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 سخنرانی تلویزیونی رهبرمعظم  انقالب
در روز والدت پیامبر)ص(

 2 نامزد
يک هدف با 2 روش

مذاكره يا ادامه روند 
موجود  به رفتار كاخ 

سفيد بر مي گردد

 رأي شورا  
به بورسي شدن 

همشهري و شهروند 

رديابي تورم مهر ماه 
در سفره خانوار

چراغ هايي كه 
خاموش مي شوند

 سارق گردنبند:
 فکر كردم 

بدل  علی دايی است

 گفت وگــو بــا ابوالفضل عمويی
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس درباره 
مناســبات آینده ایران بــا بایدن یا 

ترامپ

ترامپ اقداماتي علیه ایــران انجام 
داده که مــا نمي توانیــم فراموش 
 کنیم، کســي کــه دســتور ترور 
حاج قاســم ســلیماني را  داده و 
سنگین ترین تحریم ها را علیه ایران حتي 
در مورد غذا و دارو اعمال کرده است

در تقابل با جمهوري اســالمي، هم 
بایــدن و هم ترامــپ در یك جهت 
حرکت مي کنند. بحث بر ســر این 
است که کدام یك از این دو نامزد با 
چه روشي حرکت مي کنند. واقعیت 
موضوع این است که ترامپ و بایدن 

درباره ایران هم جهت هستند

اعضاي شوراي شهر به کلیات الیحه 
برنامه زمان بنــدي اجرایي عرضه 
سهام شهروند و همشهري در بازار 

سرمایه رأي موافق دادند

همشــهري جزئیات جدول رشــد 
قیمت  خوراکي ها را بررسي مي کند

مدیران تماشــاخانه هاي خصوصي 
خواهان مشخص شدن وضعیت شان 

از سوي وزارت ارشاد هستند 

در گفت وگوی اختصاصی با همشهری

گردنبند را در شهرستان ۵۰ میلیون 
تومــان فروختیم بعــدا فهمیدیم 

قیمتش ۲۵۰ میلیون است

یادداشت
احمد مسجد جامعي؛  عضو شوراي  شهر تهران

سرو را همه دیده ایم: درختي است 
که این سو و آن سوي آن متوازن 
و متقارن است و قامتي کشیده و 
استوار دارد و همیشه سبز است و 
نشانه خرمي و بهار و در باغ ادب فارسي و از همه بیشتر در شعر 

سعدي و حافظ، سرو نشانه اي از اعتدال و سرافرازي است.
اعتدال یا میانه روي پیوســته در اندیشــه ایرانیــان جلوه اي 
خاص داشته اســت و مي توان آن راهمچون مضموني ثابت در 
حكمت هاي اخالقي ایران از دوره باستان تا قرن ها پس از ظهور 
اسالم پیگیري کرد. در جهان شناسي نیز ایران در اقلیم میاني 
واقع شده است: اقلیم هاي اول ، دوم و سوم از یك سو و اقلیم هاي 
پنجم ، ششم و هفتم در سوي دیگر؛ در اقلیم اول گرما سخت و 
سوزان است و در اقلیم هفتم، سوز سرما کمتر نشاني از زندگي 
بر جاي مي گذارد. حال آنكه در اقلیم چهارم، یعني اقلیم ایران 
اعتدال جریان دارد و بزرگان گفته اند کــه تمدن از این اقلیم 
برخاسته است. در ادب پهلواني نیز، ایرج نیاي ایرانیان برخالف 
۲ برادر حیله گر، خشــمگین ، عبوس و معتدل است و در عین 
شجاعت، تندخو و فریبكار نیست. در معماري و بناهاي تاریخي 
ایران هم اعتدال و تقارن جلوه تمام داشته است: مثل مساجد 
که دردو سوي گنبد، گلدسته ها با طول و عرض و ارتفاع مطابق 
هم ساخته مي شود. باغ ایراني هم جلوه گاهي زیبا از اعتدال و 
توازن است و چهار باغ اصفهان، نمونه مشهور این شیوه از باغ 
و بوستان ایراني اســت: در میانه ۲ باغ، این سو و آن سو نهري 
جریان دارد. در مكتب ســنتي طب، همه کوشش بر رساندن 
طبایع به حد اعتدال است و هرگاه طبع و مزاج از اعتدال خارج 
شود، انواع بیماري ها و ناخوشي ها بدن را هدف قرار مي دهند. 
نظم و نثر ســعدي خود در اوج اعتدال بوده و به همین سبب 
است که »بر حكمت سعدي نتوان خرده گرفتن«. سعدي، در 

این غزل مشهور، به زیبایي تمام سرو و اعتدال را قرین یكدیگر 
قرار داده است تا پیامبر)ص( را با تعبیري که در فرهنگ ایراني 

بسیارآشناست، بیان کند:
سرو نباشد به اعتدال محمد 

از حســن اتفاق زادروز نبي گرامي، بهار نخست یا ربیع االول 
است؛ هرچند که ممكن اســت به لحاظ گردش زماني این ماه 
در بهار نباشد، اما نام بهار را همیشه با خود دارد، مانند سرو که 
همیشه سرسبز و خرم است. ســعدي به پیامبر رحمت)ص(، 
دلبستگي تمام داشت و در دیباچه گلستان هم، شعر مشهور او، 

مانند خود گلستان، آفاق را در نوردید: 
جي بجماله حسنت جمیع خصاله  بلغ الُعلي بكماله کشف الدُّ

صلّوا علیه و آله 
خوب در خاطر دارم در سال هاي نخســت دهه6۰ وقتي براي 
نخستین بار به حج مشّرف شدم، در حرم  نبوي گروهي از مردمان 
عرب زبان را دیدم که به نظر مي رسید اهل شمال آفریقا و مغرب 
عربي باشند و آنها با حال و هوایي خاص با هم این شعر سعدي را 
همچون سرودي مي خواندند: بلغ العلي بكماله... شعر سعدي، ما 
مسلمانان را از ۲ نقطه نسبت به هم دور، گرد پیامبر)ص( فراهم 
آورده بود؛ پیامبري که در کالم خدا صاحب »ُخلق عظیم« است 
و »رحمت براي همه عالمیان« و » اسوه حسنه« و البته که براي 
شناخت بهتر او باید پیوسته در جست وجو باشیم؛ بسیار فراتر و 
ژرف تر از آنچه تاکنون بوده است، بیرون از تصویري که »خالفت« 
میل داشت از پیامبر)ص( نشان دهد و ریشه عداوت هاي قدیم و 

جدید را مي باید در آن تصویر جست و جو کرد.
سعدي اگر عاشــقي کني و جواني عشــق محمد بس است و 

آل محمد)ص(
میالد پیامبر رحمت)ص( و پیشواي بزرگ مكتب او، حضرت 

صادق)ع( مبارك باد! 

سرو نباشد به اعتدال محمد)ص(
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والدت نبي مكرم اسالم، پیامبر رحمت و مرحمت، حضرت محمد مصطفي صلي ا هلل علیه و آله و سلم و میالد با سعادت امام جعفرصادق علیه السالم را تبریك مي گوییم

دو روی 
يک انتخاب

وي ژه نامه  24صفحه اي انتخابات آمريکا

تا ساعاتي ديگر وضعيت يكي از سرنوشت ساز ترين انتخابات رياست جمهوري 
جهان، روشن مي شود. انتخابات رياست جمهوري آمريكا به داليلي كه تقريبا 
براي همه معلوم است، همواره براي دنيا اهميت و اثرگذاري و جذابيت داشته 
و اين دوره به دليل آشــفتگي هايي كه رئيس جمهور مســتقر اين كشور در 
داخل و خارج ايجاد كرده، اين اهميت بيشــتر هم شده اســت. در ايران نيز 
مانند ديگر نقاط جهان، اين انتخابات با حساســيت بســيار دنبال مي شود. 
اگر هنوز هم نمي دانيد الكترال كالج چيســت، فردا چند انتخابات در آمريكا 
برگزار مي شــود، پايگاه راي 2حزب اصلي كدام گروه ها هستند، ايالت هاي 

اصلي صحنه نبرد كدامند، در انتخابات  جنجالي 2000 چه گذشــت و چرا آن 
جنجال انتخاباتي ممكن است دوباره تكرار شود، تاثير بلندمدت و كوتاه مدت 
نتيجه اين انتخابات بر اقتصــاد ايران چه خواهد بود، بــراي ايران بايدن و 
ترامپ چه فرقي مي كنند و البته چندين پرســش ريز و درشت ديگر، ما در 
 ويژه نامه اي 24 صفحه اي كه ضميمه رايگان امروز روزنامه همشــهري است، 

تالش كرديم به همه اين پرسش ها پاسخ بدهيم. 
 خبرهاي انتخابات آمريكا را از سه شنبه شــب، همزمان با شروع رأي گيري

در شبكه هاي اجتماعي همشهري دنبال كنيد.

در روز داغ تذکرات و هشدارها نسبت به موضوعات مختلف 
ازجمله افزایــش تلفات کرونا و تعطیل نشــدن تهران در 
شوراي شهر، اعضاي پارلمان شــهري پایتخت به ۲طرح 
یك فوریتي رأي دادند؛ یكي براي صاحب خانه کردن تهران 
براي نخستین بار و دیگري براي ساماندهي موزه هاي زیرنظر 
مدیریت شهري. ضمن اینكه شوراي شهر دیروز به الیحه اي 
رأي داد که براساس آن، بخشــي از سهام »همشهري« و 
»شهروند« در زمانبندي مشــخصي وارد بورس مي شوند. 
دیروز همچنین نخستین روزي بود که خبرنگاران رسانه ها 
با هدف حفظ ســالمتي خود و کارکنان و اعضاي شورا از 

حضور در صحن منع شده بودند. دویست وچهل وششمین 
جلسه شوراي شهر تهران دیروز با نطق پیش از دستور زهرا 
صدراعظم نوري درباره قدرداني از وزارت نیرو و تذکرات اعضا 
شروع شد. محسن هاشمي رفسنجاني، رئیس شوراي شهر 
تهران در ابتداي جلسه، با بیان اینكه آمار مرگ ومیر تهران 
در آبان ماه به نسبت سال گذشته ۱۰۰درصد افزایش داشته 
است، گفت: »تلفات کرونا از ابتداي  سال جاري تاکنون در 
تهران، چندین برابر میزان متوسط شهداي جنگ تحمیلي 
و ماه هاي اوج انقالب اسالمي بوده است. متأسفانه برخالف 
موج نخست و دوم کرونا که پس از اوج گیري کاهش یافت، 
موج سوم که از مهرماه آغاز شده، در آبان تشدید شده و اگر 
اقدام مؤثري براي مهار آن صورت نگیرد، ممكن است به یك 

سونامي و فاجعه انساني در آذر منجر شود.«
او در عین حال ادامه داد: »خوشبختانه در جلسه مشترك 
با مجمع نماینــدگان تهران، به تفاهــم خوبي در جهت 

راهكارهاي مهار موج سوم کرونا دست پیدا کردیم که در 
نامه مشترکي به ستاد ملي مقابله با کرونا پیشنهاد خواهیم 
داد.« محمدساالري اما در تذکر پیش از دستورش درباره 
ضرورت قرنطینه تهران صحبت کرد: »از ســتاد مقابله با 
کرونا و رئیس جمهور مي خواهم تا بیــش از این زمان را از 
دست ندهند و هرچه سریع تر نســبت به قرنطینه کامل 
۲هفته اي تهران با رعایت همه مالحظات و پیش بیني هاي 

الزم جهت تأمین مایحتاج اصلي مردم اقدام کنند.«
ضرورت ارائه گزارش مالي پروژه طبقاتي صدر و قراردادهاي 
آن به شــورا و افكار عمومي موضوع تذکر دیگري بود که 
ســیدمحمود میرلوحي آن را مطرح کــرد. او در این باره 

گفــت: »7ســال از اتمــام پروژه 
صدر مي گذرد، اما گــزارش مالي 

قراردادهاي آن با وجود پیگیري هاي متعدد هنوز به شوراي 
شهر ارائه نشده است.«

@hamshahrinews @hamshahrinews

hamshahrinews1 @hamshahrionlinenews

t e l e g r a m t w i t t e r

i n s t a g r a m آنالیـــن همشـــهری 

درباره جالل آل احمد كه زود از دنيا رفت
نمي توان »آل    احمد«  را ناديده گرفت! 

 اسنادي از توقيف كتاب   هاي جالل آل احمد 
كه براي نخستين   بار منتشر مي   شود
 عبدالعلي دستغيب، منتقد و مترجم، 

درباره جهان نوشته   هاي جالل آل   احمد مي   گويد
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 روایت  خانواده هایي که  پیامدهاي کرونا  باعث مهاجرت آنها 
از شهر هاي بزرگ  به شهرستان ها و روستاها شده است

 آمار جان باختگان دیروز به ۴۳۴ نفر رسید، به دستور ستاد مقابله با کرونا
 از امروز تردد بین ۲۵ استان کشور ممنوع می شود

 مهاجرت معکوس
در زمانه كرونا

محدوديت سفر سراسري شد

تهران صاحب خانه مي شود
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كاهش سهم جوانان 
از بازاركار
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  مجيد جباري
خبر نگار
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اين دوره انتخابات آمريــكا و رقابت 
بين بايدن و ترامپ براي ايــران و البته براي ديگر 
كشورها اهميت زيادي پيدا كرده است. ظاهرا اين 
حساسيت در داخل آمريكا هم هست. مهم ترين 
تفاوت هاي اين دوره از انتخابات آمريكا با دوره هاي 
قبل چيست؟ چرا دنيا چشم به اين انتخابات دوخته 

است؟ 
بله، فضاي ايــن دوره از انتخابات آمريــكا از جهاتي با 
دوره هاي قبل متفاوت اســت؛ اوال شاهديم كه فضاي 
داخل آمريكا دوقطبي شده و نخستين اثر اين دوقطبي 
اين است كه ميزان مشــاركت در انتخابات آمريكا باال 
رفته اســت، يعني همين االن كه من با شما صحبت 
مي كنم و 4روز به انتخابات آمريــكا مانده )گفت وگو 
روز جمعه نهم آبان انجام شــده اســت(، 82ميليون 
نفر در آمريكا رأي داده اند و اين در تاريخ اين كشــور 
سابقه نداشته است. ارزيابي اين است كه در اين دوره 
از انتخابات آمريكا ميزان مشــاركت احتماال به بيش 
از 65درصد مي رســد، درحالي كه در دوره هاي اخير 
متوســط مشــاركت در انتخابات آمريكا چيزي بين 
50تا 55 درصد بوده است. از طرف ديگر اين دوقطبي 
شــدن آثار نگران كننده اي براي خود آمريكا دارد، نوع 
رقابت ها به نحــوي پيش مي رود كه آثــار انتخاب هر 
كدام از طرفين، به شــدت براي حاميان طرف مقابل 
نگران كننده و دغدغه آور اســت. در فضايي كه ترامپ 
اعالم نكرده كه درصورت باخت، حاضر است قدرت را 
به صورت مسالمت آميز ترك كند، نگراني هاي امنيتي 
آمريكا افزايش يافته اســت؛ كشوري كه ۳50 ميليون 
سالح در بين مردمش وجود دارد. احتماال خبر داريد كه 
والمارت- فروشگاه زنجيره اي معروف در آمريكا- اعالم 
كرده فروش سالح را براي روزهاي بعد از انتخابات در 
فروشگاه هايش ممنوع مي كند، يا در واشنگتن كه خيلي 

از آثار اين رقابت ها در آنجا بروز خواهد كرد، اين روزها 
طرح افزايش حفاظت از فروشگاه ها مطرح است و هرچه 
به روزهاي پاياني انتخابات نزديك تر مي شــويم، آثار 
امنيتي رقابت ها خودش را بيشتر نشان مي دهد، بخش 
زيادي از اين فضا در عين حال مي تواند روي كل محيط 
نظام  بين الملل و در خيلي از كشورها آثاري داشته باشد 

و خيلي ها با حساسيت اين موضوع را دنبال مي كنند.
نكته اي كه در انتخابات قبلي آمريكا و 
پيروزي ترامپ اثرگذار بــود اين بود كه ترامپ در 
دوره قبلي هنوز به اين شكل شناخته شده نبود؛ 
شــعارهايي مي داد كه براي آمريكايي ها جذاب 
بود؛ وعده هايي مي داد كه از به هم ريختن ساختار 
سياسي حاكم بر آمريكا حكايت داشت و با همين 
شعارها انتخابات را در يك رقابت نزديك از هيالري 
كلينتون برد. در اين دوره به نظر مي رســد ترامپ 
چيزي براي عرضه ندارد، آيا نهادهاي داخل ايران 
تحليلي درباره پيروزي بايدن يا ترامپ در انتخابات 

2020دارند؟
ترامپ تاحدود 6 ماه قبــل، در افــكار عمومي آمريكا 
وضعيت خوبي داشــت. او در دوره فعاليت ۳ ساله اش 
در حوزه اقتصادي دســتاوردهاي خوبي داشــت، اما 
با شــيوع كرونا بخش زيادي از دســتاوردهاي ترامپ 
از دســت رفت. ترامپ توانســته بود بيكاري در اياالت 
متحده را به پايين ترين سطح خود در ۳0سال گذشته 
برســاند ولي كرونا كال اين فضا را برعكس كرد. چيزي 
كه او در ۳ ســال و نيم براي آن تالش كــرده بود، طي 
نزديك به  2ماه از دســت رفت، يعني با شــيوع كرونا 
بيكاري در آمريكا به باالتر از اواخر دوره اوباما رســيد. 
بعد از آن هم چند اتفــاق افتاد كه مجــددا به ترامپ 
آســيب زد كه يكي از آنها كشته شــدن جورج فلويد 
 بود كــه آن جنبــش »جان ســياهان مهم اســت« 

)black lives matter( را فعــال كــرد. بعــد از 
ايــن اتفاقــات، كمپيــن ترامــپ، چنــد چالش را 
فعال كــرد، اوال تــالش كردند بــا وجــود ناآرامي ها 
 در جاهايــي مثــل كينوشــا، كمپينــي بــه اســم

 law and order )كارزار نظم و قانون( را فعال كنند، به 
اين معنا كه ما حامي نظم اجتماعي هستيم و دموكرات ها 
كساني هستند كه ناامني ايجاد مي كنند، اين كمپين 
خيلي موفق نبود، چون دمكرات ها عمليات ديگري را 
در واكنش به اين كمپين طراحي كردند و نگذاشتند اين 
كمپين تأثير خودش را بگذارد. اينكه ترامپ در جريان 
رقابت هاي انتخاباتي كرونا گرفت هم ضربه ديگري به 
او در ميانه تبليغات انتخابات بود و از همانجا هم فاصله 
معنادار بايدن از ترامپ درنظرسنجي ها شروع شد. بعد 
از اين سلسله از ناكامي ها در مبارزات انتخاباتي،  ترامپ 
در مناظره دوم به ادبيات قديمــي و تأثيرگذار خود در 
رقابت هاي سال 2016 تكيه كرد. جانمايه مناظره دوم 
اين بود كه ترامپ به بايدن مي گفت تو 47سال است در 
حاكميت و ساختار سياسي آمريكا هستي و كمبودهاي 
فعلي، دستاوردهاي تو و امثال توست كه ما در جامعه 
مي بينيم و من سياستمدار نيستم و فقط 4سال است 

كه براي جبران خرابكاري هاي امثال تو وارد سياســت 
شده ام. اين ادبيات، ادبياتي بود كه ترامپ در دوره قبل با 
تمسك به آن رأي آورد و اتفاقا احياي اين ادبيات باعث 
شد كه در برخي ايالت هايي كه به آنها ايالت هاي كمربند 
زنگ زده )rust belt( مي گويند و در شــمال شــرقي 
آمريكا تعيين كننده هســتند، وضع ترامپ كمي بهتر 
شود. هم اكنون اگر كسي بخواهد براساس نظرسنجي ها 
ارزيابي كند، بايدن شانس بيشتري دارد و ترامپ با وجود 
اينكه تالش كرده بخشــي از فاصله را كم كند اما هنوز 
اين احتمال بيشتر است كه شاهد پيروزي بايدن باشيم. 
مگر اينكه مثل 2016اشتباه فاحشي از سوي مؤسسات 
 نظرسنجي شــاهد باشيم. در آن ســال شاهد موضوع

 shy voter ها بوديم. يعني رأي دهنده هاي شرمگين. 
كساني كه مي خواســتند به ترامپ رأي بدهند اما اين 
تصميم خود را درنظرســنجي ها ابــراز نمي كردند. در 
داخل ايران هم كســاني كه دارند انتخابــات آمريكا را 
رصد مي كنند و فضاي عمومــي را مي بينند، مبتني بر 
نظرسنجي ها صحبت مي كنند و مي دانند كه ارزيابي ها 
بيشــتر به نفع بايدن اســت؛ اما خيلي ها ممكن است 
دغدغه اتفاقات 2016را هم داشته باشند و فكر مي كنند 

كه ترامپ برنده  شود.
 بحثي چند روز پيش مطرح شد و رئيس 
شوراي امنيت ملي آمريكا گفت كه ما شاهد دخالت 
ايران در انتخابات آمريكا هستيم؛ اين موضوع البته 
در حد يك ادعا فرض شده است؛ولي با چه هدفي 
از سوي نهادهاي اطالعاتي امنيتي آمريكا مطرح 

مي شود؟ چرا بايد چنين ادعايي را طرح كنند؟
از دو منظر به اين ماجرا مي شود نگاه كرد. واقعيت اين 
است كه سياست هاي فعلي ضدايراني در آمريكا، عمدتا 
برآمده از ساختار آمريكاست. فارغ از اينكه چه كسي در 
كاخ سفيد ساكن مي شود، ســاختار مديريتي و اداري 

 establishment آمريــكا - آن چيزي كه به عنــوان
آمريكا شناخته مي شــود- ضدايراني است. به همين 
دليل تفاوت اجرايــي چنداني بين شــخص ترامپ و 
بايدن نيســت و ما تقريبا گزينه مطلوبي بين ترامپ و 
بايدن نداريم. همين باعث مي شــود كــه ما انگيزه اي 
براي دخالت نداشــته باشــيم. عالوه بر اين نشانه اي 
براي دخالت وجود ندارد، اينكــه چرا آمريكايي ها اين 
را مطرح مي كنند بخشــي از جواب در اين است كه از 
سال 2016در داخل آمريكا و به واسطه تحقيقاتي كه 
در كميته تحقيق FBI صورت گرفت، اينگونه مطرح شد 
كه روس ها در انتخابات آمريكا دخالت كرده بودند. شايد 
در آن انتخابات روس ها تمايل داشتند دمكرات ها رأي 
نياورند و ترامپ پيروز آن انتخابات شود، از آن جهت كه 
ترامپ سابقه تجارت و تعامل را با روسيه داشت، اين ادعا 
ابزاري شد براي دمكرات ها كه بعد از رأي آوردن ترامپ، 
تخريب ســنگيني روي او انجام دهند. نظام انتخابات 
آمريكا يك نظام منسوخ و پراشكال است. آمريكايي ها 
به دليل هميــن پيچيدگي و پر از اشــكال بودن نظام 
انتخاباتي شان ســعي مي كنند شكست در انتخابات را 
به جرياني در خارج از كشور منتسب كنند و اين دفعه 
در كنار روســيه و چين نام ايران را هم مطرح كردند. 
حتما مطلع شديد كه بعدا FBI درباره قسمت ايران در 
گزارش رئيس اطالعات ملي آمريكا اصالحيه زد و اعالم 
كرد كه ما درباره ايران چنين عباراتي را به كار نبرديم و 
آن كسي كه گزارش جلسه را مي خوانده، خودش عبارت 
ايران را اضافه كرده است. از اين جهت آنها خودشان هم 
تأييد نمي كنند كه جمهوري اسالمي دخالتي در اين 

موضوع داشته باشد. ما انگيزه اي 
هم براي دخالت نداريم چون هر 

دوي اين نامزدها به نوعي مشكالتي را براي ما به وجود 
آورده اند يا مي آورند.

يادداشت

خبر

در حاشيه سياست

چالش هاي انتخابات و راهكارهاي بهارستان
مجتبي توانگر

نماينده تهران

اســاس تدوين طــرح انتخاباتي مجلس 
كه كلياتش در نشســت ديروز بهارستان 
تصويب شــد، حل چند چالش در بحث 

قانون انتخابات رياست جمهوري اســت. ناگفته پيداست طرح مزبور 
به دنبال اصالح و يــا حل كليه مســائل مربوط به قانــون انتخابات 
رياست جمهوري نيست. طرح مجلس به طور كلي واجد ۳ محور اساسي 
است؛ يكي شرايط داوطلبان انتخابات رياست جمهوري، ديگري نحوه 
ثبت نام آنها در انتخابات و دســت آخر بررسي صالحيت داوطلبان از 

سوي شوراي نگهبان.
  اول( ازجمله محورهاي مهم طرح حاضر، اصالح سازوكار مربوط 
به نحوه ثبت  نام داوطلبان است. در ادوار گذشته هيچ گونه ضابطه اي 
جهت ثبت نام داوطلبان انتخابات رياســت جمهوري وجود نداشته و 
ازهمين رو مشاهده مي شود كه هر شخصي فارغ از  اينكه حداقل هاي 
الزم را براي رياست جمهوري داشته باشد يا خير، مي توانست در مقام 
ثبت نام به عنوان داوطلب رياســت جمهوري قرار گيرد، اين درحالي 
اســت كه وجود حداقل ها و شــروطي عيني كه  هنگام ثبت نام قابل 
ارزيابي است، از ضروريات يك انتخابات اســت. اهميت اين مطلب 
به گونه اي است كه در سياست هاي كلي انتخابات بر شناسايي اوليه 

توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت نام تأكيد شده است.
  دوم( رويكــرد ديگر مجلــس در بحث اصالح قانــون انتخابات 
ناظر به اصالحاتي در نحوه و طرز كار شــوراي نگهبان در بررســي 
صالحيت ها ست. بدين صورت كه به شوراي نگهبان اجازه داده شده 
با دعوت از داوطلبان احتمالي، ســوابق و برنامه هــاي آنها را ارزيابي 
كند. چنين امري در راستاي حل معضل »محدوديت زماني« شوراي 
نگهبان در بررســي صالحيت ها تفسير مي شود، شــرايط داوطلبان 
رياست جمهوري به دو نوع شرايط اختصاصي و عمومي تقسيم شده 
است. تعيين دقيق معيارها و شاخص ها و شرايط عمومي و اختصاصي 
داوطلبان در چارچوب قانون اساســي با تأكيد بــر كارآمدي علمي، 
جسمي و شايستگي متناسب با مسئوليت  هاي مربوطه و تعهد به اسالم 
و انقالب و نظام اسالمي و قانون اساسي به ويژه التزام به واليت فقيه و 
سالمت اخالقي و اقتصادي است. در اين وادي عمده شرايط مقرر در 
چارچوب نظر شوراي نگهبان و همچنين سياست هاي كلي انتخابات 
ارزيابي مي شود؛ چراكه درنظر شورا بر مواردي همچون سوابق كافي 
و قابل ارزيابي در تصدي برخي مســئوليت ها و مديريت هاي كالن، 
سالمت و توانايي الزم جهت ايفاي مسئوليت هاي رياست جمهوري، 
سن متناسب با انجام مسئوليت هاي رياست جمهوري، صالحيت علمي 
الزم جهت ايفاي وظايف رياست جمهوري، عدم محروميت از حقوق 

اجتماعــي و فقدان ســابقه محكوميت كيفري 
مؤثر، عدم محكوميت قطعــي كيفري به جرايم 

اقتصادي، وابســته نبودن به گروه هاي غيرقانوني و عدم محكوميت 
به اقدام عليه جمهوري اسالمي ايران مورد تأكيد قرار گرفته است. 

 سخنراني تلويزيوني رهبر معظم انقالب 
در روز والدت پيامبر)ص(

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اســالمي روز سه شــنبه 
1۳آبان 1۳99 مصادف با هفدهم ربيع االول، ســالروز والدت حضرت 
رســول اكرم)ص( و حضرت امام جعفر صادق)ع( ساعت 10:۳0 صبح 
به صورت تلويزيوني سخنراني خواهند كرد. اين سخنراني به صورت زنده 

از شبكه يك سيما، شبكه خبر و راديو ايران پخش خواهد شد.

 ادامه در
صفحه 7

 ادامه در
صفحه 7

گفت وگو با ابوالفضل عمويی، سخنگوی كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس 
درباره مناسبات آينده ايران با بايدن يا ترامپ

2نامزد؛یکهدفبا2روش
تا آخر اين هفته)احتماالً!( تكليف انتخابات آمريكا و ســاكن 
كاخ سفيد روشن می شود؛ چه  جو بايدن دموكرات، پيروز اين 
انتخابات شود و چه دونالد ترامپ جمهوريخواه دوباره به كاخ 
سفيد برگردد، دوره جديد 4 ساله ای در مناسبات سياست خارجی ايران و آمريكا آغاز خواهد شد؛ دوره ای كه همچنان برجام 
و توافق هسته ای زخم خورده، يك بستر مهم برای تنظيم مناسبات است؛ مناسباتی كه در ۳مسير تعريف می شود؛ ادامه 
همين روند فعلی، افزايش تنش و يا باالخره كاهش تنش و حركت به سمت مذاكره. اينكه در تنظيم اين مناسبات، بايدن 
برای ايران گزينه مناسب  تری است يا ترامپ، سوالی است كه نه فقط تحليلگران، ديپلمات ها و سياستگذاران دنبال پاسخ به 
آن هستند، بلكه نگاه عموم مردم را هم به پاسخ اين سوال معطوف كرده است. ابوالفضل عمويی، سخنگوی كميسيون امنيت 
ملی و سياست خارجی مجلس، ديپلماتی است كه از وزارت خارجه به مجلس راه يافته است. او در 2 دوره در بطن مذاكرات 

هسته ای حضور داشت. در گفت وگو با او به بررسی اين سوال پرداختيم كه بايدن بهتر است يا ترامپ؟

مجيد مهرابی- اسماعيل سلطنت پور
خبر نگار

جامعه مدرسين از انتخابات كنار كشيد
نايب رئيس جامعه مدرســين حــوزه علميه قم در رابطــه با نقش 
»جامعتين« در هدايت اصولگرايان در آستانه انتخابات سال 1400، 
به خبرآنالين گفت: جامعه مدرســين حوزه علميه قم بنا ندارد تا در 
انتخابات رياست جمهوري سال آينده دخالت كند. آيت اهلل مرتضي 
مقتدايي تأكيد كرد: جامعه مدرسين حوزه علميه قم تمام تالش خود 
را براي تشويق مردم در زمينه مشاركت در امر انتخابات به كار خواهد 

بست، اما در موضوع معرفي كانديدا، نقشي نخواهد داشت. 

 ترامپ اقداماتي عليه ايران انجام داده كه 
مــا نمي توانيم فراموش كنيم، كســي كه 
دستور ترور حاج قاسم سليماني را  داده و 
سنگين ترين تحريم ها را عليه ايران حتي در 

مورد غذا و دارو اعمال كرده است
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   ناوگان اتوبوسراني پير شده است. 
بي توجهــي دولت ها به نوســازي گزارش

اتوبوس هاي شهري، سن اتوبوس ها 
را افزايش داده تا حمل ونقــل همگاني با چالش 
بزرگي روبه رو شود؛ چنان كه معاون حمل ونقل و 
ترافيك شــهرداري تهران معتقد اســت؛ حذف 
بيشــتر از يك دهه از كمك هاي دولت در بحث 
اتوبوسراني و نوسازي ناوگان، سبب باال رفتن سن 
اتوبوس ها و فرسودگي شديد آن شده است. با اين 
حال، امروز با حضور شــهردار تهــران، رئيس و 
اعضاي محترم شوراي شهر، معاون حمل ونقل و 
ترافيك 100دستگاه اتوبوس و ميني بوس وارد 
چرخه خدمات رســاني مي شــود. ســيدمناف 
هاشــمي، معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري 
تهــران در گفت وگو با همشــهري، بهره برداري 
100دســتگاه اتوبــوس و ميني بــوس جديد را 
به عنوان شكســتن طلســم يا تابو ياد مي كند و 
مي گويد: »بعد از حدود يك دهه كمك هاي دولت 
در بحث اتوبوسراني و نوسازي ناوگان كاهش پيدا 
كرده و عمال حذف شــده اســت. در گذشــته 
82.5درصد از اتوبوس هايي را كه شهرداري تهران 
و همه شهرداري ها مي گرفتند، از محل كمك هاي 
دولت بود و 17.5درصد به عهده شهرداري ها. در 
آن ايام در قوانين بودجه ساالنه مصوباتي بود كه 
اين اجازه را مي داد و شهرداري ها هم در كنار ساير 
خدمات مي توانستند سالي 200، 300، 500 يا 
1000دستگاه اتوبوس به ناوگان خود اضافه كنند. 
چون اتوبوس ها مدام در حال كاركردن هستند و 

فرسوده مي شوند.«
 او ادامه مي دهد: »اتوبوس هاي باالي 10ســال 
وقتي مي خواهند در شهر تهران يا مركز هر استاني 
كار كنند، طبيعتا خودش آلوده كننده هســتند 
و آاليندگي را در سطح شــهر افزايش مي دهند. 

بنابراين، طبيعي است كه ما روي آن برنامه ريزي 
كنيم. حاال به هر دليلي با عــدم  همكاري دولت 
سبب شد سن اتوبوس هاي شهرداري ها باال برود؛ 
از جمله تهران كه سن اتوبوس هايش به 12.4سال 
رسيده است. ســهم بخش خصوصي 13.5سال 
است و براي ما حدود 9سال اســت. به هر حال، 
متوسط ســن اتوبوس هاي تهران باالي 10سال 
است كه برازنده پايتخت نيست. زيرا هم نياز رواني 
شهر اســت و هم نياز پاكي هوا و در شرايط فعلي 
نياز به فاصله اجتماعي است. با همه اين اتفاقات 
تالش كرديــم از دولت و مجلس و بــا برگزاري 
جلسات متعدد به نتيجه برسيم كه دولت گفت در 
شرايط كرونا ما 50درصد اتوبوس ها را مي دهيم. 
اما چنين اتفاقــي روي نداد و ما مجبور شــديم 
يك قرارداد 250دســتگاه اتوبوس و ميني بوس 
را با ايران خودرو منعقد كنيم كه 120دســتگاه 
اتوبوس و 130دستگاه ميني بوس است.« امروز 

100دســتگاه شامل 
40دستگاه اتوبوس و 
60دستگاه ميني بوس 
به حمل ونقل عمومي 
اضافه مي شود. مناف 
هاشمي هم مي گويد: 

»در ادامه 150دســتگاه ديگر اضافه خواهد شد، 
ولي اگر همين مقــدار هم دولــت )50درصد( 
كمك مي كرد، مــا مي توانســتيم در اين مقطع 
500دســتگاه وارد خطــوط حمل ونقل عمومي 
كنيم. به نظر من، دولت بايد در اين كار باشــد و 
خسارت وارد شده به اين موضوع را بايد همه با هم 
بدهيم، اما مشخص است كه دولت سهم خودش 

را نداده است.« 

سهم 50درصدي دولت
اورهال كردن اتوبوس هاي شــركت واحد، يكي 
از دغدغه هــاي معاونت حمل ونقــل و ترافيك 
شهرداري تهران است. معاون شهردار در اين رابطه 

مي گويد: »اتوبوس ها بعد از يك سني، نياز به يك 
تغييرات اساســي دارند، از فيلتر گرفته تا ســاير 
امكانات داخلي اش بايد اورهال شود. دولت براي 
اتوبوس هاي بخش خصوصي 250ميليون تومان 
تسهيالت قائل شد، اما در بخش خصوصي هاي ما 
با اين رقم اتوبوس بازسازي نمي شود و نياز به 400 
تا 500ميليون تومان اســت. در عين حال، باقي 
مبلغي كه دولت مي دهد را بايد خودشان بپردازند. 
راننده هاي بخش خصوصي به قدري توانايي مالي 
ندارند كه چنين كاري كنند. مــا به دولت اعالم 
كرديم كه همين تســهيالت را بــه اتوبوس هاي 

شهرداري هم بدهد.
 اگر تســهيالت دهد، مــا مي توانيــم برخي از 
اتوبوس هاي خود را اورهال كنيم، اما عالقه ما اين 
اســت كه دولت به بخش خصوصي براي اورهال 
كردن همه تســهيالت بدهد، پــول ندهد و وام 
4درصد بدهد كه تحولــي در اين بخش صورت 

بگيرد.« 
او عنوان مي كند: »اميدوار هستيم تا پايان سال 
اگر دولت كمــك كند، ما مي توانيــم 2 قرارداد 
ديگر را تنظيم كنيم و دولت هم سهم خودش را 
بدهد. اگر دولت كمك نكند، ما با توانايي كمتري 
تالش خواهيم كرد، 2 مناقصه ديگر برگزار كنيم. 
چند روز پيــش يك مناقصه براي 80دســتگاه 
اتوبوس برگزار كرديم كه برنده نداشــتيم، زيرا 
بحث قانونــي و ضمانت نامه هــاي بانكي وجود 
داشته است. دوباره داريم 80 يا 200دستگاه را 
وارد مناقصه مي كنيم. اميدوار هســتيم در سال 
جهش توليد، كارخانه هايــي كه اعالم مي كنند 
كارخانه ها تعطيل است، بيايند شركت كنند تا 
ما بتوانيم امسال 500دستگاه را وارد حمل ونقل 

عمومي كنيم.« 
هاشــمي تأكيد مي كند: »زماني كه آمدم گفتم 
كه ســالي 1000دستگاه بايد نوســازي كنيم و 
االن هم همين ادعــا را دارم، اما به شــرطي كه 
دولت دســت كم 50درصد از سهم خود را بدهد. 
قيمت اتوبوس ها تغيير كــرده و از 500، 600 و 
800ميليون به 4ميليارد تومان رسيده و در توان 
شهرداري ها نيست كه اتوبوس 5ميليارد توماني 
خريداري كنند. در اين شــرايط تالش مي كنيم 
امسال 500دستگاه جديد را وارد ناوگان كنيم.«  

معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران: بي توجهي 10ساله دولت ها به تامين و نوسازي ناوگان حمل ونقل 
عمومي، سبب باال رفتن سن اتوبوس ها و فرسودگي آنها شده است

 100  اتوبوس و ميني بوس نو در تهران
باز شدن كالف هاي ترافيكي  با دوچرخه

 

امروزه گره هاي ترافيكــي، همهمه و 
ســردرگمي در خيابان هــاي تهران، 
دغدغــه پايتخت نشــينان و همــه 
ارگان هاي خدمات رســان شهري اســت؛ گره هايي كه با ساخت 
بزرگراه، اجراي طرح هــاي ترافيكي و اصالحات هندســي تنها 
نوعي مســكن موقت بوده اند و در طوالني مــدت كاري از پيش 
نبرده اند. به همين خاطر طي سال هاي اخير با تجربه كشورهاي 
توسعه يافته براي حل مشكل، دســت به دامان اجراي طرح سند 
توسعه دوچرخه سواري شــهر تهران شده ايم. اســتفاده روزمره 
ساكنان اين كالنشهر از وسايل نقليه شــخصي و تشويق و سوق 
دادن آنها به اســتفاده از حمل ونقل عمومــي و دوچرخه نياز به 
فرهنگ استفاده از اين وسايل و ايجاد زيرساخت هاي الزم شهري 
دارد؛ بنابراين برحسب شعاع مسافت هاي كوتاه، اجراي طرح سند 
توسعه دوچرخه سواري براي گروه هاي دانش آموزان، دانشجويان و 
كارمندان به طور جدي در برنامه قرار گرفت. اما براي رشد و تقويت 
اين طرح در شهر، نيازمند همراهي ساير نهادهاي مرتبط بوده ايم 
كه راه اندازي پليس دوچرخه ســوار يكي از همراهي ها به شــمار 
مي آيد. پليس دوچرخه سوار در همين قالب با همكاري و مشاركت 
شهرداري منطقه7 و پليس راهور آن بخش از تهران استارت خورد. 
هم اكنون طرح پليس دوچرخه سوار بايد مورد حمايت قرار گيرد 
تا موضوعات مختلف ترددهاي شهري پاك پايتخت نيز به سطح 
استاندارد جهاني نزديك شــود. براي پليس دوچرخه سوار همه 
بسترهاي شهري اعم از انجام ماموريت در شعاع مسافتي مشخص و 
دوچرخه مناسب براي نيروها فراهم شده و رصد و ارشاد راننده هاي 
متخلف را برعهده دارند. اميدواريم با همكاري شهرداري و توسعه 
طرح پليس دوچرخه سوار، شاهد تأثيرات آن در كاهش معضالت و 
مشكالت ترافيكي در خيابان هاي شهر باشيم. البته اتفاق هاي خوب 
ديگري در شهر  در راه است و به زودي قرار است خانه دوچرخه در 
داخل محوطه دانشــكده علوم انتظامي امين در دانشگاه تربيت 
افسران نيروی انتظامي كل كشور، تعبيه شده و آموزش هاي الزم 
درباره نحوه دوچرخه سواري صحيح، كار با تجهيزات دوچرخه و 

قوانين استفاده از اين وسيله محبوب ارائه شود.
به طور حتم اين همكاري و مســاعدت ها نتايج مطلوبي را درپي 
خواهد داشت و در آينده اي نه چندان دور مي توانيم شاهد استفاده 
همه گروه هاي سني و همه مشاغل و اصناف از دوچرخه براي تردد 
در كوچه و خيابان هاي شهر باشيم؛ روزي كه خبري از كالف هاي 
درهم ترافيك نباشــد و براي اين منظور همراهي شهروندان نيز 
الزم است. در گفتن مزيت دوچرخه همين بس كه ثبت سفارش 
فروشــگاه هاي اروپايي و آمريكايي براي خريد دوچرخه در زمان 

شيوع كرونا، 22برابر شده است.

اعضاي شــوراي اســالمي شــهر تهران در جلســه ديروز 
يك فوريت طرح الزام شهرداري تهران به ارائه اليحه جامع 
سياســتگذاري، برنامه ريزي و مديريــت موزه هاي تحت مالكيــت و مديريت 
يا مرتبط با مديريت شــهري تهــران را به تصويب رســاندند. بر اين اســاس، 
شهرداري تهران موظف شد، ظرف مدت 2 ماه از تصويب اين طرح، برنامه جامع 
سياستگذاري، برنامه ريزي و مديريت اين فضاهاي فرهنگي و اجتماعي را در قالب 
اليحه به شورا ارائه كند. بعد از سخنان مسجدجامعي، يك فوريت اين طرح، بدون 

مخالفتي با 14رأي تصويب شد.
اعضاي شوراي اسالمي شــهر تهران همچنين با يك فوريت طرح تأسيس خانه 
تهران موافقت كردند. ازجمله علل لزوم طرحي كه احمد مســجدجامعي آن را 
پيشنهاد كرد، اين بود كه بايد مركز معين و ثابتي با امكانات و فضاي مناسب براي 
همفكري و همكاري مجموعه فرهيختگاني كــه در حوزه تهران فعاليت دارند، 

درنظر گرفته شود.
در تشريح داليل قيد يك فوريت اين طرح آمده است: »اين فضا و امكانات اقماري 
و جانبي آن محلي براي تعامل و ديدار تهران پژوهان، دانشــگاهيان، معماران، 
متخصصان و مديران امور شــهري و امــور اجتماعي و فرهنگــي، هنرمندان، 
ســرمايه گذاران، نمايندگان مردم و نظريه پردازان، شهرســازان، كارشناسان، 
برنامه ريزان مديريت شــهري و مرجعي قابل اتكا براي تعامــل و تعاطي افكار، 

رايزني ها و مشاوره خواهد بود.«
محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شــهر نيز درباره ايجاد خانه اي براي 

تهران گفت: »230سال است كه تهران بنا شــده، اما خانه اي ندارد.« درنهايت 
اين طرح يك فوريتي هم بدون هيچ مخالفي با رأي اكثريت اعضای شورا همراه و 
شهرداري تهران موظف شد، ظرف مدت 3 ماه از تصويب مصوبه، اليحه تاسيس 

خانه تهران را به شورا بياورد.

راي شورا به بورسي شدن همشهري و شهروند
اعضاي شوراي شهر تهران به كليات اليحه برنامه عملياتي اقدامات و زمان بندي 
اجرايي جهت عرضه سهام شركت خدماتي شهروند و مؤسسه همشهري در بازار 

سرمايه رأي موافق دادند.
هدف اصلي از ارائه  اين اليحه، افزايش شفافيت مالي عنوان شد؛ چراكه رسيدگي 
به وضعيت مالي چنين واحدهايي در بسياري مواقع به دليل آيين نامه هاي مالي 
معامالتي خاصشان يا اساسنامه هايشــان امكان پذير نيست. ورود يك سازمان 
تخصصي نظارت مالي مثل بازار سرمايه مي تواند اين خأل را جبران كند. ديروز 
كليات اليحه عرضه سهام همشهري و شهروند با 14رأي موافق به تصويب رسيد 

و شوراي شهر وارد بررسي جزئيات اليحه شد.

منابع حاصله بايد صرف همشهري شود
عبدالحميد امامي، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران درباره اليحه 
بورسي شدن شهروند و همشهري شهرداري گفت: »اگر سهامي از همشهري به 
فروش مي رسد، بايد خود شركت اين امكان را داشته باشد با توجه به محدوديت 
منابع از آن براي برنامه هاي تغييرات خود استفاده كرده و سرمايه گذاري كند. 

تمام رسانه ها مترصد اين هستند كه در بورس حضور يابند.« 
اما او تأكيد كرد: »نبايد منابع حاصله از فروش سهام همشهري صرف بدهي هاي 

شهرداري شود.«
ناهيد خداكرمي در جريان بررســي جزئيات اليحه پيشــنهاد داد كه حداكثر 

25درصد سهام همشهري واگذار شود؛ اما تغيير سقف واگذاري سهام همشهري 
از 30 به 25درصد رأي نياورد. در نهايت شورا به كليات ماده يك رأي داد و ماده2 

هم با رأي شورا همراه شد.
همچنين ماده3 درباره تركيب اعضاي هيأت مديره و تبصره آن به رأي گذاشته 
شد و در جريان راي گيري براي اين ماده، پيشنهاد حق شناس براي تغيير تركيب 
هيأت واگذاري و اضافه شدن 2كارشناس خبره به اين تركيب به تصويب رسيد.

در ادامه، خداكرمي پيشنهاد حذف ماده4 را مطرح كرد كه رأي نياورد. ماده5 كه 
به تامين منابع مالي شركت وارد شده در جهت توسعه شركت از طريق افزايش 
سهام تامين كننده با 13رأي موافق به تصويب رسيد. ماده 6 كه به ايجاد بستر 
حضور پرسنل شركت مذكور در بورس براي خريد سهام فراهم شود نيز پس از 
ارائه پيشنهادات و سخنان مخالف و موافق، به رأي گذاشته شد و با 14رأي موافق 

به تصويب رسيد.
پس از راي گيري درباره ماده6 بــاز هم بحث هايي دربــاره اهميت و چگونگي 
واگذاري سهام همشهري از سوي مســجدجامعي و حق شناس مطرح شد كه 
با 10رأي مخالف تصويب نشــد. ماده7 اليحه درباره جدول زمان بندي اجراي 

برنامه ها بود كه با 13رأي موافق به تصويب رسيد.
 در جريان بررســي ماده6 اليحه عرضه سهام همشــهري در بورس كه درباره 
منابع حاصل از واگذاري سهام روزنامه در بازار سرمايه بود، احمد مسجدجامعي 
گفت:»همشهري زمينه ســاز به وجود آمدن روزنامه نگاري نوين در ايران است. 
اين مؤسسه اما به روز نيست و از امكانات جديد بهره نمي برد درحالي كه ظرفيت 
اين را دارد كه در فراز ملي و فراملي عمل كند به شرط اينكه سرمايه داشته باشد. 
زماني آگهي هاي همشهري اقتصاد خرد پايتخت را مديريت مي كرد اما هم اكنون 
از شركت هايي كه در فضاي مجازي فعال بودند، عقب مانده است. بنابراين بايد 
منابع حاصل از فروش سهام همشهري صرف ارتقاي كيفي و توسعه برنامه هاي 

اين مجموعه شود.«

يعقوب آزاده دل
مدير توسعه سيستم هاي حمل ونقل پاك تهران

   نياز به واگن
نياز بعدي در حمل ونقل عمومي بحث واگن است. در اين زمينه يك قرارداد 630واگن بين دولت و وزارت كشور با طرف چيني 
تنظيم شده اما 3سال است كه قراردادي منعقد نمي شود. به هر حال، شهرداري براي اينكه واگن سازي  تهران بسته نشود، 

درصدد است يك قرارداد 104 يا 105دستگاهي را تنظيم كند.

تهران به 9هزار دستگاه اتوبوس 
فعال نياز دارد

   اكنون حدود 5500دستگاه اتوبوس در تهران فعال هستند. يعني پايتخت كشور با 
كمبود 50درصدي اتوبوس روبه روست.

   3500دستگاه اتوبوس تهران فرسوده هستند.
   كرونا، آمار مسافران روزانه اتوبوســراني را از يك ميليون  و 800هزار جابه جايي به 

700هزار جابه جايي روزانه كاهش داده است.
   از سال1389 با وجود مصوبات مربوطه، دولت هيچ كمكي در زمينه تأمين اتوبوس نو 

و نوسازي ناوگان براي شهر تهران انجام نداده است.
  1200دستگاه اتوبوس تندرو تنها با بضاعت شهرداري تهران خريداري شده است.

   با افزوده شدن 100دستگاه اتوبوس و ميني بوس نو به ناوگان همگاني شهر، تنها 2.85 
تا 3درصد از نياز تهران در بخش اتوبوسراني برطرف مي شود.

   150دســتگاه اتوبوس و ميني بوس نيز طي 3 ماه آينده از ســوي خودروسازان به 
شهرداري تهران تحويل داده مي شود.

   تا پايان سال 100دستگاه اتوبوس بايد خريداري شــود كه نيازمند پرداخت سهم 
82.5درصدي از سوي دولت در تامين ناوگان عمومي است.

3مزيت واگذاري سهام  شركت هاي تابعه در بازار سرمايه
بهاره آروين ؛ رئيس كميته شــفافيت و شــهر هوشمند شوراي 
شــهر تهران : به باور من، تصويب اليحه امروز ) ديروز يكشنبه( 
مبني بر واگذاري بخشــي از سهام دو شــركت تابعه شهرداري 
تهران ) شهروند و همشهري( سه مزيت مهم دارد. نخست، كميته 
شــفافيت به عنوان طراح اصلي مصوبه  »الزام شهرداري تهران 
به ارائه اليحه  در خصوص عرضه ســهام واحدهاي تابعه در بازار 

سرمايه«، به دنبال تحقق شفافيت سيستماتيك و نيز رعايت ضوابط استاندارد در ثبت عملكرد 
مالی اين واحدها است. فقط واحدهاي تابعه نسل اول شهرداري تهران 43 شركت و سازمان 
دارد كه رسيدگي دقيق و تخصصی به صورت هاي مالي و حسابرسي هاي  اين حجم از واحدها 
كه دو برابر تعداد اعضاي شوراي شهر تهران  هستند،از توان شورا خارج است.ضمن اينكه ما در 
شورا به اين نتيجه رسيديم براي اين كه  نظارت بر عملكرد مالي واحدهاي تابعه از شفافيت و 
استاندارد الزم برخوردار باشند و  در عين حال قرار باشد يك نهاد تخصصي بر صورت هاي مالي 
و حسابرسي هاي آنها نظارت كند، بهتر است اين نقش را بازار سرمايه ايفا كند. دومين مزيتي 
كه تصويب اين اليحه دارد، تامين مالي اين دو شركت و موسسه  بود چرا كه  بازار سرمايه يكي از 
به روزترين ابزارهاي تامين مالي براي بنگاه ها در كشور ما به حساب مي آيد. به ويژه در وضعيت 
فعلي كشــور اين موضوع يك بازي برد برد به حســاب مي آيد. به اين معني كه هم صاحبان 
سهام مي توانند در ميان و بلند مدت از سرمايه گذاري شان سود ببرند و هم شهرداري تهران و 
واحدهاي تابعه از امكان تامين مالي كه  بازار سرمايه از طريق فروش سهام شركت ها دراختيار 
آن ها قرار مي دهد بهره مند  مي شوند. اما ســومين مزيت تصويب اين اليحه ، پيگيري هدف 
چابك سازي و كوچك سازي شهرداري تهران از طريق واگذاري شفاف است.به طور كلي،راي 
شورا به اين مصوبه و اتفاقي كه در واگذاري اين دو شركت در بازار سرمايه خواهد افتاد، الگوي 

مناسبي براي واگذاري سازمان هاي تابعه وابسته به نهادهاي عمومي و دولتي خواهد بود.

تهران صاحب خانه مي شود
راي شورا به بورسي شدن همشهري و شهروند

صدور 4105پروانه ساختماني در 7ماه نخست سال
مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري تهران از 

صدور 4هزارو105مــورد پروانه ســاختماني در 7 ماه نخســت شهرسازي
سال جاري و كاهش 19درصدي متراژ ساخت وساز نسبت به مدت 
مشابه سال98 خبر داد. به گزارش همشهري، حامد سليمي ضمن بيان اين مطلب 
با تشريح آمار صدور پروانه در 7 ماه نخست امسال گفت: از ابتداي فروردين تا پايان 
مهر ماه سال جاري، 4هزارو105مورد پروانه ساختماني صادر شده است كه اين 

آمار در مدت مشابه سال قبل 5هزارو430مورد بوده است.
او افزود: از لحاظ متراژ ساخت وســاز در 7ماه اول امســال، مجوز ساخت حدود 
5ميليون و650هزار مترمربع صادر شده؛ اين در حالي است كه سال گذشته مجوز 
ساخت حدود 6ميليون و980هزار مترمربع صادر شده بود كه شاهد كاهش حدود 

19درصدي ساخت  وساز از لحاظ متراژ نيز هستيم.
سليمي گفت: از تعداد پروانه هاي صادره در 7 ماه نخست امسال، 3هزارو799مورد 
در پهنه R )مسكوني( 228مورد در پهنه M )مختلط تجاري، اداري و مسكوني( 

و 78مورد در پهنه S )كار و فعاليت( قرار دارند.
به گفته او از مجموع پروانه هاي صادر شــده در سال گذشته نيز 5هزارو39مورد 
در پهنه مســكوني، 306مورد در پهنه مختلط و 85مورد در پهنه كار و فعاليت 

جاي گرفته اند.
طي 7 ماه نخســت ســال99 بيشــترين فراواني صدور پروانه در منطقه15 با 
531مورد، منطقه4 با 348مورد و منطقه14 بــا 307مورد رقم خورد؛كمترين 
ميزان صدور پروانه هم به ترتيب در منطقه9 با 67مورد، منطقه6 با 111مورد و 

منطقه12 با 114مورد اتفاق افتاد.
اين در حالي است كه طي 7 ماه اول سال98 نيز بيشترين تعداد پروانه با 483مورد 
در منطقه4، 462مورد در منطقه15 و 395مورد در منطقه14 صادر شده بود، 
همچنين منطقه6 با 89مورد، منطقه19 با 126مورد و منطقه12 با 135مورد 

كمترين ميزان صدور پروانه در 7 ماه نخست سال گذشته را ثبت كردند.
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دو ســوم جمعيت 
ايــران را جوانــان 
مي دهند؛  تشكيل 
اما سهم اين گروه از 
اشتغال كشور چندان فراتر از يك چهارم 
اشتغال موجود نيست. براساس آمارهاي 
رسمي، در ســال 1390سهم جوان هاي 
15تــا 29ســاله از اشــتغال موجود در 
اقتصاد ايران 29.7درصد بوده كه با شيب 
نزولي شــديد، به 20.6درصد در ســال 

1398رسيده است.
به گزارش همشــهري، جوانان در همه 
كشورها با بيشــترين تهديد بيكار ماندن 
و اشــتغال ناقص مواجه هســتند و نرخ 
بيكاري آنها 2تا 3برابر بيكاري بزرگساالن 
اســت؛ اما در اقتصاد ايران، به واســطه 
ماهيت نيازهــاي بــازار و جنس نيروي 
كار جوان، بخش قابل توجهي از جوان ها 
ازنظــر اقتصــادي غيرفعــال مانده اند و 
تعداد كمتري از آنها در قالب شــاغل يا 
در جســت وجوي كار وارد بازار شده اند. 
براســاس آمارها اين روند كاهشي براي 
زنان و مردان و همچنين مناطق شهري 

و روستايي تكرار شده است.

رشد جمعيت غيرفعال
رشد جمعيت در ســه دهه گذشته باعث 
شده دو سوم از جمعيت ايران را جواناني 
تشــكيل دهند كه جوياي كار هستند و 
همزمان بيكاري در حــوزه جوانان نيز به 
يكي از معضالت اساســي و ملي تبديل 
شده است. در اين شرايط جوانان به عنوان 
سرمايه ملي و نيروي اساسي توليد و رشد 
اقتصادي، بدون داشــتن شغل مناسب و 
آينده اي روشن در اين زمينه، با چالشي 
جدي روبه رو شــده اند و اگرچه دولت در 
ســال هاي اخير قدم هاي اساســي براي 
ايجاد فرصت هاي شــغلي و كاهش نرخ 
بيكاري برداشته؛ اما همچنان نياز به ايجاد 
فرصت هاي شغلي بيشتر به دليل افزايش 
نرخ رشد جمعيت جوان باقي مانده است.

بررسي تحوالت بازار كار ايران از ابتداي 
دهه 90تاكنون، نشان مي دهد جمعيت 
غيرفعال جوان روندي كاهشــي داشته 

و همزمان تعداد شــاغالن گروه ســني 
15تا 29ساله بيشتر و تعداد بيكاران آنها 
كمتر شده است؛ اما اين فقط نماي كلي 
آمارهاست و بررسي تعداد افراد حاضر در 
اين گروه سني نشان مي دهد اين تغييرات 
اساساً ناشي از كاهش جمعيت اين گروه 
سني بوده و نسبت هاي مربوط به اشتغال 

و بيكاري آنها بهبود نيافته است.

تحصيل و خانه داري اجباري
از سوي ديگر در تركيب جمعيت جوانان 
غيرشــاغل، جمعيت زنــان غيرفعال 
به طــور قابل توجهي نســبت به مردان 
غيرفعال بيشــتر اســت كه با توجه به 
نزديكي نسبت جنسي زنان و مردان در 
حال تحصيل، دليل اصلي آن مي تواند 
اين باشد كه بيشــتر زنان در ايران جزو 
جمعيت خانه دار محســوب مي شوند. 
براساس آمارها، بيشــترين زير بخش 
جمعيتي در جمعيت غيرفعال نيز افراد 
در حال تحصيل و خانه داران هستند كه 
مي تواند ناشي از فرهنگ خانه دار شدن 
زنان باشــد اما بخش قابل توجهي از آن 
نيز ناشــي از ادامه اجباري تحصيل به 
اميد يافتن فرصت هاي شــغلي جدي 
در آينده يا كســب مدارك مناسب تر 
براي ورود به بازار كار باشد. اين مسئله 
پيش از اين و در طول ســال هاي 84تا 

92كه عماًل برايند اشتغال زايي جديد و 
پايداري اشتغال موجود نزديك به صفر 
بود نيز تكرار شد. بخش قابل توجهي از 
جوانان براي فرار از بيــكاري و در بازار 
كار نامتناســب با توان شــغلي خود، 
باالجبار تداوم تحصيل در آموزش عالي 
را برگزيدند. بررســي هاي آماري نشان 
مي دهد اين افراد عمدتاً در ســال هاي 
ابتدايي دهه 90با فراغــت از تحصيل 
وارد بازار كار شدند و با بهبود دورنماي 
اقتصاد در دوره مذاكرات هســته اي و 
امضاي برجــام، بــازار با مــوج ورود 
ساالنه 1.5تا 2ميليون متقاضي جديد 
روبه رو شد در نتيجه نرخ بيكاري حتي 
باوجود اشتغال زايي يك ميليون نفري 
در برخي از ســال ها همچنان افزايشي 
باقي مانــد. در حقيقت مــوج متولدان 
دهه 60با جمعيت 9ميليــون نفر بايد 
در دوره ســال هاي 84تا 92وارد بازار 
كار مي شدند؛ اما برايند اشتغال زايي و 
حفظ اشتغال موجود در اين دوره تقريبا 
هيچ بوده؛ زيرانيروي كار جوان به جاي 
ورود به بازار كار فاقــد جذابيت و نياز، 
ترجيح مي داد به ادامه تحصيل بپردازد 

يا غيرفعال بماند.

بازار كار شهري و مردانه
آمارهاي منتشر شــده از تحوالت بازار 

كار ايران نشــان مي دهد بيشــترين 
جمعيت جوانان شــاغل در شــهرها 
ساكن هستند و سهم بيشتر آنان را نيز 
مردان تشكيل مي دهند. به عبارت ديگر، 
بخت شاغل شدن در اقتصاد ايران براي 
دو گروه مردان و شهرنشــينان بيشتر 
بوده و يكي از داليل كلي آن مي تواند 
افزايش فرصت هاي شــغلي جديد در 
شــهرها نســبت به مناطق روستايي 
باشــد؛ اما نكته ديگر نيز رشــد سهم 
بخش خدمات از بازار كار شهري ايران 
است كه باعث شده بيش از 50درصد 
شــاغالن كشــور به اين حوزه مرتبط 
شــوند. بررســي وضعيت شــاغالن 
براســاس توزيع اشتغال در بخش هاي 
عمده اقتصادي كشــاورزي، صنعت و 
خدمات نشــان مي دهد در پايان سال 
گذشته، 50.3درصد شاغالن در بخش 
خدمات، 32درصــد در بخش صنعت 
و 17.7درصــد در بخش كشــاورزي 
فعاليت داشته اند. از سوي ديگر بررسي 
آمارهاي مربوط به جمعيت غيرفعال و 
بيكار ايران نيز نشان مي دهد در وهله 
نخست جمعيت غيرفعال زنان به مراتب 
بيش از مردان اســت و دوم اينكه نرخ 
بيكاري هم در بين زنان نسبت به مردان 
و در نقاط شهري نســبت به روستايي 

باالتر است.

كاهش سهم جوانان از بازاركار 
بررسي هاي آماري نشان مي دهد در طول دهه 90 سهم اشتغال جوانان در اقتصادايران از محدوده 30درصد به 20درصد كاهش يافته است

گزارش

آينده اقتصاد ايران از دوربين بانك جهانی

قرنطينه ایران و پيدا نشدن واكسن 
ریسک اقتصاد را بيشتر می كند

بانك جهاني با انتشــار گزارشــي از چشــم انداز اقتصــاد ايران تا 
سال1401 اعالم كرد: همه گيري كرونا، اثر تحريم هاي اقتصادي 
و متوازن نبودن ساختاري موجود در اقتصاد ايران وضع را بدتر كرده 
به نحوي كه كاهش درآمدها، دولت را وادار به انتشــار اوراق بدهي 
جديد و فروش دارايي ها در بازار ســهام كرده و ريسك بازار مالي را 
افزايش داده است. افزون بر اين كاهش ارزش پول ايران نيز تورم را 
تسريع كرده كه عواقب منفي بر معيشــت خانوارهاي آسيب پذير 
داشته است. اين نهاد بين المللي رشــد اقتصاد ايران در سال99 را 
منفي 4.5درصد برآورد و اعالم كرده كه اقتصاد كشورمان سومين 
سال ركود را تجربه مي كند اما انتظار دارد رشد اقتصاد ايران در سال 

آينده 1.5درصد شود.
بانك جهاني پيش بيني مي كند روند تضعيف اقتصاد ايران در نيمه 
دوم امسال با شيوع مجدد ويروس كرونا در فصل سرد سال، تشديد 
شود و درصورت نبود واكسني كه به طور گسترده مورد تأييد قرار 
گرفته باشد، انتظار مي رود بهبودي وضع اقتصاد ايران در سال1400 
بسيار ضعيف و عمدتاً ناشــي از بخش غيرنفتي باشد. افزون بر اين 
برآورد مي شــود درآمد دولت، پيش از بهبود بــا احياي اقتصادي 
جزئي، در سال1399 به حداقل خود خواهد رسيد و پس از آن شروع 
به رشــد خواهد كرد. البته انتظار مي رود فشارهاي تورمي به دليل 
نااطميناني هاي اقتصادي و فشارهاي نرخ ارز، همچنان در سطحي 

باال باقي بماند.

تشدید فقر در ایران
طبق آمارهاي بانك جهاني نرخ فقر در ايران به معناي ســهم افراد 
داراي آستانه درآمد 55 دالر در روز در سال1396 حدود 9.12درصد 
بوده است اما شــيوع كوويد-19 از طريق كاهش درآمدها و تورم 
باال، خانوارها را تحت تأثير قرار داده و طبــق برآورد بانك جهاني، 
اين افت درآمــدي در بازار كار طي كوتاه مدت بــه افزايش 7واحد 
درصدي نرخ فقر در ايران منجر شده كه نتايج بدتري براي افرادي 
كه خوداشتغال هستند و در بخش خدمات فعاليت مي كنند، هم در 
بردارد. اين نهاد بين المللي مي گويد: پرداخت هاي نقدي مستقيم 
دولت تا حدودي به جبران شوك اقتصادي كمك مي كند، اما تورم 
باال كه ارزش اين پول ها را در گذر زمان كاهش مي دهد، مانع تأثير 
آنها مي شود به ويژه اينكه محدوديت هاي مالي دولت ايران ممكن 
است چشم انداز پاسخ وسيع تر را محدود كند، اما هدف گذاري بهتر 
نسبت به پرداخت هاي نقدي مستقيم مي تواند هزينه هاي مرتبط با 

مهار شرايط را كاهش دهد.

خطر قرنطينه براي اقتصاد ایران
بانك جهاني هشدار مي دهد اگر شيوع كوويد-19 بار ديگر بسيار 
افزايش يابد، به نحوي كه به تشديد اقدامات قرنطينه اي منجر شود 
يا تا ســال2021 واكســن قابل اطميناني توزيع نشود، چشم انداز 
اقتصادي ايران در معرض ريسك قابل توجهي قرار خواهد داشت. 
به ويژه اينكه انتشار باالي اوراق بدهي دولتي و فروش دارايي ها در 
بازار سهام، ريســك هاي مالي را افزايش مي دهد و مي تواند فشار 
بيشــتري بر بخش بانكــي وارد كند كه با كمبود ســرمايه همراه 
است. اين گزارش نشــان مي دهد با اعمال محدوديت هاي تجاري 
بيشــتر يا درصورت ضعيف ماندن تقاضا از ساير شركاي صادراتي، 
ترازهاي خارجي ايران مي تواند بيشــتر تضعيف شــود. البته لغو 
احتمالي تحريم هاي آمريكا، همانند اجراي توافق هسته اي برجام 

در سال2016، مي تواند اثر اقتصادي بزرگي بر ايران داشته باشد.

مقايسه پيش بيني بانك جهاني و صندوق بين المللي پول از اقتصاد ايران

شاخص
صندوق بين المللي پولبانك جهاني

برآورد 
1399

پيش بيني 
1400

برآورد 
1399

پيش بيني 
1400

53.2-4.51.5-رشد اقتصادي

34.127.430.530نرخ تورم

تراز تجاري 
درصدي از توليد 

ناخالص داخلي
-0.60.5-0.50.3

همشهري جزئيات جدول رشد قيمت  خوراكي ها را بررسي مي كند

رديابي تورم مهر ماه در سفره خانوار
تأثير افزايش نرخ تورم در  ماه مهر امسال بر سفره مردم چه بوده است؟ آيا رشد 
قيمت خوراكي ها در ماه هاي آينده كنترل خواهد شد يا شهروندان همچنان 
شاهد باال رفتن قيمت ها خواهند بود؟ در ماهي كه گذشت، براساس داده هاي 
مركز آمار ايران قيمت كره پاستوريزه با بيش از 40درصد رشد، باالترين ميزان 
افزايش را نسبت به  ماه شهريور تجربه كرده و از ميان بيش از 50قلم خوراكي مورد مصرف مردم تنها 
پرتقال، انار، هندوانه، ســيب، خيار و هويج فرنگي ارزان شده است. دليل ارزان شدن اين اقالم ميوه و 

سبزيجات عمدتا ناشي از تغيير در تقاضاي فصلي بوده است.
بررسي داده هاي جديد نشــان از آن دارد كه در مهر امسال نســبت به مهر پارسال تنها قيمت رب 
گوجه فرنگي اندكي بيش از يك درصد پايين آمده و ســاير كاالها با رشد قيمت مواجه شده تا جايي 
كه شهروندان ايراني براي خريد كاالهايي چون لوبيا قرمز، تخم مرغ، لپه، برنج خارجي، عدس و حتي 
هندوانه و خربزه بيش از دو برابر مهر پارسال پول پرداخت كرده اند. مركز آمار ايران روايت مي كند از 
بين 53قلم خوراكي منتخب، تعداد 33قلم كاالها، تغيير ساالنه باالتر از نرخ تورم نقطه به نقطه كل 
كشور به ميزان 41.4درصد داشته اند و تنها كاالهايي چون گوشت قرمز، سيب زميني و كشمش پلويي 

كمتر از 10درصد گران شده است.

بشقاب خوراكي ها گران شد
واحد پذيرايي ايراني ها از خودشان و مهمانان شان، عمدتا بشــقاب و پيش دستي است و براي اينكه 
بدانيد هر بشقاب خوراكي و آشاميدني چقدر گران شده، بهتر است بدانيد كه ارزش ريالي هر بشقاب 
برنج ايراني درجه يك نسبت به مهر پارسال 25.6درصد گران شده و اگر از خودتان يا مهمانان تان با 
برنج خارجي درجه يك پذيرايي مي كنيد، اطالع داشته باشيد كه قيمت آن نسبت به شهريور امسال 
12.3درصد و نسبت به مهر پارسال 136درصد باال رفته است. نشانه اي از اينكه با حذف رانت ارزي 
واردات برنج بــا دالر 4200توماني فاصله قيمت هر كيلوگرم برنج درجه يك ايراني با نمونه مشــابه 
خارجي آن به كمتر از 8هزار تومان رسيده درحالي كه اختالف قيمت در مهر پارسال بيش از 14هزار 
تومان بود. قيمت يك كيلوگرم ماكاروني در مهر نسبت به شهريور امسال فقط 1.6درصد بيشتر شده 

اما نسبت به مهر پارسال 45.7درصد گران تر شده است.

گوشت بخوریم یا مرغ
گوشت قرمز چه از نوع گوساله چه گوســفندي در فاصله مهر پارسال تا مهر امسال رشد قيمتي كمتر از 
10درصد داشته؛ به طوري كه هر كيلوگرم گوشت گرم گوساله 4.2درصد و گوشت گوسفند 8.2درصد گران 
شده؛ با اين توضيح كه قيمت گوشت قرمز در ماه جاري هم مانند گوشت مرغ گران تر شده است. افزون بر 
اينكه گوشت مرغ از مهر پارسال تا مهر امسال با رشد قيمت بيش از 45درصدي مواجه شده و سير صعودي 
قيمت آن همچنان ادامه دارد. در گروه مواد پروتئيني، ماهي قزل آال در اين مدت 21درصد و كنسرو ماهي 
هم 46درصد افزايش نرخ داشته است. البته تخم مرغ در اين زمينه از گوشت مرغ سبقت گرفته و هر يك 

كيلوگرم آن حدود 109درصد گران تر از مهر پارسال و 21درصد گران تر از شهريور امسال شده است.

كره، پيشتاز لبنيات
در گروه لبنيات پرمصرف مردم، اين كره پاستوريزه بوده كه در مهر امسال نسبت به شهريور گذشته با 
رشد 40درصدي پيشتاز شده و نسبت به مهر پارسال مردم كره را 63درصد گران تر خريده اند. مركز 
آمار ايران روايت مي كند خامه پاستوريزه 75درصد، ماست پاستوريزه 26.5درصد، دوغ 29درصد و 
پنير پاستوريزه هم 34.4درصد با رشــد قيمت مواجه شده است. در گروه روغن دست كم در مهرماه 
وضعيت قيمتي تاحدودي متعادل تــر بوده به نحوي كه روغن مايع 18درصــد و روغن نباتي جامد 

26درصد با افزايش نرخ همراه شده است.

نبض ميوه با تقاضا مي زند
روند رشد قيمت ميوه با توجه به عرضه و تقاضاي فصلي اما متفاوت بوده و بدون درنظر گرفتن رشد 
154درصدي هندوانه و 104درصدي خربزه در مهر امسال نســبت به مهر پارسال كه عمدتا ناشي 

از كاهش عرضه و پايان فصــل مصرف آن بوده، 
قيمت پرتقال ايراني در مهر امســال نســبت به 
مهر پارسال 72درصد گران شــده اما نسبت به 
شهريور امســال 32درصد كاهش قيمت داشته 
است. سيب درختي هم  نســبت به مهر پارسال 
67درصد رشد قيمت داشته و نسبت به شهريور 
9درصد ارزان شده و انار هم 52درصد گران تر از 
مهر پارسال و 18درصد ارزان تر از شهريور امسال 
قيمت خورده اســت. در گروه سبزيجات ركورد 
قيمت به فلفل دلمــه اي با جهش 118درصدي 
رسيده اما نبض رشد قيمت ها در گروه حبوبات 
متفاوت تر و تندتر روايت شــده اســت. رشــد 
144درصدي عــدس، 102درصدي لوبيا قرمز، 
130درصــدي لپه، 76درصــدي لوبيا چيتي و 
71درصدي نخود نشان مي دهد كه هزينه پخت 

خورش و آبگوشت هم باالتر رفته است.

هزینه نوشيدن یک استكان چاي
اگر زياد اهل نوشــيدن چاي هستيد، بدانيد كه 
هر كيلوگــرم قند 49درصد، شــكر 54درصد و 
نيم كيلو چاي خارجي بسته اي 30درصد در مهر 
امسال بيشتر از مهر پارسال بوده. اگر هم نوشابه 
مي خوريد، از مصرف آن كم كنيد زيرا يك شيشه 
1.5ليتري نوشــابه هم در اين مدت 57درصد 

گران شده است.

درصد تغيير كاالهاي خوراكي منتخب در مهر 
امسال نسبت به شهريور امسال و مهر پارسال

نام كاال
درصد تغيير قيمت در 
مهر امسال نسبت به 

مهر 98شهريور 99
5.525.6برنج ايراني
12.3136.1برنج خارجي

1.645.7ماكاروني
1.38.2گوشت گوسفندي

2.74.2گوشت گوساله
6.145.6گوشت مرغ

5.439شير پاستوريزه
2.936.5ماست پاستوريزه
3.134.4پنير پاستوريزه

21.2108.9تخم مرغ
40.362.8كره پاستوريزه

3.618.1روغن مايع
6.726.1روغن نباتي

1852-انار
8.866.8-سيب

31.872.3-پرتقال
2.426.3-خيار
13.755.5گوجه
20.649.5پياز
2.448.6قند
1.654.1شكر
7.130.2چاي

تورم
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در آستانه برگزاري انتخابات آمريكا در روز 
سه شنبه 13آبان ديروز شاخص كل بورس 
تهران با يك نزول حساس زير محدوده يك 
ميليون و300هزار واحد تثبيت شد و ارزش 
كل بازار سهام به كمتر از 6000هزار ميليارد تومان سقوط كرد. از 
نظر تكنيكال چنانچه روند نزولي ظرف چند روزآينده ادامه يابد 

احتمال افزايش عمق نزول بيشتر مي شود.
به گزارش همشهري، از زمان آغاز روند نزولي بورس در 20مرداد 
تاكنون، شاخص كل بورس تهران 820هزار واحد كاهش يافته و 
سهامداران به طور ميانگين 40درصد زيان كرده اند. كارشناساني 
كه در طول روزهاي گذشته بارها با همشهري گفت وگو كرده اند 
مي گويند آينده بازار ســهام به انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
گره خورده است. به گفته كارشناسان انتخاب دوباره دونالد ترامپ 
به عنوان رئيس جمهوري آمريكا اگر چه به رشد قيمت دالر و به دنبال 
آن رشد بازار ســهام در كوتاه مدت منجر مي شود اما در بلندمدت 
به دليل افزايش تحريم ها به نفع بازارسهام نيست و افت بازار سهام 
را درپي دارد. در مقابل پيروزي جــو بايدن در بلندمدت مي تواند 
گشايش هايي را چه از نظر سياسي و چه اقتصادي به وجود بياورد و 

به افزايش درآمد شركت هاي بورس و رشد شاخص ها منجر شود.
محمد احمد زاد اصل دراين باره به همشهري مي گويد: اگردونالد 
ترامپ به عنوان رئيس جمهوري آمريكا انتخاب شود بازار در ابتدا 
با شتاب زيادي رشد مي كند اما در نهايت به دليل شرايط تحريمي 
ســختي كه براي شــركت ها وجود دارد از شــتاب صعودي بازار 
سهام به شدت كاسته خواهد شــد و بورس با روند صعودي فاصله 
زيادي خواهد گرفت. اما اگر بايدن انتخاب شــود بازارهاي موازي 
در كوتاه مدت با ركود مواجه خواهند شــد و اقبال سرمايه گذاران 
به بورس بيشتر خواهد شــد. حتي ما با ايجاد يك اعتماد عمومي 

مي توانيم دوباره سرمايه ها را به سمت بورس هدايت كنيم.

نزول حساس
در شرايطي كه فقط يك روز به زمان برگزاري انتخابات آمريكا باقي 
مانده، ديروز شاخص كل بورس تهران با يك نزول حساس نزديك 

به دو درصد افت كرد و زير محدوده يك ميليون و 300هزار واحد 
كه از نظر تكنيكال نوعي خط حمايت براي شاخص تلقي مي شد، 

تثبيت شد.
با اين ميزان نزول جمع كل نزول ارزش بازارسهام، از 20مرداد، كه 
روند نزولي بورس آغاز شده، تا ديروز، به 3241هزارميليارد تومان 
رسيد و ارزش كل بازار سهام به زير مرز 6000هزار ميليارد تومان 
سقوط كرد. به باور تحليلگران شكســته شدن خط حمايت يك 
ميليون و 300هزار واحد مي تواند دامنه نزول بورس را عميق تر كند 
با اين حال احتمال دارد كه نتايج انتخابات آمريكا، بعد از 13آبان، 
معادالت را در بورس تغيير دهد و به افزايش شاخص ها منجر شود. 
انتظار مي رود درصورت تداوم روند نزولي فعلي، شاخص بورس تا 

محدوده يك ميليون واحد افت كند.

پايان ريسك بزرگ
اينكه روند نزولي بورس تا كجا و تا چه زماني ادامه دارد، پرســش 
حال حاضر سهامداران اســت. به زعم كارشناسان با وجود اينكه 
اكنون عوامل زيادي روي بازار سهام تأثير دارند اما با پايان انتخابات 
آمريكا يك ريسك بزرگ از بازار حذف خواهد شد.  مصطفي صفاري 
مديرعامل سبدگردان ســرمايه ايرانيان در اين باره مي گويد: با به 
پايان رسيدن انتخابات آمريكا، انتظار مي رود شاهد پايان روند منفي 
قيمت ها باشيم، زيرا عوامل بنيادين زيادي در بازار وجود دارد كه 
مي تواند عاملي براي رشد قيمت ها باشد. البته تأثير انتخابات آمريكا 
يك تأثير ذهني و كوتاه مدت است. او با بيان اينكه عوامل تأثير گذار 
بر بازار را مي توان در دو گروه سياسي و اقتصادي تقسيم بندي كرد 
ادامه مي دهد: عوامل سياسي ناشــي از تصميمات و رويدادهاي 
داخلي و بين المللي است كه كوتاه مدت هستند وعوامل اقتصادي 
نيز شامل برخي طرح ها و گفته هاي دولتمردان و مديران است كه 
بلندمدت تلقي مي شوند. به گفته او پول از بازار خارج نشده و نگراني 

ناشي از خروج پول وجود ندارد.
محسن عباسلو هم مي گويد: مؤثرترين خبري كه بازار در انتظار آن 
است و مي تواند بر بورس تأثير بگذارد نتيجه انتخابات آمريكاست. 
به گفته او نزول روز گذشته بازار سهام ناشي از هيجان سهامداران 

حقيقي است. از طرف ديگر نبود  حمايت مناسب به بي اعتمادي در 
بازار سهام دامن زده است. با اين حال حميد عليخاني، كارشناس 
بازار سرمايه نظر ديگري دارد و معتقد است نزول هاي بورس ناشي 
از برگزاري انتخابات آمريكا نيست. او مي گويد: ريزش هاي بورس 
با انتخابات آمريكا ارتباطي ندارد؛ چــرا بايد 3 ماه قبل از برگزاري 
انتخابات رياســت جمهوري آمريكا، ريزش هاي بازار سرمايه را به 
انتخابات آمريكا ربط دهيم؛ درحالي كــه در دوره قبلي انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا، واكنش بازار به ايــن اتفاق فقط 3 روز 

به طول انجاميد و بعد از آن، بازار روند عادي به خود گرفت.
او با بيان اينكه بورس تهران از 19 مردادماه نزولي شده و در كمتر از 
3 ماه، 39درصد افت كرده است، می گويد:چنين سقوطي در تاريخ 
بورس سابقه نداشته و در ريزش هاي ســال 92، در بورس تهران 
در عرض 2 ســال 32 درصد ريزش تجربه شده است. اين حجم از 

ريزش، دليلي جز خدشه دار شدن اعتماد عمومي ندارد.

 پاي شوراي رقابت هم 
به قيمت گذاري فوالد باز شد 

تشتت در نهاد هاي تصميم گير هر روز تنش هاي 
بيشتري دربازار فوالد ايجاد مي كند

بعد از دولت و مجلس اين بار نوبت به شوراي رقابت 
براي قيمت گذاري فوالد رسيد؛ به طوري كه شوراي 
رقابت به مــوازات دولت و مجلس بــا صدور يك 
دستورالعمل تازه، شيوه نامه جديدي براي تعيين 
مقاطع فوالدي تعيين كرد. به نظر مي رســد تشتتي عجيب در نهادهاي 
تصميم گير در اين بــاره وجود دارد كــه در نهايت به توزيــع رانت بين 

ويژه خواران منجر شده است.
به گزارش همشــهري، در شــرايطي كه نظام قيمت گذاري دستوري 
مدت هاست در دنيا منســوخ شــده و در ادبيات اقتصادي مسلم شده 
قيمت گذاري دستوري و سركوب قيمت ها نتيجه اي جز توزيع رانت ندارد، 
سال هاست، مباني اوليه اقتصاد در وزارت صنعت به نمايندگي از دولت 
ناديده گرفته شده و قيمت محصوالت زيادي به صورت دستوري تعيين 
مي شود. يكي از مواردي كه ظرف سال هاي گذشته در دام قيمت گذاري 
دســتوري افتاده و آســيب هاي زيادي ديده بازار فوالد است. در طول 
سال هاي گذشته وزارت صنعت به نمايندگي از دولت هر بار قيمت هايي 
را تعيين مي كند كه مطابق با عرضه و تقاضا نيســت و اين قيمت گذاري 
دستوري و غيرپوپا به تشكيل بازار سياه و توزيع رانت گسترده بين عده اي 
از دالالن منجر مي شود. فرمول محاسبه قيمت فروش ورق هاي سرد و گرم 
هر بار تغيير مي كند، اما اين تغيير فرمول ها هيچ كدام چاره ساز نيست، زيرا 
با قواعد اقتصادي تطابقي ندارد و هر بار فاصله قيمت فوالد عرضه شده در 
بورس كاال با خارج از بورس به حدي است كه به محض افزايش قيمت ارز 
دالالن به اين بازار هجوم مي برند تا از فرصت هاي سفته بازانه استفاده كنند 
و با خريد فوالد از بورس كاال آن را به قيمت هاي باالتري خارج از بورس كاال 
بفروشند. هنوز كسي به طور دقيق نمي داند تاكنون چه ميزان رانت بين 
ويژه خواران توزيع شده اما برآوردها نشان مي دهد تاكنون چند ده هزار 

ميليارد تومان رانت بين ويژه خواران توزيع شده است. 
سينا ســليماني تحليلگر بازار هاي مالي درباره ميزان رانتي كه در حوزه 
فروش شمش فوالد توزيع مي شود مي گويد: نرخ شمش فوب هم اكنون 
410 تا 415دالر است. بنابراين با فرمول جديد، قيمت پايه دالري شمش 
فوالد حدود 246دالر خواهد بود كه 164دالر، پايين تر از نرخ واقعي است؛ 
بنابراين در هر جلسه عرضه فوالد در بورس كاال، 18ميليون دالر رانت بين 
دوستان عزيز هموطن تقسيم مي شود. اما اين نظام قيمت گذاري فقط 
مختص دولت نيست. مجلس نيز ظرف هفته هاي گذشته براي نخستين 
بار وارد كارزار شد و با برگزاري جلساتي قيمت هاي جديد براي فوالد سازان 
تعيين كرد، اما هنوز اندكي از تعيين قيمت هاي جديد در مجلس نگذشته 
كه اين بار شوراي رقابت وارد عمل شده و با تعيين يك دستورالعمل تازه 
نحوه قيمت گذاري محصوالت گرم فــوالدي را تعيين كرد. مطابق اين 
دستورالعمل تازه به موازات قيمت گذاري هايي كه دولت و مجلس انجام 
دادند فرمول جديدي براي قيمت  گذاري مقاطع گرم فوالدي تعيين شده؛ 
حاال مشخص نيســت كدام  يك از فرمول هاي سه گانه بايد براي فروش 
فوالد در بورس كاال مدنظر قرار گيرد. به نظر مي رسد تشتت آراي آشكاري 

در بازار فوالد وجود دارد كه زمينه هاي آشفتگي را فراهم كرده است.

شاخص كل بورس تهران ديروز با 2درصد افت زير خط حمايت يك ميليون و 300 هزار واحد تثبيت شد
نزول حساس بورس درآستانه انتخابات آمريكا  ترديد دالر براي نزول 

به زير مرز 27هزار تومان
در شرايطي كه ظرف 2 هفته گذشته مقاومت 
دالر در محدوده 30هزار تومان و سپس 28هزار 
تومان شكست، اما ظرف چند روز گذشته قيمت 
هر دالر آمريكا در برابر نزول بــه زير محدوده 
27هزار تومان مقاومت كرده است و ديروز حتي قيمت درهم امارات 
كه مبنايي براي تعيين قيمت دالر اســت با رشد مواجه شد و همين 
عامل جلوي نزول بيشــتر قيمت دالر را گرفت. به نظر مي رسد بازار 
ارز در انتظار تعيين تكليف انتخابات آمريكا در روز سه شنبه 13آبان 
است. با اين حال عبدالناصر همتي، رئيس  كل بانك مركزي ديروز در 
حاشيه جلسه با نمايندگان مجلس درباره تداوم ريزش نرخ ارز اعالم 
كرد: 3 هفته پيش هم گفتم، فعاالن بازار ارز ريســك بازار را درنظر 
بگيرند. تغييرات مهمي در بازار رخ مي دهد و به تدريج به سمت ثبات 

پيش خواهيم رفت.
به گزارش همشهري، اين روزها آينده اغلب بازارها به انتخابات آمريكا 
گره خورده زيرا اين بــاور وجود دارد كه پيــروزي جمهوريخواهان 
مي تواند به تشديد تنش ها منجر شود ودر مقابل با پيروزي جو بايدن 
به عنوان نامــزد دمكرات ها، اميدواري ها بــراي كاهش تنش و حتي 
انجام برخي مذاكرات مشابه برجام تقويت خواهد شد. مهدي دلبري، 
كارشناس بازار مالي با بيان اينكه انتخابات آمريكا بازار هاي جهان در 
سراسر دنيا را تحت  تأثير قرار مي دهد به همشهري گفت: انتخاب جو 
بايدن به كاهش قيمت طال و ارز منجر مي شود، اما انتخاب دونالد ترامپ 
رشــد قيمت طال و ارز را به دنبال دارد. به گفته او تنش هاي ناشي از 
سياست هاي دونالد ترامپ به افزايش نظام تعرفه اي در تجارت جهاني و 
به كاهش حجم تجارت منجر خواهد شد. در چنين شرايطي و به فاصله 
يك روز مانده به برگزاري انتخابات آمريكا در روز سه شنبه 13آبان ماه، 
ديروز قيمت هر دالر آمريكا دوباره با رشد مواجه شد و با 350تومان 
افزايش به 27هزار و 600تومان، تا لحظه تنظيم اين گزارش، رسيد. در 
روز هاي گذشته نيز قيمت هر دالر آمريكا هر بار كه به محدوده 27هزار 
تومان نزديك شده بود فشار تقاضا براي خريد ارز افزايش يافته بود و 

قيمت هر دالر آمريكا نتوانست به كانال 26هزار تومان سقوط كند.
ديروز همچنين صرافي بانك ملي هم قيمت فروش هر دالر آمريكا را 
327تومان افزايش دادو به 27هزارو199تومان رساند. نكته مهم در 
مبادالت روز گذشته افزايش 2.7درصدي قيمت درهم امارات بود كه 

مي تواند سيگنالي براي رشد قيمت دالر باشد. 

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17ديروز- ارقام به ريال
درصدتغييرمقدار تغييرقيمتارز
272،0203،3001.23دالر
316،4401،4200.45يورو

373،0509،7502.68پوند انگليس
78،1302،0502.69درهم امارات

36،7209102.54لير تركيه
316،0008،2002.66فرانك سوئيس

44،9401،1202.56يوان چين
217،5805،6502.67دالر كانادا

204،4005،2902.66دالر استراليا

بورس

درحالي كــه پيش بيني سكه و طال
مي شــد روند كاهشــي 
قيمت طــال و ســكه در 
پيوســتگي به نــرخ ارز 
ادامه دار باشد، افزايش 300توماني قيمت دالر 
در بعد از ظهر يكشنبه، قيمت طال و سكه را هم باال 
كشيد.  به گزارش همشهري، روز يكشنبه با توجه 

به تعطيلي بازارهاي جهاني، قيمت اونس جهاني 
تغييري نداشت اما در بازار داخلي با افزايش نرخ 
ارز در ســاعات بعد ازظهر مواجــه بوديم و اين 
افزايش باعث شد قيمت سكه 500هزار تومان 
افزايش يابد. نايب رئيــس اتحاديه طال و جواهر 
تهران در گفت وگو با همشــهري تحوالت بازار 
سكه و طال را مرتبط با مديريت بازار ارز دانست و 
گفت: افزايش قيمت ها تنها به دليل افزايش نرخ 
ارز و در شــرايطي اتفاق افتاد كه تقاضا در بازار 
طال و سكه به هيچ عنوان افزايشي نبود. محمد 

كشتي آراي افزود: قيمت هاي جديد در بازار هنوز 
به صورت شوك نيست و شايد يكي از داليل آن 
اين باشد كه بســياري از تحليلگران پيش  بيني 
مي كنند قيمت اونس جهانــي يا قيمت برابري 
دالر تغيير كند و تقاضا در بازار افزايش يابد، اما 
تداوم يا توقف آن بسته به اين است كه معامالت 
بازارهاي جهاني در روز دوشــنبه به چه صورت 
باشد. او تقاضا در بازار طال و سكه را همچنان رو به 
كاهش توصيف كرد و گفت: روند كاهش تقاضا 
باعث شد حباب ســكه كه در روزهاي گذشته 

2ميليون تومان بود، به يك ميليون و 200هزار 
تومان كاهش يابد. 

قيمت طال  در بازار آزاد تا ساعت 16ديروز
قيمت )تومان(نوع دارايي

1.230.430طالي 18عيار )گرم(
13.250.000سكه طرح جديد
12.400.000سكه طرح قديم

7.250.000نيم سكه
4.950.000ربع سكه

2.800.000سكه يك گرمي

بازار ارز

صعود دالري سكه

خساپتسدرتتاوم
مدقامالعاامرس

سرزكرمتروسنس
هيروفراكنايتم
سكاژانمكرتي
هرتيراتجامسسا
ونگهواجكنتشون
اجاررسمارنباگ
دبرابتلوهساري
اريولغيناپوين

رگنريننيساي
يمريباكراوزنا
ندنارنگتنراج
مقاقاناسرقيفر
نشنبلدريشيرذا
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افقي:
 1- ابليس- پست و فرومايه- 

درختي بلند و برگ ريز
2- بله انگليســي- غذايي 
از گوشــت قيمــه شــده و 

سيب زميني و خامه
3- نيم تنــه نظامي- مردان 

عرب- قشر، پوسته
4- يار ژوليت- داالنه- دندانه 

سوهان
5- واحد نظامي بزرگ تر از 

گردان- نشاط آور- مزدور
6- ســتون بندي ســخت 
جانوران- قسمتي از پا- پشم 

شتر
7- صد مترمربع- ســواركار 

ماهر- از اقوام ايراني
8- كوچــه يــك طرفــه- 

پرهيزكار- رجحان
9- رهايي- كاشف ميكروب 

سل- از خواهران برونته
10- دست نخورده- ضربه اي 

در بدمينتون- نجات يافتن
11- ســرور و آقا- داستان 

بلند- توانا و قدرتمند
12- لنگه بار- مقدار كمي از 

غذا- مرطوب
13- اختصــاص يافتــه- 

صندوق خانه- آخرين
14- كمانچه كــش فقيــد 
موسيقي اصيل ايراني- كتف

15- ذخيره كــردن انرژي 
الكتريكي در خـــــــازن- 

جوانمرد- مشق شب
  

عمودي:
1- عاشق و دلبسته- نوعي 

شيريني بلوري- النه پرنده
2- درخت تســبيح- بمب 

دستي- درست نويسي
3- نام مادر امام زمان)عج(- 

ريز نمرات- نيكوكار
4- ماءالشــعير- هر حفره 
بســته در بــدن- اختالف 

پتانسيل الكتريكي
5- گياه تاالب- كشور- سوره 

بيست و هشتم قرآن
6- دلداده- طراح- گردنبند 

اسارت
7- نامناسب- ســاز و برگ 

زين اسب - غارت و چپاول
8- پسوند شباهت- مجموعه 
حق ها و آزادي هاي طبيعي 
هر انســان كه بايد محترم 

شمرده شود- نوه
گوشــت  از  غذايــي   -9
چرخ كرده- بــرق را از كوئل 
به دلكو مي رساند- انجاميده

10- كله- گناهــكار- قطار 
برقي شهري

11- از محــالت شــمال 
تهران- ضربــه اي در تنيس 

روي ميز- برهنه
12- جــرم حجمي- بعضي- 

شعر حماسي
13- زندان مسعودسعدسلمان- 

شيريني لوله شده- افسرده
14- ايشــان- غذايــي از 
ســبزيجات پخته و ماست- 

منجمد
15- طاقچــه بــاال- معادل 

فارسي پازل- پيشه وران

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3784
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

754268391
962143587
318957246
679321854
241895673
835674129
493586712
526719438
187432965

متوسط

 4   6   9  
  6 1  5 8   
8   9  2   4
 8 4    5 3  
3        9
 5 9    2 7  
7   3  4   1
  2 6  7 4   
 9   5   6  983451267

672983451
514672983
451267398
267398145
398145726
839514672
726839514
145726839

ساده

متوسط

241768395
936145827
875932614
184279536
327586149
659413278
768324951
512697483
493851762

سخت

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

ساده

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

بازار
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باالخره جنجال باشگاه استقالل در داستان درگيري چند بازيكن 
با اعضاي كادر پزشكي به نقطه پايان رسيد و پزشكان قديمي تيم 
با آبي پوشان قطع همكاري كردند. نقطه آغاز اين كشمكش گويا 
همان داستان قلياني بوده كه دوستان از فرودگاه دوحه خريدند 
و قصد انتقال آن به تهران را داشتند. به طريقي پاي اعضاي كادر 
پزشكي باشگاه هم به اين ماجرا باز شــد و كار كشيد به جايي كه 
آنها طلب عذرخواهي كردند. طبيعتا عذرخواهي هم كه در مرام 
فوتباليست هاي گرامي نيست، پس باشگاه، پزشك تيم را عوض 
كرد. ضمن تبريك پيروزي قل قل بر دكتــر، انتظار مي رود كادر 
پزشكي جديد تابع اوامر حاشيه اي بازيكنان باشد. در ضمن اگر يك 
نفر براي منت گذاشتن بر ســر هواداران ادعا كرد با دنده شكسته 

بازي كرده، پزشك تيم نبايد با تكذيب موضوع او را ضايع كند!

پيروزي قل قل بر دكتر

ميالد زكي پور  از استقالل كنار رفت. اين بازيكن از ابتداي ليگ 
شانزدهم همراه با عليرضا منصوريان از نفت تهران به استقالل آمد 
و فرصت خوبي براي تثبيت جايگاهش داشت، اما به ندرت توانست 
نظر منتقدان را جلب كند. زكي پور شايد گاهي سعي كرد اين خأل 
را با كري خواني هاي تند در فضاي مجازي جبران كند، اما جالب 
بود كه حتي در همان فضاي غيرعميق هم معموال اســتقبالي از 
ميالد نمي شد. واقعيت آن اســت كه فوتبال را در زمين مسابقه 
بازي مي كنند و هوادار هر چقدر هم كه ســطحي گرا باشــد، باز 
ترجيح مي دهد فوتباليست شايستگي اش را در ميدان نشان بدهد. 
علي كريمي كه چند روز قبل از زكي پور از استقالل جدا شد هرگز 
نيم خط هم براي كسي كري نخوانده بود، اما به خاطر توانايي هاي 

فني اش جايگاه خاصي بين هواداران داشت.

فوتبال را در زمين بازي مي كنند

ابراهيم شــكوري، مدير اجرايي جديد پرســپوليس در دوران 
بازي اش چندان فوتباليست فوق العاده اي نبود، اما به هر حال يك 
قهرماني ليگ با سايپا و 2 قهرماني حذفي با پرسپوليس دارد. او 
پيش از آغاز ليگ دوازدهم به سايپا بازگشت. شكوري 2 سال ونيم 
بعد از آن داستان در زمستان سال 93مورد توجه حميد درخشان 
قرار گرفت، اما باشگاه سايپا اجازه بازگشتش به پرسپوليس را نداد. 
شــكوري در آن زمان جمالت جالبي به زبان آورده بود: »بيشتر 
بازيكنان پرسپوليس قدر پيراهن اين تيم را نمي دانند. شما وقتي 
متوجه ارزش اين لباس مي شــويد كه از پرسپوليس جدا شويد. 
اين بار اگر برگردم متفاوت عمل خواهم كرد. « شــكوري البته 
برنگشــت، اما حرفي كه او مي زند در مورد تيم هاي بزرگ و البته 
استقالل صادق است. اگر شكوري همين يك باور را براي بازيكنان 

جا بيندازد، بخش زيادي ازوظيفه اش را انجام داده است.

جمله جالب شكوري بعد از جدايي از پرسپوليس

نكته بازي

مسابقات جهاني كشتي در رشته آزاد و فرنگي 
قرار بود از 22تا 30آذرماه در كشــور صربستان 
برگزار شود، اما اين روزها خبرهايي مبني بر لغو 
اين رقابت ها به گوش مي رسد. پس از به تعويق 
افتادن بازي هاي المپيك به دليل شيوع ويروس 
كرونا، اتحاديه جهاني كشتي نيز مسابقاتش را 
در همه رده هاي سني لغو كرد. تنها مسابقه اي 
كه در تقويم اتحاديه جهاني باقي ماند مسابقات 
جهاني بزرگساالن بود كه قرار شد اواخر آذرماه 
در كشور صربستان برگزار شود. با قطعي شدن 
اين رقابت ها، كشــورهاي آمريكا و كانادا رسما 
اعالم كردند با توجه به گسترش ويروس كرونا 
براي حفظ سالمت كشــتي گيران خود در اين 
رقابت ها شركت نخواهند كرد. در ادامه ژاپني ها 
نيز بــه ليســت كشــورهاي انصراف دهنده از 
مسابقات اضافه شدند. شنيده ها حكايت از اين 
دارد كه كشــورهاي هند، قزاقستان و چين هم 
قصد حضور در مسابقات جهاني را ندارند و اين 
موضوع طي روزهاي آينده رسما اعالم خواهد 
شد. جمهوري هاي آذربايجان و ارمنستان نيز 
اعالم كرده اند به دليل حضور كشــتي گيران در 
جنگ، امكان حضورشــان در مسابقات جهاني 

وجود ندارد و انصراف آنها هم دور از تصور نيست. 
كشــورهاي اروپايي هم گرفتار موج تازه اي از 
شيوع ويروس كرونا شده اند و اصال بعيد نيست 
در روزهاي آينده به جمــع انصراف دهندگان 
از مسابقات جهاني كشــتي اضافه شوند. ضمن 
اينكه هم اكنون ورزشگاهي كه قرار بود مسابقات 
جهاني در آن برگزار شــود به بيمارستان موقت 
تبديل شده و همين مي تواند به معناي  آمادگي 
نداشتن كشور ميزبان براي برگزاري مسابقات 

قلمداد شود.
فدراسيون كشــتي ايران كماكان قصد حضور 
در مسابقات جهاني را دارد. كشتي گيران ايران 
نيز بعد از پشت سر گذاشــتن يك مرحله اردو 
كه روز چهارشــنبه ۷آبان به پايان رسيد، قرار 
اســت پانزدهم آبان ماه در سالن 12هزار نفري 
ورزشــگاه آزادي در مقابل يكديگر قرار گيرند 
تا نفرات برتر هر وزن براي پوشيدن دوبنده تيم 
ملي در صربستان مشخص شــوند. مسابقاتي 
كه با شــرايط موجود چاره اي جز لغو آن پيش 
پاي اتحاديه جهاني كشــتي نيست و درصورت 
برگزاري هم به دليــل انصراف تيم هاي مختلف 

اعتبار چنداني نخواهد داشت.

اميرحســين اعظمــي| محمد نژادمهدي پس 
از 5 فصل حضور در ذوب آهن امســال راهي 
سپاهان شده تا به گفته خودش فضاي جديدي 
را تجربه كند. او در گفت و گو با همشــهري 
درخصوص نويدكيا و انگيزه هايش هم صحبت 

كرده است.
 چطــور شــد از ذوب راهي 

سپاهان شدي؟
دوست داشــتم فضاي جديدي را تجربه كنم به 
همين دليل سپاهان را انتخاب كردم. البته چند 
پيشنهاد ديگر هم داشــتم ولي دوست داشتم به 
تيمي بروم كه موقعيت خوبي داشته باشد تا بتوانم 
از لحاظ فني پيشرفت كنم. من 5سال در ذوب آهن 
بازي كردم و از بازي در ايــن تيم خاطرات خوبي 
دارم ولي ديگر زمانش فرا رسيده بود كه دنبال يك 

چالش جديد باشم.
 پتانسيل فني ســپاهان در 
حدي هســت كه امســال هم مدعي 

قهرماني باشد؟
چند بازيكن از تيم جدا شدند و چند بازيكن جديد 
هم با تشــخيص كادرفني جذب شــدند. ما تيم 
خوبي داريم و بازيكنان ســپاهان واقعا باكيفيت 
هستند. امسال هم سپاهان جزو مدعيان خواهد 

بود؛ هرچند تيم هاي ديگر هم بيكار نمی نشينند. 
اميدوارم ليگ را با نتايجي خوب شروع كنيم، اينكه 
در شــروع ليگ چند برد روحيه بخش به دســت 
بياوريم بسيار مهم است. اين موضوع مي تواند كار 

را براي سپاهان راحت تر كند.
 چرا سپاهان در ليگ قهرمانان 

نتايج خوبي نگرفت؟
ما بازي هاي خوبي انجام داديم و كمي بدشانس 
بوديم. از طرفي محــرم نويدكيا هم چند روز قبل 
از اين تورنمنت هدايت تيم را بر عهده گرفته بود. 
متأسفانه شرايط طوري شد كه صعود نكرديم ولي 
همه ما به اين تيم اميدوار هســتيم و مي خواهيم 

نتايج خوبي بگيريم.
 از كاركردن با نويدكيا برايمان بگو.

آقامحرم در بين هواداران سپاهان واقعا محبوبيت 
خاصي دارد. همه ســپاهاني ها از حضور نويدكيا 
روي نيمكت تيم خوشــحال هستند. بازيكنان با 
سرمربي خيلي راحت هستند و نويدكيا ارتباطي 
صميمي با شاگردانش دارد. مسئله مهم اين است 
كه نويدكيا به خوبي مورد حمايــت قرار بگيرد تا 
بتواند برنامه ها و تفكراتــش را در تيم جا بيندازد. 
او واقعا تشنه موفقيت است و مي خواهد كارهاي 

بزرگي در سپاهان انجام دهد.

 مسابقات جهاني كشتي در بيمارستان!

  نژادمهدي:  نويدكيا تشنه موفقيت است

همه عليه مسي، مسي عليه خودش
بارسايي ها به اين فكر مي كنند كه شايد بهتر بود جدايي 

كاپيتان خود را مي پذيرفتند

درحالي كه هواداران بارسلونا كريستيانو رونالدو را مسخره مي كردند و به 
او لقب پنالدو را داده بودند، مسي در اين فصل هنوز نتوانسته در جريان 
بازي گلي به ثمر برساند و تنها 2بار از روي نقطه پنالتي براي بارسا گل 
زده كه فقط يك بار آن در الليگا بوده، آن هم از 28ضربه به چهارچوب 
دروازه حريفان. با اينكه او در بازي با آالوس كه 10نفره موفق به توقف 
بارسا شد عملكرد خوبي در دريبل زني داشت و 13بار دريبل موفق انجام 
داد، باز هم نتوانست در گلزني موفق شود. كاپيتان بارسا كه مدتي در 
كاشته زني هم مهارت ويژه اي پيدا كرده بود، در گلزني از روي ضربات 
آزاد هم جادوي خود را از دست داده است. او از 45ضربه آزاد آخر خود 
در 41مسابقه اخير تنها يك بار مقابل اوساسونا گل زده درحالي كه در 
12ضربه قبلي 4بار گل زده بود. حاال بارسا با 2برد، 2 تساوي و 2 باخت 
در رده دوازدهم الليگا دســت وپا مي زند، با 8امتياز اختالف نسبت به 
رئال مادريد كه اين بدترين عملكرد آبي اناري ها در 18سال اخير است. 
18سال قبل آنها با همين عملكرد در اين مقطع، در پايان فصل در رده 
ششم ايستادند و رئال قهرمان شــد. همزمان كيكه ستين، سرمربي 
اخراجي بارسلونا هم مصاحبه كرد و عليه مسي حرف زد. او اعتراف كرد 
كه كار كردن با اين بازيكن سخت است: »بارسا سال ها او را همينطور 
كه هست قبول كرده بود و تغييرش نداده بود. مسي شخصيت خيلي 
توداري دارد ولي كارش را پيش مي برد. « حاال يك چالش بزرگ ديگر 
پيش روي آرژانتيني است؛ باشگاه كه در آستانه ورشكستگي است و 
بيشترين وابستگي را به درآمد گردشگري بين همه باشگاه هاي دنيا 
دارد، قصد دارد 30درصد از درآمد بازيكنان را كسر كند. مسي تا پيش 
از استعفاي اجباري بارتومئو از رياســت باشگاه عقيده داشت مذاكره 
برسر كاهش دستمزد غيرممكن است اما حاال كه به خواسته اش يعني 
رفتن رئيس رسيده، ممكن است در تصميمش تجديد نظر كند. باشگاه 
بايد 190ميليون يورو از محل تخفيف دستمزد بازيكنان صرفه جويي 
كند. اگر مسي اين موضوع را نپذيرد، شايد تا آمدن رئيس بعدي، بارسا 
به فكر فروش او در نقل وانتقاالت زمســتاني بيفتد تا هم در پرداخت 
دست كم نيمي از حقوق ۷0ميليون يورويي اين بازيكن رها شود، هم 
درآمدي از محل فروش او در فاصله نيم فصل مانده به پايان قراردادش 
به دست آورد و به زخم خزانه باشگاه بزند. يك جنجال ديگر هم پيرامون 
مســي اتفاق افتاد و هواداران رئال در حال فشار به الليگا و فدراسيون 
هستند تا براي اين بازيكن محروميت بخرند. او روي يكي از تصميمات 
داور مسابقه، ارناندس  توپ را به سمت داور شوت كرد كه فقط كارت 
زرد گرفت. رئالي ها به لمس داور توســط رونالدو اشــاره مي كنند كه 

5جلسه محروميت را برايش به همراه آورده بود.

گزارش

روز گذشــته خبرگزاري ايلنا با انتشــار گزارشي مدعي شد 
درخواست تجديدنظر پرسپوليسي ها بابت محروميت عيسي 
آل كثير رد شــده و حكم محروميت 6ماهه اين بازيكن مورد 
تأييد قرار گرفته است. اين خبرگزاري تصويري از گراندز حكم 
كميته انضباطي كنفدراسيون فوتبال آسيا را هم منتشر كرد 
و از اين گزارش چنين برداشت شد كه درخواست تجديد نظر 
پرسپوليسي ها براي كاهش اين محروميت رد شده است. اما 
بالفاصله باشگاه پرســپوليس در پاسخ به اين گزارش توضيح 
داد: »آنچه انتشــار يافته، همان شــرح تفصيلي رأي كميته 

انضباطي در اين پرونده است و كميته استيناف كنفدراسيون 
فوتبال آســيا، هنوز در مرحله رسيدگي و بررسي لوايح است. 
همچنين بــا توجه به پذيرش درخواســت مطرح شــده در 
اليحه ارسالي از سوي باشگاه پرســپوليس، قرار است جلسه 
استماع نيز برگزار شــود. باشگاه پرســپوليس و هوادارانش 
اميدوار هســتند با تالش هايي كه صــورت مي گيرد، ماهيت 
اصلي ماجرا روشن شود و عيسي آل كثير از اتهام وارده تبرئه 
شود.« اما در گزارش ايلنا از اين پرونده، نكته جالبي به چشم 
مي خورد. در اين گزارش آمده اســت كه يك فرد پس از بازي 
پرسپوليس و پاختاكور با ارسال شكايتي به دبيرخانه كميته 
انضباطي و اخالقي، زمينه ساز حكم محروميت شده است. البته 
كنفدراسيون فوتبال آسيا هويت اين فرد را مشخص نكرده و 
مشخص نيست اين فرد ايراني بوده يا از كشور ديگري اقدام به 

طرح اين شكايت كرده است.

والديمير آلكنوي روسي يا دانيل كاســتالني آرژانتيني؛ كدام يك از اين 
دو سرمربي تيم ملي واليبال ايران مي شــوند؟ ديروز بعد از جلسه كميته 
فني فدراسيون، گفته شــد اعضاي كميته اين دو مربي را به عنوان گزينه 
نهايي براي نيمكت تيم ملي معرفي كرده و براي انتخاب نفر اول به نتيجه 
نرســيده اند اما يكي از اعضاي كميته مي گويد آلكنو انتخاب نهايي است. 
از 12عضو كميته، 11نفر به آلكنو رأي دادند و رأي نفر دوازدهم 50-50 
بود. نفر دوازدهم جمشيد حميدي، كارشناس واليبال است: »فقط من رأي 
صددرصدي به آلكنو ندادم، من هر دو مربي را مناســب مي بينم.« اما اگر 
اعضاي كميته فني انتخابشان را انجام داده اند، چرا فدراسيون اسم 2 مربي 
را به عنوان گزينه هاي ســرمربيگري اعالم كرده است؟ به گفته حميدي، 
فدراســيون روزهاي آينده مذاكرات نهايي را انجام مي دهــد. اگر آلكنو 
پيشنهاد مالي فدراسيون را بپذيرد، سرمربي ايران مي شود اما اگر توافقي 
انجام نشــود، مذاكرات با كاســتالني ادامه پيدا مي كند. روزهاي گذشته 
فدراســيون با هر دو گزينه مذاكراتي انجام داده است و گفته مي شود آنها 

شروط مالي سنگيني براي ايران درنظر نگرفته اند.
آلكنو و كاستالني هر دو از بازيكنان مطرح واليبال اروپا و آمريكاي جنوبي 
هســتند كه هم تجربه بازي در المپيك را دارند و هــم تجربه مربيگري. 
آلكنو حتي قهرمانــي المپيك را هم در كارنامه دارد؛ او تيم ملي روســيه 
را در بازي هاي2016 قهرمان المپيك كرد. كاســتالني سرمربي تيم هاي 
ملي فنالند، لهســتان و آرژانتين بوده است. آلكنو ســرمربي زنيت كازان 
روسيه است و كاستالني سرمربي الشتين لهســتان. هر دوي اين مربيان 
اعالم كرده اند كه با خود يك دستيار به ايران مي آورند. دستيار كاستالني 
مشــخص نيســت اما توماس توتولو ايتاليايي از مربيان مطرح دســتيار 
آلكنو اســت. اما كدام يك از اين دو براي تيم ملي ايران مناسب تر است؟ 
حميدي مي گويد: »كاستالني شبيه والسكو است. او در مديريت ذهني و 
رواني تخصص دارد. با توجه به ظرافت هاي رواني بازيكنان ما، او مي تواند 
مربي خوبي براي تيم ايران باشــد؛ همانطور كه والسكو مربي خوبي براي 
ما بود. اما بايد قبول كنيم كه آلكنــو كارنامه فني قوي تري دارد، منضبط 
است، ديسيپلين آهنين دارد. برخالف كاســتالني كه با رسانه ها ارتباط 
خوبي ندارد، آلكنو با رســانه ها خوب اســت، با زنيت قهرمان اروپا شده 
و با روسيه قهرمان المپيك شــده است. در كل در شــرايطي كه مربيان 
 ديگر جواب مثبت به ايــران نداده اند، آنها مي تواننــد گزينه هاي خوبي

 باشند.«
تيم ملي واليبال ايران از فروردين سال گذشته كه قرارداد ايگور كوالكوويچ 

را فسخ كرد، سرمربي نداشته و در اين مدت تمريني هم انجام 
نداده اســت. با توجه به تعويق يكســاله بازي هاي المپيك 

توكيو، مسئوالن فدراسيون عجله اي براي انتخاب سرمربي 
نداشته اند. تيم ملي واليبال ايران براي نخستين بار در 

بازي هاي 2016 حضور در المپيك را تجربه كرد و 
پنجم شد. اين تيم كه سهميه بازي هاي توكيو 
را دارد، اميدوار اســت به مقام بهتري برسد. 
آلكنو و كاســتالني در مذاكرات با فدراسيون 

ايران اين قــول را داده اند كه ايــران را به جايگاهي 
بهتر برســانند. گفته مي شــود مبلغ درخواســتي 
اين دو مربي هــم در حد دســتمزد كوالكوويچ و 
والســكو اســت و با اين شــرايط بعيد نيست طي 
 روزهاي آينده آلكنو به عنوان سرمربي ايران معرفي

 شود.

مسابقات ليگ بيســتم از همين جمعه آغاز مي شــود و پرسپوليس در 
نخستين بازي بايد به مصاف سايپا برود. سرخپوشان در مدت آماده سازي 
براي پيش فصل 3 بازي تداركاتي برگزار كردند كه هر سه نتايج پر گلي 
داشــت. آنها ابتدا با 3 گل برابر مس رفسنجان شكســت خوردند، بعد 
با همين نتيجه ملوان را شكســت دادند و نهايتا با حساب 3 بر 2 از سد 
گل گهر ســيرجان گذشتند. صد البته نتايج مســابقات دوستانه مالك 
نيست و در درجه آخر اهميت قرار دارد، اما به هر حال بسياري از نكات 
از دل همين بازي ها بيرون مي آيد. امير قلعه نويي سرمربي گل گهر بعد 
از بازي با پرسپوليس گفته: »اين مسابقه به اندازه 30بازي براي ما مفيد 

بود.« خب قطعا اميرخان مثل هميشه مبالغه كرده، اما اصوال بازي هاي 
تداركاتي براي آگاهي از نقاط قوت و ضعف برگزار مي شــود. اگر مبنا را 
بر اين بگذاريم، هواداران پرســپوليس كمي بايد نگران ساختار دفاعي 
سرخپوشان باشند؛ تيمي كه در اين سال ها نان استحكام همين خط را 
خورده، اما حاال در 3 بازي 5 بار دروازه اش باز مي شود. حامد لك و جالل 
حسيني در هر سه بازي فيكس بوده اند و محمدحسين كنعاني زادگان 
هم در 2 مسابقه آخر در تركيب اصلي قرار گرفته است. بنابراين نمي شود 
گفت پرســپوليس در غياب نفرات اصلي اين گل هــا را دريافت كرده. 
حتي بدنسازي هم بهانه موجهي نيست؛ چون اگر ليگ يك بار به تعويق 
نمي افتاد، پرســپوليس در همين تاريخ بازي با گل گهر بايد نخســتين 
مسابقه رسمي اش را برگزار مي كرد. به هر تقدير همه منتظرند كيفيت 
خط دفاعي پرسپوليس را بعد از جدايي شجاع خليل زاده، محمد نادري و 
حتي محسن ربيع خواه ببينند، اما فعاًل دست كم نتايج مسابقات دوستانه 

چندان اميدواركننده نبوده است.

داستان آل كثير ادامه دارد
برخالف آنچه روز گذشته در برخي رسانه ها مطرح 
شد، تقاضاي تخفيف به آل كثير هنوز رد نشده است

  آلكنو؛ سرمربي جديد ايران؟ 
    فدراسيون واليبال 2گزينه جديد براي نيمكت تيم ملي 
 معرفي كرد. آلكنو اگر از نظر مالي شرايط ايران را بپذيرد،

   انتخاب نهايي است 

 5گل خورده در 3بازي دوستانه
  زنگ خطر در پرسپوليس به گوش مي رسد

هيچ چيز براي استقاللي ها بدتر از اين نبود كه در 4 ســال گذشته شاهد ناكامي تيم 
خودي و قهرماني هاي پياپي حريف سنتي باشند. حاال اما ليگ بيستم بايد نقطه پايان 
اين شرايط باشد. داليلي وجود دارد كه نشان مي دهد اين بار بهانه چنداني براي ناكامي 

استقالل در دسترس نيست.
1  طي فصول گذشته يكي از مشكالت تكراري استقالل از دست دادن ستاره ها بود؛ از 

جپاروف و تيام تا پاتوسي و كاوه رضايي و مجيد حسيني و سايرين. امسال اما استقالل 
كمترين ريزش را داشته است. اگرچه جدايي علي كريمي براي اين تيم ناگوار بود، اما 
هرگز نمي توان از دست دادن يك بازيكن را در مقايســه با خريد۷ مهره جديد اتفاق 
مهمي تلقي كرد. اســكلت اصلي فصل گذشــته حفظ و تيم در برخي خطوط تقويت 
هم شده است. 2 دروازه بان ملي پوش، 3 مدافع مياني، 3 دفاع چپ، 2 دفاع راست، 3 
هافبك دفاعي، 2 هافبك تهاجمي، چند وينگر و 3 مهاجم آماده تيم فكري را متوازن 

كرده است.
2  در نقطه مقابل آرامش و ثبات از اردوگاه رقيب سنتي رخت بربسته و پرسپوليس 
در همه اركان دچار تغيير و تحول شده است. اين تيم كه به تازگي متحمل جابه جايي 
جنجالي مديريتي شــد، نســبت به آغاز فصل گذشــته ســتاره هايي مثل بيرانوند، 
 خليل زاده، ترابي و عليپور را از دســت داده اســت. حتي محمد نادري هم مستقيما

  از پرســپوليس به اســتقالل آمد. پس اين بار بهانه هايي مثل تجهيز بهتر تيم رقيب 

قابل استناد نخواهد بود.
3 كم كم سايه استراماچوني از خاطرات هواداران استقالل كوچ كرده و اين مي تواند 
كادر فني جديد را در راه يك استارت مطمئن ياري كند. حاال ديگر خيلي از هواداران 
قبول كرده اند كه طرف ايتاليايي به اندازه آنها راغب به ازسرگيري يك همكاري جديد 
نبوده و اگر هم بوده، االن شرايطش فراهم نيست. پرسپوليس، سپاهان، تراكتور و بقيه 
مدعيان هم مربي ايراني دارند؛ بنابراين اگرچه اين شرايط كمي غيرحرفه اي است، اما 

به هرحال كمك مي كند تا فضاي رقابت برابر شكل بگيرد.
4  عدم حضور هواداران در ورزشگاه به سود بازيكنان استقالل و كادرفني اين تيم است. 
گاهي فشار ناشي از اين حضور، تيم را آزار مي دهد؛ مثل اتفاقاتي كه در ليگ هفدهم 
براي عليرضا منصوريان رخ داد. غيبت تماشــاگران اما فرصتي است تا محمود فكري 
در سكوت و آرامش ايده هاي فني اش را پياده كند؛ مردي كه با مقبوليت نسبي روي 

صندلي سرمربيگري آبي ها نشسته است.

   فصل   بي بهانه
4دليل براي اينكه امسال بايد سال استقالل باشد

جهان

  لطف آزار به رئال مادريد
ادن آزار بعد از 392روز لطف كرد و براي رئال گل زد. او براي بار9۷ جايزه بهترين بازيكن زمين 
را از آن خود كرد. تنها مســي و رونالدو بيش از 100بار اين جايزه را در تمام رقابت ها به دست 
آورده اند. والورده هم سومين گلش را در ششمين بازي الليگايي اين فصل زد كه يكي بيشتر از 

گل هاي او در 33بازي فصل قبل است.

  ركوردهاي پيكه و راموس
همزمان با بازي شماره550پيكه با پيراهن بارسا در تمام رقابت ها به ششمين بازيكن باسابقه 
اين تيم تبديل شد، سرخيو راموس هم براي پانصدمين بار در الليگا بازي كرد؛ 39بار با پيراهن 
سويا. تنها 9بازيكن بيشتر از او سابقه بازي در الليگا را دارند كه فقط يكي از آنها يعني خواكين 
همچنان بازي مي كند )558بازي(. نفر اول زوبي زارتا با 662بازي است. خواكين، رائول، اوزه بيو، 
بويو، سانچيس، كاسياس، ژاوي و سولر در رده هاي اول تا نهم جاي دارند. راموس با 5بازي ديگر 

ژاوي را در اين جدول مي گيرد.

  بدترين دفاع، با حفظ سمت، بهترين حمله
ليورپول به دومين تيم تاريخ ليگ برتر انگليس پس از بلكبرن ســال 2009تبديل شد كه در 
3بازي پياپي خانگي، پس از دريافت نخستين گل بازي موفق به كسب پيروزي در پايان هر 
3بازي مي شوند. برد مقابل وستهام شصت وســومين بازي خانگي پياپي بدون شكست اين 
تيم بود كه مساوي با ركورد خودش از 19۷8تا 1980است. بهترين ركورد در اختيار چلسي 
مورينيو با 86بازي اســت. ليورپول بيشــترين تعداد گل خورده در ليگ را دارد با 15گل و 

بيشترين گل زده با 1۷گل! شكيري هم پس از 54۷روز براي ليورپول گل زد.

  بيچاره نفر بعدي
3 نكته در مورد گرفتاري هاي مديرعامل آينده  استقالل

استقالل امسال برخالف فصول گذشــته موفق شد اسكلت تيمي اش را تا حد 
زيادي حفظ كند و همين مســئله رضايت نســبي هواداران را به دنبال آورده 
اســت. با اين حال اين تيم از نظر مديريتي به طور كامل روي گسل قرار دارد. 
آبي ها با مشكالت جدي و زيادي دست به گريبان هستند كه كسي به فكر آنها 
نيست. هر كدام از اين موارد مي تواند در آينده اي نه چندان دور به يك بحران 

تبديل شود.
1  بدهي هاي بسيار ســنگين بين المللي انتظار مديرعامل بعدي استقالل را 
مي كشد. همچنان پنجره هاي نقل وانتقاالتي باشگاه به خاطر شكايت وينفرد 
شفر بسته اســت با اين  اوصاف تا اين لحظه سرمربي استقالل در شروع فصل 

قادر به استفاده از بازيكنان جديد نخواهد بود.
2  دردســر بزرگ اين باشگاه اما شــكايت آندرا اســتراماچوني است. شايد 
براي اســتقاللي ها اينطور جا افتاده كه نهايت ضرر باشــگاه از قطع رابطه با 
اين مربي، عدم استفاده از دانش فني اســترا است، اما اينطور نيست. استقالل 
بايد كل پــول قرارداد دوســاله اش با اســتراماچوني را كه شــايد با مجموع 
جرايم به 2 ميليون دالر هم برســد، به او بپردازد. شــكايت اســتراماچوني 
در راه اســت و مديرعامل بعدي باشــگاه را غافلگير خواهد كــرد. نكته مهم 
اينكه مربــي ايتاليايي كار هــم قبول نمي كنــد و به اين ترتيــب در دوران 
 خانه نشــيني مي تواند به راحتي پول فصــل دوم قراردادش را از اســتقالل

 بگيرد.
3  شايد مشــابه اين مشكالت در پرســپوليس هم وجود داشــته باشد، اما 
اين باشــگاه با تزريق احتمالي چيزي بين 3 تا 5 ميليون دالر پاداش آسيايي 
تقويت خواهد شد. مديرعامل بعدي سرخپوشــان بي گمان تلي از بدهي ها را 
به ارث مي برد، اما به كمك پاداش آســيايي نه تنها قادر بــه صاف كردن آنها 
خواهد بود، بلكه مي تواند پس انداز قابل توجهي هم داشته باشد. چنين پولي 
 اما انتظار اســتقالل را نمي كشد و اين تازه نقطه شــروع يك گرفتاري بزرگ

 است.
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نكته

 مذاكره يا ادامه روند موجود 
به رفتار كاخ سفيد بر مي گردد

انتصاب حجت االسالم والمسلمین خاتمی به عضویت شورای نگهبان
به دنبال كناره گيری آيت اهلل يزدی از عضويت شورای نگهبان، رهبر معظم انقالب در حكمی ضمن تشكر از سال ها 
حضور ارزنده شيخ محمد يزدي در مسئوليت هاي گوناگون جمهوری اسالمی ، حجت االسالم والمسلمين سّيداحمد 

خاتمی را به عضويت اين شورا منصوب كردند. 

در تقابل با جمهوري اسالمي، 
هم بايدن و هــم ترامپ در يك 
جهت حركــت مي كنند. بحث 
بر سر اين است كه كدام يك از 
اين دو نامزد با چه روشي حركت 
مي كننــد. واقعيت موضوع اين 
است كه ترامپ و بايدن درباره 

ايران هم جهت هستند

2 نامزد؛ یک هدف با 2 روش
مي خواهم از همين 
مبحث پل بزنم به سؤالي كه اين 
روزها در داخل ايران مطرح مي شود كه پيروزي 
بايدن به نفع ايران است يا پيروزي ترامپ؟ تحليل 
شما چيست ؟كدام يك از اين نامزدهاي انتخابات 

آمريكا براي ايران گزينه مطلوب تري است؟ 
سياست ها در آمريكا عليه ايران عمدتا دوحزبي يا به 
ادبيات آمريكا bipartisan است، يعني يك هدف را 
دنبال مي كند، بحث ســر روش ها و تكنيك هاست. 
شــما را ارجاع مي دهم به مقاله بايدن در ســي ان ان 
كه تقريبا يك ماه پيش منتشــر شد. عنوان مقاله اين 
است:  »راه هاي هوشمندانه تر براي سختگيري عليه 
ايران«. خود اين عبارت روشــن مي كند- كما اينكه 
متن هم تأكيد مي كند- كه بايدن هم معتقد است كه 
بايد جلوي ايران بايســتد و سياست هايي عليه ايران 
طراحي كند. حرف اين مقاله اين است كه من به عنوان 
بايدن، اقدامات هوشمندانه تري عليه ايران مي توانم 
طراحي كنم. يعني در تقابل با جمهوري اســالمي، 
هم بايدن و هم ترامپ در يك جهت حركت مي كنند. 
بحث بر سر اين اســت كه كدام يك از اين دو نامزد با 
چه روشي حركت مي كنند. واقعيت موضوع اين است 
كه ترامپ و بايدن درباره ايران هم جهت هستند ولي 
تاكتيك ها و روش هاي متفاوتــي را به كار مي گيرند. 
تيم بايدن قائل به اين هستند كه بايد به سمت احياي 
ائتالف هاي سياســي آمريكا به خصــوص با متحدان 
اروپايي برويم، چيزي كه ترامپ از آن فاصله گرفته بود 
و سعي مي كرد اقدامات در حوزه سياست خارجي اش 

را يكجانبه انجام بدهد، بايدن اما 
قائل به اين است كه در همراهي 
با كشــورهاي متحد خودشــان 
سياست هايشان را پيگيري كند. 
از اين جهت بايــدن براي اعمال 
فشــار گســترده تر عليــه ايران 
مي توانــد توانمندتر حركت كند. 
در همان مقاله هم به اين اشــاره 
مي كند. اما به هر حال ترامپ هم 
اقداماتي عليه ايــران انجام داده 
كه ما نمي توانيم فراموش كنيم، 
كسي كه دستور ترور حاج قاسم 
ســليماني را مي دهد يا كسي كه 
ســنگين ترين تحريم ها را عليه 
ايران حتي در مورد غــذا و دارو 

اعمال كرده حتما مطلوب نظر ما نيســت. در مقابل 
دمكرات ها هم كــه مي گويند اگر ايــران به تعهدات 
خودش برگردد برجام را احيا مي كنيم، معتقد به فشار 
به ايران هستند. آنتوني بلينكن كه مشاور ارشد بايدن 
در سياست خارجي است چند وقت قبل در مؤسسه 
هادسن جلسه اي داشــت و گفت كه ما خودمان هم 
ارزيابي نمي كرديم كه سياســت فشــار حداكثري 
ترامپ به يك دستاورد برسد و نتايجي داشته باشد، 
اما حاال كه اين سياســت توانســته يك نظام تحريم 
گسترده عليه ايران بســازد بايد از نتايج اين سياست 
بهره بگيريم و استفاده كنيم. همه اينها نشان مي دهد 
بايدن و ترامپ در يك مسير هســتند اما روش هاي 

متفاوتي را براي مقابله با ما دارند.
محاســباتي در داخل كشور روي اين 
موضوع هست كه اگر بايدن پيروز انتخابات شود، 

قطعا به برجام برمي گردد يا خير؟
چيزي كه ما داريم مي بينيم، مواضع رســمي بايدن 
است. بايدن اعالم كرده كه ما آماده بازگشت به برجام 
هســتيم، مشــروط به اينكه ابتدا ايران تعهداتش را 
برگرداند. اما ترامپ در مقابل، ادعاي بي مبنايي دارد 
كه در صورت پيروزي، ايراني هــا در هفته اول با من 
تماس مي گيرند و مذاكره مي كنند، كه ما نمي دانيم 
مبناي اين حرف چيســت؟ چون اين ما نبوديم كه 
تعهداتمان را انجام نداديــم. بنا بر 14گزارش آژانس 
بين المللي انرژي اتمي، ايران به تعهداتش  در برجام 
پايبند بوده و حتي بعد از خروج آمريكايي ها كه مانع 
اجراي خيلي از تعهدات شد، يك سال هم صبر كرديم 
كه اروپايي ها بتوانند اين مضار را جبران بكنند، آنها 
هم موفق نبودند، نخواســتند و نتوانســتند. بعد از 
آن بود كه جمهوري اســالمي تعهداتش را در 5 گام 
كاهش داد؛ هرچند بخشي از تعهدات نظارتي كشور 
ذيل برجام همچنان اجرا مي شود و آژانس و ناظرانش 
طبق پروتكل الحاقي و فراتــر از آن نظارت دارند. در 
اين شــرايط اگر طرف آمريكايي بگويــد ما به برجام 
برمي گرديم، نخستين سؤال از او اين است كه تكليف 
خســارت اين چندســال، كه ما تعهداتمان را انجام 
داديم و شــما انجام نداده ايد ، چه مي شود؟ چه كسي 
بايد اين خسارتي را كه به ملت ايران وارد شده است، 
بپردازد، چگونه جبران مي كنيد؟ نكته دوم اينكه چه 
تعهدي وجود دارد كه اگر دوباره توافق احيا شود، شما 
مجددا از برجام خارج نشويد؟ تكليف مجازات عامالن 
ترور شهيد ســليماني چه مي شود؟ بايدن و تيمش و 
آدم هايي مثل بلينكن و ســوليوان و كساني كه به او 
نزديك هستند، مثل كريس كونز، حرفشان اين است 
كه به شــرطي به برجام برمي گرديم كه برجام را پايه 

مذاكرات گســترده بكنيم. با تجربه اي كه ما با طرف 
مقابل داريم اين مسير، ديگر مسير مطلوب ما نيست 
و فكر مي كنيم نــه طرف مقابل ديگــر مبنايي براي 
تعهداتش دارد و نه اينكه ما بنا داريم وارد مســيري 
بشويم كه نهايت آن مذاكرات به محدوديت هايي در 
برنامه موشكي و تسليحاتي و منطقه اي ما منجر شود. 
ما مي خواســتيم در مذاكرات اتمي حسن نيت مان را 
به دنيا ثابت كنيم كه ثابت كرديم. براي همين است 
كه ما صحبــت از راه حل هاي 
جايگزين مي كنيم و بايد آنها 

را دنبال كرد.
پيرو همين مسئله 
ترامپ با فرض اينكه مجددا 
رئيس جمهور شود، مي گويد 
شــرط من براي مذاكره اين 
اســت كه ايــران بمب اتم 
نداشته باشد. اگرچه پيش  تر 
شروطي را هم پمپئو مطرح 
كرده بود. با فــرض اينكه 
ترامپ دوباره رئيس جمهور 
شــود و در تيم سياســت 
خارجي اش تغيير ايجاد شود، 
مثال پمپئو در رأس نباشد  و 
شرط ترامپ فقط به اين تقليل كند كه ايران بمب 
اتم نداشته باشــد، آيا در دوره دوم ترامپ ما به 
ســمت جنگ مي رويم يا به سمت كاهش تنش يا 

ادامه مسير فعلي؟
ببينيد، موضع كارزار فشــار حداكثري ترامپ براي 
ايران 3جنبه داشت؛ آن بخشي كه براي مردم ملموس 
بود، همان خروج از برجام و بازگشــت تحريم ها بود. 
خيلي بيشــتر از تحريم هايي كه قبل از برجام براي 
جمهوري اسالمي وجود داشت، در دوره ترامپ براي 
ايران اعمال شد. جنبه دوم اين كارزار اين بود كه در 
نهادهاي بين  المللي و در بين كشورهاي جهان تالش 
كردند با فشارهاي سياسي، ايران را به انزوا بكشانند. 
بعد از آن هم در آن حوزه اي كه خودشــان اسمش را 
گذاشته اند احياي بازدارندگي نظامي، اقداماتي انجام 
دادند كه مهم ترين اقدامشان ترور حاج قاسم بود. ترور 
حاج قاســم براي ما يك موضوع تعيين كننده است و 
ما از اين موضوع نمي توانيم عبور كنيم و چشم پوشي 
كنيم، به صرف اينكه يك نفر ادعا كند من مسير سابق 
را برمي گردم، بايد پرســيد درباره شهادت حاج قاسم 
ســليماني مي خواهد چه كار كند؟ ايــن موضوعي 
نيست كه ما فراموش كنيم. حتما مي دانيد حاج قاسم 
محبوب ترين شخصيت در بين ايراني ها بود و اين را 
خود آمريكايي ها هم مي دانســتند، گزارش دانشگاه 
مريلند محبوبيت حاج قاسم در زمان حياتش در ايران 
را باالي 80درصد نشان مي داد. خب، اين يك موضوع 
و مسئله اساسي در مواجهه با ترامپ است. بايد توجه 
داشته باشيم كه كمپين فشار حداكثري، با هدف به 
زانو درآوردن ايران و تســليم ايران به خواســته هاي 
ترامپ طراحي شده بود و به دليل اينكه اين سياست 
پس از 2سال به نتيجه نرسيده اســت، آمريكايي ها 
مجبورنــد در اين سياســت بازنگري كننــد؛ از اين 
جهت اين انتخابات مي تواند يك فرصت تغيير براي 
سياست خارجي آمريكا باشد. چون آمريكايي ها نياز 
به فرجه براي تغيير مســير دارند كه در اين سياست 
بازنگري كنند. از زاويه ديد ايران، روشــن اســت كه 
سياســت بي ثمر و البته ظالمانه فشار حداكثري بايد 
پايان پيدا كند. با وجود فشــار حداكثري، جمهوري 
اسالمي مســير مقاومت فعال را با قوت و ابعاد بيشتر 
 دنبال مي كند. واكنش جمهوري اسالمي متناسب با 
سياست هاي آمريكا خواهد بود، تغيير حاكمان بدون 

تغيير سياست ها، بي فايده است.
يك تحليلي هم هســت كه اگر بايدن 
انتخاب شود، ممكن است همه  چيز معلق شود تا 
انتخابات 1400ايران. اين تحليل را چقدر نزديك 

به واقعيت مي دانيد؟

اين تحليل را من بيشــتر از همه ديدم كه مؤسســه 
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rity ( روي آن مانور داده است؛ مسئله اول اين است 
كه طرف مقابل چگونه مي خواهد سياســت هايش را 
در قبال جمهوري اســالمي تنظيم كند. اين موضوع 
تعيين كننده مناســبات اســت. من فكــر مي كنم 
راه حل هاي بلندمدتي كه جمهوري اسالمي در حوزه 
سياســت خارجي پيش بيني كرده، اگر به موفقيت 
برسد، نبايد سياست داخلي اش را به سياست خارجي 
گره بزند. اين يك آسيب اســت، يعني كشور همين 
االن معطل اين بشود كه بايدن رأي بياورد يا نياورد، 
و اگر بايدن رأي بياورد، چه كســي در داخل ايران و 
انتخابات 1400رأي مي آورد؟ اينها به شدت به اقتصاد 
ما آسيب مي زند و اقتصاد را شرطي مي كند. فراموش 
نكنيم كه در دوره اوباما با اين مشكل مواجه بوديم،  در 
آن مقطع اوباما دستور تعليق تحريم ها را هر 90روز و 
هر 180روز يك بار تمديد مي كرد، خيلي ها در حوزه 
اقتصادي معطل اين مي شــدند كه تعليق تحريم ها 
مجددا اتفاق خواهد افتاد يــا خير؟ در اين فضا جايي 
براي سرمايه گذاري و كار بلندمدت اقتصادي نمي ماند. 
متأسفانه آمريكايي ها با تحريم عليه ايران به عنوان يك 
دارايي راهبردي نگاه مي كنند و بايد بپذيريم حتي بعد 
از انتخابات آمريكا حداقل تــا ميان مدت با تحريم ها 
زندگي كنيم. با وجود اين، مي توان اقتصاد كشــور را 
نســبت به تحريم مصون كرد، اگر همكاري هايمان با 
كشورهايي مثل چين و روسيه و كشورهاي همسايه 
تقويت شود، بخش زيادي از تأثيرپذيري اقتصاد ما از 
تكانه هاي تحريمي آمريكا كم مي شود. ما فكر مي كنيم 
كه آمريكايي ها روندي را كه شكل دادند، به اين راحتي 
نمي توانند تغيير دهند، اگر روزي هم بايدن انتخاب 
شــود و بخواهد از در تعامل با جمهوري اسالمي وارد 
شود، با مشكالت زيادي مواجه است. يكي از كارهايي 
كه جريان صهيونيستي مخرب در داخل دولت ترامپ 
پيش برد، اين بود كه سعي كرد تحريم هاي عليه ايران 
را چند وجهي و محكم كند. در اين ســال ها »تحريم 
موضوعي« جديدي عليه ايران اضافه نشــد، چون ما 
تقريبا در همــه موضوعات اصلــي تعامالت تجارت 
خارجي دچار تحريم شده بوديم، اعم از تراكنش هاي 
مالي، بحــث حمل ونقل، بحث هــاي بيمه اي، بحث 

تامين منابع مالي...
اوبراين هم اخيرا گفته بود تحريم هاي ما 

عليه ايران ته كشيده است...
بله اوبراين هميــن را گفت.  قبل از اوبراين، اســتيو 
منوچين، وزير خزانــه داري هم همين را گفت كه ما 
ديگر تحريم موضوعي نداريم، اما در دوره اخير سعي 
كردند با كمك مشاوران جريانات صهيونيستي مثل 
FDD و UANI  مؤسســاتي كه ضدايراني بودنشان 
كامال عيان بــود، تحريم هــاي قبلي را بــا عناوين 
جديد و با شــناختن نقاط ضعفش تكــرار كنند. در 
اين شــرايط، لغو اين تحريم ها كار سختي است. لغو 
خيلي از اين تحريم ها نياز بــه همراهي كنگره دارد 
و در اين مســير دمكرات ها حتما بايد مجلس سنا را 
هم به دســت بگيرند. بايدن كار راحتــي براي اينكه 
بتواند باب گفت وگــو را با ايران باز كنــد، ندارد. هر 
چند از اظهــارات بايدن و مشــاورانش برمي آيد كه 
اگر رأي بياورنــد، عجله اي بــراي گفت وگو با ايران 
ندارنــد و هدفگذاري اوليه شــان را روي موضوعاتي 
مثل تقويت همكاري هاي فراآتالنتيك با اروپا يا نوع 
مواجهه هوشــمندانه تر با چين مي گذارند. البته كه 
ما هم تا آن موقع فرصت داريم سياســت هاي دقيق 
و مســتقالنه اي طراحي كنيم؛ بنابراين مهم اســت 
كه در اين بــازه زماني از يك بازيگــر منفعل به يك 
بازيگر فعال تبديل شــويم و از همه ابزارهايي كه در 
كشور مي شناسيم براي بازيگري فعال استفاده كنيم؛ 
چه تقويت مناســباتمان با كشــورهايي كه رويكرد 
ضدآمريكايي دارنــد و چه تقويت ســاخت داخلي 
اقتصاد؛ موضوعي كه هم اكنون مجلس هم دارد آن 

را دنبال مي كند.

حسين اميرعبداللهيان، دستيار رئيس مجلس در امور بين  الملل 
با اشــاره به برگزاري انتخابات رياســت جمهوري آمريكا درباره 
پيش بيني خود از ايــن انتخابات، به خبرنگار همشــهري گفت: 
فضاي انتخابات آمريكا به گونه اي است كه تا دقيقه 90 فراز و نشيب 
دارد، يك پيش بيني نزديك به واقع كه اين روزها انجام مي شود، 
اين است كه بايدن و ترامپ ممكن اســت آرايشان نزديك به هم 
شود و در آن صورت احتمال اينكه دادگاه عالي وارد شود و پروسه 
انتخاباتي طول بكشــد، وجود دارد. اما فكر مي كنم به رغم اينكه 
نزديك انتخابات هستيم، هنوز امكان تغييري در معادله انتخاباتي 

شكل بگيرد، وجود دارد.
وي درباره تأثير انتخابات آمريكا بر ايران و اينكه ترامپ باشــد يا 
بايدن، آيا تأثيري در مناســبات ايران و آمريكا خواهد گذاشــت 
گفت: شخصا معتقدم همانطور كه در 40سال گذشته دمكرات ها و 
جمهوريخواه ها اهداف خود را دنبال كرده اند، اتفاق مهمي نخواهد 
افتاد. البته ســاليق دمكرات ها و جمهوريخواهان در نحوه تعامل 
در سياست خارجي متفاوت است. اگر بخواهيم بگوييم ترامپ يا 

بايدن، بايد بگوييم آينده بي روتوش تر يا آينده با روتوش تر.
مشــاور رئيس مجلس درباره احتمال مذاكره بين ايران و آمريكا 
افزود: فكر مي كنم ايجاد هرگونه تحول در مناسبات درباره رابطه، 
مذاكره يا تداوم وضع موجود دقيقا به رفتار عملي دولتمردان آمريكا 
بر مي گردد. اين دولتمردان آمريكا از هر جناح و حزب هستند كه 
بايد بتوانند اثبات كنند آيا رويكرد خود را نســبت به ايران تغيير 
داده اند يا خير، اگر آنها اثبات كنند ايران اگر منطق و عزت را ببيند 
با رويكرد مبتنــي بر عزت عمل خواهد كرد امــا اگر آمريكايي ها 
همين روش تهديد و ارعاب و تحريــم را ادامه دهند، هيچ ثمري 

براي آنها نخواهد داشت.
مشروح گفت وگوي اميرعبداللهيان با همشهري به زودي منتشر 

مي شود.

 اميرعبداللهيان در گفت وگو با همشهري: 

چالش هاي انتخابات و راهكارهاي بهارستان
مضاف بر اين مــوارد درنظر گرفتن لزوم ســابقه تصدي حداقل 
مجموعا 8سال در برخي مناصب باعث مي شود تعداد ثبت نام هاي 
داوطلبان كه فاقد شرايط هستند، به نحو قابل مالحظه اي كاهش يابد و چنين امري 

مي تواند رافع يكي از مسائل مبتالبه انتخابات رياست جمهوري باشد.
سوم( به جز بازتعريفي كه در بحث رجــل سياسي صورت گرفته كه پيش تر رسانه ها 
به صورت مستقل به آن پرداخته اند، نكته مهم ديگر و جديد اما در ماده 5 طرح مجلس 
است. براســاس اين ماده داوطلبان انتخابات موظف شــده اند  هنگام ثبت نام، برنامه 
مكتوب خود را در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي ارائه كنند. برنامه 

مزبور بايد به نحوي تنظيم شود كه از لحاظ كمي وكيفي قابل ارزيابي باشد. اين ماده 
به الزام داوطلبان انتخابات رياست جمهوري مبني بر معرفي افرادي به عنوان مشاور در 
حوزه هاي مختلف پرداخته است؛ چرا كه به طور قطع باالترين مدير اجرايي كشور بايد 
از چنين توانايي برخوردار باشد كه چند نفر از افراد مطلع را جهت معرفي برنامه هاي 
خود معرفي كند، در غيراين صورت چنين فردي علي االصول توانايي اداره كشــور و 
تشكيل هيأت وزيران را نخواهد داشت. البته افراد معرفي شده از سوي احزاب ملي يا 
جبهه هاي سياسي از چنين شرطي معاف شــده  اند؛ چراكه اصوال افراد معرفي شده از 
سوي اين گروه ها از طرف حزب متبوع خود پشتيباني الزم را دريافت خواهند كرد و 
نيازي به معرفي افراد مشاور وجود ندارد و از طرف ديگر چنين امري مي تواند به نوعي 

در مقام تقويت احزاب باشد.

ادامه از 
صفحه 2

  شائبه مهندسي انتخابات و حذف رقبا 
در نشست ديروز بهارستان احمد نادري، نماينده تهران در مخالفت با كليات طرح اصالح قانون انتخابات، 
گفت: حسن اين طرح اين است كه هر كسي نمي تواند در انتخابات ثبت نام كند و اين كار شوراي نگهبان را 
راحت تر مي كند ولي عيب اش اين است كه اين طرح شائبه مهندسي كردن انتخابات توسط مجلس را ايجاد 
مي كند. او افزود: چرا بايد مجلس انقالبي به اين شائبه دامن بزند كه بگويند مجلس به نفع افراد خاصي 
مي خواهد انتخابات را مهندسي كند؟ به خصوص كه اين شرايط به صورت سليقه اي و نه كارشناسي نوشته 
شده است، مثال سن داوطلبان بين 4۵ تا 70سال پيش بيني شده است. چرا 40سال در نظر گرفته نشده 
است؟ مقام معظم رهبري زماني كه رئيس جمهور شدند، 42ساله بودند! نصراهلل پژمانفر، رئيس كميسيون 
اصل90 نيز در مخالفت با كليات اين طرح گفت: اين طرح نه تنها ابهامات را برطرف نكرده، بلكه بر ابهامات 
افزوده. ما بايد شاخص  هاي كيفي را در نظر بگيريم. چرا دبير شوراي امنيت ملي و مجمع تشخيص مصلحت 
نظام مي توانند كانديدا شوند ولي اعضا نمي توانند؟ چرا سرلشگر مي تواند و سرتيپ نمي تواند؟ به رغم تأكيد 
حاميان طرح بر ارتقاي سطح كانديداها، برخي از سياستمداران هم  به نقد اين اقدام مجلس پرداختند؛ 
چنان كه محسن رضايي، كه تجربه كانديداتوري چند دوره انتخابات  رياست جمهوري را دارد، در صفحه 
اينستاگرامش در نكوهش اين اقدام مجلس نوشت: امروز معيار جوان بودن را زير 4۵سال تعيين مي كنند 

درحالي كه معيار جوان بودن در دهه  اول انقالب زير 30سال بود.

  نامه محرمانه  به سران قوا
موضوع خرابكاري در نطنز، مستلزم يك پيگيري اطالعاتي و امنيتي است. جمع بندي 
ابعاد واقعه به شوراي عالي امنيت ملي واگذار و قرار شــد نتايج را آنها اعالم كنند. ما 
به عنوان كميسيون امنيت ملي از منظر نظارتي وارد شديم؛ اينكه دستگاه هاي اجرايي 
ما نسبت به چنين حوادثي چه تدابيري انديشيده بودند و چه تدابيري از اين به بعد درباره 
اين مناطق حساس بايد بينديشند. انتظار ما به عنوان مجلس اين است كه دستگاه هاي 

اطالعاتي و امنيتي كه تاكنون در حفظ امنيت كشــور دستاوردهاي خيلي خوبي 
داشته اند در بحث حفاظت تاسيسات هسته اي قوي تر و منسجم تر عمل كنند. 

در گزارش هاي اوليه كه جمع آوري شد، خيلي از جزئيات ماجرا روشن شده، 
ولي ابعاد ديگري از اين ماجرا هنوز قابل اظهارنظر نيســت و انتظار داريم 
دستگاه هاي مربوطه خودشان اطالع رساني كنند. ما نامه اي در كميسيون 
تهيه كرديم و به صورت محرمانه براي سران قوا و دستگاه هاي مرتبط مثل 
شوراي عالي امنيت ملي ارسال كرديم. اين نامه جمع بندي نگاه هايي بود 
كه در بحث هاي نظارتي در كميته امنيت كميسيون داشتيم. نمي توانم 
درباره اينكه كشوري در اين قضيه نقش داشــت يا نه به صورت قطعي 

اظهارنظر كنم، اما براي ما روشــن شــد كه حادثه از خارج مجموعه رخ 
نداده است.

ادامه از 
صفحه 2

  بايدن كار سختی برای لغو تحريم  ها و مذاكره با ايران دارد
  آمريكا برای بازگشت به برجام بايد خسارت بدهد

مجلس ديروز با 160رأي موافق در برابر 72رأي مخالف، به كليات طرح اصالح قانون انتخابات 
رياست جمهوري، نخستين گام انتخاباتي اش را برداشت؛ گامي كه از همان لحظه تصويب با مجلس

واكنش هاي بسياري در داخل و خارج از بهارستان  همراه شد. فريادهاي طيف پايداري ها و 
شماري از نمايندگان حامي دولت از درون بهارستان در اعتراض به شائبه سياسي طرح براي محدود شدن 
كانديداهاي 1400 و هشدارهاي برخي از سياستمداران در خارج از پارلمان بخشي از واكنش ها به طرح 
اصالحي قانون انتخابات بود. طرح 11ماده اي مجلس براي اصالح قانون انتخابات در موارد مختلفي محل 
نقد و نگراني طيف هاي سياسي كشــور قرار گرفته اســت. درحالي كه بناي طرح محدود كردن شرايط 
كانديداتوري براي انتخابات رياست جمهوري با شعار ارتقاي سطح كانديداها و كاهش شمار داوطلبان فاقد 
صالحيت در زمان ثبت نام است، اما محدود كردن دايره كانديداها و شرايط كانديداتوري به جمعي خاص و 

داراي رزومه مشخص از مهم ترين نقدهاي وارد به آن است.

مجلس حق كانديداتوري را به چه كساني داد؟
درنظر گرفتن شرط سني 45 تا 70سال از يك سو و با تأكيد بر قيد داشتن 8سال سابقه مديريتي در مناصب 
طراز اول حاكميتي از سوي ديگر هم راه را براي ورود كانديداي جوان ناهموار كرده است و هم عمال دايره 
شرايط كانديداتوري را به جمع مشخص و قليلي محدود مي كند كه در نسل اول انقالب خالصه مي شوند. 
براســاس ماده يك اين طرح، معاون رؤساي قواي سه گانه، دبير شــوراي عالي امنيت ملي يا دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، رئيس كل بانك مركزي، رئيس ديوان محاسبات كشور، استاندار استان هاي باالي 
2ميليون نفر جمعيت، شهردار شهرهاي باالي 3ميليون نفر جمعيت، رئيس سازمان ها و نهادهاي دولتي و 
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در سطح ملي، رئيس دانشگاه آزاد اسالمي در سطح كشور مناصبي 
است كه با قيد 8سال تجربه خدمت در آن مي تواند مسير كانديداتوري را براي افراد فراهم آورد. به گزارش 
همشهري، در همين ماده همچنين آمده است: فرماندهان عالي نيروهاي مسلح با جايگاه سرلشگري و باالتر 
نيز با تجربه خدمت 8ساله مي توانند اعالم كانديداتوري كنند، اين در حالي است كه در ماده 16 سياست هاي 
كلي انتخابات كه توسط مقام معظم رهبري ابالغ شده، آمده است: »ورود نيروهاي مسلح، قواي سه گانه اعم از 
وزارتخانه ها و دستگاه هاي تابعه آنها، دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي، سازمان ها، نهادها و شركت هاي دولتي 
و نهادهاي عمومي در دسته بندي هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان ممنوع است.« و 
مضاف بر آن ناقض فرمان بنيانگذار جمهوري اسالمي در منع ورود نظاميان به انتخابات و سياست محسوب 
مي شود. مشروعيت بخشي به حضور نظاميان برخالف نظر امام، هم طراز قراردادن شخصيت ها و پست هاي 
نظارت پذير ملي با رؤسا و مديران سازمان ها و نهادها و ايجاد محدوديت بيشتر در گزينه هاي محتمل مورد 
اقبال مردم در بزنگاه هاي سياسي مواردي است كه دســت گروه ها و احزاب را براي ورود به كارزار 1400 

 بيش از هر زماني مي بندد و همين امر هم داد دو طيف پايداري و مستقالن درون بهارستان را هم بلند كرد.

تصويب كليات طرح اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري  در مجلس

ثبت نام در رياست جمهوري سخت تر شد
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عمليات بازسازي و بهسازي ميدان امام 

حســين)ع( اصفهان به عنوان يكي از گزارش
پروژه هاي مهم شــهرداري از ســال 
گذشته آغاز شده است. ميداني كه در هسته مركزي 
اصفهان و در مســير تاريخي- گردشگري دولتخانه 
صفوي قرار دارد كه يكي از شــاهراه هاي اصلي شهر 
محسوب مي شود و چهارباغ عباسي را به خيابان سپاه 
متصل مي كند. اين موارد بهانه اي شــد تا شهرداري 
براي حذف آســفالت و سنگفرش مســير، تبديل 
فضاهاي بدون استفاده به فضاي سبز و مسير دوچرخه 
و نيز احياي بافت تاريخي شهر، عزم خود را جزم كند. 
از سوي ديگر بسياري از مراكز درماني و اداري ازجمله 
ساختمان شهرداري در اطراف اين ميدان واقع شده اند 
و به همين دليل تردد شــهروندان در اين محدوده 
بسيار زياد اســت. بنابراين كاهش بار ترافيكي اين 
محدوده از ديگر موارد مدنظر شــهرداري بود، اما با 
طوالني شدن عمليات اجرايي و انسداد خيابان هاي 
اطراف ميدان، مشــكالتي براي تردد شــهروندان 

به وجود آمد كه پاي پليس راهور را به ماجرا باز كرد.

مشكالت ترافيكي در اطراف ميدان
زمستان سال گذشــته بود كه عمليات اجرايي فاز 
نخست طرح ساماندهي ميدان امام حسين)ع( به اجرا 
در آمد و بنا شد اجراي فاز دوم، تابستان سال جاري 
آغاز شود. همينطور هم شد و عمليات فاز دوم 11تير 
در 2 بخش اصلي و 5 بخش فرعي كليد خورد كه بنابر 
توافق شهرداري با پليس راهور، بايد طي 5 ماه به اتمام 
مي رســيد، اما برخالف انتظار، تنها بازسازي بخش 
شرقي ميدان در مقابل ساختمان شهرداري نزديك 
به 4 ماه طول كشيد و بسته بودن ميدان و خيابان هاي 

مجاور، اعتراض شهروندان را در پي داشت.
يكي از شهروندان اصفهاني كه هر روز از اين مسير 
عبور مي كند با گاليه از افزايــش حجم ترافيك در 
محدوده ميدان امام حســين)ع( مي گويد: با بسته 
شدن خيابان هاي گلدسته و ســپاه، حجم ترافيك 

زيادي به خيابان هاي مجاور ميدان وارد شده است.
محمدرضا صفاپور توضيح مي دهد كه دسترســي 
بســياري از افراد به مراكز درماني در خيابان شمس 
آبادي و بيمارســتان هاي خورشــيد و عيســي بن 
مريم)س( از اين ميدان است كه اكنون محدود شده و 
مشكالتي را براي شهروندان ايجاد كرده است. او اضافه 
مي كند: به غير از مراكز درماني، بســياري از ادارات 

دولتي نيز در اطراف اين ميدان قرار دارند و مراجعان 
براي رسيدن به اين مراكز بايد مسيرهاي طوالني تري 

را طي كنند.
مهين عبدي كه ســاكن خيابان طالقاني اصفهان 
است نيز از مشكالت رفت وآمد عابران پياده به دليل 

كنده كاري ها و وجود مصالح ساختماني مي گويد.
صالح بهادري ديگر شهروند اصفهاني نيز مي گويد: 
ساختمان شهرداري در ميدان امام حسين)ع( واقع 
شده و تعجب مي كنم چرا مسئوالن شهري اقدامي 
براي تسريع بازسازي ميدان نمي كنند تا مشكالت 

ترافيكي اين منطقه هر چه زودتر حل شود.

پايان مهلت 45روزه
گاليه هاي شــهروندان و وجود مشكالت ترافيكي 
در هسته مركزي اصفهان باعث شد تا پليس راهور 
به اين موضوع واكنش نشــان داده و در شهريور ماه 
براي اتمام پروژه مهلتي 45روزه تعيين كند. مدت 
زماني كه چند روزي است به پايان رسيده و رئيس 
پليس راهور استان اصفهان اعالم كرده كه درصورت 
تمام نشدن عمليات اجرايي ميدان امام حسين)ع( 
در روزهاي آينده، برابر با ماده 211 و 212 آيين نامه 
راهور اقدام  خواهد كرد. سرهنگ محمدرضا محمدي، 
علت اولتيماتوم به شهرداري را توجه به مطالبات زياد 
مردمي و وجود مشــكالت ترافيكي عنوان مي كند 
و مي گويد: ضروري اســت كه شــهرداري اصفهان 
با اقدامي هر چه ســريع تر از اين پروژه بهره برداري 
كند. وي مي افزايد: تنها نقطه اي در شهر اصفهان كه 
محدوديت ترافيكي در آن وجــود دارد، ميدان امام 
حسين)ع( است. پيش از اجراي اين طرح، تغييراتي 
در مسير ايجاد كرديم تا با مســيرهاي جايگزين و 
هدايت ترافيك، شهروندان كمترين مشكل را داشته 
باشــند. قرار بود طي 45 روز عمليات اجرايي آن به 
سرانجام برسد و ميدان امام حسين)ع( سنگفرش 
شود، اما اينطور نشــد و مشكالت ترافيكي به وجود 
آمد. رئيس پليس راهور استان اصفهان با بيان اينكه 
قرار نيست اين مسير كاماًل پياده راه شود، مي افزايد: 
اگرچه اولويت با عبور عابر پياده است، اما قرار نيست 
ممنوعيت يا محدوديتي براي تردد خودروها ايجاد 

شود.

 استفاده از مسيرهاي جايگزين
مديرعامل سازمان نوســازي و بهسازي شهرداري 
اصفهان نيز به همشهري مي گويد: با توجه به اينكه 
ميدان امام حسين)ع( يكي از مهم ترين محورهاي 
شــهر اصفهان و عامل اتصــال بخش هاي مختلف 

دولت خانه صفوي است، شــهرداري اصفهان عزم 
خود را براي حذف آسفالت و بازسازي كف فرش آن 
جزم كرد. در اين زمينه افرادي كه در شهر اصفهان 
ايده هايي داشــته اند، طرح هاي خود را ارائه دادند و 
براســاس طرح نهايي، تغييراتي در فضاي سبز اين 
محدوده و ديگر فضاها پيش بيني شد. محمد فيض 
اقدامات انجام شده را مربوط به محور گردشگري و 
تاريخي شهر اصفهان مي داند كه پياده راه چهارباغ 
را به خيابان ســپاه، ميدان نقش جهان، بازار بزرگ 
و ميدان امام علي)ع( متصل مي كنــد و مي افزايد: 
فضاهاي بدون استفاده اي كه در اين محدوده وجود 
داشته به فضاي ســبز و پياده راه تبديل مي شود و 
به اندازه بار ترافيكي كه بايد در اين محدوده جريان 

داشته باشد، دسترسي به مناطق اطراف و محورهاي 
مواصالتي پيش بيني شده است. او تأكيد مي كند كه 
رفت وآمد ســواره و ترافيكي همچنان در اين مسير 
وجود دارد، اما محورهاي پياده در اين مسير عريض تر 
شده و به عبارتي نقش پياده بر سواره ارجحيت دارد. 
وعده مي دهيم كــه به زودي تــردد در اين خيابان 
برقرار خواهد شــد. فعال اين پروژه تا ابتداي خيابان 
باغ گلدسته اجرا مي شود و ممكن است سال آينده 

اقداماتي براي خيابان باغ گلدسته هم انجام شود.
  

18روز تا پايان آبان و وعده مســئوالن شــهرداري 
اصفهان براي اتمام بازسازي ميدان امام حسين)ع( 

باقي مانده است.

شهرداري اصفهان در ادامه مسير تاريخي-گردشگري دولتخانه 
صفوي به ميدان امام حسين)ع( و بازسازي آن رسيده است نكته روز

شفاف  سازي 
هدف سند چشم انداز 

توسعه کرمانشاه 
شــهردار كرمانشاه 
پيــش  چنــــدي 
ســند  تدويــن  از 
چشــم انداز توسعه 
شــهر خبــر داده 

و عنوان كرده بود كه اين ســند به زودي 
در دســترس همگان قرار مي گيرد و شهر 
كرمانشــاه در آينده براســاس اين سند 

مديريت مي شود.
به گزارش گروه ايرانشــهر، سعيد طلوعي 
شــهردار كرمانشــاه در توضيح چگونگي 
تدوين اين سند به همشــهري مي گويد: 
تمامي نقــاط ضعف و قــوت و تهديدها و 
فرصت هايي را كه در شهر كرمانشاه وجود 
دارد جمع آوري كرديم و تعدادي كارگروه 
تخصصي در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي 
و شــهري، عمرانــي، ميــراث فرهنگي، 
محيط زيست و... تشكيل داديم. براساس 
كاركرد اين كارگروه ها، اولويت هاي شهر 
كرمانشاه مشخص شد و توانستيم به يك 

طرح راهبردي برسيم.
وي مي افزايــد: طبق برنامــه  عملياتي و 
راهبردي 5ســاله شهر كرمانشــاه كه در 
سند توسعه ديده شده، مي توانيم بودجه 
هر سال را براساس اولويت ها تعيين كنيم 
و پروژه هاي مختلف را در شهر به اجرا در 
آوريم. در نهايت ســند چشم انداز توسعه 
شــهر نشــان مي دهد كه كرمانشاه طي 
20ســال آينده قرار اســت چه تغييراتي 
داشته باشد و شهرداري بايد چه خدماتي 

را به شهروندان ارائه كند.
شهردار كرمانشاه معتقد اســت با وجود 
سند چشم انداز توسعه شهر با چشم انداز 
20ساله، مديران آينده نمي توانند به شكل 
ســليقه اي در زمينه امور شهري تصميم 
بگيرنــد و همه اصول طبــق قاعده پيش 
خواهد رفت. طلوعي مي گويد: شفاف سازي  
عملكرد شهرداري از دســتاوردهاي اين 

سند خواهد بود.

جراحي در هسته مركزي اصفهان
فاطمه عباسي

خبر نگار

كارآفرينان

کارآفريني بدون سرمايه 
گروه مهندسي كه تنها با يك ايده در زمينه طراحي 

نرم افزار و كامپيوترهاي شخصي چند جوان اهل 
گلستان شكل گرفت

شايد فكرش را هم نكنيم كه گاهي فقط 
يك ايده در فضاي مجازي و با ابزارهاي 
الكترونيكي بتواند منجر به ايجاد شغل 
براي تعــداد قابل توجهــي از جوانان 
تحصيلكرده و دانشگاه رفته شود يا الاقل 
وقتي در سال88 محمدرضا و دوستانش 

دست به اين كار زدند كسي فكرش را نمي كرد موفق شوند.
محمدرضا ملك شاهكويي جوان گلستاني است كه در سال88 
گروه مهندسي را راه اندازي كرد. خودش مي گويد: در ابتداي كار، 
ايده ما طراحي و توليد نرم افزار بود كه به ســفارش شركت هاي 
ديگر انجام مي داديــم. تجربه چنداني نداشــتيم و در حقيقت 
سود فعاليت ما نصيب شركت هايي مي شد كه برايشان طراحي 
مي كرديم. اما از سال91 تصميم گرفتيم با توانايي كه در توليد 
و طراحي نرم افزار به دســت آورديم براي خودمان كسب و كار 
راه اندازي كنيم. برايند ايده هايمان منجر به شكل گيري سايتي 
شد كه مزايده ها و مناقصه هاي اســتان را در آن آپلود و از حق 
اشتراك و عضويت هم درآمد كسب مي كرديم. آن زمان ما هنوز 
دفتر كار مجزا نداشــتيم و به صورت مشــاركتي از دفتر يكي از 

روزنامه ها استفاده مي كرديم.
او ادامه مي دهد: به مرور زمان سايت ما شناخته شد. تماس هاي 
زيادي از استان هاي ديگر داشتيم كه به بانك اطالعاتي شبيه آنچه 
گلستان داشت، نياز داشتند. موفق شديم تا سال93 سراسر ايران 
را پوشــش دهيم و مجموعه را به طور كامل به سيستم هوشمند 
مجهز كنيم. موضوعي كه شايد بسيار اهميت داشته باشد اين است 
كه ما در ابتدا حتي سرمايه به اندازه گرفتن دفتر كار هم نداشتيم. 
همه سرمايه ما ايده، فكر، نيروي جواني براي كار و كامپيوترهاي 
شخصي مان بود. امروز كه با شما صحبت مي كنيم 38نفر، دانش 
آموخته حوزه هاي مختلف علوم كامپيوتر و فناوري اطالعات در 
مجموعه ما كار مي كنند و نمايندگاني در سراسر كشور داريم كه 

هر كدام با نيروي كار خودشان دفترشان را اداره مي كنند.
ملك شــاهكويي در مورد ايده هاي آينده اين گروه مهندســي 
مي گويد: هم اكنون در كنــار اين مجموعه 6كســب و كار ديگر 
اينترنتي راه اندازي كرده ايم كه البته شايد هنوز تا موفقيت كامل 
به اندازه شتاب راه دارند. اما دغدغه اصلي ما براي آينده مجموعه، 
ورود به حوزه آموزش است. به ويژه در مورد كسب و كارهاي مجازي 
و اصول حرفه اي برنامه نويسي. زيرا معتقديم جوانان زيادي هستند 
كه همچنان با ورود به اين زمينه كاري مي توانند براي خودشان 

شغل فراهم كنند.

اتمام پروژه تا پايان آبان ماه
معاون عمراني شهردار اصفهان در دفاع از پروژه بازسازي ميدان امام حسين)ع(، از پيشرفت 80درصدي 
اين طرح خبر مي دهد و داليل طوالني شدن اجراي پروژه را نوسانات قيمت مصالح، مباحث پيمانكاري و 
ترافيكي عنوان مي کند. ايرج مظفر مي گويد: مساحت ميدان امام حسين)ع( حدود 8هزار مترمربع است که 
بازسازي يك هزار مترمربع مرکز آن در اواخر زمستان سال گذشته انجام شد و 7هزار مترمربع ديگر شامل 
8۲0 متر فضاي سبز، ۶80 مترمربع مسيرهاي دوچرخه و 5هزار و 500 مترمربع سنگفرش در حال احداث 
است. با وجود طوالني شدن اجراي طرح اما پيشرفت اين پروژه ۱5 درصد جلوتر از برنامه زمانبندي شده 
است. کار بخش شرقي ميدان به پايان رسيده و ساماندهي بخش غربي را نيز تا آخر هفته به اتمام مي رسانيم 

و اميدواريم اين پروژه تا اواخر آبان ماه تحويل شهروندان شود.

ث
مك

ستاره حجتي
خبرنگار
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تهــران بــه قيمــت از بيــن رفتن 
محيط
زيســتگاه هاي اطراف خــود در حال زيست

بزرگ شدن است. اين بار آب رودخانه 
كرج در قالب تونلي بــه تهران خواهد رســيد كه 
25كيلومتر از اين زيستگاه آبي را نابود خواهد كرد. 
اين درحالي است كه پايلوت  هاي اوليه در سال92 
انجام و مرگ زيستمندان در آن گزارش شده است. 
اين طرح نيز مانند بسياري از طرح هاي انتقال آب 
بين حوضه اي پس از مخالفت بدنه كارشناسي، سر از 
كميســيون امور زيربنايي دولــت درآورد و پس از 

موافقت اجرايي شد.

انتقالبدوناطالع
انتقال آب كرج در قالب يك تونــل 30كيلومتري 
به سمت تهران تبعات زيست محيطي زيادي همراه 
خواهد داشت. به گفته كارشناسان محيط زيست، 
ازجمله حميدرضا لشــكري، معاون فني اداره كل 
محيط زيســت البرز، »بدون شك انتقال دائمي آب 
سد كرج از طريق تونل به تهران باعث به خطر افتادن 
وضعيت اكوسيســتم آن محدوده مي شود و حيات 
آبزيان و پوشش گياهي را تحت شعاع قرار مي دهد.« 
طبق مصوبه سال86 قرار بود 120ميليون مترمكعب 
از آب براي كشاورزي پايين دســت رودخانه كرج، 
63ميليون مترمكعب به صورت آب بين حوضه اي، 
6۴ميليون مترمكعب به عنوان حقابه زيست محيطي 
و 3۴0ميليون مترمكعب هم براي انتقال به تهران 
درنظر گرفته شــود؛ اين در حالي است كه به گفته 
فردين حكيمي، مديركل حفاظت محيط زيســت 
البرز اين حقابه با آنچه نياز زيستي اين حوضه آبريز 

است، تفاوت دارد.
او در گفت وگو با همشهري مي گويد: محيط زيست 
اســتان اطالع ندارد كه وزارت نيرو چه ميزان آب 
برداشت كرده است، ولي موضوعي كه نسبت به آن 
حساس هســتيم، تخصيص حقابه زيست محيطي 
است و حقابه اي كه موردنياز رودخانه است و حيات 
طبيعي را تضمين مي كند، مورد توافق قرار نگرفته 

است.
به گفته حكيمي، مديران وزارت نيرو براساس نتايج 

بررسي هاي خود در سال80 ميزان حقابه را معين 
كرده اند، ولي براســاس تحقيقي كه محيط زيست 
اســتان البرز با همكاري دانشگاه تهران در سال95 
انجام داد، حقابه زيستي رودخانه كرج 183ميليون 
مترمكعب در ســال اســت كه با اعداد وزارت نيرو 

تفاوت فاحش دارد.
براســاس قانــون، پس از شــرب، اولويــت اول با 
محيط زيســت اســت؛ ميزان حقابه ها را سازمان 
حفاظت محيط زيســت بايد اعالم و وزارت نيرو آن  

را تامين كند. 

اقدامغلط
مسعود تجريشــي، معاون محيط انساني سازمان 
حفاظت محيط زيســت، با اعالم اينكه به اســتان 
البرز گزارش ارزيابي ارائه نشده است به همشهري 
مي گويد: مشــكل آب شــرب براي تهران، مشكل 
ديرينه است و مربوط به اين يا آن دولت نمي شود. 
تامين آب بــراي تهران از هر جــاي ممكن، از نظر 
آمايش سرزمين كار بسيار اشتباهی بوده و هست 
و باعث انتقال مشــكالت مناطق اطراف به تهران 
شده است. ابتدا از كرج، سپس از الر، طالقان، مامو 
و... به تهران آب منتقل كرديم. در عمر 50ســاله 
انتقال آب به اين شهر، اين همه آب به تهران آمده 
و باز هم مي گوييم شهر تشنه است. اين كار از نظر 
سياستگذاري اشتباه اســت، ولي سازمان حفاظت 

محيط زيست نمي تواند بگويد »آب نيايد.«

به گفته تجريشــي، 6ســال پيش مردم سيدني، با 
انتقال آب به اين شهر مخالفت كردند و اين موضوع 
نشــان مي دهد تا زماني كه به منابع آب و محيط 
زيست توجه نشــود، اوضاع به همين منوال است. 
چندين سال است كه خاك بســتر تاالب صالحيه 
خشك شده و گردوغبار استان البرز به چشم مردم 

تهران مي رود.
بخشــي از حقابــه، »گرفتني« و بخشــي ديگر 
»دادني«؛ اين اعتقاد مســعود تجريشــي، معاون 
سازمان حفاظت محيط زيست است كه تأكيد دارد 
سازمان حفاظت محيط زيســت در گرفتن حقابه 

كوتاهي كرده است.
او مي گويد: مسئول تخصيص عادالنه آب در كشور 
از لحاظ قانونی وزارت نيروست و سازمان حفاظت 
محيط زيســت فقط مي تواند ضوابط انتقال آب را 
تعيين كند، اما وزارت نيرو سندهاي تخصيص آب 
را محرمانه نگه داشته و كســي نمي داند سهم هر 
بخش چه ميزان است. شوراي عالي آب نيز بخشي 
از وزارت نيروست و سازمان حفاظت محيط زيست 
دست پايين را در آن دارد؛ بنابراين مديريت آب در 
كشور سازه اي است؛ درحالي كه تاريخ مصرف اين 
روش ها گذشته است. در نتيجه وقتي تهران كم آب 
مي شود، مثل برادر قلدري كه نياز خود را از برادران 
كوچك تر تامين مي كند، دســت مان را در جيب 
شــمال، كرج، دماوند و... مي كنيم. درصورتي كه 

اين اقدامات كامال ناپايدار است.

  حقابه رودخانه كرج بدون موافقت سازمان حفاظت محيط زيست به بهانه تأمين آب شرب راهي لوله هاي آب شهر تهران شد
  كارشناسان: انتقال دائمي و تونلي آب سد كرج به تهران اكوسيستم محدوده را تهديد مي كند

خبرهای كوتاه

پيشــنهادمحيطزيستبهمجلس
برايمقابلهباصيدترال

مديركل دفتــر حفاظت از ســواحل دريايي 
سازمان محيط زيست با اشــاره به فرمايشات 
مقام معظم رهبري درباره توســعه دريامحور 
اعالم كرد؛ نبايد اينطور باشد كه فقط براي صيد 
و صيادي برنامه ريزي كنيم، بدون آنكه شناور 
داشته باشيم و مجبور شويم از كشورهاي ديگر 
شناور وارد كنيم و يارانه سوخت به آنان بدهيم 
و آنها ذخاير دريايي مان را به تاراج ببرند. داوود 
ميرشكار با اعالم اينكه پيش نويس دستورالعمل 
صيد ترال در آب هاي خليج فــارس و درياي 
عمان در كارگروه ملي ساماندهي سواحل، بنادر 
و جزاير تدوين شــده و درحال بررسي توسط 
دستگاه هاي مختلف است به ايسنا گفت: قانون 
به ما اجازه نظارت بر مجوزهــاي صيادي و يا 
بررسي ذخاير آبزيان را نمي دهد و به نمايندگان 
مجلس پيشنهاد داده ايم قانون به نحوي اصالح 
شود كه سازمان محيط زيست در كنار شيالت 
بتواند ناظــر برحوزه صيد و صيادي باشــد تا 
وضعيت زيســتگاه هاي دريايي و گونه هاي در 

معرض انقراض بررسي شود.

لزومساماندهيتورهايغيرمجاز
طبيعتگردي

وزيــر ميراث فرهنگي با بيان اينكــه ادارات كل 
ميراث فرهنگي استان هاي مرزي بايد براي جذب 
گردشگر از كشورهاي همسايه تالش كنند گفت: 
تورهاي طبيعت گردي در مرحله اول ساماندهي 
شوند. به گزارش وزارت ميراث فرهنگي، علي اصغر 
مونسان در نهمين نشست شــوراي هماهنگي 
بخش خصوصي گردشــگري گفت: متأســفانه 
تورهاي غيرمجازي در كشور برگزار مي شود كه 
بيشتر تورهاي طبيعت گردي هستند و به طبيعت 
و جنگل و كويــر آســيب هايي وارد مي كنند، 
درحالي كه افراد طبيعت گرد، طبيعت دوســت 
نيز هستند و به طبيعت احترام مي گذارند و  به آن 
آسيبي وارد نمي كنند. وزير ميراث فرهنگي افزود: 
پيشنهاد من اين است كه در مرحله اول بايد اين 
تورها را ساماندهي كرد و در درجه دوم با تورهاي 
غيرمجازي كه امكان ساماندهي آنها وجود ندارد 
به طور جدي برخــورد كــرد و در اين خصوص 
مي توان از ظرفيت ناجا براي برخورد با اين تورها 

و جلوگيري از برگزاري آنها كمك گرفت.

هبه حقابه رودخانه كرج به تهران پيگيری

شريکموقوفهآقمشهد:تسليمرأيقوهقضاييه
درسرنوشتآقمشهدهستيم

در پي انتشار 8مورد تحريف اساسي در بازنويسي سند وقفي جنگل 
آقمشهد كه ديروز در روزنامه همشهري منتشر شد، شريك متولي 
اين وقف برخي از اين موارد را تأييد و اعالم كرد كه رأي قوه قضاييه 
در اين پرونده فصل الخطاب همه است. محمد قنبريان آقمشهدي 
بهره بردار و شريك متولي وقف 5600هكتار جنگل هاي هيركاني در 
گفت وگو با همشهري اعالم كرد كه برخي موارد اختالفي در كتيبه و 

سند بازنويسي شده سال 1218 قمري وجود داشته است.
به گزارش همشهري، پرونده عجيب ترين وقف تاريخ كشور هم اكنون 
با رأي رئيس قوه قضاييه، مخالف شــرع تشخيص داده شده و براي 
صدور رأي نهايي در اين باره به ديوان عالي كشور ارجاع شده است. 
پيش از اين در اسفندماه سال98 اين ديوان، رأي نهايي را به نفع وقف 
داده بود. اما پيگيري هاي روزنامه همشهري موجب شد اين پرونده 
كه مي تواند مصداق بزرگي از دست اندازي به منابع طبيعي و انفال 
باشد، بار ديگر در مراجع قضايي رسيدگي شود. ديوان عالي كشور 
مي تواند مستند به موارد تحريف، وقف جنگل  آقمشهد را ابطال كند.

مطابق فتواي رهبــر معظم انقالب و مراجع تقليــد، وقف انفال كه 
سرمايه عمومي محسوب مي شود باطل است، چراكه فرد تملكي بر 
آن ندارد. براساس اسناد منتشرشده در روزنامه همشهري نيز، 8مورد 
دستكاري در سال1218 قمري در مرحله بازنويسي سند وقف جنگل 
آقمشهد صورت گرفته كه طبق دستور شرع، حرام است و مي تواند 

تغييري جدي در اصل وقف پديد آورد.
محمد قنبريان شريك متولي وقف آقمشهد، حاال درباره بررسي اين 
پرونده در قوه قضاييه به همشــهري مي گويد: اين بررسي به نتيجه 
مي رسد و نبايد شــايعه پراكني برخالف قانون صورت بگيرد. البته 
مي دانيم كه اين بررسي بر اثر تحقيق است و وقف هم شرعي بوده، اما 
بايد اصل و جزئيات نيز بررسي شود. نتيجه هرچه باشد ما مي پذيريم 
و نظر كارشناسان را قبول داريم. وي درباره اينكه ميرعبداهلل ساروي 
واقف اصلي بوده، مي افزايــد: زمان آغاز وقف مربــوط به حكومت 
علويان در مازندران بوده و اگر هم اسم ســاروي در كتيبه دور قبر 
نباشد، دليل نمي شــود وقف نبوده باشــد. يا مثال اينكه اسم كليج 
خيل و كرخيل يا اسم خود آقمشــهد در كتيبه نيست، اصال نبايد 
هم باشد. اصال آن سند1218 براي آن اســت كه اگر متولي نباشد 
شرايط چطور پيش برود و اين موارد روي كتيبه نبوده است. حتي 
متصرفي و غيرمتصرفي هم در كتيبه نبــوده و بعدا اداره اوقاف اين 
روند را گذاشته تا موقوفه مديريت شود. وي در پاسخ به اين پرسش 
همشــهري كه اگر متوجه شويد در اصل وقف دســت برده شده و 
تحريفي صورت گرفته است چه واكنشي خواهيد داشت، تأكيد كرد: 
وقف، كارشناساني دارد كه مي توانند اين موارد را متوجه شوند و بايد 
به دقت كتيبه قبر و سند سال1218 قمري را بررسي كنند تا به اصل 
وقف رسيدگي شود و مشخص شود موارد وقفي چه بوده تا به همان 

موارد عمل شود.

سيدمحمدفخار
خبرنگار

   حقابه رودخانه كرج محفوظ است؟
شركتمديريتمنابعآبايراندرپيشبهاتمطرحشده
دربارهحقابهرودخانهكرجپسازافتتاحپروژهآبرساني
بهتصفيهخانهششمآبتهرانبههمشهریچنينپاسخ
دادهاســت:دراينپروژهبهمالحظاتزيستمحيطيو
رعايتكاملحقابهمحيطزيستوكشاورزيتوجهويژهاي
شدهاستوقرارنيســتهيچاتفاقيدرجريانطبيعي

رودخانهكرجرخدهد.
اينشــركتبههمشــهرياعالمكرد:ازهمانابتداي
اجرايطرحانتقالآببهتهران،دغدغههاومالحظات
زيستمحيطيدرارتباطباسرنوشترودخانهكرجپس
ازبهرهبرداريازتونلبرايمجريانومســئوالنمطرح
بودهاست،باپيگيريهايبهعملآمده،اينموضوعدر
مراجعمسئولازجملهسازمانحفاظتمحيطزيست،
مجلسشوراياسالمي،ســازمانبازرسيكلكشور،
شوراياســالميوقتشــهركرجونهايتاًهيأتدولت
مطرحشدوپسازاطالعرسانيوشفافسازيابهامات
درجلساتمتعدددرســطوحكارشناسيومديريتي،
انتقالآبازطريقتونلبهتصفيهخانهششمتهرانمورد
تصويبكميسيونامورزيربنايي،صنعتومحيطزيست
دولتقرارگرفتومقررشدبابهرهبرداريازتونلانتقال
آبكرج-تهران،رژيمجريانيرودخانهكرجبراســاس

شاخصهايزيستمحيطيتغييرنكند.
دولتهمدرمصوبهايتأكيدكردهكهسهمزيستمحيطي
رودخانهكرجنيزبراســاسمطالعاتقبلازاجرايطرح
صورتپذيردواينمســئلهبهتأييدسازمانحفاظت
محيطزيستكشوررسيدهووزارتنيرومكلفبهتأمين
آنشدهاست.همچنينبراســاسمطالعاتانجامشده،
آوردرودخانهكرجدرســالهايپرآبتا۶۰۰ميليون
مترمكعبدرسالوميانگينآورد۵۵سالهرودخانهمذكور
به۴۶۰ميليونمترمكعبميرسدوتخصيصساالنهآب
شربتهرانوكرجازســدكرج۳۴۰ميليونمترمكعب
وزيستمحيطي۳۰ميليونمترمكعباستكهمعموال
برايباغاتوكشاورزياستفادهميشود.براساسگزارش
شــركتمديريتمنابعآبايران،باتوجهبهاينكهدر
مطالعاتطرحبهمالحظاتزيستمحيطيوتعيينحقابه
زيستمحيطيپاييندسترودخانهكرجبراساسالگوهاي
موردتأييدسازمانحفاظتمحيطزيستتوجهويژهاي
شده،بنابراينطرحموضوعاتيازقبيلمرگرودخانهكرج
وخشکشدنمسيررودخانهدرجادهچالوسوباغهاي
پاييندستوديگرمواردمشابه،منطبقبرواقعيتنيست.
شــركتمديريتمنابعآبايرانتأكيدكرد:هماكنون
تصفيهخانههاييکو۲تهرانظرفيتاســتفادهازاين
تخصيصرانداردوفقط۲۶۰ميليونمترمكعبدرسال
ازطريقرودخانهكرجرامنتقلميكنــدودرفازاول،
تونلافتتاحشدهسداميركبيربهتصفيهخانهششم۶۰تا
۷۰ميليونمترمكعبباقيماندهتخصيصرامنتقلميكند
وظرفيتكاملتصفيهخانهششميعني۵.۷مترمكعببر
ثانيهزمانيمنتقلميشودكهآوردرودخانهباالترازنرمال
وترساليباشد.اينشــركتميگويد:درهرشرايطي
جريانآبدرســطحرودخانهكرجبايدبرايتامينآب
تصفيهخانههاييکو۲تهرانوزيستمحيطيوتامين
آبشــهركرجهمچنانادامهداشتهباشــد؛بنابراين
مشكليبرايرودخانهوشــهركرجوجودنداردواين

رودخانهزيباهمچنانخروشانباقيخواهدماند.

زهرارفيعي
خبرنگار
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 غروب همان روز كه كاميون اسباب و 
لوازم خانه شــان را از تهــران آورد به گزارش

هندوآباد و همه اهالي ده ديدند كه يك 
بچه شهري براي هميشــه آمده تا در روستا زندگي 
كند، درست وســط نماز مغرب و عشاء، آنجا كه امام 
جماعت از ثواب نمــاز غفيله حرف مــي زد، يكي از 
مردهاي روســتا از صف عقب دســت گذاشت روي 
شانه اش و گفت: »واقعا واســه هميشه اومدي اينجا 
زندگي كني؟ همه از هندوآباد مي رن تهران يا اصفهان 
كه كار درست و حســابي پيدا كنن، تو جمع كردي 

اومدي اينجا چي كار مرد حسابي؟«
عرق سرد روي پيشاني اش نشست، با خودش گفت؛ 
»نكند واقعــا تصميم غلطي گرفتــه ام؟ و اگر نتوانم 
زندگي كنم و مجبور شــوم برگردم، چــه؟ اگر زنم 
برخالف آنچه گفته دوري از تهران و خانواده را طاقت 
نياورد چه؟ آن وقت با حرف اين مردم كه آني مرا به 
حال خود رها نمي كنند و از وقتي آمده ام سرشان به 

زندگي من گرم است، چه كنم؟« 
محسن آذر امسال 33ساله مي شود. در تهران كارگر 
قهوه خانه اي در خيابان شــوش بود؛ به قول خودش 
قهوه چي. 5صبح زير سماور بزرگ برنجي قهوه خانه 
را روشن  و شب ساعت 11هم خودش آن را خاموش 
مي كرد. 10ســال از خروس خوان صبح تا آخر شب، 
املت و چايي و ديزي دســت مشــتري داده، قليان 
برايشان چاق كرده و زغالش را عوض كرده. آخر  ماه 
هم با انعام و گوشه چشم مشتري ها و اضافه كاري به 
جاي آشپز و ظرف شوي، 2ميليون و 300هزار تومان 
حقوق مي گرفته: »اينكه محيط كارم را دوست نداشتم 
و به خاطر دائم ســر پا بودن، زانودرد گرفتم به كنار، 
حقوقم كفاف زندگي ام رو نمي داد. دســتم هميشه 
جلوي اين و آن دراز بود. اجاره خونه ام رو هميشــه 
وســط برج مي دادم و ماهي نبود كه غرولند و تهديد 
صاحبخونه ها رو نشنوم. تو اين 8ســالي كه ازدواج 
كرديم، متراژ خونه هايي كه اجاره كرديم، هر بار آب 
رفت، از 70متر شروع شد و به 40متر رسيد. بي تعارف 
حال و روز زندگيم خوب نبود و بي پولي آتش شده بود 

وسط زندگيمون و چندبار ما رو تا مرز طالق برد.« 
محسن با اين حال كج دار و مريز كار مي كرده تا اول 
اسفند 1398كه ستاد ملي مبارزه با كرونا، آب پاكي 
را ريخت روي دست قهوه خانه دار ها و رستوران دارها 
و تعطيلي مشــاغل آنها را تصويب كرد. محســن و 
همكارانش بيكار شــدند. او چند روز بعد دست زن و 
دخترش را گرفت و براي استراحت و فرار از كرونا راهي 
روســتاي پدري اش يعني هندوآباد شد؛ روستايي 
از توابع اردســتان در دل كوير مركــزي كه تا تهران 
358كيلومتر فاصله دارد و در تقسيمات استاني جزو 

استان اصفهان محسوب مي شود.
تا اواسط فروردين فقط گشت و گذار و استراحت بود، 
اما پدرش وقتي مي بيند كه كرونا رفتني نيســت و 
قهوه خانه هــا هم يك روز در ميان تعطيل اســت، پا 
پي اش مي شــود كه همان جا برود ســر كار: » قبل 
از ماجــراي كرونا هم پــدرم در كارخانه هاي اطراف 
اردســتان برايم كار پيدا مي كرد و دائم در گوشــم 
مي خوند كه بيــا اينجا كار كن و طبقــه باالي خونه 
خودم بشين كه الكي ماهي يك و نيم ميليون تومان 
اجاره ندي. مي گفت اينجا هزينه زندگي كمتره، ولي 
من زير بار نمي رفتم. كي آخــه تهران رو ول مي كنه 
مياد ته يك دهات زندگي كنه؟ اما اين بار از سر اجبار 
راضي شــدم و در يك كارخانه قابلمه سازي كارم رو 
شروع كردم. تمام فكرم اين بود كه بعد از يكي، دو ماه 
كه كرونا تموم شد، برگردم، اما به مرور تصميمم عوض 
شد؛ چون ديدم زندگيم كمي بهتر شده.« براي افسانه، 
همسر محســن كه متولد و بزرگ شده تهران است، 
تصميم  به مهاجرت به مراتب ســخت تر بوده است؛ 
از يك طرف شــغل كم درآمد شوهرش و هزينه هاي 
سرسام آور زندگي و از طرف ديگر خانه بدون اجاره و 
پيدا كردن يك شغل خانگي او را سر دوراهي قرار داده 
بود: »اگر مي مانديم بايد بــاز هم يك محله پايين تر 
مي رفتيم. هر روز ســر پول يك كيلو گوشت و يك 
دست لباس براي بچه و... دعوا داشتيم. اگر هم براي 
هميشه جمع مي كرديم و از تهران خارج مي شديم، با 
دلتنگي و دوري از خانواده و سختي زندگي در روستا 
چه مي كردم؟ من اصــال موافق نبودم، اما وقتي 6 ماه 
گذشت و ديدم شوهرم بيمه شده و حقوقش بهتره و 
از آن طرف، وقت بيشتري را با ما سپري مي كنه، دلم 
گرم شد. تونستم شغلي هم براي خودم دست و پا كنم 

و درآمد داشته باشم كه بيشتر بهم انگيزه داد.«
افســانه حاال 3ماهي مي شــود كه از طريق صفحه 
اينستاگرامي اش، سفارش سبزي قورمه، بادمجان، 
پياز و سير سرخ كرده مي گيرد و مي رود از سر زمين 
كشاورزي در اردستان به قيمت ارزان مواد اوليه شان 
را مي خرد و بعد از تهيه و بسته بندي، براي مشتري 
ارسال مي كند؛ مشتري هايي در تهران و البرز: »مثاًل 
االن اينجا فصل به و انار هست. مرباي به و رب انار هم 

درست مي كنم و مي فروشــم يا كمي قبل تر انجير، 
توت خشك، بادام، نعنا و شويد خشك از پيرزن هاي 
روســتايي مي خريدم و با چنددرصد سود در صفحه 
اينستاگرامم مي فروختم. درآمدم بد نيست؛ حدود 
يك و نيم تا 2ميليون ســود برام داره. اين رو هم بگم 
كه قطعا اگر اينجا اينترنت نداشــت، من خيلي دوام 
نمي آوردم. يك جورهايي هم ارتباطم را با دوســتان 
و فاميلم حفظ كرده ام و هم يك شغل تمام وقت براي 

خودم دست و پا كرده ام كه بد نيست.«

وحيد و ريحانه
در 11ســال زندگي مشتركشــان، 2بــار مهاجرت 
كرده اند؛ يك بــار از تهران به قم و بــار ديگر از قم به 
سركان در همدان. بار اول كه بار و بنه زندگي را جمع 
كردند به ســمت قم، 12ميليون بــه صاحب مغازه 
بدهكار بودند.  2ســال بعد، وقتي از قم به ســركان 
مي رفتند، 5ميليون قسط عقب افتاده بانكي داشتند. 
در تهران، در يكي از كوچه هاي 20متري سوم افسريه 
لبنيات مي فروختند. سال 96بعد از مهاجرت به قم، 
وحيد در يك شركت پيمانكاري وابسته به شهرداري 
مشغول به كار شد تا فروردين ســال 98كه به بهانه 
تعديل نيرو، عذرش را خواســتند: »تــا بهمن 98با 
خرج كردن پس انداز و فروختن طال و كار كردن روي 
ماشــين ديگران، زندگي رو يك جور مي گذرونديم، 
اما دي 98اوضاع خيلي بد شد و كفگيرمون بدجور ته 
ديگ خورد. قرار شد به عنوان يك فروشنده در مغازه اي 
اطراف حرم كار كنم كه كرونا آمد و كار و كاسبي را در 

قم حسابي كساد كرد.«
آمار مرگ ومير كه در قم باال گرفت، ريحانه، همســر 
وحيد پيشنهاد كرد به طور موقت بروند سركان پيش 
خواهرش تا حداقل جانشان در امان بماند؛ رفتن همانا 
و مهاجرت دوباره به ســركان همانــا. خواهر ريحانه 
همان روزهاي اول پيشــنهاد كــرد نانوايي قديمي 
ســركان را كه 4سال پيش تعطيل شــده و اهالي را 
براي تهيه نان به سختي انداخته بود، اجاره و تنورش 
را روشــن كنند. وحيد و ريحانه هم بــه ناچار قبول 
مي كنند: »خواهرزنم نانوايي كرده و اين كار را بلد بود. 
كنار دستش نگاه كرديم و ياد گرفتيم. 2 ماه بعد من 

شاطر شدم و ريحانه خمير چونه مي كرد. حاال روزي 
2بار يكي صبح و يكي غروب نون مي پزيم و مي ديم 
دســت مردم.«  اوايل مشتري هايشان محدود بود و 
بيشــتر پيرمرد و پيرزن هايي بودند كه پاي رفتن تا 
نانوايي هاي ديگر را نداشــتند، اما رفته رفته اهالي، 
كيفيت خوب نان را كه ديدند، مشــتري شدند. حاال 
حتي از روستاهاي اطراف براي خريدن نان به سركان 
مي آيند: »اوايل خواهرزنم صبح به صبح مي رفت دم 
در خانه پيرزن و پيرمردهاي سركان و مي گفت چندتا 
نون مي خواهند. بعد از پخت، خودم با موتور مي بردم 
دم در خانه هايشــان و تحويل مي دادم. روزهاي اول 
بيشتر از 50قرص نون نمي فروختيم، اما حاال روزي 
400تا 600تا خمير چونه مي كنيم و مشــتري هاي 

مسافر هم داريم.«
مهاجرت دوم در تير 99قطعي شد و ريحانه و وحيد 
كه هر دو 30ســاله اند، بار ديگر بار و بنه را مي بندند 
به سمت شــهري ديگر و تجربه ديگر؛ مهاجرتي كه 
اصال راحت نيست و هنوز بعد از 3ماه نتوانسته اند با 
همه شــرايط آن كنار بيايند. كمبود امكانات، دوري 
از خانواده، خمودگي روستا، نبودن امكانات تفريحي، 
تفاوت هاي فرهنگي و زباني و... از نقاط ضعفي است 
كه ريحانه و وحيد به آن اشاره مي كنند؛ »قطعا براي 
كسي كه در تهران متولد شده و با امكانات آنجا بزرگ 
شده، زندگي در جايي كه براي خريد يك كفش، رفتن 
به يك درمانگاه يا پيدا كردن يك دكتر عمومي خوب، 
بايد به شــهر ديگري برود يا جايي كه نوع پوشش تو 
با مردم اونجا متفاوته و دائم زيرچشمي تو رو برانداز 
مي كنن، خيلي سخته. درسته كه شهرهاي كوچك از 
نظر هوا يا آرامش محيط خيلي بهتر از تهران هستند، 
اما براي زندگي دائم مشكالت زيادي دارند؛ مثال اينجا 
تابستون، ساعت 6عصر و پاييز و زمستون حتي زودتر 
روستا خلوت مي شه و ساعت 8تا 9عمال همه اهالي 
خوابن. اين براي ما كه عادت به زندگي شهري شبانه 
داريم، تجربه سختي است يا اينجا يك باشگاه ورزشي 
نيست كه بشه روزي يك ســاعت ورزش كرد. بحث 

رستوران و سينما و كافي شاپ كه به كنار.«
به نظــر ريحانه هم تفريح و ســرگرمي در روســتا و 
شهرهاي كوچك خيلي كم است و البته از آن ميزان 

كم، سهم زنان تقريبا نزديك به صفر است: »مردها، 
عصرها يا  آخــر هفته يك قليان و يــك كيلو جوجه 
برمي دارند و مي روند در باغ و دشــت ها يا كوه براي 
گردش و تفريح، اما نه در ســركان و نه در روستاهاي 
ديگري از ايــران، يك جمع زنانه نيســت كه چنين 
تفريحي داشته باشد؛ چون زشــت و بد است و هزار 
جور انگ و حرف ديگر. اين مي شــود كه پناه آورديم 
به موبايل. اينجا هم يك خط در ميون آنتن هســت 

و نيست.«

زعيم 
13سال است كه فاصله زعيم با خانه و كاشانه اش هر 
سال بيشتر و بيشتر مي شــود. اول كه براي تحصيل 
در دانشــگاه اميركبير به تهران آمد، 1484كيلومتر 
فاصله داشت، 6سال بعد كه براي كار به آستارا رفت، 
1850كيلومتر شده و حاال كه 2سال است در اردبيل 
زندگي مي كند، 2000كيلومتر تا هويت اصلي اش در 
زابل فاصله دارد. اين سال هاي فراغ و مهاجرت پشت 
مهاجرت بر او آسان نگذشته؛ شب ها در روياهايش به 
روستايشان، گنبدشاهي در زابل برگشته، هوتك پشت 
خانه هاي سبحان، قيوم، ناجي، ننه رشيد، ننه خديجه 
و پسر حمد هلل را تبديل به استخر ايمن با حصار نرده اي 
زيبا كرده كه بچه اي در آن نيفتد، بعد آب لوله كشي 
شرب را تا آشپزخانه همه خانه هاي روستا كشيده. در 
ميانه رويا، ديوار كاهگلي مدرســه الدوخي را ريخته 
پايين و جايش مدرسه 5كالســه ساخته با حياطي 
بزرگ كه چمن مصنوعي دارد و بچه ها با تاب و سرسره 
وسط حياط بازي مي كنند. اما فعال او در اردبيل است، 
وسط كارخانه اي بزرگ كه صداي بلند ماشين آالت هم 
نتوانسته جلوي واگويه روياهايش را بگيرد: »چاره اي 
جز فاصله گرفتن و مهاجرت نمانده بود. برگشــتن 
بدون پشتوانه به زابل، يعني امتداد يك خط اشتباه. 
من وقتي به زابل برمي گردم كه مطمئن باشم مي توانم 
قدمي ولو كوچك براي آن بردارم و اين قدم سواد زياد 
مي خواهد و پول. همه ما آنجا به معناي واقعي كلمه 
محروميم. بي سوادي و بي پولي ما را در رنج بي نهايت 
قرار داده. بايد بتوانيم يك جايي اين سد را بشكنيم؛ 
سدي كه بيرون از استان براي ما ساخته اند و بايد آن را 

از تهران شكست.«
زعيم، حرف هاي زيادي بــراي گفتن دارد. مي گويد 
مردم سيستان و بلوچســتان صدايشان در دولت ها 
و پايتخت شنيده نمي شود، مسافت دور باعث شده 
كســي آنها را نبيند. عصباني اســت از اينكه سهم 
استانشان از توسعه فقط شــعار و سخنراني است؛ به 
همين دليل است كه مهاجرت كرده تا او را به عنوان 
يك نماد ببينند و حرف هايش را بشــنوند: »من در 
رشته مهندســي صنايع دانشــگاه اميركبير درس 
خواندم، فوق ليسانســم را هم آنجا گرفتم و بعد براي 
كار در يك شركت مواد غذايي كوچك و نوپا به آستارا 
رفتم. 4ســال آنجا كار كردم و بخشــي از درآمدم را 
فرستادم زابل تا 2خواهر و دخترخاله ام درس بخوانند 

و دانشگاه قبول شوند كه همين هم شد و هر سه آنها در 
تهران و زاهدان دانشجو شدند. اصال هدفم از كار كردن 
همين بود كه بتوانم زمينه پيشرفت زناني كه مي ديدم 
به خاطر بي پولي و فقر فرهنگي از تحصيل باز مانده اند 

را فراهم كنم.«
زعيم بعد از آستارا، به شركت موادغذايي بزرگ تري در 
اردبيل مي رود و به عنوان مديرداخلي كارخانه مشغول 
به كار مي شود. او نسبت به اين مهاجرت هاي پيوسته 
حس دوگانه اي دارد: »تصورم اين نبود كه از شــهر و 
زادگاهم آنقدر دور بمانم، از اين جهت ويرانم ، اما وقتي 
به اين فكر مي كنم كه مي توانم هر سال كمك مالي به 
زادگاهم كنم، كمي آرام مي گيرم. من اگر از زابل بيرون 
نمي آمدم، درنهايت يك دستفروش يا در بهترين حالت 
كارمند عادي يك اداره بودم، اما حاال ماجرا تغيير كرده 

و هرچند با سختي زياد، اما رو به پيشرفتم.«
از ويژگي هاي جالب زعيم اين است كه اگرچه از دل 
محروميت آمده، اما مقهور تهران و امكاناتش نشده: 
»من وقتي دانشگاه قبول شــدم، براي نخستين بار 
پايم را از زابل بيرون مي گذاشتم؛ حتي به زاهدان هم 
نرفته بودم. تصور كنيد يك جوان 18ساله از وسط آن 
فضا به تهران بيايد. همان ترم اول استادم كه خودش 
لر بختياري بود و از استان فارس آمده بود تهران، به 
من گفت مراقب باش تهران پاگيرت نكند. پيشرفت 
خودت را در شهر ديگري جز اينجا تعريف كن. تهران 
يك جذاب تو خالي است و اين شــد كه براي كار به 

آستارا رفتم.«
زعيم نمي داند مقصد بعدي اش كجاست و زندگي اش 
به كجا ختم مي شود؛ فقط مي داند كه مدرسه اي كه 
4ماه پيش كلنگش را زده، شــروع واقعي شدن يك 
روياست؛ مدرسه اي با ديوارهاي آبي و حياط سبز و 
تاب و سرســره اي كه دختران و پسران كوچك روي 
آن سوارند و صداي خنده شــان گنبد شاهي را پر از 

شادي مي كند.

فتانه و جواد
58سال زندگي در تهران كه حاصلش 4فرزند و يك 
آرايشگاه كوچك و خوشــنام در جنوب شرق تهران 
بود، را مرداد ســال 98مي گذارد و براي هميشــه از 
تهران مي رود؛ مهاجرتي كه مي گويد به خاطر فشار 
اقتصادي زير بار آن رفته و حاال مجبور اســت دور از 
فرزندان، عــروس و داماد و نوه هايــش زندگي كند: 
»بي تعارف و خالصه بگم كه كــم آورديم. 3ميليون 
تومن صاحب سالن گذاشــت رو اجاره و از اون طرف 
صاحبخونه كه اين همه سال باهامون راه اومده بود، 
گفت يا 100ميليون بذار رو پول پيشــت يا معادلش 
اجاره بده. از كجا مي آورديم؟ شــوهرم كه بازنشسته 
 اســت و تكليفش با ماهي 3ميليــون حقوق معلوم. 
درآمد ســالن هم كفاف نمي داد، مشتري هاي رنگ، 
مش و هاياليت يا شينيون و آرايش براي عروسي كه 
عمده سود و درآمد ما آرايشگرها از اونجاست، در اون 
منطقه كم شده بود و فقط براي اصالح و ابرو و كوتاهي 
مو مي اومدن كه خوب ســود ما تــوي اين خدمات 
ناچيزه. وقتــي ديدم از پس هزينه هاي خود ســالن 
برنميام، تصميم گرفتم جمع كنم و براي هميشه از 

تهران برم.«
فتانه كالردشت را انتخاب مي كند؛ چون برادري دارد 
كه يك سال و نيم قبل از او به آنجا مهاجرت كرده و 
خوب و بد زندگي در آن منطقه دقيق دستش آمده 
و مي توانسته به او و همســرش كمك كند: »گفتم 
حاال كه از تهران مي رم، حداقــل جايي رو انتخاب 
كنم كه كس و كاري اونجا داشــته باشــم و از اون 
طرف اينقدر جمعيت داشته باشه كه آرايشگاهم رو 
اونجا دوباره راه بندازم. اين شــد كه ساكن يه واحد 
آپارتمان در كردمحل شدم و يك سالن 30متري در 
كالردشت اجاره كردم.« كسب و كار فتانه در شهر 
جديد با گذشت يك سال هنوز پا نگرفته و روزي 5 
،6مشتري بيشتر ندارد. تبليغات گسترده را شروع 
كرده بود كه سر و كله كرونا پيدا شد: »من دوباره از 
صفر شروع كردم. فكر كنيد؛ اون همه مشتري كه در 
تهران سال هاي سال با تالش و احترام تونسته بودم 
رضايت و اعتمادشون رو جلب كنم، گذاشتم و اومدم 
اينجا. كار در شهر جديد خيلي سخته، اهالي هنوز 
گارد شديد دارن كه يكي از تهران آمده و مي خواهد 
كاسبي شان را خراب كنه. مغازه دار فكر مي كنه چون 
از شــهر اومدي پس وضع مالي ات خوبه و مي توني 
بيشتر اجاره بدي، خانواده ها اجازه نميدن همسر يا 
دخترشان براي كار بيان پيشت و هزار و يك مشكل 
ديگه، اما چه ميشه كرد؟ بايد با شرايط جديد كنار 
اومد و با مهرباني، احترام و ادب فرصت داد تا اعتماد 
اون ها هم جلب بشه.« فتانه روزهاي سختي را سپري 
مي كند. معتقد است مهاجرت سخت است؛ چه برسد 
در ميانســالي كه قدرت ريســك كردن و خالقيت 
آدميزاد پايين مي آيد و مواجهــه با پديده هاي تازه 
كمي ترسناك اســت. اما او اين روزها وقتي قيمت 
مســكن و اجاره خانه در تهران را مي بيند، از كاري 
كه كرده پشيمان نيست؛ گرچه از دوري فرزندان و 

نوه هايش هم دلگير است.
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 روايت  خانواده هايي كه تغييرات ناشي از كرونا 
باعث مهاجرت شان از شهر ها  به شهرستان ها و روستاها شده است

مهاجرت معكوس در زمانه كرونا

خبرها

 در كنكور امسال 
زنان موفق تر بودند يا مردان؟

رئيس ســازمان سنجش آموزش كشــور درباره آمار قبولي هاي 
كنكــور در گروهــاي آزمايشــي گفــت: در مجمــوع تعداد 
189هزارو948داوطلب در كنكور99 پذيرفته شــدند كه از اين 
تعداد در گروه آزمايشي علوم رياضي تعداد 62هزارو848داوطلب، 
علوم تجربي 61هزارو517نفر، علوم انساني 55هزارو57 داوطلب، 
هنر 61هزارو9 داوطلب و در نهايت در گروه آزمايشــي زبان نيز 
4417داوطلــب موفق به كســب صندلي رشــته هاي باآزمون 

دانشگاه ها شدند.
ابراهيــم خدايــي در ادامه تصريح كــرد: در آزمون سراســري 
ســال99 تعداد 118هزارو50 داوطلــب در دوره روزانه، تعداد 
18هزارو96 داوطلب در دانشــگاه پيام نور، 13هزارو46نفر در 
دانشگاه فرهنگيان، 18هزارو797 نفر در مؤسسات غيرانتفاعي، 
13هزارو395 نفر در پرديس هاي خودگردان، 514نفر به صورت 
شــهريه پرداز و 5339نفر نيز در 4رشته دانشــگاه آزاد پذيرفته 
شــدند كه در مجموع 189هزارو948نفر در رشته هاي با آزمون 

كنكور پذيرفته شدند.
رئيس ســازمان ســنجش آموزش كشــور تأكيد كــرد: آمار 
پذيرفته شدگان رشته هاي با آزمون كنكور سراسري سال1399 
بــه تفكيك جنســيت به ايــن صورت اســت كه زنان بــا آمار 
101هزارو912نفر يعني 53.6درصد بيشترين قبولي رشته هاي 
كنكور را از آن خود كردند. سهم مردان نيز 88هزارو36نفر يعني 

46.4درصد بوده است.
دكتر خدايي تأكيد كرد: ساير رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي به 
غير از رشته هاي پزشكي دندانپزشكي و داروسازي و دامپزشكي 
توســط دانشــگاه آزاد اســالمي اعالم خواهد شــد كه جمع 

پذيرفته شدگان با آزمون اين دانشگاه 88693نفر است.
خدايي افزود: مجموع پذيرفته شــدگان بدون آزمون )با سوابق 
تحصيلي( 418هزارو386نفر اســت كه 229هزارو339نفر آنها 
توسط سازمان سنجش آموزش كشــور و 189هزارو47نفر نيز 

توسط دانشگاه آزاد قبال اعالم شده است.
دبير شوراي سنجش پذيرش دانشــجو تأكيد كرد: مجموع كل 
قبولي اعالم شده براي آزمون سراسري سال1399 شامل با آزمون 
و سوابق تحصيلي اعالمي توسط سازمان سنجش و دانشگاه آزاد 

اسالمي 697هزارو27نفر است.
وي تأكيد كرد: به علت شــيوع ويروس كرونا و جلوگيري از آن و 
براساس پروتكل هاي اعالمي ستاد ملي مبارزه با كرونا، سازمان 
ســنجش ضمن عذرخواهــي از داوطلبان به اطالع مي رســاند 
پاسخگويي حضوري نخواهد داشت و صرفا به صورت الكترونيكي 

و از طريق سايت سازمان پاسخگوي داوطلبان خواهدبود.
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور اضافه كرد: نتايج دانشگاه 
امام صادق)ع( متعاقبا از طريق سايت سازمان سنجش آموزش 
كشور اعالم خواهد شد. مواردي از قبيل اشتباه در انتخاب رشته 

و غيره، پس از بارگذاري كارنامه داوطلبان بررسي خواهد شد.
خدايي در پايان افزود: براي آگاهي از زمان ثبت نام و مدارك الزم 
به اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور و سايت هاي دانشگاه 

محل قبولي مراجعه كنند.

تعيين تكليف ۸0هزار معلم خريد 
خدمتي، نهضتي و حق التدريسي 

وزير آموزش و پــرورش دربــاره ظرفيت پذيرش دانشــجو در 
دانشگاه هاي فرهنگيان و شــهيد رجايي، گفت: اكنون مشكل ما 
ظرفيت دانشگاه فرهنگيان نيست؛ زيرا پيرامون آموزش و پرورش 
حدود 80هزار نفر افرادي هستند كه يا مربي پيش دبستاني، خريد 
خدمت، ســرباز معلم و يا حق التدريس بوده اند كه اكنون شاغل و 

مشغول به كار هستند. بايد اينها تعيين تكليف شوند.
به گزارش ايسنا، محسن حاجي ميرزايي ادامه داد: اگر از دانشگاه 
فرهنگيان همه اين ظرفيت  ها را پركنيم، در اين ســو اين گروه ها 
بالتكليف مي مانند. قانون براي اين گروه ها تعيين تكليف كرده؛ 
بنابراين وضعيت شــان كه مشخص بشــود، به هر ميزان كه نياز 
باشد، پيش بيني كرده ايم تا ســال1404 روند نيازمان به نيروي 
انساني را برحســب استان، منطقه، جنســيت و رشته تحصيلي 
رفع و ظرفيت هاي الزم را در دانشــگاه فرهنگيان و شهيد رجايي 

ايجاد كنيم.
حاجي ميرزايي ادامه داد: ورود به آموزش و پرورش از 3 مســير 
امكان پذير است؛ نخست دانشجومعلمان چهارساله، دوم آزمون 
اســتخدامي از طريق ماده28 و تبديل وضعيت. مجموعه اينها تا 
سال1404 به تعادل مي رسد و كل نياز نيروي انساني ما را تامين 

خواهد كرد.
وي با اشاره به اينكه در يكي دوسال اخير سهم بودجه اي كه دولت 
براي آموزش و پرورش درنظر مي گيرد بيشتر از سهمي است كه 
در كميســيون تلفيق به آموزش و پرورش تعلق مي گيرد، گفت: 
مقداري از سهمي كه دولت پيش بيني كرده، كاهش پيدا مي كند 
چون ســرجمع مابقي رديف ها را باال مي برند و ســهم آموزش و 
پرورش پايين مي آيد. درخواست ما اين است كه سهم آموزش و 
پرورش را دقيقا همانطوري كه براي انجام ماموريت ها پيش بيني 

مي شود، درنظر بگيرند.
وزير آموزش و پرورش درباره اينكه گفته مي شود دولت مي خواهد 
آموزش و پرورش را به سمت خصوصي سازي  ببرد؟ گفت: خير، اين 
گزاره درست نيست، زيرا همانطور كه گفتم سهمي كه دولت در 

اليحه درنظر گرفته، در مجلس كاهش پيدا كرده است.
وي افزود: امســال دولت درباره آموزش و پــرورش حمايت هاي 
ويژه اي انجام داد. رقمي بالغ بر 13هزار ميليارد تومان بيش از رقم 
بودجه مصوب براي افزايش حقــوق فرهنگيان و پرداخت پاداش 
پايان خدمت بازنشستگان تعلق گرفت. سياست ما تغييري نكرده و 
اولويت ما توسعه كيفي مدارس دولتي است، زيرا بيش از 89درصد 
مدارس ما دولتي هســتند و موظف هستيم خدمات با كيفيت در 

اين مدارس ارائه كنيم.
حاجي ميرزايي با بيان اينكه سياســت وزارت آموزش و پرورش 
حمايت قاطع از مدارس دولتي و ارتقاي كيفيت آنهاست، گفت: 
البته در كنار آن، مدارس غيردولتي هم دارند كار مي كنند و كمك 
خوبي به آموزش و پرورش مي  شود. 11درصد دانش آموزان ما در 

مدارس غيردولتي تحصيل مي كنند.

   مهاجرت هاي شكننده و ناپايدار
مهاجرت براي ايرانيان واژه نامأنوسي نيست. در كشوري كه پايتخت چندين ميليون نفري اش را تقريبا مهاجران شكل 
داده اند يا در فراز و فرودهاي مختلف تاريخ معاصر و در پي رويدادهايي مثل جنگ يا بالياي طبيعي، همواره تغيير سكونتگاه 
به عنوان يك راهكار نجات، گذران زندگي يا ارتقا مطرح بوده، مهاجرت جزئي از زندگي مردم بوده و هســت. با اين حال 
وقتي صحبت از »مهاجرت معكوس« به ميان مي آيد، فارغ از تعاريف علمي و فني اين اصطالح، در ذهنيت عمومي معموالً 
مهاجرت هايي مجسم مي شود كه فرد مهاجر، براي فرار از قيل وقال و شلوغي، دست به »انتخاب« متفاوتي زده تا زندگي 
خودش را در شهر يا روستايي كوچك به ساحل نجات برســاند. در اين تلقي، قدرت انتخاب و ارتقاي سطح زندگي فرد 
مهاجر پيش فرض است، اما اين تمام حقيقت نيست. آنچه در ادامه مي خوانيد خرده روايت هايي از مهاجرت معكوس است؛ 
خرده روايت هايي از زندگي آدم هايي كه بعضي به اختيار و بعضي ديگر اجبارا مجبور به كوچ از تهران يا شهرهاي بزرگ 
ديگري شده اند. فارغ از سطح رضايتمندي اين افراد از زندگي، آنچه در گفت وگو با آنها مشهود است، ناپايداري  و شكنندگي 
تصميم شان به سكونت در شهرهاي كوچك يا روستاست. اين مسئله -چه در مزيت هاي زندگي مبادي مهاجرت ريشه 
داشته باشد و چه در كم امكاناتي مقاصد- هر لحظه ممكن است سبب بازگشت اين افراد به محل سابق زندگي شان شود و 

اين چيزي است كه نبايد از آن در تحليل مهاجرت هاي معكوس اين روزها، غافل بود.

رئيس ســازمان نظام روان شناســي گفت: اكنون به خاطر محدوديت ها و 
مشكالت ايجاد شده ناشي از كرونا، نرخ شيوع نشــانه هاي روان شناختي گزارش

افزايش داشته است؛ به طوري كه اســترس، اضطراب، تعارض، افسردگي، 
وسواس و ساير نشانه ها رو به افزايش است.

به گزارش فارس، محمد حاتمي، رئيس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره گفت: جسم 
و روان در تعامل يكديگرند و اگر هركدام دچار عوارضي شــوند بر ديگري اثر مي گذارد، 
ما نمي توانيم جسم سالم داشته باشيم اما روان ناسالم؛ بنابراين بايد همزمان براي هردو 

سرمايه گذاري و برنامه ريزي كنيم.
حاتمي با بيان اينكه سالمت روان چند بعدي است و مســائل و مشكالت روي انديشه، 
هيجان و رفتار كه مولفه هاي اصلي روان است اثر مي گذارد، تصريح كرد: مهم ترين چالش 

سالمت روان اين است كه براي پيشگيري از عوارض رواني كرونا برنامه اي نداريم و متولي 
پيگيري در اين باره وجود ندارد و يك امر حاشيه اي است.

رئيس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره يادآور شد: كميته ويژه مقابله با عوارض رواني 
در ستاد ملي يك ضرورت است. اكنون 9 ماه از ورود كرونا مي گذرد، يعني 9 ماه با تأخير 
اين مسئله عنوان مي شــود، پيش بيني ما حتي اگر كرونا رخت بربندد اما آثار رواني آن 
پابرجاســت كه بايد يك حركت بزرگ براي مقابله با اضطراب ملي راه اندازي كنيم. وي 
خاطرنشان كرد: چالش سوم سالمت روان و فضاهاي مجازي است كه افراد با هر تخصصي 
يا حتي بدون تخصص خود را روان شناس و مشاور در فضاي مجازي معرفي مي كنند و با 
راهنمايي هاي غلط باعث افزايش آسيب هاي اجتماعي و رواني مي شوند. فضاهاي مجازي 
افسارگسيخته در ذهن و انديشه مردم اثر مي گذارند. بايد براي مديريت فضاهاي مجازي 
و فرهنگ اســتفاده از آن تمهيداتي انديشيده شود. رئيس ســازمان نظام روان شناسي 
و مشاوره چالش چهارم بحث بيمه هاي پايه و تكميلي اســت. مردم به لحاظ اقتصادي 
نمي توانند براي مسائل خود به روان شناس و مشاور مراجعه كنند و خدمات روان شناسي 
و مشاوره تبديل شده اســت به يك كاالي لوكس و درصد كمي از مردم مي توانند از آن 

استفاده كنند.

حاتمي ادامه داد: در قانون برنامه ششم بند ج ماده102 موضوع بيمه هاي پايه و تكميلي 
تصويب شده است. در اين شــرايط بحراني كمترين كار اين اســت كه مجلس با دولت 
همكاري كنند، مردم بتوانند از دفترچه هاي بيمه خدمات اجتماعي و درماني براي خدمات 

روان شناسي و مشاوره استفاده كنند. چالش پنجم عدم تصويب تعرفه ها است.
وي متذكر شد: سازمان مدت هاست تعرفه ها را به هيأت دولت پيشنهاد كرده است و در 
كميسيون فرعي اقتصاد هم تصويب شده اســت اما از اعالم آن خودداري مي شود. اين 
امر موجب شده است افراد از مردم بابت 45دقيقه مشاوره مبالغ خارج از مصوبه سازمان 
دريافت نمايند و اين اجحاف به حق مردم اســت. رئيس ســازمان نظام روان شناسي و 
مشاوره بيان داشت: اكنون ويروس كرونا وضعيت رواني مردم را دچار مشكل كرده است، 
از يك طرف خانواده هايي كه داراي متوفي هستند، از طرف ديگر كساني كه درگير كرونا 
هستند و در كنار آن كادر درمان و كل جامعه به خدمات روان شناسي و مشاوره نياز دارند.

حاتمي افزود: ســبك زندگي كرونايي، بسته هاي آموزشــي، مهارت هاي كنترل خشم، 
اســترس، مهارت مديريت فرزندان در خانواده و از همه مهم تر افــرادي كه نياز دارند با 
مشــاورين خود حرف بزنند، گفت وگو كنند، لذا ضرورت طرح غربالگري سالمت روان 

بايد اجرايي شود و براي همه 22ميليون خانواده شناسنامه سالمت روان تدوين شود.

 خدمات روان شناسي 
تبديل به»كاالي لوكس« شده است

فهيمه طباطبايي
خبر نگار
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 ســازمان تنظيــم مقــررات 
ارتباطــات راديويــي گزارش اينترنت

آمــاري از وضعيــت توســعه 
ارتباطــات و فناوري اطالعات در كشــور در 
3ماهه دوم سال1399 را منتشر كرده است 
كه بر اســاس آن، مي توان نتيجه گيري هاي 
مهمي داشــت. اين گزارش آماري شــامل 
3بخش خدمات ارتباطي )تلفن ثابت،  همراه و 
پهن باند( خدمات پهن بانــد )پهن باند ثابت و 

سيار( و همچنين خدمات پستي مي شود.
براســاس اين گزارش ضريب نفوذ موبايل در 
كشور به حدود 150درصد رسيده اما با تمام 
طرح هاي اعالم شده درباره گسترش اينترنت 
فيبر نوري و VDSL از سوي وزارت ارتباطات، 
ضريب نفوذ در بخش پهن باند ثابت با حضور 
شــركت مخابرات، 17دارنده FCP و چندده 
دارنده پروانــه servco و FWA تنها برابر با 
11.28درصد است. ضريب نفوذ در اين زمينه 
نسبت به سال گذشته كه برابر با 10.56درصد 

بوده تنها يک درصد رشد داشته 
است.

نفوذحدود150درصديموبايل
توسعه روزافزون استفاده از گوشي هاي 
هوشمند و تبلت ها، باعث شده كه ضريب 

نفوذ تلفن همــراه به چيزي در حدود 
150درصد برســد؛ درحالي كه اين 
ضريب بــراي تلفن هــاي ثابت اداره 
مخابرات، 34درصد عنوان شده است. 
اما درخصوص وضعيت اينترنت نيز 

تلفن هاي هوشــمند اختالف معني دار 
و قابل توجهــي با اينترنت هــاي ثابت دارند. 
ضريب نفوذ اينترنت سيار با رشد 10درصدي 
نسبت به سال گذشــته به بيش از 91درصد 
رسيده و اين درحالي اســت كه ضريب نفوذ 
پهن باند ثابت تنها 11درصد بوده است. طبق 
آمار ارائه شده، ضريب نفوذ در بخش پهن باند 
سيار از 80درصد در پايان ســال گذشته تا 
پايان 3ماه دوم امسال به 91.07درصد رسيده 
است. ضريب نفوذ در علم مديريت يا بازاريابي، 

پارامتري است كه نسبت فروش يا رواج يک 
محصول در ميان جامعه آماري مورد بحث را 
نشــان مي دهد. به عنوان مثال، ضريب نفوذ 
تلفن همراه در يک كشور، برابر است با نسبت 
تعداد شــماره هاي موبايل فعال در آن كشور 
به جمعيت فعال. در بخشــي از اين گزارش 
آمده است كه مجموع خطوط فعال در كشور 
125ميليون و 258هزار و 391ســيم كارت 
است كه اين موضوع ضريب نفوذ تلفن همراه 

در ايران را به حدود 150درصد مي رساند.

جايگاهضعيفاينترنتهايثابت
به گزارش همشهري، نكته حائز اهميت در اين 

ميان، رشد بســيار ضعيف پهن باند ثابت در 
كشــور اســت. طبق آمارهاي منتشرشــده 
در گــزارش فصلي ســازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطــات راديويي در 3ماه دوم ســال99 
توسعه پهن باند ثابت بسيار كندتر از آن چيزي 
كه انتظارش مي رود اســت. در روزهايي كه 
به دليل شــيوع ويروس كرونــا و همه گيري 
بيماري كوويد-19، ســرانه مصرف اينترنت 
در كشــور باال رفته اســت، مردم استفاده از 
خدمات پهن باند سيار را به ثابت بيشتر ترجيح 
داده انــد. يكي از اصلي ترين داليــل اين امر، 
نبود زيرساخت هاي مناسب براي توسعه بوده 
است. براساس آمارهاي ارائه شده، هم اكنون 
مشتركان شــبكه هاي 3G و 4G اپراتورهاي 
همراه اول، ايرانســل و رايتل به 76ميليون و 
531هزار و 179مشترك مي رسد كه اين عدد 
در مقابل مجموع مشــتركان پهن باند ثابت 
كشور كه 9ميليون و 479هزار و 339مشترك 
است، رقم بسيار بااليي را نشان مي دهد. البته 
با شــرايط موجود، به نظر مي رسد كه برتري 
عددي پهن باند ســيار نســبت به پهن باند 
ثابت، نه تنها در ماه هاي آينده حفظ شود، 
بلكه بيشتر هم بشــود. درحالي كه به نظر 
مي رســيد برنامه هايي براي راه اندازي 
ســرويس هاي اينترنتــي بــر مبناي 
فناوري فيبرنوري و VDSL شــكل 
بگيرد، اما در عمــل اتفاق چندان 
خاصي رخ نداده اســت تا ســهم 
پهن باندهاي ثابــت از اينترنت 
كشــور، رشــد چنداني نداشته 
باشــد. ايــن در حالي اســت 
كه در اكثر كشــورهاي جهان 
اينترنت ثابــت به خاطر امكان 
تامين ســرعت بســيار باالتر 
نســبت به اينترنت موبايل پايه 
و اســاس اصلي ارتباط كاربران 
را تشكيل مي دهد. در كشوري 
مانند سنگاپور ميانگين سرعت 
اينترنت ثابت 226.6مگابيت بر 

ثانيه است.

گزارش سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي نشان مي دهد كه در مقابل صعود 
ضريب نفوذ ارتباطات سيار، اينترنت ثابت با كندي باورنكردني پيش مي رود

درجازدن تكان دهنده اينترنت ثابت جهان استارتاپي

گوشدادنبهموسيقيزيردوش!

هــر روز اخبــار متنوعــي درخصــوص اختراع هــا و ابداع هاي 
اســتارتاپ هاي مختلف جهان به گوش مي رســد كه هركدام در 
حوزه خود جالب توجه هستند. حاال هم يک بلندگوي بلوتوثي به 
بازار آمده تا حتي زير دوش هم از گوش دادن به راديو و موسيقي 
و... غافل نباشيد. اگرچه اكنون تعداد كمي بلندگوي بلوتوثي وجود 
دارد كه مي تواند در حمام استفاده شود، اما آنها نيز بايد براي شارژ 
شدن خارج از حمام آورده شــوند. با اين حال، بلندگوي بلوتوثي 
Shower Power مي تواند يک انتخاب متفاوت به حساب بيايد. 
به اين دليل كه به طور مداوم از آب دوش انــرژي مورد نياز خود 
را تامين مي كند. به گزارش وب ســايت نيو اطلس، اين بلندگوي 
بلوتوثي ضد آب ساخته شده توسط استارتاپ Ampere است و 
به سادگي باالي سردوش و روي لوله بازوي آن نصب شده و مانند 
ســاير بلندگوهاي بلوتوثي، بدون نياز به سيم با تلفن  هوشمند يا 
تبلت كاربر جفت مي شــود. هنگامي كه دوش باز شد، آب جاري 
پروانه اي را در داخل بلندگو مي چرخاند. اين پروانه به يک ژنراتور 
كوچک متصل شده است كه باتري يكپارچه 2600ميلي آمپري 
ليتيوم - يوني را شــارژ مي كند. در نتيجه، Shower Power به 
محض شــروع به كار دوش، به طور كامال خودكار روشن مي شود. 
عالوه بر اين، با شارژ كامل باتري كه البته نياز به 14تا 16ساعت 
دوش گرفتن دارد، مي توان بلندگو را تا 14ساعت بدون نياز به آب 
مورد استفاده قرار داد. كاربران مي توانند با استفاده از دكمه هاي 
كنترل روي خود دستگاه يا سيســتم كنترل از راه دور بي سيم، 
پخش موسيقي را كنترل كنند. البته دســتگاه كنترل از راه دور 
اين بلندگوي بلوتوثي با جريان آب دوش شارژ نمي شود و نياز به 
باتري دارد و بايد آن را جدا از مجموعه تهيه كرد. به گفته طراحان، 
اســتفاده از Shower Power تأثيري در فشــار دوش يا ميزان 
مصرف آب ندارد و به عنوان يک پاداش اضافه شده به محيط زيست 
از 100درصد پالســتيک بازيافتي اقيانوس ســاخته شده است. 
قيمت درنظر گرفته شده براي اين بلندگوي استارتاپي، 99/95دالر 
است، اما در برخي سايت ها، با تخفيف 50درصدي آن را به فروش 
مي رســانند. البته درصورتي كه بخواهيد متعلقات آن را نيز تهيه 

كنيد قيمت محصول تا 219دالر نيز افزايش مي يابد.

دانشمندان با استفاده از تلســكوب هابل تحقيقات 
وسيع تري درباره يک ســيارك مرموز انجام داده اند 
كه ارزش منابــع آن مي توانــد از كل اقتصاد زمين 
بيشتر باشــد. دانشــمندان به تازگي با اســتفاده از 
تلسكوپ هابل نگاهي نزديک تر به سياركي مرموز و 
گرانبها انداخته اند؛ سياركي كه حدود 3برابر دورتر از 
خورشيد نسبت به سياره ما، قرار دارد و مي تواند اسرار 

هسته زمين را فاش كند.
به گزارش سي ان ان، مطالعه جديدي كه روز دوشنبه 
در مجله Planetary Science Journal منتشر 

شــد، با اســتفاده از داده هاي تلســكوپ هابل نگاه 
دقيق تري به اين سيارك مرموز دارد.

اين سيارك به نام Psyche كه بين مريخ و مشتري 
قرار دارد، يكي از عظيم ترين اجسام كمربند سياركي 
در منظومه شمسي اســت. هنوز تركيب دقيق اين 
ســيارك مشخص نيســت، اما دانشــمندان تصور 
مي كنند بيشتر از آهن و نيكل ســاخته شده است. 
اين فرضيه مطرح شده اســت كه منابع اين سيارك 
مي تواند حدود 10هزار كوادريلــون دالر يا 10هزار 
ضربدر10 به توان 15 ارزش داشته باشد، چيزي بيش 

از كل اقتصاد روي سياره زمين!رصدسياركيباارزش10هزاركوادريليوندالر
دانشمندان بر اين باورند كه Psyche احتماال هسته 
فلزي يک سياره اوليه باشد كه به دليل برخوردهايي 
كه در اوايل تشكيل منظومه شمسي رخ داده است، 
گوشته و پوسته خود را از دســت داده است. ناسا در 
سال2022 يک فضاپيماي بدون سرنشين را به اين 
سيارك مي فرســتد تا از نزديک آن را مطالعه كند و 

تركيباتش را بهتر بشناسد.
اين مطالعه جديد، Psyche را از طريق تلســكوپ 
هابــل در 2نقطه خاص چرخش بررســي كرد تا هر 
2 طرف ســيارك را كاوش كند. اين مطالعه شامل 
نخستين مشاهدات ماوراء بنفش از سيارك، درك ما 

از سطح آن و تركيب احتمالي آن است.
تريسي بكر، نويسنده اصلي اين تحقيق و يک دانشمند 
سياره اي در انســتيتوي تحقيقات Southwest به 
سي ان ان مي گويد: ما به روشي كه نور ماوراء بنفش 
از سطح سيارك منعكس مي شود نگاه كرده ايم. نحوه 
انعكاس نور ماوراءبنفش از Psyche بسيار شبيه به 

روش منعكس كردن نور خورشيد توسط آهن است.
وي تأكيد مي كند؛ مطالعه Psyche مي تواند به آنها 
در درك تاريخ ابتداي منظومه شمســي كمک كند. 
بكر مي گويد: اگر Psyche هســته فلزي سياره اي 
باشد كه هرگز شكل نگرفته است، مطالعه دقيق آن 
مي تواند چيزهاي زيادي در مورد هسته سياره زمين 

به ما بگويد، كه ما قادر به كشف آنها نبوده ايم.

روز گذشته در نشســتي مجازي و با حضور 
مقام هاي ارشد مؤسسه همشهري و پارك علم نوآوري

و فناوري دانشگاه تهران به صورت رسمي مركز 
نوآوري رسانه همشهري به عنوان نخســتين مركز نوآوري 
رسانه كشور معرفي شد تا اكوسيستم فناوري كشور بيشتر با 
ضرورت وجودي آن و همچنين امكانات و توانمندي هايش 

آشنا شوند.
در ايــن وبينار ابتــدا عباس زارعــي، رئيس پــارك علم و 
فناوري دانشــگاه تهران از حمايت معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري براي راه اندازي اين مركز گفت و با اشاره به 
اينكه دانشگاه تهران تالش كرده زنجيره كامل از ايده تا بازار 
را با ايجاد شبكه فناوري داشته باشد گفت: حضور همشهري 
به عنوان پيشــتاز صنعت روزنامه، چاپ و اطالع رســاني در 
كنار دانشگاه تهران باعث مي شــود تا بتوانيم در بخش هاي 
مختلف نوآوري كنار هم قرار بگيريم. به گفته وي، همشهري 
مي تواند از تمامي امكانات و منابع موجود در دانشگاه تهران 
ازجمله 55هزار دانشجو و استادان و امكانات ديگر استفاده 
كند.  مركز نوآري رسانه همشهري كه اكنون فراخوان جذب 
هسته خود را اعالم كرده، قرار است بستري براي حمايت از 
ايده ها، هسته ها و همه كســب وكارهاي حوزه رسانه باشد. 
سيدابوالحسن رياضي، مديرعامل مؤسسه همشهري هم در 
اين نشست با تشكر از مقام هاي پارك علم و فناوري دانشگاه 
تهران از خيز همشــهري براي تغييرات بنيادين در فضاي 
رسانه اي كشور مانند ديگر كشورهاي دنيا خبر داد. او با اشاره 
به اينكه روزنامه همشــهري هم اكنون بزرگ ترين مؤسسه 
رسانه مكتوب كشــور و در واقع اولين بنگاه رسانه اي كشور 
به حســاب مي آيد گفت: تغييرات بنيادين در حوزه رسانه 
در كل دنيا طي 10 سال اخير رخ داده است و ما با تحوالت 
پرشتاب و بنيادين در حوزه رسانه هاي جهان روبه رو هستيم؛ 
هم در حوزه محتوا و هم در حوزه مخاطبين و در حوزه توليد 

كل فرايند.
مديرعامل مؤسســه همشــهري با تأكيد بر نياز رسانه هاي 

كشور براي منطبق شــدن با اين تحول ديجيتال و جهاني 
گفت: ما با يک جبر تاريخي و الزام روبه رو هســتيم. در واقع 
اكنون ما انتخاب نمي كنيم و ناچار به انتخاب شدن هستيم. 
مركز نوآوري همشــهري با همين فرض مي خواهد شروع 
به كار و فعاليت كند. اين كار به يک مجموعه اداري و ساختار 
سنتي قابل انجام نيست. ما نيازمند به گروه هايي هستيم كه 
اساسا ديجيتال اليف باشند و با حوزه هاي درآمدي اين حوزه 
به صورت عيني و ملموس در ارتباط باشند تا عملياتي شدن 

ايده ها در يک بستر روان و به هنگام بتواند صورت بگيرد.

شتابدهندهبراياستارتاپهايحوزهرسانه
ابوالفضل غالمرضايي، معاون ديجيتال مؤسســه همشهري 
هم در وبينار روز گذشــته هدف نهايي از ايجاد مركز نوآوري 
رسانه توسط همشهري را بقاء، تداوم، پايداري و سودآوري در 
كسب وكار از طريق همكاري راهبردي با هسته ها، شركت هاي 
نوآور و افراد خالق خواند. به گفته او زنده ماندن كسب وكار در 
حوزه رسانه نيازمند نهادينه شدن نوآوري شده و مركز نوآوري 
همشهري قرار است تبديل به محل پرجنب و جوش مملو از 
حضور نخبگان شود. به گفته غالمرضايي، نخبگان با اشتراك 
ايده، كارها و تجربيات شان در كنار هم مي توانند بستر رشد و 
توسعه نوآوري  در حوزه رسانه را فراهم كنند. او گفت: اميدواريم 
موقعيت مكاني اين مركز با زيربناي 1400مترمربع روبه روي 
دانشگاه تهران و سرمايه گذاري همشهري در اين حوزه به همراه 
برنامه هاي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران، امكان نوآوري 
تيم هاي و هسته هاي مستقر در مركز براي تحول ديجيتال در 
حوزه رسانه كشــور را فراهم كند. پيش از اين در مراسمي با 
حضور پرويز كرمي، دبير ستاد فرهنگسازي اقتصاد دانش بنيان 
و توسعه صنايع نرم و خالق اعالم شده بود كه همشهري قصد 
دارد در اكوسيستم استارتاپي كشور و به عنوان شتاب دهنده 
در حوزه رســانه فعاليت كند. بر اين اســاس، قرار است طي 
2سال آينده 200ميليارد تومان در اكوسيستم فناوري توسط 

همشهري سرمايه گذاري شود.

معرفیمركزنوآوریهمشهریبهاكوسيستماستارتاپیكشور
روز گذشته در يک نشست مجازي به صورت رسمي، مركز نوآوري رسانه همشهري و امكانات آن در پارك 

علم و فناوري دانشگاه تهران و به عنوان بخشي از شبكه فناوري اين دانشگاه معرفي شد
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روانشناس کودکان استثنايي مي گويد که در دوره قرنطينه شاهد 
کودك آزاري افراد داراي اوتيســم از ســوي برخي خانواده ها بوديم

گــزارش همشــهري از شــرايط دشــوار زندگــي کــودکان 
اوتيســم و خانواده هايشــان در نهميــن  مــاه از شــيوع کرونــا

اين افراد همراه داشته است. کودکان اوتيسم نمي توانند 
خودمراقبتي داشته باشند، تمام برنامه هاي آموزشي 
و فعاليت هاي هنري اين کودکان تعطيل شــده و اين 
وضعيت حالشان را بدتر کرده اســت.« مقدم در دوره 
قرنطينه، شاهد کودك آزاري اين افراد که برخي از آنها 
شاگردانش هستند، بوده است؛ نمونه آن پدري است که 
نمي دانست چطور بايد با فرزندش رفتار کند و کار را به 
جايي رســانده بود که فرزندش در بيمارستان اعصاب 
و روان بستري شد. تعدادي از خانواده ها ناچار شده اند 
دوز داروهاي فرزندانشان را باال ببرند يا آنها را به مراکز 
توانبخشي بسپارند. روابط والدين به شدت دچار تنش 
شده و برخي از آنها در مقابل فرزندانشان با هم درگيري 
فيزيكي و کالمي پيدا مي کنند و کودك شاهد تمام اين 
اتفاقات است: »برخي از خانواده هايي که فرزندانشان را 
در مراکز توانبخشي نگهداري مي کنند در اين وضعيت 
نه مي توانند بچه هايشان را ببينند و نه مي توانند آنها را به 
خانه بياورند. به آنها گفته مي شود اگر فرزندشان را بيرون 

ببرند، ديگر نمي توانند او را برگردانند.« 

آموزش مجازي كارايي ندارد
دردســر خانواده  کودکان اوتيسم اما تنها واکنش هاي 
هيجاني و به هم ريختگي  رفتاري و رواني کودکانشان 
نيســت. آنها با چالش آموزش فرزندانشــان در سايه 
تعطيلي مراکز آموزشي مواجهند. مادر آيدين مي گويد 
تمام آموزش هــاي اين کودك به صــورت مجازي به 
کمك خانواده انجام مي شود و سيستم شاد براي اين 
بچه ها کارايي نــدارد. آنها هــر روز فيلم و عكس هاي 
زيادي از تمرينات پسرشــان مي گيرنــد و براي معلم 
مي فرستند و معلم هر هفته تمرينات را در برنامه شاد 
قرار مي دهد. نرگس آزادي، مربي يكي از مراکز خصوصي 
نگهداري از کودکان اوتيســم اســت. او به همشهري 
مي گويد که کودکان اوتيســم را به دليل شرايطي که 
دارند نمي توان تمام روز در خانه نگه داشــت. آنها نياز 
به آموزش و ارتباطات اجتماعي دارند. از ســوي ديگر 
آموزش پذيري اين کودکان، سخت است و هرچه ياد 
گرفته بودند در دوره قرنطينه و تعطيلي مراکز، فراموش 
شده و آنها به عقب برگشته  اند. به گفته او، آموزش مجازي 
براي اين افراد کاربردي نيست. آنها در کالس حضوري 
چقدر گيرايي دارند که در مجازي داشته باشند؟ مدير 
آموزش، پژوهش و توانبخشــي انجمن اوتيسم ايران 
هم مي گويد که ضعف هاي سيستم شاد در جلساتي با 
آموزش و پرورش مطرح شد، اما از سوي اين وزارتخانه 

تغييري صورت نگرفت.

پذيرش  نشدن افراد اوتيسم مبتال به كرونا
ماجرا به دشــواري هاي آموزش اين کودکان محدود 
نمي شود. در 9 ماه گذشته از نيم ميليون نفري که مبتال 
به کوويدـ 19شده اند، تعدادي هم افراد اوتيسم اند که 
برخي از آنها شرايط دشواري را براي درمان طي کرده اند. 
هدي، دختر 19ساله اي است که 3ماه پيش مبتال به 
کرونا شد. اوضاعش آنقدر وخيم بود که بايد زير دستگاه 
تنفس مي رفت، امــا هيچ بيمارســتاني او را پذيرش 
نمي کرد. مادر وقتي از اتفافــات 3 ماه پيش مي گويد 
صدايش خش دار مي شود و مي گويد: هيچ کس نمي داند 
در آن چند شــب چه بر سرشان گذشــته: »ويروس، 
دستگاه گوارش هدي را درگير کرد. دچار اسهال خوني 
شد و لخته لخته خون دفع مي کرد. به چندين بيمارستان 
مراجعه کرديم. بخش پذيرش و پزشــكان زماني که 
متوجه مي شــدند هدي اوتيسم اســت، او را پذيرش 
نمي کردند؛ درحالي که او وضعيت وخيمي داشــت و 
اصال نمي شد سرپا نگهش داشــت.« مادر مي گويد در 
يكي از بيمارستان ها پزشك اصال نمي دانست اوتيسم 
چيست. در مقابل چشم پرسنل بيمارستان هدي دچار 
به هم ريختگي شد، بايد پوشكش عوض مي شد و حال 
مساعدي نداشت، اما کسي به کمك نيامد و پذيرشش 
نكردند. آنها درنهايت با ارتباطاتي که داشــتند، او را به 

کلينيكي خصوصي منتقل کردند و زير دستگاه بردند: 
»وقتي متوجه شدند دخترم اوتيسم است، انگار به آنها 
گفته ايم جذام دارد. حتي با اينكه از طرف انجمن اوتيسم 
ايران نامه اي داشتيم.« مادر مي گويد که طی 10، 12روز، 
نزديك بــه 150ميليون تومان بــراي درمان کروناي 
دخترشان هزينه کردند تا درنهايت حالش خوب شد. 
هدي حاال در يكي از مراکز نگهداري از معلوالن ذهني 
به سر می برد و مادر نگران حالش است. ماجراي پذيرش 
نكردن افراد اوتيسم مبتال به کرونا در بيمارستان ها اما 
موضوعي است که از سوي ديگر خانواده ها هم مطرح 
مي شــود. آنها مي گويند اين وضعيت بسيار خطرناك 

است.
پيگيري هاي همشهري در اين باره از وزارت بهداشت، 
بي نتيجه ماند. مسئول بخش مربوط که رئيس مرکز 
مديريت پيوند و درمان بيماري هاي خاص اين وزارتخانه 
است، تمايلي به حرف زدن نداشــت و روابط عمومي 
اعالم کرد که پاسخگويي به صورت جوابيه پس از انتشار 
گزارش، صورت مي گيرد. همه اينها در شرايطي است 
که وزارت بهداشت قبال اعالم کرده بود که هيچ مشكلي 
براي پذيرش بيمــاران کرونايي وجود نــدارد و هيچ 
بيماري پشت در بيمارستان ها براي پذيرش نمي ماند. 
تيرماه، مديرعامل انجمن اوتيســم ايران به ايرنا گفته 
بود که ميزان ابتالي کودکان اوتيسم به کرونا 10برابر 
شده است. ســعيده صالح غفاري، با استناد به گزارش 
خانواده ها تأييد کرده بود که برخــي از مراکز درماني 
از پذيرش کودکان اوتيســم مبتال به کرونا خودداري 
کرده اند که اين مسئله منجر به وخيم تر شدن وضعيت 
جسمي اين افراد شده اســت. او همان موقع گفته بود 
که خانواده هاي افراد اوتيسم در زمان مراجعه به مراکز 
درماني با مشكل آشنا نبودن پرسنل مراکز اورژانسي و 
درماني مواجهند؛ بنابراين از وزارت بهداشت درخواست 
شده در پذيرش بيماران اوتيسم در مراحل بيمارستاني 
و پيش بيمارستاني همراهي الزم را با پروتكل هاي نحوه 
درمان فرزندان اوتيسم داشته باشند. او به بخشنامه ابالغ 
شده به تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي اشاره کرده بود که 
در آن درباره نحوه رفتار، چگونگي پذيرش و نمونه گيري 
و حتي مواردي مثل زمان رسيدگي به فرزندان اوتيسم 
توضيح داده شده است. به گفته او، تا آن تاريخ، يعني 5 ماه 
پس از شيوع کرونا، موارد ابتال به کرونا در 35خانواده 

داراي فرزند اوتيسم گزارش شده بود.

گزارش موارد متعدد خودزني كودكان اوتيسم
 او از جزئيات وضعيت اين کودکان در شرايط فعلي باخبر 
است و تأکيد مي کند که با توجه به درك کم اين افراد 
از ماسك زدن و استفاده از شوينده ها و مواد ضدعفوني 
کننده، خارج کردنشان از خانه خطرناك است. از سوي 
ديگر، وقتي مــدت زمان طوالنــي در خانه مي مانند، 
خانه نشيني شان همراه مي شود با خودزني و ديگرزني 
و آسيب رساندن به وسايل خانه.  به گفته مدير آموزش 
و توانبخشي انجمن اوتيسم ايران، يكي از اصلي ترين 
اختالالت اين افراد، برقراري ارتباطات اجتماعي است. 
خانه نشيني، اين اختالل را تشديد و افراد اوتيسم را در 
خود فرورفته تر کرده است و در اين ميان تنها خانواده ها 
هســتند که مي توانند به آنها کمك کنند: »پيشنهاد 
مي شود خانواده ها در اين مدت خودشان را تقويت کنند. 
در همين زمينه هم انجمــن، آموزش هاي مجازي به 
والدين ارائه مي دهد و آنها مي توانند براي گرفتن مشاوره 
با شماره 48085000تماس بگيرند.« او درباره وضعيت 
ابتالي اين کودکان به کرونا هم مي گويد که گزارشي در 
اين باره نداشته اند: »در اين مدت گزارش هاي فراواني از 
خودزني اين افراد و سقوط از ارتفاع و شكستن وسايل 
خانه از ســوي اين افراد به ما داده شده است، اما درباره 
ابتاليشــان آمار دقيقي وجود ندارد. جمعيت کودکان 
اوتيسم بيشتر زير 14سال است. افراد شناسايي شده 
باالي 14سال 400تا 500کودك  هســتند و در اين 

جمعيت آماري از ابتال به ما اعالم نشده است.« 

فردا که آفتاب از دل آسمان بيرون بيايد و بر سرمان بزند، 
مي شود 90روز؛ 90روزي که مهران چشمان زخم دارش 
را از پشت پنجره کوچك آشــپزخانه به عابران پياده، به 
پياده راه، به کوچه و پرچين هايش، به آدم ها، ماشين ها و 
موتورها دوخته است. مهران هر روز ماشين ها را مي شمارد. 
پالك ها را از بر شده و از پشت پنجره خانه شان در طبقه 
اول ســاختمان جمع وجوري در غرب تهران، آدم هاي 
خيابان را هم صحبت خود کرده اســت. مهران 10ساله 
کودك اوتيسم اســت که در نهمين ماه از شيوع کرونا، 
مادر را عاجز، همسايه ها را عاصي و مادربزرگ پيرش را 
کالفه کرده. از روزي که مدرســه ها تعطيل شد و مراکز 
توانبخشي  درهايشان را بستند، پنجره آشپزخانه دست 
در گردن مهران انداخت و رفيقش شد. عصر بيستمين روز 
از پاييز، مادر در تالش بيهوده براي بستن پنجره و ساکت 
کردن مرد عبوس همسايه، دســت ها را بر سر گذاشت 
و يك دل سير اشــك ريخت. صداي هق هق گريه  مادر 
هم مهران را از ايستادن پشت پنجره منصرف نكرد. مادر 
مي گويد تمام اين بالها را کرونا بر سر فرزندش آورده. پسر 
حاال ديگر حتي به سمت ارگي که مادر به زحمت برايش 
خريده نمي رود و به ســختي در کالس آنالين مربي اش 
شرکت مي کند؛ نه از تمرين خبري است و نه از درس هاي 
هر روزه مدرســه اش. او هر صبح با پنجــره  قرار مالقات 
عاشــقانه اي دارد: »مهران کالس چهارم است. تا قبل از 
کرونا مدرسه استثنايي مي رفت. با شيوع کرونا، خانه نشين 
شد و بس که آدم نديد و بيرون نرفت، معتاد پنجره شد.« 
مادر مي گويد مهران لب پنجره با عابران پياده صحبت و 
حال و احوال مي کند. سراغ ماشين هايشان را مي گيرد و 
راهنمايي مي کند کجا بهتر است پارك کنند: »ما طبقه 

اول هستيم. 7صبح هر روز، مي نشيند پشت پنجره، بعضي 
وقت ها غذايش را هم به زور مي خورد. هنوز غذايش تمام 
نشده مي دود سمت پنجره. انگار چيزي گم کرده باشد.« 
همسايه هاي از همه جا بي خبر لجبازي کرده اند و هرچه 
مهران مي گويد خالفش را انجــام مي دهند و کودك از 
آن باال، اوقات تلخي مي کند و خشمگين مي شود. مادر 
مي گويد کرونا بدبختي شده و بر سرشــان باريده. قبال 
کودك مدرسه مي رفت. پيانو ياد مي گرفت. زندگي اش 
نظم داشت. به موقع بيدار مي شد به موقع به خواب مي رفت. 
حاال اما زندگي در چهارچوب همان پنجره فلزي خالصه 
شده است. مادر تا به حال دست به دامان چندين مشاور 
شده، اما بي فايده است. کودکش بي تاب تر شده. آرزوي 
مادر است که شهر را ترك کند و به بيابان برود؛ جايي که 
آدمي نباشد: »ما خانواده بچه هاي اوتيسم مخصوصا در اين 
شرايط دوست داريم فرار کنيم، حوصله آدم ها را نداريم.« 
آيدين، 4ســال از مهران بزرگ تر است و تا قبل از کرونا، 
پشت نيمكت کالس چهارم مي نشست؛ کودکي با طيف 
متوسط اوتيسم که ديگر زير بار حرف هاي مادر نمي رود. 
مادر مي گويد به هم ريختگي روحي و رفتاري پسرش زياد 
شده. بيشتر از حد معمول در خانه مانده و اين اتفاق حالش 
را بد کرده. تنش اش زيادشده و بي تاب و بي قرار است. به 
گفته مادر، آيدين از 3تا 6سالگي داروي آرامبخش مصرف 
مي کرد و بعد از آن تا 14سالگي دارويش قطع شد، اما حاال 
مجبور شده اند دوباره دارو را شروع کنند تا کمي آرام گيرد 

و آشفتگي اش کمتر شود. 

 تشديد آشفتگي رواني و رفتاري كودكان اوتيسم
کاوه مقدم، روانشناس کودکان استثنايي است و بيشتر 

از 16سال است که با افراد اوتيسم ســروکار دارد. او به 
همشهري مي گويد که با موجي از شدت گرفتن آشفتگي 
و به هم ريختگي روان در ميان کودکان طيف اوتيسم 
مواجه شده اند که درنتيجه شيوع کرونا و تعطيلي مراکز 
آموزشي و توانبخشي ايجاد شده است. به گفته مقدم، 
در شرايط فعلي زندگي در ابعاد مختلف براي خانواده اين 
افراد به چالش کشيده شده است. افراد طيف اوتيسم 
اختالل در تعامل اجتماعي و نقص در ارتباط ميان فردي 
و مهارت گفتاري دارند که با شيوع کرونا و خانه نشيني 
اين کودکان، اين اختالالت تشــديد شده است. همه 
اينها در شرايطي اســت که در دايره اقداماتي که براي 
قرنطينه کردن افراد درنظر گرفته شده، اين کودکان 
و خانواده هايشان فراموش شده اند و در دوره قرنطينه 
فكري به حال اين بچه ها نشده که حاال شاهد تأثيرات 
اين اتفاقات هستيم: »از ارديبهشت امسال تالش کرديم 
تا بچه ها را به آرامش برسانيم. آن دوره وضعيت شيوع 
کرونا بهتر شده و مراکز آموزشي و توانبخشي باز شده بود 
و کودکان کمي به آرامش رسيده بودند که حاال با شدت 
گرفتن شيوع اين ويروس و بازگشتن به شرايط اسفند و 
فروردين، وضعيت اين افراد وخيم تر هم شده است. همه 
اينها در شرايطي است که اين افراد در فصل پاييز و بهار 
دچار اختالل هاي شديدتري مي شوند.« اين روانشناس 
مي گويد که اين کودکان را نمي توان در آپارتمان هاي 
کوچك نگه داشــت. آنها واکنش هايي از خود نشــان 
مي دهند که منجر به شــكايت همســايه ها مي شود؛ 
به طوري که مواردي گزارش مي شــود که همسايه ها 
حكم تخليه خانواده کودك اوتيسم را گرفته اند: »دوره 
قرنطينه مشكالت روحی  و رفتاري زيادي براي خانواده 

 افزايــش آشفتـگي روحــی
زهرا جعفرزاده كودكان اوتيـسـم
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از امــروز، محدوديت هــاي جديدي بــراي کنترل 
شيوع کرونا به تصويب رســيد. براساس اعالم رئيس 
کميته انتظامي و امنيتي ســتاد ملي مقابله با کرونا، 
با ابالغ وزارت کشــور، از امروز )دوشنبه( محدوديت 
رفت وآمد در 25 استان اعمال مي شود. در اين ابالغيه 
آمده که از ســاعت 12 ظهر امروز، خروج خودروهاي 
شــخصي با پالك بومي و ورود خودروهاي شخصي 
با پالك غيربومي در 25اســتان ممنوع اســت و اين 
ممنوعيت تا ســاعت 12 شــب روز جمعه )16آبان( 
ادامه دارد. استان هاي تهران، البرز، خراسان رضوي، 
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، فارس، خوزستان، 
کردســتان، اصفهان، قم، مرکزي، خراسان جنوبي، 
اردبيل، کرمانشاه، بوشــهر، هرمزگان، يزد، لرستان، 
خراسان شمالي، ايالم، چهارمحال و بختياري، همدان، 
زنجان، سمنان و کرمان شامل اين استان ها هستند. در 
بخش ديگري از اين ابالغيه آمده که اعمال ممنوعيت ها 
در استان هاي تهران و البرز از انتهاي حوزه استحفاظي 
آنها آغاز و به صورت يكپارچــه، ورود پالك غيربومي 
و خروج پالك بومي ممنوع مي شــود. براساس آنچه 
در اين ابالغيه آمــده، پليس راهنمايــي و رانندگي 
موظف است متخلفان را 500هزار تومان جريمه کند 
و اداره هاي راهداري و حمل ونقل جاده هاي هر استان، 
نسبت به بســتن معابر غيراصلي با هماهنگي پليس 
اقدام کنند. خودروهاي عمومــي، انتظامي، امدادي، 
درماني، خدماتي، حمل کاالها و مواد اساسي مشمول 
اعمال اين ممنوعيت ها نمي شوند. روز چهارشنبه هفته 
گذشته همزمان با ثبت رکورد جديدي در آمار فوتي ها، 
رئيس ستاد ملي مقابله با کرونا يعني حسن روحاني 
رئيس جمهوري، عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور 
را به عنوان فرمانده ستاد ملي مقابله با کرونا منصوب 
کرد. حاال از آن روز همه به انتظار تشديد محدوديت ها 
براي کنترل شيوع کرونا نشسته اند. شيوع کوويد-19 
در کشور، هر روز وضعيت بحراني  تري به خود مي گيرد. 
براساس آمارهاي اعالم شده از سوي وزارت بهداشت 
در 42روز 5 رکورد جديد در تعداد فوتي ها و مبتاليان 
روزانه ثبت شد. 2بار در هفته آخر مهر، يعني در 28مهر 
با ثبت 337فوتي و 30مهر با ثبت 5هزارو616مبتالي 
روزانه و 3بار در 11روز گذشته آبان با فوت 415نفر در 
يك روز، شناســايي 8هزارو293بيمار جديد و فوت 
434بيمار مبتال به کرونا در 24ســاعت روز گذشته. 
نگاهي به آمارهاي پاييز نشــان مي دهــد در 42روز 
گذشته 127هزارو524نفر به اين ويروس مبتال شده 
و 10هزار و 820نفر هم جانشــان را از دست داده اند. 
بيشترين ميزان فوتي ها هم مربوط مي شود به 11روز 
گذشته که با 304مورد در اول آبان شروع شد و ديروز 
به 434نفر رسيد. محدوديت هاي ديرهنگام براي 5روز 
آينده در شرايطي اعمال مي شــود که پيش از اين در 
هفته دوم مهر هم محدوديت هاي چندروزه و در اوايل 
آبان ماه محدوديت هاي ديگري درنظر گرفته شــد. 
چهارم آبان سخنگوي وزارت بهداشت از تعطيلي يك 
هفته اي 3گروه از مشاغل در 43شهر بحراني خبر داد 
و به اين محدوديت ها، دورکاري 50درصدي کارکنان 
دولت در تهران را هم اضافه کــرد. در اين تعطيلي ها 
4 گروه شغلي درنظر گرفته شــد که مراکز آموزشي، 
آرايشگاه ها، قهوه خانه ها، کافه ها، سينماها و... هم شامل 
آن مي شــود. همه اين اتفاقات اما تغييري در آمارها 
ايجاد نكرد و روند شيوع و فوت در اثر کوويد-19 شيب 
صعودي تري پيدا کرده است. همه اينها در شرايطي 
است که روز گذشته سخنگوي وزارت بهداشت اعالم 
کرد که در روزهاي آينده موارد مرگ ومير ناشــي از 
کرونا افزايش پيدا خواهد کرد. تمام اين هشــدارها و 
آمارهاي باال اما سبب نشد تا ستاد ملي مقابله با کرونا 
به درخواست هاي مكرر براي تعطيلي 2هفته اي تهران 
رضايت دهد، درحالي که بسياري از کشورهاي دنيا، به 
سمت قرنطينه شدن دوباره پيش رفته اند. کشورهايي 
مثل ايتاليا، آلمان، فرانســه، بلژيك و اسپانيا ازجمله 
کشورهايی هســتند که ممنوعيت تردد و رفت وآمد 

شبانه اعمال کرده اند.

ورود و خروج به 25مرکز 
استان ممنوع شد

خبر روز
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  اطالع رساني درخصوص كاالبرگ يا كوپن نشد
در اين شرايط بيداد گراني مســئوالن فقط سخن از كمك به خانوار 
ايراني مي كنند اما خبري از اجراي آن نيست و اصال چند و چون اين 
كار مشخص نيست. در ثاني وقتي در خبرها اعالم كردند متوجه شدم 
افرادي مشمول اين طرح مي شــوند كه چنين و چنان باشند تكليف 
افرادي مثل من كه خانه ميلياردي داريم اما حقوق بازنشستگي كفاف 
امور روزانه مان را نمي دهد، چيست؟ قطعا كه بايد نيازمندان در اولويت 
باشند، ولي اكنون ما هم نياز داريم كه از دولتي كه به آن رأي داده ايم 

خدمات دريافت كنيم. 
قلي زاده از تهران 

  رتبه 16هزار تهران قبول مي شود اما رتبه 800 نه!
در كالس كنكوري كه فرزندم گذراند همكالسي پسر او با رتبه 16هزار 
و خرده اي در تهران قبول شــده اســت، اما دختر من با رتبه 800و 
خرده اي حتي در پيام نور تهران قبول نشده است! آيا اين عدالت است 
كه بين پسران و دختران فرق بگذارند؟ در اين شرايط پر استرس اين 

چه كاري است كه با آينده فرزندان ما مي كنند؟
پدر يک داوطلب كنكور از شهميرزادسمنان

  مسكن مهر فرج آباد چالوس چه شد؟
با توجه به وضعيت اقتصادي و گران شــدن اجاره خانه ها و وضعيت 
نابسامان مستأجرين، درخواست مي شــود وضعيت ساخت خانه ها 
و تحويل به متقاضيان مســكن مهر در شهرستان چالوس پيگيري و 
اجرا شود. اكنون مدت هاست اين پروژه به حال خود رها شده است 
درحالي كه هر رقمي كه طلب كرده اند، پرداخته ايم. لطفاً مستأجران و 

مسكن مهر را دريابيد. 
كالهي از چالوس

  در مبارزه با كرونا مردم و مسئوالن كوتاهي مي كنند
افزايش شمار مبتالياني كه روزانه به كرونا مبتال مي شوند يعني بايد 
همچنان منتظر افزايش آمار مرگ ومير باشيم. اين به معناي كوتاهي 
همه جانبه در مقابله با كروناست. هر چند كه پاندمي پديده اي جهاني 
است ولي هم مردم و هم مسئوالن به اندازه كافي براي مقابله با ويروس 
كوويد 19مصمم نيســتند وگرنه مانند برخي كشورها اكنون جشن 

رهايي از اين ويروس منحوس را برگزار كرده بوديم.
فتاحي از تهران

  مردم با همه توان مقابل كرونا ايستاده اند، نوبت مسئوالن است
مسئوالن در موضوع كرونا اغلب بي دقتي مردم در رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي را مؤثر مي دانند. درحالي كه چنين نيســت و به نظر من 
مسئوالن بايد به وظايف خود بيشــتر و بهتر عمل كنند. گذرم براي 
كاري بسيار ضروري به بازار قزوين افتاده بود. تقريبا همه مردم ماسك 
داشتند. وقتي همه اقشــار در اين شرايط اقتصادي ماسك به صورت 
دارند درحالي كه تامين هزينه هاي آن در سبد خانوار پيش بيني نشده 
است يعني مردم هر آنچه از دستشان برآمده انجام داده اند. اين قدر 
تقصيرها را به گردن مردم نيندازند كــه آنها با همه توان مقابل كرونا 

هستند. كافي است مسئوالن به آنچه مي گويند عمل كنند.
مجتبي از قزوين

  ثبت نام دوباره شركت هاي خودروسازي دهن كجي است
اينكه مدتي قبل ثبت نام با قرعه كشي و شــرايط ويژه براي دريافت 
خودرو از طرف شــركت هاي خودروساز انجام شــود و اكنون دوباره 
ثبت نام بدون قرعه كشي اين شركت ها در پيش باشد يعني خودرو ساز 
بي توجه به سياست ها و مشكالت ايجاد شده در اين بخش فقط و فقط 

به فكر كاسبي است و مصرف كننده برايش اهميتي ندارد. 
ميالني از تهران

  بالتكليفي بيماران غيركرونايي 
پدر من اسفند سال گذشته با درد شديد كشــاله ران به بيمارستان 
منتقل شد و اقدامات اورژانسي برايش صورت گرفت. همان جا نامه اي 
دادند كه فوريت جراحي فتق بــراي او را تأييد مي كند اما از آن زمان 
تاكنون هنوز نتوانســته ايم پدرم را براي جراحي فتق در بيمارستان 
بستري كنيم درحالي كه هر از گاهي درد سراغش مي آيد. شايد كرونا 
5سال ديگر هم باشد تكليف بيماران غيركرونايي چيست؟ چه كسي 
تعيين مي كند كه كدام درد اولويت دارد يا چه كسي حالش بدتر است؟
آمني از كرج

  توانايي جلوگيري از توزيع ماسک تقلبي را ندارند
ماســك از ســايت معتبر خريديم كه قبال هم خريــده بوديم اما در 
خريد آخر با همان جعبه قبلي ماســك هاي تقلبي دريافت كرديم 
كه حساسيت ايجاد مي كنند و باعث آزار پوست صورت مي شوند. آيا 
نظارت بر توليد ماسك واقعا اين قدر سخت است؟ آيا توان جلوگيري 

از توزيع ماسك تقلبي نيست؟ 
ناصري از تهران

   فعاليت تاالرها ظاهرا تعطيل است
فعاليت تاالرهاي برگزاري عروسي و عزا در ظاهر تعطيل است. هفته 
گذشــته ما به يك عروســي دعوت بوديم كه حداقل 200نفر در آن 
حضور داشتند. البته ما به مراســم نرفتيم. اين هفته هم به مراسمي 
ديگر دعوتيم. هر دوي اين مراسم در تاالر بوده و برخوردي هم نشده 

است. چه كسي پاسخگوست؟
خواجوي از قزوين

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

مرگ سارق گوشي؛ تصادف يا قتل عمد؟

ث
مك

چشم به راه 
پيكر قربانيان

»20مهاجــر سردشــتي به همــراه يك 
عرب تبار و صاحب قايق، يك ساعت پس از پيگيري

اينكه سواحل فرانســه را ترك كردند تا 
خودشــان را به صورت غيرقانوني به انگلستان برسانند، 
به دليل واژگون شدن قايق در دريا غرق شدند و تيم هاي 
امدادي توانستند تنها 15نفر از آنها را نجات دهند. 7نفر 
ديگر كه همگي آنها از اهالي سردشت و روستاهاي اطراف 
بودند در ميان امواج گرفتار شــدند و در نهايت اجساد 
4نفرشان پيدا شد؛ رسول، آنيتا و آرمين ايران نژاد و شيوا 
محمدپناهي كه همگي از اعضاي يك خانواده بودند و از 
مرداد امسال بدون اينكه حتي اقوام و بستگان شان را در 
جريان بگذارند در آرزوي زندگي بهتر، راهي آن ســوي 
مرزها شــده بودند، غافل از سرنوشــت تلخــي كه در 
انتظارشان بود.« اين تازه ترين جزئيات از مرگ خانواده 
ايران نژاد در كانال مانش است. خانواده اي كه تصاوير آنها 
نه در ايران كه در كشورهاي اروپايي نيز بارها و بارها در 
رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي دست به دست شده و دل 
خيلي ها را به درد آورده است. اين گزارش جزئيات كاملي 
اســت از زندگي اين خانواده، تصميم ناگهاني آنها براي 
مهاجرت و اتفاقاتي كه در آخرين ثانيه هاي زندگي شان 

رخ داد.
خانه محمــد ايران نژاد، بــزرگ خانــواده ايران نژاد در 
سردشت اين روزها ميزبان ميهمانان زيادي است كه گروه 
گروه براي دلداري و تسليت گفتن راهي آنجا مي شوند. از 
همسايه ها و اقوام گرفته تا مسئوالن محلي و استاني. از 
روزي كه تصاوير دردناك رسول، پسر خانواده به همراه 
همسر و 3فرزندش )آنيتا، آرمين و آرتين( در رسانه هاي 
بزرگ دنيا منتشر شده، خيلي ها براي همدردي راهي اين 
خانه شده  اند، اما چه كسي مي داند كه تنها مرهم زخم هاي 
پدر و مادر پير ايران نژادي ها ديدن اجساد عزيزان شان، 
غسل كردن و دفن آنها در همان شهري است كه در آنجا 

به دنيا آمدند و بزرگ شدند؟
صداي علي، برادر بزرگ رســول ايران نژاد از پشت تلفن 
گرفته و پر از غم اســت. او به همشهري مي گويد: »همه 
تالش ما بازگرداندن جسد برادرم و همسر و فرزندانش 
به شهرمان اســت. اما به ما گفته اند كه هزينه انتقال هر 
جسد دست كم 300ميليون تومان است. يعني به غيراز 
جســد آرتين 15ماهه كه هنوز پيدا نشده، يك  ميليارد 
و200ميليون تومان بايد بدهيم كه بتوانيم اجساد را به 
ايران منتقل كنيم. اما اين پــول را از كجا بياوريم. همه 
آنهايي كه در اين روزهــا به خانه پــدري ام آمده اند از 
وضعيت زندگي ما باخبرند. حتي پدر و مادرم حاضرند 
خانه شان را بفروشند كه اجســاد عزيزان شان را ببينند 
و در شهر خودشــان دفن كنند، اما مگر ارزش اين خانه 
چقدر است؟ دست مان به جايي بند نيست. مسئوالني كه 
براي همدردي به خانه مان آمده اند مي گويند كه در حد 
توان شان هر كاري از دستشان بر بيايد انجام مي دهند و 

حاال همه اميدمان وزارت امور خارجه است.« 
اين اما همه هزينه هاي انتقال اجساد نيست. علي ادامه 
مي دهد:»خواهــر زن برادرم كه در يكي از كشــورهاي 
اروپايي زندگي مي كند خودش را به فرانســه رسانده و 
پيگير كارهاست. مسئوالن بيمارســتان به او گفته اند 
كه هزينه نگهداري اجســاد در آنجا بابت هر 24ساعت، 
8ميليون تومان به پول ايران است. االن حدود يك هفته 

از انتقال اجساد به ســردخانه اين بيمارستان مي گذرد. 
هرچه زمان مي گذرد، هزينه  انتقال اجساد بيشتر مي شود 
و ما مانده ايم و پدر و مادر چشــم انتظارمان. تنها چيزي 
كه آنها را آرام مي كند، دفن اجســاد در سردشت است، 
اما فراهم كردن اين مبلغ واقعا از توان ما خارج اســت و 
به همين دليل از مســئوالن خواهش مي كنيم كه به ما 

كمك كنند.« 

سفر مرگبار 
درباره خانواده ايران نژاد و تصميــم آنها براي مهاجرت 
جزئيات زيادي در رسانه ها منتشر نشــده است. علي، 
برادر بزرگ رسول كه تالش مي كند بغض اش را فرو دهد 
مي گويد: »رســول از اواخر پارسال تصميم به مهاجرت 
گرفته بود. خواهرزن هايش در اروپا زندگي مي كنند و آنها 
هم مي خواستند براي زندگي بهتر به آنجا بروند. برادرم 
كار درست و حسابي نداشــت و كارگر بود. عيد كه شد، 
خانه اش و همه اسباب و اثاثيه اش را حراج كرد. چيزي 
حدود 150ميليون تومان دستش را گرفت كه بخشي از 
آن را به قاچاقچيان داد كه او و خانــواده اش را به تركيه 
ببرند. روزي كه براي خداحافظي آمده بود، جلوي در را 
گرفتم. قسم اش دادم كه نرود. اما گفت كه اينجا نه كاري 
دارد و نه درآمدي. مي خواهد برود كه آينده بچه هايش 
تامين شود. آنها رفتند و بعدا خبر داد كه در ماكو هستند. 
20روز در آنجا بودند اما به خاطر كرونا، نتوانستند از مرز 
رد شوند. بعد از 20روز برگشتند و خيالم راحت شد كه 

سر او به سنگ خورده اما اشتباه مي كردم.«

سفر بي خبر 
رسول وقتي نتوانست به تركيه برود به سردشت برگشت. 
با پولي كه برايش مانده بود زيرزمين خانه اي را اجاره كرد؛ 
7ميليون تومان پول پيش و ماهي 500هزار تومان كرايه. 
با همسر و 3فرزندش به آنجا نقل مكان كردند و خودش 
مدتي را به كار كردن در باغ هاي انگور گذراند و بابت شخم 
زدن باغ ها دستمزد ناچيزي مي گرفت و پس از آن هم شد 
شاگرد يك بنا. تا اينكه مرداد امسال اتفاق عجيبي رخ داد.

برادر رسول مي گويد: »رسول بي آنكه به ما چيزي بگويد 
دســت زن و بچه اش را گرفت و دوباره راهي مرز تركيه 
شد. 3روز از رفتنش گذشــته بود كه ما در جريان قرار 
گرفتيم. به ما چيزي نگفته بود كه مانعش نشويم. حتي 
آخرين بار كه مادرم را ديده بود، او را بوسيده و گفته بود 
كه مي خواهد چند ماهي به تهران برود. آنها ابتدا به تركيه 
و از آنجا به ايتاليا و بعد به فرانســه رفتند. وقتي شنيدم 
بي خداحافظي رفته، قلبم به درد آمد. با اين حال برادرم 
وقتي به مادرم زنگ زد و گفت كــه پول مي خواهد، هر 
كاري از دست مان برمي آمد انجام داديم. با قرض گرفتن 
از دوستان و آشنايان 80ميليون تومان جور كرديم و در 
چند مرحله برايشان فرستاديم. آخرين باري كه زنگ زد و 
گفت كه نه پول دارند و نه غذا، در فرانسه بودند. در كمپي 
در يك جنگل. مي گفت براي رفتن به انگلســتان پول 
مي خواهد. مادرم مي گفت كه طاقت ندارد پسر و عروس 

و نوه هايش را در سختي ببيند. او و خواهرم طالهايشان را 
فروختند. كلي هم قرض كرديم و 217ميليون تومان ارز 
از طريق صرافي برايش فرستاديم. دلمان خوش بود كه به 
چيزي كه مي خواهد مي رسد تا اينكه خبر دادند قايق آنها 
در راه انگلستان غرق شده و برادرم و خانواده اش جانشان 

را از دست داده اند.

لحظات تلخ 
علي ايران نژاد جزئيات روزي كه خانواده برادرش جانشان 
را از دست دادند، به نقل از نجات يافتگان اينطور تعريف 
مي كند: »قرار بود ساعت 3صبح سه شنبه هفته گذشته 
خانواده برادرم و عده اي مهاجر ديگر با قايق از ســواحل 
فرانسه به انگلستان بروند. آنها 20سردشتي بودند به همراه 
صاحب قايق و يك مرد عرب تبار. اما حدود ساعت 7صبح 
بود كه قايق آماده شد و قاچاق برها از مهاجران خواستند 
كه سوار شوند. داخل قايق فقط براي 3نفر جليقه  نجات 
بود. با اين حال همگي قبول كردند كه زودتر به انگلستان 
بروند. قايق در كانال مانش به راه افتاد و يك ساعت بعد از 

شروع حركت بود كه آن اتفاق افتاد.« 
او ادامه مي دهد: »امواج شــديد شــد و ابتدا آب زيادي 
وارد قايق شــد. همه تالش مي كردند كــه آب را خارج 
كنند كه ناگهان قايق واژگون شــد. آنهايي كه شنا بلد 
بودند خودشان را به سطح آب رساندند. هر كسي چيز را 
گرفته بود و به آن آويزان بود. برادرم مدام فرياد مي زد و 
بچه هايش را صدا مي كرد. او 3بار به زير آب رفت كه آنها 
را پيدا كند. درنهايت موفق شــد كودك 15ماهه اش را 
پيدا كند. در آن لحظه قايق به حالت اوليه برگشته بود و 
برادرم، كودكش را به داخل قايق انداخت. بعد دوباره زير 
آب رفت كه بقيه را نجات دهد، اما ديگر پيدايش نشــد. 
همان موقع بود كه قايق دوباره واژگون شد و برادرزاده ام 

زير آب رفت.« 
چند ثانيه پس از اين حادثه بود كه زن و مردي كه سوار 
بر يك قايــق ماهيگيري بودند، متوجه ماجرا شــدند و 
تيم هاي امدادي را خبر كردنــد. آنها همزمان به نجات 
حادثه ديدگان شــتافتند و بالگرد امداد نيز سر رسيد. 
15نفر از سرنشــينان قايق نجات يافتند و بعد از كمي 
جست وجو، پيكرهاي رســول 35ساله، همسرش شيوا 
35ساله و 2فرزندش )آنيتا 9ساله و آرمين 6ساله( از آب 
گرفته شدند. رســول و آرمين جان شان را از دست داده 
بودند، اما همسرش و دختر 9ساله آنها هنوز زنده بودند 
كه به بيمارســتان انتقال يافتند اما آنها نيز در بين راه 

جانشان را از دست دادند.
علي ايران نژاد مي گويد: »به غير از آرتين، كودك 15ماهه 
برادرم، 2سردشتي ديگر كه از اهالي روستاهاي اطراف 
هســتند نيز هنوز پيكرشان پيدا نشــده است. يكي از 
نجات يافتگان هنوز در كماســت و بقيه هم در شــوك 
هســتند و منتظرند هر چه زودتر به ايــران برگردند. 
يكي شــان مي گفت كه هر اتفاقي در زندگي اش بيفتد 
ديگر حاضر نيســت به مهاجرت غيرقانوني فكر و حتي 

يك ثانيه نشستن در قايق قاچاقچيان را تحمل كند.«  

آقاي دايي  را نشناختم
»به دنبال ســوژ ه اي براي ســرقت بوديم و اصــال فكرش را 

نمي كرديم آخرين طعمه ما علي دايي باشد. من مواد كشيده داخلي
بودم و او را نشناختم.« اين اعترافات يكي از سارقان گردنبند 
علي دايي است. او و همدستش چند روز قبل به اسطوره فوتبال كشور حمله 

كردند و گردنبندش را قاپيدند تا اينكه پليس يكي از آنها را دستگير كرد.
به گزارش همشهري، اين ســرقت بعدازظهر چهارشنبه گذشته رخ داد. آن 
روز علي دايي همراه دخترش از دفتــر كارش در خيابان آصف تهران خارج 
شده بودند كه سوار ماشين شوند اما سارقي از پشت سر به او نزديك شد و در 
يك چشم برهم زدن گردنبند طالي وي را قاپيد. فوتباليست معروف كشور 
اما با سارق درگير شد و در نهايت سارق علي دايي را به زمين انداخت و ترك 
موتور همدستش نشست و هر دو فرار كردند. به دنبال اين اتفاق، پرونده اي 
در كالنتري دربند تشكيل شد و براي رســيدگي بيشتر پيش روي بازپرس 
دادسراي وي ژه سرقت قرار گرفت. با دستور قاضي گروهي از مأموران پايگاه يكم 
پليس آگاهي تهران مأمور شدند تا هرچه زودتر سارقان را شناسايي و دستگير 
كنند. تيم تحقيق براي اينكه ردي از دزدان به دست آورد به بررسي تصاوير 
دوربين هاي مداربسته اطراف محل حادثه پرداخت. اين درحالي بود كه خبر 
حمله زورگيران به علي دايي و فيلم ســرقت در شبكه هاي اجتماعي دست 
به دست مي شد. تالش مأموران پليس براي شناسايي زورگيران گردنبندقاپ 
خيلي زود نتيجه داد و ظرف چند روز يكي از ســارقان دستگير شد. دزدي 
كه دستگير شــده مي گويد راكب موتور بوده و اصال فكرش را نمي كرده كه 
سوژه شان علي دايي است. او 27ساله و سابقه دار است و مي گويد اطالعي از 

مخفيگاه همدستش ندارد. 

   گفت وگو با متهم دستگير شده
از قبل علي دايي را شناســايي 

كرده بوديد براي سرقت؟
نه اصال. كامال اتفاقي بود. داشتيم از آنجا رد مي شديم 
و به دنبال سوژه اي مي گشتيم كه از او سرقت كنيم. 
درست در همان لحظه علي دايي از ساختماني بيرون 
آمد. من او را نشناختم، خيلي مواد كشيده بودم و 
حالت عادي نداشتم. همدستم برق طالي گردنبند 
او را كه ديد وسوسه شــد تا سرقت كند. جلوتر كه 
رفتم با خودم گفتم چقدر شبيه آقاي دايي است. اما 
چون اين روزها بدل افراد مشهور زياده شده با خودم 
گفتم نه حتما بدل آقاي دايي است. حتي همدستم 
كه سرقت را انجام داد، وقتي ترك موتورم نشست 
گفت كه» فكر كنم علي دايي بود.« اما من گفتم 

حتما شبيه اش است. وقتي فرداي آن روز ديدم كه كانال هاي تلگرامي و اينستاگرام پر شده از 
ماجراي سرقت گردنبند علي دايي، تازه فهميدم كه واقعا طعمه ما آقاي گل جهان بوده است.

يعني لحظه سرقت او را نشناختيد؟
من كه نه. همدستم را نمي دانم. البته آقاي دايي را همه مي شناسند، كل دنيا او را مي شناسند. 

من خودم عاشق او هستم.
يعني از طرف كسي براي سرقت اجير نشده  بوديد؟

نه، اصال. ما دله دزديم. در خيابان مي چرخيم و با ديدن سوژه  اي مناسب از او سرقت مي كنيم. 
مدتي مي شد كه براي تامين هزينه هاي زندگي و مواد سرقت مي كرديم. آن روز هم اتفاقي 
به دايي برخورد كرديم. واقعا نقشــه از قبل برنامه ريزي شــده نبود. در شبكه هاي مجازي 
مي خواندم كه نوشته بودند قرار است علي دايي مربي تيم ملي شود به همين دليل رقيب و 

دشمن زياد دارد. اما ما را چه به اجير شدن! 
شغلت چيست؟

در كار ساخت در و پنجره ساختمان هستم اما از مدتي قبل كه معتاد به شيشه و مواد مخدر 
شده ام زندگي ام نابود شد و افتادم در كار دزدي.

با گردنبندي كه دزديديد چه كرديد؟
در تهران مشتري برايش پيدا نكرديم. كســي بدون فاكتور طال نمي خريد و از طرفي همه 
از سرقت گردنبند باخبر بودند. به همين دليل به شهرستان رفتيم و با شناسايي مالخري، 

گردنبند را فروختيم.
چند فروختيد؟

50ميليون تومان كه 25ميليون به من رسيد و 25ميليون هم همدستم. اما ظاهرا سرمان 
را كاله گذاشــت. چون بعد از دستگيري شــنيدم كه گردنبند حدود 250ميليون تومان 

ارزش داشت.
از همدستت خبر داري؟

نه. آخرين سرقت ما همان روز چهارشنبه از آقاي دايي بود. اما من پشيمانم و اميدوارم آقاي 
دايي مرا ببخشد. من خودم در دوران كودكي و نوجواني در زمين خاكي فوتبال بازي مي كردم. 
عاشق دايي هستم و بارها در اينترنت جست وجو مي كردم تا بازي هاي قديمي اش را تماشا 

كنم. اصال فكرش را نمي كردم كه يك روز از او سرقت كنم.
چند سابقه كيفري داري؟

پيش از اين 3بار زندان رفته  ام؛ به اتهام سرقت و زورگيري. هر بار هم مدتي در زندان بودم 
و بعد آزاد شدم.

ادعاي سارق گردنبند علي دايي در دادسرا:

تعقيب دزدان، مالباخته را به دردسر بزرگي انداخت

جزئيات آخرين ثانيه هاي 

زندگي خانواده ايراني قبل از 

غرق شدن در كانال مانش

تخليه زباله در زمين هاي خاكي 
حكيميه ممنوع است

روابط عمومي منطقه 4شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي تحت 
عنوان »تبديل زمين خاكي حكيميه به زباله داني« در ستون با مردم 
29مهرماه پاسخ داده اســت: »در خيابان مذكور تعدادي زمين باير 
وجود دارد و هر كدام داراي مالك شخصي اســت، لذا به منظور رفاه 
حال شهروندان ضمن نصب سطل هاي زباله و گاردريل در اطراف اين 
زمين ها نسبت به پاكسازي مستمر آنها اقدام و حتي االمكان از تخليه 

زباله در آنها توسط برخي شهروندان جلوگيري مي شود.«

وقتي مــردي بــه دام دزدان موبايل قاپ افتاد تصميــم به تعقيب و 
دستگيري آنها گرفت اما فكرش را نمي كرد كه با مرگ يكي از دزدان 

در برابر اتهام قتل عمدي قرار بگيرد. 
به گزارش همشهري، عصر جمعه نهم آبان ماه مردي 35ساله سواربر 
ماشين تيباي خود شد تا براي انجام كاري از خانه بيرون برود. او در 
خياباني حوالي شرق تهران بود كه موبايلش زنگ خورد. درحالي كه 
شيشه ســمت راننده پايين بود، مرد تيباسوار موبايلش را پاسخ داد. 
او اما خبر نداشت كه 2 سارق موتورســوار به كمين او نشسته اند تا 
موبايلش را سرقت كنند. 2جوان موتورسوار خود را به خودروي تيبا 
رساندند و موبايل راننده را در چشــم بر هم زدني قاپيدند. آنها پس از 
سرقت پا به فرار گذاشتند اما مالباخته تصميم گرفت به تعقيبشان 
بپردازد و با گير انداختن دزدان، موبايلش را پس بگيرد اما اين ماجرا، 

پايان خوبي نداشت.

گزارش مرگ
عصر جمعه گذشته گزارش حادثه مرگباري به بازپرس جنايي تهران 
اعالم شد. متوفي،  دزد موبايل قاپ بود كه بر اثر واژگوني موتور جانش 
را از دست داده بود. با دستور قاضي، گروهي از مأموران تجسس پليس 
آگاهي تهران تحقيقات خود را در اين خصوص آغاز كردند. بررسي ها 
حكايت از اين داشت كه متوفي و همدستش سوار بر موتور، موبايل 
راننده تيبايي را سرقت كرده بودند. به گفته شاهدان، راننده تيبا پس 
از سرقت به تعقيب دزدان موتورســوار پرداخت و عمدا به موتور آنها 
كوبيد. همين باعث شــد تا موتور دزدان واژگون و آنها زخمي شوند. 

اگرچه هر دو براي درمان به بيمارستان انتقال يافتند اما يكي از آنها 
به دليل شدت صدمات و جراحت جانش را از دست داد. با اين اطالعات 
مأموران به سراغ سارقي رفتند كه زخمي و در بيمارستان تحت درمان 
بود. او گفت: پس از سرقت، مرد تيباسوار ما را تعقيب كرد. اگرچه سعي 
داشتيم از دست او فرار كنيم اما ناگهان با ماشين به موتور ما كوبيد. 

كارش عمدي بود و همين باعث شد كه موتور واژگون شود.

انكار راننده تيبا
شاهدان كه همان رانندگان خودروهاي عبوري بودند به همراه دوست 
متوفي تأييد مي كردند كه راننده تيبا عمدا با ماشين به موتور دزدان 
كوبيده اســت. با اين حال بازپرس جنايي دســتور داد تا كارشناس 
تصادفات نيز موضوع را بررسي كند. گزارش كارشناس نيز با گفته هاي 
شاهدان و دوســت متوفي مطابقت داشــت و اعالم شد كه تصادف 
عمدي بوده است. همين كافي بود تا بازپرس دستور بازداشت راننده 
تيبا را صادر كند و او در برابر اتهام قتل عمدي قرار بگيرد. راننده تيبا 
اما خودش را بيگناه دانســت و گفت عمدي در كار نبوده است. وي 
گفت: وقتي دزدان گوشي مرا قاپيدند به تعقيبشان پرداختم تا هرطور 
شده آنها را گيربيندازم. داخل گوشي ام عكس هاي خانوادگي بود كه 
نمي خواستم به دست دزدان بيفتد. به همين دليل به دنبالشان رفتم 
تا هر طور شده گوشي ام را پس بگيرم. اما آنها خيلي ترسيده بودند و 
به صورت مارپيچ حركت مي كردند تا اينكه تعادلشان را از دست دادند 
و زمين خوردند. راننده تيباسوار بازداشــت شده و تحقيقات در اين 

پرونده همچنان ادامه دارد.

سارقي پس از سرقت موبايل از سوي مالباخته، تحت تعقيب قرار 
گرفت و در جريان حادثه اي جان خود را از دست داد. اما آيا مالباخته 
كه براي بازپس گرفتن گوشي مسروقه اش به تعقيب سارق پرداخته 
مجرم است؟ عمل او يک تصادف معمولي محسوب مي شود يا يک 
قتل عمد؟ براي پاسخ به اين ســؤال بايد همه جوانب اين پرونده، 
به خصوص نحوه برخورد خودروي مالباخته با موتورسيكلت متوفي 
به دقت مورد بررسي قرار گيرد. از جمله: اظهارات شاهدان، فيلم هاي 
احتمالي از تعقيب و گريز، دفاعيات متهم و همه مداركي كه مي شود به 
آنها استناد كرد. براساس ماده۲۹0 قانون مجازات اسالمي، جنايت در 
مواردي عمدي محسوب مي شود؛ ازجمله بند )ب( اين ماده كه در آن 
آمده: »هرگاه مرتكب، عمدا كاري انجام دهد كه نوعا موجب جنايت 
واقع شده يا نظير آن مي گردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير 
آن را نداشته باشد، ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعا  موجب آن 
جنايت يا نظير آن مي شود.« در اين مورد نيز بايد بررسي شود كه 
مالباخته به چه شكل با متوفي برخورد كرده است. اگر او با اين نيت 
كه سارق را تعقيب كند و با خودرو به او بزند، به تعقيبش پرداخته 
باشد طبق قانون او مرتكب قتل عمد شــده است. چراكه ۲سارق 
تحت تعقيب، سوار موتورسيكلت بوده اند كه كوچک ترين برخوردي 
مي تواند باعث زمين خوردن آنها شود. از سويي تعقيب و گريز در 
سرعت باال نيز ميزان خطر را افزايش مي دهد و با اينكه مرتكب، قصد 
قتل نداشته باشد، اما عمل او مصداق قتل عمد محسوب مي شود. اما 
حالت ديگر اين است كه فرد مالباخته بعد از سرقت گوشي موبايلش 
به تعقيب سارقان پرداخته اما به دليل ترافيک، شرايط خيابان، پيچ 
در پيچ بودن يا شــرايط ديگري بدون اينكه قصدي داشته باشد 

كنترل خودرو از اختيارش خارج شده 
و با موتورسواران برخورد كرده باشد 
عمل او قتل غيرعمد است. زماني كه 
در دادسراي امور جنايي مشغول به كار 
بودم در پرونده اي شــاهد حادثه اي 

تقريبا مشابه بوديم. در آن پرونده پدري با موتورسيكلت به تعقيب 
دخترش مي پرداخت. دختر جوان ســوار يک خودروي پي كي بود 
و نمي خواست پدرش او را تعقيب كند، اما در نهايت خودروي او با 
موتورســيكلت پدرش برخورد كرد و باعث مرگ او شد. در جريان 
بازجويي از دختر جوان او اعتراف كرد كه قصد داشته كاري كند كه 
پدرش دست از تعقيب او بردارد. او گفت كه با خودرو برخورد كوچكي 
با موتورسيكلت پدرش داشته است. اين اعتراف از يک سو و اوضاع 
و احواالت ديگر پرونده از ســوي ديگر باعث شد كه در اين پرونده 
كيفرخواست قتل عمدي صادر شود. البته در ادامه اولياي دم دختر 
جوان را بخشيدند. اما اگر روزي در خيابان سارقي گوشي يا وسايل 
ما را ســرقت يا به نحو ديگري به حقوق ما تعدي كرد عاقالنه ترين 
رفتار چيست؟ بايد چه كار كرد كه نه حقوق مان پايمال شود و نه بابت 
تعقيب سارق به دردسر بيفتيم؟ در اين شرايط رفتار عاقالنه اين است 
كه در حد متعارف به تعقيب سارق بپردازيم. با پليس تماس بگيريم و 
درخواست كمک كنيم. شماره پالك خودرو يا موتورسيكلت سارق 
را به خاطر بسپاريم و در حد امكان با احتياط به تعقيب او بپردازيم و از 
ديگران نيز كمک بخواهيم. اما انجام رفتار مخاطره آميز به هيچ وجه 
توصيه نمي شود؛ چرا كه ممكن است مشكالت پيش بيني نشده اي 
به وجود بيايد و گرفتار شويم. عالوه بر اينكه ممكن است ناخواسته 
باعث آسيب ديدن سارق شويم، در سوي ديگر ماجرا ممكن است 
سارق نيز به ما آسيب بزند. پس در چنين مواقعي بايد رفتارمان توأم 

با  احتياط و عقالنيت باشد.

 محسن مديرروستا
بازپرس جنايي سابق تهران

آنيتا، آرمين، آرتين و رسول ايران نژاد، 4 نفر از قربانيان حادثه
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 سينماها نه تعطيل هستند و نه باز، 
اين كــج دار و مريــز با تماشــاگر و گزارش

مخاطــب در تلويزيون هــم كامال 
مشهود اســت. ســريال هاي بي رمق تلويزيون در 
روزهايي كــه خانه ماندن براي مهــار كرونا روش 
كم هزينه اي بود نتوانســت شــوقي بــر انگيزد و 
سرگرمي ســازي  انگار بــه دورترين ايــده آل در 
سريال سازي  شبكه هاي مختلف بدل شد. از سوي 
ديگر اما نمايش آناليــن در روزهاي كرونايي براي 
خودش اسم و رسمي به هم زد و بيشتر از هميشه 
مورد توجه قرار گرفت و دقيقا همين موضوع بود كه 
ســبب شــد پول هاي كالن به جيــب صاحبان 
پلتفرم هاي نمايش آنالين ســرازير شــود. مردم 
مي خواستند در خانه و در روزهاي قرنطينه و مدارا 
با كوويــد-19 بــراي تماشــاي فيلم و ســريال 
انتخاب هاي جذاب داشته باشند اما نتيجه آن بود 
كه سريال هاي نازل شدند چشــم و چراغ دنياي 
وي او دي ها و جماعت هم از سر ناچار تن دادند به 
تماشايشــان. اين اما همه قصه نيست چون كافي 
اســت فقط نگاهــي بيندازيد به صفحــه اصلي 
پلتفرم هاي نمايش فيلم و سريال در دنياي مجازي 
تا متوجه شــويد چه افتضاحي در حال باال آمدن 
است. سليقه تماشاگر و ارتقاي آن يك شوخي است 

و همه  چيز فقط با پول اندازه گرفته مي شود. خريد 
فيلم ها و ســريال هاي ارزان و بي كيفيت و درجه 
چنــدم از يك ســو و مخاطبي كه كالفه اســت و 
ســرگردان و ناچار بــه انتخاب از ميــان همين 
بيهوده ها، از ســويي ديگر سبب شــده تا كرونا به 
آنهايي بيــش از همــه منفعت مالي برســاند كه 

بدسليقه اند و كاسب و البته بي توجه به فرهنگ.
تماشاي منوي محصوالت عرضه شده در 2سرويس 
اصلي تماشــاي آنالين فيلم و سريال ايراني يعني 
نماوا و فيليمو نشان مي دهد كه به جز اندك فيلم ها 
و ســريال هايي كه ارزش ديدن دارند كفه ترازوي 
ارائه آثار به سمت فيلم و سريال هاي بنجلي سنگين 
است كه تنها برگ برنده شان نبود محصول باكيفيت 
و آثار در خور است. همين برگ برنده سبب مي شود 
تا مخاطب بيچاره و كالفه پــول بپردازد و مهمان 
تماشاي انواع و اقسام سريال ها و فيلم هاي به درد 

نخور شود.
خشمگين نشــويد و اول همراه اين كلمات، منوي 
اين پلتفرم ها را با ما مرور كنيد. فيلم هندي »باجيرو  
و مســتانه« با دســته بندي درام، اكشن، عاشقانه، 
تاريخي و جنگي در نماوا دوبله شــده است. گزينه 
ديگر سريال »نداي دل« اســت؛ سريالي عاشقانه 
محصول 6ســال قبل آمريكا كه به ســياق ديگر 
ســريال هاي اين پلتفرم نمايش فيلم وسريال در 
شرحش نوشته شده: اين سريال برنده چندين جايزه 
در جشنواره هاي مختلف شده و مورد توجه منتقدان 

زيادي قرار گرفته است. در ميان سريال هاي چيني 
نبايد از »نگهبــان كاخ« با ايــن توضيحات غافل 
شــد كه:»تيانيا و خواهرش از سوي ژنرال پيچوآن 
ماموريت مي يابند تا الماس  ماه طاليي را براي درمان 
بيماري طاعون كه در شهر هيشوي شيوع يافته پيدا 
كنند. اما ژنرال پيچوآن انگيزه هاي ديگري نيز براي 

دست يافتن به اين الماس گرانبها دارد و...«
منوي پلتفرم ديگر منويي است كه در آن فيلم ها و 
سريال هاي ارزان قيمت يا بدون قيمت كپي رايتي 
دوبلــه و زيرنويس مي شــوند و مخاطب هم براي 
تماشايش نقدا پول مي پردازد و اشتراك مي خرد. 
فيليمو از هالووين جا نمانده و فيلم بســيار ضعيف 
هالووين هيوبي را براي مخاطب رو كرده اســت. 
در كنار آن انواع فيلم و سريال هاي تركي هم قرار 
اســت جيب مردم را در روزهاي نداشتن انتخاب 
محصول فرهنگي مناســب خالي كنند. فقط نام 
اين فيلم و ســريال ها را مرور كنيد تــا ببينيد اين 
پلتفرم ها روي شبكه هاي ماهواره اي درجه چندم 
را سفيد كرده اند. فيلم كالغ، عشق سياه و سفيد، 
عشــق اجاره اي و تصادف. اين آثــار البته در كنار 
فيلم هاي ضعيفي مثل »روز مرگت مبارك« همه 
آن چيزي است كه در روزهاي نيمه جاني سينما، 
ضعف بي انتهاي توليدات تلويزيــون و البته نبود 
تلويزيون هاي خصوصي قرار اســت پول مخاطب 
را بگيرد، ســرگرمش كند و البتــه در بلندمدت 

سليقه اش را ارتقا دهد...

در روزهاي نيمه جاني سينما و كاهش تماشاگران تلويزيون، مخاطبان پلتفرم هاي اينترنتي چه مي بينند
جم هاي وطني تحت وب

مسعودمير
رويدادروزنامه نگار

خبر

3نابغهموسيقي،شعروفلسفهآلمان
در آستانه برنامه هاي مركز فرهنگي شهر كتاب براي 

دويست و پنجاهمين زادروز بتهوون، هولدرلين و هگل

امســال دويســت وپنجاهمين زادروز 
بتهوون، هولدرلين و هگل اســت كه 

هرسه  در سال1770 ميالدي در آلمان متولد شدند.
هولدرلين در 2ســالگي پدر را از دســت داد و زير نظــر مادر و 
مادربزرگش تربيتي مذهبي و خداپرســتانه يافت و پس از پايان 
تحصيالت دبيرستاني، بنا به خواســت مادر به تحصيل در رشته 
علوم الهي پرداخت تا كشيش شــود و در 18سالگي به مؤسسه 
مذهبي توبينگن وارد شد. در آنجا بود كه با هگل و شلينگ آشنا 
شد. در سال 1792 از مدرسه بيرون آمد درحالي كه در وجودش 
عرفان و الوهيتي آميخته با احساســي مربوط به عالم انســانيت 
و عالم مادي به وجود آمده بود. از شــيلر تأثير پذيرفت و با شيلر، 
گوته و فيخته دوســتي و آشــنايي داشت. در اشــعار هولدرلين 
تمايل به فرهنگ و زيبايي كالســيك قديم و دنياي كهن با صور 
ذهني و اضطراب هاي رمانتيك آميخته و حسرت قرني طاليي و 
عطش براي اشتراك معنوي بشر در آنها آشكار است. قالب اشعار 
هولدرلين گاه منظم و گاه در قالب شعر آزاد است. آثار هولدرلين تا 
يك قرن ناشناخته ماند و پس از آنكه نيچه و سن ژورژ آن را ستودند، 
از گمنامي و ناشناختگي بيرون آمد و مسلم شد كه در عصر او تنها 

گوته توانسته تا اين حد به عمق الهامات شاعرانه دست يابد.

هگل براي تمام عالقه مندان به فلســفه در جهان نامي آشناست. او 
نيز در 1770 در اشــتوتگارت به دنيا آمد. وي در دانشگاه توبينگن با 
هولدرلين و شلينگ هم كالسي بود. شلينگ از نظر فكري زود شكفت 
درحالي كه هگل دير به  بار نشســت. بنابراين فلسفه هگل نيم نسل 
پس از فلسفه شلينگ آمد و بسيار تحت تأثير آن بود. هگل در دوران 
زندگي اش به كارهاي مختلفي پرداخت، از تدريس خصوصي گرفته تا 
سردبيري روزنامه و مديريت مدرسه و سرانجام استادي دانشگاه، ابتدا 
در هايدلبرگ و سپس در برلين. هگل بسيار پركار بود و آثار مهمي از 
او باقي مانده اســت كه ازجمله تأثيرگذارترين آثارش مي توان از اين 
كتاب ها نام برد: پديدارشناسي ذهن، علم منطق، فلسفه تاريخ و فلسفه 
حق. نخستين كتابي كه هگل منتشر كرد درباره تفاوت فلسفه فيخته 
و فلسفه شلينگ بود و فلسفه خود او را نيز تا اندازه اي مي توان تركيبي 
از اين دو دانست. پاره اي از افكار هگل پس از او نقش مهمي در تفكر 
غربي ايفا كرده اســت. در نظر هگل، روح زمانه كار هر هنرمند خالق 
را فرامي گيرد. آثار آهنگســاز بزرگي چون بتهوون كه دوران كارش 
دوران گذر از كالسيسيسم به رمانتيســم را شامل مي شود، در هيچ 
دوره ديگري نمي توانست پديد آيد، چراكه مســتقر در زمان و جزو 

فرايند تاريخ است.
نيچه پس از خواندن كتابي درباره رمانتيك ها نوشته ناقدي دانماركي 
به نام گئورگ براندس، نوشــته بود كه رمانتيسيسم آلماني را بايد در 
موسيقي جست وجو كرد و نه در ادبيات، چراكه وعده هاي رمانتيك ها 
كه در ادبيات تحقق نيافته بود در موســيقي به نتيجه رســيد. براي 
هنرمندي كه درست هم روزگار نخستين رمانتيك ها بوده و به شدت 
از روحيه دوران تأثير گرفته بود، يعني بتهوون، جاي ترديد نبود كه 
هنر بيانگر عظمت روح انسان است و هر هنرمند در آثار خود از زبان 
»انسانيت« سخن مي راند.  بتهوون نيز در 17دسامبر سال1770 در 
شهر بن آلمان ديده به جهان گشود. پدرش »يوهان وان بتهوون« اهل 
هلند )فالندر آن زمان( بود و مادرش »ماگدالِنا كِوريچ وان بتهوون« 
تبار اسالو داشت. وي به عنوان بزرگ ترين موسيقيدان تاريخ در دوران 

كالسيك و آغاز دوره رمانتيك به شمار مي رود.
بتهوون يكي از موسيقيدانان برجســته آلماني بود كه بيشتر زندگي 
خود را در وين ســپري كرد. وي يكي از بزرگ ترين و تأثيرگذارترين 
شخصيت هاي موسيقي در دوران كالسيك و آغاز دوره رمانتيك بود. 
بتهوون به عنوان بزرگ ترين موسيقيدان تاريخ هميشه مورد ستايش 
قرار گرفته است. آوازه او موسيقيدانان، آهنگسازان و شنوندگانش را 
در تمام دوران تحت تأثير عميق قرار داده. در ميان آثار شناخته شده 
وي مي توان از سمفوني نهم، سمفوني پنجم، سمفوني سوم، سونات 

پيانو پاتتيك، مهتاب و هامركالوير نام برد.
مركز فرهنگي شــهر كتاب برنامه اي به صورت مجازي براي معرفي 
بيشتر اين 3نابغه برجســته آلمان تدارك ديده است كه به زودي در 
فضاي مجازي مربوط از زبان و قلم صاحب نظران منتشــر مي شود و 
عالقه مندان مي توانند با دوران طاليي فلسفه، موسيقي و شعر آلمان 

بيشتر آشنا شوند.

بوسكوچولويكرونابهآقايكارگردان

بهمن فرمان آرا كارگردان نامدار سينماي ايران نيز به كرونا مبتال 
شد.

به گزارش خبرگزاري موج، چند روزي اســت كه بهمن فرمان آرا 
به كرونا مبتال و به تشخيص دكتر مينو محرز در بيمارستان الله 
بستري شده اســت. به نقل از يكي از نزديكان فرمان آرا، حال او 
مساعد است و مشــغول گذران دوران قرنطينه و مداواي خود در 
بيمارستان است. بهمن فرمان آرا، كارگردان آثاري چون »شازده 
احتجاب«، »بوي كافور، عطرياس«، »خانه اي روي آب« و »يك 
بوس كوچولو« اســت. »حكايت دريا« آخرين ساخته او است كه 

تازگي به صورت آنالين اكران شده است.
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ودرهمانجزيرهباهاماسنيزدر90سالگيدرگذشت.
 

ديداركانريوخالقجيمزباند
يكي از اتفاقات جالب در زمان انتخاب  شان كانري براي بازي در نقش 
مأمور 007، مخالفت يان فلمينگ، نويسنده و خالق شخصيت جيمز 
باند با نقش آفريني  شان كانري در فيلم هاي جيمز باند بود.  شان كانري 
در يك مصاحبه به اين مسئله نيز اشاره كرده و گفته بود كه فلمينگ از 
اين موضوع خوشحال نبود كه يك اسكاتلندي از طبقه كارگر بخواهد 

در نقش جاسوس مودب و بانزاكت وي بازي كند.
 

كريگرانت؛انتخاباولفلمينگ
به گفته  شان كانري، يان فلمينگ فهرستي از بازيگراني كه به نظرش 
براي ايفاي نقش جيمز باند مناسب به نظر مي رسيدند، تهيه كرده بود 
و كري گرانت، گزينه اول او براي ايفاي نقش مامور 007 بود. اما كري 
گرانت، بازيگر گران قيمتي بود و در نتيجه ايــن گزينه از گزينه هاي 
فلمينگ خط خورد. كانري، فلمينگ را نويســنده اي متكبر توصيف 
كرده و گفته بود كه نقش جيمز بانــد تقريبا به طور تصادفي نصيبش 
شده است؛ چراكه تمام گزينه هاي مدنظر فلمينگ به داليلي از فهرست 
وي حذف شده بودند. البته نظر مردم را نيز نبايد در انتخاب  شان كانري 
به عنوان بازيگر نقش جيمز باند بي تأثير دانست. بازي خوب  شان كانري 
در نقش كنت وارونسكي در نمايش آنا كارنيناي توليد بي بي سي، نيز 
سبب نگاه ويژه مردم به او به عنوان بازيگري توانا شد. بازي در نقش كنت 

وارونسكي براي  شان كانري چنان اعتباري به همراه آورد كه خوانندگان 
ديلي اكسپرس در يك نظرسنجي وي را به عنوان بازيگر ايده آل براي 
ايفاي نقش جيمز باند انتخاب كردند.  عامل ديگر انتخاب  شان كانري 
به عنوان بازيگر نقش جيمز باند، بازي وي در فيلم »وقتي ديگر، جايي 
ديگر« بود. يكي از افرادي كه از ابتدا به استعداد بازيگري  شان كانري 
پي برده بود النا ترنر، بازيگر نامدار سينما بود كه او را ترغيب به بازي در 
نقش يك خبرنگار جنگ در فيلم وقتي ديگر، جايي ديگر )1958( كرد. 
پس از بازي  شان كانري در اين فيلم بود كه نظر آلبرت بروكلي و هري 
سالتزمن، تهيه كنندگان جيمز باند به وي جلب شد. سالتزمن درباره 
انتخاب  شان كانري براي بازي در نقش جيمز باند گفته بود: ما با وي 
براي بازي در نقش مأمور 007بدون تست صحنه قرارداد امضا كرديم. 
سالتزمن بعدها گفته بود در آن زمان انتخاب  شان كانري براي ايفاي 
نقش جيمز باند اتفاقي جنجالي و عجيب بود و انتظار نمي رفت به دليل 
عدم تمايل يان فلمينگ، نويسنده سري رمان هاي جيمز باند، كانري 

به عنوان بازيگر اين فيلم انتخاب شود.
 اگرچه در ابتداي امر يان فلمينگ مخالف بازي  شان كانري در نقش 
جيمز باند بود، اما موفقيت كانري در ايفاي نقش مأمور 007به تدريج 
فلمينگ را نرم كرد و او نيز در زمره موافقان  شان كانري براي بازي در 
فيلم هاي جيمز باند درآمد و حتي بعدها در رمانش اصالتي اسكاتلندي 

به شخصيت جيمز باند داد.

پرفروشتريندربريتانياوآمريكا
البته  شان كانري، جيمز باندي خشــن تر، تندخود تر و خطرناك تر از 
جيمز باند فلمينگ خلق كرد. درحالي كه تا پيش از بازي  شان كانري 
در نخستين فيلم جيمز باند در سال 1962كمتر كسي وي را در خارج 
از بريتانيا مي شــناخت، بازي در فيلم  »دكترنو« بــراي وي اعتباري 
بين المللي دســت و پا كرد. پس از ســاخت و نمايش فيلم هاي »از 
روسيه با عشق« )1963(، »پنجه طاليي« )1964(، »گلوله آتشين« 
)1965( و »تنها دوبار زندگي مي كني« )1967(،  شان كانري تبديل 
به پرفروش ترين ستاره ســينما هم در بريتانيا و هم در آمريكا شد. اما 
سازندگان جيمز باند براي بازي در فيلم »در خدمت سرويس مخفي 
علياحضرت« در سال 1969از جورج الزنبي، مدل جوان استراليايي 
دعوت به كار كردند. در سال 1971ســازندگان جيمز باند بار ديگر از  
شان كانري خواستند تا در فيلم »الماس ها ابدي اند« ايفاي نقش كند. 
سازندگان جيمز باند در آن زمان به  شان كانري براي بازي در اين فيلم 
يك ميليون دالر پيش پرداخت دادند. اما در سال 1973نقش جيمز 
باند براي بازي در فيلم »زندگي كن بگــذار بميرند« به راجر مور داده 
شد كه او از آن زمان به بعد به مدت 12سال در نقش جيمز باند ظاهر 
شد. يك دهه بعد از اين  شان كانري در فيلم »هرگز دوباره نگو هرگز« 
براي آخرين بار در نقش مأمور 007ظاهر شد.  شان كانري در اين فيلم 
در نقش جيمز باندي غمگيــن و اندوهناك بازی كرد كه اضطراب ها، 
استرس ها و دلواپسي هاي ميانسالي ذهن او را به خود مشغول كرده اند، 
اما  شان كانري از مدت ها پيش عنوان كرده بود كه به خود اجازه غرق 
شدن در نقش هاي مشابه را نخواهد داد. در نتيجه او پس از ايفاي نقش 
در اين فيلم، براي هميشه از بازي در نقش شخصيت مأمور 007كنار 

كشيد. 

دنيايفيلمهايغيربانديكانري
البتــه كانــري در دوران بــازي در 
ســري فيلم هاي جيمــز باند بازي 
در نقش هاي ديگــر و در ژانرهاي 

متفاوت تــر را نيــز تجربه كرده 
بود. ازجمله در سال 1964او در 
فيلم »مارني« اثر آلفرد هيچكاك 

در نقش مردي بيوه بازي كرد كه 
عاشق زني مي شود كه درواقع يك 

دزد جذاب اســت. او در فيلم »يك 
ديوانگي شــگرف« )1966( در 

نقش يك شاعر عاشق پيشه 
و عصيانگر ظاهر مي شود. 
در فيلــم »هجــوم« 
)1972(، او در نقــش 
يك كارگاه لندني بازي 

مي كند كه يك متهم 
را تا ســر حد مرگ 
كتك مي زنــد. اين 

سومين فيلم از 5فيلمي 
بود كه  شــان كانري 
براي ســيدني لومت، 
كارگــردان مشــهور 

آمريكايــي بــازي 
كرد.  شــان كانري 

در فيلم هاي »تپه« )1965(، »نوارهاي آندرسون«)1971(، »قتل در 
قطار سريع السير شرق« )1974( و »كسب و كار خانوادگي«)1989(، 

همگي به كارگرداني سيدني لومت نيز ايفاي نقش كرده است. 

نظرلومتدربارهكانريوگرانت
ســيدني لومت درباره ســختي ايفاي نقــش جيمز بانــد گفته بود: 
غيرحرفه  اي ها متوجه نمي شوند كه بازيگر نقش جيمز باند بايد مانند يك 
كمدين بسيار خوب بازي كند و بازيگري مسحور كننده باشد؛ اين چيزي 
بود كه زماني درباره كري گرانت گفته مي شد. درباره او گفته مي شد كه 
بازيگري مسحور كننده است. فريبندگي و جذابيت اما كيفيتي نيست 
كه به اين سادگي ها به دست بيايد. چيزي كه درواقع حرفه اي ها در كري 
گرانت و  شان كانري مي ديدند، مهارت بسيار باالي آنها در بازيگري بود. 

در دهه هاي 1970و 1980 شان كانري تبديل به بازيگر اصلي ايفاگر 
نقش مردان مسن در تعداد زيادي از فيلم ها شــد. او در فيلم فانتزي 
آينده نگر »زردوز«)1974( در نقش يك قاتل حرفه اي بازي مي كند. 
در فيلم»باد و شير«)1975( نيز او يك دزد دريايي بربر است. در رابين 

هود هم او در نقش يك رابين هود ميانسال ظاهر مي شود. 

نامگلسرخوجايزهبهترينبازيگرمردبفتا
در سال 1986 شان كانري برنده جايزه بهترين بازيگر مرد به انتخاب 
آكادمي هنرهاي ســينمايي و تلويزيوني بريتانيــا )بفتا( به خاطر 
نقش آفريني در فيلم »نام گل سرخ« شد. اين فيلم براساس رماني 
از اومبرتو اكو ساخته شده بود.  شــان كانري در اين فيلم در نقش 
راهبه اي بازي كرد كه به دنبال كشــف راز يــك جنايت به ديري 
دورافتاده رفته بود.  شــان كانري به دليل بازي در نقش يك پليس 
ايرلندي خشن به نام مالون در فيلم »تسخيرناپذيران« برايان دي 
پالما در سال 1987جايزه اسكار بهترين نقش مكمل مرد را نيز 
دريافت كرد.  شان كانري پس از خواندن بخش هاي مربوط 
به نقش مالون در گفت وگويي با تايمز به اين مســئله اشاره 
كرده بود كه او صحنه هايي را كه شخصيت مالون در آنها 
حضور ندارد نيز خوانده است. كانري درباره دليل اين كار 
به تايمز گفته بود: از اين طريق، من متوجه مي شــوم كه 
شخصيت مالون از چه چيزهايي مطلع است و مهم تر از همه 
از چه چيزهايي مطلع نيست. بازيگران بد اغلب به جز نقش 
خودشان اطالعات ديگري درباره ديگر صحنه هاي فيلم 
ندارند و اغلب در دام بــازي در فيلمي كه از آن اطالع 

چنداني ندارند، مي افتند. 
يكي ديگر از مطرح تريــن فيلم   هايي 
كه  شــان كانري در آن به ايفاي 
نقش پرداخته، فيلم »مردي 
كه مي خواســت سلطان 
بــه  باشــد«)1975( 
كارگرداني جان هيستون 
بود. او در اين فيلم در نقش 
يك سرباز بريتانيايي بازي 
كرده كه درصــدد غارت 
يك كشــور برآمده و مردم 
اين كشور او را با خدا اشتباه 
گرفته اند. در اين فيلم، مايكل 
كين ديگر بازيگر بريتانيايي نيز 

با  شان كانري همبازي بود.

چراغهاييكهخاموشميشوند
مديران تماشاخانه هاي خصوصي خواهان مشخص شدن وضعيت شان از سوي وزارت ارشاد هستند 

تعطيلي هــاي پي درپي ســالن هاي تئاتري و 
عدم فعاليت گروه هاي نمايشــي بعد از 9ماه، 
ديگر تواني براي ادامه حيات تماشاخانه هاي 
خصوصي باقي نگذاشته و بسياري از سالن ها 
به دليل نبود منابع مالي و عدم حمايت ها دست 
از كار مي كشند و تعطيل مي شوند. مرداد ماه 
سال جاري بود كه داوود نامور، مدير تماشاخانه 
نوفل لوشــاتو اعالم كرد كه 16سالن تعطيل و 
بيش از 200نفر كه از كاركنان تماشــاخانه ها 
بودند؛ بيكار شــده اند. اين در حالي است كه 
با بيشترشــدن تعطيلي ها و عدم برنامه ريزي 
دقيق حاال ديگر درهاي تماشاخانه هاي فعال 
نيز بسته شده و بايد ديد ديگر تماشاخانه ها تا 
چه زمان مي توانند با اين بي پولی مبارزه كنند. 
اعالم تعطيلي تئاتر مســتقل تهران از سوي 
مصطفي كوشكي نشــان داد كه تماشاخانه ها 
در وضعيت بغرنج و نابساماني قرار دارند. تئاتر 
مســتقل در اين ســال ها از زمان افتتاح جزو 
سالن هاي پرمخاطب بوده و حاال گردانندگانش 
تصميم به تعطيلي گرفته اند؛ تعطيلي ای كه در 
ماه هاي گذشته دامن ديگر سالن هاي نمايشي 

را گرفته است.
شاهين چگيني، رئيس انجمن تماشاخانه داران 
خصوصي دربــاره وضعيت امروز ســالن  هاي 
نمايشي به همشــهري مي گويد: »متأسفانه 
اوضاع بخش خصوصي اصال خوب نيست و با 
اتفاقي كه براي تئاتر مستقل افتاد و دوستان 
بايد تا 20روز ديگر سالن خود را تحويل دهند، 
ديگر مشخص اســت كه هيچ حمايتي وجود 
ندارد و مابقي ســالن ها نيز وضعيت شان بهتر 
نيســت. به نمايندگــي از انجمن، جلســاتي 
با مديران وزارت ارشــاد داشــتيم اما به هيچ 
نتيجه اي نرســيده ايم و تصميم بر اين است 
كه با معاون هنري يا خود آقاي وزير جلسه اي 
گذاشته شــود تا وضعيت تماشــاخانه دارها 
مشخص شود.« وي ادامه مي دهد: »با توجه به 

مستأجربودن اكثر تماشاخانه ها، بدهي ها تا به 
امروز زيادشده و در اين جلسه به ما بگويند كه 
اگر قرار نيست اتفاقي بيفتد، تا سنگين ترنشدن 
بدهي ها، خودمان سالن ها را تحويل بدهيم و 
تعطيل كنيم. اگر سرنوشــت ما هم قرار است 
مانند تئاتر مستقل باشد، چرا منتظر بمانيم؛ 
خودمان متفق القول سالن ها را تعطيل كنيم.« 
چگيني اضافه مي كند: »در 10ســال گذشته 
تماشــاخانه هاي خصوصي ثابــت كردند كه 
مي توانند بخش اعظم تئاتر را به دوش بكشند. 
در اين ســال ها 70درصد اجراهــا در بخش 
خصوصي بوده اما امروز بيكار هســتيم و هيچ 
درآمدي نداريم. انتظار بيش از اين جايز نيست 
و پيگير آن هســتيم كه تكليف ما را مشخص 

كنند.«
به نظــر مي رســد تمهيدات مركــز هنرهاي 
نمايشــي و اطالعيه هايي كه در شــماره هاي 
متوالي در ماه هاي گذشــته صــادر مي كرد 
هيچ دردي را دوا نكرده و تعطيلي هاي بدون 
برنامه و حامي تير آخر را به سالن هاي نمايشي 
زده است. تير ماه بود كه ســالن هاي نمايشي 
فعاليت هاي خــود را براســاس پروتكل هاي 
بهداشــتي آغاز كردند؛ آغازي كه در ماه هاي 
پيش رويش در هر  ماه 20 الــي 30نمايش را 
روي صحنه داشــت. اما اين اجراهــا با وجود 
فروش هاي كم نتوانست دردي را دوا و مشكلي 
را از مشــكالت حل كند. در آن زمان بسياري  
از صاحبان تماشــاخانه هاي خصوصي معتقد 
بودند كه وقتي تماشــاخانه اي فعاليت خود را 
از سر مي گيرد مالكان و طلبكاران درخواست 
طلب خود را مي كنند و اين امر باعث مي شود 
گرفتاري تماشــاخانه ها بيشتر شــود. وقتي 
حمايت مالي از تماشــاخانه ها وجود نداشته 
باشد ضرر نيز بيشتر مي شــود. همين عامل 
باز هــم باعث كمترشــدن فعاليت ها شــد و 
با تشــديد و گســترش ويروس كرونا، اعالم 
تعطيلي سالن هاي نمايشي به شكل هفتگي؛ 
عمال تمام درها را بســته و گروه هاي نمايشي 

و تماشاخانه دارها بيشتر سردرگم می شوند.

علياصغرمحمدخاني
معاون فرهنگي شهر كتاب
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 4سال قبل، زماني كه دونالد ترامپ با 
شكست هيالري كلينتون، راهي كاخ سفيد شد، 
در گفت وگويي كه با شما داشتم اشاره كرديد كه 
او حاصل يك روند پوپوليستي در آمريكاست و 
قشر سفيدپوست طبقه متوسط او را به كاخ سفيد 
رساندند. از نظر شما امسال چه اتفاقي در فضاي 
سياسي آمريكا در حمايت از ترامپ افتاده است؟

همان روند ادامه دارد. در حدود 4سال گذشته، حزب 
دمكرات هيچ كاري نكرده كه با همين قشري كه به 
آن اشــاره كرديد ارتباط برقرار كند. حزب دمكرات 
اساسا آنطور كه بايد، با پايگاه اجتماعي خود و با بدنه 
جامعه در ارتباط نيست. همزمان، نسل جوان حزب 
دمكرات در حاشيه قرار دارند و اين نسل قديم حزب 
هستند كه همچنان قدرت را در دست دارند. خانم 
نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان و سناتور 
ارشد در سنا آقاي چاك شومر را در نظر بگيريد. اين  
نسل سال هاست كه قدرت را در حزب دمكرات در 
دست دارند. اينها با توده مردم رابطه چنداني ندارند.

در مقابل، ترامپ با طبقه متوسط سفيدپوست، رابطه 
عميقي برقرار كرده است. اين مسئله بسيار مهمي 
اســت؛ به خصوص در ايالت هاي مركزي و جنوبي 
آمريكا. ايالت هاي غربي و شــرقي را درنظر بگيريد؛ 
به عنوان مثــال ايالت هاي كاليفرنيا، واشــنگتن و 
اورگان از يك طرف و نيويورك و ورمنوت و غيره در 
طرف ديگر. اينها همه به دمكرات ها رأي مي دهند. 
ايالت هاي جنوبي مثل فلوريدا و تگزاس هم هميشه 
به جمهوريخواهان رأي مي دهند. چند ايالت در مركز 
آمريكاست كه اهميت پيدا مي كند. خود آمريكايي ها 
 اين ايالت هــا را ايالت هــاي غرب ميانــه يا همان

 mid-west مي نامند. به آنها ايالت هاي محل جنگ 
يا battle ground هم گفته مي شــود. ميشيگان، 
ويسكانسين، پنسيلوانيا و ويرجينيا جزو اين ايالت ها 
هستند. در اين ايالت ها، حزب دمكرات براي برقراري 
يك ارتباط باثبات با طبقه متوسط دچار مشكل است. 
به همين دليل نمي توان قاطعانه گفت كه انتخابات به 

كدام سمت مي رود.
در همين ايالت هاي تعيين كننده يا 
ايالت هاي محل جنگ، مؤسســات نظرسنجي 
وضعيت را از نزديك دنبــال مي كنند. حتي 
به نظر مي رســد به خاطر بي اعتبار شدن شان 
در انتخابات سال2016، ســعي دارند امسال 
عملكرد دقيق تر و بهتري داشته باشند تا شايد 
بتوانند بار ديگر اعتماد مردم را جلب كنند. اين 
نظرسنجي ها حاكي از پيشتازي بايدن است. 

نظر شما چيست؟
راســتش به نظر مــن امســال هم نمي شــود به 
نظرســنجي ها اعتماد كرد. ببينيد، دونالد ترامپ 
از نظر اخالقي، مالي و شخصيتي يك انسان فاسد 
است و اليق مقام رياست جمهوري نيست. خيلي 
از آمريكايي ها به اين مسئله واقف هستند و حاضر 
نيستند اعتراف كنند كه به اين فرد رأي مي دهند؛ 
ولي در عين حال، از اين فرد خوش شــان مي آيد. 
حرف هايش عاميانه اســت و مردم با حرف هاي او 
ارتباط برقرار كرده اند. سياست هاي ترامپ طبقه 
روستايي و طبقه داراي تحصيالت پايين را جذب 
كرده اســت. اگر از همين آدم ها بپرســيد آيا به 
ترامپ رأي مي  دهيد، خجالت مي كشــند بگويند 

بله، اما وقتي پاي صندوق مي روند به ترامپ رأي 
مي دهند. به همين دليل به نظر من هنوز هم نبايد 
به  نظرســنجي ها اعتماد زيادي كرد. همانطور كه 
اشاره كرديد، در سال2016 در همين روزها همه 
ما فكر مي كرديم كلينتون برنده انتخابات اســت. 
غيراز اينها مناظره دوم ترامــپ و بايدن به اعتقاد 
من اندكي به ضرر بايدن تمام شد و همين، كار او 

را سخت كرده است.
چرا فكر مي كنيد مناظره دوم به ضرر 
بايدن بوده است؟ خيلي ها معتقدند بايدن در اين 

مناظره عملكرد بهتري داشت.
به چنــد دليل. يكــي اينكــه او گفت قصــد دارد 
اســتفاده از نفت را كاهش دهد. اين باعث مي شود 
او در ايالت هايي كه به صنعت نفت وابسته هستند، 
ازجمله تگزاس و فلوريدا، ريزش آرا داشــته باشد. 
بايدن همچنين گفــت كه قصد دارد يــك برنامه 
بهداشت عمومي پياده كند كه هزينه  زيادي خواهد 
داشت. خب اين برنامه خوبي است اما مردم آمريكا 
با جيب شان رأي مي دهند. آمريكايي ها در شرايطي 
نيستند كه بپذيرند مثال ماليات شــان به نفع يك 
برنامه بهداشــت عمومي افزايش پيدا كند. از سوي 
ديگر، ترامپ در مناظره دوم نســبت به مناظره اول 
اندكي آرام تر و منطقي تــر رفتار كرد و همين باعث 
شد برخي از رأي دهندگاني كه داشتند از او روگردان 

مي شدند، بار ديگر به سمت او گرايش پيدا كنند.
همانطور كه گفتيد معروف اســت كه 

مي گويند مردم در آمريكا با جيب شــان رأي 
مي دهند. وضعيت اقتصادي امروز مردم چطور 
است؟ آيا ممكن است عده اي به كارنامه اقتصادي 

او رأي دهند؟
وضعيت اقتصادي بسيار خراب است. البته ترامپ 
بهانه اش بــراي توجيــه وضعيت موجود شــيوع 
ويروس كروناست. ترامپ در مناظره دوم هم وقتي 
مديريتش در بحران كرونا را زير سؤال بردند، دائما 
تأكيد مي كرد كه به خاطر وضعيت اقتصادي مردم 
نمي توانيم كســب وكارها را تعطيل كنيم يا فاصله 
اجتماعي را پياده ســازي كنيــم. در طرف مقابل، 
بايدن دائما اصرار دارد كه بايد كسب وكارها تعطيل 
شود. فردي كه وضعيت اقتصادي اش خراب است، 
از بين اين دو تفكر كدام را انتخاب مي كند؟ بنابراين 
همين ها ممكن است فردا به ضرر بايدن تمام شود 
و عده اي كه طي هفته هاي اخير در نظرســنجي ها 
نگفته اند كه به ترامپ رأي مي دهند، روز انتخابات 
رأي خود را به ســبد ترامپ بيندازند. اميدوارم اين 
تحليل من اشــتباه باشــد اما بايد آماده پذيرش 

واقعيت هم باشيم.
دولت ترامپ به هر حــال در بحران 
كرونا عملكرد بسيار ضعيفي داشته است. همين 
مسئله به پاشنه آشيل ترامپ تبديل نمي شود؟

خب شايد پاشنه آشيل نباشد اما قطعا ناكارآمدي 
دولت ترامپ يكي از عواملي است كه باعث ريزش 
آراي او شده اســت. در 4سال گذشــته به جامعه 

آمريكا لطمه سنگيني وارد شده است. بايد ديد اين 
جامعه توانايي ترميم خودش را دارد يا خير. يعني 
بايد ديد آيا جامعه آمريــكا توانايي آن را دارد كه از 
اين خواب بيدار شود و بگويد چه اتفاقي افتاده كه 

رئيس جمهور ما شخصيتي مثل ترامپ است. 
من سال1978 ميالدي يعني سال1357 به آمريكا 
آمــدم. اين آمريكاي امروز، نســبت بــه آمريكاي 
40ســال قبل، شــديدا پســرفت داشــته است؛ 
احساســات نژادپرســتي نســبت به 40سال قبل 
شديدتر شده، گسســت هاي جامعه بيشتر شده، 
شــكاف هاي اجتماعي و اقتصادي عميق تر شــده 
و  بايد ديد اين جامعه آمريــكا مي تواند خودش را 
ترميم كند يا خير. آيا زخم هايي كه سياستمداران 
به آن وارد كرده اند، ترميم شــده و جامعه مي تواند 
خود را نجات دهد؟ اين يك عالمت ســؤال بزرگ 
اســت كه بايد منتظر بمانيم تا بعد از انتخابات به 
جوابش برســيم. يعني بايد منتظر باشــيم ببينيم 
يك فرد متوسط آمريكايي كه در يكي از ايالت هاي 
تعيين كننده زندگي مي كند، به خود آمده است يا 
خير. آيا اين ســؤال را مي پرسد كه بر كشور من، بر 
جامعه من چه رفته اســت كه اينگونــه باهم رفتار 
مي كنيم؛ چه شده كه با يك هموطن سياهپوست 
اينگونه نژادپرستانه رفتار مي كنيم. بحران اصلي در 
آمريكا شكاف هاي عميق در جامعه اين كشور است. 
تا توده مردم پاي صندوق ها نروند و رئيس جمهور 
خود را انتخاب نكنند، نمي شــود گفت چه كسي 
رئيس جمهور مي شــود. مردم آمريكا هستند كه از 
ميان 2تفكر موجود، تفكر ايــده آل خود را انتخاب 
مي كنند. بنابراين بايد منتظر شد و ديد كه جامعه 
آمريكا كدام مسير را انتخاب مي كند. در اين مسير 
به هيچ وجه نبايد به رسانه هاي آمريكايي توجه كرد. 
سي ان ان مي گويد ترامپ در آستانه شكست است. 
فاكس نيوز مي گويد بخش بزرگي از جامعه طرفدار 
او هستند و او در آستانه پيروزي است. رسانه ها به ما 
نشان نمي دهند كه فرهنگ سياسي آمريكا به كدام 
سمت مي رود. بايد منتظر انتخابات و نتيجه آن شد.
مي دانم در ايــن انتخابات پيش بيني 
كار سختي اســت. اما پيش بيني شما از نتيجه 

انتخابات چيست؟ 
خب ترامپ زمينــه را طوري چيده كــه بگويد در 
انتخابات تقلب شــده اســت. به نظر من اگر او در 
انتخابات شكســت بخورد، صددرصد مي گويد كه 
تقلب شــده و همــان ماجراي ســال2000 تكرار 
مي شود كه موضوع بازشماري آرا پيش آمد. فرصت 
بين انتخابات و ورود رئيس جمهور به كاخ ســفيد 
حدود 3 ماه اســت. اگر آنگونه كه ترامپ مي گويد، 
شكســت در انتخابات را نپذيرد و شاهد وقوع يك 
بحران سياسي بزرگ و يك بحران قانون اساسي در 
آمريكا باشيم، به اعتقاد من، سران حزب دمكرات و 
سران حزب جمهوريخواه به خاطر سالمت نظام هم 
كه شده درنهايت به گونه اي موضوع را حل و فصل 
خواهند كرد. يعني از مســير قانوني بحران را تمام 
مي كنند؛ مسيري كه احتماال نتيجه اش ادامه حضور 
ترامپ در كاخ سفيد است. در سال2000 هم ال  گور 
دمكرات به خاطر بقاي نظام بــود كه باخت مقابل 
جورج بوش جمهوريخــواه را پذيرفت؛ درحالي كه 

آراي مردمي او بيشتر از آراي بوش بود.

نفس ها در سينه حبس است؛ نه تنها در آمريكا بلكه 
در ايران و حتي ديگر نقــاط جهان. انتخابات آمريكا 
هيچ وقت تا اين حد يك انتخابات جهاني نبوده است. 
رأي دهندگان آمريكايي براي انتخاب چهل و ششمين رئيس جمهور خود به پاي صندوق هاي رأي 
مي روند. البته انتخابات فردا، فقط انتخاب بين دونالد ترامپ و جو بايدن نيســت، انتخاب بين 
2تفكر است كه مي تواند طي 4سال آينده مناسبات جهاني را هم تحت تأثير قرار دهد؛ همانطور 
كه انتخاب دونالد ترامپ در سال2016 چنين كرد.  ترامپ حاصل خيزش يا طغيان طبقه متوسط 
سفيدپوست آمريكايي بود كه خواسته هاي سركوب شده و مغفول مانده خود طي دهه هاي اخير را 
در وجود او مي ديد. خواسته اين طبقه طي 4سال، معادالت سياسي، اقتصادي و اجتماعي آمريكا 

و البته جهان را شكل داد؛ معادالتي كه مهران كامروا، استاد 
دانشــگاه جورج تاون آمريكا، در گفت وگو با همشهري 
از آن به عنوان زخم هايي بر پيكره جامعه اين كشــور 
ياد مي كند. به اعتقاد او بايد منتظر شــد و ديد آيا يك 
فرد متعلق به طبقه متوســط سفيدپوست ساكن در 
ايالت هاي تعيين كننده در مركز آمريكا متوجه بحراني 

كه جامعه اين كشــور را دربر گرفته، شده و به  خود آمده 
است يا خير. كامروا نيز مثل بسياري از تحليلگران 

معتقد اســت ترامپ زمينه را جوري چيده 
كه بگويد در انتخابات تقلب شــده است؛ 
وضعيتي كه به يــك بحران منجر خواهد 

شد. به گفته او، نتيجه اين بحران چيزي 
جز رياست جمهوري دوباره ترامپ 

نيست.

كيوسك

گفت وگو با مهران كامروا، استاد دانشگاه جورج تاون آمريكا
آمريكا در دوراهي انتخاب 

نبرد ترامپ و بايدن در ايستگاه پاياني 
فردا رقابــت نفس گير دونالــد ترامپ و جو بايدن بــراي پيروزي در 
پنجاه ونهمين انتخابات رياســت جمهوري آمريكا به ايســتگاه آخر 
می رسد و 2نامزد در صندوق هاي رأي به محك راي دهندگان گذاشته 
مي شــوند. حاال نفس هردو نامزد كه در هفته هاي گذشته روزهاي 
پركاري را پشت سر گذاشته اند در سينه حبس شده تا ببينند مردم 
آمريكا كداميك را براي زمامداري كشورشان طي 4سال آينده انتخاب 

مي كنند.
آخرين نظرســنجي روزنامه نيويورك تايمز و كالج سيه نا حكايت از 
جلو بودن بايدن از رقيبش در 4ايالت چرخشــي مهم كه سال2016 
ترامپ در آنها برنده شده بود، دارد. براســاس اين نظرسنجي، نامزد 
دمكرات ها در ويسكانسين، فلوريدا، آريزونا و پنسيلوانيا كه ازجمله 
ايالت هاي معروف به »صحنه نبرد« هســتند، ترامپ را پشــت سر 
گذاشته است. اين پيشتازي بايدن با 52درصد و اختالف 9درصدي 
با ترامپ در ويسكانسين بيشتر از بقيه ايالت هاست. كمترين اختالف 
نامزد دمكرات ها با رقيبش در فلوريدا با 3درصد )47 در برابر 44( ثبت 

شده است. در آريزونا و پنسيلوانيا نيز فاصله 2نامزد 6درصد است.

وضعيت بايدن در آراي الكتــرال نيز نه تنها از ترامــپ بلكه از ديگر 
نامزدهاي رياست جمهوري در 12سال گذشته بهتر است. بايدن اگر 
رأي 3ايالت از اين 4ايالت را به دســت بياورد، براي پيروزي اش كافي 
است. احتمال خطاي اين نظرســنجي در ايالت هاي ويسكانسين و 
فلوريدا 3.2درصد و در آريزونا و پنســيلوانيا به ترتيب 3 و 2.4درصد 

برآورد شده است.
در هر 4ايالت بررسي شده، افرادي كه در ســال2016 در انتخابات 
شركت نكرده بودند، ولي امســال يا رأي داده اند يا قصد دارند كه در 
انتخابات شركت كنند با اختالف زيادي گفته اند كه طرفدار دمكرات ها 
هستند. ترامپ و جمهوريخواهان خيلي روي راي هاي جديد حساب 
باز كرده بودند، اما اين نظرسنجي نشان مي دهد شانس اينكه بايدن از 

اين مشاركت، سود بيشتري ببرد، باالتر است.
رئيس جمهور آمريكا نه تنها در 4ايالت گفته شــده از رقيبش عقب 
است، بلكه در ايالت تأثيرگذار ميشــيگان كه 4سال پيش به او رأي 
داده بود نيز اوضاع خوبي ندارد. به نظر مي رسد تنها سالح او اين روزها 
زير سؤال بردن دوباره سالمت انتخابات اســت. ترامپ روز شنبه در 
پنسيلوانيا به هوادارانش گفت كه ممكن است اعالم نتيجه انتخابات 
به دليل طول كشيدن شــمارش آرا هفته ها طول بكشد و اين اتفاق 

»خيلي بدي« است.
وضعيت نامزد جمهوريخواهان در ايالت هاي ديگر هم تعريفي ندارد. 
به گزارش ان بي سي نيوز، تنها ايالت تأثيرگذاري كه شايد ترامپ بتواند 
روي آن حساب كند، آيوواست. او در بيشتر نظرسنجي ها در اين ايالت 
كه سال2016 با 10درصد اختالف، رقيبش هيالري كلينتون را پشت 
سر گذاشته بود، از بايدن جلوتر است. اما چيزي كه ترامپ را خوشحال 

نمي كند، اختالف اندك يك درصدي با رقيبش است.

كرونا؛ سوغات ترامپ براي هوادارانش
ايالت هاي صحنه نبرد كه اين روزها رئيس جمهور آمريكا سفر زيادي 
به آنها داشته، باالترين ميزان شــيوع كرونا را ثبت كرده اند. دانشگاه 
استنفورد اخيرا در گزارشي اعالم كرده كه تجمع هاي انتخاباتي ترامپ 
موجب ابتالي هزاران نفر به كرونا و مرگ صدها نفر شده است. براين 
اساس، بيش از 30هزار بيمار كرونا و 700 مرگ ناشي از اين بيماري با 

18گردهمايي كمپين ترامپ در ارتباط بوده است.
موارد مرگ ومير لزوما كســاني نبودند كه در تجمع ها شركت كرده 
بودند، اما سرنخ ابتالي آنها نهايتا به اين گردهمايي ها مي رسيد. اين 
گزارش در پايان نسبت به خطر تجمع ها در افزايش شيوع كرونا هشدار 
داده و نوشــته: »مناطقي كه ميزبان تجمع هاي ترامپ بودند، هزينه 
بااليي براي اين بي احتياطي پرداخته اند.« ترامپ فقط در 3روز گذشته 

در 14تجمع انتخاباتي شركت كرده است.

اوباما در كنار بايدن
باراك اوباما، رئيس جمهور پيشــين آمريكا ديــروز به كمپين بايدن 
در ميشيگان پيوست. او كه امسال براي نخســتين بار در كنار نامزد 
دمكرات ها در يك تجمع انتخاباتي شــركت كرده بود، در سخناني 
انتقادآميز گفت كه ترامپ بــه »روح« آمريكا خدشــه وارد كرده و 
تهمت ها و بعضا صحبت هاي نژادپرستانه او نه تنها »صرفا يك شوخي« 
نيست، بلكه باعث شده تا خانواده هاي آمريكايي از هم گسسته شوند. 
اوباما در مقابل، »مهرباني، انســانيت و مسئوليت پذيري« را ازجمله 

ويژگي هاي بايدن عنوان كرد كه او را از رقيبش متمايز مي كند.
رئيس جمهور پيشــين آمريكا همچنين در واكنــش به تجمع هاي 
گسترده ترامپ با وجود افزايش آمار مبتاليان به كرونا گفت: »وقتي 
بچه بوده كســي به جشــن تولد او نرفته؟ جمع كردن اين حجم از 

جمعيت چه معنايي دارد؟«

حمايت ترامپ از حمله به اتوبوس كمپين بايدن
رئيس جمهور آمريــكا در واكنش به اقــدام طرفدارانش در محاصره 
اتوبوس كمپين انتخاباتي بايدن در تگزاس، با انتشار فيلم آن در توييتي 

نوشت: » من عاشق تگزاس هستم.«
به گزارش ســي ان ان، اتوبوس كمپين بايدن، جمعه كه آخرين روز 
راي گيري زودهنــگام در ايالت تگــزاس بود، براي حضــور در بين 
طرفداران و تشــويق آنها به رأي دادن از شهر ســن آنتونيو به سمت 
آســتين در حركت بود، اما طرفداران ترامپ كه به گفته شــاهدان، 
مسلح بودند و با صداي بلند تهديد و توهين مي كردند، سوار بر حدود 
100خودرو ســعي كردند كه اين اتوبوس را در وسط بزرگراه متوقف 
كنند. گفته مي شود كه نه بايدن و نه معاونش كامال هريس، سوار اين 

اتوبوس نبودند.

انتخابات آمريكا

»عقب نشــيني«؛ بخش عمده 
رســانه ها و تحليلگران عربي-اروپا

اســالمي با اين تعبير، مواضع 
اخير امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه را 
در مصاحبه با شبكه الجزيره توصيف كردند؛ 
اگرچه مقامات دولت و رســانه هاي فرانســه 
اصــرار دارند بــه جاي ايــن تعبيــر، از واژه 
»روشنگري« اســتفاده كنند. مكرون در اين 
مصاحبه گفت: سوءبرداشت بزرگي از سخنان 
من ايجــاد شــده و البته برخــي هم تالش 
مي كنند سخنان دروغي را درباره اسالم به من 
نســبت دهند. كاريكاتورهاي منتشــر شده 
درباره پيامبر اسالم نه بيانگر موضع من است و 
نه دولت فرانســه، اما براساس آزادي بيان كه 
بخشي جدايي ناپذير از قانون اساسي فرانسه 
اســت، حقي براي برخورد با رسانه ها وجود 
ندارد. مكرون در بخش ديگري از اين مصاحبه 
تأكيد كرد: در فرانســه هيچ مشكلي با اسالم 
وجود ندارد، بخش بزرگي از مسلمانان اروپا در 
اين كشــور با آزادي كامل زندگي مي كنند و 
مناســك ديني خود را بجــا مي آورند. براي 
جلوگيري از چنين سوءبرداشت هايي بايد نظام 
قانوني فرانسه به خوبي شــناخته شود؛ نظام 
قانوني كه ســكوالر )غير ديني( است و در آن 
احترام به آزادي بيان يــك ارزش و اولويت به 

شمار مي آيد.
اگرچه تحليل ها درباره پيام اين مصاحبه بسيار 
متفاوت اســت، اما مي توان گفت انتشــار آن 
حداقل تا كنون، حكم آتش بسي موقت ميان 
فرانسه و كشورهاي اســالمي، به ويژه تركيه 
را داشته است؛ آتش بسي كه روشن نيست تا 
چه زمان پابرجا باقي بماند. بشير نافع، متفكر 
برجسته اســالمي اهل مصر، روز گذشته در 

صفحه توييتر خود نوشــت: مكرون از كسي 
معذرت خواهي نكرد، اما روح مصالحه جويي 
در ســخنان وي بيانگر عقب نشــيني فرانسه 
است. فرانســه و قدرت هاي نظير اين كشور 
فهميده اند كه ديگر دوران ســيطره بر جهان 
و تك گويي به سر آمده است. از سوي ديگر اما 
نايف بن نهار، متفكر اسالمي قطري در اين باره 
نوشــت: نبايد با اين مصاحبه كار را تمام شده 
دانســت و موج تحريم كاالهاي فرانسوي را 
متوقف كرد. بازخواني قانون اساســي فرانسه 
از سوي مكرون براي ما كافي نيست. او و ساير 
قدرت ها بايد براي احترام به جوامع اســالمي 
قوانين خــود را به گونه اي اصــالح كنند كه 
فضاي توهين به مقدســات ساير اديان وجود 

نداشته باشد.
در اين ميان به نظر مي رســد در باور عمومي 
بسياري از مسلمانان، مخصوصا در كشورهاي 
عربــي، نقــش تحريــم در عقب نشــيني 
رئيس جمهور فرانسه از مواضع پيشين او بسيار 
مؤثر بوده اســت. عبدالباري عطوان، سردبير 
روزنامه رأي اليوم در اين باره نوشت: كشورهاي 
اســالمي به دليل وجود حكومت هاي وابسته 
تا كنون قادر به تأثيرگذاري بر غرب نبوده اند. 
بهترين نماد اين واقعيت نيز ناكارآمدي نهادي 
همچون اتحاديه عرب است، اما جنبش مردمي 
شكل گرفته در جوامع اسالمي براي خودداري 
از خريد و فروش كاالهاي فرانسوي، تنها طي 
چند روز فرانســه را وادار به واكنشي اعتدالي 
براي كاهش تنش هاي اخير كرد. تمام اينها در 
حالي است كه تا كنون هيچ آمار معتبري درباره 
ميزان خسارت هاي وارد شده به شركت هاي 
فرانسوي به دليل تحريم كاالهاي اين كشور در 

جوامع اسالمي منتشر نشده است.

شهرهاي بزرگ عراق، ازجمله بغداد، بصره و ناصريه سال گذشته 
در چنين روزهايي شاهد يكي از بزرگ ترين اعتراضات مردمي عليه خاورميانه

دولت اين كشور پس از ســقوط نظام صدام بودند؛ اعتراضاتي كه 
درنهايت منجر به ســقوط دولت عادل عبدالمهدي و روي كار آمدن مصطفي 
الكاظمي به عنوان نخست وزير جديد عراق شد. به گزارش الجزيره اگرچه انتظار 
مي رفت به دليل تداوم شــرايط وخيم معيشــتي، ناكارآمدي دولت در تامين 
خدمات اوليه مورد نياز شهروندان و البته ساير بحران هاي اقتصادي و سياسي، 
امسال هم اعتراضات مردمي در خيابان ها تكرار شود، اما نيروهاي امنيتي اين 
كشور از روز شنبه با حمله به مراكز اجتماعات و تخريب خيمه هاي مردمي، عمال 
راه را بر هرگونه تكرار اعتراضات خياباني بستند. كريم الكرعاوي، تحليلگر عراقي 
نزديك به حشد شعبي در اين باره مي نويسد: نيروهاي سياسي كه سال گذشته 
به دنبال اســتفاده از موج اعتراضات مردمي بودند، حــاال به دليل تحقق بخش 

مهمي از اهدافشان، ديگر مجالي به حضور معترضان نمي دهند.

دولت عراق پرونده اعتراضات مردمي را بست
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روزنامه العربی الجديد صفحه نخست خود را 
به همه پرسی بر سر اصالحات قانون اساسی 
الجزاير اختصاص داده است؛ همه پرسی ای كه 
به نوشته اين روزنامه مهم ترين رخداد سياسی 
در الجزاير از زمان انتفاضه ملی به شمار می رود. 
بخش مهمی از اين اصالحات به تعيين اختيارات 
رئيس جمهور برای سيطره و نظارت بر ساير قوا 
مربوط می شود. تمام اينها در حالی است  كه 
عبدالمجيد تبون، رئيس جمهور فعلی الجزاير 

برای درمان به آلمان سفر كرده است.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه العربی الجديد ]قطر[

ركورد 90 ميليون رأي پيش از انتخابات

قانون اساسی الجزاير؛ 
مردم تصميم می گيرند

نيويورك تايمــز در گزارش خــود درباره 
انتخابات، به اخذ 90 ميليون راي پيش از موعد 
پرداخته كه ركوردي تازه در تاريخ انتخابات 
رياســت جمهوري در آمريكا به شمار مي رود 
و نشــان مي دهد يك انتخابات بي سابقه در 
پيش است. به نوشته اين روزنامه، شمار آراي 
اخذ شده تا روز قبل از انتخابات در ايالت هاي 
تگزاس و هاوايي، بيش از تمام آرايي است كه در 
انتخابات سال 2016 اخذ شده است. در 10 ايالت 
ديگر نيز تاكنون به اندازه 80 درصد آراي سال 

2016، راي اخذ شده است. 

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار
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   ماهيقرمزكوچولودرنمايشنما

فيلم تئاتر »ماهي قرمز كوچولو« به  نويســندگي و كارگرداني هلن 
همتي از توليدات مركز تئاتر كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
در پايگاه مجازي »نمايش نمــا« در حال اكران اســت. به گزارش 
همشهري، اين نمايش براساس داســتاني از ليو لنوني نوشته شده 
است و مرجان احمدي، فروز هاشمي، فاطمه سوزنگر، شقايق عشقي، 
زهرا مريدي، سوليدا توكلي و الهام فتاحي در آن به عنوان بازيگران 
عروســكي ايفاي نقش مي كنند. اين نمايش تا پايان آبان1399 در 

پايگاه اينترنتي نمايش نما به نشاني th.kpf.ir قابل ديدن است.

   سهشنبههايشفيعيكدكنيدرفضايمجازي

كالس »سه شنبه ها«ي محمدرضا شفيعي كدكني از فردا )13آبان ماه( 
به صورت مجازي برگزار مي شود. به گزارش ايسنا، سه شنبه ها ساعت 
10 صبح، دانشــكده ادبيات دانشــگاه تهران ميزبان عالقه مندان به 
ادبيات و محمدرضا شفيعي كدكني بود، اما امسال شيوع ويروس كرونا، 
اين كالس را نيز مانند خيلي ديگر از برنامه ها تعطيل كرد و به سمت 
مجازي شدن پيش برد. از اين رو يكي از شاگردان شفيعي كدكني از 
مجازي شدن كالس هاي روز سه شنبه  خبر داده و در كانال تلگرامي 
منتسب به اين چهره ادبي نوشته است: »از هفته جاري كالس هاي 
سه شنبه به صورت مجازي برقرار خواهد شد و محور همه سه شنبه ها 
»سبك شناسي نظم« خواهد بود... ما اليوي در اينستاگرام نخواهيم 

داشت اما صوت كالس را آن جا هم قرار مي دهيم.«

   نمايشگاهتايپوگرافيهايمذهبي

نمايشگاه تايپوگرافي با عنوان »نور هدايت« با آثاري از عاطفه 
نوين اين روزها در نگارخانه مجازي آفتاب برپاست. به گزارش 
همشهري، در اين نمايشــگاه، 15اثر با عباراتي چون »بسم اهلل 
الرحمن الرحيم«، »يا فاطمه)س(«، »يا مهدي ادركني)عج(«، 
»علي ولي اهلل« و... با شــيوه تايپوگرافي در معرض ديد عموم 
قرار گرفته اســت. تايپوگرافی نوعی هنر تصويری است كه در 
آن خالق اثر هنری از المان های تصويری شامل حروف و واژه ها 
برای تصوير سازی اســتفاده می كند. اين نمايشگاه به مناسبت 
هفته وحدت برگزار شــده و تا پايان اين مناســبت ادامه دارد. 
عالقه مندان براي بازديد از اين نمايشگاه مي توانند به اينستاگرام 
نگارخانه آفتاب به نشاني negarkhaneaftab مراجعه كنند.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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تهران پر از بازار است. پر از خيابان هايي كه راسته 
فالن صنف شده اند و بورس فالن كاال. از اين سر 

تا آن سر خيابان هم يا موتور و ماشين است 
كه رد مي شــود يا خريدار و فروشــنده 

توي سر هم مي زنند. تهران همه جور 
صنفي را توي خــودش جا داده، بازار 

همه  چيز است. هر كااليي كه نام ببريد 
توي تهران پيدا مي شود كه هيچ، صنف كه دارد هم به كنار، 
راسته دارد و راسته از خياباني تا خياباني ديگر طول مي كشد. 
گاهي چند خيابان را گرفته و گاه تا كوچه و محالت اطراف 
هم گسترده شده است. سال ها پيش توي كوچه اي اطراف 
يكي از همين بازارها زندگي مي كردم. شب كه مي شد چراغ 
خانه هيچ همسايه اي روشن نبود. برايم هميشه سؤال بود 
كه اين همسايه ها كي به خانه بر مي گردند و چرا هيچ وقت 
نمي آيند؟ روزي از مغازه دار سر خيابان حكايت همسايه هاي 
نديده ام را پرســيدم و او برايم تعريف كرد كه روزگاري در 
اين خانه ها و پشت آن پنجره ها انسان هاي نازنيني زندگي 
مي كردند و بعدها كه بازار گسترش يافت، خانه هايشان را 
يكي يكي فروختند و رفتند و آن ساختمان هايي كه مي بيني 

همه انبار كاالهاي بازاريان و كاسبان است.
تهران يك بازار بزرگ رو به گسترش است. از اين سر عالم تا 
آن سر دنيا. هر روزي كه مي گذرد بساط يك صنف جديد 
و يك راسته جديد به راســته ها و بازارهاي انبوه آن اضافه 
مي شــود. هيچ قاعده  مشــخصي ندارد. بازار روزي از يك 
جاي مشــخص در بافت قديمي شهر شروع شده و بعدها با 
گسترش شهر به اشكال گوناگون ادامه يافته، در قالب هاي 
مدرن بازتوليد شده، در برخي محالت و خيابان ها به شكل 
مراكز خريد امروزي درآمده و در بعضي خيابان ها به همان 
شيوه ســنتي خياباني را از اين سر تا آن ســر قرق كرده و 

همين جور ادامه پيدا كرده و همين جور ادامه دارد.
داستان را از زاويه اي سورئال تر نگاه كنيم، نتيجه اش همين 
مي شــود. روزبه روز خيابان هاي اين شهر يكي پشت هم به 
تسخير بازارها در مي آيند، فروشندگان براي انبار كاالهاي 
خود، خانه ها و كوچه هاي اطــراف خود را مي خرند و مردم 
بيشتري با پنجره هاي خانه هايشان وداع مي كنند. بازارهاي 
شــرق و غرب و شــمال و جنوب را به محدوده خود اضافه 
مي كنند، شــهروندان باز هم عقب نشيني مي كنند. دورتر 
مي  روند و بازارها تمام نمي شــوند. پيش مي روند، سودازده 
پيش مي روند، در جنون بورس و ســرمايه پيش مي روند، 
اينقدر پيش مي روند تا روزي اين شهر به انتهاي جهان برسد 
و انتهاي جهان جايي براي ادامه بازارها نداشته باشد. داستان 
ما مردم چه مي شود؟ هيچي، تا آن زمان ديگر كسي براي 
زندگي در جايي اتراق نمي كند. ما از خانه بيرون مي زنيم، 
همه توي بازاريم، همه بخشــي از ذات و شــكل و شمايل 
بازاريم. همه قيمت مي دهيم و قيمت مي گيريم و مي خريم و 
مي فروشيم. شهرها هم چيزي جز بازارهايي بزرگ نيستند. 
ما ساكنان بازارهاي بزرگيم در مقام پيچ و دنده هاي آن. در 
چنين وضعيتي، وقتي كسي چيزي جز بازار نبيند و چيزي 
جز بازار در اطرافش نباشــد، روياهاي ديگر بي معني است. 

ما درون بازار، به چه رؤيايي جز بازار مي توانيم فكر كنيم؟ 
بازنمايي تصوير بازار در اين وضعيت، چيز عجيبي نيست. 
وقتي اين شهر و باقي شهرها همه براي بازار، براي مصرف 
بيشتر بازار، عرصه بيشــتري در اختيار راسته ها و صنف ها 
مي گذارنــد، توي محالت مســكوني، تــوي خيابان هاي 
فرهنگي، كنار سينماها و پارك ها و ادارات، تنها و تنها يك 
چيز ديده مي شــود؛ بازارها و كاال و خريد و فروش. شهرها 
انگار جايي براي سكونت نيستند، جايي براي گسترش عرصه 
بازارها شده اند. هيچ معيار مشخصي براي توزيع اين بازارها 
وجود ندارد، منطق شان اجازه نمي دهد كه تصميم ديگري 

غيرآنچه بازار مي خواهد، گرفته شود.
در چنين وضعيتــي ما چه تصميمــي مي توانيم بگيريم؟ 
راســتش را بخواهيد به نظرم هيچ. ما به حيات خود ادامه 
مي دهيم تا زماني كه جهان به مثابه بازاري بزرگ، خودش 
شروع به خوردن خود كند و چيزي از آن باقي نماند. وگرنه 
خيلي وقت است كه از آن كوچه ها دل بريده ايم و هر بار بازار 
ديگري بخواهد نزديك محل ســكونت مان شكل بگيرد و 
دوباره گسترش پيدا كند، كولي وار كوچ مي كنيم، از محله اي 
به محله  اي ديگر مي رويم و پشت سرمان را نگاه نمي كنيم. 
جايي كه تا چندي دست بازار به ما نرسد و بتوانيم تا پيش 
از هجوم دوباره اش، خرسند از زندگي در خانه اي كوچك، 
در محله اي محــدود، بدون حضور بازار تا مدتي آســوده و 

خوشحال، موقتي نفس بكشيم.

داوودپنهانيقصه شهر
روزنامه نگار

پاريس: چندين برند مشهور جهان وارد عرصه توليد ماسك هاي 
الكچري شدند. به گزارش وال پيپر، اين ماسك ها به دليل طال و 
نقره بودن بند هايشان به عنوان  ماسك هاي بهداشتي تر معرفي 
مي شــوند. از آنجا كه يكي از پاشنه  آشــيل هاي ماسك هاي 
معمولي آلوده شدن بند هايشــان است، توليد كننده ها مدعي 
شده اند بندهاي اين ماسك هاي الكچري قابل ضدعفوني شدن 
هستند. روانشناس ها اما بر اين باورند كه خريدار به خاطر متمايز 

شدن از جمع چنين ماسك هايي تهيه مي كند.

ادينبورگ: مــادري كه پيــش از آزمايش و مشــخص 
شدن ابتالي دخترش به ســرطان خون، بيماري او را بو 
كشيده بود، شگفتي دانشمندان را برانگيخت. به گزارش 
پينك هارت استرينگ، اگرچه سگ ها با حس بويايي قوي كه 
دارند مي توانند بوي سرطان را حس كنند، اما دانشمندان در 
حال بررسي علت صحت ادعاي اين زن در تشخيص بوي 
سرطان خون دخترش هســتند. اين زن پيش تر هم بوي 

سرطان يك بيمار مسن را تشخيص داده بود.

بمبئي: پزشكي در هند يك چراغ  جادو را به قيمتي معادل 
93هزار دالر و با تصور واقعي بــودن آن خريد. به گزارش 
گاردين، اين پزشك كه تصور مي كرد اين چراغ  عالءالدين 
غول چراغ هم دارد پس از خريد چراغ متوجه كالهبرداري 
شد. پليس هند پس از چندي 2 كالهبردار و فروشنده اين 
چراغ  بي ارزش را دســتگير كرد. 2 كالهبردار به پزشك 
گفته بودند كه فقط مالك چراغ مي تواند به آن دست بكشد 

و بنابراين اول بايد پول آن را بپردازد.

الشــويخ: براســاس گزارش »القدس العربي«، در بيانيه 
وزارت تجارت كويت آمده اســت، پس از دريافت شــكايتي 
مبني بر فروش كاالهاي صهيونيســتي، تيم هاي بازرســي 
وارد عمل شــدند و توليدات ســاخت اين رژيم را در يكي از 
شركت هاي قطعات خودرو در منطقه »الشويخ« كشف و ضبط 
كردند. در ادامه اين بيانيه آمده، تيم بازرسي روي 77 كارتن 
»ترموستات« عبارت »ساخت اسرائيل« را يافتند كه فروش 

اين كاالهاي صهيونيستي در كويت غيرقانوني است.

كشفكااليصهيونيستهادركويتپزشكيكهچراغجادوخريدمادريكهسرطانفرزندشرابوكشيدخيزبازارجواهراتبرايتوليدماسك

وداعباپنجرهها،باخانهها

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:
الفائت ال يعود؛چيزي كه از دست رفته، باز نگردد.
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كتاب اشــغال با زير عنوان انقالب دوم، تولد 
آمريكاســتيزي،اثر صادق زيباكالم و حسام 
بشــرويه نژاد كريمــي، ضمــن گفت وگــو 
بــا دانشــجوياني كــه ســفارت آمريــكا را 
تســخيركردند، براي نخستين بار اين پرسش 

بنيادي را مطرح كرده اســت كه چــرا و چگونه 
آمريكاستيزي توانست بدل به گفتمان اصلي انقالب شود. 

در پشت جلد اين كتاب كه به تازگي از سوي انتشارات روزنه منتشر 
شده، آمده است: »اينكه انگيزه دانشجوياني كه 40سال پيش سفارت 
آمريكا را تسخير كردند چه بود قابل بحث است. اما آنچه ترديدي در 
آن نيست، تأثيرات عميق و همه جانبه اي بود كه آن اقدام بر تاريخ 
انقالب اســالمي داشــت. خود آنان هم تصور نمي كردند آن اقدام 

سرنوشت و آينده ايران را براي چندين نسل دگرگون كند...«
»تاريخ سخن مي گويد« عنوان نخســتين فصل كتاب است. فصل 
دوم با عنوان» زيباكالم سخن مي گويد« اين بحث را مطرح مي كند 
كه انقالب اسالمي چگونه آمريكاستيز شد. كمال تبريزي، محسن 
ميردامادي، محمد توسلي، حسين شيخ االسالم، محسن امين زاده، 
عباس عبدي، ابراهيم اصغرزاده، محمود احمدي نژاد، هاشم صباغيان 
و حاتم قادري هم افرادي هستند كه در فصل سوم كتاب با هريك 
از آنها گفت وگو شده است. عنوان فصل چهارم »چه شد آنچه شد« 
است.انتشارات روزنه اين كتاب 351صفحه اي را به بهاي 74هزار و 

500تومان منتشر كرده است.

ويترين

تولدآمريكاستيزي

رويدادهاي فرهنگي و هنري

يادداشت

هزينه درمان افراد جامعه تا حد زيادي قابليت كاهش 
دارد اما اين مهم مولفه هايي دارد كه آموزش عمومي 

مهم ترين آنهاست.
آمــوزش در حوزه بهداشــت فــردي مي تواند هزينه 
درماني نسل هاي بعد را نسبت به امروز بسيار پايين تر 
بياورد و افراد جامعه جــاي ازكارافتادگي و بيماري و 
استيصال، قدرت كار و پيش بردن جامعه شان را داشته 
باشــند. در اين ميان، يكي از مهم ترين اين آموزش ها 

مربوط به حوزه دهان و دندان است.
انرژي فيزيكي ما از طريق دهان جذب مي شود. آنچه 
طي شبانه روز مي خوريم به مواد مختلف تقسيم و در 
جايي كه بايد به سلول مورد نظر غذا مي رساند. همين 
عبارت به عنوان يك اصل كلي در اذهان نقش بســته 
است. معموال مردم از هزاران جزئيات علمي و پزشكي 

چنين پديده اي چيزي نمي دانند.
 البته در كشــورهاي توســعه يافته ايــن جزئيات در 
شــكل هاي مختلف از كودكي آموزش داده مي شود و 
نســل هايي كه امروز در اين كشورها زندگي مي كنند 
داراي ســبك زندگي و عادت هاي مشــترك زيادي 
هستند. ورزش كردن، كتاب خواندن و نوشيدن آب، 
بارزترين مشخصه رفتاري آنان است. ژاپني ها تغذيه 
كودكان را در مدارس براساس گروه خوني بچه ها تهيه 

و توزيع مي كنند و همين يك روند رژيم سالم غذايي 
را شكل مي دهد.

بهداشــت دهان و دندان در كشــوري مثل ايران نياز 
به آموزش هاي زيادي دارد. وضعيت بهداشــت دهان 
و دندان در شــرايط كنوني هزينه بااليــي به ايرانيان 
تحميل مي كند. اين هزينه صرفــا هزينه هاي تعمير 
و بازســازي دندان و لثه و... نيســت. درصورت خوب 
جويده نشدن خوراك، بسياري از مواد مغذي درست 
هضم نمي شود و دفع مي شود. در نتيجه عناصر كافي 
و مورد نياز بدن تامين نمي شــود. در اين صورت است 
كه پوكي استخوان تا مشكل كبد و انواع بيماري ها در 
جامعه شايع مي شود. بنا به گفته اغلب دندانپزشكان، 
متأسفانه مردم غذاهايشان را درست نمي جوند و اجازه 
فعاليت مناســب به غدد بزاقي دهان داده نمي شود. 
بعضي مواد غذايي اگر با بزاق كافــي در ناحيه دهان، 
دچار فعل و انفعال نشــوند در معده هم قابليت هضم 
ندارد. هزاران نكته براي آموزش بهداشت فردي وجود 
دارد كه مي تواند در قالب نظام آموزشــي و رســانه ها 
براي فرهنگسازي  بهداشــت فردي بيان شود. فضاي 
مجازي و قابليت نشر آن نيز مي تواند به ساخت نسلي با 
سالمت بيشتر و هزينه درد و درمان كمتر كمك قابل 

توجهي كند.

ايمانمهديزاده
 پژوهشگر توسعه پايدار

آموزش،بهداشتفردي،توسعهپايدار

هركهراخوابگهآخرمشتيخاكاست
گوچهحاجتكهبهافالككشيايوانرا؟

شاعران بارها در شعر فارسي از مخاطبان خود پرسيده اند كه تا كي مي خواهيد 
در بند نقش ايوان باشيد و براي رنگ و لعاب گنبد و در و ديوار خانه تالش كنيد. 
و در برابر آن، به 2مشت خاك گور و سنگ لحد و خوابگاه جسم زير زمين اشاره 
كرده اند. درنظر آنها توجه به نقش ايــوان در جايي فايده دارد كه نقاش را در آن 

ببينيم و ما را به ياد نقش زيباي محبوب بيندازد. در ديوان شمس آمده است:
خنكآندمكهنشينيمدرايوانمنوتو

بهدونقشوبهدوصورت،بهيكيجانمنوتو
چنين است كه به قول عطار وقتي مي داني خانه ات لحد خواهد بود، خانه را نقش 
چرا بر در و ديوار كني؟ قصد شاعران آن است كه با اين قياس، به جايگاه ارزشمند 

انسان بپردازند، همانگونه كه پروين اعتصامي سروده است:
نقشهستي،نقشيازايوانماست

خاكوبادوآب،سرگردانماست
خاقاني در قصيده ايوان مدائن، هنگام عبور از آن سرزمين مي گويد:

ايناستهمانايوانكزنقشرخمردم
خاكدراوبوديديوارنگارستان

نگاه صائب هم به ايوان عالم چنين است:
هرنقشدلكشيكهبرايوانعالماست

نقشبرونپردهآنجانعالماست

فضاي مجازي

   اهدايخونپايتختنشيناندرنيمهاولسال

سازمان انتقال خون تهران در توييترش آماري از اهداي خون شهروندان در نيمه  
اول سال جاري منتشر كرده است. نكته قابل تأمل، اهداي خون 95درصدي آقايان 
به نسبت بانوان در اين آمار است. در اين روزهاي سخت كرونايي با اهداي خون به 

بيماران و كادر درمان به بهبود آنان كمك كنيم.

   يكيديگرازاعضايكادردرماندرگذشت
دكتر عليرضا حاجاتي، رزيدنت نخبه بيهوشي بر اثر كرونا درگذشت.او رتبه اول 
آزمون تخصصی بيهوشي ســال98 بود كه حين خدمت و در پي ابتال به ويروس 

كرونا درگذشت.

   ماسكرادرطبيعترهانكنيم

ميمون هاي ماكائو با ماسك صورت بازي مي كنند. اين ماسك توسط يك رهگذر 
 در ايالت پاهانگ در مالزي به زمين انداخته شــده كــه اكانت خبرگزاري عكس

 اي.اف.پي در اينستاگرامش منتشر كرده است.

    پلخداآفريندرمنطقهمرزيايرانوآذربايجان

رضا دقتي، عــكاس ايراني با انتشــار عكس هايي از منطقه جبرئيل در كشــور 
آذربايجان توجه دنيا را به مناقشه اخير 2كشور آذربايجان و ارمنستان جلب كرده 
است. دقتي درباره اين عكس در اينستاگرامش نوشت: »پل هاي خداآفرين، 2پل 
تاريخي از قرن سيزدهم است كه در جاده ابريشم براي عبور از رودخانه ارس از مرز 

طبيعي بين آذربايجان و ايران استفاده مي شده است.«
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 »غربزدگي« 
در ساواك 

شايد يكي از مهم   ترين آثار جالل آل   احمد كه بسيار سرو صدا 
هم كرد جزوه »غربزدگي« باشد كه از همان ابتدا و زير چاپ 
توقيف شد و تا سال 57 و سقوط رژيم پهلوي به   صورت كپي 
فروخته مي   شد. البته اين واژه خاص يك مدعي ديگر هم دارد؛ 
احمد فرديد فيلسوف جنجالي معاصر. ساواك از ابتدا غربزدگي 
را زيرنظر داشت و گزارش   هاي متعددي از اين كتاب در اسناد 
ساواك موجود است. برخي روشنفكران به غربزدگي جالل نقد 
وارد مي كنند ولي اين كتاب نــزد جوانان آن دوره و مخالفان 

سيستم پهلوي هواخواهاني جدي داشته و دارد. 

نمي توان »آل    احمد«  
را ناديده گرفت! 

حسن اصغري�����������������������������������������������

كتابــي دارم با عنــوان »كالبدشــكافي 
20داستان« كه در آنجا يكي از داستان   هاي 
جالل آل   احمد را تفســير و تأويل كرده   ام� 
به شخصه بسياري از داســتان   هاي كوتاه 
آل   احمد را مي   پسندم و به   نظرم، داستان   هايي 
خوش ساخت و ســنجيده و قوي   اند� به   طور 
مثال »شوهر آمريكايي«، »جشن فرخنده« 
و بسياري از داســتان   هاي كوتاه ديگر، در 
دوره   اي كه آل   احمــد كار مي   كرد، به خوبي 
درخشــيد� آثار آل   احمد تكنيكي اســت؛ 
يعني به   اصطالح از شيوه داستان   نويسي نو 
به درستي استفاده كرده و سود جسته است� 
بعضي از آثار كوتاه او ماننــد »بچه مردم« 
فوق   العاده اند� در كتاب خــودم نيز همين 
داستان را مورد تفسير و تأويل قرار داده   ام� 
داســتان »بچه مردم« زبان شسته رفته و 
پاكيــزه   اي دارد و هم ســاختار و صناعت 
داستان قابل تحسين و تمجيد است� بسياري 
از مخاطبان ادبيات   داســتاني ما مي   دانند 
كه آل   احمــد داراي ســبك منحصر به فرد 
خودش است� يعني در عرصه داستان   نويسي 
عنصر زبان براي او بسيار حائز اهميت است 
و نويســنده   اي اســت كه به زبان فارسي 
مســلط اســت� خودش در جايي نوشته و 
گفته كه »گلستان سعدي را بيش از يكصد 
بار بازخواني كرده   ام«، يا فرضًا »ســفرنامه 
ناصرخســرو« را و��� او عشق و عالقه وافري 
به زبان كالســيك فارسي داشــت� در نثر 
خودش به ميزان بااليــي از زبان آركائيك 
بهره گرفت� به   ويژه در »ســنگي بر گوري« 
كه نوشــتن نثر ويــژه   اي را در آن اثر پيش 
گرفته است� به    نظرم جالل يكي از سرآمدان 
داستان   نويسي معاصر دهه40 ايران به شمار 
مي   رود� آثار بلند آل   احمــد قدري با ديگر 
آثارش متفاوت اســت� »نون و قلم« او اثر 
خاصي است اما داستان     »نفرين زمين« براي 
من جاذبه چنداني نداشــت� او بيشتر تم يا 
جانمايه   هاي سياسي حاد را در چنين آثاري 
پيش مي   گرفت كه گاهي توي ذوق مي   زد� اما 
داستان   هاي كوتاهش را كه به   نظرم با تكنيك 
مدرن كار كرده و پيش آمده، بسيار دوست 
مي   دارم و البته زبان داســتاني   اش نيز غني 
است� از نظر من جالل آل   احمد در دهه های30 
و 40داســتان   نويس قدرتمند و طراز اولي 
است� مجموعه داستان   هايي دارد كه سياسي 
است� در دوره   اي مجموعه   اي از داستان   هاي 
كارگري نوشــت و چاپ كرد� كارهاي كوتاه 
اوليه او كه سال   هاي 1332و 1333 چاپ كرد، 
موضوعش تماما سياسي بود و البته ساختار 
داســتان   ها در آن مقطع قدرت و جانمايه 
داســتان   هاي بعدي را ندارد اما بعدها كه با 
ادبيات مدرن فرانسه آشنا شد و سلسله   اي 
از آثار نويســندگان بزرگ جهان را ترجمه 
كرد، بيشتر با داستان   نويسي آشنا شد و اين 
آشــنايي با ادبيات و زبان فرانسه و بالطبع، 
ادبيات مــدرن اروپا در آثــار كوتاهش نيز 
هويداست� در يك كالم به   نظرم در دهه های 
30و 40، جالل آل   احمد، نويسنده قدري است 

و نمي   توان او و آثارش را ناديده گرفت� 
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دوستدارانش هم به او انتقاد دارند، همچنان كه خودش� 
او هيچگاه در ميانه ماجرايي نبود، چون حتما يك سويش 
مي ايستاد� با حرارت و تندي حرف مي زد همانگونه كه 
مي نوشت� در تشييع پيكر جهان پهلوان تختي بهترين 
تعبير را داشت كه مي توان براي خودش نيز به كار گرفت؛ 
»او پورياي ولي بود� او هيچ     كس نبود، خودش بود� بگذار 
ديگران     را به نام او و با حضور او بسنجيم�« او هم هيچ   كس 
نبود، خودش بود� و همين خــودش بودن، او را در قرن 
اخير به طرز عجيبي خواســتني كرده است� كسي كه 
خودش باشد را نمي   توان ناديده گرفت؛ هرچند در زندگي 
پرتناقض باشــد يا به قول جمالزاده، در عوالم خودش؛ 
و بعد مرگ ناگهاني و مرموزش كه همســرش سيمين 
دانشور مي   گفت: »به ناگه نبود« و شمس، برادرش، آن را 
توطئه ساواك خواند تا بر رازآلودگي مرگ جالل    آل احمد 

بيفزايد� اما اينها همه او نيست� 
پدرش بزرگ پامنار و مســجدش بود؛ آيت   اهلل زاده   اي، 
حسيني نسب و ملقب به آل احمد؛ اهل طالقان و مقيم 
در تهران� جالل گرچه تا نجف رفت و حتي با ايوان مدائن 
هم عكس يادگاري انداخــت اما به رخت پدر درنيامد و 
گريز پا به دانشسراي عالي رفت و درس معلمي آموخت� 
نخستين كتابش با داســتان   هاي كوتاه و نثري روان و 
آهنگين از او نويسنده   اي ساخت كه در كنار فعاليت   هاي 
گسترده در حزب توده، مي شــد به آينده   اش اميدوار 
بود� جالل مثل هر روشــنفكري در دهــه20 و ابتداي 
دهه30 شمسي با شور و هيجان در ميدان سياست ايران 
مي تاخت اما خيلي زود اين آتش ســرد شد و او گرچه 
همچنان آتشــين مزاج بود اما ديگر در سياست بازي 
مشغول نماند� دهه30 شمســي، سال   هاي افسردگي و 

فترت روشنفكري در ايران است؛ سرخوردگي تاريخي 
از يورش، كودتا و ديكتاتوري� جــالل در همين زمانه 
بهترين رمانش را مي   نويسد؛ »مدير مدرسه«� روايتي از 
سرگشتگي و انتقاد از سيستم آموزشي� پايان داستان 
بي   شباهت به آدم   هايي نيست كه در اين دهه در مديريت 
كشور نقش داشــتند؛ آدم   هايي بي   مايه     كه به منصب و 
رياست     رســيدند� جالل در اين سال   ها و در دهه بعدي 
سفرهاي متعددي داشت كه برخي از آنها را سفرنامه كرد؛ 
از شوروي تا سرزمين عزرائيل و از بلوك زهرا تا فرنگ� 
گزارش   هايي منحصر به فرد و ميخكوب كننده كه بسيار 
جاندارند و با گذشت ســال   ها همچنان مايه   هاي عميق 
ادبي و حتي اجتماعي و سياســي دارند� زبان جالل در 
اينجا هم گزنده و سرخ است؛ آن چنان كه شرح ديدارش 
با جمالزاده را مي   گويد يا خــارك را توصيف مي كند با 
آن ماشــين   هاي بزرگ و مقاطعه كاراني كه تاسيسات 
نفتي را مي   سازند؛ يا حتي وقتي كه از زادگاهش اورازان 
مي نويسد؛ »اورازان دهي مثل هزاران ده ديگر ايران است 
كه زمينش را با خيش شخم مي   زنند، بر سر تقسيم آب 
هميشه دعوا برپاست، مردمش به ندرت حمام مي   روند، 

چايشان     را با كشمش و خرما مي   خورند و��� �«  
در دهــه40 گويي، جــالل حالي ديگر پيــدا مي   كند 
و فعاالنه   تــر در زمينه   هاي فرهنگي قــدم برمي   دارد، 
چون نقدهايش مسلسل وار شليك مي شوند� دو كتاب 
»غربزدگــي« و »در خدمت و خيانت روشــنفكران« 
محصول اين سال هاســت كه هر دو توقيف مي   شوند� 
در »نفرين زمين« اصالحات ارضي شــاه را بي   پروا به 
نقد مي كشــد و در ماجراي تاسيس كانون نويسندگان 
رودرروي نخســت وزير هويدا مي ايستد و از سانسور 
مي   گويد� ساواك هم او را احضار مي كند و حاصلش نيز 

مي   شود يك گفت   وگوي انتقادي� 

»سنگي بر گوري« گرچه در سال42 نوشته شده اما بعد از 
انقالب اسالمي به چاپ رسيد و جالل در آن حتي زندگي 
شخصي خود را نيز به تيغ نقد مي   كشد تا جايي كه گاه 
حيرت انگيز مي شود� ظاهر كتاب، قصه نداشتن فرزند 
او و سيمين است اما بســياري معتقدند كه اين كتاب 
استعاره   اي از ستروني جريان روشنفكري در ايران است� 
به هر حال اين مرد آن قدر در نوشتن بي   رحم بود كه در 

روايت هايش بي   پروايي بيشتري از خود نشان مي داد�  
بســياري نقطه عطف تاريخي زندگي جالل    آل احمد 
را كتاب »خســي در ميقات« يا همان سفرنامه حج او 
مي   نامند كه بــا آن از روشــنفكري روي گردانيد و به 
خويشتن خويش بازگشت؛ مخصوصا اينكه آن را در كنار 
غربزدگي و در خدمت و خيانت روشنفكران مي   گذارند� 
اما به   نظر مي   رسد كه در مسير جالل    آل احمد بودن، اين 
موضوع هم بخشي از راه است و در ادامه تغييري در سبك 
و نثر و فكر او ديده نمي شود، آن چنان كه همان ديدگاه 

انتقادي و بي   محاباي خودش را تداوم مي بخشد� 
جالل    آل احمد بــا كتاب   هايش و نــگاه انتقادي كه به 
موضوعات داشت بي   شك يكي از مؤثرترين روشنفكران 
ايراني است� او را مي   توان تنها روشنفكر در اين زمينه 
دانســت� با اين حال مردي كه خودش بود و هيچ   كس 
نبود را نبايد مصادره كرد و برايش فلســفه بافت كه او 
اگر امروز هم بود، بيش از آن زمانه زبان سرخش را به   كار 
مي   گرفت� جالل آل   احمد اما نزد بسياري از نويسندگان 
و يا روشنفكران به مثابه يك مكتب است؛ يك   بار ابراهيم 
گلستان - نويسنده و فيلمساز ايراني ساكن لندن كه در 
روزگار جالل معروف بود به روشنفكر نفتي و كنايه از آن 
داشت كه با شــركت نفت همكاري مي   كرد - به طعنه و 
تمسخر درباره جالل  آل احمد گفته بود: »فكر مي   كند در 

مركز دنياست��� �« 

مصادره مصادره گر
درباره جالل آل احمد كه زود از دنيا رفت
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جالل آل احمد شــخصيتي چندوجهي است؛ هم سلوك سياسي و 
حزبي دارد و هم منش نويسندگي. رفتار روزنامه   نگارانه او نيز قابل تامل 
مي   نمايد؛ با اينها او هم مانند بسياري از مردمان اين سده بيش از آن 
كه بداند »چه مي   خواهد«، باور داشت كه »چه نمي   خواهد«؛ و شايد 
همه از اين شاخ به آن شاخ شدن   هايش حاصل همين باشد. شخصيت 
اثرگذار او موجب شده از او زياد بگويند و بنويسند؛ هم در تكثير نثرش 
و نيز در باب آرا و عقايدش. هرچه هست او با زود رفتنش كار ديگران 
را براي قضاوت   هايشان راحت كرد؛ چه آن كه بود ديگر توان اين همه 
مصادره نداشتند. جالل آل   احمد چند ويژگي داشت كه شايد برخي 

ديگر يك يا دو از آن داشتند اما مجموع آنها فقط در او جمع بود. 
جالل آل احمد درباره هر موضوعي مي   نوشت. خودش در يك مصاحبه 
طوالني با چند روزنامه   نگار و منتقد مطرح در شب قبل از عزيمتش 
به حج كه با عنوان »يك گفت   وگوي دراز« در »ارزيابي شتابزده«    اش 
به چاپ رسيده در جواب آيدين آغداشلو كه پرسيده: »... اصوال يك 
تخصص رو دنبال مي  كنيد يا در هر مــوردي كه دلتون بخواد مقاله 
مي   نويســيد؟« گفته اســت: »من در هر موردي كه به خودم بتونم 
اجازه اظهار راي بدم، مقاله مي   نويسم.« و بعد براي دليل اين كار خود، 
آغداشلو را به نوشته   اي از سارتر ارجاع داده و گفته: »اين بابا حرفش 
اينه كه ميگه وقتي نويسنده به قول شما شناخته شد و ازش پذيرفتند 
كه چيز بنويسه، به محض اينكه در مورد مسئله معيني سكوت كرد، 
شما كه خواننده   ايد حق داريد يقه   اش رو بگيريد و بگيد چرا در اين 
مورد ســكوت كردي؟ ... يعني كه تو در فالن مورد مي   نويسي چرا 
در فالن مورد ديگر نمي   نويســي؟ بايد بنويسه. حتي در مسائلي كه 
تخصصش نيست. چون ماشــين در زمان من مسائل رو به صورتي 
درآورده كه براي ديدنش هيچ نوع تخصصي الزم نيست؛ حتي براي 
نقاشي؛ حتي براي فيلم. براي مســائل دقيق. مزقون - موسيقي... 
موسيقي   دونم اصال نيســتم اما »ريم بارام بام« رو كه مي   تونم ضرب 

بگيرم...«. 
لحــن »تهرونــي« جــالل، در قلمــش نيز جــاري بــود. غير از 
شكســته   نويس   هايش، كنايه   هاي تند و نيش قلم او از همين »بچه 
تهروني«    اش مي   تراويد. در هر موضوعي كه مي   نوشــت، بدا به   حال 
آن كه با او چپ مي   افتاد يا كارش را نمي   پسنديد. در همان گفت   وگو، 
و در مقاله   اي ديگر در همان كتاب، نويســنده »شوهر آهوخانم« را 
مورد تفقد قرار مي   دهد؛ تازه اين درحالي اســت كه آن را پسنديده؛ 
»...نويسنده   اش بعد يا درخواهد موند يا خواهد تركيد. يك كدوم از 
اين دوتا. بخصوص كه خيلي هم باد توي بوقش كردند... كتاب بسيار 
خوبي هم هست ولي الزم بود اين بابا كتاب رو بده دست يك آدمي 
500 صفحه اين كتاب رو وردارند...« يــا در جاي ديگر، از ماجرايي 
گفته كه »... ده - يازده صفحه   اي نوشــتم و پيرمرد )جمالزاده( رو 
سخت آزردم. پشيمون بعد نشدم البته.« با اين همه بر خودش بيش 
از ديگران سخت مي گرفت و شالق نقدش تن خودش را بارها نواخت؛ 

نمونه   اش »يك چاه و دو چاله« يا حتي »سنگي بر گوري«. 
جالل، خلق و منش آزادگي داشت. در هر جامه   اي كه بود از آن نمد 
براي خودش كاله نمي   دوخت. نزديك شدن به قدرت هرگز برايش 
لطفي نداشــت. در برو   بروي جبهه ملي وقتي قرار شد به ناز شست 
حمايت از دولت، بروند خانه مصدق و اعضاي كميته مركزي حزب 
زحمتكشان نيروي سوم هول مي   زدند، به خيابان كاخ كه رسيدند، 
سيد قزويني )اصغر سيدجوادي( را كشيدند كنار كه »حالش را داري 
به جاي اين مراسم برويم جاي ديگر؟« و دو نفري به جاي خانه مصدق 

راهي جاي ديگري در خيابان كاخ شدند. 
»مي    دونيد حضرت، شما جوونيد، مي   رسيد به سن ما. توي اين واليت 
و شرايط كار، آدم صاحب قلم رو ســر يك دو راهي ميذارن. سر يك 
دو راهي كه يك راهش به نيماست و يك راهش به خانلري. يكيش 
به فضاحت رفاه زندگي و ته چاه ويل قدرته، و يكيش ته چاه انزواي 
ســكوت. من نمي   خوام هيچكدوم از اين دوتا باشــم... اين دو راهه 
رو همه جوونا بايد متوجهش باشــند. يعني يا خرت مي   كنند؛ سوار 
قدرتت مي   كنند؛ آن وقت عقابت مياد زاغ ميشــه، يا نيما رو چنان 
بهش سخت مي   گيرند كه حقير ميشه.« )بخشي ديگر از همان يك 

گفت   وگوي دراز( 
دركنار اينها، جالل مصادره   گر هم بود. اتفاقات را به ســود جرياني 
كه طرفدارش بود، مي   چرخاند. شهيدســازي مي   كــرد تا به نتيجه 
دلخواهش برسد كه اغلب هم رسيد؛ ولي خودش هم در همين كوزه 
افتاد. خط عوض     كردن   هايش به دهان آنها كه ساليان بعد او را به نفع 
خود مصادره كردند، مزه داد و از او تنديسي تراشيدند كه اگر خود بود 
و مي   ديد، شايد آن را با همه توانش مي   شكست. بخت يار آنها بود كه 
جالل زود رفت و نماند كه اگر بود و مي   ماند، بدجور بر مصادره   گران 

امروزش مي   تاخت؛ بدجور! 

 نويسنده اي يگانه 
با عصيان   هاي ادبي و سياسي  



جالل بين سال   هاي مياني دهه30و ابتداي دهه40 سفرهاي متعددي 
به نقاط مختلف ايران داشت. اين سفرها منجر به خلق سفرنامه   هايي 
مثل »تات   نشــين   هاي بلوك زهرا«، »اورازان« و »خارك در يتيم 
خليج   فارس« شد. نوشته هاي جالل موجب شد وزير فرهنگ كابينه 
اميني به او و عبدالحسين نوايي )تاريخ نگار و زبان شناس(، غالمرضا 
سميعي )محقق عرفان و فلسفه( و ناصر نيرمحمدي )روزنامه نگار( 
ماموريت دهد تا نســبت به جمع   آوري اطالعات دربــاره مبارزه با 

بي   سوادي در شهرستان   ها و دهستان   ها اقدام كنند. )سند يك( 
از سوي ديگر جالل آل   احمد مســافرت   هاي بي   شماري به خارج از 
كشور داشت كه شرح آنها در كتاب   هاي »سفر به فرنگ«، »سفرنامه 

روس«، »سفر به آمريكا« و »سفر به واليت عزرائيل« آمده است. در 
يكي از اسناد، رايزن فرهنگي ايران در آلمان از سفر جالل آل   احمد 
به اين كشور و ديدار با دانشجويان ايراني گزارشي به مركز مي دهد. 
اين سفر همان اســت كه جالل به دعوت يونسكو به اروپا رفت و در 
سفر به فرنگ هم بخش   هاي مهمي از ديدارهايش را بيان كرده است. 

)سند دو( 
درباره مســافرت   هاي جالل يك ادعاي جالب در ســال   هاي اخير 
مطرح شده است. سيدحســين نصر از متفكران فلسفه و عرفان كه 
در رژيم پهلوي صاحب منصب و رئيس دفتر فرح ديبا بود در كتاب 
»خاطرات خود«، مدعي اســت كه كتاب »غربزدگــي« را او براي 

جالل آل   احمد نوشته است؛ »جالل آل   احمد با من دوست بود، اين 
غرب   زدگي معروف، نخستين مقاله   اش را من برايش درخانه مان در 
بوستون نوشتم؛ يعني انگليسي كه بلدنبود، باهم صحبت كرديم و 
من برايش نوشتم و در دانشــگاه هاروارد ارائه كرد و شد پايه همين 
كتاب.« نكته مهم اينجاست كه نگارش غربزدگي در سال1340 به 
پايان رسيده و درمهرماه سال1341 انتشار يافته است، درحالي   كه 
مرحوم جالل آل   احمد در تابستان1344 به آمريكا سفر و در دانشگاه 
هاروارد مقاله   اي ارائه كرد. از سوي ديگر غربزدگي از همان ابتدا مورد 
تعيقب و جمع   آوري ساواك و رژيم پهلوي قرار گرفت و اساسا در گروه 

كتاب   هاي ممنوعه بود.

مأموريت جالل

سند
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ديگران چه در تأييد و تكذيب جالل آل   احمد مطالب 
فراوان منتشر كرده   اند. اما مي   خواهم از زبان شما كه 
كتاب مجزايي هم درباره او نوشته   ايد، بيشتر بشنويم. 

آيا جالل آل   احمد را ديده بوديد؟
بله. از نزديك با او آشــنا بودم و به همين دليــل و ارتباطي كه با 
بسياري از نويسندگان داشته و دارم آنها را در يك كالم »مظلوم« 
مي   بينم. فرض بفرماييد، با ابراهيم گلستان هم   صحبت نشده بودم 
و دورادور چندبار او را ديده بودم اما 3-2 سال پايان عمر جالل، با او 

معاشرت زيادي داشتم. با هم بحث و گفت   وگو مي   كرديم.

جالل را كجا مي   ديديد؟ 
روزهاي دوشنبه از كافه فيروز به همراه سيمين دانشور به منزل 
آل   احمــد مي   رفتيم. روزهــاي جمعه هم هر 3 بــه كوهنوردي 
مي   رفتيم. شــايد بيش از چند صد ســاعت با هم دو نفري بحث 
مي كرديم. االن افســوس مي   خــورم كه    اي كاش صــداي او و 
گفت   وگوهايمــان را همان زمان ضبط مي   كــردم. بحث   های ما 
با او و نقد و نظرهايمان 3-2 ســال ادامه داشــت. جالل برخي 

از حرف هايش را شــفاهي مي   گفت و در كتــاب و مقاله   هايش 
نمي   نوشت.

كمي از شخصيت آل   احمد برايمان بگوييد تا سپس 
به جايگاه او در ادبيات داستاني بپردازيم. طي ساليان 
آشنايي با او، آل   احمد را چگونه دوستي يافتيد؟ چه 

ويژگي   ها و سجاياي برجسته و ممتازي داشت؟
خيلي پردل بود. با نگاهي به جريان روشنفكري در ايران به سادگي 
مي   توان دريافت كه بسياري از روشنفكران ما وقتي خطري نيست، 
شعار مي   دهند اما هنگامي كه خطري آنها را تهديد مي   كند، راه 
گريز پيش مي   گيرند. آل   احمد چنين نبود. كوشــا و پركار بود. 
وقتي به شــيراز آمد، در همان چند روز محدود از من خواســت 
تا نويسندگان شيراز را به او معرفي كنم. وقتي از اماكن تاريخي 
ديدن مي   كرد، جا به جا يادداشت برمي   داشت. كتيبه   هايي را كه 
مي   ديد، با قلم خود در دفترچه يادداشتش ثبت مي   كرد. نديدم كه 
يك لحظه بيكار باشد. وي قدري عجول هم بود. اغلب كارهايش 
را شــتابزده پيش مي   برد. عنوان يكي از مجموعه مقاالت او هم 
»ارزيابي شتابزده« است. صبر و قرار نداشت و از سوي ديگر صريح 
به   نظر مي   رسيد. اگر مطلبي را مي   خواست عنوان كند، به صراحت 
مي   گفت. به هيچ وجه اهل پنهان كاري نبود. در يك كالم، پشتكار 
داشت و نترس بود و از اين نظر كساني كه به او نزديك مي   شدند، 
با وجود اختالف نظرهاي ممكن، سريع مي   توانستند با او صميمي 
شوند. گرچه بين غالمحسين ساعدي و جالل اختالف نظر وجود 
داشت اما كساني كه به آل   احمد نزديك مي   شدند، به او عالقه پيدا 
مي   كردند. خونگرم و دهان گرم و خوش ســخن بود. حرف   هاي 

فشرده و با معني مي   زد. ساعدي هم او را دوست مي   داشت.

مهم   ترين داستانش به   نظر شما كدام اثر است؟
به   نظرم نفرين زمين، مهم   ترين كار اوست. تعدادي مقاله نوشته و 
ترجمه كرده. عالوه بر اينها، شماري سفرنامه نيز در كارنامه كاري 
خود دارد. سفرنامه آمريكا، روسيه، خسي در ميقات، سفر به واليت 

عزرائيل كه منظورش همان اسرائيل است.

 مصطفي شوقي  ..........................................................................

كتاب   هاي جالل آل   احمد بيش از اينكه يك نثر يا داستان ادبي باشد نزد 
مسئوالن امنيتي و حتي وزارت فرهنگ و هنر يك عامل مخرب محسوب 
مي   شــد؛ به همين دليل از ابتداي دهه40 كه او بي   پروا   تر مقاله و كتاب 
مي نوشت زيرنظر قرار گرفت. در يكي از اسناد جالبي كه براي نخستين 
بار در همشهري سنگ و الماس منتشر مي   شود، وزارت فرهنگ و هنر در 
نامه   اي به شهرباني كل كشور مي   نويسد كه كتاب »خسي در ميقات« جدا 
از اينكه برخالف اصول و روش   هاي اداري مجوز ندارد از نظر محتوايي نيز 
جزو كتاب   هاي ضاله و مخالف مذهب تشيع محسوب مي   شود. خسي در 
ميقات، سفرنامه جالل آل   احمد به حج است كه حدود 40سالگي آن را 
نوشته. او در اين سفرنامه، نگاهي شــاعرانه دارد و توصيفاتي بي   نظير و 
بي   بديل و حتي خارج از روش   هاي مرسوم موجود تا آن زمان و حتي تا به 

امروز، از موضوع حج ارائه مي   دهد. متنش همان متن جالل است كه تند 
و آهنگين و در عين حال خوش خوان است. خسي در ميقات گرچه در 
روزگار پهلوي به   عنوان كتابي ضاله و مخالف مذهب شيعه از كتابفروشي   ها 
و چاپخانه جمع   آوري شد )سند يك( اما پس از انقالب اسالمي و برقراري 
حكومتي ديني، بارها و بارها انتشار يافته و حتي بسياري از كساني كه به 
حج مشرف مي شوند، پيش از اين سفر معنوي اين كتاب را هم مي   خوانند. 
اين هم از عجايب تاريخ اســت كه كتاب در حكومتــي غيرديني، ضاله 
تشخيص داده شــده و در حكومتي ديني ترويج مي   شود و بارها انتشار 

مي يابد.
داستان جالل و اداره نگارش يا همان سانسور وزارت فرهنگ و هنر 
و گاه ساواك كه طرف مشورت خوانده مي   شود حتي بعد از مرگش 
هم ادامه دارد. يكي ديگر از كتاب   هاي نوشته جالل با عنوان »نفرين 
زمين« همواره مورد تعقيب و جمع   آوري ساواك، شهرباني و وزارت 

فرهنگ و هنر قرار داشت به   صورتي كه در اسناد موجود نام اين كتاب 
در كنار بسياري از آثار جمع   آوري شده ديگر ازجمله آثار خود جالل 
آل   احمد قرار مي گيرد. در يكي از اسناد، شهرباني از جمع   آوري كتاب 
نفرين زمين و خســي در ميقات از كتابفروشي   هاي خيابان شاه   آباد 
)خيابان جمهوري اسالمي فعلي( مي   گويد. )سند دوم( رمان نفرين 
زمين، درباره معلمي اســت كه به روستايي فرســتاده مي شود و او 
آنجا با مشكالت مردم روســتا در ملك و زمين داري و روابط خاصي 
كه ايجاد شده آشنا مي شود. جالل در اين كتاب به نقد صريح و تند 
اصالحات ارضي شاه مي   پردازد كه در آن سال   هاي مياني دهه40 اثرات 
مخربش رفته رفته خودي نشان مي   داد. اين كتاب براي مسئوالن و 
امراي امنيتي پهلوي بسيار گران آمده بود. عمده آثار جالل آل   احمد در 
همه سال   ها حتي بعد از مرگ او نيز به   عنوان كتاب ضاله يا جمع   آوري و 

يا اينكه با سانسور مواجه مي   شد. )سندهاي سه و چهار( 

كتاب ضالّه 
اسنادي از توقيف كتاب   هاي 

جالل آل احمد كه براي نخستين   بار 
منتشر مي   شود

 فرشاد شيرزادي ....................................................................

عبدالعلي دستغيب، منتقد پيشكسوت و سرآمد ايران، 
آثار بسياري از نويسندگان شاخص يكصد ساله ادبيات 
داســتاني كشــورمان را در كتاب   هاي مجزا نقد كرده 
است. شايد كسي را در ايران، به اندازه او شايسته ندانيم 
كه درباره جالل آل احمد ســخن بگويد؛ آن هم درباره 
نويســنده   اي كه برآمده از جريان چپ دوران خود بود 
و مخالفتش را بــا محمدرضا پهلوي، چــه در مقاله   ها، 
سفرنامه   ها و چه داســتان   هاي كوتاه و بلندش با صداي 
رسا، عنوان مي   كرد. به زعم دستغيب البته شاخص   ترين 
آثار آل احمد، سفرنامه   هاي اوست كه در تاريخ نثرنويسي 
ايران باقي مي   ماند. گفت   وگوي ما را با اين پيشكســوت 

ادبيات، نقد و فلسفه از دست ندهيد.

»پردل« بود
عبدالعلي دستغيب، منتقد و مترجم، درباره جهان نوشته   هاي جالل آل   احمد مي   گويد
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خانه جالل آل   احمد در بن   بســت ارض، 
در كوچه رهبري خيابان دزاشــيب قرار 
دارد؛ خانــه   اي كه جــالل در زماني كه 
سيمين دانشور براي تحصيل در آمريكا 
بود نقشه   اش را خود كشيد و ساخت. اين 
خانه سال   ها محل گردآمدن نويسندگان 
بسياري بود و تا زمان مرگ جالل، محل 
زندگي جالل و سيمين بود. بعد از مرگ 
جالل هم سيمين دانشور به   تنهايي در آن 

زندگي مي كرد.

خانه جالل

سند

2و3صفحـــــــههاي

آيت اهلل ســيداحمد حســيني طالقاني، از علماي بزرگ 
و طراز اول تهران بــود كه در دهه   هاي نخســت قرن در 
ميانه سياســت ايران قرار نداشت گرچه از نظر علمي از 
درجه بااليي برخوردار بود اما در همان مسجد خود در 
منطقه پامنار اقامه نماز مي   كرد. مشهور است ميان 
او و آيت   اهلل ميرزامحمدعلي شــاه   آبادي )از عرفاي 
بزرگ قرن و استاد اخالق و عرفان امام خميني( و 
ســيدمحمدبحرالعلوم قزويني ميثاق نامه   اي براي 
صيانت از دين محمدي وجود داشت. اين عالم بزرگوار، 
پدر جالل آل   احمد است. جالل در خانواده   اي روحاني و مذهبي متولد 
شد و به همين دليل بعد از آنكه از تحصيل حوزوي در نجف سرباز 
زد، مخفيانه به دانشسراي عالي رفت و پس از آنكه با سيمين دانشور 
ازدواج كرد به   طور كلي از طرف پدر طرد شد. او برخالف پدرش كه با 
سياست ميانه   اي نداشت در كشاكش سياست ايران در گشت و    گذار 

بود. يكي از برادران جالل آل احمد، سيدمحمدتقي بود كه سال   ها 
در حوزه علميه نجف به تحصيل پرداخت و پس از تكميل تحصيل 
به نمايندگي از سوي مراجع وقت، آيت اهلل سيدابوالحسن اصفهاني 
و آيت اهلل بروجردي، جهت ارشاد و هدايت شيعيان حجاز به مدينه 
اعزام شد. او در مدت اقامتش در مدينه خدمات ارزنده   اي به مكتب 
اهل بيت عليهم   السالم و پشتيباني شيعيان مظلوم آن ديار كرد، اما 
سرانجام آتش خشم و كينه وهابيان دامنگير اين سيدعالم و مهاجر 
مظلوم شد و او را مسموم و شهيدكردند. جالل آل   احمد در سفرنامه 

»خسي در ميقات«، به اين واقعه اشاره مي   كند.
سيداحمد حســيني طالقاني از دوســتان امام خميني )ره( بود و پس 
از درگذشــت او، امام در قم مجلس ترحيمي برگزار كرد كه بســياري 
مي   گويند ديدار ميان جالل آل   احمد و امام خميني و ماجراي خواندن 
كتاب »غربزدگي« توسط امام در اين روز رخ داده است. جالل آل   احمد با 

آيت   اهلل طالقاني هم نسبت داشت.

پسر مثل پدر نشد

انشعابي
نگاهي به فعاليت هاي جالل آل احمد در حزب توده ايران

جالل آل   احمد در سال   هاي پرآشوب دهه20، زماني كه نويسنده   اي جوان و بسيار 
مستعد بود، جذب حزب توده ايران شد. او خيلي زود در كميته ايالتي حزب توده 
مراتب ترقي را پيش برد و در چندين نشــريه و ارگان مطبوعاتي حزب به   عنوان 
سردبير و گرداننده فعاليت مي   كرد. در آن سال   ها با احسان طبري به   عنوان متفكر 
حزب همراه بود و در نوشتن مقاالت تئوريك به او كمك مي   كرد. به همين دليل 
از اميدهاي اصلي جريان ترقي خواه و روشنفكري حزب مطرح بود. اما در ماجراي 
غائله آذربايجان كه حزب توده مجبور شد اوامر برادر بزرگ   تر در مسكو را گوش 
كند او به همراه خليل ملكي از ديگر روشــنفكران حزبي و از زندانيان 53نفر كه 
در زندان   هاي رضاشاهي به سر برده بودند، انشعاب كردند. نورالدين كيانوري در 
خاطراتش مي   گويد كه آنها فكر نمي   كردند كه شوروي اين حركت را تقبيح كند 

و پس از اينكه راديو مســكو انشــعاب را محكوم كرد، وضعيت خاصي پديد آمد؛ 
عده   اي بازگشتند اما گروهي مانند خليل ملكي و جالل آل   احمد ماندند و اندكي 
بعد با مظفر بقايي و حزب زحمتكشان ائتالف كردند. داستان حزب زحمتكشان 
و خليل ملكي و جالل آل   احمد از درس   هاي عبرت آموز تاريخ روشــنفكري ايران 
است. بعد از اختالفي كه ميان آنها با دار و دسته بقايي بر سر دكتر محمد مصدق 
پيش آمد، گروهي از چماقداران بقايي به آنها حملــه و جالل و ملكي را از كلوپ 
حزب بيرون كردند. ملكي، نيروي سوم را تشكيل داد و جالل نيز در كنار او ماند تا 
اينكه رفته رفته از سياست حزبي كناره   گيري كرد. اين عكس مربوط به زماني است 
كه جالل آل   احمد هنوز در حزب توده بود. در اين تصوير نيما يوشيج و گروهي از 

جوانان حزبي نيز ديده مي   شوند.

جالل و اقوام 
جالل آل   احمد در سفرهاي داخلي به شكل 
مردم آن ديــار در مي   آمد. شــايد در كنار 
سبك نويســندگي و نثر تند و تيزش اين 
بهترين نزديكي با اقوام ايراني بود كه تركيب 
آن، اثر جالبي را به يادگار گذاشــته است. 
سفرنامه   هاي جالل از بهترين آثار او هستند 
و در نوع خود نخستين آثاري از اين دست كه 
نويسنده به اليه   هاي زيرين جامعه رفته و با 
نزديكي به مردم روايت منحصر به فردي را 

ارائه مي   دهد.

در كنار ترجمه از فرانسه، او مرتب نقد مي   كرد. نقدهاي 
او از چه عياري برخوردار است؟

نقدهايي درباره نيما و اخوان نوشته كه اولي نامش »پيرمرد چشم 
ما بود« است. اين مقاله هنوز خواندني است. وقتي بر آثار هدايت 

و جمالزاده و ديگران هم نقد مي   نوشت، سنگ تمام مي   گذاشت.

داستان   ها و رمان   هاي او در ادبيات داستاني يكصد ساله 
ايران، از نگاه نقادانه شما چه جايگاهي دارد؟

از نظر من داســتان نويس نبــود. داســتان   هاي او صرفاً صورت 
داستان   نويسي دارد. در ايران و در مقايسه با جالل، صادق چوبك 
را داريم كه با همان مجموعه نخســتش در قامت داستان   نويسي 
طراز اول ظاهر مي   شود. او البته به ســبك نويسندگان آمريكايي 
داستان مي   نوشــت. پيش از جالل آل   احمد نويسندگاني را داريم 
مانند بزرگ علوي كه »چمدان« را در زمان رضاشاه و سال1313 
چاپ مي   كند. همين نويســنده »چشــم هايش« را نوشته است. 
صادق هدايت را داريم كه »بوف كور« و »توپ مرواريد« را نوشته 
اســت. بزرگ علوي در داستان چمدان، داســتان نويس است اما 
در آثــار آخرش ماننــد »موريانه    ها«، »روايت« و »ســاالري    ها« 
داستان   نويس نيست و در مجموع داستان   نويس ضعيفي به   حساب 
مي   آيد. صادق چوبك، داســتان نويس قدرتمندي است اما پس 
از »تنگسير« و »ســنگ صبور« افول مي   كند. آل   احمد داستان و 
رمان را نمي   شــناخت. اين خصيصه البته صرفاً مختص او نيست. 
به فرض محمود دولت آبادي نيز نمي   داند رمان چيســت و آنچه 
نوشته و بسياري از كســاني كه راجع به دهات داستان نوشته   اند، 
داستان نويس نبوده   اند. ازجمله »كليدر« دولت آبادي كه زماني بازار 
هم داشت، امروز مخاطب ندارد. جمله نويسندگان ما غير از چند نفر، 
فكر مي   كردند كه وظيفه داستان نويسي، مبارزه با حكومت شاه است 
و بايد در داستان، انقالب و شورش درست كرد. در رمان كليدر، ايلي 
چند نفري انقالب مي   كنند؛ البته به   عنوان منتقد ادبيات داستاني 
ايران هنوز هم نمي   دانم كه ما تا چه زماني به اين روش نادانســته 
و نافهميــده ادامه خواهيم داد و نمي   خواهيم بدانيم كه فلســفه، 
مدرنيته، جامعه و انقالب چيست و رمان نويسي و داستان نويسي 
قاعده دارد و هر كســي نمي   تواند داســتان نويس شود. هنوز هم 
مي   بينم مثال كسي داستان مي نويســد و مي   خواهد اداي جيمز 
جويس را درآورد. آل   احمد تخصصي در هنر داستان نويسي نداشت.

داستان   هاي كوتاهش چطور؟ رمان »مدير مدرسه« كه 
برخاسته از تجربه   هاي شخصي او در كسوت معلمي 

بود، چطور؟
مدير مدرســه، يك داستان كوتاه اســت. معلمي وارد مدرسه   اي 
مي   شود و مدير مي   شود و درمي يابد كه در اين مدرسه فساد رواج 
دارد. نمي   تواند مبــارزه كند، بنابراين اســتعفا مي   كند. خودتان 
بفرماييد كه اين شد داستان؟ يا در »نفرين زمين«، زن مالكي وجود 
دارد كه سخنان ماركسيستي مي   زند. همان   طور كه گفتم نمونه اين 

تجربه   ها در تاريخ يكصدساله داستان   نويسي ما زياد است.
دولت آبادي براي نوشــتن كليدر رمان »دن آرام« را جلو رويش 
گذاشته و از آن گرته برداري كرده. بايد گفت كه خود شولوخوف 
چه تحفه   اي اســت كه كپي ايراني   اش چه باشد. خود شولوخوف 
در دن آرام كه احمد شاملو آن را ترجمه كرده، از نظر صحنه   سازي    
و شــخصيت پردازي، به ميزان قابل مالحظه   اي، تحت   تأثير لئون 
تولستوي اســت. بگذريم... آل   احمد داســتان   نويس نبود و مقاله 
مي   نوشــت. مقاله   هاي انتقادي   اش خوب بود. نثرش هم همانطور 
كه خودش گفته، نثري فشرده، تلگرافي و مقطع است. در ادبيات 
عرفاني مان هم نظيرش را داريم اما آل   احمد اين طرز نثرنويسي را از 
سيمين و كامو گرفته است. در مورد مقاله   هايش هم البته بايد گفت 
از نظر انتقادي، او انتقاد ادبي بلد نبود. بيشتر انتقاد سياسي مي كرد 
و چون در حزب توده، كار كرده و مقام خوبي هم به   دست آورده بود 
و بعدها انشــعاب كرد، اين حالت مبارزه جويانه و مخالفت آميز را 
همانطور كه خودش هم مي   گويد و در جايي عنوان مي   كند چنين 
مي نويسد: »من از آن حزب ياد گرفتم«. در عين حال اين مي   تواند 
از تربيت خانوادگي او نيز سرچشمه گرفته باشد. اشتراك   هايي در 
اين زمينه هست. آل   احمد به   عنوان داستان نويس، امروز اعتباري 
ندارد. همچنان كه دولت   آبادي، احمد محمــود و نادر ابراهيمي 
اعتباري ندارنــد. اينها در حقيقت نويســندگان دوره   اي بوده   اند. 
وقتي داستان   هاي نخستين احمد محمود را مي   خوانيد درخواهيد 

يافت كه نوشته   هايش فقرنگاري است و داستان به شمار نمي   رود. 
آنها براي مخالفت با رژيم شاه اين كتاب   ها را مي   نوشتند و تا مدتي 
هم خريدار و خواننده داشت و فاقد هرگونه اسلوب داستان   نويسي، 
شخصيت پردازي و آنچه به   عنوان اسكلت داستان مي   شناسيم كه 
به آن مي   گويند »پالت«، است. در فارســي اين واژه را »پيرنگ« 
ترجمه كرده   اند. اســكلت داستاني اين نويســندگان در بهترين 
حالت مصنوعي است. ساالري ها و موريانه بزرگ علوي، »درخت 
انجير معابد« احمد محمود و كليدر و »روزگار سپري شده مردم 

سالخورده« دولت آبادي داستان نيست. فضايي هم ايجاد نشد كه 
كسي درباره اين آثار نقد بنويسد؛ چرا كه در پايان دوره پهلوي 

فضايي به   وجود آمد كه اين آثار خريدار داشت اما هم   اكنون 
كســي ســراغ چنين آثاري را نمي   گيرد. تأكيد دارم كه 

آل   احمد داســتان نويس نبود و انتقادهاي ادبي   اش هم 
بيشتر ايدئولوژيك بود. او به ساختمان داستان و شعر 
توجه نداشت. يكي از نمونه   هاي كارهايش نقدي است 
كه بر آثار جمالزاده نوشته است. خواندني است اما 
نكته   اي به   دست شما نمي   دهد. آل   احمد به   عنوان 
يك مبارز سياســي كه مخالف حكومت شاه بود و 
مدتي هم در حزب توده مبارزه مي   كرد، چه چيزي 
دارد كه به ما و به نسل بعد بدهد؟ در كتاب   هايي كه 
درباره آل   احمد نوشته   ام در يك كالم اشاره كرده   ام 
كه آل   احمد نويســنده تواناي ســفرنامه است. او 
وقتي گل مي   كند كه سفرنامه مي   نويسد. وقتي 
سفرنامه   هايش را مي   خوانيد از موفقيت   هاي هنري 
آل   احمد كيف مي   كنيد. البته نه آنطور كه ناباكوف 
گفته؛ يعني به فرض كليدر را بخوانيد و با هم در 
بيفتيد يا درخت انجير معابد را بخوانيد و بخواهيد 
در مبارزات شــركت كنيد. ناباكــوف مي   گويد: 
شــما فقط بايد در ســتون فقرات تان لرزشي 
احســاس كنيد. در اينجا مي   توانيم در مقام 
مقايسه بگوييم كه شما وقتي »آناكارنينا« را 
مي   خوانيد لذت مي   بريد. همه آثار هنري از 
شاهنامه فردوسي گرفته تا مولوي و جويس 
و رومن گاري و وولف يك هســته مركزي 
هنري دارند. در حقيقت يك دروغ است كه 

هنرمند مي   گويد و راست از آب درمي   آيد؛ يعني 
مخاطب پي مي   برد كه واقعيتي بود، درون واقعيت 

آشنا همان ناآشنا بود. آل   احمد به   عنوان يك تئوريسين 
سياسي، با نگاهش امروز كهنه شــده. امروز كسي اين حرف   ها را 
نمي   زند و غرب   زدگي معنايي ندارد. اوايل مشروطه و تا مدتي تا زمان 
سقوط اتحاد جماهير شــوروي اينگونه انديشه   ها مد بود اما امروز 
ديگر چه   كسي به فكر انقالب كمونيستي و اين حرف   هاست. انقالب 
اكتبر كه انقالب نيست. انقالب چين كه انقالب نيست. آن حرف   ها 
با سقوط شوروي از بين رفت. اين حرف   ها شايد در كشورهاي خيلي 
عقب مانده و قبايل دوره زراعتي و صحرانشيني كه مي   خواهند ضربه 

بزنند و انتقام بگيرند، خريدار داشته باشد.
در دوره مدرنيته همانطور كه شــما پوشاكتان، وسيله سفر و طرز 
غذاخوردنتان عوض شده، شيوه مبارزه هم عوض مي   شود. ديگر 
كسي تفنگ دست نمي   گيرد و فرض بفرماييد به كاخ سفيد برود تا 
رئيس   جمهور آمريكا را بكشد تا كار درست شود چون با اين اقدام   ها 
كه كار درست نمي   شود. اگر مي   خواست درست شود، در انقالب 
روسيه درست مي   شد كه 4سال جنگ داخلي رخ داد و در جنگ 
دوم جهاني هم حدود 20ميليون تلفات دادند. دستگاه حكومت 
پهلوي امروز از بين رفته و شــاه هم مرده اســت. بنابراين آنچه از 
آل   احمد باقي مي   ماند، مالحظات انتقادي و صراحت اوســت. در 
فعاليت   هاي اجتماعي آل   احمد مي   توان اين نكات را برشــمرد كه 
مي   گويد ما روشنفكران دور هم جمع مي   شــديم و مثال از هويدا 
بدگويي مي   كرديم. آنچه از آل   احمد مي   ماند، ســفرنامه   اش است. 
اگر كسي سفرنامه آمريكاي او را بخواند پي خواهد برد كه او چگونه 
شخصيتي بود و چه انديشه   اي داشت و متوجه مي   شود آنچه درباره 
آل   احمد مي   گويند، غالباً واهي است. همان موقع هم با غربزدگي 
آل   احمد مخالف بودم و ساعت   هاي طوالني در اين   باره با هم صحبت 
مي   كرديم. اگر مخالفم منظورم اين است كه به گمانم شيوه و راهش 
اين نيســت. اين نكته را هم در پايان بگويم كه آل   احمد ازجمله 

ديدار دو ايدئولوگ نويسندگاني بود كه من آنها را خيلي دوست مي   داشتم.
مدتي كوتاه پــس از اين ديدار، جــالل آل   احمد به 
ناگاه درگذشــت. از تصويري كه از اين ديدار وجود 
دارد چهره جالل آل   احمد آشكارا مثل سابق نيست؛ 
ريشي انبوه به هم زده و دستش نيز باندپيچي شده 
اســت. در كنار جالل آل   احمد شخصي ايستاده كه 
از رهبران گروه هاي ماركسيســتي و چريكي ايران 
بود. قطعا جالل از اين مســئله    خبر نداشت اما اين 
جوان، يادآور جواني جالل اســت. در اين تصوير در 
كنار جالل، مصطفي شعاعيان ايستاده كه به   دنبال 
يك چپ مستقل در ايران مي   گشت و با نام مستعار 
»رفيق سرخ« شناخته مي   شد. شعاعيان در ابتداي راه 
مانند جالل نگاهي انتقادي به شوروي و ماركسيسم 
- لنينسيم داشت و جبهه دمكراتيك ملي را تاسيس 
كرد اما پس از ضربات بسيار به اين گروه، مجبور شد 
با سازمان فداييان خلق پيوند بخورد. بيش از 4سال 
به   صورت مخفيانه زندگي كرد تا اينكه در نهايت در 
سال1354در يك تعقيب و گريز، با سيانور خودكشي 
كرد. گفته مي   شــود بهزاد نبوي كه سال   ها در گروه 
او بود و بعدتر به گروه   هاي اســالمي پيوست، براي 
شناسايي جسد او برده شد. مدتي بعد از اين ديدار 
در اسالم كه عكسي از آن هم به يادگار برداشته شده، 
جالل آل   احمد درگذشــت و 6ســال بعد مصطفي 
شعاعيان كه بسياري او را نه يك چريك كه ايدئولوگ 
چپ در ايران مي   نامند، در خيابان اســتخر تهران با 

سيانور خودكشي كرد.

نقشه را خودش كشيد



4صفحــه

تسليت به سيمين

مرگ جــال آل احمد جامعه فرهنگي كشــور را نثر
شوكه كرد. اما در اين ميان شايد تنها فردي از هيأت 
حاكمه كه براي همســرش نامه تسليت فرستاد، 
فرخ رو پارســاي، وزير آموزش وپرورش بود. او در 
نامه   اي به سيمين دانشور كه خود نيز نويسنده   اي 
مهم است، نوشــت كه »درگذشت جال آل   احمد 

نويسنده پرارج و همسرتان را تسليت مي گويم«. 

دو روي يك سكه
تأثير پذيري زوج منحصر به فرد داستان نويس
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جال آل   احمد، خالق »مدير مدرسه« و بسياري داستان   هاي كوتاه و بلند ديگر، 
بي   ترديد يگانه نويسنده جريان ساز معاصر ايراني است. آل   احمد در متن يك زندگي 
»فعال« به لحاظ سياسي و با يك ديدگاه معطوف به اجتماع، منتقد صريح   اللهجه 
سياست دوران خود در رژيم شاه بود كه طبعا به   عنوان يك روشنفكر انديشه ورز 
و صاحب جهان نگري خاص، تأثير مشخص، قدرتمند و جهت دهنده   اي بر نگاه و 
ديدگاه سيمين دانشور داشته است. اين موضوع به هر تقدير از وجه مبارزه جويانه 
جال آل   احمد در جريان روشــنفكري ايراني و در مقاطع مختلف تاريخي، قابل 

استناد است.
اگر نظر همه ســويه نگر به روند رشــد خانم ســيمين دانشــور، به   عنوان يك 
داستان   نويس و رمان نويس معاصر و نيز يك نويسنده جوان و نوپا داشته باشيم، به 
سادگي درخواهيم يافت كه او از زماني كه همسر جال آل   احمد مي   شود، دوش 
به دوش او، همگام و همراه با او در هر زمينه اي فعاليت داشته است. آنها و به   ويژه 
جال آل   احمد، با قلم و نگاه خود تأثير گسترده   اي بر جريان روشنفكري ايراني و 
طيف گسترده   اي از اهالي فرهنگ و مردم گذاشتند. سيمين دانشور نيز، به   ويژه در 
رمان »سووشون« بازتاب تأثيرپذيري فعال خود را از آل   احمد به ما نشان مي   دهد؛ 
رماني كه به هر تقدير درخشش چشمگيری داشت و يكي از رمان   هاي ماندگار و 

درخشان ادبيات داستاني يكصدساله فارسي است.
سيمين دانشــور البته از ديگر ســو، از حيث زبان، تشــخص ويژه خود را دارد و 
در قلمرو داستان نويســي به   طور بارز با آل   احمد متفاوت است و قوي   تر از او در 
اين عرصه ظاهر مي   شــود و به   اصطاح گل مي   كند و چهره مي   شود. اين سخن 
به هيچ وجه منافاتــي با تأثيرش از آل   احمد ندارد؛ هرچند دانشــور به   عنوان يك 
رمان نويس، به لحاظ شــخصيت پردازي، القاي موقعيت و فضاسازي و تسلط بر 
شيوه   ها و عناصر داستان، اســتقال خاص خودش را دارد. در اين مورد مي   توان 
گفت كه شــايد آل   احمد، نتوانســته در داستان   نويسي، مثل ســيمين دانشور 
درخشش داشته باشد و بيشتر مقاله نويس، سفرنامه نويس و منتقد طراز اولي است 
كه كامش در جامعه روشنفكري عصر خود، بسيار نافذ است. اما دانشور در قلمرو 
داستان   نويسي توانسته است خود خويشتن را به   عنوان يك بانوي داستان نويس، 
با انگاره   هاي ذهني ـ زباني زنانه دريابد و به جا آورد و در كار داستان نويسي متبلور 
كند. اما سيمين دانشور از سوي ديگر تا زماني كه جال آل   احمد زنده بود، به   شدت 

تحت   تأثير همسر خود بود و در عرصه داستان نويسي، شكوفا نشد. 
آل   احمد به   عنوان يك نويسنده ايراني تمام عيار، در عرصه زبان، با تكيه بر ادبيات 
كاسيك، به جست وجوي ريشــه   هايش در ادبيات كهن برآمد. با مراجعه   اي به 
سفرنامه ناصرخسرو قبادياني، مي   توان به ســادگي دريافت كه او نثر پوينده و 
ضرباهنگ   دار ناصرخسرو را بســيار خوب به   كار گرفته و امروزي كرده است. با 
تكيه بر همين زبان اســت كه مي   بينيم در عرصه داستان نويسي، به   عنوان يك 

نويسنده روشنفكر، كوچك ترين تأثيري در كاربرد عناصر داستان و همچنين 
خاقيت خويشتن، از نويسندگان غربي نگرفته است و همين نكته، وجه ممتاز و 
مشخص چهره روشنفكري اوست كه وجهي تمام عيار از يك نويسنده شش دانگ 
ايراني را به ما مي   شناساند. شوربختانه جال آل   احمد، زودهنگام رخت به سراي 
باقي بست و بي   گمان اگر مجال بيشتري مي   يافت و زندگي   اش به   طور متعارف 
ادامه داشت، بديهي است كه بيش از آنچه در عمر كوتاهش توانست روند تفكر و 
انديشه   ورزي روشنفكري ايراني را به شكل ملي و ايراني پيش ببرد، مي   توانست 
در اين مسير موفق باشد و تأثيرگذاري   اش يقينا بســيار گسترده   تر و عميق   تر 
مي   بود. اين مهم يك واقعيت محرز است كه با شنيدن نام خانم سيمين دانشور 
به ياد جال آل   احمد مي   افتيم و با ذكر نام آل   احمد، آثار و نام ســيمين دانشور 
در ذهن و جان و انديشه مان تداعي مي   شــود. اين تداعي به   خودي خود بسيار 

پرمعني است.

مواظب باش نكشندت
جال و جمال زاده رابطه چندان خوبي با هم نداشتند

»باعث تأسف است كه تاكنون فرصت زيارت سركار 
دست نداده اســت و البته مي   دانيد كه تقصير اين 
قصور از اين فقير نبوده اســت... اگر بدتان نيايد به 
خرج معلم   هايي كه در »مدير مدرســه« ديديد، در 
كنار درياچه لمان آب خنــك ميل مي   فرموده   ايد... 
عموي من كه يك تاجر بلورفروش است و جواني   اش 
را با شــما گذرانده تعجب مي   كــرد چطور از چنان 
جواني چنين نويســنده   اي درآمــده. كاري ندارم 
اگر عموي من مثا پسر ســيدجمال اصفهاني بود 
كه با تقي   زاده هم   مشــرب مي   شد حاال لوله هنگش 
كمتر از شــما آب بگيرد...«. اين نامه تند و انتقادي 
را جال آل   احمد در ســال1336 بــه جمال   زاده، 
نويسنده ايراني كه ســال   ها بود در سوئيس زندگي 

مي   كرد، نوشت. البته سال   ها بعد در پاييز سال1341 
جال و جمــال   زاده باالخره در همــان خانه كنار 
درياچه لمــان همديگــر را مي   بيننــد. جال در 
كتاب »سفر به فرنگ« شــرح اين ديدار را به همان 
تلخي كه در نامه ســال36 نوشــته، روايت كرده 
است: »بعد آمديم سراميدواري   هايي كه به جوانان 
تحصيل   كرده درفرنگ هست وگپي كه در فان جا 
برايشــان زده و من كه حالي اش كــردم كه اينها 
بزرگ   ترين خطرند، چون بزرگ   ترين بي   ريشه   ها و 
بزرگ ترين بي   ريشگي   ها، از ميان ايشان برخاسته. 
و آن فرمايشات تقي   زاده در تقليد دربست فرنگ كه 
چه قدم اوِل خائنانه   اي بوده و از اين قبيل حكم   ها. و 
نمي   دانم چه چيزهاي ديگر گفتم، كه درآمد: مواظب 

باش نكشندت؛ به همين صراحت. كه گفتم: َسرُخِم 
مي    سامت!« 

گرچه جال و جمــال   زاده رابطه چندان خوبي با 
هم نداشتند، اما سيمين دانشور براي جمال   زاده 
نامه تبريــك عيد فرســتاد و او در پاســخي در 
ســال1346 به يكي از همين نامه ها با طعنه   اي 
به جال نوشــت: »بنا نبود كه ديگر باران لطف و 
عنايت خود را بر من ارادتمند نباريد. حاال شوهر 
نازپرورده   تان با من سر بي   مهري است چه ربطي 
به   كار شــما دارد. او در عوالمي ســير مي   كند كه 
ما را بدانجا راه نيست...« )ســند يك(. در ادامه 
جمال   زاده شعري براي سيمين دانشور فرستاده 

است )سند2(. 

روايت   هايي از كتاب 
خارك، ُدّر يتيم

كتاب »خارك، دّر يتيم خليج   فارس« سفرنامه 
جال آل   احمد به جزيره خارك است. زماني 
او بــه خارك رفته اســت كه در ايــن جزيره 
تاسيســات عظيم نفتي در حال ساخت بوده 
و او بخشي از ماجراي ساخت اين بخش مهم 

اقتصاد نفتي كشور را روايت كرده است. 
با اين حال اين كتاب كه ســال1337 نوشته 
و چاپ شده در سال   هاي بعد با مشكاتي در 
عنوان و متن در اداره نگارش يا همان سانسور 
مواجه شد. در يك نامه دستنويس كه به   نظر 
مي   رســد ارزياب اداره نگارش نوشــته مورد 
سانسور كتاب با ذكر صفحه عنوان شده است 
)سند اول(. اما از همه جالب   تر اينكه كتاب با 
نام اوليه »دّر يتيم خليج« چاپ شــد كه ابتدا 
كســي ايرادي به آن نگرفت اما در سال   هاي 
بعد كه مناقشات بر سر نام خليج   فارس ميان 
ايران و برخي از كشورهاي عربي صورت گرفت 
اين عنوان نيز مورد انتقاد نخست   وزير هويدا و 
اداره امنيت قرار گرفــت. در نامه   اي محرمانه 
از سوي دبير شــوراي امنيت كشور به پهلبد، 
وزير فرهنگ و هنر، از قول هويدا مي   نويســد 
كه نبايــد چنين كتاب   هايي بــا عناويني كه 
مورد سوءاســتفاده برخي از كشورهاي عربي 
قرار مي   گيرد، نشــر پيدا كند. تاريخ اين نامه 
سال2535 شاهنشاهي يا همان 1355شمسي 

است.

نقشه را خودش كشيد
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انتخابــات آمریــكا در ایــن دوره به دلیــل 
سیاست هایی كه ترامپ در قبال ایران اعمال 
كرد و همچنین خروج ترامپ از چارچوب ســنتی در 
روابط ایــران و آمریكا، زمینــه  ای را فراهم كرد تا این 
انتخابات برای ایران از اهمیت بیشتری برخوردار شود؛ 
به عبارت دیگر آنچه در آمریكا اتفاق می افتد، می تواند 
بر بسیاری از مسائل ایران ازجمله رفع تحریم ها اثرگذار 
باشد، بنابراین مهم ترین دلیل حساسیت ایران نسبت 
به انتخابات آمریكا را باید در همین مسائل جست وجو 

كرد.
عالوه بر این، باید بدانیم كه ایران تنها كشوری نیست 
كه با حساســیت خاصــی انتخابات آمریــكا را دنبال 
می كند، این روند در سایر كشــورهای جهان ازجمله 
كشورهای اروپایی و عربی نیز مشهود است. با توجه به 
سیاســت هایی كه ترامپ اتخاذ كرده، مسئله انتخابات 

برای این كشورها نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.
ما در موضوع تحریم شــاهد هســتیم كــه اروپایی ها 
احتمال شكســت ترامپ از بایدن را جدی می دانند و 
به همین خاطر می خواهند فضــای تعلیق تا انتخابات 
ریاست جمهوری آمریكا و مشخص شدن نتایج آن ادامه 
یابد. اگر ترامپ شكست بخورد، آنها خوشحال می شوند 
اما اگر ترامپ پیروز شــود، ممكن است رویكرد و رویه 
آنها هم عوض شود. روسیه و چین فعال از ایران حمایت 
و با خواسته آمریكا مخالفت می كنند. ایستادگی آنها به 
قوت قلبی برای اروپا تبدیل شده است اما آنها هم منتظر  
نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریكا هستند. بنابراین 
باید قبول كنیم كه كشورهای مختلف در جهان چشم 
انتظار نتیجه انتخابات آمریكا هستند و این موضوع تنها 

با ایران و منافعش گره نخورده است.
از سوی دیگر به نظر می رسد كه سیاست خارجی آمریكا 
در یك مقطع حســاس قرار گرفته اســت و پیروزی یا 
شكست ترامپ می تواند اثر جدی بر سیاست خارجی 
این كشور وارد كند؛ در واقع مسئله حضور جهانی آمریكا 
نیز با این انتخابات در هم تنیده شــده است. با توجه به 
اقدامات ترامپ در دوران ریاست جمهوری اش، اكنون 
این سؤال مطرح می شود كه قرار است آمریكا حضورش 
را در پیمان هــای بین المللی ادامه بدهد یا براســاس 
وعده ها و البته عملكرد ترامپ باید انتظار داشــت كه 
آمریكا از پیمان های بین المللی مانند ناتو خارج شــود 

و توافق های جهانی مانند توافق پاریس را كنار بگذارد.
اینكــه چرا ایــن دوره از انتخابــات آمریــكا در میان 
سیاستمداران، تحلیلگران و حتی مردم عادی با جدیت 
بیشتری پیگیری می شــود و دلیل اهمیت باالی این 
دوره از انتخابات آمریكا و حساسیت كشورهای مختلف 

ازجمله ایران به این انتخابات چیست؟ سؤالی است كه 
پاسخ آن را باید در رفتارهای ترامپ جست وجو كرد؛ چرا 
كه روسای جمهور در دوره های گذشته ریاست جمهوری 
آمریكا از دسته دمكرات ها یا جمهوریخواهان بودند و در 
یك چارچوب مشــخص حركت می كردند، در نتیجه 
پیش بینی رفتارشــان كار چندان دشواری نبود. وقتی 
یك جمهوریخواه یا دمكرات به قدرت می رسید، كامال 
عیان بود كه این رئیس جمهور به چه كشــورهایی در 
منطقه تمایل دارد و چه نوع سیاست هایی را در سطح 
جهان دنبــال می كند و چارچوب رفتاری شــان از چه 
بایدها و نبایدهایی پیروی می كنــد اما ترامپ خارج از 
این چارچوب ها حركت كرد و همین شیوه رفتاری او، 
حساسیت ها را دوچندان كرد. از آنجایی كه ترامپ تمام 
چارچوب های جا افتاده سیاست خارجی آمریكا را به هم 
زده، از برخی خطوط قرمز نیز عبور كرده است و با توجه 
به اینكه استفاده  ترامپ از تحریم  ها در سیاست خارجه 
آمریكا سابقه نداشته است، می توان گفت پیچیده شدن 
مسائل به خصوص در روابط ایران و آمریكا ناشی از نوع 
رفتارهایی است كه دولت ترامپ در قبال ایران در پیش 

گرفته است.
در این میان نباید فراموش كرد كه سیاســت رســمی 
كشــورها در مســیر متفاوتی قرار دارد و هیچ مسئول 
كشوری نمی تواند در یك تریبون رسمی اعالم كند كه 
پیروزی یا شكست یك فرد در راستای منافع آن كشور 
قرار دارد، چون در این صورت ممكن است كه در صحنه 
بین المللی متهم به جانبداری از یك فرد خاص شود. به 
همین دلیل ما شاهد هستیم كه در كشورهای مختلف 
ازجمله چین و روسیه اعالم می شود كه روی كارآمدن 
ترامپ یا بایدن بــرای ما تفاوتی نــدارد اما در واقعیت 

اینطور نیست.
ما باید بدانیم كه به دلیل آنكه سیاســت های آمریكا در 
عرصه جهانی با سیاست های دیگر كشورها گره خورده 
است، انتخابات آمریكا در سطح جهانی از اهمیت باالیی 
برخوردار است و بر این اساس با اهمیت بودن انتخابات 
آمریكا تنها به ایران محدود نیست چون شاهد هستیم 
این انتخابات برای كشــورهایی مانند روســیه، چین، 
اســرائیل، عربستان و... نیز مهم اســت. به عنوان مثال 
هم اكنون عربستان چشم انتظار انتخابات آمریكاست، 
چون حضور ترامپ یا بایدن در كاخ سفید برای عربستان 

و حتی شخص بن سلمان اهمیت دارد.
بنابراین با یك نگاه جامع به موضوعات مختلف باید گفت 
كه مسئله انتخابات آمریكا ، نه تنها برای ایران بلكه برای 
بسیاری از كشورهای دنیا و اعضای معاهدات بین المللی 

از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

انتخابات آمریکا 
برای ایران و جهان مهم است

رحمانقهرمانپور
 کارشناس مسائل آمریکا
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هزاردالر200
روسایجمهورسابقآمریکاحقوقینزدیكبه
200هزاردالردرسالمیگیرندکهمعادلحقوق

وزرایشاغلدردولتاینکشوراست.

یکا، منصب 200 ساله یاست جمهوری آمر ر

حكومت جدیــد آمریكا در واقــع، جمهوری بین ایــن ایالت های 
خودمختار بود و در عمل، فدراسیونی متشكل از حكومت/ایالت های 
مستقل آمریكای شمالی. سازوكار الكترال كالج از همین جا می آید؛ 
اینكه آمریكا نه جمهوری شــهروندان كه جمهــوری ایالت های 
تشكیل دهنده آن به حساب می آید و از این رو، در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری، هر ایالتی باید موضع خود را در قبال یكی از نامزدها 
)نامزدی كــه اكثریت آرای مردمی آن ایالت را به دســت می آورد( 
مشخص كند و كل آرای الكترال آن ایالت، به این ترتیب به حساب 

نامزد پیروز گذاشته می شود.
با توجه به این شــرایط و بدیع بودن مفاهیــم و مناصب جدید 
 president حكومت جدید در آمریكای شمالی، به تدریج عنوان
در ایران و دیگر كشورهای خاورمیانه به عنوان رئیس جمهور و مقام 
ریاست جمهوری برگردانده و تثبیت شد. پس از تشكیل آمریكا، 
ژنرال جورج واشنگتن، فرمانده ارتش قاره ای )عنوان مورد استفاده 
برای ارتش استقالل طلبان از بریتانیا( با توجه به جایگاه رهبری و 
تجارب نظامی سیاسی و كاریزمای بسیار، به عنوان رئیس جمهور 
برگزیده شد. هر دوره ریاست،4 سال تعیین شده بود. در پایان 
دومین دوره، واشنگتن اعالم كرد دیگر عهده دار این مقام نخواهد 
شد و از جمله دالیل این اقدام خود را پرهیز از شائبه یا احتمال 
مادام العمر شدن و دیكتاتوری جایگاهش برشمرد. واشنگتن پس 
از پایان دومین دوره ریاســت خود، به مزرعه اش بازگشت و در 
نهایت به عنوان یك دولتمرد )stateman( طرف مشورت یا ارجاع 
قرار می گرفت. از آن زمان، سایر روسای جمهور آمریكا به احترام 
و تبعیت از این سنت جورج واشنگتن، در نهایت پس از 2دوره 
چهار ساله از مقام خود كناره می گرفتند. در دهه بحرانی 1930، 
در بازه زمانی بین دو جنگ جهانی و اوج بحران اقتصادی موسوم به 
»ركود بزرگ«، با توجه به شرایط به شدت بی ثبات آمریكا و جهان، 
فرانكلین روزولت و دیگر دولتمردان و سیاستمداران به مصلحت 
دیدند سنت واشنگتن به طور موقت نادیده گرفته شود و چنین 
بود كه روزولت برای ســومین و حتی چهارمین بار در انتخابات 
شركت كرد و به پیروزی رسید؛ هرچند در ابتدای چهارمین دوره 
ریاست جمهوری اش، در پی كهولت سن درگذشت و جایش را 
به هری ترومن جانشــین خود داد. پس از آن دوره و با بازگشت 
ثبات سیاسی، كنگره سنت واشنگتن را به صورت قانون درآورد 

)متمم 22مصوب 1951( و اینك رئیس جمهور در پایان دومین 
دوره تصدی اش، به لحاظ قانونی از حضور دوباره در كاخ ســفید 

منع شده است. 
رئیس جمهور آمریكا رئیس حكومــت )Head of State(، رئیس 
دولت یا قوه مجریــه )Head of Government( و فرمانده كل قوا 
)Commander-in-chief( محسوب می شــود. اینكه چه كسی 
این مقام را در انتخابات به دســت آورد، با توجه بــه آنكه آمریكا 
هم اكنون بزرگ ترین اقتصاد جهان اســت، بزرگ ترین ماشــین 
نظامی جهان را دارد، و برخوردار از نفوذ سیاسی و قدرت سخت و 

نرم قابل مالحظه ای است، مورد توجه دیگر كشورها نیز قرار دارد.

دستمزدرئیسجمهورآمریكا
رئیس جمهور آمریكا در مدت تصدی خود حقوق دریافت می كند. 
در سال 1789این حقوق ساالنه 25هزار دالر بود كه با نرخ برابری 
كنونی، معادل ســاالنه 736هزار دالر اســت. در نیمه دوم قرن 
نوزدهم این حقوق به ساالنه 50هزار دالر افزایش یافت )معادل 
یك میلیون و 80هزار دالر كنونی(، در سال 1909به 75هزار دالر 
)2میلیون و135هزار دالر هم اكنون(، در سال 1949به 100هزار 
دالر در ســال )معادل یك میلیون و89هزار دالر امروز(، در سال 
1969به 200هــزار دالر )معــادل یك میلیون و 412هزار دالر 
كنونی(، و در ســال 2001به 400هزار دالر )معادل 585هزار 
دالر هم اكنون(. حقوق فعلی رئیس جمهــور 400هزار دالر در 
سال است. به عبارت دیگر، درآمد روســای جمهور با گذر زمان 
به لحاظ ارزش پول و قدرت خرید، كاهش یافته اســت. تا سال 
1958، روســای جمهور پس از پایان كارشان، هیچ مستمری یا 
حقوق بازنشســتگی ای دریافت نمی كردند. در دهه های اخیر، 
پرداخت این مستمری محل بحث و جنجال بسیاری بوده است. 
هم اكنون، روسای جمهور سابق حقوقی نزدیك به 200هزار دالر 
در سال می گیرند )معادل حقوق وزرای شاغل در دولت فدرال(. تا 
سال 1997روسای جمهور سابق در قید حیات، همسر و فرزندان 
زیر 16ســال آنها مادام العمر تحت حفاظت تشكیالت امنیتی 
قرار داشتند. از آن سال به بعد، این مدت به 10سال محدود شد. 
اما در دوره اوباما و در سال 2013، حفاظت مادام العمر از روسای 

جمهور در قید حیات و خانواده شان دوباره برقرار شد.

جورج واشنگتن، 
نخستین 

رئیس جمهور 
آمریکا، پس از دوره 
ریاست جمهوری 
قدرت را ترک کرد 
و به مزرعه اش 

بازگشت 

هماكنون،٤رئیسجمهورسابقآمریكا
درقیدحیاتهستند

ویلیام جفرسون كلینتون
 ٧٤ساله حزبدمكرات

باراك حسین اوباما 
 ٥٩ساله حزبدمكرات

جیمز ارل كارتر
 ٩٦ساله حزبدمكرات

ج واكر بوش جور
 ٧٤ساله حزبجمهوریخواه

شرایطرئیسجمهورآمریكا
رئیس جمهور آمریكا باید دارای شرایطی باشد، شامل: 

1.شهروند طبیعی آمریكا باشد )به این معنا که در قلمروی 
آمریكا به دنیا آمده باشد یا در مكانی به لحاظ رسمی تحت 

مالكیت آمریكا از والدینی آمریكایی(؛
2.حداقل 35سال سن داشته باشد؛

3.دست کم به مدت 14سال ساکن آمریكا بوده باشد.
این افراد فاقد شرایط ریاست جمهوری اند:

1.کسی که دو دوره به عنوان رئیس جمهور خدمت کرده باشد؛
2.کسی که به خاطر سابقه محكومیت  )به طور خاص استیضاح 

قبلی( از سوی سنا فاقد صالحیت تشخیص داده شود؛
3.کسی که سوگند وفاداری به قانون اساسی خورده باشد و 
بعد علیه آمریكا اقدام کند. برای احراز این عدم صالحیت به 
دو ،سوم آرای هر کدام از دو مجلس )سنا و مجلس نمایندگان( 

نیاز است.

مقام ریاست جمهوری آمریكا که در سال 1788 و در پی استقالل مستعمره نشین های بریتانیا تعریف شد، نخستین رئیس 
حكومتی در جهان معاصر بود که عالوه بر ویژگی هایی مانند انتخابی، محدود به لحاظ زمانی )غیر مادام العمر( و غیرموروثی 
بودن، به این نام خوانده می شد. پرزیدنت به عنوان اسم فاعل فعل preside  به معنای ریاست جایی یا جلسه ای را بر عهده داشتن، 
برای رئیس حكومت جدید آمریكا، از ســوی بنیانگذاران این کشــور مورد اســتفاده قرار گرفت. درنظر داشــته باشیم 
13مستعمره نشین )colony( پیش از استقالل، تحت قلمروی پادشاهی بریتانیا، دارای ساختار حكومتی خودمختار بودند و پس 

از استقالل عنوان state برای آنها به کار گرفته شد. 

»یادبودکوهراشمُر«در
ایالتداکوتایجنوبیدر
آمريكاستکهبهخاطر
مجسمههایحکاکیشده
۴رئیسجمهوراينكشور
مشهوراست.اجرایاين
مجسمههابينسالهای
۱۹2۷تا۱۹۴۱انجامشده
است.ازراستبهچپ:
آبراهاملینکلن،تئودور

روزولت،توماسجفرسون
وجورجواشنگتن.

حمیدرضاخطیبی
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پاسخ  به   10  پرسش  درباره انتخابات آمریکا
سازوکار انتخابات ریاست جمهوری آمریكا با هیچ انتخابات دیگری در جهان قابل مقایسه نیست و همین امر، مردم 
کشورهای مختلف را  با سؤال های بسیاری در مورد روند اجرا و ویژگی های آن مواجه می کند. راهنمای همشهری در 

مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریكا به 10پرسش عمده پاسخ می دهد.

چهكسانیواجدشرایطرایدهیهستند؟
طبق متمم بیست وششم قانون اساسی، هر شهروند آمریكایی 
18سال به باال حق رأی دارد. تنها در دو ایالت ورمونت و مین، 
زندانیــان می توانند رأی بدهند. تالش هایــی نیز در فلوریدا 
صورت گرفته تــا مجرمان حق رأی خود را دوباره به دســت 
آورند، هرچند جمهوریخواهان تاكنون مانع از تحقق چنین 

هدفی شده اند.
در گذشــته برده ها نمی توانســتند رأی بدهند و حتی پس از 
لغو برده داری در پایان جنگ داخلی، از رأی دادن ســیاهان به 
بهانه هایی مانند آزمون سواد و مالیات سرانه جلوگیری می شد. 

همچنین تا سال 1920زنان حق رأی نداشتند.
نكته دیگر مربوط بــه قلمروهای تحت الحمایه آمریكاســت. 
مردم پورتوریكو، شــهروند آمریكایی به حســاب می آیند، اما 
قلمروهای تحت الحمایــه دارای رأی الكترال نیســتند و در 
نتیجه رأی شــهروندان آنها در انتخابات نوامبر تأثیری ندارد. 
اما آنها می توانند در انتخابات مقدماتی دو حزب بزرگ حضور 

داشته باشند.

رئیسجمهورآمریكاچگونهانتخابمیشود؟
هر ایالتی انتخابات خود را به صورت مســتقل برگزار می كند. 
سپس انتخابگرهای هر ایالت - كسانی كه در الكترال كالج به 
نیابت از ایالت شان رأی می دهند - انتخاب می شوند تا نامزد 

پیروز ایالت خود را معرفی كنند.
 انتخابگران هر ایالت در نخســتین دوشــنبه پس از دومین 
چهارشنبه ماه دسامبر -  امسال 14دسامبر - در پایتخت ایالتی 
گرد هم می آیند و رأی خود را كه نامزد پیروز در آن ایالت است 

اعالم می كنند. 
آرای آنها كه نــام نامزدهای پیروز مقام ریاســت جمهوری و 
جانشین ریاست جمهوری )یا همان معاون رئیس جمهور( است 
تا 23دسامبر به كنگره فرستاده می شود. تمام آرای الكترال هر 
ایالت به حساب نامزدی گذاشته می شود كه برنده آرای مردمی 

انتخاباتریاستجمهوریآمریكاچهزمانیبرگزار
میشود؟

پاســخ کوتاه: بنا به قانون فدرال، سه شنبه پس از نخستین 
دوشنبه ماه نوامبر. امسال روز انتخابات، سوم نوامبر است.

پاسخ بهتر: چند هفته پیش از سوم نوامبر، تعداد بسیاری از 
مردم در آمریكا، جلوتر و یا به صورت پستی رأی می دهند و تعداد 
این گروه از رای دهندگان، امسال در پی همه گیری كرونا رشد 

چشمگیری داشته است.
پاسخ کامل: شروع روند انتخابات در واقع از ماه ها قبل است. 
انتخابات ریاست جمهوری در عمل با انتخابات مقدماتی احزاب 
عمده كشــور، یعنی دو حزب دمكرات و جمهوریخواه، شروع 
می شود كه طی آن، نامزدهای نهایی خود را برای رقابت نهایی 
برمی گزینند. روند انتخاب نامزدهای نهایی 2 حزب بزرگ در 
اوایل ســال 2020و در پی انتخابات مقدماتی شروع شد و در 

تابستان به نتیجه رسید.
نكته مهم دیگر آن اســت كه همزمان با رقابت ریاست جمهوری، 
چندین انتخابات مهم دیگر نیز برگزار می شود. رای دهندگان، عضو 
مجلس نمایندگان آمریكا را كه به مدت2 ســال در كنگره حضور 
دارند، برمی گزینند. حزبی كــه اكثریت 2 مجلس كنگره )مجلس 
نمایندگان و سنا( را در كنترل داشته باشد، از قدرت زیادی برخوردار 
خواهد بود و از این رو، كسب اكثریت برای رئیس جمهور جدید یا 

رئیس جمهوری كه دوباره انتخاب می شود، اهمیت بسیاری دارد.

انتخاباتریاستجمهوریآمریكاچهزمانیبه
پایانمیرسد؟

پاسخ کوتاه: روز سوم نوامبر. گرچه رای گیری آالسكا پس از 

نیمه شب به وقت شرق )ساحل شرقی آمریكا در حاشیه اقیانوس 
اطلس( به پایان می  رسد.

پاسخ بهتر: وقتی آرا شمرده شود.
پاسخ کامل: با توجه به گرایش به رأی دادن به صورت پستی در 
پی شیوع ویروس كرونا، تعیین آن كه چه كسی برنده انتخابات 
خواهد بود ممكن اســت بیش از یك روز به طول بینجامد. هر 
احتمالی مطرح اســت اما هیچ كدام از دوطرف مادامی كه به 
اطمینان قطعی از شكست خود نرسد، نتیجه نهایی را نخواهد 

پذیرفت.
تعیین تكلیف رقابتی تنگاتنگ می تواند روزها یا حتی هفته ها به 
طول بینجامد؛ چراكه پیش از اعالم نتیجه نهایی، ممكن است 
آرا دوباره و با دقت بازشماری شود. در سال 2000، اعالم برنده 

نهایی بیش از یك ماه طول كشید.

چراروزانتخاباتسهشــنبهپسازنخســتین
دوشنبهماهنوامبراست؟

چنین چیزی در قانون اساســی نیامده اســت اما این تاریخ را 
كنگره آمریكا در ســال1845 تعیین كرد و از آن زمان بدون 

تغییر مانده است.

آیاانتخاباتمیتواندبهتعویقبیفتدیاتاریخآن
تغییركند؟

این پرسش امسال با توجه به شــیوع كرونا بیش از همیشه 
مطرح بــود. از آنجا كــه قانــون، تاریخ انتخابــات را تعیین 
كرده، تغییر یا تعویق آن نیاز به اقــدام كنگره و تأیید نهایی 

رئیس جمهور دارد.

طبق متمم 
بیست وششم 

قانون اساسی، هر 
شهروند آمریكایی 
18سال به باال حق 
رأی  دارد. تنها در 
دو ایالت ورمونت 
و مین، زندانیان 
می توانند رأی 

بدهند. تالش هایی 
نیز در فلوریدا 
صورت گرفته تا 

محکومان قضایی 
حق رأی خود را 
دوباره به دست 
آورند، هرچند 

جمهوریخواهان 
تاكنون مانع از 

تحقق چنین هدفی 
شده اند
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از جمله انتخابات روز سوم نوامبر، انتخاب اعضای کنگره است. کنگره به مجموع 2مجلس سنا و مجلس 
نمایندگان آمریكا اطالق می شود که در محلی موسوم به »کپیتال هیل« در واشنگتن دی سی قرار دارد. در 
این روز بسیاری از اعضای مجلس نمایندگان و سناتورها بسته به ایالت های مختلف برگزیده می شوند. هر ایالتی 
در آمریكا، فارغ از وسعت و جمعیت، دارای 2سناتور اســت، چه ایالت کم جمعیتی مانند وایومینگ و چه ایالت 
پرجمعیتی مانند کالیفرنیا، هرکدام 2سناتور دارند. اما هر دوره حضور سناتورها در کنگره 6سال است و از این رو، 

هر 2سال )از جمله موسم انتخابات ریاست جمهوری( یك سوم اعضای مجلس سنا برگزیده می شوند.

ســناتورهای آمریكا از طریق آرای مردمی ایالت های خود 
برگزیده می شوند. اما در ابتدا چنین سازوكاری برای انتخاب 
اعضای سنا وجود نداشت و آنان توسط مجالس قانونگذاری 
ایالتی برگزیده می شدند. به تدریج و با آشكار شدن روابط 
پشت پرده و فســاد و ســازش هایی كه چنین سازوكاری 
برای انتخاب سناتورها به همراه داشت، شرایط تغییر كرد 
و براساس متمم هفدهم قانون اساسی مصوب سال1913، 
سناتورها نیز مانند اعضای مجلس نمایندگان از طریق آرای 
مستقیم برگزیده می شــوند. با توجه به تعداد ایالت های 

آمریكا، درمجموع 100ســناتور در 
كنگره حضــور دارند. اكثریت ســنا 
هم اكنون در اختیار جمهوریخواهان 
است، 53سناتور از این حزب هستند 
و 45ســناتور دمكرات. 2سناتور نیز 
مســتقل از 2حزب عمده كشور در 
كنگره حضور دارنــد. چنان كه گفته 
شــد، با توجه به طول دوره تصدی 
در سنا )6ســال(، هر دو سال حدود 

یك ســوم كرســی های این مجلس در معــرض انتخاب 
رای دهندگان قرار می گیرد.

در مورد مجلس نماینــدگان نیز انتخاب براســاس آرای 
مستقیم مردمی اســت، اما تعداد آنها براساس حوزه های 
جمعیتی ایالت هــای مختلف تفاوت می كند. بر اســاس 
سرشماری دائمی كه هر 10سال صورت می گیرد، حوزه های 
انتخاباتی ایالت ها و تعداد نمایندگان شان مشخص می شود. 
احزاب عمده همواره تالش داشته اند حوزه ها را به گونه ای 
ترسیم كنند كه موجب اســتحكام جایگاه شان شود و این 
رویه به پدیده ای موســوم به »تغییر مغرضانه تقسیمات 
كشــوری« )gerrymandering( منجر شــده كه 
موضوع دعواهای حقوقی و قضایی بســیاری بوده اســت. 
از این رو، بســیاری از ایالت ها می كوشــند هنگام ترسیم 
حوزه های انتخاباتی شان از هیأت هایی غیرحزبی یا دوحزبی 
بهره بگیرند. هم اكنون مجلس نماینــدگان آمریكا دارای 
435كرســی اســت و دمكرات ها اكثریت كرسی ها را در 
اختیار دارند؛ 232نماینده دمكرات هستند و 197نماینده 
جمهوریخواه. یك نماینده نیز از حزب لیبرتارین اســت. 

5كرســی نیز هم اكنون خالی اســت. هر دوره حضور در 
مجلس نمایندگان 2ســال اســت. در انتخابات امسال، 
36نماینده كنونی حضور نخواهند یافت )یا از سیاست كناره 
می گیرند و یا به سراغ مشاغل دیگری می روند( كه از این 
تعداد، 9نماینده دمكرات  هستند، یك نماینده لیبرتارین و 

26نماینده جمهوریخواه.
با توجه به تراكم بسیار غیرمنسجم جمعیت در كشور، شمار 
اعضای مجلس نمایندگان ایالت ها به شدت متفاوت است. 
به عنوان مثال، وایومینگ تنها یك حوزه انتخاباتی با كمتر از 
600هزار نفر جمعیت دارد، حال آنكه 
حوزه های كالیفرنیا یا تگزاس هركدام 

بیش از 700هزار نفر جمعیت دارند.
پس از سرشــماری پیش رو در سال 
2020، تقسیمات جغرافیای سیاسی 
حوزه های انتخاباتی دستخوش تغییر 
خواهد شــد، برخی ایــاالت ممكن 
است تعداد نمایندگان شان در كنگره 
افزایش یابد، بعضی كاهش و ســایر 

ایاالت بدون تغییر باقی بمانند.
در هر منطقه و ایالتی از آمریكا، 2نوع ســاختار حاكمیتی 
وجود دارد؛ حكومــت ایالتی و حكومت فــدرال. عالوه بر 
حكومت فدرال و تمامی نهادهایش )مانند ریاست جمهوری، 
كنگره، دیوان عالی و خزانه داری فــدرال( هر ایالتی خود 
دارای حكومتــی اســت با تمــام نهادهای تعریف شــده 
قانونگذاری، قضایــی و اجرایــی، پلیــس، گارد ایالتی، 
دادگاه های ایالتی، ســنا و مجلس نماینــدگان و فرماندار 
كه باالترین مقام اجرایــی هر ایالتی به حســاب می آید. 
در برخی ایاالت، امســال انتخابات فرمانداری نیز برگزار 
می شود. نامزدهای فرمانداری نیز مانند روسای جمهوری 
و اعضای كنگره، معموال از حمایت یكی از دو حزب بزرگ 
كشــور برخوردارند. در تاریخ آمریكا بارها دیده شــده كه 
فرمانداران ایالتی در انتخابات ریاســت جمهوری شركت 
كرده و به پیروزی رسیده اند. از نمونه های معاصر می توان 
به جیمی كارتر )فرماندار جورجیا(، رونالد ریگان )فرماندار 
كالیفرنیا(، بیل كلینتون )فرماندار آركانزاس( و جورج بوش 

پسر )فرماندار تگزاس( اشاره كرد.

در آن ایالت بوده است. 
روز 6ژانویه، آرای الكترال كالج در كنگره توســط جانشــین 

كنونی ریاست جمهوری اعالم می شود.
ســپس 2 هفته برای حــل و فصل هر اختالفــی مهلت داده 
می شــود و در 20ژانویه رئیس جمهور جدید سوگند خواهد 

خورد.

آیاآرایالكتــرالبرمبنــایآرایمردمیتعیین
میشود؟

خیــر! و اینگونه بود كــه ترامپ به رغم كســب آرای مردمی 
كمتر نســبت به هیالری كلینتون در انتخابات سال 2016به 
ریاست جمهوری رســید. همین ماجرا در مورد ال گور، نامزد 
دمكرات ها در برابر جورج بوش پسر، نامزد جمهوریخواهان در 
انتخابات سال 2000رخ داد و گور با وجود آرای مردمی بیشتر، 

رقابت را واگذار كرد. 
در مجموع در4 انتخابات، رئیس جمهور با رأی مردمی كمتر و 
رأی الكترال بیشتر به پیروزی رسیده است. این نظام كه امروزه 
بیشتر به سود ایالت های كوچك تر و كم جمعیت تر است، در 
اوایل شكل گیری آمریكا و زمانی كه تنها مردان سفیدپوستی 

با حداقلی از تمكن مالی حق رأی داشتند، وضع شد.
 نظام الكترال به نفع ایالت های برده دار جنوبی بود كه بیشتر 

جمعیت شان حق رأی نداشتند.
امروزه، رای دهندگان آمریكایی نام نامزد مورد نظر خود را به 
صندوق می اندازند، اما همچنان این نظام الكترال كالج است كه 

رئیس جمهور را تعیین می كند. 
از ســال1964 شــمار انتخابگران كالج به 538نفر رسید و از 
این رو، نامزدهای ریاست جمهوری برای پیروزی به دست كم 
270رأی الكترال نیاز دارند. تعداد آرای الكترال هر ایالت برابر 
اســت با تعداد ســناتورها )2 نفر( به عالوه تعداد نمایندگان 
آن ایالت در مجلس نمایندگان كه بســته به جمعیت ایاالت 

متفاوت است. 
به عنوان نمونه، ایالت وایومینگ دارای3 رأی الكترال اســت، 

درحالی كه كالیفرنیا 55رأی الكترال دارد.

نتایجانتخاباتچهزمانیاعالممیشود؟
مسئوالن انتخابات به طور معمول شمارش آرا و گزارش نتایج 
آرا را پس از بسته شدن مراكز رای گیری آغاز می كنند. محاسبه 
آرا به تدریج صورت می گیرد و در نهایت در مدت زمان نســبتا 
كوتاهی توسط رسانه ها اعالم می شود. در مواردی، یك نامزد 

خود پیش تر به شكستش اذعان می كند.
برخی سازمان های خبری، نتایج را لحظه ای دنبال می كنند، 
به نظرســنجی از رای دهند گان می پردازند و دیگر داده های 
مربوط به شــب انتخابات را هم درنظر گرفته و ممكن اســت 
بتوانند برنده انتخابات را پیش بینی كنند. اگر اطالعات كافی 
در دسترس نباشد، معرفی نامزد پیروز به زمان بیشتری نیاز 

دارد.
معموال آمریكایی ها كوتاه زمانی پس از پایان رای گیری از برنده 

انتخابات آگاه می شوند. 
در انتخابات پیــش رو، اعالم نتایج ممكن اســت مدت زمان 
بیشتری طول بكشــد؛ چرا كه افراد بیشتری به صورت پستی 
یا غیابی رأی می دهند. اما روند رسمی انتخاب رئیس جمهور 
چنان كه دیدیم حــدود یك ماه به طــول می انجامد و برنده 
دست كم روی كاغذ، تا پیش از 6ژانویه، رئیس جمهور بعدی 

تلقی نمی شود.

آیاانتخاباتمیتواندگرهبخوردوبرندهاینداشته
باشد؟

بله، خیر و تا حدی. ممكن اســت دو طرف بــه اكثریت آرای 
الكترال دست نیابند. اگر هیچ نامزدی نتواند دست كم 270رأی 
الكترال به دست بیاورد، انتخاب رئیس جمهور بر عهده مجلس 
نمایندگان خواهد بود؛ با این تفاوت كه هر ایالت تنها دارای یك 

رأی خواهد بود.
در بررســی تاریخ می بینیم، در انتخابات ســال1824، جان 
كوئینســی آدامز از ســوی مجلــس نماینــدگان به عنوان 
رئیس جمهور برگزیده شد، درحالی كه اندرو جكسون، رقیب 

او از آرای مردمی و الكترال بیشتری برخوردار بود.

برندهچهزمانیپشتمیزكاراتاقبیضیخواهد
نشست؟

ظهر روز چهارشنبه، 20ژانویه سال 2021.

 دیگر انتخابات سوم نوامبر
 در آمریکا چیست؟

روزسومنوامبر،تنهابهانتخاباتریاستجمهوریاختصاصندارد.دراینروز
همچنینانتخاباتکنگرهدرسراسرایالتهایاینكشوربرگزارمیشود

در انتخابات پیش رو، 
اعالم نتایج ممكن 
است مدت زمان 

بیشتری طول بكشد؛ 
چرا كه افراد بیشتری 
به صورت پستی یا 
غیابی رأی می دهند

مسئوالن انتخابات 
به طور معمول 

شمارش آرا و گزارش 
نتایج آرا را پس از 
بسته شدن مراكز 

رای گیری آغاز 
می كنند. محاسبه 
آرا به تدریج صورت 
می گیرد و در نهایت 
در مدت زمان نسبتا 

كوتاهی توسط 
رسانه ها اعالم 

می شود. در مواردی، 
یك نامزد خود 

پیش تر به شكستش 
اذعان می كند

مجلسنمایندگانآمریكادارای۴35كرسی435
استودمكراتهااكثریتكرسیهارادر
اختیاردارند؛232نمایندهدمكراتهستندو
۱۹۷نمایندهجمهوریخواه.یكنمایندهنیزاز

حزبلیبرتاریناست.
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ایالت ها به سمت كدام نامزد می چرخند؟
آخریناطالعاتدربارهنظرسنجیهاوپیشبینیهاازنتیجهانتخاباتایندورهآمریكا

جو بایدن در نظرســنجی های ملی انتخابات ریاســت جمهوری آمریكا، از دونالد ترامپ بــرای تصاحب صندلی 
ریاست جمهوری در روزهای گذشته جلوتر بوده است. در نظرسنجی های ملی، بایدن به طور میانگین 9 تا 10درصد از 
دونالد ترامپ پیشتاز بوده است. در انتخابات دور قبلی در سال2016 هیالری کلینتون درنهایت 3درصد از دونالد ترامپ پیشی 
گرفت. نظرسنجی ها نیز پیش از انتخابات، همین موضوع را نشان می داد. البته آنچه باعث شكست کلینتون بود، نه تعداد کل 
آرای رای دهنده به او، بلكه ناکامی اش در کسب آرای الكترال بود. اما اینكه جو بایدن در نظرسنجی ها پیشتاز است، پیروزی 

نامزد دمكرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریكا را که فردا برگزار می شود، تضمین نمی کند.

می گذرانیم:
در ایالت فلوریدا كه 29رأی الكترال دارد، بایدن با48/7درصد 
از دونالد ترامپ با46/8درصد، برابر با1/9درصد، جلوتر است. 
پنسیلوانیا 20رأی الكترال در انتخابات  آمریكا دارد كه بایدن 
50/9درصد از آرا و ترامپ45/1درصد از آرا را در این ایالت به 
دست آورده اســت؛ یعنی بایدن با اختالف5/8 درصد پیشتاز 
است. اما نظرســنجی ها در اوهایو نشان می دهد دونالد ترامپ 
2/1درصد از بایدن جلوتر است. این ایالت 18رأی الكترال دارد. 
در ایالت میشیگان كه 16رأی الكترال را به  خود اختصاص داده، 
بایدن8/4درصد از ترامپ جلوتر است. نماینده حزب دمكرات 
همچنین در كارولینای شــمالی كه 15رأی الكتــرال دارد، 
2/1درصد از ترامپ پیشی گرفته و در آریزونا نیز بازهم بایدن 
3/4درصد از ترامپ جلوتر است. این ایالت نیز 11رأی الكترال 
دارد. ایالت ویسكانســین با 10رأی الكترال، به سمت بایدن 
متمایل اســت و این نامزد انتخاباتی7/8درصد از رقیب خود 
جلوتر ایستاده است. اما آیووا دیگر ایالتی است كه در آن رقابت 
بین 2نامزد بسیار تنگاتنگ است و دونالد ترامپ فقط1درصد از 
بایدن پیشی گرفته. این ایالت نیز 6رأی الكترال دارد. بنابراین 
در 8ایالتی كه احتمال چرخش به سمت یكی دیگر از نامزدها را 

دارند، همچنان بایدن در مجموع در برتری قرار دارد.
میانگین آخرین نظرسنجی ها بایدن را در سطح ملی جلوتر از 
ترامپ نشــان می دهد. باید درنظر داشت كه نظرسنجی های 
ملی، شاخص ضعیفی از چگونگی چرخش این 8ایالت به دست 
می دهد، با وجود این، این پیشــگویی ها می تواند به چگونگی 

پیشرفت مسابقه انتخاباتی در آمریكا اشاره كند.
روز سه شــنبه 3نوامبــر 2020میالدی، مصــادف با 13آبان 
1399شمسی، مردم آمریكا برای انتخاب رئیس جمهور آینده 
این كشور باید بین نامزد جمهوریخواهان یعنی دونالد ترامپ و 

نامزد دمكرات ها یعنی جو بایدن، به یك نفر رأی دهند.
پیش بینی می شود كه در این دوره از انتخابات با در نظر گرفتن 
میزان مشاركت زودهنگام رأی دهندگان، ركورد مشاركت در 
انتخابات ریاست جمهوری با مجموع 150میلیون رأی شكسته 
شود. در این صورت آمریكا با مشــاركت 65درصد از واجدان 
شرایط رأی دادن، بیشترین میزان مشــاركت در انتخابات از 
سال 1908میالدی تا كنون را تجربه خواهد كرد. 240میلیون 
آمریكایی واجد شــرایط شــركت در ایــن دوره از انتخابات 

ریاست جمهوری هستند.

طبق سیستم رأی گیری ریاست جمهوری آمریكا، هر ایالت در 
این كشــور، یك مجمع گزینندگان دارد كه تعداد این مجمع 
در هر ایالت متفاوت اســت. در هر ایالت، هر نامزدی بیشترین 
تعداد آرای مردمی را كسب كند، آرای الكترال یا آرای مجمع 
گزینندگان كه در حقیقت نمایندگان مردم در هر ایالت هستند 
را صاحب می شــود. مجمع گزینندگان یا الكترال به نامزدی 
رأی می دهند كه بیشــترین تعداد آرای مردمی در آن ایالت 
را داشته باشد. مجموع آرای الكترال هر نامزدی بیشتر باشد، 
پیروز انتخابات محســوب می شــود. در این میان تعدادی از 
ایالت ها تأثیرگذاری بیشــتری دارند، چراكه احتمال چرخش 
رأی دهندگان این ایالت ها به ســمت هركدام از نامزدها وجود 
دارد. اینها ایالت هایی هســتند كه به شــدت از سوی 2رقیب 
انتخاباتی مورد توجه قرار می گیرند و هركدام سعی می كنند 
كمپین های تبلیغاتی خود را در این ایالت ها با شدت بیشتری 

دنبال كنند.
به طور كلی 13ایالت سرنوشت ساز برای انتخابات آمریكا وجود 
دارد و نظرسنجی ها نشان می دهد كه جو بایدن بدون پیروزی 
در این ایالت های سرنوشت ساز، 218رأی الكترال از ایالت هایی 
كه به صورت سنتی به دمكرات ها رأی می دهند، خواهد داشت. 
بنابراین جــو بایدن برای پیروزی در این انتخابات و رســیدن 
به 270رأی الكترال بایــد 52رأی الكتــرال از این 13ایالت 
سرنوشت ساز به دست آورد. اما دونالد ترامپ برای رسیدن به 
270رأی الكترال باید بتواند 145رأی الكترال از این 13ایالت 
به دســت آورد. این ایالت ها نیوهمپشایر، میشــیگان، اوهایو، 

پنسیلوانیا، ویسكانسین، مینه سوتا، آیووا، كارولینای شمالی، 
جورجیا، فلوریدا، تگزاس، آریزونا و نوادا به شمار می آیند. طبق 
آخرین نظرسنجی ها بایدن در 9 ایالت از این 13ایالت ازدونالد 

ترامپ پیشتاز است.
روزنامه گاردین هــم در تحلیل خــود، از 8 ایالت كلیدی نام 
می برد كه در انتخابات امسال ریاست جمهوری آمریكا، احتمال 
چرخش به ســمت هركدام از نامزدها را دارند. 6 ایالت از این 
8مورد، در ســال2012 از باراك اوباما نامــزد حزب دمكرات 
حمایت كرده بودند، اما در سال2016 جزو ایالت هایی بودند كه 
آرای الكترال آنها به دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوریخواه، 
رسید. آریزونا و كارولینای شمالی نیز 2مورد دیگری هستند 
كه ممكن است باعث تغییر در چشم انداز آرای الكترال شوند. 

آنها می توانند امسال به عنوان ایالت های حیاتی ظاهر شوند.
بایــد حواســمان باشــد كــه نظرســنجی ها )به خصوص 
نظرسنجی های انجام شده در ایالت هایی كه احتمال چرخش را 
دارند( در سال2016 به شدت تعداد حامیان ترامپ را دست كم 
گرفتند. با وجود آنكه این نظرسنجی ها ادعا می كنند خطاهای 
خود را در انتخابات امسال اصالح كرده اند، همچنان نمی توان 
در مورد آنها مطمئن بود، به خصوص آنكه آنها ممكن اســت 
حامیان دمكرات ها را بیشــتر از واقعیت حساب كنند )تعداد 
زیادی از افراد ممكن است در نظرسنجی ها اعالم كنند كه به 

بایدن رأی می دهند، اما در واقعیت اینطور نشود(.
با در نظر گرفتن همه این شرایط، نظرسنجی های مهم موجود 
درباره 8ایالتی كه در انتخابات حیاتی خواهنــد بود را از نظر 

میانگین آخرین 
نظرسنجی ها بایدن 

را در سطح ملی 
جلوتر از ترامپ 
نشان می دهد. 

باید در نظر داشت 
نظرسنجی های 
ملی، شاخص 

ضعیفی از چگونگی 
چرخش این 

8ایالت به دست 
می دهد، با این حال، 

این پیشگویی ها 
می تواند به چگونگی 
پیشرفت مسابقه 
انتخاباتی در آمریكا 

اشاره كند

شبنمسيدمجيدی

برایپیروزیدراینانتخاباتورسیدنبه
2۷0رأیالكترالباید52رأیالكترالازاین
۱3ایالتسرنوشتسازبهدستآورد.
امادونالدترامپبرایرسیدنبه2۷0رأی
الكترالبایدبتواند۱۴5رأیالكترالازاین

۱3ایالتبهدستآورد

۱3ایالتسرنوشتسازبرایانتخابات
آمریكاوجودداردونظرسنجیهانشان
میدهدكهجوبایدنبدونپیروزیدراین
ایالتهایسرنوشتساز،2۱8رأیالكترالاز
ایالتهاییكهبهصورتسنتیبهدمكراتها

رأیمیدهند،خواهدداشت
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ترامپبانامیدنبایدنبهعنوانبدترین
نامزدتاریخانتخابهایریاستجمهوری
مدعیشدكهویموادمخدراستعمال
میكندوخواستارگرفتنآزمایش

موادمخدرازویقبلازنخستینمناظره
انتخاباتیشد

جوبایدندرنخستینمناظره
انتخاباتی،ترامپرامتهمبه
دروغگوییواستفادهازروش

»یوزفگوبلز«وزیرتبلیغاتآلمان
نازیكردواورا»دلقك«و»بدترین

رئیسجمهورآمریكا«نامید

دونالــد ترامــپ در واكنــش به      
حمله كره شــمالی به جو بایدن كه او را  
»ســگ هار« خوانده بودكه باید آنقدر 

كتك زد تا بمیرد، در توئیتی گفت:»جو بایدن شــاید خوابالو و بسیار كند 
باشد، اما سگ هار نیست بلكه كمی از آن بهتر است!«

دونالد ترامپ در جمع هواداران 
انتخاباتی خود در كارولیناي شمالی 
بایدن را »الل ترین« نامزد انتخابات 
خواند و اعالم كرد كه وی ممكن است با امضای یك فرمان اجرایی اجازه 
ندهد كه بایدن در انتخابات به عنوان نامزد شركت كند. ترامپ با نامیدن 
بایدن به عنوان بدترین نامزد تاریخ انتخاب های ریاست جمهوری مدعی 
شد كه وی مواد مخدر اســتعمال می كند و خواستار گرفتن آزمایش 

مواد مخدر از وی قبل از نخستین مناظره انتخاباتی شد.
رئیس جمهور 74ساله آمریكا 
در یك نشســت خبــری در كاخ 
سفید مدعی شــد كه »خیلی ها« 

معتقدند، بایدن پیش از حضور در برنامه های عمومی داروی تقویت كننده 
مصرف و دوپینگ می كند. پاسخ تیم بایدن هم این بود كه ترامپ ظاهراً 

می خواهد در مناظره با بایدن »استدالل هایش را با ادرار عرضه كند«.
جو بایدن در نخستین مناظره انتخاباتی، ترامپ را متهم 
به دروغگویی و استفاده از روش »یوزف گوبلز« وزیر تبلیغات 
آلمان نازی كــرد و او را »دلقــك« و »بدترین رئیس جمهور 
آمریكا« نامید و مدعی شــد او در هیچ موردی اطالعات كافی نــدارد. نامزد حزب دمكرات حتی 
ترامپ را عروسك و بازیچه دست والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه خواند. ترامپ نیز بایدن 
را فردی ناتوان خواند و او و پسرش را دوباره متهم به مصرف مواد مخدر كرد و با نامیدن جو تحت 
عنوان »Sleepy Joe« )جو خمار و خواب آلود( گفت باید از او تســت مواد مخدر گرفته شود. 
ترامپ همچنین بایدن را سوسیالیســت نامید و متهم به بی اطالعی كرد و مدعی شد كه بایدن و 
حزب دمكرات بر آنند تا قوانین سوسیالیســتی را در آمریكا پیاده كنند. ترامپ ادعا كرد بایدن و 
حزب دمكرات بر آنند تا اقتصاد كشور را تعطیل كنند و مدعی شد كه اگر بایدن زمام امور را برعهده 
می داشت، شمار قربانیان كرونا به 2میلیون نفر می رسید. بایدن هم مدعی شد ترامپ نه تنها دامنه 
خطرات بیماری كووید-19را كم رنگ جلوه داده بلكه استفاده از داروهای غلط را به مردم توصیه 
كرده است. بایدن، ترامپ را متهم به نژادپرســتی كرد. ترامپ هم مدعی شد كه بایدن در گذشته 
سیاهپوستان را »حیوانات درنده« خوانده و مدعی شد كه مسئولیت خشونت های خیابانی برعهده 

نیروهای چپ افراطی در آمریكاست.

ترامپ در بخشی از ســخنرانی انتخاباتی در شهر مینیاپولیس ایالت 
مینه سوتا حمله لفظی ركیكی علیه جو بایدن و پسرش هانتر بایدن كرد و 
گفت: »هانتر تو چرا1.5میلیارد دالر گرفتی؟ ضمن اینكه پدر تو هیچ  وقت 

آدم باهوشی نبود، هیچ وقت سناتور خوبی نبود، فقط به این خاطر معاون رئیس جمهور خوبی بود 
كه بلد بود... )الفاظ ركیك(«. بایدن هم در پاسخ به این حمله در توئیتی نوشت: »بگذارید یك چیز 
را به رئیس جمهور ترامپ واضح كنم: من قرار نیست جایی بروم )صحنه را خالی كنم(. تو نمی توانی 
مرا تخریب كنی و نمی توانی خانــواده مرا نابود كنی. من اصال هیــچ اهمیتی به این نمی دهم كه 

چقدرحمالت )به من( زشت و پلید شوند«.

»به نیویورك پســت تبریك می گویم كه فســاد گســترده 
پیرامون جو بایدن خواب آلود و كشــور ما را افشا كرد. او همیشه 
یك سیاستمدار فاسد بوده است. خفت آور!«. این توئیت ترامپ در 
قدردانی از گزارش جنجالی نیویورك پست با موضوع فســاد خانواده »جو بایدن« نامزد دمكرات 
انتخابات ریاست جمهوری آمریكا منتشر شد كه ســر و صدای زیادی به پا كرد. در این گزارش، 
تصاویری از هانتر بایدن در حال كشیدن مواد مخدر منتشر شد درحالی كه ستاد انتخاباتی بایدن 
مدعی شد چنین جلسه ای میان وی و مدیر شركت اوكراینی برگزار نشده است. ترامپ بالفاصله 
توئیت دیگری را منتشــر كرد مبنی بر اینكه »جو بایدن باید بالفاصله همه ایمیل ها، جلســات، 
تماس های تلفنی، اسناد و سوابق مربوط به دخالت در معامالت تجاری خانواده اش و تأثیرگذاری 

در سراسر جهان از جمله در چین را منتشر كند«.

در دومیــن و آخرین مناظــره انتخاباتی كاندیــدای انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریكا ترامپ ادعا كرد خانواده بایدن3/5میلیون 
دالر از شهردار مسكو و همسر او دریافت كرده اند كه بایدن این اتهام 

را رد كرد. بایدن، ترامپ را متهم كرد كه دیدارهایش با رهبر كره شمالی هیچ نتیجه ای نداشته و با 
مذاكره به كره شمالی مشروعیت داد و به یك اوباش گفت دوست خوب من! ترامپ نیز پاسخ داد كه 
داشتن رابطه خوب با رهبران جهان كار خوبی است. نامزد حزب جمهوریخواهان در این مناظره در 
پاسخ به ادعای بایدن درخصوص اینكه ترامپ عالقه ای به مقابله با پوتین ندارد گفت: هیچ كس مثل 
من برخورد سخت تری با روسیه نكرده است. بایدن زمانی كه داشت ملحفه و بالشت می فروخت، 
من با تانك مقابله می كردم. بایدن همچنین مدعی شد كه ترامپ در چین تجارت می كند و50بار 
در چین به خاطر یك حساب بانكی مخفیانه، مالیات پرداخت كرده است. ترامپ هم در جواب بایدن 
توضیح داد كه طی سال های اخیر ده ها میلیون دالر مالیات داده و پولی از چین دریافت نكرده. در 
مقابل نیز بایدن و خانواده اش را متهم به دریافت پول از اوكراین و ایران كرد. ترامپ همچنین مدعی 
شد بایدن می خواهد بیمه خصوصی را باطل و پزشكی سوسیالیســتی وارد كند. اما بایدن مدعی 
است كه قصد دارد بیمه خصوصی را حذف كند، نه اینكه بیمه خدمات درمانی خصوصی را لغو كند. 
بایدن در این مناظره ترامپ را خالفكار و مجرم خطاب كرد و او را متهم به جداسازی كودكان مهاجر 
از والدین در مرز كرد اما ترامپ این مسئله را به گردن بایدن انداخت و گفت كه طرح و اجرای قفس 
)جداســازی كودكان از والدین( از اول كار خودت بود. »برای من قیافــه آدم های معصوم را نگیر، 
جو! مردم می دانند كه تو یك سیاستمدار فاسد هستی«. این پاسخی بود كه ترامپ به دنبال متهم 
شدنش به نژادپرستی از سوی بایدن داد. بایدن همچنین ادعا كرد كه ترامپ هیچ برنامه ای در مورد 
جلوگیری از شیوع كرونا ندارد و بیگانه هراس است اما ترامپ مدعی شد كه برنامه دارد و واردات از 

چین را از ژانویه ممنوع كرده است.

ترامــپ در توئیتی اعالم كرد كــه بایدن یك  »سیاستمدار فاسد و سازشكار« است كه اگر برنده 24  اكتبر
شود چین صاحب آمریكا می شود. او هدف از حضور 

در انتخابات آمریكا را به دلیل همین فساد عنوان كرده است.

وغگو«   »دلقك در
وی  و در   ر ر

»مـرد خـمار«
مجادله و بحث غیرکارشناسانه، به کار بردن الفاظ رکیك و توهین، زدن تهمت، دروغگویی و تهدید تمام 

تالش و توان دو حزب جمهوریخواه و دمكرات به ویژه در چند ماه اخیر بوده برای تصاحب قدرت در ســوم 
نوامبر)13آبان(؛ روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریكا. ُکری خواندن های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا، 

نامزد حزب جمهوریخواه و جو بایدن نامزد حزب دمكرات در سخنرانی های انتخاباتی، مناظره ها و فضای مجازی آنقدر 
در ماه های اخیر شــدت گرفت که به داغ ترین و جذاب ترین اخبار رســانه های جهان تبدیل شد. باید دید با وجود تمام 
حربه های انتخاباتی که این دو کاندیدای ریاست جمهوری علیه یكدیگر به کار بردند در نهایت روز دوشنبه چه کسی پیروز 
میدان خواهد شد و بر مسند قدرت خواهد نشست؟ در ادامه به بخشی از ادعاها و مجادله های این دو نامزد علیه یكدیگر 

در فضای انتخاباتی اشاره می کنیم که خواندنش خالی از لطف نیست:

جالبترینوخبرسازترینادعاهایترامپوبایدن
علیهیكدیگردرمبارزههایانتخاباتیچهبود؟

شیوانوروزی

23  اكتبر

15  نوامبر

9  اكتبر

27  سپتامبر

2020 

2019 

19 سپتامبر

29 سپتامبر

15  اكتبر
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الکترال كالج چیست؟
طبق مفاد قانون اساسی آمریكا، الكترال کالج عبارت است از مجموعه ای از »انتخابگران« مقام ریاست جمهوری و 
جانشین او از 50ایالت کشور که هر 4 سال در جریان انتخابات ریاست جمهوری تعیین می شوند. الكترال کالج شامل 
538انتخابگر می شود و نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای پیروزی به اکثریت مطلق یعنی 270رأی الكترال یا بیشتر 
نیاز دارد. طبق قانون اساسی آمریكا، مجلس قانونگذاری هر ایالت، نحوه تعیین انتخابگران آن ایالت را تعیین می کند. بر 

همین اساس، هیچ مقام فدرال – منتخب یا منتصب – نمی تواند جزو انتخابگران باشد.

پس از برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری در نخســتین 
دوشنبه  ماه نوامبر، هر ایالتی طبق قانون خود آرای مردمی را 
می شمارد تا انتخابگرهایش را تعیین كند. برنده آرای مردمی 
هر ایالت، كل آرای الكترال یــا انتخابگران آن ایالت را به خود 
اختصاص می دهد. به طور كلی انتخابگران هر ایالت متعهد می 
شــوند به نامزدی كه برنده آرای مردمی آن ایالت شده است 
رأی دهند. اما تاكنون مواردی پیش آمده كه چنین نشــده 
و با گذر زمان، ســازوكارهایی برای پیش گیری از این خلف 
وعده درنظر گرفته شده اســت. نكته مهم آن است كه حتی 
درصورت خلف وعده یك انتخابگــر، رأی نهایی طبق آرای 
مردمی محاسبه خواهد شد. نتایج توسط كنگره وصول و در 
هفته نخست  ماه ژانویه، پیش از جلسه مشترك سنا و مجلس 
نمایندگان به ریاست جانشین ریاست جمهوری به مثابه رئیس 
موقت كنگره، منتشر می شود. اگر هیچ نامزدی اكثریت آرای 
انتخابگران را به دست نیاورد و تعداد آرا 269به 269برابر شود، 
طبق متمم دوازدهم قانون اساســی آمریكا عمل می شود. بر 
این اساس، مجلس نمایندگان جلســه ویژه ای برای انتخاب 

رئیس جمهور از میان 3 نامزد با باالترین رأی مردمی برگزار 
می كند. در چنین جلسه ای، هر ایالت دارای یك رأی خواهد 
بود. به همین سیاق، سنا وظیفه انتخاب جانشین رئیس جمهور 
را بر عهده دارد؛ با این تفاوت كه هر ســناتور دارای یك رأی 
است. مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب و جانشین او در 

روز 20ژانویه برگزار می شود.
چنین نیست كه انتخابگران همگی در یك محل جمع شوند. 
آنها در نخستین دوشنبه بعد از دومین چهارشنبه  ماه دسامبر 
در مركز هر ایالت گرد هم می آیند و رأی خود را اعالم می كنند. 

كل این روند تحت نظارت كنگره صورت می گیرد.
به این ترتیب، گرچه مجموع آرای مردمی در سطح ملی توسط 
مقامات ایالتی، رسانه ها و كمیسیون فدرال انتخابات محاسبه 
و تعیین می شود، مردم آمریكا رئیس جمهور خود را به صورت 
غیرمستقیم و با واسطه انتخابگران الكترال كالج بر می گزینند.

مخالفانوموافقان
مشــروعیت نظام الكترال كالج محل بحث های بسیاری بوده 

 ساختار جغرافیایی 
الکترال كالج 

به گونه ای است كه 
نامزدهای ریاست 
جمهوری را وا می 

دارد به رأی دهندگان 
خارج از كالنشهرها و 
شهرهای بزرگ چشم 

بدوزند

است. موافقان آن را از اركان فدرالیســم آمریكا می دانند كه 
نفوذ ایالت های كوچك را افزایش می دهد. ساختار جغرافیایی 
الكترال كالج به گونه ای است كه نامزدهای ریاست جمهوری 
را وا می دارد به رأی دهندگان خارج از كالنشهرها و شهرهای 

بزرگ چشم بدوزند.
در مقابل، مخالفان بر این باورند الكترال كالج، در مقایسه با 
آرای مردمی مستقیم، ساختاری كمتر دمكراتیك است و در 
معرض دستكاری و تقلب قرار دارد، )با فرض آنكه انتخابگران 
به خالف رأی نهایی ایالت شان رأی دهند(. مخالفان استدالل 
می كنند الكترال كالج خالف اصل مبنایی دمكراسی - »یك 
نفر، یك رأی« -  است، چه می تواند نامزدی را با آرای مردمی 
بیشــتر در سراسر كشــور از رسیدن به ریاســت جمهوری 
بازدارد. مواردی را از انتخاباتــی به خاطر داریم كه نامزدی با 
رأی مردمی بیشتر در سطح كشــور، رقابت را به رقیب خود 
واگذارد؛ از جمله، انتخابات ســال 2000)ال گور دمكرات  با 
آرای مردمی بیشــتر، رقابت را به جورج بوش جمهوریخواه 
با آرای الكترال بیشتر باخت( و انتخابات سال 2016)همین 
اتفاق برای هیالری كلینتــون، نامزد دمكرات هــا و دونالد 
ترامپ، نامزد جمهوریخواهان تكرار شــد(. به باور مخالفان، 
شهروندان ایالت های كم جمعیت تر، اینگونه به نسبت جمعیت 
ایالت شان، تأثیر بیشــتری نسبت به ایالت های پرجمعیت تر 
دارند و نامزدها می توانند با تمركز روی چند »ایالت بینابین« 

پیروز شوند.

تعدادانتخابگران
تعداد انتخابگران الكترال كالج مشخص است: سناتورهای هر 
ایالت )دو نفر( به عالوه شمار نمایندگان آن ایالت در مجلس 

نمایندگان.
هم اكنون، 100سناتور و 435نماینده در مجلس نمایندگان 

270 نامزدانتخاباتریاستجمهوریبرایپیروزیاز
میان538رأیالکترال،بهاكثریتمطلقیعنی
2۷0رأیالکترالنیازدارد.طبققانوناساسی
آمریكا،مجلسقانونگذاریهرایالت،نحوه
تعیینانتخابگرانآنایالتراتعیینمیكند.

قطعا
دمكرات

قطعا
جمهوريخواه

احتماال
دمكرات

احتماال
جمهوريخواه

متمايلبه
دمكرات

متمايلبه
جمهوريخواه

اياالت
چرخشی



9

1 آبان 1399 ضميمه رايگان روزنامه همشهري    وي ژه نامه انتخابات آمريكا  دوشنبه   

آمریكا حضور دارنــد. محدوده كلمبیــا- منطقه ای كه 
پایتخت فدرال یعنی شهر واشنگتن در آن قرار دارد- نیز 
دارای 3 انتخابگر است. قلمروهای ایاالت متحده )جوامع 
تحت الحمایه مانند هائیتی( حضوری در این ســاختار 
ندارند. در مجموع 538انتخابگر در این ســاختار تعریف 

شده اند.

تاریخچه
در كنوانسیون قانون اساسی در سال1787 ابتدا طرح 
انتخاب  رئیس جمهور از ســوی كنگره مطرح شد، اما 
در پایان مباحثات طوالنی، نماینــدگان به این نتیجه 
رســیدند چنین اقدامی ممكن اســت ناقض تفكیك 
قوا )قوه مجریه و قوه مقننه( باشــد و پیشــنهاد شــد 
انتخابگرانی از هر ایالت، رئیس جمهور را برگزینند. در 
نهایت نمایندگان از بیم دسیسه، تبانی، فساد، فریبكاری 
و ترجیح منافع جناحی، به این نتیجه رسیدند مبنای 
كار، رأی مردمی و دمكراسی باشد. در این میان مشكلی 

جدی وجود داشت.
 بخش عمده جمعیــت ایالت های كشــاورز جنوبی را 
بردگان تشكیل می دادند و ســهم ایالت های صنعتی 
شمالی از واجدین شرایط رأی دادن بسیار بیشتر بود. 
جنوبی ها از آن هراس داشتند رئیس جمهور و كنگره ای 
تحت اكثریت شــمالی ها روزی به لغو برده داری رأی 
دهند. از این رو تصمیم گرفته شــد آرای الكترال - بر 
مبنای آرای مردمی - تعیین كننده رئیس جمهور باشد، 
به عبارتی هر ایالتی فارغ از هر محدودیتی، موضع خود 
را در قبال یكی از نامزدهای ریاست جمهوری مشخص 
كند و هر نامزدی كه اكثریــت آرای مردمی را در یك 
ایالت به دست آورد، كل آرای الكترال آن ایالت را به خود 

اختصاص دهد.
جیمز مادیســون، از پدران بنیان گذار ایاالت متحده و 
مبلغ و حامی سرســخت حكومت متمركز، در جزوات 
نشریه مانندی موسوم به »رســاله فدرالیست ها« در 
این باره ابراز داشــت: »قانون اساسی به گونه ای تدوین 
شــده تا دولت ایاالت متحده تركیبی از ساختار ایالتی 
و نیز ساختار مردمی باشــد. كنگره دارای دو مجلس 
اســت: ســنا كه مبنای ایالتی دارد )هر ایالتی فارغ از 
جمعیت و وسعت خود دارای دو سناتور است( و مجلس 
نمایندگان كه بر مبنــای جمعیت هــر ایالت تعیین 
می شــود )ایالت های پرجمعیت تــر دارای نمایندگان 
بیشــتری خواهند بود(. در این میان، رئیس جمهوری 
باید به شیوه ای مركب از هر دو مبنای ایالتی و مردمی 
تعیین شود«. به باور او، دولت جمهوری فدرال )شكل 
گرفته از طریق دمكراســی وكالتی در برابر دمكراسی 
مستقیم( هماهنگی بیشتری با اصول فدرالیسم ایاالت 
متحده دارد و مانع از جناح بــازی و فرقه گرایی خواهد 
شد، چه در این نظام، هر ایالتی موضعی قطعی و نهایی 

درباره یك نامزد دارد.
الكســاندر همیلتــون، از دیگر بنیان گــذاران ایاالت 
متحده نیــز در دفاع از نظام الكترال كالج در »رســاله 
فدرالیست ها« ابراز داشت: »انتخابگران به طور مستقیم 
به نمایندگی از طرف مردم گرد هم می آیند، فقط به یك 
منظور و یك بار. این مانع از جناح گرایی و اعمال نفوذ 
منافع خارجی می شــود. انتخابات بین ایالت هاست و 
فساد در هیچ ایالتی نمی تواند یك انتخابات را مخدوش 
كند« در ابتدا، در بسیاری از ایاالت، قانون گذاران ایالتی 
انتخابگران را برمی گزیدنــد. از اوایل قرن 19، ایالت ها 
به تدریج مبنای برگزیدن انتخابگران را آرای مردمی قرار 
دادند. در سال1880 تمام ایالت ها انتخابگران خود را از 
طریق آرای مردمی برمی گزیدند. به عبارتی انتخابگران 
به صــورت مســتقیم و رئیس جمهور و جانشــین اش 

به صورت غیرمستقیم توسط مردم برگزیده می شدند.
در تمام انتخابات ریاســت جمهوری، رئیس جمهوری 
دارای اكثریت آرای مستقیم مردمی بوده است؛ به جز 
4 انتخابات: انتخابات ســال های 1876و 1888، سال 
2000و انتخابات ســال 2016.در یك مــورد نیز، در 
ســال 1824، پس از آنكه انتخابگران در الكترال كالج 
نتوانســتند رئیس جمهور را برگزینند، تصمیم نهایی 

توسط مجلس نمایندگان گرفته شد.

قاضیامیکنیبرت،۴8ساله،كهازسويدونالدترامپانتخابشد،بهرغم
مخالفتشدیددموکراتهابا52رایموافقجمهوریخواهاندربرابر۴8رای
مخالفازمجلسسنایآمریکارایاعتمادگرفتتاجانشینقاضیارشدروث
بیدرگینزبرگشودکهماهگذشتهدرگذشت.قاضیبرتسومينفردیاست
كهطی۴سالرياستجمهوريترامپازسویاوبهعضويتديوانتعيين
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دست  برتر  دیوان  عالی
دیوانعالیآمریكاچطورمیتواندتكلیفكرسیریاستجمهوریراروشنكند؟

تصور کنید صبح چهارشنبه، چهارم نوامبر2020 فرارسیده است. با توجه به شمار بی سابقه آرای پستی در انتخابات ریاست جمهوری امسال، ممكن است 
آمریكایی ها از خواب برخیزند و ندانند چه کسی برنده رقابت بین دونالد ترامپ جمهوریخواه و جو بایدن دمكرات شده است. این رقابت می تواند آنقدر 
نزدیك باشد که نتیجه را نتوان تا شمارش کامل آرای پستی بسیاری از ایالت های مهم، مثال ویسكانسین، پنسیلوانیا، میشیگان یا فلوریدا اعالم کرد. دور از ذهن 
نیست که هیچ یك از 2نامزد، نتیجه را قبل یا بعد از شمارش آرای غیابی نپذیرد. چنین اقدامی می تواند به باز شدن پرونده های حقوقی بسیاری منجر شود؛ با 
هدف توقف شمارش آرا، ادامه شمارش آرا یا بازشماری آنها. در میان سیالب احتمالی اتهامات نامزدها و طرفداران شان علیه یكدیگر در پی چنین شرایطی، 

رویكردهای قضایی تعریف و تجویز شده ای وجود دارند که درصورت به  چالش کشیده شدن نتیجه انتخابات، باید در پیش گرفته شوند.

بهچالشكشیدنانتخاباتدرایالتها
 به جز چند استثنا، این خود ایالت ها هســتند كه انتخابات را برگزار می كنند. 
بر مبنای ماده اول بخش چهارم قانون اساسی آمریكا، قوانین ایالتی تقریبا بر تمام 
جوانب روند انتخابات حاكم است، شامل موارد مرتبط با مشروعیت رای دهندگان، 
مكان و ساعات رای گیری، دسترســی نامزدها به آرا و اعضای الكترال كالج هر 
ایالت. در نتیجه، این الكترال كالج هر ایالت است كه باید ادعاهای احتمالی را در 

دادگاه های ایالتی مطرح كند و غالبا همانجا آنها را به سرانجام برساند.
نامزدی كه می خواهد نتیجه انتخابات را در هر ایالتی به چالش بكشد، ابتدا باید 
تشخیص دهد در جریان انتخابات كدام بخش از قانون ایالت برآورده نشده است. 
در انتخاباتی نزدیك در سطح ملی، جایی كه نتایج برخی ایالت ها مورد تردید قرار 
می گیرند و ممكن است تعیین تكلیف آنها روزها به طول بینجامد، چنین مناقشه ای 
می تواند به باز شدن پرونده های قضایی بسیاری بینجامد، دادخواست هایی كه از 

سوی هر دو حزب عمده، همزمان در ایالت های متعددی مطرح می شوند.
كنگره نیز تصریح كرده اســت؛ هر ایالتی ســازوكار خود را برای حل و فصل 
اختالفات دارد و اینكه رأی هر ایالت در این باره »قطعی« است. در بیشتر موارد، 
چنین تمهیدی به این معناست كه قوانین ایالتی كه توسط دادگاه های ایالتی 
تفسیر و اجرا می شوند، تعیین می كنند آرای الكترال آن ایالت نصیب كدام نامزد 
خواهد شد. به طور معمول، تصمیم عالی ترین دادگاه یك ایالت را درباره نحوه 
اجرای قانون آن ایالت نمی توان به دادگاه عالی فدرال یا همان دیوان عالی آمریكا 
ارجاع داد. درهرحالتی، درصورت بروز چالش در انتخابات در یك ایالت، تصمیم 

نهایی را خود دیوان عالی آن ایالت خواهد گرفت.

وروددادگاهفدرالبهماجرا
البته همانطور كه در پرونده سال2000، جورج بوش علیه ال گور دیدیم، در مواردی 
دادگاه فدرال می تواند به پرونده ای مرتبط با انتخابات وارد شود. برای آنكه دادگاه 
فدرال به یك پرونده اختالف انتخاباتی رسیدگی كند، باید ادعا شود قانون اساسی 
فدرال نقض شده است؛ به عنوان مثال، ادعا شود متمم چهاردهم قانون اساسی مبنی 
بر حفاظت از تمام آراء زیر پا گذاشته شده است. به همین سیاق، اگر شخصی مدعی 
شود حق رأی دادنش به خاطر نژاد یا رنگ پوست وی محدود یا با مشكل مواجه 
شده است، پرونده می تواند براساس قانون حقوق رأی مصوب سال1965، مبتنی 
بر متمم پانزدهم قانون اساسی، به دادگاه فدرال ارجاع داده شود. پرونده بوش علیه 
گور نقطه اوج ادعاهای حقوقی ناشی از نزدیكی آرای 2 نامزد در ایالت فلوریدا بود. 
پس از آنكه كارزار هر 2 حزب پرونده هایی را علیه یكدیگر در دادگاه های مختلف 
ایالتی باز كردند، دیوان عالی فلوریدا حكم داد شــمارش دستی آرا تا 26نوامبر 
سال2000 تمدید شود، یعنی 8روز پس از مهلت مقرر تأیید نتایج انتخابات توسط 
كنگره. كارزار بوش با ارجاع این حكم به دیوان عالی آمریكا، به آن اعتراض كرد. 
دیوان عالی فدرال با 5 رأی موافق در برابر 4 رأی مخالف، اعالم كرد؛ حكم دیوان 
عالی فلوریدا مبنی بر لزوم بازشماری آرا، ناقض بند حفاظت از تمام آراست. دیوان 
عالی آمریكا استدالل كرد؛ ناتوانی دادگاه های ایالتی فلوریدا در تعیین معیاری واحد 

و مشخص برای تشخیص آرای قانونی از آرای غیرقانونی در جریان بازشماری آرا، 
می تواند به تفسیر متفاوت حوزه های مختلف رای گیری از نحوه احراز اصالت آرا 
بینجامد. دیوان عالی بدین گونه چنین نتیجه گرفت كه حكم دیوان عالی فلوریدا 
ناقض حقوق مصرح در متمم چهاردهم قانون اساسی، مبنی بر دادرسی شایسته و 

حفاظت برابر از تمامی آراست.

واكنشمردمچهخواهدبود؟
اگرچه پرونده بوش علیه گور، به زعم خــود دیوان عالی، دارای جزئیاتی منحصر 
به فرد و بسیار عجیب و متناقض بود، چندان سخت نیست پیش بینی كنیم كه 
انتخابات امسال نیز با چالش یا چالش های مشابه مواجه شود و درحالی كه اختالف 
بوش گور مربوط به ایالت فلوریدا می شــد، این بار ممكن اســت دامنه اختالف، 
ایالت های بسیاری را در بر بگیرد. در واقع، كارشناسان پیش بینی می كنند امسال 
در بســیاری از ایالت های مهم، چنین اختالفاتی مطرح شــود. بسته به ماهیت 
ادعای هر حزب در دادگاه، بیشتر پرونده های احتمالی – اگر نگوییم همه آنها – در 
دادگاه های ایالتی مطرح خواهند شــد، آن هم تقریبا همزمان با یكدیگر. اما این 
احتمال نیز وجود دارد كه مانند انتخابات ســال2000، برخی موارد – و نه همه 
آنها – به دیوان عالی آمریكا ارجاع داده شوند، چون 2 حزب ممكن است ادعا كنند 
حكم دادگاه های ایالتی ناقض قانون اساسی فدرال بوده است. چنین اتفاقی موجب 
می شود تعیین تكلیف انتخابات منوط به حكم دادگاه هایی ازجمله دادگاه های 
ایالتی شود و این به معنای دردسر و مشكل سیاسی است. در انتخابات سال2000، 
حكم دیوان عالی به شكل قطعی و مؤثری اختالف را برطرف كرد، اما در واقع علت 
اصلی رفع اختالف آن بود كه هر 2حزب و مردم، حكم دیوان را پذیرفتند؛ یا به عبارت 
دقیق تر، مشروعیت دیوان عالی را برای تصمیم گیری و صدور حكم قبول داشتند. 
این كه در انتخابات امسال، عموم مردم نتیجه الكترال تعیین شده توسط دیوان 
عالی ایاالت یا تركیبی از احكام دیوان های عالی ایالتی و فدرال را بپذیرند، جای 
تردید دارد. عالوه بر این، در برخی ایالت ها، قضات دیوان عالی نیز همزمان انتخاب 
می شوند. انتخاب برخی از این قضات ماهیت حزبی دارد، به عبارتی؛ نامزد قضاوت 
دیوان عالی به یكی از 2حزب عمده وابسته است و این موضوع شائبه تصمیم گیری 
و صدور حكم را برمبنای اهداف و انگیزه های سیاسی مطرح می كند. 20سال پس 
از اختالف جورج بوش و ال گور، در زمانه باال گرفتن تعصبات حزبی و حزب گرایی 
مفرط، مشخص نیست آیا عموم مردم مشروعیت دیوان عالی را به عنوان داوری 
بی طرف می پذیرند یا خیر. مرگ چند هفته قبل روث بیدر گینزبورگ، از قضات 
دیوان عالی آمریكا، و حواشی تعیین جانشین وی، واقعیتی ساده و آشكار را نشان 
داد: دیوان عالی خود محل بحثی داغ و جدی در انتخابات ریاست جمهوری امسال 
بوده است. عجله دونالد ترامپ برای تعیین جانشین گینزبورگ نشان داده است كه 
او خود را برای سناریوهای احتمالی برای ارجاع پرونده به دیوان عالی آمریكا آماده 
می كند. خانم امی كنی برت كه از سوی ترامپ به عنوان جانشین خانم گینزبورگ 
تعیین شده و اكنون رأی اعتماد سنا را هم گرفته، یك محافظه كار است و با حضور 

او تركیب دیوان 6 به 3 به نفع جمهوریخواهان خواهد بود.
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1 آبان 1399 ضميمه رايگان روزنامه همشهري    وي ژه نامه انتخابات آمريكا  دوشنبه   

سایه كارزار آمریکایی بر ایران
كارشناسانبازارهایارز،بورسوطالتأثیرانتخابهركدامازكاندیداهایانتخابات
ریاستجمهوریآمریكابربازارهایاقتصادیایرانراچگونهتحلیلمیكنند؟

اقتصاد ایران، اقتصاد ایران است، چه انتخاب مردم آمریكا ترامپ باشد چه بایدن. چه 
قرعه آرای الكترال در لحظات آخر به نام نامزد جمهوریخواه بیفتد چه نامزد دمكرات.   به 
عقیده اقتصاددان ها، نقدینگی ســمی، پایه پولی فزاینده، کمبود شدید منابع ارزی، به ثمر 
نرسیدن معاهده FATF و هزار و یك چالش و ابرچالش دیگر،بیش از فشار تحریم های ترامپ، 

کار را برای اقتصاد کشور  پیچیده  کرده است. 

و در بازه زمانی كوتاهی خود را نشان دهد و باید آرام آرام خود را با 
نرخ تورم وفق دهد. این نوسانات شدید در بازه زمانی كوتاه ریشه در 
عوامل روانی و دســتكاری ها در بازار دارد؛ مثال تهدید های ترامپ 
پشت تریبون رسانه ها یا حضور گســترده سوداگران حرفه ای در 
بازار ارز از مهم ترین عواملی هستند كه نرخ دالر را بیهود باال برده اند. 
البته گاهی دولت هم با تصمیم های كارشناسی نشده به تشدید 
بحران های قیمتی دامن می زنــد. البته بگذارید نكته ای را همین 
ابتدای كار بگویم؛ مبنا و نقطه صفر همه این تنش ها، تحریم های 
آمریكا علیه ایران است كه مادامی كه ادامه داشته باشد، بحران جزئی 
از اقتصاد ما خواهد بود. در داخل كشور هم البته تصمیمات غلطی 
مثل نپیوستن به معاهده های بین المللی، مشكالت ارزی را تقویت 

كرده و به آن دامن زده است.
اما در این میان نقش انتخابات آمریكا چیست؟ یك سوی این ماجرا 
ترامپ ایستاده با فشــارهای حداكثری، توهین و تهدید كه به نظر 
می رسد حضور دوباره او بر سر قدرت می تواند منابع ارزی ما، مبادالت 
پولی و صادرات نفت را از این محدود تر كند و چالش ها را بیشتر. آن 
سوی دیگر ماجرا كاندیدای دیگری وجود دارد كه مدعی شده به 
برجام برمی گردد و سر سازش دارد. واقعیت اما این است كه حتی 
اگر بایدن به برجام برگردد، قرار نیست اقتصاد ایران گلستان شود، اما 
فشار حداكثری می شكند. شاید كم كم راه سرمایه گذاری كشورهای 
دیگر در ایران باز شود و روزنه های اندكی برای جبران كاهش  منابع 
ارزی باز شود. اگر ایران و آمریكا روی ریل توافق قرار بگیرند من فكر 
می كنم شرایطی مانند قبول قطعنامه598 پیش خواهد آمد؛ سقوط 
قیمت ها اتفاق خواهد افتاد. اما اگر ترامپ انتخاب شود، اگرچه من 
بر این باورم كه شــرایط اقتصادی از این سخت تر نخواهد شد، اما 
ممكن است بعضی شرایط پیش آمده در آینده، همه محاسبات را 
بر هم بزند و دالر سقف  قیمتی تازه ای را تجربه  كند. البته فراموش 
نكنیم كه انتخابات سال1400 خودمان هم، تأثیر زیادی بر تعیین 
نرخ ارز خواهد داشت. همه این حرف ها اما درباره تغییرات قیمت در 
كوتاه مدت است. درنهایت برای رسیدن به ثبات قیمت، باید ساختار 

اقتصاد ایران و شیوه تعامل آن با جهان اصالح شود.

بورس 
تأثیرسیاستهایداخلیبیشازانتخاببایدن

است
عباسعلیحقانینسب؛كارشناسبازارسرمایه

بررســی نظرســنجی ها در ایاالت تعیین كننده نشان می دهد 

فردا همه  چیز مشخص خواهد شد، اما بعد از آن چه بر سر بازارهای 
مختلف ایران خواهد آمد؟ از ســوی دیگر این باور وجود دارد كه 
بازارهای اقتصادی، همه واكنش های روانی نسبت به انتخابات آمریكا 
را به نوعی با رصد نتایج نظر سنجی ایالت های سرنوشت ساز، پیشخور 
كرده اند؛ ریزش مدام بازار سرمایه، كاهش قیمت ارز و كاهش قیمت 
طال صحه بر این ادعا می گذارد. از سوی دیگر این نگرش در میان 
بعضی اقتصاددانان وجود دارد كــه انتخاب بایدن می تواند زمینه 
سقوط قیمت دالر را فراهم كند؛ دالری كه همه بازارها به نوعی از 
نرخ آن تبعیت می كنند و به آن وابسته اند. در این نگاه، تحلیل گران 
می گویند از آنجا كه بایدن خشونت های ترامپ را ندارد و قانون مدارتر 
به نظر می رسد، احتمال بازگشت آمریكا به برجام تقویت می شود. 
اما آیا در داخل كشور نرمش كافی برای رسیدن به این آرامش وجود 
دارد؟ بعید نیست آنها كه تحریم های آمریكا را كاغذپاره می دانستند 
و نام فرایند مذاكره را امتیاز دادن ایران به آمریكا می گذاشتند، دوباره 
ساز مخالف خود را كوك كنند تا توافق تاریخی 1+5 هم به سرنوشت 
FATF  دچار شود. از سوی دیگر خود ترامپ هم در این باره موضع 
مشخصی اتخاذ نكرده؛ از یك سو وعده تشدید تحریم ها علیه ایران را 
داده و از سوی دیگر مدعی شده كه اگر دوباره انتخاب شود می تواند 

ظرف 4هفته با ایران به توافق جدید برسد.
اما همه تحلیل های موجود در این دقایق پایانی درنهایت در یك 
نقطه استراتژیك اشــتراك دارند؛ اقتصاددان هایی مثل حسین 
راغفر یا محسن رنانی بر این باورند: مادامی كه ساختار اقتصاد ایران 
غلط اســت، ترامپ یا بایدن فرقی ندارد، ما در مسیر توسعه قرار 
نگرفته ایم و انتخاب این نامزدها صرفا سرعت تخریب اقتصاد ایران 

و تحلیل رفتن منابع موجود را تغییر می دهد. حاال ایران در مقطعی 
بسیار حساس و تاریخی به سر می برد. رئیس جمهور آمریكا فردا و در 
كمتر از یك سال، رئیس جمهور ایران  انتخاب خواهد شد كه می تواند 
به طور كلی راه كشور را عوض كند و نتایجی غیرقابل پیش بینی به 
همراه داشته باشد. به نظر می رسد وقت آن رسیده كه سیاستگذاران 
داخلی حداقل رویكرد اداره كشور را تغییر دهند یا دست كم به آن 
فكر كنند كه »ناتانائیل!  ای كاش عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه 

بدان می نگری...«. 

ز ر ا
چیزیشبیهقطعنامه598

بهاءالدینحسینیهاشمی؛اقتصاددان
علم اقتصاد حرف خود را روشن و بدون تعارف می زند؛ مابه التفاوت 
نرخ تورم داخل و تورم پــول خارجی وتئوری برابری قدرت خرید 
ارزها، كار خودش را كرده است. می خواهم بگویم همه پارامترهای 
اقتصادی، از درآمد ملی گرفته تا قدرت خرید مردم كه قرار بود بر 
قیمت ارز تأثیر بگذارند، تأثیرشان را گذاشته اند. من فكر می كنم 
مجموع این پارامترها درنهایت قیمت دالر را به حول و حوش 20هزار 
تومان خواهد رساند، اما امروز می بینیم كه قیمت دالر به حدود 27 
هزار تومان رسیده است؛ افزایش قیمتی غیرواقعی كه در عرض چند 
ماه تجربه كرده است. خب، این بنیه علمی ندارد. وقتی ارزش پول 
یك كشور كم می شود، اینطور نیست كه این كاهش ارزش ناگهان 

همه تحلیل های 
موجود در این دقایق 
پایانی درنهایت در 

یك نقطه استراتژیك 
اشتراك دارند؛ 

اقتصاددان هایی 
مثل حسین راغفر یا 
محسن رنانی بر این 
باورند: مادامی كه 

ساختار اقتصاد ایران 
غلط است، ترامپ 

یا بایدن فرقی ندارد، 
ما در مسیر توسعه 
قرار نگرفته ایم و 

انتخاب این نامزدها 
صرفا سرعت تخریب 

اقتصاد ایران و 
تحلیل رفتن منابع 
موجود را تغییر 

می دهد. حاال ایران 
در مقطعی بسیار 
حساس و تاریخی 

به سر می برد

مائدهامینی

بهاءالدینحسینیهاشمی
واقعیتایناستکهحتیاگربایدن
بهبرجامبرگردد،قرارنیستاقتصاد
ایرانگلستانشودامافشارحداکثری

میشکند

عباسعلیحقانینسب
بورسامروزخودراباارز۱2تانهایتا۱6هزار
تومانیتطبیقدادهوقرارنیستریزش
شدیدیدربازارسرمایهتجربهکنیم؛
خواهترامپرویکاربیاید،خواهبایدن
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1 آبان 1399 ضميمه رايگان روزنامه همشهري    وي ژه نامه انتخابات آمريكا  دوشنبه   

كه احتماال برنده انتخابــات آمریكا، بایدن اســت. از آنجا كه 
حقوقی های فعال در بازار سرمایه عموما نتایج این نظرسنجی ها 
را به دقت دنبال می كنند، امروز می بینیم كه كاهش شاخص كل 
بورس در هفته آخر مهر و هفته اول آبان اتفاق افتاده و به نوعی 
پیشخور شده است. درواقع، بخش عمده بازار ما غیرشناور است 
و تحت مدیریت حقوقی ها اداره می شود و این بخش عمده این 
حس را دارند كه بایدن پیروز اســت و نرخ ارز به زودی در ایران 
كاهش پیدا خواهد كرد. اما ایــن، همه علت كاهش بازدهی در 
بورس نیست و بخش دیگر ریشه در سیاستگذاری كارشناسی 
نشــده دارد كه بازار را اصطالحا فرسایشی كرده است. بخشی 
دیگر از ضعف های كنونی بــازار، حضور توده ای مردم ناآگاه در 
بورس است كه دركی از نوسان بازار ندارند و فشار تقاضای كاذب 

را باال برده اند.
نقدینگی باالیی در اقتصاد ما تولید شــده كه بخش عمده ای از 
آن فریز شده و اگر ترامپ رئیس جمهور شود و فشار حداكثری 
ادامه پیدا كند، ماشه یك بحران دیگران كه ریشه آن در همین 
نقدینگی فزاینده است رها خواهد شد و عمال دوباره ممكن است 
نرخ ارز در بازار افزایش پیدا كند. اگر ترامپ باشد و مذاكره ای 
هم در كار نباشد، من فكر نمی كنم بازار دوباره شاخص 2میلیون 
تومانی را به خود ببیند، چراكه تا قبل از تشــدید تحریم ها، اگر 
نرخ ارز افزایش پیدا می كرد، شــركت های فعال در بورس كه 
صادرات محور هستند می توانستند محصوالت خود را با قیمت 
باالتری بفروشند و سود بیشتری بین سهامداران خود تقسیم 
كنند، اما حاال هرقدر هم كه دالر باال رود وقتی شــركتی برای 
عرضه محصول خود بازار درستی در اختیار نداشته باشد، روند 
كاهش تولید را پیش خواهد گرفت، مگر اینكه سیاســت های 
داخل به این سمت پیش برود كه ابزارهای مناسبی در اختیار 
معامله گران بورس بگذارد و قیمت گذاری دســتوری متوقف 
شــود، چراكه ابزارهای كنونی اصال مناســب نبوده و اصال در 
راستای ســرمایه گذاری بلندمدت نیســتند. اگر دنبال رونق 
بورس هستیم باید ابزار حرفه ای ســرمایه گذاری بلندمدت را 
طراحی كنیم. منظور از بلندمدت بازه زمانی یك تا پانزده ساله 
اســت. بانك ها دقیقا از چنین ابزارهایی استفاده می كنند. در 
چنین صورتی شاخص به راحتی دوباره عدد 2میلیون را به خود 
خواهد دید. تأثیر این ابزارها بیش از انتخــاب بایدن یا ترامپ 
است. در پایان می خواهم بگویم بورس امروز خود را با ارز 12 تا 
نهایتا 16هزار تومانی تطبیق داده و سهم ها از ارزش واقعی خود 
پایین تر آمده اند. قرار نیست ریزش شدیدی را در بازار سرمایه 

تجربه كنیم، خواه ترامپ روی كار بیاید،  خواه بایدن.

طال 
بایدنیاترامپ؛فرقیبرایمانمیكند

محمدكشتیآرای؛نایبرئیساتحادیهطالوجواهر
انتخابات آمریكا، یك واقعه دوســویه است؛ از یك سو تأثیر خود 
را بر اقتصاد خود آمریكا نشــان خواهد داد و از سوی دیگر تأثیر 
سیاســی قابل توجهی بر اقتصاد جهــان دارد. انتخاب ترامپ یا 
بایدن، در درجه اول خود را به شكل تأثیری كه در داخل آمریكا 
خواهد گذاشت، نشان می دهد، چراكه ارزش دالر را در بازارهای 
مالی این كشور دچار نوسان خواهد كرد. باالرفتن یا پایین آمدن 
ارزش دالر، قیمت طال را در بازارهای جهانی تغییر خواهد داد كه 
این تغییر حتما بر نرخ طال در ایران هم مؤثر خواهد بود. اما درباره 
تأثیر انتخابات آمریكا در جهان و البته بر ایران باید بگویم كه هر 
كدام از این دو رقیب انتخاب شــوند، فرقی به حال ایران نخواهد 
كرد. سیاست های آمریكا در برابر ایران همیشه خصمانه خواهد 
بود و صرفا می تواند تأثیر خود را بر نرخ دالر در ایران به طور موقت 
بگذارد. منظورم این است كه تأثیر انتخاب هركدام از كاندیداها در 
ایران در محدوده زمانی نزدیك انتخابات خود را نشان خواهد داد. 
چه ترامپ و چه بایدن، درنهایت این سیاست  آنها در برابر ایران 
است كه تأثیر گذار خواهد بود. من ایمانی به قول های بایدن ندارم. 
آمریكا 40سال است كه خود را نشان داده است و چندان به حال 
ایران فرقی نخواهد كرد. شاید اگر ترامپ انتخاب شود شاهد یك 
شوك افزایشی قیمت در بازار طال باشیم، اما به نظر من این افزایش 
قیمت پایدار نخواهد بود و در درازمدت می تواند بسته به شرایط در 
چارچوب منطقی خود پیش برود. گفتنی است كه امروز- در لحظه 
تنظیم این یادداشت- قیمت سكه حباب قابل توجهی دارد كه علت 
آن عدم توازن در عرضه و تقاضاست، به همین علت نمی توان امید 
داشت كه با انتخاب هركدام از نامزدهای آمریكایی حباب سكه در 

ایران تخلیه شود.

با كوچك تر شدن جهان به كمك وسایل ارتباط جمعی، حاال سرنوشت ما 
انسان ها به یكدیگر وابسته تر شده و نیازمند ازخودگذشتگی و تعقل بیشتری 
است. اما واقعا انتخابات آمریكا برای ما ایرانی ها مهم است؟ مردم درباره این 
انتخابات چه فكر می كنند و پیروزی ترامپ یا بایدن، چه تأثیری در كیفیت 

زندگی مان خواهد داشت؟

توجهیكطرفهنیست
سوم نوامبر 2020، مردم آمریكا برای انتخاب رئیس جمهور جدید، 
پای صندوق های رأی می روند. انتخاباتی كه نه تنها برای آمریكایی ها 
كه برای ایرانی ها هم مهم است. مهستی می گوید: »این توجه یكطرفه 
نیست. مسئله ایران هم موضوع مهمی در نتیجه انتخابات آمریكاست. 
همانطور كه می بینید در مناظره ها و مباحث سیاست خارجی، ایران 
از موارد چالشــی بین دمكرات ها و جمهوریخواهان است. مشخص 
است كه در یك ســو، دمكرات ها، برجام و سیاست تعاملی با ایران را 
در دستور كار قرار می دهند و در سوی دیگر، جمهوریخواهان، فشار 
حداكثری را علیه ایران دنبال می كنند. خــب این بر تصمیم مردم 
آمریكا مهم است«. او معتقد است بازگشت آمریكا به برجام حداقل 
كشور را به چند سال پیش كه شرایط بهتری داشت بازخواهد گرداند. 
اما اســترس انتخابات آمریكا برای عده ای جدی تر است. مثال مائده 
می گوید شــب هایی خواب می بیند انتخابات در آمریكا برگزار شده؛ 
»احســاس می كنم بخش بزرگی از ذهن و زندگی ام با انتخابات این 
كشور گره خورده اســت. هرچند این تصور اشتباهی است، زیرا قرار 
نیست یك رئیس جمهور بتواند همه روابط مخدوش 2 كشور را اصالح 
كند، اما امید اینكه كسی چون بایدن كه فردی قابل گفت وگو كردن 
است بتواند رئیس جمهور شود تا فشار تحریم ها كمتر شده و ما كمی 
ثبات اقتصادی را پس از كاهش بیش از پیش ارزش ریال تجربه كنیم، 
برایم خوشایند است.« او معتقد است كه جسارت تصمیم گیری برای 
آینده اش را از دست داده و این برایش ناخوشــایند است كه با همه 
دغدغه هایی كه در ایران با آن مواجه اســت، بایــد به تصمیم گیری 
درست مردم یك كشور دیگر هم فكر كند. او می گوید كه در مناظره 
نخست ترامپ و بایدن كه نیمه های شب ایران برگزار می شد، از خواب 

پریده و این مناظره را پیگیری كرده تــا نتایجش را رصد كند. او 
نگرانی اش را عالوه بر دغدغه های شــخصی و نگرانی از آینده، 
نســبت به وضعیت بیمارانی توصیف می كنــد كه در كمبود 
دارو، ممكن است حیات شان ساقط شــود. اینكه با انتخاب 
بایدن ممكن است چنین گشــایش هایی رخ دهد برایش 

امیدواركننده اســت و می گوید تا 13آبان از خرید هر 
چیزی خودداری خواهد كرد.

كوچــكوكوچكترشــدن
اقتصادایران

ترامپ مدعی اســت كه برجام توافق 
بدی بوده و سیاست فشار حداكثری 
آمریكا علیه ایــران موفق عمل كرده 
است. متقابال جو بایدن از برجام دفاع 
می كند و سیاست فشــار حداكثری 
را ناموفق می داند. هــر دو كاندید، در 
تعیین سیاســت دولت آتی آمریكا در 
مورد ایران مهم خواهند بود. اما علیرضا 
درباره این نگرانی می گوید: »به نظرم 
باید برای مردم ایران هم صندوق رأی 
آماده كنند تا ایرانی ها هم بتوانند در 

رأی گیری شركت كنند«. او معتقد است هم اكنون تصمیم گیری در 
هر كشوری در سرنوشت دیگر كشورها نیز مؤثر است. به نظر علیرضا 
این انتخابات به اندازه ای در سرنوشــت مردم ایران مؤثر اســت كه 
در سرنوشــت مردم داكوتای جنوبی تأثیری ندارد. او می گوید: »با 
تصمیم گیری های غلط این چند ســال در آمریكا مــا با تحریم های 
سختی مواجه شده ایم و مردم مان هر روز فقر، افسردگی و عصبانیت 
بیشــتری را تجربه كرده اند. دالر، ســكه، بورس و... بــا هر هیجانی 
دستخوش تغییر می شوند و این برای بازار سم است. با انتخاب ترامپ 
اقتصاد ایران هر روز كوچك و كوچك تر می شود و این به معنای فشار 
چند برابری روی ملت است. اما بایدن با وعده بازگشت به برجام سعی 
دارد با ایران هم قدم شــود و این یعنی اقتصاد ما نفس تازه ای خواهد 
كشید. هر چند این نیز وابسته به آن است كه پس از حسن روحانی 

چه  كسی بر مسند ریاست جمهوری خواهد نشست«.
اما اگر دولت ایران بتواند اقتصاد را به نحوی مدیریت كند كه شاخص ها 
روند بهبود چشمگیر داشته باشند، مدافعان سیاست فشار حداكثری در 
جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریكا، بازنده هستند و دولت 
آینده آمریكا درباره سیاست فشار حداكثری علیه ایران تجدیدنظر خواهد 
كرد. اما اگر روند ســقوط ارزش پول ملی ایران، تورم، بیكاری و... تداوم 
یابد، برگ برنده را به دســت های جناح تندرو آمریكا خواهد داد. شاید 
وحدت ملی مؤثرترین عامل بعدی در این كارزار باشد و با پیروزی ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهوری 2016 و خروج یكجانبه از برجام و اعمال 
سیاست فشار حداكثری و تالش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، 
سبب شد كه ایران ســخت ترین بحران اقتصادی خود را از زمان جنگ 
تحمیلی تاكنون تجربه كند. كاهش بی سابقه فروش نفت ایران و نگرانی 
از آینده كشور و افرایش تورم سبب شد كه انتخابات 3نوامبر حساسیت 
برانگیزترین انتخابات ریاست جمهوری آمریكا  براي ایران باشد. انتخاباتی 
كه حتی مقدماتی آن را نیز بســیاری از مردم در ایران دنبال كردند تا 
ببینند حریف نهایی دونالد ترامپ چه كسی است. بشرا معتقد است كه 
همه  چیز تقریبا به شكل محسوس و نامحسوسی به این انتخابات وابسته 
است. در تبلیغات شبكه های خبری خارج از ایران هم  تالش می شود تا 
این موضوع بیشتر برجسته شود. مدام این جمله تكرار می شود: »آینده 
شما به انتخابات آمریكا وابسته است«. بشرا می گوید برای او و 
خانواده اش این انتخابات مهم است؛ »این انتخابات روی 
قیمت محصوالتی كه مصرف می كنیم، قیمت دالر، بازار 
سرمایه، آینده نزدیك ما، تحریم ها و همه  چیز اثرگذار 
خواهد بــود.« به نظر او ایرانی های خارج از كشــور، هم 

چشم شان به انتخابات آمریكاست.
به نظر علی اكبر بــا پیروزی ترامپ در انتخابــات آمریكا در 
مدت 4سال دیگر مردم باید فشار بیشتری را تحمل كنند. 
این شاید در شرایطی كه مردم با بیكاری، كرونا و... دیگر 
مواجه هستند، سخت به نظر برســد. او می گوید: »اما با 
انتخاب بایدن اوضاع اقتصادی كمی بهبود پیدا می كند«. 
سینا اما نگران است كه با انتخاب ترامپ و ادامه دار شدن 
قانون »ممنوعیت سفر ایرانی ها به آمریكا«، 4سال دیگر 
نیز نتواند به ایران بازگردد و خانواده اش 

را ببیند.
به نظــر بســیاری از مــردم، 
شــاید ســوم نوامبر و انتخابات 
ریاست جمهوری2020 را بتوان 
روزی مهم دانست؛ جایی كه برد و باخت یكی 
در برابر دیگری می تواند مســتقیما بر آینده 

اقتصادی مردم ایران مؤثر باشد.

حریف نهایی ترامپ؛ مردم ایران
انتخاباتآمریكادرخیابانهایتهران

آیاانتخاباتآمریكابرایمردمایرانمهماست؟

انگار چه بخواهیم و چه نخواهیم، قرار است انتخابات آمریكا، مهم باشد. مهم از این جهت که دوره شیوع 
ویروس کرونا و تحریم ها، مردم ایران را با سختی های زیادی روبه رو کرده است. اما حاال نگاه ایرانی ها 
هم مانند دیگر مردم دنیا، به انتخابات آمریكا است تا پس از آن پیش بینی ها درباره آینده شفافیت بیشتری 
پیدا کند. سیاست های خصمانه و متهورانه ترامپ در مدت چهارساله ریاستش زندگی مردمی را دستخوش 
تغییری رنج آور کرد و حاال باید به آینده ای تازه امید داشت. انتخابات آمریكا نه تنها برای ایران، که برای بسیاری 
از کشورهای جهان مهم شده است. انتخاب و کشمشی بین 2 حزب جمهوریخواه و دمكرات، با دیدگاه هایی 

متفاوت به مسایل بین الملل. نگارحسینخانی

محمدكشتیآرای
قیمتسکهحبابقابلتوجهیداردکهعلتآن
عدمتوازندرعرضهوتقاضاستبههمینعلت
نمیتوانامیدداشتکهباانتخابهرکداماز

نامزدهایآمریکاییحبابسکهدرایرانتخلیهشود
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ناصرایمانی
  تحلیلگرسیاسیاصولگرا

اگر بخواهیم تأثیر واقعی نتیجه انتخابات آمریكا بر اقتصاد 
و سیاست ایران در درازمدت را بررسی كنیم، باید بگویم 

كه تأثیرش محدود است و شاید حداكثر تا 10 درصد.
اما اگر بخواهیم تأثیر روانی و هیجانی این انتخابات را در 
بازه زمانی كوتاه مدت در نظر بگیریــم، معتقدم كه تأثیر 
قابل توجهی دارد. اگــر بازه زمانی چهارماهــه را در نظر 
بگیریم، حتما شاهد تأثیرات كوتاه مدت ناشی از رفتارهای 
هیجانی و فضــای روانی انتخابات آمریــكا خواهیم بود، 
اما باز هــم تأكید می كنم كه این اثرات واقعی نیســتند. 
تأثیــرات واقعی و درازمــدت در اقتصاد ایــران حداكثر 
10درصد خواهد بــود و در بلند مدت تأثیــر آنچنانی بر 

شرایط اقتصادی و سیاسی ایران نخواهد داشت.

چشم انتظاران یک انتخابات
ازنگاهكارشناسانمسائلسیاسیواقتصادی،نتیجهانتخاباتآمریکابرآیندهایرانچهاثریدارد؟

شــاید به جرأت بتوان این دوره از انتخابات ریاست 
جمهوری آمریكا را یكی از حساس ترین دوره ها تلقی 
کرد؛ چرا که منش ترامپ در 4 سال گذشته با سیاست فشار 
حداکثری به ایران همراه شد و همین موضوع موجب شد تا 
بسیاری آینده کشــور در برخی حوزه ها را به این انتخابات 
گره بزنند. آخرین نظرسنجی مرکز افكارسنجی دانشجویان 
ایران)ایسپا(، از مطلعین درباره انتخابات آمریكا نشان می دهد 
که 55/3 درصد شرکت کنندگان معتقد هستند که انتخابات 

آمریكا بر ایران اثر خواهد گذاشت.

در این میان برخی نیز در میدان دیگری دست به تحلیل زده  و 
معتقدند که شاید انتخابات آمریكا از اهمیت و اثرگذاری جهانی 
برخوردار باشد اما نباید تمام تصمیم گیری ها را به آینده این 
انتخابات منوط کرد و حتی برای بهبود شرایط باید منتظر تغییر 
نگاه در حوزه سیاست خارجی باشیم. برای بررسی این موضوع 
نظر عباس عبدی، عبداهلل ناصری، آذر منصوری، امیرمحبیان، 
ناصر ایمانی، هادی حق شناس و حیدر مستخدمین حسینی به 
عنوان چهره های شناخته شده سیاسی و اقتصادی از دو جناح 

اصولگرا و اصالح طلب را جویا شده ایم.

امیرمحبیان
تحلیلگرسیاسیاصولگرا

بدون شك انتخابات آمریكا می تواند بر سرنوشت ایران اثر 
بگذارد اما چنین اتفاقی به این معنا نیســت كه كشور ما در 
تمام مراحل منتظر نتیجه انتخابات آمریكا بماند تا ببیند چه 

فردی در آمریكا به روی كار خواهد آمد.
هر فردی در آمریكا به روی كار بیاید، منافع كشور خودش 
را پیگیــری می كند و منافــع آمریكا در ابعــاد مختلفی با 
منافع جمهوری اســالمی ایران در تعارض است. بنابراین 

ما همــواره این چالش را بــا روســای جمهور آمریكا 
خواهیم داشــت و تنها نوع رفتار آنهــا تغییر خواهد 
كرد؛ به عبارت دیگر زمانی كه دموكرات ها بر سر كار 
بیایند از قدرت اجرایی باالتری برخوردار هســتند 
و با اروپایی هــا امكان هماهنگــی باالتری دارند 

و در عین حال بر بحث های حقوق بشــری 
نیز تأكید بیشــتری خواهند داشت، 

در مقابل جمهوری خواهان، 
برخوردهای خشن تری 

را پیگیری می كنند و 
احتمال اجماعشان 

با اروپایی ها كمتر اســت. در مجموع مشــخص اســت كه 
منتخب هر دو حزب به نحوی عمــل خواهد كرد كه منافع 

ایران تأمین نشود.
نكته دیگری كه باید مورد توجه قرار داد این است كه نباید 
مردم و مســئوالن ایران تمام فكر و ذكرشان این باشد كه 
نتیجه انتخابات در آمریكا چه می شود. شاید بخش حاشیه و 
البته اثرگذار مشكالت كشور ما به آمریكا بازمی گردد اما اصل 
مشــكل ما مربوط به درون است؛ یعنی ضعف و عدم كفایت 
مدیریت داخلی زمینه بروز مشــكالت را 
مهیا كرده اســت و اگر این مشكالت 
را برطرف كنیم از فشــار تحریم ها 

كاسته می شود.
انتخابات آمریكا تأثیر نســبی بر 
آینده سیاســی و اقتصادی ایران 
دارد؛ بنابرایــن بــه جــای آنكه به 
انتخابات آمریكا چشم داشته باشیم، 
باید دایره های نظارتی خودمان 
را علیه فساد، بی كفایتی 
مدیریت و... گسترده تر 

كنیم.

امیر محبیان : 
انتخابات آمریکا 

تأثیر نسبی بر آینده 
سیاسی و اقتصادی 
ایران دارد؛ بنابراین 

به جای آنکه به 
انتخابات آمریکا 

چشم داشته باشیم، 
باید دایره های نظارتی 

خودمان را علیه 
فساد، بی کفایتی 

مدیریت و... 
گسترده تر کنیم

لیالشریف

امیرمحبیان
تحلیلگرسیاسیاصولگرا

هرفردیدرآمریکابهرویکاربیاید،منافعکشورخودشراپیگیریمیکندو
منافعآمریکادرابعادمختلفیبامنافعجمهوریاسالمیایراندرتعارضاست.

بنابراینماهموارهاینچالشراباروسایجمهورآمریکاخواهیمداشت

ناصرایمانی
تحلیلگرسیاسیاصولگرا

اگربخواهیمتأثیرواقعینتیجهانتخاباتآمریکابراقتصادوسیاستایراندر
درازمدترابررسیکنیم،بایدبگویمکهتأثیرشمحدوداستوشایدحداکثر

تا۱0درصد
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آذرمنصوری
قائممقامحزباتحادملت

روی كار آمدن ترامپ در آمریكا نه تنها منطقه خاورمیانه بلكه موقعیت دولت آمریكا را در 
جهان تحت تاثیر قرار داد. با وجود تالش های دولت اوباما برای ارائه چهره متفاوتی از دولت 
این كشور در جهان، ترامپ از اغلب معاهدات جهانی خارج شد و آمریكا را در مقابل برخی 

هم پیمانان قبلی خود نظیر تروئیكای اروپا نیز قرار داد.
خروج ترامپ از توافق هسته ای كه حاصل ماه ها مذاكرات نفس گیر ایران با كشورهای گروه 
1+5 بود نیز یكی از این نوع اقدامات بود كه از 15كشور عضو شورای امنیت عمال 13عضو آن 
را با نقض این توافق در مقابل خود قرار داد. به بیان روشن تر رفتارها و سخنان ترامپ بیشتر 
از آنكه منافع ملی ما را نشانه گرفته باشــد، جایگاه و موقعیت آمریكا را تحت تاثیر قرار داده 
است و حاال بایدن در قامت یك دمكرات سعی دارد با شكست او در انتخابات پیش رو، مانع 

از تداوم این رفتار و گفتار شود. 
اینكه روی كار آمدن بایدن چه تاثیری بر آینده سیاسی و اقتصادی ایران خواهد داشت نیز 
متاثر از همین نوع نگاه دمكرات ها به منافع آمریكا در منطقه و جهان اســت. اگر آنطور كه 
بایدن وعده داده بعد از پیروزی به برجام برگردد ، خود به خود می تواند منشــا تحوالتی در 

اقتصاد و سیاست آینده ما باشد، اما بستگی زیادی به رفتار ما نیز دارد.
بالطبع اگر بپذیریم نوع تعامل كشورها در جهان امروز بر مبنای برد- برد است، این را هم 
باید قبول كنیم كه دیپلماسی و نوع روابط ما به مجموعه كشورهای جهان خارج از این قاعده 
ممكن نخواهد بود. بنابراین نوع رفتار ما در منطقه و جهان اگر از این چهارچوب خارج باشد، 

نمی توان انتظار خارق العاده ای از دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی ایران داشت.
از طرف دیگر اگر مبنای نگاه ما به كشــورهای جهان اعم از كشورهای همسایه، منطقه و 
جهان تقویت منافع ملی كشورمان باشد و سیاست خارجی نیز در خدمت رشد اقتصادی و 
بهبود رفاه شهروندانمان باشــد، باید بپذیریم كه بدون 
رعایت قواعد مورد توافق كشــورهای جهان امكان 
اســتفاده از ظرفیت دیپلماســی در این راستا 

نخواهد بود. 
فراموش نكنیم سیاست كلی آمریكا در مواجهه با 
ایران چهارچوب روشنی دارد و استفاده از فرصت 
روی كار آمدن دمكرات ها بستگی مستقیم با نوع 

رفتار ما به خصوص دولت های مستقر دارد.

حیدرمستخدمینحسینی
کارشناساقتصادی

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریكا در صورتی می تواند بر نظام سیاسی و برنامه های  
اقتصادی ایران موثر باشد كه رویكرد نظام سیاسی ایران از رویكرد روسیه و چین به سمت 
نظام سیاسی غرب گرایش پیدا كند. در این صورت نتیجه انتخابات آمریكا می تواند برای 
كشور ما مهم و اثرگذار باشد و زمینه تحوالتی را در حوزه اقتصاد و رفع تحریم ها مهیا كند. 
بنابراین اگر به شكل زیربنایی نگاه سیاسی ایران از شرق به غرب تمایل پیدا كند، این انتخابات- فارغ 
از برنده و بازنده- می تواند اثر گذار باشد اما اگر در این تغییر نگاه سیاسی صورت نگیرد، باید گفت 
كه انتخاب بایدن یا ترامپ منشاء تحولی در معادالت نظام سیاسی و برنامه های اقتصادی كشور 
ما نخواهد بود. تحول ایران نباید وابسته به ریاست جمهوری آمریكا باشد و اینكه در ذهنیت فعلی 
سیاستمداران و مردم ما این نگاه شكل گرفته است، نشان دهنده این است كه رویكرد سیاسیون 
ما در سال های گذشته، مثبت و مناسب نبوده است و به همین دلیل 
تمام نگاه ها با این امید به انتخابات آمریكا بســته شده تا شاید با 
انتخاب یكی از نامزدهای انتخابــات آمریكا، تحریم ها برچیده 
یا شــاید با تداوم حضور دیگری باب مذاكره گشوده شود. این 
نگاه غلط است و نظام سیاسی ما باید با تكیه بر توانمندی های 
داخل كشور قدرت برنامه ریزی مناسب در حوزه های سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد تا مردم ما تكلیفشان 
را در حوزه های مختلف بدانند. متأســفانه در حال حاضر مردم از 
یك سردرگمی رنج می برند و این رنج نشان دهنده این است كه 
رویكرد نظام سیاسی ما، تبیین كننده شرایطی مبهم 
برای فعاالن اقتصادی بود و به همین دلیل فعاالن 
اقتصادی منتظر نتیجه انتخابات آمریكا مانده اند. به 
نظر می آید كه اگر ترامپ یا جو بایدن انتخاب شوند، 
در سیاســت كلی آمریكا تغییری نسبت به ایران 
رخ نخواهد داد تا آن نتیجه ای كه بســیاری برای 
برقراری رابطه اقتصادی دنبال می كنند، شــكل 

اجرایی به خودش بگیرد.

عباسعبدی
  تحلیلگرسیاسیاصالحطلب

انتخابات هر كشــوری بر كشــورهای دیگر اثر دارد اما 
طبیعی اســت كه اثرگذاری انتخابات آمریكا بیش از هر 

انتخابات دیگری است.
در این میان باید یادآور بشوم كه در حال حاضر مسئله ما 

این است كه این تأثیر بسیار شدید است و به شكلی 
از وابستگی تبدیل شده. این وابستگی برای كشور 
ما مسئله ایجاد می كند. در واقع ما شاهد هستیم 
كه متغیرهــای داخلی و درون زا قدرتشــان 
كاهش پیدا كــرده و از متغیر برون زا و به ویژه 
آمریكا متأثر شــده اند. امیدواریم كه مسیر 
متغیرهای داخلی به سمتی حركت كند كه 

این وابستگی ها را به حداقل برساند.

هادیحقشناس
کارشناساقتصادی

اگر بخواهیم از بعد اقتصادی به تأثیر انتخابات آمریكا بپردازیم، باید بگوییم كه در بعد اقتصادی 
بحثی به نام »نااطمینانی« مطرح اســت؛ به عبارت دیگر هزینه هر تصمیم گیری كه در شرایط 
نااطمینانی گرفته شــود، افزایش پیدا می كند؛ به عنوان مثال هزینه حمل و بیمه كشتی ها در 
شرایط ناامنی آبراه ها در برابر زمانی كه امنیت حاكم باشــد، متفاوت است. بنده این مثال را به 
این دلیل مطرح كردم تا بگویم شرایط امروز رابطه ایران و آمریكا در باالترین سطح نااطمینانی 

قرار دارد. زمانی كه انتخابات آمریكا برگزار شود، تعیین تكلیف می شود 
كه در 4 سال آینده آمریكا و اقتصاد ایران به چه سمت و سویی 

خواهد رفت؛ بنابراین زمانی كه نتیجه انتخابات فارغ از فرد 
برنده و بازنده، تعیین شود، این نتیجه بخشی از جو روانی 
و نا اطمینانی را حل خواهد كرد. سخن بنده این است كه 
حتی اگر ترامپ پیروز انتخابات بعدی باشد، نااطمینانی 
به یك راهبــرد اطمینانی تغییر ماهیــت خواهد داد؛ به 
عبارت دیگر در این شرایط صورت مسئله شفاف می شود. 
بدون شك ما در دنیایی زندگی می كنیم كه تمام روابط بر 

سرنوشت كشورها اثر گذار هستند. امروز كه اروپایی ها 
و بسیاری از كشــورهای همســایه روابط تجاری 

خودشان را با ما به حداقل رســانده اند، آیا دلیلی 
جز تحریم هــای ظالمانه وجــود دارد؟ بنابراین 
نمی توان اثرگذاری انتخابــات آمریكا بر اقتصاد 

ایران را انكار كرد.

هادی حق شناس : 
شرایط امروز رابطه 
ایران و آمریکا در 
باالترین سطح 

نااطمینانی قرار دارد. 
زمانی که انتخابات 
آمریکا برگزار شود، 

تعیین تکلیف می شود 
که در 4 سال آینده 

آمریکا و اقتصاد ایران 
به چه سمت و سویی 
خواهد رفت؛ بنابراین 

زمانی که نتیجه 
انتخابات فارغ از 

فرد برنده و بازنده، 
تعیین شود، این نتیجه 
بخشی از جو روانی 
و نا اطمینانی را حل 

خواهد کرد

عباس عبدی : 
امیدواریم که مسیر 
متغیرهای داخلی به 
سمتی حرکت کند که 
این وابستگی ها به 
عوامل بیرونی مانند 
انتخابات آمریکا را به 

حداقل برساند

آذرمنصوری
قائممقامحزباتحادملت

رفتارهاوسخنانترامپبیشترازآنکهمنافعملیمارانشانهگرفتهباشد،جایگاه
وموقعیتآمریکاراتحتتاثیرقراردادهاستوحاالبایدندرقامتیکدمکرات
سعیداردباشکستاودرانتخاباتپیشرو،مانعازتداوماینرفتاروگفتارشود

حیدرمستخدمینحسینی
کارشناساقتصادی

اگربهشکلزیربنایینگاهسیاسیایرانازشرقبهغربتمایلپیداکند،اینانتخابات-فارغازبرنده
وبازنده-میتوانداثرگذارباشدامااگردراینتغییرنگاهسیاسیصورتنگیرد،بایدگفتکهانتخاب
بایدنیاترامپمنشاءتحولیدرمعادالتنظامسیاسیوبرنامههایاقتصادیکشورمانخواهدبود
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پایگاه رأی ترامپ كجاست؟
جنبشمحافظهكاریاجتماعیموفقشددرسال20۱6دونالدترامپراروانهكاخسفيدكند

پیش تر این ذهنیت وجود داشــت که مالحظات اخالقی و محافظه کارانه، عامل بسیار 
مهمی در انتخابات آمریكا محســوب می شــود. به عنوان مثال، اگر مشخص می شد 
سیاستمداری میانسال یا حتی مسن، در سال های جوانی از خط قرمزی مانند استعمال مواد 

 مخدر عبور کرده، چنین خبری می توانست به معنای پایان عمر حرفه ای او باشد.

كمی به عقب بازگردیم. با گسترش تجارت جهانی، برای شركت های 
بزرگ آمریكایی مهاجرت به آسیا و به خصوص چین، جایی كه به 
ارزان ترین نیروی كار دسترسی داشتند، گزینه ای جذاب می نمود. 
بسیاری از خطوط تولید از آمریكای شــمالی روانه چین شدند تا 
محصوالتی با بهای پایین روانه بازار كنند. نكته متناقض اما آن بود 
كه مشتریان كاالهای حاال ارزان تر همان كارگران صنعتی ای بودند 
كه درپی انتقال خطوط تولید به قاره ای دیگر، شغل شان را از دست 
داده بودند. به تدریج بنیه طبقه متوسط آمریكایی تحلیل رفت. با 
شروع عصر انفجار اطالعات و اقتصاد الكترونیك، از شمار مشاغل 
متوسط كاسته شد و گزینه های حرفه ای، شامل مشاغل عمدتا سطح 
باال و تخصصی در كنار مشاغل رده پایین و بی نیاز از مهارت می شد.

به تدریج خشم سفیدهای طبقه متوسط آمریكایی از روند جهانی 
شدن باال گرفت. آنان شــاهد بودند درحالی كه مشاغل خود را از 
دســت می دهند یا به مهاجران تازه نفس و تحصیل كرده آسیایی 
وا می گذارند، ساكنان عمدتا لیبرال ســاحل شرقی )نیوانگلند( و 
ساحل غربی )به خصوص شمال كالیفرنیا و سیلیكون ولی( از نفوذ 
و ثروت بیشتری برخوردار می شــوند. در پایان دوره جنگ سرد، 
ســفیدهای اروپایی تبار )و غیرمهاجران آمریــكای التین( حدود 
78درصد جمعیت آمریكا را تشــكیل می دادند. این رقم اینك به 
كمی بیش از 60درصد كاهش یافته اســت. در اواخر دهه1990 
ساموئل هانتینگتون هشدار داد با ادامه روند موجود مهاجرت، آمریكا 
به تدریج هویت آمریكایی خود را از دست خواهد داد )هویتی مبتنی 
بر فرهنگ آنگلوامریكن، میراث مذهبی مسیحی-یهودی، میراث 
اروپایی عصر روشنگری، زبان انگلیســی و پایبندی به لیبرالیسم 
به عنوان ارزشی آمریكایی( و به سوی جامعه ای متكثرتر، رنگین تر 
و دورتر از ارزش های بنیادین تاریخ كشــور پیــش خواهد رفت. 
هانتینگتون مورد انتقاد مخالفان قرار گرفت و او و همفكرانش متهم 
به نژادپرستی، فاشیسم، برتری طلبی سفیدها و افراط گرایی شدند. 
این در حالی بود كه رویكرد موسوم به نزاكت سیاسی ماهیتی افراطی 
یافت، در حدی كه در بســیاری موارد حتی واقعیات تاریخی نیز 
می بایست پوشیده می شدند. نزاكت سیاسی از جنبش هایی بود كه 
در دهه1960 به خصوص در محافل آكادمیك آمریكا شكل گرفت. 
براساس باور مبنایی این تفكر، انسان ها را نباید به خاطر خصوصیاتی 
كه خود در داشتنشان نقشی نداشته اند، مورد سرزنش قرار داد، از 
ظاهر و ویژگی های فیزیكی غیراكتسابی افراد گرفته تا زمان، مكان، 
فرهنگ و شرایطی كه ناخواسته در آن قرار گرفته اند، ازجمله ملیت، 
قومیت، مذهب اجدادی، میراث فرهنگی و... به رغم اقبال عمومی 
گسترده نسبت به این رویكرد، نزاكت سیاسی در مواردی نیز به وادی 

افراط كشیده شده است.
همزمانی شكســت پروژه نومحافظه كاری با بحــران مالی اواخر 
دهه2000، درحالی كه آمریكا به خاطر جنگ های عراق و افغانستان 
متحمل هزینه های ســنگینی شــده بود، با پیروزی نخســتین 
رئیس جمهور رنگین پوست كشور همراه شد كه رویكرد متفاوتی را 
به خصوص در خاورمیانه در پیش گرفت. در این میان گرایش هایی 
چپ گرایانه نیز در بخش هایی از حزب دمكرات مجال خودنمایی 
یافت )طرفداران برنی ســندرز و الیزابت وارن(. همه این تحوالت، 
جرقه جنبش محافظه كاری اجتماعی كنونی را زد، ابتدا در قالب 
حركت موسوم به تی پارتی و سپس با بسیج شدن پشت سر دونالد 
ترامپ، جنبشی كه وی را به رغم تمام موانع روانه كاخ سفید كرد و در 
تمام این سال ها پشت او ایستاده است. استیو بنن، مغز متفكر كارزار 
انتخاباتی ترامپ در سال2016 از چهره های شاخص محافظه كاری 
اجتماعی محســوب می شــود. نگاه محافظه كاری اجتماعی به 
دین متفاوت اســت، فرهنگ مســیحی-یهودی را میراث غرب 
می داند، نگاهش به آن عاطفی و نوستالژیك است، نه ارزش مدار و 
ایدئولوژیك. این تفكر غرب را تمدنی می داند كه بذرهایش در یونان 
و رم باستان پاشیده شد، نهال آن با ورود فرهنگ مسیحی-یهودی 
پا گرفت، با رنسانس، فروپاشی فئودالیسم، انقالب صنعتی و عصر 
روشنگری هویت امروزین خود را یافت، با استعمار شاخه هایش را در 
سراسر جهان به ویژه در آمریكای شمالی و به طور مشخص آمریكا 
گستراند و همین كشور بود كه در بدترین لحظات تاریخ اروپا )جنگ 
جهانی دوم( علیه فاشیسم وارد عمل شد و رهبری تمدن غرب را در 
دست گرفت. این گرایش كه در اروپا نیز در قالب جنبش ها و احزاب 
مخالف مهاجران در حال ظهور اســت، آینده غرب را در گرو كنار 
زدن سیاست غالب كنونی كه میراث پس از جنگ جهانی دوم است 
می داند. شكست ترامپ در انتخابات2020 ضربه بسیار سنگینی به 
این جنبش خواهد بود. آمریكا از زمان جنگ داخلی در اواسط قرن 
نوزدهم تاكنون شاهد چنین تفرقه ای در سطح جامعه خود نبوده 
است، زمانی كه آبراهام لینكلن، نخستین رئیس جمهور جمهوریخواه 
جمله معروف خود را به زبان آورد: »خانه ای دستخوش دودستگی 

دوامی نخواهد داشت.«

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال2016 نامزدی از میان 
جمهوریخواهان برخاست كه در جریان مناظرات كمترین انعطاف و 
ترحمی نسبت به رقبا و حتی نقاط ضعف شخصی شان نشان نمی داد. 
او به عبور از بسیاری خطوط قرمز سنتی و متداول سیاست در آمریكا 
متهم شد، اما اینها نه تنها وی را از ادامه رقابت باز نداشت، بلكه در 

پایان انتخابات به كاخ سفید راه یافت.
شگفتی وقتی بیشتر می شود كه بدانیم بدنه رای دهنده دونالد ترامپ 
به محافظه كارترین اقشار جامعه آمریكا تعلق دارند. اما محافظه كاری 
حامی ترامپ چه پیشــینه ای دارد و چرا حزب جمهوریخواه این 

گرایش بسیار پررنگ را نمایندگی می كند؟
درمورد نقش مذهب در سیاست آمریكا باید درنظر داشت حكومت 
آمریكا نظامی است سكوالر و فاقد دین رسمی. اما به عكس اروپا، 
سكوالریسم آمریكایی منشــا مذهبی دارد و توسط دگراندیشان 
مذهبی و فرقه های مسیحی مختلفی شــكل گرفت كه در اروپای 
قرون شانزدهم به بعد )تا حدود زمانی عصر روشنگری(، عمدتا در 
شمال اروپا، تحت فشار مستقیم یا غیرمستقیم و بعضا خشونت بار 
كلیسا قرار داشتند و مهاجرت به مستعمره نشین های بریتانیا در 
آمریكای شمالی، مفری بود برایشان تا در سرزمین جدید، آزادانه و 
دور از فشار صاحبان قدرت، سبك زندگی خود را در پیش گیرند. 
همین پیشینه بود كه در پایان جنگ های استقالل وهنگام تدوین 
قانون اساسی آمریكا، موجب شد رهبران جامعه به رغم گرایش های 

مذهبی پررنگ خود، بنا را بر آزادی مذهبی بگذارند.
ســاموئل هانتینگتون، اندیشمند و محقق سرشــناس دانشگاه 
هاروارد، به خالف تداول رایج و باور همگانی بر این باور بود كه آمریكا 
جامعه ای شكل گرفته توسط مهاجران نبوده است. وی خاطرنشان 
كرد كه اجداد آمریكایی ها مهاجر نبودند؛ آنان مستعمره نشین های 
آنگلوپروتستانی بودند كه در قرون هفدهم و هجدهم به دنیای جدید 
رفتند تا جامعه ای جدید پدید آورند. مهاجران )آلمانی، ایرلندی و در 
ادامه ایتالیایی( بعدها از راه رسیدند )از نیمه قرن نوزدهم( تا جزئی 
از این جامعه باشند. فرهنگ و آزادی های سیاسی و اقتصادی این 

جامعه جدید بود كه مهاجران را جذب آمریكا كرد. هویت آمریكایی 
مبتنی بر ارزش های آنگلوپروتستان اســت، میراث بخش هایی از 
جامعه بریتانیــا، جایی كه بنیان گذاران از آنجــا آمده بودند. زبان 
انگلیسی، نهادهای تودورها و پروتستانیســم و ارزش هایی مانند 
فردگرایی افراطی، ســتایش كار و تولید و نوآوری و تأكید بر حق 
مالكیت. با این همه، تا اواســط قرن بیستم، محافظه كاران بیشتر 
در حزب دمكرات متمركز بودند. جمهوریخواهان به خالف امروز، 
تمایالت لیبرال و ترقی خواهانه داشتند. وقایع اواخر دهه1950 و 
اوایل1960 موجب تغییر آرایش جدی دو حزب شد. در پی حمایت 
دمكرات ها از جنبش های حقوق مدنی، محافظه كاران به تدریج به 
سوی حزب جمهوریخواه كشیده شدند و لیبرال ها حزب دمكرات 
را نهادی مناســب برای پیگیری اهداف شان یافتند. این مهاجرت 
گرایش های بین 2حزب، با ریاســت جمهوری رونالــد ریگان در 

دهه1980 كامل شد.
در اواخر دهــه1990 محافظــه كاری مذهبی با شــكلی جدید 
موســوم به نومحافظه كاری با حمایــت از جورج بــوش در برابر 
ال گور لیبرال در انتخابات ســال2000 ظهور كرد؛ جنبشــی كه 
نگاهی بسیار ایدئولوژیك به فرهنگ مســیحی -یهودی داشت و 
بدنه رای دهندگانش را مســیحیان تبشیری تشــكیل می دادند. 
نومحافظه كاری بــا هدایت چهره هایی مانند دیــك چنی و جان 
بولتون، جنگ های فاجعه باری به راه انداخت و از پشــتوانه نظری 
چهره هایی مانند برنارد لوئیس و فرانسیس فوكویاما برخوردار بود. 
پروژه خاورمیانه بزرگ به شكست كامل انجامید و شاید لنگه كفشی 
كه در كنفرانسی خبری به سوی بوش پرتاب شد، پایان تلخ رویاهای 
نومحافظه كاران بود. جنگ های دهه2000 بنیه نظامی، اقتصادی و 
مهم تر از آنها اخالقی آمریكا را تحلیل برد. ال گور در جایی در این باره 
اشاره می كند در جهانی متكثر، با تمدن های مختلف، سنت های 
مذهبی و سوابق قومیتی متفاوت، شاید بتوان اقتدار و تأثیرگذاری 
اخالقی را مهم ترین منبع قدرت دانســت. به باور او، اشغال عراق 

ضربه ای جدی به این منبع قدرت آمریكا وارد آورد.

همزمانی شكست 
پروژه نومحافظه كاری 

با بحران مالی 
اواخر دهه2000، 
درحالی كه آمریكا 

به خاطر جنگ های 
عراق و افغانستان 
متحمل هزینه های 
سنگینی شده بود، 
با پیروزی نخستین 

رئیس جمهور 
رنگین پوست كشور 
همراه شد كه رویكرد 
متفاوتی را به خصوص 

در خاورمیانه در 
پیش گرفت. در این 
میان گرایش هایی 
چپ گرایانه نیز در 
بخش هایی از حزب 

دمكرات مجال 
خودنمایی یافت 
)طرفداران برنی 
سندرز و الیزابت 
وارن(. همه این 
تحوالت، جرقه 

جنبش محافظه كاری 
اجتماعی كنونی را زد

حمیدرضاخطیبی
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1 آبان 1399 ضميمه رايگان روزنامه همشهري    وي ژه نامه انتخابات آمريكا  دوشنبه   

وزارتخارجهدرمذاکراتضعیفعمل
نكردهاست؛»معاونوزیرخارجهایران
هنوزدرجلساتكمیسیونمشتركبرجام
شركتمیكند.اماترامپاتاقمذاكرهرا
بهآتشكشید.ماهنوزمیزمذاكرهراترك
نكردهایم.«

شبنمسیدمجیدی

ایران از »بایدن« چه می خواهد؟
باوجودآنكهازجوبایدنبهعنوانگزینهبهتربرایایرانناممیبرند

همچناناماواگرهاییدراینبارهوجوددارد

هیچ توجیهي وجود ندارد. بي توجهي هاي بي رحمانه دولت دونالد ترامپ به زندگي مردم ایران در وسط بحران جهاني 
ویروس کرونا را با چه منطقي مي توان توضیح داد؟ چطور مي توان فلج کردن اقتصاد ایران و حمایت از تحریم ها را با وجود 
وسعت گسترده رنج در ایران توجیه کرد؟ از آنجا که مردم ایران، قربانیان تحریم هاي آمریكا بودند و اقتصاد کم جان کشور در 
عرض چند ماه، مرزهاي جدید و غیرقابل باوري از مشكالت را پشت سر گذاشت، درباره سیاست فشار حداکثري آمریكا بر ایران، 
دیگر هیچ توجیهي وجود ندارد. حاال بسیاري از مردم ایران به انتخابات آمریكا چشم دوخته اند و اینكه آیا حضور جو بایدن به 

جاي دونالد ترامپ در کاخ سفید مي تواند وضعیت ایران را تغییر دهد؟ 

ایاالت متحده باید به عنوان نقطه شــروع مذاكرات بعدی، به 
توافق هسته ای بپیوندد«.

اما حتی اگر بایدن پیروز انتخابات  آمریكا شــود، تا 20ژانویه 
2021)اول بهمن 99( كار خود را در كاخ سفید آغاز نمی كند. در 
نتیجه اصالح طلبان ایران مدت كوتاهی فرصت دارند تا ایرانیان 

را متقاعد كنند كه مسیر پیش رو، ارزش تالش مجدد را دارد.
راهكاری كه در این باره پیشنهاد شــده به كارگیری رویكرد 
مرحله ای برای الحاق مجدد به توافقی است كه دونالد ترامپ 

در سال 2018 از آن خارج شد.
»الی گرانمایه« كارشناس مسائل ایران در اندیشكده شورای 
روابط خارجی اروپا در این باره گفته اســت: دستیابی به یك 
توافق، »تالش سخت دیپلماتیك« را می طلبد. چارچوب برجام 
از جمله بازرسی مستمر از سایت های ایران توسط ناظر سازمان 

ملل همچنان پابرجاست.
گرانمایه اســتدالل می كند كــه »ایاالت متحــده با كمك 
3امضا كننده اروپایی این توافق یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس 
باید به دنبال یك توافق ابتدایی و ســریع باشند و حل مسائل 
ســخت تر را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران موكول 

كنند«.
نقشه راه 3مرحله ای، با یك توافق هسته ای موقت از اواسط  ماه 
فوریه سال 2021)اســفند 99( آغاز می شود كه پارامترهای 
توافقنامه را تعیین می كند و ایران موافقت می كند هر فعالیت 
هسته ای كه بیش از حد توافق باشد را متوقف و زمینه را برای 
لغو تحریم هــای دولت بایدن فراهم كنــد. یعنی تحریم ها از 
مقامات ایرانی، ارسال كاالهای بشردوستانه و بعضی صادرات 
نفتی برداشته می شود و همچنین بازپیوستن به برجام از سوی 
آمریكا شروع خواهد شــد. تا  ماه ژوئن)خرداد 1400( انتظار 
می رود هر دو طرف كاماًل با توافــق اصلی مطابقت پیدا كنند 
و در نتیجه بیشــتر تحریم های ایاالت متحده لغو خواهد شد. 
این اتفاق نیاز دارد تا ایــران اقدامات دیگری از جمله كاهش 
ذخیره اورانیوم غنی شده خود را انجام دهد، سانتریفیوژهای 
نطنز را از اســتفاده خارج و مراحل تحقیق و توسعه ای را كه 
آمریكا آن را فراتر از برجام می داند، متوقف كند. گفت وگوهای 
گسترده تر در مورد توافق هسته ای از اواخر سال 2021)پاییز 
1400( آغاز می شود. به گفته كارشناسان توافقنامه بعدی كه 
توسط 3دولت اروپایی پشتیبانی می شود، برنامه موشك های 
بالستیك ایران و سیاســت های ایران در خاورمیانه را بررسی 

می كند.

جلباعتماددوبارهایران
البته اینها همه در تئوری اســت و در عمل موانع زیادی وجود 
دارد. از جمله اینكه ممكن اســت درخواست های بایدن برای 
بازگشت به برجام مورد استقبال ایران قرار گیرد، اما به احتمال 
زیاد او با مخالفت بعضی اعضای حزب دمكرات در مورد لغو 

خودكار تحریم های ایران روبه رو خواهد شد.
همچنین بی اعتمادی ایران نیز به طرف های غربی 
بیشتر از گذشته شده است. »محمد حسین عادلی« 
سفیر پیشین ایران در انگلیس در این باره گفته 
اســت كه »بایدن قبل از هر چیــز باید به طور 
عملی اعتماد ایران را نسبت به مذاكره جلب 
كند. اعتماد ایران با كلمات، قابل جلب نیست 
بلكه باید در عمل و با ضمانت این كار انجام 

شود«.
»حسن احمدیان« اســتاد خاورمیانه در 
دانشگاه تهران نیز در اظهارنظری استدالل 
كرده اســت كه »ایران قبل از بازگشت به 
پیروی كامل از برجام، خواســتار جبران 
خســارت اقتصادی ناشــی از تحریم های 
واشــنگتن و همچنین رفــع نقایص مهم 

برجام خواهد شد«.
توافق هسته ای سال 2015 ایران را موظف 
كرد كه برنامه هسته ای صلح جویانه خود 
را قبــل از اینكه غرب هیــچ قدمی بردارد، 
محدود كند. این در حالی است كه این توافق نتوانست 
آمریكا را به خاطر نقض شــرایط برجام، تنبیه و جریمه 
كند. به گفته احمدیان »بازگشــت مجدد به برجام بر 
این اســاس كه صرفاً آمریكا دوباره به توافق بازگردد، 
دیگر عملی نیست. نبود اعتماد به حدی افزایش یافته 
كه تغییر چهره در دفتر كاخ سفید نیز، واقعیت را تغییر 

نخواهد داد«.

مركز امنیت ملی آمریكا در بیانیه ای كه تابســتان منتشر شد 
اینطور نتیجه گیری كرد كه ایران ترجیح می دهد جو بایدن در 
انتخابات  ماه نوامبر ریاست جمهوری آمریكا پیروز شود؛ چرا كه 
بایدن وعده بازگشت به برجام را داده است؛ توافقی كه در زمان 
خدمت او به عنوان معاون اول باراك اوباما، رئیس جمهور پیشین 

آمریكا، به بار نشست.
ترامپ هم از طرف دیگر ایران و چین را متهم كرده اســت كه 
می خواهند كفه ترازو را به سود بایدن سنگین كنند. ترامپ در 
جریان كنفرانس مطبوعاتی 15آگوســت در كاخ سفید گفت: 
»چینی ها و ایرانی ها و بسیاری كشورهای دیگر رؤیای جو بایدن 
را در سر می پرورانند. زیرا اگر او انتخاب شود، این كشورها مالك 

ایاالت متحده خواهند بود«.

سیاســتهایترامــپ؛بیرحمانهتریــن
تروریسماقتصادیآمریكا

همچنان خیلی ها استدالل می كنند كه حضور یك دمكرات در 
كاخ سفید تغییری در سیاست های كلی آمریكا ایجاد نخواهد 
كرد، اما وعده های جو بایدن و شــرایط موجود نشان می دهد 
كه انتخاب دوباره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریكا، قطعاً گزینه بهتری بــرای ایران نخواهد بود. 20مارس 
امسال بود كه حسن روحانی، رئیس جمهور ایران هم در نامه ای 
خطاب به مردم آمریكا با اشاره به شیوع جهانی ویروس كرونا 
نوشت كه »تحریم ها موجب شده توان مردم ایران در مبارزه با 
این ویروس كاهش یابد و حتی برخی از هموطنان ما به  علت 
این تحریم ها جان خود را از دست بدهند«. روحانی نوشت كه 
»مردم ایران تحت بی رحمانه ترین تروریسم اقتصادی آمریكا 

در تاریخ قرار گرفته اند«.
بنابراین موضع رسمی مقامات ایران نیز نشان می دهد كه دولت 
ترامپ و فشار ظالمانه او بر ایران بی سابقه است. در نتیجه بیراه 
نیست كه كارشناسان سیاســی هم جو بایدن را گزینه بهتری 

برای ایران بدانند.
با این حال، بعضی مقامات ایرانی، از جمله محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه، عقیــده دارند كه تفاوتی نخواهد داشــت 
كه چه كســی در انتخابات  ماه نوامبر پیروز شــود. محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس ایــران هم چندی پیــش گفته بود: 
»اینكه ترامپ دوباره رئیس جمهور شود یا بایدن، هیچ تفاوتی 
در سیاست اصلی ضربه زدن به ملت ایران حاصل نخواهد شد. 

چون دشمنی آمریكا با ملت ایران ریشه دار است«.
كارشناســان در داخل و خارج كشــور هم می گویند اگر چه 
بیشتر ایرانیان، پیروزی بایدن را ترجیح می دهند، اما بعضی ها 
در تأثیر این پیروزی مشكوك اند. علی فتح اهلل نژاد كارشناس 
داخلی ایران در دانشگاه توبینگن در این باره به مجله آمریكایی 
آتالنتیك گفته اســت كه »از نظر سیاست، تفاوت زیادی بین 
این دو نفر وجود ندارد. اگرچه انتخــاب مجدد ترامپ ممكن 
است به  معنای ادامه فشار حداكثری اقتصادی بر ایران باشد، 
اما ذهن معامله گر او و پایبند نبودنش به هیچ اصولی، رسیدن به 
یك توافق مطلوب را محتمل می كند«. از طرف دیگر گاردین 
هم استدالل می كند كه بایدن هم برای بازگشت به برجام راه 

دشواری خواهد داشت.

رصدانتخاباتآمریكاازسویایرانیان
از داخل ایران صداهای دیگری هم به گوش می رســد. مجله 
آتالنتیك اخیراً نوشــت كه »داخل ایران میان گروه هایی این 

عقیده وجود دارد كه پیروزی بایدن، فشــار اقتصادی بر ایران 
را كاهش می دهد و دمكرات ها در مقایسه با جمهوریخواهان 

نرم تر هستند«.
این مجله همچنین نوشــت كه »ایرانیــان از نزدیك كارزار 
انتخاباتی آمریكا را رصد می كنند. طبق نظرســنجی آژانس 
دانشجویان ایرانی، سه چهارم ایرانی ها اخبار انتخابات آمریكا را 
دنبال می كنند. نظرسنجی دیگری نشان می دهد كه 96درصد 
مردم ایران رقابت ریاست جمهوری آمریكا را تا حدی پیگیری 
می كنند. همچنین مناظرات میان دو نامزد انتخاباتی حتی در 
تلوزیون ملی ایران مورد توجه قرار گرفت. صاحب نظران ایرانی 

بسیاری نیز در مورد این مناظرات اظهارنظر كردند«.

انتخابجوبایدنوانتخاباتریاستجمهوریایران
روزنامه گاردین هم در گزارشــی به بررســی ابعاد و تأثیرات 
انتخاب جو بایدن در ایران پرداخته است. این روزنامه می نویسد: 
»حتی اگر جو بایدن در انتخابات پیروز شــود، دولت ضعیف 
شده ایران فقط چند ماه فرصت دارد تا قبل از مواجهه با چالش 
انتخاباتی خود از سوی افرادی كه مخالف هرگونه تعامل با غرب 

هستند، برای احیای توافق هسته ای مذاكره كند«.
گاردین نوشــته: »اصالح طلبان در انتخابات مجلس ایران با 
كمترین میزان مشاركت روبه رو شدند. شــانس اقناع طبقه 
متوسط و ناامید برای رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری 
ممكن اســت تا حدی به یافتن نامزدی معتبر بستگی داشته 
باشد كه امید به از ســرگیری مذاكرات با غرب را میان مردم 

افزایش دهد«.
اصالح طلبان، به دلیل اینكــه توافق اصلی نتوانســت منافع 
اقتصادی مناســبی برای مردم عادی داشــته باشد، به شدت 

آسیب دیده اند. هنگامی كه ترامپ از توافق خارج شد، 
فشار اقتصادی حداكثری را بر تهران وارد و صادرات 
نفت ایران را مســدود كرد. این اقدامات باعث شد 
طرفداران تعامل با آمریكا در دفاع از اســتراتژی 

خود ناكام بمانند.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران اواسط 

مهرماه در گفت وگو بــا روزنامه كار و كارگر 
گفت كه وزارت خارجه در مذاكرات ضعیف 
عمل نكرده است؛ »معاون وزیرخارجه ایران 
هنوز در جلسات كمیسیون مشترك برجام 

شركت می كند. اما ترامپ اتاق مذاكره را به 
آتش كشید. ما هنوز میز مذاكره را ترك نكرده ایم.«

به گفته صادق زیباكالم، تحلیل گر مسائل سیاسی ایران، 
اصالح طلبان پایگاه انتخاباتی خود را از دســت داده اند. 
وی، حداكثر مشــاركت 30درصدی مردم در انتخابات 
ریاســت جمهوری را پیش بینی كرده است.زیباكالم از 
سرخوردگی درباره روند سیاسی ایران میان دانشجویان، 

تحصیل كرده ها و ساكنان شهرها یعنی همان الیه های 
اجتماعی كه باعث پیروزی چشمگیر روحانی در سال2013 

شدند، سخن گفته است.

رویكردسهمرحلهایبایدنبرایبازگشتبهبرجام
با وجود مشخص بودن سیاســت ایران، بعضی از تحلیل گران 
غربی می گویند بایدن در صورت انتخاب باید همچنان تالش 
كند تا توافق هســته ای را نجات دهد. بایــدن تا كنون وعده 
داده اســت كه »اگر ایران به توافق هســته ای پایبند باشــد، 

محمد حسین 
عادلی:بایدن قبل از 
هر چیز باید به طور 
عملی اعتماد ایران 
را نسبت به مذاکره 
جلب کند. اعتماد 

ایران با کلمات، قابل 
جلب نیست بلکه 
باید در عمل و با 

ضمانت این كار انجام 
شود
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من به »كانیه وست« رأی می دهم
براساس بخت داده شده به گزینه های چهل و ششمین 
دوره ریاســت جمهوری آمریــكا در ســایت های 
شرط بندی، حزب های دمكراتیك و جمهوریخواه از باالترین 
احتمال پیروزی برخوردارند و دیگران بخت شان نزدیك به 

هیچ است

»اِما گفت: نیرویی كه تاریخ رو تغییر می ده.«
     

با آنچــه از ابتدای متــن روی هم چیــده شــد، دیگر هیچ 
شــرطی عجیب به  نظر نمی رســد. حتی همــان گزینه های 
ترســناكی كه دان ُدلیلو در كی صفر تعریف می كند، االن به 
هیچ رویـ  دســت كمـ  ناممكن به  نظر نمی رســند. مواجهه 
با گزینه های سیاســی و علمی و... در سایت های شرط بندی 
اتفاقی بدیهی است. مثل اسب ها و ورزشكارها، روی آدم های 
سیاســی هم می توانی شــرط ببندی یا جای آنها روی اینها. 
و چه كســی چهل وششــمین رئیس جمهور آمریــكا خواهد 
شــد؟ تا همین چند ماه پیش )3تــا 4 ماه پیش( بر اســاس 
ضریب های درنظرگرفته شده برای رقبای حاضر در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریكا 2020 دونالد ترامپ برنده نزدیك 
به قطعی به  نظر می رســید. ضریب درنظرگرفته شده برای او 
1.01 بود كه ترجمه فوتبالی اش می شود تقریبا شبیه به آنچه 
برای مثال در مسابقه بایرن مونیخ با اولدنبورگ )تیمی در لیگ 
منطقه ای شمال آلمان( اتفاق می افتد؛ برد دونالد ترامپ 1.01 
و برد طرف مقابل 20، 30، هــزار، اصال هرچی؛ چون احتمال 
وقوع هر اتفاقی جز پیروزی حزب جمهوریخواه نزدیك به بعید 
محاسبه می شــد. البته این وضعیت االن خیلی تغییر كرده و 
در واقع آنهایی كه آن زمان روی جو بایدن شرط نبستند االن 
حسرت رؤیای ازدست رفته را می خورند. هم اكنون جو بایدن با 
ضریب 1.45 از باالترین بخت برای پیروزی در چهل وششمین 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریكا برخوردار است. مقابل نام 
دونالد ترامپ هــم ضریب 2.65 دیده می شــود كه انگار حاال 
بایدن، بایرن مونیخ شده و ترامپ نهایتش بروسیادورتموند كه 
آن هم معموال به بایرن مونیخ می بــازد، مگر در روز بازی تمام 
اتفاق های فوتبالی و اشتباه های داوری به نفع بروسیادورتموند 
باشد. پس از این دو، نام های دیگری هم پشت ویترین هستند 
كه البد فقط قرار است سوژه هایی جذاب برای رؤیابافی باشند: 
كاماال هریس با ضریب 80، مایك پنس با ضریب 100 و البته 
جذاب ترین سوژه، كانیه وست با ضریب 500 كه یعنی اگر روی 
او هزار دالر شــرط ببندید، در صورتی كه او چهل وششــمین 
رئیس جمهور آمریكا باشد، شما برنده 500هزار دالر می شوید. 
االن وقت تبدیل 500هزار دالر به ریال اســت كه چون باید با 
قیمت روز دالر محاسبه شود، این متن با تكنیك »پایان باز« 
به انتها می رســد؛ گرچه احتمال برنده شــدن كانیه وست به 
درازای عدد به دست آمده از تبدیل 500هزار دالر به ریال، دور 

از واقعیت است.

اســب ها فقط می دوند و شــالق می خورند. در واقع، شالق 
می خورند و تندتر به ســوی خط پایان می دوند. سگ ها فقط 
به ترفندهایی برای پاره كردن همدیگــر فكر می كنند، مثل 
خروس جنگی كه چشم درمی آورد. آنها عالم وحشی خودشان 
دارند، بی هیچ دركی از دنیای شرط بندی، وارون آنچه در آن 
پای آدم ها در میان است. مثال همین االن – هر االنی كه هست 
– اگر سایت های شــرط بندی را بجورید، صد  و اندی مسابقه 
فوتبال پیش نگاه تان قرار می گیرد، از باالترین سطح رقابت های 
باشگاهی در انگلیس، ایتالیا و... تا بازی های دانشگاهی و حتی 
بازی های دوستانه در محالت كامبوج. هزاران هزار پا در میان 
است كه دست كم یك نفر، جایی از كره زمین روی شان شرط 

بسته و آنها هم خوب می دانند. بی شالق و قالده.
    

سایت های شرط بندی ذاتی شبیه هیوالهای فیلم های فانتزی 
دارند كه هرقدر گردن شــان را با شمشیر قطع كنی، باز سری 
جدید درمی آورند و... دست هر شمشــیرزنی عاقبت خسته 
می شــود و پایین می افتد. منظور اینكه این هم از آن مواردی 
اســت كه با فیلتر و مســدودكردن نشــانی و خالصه هرنوع 
»اعمال قانون«، بازهم ریشــه كن نمی شــود. چون این از آن 
رؤیافروشی هایی اســت كه به احتمال زیاد از ابتدای پیدایش 

جهان جواب می داده و هنوز هم... .
    

وقتی به این موضوع فكر می كنیم كه روی چه چیزهای عجیبی 
می شود شرط بســت، پیش از همه، شرط بندهای امجدیه در 
ذهن تصویر می شوند؛ آدم های عجیبی با گونه های گودرفته 
و هیكل هایی شبیه شــاخه درخت به وقت زمستان كه پشت 
دروازه ها محفل شان بود. آنها همیشه آنجا بودند، انگار سكو، 
جدول كنار خیابان اســت كه آن وقت هــا )دهه60( باب بود 
اراذل روی شان می نشســتند و ملت را تماشا می كردند. روی 
همه  چیز شــرط می بســتند. خطای اول، اوت و كرنر بعدی، 
تعداد كارت زرد و هــر جزئیات دیگری، مثــل اینكه بازی را 
كدام تیم شروع می كند؛ حتی نخستین پرنده ای كه از آسمان 
امجدیه می گذرد، كالغ است یا چی! تا همین جایش كه زمانی 

جو بایدن با ضریب 
1.45 از باالترین 

بخت برای پیروزی 
در چهل وششمین 

انتخابات 
ریاست جمهوری 

آمریكا برخوردار است. 
مقابل نام دونالد 
ترامپ هم ضریب 
2.65 دیده می شود 
كه انگار حاال بایدن، 
بایرن مونیخ شده 
و ترامپ نهایتش 
بروسیادورتموند 

كه آن هم معموال به 
بایرن مونیخ می بازد، 
مگر در روز بازی تمام 
اتفاق های فوتبالی و 
اشتباه های داوری به 
نفع بروسیادورتموند 

باشد

شهرامفرهنگی

برای تماشــاگران عادی فوتبال حیرت آور بود، االن در زمره 
گزینه های رایج شرط بندی روی مسابقه های فوتبال به شمار 
می رود. هر روز از اللیگا تا لیگ های دسته های پایین میانمار، 
بوركینافاسو و... هر لحظه گزینه های بسیاری برای رؤیاپردازی، 
پشــت ویترین قرار می گیرند. این تازه فقط فوتبال اســت؛ 
می توانید نام ورزش های معروف، از تنیس و بستكبال و والیبال 
گرفته تا ورزش هایی كه شــاید فقط اسم شــان به گوش تان 
خورده باشد، مثال نسكار، هورلینگ و اسنوكر را در این ویترین 
تصور كنید. البته باز قرار است داستان از این هم جالب تر شود؛ 
امكان شرط بندی روی وقایع هنری، سیاسی و... . جایزه اسكار 
را كدام فیلم می برد؟ عشــایر؟ دادگاه شــیكاگو هفت؟ اخبار 
جهان؟... اسكاتلند اســتقالل خواهد یافت؟ صدراعظم بعدی 
آلمان چه كسی است؟ ماركوس سودر یا فریدریش مرتس یا 
آرمین الشیت یا... امانوئل مكرون انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه را می برد یا مارین لوپن؟ كدام سازمان برای نخستین 

بار انسان را به مریخ خواهد برد؟ 
این فضاـ  كم و بیشـ  شــبیه به دنیای آینده ای است كه دان 
ُدلیلو در رمان كی صفر تعریف می كند. جایی از داستان، جفری 
الكهارت )راوی داســتان( همراه با اِما )یكی از شخصیت های 
داســتان( روی  لبه بــام ایســتاده اند و در روزی ابری درباره 
رفتارهای عجیب پســر اِما حرف می زنند؛ »این كاری یه كه 
االن می كنه؛ شرط بندی تو ســایت های كامپیوتری. در مورد 
سوانح هوایی شــرط می بنده؛ ســوانح واقعی. بسته به خط 
هوایی، چیزای جورواجوری پســت می شــه؛ بسته به كشور، 
محدوده زمانی و عوامل دیگه. در مورد حمله های پرنده های 
بی سرنشــین شــرط می بنده. كجا، چه وقت، با چند تلفات؟ 
حمالت تروریستی. برو به سایت، شرایط رو بخون، شرط بندی 
كن. كدوم كشور، كدوم گروه، تعداد تلفات. همیشه با محدوده 
زمانی. باید ظرف چند روز، هفته،  ماه یا متغیرات دیگه عملی 
بشه. ترور شخصیت های شناخته شده، از سران دولت ها گرفته 
تا رهبران شورشــی ها و دســته بندی های دیگه. شرط های 

دیگه ای هم هست، یه چندتایی. گویا سایت پررونقیه.«
»نمی دونم چقــدر و چطور رونق داره. این جــور اتفاق ها زیاد 

پیش نمیاد.«
»پیش میاد. كسایی كه این شــرط بندی ها رو برگزار می كنن 

انتظار دارن كه پیش بیاد، منتظرن كه پیش بیاد.«
»خود این شرط ها باعث می شن احتمال رخ دادن اون حوادث 
بیشتر بشه. اینا رو درك می كنم. آدم های معمولی كه می شینن 

توی خونه.«

جذابترینسوژه،درسایتهایشرطبندی
کانیهوستاستباضریب500کهیعنیاگر
رویاوهزاردالرشرطببندید،درصورتیکهاو
چهلوششمینرئیسجمهورآمریکاباشد،
شمابرنده500هزاردالرمیشوید



17

1 آبان 1399 ضميمه رايگان روزنامه همشهري    وي ژه نامه انتخابات آمريكا  دوشنبه   

جانشین رئیس جمهور آمریکا كیست؟
براساس قانون اساسی آمریكا و متمم های آن، منصبی وجود دارد با عنوان »جانشین رئیس جمهور« )Vice President( که در ایران به نادرست 
به »معاون رئیس جمهور« برگردانده شده است. چنان که می دانیم، معاون معادل assistant و قائم مقام برابر deputy است، حال آنكه جانشین 
رئیس جمهور به لحاظ فنی منصبی است در رده خود رئیس جمهور و هم ردیف آن )از جمله معانی vice جانشین یا جایگزین است(. در آمریكا به هر دلیلی 
رئیس جمهور از دنیا برود )مرگ در اثر بیماری یا سوء قصد( یا از مقامش کناره بگیرد )استیضاح یا استعفا( یا به هر دلیلی قادر به انجام وظایفش نباشد، 

بالفاصله جانشین رئیس جمهور جایگزین او می شود.

پاسخ داد: »ترجیح می دهم وقتی دفنم كنید كه مرده باشم.« 
او پیش تر پیشنهاد مشابه ویلیام هنری هریسون را نیز رد كرده 
بود. هر دو رئیس جمهور در دوره تصدی شــان درگذشتند و 
وبستر درصورت پذیرش آن پیشنهادها، رئیس جمهور می شد.

از معروف ترین جانشینان معاصر ریاست جمهوری كه در پی 
مرگ یا كناره گیری رئیس جمهور، به این منصب رســیدند، 
می توان به هری ترومن اشاره كرد كه در پی درگذشت روزولت، 
سوگند ریاست جمهوری خورد. لیندن جانسون نیز پس از ترور 
كندی، جایگزین او شد. در دهه1970 در پی رسوایی واترگیت 

و كناره گیری ریچارد نیكسون، جرالد فورد جانشین او شد.
در دهه1980، جورج بوش پدر جانشین قدرتمندی برای رونالد 
ریگان بود و در دهه1990 ال گور، جانشینی مطلوب برای بیل 
كلینتون. ال گور با توجه به گرایش های لیبرال میانه روانه اش 
و تمایل به رویكردهای علمی و دلبستگی به تكنولوژی، تأثیر 
بسیار مهمی در  گذار آمریكا از قدرتی صنعتی به اقتصادی موج 
سومی داشت. جانشین رئیس جمهور بعدی، یعنی دیك چنی 
جمهوریخواه نیز چهره بســیار تأثیرگذاری بود، اما در حیطه 
دستور كار نومحافظه كارانه دولت بوش و جنگ های فاجعه باری 

كه به بار آورد.
مایــك پنــس، جانشــین كنونــی رئیس جمهــور آمریكا 
چهل و هشــتمین فردی اســت كه در تاریخ آمریكا این مقام 
را برعهده گرفته اســت. البتــه باید درنظر داشــت كه پنس 
محافظه كاری مذهبی یــا به عبارتی به لحــاظ ایدئولوژیك، 
نومحافظه كار است، حال آنكه ترامپ، نماینده و چهره محبوب 

محافظه كاران اجتماعی است.

 بنیانگــذاران و قانونگــذاران آمریكا، با هدف پیشــگیری از 
انتخابات پیش از موعد، كه در آن زمان رویكرد معمولی نبود، 
منصب جانشــین رئیس جمهور را تعریف كردند. جانشــین 
رئیس جمهور نیز مانند خود وی، ســاكن كاخ ســفید است و 
همچون رئیس جمهور در جریان تمام اطالعات محرمانه قرار 
می گیرد تا درصورت جایگزینی، از هر لحاظ آماده باشد. تنها 
تفاوت این است كه او، مادامی كه رئیس جمهور فعالیت دارد، 

فاقد قدرت اجرایی است.
جانشــین رئیس جمهــور نیــز ماننــد خــود او در جریان 
كنوانســیون ها و انتخابات مقدماتی دو حزب عمده آمریكا 
برگزیده می شــود، البته نامزد نهایی حزب جانشین خود را 
انتخاب می كند، اما این انتخاب بنا به ســنن و آداب متداول، 
بدون مشورت و نظرسنجی نیست و معموال نفر دوم انتخابات 
مقدماتی از شانس بیشتری برخوردار است. با توجه به احتمال 
جایگزینی او با رئیس جمهور، اینكه چه كسی نامزد این منصب 
شود نیز می تواند مورد توجه و مایه نگرانی رأی دهندگان باشد. 
به عنوان مثال، یكی از نقاط ضعف جورج بوش پدر در انتخابات 
سال1992 جانشــین نه چندان شناخته شده و كم تجربه اش 
)دن كوئل( بود و به عكس، نقطه قــوت بیل كلینتون، رقیب 
بوش در آن سال، وجود شخصیت سرشناس و بانفوذی چون 
ال گــور به عنوان جانشــین او بود. در ســال2000 انتخاب 
جوزف لیبرمن به عنوان نامزد جانشــینی ریاست جمهوری 
حزب دمكرات چندان به مذاق رأی  دهنــدگان محافظه كار 
خوش نیامد. لیبرمن كلیمی بود و درصــورت جایگزینی با 
ال گور، نخستین رئیس جمهور غیرمسیحی آمریكا می شد. 
در آن زمان، تمایالت محافظه كارانه مســیحی در آمریكا باال 

گرفته بود.
در انتخابــات امســال نیز با توجه به ســن بــاالی هر دو 

نامــزد، به خصوص جو بایــدن، نامزدهــای منصب 
جانشــینی رئیس جمهور بســیار مورد توجه 

هســتند. جانشــین ترامپ، مایك پنس، 
محافظــه كاری اســت مذهبــی و بــه 
عكس ترامــپ، دور از برخی رفتارهای 
جنجال برانگیــز كه جذابیــت او را نزد 
بســیاری از رأی دهنــدگان افزایش 
می دهد. در آن ســو، كاماال هریس، 
درصورت حذف بایدن از سیاســت، 
نخســتین زن رنگین پوستی است 
كه مقام ریاســت جمهوری آمریكا 
را كســب خواهــد كــرد و این 
شمشیری است دو لبه؛ از طرفی 
خوشــایند اقلیت هــای قومی 
)مانند آمریكایی های التین تبار، 
سیاهپوستان و آمریكایی های 
هندی تبار و آســیایی تبار( و از 
طرفی مایه نگرانی سفیدهای 
مسیحی اســت كه همچنان 
بدنــه اصلــی رأی دهندگان 
به حســاب می آینــد. چنین 
انتخابی طرفداران محافظه كار 
را از كارزار دمكرات هــا دورتر 

می كند.
جانشین رئیس جمهور همچنین 
رئیس سنا نیز محسوب می شود و 
به این ترتیب، از مقامات قوه مقننه. 
البته ریاست وی بر ســنا، ناظر بر 

اداره جلسات و مشاوره اســت و وی حق رأی دادن ندارد، جز 
در مواقعی كه آرای سناتورهای دو طرف بحث مساوی شود.

در دهه هــای اخیر، مقام جانشــین رئیس جمهــور به تدریج 
قدرت و نفوذ بیشتری به دست آورده و اینك، عالوه بر جایگاه 
حقوقی اش، همچنین مشاور مهم رئیس جمهور، شریك او در 
اداره امور و نماینده رئیس جمهور در مواقعی است كه وی قادر 
به حضور در جایی نیست. جانشین رئیس جمهور همچنین عضو 
شورای امنیت ملی است و در نتیجه، نقش مهمی در این زمینه 
دارد. با توجه به نقش مهم وی، جانشــین رئیس جمهور نامزد 
بالقوه حزب خود برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی است.

نخستین جانشین ریاست جمهوری آمریكا، جان آدامز بود كه 
طی 8سال ریاست جمهوری جورج واشینگتن در بطن سیاست 
كشور قرار داشت. وی در سومین انتخابات ریاست جمهوری، 
به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد و توماس جفرسون، رقیب 
خود در انتخابات و از بنیانگذاران كشــور را به عنوان جانشین 
خود معرفی كرد. تا اواسط قرن بیستم، این منصب بی اهمیت 
تلقی می شد و سیاسیون تمایلی به كسب آن نداشتند. از نكات 
جالب در این باره آن بود كه وقتی به دنیل وبستر پیشنهاد شد 
به عنوان جانشین زاكاری تیلور در انتخابات شركت كند، وی 

از معروف ترین 
جانشینان معاصر 
ریاست جمهوری 
كه در پی مرگ 
یا كناره گیری 

رئیس جمهور، به 
این منصب رسیدند، 

می توان به هری 
ترومن اشاره كرد 

كه در پی درگذشت 
روزولت، سوگند 
ریاست جمهوری 

خورد. لیندن 
جانسون نیز پس از 
ترور كندی، جایگزین 
او شد. در دهه1970 

در پی رسوایی 
واترگیت و كناره گیری 

ریچارد نیكسون، 
جرالد فورد جانشین 

او شد
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وند انتخابات را تغییر داد وسی كه ر ویر
كووید-۱۹برجنبههایمختلفانتخاباتآمریكاچهتاثیریداشت؟

انتخابات آمریكا و انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنــوان رئیس جمهور آمریكا، از پیش از آغاز همه گیري کووید-19 
تحت تأثیر رویداد هاي مختلفي قرار گرفت. اگرچه بسیاري از شهروندان آمریكایي به دلیل بهبود وضعیت اقتصادي و 
شــرایط پرداخت مالیات قدردان سیاست هاي داخلي ترامپ بوده و هستند اما کشته شــدن یك شهروند سیاهپوست در 
25مي 2020در مینیاپلیس آمریكا ورق محبوبیت ترامپ را تا حدودي برگرداند. آغاز شورش و تظاهرات ضد نژادپرستي در 
ایالت هاي مختلف آمریكا در اعتراض به این جنایت پلیس با برخورد نیروهاي ضدشورش و دستگیري معترضان مواجه شد و 
ترامپ نیز اقدامي در راستاي آرام سازي  جمعیت خشمگین انجام نداد. حتي گاه و بیگاه توییت هاي او به خشم بیشتر معترضان 
منجر مي شد. آغاز همه گیري کرونا و نگاه ساده انگارانه ترامپ به این بحران جدید بازهم بر محبوبیت ترامپ تأثیر گذاشت و با 
افزایش آمار مرگ ومیر و باالرفتن آمار ابتال، درصد ریزش محبوبیــت او افزایش پیدا کرد. آغاز همه گیري و ابتالي ترامپ به 
کووید-19 از جنبه هاي مختلفي بر روند انتخابات ریاست جمهوري سال 2020تأثیرگذار بوده است. حال باید تا سوم نوامبر صبر 

کرد و دید که تأثیر کرونا بر انتخابات به نفع کدام رقیب خواهد بود؟

درباره خطرات ویروس كرونا به افكار عمومی دروغ گفته است 
و تالش برای مهار این خطرات را نادیده گرفته است. او حتی در 
مصاحبه ای اعتراف كرد كه در آغاز همه گیری، شدت واقعی خطر 

همه گیری را كمتر از واقعیت نشان داده است.

تأثیربیماریترامپبرانتخابات
32روز پیش از روز انتخابات ریاســت جمهوری سال 2020، با 
اعالم مثبت شدن تســت كرونای ترامپ، انتظار می رفت مسیر 
تبلیغات انتخاباتــی در آمریكا تغییر كند، به ویژه اینكه ســن 
رئیس جمهور او را در گروه پرخطر قرار می داد و انتظار می رفت 
درگیری او با بیماری باال باشد. دست كم انتظار می رفت در دوران 
درمان، او در قرنطینه بماند و از برگزاری تجمع های انتخاباتی 
خودداری كند اما این اتفاق رخ نداد. حتی دومین مناظره رقبای 
انتخاباتی كه قرار بود 15اكتبر برگزار شــود بــه تعویق افتاد و 
برگزاری آن در تاریخی دیگر هم مورد تردید قرار داشت اما در 
نهایت این مناظره با تأخیری چند روزه و پس از منفی شدن تست 
كرونای ترامپ برگزار شد. دونالد ترامپ دقیقا در زمانی به كرونا 
مبتال شد كه درنظرسنجی ها بایدن به دالیلی مختلف، ازجمله 
ضعف عملكرد ترامــپ در مدیریت همه گیــری و بحران های 
اقتصادی ناشی از آن، اعتراضات گسترده در ایالت های مختلف 
نسبت به تبعیض نژادی سیســتماتیك، خشونت و بی رحمی 
پلیس و دیگر بحران ها از او محبوبیت بیشــتری داشت. افكار 
عمومی به ویژه به خاطــر مدیریت ضعیف ترامپ در همه گیری 
كرونا امتیاز منفی به او دادند و بی تفاوتی و بی توجهی او نسبت 
به بحرانی كه 200هزار نفر را به كام مرگ فرستاد، مورد انتقاد 
قرار دادند. با وجود این، برخالف تصور رایج، افكار عمومی ترامپ 
را مقصر ابتالیش بــه كووید-19درنظر گرفت و برعكس تصور 
بسیاری از كارشناسان، خبری از آرا از سر همدردی و دلسوزی 
رأی دهندگان نشــد. از هر 5رای دهنده،3  نفر معتقد بودند او 
خود به دلیل رعایت نكردن اصول بهداشــتی مقصر ابتالیش به 
كووید-19است. درحقیقت پس از بستری شدن او در بیمارستان، 
درصد محبوبیت او بیشتر ریزش پیدا كرد. تا پیش از آن اختالف 
محبوبیت او با بایدن 6تا 10امتیاز بود، اما پس از بستری شدن او 
این اختالف به 12تا 17امتیاز رسید. حتی نتیجه نظرسنجی ها 
درباره نحوه مدیریت بحران كرونا توســط ترامپ كه تا پیش از 
ابتالی او به كووید-19به ضررش بود- 56درصد معتقد بودند 
او نتوانســته از پس این كار بر بیاید- پس از مثبت شدن تست 
كرونای ترامپ، تغییری نكــرد و ثابت باقــی ماند. همچنین 
57درصد از رأی دهندگان معتقد بودند كه به ترامپ و دولتش 
در ارائه اطالعــات صحیح درباره وضعیت بیماری و ســالمت 

رئیس جمهور اعتماد ندارند.

افزایــشگرایشبــهرأیدادنغیرحضوریو
رأیزودهنگام

با نزدیك ترشدن به روز انتخابات ریاســت جمهوری آمریكا و 
همزمان با آن اوج گرفتن شــیوع كووید-19در آمریكا، بحث 
برسر چگونگی برگزاری منصفانه و ایمن انتخابات داغ تر شده 
است. به دلیل اوج گرفتن همه گیری، انتظار می رود تعداد قابل 
توجهی از رأی دهندگان تا پیش از ســوم نوامبر آرای خود را از 
طریق پست ارسال كنند. تعدادی از ایالت ها ازجمله نیوجرسی، 
برگه های رأی را برای تمامی شهروندان خود ارسال می كنند. 
براساس نظرسنجی ای كه در ماه جوالی انجام شد، تقریبا د وسوم 
رای دهندگان اعالم كردند امسال از طریق پست رأی خواهند 
داد. این درحالی است كه طی دو دوره پیشین انتخابات فدرال، 
تنها یك نفر از چهار رای دهنده از شیوه پستی برای رأی دادن 
استفاده كرده اند. همچنین بســیاری از رأی دهندگان، بیش از 
89 میلیون نفر، برای جلوگیری از حضور در صفوف پرجمعیت 
رأی در روز انتخابــات، به رأی دادن زودهنــگام رو آورده اند. تا 
روز 31 اكتبر بیش از57 میلیون آمریكایــی آرای خود را از راه 
دور و با كمك پست ثبت كردند و بیش از32میلیون نفر نیز با 
حضور در مراكز رای گیری، آرا زودهنگام خود را به صندوق ها 
انداختند. افزایــش تمایل رأی دهندگان بــه رأی زودهنگام، 
غیرحضوری و پستی یكی از تأثیراتی است كه همه گیری كرونا 
بر انتخابات ریاست جمهوری سال2020میالدی داشته است. 

همزمان، دونالد ترامپ به صورت مداوم به این سبك از رأی گیری 
انتقاد وارد كرده است، درحالی كه خود او به دلیل سیاست های 
ناكارآمدش در مهار همه گیری كرونــا و مدیریت بحران- كه 
نتیجه آن گرایش بیشــتر مردم به رأی دادن غیرحضوری شده 

است- مورد انتقاد شدید رقیب انتخاباتی اش قرار دارد.

تخلفهایكروناییترامپوریزشمحبوبیت
از سوی دیگر، باوجود اینكه محدودیت های اعمال شده از سوی 
نهاد های بهداشتی در ایالت های مختلف تجمع بیش از 50نفر 
را )متناسب با قوانین ایالتی این تعداد متغیر است( ممنوع كرده 
و همین موضوع تجمع های انتخاباتی را در بســیاری از شهرها 
مختل ساخته است، اما دونالد ترامپ با بی توجهی به تمامی این 
مقررات در شــهرهای مختلف، جمعیت زیادی از طرفدارانش 
را گرد هم آورد، درحالی كه اكثر آنها ماسك به چهره نداشتند 
و فاصله اجتماعی میان آنها نیز رعایت نشــده بود. این شكل از 
زیرپا گذاشتن مقررات عمومی و ابتدایی از سوی رئیس جمهور، 
مقاومت او برای استفاده از ماســك، ترخیص او از بیمارستان 
3 روز پس از مثبت شدن نتیجه آزمایش كرونا و دیگر اقدامات 
مغایر با سیاست های مهار كرونا با انتقاد شدید مقامات بهداشتی، 
دانشمندان و رقیب انتخاباتی ترامپ مواجه بوده است. اگرچه 
این اقدامات ترامپ، كارمندان و هوادارانش جای شگفتی ندارد. 
براساس گزارش نیچر، طی 8ماه گذشــته ترامپ بارها و بارها 

 دومین مناظره رقبای 
انتخاباتی كه قرار بود 
15اكتبر برگزار شود به 
تعویق افتاد و برگزاری 
آن در تاریخی دیگر 
هم مورد تردید قرار 
داشت اما در نهایت 
این مناظره با تأخیری 

چند روزه و پس از 
منفی شدن تست 

كرونای ترامپ برگزار 
شد

سمیرامصطفینژاد

دونالدترامپدقیقادرزمانیبهکرونامبتالشدکهدر
نظرسنجیهابایدنبهدالیلیمختلف،ازجملهضعفعملکرد
ترامپدرمدیریتهمهگیریوبحرانهایاقتصادیناشی
ازآن،اعتراضاتگستردهدرایالتهایمختلفنسبتبه
تبعیضنژادیسیستماتیک،خشونتوبیرحمیپلیسو
دیگربحرانهاازاومحبوبیتبیشتریداشت
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بازار داغ نظریه های توطئه 
بررسیاتفاقهایعجیبدركارزارهایچهلوششمیندورهانتخابات

ریاستجمهوریآمریكا
کارزارهاي انتخابات ریاست جمهوري همواره پرحاشیه و جنجالي هستند. حال اگر یكي از نامزد هاي انتخاباتي به اندازه دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
کنوني آمریكا زیر ذره بین منتقدان و مخالفان قرار داشته باشد و به اندازه او حاشیه آفرین و بحث برانگیز باشد، هیاهوي یكي از بزرگ ترین رقابت هاي 
سیاسي جهان به اوج خواهد رسید. تصور اینكه چنین جوي در فضاي سیاسي یك کشور با حضور فعاالن همیشه در صحنه شبكه هاي مجازي و با نزدیك 
شدن به عدد صفر شمارش معكوس انتخابات، تا چه اندازه ملتهب تر خواهد شد چندان دشوار نیست. دور از انتظار هم نیست که منشأ بیشتر جنجال ها از 
سوي کمپین انتخاباتي ترامپ باشد تا جو بایدن، نامزد و رقیب دمكرات او. با این  همه در آخرین روزهاي منتهي به انتخابات، تمامي فعالیت کمپین هاي 2 
رقیب روي تخریب یكدیگر و انتشار ویدئو ها و تبلیغات هدفمند و ویرایش شده متمرکز شده است و هر دوطرف از چهره هاي محبوب و مشهور براي اعتبار 

بخشیدن به نامزدهاي انتخاباتي نهایت استفاده را مي کنند.

انتشار ویدئوها و 
تبلیغ های گمراه كننده و 
دستكاری شده از سوی 
كمپین های مختلف 

پیش از آغاز انتخابات 
موضوعی رایج است. 
جدیدترین نمونه آن 
جنجالی است كه 

دونالد ترامپ جونیور 
با انتشار ویدئویی از 

بایدن به پا كرد

جدیدترین جنجالي كه از سوي كمپین هاي انتخاباتي در آمریكا 
به پا شده از سوي دونالد ترامپ مطرح شده است. ابتدا باید به 
یاد آوریم كه در دور پیشــین انتخابات ریاســت جمهوري در 
حدود 33میلیون آمریكایي، یعني 25درصد از رأي دهندگان، 
به صورت غیرحضوري و پســتي در انتخابات شركت كردند و 
حتي خود دونالد ترامپ هم رأي خود را از طریق پست ارسال 
كرد. اكنون كمپین ترامپ بدون در دست داشتن هیچ شواهد و 
مداركي، ادعا دارد افزایش گرایش رأي دهندگان به رأي پستي 
و غیرحضوري به دلیل شدت گرفتن همه گیري كرونا، زمینه یك 
تقلب بزرگ انتخاباتي را فراهم خواهد آورد. این ادعاي بي اساس 
درحالي مطرح مي شــود كه تقلــب در آرای الكترال به ندرت 
رخ مي دهد. ترامپ به تازگي ادعا كرده اســت كه بروز خطا در 
رأي گیري غیابي از 50هزار شهروند ایالت اوهایو نشاني از تقلب 
در انتخابات است. او چند روز بعد در سخنراني انتخاباتي اش و 
در واكنش به سخنان رئیس اف بي آي كه اعالم كرده بود هیچ 
مدركي مبني بر تقلب وســیع در انتخابات وجــود ندارد، این 
سخن خود را بار دیگر تكرار كرد. با این همه هیأت انتخاباتي در 
این ایالت ادعاي ترامپ را رد كرد. خطا در رأي گیري غیابي در 

ایالت اوهایو به واسطه نقص فني یك اسكنر رخ داد كه منجر به 
نادیده گرفته شدن رأي 250هزار نفر مي شد اما نقص به سرعت 

رفع و جبران شد.
انتشــار ویدئوها و تبلیغ هاي گمراه كننده و دستكاري شده از 
ســوي كمپین هاي مختلف پیش از آغاز انتخابات موضوعي 
رایج است. جدیدترین نمونه آن جنجالي است كه دونالد ترامپ 
جونیور با انتشار ویدئویي از بایدن به پا كرد. در این ویدئو اینطور 
به نظر مي آید كه بایدن در پاسخ به سؤالي درباره برنامه كنترل 
فروش اسلحه از اصطالح »بینگو« )به معني تأیید از سر رضایت 
و موفقیت( استفاده مي كند. ترامپ جونیور ویدئو را با این شرح 
در توییتر خود منتشر كرد: جو بایدن و كاماال هریس قصد دارند 
حق دفاع از خود و خانواده تان را از شما بگیرند. درمورد او اشتباه 
نكنید، چپ هاي تندرو به دنبال ســالح هاي شما هستند! اما 
واقعیت این بود كه پرسش خبرنگار از بایدن درباره ممنوعیت 
عمومي استفاده از اســلحه نبود، تنها بر سالح هاي خودكار با 
قابلیت كشتار جمعي متمركز بود. سالح هاي قدرتمندي كه 
بایدن با مالكیت عمومي آنها به شــدت مخالف است و طرحي 
را ارائه داده تا مالكان آن سالح هاي خود را به دولت بفروشند. 

موضوعي كه در كلیپ منتشر شده توسط ترامپ جونیور حذف 
شــده بود. كمپین دمكرات ها هم در این دوران بیكار ننشست 
و ویدئویي مشابه منتشــر كرد كه در آن ترامپ مي گوید: اول 
ســالح هاي تان را تحویل دهید و بعد به دادگاه بروید. در شرح 
ویدئو نوشته شده بود: ترامپ به دنبال سالح هاي شماست. اما 
این ویدئو هم بخشي از سخنان ترامپ درباره گرفتن سالح از 

افرادي بود كه مي توانند براي جامعه خطرساز باشند.
كمپین ترامپ به دكتر آنتوني فائوچي، چهره محبوب ســتاد 
مبارزه با كرونا در كاخ سفید هم رحم نكرد و در كلیپي ویرایش 
شده سخنان او را به گونه اي نشان داد كه گویي فائوچي درحال 
تمجید از ترامپ اســت. اما در اصل فائوچي درحال صحبت از 
اقدامات خودش در مقابله با همه گیــري كرونا بود. كمپین ها 
همچنین اتكاي زیادي روي تبلیغات دروغین در شــبكه اي 
اجتماعي مانند فیس بوك دارند. براي مثال تبلیغات بسیاري در 
فیس بوك دست به دست مي شوند كه در آنها ترامپ كرونا را یك 
فریب توصیف مي كند. این تبلیغ صدها هزار بار در فیس بوك 
دست به دست شده است. درحالي كه ترامپ اگرچه درباره كرونا 
دروغ فراوان گفته، اما هرگز آن را دروغین ننامیده است، بلكه 
واكنش حزب دمكرات نسبت به شیوه مدیریت بحران كابینه 
ترامپ در برابر كرونا را فریبكاري جدید آنها توصیف كرده است.

از دیگر اقدامات جنجالي كمپین رئیس جمهور كنوني آمریكا 
پس از پایان نخستین مناظره ریاست جمهوري رخ داد. نیروهاي 
كمپین ترامپ ویدئوهایي را در شــبكه هاي اجتماعي پخش 
كردند كه ادعا داشتند بایدن حین مناظره یك هدفون در گوش 
داشته اســت. در تبلیغات دیگري كه ضد  بایدن در شبكه هاي 
اجتماعي انجام شــد، كمپین ترامپ ادعا كــرد كه بایدن در 
مصاحبه هایش از تله پرامپتر )نمایشگري كه متن گوینده حین 
اجراي زنده روي آن نمایش داده مي شود( استفاده مي كند. این 
ادعا به صورت مستقیم توسط پسر دیگر ترامپ، اریك ترامپ در 

شبكه هاي اجتماعي به اشتراك گذاشته شد.
كمپین ترامپ همچنین در داغ كردن بازار نظریه توطئه فعالیت 
بســیار دارد. در روزهاي منتهي به انتخابات یاســت جمهوري 
آمریكا، مجموعه اي از شایعات در شــبكه هاي مجازي منتشر 
شده اند كه ري توئیت این شایعات توسط ترامپ، دست داشتن 
كمپین او در پخش شدن شــایعات را تأیید مي كند. براساس 
این شایعات، در عملیات دســتگیري و كشتن اسامه بن الدن، 
نیروهاي ویژه آمریكایي بدل او را كشــته اند. شایعات با ادعاي 
چندین مصاحبه شونده مبني بر اینكه جو بایدن بر این حقیقت 
و موضوع شــلیك به بالگردی آمریكایي در افغانستان در سال 
2011 سرپوش گذاشته است، داغ تر هم شدند. اما سازندگان 
این شــایعات براي ادعاهاي خود هیچ مدركي ارائه نمي دهند. 
این شایعات همچنین با واكنش شدید یكي از اعضاي یگان ویژه 
نیروي دریایي آمریكا كه در عملیات حضور داشته مواجه شده 
است. او در مصاحبه با ســي ان ان با رد این ادعا گفت پراكندن 
چنین شایعاتي لگدمال كردن مزار بهترین قهرمانان جنگي است 
كه تاكنون با آنها همكاري كرده ام. ترامپ درباره دلیل ري توئیت 
چنین ادعاي دروغیني در پاســخ گفت: من آن را روي توئیتر 
مي گذارم، مردم خودشان تصمیم بگیرند. ترامپ پیش از این هم 
منشأ نظریه توطئه بوده و زماني كه به كووید-19مبتال شد، خود 
به سوژه نظریه توطئه تبدیل شد كه قاعدتا شایعات مرتبط با آن 
با حمایت كمپین رقیب منتشر شده اند. براساس این نظریه كه 
در فیس بوك بازخورد زیادي داشت، یك بدل جایگزین ترامپ 
شده است. مجموعه اي از تصاویر با عنوان »ترامپ حقیقي هرگز 
بیمارستان را ترك نكرد« در شبكه هاي مجازي دست به دست 
مي شــوند و در كنار آنها تصاویر دیگري از ترامپ واقعي براي 
مقایسه قرار داده شده اند. اگرچه عده ای  از كاربران این شایعات 
را به شوخي دست به دست مي كنند، اما به نظر مي رسد عده اي 

آن را كامال جدي گرفته اند.
از دیگر جنجال هایي كه به واســطه عملكرد عجوالنه كمپین 
بایدن رخ داده است، اعتراض یك فرمانده ارتش آمریكا نسبت 
به انتشــار تصویري از او و بایدن در كنار یكدیگر در یك تبلیغ 
تلویزیوني است. فرمانده شان مك فارلند كه در سال 2015 براي 
فرماندهي نیروهاي آمریكا در نبرد با داعش به عراق اعزام شد، 
در كلیپي تلویزیوني در كنار بایدن دیده مي شود. مك فارلن در 
اعتراض به استفاده از این تصویر براي تبلیغات انتخاباتي اعالم 
كرد نه طرفدار بایدن است و نه طرفدار ترامپ زیرا اصوال فردي 
سیاسي نیست. مك فارلن همچنین نسبت به استفاده از تصاویر 
اعضاي نیروي دریایي ارتش آمریكا در یونیفرم هاي ارتشي نیز 
اعتراض كرد و در نتیجه اعتراضات او كمپین بایدن مجبور به 

توقف استفاده از این تبلیغ شد.

کمپینترامپبهدکترآنتونیفائوچی،چهرهمحبوب
ستادمبارزهباکرونادرکاخسفیدهمرحمنکردودر
کلیپیویرایششدهسخناناورابهگونهاینشان
دادکهگوییفائوچیدرحالتمجیدازترامپاست.
امادراصلفائوچیدرحالصحبتازاقدامات

خودشدرمقابلهباهمهگیریکرونابود

بهواسطهعملکردعجوالنهکمپین
بایدن،شانمکفارلندیکفرمانده
ارتشنسبتبهانتشارتصویریاز
او،کناربایدندرتبلیغیتلویزیونی
معترضشدواعالمکردنهطرفدار
بایدناستونهطرفدارترامپ
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تاكنون۱۹رئیسجمهورآمریكاازحزبجمهوریخواهبودهاند.
هماكنون،جمهوریخواهانعالوهبركاخسفید،اكثریتمجلسسنارا
نیزدراختیاردارند.بیشترفرماندارانایالتیجمهوریخواهند،در2۹
ایالتكشورمجالسقانونگذاریایالتیدراختیارجمهوریخواهان
است.از۹قاضیكنونیدیوانعالیآمریكا،6قاضیتوسط
روسایجمهورجمهوریخواهمنصوبشدهاند.

حزب جمهوریخواه كه از آن با عنوان »حزب بزرگ قدیمی« )GOP( نیز 
یاد می شود، یكی از دو حزب بزرگ آمریكاست.

حزب جمهوریخواه در سال1854 توسط مخالفان برده داری، در ایاالت شمالی 
تاسیس شد. ریشه هر 2حزب بزرگ كنونی آمریكا، حزب دمكراتیك جمهوریخواه 
بود كه توسط جفرسون و مادیسون در اواخر قرن هجدهم بنیان گذاشته شد. در 
دهه1830 محافظه كاران حزب با انشعاب از آن، حزب دمكرات را به وجود آوردند 
و در دهه1850، لیبرال های حزب مــادر، حزب جمهوریخواه را به وجود آوردند. 
پس از 2 بار حضور ناموفق در انتخابات ریاست جمهوری، در سال1860 آبراهام 
لینكلن به عنوان نخستین رئیس جمهور جمهوریخواه به كاخ سفید راه یافت و 
اكثریت كنگره نیز در اختیار آنان قرار گرفت. لینكلن و جمهوریخواهان سرانجام 
خط قرمز ایاالت جنوبی یعنی برده داری را زیر پا گذاشتند؛ خط قرمزی كه از ابتدای 
تشكیل آمریكا مطرح بود و بر سر آن مصالحاتی در قانون اساسی صورت گرفت. 
ایاالت جنوبی بر مبنای اقتصاد كشاورزی و مزارع بسیار پهناور پنبه و تنباكو و با 
بهره گیری از نیروی كار بردگان آفریقایی تبار ثروت و نفوذ بسیاری به دست آورده 
بودند. حساسیت جنوبی ها در این مورد به حدی بود كه می گفتند تعادل طرفداران 
و مخالفان برده داری در كنگره و ســنا نباید برهم بخــورد. لیبرال ها كه با هدف 
برچیدن این ساختار، حزب جمهوریخواه را به وجود آورده بودند، در پی نخستین 
پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری، برده داری را لغو كردند. ایاالت برده دار 
با اعالم جدایی، كنفدراسیون ایاالت آمریكا را به وجود آوردند. آبراهام لینكلن جمله 
معروف خود را به زبان آورد: »خانه ای كه دســتخوش دودستگی است، دوامی 
نخواهد داشت.« جنگ داخلی خونباری بین شمال و جنوب درگرفت كه 4 سال 
به طول انجامید و بیش از نیم میلیون كشته به جا گذاشت. جنگ با پیروزی نهایی 
شمالی ها و اتحاد دوباره تمام ایالت های آمریكا به پایان رسید. جمهوریخواهان 
آغازگر اصالحاتی بزرگ در تاریخ سیاســی آمریكا بودند. آنان نخستین حزبی 
بودند كه از حق رأی زنان حمایت كردند. نخستین نماینده زن مجلس نمایندگان، 
جنت رنكین، نماینده جمهوریخواهی از مونتانا بود. تئودور روزولت، رئیس جمهور 
سرشــناس اوایل قرن بیســتم و از مهم ترین حامیان جنبش ترقی خواهانه نیز 

جمهوریخواه بود.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، دوایت آیزنهاور، فرمانده پیروز نیروهای متفقین در 
جبهه اروپا، از حزب جمهوریخواه به ریاست جمهوری رسید. در دوره او زیرساخت 
بسیار مهم شاهراه های آمریكا به وجود آمد كه تأثیر بسیاری در شكوفایی اقتصاد 

و تجارت بین ایالت ها داشت. آیزنهاور به رغم سوابق نظامی درخشانش، در پایان 
زمامداری اش، نسبت به اعمال نفوذ »ائتالف صنعتی نظامی« قدرتمند كشور هشدار 
داد؛ اینكه منافع چنین ائتالفی حكم می كند آمریكا وارد درگیری های نظامی در 
سراسر جهان شود. در اواخر دهه1960، ریچارد نیكسون، جانشین آیزنهاور و رقیب 
ناكام جان كندی در انتخابات1960 به ریاست جمهوری رسید و به رغم حواشی 
بسیار، تأثیر بزرگی بر معادالت جنگ سرد گذاشت. مهم ترین اقدام او با كمك هنری 
كیسینجر، دانشمند علم سیاست و مشاور و وزیر امور خارجه اش، جدایی چین از 
شوروی و ایجاد تفرقه در اردوگاه شرق بود. ایده توسعه اقتصادی چین در همان 

دهه1970 از سوی آمریكا بسیار تشویق می شد.
وقایع اواخر دهه1950 و اوایل1960 موجب تغییر آرایش جدی دو حزب شد. در 
پی حمایت دمكرات ها از جنبش های حقوق مدنی، محافظه كاران )به خصوص در 
جنوب و غرب میانه( به تدریج به سوی حزب جمهوریخواه كشیده شدند و لیبرال ها 
حزب دمكرات را پایگاهي مناسب برای پی گیری اهداف شان یافتند. این تحول 
با ریاســت جمهوری رونالد ریگان در دهه1980 كامل شد. در پایان دهه پرتنش 
1980، خط مشی بی رحمانه و خصمانه ریگان علیه كمونیسم به بار نشست، شوروی 
فرو پاشید، جنگ سرد با پیروزی جهان غرب به پایان رسید و میلیون ها نفر از زیر 
سلطه سركوبگرانه و پرتشویش كمونیسم رها شدند. اما هرچه ریگان و بوش پدر در 
سیاست های آمریكا در پایان جنگ سرد موفق بودند، جانشین آنها، جورج بوش 
پسر و نومحافظه كاران با راه انداختن جنگ های فاجعه بار، به خصوص جنگ عراق 
بر پایه دالیلی واهی، بنیه نظامی، اقتصادی و مهم تر از همه اخالقی آمریكا را تحلیل 
بردند. محور ایدئولوژی جمهوریخواهان در قرن21 محافظه كاری اســت. حزب 
خواهان كاهش مالیات )برای تشویق فعالیت های اقتصادی(، سرمایه داری بازار آزاد، 
محدودیت سقط جنین و حمایت حكومت از تولیدكنندگان آمریكایی است. بدنه 
اصلی رأی دهندگان حزب جمهوریخواه را ساكنان مناطق كشاورزی، مردان، نسل 
خاموش )متولدین پیش از جنگ سرد(، سفیدهای آمریكایی و مسیحیان تبشیری 

)مومنان معتقد به بازگشت مسیح در آخرالزمان( تشكیل می دهند.
تاكنــون 19رئیس جمهور آمریكا از حــزب جمهوریخواه بوده انــد. هم اكنون، 
جمهوریخواهان عالوه بر كاخ سفید، اكثریت مجلس سنا را نیز در اختیار دارند. 
بیشتر فرمانداران ایالتی جمهوریخواهند، در 29ایالت كشور مجالس قانونگذاری 
ایالتی در اختیار جمهوریخواهان است. از 9قاضی كنونی دیوان عالی آمریكا، 6قاضی 

توسط روسای جمهور جمهوریخواه منصوب شده اند.

نماد گرافیكی حزب جمهوریخواه، فیل است )در برابر االغ برای حزب دمكرات(. توماس نست، 
کاریكاتوریست هفته نامه هارپر در دهه1870، نخستین کسی بود که فیل را به عنوان نماد زمخت 
اما پرتوان حزب لیبرال آن دوره به کار برد. از انتخابات سال2000 تاکنون، از رنگ سرخ –  از 3رنگ 
سرخ، آبی و سفید پرچم آمریكا – به عنوان نماد جمهوریخواهان و ایالت های جمهوریخواه بهره 

گرفته می شود.

محافظه كاران سنتی

اولیسس گرنت 

رادرفورد هایس

جیمز گارفیلد

چستر آرتور

بنجامین هریسون

ویلیام مك كینلی

تئودور روزولت

ویلیام هاوارد تافت

وارن هاردینگ 

كالوین كولیج

هربرت هوور

دوایت آیزنهاور 

ریچارد نیكسون

جرالد فورد 

رونالد ریگان

جورج بوش پدر

1869  تا 1877
از ایلی نوی

1877  تا 1881
از اوهایو

1881  تا 1881
از اوهایو

1881  تا 1885
از نیویورك

1889  تا 1893
از ایندیانا

1897  تا 1901
از اوهایو

1901  تا 1909
از نیویورك

1909  تا 1913
از اوهایو

1861  تا 1865
از ایلی نوی

آبراهام لینكلن

جورج بوش پسر

1921  تا 1923
از اوهایو

1923  تا 1929
از ماساچوست

1929  تا 1933
از كالیفرنیا

1953  تا 1961
از كانزاس

1969  تا 1974
از كالیفرنیا

1974  تا 1977
از میشیگان

1981  تا 1989
از كالیفرنیا

1989  تا 1993
از تگزاس

2001  تا 2009
از تگزاس

2017
از نیویورك

دونالد ترامپ

رؤسای جمهور
جمهوریخواه
تاریخآمریكا

حزبجمهوریخواهآمریكاو
خاستگاهآن
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تاكنون۱5رئيسجمهورآمريكاازحزبدمكراتبودهاند.هماكنون،
دمكراتهااكثريتمجلسنمايندگانرادراختياردارند.همچنين
اكثرشهردارانكالنشهرهایآمريكاو2۴فرماندارايالتیدمكراتاند
واكثريت۱۹مجلسقانونگذاریايالتیدرسطحكشورنيزدراختيار
اينحزباست.از۹قاضیكنونیديوانعالیآمريكا،3قاضی

توسطروسایجمهوردمكراتمنصوبشدهاند.

حزب دمكرات یكي از دو حزب عمده و بزرگ آمریكاست. دیگر حزب 
بزرگ این كشور، حزب جمهوریخواه به حساب مي آید. هر دو حزب 
ریشه مشتركي دارند و میراث دار حزب دمكراتیك-جمهوریخواه هستند. 
حزب دمكرات امروز در سال 1828با انشعاب طرفداران اندرو جكسون از 
حزب مادر دمكراتیك-جمهوریخواه شكل گرفت و اینگونه، قدیمي ترین 

حزب سیاسي فعال جهان محسوب مي شود.
حزب دمكراتیك-جمهوریخواه در ســال 1792توسط توماس جفرسون، 
جیمز مادیسون و دیگر مخالفان سرشــناس فدرالیست ها بنیان گذاشته 
شد. حزب دمكراتیك-جمهوریخواه حامي جمهوریت، دولت فدرال ضعیف 
نگه داشته شــده، حقوق ایالت ها، حمایت از اقتصاد كشاورزي )به خصوص 
مزرعه داران جنوبي( و حمایت جدي از قانون اساســي بود. آنها با بریتانیا 
دشمني آشكاري داشتند. پس از حمله بریتانیا به آمریكا و آتش زدن كاخ 
سفید در ســال 1812، فدرالیســت ها به تدریج از صحنه سیاسي آمریكا 
كنار رفتند و حزب دمكراتیك-جمهوریخواه قدرت بسیاري یافت. اما این 
گسترش نفوذ، طبعا باعث انشــعاب آن به حزب كنوني دمكرات در دهه 
1830و حزب امروزین جمهوریخواه در دهه 1850شد. دمكرات ها پس از 
جنگ جهاني به تدریج گرایش هاي لیبرالي یافتند و در دهه 1960بقایاي 

محافظه كاران جنوبي نیز از این حزب جدا شدند.
در جریان جنگ داخلي، كنفدراســیون جدایي طلب جنوب و جنوبي هاي 
برده دار دمكرات بودند و در مقابل، آبراهام لینكلن، نخستین رئیس جمهور 
جمهوریخواه و عامل براندازي برده داري قرار داشت. تسلط حزب دمكرات بر 
ایاالت جنوبي و پایگاه هاي محافظه كارانه آن تقریبا تا اواسط قرن بیستم و دهه 
1960ادامه داشت. در ابتداي قرن بیستم، حزب دمكرات مخالف حضور آمریكا 
در عرصه هاي جهاني و امپریالیسم بود. اما از زمان فرانكلین روزولت در دهه 
1930و برنامه هاي او موسوم به »دور جدید« )New Deal(، حزب دمكرات 
به خط مشي سوسیال لیبرال گرایش یافت. در ابتداي قرن بیستم، دمكرات ها 
به 2شاخه محافظه كاران طرفدار كسب وكارهاي خصوصي و محافظه كاران 
عوام گراي جنوبي تقسیم مي شدند. با اصالحات روزولت اما گرایش محافظه كار 
به تدریج در خــارج از منطقه جنوب كم رنگ شــد. ائتالف موســوم به دور 
جدید كه بین ســال هاي 1932تا 1964دوام آورد، طرفداران بسیاري بین 
مهاجران اروپایي جدیدتر به خصوص كاتولیك ها )ایتالیایي ها و ایرلندي ها( 

ساكن شهرهاي بزرگ داشــت. جان كندي، نماد نسل جدید دمكرات هاي 
لیبرال مسلك از همین گروه ها بود. كندي ایرلندي تبار، تنها رئیس جمهور 
كاتولیك آمریكا محسوب مي شود. با باال گرفتن موج جنبش هاي مدني در 
دهه 1960و حمایت لیندن جانسون از آن جنبش ها و پس از وضع »قانون 
حقوق مدني مصوب 1964« و »قانون حق رأي مصوب 1965«، پایگاه هاي 
هر دو حزب دمكرات و جمهوریخواه تغییر یافت. جنوبي ها گرایش بیشتري به 
جمهوریخواهان یافتند و شمالي ها دمكرات تر شدند. این مهاجرت گرایشات 
محافظه كار- لیبرال بیــن دو حزب، در نهایت بــا ورود رونالد ریگان به كاخ 
سفید در ابتداي دهه 1980كامل شد. ریگان نماد ارزش هاي محافظه كارانه و 
رئیس جمهور مقتدر جمهوریخواه تلقي مي شد و كندي ها و لیبرال ها، دمكرات 
بودند. هم اكنون، ساكنان مناطق شهري بزرگ، زنان، فارغ التحصیالن كالج ها 
و دانشگاه ها و نسل جوان، عالوه بر اقلیت هاي جنسي، مذهبي و نژادي بدنه 

راي دهندگان حزب دمكرات را تشكیل مي دهند.
فلســفه امروز حزب دمكرات كه با عنوان لیبرالیسم مدرن نیز مورد اشاره 
قرار مي گیرد، ملهم از مفاهیم آزادي مدني و برابري اجتماعي است. حزب 
داراي گرایشات تمركزگرا، ترقي خواه و محافظه كار در كنگره است. حمایت 
از محیط زیست، كار سازمان یافته، حفظ و گسترش برنامه هاي اجتماعي، 
كاهش شهریه كالج ها، نظام سالمت فراگیر، فرصت هاي برابر و حمایت از 
مصرف كننده، در دســتور كار حزب دمكرات قرار دارد. در امور اجتماعي، 
دمكرات ها خواهان اصالح تامین مالي كارزارهاي انتخاباتي، حقوق دگرباشان 
جنسي، عدالت جزایي و اصالح برنامه هاي مهاجرت، قوانین سخت گیرانه تر 
در زمینه اسلحه، حق ســقط جنین و قانوني كردن استعمال ماري جوآنا 
هستند. دمكرات ها از سوي رقباي جمهوریخواه به پناه دادن به چپ گرایي 
متهم مي شوند؛ تفكري كه آمریكا هیچ گاه زمین مستعدي براي به بارنشاندن 

آن نبوده است.
تاكنون 15رئیس جمهور آمریــكا از حزب دمكرات بوده انــد. هم اكنون، 
دمكرات ها اكثریت مجلس نماینــدگان را در اختیار دارند. همچنین اكثر 
شهرداران كالنشهرهاي آمریكا و 24فرماندار ایالتي دمكرات اند و اكثریت 
19مجلس قانونگذاري ایالتي در سطح كشور نیز در اختیار این حزب است. 
از 9قاضي كنوني دیوان عالي آمریكا، 3قاضي توسط روساي جمهور دمكرات 

منصوب شده اند.

معروف ترین نماد حزب دمكرات االغ است. دشمنان جكسون با هدف تمســخر او نامش را jackass )االغ( تلفظ می کردند که به باورشان نماد حماقت و یكدندگی بود. اما 
دمكرات ها نه تنها حساسیتی به این اقدام نشان ندادند بلكه از آن استقبال هم کردند و االغ را به عنوان یكی از نمادهای خود به کار بردند. توماس نست، کاریكاتوریست 
هفته نامه هارپر در دهه 1870از االغ به عنوان نماد حزب دمكرات بهره می گرفت و کاریكاتوریست های بعدی نیز این رویه را ادامه دادند. در اوایل قرن بیستم، در ایالت های 
ایندیانا، کنتاکی، اوکالهوما و اوهایو، برای دمكرات ها از نماد خروس در برابر عقاب جمهوریخواهان بهره گرفته می شد. در نیویورك از ستاره پنج پر به عنوان نماد دمكرات ها 
استفاده می شود. گرچه هر دو حزب اصلی و سایر احزاب فرعی آمریكا می کوشند از سه رنگ پرچم آمریكا – سرخ، آبی و سفید – در نمادهای گرافیكی خود استفاده کنند، 
از انتخابات سال 2000رنگ آبی برای نشان دادن ایالت هایی با اکثریت دمكرات به کار گرفته می شود، در مقابل رنگ قرمز برای جمهوریخواهان. این در حالی است که در سطح 

جهانی، رنگ آبی معموال نماد راست گرایی )محافظه کاری( و رنگ قرمز نشانه چپ گرایی )با تسامح لیبرالیسم( محسوب می شود.

لیبرال های مدرن

مارتین فان بورن 

جیمز پولك

فرانكلین پیرس

جیمز بوچانن

اندرو جكسون

گروور كلیولند

وودرو ویلسون

فرانكلین روزولت

هری ترومن

جان كندی

لیندن جانسون 

جیمی كارتر 

بیل كلینتون 

1913 تا 1921
از نیوجرسی

1933 تا 1945
از نیویورك

1945 تا 1953
 از میزوری

1961 تا 1963
از ماساچوست

1963 تا 1969
از تگزاس

1977 تا 1981
از جورجیا

1993 تا 2001
از آركانزاس

2009 تا 2017
 از ایلی نوی

باراك اوباما 

1837  تا 1841
 از نیویورك

1845  تا  1849
از تنسی

1853  تا 1857
از نیوهمپشایر

1857 تا 1861
 از پنسیلوانیا

1865 تا 1869
از تنسی

1885 تا 1889و 1893 تا 1897
از نیویورك

1829  تا 1837
از تنسی

اندرو جكسون

روسایجمهور
دمكرات
تاریخآمریكا

حزبدمكراتآمریكا
وخاستگاهآن
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 احزاب  در حاشیه
در ساختار سیاسی آمریكا در سطح ملی، عالوه بر 2حزب بزرگ دمكرات و جمهوریخواه، احزاب دیگری نیز فعالیت دارند. هزینه های سنگین 
کارزارهای تبلیغاتی، مهم ترین مانع بر سر راه احزاب دیگری است که فاقد قدرت و نفوذ 2حزب بزرگ کشورند. این البته جدای از احزاب ایالتی 

و منطقه ای است. حزب لیبرتارین، حزب سبز و حزب قانون اساسی، 3حزب مهم دیگر آمریكا هستند.

حزب لیبرتارین
  این حزب در سال1971 تاسیس شد و پس از 2حزب عمده دمكرات 
و جمهوریخواه، البته با فاصله، ســومین حزب بزرگ سراسری آمریكا 
محسوب می شود. این حزب مدعی است نیم میلیون رای دهنده دارد. در 
سال2019 لیبرتارین ها دارای 176مقام منتخب، البته در رده های میانی 
در كشور بودند، شامل یك قانونگذار در كنگره. جاستین اََمش، نماینده 
جمهوریخواه مجلس نمایندگان از میشیگان، در  ماه مه امسال به حزب 
لیبرتارین پیوست و تبدیل به نخستین نماینده این حزب در كنگره شد.

نامزد لیبرتارین ها در انتخابات ریاســت جمهوری سال2012 گری 
جانسون، فرماندار سابق نیومكزیكو بود كه در تمام ایاالت كشور جز 
میشــیگان و اوكالهما رأی به دســت آورد. او در آن سال در مجموع 
یك میلیون رأی داشــت. در انتخابــات ســال2016 وی دوباره در 
انتخابات شركت كرد و این بار بیش از 4میلیون رأی )3.3درصد كل 

آرا( كسب كرد.
لیبرتارین ها را می توان در نقطه مقابل فدرالیســت های ادوار اولیه 
آمریكا دانســت. آنها خواهان كاهش ابعاد، نفوذ و هزینه های دولت 
در تمام سطوح هستند. لیبرتارین ها از بازارهایی با كمترین میزان 
نظارت، دولت فدرالی با كمترین قدرت ممكن، آزادی های مدنی در 
باالترین سطوح، آزادی مواد مخدر، آزادی مهاجرت، دوری از مداخله 
در سطح بین المللی و حفظ بی طرفی كشور، تجارت آزاد و تردد آزاد 
به خارج از كشور و جمهوری وكالتی به عنوان ساختار اصلی حكومت 

حمایت می كنند.

حزب قانون اساسی
  این حزب كوچك ترین حــزب محافظه كار در ســطح آمریكا 
محســوب می شــود. حزب قانون اساسی در ســال 1992توسط 
هاوارد فیلیپس با نام حزب مالیات دهندگان آمریكا تاسیس شد. در 
سال1999 نام آن به حزب قانون اساسی تغییر یافت؛ هرچند شعباتش 
در برخی ایالت ها با نام های دیگری نیز فعالیت می كنند. حزب قانون 
اساسی طرفدار حقوق مالكیت اسلحه و محدودیت مهاجرت است و 

از سیاست های حمایتی حكومت در امور تجاری حمایت می كند.
در سال2010 تام تانكریدو، نماینده سابق مجلس نمایندگان نامزد 
فرمانداری ایالت كلرادو شد و با كسب 36.4درصد آرا، باالتر از نامزد 
جمهوریخواهان در جایگاه دوم قرار گرفت. در سال 2012 ویرجیل 
گود، نماینده سابق مجلس نمایندگان از این حزب نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری شد. در سال2016 دارل كسل، دادستان كل ایالت 

تنسی نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری بود.

حزب سبز
  این حزب از دهه1980در آمریكا فعال بوده است. حزب سبز در 
جریان انتخابات سال 2000 و در پی دومین حضور رالف نیدر، رهبر 
خود در انتخابات ریاست جمهوری و تأثیر منفی ای كه ادعا شد بر آرای 
ال گور، نامزد دمكرات ها گذاشــت، توجهات بسیاری را به خود جلب 
كرد. حزب ســبز تاكنون مقامات منتخبی در سطوح محلی به دست 
آورده است. این حزب در منطقه كلمبیا )محدوده پایتخت( و 20ایالت 
كشور دارای بیش از 300هزار رای دهنده بود. در انتخابات سال2006 
این حزب در 31ایالت رأی داشت. در سال2017 رالف چپمن، نماینده 
مجلس نمایندگان ایالت ِمین، به حزب سبز پیوست كه باالترین مقام 
منتخب این حزب تاكنون بوده است. حزب سبز آمریكا حزبی چپ گرا 
در مسائل مختلف محسوب می شود. سبزها بر حفاظت از محیط زیست، 
دمكراسی مشــاركتی فاقد سلســله مراتب، عدالت اجتماعی، تكثر 

اجتماعی، صلح طلبی و دوری از خشونت تأكید دارند.
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وكار رأی گیری  ساز
پستی در انتخابات 

آمریکا چگونه است؟
رای پســتی نوعی روش رای گیری انتخاباتی است كه 
براساس آن، برگه رأی از طریق پست برای رای دهنده ای 
كه ثبت نام كرده فرستاده می شود. او برگه رأی را كامل 
می كند و از طریق پســت به نهاد رای گیری انتخابات 
می فرســتد. ایــن روش معموال در صــورت تقاضای 
رای دهنده به كار گرفته می شــود یا بــرای افرادی با 
مشــكالت خاص، مانند ناتوانی برای حضور در مراكز 
رای گیری در روز انتخابات یا كســانی كه در روز مقرر 
دور از خانه و در ســفر به ســر می برند، كاربــرد دارد. 
رای گیری پستی معموال از مدتی پیش از روز انتخابات 
آغاز می شود تا با احتساب زمان طی شده برای اخذ رای، 
آرای پستی نیز مانند سایر آرا در كوتاه ترین زمان پس 

از پایان رای گیری اعالم شود.
اما امسال با توجه به همه گیری ویروس كرونا و شیوع 
گسترده آن در آمریكا، به نظر می رسد شمار آرای پستی 
بسیار باال و بیش از هر زمان و دوره دیگری خواهد بود. 
رای دهنده ثبت نام كرده می تواند رأی خود را پســت 
كند، به صندوق های از پیش تعیین شــده بیندازد یا 
حتی در روز انتخابــات آن را در مراكــز رای گیری به 
صندوق بیندازد. هر دو حزب جمهوریخواه و دمكرات 
ایــن روش را پذیرفته اند. براســاس تحقیقات صورت 
گرفته، رای گیری پستی، شمار آرای یك انتخابات را در 

حد قابل توجهی افزایش می دهد.
این ادعا مطرح است كه امكان تقلب در رای گیری پستی 
بیشتر از رای گیری حضوری است. چالش پردازش آرای 
پرشمار پســتی و تأیید امضای رای دهندگان، چالش 
بزرگی اســت و تنها راه احتمال تقلــب در این روش 

به حساب می آید.
در انتخابات سال 2016آمریكا حدود 33میلیون رأی 
به صورت پستی داده شد، حدود یك چهارم كل آرا. آنچه 
رای گیری پســتی را در انتخابات پیش رو به موضوعی 
جنجالی تبدیل كرده، ابراز تردید دونالد ترامپ نسبت 
به صحت آرای پستی اســت. گرچه هم اكنون شواهد 
چندانی دال بــر صحت ادعای ترامــپ - امكان تقلب 

گسترده از طریق رای گیری پستی - وجود ندارد.
رای  پســتی تنها یكی از روش های رای گیری غیابی 
محسوب می شود. ســایر روش های رای گیری غیابی 
عبارتنــد از رأی وكالتی )از طریــق وكیل رای دهنده 

ثبت نام شده( و رای گیری آنالین.

گرایش های محافظه كارانه حاكم بر آمریكا مبتنی بر فرهنگ 
مسیحی-یهودی مستعمره نشینان بریتانیایی است كه در اواخر 
قرن هجدهم و در پی جنگ های اســتقالل این كشور را بنیان 
گذاشتند. زبان انگلیسی و تعهد به ارزش های عصر روشنگری 
و لیبرالیســم نیز بخش دیگری از این گرایش هاست. با توجه 
به این گرایش ها، بدنه رای دهندگان حــزب جمهوریخواه را 
هم اكنون این گروه ها تشكیل می دهند: مسیحیان به خصوص 
تبشیری )مومنان به بازگشت عیســی مسیح در آخرالزمان(، 
ملی گرایان كه دارای گروه های شبه نظامی قدرتمند و مسلح 
هســتند، طرفداران برتری سفیدهای پروتســتان، ساكنان 
مناطق كشاورزی، نسل خاموش )متولدین پیش از جنگ سرد(، 
مخالفان سقط جنین، مخالفان محدودیت سالح، سفیدهای 
جنوبی، و ســاكنان ایاالت غرب میانه. در بین اقلیت ها، برخی 
یهودیان نیز به رغم تعصبات مذهبی بسیاری از جمهوریخواهان، 
طرفدار این حزب اند. طرفداران حزب از بازگشت خطوط تولید 
صنعتی به آمریكا )از آســیا و به ویژه چین( حمایت می كنند 
و بخش هایی از آنان دغدغه های زیســت محیطی را بی اساس 
می دانند )به خصوص كسانی كه زندگی شان با اقتصاد مبتنی بر 
سوخت فسیلی ارتباط دارد(. بین اقلیت ها، جامعه قدرتمند و 
ثروتمند كوبایی های مقیم فلوریدا، به خصوص با توجه با پیشینه 
تاریخ پرتنش 2كشــور در نیم قرن اخیر، از جمهوریخواهان 

حمایت می كنند.
تمایالت لیبــرال حاكم بر حــزب دمكرات، بــاور جدی و در 
مواردی حتی افراطی به »نزاكت سیاســی«، اقتصاد جهانی و 
روند جهانی شدن، عبور از تمایالت بومی گرا و ملی گرا و ترجیح 
جهان گرایی و جهان وطنــی، گرایش مفرط به تكنولوژی های 
ارتباطی مدرن موسوم به موج سوم و نیز دوری از محافظه كاری 
مذهبی و اجتماعی اســت. نزاكت سیاسی از جنبش هایی بود 
كه در دهه1960 به خصوص در محافل آكادمیك آمریكا شكل 
گرفت. براساس باور مبنایی این تفكر، انسان ها را نباید به خاطر 
خصوصیاتی كه خود در داشتنشان نقشــی نداشته اند، مورد 
سرزنش قرار داد، از ظاهر و ویژگی های فیزیكی غیراكتسابی 
افراد گرفته تا زمان، مكان، فرهنگ و شــرایطی كه ناخواسته 

یکای محافظه كار؛ آمریکای لیبرال آمر
در نیم قرن اخیر، آرایش 2حزب اصلی آمریكا - حزب دمكرات و حزب جمهوریخواه - به گونه ای تغییر یافته که 
دمكرات ها پذیرای گرایش های لیبرال شــده اند و جمهوریخواهان کانون تفكرات محافظه کارانه. بر این اساس 

می توان به پایگاه رای دهندگان 2حزب پی برد.

در آن قرار گرفته اند، ازجمله ملیت، قومیت، مذهب اجدادی، 
میراث فرهنگی و... . به رغم اقبال عمومی گسترده نسبت به این 
رویكرد، نزاكت سیاسی در مواردی نیز به وادی افراط كشیده 

شده است. 
با توجه به ایــن گرایش ها، بدنه طرفــداران دمكرات ها را این 
گروه ها تشــكیل می دهند: تقریبا بیشــتر اقلیت ها و به طور 
خــاص آمریكایی هــای آفریقایــی تبار )ســیاهان(، ســایر 
رنگین پوســتان، مهاجران آمریكای التین، گروه های مهاجر 
آســیایی، خاورمیانه ای، آفریقایی، ســفیدهای عمدتا ساكن 
ایالت های ثروتمند ســاحل شــرقی )به خصــوص نیویورك، 
ماساچوســت، جورجیا و فلوریدا( و ســاحل غربــی )به ویژه 
كالیفرنیا و واشنگتن، یعنی جایی كه اقتصاد موج سوم و مبتنی 
بر تكنولوژی های مدرن ارتباطی، بســیار قدرتمند اســت(، 
لیبرال ها، تحصیل كردگان دانشگاهی، طرفداران محیط زیست 
)آنها حزب خود را موسوم به حزب سبز دارند، اما بین 2حزب 
عمده، دمكرات ها را ترجیح می دهند(، علم گرایان و خداناباوران. 
بین اقلیت های مذهبی، یهودیان به طور سنتی گرایش بیشتری 
به حزب دمكرات نشان می دهند، هرچند به نظر می رسد آرای 
این گروه نیز كمابیش بین 2حزب پخش شــده اســت. زنان 
لیبرال و طرفدار حقوق مدنی خاص خود )مانند سقط جنین( 

دمكرات ها را ترجیح می دهند.
در مجمــوع، اگــر بنا بــه تفكیك جنســیتی باشــد، حزب 
جمهوریخواه فضای مردانه تری دارد و حزب دمكرات، محیطی 
مورد توجه زنان. در بین نسل ها نیز نسلY )متولدین 1980به 
بعد، همچنین موســوم به نســل هزاره( با توجــه به گرایش 
دمكرات ها به تكنولوژی بیشــتر طرفدار این حزب اند. از دیگر 
گروه های رای دهنده به این حزب می توان از دگرباشان جنسی 
و چپ ها از گرایش های مختلــف )به خصوص طرفداران نظام 

سالمت همگانی و دیگر سیاست های سوسیالیستی( نام برد.
نباید فرامــوش كرد كه تا اواســط قرن بیســتم، گرایش ها و 
جهت گیری های سیاسی 2حزب دقیقا بر عكس بود، دمكرات ها 
حزب محبوب محافظه كاران بودند و حزب جمهوریخواه، حزبی 

لیبرال با گرایش هاي ترقی خواهانه.

در مجموع، اگر 
بنا به تفكیك 

جنسیتی باشد، 
حزب جمهوریخواه 
فضای مردانه تری 

دارد و حزب دمكرات، 
محیطی مورد توجه 
زنان. در بین نسل ها 
نیز نسلY )متولدین 

1980به بعد، 
همچنین موسوم به 
نسل هزاره( با توجه 
به گرایش دمكرات ها 
به تكنولوژی بیشتر 
طرفدار این حزب اند

میلیون33
درانتخاباتسال20۱6آمریكاحدود33میلیون

رأیبهصورتپستیدادهشد،حدودیكچهارمكل
آرا.آنچهرایگیریپستیرادرانتخاباتپیشروبه
موضوعیجنجالیتبدیلكرده،ابرازتردیددونالد
ترامپنسبتبهصحتآرایپستیاست.

حمیدرضاخطیبی
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