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بايدن به پيروزي قاطع  نياز دارد
گفت وگو با مارك كتز، استاد علوم سياسي 

دانشگاه جورج ميسون آمريكا  

زلزله از ازمير تا آتن

جزئيات دومين حمله 
زورگيران به علي دايي

 14كشــته و بيــش از 400مصدوم
  در زلزله عصر ديروز تركيه و يونان

ســتاره سرشــناس فوتبــال ايران  
كه 8ســال پيــش در درگيــري با 
زورگيراني كه قصد سرقت گردنبند 
او را داشتند موفق شــده بود آنها را 

فراري دهد، اين بار اسير دزدان شد

يادداشت
رامين مهمان پرست ؛ سخنگوي پيشين وزارت امور خارجه

اتفاقات خشــونت بار اخير فرانســه در حمله به يك 
معلم و يك كليسا، تبعات و عوارض بازي هاي پيچيده 
دستگاه هاي امنيتي كشورهاي غربي طي چند سال 
گذشته با نام مذاهب بوده است. اسالم و اسالمگرايان 
در نقطه كانوني اين تخريب ها بوده اند و در خطرناك ترين و جديدترين اين اتفاقات 

نمايش و نمادي از مواجهه اين مذهب با كليسا را به تصوير كشيدند.
اول- طي يك دهه بروز پديده اي به نام داعش و جوالن آنها در خاورميانه چهره اسالم 
را هدف قرار داد و اكنون از طريق تحريك مذاهب با نام آزادي بيان همان سياست 
دنبال مي شود. متأسفانه دولت فرانســه و آقاي امانوئل مكرون رئيس جمهور اين 
كشور رفتارهاي متناقض و دوگانه اي را در ارتباط با اين سنگ بناي تفكر غربي بروز 
مي دهند. از يك طرف به اديان و شخصيت هاي الهي مورد توجه و احترام ميلياردها 
انســان تحت عنوان آزادي بيان اهانت مي كنند و از طرف ديگر به برخي از وقايع 
تاريخي كه مي تواند يك مسئله علمي باشد، اجازه تحقيق و تفحص داده نمي شود 

و مرتكبان آن با دادگاه و زندان روبه رو مي شوند.
دوم- نشــان دادن رفتار افراطي از طرف جريانات مذهبي يك توطئه حساب شده 
اســت كه از يك طرف كشــورهاي غربي و رژيم صهيونيســتي با ايجاد و تقويت 
گروه هاي تروريستي به نام اسالم سعي كردند چهره اين دين را تغيير دهند و تصوير 
بسيار خشني از مسلمان ها را به نمايش بگذارند. روي ديگر اين سكه سناريونويسي 
براي اعمال خشونت و تشويق افرادي است كه گرايش به تندروي دارند؛ اين جريان 
به دنبال نمايش ويتريني از دين و مذهب از سوي افراطيون و ايجاد گروه هاي افراطي 

است كه دست به هر كار و تروري مي زنند.
سوم- بحث هاي اسالم هراسي از زماني شدت گرفت كه جريان استقالل طلبي در 
منطقه خليج فارس و خاورميانه با تشكيل جبهه مقاومت تقويت شد. دنياي غرب 
از اينكه چنين امواج قدرتمندي ذيل چتر اســالم به روشن شــدن افكار عمومي 
و مسلمان ها و پايان دادن به جريان استعماري و اســتكباري در منطقه بينجامد 
احساس خطر كرد. بر همين اساس نيز حيله و تدبير را در اين ديدند كه جرياناتي 
را ايجاد كنند كه چهره اسالم را مخدوش مي كنند. بهترين موردي كه به ذهن آنها 
رسيد، ايجاد گروه هايي مثل القاعده، داعش، طالبان و گروه هاي ديگري بود كه از 
همكاري هاي امنيتي چند كشور شكل گرفت. بهترين نيروي حمايتي غربي ها در 
اين مسير نيز از وهابيون و سلفيون رسيد و عربســتان سعودي لجستيك و منشا 

اين طرز تفكر افراطي در بين افرادي شد كه شايد اطالع زيادي از دين نداشتند.
چهارم- 2فردي كه اخيرا در فرانســه مرتكب جنايت شدند، سن هاي بسيار كمي 
داشتند. اين بدان معناست كه ســربازاني كه در طراحي هاي امنيتي به جريانات 
تروريستي پيوستند از كشــورهايي بودند كه به ويژه از نظر مالي در سطح پاييني 
بودند و به راحتي با پول هايي كه خرج اين افراد مي شــد و مدارسي كه براي اينها 
تشكيل شد، جذب اين جريان انحرافي شــدند؛ و سرويس هاي اطالعاتي هم كه از 
طرف كشورهاي غربي در اختيار آنها بود، جريانات تروريستي را شكل داد. دنياي 
غرب از ايجاد گروه هاي تروريستي و مخدوش كردن يكي از اديان الهي به اسم اسالم 
مي خواهد بهره سياســي ببرد و از طريق ادعاي مقابله با اين جريانات تند سياسي 
مي خواهد حضورش در منطقه را تقويت كند. سؤال اينجاست كه چرا فرانسه به اين 
مسئله دامن مي زند؟ احتماال آقاي مكرون رئيس جمهور فرانسه رؤياي بازگشت به 
خاورميانه را در ذهن دارد. بعد از اينكه داستان انفجار بندر بيروت اتفاق افتاد -كه 
آن هم حادثه مشكوكي بود - فرانســوي ها به اين بهانه به آن منطقه اي كه از قديم 
تحت تسلط آنها بود برگشتند و سعي كردند در مسائل داخلي كشور لبنان دخالت 

كنند. قبل از آن هم وقتي آقاي ســعد حريري نخست وزير 
لبنان بود و داستان هايي كه به واسطه حضور آقاي بن سلمان 

در عربستان و نوع برخوردش با آقاي سعد حريري شكل گرفت، فرانسوي ها سعي 
در دخالت در امور لبنان كردند. 

توطئه حساب شده
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تعطيلي دوهفته اي 
تا يك ماه براي قطع 
 زنجيره شيوع در 
نقاط قرمز )تهران(

محدوديت شديد به معني 
منع رفت وآمد و تجمع بدون 
 تعطيلي با مراقبت و نظارت 
و برخورد انتظامي و نظامي

ادامه رويه 
فعلي با دوركاري 

50درصدي 
كارمندان

در شرايط تحريم 
اعمال محدوديت 
و تعطيلي به نفع 
اقتصاد نيست

هيچ كدام

سخنگوي دولت اصالحاتعبداهلل رمضان زاده1
سخنگوي كارگزاران سازندگيحسين مرعشي2
دبيركل حزب اتحاد ملت اسالميعلي شكوري راد3
معاون پارلماني شهرداري تهرانپروانه مافي4
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس دهمبهروز نعمتي5
معاون پارلماني وزارت خارجهحسين جابري انصاري6
عضو هيأت رئيسه مجلسمحسن پيرهادي7
عضو مجمع روحانيون مبارزمحمدعلي ابطحي8
نماينده ادوار مجلسمحمدرضا نجفي9

نماينده ادوار مجلسپروانه سلحشوري10
رئيس كميته سالمت مجمع نمايندگان تهرانعبدالحسين روح االميني11
نماينده ادوار مجلسقاسم ميرزايي12
سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلسابوالفضل عمويي13
مربي فوتبالامير قلعه نويي14
مربي فوتبالمجيد جاللي15
فوتباليستوريا غفوري16
پزشك تيم فوتبالامين نوروزي17
مدير فوتباليسعيد آذري18
واليباليستشهرام محمودي19
بسكتباليستصمد نيكخواه بهرامي20
قهرمان سابق كشتيحميد سوريان21
كشتي گيرحسن يزداني22
رئيس فدراسيون دووميدانيهاشم صيامي23
دونده سرعتفرزانه فصيحي24
پينگ پينگ باز و متخصص قلبپريسا صمدي25
كشتي گيرعليرضا رضايي26
فوتباليستسعيد عزت اللهي27
مدير گالري گلستانلي لي گلستان28
كارگردانكيومرث پوراحمد29
گزينه تلفيق همهگزينه تلفيق همهگزينه تلفيق همهگزينه تلفيق همهفيلمسازپوران درخشنده30
مدير گالري واليمژگان والي پور31
نقاش و استاد دانشگاهمحمد خليلي32
مدير انتشارات ققنوسامير حسين زادگان33
رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهرانهومان حسن پور34
كارگردان تئاترليلي عاج35

 خودرو ؛ پاييز سرد
زمستان داغ

احتمــال اوج گيري دوبــاره قيمت 
خودرو در زمستان امسال وجود دارد

5

اروپا، نگران قدرت گيري 
كشورهاي اسالمي

گفت و گو با چنگيز تامر، استاد علوم 
سياسي دانشگاه احمد يسوي تركيه
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ادامه در 
صفحه2

 پاسخ85چهره سرشناس اقتصادی، سياسي
 اجتماعی، ورزشی، فرهنگي و مديريت شهري

به نظرسنجی همشهری

كرونا در ايران هر روز مرگبارتر مي شود و 
شــاهد افزايش مســتمر تعداد مبتاليان نظرسنجي

شناسايي شده هستيم تاجايي كه ديروز اين 
آمار از 8 هزار هموطن هم عبور كرد. باتوجه به شــرايط 
كنوني ســوال اصلي ميليون ها ايراني اين است كه براي 
مديريت شرايط كنوني چه برنامه اي بايد در پيش گرفته 
شود؟ روزنامه همشهري با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون 
شيوع كرونا از يك سو و شرايط ويژه اقتصادي و فشار تحريم 
ها از سوي ديگر در يك نظرسنجي وي ژه از فعاالن اجتماعي، 
سياسي، اقتصادي، شهري، فرهنگي، زيست بوم و ورزشي 
4 گزينه را مطرح كرده است: »1-تعطيلي دوهفته اي تا يك 
ماه براي قطع زنجيره شيوع در نقاط قرمز 2-محدوديت 
شديد به معني منع رفت و آمد و تجمع بدون تعطيلي با 
مراقبت و نظارت و برخورد انتظامي و نظامي  3-ادامه رويه 
فعلي با دوركاري 50درصدي كارمندان و 4-در شــرايط 
تحريم اعمال محدوديت و تعطيلي به نفع اقتصاد نيست.«

85 نخبه سياسي، اقتصادي، اجتماعي، شهري، فرهنگي 
و ورزشي  در نظرسنجي همشهري شــركت كردند كه 
71نفر آنها يكي از 4 گزينه مطرح شده در اين نظرسنجي 
را به طور قطعي به عنوان پيشنهاد مطرح ساختند. 7نفر از 
شركت كنندگان هيچ گزينه اي را انتخاب نكردند و ديدگاه 

متفاوتي داشتند؛ 7 نفر نيز تلفيقي از گزينه ها را مد نظر قرار 
دادند.  بر اين اساس نتيجه نظرسنجي در ميان 4 گزينه 
مطرح شــده بر مبناي 71 راي، جمع بندي شده است و 
ديدگاه 14چهره ديگر نيز به طور جداگانه آمده اســت.  
طبق آراي 71 فعال حوزه هاي مختلف 38نفر گزينه اول 
را برگزيدند؛ 14 نفر گزينه دوم را انتخاب كردند؛ 10 نفر 

گزينه سوم را مناسب دانستند و 9 نفر نيز گزينه 4 را براي 
شرايط فعلي ترجيح داده اند. 

طبق اين آرا، اكثريت شركت كنندگان يعني 53درصد 
خواســتار تعطيلي تهران شــدند؛ 20 درصد پيشنهاد 
محدوديت شديد را مناسب دانسته اند؛ 14درصد ادامه 
روند فعلي را به عنوان نسخه پيشنهادي مطرح ساختند و 
13درصد نيز ترجيح مي دهند باتوجه به شرايط اقتصادي 
هيچ محدوديتي وجود نداشته باشد. عالوه بر اين نكته، 
نگاه به راي كارشناسان در حوزه هاي مختلف هم جالب 
توجه است؛ به گونه اي كه مثال در بين سياسيون )13نفر 
كه نظر داده اند( شاهد بيشــترين تشتت راي هستيم 
تاجايي كه 6نفر موافق تعطيلي هســتند و 4نفر اعالم 
كرده اند كه هيچ گزينه اي را انتخاب نمي كنند. در بخش 
اقتصادي از بين 12كارشناس)كه به 4گزينه رای داده اند( 
5نفر اعــالم كرده اند كه با تعطيلــي دو هفته اي موافق 
هســتند. همچنين در بخش اجتماعي و محيط زيست 
65 درصد خواستار تعطيلي شده اند و 66درصد  مديران 
و كارشناسان امورشــهري هم به تعطيلي راي داده اند. 
عالوه بر همه اينها جالب است بدانيد كه در بين 10نخبه 
فرهنگي شركت كننده درنظر سنجي تنها يك نفر موافق 

تعطيلي تهران است.  

نتيجه نظرسنجي از نخبگان  اقتصادي،سياسي 
اجتماعي، شهري، فرهنگي و ورزشي
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نكته

در حاشیه سیاست

 چهارشنبه شب گذشــته بعد از آنكه پیام رهبر معظم انقالب به 
جوانان فرانسه از طريق شــبكه هاي اجتماعي منتشر شد، شبكه 
اجتماعي اينستاگرام، حساب رســمي پايگاه اطالع رساني رهبر 
انقالب اسالمي به زبان فرانسوي را مسدود كرده است. رهبر انقالب 
چهارشنبه شــب، در پیامي كوتاه به جوانان فرانسه كه از طريق 
شبكه هاي اجتماعي منتشر شد، از آنان خواستند از رئیس جمهور 
خود ســؤال كنند كه چرا از اهانت به پیامبر خدا حمايت مي كند 
و آن را آزادي بیان مي شــمارد ولي ترديد در هولوكاست در آنجا 
جرم است و اگر كسي چیزي در اين باره نوشت بايد به زندان برود. 
هم اكنون صفحه جديد فرانسوي سايت رهبر انقالب در اينستاگرام 
با آدرس instagram. com/fr. Khamenei. ir  به عنوان صفحه 

جايگزين صفحه  مسدود شده، آغاز به كار كرده است.

ظريفبهآمريكايالتينميرود
محمدجواد ظريــف،  وزير امورخارجه به زودي عــازم آمريكاي التین 
مي شود. گزارش خبرنگار همشهري حاكي است كه ظريف در سفر به 
ونزوئال درباره همكاري هاي اقتصادي بین 2كشور رايزني و تبادل نظر 
خواهد كرد. ظريف در دوران كرونا به كشورهاي مختلفي ازجمله روسیه، 

چین و عراق سفر كرده است.

جهانگيريوهاشمينپذيرفتند
سخنگوي حزب كارگزاران ســازندگي با بیان اينكه اين حزب با برنامه 
جســورانه اقتصادي در پي يك دولت فني و كار اســت، به خبرگزاري 
جمهوري اسالمي گفت: حزب كارگزاران سازندگي مهم ترين ويژگي و 
اولويت اين برنامه را اقتصاد، حل مشكالت اقتصادي جاري و نیز توسعه 
اقتصادي تعیین كرده و با راهكارهاي پیشنهادي در پي آن است كه كشور 
را به رشد اقتصادي دورقمي و تورم تك رقمي برساند و اين برجسته ترين 
بخش برنامه حزب براي دولت و رئیس جمهوري آينده اســت. حسین 
مرعشي افزود: در گام بعدي فهرســتي از شخصیت هاي مورد توجه و 
حمايت حزب آماده كرده ايم و تاكنون با رايزني هايي كه با اين شخصیت ها 
صورت گرفته؛ اسحاق جهانگیري معاون اول رئیس جمهوري و محسن 
هاشمي رئیس شوراي شهر تهران براي حضور و نامزدي در انتخابات اعالم 

آمادگي نكرده اند و تا امروز پیشنهاد حزب را نپذيرفته اند. 

بهنتيجهاوباماميرسند
رئیس مركز تحقیقات استراتژيك رياست جمهوري در تويیتي به گزارش 
بي بي سي فارســي با عنوان »بايدن يا ترامپ؛ ايران راهي جز مذاكره با 
آمريكا دارد؟« واكنش نشان داد و نوشت: »اشتباه كرده ايد؛ اين آمريكا 
است كه راهي جز بازگشت به میز مذاكره ندارد. حال كه همه فهمیده اند 
راهبرد فشار حداكثري شكست خورده است و ايرانیان در برابر تحريم 
همه جانبه هم استقامت مي كنند؛ ترامپ و بايدن هم به همان نتیجه اي 

مي رسند كه اوباما رسید. ايران بازيچه نیست، بازي گردان است.«

توطئهحسابشده
در مسیر اجراي اين طرح جبهه مقاومت را مانع 
حضور خودشان مي دانند. براي اينكه اين مانع 
را برطرف كنند تالش مي كنند يك چهــره افراطي و تداعي كننده 

تروريسم را از جريان اسالمي به نمايش بگذارند.
پنجم-همزمانــي  اتفاقــات اخیر بــا عادي ســازي  روابط رژيم 
صهیونیستي با برخي كشورهاي وابسته منطقه نمي تواند بدون ارتباط 
باشد. معلوم است كه در اين طراحي آمريكايي ها، رژيم صهیونیستي ، 
برخي كشورهاي عربي منطقه  و برخي كشورهاي اروپايي مثل فرانسه 
هر كدام نقش خودشان را ايفا مي كنند. وارد شدن به وادي خطرناك 
اهانت به شخصیت هاي الهي در دنیاي امروزه مسئله جديدي است 
كه چند ســالي است در دســتور كار كشــورهاي غربي قرار گرفته 
اســت. به نظر مي آيد اگر اين جرياني كه خودشان طراحي كرده اند 
را مديريت نكنند و آن را متوقف نكنند، تداعي كننده درگیري هاي 
قديمي، جنگ هاي صلیبي و برخورد تمدن ها باشــد كه خود به اين 
برخورد تمدن ها اعتقاد داشتند. تئوريسین هاي چنین تفكري شايد 
تصور مي كنند از طريق ايجاد درگیري و ايجاد برخوردهاي سنگین 
نظامي بین تفكرات الهي و جنگ تمدن ها منافع شــان بیشتر تامین 

مي شود. از اين منظر توطئه بزرگي در حال شكل گرفتن است.

 سیدعباس عراقچي، معاون وزير خارجه كه به عنوان نماينده ويژه ايران حامل طرح 
كشورمان براي آتش بس در مناقشه قره باغ است، ديروز با »زهراب مناتسكانیان«، وزير ديپلماسی

خارجه ارمنستان ديدار كرد. او كه از روز چهارشنبه سفر خود را به پايتخت هاي 4كشور 
آذربايجان، ارمنستان، تركیه و روسیه آغاز كرده بود، طرح 4ماده اي ايران را براي پايان دادن به مناقشه 
قره باغ به مقامات اين 4كشور ارائه كرده اســت. آنگونه كه از اخبار برمي آيد، اين طرح مورد استقبال 
مقامات اين 4كشور قرار گرفته است. عراقچي عصر پنجشنبه بعد از ديدار با همتاي روسي خود در 
تويیتي نوشت: ابتكار ايران را در جريان يك ديدار مفید با آندري رودونكو، معاون وزير خارجه روسیه در 
مسكو به اشتراك گذاشتم. ايران و روسیه رويكرد مشابهي درخصوص مناقشه ناگورنو- قره باغ دارند. 
همچنین مثل همیشه، رايزني هاي خوبي با سرگئي ريابكوف درخصوص آينده برجام داشتیم.  وي پس 
از مذاكره و رايزني 3ساعته با آندري رودنكو، نماينده ويژه روسیه در امور قره باغ با سرگئي ريابكوف، 
همتاي روسي خود وارد گفت وگو شد. اين مذاكرات پشت درهاي بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار 
شد.  عراقچي در جريان سفر خود به اين 4كشور به ايرنا گفت: اعضاي گروه مینسك امنیت و همكاري 
اروپا در طول 30سال گذشته  نتوانستند كاري براي حل اختالفات جمهوري آذربايجان و ارمنستان 
كنند و جمهوري اسالمي ايران با طرح ابتكاري خود تالش دارد با همكاري منطقه اي به اختالفات باكو 
و ايروان پايان دهد كه البته كار سختي براي  اين هدف پیش رو داريم. وي تصريح كرد: برخي كشورهاي 
اين گروه اصال در منطقه نیستند و اصوال ارتباطي با اين بحران ندارند و ناكارايي اين گروه در عمل ثابت 
شده است. بازيگران خارجي در گروه مینسك )منظور آمريكا و فرانسه( دور از منطقه هستند و نه تنها از 
نظر سیاسي، بلكه از نظر عاطفي و اخالقي نیز با منطقه بي ارتباط هستند و تمايلي هم براي تحقق صلح 
در قره باغ ندارند. عراقچي گفت: ما رويكرد منطقه اي را از كشورهايي كه نقش آنها كلیدي است، پیشنهاد 
داده ايم و فكر مي كنیم در اين مورد روسیه از كشورهاي مهم منطقه باشد. سیدعباس عراقچي همچنین 
بامداد پنجشنبه درحاشیه سفر خود به پايتخت جمهوري آذربايجان، در تويیتي درباره نتیجه مذاكراتش 
در اين كشور، نوشت: گفت وگوها و مذاكرات سازنده ما با الهام علي اف، رئیس جمهوري آذربايجان بیش 
از 1.5ساعت طول كشید و دوستان آذري در مورد درگیري هاي قره باغ توضیح دادند و ما نیز   نظرات خود 
را با مقامات آذري مطرح كرديم. عراقچي با بیان اينكه تاكنون 3دوره آتش بس در قره باغ بین 2كشور 
برقرار و شكسته شده است، گفت: در طرح صلح ايران آتش بس پس از مقدماتي برقرار مي شود و اين 
واقع بیني نسبت به صحنه میدان را نشان مي دهد و اين پیشنهاد ما، مورد توجه طرف آذري قرار گرفت. 
فرستاده ويژه جمهوري اسالمي ايران تأكید كرد: به نظر ما پیشنهاد آتش بس بین جمهوري آذربايجان 
و ارمنستان زمینه پیشرفت دارد و درمجموع احساس بنده اين است كه جمع بندي نهايي پیشنهاد ايران 
در مرحله نخست با مقامات آذري و بعد طرح موضوع با ساير كشورهاي منطقه عملي خواهد بود. نماينده 
ايران ديروز در ديدار با وزير خارجه ارمنستان هم پیشنهاد ايران براي غلبه بر اوضاع و برقراري آتش بس 

در منطقه قره باغ را به وزير امور خارجه اين كشور ارائه داد.

آزاديبيانبهسبکغربي
صفحه اينستاگرام فرانسوي سايت رهبرمعظم انقالب مسدود شد

درمقطعــيكهدرآنهســتيم
فراگيــريكرونا،آمــارافزون
فوتشدگانوفرســودگيكادر
درمان،ضرورتتوجهبهتشخيص
كارشناسانامرراعيانكردهونيازاستتصميمات
سختگيرانهآنهارااعمالكنيم.دراينشرايطحتما
اولويتحفظجانافراداستنهمسائلاقتصادي،من
فكرميكنمازمياناينگزينههابايدچندموردرابا
همتلفيقكرد.تعطيليشهرهاشدنينيستونيازمند
بسترسازياستاماميتوانباافزايشتعدادوانجام
آزمايشهايگستردهافرادمبتالوناقلراازافرادسالم
جداكردوقرنطينهوسختگيريهارادرقبالاينطيف
كهحتماشمارشانكمترازجمعيتشهرهايبزرگ

استانجامداد.

وقتينيروينظامــيواردميدان
ميشــودكارمقــداريپيچيده
ميشودومواردديگرهمدخيل
ميشــودوادامهرويهفعلينيز
مشكليراحلنميكند.بايدجان
مردمرابرمسائلاقتصادياولويتداد،بههميندليل
درمياناينگزينههاتعطيليشهرتهرانآنهمبراي

2هفتهبهتراز2گزينهديگراست.

تعطيلي2هفتهاياســتانتهران
بــادرنظــرگرفتــنمالحظات
اقتصادي،اجتماعيوامنيتيآن،
تنهاراهقطعزنجيرهوبازســازي
توانمدافعانسالمتوامكانات

بهداشتيدرمانيشهرتهراناست.

منبهناچــار۱راانتخابمیكنم.
امامیدانمنشــدنیاســتولی
میتوانازساعت۶يا۷بعدازظهر
ممنوعيتكامــلترددوتعطيلی
همهصنوفومراكزحتیمراكزبزرگرااعمالكرد.

باتوجهبهشرايطيكهباآنهاروبهرو
هســتيمدوركاري50درصــدي
كارمندانواعمالبرخيمحدوديتها

ميتواندتأثيرگذارباشد.

درشــرايطفعليكاهشميزان
ارتباطافرادوقطعشدنزنجيره
انتقالويروسدراثراجتماعات،
اثرگذارترينراهكاراستوبايدبا

نظارتجديدردستوركارقرارگيرد.

هيچكدامازگزينههاجامعنيست.
فكرميكنمبرايكنترلشرايط
بهراهحليجامعترنيازمنديماما
درموردتهرانتعطيلي2هفتهاي
بهترينراهحلاســتوتبعاتاينتصميمكمتراز

مرگتعدادزيادیازهموطنانماناست.

تركيبگزينهيــکو2)تعطيلي
حداقــل2هفتــهاياداراتو
مشاغلبااجرايمحدوديتجدي
رفتوآمد)جزدرمواردمشخص
اســتثنا(؛پسازيکمهلت۴۸ساعتهبراياينكه
خانوادههاشهرومحلاقامتخودراانتخابووسايل

ضروريزندگيخودراتهيهكنند.(

گزينههايديگربهدليلنواقص
موجوداجــرايدقيقينخواهند
داشتواحتمالداردكاردرنيمه
متوقفشــود.تنهاگزينهايكه
ميتوانبهاثربخشــيآناميدداشــتتعطيلي

2هفتهايتهراناست.

اگركشــوررا2هفتههمتعطيل
كنيمهزينههايشبهمراتبكمتر
ازهزينههايكرونــاخواهدبود؛
چراكهبهســمتيکاقدامجامع
برايكنترلكروناگامبرخواهيمداشت.درايناقدام
بايدمردمهمراهدولتوحاكميتشوندودولتتوجه
ويژهايهمبهقشركمدرآمدوآسيبپذيرداشتهباشد.

گزينه
هيچكدام

گزينه

1

گزينه

1

گزينه

1

گزينه

3

گزينه

2
گزينه

هيچكدام

گزينه
1 و 2

گزينه

1

گزينه

1

حسين مرعشي / سخنگوي كارگزاران سازندگي 

پروانه مافي/ معاون پارلماني شهرداري تهران

عبدالحسين روح االميني/ نماينده تهران

قاسم ميرزايي/نماينده ادوار مجلس

علي شكوري راد /دبيركل حزب اتحاد ملت اسالمي

محمدرضا نجفي، نماينده ادوار مجلس

بهروز نعمتي/ سخنگوي هيأت رئيسه مجلس دهم

پروانه سلحشوري، نماينده ادوار مجلس

حسين جابري انصاري/ معاون پارلماني وزارت خارجه

عبداهلل رمضان زاده/ سخنگوي دولت اصالحات

نيازمندراهكارجامعتربادرنظر
گرفتناوضاعاقتصاديهستيم
تادرلوايآنسالمتمردمبدون
كمترينميزانآســيبتامين

شود.

مابهعنواننمايندهمردمتهران
چندينمقطعازمراكزدرماني
بازديدكردهوبامسئوالنستاد
مقابلهباكروناجلسهداشتهايم.
واقعيتايناستكهرشدكرونادرتهرانشيب
تنديداردوايننگرانكنندهاست.بنابراينبرای
جلوگيریازاينشيبتندوازجهتحفظجان
مردمگزينهاولراانتخابميكنموفكرميكنم

اين2هفتهشايديکتنفسيايجادكند.

نميشوددرشرايطفعليكارها
رامتوقفكردامابايدشــرايط
يعنيتوجهبهاوضاعاقتصادي
راالبتهبااولويتحفظجانمردم

مديريتكرد.

گزينه
هيچكدام

گزينه

1

گزينه

3

محسن پيرهادي/ عضو هيأت رئيسه مجلس 

ابوالفضل عمويي/سخنگوي كميسيون امنيت

محمدعلي ابطحي/ عضو مجمع روحانيون مبارز

پیشنهاد سیاستمداران براي مقابله با شیب كرونا 

رأی اکثریت به تعطیلی
 روزهاي سیاه كرونا يكي بعد از ديگري روي تقويم هاي ما ثبت مي شوند. شمار قربانیان 
كوويد-19 در 4روز اخیر میان 330 تا 415نفر در نوسان است؛ آماري كه اگر بنا به گفته 
ايرج حريرچي، معاون وزير بهداشت براي دســتیابي به رقم دقیق قربانیان دوبرابرش 
كنیم، به روزانه 660 تا 830نفر مي رسد. شمار آمار ابتال هم در 2روز اخیر از 4700نفر به بیش از 8000نفر رسیده است؛ ارقامي كه مؤيد 
وسعت يابي و بحراني شدن پاندمي كرونا و ضرورت اتخاذ تصمیم جدي براي كنترل موج شكل گرفته آن است . در بین نقاط قرمزي كه هر 
روز آژير كشان بحراني شدن پاندمي كرونا را ياد آوري مي كند، حال و روز تهران با جمعیت روزانه 8میلیون و750هزار نفري و ركوردداري 
در شمار فوتي ها از ديگر نقاط قرمز كشور وخیم تر است؛ وخامتي كه تهران را به مركز انتقال و ابتالي كوويد-19 بدل كرده است. 9 ماه از 
شناسايي كرونا ويروس در كشور مي گذرد و وخیم شدن اوضاع ابتالي آن در هفته هاي اخیر، روزنامه همشهري را بر آن داشت تا در گفت وگو 
با صاحب نظران سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بحث را به نظرسنجي بگذارد و از آنها بپرسد به واسطه حوزه تخصصي شان چه 
راهكاري را براي كنترل شرايط و توقف عصیان كرونا پیشنهاد مي كنند. در همین راستا هم در حوزه سیاسي به سراغ 13 سیاستمدار 
شناخته شده رفتیم و از آنها پرسیديم كه به عنوان صاحب نظر سیاسي و با توجه به تجربه مديريتي شان به كدام يك از 4گزينه به عنوان 
راه  حل فوري قطع زنجیره مرگ كرونا رأي مي دهند؛ از بین 13پرسش شونده همشهري 6 نفر به گزينه يك، يك نفر به گزينه2، 2نفر 
به گزينه3 رأي دادند  و  گزينه4 يعني در شرايط تحريم اعمال محدوديت و تعطیلي به نفع اقتصاد نیست، مطلوب كسي قرار نگرفت و 
4سیاستمدار مذكور گزينه ديگري را پیشنهاد دادند كه شرايط جامع تري را مهیا كند. توجه به شرايط اقتصادي و اولويت قرار دادن جان 
افراد به گونه اي كه معیشت آنها به مخاطره نیفتد، تأكید مشترك 4سیاستمداري بود كه خواستار تصمیم گیري جامع تر براي كنترل 
كرونا بودند.  در اين میان يكي از پرسش شوندگان راهكار مطلوب كنترل عصیان كرونا را محدوديت شديد براي افراد با درآمد متوسط و 
باال، اخذ مالیات و عوارض از آنها براي كمك به قشر ضعیف براي گذراندن  2 ماه دانست و در شرح آن به همشهري پیشنهاد كرد كه براي 
انجام اين ايده مي توان مثال ماهي 2میلیون از افراد با درآمد باال بگیرند و به قشر آسیب پذير بدهند تا هر دو طیف مدتي را در منازلشان 
بگذرانند و درنهايت زنجیره انتقال قطع شود. اين نماينده مجلس كه خواست نامي از او برده نشود، با بیان اينكه االن نسبت قشر پردرآمد و 
كم درآمد ما برابر شده و متأسفانه از نظر اقتصادي جامعه دوطبقه شده و يا داراست يا توان اقتصادي ندارد، افزود: در بررسي هاي كارشناسانه 
مشخص شده دولت توان مالي براي حمايت ندارد، لذا خود مردم بايد براي سالمتي و ايمني خودشان هزينه كرده و زنجیره را قطع كنند.

۱-تعطيليدوهفتهايتايکماهبرايقطعزنجيرهشيوعدرنقاطقرمز)تهران(
2-محدوديتشديدبهمعنيمنعرفتوآمدوتجمعبدونتعطيليبامراقبتونظارتوبرخوردانتظاميونظامي

3-ادامهرويهفعليبادوركاري50درصديكارمندان
۴-درشرايطتحريماعمالمحدوديتوتعطيليبهنفعاقتصادنيست

ادامهاز
صفحهاول

استقبالازطرحصلحايراندرقرهباغ

فرزانهآيينی
خبرنگار
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كوويد-19 هم اقتصاد و هم سالمت 
مردم را نشانه گرفته است و در اين 
وضعيت، قبل از هر چيز بايد به فكر 
سالمتي مردم بود. شرايط كنوني 
ايجاب مي كند تا براي حفظ ســالمتي شهروندان، 
تهران تعطيل شود. من چند روز پيش اين پيشنهاد 
را دادم، امــا دولت با بي توجهي بــه آن، اقتصاد را 
به بهداشت و ســالمت مردم ترجيح داد. شايد اگر 
همان روزها به اين پيشــنهاد توجه مي شد، امروز 
شاهد افزايش شمار مبتاليان و فوتي هاي كوويد-19 
نبوديم. براي مقابله با آن چاره اي جز گسسته شدن 
زنجيره انتقال نيست و اين كار محقق نمي شود مگر 

با تعطيلي تهران. 

به باور من، قانون منع رفت وآمد كه 
در بسياري از شــهرهاي اروپايي و 
حتي آسيايي در حال اجراست مؤثر 
اســت. برقراري اين منع آمدوشد 
از ســاعت 18 تا صبح روز بعد براي همه مشــاغل در 
بسياري از شــهرهاي دنيا در كاهش زنجيره ابتال به 
كرونا مؤثر و كارساز بوده است. بنابراين اعمال نظارت 
كافي و جلوگيــري از رفت وآمدهاي غيرضروري يكي 
از راهكارهايي است كه جواب داده است. به طور كلي 
تلفيقي از اعمال قانون، دوركاري و نگهداري و مراقبت از 
مردم مي تواند كمك مؤثري به كاهش ابتال بكند؛ ضمن 
اينكه جلوگيري از اجتماعات غيرضروري هم يكي از 
راه حل هاي مؤثر است كه بايد به طور دقيق به اجرا درآيد.

كوويــد-19 ريتــم زندگــي و 
كسب وكارها را به هم ريخته است 
و هر روز هم بــر تعداد مبتاليان و 
فوتي ها افزوده مي شود. نكته مهم 
كه نبايد دولتمردان و تصميم گيرندگان فراموش كنند، 
اين است كه هنگام انتخاب راهكار بايد همه جوانب 
را در نظر گرفت و به همه اقشــار جامعه توجه شود. 
تعطيلي و اعمال محدوديت براي كشــورهاي ديگر 
بهترين گزينه است. اما براي تهران گزينه 3 بايد لحاظ 
شود؛ يعني ادامه همين رويه با دوركاري 50درصدي 
نيروها گزينه مناسبي است. با اين راهكار از يك سو 
كسب وكارها تعطيل نمي شود و ازسوي ديگر حضور 
مردم در جامعه كم و فاصله اجتماعي رعايت مي شود.

تعطيلي 2هفته اي تهران شــايد 
تبعات اقتصــادي در كوتاه مدت 
داشته باشــد، اما اين محدوديت 
در وهله نخســت مي تواند به قطع 
زنجيره شيوع كرونا كمك كند و در وهله هاي بعدي از 
هزينه هاي اقتصادي مرتبط با سالمتي در ميان مدت و 
بلندمدت بكاهد؛ بنابراين فرض را مي توان روي 2هفته 
تعطيلي گذاشــت؛ چراكه 2هفته تعطيلي قابل تحمل 
است. بايد توجه كرد كه زمان آلوده شدن هواي پايتخت 
فرارسيده و بسياري از شــهروندان، به خاطر تردد در 
شهر، درگير مشكالت ريوي، قلبي و عروقي مي شوند. 
همين كافي است كه چنانچه به كرونا مبتال شوند، توان 

الزم براي مقابله با  اين بيماري را نداشته باشند.

خيلي ها گمــان مي كنند تعطيلي 
بهترين گزينــه بــراي مقابله با 
كروناســت، اما آنچه در روزهاي 
گذشته شاهد بوديم اين است كه با 
تعطيلي كامل، امكان و زمينه سفر شهروندان به ساير 
استان ها و شهرها فراهم و كوويد-19 از يك استان به 
استان، ديگر يا از شهري به شهر ديگر منتقل مي شود. 
پس به نظر، ايجاد محدوديت واقعي در كالنشهر تهران 
مي تواند راهكار درســت و منطقي در كنترل بيماري 
كرونا باشــد. نكته قابل تامل در ايــن گزينه، اعمال 
محدوديت همراه با نظارت شــديد و دقيق است. اگر 
محدوديت ها اعمال شــده، اما با نظارت همراه نباشد، 

هيچ نتيجه اي حاصل نمي شود.

گزينه

1

گزينه

2

گزينه

3

گزينه

1
گزينه

2 محسن هاشمي/ رئيس شوراي شهر تهران

 سيدمهدي معيني/ كارشناس برنامه ريزي شهري

امان اهلل قرايي مقدم/  جامعه شناس

 حامد مظاهريان/ معاون برنامه ريزي شهرداري

بحث اقتصادي بسيار مهم است 
و شرايط كشور ما اجازه تعطيلي 
شــهري مثل تهران كه پايتخت 
كشور است را نمي دهداما موضوع 
مهمي كه بايد رعايت شود عدالت و برابري براي همه 
به طور يكسان اســت. اينطور نباشد كه پارك هاي 
جنگلي اطراف تهران كه مي توانند به سالمت مردم 
كمك كنند تعطيل شوند اما مراكز تجاري، كافه ها و 
رستوران ها كه برخي از آنها متأسفانه پروتكل هاي 
بهداشــتي به خصوص رعايت فاصله گذاري را هم 
رعايت نمي كنند، باز باشــند. درباره دوركاري هم 
معتقدم كه اگر قرار اســت دوركاري اعمال شود، 
50درصد از كاركناني كه در محل كار حاضر مي شوند، 
بايد كار مفيد انجام دهند و كار مردم را راه  بيندازند. 
در مجموع، بايد برابري و عدالــت با كمك نيروي 
انتظامي رعايت شود. در اين صورت بهتر مي شود 

رعايت دستورالعمل ها را از مردم طلب كرد. 

گزينه

4  سولماز حسينيون/ كارشناس تاب آوري شهري

مهدي چمران/ رئيس شوراي چهارم شهر تهران

 تهران در وضعيت قرمز قرار دارد. 
اعمــال محدوديت هاي رفت وآمد 
البته با نظارت دقيق از يك ســو و 
فعاليت ادارات، سازمان ها، نهادها 
و... با 50درصد نيروها از ســوي ديگــر در كنار هم 
مي توانند ما را در گذر از بحران كرونا ياري كنند. مردم 
با مشكالت اقتصادي مواجه هستند؛ بنابراين نمي توان 
شــهر را تعطيل كرد. اگر بتوانيم مردم را با خود همراه 
كنيم و با منع رفت وآمد ها و جلوگيــري از تجمعات 
غيرضروري از آنها بخواهيم در خانه بمانند و براي انجام 
كارهاي ضروري با زدن ماســك از خانه خارج شوند و 
فاصله اجتماعي را رعايت كنند، مي توانيم گام بزرگي در 

گسسته شدن زنجيره انتقال بيماري برداريم. 

گزينه

2و3 عيسي فرهادي/ فرماندار تهران

 به نظر من، گزينه اول مناسب است؛ 
چراكه مانند روزهــاي عيد نوروز 
بايد رفتار كرد و بي تعارف شهر را 
تعطيل كرد و براي كمك به مردم 
موادغذايي در اختيارشــان قرار داد. وضعيت شيوع 
كرونا از مرز نگران كننده گذشته و اگر پايتخت تعطيل 
نشود، بحراني به مراتب وحشتناك تر از شرايط فعلي 

رخ  مي دهد كه ديگر عالجي براي آن نيست.

گزينه

1  فرنوش نوبخت/ مديرعامل شركت بهره برداري مترو

 قطع زنجيره ويــروس كرونا در 
تهران امكان پذير نيســت؛ مگر 
آنكه تعطيلي دوهفته اي تا يك ماه 
اجرا شود. در تعطيلي عيد نوروز 
و اسفند سال1398 آزمون و خطا شد و در برخي از 
روزها در ايام پيك اول شيوع، به 9نفر فوتي رسيده 
بوديم. بنابراين بايد از همه تجمع ها در شهر با اين 
ديدگاه كه به نفع شهروندان اســت پرهيز كرد و 
موافق تعطيلي پايتخت در شرايط حاد شيوع ويروس 
كوويد-19 هستم. مترو، كافه، ورزشگاه، بوستان، 
اداره، اصناف پرخطر و هــر مركزي كه دليل تجمع 
مي شود را بايد براي زمان محدود 2هفته تا يك ماه 

تعطيل كرد. 

گزينه

1 حسن خليل آبادي/ عضو شوراي شهر تهران 

اكنون در پيك سوم كرونا هستيم 
و هر روز هم به تعــداد مبتاليان 
افزوده مي شــود. آمارهای پيك 
ســوم باالتر از پيك اول است؛ 
چراكه در پيك اول شهر تعطيل بود و مردم خيلي 
مراعات مي كردند و حتي در يك روز تعداد فوتي ها 
9نفر و تك رقمــي بود. اين روزها آمــار فوتي ها و 
مبتاليان 3 و 4رقمي اســت و همين اعداد نشان 
مي دهد كه در بحران شديد قرار داريم. براي كنترل 
اين وضعيت بحراني چاره اي جز تعطيلي شهر نيست. 
مي توان با تعطيلي كوتاه مدت از مرگ ومير بيشتر 
جلوگيري كرد. خســارت هاي مالــي قابل جبران 

هستند اما خسارت هاي جاني جبران ناپذيرند. 

گزينه

1 سعيد خال/مديرعامل سازمان بهشت زهرا

بنده گزينه نخســت را درصورت 
اعمال محدوديت شــديد تردد در 
معابر درون شــهري و نيز مبادي 
خروجي شهر به همراه فراهم سازي  
شرايط امكان نمونه گيري و آزمايش شهروندان با عاليم 
اوليه احتمالي را مؤثرتر مي دانم. چون گزينه سوم در 
2 هفته اخير آزمايش شــده و عمال دولت توان اعمال 
دوركاري 50درصدي بخش خصوصي را ندارد، بنابراين 
گزينه سوم كم اثر است. بدون انجام تعطيلي كامل شهر 
عمال جلوي ترددها )يعني گزينه2( را نمي توان در شهر 
گرفت. گزينه چهارم نيز روشي است كه در ماه هاي اخير 
بدان عمل شده و نتيجه آن گسترش روزافزون بيماري و 

تلفات انساني است.

گزينه

1 علي امام/ مديرعامل شركت متروي تهران

 در صورت ضرورت تهــران بايد 
تعطيل شود و با به كارگيري ابزارهاي 
انتظامي جهت كنترل شيوع كرونا، 
بايد زنجيره را شكست؛ وگرنه شيوع 
بيماري جان انسان ها را مي گيرد. بنابراين معتقدم كه 
بايد اقدام عاجل انجام شود. با عادي رفتاركردن فقط 
خطر را براي شــهروندان افزايش مي دهيم و در عين 
حال، كادر درمان كه در اين 10ماهه دچار فرسودگي 
ناشي از ســنگيني كار شــده اند را با چالش روبه رو 
مي كنيم. اين مهم در رابطه با كاركنان شريف بهشت 
زهرا در حوزه هاي قرمز نيز نگران كننده است. كرونا 
بحراني است كه كوتاهي در آن، نتيجه اش ازدست رفتن 
جان انسان هاست؛ از اين رو براين باورم كه تصميمات 

عاجل، مؤثر و ضربتي در اين زمينه مؤثر است.

گزينه

1 زهرا نژادبهرام/عضو شوراي شهر تهران 

دليل اينكه گزينه يك را انتخاب 
می كنم اين است كه راه حلي غير 
از تعطيلي نمي شناســم. سابقه 
نشــان داده ايجاد محدوديت در 
شهرهاي ايران جواب نمي دهد؛ چراكه به هزار و يك 
دليل، همان محدوديت هاي شديد بعد از چند روز رها 
مي شود. اينكه اقتصاد را بهانه مي كنند، خب در حال 
حاضر مگر وضعيت اقتصادي خيلي بسامان است؟ 
االن مردم، هم درد اقتصاد دارنــد و هم درد كرونا. 
حداقل اجازه بدهند خطر و تهديد و اضطراب ناشي 

از شيوع ويروس كنترل شود.

گزينه

1 علي اعطا/ سخنگوي شوراي شهر تهران

تهران،2هفتهتعطيلييامحدوديتشديدميخواهد
پاييز پرمخاطره امسال به نيمه رسيده و  همانطور كه پيش بيني مي شد آمار مبتاليان و فوتي هاي كرونا روزبه روز 

باالتر مي رود. اكنون نيز از يك سو بايد آمارها را تحليل كرد و از سوي ديگر با درنظر گرفتن نتايج  تحليل ها، در گزارش
مورد ماه هاي آينده بي درنگ تصميم گرفت. البته آنچه مشخص است اينكه همين حاال هم تا حدودي دير شده 
و بايد سريعا در مورد تهران به يك نتيجه واحد رسيد. داليل بسياري براي اين منظور وجود دارد كه يكي از آنها اوج گرفتن 
آلودگي هواست؛ چراكه تهران است و پاييزش و اينورژن )وارونگي دما(؛ آن هم در شرايطي كه هم تحقيقات سازمان بهداشت 
جهاني و هم دانشگاه هاي معتبري مثل هاروارد از افزايش شيوع كرونا به ميزان دست كم 15درصد با افزايش ذرات آالينده 
حكايت مي كند. از طرف ديگر بايد درنظر داشت كه فاصله گذاري اجتماعي به طرز قابل مشهودي در ساعات پيك در ناوگان 
 حمل ونقل عمومي از بين مي رود. بر همين اســاس، نظر چند مدير عالي و كارشناس شــهري را از ميان 4گزينه مختلف 
)1- تعطيلي 2هفته اي تا يك ماه براي قطع زنجيره شيوع در نقاط قرمز )تهران(، 2- محدوديت شديد به معناي منع رفت وآمد 
و تجمع، بدون تعطيلي با مراقبت و نظارت و برخورد انتظامي و نظامي، 3- ادامه رويه فعلي با دوركاري 50درصدي كارمندان 

و 4- در شرايط تحريم اعمال محدوديت و تعطيلي به نفع اقتصاد نيست( جويا شده ايم.

  1-تعطيلي دو هفته اي تا يك ماه براي قطع زنجيره شيوع در نقاط قرمز ) تهران (
2-محدوديت شديد به معني منع رفت و آمد و تجمع   بدون تعطيلي با مراقبت و نظارت و برخورد انتظامي و نظامي

3-ادامه رويه فعلي با دوركاري 50 درصدي كارمندان
4-در شرايط تحريم اعمال محدوديت و تعطيلي به نفع اقتصاد نيست

شهرداري تهران همراه نيكوكاران است
همراه ســراي مركز طبي كودك روز پنجشنبه در 

منطقه11 شهرداري تهران افتتاح شد. اين همراه سرا شهر
با نام خانه عماد محلي است براي اسكان خانواده ها و 
كودكاني كه براي عمل پيوند مغز استخوان به تهران سفر مي كنند.

به گزارش همشهري، شهردار تهران در افتتاح همراه سراي مركز 
طبي كودك در خيابان اروميه گفــت: »كاري كه معموال مردم و 
خيرين انجام مي دهند با اقدامات دولت و ساير نهادها قابل مقايسه 
نيست اگر ما در امور خير اين پشــتوانه را داشته باشيم مطمئنا 
به گونه ديگري مي توانيم به مردم خدمت رســاني كنيم.« پيروز 
حناچي با اينكه مردم فهيم و خيري داريم كه اگر مطمئن باشند 
كساني بدون سوءاستفاده و با يك نيت خير كار مي كنند، در اين امر 
شريك مي شوند، افزود: »ما نيز از اين حركت ها استقبال مي كنيم. 
بيمارستان امام خميني)ره( مانند بسياري از بيمارستان هاي مادر، 
مركز مراجعه كساني اســت كه به طور طبيعي و عادي در زندگي 
تحت فشارند و تالش ما اين است در چند محور به بيمارستان هاي 

مادر كمك كنيم.«
شهردار تهران اضافه كرد: »يكي از اين موارد بحث همراه سراهاست 
براي كســاني كه مجبور مي شــوند در مدت هــاي طوالني در 
بيمارستان ها حضور داشته باشــند و نياز به همراه دارند. ديگري 
همين نمونه اســت كه براي بچه هاي پيوند مغز  استخوان انجام 
مي شود كه مجبورند در نزديكي بيمارستان مدتي را اقامت داشته 
باشند، همان درد بيماري براي اين افراد كافي است و تمام تالش 
اين است كه درد ديگري به دردهايشان اضافه نشود و اين كمترين 

كاري است كه از دست ما به عنوان مديران شهري برمي آيد.«
او با بيان اينكه خداوند به تالش هــاي خير بركت مي دهد، گفت: 
»چون اين تالش ها با نيت خير اســت، هر قدمي كه برداشــته 
مي شود قدم هاي ديگري را پشت سر خود خواهد داشت. در واقع 
در رفتار خيرخواهانه بركت نهفته است و اگر مردم ببينند كه بدون 
چشمداشت مادي، افرادي اين كار را انجام مي دهند مطمئنا اين 
كار را تعقيب مي كنند.« به گفته حناچي در اين زمينه از تجربيات 
ديگر كشورها نيز مي توان اســتفاده كرد. او افزود: »سازماندهي 
درست و سالمت در اين امور بهترين تبليغ براي گسترش اين كارها 
است. نمونه هاي اين موارد نيز كم نيست؛ از زنده ياد فيروزآبادي 
كه بيمارستان ري را بنيان گذاشت تا كهريزك ها و موارد مشابه 
خيريه هايي كه به آالم مردم مي پردازند، نشان مي دهد كه كارهاي 

خير توسط مردم حمايت مي شود.«
شــهردار تهران درباره حمايت و همكاري شــهرداري با دانشگاه 
علوم پزشــكي تهران، يادآور شــد: نه تنها در مورد دانشگاه علوم 
پزشــكي تهران بلكه در رابطه با همه دانشگاه هاي علوم پزشكي 
كه بيمارستان هاي مادر دولتي را زير پوشش دارند به شهرداران 
سفارش كرده ايم كه حمايت ها را قطع نكنند و به هر شكل ممكن 
به كمك كادر درمان بيايند و تالش كنند كه بخشــي از اين بار را 
بردارند. هم در داخل بيمارستان ها در تالش هستيم و هم در سطح 
شهر چرا كه بخشــي از اين اقدامات مربوط به حوزه هاي عمومي 

است كه مردم در آنجا تردد مي كنند.
براساس اين گزارش در افتتاح همراه ســراي مركز طبي كودك 
پيروز حناچي شهردار تهران، محمدرضا جوادي يگانه معاون امور 
اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران، عباسعلي كريمي رئيس 
دانشــگاه علوم پزشــكي تهران، تورج فرهادي شهردار منطقه6، 
خسرو صادق نيت رئيس مجتمع بيمارستاني امام خميني و افسانه 

قوام شهيدي، مدير خانه عماد حضور داشتند.



2 شنبه 10 آبان 99  شماره 8073 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

در چارچوب مناسبات كنوني اداره 
كشور، هرگزينه اي مطرح شود آنچه 
عمال اتفاق مي افتد گزينه4 است؛ 
چراكه سياستگذاران وقتي مطلقا 
شــهرها را تعطيل مي كنند به هيچ كدام از لوازم اين 
تعطيلي مطلق تعهد عملي ندارند، يعني سازوكار و توان 
اجرايي مشخص و برنامه اي براي آنهايي كه مي خواهند از 
سياست حكومت براي زنده ماندن تبعيت كنند، اجرايي 
نمي شود. گزينه نخســت مي تواند راه نجات باشد؛ اما 
نمي توان سياستي را اعالم كرد و به واقعيت هاي مربوط 
به شرايط و توانايي شهروندان توجه نداشت و همه چيز را 
به عهده آنها گذاشت. پيشنهاد مي شود عزيزان تا زماني 
كه برنامه خردورزانه و جامع نگري طراحي نكرده اند، 
هيچ سياســتي را ابالغ نكنند؛ چون بدون تهيه لوازم 

محكوم به شكست است.

گزينه

1 فرشاد مؤمني/ عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه

 انتخاب بهترين سياســت براي قطع 
زنجيره كرونا سخت و دردناك است؛ 
اما به نظر من با توجه به هزينه ها و تبعات 
سنگين رهاشــدگي كرونا و تشديد 
شيوع اين بيماري، انتخاب گزينه اول به شرط رعايت درست 
و كامل، بهترين راهكار است. البته انتخاب گزينه اول فقط 
به شرط انجام درست آن كارساز خواهد بود و در چنين حالتي 
دولت بايد هزينه حداقل معيشت اغلب افراد قرنطينه شده 
را حداقل به مدت يك ماه به عهده بگيرد و مانند بســياري 
از كشورها تأمين مايحتاج با خريد غيرحضوري يا تحويل 
جيره در منزل انجام شود. بار مالي اين كار به مراتب كمتر 
از خسارت ها و هزينه هاي درمان اين بيماري است و حتي 

باوجود ناترازي منابع دولت نيز توجيه پذير است.

گزينه

1 ناصر رياحي/ رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو

باوجــود زيان هــاي اقتصادي، 
اولويت نخســت بايد ســالمت 
باشــد،  مــردم  و  جامعــه 
گزينــه تعطيلي 2هفتــه اي تا 
يك ماه بــراي قطع زنجيره شــيوع در نقاط قرمز 
)به ويژه در تهران( مؤثرتر اســت؛ چراكه هزينه 
 مقابله كــج دار و مريــز و زيان تدريجي شــيوه 
كنوني مقابله با كرونا بيشتر است اما وقتي مي گويند 
تعطيلي يك هفته تا يك ماهه تهــران، بايد همه 
تعطيل شوند نه اينكه واحد صنفي تعطيل اما بانك 
باز باشد. گرچه اصناف در مرحله نخست قرنطينه 
به خوبي با دولت همكاري كردند اما دولت به تعهدات 

خود عمل نكرد.

گزينه

1 ابراهيم درستي/ نايب رئيس اتاق اصناف ايران

به عقيــده من تعطيلــي كامل 
اقتصاد كار درســتي نيست ولي 
اگر بتوانند شهروندان را متقاعد 
كنند كه كمتــر رفت وآمد كنند، 
از ماسك استفاده كنند مشــكل كمتر خواهد شد. 
بايد شهروندان متقاعد شوند بعضي كارها را انجام 
ندهند و اگــر تعطيلي اعمال شــود و اين رفتارها 
بازهم ادامه داشته باشد چيزي تغيير نمي كند و تنها 
ضايعات اقتصادي برجا مي ماند. شايد بهتر بود گزينه 
پنجمي هم مطرح مي شــد و آن اطالع رساني است. 
اطالع رساني و بيان حقايق از سوي دولت واجب ترين 
كار است تا مردم بتوانند تصميم درست تري بگيرند 

و رفتار بهتري داشته باشند.

گزينه

2 ميثم رادپور/ كارشناس بازار طال و ارز

در شــرايط كنوني به عقيده من 
گزينه دوم انتخاب بهتري اســت. 
تعطيلي كامل، مشاغل و اصناف و 
فعاليت هاي توليدي اقتصاد كشور را 
به طور كامل مي خواباند. مردم بايد براي كسب درآمد از 
خانه خارج شوند و كار كنند، مگر اينكه دولت تمهيداتي 
داشته باشد كه بتواند در تأمين معيشت به مردم كمك 
كند اما در شــرايطي كه دولت چنيــن امكاني ندارد 
دســت كم بايد تجمع ها و رفت وآمدهاي غيرضروري 
براي مدت زمان مؤثري محدود و متوقف شود تا كشور 
بتواند از اين مرحله عبور كند. چون ادامه روند موجود 
نيز با هزينه هايي كه ايجاد مي كند آسيب هاي زيادي به 

اقتصاد وارد مي كند.

گزينه

2 فريد ضياءالملكي/ كارشناس امور بانكي

اگر بخواهيم تك بعدي به اين مسئله 
نگاه كنيم شايد گزينه انتخابي اين 
باشد كه شــهر را تعطيل كنند اما 
مسئله اي كه ايجاد مي شود اين است 
كه مردم ازلحاظ معيشتي چه بايد بكنند؟ تعطيلي مشاغل 
ازنظر اقتصادي بخش عمده اي از مردم را دچار مشــكل 
مي كند و كشور ازلحاظ اقتصادي مختل مي شود. به اعتقاد 
من اتفاقي كه بايد بيفتد اين اســت كه بايد پروتكل هاي 
بهداشــتي را دقيق تر و منظم تر اجرا كنيم و اگر فعاليت 
جايي واقعا ضرورتي ندارد، به طور جــدي از فعاليت آن 
جلوگيري شود. هم اكنون بخشي از اصناف به طور كامل و 
دقيق پروتكل ها را رعايت مي كنند اما در بعضي مشــاغل 

به هيچ عنوان جدي گرفته نمي شود.

گزينه

2 مجيد افتخاري/ عضو هيأت مديره اتحاديه پوشاك تهران

باتوجه به وضعيت كشور و جامعه، گزينه 
سوم يعني »ادامه رويه فعلي با دوركاري 
50درصدي كاركنان« مي تواند راهكار 
شكست كرونا باشــد به شرط اينكه 
محدوديت ها واقعا اجرا شود. در شرايط فعلي، طبق مصوبات 
ستاد مقابله با كرونا 50درصد دوركاري داريم اما در بسياري از 
حوزه ها تغييري حس نمي شودو بخش قابل توجهي از شاغالن 
نيز اصال مبنايي براي دوركاري ندارند؛ چراكه معيشتشان 
تأمين نمي شود. با اين تفاصيل، به نظر مي رسد حتي اگر 2گزينه 
ابتدايي، يعني تعطيلي شهرهاي قرمز و اعمال محدوديت هاي 
شديد هم اجرا شود، سيستم قادر به اجراي درست نيست؛ از 
اين رو اگر گزينه سوم با فرهنگسازي، سختگيري و رفع ايرادات 

به صورت واقعي اجرا شود، نتايج بهتري حاصل خواهد شد.

گزينه

3 علي رحماني/ مديرعامل پيشين بورس تهران

من معتقدم تنها راهي كه در شرايط 
كنوني كشور مي توان انجام داد ادامه 
همين روند فعلي اســت. اگر فقط 
بخواهيم انسان ها را زنده نگه داريم 
بايد همه جا قرنطينه شــود اما در اين شرايط اگر زنده 
بمانند هم از گرسنگي مي ميرند. با مديريت نامناسبی كه 
در كشور ما ازلحاظ اقتصادي، اجتماعي و سياسي وجود 
دارد ادامه همين روند فعلي با قوانين مؤثرتر درســت 
است. در كشوري كه دولت از اقتصاد كشور و معيشت 
مردم حمايت كند قطعا قرنطينه بهترين كار است اما در 
شرايطي كه هيچ كدام از اين موارد وجود ندارد بايد با 
حفظ روند فعلي، قوانيني براي محدوديت رفت وآمد و 

تجمع ها اعمال شود.

گزينه

3 حسن احمديان/ رئيس اتحاديه توليدکنندگان مبلمان

تصور من اين اســت كه تعطيلي 
حداقل 2هفتــه اي به طور كامل 
جوابگوســت و مي تواند زنجيره 

انتقال را قطع كند.
 در اين مــدت هيچ ترددي نبايد انجام شــود. تأمين 
مايحتاج مردم، افزايش مشــاركت نيروي انتظامي در 
كنترل ترددها، برنامه ريزي سازمان هاي حمايتي براي 
كمك به اقشار كم درآمد، توســعه اينترنت و تقويت 
اطالع رساني، مسائلي اســت كه بايد مورد توجه قرار 

گيرد.

گزينه

1 رضا الفت نسب/ عضو هيأت مديره كسب وكارهاي مجازي اين موضوعات بســيار پيچيده و 
تخصصي اســت و متخصصان بايد 
جواب دهند اما براساس آنچه من 
هم اكنون در شبكه هاي اجتماعي 
و مقاالت مي خوانم اكثر كارشناسان معتقدند كه يك 
شوك 2هفته اي تعطيلي را بايد براي كنترل انتشار اين 
ويروس ايجاد كرد؛ اما اگر خودمان را جاي مســئوالن 
كشور بگذاريم در شرايط بســيار دشوار تحريم ها كه 
كسب وكارها خوابيده اين كار يعني يك شوك بزرگ 
به اقتصاد و كسب وكار مردم خصوصا كساني كه درآمد 
روزانه دارند و زندگي شان با دخل روزمزد مي چرخد. 
من گزينه يك را انتخاب مي كنم چون اگر يك ماه كشور 
تعطيل شود فشاري به زندگي من وارد نمي شود اما اگر 
افراد بخواهند براساس منافع و مضار شخصي شان در 
اين نظرسنجي ها شركت كنند، اين نظرسنجي ها نه تنها 
كمك نمي كند بلكه ممكن است انحراف هم ايجاد كند.

گزينه

1 حسين خزلي/ كارشناس و فعال بورس

مملكت را نمي شود تعطيل كرد، بايد 
برنامه ريزي به گونه اي باشد كه بتوان 
با كرونا زندگي كرد. محدوديت فعلي 
قابل تحمل است و پروتكل هاي ستاد 
كرونا به هر نحوي كه صالح بدانند، ما در اصناف اجرايي 
مي كنيم اما اگر بخواهيم واحدهاي صنفي را تعطيل كنيم 
اصال به صالح نيست. بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه 

اگر محدوديتي قرار است برقرار شود براي همه باشد.

گزينه

3 قاسم نوده فراهاني/ رئيس اتاق اصناف تهران

به نظر من هيچ كــدام از 4گزينه 
پيشنهادي كامل نيست؛ اما گزينه 
دوم مي تواند بــا همكاري مردم 
مؤثر باشد، البته مشروط به اينكه 
تغييراتي در آن اعمال شود چراكه در شرايط فعلي، 
سرمايه اجتماعي حاكميت پايين است و برخوردهاي 
پليسي و نظامي براي يك موضوع بهداشتي مطلوب 
اين وضعيت نيست، ازاين رو گزينه دوم بايد با همكاري 
مردم به صورت اعمال محدوديت شديد، بدون تعطيلي 
شهرها اجرا شود و برخورد انتظامي و نظامي صورت 
نگيرد. ضمنــا اجراي اين وضعيت بــه همراه توزيع 
ماسك و غذاي رايگان ميان نيازمندان و كمك هاي 
نقدي و اعتباري به كســب وكارهاي تعطيل شده و 
آسيب ديده مي تواند اثرات مناسب تري داشته باشد؛ 
هرچند سياست هاي كنترل كرونا با توجه به كسري 

بودجه دولت، انتخاب بين بد و بدتر است.

گزينه

2 پدرام سلطاني/فعال و كارشناس اقتصادي

بهتريــن انتخاب مي توانــد تلفيق 
گزينه هاي دوم و ســوم باشد؛ يعني 
ادامه رويه فعلي با دوركاري 50درصدي 
كارمندان و همزمان فرهنگســازي 
و تشــديد محدوديت هاي مربوط به رفت وآمد و تجمع 
غيرضروري؛ چراكه اجراي گزينــه اول، تبعات اقتصادي 
سختي براي جامعه، كسب وكارها و معيشت خانوار ايجاد 
مي كند و گزينه دوم يعني منع رفت وآمد و تشديد محدوديت 
با نظارت نظامي و انتظامي نيز گرچه كمتر از گزينه اول، اما 
با همان تبعات به ســقوط اقتصادي منجر مي شود. در اين 
شرايط، صالح بر اين است كه محدوديت هاي فعلي با سبك 
و سياقي منظم تر از گذشته و با رعايت كامل پروتكل هاي 

بهداشتي و مراقبتي در دستور كار باقي بماند.

گزينه

2 مصطفي  خسروي/ رئيس اتحاديه مشاوران امالك

كارشناسان اقتصادي و فعاالن كسب وكار به نظرخواهي همشهري پاسخ مي دهند
قرنطينه اقتصاد؛ آري يا نه

راه حل فوري قطع زنجيره مرگ كرونا كدام است؟ اين سؤالي است كه از چهره هاي شناخته شده اقتصادي، كسب وكار 
و اصناف پرسيده شــده و هريك به فراخور واقعيت هاي ملموس اقتصادي و اجتماعي از ميان 4گزينه پيشنهادي 
همشهري، گزينه مطلوب خود را انتخاب كرده اند. 4گزينه پيشنهادي ازاين قرار است: 1- تعطيلي 2هفته تا يك ماه  
در نقاط قرمز )به ويژه تهران(،2- محدوديت شديد به معني منع رفت وآمد و تجمع بدون تعطيلي با مراقبت و نظارت 
و برخورد انتظامي و نظامي، 3- ادامه رويه فعلي با دوركاري 50درصدي كارمندان و 4- در شــرايط تحريم اعمال 
محدوديت و تعطيلي به نفع اقتصاد نيست. نكته قابل تأمل اين است كه مصاحبه شوندگان غالبا بر لزوم اجراي گزينه 
يك تأكيد دارند؛ اما بنا به واقعيت هاي موجود گزينه ديگري را قابل اجرا مي دانند. آنها فارغ از گزينه انتخابي، بر اصولي 
مشابه نظير مسئوليت دولت در تأمين معيشت خانوارها، لزوم فرهنگسازي، توجه به شرايط خاص اقتصادي و نياز به 

خردورزي و تدوين برنامه هاي جامع نگر تأكيد مي كنند.

  1-تعطيلي دوهفته اي تا يك ماه براي قطع زنجيره شيوع در نقاط قرمز ) تهران (
2-محدوديت شديد به معني منع رفت و آمد و تجمع   بدون تعطيلي با مراقبت و نظارت و برخورد انتظامي و نظامي

3-ادامه رويه فعلي با دوركاري 50 درصدي كارمندان
4-در شرايط تحريم اعمال محدوديت و تعطيلي به نفع اقتصاد نيست
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   از نرخ رسمي تازه تا ريزش 30ميليوني قيمت در بازار
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشــهري نشــان مي دهد افزايش نرخ مصوب و كارخانه اي خودروها، موجب 
كمتر شدن شكاف بين اين نرخ و نرخ بازار خودرو شده است. اين كاهش قيمت در خودروهاي محدوده قيمتي 100 
تا 300ميليون تومان به 30ميليون تومان نيز رسيده به نحوي كه به گفته رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان 
خودرو، قيمت ســايپا 151 يا پرايد وانت كه تا 1۴5ميليون تومان پيشروي كرده بود، به 115ميليون، سايپا131 از 
1۲۸ميليون تومان هم اكنون به 105ميليون، كوييك از 1۹0ميليون به 1۶0ميليون و پژو۲0۶تيپ۲ با كاهش 30ميليون 
توماني از ۲50ميليون به ۲۲0ميليون و سمند ال ايكس از ۲۴0ميليون به ۲10ميليون تومان كاهش يافته است. سعيد 
موتمني افزود: با توجه به اختالف بسيار زياد نرخ كارخانه  و بازار خودروها و سير نزولي نرخ ارز، ابالغيه شوراي رقابت 
و افزايش رسمي قيمت ها، تأثيري بر افزايش قيمت خودروهاي داخلي نداشته است. اين درحالي است كه سايپا 
براي نرخ جديد محصوالتش در سه ماهه سوم امسال قيمت تيبا صندوقدار ۸7ميليون، تيبادو ۹5.۴ميليون، ساينا 
۹۲ميليون و۸00هزار، پرايد151معمولي ۹1ميليون، شاهين ۲۶7ميليون، كوييك آر 1۲۹ميليون و۶00هزار، نيسان 

تك سوز 1۸0ميليون و۴00هزار و دوگانه سوز را ۲۲0ميليون و۶00هزار تومان اعالم كرده است.

   داروي مكمل ضد تورم
 سياست هاي ضدتورمي بانك مركزي بدون تجويز داروي مكمل آن ممكن 
نيست تا به نتيجه مطلوب برســد زيرا همچنان دولت با كسري بودجه 
سنگين مواجه است. حراج اوراق بدهي دولت در هفته هاي اخير نتيجه 
دلخواه را به همراه نداشته است. ۲۶مهرماه همتي نسبت به اين وضعيت 
هشدار داده و گفته بود: اميدوارم باتوجه به مجوزهاي قانوني اخذ شده، اين 
روند، در نيمه دوم سال نيز با جديت ادامه يابد تا بتوان كسري بودجه امسال 
را به صورت سالم و باكمترين اثرات جانبي بر اقتصاد كالن تأمين مالي كرد. 
به نظر مي رسد اگر دولت نخواهد سياست تامين كسري بودجه اش را از 
كانال بازار سرمايه با انتشار اوراق قرضه جبران كند و از سوي ديگر مجلس 
هم بخواهد با تصويب طرح هاي تور م زا بر هزينه ها بيافزايد، انتظار كاهش 

نرخ تورم دور از دسترس و افزايش آن نزديك خواهد بود.

۲نماي متفاوت از بازار خودرو؛ از  بازار 
يك سو قيمت رسمي خودروهاي خودرو 

داخلي تا 30درصد افزايش يافته 
اما از ســوي ديگر كاهش نرخ ارز زمينه ريزش 
30ميليون توماني قيمت خودروهاي پرتيراژ را 
در كف بازار فراهم كرده است. برخي كارشناسان 
روند اخير كاهش قيمت را از توقف معامالت بازار، 
ســير نزولي نرخ ارز و انتظارات رواني ناشي از 
نتايج احتمالي انتخابات آمريكا متاثر مي دانند. 
به گزارش همشهري، دور تازه افزايش رسمي ۲5 
تا 30درصدي قيمت خودروهاي داخلي از هفته 
گذشته با ابالغ مصوبه شــوراي رقابت و اعالم 
نرخ نامه هاي رسمي و جديد ايران خودرو و سايپا 
آغاز شده؛ همزمان زمزمه هاي آزادسازي نرخ 
نيمي از خودروهاي داخلي نيز به گوش مي رسد 
اما برخالف گذشــته كه با افزايش نرخ مصوب 
خودروهاي داخلي قيمت حاشيه بازار خودرو 
افزايش مي يافــت، افزايش قيمــت اخير در 
كارخانه ها نه تنها تأثيري در رشــد قيمت هاي 
حاشــيه بازار نداشــته، بلكه قيمت برخي 
خودروهاي پرتيراژ داخلي را تا 30ميليون تومان 
كاهش داده است. اين كاهش قيمت، شرايط را 
براي كاهش فاصله قيمت در حاشيه بازار با نرخ 
كارخانه اي خودروهاي داخلي فراهم كرده است.

چشم انداز نزول
فعاالن بازار خــودرو در گفت وگو با همشــهري از 
چشم انداز كاهش بيشتر فاصله نرخ بازار و كارخانه 
در بازارخودرو، درصورت تداوم سير نزولي نرخ ارز، 
تداوم ركود در بازار و رشــد نسبي عرضه خودرو از 
مسير شــركت هاي خودروســازي خبر مي دهند. 
گره خوردن قيمت خودرو به نرخ دالر و مشــخص 
شدن سرنوشت قيمت ارزهاي خارجي با اعالم نتيجه 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا نيز موجب ترديد 
و دودلي فعاالن صنفي و خريداران و فروشندگان 
خودرو شده است. چشم انداز سير نزولي يا كاهش 
نرخ دالر درصورت پيروزي دمكرات ها در انتخابات 
آمريكا نيز به ترديد و دودلــي معامله گران در بازار 
خودرو دامن زده، البته برخي از احتمال افزايش نرخ 
دالر در صورت پيروزي احتمالي ترامپ در انتخابات 
آمريكا و تأثير آن بر قيمت خودرو در حاشــيه بازار 

خبر مي دهند.

گام نخست آزادسازي قيمت
 رئيس گروه اقتصادي دفتر مقــام معظم رهبري 
در حاشيه بازديد از ســايپا اعالم كرده است:  براي 
آنكه خودروســازان از زيان خارج شوند، بايد نظام 
قيمت گذاري خودرو با تغييراتي همراه شــود. به 
گفته علي آقا محمدي، هم اكنــون عواملي غير از 
توليد كنندگان و مصرف كنندگان از رشد قيمت ها 
در بازار خودرو ســود مي برند و بــا تغيير فرايند 
قيمت گذاري مي تــوان بازار خودرو را با شــرايط 
بهتري مديريت كرد. درپي اين اظهارنظرها، برخي 
گزارش هاي دريافتي از احتمــال واگذاري اختيار 
تعيين قيمت نيمي از خودروهاي توليد داخل به 
هيأت مديره خودروسازان، به صورت  فصلي و البته 
برمبناي نرخ تورم بخشي اعالم شده از بانك مركزي، 
حكايــت دارد. عضو مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام تأكيد كرده؛ به زودي واگذاري اختيار تعيين 
قيمت برخي خودروهــاي داخلي به هيأت مديره 
شركت هاي خودروساز جمع بندي و اجرايي خواهد 
شد. به باور كارشناسان، با اجرايي شدن شيوه جديد 
قيمت گذاري، قيمت گذاري برخي محصوالت ايران 
خودرو مانند خودروهاي خانواده 207، دنا، سورن و 
رانا به هيأت مديره  ايران خودرو سپرده خواهد شد. 
در سايپا نيز نرخ خانواده پرايد، تيبا، ساينا و وانت ها 
در شوراي رقابت و نرخ بقيه خودروهاي سايپا مانند 
خانواده كوئيك، سراتو و محصوالت جديد در هيأت 

مديره اين شركت تعيين و ابالغ خواهد شد.

جزئيات آزادسازي قيمت 
هرچند برخي خودروسازان در قالب اطالعيه هايي 
اعالم كرده اند تا اين لحظه تصميم جديدي براي 

نحوه قيمت گذاري خودرو ابالغ نشــده، اما آرش 
محبي نژاد، دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه 
و قطعه ســازان خودرو اعالم كرد: در طرح جديد 
قيمت گذاري خودرو، آزادســازي قيمت نيمي از 
خودروها مطرح است. او با تشريح جزئيات جلسات 
مربوط به شــيوه جديد قيمت گــذاري خودروها 
با محوريت سازمان گســترش و نوسازي صنايع 
ايران، افزود: جلســاتي براي بازنگــري در نحوه 
قيمت گذاري خودروها برگزار شــده كه بر مبناي 
آن خودروهايي كه توليد انبوه دارند و قيمتشــان 
نســبت به بقيه خودروها پايين  تر است، كماكان 
مشــمول قيمت گذاري دستوري مي شــوند اما 
خودروهاي با تيراژ پايين تر و قيمت باالتر در هيأت 
مديره خودروســازان قيمت گذاري خواهند شد. 
محبي نيا تأكيد كرد: آزادســازي قيمت ۵0درصد 
محصوالت، اتفاق خوبي است اما درمورد ۵0درصد 
بقيه همچنان شــاهد توزيع رانــت خواهيم بود. 
بنابراين نيمي از مشــكل حل مي شود ولي نيمي 

ديگر باقي خواهد ماند.

موج گراني در زمستان
سعيد مدني، كارشناس صنعت خودرو و مديرعامل 
پيشين سايپا در گفت وگو با همشهري در تحليل 
اين موضوع، گفت: تصميم به آزادســازي قيمت 

نيمــي از خودروهاي داخلي نيــز جوابگوي رفع 
مشــكالت كنوني بازار خودرو نخواهد بود و فقط 
به اختالف نظر شــوراي رقابت و خودروســازان 
دامــن مي زند، زيــرا با تثبيت دســتوري قيمت 
برخي خودروها در شــوراي رقابت، خودروسازان 
تالش مي كنند تا زيان انباشــته خود را با افزايش 
بيشــتر قيمت ســاير محصوالت خارج از شمول 
قيمت گذاري جبران كننــد. مدني افزود: كاهش 
اخير قيمت خودروهاي داخلي عمدتا ناشــي از 
نوســان قيمت ارز در چند روز گذشته بوده است. 
هرموقع نــرخ دالر كاهش يافته، قيمت بيشــتر 
كاالهاي سرمايه اي و حتي مصرفي غيرمرتبط با آن 
نيز كاهش يافته است. او تأكيد كرد: به دليل نبود 
شاخص قيمت گذاري كاالها و خدمات، اكنون نرخ 
دالر و سكه شاخص تعيين نرخ شده است و كاهش 
قيمت  اين خودروها نيز تحت تأثير آزادسازي نيمي 
از قيمت خودروهاي داخلي يا حتي مباحث مطرح 
در زمينه عرضه خودرو در بورس نيست. مديرعامل 
پيشــين ســايپا بر بي تأثير بودن نتايج انتخابات 
آمريكا در وضعيت آينده بــازار خودرو تأكيد كرد 
و افزود: وقتي قيمت خــودرو بيش از حد افزايش 
مي يابد، زمينه تشديد ركود بازار فراهم مي شود. 
مدني با بيان اينكه ممكن است پيروزي بايدن در 
انتخابات آمريكا به دليل انتظاراتي كه مردم دارند، 
در كوتاه مدت اثر رواني بر بازارها داشته باشد، اما 
اينكه با اين تغيير دولت آمريكا دالر ارزان شــود، 
چندان واقعي نيست. اين كارشناس صنعت خودرو 
با بيان اينكه با توجه به شرايط كنوني توليد و عرضه 
خودرو، احتماال با فروكش كردن انتظارات رواني، 
در زمستان امسال مجددا شاهد افزايش قيمت ها 
خواهيم بود، افزود: مشكل آن است كه همه  چيز 
را به دالر گره زده ايم. مدني افزود: اگر دولت ها به 
تكاليف قانوني خود براي قطــع رابطه با دالرهاي 
نفتي عمــل و آن را صرف طرح هاي توســعه اي 
مي كردند، اكنون مي توانستيم با درآمدهاي حاصل 

از توليد ناخالص داخلي مشكالت را حل كنيم.

2چشم انداز متفاوت بازار خودرو 
پاييز سرد،زمستان داغ روند نرخ رشــد نقدينگي تعديل خواهد شد. اين تازه ترين پيام 

سياستگذار پولي است كه نشان مي دهد بانك مركزي حداكثر 
تالش خود را به كار بسته تا جلوي شتاب بيشتر نرخ تورم را بگيرد 
آن هم با اعمال سياست هاي پولي انقباضي و كاهش قدرت وام دهي 
بانك ها و خاموش كردن موتور پولســازي  آنها. ماجرا چيست؟ 
عبدالناصر همتي مي گويد كه در مســير رشد ترازنامه بانك ها 
محدوديت  وضع مي كند. با اين توضيح سياستگذار پولي، او انتظار 
دارد تا دست كم از عميق تر شدن شكاف بين نرخ تورم واقعي و نرخ 

تورم هدف گذاري شده جلوگيري كند.

روايت تازه از پايه پولي و نقدينگي
رئيس شوراي پول و اعتبار مي گويد: نرخ رشد پايه پولي و نقدينگي با 
وجود فشارهاي تحريم و كرونا، مديريت و كنترل شده است. به گفته 
همتي، در پايان هفته سوم مهرماه امســال نسبت به پايان سال قبل، 
پايه پولي 9.۵درصد و نقدينگي 18درصد رشد كرده است. به گزارش 
همشهري، يك ماه پيش يعني 10مهرماه همتي گفته بود: گزارش هاي 
اوليه اداره بررسي ها و سياســت هاي اقتصادي بانك مركزي حاكي از 
رشد ۵.۴درصدي پايه پولي و رشــد 1۵.۵درصدي نقدينگي در پايان 
نيمه اول امسال نسبت به پايان سال98است. حاال آمار تازه گوياي اين 
واقعيت است كه پايه پولي در مهرماه از رشدي فزاينده برخوردار شده 

كه احتماال يكي از داليل تورم 7درصدي مهرماه بوده است.

خطر خيز دوباره تورم
 برآورد مي شود با رشد 18درصدي نقدينگي اعالم شده از بانك مركزي 
در پايان هفته ســوم مهرماه حجم كل نقدينگي بــه رقم 2890هزار 
ميليارد تومان و رشــد پايه پولي هم با رشــدي 9.۵درصدي نسبت 
به پايان ســال قبل به رقم 38۵هزار ميليارد تومان برسد. با اين روند 
پيش بيني مي شود نرخ تورم تا پايان ســال دست كم از مرز 3۵درصد 
عبور كند. حجم نقدينگي در پايان ســال گذشته 2۴72هزار ميليارد 
تومان و ميزان پايــه پولي 3۵2هزار ميليارد تومان برآورد شــده بود. 
همچنين بررسي ها نشان مي دهد اگر بانك مركزي جلوي رشد پرشتاب 
پايه پولي و نقدينگي را نگيرد، به دليل ضريب فزاينده پايه پولي روند 
صعودي نرخ تورم كه در تيرماه و مهرماه امسال نمايان شده بود، تندتر 

مي شود و حتي كشــور با تورم باالي ۵0درصدي در بهار سال آينده 
مواجه خواهد شد.

راز رشد نقدينگي و پايه پولي
تيمور رحماني، اقتصاددان مي گويد: بخشي از نقدينگي بر اثر انتشار پول 
منتشر شده و به جريان مي افتد؛ اما بخش غالب نقدينگي بر اثر اعطاي 
تسهيالت و اعتبار بانك ها به وام گيرندگان و بستانكار كردن حساب 
آنها خلق مي شود و به جريان مي افتد. لذا مي توان عوامل مؤثر بر حجم 
نقدينگي را شامل عوامل مؤثر بر خلق پول و عوامل مؤثر بر خلق اعتبار 
و توان وام دهي بانك ها و مؤسسات اعتباري قلمداد كرد. به گفته اين 
اقتصاددان هرگاه خالص ذخاير خارجي بانك مركزي يا خالص مطالبات 
بانك مركــزي از بخش دولتي و يا مطالبات بانــك مركزي از بانك ها 
افزايش يابد، سبب افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي مي شود.  با درنظر 
گرفتن تغييرات رخ داده در 2شاخص پايه پولي و نقدينگي در هفته سوم 
مهرماه، به نظر مي رسد سياست اصلي بانك مركزي براي جلوگيري از 
شتاب نرخ تورم بر كنترل ترازنامه بانك ها و جلوگيري از اضافه برداشت 
آنها و محدود كردن دامنه اعتبارات و تسهيالت آنها متمركز شده باشد.

مسيريابي آتش نشان تورم
بانك مركزي در نخســتين گام خود براي خاموش كردن آتش تورم 
نرخ سپرده قانوني بانك ها را از ابتداي مهرماه امسال به وضعيت قبل 
از شيوع كرونا بازگرداند تا ضريب فزاينده پايه پولي را كاهش و جلوي 
رشد نقدينگي را بگيرد. همزمان اعالم شد برنامه كاهش ريسك ترازنامه 
بانك ها طبق برنامه پيش مي رود. يادداشــت جديد رئيس كل بانك 
مركزي اما، می گويد: با توجه به تعديل اصالح انجام شده در نرخ سپرده 
قانوني و همچنين اقدامات احتياطي كه به زودي دنبال خواهد شد، در 

ادامه سال شاهد تعديل نرخ رشد نقدينگي خواهيم بود.

چرا افزايش سود بانكي منتفي شد؟
ســؤال اصلي اما اين اســت كه چرا بانك مركزي در شرايط فعلي كه 
شاهد رشد پايه پولي هستيم به اين نتيجه رسيده كه فعال سود بانكي 
را افزايش ندهد؟ راز اين معما را بايد در وضعيــت نامطلوب ترازنامه 
بانك ها جســت وجو كرد. يكي از   سياست های رايج  كوتاه مدت پولي 
براي كنترل نرخ تورم استفاده از ابزار افزايش سود سپرده بانكي است. 
اعمال اين سياست اما خطر بدتر شدن وضع ترازنامه بانك ها را به همراه 
دارد. ممكن است بانك ها به ويژه بانك های ضعيف براي جلوگيري از 
خروج سپرده ها  نرخ سود بيشتري به سپرده گذاران بپردازند. آن هم 
درحالي كه درآمد كافي براي پرداخت اين ســود را نداشته باشند. در 
 اين صورت دست شان به سمت بانك مركزي دراز خواهد شد. اثر اين 
دســت درازي اضافه برداشــت بانك ها و روشن شــدن دوباره موتور 
پولسازي بانك ها و تورم نخســتين پيامد احتمالي آن است. به همين 
علت همتي مي گويد: اقدامات احتياطي الزم براي ايجاد محدوديت در 
رشد ترازنامه بانك ها در دستور كار قرار دارد كه در تعديل روند نرخ رشد 

نقدينگي در نيمه دوم سال مؤثر خواهند بود.

موتور شتاب دهنده تورم خاموش می شود
همشهري سياست هاي جديد سياستگذار پولي را تحليل كرد

كارشناسان مي گوينداحتمال اوج گيري دوباره قيمت خودرو در زمستان امسال وجود دارد.
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يك روز قبل از توافــق علي كريمي با باشــگاه قطري، در 
فضاي مجازي و حتي رســانه هاي رســمي ورزشي شايعه 
شد پرسپوليس به هافبك دفاعي استقالل پيشنهاد داده و 
قصد دارد با جذب او، انتقام جدايي محمد نادري را بگيرد. 
خب طبيعي است كه همين تيتر به تنهايي جذابيت ايجاد 
مي كند، كليك مي گيرد و بعدا هم مهم نيســت اصال بشود 
يا نشــود. با اين همه، آدم براي خبرسازي هم بايد يك سر 
سوزن قريحه داشته باشــد. اين شايعه زماني ايجاد شد كه 
پرسپوليس مديرعامل نداشت و سرپرست مستعفي باشگاه 
هم كل تمركزش را روي تسويه حساب با برانكو گذاشته بود. 
به عالوه سياست هاي اين باشــگاه پرداخت نكردن مبالغ 
درشــت بود؛ در غيراين صورت آنها شــجاع خليل زاده يا 
محمد نادري را حفظ مي كردند. با اين اوصاف چطور ممكن 
بود پرســپوليس به علي كريمي با آن درخواست هاي مالي 

عجيب پيشنهاد بدهد؟

يك سرسوزن ذوق داشته باشيد

همه پيشــرفت مي كنند و خوشــبختانه اين قاعده شــامل 
زامبي هاي فضاي مجازي هم مي شود. يك دوره كاربران عالف 
شبكه هاي مجازي منتظر بودند اسم يك ستاره خارجي به هر 
دليلي به نام ورزش ايران گره بخورد تــا بروند به صفحه اش و 
چند هزار كامنت بگذارند. آنجا آنقدر ايراني مي آمد كه معامله 
ماشين هم انجام مي شــد. حاال فرقي نداشــت طرف ستاره 
واليبال لهســتان بود يا مجري مراسم قرعه كشي جام جهاني 
يا حتي كريــس رونالدو و ليونل مســي. مهم اين اســت كه 
زامبي هاي ما حضور فعال در صحنه داشتند. حاال اما پيشرفت 
حاصل شده و دوستان به صفحات باشگاه ها، كنفدراسيون ها 
و زيرمجموعه هاي فيفا يورش مي برنــد. يك عده براي النصر 
كامنت مي گذارند، يك عده بــراي دادگاه عالي ورزش و يك 
عده هم ســراغ پيج كورتريك و القطر رفته اند. حتي كامنت 
عربي و انگليسي هم داريم كه از ديگر مصاديق جهش اجتماعي 

جماعت بيكار است.

پيشرفت زامبي ها

باالخره »دوشــنبه«اي كه برانكو 2ســال منتظرش بود رسيد و 
پرسپوليس طلب مربي كروات را به حسابش واريز كرد. طبيعتا اين 
مسئله محاسن زيادي دارد؛ از رسيدن بهترين مربي خارجي تاريخ 
باشگاه به حقوقش تا رهايی پرسپوليس از مجازات هاي بعدي فيفا. 
پنجره هم باز مي شود و تيم مي تواند خريدهاي جديد انجام بدهد. 
با اين حال اگر از ما مي پرسيد، بزرگ ترين حسن بسته شدن اين 
پرونده، خالص شدن ملت ايران از مصاحبه هاي وكيل برانكو بود. 
آقاي بوشيچ، در اين مدت از همه ويچ هاي تاريخ فوتبال ايران بيشتر 
مصاحبه كرد. او طوري از كرواسي در دسترس بود كه هيچ كس در 
تهران اينطوري در دســترس نبود. اينجا يكي از مديران باشگاه 
مصاحبه مي كرد، 180ثانيه بعد واكنش بوشيچ روي سايت ها بود. 
حاال برو استراحت كن استاد؛ مخصوصا كه درصد خوبي هم گيرت 

آمده و قشنگ مي تواني خستگي ات را در كني.

بزرگترين حسن تسويه با برانكو

نكته بازي

    چرا به برانكو گفتند »نوش جان«؟

رسول بهروش| فوتبال ايران در اين سال ها به خيلي از بازيكنان 
و مربيان خارجي پول مفت داده است. اينجا گنجشك را رنگ 
مي كنند و به اسم قناري به مشــتي مدير غيرمتخصص و چه 
بسا فاسد و فرصت طلب قالب مي كنند، بعد هم دور هم پولش 
را مي خورند. فوتباليســت 30هــزار دالري را 500هزار دالر 
مي فروشند تا سبيل مشــتي  دالل چرب شود. اين قصه هاي 
غم انگيز آنقــدر پرتعداد بوده كــه ديگر درد و رنج ناشــي از 
آن كمرنگ شــده؛ مثل گرفتاري و مصيبت كــه وقتي از حد 
مي گذرد، براي آدم عادي مي شود. با اين همه اما اواخر هفته 
گذشته زماني كه خبر تسويه حساب قطعي با برانكو ايوانكوويچ 
منتشر شد، بسياري از هواداران فوتبال ايران واكنشي متفاوت 

نسبت به اين موضوع نشان دادند؛ نوش جانش!
ساده است كه چرا مردم در يك اتفاق نادر، نه تنها پول پرداختي 
به طرف خارجي را حق او مي دانند، بلكه بابت تأخير در وصول 
مطالباتش شاكي هستند. پولي كه برانكو از پرسپوليس گرفت، 
مزد حالل كار اســت؛ پاداش احيا كردن تيمي كه راه و رسم 
بزرگي را از ياد برده بود. برانكو با پرســپوليس 7 جام گرفت و 
تيمي ساخت كه بعد از خودش هم سر پا ايستاد. او راه و رسم 
مبارزه با بازيكن ساالري را نشان داد و رفتارش در اين زمينه به 
يك ضرب المثل تبديل شد. ايوانكوويچ هم مثل هر آدم ديگري 
حتما عيب و ايراد داشــته، اما منصفانه بايد گفت كفه مزايا و 
خدمات او به فوتبال ايران به شدت ســنگيني مي كند. مربي 
كروات هفته گذشته از انتشار كتاب خاطراتش در پرسپوليس 
به دست مترجم سابقش حمايت و آن را تبليغ كرد. اين همان 
مترجمي است كه فايل تصويري عجيب مكالمه اش با محسن 
مسلمان مي توانست به نقطه پايان كارش در پرسپوليس تبديل 
شود، اما برانكو او را بخشيد و حاال نشان مي دهد اين اغماض از 
صميم قلب بوده است.طرف دوم آن فايل اما خود آقاي مسلمان 
بود؛ بازيكني كه درست در شب تسويه با برانكو، قراردادش را 
با سپاهان فسخ كرد. ستاره اي كه يك استاديوم نامش را فرياد 
مي كشيدند توسط ايوانكوويچ كنار گذاشته شد. راستي او در 
اين 2 سال چقدر فوتبال بازي كرد؟ و چقدر جاي خالي اش در 
پرسپوليس احساس شد؟ اين فلسفه »نوش جان« گفتن ها به 
برانكوســت؛ كاش هر چه دالر خرج اين فوتبال مي كرديم، از 

همين جنس بود.

بعد از روزهاي ملتهبي كه باشگاه پرسپوليس پشت 
سر گذاشت، مهدي رســول پناه رسما از سمتش 
استعفا داد. به اين ترتيب اعضاي هيأت مديره دور 
هم نشستند و جعفر سميعي را به عنوان مديرعامل 
جديد انتخاب كردند. او هم ابراهيم شكوري، بازيكن 
پيشين پرسپوليس را به عنوان مدير ورزشي برگزيد. 

اين انتخاب از جهات مختلف قابل تامل است.

1  جالب اســت كه ســاعاتي پيش از برگزاري جلسه 
هيأت مديره، همه رســانه ها از انتخاب قطعي سميعي 
و حتي ابراهيم شــكوري خبر داده بودند. به اين ترتيب 
شــائبه اينكه وزارت ورزش رأسا پشت اين انتخاب بوده 
اســت، تقويت مي شــود. به عالوه فراموش نكنيم در 
هيأت مديره ناقص پرسپوليس، رســول پناه و رغبتي 
هم استعفا داده بودند و روشــن نيست كدام »جلسه« 
براي تعيين مديرعامل برگزار شده است. بعد از معرفي 
سميعي هم فقط محمد عليپور از هيأت مديره در مورد 

او مصاحبه كرد.
2   حاال كم كم تعــداد مديران پرســپوليس از تعداد 
جام هاي اين تيم بيشــتر مي شــود! از آغاز اوجگيري 
و قهرماني هــاي سرخپوشــان، 6مديرعامــل در اين 
باشگاه عوض شده است. علي اكبر طاهري، حميدرضا 
گرشاسبي، ايرج عرب، محمدحسن انصاري فرد، مهدي 
رسول پناه و جعفر سميعي اين 6نفر بوده اند. همه جاي 
دنيا ثبات و موفقيت به هم پيوند خورده اند، اما خب به هر 

حال اينجا كال قواعد خاص خودش را دارد.
3  تاكتيك وزارت ورزش هم براي رهايي از دست مديران 
باشگاه جالب است. در اينترنت جست وجو كنيد و ببينيد 
كه تك تك مديران پرســپوليس از سمت خود استعفا 
داده اند؛ كناره گيري هايي كه به احتمال قريب به يقين 
در تمام موارد برخالف ميل باطني بوده اســت. وزارت 
مي خواهد مديرش را بردارد، اما به او مي گويد اســتعفا 

بده. طاهري، گرشاسبي، عرب، انصاري فرد و رسول پناه 
استعفا دادند. اين در حالي است كه واكنش هاي بعدي 
بسياري از آنها نشــان مي داد به ادامه حضور در منصب 
خود عالقه داشــتند. يكي مثل گرشاسبي حتي تالش 
گســترده اي هم براي بازگشــت انجام داد؛ تا جايي كه 
نمايندگان مجلس براي حضور دوباره او در پرسپوليس 
امضا جمع كردند! به اين ترتيب روشــن نيست چنين 

آدمي چرا بايد از مديرعاملي پرسپوليس استعفا بدهد.
4  طبيعي است كه بين هواداران، استقبال چنداني از 
حضور سميعي نشده باشد. او سابقه ورزشي روشني ندارد، 
ظاهر و كارنامه اش هم چندان با فضاي فوتبال حرفه اي 
همخوان نيســت و بعد از ايرج عرب دومين مديرعامل 
حراستي پرسپوليس به شمار مي آيد. بنابراين سميعي 
كار سختي براي اثبات خودش دارد. از قرار او براي جبران 
اين كمبود از ابراهيم شكوري استفاده كرده است. دوست 
داريم نسبت به شكوري خوش بين باشيم، اما وقتي به ياد 
مي آوريم او هم بخشــي از پروژه جانسوز حضور مارك 
ويلموتس در تيم ملي بوده، اميدهايمان كم رمق مي شود. 

باشد كه همه اين تحليل ها غلط از آب دربيايد.
5   ســميعي در نخســتين مصاحبه اش 5محور براي 
فعاليت در پرسپوليس تعريف كرده است. محور مبارزه با 
فساد او مورد استقبال قرار گرفته و اميد مي رود با توجه به 
مناصبي كه سميعي قبال در اختيار داشته، موفقيت آميز 
باشــد. در عين حال اما وقتي آقاي مدير از »تشــكيل 
كميته فني با حضور پيشكسوتان« خبر مي دهد، پشت 
هواداران مي لرزد. كدام كميته فنــي در تاريخ فوتبال 
ايران موفق بوده است؟ نخستين عارضه تشكيل كميته 
فني، تداخل وظايف آن با كادرفني است. بعد شما ناچار به 
تعطيل كردن رسمي يا غيررسمي اين كميته مي شويد، 
آن وقت اعضاي آن تبديل به منتقدان تيم مي شــوند و 
هر روز مصاحبه منفي مي كنند. واقعا تا كي قرار اســت 

آزموده ها را بيازماييم؟

تعدادمديران،بيشترازجامها!
 5 نكته در مورد انتخاب مدير  جديد پرسپوليس

استقالل و اين همه خوشبختي؟
 طلب شفر تمام شد، كرونايي ها برگشتند

 رضايتنامه نادري صادر شد، پول قسط اول هم رسيد
پنجره نقل وانتقاالتي اســتقالل طي دو ســه روز آينده رسما باز 
خواهد شد. استقالل هم مانند پرسپوليس به خاطر بدهي به مربي 
ســابقش با ممنوعيت هاي نقل وانتقاالتي روبه رو شده بود و هر دو 
تيم تقريبا به فاصله يــك هفته از اين وضعيت خارج مي شــوند. 
2روز بعد از آنكه پنجره پرسپوليسي ها رســما باز شد، اسماعيل 
خليل زاده رئيس هيأت مديره باشــگاه اســتقالل نيز عنوان كرد 
بدهي آبي ها به وينفرد شــفر، جپاروف و باشگاه پاختاكور به طور 
كامل پرداخت شــده و وعده داد طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه 
پنجره نقل وانتقاالتي باشگاه استقالل باز خواهد شد. البته همزمان 
با اظهارنظر خليل زاده، عضو ديگر هيأت مديره و سخنگوي باشگاه 
استقالل يعني حجت نظري اعالم كرد هنوز 50هزار دالر از بدهي 
به شفر باقي مانده است. او گفت: »مبلغ بسيار كوچكي را تأييديه 
نداريم. 592هزار دالر به حساب شــفر واريز شده و حدود 50هزار 
دالر هنوز به حساب او ننشسته است.« استقالل به دليل تحريم ها 
به واسطه چند بانك در كشورهاي مختلف پول شفر را واريز مي كند 
و به همين دليل طلب شــفر يكجا به حســاب او نمي رود. آبي ها 

27هزار دالر نيز به عنوان جريمه فيفا بايد بپردازند.

  نادري، مهدي پور و ديگران
خبر ديگر درباره استقالل اين است كه مشكل رضايتنامه محمد 
نادري بازيكن جديد اين تيم حل شــده اســت. مهدي عبديان، 
عضو هيأت مديره باشگاه چند روز قبل در يك استوري اعالم كرد 
استقالل با نادري توافق كرده كه پول رضايتنامه توسط خود بازيكن 
به باشگاه كورتريك پرداخت شود. اين اســتوري با واكنش هاي 
متفاوتي روبه رو شــد و خيلي ها اين اتفاق را غيرممكن خواندند. 
اما ديروز عبديان ضمن پافشاري بر ادعايش اعالم كرد رضايتنامه 
اين بازيكن توسط باشگاه كورتريك صادر شده است: »در توافقي 
كه با باشگاه كورتريك داشــتيم، مقرر شد محمد نادري خودش 
مبلغ 200هزار دالر را در ۴قســط به اين باشگاه بلژيكي پرداخت 
كند. ضمن تشكر از نادري بابت همدلي و البته گذشت فراوانش، 
متأســفانه بايد بگويم كه عده اي با نيت ضربه زدن به اســتقالل 
رقم هاي غيرواقعي منتشر كرده و سعي كردند با شيطنت در اين 
مورد به خيال خودشــان براي ما مشكل تراشي كنند.« در همين 
حال مهدي مهدي پور كه شايعه جدايي اش از استقالل مطرح شده 
بود، بعد از رهايي از كرونا در تمرينات آبي ها حاضر شــد. پيش تر 
گفته مي شد اين هافبك به عنوان يار قرضي به سپاهان خواهد رفت 
اما او كه به خاطر ابتال به كرونا در تمرينات غايب بود ديروز به همراه 
محمد دانشگر به تمرين اســتقالل برگشت و شايعات جدايي اش 
تكذيب شد. استقاللي ها هفته آينده قسط اول قرارداد خود را هم 
دريافت مي كنند تا با روحيه مضاعف به تمرينات آماده سازي خود 

براي ليگ بيستم ادامه بدهند.

گزارش

اعتقادم اين است كه حفظ جان 
مردم از هر چيزي مهم تر اســت. 
فكر مي كنم مسئوالن بايد در اين 
وضعيت بحراني كه بســياري از 
خانواده ها در غم از دست دادن عزيزانشان عزادار 
هستند، برخي كســب وكارها را تعطيل كنند ولي 
مسئله مهم اين است كه چگونه بايد در اين شرايط 
به مردم خصوصا آنهايي كه مشــكالت معيشتي 
و اقتصادي دارند، كمك شــود. اينكه فقط شهر را 
تعطيل كنند، همه مشكالت حل نمي شود؛ چراكه 
خيلي از مردم بايد براي كسب نان از خانه هايشان 
بيرون بيايند. اميدوارم هر تصميمي كه مي گيرند، 

حداقل از لحاظ اقتصادي به فكر مردم باشند.

اين انتخاب من نه به خاطر شــرايط 
تحريم، كه به خاطر شرايط اقتصادي 
است. به نظرم در شرايط اقتصادي 
فعلي و با توجه به مشكالتي كه مردم 
با آنها دست و پنجه نرم مي كنند، هيچ يك از 3گزينه اول 
كارساز نيســت. نه تعطيلي مي تواند جوابگو باشد و نه 
اعمال محدوديت ها. شايد ادامه روند فعلي كه نيمي از 
كاركنان دولت دور كار هستند، بهتر از 2گزينه قبلي باشد 
و تا حدوي بشود با اين كار جلوي سرعت انتشار ويروس را 
گرفت. اما در شرايط اقتصادي فعلي عملي  كردن 2گزينه 
اول امكان پذير نيســت مگر اينكه دولت ضرر و زيان 
بنگاه هاي اقتصادي به خصوص كوچك را بدهد. اين ضرر 

هم بايد به سرعت جبران شود نه با قول و عده و وعيد.

به نظر مي آيد، گزينه يك بهترين 
راه باشــد، اما بعدش چي؟ دوباره 
يك ماه بعد شرايط همين است. در 
اين يك  ماه مردم از كجا پول بياورند 
و زندگي شــان را بگذرانند؟ در شــرايط فعلي مهم 
زنده ماندن است. گزينه 2هم خوب است اما به شرطي 
كه نظارت كافي و سختگيرانه باشد. در كشوري مثل 
فرانسه ســاعت 6عصر به بعد هيچ كسي حق ندارد  
پايش را از خانه بيرون بگذارد. اينجا هم مي شود اين 
كار را كرد؟ ما محدوديت ها را اعالم مي كنيم اما كسي به 
آنها توجه نمي كند. اعمال محدوديت به شرطي جواب 
مي دهد كه جريمه و برخورد جدي باشد وگرنه كاري از 

پيش نمي رود.

تعطيلي 2 تا 4هفتــه اي مطمئنا 
مي تواند بسياري از مردم را از نظر 
اقتصادي با مشــكل مواجه كند. 
خيلي ها شغل آزاد دارند، خيلي  ها 
در بخش خصوصــي فعاليت مي كنند كــه اگر قرار 
باشد مشــاغل و فعاليت آنها تعطيل شود، با مشكل 
مواجه خواهند شد. اگر قرار اســت اين تعطيلي را 
درنظر بگيرند، پس بايد به فكر مردم باشــند. دادن 
بن هاي 300هزار توماني هيــچ دردي را دوا نمي كند. 
كارشناســان اقتصاد مدتي پيش گفتند كه خط فقر 
10ميليون تومان اســت، اگر مســئوالن تصميم به 
تعطيلي بگيرند، بايد ايــن مبلغ را به مردم بدهند كه 

آنها دغدغه اي نداشته باشند.

وقتي به گزينه ها نگاه مي كنيم و 
شرايط خودمان را درنظر مي گيريم، 
شــايد فقط بتوانيم به يك گزينه 
رأي بدهيم. به نظر شخص من فقط 
گزينه سوم در شــرايط فعلي قابل اجرا ست و نبايد 
ســراغ گزينه هاي ديگر رفت. براي اجرايي كردن 
گزينه هاي ديگر احتياج به زيرساخت هايي است كه 
سيستم ما فاقد آنها ســت. من هم مي دانم با اجراي 
قرنطينه، زنجيره انتقــال خيلي زودتر قطع خواهد 
شد، اما نمي توانم شرايط اقتصادي اين روزهاي كشور 
و وضعيت زندگي مردم را ناديده بگيرم. شــايد اگر 
شرايط ايده آل بود، من هم به جاي انتخاب گزينه3، 

به گزينه ديگري رأي مي دادم.

معتقدم به راحتي نمي توان به اين 
سؤال جواب داد و يكي از گزينه ها 
را انتخاب كرد. با وجود اين، به نظر 
من بايد به سمت تعطيلي رفت. در 
شرايط فعلي قرنطينه بايد به شكل جدي و صحيح اجرا 
شود كه متأسفانه اين اتفاق در ايران تا به امروز رخ نداده 
است. من معتقدم قرنطينه نه تنها در نقاط قرمز بلكه 
در همه جا بايد اجرا شود تا اين زنجيره قطع شود يا به 
حداقل برسد. البته اين را هم بايد درنظر گرفت كه كشور 
و مردم ما شرايط چنين قرنطينه اي را ندارند و نمي توانند 
به چنين اتفاقي تن دهنــد. در حال حاضر خيلي ها با 
مشكالت اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند اما اگر من 

بخواهم نظر بدهم همان گزينه يك را انتخاب مي كنم.

مردم با شرايط موجود اقتصادي براي 
تامين مايحتاج زندگي شان با مشكل 
مواجه هستند. بايد اول اين مشكل 
مردم حل شود و بعد از آن صحبت 
از قرنطينه كرد. كارگر روز مزد اگر يك روز سر كار نرود، 
قطعا براي فردايش مشكل دارد. سالمتي مردم در اولويت 
است ولي بايد پذيرفت سالمتي هم ارتباط مستقيم با 
اقتصاد دارد. شما براي اينكه بدن سالمي داشته باشيد، 
بايد مواد غذايي مفيدي مصرف كنيد كه با شرايط كنوني 
هزينه زيادي بايد صرف شود كه خيلي از مردم عزيزمان 
متأسفانه از توانشان خارج است. اميدوارم هر تصميمي 
گرفته مي شود، منشأ خير براي مردم باشد و قشر ضعيف 

مردم هم مدنظر مسئوالن قرار بگيرند.

زماني كه مســابقات ليگ برتر در 
فصل گذشته به دليل شيوع بيماري 
كرونا تعطيل شده بود و خيلي ها از 
تعطيلي دفاع مي كردند، من گفتم 
كه تعطيلي فوتبال يا مشاغل ديگر چاره كار نيست. 
شــما مي بينيد كه در ديگر كشورها هم كسب وكارها 
تعطيل نشده و اين نمي تواند منطقي باشد كه شهر و 
كسب وكار را تعطيل كنيم. مسئوالن بلندپايه ما بايد 
به فكر راهكارهاي ديگري باشند كه اين يك موضوع 
تخصصي است و ما نمي توانيم نظر بدهيم. بسياري از 
افراد جامعه از لحاظ شــرايط شغلي وضعيت مطلوبي 
ندارند و بايد براي كســب درآمد بيرون بيايند، پس 

تعطيلي نمي تواند گره گشا باشد.

هرروز اعالم مي شــود كشور در 
شــرايط خوبي قرار ندارد و كرونا 
روزانه جان بسياري از هموطنانمان 
را مي گيرد  و اين آمار متأســفانه 
رو به افزايش اســت. در اين شــرايط فقط اعمال 
محدوديت هاي بيشــتر مي تواند چاره ساز باشد تا 
زنجيره ابتال قطع شود. البته كه با تعطيلي 2هفته اي، 
مسئوالن بايد فكري به حال اقشار كم درآمد بكنند. 
دنيا دارد شــرايط جديدي را تجربــه مي كند ولي 
اميدوارم با حداقل آسيب از اين شرايط عبور كنيم. 
به عنوان كسي كه اين بيماري را تجربه كرده ام، از مردم 
خواهش مي كنم نكاتي كه توصيه مي شود را رعايت 

كنند تا گرفتار اين بيماري منحوس نشوند.

 از بين اين گزينه ها گزينه5 را انتخاب 
مي كنم؛ باال بردن آگاهي مردم. من 
هيچ كدام از اين 4مورد را قبول ندارم. 
به محض اينكه تصميم گرفته مي شود 
شهر را تعطيل كنند، مردم براي خريد و گشت وگذار بيرون 
مي روند. نظارت خوب اســت اما اين نظارت فقط بيرون 
از خانه انجام مي شود. تا تجمعات بيرون ازخانه ممنوع 
مي شوند، مردم داخل خانه هايشان مهماني مي گيرند. 
منطقي اين است كه نظارت ها بيشتر باشد اما تا زماني كه 
مردم در فاز بي خيالي باشند، نمي شود هيچ كاري كرد. 
مهم ترين شرط كنترل اين بيماري اين است كه مردم در 
اجتماعات نروند، ماسك بزنند و بهداشت را رعايت كنند. 

تا اين اتفاق رخ ندهد، نمي شود بيماري را كنترل كرد.
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هيچكدام

امير قلعه نويي/مربي فوتبال

صمد نيكخواه بهرامي/بسكتباليست

فرزانه فصيحي/دونده سرعت

سعيد آذري/مدير فوتبالي

مجيد جاللي/مربي فوتبال

حميد سوريان )قهرمان سابق كشتي(

صمدي/پينگ پنگ باز و متخصص قلب

وريا غفوري/فوتباليست

حسن يزداني/كشتي گير

امين نوروزي/پزشك تيم فوتبال

اين گزينه، گزينــه چهارم را هم 
مي تواند پوشش بدهد. در شرايطي 
كه ما تحريم هستيم، نبايد چرخ 
اقتصاد از كار بيفتد. زندگي مردم 
به اقتصاد و كار وابسته اســت و با يك ماه تعطيلي، 
مشكالت معيشــتي پيش مي آيد. بهترين راه اين 
است كه اصول بهداشتي را رعايت كنيم و با رعايت 
اين اصول، زندگي روزمره مــان را هم پيش ببريم. 
موضوع مهم اين است كه كســي نمي داند كي كرونا 
مي رود و همه  چيز به شرايط عادي برمي گردد. شايد 
اين وضعيت يك سال و شــايد 5سال طول بكشد. 
بهترين راه اين است كه فرهنگ اجتماعي و بهداشتي 

را باال ببريم.

گزينه

2 صيامي / رئيس فدراسيون دووميداني 

براي اينكه حداقــل براي مدتي 
آمار را پايين بياوريم بايد سراغ 
راهكار اول برويم. با تعطيلي بهتر 
مي توان زنجيره را قطع كرد. البته 
اين را هم بايد در نظر بگيريم كه مردم هم بايد خيلي 
از مســايل را رعايت كنند. مردم بايد به سالمتي 
خودشان بيشتر اهميت بدهند و قوانيني كه درنظر 
گرفته مي شود را به بهترين شــكل رعايت كنند. 
حتي اگر گزينه يك هم عملي شود اما مردم رعايت 
نكنند و در خانه نمانند، نه تنها اوضاع بهتر نمي شود 
بلكه بدتر هم خواهد شــد. باوجود اين به نظر هيچ 
 راهي به جز تعطيلي در شرايط فعلي جواب نخواهد 

داد.

گزينه

1 سعيد عزت اللهي /فوتباليست لژيونر

به نظرم شــهرهاي قرمز را يك ماه 
تعطيل كنند اما اين به شرطي است 
كه از مردم حمايت شــود؛ مردمي 
كه در اين مدت از هر نظر آســيب 
ديده اند و ديگر تحمل ندارند. فكر كنم همه مي دانند 
كه در تعطيلي يك ماهه، كســب وكار مردم آسيب 
مي بيند. در شرايطي كه كرونا همه  گير شده، چاره اي 
جز تعطيلي نيست، اما براي اينكه معيشت مردم هم 
به مشــكل نخورد، دولت بايد همه جوره كمك كند. 
شايد گفته شــود كه دولت توان اين كمك را ندارد، 
اما به نظر من با منابعي كه ايران دارد، با يك  مديريت 
صحيح مي تواند از عده اي حمايت كند تا بيشتر از اين 

آسيب نبينند.

گزينه

1 شهرام محمودي/واليباليست

با شرايط كنوني فقط بايد محدوديت 
شديد اعمال شود تا بيشتر شاهد 
از دســت رفتن جان هموطنانمان 
نباشيم. در اين چند ماه ديديم كه 
اين ويروس با كسي شوخي ندارد و خيلي ها را متأسفانه 
زمين گير كرده است. من اگر تصميم گيرنده بودم گزينه 
اول را انتخاب مي كردم چون ســالمتي مردم برايم 
اولويت دارد. در حال حاضــر زنجيره انتقال بايد قطع 
شــود و هيچ راهي به جز گزينه يك به نظر من منطقي 
به نظر نمي رسد. البته اين را هم نبايد فراموش كنيم كه 
با اجرايي شدن گزينه يك، اقدامات الزم براي مشكل 
نخوردن مردم از لحاظ اقتصــادي هم بايد به بهترين 

شكل انجام شود.

گزينه

1 عليرضا رضايي /قهرمان سابق كشتي

تعطيل شود
شيوع ويروس كرونا در ايران به بدترين وضعيت خود طي ماه هاي اخير رسيده است. آمارها هر روز 

نظر
نااميدكننده تر مي شوند و تالش ها براي مهار اين بيماري آنچنان كه بايد به نتيجه نرسيده است. در سنجي

عالم ورزش نيز بحث و جدل ها پيرامون نحوه صحيح برخورد با اين بيماري فراوان بوده است. زمستان 
سال گذشته وقتي براي نخستين بار زمزمه هاي شيوع كرونا شنيده شد، اغلب ليگ هاي ورزشي در ايران و جهان 
در حال برگزاري بودند و چگونگي ادامه اين رقابت ها به چالش بزرگي براي برگزاركنندگان تبديل شد. در ايران 
خيلي ها رأي به تعطيلي كامل مسابقات مي دادند و برخي ديگر با اين ديدگاه مخالف بودند. حاال پس از گذشت چند 
ماه و برگزاري رقابت هاي فوتبال، ليگ كشــتي و به تعويق افتادن المپيك، خيلي از ورزشي ها با تعطيلي موافق 
هستند. نتيجه نظرسنجي همشــهري از اهالي ورزش تقريبا هماني است كه اين روزها در شبكه هاي مجازي هم 

فراوان به گوش مي رسد و بيشترين تعداد آرا به تعطيلي كامل همه فعاليت ها اختصاص يافته است.

  1-تعطيلي دوهفته اي تا يك ماه براي قطع زنجيره شيوع در نقاط قرمز ) تهران (
2-محدوديت شديد به معني منع رفت و آمد و تجمع   بدون تعطيلي با مراقبت و نظارت و برخورد انتظامي و نظامي

3-ادامه رويه فعلي با دوركاري 50 درصدي كارمندان
4-در شرايط تحريم اعمال محدوديت و تعطيلي به نفع اقتصاد نيست
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سياست خارجي آمريكا، آنطور 
كه شما قبال در جايي نوشــته بوديد، به 
يكي از موضوعات اصلــي در انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا تبديل شده است. 
اما به نظر مي رســد در انتخابات امسال، 
سياست خارجي اهميت و جايگاه خود را 

از دست داده است. دليلش چيست؟
در انتخابــات رياســت جمهوري آمريكا، 
معموال نامزدها بر مســائل سياست داخلي 
تمركز بيشــتري دارند تا سياست خارجي. 
سياســت خارجي تنها زماني بــه يكي از 
موضوعات اصلي انتخابات تبديل مي شــود 
كه در افكار عمومي آمريكا بر سر اينكه يك 
جنگ بايد ادامه پيدا كند يا خير، اختالفات 
عمده رخ دهد. مثال بحث بر ســر جنگ در 
هند و چين، يكي از موضوعــات اصلي در 
2انتخابات ســال هاي 1968 و 1972 بود. 
جنگ عراق هم در ســال2008 به يكي از 
موضوعات محــوري در فضــاي انتخاباتي 
آمريكا تبديل شــد. آمريكا اكنون در عراق 
و افغانســتان درگير جنگ است اما حضور 
نظامي اش در اين 2كشور بسيار محدودتر 
از قبل اســت. ترامپ گفته كه قصد دارد به 
اين 2جنگ پايان دهد و بايدن هم احتماال 
اگر به رياســت جمهوري برســد، به زودي 
همين كار را خواهد كــرد. به عبارت ديگر، 
هيچ يك از 2نامزد نگفته اند كه برنامه شان 
افزايش حضــور نظامي آمريــكا در عراق و 
افغانستان است. دو طرف بر سر اين مسئله 
اشتراك نظر دارند كه نگراني اصلي از جانب 

چين و روسيه اســت تا عراق و افغانستان. 
بنابراين عجيب نيســت كه مســائل عمده 
سياست خارجي مثل جنگ عليه تروريسم 
در انتخابات2020 جزو موضوعات كليدي 

نباشد.

برخي معتقدند كــه آمريكا 
به خاطــر عملكرد دونالــد ترامپ طي 
سال هاي حضورش در كاخ سفيد، قدرت 
نرم خود را در جهان از دست داده است. آيا 

با اين گفته موافقيد؟ 
ترامپ بدون شــك بر وجهه و اعتبار آمريكا 
در بسياري از نقاط جهان اثر منفي گذاشته 
است. من شك دارم كه حتي اگر بايدن هم 

پيروز انتخابات شود، اوضاع بهتر شود.

به اعتقاد شما اين روند قابل 
اصالح است؟

به همان اندازه كه تصوير منفي ايجاد شده از 
آمريكا در دوره جورج بوش را انتخاب باراك 
اوباما از بين برد، انتخاب بايدن هم مي تواند 
تصوير منفي ايجادشــده به خاطر اقدامات 

ترامپ را از بين ببرد!

در انتخابــات ســال2016، 
نظرسنجي هاي متعدد، كلينتون را پيروز 
ميدان مي دانستند اما نتيجه همه را شوكه 
كرد. به نظر شما ممكن است امسال هم 
نتيجه انتخابات برخالف نظرســنجي ها 
رقم بخورد و دونالد ترامپ با پيروزي در 

انتخابات همه را غافلگير كند؟
درســت اســت؛ به هرحال اين امكان وجود 
دارد كه نظرسنجي ها امســال هم اشتباه از 
آب دربيايد و همانطور كه در ســال2016 
كلينتون برخالف نظرســنجي ها شكست 
خورد، بايدن در انتخابات2020 ميدان را به 

رقيبش واگذار كند. تنها نكته مهم اين است 
كه فاصله بايدن با ترامپ در نظرســنجي ها 
خيلي بيشــتر از فاصله اي است كه هيالري 
كلينتون در انتخابات2016 با ترامپ داشت. 
غير از اين، فراموش نكنيم كه مردم آمريكا از 
عملكرد ترامپ در بحران كرونا بسيار ناراضي 
هستند و اين مسئله از هر مسئله ديگري در 

انتخابات امسال مهم تر است.

در ماه هاي اخيــر، خيلي ها 
در مورد تالش كشورهاي خارجي براي 
دخالت در انتخابات آمريكا سخن گفته اند. 

به نظر شما چنين چيزي واقعيت دارد؟
خب روســيه به دنبال اثرگذاري بر انتخابات 
آمريكاســت؛ مثــل همــان كاري كــه در 
سال2016 كرد. روس ها در انتخابات ديگر 
كشورها هم دخالت مي كنند. اما تنها كاري 
كه روســيه مي تواند انجام دهد اين اســت 
كه به اعتقــادات افراطي موجــود در ميان 
2طيف دامن بزند. نهادهاي اطالعاتي آمريكا 
تأييد كرده اند كه روسيه در سال2016 براي 
اثرگذاري بــر انتخابات آمريــكا اقدام كرده 
اســت. اين واقعيت واكنش هــاي تندي در 
آمريكا داشــته و محكوم نكــردن والديمير 
پوتين از سوي ترامپ در اين رابطه، شايد در 
پايگاه رأي او تغييري ايجاد نكند اما در ميان 

مخالفانش اثر منفي زيادي گذاشته است.

هميشــه در مورد نقشــي 
كه البي هــاي اســرائيل در انتخابات 

رياست جمهوري آمريكا بازي مي كنند، 
صحبت شده است. امســال البي هاي 
اسرائيلي كدام سمت ميدان ايستاده اند؟ 

در حمايت از ترامپ يا بايدن؟
به هرحــال، ترامپ در مقايســه بــا ديگر 
روســاي جمهور آمريكا از البي اســرائيل 
حمايت بيشــتري كرده اســت. مهم ترين 
نشانه آن انتقال ســفارت آمريكا از تل آويو 
به بيت المقدس اســت. اما بايدن هم حامي 
اسرائيل خواهد بود. شــايد اين حمايت به 
اندازه ترامپ نباشد اما به هرحال او هم حامي 
اســرائيل اســت. اگر بايدن رئيس جمهور 
شــود، او و نتانياهو با هم كار خواهند كرد. 
بايدن به دنبال ادامه سياســت ترامپ براي 
عادي سازي  روابط ميان كشورهاي عربي و 
اسرائيل است. بايدن البته با وجود مخالفت 
اسرائيل و كشورهاي عربي، همزمان مسير 

احياي برجام را هم دنبال خواهد كرد.

مي كنند  پيش بيني  بسياري 
كه انتخابات امسال در روز سوم و چهارم 
نوامبر تمام نمي شود و احتماال اعالم نتيجه 
با اعتراض و درگيري هاي خياباني همراه 
خواهد بود؛ مسئله اي كه در تاريخ آمريكا 

بي سابقه بوده است. نظر شما چيست؟
اميدوارم اين اتفاق نيفتــد اما به هرحال اين 
امكان وجود دارد. هرچه فاصله بايدن با ترامپ 
در نتيجه نهايي بيشتر باشد، احتمال وقوع 
درگيري  و شــورش هاي خياباني هم كمتر 
مي شود. بنابراين او به يك پيروزي قاطع نياز 

دارد. مؤسســه بروكينگز اخيرا در گزارشي 
هشــدار داده كه احتمال وقوع درگيري ها 
بعد از انتخابات زياد اســت. بر اين اســاس، 
چالش بعــدي، مهار شــورش هاي خياباني 
متاثر از انتخابات و جلوگيري از گســترش 
آنهاســت. بروكينگز معتقد است كليد حل 
اين بحران، در دســت دونالد ترامپ است و 
البته سابقه نشــان داده كه او تمايلي به حل 

اين بحران ندارد.

به نظر شما نتيجه انتخابات، چه 
تأثيري بر روابط ميان تهران و واشنگتن 

خواهد داشت؟
اگر بايدن انتخاب شــود، آمريكا به برجام 
بازمي گردد. فكــر مي كنم اين مســئله با 
اســتقبال تهران هم روبه رو شــود. با اين 
حال فكر نمي كنم ايــران و آمريكا در دوره 
بايدن هــم بتوانند اختالفات خود بر ســر 
مسائل منطقه اي را پشت سر بگذارند. اگر 
ترامپ پيروز شود كه هيچ اميدي به بهبود 
روابط و حل اختالفات نخواهد بود؛ اگرچه 
به نظر مي رســد ترامپ واقعــا فكر مي كند 
ايران به دنبال رسيدن به يك توافق جديد با 
اوست. جان بولتون هم اينگونه فكر مي كرد. 
ترامپ به دنبال يك ديــدار با رهبري ايران 
اســت؛ مثل همان چيزي كــه در ماجراي 
كره شــمالي و ديــدار با رهبر اين كشــور 
شاهدش بوديم. اما ايران و كره شمالي خيلي 
با هم فرق دارند. ديدار با ترامپ به هيچ وجه 

در ذهن رهبري ايران نيست.

مارك كتز، استاد علوم سياسي دانشگاه جورج ميسون آمريكا  درگفت وگو با همشهري: روي خط ديپلماسي

  جنگ نمي شود؛ نه با بايدن، نه با ترامپ
حشمت اهلل فالحت پيشه، عضو سابق كميسيون امنيت ملي مجلس 
درباره احتماالت پيرامون وقوع جنــگ در دوره رئيس جمهور بعدي 
آمريكا، گفت:  اعتقاد دارم اگر ترامپ يا بايدن روي كار بيايند، گزينه 
نظامي و جنگي عليه ايران شــكل نخواهد گرفــت. اين موضوع يك 
بنيان تحليلي قوي اســت كه شــرايط امروز ايران را با شرايط زمان 
انتخابات هاي پيشــين متفاوت خواهد كرد. به گــزارش خبرآنالين، 
فالحت پيشــه تصريح كرد:  از زمان بوش پدر به بعد، هيچ شــخصي 
جز ترامپ به دنبال آزمايش كردن جنگ نظامــي عليه ايران نبود. او 
از 2آزمايشي كه عليه ايران انجام داد، سرشكسته بيرون آمد و همين 
موجب شد كه حتي طرفداران دوآتشه  اين موضوع در آمريكا هم اين 

ماجرا را جدي نگرفته و آن را به حاشيه برانند.

  جلسه توجيهي و ترس از انتقام
5 مقام ارشــد مطلع آمريكايي گفته اند كه در اواخر  ماه گذشــته در 
نشست توجيهي درباره تهديد عليه رهبران ارشد پنتاگون در خاك 
آمريكا شركت كرده اند. به گزارش ايسنا، ان بي سي نيوز نوشت: برخي 
از اين مقامات اعالم كرده اند در اين جلسه توجيهي احتمال داده شده 
كه اين تهديد - كه همچنان به قوت خود باقي است - مي تواند در پي 
ترور سردار قاسم سليماني باشد اما اطالعات ارائه شده در جلسه ارتباط 
قطعي را حاصل نكرده است. به گفته اين مقامات، در جلسه توجيهي 
همچنين به اطالعاتي اشاره شــد كه احتمال مي داد هدف تهديدات 
رهبران نظامي آمريكايي باشند كه در تصميم و عمليات ترور سردار 
ســليماني دخيل بوده اند. به گفته 2مقام ارشد آمريكايي، اين جلسه 
همچنين شامل اطالعاتي بوده كه اســامي مقاماتي را كه قرار است 

تحت هدف قرار بگيرند، فاش مي كرده است.

  ونزوئال: مي توانيم از ايران سالح بخريم
خورخه آريزا، وزير خارجه ونزوئال گفت كشورش درصورت نياز مي تواند 
از طريق قانوني از ايران ســالح خريداري كند. وي گفت: كاراكاس به 
روابط همه جانبه با تهران در زمينه هاي مختلف مانند تجارت، انرژي، 
همكاري در زمينه كشاورزي و دامي، صنايع خودروسازي و نظامي كه 
تاريخچه آن به دوران رياســت جمهوري هوگو چاوز بازمي گردد و در 
دوران رياست جمهوري نيكالس مادورو افزايش يافته، ادامه خواهد داد. 
به گزارش فارس، او در ادامه  با اشاره به برداشته شدن محدوديت هاي 
تسليحاتي سازمان ملل عليه ايران در روز يكشنبه 27مهر، گفت كه در 
زمينه همكاري هاي فني نظامي، خريد سالح از ايران كامال امكان پذير 
است. او افزود: فعال مبادله اي ميان 2كشور در اين زمينه وجود ندارد 
اما اين امــكان مورد ارزيابي قــرار خواهد گرفت. نيــكالس مادورو، 
رئيس جمهور ونزوئال هم روز چهارشنبه گذشته بار ديگر تأكيد كرد كه 
كشورش از ايران موشك نخريده است. او در عين حال گفت كه خريد 
موشك از ايران »ايده بسيار خوبي« به نظر مي رسد. مادورو با اشاره به 
ادعاهاي چند وقت پيش رئيس جمهور كلمبيا كه ونزوئال را به خريداري 
موشــك از ايران متهم كرده بود، او را »عروســك خيمه شب بازي« 

دستگاه هاي اطالعاتي اياالت متحده آمريكا خواند.

پرحاشيه ترين انتخابات رياست جمهوري آمريكا با حضور پرحاشيه ترين چهره سياسي 
اين كشــور يعني دونالد ترامپ، 3روز ديگر برگزار مي شود اما به نظر مي رسد برخالف 
دوره هاي قبل، پرونده انتخابات امسال در همين هفته بسته نخواهد شد. مسئله دريافت 
و شمارش آراي پستي به چالشي تازه براي مسئوالن برگزاري انتخابات تبديل شده و روزبه روز احتمال آنكه ترامپ در صورت 
شكست، نتيجه را نپذيرد قوت پيدا كرده است؛ موضوعي كه زمينه ساز اعتراض ها و درگيري هاي خياباني خواهد بود. فروشگاه  
زنجيره اي والمارت از ترس همين درگيري ها از ديروز سالح  و مهمات را از قفسه هاي خود جمع آوري و فروش آنها را متوقف كرده 
است.  »مارك كتز«، استاد علوم سياسي دانشگاه جورج ميسون آمريكا، معتقد است هرچه فاصله بايدن با ترامپ در نتيجه نهايي 

بيشتر باشد، احتمال وقوع درگيري  و شورش هاي خياباني هم كمتر مي شود.

محمدامين خرمي
خبرنگار

 بايدن به يك پيروزي قاطع 
مقابل ترامپ نياز دارد

اگر بايدن انتخاب شــود، آمريكا به 
برجام باز مي  گردد. فكر مي كنم اين 
مسئله با اســتقبال تهران هم روبه رو 
شود. با اين حال فكر نمي كنم ايران 
و آمريكا در دوره بايــدن هم بتوانند 
اختالفات خود بر سر مسائل منطقه اي 
را پشت سر بگذارند. اگر ترامپ پيروز 
شود كه هيچ اميدي به بهبود روابط و 

حل اختالفات نخواهد بود
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خبرهای کوتاه

مهمتريــندليلنشــروپخش
كوويــد-19ارتباطاتآســان
اجتماعيوبيرونرفتنازمنزل
وتجمعاتاســت.اگرچهدرست
است؛كهماسكوفاصلهاجتماعيدركاهشميزان
ابتالبهبيماریكوويد-19مؤثرتشخيصدادهشده
است.ولياگربخواهيمازشــرايطكنونيشيوع
كرونادركشورخارجشويمچارهاینداريمجزآن
كهنوعيپايشدركشوراتفاقبيفتد.دراينمسير
توقفمطلقخروجازمنزلوتعطيلیكاملبهكاهش
بيماریكوويد-19وافزايششيبتندابتالبهكرونا
كمكميكندواينامكانرابرايكادرپزشــكي

فراهمميآوردتانفسيتازهكند.

گزينه

1 محمد درويش/ فعال محيط زيست 

جهانسوميهستيمونميتوانيم
نظارتدقيقوكنترلشدهبررفتار
مردمداشتهباشيم.ازيكسوكنترل
ميكنيموازسويديگر10هزارنفر
دريكورزشگاهتجمعميكنندودههانفرهمدرصف
روغنمايعدرشهرستانهايمختلفميايستند.بايد
راهزندگيبااينبيماريرابيابيم.درستمثلمرگكه
شــديدترينوبدترينعارضهاياستكهانسانباآن
روبهرواستوليباآنســاختهوميداندكهدرنهايت
ازبينميرود.راهحلاماساختنبابيماريكروناست.
هركسبايدمراقبخودشباشدوتاشعاع3مترياطراف
خودرانيزبپايد.بنابراينتعطيلي2هفتهتايكماهگزينه
پيشنهاديمنبرايخروجازچرخهمرگباركروناست.

گزينه

1 اسماعيل كهرم/ بوم شناس

نخستينمسئلهايكهاهميتدارد
جانانسانهااســتوبرايحفظ
جانانسانهاالزماستدرزندگي
تغييراتيايجادكنيــموحداقل
درزمانيكهويروسكروناجــوالنميدهدنيازمند
محدوديتهايشديدهســتيم.بايدمحدوديتهاي
زياديايجادشود.نبايدهيچگونهتجمعيشكلبگيرد
وبايدبابرخوردهايقاطــعزنجيرهكروناراقطعكرد.
همينكهيكتعطيليدرايراناتفاقافتادمردمراهي
سفرشدندومتأسفانهبهدليلطوالنيشدنتعطيالت
وموضوعكروناسيســتمقادربهجلوگيريازسفرها
نشــد.اگرمحدوديتهايقويانتظاميوجودداشته
باشداحتمالاينكهزنجيرهكروناقطعشودوجوددارد.

گزينه

2 غالم حيدر ابراهيمباي/ عضو هيأت علمي دانشگاه 

زمانيكــهكرونادركشــوروارد
نخستينموجخودشد،ايرانهنوز
تنهاكشوريبودكهميتوانستدر
اســفندوفروردينماهبدونهيچ
مشكليسياســتتعطيلي2ماههرابهاجرابگذارد.
ميتوانستيممانندچينوكرهجنوبيكرونارامحدود
كنيم.اماباتصميماشتباهوبرخوردسياسيترسمردماز
ويروسكروناريختواينويروسدرتمامايرانگسترش
يافت.درشرايطفعلياگرميخواهيمكروناراكنترلكنيم
چارهايجزاستفادهازفرمولموفقدولتچيننداريم.
منتهادولتبهدليلنداشتنامكاناتمالي،زيربارچنين
محدوديتينخواهدرفتومجبورخواهدبودقرنطينهاي

ناقصايجادكندتاشايدبتواندكروناراكنترلكند.

گزينه

1 حسين آخاني/ استاد گياه شناسي دانشگاه  تهران

رونديكهدربخشسفروگردشگري
درپيشگرفتهشدآنبودعالوهبر
اينكهگردشگريدركشورتعطيل
نشدازمجرايقانونيهمبهاجرادر
نيامد.وروديشهرهابازگذاشــتهشدوتنهابهگفتن
اينشعاربسندهشدكهگردشگريتعطيلشود.فعاالن
گردشگريدركشوربيكارشدند.درحالیكهمسافران
میتوانستندازطريقآژانسهايگردشگريبانظارت
كاملبررعايتپروتكلهايبهداشتيبهسفربروندتا
سفرهايكروناييمسئوالنهانجامشود.اگرايناتفاق
ميافتادچرخگردشــگريواقتصادجامعهبهگردش
ميافتادومجددابارقهاميــديبرايارتزاقوحياتو

مماتمشاغلوابستهبهگردشگريايجادميشد.

گزينه

4 حرمت اهلل رفيعي/ رئيس انجمن دفاتر مسافرتی

تواناجرايينظارتدقيقوبرخورد
نظاميوانتظاميدرموضوعكرونا
وجودندارد.بايدتصميميبگيريم
كهنشــاندهدجانآدمهااهميت
داردواگريكجامعهنتواندبــهاهميتحياتآدمها
توجهكنديكفاجعهاســت.افراديكهدچاربيماري
كرونايافوتناشــيازاينبيماريميشوندباوجود
مسائلنگهداريووضعيتبيمارستانهاونبوددارو
وتأثيريكهابتالبهاينبيماريياحتيمرگناشياز
آنبرساختارخانوادهميگذاردباعواقبشديدمواجه
ميشوند.لذاكشوربايدبهطوركاملتعطيلشودواين
تنهاراهیاستكهبهنظرمنميتواندازتداومزنجيره

كرونادركشورجلوگيريكند.

گزينه

1 محمدرضا كارگر/ مديركل امور موزه ها

اينگزينهرابدونبرخوردانتظاميو
جريمهوفشارانتخابميكنم.بحث
جريمهكهپيشميآيداينذهنيت
درمردمايجادميشــودكهحاال
كمآوردهاندوميخواهندازمردمپولبگيرند.نيروهاي
نظاميدربخشدرمانكروناخيليخوبواردشدند.
وليواقعابرايبرخوردبامردميكهرعايتپروتكلهاي
بهداشتيرانداشتهباشندورودنيروهاينظاميخوب
نيست.دولتوستادمليمقابلهباكروناازهمانابتدا
ميتوانستندازاهاليمحالتوشوراهايمحليوحتي
شوراهايروستابراياصالحرفتارهادرمقابلهباكرونا
كمكبگيرندچونهراندازهشــدتبرخوردهابيشتر

شودنميتوانكاريازپيشبرد.

گزينه

2 هوشنگ جاويد/ پژوهشگر موسيقي نواحی

قرارنيســتواكســنيبرسدكه
بالفاصلهكروناراجمــعكند.بايد
حداقليكسالديگرباكرونازندگي
كنيم.تعطيلينميتواندپاسخيبراي
كاهشميزانابتالباشد.ازابتدايشيوعكرونا80درصد
مردمبهتوصيههاونكاتبهداشتيورعايتپروتكلها
توجهكردنــدو20درصدهمبيتوجــهماندند.چون
ابزارفشارالزمبرآنهاوجودنداشــتوبهپيكهاي
دوموسومبيماريرسيديم.بنابراينبايدمراقبتهاو
نظارتالزمبرايبرخوردباافراديكهاقدامبهبرگزاري
تجمعهايگستردهميكنندانجامشود.حاكميتبايد
موضوعراجديبگيردويكضمانتاجراييبراياعمال

محدوديتهايشديدوجودداشتهباشد.

گزينه

2 حر منصوري/ ديده بان ميانكاله

بايدانتخابيداشتهباشيمكهدربنيه
وبضاعتملتودولتباشد.مسلما
بهلحاظاقتصــاديبخشزيادياز
جامعهتحملتعطيلــيراندارند.
راهحلهمينگزينهمحدوديتشــديدوممنوعيت
تجمعبامراقبتوبرخوردانتظامياست.بدنهجامعهنيز
اگربدانندكهواقعااينرفتاربرايسالمتمردمدرنظر
گرفتهشدهاستمحدوديتهارادركميكنندوهمراه
ميشوند.چونرفتارهاينظاميوامنيتيدرشرايطي
باواكنشمردممواجهميشودكهآنهااحساسكنند
حقوقيازخودشانپايمالشــدهاست.درموضوع
سالمتمردمفكرنميكنمكسيحتيبهبرخوردهاي

انتظاميهماعتراضيداشتهباشد.

گزينه

2 سيدمحمد بهشتي/ كارشناس فرهنگي

هميشــهاينطوربودهكهوقتييك
كارخوبيراميخواهيمانجامدهيم
وتأكيدداريمبانظارتانجامشود،
ايناتفاقميافتدكهنظارتصورت
نميگيردوآنكارهمخوبانجامنميشود.برايافرادي
كهدرآمدروزانهدارنداگريكروزازخانهبيروننروند
نميتوانندمعيشــتخانوادهراتامينكنندتعطيلی
خوبنيست.حضوردربيرونخانههمبهشدتيافتن
اپيدميكمكميكند.تعطيليكاملگزينهافرادياست
كهبضاعتماليدارندووابستهبهكارروزانهنيستند.اما
محدوديتشديدومنعرفتوآمدبانظارتانتظاميبدون
نيازبهتعطيلي،شدنياستبهشرطآنكهقوايمختلف
كشورنظارتكاملبررفتارهاياجتماعيداشتهباشند.

گزينه

2 مهدي حجت/ رئيس ايكوموس ايران

چهره هاي زيست بوم از راهكار خروج از زنجيره مرگبار کرونا سخن مي گويند

تعطیلی و محدوديت شديد 
راه خروج از زنجیره مرگبار

روزنامههمشهريدرنظرسنجيگستردهخودازچهرههاوشخصيتهايمتعدددرحوزههايمختلفاقدامبهطرح
4سؤالازآنهاكردهاست.نخستپيشنهادتعطيلي2هفتهتايكماهبرايقطعزنجيرهشيوعدرنقاطقرمز.ديگر،
محدوديتشديدومنعرفتوآمدوتجمعبامراقبتونظارتوبرخوردانتظاميبدونآنكهنيازبهتعطيليباشد.سوم،
ادامهرويهفعليبادوركاري50درصديكاركنانوگزينهچهارمنيز،اعمالمحدوديتوتعطيليدرشرايطتحريمبه
نفعاقتصادنيست.صفحهزيستبومهمشهرينظراتفعاالنشناختهشدهمحيطزيستوچهرههايشناختهشده
حوزهميراثفرهنگيوگردشگريرادرپاسخبه4گزينهخروجازبحرانكرونادراختيارخوانندگانقراردادهاست.

1-تعطيليدوهفتهايتايكماهبرايقطعزنجيرهشيوعدرنقاطقرمز)تهران(
2-محدوديتشديدبهمعنيمنعرفتوآمدوتجمعبدونتعطيليبامراقبتونظارتوبرخوردانتظاميونظامي

3-ادامهرويهفعليبادوركاري50درصديكارمندان
4-درشرايطتحريماعمالمحدوديتوتعطيليبهنفعاقتصادنيست

تهديدگردشگرديلجامگسيختهبرايحياتوحش
ســتاد مردمي دفاع از حقوق حيوانات ايران خواستار جلوگيري از 
گردشگري بي ضابطه و لجام گســيخته براي در امان ماندن معدود 
گونه هاي جانوري باقيمانده در کشــور شــد. به گزارش مهر، ستاد 
مردمي دفاع از حقوق حيوانات ايران )ســمدا( در بيانيه اي نسبت 
به انتشار فيلمي از تعقيب يك فرد »کل« در کوير مرکزي از سوي 
آفرودســواران که منجر به مرگ اين حيوان شد، واکنش نشان داد 
و اعالم کرد: انتشــار اين فيلم از تعقيب و گريز آفرودسواران و يك 
فرد »کل« در کوير مرکزي ايران، خنده مســتانه آنها و فرار حيوان 
بي گناه، قلب بسياري از دوســتداران حيات وحش کشور را به درد 
آورد. ستاد مردمي دفاع از حقوق حيوانات ايران به تمامي متوليان 
امر هشدار مي دهد: جامعه اي که رحم و شفقت از آن رخت بربسته 
باشد و نابرابري و تعدي به حقوق ســاير موجودات، اعم از گياهان 
و جانوران را در بي تفاوتي نظاره کند، جامعــه اي بيمار و بي هنجار 
است و دير يا زود به قهقرا خواهد رفت. اين ستاد همچنان خواستار 
حراست واقعي از تمامي عرصه ها و منابع طبيعي کشور، جلوگيري 
از گردشگري بي ضابطه و لجام گسيخته و همچنين، در امان ماندن 
معدود گونه هاي جانوري باقيمانده در اين ســرزمين اســت. ادامه 
اين وضعيت به سود هيچ کس نيست و دور نيست آن زماني که  تر و 

خشك به پاي هم خواهند سوخت.
انتقادازنحوهعملكرددستگاههابرايكاهشآلودگيهوا

نحوه عملكرد دستگاه ها طي دوره هاي اخير آلودگي هوا انتقادها 
را برانگيخته اســت. در تازه ترين واکنش، يوسف رشيدي، استاد 
دانشگاه شهيد بهشــتي اعالم کرد: عمال اقدامي در زمينه کاهش 
آلودگي هوا صــورت نگرفته اســت و تا زماني که اقــدام قاطع و 
اثربخشي در اين زمينه انجام نشود، نمي توان انتظار بهبود کيفيت 
هوا را داشت. آنگونه که رشيدي به ايسنا گفته است، اکنون نيز در 
شرايط شيوع ويروس کرونا طبيعي است که مردم ترجيح مي دهند 
از خودروهاي شخصي اســتفاده کنند بنابراين مشخص است که 
آلودگي هوا نه تنها کاهش نمي يابــد بلكه افزايش نيز پيدا خواهد 
کرد. تردد خودروهاي فرسوده از عوامل مهم در انتشار آالينده ها 
و افزايش آلودگي هوا اســت اما با قطع شدن واردات خودرو عمال 
اجراي طرح از رده خارج کردن خودروهاي فرســوده رو به توقف 
رفت و دولت هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نداد. خودروسازان 

داخلي نيز به اجرا شدن اين طرح تن در نمي دهند.
2۷سايترسميدفنپسماندمازندرانغيراستاندارداست

هم اکنون 27سايت رسمي و چند سايت غيررسمي دفن زباله استان 
مازندران از هيچ اســتانداردي برخوردار نيســت. به گــزارش ايلنا، 
حسينعلي ابراهيمي کارنامی، مديرکل محيط زيست مازندران گفت: 
شايد علت اصلي عدم مديريت صحيح در وضعيت پسماند استان، نبود 
يك اراده منسجم در مديريت شهري استان براي حل مشكل پسماند 
در دهه هاي اخير بوده اســت، اما از ســال92 اقداماتي شروع شده و 
زباله سوز در نوشهر با ظرفيت 200تن در روز و همچنين در ساري با 

ظرفيت 450تن در روز فعاليت مي کند. 
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گزارش

همه در انتظار تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا
 دوراهي ايمني جمعي  و قطع زنجيره  كرونا

در 8 مــاه گذشــته، وضعيت 
تهران در شيوع گسترده كرونا، 
قرمز گزارش شــده است. هر 
روز آمار مرگ و ابتال با شيب تندتري  باال مي رود و هيچ اقدام عملي براي 
قطع زنجيره كرونا در دست انجام نيست؛ جاده ها باز است و كسب وكارها 
به راه، مترو با باالترين جمعيت مســافر جابه جا مي كنند و تاكسي ها و 
اتوبوس ها پر از جمعيتي است كه سفرهاي درون شهري مي كنند. اوضاع 
نگران كننده تهران و ساير استان هاي قرمز كشــور را مي توان در آمار 
مرگ وميرهاي كرونا ديد. هفتم آبان، ركورد بيشترين فوتي هاي كرونا در 
255روز گذشته ثبت شد. ركوردهاي كرونا روزانه جابه جا مي شود. آمار 
كل فوتي هاي اين ويروس در كشور به حدود 34هزارو500نفر رسيده 
است. اين در حالي است كه گفته مي شود آمار واقعي مرگ ها و ابتالها 
بيش از اينهاست. تنها در روز گذشته 8هزار و 11بيمار جديد شناسايي 
شــدند و وضعيت 5هزار و 128نفر هم وخيم اعالم شد. براساس اعالم 
سخنگوي وزارت بهداشــت هم اكنون 27اســتان در وضعيت قرمز و 
4استان در وضعيت هشدار به سر مي برند. با شدت گرفتن آمار فوتي ها و 
ابتالها بار ديگر ماجراي تعطيلي تهران مطرح شد؛ اين بار از سوي شوراي 
شهر تهران. روز گذشته علي اعطا، سخنگوي شــوراي شهر تهران در 
رشته توييتي از پيشنهاد به ستاد ملي كرونا مبني بر تعطيلي 2هفته اي 
پايتخت خبر داد. او نوشت كه پيشنهاد قطعي شورا به ستاد، تعطيلي 
2هفته اي تهران است. اين اما تنها درخواست شوراي شهر تهران نبود. 
عبدالحسين روح االميني، رئيس كميته سالمت مجمع نمايندگان استان 
تهران هم خبر از درخواست فوري تعطيلي 2هفته اي تهران داده است. به 
گفته رئيس اين كميته تمام اعضا، خواستار اقدام فوري براي قطع زنجيره 
شيوع اند. 3روز پيش بود كه رئيس جمهوري، عبدالرضا رحماني فضلي 
-وزير كشور- را به عنوان فرمانده قرارگاه عملياتي ستاد ملي مبارزه با كرونا 
منصوب كرد و حاال به گفته عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه 
پيش از اين نماينده تام االختيار وزير بهداشت در مديريت كروناي استان 
گيالن بود، اين اقدام منجر به تغيير سياست هاي كنترلي كرونا در كشور 
مي شود. 3روز گذشــته و هنوز تصميمي براي كنترل كرونا در كشور 

گرفته نشده است.

سياست دولت، ايمني جمعي است
ششــم آبان 3مقام ســازمان نظام پزشــكي در بيانيه اي  خطاب به 
رئيس جمهوري، 7راهكار علمي و عملي براي مديريت كرونا در كشور 
را پيشنهاد كردند كه يكي از آنها تدوين سند راهبردي و ملي با درنظر 
گرفتن اولويت ســالمت مردم و مصالح ملي با حضور كارشناسان و 

صاحبان فرايند بود. در ايــن بيانيه همچنين 
بر اجراي ســازوكارهاي علمي و پيشگيرانه با 

نظارت جدي نيروهاي انتظامي تأكيد شده و ضرورت بيماريابي سريع 
و گسترده مورد توجه قرار گرفته بود. 

به نظرم عالوه بر اين گزينه بايد 
ساير موارد نيز مورد توجه قرار 
گيرد. از ايــن گزينه ها مهم تر 
رعايت موارد بهداشــتي مانند 
زدن ماسك، در اختيار قرار دادن ماسك رايگان 
در ورود به ســازمان ها و ادارات، رعايت فاصله 
اجتماعي و اجراي دقيــق دوركاري در اداره ها و 
ســازمان ها و نيز منع آمد و شد و تجمع بيشتر از 
10نفر و در كنار آن منع رفت وآمد به شــهرهاي 
قرمز كشور مگر در موارد اورژانس با نظارت پليس 
راهنمايي و اعمال جريمه هاي سنگين مهم است.
صرفا با توصيه و خواهش نمي توان بيماري را مهار 

كرد.

شكستن زنجيره ابتال و درگيري 
افراد به ويروس كرونا مهم ترين 
و اساسي ترين نياز امروز جوامع 
انساني است. تعطيلي و قرنطينه 
2هفته اي تا يــك ماهه مناطق قرمز نخســتين و 
آخرين راه براي تحقق چنين هدفي است؛ چراكه با 
ممنوع كردن هرگونه فعاليتي در جامعه و ماندن افراد 
در خانه مي توان مانع انتقال ويروس از فردي به فرد 
ديگر شد. اين اتفاق منجر به كاهش آمار ابتالي افراد 
به بيماري و درنهايت فوت خواهد شد. با اين اتفاق، 
فشار كنوني به سيســتم بهداشت و درمان كاهش 
يافته و امكان مهار بيمــاري تاحدود زيادي فراهم 

خواهد شد.

به طور تركيبي موافق هســتم. 
نرفتن 60درصد از كارمندان دولتي 
به محل كار نه تنها مشكلي به وجود 
نمي آورد، بلكه كمكي به سيستم 
اداري نيز خواهد بود. ضمن اينكه اضافه كار اين افراد 
را هم مي توان به خانوارهاي در معرض آسيب تزريق 

كرد تا مجبور نباشند سر كار بروند و در خانه بمانند.
همچنين با برخورد سخت نظامي و انتظامي مي توان 
كاري كرد كه افراد از خانه بيــرون نيايند، چون به 
عقيده من بالغ بر 6ميليون خانوار ايراني مي توانند 
بدون اينكه در زندگي آنها اخاللي به وجود بيايد، يك 
ماه ازخانه بيرون نيايند. دولت  هم مي تواند از محل 

اضافه كار كارمندان به اين قشر كمك كند. 

يكي از وظايف حاكميت در هر 
جامعه اي  برنامه ريزي براي حفظ 
جان و سالمت همه جانبه مردم 
اســت. باتوجه به شيوع بسيار 
نگران كننده كرونا در كشــور، زيبنده است كه 
براي قطع زنجيره شيوع، تعطيلي صورت گيرد. 
باوجــود اينكه حال اقتصاد هم خوب نيســت، 
تصميم گيري براي دولت بين حفظ ســالمت و 
كسب وكار سخت شده است ولي قبول كنيم ادامه 
اين روند و كنترل نشــدن آن مي تواند عواقب 
خطرناكي داشته باشــد. منابع بنياد ها، اوقاف، 
آســتان قدس و مانند آنها در اين شرايط مورد 

استفاده قرار گيرد. 

نخست با تســت رايگان حداقل 
تا 2هفته مشــخص مي شود چه 
كساني با عالئم يا بدون عالئم مبتال 
يا ناقل هستند. سپس با قرنطينه 
افراد مبتال سرعت انتقال كنترل خواهد شد. با رعايت 
فاصله اجتماعي و قرنطينه افراد مبتال، شيوع بيماري 
كاهش بسيار زيادي خواهد داشت. با قطع زنجيره 
شــيوع بيماري نيز مي توان منتظر كاهش سرايت 
بيماري و عوارض ناشي از آن شد.تعطيلي هم تنها 
زماني ميسر خواهد بود كه افراد جامعه دغدغه نان 
و آب نداشته باشند. به اين ترتيب دولت مانند همه 
جاي ديگر دنيا مي تواند با اختصاص بودجه اي به اين 

كار، مانع از مرگ ومير افراد براثر ابتال به كرونا شود.

با تعطيلي 2هفته اي حتما زنجيره 
كرونا هم متزلزل خواهد شد. در 
شرايط اقتصادي امروز ايران و به 
اين دليل كه بسياري از مردم در 
حال دســت وپنجه نرم كردن با اقتصادي شكننده 
هســتند و همچنين به طور روزانه امــرار معاش 
مي كنند، با تعطيلي 2هفته تا يك  ماه، بســياري از 
افراد دچار مشكل مي شــوند، ولي به نظر مي رسد 
مي توان به چنين اقشاري كمك كرد كه متأسفانه به 
داليل سياسي، اقتصادي و اجتماعي روحيه كمك 
و انسان دوســتي هم در ايران با بحران مواجه شده 
است. اما گزينه هاي ديگر به قطع زنجيره كرونا كمكي 

نخواهد كرد.

بايد به سرعت براي تعطيلي كشور 
اقدام شود. اما به شرطي كه پس از 
پايان اين دوره، موازين بهداشتي 
با جديت رعايت شــود تا دوباره 
وارد فاز قبل از تعطيلي در شرايط بحران نشويم. ما 
نياز به يك اقدام فوري براي قطع زنجيره مرگ كرونا 
داريم. مشكلي كه هم اكنون وجود دارد، اين است 
كه محدوديت ها به صورت ظاهري اعمال مي شود. 
زماني كه گفته مي شود سفر نرويد، بايد جاده ها را 
ببندند. من اگر وزير بهداشــت بودم، به مردم براي 
رعايت پروتكل ها التماس نمي كردم. دستور مي دادم، 
محدوديت هاي شديدي اعمال مي كردم و از نيروي 

انتظامي مي خواستم كه اجراي آن را نظارت كند.

به شــرط آنكه تعطيلي يك اقدام 
فرمال و شكلي براي رفع مسئوليت 
نباشد. زندگي و حيات يك انسان 
آنقدر ارزشمند است تا با قطع كردن 
زنجيره   ابتال، حتي اگر بشود جان يك انسان را نجات 
داد. اين نوع تعطيلي البته الزامات و پروتكل هايي دارد 
كه بايد آن را با دقت انجام داد وگرنه موفقيت حاصل 
نمي شود. ما دقيقا در جايي كه بايد اعمال قدرت كنيم 
تا حافظ امنيت و سالمت هموطنان باشيم، اعمال قدرت 
نمي كنيم اما در آنجا كه به حقوق مدني جامعه مربوط 
مي شود، ناشــيانه اعمال قدرت مي كنيم. تعدادي از 
كشورها موفق شــدند با تعطيلي دقيق و هوشمند و 

فراگير به هدف برسند.

مدت ها ست بر اهميت ماندن افراد 
در خانه و جلوگيري از ترددهاي 
غيرضروري براي پايان دادن به 
پاندمي كرونا صحبت مي شــود 
و بارها درخواســت اعمال قرنطينه جدي از سوي 
متخصصان به مسئوالن داده شده است. قرنطينه 
كامل حداقل براي 2هفته،  اقدامي اســت كه در 
شــرايط كنوني براي مناطق قرمز بايد اعمال شود 
و هر اقدام ديگري جز ايــن نمي تواند اثرگذاري 
كافي را براي مقابله با شيوع وسيع بيماري داشته 
باشــد. اميدوارم موضوع قرنطينه به شكل جدي 
پيگيري و مردم و مسئوالن در كنار هم به قوانين 

آن پايبند باشند.

همواره هم بنده و هم اســتاندار 
تهــران خواســتار اجــراي 
محدوديت هاي ســختگيرانه در 
تهران براي شكســتن زنجيره 
انتقال ويروس بوده ايم و درخواست ها و پيشنهادهاي 
خود را به شكل مشــترك به مسئوالن ستاد مقابله 
با كروناي كشــور ارائه كرده ايم. باور دارم كه جز با 
اعمال محدوديت ها و رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
نمي توان جلوي شيوع بيماري را گرفت و از اين رو 
خواهان اجــراي محدوديت هــاي قانوني با كمك 
مسئوالن دستگاه هاي امنيتي و انتظامي براي مهار 
بيماري هستيم.در واقع بايد مجموعه اي از راهكارها 

با نظارت جدي به كار گرفته شود.
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حميدرضا جماعتي/ قائم مقام بيمارستان مسيح دانشوري

محمدرضا هاشميان/ فوق تخصص مراقبت هاي ويژه

شيوا دولت آبادي/ روانشناس

فرهاد زماني/ رئيس بيمارستان فيروزگر

عليرضا زالي/ فرمانده ستاد مقابله با كروناي تهران 

ايرج فاضل/ وزير اسبق بهداشت

غالمرضا ظريفيان/ جامعه شناس 

اردشير گراوند/ جامعه شناس 

سيدحسن موسوي چلك/ جامعه شناس

احمد بخارايي/ جامعه شناس 

 فعاالن اجتماعی در گفت و گو با همشهری تصميم گيری قاطع
 برای عبور از وضعيت بحرانی را  خواستار شدند

تقاضای جمعی برای تعطیلی 2 هفته ای تهران

روزها و هفته ها ست كه كارشناسان و متخصصان، خواهان اجراي سختگيرانه قوانين قرنطينه براي كنترل شيوع 
ويروس كرونا در كشور هستند. آمارها در هفته هاي اخير نشان مي دهد، توصيه ها و درخواست هاي مشفقانه و نظرخواهي

موعظه وار عمال اثر چنداني بر جلوگيري از سرايت بيماري از افراد ناقل به سالم نداشته است. اين موضوع را آمار 
رو به افزايش تعداد شناسايي افراد مبتال به بيماري و فوت شدگان در هفته هاي اخير به خوبي ثابت كرده است؛ آمارهايي كه  
با شيب تندي رو به افزايش اســت و تنها در هفته گذشته ركورد تعداد فوت شــدگان و ناقالن در يك روز را از زمان شيوع 
همه گيري كرونا به ثبت رساند. از اين رو، روزنامه همشهري در گفت وگو با كارشناسان و متخصصان علوم پزشكي، اجتماعي 
و جامعه شناسي از آنها پرسيده است كه اگر آنها به جاي مسئوالن بودند، چه روشي را به عنوان راه حل فوري قطع زنجيره مرگ 

كرونا انتخاب مي كردند.

  1-تعطيلي 2هفته اي تا يك ماه براي قطع زنجيره شيوع در نقاط قرمز ) تهران (
2-محدوديت شديد به معني منع رفت و آمد و تجمع   بدون تعطيلي با مراقبت و نظارت و برخورد انتظامي و نظامي

3-ادامه رويه فعلي با دوركاري 50 درصدي كارمندان
4-در شرايط تحريم اعمال محدوديت و تعطيلي به نفع اقتصاد نيست

زهرا جعفرزاده
خبر نگار

ادامه در 
صفحه 17
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مســئوالن وزارت امورخارجه می گویند پروتکل ها برای 
همه مسافران چه عادی چه دیپلمات، یکسان اجرا می شود 
اما مسافران پرواز 716 ماجرای دیگری را روایت می کنند

اجراي گزینشــي پروتکل ها موجب معاف شــدن برخي مســافران از 
انجام تســت هاي کرونا در فرودگاه هاي بين المللي کشــور شده است 

 مســافران پرواز شــماره716 یکی از شــرکت های 
هواپيمایی معــروف داخلی از مبدأ ویــن به مقصد 
تهران در 26مهرماه گذشــته فکــرش را نمي کردند 
در هواپيمایي که باید تابع مقررات بين المللي باشد، 
مســافراني حضور داشــته باشــند که از آنها تست 
کرونا گرفته نشده باشــد؛ مسافراني که بعد از سفري 
چندساعته و بودن در کنار 8مسافر تست نداده پرواز، 
تازه در تهران فهميدند همسفرانشان ممکن است به 
کرونا مبتال بوده باشند؛ ابتالیي که مي تواند به قيمت 
بيماري یا حتي مرگ برخي از مسافران این پرواز و کادر 

پرواز منجر شود.

ماجرا از چه قرار است؟
با فرود هواپيماي شماره716 این شرکت هواپيمایی 
معروف داخلــی  در فرودگاه امام خميني، مســافران 
خوشــحال از رســيدن به مقصد کم کم خود را آماده 
پياده شدن از هواپيما مي کنند؛ هواپيمایي که حدود 
نيمي از ظرفيت آن پر است و همه مسافرانش ماسك 
به صورت دارند. با این شرایط به نظر مي رسد همه  چيز 
مرتب است و مقررات بين المللي پرواز در شرایط خاص 
دوران کرونا کامال رعایت شده اســت، اما این تصور، 
خيلي زودتر از آنچه باید رنگ مي بازد و مسافران پرواز 
متوجه مي شوند بين آنها افرادي بوده اند که مشمول 
اعمال مقررات بهداشتي نشــده اند؛ مقرراتي که براي 
همه به غير از 8 مسافر اجرا شده است. براساس مقررات، 

مسئول کنترل سالمت شرکت هواپيمایي از مسافران 
مي خواهد برگه هاي تست کروناي خود را ارائه کنند. 
همه مسافران برگه هاي تســت منفي کروناي خود را 
که هنگام سوار شدن در اتریش به مأمور مستقر در این 
کشور نشان داده و با مجوز او سوار هواپيما شده بودند، 
آماده مي کنند، اما ســؤال مأمور کنترل برگه ها که با 
صداي بلندي به گوش همه مي رسد، مسافران را شوکه 
مي کند. مأمور فریاد مي زند: »چه کســي تست کرونا 
نداده است؟ آنهایي که تســت ندارند باید به قرنطينه 
بروند.« در ابتدا مسافران موضوع را جدي نمي گيرند و 
فکر مي کنند همه تست کروناي منفي خود را داده اند، 
اما 8 مسافر از بين جمعيت جدا شده و اعالم مي کنند 
تست کرونا نداده اند. از همين لحظه است که ترس و 
نگراني مسافران را دربرمي گيرد. برخي اعتراض مي کنند 
چطور ممکن است فردي بدون تست و برخالف مقررات 
بين المللي، سوار هواپيما شده باشد؟ اما پاسخ روشني به 

این سؤال داده نمي شود.

سختگيري براي مسافران عادي
یکي از مســافران این پرواز به همشــهري مي گوید 
آژانس هواپيمایي که از آن بليــت هواپيما خریده، از 
او خواسته بود جواب تســت منفي کروناي خود را به 
آژانس ارائه کند تا بتواند بليــت پروازش را صادر کند؛ 
اقدامي منطبــق بر قوانين بين المللي پــرواز در دوره 
کرونا: »آژانس هواپيمایي گفت بدون دیدن تســت 

منفي کرونا نمي تواند برایم بليت به مقصد تهران صادر 
کند. حتي تأکيد کرد زمان انجام تست حداکثر نباید 
بيشتر از 96ساعت قبل پرواز باشد و اگر بيشتر از این 
زمان باشد، باید دوباره تســت کرونا بدهم.« به گفته 
محمدرضا سلطاني بيشتر مسافران پرواز هم کم وبيش 
مانند او مجبور به دادن تست کرونا شدند تا بتوانند در 
پرواز حضور داشته باشند: »در وین مسئول استيشن 
این شرکت هواپيمایی، بدون دیدن نتيجه منفي تست 
اجازه سوار شدن به هواپيما را نمي داد. حق داشت چون 
قانون جدید این موضوع را الزامي کرده است. چون سن و 
سالي از من گذشته از این سختگيري استقبال هم کردم؛ 
براي اینکه فکر مي کردم سفر ایمني به تهران خواهم 
داشت.« او که مي گوید کارمند بازنشسته وزارت امور 
خارجه است و 12سال گذشته را در وین زندگي کرده، 
ادامه مي دهد: »قرار است یك ماه در تهران بمانم و در 
این مدت برنامه ریزي کرده بودم که دوستان و اعضاي 
خانواده ام را که تنها ســالي یك بار مي توانم از نزدیك 
ببينم، در این سفر مالقات کنم. حاال اما به دليل نگراني 
از احتمال ناقل بودن آن مسافران، مجبور هستم براي 
مدتي خودم را در خانه قرنطينه کنم تا اگر بيمار شده 
باشم، بيماري را به اعضاي خانواده ام ندهم.« فرصتي که 
سلطاني براي قرنطينه گذاشته  برنامه هایش را در این 
سفر به هم ریخته است؛ به هم ریختگي که او بي توجهي 
مسئوالن به مقررات بين المللي در لزوم حفظ سالمت 
مسافران هواپيما را عامل آن مي داند و مي گوید :تصميم 

گرفتم از این به بعد از پروازهاي شرکت هاي خارجي 
استفاده کنم تا حداقل دچار بيماري نشوم و مطمئن 

باشم در هواپيما کسي ناقل کرونا نيست.«

چرا همه مشمول قانون نيستند؟
با این حال، به نظر مي رسد سختگيري هایي که براي 
برخي مسافران اعمال شده است، براي برخي دیگر یا 
اعمال نشده یا با اغماض هاي زیادي همراه بوده است. 
یکي دیگر از مسافران این پرواز که عالقه اي به آوردن 
نامش در این گزارش ندارد، به همشــهري مي گوید: 
قيمت بليت این شرکت از وین به اتریش 300یوروست 
و به نظر مي رسد این شــرکت هواپيمایي براي خالي 
نماندن صندلي هاي پرواز خيلــي عالقه اي به اعمال 
مقررات بين المللي در پروازهاي خود ندارد. او معتقد 
است نباید به هر دليلي امنيت مسافران در یك پرواز به 
خطر بيفتد: »به ما گفتند این افراد دیپلمات هستند و 
مأمور امنيت پرواز. مگر مأمور امنيت پرواز یا دیپلمات 
نمي تواند ناقل کرونا باشد؟ حتي اگر این افراد مقامات 
و دیپلمات هم باشند نباید از شمول قانون خارج شوند 
و باید مانند دیگران تست کرونا مي دادند و درصورت 
منفي بودن آن سوار هواپيما شده و به ماموریتشان ادامه 
مي دادند. این رفتار خالف منشــور حقوق شهروندي 
است.« او از اینکه حتي با شــرکت هواپيمایي تماس 
گرفته و مراتب اعتــراض خود را از زبان پدرشــان به 
گوش مسئول پاسخ دهنده رســانده است، مي گوید: 

»پدرم با آنها تماس گرفت و شــکایت کرد. فردي که 
مسئول پاســخگویي بود، همه تالش خود را مي کرد 
که این اقدام را توجيه کند. به نظرم به جاي توجيه باید 
جلوي این اتفاقات گرفته شود و با جان مردم بيشتر از 

این بازي نشود.«

ديپلمات ها از تست كرونا معاف نيستند
 موضوع بخشــنامه ابالغي به شرکت هاي هواپيمایي 
درباره معافيت دیپلمات هاي داخلي و خارجي از انجام 
تست کرونا را با سخنگوي وزارت امور خارجه در ميان 
گذاشتيم. سعيد خطيب زاده در پاسخ به این سؤال که 
آیا دیپلمات ها از انجام تســت PCR معاف هستند یا 
نه؟ این موضوع را رد مي کند و به همشهري مي گوید: 
»این موضوع درست نيست. خود من 2بار تا کنون تست 
داده ام. دوستان هم  که براي برجام و دادگاه الهه رفتند 
همه تست دادند.« او در پاسخ به سؤال دیگر همشهري 
درباره معافيت دیپلمات ها حين ورود به کشور از انجام 
این تســت مي گوید: »همه افرادي کــه وارد یا خارج 
مي شوند، براســاس پروتکل هاي ایرالین ها و قوانين 
کشــور مبدأ و مقصد، عمل مي کنند. کشورها قوانين 
را بر خطوط هوایي بار مي کنند؛ چون دقيق تر است و 
مي توانند جریمه یا دیپــورت کنند. هم اکنون تمامي 
ایرالین ها و بيشتر کشورها این تســت ها را اجباري 
کرده اند؛ هيچ تفاوتي ميان نوع پاســپورت هم وجود 

ندارد.« 

ديپلماتها
حميدرضا بوجاريانكرونانميگيرند؟

خبرنگار

برخي شرکت هاي هواپيمایي به همشهري مي گویند که 
براساس مقررات ستاد ملي مقابله با کرونا عمل کرده اند. 
بخشنامه اي از طرف ستاد ملي مقابله با کرونا به شرکت هاي 
هواپيمایي ابالغ شده است که انجام تست هاي کرونا براي 
برخي از افراد الزامي نيست. در بخشنامه هاي ابالغي تأکيد 
شده اســت که دیپلمات هاي داخلي و خارجي در قالب 
هيأت هاي سياســي و کارکنان نمایندگي هاي سياسي 
و دفاتر ســازمان هاي بين المللي )دارندگان گذرنامه هاي 
سياسي و خدمت( مقيم، از ارائه گواهي تست آزمایشگاهي 
کووید-PCR«19« در کشور مبدأ معاف هستند و صرفا 
ارزیابي باليني هنگام ورود به کشــور بــراي آنان کفایت 
مي کند. بر این اساس، در صورت عالمت دار بودن این افراد 
در ارزیابي هاي باليني، تست PCR در مبادي ورودي براي 
آنان انجام شده و ضمن دریافت شماره تماس و تعهدنامه، 
ملزم به قرنطينه در محل نمایندگي یا محل اقامت معين 
شده تا زمان تعيين تکليف جواب آزمایش هستند. درصورت 
مثبت بودن آزمایش باید به مدت حداکثر 1۴روز در همان 
محل در قرنطينه باقي بمانند. در این بخشنامه توجهي به 
موضوع ناقل بودن افراد و دوره نهان بيماري کرونا نشده و 
به سادگي از کنار چنين موضوعي عبور شده است. عالوه 
بر این، در این بخشنامه به موضوع جالب دیگري نيز اشاره 
شده است. در این بخشنامه که همشــهري نسخه اي از 
آن را در اختيــار دارد، آمده اســت: »درخصوص ایرانيان 
متقاضي بازگشت به کشور که طول اقامت آنها در خارج 
از کشور کمتر از 2هفته باشــد، دریافت گواهي سالمت 
به گواهي تست آزمایشــگاهي کووید-PCR«19« زبان 
انگليسي یا مورد تأیيد کنسولگري الزامي نيست.« چنين 
ســهل گيري براي پذیرش مســافر ورودي از کشورهاي 
خارجي به مقصد ایران شگفت انگيز است. مشخص نيست 
تدوین کنندگان این بخشــنامه، براســاس کدام اصول و 
پروتکل هاي بهداشتي چنين مقرراتي را تدوین کرده اند. با 
وجود چنين بخشنامه اي، مينو محرز، عضو کميته علمي 
ســتاد ملي مقابله با کرونا مي گوید: انجام تست PCR از 
مسافران حتي 96ساعت قبل از انجام پرواز هيچ اثري در 
کاهش شيوع بيماري از طریق مسافرت هاي هوایي ندارد: 
»ممکن است فردي تست کرونا بدهد و نتيجه آن منفي 
باشد و در فاصله بين تست و سوار شــدن به هواپيما که 
96ساعت است، همين فرد ممکن است ناقل شود؛ بنابراین 
انجام تست ارزشي ندارد.« او تأکيد مي کند مسافران پروازها 
باید قبل از پرواز 2هفته در خانه قرنطينه باشــند و بعد از 

قرنطينه شدن سوار هواپيما شوند تا کسي را آلوده نکنند.

پرواز کرونا در سایه 
پروتکل های ناکارآمد
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فراموشينه،بيتوجهي
نیازهاي معلوالن در دوران همه گیري دیده نشد

   همه گیري كرونا بر همه زندگي ها اثر گذاشته اســت. اما 
زندگي افرادي كه از نیازمندي هــاي خاص تري برخوردارند، 
بیشتر تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته است. افراد معلول كه 
از نیازمندي هاي متفاوت تري به نسبت دیگر افراد برخوردارند، 
در این دوران با چند دسته از مشكالت مواجهند. بخشي از این 
مشكالت به صورت مستقیم با شرایط این افراد در ارتباط است 
و بخشي دیگر از مشــكالت ارتباطي به ویژگي هاي آنها ندارد اما از آنجا كه غیرمستقیم 
روي نیازهاي این افراد اثر مي گذارد، جزو آثار محدود كننده و تأثیرگذار كرونا طبقه بندي 
مي شوند. درباره مشكالتي كه عالوه بر مشكالت عمومي ناشي از كرونا براي عموم جامعه، 
براي گروه ناشنوایان به وجود آمده مي توان به دو مورد اشاره كرد. اول مشكل جذب اطالعات 
درباره این بیماري است. از ابتداي همه گیري نوعي انفجار اطالعاتي در سطح رسانه ها اتفاق 
افتاد، درحالي كه ناشنواها كمترین میزان برداشت را مي توانند از رسانه ملي داشته باشند. 
آنها از رادیو نمي توانند استفاده كنند و بیشتر برنامه هاي تلویزیوني هم به جز برنامه هایي 
كه زیرنویس دارند یا در آنها از مترجم زبان اشاره استفاده مي شود، براي افراد ناشنوا قابل 
استفاده نبوده است. در نتیجه براي آنها نوعي محرومیت اطالعاتي شكل گرفته است كه 
شاید تاكنون كمي از این محدودیت ها به كمک انجمن ها برداشته شده باشد. مشكل بعدي 
بحث ارتباطي است. واقعیت این است كه مدیریت بحران كرونا یعني ماسک زدن تک تک 
افراد جامعه و ماسک زدن همه افراد به معني قطع ارتباط افراد با ناشنوایان است. بسیاري 
از ناشنوایان براي حفظ ارتباط با دیگران لب خواني مي كنند و زماني كه دیگران ماسک 
بر صورت مي زنند این قابلیت براي آنها از بین مي رود و در نتیجه بسیاري از ارتباطات آنها 
مختل مي شود. افراد نابینا اگرچه مشكل اطالعاتي ندارند اما به دلیل اینكه پس از حس 
شنوایي بیشترین اتكا را بر حس المسه خود دارند، وقتي از خانه خارج مي شوند مجبورند 
خواسته یا ناخواسته بسیاري از سطوح و اجسام را لمس كنند؛ زیرا بخشي از ارتباطشان با 
محیط و بخشي از شناخت شان از محیط اطراف به این شكل ایجاد مي شود. این رفتار آنها 
را در معرض آلودگي بیشتري قرار مي دهد. از آنجا كه افرادنابینا به حس المسه خود نیاز 
دارند چندان رغبتي هم به استفاده از دستكش ندارند از این رو بیشتر در معرض تماس با 
سطوح و جذب آلودگي قرار مي گیرند. حتي عصایي كه افراد نابینا حمل مي كنند نیز خود 
مي تواند منشأ آلودگي باشد. مسئله مشكل ساز دیگر براي نابینایان در دوران كرونا این است 
كه عموما ارتباط آنها با دیگران از نوع نزدیک است. یعني این افراد مجبورند براي صحبت 
كردن و مبادله اطالعات شنوایي فاصله خود را با دیگران به حداقل برسانند و همه اینها 

یعني احتمال آلودگي بیشتر.
افرادي كه از معلولیت هاي حركتي برخوردارند هم به واسطه استفاده از ویلچر و واكر باز 
بیشتر از دیگران در معرض آلودگي قرار مي گیرند. افرادي كه دچار ضایعه نخاعي هستند، 
براي هر نوع فعالیت و تحرك به دیگران وابســته هستند و با آنها تماس مستقیم دارند و 
بیشتر در معرض آلودگي هستند. حال اگر بخواهند از این آلودگي دوري كنند، دچار انزواي 
اجتماعي مي شوند. بوده اند افرادي كه تا پیش از آغاز همه گیري بسیار فعال بوده اند اما 
پس از آغاز كرونا، براي جلوگیري از ابتال به بیماري 8 ماه است كه از خانه خارج نشده اند یا 
پرستاراني كه تا پیش از این از آنها مراقبت مي كردند دیگر به خاطر احتمال ابتال به كرونا به 
آنها خدمات نمي دهند. وضعیت افرادي كه به انواع معلولیت هاي شدیدتر مانند فلج مغزي 
مبتال هستند نیز نامناسب تر از دیگران است زیرا این افراد از ضعف شدید سیستم ایمني 

بدن برخوردارند و جزو گروه هاي پرخطر به شمار مي روند.
عالوه بر این مشكالت كه به صورت مستقیم زندگي افراد با نیازمندي هاي خاص را تحت تأثیر 
قرار داده  است، تدابیري كه در ایام كرونا به اجرا گذاشته شد به صورت غیرمستقیم بر زندگي 
معلوالن تأثیرگذار بوده است. مثال در كنار بسیاري از مشــاغل كه در این دوران تعطیل 
شده اند، مشاغل افراد معلول هم تحت تأثیر قرار گرفتند. یكي از هشدارهایي كه ما از ابتدا 
در این خصوص به وزارت تعاون دادیم این بود كه مشاغل افراد معلول مورد حمایت ویژه 
قرار گیرد زیرا اگر این مشاغل كه بخش كوچكي از آنها در قالب خوداشتغالي و كارآفریني 
هستند، تعطیل شوند بازگشت به عرصه رقابتي شغلي براي این افراد بسیار دشوار خواهد 
بود. همچنین معلوالني كه استخدام شركت ها هستند هم به شدت تحت تأثیر وضعیت 
كسب و كار قرار گرفته اند. در فرایند تعطیلي یا تعدیل نیروي بسیاري از شركت هایي كه 
به دلیل ركود بازار با مشكالت مالي مواجه شده اند، افراد معلول در معرض باالترین ریسک 
بیكار شدن قرار دارند. مشكل اشتغال همواره یكي از مشكالت اصلي افراد معلول بوده و حال 
همین مشاغلي كه ایجاد شده است اگر آسیب ببینند، ترمیم وضعیت براي افراد با توجه 
به زمینه هاي فرهنگي، تعصبات ذهني كارفرماها و باور غلط رایج درباره ناتواني این افراد 
بسیار دشوارتر خواهد بود. از دیگر آثار كرونا بر زندگي معلوالن انزواي اجتماعي آنهاست. 
قرنطینه  باعث شد همان مشاركت محدودي كه این افراد در اجتماع داشتند- به ویژه افراد 
با معلولیت هاي شدید كه كمتر امكان خروج از خانه دارند- بازهم محدودتر شود. تا پیش 
از آغاز همه گیري، این افراد براي حضور در یک مركز آموزشــي یا ورزشي از خانه خارج 
مي شدند اما همه این فعالیت ها متوقف شده است. در وضعیتي كه افراد معلول نیاز زیادي 
براي حضور در چنین اجتماعاتي را دارند اكنون محدود تر از همیشه شده اند و این آنها را در 
برابر آثار كرونا آسیب پذیرتر مي كند. دسترسي به خدمات از دیگر محرومیت هایي بود كه 
در دوران كرونا معلوالن را دچار مشكل ساخت. مثال افرادي بوده اند كه بیمار شده اند یا حتي 
ظن كرونا در موردشان وجود داشته است اما به آنها گفته شده كه به بیمارستان نیایند تا 
كرونا نگیرند. اما این افراد به هرحال به رسیدگي و درمان نیاز داشتند. آنها در چنین وضعیتي 
براي دریافت خدمات از مراكز خصوصي باید هزینه گزافي در ازاي یک معاینه یا تزریق ساده 
پرداخت كنند. سازمان هاي حمایتي متأسفانه براي چنین موقعیت هایي نتوانستند كمترین 
خدمات را هم پیش بیني كنند. پیش بیني هایي مانند اینكه شماره تلفن هاي اضطراري براي 
امدادرساني به افراد با معلولیت هاي شدید و ناتوان حركتي درنظر گرفته شود یا در دوران 
كرونا افراد نیازمند خدمات خاص بتوانند از انواع خدمات به ویژه خدمات درماني به صورت 
رایگان یا با هزینه اي ناچیز استفاده كنند. در كنار محدودیت خدمات، بحران كرونا و تبعات 
اقتصادي آن همچنین دسترسي بسیاري از معلوالن به انواع دارو و تجهیزات خاص را نیز 
دشوارتر ساخته است و بسیاري از داروها و تجهیزات مورد نیاز این افراد اكنون با كمبودهاي 
شدید مواجهند. خدمات آموزشي هم در دوران قرنطینه به ویژه براي نابینایان مشكل ساز 
بوده است. دانش آموزان نابینا هیچ نوع دسترسي به نرم افزار شاد كه بستر اصلي آموزش 
مجازي به شــمار مي رود ندارند و به رغم تمامي نامه نگاري هــا و صحبت هایي كه با وزیر 
آموزش و پرورش انجام شده است، هنوز اقدامي براي رفع این مشكل صورت نگرفته است. 
این محرومیت ها در مورد تلویزیون هم صادق بود. برنامه هاي آموزشي مدارس ویژه دوران 
كرونا نه براي ناشنوایان بسته هاي آموزشي پیش بیني كرده بودند و نه براي نابینایان. در 
مجموع نمي توان گفت معلوالن در بحران كرونا به فراموشي سپرده شده اند اما واقعیت این 
است كه بسیاري از نیازهاي آنها كه به مراقبت و رسیدگي ویژه احتیاج داشته، نادیده گرفته 
شده است. به بیاني دیگر براي زندگي این افراد در شرایط همه گیري كرونا چاره جویي هاي 
خاصي انجام نشده است. عالوه بر این متأســفانه در این دوران به ندرت سیستم سنجش 
رواني براي معلوالن و حتي براي كل جامعه ایجاد شده است. شكي نیست افراد معلول كه 
به نوعي مي توانند همواره در معرض افسردگي باشند، در دوران كرونا و با تشدید حلقه تنگ 

عدم ارتباط ها و انزواي اجتماعي قطعا وضعیت روحي بدتري خواهند داشت.

تغییر سبك تغذيه و تقويت سیستم ايمني 
مؤسسه وحدت، دو ساختمان با 180مددجو دارد 
و فضا به اندازه كافي براي نگهــداري مددجویان 
وجود دارد تا بتــوان فاصله گــذاري اجتماعي را 
در آن پیاده ســازي  كرد. هما كیان، مدیر داخلي 
مركز خیریه معلوالن ذهنــي وحدت در گفت وگو 
با همشهري در مورد تغییر شــرایط نگهداري در 
دوره كرونا به نسبت قبل مي گوید: »كار ما به مراتب 
سخت تر از قبل شده است البته برخي از مددجویان 
خودشان از ما تقاضاي ماسک مي كنند تا استفاده 
كنند. در بحران كرونا نیز سعي كردیم تغذیه شان 

به مراتب بهتر از قبل باشد«.
وي به شرایط معلوالني كه در مجموعه حضور دارند 
اشاره مي كند و مي افزاید: »نگهداري این معلوالن 
به ویژه در بحران كرونا در خانه كار دشواري است 
و حتي خانواده هــاي متمولي كــه داراي چنین 
كودكاني هســتند، براي نگهــداري آنها در خانه، 
مشــكالت زیادي دارند و ترجیــح داده اند در این 
دوره مراقبت از آنها را بر عهده ما بگذارند. از طرفي 
چون مركز به شــكل خیریه اداره مي شود، سعي 
كرده بیشــتر از معلوالن متعلق بــه خانواده هاي 
محروم و مددجویاني كه سرپرســت نداشــته اند، 
حتي از شهرســتان ها پذیرش كند كه در شرایط 
كنوني تنها پذیرش ما از تهران است. رویكرد مركز 
وحدت، بهبود شرایط روحي - جسمي بیماران با 
استفاده از تجهیزات ممكن وبهره گرفتن از مربیان 
و پزشــكان فعال اســت و هدف ما در هیچ زماني 
صرفا نگهداري از این معلوالن نبوده اســت. انواع 
خدمات مورد نیاز معلوالن در دوره كرونا بیشــتر 
هم شده است؛ مثال پرستاران سعي كرده اند روي 
مددجویاني كه توانایي راه رفتن ندارند بیشتر كار 
كنند و روي تقویت عضالت و در كل سالمتي شان 
متمركز شــوند تا جایي كه به كمــک دوره هاي 
كاردرماني اكنون مي توانند حركت كنند. یا معلول 

ذهني نابینایی داشتیم كه زماني كه به مركز آمد، 
شرایط مناسبي نداشت اما در بحران كرونا با تالش 
شــبانه روزي مادریاران و كادردرمان یاد گرفته به 
 تنهایي غذا بخورد ، با واكــر حركت كند و همین 
ایجاد انگیزه هاســت كه امید به زندگي و سیستم 

ایمني مددجویان را تقویت مي كند«. 
فاطمه عظیم عراقي، معاون مدیریت مركز خیریه 
معلوالن ذهني وحدت در گفت وگو با همشــهري 
به شــكل تخصصي تر در مورد شــرایط نگهداري 
مددجویــان در دوره كرونا و اقدامات انجام شــده 
مي گوید: »خوشــبختانه ما در این مركز تاكنون 
مبتال نداشتیم چون مدیریت مؤسسه حساسیت 
خاصي روي سالمتي و مراقبت از مددجویان دارند و 
مصرند تا كل پروتكل هاي بهداشتي به ویژه توسط 
پرسنل براي جلوگیري از شیوع این بیماري انجام و 
رعایت شود؛ چرا كه تعداد زیادي از مددجویان اصال 
دركي از این شرایط ندارند و الزم است پروتكل هاي 
بهداشتي برایشان انجام شود. مادریاران، پرستاران 
و كارمندان مركز كه 70نفر هستند به طور كامل این 
پروتكل ها را اجرا مي كنند. در این مدت با توجه به 
اینكه این مددجویان امكان رفتن به خانه را نداشتند 
كادر درمان و مراقبت پزشكي بیش از پیش حضور 

مستمري در مجموعه داشتند«.
وي مي افزاید: »سختگیري براي اجراي پروتكل هاي 
بهداشــتي تا حدي اســت كه اگر یكي از پرسنل 
ماســک نزند، بایــد جریمه پرداخت كنــد. تمام 
ســطوحي كه بچه ها به نوعي ممكن است با آنها 
ارتباط داشته باشند روزانه در دو نوبت ضدعفوني 

مي شود«.
معلولیــت ذهني مددجویــان به مــرور موجب 
كم تحركي و معلولیت جســمي آنها نیز مي شود 
به همین دلیل سوخت وســاز كمتري دارند و اگر 
در مراقبت از آنها كم دقتي شود وزن شان بي رویه 
در كوتاه مدت بســیار باال مي رود و چاق مي شوند. 

بنابراین سعي شــده در دوره كرونا سبک زندگي 
كمي تغییر كند و این عزیــزان آنچه از نظر تغذیه 
الزم است را مصرف كنند تا وزن شان از یک حدي 
باالتر نــرود. مادریاران و پرســتاران هم  در مدت 
كرونا به مددجویان بیشتر از قبل كمک مي كنند 
تا تحرك داشته باشــند و ورزش كنند تا سیستم 

ایمني قوي تري داشته باشند.

هزينه هاي سنگین كرونا
عظیم عراقي در مورد هزینه هــاي مركز در مدت 
كرونا عنوان مي كنــد: »روزانه 70عدد ماســک 
به پرســنل مي دهیم. همچنیــن تامین داروهاي 
پشتیبان مانند D3  كه به همه مددجویان و پرسنل 
از زمان شیوع كرونا داده مي شود براي ما هزینه بر 
بوده اســت. در این مدت، حضور خیــران هم در 
مجموعه كمتر بــوده و براي اینكــه  از این دوران 
به سالمت عبور كنیم از پس انداز مجموعه تامین 
مخارج كردیم«. البته تامین هزینه ها فقط از سوي 
خیران نیست و بستگي به شرایط مالي خانواده ها 

دارد و از آنها نیز دریافت مي شود.
معــاون مدیریت مركــز خیریه معلــوالن ذهني 
وحدت در مورد محدودیت دیــدار مددجویان با 
خانواده هایشــان مي گوید: »ما در این مدت اجازه 
مالقات به خانواده ها ندادیم و فقط از طریق واتساپ 
مي توانند بچه ها را ببینند. اگــر خانواده اي اصرار 
به نگهــداري در منزل كند بایــد حتما درصورت 
بازگشــت به مجموعه جواب آزمایش پي سي آر 

منفي با خود داشته باشد. البته خیلي از خانواده ها 
ترجیح مي دهند كه بچه ها همین جا بمانند؛ چراكه 

نگهداري در منزل كاری سخت و مشكل زاست«. 

قرنطینه مددجويان
»بچه هاي آســمان« یكي از مراكــز نگهداري و 
توانبخشي كودكان معلول جسمي و ذهني است 
كه اكثــر بچه هایي كــه در این مركــز نگهداري 
مي شــوند، به دالیل مختلف از داشــتن خانواده 
محروم و بي سرپرســت هســتند. این مؤسسه با 
داشــتن 3 آسایشــگاه یک خانواده 400نفري با 
150پرسنل اســت كه در این روزهاي كرونا كمي 
سبک زندگي شــان متفاوت تر از قبل شده است. 
ســمیه حســین زاده، سرپرســت منابع انساني 
مجموعه توانبخشي بچه های آسمان در گفت وگو 
با همشــهري در مورد زندگي و وضعیت نگهداري 
مددجویان در بحران كرونا مي گوید: »این مجموعه 
به صورت شبانه روزي با مشــاركت هاي مردمي از 
افراد تحت پوشش خود حمایت مي كند و كل هزینه 
روزانه، از خورد و خوراك تــا مراقبت، نگهداري و 
درمان افراد توسط مؤسسه انجام مي شود. در این 
ایام كرونا كه حساسیت ها به لحاظ حفظ سالمتي 
باالست حتما پرسنل در بدو ورود با تب سنج چک 
مي شوند. رختكن جداگانه برایشان درنظر گرفته ایم 
كه آنجا لباس هایشــان را عوض كنند و بعد وارد 
بخش شــوند. بخش مددجویان را نیــز از همان 
روزهاي ابتدایي شــیوع كرونــا قرنطینه كردیم و 

تغییري هم در ساعت كار كاركنان در همان زمان 
دادیم. در شــرایط كنوني مددجویــان هم روزي 
۲بار با تب سنج چک مي شــوند تا مطمئن باشیم 
مشــكل حادي وجود ندارد. اگر پرسنل، عالئمي 
داشته باشند مركز بهداشــت به صورت رایگان از 
آنها تست كرونا مي گیرد و اگر مددجویان مشكلي 
داشته باشند از مركز بهداشــت به اینجا مراجعه 
مي كنند و از آنها تست مي گیرند. تغذیه مددجویان 
را نیز براي قوي تر شدن سیستم ایمني شان تغییر 
دادیم و یک سري از ویتامین ها را به لیست خورد و 

خوراك شان افزودیم«.
وي در مورد آموزش رعایت پروتكل هاي بهداشتي 
به مددجویان در دوره كرونا عنوان مي كند: »اكثر 
مددجویان ما حمایت پذیرنــد؛ یعني نمي توانند 
از پس كارهاي روتین خــود برآیند؛ به طوري كه 
حتي غذایشــان را مادریاران مؤسسه در دهانشان 
مي گذارند. البته بــه مددجویاني كــه مي توانند 
سرپایي برخي امورشــان را انجام دهند، آموزش 
داده شده كه پروتكل هاي بهداشتي را رعایت كنند 
كه تعدادشان 6 نفر است. بخش اعظم آموزش هاي 
ما مربوط به مادریاران، بهیاران و پرســتاران و در 
مجموع كادر درماني بود كه هنوز هم هرچند وقت 
یک بار همچنان ادامــه دارد«. »در این مدت براي 
رعایت پروتكل هاي بهداشتي با افزایش هزینه هاي 
سنگیني روبه رو شده ایم كه كمي ما را در تامین آن 
از سوي خیران و حامیان دچار مشكل كرده است؛ 
چراكه شرایط اقتصادي و تورم كشور دامنگیر تمام 
رسته هاي شغلي شده است.«؛ حسین زاده با بیان 
این موضوع ادامه مي دهد: »یكي از مشــكالت در 
ابتداي بحران كمبــود نیرو بود؛ چرا كه پرســنل 
به علت ترس از كرونا حاضر به حضور در محل كار 
نمي شدند و ما در آن شــرایط امكان افزودن نیرو 
نداشــتیم. هم اكنون خیلي در این زمینه مشكل 

خاصي نداریم«.
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میلیون ها نفر در ایران براي درمان یا كنترل 
بیماري هاي خود از دارو اســتفاده مي كنند، 
میلیون ها نفر هســتند كه نه فقط در دوران 
كرونا بلكــه در همه طول عمر خــود باید با 
شرایط خاص زندگي كنار بیایند و قدرتمندانه 
مقابل همه محدودیت ها بایستند. میلیون ها 
نفر در ایران هستند كه در دوران كرونا عالوه 
بر محدودیت ها و ســختي هاي همیشــگي 
باید مراقبت ها ، هزینه ها و ترس هاي بســیار 
بیشتري داشته باشــند. میلیون ها نفر كه با 
یكي از بیماري هاي خاص، صعب العالج، بدون 

درمان، نادر و... دست به گریبان اند. 

  بي توجهي طرح هاي مديريت بحران كرونا 
به نیازهاي معلوالن، درد مشترك اين گروه 

در تمام كره زمین محسوب مي شود؟

برشيازاضطرابيكبيمارخاصباكروناتنهاترشديم
استقالل بسیاري از نابینایان با گسترش ویروس كرونا كمتر و امكان تردد 

در خیابان ها با یاري دیگران از آنها سلب شده است 
بیماران زمینه اي در دوره  شیوع ویروس كرونا 

بیشتر از چه كمبودهایي رنج مي كشند؟
آنها ناگزیر به لمس سطوح و اشیا هستند. مواجه با همان سطوحي كه دیگران به آساني آب خوردن ضدعفوني 
مي كنند براي آنها حاال تبدیل به چالش  جدي شده است. تا پیش از گم شدن در هیاهوي همه گیري كرونا، همه 
مي دانستند كه »المسه« یكي از مهم ترین حواس نابینایان اســت. لمس مي كردند و زندگي مي كردند، لمس 
مي كردند و راه مي رفتند، لمس مي كردند و با محیط اطراف خود ارتباط مي گرفتند و حاال؟ ترس از لمس كردن به 

همه رنج هایي كه در همه این سال ها متحمل شده اند، اضافه شده است.

اواخر مهرماه بود كه رئیس انجمن حمایت از بیماران كلیوي استان همدان از ابتالي 48 بیمار دیالیزي استان 
به ویروس كرونا خبر داد. ابوالفتح میرزایي گفت كه از ابتداي شیوع ویروس كرونا 48نفر از بیماراني كه مشكل 
نارسایي كلیه داشته و دیالیز مي شدند، در این استان به كرونا مبتال شده و از این تعداد، 41نفر فوت كرده اند. 
او در ادامه این خبر نسبت به مشكالت تامین داروهاي بیماران خاص ابراز نگراني كرده بود. این در حالي است 
كه از همان روزهاي شیوع كرونا، اعمال جراحي پیوند عضو متوقف شد و بالفاصله با تشكیل كمیته هاي علمي، 

پروتكل هاي پیوندي طراحي شدند. 
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معلولیت ذهني مددجویان به مرور موجب كم تحركي و معلولیت جســمي آنها 
نیز مي شود به همین دلیل سوخت وســاز كمتري دارند و اگر در مراقبت از آنها 
كم دقتي شود وزن شان بي رویه در كوتاه مدت بسیار باال مي رود و چاق مي شوند

سهیل معیني
 مدیرعامل انجمن باور و مدیر شبكه تشكل هاي نابینایان كشور

مراكز توانبخشي و نگهداري از معلوالن ذهني و جسمي با چه مشكالتي در  دوران كرونا دست و پنجه نرم مي كنند؟

 هزينه سنگین كرونا
 بر دوش مراكز نگهداري از مددجويان 
 در مدت شیوع كرونا حضور خیران در مجموعه هاي خیریه معلوالن ذهني

 به علت مشكالت اقتصادي كم رنگ شده است
   بحران كرونا موجب شد تا سبك زندگي افراد، تغییرات زيادي كند اما در اين بین معلوالن ذهني و جسمي در دسته 
خاص ترين افراد جامعه هستند؛ چرا كه خودشان دركي از اين شرايط ندارند و به علت رعايت نكردن پروتكل هاي بهداشتي 
ممكن است به راحتي اين ويروس را از محیط آلوده دريافت كنند و ناقل شوند. بنابراين اين قشر به نسبت ساير اقشار جامعه 
نیازمند مراقبت هاي ويژه تري هستند. بسیاري از اين كودكان به دلیل شرايطي كه دارند دور از خانواده و در مراكز خیريه و يا خصوصي نگهداري از معلوالن ذهني 
و جسمي تحت مراقبت ويژه قرار گرفته اند اما چیزي كه مشخص است اينكه شرايط نگهداري مانند سابق نیست و كرونا به شدت سبك زندگي را تغییر داده 
است و البته موجب شده تا اين مراكز سختي هايي را نیز تجربه كنند كه شايد پیش از اين سابقه نداشته است. در تماس با چند مراكز خیريه نگهداري از كودكان و 
نوجوانان معلول ذهني متوجه شديم شرايط از همان روزهاي شیوع كرونا تحت كنترل بوده و خوشبختانه آنها مددجوي مبتاليي نداشته اند و اجراي پروتكل هاي 

بهداشتي را به شكل سختگیرانه در مجموعه دنبال كرده اند تا به بهترين شكل ممكن سالمتي شان حفظ شود.

شیوا نوروزي 
روزنامه نگار

كرونابمير!

در میانه طوفان كرونا

بيرونازدايرهمبارزه
باكرونا

كودكان سندروم داون و اوتیسم
 هر روز براي كرونا
 آرزوي مرگ دارند

آمار و ارقام درباره افراد با مشكالت 
خاص مثل بیماري هاي صعب العالج، 

معلولیت ها و بیماري هاي نادر

14

معلوالن جسمي- حركتي دردوران شیوع ویروس كرونا با چه مشكالت مضاعفي مواجهند؟

کرونا
گروهخاص

این شماره

وس قربانيان پنهان وير
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در آماج كرونا
ماسك، امكان معاشرت را از ناشنوايان گرفته و آموزش هاي 

زبان آموزي كودكان ناشنوا در سنين بحراني دچار اختالل شده است 

محروميت از يك دقيقــه ويدئو بي صدا 
كافي است تا رنج جهان آنها براي ديگران 
ملموس شود. ماسك، همان وسيله اي كه 
حاال همه مردم جهان به آن براي زنده ماندن چنگ مي زنند، تبديل 
به دردسر بزرگي  براي آنها شده. ناشــنوايان تا پيش از شيوع كرونا 
براي ارتباط گرفتن با افراد عــادي »لب خواني« مي كردند و از روي 
حركت لب افراد متوجه منظورشان مي شدند. حاال اما ماسك، امكان 
معاشرت را از آنها سلب كرده است. مهســا تهذيبي در توئيتر خود 
نوشته است:»من واقعا دارم اذيت مي شم. ماسك ارتباط من را با بقيه 
آدم ها مختل كرده. من كم شنوام و بيشتر مواقع بايد لب خوني كنم«. 
ناشنوايان در اين ايام كه گوش همه به اخبار است، راهي براي شنيدن 
و يادگيري ندارند. پروتكل هاي بهداشــتي هر لحظه به روزرساني 
مي شوند اما آنها به ســختي مي توانند اين پروتكل ها را ياد بگيرند. 
فروردين ماه امسال ناشنوايان در نامه اي سرگشاده انتقاد خود را نسبت 
به عملكرد صدا و سيما مطرح كردند:»اين روزها كه قرار است در خانه 
بمانيم، ما ناشنوايان هم در خانه مي مانيم. بي آنكه رسانه ملي، تدبيري 
براي ما انديشيده باشد. ما دانش آموزان ناشنوا هم در خانه مي مانيم، 
بي آنكه رسانه ملي، برنامه هاي آموزشي درسي براي ما مناسب سازي 
كرده باشد. همه برنامه ها بدون زيرنويس و بدون مترجم زبان اشاره 
اســت. انگار ما، 5درصد جامعه ايران، جزيي از مخاطبان رسانه ملي 
نيستيم«. اين تنها بخشــي از گاليه  آنهاســت. بندهاي اعتراضي 

ناشنوايان بيش از اين است كه در اين گزارش بگنجد.
فريبا فتحي، آموزگار ناشــنوايان كه خود از هشت سالگي از نعمت 
شنيدن محروم شده، به همشــهري مي گويد:»معلم شدم تا هيچ 
ناشنوايي از ناشنوايي خودش خجالت نكشد. افتخار مي كنم كه همه 

هستي من امروز همين فرشته هايي هستند كه نمي شنوند«.

بازدهي دانش آموزان ناشنوا كم شده است 
آموزش آنالين خيلي از ناشنوايان را از تحصيل محروم كرده. فتحي 
كه خود در يزد به تدريس مشغول اســت در مورد مصايب آموزش 
آنالين به دانش آموزان توضيح مي دهد:»بــا تمهيداتي كه كم كم 
انديشيده شد، اكثر دانش آموزان ناشنوا هم مي توانند امروز به طور 
آنالين آموزش ببينند اما تعدادي از بچه ها به خاطر نداشتن گوشي 
هوشمند يا كم لطفي والدين شــان به مدرسه فرستاده مي شوند تا 
به صورت حضوري يك روز در هفته آموزش ببيننــد. البته در نوع 
آموزش حضوري وقت همواره كم مي آيد و بســياري از مباحث ابتر 
مي مانند«. او در پاسخ به اين سؤال كه از چه روش هايي براي آموزش 
آنالين ناشنوايان استفاده مي شود، مي گويد:»تماس تصويري، اليو 
و كليپ هاي آموزشــي مخصوص ناشــنوايان براي آنها، با زحمت 
معلم هاي دلســوز، آماده شده اســت اما خب واقعيت اين است كه 
بازدهي دانش آموزان در اين ايام پايين  آمده. تأثير هيچ آموزشــي 

به اندازه آموزش حضوري و شركت در كالس هاي مدرسه نيست«.

مدرسه ديگر مدرسه نيست...
كم نيستند دانش آموزاني كه به واســطه كمبود امكانات در سراسر 
كشــور، ناچار به حضور در مدرســه مي شــوند؛ فتحي در اين باره 
مي گويد:»حال و هواي اين روزهاي مدرسه خيلي دلگير است. يك 
سال پيش فضا پر از شادي و خنده بود... فضا بوي مهر مي داد و ذوق 
نشستن سر كالس بين بچه ها حس مي شد. حاال اما؟ بوي الكل است 

كه در هوا پيچيده... استرس و نگراني بيداد مي كند«. 

ضربه هاي سنگين كرونا به زبان آموزي كودكان ناشنوا 
كرونا آسيب هاي متعددي به جامعه ناشــنوايان وارد كرده. فتحي 
از دريچه چشــم خودش اين آســيب ها را با همشــهري درميان 
مي گذارد:»تا پيش از اين، ما مرتب بچه ها را براي انجام  خدمات گفتار 
درماني، كار درماني و تربيت شنوايي به كلينيك مي برديم و زيرنظر 
متخصص هدايت مي كرديم. حاال همه اين خدمات مجازي شده و 
متأسفانه بعضي از خانواده ها اصال همراه نيستند...«. او ادامه مي دهد: 
»تصور كنيد! كودكاني كه در ســن زبان آموزي اند و در ســال هاي 
حساس رشد به سر مي برند چه ضربه اي مي خورند. چرا كه دانش آموز 
ناشنوا براي يادگيري بهتر نيازمند حضور در موقعيت است. مثال پيش 
از اين، براي آموزش درس نان يا نانوا، دانش آموز را به نانوايي مي برديم 
و وسايل را در نانوايي به آنها نشان مي داديم تا تفهيم مطالب برايشان 
راحت تر شود. متأسفانه اكنون اين امكان براي ما وجود ندارد و مجبور 
به استفاده از تصاوير و موارد جايگزين هستيم كه هم كيفيت آموزش 

را پايين مي آورد هم نياز جدي به كمك و ياري خانواده ها دارد«.

دريافت اطالعات  محدود شده است 
ناشنوايان همواره در رســانه هاي ما جايي نداشتند. صدا و سيما به 
واسطه شــرايطي كه دارد، نام پرمخاطب ترين رســانه كشور را به 
دوش مي كشد اما دريغ از توليد محتواي سازنده... يكي از مهم ترين 
مشكالت ناشنوايان در اين روزگار، دسترسي محدودتر آنها به اخبار و 
اطالعات است. در اين شرايط كه جامعه به شكل روزانه با حجم زيادي 
از اخبار مرتبط با همه گيري ويروس كرونا مواجه است، ناشنوايان در 
شرايط سخت تري براي دريافت اخبار قرار دارند. اخبار بي شمار به 
شبكه هاي اطالع رســاني تصويري اين فرصت را نمي دهد كه براي 
اعالم تمام اخبار از مترجمان زبان اشــاره اســتفاده كنند و اين امر 
ناشنوايان را در محدوديت خبري قرار مي دهد. البته به نظر مي رسد 

دغدغه اي هم در اين باره بين صاحبان اين رسانه ها وجود ندارد.

گوشه گير بوديم، گوشه گيرتر شده ايم 
سريال مشكالت و تغييرهاي سخت در سبك زندگي تازه اين افراد 
اما تمام نمي شود. ماسك ها امان ناشــنوايان را بريده است. امكان 
ارتباط برقرار كردن با ديگران براي آنها در كشــور به صفر رسيده و 
اين در حالي است كه در ديگر كشورهاي درگير پاندمي ماسك هاي 
شيشه اي براي سهولت ارتباط گرفتن افراد با يكديگر، در حال توسعه 
هستند. از سوي ديگر بسياري از مراكز درماني افراد بدون ماسك را 
پذيرش نمي كنند و در نبود مترجم زبان اشاره در اين مراكز ناشنوايان 
درصورت ابتال به بيماري براي دسترسي به امكانات درماني و بيان 
مشكالت خود مسايل مضاعفي دارند. حاال سبك زندگي اين افراد زير 
و رو شده است. همه آنها خانه نشين شده اند و به  قول خودشان انگار 
در چاه تاريكي زندگي مي كنند. اضطراب ابتال به كرونا در آنها شديدتر 
است چرا كه مراجعه به مراكز درماني، خود معضل بزرگي براي آنها 
خواهد بود. يكي از اين ناشنواها به همشهري مي گويد:»دوست ندارم 
نام ام را بنويسيد اما دوســت دارم بگويم من از هر زماني نااميد ترم. 
احســاس مي كنم بين ديوارهاي خانه محاصره شده ام و ديگر قرار 
نيست از اين همه سكوت و تنهايي رها شوم. گاهي كنترل تلويزيون 
را دســت مي گيرم... كانال ها را عوض مي كنم، بيماران كرونايي را 
مي بينم اما نمي شنوم. بند دلم پاره مي شود؛ خيلي زود. به تنهايي 

خودم برمي گردم. گوشه گير بوديم، گوشه گير تر شده ايم«. 

آوين آزادي 
روزنامه نگار

كرونا
گروه خاص

این شماره

شده است. بچه هايي كه در كافه داونتيسم مشغول به كار بودند، 
دركي از كرونا نداشــتند و متوجه نمي شدند كه بايد به چه دليل 
در خانه بمانند. آنها فكر مي كردند كه از كافه اخراج شــده اند. در 
روزهاي اول كرونا تالش كرديم تا اين بچه ها را نسبت به شرايط 
جديد آگاه كنيم اما كار آساني نبود. ناراحتي بچه ها از اخراج شدن 
تا حدي بود كه مجبور شديم با رعايت شــديد پروتكل ها زمينه 
را براي حضور يك نفر از بچه هــا در هر روز مهيا كنيم. من تالش 
كردم تا به بچه ها آموزش دهم كه از اين به بعد با ماسك در كافه 
حاضر بشوند و درصورت برخورد دست هايشان با اشيای كافه از 

الكل استفاده كنند.
كافه شما در حال فعاليت است؟

هم اكنون كافه تعطيل اســت و درصورت بازبــودن هم با رعايت 
پروتكل ها اجازه مي دهيم كه هر 4ساعت يك نفر از بچه ها در كافه 
حاضر شود، تمام خدمات را هم به شكل بيرون بر ارائه مي دهيم. 
در يك ماه گذشته، 3 روز مشتري داشتيم اما همين كه بچه ها در 

آن فضا قرار مي گيرند، برايشان آرامش بخش است.
اگر بخواهم كلي صحبت كنم بايد بگويم كه شــرايط براي تمام 
فرشته هاي سندروم داون و اوتيسم سخت مي گذرد. توجيه كردن 
آنها براي مطابق شــدن با شــرايط جديد بســيار سخت  است و 
نمي توانيم مدام به بچه های سندروم داون و اوتيسم تذكر بدهيم 

كرونا، ويروسي به وسعت تمام جهان است اما براي همه يك 
داستان را روايت نمي كند؛ چرا كه قد علم كردن اين ويروس در 
كنار مصايب اقتصادي و بيماري هاي مختلف، بار سنگين تري 
را بردوش برخي افراد قرار داد. بيماران اوتيسم و سندروم داون 
نيز از آن دسته افرادي هستند كه بار سنگين كرونا را بيش از 
ديگران احساس مي كنند و تمام تالش  خانواده اين افراد براي 
بهبود كيفيت زندگي فرزندانشــان با سقوط عجيبي روبه رو 
شده است. آيلين آگاهي كه بسياري او را به دليل راه اندازي 
كافه داونتيسم مي شناسند، اين روزها را به عنوان يك كابوس 
در زندگي فرشــته هاي اوتيسم و ســندروم   داون توصيف 
مي كند. او كه تالش كرده بود با راه اندازي كافه داونتيســم، 
زمينه اجتماعي شدن و فعاليت افراد مبتال به سندروم داون و 
اوتيسم را مهيا كند، اين روزها از بازگشت به عقب شاگردانش 
و خانه نشيني آنها هراس دارد؛ چرا كه زحمات چند ساله اش 
براي آموزش فرشته اوتيسم و سندروم   داون، در مقابل كرونا 
تاب نياورده   اند. آيلين آگاهي، صاحب برند داونتيسم بيش از 
19سال است كه با بچه هاي اوتيسم و سندروم داون، موسيقي 
كار مي كند و به طريقي زندگي خود را وقف اين بچه ها كرده 
است. اشراف او به وضعيت مبتاليان به سندروم داون و اوتيسم 
بهانه اي براي گفت وگو با او شــد تا بدانيم اين افراد روزگار 

كرونايي را با چه مشكالتي سپري مي كنند.

كرونا باعث شد تا روال 
زندگي عادي تمــام مردم جهان 
تغيير كنــد. در اين مدت به اثرات 
كرونا بــر موضوعــات مختلف 
پرداخته شده است اما كمتر كسي 
از مشكالت بيماراني مانند سندروم 
داون و اوتيســم در مواجهه با اين بيماري صحبت مي كند. 
شــما به عنوان فردي كه زندگي تان در تعامل با اين بچه ها 
گره خورده است، به ما بگوييد كه كرونا چه تأثيري بر زندگي 
بچه هاي اوتيسم و سندروم داون به خصوص بچه هاي شاغل 

در كافه داونتيسم گذاشته است؟
كرونا باعث خانه نشيني اكثر بچه هاي ســندروم داون و اوتيسم 

كه ماسك را در نياورند و به سطوح دست نزنند.
بچه هــاي اوتيســم و ســندروم داون كرونا را 

پذيرفته اند؟
االن بهتر از قبل شــده اند اما با يك مشكل جديد مواجه هستيم. 
هم اكنون بچه ها هر روز اين خواســته را تكرار مي كنند كه »اي 
كاش كرونا بميره« يا مدام از خانواده هايشان سؤال مي پرسند كه 
»كرونا كي مي ميره كه ديگه سراغ ما نياد؟«، »ما مي خوايم تولد 
بگيريم و ورزش كنيم. از كرونا بدمــون مي آد. « يعني بچه ها هر 
لحظه از شب و روز به اين موضوع فكر مي كنند چون واقعا كرونا 
باعث شده تا فعاليت هاي آنها محدودتر شود و اين موضوع به شدت 

بر بيماري آنها اثر گذار است.
جدا از بچه هــاي كافه داونتيســم، دنياي ديگر 
مبتاليان سندروم داون و اوتيسم در زمان كرونا چگونه است؟

من با تعداد زيادي از اين بچه ها موسيقي كار مي كردم و به همين 
دليل در جريان حال و هواي اين روزهاي آنها هســتم. شــرايط 
زندگي براي برخي از اين بچه ها بســيار بد شده است. ما تالش 
مي كرديم تا با استفاده از موسيقي، دايره هيجانات آنها را كنترل 
كنيم اما هم اكنون به دليل خانه نشيني و مهيا نبودن شرايط براي 
حضور در كالس موســيقي و ورزش، وضعيت بچه هاي سندروم 

داون و اوتيسم نگران كننده شده است.

من براي يكي از اين بچه ها چند ســال وقت گذاشــته بودم تا از 
اين طريق عادات حركتي كليشه اي يا تكراري مخصوص، مانند 
تكان دادن دست و جيغ زدن كمتر شــود اما وقتي اين فرد براي 
مدت طوالني در خانه ماند، تمام آن تالش ها از بين رفت. ما دچار 
بحران هايي شده ايم كه هم اكنون براي حل آنها مستأصل هستيم؛ 
چرا كه در شرايط كنوني حفظ سالمتي اين بچه ها در برابر كرونا 

براي ما اولويت دارد.
مهم ترين مشكالت اين بچه ها در مواجهه با كرونا 

چيست؟
ما سال ها تالش كرديم تا بچه هاي ســندروم داون و اوتيسم را از 
طريق آموزش، مستقل تربيت كنيم اما به دليل كرونا وابستگي شان 
به خانواده چندين برابر شــده اســت. از ســوي ديگر با تكيه بر 
درمان های مختلف در مسير كاهش عادات حركتي تكرار شونده 
اين بچه ها قدم برداشتيم اما هم اكنون شاهد هستيم كه متأسفانه 
نه تنها تمام آن مراحل درمان از بين رفت بلكه كليشه هاي رفتاري 
در برخي از بچه ها افزايش يافته اســت. به عنوان مثال من با يكي 
از بچه هاي اوتيسمي 10ســال كار كرده بودم كه حركت دستش 
را كنترل كند، مدام آنها را تكان ندهد و دســتش را روي ساز نگه 
دارد، از اسفند ماه كه به دليل كرونا شرايط براي آموزش مهيا نبود، 
اين بچه در خانه ماند و تمام تالش هايمان نقش بر آب شــد. چند 
هفته پيش مادر اين فرد، فيلمي را براي من ارسال كرد و در نهايت 
تأسف ديدم كه اين بچه به دوران قبل درمان برگشته است و مدام 
دست هايش را تكان مي داد. من سال ها براي اين بچه وقت گذاشته 
بودم كه با كنترل دست بتواند به يك پيانيست تبديل شود اما تمام 

اين زحمات از بين رفت و به عقب برگشت.
خانواده ها براي عبور از اين بحران دســت به چه 

اقداماتي زده اند؟
در دوره كرونا تالش كرديم تا به واسطه خانواده ها آموزش را ادامه 
دهيم.  براي رسيدن به اين خواســته، نت هاي موسيقي را اول به 
خانواده ها آموزش داديم تا آنها به فرزندشان منتقل كنند و از اين 
طريق بچه ها را از حالت انفعال خارج كنيم. خانواده ها ساعت  هاي 
زيادي براي يادگيري با ما درگير هســتند و حتي گاهي مطالب 
را نادرست به بچه ها منتقل مي كنند. اين نيز مسئله اي است كه 

تالش مي كنيم كج دار و مريز آن را پشت سر بگذاريم.
اين معضل در رابطه با والديني كه سواد وگوشي هوشمند ندارند، 
شدت بيشتري پيدا مي كند. بچه ها در اين خانواده ها با بحران هاي 
عجيبي مواجه هستند. خيلي از خانواده ها در 2 ماه گذشته از شدت 
فشار خسته شده و كم آورده اند. خيلي از آنها به من پيام می دهند 
كه اگر شما پروتكل ها را رعايت مي كنيد، اجازه بدهيد بچه هاي 
ما در كالس ها حاضر شــوند. وضعيت فعلي بچه هاي اوتيســم و 
ســندروم داون براي خانواده ها نگران كننده است. ما هيچ وقت 
فكر نمي كرديم كه چنين روزهايي را ببينيم به همين دليل هيچ 
برنامه اي براي آموزش از راه دور و آموزش خانواده ها نداشتيم. من 
شنيده ام كه خيلي از بچه هاي ســندروم داون و اوتيسمي كرونا 

گرفته اند، چون اين بچه ها را نمي توان خيلي كنترل كرد.

كرونا بمير!
معلم موسيقي كودكان سندروم داون و 

اوتيسم مي گويد كه اين بچه ها هر روز براي 
كرونا آرزوي مرگ دارند

ليال شريف
روزنامه نگار

شبنم مجيدي
روزنامه نگار

تحقيقات نشان مي دهد كه عوامل استرس زا و چالش هاي منحصربه فردي 
وجود دارد كه مي تواند ســالمت روان افراد معلــول را در دوره بحران 
كوويد-19 بدتر از گذشته كند. تحقيقات در مورد همه گيري هاي گذشته 
نشان مي دهد كه افراد معلول در چنين پاندمي هايي براي دسترسي به تجهيزات پزشكي با دشواري بيشتري مواجهند 
و همينطور بعضي از آنها سطح باالتري از انزواي اجتماعي را نســبت به ديگر همتايان خود گزارش مي كنند. همچنين 
سختي هاي دسترسي به تجهيزات درماني براي اين قشر، مي تواند سطح اضطراب آنها را افزايش دهد. همه اينها را بگذاريد 
در كنار مشكالت ديگري نظير مسائل مالي، نبود كار براي معلوالن و... و اينكه كوويد-19 فقط همه  چيز را براي آنها بدتر 
كرد. سيدفريبرز نوربخش، يك معلول جسمي- حركتي است كه تأييد مي كند وضعيتي كه داشت باعث شد در برابر ابتال 
به ويروس آسيب پذيرتر از ديگران شود و درنهايت در شهريور ماه به كرونا مبتال شد؛ »سبك زندگي افراد داراي معلوليت 
با مردم عادي تفاوت دارد. فردي كه از ويلچر استفاده مي كند، مجبور است براي حفظ تعادل يا حركت، دست خود را به 

جاهاي مختلف بگيرد و مدام با چرخ ويلچر در تماس باشد. همه اينها باعث شد كه من به كرونا مبتال شوم.«

نوربخــش مي گويد: »با وجــود آنكه فرض بر اين اســت كه 
فرد داراي معلوليت، بيشــتر به بيمارستان مراجعه مي كند، 
سيســتم هاي درماني ما فقط براي افرادي كه مي توانند راه 
بروند طراحي شده اند. براي اسكن ريه به بيمارستان گاندي 
مراجعه كردم كه مركز درماني بسيار مجهز و گراني است، اما 
تخت مخصوص اسكن نيم متر باالتر از من بود. از نظر جسمي، 
فرد ضعيفي محســوب نمي شــوم، اما رفتن روي اين تخت 
بدون كمك و تجهيزات بسيار مشكل بود. هيچ باالبري وجود 
نداشت و با كمك همسرم و به سختي بسيار روي تخت رفتم 
كه درنهايت به زانويم آســيبي جدي وارد شد. بار دوم هم كه 

براي اسكن ريه مراجعه كردم، همين 
مشكل دوباره تكرار شــد. نه فقط در 
اين مركز درمانــي، بلكه عماًل در همه 
بيمارســتان ها، رفت وآمد و استفاده 
از تخت راديولــوژي و... برای معلوالن 

مشكل است.
بــه گفتــه نوربخــش، وقتــي كرونا 
گرفته اي، چه كسي حاضر است به تو 
كمك كند؟ او ادامه مي دهد: خودمان 
بايد به تنهايي و سختي هر بار، كارمان 
را پيش ببريم. بيمارســتان معروف و 
مجهز گاندي، حتي دستشــويي قابل 
اســتفاده براي معلول ويلچري ندارد؛ 
يعني حتي به اين موضوع فكر نكرده اند. 
در بيمارســتان ها حتي يك نفر وجود 
نــدارد كه بــراي كمك بــه معلوالن 
آموزش ديده باشــد. در همين دوره 
ابتال به كرونا، يك بار ديگر حالم بد شد 
و آمبوالنس آمد كه مرا به بيمارستان 
ببرد. از آنجا كه كســي بلد نبود براي 
سوارشدن به من كمك كند، با وجود 

ضعف جسمي شديدي كه به خاطر كرونا داشتم، به هر سختي 
خودم را كشــيدم باال و سوار آمبوالنس شــدم. دوباره كه به 
بيمارستان رفتم، در  آي سي يو بستري شدم و باز با مشكلي به 
نام جابه جايي روي تخت بيمارستان مواجه شدم. شايد درك 

اين موضوع براي افراد بدون مشــكل معلوليت سخت باشد، 
اما وقتي نمي تواني براي جابه جايي از پاهايت كمك بگيري، 
بايد دستگيره اي باالي تخت باشــد تا از آن كمك بگيري. در 
 آي سي يو بيمارســتان چنين موضوعي پيش بيني نشده بود. 
اينها مسائل كوچكي است كه براي يك ويلچرنشين، مشكالت 

بزرگي را رقم مي زند«.
او درباره مشكالت روحي ايجاد شده براي معلوالن نيز مي گويد: 
»به هر حال رفت وآمدها نســبت به قبل كمتر شــده است. 
عمال زندگي براي همه سخت شده اســت، اما براي معلوالن 
ســخت تر. ديگر موقعيت گردهمايي وجود ندارد و كنار هم 
جمع نمي شوند كه اين موضوع از نظر 
روحي و رواني فشــار بيشتري به آنها 
وارد مي كنــد. بعضــي از معلوالن در 
زندگي شان تنها هســتند. دوستان و 
اطرافيانــي كه به آنها ســر مي زدند و 
رفت وآمد داشتند، در دوران كرونا اين 

كار را نمي كنند«.
ايــن معلــول جســمي-حركتي با 
اشــاره به اينكه به هر حال هر فردي 
در زندگــي اش آرامــش مي خواهد، 
مي گويــد: »مــا معلوالن عــالوه بر 
مشكالت عادي ديگر افراد جامعه، بايد 
با مشكالت مضاعفي هم دست و پنجه 

نرم كنيم«.
محبوبــه نجوميان هم ديگــر معلول 
جسمي-حركتي است كه به همشهري 
درباره مشــكالت خود در دوران كرونا 
مي گويد: »قرار بود به  عنوان مشاور به 
شــهرداري درباره موضوع حمل ونقل 
معلوالن كمك كنم. براي اين كار بايد 
عكــس و گزارش هايي از شــهر تهيه 
مي كردم تا مشــكالت معلوالن را به دقــت درنظر بگيرم. در 
شرايط كرونا بايد وارد بي آر تي، مترو و... مي شدم. يك دستم 
بايد به واكر بود و يك دست ديگرم به دوربين. دستانم هم بايد 
دائم به اطراف برخورد مي كرد و باتوجه به درگير بودن دستانم 

با واكر و دوربين، ديگر نمي شد آنها را در خيابان ضدعفوني هم 
كنم، در نتيجه به طور كل از انجام اين كار صرف نظر كردم«.

او مي گويد: »وقتي دستم به جاهاي مختلف برخورد مي كند، 
اگر بخواهم آن را ضدعفوني كنم حتما بايد در جايي بنشينم. 
اگر بخواهم دوباره از جايم بلند شوم بايد دستم را به نيمكت 
بگيرم و دوباره با دســتان آلوده به حركت ادامه دهم. ده ها بار 
بايد دستانم به مكان هاي مختلف بخورد بدون اينكه بتوانم آنها 
را ضدعفوني كنم. همينطور اينكه به خاطر مشكل عدم تعادل 
و حركت هاي چرخشــي ای كه دارم، دائما مقنعه روي سرم 
تكان مي خورد و دست آلوده ام بايد بارها به صورت و مقنعه ام 
برخورد كند«. به گفته نجوميان، با چنين شرايطي امكان كار 
كردن و در رفت وآمد بودن براي ما خيلي ســخت تر از مردم 
ديگر اســت. او ادامه مي دهد: »اگر مبتال به ويروس هم شوم، 
باز برايم خطرناك تر است. من به خاطر شرايط جسمي ای كه 
داشتم، زياد در مراكز درماني رفت وآمد داشتم و عكسبرداري 
می كردم و همين ها باعث شد كه يك تومور خوش خيم هم در 
سرم به وجود  آيد. بدنم ضعيف تر است و بيشتر در خطر هستم. 
هزينه ها بيشتر با خانواده ام است، چرا كه به دليل عدم رفت وآمد 
نمي توانم به هر حال درآمدي داشــته باشــم«. او مي گويد: 

»خودرو و سامانه هاي كمك به رفت وآمد معلوالن هم اندك 
اســت. به هر حال حتي كوتاه و بلند شدن از ماشين هايي كه 
بهداشت را رعايت نمي كنند هم ما را از بيرون رفتن پشيمان 
مي كند. دليل عمده ديگر، تردد شــهري اســت كه به دليل 
عدم مناسب سازي  شهر، امكان آن براي ما وجود ندارد. درنهايت 
كرونا به همه مشكالت ديگر ما اضافه كرده است«. اين معلول 
حركتي مي گويد: »اگر فضاي مجازي نبود مشكالت ما بيشتر 
هم مي شد. اين فضا باعث شد كه تعامالت معلوالن با دنياي 

بيرون به طور كامل از بين نرود«.
او درباره پســري اهــل نجف آبــاد اصفهان كه بــه ميوپاتي 
شديد مبتالست، مي گويد: »اين آقاپســر را از گروه معلوالن 
مي شناســم. در بيماري ميوپاتي، ماهيچه هاي بدن كارايي 
خود را از دست مي دهند و ازجمله عضالت تنفسي نيز درگير 
مي شوند. ريه اين فرد بسيار آســيب پذير است، اما او به كرونا 
مبتال شده كه هزينه بسيار سنگيني برايش به بار آورده است. 
در خانواده اي كــه چنين فردي با چنيــن معلوليتي زندگي 
مي كند، بايــد چندين برابــر يك خانواده معمولي مســائل 
بهداشتي رعايت شود. اطرافيان در برابر اين افراد بايد مواظبت 

بيشتري كنند تا به بيماري كوويد-19 مبتال نشوند«.

قربانيان پنهان ويروس
معلوالن جسمي- حركتي دردوران شيوع ويروس كرونا با چه مشكالت مضاعفي 

مواجهند؟

وقتي دســتم بــه جاهاي 
مختلف برخــورد مي كند، 
اگر بخواهم آن را ضدعفوني 
كنــم حتما بايــد در جايي 
بنشينم. اگر بخواهم دوباره 
از جايم بلند شوم بايد دستم 
را به نيمكت بگيرم و دوباره با 
دستان آلوده به حركت ادامه 
دهم. ده ها بار بايد دستانم به 
مكان هاي مختلــف بخورد 
بــدون اينكه بتوانــم آنها را 

ضدعفوني كنم
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بيرون از دايره مبارزه با كرونا
بي توجهي طرح هاي مديريت بحران كرونا به نيازهاي معلوالن، 

درد مشترك اين گروه در تمام كره زمين محسوب مي شود؟

دولت ها در سرتاســر جهــان با هدف 
مديريت بحران كرونا، شهروندان خود 
را مجبور به رعايت مقــررات قرنطينه 
ساخته اند. بر اساس گزارش انجمن جهاني اقتصاد، ناگهان، براي 
نخستين بار پس از سال هاي سال، جمعيت بزرگي از انسان ها با 
حس جدا افتادگي از زندگي عادي و انزواي اجتماعي مواجه شدند. 
اما اين حس انزوا و جداشــدگي از زندگي عادي قرار نيست براي 
خيلي از افراد موقتي باشد، آنها در انتظار پايان قرنطينه و بازگشت 
به زندگي نرمال قبلي خود نيســتند. براي بخش بسيار بزرگي از 
جمعيت جهان، از جمله افراد ســالمند و بسياري از 1.3ميليارد 
نفر معلول كه در سرتاســر جهان زندگي مي كننــد، اين تجربه 
روزانه انزوا و حذف شــدن از جريان زندگي عــادي به روزمرگي 
تبديل شده اســت؛ روزمرگي ای كه بايد پس از اين همه گيري 
تغيير كند. زيرا با آغاز همه گيري، كســب و كارها، فروشگاه ها و 
شــركت هايي كه تا پيش از دوران كرونا هيچ انعطاف پذيري ای 
براي كارمندان خود، به ويژه افراد با نيازهــاي ويژه و معلوالن از 
خود نشــان نمي دادند، به ناگاه با دوركاري، استفاده از فناوري 
كنفرانس مجازي براي برگزاري جلســات و ساعات خريد شناور 
براي گروه هاي آســيب پذيرتر كنار آمدند. اين تغيير روند نشان 
داد بيشتر شركت ها قابليت سازگاري با شرايط ويژه اي مانند كار 
از خانه را دارند و اين به معني آن است كه زمان به كار گرفتن افراد 
داراي معلوليت در كسب و كارها و مشاغلي كه تا به امروز در انحصار 
ديگران بود فرا رسيده اســت. اما اين يك سناريوي خوش بينانه  

درباره دوران احتمالي پس از كروناست.
در روزهايي كه جهان درگير مديريت بحران، كشف درمان و حفظ 
جان انســان ها از فاجعه اي به نام كوويد-19 است، معلوالن در 
كشورهاي مختلف منزوي تر از هميشه، با مشكالتي كه ابعاد آن 
چندين برابر شده، دست به گريبانند و معدود دولت هايي هستند 
كه توجهي ويژه نســبت به اين بخش از جمعيت داشته باشند. 
آنهم در شــرايطي كه افراد داراي بيماري هاي زمينه اي يا انواع 
معلوليت، بيشتر از ديگران در معرض تهديد مرگبار اين ويروس 
قرار دارند. در پژوهشي كه توســط محققان دانشگاه كارديف در 
بريتانيا، دانشگاه سائو كارلوس در برزيل و دانشگاه سن سباستين 
در شيلي انجام شده است، محققان با بررسي گزارش ها، قوانين 
تصويب شده و ديگر اســناد رســمي مرتبط به اجراي مقررات 
مديريت همه گيري كرونا متناســب با نيازهاي معلوالن و افراد 
با نيازمندي هاي خاص در 72كشور مختلف جهان به اين نتيجه 
رســيدند كه اگرچه اقدامات مثبتي در تعدادي از كشورها انجام 
شده، اما در هيچ كشوري نيازهاي واقعي معلوالن حين مديريت 
بحران به صورت كامل مورد توجه قرار نگرفته است. تعداد زيادي از 
كشورها دستورالعمل ها و توصيه هايي براي درنظر گرفتن نيازها 
و حقوق معلوالن در اجراي مقررات مرتبط با همه گيري منتشر 
كرده اند بدون اينكــه تضمين اجرايي براي ايــن مقررات ايجاد 
كنند. تمامي 72 كشور مورد بررسي اقداماتي در زمينه دسترسي 
به كمك هاي مالي، درماني و آموزشــي براي افراد معلول انجام 
داده اند اما همزمان سياست هايي را به اجرا گذاشته اند كه عواقب 

زيان آوري براي معلوالن به دنبال داشته است.
در آمريكا، كشــوري كه از هر 4نفر يك نفر دچار نوعي معلوليت 
است، وضعيت معلوالن هيچ سنخيتي با شــدت خطري كه در 
كمين آنها نشســته ندارد. بر اســاس گزارش تايم، افراد معلول 
در روزهاي عادي زندگي خود در آمريــكا براي دريافت خدمات 
درماني دچار تبعيض مي شوند، براي گرفتن كمك در خانه هاي 
خود، نه در مراكز ويژه، بايد در ليســت هاي طوالني انتظار باقي 
بمانند و براي دريافت كمك هزينه از دولت مجبورند تقالي فراوان 
كنند. چالش هايي كه همه گيري كرونا نه تنها آن را بهبود نداده، 
بلكه ابعاد پيچيده تري به آنها بخشيده اســت و همزمان بيشتر 
قانونگذاران درخواست هاي معلوالن براي ياري گرفتن را نديده 
گرفته اند. عالوه بر اين مشكالت، در ماه هاي اول آغاز همه گيري 
كرونا، دولت آسايشگاه ها را وادار كرد بيماراني كه از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند، حتي اگر مبتال به كوويد-19 هستند را پذيرش 
كنند. به اين ترتيب تعداد زيادي از سالمندان و معلوالن بستري 
در اين آسايشگاه ها به كوويد-19 مبتال شدند و حتي جان خود 

را از دست دادند.
از آغاز همه گيري كرونا، كشــورهاي آرژانتين و پــرو با اجراي 
طرح هايي تالش كردند دسترســي مداوم افراد معلول  يا مبتال 
به بيماري هاي مزمن را به خدمات درماني از طريق ارائه خدمات 
رايگان مرتبط با كوويد-19 و يا خدمات درمان از راه دور تضمين 
كنند. پرو با اجراي طرحي تالش كــرد به صورت مداوم وضعيت 
ســالمت افراد معلول تحت نظر قرار گيــرد و همچنين از تداوم 
دسترسي آنها به خدمات درماني اطمينان حاصل شود. از ديگر 
اقدامات مثبتي كه در آرژانتين، پرو و برزيل براي كاهش مشكالت 
معلوالن انجام شد، تســهيل و بهبود كمك رساني هاي مالي بود 
كه پيش از كوويد-19 هم شــامل معلوالن مي شد. اما در مقابل 
اين كشــورها نســبت به افزايش هزينه هاي اين افراد به واسطه 
نياز به خريداري تجهيزات بهداشــتي شــخصي مانند ماسك و 
لوازم ضدعفوني كننده، هيچ واكنشــي نشــان ندادند. در حوزه 
آموزش هم آرژانتين حمايت ويژه اي براي تداوم آموزش آنالين 
براي معلوالن انجام داد و در عوض با كاهش ساعات آموزش هاي 
تكميلي و پشتيباني درسي، معلوالن را با مشكالتي مواجه ساخت. 
تنها كشوري كه در منطقه آمريكاي التين قانوني ويژه حمايت از 
حقوق معلوالن در دوران همه گيري تصويب كرد تا از برابري اين 
افراد در درمان،  سالمت، اشتغال، تحصيالت، حمايت اجتماعي و 

ديگر حوزه ها اطمينان حاصل شود، كشور پرو بوده است.
باوجود تمامي اين اقدامات، رايج ترين الگوي طرح هاي حمايتي از 
معلوالن در كشورهاي مختلف جهان، پرداخت كمك هزينه هاي 
مختلف براي مدتي محدود، فراهم كــردن تجهيزات محافظت 
شخصي مانند ماسك يا مواد ضد عفوني كننده و يا تامين مواد غذايي 
و دارويي و كمك رســاني براي دريافت خدمات مختلف در خانه 
بوده اســت. درحدود 34كشــور جهان پس از آغــاز همه گيري 
كمك هزينه هاي ويژه اي را براي معلوالن و ناتوانان تصويب كردند، 
آلباني، الجزاير، اســتراليا، آرژانتين، ارمنستان،  بالروس، برزيل، 
كانادا، بلغارستان، مصر و  مكزيك ازجمله اين كشورها هستند. در 
آلباني، شوراي وزيران كشور تصميم گرفت تا براي افراد نيازمند 
خدمات ويژه و معلوالن در دوران همه گيري كرونا خدمات كمك 
در منزل فراهم كنند و مسئوليت دولت و نهاد هاي دولتي در رابطه 
با ارائه خدماتي مانند غذارساني، ارائه خدمات درماني، تحويل كاال 
و ديگر خدمات در منزل براي افراد سالمند و ناتوان را افزايش دهد. 
كشورهايي مانند گرجستان، مصر، تركيه و هندوستان نيز تالش 
كردند با پرداخت كمك هزينه براي چند ماه از قشرهاي آسيب پذير 

به ويژه سالمندان و معلوالن در دوران همه گيري حمايت كنند.

سبا ثروتي
روزنامه نگار

كرونا
گروه خاص

این شماره

در ميانه 
طوفان كرونا

آمار و ارقام درباره افراد با مشكالت خاص 
مثل بيماري هاي صعب العالج، معلوليت ها 

و بيماري هاي نادر
ميليون ها نفر در ايران براي درمان يا 
كنترل بيماري هاي خود از دارو استفاده 
مي كنند، ميليون ها نفر هستند كه نه 
فقط در دوران كرونا بلكه در همه طول عمر خود بايد با شرايط 
خاص زندگي كنار بيايند و قدرتمندانه مقابل همه محدوديت ها 
بايستند. ميليون ها نفر در ايران هســتند كه در دوران كرونا 
عالوه بر محدوديت ها و سختي هاي هميشگي بايد مراقبت ها 
، هزينه ها و ترس هاي بسيار بيشتري داشته باشند. ميليون ها 
نفر كه با يكي از بيماري هاي خاص، صعب العالج، بدون درمان، 
نادر و... دست به گريبان اند. البته هنوز نمي توان تعريف خاصي 
از اين نوع بيماري ها و تفاوت هايشان ارائه كرد. اينكه تفاوت بين 
بيماري خاص با صعب العالج چيســت و چرا مثال يكي مي تواند 
خدمات درماني الزم را بگيرد و يكي ديگر با يك نوع ديگر بيماري 
سخت و هميشــگي نمي تواند. هنوز تعريف جامع و اينكه مثال 
امراض خاص شامل چه نوع بيماري هايي مي شود وجود ندارد. با 
اين حال مي دانيم بيماري هايي مثل تاالسمي، هموفيلي، ام اس، 
پيوند كليه، ديابت، ســرطان، بيماري هاي ريوي و... جزو انواع 

بيماري هاي خاص محسوب مي شوند. بيماري هاي ديگري 
داريم كه به آنها بيماري نادر گفته مي شــود و افراد 

درگير در هر نوع از اين نوع بيماري ها تعدادشان 
اندك است. افرادي مانند معلوالن جسمي- 

حركتي، نابينايان، مبتاليان به ســندروم 
داون و بسياري موارد ديگر كه دوران كرونا 

براي آنها نيز بيش از افراد ديگر جامعه 
سختي به همراه داشته است. در حالت 
عادي نيز افراد داراي اين مشكالت 
معموال براي انــواع كارها از تامين 

دارو گرفته تــا هزينه هاي درمان 
دچار انواع مسائل هستند. كرونا 

وضعيت معيشتي خانواده هاي 
درگير با انــواع بيماري ها را 
از گذشته ســخت تر كرده 
اســت. افــراد درگير در 
جسمي  مشــكالت  انواع 

و بيماري ها، در كشــور ما 
ميليون ها نفر ند. گفته مي شود 

فقط 5ميليون بيمــار ديابتي داريم 
و ســاالنه يك درصد به اين تعداد اضافه 
مي شــود. پس قطعا چنين جمعيت هايي 
نيازمند امكانات و توجه خاص تري هستند. 
در ادامه نگاهــي انداخته ايم به آمار و ارقام 

مربوط به بيماري هاي خاص يا سخت درمان.

نيلوفر جاللی
روزنامه نگار

10ميليون نفر در كشور داراي يكي از انواع 
معلوليت ها هستند.

4ميليون نفر دچار معلوليت شديد و خيلي 
شديدند.

يك ميليون و300هزار نفر از معلوالن 
تحت پوشش بهزيستي هستند.

520هزار نفر آمار افراد ناشنوا و كم شنواي 
تحت پوشش بهزيستي است.

ساالنه 1500ناشنواي جديد در كشور 
متولد مي شود.

190هزار  نابينا وكم بينا در بهزيستي 
پرونده دارند.

450هزار معلول جسمي- 
حركتي از سوي بهزيستي 

شناسايي شده اند.

افراد مبتال به بيماري هاي خــاص يا صعب العالج فارغ از 
اينكه چه نوع درمان يــا دارويي را مصرف مي كنند و آيا 
تأثير كرونا بر بيماري آنها تا چه حد است، بايد مراقبت هاي 

ويژه اي را به كار گيرند:

  در همه حــال از افرادي كه بــا آنها در يــك خانه زندگي 
مي كنيد، يك و نيم متر فاصله بگيريد.

  دستان خود را به طور كامل و مكرر بشوييد.
  از افرادي كه با آنهــا در يك خانه زندگي مي كنيد بخواهيد 
همه اقدامات احتياطي الزم را كه در باال ذكر شد انجام دهند.

  مكمل هاي داراي ويتامين C يا خوردن غذاهاي سرشار از 
ويتامين  C را در دستور كار بگذاريد.

  يك رژيم غذايي سالم داشته باشيد كه شامل كربوهيدرات، 
چربي و قند كم و پروتئين، ميوه ها و سبزيجات باشد.

  به ميزان كافي بخوابيد.
  با ورزش، مديتيشن يا يوگا، اضطراب و استرس را مديريت 

كنيد.
  از مصرف داروهاي غيرمجاز بپرهيزيد.

در ابتدا بيماران دياليزي، تاالسمي و هموفيلي، تحت پوشش بنياد بيماري هاي خاص بودند. 
بيماري هاي سرطان، ام اس، بيماري هاي متابوليك،پروانه اي، بيماري هاي ريوي، پيوند كليه، 
ديابت، اوتيسم، ديستروفي و... از بيماري هايي بودند كه به مرور زمان به عنوان بيماري خاص 
معرفي شدند. 500هزار نفر مجموع مبتاليان به بيماري هاي خاص در كشور است و اين آمار 

تنها شامل بيماران خاصي مي شود كه دولت آنها را شناسايي كرده است.

40نوع بيماري در فهرست بيماري هاي خاص قرار داده شده  است.
5ميليون و300 هزار نفر ديابتي و 8. ۵ميليون نفر مبتال به پيش ديابت هستند.

يك درصد ساالنه به مبتاليان ديابت در كشور افزوده مي شود.
يك درصد افراد جامعه مبتال به اختالل اوتيسم هستند.

10هزار بيمار مبتال به اختالالت متابوليك در كشور داريم.
100بيمار مبتال به بيماري پروانه  اي )EB(وجود دارند.

700هزار نفر در ايران به اوتيسم مبتال هستند.
5000نفر از مبتاليان به اوتيسم خدمات دريافت مي كنند.

80هزار نفر مبتال به ام اس در كشور داريم.
5000نفرساالنه در كشور به  بيماري  ام اس مبتال مي شوند.

12هزار نفر در ايران به هموفيلي مبتال هستند.
 18هزار و600نفر از مردم ايران به تاالسمي دچارند.

110تا 115هزار نفر ساالنه بيمار جديد مبتال به سرطان داريم.

332بيماري نادر شناسايي شده كه در برخي 
بيماري ها آمار مبتاليان به آنها در حد چند نفر است.

4580بيمار نادر در سامانه ثبت الكترونيكي 
بيماري هاي نادر ايران ثبت شده است.

8بيماري شايع ترين بيماري هاي نادر كشور است.
  نوروفيبروماتوز در صدر شايع ترين بيماري هاي نادر ايران است.

 ،EB ،آلوپسي ،MPS ،مياستني گراويس، اسكلرودرمي  
آرپي و ALS  از بيماري هاي نادري هستند كه هر كدام 

حداقل 100 بيمار دارند.
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با كرونا تنها تر شديم 
استقالل بسياري از نابينايان با گسترش ويروس كرونا كمتر و امكان تردد در خيابان ها با ياري 

ديگران از آنها سلب شده است 
آنها ناگزير به لمس سطوح و اشيا هستند. مواجه با همان سطوحي كه ديگران 
به آساني آب خوردن ضدعفوني مي كنند براي آنها حاال تبديل به چالش  جدي 
شده است. تا پيش از گم شدن در هياهوي همه گيري كرونا، همه مي دانستند 
كه »المسه« يكي از مهم ترين حواس نابينايان است. لمس مي كردند و زندگي مي كردند، لمس مي كردند و راه مي رفتند، لمس 
مي كردند و با محيط اطراف خود ارتباط مي گرفتند و حاال؟ ترس از لمس كردن به همه رنج هايي كه در همه اين ســال ها متحمل 

شده اند، اضافه شده است.

»روزهاي اول با خودم فكر مي كردم چطور يك بسته پفك را باز كنم و 
بدون استرس بخورم؟ از كجا معلوم درست تميزش كرده باشم؟« اينها 
را ناهيد در گوشه اي از حرف هايش مي گويد با بغضي گيركرده در گلو 
كه مدام مي خوردش؛ زني سی ساله كه حاال ديگر به گفته خودش، تمام 
آسايش رواني و اعتماد به نفس خود را از دست داده و تنها آرزويي كه 
دارد، ريشه كن شدن كروناست. عرشيا عشقي هم حال و هواي مشابهي 
دارد؛ او كه از كودكي كم كم بينايي خود را از دست داده، اما اميدش را نه. 
شعر مي گويد، خود را به روز نگه مي دارد و نمايشنامه مي نويسد، اما حاال 
ماه هاست  شيوع بيماري كرونا، روند عادي زندگي اش را مختل كرده و 
اغلب دلخوشي هاي كوچك و بزرگي كه داشته را از او گرفته؛ »ما بيشتر 
از ديگران بايد به دستور العمل هاي بهداشتي پايبند باشيم و اگر واقعا 
ضرورتي براي خروج از منزل وجود ندارد، در قرنطينه خانگي بمانيم. 
حس مي كنم شيوع كرونا بي پناهي و بي دفاعي ما را افزون تر و تنهايي ما 
نابينايان را عميق تر كرده. اين پاندمي تلخ، براي ما فرساينده تر است«. 
رفت وآمدهاي يك نابينا، لمس سطوح، گرفتن دست عابري براي رد 
شــدن از خيابان... همه و همه تحت تأثير كرونا قرار گرفته است. انگار 
زندگي-همان امور روزمره كوچكي كه براي ادامه حيات خود دست و پا 

كرده بودند-متوقف شده است.روزگار غريبي است، نازنين...
 

هراس  رفتن به بيمارستان
»ما به دليل آسيب پذيرتر بودن، بيش از ديگران، از كرونا وحشت داريم«. 
عرشيا عشــقي اين را مي گويد و ادامه مي دهد: »ابتال به كرونا براي ما 
نابينايان، مخاطره آميزتر و هولناك تر است، چرا كه همواره هنگام ابتال 
به بيماري و وخامت يافتن حالمان، درصورت لزوم به بستري شدن در 
مراكز درماني، مسئوالن پذيرش بيمارستان تأكيد داشتند بايد كسي 
همراهي مان كند، چون كادر درمان، توان و زمــان كافي براي انجام 
مراقبت هاي ويژه تر از ما را ندارند. اما حاال درصورت ابتال به يك بيماري 
واگيردار مرگبار، طبعا از داشتن همراه و احتماال پذيرش در بيمارستان 
و بهره مندي از امكانات درماني مــورد نياز محروم خواهيم ماند، چون 
حضور پيوسته عزيزانمان در بيمارســتان، يقينا جان آنها را به خطر 
خواهد انداخت«. دردسرهاي بيمارســتان رفتن اما مختص  عرشيا 
نيست. ناهيد هم نابيناي ديگري است كه از يك سالگي بينايي خود را از 
دست داده و مي گويد: »من تب و لرز كرده بودم، اما آن را پنهان مي كردم. 

مي ترسيدم پدرم مرا به بيمارستان ببرد و خودش مبتال شود«.

خيابان ها در كرونا بي رحم تر شده اند
حتي مستقل ترين نابينايان هنگام تردد، به شكل كامل، از ياري ديگران 
بي نياز نيســتند. عرشــيا در اين باره توضيح مي دهد: »نابيناياني كه 
سال هاست به زندگي با عصاي سفيد خو كرده و از مهارت كافي براي 
جهت يابي و جســارت الزم براي تردد مستقل برخوردارند نيز گهگاه، 
به عنوان مثال، هنگام عبور از خيابان طبعا به ياري افراد بينا نياز دارند. 
پس از شيوع كرونا، ديگران بسيار كمتر از گذشته براي ياري رساني به 
نابينايان پيشقدم مي شوند«. اين شاعر  و  نويسنده ادامه مي دهد: »با 
توجه به دستور العمل هاي مربوط به فاصله گذاري اجتماعي، هم خود 
ما نابينايان و هم افراد برخوردار از نيروي بينايي، از نزديك شدن به هم 
و گرفتن دســت يكديگر هراس داريم. تردد در شهر از نيازهاي اصلي 
همه انسان هاست، اما با توجه به وضعيت كنوني، انجام اين كار براي ما 
نابينايان از هميشه دشوارتر شده است«. ناهيد كه دل پري از اين قضيه 
دارد اين بحران را اينگونه توصيف مي كند: »من كسي را دارم كه براي 
رفت وآمد كمكم كند، اما دوستانم همه خانه نشين و حتي از كار بيكار 
شده اند. چطور در بحران هاي همگاني كسي ما را نمي بيند؟ چرا صداي 

ما شنيده نمي شود؟«

دردسرهاي  عصاي سفيد
بسياري از نابينايان، وابستگي بسياري به عصاي سفيد دارند؛ عصايي كه 
حاال ديگر خود مي تواند به جاي دستگيري، ابزاري براي استرس زايي 
باشد. وقتي از عرشيا دراين باره مي پرسم، مي گويد: »من شخصا عالقه 
ويژه اي به عصاي سفيدم دارم. باور دارم براي پيشگيري از آسيب ديدن 
بايد از اين وسيله بهره ببرم. تا پيش از شيوع كرونا، بي وحشت با عصاي 
سفيدم زمين و زمان را لمس مي كردم، ولي حاال يقين دارم كه اين شيء 
به ذرات ويروسي آلوده خواهد شــد و ضدعفوني كردن مدام آن براي 
نابينايان به زحمتي بي پايان بدل شده و البته باز همواره اين نگراني وجود 
دارد كه مبادا اســتفاده از اين عصا، خود باعث ابتالي ما به كرونا شود. 
همچنين برخورد ناخواسته نابينايان با افراد و اشياء كه گاه اتفاق مي افتد، 
احتمال آلوده شدنمان را افزايش مي دهد«. بررسي هاي همشهري نشان 

مي دهد كه نابيناياني كه تمكن مالي دارند يا كسي همواره براي كمك به 
آنها حضور دارد اين روزها اوضاع بهتري دارند؛ مثال مي توانند تنها براي 

رفت وآمد از آژانس شخصي استفاده كنند.

روحيه مان روزبه روز بيشتر تضعيف مي شود 
»ما نابينايان، بيش از ديگران حس نا امني داريم و روحيه مان را از دست 
داده ايم«. اين موضوعي است كه هم عرشيا به آن باور دارد و هم ناهيد. 
عرشيا مي گويد: »نابيناياني كه به ضرورت هاي شغلي و براي انجام امور 
مهم زندگي، در شهر به تردد مي پردازند به نحوي آزار مي بينند و كساني 
مثل من كه در خانه كار مي كنيم و ترجيح داده ايم از ابتداي اســفند 
تا كنون در قرنطينه خانگي بمانم، به نحوي ديگر«. عرشيا مدتي سكوت 
مي كند. او كه به نظر كالفه از اين روزگار  تحديد مي آيد،  ادامه مي دهد: 
»تا پيش از آغاز اين همه گيري دهشتناك، من و بسياري از نابينايان، 
دلخوش بوديم از اينكه مي توانيم بي نياز از ياري ديگران، پس از مطالعه 
مشــخصات كاالها، در فروشگاه هاي اينترنتي، توســط نرم افزارهاي 
صفحه خوان به راحتي خريد كنيم. استفاده از اين امكان ارزشمند به 
استقالل بيشتر ما بسيار ياري مي رســاند، اما حاال با توجه به احتمال 
آلوده شدن كاالها هنگام حمل و نقل و نگراني از اينكه نتوانم زمان انجام 
فرآيند ضدعفوني، آنها را به تمامي پاكيزه كنم، ترجيح مي دهم تا جاي 
ممكن خريدي انجام ندهم. آنچه اين روزها به دستم مي رسد، به غذا، 

دارو، مواد شوينده و... محدود شده است«. 

آموزش نابينايان از بين رفته است 
درس خواندن حاال يكي از سخت ترين كارهاي دنيا براي آنها شده است. 
سامانه هاي آموزش آنالين به سختي جايي براي نابينايان درنظر گرفته اند. 
خيلي از دانش آموزان نابينا در شهرســتان هاي كوچك حاال از گردونه 
تحصيل جا مانده اند. در نرم افزارهايي كه براي آموزش آنالين دانشجويان 
طراحي شده اند جايي براي نابينايان درنظر گرفته نشده است و به نظر 
مي رسد اصالح روند كنوني به ماه ها زمان نياز دارد. آيا 90هزار نابينايي 
كه در كشور ما وجود دارند نبايد از حقوق »شهروندي« برخوردار باشند؟

مائده اميني
روزنامه نگار



اواخر مهرماه بود كه رئيــس انجمن حمايت از 
بيماران كليوي اســتان همدان از ابتالي ۴۸ 
بيمار دياليزي اســتان به ويــروس كرونا خبر 
داد. ابوالفتح ميرزايي گفت كه از ابتداي شــيوع ويروس كرونا ۴۸نفر از بيماراني 
كه مشكل نارسايي كليه داشته و دياليز مي شــدند، در اين استان به كرونا مبتال 
شده و از اين تعداد، ۴۱نفر فوت كرده اند. او در ادامه اين خبر نسبت به مشكالت 
تامين داروهاي بيماران خاص ابراز نگراني كرده بود. اين در حالي است كه از همان 
روزهاي شيوع كرونا، اعمال جراحي پيوند عضو متوقف شد و بالفاصله با تشكيل 

كميته هاي علمي، پروتكل هاي پيوندي طراحي شــدند. تعداد پيوندها در ۶ ماه 
ابتدايي سال۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تقريبا ۳۰درصد كاهش داشته. 
گفته مي شود، از آنجا كه توليد بعضي از اين داروها در انحصار يك يا دو كشور است، 
به دليل تحريم هاي اعمال شده تهيه آنها سخت شده است. با انجام بيش از ۶۰هزار 
عمل پيوند در كشــور، اين روند در مدتي كه ويروس كرونا در دنيا و ايران شايع 
شده، كمي نگران كننده به نظر مي رسد. اما بيماران خاص در اين دوران چه كرده و 
چطور داروهاي خود را تامين مي كنند؟ نگراني اصلي آنها چيست؟ دارو، بستري 

در بيمارستان يا ترس ابتال به ويروس كرونا؟
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بيماران زمينه اي در دوره  شيوع ويروس كرونا بيشتر از چه كمبودهايي رنج مي كشند؟

برشي از اضطراب يك بيمار خاص
اين روزها عالوه بر ترس از ابتال به ويروس كرونا، كمبود دارو و تخت بيمارستان ها مردم را دچار سردرگمي كرده است

زهرا رستگارمقدم
خبرنگار

بيماران ديابتي، كليوي، تاالسمي، ام اس، سرطاني و هموفيلي در دسته 
بيماران خاص قرار دارند. اين بيماران در شــرايط كرونايي گاهي براي 
گرفتن داروهاي مورد نياز خود مجبورند چند ســاعت در داروخانه ها 
به عنوان يكي از مكان هاي آلوده و شلوغ، منتظر بمانند. بيماران خاص بنا 
به شرايط ويژه مجبورند تا آخر عمرشان دارو مصرف كنند، ولي به علت 
هزينه باالي دارو و با توجه به اينكه داروهايشان با حمايت هاي دولتي 
تامين مي شود، بايد در داروخانه هاي معدودي اين داروها را تهيه كنند. 
دســترس نبودن داروهاي مورد نياز در هر داروخانه يا حذف حمايت 
دولتي از آنهــا درصورت تامين از داروخانه هــاي ديگر موجب ازدحام 
براي تهيه دارو شده و اين شــرايط جان بيمار را به خطر مي اندازد. اين 
در حالي است كه با شيوع بيماري كوويد-19 از نخستين توصيه هاي 
سازمان بهداشت جهاني براي جلوگيري از مرگ ومير و صدمات ناشي از 
اين بيماري، دور نگه داشتن افراد با بيماري هاي زمينه اي و خاص، از هر 
تجمعي بوده است. فاطمه كه خود و پدر و مادرش درگير بيماري آسم 
هستند، مي گويد: »روزهاي خيلي پراسترسي را مي گذرانيم. من دبيرم. 
خيلي پيگيري كردم كه امسال را مرخصي بگيرم. ولي با اينكه معاونت 
درمان استان هم بيماري من را تأييد كرد، باز هم اداره موافقت نكرد«. 
او نگران است كه بيمار شود. اما اين نگراني در بيماران خاص جدي تر 
و نگران كننده تر اســت. علي مي گويد: »مدت زمان تهيه دارو، گرفتن 
تأييديه و اعمال فرانشيز دولتي در سيستم آنالين گاهي ساعت ها زمان 
مي برد. در اين بين بسياري از كساني كه به داروخانه مراجعه مي كنند، 
براي تهيه داروي بيماري كرونا مراجعه كرده اند. تصور كنيد اين شرايط 

براي يك بيمار زمينه اي چقدر دلهره آور است«.

بيماران كليوي از بيماراني هستند كه به علت ابتال به بعضي بيماري ها چون ديابت، فشار خون و... 
كليه هايشان از كار افتاده و بايد در طول هفته 3بار دياليز شوند؛ بيماراني كه به صورت »صفاقي« 
با نصب دستگاه در منزل مراحل دياليزشان را پشت سر مي گذارند. بيماران دياليز، پس از دياليز 
مجبورند براي جبران كم خوني آمپول اپركس تزريق كنند كه دارويي خاص است. بيماري كه از 
نظر جسمي دچار ضعف ايمني شده، بدنش مستعد گرفتاري با هر ويروسي است. مرضيه مي گويد 
برادرش درگير ديابت نوع يك اســت؛ »ديابت نوع يك، به معني نياز هر روزه به انسولين تزريقي 
است. بيشتر از يك سال است كه من داروهاي برادرم را تهيه مي كنم؛ به خاطر اينكه انسولين قلمي 
كمياب شده و پيدا كردنش سخت اســت. از طرفي مي خواهم عالوه بر رنج بيماري فشار ديگري 
را به دوش نكشد. مشكل پيدا نشدن دارو، فشــار رواني زيادي به بيمار تحميل مي كند. خصوصا 
درباره دارويي كه هر روز به آن نياز دارد«. اين در حالي است كه به گفته مرضيه براي پيدا كردن 
اين دارو، به همه داروخانه ها سر زده تا مگر يك قلم، از اين دارو پيدا كند كه مساوي است با مصرف 
يك هفته بيمار. او مي گويد: »از ۶ ماه پيش ديگر همه موجودي داروخانه ها تمام شد. به هيچ يك از 
اعضاي خانواده ام نگفتم تا نگران شان نكنم، اما هر شب كابوس مي بينم. در كل تهران چند داروخانه 
 اين دارو را عرضه مي كنند و هر  مــاه هم فقط يكي از آنها موجــودي دارد؛ هالل احمر، 13 آبان، 
29 فروردين، داروخانه بيماري هاي خاص و داروخانه شهيد كاظمي«. او تعريف مي كند عالوه بر 
اينكه بايد ساعتي در فضاي داروخانه با ديگر بيماران منتظر گرفتن دارو باشد، گاهي حتي دارو به 
او نمي رسد: »چند هفته پيش با داروخانه 29فروردين تماس گرفتم، گفت تعداد كمي موجودي 
دارد و اگر مي خواهم بايد زودتر بروم. درخواست كردم برايم نگه دارد چون مسافت زيادي را بايد 
طي مي كردم. اما بي فايده بود و گفت: خانم زود بدو بيا. تا برسم دارو تمام شده بود. مستأصل بودم 
و گريه مي كردم. اين وضعيت تهران است. برادرم به خاطر موقعيت كارش 2سال است در كاشان 
زندگي مي كند. در هيچ كدام از داروخانه هاي اين شهر، انسولين قلمي پيدا نمي كند و من مجبورم 
از تهران برايش خريداري كنم. اين در حالي است كه داروخانه اي مثل 13 آبان، بدون دفترچه دارو 

نمي دهد. دقت كن: بدون نسخه نه! بدون دفترچه«.

دلهره ابتال به ويروس كرونا

بيماران  ام اس نيز براي كنترل بيماري  و كاهش آســيب و عوارض ناشي از آن 
مجبورند داروهايي به صورت خوراكي و تزريقی مصرف كنند. بســته به شدت 
بيماري، گاهي مصرف روزانه يا ماهانه است كه بخشي از اين داروها از جمله تبازيو 
حمايت دولتي مي شود. هر بيمار  ام اس پس از تأييد بيماريش از طرف متخصص 
مغز، براي تشكيل پرونده به بيمه معرفي مي شــود تا از خدمات دولتي و قيمت 
پايين تر داروها بهره مند شــود. اما در هر بار مراجعه بــه داروخانه، بايد چندين 
ساعت در صف انتظار باشد. مهري مي گويد: »بيمار  ام اس داروي سركوب كننده 
سيســتم ايمني بدن مصرف مي كند و در معرض خطر ابتال به بيماري ويروسي 
است. پس بايد كمتر در مكان هاي پرتردد و آلوده مثل داروخانه تردد كند. بيمار 
 ام اس با يك عفونت ساده مثل سرماخوردگي مي تواند عالئم بيماري اش چند برابر 
شود«. اين وضعيت در بيماران سرطانی تشديد مي شود. مسعود كه مدتي است 
درگير بيماري ســرطان و مراحل شيمي درماني پدرش اســت مي گويد: »ما با 
همه مصايب اين روزهاي بيماران درگيريم. اما بي توجهي ها آزاردهنده تر است. 
متأسفانه امكان ويزيت، شيمي درماني يا تزريق خون در بيمارستان وجود ندارد. 
بعضي داروها كمياب است يا خارجي آن يا دوز مورد نظر پيدا نمي شود. اورژانس 
پذيرش نمي كند، پزشكان به دليل مشغله زياد، وقت كمتري مي گذارند«. محمد 
برادر مسعود در تأييد حرف هاي او مي گويد: »برادرم بايد چند روز به هالل احمر 
و... برود تا داروهاي شيمي درماني را با قيمت گزاف تهيه كند«. اين وضعيت را تارا 
نيز كه همسرش مدتي است درگير بيماري سرطان است تأييد مي كند و مي گويد: 
»نگراني ابتال، كم شدن پيگيري هاي پزشكي، كم شدن روابط در دوره كرونا، همه 
و همه روحيه بيماران را ضعيف تر از گذشته كرده. براي بعضي بيماران سرطاني و 
 ام اس هورمون استرس و دوپامين دوچندان ترشح مي شود و اين خود باعث عود 

بيماري خواهد بود«.

بي توجهي ها آزاردهنده  است 

تاالســمي از مجموعه بيماري هاي خاص به شــمار مي رود. بيمار 
تاالسمي در كل زندگي همواره بايد دارو مصرف و خون تزريق كند. 
بيماران تاالسمي در طول زندگي خود با درد و رنج ناشي از عوارض 
بيماري خود ســر مي كنند. اين بيماران هم براي تامين بخشي از 
داروهاي مورد نياز خود بايد ســاعاتي را ماهانه در صف هاي انتظار 
ســپري كنند تا دارو را با نرخ دولتي بگيرند. ماني كه پرستار است 
و خود به دليل حضور در بيمارستان دوره بيماري كرونا را نيز پشت 
سر گذاشته مي گويد: »بيماران با ترس و لرز به بيمارستان مي آيند. 
در حالي  كه استرس برايشان كشنده  است. گاهي همين خودداري 
از حضور در بيمارستان، جان بيمار را به خطر مي اندازد«. از طرفي 
پيشنهاد مي شود بيمه ها با تأييد يكساله داروي اين بيماران، از هر بار 
مراجعه به داروخانه و صف چند ساعته براي تأييد دارو به بهبود اين 
روند كمك كنند. حميد كه خود در آزمايشگاه كار مي كند مي گويد: 
»حاال حتي پيدا كردن ويتامينc هم دشوار شده. داروي وارفارين 
براي يك بيمار قلبي واجب اســت. درحالي كه هر ماه فقط 50 تا به 
بيماران قلبي داده مي شود و يك بيمار بايد روزي 4عدد از اين قرص 
را مصرف كند. اين يعني فقط داروي 12روز بيمار، بعدش بايد چه 

كرد؟ اين دارو براي بيماران قلبي حياتي است«.
بيماران خاص شايد اين روزها را سخت تر از پيش سپري مي كنند. 
كمبود دارو، خودداري از بستري شــدن و ترس از ابتال به ويروس 
كرونا حال اين بيماران را وخيم تر و روند بهبودشــان را دشوارتر 
كرده است. در عين حال خانواده ها نگران زنده ماندن عزيزان شان 

هستند.

ترس از بيمارستان ها در به در دنبال دارو

کرونا
گروهخاص

این شماره

باباكرهباپهكچ
ربماونشياشووه

الوميكتمنمشد
نهابساكمداينب
شزيرهمنديجاز
يكنايلارادرجم
ههربارمخميلج
اردرسياهلاساه

هبديكشمهماول
مارايمشچاواتا

ييناميرايهبف
تياسبوينعيسمش
تفاتلادجشترا
كيتنشورامنهار
دمنيبايشزرامي
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افقي:
 1- دســتگاهي در موسيقي 
ايراني- تباهي- ســردار رومي 

كه مغلوب سورنا شد
2- تابلــوي معـــــــروف 

كمال الملك- سازي  زخمه اي
3- رنگ افزايش تمركز- كتاب 
ثبت ركورد هاي جهاني- كمان

4- كالم روان و شيوا- ماليات 
مرزي- كوشا

5- دريانــورد بريتانيايــي كه 
چند ســفر به قطب شــمال 
داشت- پهلوان توراني- شماره 

دروازه بان
۶- برگزيده- فهم و شــعور- 

بهسازي
7-... گفتيم و عشق آغاز شد- 

درياچه كالردشت- دوستي
8- پيش- ايجاد محيط مناسب 

براي انجام كاري- چند رأي
9- از مركبات- آينده- عتيقه

10- ضروري- دامــن بلند- 
حرف پيروزي

11- آخريــن يــك رقمي- 
سانتي متر- شاگرد كالس اول 

دبستان
12- تنها- پرچــم- زيرك و 

باهوش
13- عقيده- باطــل كننده- 

مايه عذاب
14- پشت سر كسي بدگويي كردن 

- نويســنده فرانسوي رمان در 
جست و جوي زمان از دست رفته

15- همكاري- بي كس- قابل 
شنيدن

  
عمودي:

1- شجاع- فيلم درام تاريخي 
بــه كارگردانــي اســتيون 

اسپيلبرگ- خالف ميل
2- تعجــب زنانه- يكدندگي- 

گردهمايي
3- از پيامبران بني اســرائيل- 
روگرداني- فدراسيون جهاني 

بسكتبال
4- از تيم هاي فوتبال باشگاهي 
انگليس- نخستين مرد شهيد 

اسالم- خيس
5- شــكل و قالب- پشت سر 

هم- زاييدن
۶- مناســب و هماهنــگ- 
ضمانت كننــده- پيروان يك 

پيامبر
7- حرف ندا- برابري- مسيحي
8- غير از مورد قبلي- كمبود 
آن موجب پوكي اســتخوان 

مي شود- جهان ديگر
9- فلزي بــراق- نوعي انگور 

سياه- صحنه نمايش
10- قديمي- واحد بين المللي 

فركانس- قد كوتاه
11- پارچــه باريكي كه به لبه 

آستين دوخته مي شود- قانون 
مغول- مراقب

12- ســوداي نالــه- بزرگوار- 
كاركرده و كهنه

13- بخشي از اندام گياه- زمين 
بي صاحب- چــراغ خوراك پزي 

قديم
14- مدخل- گدايي- چاشــني 

غذايي
15- پس از آن- برشــته شده و 

سوخاري- يگانه
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تنها مظنون ربودن »شيما« 
دستگير شد

 15 ماه پس از ربوده شدن دختري 16ساله به نام 
شيما در تهران، به دســتور دادستان تهران تنها پيگيري

مظنون اين پرونده كه مردي 61ســاله اســت 
بازداشت شد.

به گزارش همشــهري، همه  چيز از روزي شروع شد كه شيما، 
دانش آموز دبيرستاني سراغ يك فروشنده بدليجات رفت تا يك 
گردنبند بدلي بخرد. فروشنده كه پسر جواني بود به اين بهانه 
كه جعبه گردنبند آماده نيست شماره موبايل شيوا را گرفت و 
اين شــروع مزاحمت هاي تلفني فروشنده براي دختر نوجوان 
بود. او با تماس هايش توانست شيوا را فريب دهد و دومرتبه با او 
قرار مالقات در بيرون از خانه گذاشت اما سومين مرتبه كه روز 
26مرداد ماه سال98 بود وقتي شيما به سر قرار با او رفت ناپديد 
شد. به دنبال ناپديد شدن دختر نوجوان، پدر و مادرش تالش 
براي يافتن او را آغاز كردند. آخريــن تماس وي با خانواده اش 
چند ساعت پس از مفقود شــدنش بود. او در اين تماس گريه 
مي كرد و ناراحت بود اما بدون آنكه به روشني بگويد چه اتفاقي 

برايش افتاده، تماس قطع شد.
نخستين مظنون گم شدن شيما، جوان فروشنده بود. او پس 
از دســتگيري گفت: من با او تماس داشتم و خواستم از خانه 
بيرون بيايد اما بعد از چند ساعت از هم جدا شديم و اطالعي 
از وي ندارم. پدر و مادر شيما با دنبال كردن شماره اي كه وي 
آخرين تماس را با آن گرفته بود پي بردند دخترشان از مغازه اي 
در ترمينال بيهقي با آنها صحبت كرده است. آنها پليس را خبر 
كردند و به اين مغازه رفتند اما بررســي ها نشان داد كه شيما 
فقط براي يك تماس تلفني وارد اين مغازه شــده بود و بعد از 
تماس از آنجا خارج شده است. تصاوير ضبط شده دوربين هاي 
مداربسته نشــان مي داد كه دختر نوجوان پس از اين تماس 

علي دايي، فوتباليســت مطرح كشــورمان كه 8ســال پيش در 
درگيري با زورگيراني كه قصد سرقت گردنبند وي را داشتند موفق 
شده بود آنها را فراري دهد، اين بار اســير دزدان شد. سارقان در 
جريان درگيري با وي، گردنبند 80ميليون توماني او را دزديدند 
و فرار كردند. به گزارش همشــهري، اين سرقت حدود ساعت 18 

چهارشنبه گذشته رخ داد. علي دايي همراه دخترش از دفتر كارش 
در خيابان آصف تهران خارج شده بودند تا سوار ماشين شوند، اما 
در همين هنگام سارقي از پشت ســر به او نزديك شد و با حركتي 
ســريع گردنبند طالي وي را ســرقت كرد. اين در حالي بود كه 
همدست سارق سوار بر يك موتورسيكلت به آنها نزديك شده بود 
تا پس از سرقت هر دو متواري شوند. علي دايي اما به محض سرقت 
گردنبندش با سارق درگير شــد و درگيري آنها چند ثانيه ادامه 
داشت. دختر فوتباليست محبوب كشورمان كه به وحشت افتاده 
بود، به باالي پله ها برگشــته و با فرياد از مردم كمك مي خواست. 
درگيري سارق و علي دايي تنها 4ثانيه طول كشيد و وقتي دايي 

روي زمين افتاد، سارق به سرعت به سمت همدستش دويد و سوار 
موتور شــد و هر دو فرار كردند. به گفته سرهنگ محمد كالوسي، 
سركالنتر يكم تهران، دقايقي پس از اين سرقت تيمي از مأموران 
راهي آنجا شدند و تحقيقات براي شناسايي سارقان آغاز شد. وي 
افزود: باتوجه به اينكه سارقان از پشت به دايي و دخترش نزديك 
شدند، به نظر نمي رسد كه از قبل طعمه شان را شناسايي كرده يا 
حتي از اينكه از چه كسي سرقت مي كنند، باخبر بوده باشند. با اين 
حال اما اين مسئله در حال بررســي است. فعال نمي توان به شكل 

قطعي درباره آن اظهارنظر كرد.
سرهنگ كالوسي می گويد:»متأســفانه گردنبند او )علي دايي( 

كامال نمايان و قابل رويت بوده است« و شايد به همين دليل بود 
كه  حدود 8سال پيش هم دزدان براي سرقت آن به اين فوتباليست 
معروف حمله كردند. براساس اين گزارش، اسفند سال91، 4سارق 
به علي دايي و همسرش حمله كردند تا گردنبند او را سرقت كنند. 
آن روز علي دايي و همســرش به قصد انجــام كارهاي درماني به 
بيمارستان فرمانيه می رفتند. دزدان كه با 2دستگاه موتورسيكلت 
در تعقيــب وي بودند، به قصد ربودن ايــن گردنبند به وي حمله 
كردند اما دايي كه در آن زمان ســرمربي تيم راه آهن بود دربرابر 
آنها مقاومت كرد كه درنتيجه سارقان ناكام ماندند. در اين حادثه 

علي دايي از ناحيه گردن مجروح شده بود.

سارق بي رحم وقتي بي توجه به التماس هاي بيمار سرطاني، پول خريد 
داروهاي وي را سرقت كرد خبر نداشت كه نفرين مالباخته دامنش را پيگيري

خواهد گرفت. به گزارش همشهري، متهم و همدستانش سرقت هاي 
خشن خود را از پاييز ســال گذشته شــروع كردند. آنها در نقش مسافركش ظاهر 
مي شدند و وقتي مسافري سوار ماشينشان مي شد، با چاقو او را تهديد كرده و كتك 
مي زدند و عالوه بر سرقت اموالش، رمز كارت عابربانكش را هم مي گرفتند و  حسابش 
را خالي مي كردند. پرونده اين زورگيري هاي خشن با دستور قاضي علي وسيله ايرد 
موسي، بازپرس دادســراي ويژه ســرقت در اداره پنجم پليس آگاهي تهران تحت 
رسيدگي بود تا اينكه معلوم شد يكي از طعمه هاي اين باند يك بيمار سرطاني بوده 
است. مالباخته مي گفت: به عنوان مسافر در اسالمشهر سوار خودروي سارقان شدم تا 
براي خريد دارو به تهران بروم. با هزار بدبختي 5ميليون تومان پول جور كرده بودم كه 
دارو بخرم. چون سرطان معده دارم اما از بخت بدم به دام زورگيران گرفتار شدم. راننده 
وقتي فهميد سرطان دارم به بقيه اعضاي باند گفت بي خيالم شوند اما يكي از آنها به 
من رحم نكرد. به همدستانش مي گفت طعمه به اين خوبي كه 5ميليون تومان پول 
نقد همراهش است هرگز گيرش نخواهد آمد. به او التماس كردم و گفتم خدا بدجور 

انتقام مي گيرد اما سارق بي رحم مرا به سخره گرفت و همه پول هايم را سرقت كرد.

دستگيريسارقبيرحم
اعضاي اين گروه سارقان خشن فراري بودند تا 10روز قبل كه يكي از آنها دستگير 
شد. آن روز متهم قصد زورگيري از مردي را داشت كه گشت پليس سررسيد و سارق 
را دستگير كرد. اين مرد پس از دستگيري به سرقت هاي سريالي ازجمله سرقت از 
بيمار سرطاني اعتراف كرد و گفت: بعد از آن سرقت، دچار سرنوشت عجيبي شديم. 
يكي از همدستانم معتاد و كارتن خواب شد. همدســت ديگرم چند وقت قبل در 
خيابان قصد سرقت داشت كه دستگير شد و االن در زندان است. سومين عضو گروه 

از ترس دستگيري به تركيه فرار كرد كه در آنجا وضعيت خوبي ندارد.
سارق دستگير شده چند روز پس از دستگيري و انتقال به زندان بيمارشد و با انجام 
آزمايش هاي مختلف مشــخص شد كه دچار سرطان فك شــده است. اين جوان 
21ساله وقتي براي تحقيق به دادسراي ويژه ســرقت انتقال يافت به گريه افتاد و 
گفت نفرين همان بيمار سرطاني كه پول هايش را دزديدند باعث شد كه آنها به اين 
سرنوشت دچار شوند. او گفت: با وجود اينكه همدستانم راضي به سرقت از بيمار 
سرطاني نبودند اما من چشمانم كور و گوش هايم كر شده بود و حاال نفرين او دامن 
مرا گرفته است. از سرقت هايي كه انجام دادم و اينكه التماس هاي مردم را ناديده 

گرفتم، پشيمانم.

نفرين مالباخته، دامن سارق را گرفت

جزئيات دومين حمله 
زورگيران به علي دايي 

زلزلهشديد،تركيهرالرزاند

زلزله اي پرقــدرت كه برخي منابــع بزرگي 
آن را تا 7ريشــتر اعالم كرده اند روز گذشــته 
ازمير، در غــرب تركيه را لرزانــد. اين زمين 
لرزه جان دست كم 12 نفر را گرفت و موجب 
مصدوميت بيش از 400 نفر شــد. به گزارش 
همشهري، اين زلزله ساعت 14:51 ديروز در 
عمق 10كيلومتري زمين اتفاق افتاد و مركز 
آن منطقه اي در 14كيلومتري ازمير در غرب 
تركيه بود. هرچند آفاد، مركز مقابله با حوادث 
غيرمترقبه تركيه قدرت زلزله را 6.6ريشــتر 
اعالم كرده اما برخي منابع ازجمله مركز زلزله 
شناســي آمريكا بزرگي آن را 7ريشتر اعالم 
كرده اند. بزرگي زمين لرزه به حدي بود كه در 
شهرهاي ديگر تركيه ازجمله استانبول و حتي 
در آتن، پايتخت يونان نيز احســاس و موجب 
ترس و وحشت شد. تصاوير اوليه منتشر شده از 
اين حادثه از تخريب چندين ساختمان در ازمير 
حكايت دارد. شهردار ازمير از تخريب 20خانه 
خبر داد و گفت كه شماري از شهروندان گرفتار 
آوار شده اند. همچنين تا عصر ديروز اعالم شد 
كه 6 نفر در اين زلزله جــان باخته اند و بيش 
از 120نفر مصدوم شــده اند. ايــن زمين لرزه 
پرقدرت موجب سونامي و ورود آب به برخي از 

مناطق ازمير شد. 

براي دقايقي روي يكي از نيمكت هاي ترمينال نشســته و در 
ادامه مردي به ســراغ او آمده و پس از دقايقــي صحبت، او را 
با خود برده است. اين مرد شــيما را سوار خودروي پژو پارس 
سفيدرنگ كرده بود و تحقيقات نشــان مي داد كه او 61سال 
دارد و به تنهايي در خانه اي قديمي در شــرق تهران زندگي 
مي كند. با دستگيري اين مرد در بازرســي خانه اش چندين 
جفت كفش، زيورآالت بدلي و موي دخترانه كشــف شــد. او 
اعتراف كرد كه چون دختر نوجــوان را در ترمينال تنها ديده 
به او در خانه اش پنــاه داده و او بعد از يك شــب آنجا را ترك 
كرده است. وي مدتي بعد آزاد شــد اما خانواده شيما معتقد 
بودند كه او از سرنوشت دخترشــان آگاه است. پدر شيما بعد 
از 15 ماه بي خبري از دخترش چند روز قبل در فيلم كوتاهي 
كه در شبكه هاي اجتماعي منتشــر كرد از رئيس قوه قضاييه 
براي يافتن دخترش كمك خواست. او در اين باره به همشهري 
مي گويد: وقتي از آقاي رئيسي درخواست كمك كردم با من 
تماس گرفته و اعالم شد دادستان تهران دستور بازداشت تنها 
مظنون پرونده را صادر كرده است. او روز چهارشنبه بازداشت 
شد و اين بار قرار است تحقيقات از وي تا روشن شدن سرنوشت 

دخترم ادامه پيدا كند.

همه در انتظار تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا
دوراهيايمنيجمعيوقطعزنجيرهكرونا

عباس آقازاده، رئيس مجمع عمومي ســازمان 
نظام پزشــكي يكي از امضاكنندگان اين بيانيه 
است و حاال از شوراي شــهر مي خواهد قبل از هر پيشنهادي، ابتدا 
بيانيه هاي اين ســازمان را بخوانند. او به همشهري مي گويد: قطعا 
تعطيلي2هفته اي تهران، در كاهش چرخه انتشــار ويروس بي تأثير 
نيست اما اجراي آن نياز به يك اقدام جدي دارد: »متأسفانه مسئوالن 
عزم جدي براي اين كار ندارند. ما قبال هم در بيانيه هاي سازمان اعالم 
كرده ايم كه صرفا مســئله تعطيلي نيست، روش هاي فاصله گذاري 
مثل قرنطينه و محدوديت رفت وآمدهاي غيرضروري هم بايد مورد 
توجه قرار گيرد. « با اين حال او معتقد است كه تعطيلي 2هفته اي با 
توجه به سياست هاي دولت اعمال نمي شود. براي كنترل شيوع كرونا، 
به تغيير سياست هاي باالدستي نياز است: »سياست ايمني جمعي با 
تلفات زيادي همراه است. كشورهاي زيادي در ابتداي شيوع ويروس 
از آن استفاده كردند و بعد متوجه اشتباه شان شدند. دولت طرفدار 
سياســت نيمه گله اي اســت. مخالفت با تعطيلي ها هم در راستاي 

اعمال همين سياست است.«
همه اينها در شــرايطي اســت كه به گفته آقازاده، در شرايط فعلي 
فشار زيادي به كادر درمان و بيمارستا ن ها وارد شده و از آنجايي كه 
بيماران مبتال به كرونا براي نجات، به دســتگاه اكسيژن نياز دارند، 
حاال بسياري از بيمارستان ها با كمبود منابع اكسيژن مواجه شده اند: 
»هم اكنون فشار اكســيژن در برخي از بيمارستان ها باال نمي آيد و 
اگر تهران تعطيل شود، بايد از تمام پتانسيل هاي نظامي و انتظامي 
و شركت هاي دانش بنيان براي افزايش منابع اكسيژن بيمارستانها 
اقدام شــود و كيت هاي تشــخيصي براي بيماريابــي افزايش پيدا 
كند.« به گفته او، اينكه تهران تعطيل شــود و راه ها باز شوند، اتفاق 
نگران كننده و بي اثري اســت؛ چراكه در گذشته شاهد موج شديد 
مسافرت ها به سمت شهرهاي شمالي بوده ايم: »مسئله تنها سفرها 
نيست. ما در همين روزها هم شــاهد برگزاري تجمع هاي زيادي 
بوده ايم كه حكايت از سودجويي عد ه اي از شــرايط فعلي دارد. « 
او مي گويــد: در تصميم گيري براي كنترل شــيوع ويروس بايد از 
اظهارنظر متخصصان حوزه پزشكي استفاده كرد، اين در حالي است 
كه جز وزير بهداشت هيچ نهاد علمي و پزشكي ديگري در ستاد ملي 

مقابله با كرونا حضور ندارد. 

تعطيلي،راهكاريعملينيست
محمدحسين قرباني، نماينده پيشــين مجلس اما معتقد است كه 
تعطيلي 2هفته اي راهكار عملي براي كنترل شيوع كرونا نيست، اما 
پس از دســتور رهبري و واگذاري مديريت ستاد ملي مقابله با كرونا 
به وزير كشور، اتفاقات خوبي خواهد افتاد. او به همشهري مي گويد: 
براي كنترل شــيوع كرونا و قطع زنجيره مرگ، بايد قوه قهريه وارد 
عمل شــود: »در هيچ يك از كشــورهايي كه تلفات و موارد ابتالي 
باالي كرونا داشته اند ماجراي تعطيلي كامل مطرح نشده است؛ مثل 
كشورهاي فرانسه، برزيل يا آرژانتين. نمي توان تعطيلي صددرصدي 
كسب وكارها را اعمال كرد. ما در كشــور ساختاري نداريم كه بتوان 

كسب وكارها را تعطيل و به مردم كمك هاي معيشتي كرد. «

ادامهاز
صفحه10
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نگاه

»جشنسربرون«جشنكروناست
بايد از همين خبر شــروع كرد كه ســاعت 11 امروز مراسم تشييع و 
خاك سپاري كريم اكبري مباركه برگزار مي شود. كريم اكبري مباركه 
متولد ســال1332 و فارغ التحصيل رشته بازيگري و كارگرداني تئاتر 
بود كه پنجشنبه، هشتم آبان ماه بر اثر بيماری كرونا از دنيا رفت. نويد؛ 
فرزند او به رسانه ها اعالم كرد: پدرم در روزهاي اخير مشغول بازي در 
سريالي بود كه يكي از عوامل آن و بعد هم خانم الله اسكندري مبتال 
به كرونا شدند و با توجه به بيماري زمينه اي كه پدرم داشتند، بيماري 
تمام ريه اش را درگير كرد. چند روز قبل عكس ريه از ايشان گرفته شد 
ولي داروها مؤثر نبودند و چهارشــنبه صبح )هفتم آبان( كه پدر را در 

بيمارستان بستري كرديم، در فاصله 2۴ساعت فوت كردند.« 
حاال اما بعد از اين حادثه تلخ كه البته به گفته فرزند اين هنرمند بخشي 
از بروزش به سهل انگاري كاركنان بيمارستاني در امتناع از تزريق يك 
آمپول خاص به بهانه نداشتن اين دارو در بيمارستان مرتبط است، همه 
نگاه ها به سمت سريالي چرخيده كه نخستين قرباني از اهالي سينما 
و تلويزيون را در شناسنامه اش به ثبت رسانده است. نام سريال جشن 
ســربرون به كارگرداني مجتبي راعي چندي پيش با خبر ابتالي الله 
اسكندري به كرونا سر صحنه اين سريال بسيار به گوش رسيد و حاال 
كه اكبري مباركه از بازيگران اين مجموعه به رحمت خدا رفته است 
حساســيت ها درباره ادامه روند توليد سريال ها و فيلم هاي سينمايي 
به باالترين حد خود رسيده اســت. الله اسكندري در واكنش به خبر 
درگذشت همكارش در اين ســريال گفته:»آيا حتما بايد جان عزيز 
همكار ديگري هم گرفته شود تا متوجه بحراني بودن شرايط شويم؟« 

اين در حالي است كه حسن نجاريان تهيه كننده سريال چندي پيش به 
رسانه ها اعالم كرد:كارهاي احتياطي بيشتر را در دستور كارمان خواهيم 

داشت تا هنرمندان ما سالم و سالمت به كارشان ادامه دهند.
سريال »جشن سربرون« مجموعه اي 30قسمتي است كه به روايت 
دوران قبل از مشروطه مي پردازد و حسين محجوب، محمود پاك نيت، 
الله اسكندري، فرخ نعمتي، قاســم زارع، داريوش كاردان، ميرطاهر 
مظلومي، راميــن ناصرنصير، مهــدي فقيه، صدرالديــن حجازي و 

بيوك ميرزايي در آن ايفاي نقش مي كنند.
به جز جشن سربرون كه يك ســريال تلويزيوني است موضوع ادامه 
فيلمبرداري ها در سينما و ابتالي ستارگان ازجمله محمدرضا گلزار 
و نويد محمدزاده به كرونا هم باعث شــده تا نگراني هــا از ادامه روند 
توليد و دلخوش بودن به ظواهر رعايت پروتكل ها ازجمله استفاده از 
مواد ضدعفوني كننده شدت گيرد. اين در حالي است كه در بسياري 
كشورهاي ديگر روند توليد فيلم ها و سريال ها كاهش يافته و آنهايي 
هم كه مشغول كار هستند با انجام روزانه تست هاي پزشكي دقيق و 
تســت كرونا به فعاليت خود ادامه مي دهند و در قراردادها هم قوانين 
سفت و سختي براي رعايت پروتكل ها، ماندن در قرنطينه درصورت 
ابتال و موارد ديگر وضع شده است. در ايران اما سريال هاي تلويزيوني، 
سريال هاي شبكه نمايش خانگي و فيلم هاي سينمايي به رغم انتشار 
اخبار متعدد درباره ابتالي عوامل مختلف به كرونا همچنان با كمترين 

ميزان رعايت هاي بهداشتي در حال توليد هستند.

پيشنهادمنتعطيليكاملتهران
بهمدت2هفتهاست.فكرميكنم
خيليديربهفكــرافتادهاند.در
ماههايگذشتهآسيبهايزيادي
بههمهاصنافومشاغلواردشده،ازجملهگالريداران.
پسحاالتعطيلي2هفتــهايتغييرچندانيدرميزان
آسيبهانميدهد.منگفتمكهتاآخرسالتعطيلممگر
اينكهشرايطواقعًافرقكند.امسالقراربودنمايشگاه
آقايمحمداحصاييرابرگزاركنمكهيكيازمهمترين
اتفاقهايگالريگلستاندر30سالگذشتهبود،اما
بهدليلاينشرايطنمايشگاهرافعاًللغوكرديم.»صد
اثرصدهنرمند«رابهصــورتآنالينبرگزارميكنم.
همتعدادبينندگانوبازديدكنندگانبيشترشد،هم
خريدارانيازاقصينقاطدنياكارهارابهصورتآنالين
ديدندوخريدند.اينكهبعضــيازگالريهاهمچنان
افتتاحيهميگذارندوبعضيروزهاگالريرابازميكنند
وبعضيروزهاتعطيلاستيامثاًلباوقتقبليامكان
بازديدازگالريممكناستو....بهنظرمچندانحرفهاي

نيست.

گالريهايكيازامنترينجاهاي
فرهنگيهستند،اگرافتتاحيههارا
كناربگذاريم،درطولهفتهشايد
معدودآدمهاييبهگالريهاســر
بزنند.مثاًلمنخودمخردادماهنمايشــگاهبرگزار
كردم.دراطالعيههاازبازديدكنندگانخواســتيم
تادرطولهفتهبهنمايشــگاهبياينــدوبازديداز
نمايشــگاهرافقطبهروزافتتاحيهمحدودنكنند.
پساگرافتتاحيههاحذفشــوديابهروزديگري
منتقلشودوشــرايطبهگونهايباشدكهجمعيت
بازديدكنندهدرطولهفتهتقســيمشوند،بهنظرم
مشكلينخواهدبودوگالريهاميتوانندبازباشند.
بنابراينشرايطگالريهاباديگراتفاقهايفرهنگيو
هنريفرقميكندوفكرميكنمگالريهاميتوانند

بهفعاليتخودادامهدهند.

همهگزينههابايداعمالشــود.
چونكروناقبــالدوربودوحاال
خيلیبهمانزديکشدهواوضاع
بسيارخطرناکاســت.همبايد
منععبــورومرورجدیاجراشــودكهخيابانها
اينقدرترافيکنباشــد؛همدوركاری۵0درصدی
بهصورتجدیدرهمهادارههادردستوركارقرار
بگيرد.كسانیهمكهمجبوربهرفتنبهسركارشان
هستند،فاصلهاجتماعیبايدومواردبهداشتیرا
خيلیجدیبگيرند.دولتبايدتعطيلیرادردستور
كارشقراردهدتاروندمرگهموطنانمانمتوقف
شودودرضمنازكسانیكهمعاششانبهخطرمی

افتدحمايتكند.

بعداز2هفتهقراراستچهاتفاقي
بيفتد؟يعنيعماًلهمهچيزدرخواب
2هفتهايفروميرودوآيندهنامعلوم
است.منفكرميكنماگرپروتكلها
رعايتشــودوهمهملزمبهاجرايپروتكلهاباشند،
ميشودشرايطراكنترلكرد.امامسئلهاينجاستكههمه
رعايتنميكنندوپروتكلهاسفتوسختاجرانميشود
وكسيبرنحوهاجرانظارتينميكند.مندرافتتاحيهها
دمدرميايستموخودمبازديدكنندگانراكنترلميكنم
وازهمهخواهشميكنمكهرعايتكنند.بنابراينفكر
ميكنمكهتعطيليچارهكارنيستوخيليجاهابارعايت

پروتكلهاميتوانندبهفعاليتخودادامهدهند.

مشروطبهاينكهتعطيليمشمول
بانکهاوتعهداتماليافرادبههم
شودوهمهچيزبهاندازهايامتعطيلي
بهتعويقبيفتد.بديهياســتاين
روششــاملمراكزدرمانيومراكزتامينموادغذايي

اصلينيست.

دركشــورهايديگركهقرنطينه
جدياعمالميشودوكسانيكه
رعايتنميكنندجريمهميشوند،
دولتماســکوموادبهداشتيو
حتيموادغذاييراجلــويخانههابهمردمتحويل
ميدهندامادراينمملكتكهخيليهازيربارفشار
اقتصاديلهشدهاندحرفازجريمهوتعطيليهاي
بدونحمايتازمردمفقطيکدردتازهاســتبر
دردهايديگرمردم.بهنظرمبااينتفكرنهتعطيلي
صرفجوابگوهستونهجريمه.دولتبايدواقعابه
مردمفكركندوگرنهباايندستفرماناوضاعفقط

بدترميشود.

انجامهركــدامازگزينههابحث
علميوكارشناســيميخواهد.
شــايدتعطيليبهترباشد؛چون
ممكناســتموجفعليفروكش
كند،اماچهتضمينيوجودداردكهبعداز2هفتهدرگير
موجتازهاينشويم؟بينگزينههايفعلي،منگزينه3
راانتخابميكنم؛بهشرطاينكهبهدرستيانجامشود.
تاكنونهيچگزارشيدربارهابتاليهنرمندانتئاتربه
كرونادرسرصحنهياهنگامتمرينوجودندارد.اهالي
تئاترمثليکخانوادهاندوشــرايطخانوادهبرآنها
حاكماست.سالنمشخصاستومحلتمرينمشخص
وتماشــاگرانتئاترهماهلرعايتاصولبهداشتي
هستند.ازابتدايكروناتاامروزخانوادهتئاتربيشتراز
همهرعايتكردهاند،امابيشترينآسيبهاياقتصادي

راهمآنهاديدهاند.

دوركاری،چناچهزيرساختهايش
مهياشود،بهترينگزينهاست.اما
درشرايطفعلیزيرساختهای
موردنيازدوركاریدركشــورما
وجودندارد.برایمثال،دركانادا،بهدليلشــرايط
آبوهوايیاش،بسيایازكارهاازطريقدوركاری
وبااتكابــهكامپيوترواينترنتانجاممیشــود.
دركشــورماهمامكاناجــرایدوركاریوجود
داردوچنانچــهنگرانیازتبعاتسياســیايجاد
زيرســاختهایاينترنتدرمياننباشد،میتوان
بهمردمآموزشهایالزمراارائــهدادتاازطريق
دوركاریهمكارشــانراانجامدهندوهموضعيت

اقتصادیشانرابهبودببخشند.

درستاستكهباتوجهبهميزان
ســريعابتالبهاينبيماريبايد
تمهيداتمناســبيانديشيده
شــود،اماتعطيلــيادارههاو
مشــاغلخصوصيضرربيشــتريبهمردموارد
ميكند.باتوجهبهاينكــهتماميكارهابهصورت
دوركاريامكانپذيرنيســت،منبهعنوانيک
مديربايدبهفكرتأمينماليكارمندانمباشم.اگر
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لي لي گلستان/ مدير گالري گلستان

محمد خليلي/ نقاش

مژگان والي پور/ مدير گالري والي

 امير حسين زادگان/ مدير نشر ققنوس

محمد رحمانيان/ كارگردان تئاتر

ليلي عاج/ كارگردان تئاتر

پوران درخشنده/ فيلمسازعلی ژکان/ فيلمساز

هومان حسن پور/رئيس اتحاديه ناشران تهران

كيومرث پوراحمد/ فيلمساز

نظر اهالي هنر در مورد ايجاد محدوديت بيشتر در تهران
سنگيني اندك كفه محدوديت

شرايط تهران روزبه روز بحراني تر و شمار مبتاليان و فوتي هاي كرونا بيشتر مي شود. فعاليت هاي فرهنگي مثل گالري ها، 
تئاترها و سينماها به طور كامل تعطيل نيستند، اما فعاليت هايشان به حداقل رسيده و مخاطبان اندكي به تماشاي شان ديدگاه

مي روند. كتابفروشي ها نيز همينطور. نظر شماري از اهالي كتاب و هنرهاي تجسمي و تئاتر را درباره احتمال تعطيلي 
تهران پرسيده ايم تا ببينيم كدام گزينه را انتخاب مي كنند: تعطيلي كامل تهران به مدت 2 هفته؟ محدوديت بيشتر و رعايت سخت تر 

اصول بهداشتي؟ ادامه رويه فعلي و رعايت پروتكل ها؟ يا اينكه محدوديت ها را چاره كار نمي دانند؟ 

1-تعطيليدوهفتهايتايکماهبرايقطعزنجيرهشيوعدرنقاطقرمز)تهران(
2-محدوديتشديدبهمعنيمنعرفتوآمدوتجمعبدونتعطيليبامراقبتونظارتوبرخوردانتظاميونظامي

3-ادامهرويهفعليبادوركاري۵0درصديكارمندان
4-درشرايطتحريماعمالمحدوديتوتعطيليبهنفعاقتصادنيست



19 2 شنبه 10 آبان 99  شماره 8073 جهان 3 0 2 3 6 4 0

كيوسك
دليل مواضع منفي فرانســه نسبت به 
اسالم و مسلمانان چيست؟ آيا مي توان براي آن 

ريشه هاي تاريخي قائل شد؟
بدون شــك اين رويكرد داراي ســابقه و ريشه هاي 
تاريخي عميقي در اروپا به طور عام و در فرانسه به طور 
خاص است. مي توان گفت نگاه خصمانه اي كه در بستر 
تمدن مسيحي و ريشه هاي گريك-رومان آن نسبت 
به اسالم شــكل گرفته از قرون وســطي و مشخصا از 
قرن هاي هشــتم و نهم ميالدي آغاز مي شود. رد پاي 
اين نگاه را هم مي توان در ترانه هاي ديني ضد اسالمي و 
كتب باقيمانده از آن قرون به زبان هاي مختلف اروپايي 
يافت. طبيعتا بررسي پيشينه تاريخي مذكور در اين 
مجال كوتاه ممكن نيســت اما آثار متعــددي درباره 
آن تاليف شــده، ازجمله مقاله اي كه من تحت عنوان 
ريشه هاي تاريخي دشمني اروپا با اسالم در دانشنامه 
اسالمي سازمان ديانت به انتشــار رسانده ام. بنابراين 
در درجه اول بايد به اين نكته توجه داشــته باشيم كه 
ناخودآگاه عمومي و اذهان شــهروندان فرانسوي، با 

چنين پيش زمينه اي نسبت به اسالم مي نگرد.
اين بحران عالوه بر بعد تاريخي، ريشه هاي اقتصادي-

اجتماعي نيز دارد. همانطور كه مي دانيد پس از پايان 
جنگ جهاني دوم، آلمان و فرانســه براي بازســازي 
خرابي هاي جنگ به كارگران ارزان قيمت نياز داشتند؛ 
بخش عمده ايــن كارگران در مورد آلمــان از تركيه 
و در مورد فرانســه از غرب جهان عرب )كشــورهايي 
نظير الجزاير، مراكش و تونس( تامين شــدند؛ چراكه 
شهروندان عربي در اين كشورها به دليل استعمار با زبان 
فرانسوي آشنايي داشتند. در نتيجه تداوم اين فرايند، 
اكنون حدود 10درصد از جامعه فرانسه را مسلمانان 
تشــكيل مي دهند كه بخش اعظم آنها، از كشورهاي 
غرب جهان عرب هستند. اگرچه فرانسه در ابتدا به اين 
جامعه كارگري نياز داشت اما به تدريج از دهه1970 
با ظهور بحران هاي اقتصادي، افكار ضد اســالمي نيز 
بار ديگر در قالب هــاي اقتصادي-اجتماعي عليه اين 
اقليت مسلمان-عرب بازتوليد شد. جالب است بدانيد 
حزب راســت گراي افراطي لوپن نيز دقيقا در همين 
دهه تاسيس شده اســت. از سوي ديگر طي سال هاي 
اخير و در نتيجه سياست هاي اقتصادي اتحاديه اروپا، 
بسياري از كشــاورزان فرانســوي به شهرهاي بزرگ 
مهاجرت كرده و طبقه اي بــزرگ از فقرا يا به تعبيري 
پرولتارياي فرانسوي را شكل داده اند. اين طبقه از دوره 
ســاركوزي به بحراني جدي براي حاكميت فرانســه 
تبديل شده كه روزبه روز ابعاد وسيع تري پيدا مي كند. 
رهبران سياسي در فرانســه، ازجمله شخصيت هايي 
نظير لوپن يا مكرون تالش مي كنند براي مقابله با اين 
پديده از ابزار اسالم هراسي استفاده كنند. اين مسئله 
نيز بعد رواني-سياســي بحران را بــراي ما به نمايش 
مي گذارد. بنابراين اسالم هراسي ريشه در تاريخ اروپا 

دارد اما سياستمداراني نظير مكرون با اهدافي سياسي-
اقتصادي به اشكال گوناگون سعي در احياي آن دارند.

عالوه بر مناسبات داخلي فرانسه كه به 
آن اشاره كرديد، تقابل فرانسه با كشورهاي اسالمي 
را چگونه مي توان در بستر مناسبات منطقه اي و 

بين المللي تحليل كرد؟
پاسخ به اين سؤال شامل 2بخش مي شود. از يك سو 
ما با مناسبات داخلي اتحاديه اروپا روبه رو هستيم كه 
به طور جدي بر اين مسائل تأثير دارد. فرانسه به دنبال 
رهبري بر اروپاســت، همانطور كه مي دانيد رهبري 
اقتصادي ايــن قاره همچنان در اختيار آلمان اســت 
اما پس از برگزيت و خروج انگليس، فرانســه تالش 
دارد جايگاه رهبري نظامي در اتحايه اروپا را به دست 
آورد. مكرون در اين چارچــوب مي خواهد به رهبري 

نظامي تبديل شــده و به عبارت ساده تر، ناپلئون دوم 
باشد. نشانه هاي اين رويكرد در بســياري از مواضع 
وي مشهود اســت، به ويژه جمله مشهور وي مبني بر 
اينكه »ناتو دچار مرگ مغزي شــده است«. بنابراين 
مي توان گفت مكرون به دنبال خلق مفاهيم و مناسبات 
جديدي در اروپاســت و بخشــي از مواضع وي عليه 
اســالم را هم بايد از اين منظر تحليل كرد. از ســوي 
ديگر ما شــاهد افزايش حضور فرانســه در منازعات 
عربي، خاورميانه اي و البته مديترانه اي هســتيم؛ از 
ليبي گرفته تا لبنان، ســوريه، عراق و... روشن است 
كه فرانسه با انگيزه هاي مختلف به دنبال احيای نفوذ 
خود در مناطق استعماري است. در اين محور، به طور 
طبيعي اصلي ترين چالش فرانســه در تقابل با تركيه 
و رئيس جمهور اين كشــور، رجب طيــب اردوغان، 

به عنوان شــخصيتي كه در ميان كشورها و جريانات 
اســالمي از محبوبيت بااليي برخوردار است تعريف 

مي شود.
به نظر مي رسد نوعي نگراني نسبت به 
افزايش قدرت كشورهاي اسالمي در غرب وجود 
دارد. آيا اين گزاره صحيح اســت و در اين صورت 

داليل آن چيست؟
قطعا و با رجوع به تاريخ اســالم مي تــوان گفت اين 
نگراني از ابتدا در عقالنيت اروپايي وجود داشته است؛ 
نگراني ای كه در دوره قدرت دولت عثماني به اوج خود 
رسيد. هم اكنون نزديك به 2ميليارد مسلمان در نقاط 
مختلف جهان ازجمله اروپا زندگي مي كنند كه ازقضا 
نقش مهمي هم در مناسبات داخلي اين قاره دارند. از 
سوي ديگر ظهور قدرت هاي اقتصادي-نظامي اسالمي 
نظير تركيه، مالزي و ايران بر اين نگراني ها مي افزايد. 
مخصوصا در مواجهه با اروپا و فرانسه، افزايش قدرت 
و نفوذ تركيه بســيار نگران كننده ارزيابي مي شــود. 
اين كشــورها عمال به صداي مســلمانان مظلوم در 
فلسطين، ميانمار، كشمير و ساير نقاط جهان تبديل 
شده اند، درحالي كه قدرت هاي استعماري تا پيش از 
اين صرفا با ديكتاتورهاي عربي-اسالمي دست نشانده 
روبه رو بودند كه تمايلي براي رويارويي با غرب از خود 
نشــان نمي دادند. اگر به ياد داشــته باشيد موقعيت 
كنوني فرانســه تا حد زيادي يــادآور فضاي داخلي و 
سياست هاي خارجي آمريكا در دهه90 است؛ فضايي 
كه پس از سقوط شوروي، دشمن اول خود را مسلمانان 
تعريف كرد و براســاس آن نظرياتــي همچون نبرد 
تمدن ها از ســوي هانتينگتون طراحي شد، تحوالتي 
نظير 11سپتامبر رخ داد و... حاال البته آمريكا به شكل 
قابل توجهي از اين نقش عقب نشيني كرده و فرانسه با 
تكيه به ريشــه هاي كاتوليكي و صليبي خود به دنبال 

جايگزيني آن است.
رئيس جمهــور تركيــه در واكنش به 
تحوالت اخير از كشــورهاي اســالمي خواسته 
كاالهاي فرانســه را تحريم كنند. به نظر شما اين 
دعوت تا چه اندازه عملي شده و موفق خواهد بود؟

ببينيد در اينجا بايد ميان حكومت ها در كشــورهاي 
اسالمي و مســلمانان تفكيك قائل شويم. بسياري از 
اين حكومت ها داراي روابط يــا توافق هاي اقتصادي 
با اتحاديه اروپا هســتند يا به هر دليلي نمي توان آنها 
را نماينده مســلمانان به شــمار آورد. اما در اين ميان 
صداي مسلمانان بســيار مهم اســت. اگر 2ميليارد 
مســلمان براي تحريم كاالهاي فرانسوي اراده جدي 
از خود نشان دهند بحران اساســي براي اقتصاد اين 
كشور ايجاد مي شود و اين همان چيزي است كه اروپا 
و يا حتي ســرمايه داري را نگران كرده اســت. دعوت 
تركيه متوجه ملت هاي مســلمان و نه حكومت هاي 

عربي- اسالمي است.

گفت و گو با چنگيز تامر، استاد علوم سياسي دانشگاه احمد يسوي تركيه

اروپا، نگران قدرت گيري 
كشورهاي اسالمي

انتخابات آمريكا

به نوشته روزنامه االخبار كرونا بر آمريكا سايه 
انداخته و حتي به اصلي ترين رقيب دونالد ترامپ 
در انتخابات تبديل شده است. با اين حال اما ترامپ 
همچنان تسليم نشده و به اميد وقوع معجزه در 

روز انتخابات به رقابت با بايدن ادامه مي دهد.

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

روزنامه االخبار ]لبنان[

چرا بايد جو بايدن باشد

ترامپ تسليم نمي شود

نتايجتازهتريننظرسنجيها

% 43.6% 51.2

3دليل براي اعتماد به نظرسنجي هاي 
انتخابات آمريكا

بيشتر نظرســنجي هاي براي دونالد ترامپ خوشايند نبوده و او مرتبا 
اين آمار را »جعلي« خوانده اســت. خبر بد براي ترامپ اين است كه 
كارشناسان معتقدند مستنداتي وجود دارد كه نظرسنجي هاي امسال 

را قابل اعتمادتر از نظرسنجي هاي 4سال پيش مي كند:
ارتقاي روش هاي آمارگيري: بــرد غيرمنتظره ترامپ در انتخابات 
سال2016 باعث شد تا دست اندركاران نظرسنجي ها، شيوه هاي ارزيابي 
خود را در آمريكا تغيير بدهند. آنها سعي كرده اند سفيدپوستان بدون 
مدرك دانشگاهي را كه به نظرمي رسد به ترامپ گرايش دارند، اما تمايلي 
به شركت در نظرسنجي  ها ندارند، بيشتر در ارزيابي هاي خود دخيل 
كنند. امســال آمارگيري ها طوري طراحي شده  تا بهتر بتوانند سطح 
تحصيالت افراد را بســنجند يا اينكه اگر تعداد كمتري از اين قشر در 
ارزيابي ها شركت مي كنند، وزن پاسخ آنها بيشتر درنظر گرفته مي شود.

 مصمم تر بودن مردم :ســال2016 خيلي از مــردم دودل بودند و 
از آنجا كه كلينتــون و ترامپ، 
چهره هــاي آنچنــان محبوبي 
نبودند، نمي دانستند كه به كدام 
نامزد بايــد رأي بدهند. آمارها 
نيز نشــان مي داد كه 20درصد 
رأي دهندگان تــا روزهاي آخر 
هنوز تصميم خــود را نگرفته 
بودند.امســال امــا براســاس 
نظرسنجي رويترز، تعداد افرادي كه هنوز تصميم نگرفته اند به كدام 
نامزد رأي بدهند، كمتر از 7درصد است و حتي اگر همه آنهايي كه مردد 

هستند هم به ترامپ رأي بدهند، باز هم او از رقيبش جلو نمي افتد.
 تمركز بيشتر بر نظرسنجي هاي ايالتي: سازمان هاي تحقيقاتي 
امســال تمركز خود را بر ايالت هــا مخصوصا بخش هــاي رقابتي تر 
گذاشته اند. آنها همچنين با افزايش تعداد نظرسنجي ها سعي كرده اند 
تا خطاهاي احتمالي را كاهش دهند. براساس ارزيابي ها، رقابت ترامپ و 
بايدن در ايالت هاي آريزونا، فلوريدا و كاروليناي شمالي تنگاتنگ است، 
اما نامزد دمكرات ها در ويسكانسين، پنسيلوانيا و ميشيگان توانسته 

رقيبش را پشت سر بگذارد.

رشد اقتصادي؛ ناجي ترامپ
هميشه از رونق اقتصادي به عنوان برگ برنده ترامپ در انتخابات يادشده 
است. آمارهاي جديدي كه از سوي وزارت بازرگاني آمريكا منتشر شده 
باز هم ناجي او شــده و مهر قبولي را بر آخرين كارنامه اقتصادي اش 
قبل از انتخابات زده است. بر اين اساس، اقتصاد آمريكا به دنبال تزريق 
3تريليون دالر به عنوان بسته حمايتي كرونا، در تابستان امسال رشد 
33درصدي داشت. ترامپ خوشحال از اين آمار، آن را »بزرگ ترين و 

بهترين« دستاورد در تاريخ اين كشور دانسته است. 

اكونوميست در گزارش اصلي خود نوشته كه 
انتخاب ترامپ در سال2016 حاصل شكاف در 
جامعه آمريكا بود و اكنون با گذشــت 4سال، 
اين شــكاف عميق تر از هميشه شده است. 
همزمان، بيش از 230هزار نفر هم در اثر بحران 
كرونا قرباني شده اند. اكونوميست معتقد است 
كه انتخاب دوباره ترامــپ، رأي به ادامه وضع 

موجود است.

قطار بحران ميان فرانســه و كشــورهاي 
اسالمي با ســرعت به حركت خود ادامه 

مي دهد. در جريان آخرين تحوالت، 
شهرهاي نيس و آوينيون فرانسه شاهد 2حمله تروريستي بودند؛ حمالتي كه 

به ادعاي رئيس جمهور فرانسه توسط اســالم گرايان افراطي با هدف پاسخ 
به انتشار كاريكاتورهاي توهين آميز عليه پيامبر اسالم)ص( صورت گرفته 

است. از سوي ديگر، اعتراضات خياباني شهروندان مسلمان عليه مراكز 
ديپلماتيك و فرهنگي فرانسه در نقاط مختلف جهان رو به افزايش 

است. درباره ابعاد مختلف اين تحوالت با چنگيز تامر، استاد تاريخ 
و علوم سياسي و مدير دانشگاه ترك-قزاق احمد يسوي تركيه 

گفت وگو كرده ايم.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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عكس:ايرنا/علیاصغرقزلسفلو تاروپودفرشترکمنرنگوبوياصالتدارد.

  ما همچون فنجان ها هستيم. پيوسته و آرام در حال پر شدنيم. ترفند این است؛ دانستن 
این كه چطور خود را جمع و جور كنيم و اجازه دهيم چيزهای زیبا بيرون بيایند.

  من سه روز را در هفته برای تحصيل در كتابخانه عمومی گذراندم. بهتر از دانشگاه است. 
مردم باید خودشان را آموزش دهند؛ شما می توانيد تحصيالت كامل بدون پول داشته باشيد. 

در آخر سی سال تمام كتاب های كتابخانه را خوانده بودم و هزاران داستان می نوشتم. 
  ری بردبری

امروز، زادروز مردي است كه بسياري او را به بازیگري و صداپيشگي 
روباه مكار كارتون نوستالژیك پينوكيو مي شناسند. حال آنكه او 
پيش و پس از این ، آینه تمام نماي بخشي از صدا  و  تصویر تهران 
بوده و هست. پر بيراه  نرفته ایم اگر بگویيم اصال او یكي از نماد هاي 
پایتخت است. نخست  آنكه احياگر بخشي از آواز بود كه ميان اهالي 

موسيقي و مردم قدیم به بيات تهران، باباشملي، كوچه باغي و بيات ري مشهور است. او براي 
نخستين بار به سبك بيات تهران در پيش پرده ها آواز خواند و در سال1322 ترانه »گلپري 
جون« را اجرا كرد. دیگر آنكه مرتضي احمدي گردآوري و نگارش فرهنگ عاميانه )فولكلور( 
تهران را به خوبي انجام داد. او در این زمينه كتاب هاي  »كهنه هاي هميشــه نو«، »فرهنگ 
بر و بچه هاي تِرون« و »پرســه در احواالت تِرون و تِرونيا« را تأليف كرد. افزون بر تأليفاتش 
در حوزه فرهنگ نویسي، او برخي از قدیمي ترین ترانه هاي كوچه بازاري تهران را به صورت 
» ضربي خواني« بازخواني كرده اســت. مرتضي احمدي  صبح 30آذر1393 در 90سالگي 

به دليل مشكل ریوي و كهولت سن در منزلش در تهران درگذشت.

ِكلك 

رستف:درپي بحثي درباره فلســفه كانت و نوكانتي ها 
بين 2نفــر در اوكراین یكي از آنها اســلحه كشــيده و 
دیگري را بــه ضرب گلوله مصدوم و راهي بيمارســتان 
كرد. به گــزارش رویترز، نئوكانت گرایي یا نوكانتيســم 
 اشــاره به گونه اي از احياي فلســفه برپایــه خطوطي

 اســت كه به دســت امانوئل كانت در قــرن هجدهم 
پایه گذاري شده بود و به دنبال شناخت ارزش ها، نيكي 

و زیبایي است.

ســنتاتين: زني كه با راهنمایي هاي پسر 16ساله اش 
توانسته بود با پرداخت یك یورو بيش از هزار یورو خرید 
كند سرانجام دستگير شد. به گزارش یورونيوز، او ابتدا با 
اپليكيشيني كه به او اجازه مي داد با اعتبارش خرید كند 
سبدش را پر از كاال كرد، اما كمي درست در زمان پرداخت 
در حســاب كاربري اش، این خرید ها را لغو و از فروشگاه 
خارج شد. چندي بعد مسئوالن فروشگاه متوجه تخلف او 

شده و پليس او را دستگير كردند.

يوتا: پليس آمریكا هنگام كشف مواد مخدر در یك خانه 
حدود 50 اســكلت موش و 550موش زنده را نيزدر آنجا 
یافت. به گزارش دزرت نيوز، پس از جست وجوي مامور ها 
در این خانه مشــخص شــد این تعداد موش براي تغذیه 
15مار پيتون صاحبخانه نگهداري مي شوند. به این شمار 
از موش ها باید 47خرگوش زنده و 5اسكلت خرگوش را هم 
افزود. خرید و نگهداري از موش و خرگوش براي تغذیه مار 

پيتون به عنوان حيوان خانگي بسيار رایج است.

توکيو:هنرمندي در ژاپن روي صابون  كنده كاري كرده و پس 
از ساختن آثاري هنري از آنها هریك را به قيمت چند صد دالر 
مي فروشد. به گزارش آدیتي سنترال، تجربه كنده كاري روي 
مواد گوناگون به این هنرمند امكان داده تا براي خانواده هاي 
ثروتمند و حتي خانواده سلطنتي تایلند از این صابون ها بسازد. 
از ویژگي هاي دیگر این صابون ها طرح هاي بي مانند آنهاست. 
به این معني كه هيچ یك از این طرح ها 2بار تكرار نمي شوند و 

همين ویژگي ارزش آنها را چند برابر افزایش مي دهد.

صابونهايالکچريدستسازاسكلتموشدرخانهقاچاقچيهاهزاريوروخريدوپرداختنيكيوروشليكپسازبحثنوکانتي

مرتضياحمدي،احياگرآوازبياتتهران

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:خير الّشيم أرضاها؛ 
بهترین خصلت ها، پسندیده ترین آنهاست.

  اذان ظهر:  11:48  غــروب آفتــاب: 17:10   اذان مغرب: 17:29
   نيمه شب شــرعي: 23:06   اذان صبح:  5:02    طلوع آفتاب: 6:27

  مهلت۱0روزهبرايشرکتدرجشنواره»موج«
طبق فراخوان چهارمين دوره 
جشــنواره بين المللي  فيلم 
»موج« كيش، فيلمســازان 
و فيلمنامه نویسان 10روز 
دیگر براي ثبت نام آثارشان 
مهلــت دارند. بــه گزارش 

همشــهري، متقاضيان حضــور در چهارميــن دوره این 
جشنواره بين المللي از جمعه 8آبان ماه به مدت 10روز دیگر 
یعني تا 18آبان فرصت دارند با مراجعه به سایت این رویداد 
به نشاني http://mowjfest.kish.ir نسبت به ثبت نام و 

بارگذاري آثار خود اقدام كنند.

  اکران»کوزهعسلنيست«درفضايمجازي
نمایــش »كــوزه عســل 
نيست« به نویســندگي و 
كارگرداني عادل بزدوده در 
صفحه »نمایش نما« پایگاه 
اینترنتي كانــون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان 

اكران مي شود. به گزارش همشهري، این نمایش كاري از 
گروه مبارك نامه است كه با تكنيك تلفيق زنده و عروسكي 
اجرا شده است. داســتان تئاتر»كوزه عسل نيست« قصه 
خرس مهرباني است كه تالش مي كند به زنبورهاي عسل 

كمك كند تا براي آنها دشت هایي پر از گل پيدا كند. 

رویدادهاي فرهنگي و هنري

   روايتيتلخازآنيتاايراننژاد
محمدحســين  مهدویان، كارگردان ماجراي نيمروز، با 
انتشار  ویدئویي تلخ در اینســتاگرامش نوشت: پارسال 
به دنبال یافتن بازیگراني براي نقش هاي كودك در فيلم 
درخت گردو جست وجوي محلي مفصلي انجام دادیم. 
این، ویدئوي كوتاهي است از تالش آنيتا براي به دست 

آوردن نقش؛ بله، نام این دختر آنيتاست؛ آنيتا ایران نژاد. اگر این نام برایتان آشناست 
باز هم حق دارید. آنيتا و تمام اعضاي خانواده اش در راه مهاجرتي پرخطر از ایران، در 

آب هاي كانال مانش در سرزميني غریبه غرق شده اند.

 پرويزپرستوييدرمناطقمحروم
پرویز پرســتویي به همراه گروهش در ایــن روزهاي 
ســخت كرونایي و فشــارهاي ســخت اقتصــادي به 
روستاي كپرنشــين زاهدان ســفر كرد؛ روستایي كه 

 نه آبي بود، نه برقــي، نه جاده اي، نه مدرســه اي، نه خانه بهداشــتي و نه...  او در 
صفحه اینستاگرامش نوشــت: نمي دانم چيز دیگري الزم است بگویم یا نه؟ فقط 

تالش كردیم كمك هاي شــما نيكوكاران عزیر را به دســت این هموطنان تنها و 
غریب  مان برسانيم.

   آغازمسابقاتاسبدوانيوکشتي
بعد از تعطيلي 7ماهه كورس هاي اسب دواني به علت 
شــيوع ویروس كرونا در كشــور، این مسابقات با 
رعایت پروتكل هاي بهداشتي در كورس اسب دواني 
شهرستان بندرتركمن آغاز شــده است.مسابقات 
ليگ برتر كشتي آزاد ایران هم بعد از تعویق طوالني 
مدت به دليل شيوع ویروس كرونا در تهران برگزار 

شد. )گروه عكس پودیوم در تویيتر(

   پاييزهنوززيباييهايشرادارد
در همه گيري كرونا، رفتن به دامن طبيعت و لذت 
بردن از فصل رنگ ها هم كمتر شــده است. در این 
بين برخي عكس هاي پایيزي در صفحات مجازي 
حال و احوال ما را بهتر مي كند. محســن افشاري، 

روزنامه نگار با انتشار چند عكس پایيزي از تهران در تویيتر این زیبایي هاي طبيعت 
را یادآوري كرده است.

تهـرانتعطيلشـود؟مجازي ادامهاز
صفحهاول

سمتاساميرديف

تعطيلي دوهفته اي 
تا يك ماه براي قطع 
زنجيره شيوع در 
نقاط قرمز )تهران(

محدوديت شديد به معني 
منع رفت وآمد و تجمع بدون 
 تعطيلي با مراقبت و نظارت 
و برخورد انتظامي و نظامي

ادامه رويه 
فعلي با دوركاري 

50درصدي 
كارمندان

در شرايط تحريم 
اعمال محدوديت 
و تعطيلي به نفع 
اقتصاد نيست
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عضو سابق كميته علمي ستاد مقابله با كروناحميدرضا عمادي59
تلفيق اين 3گزينهتلفيق اين 3گزينهتلفيق اين 3گزينهفرمانده ستاد مقابله با كروناي تهرانعليرضا زالي60
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رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايرانحرمت اهلل رفيعي64
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چهارمين دوره رقابت هاي فوتبال جام ملت هاي آسيا از 20 تا 29 ارديبهشت سال 1347 به ميزباني تهران، كالني،قليچ خاني و تمام  
در ورزشگاه امجديه/  شهيد شيرودي برگزار شد. تيم ملي ايران بعد از ناكامي هاي 3 دور قبل، در اين دوره با 
مربيگري محمود بياتي بر تيم هاي برمه، چين، هنگ كنگ و رژيم اشغالگر قدس به قهرماني اين مسابقات 
رسيد. اوج هيجان اين مسابقات در روز پاياني اين مسابقات در بازي ايران و  رژيم اشغالگر قدس رقم خورد. بازي 
حساسي كه تيم ايران در برابر تيمي قرار گرفت كه كشور هاي مسلمان حاضر به مسابقه با آن نبودند. بازي در 
دقيقه 56 با گل گيورا اشپيگل به نفع اسرائيل رقم خورد. بازي بسيار خشن دنبال مي شد و تا دقيقه 60 هر دو 
تيم ده نفره شدند. همايون بهزادي  بازي را به تساوي كشاند. تيم ايران با اين نتيجه هم قهرمان بود. اما مردم 
پيروزي قاطع مي خواستند و اين اتفاق 4 دقيقه قبل از پايان بازي با شوت پرويز قليچ خاني به وقوع پيوست.  
شوتي سركش، 30 هزار تماشاگر استاديوم و همه ايران را به  اوج شادي رساند. تهران و همه شهر هاي ايران يك 
شب بي نظير را از شادي و شعف تجربه كردند. ايران براي اولين بار قهرمان فوتبال آسيا شد و اين آغاز راه بود.   

وزیر زن
فرخ رو پارساي

۵ شهریور ۱۳۴۷
وزیر آموزش و پرورش شد

  حميدرضا محمدي  ���������������

 از معدود زناني بود كه در دوره 
پهلوي اسم و رســمي پيدا 
كرد؛ با مدیركلــي دبيرخانه 
دانشگاه ملي، نخستين زني 
بود كه به مدیریت رسيد و با 
وزارت آموزش و پرورش، تنها 
زني بود كه بر منصب وزارت 
نشســت� صحبت از فرخ رو 

پارساي است�
پدرش روزنامه نــگار بود و 
مادرش، اصال بهایي مســلك 
بودند و به همين خاطر هم بود 
كه وقتي اميرعباس هویدا، او را 
پس از۳ سال معاونت پارلماني 
وزارت آموزش و پرورش، وزیر 
این وزارتخانه كرد، سروصداي 
مذهبي ها بلند شد اما ۷ سال 
وزیــر آموزش وپرورش ماند� 
او كه در اســناد ســاواك 
درباره اش، »طرفدار سياست 
غرب و رژیم آمریكا مشروطه 
سلطنتي و عضو كانون مترقي 
است� همسر تيمسار سرتيپ 
شيرین ســخن است« نوشته 
شده، پس از آنكه در طب، به 
دكتري رسيد، از ۳2سالگي 
كه در وزارت فرهنگ مشغول 

به كار شد�
در این ميــان، اقدامات تند و 
علني اش عليــه دین مداران 
جامعــه او را بــه چهره اي 
ناخوشایند بدل كرد� نمونه اش، 
دیدار با مدیران مدارس جامعه 
تعليمات اسالمي در 2۱ بهمن 
۱۳۴۷ اســت؛ جلسه اي كه از 
۱۵0 ميهمان، 80 زن محجبه و 
20 مرد معمم حضور دارند� در 

بدو ورود، 
نهيب مي زند كــه »این چه 
وضعي اســت چرا شما چادر 
دارید اسالم هرگز نگفته است 
با چنين وضعي باشــيد اینها 
خرافات اســت�« و ابوالقاسم 
وجيه اللهي، معــاون جامعه 
تعليمات اســالمي پاســخ 
مي دهد: »مگر نه این است كه 
شاهنشاه آریامهر فرموده اند 
آزادي براي همه كس هســت 
شــما ما را به عنــوان اقليت 
حســاب كنيد�« جالب آنكه، 
»نظریه منبع«، در این ســند 
ساواك هم این بود كه »وزیر 
درمورد زنان چادري تندروي 
نمــود��� و مشــاراليها واقعا 

بي تجربگي كرد�«

سیاستمدار

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

در اول مرداد1347، از سوي مركز بازار شناسي سنجش افكار كه عضو مؤسسه 
افكار سنجي گالوب است- مهم ترين مركز افكار سنجي جهان- عنوان شده است 
به سفارش مؤسسه ملي روانشناسي گزارشي منتشر شد كه در آن از مشكالت 
عمده جوانان سخن رفته بود. سؤالي كه در اين نظرسنجي پرسيده شده جالب 

است؛» جوانان براي رفع اين مشكل از دولت چه انتظاري دارند؟«.
در مقدمه اين نظرسنجي2نكته حائز اهميت وجود دارد؛ اول اينكه جامعه هدف 
اين نظرسنجي جوانان ديپلمه، دانشجو و يا فارغ التحصيالني هستند كه جوياي 
كار بودند. تهيه كنندگان ايــن گزارش اما مي گويند كه پرسشــنامه ها قبل از 
»انقالب آموزشي« صورت گرفته است و كساني كه اين كار را كرده اند از اقداماتي 
كه قرار است صورت گيرد، مطلع نبوده اند. جالب اينجاست كه تاريخ اين گزارش 
هم با كنفرانس آموزشي رامسر كه به فرمان شاه تشكيل شده بود برابري مي كند. 
در واقع انقالب آموزشي در ادامه آنچه انقالب شاه و ملت ناميده مي شد، صورت 
گرفت كه با توجه به ضعف هاي عمده سيستم آموزشي و عدم برخورداري از كار 
بعد از تحصيل، رژيم پهلوي به گمان خود ســعي در ارتقاي سيستم آموزشي و 
تشكيل دانشگاه هاي جديد با برنامه ريزي جديد داشت. توضيح تهيه كنندگان 
اين گزارش در مورد اينكه اين افكار سنجي قبل از انقالب آموزشي صورت گرفته، 
در واقع مصون نگاه داشــتن نتايج گزارش از تبعات احتمالــي تضاد با انقالب 

آموزشي شاه بود.
در اين نظر سنجي از موانع حضور ديپلمه ها براي ادامه تحصيل در دانشگاه ها و 
ضرورت اصالح ساختار ورود به دانشگاه و براي دانشجويان هم ارتقاي وسايل و 
امكانات تحصيلي به عنوان مهم ترين مسئله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس 
جدول تنظيمي 17درصد دانشجويان اعم از دختران و پسران عدم دسترسي به 
امكانات تحصيلي را مهم ترين مشكل جوانان عنوان كردند، در رتبه هاي بعدي، 
آزادي 8درصد، و مدپرستي غربي 4درصد از نكات جالب توجه اين جدول است. 
در ميان پسران ديپلمه هدف اين نظرسنجي، نبود امكانات آموزشي 55درصد 
و مشكل بازار كار 23درصد است. جالب اينجاست در اين جدول مسئله آزادي 
نزد پسران ديپلمه صفر درصد به عنوان يك مشكل مطرح شده است كه در ميان 

دانشجويان اين عدد 8درصد است.
مؤسســه ملي روانشناســي ايران عنوان كرده كــه دولت بايد بــراي رفع اين 
موضوع چه كند؟ 15درصد از دانشجويان و 39درصد از پسران ديپلمه خواهان 
تاســيس مراكز علمي و دانشــگاهي جديد هســتند. 12درصد از دانشجويان 
و 18درصد از ديپلمه ها راه برون رفت از مشــكالت را ايجــاد كار و از بين بردن 
فاصله طبقاتــي عنوان كرده اند. تامين آزادي در ميان 4درصد از دانشــجويان 
يكي از موضوعاتي است كه مي تواند مشــكالت را حل كند. نكته جالب اينكه 
گويي اساسا ديپلمه ها دغدغه آزادي ندارند و درصد بسيار كمي از دانشجويان 
هم به اين مســئله اهميت مي دهند كه با توجه به فضاي سياسي آن دوره، اين 
را مي توان از محافظه كاري هاي اين نظر ســنجي ارزيابي كــرد. در اين بخش 
23درصد از دانشــجويان و 19درصد از ديپلمه هاي پسر پاسخ »نمي دانند« را 
 داده اند كه پاســخ بسيار قابل تاملي در اين مشــاركت خاص نظر سنجي در آن 

دوران است. 
اين نظرســنجي در مقطع خاصي از تاريخ معاصر ايران در اوج صنعتي شــدن 
و توســعه در ايران دهه40 صورت گرفته اســت كه با توجه به طوفان هايي كه 
جامعه ايران را در ســال هاي بعد درمي نوردد بســيار قابل مراجعه است. نكته 
منفي اين نظرســنجي در ســطح ماندن آن و به طور واضح محافظه كاري اش 
است. اما آن را مي توان براي شناخت و ارزيابي جامعه ايران به خصوص جواناني 
دانست كه در ســال هاي بعد مهم ترين اتفاق قرن را رقم مي زنند. حدود 6سال 
بعد از اين افكارســنجي، يك نظرســنجي بزرگ و بسيار منســجم و مهم در 
ميانه دهه50شمســي در طرحي با عنوان »آينده نگري« براي شناخت جامعه 
ايران اجرا شد. اين طرح در سال1353 توسط علي اســدي و مجيد تهرانيان، 
پژوهشگر برجســته علوم اجتماعي و ارتباطات، به سفارش رضا قطبي، رئيس 
راديو و تلويزيون ملي ايران اجرا شــد. در واقع اين افكارســنجي يك تجزيه و 
تحليل بزرگ از جامعه ايران از ســال40 تا ميانه دهــه50 را دربرگرفت. نتايج 
پژوهش و هشدارهاي آن نه تنها خالف انتظار  رژيم پهلوي و به خصوص سازمان 
برنامه و بودجه، بلكه مخالف نظر ديگر صاحب نظران، اعم از جامعه دانشگاهي 
و روشنفكري بود و با نتايج اين نظرسنجي از موضع انكار برخورد كردند و اصال 
آن  را نديدند. در خاطرات اسداهلل علم رگه هايي از اين ماجرا را مي توان ديد. اين 
پژوهش در حدود 40ســال بعد دركتابي با عنوان »صدايي كه شنيده نشد...« 
انتشار يافت. در سال هاي بعدي به طور مشخص درباره نتايج و جرئيات اين ماجرا 

سخن خواهيم گفت.

صداي جوانان
   براي نخستين بار منتشر مي كند

يك نظرسنجي محتاطانه  درباره درخواست و مشكالت 
جوانان ايران در دهه40هجري شمسي

فرشاد شيرزادي��������������������������������������������������������������������
در تصاويري كه از بهمن ماه 1357موجود اســت، روحاني جواني 
كه كنار امام خميني)ره( حضور دارد، حجت االسالم سيدمحمود 
دعايي است. كســي كه در دوران تبعيد امام خميني)ره( در عراق 
برنامه اي فارسي در راديو بغداد را مديريت مي كرد. با او كه از نزديك 
وقايع را زيرنظر داشته است درباره يك واقعه مغفول افتاده تاريخي 
و كمتر گفته شده ســخن مي گوييم كه نقطه عطفي در تاريخ فقه 
شيعه و حتي مبارزه علما نيز هست؛ سال1347 امام خميني )ره( 
فتوا مي دهند كه وجوهات مســلمانان اعــم از زكات و خمس به 
چريك هاي فلسطيني اهدا شود. چريك هايي كه از نظر خاستگاه 
جهان اسالمي، از مذهب شــيعه نبوده و حتي از نظر ايدئولوژيك 
نيز بر وجه مبارزه با رژيم غاصب قدس تأكيد داشتند و در آن زمان 
نمي شد آنها را از ميان گروه هاي مبارز اســالمي مثل امروز با نام 
حماس و جهاد اسالمي دانســت. به همين دليل با حجت االسالم 
ســيدمحمود دعايي- مدير مؤسســه اطالعات- كه در آن زمان 
يكي از نزديك ترين چهره ها به امام)ره( بود، گفت وگو كرده ايم تا 
موضوع اين فتوا و جنبه هاي مهمش برايمان روشن تر شود. دعايي، 
خاطره قابل تأمل و ماندگاري از آن فتوا و نخستين كمك به جبهه 

آزاديبخش فلسطين دارد. 
فتوایي كه امام خميني)ره( در سال۱۳۴۷ صادر 
مي كنند، در تاریخ فقه شيعه بي بدیل است� صدر و ذیل این 

فتوا را براي ما با ذكر جزئيات بگویيد�
اين فتوا در راستاي كمك به نهضت آزاديبخش فلسطين بود. اين 
كمك به قول شما با هدف كمك نقدي به مجاهدان و چريك هاي 
فلسطيني شكل گرفت و در مجموع، به كســاني كه در راه آزادي 
فلسطين فعاليت داشــتند. از حضرت امام)ره(، استفتاء كردند. به 
زبان رساتر يعني درخواســت فتوايي كردند كه آيا صالح است كه 
از وجوهات شرعيه اي كه مســلمانان بر ذمه دارند و بايد در موارد 
خاصي مصرف كنند، در زمينه آزادي بخشي براي فلسطين و كمك 
به مجاهدان فلسطيني و همه كساني كه در اين مسير همت دارند، 
استفاده شود؟ امام خميني)ره( فتوايي صادر كردند و اجازه دادند. 
اين موضوع نشان مي دهد كه امام خميني)ره( در دوران خودشان 
نخستين رهبر مذهبي، اعم از سني و شيعه به شمار مي روند كه در 
اين زمينه رسما و علنا اجازه مي دهند از وجوهات شرعيه در مسير 
كمك به آزادي فلسطين و كمك به مجاهدان و رزمندگاني كه براي 

آزادي فلسطين فعاليت مي كنند، كمك شود.
پس از امام خميني)ره( رهبران دیگري قدم در این 

مسير نهادند؟
پس از امام خميني)ره( بزرگان و رهبران ديگري در جهان اسالم اعم 
از شيعه و سني فتاوايي صادر كردند. اما جالب اينجاست كه سال ها 
پس از اين موضوع ســازمان آزاديبخش فلسطين تصميم گرفت 
كه در مراســم ويژه اي در حج، جزوه اي را توزيع كند كه آن جزوه 
حاوي فتاواي علماي اسالم در ارتباط با كمك آنها به سازمان هاي 
آزاديبخش فلســطيني بود. از عراق، امــام)ره( و مرحوم آيت اهلل 
حكيم بودند. از االزهر، شيخ االزهر بود. علماي ديگري در سوريه، 
اردن و ديگر كشورهاي اسالمي هم بودند. مجموعه اين فتاوا را در 
جزوه ای به 5 زبان ترجمه كردند. به زبان عربي كه اصلش بود و ديگر 
زبان ها شامل فرانسه، انگليسي، آلماني و تركي استانبولي مي شد. 
چون طبعاً حجاج تركيه بزرگ ترين جمعيتي بودند كه از كشوري 
غيرعربي در حج شركت مي كردند. اين جزوه به اين پنج زبان ترجمه 
شده بود و بين تمامي حجاج توزيع شد. سرآمد آن جزوه، و سرآمد 
همه فتواهاي موجود، فتواي امام خميني)ره( بود كه با صراحت و با 

قاطعيت در اين باره اظهارنظر كرده بودند.
نخســتين وجوهات چگونه به دســت سازمان 
آزادیبخش فلســطيني رسيد� شــما در آنجا نقشي هم ایفا 

كردید؟
البته در ايران نيز پس از صدور اين فتــوا، عالقه مندان به امام)ره( 
سعي مي كردند كه وجوهات شرعي را جمع كنند و براي كمك به 
فلسطيني ها بفرستند. اما نخستين موردي كه از سوي سازمان ملل 
و از سوي ايران وجوهي براي فلسطين ارسال شد، توسط مرحوم 

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني بود كه ايشان حواله اي را در جلد يكي از 
مفاتيح كه زوار همراه خود مي آوردند، جا سازي  كرده بودند و براي 
من فرستادند و يادآوري كردند كه آن جلد را باز كنم. من آن جلد 
را باز كردم و ديدم كه در نامه حواله اي وجود دارد كه مربوط به يكي 
از تجار بازار شورجه بغداد است. من سراغ آن تاجر رفتم و حواله را 
نقد كردم و به دفتر سازمان آزاديبخش فلسطين در بغداد رفتم و 

وجوه نقد شده را به آنها تقديم كردم و رسيد را هم دريافت كردم.
شما رسانه عليه رژیم شــاه هم در دست داشتيد� 

مردم چگونه از این موضوع مهم مطلع شدند؟
همانطور كه گفتيد موج راديويي اي بود كه مبارزان ايراني در عراق آن 
را مي گرداندند و از آن طريق اعالم كرديم كه اين مبلغ وصول شده و به 
سازمان آزاديبخش فلسطين تقديم شده است. اين خاطره در حقيقت 
از صدور نخستين فتوايي اســت كه در راستاي كمك به مجاهدان 

فلسطيني در ذهن داشتم و خالصانه با شما در ميان گذاشتم.
موافقان سلطنت همواره بيان مي كنند كه شاه در 
كنار كمك به اسرائيل به فلسطينيان هم كمك نقدي مي كرد� 

آیا این موضوع صحت و حقيقت دارد؟
شاه قطعاً به فلســطين كمك نكرد و نمي كرد. مطئمن باشيد كه 
شاه صرفا به اســرائيل كمك مي كرد. البته اگر هم كمك مي كرد 
به آوارگاني بود كه به طور مثال در اردن بودند و به دليل همكاري و 
همراهي با مثال شاه اردن كمكي به آنها مي كرد. آن هم در ارتباط با 
هزينه هايي كه آنها ناچار بودند براي آوارگان بپردازند و در همين 
راستا هم صرف مي شــد. اما مطمئن باشيد كه حتي يك ريال هم 
از سوي شــاه به مجاهدان فلسطيني كمك نشد. شــاه به الفتح و 
مجاهدان فلسطيني و سازمان هاي ديگر هيچ گونه كمكي كه نكرد 

هيچ، بلكه تمام قد عليه آنها ايستاد.
آیا كمكــش حتي به آوارگان به گونــه اي نبود كه 

بخواهد دهان مخالفان خود را ببندد؟
قطعا اينطور نبود.

 ســال۱۳۴6، جنگ شــش روزه اي بين اعراب و 
اسرائيل رخ داد كه معرف اســت� فتواي امام)ره( در تسلسل 

آزادي فلسطين چه تأثيري داشت؟
اين كمك باعث تقويت تشكل هاي سازماني و مبارزي بود كه عليه 
اسرائيل فعال بودند و براي جذب نيرو، تهيه سالح و هزينه هايي از 

اين دست كه ضرورت داشت، صرف مي شد.
اهم این كمك ها پس از آن مقطع مهم تاریخي بيشتر 

به كدام سازمان مي رسيد؟
ســازمان الفتح در آن دوره و در آن زمان ميان مبارزان فلسطيني 

پيشگام بود كه عمده كمك ها نيز به آنها مي رسيد.
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اولین كمك را 

هاشمی رفسنجانی 
انجام داد 

روايت سيدمحمد دعايي از فتواي تاريخي امام)ره( براي كمك مالي به فلسطينيان

گزارش  یک

گزارش دو 

تيم ملي فوتبال ايران در 
تهران اولين قهرماني آسيا 
را تجربه كرد  



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

آن قدر در فقه و اصول خبره بود كه نام خانوادگي اش را محقق گذاشتند. داماد 
رئيس و مؤسسه حوزه علميه قم هم بود و به همين خاطر به او لقب »محقق 
داماد« دادند. آيت اهلل سيدمحمد محقق داماد سال هاي ابتدايي تحصيالت 
علوم ديني را در يزد پشت سر گذاشــت اما براي تكميل دوره تحصيلش به 
قم مهاجرت كرد. سا ل هاي ابتدايي حضور او در قم، سال هاي بهره بردن از 
محضر آيت اهلل شيخ عبدالكريم حائري )مؤسس حوزه علميه قم(، آيت اهلل 

سيدمحمدتقي خوانساري و آيت اهلل حجت كوه كمره اي بود.
سيد محمد محقق داماد همچون پدر همسرش، شيخ عبدالكريم حائري ورود 

چنداني به عرصه سياست نداشت. او سعي مي كرد تا جاي ممكن از منازعات 
سياسي و حتي اختالفات داخلي حوزه كناره گيري كند. فعاليت سياسي او 

را مي توان منحصر به اعتراض به اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي دانست.
محقق داماد تمام وقت خود را صرف مباحــث علمي مي كرد؛ از هم درس ها 
و هم مباحثه اي هــاي آيــت اهلل ســيداحمد زنجاني و امــام خميني )ره( 
بود و بســياري از چهره هاي شــاخص علمــي دوره هاي بعــدي حوزه، از 
شــاگردان او بودند. بزرگاني همچون شــهيد بهشــتي، مرتضي مطهري، 
آيت اهلل جوادي آملي، آيت اهلل شــبيري زنجاني، امام موسي صدر، آيت اهلل 
مكارم شيرازي تنها بخش كوچكي شاگردان او را تشكيل مي دادند. آيت اهلل 
جوادي آملي درباره استادش چنين گزارش مي كند: »درآغاز ورود به حوزه 

علميه قم به دروس خارج فقه اســاتيد و علما سر زديم و از ميان درس هاي 
فقه، تنها درس خارج فقه مرحوم استاد آيت اهلل حاج سيدمحمد محقق داماد، 
)رضوان اهلل تعالي عليه( را از همه آن دروس، قوي تر و عميق تر و مطلوب نظرتر 
ديديم؛ زيرا ايشان فراغت خوبي داشتند و براي دروس، تتبع كافي و مطالعه 
الزم را به عمل مي آوردند. لذا محضر ايشان را حدود 12 الي 13 سال درك 
كرديم و استفاده نموديم«. شــهيد مطهري نيز درباره استادش گفته بود: 

»ايشان در فقه و اصول يد بيضاء دارد«.
سيدمحمد محقق داماد سرانجام در سوم اسفند1347 از دنيا رفت اما ميراث 
علمي و عملي او توســط فرزندانش سيدمصطفي و ســيدعلي و همچنين 

شاگردان نامدارش تا به امروز ادامه دارد. 

 يد بيضاء
در فقه و اصول

ميراث آيت اهلل سيدمحمد محقق داماد

چهرهاول
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ماشيني كه ضرب المثل شد 
ژيان ماشين نميشه، باجناق فاميل

اجتماعی

كاخ مرواريد؛ نخستين نمونه معماري ارگانيك آمريكايي در ايران
آسم شمس و عالقه او به تجمالت

معماری

فردوس لرزان حوادث

ابزوردي كه تماشاچي را خنداند 
بكت، در انتظار گودو و داوود رشيدي

تهران

   فرزانه ابراهیم زاده   ������������������������������������������������
»والديمير: ديگه تنها نيستيم، در انتظارشب، در انتظار 
گودو، در انتظار…انتظــار. تمام غروب بي هيچ كمكي، 

تقال مي كرديم ديگر تمام شد. حاال ديگر فرداست.«
بهار سال1347 اعالني در روزنامه ها منتشر شد؛ نمايش 
»چشــم به راه گودو« به كارگرداني داوود رشــيدي به 
صحنه مي رود؛ خبري كه كمتر كســي مي توانســت 
حدس بزند كه اتفاقي مهم در تئاتــر ايران خواهد بود و 
تماشــاگر تئاتر را در برابر پديده اي به اسم تئاتر ابزورد 
خواهد گذاشت. در سال هاي پاياني دهه 40 هنر ايران 
تصميم گرفته بــود به هر قيمتــي در جريان موج هاي 
هنري دهه هاي 60 و 70 ميــالدي قرار گيرد و كارهاي 
ابزورد نيز بخشــي از آن بود. اين موج از چند سال پيش 
در هنرهاي تجسمي وارد شده و مورد توجه قرار گرفته 
بود، اما در سينما و تئاتر كامال مي توانست ريسك زيادي 

داشته باشد.
در انتظار گودو يا با ترجمه داوود رشــيدي، چشم به راه 
گودو يكي از مهم ترين آثار نمايشــي جهان بود كه در 
ســال1953 برابر با 1332 براي نخستين بار در پاريس 
منتشر شد و تا آن زمان واكنش هاي زيادي را در جهان 
نمايش به وجود آورده بود و رفتن به سمت آن به آساني 

نبود.
جامعه روشنفكري ايران آن را با ترجمه سيروس شاملو 
با نام در »انتظار خودو« در مجله خوشه خوانده بودند و 
البته نمي دانستند كه اين اثر چطور قرار است در ايران 
اجرا شود. خود داوود رشــيدي كارگردان هم مطمئن 
نبود بتواند دوساعت و نيم تماشاگران ايراني را پاي اثري 
بنشاند كه دو نفر زير يك درخت ايستاده اند و حرف هاي 
بي سر و ته  مي زنند و منتظرند تا كسي به اسم گودو برسد 
و آنها را همراه خود ببرد. اما او و تهيه كننده اش تصميم  

گرفتند اين ريسك را بپذيرند و آن را روي صحنه ببرند.
داوود رشيدي ســال84 در گفت وگويي درباره اين اجرا 
گفته كه ابتدا قرار بود اين كار در ســال46 اجرا شود و از 
اين رو متن را براي اجرا ترجمه كردند. اما نتيجه اين تمرين  
آن طوري نشد كه مي خواستند و مدتي تمرين را تعطيل 
كردند. اما با آغاز سال47 بار ديگر تمرينات آغاز شد و اين 
بار رشيدي كارگرداني اثر را به عهده گرفت و با گروه تئاتر 

امروز كه او  يكي از بنيادگذارانش بود، به اجرا رسيد.
درباره محل اجرا دو روايت وجود دارد. برخي منابع نوشته اند 
كه اين نمايش در انجمن ايــران و آمريكا به صحنه رفت 
اما رشيدي در آن گفت وگو تصريح مي كند كه اجراهاي 
نخست آن كار در تئاتر كسري اجرا شد. نقش استراگون 
را رشيدي بازي مي كرد. نقش پوتزو ارباب محلي را ابتدا 
قرار بود منوچهر فريد بازي كند، اما در طول تمرينات، اين 
نقش به سيروس افهمي واگذار شد. براي نقش الكي هم 
پرويز كاردان را انتخاب كردند. تمرينات شروع شد اما ترديد 

عدم استقبال تماشاچي ها هنوز با گروه بود.
رشيدي در همان گفت وگو با اشاره به اينكه اين نخستين 
برخورد تئاتر ايران با گونه نمايشي ابزورد بود، ترديدهاي 
اجرايي را چنين به ياد مــي آورد؛ »راجع به تئاتر پوچي 
آن زمان ها خيلي مســائل مي نوشــتند چون در سطح 
گسترده اي در هنر اروپا و جهان مطرح بود. روشنفكران 
ايراني در برخورد با در انتظار گودو كه نماينده شاخص 
اين تئاتر بود آن را بيشتر يك كار فلسفي مي دانستند اما 

از آنجا كه اين فلسفه بافي هيچ وقت با اقبال مواجه نبود، 
نمي توانستيم آن را به شيوه اي كه در تئاتر اروپا به صحنه 
رفته بود اجرا كنيم. من معتقد بــودم پوچي هيچ گاه با 
گنده گويي و حرف هاي عميق گفتن مترادف نيســت. 
خيلي وقت ها پوچي باعث تعجــب و اين تعجب باعث 
خنده مي شود. بيشــتر هم عالقه مند بودم تماشاگر را 
خسته نكنم؛ تماشاچي به تئاتر مي آيد تا نمايش ببيند 

و لذت ببرد«.
با اين همه، اين گروه تئاتري نمي توانست مطمئن باشد 
كه مخاطب حتما راضي از سالن بيرون مي رود؛»اجراهاي 
تئاتر پوچي در ايران كسالت آور بود. مي ترسيديم با توجه 
به شناختي كه به خصوص قشر روشنفكر از آثار بكت و در 
انتظار گودو دارد نتوانيم اجراي موفقي داشته باشيم. از 
يك طرف به فكر منتقدين و روشنفكران بوديم كه ممكن 
بود از اينگونه اجرا خوش شان نيايد چون بكت برايشان 
يك شخصيت بزرگ بود. اما از طرف ديگر بايد تماشاچي 

تئاتر را هم راضي مي كرديم«.
رشيدي براي اينكه مخاطب تئاترش خسته نشود تصميم 
گرفت به سراغ مدلي از اجرا برود كه تماشاچي ايراني با 
آن آشناتر بود و دي دي و گوگو را دو دلقك ديده بود كه 
به سبك كمدي دالآرته شــباهت داشتند. طراح گريم 
نمايش بيژن محتشم به خوبي توانســت اين تصوير را 

به وجود بياورد.
شب اول نمايش اما استقبال تماشاچي همه دلشوره هاي 
گروه را شســت و برد. اســتقبال خوبي از نمايش شد و 
خيلي ها آمده بودنــد ببيند اجراي يكــي از مهم ترين 
نمايش هاي قرن در ايران چطور است؛ رشيدي دراين باره 
گفته: »اجراي اول خوب پيش رفت و مردم آنجايي كه 
بايد مي خنديدند، خنديدند؛ اما به نظر مي آمد خجالت 
مي كشــند، بخندند. چون آمده بودند يك كار فلسفي 
ببينند و با يك نمايش كمدي روبه رو شــده بودند. اما 
يواش يواش خجالت را كنار گذاشتند. اين نمايش از نظر 

تماشاچيان اجراي موفقي بود«.
با استقبال خوبي كه از اين اثر شد منتقدان نيز درباره اجراي 

نمايش ابراز نظر كردند. رضا براهني نخستين كسي بود 
كه درباره نمايش و اجراي آن نوشــت. او اجراي نمايش را 
غيرمنتظره دانست و درباره رشيدي نوشته بود كه بازي اش 
خوب است، هرچند تپق هايي مي زند؛ »ولي بايد تبريك 
گفت كه بهترين كارگردان ايران اســت. به روي صحنه 
آوردن چشم به راه گودو كار آساني نيست. اگر اين نمايشنامه 
به دست كارگردان بي استعداد و بي سوادي مي افتاد يكي از 

خسته كننده ترين نمايش هاي روزگار مي شد«.
جالل آل احمد نيز كه به نقدهــاي تند و تيزش معروف 
بود درباره اين نمايش با تأكيد بر اين كه؛ بار اول اســت 
كه مي بينم يك نمايشنامه فرهنگي در تهران فهميده 
و موفق اجرا مي شود، نوشت: »نكته آخر درباره تحرك 
قرص رشيدي كه عين ميخي مدام روي صحنه كوبيده 
مي شــد و چه فرز. و چه چاالك. در تن سكون »بكت« 
چنان جاني نهاده بود كه توقع من زياد شد و گفتم چرا 
كاله آفتابي )كولونيال( ســر »پوتزو« نگذاشــته؟ مگر 
نمي دانست كه دارد در دنياي فقرزده ما بازي مي كند و 
به فارسي و مگر حق نداريم برداشت صريح خودمان را از 
يك بازي به صورت عرضه داشت جديدي از ابزار و دكور 
طرح كنيم؟ به هر صورت آن چكمه و شالق آن كاله را 
كم داشت و از رشيدي برازنده است كه »رشيد«تر باشد«.

البته رشيدي با اين تلقي آل احمد مخالف بود و معتقد بود 
كه برداشت سياسي او از كار تلقي خودش بوده است، با 
اين همه از اينكه منتقد سختگيري چون آل احمد از كار 

استقبال كرده راضي بود.
ايرج زهري و اســالم كاظميه هم دربــاره اجراي اين 
نمايش نقدهايي نوشتند كه نشان مي داد گروه اجرايي 
توانسته اند به خوبي از پس اجرا بربيايند. نمايش قرار بود 
15 روز روي صحنه باشد اما از آنجايي كه سالن يك ماه 
در دست گروه بود تصميم گرفتند به جاي نمايش ديگر 
همين اجرا را ادامه دهند. كار بعد از آن در جشــن هنر 
شيراز نيز به صحنه رفت. اجرايي كه مورد توجه گروه هاي 
اروپايي قــرار گرفت و به اين ترتيب نخســتين نمايش 

ابزورد در ايران سربلند از اجرا خارج شد.

  امیر حمیدي نويد     �������������������������������������������������������������������������������������������
در سال1347 نخستين محموله خودروهاي دايان فرانسوي به ايران رسيد. ايراني ها 
نام دايان فرانســوي را »ژيان« گذاشتند. ژيان ماشــين ارزاني بود و هر ژيان سواري 
طبيعتا بي پول. ژيان سوژه هميشگي كاريكاتوريست ها نيز بود؛ شتابش كم بود و در 
سربااليي ها به مشكل مي خورد؛ اما لذت سواري گرفتن از آن با كمك فنرهاي بزرگ و 
ترمز دستي كنار فرمان كه كشيدن گاه و بي گاه آن موجب خنده و هيجان سرنشيان 
عقبي مي شد، تجربه اي نبود كه بشــود به راحتي از كنارش گذشت. توليد ايراني اين 
خودرو در شركت سهامي سيتروئن ايران )ســايپاي كنوني( آغاز و مدل هاي »ژيان 
مهاري« و »ژيــان پيكاب« )وانت اتــاق دار( روانه بازار 
مصرف شد. اين وسيله خيلي زود 
به عنوان وسيله اي براي كسب 
و كار راننده هــاي كم بضاعت 
دراطراف بازار تهران به كار 
گرفته شد. ژيان در واقع 
رقيب پيكان 
بود كه 

در ايران خودرو توليد و عرضه مي شــد. اين خودرو در نخستين عرضه با نرخ 12هزار 
تومان قيمت گذاري شــد و توانســت در مقابل پيكان 17هزار توماني بازار خودروي 
دهه 40 را به زير چرخ هايش بگيرد و در همان ســال ها بود كه هر كسي مي توانست 
با پرداخت 1500تومان پيش قسط، در دفتر يكي از نمايندگي هاي فروش در خيابان 
فردوسي شمالي ژيان ســوار شــود. و اينگونه بود كه خيلي ها توانستند لذت داشتن 
ماشين شخصي را بچشــند، هر چند تعدادي از هنرمندان چهره آن زمان كه توانايي 
خريد ماشين هاي آمريكايي داشــتند ژيان را براي سوار شدن انتخاب كردند تا شايد 
بيشتر به چشم بيايند.  ژيان در 3رنگ زرد، سبزلجني و قرمزگوجه اي عرضه مي شد كه 
رنگ قرمز آن در بين جوان ها عالقه مندان بيشتري پيدا كرد. سيتروئن كه توليد اين 
نوع اتومبيل را در سال1967 شروع كرده بود، در سال1983 پايان داد و در ايران هم از 
همان حوالي سال هاي بعد از انقالب ژيان به دليل توليد نشدن و اقتصادي نبودن خريد 
دست دوم آن از چرخه مصرف خارج شد. ژياني كه به سرعت محبوب شده بود به همان 
سرعت هم كنار گذاشته شد و ذكرش كه سر از شوخي هاي كوچه بازاري سر درآورده 
بود براي هميشه ماندگار شد.  در جامعه ايراني شايد كمتر بتوان تكه كالمي را يافت كه 
يك وسيله چهارچرخ در تعيين شكل روابط خانوادگي نقش داشته باشد. ژيان ماشيني 
بود كه اين كار را به خوبي ايفا كرد. اين خودروي كــم خرج و كم مصرف كه در اواخر 
1340شمسي وارد بازار خودروي ايران شده بود خيلي زودتوانست در بين قشر متوسط 
به پايين جامعه طرفداراني براي خود دست و پا كند؛ و در كمتر محفلي امكان داشت با 
ژيان سوارها شوخي نكنند؛ كه معروف ترين آن همين بود كه مي گفتند »ژيان ماشين 
نميشه، باجناق فاميل« كه اشاره اي ضمني داشت به اختالف طبقاتي و نشان دهنده 

شكل و شمايل رفت وآمدها بين خانواده ها در جامعه شهري آن زمان نيز بود.

حسنا مرادي�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
»تون« شهري با قدمت چندهزارســاله در خراسان بود كه از پس ســال ها »فردوس« نام 
گرفت. بيشتر خانه هاي شــهر خشتي بودند و سقفي گنبدي داشــتند. اگر چه كه فردوس 
رونق چندصد سال قبل خود را نداشت اما شهري آباد بود؛ بيش از 10 هزار نفر در آن زندگي 
مي كردند و شغل بيشترشان هم كشاورزي بود. 70كيلومتر دورتر، در شرق فردوس، منطقه 
خوش آب وهواي دشت بياض قرار داشت؛ منطقه اي پر از مزارع و باغ هاي سرسبز با چندين 
روســتاي پرجمعيت مانند روستاهاي دشــت بياض، خضري و ميم . روز شنبه نهم شهريور 
1347، ساعت دو و هفده دقيقه بعدازظهر، ناگهان زمين در دشت بياض لرزيد. بيشتر مردم 
در خانه هايشان بودند و مشغول استراحت پس از ناهار. بزرگاي زمين لرزه حدود 7/1 ريشتر 
بود و تا شعاع600كيلومتري، در يزد، سمنان، بجنورد و بادغيس افغانستان هم حس شد. در 
روستاي دشت بياض همه خانه ها خراب شدند و 1230 نفر از 1670 نفر سكنه روستا از دنيا 
رفتند. در شهر كاخك هم، همه شهر جز چند خانه نوساز فروريخت و 1379نفر از ساكنان شهر 
زير آوارها جان باختند. با اينكه شهر فردوس فاصله چنداني از دشت بياض نداشت، اما آسيب 
كمي به اين شهر وارد شده بود. براي همين مردم بسياري از مجروحان زلزله را به بيمارستان 
فردوس بردند. بيست  ويك ساعت بعد، كمي پيش از ظهر، زلزله ديگري با بزرگاي 6/4 ريشتر 
منطقه را لرزاند. اين بار كانون زلزله در نزديكي فردوس بود. بسياري از بناهاي شهر باستاني تون 
ويران شدند. حتي خانه هاي خشتي جديدتر فردوس هم با خاك يكسان شد. بيمارستان شهر 
هم در اين زلزله تخريب شد و مجروحاني كه از زلزله دشت بياض جان سالم به در برده بودند، 
در زلزله فردوس از دنيا رفتند. در اين دو زمين لرزه حدود 12هزار خانه خراب شد و 70هزار 
نفر بي خانمان شدند. آمارها تعداد كشته ها را از 7هزار تا 12هزار نفر نقل كرده اند. پس از زلزله، 
محمدرضا و فرح پهلوي خيلي زود خود را به منطقه رساندند و گشتي يك روزه در منطقه زدند. 
بعد از آنها هم نخست وزير وقت، هويدا، به منطقه سر زد. بعد از بازديد و رفتن آنها از منطقه، 
هياهوها خوابيد و جمعيت شيروخورشــيد هم ديگر كار خاصي در آنجا نكرد. اما گروه هاي 
مردمي خود را از مناطق مختلف به فردوس رســاندند. شهيدبهشتي در آلمان از مسلمانان 
مركز اسالمي هامبورگ 43هزار مارك كمك جمع كرد و براي زلزله زدگان فرستاد. گروهي 
از بازاري ها و طالب مشهد با كمك هاي مردمي فراوان به آنجا آمدند و يك ماه ونيم در منطقه 

ماندند. بسياري از مراجع تقليد كمك هاي نقدي براي زلزله زدگان فرستادند. در روزهاي بعد 
گروهي 50 نفره از پزشكان و جراحان دانشگاه تهران و دانشگاه ملي )شهيد بهشتي فعلي( براي 
امدادرساني به مردم اين منطقه، با هواپيما به مشهد رفتند، اما مسئوالن اجازه ندادند آنها به 
فردوس بروند و آنها را به تهران برگرداندند. در سال هاي بعد، شهردار وقت فردوس دستور داد 
كه تمامي قسمت هاي آسيب ديده از زلزله تخريب شوند. همه محله هاي شهر قديمي فردوس 
با خاك يكسان شدند. تنها مردم محله سردشت اجازه ندادند كسي آن محله را خراب كند و 
خودشان محله را بازسازي كردند. از شهر باستاني تون، تنها چند تك بنا به جا ماند با زمين هاي 
خالي و صاف شده اطرافشان. شهر جديد فردوس هم، در شرق شهر قديمي از نو ساخته شد. 

عده اي از مردم هم كمي دورتر رفتند و شهر اسالميه را ساختند كه تا به امروز برپاست.

  سعید برآبادي      ���������������������������������������������������������������������������������������������
 حوالي سال هاي1345، شمس پهلوي، بيماري آســم را بهانه اي كرد تا براي خود در 
ييالقات تهران كاخي استثنايي بسازد. او عاشق تجمالت بود، آنچنان در بازي قدرت 
غرق نشده بود كه از عالقه اش به طال و مرواريد و ديگر زيورآالت شاهانه فاصله بگيرد. 
معماري كه كاخ شــمس را برايش طراحي كرد اين عطش به زيورآالت را خوب درك 
كرده بود، زمانه هم زمانه معماراني چون رايت بود كه هر آنچه را در ذهن مي پروراندند 
به كاغذ و از آنجا به محيط واقعي مي بردند، فارغ از اينكه چنين ايده اي آيا اصال ساخته 
مي شود و اگر ساخته شود، چقدر هزينه برمي دارد. كاخ مرواريد در چنين دوراني از قلم 
ويليام وسلي پيترز تراويد؛ معماري اهل محاسبه و رياضيات كه از سويي داماد فرانك لويد 
رايت آمريكايي بود و از سوي ديگر، يكي از دختران فراري استالين را به همسري گرفته 
بود. بعدها به مناسبت هايي از وســلي پيترز خواهيم گفت اما آنچه اينجا و در معماري 
كاخ مرواريد اهميت دارد كشف معماري ارگانيك براي نخستين بار در تاريخ ايران است. 
عالقه شمس به تجمالت، دست طراح را باز گذاشته بود تا ايده مركزي كاخ را به شكل 
سفره ماهي اي طراحي كند كه در دل يك صدف گرفتار شده و صاحب آن، مرواريد اين 
كاخ يعني خواهر شاه است! با چنين اتودي، بنياد فرانك لويد رايت يك ميليون دالر پول 
وسط گذاشت تا در مهرشهر كرج كه هوايي مفرح و باغاتي فراوان داشت، كاخ پا بگيرد. 
نماينده اين بنياد معتبر معماري در ايران، گروه معماري نظام عامري، كمال كمونه و 
خسروي بودند؛ سه گانه اي كم نظير در معماري ايران كه از آنها نيز بعدها بيشتر خواهيم 
گفت. ساخت كاخ 2سال طول كشيد چرا كه بنياد رايت نيازمند تطبيق ايده هاي معمارانه 
طرح با فضاسازي باغ ايراني بود و از سوي ديگر دكوراسيون داخلي كاخ بايد در ايتاليا 
ساخته و به كشور ارسال مي شد. در شماره 23 اكتبر 1972، روزنامه »سانفرانسيسكو 
كرانيكال« در گزارشي از پرداخت هزينه هاي سنگين به شركت هاي آمريكايي به منظور 
خريد دكوراسيون داخلي كاخ شمس پهلوي پرده برداشت: »طي سه هفته آينده شركت 

مبل سازي وسترن كانزاكت فانتزي ترين و درعين حال پربهاترين سفارش مبل را كه بالغ 
بر يك و نيم ميليون دالر شده جهت كاخ اختصاصي 88 اتاقه واالحضرت شمس پهلوي 
خواهر شاه ارسال خواهد كرد. نكته حائز اهميت و به مراتب محسور كننده و غيرمنطقي 
اين است كه از بابت خريد قالي بافت آمريكا جهت مفروش كردن كاخ مذكور به شركت 
قالي پروين معادل 100هزار دالر قالي سفارش داده شده است كه اين اقدام آدم را به ياد 
ضرب المثل معروف فارسي »زيره به كرمان بردن« مي اندازد«. در نهايت در سال1347 
و بعد از 2سال، كاخ مرواريد به بهره برداري رسيد و به خاطر حضور شمس در اين منطقه 
از كرج، نام قديمي آن را به مهرشهر تغيير دادند. كاخ مرواريد اما سرانجام خوبي نداشت؛ 
پس از انقالب در سال1363، مصادره شد و در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفت و تا 
سال1393 كه ثبت ملي شد و به فهرست سازمان ميراث فرهنگي پيوست، تقريبا به 

ويرانه اي بدل شده بود.

جنگسون
   شروان امیرزاده     �����������������������������������������������������������������������������������������������������

 هفته نامه توفيق به خاطر جنگ طلبي هاي رئيس جمهور آمريكا، ليندون جانســون،
به او لقب »جنگسون« مي دهد.

 )توفيق؛ 7 آبان 1347(

فکاهی

زلزله فردوس قسمت زيادي از شهر تاريخي تون را خراب كرد
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محمد مقدسي    ���������������������������������������������������������������������������
 اولين جلسه عمومي كانون نويسندگان ايران روز پنجشنبه سي ام 
آبان 1347 در تاالر قندريز تهران برگزار شد. در اين جلسه محمود 
اعتمادزاده، اسماعيل نوري عالء، هوشنگ وزيري، هوشنگ گلشيري، 
شهرنوش پارسايي و سياوش كســرايي سخنراني كردند. اين اولين 
حركت جدي كانون براي حركت به ســمت تشکيالت صنفي بود. 
در سال1345 فشار و اختناق بر نويســندگان افزايش يافته بود. به 
دستور دولت، تمام ناشــران بايد كتاب هاي خود را پيش از انتشار 
به اداره نشــر در وزارت فرهنگ و هنر ارائه مي دادند. براي رفع فشار 

از نويسندگان و لغو سانسور به دعوت جالل آل احمد و غالمحسين 
ساعدي جمعي گرد آمدند و حتي با نخست وزير وقت، هويدا ديدار 
كردند؛ اما نتيجه اي دلخواه از اين ديدار حاصل نشــد. از طرف ديگر 
دولت در زمستان سال 1346 براي متحدالفکر كردن اهل قلم و در 
اختيار داشــتن اوضاع فرهنگ و هنر، خبر تشکيل نخستين كنگره 
نويسندگان و شاعران را منتشر كرد. اما 9 تن از نويسندگان در واكنش 
به اين خبر بيانيه  اي با عنوان »بيانيه درباره كنگره نويســندگان« 
منتشر و هرگونه كنگره دولتي را تحريم كردند. در اين بيانيه بر اصل 
آزادي بيان و مخالفت با سانسور تأكيد شده بود. سرانجام پس از حدود 

يك سال بحث و گفت وگو در فروردين سال 1347 با صدور منشور 
»درباره يك ضرورت« و با تصويب آيين نامه كانون در مجمع عمومي 
كانون نويسندگان ايران تشکيل شد. اساسي ترين اهداف كانون دفاع 
از آزادي بيان و دفاع از منافع صنفي اهل قلم اعالم شد. هر چند در 
منشور اوليه به مخالفت علني با حکومت پرداخته نشده بود، اما سندي 
از مقاومت اهل قلم در برابر سانسور و اختناق بود. از همين رو دولت 
كانون نويسندگان را به رسميت نشناخت و از تشکيل جلسه هاي آن 
جلوگيري كرد و تنها چند جلســه محدود در خانه جالل آل احمد و 

به آذين و بهرام بيضايي تشکيل شد.

نخستين كنگره كانون نويسندگان براي 
مقابله با سانسور گسترده تشکيل شد

نويسندگان  متحد شدند

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

نمازي و نخستين پيوند هاي شيرازي 
پيوند كليه براي نخستين بار در ايران انجام شد

فقر، دشمن  خوشبختي است
 خالق »ماهي سياه كوچولو« غرق شد

خانه شكوه 
باشگاه پرسپوليس، در سال 1347با پيوستن بازيکنان شاهين، 

هويت تازه اي گرفت و بعدها به يکي از بزرگ ترين باشگاه هاي آسيا 
تبديل شد

همه شاعران زير يك سقف
شب هاي شعر خوشه كه در سال1347 در تهران برگزار مي شود مهم ترين گردهمايي 

شاعران نوگرا از آغاز تا آن زمان است

يك سال، يك خبر

وانكاوی معاصر ر

ادبياتورزش

سوداي »ژاپن دوم«
برخي از »معجزه اقتصادي ايران« حرف مي زنند 

اقتصاد 

 عليرضا احمدي ����������������������������������������������������������������������������
در ابتداي ســال1347 حوزه پيراموني ايران همچنان آبستن حوادث 
بسياري بود؛ اعراب هنوز در شوك شکست خرداد سال گذشته از رژيم 
صهيونيستي بودند، آشوب ها در پاكســتان، اين كشور را در وضعيت 
وخيمي قرار داده بود و تركيه نيز اوضاع بهتري نداشت و شاهد تحركات 
نظاميان در قدرت بود. در چنين وضعيتي شرايط سياسي- اقتصادي 
ايران در مسير ثبات نسبي حركت مي كرد، تا جايي كه برخي از »معجزه 
اقتصادي ايران« و »ژاپن دوم« صحبت به ميان مي آوردند. شاه از يك 
سو مشغول رايزني با كنسرسيوم براي افزايش 10درصدي توليد نفت 
بود و ازســوي ديگر به پيامدهاي خروج انگلســتان از خيلج فارس و 

موضوع شيخ نشين ها و بحرين مي انديشيد.
فروردين 1347 با آغاز به كار يك كارخانه شيشه سازي در شهر صنعتي 
البرز قزوين در پنجمين روز اين ماه شروع شــد. چند روز بعد قيمت 
اتومبيل هاي وارداتي نســبت به ســال قبل 25درصد افزايش يافت. 
در ارديبهشت نيز اعالم شــد ايران و كنسرسيوم نفتي به توافق كامل 
رسيده اند و درآمدهاي نفتي ايران افزايش مي يابد. ازسوي ديگر ايران 
مشغول افزايش دادوســتد با كشورهاي بلوك شــرق بود؛ خردادماه 
ايران از چکسلواكي ماشــين آالت وارد كرد و يك ماه بعد، يك كشتي 

11هزارتني از لهستان خريداري شد. خريد كشــتي ادامه يافت و در 
مرداد ايران از آلمان 6كشتي بزرگ تجارتي خريد.

در پاييز 1347و همزمان با سفر مجدد شاه و فرح به شوروي، كارخانه 
ايران ناسيونال با 50ميليون ليره موتور هيلمن را از انگلستان خريداري 
كرد و در داخل نيز اراضي جاده قم »ملي« اعالم شــد. در 14آبان هم 
اليحه انتشار اوراق قرضه به تصويب رسيد و چند روز بعد نيز ظرفيت 
كارخانه ذوب آهن به 5ميليون تن افزايــش يافت. درآخرين ماه پاييز، 
كابينه شــاهد تغييرات اقتصادي بود؛ مهدي ســميعي رئيس بانك 
مركزي، مديرعامل سازمان برنامه شد و خداداد فرمانفرمائيان به رياست 
بانك مركزي رسيد. چند روز بعد حقوق وظيفه بگيران افزايش يافت 
و از حداقل 40تومان به 300تومان رسيد. در نخستين ماه از زمستان 
1347قيمت آپارتمان هاي دولتي تعيين و حداقل متري 300تومان 
و حداكثر متري 600تومان قيمت گذاري شــد. در 21بهمن نيز يك 
قرارداد در زمينه صدور گازمايع به ميزان ساالنه 240هزارتن به ژاپن 
بين دوكشور به امضا رسيد. اسفندماه نيز با 3خبر مهم همراه بود؛ يك 
كنسرسيوم آلماني برنده مناقصه ساخت كارخانه آلومينيوم در ايران 
شد، كارخانه تلفن سازي ايران در شيراز آغاز به كار كرد و ايران و فرانسه 

براي استخراج اورانيوم قرارداد بستند.

 

آوانگارد كاتوزيان؛ تحولي در تبليغات و گرافيك ايران
آژانس تبليغاتي آوانگارد در سال 1347 تاسيس شد

   ارغوان محبي �������������������������������������������������������������������
تحول عمده و ماندگاري در راه بــود؛ نوآوري هاي تأثيرگذار از 
هنرمندي متفاوت. بيشتر آگهي هاي تبليغاتي در سال هاي پاياني 
اين دهه، در تسخير نقاشان تبليغاتي و بازاريان بود و سادگي و 
خالقيت هاي جديد، جايي در اين عرصه نداشت. از سوي ديگر 
جايگاه آژانس هاي تبليغاتي مطرح در دهه هاي 1330 و1340 
نيز روبه افول بود. فاصله سال هاي1347 تا 1350 دوره اي بود 
كه اندك مؤسسه تبليغاتي جريان ساز و متفاوتي وجود داشت 
و تبليغات نوين هنوز جايگاه خودش را به دســت نياورده بود. 
كامران كاتوزيان تحصيل كرده آمريکا بود و كار تبليغات براي او 
از 1343 آغاز شد. او در سال1347 همراه با »منوچهر مستوفي« 
آژانس تبليغاتي »آوانگارد« را بنيان نهاد. محل اين مؤسسه در 
خانه كاتوزيان بود. او خود در كتاب زندگي نامه اش سال نخست 
فعاليت را چنين روايت مي كند:»  نه پولي داشتيم نه جايي. خانه 
من در پاليزي بود و يك تراس داشــت كه آن را تبديل به دفتر 
كارمان كرديم. اسمش را هم گذاشتيم آوانگارد. ما تا 3 صبح كار 
مي كرديم و شعار مي نوشتيم. آن  موقع با لتراست كار مي كرديم، 
اين امکانات امروزي نبود. وقتي مي خواســتيم يك متن كامل 
را بنويسيم با لتراست نمي شد ، بايد تايپ  مي شد و يك جوري 
مي چسبانديم كه مثال حروف چيني شــده. اتفاق هاي جالبي 
هم در آن دفتر مي افتاد. مثال كار تمام شده بود و يك دفعه يك 
تکه برف از روي ايرانيت كه به عنوان سقف دفترمان بود مي افتاد 
وسط كار! دوباره بايد يك كار ديگري مي ساختيم و مثل امروز 
AEG نبود كه يك پرينت ديگــر از كار بگيريم.« تبليغ براي
سرآغاز كار براي آنها بود. اين كارها باعث شد تا اين تشکيالت 
جان تازه اي بگيرد و وســعت كارهاي بعدي باعث جابه جايي 
آوانگارد به ساختماني بزرگ تر در خيابان روزولت )شهيد مفتح( 
شد. نام آوانگارد بزرگ شده بود و شركت ها و كاالهاي مختلف 

در تقاضا و انتظار راهکارهــاي تبليغاتي اين دو نفربودند. مکان 
سوم و گسترده تر در خيابان قائم مقام )شــاه عباس( بود. حاال 
ديگر آوانگارد يکــي از تأثيرگذارترين و نام دارترين آژانس هاي 
دهه1350 بود. در كنار كارهاي چاپــي، تبليغات در تلويزيون 
بخش ديگــري از فعاليت هاي آنها بود. آنچــه در طراحي هاي 
آوانگارد به وضوح ديده مي شد استفاده از رنگ قرمز به شکل نقطه 
بود. اين كار قيمت  چاپ را نيز به دليل دورنگ بودن كار بيشتر 
مي كرد. منوچهر مستوفي )مؤسس دوم آوانگارد( در يادداشتي 
به تاريخ پنجم مهرماه1390 مي نويسد:  » ما معتقد بوديم كه نبايد 
به مخاطب دروغ بگوييم، نبايد غلو كنيم بايد حرف تازه بزنيم. 
حرفي بزنيم كه به نوعي اثر اساسي و كمك كننده در رشد ذهني 
و فرهنگي مخاطب داشته باشد. من نقش و حضور آقاي كاتوزيان 
را در كارها بسيار باال مي دانم. چون فکر مي كنم اگر كامران نبود 
آوانگارد، آوانگارد نمي شد و اگر من هم نقشي در آن تشکيالت 
نداشتم، آوانگارد نمي شــد. ما 2 نفر با دو نوع تخصص يا عالئق 

دروني كامال مکمل هم شده بوديم.«
كاتوزيان به دنبال ساختارشــکني و خلق قالب هاي جديد در 
تبليغات بود. از مشــخصه هاي كاري آوانگارد استفاده بيشتر 
از عکس در آگهي ها بود كه خروجي ايــن كارها، آنها را از ديگر 

آژانس ها متمايز مي كرد. و اما همان شعارهاي معروفي كه آنها 
را تا بامداد بيدار نگه  مي داشت؛ جمله يا متني براي كنجکاوي 
مخاطب و بيننده، ديگر مشخصه ويژه آوانگارد بود. جواد مجابي 
در كتاب »نود ســال نوآوري در هنر تجســمي ايران« درباره 
كاتوزيان مي نويسد: »او با نگاهي نو به كاركرد آگهي هاي تجاري 
و صنعتي توانست در اعتالي اين ابزار ارتباطي فراگير در جامعه 
ايران، توفيق يابد.« محسن ميرزايي نيز در يادداشتي مي نويسد: 
»من به عنوان كسي كه 63سال است در اين حرفه هستم آقاي 
كاتوزيان و آوانگارد را در تبليغات ايران يکي از ستون ها مي دانم 
كه باعث تحول شد.« اين آژانس عمري حدودا 10ساله داشت، اما 
تأثير بسياري بر تبليغات و طراحي  گرافيك ايران گذاشت. پس از 
پيروزي انقالب و تعطيلي اين دفتر، كاتوزيان براي مدتي از ايران 
خارج شد. سپس مجددا به كشور بازگشت و به  اتفاق خانم رادپي 
شركت تبليغاتي »كارپي« را تاسيس كرد. اين مؤسسه جديد 
طي ســال هاي 1365تا 1375با طراحي و نصب بيلبوردهاي 
تبليغاتي در ســطح تهران، چهره اي تازه به شهر بخشيد. براي 
مطالعه بيشتر درباره اين مؤسسه و مؤسسان آن، به كتاب »در 
ستايش 70سالگي كامران كاتوزيان« به كوشش امراهلل فرهادي 

مي توان رجوع كرد.

معراج قنبري

   احسان بهرام غفاري   �������������������������������������������������������������������
در تاريخ بيستم آبان ماه ســال1347، براي نخستين بار در ايران با 
يك عمل 7ساعته، پيوند كليه در بيمارستان نمازي شيراز صورت 
گرفت و كليه يك جوان 24ســاله به زني 27ســاله پيوند زده شد. 
دكتر سنادي زاده و دكتر مهربان سميعي اين عمل را انجام دادند. 
اين پيوند از ساعت 7.30 صبح تا 2بعدازظهر به درازا انجاميد. چون 
براي نخستين بار در ايران چنين عملي صورت مي گرفت، به گزارش 
خبرنگار روزنامه اطالعات كه در مکان حضور داشت جو خاصي بر 
بيمارستان حاكم بود. گروهي از استادان دانشگاه پهلوي )شيراز(، 

پزشــکان، جراحان و كاركنان بيمارســتان نمازي شيراز و حتي 
بيماراني كه از اين عمل باخبر شده بودند همگي منتظر خبر بودند تا 
ببينند چه اتفاقي براي دو بيمار خواهد افتاد. با باز شدن درهاي اتاق 
عمل و موفقيت آميز خوانده شدن اين عمل، موج شادي بيمارستان 
را گرفت و اين عمل به عنوان يکي از موفقيت هاي درخشان كارنامه 
پزشکي كشور ثبت شد. طبق گزارش هاي بعدي، گيرنده كليه كه 
نام او مهري ســهرابي و مادر 5فرزند بود و  دهنده كليه كه از اقوام 
او بود، پس از اين عمل وضعيت جســماني خوب و رضايت بخشي 

پيدا كردند.

جمال رهنمايي ����������������������������������������������������������������������������

معلم 29ساله تبريزي در شهريور ماه 1346 و يك ماه پس از انتشار 
اثر ماندگار و جهاني »ماهي ســياه كوچولو« چون شنا بلد نبود، 
در رود ارس غرق شد. صمد بهرنگي، قصه ســراي ايراني، يکي از 
مهم ترين نويسندگان داستان براي كودكان و نوجوانان بود كه با 
طبعي لطيف و درك عميق از محروميت و فقركودكاني كه خودش 

يکي از آنها بود، آثار جاوداني خلق كرد.
قصه »يك هلو، هزار هلو«ي صمد بهرنگي و آب و تاب ماجراي گاز 
زدن نوبتي هلوي آبدار باغ اربابي كه از پرواز به مقصد مراسم جشن 
تولد ارباب جامانده و نصيب دو كودك روستايي شده، چنان واقعي 
اســت كه مي توان گمان برد خود صمد در كودكــي به باغ اربابي 
ناخنك مي زده و قصه دو پسر روستايي خاطره خود صمد و احواالت 

اوست كه هلوي باغ اربابي را با چنان لذتي خورده است.
داستان هاي صمد بهرنگي به كوشش نويسندگان نامدار و خبره تري 
مانند جالل آل احمد و غالمحسين ساعدي و وزير فرهنگ و علوم 
وقت در آســتانه جهاني شــدن بود ولي مخالفت هاي او با تغيير 
در داستان ها، خودش و ناشــر را از درآمدهاي هنگفت و شهرت 

بين المللي بي نصيب كرد.
صمد بهرنگي، عضو رسمي هيچ گروه و حزبي نبود اما داستان هاي 
او در بين گروه هاي چپگراي وقت دســت به دست مي گشت و بر 
آنها تفاسير اجتماعي و سياســي متعددي نگاشته مي شد. صمد 
اما همچنان معلم باقي ماند و در تهيدستي زندگي كرد و از زادگاه 
پدري كه به دنبال كار به سفر رفت و هيچ گاه برنگشت، خارج نشد.

»اريك برن« براي بيان چگونگي هدف گذاري ما در زندگي از مثال 
ترسيم تابلوي آينده استفاده كرده است؛ تابلويي كه ما در كودكي و 
به وسعت و نگاه شرايط كودكي آن را در ذهن خود به تصويركشيده 
و تا پايان زندگي آن  رؤيا و خيال كودكي را دنبال مي كنيم. او باور 
دارد اهداف و چشم انداز آرزوهاي آدمي در زمان كودكي به صورت 

يك تابلوي نقاشي تصوير مي شود و ما تا پايان عمر در همين قاب 
تصوير و آرزوي رسيدن به آن حركت مي كنيم.

كودك فقير آذربايجاني كه با غصه نان و حســرت خوردن هلوي 
باغ اربابي بزرگ شده، همه آنچه نويسندگان مشهور و باتجربه از 
استعداد شگرف او در داستان سرايي و قصه گويي مي بينند، درون 
باور نداشته و از خودش نمي داند. قصه تابلوي رؤياهاي او، زندگي 
كردن بدون غم نان در همان زادگاه پدري اســت هرچند قلمش 

توانايي تسخير قلب هايي را در سراسر دنيا دارد.

  جواد نصرتي    ������������������������������������������������������������������������������������������������������
باشگاهي كه از سوي بســياري بزرگ ترين باشگاه فوتبال آســيا خوانده مي شود، در 
روزهاي آغازينش هيچ ربطي به فوتبال نداشت و بزرگ ترين دلمشغولي اش بولينگ 

بود.
علي عبده كه در آمريکا سابقه فعاليت در رشته بوكس داشت، بعد از بازگشت به ايران 
باشگاهي تاسيس كرد كه سالن بولينگش با نام عبده در تاريخ تهران ماندگار شد و ديگر 
رشته هاي مهمش بسکتبال و واليبال بودند. تيم فوتبال پرسپوليس، در آن سال ها در 
دسته هاي پايين تر كامال معمولي و بدون فروغ بود. بدون هوادار و ستاره، كسي انتظار 
خاصي از اين تيم نداشت تا اينکه روح شــاهين و محبوبيت عظيم آن در جامعه، بعد 
از انحالل جنجالي اش به پرسپوليس ناشناس دميده شد. امير مسعود برومند و پرويز 
دهداري، ستارگان شاهين را به پرسپوليس آوردند و تاريخ به روايت سرخ هاي تهران، 
از سال1347 شروع شد. پرســپوليس، با هويت جديد و هواداران جديد، قطب جديد 
فوتبال ايران شد و به موازات قهرماني در مسابقات داخلي، هواداران بيشتري يافت و در 

كنار همه اينها، رقابت تاريخي و سنتي با تاج را شروع كرد.
بعد از انقالب، پرســپوليس برای مدتی به پيروزي تغيير نام داد امــا تيم با هر نامي، 
همچنان معشوق ميليون ها ايراني بود. چند نسل از هواداران فوتبال يا تا سرحد مرگ 

عاشق اين تيم بوده اند يا از آن تنفر داشته اند.

  مرتضي كاردر  ������������������������������������������������������������
شايد زماني كه اندك شمار شاعراني در تشييع نيما يوشيج 
شركت كردند و تشييع او بازتاب مختصري در مطبوعات 
داشــت، كمتر كســي باور مي كرد كمتر از 10 سال بعد 
شب هاي شعري برگزار  شود كه بيشتر شركت كنندگانش 
را شاعران نوگرا تشکيل  دهند. اما شعر نو در دهه 40 چنان 
شتابي گرفت و شمار شاعران و حلقه ها و جريان هاي تازه 
آن قدر زياد شــد كه حتي گردآوردن همه آنها ذيل يك 

عنوان دشوار مي نمود.
شب هاي شعر خوشــه كه از 24 تا 28 شــهريور1347 
در باشــگاه شــهرداري در خيابان صفي علي شاه برگزار 
شد و نزديك به 50 شــاعر آنجا شعر خواندند، مهم ترين 
گردهمايي شــاعران نو تا آن زمان بــود و هنوز هم يکي 

از تأثيرگذارترين اتفاق هاي تاريخ شعر نو فارسي است.
شب هاي شعر خوشه تصويري كامل از وضعيت شعر امروز 
ايران به دست مي دهد. از منوچهر شيباني و نادر نادرپور و 
مهدي اخوان ثالث و اسماعيل شاهرودي در شب هاي شعر 
حاضرند تا فريدون مشيري و منوچهر آتشي و اسماعيل 
نوري عال و احمدرضا احمدي و يداهلل رؤيايي و... به عبارتي 
همه جريان ها و گرايش هاي شعر نو فارسي در شب هاي 
شعر خوشه نمايندگاني دارند. شب هاي شعر خوشه شاعران 
جواني را نيز براي نخستين  بار به شعر امروز معرفي مي كند؛ 
مثل محمدعلي بهمني و اصغر واقدي و محمود سجادي و 
محمدجواد محبت. شب هاي شعر خوشه تا سال ها رواديد 
ورود بســياري از شاعران به دنياي شــاعري است، حتي 
شاعراني كه در سال هاي بعد شعر آزاد را كنار مي گذارند، 

همچنان به حضور خود در شب شعر خوشه مي بالند.
شب هاي شعر خوشــه مجموعه اي است از شعرخواني و 
سخنراني )احمد شــاملو، رضا براهني و...( و نمايش )در 
انتظار گودو كه آن زمان به درستي »چشم به  راه گودو« 
خوانده مي شد به كارگرداني داوود رشيدي( و نمايشگاه 

نقاشي )منصوره حسيني و اردشير محصص(.

احمد شــاملو دبير بخش شــعر مجله خوشــه است و 
اصلي ترين عامل برگزاري شب هاي شعر خوشه. اما نقش 
شــاملو را نمي توان فقط به دبير بخش شعر مجله اي كه 
شاعران را گردآورده و شب هاي شعري برگزار كرده است، 
محدود كرد. او يکي از مهم ترين شاعران پس از نيما يوشيج 
است و آغازگر شعري كه سپيد يا شاملويي نام دارد اما در 

حقيقت رهبري جريان شعر را پس از نيما به عهده  دارد. 
در دهه40 مهدي اخوان ثالث در مقام شــاعري كه شعر 
نيمايي و ديدگاه هاي او را بســط و تبيين مي كند، حاضر 
است. سهراب سپهري آرام و بي حاشيه در شعر نو حركت 
مي كند. فروغ فرخــزاد همواره عصيانگــر و جنجالي تا 
ميانه هاي دهه حضور دارد، اســماعيل نوري عال به نوعي 
شــاعران جوان موج نــو را رهبري مي كنــد اما رهبری 
جريان شعر نو فارسي به عهده احمد شاملو است؛ شاعر، 
روزنامه نگار، فعال سياسي و... كه به خوبي مي تواند همه 
نقش ها را در خود به تعادل برساند و بحران رهبري شعر 

نو را حل كند.
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4صفحــه

نام آشنا 

نثر

 زبان فصيح، سالم و سرشار
متر و معياري براي نثر داستاني 

بي حاشيه و قصه گوست

علي اكبر شيرواني ����������������������������������������������������������������������������
 »شراب خام« اسماعيل فصيح سال 47هنوز خام بود اما مژده نويسنده اي 
پرطرفدار مي داد و چنين شد. فصيح كه دنياديده بود، ادبيات انگليسي 
خوانده بود، در دهه طاليي داستان نويسان آمريكا در آنجا سر كرده بود و با 
اين همه پيگير ادبيات كالسيك فارسي بود، چكيده  و ثمره كشمكش هاي 
زبان و داستان از يكصد سال قبل تا روزگار خودش بود. زبان فصيح زبان 
رمان بود و مناسب براي قصه گويي و شخصيت پردازي و بي دليل نيست 
اقبال به كارهاي او در 2دهه بعد. اما به نظر مي رســد اسماعيل فصيح يا 
ساختار رمان را خوب نمي شناخت و داستان را معادلي براي رمان گرفته 

بود يا به عامه پسندنويسي كشيده شد و حضور پررنگ مثل ها و متل ها و 
كليشه هاي زباني آن دوره مويد وجه دوم است. در هر دو، زبان فصيح سالم 
و سرشار است و گرچه خالي از بداعت هاي زباني است، متر و معياري براي 

نثر داستاني بي حاشيه و قصه گو است.
»از نخســتين چيزهايي كه به طور مشــخص يادم مانده دســت هاي 
درشت و اســتخواني باباست. دســت هاي اســتخواني بابا، باالي لوله 
المپاي چــراغ نفتي، برايــم از آبنبات، خروس قندي درســت مي كرد. 
بابا خروس قندي درســت مي كرد و مي زد ســر چوب. يادم هست، بابا 
مرا روي پاش مي نشــاند. من دست هاي بزرگ و اســتخواني و قهوه اي 

رنگ را ناز مي كردم. )مطمئن نيســتم اين قســمت را خودم يادم مانده 
يا چون از خانمجان شــنيده ام باورم شــده( اما دســت هاي استخواني 
و ســوخته بابا در مغزم مانده. رگ هاي آبي و برجســته آن دســت هاي 
الغر و سوخته و پير و چغر در مغزم مانده. هنوز ســه سالم نشده بود. از 
دست هاي اســتخواني بابا، رگ هاي برآمده آبي، و از خروس قندي هاي 
باالي لوله المپا به بعد تا حاال همه  چيز روشــن يادم هست. خانه فسقلي 
كوچه شريف را يادم هست. كوچه شــريف را كه يك سرش توي خيابان 
 فرهنگ بود و دراز و باريك پيچ مي خورد و به خيابان شاهپور مي رسيد، 

يادم هست.«

خاك راه عشق
رهي معيري در ۱۳۴۷ زندگي را بدرود 
مي گويد؛ غزل سرايي كه نماينده غزل 

عاشقانه سنتي در دوره معاصر است

  مرتضي كاردر��������������������������������������������������
 نزد بســياري همه شــعر، غــزل و همه 
غزل، عاشقانگي است و شــرح عاشقي و 
ستايش معشــوق و گاليه از جفاي او و سوز 
و گداز عاشــق در غم فــراغ و��� در ميان 
غزلسرايان عاشق روزگار ما، در چارچوب 
زيبايي شناسي شعر ســنتي، رهي معيري 
صدرنشين است� شاعري است از گذشته ها 
كه چند سال يا چند دهه يا چند سده ديرتر 
ظهور كرده و فارغ از جدال هاي كهنه و نو، 
در غزل عاشقانه سنتي كه خود را تا روزگار 
معاصر كشانده است، مي درخشد� طيف هاي 
گســترده  اي از خوانندگان شــعر فارسي 
كه هنوز شعر را به ســبك و سياق سنتي 
 دوســت دارند، در ميان معاصران رهي را

 برگزيده اند�
راه رهي از ملك الشــعرا بهــار و پروين 
اعتصامي و ديگر شاعران سنتي قبل و بعد 
از او جداســت؛ نه قصيده سراست، نه معلم 
اندرزگوي ادبيات، نه شــاعر دربار� او تغزل 
را برگزيده اســت و در همه شئون و حاالت 
شــاعري اســت تغزلي� از اين جهت فقط 

شهريار مي تواند هم ارز او باشد�
رهي ســوگوار خويش اســت و در ميان 
معاصران كســي به  انــدازه او بر خويش 
سوگواري نكرده� او از شــعر سنتي سوز و 
گداز را گرفته و استاد مرثيه خواني و گاليه 
از جفاي يار اســت� رهي طالب آملي است، 
وحشي بافقي اســت، كليم كاشاني است، 
صائب تبريزي است و ســوز عاشقانه شعر 
 همه شــاعران پيش از خود را بــه امروز 

آورده است�
زبــان رهي ســاده  اســت و عــاري از 
پيچيدگي هاي شعر سنتي� لذا هم لذت شعر 
شكوهمند فارسي را به خواننده مي دهد و 
هم او را درگير پيچيدگي هاي شــعر سنتي 
نمي كند� دستور زبان غزل هاي او به شكل 
طبيعي كالم نزديك است و مجموعه اينها 
سبب مقبوليت بيشتر شعرهاي او شده است�

شــمار غزل ها و تصنيف هاي او كه از طريق 
آواز به  گوش عموم رســيده بسيار است و 
بي ترديد دليل ديگري اســت در شهرت و 
اقبال عمومي به غزل هاي او، مثل »ياد ايام« 
و »كاروان« و »سوزد مرا، سازد مرا«، »حاصل 
عمر« و مشــهورتر از همه تصنيف جاودانه 

»شد خزان«�
بيش از50 ســال از درگذشت محمدحسن 
معيري ملقب به رهي مي گذرد و هنوز »سايه 
عمر« كه گزيده غزل هاي اوست و »ديوان 
كامل رهي معيري« مكرراً چاپ مي شــود و 

خوانندگان بسيار دارد�

 بر جگر داغي ز عشق الله رويي يافتم
در سراي دل بهشت آرزويي يافتم

عمري از سنگ حوادث سوده گشتم چون غبار
تا به امداد نسيمي ره به كويي يافتم

خاطر از آيينه صبح است روشن تر مرا
اين صفا از صحبت پاكيزه رويي يافتم

گرمي شمع شب افروز آفت پروانه شد
سوخت جانم تا حريف گرم خويي يافتم

بي تالش من غم عشق توأم در دل نشست
گنج را زير پا بي جست وجويي يافتم

تلخكامي بين كه در ميخانه دلدادگي
بود پر خون جگر هر جا سبويي يافتم

چون صبا زير زلفش هر كجا كردم گذار
يك جهان دل بسته بر هر تارمويي يافتم
ننگ رسوايي »رهي« نامم بلند آوازه كرد

خاك راه عشق گشتم آبرويي يافتم

دولت و سنت و پول نفت
شكل گيري »مركز حفظ و اشاعه موسيقي ايراني«

از قهوه خانه تا موزه
ماركو گريگوريان آثار هنرمندان قهوه خانه را خريداري و معرفي مي كند

موسيقی

تجسمی

  ندا زندي   ���������������������������������������������
نشــر »انديشــه« هرچند در حدود سال 
1330شمسي تأسيس شد، اما در دهه هاي 
40و 50 بــود كه به اوج شــكوفايي خود 
رسيد و بدل به يكي از ناشران مورد توجه 
روشــنفكران شــد. عبدالرحيم احمدي، 
كاظــم انصــاري، به آذين، كيــكاووس 
جهانــداري، عبدالعظيــم گوهرخــاي 
و محمدجعفــر محجوب مؤسســان اين 
نشــر بودند. چاپ آثاري از بزرگان ادبيات 
كالســيك جهان همچون اشــتاين بك، 
بالزاك، برشت، پوشكين، چخوف، دورانت، 
راسل، ژيد، ســوفوكل، شكسپير، گوركي 
و... و نيز بهره گيري از همــكاري مؤلفان 
و مترجمــان قــدري مانند احمــد آرام، 

اميرحسين آريان پور، باســتاني پاريزي، 
عبداهلل توكل، عبدالحســين زرين كوب و 
بســياري ديگر بود كه نام و آوازه اين نشر 
را سر زبان ها انداخت. عبدالرحيم احمدي 
خودش نويســنده و مترجم برجسته اي 
بود كه در سال1347 »زندگي گاليله« را 
براي نشر انديشه ترجمه كرد. كتاب هاي 
نشر انديشــه به رغم محتواي ارزشمند و 
نويسندگان نامدارشــان خالي از اشكال 
نبودند. بنا به گفته عبدالحســين آذرنگ، 
بي توجهي به مسائل فني از نقاط منفي نشر 
انديشه بوده اســت. در برخي منابع تاريخ 
نشــر آمده مشــكالت داخلي و مديريتي 
سبب شد تا نشر انديشه عمر كوتاهي داشته 
باشد و در دهه50 رو به افول رود، اما چاپ 

مجدد كتاب زندگي گاليله در بهار 1363 
نشان مي دهد كه اين نشر در بعد از انقالب 

نيز فعال بوده است.

يكي به نعل، يكي به ميخ
اجبار مطبوعات به همراهي با دولت

مطبوعات

 محمدناصر احدي    �������������������������������������������������������������������
دهه40 اگرچه با توسعه اقتصادي و رشد طبقه متوسط و تحصيل كرده 
همراه بــود، آزادي بيان به وضوح لكنت داشــت. در اواخر اين دهه، 
مطبوعات همچنان زير فشار بودند و مســئوالن، در قالب توصيه يا 
حتي خط و نشان كشــيدن، به روزنامه نگاران هشدار مي دادند كه 
پاي شــان را از گليم شــان درازتر نكنند. براي نمونه، 9 تير 1347، 
در نامه اي از اداره كل هشتم ســاواك به رئيس اين سازمان، چنين 
آمده است: »صبح روز يكشنبه مورخه 47/3/19 اعضاء هيأت مديره 
سنديكاي مطبوعات به نخســت وزيري احضار و توسط جناب آقاي 
نخست وزير هويدا به آنها گوشزد شده بود تا چنانچه موقعيت دولت 
را از نظر درج اخبار در جرايد درنظر نگيرند، دولت مجبور خواهد شد 
به شدت عمل بيشتري دست زده و براي اين كار از كارمندان وزارت 
اطالعات جهت سانسور روزنامه ها در دفتر خود روزنامه استفاده كند. 
با توجه به مراتب فوق، كميسيوني با شــركت اعضاء هيأت تحريريه 
روزنامه آيندگان در محل روزنامه مذكور تشكيل شد تا پيرامون آن 
بررســي و تصميم واحدي اتخاذ گردد. داريوش همايون]بنيادگذار 
آيندگان[ در اين جلســه ضمن اشــاره به مطالب فوق اظهار داشت 
اكنون 3راه در پيش داريم: مبــارزه با دولت- همراه با دولت- مبارزه 

و در عين حال همراهي با دولت. مواردي كه مورد نظر دولت است و 
بايد از درج آن در روزنامه خودداري شــود عبارتند از مطالب مربوط 
به سوژه هاي كندي- ميني ژوپ- فدراسيون شيوخ- دانشگاه- ناوگان 
شوروي- ملي كردن اراضي- كشت ديم گندم- فرهنگيان كه بايد در 
مورد درج اينگونه اخبار قبل از چاپ بررسي شود. جهانگير بهروز]از 
سهام داران روزنامه[ اضافه كرد درصورتي كه از طرف دولت شخصي 
از وزارت اطالعات جهت سانسور مطالب به روزنامه بيايد بايد روزنامه 
را تعطيل كرد و اگر اين موضوع مورد موافقت قرار بگيرد الاقل او ديگر 
مطلبي در روزنامه نخواهد نوشت. غالمحســين صالحيار ]سردبير 
روزنامه[ عقيده داشت كه بايد با قدرت در امر سانسور با دولت مبارزه 
نمود چون اين موضوع باعث پايين آمدن تيراژ روزنامه خواهد شد و 
ديگر مطلبي وجود ندارد كه خواننده داشــته باشد. باالخره قرار شد 
خبرنگاران طبق معمول خبرهــا را از منابع جمع آوري كنند ولي در 
مورد نشــر آن در حد متعادلي كه همراهي با دولت و هم انتقاد از آن 
باشد توسط ســردبير مربوطه چك و اجازه چاپ داده شود.« حتي 
آيندگان كه با حمايت دولت و نظر مساعد نعمت اهلل نصيري )رئيس 
ساواك( تأسيس شده بود، حاشيه امني نداشت و مثل ساير روزنامه ها 

سردي تيغ تيز سانسور را بر گردنش حس مي كرد.

منظورعباس نعلبنديان چه بوده

دور از بازارچه نواب

پژوهشي ژرف و سترگ و نو در شهر قصه

سينما 

تئاتر 

  سعيد مروتي �����������������������������������������������������������������������������
 بچه خيابــان ري بعــد از متقاعــد كردن بــرادران اخــوان  براي 
سرمايه گذاري در نخستين فيلمش، سراغ موضوعي مي رود كه دور 
از حال و هواي خودش و درباره آدم هايي است كه از طبقه او نيستند. 
مسعود كيميايي باســابقه دستياري ســاموئل خاچيكيان در فيلم 
»خداحافظ تهران« و ساخت فصلي از سناريويش با عنوان »مستوره«، 
اخوان ها را سر ذوق مي آورد تا سرمايه شان را در اختيارش قرار  دهند. 
با بهروز وثوقي پس از خداحافظ تهران، الفتــي به وجود آمده و قرار 
است فرامرز قريبيان نقش برادر ديگر را بازي كند كه تهيه كنندگان 
بنا به مصالح تجاري، فرخ ساجدي را جايگزين مي كنند. بيگانه بيا كه 
با هزينه اندك توليد شده از دوازدهم دي ماه در سينماهاي مولن روژ، 
ديانا، مهتاب، كريستال، اسكار و برليان به نمايش درمي آيد و شكست 
مي خورد؛ شكستي به موقع كه باعث مي شود درباره سازنده جوانش 
از فضاي تب زده و روشــنفكرانه كانون فيلم و سينماي هنري اروپا، 
فاصله بگيرد. بيگانه بيا با وجود شكســت در گيشه، با استقبال گرم 
منتقدان مواجه مي شود. پرويز دوايي نقد مثبتي بر فيلم مي نويسد و 
به استعداد كيميايي اشاره مي كند. هوشنگ حسامي هم در روزنامه 
كيهان به تعريف از كار كيميايي مي پردازد. سال47 سينمايي نويسان 
خسته از فحاشي به فيلمفارسي، دنبال اميدهايي از كارگردان هاي 
جوان مي گردند. بعد از»ســه ديوانه« )جالل مقدم( و »شــوهر آهو 
خانم«)داوود مالپور(، بيگانه بيا گام سوم سينماي متفاوت ايران در 
سال 47 است؛ گامي براي رفتن به سمت سينمايي كه نه »خشت و 
آيينه« باشد و نه »قهوه خانه قنبر«. هر قدر سينماي جريان اصلي به 
اين تجربه ها بي تفاوت است، مطبوعات به آنها توجه و عالقه مبذول 
مي كند. شوهر آهو خانم شــوري به پا مي كند و با اقبال عمومي قابل 
تاملي مواجه مي شود. سه ديوانه با وجود شكست در گيشه مورد توجه 

منتقدان قرار مي گيرد و هوشــنگ كاووسي برخالف رويه معمولش 
برابر فيلم هاي ايراني، فيلم جالل مقدم را تحسين مي كند. دوايي در 
مقام مرشد كيميايي را نصيحت مي كند كه براي فيلم بعدي سوژه اي 
ملموس تر انتخاب كند. در سالي كه همه، حتي فردين به دنبال تفاوت 
و خرق عادت بودن هســتند و در سالي كه »ســلطان قلب ها« فيلم 
مورد عالقه دوستداران »گنج قارون« است، شكست هاي سينماي 
روشــنفكرانه هم نمي تواند جلوي نياز به تغيير را بگيرد و تغيير هم 
گاهي مي گيرد مثل ســلطان قلب ها كه بدون صداي ايرج )كه جاي 
خودش را به عارف داده( و بدون حركات موزون فرديني و بدون »گنج 

قارون نمي خوام« مي فروشد و مورد توجه مردم قرار مي گيرد.

  مهرداد رهسپار   ������������������������������������������������������������������������
براي برنامه هاي تئاتر دومين جشن هنر شــيراز در سال1347، دو 
نمايش اجرا مي شود، هر دو نمايش از طرف سازمان راديو و تلويزيون 
ملي انتخاب مي شوند، هر دو نمايش از طرف تلويزيون جايزه مي گيرند، 
هر دو نمايش تجربه اي تازه در نمايشنامه نويســي ايران محســوب 
مي شوند. يكي »پژوهشي ژرف، ســترگ و نو در سنگواره هاي دوره 
بيســت و پنجم زمين شناسي و يا چهاردهم، بيســتم و غيره؛ فرقي 
نمي كند« نوشــته عباس نعلبنديان به كارگرداني آربي اوانسيان و 
ديگري شهر قصه نوشته و كارگرداني بيژن مفيد. نعلبنديان و اوانسيان 
تصويري تلخ و فلسفي و پيچيده و دشــوار فهم از سرگشتگي انسان 
معاصر را به صحنه مي آورند و بيژن مفيد نيــز طنزي تلخ از زندگي 
حيواناتي كه در »شــهر قصه« زندگي مي كنند. با مرور نوشته هاي 
باقي مانده از منتقدان و گزارش نويسان و مصاحبه كنندگان صفحات 
تئاتر در مطبوعات، درمي يابيم كه در سال1347 همه در پي رمزگشايي 

از اين دو نمايش بوده اند. گويي كه همه در پي پاسخ اين سؤال هستند 
كه »منظور نعلبنديان چه بوده؟«. عجيب اينكه علي رغم فضاي مفرح 
و شاد نمايش شــهر قصه، منتقدان و نويســندگان صفحات هنري 
مطبوعات نيز در پي رمزگشــايي از تمثيالت نمايشنامه شهر قصه 
هستند. همه مي خواهند مابازاي واقعي جهان تمثيلي حيوانات را براي 
خود رمزگشايي كنند. اما اين رمزگشايي گاهي واقعا موجب انبساط 
خاطر و گاهي موجــب عصبانيت صاحب اثر اســت. به عنوان نمونه، 
بصير نصيبي دو ماه پس از اجراي موفق شهر قصه در تاالر 25شهريور 
)سنگلج( در مصاحبه اي براي ماهنامه نگين از بيژن مفيد مي پرسد، 
چرا خر در نمايشنامه لباس كارگري به تن دارد؟ آيا مي خواستيد طبقه 
كارگر را نشان دهيد؟ بيژن مفيد با جديت اين تفسير را رد مي كند و 
باز جاي ديگري از همين مصاحبه از مفيد مي پرسد، پس ميمون نماد 
روشنفكران برج عاج نشين اســت. اينجا بيژن مفيد از كوره در رفته 

مي گويد: »ديگر اين قدر مته به خشخاش نگذاريد«.
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ادبيات صاحب »انديشه« مي شود 
نشر مورد توجه روشنفكران 

نشر

شعر 

  حسين عصاران   �����������������������������������������������������������������������
عنوان انتخابي رضا قطبي واجد همه  آن مؤلفه هايي بود كه داريوش 
صفوت در طرح خود براي راه اندازي يك مركز حمايتي از موسيقي 
كالسيك ايراني گنجانده بود؛ »مركز حفظ و اشاعه موسيقي ايراني« 
بيش از هر چيــزي يادآور رياســت داريوش صفوت و سرپرســتي 
معنوي نورعلي برومند در ســازماني دولتي است كه از يك سوقائل 
به جمع آوري، ثبت و ضبط بي خدشــه و تحريف روايات اســتادان 
»پيشاراديويي« از موسيقي كالسيك ايراني بود و در مرتبه بعدي هم  

پيگير اشاعه و ترويج رديف نوازي.
اين مركز در ســال1347 و با حمايت مالي  بي نظيــر رضا قطبي و 
»تلويزيون ملي ايران«، با كاركردي كامال آموزشي و پژوهشي و بدون 
هيچ انتظاري در توليد يا انتشار كاري تازه راه اندازي شد؛ در مرحله 
نخست با ايجاد كارگاه هاي سازسازي، سپس با جمع آوري صداهاي 
بازمانده از اجراهاي اســتادان دوره قاجار موسيقي كالسيك ايراني 
)همراه با ضبط و ثبت اجراي رديف داناني چون علي اكبر شــهنازي، 
سعيد هرمزي، عبدااله دوامي، يوســف فروتن( و در مرتبه بعدي با 
استخدام برخي از دانشجويان موسيقي دانشــگاه تهران، به منظور 
يادگيري سينه به سينه رديف هاي موسيقي كالسيك ايراني، با حقوق 

و مزايايي باال )بنا به گفته داريوش صفوت »ما حقوق بااليي در حد يك 
وزير براي آنها درنظر گرفته بوديم؛ يعني آن موقع 6500 تومان... «(

امكان دهي به اجراي موســيقي در برنامه هاي پرجلوه  »جشن هنر 
شيراز« به چهره هاي اين مركز، اجراي تكنوازان تحت تربيت اين مركز 
در »گل ها«ي دهه 50 و در مراتب بعدي انتشار چند آلبوم موسيقي 
در ســال هاي انتهايي پيش از انقالب را مي توان از نمودهاي بيروني 

فعاليت هاي اين مركز دانست.
از سوي ديگر با بررسي و تعمق بيشتر روي خاستگاه اداري و سازماني 
آن، چه بسا كه بتوان بروز گفتمان »بازگشت به سنت« يا سنت گرايي 
دلخواه »دفتر فرح پهلوي« به مديريت سيدحسين نصر را نيز در كار 
اين مركز ردگيري كرد. همچنان كه بنا به گفته  حسين عليزاده يكي از 
ايده هاي داريوش صفوت »تربيت عده اي نوازنده درباري« با روحياتي 
عرفاني و غيرمعترض بوده است؛ »تفكري كه آقاي دكتر صفوت تبليغ 
مي كرد و ظاهرا هم اين تفكر از طرف خدا بود و ما بايد مطيع همه  چيز 

مي شديم و براي اسم اعلي حضرت دوال راست مي شديم...«.
نكته  جالب توجه نقش و ســهم بســيار عميق همين تفكر محوري، 
 در كيفيــت ادامه حيات موســيقي در ســال هاي بعــد از انقالب 

است.

  حافظ روحاني   �������������������������������������������������������������������������
ميراث تجدد رضاشاه، تغيير ذائقه دوران بود. به اين ترتيب بسياري 
از ايرانيان جديد كه شيفته تجدد و اشــكال جديد زندگي شده 
بودند به تدريج سليقه كهنه خود را به نفع سليقه اي جديد عوض 
مي كردند كه بيشتر نوعي پيروي از عادات برآمده از اروپاي غربي 
و مشخصاً فرانسه بود. به اين ترتيب معماري و تزئينات نيز دچار 
تغيير شدند و به واسطه همين تغييرات گروهي از مشاغل در خطر 
قرار گرفتند. به اين ترتيب بود كه حســين قوللرآقاسي و محمد 
مدبر به تبعيت از سنت نقاشي خيالي سازي به سراغ نقاشي رفتند. 
به واقع كارگاه كاشي سازي پدري حسين قوللرآقاسي به واسطه 
اين تغييرات از رونق افتاد و آنها براي گذران زندگي به سراغ شكل 

تازه اي از نقاشي رفتند كه نقاشي قهوه خانه اي خوانده شد.
با اين حال تــا ميانه دهه1340 نقاشــي قهوه خانه  همچنان يك 
جريان فرعي و كم و بيش ناآشنا محسوب مي شد. اما عالقه مندي 
ماركو گريگوريان به انواع هنرهاي مردمي فرصتي طاليي بود تا 
آثار نقاشي قهوه خانه اي ديده و شناخته شوند. ماركو گريگوريان 
كه چهره اي فعال و شناخته شده در ميان مدرنيست ها بود با خريد 
آثار قهوه خانه اي از حســين قوللرآقاسي و محمد مدبر به شهرت 
اين دو نقاش مشــهور جريان قهوه خانه اي كمــك فراواني كرد. 
بعدتر او بخش عمده اي از اين آثار را با خود به آمريكا برد. اما بخش 

عمده اين مجموعه بعدتر به ايران بازگشت و در دهه1350حتي 
به گنجينه موزه رضا عباسي اضافه شد. هم اكنون مجموعه اي از 
آثار نقاشان قهوه خانه در گنجينه موزه رضا عباسي تهران و موزه 
هنرهاي معاصر تهران اســت. كشــف آنها بيش از هر اتفاقي به 

عالقه مندي ماركو گريگوريان مديون و وابسته است.

 »بيگانه بيا« با وجود فضاي فرنگي مآبش و به رغم شكست تجاري
به همراه »شوهر آهو خانم« و »سه ديوانه« اميدهايي را برمي انگيزاند

 پيشنهاد: مطالعه كتاب »احياي سنت ها، با رويكرد نو« )تاريخچه  مركز حفظ و اشاعه موسيقي ايراني(
مولف: عين اهلل مسيب زاده، ناشر: »سوره مهر« ۱۳۹۳

دراين عكس سمت راست بهزاد ندايي در نقش شتر 
و اردوان مفيد در نقش ميمون� شبي كه اكثريت افراد 

گروه اعتصاب كردند و براي بازي نيامدند و نمايش 
با افراد خانواده ندايي و مفيد و كارآموزان جديد به 

صحنه رفت� زمستان ۱۳۴۷
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