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يادداشت
حميدسوري ؛  استاد اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

از روز گذشته محدوديت هاي 
جديدي براي كنترل اپيدمي 
كرونا اعمال شــد امــا نكته 
اينجاســت كه تــا وقتي اين 
اقدامات به صورت جســته و گريخته انجام  شود، ما را به 
مرز كنترل اپيدمي نمي رساند. اين محدوديت ها شايد 
بتواند وقفه اي ايجاد كند اما تدبير كافي به شمار نمي رود. 
با اين روش ، ما زمان را به جاي مديريت فشرده مي كنيم 

و اين مي تواند نتايج معكوسي داشته باشد.
محدوديت جديد، افراد را براي چندين ساعت به در خانه 
ماندن مجبور مي كنند. اما به ســاعت هاي بعد از پايان 
محدوديت فكر كرده اند؟ مردم بيشــترين ترددشان را 
در ساعت هاي خارج از محدوديت انجام مي دهند تا آن 
ساعت هاي محدودشده را تالفي كنند. با اين روش، زمان 
متراكم مي شود اما احتمال كاهش شيوع را همراه ندارد. 
براي هر مداخله بايد چند بخــش را درنظر گرفت. يكي 
ميزان اثربخشي است، دوم ميزان هزينه اثربخشي. يعني 
بايد ببينيم چقدر بايد هزينه كنيم تا به نتيجه برسيم و 

سوم انجام پذيري است.
اگر اينها در كنار هم ديده نشــود ممكن است يك اقدام 
مؤثر باشد اما به صرفه نباشــد؛ يا برعكس. مثال تعطيلي 
كامل شهرها، ممكن اســت اثربخش باشد، اما به صرفه 
نيســت. ما بايد به مجموعه اقدامات نگاه كنيم تا هزينه 

زيادي را متحمل نشويم. 
برخي از اقدامات پيشــگيرانه مانند فنر عمل مي كنند. 
جمع مي شــوند و به يكباره رها مي شــوند و درنهايت 
آن نتيجه دلخواه به دســت نمي آيد. مي گويند شهر را 
تعطيــل كنيد تا كادر درمان اســتراحت كننــد. اما ما 
مي توانيــم با روش هاي ديگــري اين اســتراحت را به 
 آنها بدهيم كه يكــي از آنها مديريــت در حوزه درمان

 است. 
در ابتدا بايد اپيدمي كنترل شود و بعد سياست هاي ديگر 
اعمال شــود. با اقدامات فعلي اپيدمي كنترل نمي شود 
و نشــده. به همين دليل اســت كه ما هنوز در موج اول 
اپيدمي قرار داريم؛ چراكه نتوانستيم آن را كنترل كنيم. 
اين محدوديت هاي اعمال شــده نمي تواند كفايت كند. 

بايد زنجيره انتقال در كشور قطع شود.

 تنها شــيوه هم جداكردن افراد مبتــال و ناقل از جامعه 
اســت. اين افراد بايد شناسايي شــوند و به جاي اينكه 
مجبور باشــند براي درمان به مراكــز درماني مراجعه 
كنند، بايــد تيم هــاي درماني بــه سراغشــان بروند 
و مراقبت هــاي خانگــي بگيرند. اين گــروه يك درصد 
از كل جامعــه را تشــكيل مي دهند. با ايــن روش هم 
 اين افــراد مراقبت مي گيرنــد و هم اپيدمــي كنترل

 مي شود.
به شــخصه موافق اقدامات ايذايي و جزئي نيســتم. به 
اعتقاد من براي كنتــرل اپيدمي ما نيــاز به يك پكيج 
داريم كه شــامل اقدامــات مختلفي مي شــود. براي 
كنتــرل شــيوع كرونــا، بهتريــن روش پيشــگيري 
 اســت. بــراي هميــن مســئله هــم از روز گذشــته 
 اجراي طرحي بــه نام شهيدســليماني بــا همكاري 
 وزارت بهداشــت و بســيج جامعــه پزشــكي آغــاز 

شد. 
در اين طرح روي موضوع مراقبت در خانه تأكيد شــده 
است. قرار است افراد در ســطوح مختلف ازجمله افراد 
آموزش ديده و بهورز و پرستار و پزشك، در قالب  تيم هاي 

پزشكي براي درمان بيماران اقدام كنند. 
حتي قرار است برنامه اكسيژن درماني را به خانه ها ببرند 
تا افراد مجبور نباشــند براي دريافــت خدمات از خانه 

خارج شوند. 
اين روش هــا به قطع زنجيــره انتقال كمــك مي كند. 
بنابراين اينكه همــه جمعيت را بتــوان كنترل كرد نه 
از نظــر اقتصادي امكانــش وجود دارد و نه به واســطه 
آن اپيدمــي كنترل مي شــود. در يــك دوره بيماري 
تنها مي تــوان يك ميليون نفــر را تحــت مراقبت قرار 
داد؛ الزم نيســت از 80ميليــون نفــر مراقبت شــود، 
 اما ايــن يك ميليــون نفــر هم ثابــت نيســتند و در 

گردش اند.
 آنها اغلــب افرادي هســتند كــه يا عالمتــي ندارند 
و حامل ويروس اند يا تست شــان مثبت شــده اســت. 
بايد تالش كرد تــا اين افراد در خانــه خدمات بگيرند؛ 
چراكه بررســي ها نشان مي دهد يك ســوم كساني كه 
 مبتال مي شــوند در همين رفت وآمدها گرفتار ويروس

 شده اند.

محدوديت هاي موقت ممكن است نتيجه معكوس بدهد
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 260 دستگاه برف روب
در 22 منطقه پايتخت
ديروز 260 دســتگاه برف روب به 
مناطق 22 گانه  پايتخت اعزام شدند 
كه از ميان آنها 50 دستگاه به تازگي 

خريداري شده اند

 اين مردم هنوز 
كابوس زلزله مي بينند
گــزارش ميدانــی همشــهری از 
بازسازی ســرپل ذهاب 3 سال بعد 

از زلزله

 رمزگشايي
 از تالش براي

گران شدن اينترنت
شــنيده هاي اخير نشــان مي دهد 
پافشــاري 2اپراتــور كشــور براي 
 گــران باقي مانــدن بســته هاي 
 اينترنت بــراي كاهش اســتفاده

مردم از اينترنت بوده است

11

ورود دادستان كل 
به انتخابات به نفع 

ترامپ
ويليام بار در نامه اي به دادستان هاي 
فدرال، آنها را مأمور كرد تا هرگونه 
ادعاي »اساسي« درباره اختالل در 

انتخابات را بررسي كنند

19

 مسكن
 كساد و منتظر

  سفر بخير
سرهنگ

بررسي هاي ميداني نشان مي دهد 
بازار مسكن در واكنش به تحوالت 
اخير سياســي و اقتصــادي، فقط 
كســادتر شــده و تغييــر قيمتي 

قابل توجهي نداشته است

محمود يــاوری، 
نماد استمرار و 
ماندگاری در 

فوتبال ايران در 
8۱سالگی درگذشت

آن 17 نفر
چطور سينماگران پيشرو در مقابل 

فيلمفارسي قيام كردند

كارت هويت به جاي ســجل؛ طرح 
صدور كارت ملی از اين سال رقم خورد

پرسپوليس، در تاريخي ترين دربي 
تهران، تاج را 6بر صفر شكست داد

كارنامه نمايــش؛ اداره برنامه هاي 
تئاتر در سال۱352

هانيبال الخاص در كيهان فرهنگي 
از نقاشي معاصر نوشت
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اولين روز اجــراي محدوديت هاي ســاعتي در تهران با 
تلويزيون هاي روشن، كاسبان ايستاده در ورودي مغازه ها 
و كركره هاي تا نيمه پايين آمده آغاز شد درحالي كه كسبه 
منتظر بودند كســي بيايد و به آنها بگويــد كه مغازه ها را 
ببندند اما بسياري از آنها به روال گذشته كركره ها را 9شب 
به بعد پايين كشيدند و زور پروتكل هاي مصوب ستاد ملي 

كرونا تنها به پاساژها و دستفروش ها رسيد.
اولين مانتوفروشي ميدان هفت تير كه چراغ ها را خاموش 
كرد و كركره را تا نيمه پايين كشــيد كمــي پايين تر از 
متروي هفت تير بود. ســاعت 5 و 40دقيقه صاحب مغازه 
به شاگردش گفت همه چراغ ها را خاموش كند. آن سوي 
خيابان و تا ميانــه خيابان كريم خان هنــوز مغازه ها باز 
هستند. راننده تاكسي اي كه مســافران مترو را از ميدان 
هفت تير به ميدان وليعصر مي برد مي گويد:»كرونا هيوال 
شده و فقط شب ها بيرون مي آيد و روزها كه خبري از كرونا 
نيست.« طعنه اي نيش دار به پروتكل هاي مصوبي كه كمي 
آن ســوتر در ميدان وليعصر در تلويزيون هاي روشن يك 
مغازه جوراب فروشــي زيرنويس مي شود. احمد، صاحب 
مغازه لباس ها را پوشيده و منتظر است: »كسي به ما ابالغ 
نكرده، قبال هم ابالغ نمي كردند اينطور نبوده نامه اي بيايد 
همين خبرهاي تلويزيون بوده كــه مي گفتند ببنديد ما 
هم مي بســتيم. فروردين همينطور عمل كرديم االن هم 
گفتند 6 به بعد ببنديد همه بايد ببندند، ما هم مي بنديم.« 
هنوز عقربه ها به ساعت 6عصر نرسيده اند، چراغ مغازه ها 

روشن است و دستفروش ها با وجود باراني كه تازه گرفته، 
بساط شــان را پهن كرده اند در انتظار مشتري. رگال هاي 
كاپشن و گرمكن، كاله و دستكش و بلورهاي ارزان قيمت 
زير نايلون هايي كه قرار است چتري باشند براي باران، در 

انتظار مشتري اند.
خيابان وليعصر كه يكي از مهم ترين مراكز خريد تهران و 
منطقه اي پرتردد است در نخستين روز اجراي مصوبه جديد 
ستاد ملي مقابله با كرونا چند دقيقه مانده به ساعت 6عصر 
تغيير شكل محسوسي مي دهد. كســبه از مغازه ها بيرون 
مي آيند و دو به دو يا چند نفري بيرون مي ايستند و خيابان 
را از باال به پايين رصد مي كنند. يكي از آنها محمد است، مرد 
ميانسالي كه كفش فروشي در حوالي مطهري دارد، به كاسب 
كناردســتي مي گويد: »من منتظرم ببينم كسي مي آيد 
بگويد ببندين؟ نمي آيد حاال صبر كن ببين.« مشــتري از 
راه مي رســد: »اگر نمي خواهيد ببندين آن كفش قهوه اي 
پشت ويترين را مي خواستم، ســايز 39.« چند دقيقه بعد 
درحالي كه مشتري كفش را به پا مي كند و مي ايستد جلوي 
آينه، تلفن مغازه زنگ مي زند و صداي محمد بلند مي شود: 
»ما كه نبستيم مشتري داريم. آره. كافه و گلفروشي بستند 

اما بقيه بازند. منم هستم ببينم چي مي شه.«
ساعت 6عصر سه شنبه بيستم آبان كه باران خيابان هاي 
پايتخت را نمدار كرده دو سناريوي مكرر و مشابه در بيشتر 
مغازه هاي راســته خيابان وليعصر و ميدان هفت تير در 
جريان اســت: اول اينكه تلفن ها زنگ مي خورد و كسي 
آن سوي خط منتظر اســت ببيند بقيه كركره ها را پايين 
كشــيده و رفته اند. و روايــت دوم تجمع كســبه بيرون 
مغازه هاست و يك جمله كه به كرات شنيده مي شود: »نه 

بابا كسي نبسته. نگاه كن همه دارند كار مي كنند. ببنديم 
كجا بريم؟«

برخي مغازه داران خيابان وليعصر به همشهري مي گويند 
چند ساعت قبل ماموراني به آنها گفته اند بايد مغازه هايشان 
را ببندند اما در ســاعت مقرر، خيابــان وليعصر خالي از 
مأموران پليس اســت و مغازه ها همچنان مشــغول كار. 
برخي بسته  و رفته اند اما تعدادشان در مقايسه با چراغ هاي 

روشن محدود است.
فروشنده يك مغازه كفش فروشي كه برند نسبتا شناخته 
شــده اي اســت، مي گويد مغازه را مي بندند چون نگران 
است كه پلمب شان كنند. مشتري ها را بيرون مي فرستد و 
مي گويد: »هفته اول فروش ما كمتر مي شود اما بعد مردم 
ساعت خريدشان را تنظيم مي كنند و از اين بابت نگران 
نيستيم.«  اين واكنش كاســبي است كه اداره كننده يك 
برند شناخته شده است و مشتري هاي ثابت دارد اما براي 
علي كه يك مغازه كوچك بلورفروشــي و وسايل كادويي 
دارد و مشتريان گذري و روزمره دارد شرايط متفاوت است: 
» ساعت6 سرچراغي ماست. امشب هم خلوت شده. مردم 
شنيده اند كه مغازه ها بسته شده اند نيامده اند اما اگر اجبار 

نكنند فردا هم باز مي كنم و مي مانم.«

خاموشي در پاساژ ها 
سياست محدوديت هاي ساعتي براي هر كسي كار نكرده 

باشد براي پاســاژها و مجتمع ها 
كارساز بوده اســت. دست كم در 

نخســتين روز، زور مصوبه به آنها رسيده و بساط كسب و 
كارشان را تعطيل كرده است. 

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار
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اولويت، بازگشت  به برجام 
است  نه مذاکره

پيوند محله هاي جنوب تهران
 با خط3 مترو

 سيدحسين موسويان درگفت وگو با همشهري
از 4چالش پيش روی  ايران و بايدن می گويد

2   عربستان و متحدانش 1   نفوذ صهيونيست ها    
4   دو دستگي داخلي در ايران 3   نئوكان هاي آمريكا      

 گزارش ميداني همشهري
 از نخستين شب اجراي محدوديت ساعتي در  پايتخت

تهران؛ ساعت 6عصر

صبــح ديــروز )20 آبــان( بــا حضور 
حجت االسالم سيدابراهيم رئيسي، رئيس سياسي

قوه قضاييه و محمد مخبر، رئيس ســتاد 
اجرايي فرمان امام، مراسم بهره برداري از ۱50هزار شغل 
در نمايشگاه دائمي ستاد اجرايي فرمان امام برگزار شد. در 
اين مراسم حجت االســالم رئيسي از بخش هاي مختلف 
نمايشگاه دائمي ستاد اجرايي فرمان امام ديدن كرد و در 
جريان دستاوردهاي ســتاد در بخش هاي اشتغال زايي، 
توليــد دارو، تجهيــزات پزشــكي و اقالم بهداشــتي 
ضدكرونايــي، روش هــاي تحقيقــي واكســن كرونا و 
دستاوردهاي شركت هاي دانش بنيان قرار گرفت. رئيس 

قوه قضاييه در اين مراسم گفت: »اقدامات ستاد اجرايي 
جلوه اي از تحقق شعار »ما مي توانيم« و اجراي گام  دوم 
انقالب اسالمي است. رئيس ستاد اجرايي فرمان امام ثابت 
كرده با در كنارهــم قراردادن فكر و انديشــه و مديريت 
جهادي، مي توان بزرگ ترين مشكالت را با كمك نيروهاي 
جوان از سر راه برداشــت.« رئيس قوه قضاييه در بخش 
ديگري از صحبت هايش درباره ايجاد اشــتغال در ستاد 
فرمان امام گفت: »همت ســتاد اجرايي فرمان امام براي 
ايجاد ۱50هزار شغل واقعي در كشور طي چندماه و وعده 
ايجاد 300هزار شــغل طي يك ســال آن هم با اولويت 
آسيب ديدگان كرونا، نشانه زمان شناس بودن اين مجموعه 

و درك مشــكالت كشــور اســت. يكي از راه هاي مهم 
پيشگيري از وقوع جرم، افزايش توليد و ايجاد اشتغال است 
و ايجاد ۱50هزار شغل يعني جلوگيري از هزاران جرم و 

پرونده در كشور.«
در ادامه اين مراســم محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي 
فرمان امام با اشــاره به اينكه از ابتداي ســال تا به امروز 
۱50هزار شــغل با اســتفاده از ظرفيت 35هزار طرح به 
بهره برداري رسيده است، گفت: »قول مي  دهيم تا پايان 
سال به وعده اي كه داده ايم، عمل كنيم و 300هزار شغل 
را با استفاده از ظرفيت ۱00هزار طرح ايجاد كنيم. با ايجاد 
۱50هزار شغل، ۱۷درصد از گوشــت قرمز كشور يعني 

26هزار تن و 9هزار تن گوشــت سفيد تأمين مي شود. با بهره برداری از طرح های اشتغالزايی ستاد اجرايی فرمان امام
فعاليت هاي مختلف ســتاد اجرايي فرمان امام از واردات 
بسياري از محصوالت جلوگيري شده است. اساسي ترين 
مسئله در زمينه عدالت، عدالت اقتصادي است. اگر عدالت 
اقتصادي در جامعه حاكم نشــود، با وجود اجراي ديگر 
مولفه هاي عدالت در جامعه، با مشكل مواجه مي شويم. 
در مسائل اقتصادي دو نوع محدوديت يعني محدوديت در 
منابع و محدوديت در مديريت وجود دارد اما زماني كه ما 
به مردم وصل مي شويم، هر دو محدوديت رفع مي شود.« 
مخبر همچنين با مهم خواندن اشتغال خرد و خانوادگي، 
ادامــه داد: »98درصد از بنگاه هاي كشــورهاي در حال 
توسعه با اشــتغال خرد و خانوادگي مرتبط هستند.« در 
اين مراسم با 4 استان به صورت ويدئو كنفرانسي ارتباط 
برقرار شد و طرح هاي اشتغال زايي به بهره برداري رسيدند.
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يك مورد كه هيچ كس در آن شــك 
نداشته باشد، اين است كه ترامپ بدترين سياست 
و بيشــترين فشــارها را در تاريخ روابط ايران و 
آمريكا داشــت؛ اينكه به عنوان فشار حداكثري 
انجام شد، در قالب اين فشــار كارهايي كرد كه 
واقعا بي سابقه بود. نمونه آن اعالم سپاه به عنوان 
سازمان تروريستي يا تحريم مقام معظم رهبري يا 
تحريم اكثر مسئوالن كشور بود. در اين نبايد شك 
مي داشتيم كه اگر ترامپ دور دوم انتخاب مي شد 
و 4ســال باز قرار بود رئيس جمهور باشد، چون 
جمهوري اســالمي حاضر به مذاكره با او نبود اين 
فشارها ادامه پيدا مي كرد. رهبري فرموده بودند تا 
زماني كه اين دولت باشد، ما مذاكره نخواهيم كرد و 
تمام.  اگر ترامپ مي ماند تغييري در سياست خود 

درباره برجام اعمال نمي كرد؟
نه در اروپا و نه آمريكا كســي در اين باره شك نداشت 
و فكر نمي كنم كسي در ايران شــك داشته باشد كه 
ترامپ هيچ وقت بــدون يك توافق جديــد به برجام 

برنمي گشت.
بايدن چطور؟ آيا در عمــل به برجام 

برمي گردد؟
تفاوت بايدن با ترامپ اين است كه چون برجام را خود 
دمكرات ها به عنوان دستاورد ديپلماسي صلح آميز در 
ســطح جهان معرفي كردند و ترامپ آمده بود انتقام 
بگيرد از اوباما و نه فقط برجام، بلكه ميراث اوباما را در 
همه زمينه ها نابود كند و از طرف ديگر  خود آقاي بايدن 
جزئي از تصميم گيرندگان برجام بود، شرايط به شكلي 
است كه ايشان اعالم كرده مي خواهم به برجام برگردم.
در رابطه بــا واكنش هــاي داخلي به 

انتخابات آمريكا، تحليل شما چيست؟
روز اول انتخابات وقتي احتمال رأي آوردن ترامپ قوت 
گرفت دالر 28هزارتوماني 30هزارتومان شد و از 2روز 
بعد كه پيروزي بايدن قوت گرفــت دالر از 30هزارتا 
24هزارتومان آمد؛ يعني بدنه جامعه ايران، اقتصاد و 
بازار ايران اين واكنش را داشت. ضمن اينكه اگر ترامپ 
انتخاب مي شد شــايد اين رقم به 32تا 34هزارتومان 

هم مي رسيد.
انتظار از بايدن چه بايد باشد؟

 االن يك زمينه اي فراهم شــده كه ميزان و ســطح 
خصومت كاهش پيدا كنــد. اصال نبايــد تصور كرد 
با آمدن بايدن همه مشــكالت ايــران و آمريكا حل 
مي شــود و اصال نبايد تصور كرد بهشــتي در روابط 
ايران و آمريكا ايجاد مي شــود. ايــران و آمريكا داراي 
مشكالت اساسي هستند و فرقي ندارد چه دمكرات و 
چه جمهوريخواه سر كار باشند. اما ميزان خصومت تا 
كجا باشد؟ تفاوتش از زماني است كه برجام توافق شد 
دالر روي 3500ايســتاد، قبل تر از زماني كه به طرف 
تنش رفتيم قطعنامه هاي ســازمان ملــل در دوران 
احمدي نژاد تصويب شد و دالر هزارتوماني 3500تومان 
شد، وقتي برجام اجرا شد دالر به مدت 3 سال ثابت ماند 
و تورم 40درصدي هم 9درصد شد اين غيرقابل انكار 
است وقتي ترامپ از برجام خارج شد، تورم 9درصدي 
دوباره 40درصد شد و ارزش ريال هم از 3500تا 30 

هزار تومان كاهش يافت.
مهم ترين مانع در بازگشــت بايدن به 

برجام از نظر شما چيست؟

اگر همين مســير مديريت شــود؛ يعني ايران بتواند 
با همان مذاكرات چندجانبه يعنــي 1+5 كه ايران از 
ابتدا موافق و مبلغ آن بود، رونــد را ادامه دهد،  بايدن 
اعالم كرده من به برجام برمي گردم؛ البته كارش ساده 
نيســت؛ براي اينكه آنقدر تحريم هاي فرابرجامي در 
دوره ترامپ اعمال شد كه كار سخت شده است. هدف 
صهيونيست ها اين بود كه مســير را به نقطه غيرقابل 
برگشت ببرند؛ يعني كاري كنند هر رئيس جمهوري 
انتخاب مي شود نتواند به برجام برگردد و تعامل بين 
ايران و آمريكا معنا نداشته باشــد. بازگشت به برجام 
با توجه به اقيانوســي از تحريم هايي كه ترامپ اعمال 
كرده براي بايدن خيلي سخت تر از دستيابي به برجام 
در دوره اوباماســت. اگر اين ســختي 10برابر نباشد، 

كمتر نيست.
اگر ايران بتواند با همــكاري قدرت هاي جهاني مثل 
روسيه، چين و اروپا اراده بايدن براي بازگشت به برجام 
را تسهيل كند، فكر مي كنم ممكن است به دالر   3500 
توماني برنگرديم، اما رشــد كاهــش ارزش پول ملي 
ايران و رشد بيكاري و رشــد تورم توقف پيدا مي كند. 
چون وضعيت افسارگســيخته شــده بود، قيمت ها 
روزانه افزايــش مي يافت. من مطمئنــم اگر در قالب 
چندجانبه گرايي بازگشــت بايدن به برجام را تسهيل 
و برجام را دوباره احيا كنيم، رشد شاخص هاي منفي 
در اقتصاد ايران متوقف مي شود. همچنين شاخص ها 
مثبت مي شود، اما به تدريج. اگر با برجام يكباره ظرف 
يك ســال تورم مــا از 40درصد به 9درصد رســيد و 
رشــد ناخالص ملي ايران از منفي 6به مثبت 5رسيد، 
اين تحول به ســرعت رخ نخواهد داد، امــا اگر همه 
پيش بيني ها اين است كه ظرف 2ســال آينده رشد 
اقتصادي منفي 4يا 5باشد، اگر بايدن به برجام برگردد، 
ممكن است اينطور نباشد و رشد اقتصادي ما صفر يا 
يك و دو هم بشود. به هر حال با آمدن بايدن چند چيز 
مسلم است؛ يكي فضاي رواني و نگراني بين المللي كه 
همه احتمال يك جنگ بين ايران و آمريكا را مي دادند، 

آرام مي شود.
مهم ترين چالش هاي ديپلماسي ايران 

در هفته ها و ماه هاي آتي چه خواهد بود؟
من فكر مي كنم از اين به بعد چند چالش جدي خواهيم 
داشت؛ نخســتين چالش ما صهيونيست ها هستند. 
آنها در دوره ترامــپ نفوذ و قدرتي كه در سيســتم 
تصميم گيري پيدا كردند در تاريخ 70ساله بي سابقه 
اســت. وقتي خود نتانياهو مي گويــد: »من به ترامپ 
گفتم فشــار حداكثري را اعمال كن، مــن به ترامپ 
گفتم از برجام خارج شــو و من به ترامپ گفتم سپاه 
را در ليست تروريســتي قرار بده.« اين نشان از قدرت 
صهيونيست ها در دولت ترامپ بود. اين را با دوره اوباما 
مقايسه كنيد كه هرچه به اوباما گفت برجام را انجام نده 
او انجام داد و از بغض و كينه اوباما به كنگره رفت و براي 
نخستين بار نخست وزير رژيم صهيونيستي در كنگره 

عليه رئيس جمهور آمريكا سخنراني كرد.
البي صهيونيست ها و ايپك رها نخواهند كرد و اجازه 
نمي دهند خصومت ايران و آمريكا كاهش پيدا كند و 

اجازه نمي دهند بايدن به سادگي به برجام برگردد.
چند روز قبل يك وزير اســرائيلي گفته بود اگر بايدن 
بخواهد به برجام برگردد به ايران حمله مي كنيم؛ يعني 
طبل جنگ مي زنند كه اگر مي خواهيد در خاورميانه 

جنگ نشود به برجام برنگرديد.
چالش دوم البي و سياست هاي عربستان و متحدانش 
است. اينها هم در دوران ترامپ  ماه عسلشان بود. تفاوت 
اين بــود آنچنان روابط عربســتان و آمريكا تنگاتنگ 
شــد كه منهاي فروش هاي عجيب و غريب سالح به 
عربســتان كه هميشــه بوده در قضيه تكه تكه كردن 
خاشقجي نمي توانستيد تصور كنيد در سيستم آمريكا 
يك ژورناليست همكار واشنگتن پست در كنسولگري 
عربستان قطعه قطعه شود و آمريكا رابطه اش را با آنها 

همچنان توسعه دهد!
ســعودي ها هم خيلي تالش كردنــد برجام صورت 
نگيرد، ويكي ليكس را ببينيد، ســعودي ها به آمريكا 
مي گفتند شــما به جاي ديپلماســي به ايران حمله 
كنيد. در جريان برجام ديديد سعودي ها به هم ريخته 
بودند، اما اوباما ايستاد و نه تنها برجام را اجرا كرد، بلكه با 
آتالنتيك مصاحبه كرد و گفت عربستان بايد منطقه را 
با ايران شريك شود كه سعودي ها فيوز پراندند و تركي 
فيصل مقاله اي نوشــت كه ما در قضيه برجام زخمي 
شديم ديگر به زخم ما نمك نپاش! پس اين البي هم 
به سادگي دست برنخواهد داشــت. هم نتانياهو و هم 
سعودي ها از پيروزي بايدن به شدت عصباني هستند. 

آنها مي خواستند ترامپ موفق شود.
مشكل ديگر دودستگي در داخل ايران است؛ در مورد 
اينكه اگر مي خواهيم با آمريكا تقابل كنيم، چطور بايد 
تقابل كنيم و اگر مي خواهيم تعامل كنيم، چطور تعامل 
كنيم؟ آيا اصال برجام خوب اســت يا نه؟ بعد از 5سال 
هنوز دعوا داريم كه عده اي مي گوينــد خيانت بود و 
عده اي مي گويند خدمت بود. اسرائيلي ها و سعودي ها 
و نئوكان هاي آمريكا خيلي زود به نتيجه رسيدند كه 
برجام براي آنها مضر بوده و به نفع ايران اســت، اما ما 

در داخل هنوز نتوانسته ايم به اين جمع بندي برسيم.
چالش چهارم نئوكان هاي آمريكا هستند. ترامپ به رغم 
همه ضعف ها و مشكالتي كه داشت، مثل فساد اخالقي، 
فساد مالي، هنجارشكني بين المللي، هنجارشكني در 
رابطه با متحدان آمريكا، نژادپرستي، كرونا، بيكاري و... 
با همه اينها 70ميليون رأي آورد. تفاوت بايدن و اوباما 
در حالت رأي مردمي 4ميليون بــود، پس پايگاه اين 
تفكر تقابل با ايران در آمريكا خيلي قوي است؛ چون 
اين بدنه كساني هســتند كه موافق خروج آمريكا از 

برجام و فشار حداكثري بودند.
اگر بايــدن بخواهد به برجام برگــردد، كار فوق العاده 

سختي خواهد داشت.
از نظر شما ســخت ترين چالش كدام 

است؟

تحريم ها؛ چون در آمريكا رئيس جمهور خيلي راحت 
مي تواند تحريم كند، اما نمي توانــد بردارد و بايد اول 
برود كنگره را قانع كند؛ مثال مي تواند سپاه را سازمان 
تروريستي اعالم كند، اما وقتي بخواهد اين را بردارد، 
بايد برود كنگــره را قانع كند كه چرا بــه اين نتيجه 

رسيده سپاه سازمان تروريستي نيست.
چالش صهيونيســت ها در دومين درجه است؛ چون 
دستاوردهايي در دوره ترامپ داشــته اند كه ممكن 
است تكرار نشود به خاطر همين نتانياهو قبل از اينكه 
به بايدن تبريك بگويد از ترامپ تشكر مي كند به خاطر 
كارهاي بي سابقه اي مثل الحاق جوالن، انتقال پايتخت 

به بيت المقدس و سوم بحث ايران.
آمدن بايدن فرصتي اســت، ما نبايد توهم بزنيم، فكر 
نكنيم بايدن اگر به برجام برگردد، معنايش اين است 
كه از رژيم صهيونيستي ديگر حمايت نخواهد كرد يا 
روابطش را با سعودي ها قطع خواهد كرد. آمريكا روابط 
خوبي با عربســتان خواهد داشــت و مسئله اسرائيل 
همچنان مسئله اول سياست خارجي آمريكا خواهد 
ماند، اما قضيه فرصت فقط خالصه مي شــود در يك 
نكته، آن هم كاهش تشــنج و خصومت بين ايران و 

آمريكاست.
نحوه مديريت ايــن چالش ها چگونه 

بايد باشد؟
ما 3مقطع داريم كه بايد براي آن برنامه ريزي كرد؛ يك 
مقطع از االن تا بهمن ماه كه هنوز ترامپ رئيس جمهور 
است. اينجا بايد احتمال بدهيم كه ته مانده هاي تحريم 
را هم كه صهيونيست ها خوابش را ديده اند، اجرا كنند؛ 
مثل تحريم بورس ايران. ما چــه كار مي توانيم بكنيم 
كه مقداري اين ريســك كم شــود؟ فرض من بر اين 
است كه ســطوح تصميم گيرنده كشور از پايين تا باال 

تحريم نمي خواهند؛ البته عده اي هســتند كه 
مي گويند تحريم خوب است و دعا كنيم تحريم 
شويم. آنها هســتند، اما ســطوح تصميم گير 

تحريم نمي خواهند و مي خواهند تحريم 
برداشته شود.

دوره مهم تر و از نظر من تعيين كننده 
دوره 20ژانويه تا انتخابات رياســت 
جمهوري ايران اســت؛ دوره اي كه 
بايدن مي خواهد بــه برجام برگردد. 
اگر گرفتار دعواي داخلي شــويم و 
رفتاري كنيم كه بايدن نااميد شــود 

و اقداماتي كنيم كه صهيونيســت ها و 
سعودي ها دســت باال را داشته باشند و 

بايدن را هو كنند كه روند كاهش خصومت 

با ايران را رها كند، اين مغاير منافع ملي ايران اســت. 
اصال به فكر اينكه مذاكره كنيم يا نه نباشيم، مذاكره 
را از دســتور كار خارج كنيم و بياييم در قالب 1+5كه 
شخص رهبري گفتند »اگر آمريكا مي خواهد در قالب 
1+5حاضريم گفت وگو كنيم« در اين قالب، بازگشت 
بايدن به برجام را تســهيل كنيم. دوره سوم مربوط به 
رياست جمهوري ماست كه با دوره بايدن همپوشاني 
دارد. برداشت من اين است كه در دوره بعدي اصولگراها 
پيروز خواهند شد، شخصا به اين نتيجه رسيده ام كه 
منافع ملي ايران ايجاب مي كند حاكميت يك دســت 
شود. اين دودستگي و اختالف در اين 40ساله خسارات 
وحشتناكي به كشور زده است. ما در اين سال ها يك 
تصميم نتوانسته ايم بگيريم كه با چالش مواجه نشود. 
در حوزه امنيت ملي در 40ســال گذشــته 2تصميم 
مهم گرفته ايــم؛ يكي در قطعنامــه 598كه در دوره 
امام بود و يكــي برجام كه در زمــان رهبري حضرت 
آيت اهلل خامنه اي بود و هر دو با چالش مواجه شــده 
است. براي اينكه ما تصميمات كالن بگيريم و تكليف 
كشور را مشخص كنيم، حاكميت بايد يكدست شود. 
اگر اصولگراها پيروز شوند به نظر من موضوع مباركي 
اســت. در اين صورت نبايد كاري كرد دولت بعدي و 
شوراي عالي امنيت بعدي دست شان بسته باشد. نبايد 
كاري كرد كه يك گزينه بيشتر جلوي آن نباشد و آن 
تقابل، درگيري و تخاصم باشد. اين را بايد به آن دوره 
موكول كنيم و بگذاريم دست رئيس جمهور اصولگرا باز 
باشد. اگر مي خواهد تقابل كند با حاكميت يك دست 
بروند به استقبال تقابل و اگر مي خواهد تعامل كند با 

همبستگي بتواند اين كار را انجام دهد.
معتقد هستيد سياست عدم مذاكره با 

ترامپ درست بود؟
نه. در دوراني كه ترامپ از برجام خارج نشــده بود 
يك كنفرانس مطبوعاتي با نخســت وزير ايتاليا 
داشت و گفت حاضرم راجع با هر موضوعي بدون 
پيش شرط هرجا كه ايراني ها بگويند با 
آنها گفت وگو كنــم. من همان موقع 
گفتم اگر جاي آقــاي روحاني بودم 

مي گفتم تشريف بياوريد ايران.
سياســت  منظور 
عدم مذاكره بر سر برجام جديد 

است.
وقتي ترامپ از برجام خارج شد اين 
بحث هم مطرح شد. دوره ترامپ را 
به دو دوره بايد تقســيم كرد؛ يكي 
قبل از خروج از برجام است. آن زمان 
اگر يك نوع تمــاس و ارتباطي برقرار 
مي شــد كه مانع خروج از برجام شود 
به نظرمن كار درستي بود، نبايد ترامپ را 
رها مي كرديم كه به دست اسرائيلي ها و 
سعودي ها بيفتد. يك نوع رابطه بايد از 
طريق واسطه يا سطح دو برقرار مي شد 
كه مانع خروج او از برجام مي شد مثل 
كره شمالي كه مذاكره كردند و عكس 

هــم گرفتند مانع 
تحريم هاي جديد 

آمريكا شدند و تمام صنايع هسته اي 
و موشكي خود را هم حفظ كردند. 

 سيد حسين موسويان 
از 4چالش پيش روی ايران و بايدن می گويد

 اولویت، بازگشت 
 به برجام است 

نه مذاکره

گزارش

روحاني در اجالس مجازي شانگهاي:
 كاخ سفيد پيام ملت آمريكا را

 براي تغيير بشنود
بيستمين اجالس سران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي 
زير سايه بيماري كرونا به صورت مجازي و با ميزباني والديمير پوتين، 
رئيس جمهور روسيه برگزار شد. در اين دوره از اجالس هم عضويت 
دائم ايران در شانگهاي تعيين تكليف نشد و همچنان به عنوان عضو 

ناظر حضور دارد؛ درخواست ايران 12سال پيش ارائه شده بود.
براساس گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، رئيس جمهور 
با بيان اينكه در سال هاي اخير چندجانبه گرايي اقتصادي و سياسي 
مورد تهديد جدي قرار گرفت و دولت آمريكا با قلدرمآبي تمام درصدد 
اعمال سياســت ها و قوانين داخلي خود بر نظم جهاني و كشورهاي 
داراي استقالل سياسي برآمد، گفت: نتايج انتخابات آمريكا نشان داد 
كه نه تنها جهان مخالف سياست هاي نادرست دولت كنوني اياالت 
متحده است، بلكه مردم آمريكا نيز از اين سياست ها به ستوه آمده اند. 
ملت آمريكا واكنش جهان به قلدرمآبي، قانون گريزي، نقض تعهدات 
بين المللي، تهديد و تحريم ديگر ملت ها را به خوبي شنيد و تصميم 

به تغيير گرفت.
حســن روحاني تصريح كرد: يك بار ديگر تاريــخ واقعيت خود را به 
عرصه حكمراني و سپهر سياسي تحميل كرد و درس عبرت  ديگري 
به ماجراجويان، جنگ طلبان، مخالفان حقوق ملت ها و ناقضان حقوق 
مسلم بين المللي داد. نتيجه انتخابات آمريكا نشان مي دهد كشوري 
كه مدام در حال اســتفاده از تهديد، تحريم و چماق باشد و با زبان 
زور با ديگر ملت ها ســخن گويد، سياست خارجي آن حتما راه خود 
را گم كرده اســت. اكنون نوبت منتخبان و رهبران جديد در اياالت 
متحده آمريكاســت كه پيام ملت خود را به خوبي درك كنند و اين 
اراده به تغيير را در سياســت خارجي خود و رابطه با ديگر كشورها 
و ملت ها عملي سازند. بازگشت به قانون مداري، مقررات و تعهدات 
شناخته شده بين المللي، احترام به حقوق ملت ها و جبران خسارت 

وارده از الزامات ترميم اعتبار جهاني آمريكاست.
روحاني در بخشــي از ســخنان خــود در اين اجالس نســبت به 
همكاري هاي ايران با سازمان همكاري شــانگهاي براي مواجهه با 
چالش هاي منطقه در حوزه هاي امنيتي، سياسي و اقتصادي اعالم 
آمادگي كرد و گفت: ايران همواره امنيت حوزه پيراموني را به مثابه 
امنيت خود ديده و براي حفظ صلح و ثبات منطقه كوشيده است. در 
اين جهت ما به همكاري با شركاي خود و سازمان همكاري شانگهاي 
جهت مقابله مؤثر با تروريسم، افراط گرايي و قاچاق مواد مخدر ادامه 
خواهيم داد. او تأكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران با اتكا به سال ها 
تجربه خود در مبارزه گســترده با گروه هاي تروريستي در سوريه و 
عراق، آمادگي خــود را براي هرگونه اقدام و مبــارزه عليه جريانات 
تروريستي و افراط گرايي اعالم مي كند. هرچند در ابتداي سال جاري 
ميالدي، يكي از بزرگ ترين فرماندهان جمهوري اسالمي ايران در 
مبارزه با تروريســم، سردار شهيد قاسم ســليماني، توسط به وجود 
آورندگان و حامي اصلــي جريانات تكفيري و تروريســتي، به طور 
ناجوانمردانه اي ترور شد و به شهادت رسيد، اما ما همچنان مصمم 
هستيم تا سركوب كامل گروه هاي تروريستي افراط گرا و پايان دادن 

به اشغالگري بيگانگان، به راه خود ادامه دهيم.
رئيس جمهور موقعيت جغرافيايي ايــران در كريدورهاي مختلف و 
به ويژه كريدور شمال-جنوب را فرصت بسيار بااهميتي براي توسعه 
ارتباطات فراقاره اي و رهايي از برخي محدوديت هاي ژئوپليتيك براي 
كشورهاي دوست در سازوكار اجالس شــانگهاي دانست و تصريح 
كرد: خوشحالم به اطالع برســانم كه به زودي با تكميل مسير ريلي 
رشت-بندرانزلي در حاشيه درياي خزر، مسير ريلي كريدور شمال-

جنوب به واقعيت پيوســته و ظرفيت  عظيمــي را براي حمل ونقل 
ترانزيتي ايجاد خواهد كرد. به عالوه ما در تالشيم ساخت مسير ريلي 
رشت-آستارا را نيز در سريع ترين زمان ممكن به سرانجام برسانيم و 
اتصال ريلي يكپارچه از خليج فارس تا روسيه و شمال اروپا را فراهم 
آورده و يكي از نيازهاي مهم بين المللي را تحقق بخشيم. همچنين 
در چند هفته آينده، راه آهن خواف-هرات كــه از محل كمك هاي 
توسعه اي جمهوري اسالمي ايران ساخته شده است، افتتاح خواهد 
شــد. اين راه آهن هديه و كمك بسيار ارزشــمندي براي كمك به 
خروج افغانستان از بن بســت خواهد بود. ادامه اين مسير از هرات به 
مزارشريف مي تواند ضمن كمك به كشورهاي آسياي مركزي براي 
دسترسي ســهل و كم هزينه به آب هاي آزاد و اروپا، بازار جمهوري 
اسالمي ايران و خاورميانه را نيز در دسترس آنها قراردهد. نوزدهمين 
اجالس سازمان همكاري شــانگهاي 23 و 24خرداد ماه سال98 در 
شهر بيشكك قرقيزستان با حضور سران 11كشور ازجمله جمهوري 
اسالمي ايران به عنوان عضو ناظر برگزار شد. سازمان شانگهاي شامل 
روسيه، چين، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، ازبكستان، هند 
و پاكستان بعد از 19سال، به سازمان منطقه اي فراگير تبديل شده 
 Shanghai Cooperation( است. سازمان همكاري  شــانگهاي
Organization(، با هدف مبارزه بــا تهديدهاي امنيتي جديد و با 
گردهمايي سران كشورهاي روســيه، چين، قزاقستان، قرقيزستان 
و تاجيكستان در سال1996 در شهر شــانگهاي تحت عنوان گروه 

شانگهاي5 پا به عرصه ظهور گذاشت.

انتخابات آمريكا برگزار شــد و پس از چنــد روز درنهايت 

جوبايدن، نامزد دمكرات توانست آراي الزم را براي شكست 
دادن دونالد ترامپ، رئيس جمهور مســتقر آمريكا به دست 
آورد.  دوران ترامپ پرتنش تريــن دوره در روابط يكي، دو 
دهه اخير ايران و آمريكا بود و شايد بودن يا نبودن او تأثيري 

مســتقيم بر اوضاع و احوال اقتصادي و حتي سياسي ايران 
داشت. سيدحسين موسويان، اســتاد دانشگاه پرينستون 
آمريكا، سخنگوي اسبق تيم مذاكره كننده هسته اي ايران 
اســت كه پس از اعالم نتايج انتخابات آمريكا با حضور در 

تحريريه همشهري به تحليل پيامد هاي انتخاب اخير مردم 
آمريكا بر ايران پرداخت. موسويان بر اين باور است كه سخن 
گفتن از مذاكره با آمريكا خطايي راهبردي است، اما نبايد در 

مسير بازگشت بايدن به برجام فرصت سوزي كرد.

 ادامه در
 صفحه 7

البی صهيونيست ها و ايپك رها نخواهند كرد و اجازه نمی دهند خصومت 
ايران و آمريكا كاهش پيدا كند و اجازه نمی دهند بايدن به ســادگی به 
برجام برگردد. چند روز قبل يك وزير اســرائيلی گفتــه بود  اگر بايدن 
بخواهد به برجام برگردد به ايران حمله مــی كنيم، يعنی طبل جنگ 
می زنند كه اگر می خواهيد در خاورميانه جنگ نشود به برجام بر نگرديد. 
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كوتاه از سياست

  رايزني خاجي با مقامات سوري
علي اصغر خاجي، دستيار ارشد وزير امورخارجه كشورمان كه در راس 
هيأتي به منظور رايزني با مقامات ارشد سوريه و همچنين مشاركت در 
»كنفرانس بين المللي درباره بازگشت آوارگان« به دمشق عزيمت كرده 
است، با فيصل المقداد، قائم مقام وزارت امورخارجه سوريه ديدار كرد. 
در اين ديدار، طرفين آخرين تحوالت سوريه به ويژه برگزاري كنفرانس 
بازگشت آوارگان و آخرين فعاليت هاي كميته قانون اساسي سوريه را 
به همراه روابط دوجانبه مورد بحث و گفت وگو قرار دادند./ وزارت خارجه

  سپاه در سياست دخالت نمي كند
سردار علي فضلي، جانشــين معاونت هماهنگ كننده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي در پاسخ به سؤالي درباره رويكرد سپاه به مسائل سياسي 
گفت: رويكرد سياســي فرق نكرده اســت. آگاهي ما نسبت به مسائل 
سياسي افزايش پيدا كرده و تسلط و اشراف به مسائل سياسي در داخل و 
خارج از كشور وظيفه و تكليف است، اما شايد نكته شما دخالت سياسي 
باشد. ما هرگز در سياست دخالت نمي كنيم. چون امام عظيم الشأن ما 
نهي كرده اند و نايب امام زمان، مقام معظم رهبري هم ما را منع كرده اند، 
در مسائل سياســي ورود پيدا نمي كنيم و بناي ورود نداريم. چون ما 

متعلق به هيچ گروه، جناح و حزبي نيستيم./ جماران

اسماعيل سلطنت پور
 روزنامه نگار



3 شهر چهارشنبه 21 آبان 99  شماره 8082  2 3 0 2 3 6 1 5

مشكلاوراقرفعميشود
شــهردار تهران ديــروز در جمع 
خبرنگاران با اشاره به جلسه با معاون 
اول رئيس جمهــوري گفت: »در اين 
نشست موضوع تامين اتوبوس مورد 
بحث قــرار گرفت و بنا شــد دولت 
ازطريق وزير صنعت موضوع واردات 
اتوبوس هاي جديــد را دنبال كند.« 
پيروز حناچي درباره مشــكل اوراق 
مشاركت افزود: »اوراق مشاركت طبق 
برنامه قبلي دريافت شده اما مشكلي 
در زمينه تاميــن وثيقه و بدهي هاي 
قبلي به تامين اجتماعي داشــتيم 
كه در حال رفع آن هســتيم.« علي 
امام، مديرعامل شركت مترو هم در 
اين مراسم گفت: »يكي از نقص هاي 
خطوط مترو كمبود پايانه اســت كه 
در نتيجه آن برخــي قطارها مجبور 
به پارك در ايستگاه ها هستند.« او 
افزود: »براي ساخت پايانه آزادگان 
70درصد هزينه از مجتمع ايستگاهي 
و 30درصــد به صورت نقــد تامين 
مي شود. همچنين اميدواريم توسعه 
جنوبي خط3 در مدت 36 ماه با تامين 
منابع انجام شود.« محمد عليخاني، 
رئيس كميسيون حمل ونقل شوراي 
شهر تهران نيز در اين مراسم گفت: 
»ما مصوبات زيادي در حوزه حمل ونقل 
داريم كه اجرا نشده است؛ مانند قانون 
برنامه 5ساله ششــم درباره تامين 

واگن ها، قانون هواي پاك و...«

قبل از رســيدن فصل برف، 
شــهرداري تهــران بــراي گزارش

برف روبي آماده شــده است. 
260كاميــون و كاميونت با نصب تيغه هاي 
متحرك برف روبي روي سپر جلو و دستگاه 
نمك پاش مي توانند معابر شــهر را از بارش 
برف و يخ زدگي محافظت كنند.  از اين تعداد، 
50 دستگاه به تازگي خريداري و مابقي نيز به 
روز شده اند.190دستگاه از اين خودروها به 
مناطق 22گانه داده مي شود و 70دستگاه در 
اختيار مراكــز ديگر مانند بــرج ميالد قرار 
خواهد گرفت. شهردار تهران با اعالم آمادگي 
شــهرداري براي مقابله با بحران بارش برف 
گفت: »در برنامه هاي ما توجــه ويژه اي به 
بزرگراه ها و معابر مهم شــهر شده است.« 
پيروز حناچي تأكيد كرد: »ايســتگاه هاي 
دپوي شن و نمك آماده شــده و نزديك به 

150تن ذخيره در اختيار داريم.«
تيغه هاي كاميوني بــه پهناي 3متر برف را 
پاك مي كنند و ذخيــره 7 تا 11مترمكعب 
نمك دارنــد. كاميونت ها با تيغه 2.5متري 
و مخزن شن و نمك 3مترمكعبي در معابر 
كوچك تر حركت خواهند كرد. صدرالدين 
عليپور، مديرعامل سازمان مديريت پسماند 

شــهرداري تهران در مراسم آغاز به كار اين 
دســتگاه ها گفت: »برخي از اين خودروها 
خريداري و بخش ديگر تغييرات اساســي 
كرده اند و مي توانند در مناطق، مورد استفاده 
قرار بگيرند. همچنين مناطــق را موظف 
كرده ايم تا در همكاري با سازمان مديريت 

پسماند كار برف روبي را انجام دهند.«

توسعه مترو به جنوب خط 3رسيد
ديروز همچنين  با حضور شــهردار تهران 
مراسم آغاز عمليات احداث پايانه متروی 
آزادگان و توســعه جنوبي خط3 مترو در 
تقاطع بزرگــراه آزادگان و بزرگراه آيت اهلل 
ســعيدي برگزار شــد. مجتمــع بزرگ 
بيمارســتاني حكيم نيــز در همين محل 
در حال ساخت است. شــهردار تهران در 
اين مراســم گفت: »مناطق جنوبي تهران 
مشــكالت مشــابهي دارند ولي هدف ما 
ارائه خدمات بيشــتر به اين مناطق است. 
بيمارســتاني كه در منطقه18 ســاخته 
مي شود بخشي از پرديس سالمت دانشگاه 
علوم پزشكي تهران و از بزرگ ترين خدماتي 
اســت كه به مناطق جنوبي تهــران ارائه 
خواهد شد. اين بيمارستان به عنوان مركز 
طبي كودكان 11اتاق عمل خواهد داشت.« 
پيروز حناچي درباره اتصال منطقه18 به 
مترو گفت: »اين كار با يكي از انشعاب هاي 

خط3 انجام مي شود در غير اين صورت بايد 
منتظر اتمام خط11 مي مانديم.« او اضافه 
كرد: »ما توسعه خطوط را انجام داديم ولي 
توسعه پايانه ها به تناسب آن پيش نرفت؛ 
درحالي كه از جنس توسعه زيربنايي بود. 
اكنون ساخت پايانه ها در خطوط 6، 7، 4 و 
3 در حال انجام است. در خط3، 37كيلومتر 
طول و 24ايستگاه را داريم كه با ادامه يافتن 
آن در منطقه18 امكان استفاده شهروندان 

منطقه از اين خط فراهم خواهد شد.« 
حناچي در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود اعالم كرد: »مقايســه متروی تهران 
با شــهرهايي مانند لندن درست نيست. 
زيرا مترو در اين شهرها از 100سال پيش 
مشغول كار اســت، درحالي كه ما تنها از 
2دهه قبل متــرو داريــم.« او گفت: »در 
سال هاي 84 و 92 در حالي كه منابع الزم 

را در دست داشــتيم، فرصت مهمي براي 
توسعه  مترو از دســت رفت. همچنين از 
زماني كه توســعه مترو به طــور كامل در 
اختيار شــهرداري قرار گرفت، گويا دولت 
پذيرفت كــه حمل ونقــل عمومي ديگر 
موضوعي حاكميتي نيســت. درحالي كه 
جابه جايي روزانه 2.5ميليون را بايد با نگاه 

حاكميتي ديد.«
حناچي اضافه كرد: »به تناسب كالنشهر 
تهران شــهرك هاي اقماري و هسته هاي 
روستايي هم رشد مي كنند و به شهر اضافه 
مي شوند كه اسالمشــهر يكي از آنهاست. 
اكنون اتصال هشتگرد، پرند و پرديس به 

مترو در دست مطالعه و اجراست.« 

عبور مترو از زير ريــل راه آهن تهران 
- اهواز

سيدمحمد فياض، شهردار منطقه18 تهران 
هم در مراســم كلنگ زني توسعه جنوبي 
خط3 مترو تهران بــه همراه آغاز عمليات 
ساخت پايانه مترو آزادگان، ضمن اشاره به 
وضعيت نامطلوب پيشين زميني كه قرار 
است پايانه خط3 مترو تهران در آن ساخته 
شود، گفت: »ســال هاي گذشته، بخشي 
از زباله هاي شهر تهران به صورت تفكيك 
غيرمجاز در اين ناحيه ريخته مي شد، اما 
امروز در همين ناحيه صحبت از ســاخت 

بيمارستان طبي ويژه كودكان و پايانه مترو 
و ايستگاه هاي جديد مترو است.«

او با بيــان اينكــه منطقــه18 محصور 
ميــان 2خط راه آهن اســت، افــزود: »تا 
پيش از تصويب طــرح جامع حمل ونقل 
ريلي، ايســتگاه آزادگان و نعمت آباد تنها 
ايســتگاه هاي منطقه18 بودند. اما براي 
همين 2ايســتگاه هم خــط تهران-اهواز 
همچون مانعــي بود كه امكان اســتفاده 
راحت شــهروندان از مترو را نمي داد. حاال 
توســعه جنوبي خط3 مترو تهــران اين 
امكان را مي دهد تا مترو از زير ريل راه آهن 
تهران-اهــواز عبور كند و شــهروندان به 
محالتي نظير يافت آباد دسترسي داشته 
باشــند. يافت آباد محروم ترين محله شهر 
تهران اســت، اما هويــت فرهنگي بااليي 
دارد. تصويب طرح جامع حمل ونقل ريلي 
تهران باعث شده تا 2 خط جديد 8 و 11 از 

منطقه18 شهر تهران عبور كند.«

شهردار تهران: اتصال هشتگرد، پرند و پرديس به مترو در دست مطالعه و اجراست

پيوندمحلههايجنوبتهرانباخط3مترو

يادداشت

 توسعه شهر 
با مشاركت شهروندان

شهرسازي به عنوان بخشي از مجموعه 
تخصص هــاي برنامه ريــزي و طراحي 
محيط انسان ساخت، در كنار تخصصي 
مانند معماري است. ولي واقعيت اين است كه برخالف نامي كه 
بر اين رشته نهاده شده است، اين شهرســازان نيستند كه شهر 
را مي سازند، بلكه شــهروندان و تعامل اجتماعي مبتني بر نظام 
اجتماعي، سياســي و اقتصادي برآمده از آنهاســت كه شهر را 
مي سازد. در اين ميان، مهم ترين كاري كه شهرسازان مي توانند 
انجام  دهند، ايجــاد تعادل ميان خواســت ها و نيازهاي متفاوت 
شهروندان با هدف ارتقای كيفيت زيست انسان است كه خروجي 
آن به صورت چارچوب ها، دستورالعمل ها، ضوابط، نقشه ها و... در 

دسترس همگان قرار مي گيرد.
اين ارتقای كيفيت بايد از طريق مذاكره ميان بازيگران)مجموعه 
ذينفعان و ذينفوذان( مختلف صورت  گيــرد، ولي از آنجايي كه 
منافع بازيگران شــهري بســيار متنوع و متكثر است، ايجاد اين 
تعادل، كاري بسيار ســخت و پيچيده به نظر مي آيد؛ به خصوص 
وقتي كه توازن قدرت ميان بازيگران مختلف وجود نداشته باشد. 
براي اينكه در اين مسير خطاي كمتري صورت گيرد، الزم است 
كه اوال سعي شود تمام بازيگران متناســب با نقشي كه دارند در 
فرايند شهرسازي )تصميم ســازي، تصميم گيري و اجرا( حضور 
داشته باشند و دوما اولويت بندي مناسبي ميان ارزش هاي مختلف 
صورت گيرد و بدانيم چه ارزش ها و كيفيت هايي در تعامل ميان 
بازيگران مختلف قابل گذشت بوده و چه كيفيت هايي حتما بايد 
رويشان پافشاري صورت گيرد و آنها را به عنوان خط قرمز حفظ 
كرد. اگر اين دو اصل در فرايند شهرسازي مورد توجه قرار گيرد، 
ما در شهر توسعه مطلوب و مناسب خواهيم داشت و در غيراين 

صورت راه را به خطا خواهيم رفت.
حال ببينيم اين دو اصل تا چه اندازه در فرايند شهرسازي حاكم 
بر ايران، مورد توجه است. درخصوص مشاركت تمام بازيگران در 
فرايند شهرسازي، متأسفانه ســازوكار مشخصي براي مشاركت 
دادن شــهروندان در فرايند شهرســازي وجود ندارد؛ بنابراين 
حداكثر مشاركت هايي كه ديده مي شود بسيار شكلي و ناكارآمد 
است. نتيجه آن مي شود كه شهروندان براي گذر از پل هاي عابر 
پياده ، كوچك ترين مشكل شــان ناامني آنهاســت. چرا؟ چون 
تصميمات درگذشته  بدون حضور شهروندان صورت گرفته است.
درخصوص تشخيص اولويت ها هم 2نكته مهم است؛ يكي مرجع 
تشخيص اولويت و ديگري دوري جستن از دام اولويت هاي كاذب.

نكته مهمي كه نبايد فراموش كرد اين است كه اولويت بندي در 
شهرسازي عموما امري به شدت نسبي است و نه مطلق. همواره 
اولويت ها متناسب با شرايط و حتي خواست ها و ساليق ما تغيير 
مي كند. سؤال اين است كه مرجع تشخيص اولويت ها كيست و 
آيا نظر كارشناسان كفايت مي كند يا شناخت نظر شهروندان هم 

مهم هست؟
نكته بعدي اينكه ما خيلي وقت ها در دام اولويت هاي كاذب قرار 
مي گيريم؛ مثال فكر مي كنيم كه ســاخت بزرگراه اولويت ماست 
و بدون بررســي اثرات آن، بزرگراه مي سازيم؛ در حالي كه هدف 

اصلي ارتقای كيفيت زيست انسان است. 
اولويت ما در دهه هاي پيش، راحتي جابه جايي انســان در شهر 
بوده و ساخت بزرگراه ها تنها يك راه براي تحقق آن است و شايد 
راه هاي بهتري هم براي تحقق اين هدف باشــد كه به آنها توجه 
نكرده ايم. در اينجا اين ســؤال مطرح مي شــود كه چه كنيم كه 
درگير اولويت كاذب نشويم؛ موردي كه طي سال هاي اخير تغيير 
راهبرد داده و نگاه مديران شهري به شهر تهران، انسان محورانه 

شده است.
راه حل 2مشكل باال در چيست؟ به نظر مي رسد نخستين نكته اين 
است كه همواره دست اندركاران توسعه شهري به خود يادآوري 
كنند كه قرار است شهر براي انسان ها ســاخته شود و آن كاري 

ارجح است كه به رفاه بيشتر انسان ختم شود.
ولي مؤثرترين اقدام كه تجربيات جهاني هم آن را تأييد مي كند، 
مشاركت دادن شهروندان در فرايند توسعه شهر است؛ زيرا آنها 
از هركس ديگر بهتر نيازهاي خود را مي شناســند و حساسيت 
بيشــتري نســبت به كيفيت زندگي خود دارند؛ از اين رو كمك 
مي كنند تا اولويت هاي حقيقي شهر مشــخص شود و نظاره گر 

خواهند بود كه انحراف زيادي از اين اولويت ها صورت نگيرد.
در نتيجه ابزار الزم براي تحقق اين دو اصل محوري شهرسازي كه 
در ابتداي يادداشت به آنها اشاره شد، مشاركت است. براي اينكه 
يك شــهر خوب داشته باشــيم و براي طي كردن اصولي فرايند 
شهرسازي، نياز است كه مشاركت حقيقي شهروندان به كار گرفته 
شود تا اوال تعادل ميان تمام بازيگران شهر به خوبي برقرار شود و 
دوما بتوان با كمك آنها اولويت هاي مناسب براي توسعه شهر را 
تعريف كرد و اطمينان حاصل كرد كــه از اين اولويت ها انحرافي 
صورت نمي گيرد. به كارگيري مشاركت حقيقي شهروندان حتما 
به توسعه انســان مدار و ارتقاي كيفيت زيست شهروندان منتج 

خواهد شد.

ميثم معصومي
پژوهشگر و فعال شهري

خبر

   برگزاري پنجميــن رويداد جايزه 
جهاني خشت طاليي تهران

برگزاري رويداد جايزه جهاني خشــت طاليي 
تهران كه از سال 1393 آغاز شده، به پنجمين 
ايســتگاه خود رســيده اســت؛ به طوري كه 
اختتاميــه دوره جديــد آن در 25 آذر ماه 99 
)15دسامبر 2020( توسط مركز ارتباطات و 
امور بين الملل شهرداري تهران و با مشاركت و 
همكاري نهادها و سازمان هاي علمي و اجرايي 
داخلي و بين المللي فعــال در حوزه مديريت 
شــهري، در تهران برگزار مي شود. به گزارش 
همشهري، اين دوره درحالي برگزار مي شود كه 
همه شهرهاي دنيا درگير يك دغدغه مشترك 
يعني پاندمي كرونا هســتند و نگاه اين جايزه 
در همه ادوار به همزيســتي جهاني معطوف 
بوده است. غالمحسين محمدي، رئيس مركز 
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران در 
اين باره مي گويد: »جايزه جهاني خشت طاليي 
تهران، يك گردهمايي براي مــرور معيارها و 
استانداردهاي علمي و عملي در جهت نگهباني 

از همزيستي جهاني است.« 

  افتتــاح دفتــر ســازمان جهاني 
برنامه ريزان شهري و منطقه اي در تهران

هفدهمين بزرگداشت روز جهاني شهرسازي 
با حضور شهردار تهران، دبيركل و نايب رئيس 
سازمان جهاني برنامه ريزان شهري و منطقه اي 
)ISOCARP( برگزار و تأسيس دفتر ملي اين 
سازمان در تهران رســما اعالم شد. به گزارش 
همشــهري، آيين هفدهمين بزرگداشت روز 
جهاني شهرسازي با حضور شــهردار تهران و 
جمعي از متخصصان حوزه شهرسازي برگزار 
شد و زهير صباغ پور، معاون امور بين الملل مركز 
ارتباطات و امور بين الملل شــهرداري تهران 
تأسيس دفتر ملي سازمان جهاني آيزوكارپ 
در تهران را رســما اعالم كرد. زهير صباغ پور 
در اين مراســم با اشــاره به اينكه روز جهاني 
شهرسازي روز ويژه اي براي شناخت و ارتقای 
جايگاه برنامه ريزي شــهري در شــكل دهي 
به جوامع پوياســت، گفت: »امروزه با رشــد 
شهرنشيني حدود 70درصد از جمعيت جهان 
در شــهرها زندگي مي كنند؛ از اين رو شهرها 
محل تعامالت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي 
و سياســي هســتند. در اين برهه از زمان كه 
جهان با بحران روبه روست، شــهرها در تمام 
عرصه ها و به ويژه در عرصه شهرسازي نيازمند 
نگرشــي نو و بنيادي براي تغيير زيرساخت ها 
در جهت ســالمت عمومــي و ســازگاري با 
بيماري هاي پاندميك هســتند.« او ادامه داد: 
»شهرداري تهران در تالش اســت تا بروز هر 
چالش جديدي را به عنوان بستري براي تفكر 
خالق، يافتن راه حل هاي پايدار و مشــاركتي 
و همچنين افزايش تاب آوري در ســطح شهر 
تهران و مردم آن درنظر بگيــرد. اكنون زمان 
همبستگي و همكاري فرارسيده است. امروز ما 
بايد از حضور هنجارها و دانش جهاني براي حل 
چالش ها استفاده كنيم.« معاون امور بين الملل 
شهرداري تهران ادامه داد: »گسترش تعامالت و 
دستاوردهاي حاصل از همكاري هاي بين المللي 
مانند تبــادل دانــش و اطالعــات و تجارب، 
گسترش ســرمايه گذاري و اجراي پروژه هاي 
مشترك در امور توسعه شهري، منجر به ارتقاي 
سطح زندگي و گســترش توانايي هاي فني و 
مديريتي در كالنشــهرها خواهد شد. در اين 
ميان، نقش تأثيرگذار سازمان هاي بين المللي را 
نمي توان ناديده گرفت و روشن است كه اين امر 
بدون اهتمام ويژه اين سازمان ها و شبكه های 
پويا و فعال آنها ميسر نخواهد شد.« صباغ پور 
ابراز اميــدواري كرد كه همچون گذشــته از 
حمايت دبيرخانه ملي بزرگداشت روز جهاني 
شهرســازي كه از فعاالن حوزه شهرسازي در 
ايران است و با شــبكه اي از متخصصين اين 
حوزه در ارتباط نزديك است، بهره مند شويم 
و گفت: »متقابال شهرداري تهران آمادگي دارد 
با بهره گيري از ظرفيت هاي خود در راســتاي 
تحقق شعار امســال دبيرخانه، همكاري هاي 
بين المللي را تقويت كند.« پيام ويدئويي فرانك 
دوهانت، دبير اجرايي آيزوكارپ و علي الرئوف، 
نايب رئيس اين سازمان نيز در اين مراسم پخش 
شــد و ضمن قرائت بيانيه اين مراسم، جمعي 
از پيشكســوتان منتخب اين عرصه نيز مورد 

قدرداني قرار گرفتند.

شــهردار تهران: امسال در 
برنامه هاي برف روبي و مقابله 
با يخبندان توجه ويژه اي به 
بزرگراه ها و معابر مهم شهر 

خواهيم داشت

اعضاي شوراي شهر تهران صبح 
ديــروز نشســت هم انديشــي شورا

داشــتند؛ نشســتي كه به دليل 
تشديد شيوع ويروس كرونا مجازي برگزار شد. 
به گزارش همشــهري، روز گذشته  جدا از اين 
نشست2عضو شوراي شــهر تهران به اطالعيه 
معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري مبني 
بر كاهش ســاعت فعاليت خطوط حمل ونقل 
عمومي به مدت يك ماه واكنش نشــان دادند. 
ايــن اطالعيه نه تنها اعضاي شــوراي شــهر، 

بلكه شــهروندان را هم در آخرين ساعات روز 
 دوشــنبه و صبح ديروز غافلگير كرد؛ از اين رو 
منتخبــان مردم خواســتار تغييــر در چنين 

تصميمي شدند.
مجيد فراهاني، رئيس كميته بودجه و نظارت 
مالي شــوراي شــهر تهران، در همين ارتباط 
به عملكرد موفق شــهرداري تهــران در زمان 
فراگيري كرونــا گفت: »شــهرداري تهران و 
شهرداري ها در سراسر كشــور از ابتداي اعالم 
شــيوع و فراگيري ويــروس كرونا در كشــور 

به عنوان ســازمان خدماتي در صف اول مبارزه 
با كرونا حضور داشته و در ابعاد مختلف ازجمله 
نظافت و گندزدايي شــهري دوشادوش بخش 
بهداشــت و درمــان خدمات ارائــه داده اند.« 
او با انتقــاد از كاهش ســاعت فعاليت ناوگان 
حمل ونقل عمومي گفــت: »تصميم معاونت 
حمل ونقل و ترافيك مربوط به كاهش ساعت 
كار ناوگان حمل ونقل عمومــي از 20آبان ماه 
به مدت يك ماه، بدون شــك زمينه ساز تراكم 
بيش از حد مســافر در ســاعت پاياني يا پيك 
آخر خواهد شــد كه اين روند افزايش احتمال 
آلودگي و انتقال ويروس كرونا را به دنبال خواهد 

داشت.«
به نظر فراهاني كاهش ســاعت فعاليت ناوگان 
حمل ونقــل عمومي زمينه ســاز عــدم  اداي 
 حق به شــهر و تحميل هزينه هاي رفت وآمد 
با ســاير وســايل حمل ونقل به شــهروندان 

مي شود.«

به گفته او، شــهروندان در دوران شيوع كرونا 
انتظــار افزايــش ظرفيــت يا تقويت شــبكه 
حمل ونقــل عمومــي را در راســتاي رعايت 
فاصله گــذاري اجتماعي دارنــد؛ انتظاري كه 
نه تنها پاســخ داده نشده اســت، بلكه اكنون 
اگر شــهرداري به علت عدم حمايت دولت در 
پاســخگويي به اين انتظار موفق نبوده است، 
نبايد شــاهد اجــراي تصميماتي باشــيم كه 
سالمت و حيات مردم را بيش از پيش با خطر 

مواجه كند.
علي اعطا، سخنگوي شــوراي شهر تهران هم 
عضو ديگري بود كه از تصميم كاهش ســاعت 
كاري حمل ونقل عمومي تا 20 و 30دقيقه شب 
انتقاد كرد و آن را تصميم خلق الساعه ناميد و 
گفت: »بسياري از شــهروندان مجبور به تردد 
در شهر هســتند و با اين تصميم، آنان از حق 
اســتفاده از حمل ونقل عمومي محروم شده و 
هزينه هايشــان افزايش خواهد يافت. اين نوع 

تصميم گيري هاي خلق الســاعه، نه تنها باعث 
كاهش شــيوع كرونا نمي شــود، بلكه ازدحام 
بيش از حد جمعيت را در ساعات پاياني فعاليت 
ناوگان حمل ونقل عمومي در پي خواهد داشت 

و موجب نارضايتي شهروندان مي شود.«
او با اشــاره به لــزوم يكپارچگي و همســويي 
تصميمات اتخاذ شده در زمينه مديريت مبارزه 
با بيماري كرونا گفت: »اگر تعطيلي 2هفته اي 
كه مورد اجماع نماينــدگان تهران در مجلس 
شوراي اسالمي، اعضاي شوراي شهر و روساي 
دانشــگاه هاي علوم پزشكي كشــور بود، اجرا 
مي شد، شايد كاهش ســاعات فعاليت ناوگان 
حمل ونقل عمومي مفيد بود. شــهرداري بايد 
در مواجهه با كرونا با تكيه بر نظرات و مطالعات 
كارشناســي و با درنظر گرفتن شــيوه زندگي 
عموم شــهروندان اقدامات خود را برنامه ريزي 
و اجرا كند تا موجبات نگراني و دغدغه بيشتر 

شهروندان فراهم نشود.«

 جدول ارزيابي توسعه مترو از سال 1389 تا 1399
 با افزايش نرخ دالر

به تفكيك سال
ميانگين

ساالنه دالر 
)تومان(

هزينه يك كيلومتر 
 احداث كامل خط
 )ميليارد تومان(

1389103651.8
1390105052.5
1391122661.3
13922495124.75
13933280164
13943450172.5
13953644182.2
13964045202.25
139710783539.15
139812918645.9
1399200001000
1400--

هزينه يك كيلومتر 
دالر50.000.000احداث كامل خط

محمد سرابي
خبرنگار

عمليات احداث پايانه متروی آزادگان  و توسعه جنوبي خط3 متروی تهران آغاز شد

 2عضو شوراي شهر تهران خواستار لغو طرح كاهش ساعت 
كار ناوگان حمل ونقل عمومي شدند

 زنگ خطر افزايش انتقال كرونا 
در پيك پاياني تردد

افزايش قيمت دالر در سال هاي اخير عالوه 
بر معيشت مردم، هزينه هاي اداره شهر را مترو

هم به طور سرسام آوري افزايش داده است. 
فقط در بحث توسعه خطوط مترو در بين سال هاي 1389 
تا 1399 هزينه احداث يــك كيلومتر خط مترو بيش از 
19برابر و در همين مدت، هزينه خريد واگن 21برابر شده 
اســت. به اين ترتيب، ســاخت هر كيلومتر مترو كه در 
سال89، 50ميليون دالر معادل 51ميليارد تومان برآورد 
مي شد، حاال با افزايش نرخ دالر به بيش از 1000ميليارد 
تومان رسيده اســت. ضمن اينكه طي 10سال گذشته، 
افزايش 21برابري قيمت خريد يك رام قطار متشكل از 
7واگن، هزينه اداره شهر را چندين برابر كرده است. بر اين 
اساس، بهاي خريد يك رام قطار از 8ميلياردو702ميليون 
تومــان در ســال1389 بــه 168ميليارد تومــان در 
سال1399رسيده است. افزايش بهاي خدمات شهري در 
حوزه حمل ونقل ريلي پايتخت تنها يكي از مشــكالت 
مديريت شهري در اداره شهر تهران است و هزينه ديگر 
خدمات هم به دنبال كاهــش ارزش پول ملي، به ويژه در 
3سال گذشته رشد بي سابقه اي را تجربه مي كند. اين در 
حالي است كه شهرداري با وجود الزامات دولت براي كمك 
به حوزه حمل ونقل عمومي در اين سال ها، به تنهايي بار 
اداره شهر را به دوش كشيده و اگر اين روند ادامه داشته 
باشد، خدمات رساني به شهر و شهروندان در ماه هاي آتي 
بسيار سخت مي شود. بررسي بهاي ساخت خطوط و خريد 
واگن هاي مترو در فاصله ســال هاي 1389 تا 1399 در 
داده نما و جداول پيش رو، تصوير روشن تري ازمشكالت  

اداره شهر را در سال هاي اخير نشان مي دهد.

 همشهري تأثير افزايش نرخ دالر بر قيمت توسعه و تجهيز 
متروي تهران بين سال هاي 1399-1389 را بررسي مي كند افزايش 19برابري هزينه ساخت مترو

  مجيد جباري
خبر نگار

سال

تعداد 
قطار خطوط 

شهري 
)راه(

تعداد 
 واگن 
خطوط 
شهري

تعداد 
واگن 

دوطبقه 
خط5

تعداد 
 لكوموتيو 

خط 5

1385584068824
1386725048824
1387735118824
13887552511324
13898156714344
13909465818062
1391109108919566
1392116113821066
1393125120124266
1394134126425766
1395143132725766
1396157140925766
1397161143726066
1398168117626066
1399171119726066

 افزايش 21برابري قيمت يك رام قطار )7واگن( افزايش 19برابري ساخت يك كيلومتر خط مترو 

قيمت خريد يك رام قطار در سال13۸9: ۸ميلياردو702ميليون تومان 

قيمت خريد يك رام قطار در سال1399: 16۸ميليارد تومان

يك رام قطار )7واگن(در سال ۸9: ۸.4ميليون دالر 

هر واگن يك طبقه در سال ۸9: 1.2ميليون دالر 

يك رام قطار )7واگن(: 16۸ميليارد تومان 

هر واگن يك طبقه: 24ميليون دالر 

 هزينه ســاخت يــك كيلومتــر مترو در ســال13۸9: 

51ميلياردو۸00ميليون تومان

هزينه ســاخت يــك كيلومتر متــرو در ســال1399: 

1000ميليارد تومان 

تعداد قطارهاي ذكرشده در هر 
ســتون جدول به منظور تعداد 
قطارهــاي فعلي شــبكه مترو 
سال هاي ذكرشده است. بنابراين 
تعداد قطارهايي كه هر ســال به 
شركت مترو تحويل داده شده، 
برابر با تفاوت ميــان هر 2عدد 
ستون افقي در 2ســال متوالي 
است. براي مثال، در سال13۸9 
به شــركت بهره برداري متروي 
تهران 6رام قطار و در سال139۸، 

7رام قطار تحويل شده است.
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دریچه

گزارش

تهران؛ ساعت 6عصر
مشاهدات خبرنگار همشهري نشان مي دهد در 
پاساژ عالءالدین، مأموران حفاظت پاساژ راس 
ساعت مقرر درهاي غول پيكر فوالدي پاساژ را روي هم جفت كردند 

تا نشان دهند تعطيلي پاساژ قطعي است.
سعيد مالك فروشگاه از كسبه پاســاژ عالءالدین مشكلي با تعطيلي 
پاساژ ندارد و معتقد است كسبه و مردم قبال تجربه محدودیت ساعت 
را داشــته اند و مي دانند در این شــرایط باید چه كاري انجام دهند: 
»اردیبهشــت امســال هم محدودیت داشــتيم. روزهاي اول مردم 

سردرگم بودند و نمي دانستند باید چه كار كنند.« 
او مي گوید ساعت پيك فروش و مراجعه مشتري به پاساژ براي خرید 
تلفن همراه یا خدمات با تغيير ســاعت كار، عوض شده است:»االن 
كه بازار كال كساد است. قبال اوج فروش بين ســاعت 1۷ تا 20 بود. 
محدودیت ســاعت احتماال زمان اوج فروش را بــه 11 تا 13 تغيير 
مي دهد و ســاعت 1۵ تــا 18 هم ســاعت اوج عصر خواهد شــد.« 
پيگيري هاي همشهري نشان مي دهد بســياري از پاساژها و مراكز 
خرید طبق قانوني كه پيش تر در بهار امســال هــم اجرا كرده بودند 

ساعت كاري شان را به همان 6 عصر محدود كرده و رفته اند.

دستفروشان مشمول پروتكل شدند
ساعت كار بيشتر دستفروشــان در ميدان وليعصر و هفت تير و دیگر 
مراكز پرتردد مركز شهر از 6عصر به بعد تا پاسي از شب است. بيشتر 
دستفروشان خود را مشــمول این طرح نمي دانند. اكرم سال هاست 
حوالي پل حافــظ تجهيزات جانبــي تلفن همراه مي فروشــد و به 
همشهري مي گوید شغلش جزو هيچ گروه شغلي نيست و براي همين 
هم قانون تعطيلي براي او و كســب و  كارش نيســت: »دستفروشي 
هيچ وقت شغل نبوده. االنم نيست. جز شــهرداري كسي با ما كاري 
ندارد. سد معبر نكنيم شهرداري هم كار ندارد. براي همين تعطيلي 
مال  پولدارها و مغازه دارهاســت نه ما بدبخت بيچاره ها.«  اشاره اكرم 
به پولدارها صاحبان فروشــگاه هاي بزرگي اســت كه او نزدیكشان 
بساط كرده است. فروشگاه هایي كه سر در هركدامشان نام برندهاي 
معروفي خودنمایي مي كند اما با وجود دســتور تعطيلي، توجهي به 
این دستور نكرده و دست كم در نخستين روز بي خيال محدودیت ها 
به كارشــان ادامه مي دهند. آنچه اكرم مي گوید در گوشه دیگري از 
شهر بي معناست. ساعت ۷عصر در ميدان وليعصر تهران، افرادي كه 
خود را مأموران شهرداري معرفي مي كنند به دستفروشان مي گویند 

بساط شان را جمع كنند و بروند.
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشــهري نشان مي دهد در شب اول 
اجراي محدودیت هاي ساعتي در تهران بسياري از كسب و كارهایي كه 
مشمول محدودیت فعاليت شده اند قانون را رعایت نكردند درحالي كه 
خيابان هاي مركز شهر به دليل بارندگي و نيز محدود شدن زمان فعاليت 
وســایل حمل ونقل عمومي ترافيك كم ســابقه اي را تجربه مي كرد. 
تهران سه شنبه شب بيســتم آبان را با بارش پراكنده پایيزي به پایان 
برد درحالي كه دستفروشــان رفته بودند، معابر و پياده راه ها خلوت تر 
بود اما كركره بيشتر مغازه ها باال، چراغ هایشــان روشن و درهایشان 
گشوده. بسياري از مشاغل مشمول قانون مانند روزهاي قبل در محل 
كار خود حضور داشتند و مي گفتند فعال تصميمي براي تعطيلي ندارند. 
این روایتي است از نخستين شب اجراي طرح ساعتي در پایتخت كه 
مسئوالن اميدهاي زیادي به آن داشتند. به نظر مي رسد زور اصناف در 
شب اول به قانون چربيد. هر چند كه برخي مراكز پرتجمع مانند پاساژها 
كه امكان نظارت بيشتر بر آنها وجود دارد تاحدودي فعاليت هایشان 
را متوقف كردند اما همچنان به نظر مي رسد اجراي دقيق آنچه مصوبه 

ستاد ملي مقابله با كروناست به ابزارهاي نظارتي بيشتري نياز دارد.

خطر رشد نرخ بهره در كمين بورس
آنطوركه بانك مركزي مي گوید سقف نرخ سود بين بانكي تا 22درصد 
افزایش یافته اســت؛ به زعم كارشناســان این پيش زمينه اي براي 
افزایش نرخ ســود بانكي اســت و درصورتي كه نرخ سود بانكي هم 

افزایش یابد بازار سهام با افت شدیدتري مواجه خواهد شد.
به گزارش همشــهري، اقتصاد ایران برســریك دوراهي قرار گرفته 
است؛ هجوم نقدینگي به بازارها و رشــد تورم، فشار زیادي به دولت 
وارد كرده و به نظر مي رسد تحت تأثير همين عامل بانك مركزي در 
تالش است تا نرخ سود بانكي را افزایش دهد. اگرچه همين چند روز 
پيش رئيس كل بانك مركزي سياســت افزایش نرخ سود را تكذیب 
و اعالم كرد، برنامه اي براي افزایش نرخ ســود بانكي وجود ندارد اما 
بعد از آنكه روز دوشنبه مشخص شد نرخ سود بين بانكي به 22درصد 
رسيده است شائبه افزایش نرخ سود بانكي بيشتر شد و كارشناسان را 
به این باور رساند كه افزایش نرخ سود بين بانكي پيش زمينه اي براي 
رشد نرخ سود سپرده هاي بانكي است. موضوعي كه مي تواند به بحران 
نزول بورس دامن بزند و منجر به افت سنگين تر شاخص هاي بورس 
شود. شاخص هایي كه تا همين جا نزدیك به ۵0درصد افت كرده اند و 

سهامداران بخش زیادي از دارایي هایشان را از دست داده اند.

دو دستگي اقتصاددانان
اقتصاددانان اكنون 2دســته اند؛ دســته اول بر این اعتقادند كه 
به دليل رشــد تورم، بانك مركزي در شــرایط فعلي چاره اي جز 
افزایش نرخ بهره براي كنترل نقدینگي و مهار تورم دركوتاه مدت 
ندارد و دســته دوم با تأكيد بر اینكه افزایش نرخ سود بانكي فقط 
به تعویق انداختن تورم به آینده اســت، با این راه حل مخالفند و 
معتقدند افزایش نرخ ســود بانكي منجر به خلق دوباره نقدینگي 
مي شــود و در ســال هاي بعد تورم، این بار در ابعاد وســيع تري 
بازخواهد گذشت و حتي به توليد، سرمایه گذاري و بورس هم ضربه 
خواهد زد، به زعم آنان افزایش نرخ بهره در شــرایط فعلي كمكي 
هم به كنترل تورم نخواهد كرد. اما آنچه اكنون صرف نظر از تورم و 
توليد محل مناقشه اصلي است، اثرافزایش نرخ بهره بر بورس است 
كه از 20مرداد تاكنون وارد روند نزولي شده. در چنين شرایطي اگر 
قرار باشد نرخ سود دوباره افزایش یابد شاخص هاي بورس با نزول 
بيشتري مواجه مي شوند. بين نرخ بهره و شاخص هاي بورس رابطه 
عكس وجود دارد؛ زماني كه نرخ بهره افزایش مي یابد شاخص هاي 
بورس افت مي كننــد و بالعكس. حاال تحليلگران بازار ســرمایه 
صرف نظر از سياســت هاي كالن اقتصادي معتقدند كه افزایش 
نرخ بهره با سياست هاي ابتداي ســال دولت براي سرمایه گذاري 
در بورس در تناقض اســت و اجراي این سياســت منجر به افت 
سنگين تر بازار سرمایه خواهد شد و اعتماد مردم هم به بورس از 

دست خواهد رفت.

هنوز قيمت مســكن واكنشي 
به تحوالت اقتصادي و سياسي 
اخير نشــان نداده و آنگونه كه 
بررســي هاي ميداني نشــان 
مي دهد، این بار نيز كســادي، تنها واژه اي است كه 
مي تواند حال وروز فعلي بازار مسكن را توصيف كند.

به گزارش همشــهري، كاهش اخير قيمت دالر به 
حوالي 24هــزار تومان و حتي جوســازي هایي كه 
براي صف فروش دالر روي قيمــت 18هزار تومان 
شده بود، رفتار بازیگران بازار مسكن را تغيير نداده و 
فقط فروشنده ها را محتاط تر و خریداران را منتظرتر 
كرده است. بررسي هاي ميداني همشهري از برخي 
بنگاه هاي امالك شهر تهران حاكي از این است كه در 
یك هفته اخير، فقط عمق بازار مسكن كمتر شده و 
تعداد معامالت كاهش پيدا كرده است؛ اما در موضوع 
قيمت، اتفاق چشمگيري حتي در قيمت پيشنهادي 

مسكن مشاهده نشده است.

خريداران در انتظار ارزاني
آنگونه كه برخي از فعاالن بازار مســكن مي گویند، 
این بازار از اواســط مهر تاكنون كســادتر شــده و 
به خصوص در مناطق جنوبي شــهر كه خریداران 
ضعيف تري دارد، مبایعه نامه هاي كمتري نوشــته 
مي شــود. در روزهاي اخير اما، تحوالت سياسي در 
آمریكا و تغييرات مختصر اقتصادي در شاخص هایي 
نظير نرخ ارز، باعث شــده این كســادي پررنگ تر 
شود و در كنار فروشندگان محتاط كه همچنان بر 
قيمت پيشنهادي خود پافشــاري مي كنند، برخي 
از خریداران نيز بــه اميد فروكش كردن تب قيمتي 
مســكن دســت نگه دارند. قيصري، مشاور امالك 
منطقه1۷ تهران در گفت وگو با همشــهري ضمن 
تشریح وضعيت فروشنده و خریدار در بازار مسكن 

مي گوید: انتظار كاهش قيمت مسكن با افت قيمت 
دالر در شرایطي محقق مي شود كه ارزان  شدن دالر 
به كاهش قيمت نهاده هاي ساختماني و هزینه هاي 
ساخت وساز منجر شود و عمال هزینه توليد را كاهش 
دهد. او البته مطمئن نيست در این شرایط نيز قيمت 
مســكن ریزش قابل توجهي داشــته باشد چراكه 
همچنان كفه تقاضا در بازار سنگين تر از عرضه است 
و به همين مناســبت بازار مسكن در مقابل كاهش 
قيمت مقاومت جدي دارد. به عقيده این فعال بازار 
مسكن، محتمل ترین سناریو براي بازار مسكن حتي 
در شــرایط احياي برجام و با فرض افت قيمت دالر 
به محدوده 20هزار تومان، ركود سنگين و كسادي 
ادامه دار خواهد بود كه باعث مي شود قيمت مسكن 
با رشد نكردن در مقابل تورم هاي آتي، به ارزش واقعي 
برســد. قيصری، انتظار خریداران براي ارزان شدن 
مسكن را آغاز دوره ركود مســكن قلمداد مي كند 
كه اگر تنشي در بازار ارز رخ ندهد، مي تواند از آبان 
امسال شروع شــود و تا دوره بعدي شوك اقتصادي 

ادامه پيدا كند.

خريدوفروش مسكن؛ تعطيل
انتظار خریــداران و احتياط فروشــندگان در قبال 
تحوالت اخير، باعث شــده تحركات بازار مســكن 
به شــدت كاهش پيدا كند. مقدم، مشــاور امالك 
منطقه۷ تهران به همشهري مي گوید: ملموس ترین 
واقعيت فعلي در بازار مســكن این است كه خریدار 
به شدت كم شده و به همين ميزان تعداد معامالت 
هــم كاهش پيدا كــرده امــا طبق معمــول، بازار 
مســكن با صبر و حوصله به بازار ارز واكنش نشان 
داده و تغيير محسوســي نكرده اســت. او با اشاره 
به جنس ســرمایه گذاران بازار مســكن مي گوید: 
به جز مصرف كنندگان كه ســهم كمي از بازار دارند 

و واحدهاي خریداري شــده را مجدد براي فروش 
عرضه نمي كنند، متقاضيان ســرمایه گذاري بازار 
مسكن نيز عمدتا از جنس كساني هستند كه سرمایه 
اضافي خود را براي حفظ ارز به ملك و مسكن تبدیل 
مي كنند و دورنماي سرمایه گذاري آنها حداقل چند 
سال است؛ درنتيجه با تغييرات موقتي و كوتاه مدت 
بازار تغييري در اســتراتژي خود نمي دهند. مقدم 
مي افزاید: با توجه به این مسائل، فقط دالالن امالك 
مستعد فروش واحدهاي خود هستند كه این افراد 
هم عمدتا تا پيش از قفل شدن بازار، معامالت خود 
را انجــام مي دهند و از بازار خارج مي شــوند. او نيز 
كاهش قيمت نهاده ها و زمين را پيش شرط كاهش 
قيمت مسكن مي داند و معتقد است به واسطه شرایط 
خاص زمين شــهري، حتي با ارزاني واقعي قيمت 
مصالح ســاختماني نيز بخش زیادي از چسبندگي 
قيمت مســكن به واســطه باال ماندن قيمت زمين 

حفظ مي شود.

بازار دودل و مردد
از اظهارات مشــاوران امالك چنين برمي آید كه در 
اثر تحوالت اخير در حوزه هاي سياسي و اقتصادي، 
هرچند سایر بازارها واكنش نســبتا واضحي نشان 
داده اند اما در بازار مســكن كل واكنش ها به تردید 
و دودلي خریداران و فروشندگان ختم شده و اتفاق 
چشمگيري در قيمت رخ نداده است. مقدم، مشاور 
امالك منطقه۷ تهران مي گوید: به دليل چسبندگي 
قيمت مسكن كه آن هم ناشــي از روند رو به رشد 
هزینه توليد و كمبود عرضه است، بازار مسكن تمایلي 
به كاهش قيمت ندارد و در بهترین شــرایط قيمت 
پيشنهادي فروشندگان تا حدودي تعدیل مي شود 
كه البته این مورد نيز به واسطه اینكه همواره باالتر 
از قيمت معامالت است، فقط مانع تداوم رشد قيمت 

مسكن مي شــود نه كاهش آن. افشين پورحاجت، 
دبير كانون سراسري انبوه سازان نيز معتقد است بازار 
مسكن به واسطه شرایط خاص توليد و عرضه و تقاضا 
دچار چسبندگي قيمت اســت و اگر قرار به اصالح 
سازوكار این بازار باشــد، باید از مسير تقویت توليد 

براي تحقق آن اقدام شود.

نگاه مسكن به آينده
دبير كانون سراسري انبوه سازان براي تشریح و توجيه 
رفتار بازار مسكن در دوره هاي تنش و آرامش اقتصاد، 
خاصيت آینده نگري و نگاه به آینــده در این بازار را 
مطرح مي كند. پورحاجت در گفت وگو با همشهري 
مي افزاید: جمعيت كشور ما در حال افزایش است و 
بخش مسكن جداي از اینكه از تحوالت اقتصاد كالن 
اثر مي پذیرد، افزایش نياز آیندگان را نيز مدنظر قرار 
مي دهد، درنتيجه مادامي كه یكــي از این دو عامل 
كلي به ثبات نرسد یعني اقتصاد كالن آرام نشود یا 
پاسخ مناسبي به تقاضاي مسكن داده نشود، این بازار 
با چســبندگي قيمت مواجه خواهد بود. او توجه به 
توليد مسكن مبتني بر الگوي مصرف و فرهنگ ایراني 
را راهكار اصلي براي ساماندهي بازار مسكن معرفي 
مي كند و مي گوید: در ایران سياست مناسبي براي 

حوزه مسكن دنبال نمي شود و در 12سال گذشته 
نيز با ادغام وزارتخانه هاي راه و ترابري و مســكن، 
عمال رهاشــدگي در این حوزه بيشتر شده است، از 
سوي دیگر با تضعيف حوزه شهرسازي در وزارتخانه 
جدید، شهرها نيز دچار توســعه نامتوازن شده اند و 
كار را براي متناسب ســازي عرضه و تقاضا سخت تر 
كرده اند. او با اشاره به 2 سونامي وحشتناك مسكن 
در 12سال گذشته، اظهار مي كند: بازار مسكن ایران 
 همواره در دوره هاي شوك و جهش ارزي با سونامي 
رشد قيمت مواجه بوده اما هيچ كدام از منظر شدت 
مانند 2 سونامي اخير وحشتناك و ویرانگر نبوده اند؛ 
چراكه بي برنامگي و ناكارآمدي هاي حوزه مســكن 
دوره به دوره اوضاع این بازار را آشــفته تر مي كند و 
با درنظر گرفتن برآوردهایي كه از كسري ۵ميليون 
واحدي مسكن در كشور مي شود، در آینده نيز این 
اتفاقات تكرار خواهد شــد. پورحاجت معتقد است: 
سرمایه اي شدن مسكن باعث شده حتي با ناتواني 
اكثریت متقاضيان مصرفي مسكن، همچنان رشد 
قيمت ادامه دار باشد و تنها مانعي كه مي تواند جلوي 
این رشد را بگيرد، تبدیل مسكن به كاالي مصرفي 
از مســير ثبات اقتصاد كالن، تقویت جدي توليد و 

شفاف سازي گردش مالي بازار مسكن است.

مسكن؛ كساد و منتظر
 بررسي هاي ميداني نشان مي دهد بازار مسكن در واكنش به تحوالت اخير

 فقط كسادتر شده و تغيير قيمت قابل توجهي نداشته است

جهــش نزدیــك به 
10درصــدي قيمت 
دالر در بــازار آزاد 
روز  طــي  ایــران 
گذشــته و بازگشــت ارزش آن به باالي 
2۷هزار تومان یك واقعيت اســت، آن هم 
در شــرایطي كه پس از مشــخص شدن 
نتيجه انتخابات ریاست جمهوري آمریكا، 
انتظار مي رفت قيمت دالر آمریكا به كانال 
22هــزار تومان و حتــي پایين تر كاهش 
یابد. راز جهش دوباره قيمت ارز چيســت 
و آیا بانك مركــزي تصميم گرفته جلوي 
كاهش قيمت ارز را بگيــرد و نگذارد بازار 

ملتهب شود؟ 
به گزارش همشــهري، انتظــارات براي 
كاهش قيمــت دالر پــس از پيروزي جو 
بایدن به عنوان رئيس جمهور آینده آمریكا 
به یك هفته هم نكشــيد و درحالي كه در 
روزهاي نخســت اعالم پيروزي او، ارزش 
دالر تا كانال 23هزار تومان پایين آمد، اما 
طي 2 روز گذشته دوباره قيمت ارز در بازار 
داخلي ایران رو به افزایش گذاشت تا جایي 
كه دیروز هر دالر آمریــكا در صرافي هاي 
مجاز به بيش از 2۷هزار تومان، یورو بيش 
از 32هــزار تومان و درهم امــارات هم به 
اندكي باالتر از ۷هزار و 8۵0تومان رسيد. 
افزون بر اینكــه قيمــت ارز در معامالت 
فردایي هم روند افزایشي داشته و هر دالر 
آمریكا تا 2۷هزار و ۷00تومان دادوســتد 
شده كه نشــان از انتظارات رواني فعاالن 
بازار ارز براي بازگشت قيمت به كانال هاي 
باالتــر هــم دارد. خبرنگار همشــهري 
كســب اطالع كرد كه پس از ابالغ مصوبه 
ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت و دادن 
اختيارات ویژه به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، ترخيص كاالها از گمركات كشور 
بدون اینكه از بانــك مركزي اجازه گرفته 
شــود و حتي بدون دریافت كد رهگيري 

از این بانك در حال انجام اســت. اقدامي 
كه البته با گالیه شــدید رئيس كل بانك 
مركزي همراه شده و او از حسن روحاني، 
رئيس جمهور خواسته تا تدبيري بيندیشد. 

ماجرا چيست؟
دستور ترخيص فوري كاالهاي دپو شده 
در گمــركات بدون اینكــه بانك مركزي 
با آن موافقت كرده باشــد، باعث شده تا 
ميزان تقاضا بــراي ارز به ویــژه تقاضاي 
تجاري ارز بيشتر شده و قيمت ارز در بازار 
داخلــي را افزایش دهد. امــا آیا ترخيص 
فوري كاالهاي انباشته شده در گمركات 
برخالف مصوبه ســتاد هماهنگي دولت 
بوده كه باعث شــده بانــك مركزي با آن 
مخالفت كند؟ همشــهري پيــش از این 
در گزارشــي اختصاصي با عنوان »تغيير 
سكاندار ارز تجاري« نسبت به پيامدهاي 
احتمالي تصميم جدید ســتاد هماهنگي 
اقتصادي دولت هشدار داده بود، اما اكنون 

كه اختالف نظر بين بانك مركزي و وزارت 
صمت جدي تر شده، كالبدشكافي تصميم 
ستاد یادشده نشان مي دهد كه فشار براي 
ترخيــص هرچه زودتر كاالهــا از گمرك  
براي پایين آوردن قيمت ها در بازار داخلي 
باعث شده تا تقاضا براي ارز بيشتر شود و 
همين مسئله فشــار بر بازار ارز را تشدید 
و سياســت بانك مركزي براي كم كردن 
این فشار را خنثي ســاخته است. اما این 
مصوبه اختالف برانگيز بين سياســتگذار 
ارزي و متولي تنظيم بازار داخلي چيست؟ 

اختالف بر سر چيست؟
براســاس مصوبه جدیــد، وزارت صمت 
مكلف شــده تا ميزان تقاضاي ارز تجاري 
كشــور را متناســب با درآمد ارزي كشور 
هماهنــگ و مدیریــت كند و بــه همين 
دليل اولویت بنــدي كاالها در هنگام ثبت  
سفارش یكي از مسئوليت هاي مهم وزیر 
صمت خواهد بود. نخســتين نشانه هاي 
اختالف ناشي از بي احتياطي در مدیریت 

همشهری پيامد اختيارات ارزی وزیر صمت را بررسی می كند

آرامش مصنوعی بازار یا بی احتیاطی ارزی
مصارف ارزي بوده؛ چرا كه ستاد هماهنگي 
اقتصــادي دولت مســئوليت اعالم نظر و 
برآورد درآمد ارزي كشــور را خودش بر 
عهده گرفته و وزارت صمت براساس برآورد 
این ســتاد اقدام به پذیرش ثبت سفارش 
كاالهایــي مي كند كه هنــوز اولویت آنها 
فاش نشــده اســت. بانك مركزي متولي 
سياست هاي ارزي كشــور براساس قانون 
اســت و خلع ید از این نهاد و دادن اختيار 
اعالم نظر و بــرآورد ميزان ارز كشــور به 
ســتاد هماهنگي اقتصادي كشــور باعث 
شــده تا بانك مركزي در این زمينه نقش 
كمرنگ تري داشته باشــد و چالش بر سر 
ميزان منابع ارزي كشــور تشــدید شود. 
افزون بر اینكه سياســتگذار ارزي تأكيد 
دارد كه براســاس مصوبه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولــت، تمامي اطالعات مربوط 
به گــردش ریالي و نرخ ارز مــورد معامله 
در ســامانه جامع تجارت ثبت شود و این 
اطالعات از كانال وزارت صمت به صورت 

آنالین در اختيار بانك مركزي قرار گيرد.
پيش تر همشــهري این ســؤال را مطرح 
كرده بود كه آیا قرار اســت سياســتگذار 
ارزي كشور به حاشــيه برود؛ چرا كه این 
احتمال قــوي وجود دارد كــه ميزان ارز 
ورودي از محل صادرات غيرنفتي به كشور 
به شــدت كاهش یابد و ارزهاي یاد شده 
صرف، وارداتي شود كه از اولویت چنداني 
برخوردار نيست. به ویژه اصلي ترین ابهام 
در دستور جدید ارزي اینجاست كه چگونه 
دولت و بانك مركزي مطمئن خواهند شد 
ارز صادراتــي به چرخه اقتصادي كشــور 
برمي گردد؛ چرا كه بخشنامه جدید ارزي 
تأكيــد دارد: ارز حاصل از صــادرات باید 
ظرف 4 ماه از زمان صدور به چرخه اقتصاد 
كشور برگردد و موارد استثنا را هم وزارت 

صمت تعيين مي كند.

وقت يكسان سازي نرخ ارز است
ســيد بهاءالدین حســيني هاشــمي در 
گفت وگــو با همشــهري، با بيــان اینكه 
شــكل گيري هرگونه شــكاف بين منابع 
و مصارف ارزي باعث رانت خواهد شــد، 

مي گویــد: راه مطمئن و نهایــي رفتن به 
سمت اجراي سياست یكسان سازي نرخ 
ارز است. او معتقد است، براي سياستگذار 
ارزي، باید ثبات مالــي و ثبات بازار ارز در 
اولویت باشد. او در پاسخ به این سؤال كه 
در شرایط حاضر چه تصميمي باید گرفته 
شود، مي گوید: سياســت ارز چند نرخي 
اشــتباه و عدم  تعادل در اقتصاد را تشدید 
كرده است، در این شرایط صادركنندگان 
حاضر به عرضه ارز خود با نرخ پایين تر از 
بازار نمي شوند و از ســوي دیگر، كاهش 
تصنعي نرخ ارز، راه را براي واســطه گري 
ارزي و خروج ســرمایه از كشــور هموار 
مي سازد، به همين دليل باید یكسان سازي 
ارز به عنوان یك اولویت و مطالبه در دستور 

كار قرار گيرد.
علي دیني تركماني، اقتصاددان هم معتقد 
اســت عالوه بر تخصيــص ارز، نوع توزیع 
كاال و خدمات در داخل نيز بر قيمت  تأثير 
مي گذارد و صرفه جویي ارزي همچنان باید 
دنبال شــود. او در گفت وگو با ایبنا، تأكيد 
كرد: در كنار مصــارف ارزي كه خارج از 
اختيارات بانك مركزي است، آنچه مربوط 
به صرفه جویــي ارزي در حــوزه واردات 
مواد اوليه و كاالهاي اساسي بوده، تقریباً 
موفقيت آميز بوده است. او ادامه داد: حدود 
1۵ هزار ميليارد دالر واردات مواد غذایي 
و دارو و یك ســري كاالهاي استراتژیك 
دیگر داریم كه این ها اگر وارد نشــوند در 
داخل كمبود ایجاد مي شود، بنابراین براي 
مدیریت این حجــم از واردات، راهي جز 
تخصيص ارز دولتي با نظارت بانك مركزي 

به این موارد وجود ندارد.

راه و بيراهه ارزي
فعــاالن بخــش خصوصــي دیدگاه هاي 
مختلفي در ارتبــاط با سياســت جدید 
ارز تجاري دارنــد؛ به گونــه اي كه پدرام 
ســلطاني، نایب رئيس ســابق اتاق ایران 
معتقــد اســت واردات بدون انتقــال ارز 
از شــفافيت برخوردار نيســت و پایش و 
مدیریت بازار ارز توســط بانك مركزي را 
مختل مي كند. او بر این باور اســت كه با 

تصحيح سياست هاي ارزي كشور در بخش 
صادرات و واردات، یكسان ســازي نرخ ارز 
و نزدیك ساختن نرخ ارز ســامانه نيما به 
نرخ بازار آزاد و تســهيل واردات در مقابل 
صادرات، به تدریج مي تــوان درآمد ارزي 
كشــور از محل صادرات را افزایش داد و 
به موازات آن عطش اقتصاد كشــور براي 
واردات كاالهــاي ضــروري، مواداوليه و 
ملزومات مورد نياز مــردم را كاهش داد و 
آنگاه همپاي آن از واردات بدون انتقال ارز 

به تدریج كاست.
رئيس كميسيون بازار پول و سرمایه اتاق 
ایران هم بــا بيان اینكــه مخالف تصميم 
جدید دولت مبني بر واردات با اســتفاده 
از ارز متقاضي هســتيم، اظهار كرد: این 
كميســيون دالیــل مخالفت خــود را با 
غالمحسين شافعي، رئيس اتاق ایران در 
ميان گذاشــته و باور دارد كه با این روش 
تقاضا در بازار ارز باال مــي رود و در نتيجه 
شاهد افزایش قيمت خواهيم بود كه تأثير 
رواني بر كاالي مصرفــي مردم مي گذارد. 
به گزارش ایبنــا، وي تأكيد كــرد وقتي 
دالر افزایش  مي یابد، این طبقه متوســط 
و ضعيف هستند كه تاوان آن را مي دهند 
و حال آنكه مردم در شرایط بسيار  سختي 
هستند. حاجی بابا افزود:  اگر هم قرار است 
چنين روندي  اجرا شود، اوال براي كاالهاي 
تجاري  به هيچ عنوان نباید باشــد، بلكه  
فقط براي واحدهــاي توليدي و  كاالهاي 
اساســي قابليت اجرا داشــته  باشد. وي 
پيشنهاد مي كند هر واحد توليدي بخش 
خصوصي مجاز باشد  از 2هزار یورو تا سقف 
۵0 هزار یورو در سال براي واردات قطعات 
یدكي و مواداوليه ضروري از ارز متقاضي 
اســتفاده كند تا خط توليد یك كارخانه 
براي یــك قطعه 2 هــزار یورویي متوقف 
نشود. وي گفت: پيشنهاد بعدي این است 
كه واردات با استفاده از ارز متقاضي فقط 
با  برات 2 و 3 ســاله در این مورد استفاده 
شود تا تقاضاي نقد وارد بازار نشود. این ها 
راهكارهاي عاقالنه و هوشمندانه اي است 
كه مانع از ورود تقاضاي ســنگين به بازار 

مي شود.

مسكن

ارز

اعالم نتيجه حراج اوراق بدهي دولتي
بانك مركزي ضمن اعالم نتيجه حراج اوراق بدهي دولتي )20آبان ماه ســال جاري( اعالم كرد: 

حراج جدید اوراق یادشده در تاریخ 2۷آبان ماه سال جاري برگزار مي شود.
بانك مركزي اعالم كرد: به دنبال اطالعيه روز چهارشنبه )14آبان ماه( درخصوص برگزاري حراج 
اوراق بدهي دولتي به اطالع مي رساند، طي برگزاري بيست وچهارمين مرحله از این حراج، 2بانك 
و ۵صندوق سرمایه گذاري سفارش هاي خود را به ارزش 3هزارو600ميليارد تومان در سامانه هاي 

بازار بين بانكي و مظنه یابي شركت مدیریت فناوري بورس تهران ثبت كردند.
وزارت امور اقتصادي و دارایي نيز با فروش 1۵0ميليارد تومان اوراق اراد 49 با نرخ بازده تا سررسيد 
21درصد، 1۵0ميليارد تومان اوراق اراد ۵3 با نرخ بازده تا سررســيد 21درصد و 4۷ميليارد و 
2۵0ميليون تومان اوراق اراد ۵4 با نرخ بازده تا سررســيد 20.4درصــد )درمجموع به ارزش 
3۵0ميليارد تومان( موافقت كرد. معامالت مربوط به فروش این اوراق به نهادهاي مالي برنده در 

روز سه شنبه)20 آبان ماه( توسط كارگزاري بانك مركزي در سامانه معامالتي بورس ثبت شد.
كارگزاري بانك مركزي در راستاي عرضه تدریجي اوراق در تواترهاي هفتگي، مرحله بيست وپنجم 
حراج اوراق بدهي دولتي جهت فروش به بانك ها، مؤسســات اعتباري غيربانكي صندوق هاي 
سرمایه گذاري، شركت هاي بيمه اي و شركت هاي تأمين سرمایه را در روز سه شنبه)2۷ آبان ماه( 

اجرا مي كند.
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نوســان قيمت ارز زمينه باال و 
پايين شــدن قيمت ها و تشديد 
ركود حاكم بر بازار انواع گوشي 
تلفن همــراه را فراهــم كرده و 
فعاالن صنفي چشم انتظار كاهش احتمالي و تثبيت 
نرخ دالر براي افزايش خريد و فروش گوشــي در بازار 

هستند.
به گزارش همشهري، پيشي گرفتن نامزد دمكرات ها 
در انتخابات آمريكا و كاهش نرخ ارز موجب سير نزولي 
قيمت ها در بازارهاي مختلف شد. در بازار گوشي تلفن 
همراه و محصوالت ديجيتال نيــز افت قيمت دالر به 
حدود 24هزار تومان زمينه كاهــش قيمت اين اقالم 
طي روزهاي ابتدايي هفته جاري را فراهم كرد اما طي 
روزهاي دوشنبه و سه شــنبه هفته جاري با بازگشت 
نرخ دالر به بيش از 27هزار تومان ميزان خريد و فروش 
محصوالت ديجيتال در بازار كاهش يافته و قيمت اين 
اقالم ســير صعودي به خود گرفت. به نحوي كه دامنه 
نوسان قيمت در برخي انواع گوشي هاي جديد آيفون 
طي 4روز گذشــته به حدود 7تا 8ميليون تومان و در 
گوشي هاي رده متوسط قيمتي  6تا 10ميليون تومان 

به 300تا 500هزار تومان رسيد.

االكلنگ قيمت ها در بازار موبايل
با بازگشايي بازارها در نخستين روز هفته جاري و سير 
نزولي نرخ دالر، ريزش قيمت ها در بازار گوشي موبايل 
نيز آغاز شــد به نحوي كه قيمت گوشــي سامسونگ 
گلكسيA51 با بازگشت از كانال قيمت حدود 9ميليون 
توماني تا 8ميليون و159هزار تومان رسيد و حتي در 
آستانه ورود به كانال قيمتي حدود 7ميليون تومان قرار 
گرفت. اما ريزش قيمت موبايل كه همراه با سير نزولي 
قيمت ها در ساير بازارهاي موازي آغاز شده بود به دليل 
افزايش نرخ ارز دوام چنداني نداشت. كاهش نرخ ارز از 
ابتداي هفته جاري، زمينه سير نزولي قيمت انواع گوشي  
برندهاي سوني، آيفون، شيائومي، سامسونگ و... در بازار 
 A11 را فراهم كرد به نحوي كه قيمت گوشي سامسونگ
از 4ميليون و670 هزار تومــان به 4ميليون و139هزار 
و سامســونگA21 نيز از 5ميليون و959هزار تومان 
به 5 ميليون و760هزار تومان رســيد. در گوشي هاي 
شــيائومي نيز نــرخ گوشــي رد مي نوت 8 پــرو از 
7ميليون و470هزار به 7ميليون و قيمت شــيائومي 
ام اي نوت10 اليــت بــه 12ميليون و499هزار تومان 
كاهش يافت. اين كاهش قيمت در انواع گوشــي هاي 
آيفون نيز ديده شــد به طوري كه قيمــت آيفون11 
پرومكس از 45 ميليون به 44ميليون و300هزار و آيفون 
اس اي2020 با ظرفيــت64 از 16ميليون و900هزار 
به 16ميليون و380هزار تومان رســيد. قيمت گوشي 
جديد آيفون12پرو بــا حافظه 256گيــگ از حدود 
60ميليون تومان به 51ميليون تومان رسيد. اما افزايش 
نرخ ارز طي روزهاي دوشــنبه و سه شنبه هفته جاري 
موجب ســير صعودي قيمت انواع گوشي به خصوص 
گوشــي هاي گران قيمت آيفون در بازار شد به نحوي 
كه گوشــي آيفون12پرو با حافظه 256گيگ ديروز 
مجدداً به محدوه قيمتي 58ميليــون تومان نزديك 
شــد و انواع گوشــي هاي موبايل محدوده قيمتي 6 تا 
10ميليون تومان نيز به طور متوســط افزايش قيمت 

300 تا 500هزار توماني را تجربه كرد.

سايه دالر برسر فروشندگان گوشي موبايل
يك فروشــنده گوشــي تلفن همراه آيفون در پاساژ 
عالءالدين در گفت وگو با همشهري با انتقاد از نوسان 

قيمت ها در بازار ايــن كاالي ديجيتال از ابتداي هفته 
جاري گفت: قيمت انواع گوشــي موبايــل طي 2 روز 
نخست هفته جاري با كاهش نرخ ارز كاهش يافت اما 
از روز دوشنبه هفته جاري تا كنون قيمت گوشي هاي 
6ميليون توماني حدود 300هزار تومان افزايش يافت. 
به گفته عباس كرمي، قيمت گوشي هاي 11پرومكس 
256گيگ شركتي از 39ميليون تومان در ابتداي هفته 
به 42 ميليون و 300 هزار تومان در روز گذشته افزايش 
يافت و برخي ديگر از گوشــي هاي آيفون نيز افزايش 

قيمت حداقل يك تا 2 ميليون توماني را شاهد بود.
اين فروشنده گوشي موبايل در پاساژ عالءالدين گفت: 
اين شرايط موجب شــد تا ديروز قيمت گوشي آيفون 
11پرومكس 256 به 41ميليون و نرخ گوشي آيفون پرو 
64گيگ به 39ميليون و800هزار تومان برسد. همچنين 
قيمت گوشي آيفون12پرو با حافظه 256گيگابايت كه 
در روزهــاي ابتدايي هفته جاري بــا كاهش نرخ دالر 
به حدود 51ميليون تومان رســيده بود مجددا با سير 

صعودي به 58ميليون تومان رسيد.
اين فعال صنفي با انتقاد از تشديد ركود حاكم بر بازار 
فروشندگان گوشي موبايل، افزود: با گراني مجدد دالر 
اكنون حداكثر روزي يك تا دو مشــتري داريم اما در 
روزهاي ابتدايي هفته كه نرخ دالر سير نزولي داشت، 
تعداد مشتريان به 5 تا 6مشتري افزايش يافت و اكنون 
اغلب مراجعه كنندگان به مغازه ها فقط در مورد قيمت 

گوشي سؤال مي كنند اما خريدار نيستند. او خواستار 
تثبيت شرايط بازار گوشي تلفن همراه با تثبيت نرخ ارز 
شــد و افزود: خريد و فروش در بازار موبايل كه به دليل 
مشكالت ناشي از شيوع كرونا، فاصله گذاري اجتماعي 
و كاهش شديد قدرت خريد مشتريان، از ابتداي امسال 
ركود و كســادي را تجربه مي كرد ايــن روزها متاثر از 
نوسان نرخ ارز قفل شــده و تكليف معدود خريداران 
و فروشندگان گوشي مشــخص نيست. اين فروشنده 
گوشي موبايل، افزود: نوســان نرخ ارز موجب كاهش 
عرضه گوشي توسط شركت هاي وارد كننده شده و از 
سوي ديگر فروشندگان نيز نگران هستند كه با فروش 
اندك گوشــي هاي موجود در مغازه، قــادر به خريد و 
جايگزيني آن درصــورت افزايش بي رويــه نرخ دالر 
نباشند. با كاهش نرخ دالر مشتري هم بيشتر مي شود و 

با افزايش نرخ دالر مشتريان كم مي شوند.

بازار موبايل در انتظار تثبيت نرخ ارز 
رئيس اتحاديه فروشــندگان دســتگاه هاي صوتي، 
تصويري، گوشــي همراه و لوازم جانبي در گفت وگو با 
همشهري با تأكيد بر تأثيرپذيري نرخ گوشي موبايل 
از قيمت ارز، گفت: بازار گوشــي تلفن همراه در انتظار 
تثبيت نرخ ارز است و به نظر مي رسد با مشخص شدن 
و تثبيت حدود قيمتي ارز تا شنبه هفته آينده، وضعيت 
قيمت ها در بازار گوشي موبايل نيز تثبيت شده و ميزان 

خريدو فروش افزايش يابد. 
ابراهيم درستي افزود: شرايط بازار گوشي طي دو روز 
ابتدايي هفته جاري بهتر شد و قيمت برخي انواع گوشي 
موبايل به دليل نزديك شــدن نرخ دالر به مرز 23هزار 
تومان حدود 3تا حتي بيش از 10ميليون تومان كاهش 
يافت اما با افزايش نســبي قيمت دالر از روز دوشنبه 
هفته جــاري، قيمت ها مجددا ســير صعودي گرفت. 
نماينده وزير صمت در اتاق اصناف كشور افزود: برخي 
ســايت هاي خريد و فروش مجازي نيز با قيمت سازي  
براي انواع گوشي تلفن همراه، مجددا به روند صعودي 
قيمت برخي انواع گوشي به خصوص برندهاي مشهور 
دامن زدند اما خريد و فروش چنداني در بازار گوشــي 
موبايل صورت نمي گيرد و خريداران و عرضه كنندگان 
موبايل چشم انتظار ثبات نســبي نرخ ارز و مشخص 
شدن وضعيت قيمت گوشي هستند. او با تأكيد مجدد 
بر اينكه وضعيت بازار تا روز شنبه هفته آينده مشخص 
مي شود، گفت: متأسفانه برخي مقاومت ها براي كاهش 
قيمت گوشي موبايل در بازار وجود دارد اما بايد بپذيريم 
كه قيمت گوشي وابســته به نرخ ارز است و قيمت اين 

محصول بستگي به ميزان بازي نرخ ارز دارد.
به گفته او به نظر مي رسد طي چند روز آينده وضعيت 
بازار گوشي موبايل با تثبيت نرخ دالر مشخص شود، بايد 
دالر به بازار عرضه شود تا كف قيمت گوشي نيز مشخص 
 شــود. به گفته او، اگر قيمت ها بي رويه افزايش يابد يا 
برخي شركت هاي وارد كننده نخواهند كاالها را توزيع 
كنند با آنها برخورد مي شود چرا كه اكنون اين شركت ها 
به شدت تحت نظر هستند تا گوشي هاي موبايل وارداتي 
را به بازار عرضه كنند زيرا مغازه داران گوشي چنداني 
در اختيار ندارند كه بخواهند احتــكار كرده يا در بازار 

عرضه نكنند.

قيمت برنــج در بــازار اين 
روزها كمتر از 22هزار تومان 
نيســت؛ خارجــي و ايراني 
هم ندارد. برنج ايراني البته 
مدت هاست كه از اين قيمت فاصله گرفته و حاال 
حول و حوش كيلويــي 35هزار تومــان و باالتر 
فروخته مي شود، اما خريداران و مشتري هاي برنج 
خارجي هم كه تا سال گذشــته هر كيلو برنج را 8 
تا نهايتا 10هزار تومان مي خريدند، از اول امسال 
ناچار شده اند دو تا ســه برابر قبل براي خريد اين 

كاال هزينه كنند.
براساس آخرين آمار منتشرشــده از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در شهريور امسال، قيمت 
برنج پاكستاني باسماتي درجه يك نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل 90.3درصد افزايش يافته و از 
10هزار و 800تومان در مرداد سال قبل به 20هزار 
و 500تومان در  ماه مشابه امســال رسيده است. 
قيمت برنج خارجي از فروردين تا مهرماه امســال 
نيز براســاس گزارش هاي ارائه شده از سوي مركز 
آمار دوبرابر شده و از 10هزار تومان در نخستين ماه 
امسال به بيش از 21هزار تومان در مهرماه رسيده 
است. همين گزارش ها نشان مي دهد برنج درجه 
يك خارجي در فاصله يك ماهه شــهريور تا مهر 
امسال هم 12.3درصد رشد داشته است. اين آمارها 
البته با اعداد و ارقام واقعي بازار كمي متفاوت است. 
در خواربارفروشي ها برنج باسماتي تا 30هزار تومان 
و باالتر هم فروخته مي شود و ديگر ارقام خارجي 
هم كمترين قيمتشان 23هزار تومان است. تامين 
نشدن ارز و كاهش واردات، بازار برنج را در آستانه 
بحران قرار داده و حاال در چنين شــرايطي ستاد 
تنظيم بازار از توزيع 30هزار تن برنج از محل ذخاير 
راهبردي خبر داده كه قرار است با حداكثر قيمت 
18هزار و 500تومان در بازار توزيع شوند. آيا اين كار 

آرامش را به بازار بازمي گرداند؟

قيمت واقعي برنج 18هزار و 500تومان نيست
در كنار »كاهش اختالف قيمت حاشــيه بازار با 
قيمت فروش جاري«، هدف ديگــر از اتخاذ اين 
تصميم و توزيع برنج 18هزار و 500توماني، »امكان 
جايگزيني ذخاير برنج« عنوان شده و جايگزيني 
ذخاير به اين معناســت كه برنج هايي كه مدت ها 
پيش توسط دولت خريداري شده، در بازار توزيع 
شود تا برنج تازه در انبارها جايگزين شود. واردات 
برنج تا پيش از بهار امسال با ارز 4هزار و 200توماني 
انجام مي شــد و اين به آن معناست كه برنج هاي 
مانده در انبار شــركت بازرگاني دولتي مي بايد با 
قيمتي بسيار كمتر يعني همان قيمت سال قبل در 
بازار توزيع شوند، اما نه تنها اين اتفاق نيفتاده بلكه 
همين نرخ تعيين شده هم صداي واردكنندگان را 
درآورده است كه اين كار را به نوعي شكستن نرخ 

بازار مي دانند. 
دبير انجمــن واردكنندگان برنــج در گفت وگو با 
همشــهري در اين زمينه مي گويد: اين تصميم با 
رويكرد تعديل قيمت ها در بازار اتخاذ شــده اما ما 
نسبت به اين موضوع موضع داريم. وقتي واردات 
ما االن با قيمت 22 تا 30هزار تومان در بازار توزيع 
مي شــود، اختالف حداقل 5هــزار توماني در اين 
شرايط بي معني است؛ مگر اينكه تنها جايگزيني 
منابع يا اصطالحا نــو و كهنه كردن ذخاير مدنظر 
باشد. مسيح كشاورز مي افزايد: انجام اين كار براي 
جبران كمبود و گراني، ترفند مناسبي نيست و در 
شرايطي كه تقاضا به دليل افزايش قيمت ناشي از 

گراني ارز كاهش يافته و بازار كساد است، اين كار 
بازار ما را بيش از پيش خراب مي كند. به اعتقاد وي 
اين قيمت واقعي نيســت و نرخ برنج هاي توزيعي 
بايد با توجه به شرايطي كه هست تعيين مي شد، 
نه با اختالف حداقل 5هزار توماني نسبت به برنجي 
كه واردكنندگان توانسته اند با مشكالت زيادي كه 

براي تامين ارز داشتند وارد و در بازار توزيع كنند.
قيمت واقعي اين برنج ها بــا توجه به قديمي بودن 
آنها به مراتب از آنچه تعيين شــده كمتر اســت. 
كشاورز در بيان دليل عرضه نشدن برنج ها با قيمت 
واقعي مي گويد: قيمت واقعي كمتر است اما ستاد 
تنظيم بازار بايد جوانب را بررسي و براساس شرايط 
روز قيمت گذاري كند، چــون در غير اين صورت 
دونرخي شــديد در بازار ايجاد مي شــود و شايد 
مورد سوءاســتفاده قرار گيرد. با اين حال اختالف 
نرخ كنوني هــم از نظر ما معنادار اســت و بايد به 
قيمتي عرضه مي شد كه دونرخي در بازار رقابتي 

ايجاد نشود.

افزايش دوبرابري قيمت و كاهش شديد تقاضا 
ايران ساالنه بين يك ميليون و 200 تا يك ميليون 
و 500هزار تن برنج وارد مي كنــد كه اين واردات 
تاكنون عمدتا از هند و پاكســتان انجام مي شد. 
امســال اما واردات به كمتر از نصــف اين ميزان 
كاهش يافته و به گفته دبير انجمن واردكنندگان، 
به 600هزار تن رسيده است. تامين نشدن ارز مورد 
نياز واردكنندگان برنج هاي باسماتي هندوستان 
باعث شد در ماه هاي گذشته واردات از اين كشور 
متوقف شود. از ابتداي امسال نه تنها واردكنندگان 
با توجه به شــرايط تامين ارز تمايلــي به واردات 
نداشــتند، بلكه صادركنندگان هندي نيز فروش 
اعتباري به بازرگانان ايراني را متوقف كرده بودند. 
مصوبه جديد دولت مبني بر ترخيص واردات با ارز 
شخصي به نظر مي رسد بتواند شرايط را تغيير دهد، 
اما اين تنها مشكل واردات از هند و البته پاكستان 
نبوده است. مشــكل جديد اينجاست كه واردات 
برنج از هند و پاكستان با توجه به قيمت ارز نيمايي 
گران تمام مي شود. كمتر از يك ماه پيش واردات 
برنج از تايلند و كشورهاي آمريكاي جنوبي به عنوان 
گزينه جايگزين مطرح شد كه به دليل تشابه اين 
برنج ها با برنج ايراني نياز به مجوز دولت دارد. اين 
موضوع هنوز مــورد موافقت رئيس جمهوري قرار 

نگرفته است.
به گفته كشــاورز، توزيع برنج وارداتــي از هند با 
ارز نيمايي در بازار كشــور تقريبا هم قيمت برنج 
ايراني تمام مي شود و درحالي كه بازار برنج همين 
امروز هم دچار كاهش شــديد تقاضاست، چنين 
وارداتي منطقي به نظر نمي رســد. وي مي گويد: 
نرخ ارز نيمايي به قدري باالســت كــه اوال براي 
واردكننده به صرفه نيست و ثانيا تقاضا براي برنجي 
با اين قيمت وجود نخواهد داشت؛ به همين دليل 
كشور هاي هدف واردات بايد تغيير كنند تا اقشار 
آسيب پذير امكان تهيه برنج زير 20هزار تومان را 
داشته باشند. واردات برنج پرمحصول از كشور هاي 
ديگر با نصف قيمت برنج هاي لوكسي است كه تا 
پيش از اين وارد مي شد اما انجام اين كار كه مي تواند 
بهترين راهكار براي تنظيم واقعي بازار برنج باشد، 
همچنان معطل تصميم دولت اســت. درصورت 
مخالفت دولت با واردات برنج پرمحصول، بايد ديد 
بعد از توزيع و اتمام اين 30هزار تن برنج 18هزار و 
500توماني راهكار بعدي دولت براي تعديل قيمت 

چه خواهد بود.

ابراهيم درستی در گفت و گو با همشهری:بازار گوشی موبايل در انتظار تثبيت نرخ ارز است و تا شنبه هفته 
آينده ،قيمت ها تثبيت شده و خريد و فروش گوشی تلفن همراه افزايش می يابد

در حالی كه قيمت ها در بازار برنج هر روز درحال افزايش است، دولت راهكار موقت توزيع 
30 هزار تن برنج كهنه با قيمت 18 هزار و 500 تومان در بازار را در دستور كار قرار داده است

طي 2 روز گذشته با افزايش نرخ ارز، قيمت گوشي هاي موبايل در محدوده قيمتي 6ميليون تومان تا 300هزار و 
گوشي هاي جديد بيش از 50ميليون تومان 6 تا 7ميليون تومان افزايش داشته است.

برنج 18 هزار و 500 تومانی؛ راهکاری ناتمامبازی نوسان نرخ ارز با  بازار گوشی موبایل صعود دوباره قيمت دالر
قيمت دالر كه يك دور پس از مشــخص شدن 
نتايج انتخابات آمريكا در ابتدای هفته با نزول 
مواجه شده بود از روز دوشنبه دوباره وارد كانال 
صعودی شده و اين رشد ديروز هم ادامه يافت؛ 
به طوری كه در مبادالت روز گذشته قيمت هر دالر آمريكا دوباره به 

محدوده 27هزار و 700تومان بازگشت.
به گزارش همشهري، روند نزولی قيمت ارز چندان پايدار نبود و ديروز 
باز هم قيمت دالر براي دومين روز متوالی با رشد مواجه شد. اين در 
حالی است كه در ابتدای هفته و پس از مشخص شدن نتايج انتخابات 
آمريكا قيمت هر دالر آمريكا با نزول زيادی مواجه شــد و تا محدوده 
24هزار تومان عقب نشينی كرد. علت اين نزول انتظار برای كاهش 
سطح تنش های سياسی بين ايران و آمريكا بود. به زعم سرمايه گذاران 
با پايان يافتن سياست های تنش زای ترامپ در قبال ايران قيمت دالر 
به صورت بالقوه اين پتانســيل را دارد كه با كاهش مواجه شود. با اين 
حال اقتصاددانان بر اين باورند كه به لحاظ اقتصادی قيمت دالر به دليل 
ناترازی ارزی نمی تواند بيش از ايــن كاهش پيدا كند چرا كه همين 
حاالهم ميزان عرضه و تقاضای ارز با هم تناسب نداردو ميزان مصارف 
ارزي كشور، 15ميليارد دالر بيش از منابع ارزي است و همين موضوع 
كشش قيمت را برای رشد بيشتر كرده است. در چنين شرايطی به نظر 
مي رسد تأثير عوامل اقتصادی بر قيمت دالر، بيشتر از عوامل سياسی 
بوده و اين موضوع منجر به افزايش دوباره قيمت دالر شــده اســت؛ 
به طوري كه در مبادالت ديروز بار ديگر قيمت هر دالر آمريكا در بازار 
آزاد افزايش يافت و تا لحظه تنظيم اين گزارش به 27هزارو 700تومان 
رسيد. ديروز بعد از ظهر حتي قيمت هر دالر آمريكا تا محدوده 27هزارو 
850تومان هم پيشروی كرد. صرافی بانك ملی هم به عنوان كارگزار 
اجرايی بانك مركزی قيمت هر دالر آمريكا را 2300تومان گران تر كرد 

و قيمت فروش را به 27هزارو 103تومان رساند.

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17ديروز- ارقام به ريال
درصد تغييرمقدار تغييرقيمتنوع ارز

271،03023،0409.29دالر
320،52027،5209.39يورو

376،56014،0703.88پوند انگليس
78،5303،0404.03درهم امارات

33،8701،0903.33لير تركيه
313،2008،4002.76فرانك سوئيس

43،140500.12يوان چين
218،6705،0802.38دالر كانادا

207،7604،5202.22دالر استراليا

تداوم نزول بورس
روند نزولي بورس در مبادالت ديروز همچنان 
ادامه يافت و شاخص كل بورس تهران دوباره با 
3225واحد كاهش مواجه شد. از ابتداي هفته 
و به دنبال مشخص شدن نتايج شمارش آرا در 
انتخابات آمريكا و پيروزي جو بايدن، بيش از 343هزار ميليارد تومان 

از ارزش كل بازار سهام كاسته شده است.
به گزارش همشهري، روند نزولي بازارسهام كه از ابتداي هفته و بعد از 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا ابعاد تازه تري به خود گرفته است در 
دادو ستد هاي ديروز هم ادامه يافت. اين در حالي است كه چهارشنبه 
هفته قبل كه نتايج اوليه شــمارش آرا در انتخابات آمريكا از پيروزي 
ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آمريكا حكايت داشت شاخص 
كل بورس تهران با صعود مواجه شد. انتخاب جو بايدن اما معادالت را به 
هم ريخت و منجر به افت شاخص هاي بورس شد. استدالل سهامداران 
اين است كه انتخاب جو بايدن منجر به كاهش سطح تنش ها و افت 
قيمت دالر خواهد شد و اين موضوع درآمد شركت هاي صادرات محور 
را در بورس با نزول مواجه خواهد كرد. شاهين چراغي، عضو شوراي 
بورس اماچند روز پيش اين استدالل را به چالش كشيد و اعالم كرد، 
شركت هاي بورس اساسا از قيمت باالي دالر نفعي نمي برند. به گفته او 
اصوال ارز حاصل صادرات شركت ها در سامانه نيما در نيمه نخست سال 
با مبلغي نزديك 17هزار تومان به فروش مي رفت و قيمت باالي دالر 
عمال عايدي ای براي شركت ها نداشت. با وجود اين تحليل ها همچنان 

فشار عرضه و فروش سهام در بورس باال است. 
اين فشــار فروش به ويژه از روز شــنبه و بعد از مشخص شدن نتايج 
انتخابات آمريكا بيشتر هم شده اســت. از ابتداي هفته تاكنون بيش 
از 343هزار ميليارد تومان از ارزش كل ســهام شركت هاي حاضر در 
بورس و فرابورس كاسته شده است. شاخص كل بورس تهران هم در 
اين مدت بيش از 78هزارو600واحد افت كرده است. ديروز هم اين 
روند نزولي ادامه يافت. شاخص كل بورس تهران با 3هزارو 225واحد 
افت به يك ميليون و211هزار واحد رسيد. با اين حال در دادو ستد هاي 
روز گذشته ارزش معامالت نسبت به روز هاي گذشته رشد كرد. جمع 
كل معامالت در بورس و فرابورس به رقم 10هزارو239ميليارد تومان 
رسيد. برخي كارشناسان بر اين باورند كه احتماال روند نزولي شاخص 
بورس به زودي به پايان مي رسد. با اين حال بيم آن وجود دارد با افزايش 
نرخ بهره بانكي شاخص بورس با نزول بيشــتري مواجه شود. از نظر 
تكنيكي در صورت نزول شاخص به زير يك ميليون و200هزار واحد، 

ابعاد اين نزول عميق و طوالني تر خواهد شد.

قيمت سكه كه از ميانه هفته گذشته 
روند كاهشي خود را آغاز كرده بود 
روز جمعــه بــا افزايــش احتمال 
پيروزي بايدن به حوالي 12ميليون 
تومان رسيد و در آستانه ورود به كانال 11ميليون تومان 
قرار گرفت. اعالم رسمي پيروزي دمكرات ها در انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا در ساعات پاياني شامگاه شنبه 
سكه را بعد از ماه ها پرســه در محدوده باالي 14ميليون 
تومان، تا 11ميليون پايين كشيد و تا حوالي ظهر يكشنبه 
در همين كانال نگه داشــت؛ قيمتي كه به گفته محمد 
كشتي آراي، نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران، بايد 

آن را نرخ واقعي سكه دانست.
 با اين حال از حوالي ظهر يكشنبه و به رغم نزول همزمان 
قيمت دالر بازار طال و سكه با شيب ماليمي روند صعودي 
به خود گرفت و تا ساعات پاياني روز اين روند را حفظ كرد؛ 
روندي كه تا پيش از ظهر روز دوشــنبه قيمت سكه را تا 
حوالي 14ميليون تومان هم پيش برد اما پس از آن دوباره 
نرخ ها نزولي شد و تا ســاعت 16عصر سكه تا كف كانال 

13ميليون نشست كرد. كاهش قيمت در بازار سكه و طال 
در حالي بود كه روز دوشــنبه حركت قيمت دالر جهت 
عكس به خود گرفته و صعودي شده بود. قيمت سكه و طال 
ديروز سه شنبه هم با تغييرات بسيار اندكي همراه بود. رفتار 
متناقض و قيمت هاي پرنوسان بازار ارز و سكه در شرايطي 
كه اين دو بازار دست كم در ماه هاي اخير همواره در عرض 
يكديگر حركت كرده اند از ســوي كارشناسان به  عوامل 

مختلفي نسبت داده مي شود. 
رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران در گفت وگو با همشهري 
در عين حال كه رفتار كاهشي و افزايشي بازار طال و سكه 
در 2 روز گذشته را غيرمنطقي ارزيابي كرد، بخشي از افت 
قيمت را ناشي از كاهش در حدود 20دالري انس جهاني 
دانست. ابراهيم محمدولي افزود: ديگر دليل ريزش قيمت 
طال و سكه به تصميمات در حوزه اقتصادي برمي گردد كه 

قدرت كافي را در بازار به نمايش نمي گذارد. 
در اين زمينه بايد شاهد يك ســري رفتارها باشيم و اين 
رفتارها به طور مستمر ادامه يابد تا بازار ثبات خود را پيدا 
كند. به عقيده او افزايش 600هزار توماني قيمت هر مثقال 

محدوده قيمتی برخی از انواع گوشی های آيفون در بازار
محدوده قيمتی- تومان  مدل و مشخصات گوشی اپل

41.000.000  -   48.000.000 iPhone 11 Pro Max 256 GB
41.200.000  -  48.000.000 iPhone 11 Pro 256 GB
28.500.000  -  36.000.000 iPhone 11 128 GB
28.000.000  -  36.000.000 iPhone XS Max 256 GB
23.200.000-23.600.000 iPhone XS 64 GB
22.500.000  -  25.000.000 iPhone X256GB
51.000.000-58.000.000 iPhone 12 Pro 256 GB
12.100.000  -  20.500.000 iPhone 8 Plus 64 GB
13.500.000  -  14.200.000 iPhone 8 64 GB
15.800.000  -  19.300.000 iPhone SE (2020) 128 GB

قيمت فروش بعضی از انواع برنج در بازار تهران
قيمت - تومانمشخصاتنوع برنج

72.300معطر 2.26 كيلويیطارم ممتاز گلستان
10320.000 كيلويی آقاجانيانصدری هاشمی 

10236.800 كيلوگرم دانه بلند محسن 
10240.000 كيلويی جنس طارم ندادم سياه اعال 
10235.000 كيلويیهندی آوازه 

162.000معطر 4.5 كيلويی هاشمی ممتاز گلستان
10320.000كيلويیباسماتی خاطره 

10236.800 كيلويیهندی دانه بلند خاطره 
10225.500 كيلويیهندی 21

36.000يك كيلويیطارم استخوانی گيالن رفتاری

ارز

سوپرماركت

بورس

  سكه و طال

پيش بيني كارشناسان:
بازار سکه براي تغييرات بزرگ بي انگيزه است

طال در كمتر از يك روز، غيرعادي است و نمايشگر رفتار 
غيرمنطقي بازار اســت كه حمايت دولــت مي تواند اين 

رفتارها را منطقي و نظام مند شود. 
سازمان بازار طال و ارز بي نظم و بي سازمان است و اين ناشي 
از خألهايي است كه بازار را دچار نوسان مي كند. محمدولي 
به داللي نيز به عنوان عاملي تأثيرگذار در بازار اشاره كرد 
و افزود: عده اي به دنبال تغيير بازار به نفع خود هســتند 

و درصورت كنترل نشــدن اين شرايط، ســرمايه گذاران 
خرد كه به دنبال ايجاد ارزش افزوده از ســرمايه هاي خود 
هستند، متضرر اصلي بازار هســتند. اين كارشناس بازار 
طال و سكه حركت بازار را در 2 ماه باقيمانده از سال ميالدي 
افزايشي پيش بيني و اضافه كرد: در پايان هر سال تسويه 
حساب هايي صورت مي گيرد كه به صورت ريال، ارز و گاهي 
طالست؛ اين تسويه حساب ها حجمي از افزايش تقاضا را 

به بازار تحميل مي كند كه قيمت را خودبه خود افزايشي 
خواهد كرد، اما تغييرات و اخبار سياســي و فرامنطقه اي 
نيز تأثير خود را بر ارزهاي مختلف و طالي جهاني خواهد 

گذاشت. 
به اعتقاد رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران، دورنماي بازار 
طال و سكه تا پايان 2020و پس از آن تا آغاز سال 1400، 
افزايشي خواهد بود اما در كنار اين، هر احتمال و حركت 
مثبتي كه با پشتوانه قوي مالي از داخل كشور براي مهار 
قيمت ها انجام شود مي تواند بازار طال و سكه را كنترل و از 

هرج و مرج قيمتي جلوگيري كند.
علي خسروشاهي، كارشــناس بازار سرمايه اما با توجه به 
عوامل سنتي تأثيرگذار بر بازار طال و سكه تغييرات بزرگ 
در اين حــوزه را غيرمحتمل دانســت. وي در گفت گو با 
همشــهري گفت: از 2 پارامتر تأثيرگذار بر نرخ طال، انس 
جهاني رو به باال پيش بيني مي شود چراكه انتظار مي رود 
با روي كار آمدن بايدن دالر تضعيف و قيمت انس تقويت 
شود، نرخ ارز هم شيبي كمتر از چيزي كه االن هست يعني 
در حدود 24و 25هزار تومان نخواهد داشت و نهايتا تا 22و 
23هزار تومان مي رسد و اگر بيش از اين هم كاهش داشته 
باشد درنهايت نقطه تعادل آن تا پايان سال چيزي كمتر از 

اين اعداد نخواهد بود. 
به اعتقاد اين كارشــناس، اگر اين دو عامــل را كنار هم 

بگذاريم به اين نتيجه مي رسيم كه انگيزه اي براي كاهش 
قيمت در بازار طال وجود ندارد؛ در عين حال كه انگيزه اي 

براي افزايش هم وجود ندارد. 
خسروشــاهي در تحليل رفتار مردم به عنوان مشتريان 
بازار طال و ديگر بازارهاي مالــي گفت: مردم در نيمه اول 
ســال با گرايش به بازار هاي مختلف مالي به اندازه كافي 
سرگردان و متضرر شدند و احساس سرخوردگي و شكست 
مي كنند و به نظر نمي رسد كاهش يا افزايش تقاضا بتواند 
جهت خاصي به بازار دهد. آنچه در اين ميان اهميت دارد، 
نقش سياســتگذاري دولت در حوزه سياست بين الملل 
و سياســتگذاري بانك مركزي در داخل است كه چگونه 
مي خواهد اين شــرايط را مديريت كند، اين دو عامل در 
ادامه براي جهت دهي به قيمت ها بسيار مؤثر خواهند بود.

 
قيمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت 17ديروز

قيمت)تومان(نوع دارايي
1.230.430طالي 18عيار)گرم(

13.300.000سكه طرح جديد
12.800.000سكه طرح قديم

7.300.000نيم سكه
4.900.000ربع سكه

2.700.000سكه يك گرمي

بازار

قيمت انواع گوشي هاي موبايل متاثر 
از افزايش يا كاهش نــرخ ارز با فراز و 
نشيب همراه است، كاهش نرخ دالر 
تا 24هزار تومان در روزهاي ابتدايي 
هفته جاري موجب افت 300هزار تا 
7ميليون توماني قيمت برخي انواع 
گوشي موبايل شــده، اما طي 2 روز 
گذشته با نزديك شــدن دالر به مرز 
28هزار تومان قيمت اين گوشي ها 

نيز سير صعودي به خود گرفت
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صمد مرفاوي، يكي از چندين عضو كادر فني اســتقالل گفته 
»دوره ما قليان نبود. آن زمان سيگار بود كه خب بعضي بازيكنان 
يواشكي مي كشيدند.« خدمت صمدآقا عرض كنيم سيگار االن 
هم هست و ســراغ داريم بازيكن ليگ برتري را كه روزي يك 
پاكت مي كشد. قليان جاي سيگار را نگرفته، بلكه به عنوان يك 
آپشــن جديد به مجموعه دارايي هاي فوتبال ايران اضافه شده 
اســت! ديگر فرق دوره شــما با اين دوره آن است كه آن زمان 
بازيكنان بعد از باخت از خانه بيرون نمي آمدند، اما االن بازيكن 
گرامي بعد از حذف تيمش در ليگ قهرمانان، جلوي همه براي 
خريدن قليان تزييني خيز برمي دارد و اگر هم كســي مانعش 
شود دعوا راه مي اندازد. بعيد اســت آن روزها كسي سر سيگار 

جنگ راه انداخته باشد!

اماسرسيگاردعوانميكردند

كال در حوزه لژيونرها 2 تا خبر داريم كه مدام تكرار مي شود؛ يكي 
»شكست سنگين ميوندالن با سوشــا مكاني« است و يكي هم 
نيمكت نشيني عليرضا بيرانوند در آنتورپ بلژيك. البته از حق 
نگذريم در مورد بيرو گاهي تغييراتي ايجاد مي شود و نيمكت 
جاي خودش را به سكو مي دهد. با اين حال خبري از بازي كردن 
عليرضا نيست كه نيست. در اين شرايط او گفته: »كاش 2 سال 
زودتر به اروپا مي آمدم.« اگر اين حرف را مهدي طارمي مي زد، 
كامال منطقي بود. او از روز اولي كه پايش را به پرتغال گذاشته 
دارد خبرهاي درست و حسابي خلق مي كند، اما بيرانوند اول بايد 
ثابت كند اصل لژيونر شدنش درست بوده تا بعد برويم سراغ زمان 

آن.  خب زودتر مي رفتي اروپا كه چه كار كني؟ شعبده بازي؟

مثالاالنكهرفتيچهكاركردي؟

آقا قباًل اين نكته را در مورد مجيد نامجو مطلق هم نوشــتيم؛ 
همان زماني كه او در آســيا االهلي را برد و در ايران رسانه ها با 
هانسي فليك، سرمربي بايرن مونيخ مقايسه اش كردند. همان 
زمان نوشــتيم كه بدجور نگران اين افراط و تفريط هستيم و 
بيشتر از همه دل مان براي خود نامجو مي سوزد. سرانجام هم 
اتفاقي كه از آن مي ترسيديم رخ داد و بنده خدا آقا مجيد با يك 
باخت تبديل به ناشي ترين و اشتباهي ترين مربي تاريخ فوتبال 
شــد. حاال عينا همان اتفاق در مورد محمــود فكري دارد رخ 
مي دهد. استقالل او در نخســتين بازي مس رفسنجان را برده 
و بعضي ها از همه  چيز فكــري دارند تعريف مي كنند؛ تركيب و 
تعويض هايش، بهانه نگرفتنش، مصاحبه بعد از بازي اش، انتخاب 

كادرفني اش و حتي لباس هايش. بترس محمود خان، بترس.

نگرانفكريهستيم

نكته بازي

ماجراي حضور رضا قوچان نژاد در تيم هاي ايراني درست 
عين داســتان حضور الكس نوري در ليگ برتر است. آنجا 
مي گردند ببينند كدام نيمكت خالي اســت تا اسم نوري 
را در موردش مطرح كنند، اينجا تيم هاي بدون مهاجم را 
رصد مي كنند و با انتخاب يكي از دانه درشت ها، قوچان نژاد 

را برايش گزينه مي كنند. اسم گوچي تا همين 2 هفته پيش 
در نزديكي هاي باشگاه تراكتور به گوش مي رسيد؛ تيمي 
كه امسال در نقل وانتقاالت خيلي سروصدا نكرد و به همين 
دليل تصور مي شد ممكن است با جذب رضا جبران مافات 
كند، اما همانطور كه همه شايعات مربوط به حضور گوچي 
در ليگ ايران طي سال هاي گذشــته بي نتيجه مانده بود، 
اين بار هم همان اتفاق رخ داد. عليپور مديرعامل تراكتور در 
مورد اينكه چرا اين انتقال عملي نشد گفته بود: »مذاكره اي 
نبوده، فقط پيشنهادي از سمت ما مطرح شده بود اما بعيد 
مي دانم با اين شرايط اين انتقال صورت بگيرد. دليل آن هم 
اين است كه قوچان نژاد شــرايط خوبي در تيمش )زووله 

هلند( دارد و سخت است جدا شود. بعد بايد به بحث مالي 
آن هم فكر كنيم.« اين يعني در باشگاهي كه قراردادهاي 
چند صد هزار دالري با كاپيتان هاي تيم ملي بسته، مسئله 
جذب گوچي از نظر بار مالي قابل تامل است؛ مخصوصا كه 
او نياز به دريافت رضايتنامه هم دارد. با اين اوصاف روشن 
نيست باشگاهي مثل پرســپوليس كه در حفظ بازيكنان 
خودش هــم ناموفق بوده چطور قرار اســت قوچان نژاد را 
جذب كند. به نظر مي رســد اين بار هــم قصه حضور رضا 
در ليگ ايران منتفي خواهد شــد، اما اين شايعه همچنان 
پابرجاست و شايد فردا يك مشتري جديد داخلي براي او 

تراشيدند.

 سفر بخیر سرهنگ

  شايعه اليزال
 بعد از تراكتور، گوچي اين بار گزينه 

پرسپوليس شد

  محمود ياوری، نماد استمرار و ماندگاری در فوتبال ايران 
  در سن ۸۱سالگی درگذشت

فراربازندهها
از زماني كه عليرضا دبير رئيس فدراســيون كشتي شــد مطالبه جامعه كشتي - 
به خصوص  كشتي گيران- برگزاري مسابقات انتخابي تيم ملي در تمام اوزان بود 
كه اين مهم پانزدهم آبان ماه رخ داد. بالفاصله بعد از برگزاري مسابقات انتخابي، 
عليرضا دبير اعالم كرد تمامي نفرات برتر بدون هيچ تغييري راهي مسابقات جهاني 
صربستان مي شوند كه اين مسئله در سال هاي اخير بي سابقه بوده است. اما اتفاق 
عجيبي كه رخ داد، ترك اردو توسط كشتي گيران بازنده  بود. كشتي گيراني كه بايد 
به عنوان حريف تمريني در اردو حضور داشته باشند با شكست در انتخابي تيم ملي 
اردو را ترك كردند تا كادر فني مجبور شود ۱۳كشتي گير جوان را به اردو دعوت 
كند! پرويز هادي، يداهلل محبي، نادر حاج آقانيا، محمدحسين محمديان، ارشك 
محبي و... ازجمله كشتي گيراني هستند كه پس از شكست اردو را ترك كردند و 

اين اقدام آنها تابه حال با سكوت كادر فني و فدراسيون كشتي همراه بوده است.
البته در انتخابي تيم ملي اتفاقاتي ناخوشايندتر از اين هم داشته ايم. زماني كه يك 
كشتي گير شكست مي خورد و مي ديد شانسي براي اول شدن ندارد در كشتي بعد 
روي تشك نمي آمد و عمال دور مسابقات را به هم مي ريخت و يك پيروزي بدون 
زحمت به حريفانش هديه مي داد. موضوعي كه در وزن اول توسط نادر حاج آقانيا 
شــاهدش بوديم؛ قرار بود مســابقات اين وزن به صورت دوره اي برگزار شود. اما 
حاج آقانيا وقتي در دور اول مقابل عليرضا ســرلك شكست خورد بالفاصله سالن 
مســابقات را ترك كرد! حاج آقانيا چندي پيش هم در ماجراي قراردادهاي ليگ 
تخلفي محرز داشت و با 2 تيم قرارداد رســمي امضا كرد ولي با مماشات كميته 
انضباطي تنها تذكر كتبي گرفت. كشتي گيران طي ســاليان اخير هميشه دم از 
برگزاري انتخابي تيم ملي به صورت قانونمند مي زدند ولــي با برگزاري انتخابي 

برخي از آنها حداقل هاي اخالق حرفه اي را رعايت نكردند.

اميرحسين اعظمي| امين قاسمي نژاد كه با تصميم مهدي 
رحمتي ليگ را به عنوان مهاجم آغاز كرده و با زدن 2 گل و 
دادن يك پاس گل، شروعي رؤيايي در ليگ بيستم داشته، 
شنيده مي شود مورد توجه پرسپوليس قرار گرفته است. 
او كه در شهرخودرو شاگرد يحيي گل محمدي بوده، در 
گفت و گو با همشهري مدعي شده رفتنش به پرسپوليس 
دست خودش نيست و باشــگاه شهرخودرو بايد در اين 

خصوص تصميم بگيرد.

   شــروع خوبي در ليگ برتر داشــتيد. 
درخصوص پيروزي برابر ماشين سازي چه صحبتي 

داري؟
ما بازي را خوب شروع كرديم و زود هم به گل رسيديم. البته 
در طول 90 دقيقه فرصت هاي خوبي را هم از دســت داديم و 
مي توانستيم گل هاي بيشتري به حريف بزنيم. هرچند در نيمه 
دوم اشتباهاتي هم داشــتيم و اين باعث شد تا ماشين سازي 
صاحب چند فرصت خوب شــود. خوشحالم كه در نخستين 
بازي يك نتيجه خوب گرفتيم ولي جاي هواداران در ورزشگاه 

خالي بود.
   مقابل ماشــين 2 گل زدي و يك گل هم 
ساختي. فكر مي كردي در نخستين هفته ليگ برتر 
چنين عملكرد درخشاني داشــته باشي و از سوي 
خيلي از ســايت ها به عنوان بهترين بازيكن زمين 

انتخاب شوي؟
من امســال يك خط جلوتر آمده ام. پارسال به عنوان هافبك 
يا وينگر بازي مي كردم ولي امسال با تصميم مهدي رحمتي 
به عنوان مهاجــم نوك بازي مي كنم كه خــودم هم بازي در 
اين پست را دوست دارم. من وقتي به دروازه نزديك تر باشم 
خطرناك تر هستم و خوشــحالم كه در شروع ليگ عملكرد 
خوبي داشتم. البته قبل از بازي هم اين حس را داشتم كه گل 

مي زنم، حتي به يكي از دوستانم گفته بودم كه گل مي زنم و 
اين اتفاق هم رخ داد. اين 2 گل را هم به دخترم تقديم مي كنم 

كه هميشه از او انرژي مي گيرم.
    با اين شــروع رؤيايي به آقاي گلي فكر 

مي كني؟
هر مهاجمي دوست دارد آقاي گل شود. ترجيح مي دهم از حاال 

با اين موضوع ذهنم را درگير نكنم و بازي به بازي جلو بروم.
   بعد از چند سال بازي در ليگ برتر، آيا از 

موقعيت خودت در فوتبال ايران راضي هستي؟
خير، راضي نيستم. سالي كه با مربيگري گل محمدي سهميه 
آســيا گرفتيم، ۱0 گل زدم و 6 پاس گل دادم و مي توانستم به 
تيم ملي دعوت شوم ولي اين اتفاق رخ نداد. آن زمان مربي تيم 
ملي كي روش بود ولي دعوت نشدم. آن زمان تيم ما عالي بازي 
مي كرد و نتايج بسيار خوبي مي گرفتيم ولي حتي يك بازيكن 
هم از شهر خودرو به تيم ملي دعوت نمي شد. به هر حال برخي 

اتفاقات رخ داد تا نتوانم بيشتر از اين خودم را نشان دهم.
   ظاهرا قبل از شروع ليگ پيشنهادهاي 

خيلي خوبي داشتي؟

چند پيشنهاد خيلي خوب داشــتم ولي در نهايت باشگاه و 
آقا مهدي اجازه ندادند جدا شوم.

    با توجه به رشد عجيب دستمزد بازيكنان 
ايراني، اگر از شهر خودرو جدا مي شدي از اين لحاظ 

به نفع تو بود. درست است؟
بله، همينطور است. من اگر با شهرخودرو قرارداد نداشتم براي 
اين فصل قراردادي امضا مي كردم كه از لحاظ مالي خيلي به 

سودم مي شد. به هر حال قسمت نبود جدا شوم.
  حتما مي داني كه رسانه ها خبر از تمايل 
پرسپوليس براي جذب تو داده اند و ظاهرا در ليست 

يحيي گل محمدي هستي.
من هم اين خبر را از طريق رسانه ها متوجه شدم، ولي تا االن 

شخصي با من در اين خصوص صحبت نكرده است.
   دوست داري به پرسپوليس بروي؟

بازي در پرســپوليس براي هر بازيكني افتخار است ولي اين 
موضوع دست من نيست، چون با شهرخودرو قرارداد دارم. بايد 
ديد اگر چنين پيشنهادي به باشگاه برسد، مسئوالن و كادر 

فني چه تصميمي خواهند گرفت.

  فكري ۱0 روز فرصت دارد
محمود فكري كه با وجود مخالفت مديران نساجي و بدون رضايتنامه 
سر از استقالل درآورد، با تصميم كميته انضباطي ۱0 روز فرصت دارد 
تكليف بدهي اش به باشگاه قبلي اش را مشخص كند. در قرارداد فكري 
و نســاجي آمده كه اگر اين مربي به هر دليلي از نساجي جدا شود بايد 
حداقل مبلغ ۳.5ميليارد تومان به اين باشــگاه بپردازد و رضايتنامه 
بگيرد. اين در حالي اســت كه باشــگاه نســاجي در ابتدا درخواست 
7 ميلياردي بابت صادر كردن رضايتنامه فكري به استقالل ارائه داده 
بود! حاال بايد ديد فكري در روزهاي پيش رو به نساجي غرامت مي دهد 

يا اينكه با دوستان سابقش به توافق مي رسد.
  حكم به سود مظاهري؟

استقالل در حالي خودش را آماده هفته دوم ليگ برتر مي كند كه پنجره 
نقل و انتقاالت اين باشگاه هم باز شده است. با اين اتفاق رشيد مظاهري 
ســنگربان اين تيم هم براي ورود به ليست اســتقالل هيچ مشكلي 
نخواهد داشت و از هفته دوم آماده بازي براي تيم آبي مي شود. براساس 
خبرهاي رسيده از فدراسيون فوتبال، پرونده شكايت باشگاه تراكتور از 
رشيد مظاهري تعيين تكليف شده و اين بازيكن مشكلي براي همراهي 
تيم استقالل در ادامه بازي هاي ليگ برتر نخواهد داشت. مظاهري در 
مواجهه با شكايت باشگاه تراكتور مدعي شد براساس بندهاي موجود 
در قرارداد مي توانسته به همكاري خود با باشگاه تراكتور پايان دهد و 
گويي براساس مستندات ارائه شــده از سوي مظاهري، اين ادعا تأييد 
شده است. البته باشگاه تراكتور مي تواند به رأي صادره از سوي كميته 
تعيين وضعيت معترض باشد و شــرايط را براي بررسي مجدد پرونده 
مهيا كند كه اين كار را انجام داده اســت. حاال باشگاه استقالل منتظر 
بازگشت رشيد از بوسني اســت تا قرارداد او را رســمي كند و آماده 

استفاده از او شود.

باز هم داستان شكايت از داوري
بهروز رسائلي| خبر جالب اين است كه: »پرسپوليس از داور بازي با سايپا 
شكايت كرد.« در فوتبال ايران هيچ كار آماتوري متوقف نمي شود، حتي 
اگر يك عمر تكرار شود و بي نتيجه بماند. اين داستان شكايت از داوري 
هم از همان جنس اســت. سال هاســت هر تيمي كه در زمين نتيجه 
نمي گيرد و 2 تا سوت هم به ضررش زده شــده، فورا يك شكايت نامه 
عليه داور تنظيم مي كند و به فدراســيون مي دهد. اين در حالي است 
كه حتي يك هوادار 8 ساله هم مي داند نتيجه مسابقات فوتبال بعد از 
سوت پايان داور تحت هيچ شــرايطي تغيير نمي كند. بنابراين روشن 
نيست چرا باشگاه ها چنين كاري انجام مي دهند. البته ما همه داليل 
عوامگرايانه اش را مي دانيم؛ اينكه فشار بياورند به داوران كه در مسابقات 
بعدي به سود آنها سوت زده شود و اينكه به مردم القا كنند اگر ما نتيجه 
نگرفتيم، به خاطر ضعف فني نبوده است. اين در حالي است كه مثال در 
بازي با سايپا تقريبا هيچ تصميم داوري مهمي به ضرر پرسپوليس گرفته 
نشد و تمام كارشناسان تصميمات اتخاذشده را ازجمله در مورد اخراج 
كمال كاميابي نيا تأييد كردند. با اين شرايط مشخص نيست پرسپوليس 
به چه چيزي اعتراض دارد و معلوم نيست اين قبيل داستان ها چه زماني 
قرار است به پايان برسد. در فوتبال ايران همه به داوري ها اعتراض دارند، 
اما 2 سال پيش كه فدراسيون خواست هر باشگاه 60هزار يورو هزينه 
كند تا ورزشگاه ها به وي اي آر تجهيز شود، اما تقريبا هيچ تيمي قبول 

نكرد. خب طبيعتا شكايت كردن و هوار زدن راحت تر است! 

فوتبال ايران

يادداشت

  قاسمي نژاد: رفتن به   
پرسپوليس دست من نيست

  بهترين بازيكن هفته اول ليگ بيستم كه شنيده مي شود 
  مورد توجه گل محمدي قرار گرفته، مدعي شده بازي

  براي قرمز هاي پايتخت، براي هر بازيكني افتخار است

1  ســرد و بي حركت، مثل مجســمه؛ دســتش را زير 
چانه گذاشــته بود و با قيافه ای مبهوت به اتفاقات ميانه 
ميدان نــگاه می كرد. همزمــان صداي گــزارش عادل 
مي آمد»محمود ياوری همينجور مونده! توی اين هفتاد 
ســالی كه از خدا عمــر گرفته و چهل پنجاه ســالی كه 
توی فوتبال بوده فكر می كنــم هرگز چنين صحنه هايی 
نديده...« فروردين ماه ســال90 بود و من نمی دانم امروز 
بيستم آبان 99، در روز درگذشــت محمود ياوری، چرا 
اولين و روشن ترين تصويری كه از جناب سرهنگ جلوی 
چشــمم می آيد همان تصوير بازی تيمش با پرسپوليس 
است. آن طرف سوشــا و اشپيتيم، ســپهر و سكوبرت و 
ماتيــوس و بقيه، جنگ 72ملت را وســط ميدان آزادی 
راه انداخته بودند اما اين طرف حال مربيان 2 تيم اندازه 
يك آزادی تفاوت داشت. علی دايی با شمايل يك سردار 
جنگی وسط ميدان فرياد می كشــيد، آن وقت سرهنِگ 
قصه ما دست را زير چانه گذاشته، انگشت سبابه را روی 
گونه ها فشــار می داد و تمام عالمت ســوال های دنيا را 

ريخته بود توی چشمانش.
2  محمود ياوری پاييــز۱۳۱8 در اصفهان به دنيا آمد و 
بعد از اينكه همه شــهرهای ايران را چرخيد پاييز۱۳99 
در همان شهر از دنيا رفت. حدود ۱0سال از زندگی پربار 
8۱ساله اش به بازی كردن در تيم های شاهين )سپاهان( 
اصفهان و پاس تهران گذشــت اما آنقدر زود مربی شد و 
آنقدر در اين حرفه تداوم و ماندگاری داشــت كه بيشتر 
با اين بخش از كارنامه حرفه ای اش شــناخته می شــود. 
مربيگری را از سن ۳0سالگی در ذوب آهن آغاز كرد و بعد 
از 2سال به سپاهان رفت تا به مدت 8سال هدايت اين تيم 
را بر عهده بگيرد. بعد از يك دوره كوتاه در برق شــيراز، 
دوباره به سپاهان برگشت و 2ســال ديگر زردپوشان را 
هدايت كرد تا طوالنی ترين دوران حضورش در يك تيم 
را در باشگاهی سپری كرده باشد كه فوتبال را از آنجا آغاز 
كرده بود. از ســال49 تا 9۳ به مدت 44سال در ۱9تيم 
مختلف مربيگری كــرد و 27بار بيــن تيم های مختلف 
جابه جا شد. رزومه مربيگری او از افتخارات ملی هم خالی 
نيســت. او ســال6۳ روي نيمكت تيم ملی نشست و در 
6بازی 6پيروزی كسب كرد تا تيم ملی را به جام ملت های 
۱984 سنگاپور برســاند. اما برای دور نهايی از تيم كنار 
كشــيد و ايران با هدايت ناصر ابراهيمی به مقام چهارم 
رسيد. بعد از اصفهان، دومين شهر محبوبش شيراز بود و 
يكی از جذاب ترين تيم های عمرش را هم در همان شيراز 
ساخت. در 4مقطع روی نيمكت برق شيراز نشست و در 

۳مقطع مختلف نيز هدايت فجرسپاسی را برعهده گرفت 
تا در مجموع 8سال را در شيراز بگذراند و آنجا را به عنوان 
شهر دوم خودش به ثبت برساند. او مجموعا در ۱۱شهر 
مختلف ايران مربيگری كرد و به قول خودش در تمام اين 
شهرها خانه داشت چون آنجا را شهر خودش می دانست.

3  يكی از بهترين تيم هايی كــه در عمر مربيگری اش 
ساخت، برق شيراز بود كه در دهه70 با داريوش يزدانی، 
استواری، مهربان، رنجبران و... نمايش های جذابی در ليگ 
آزادگان داشت. آن روزها برق با صدای سنج و دمام روی 
سكوها و جلوه گری جوانان تكنيكی شهر روی زمين چمن 
می درخشيد و اصفهانی ها حسرت موفقيت مربی لژيونر 
خود را در شــهری غريبه می خوردند. سرهنگ سال ها 
بعد در بوشهر هم خاطرات ماندگاری را رقم زد و شاهين 
بوشــهر يكی از معدود فصل های خوب و خاطره انگيزش 
در ليگ ايران را با هدايت او در ليگ نهم به خاطر می آوَرد. 
جايی كه پيروزی درخشان 4 بر يك مقابل پرسپوليس به 
آيكون آن فصل برای بوشهری ها تبديل شد. در آن روز هم 
حريف سرهنگ روی نيمكت پرسپوليس، علی دايی بود. 
ياوری البته يك برد تاريخی ديگر هم مقابل پرسپوليس 
دارد كه آن هم به دليل ديگری در تاريخ ثبت شده است. 
در فصل 78-77 ليــگ آزادگان وقتی علــی پروين در 
بازگشت دوباره به پرسپوليس ركورد تاريخی ۱4پيروزی 
متوالی را رقم زد، كسی كه بعد از ۱4بازی توانست ترمز 
آن تيم رويايی را بكشد كسی نبود جز همين محمودخان 
ياوری. سرهنگ آن سال مچ علی پروين را خواباند و مقابل 
حريف مغروری كه حتی با نتيجه تســاوی هم غريبه بود 
2 بر يك پيروز شد. كارنامه سرمربيگری محمود ياوری 
با اين خاطره ها و بازی های ماندگار شــكل می گيرد. او 
به عنوان ســرمربی هرگز در فوتبال ايران جامی نبرد اما 
بارها جام داران را شكســت داد و در طول ساليان دراز به 

نماد تداوم و ماندگاری در فوتبال ايران بدل شد.
4  مردی كه هيچ يك از شكســت ها و نامرادی های اين 
فوتبال نتوانسته بودند او را از ميدان به در كنند، باالخره به 
حكم بيماری در 75سالگی از ميادين فوتبال فاصله گرفت. 
سال های آخر عمر سرهنگ به مبارزه با بيماری گذشت و 
جای خالی اش در فوتبال ايران به وضوح احساس می شد. 
او را عالوه بر پيروزی ها و شكست ها، با جديت و صالبت 
خاصش در برخورد با بازيكن های جوان و حاشيه هايشان 
به خاطر خواهيم آورد و با بذله گويی هايی كه هرازگاه از 
دل آن ديسيپلين نظامی بيرون می زد و چهره جذاب تری 
از پيرمرد می ساخت. و البته با دست زير چانه زدن و تماشا 
كردن ميدان جنگ، در روزی كه همه داشــتند تعريف 
جديدی از »بازی جوانمردانه« ارائه می دادند. او همچنان 

دست زير چانه زده و نگاه مان می كرد.

مجتبي هاشمي
روزنامه نگار
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ادامه از 
صفحه 2

اولویت، بازگشت به برجام است نه مذاکره گزارش

 عزم مجمع روحانيون مبارز 
براي ورود به انتخابات1400

ضرورت جلب توجه مردم به اهميت انتخابات رياست جمهوري، 
بازتعريف رابطه نهاد حاكميت و اصالح طلبان و تبيين منســجم 
مجدد تفكر اصالح طلبي 3 گامي هســتند كه مجمع روحانيون 
مبارز درنظر دارد با احياي آنها رداي ورود به انتخابات 1400 را 

بر تن كند.
مجمع روحانيون مبارز كه قريب به اتفاق چهره هاي نامدار و داراي 
رزومه اصالح طلب را در خود جاي داده هسته اصلي و تأثير گذار 
جريان اصالحات است و قريب به 33ســال از اعالم موجوديت و 

اثر گذاري رسمي آن در عرصه سياسي كشور سپري مي شود.
دوشنبه شب گذشــته و در ادامه نشســت هاي مجازي مجمع 
روحانيون مبارز كه هر دو هفته يك بار در اسكايپ برگزار مي شود 
اعضاي شوراي مركزي اين تشــكل و در راس آنها رئيس مجمع 
گرد هم آمدند و موضوعات روز كشــور را محــل بحث و ارزيابي 

قرار دادند.
مهم ترين دستور كار اين نشست چگونگي ورود به انتخابات1400 
بود. براساس گزارشي كه روابط عمومي مجمع روحانيون مبارز 
در اختيار همشهري قرار داده است در اين جلسه كميته منتخب 
مجمع روحانيون مبارز، ويژه انتخابات رياست جمهوري، گزارش 

تفصيلي خود را به شوراي مركزي ارائه كرد.
2هفته پيش شــوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز كميته اي 
را مسئول بررســي و ارزيابي چگونگي ورود به سيزدهمين دوره 
انتخابات رياســت جمهوري كرده بود. كميته اي كه شمار و نام 
اعضاي آن محرمانه است و فعال به صورت درون تشكلي به بررسي 

اين مهم ورود كرده اند.
در همين راستا بود كه در نشست اخير شوراي مركزي اين تشكل، 
كميته انتخابات نقاط مشترك نظرات گروه هاي اصالح طلب كه 
در اختيار كميته قرار داده بودند را در 3 محور ضرورت جلب توجه 
مردم در سراســر كشــور به اهميت انتخابات رياست جمهوري، 
بازتعريف رابطه نهاد حاكميت و اصالح طلبان و تبيين منســجم 

مجدد تفكر اصالح طلبي را به جلسه ارائه دادند.
در ميان 3محور ارائه شده به نظر مي رسد بازتعريف رابطه نهاد 
حاكميت و اصالح طلبان و تبيين مجــدد تفكر اصالح طلبي 
2چالش اصلي اين جريان در انتخابات پيش رو باشــد چراكه 
هم تا حدودي سطح ورود و شعارهاي اين جريان به انتخابات 
را عيان مي كند و هم در بازسازي پشتوانه اجتماعي اصالحات 
به دليل نقدهايي كه در چند ماه اخير به اوج خود رســيد مؤثر 

خواهد بود.
به هر روي مجمع با تقدير از كميســيون انتخابــات بر ادامه كار 
فشرده آنان براي بررسي شرايط برگزاري انتخاباتي كه نمايندگان 
اقشــار مختلف و ســاليق گوناگون بتوانند در آن حضور داشته 

باشند تأكيد كرد.
اعضاي مجمع معتقد هستند انتخاباتي مي تواند موجب مشاركت 
فعال و حضور حداكثري باشد كه برخوردار از آزادي در تراز ملت 
بزرگوار ايران باشد تا در مقايســه با ديگر انتخاباتي كه در ساير 
كشورهاي آزاد دنيا برگزار مي شود مايه افتخار و مباهات جمهوري 
اسالمي شود و هويت نهاد جمهوريت نظام در آن تبلور درخشنده 

داشته باشد.
اعضاي مجمع روحانيون ابــراز اميدواري كردنــد كه انتخابات 
رياســت جمهوري در چنان بســتري از آزادي هاي سياســي و 
اجتماعي برگزار شــود كه برگزيده آنان بتواند به وعده هايي كه 
براي حل مشكالت معيشــتي و اقتصادي و آزادي هاي فردي و 

احياي شعارهاي اوليه انقالب مي دهد عمل كند.
اعضاي مجمع تأكيد داشــتند كه اصالح طلبان وظيفه دارند در 
شرايط سخت فعلي براي برون رفت كشور از سيطره هر آنچه كيان 

آن را تهديد مي كند تالش كنند.
اگر جامعه احساس كند كه شرايط انتخاب آزاد در تراز جمهوري 
اسالمي وجود دارد و نقش مؤثري براي آينده خود مي تواند ايفا 
كند، با حضور حداكثري و با انتخاب فرد شايسته و توانا براي انجام 

وظايف سنگين خود نشاط و انسجام پيدا خواهد كرد.

از انتخابات آمریكا تا كرونا
همچنين در آغاز اين جلســه مروري بر اخبار مختلف سياسي و 
فرهنگي صورت گرفت و سپس انتخابات آمريكا و انعكاس گسترده 

آن در اكثر كشورها و در داخل كشور مورد گفت وگو قرار گرفت.
 همچنين اخبار گســترش روزافزون كرونا و جان باختن روزانه 
صدها نفر از هموطنان عزيز همزمان با مشــكالت طاقت فرساي 
معيشتي بخش اعظم اقشــار مختلف جامعه، ديگر محور بحث و 

تبادل نظر اين تشكل سياسي بود.

ما اگر نمي خواســتيم مذاكره هم بكنيم راه هاي 
ديگري بود كه ترامپ را آرام كنيم تا با آن سرعت 
از برجام خارج نشــود. اما دوره دوم كه از برجام خارج شد من معتقدم 
همان موقع كه رهبري گفتند اگر از برجام خارج شود آن را آتش مي زنيم 
همان موقع بايد خارج مي شديم. اينكه آمريكا تحريم مي كرد و ما برجام 
را اجرا كرديم غلط بود، نتانياهو به ترامپ مي گفت ديدي كه تحريم ها را 
زياد كردي اما ايران دارد برجام را اجرا مي كند. اينها را در گوش ترامپ 
مي گفتند، آن زمان بايد واكنش متناسب و برابر نشان مي داديم. راهكار 
من اين نبود كه يكباره خارج شــويم بلكه من معتقد بودم ان پي تي را 
تعليق مي كرديم، برجام را آتش مي زديم بعد مي گفتيم بياييد راجع به 
توافق جديد حرف بزنيم. منهاي برجام و منهاي ان پي تي امكان نداشت 

آمريكا وارد مذاكره با ما شود اما ما حربه را از او مي گرفتيم.
همين پروســه در دوره بایدن مي تواند رخ دهد. چون 

بایدن هم ممكن است شرط و شروط بگذارد.
من مطمئن نيســتم بايدن براي بازگشــت به برجام شــرط و شروط 
بگذارد، چون تيم بايدن پخته اســت، تيم بولتون هم كارش را بلد بود. 
تفاوت اين اســت دمكرات هايي كه االن داريم عموما طرز تفكر دوره 
اوباما را دارند، در دمكرات ها هم تنــد و هم كند داريم، دمكراتي داريم 
كه معتقد به تغيير رژيم است، دمكرات چپ هم داريم كه ضد نتانياهو 
است، بايدن به سمت راســت دمكرات ها و كامال هريس به سمت چپ 
دمكرات هاست. اوباما به سمت چپ دمكرات ها بود اما معاون خود بايدن 
را كسي گذاشت كه به سمت راســت بود و بايدن هم چون مي داند به 
سمت راست اســت معاونش را از طيفي گذاشت كه سمت چپ است 
تا دو جناح را داشته باشند. من مطمئن نيستم بايدن با شرط و شروط 
بخواهد به برجام برگردد براي اينكه او خوب مي داند و كارشناســانش 
هم حرفه اي هستند و كساني هســتند كه در برجام مذاكره كرده اند و 
مي دانند هر تغييري حتي يك جمله بايد به كنگره برود. االن كه سنا 
دست جمهوريخواهان افتاده، از طرفي بايد به شوراي امنيت سازمان 
ملل برود و قطعنامه 2231 بايد تغيير كند و از ســوي ديگر بايد مورد 
توافق 1+5قرار بگيرد. فكر مي كنم بايدن اين مقدار را مي فهمد و ذهنم 
اين نيست كه بايدن بگويد اين كارها را بكنيد مثل 12شرط پمپئو! تنها 
چيزي كه او غيررسمي توقع خواهد داشــت اين است كه دامنه تنش 
منطقه اي مهار شود يعني اگر در منطقه تنش افزايش يابد كار او براي 

بازگشت به برجام سخت مي شود.
بایدن گفته با سياست هاي عربستان در یمن مخالف 

است و حتي بحث تنبيه را مطرح كرده است.
اعتقاد من اين نيست كه فرصتي براي رابطه با آمريكا ايجاد شده، چون 
مي دانم غيرواقع بينانه اســت. حرف بايد حساب باشد و شانس داشته 
باشد، هيچ شانسي براي رابطه ديپلماتيك بين ايران و آمريكا نمي بينم.

اصال اين حرف ها را نبايد زد و هيچ خاصيتــي هم ندارد، اما چيزي كه 
مطمئنم رهبري ، همين مجلس اصولگرا  ، دولت فعلي و همچنين مردم 
ما مي خواهند اين است كه خصومت كاهش پيدا كند، هيچ كس خواستار 
تحريم و خصومت نيست، به خاطر اين گفتم فرصتي به وجود آمده تا 
روند افزايش خصومت در دوره ترامــپ را معكوس كنيم، همين. بايد 

بازگشت بايدن به برجام را تسهيل كنيم.
در كنــار آن فرصــت بزرگ تــري به وجــود آمــده كــه نمي دانم 
استراتژيســت هاي ايران چقدر به آن فكر مي كننــد. فرصت اول اين 
است كه دمكرات ها خيلي نسبت به عربستان و بن سلمان بدبين شدند 
و تقريبا رابطه دمكرات ها با بن ســلمان قطع شــد. ما مي توانيم كاري 
كنيم كه اين شكاف حفظ شود يا كاري كنيم اين شكاف از بين برود؟! 
در رابطه عربســتان با دمكرات ها و جمهوريخوا هان اين وضعيت هيچ 
وقت سابقه نداشته، تا جايي كه من مي دانم فقط يك نفر از دمكرات ها 
با بن سلمان نشست و برخاست داشت؛ بقيه همه قهر كرده اند. همه بعد 
از قضيه خاشقجي، يمن و بازداشت شاهزاده ها حالشان از عربستان به 
هم خورد و مي گفتند اين ديوانه چه كار مي كند؟ اين پديده اي اســت 
كه قبال نداشــته ايم. رابطه بن ســلمان در دوره ترامپ بي سابقه بود و 
االن دمكرات ها از آن وضعيت عصباني هســتند و رابطه شان شكرآب 
است، شك ندارم به زودي بن ســلمان ميلياردها دالر تدارك مي بيند 
و البي هايش را فعال مي كند تا شــكاف با بايدن را پــر كند. ما چه كار 
مي توانيم بكنيم تا اين اتفاق نيفتد. اگر دمكرات ها مخالف جنگ يمن 
هستند ما هم مخالفيم.  مي خواهيم بن سلمان نزديك شود و بايدن را 
هم در قايق خودش قرار دهد تا جنگ ادامه يابد؟ يا مي خواهيم كاري 
كنيم كه جنگ يمن با آمدن بايدن جمع شــود تا عربستان به سوراخ 

بخزد؟!
فرصت مهم ديگر صهيونيست ها و نتانياهو هستند، دمكرات ها به شدت 
از نتانياهو دلخور هستند چون چرخشي كه جمهوريخوا هان به سمت 
نتانياهو داشــتند و بي محلي اي كه نتانياهو بــه دمكرات ها كرد باعث 
شكرآب شدن روابط شــد. دمكرات ها موافق اين نبودند ترامپ قضيه 
جوالن يا پايتختي بيت المقــدس را اعالم كند چــون ترامپ تئوري 
دمكرات ها يعني تئوري دو دولت را نابود كرد. دمكرات ها از اول حامي 
اســرائيل بوده اند اما دنبال راه حل دو دولتي بودند كه ترامپ، كوشنر، 

بن سلمان و نتانياهو آن را از بين بردند كه صداي فلسطيني ها درآمد.

آيا استراتژيســت هاي ما مي تواننــد كاري بكنند شــكاف نتانياهو و 
دمكرات ها حفظ شود؟ چون يكه تازي اسرائيل در اين 4سال بي سابقه 
بود كه نه فقط جوالن و بيت المقدس كه با كشورهاي خليج فارس هم 
رابطه برقرار كرد و بيخ گوش ما آمد، هر كاري خواســت كرد و اين با 
پشتيباني ترامپ بود! شكاف حفظ مي شود يا بهانه به نتانياهو مي دهيم 

كه شكاف را سريع تر پر كند؟!
اخيراً رهبري گفتند سياست ایران در رابطه با آمریكا 

حساب شده است، تحليل شما چيست؟
من نمي توانم مدعي باشــم سياســت هاي رهبري را خوب مي فهمم 
تشخيصم در حد يك كارشناس است، من روابط 40ساله را نگاه مي كنم 
يك فكت ها و واقعيت هايي وجود دارد كه مي توانيم مرور كنيم. در دوران 
رياست جمهوري حضرت آقا ايران و آمريكا در الهه مذاكرات مستقيم 
درباره مسائل حقوقي و مالي داشتند. معاون نخست وزير ايران و معاون 

وزير خارجه طرفين مذاكره بودند.
دومين واقعه زماني بود كه مك فارلين مي خواست به ايران بيايد. مقام 
عاليرتبه شوراي امنيت ملي آمريكا، امام، رهبري و آقاي هاشمي همه 
در جريان بودند اجازه داده شد بيايد، اينكه چرا ناموفق شد بماند. وقتي 
آقاي هاشمي رئيس جمهور بود آمريكا از ايران براي آزادي گروگان هاي 
غربي در لبنان استمداد كرد كه آن زمان من و آقاي واعظي ماموريت 
داشتيم اين پروژه را مديريت كنيم. در زمان رهبري آقا بود و اگر ايشان 
مخالف بودند انجام نمي شد البته تشــخيص من آن زمان اين بود كه 
تفاوتي بين تفكر آقا و آقاي هاشــمي در اين قضيه وجود داشت؛ آقاي 
هاشمي دنبال معامله بود اما آقا ذهنش روي مسائل انساني بود كه بدون 
پيش شرط باشد. آن زمان حاكميت ايران قبول كرد با ديد انساني به 

معامله كمك كند.
آن زمان مستقيم مذاكره شد؟ درخواست مستقيم بود؟

پيام مي آمد. بعد قرارداد كونوكو را داشتيم كه ايران با آمريكا آن زمان 
قرارداد نفتي يك ميليارد دالري بست كه در زمان رهبري آقا امضا شد.

در دوره آقاي خاتمي ايران و آمريكا در افغانستان مشتركا عليه القاعده 
و طالبان جنگيدند و گفت وگوهاي مستقيمي در سطح كارشناسي و 

مديركل جريان داشت. آن زمان من در شوراي عالي امنيت ملي بودم.
در زمان آقاي احمدي نــژاد چندبار اعالم كرد حاضرم بــا اوباما ديدار 
كنم؟ مگر ايشان نامه ننوشت و تبريك نگفت؟ مگر آزادي كوهنوردان 
آمريكايي در دوران احمدي نــژاد نبود؟ دولت كــه در بخش قضايي 

اختياري ندارد! 
از سويي مذاكرات هســته اي در دوران روحاني شروع نشد، مذاكرات 
مستقيم هسته اي در سطح معاونان شروع شد از طرف ما آقاي خاجي 

بود از طرف آمريكا ويليام برنز. هرچند آخر دوره احمدي نژاد بود 
و گويا آقاي جليلي و احمدي نــژاد هم خيلي راغب نبودند اما 
چون آقاي صالحي به عنوان وزير خارجه از آقا خواســته بود 

موافقت شده بود.
در دوره آقــاي روحاني مذاكــرات از ســطح معاونان به 

سطح وزيران خارجه رســيد اما اصل مذاكرات 
مربوط به قبل بود. من ايــن روند را از زمان 

رياست جمهوري آقا تا برجام مي بينم، آقا 
گفته اند اگر آمريكا به برجام برگردد در 
چارچوب 1+5همان روابط را مي توانيم 
داشــته باشــيم، حتي در مذاكرات 
هسته اي ايشــان يك خال بزرگ تر 
زدند و براي اينكه حسن نيت ايران را 
نشان بدهد گفتند اگر توافقي بشود 
و آمريكا دقيق اجرا كنــد مي توانيم 

درباره ساير موضوعات هم فكر كنيم.
آقا هميشــه موضع ثابتي داشــته كه به 
آمريكا نمي شود اعتماد كرد، آمريكا روحيه 

استكباري دارد، آمريكا دنبال سلطه 
است. از نظر من همه اينها درست 

است، آمريكا واقعا دنبال سلطه 
است و واقعا روحيه استكباري 
دارد، اما اين راجع به ما نيست. 

ببينيد درباره عراق چه مي كنند، 
درباره عربستان، اروپايي ها، روسيه 

و چين چگونه برخورد مي كنند؛ روحيه شان 
اين اســت كه رئيس دنيا هستند. در ايران 
هم قبل از انقالب تجربه كرديم كه آمريكا 
دنبال سلطه است. بي اعتمادي بين ايران 
و آمريكا هم صوري نيست. من يك وقتي 

در دانشگاه جنگ آمريكا با حضور 400افسر 
و ژنرال آمريكايي 20دليــل بي اعتمادي ايران 
به آمريكا از كودتاي 28مرداد تا حمايت از شاه 
و صدام را برشمردم، يكي از ژنرال ها بعد از جلسه 
گفت نخستين بار است مي شــنويم چرا دولت 

ايران نه مي گويد، پس بي اعتمادي بي مبنا نيست. رهبري در شناخت 
آمريكا اشتباه نمي كنند از طرفي مي خواهند به آمريكايي ها بگويند من 
اگر با مذاكرات موافقت كردم مي دانم شما بد قوليد و حقه مي زنيد. فكر 
نكنيد ما ساده ايم، اما ايشان هر جا امكان كاهش تشنج و خصومت بوده 
جلويش را نگرفته است. ايشان يك استراتژي دو پايه دارند، كه درست 
هم مي گويند، چيني ها و اروپايي هــا هم مي گويند، يكجانبه گرايي اي 
كه اروپايي ها از آن به تنگ آمده اند يعني سلطه! مگر غيراز اين است؟ 
رهبري مي گويند آمريكايي ها غيرقابل اعتماد هستند، هيچ كس نبايد 
بگويد آمريكايي ها قابل اعتماد هستند. مگر اروپايي ها به آمريكا اعتماد 

دارند؟ چين به آمريكا اعتماد دارد؟ كانادا دارد؟ 
رهبري المنت ها را مي گويند تا هم مردم هوشيار باشند هم دنيا بداند 
كه ما دست آمريكا را خوانده ايم؛ در عين حال هرجا شانسي براي رفع 
تحريم و كاهش تشنج و برداشتن فشار از دوش مردم پيش بيايد فكر 
مي كنم ايشان راه را نمي بندند و اين مربوط به همه دولت ها بوده است.

حتي فكتي بود كه عمليات انتقام سردار سليماني در 
عين االسد به شكلي اجرا شود كه جنگ نشود.

شما در دو چيز شــك نكنيد؛ رهبري نه جنگ مي خواهند نه تحريم.
عده اي هســتند كه دنبال جنگ و تحريم باشــند امــا اصالح طلبان، 
اعتداليون و اصولگرا ها و شــخص مقام رهبري نه جنگ مي خواهند نه 
تحريم. البته همه اينها تسليم و سلطه هم نمي خواهند، همه ما اينطور 
هستيم، غيرت ايرانيان است، ما ملت مغروري هستيم، امپراتور بوده ايم، 
ما نمي توانيم رفتاري را كه با بحرين و عربستان مي شود قبول كنيم اما 
ايشان به عنوان سكاندار جمهوري اسالمي مراقب هستند تا نه تسليمي 
رخ دهد نه سلطه اي، نه جنگي و بازي بين اين عناصر ساده نيست چون 
طرف شما عادي نيست. آمريكا 60سال در منطقه سلطه داشته و شما 

با انقالب زير آن زده ايد.
از سوي ديگر من به عنوان يك كارشناس نارو زدن هاي آمريكا را لمس 
كرده ام. در قضيه گروگان ها نارو زدند، آقاي ظريف و من دست اندركار 
بوديم، آمريكايي ها 100تا پيام دادند  كه حسن نيت در برابر حسن نيت، 
فرض كنيم رهبري نظرشان اين بود كه كاري به معامله نداريم و از بعد 
انساني كمك كنيم البته بر فرض كه آقاي هاشمي دنبال معامله بود، 
ايشان دنبال اين بود كه اين اتفاق بيفتد مقداري راه بين ايران و آمريكا 
باز شود. همه اينها به كنار، اصل قضيه اين بود كه آمريكايي ها 100پيام 
دادند كه حســن نيت دربرابر حســن نيت اما به محض اينكه مسئله 
گروگان ها حل شــد آمريكايي ها دنبال كار خودشان رفتند و به تعهد 
خود عمل نكردند. برجام هم همين بود، فكر نكنيد آقاي احمدي نژاد 
روي هوا بدون زمينه آن كوهنورد هــاي آمريكايي را آزاد كرد 
آن هم مطمئن باشــيد آمريكايي ها يك وعده اي  داده اند 
مثال پيام داده اند شما يك قدمي برداريد تا ما هم قدمي 
برداريم. روزي كه آقاي احمدي نژاد در سپتامبر 2011به 
نيويورك رفت، كوهنوردان را آزاد كردند و رســما اعالم 
كرد 20درصد را حاضريم متوقف كنيم درصورت تامين 
ميله سوخت رآكتور تهران، ايران اعالم كرد 
اما آمريكا كاري نكرد. حســن نيت نشان 
دادن خوب اســت چــون هرچه ماهيت 
سيستم آمريكا را افشــا كنيد به نفع 
ماســت، برجام يكي از خواصش اين 
بود. همان زمان آقاي عباســي رئيس 
وقت ســازمان انرژي اتمي به هيأت 
آژانس گفت حاضريم 5سال دسترسي 
به شما بدهيم و اجازه دادند غني سازي  
و آب سنگين ما را ببينند. بعد از آزادي 
كوهنوردان و اعالم آمادگي براي توقف 
20درصد چه شد؟ دو قطعنامه شوراي 
امنيت عليه ايران صادر شد. پس اين يك 
واقعيت اســت، رهبري خوب مي بينند و 
درست مي بينند. من هرجا در هر كنفرانسي 
سخنراني مي كنم در هر محفلي حرف مي زنم 
حرف مقام معظم رهبري  را مي زدم كه ايشان 
در مذاكرات هسته اي گفتند آمريكا قابل اعتماد 
نيست و ايشان مخالف بودند اما اجازه دادند تا 
فريبكاري آمريكا به دنيا ثابت شــود و همه به 
من مي گفتند شــما چه رهبر باهوشي داريد. 
اين روند به نظر من ادامه پيــدا خواهد كرد 
مگر اينكه بايدن بيايد يــك كارهايي بكند 
مثل اوباما. اوال اوباما نامــه اي احترام آميز به 
رهبري ايران نوشت كه حق و حقوق ايران را 
مي پذيرم و حاضرم براساس احترام متقابل با ايران تعامل كنم، 
قبال آمريكايي ها از اين كارها نمي كردند. اوباما اسم جمهوري 
اسالمي ايران را آورد، مذاكرات عمان در ســطح مديركل بود تا اينكه 
آمريكايي ها به عمان اطمينان دادند كه به ايران بگوييد غني سازي  را 
قبول مي كنيم. اوباما در سازمان ملل در مقابل سران دنيا اعالم كرد 

دنبال تغيير رژيم نيســتم، گفت من به فتواي رهبري ايران در حرمت 
سالح هسته اي احترام مي گذارم، گفت دنبال مداخله نيستم و دنبال 

احترام هستم، اينها در روساي جمهور قبلي سابقه نداشت.
از نظر شــخصيتي بایدن ایــن امــكان را دارد كه 

ابتكارعمل هایي براي اعتماد سازي  نشان بدهد؟
بله، بايدن شخصيتا شايد مقداري شناختش از اوباما هم بيشتر باشد، 
چون با مقامات ايران نشست و برخاست داشته نه فقط با آقاي ظريف با 
سفرا و مقامات در دوره هاي مختلف ديدار داشته و سابقه كار سياسي اش 
از اوباما بيشتر است اما پيچيدگي دوره بايدن خيلي بيشتر از دوره اوباما 
است. فشار اسرائيل و سعودي هم هست و ضدانقالب ها هيچ وقت چنين 
ميداني پيدا نكردند جوالن بدهند؛ آنهــا در دوره ترامپ جان گرفتند. 
زماني سر و گوش آب مي دادم ببينم منافقين چه غلطي مي كنند كسي 
كه غذا مي برد مي گفت روزي 300غذا براي دفتر آنها در كنار كاخ سفيد 
مي بريم! يعني لشكر ريخته اند آنجا، اينها ول نخواهند كرد. در اين 3 ماه 
باقيمانده دوره ترامپ بايد مراقب بود اين ديوانه اوضاع را بد تر نكند و از 
بهمن ماه تا رياست جمهوري ما بحث مذاكره و رابطه را به سطل آشغال 
بيندازيم و فقط بحث بازگشــت بايدن به برجــام را دنبال كنيم. نكته 
من اين است چون پيچيده اســت بايد تسهيل كرد. اين ساده نيست و 
بايد مراقب بود كار  سخت شود، چه در منطقه چه در مواضع و چه در 
شعارها، اگر 10بار عبارات ركيك درباره آقاي بايدن به كار ببريد همين 
مي شود كه سعودي ها و صهيونيست ها مي روند مي گويند بفرماييد ببين 
چطور به حيثيت شما توهين مي كنند! نبايد بهانه دست البي اعراب و 

صهيونيسم داد و بگذاريم بايدن آرام به برجام برگردد.
مي شود گفت با رفتن ترامپ ســایه جنگ برداشته 

شده است؟
آمريكايي ها هميشه يك سياست داشته اند و آن را  ادامه خواهند داد، 
هميشه مي گويند همه گزينه ها روي ميز است. اوباما مي گفت، بوش، 
كلينتون و ريگان مي گفتند. آقاي بايدن هم اگر فردا گفت تعجب نكنيد. 
سياستشان اســت، مي گويند اسرائيل مســئله اول سياست خارجي 
آمريكاســت، اين را هم همه مي گفتند، توقع تغيير نداشته باشيد، اما 
اينكه نتانياهو به رئيس جمهور آمريكا دستور بدهد اوباما انجام نداد اما 
ترامپ انجام داد و اين فرق ها را بايد ديد. فكر نكنيم سياســت خارجي 

آمريكا با آمدن بايدن تغيير مي كند!
اساسا ایران اولویت بایدن خواهد بود یا به سمت روابط 

با اروپا مي رود؟
اولويت بايدن چيزي است كه ايران هم شــامل آن مي شود. آمريكا در 
دوره ترامپ هنجارشكني كرد و از يونسكو خارج شد، معاهده پاريس 
را به هم زد، قرارداد با چين را به هم زد، چهره اي به دنيا  نشــان داد كه 
اين كشور به يك كشور وحشي تبديل شده و ساختارها را به هم مي زند. 
بايدن استراتژي اش اين است كه اين مسير را برگردد، اگر به كنوانسيون 
پاريس برگردد به همان دليل مي خواهد به برجــام هم برگردد، اينها 
تعهدات بين المللي آمريكا بوده كه ترامپ بر هم زده و برجام يك تعهد 
بين المللي است و در اين قالب بر مي گردد تا به دنيا بگويد ما به تعهدات 
بين المللي احترام مي گذاريم و در اين قالب جزو اولويت ها قرار مي گيرد.
سرنوشــت ترامپ بعد از ریاســت جمهوري اش چه 

مي شود؟
اين تهديد هايي كــه ترامپ مي كرد كه اگر من انتخاب نشــوم جنگ 
شــهري مي شــود اين بخش عمده اش به خاطر ترس از پروند ه هاي 
متعدد است. نيويورك تايمز نوشته 4000پرونده درباره او و خانواده اش 
تشكيل شده، ايشــان فوق العاده نگران اســت كه يكي دو سال بعد از 
رياست جمهوري اش تعداد زيادي از اعضاي خانواده اش به دادگاه بروند 
يا مصونيت خودش لغو شود و شــايد يكي دو عضو خانواده اش زنداني 
شوند. او نگران موجوديت خود و خانواده اش بود كه بحث دادگاه عالي را 

مطرح كرد كه به نظر من راه به جايي نمي برد.
روابط آقاي ظریف با بایدن به شــكلي است كه بتواند 

كمك كند؟
برخي جاها ديدم كه نوشته اند ظريف پيام تبريك بدهد، من معتقدم 
نتيجه عكس خواهد داد، من مخالفم. درباره رابطه ايران و آمريكا درنظر 
داشته باشيد كه از نظر قانون اساسي رهبري تصميم گير هستند، ما تا 
يك اجماع داخلي نداشته باشيم هيچ تصميم يا تغيير مهمي در رابطه 
با آمريكا نمي تواند گرفته شود.  موضوع ديگر اين است كه آقاي ظريف 
به اندازه كافي به خاطر برجام فحش خورده و بدن مجروحي دارد؛ اجازه 
دهيم ريسك نكند تا اين 5ماه تمام شود و به زندگي اش برسد. چون اين 
باعث اختالف داخلي و دعواي سياســي مي شود. باعث مي شود دست 

دولت بعدي بسته شود.
غير رسمي چطور؟

فرقي ندارد، بالفاصله اسرائيلي ها رو مي كنند. آقاي ظريف يك پيغام 
بدهد فردا روزنامه هاي اسرائيلي مي زنند، براي اينكه تنش داخلي براي 
ما ايجاد كنند، اگر شانس مهمي باشــد بايد دنبال اين باشيم تا آمريكا 

به برجام برگردد.
آخرین سؤال؛ تيم سياست خارجي بایدن چگونه است؟ 

ارزیابي شما چيست؟
نيك برنز، ويل برنز، ســوزان رايس و كريس مورفي اينها هستند. دو 
ديپلمات قدر ويليام برنز و ديگري نيك برنز  هســتند؛ اين دو از داخل 
وزارت خارجه هستند، سوزان رايس بيشتر با دولت اوباما بود. در سنا 

هم كريس مورفي و... مطرح هستند.

مداراباامنيتيها
در دوره رياست ابراهيم رئيسي بر قوه 
قضاييه، براي چهارمين بار، گروهي از 

محكومان امنيتي مشمول عفو رهبري شدند

ســخنگوي قوه قضاييه از عفو 157محكــوم امنيتي خبر 
داد. غالمحسين اسماعيلي روز گذشته در نشست خبري 
درباره موافقــت اخير رهبر معظم انقالب با ليســت عفو و 
تخفيف مجازات 3780نفره محكومان به مناسبت والدت 
حضرت محمد)ص( توضيح داد: در اين جمع، 2301 نفر از 
زندانيان آزاد شدند كه در زمره آنها، 157 محكوم امنيتي از 
محكوماني كه اتهامات تبليغ عليه نظام، اجتماع و تباني، 
شركت در اغتشاشات ســال هاي 1398، 1397، 1396 و 
سال هاي قبل از آن داشتند، به عنوان يك اقدام ويژه مورد 
عفو قرار گرفتند و همچنين در اين جمع به مناسبت هفته 
وحدت، 16 نفر از اتباع كشور هاي اسالمي مورد عفو مقام 
عظماي واليت واقع شــدند. وي گفــت: در 18 ماهه اخير 
و در دوره تحول، تا امروز فقط در حــوزه زندانيان، حدود 
40 هزار نفر از زندانيان مشمول عفو قرار گرفته اند كه نيمي 
از آنها از زندان آزاد شــده و نيمي ديگــر كاهش مجازات 

حبس داشته اند.
نكته قابل توجه درباره عفو و تخفيف مجازات محكومان در 
دوره 18ماهه رياست ســيدابراهيم رئيسي بر قوه قضاييه، 
حضور محكومان امنيتي در ليست هاي عفو رهبري است. 

محكومان عفو شــده، گروهي از دانشــجويان، تعدادي از 
اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه، كارگران هفت تپه و تعدادي 
از بازداشت شدگان روز كارگر را شامل مي شود. اين در حالي 
است كه در دوره هاي گذشته، محكومان امنيتي مستثني از 
عفو بودند و اساسا سهمي در ليست هاي پيشنهادي روساي 
قوه قضاييه نداشــتند. اين چهارمين بار است كه در دوره 
رئيسي، محكومان امنيتي مشمول عفو رهبري مي شوند. 
زندانيان امنيتي براي نخستين بار در آبان ماه سال گذشته، 
به مناسبت ميالد پيامبر اكرم)ص( از سهميه ليست عفوهاي 
پيشنهادي برخوردار شدند. ســخنگوي قوه قضاييه، عفو 
محكومان امنيتــي را نتيجه »تدبير خاص رياســت قوه 
قضاييه« دانسته بود كه برخالف بسياري از عفوهاي ديگر 

مستثني مي شدند.
پيش از اين، به مناسبت عيد فطر امسال و نيز عيد نوروز 99 
تعداد قابل توجهي از محكومان سياسي و امنيتي مشمول 
عفو ساالنه رهبري شدند. در عيد فطر گذشته، بيش از نيمي 
از محكومان امنيتي مشمول عفو مقام معظم رهبري قرار 
گرفتند و از زندان آزاد شدند. عفو محكومان امنيتي پس از 
آن صورت گرفت كه قوه قضاييه بخشــنامه اي را تصويب 
كرد كه براســاس آن، جرائم امنيتي تا 5سال مشروط به 
اينكه محكومان يك سوم از حبس خود را گذرانده باشند، 
مشمول عفو رهبري مي شوند. در جريان اعطاي مرخصي  به 
زندانيان براي پيشگيري از شيوع كرونا نيز زندانيان سياسي 
و امنيتي مورد توجه مسئوالن قضايي قرار گرفتند و اغلب 
زندانيان سياسي و امنيتي اوين در دوره پس از شيوع كرونا 
در كشور به مرخصي اعزام شدند و مرخصي تعدادي از آنها 

نيز به آزادي آنها پيوند خورد و ديگر به زندان بازنگشتند.

سومين دادگاه سياسي آذرماه برگزار مي شود
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهري 
دربــاره برنامه دســتگاه قضايي بــراي تــداوم برگزاري 
دادگاه هاي سياسي  و آراي صادره براي متهمان دادگاه هاي 
سياســي كه تاكنون برگزار شده اســت، گفت: با صدور 
بخشنامه رياست قوه قضاييه در مورد رسيدگي به جرائم 
سياسي، امر تفكيك و جداسازي اتهامات سياسي از ساير 
اتهامات عمومي و امنيتي در دستور كار قرار گرفته است. 
تاكنون پرونده هايي به دادگاه جرائم سياسي ارجاع شده 
و در 2موردي كه اشاره كرديد، رســيدگي و حكم صادر 

شده است. 
وي افــزود: در آذر ماه هــم دادگاه ديگــري در اين حوزه 
برگزار خواهد شــد و از اين به بعد هرچه كيفرخواست در 
رابطه با اين قبيل از جرائم از ناحيه دادسراي تهران براي 
دادگاه هاي جرائم سياسي صادر شود، در دادگاه هاي جرائم 

سياسي و با حضور هيأت منصفه برگزار مي شود.
در راســتاي اجراي قانون جرم سياسي مصوب 1395، 
نخســتين پرونده جرائم سياســي در تاريخ جمهوري 
اســالمي ايران 20 مهرماه با حضور هيأت منصفه جرائم 
مطبوعاتي و سياســي برگزار شــد كه عليرضا زاكاني 
به عنوان متهم جرم سياسي با شكايت وزارت اطالعات 
مبني بر اتهام نشــر اكاذيب در دادگاه حضور داشــت. 
هيأت منصفه پس از رأي گيري به اتفاق آرا متهم را مجرم 
ندانست. در دومين پرونده جرم سياسي هم27مهرماه، 
نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل دادگستري به عنوان 
متهم محاكمه و با رأي هيأت منصفه مجرم و مســتحق 

تخفيف شناخته شد.
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پيگيري براي امهال وام زلزله زدگان 
 استاندار كرمانشاه با بيان اينكه در زلزله سال 96در مجموع 1۵هزار ميليارد تومان به زيرساخت هاي استان 
خسارت وارد شده است به همشهري مي گويد: »مردم سرپل ذهاب را تنها نخواهيم گذاشت و تا حل همه 

مشكالت در كنارشان هستيم.«
هوشنگ بازوند با بيان اينكه امهال وام هاي مناطق زلزله زده در دستور كار است، مي افزايد: »۸1مستأجر 
واحدهاي تخريبي ناشي از زلزله در سرپل ذهاب در كانكس اسكان موقت به سرمي برند. در مجموع طبق 
فهرست اعالم شده از محل طرح اقدام مسكن ملي با شناسايي و تامين ۲۵0 قطعه زمين دولتي مشكل 

مستأجران رفع خواهد شد و اين افراد نيز خانه دار مي شوند.«
وي با بيان اينكه كار ساخت واحدهاي مسكوني پايان يافته و فقط 1۵00واحد مسكوني باقي مانده است، 
می گويد: »واحدهاي باقيمانده به دليل گراني مصالح تكميل نشده اند. تامين تسهيالت منوط به مجوز بانك 
مركزي براي رفع محدوديت هاست تا بتوانيم به هر واحد 1۵0 ميليون ريال تسهيالت مكمل پرداخت كنيم.«

ث
مك

   3سال گذشت؛ 3سال از روزي كه 
زلزله 7/3ريشتري ازگله در ساعت گزارش

21:48دقيقه يكشنبه 21آبان سال 
96در چشم برهم زدني همه  چيز را زير و رو كرد. 
1095روز از آن شــب تلــخ و هولنــاك كه قلب  
621نفر براي هميشه از حركت ايستاد، گذشت. 
كانون اين زلزله ويرانگر، شهر ازگله )بين شهرهاي 
قصرشــيرين و ســرپل ذهاب( بود، اما لرزه بر تن 
شهرهاي ديگر هم افتاد؛ سرپل ذهاب، اسالم آباد 
غرب، كرند، قصر شيرين، جوانرود، ثالث باباجاني 
و صحنه در اين زلزله تلفات دادند، اما سرپل ذهاب 
بيشترين تعداد جان باختگان و زخمي و همچنين 
بيشترين خرابي را داشت؛ به طوري كه در مسكن 
مهر اين شهرستان حتي يك واحد سالم بر جاي 
نماند.  آمار خرابي ها 12هزار و 500واحد مسكوني 
روستايي و 7هزار و 500واحد مسكوني شهري بود 
كه اغلب آنها در شهرســتان ســرپل ذهاب قرار 
داشت. حاال بازسازي اغلب شهرها به پايان رسيده، 

اما در سرپل ذهاب اوضاع كمي فرق مي كند.

امروز، شهر امن و امان است 
از كرمانشاه تا سرپل ذهاب 2ساعت راه است. در 

ظهر پاييزي يكي از روزهاي آبــان، بعد از گردنه 
چهارزبر و تنگــه مرصاد در اســالم آباد غرب و با 
عبــور از داالهو بــه گردنه پاتــاق، نزديكي هاي 
سرپل ذهاب مي رسيم؛ شهري كه در زلزله 3سال 
پيش بيشترين خسارت جاني و مالي را ديد. جاده 
سرپل ذهاب خلوت است و شــباهتي به روزهاي 
شلوغ و پرازدحام بعد از زلزله ندارد. 3سال پيش 
در چنين روزهايي مردم ايران براي ياري رساندن 
به هموطنان زيرآوار مانده و زلزله زده در اين مسير 

حماسه آفريدند.
 در همين گردنه پاتاق بود كــه ترافيك  چند ده 
كيلومتري كمك هاي مردمي بــه آوارگان زلزله 
شــكل گرفت و حتي برخي رسانه ها 40 كيلومتر 
ترافيك عشق و محبت را در اين مسير ثبت كردند. 
باالخره به سرپل ذهاب مي رسيم. اثري از كانكس، 
چادر و كپرها نيست. شهر ساكت و آرام است. در 
بوستان ورودي، وســط بلوار و دوطرف جاده هم 
ديگر اثري از افراد زلزله زده و زار و زندگي شــان 
نيست. شهر، شــكل و شــمايل ديگري به خود 
گرفته. بلوار راه كربال را تا انتها مي رويم؛ جايي كه 
مجتمع هاي مسكن مهر قرار گرفته. از 24 بلوك 
مسكن مهر شهيدشــيرودي بيش از 20 بلوك به 
مرحله پاياني رسيده و مردم در آن ساكن شده اند. 
از پنجره و بالكن واحدها مي شود فهميد كه خالي از 
سكنه نيستند. اينجا ديگر خبري از ويراني نيست. 

كوچه ها تميز و مرتب شــده اند. ساختمان هاي 
مســكوني در چند طبقه تكميل و برخي تا نيمه 
رســيده اند. نماي اغلب منازل سنگ كاري شده 
است. آثار گچ و ســيمان ساخت وساز و تعميرات 
روي زمين در كوچه ها ديده مي شــود، اما شيوع 
كرونا و تعطيلي، ســكوت خاصي بر شــهر حاكم 

كرده است.

حذف اجباري كانكس ها 
3ســال مي گذرد، مردم ســرپل ذهاب هنوز هم 
عزادارند و چهره غم از ســيماي حزن آلودشــان 
هويداست. به ابتداي شهر برمي گرديم. در كوچه 
شــاهد 5 ســاختمان ها در چند طبقه ســاخته 
شده اند. البته برخي هم در مرحله اسكلت سازي 
و آجركاري هستند. يكي از ساكنان اين منطقه از 
پشت پرده آرامش شهر مي گويد: »بخشی از اهالي 
منطقه به دليل تورم و گراني هنوز موفق به تكميل 
منازل شان نشــده اند. كانكس هايشان را به داخل 
منازل شــان انتقال داده اند، اما هنوز در كانكس و 

چادر زندگي مي كنند.« 
رضايي به همشهري توضيح مي دهد كه با استفاده 
از وام هاي دولتي تازه توانســته است تعمير خانه 
3طبقــه اش را تكميل كند و دليــل اين تأخير را 
گراني مصالح مي داند. يكي ديگر از شــهروندان 
سرپل ذهابي كه پس از گذشت 3ســال از زلزله 
هنوز عزادار همســر و 2فرزندش است، مي گويد: 
»تمام زندگي  ام در چند ثانيه با خاك يكسان شد. 
زن و 2فرزندم زير آوار جان دادند. چطور مي توانم 
آن لحظه هاي تلخ و سخت را فراموش كنم؟ هنوز 
هر شب كابوس زلزله را مي بينم.« عمران 38 سال 
دارد، اما غم، او را سال ها پير كرده است. او بخشی از 
آرامش شهر را ظاهري مي داند و توضيح مي دهد: 
»حدود 100خانوار در اين شهر نتوانستند از عهده 
مخارج سنگين اجاره و مستأجري برايند و به ناچار، 
كانكس هايشان را به حاشيه شهر يا به روستاها و 
حواشي منتقل كردند؛ حتي عده اي در انباري يا 
پايلوت خانه ها زندگي مي كنند يا اين مكان ها را 

اجاره  كرده اند.

 در ماه هاي ابتدايي برخي سازمان ها و نهادها در 
بازسازي بسيار فعال بودند. اما بعدها كه كارها را 
تحويل مســئوالن منطقه دادند، روند كار كند و 
بعد از مدتي متوقف شد. كسي هم دلسوزي نكرد 
و كارها روي زمين ماند. مــردم ماندند با وام هاي 
سنگين، دست خالي و تورم و گراني هر روزه؛ حتي 

عده اي در خرج روزانه شان هم ماندند.
 

محله هاي كانكس نشين در دل شهر  
از مردم سراغ محله هايي كه هنوز كانكس نشين 
دارد را مي گيرم. يكي از شهروندان كه خود هنوز 
كانكس نشين است به همشهري مي گويد: » پشت 
فروشگاه شــهرداري، خيابان آموزش و پرورش، 
محله زعفران كوييك پاونار، اطراف مســكن مهر 
و خيابــان فرهنگيان از مناطقي اســت كه مردم 
به ويژه مستأجران، كانكس هايشان را در آنجا برپا 
كرده اند.«  او با تأكيد بر اينكه مستأجران بيشترين 
آســيب را در انتقال اجباري كانكس ها ديده اند، 
مي افزايــد:  »در روزهاي ابتدايي مســتأجران را 
دلخوش به اختصاص زمين كردند، اما اين وعده 
عملي نشد؛ براي مثال، خود من، اندك پس اندازي 
كه براي رهن و اجاره داشتم را خرج كردم. بسياری 
از مستأجران شرايط من را دارند. فعال در پايلوت 

يك خانه زندگي مي كنم.«
براي پيدا كردن كانكس نشين ها اطراف مسكن مهر 
شهيدشيرودي مي رويم. با پرس وجو باالخره چند 
خانواده كانكس نشــين را پيدا مي كنيم. خانواده 
دشــتي در پايلوت يــك ســاختمان چندطبقه 
نيمه كاره مستقر شده اند. آنها يك خانواده 3نفره 

هستند . آقاي دشتي كه از مســتأجران زلزله زده 
اســت، مي گويد: »يك گروه در ســرپل ذهاب با 
حمايت چندنفر ديگر قيمــت ملك و اجاره را باال 
و پايين مي كنند و كسي هم جلودارشان نيست. 
يكي ديگر از مشــكالت مردم امهال وام است. هر 
روز پيامك آن براي شهروندان زلزله زده مي آيد.« 

درخواست امهال وام از سوي مستأجران
پيامك پرداخت بدهي بالي جان زلزله زدگان شده 
است. ياسر30ســاله با بيان اينكه اين پيامك ها 
شامل پرداخت بدهي وام، ميزان ديركرد و تهديد 
به پيگيري قضايي هر روز براي مستأجران ارسال 
مي شود، مي گويد: »مسئوالن اگر وام ها را امهال 
نمي كنند، حداقل كاري كنند جرايم بخشــيده 
شود تا مردم بتوانند اصل وام را پس دهند. از مجمع 
نمايندگان درخواست داريم كاري انجام دهند.«  
او به تجربه مشــابه در زلزله بم اشــاره مي كند و 
مي افزايد: »چطور وام زلزله زده هاي بم بيشــتر از 
15-10 سال بخشيده شد، اما در كرمانشاه بعد از 

3سال مي خواهند   بالفاصله وام را پس بگيرند؟«

  
سرپل ذهاب نونوار شــده ، اما مشكالت اقتصادی 
دردي روي دردهــاي مــردم گذاشــته. مــردم 
سروســامان گرفته اند، اما فشــار براي پرداخت 
بدهي  و غم نبود عزيزان هنوز پابرجاست. ساعت 6 
غروب است. راه بازگشت را در پيش مي گيريم، اما 
سرپل ذهاب و مردمان صبور و رنجديده همان جا 

مي مانند، به اميدي...

گزارش ميدانی همشهری از بازسازی سرپل ذهاب 3 سال بعد از لزله

سرپل ذهاب كه در زلزله كرمانشاه بيشترين آسيب را ديد بازسازی شده است، ولی در حاشيه های 
شهر هنوز خانواده هايی در كانكس زندگی می كنند

اين مردم هنوز كابوس زلزله مي بينند

فرحناز چراغي 
كرمانشاه-خبرنگار

روزنه

بازسازي ها در كرمانشاه ادامه دارد
زمين لــرزه 7/3ريشــتري كرمانشــاه، 10 شهرســتان و 
1930روستاي استان را تحت تأثير قرار داد. در اين زلزله عالوه 
بر فوت 621نفر و زخمي شدن 8600نفر از شهروندان به بيش از 
108 هزار واحد مسكوني شهري و روستايي هم خسارت جزئي 
و كلي وارد شــد. حاال و با گذشت 3ســال از اين زلزله ويرانگر، 
مديركل مديريت بحران اســتانداري كرمانشــاه مي گويد: »از 
ابتداي بازســازي ها 131 هزار و 413 واحد مســكوني، دامي، 
توليدي، كشــاورزي و خدماتي در مناطق زلزله زده كرمانشاه 
ساخته يا مرمت شده است. در مجموع 108 هزار و 733 واحد 
مسكوني در مناطق زلزله زده كرمانشاه بازسازي و مرمت شده اند. 
از اين تعداد 41هزار و 185 واحد بازسازي و 67هزار و 548 واحد 

نيز تعميري بوده  است.« 
جليل بااليي همچنين با بيان اينكه هزار كالس درس در مناطق 
زلزله زده كرمانشــاه با مشــاركت دولت و خيران ساخته شده 
اســت، مي افزايد: »بازسازي ها در بخش روســتايي بيشترين 
حجم را داشــت. در مجموع در استان 120هزار واحد مسكوني 
روستايي داريم و در جريان بازسازي ها 47هزار واحد از اين تعداد 
بازسازي يا مرمت شدند.« به گفته وي، در مدت بازسازي ها در 
شهري مانند ســرپل ذهاب 9623واحد مسكوني از اول ساخته 
شد؛ درحالي كه كل واحدهاي مسكوني اين شهر پيش از زلزله، 
حدود 6200 مورد بود. بااليي با بيان اينكه دولت در مجموع 690 
ميليارد تومان كمك بالعوض و 2890 ميليارد تومان تسهيالت 
به آسيب ديدگان اين حادثه براي بازسازي واحدهاي مسكوني 
پرداخت كرده است، افزود: »بازسازي واحدهاي دامي، توليدي، 
صنفي، صنعتي و خدماتي در مناطق زلزله زده هم شرايط خوبي 
دارد. حدود 22 هزار و 718واحد در زمان زلزله تخريب شده بود 
كه تا امروز 22 هزار و 703 مورد از آنها بازسازي و تحويل داده 

شده و فقط 15 واحد باقي مانده است.«
وي درباره ايجاد اشــتغال در مناطق زلزله زده نيز با بيان اينكه 
طبق آمار ثبت شده در سامانه كارا، حدود 19هزار و 439 فرصت 
شــغلي در مناطق زلزله زده ايجاد، تثبيت يا احيا شــده است، 
ادامه مي دهد: »دولت در كنار بازســازي ها به ايجاد اشتغال در 
اين مناطق هم توجه داشته  اســت.« مديركل مديريت بحران 
كرمانشاه همچنين درباره واحدهاي باقيمانده و بازسازي نشده 
هم توضيح مي دهد: »اغلب واحدهاي باقيمانده به دليل مشكالت 
حقوقي، مالكيتي يــا انحصار وراثت تازه در سال98شــروع به 
ساخت كرده اند. در شرايط فعلي اقتصادي ممكن است كمي در 

بازسازي آنها مشكل داشته باشيم.« 
آن طور كه بااليي توضيــح مي دهد در زمان زلزلــه 18هزار و 
800كانكس براي اسكان اضطراري در اختيار مردم قرار گرفت 
كه بعد از بازسازي بيش از 18هزار و 500كانكس جمع آوري شد 
و كمتر از 230كانكس باقي مانده كه اغلب كاربري غيرمسكوني 

دارند.
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   پشت سر گذاشتن سايوز
در طول اين ماموريت، فضانوردان در كنار 3 فضانورد مأموريت سايوز MS-17 كه چندي پيش به ايستگاه فضايي 
بين المللي رسيده بودند، زندگي و كار خواهند كرد. پس از تعطيلي برنامه شاتل هاي فضايي ناسا، آمريكايي ها 
براي اعزام فضانوردهاي خود به كپسول سايوز روس ها وابسته بودند و براي نخستين بار پس از شاتل است كه 
در ماموريتي عملياتي فضانوردها از خاك آمريكا به ايستگاه فضايي پرتاب مي شوند. اسپيس ايكس قراردادي 
به ارزش 2ميليارد و 600ميليون دالر با ناسا منعقد كرده است تا دست كم 6ماموريت عملياتي را به انجام برساند. 
در عين حال، شركت بوئينگ نيز قرارداد مشابهي را به ارزش 4ميليارد و 200ميليون دالر به امضا رسانده كه اين 

برنامه با استفاده از كپسولي به نام CST-100Starliner تحقق خواهد يافت. 

 حدود 3 مــاه پس از 
بازگشــــت قيمـــت اينترنت

بسته هاي اينترنت موبايل به 
تعرفه هاي سابق خود حاال زمزمه هاي صورت 

گرفته و از ميان گفت وگوهــاي تلويزيوني داليل 
اصلي تالش 2 اپراتور مسلط كشور براي گران باقي 

ماندن بسته هاي اينترنت را نشان مي دهد.
هر چند 2 اپراتور مســلط كشور چند ماه قبل طي 
كاري كه وزير ارتباطــات از آن به نام »تباني« ياد 
كرد بسته هاي اينترنت را به شدت گران كردند اما 
با پيگيري حدود يكماهه وزارت ارتباطات سرانجام 
قيمت اينترنت كاهش پيدا كرد و بســته هاي به 

صرفه و بلند مدت قابل خريداري شدند.
در روزهاي اخير مقام هــاي جناحي خاص اما به 
تالش دولت براي كاهــش قيمت اينترنت موبايل 
اعتراض و انتقاد داشته اند! افراد اين جناح اكنون در 
مصاحبه هاي خود مي گويند كه تالش شد كه به 
نفع پلتفرم هاي خارجي قيمت اينترنت گران شود 
اما دولت قاطع جلوي اين ماجرا ايستاد و نگذاشت.

آنچه از ميان اين كلمات مشــخص مي شود اين 
است كه گران كردن بسته هاي اينترنت در تابستان 
امسال از سوي دو اپراتور اصلي تلفن همراه كشور 
نه به خاطر مسائل مالي بلكه به خاطر تالش براي 
يك فيلترينگ پنهان با سخت كردن دسترسي به 

اينترنت بوده است.
تابستان امســال بســته هاي بلندمدت اينترنت 
موبايل كه اكثرا براي افراد به صرفه هستند از سوي 
2 اپراتور حذف شــد و برخي بسته هاي ديگر هم 
افزايش قيمت 100 درصدي داشــتند. اكنون به 
نظر مي رسد اين گراني براي روانه كردن كاربران 

به پلتفرم هاي داخلي بوده است.
در شــرايط كنوني اقتصادي و تحريم ها كه دست 
مردم هــر روز تنگ تر مي شــود گروهي تصميم 
داشته اند كه به خاطر فشار اقتصاد كنند كه مردم 

قيــد دسترســي 
اينترنــت  بــه 
شــبكه هاي  و 

اجتماعي را بزنند.
از مجموع حدود ۷8 

ميليون كاربــر اينترنت 
پهن باند كشــور 69 ميليون نفر 

كاربر اينترنت موبايل هســتند و واضح اســت 
افزايش ناگهاني و 100 درصــدي قيمت باعث 
مشــكالت بســيار زيادي براي مردم به ويژه در 
دوران شيوع كرونا شــده بود. اين مسئله باعث 
شده بود كه با اينكه زندگي بسياري به اينترنت 
بستگي دارد گروهي مجبور شوند به خاطر گران 
بودن اينترنــت قيد ارتباط با شــبكه جهاني را 

بزنند.
پيش از اين مقام هــاي وزارت ارتباطات هم اعالم 
كرده بودند كه يكي از ادعاهاي اپراتورها براي گران 
كردن ناگهاني و عجيب اينترنت موبايل حمايت از 
توليد محتوا و ترافيك داخلي است. حسين فالح 
جوشقاني، معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اين رابطه 

گفته بود: اپراتورها محدوديت در 
استفاده از ترافيك داخلي و خارجي 
را اعمال كرده اند تا با اين كار براي 

خودشان درآمد ايجاد كنند.
رئيس رگوالتوري اظهار كــرد: اينكه 
اپراتورهــا تصور مي كنند بــا گران كردن 
ترافيك بين الملل، مردم به ســمت اســتفاده از 
ترافيك داخلي مي روند اشــتباه محض است كما 
اينكــه قباًل در مــورد ارزش افــزوده آن را تجربه 

كرده ايم و نتيجه اي هم دربرنداشت.
كارشناســان آگاه به اين حوزه هم در گفت وگو 
با همشهري اين مســئله را تأييد كرده اند. پوريا 
آستركي، كارشناس شــبكه هاي اجتماعي در 
اين رابطه به همشــهري مي گويد: درواقع طي 
شــرايط فعلي فيلترينــگ پلتفرم هاي خارجي 
صورت نمي گيرد اما دسترسي كاربران با گران 
كــردن ترافيــك بين الملل محدود مي شــود. 
حتي پيش از اين بســته هاي تشويقي اپراتورها 
بــراي پلتفرم هاي متعلق به خودشــان ازجمله 
سرويس هاي پخش ويدئو و فيلم نقض بي طرفي 

شبكه بوده است.

جهان استارتاپي

پارلر، رقيب توييتر در دوران پساترامپ
به گفته مديران پارلر، اين اپليكيشن 2ميليون كاربر جديد 

در يك روز داشته است 

بيشــترين دانلود اپليكيشــن 
پارلر)Parler( در آمريكا صورت 
گرفته و به نوعي به عنوان رقيب و 
جايگزين توييتر معرفي شده است. محافظه كاران پس از انتخابات اين 
كشور در اپليكيشني گرد هم آمده اند كه به گفته آن، بنايش بر »آزادي 
بيان« است. به گزارش بي بي سي، اين اتفاق در پي برخورد روزهاي اخير 
توييتر و فيس بوك با گسترش اطالعات نادرســت در مورد انتخابات 
آمريكا رخ داده است. دن بونگينو، مالك اين اپليكيشن مي گويد كه روز 
يكشنبه گذشته اين سرويس »در هر دقيقه از سوي هزاران كاربر« دانلود 
مي شد. با اين حال استقبال ناگهاني از اين اپليكيشن باعث بروز مشكالت 
فني براي كاربران شد و برخي از آنها مشكالت مرتبط با رجيستري و 
كندي اپليكيشن را گزارش كردند. جان ماتز، بنيانگذار پارلر مي گويد 
كه اين اپليكيشن 2ميليون كاربر جديد در يك روز داشته و كاربران فعال 

خود را در آخر هفته)يكشنبه( 4برابر افزايش داده است.

پارلر چيست؟
پارلر كه در سال 2018راه اندازي شد، محبوبيت ويژه اي در ميان طرفداران 
ترامپ و محافظه كاران راستگرا دارد. اين گروه ها بارها توييتر و فيس بوك 
را به سانســور ناعادالنه نظرات خود متهم كرده اند. اين سرويس يكي از 
معدود شبكه هاي اجتماعي نوپا، مانند MeWe يا Gab است كه تالش 
مي كند نظر كاربران ناراضي بزرگ ترين پلتفرم ها را جلب كند. ترامپ از 
جدي ترين منتقدان توييتر بوده است و بسياري از توييت هاي او در دوران 
انتخابات، نمايش داده نشد يا برچسب »گمراه كننده« خورده است. نام اين 
اپليكيشن كه برگرفته از فعل »صحبت كردن« است، عملكردهاي بسيار 
مشابهي با توييتر دارد. مي توان با كامنت به پست ها پاسخ داد، پست ها را 

مشابه ريتوييت »اكو« كرد و به جاي اليك كردن، رأي داد.

عدم بررسي پست ها
اما آيا واقعاً رسانه هاي اجتماعي در برابر جمهوريخواهان مغرضانه عمل 
مي كنند؟  پارلر مي گويد كه ممنوعيت ها و محدوديت ها را به »حداقل 
ممكن« مي رساند و پست ها را بررسي نمي كند. با اين حال، پارلر مانع 
انتشار برخي موارد ازجمله پورنوگرافي، تهديد به خشونت و حمايت 

از تروريسم مي شود.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

 رمزگشايي از تالش براي 
گران شدن اينترنت

پس از هفته ها تأخير، 4فضانــورد در حال آماده 
شــدن بــراي شــركت در نخســتين ماموريت 
 كامــال عملياتي فضاپيماي اســپيس كرو دراگن

)SpaceX Crew Dragon( هســتند؛ يــك 
پروژه تركيبي بين ناســا و اســپيس ايكس ايالن 
ماسك كه فضانوردان براي يك ماموريت 6ماهه به 
ايستگاه فضايي بين المللي منتقل مي شوند. علت 
اين تأخير، آزمايش كامل و مجدد سيســتم هاي 
سخت افزاري عنوان شده اســت. اما بامداد شنبه 
به وقت تهران گام ديگــري در فضانوردي آينده 
برداشته مي شــود و موشــك فالكون9استارتاپ 
اسپيس ايكس، 4فضانورد را با كپسول سرنشين دار 
دراگون كه نام »تاب آوري« را به آن داده اند به فضا 
خواهد برد. اين پرتاب نيز مانند پرتاب آزمايشــي 
قبلي از ســكوي 39A پايگاه كندي انجام خواهد 
شد. اسپيس ايكس، روز ســي ام ماه مه، در پرتاب 
موفقي، فضاپيماي كرو دراگن دمو2را با 2 فضانورد 
به ايستگاه فضايي بين المللي فرستاد و حاال طبق 
برنامه ريزي هاي كرو دراگون »تــاب آوري« قرار 
است، 14نوامبر ســاعت ۷:49بعد از ظهر به وقت 
شرق آمريكا )4:19بامداد شــنبه به وقت تهران( 
مأموريت خود با نــام Crew-1را پس از موفقيت 
در پرتاب آزمايشي نخست اش به ايستگاه فضايي 
بين المللي، آغاز خواهد كرد. ارتفاع كل موشــك 
و فضاپيما، ۷0متر اســت و همه  چيز براي شروع 

مراحل نهايي پرتاب كامال آماده به نظر مي رسد.
طبــق برنامه ريزي هــاي انجام شــده فضاپيما، 
پنجشنبه گذشــته به آشــيانه اي كه در محيط 
جنوبي سكوي 39A ساخته شده بود، رسيده است 
تا به موشك فالكون9متصل شود. اسپيس ايكس 
تصاويري از مراحل اتصــال كرو دراگون جهش به 
فالكون9را منتشر كرده است كه در آن همه چيز 
درحال پيشرفت ديده مي شــود. فضانوردان اين 

پرواز، مايكل هاپكينز، ويكتور گلوور و شانون واكر 
از ناسا و ســوئيچي نوگوچي از آژانس فضانوردي 
ژاپن )JAXA( هستند. مايكل هاپكينز، فرمانده 
اين عمليات درخصوص شــرايط موجــود براي 
آغاز اين ماموريت بزرگ و نويــن مي گويد: »اين 
ماموريت مي تواند الهام بخش باشد. اگر به تعريف 
انعطاف پذيري توجه مي كنيد، درمي يابيد كه اين 
به معناي عملكرد خوب در زمان اســترس يا غلبه 
بر حوادث ناگوار اســت. بنابراين من فكر مي كنم 
همه ما توافق داريم كه ســال2020مطمئنا يك 
سال چالش برانگيز بوده اســت؛ يك همه گيري 
جهاني، مشكالت اقتصادي، ناآرامي هاي داخلي، 
انزوا و باوجود همه اينها، اسپيس ايكس و ناسا خط 
توليد را حفظ كرده و كار ساخت اين وسيله نقليه 
شــگفت انگيز را كه براي رفتن به نخستين پرواز 
خود به ايستگاه فضايي بين المللي آماده مي شود، 

به پايان رسانده اند.«
نوگوچي هم مي گويد: »دوره ســختي بود و مدت 
زيادي منتظر مانديم، اما خدمه در شهر هستند و 
اين هفته ما تنها اتفاق در شهر خواهيم بود. با افتخار 

به فضا مي رويم.« 

شمارش معكوس براي پرتاب جايگزين سايوز
فضاپيماي سرنشين دار دراگن اين بار 4فضانورد را در يك مأموريت كامال عملياتي به ايستگاه 

فضايي بين المللي مي برد تا رقابت فضايي روسيه و آمريكا جدي تر شود 

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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شنيده هاي اخير نشان مي دهد پافشاري 2اپراتور 
 كشور براي گران باقي ماندن بسته هاي 

 اينترنت براي كاهش استفاده
مردم از اينترنت بوده است
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رئيس انجمن داروسازان ايران به همشهري مي گويد اگر 
واكسن كرونا تأييديه هاي جهاني براي توليد انبوه را بگيرد 
در بهترين حالت يك سال زمان مي برد تا به  دست ما برسد

زندگي ســخت با كرونا همچنــان ادامه دارد

خبر موفقيت واكسن كرونا كه شركت داروسازي فايزر 
آمريكا آن را توليد كرده در حالي در جهان دست به دست 
مي شــود كه كرونا مرگبارترين روزها را در بسياري از 

كشورها ازجمله ايران در تقويم هر روزه ثبت مي كند. 
آمار مرگ ومير كرونا در ايران  همچنان باالست و ديروز 
453 هموطن ديگر قرباني كوويد-19شــدند. همزمان 
خبر عملكرد موفقيت آميز واكسني كه شركت فايزر با 
همكاري شركت آلماني بيوان تك كشف و توليد كرده و 
ايمني 90درصدي آن، اميدهاي تازه اي را به وجود آورده 
است. حال پرسش اصلي اين است كه درصورت توليد انبوه 
اين واكسن توزيع آن در جهان چگونه خواهد بود و آيا اين 
واكسن براي همه كشورها ازجمله ايران كه در سال هاي 
اخير دسترسي دشواري براي تامين دارو و ساير تجهيزات 
درماني مرتبط داشته و در نقل و انتقاالت ارزي تحت تأثير 
تحريم هاي آمريكا با محدوديت هاي بي ســابقه مواجه 
شده، به زودي امكان پذير خواهد بود؟ اوايل مهر امسال 
وزارت بهداشت اعالم كرد از طريق امضاي توافقنامه اي 
با اتحاديه بين المللي واكسن قدم هاي مهمي براي پيش 
خريد واكســن احتمالي كرونا برداشته است. آنطور كه 
كيانوش جهانپور، سخنگوي ســازمان غذا و دارو گفته 
اين اتحاديه كه 180كشور جهان نيز در آن عضويت دارند 
تالش مي كند از طريق سازوكارهاي شفاف و مورد تأييد 
سازمان جهاني بهداشت شرايطي را براي توزيع واكسن 
كرونا به صورت عادالنــه و بدون تبعيــض فراهم كند. 
سازمان جهاني بهداشت در هماهنگي با گروهي از ائتالف 
جهاني واكسن سازوكاري را موســوم به كواكس براي 

اطمينان بخشي درمورد توزيع عادالنه تر واكسن كوويد – 
19 ايجاد كرده است. اين سازوكار به جمع آوري وجوهات 
مالي براي تامين واكسن 92 كشور كم درآمد و اقتصادهاي 
ديگر نياز دارد و كشورهاي عضو اين ائتالف كه ايران هم 
جزو آنهاست در اين فرايند مشاركت داشته اند و افزون بر 
اين وزارت بهداشت اعالم كرده كه جزو كشورهايي است 
كه براي پيش خريد واكسن احتمالي هم اقدام كرده است 
اما اين موضوع به معناي اين نيست كه واكسن به زودي 
به دست ايران و حتي ديگر كشورهاي جهان مي رسد و 
درصورت توزيع نيز اينگونه نخواهد بود كه به طور فراگير 
و بين همه افراد جامعه توزيع شود، به همين دليل است 
كه همچنان زندگي با كرونا، محدوديت در رفت وآمدها و 
حضور در مراكز تجمع و ساير مراقبت هاي فردي مانند 
استفاده از ماســك و رعايت فاصله اجتماعي بايد ادامه 
داشته باشد. جليل ســعيدلو، رئيس انجمن داروسازان 
ايران به همشــهري مي گويد هم اكنون تنها خبر توليد 
واكسن فايزر را شنيده ايم و اين خبر در حال بررسي است و 
تا زماني كه سازمان غذا و داروي آمريكا و مراجع بين المللي 
مثل سازمان جهاني بهداشت آن را تأييد نكنند نبايد انتظار 
داشت اين واكسن به عنوان داروي قطعي درمان كرونا به 
مرحله توليد انبوه برسد. به گفته او درصورتي كه اين دارو 
بتواند تأييديه هاي الزم را بگيرد، مراحل توليد واكســن 
ســخت و پيچيده خواهد بود چرا كه در تاريخ بشريت 
هيچ دارويي تا اين اندازه متقاضي مصرف نداشته و هيچ 
شركتي براي تامين اين نياز و توليد انبوه به مقدار تقاضاي 
جهاني داراي زيرساخت و سرمايه گذاري كافي نيست. به 

گفته سعيدلو دست كم بيش از نيمي از جمعيت جهان 
نيازمند استفاده از اين واكسن هستند بنابراين اگر همه 
ظرفيت هاي توليد واكسن در دنيا در خدمت توليد واكسن 
كرونا هم قرار گيرند نمي توان انتظار داشت در مدت زماني 
كمتر از يك سال واكسن به اندازه اي توليد شود كه بتواند 

اين نيازها را تامين  كند.

اولويتهاتعيينكنندهاند
درصورتي كه واكســن در شــركت فايزر به توليد انبوه 
برسد تامين نياز مردم كشور سازنده، كشورهاي همجوار 
و كشــورهايي كه با اياالت متحده آمريكا داراي روابط 
نزديك تري هستند در اولويت قرار مي گيرد و پس از آن 
اين دارو در اختيار كشورهاي ديگر و ازجمله ايران قرار 
مي گيرد. به گفته او وزارت بهداشت بايد زيرساخت هاي 
الزم براي خريد، حمل و توزيع واكسن كرونا را تامين كند 
و اقداماتي هم در اين باره انجام شده است اما »حمل ونقل 
واكسن كرونا به زيرساخت هاي متفاوتي نياز دارد ازجمله 
حمل ونقل هوايي ويژه كه بايد از االن بــه فكر آن بود. 
عالوه بر اين بايد ســازوكار توزيع مناسبي براي واكسن 
كرونا درنظر گرفته شــود به اين معنا كه واكسن ابتدا 
بايد در ميان گروه هاي داراي اولويت مانند كادر درمان، 
سالمندان ، افراد باالي 60سال ، افراد  داراي بيماري هاي 
زمينه اي مانند ديابت، فشار خون و...، زنان باردار و پس از 
آن ساير گروه هاي جامعه پيش بيني كند.« عالوه بر اين 
بحث قيمت دارو، پوشش بيمه اي و توزيع مناسب ميان 
افرادي كه بايد از اين دارو استفاده كنند همزمان با واردات 

دارو بايد به شكل جدي مورد توجه وزارت بهداشت قرار 
گيرد و از االن براي آن برنامه ريزي كنند. او معتقد است با 
انتشار خبر توليد واكسن در آمريكا سطح انتظارات مردم 
براي استفاده فوري از اين واكسن در كشور افزايش پيدا 
خواهد كرد و اين مخاطره آميز است: »مردم نبايد انتظار 
داشته باشــند در زماني زودتر از يك سال آينده شاهد 
واردات واكسن به ايران  باشيم. خوشبختانه چندين گروه 
علمي داخل كشور در حال ساخت واكسن كرونا هستند 
و برخي از آنها توانسته اند به مراحل تست انساني واكسن 
نيز برسند. اميدواريم با نتيجه بخش بودن تحقيقات انجام 
شده و تأييد اثرگذاري واكسن داخلي بر افراد داوطلب 
بتوانيم عالوه بر داشتن نيم نگاهي به واكسن خارجي كرونا 
نسبت به توليد داخلي واكسن كرونا اقدام كنيم.« مسئله 
ديگري كه ايران با آن مواجه خواهد بود تحريم هاست. 
كارشناسان مي گويند انتخابات اخير آمريكا ممكن است 
شرايط دريافت دارو و از آن جمله واكسن كرونا را كه در 
يك سال اخير بسيار طاقت فرســا و پيچيده شده بود و 
پيامدهايش را در واردات بخشي از داروهاي حياتي و حتي 
واكسن آنفلوآنزا نشان داد كمي تسهيل كند اما در اين 
زمينه همچنان نگراني هاي زيادي وجود دارد به ويژه آنكه 
توليد كننده اين دارو يك شركت آمريكايي است. از نگاه 
برخي متخصصان اينكه ايران بتواند واكسن داخلي كرونا 
را بسازد دستاورد دور از انتظاري نيست. رضا آذركيش، 
داروساز كه سال ها در حوزه توليد واكسن فعال بوده است، 
ديروز به سايت خبري الف گفته كه به توليد واكسن ايراني 
كرونا اميدوار است: »كشور ما سال هاست در حوزه توليد 

انواع واكسن، يكي از كشورهاي سرآمد جهان است. اينكه 
عده اي گمان مي كنند كه ايران از توانايي الزم براي توليد 
واكسن كرونا برخوردار نيست، كامال خالف شواهد عيني 
است. تجربه ايران در ساخت واكسن، بسيار طوالني است و 
طي چند دهه اخير، ايران از واردات بسياري از واكسن هاي 
ضروري بي نياز بوده است.« او با اشاره به آخرين اقدامات 
ايران براي توليد واكسن كرونا، يادآور مي شود: »حدود 
12گروه از دانشــمندان ايراني در حال ساخت واكسن 
كرونا هستند. آزمايش واكسن روي مدل انساني هم در 
حال انجام است. دو مؤسسه پاســتور و رازي به همراه 
چندين شركت دانش بنيان در حال تحقيق روي اين طرح 
بزرگ هستند. حتي نخستين نمونه آزمايشي واكسن 
نوتركيب نسل جديد عليه ويروس كرونا نيز در كشورمان 
توليد شده است. نمي توان زمان دقيقي براي توليد واكسن 
ايراني اعالم كرد، زيرا تحقيقات علمي، يك فرايند زمانبر 
و نامشخص است، اما وزارت بهداشــت ابراز اميدواري 
كرده است كه تا ابتداي سال آينده، واكسن ايراني كرونا 
را توليد كند.« در جامعه و شبكه هاي اجتماعي موج نسبتا 
اغراق آميزي درباره كشف واكسن كرونا به راه افتاده است. 
اين موضوع مي تواند اميد زودهنگام به درمان بيماري را در 
جامعه ايجاد كرده و حساسيت آنها براي پيشگيري فردي 
ابتال به كوويد-19را تضعيف كند. واقعيت اين است كه 
واكسيناسيون جامعه اي به وسعت جهاني در برابر بيماري 
مرگبار كرونا بسيار پيچيده تر از آن چيزي است كه بتواند 
در شرايط مرگبار كنوني خيال ما را براي خالصي از كرونا 

دست كم در آينده نزديك آسوده كند.

 فـــاصله ایران
حميدرضابوجاريان تا واکسن کـــرونا

خبرنگار

شــركت آمريكايــي فايزر و 
شركت آلماني بيو ان تك اعالم 
كرده اند كــه آناليز مقدماتي 
داده هــاي اوليــه كارآزمايي 
باليني مرحله ســوم يا نهايي 
واكســن كروناي ساخت آنها 
نشان دهنده تأثيربخشي باالي 
آن حتي بيش از حد انتظار اســت. به گفته اين شركت ها 
اين آناليز نشان داده است كه در گروه افرادي كه دو تزريق 
اين واكسن با فاصله 3هفته  را دريافت كرده اند نسبت به 
افرادي كه دارونما دريافت كرده بودند، احتمال بروز موارد 
عالمت دار كوويد-19 بيش از 90درصد كاهش يافته است. 
اين نتايج بسيار اميدواركننده است، چرا كه دانشمندان 
قبال هشدار داده بودند واكسن هاي در حال بررسي ممكن 
است تأثيربخشــي در حد 60 يا ۷0درصد داشته باشند. 
البته با توجه به اينكه كارآزمايي مرحله سوم هنوز ادامه 
دارد، ممكن است با به دســت آمدن داده هاي بيشتر اين 
ميزان تأثيربخشي تغيير كند. قدم بعدي براي اين واكسن 
براساس دستورالعمل سازمان غذا و داروي آمريكا اين است 
كه نيمي از حدود 44000شركت كننده در اين كارآزمايي 
باليني پس از دست كم 2 ماه از تزريق دومين دوز واكسن 
از لحاظ بي خطر بودن مشــاهده شده باشــند و عارضه 
جانبي خطرناكي در آنها بروز نكرده باشد. در اين هنگام 
است كه شركت فايزر مي تواند از ســازمان غذا و داروي 
آمريكا بخواهد مجوز مصرف اضطراري را براي اين واكسن 
صادر كند. انتظار فايزر اين است كه تا 2هفته ديگر به اين 
مرز برسد. البته هنوز فايزر و بيو ان تك اطالعات مشروح 
كليدي را درباره اين واكسن منتشر نكرده اند، ازجمله اينكه 
آيا اين واكسن مانع از بروز موارد شديد كوويد-19 كه به 
بستري شدن در بيمارستان و مرگ بيماران مي انجامد، هم 
مي شود؟ و نيزاينكه آيا اين واكسن مي تواند مانع از ايجاد 
بيماری به وسيله ناقالن بي عالمت كروناويروس شود؟  نكته 
بعدي اين است كه درحالي كه واكسن فقط چندماهي است 
كه در حال بررسي است، مصونيت ناشي از آن تا چه مدتي 
طول مي كشد؟ براساس بررسي هاي قبلي، عوارض جاني 
اين واكسن در حد درد بدن و تب بوده اند. فايزر مي گويد اين 

عوارض جانبي تقريبا مشابه عوارض 
واكسن هاي معمول در بزرگساالن 

است، هر چند شايد شــدت اين عوارض كمي بيشتر از 
واكسن ها براي ذات الريه باكتريايي يا واكسن آنفلوآنزا باشد.

آيا واكسن كروناي شركت 
فايزر واقعا مؤثر است؟
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داستان خانه سينما
۱۴ دي ماه سال ۱۳۹۰ سيدمحمد حسيني، وزير 
فرهنگ و ارشاد اســامي در حاشيه جلسه هيأت 
دولت از انحال خانه سينما به طور رسمي خبر داد. 
دليل اين انحال نداشتن مدارك الزم و مجوزهاي 
مورد نياز فعاليت خانه ســينما بود. همان زمان، 
محمدمهدي عســگرپور، مديرعامل خانه سينما، 
گفت كه اين موضوع را از طريق ديوان عدالت اداري 
پيگيري مي كند. جمال خنــدان كوچكي، وكيل 
خانه ســينما هم در اين باره گفت: »وزارت ارشاد 
درباره مؤسسات و واحدهاي آموزشي و فرهنگي 
كه بدون مجوز قانوني داير مي شوند استناد كرده و 
بيان كرده خانه سينما تشريفات قانوني مربوط به 
تأسيس مؤسسات فرهنگي و هنري را طي نكرده 
اســت. فعاليت خانه ســينما بدون مجوز قانوني 
نيســت، بلكه با دريافت مجوز قانوني از اداره ثبت 
شــركت هاي قوه قضاييه و انتشــار اين مجوز در 
روزنامه رسمي كشور اســت، لذا اصوالً استناد به 
قانون يادشده درباره خانه سينما مصداق ندارد«. 
اما ماجرا در همين جا خاتمه پيدا نمي كند. محمود 
احمدي نژاد تيرماه ســال ۹۲ در نامــه اي از جواد 
شمقدري مي خواهد دســتور دهد تا خانه سينما 
بازگشايي شود. شمقدري به اين درخواست جواب 

منفي مي دهد. 
در همين روزها هنرمندان جلوي در خانه سينما 
تجمع، اعتراض و ســخنراني و عليرضا داوودنژاد 
خانه را فك پلمب مي كند. با اين حــال، با اصرار 
شمقدري، خانه سينماي۲ شكل مي گيرد. همان 
خانه اي كه يك بار توســط احمد نجفي براي لغو 
اكران فيلمش، درش ِگل گرفته مي شــود. خانه 
سينماي ۲، برخاف خانه سينما، نهادي دولتي بود. 
اين ماجرا شهريور۱۳۹۲ فيصله پيدا مي كند. خانه 
سينما پس از ۲ سال تعطيلي، همزمان با روز ملي 
سينما، با حكم علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد 
اسامي دولت حسن روحاني بازگشايي مي شود. 
اما چــرا چنيــن اتفاق هايي مي افتــد؟ خيلي ها 
معتقدند، همه اين مســائل از دو قطبي شمقدري 
و عسگرپور آغاز مي شــود. به همين دليل شوراي 
مركزي مجمع فيلمسازان ســينماي ايران كه از 
اين درگيري خسته شــده بودند، در آستانه دهه 
۹۰ نامه اي سرگشاده، خطاب به مديرعامل خانه 
سينما و معاون ســينمايي، مي نويسند و خواهان 
تفاهم و تعامل اين دو مي شوند. در اين نامه آمده 
است:»جناب عســگرپور، مديرعامل محترم خانه 
سينما، آقاي شمقدري، معاون محترم سينمايي 
وزير فرهنگ و ارشاد اســامي، دعواي شما بر سر 
چيست؟ قصد فتح كدام قلعه را داريد يا مي خواهيد 
كدام قلعه فتح شده را حفظ كنيد؟ اگر مسئله شما 
پاسداري از سينماي ايران است، بايد بگوييم حال 

سينما خوب نيست«.
اهالي ســينما به خوبــي از داســتان اختافات 
ريشــه دار جواد شمقدري و عســگرپور باخبرند. 

شمقدري در مقام معاون ســينمايي وزير ارشاد و 
از نزديكان رئيس جمهور از قدرتش براي برخورد 
با خانه ســينما اســتفاده كرده بود. هيأت مديره 
هم با هماهنگي هايي در يك نشست خصوصي با 
احمدي نژاد، نظر او را براي بازگشايي خانه سينما 
جلب كرد. شــمقدري بي اعتنا بــه آنها، صنوف 
ســينمايي را مجاب به برگزاري جلسه اي و ايجاد 
خانه سينما ۲كرد. در روزهاي پاياني دولت، دعواي 
ميان شمقدري و عسگرپور به فينال خود نزديك 
شد. چون ديگر شــمقدري بايد با صندلي رياست 
وداع و عسگرپور مجبور به ترك سنگر خانه سينما 

بود.

همه مديران اين سال ها؛ از شمقدري تا انتظامي
بيش از يك دهه زمان طي شــد تا جواد شمقدري، 
منتقد هميشگي سياست هاي سينمايي دولت هاي 
گذشته بر صندلي معاونت سينمايي وزارت ارشاد 
تكيه بزند. او كه عاقه مند بــود در دوره اول دولت 
محمود احمدي نژاد سكان سينماي كشور را دست 
بگيرد، با انتخاب محمدحسين صفارهرندي به عنوان 
وزير، به پست مشــاور هنري رئيس جمهور قناعت 
كرد و در انتظار چهارســاله دوم ماند. در اين دوره، 
شــمقدري با شــعار ريل گذاري مجدد در سينما 
پا به عرصه مديريت گذاشــت، اما بعد از ۴ ســال 
فعاليت سال هاي پرتنشي براي سينما ايجاد كرد. 
پس از او حجت اهلل ايوبي شــهريور ۱۳۹۲ با حكم 
علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسامي به عنوان 
رئيس سازمان سينمايي انتخاب و جايگزين جواد 
شمقدري شــد اما او نيز با امنيت نسبي و با وجود 
اينكه انتصابش را فرج بعد از شــدت مي دانستند، 

با فشارهاي حاكم بر ســينما، نتوانست به درستي 
نقش آفريني كند و در اسفند ۹5با حكم وزير ارشاد 
از سمت خود كنار گذاشته شــد. پس از او نوبت به 
محمدمهدي حيدريان رســيد كه همواره مديري 
بود كه مي توانســت شــرايط را متوازن كند. او از 
زمستان ۱۳۹5 عهده دار رياست سازمان سينمايي 
شــد و در ســخنراني هايش وعده هاي متعددي را 
براي حل و فصل چالش هاي پيش روي ســينماي 
ايران مطرح كرد اما چندان موفق نبود. حيدريان در 
دوره خود، در مواجهه با انبوه چالش هاي اقتصادي 
سينماي ايران كميته اي را براي پيگيري آثار توقيف 
شده تشكيل داد. اما با تصويب و اجراي قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان تغيير كرد. جاي حيدريان 
را حسين انتظامي، معاون مطبوعاتي پيشين وزير 
فرهنگ و ارشاد اســامي گرفت. انتظامي پس از 
حيدريان و ايوبي، سومين رئيس سازمان سينمايي 
در دولت های حســن روحاني اســت؛ مديري كه 
چندماهی  است با مهم ترين چالش موجود، كرونا و 

تعطيلي سينماها مواجه شده است.

سرمايه گذاران تازه وارد 
اوايل دهه ۹۰، كساني وارد گردونه سينما شدند و 
نسبت همه چيز را تغيير دادند. داريوش بابائيان از 
تهيه كنندگان قديمي سينما در گفت وگويي درباره 
معضل تهيه كنندگان تازه وارد در دهه ۹۰مي گويد 
كه فيلم هايي در دهه گذشــته با دســتمزدهاي 
ميليوني ساخته مي شد، يكباره رقم هاي ميلياردي 
پيدا كرد. اين رويه عما فيلمسازان و تهيه كنندگان 
قديمي را به گوشه اي راند. بازگشت سرمايه ممكن 
نبود و پروژه هاي ميلياردي ســال به ســال جاي 

بيشتري در سينما پيدا كردند. همين امر باعث شد 
ارشاد نيز از اين رويه حمايت كرده و اين مسئله را 
به شــكل الگويي مديريت كند؛ اينكه تهيه كننده 
يا كارگردان بايد با يك شــرايط حساب شده فيلم 

بسازد. سرمايه گذار بياورد، مجوز بگيرد!

كرونا، كرونا و باز هم سينما
اسفندماه درحالي كه متقاضيان براي اكران نوروزي 
به شيوه هاي مختلفي قصد داشتند با اكران نوروز 
بازار فيلم هايشان را گرم كنند اما تير غيب آمد و به 
همه برنامه هاي صاحبان فيلم هاي سال ۹8خورد 
تا سرنوشــت درس تازه اي به همه ما دهد. ســوم 
اسفندماه سينماها با شيوع ويروس كرونا تعطيل 
شــدند. اما با ادامه دار شــدن تعطيلي سالن هاي 
سينما، فيلمسازان در جلســاتي با شوراي اكران 
و... تصميم گرفتند آثار خود را به شــكل مجازي 
اكران كنند. ولي باز هــم فيلم هاي زيادي منتظر 
اكران ماند. هرچند ارشاد ماراتن وار، پروانه ساخت 
مي داد. سينماگران معتقدند فيلمسازان با هدف پر 
كردن جشنواره فجر امسال  توليد مي كنند، حال 
آنكه فيلم هاي امسال، روي فيلم هاي سال گذشته 
تلنبار خواهد شد. سؤال اينجاست: اين فيلم ها كجا 
اكران مي شود؟ سرمايه چه كساني نابود مي شود؟ 
با اكران فيلم هاي »شــناي پروانه« و »خوب، بد، 
جلف ۲« و... فيلم هاي اكران كرونا، در بازار كساد 
سينما سوختند. اكران تازه نابود و اكران هاي مانده 
بيات خواهد شــد. هنوز هيچ كس نمي داند، كرونا 
هم با اتمام قرن خواهد رفت يا سينه خيز خود را به 

۱۴۰۰خواهد رساند؟
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تازه نفس ها 
سينماي ايران در دهه ۹۰ با افول نامداران، به نسل جوان دل بست

   سينماي ايران دهه۹۰ را با كوهي 
از جنجال و حاشيه آغاز كرد. سينمايي 
كه در آغاز اين دهه، همچنان تحت تأثير 
رخدادهاي انتهاي دهه8۰ بود. دوقطبي 
سال88 دامن سينماي ايران را هم گرفته بود. ورود مديران ارشاد به داستان خانه سينما 
در نهايت به انحال اين تشكل صنفي انجاميد. ســينماي ايران دوپاره شد؛ گروهي 
سمت ارشاد و گروهي ديگر كه پرتعدادتر و نامدارتر بودند سمت خانه سينما ايستادند. 
تاش براي راه انداختن خانه ســينمايي تازه از سوي جواد شمقدري، به علت بحران 
مشروعيت راه به جايي نبرد. ائتاف مخالفان اصولگراي دولت دهم با سينماگران طيف 
خانه سينما، هم سطح تنش ها را افزايش داد و هم كار شمقدري را سخت تر كرد. مشاور 
هنري رئيس جمهور در دولت نهم كه در دولت دهم معاونت سينمايي را به سازمان 
سينمايي تبديل كرده بود و به دنبال تشكيات و قدرتي افزون تر بود، توانايي دفاع از 
فيلم هايي را كه پروانه نمايش اش را صادر كرده بود، نداشت. شمقدري كه سال88 »به 
رنگ ارغوان« را از محاق بيرون آورد، به فجر  فرستاد و با انبوه سيمرغ ها روانه اكرانش 
كرد، ۲سال بعد نتوانست مقابل موجي كه مخالف اكران »گشت ارشاد« و »خصوصي« 
بود بايستد. داستان تحريم فيلم ها محصول اين دوران است. بدعتي كه حوزه هنري 
گذاشت، فقط به مديريت فرهنگي دولت احمدي نژاد لطمه نزد  و خواسته يا ناخواسته 

سينماي ايران را هدف گرفته بود.
   در اين سال ها هم ريزش مخاطب شدت گرفته بود و هم استناد به آمار فروش 
برخي فيلم ها دشوار شده بود. سال هايي كه دست كم يكي دو فيلم، با بيشترين تيزر 
تلويزيوني رايگان و بيشترين تعداد سالن و پديده اي به نام بليت ارگاني، با صندلي هاي 

اغلب خالي، در صدر جدول گيشه قرار مي گرفتند.
   در آخرين ماه نخستين سال دهه ۹۰، ســينماي ايران برنده جايزه اسكار شد. 
مسيري كه »جدايي نادر از سيمين« از جشــنواره برلين شروع كرده بود در نهايت 
به فتح اسكار ختم شد. سينماي ايران در آشفته ترين روزهايش به افتخاري بزرگ 
رسيده بود و البته نكته اينجا بود كه اين داســتان موفقيتي كاما فردي محسوب 
می شد؛ موفقيتي محصول تاش، توانايي و هوشمندي شخص اصغر فرهادي كه ربط 
چنداني به سينماي ايران نداشت. با اسكار جدايي، تقليد و بازتوليد عناصر و مولفه هاي 
فيلم هاي فرهادي به صورت جدي تري در دستور كار قرار گرفت. سال هايي كه همه 
دوست داشتند مثل فرهادي اسكار بگيرند يا دســت كم جهاني شوند و در نهايت 
اين خود فرهادي بود كه در روزگار و شــرايطي ديگر، دومين اسكارش را هم براي 

»فروشنده« برد.
  تغيير دولت و رفتن احمدي نژاد كه بدنه سينماي ايران هيچ وقت ميانه خوبي با او 
و دولتش نداشت، حكم فرج بعد از شدت را داشت. بازگشايي خانه سينما، ساده ترين 
كاري بود كه دولت روحاني مي توانست انجامش دهد؛ كاري كه البته احمدي نژاد هم 
عاقه مند به انجامش بود ولي هم تنش ميان ارشاد و خانه سينما بسيار شديد بود و 
هم اينكه از مقطعي، طيف خانه سينما عاقه اي به انجام اين كار در دولت دهم نداشت.
  بازگشت به ســينماي دوران اصاحات، رؤيايي بود كه خيلي زود مشخص شد 
رسيدن به آن امكان پذير نيســت؛ البته كه فضا باز شــده بود ولي در طول ساليان 
اتفاق هايي رخ داده بود كه ديگر نمي شد به انتهاي دهه 7۰ بازگشت. ايوبي، شمقدري 
نبود؛ خانه سينما بازگشايي شده بود، ادبيات و نوع رابطه مديران و سينماگران تغيير 
كرده بود و در ابتداي كار همه اميدوار بودند ولي اتفاق هاي نخستين جشنواره فجر 
دولت يازدهم نشان داد با محافظه كاري نمي شود مقابل راديكاليسمي كه در طول 

8سال رشد كرده بود، ايستاد.
 دستاورد دولت يازدهم در حوزه سينما تشــكيل گروه هنر و تجربه بود. مشكل 
اكران فيلم هايي كه خارج از جريان اصلي ساخته مي شدند با ايجاد گلخانه اي به نام 
هنر و تجربه حل شد. اينكه چه كسي اين فيلم ها را مي ديد اهميتي نداشت مهم اضافه 
شدن انبوهي فيلمساز بود كه ميانشان استعدادهايي هم مشاهده مي شد و البته تعداد 
قابل توجهي مدعي كه بعد از اكران در هنر و تجربه، سهم خودشان را طلب مي كردند. 
دستاورد هنر و تجربه را بيشتر بايد در عرصه سينماي مستند جست وجو كرد. جوان ها 
آمده بودند و به لطف تكنولوژي فيلمسازي آسان و به يمن هنر و تجربه اكران هم ساده 
شده بود. مشــكل بحران مخاطب اما همچنان وجود داشت و جز »ماهي و گربه« و 
»پرويز« به ندرت فيلمي از هنر و تجربه ديده شد. گروهي كه ايوبي راه اندازي اش كرد 

و با رفتنش از سازمان سينمايي، به مرور پايه هايش سست شد.
 دهه ۹۰، پايان عصر فيلمســازاني بود كه محصول دوران غيرطبيعي و شرايط 
ملتهب دهه 8۰ بودند. در دهه ۹۰ همانطور كه ده نمكي تمام شد، در جناح مقابل، 
فيلمسازي چون كاهاني هم به كوچه بن بست رسيد. دهه ۹۰، پايان فيلمسازان دهه 
شصتي هم بود كه بدترين فيلم هايشان را در اين دوران ساختند. زمانه عوض شده بود 
و بيشتر نام هاي بزرگ سينماي ايران با فيلم هايشان عاقه مندان خود را نااميد كردند.

  ارتقای سطح تكنيكي و ظهور تكنيســين هاي جوان و خاق، سينماي ايران را 
در رشته هايي چون فيلمبرداري و تدوين به استانداردهاي جهاني نزديك كرد. اين 
روشن ترين نقطه اين سينما در دهه۹۰ بود. دهه گسترش رانت، دهه ورود گسترده 
سرمايه هاي مشكوك و دهه ای كه بخش خصوصي براي ادامه حيات، از تهيه كنندگي 
به مجري طرح شدن رضايت داد تا اسپانسرها تضمين كننده بقا و تداوم و توليد باشند. 
تشكيل كارتل هاي قدرتمند خصوصي، حاكميتي و خصولتي مناسبات توليد و اكران 

را هم عوض كرد.
 متولدان دهه های 6۰ و 7۰ كه به عرصه آمدند سينماي ايران هم پوست انداخت 
و عوض شد. دهه ۹۰ ، دهه محمدحسين مهدويان و سعيد روستايي بود و در انتهاي 
دهه محمد كارت به ميــدان آمد. جوان ها وقتــي تصوير تكراري و افســرده طبقه 
متوسط مضمحل و از هم پاشــيده را ديدند دوربينشان را به خيابان هاي جنوب شهر 
و حاشيه نشين ها بردند. اين ســينما خيلي زود ســتاره هايش را يافت. اگر در عصر 
نوستالژي سازی از دهه 6۰ رضا عطاران ستاره پولساز و بي گفت وگوي اين دهه شد، 
در سينماي جوان هايي كه نوع تازه اي از رئاليسم اجتماعي را تجربه مي كردند، نويد 
محمد زاده چنين جايگاهي يافت. سينماي ايران به تغيير نسل تن داد و تازه نفس ها هم 
در جذب سرمايه و همكاري با تهيه كننده- اسپانسرهاي اين دوران موفق تر عمل كردند 
و با نخستين فيلم هايشان به شهرت و اعتبار رسيدند. دهه ۹۰ دهه فيلم هاي پرسر و 
صداي جوان ها بود. دهه »ماجراي نيمروز« و »ابد و يك روز«. دهه ای كه تماشاگران 
جوان به سينما رفتند، كمدي هاي عطاران را ديدند و به مصائب ما در دهه 6۰ خنديدند.
   در انتهاي اين دهه با آمدن كرونا، گويي به عصر يخبندان رسيده ايم. سينمايي كه 
مناسباتش در اين دهه تغييرات گسترده اي كرده حاال با بحراني مواجه شده كه كل 
جهان درگيرش است. دهه ۹۰ را كه مرور مي كنيم در پس جنجال ها و بازارگرمي ها 
و با وجود ظهور نسل تازه مستعد و خوش قريحه، تعداد فيلم هايي كه واقعا بمانند و 
تصوير دورانشان را بدهند، كمتر از آنچه انتظار مي يابيم. در پايان يك دوران چنين 
اتفاقي شــايد طبيعي باشد. ســينماي ايران با تمام بحران ها و آشفتگي ها و موانع، 
همچنان با سرمايه نيروي انساني اش پيش خواهد رفت. در سرزميني كه »سوختن« 
بيشتر از»پختگي« رخ مي دهد، چشم ها هميشه به در است تا تازه نفس ها از راه برسند 

تا كشتي همچنان به راهش ادامه دهد.

پايان      باز
مشخص نيست پرونده دهه 90سينما، 

با شيوع ويروس كرونا چگونه
 بسته خواهد شد

سينماي ايران در دهه ۹۰چه روزهايي را از سر گذراند؟

سعيد مروتي 
روزنامه نگار
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بازنشستگي 
بزرگان

احتماال شــنيده ايد كه فيلم ها قرار است 
تماشاگران شــان را شــگفت زده كنند و 
اساسا اين يك اصل اســت در پديده اي 
به  نام ســينما؛ از اين منظر دهه۹۰، دهه 
بازنشسته شــدن يك نســل ســينماي 
ماست؛ نســلي كه ديگر با فيلم هايشان 
نمي توانند ما را شگفت زده كنند؛ نسلي 
كه نه به خاطر فيلم هايشان بلكه به دليل 
پسرفت عجيب شان در فيلمسازي، ما را 

حيرت زده مي كنند. 

يك روز و يك 
نيمروز

دونيمه متفاوت
اكران دهه۹۰

 به روايت آمار و ارقام

ديگر ابديتی برای چيزی متصور نيســتم 
و بيشــتر درگير مرگم تــا زندگی. نتيجه 
اينكه خيلی خوب  به خاطر می آورم اولين 
فهرست فيلم های محبوبم را كه در هفته نامه 
سروش جوان نوشتم و منتشر شد. در ميان 
آن اسامی مكتوب شده در  سال ۱۳8۱ هنوز 
هم چندتايی را بسيار دوست می دارم و البته 
چندتايی هم به كل با احواالت اين روزهايم 
غريبه است. گاهی باور نمی كنم كه آن متن 
و انتخاب ها كار من باشد اما اطمينان دارم 
كه اين من هستم، من كه بی خيال نام هاي 
پرآوازه و فيلم های درخشــان در دهه ۹۰ 
روی دوسه فيلم مجادله می كنم و خيلی 
راحت با فرمول قديمی اما معتبر  خودم آنها 

را مقبول يا نامقبول می دانم. 

ســينما در دهه۹۰ دو نيمه كاما متفاوت 
دارد. ابتداي اين دهه قهر مخاطب با سينما 
بيش از هميشه خود را نشان مي دهد و تعداد 
سالن هاي نمايش كمتر از هميشه است اما 
با تغيير دولت، همپاي افزايش مخاطبان 
سينما كه تقريبا ۳برابر مي شــود، تعداد 
سالن هاي ســينما نيز صددرصد افزايش 
مي يابد. در نيمه اول ساخته هاي ده نمكي 
همچنان پرمخاطب ترين بود اما در نيمه دوم 
كمدي هايي فروختند كه نسبت چنداني با 

كمدي هاي ده نمكي نداشتند. 

تيتر يك
نگار حسينخاني 

روزنامه نگار

    براي بخشــي از اهالي سينما، شايد دهه 90، 
دهه ساخت وساز پرديس هاي سينمايي باشد يا 
دهه ظهور فيلمسازان جوان، تازه نفس و خالق. 
شــايد هم د هه اي پيچيده الي خداحافظي هاي 
نابهنگام؛ مثل بدرقه كيارستمي سينما. حاال اما 
در پايان دهه 90 ايستاده ايم و روزهاي سياهي را در سينماي ايران مي گذرانيم. از اتفاق هاي خوب 
ياد مي كنيم و با اميدي آن را به پايان مي رسانيم. هرچند پرده هاي سينما هميشه شگفت انگيزترين 

هديه  براي رؤياهاي از دست رفته بوده و خواهند بود. اميد داريم پس از اين مرور كوتاه، روزهايي 
را در آخرين ماه هاي اين دهه شاهد باشيم كه غم اين سال را بشــويد و ما را دوباره در سالني، با 
صندلي هايي منتظر رؤياپردازي، كنار شما بنشاند. در مرور اين دهه، در پايان قرن شايد مهم ترين 
اتفاق براي سينما، اسكار اصغر فرهادي باشد. مردي كه چهره اخالق را در آثارش، جهاني كرد و با 
فرم خاصي كه براي آن برگزيد، ريتم و فرم تازه اي به سينماي ايران و دنبال كنندگان و پيروانش 
آموخت؛ پايان باز. مانند پايان پرونده دهه 90 كه مشخص نيست، با شيوع ويروس كرونا چگونه 

تمام خواهد شد.

وشنده  فر
ويز  پر

 ابد 
و   چند 

داستان ديگر

بهترين هاي 
سينماي ايران 
در دهه۹۰ به 

انتخاب۲۱منتقد و 
روزنامه نگار

در سال پاياني دهه۹۰ كه كرونا كركره 
سينماها را هم پايين كشيده و رسما به 
پايان يك دوران رسيده ايم، ۲۱ منتقد 
و روزنامه نــگار بهترين هاي اين دهه را 
انتخاب كرده اند. نتيجــه آراي خانم ها 
و آقايان منتقد و روزنامه نگار را كه نگاه 

مي كنيم به نكات جالبي برمي خوريم.
مثل دهه8۰، در دهــه۹۰ هم فيلمي 
از اصغر فرهــادي در صدر فهرســت 
بهترين ها ايستاده است. خبري از اقتدار 
دهه8۰ و آراي پرشمار و قاطع »درباره 
الي« نيست ولي »فروشنده« با فاصله اي 
اندك با فيلم هايي كه با يك رأي كمتر 
مشــتركا دوم شــده اند، بهترين فيلم 

دهه۹۰ شده.

توضيحاتسالمديران سازمان سينمايي

1388تا  1392جواد  شمقدري

توقيف فيلم ها و بي اعتبار شــدن پروانه نمايش، مميزي چند باره فيلم ها از زمان توليد تا اكران و ورود به سيستم نمايش 
خانگي، از رونق افتادن توليد در سينما، كاهش شديد تماشــاگران، اعطاي بودجه هاي ميلياردي به فيلمسازان همسو و 

راه اندازی پروژه های »فاخر«، تعطيلي خانه سينما
حواشي: اعطاي بودجه چند ميليارد توماني براي ساخت فيلم پرحاشيه »الله«

1392تا  1395حجت اهلل  ايوبي

بازگشايي مجدد خانه سينما، مسكوت گذاشتن پروژه سينمايي »الله«، بازگرداندن آرامش به سينما، ديدار با مسئوالن كشوري و 
لشكري و تالش براي جا انداختن »سينماكارت«، پيگيري اكران »رستاخيز« و استفتاء مقام معظم رهبري درباره خالي از اشكال 
بودن نمايش چهره حضرت عباس)ع(، اجراي طرح »سينما سالم«، ديجيتال كردن سيستم نمايش سينماها، سر و سامان به 
فيلم اولي ها، تغيير شيوه حمايت ها؛ مثال اينكه هيچ فيلمي به شكل 100درصدي حمايت مالي نخواهد شد، مصلحت انديشي ها 
در جشنواره فجر و داستان هاي حول محور »عصباني نيستم«، به سرانجام نرسيدن طرح مدرسه ملي سينماي ايران، جدايي 
بخش بين الملل فجر، رفع توقيف »پاداش« كمال تبريزي، »قصه ها«ي رخشان بني اعتماد و »خشكسالي و دروغ« پدرام عليزاده 
و در توقيف ماندن »خيابان هاي آرام«، »گزارش يك جشن«، »صد سال به اين سال ها«، »خرس«، »خانه پدري«، »ارادتمند؛ 
نازنين، بهاره، تينا«، »آشغال هاي دوست داشتني«، »كاناپه«، »خانه دختر«، »مادر قلب اتمي«، »پريناز«، »بلوك 9، خروجي 

2« و »مهموني كامي«.

1395تا  1397محمدمهدي  حيدريان

افزايش سالن هاي سينما در تهران و شهرستان ها، ضعف در مواجهه با مجموعه حوزه هنري و سالن هاي سينمايي كه در اختيار 
دارد. برنامه  براي ساخت محصول مشترك سينمايي با كشورهاي ديگر، ايجاد كمپاني هايي براي عرضه و پخش آثار سينماي 

ايران در جهان، تسهيل و تسريع روند شكل گيري كمپاني هاي توليد فيلم در كشور، حلقه تنگ مديريتي

1397 تا كنونحسين  انتظامي
  برگزاري جشنواره فيلم فجر در سينماملت، كرونا، تعطيلي بلندمدت سينماها، ورشكستگي و بسته شدن و شكايت  هاي 

اهالي سينما
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ويز، ابد  وشنده، پر  فر
و چند داستان ديگر

   1- خون شد )مسعود كيميايي(
 2- غالمرضا تختي )بهرام توكلي(

3- قصه ها )رخشان بني اعتماد(
۴- بدون تاريخ، بدون امضا )وحيد جليلوند(

 ۵ - آرايش غليظ )حميد نعمت اهلل( 
6- تومان )مرتضي فرش باف( 

۷- ماهي و گربه )شهرام مكري(
8- خورشيد )مجيد مجيدي(

9- ملكه )محمدعلي باشه آهنگر(
 10- سرخ پوست )نيما جاويدي(

و... پله آخر )علي مصفا(، نفــس )نرگس آبيار(، متروپل 
)مسعود كيميايي(، قصر شيرين )رضا ميركريمي(، پرويز 
)مجيد برزگر(، النتوري )رضا درميشيان(، دربند )پرويز 
شهبازي(، آسمان زرد كم عمق )بهرام توكلي(، شعله ور 
)حميد نعمت اهلل(، پرويز، آذر شهدخت و ديگران )بهروز 
افخمــي(، مغزهاي كوچك زنگ زده )هومن ســيدي(، 
گذشته )اصغر فرهادي(، ابد و يك روز )سعيد روستايي(، 
همه  چيز براي فروش )اميرحســين ثقفي(، آشغال هاي 
دوست داشتني )محســن اميريوسفي(، جيب بر خيابان 
جنوبي )سياوش اسعدي(، شناي پروانه )محمد كارت(، 
خانه  پدری)كيانوش عياری(، سينما شهر قصه )؟(،قاتل 
اهلی)مسعود كيميايی(، آتابای) نيكی كريمی( ،ماجرای 
نيمروز 2: رد خون )محمد حسين مهدويان(، قصيده ای 
برای گاو ســفيد )بهتاش صناعی هــا( خفگی)فريدون 
جيرانی(، رگ خواب)حميد نعمت اهلل(، بوســيدن روی 

ماه )همايون اسعديان(

جواد طوسی

سينمای
دهه 90

این شماره

بهترين هاي 
سينماي ايران 
در دهه90 به 

انتخاب 21 منتقد و 
روزنامه نگار

  1- بي خود و بي جهت )عبدالرضا كاهاني(
2- برف روي كاج ها )پيمان معادي(

3- گذشته )اصغر فرهادي(
۴- دربند )پرويز شهبازي(

۵- ابد و يك روز )سعيد روستايي(
6- اژدها وارد مي شود )ماني حقيقي(

۷- فروشنده )اصغر فرهادي(
8- مغزهاي كوچك زنگ زده )هومن سيدي(

9- متري شيش ونيم )سعيد روستايي(
10- سرخ پوست )نيما جاويدي(

شهرام فرهنگی

  مجمــوع فيلم هاي اين دهه را از3دهه گذشــته 
بسيار ضعيف تر مي دانم و معتقدم سينماي ما آشكارا 

مسيري را به سمت قهقرا پيموده است.
بدون ترتيب:

 1- خانه پدري )كيانوش عياري(
2- فروشنده )اصغر فرهادي(

3- قصه ها )رخشان بني اعتماد(
۴- نفس )نرگس آبيار(
۵- پرويز)مجيد برزگر(

6- ماهي و گربه )شهرام مكري(
۷- مغزهاي كوچك زنگ زده )هومن سيدي(

8- شعله ور )حميد نعمت اهلل(
9- عصباني نيستم )رضا درميشيان(

10- يحيي سكوت نكرد )كاوه ابراهيم پور(

نيوشا صدر

در سال پاياني دهه90 كه كرونا كركره سينماها را هم پايين كشيده و رسما به 1 
پايان يك دوران رسيده ايم، ۲1 منتقد و روزنامه نگار بهترين هاي اين دهه را 
انتخاب كرده اند. نتيجه آراي خانم ها و آقايان منتقد و روزنامه نگار را كه نگاه 

مي كنيم به نكات جالبي برمي خوريم.

مثل دهه80، در دهه90 هم فيلمي از اصغر فرهادي در صدر فهرست ۲ 
بهترين ها ايستاده است. خبري از اقتدار دهه80 و آراي پرشمار و قاطع 
»درباره الي« نيست ولي »فروشنده« با فاصله اي اندك با فيلم هايي 
كه با يك رأي كمتر مشــتركا دوم شــده اند، بهترين فيلم دهه90 شده. »ابد و 
يك روز« سعيد روستايي پديده سينماي ايران در ميانه هاي دهه90، »پرويز« 
مجيد برزگر و »در دنياي تو ســاعت چند است؟« صفي يزدانيان، انتخاب هايي 
قابل پيش بيني از اين دهه بودند. دهه ظهور فيلمسازان جوان؛ دهه محمد حسين 
مهدويان كه »ايستاده در غبار«ش بيشــتر از فيلم پرهياهويي چون »ماجراي 
نيمروز« مورد توجه قرار گرفتــه. پرويز هم به عنوان پيشــنهادي متفاوت از 
سينماي هنري، فيلم مورد عالقه حاضران در اين نظرسنجي بوده و در دنياي تو 
ساعت چند است؟ تنها عاشقانه اين دهه است كه به فهرست بهترين ها راه يافته؛ 
»ماهي و گربه« شــهرام مكري با فرم جالب توجهش در يادها مانده و »مغزهاي 
كوچك زنگ زده« هومن سيدي با تصوير فيلميكش از حاشيه هاي شهر. دهه90 
دهه ظهور فيلمسازان جوان است. دهه روســتايي، مكري، سيدي، جاويدي، 

مهدويان و محمد كارت كارگردان »شناي پروانه« پديده جشنواره سي و هشتم. 
»سرخ پوست« نيما جاويدي پديده جشنواره سي و هفتم هم در فهرست هست. 
آراي قابل توجه »آتاباي« نيكي كريمي نشــان از موفقيت ويژه اين كارگردان/

بازيگر سينماي ايران در آخرين ســاخته اش دارد. در غيبت فيلمسازان نسل 
اولي، از كارگردان هاي دهه60، ۲نام حاضرند: كيانوش عياري براي »خانه پدري« 

و رخشان بني اعتماد براي »قصه ها«.

پر تكرارترين فيلم ها در فهرست ها، همين ها بودند و البته فاصله آرا 3 
آنقدر كم بود كه با يكي،دو رأي كمتر و بيشــتر فهرست برگزيدگان 
تغيير كند. تعدادي از دوســتان جاي 10 فيلم، آثار بيشتري انتخاب 
كرده اند كه جهت رعايت قواعد بازي، چاره اي جز احتســاب10انتخاب اولشان 
نداشتيم. بقيه فيلم ها جهت ثبت در تاريخ و احترام به ديدگاه هاي شخصي خانم ها 
و آقايان حاضر در اين نظرسنجي، در فهرست ها حضور دارند. مثل هفته هاي گذشته 
تركيبي از تحريريه همشــهري با منتقدان شناخته شده، درنظرسنجي حضور 
داشته اند و تنوع و تكثر افراد، جنبه اسنادي تري به ماجرا مي دهد؛ نظرسنجي اي كه 
به شكل توامان هم تصويري كلي از بهترين هاي دهه90 مي سازد و هم ديدگاه هاي 
شــخصي منتقدان و روزنامه نگاران را به نمايش مي گذارد. بين سليقه عمومي و 
ديدگاه شخصي گاهي پيوند برقرار مي شــود و گاهي هم نه. خروجي نظرسنجي 

بهترين هاي دهه90، پيوند سليقه عمومي و ديدگاه شخصي را نمايان مي كند.

  بدون ترتيب
1- جيب بر خيابان جنوبي )سياوش اسعدي(

2- ضد گلوله )مصطفي كيايي(
3- آذر، شهدخت، پرويز و ديگران )بهروز افخمي(

۴- پرويز )مجيد برزگر(
۵- چند متر مكعب عشق )جمشيد محمودي(

6- رخ ديوانه )ابوالحسن داوودي(
۷- نهنگ عنبر  )سامان مقدم(

8- ايستاده در غبار )محمدحسين مهدويان(
9- متري شيش ونيم  )سعيد روستايي(

10- شناي پروانه )محمد كارت(

عليرضا مجمع

  1- خون شد )مسعود كيميايي(
2- آرايش غليظ )حميد نعمت اهلل(

3- شعله ور )حميد نعمت اهلل(
۴- رگ خواب )حميد نعمت اهلل(

۵- در دنياي تو ساعت چند است؟ )صفي يزدانيان(
6- قصه ها )رخشان بني اعتماد(
۷- شناي پروانه )محمد كارت(
8- خفه گي )فريدون جيراني(

9- عصباني نيستم )رضا درميشيان(
10- نهنگ عنبر )سامان مقدم(

وتی سعيد مر

   برگزيدگان دهه90
1   فروشنده )اصغر فرهادي( 11راي

۲   ابد و يك روز )سعيد روستايي( 10راي

پرويز )مجيد برزگر( 10راي
در دنياي تو ساعت چند است؟ )صفي يزدانيان( 10راي

5   ماهي و گربه )شهرام مكري( 9راي

مغزهاي كوچك زنگ زده )هومن سيدي( 9راي
7   خانه پدري )كيانوش عياري( 8راي

8   آرايش غليظ)حميد نعمت اهلل( 7راي

سرخ پوست )نيما جاويدي( 7راي
10   آتاباي )نيكي كريمي( 6راي

ايستاده در غبار )محمدحسين مهدويان( 6راي
شناي پروانه )محمد كارت( 6راي

قصه ها )رخشان بني اعتماد( 6راي

  1- خانه پدري )كيانوش عياري(
2- ماهي و گربه )شهرام مكري(

3- پرويز )مجيد برزگر(
۴- قصه ها )رخشان بني اعتماد(

۵- ابد و يك روز )سعيد روستايي(
6- ايستاده در غبار )محمدحسين مهدويان(

۷- قصر شيرين )رضا ميركريمي(
8- آتاباي )نيكي كريمي(

9- تنگه ابوقريب )بهرام توكلي(
10- وارونگي )بهنام بهزادي(

البته اين نظرســنجي معطوف به فيلم هاي داســتاني 
صرف است اما به  نظرم حيف است به مستنددرام هاي 
درخشاني مثل »جايي براي فرشــته ها نيست« )سام 
كالنتري(، »خط باريك قرمز« )فرزاد خوشدســت( و 
»از ايران يك جدايي« )آزاده موسوي و كورش عطايي( 

اشاره نكنم.

شاهين امين

   1 -  بي خود و بي جهت )عبدالرضا كاهاني(
 2 - پله آخر )علي مصفا(

 3 - آرايش غليظ )حميد نعمت اهلل(
 ۴ - پرويز )مجيد برزگر(

 ۵ - ماهي و گربه )شهرام مكري(
 6 - در دنياي تو ساعت چند است؟ )صفي يزدانيان(

 ۷ - ابد و يك روز )سعيد روستايي(
 8 - اژدها وارد مي شود )ماني حقيقي(

 9 - فروشنده )اصغر فرهادي(
 10 - خانه پدري )كيانوش عياري(

 11 - تومان )مرتضي فرش باف(
 12 - درخت گردو )محمدحسين مهدويان(

 13 - آتاباي )نيكي كريمي(

ســينماي دهه90 بــه اعتبار حس وحــال اجتماعي و 
حساسيت فيلمسازان جوان اما باتجربه نسبت به وقايع 
روز، بازتابي از وضعيت فرهنگــي و اجتماعي زمانه ما و 
ســندي تاريخي براي واكاوي دوباره  اين عصر و دوران 
اســت و همين ارزش افزوده، اهميت فيلم هاي شاخص 
اين دهه را باالتر مي برد و جايگاهي تاريخي سينمايي به 
آنها مي بخشد. تأثيرپذيري بيشتر و گسترده تر فيلمسازان 
اين دوره، از فيلم هاي روز سينماي جهان و تكنيك هاي 
ســينمايي و تمهيدهاي بصری، غنــای فنی و كيفيت 
اجرايی فيلم های دهه نود را باالتر بــرده و خيلی از اين 
آثار بســتری برای كشــف و معرفی چهره های جوان و 
توانا در رشــته های مختلف از جمله بازيگری و تدوين 
و فيلمبرداری و موســيقی و غيره بوده اند. در مجموع 
انتخاب ده دوازده فيلم از ميان ده ها اثر همســطح كه 
كيفيت تكنيكــی و غنای دراماتيك عمدتاً يكســان يا 
همطرازی دارند كار دشواری است، و اينجاست كه سليقه 
شخصی تعيين كننده انتخاب های نهايی خواهد بود. از 
لحاظ اثرگذاری و جريانساز بودن شايد بايد فيلم هايی 
چون ايستاده در غبار و زندگی خصوصی آقا و خانم ميم و 
سرخ پوست و متری شيش و نيم و شبی كه ماه كامل شد 
و عصبانی نيستم و شعله ور و آشغال های دوست داشتنی 
و احتمال باران اسيدی و چهارشنبه 19ارديبهشت و چند 
فيلم ديگر هم در اين فهرست جای مي گرفتند، اما همه 
اينها در فهرست بزرگ تری در حافظه تاريخی سينمای 
ايران ثبت شده اند و جايگاهی مهم دارند؛ فهرستی كه 

شامل كليت سينمای دهه نود است.

شاهين شجری کهن

  انتخاب ها بدون ترتيب است
1- پذيرايي ساده )ماني حقيقي(

2- احتمال باران اسيدي )بهتاش صناعي ها(
3- غالمرضا تختي )بهرام توكلي(
۴- در دنياي تو ساعت چند است؟

)صفي يزدانيان(
۵- پرويز )مجيد برزگر(

6- خانه پدري )كيانوش عياري(
۷- فراري )عليرضا داوودنژاد(

8- من )سهيل بيرقي(
9- آرايش غليظ )حميد نعمت اهلل(

10- آتاباي )نيكي كريمي(
از دهه 30 كه ديگر ســينمای ايــران صاحب دفاتر 
توليد و مناسبات ســاخت و اكران و ستاره و... شد تا 
امروز در انتهای دهه 90، اين دهــه، بدترين مقطع 
تاريخ سينمای ايران بوده است. در هيچ دورانی كل 
مراحل تهيه ســرمايه و نگارش و تصويب فيلم نامه و 
ساخت فيلم و پرداخت دســتمزدها و اكران، چنين 
همزمان دستخوش آشــفتگی نبوده است. حاال كه 
تمام هوچی گری ها و ركوردشكنی ها و فرش قرمزها 
و اكران های مردمی و... رخت بربسته و ما مانده ايم و 
تعداد زيادی فيلم كه بايد از بين آنهــا ده تا را كه در 
ذهن مان مانده اند و تمايلی به تماشــای دوباره شان 
داريم، انتخاب كنيم، با روی جــدی واقعيت مواجه 
می شــويم. با خــرواری فيلم كه در يــك دهه اخير 
تماشای شــان كرده ايم ولی حتی به اندازه آثار مهم 
دهه های هفتاد و هشــتاد در ذهن مــان نمانده اند. 
نكته اين جاست كه در همين دهه هم هرچه پيش تر 
پيش می آييم و هرقدر تعــداد فيلم های توليدی در 
سال بيش تر می شــوند، يافتن آثار قابل اعتنايی كه 
به تماشــای دوباره  بيرزند، ســخت تر جلوه می كند. 
فراموش نكنيــم كه از معدود فيلم هــای مهم تر اين 
دهه كه هر يك طرفدارانی دارنــد هم تعدادی مثل 
جدايی نادر از ســيمين، پذيرايی ســاده، برف روی 
كاج ها متعلق به سال های نخستين دهه نودند )خانه 
پدری و جدايی نادر از سيمين هم كه اصال سال هشتاد 
و نه ساخته شــده اند.( در واقع هرچه پيش آمده ايم، 
فرو رفته ايم! دهه نود برای سينمای ايران دهه نحسی 
بوده است. اين نحوست هم متأسفانه به ساعت و تقويم 
گره نخورده و بعيد اســت با پايان اين دهه معجزه ای 

سينمايی رخ دهد.

پوريا ذوالفقاری

ربه
 و گ

هي
ما

  )از هر كارگــردان، يك فيلم انتخاب كــرده ام( به  
ترتيب سال:

1- ملكه )محمدعلي باشه آهنگر(
2- قصه ها )رخشان بني اعتماد(

3- در دنياي تو ساعت چند است؟ )صفي يزدانيان(
۴- رخ ديوانه )ابوالحسن داوودي(

۵- فروشنده )اصغر فرهادي(
6- النتوري )رضا درميشيان(

۷- به وقت شام)ابراهيم حاتمي كيا(
8- مغزهاي كوچك زنگ زده )هومن سيدي(

9- سرخ پوست )نيما جاويدي(
10- متري شيش ونيم )سعيد روستايي(

شهرام جعفری نژاد
  بدون ترتيب خاص:

 1 - ناهيد )آيدا پناهنده(
 2 - در دنياي تو ساعت چند است؟ )صفي يزدانيان(

 3- متروپل )مسعود كيميايي(
 ۴- تنگه ابوقريب )بهرام توكلي( 
 ۵ - سرخ پوست )نيما جاويدي( 

 6- آتاباي )نيكي كريمي( 
 ۷ - قصيده اي براي گاو سفيد )بهتاش صناعي ها( 

 8 - پرويز )مجيد برزگر( 
 9 - شيار 1۴3 )نرگس آبيار(

 10 - ماهي و گربه )شهرام مكري(

11 - مغزهاي كوچك زنگ زده )هومن سيدي(
 12- برف روي كاج ها )پيمان معادي(

 13 - چند متر مكعب عشق )جمشيد محمودي(
 1۴ - نفس )نرگس آبيار(

 1۵ - آشغال هاي دوست داشتني )محسن امير يوسفي( 
 16 - روغن مار )عليرضا داوودنژاد(
 1۷ - حوض نقاشي)مازيار ميري( 

 18 - ابد و يك روز )سعيد روستايي(
 19 - اژدها وارد مي شود )ماني حقيقي(

 20 - باديگارد )ابراهيم حاتمي كيا( 
 21 - خفه گي )فريدون جيراني(

 22 - جهان با من برقص )سروش صحت(
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يك روز و يك نيمروز
  دیگر ابدیتی برای چیزی متصور نیســتم و بیشتر 
درگیر مرگــم تا زندگی. نتیجه اینکــه خیلی خوب  به 
خاطر می آورم اولین فهرست فیلم های محبوبم را که در 
هفته نامه سروش جوان نوشتم و منتشر شد. در میان آن 
اسامی مکتوب شده در  سال 1381 هنوز هم چندتایی 
را بسیار دوســت می دارم و البته چندتایی هم به کل با 
احواالت این روزهایم غریبه است. گاهی باور نمی کنم 
که آن متن و انتخاب ها کار من باشد اما اطمینان دارم 
که این من هســتم، من که بی خیال نام هاي پرآوازه و 
فیلم های درخشان در دهه نود روی دوسه فیلم مجادله 
می کنم و خیلی راحت بــا فرمول قدیمــی اما معتبر  
خودم آنها را مقبول یا نامقبــول می دانم. البته معترفم 
که سختگیری با سن و سال و حوصله، هم زلف است و 
اقرار می کنم بسیاری از فیلم های این دهه را هم دوست 
داشته ام و برایشان در بزنگاه اکران و جشنواره، مطالب 
ستایش آمیز هم نوشته ام اما حاال، حال دیگری است و 
این انتخاب، انتخاب سختگیرانه تری. »ابد و یک روز« را 
دوســت دارم و» ماجرای نیمروز« را هم. این اصل متن 
هست اما حاشیه اینکه گویی دو فیلم نام برده شده فارغ 
از تمام مولفه های ســینمایی، برای من حکم تکه های 
آیینه ای را دارند که البد سنگ روزگار در وجودم چند 
تکه اش کرده است. من معتاد و فقیر و سیاسی به معنای 
خاص تعبیر در این دو فیلم نبودم اما تکه های آیینه ام را 

در همین ها یافتم. 
شاید عالقه همیشگی به سرک کشــیدن  زیر پوست 
شــهری که آن را به عشــق و عــادت ترک نکــردم  و 
ســفید خوانی های برگ های تاریخ دلیل اصلی عالقه 
به فیلم سعید روستایی و محمدحسین مهدویان باشد. 
جالب اینکه فیلم های دیگر این  کارگردان ها که بعد از 
این دو فیلم ســاختند را اصال دوســت نداشتم. این دو 
فیلم دو پیشــکش بودند برای ذهن کوفته و شلوغ من، 
دو رمز ماندگار در دهه عجایب. دو کبریت روشــن در 
پس پشت زنگار  آینه خرد شــده، دو سوسوی مطلوب 
 چونان رقص پشت پنجره مرتضی و پایان مردانه موسی.
نکته:این دهه بدون خانه پدری و» غالمرضا تختی« که 
به دالیل متعدد برایم ماندگار هستند طی نمی شد اما 
حاال بنا ندارم عیش »ابد و یک روز «و »ماجرای نیمروز« 

را منقص کنم البد...

مسعود مير

بازنشستگي بزرگان
  احتمــاال شــنیده اید کــه فیلم هــا قرار اســت 
تماشاگران شان را شگفت زده کنند و اساسا این یک اصل 
است در پدیده اي به  نام ســینما؛ از این منظر دهه90، 
دهه بازنشسته شدن یک نسل سینماي ماست؛ نسلي که 
دیگر با فیلم هایشان نمي توانند ما را شگفت زده کنند؛ 
نسلي که نه به خاطر فیلم هایشان بلکه به دلیل پسرفت 
عجیب شان در فیلمســازي، ما را حیرت زده مي کنند. 
مگر مي شود کارگردان خوش ذوق »آژانس شیشه اي« و 
»روبان قرمز«، کارگردان »خروج« و »بادیگارد« باشد؟ 
مگر مي شــود فیلمساز مسلط »ســرب« و »ضیافت« 

فیلمساز »قاتل اهلي« و »رئیس« باشد؟ 
مگر مي شود کارگردان باســلیقه »بچه هاي آسمان« 
و »رنگ خدا« کارگــردان »محمد« و »خورشــید« 
 هم باشد؟ و واقعا مگر مي شــود از داریوش مهرجویي 
بزرگ، پدیــده غریبي به نام »اشــباح« را در این دهه 

ببینیم؟ 
پس دهه90 را باید دهه بازنشسته شــدن این نام هاي 
بزرگ و در عــوض ظهــور اســتعدادهای جدید در 
سینمای ایران بدانیم. استعدادهایی که یقه فیلمسازان 
ســنتی مان را بگیرند و بگویند: دیگر بس اســت، ما 
از این نوع سینما خسته شــده ایم. به این نام ها دقت 
کنید؛ کارگردانان جوانی مثل »رضا کاهانی«، »سعید 
روســتایی«، »محمد حســین مهدویان«، »محمد 
کارت«، »نیما جاویدی«، »بهــرام توکلی«، »هومن 
ســیدی« و »محســن امیریوســفی« را بایــد جزو 
استعدادهایی بدانیم که می توانند پشت پا بزنند به این 
سینمای از نفس افتاده. تا قبل از دهه 90، خیلی  ها فکر 
می کردند که ظهور استعدادی جدید در سینمای ایران 
تبدیل به امری ناممکن شده، اما این فیلمسازان جوان 
در این چند سال اخیر دوباره امیدوارمان کرده اند که 
ما هم می توانیم کنار بزنیم این سینمای خسته کننده 
را و می توانیم برویم سراغ فیلم هایی که شور و حال و 

طراوت داشته باشند. 
به نظــرم با ایــن پیش فــرض می توان هــر 10 فیلم 
 منتخب این دهه را به همین جوانــان اختصاص داد.

1-ابد و یک روز)سعید روستایی(
2-ماجرای نیمروز)محمد حسین مهدویان(
3-مغزهای کوچک زنگ زده)هومن سیدی(

۴-سرخ پوست )نیما جاویدی(
۵-شنای پروانه)محمد کارت(

6-دربند )پرویز شهبازی(
۷-شیار 1۴3)نرگس آبیار(

8-آرایش غلیظ) حمید نعمت اهلل(
9-برف روی کاج ها) پیمان معادی(

10-در دنیای تو ساعت چند است؟)صفی یزدانیان(

دانيال معمار

راويان طبقه فرودست
  ورود نسل جدید به سینماي ایران در دهه90، فضاي 
جدیدي را در فیلم ها به راه انداخــت. تفاوت نگاه و نوع 
قصه پردازي در فیلم هاي این دهه با دهه هاي گذشــته 
آشکار اســت. در فیلم هاي مطرح 9سال گذشته نقش 
پررنگي از فیلم هــاي اجتماعي مربوط بــه طبقه زیر 
متوسط به  جا مانده است. اگر دهه80 طبقه متوسط به 
متن فیلم ها راه یافتند و فیلم هاي درباره الي، خیلي دور 
خیلي نزدیک و جدایي نادر از سیمین بر سر زبان ها افتاد، 
 در دهه90 فیلم هاي ابد و یک روز، متري شــیش ونیم، 
مغزهاي کوچک زنگ زده و شــناي پروانه مورد توجه 
قرار گرفت. همزمان با افول شاخص هاي اقتصادي طي 
دهه اي که دو نوبت تحریم سخت در آن جاري شده است، 
فیلم ها نیز تصویر طبقات آســیب دیده را بیشتر نمایان 
کرده اند. آمارهاي رسمي نشان مي دهد که درآمد سرانه 
هر ایراني در سال98 کمتر از سطح سال90 قرار گرفته 
است. همین موضوع طبقات فرودست و کم برخوردار را 
بیشتر تحت فشار قرار داده است. شاید به همین دلیل 
باشــد که قصه هاي مربوط به زندگي قربانیان شرایط 
اقتصادي بیشــتر مورد توجه قرار گرفته است، به ویژه 
آنکه نســل جدید فیلمسازان نظیر ســعید روستایي، 
 محمد کارت و هومن ســیدي آنهــا را روایت کرده اند.

1- بی خود و بی جهت )عبدالرضا کاهانی(
2- در دنیای تو ساعت چند است؟ )صفی یزدانیان(

3- قصه ها )رخشان بنی اعتماد(
۴- ابد و یک روز )سعید روستایی(

۵- ایستاده در غبار )محمد حسین مهدویان(
6- فروشنده )اصغر فرهادی(

۷- مغزهای کوچک زنگ زده )هومن سیدی(
8- سرخ پوست )نیما جاویدي(

9- بادیگارد )ابراهیم حاتمي کیا(
10- قصر شیرین )رضا میرکریمي(

و دربند )پرویــز شــهبازی(،  ماهی و گربه )شــهرام 
مکری(، اژدها وارد می شود )مانی حقیقی(، چ )ابراهیم 

حاتمی کیا( و خانه پدری )کیانوش عیاری(

محمد عدلی

سينمای
دهه 90

این شماره

دهه بلوغ
  ایــن دهــه ژانــر اســت؛ دهه بلــوغ و گــذر از 
ذوق زدگي هاي سیاســي و فرمي. فیلمسازان ایراني 
همچــون صنعتگراني قهار، فیلم هایي مي ســازند در 
ابعاد و اندازه جهاني. ممکن است تعداد فیلم هاي خوب 
دهه90 به عدد دهه۷0نباشد اما کیفیت چند ده فیلم 
برترش چنان اســت که مي توان آنها را کنار هر فیلم 
فرنگي بزرگي در ژانر مشابه گذاشت و روي ضعف هایش 
با دیده خطاپوش بومي بودن چشم نبست. از عاشقانه 
تا جنگي، از درام تا ساي فاي و از کمدي تا آوانگارد، این 

یک سیاهه از فیلم هایي در کالس جهاني است.
1- اژدها وارد مي شود )ماني حقیقي(

2- غالمرضا تختي )بهرام توکلي(
3- فروشنده )اصغر فرهادي(

۴- ایستاده در غبار )محمدحسین مهدویان(
۵- مرگ ماهي )روح اهلل حجازي(

6- نفس )نرگس آبیار(
۷- بمب؛ یک عاشقانه )پیمان معادي(

8- آتاباي )نیکي کریمي(
9- در دنیای تو ساعت چند است؟ )صفی یزدانیان(

10- هجوم )شهرام مکری(
 و

11- النتوری )رضا درمیشیان(
12- سرکوب )رضا گوران(

13- ملکه )محمدعلی باشه آهنگر(
1۴- مادر قلب اتمی )علی احمدزاده(

1۵- تومان )مرتضا فرشباف(
16- آذر، شهدخت، پرویز و دیگران )بهروز افخمی(

1۷- پرویز )مجید برزگر(
18- چ )ابراهیم حاتمی کیا(

19-  قصر شیرین )رضا میرکریمی(
20- طال )پرویز شهبازی(

21- رضا )علیرضا معتمدی(
22- خورشید )مجید مجیدی(
23- خفه گی )فریدون جیرانی(

2۴- نگار )رامبد جوان(
2۵-  آخرین داستان )اشکان رهگذر(

پی نوشــت: فیلم هایی را که خودم نوشته ام، بیرون از 
دایره بازی گذاشته ام.

و نقيبی خسر

   1- فروشنده )اصغر فرهادي(
2- پرویز )مجید برزگر(

3- ماهي  و گربه )شهرام مکري(
۴- ابد و یک روز )سعید روستایي(

۵- ایستاده در غبار )محمدحسین مهدویان(
6- متري شیش ونیم )سعید روستایي(

۷- خانه پدري )کیانوش عیاري(
8- دربند )پرویز شهبازي(

9- بي خود و بي جهت )عبدالرضا کاهاني(
10- در دنیاي تو ساعت چند است؟ )صفي یزدانیان(

و گذشــته )اصغر فرهادي(، اتاق تاریــک )روح اهلل 
حجازي( و بمب؛یک عاشقانه )پیمان معادي(

نگار حسينخانی

ود
ي ش

د م
 وار

دها
اژ

روز
ک 

 و ی
ابد

ري
 پد

انه
خ

  بدون ترتیب
1- قصر شیرین )رضا میرکریمي(

2- شناي پروانه )محمد کارت(
3- ماجراي نیمروز )محمدحسین مهدویان(

۴- نهنگ عنبر )سامان مقدم(
۵- 23نفر )مهدي جعفري(

6- پرویز )مجید برزگر(
۷- تنگه ابوقریب )بهرام توکلي(
8- ماهي و گربه )شهرام مکري(

9- عرق سرد )سهیل بیرقي(
10- ملکه )محمدعلي باشه آهنگر(

مرتضی كاردر 

فر
23ن

ده
شن

فرو

زده
گ 

ک زن
وچ

ی ک
زها

مغ

اب
خو

گ 
ر

علی عمادی

  بدون ترتیب
1- فروشنده )اصغر فرهادي(

2- ابد و یک روز )سعید روستایي(
3- شناي پروانه )محمد کارت(

۴- جهان با من برقص )سروش صحت(
۵- سرخ پوست )نیما جاویدي(

6- خانه پدري )کیانوش عیاري(
۷- مغزهاي کوچک زنگ زده )هومن سیدي(

8- آرایش غلیظ )حمید نعمت اهلل(
9- در دنیاي تو ساعت چند است؟ )صفي یزدانیان(

10- خوک )ماني حقیقي(

ت
وس

خ پ
سر

  به  ترتیب سال ساخت
1- پله آخر )علي مصفا، 1390(
2- پرویز )مجید برزگر، 1391(

3- ماهي و گربه )شهرام مکري، 1392(
۴- اژدها وارد مي شود )ماني حقیقي، 139۴(

۵- هجوم )شهرام مکري، 1396(
6- تومان )مرتضي فرش باف، 1398(

۷- آتاباي )نیکي کریمي، 1398(
8- جنایت بي دقت )شهرام مکري، 1398(

محمدناصر احدی

  1- آرایش غلیظ )حمید نعمت اهلل(
2- طال )پرویز شهبازي(

3- خانه پدري )کیانوش عیاري(
۴- فروشنده )اصغر فرهادي(

۵- ماجــراي نیمروز/ ماجــراي نیمــروز؛ رد خون 
)محمدحسین مهدویان(

6- جنایت بي دقت )شهرام مکري( 
۷- کالس هنرپیشگي )علیرضا داوودنژاد(

8- وارونگي )بهنام بهزادي(
9- اسرافیل )آیدا پناهنده( 

10- مغزهاي کوچک زنگ زده )هومن سیدي(
11- چ )ابراهیم حاتمي کیا( 

12- نهنگ عنبر )سامان مقدم(

پويان عسگری

یظ
ش غل

آرای
ویز

پر

  1- شیار 1۴3 )نرگس آبیار(
2- نهنگ عنبر )سامان مقدم(

3- ابد و یک روز )سعید روستایي(
۴- ایستاده در غبار )محمدحسین مهدویان(

۵- فروشنده )اصغر فرهادي(
6- رگ خواب )حمید نعمت اهلل(

۷- شعله ور )حمید نعمت اهلل(
8- مغزهاي کوچک زنگ زده )هومن سیدي(

9- جهان با من برقص )سروش صحت(
10- شناي پروانه )محمد کارت(
11- خورشید )مجید مجیدي(

مهرنوش سلماسی

سجاد صداقت
  بدون اولویت

1- بي خود و بي جهت )عبدالرضا کاهاني(
2- ملکه )محمدعلي باشه آهنگر(

3- پرویز )مجید برزگر(
۴- ماهي و گربه )شهرام مکري(

۵- ابد و یک روز )سعید روستایي(
6- فروشنده )اصغر فرهادي(

۷- عصباني نیستم )رضا درمیشیان(
8- مغزهاي کوچک زنگ زده )هومن سیدي(

9- قصر شیرین )رضا میرکریمي(
10- خانه پدري )کیانوش عیاري(
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دونيمه متفاوت
اكران دهه90 به روايت آمار و ارقام

سينما در دهه90 دو نيمه كامال متفاوت دارد. ابتداي اين دهه قهر مخاطب با سينما بيش از هميشه خود را نشان 
مي دهد و تعداد سالن هاي نمايش كمتر از هميشه است اما با تغيير دولت، همپاي افزايش مخاطبان سينما كه 
تقريبا 3برابر مي شود، تعداد سالن هاي سينما نيز صددرصد افزايش مي يابد. در نيمه اول ساخته هاي ده نمكي همچنان پرمخاطب ترين بود اما در نيمه دوم 
كمدي هايي فروختند كه نسبت چنداني با كمدي هاي ده نمكي نداشتند. مخاطباني كه در حال بازگشت به سينما بودند، ركوردهاي دهه هاي پيش را شكستند 
و به لطف بليت هاي حول وحوش 10هزار توماني، پرفروش ترين هاي تاريخ سينما در اين دهه در حال رقابت بودند كه كرونا از راه رسيد و طومار سينما را هم درهم 
پيچيد. سينما كه از وقايع تلخ يكي، دو سال اخير، جان سالم به در برده بود، برابر ويروس چيني تاب مقاومت نياورد و به تعطيلي طوالني رفت. هنوز چند ماهي 
از سال 99مانده اما از اوضاع بوي بهبود به مشام نمي رسد و احتماال مانند بسياري از كسب و كارهاي ديگر، سينما هم در پايان اين سده توان كمر صاف كردن 
نمي يابد. براي انداختن چرتكه سينما در اين دهه بازهم از داده هاي سالنامه هاي آماري فروش فيلم و سينماي ايران كه هر سال در معاونت توسعه فناوري و 
مطالعات سينمايي، تهيه مي شود، استفاده كرده ايم با اين توضيح كه پرونده باز سينما در سال 99چندان قابليتي براي چرتكه انداختن ندارد؛ چون چندان 

فيلمي روي پرده نرفت كه نوبت حساب و كتاب داشته باشد.

139013911392139313941395139613971398وضعيت ساالنه سينماهاي كشور
179177170162169203238257277تعداد سينما در كشور

006 ،431132 ،015127 ،793119 ،772104 ،01394 ،13497 ،76199 ،738102 ،103ظرفيت سالن هاي سينماي كشور )نفر(
14.51710.6229.62712.69013.37325.84722.85628.53726.310تعداد كل تماشاگران سينما )ميليون نفر(

34.94532.71741.97355.28572.774169.278180.514250.772299.344ميزان كل فروش سينما در سال )ميليارد تومان(
377 ،78711 ،8988 ،5497 ،4426 ،3605 ،3604 ،0804 ،4073 ،2متوسط قيمت بليت )تومان(

139124163208259514420501553متوسط فروش هر سالن سينما )ميليون تومان(
،267 ،2 904 ،967 ،7381 ،516 ،3561 ،615 ،8831 ،900767 ،400569 ،380423 ،859318 ،336متوسط فروش هر صندلي سينما )تومان(

653
633 ،07548 ،15457 ،56453 ،59178 ،70847 ،45847 ،38737 ،60940 ،57متوسط تماشاگر هر سالن سينما )نفر(

14010397131141247192224199متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلي
0.20.140.130.20.20.30.290.360.33دفعاتي كه هر ايراني در سال به سينما رفته

15613715515578751008899تعداد فيلم هاي اكران شده ايراني  در سينماها

قيمت بليت )تومان(ميزان فروش )تومان(تعداد تماشاگران )نفر(كارگرداننام فيلمسال

9402018 ،657 ،661 ،7504 ،199 ،2مسعود ده نمكياخراجي ها 13903
9002829 ،103 ،754 ،8994 ،468 ،1ايرج طهماسبكاله قرمزي و بچه ننه1391
8803482 ،337 ،706 ،7393 ،963مسعود ده نمكيرسوايي1392
4003892 ،313 ،817 ،5229 ،334 ،2مرضيه برومندشهر موشها 13932
3145911 ،829 ،558 ،12514 ،463 ،2مجيد مجيديمحمدرسول اهلل)ص(1394
1005981 ،491 ،330 ،00614 ،396 ،2منوچهر هاديمن سالوادور نيستم1395
5197848 ،898 ،991 ،64820 ،674 ،2سامان مقدمنهنگ عنبر 13962
9599022 ،847 ،063 ،79338 ،218 ،4ابوالحسن داووديهزارپا1397
11، 230691 ،834 ،545 ،13838 ،297 ،3مصطفي كياييمطرب1398

اقتصاد سينماي ايران در دهه90

پرمخاطب ترين فيلم هاي دهه90

پرمخاطب ترين سينماگران ايراني حال و روز سينما در اين دهه تا نيمه اول چندان مساعد نبود و سال92 از هر سالي بدتر؛ در 
اين سال از جمعيت بيش از 75ميليون نفري ايران، سرجمع، 10ميليون نفر هم حاضر نشدند 
پا به سينما بگذارند. از لحاظ تعداد تماشاگران سينما و به نسبت جمعيت، در چند دهه اخير 
اين كم مخاطب ترين سال سينماي ايران محسوب مي شود؛ سالي كه از هر 8ايراني يك نفر، 
يك بار در سال سينما رفته است. اما در نيمه دوم اين دهه روند سينمارفتن مخاطبان كامال 
عكس شده و با اين استقبال، بر سرعت ساخت و افزايش سالن هاي نمايش فيلم در كشور 
افزوده مي شود. سينما در نيمه دوم دهه90جاني دوباره مي گيرد تا استقبال مخاطبان از آن 
در تعداد و حتي نسبت جمعيت كشور از همه دهه80 بيشتر شود. در اين بين قيمت بليت 
سينما تقريبا همپاي تورم هاي كمرشكن ابتدا و پايان اين دهه و كمي پايين تر از آن افزايش 
مي يابد؛ ميانگين ســالي 20درصد بر قيمت بليت افزوده مي شود، هرچند كه در سال93 
قيمت بليت سينما بي تغيير مي ماند. )نمودار 1( در اين دهه قيمت بليت سينما 5برابر شد 

تا چرخ سينما براي سينمادار و سينماگر همچنان بچرخد.

برخالف دهه پيش كه پرتماشاگرترين فيلم هاي دهه كمتر از 2ميليون بيننده داشتند، 
در اين دهه پرمخاطب ترها به جز سال92 كه ذكر آن رفت، مخاطباني بيش از اين يافتند 
اما فروش ديگر فيلم ها با صدر جدول فاصله زيادي داشــت؛ اين موضوع نشان مي دهد، 
تماشاگر سينما در اين دهه با وسواس بيشتري فيلم خود را انتخاب مي كرده كه قيمت بليت 
قطعا در آن تأثير داشته است. توصيه هاي شفاهي دوستان و آشنايان، سابقه هنرپيشه ها 
و كارگردان فيلم و كال تبليغات در چنين انتخاب هايي نقش كليدي ايفا مي كنند. در سال 

92دو فيلم اول 900و 800هزار نفر مخاطب داشتند و سومين فيلم پرمخاطب آن سال 
400هزار نفر هم بيننده نداشت. در سال 97پرمخاطب ترين فيلم 5.5برابر بيشتر از دهمين 
فيلم جدول پربيننده ترين هاي آن سال تماشاگر داشته است. در نمودار2تعداد تماشاگران 
پرمخاطب ترين فيلم هاي سينماي ايران در دهه90مقايسه شده كه نشان از رقابت تقريبا 
تنگاتنگ آنان برخالف 2دهه پيش دارد. سينماگران ايراني نبض مخاطب خود را در دست 

داشتند كه كرونا داستان را عوض كرد.

شــاخص ترين چهره در اكران دهه90 ســينماي ايران بي ترديد رضا عطاران اســت. بازيگر و 
كارگرداني كه با ســريال هاي طنزش در تلويزيون ســتاره شــد و با ورودش به سينما توانست 
مخاطبانش را هم به ســينما بياورد. در اين دهه 23فيلم از او اكران شد كه بيشترشان كمدي 
بودند و او با اين فيلم ها سرجمع 21ميليون و709هزار و690مخاطب را در اين دهه جلب سينما 
كرد. حضور عطاران در هر فيلمي در دهه90 حتي فيلم تلخ »دهليز« مي توانست مخاطب را به 
سينما بكشاند. كم مخاطب ترين فيلم هاي عطاران در دهه90 بيش از 200هزار تماشاگر داشت 
كه به نسبت اين دهه رقم قابل قبولي است. در ميان فيلمسازان، منوچهر هادي با ساخت 5فيلم 
در اين دهــه پرمخاطب ترين كارگردان ايراني با جذب 7ميليون و517هزار و801 تماشــاگر به 
سينماست. 3فيلم كمدي او كه در 2فيلمش عطاران حضور دارد، فروشي باال داشتند اما »كارگر 
ساده نيازمنديم« از ساخته هاي او در اين دهه كه سال 96اكران شد 50هزار تماشاگر هم نداشت. 
مصطفي كيايي هم با ســاخت 6فيلم در اين دهه توانست 6ميليون و579هزارو461تماشاگر را 
به ســينما بياورد. مطرب پرفروش ترين فيلم تاريخ ســينماي ايران )به لطف بليت نزديك به 
12هزار توماني( پرمخاطب ترين فيلمش و »ضدگلوله« كم مخاطب ترين فيلم او در ســينماي 

دهه90 است. ضدگلوله در سال91 اكران شد و با جذب بيش از 220هزار مخاطب، دهمين فيلم 
پرمخاطب اكران آن سال شد. »هزارپا« به تنهايي ابوالحسن داوودي را به مقام سومين كارگردان 
پرمخاطب سينما در اين دهه مي  رساند. »رخ ديوانه«، ديگر ساخته وي سال 93و 94در اكران 
بود و بيش از 523هزار مخاطب داشــت و »زادبوم« با اينكه در جشنواره سال 87نامزد بهترين 
فيلم بود اما موضوع سياسي آن موجب شد تا چند سال بعد به اكران دربيايد و كمتر از 60هزار 

تماشاگر داشته باشد.

اكراني به نام هنر و تجربه
از سال 93گروه سينماي »هنر و تجربه« آغاز به كار كرد. اين گروه با هدف حمايت از آثار سينمايي 
كوتاه، بلند و مستند فيلمسازان ايراني -   به خصوص جوانان-  كه از معيارهاي هنري و فرهنگي نيز 
برخوردار هستند تشكيل شد؛ فيلم هايي كه به هر دليل امكان رسيدن به اكران تجاري براي آنها 
فراهم نمي شد. نگاهي به تعداد تماشاگران فيلم هاي اين گروه ميزان موفقيت آن را نشان مي دهد؛ 
فيلم هايي كه در بسياري از آنها حتي خود عوامل سازنده اش حوصله نكرده اند آن را در سينما ببينند.

خالصه وضعيت سينماي ايران در دهه90 به تفكيك هر سال

نمودار2- مقايسه تعداد تماشاگران پرمخاطب ترين فيلم های سينمايی ايران در دهه 90پرمخاطب ترين هاي فيلم هاي ايراني دهه90به تفكيك سال ها

مقايسه تعداد مخاطبان گروه اکران هنر وتجربه به تفكيك سال ها

13931394139513971398سال

3162818675تعداد فيلم هاي اكران شده اين گروه

ماهي و گربه پرمخاطب ترين فيلم كارگردان
شهرام مكري

اعترافات ذهن خطرناك من 
هومن سيدي

وارونگي 
بهنام بهزادي

درجست وجوي فريده
 آزاده موسوي، کورش عطايي

رضا 
عليرضا معتمدي

513 ،01213 ،59013 ،235104 ،96216 ،67تعداد تماشاگران )نفر(

كم مخاطب ترين فيلم
كارگردان

دختر، مادر، 
دختر

پناه برخدا 
رضايي

کهريزك، چهار نگاه
رخشان بني اعتماد، بهمن 

کيارستمي، محسن اميريوسفي، 
پيروز کالنتري

براي گونگادين بهشت 
نيست

سيدغالمرضا نعمت پور

آتالن
معين کريم الديني

گلوله باران
مرتضي پايه شناس، 

حسين مومن

64156تعداد تماشاگران )نفر(

نمودار1 - مقايسه  درصد افزايش قيمت بليت سينما و نرخ تورم ساالنه در دهه 90

علي عمادي
روزنامهنگار

سینمای
دهه 90

اين شماره

ماسرقشعهعفارم
ليكوضرعتموتنس
زوسناجندرزات
يدنفاياسروقلد
وتيلببيداتال

اددادعايياوه
شرانونكاتسايك
كگنسكاسمايرجا
يذاخانيگنندام
شرتسگژاساپني
بتيتابناكاكا

هنبامنهرادروب
لرادباقامشاي

وباييبوبراناد
لگياقاشادههرب

جد         ول 8082

80
81

ه  
ار

ــ
مـ
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ـد       
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ل 
ــ

ــ
حـ

افقي:
 1- نمــره عالــي- متذكــر- 

تابستان عرب ها
2- حيــرت آور- گرفتــاري و 

مزاحمت
3- چه غريبانــه رفتند از اين 
خانه- نوعي بيمــاري التهابي 

حاد- سوار بر اسب
4- حشره چســبنده- بسيار 

مهربان- پوشاننده
5- انتها- پديد آمدن- نام قديم 

همدان
6- قــــــهوه خانه فرنگــي- 
فخرفروشي- حايل ميان دو چيز

7- ميمنــت- آنكــه با تفنگ 
مي جنگد- قالي درشــت باف 

عشايري
8- موجب احســاس نشــاط 
در بدن مي شــود- بهره وام- 

درخشنده رو
9- پســر حضرت نــوح)ع(- 
رمانــي درباره واقعه عاشــورا 
نوشــته صــادق كرميــار- 

نگاه كردن
10- برهنه- حيوان حيله گر- 
شهرستاني در آذربايجان شرقي
11- بسيار پيشــرفته- ذكر 

مصيبت و نوحه سرايي- ميوه
12- منــزل- مشگين شــهر 

سابق- بازي طاس و مهره
ورزشــي  محوطــه   -13

ترســناك-  سرپوشــيده- 
آماده كردن

14- قسمت هاي آغازين- كاخ 
سلطنتي انگليس

15- نوعي بيماري پوســتي- 
درياچه طبيعي ســوادكوه- 

ظرفي براي پذيرايي
  

عمودي:
1- باشــگاه فوتبال تركيه اي- 

سخن معقول و سنجيده
بيمــاري  بي همتــا-   -2
بزرگ شــدن غــده تيروئيد- 

زادگاه حضرت ابراهيم)ع(
3- خوان- آماسيدگي- خلوص 

نيت
4- از حروف يوناني- آلياژي از 

مس و قلع- ياقوت سرخ
5- شــاعر ايراني قرن ششم- 

گوش كردن- مردار
6- پول ژاپــن- ظرف جوهر و 

مركب- فرمانده اصحاب فيل
7- مجــراي خــروج دود 
از  دســتور-  اتومبيــل- 

زيبايي هاي آسمان 
8- يك سو كننده الكترونيكي- 
مقابل تشــويق- رباعي سراي 

دوره سلجوقي
9- گازي بــراي تصفيه آب- 

مجروح- بي دغدغه
ظرفشــويي-  ليــف   -10

هوس ها- نشانه مصدر جعلي
11- جاي پا- موج- بهشت

12- طرز عمــل- كادو- مزاحم 
تابستاني

13- نخســت وزيري- روغــن 
صنعتي- برخــي از آب گل آلود 

مي گيرند!
14- آســاني- آســياب بادي- 

شالوده
15- يكي از سه عنصر اصلي هر 
ارتباط است- بسيار عزيز و گرامي

 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 | 3791
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

631897542
587412396
294563718
176359824
358246971
942781653
763125489
429678135
815934267

متوسط

7  9   6  8  
2    1  4   
 3      6 7
 4 8 5      
         
     1 7 5  
4 6      7  
  5  9    2
 9  8   5  3378194256

521683947
496752318
289436175
615879423
734215869
167948532
952361784
843527691

ساده

متوسط

719346285
256718439
834925167
648579321
571234896
923681754
462153978
385497612
197862543

سخت

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

ساده

3    9    6
5  1 6  3 9  7
   7 5 2    
  9    1   
6        3
  4    8   
   9 4 8    
9  2 3  1 7  4
8    2    1
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   چيزي به اسم سرماخوردگي در اين شرايط نداريم
در شرايط بحراني كرونايي كه به سر مي بريم برخي مراجعان به مراكز 
بهداشتي عنوان مي كنند كه ســرما خورده اند. به عنوان يك پزشك 
همانطور كه همكارانم بارهــا گفته اند اعالم مي كنــم كه چيزي به 
اسم ســرماخوردگي تا اطالع ثانوي وجود ندارد و اگر عالئمي شبيه 
سرماخوردگي داريد كرونا گرفته ايد، مگر اينكه آزمايش هاي دقيق 
خالف آن را ثابت كند؛ پس با عالئم سرماخوردگي سريعا براي درمان 

اقدام كنيد و اصال فكر نكنيد كه كرونا نگرفته ايد.
پزشك عمومي از تهران

  جاده كلدار فنوج چه زماني بازگشايي مي شود
همه ساله در مسير فنوج به نيكشهر و ايرانشهر، عده اي قرباني جاده 
ناايمن مي شوند، درحالي  كه مسئوالن مي گويند عمليات اجرايي جاده 
ترانزيتي كلدار 70درصد پيشرفت فيزيكي دارد، اما همچنان خبري 
از تسريع در احداث آن نيست. جاده كلدار 38كيلومتر طول دارد كه 
مي تواند مسير رفت وآمد مردمان فنوج را به نيكشهر و ايرانشهر كوتاه 
كند و در زمان حــوادث ازجمله بارندگي، اين جــاده مي تواند نقش 

مؤثري در تردد و امداد داشته باشد.
فهمي از فنوج سيستان و بلوچستان

  چرا تست كرونا نبايد رايگان باشد
اينكه در اين شــرايط بحراني و اقتصادي از مردم براي تســت كرونا 
پول مي گيرند واقعا تأسفبار است. جداي از اين موضوع، چندگانگي 
قيمت تست كرونا را چگونه بپذيريم. برادرم در كرج 123هزار تومان 
براي تست داده اســت، ما در درمانگاه دولتي 238هزار تومان، يكي 
از نزديــكان در درمانگاه خصوصــي 532هزار تومان و دوســتي در 
بيمارستان 700هزار تومان! واقعا توان يكسان سازي  قيمت را هم ندارند 
درحالي  كه تست رايگان مي تواند از ابتدايي ترين خدمات دولت براي 

جلوگيري از شيوع كرونا باشد.
احمدزاده از تهران

   آزادراه تبريز به اروميه چه شد؟
پــروژه آزادراه اروميه-تبريز ازجمله مهم تريــن طرح هاي زيربنايي 
شمال غرب است كه به عنوان حلقه مفقوده آزادراهي اروميه به پايتخت 
مي تواند با كاهش مســير ترانزيت از پايانه مرزي سرو، نقش مهمي 
در تسهيل دسترســي به پايانه هاي مرزي استان، رونق گردشگري و 
كاهش تصادفات داشته باشد، ولي با اين  همه اجراي اين پروژه بارها 
ميان پيمانكاران دست به دست شده و اكنون نيز مجري آن بنياد تعاون 
ناجا است و تاكنون بارها برگزاري جلسه و وعده هاي مسئوالن هم باعث 
نشده است اجراي اين طرح اندكي جلو بيفتد. تا كي بايد از جيب مردم 

براي كم كاري ها هزينه شود؟
عبدي از اروميه

  به داد سرمايه هاي مردم در بورس برسيد
سرمايه هاي مردمي در بورس به طور ميانگين تا 70درصد ضرر داده اند 
و حتي صنــدوق پااليش يكم كه با اميد خريــده بوديم تاكنون 1/5 
ميليون ضرر داده است. چه زماني دست از دستكاري بورس برمي دارند 
تا ما بتوانيم حداقل معادل پول خودمان را برداريم، سودش را نخواستيم 

و پيشكش به آنهايي كه جز جيب مردم درآمدي ندارند.
امينيان از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

فروش اينستاگرامي نوزاد، 
ترفندي براي كالهبرداري

تبهكاران هر روز از ترفند تازه اي براي سركيسه 
كردن مردم استفاده مي كنند و يكي از تازه ترين 
ترفند ها فروش نوزاد در اينستاگرام است. به 
گزارش همشــهري، از چندي قبل مأموران 
پليس فتــا تهران چند پيج اينســتاگرامي را 
شناســايي كردند كه در آن نوزادان به فروش 
مي رسيدند. بررســي هاي اوليه نشان مي داد 
گردانندگان اين صفحه ها مدعي هستند تعداد 
زيادي نوزاد در اختيار دارند كه مي توانند در 
قبال دريافت پول هاي كالن آنها را بفروشند. 
در ايــن شــرايط رصدهاي متخصصــان فتا 
افزايش يافت تا ابعاد پشت پرده اين ماجراي 
تكان دهنده روشن شــود. در ادامه تحقيقات 
شمار صفحه هاي اينســتاگرامي فروش نوزاد 
به 15صفحه رســيد اما نكته اصلــي اين بود 
كه محتوا و شيوه اداره همه اين 15صفحه به 
يك شكل بود و شواهد نشان مي داد در پشت 
پرده اين صفحه ها افراد واحدي قرار دارند. در 
اين شــرايط بود كه مأموران موفق شــدند از 
طريق اقدامات فني ادمين هاي اين صفحه ها را 
شناسايي و دستگير كنند. اين دو متهم اعتراف 

كردند كه ادمين همه 15صفحه هستند.
ســرهنگ داوود معظمي گــودرزي، رئيس 
پليس فتا تهران بزرگ با اشاره به اين پرونده 
از وقوع كالهبرداري هاي مكرر در شبكه هاي 
اجتماعي به بهانه فروش نوزاد خبر داد و گفت: 
نكته مهم در خريــد و فروش نوزاد توســط 
سايت هاي مختلف اين است كه در بسياري از 
اين معامالت هيچ نوزادي به فروش نمي رسد و 
اين آگهي ها ترفندي براي كالهبرداري از افراد 
متقاضي نوزاد است. وي ادامه داد: پليس فتا بر 
فضاي مجازي اشراف خوبي دارد و بررسي هاي 
انجام شده نشان مي دهد كه اغلب صفحه هاي 
اينستاگرامي كه مدعي فروش نوزاد هستند 
نوزادي در اختيــار ندارند و فروش نوزاد دامي 
براي طعمه هايشان است. آنها معموال افرادي 
كه فرزندي ندارند را طعمه قــرار مي دهند و 
با ترفندهاي مختلف مثــل بيعانه گرفتن و... 
از آنها پــول مي گيرند و ديگر جواب شــان را 
نمي دهند و ناپديد مي شوند. سرهنگ گودرزي 
در ادامه گفت: هرچنــد پليس با گردانندگان 
چنين صفحه هايي برخــورد مي كند اما اگر 
مواردي واقعي نيز درخصوص فروش نوزاد در 
شبكه هاي اجتماعي وجود داشته باشد پليس 
با اشرافي كه بر فضاي مجازي دارد با قاطعيت 

با چنين افرادي برخورد مي كند.

در انتظار قصاص 
قاتالن اميرعلي

بيشتر از 2سال از مرگ دلخراش 
اميرعلــي مي گذرد؛ پســربچه  پيگيري

7ساله اي كه قرباني كينه همسايه 
شــد و مادر و دختر همســايه بــراي اينكه راز 
جنايتشان فاش نشود، پيكر نيمه جان او را آتش 
زدند غافل از اينكه خيلي زود دست شان رو و هر 
دوي آنها دستگير مي شوند. اين دو متهم مدتي 
قبل در دادگاه كيفري استان خوزستان به اتهام 
مشاركت در قتل به قصاص محكوم شدند و حاال 
مادر اميرعلي در گفت وگو با همشهري مي گويد 
كه تنها خواســته آنها، مجــازات هر چه زودتر 

متهمان است.
به گزارش همشــهري، بعدازظهــر 15خرداد 
سال97 با پيدا شــدن جسد سوخته پسربچه اي 
7ساله در حوالي فلكه فرودگاه اهواز، تحقيقات 
پليس براي كشف راز اين جنايت آغاز شد. جسد 
كامال سوخته و هنوز هويت او مشخص نبود اما 
يك روز بعد خانواده پســربچه  اي 7ساله به نام 
اميرعلي با حضور در پزشــكي قانوني و با توجه 
به نشانه هايي كه از جســد باقي مانده بود، او را 
شناسايي كردند. آنها گفتند كه پسرشان يك روز 
قبل تر زماني كه در حال بازي در حياط خانه شان 
در ماهشهر بوده، ناپديد شده و آنها در اين مدت 

به دنبال پيدا كردن ردي از او بوده اند.
آزمايشات پزشكي قانوني و بررسي هاي تخصصي 
اظهارات اين خانواده را تأييد كرد و معلوم شد كه 
قرباني خردسال كســي جز اميرعلي نيست. اما 
چه كسي و با چه انگيزه اي او را به قتل رسانده  بود؟

مادر اميرعلي در همان تحقيقات اوليه گفت كه 
به زن همسايه شان مشكوك است. او توضيح داد: 
در همسايگي ما زني به همراه 2دخترش زندگي 
مي كند. يكي از دختران او همكالســي دخترم 
اســت اما از وقتي بين دخترانمان در مدرســه 
اختالف پيش آمده، ما هم با اين همسايه  مان دچار 
اختالف شــده ايم و تنها كسي كه به او مشكوك 

هستيم، اين زن و دخترانش هستند.
با اين سرنخ، مأموران تحقيقات خود را روي زن 
همســايه  متمركز كردند و در ادامه سرنخ هايي 
به دست آمد كه نشــان مي داد وي همراه دختر 
17ساله اش در زماني كه جسد اميرعلي در اهواز 
پيدا شــده بود، در حوالي محل پيداشدن جسد 

حضور داشته اســت. با اين اطالعات، زن جوان 
و دخترش دستگير شدند و دختر 17ساله او در 

بازجويي ها اسرار قتل اميرعلي را برمال كرد.

ادعاي تصادف 
او گفت: مــادرم يك پــژو405 دارد كــه با آن 
مسافركشي مي كند. بعضي وقت ها با اين ماشين 
تمرين رانندگي مي كنم تا زماني كه به سن قانوني 
رســيدم، گواهينامه بگيرم. روز حادثه مادرم در 
خانه بود كه تصميم گرفتم ماشين را از پاركينگ 
خارج كنــم. در حياط را باز كــردم و دنده عقب 
مي رفتم كه احساس كردم از روي چيزي رد شدم. 
از ماشين پياده شدم و ديدم با پسر همسايه مان 
به نام امير علي تصادف كرده و او را زير گرفته ام. از 
دماغش خون مي آمد و مادرم را خبر كردم. چون با 
خانواده اميرعلي اختالف داشتيم، مادرم اميرعلي 
را روي صندلي عقب گذاشت و شروع به حركت 
كرديم. اولش مي خواســتيم او را به بيمارستان 
ببريم اما ترسيديم و تصميم گرفتيم او را به اهواز 

ببريم و در جايي رها كنيم. 
دختر 17ســاله ادامه داد: در بيــن راه اميرعلي 
زنده بود اما براي اينكه صورتش را نبينم، متكاي 
سنگيني را كه داخل ماشين بود، روي صورتش 
گذاشتم. وقتي به اهواز رسيديم و متكا را برداشتم، 
ديدم نفس نمي كشــد. همانجا تصميم گرفتيم 
جسدش را آتش بزنيم تا كسي شناسايي اش نكند. 
جسد را در محلي خلوت از ماشين بيرون برديم و 
با بنزيني كه از قبل داخل ماشين بود، آن را آتش 
زديم و برگشتيم. در بين راه بود كه چشم مان به 
جسد يك پرنده مرده در كنار جاده افتاد و مادرم 
گفت اين نشانه خوبي نيست و حتما لو مي رويم و 

همين اتفاق هم افتاد.

آتش؛ دليل مرگ 
با اظهارات دختر 17ساله، مادرش هم چاره اي جز 
بيان حقيقت نديد و حرف هاي او را تكرار كرد. اين 
در حالي بود كه بررسي هاي تخصصي در پزشكي 
قانوني براي مشخص شــدن علــت اصلي مرگ 
پسربچه 7ساله ادامه داشت و در نهايت چند ماه 
بعد اعالم شد كه دليل مرگ او سوختگي بوده و 
اين يعني زماني كه وي را آتــش زده  اند، او زنده 

درخواست قصاص كوري چشم براي پسر همسايه
مردي كه مدعي است در جريان 

يك درگيري، پســر همسايه داخلي
بينايي يكي از چشمانش را از او 
گرفته اســت، با حضور در دادســرا خواهان 

قصاص وي شد.
به گزارش همشــهري، مدتي قبل درگيري 
خونينــي در يكــي از خيابان هــاي منطقه 
خليج فارس به پليس پايتخت اعالم شد. دعوا 
بين دو همسايه رخ داد اما چند نفر در جريان 
اين درگيري زخمي و مصدوم شــدند. يكي 
از آنها مردي 49ســاله بود كه بينايي يكي از 
چشــمانش را در اين درگيري از دست داد. او 
چند روز پيش با حضور در دادســراي جنايي 
تهران از كســي كه باعث كوري وي شده بود 
شكايت كرد و به قاضي ساسان غالمي درباره 
جزئيات ايــن درگيري گفت: چنــد روز قبل 
از حادثه همســرم از كوچه رد مي شد كه زن 

همسايه كه در خانه اش باز بود، يك سطل آب 
به داخل كوچه ريخت. مقــدار زيادي از آن به 
روي همســرم ريخت و او بر سر اين مسئله با 
زن همسايه درگير شد. وقتي به خانه بازگشت 
و ماجرا را برايم تعريف كرد، ســعي كردم او را 
آرام كنم. چند ســاعت از اين ماجرا گذشت و 
من كه فكر مي كردم همه  چيز تمام شده براي 
خريد از خانه بيرون رفتــم. وقتي پا در كوچه 
گذاشتم ناگهان پســر زن همسايه را ديدم. او 
براي هواخواهي از مادرش به سراغ من آمد و هر 
چه تالش كردم آرامش كنم، فايده نداشت. او 
به سمتم هجوم آورد و كتكم زد. بعد چاقويي از 
جيبش بيرون آورد كه فرياد زنان از همسايه ها 
كمك خواستم. همان لحظه پسرم و برادرم به 
همراه زن همسايه و 3مرد كه از بستگان آنها 
بودند سر رسيدند و درگيري هولناكي رخ داد. 
در اين درگيري پسر همسايه با چاقو چند ضربه 

به من زد كه ضربه آخر به چشمم خورد. شاكي 
ادامه داد: در اين حادثه متأسفانه چشم چپم را 
از دســت دادم و حاال از ضارب شكايت دارم و 
درخواستم اين است كه چشمش قصاص شود.

انكار متهم 
با شكايت اين مرد، پسر همسايه دستگير شد. از 
سويي تحقيقات ميداني پليس اظهارات شاكي 
را تأييد مي كرد و شاهدان ديده بودند كه متهم 
با چاقو ضربه اي به چشــم شــاكي زده است. 
متهم 28ساله ديروز براي تحقيق به دادسراي 
امور جنايي تهران منتقل شد و با وجود شواهد 
منكر ضربه زدن با چاقو به چشم شاكي شد. او 
درگيري را قبول داشــت اما كوركردن شاكي 
را نه. وي گفت: من از دعواي مادرم و همســر 
شاكي خبر نداشتم. آن روز از محل كارم به خانه 
برگشتم و چون چند نفر از بستگانم مهمانمان 

بودند كنارشــان نشستم و شــروع كرديم به 
صحبت. ناگهان صداي داد و فرياد مادرم را از 
داخل كوچه شنيدم. همراه مهمان هايمان به 
داخل كوچه رفتيم كه چشمم به شاكي افتاد. او 
به همراه برادر و پسرش با مادرم درگير شده و 
يك ميله آهني در درست داشتند. درگيري ما 
شروع شد و آنها ما را كتك زدند و زخمي كردند 
اما من متوجه نشدم چه كسي با چاقو ضربه به 
چشم شــاكي زد. بازپرس جنايي تهران براي 
متهم قرار بازداشت صادر كرد و تحقيقات در 

اين خصوص ادامه دارد.

 واژگوني مرگبار اتوبوس 
در آزادراه كرج - قزوين

مادر و دختري كه با آتش زدن پسربچه  همسايه، او 

را به قتل رسانده بودند، به مرگ محكوم شدند

بهره برداران ميادين ميوه و تره بار موظف به ارائه فاكتور هستند
روابط عمومي سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران 
پيرو چاپ پيام مردمي با موضوع »عدم  ارائه فاكتور در غرفه ماهي بازار 
ميوه و تره بار زرگنده« در ستون با مردم روز14آبان ماه پاسخ داده است: 
1-تمامي بهره برداران ميادين و بازارهاي تره بار موظف و مكلف به ارائه 
فاكتور به مشتريان هستند و اين موضوع توســط بازرسان و ناظران 
سازمان مديريت ميادين شــهردراي تهران به صورت مستقيم مورد 
بررسي و نظارت قرار مي گيرد. 2-در تمام غرفه هاي عرضه آبزيان در 
بازارهاي ميوه و تره بار محلي براي پاك كردن ماهي اختصاص يافته 
اســت. 3- هزينه ثابتي براي پاك كردن ماهي تعيين شده كه هم در 
فاكتور فروش هزينه آن درج مي شــود و هم تعرفــه اين خدمات در 
غرفه هاي ماهي در معرض ديد شهروندان است. 4- ضمن ارج نهادن 
به انتقادات و پيشنهاد هاي مشتريان محترم تقاضا مي شود درصورت 
برخورد با هرگونه تخلف احتمالي مراتب را به مديران ميادين و رؤساي 
بازارها منعكس كنند و با سامانه نظارت همگاني شهرداري تهران به 

شماره 1888تماس بگيرند.

 آيا واكسن كروناي شركت فايزر
واقعا مؤثر است؟

اين نتايج هنوز مورد بررسي كارشناسان مستقل  ادامه از 
قرار نگرفته يا به اصطالح »داوري همتا« نشده  و در صفحه اول

ژورنال هاي پزشكي منتشر نشده اند. فايزر گروهي از كارشناسان مستقل 
را مأمور نظارت بر اين بررسي كرده است. جزئياتي در اين باره اما اعالم 
نكرده است. اين واكسن از نوع mRNA يا RNA پيام رسان است، يعني 
رمز ژنتيك پروتئين هاي سطحي گل  ميخي ويروس كه به گيرنده هاي 
سلول ها متصل مي شــوند، به افراد تزريق مي شــود تا پس از ورود به 
سلول ها باعث ساخته شدن اين پروتئين ها شوند. واكنش دستگاه ايمني 
بدن باعث توليد آنتي بادي هاي يا پادتن  هايي مي شوند كه مي توانند به 
اين پروتئين ها در سطح ويروس هاي وارد شده به بدن متصل شوند و از 
ورود آنها به ســلول ها جلوگيري كنند. تا به حال هيچ واكسني از نوع 
mRNA براي بيماري ها به تأييد ســازمان هاي ناظر نرسيده است. 
شركت فايزر گروهي از كارشناسي مستقل را مسئول بررسي داده هاي 
حدود 44000شركت كننده در اين كارآزمايي كرده است. در ابتدا قرار 
بود پس از ابتالي 32نفر در گروه هاي واكسن و دارونما تحليل مقدماتي 
انجام شود، اما بعد قرار شد براي افزايش قدرت آماري اين رقم به 64نفر 
افزايش يابد. در نهايت، وقتي اين دستورالعمل جديد اجرايي شد كه 
94مورد عفونت كرونا در ميان داوطلبان رخ داده بود. هنگامي نتايج 
نهايي اين كارآزمايي باليني اعالم خواهد شد كه شمار افراد دچار عفونت 
به 164نفر برسد. باالخره اينكه اين واكسن در شكل فعلي اش بايد در 
دماي منهاي 80درجه سلسيوس نگهداري شود، به عبارت ديگر نياز به 
يك زنجيره فوق سرد براي انتقال دارد. البته شركت بيو ان تك در حال   

بررسي امكان نگهداري اين واكسن در دماهاي باالتر است.

واژگوني اتوبوس در آزادراه كرج - قزوين حادثه تلخي را رقــم زد و موجب جان باختن يك نفر و 
مصدوميت 19نفر ديگر از سرنشينان آن شد. به گزارش همشهري، اين اتوبوس كه بامداد سه شنبه از 
پارس آباد به سوي تهران به راه افتاده بود ساعت 6:27 صبح ديروز درحالي كه از مسير جنوبي آزادراه 
كرج - قزوين، بعد از محدوده پل نظرآباد عبور مي كرد به داليل نامعلومي از مسير اصلي منحرف 
و واژگون شد. به دنبال اين حادثه گروه هاي امداد و نجات راهي محل حادثه شدند. مهرداد بابايي، 
رئيس مركز اورژانس و فوريت هاي پزشــكي البرز در اين باره گفت: در پي اين حادثه يك دستگاه 
اتوبوس و 4 دستگاه آمبوالنس اورژانس البرز به محل سانحه اعزام شدند. وي ادامه داد: هرچند اغلب 
سرنشينان اتوبوس شرايط حادي نداشتند اما يكي از مسافران كه مردي 35ساله بود در دم جان خود 
را از دست داد. همچنين 22نفر ديگر از سرنشينان اتوبوس مصدوم شده بودند كه 3نفر از آنها در 
محل مداوا شدند و 19نفر شامل 19مرد و 3زن ديگر به بيمارستان هاي امام جعفرصادق هشتگرد، 
امام حسن نظرآباد و شهيد مدني كرج منتقل شدند. به گفته بابايي وضعيت هيچ يك از مصدومان 

وخيم نيست و تالش براي مداواي آنها ادامه دارد. علت وقوع اين حادثه در دست بررسي است.

با مرگ پسر 13ساله تبريزي براثر اصابت 
ضربات كارد آشپزخانه، تحقيقات براي 

كشف راز اين حادثه آغاز شده است.
به گزارش همشــهري، پيكر نيمه جان 
اين نوجوان جمعه گذشته، در نزديكي 
مدرسه شان در منطقه گلشهر تبريز پيدا 
شد. آثار ضربات چاقو بر بدن او معلوم بود 

و در اين شرايط وي به بيمارستان منتقل شد. تالش پزشكان اما براي 
نجات او فايده نداشت و پسر نوجوان جانش را از دست داد. به دنبال اين 
حادثه معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي آذربايجان شرقي گفت: با 
حضور مأموران در بيمارستان مشاهده شد پسر بچه حدودا 13ساله كه 
بنا به اظهارات يكي از همسايگان ايشان براثر چاقوخوردگي مجروح 
شده بود توسط وي به بيمارستان منتقل شــده بود. سرهنگ هاشم 
شعفي افزود: هنوز مشخص نيست كه اين پسربچه چگونه مجروح شده 
و جانش را از دست داده است و پرونده توســط اكيپي از كارشناسان 
مجرب پليس آگاهي در حال رسيدگي اســت. براساس اين گزارش، 
بررسي دوربين هاي مداربسته اطراف محل حادثه نيز نشان مي دهد 
پســربچه تبريزي درحالي كه تنها بوده در حوالي ديده شــده است و 

تحقيقات براي كشف راز مرگ او ادامه دارد.

بوده است. د
ر اين شــرايط مادر و دختر جنايتــكار پاي ميز 
محاكمه قرار گرفتند و هرچند تالش مي كردند 
با حرف هاي ضد ونقيض وانمود كنند كه در اين 
ماجرا بي گنــاه بوده اند و اميرعلــي در تصادف 
غيرعمدي جان باخته است، اما شواهد و مدارك 
به دست آمده آنقدر روشن و دقيق بود كه قضات 
دادگاه هر دوي آنها را به اتهام مشاركت در قتل 
به قصاص محكوم كردند. در بخشي از اين حكم 
آمده است: »پزشكي قانوني هيچ آثاري ازجمله 
شكستگي جمجمه و شكســتگي استخوان كه 
نشان دهد چنين تصادفي رخ داده است، مشاهده 
نكرد و به نظر مي رسد كه اساسا چنين تصادفي 
رخ نداده است بلكه متهم )دختر جوان( به دليل 
هوش زيادي كــه دارد و براي فــرار از مجازات 
چنين ماجرايي را مطرح كرده و از طرفي پزشكي 
قانوني اعالم كرده كه اميرعلي در زمان آتش زدن 

پيكرش زنده بوده است.« 
با صدور حكم قصاص متهمان، ايــن پرونده به 
ديوان عالي كشور فرستاده شده و درصورت تأييد 

حكم صادره، اجرا خواهد شد.

دومين داغ مادر مقتول 
طاهره بخشي، مادر اميرعلي است؛ كسي كه حاال 
تنها خواسته اش اجراي عدالت و قصاص قاتالن 
پسرش اســت، چراكه مي گويد متهمان نه تنها 
جان پسرش را گرفتند، بلكه باعث مرگ دخترش 
هم شدند. او در گفت وگو با همشهري مي  گويد: از 
وقتي پسرم بي رحمانه به قتل رسيد، زندگي مان 
ازهم پاشيده اســت. آن اوايل تصور مي كردم كه 
متهمان راست مي گويند و وقتي جسد پسرم را 
آتش زدند، او مرده بود، اما از همان ابتدا يكي از 
دخترانم كه 18ساله بود، مي گفت كه آنها دروغ 
مي گويند. دخترم خيلي به اميرعلي وابسته بود، 

چون تنها برادرشــان بود. وقتي اين اتفاق افتاد، 
دخترم بارها به ما مي گفت كه اميرعلي به خوابش 
آمده و حقيقت را گفته است. دخترم مي گفت كه 
برادرش را زنده سوزانده اند اما ما قبول نمي كرديم 
و همين باعث شده بود كه افسرده شود. تا اينكه 
حدود 10ماه پس از جنايت، وقتي به پزشــكي 
قانوني اهواز رفته بودم، به من گفتند كه پســرم 

زنده بوده و او را آتش زده اند.
او ادامه مي دهد: با شنيدن اين خبر داغم صدبرابر 
شــد. درحالي كه گريه مي كردم بــا دخترم كه 
در خانــه بود تمــاس گرفتم و گفتــم كه همه 
حرف هايش و خواب هايي كه ديده بود، درست 
بوده است. بعد سوار ماشين شدم و به خانه مان 
در ماهشهر برگشــتم اما وقتي رسيدم ديدم كه 
آمبوالنس مقابل خانه مان است. دلم ريخت و دوان 
دوان خودم را به خانه رساندم. دختر 18ساله ام 
خودش را حلق آويز كــرده و به زندگي اش پايان 
داده بود. او نوشــته بود  حاال كه بعــد از 10ماه 
حرف ها و خواب هايش ثابت شــده، ديگر طاقت 
دوري از برادرش را ندارد و مي خواهد پيش او برود 
و برادرش را بغل كند. بعد از مرگ دخترم، دختر 
ديگرم كه 19ساله اســت، دچار بيماري روحي 
شديد شد. طوري كه 3ماه در بيمارستان بستري 

بود و هنوز هم تحت درمان است.
مادر داغدار ادامه مي  دهــد: متهمان اين پرونده 
زندگي ما را نابود كردند. با اينكه بيشتر از 2سال 
از حادثه مي گذرد و همه  چيــز در پرونده كامال 
روشن است، اما هنوز حكم آنها تأييد نشده است. 
تنها چيزي كه من و خانــواده ام را آرام مي كند، 
اجراي عدالت درباره آنهاســت و از مســئوالن 
قوه قضاييه مي خواهم كه به خواســته يك مادر 
داغدار رســيدگي و هر چه زودتر متهمان را به 

سزاي جنايتي كه مرتكب شده اند، برسانند.
بازسازي صحنه تصادف و جنايت مي پردازد.

مرگ مرموز نوجوان تبريزي
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پــس از گذشــت يك مــاه از تعطیلي 
سالن هاي تئاتر و ســینما كه به صورت گزارش

هفتگي تعطیلي آنها اعالم مي شد، زمان 
بازگشايي دوباره سالن هاي سینما و تئاتر فرارسید، اما 
اين فعالیت منوط به اين است كه ســالن هاي تئاتر و 
ســینما مانند ديگر اماكن فرهنگــي و غیرفرهنگي تا 
ساعت 18باز باشند؛ محدوديتي كه نه تنها چاره ساز نبود، 
بلكه باعث شد كه گروه هاي نمايشي و سینماداران بیشتر 
سردرگم و بالتكلیف شوند. اين بازگشايي مجدد ديگر 
مانند بازگشايي تیر ماه نیســت؛ نه مخاطبان عالقه اي 
دارند براي تماشاي تئاتر صبح يا ظهر را انتخاب كنند يا 
در میانه روز براي تماشاي فیلم هاي تكراري و كیفیت 
پايین بلیت تهیه كنند و وارد ســالن سینما شوند و نه 
تماشــاخانه داري ترجیح مي دهد با توجه به وضعیت 
استیجاري خود درهاي سالن را باز كند. سینماداران هم 
كه از عهده هزينه هاي اولیه خــود مانده اند، هیچ فیلم 

جديدي براي اكران ندارند.

فعاليتسينماتاساعت18منطقيندارد
با نگاهي بــه ســايت هاي فروش بلیــت همچون 
سینماتیكت، ســینماهايي چون چارسو، فرهنگ، 
موزه سینما و بهمن و برخي از پرديس ها و سالن هاي 
سینمايي در شهرهاي ديگر، سانس هايي را تا ساعت 
18براي فروش مشــخص كرده انــد،  اما هیچ بلیت 
 فروشي در آن ديده نمي شــود و سینمادارها تأكید 
دارند كه وقتي در شــرايط عادي رونق سینماها از 
ساعت 18به بعد بوده، چگونه مي توانند فیلم جديد 
معرفي كنند يا سانسي براي تماشاي فیلم اختصاص 

دهند. 
امین جعفري، مدير سايت سینما تیك به همشهري 
مي گويد: »كاماًل منطقي است كه سینماداران از اين 
موضوع استقبال نمي كنند. پلتفرم هاي سايت هاي 
فروش بلیت مشــكلي براي فروش در هر سانسي كه 
مشخص شود، ندارند و ممكن است در شهرهاي ديگر 
هم فروش بلیت داشته باشند، اما نكته مهم اين است 
كه سینماداران و تهیه كنندگان موافق اكران فیلم ها 
در اين ساعت ها نیستند؛  چراكه اوج حضور تماشاگران 

سینما و تماشاي فیلم از ساعت 18به بعد است.« 

ديگردغدغهمردم،خريدبليتنيست
جعفري در ادامه با عنوان اين مطلب كه در گذشــته 
فعالیت هاي سالن هاي سینما از غروب تا 12شب بود، 
توضیح مي دهد: »وقتي ســالن ها در اين ساعت و در 
روزهاي شــیوع كرونا نیز فعالیت داشتند، نسبت به 
گذشته مخاطبان كمتري داشتیم و حاال كه ساعت به 
18رسیده، به طور حتم هیچ فردي استقبال نمي كند. 
هم اكنون دغدغه مردم خريد بلیت و تماشــاي فیلم 

نیست.«

مشكلعمده،نبودفيلمجديدوخوباست
البته مشكل فعلي فقط فعالیت هاي سالن هاي سینما 
تا ساعت 18نیست، بلكه فیلمي هم وجود ندارد كه با 
اكرانش بتوان حداقل مخاطب سالن سینما را جذب 
كرد. محمدرضا صابري، سخنگوي انجمن سینماداران 
در اين باره به همشهري مي گويد: »متأسفانه تصمیمي 
كه گرفته و مصوب شده از سوي افرادي است كه هیچ 
شناختي نسبت به سینما و تئاتر ندارند. عالوه بر ساعت 
مصوب كه همخواني و هماهنگي با فعالیت سالن هاي 
سینمايي ندارد، ما مشكل ديگری نیز داريم. مشكل ما 

نبود فیلم خوب است.
 بعد از اكران فیلم هاي »خوب، بد، جلف«، »شــناي 
پروانه« و »زن ها فرشته اند2« و شكستي كه اين فیلم ها 
در گیشه خوردند،  ديگر هیچ تهیه كننده اي حاضر به 
اكران فیلم جديد خود نیست. فیلم هايي كه هم اكنون 
اكران مي شــوند هم مخاطبي ندارنــد؛ چراكه همه 
مي دانند اگر اين فیلم ها در شرايطی كه كرونا نبود، به 
نمايش درمي آمد، مخاطبان از آن استقبال نمي كردند. 
مشكل عمده نبود فیلم خوب است. تهیه كنندگان در 

اين شرايط، ريسك نمي كنند.«

سازمانسينماييزودترحمايتخودرااعالمكند
صابري در ادامــه توضیح مي دهد: »چه در شــوراي 
صنفي نمايش باشیم و چه عضو انجمن سینماداران، 

درخواســتمان از ســازمان ســینمايي اين است كه 
شرايط حمايتي را فراهم كند. حمايت از سینماداران 
و پخش كنندگان و تهیه كنندگان مي تواند راه را براي 
اكران فیلم هاي جديد و خوب باز كند. اگر اين حمايت 
از پخش كننده ها و تهیه كنندگان صورت گیرد به طور 

حتم سینماداران نیز حمايت مي شوند.
 صحبت ها و جلســاتي با سازمان ســینمايي صورت 
گرفته و امیدواريم ســازمان، حمايت خود را به زودي 
اعالم كند.« صابري يادآور مي شود: »هم اكنون هیچ 
پخش كننده و ســینماداري به دنبال ســود نیست. 
 تالشمان اين است كه حداقل چراغ سالن هاي سینمايي 
را روشن نگه داريم. سالن هاي ســینما تعطیل يا باز 
باشــند، هزينه هاي جاري خود را دارنــد و هم اكنون 
درصدد رفع هزينه هاي اولیه هســتیم. ســینما جزو 

مشاغلی است كه آسیب جدي خورده است.« 

ازدستدادننيروهايمتخصص
البته ســخنگوي انجمن ســینماداران بــه موضوع 
ديگري نیز اشاره مي كند و آن از دست دادن نیروهاي 
متخصص و آموزش ديده است. وي در اين باره مي گويد: 
»از دهه 80نیروهاي تحصیلكرده و متخصص جذب 
شدند و يك ســري نیرو نیز آموزش داده شد. در 9 ماه 
تعطیلي سینما، آســیب خطرناكي كه مي تواند وارد 
شــود، از دســت دادن اين نیروهاي آموزش ديده و 

متخصص است.

گروههاينمايشيترجيحدادندبراياجرانروند
 عالوه بر فروش نرفتن بلیت هاي ســینما، سايت هاي 
فروش تئاتر نیــز منتظر تصمیمات جديد هســتند. 
همیشه ســالن هاي تئاتر بعد از غروب چراغ هايشان 
روشن مي شد و حداقل ســاعت اجراي يك نمايش، 
18بود و سانس هاي اجرا تا ساعت 22طول مي كشید. 
حاال اين قانون و تصويب آن، هیچ سودي براي گروه هاي 

نمايشي و سالن دارها ندارد.

اجراييوجودنداردكهفروشداشتهباشيم
 ســايتي همچون تیوال بلیت هیچ نمايشــي را براي 
فروش نگذاشــته و دلیلش اين اســت كه هیچ گروه 
نمايشي از اين تصمیم اســتقبال نكرده است. محمد 
عمروآبادي،  مدير سايت تیوال به همشهري مي گويد: 
»همیشه و در اين سال ها مخاطب تئاتر ما بلیت خود را 
براي سانس هاي 18به بعد خريداری مي كند؛ حتي اگر 
گروه هاي نمايشي نیز موافق اجرا در اين شرايط فعلي 
باشند به طور حتم تماشــاگري در سانس هاي صبح و 
ظهر ندارند. اين موضوع مورد اســتقبال قرار نگرفته 
است. سايت تیوال در هر لحظه آماده است كه خدمات 
خود را ارائه دهد، اما در 2روز گذشته هیچ گروه نمايشي 
نخواسته اجراي نمايش داشته باشد؛ فقط يك گروه قرار 
بود در تاالر مولوي ساعت 16به اجرا برود كه آنها نیز 
منصرف شدند؛ چون در اين كار منطقي وجود ندارد و 

به نفع گروه هاي نمايشي و تماشاخانه دارها نیست.«

خبر روز
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بندهمعتقدمدرمجموعهتاريخی-فرهنگیتئاترشهروجود
داردومیتواندبابسترسازي،بازنگریوبهسازیفضايداخلي
روزانهميزبانطيفيازدوستدارانتاريخوهنراينسرزمينو

حتيگردشگرانخارجیباشد.«
ويهمچنينيادآورشد:»عالوهبرآرشــيوارزشمندیكه
درزمينهعكس،پوســترواطالعاتگروههاینمايشيداريم
درمركزاســنادوكتابخانهمجموعهنيزاسنادتئاتریبسيار
ارزشمندیراداريمكههركدامبهتنهايیمیتوانددربرگيرنده
جذابيتهایفراوانــیبرایعالقهمنــدانفرهنگوحتي
گردشگرانداخليوخارجيباشــد.موضوعیكهمارابرآن
داشتتابادعوتازمديرانمتخصصاينحوزهوتوانمنديهايی
كهدرحوزهميراثفرهنگيومجموعهتئاترشهروجوددارد
بتوانيمهرچهزودترشــاهداجرايیشدنپروژهایدرحوزه

»گردشگریهنری«باشيم.«
ابراهيمگلــهدارزادهدرحالیصحبتازگردشــگریهنری
ميكندكهمدتهااستوضعيتاطرافمجموعهتئاترشهردر
انتظارساماندهيبودهوبانبودامنيتكافیباتوجهبهمحيط
اطرافاينمجموعه؛چگونهميتوانبعدازپايانويروسكرونا
تئاترشهررابرايگردشگرانداخليوبهخصوصگردشگران
خارجیآمادهكرد.هرچنددراينديــداررئيسموزهملی
عنوانكردهكهبرایتحققايناهدافدرمجموعهتئاترشهر
بايدكارهایپيشزمينهاياجراشودكهمحوراصلیآنرفتار

حفاظتمحورانهوتوجهبهبايدونبايدهایموزهداریاست.

مديرعامل خانه موســیقي مي گويد: با تصويب شوراي فرهنگ 
عمومي اول مهر )زادروز استاد محمدرضا شــجريان( روز ملي 
موسیقي نام گذاري مي شود.  به گزارش همشهري، در زمان مراسم 
تشییع محمدرضا شجريان از سوي برخي هنرمندان و همچنین 
مديرعامل خانه موسیقي پیشنهاد داده شد تا روز تولد شجريان 
)اول مهر( به نام روز ملي موسیقي ثبت شود. روزي كه جايش در 

تقويم ما خالي است.
حمیدرضا نوربخش، مديرعامل خانه موسیقي ايران كه يكي از 
پیشنهاددهندگان اين روز بود درباره اين موضوع به همشهري 
مي گويد:» نامه اي از ســوي خانه موســیقي به شوراي فرهنگ 

عمومي ارائه شده است و درصورت پذيرش اين پیشنهاد و تصويب 
آن از سال آينده اول مهر ماه به عنوان روز ملي موسیقي در تقويم 
ما ثبت مي شود. ما پیگیر نامه هستیم و امیدواريم به نتیجه نهايي 
برسد.« البته اين پیشنهاد هم اكنون از سوي خانه موسیقي عنوان 
شده است و بايد ديد از ســوي ديگر مسئوالن مورد پذيرش قرار 

خواهد گرفت؟

برگزاريجايزهايبهنامشجريان
همچنین در اختتامیه برخي از جشــنواره ها همچون جشنواره 
موســیقي جوان عنوان شــد كه جايزه اي به نــام »محمدرضا 

شجريان« به جشــنواره ها ازجمله موسیقي فجر اضافه شود كه 
درباره اين موضوع صحبت جديد و جدي از سوي برگزاركنندگان 
جشنواره موسیقي فجر و ديگر جشنواره هايي كه پیشنهاد موضوع 

را داد ه اند؛ صورت نگرفته است.
اما حمیدرضا نوربخش از گنجاندن اين جايزه در جشــن خانه 
موســیقي مي گويد و درباره جايزه شــجريان توضیح مي دهد: 
»در شوراي عالي موسیقي مصوب شــده تا جايزه اي به نام استاد 
شجريان داشته باشیم. اين جايزه قرار است از سال آينده در جشن 
خانه موسیقي گنجانده شود. ما در قالب جشن خانه موسیقي كه 

برگزار مي شود، جايزه شجريان را خواهیم داشت.«

نكوداشتيبرايمهديمحقق
مراسم نكوداشت مهدي محقق براي تقدير از 7دهه 

تالش او در »نشر و گسترش علم و ادب و فرهنگ 
ايران« برگزار مي شود.

به گزارش همشــهري به نقل از روابط عمومي 
كمیسیون ملي يونســكو - ايران، بزرگداشت 

مهدي محقق در ســاعت 10 روز يكشنبه 
)2۵ آبان 1399( به شكل بسیار محدود 
و با رعايت حداكثري شــیوه نامه هاي 
بهداشــتي در تــاالر وحــدت برگزار 
مي شود. در سومین مراسم »تماشاي 
خورشید« تني چند از استادان همچون 

محمدعلي موحد نیز به شــكل مجازي حضور دارند. در اين رويداد از نشــان عالي 
كمیسیون ملي يونســكو - ايران ويژه مهدي محقق و تمبر يادمان نكوداشت 7دهه 
خدمات فرهنگي و ادبي او رونمايي مي شود. در اين مراسم از مجموعه داستان هاي الهام 
گرفته از آثار و انديشه فیلسوف بزرگ ايراني -اسالمي شیخ شهاب الدين  سهروردي، 
تالیف فريدون عموزاده خلیلي، نويسنده و پژوهشگر، رونمايي و تنديس اين انديشمند 
بزرگ به شهر سهرورد تقديم مي شــود. اين نكوداشت در بزرگداشت مروجان علم و 
فرهنگ و آموزش انجام مي شود. كمیسیون ملي يونسكو - ايران طي سال هاي گذشته 
با راه اندازي برنامه اي به نام »تماشاي خورشید«، ثابت قدمي و تالش نام آوران حوزه 
فكر، قلم، انديشــه و هنر را همواره گرامي داشته است. مراسم نكوداشت محمدعلي 
موحد، مولوي پژوه و يداهلل كابلي خوانساري، اسطوره خط شكسته ايران نیز در 2دوره 

قبلي برگزار شده است. 

وضعيتناپايدارگريمورسينما

جالل الدين معیريان، طراح گريم سینماي ايران و همسرش كه در اين روزها گرفتار 
ويروس كرونا شده اند در بیمارستان بستري هســتند و اين در حالي است كه دختر 
معیريان مي گويد، بعد از انتقال پدرش به بیمارستان ايشان وضعیت پايداري ندارد، ولي 
بهتر به وی رسیدگي مي شود. به گزارش همشهري به نقل از مهر، بیتا معیريان، دختر 
جالل الدين معیريان، طراح گريم و چهره پرداز شناخته شده سینما و تلويزيون درباره 
وضعیت جسماني پدرش كه مدتي است به دلیل بیماري كرونا بستري شده، عنوان 
كرده: »پدرم مدتي در بیمارستان كسري بستري بود كه به دلیل رسیدگي نامناسب،  او 
را به بیمارستان نیكان منتقل كرديم. پدرم اكنون در بیمارستان نیكان در بخش عمومي 
بستري است. گويا آي سي يو تخت خالي نداشته،  ولي با اين حال دستگاه هاي مورد 
نیاز آي سي يو در بخش نیز به او وصل است و رسیدگي خوبي به وی مي شود. پزشكان 
مي گويند وضعیت پايداري ندارد، ولي به نسبت قبل حالش بهتر است و داروهايي كه 
مصرف كرده  جواب داده است.« وي همچنین اضافه كرد: »ريه پدرم حدود 80درصد 
درگیر شده و فكر مي كنم هنوز مدتي بايد بستري باشــد. مادرم نیز در بیمارستان 

بستري شده و هر دو در حال درمان هستند.«

تولدشجريان؛روزمليموسيقي

مردم از خريد بلیت براي تماشاي تئاتر و فیلم تا ساعت 18استقبال نكردند
فروش؛صفر
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كيوسك

 6هفتــه درگيري شــديد ميان 
جمهوري آذربايجان و ارمنستان به گزارش

امضــاي يــك توافــق صلــح با 
ميانجيگري روسيه منتهي شد؛ توافقي كه در باكو 
موجي از شــادي و در ايروان خشــم مــردم را 

برانگيخته است.
خبــر امضــاي توافق را بامــداد ديــروز نيكول 
پاشينيان، نخست وزير ارمنستان با انتشار بيانيه  اي 
در صفحه فيســبوك خود اعالم كــرد. كمتر از 
نيم ساعت بعد، مردم در پايتخت ارمنستان يكي 
از ســاختمان هاي اصلي دولت را در اعتراض به 
اين توافق تصــرف كردند و خواســتار بركناري 
نخست وزير شــدند. مخالفان توافق ظهر ديروز 
هم پارلمان را به اشغال خود درآوردند. پاشينيان 
توافق صورت گرفته را »به شدت غم انگيز« خواند، 
اما گفت كه چاره  ديگري نداشــته است. 2طرف 
پيش از اين بــا ميانجيگري مســكو 3بار اعالم 
آتش بس كرده بودند، اما هر بار آتش بس شان تنها 
دقايقي دوام آورده بود. اين بار اما به نظر مي رسد 
موضوع توقف درگيري ها و مذاكــره براي صلح 
جدي باشــد. درگيري ها بيش از 1400كشته و 
هزاران آواره به جا گذاشــته اســت؛ اگرچه آمار 
كشته شده ها دقيق نيست و به نظر مي رسد شمار 
تلفات بيش از اينها باشــد. مناقشه بر سر منطقه 
خودمختار قره باغ و مناطــق اطراف آن كه تحت 
كنترل ارمنستان است، طي 3دهه گذشته ادامه 
داشته اســت. 2طرف پس از يك جنگ خونين 
كه بيش از 30هزار كشــته به جا گذاشــت، در 
ســال1994 با ميانجيگري روســيه يك توافق 
آتش بس امضا كردند، اما بارها و به فواصل مختلف 

آن  را نقض كرده اند.
در چارچوب توافق صلحي كه به امضاي والديمير 
پوتين، رئيس جمهور روســيه، الهــام علي اف، 

رئيس جمهور آذربايجان و نخست وزير ارمنستان 
رســيده، باكو و ايروان حمله به مواضع يكديگر 
را از صبــح ديروز متوقف كردند. بر اين اســاس، 
آذربايجان مناطقي را كه طي هفته هاي اخير تحت 
كنترل خود درآورده، حفــظ مي كند و نيروهاي 
ارمني بخشــي از مناطق تحــت كنترل خود در 
اطراف منطقــه ناگورنو-قره باغ را تخليه خواهند 
كرد. تخليه ايــن مناطق تــا 10روز ديگر انجام 

مي شود.
در اين توافقنامــه عالوه بــر زمانبندي خروج 
نيروهاي ارمنستان و مســير خروج آنها، آمده 
كه 2طرف ظرف مدت 3سال براي احداث يك 
جاده در امتداد داالن الچين كه اســتپاناكرت 
مركز قره بــاغ و ارمنســتان را مرتبط مي كند، 
اقدام خواهنــد كرد. همچنين 2كشــور توافق 
كرده اند كه بازگشــت آوارگان و پناهندگان به 
خاك قره باغ و مناطــق نزديك آن تحت نظارت 
كميسارياي عالي امور پناهندگان سازمان ملل 
متحد صورت گيرد. قرار است كار تبادل اسرا نيز 

بالفاصله آغاز شود.
توافق تــرك مخاصمــه پس از آن ممكن شــد 
كه نيروهــاي جمهــوري آذربايجــان در ادامه 
پيشــروي هاي خــود در مناطق تحــت كنترل 
نيروهاي ارمني، شــهر شوشا )شوشي به ارمني( 
را تحت كنترل درآوردند. اين شهر دومين شهر 
بزرگ منطقه قره باغ به شــمار مي رود و كنترل 
بر آن، اســتپاناكرت را در آستانه سقوط قرار داد. 
به همين دليل بــود كه ارمنســتان و نيروهاي 
جدايي طلب ارمنــي در منطقه قره بــاغ، توافق 
صلح را پذيرفتند؛ توافقي كه از سوي تحليلگران 
سياســي و نظامي به عنوان پيــروزي جمهوري 

آذربايجان تفسير شده است.
به گــزارش الجزيره، علــي اف ديــروز در نطقي 

تلويزيوني خوشحال از توافق به دست آمده، آن را 
شكست پاشينيان خواند و گفت: »اين توافق اهميت 
تاريخي دارد و ســند تسليم ارمنســتان است.« 
پاشينيان گفت كه اين تصميم را پس از مشورت با 
فرماندهان ميداني اتخاذ كرده است. او گفت: »اين 
يك پيروزي نيست، اما شكست هم نيست. به اصرار 
ارتش آن را امضا كرده ام.« آراييك هاروتانيان، رهبر 
نيروهاي جدايي طلب در قره باغ نيز گفت كه در پي 
سقوط شهر شوشي، پذيرش شــروط آذربايجان 
اجتناب ناپذير بوده است. او گفت:»دامنه درگيري ها 
به اطراف استپاناكرت رسيده بود و درصورت ادامه 

جنگ، پايتخت هم سقوط مي  كرد.«

روسيه؛يكپايمعادالتقرهباغ
توافق بــراي پايان درگيري ها در قره باغ شــامل 
استقرار 2هزار نيروي روس در خطوط جداسازي 
ميان 2طــرف براي اجــراي ماموريت صلح باني 
است. روســيه هميشــه يك پاي معادالت اين 
منطقه بوده است. اين كشــور يك پايگاه نظامي 
در ارمنســتان دارد، اما متحد دوطرف به حساب 
مي آيد. جمهوري آذربايجان و ارمنســتان هر دو 
عضو سازمان پيمان امنيت جمعي هستند كه با 
محوريت روسيه ايجاد شده است. مسكو و ايروان 
يك توافق امنيتي نيز بين خــود امضا كرده اند، 
اما اين توافق شامل مناطق موردمناقشه قره باغ 
نمي شود؛ به همين دليل بود كه روسيه در طول 

جنگ اخير، وارد درگيري ها نشد.
اگرچه تركيه متحد اصلي آذربايجان به شــمار 
مي رود، اما روســيه هم به دليل فروش سالح به 
باكو، منافع خود را در جمهوري آذربايجان دارد. با 
اين همه، پايان درگيري ها و خاموش شدن آتش 
جنگ قره باغ به دليل حساسيت منطقه قفقاز، در 

راستاي منافع مسكو قرار مي گيرد.

 در پي امضاي توافق ترك مخاصمه ميان جمهوري آذربايجان و ارمنستان
 نيروهاي روسيه در خطوط جداسازي ميان 2طرف مستقر شدند

آتش قره باغ سرد شد

عربستان،ترامپراترجيحميدهد

جو بايدن رئيس جمهور منتخب آمريكا، در نخســتين روزهاي 
كاري خود مسائل زيادي در سياست خارجي دارد كه بايد فورا به 
آنها رسيدگي كند، اما مسئله رابطه با عربستان در اولويت ها نيست.

چين، ايران و احتماال كره شــمالي قطعا در صدر ليســت بايدن 
خواهند بود و رياض- كه همين ماه قرار اســت به صورت مجازي 
ميزبان اجالس سران گروه20 باشد - مي تواند فعال مسيري را كه 

در پيش داشت ادامه بدهد.
يك ديپلمات ارشد ســعودي هفته پيش، قبل از مشخص شدن 
نتيجه انتخابات آمريكا به ســي ان ان گفته اســت كه پادشاهي 
عربســتان خود را آماده مي كند تا با هركســي كه برنده مي شود 
كار كند. اما حتي نحوه بيان اين صحبت ها هم نشــان مي داد كه 
عربســتان، ترجيحات ديگري دارد. برخي اظهارنظرهاي بايدن 
درباره عربستان،  به خصوص آنهايي كه درباره رويكرد سخت خود 
در برابر رياض داشته، ســعودي ها را نگران كرده و مشخصا آنها 
ترامپ را ترجيح مي دهند. يك منبع ديگر هم كه از مباحث درون 
حاكميت عربستان درباره انتخابات خبر داشته به سي ان ان گفته 
كه از نظر آنها ترامپ، با وجود غيرقابل پيش بيني بودن و به صورت 

بالقوه خطرناك بودنش، متحدي خوب براي رياض بوده است.
ديگر مقامات سعودي نگران اين هستند كه بايدن، سال هاي اوباما 
را يك بار ديگر براي آنها تكرار كند. به عقيده ســعودي ها، اوباما 
نسبت به ايران بسيار نرم بود و به سختي مي شد در مسائل امنيتي 

روي او حساب باز كرد؛ نگراني هاي آنها البته شايد درست باشد.
بايدن وعده داده است كه دوباره با تهران، درباره توافق هسته اي 
كه ترامپ از آن بيرون آمد مذاكره كند. او همچنين در يك مناظره  
درون حزبي كه سال پيش برگزار شد، تهديد كرد كه جلوي فروش 
ميلياردها دالر سالح به عربســتان را خواهد گرفت؛ »مي خواهم 
خيلي شــفاف بگويم كه ما قرار نيست سالح هاي بيشتري به آنها 

)عربستان(  بفروشيم.«
اما بايدن احتماال بخواهد 
زمينه هــا  برخــي  در 
همــكاري نزديكــي با 
عربستان داشــته باشد؛ 
يكي از آنها، مسئله صلح 
خاورميانــه اســت. اين 
مسئله، از ســوي تقريبا 
تمامي روســاي جمهور 
آمريكا پيگيري مي شود 
و ترامــپ در ســال هاي 
حضورش در كاخ سفيد، 
وضعيــت را )درباره صلح 
خاورميانــه( كامال تغيير 

داده است.
ديپلمات هاي ســعودي 
گفته انــد كــه ترامــپ 
فشار زيادي روي رياض 
گذشــته بود تا مســير 
امارات، بحرين و سودان 
در عادي ســازي روابط با 
اسرائيل را در پيش بگيرد. 
به گفته او، عادي ســازي 
روابط رياض و عربستان، 
جايزه اي است كه سعودي ها بايد به ترامپ بدهند و او اميدوار است، 
حتي در آخرين روزهاي حضورش در كاخ سفيد هم سعودي ها را 
مجاب كند تا طبق نظر او عمل كنند. ترامپ و جرد كوشنر، داماد و 
مشاور ارشدش، دستاوردهايي در منطقه داشته اند اما از وعده هايي 
كه رئيس جمهور آمريكا در ابتداي شروع كارش در كاخ سفيد داده 
بود بسيار عقب هستند؛ ترامپ در ابتداي دولتش وعده داده بود 
كه صلح بادوام بين اسرائيلي ها و فلسطيني ها برقرار خواهد كرد. 
با اين حال نه تنهــا دوطرف به صلح نزديك نشــده اند، كه برخي 
فعاليت هاي آمريكا، وضعيت را حتي بدتر هم كرده اســت. دولت 
فعلي آمريكا، برخالف رويكرد دولت هاي پيشــين اين كشــور و 
همين طور متحدان آن، ادعاي اسرائيل بر بلندي هاي جوالن را به 
رسميت شناخته است. نفس چنين كاري، تغيير خطرناك وضعيت 
به نفع تل آويو به شمار مي رود. در اقدام نامتعارف ديگري كه هيچ 
متحدي از آن حمايت نكرده، واشــنگتن ادعاي اسرائيل درباره 
پايتختي بيت المقدس را هم به رسميت شــناخته و سفارتخانه 
خود را به اين شهر منتقل كرده است. اين اقدام آمريكا، نه تنها از 
سوي فلسطيني ها، كه از سوي متحدان اروپايي آمريكا هم تقبيح 
شده است. اقدام آخر آمريكا در رابطه با اسرائيل، هموارسازي راه 
عادي سازي روابط اين رژيم با 3كشور مسلمان بوده است. كوشنر، 
براي رسيدن به اين هدف، به نوعي با كشورها معامله كرده است؛ 
قرار است امارات در ازاي عادي سازي روابط با اسرائيل، اجازه خريد 
جنگنده هاي بسيار پيشــرفته F-35 از آمريكا را بگيرد و سودان 
هم با اين شرط روابط خود با ســودان را از سر گرفته كه از ليست 
كشورهاي حامي تروريسم آمريكا خارج شــود. البته هيچ كدام 
از طرف ها اعتراف نمي كنند كه معاملــه اي در كار بوده و تصميم 
خود را بر اين اســاس گرفته اند. اما حتي با اين شرايط هم انجام 
معامله هاي توافقي نامشخص است؛ كنگره هنوز از مخالفت خود با 
فروش جنگنده به امارات عقب نكشيده و سودان هم همچنان در 

ليست تروريسم وزارت خارجه آمريكا قرار دارد.
در چنين شرايطي، اينطور شايع شده بود كه عربستان مي خواهد 
از ترامپ فاصله بگيرد تا اگر مجبور شد با بايدن معامله كند مشكلي 
نداشته باشد. البته اين شــايعه از سوي ديپلمات هاي سعودي رد 
شده است. عربستان در مسئله رابطه با اسرائيل، نگراني هاي خاص 
خود را دارد. پادشاه اين كشــور، از سوي عربستان خادم حرمين 
شريفين مكه و مدينه خوانده مي شود و برقراري روابط با اسرائيل 

از سوي رياض، مي تواند براي اين كشور فاجعه بار باشد.
به گفته ديپلمات سعودي، پادشاه فعلي تا 90درصد از ترامپ براي 
خاورميانه حمايت نمي كند اما ممكن است وقتي كه پسر او محمد 
بن سلمان به قدرت برســد - كه احتماال در دوران بايدن خواهد 

بود- محاسبات در عربستان تغيير كند.

جوبايدن،رئيسجمهــورمنتخبآمريكا،در
نخستيناقدامخوددرتشكيلدولتانتقالي،
ايجادكارگروهمقابلهبــاهمهگيريكرونارادر
اولويتقراردادهاست.ايناقدامبايدن،بهسوژه
گزارشاولروزنامهآمريكاييوالاســتريت
ژورنالتبديلشدهاست.والاستريتنوشتهكه
بايدنوكاماالهريسمعاوناو،دوشنبهتوسط
تيمانتقاليدولتجديددربارهآخرينتحوالت
همهگيريتوجيهشدهاندوبايدنبهدانشمنداني
كهدرتوليدواكســننقشداشتهاند،بهخاطر

دستاوردشانتبريكگفتهاست.

روزنامهاالخباردرصفحهنخســتخودبه
تنشهایاحتمالیكهممكناســتتاپيش
ازخروجترامــپازكاخســفيدرخدهد
پرداختهاست.درگزارشاينروزنامهآمده:
بهنظرنمیرســدترامپتمايلیبرایخروج
مسالمتآميزازكاخســفيدداشتهباشد.
االخبارهمچنينسناريوهایاحتمالیدرباره
تنشآفرينیترامپدرخاورميانهتاپيشاز

مراسمتحليفبايدنرابررسیكردهاست.

روزنامهتايمز)انگليس(

روزنامهديليتلگراف]انگليس[

والاستريتژورنال)آمريكا(

روزنامهاالخبار]لبنان[

توليدواكسنوبازگشتاميدبهزندگي

روزبزرگبشريت

كرونا،اولويتدولتبايدن

برایدوماهنفسهادرسينهحبساست

خبرموفقيتشركتداروسازيفايزردرپيشبرد
توليدواكسنكرونا،گزارشيكروزنامهتايمز
انگليساست.اينشركتگفتهاستكهواكسن
توليدياش،تا»90درصدمؤثر«است.تايمزدر
گزارشخودبهزوجدانشمندتركتبارآلمانيكه
نقشيكليديدرتوسعهاينواكسنداشتهاند،
پرداختهونوشتهاستكهممكناستشركت
ايندودانشمند،درپيتوزيعجهانيواكسن،

حدود3ميلياردپونددرآمدداشتهباشد.

روزنامهديليتلگرافســاختواكسنتوسط
شركتفايزرراروزبزرگبشريتناميدهاست.به
نوشتهاينروزنامه،انگليس40ميليوندوزازاين
واكسنراخريداريكردهووزارتبهداشتاين
كشوردرحالراهاندازيهزارو500مركزتزريق
واكسناستتابهمحضدريافتآن،نسبتبه
تزريقواكسنبهافرادمســناقدامكند.درفاز
بعدي،افرادجوانتردرفهرستتزريققراردارند.

در شــرايطي كــه 
دونالد ترامپ هنوز آمريكا

زير بار شكست در 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
نرفتــه و همچنان ســعي بر زير 
سؤال بردن نتيجه آن دارد، حاال 
وزارت دادگستري اين كشور هم 
به زمين او آمده تا نخستين نهاد 
رسمي باشد كه مهر تأييد هرچند 
غيررســمي بر ادعاهاي او بزند. 
ويليام بار، دادستان كل آمريكا در 
نامه اي به دادســتان هاي فدرال، 
آنها را مأمور كرد تا هرگونه ادعاي 
»اساســي« دربــاره اختالل در 
انتخابات را بررسي كنند. او در اين 
نامه كــه رئيس پليــس فدرال 
آمريكا را هم خطــاب قرار داده، 
نوشت: »اگر ادعاهاي مشخص و 
آشــكار از تخلف وجود دارد كه 
درصورت ثابت شــدن مي تواند 
نتيجه انتخابــات را در هر يك از 
ايالت ها عوض كنــد، تحقيقات 
مي تواند آغاز شــود. اما ادعاهاي 
و  ذهــن  از  دور  ســطحي، 
گمانه زني هــا نبايــد مبنــاي 
تحقيقات فدرال باشد.« نوشتن 
اين نامه از سوي كسي كه از سوي 
ترامپ به اين مقام منصوب شده و 
قبل از انتخابات نيز بــا انتقاد از 
راي گيري پستي وفاداري خود را 
به او ثابت كرده، چنــدان دور از 

انتظار نيست.
آنچه از نظر رســانه ها دور نماند 
اين بود كه نامه مقام عالي وزارت 
دادگســتري آمريــكا درســت 
چند ســاعت بعد از مالقات او با 
ميــچ مك كانل، رهبــر اكثريت 
جمهوريخواهــان مجلس ســنا 
منتشــر شــد. مك كانل ازجمله 

سياستمداراني است كه از ترامپ 
طرفداري كرده و گفته: »ترامپ 
صد درصد اين حــق را دارد كه 
ادعاي خود مبنــي بر اختالل در 
فرايند انتخابات را از مسير قانوني 

دنبال كند.« 

واكنشهابهنامهدادستانكل
چند ســاعت بعد از انتشار نامه 
بار، ريچارد پيلجر كه سال هاست 
به عنوان مســئول واحد تخلفات 
انتخابــات وزارت دادگســتري 
آمريكا فعاليت مي كند، از سمت 
خــود اســتعفا داد. او دليل اين 
كار را در ايميلي كــه خطاب به 
همكارانش نوشــت، »سياست 
جديد و عواقــب آن« اعالم كرد. 
گمانه زني نيويورك تايمز حاكي 
اســت كه پيلجر قصــد دارد در 
يك پســت غيرنظارتي فعاليت 
كند. نامه دادســتان كل آمريكا 
در شرايطي رســانه اي شده كه 
تاكنــون هيــچ ســند و مدرك 
معتبــري از وقــوع تخلــف در 
انتخابــات اخير يــا اختالل در 
روند شــمارش آرا كه در نتيجه 
نهايي تأثير داشــته باشد، ارائه 

نشده است. مقامات برگزاركننده 
انتخابات از هر دو حزب دمكرات 
و جمهوريخــواه اعــالم كرده  اند 
فراينــد راي گيري به اســتثناي 
برخي مشــكالت جزئــي كه در 
همه انتخابات ها معمول است در 

سالمت كامل برگزار شده است.
نامه بار اگرچه موجب خوشحالي 
طرفداران ترامپ شد، اما واكنش 
منفي حقوقدانان و كارشناســان 
را به دنبال داشــت. ميمي روچا، 
دستيار دادستان پيشين آمريكا 
در جنوب نيويــورك در اين باره 
گفت: سياســت معمول وزارت 
دادگســتري اين بوده كه تا قبل 
از اعــالم و تأييد رســمي نتيجه 
انتخابات به اين مبحث ورود پيدا 

نكند.  
به گفته چاك شومر، رهبر اقليت 
دمكرات  ســنا، امتناع از پذيرش 
نتيجه انتخابــات، »خطر جدي 
و مهلكــي« بــراي دمكراســي 
آمريكاســت. باب باور، مشــاور 
ارشــد جو بايدن نيز گفت: »اين 
هم مانند همان ادعاهايي است كه 
رئيس جمهور آمريكا و وكاليش 
بارها مطرح كرده اند و راه به جايي 

درگذشت مرد مذاكره فلسطين
صائبعريقات،دبيركلكميتــهاجراييومذاكرهكننده
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عريقاتدرسال1955دريكيازروستاهايشهرقدس
چشمبهجهانگشود؛زمانيكهاينمنطقهدرحاكميت
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بود.عريقاتدر17سالگيباحمايتپدرشبرايتحصيل
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بهنقشآفرينيدرفرايندمذاكراتنيزادامهدادوازجمله
معدوداعضايهيأتياســرعرفاتدرمذاكراتمشهور
»كمپديويد«بود.درانتخاباتپارلمانيسال2006باوجود
آنكهليستجنبشحماسدراكثرنقاطفلسطينپيروز
شد،اماكرسياريحاهمچناندراختيارعريقاتباقيماند.
اودرسال2009ســرانجامواردعاليترينسطحرهبري
جنبشفتح)كميتهمركزي(شــدهوكميبعدبهعنوان
دبيركلكميتهاجراييتشــكيالتخودگردانفلسطين
انتخابشد.ازسويديگر،عريقاتباحفظتماميمناصب
يادشده،ازســال2015نيزباحكممحمودعباس،رئيس
كميتهمليفلســطينبرايپيگيريحقوقاينكشوردر
دادگاهالههشد؛كميتهايكهباهدفمقابلهباجنايتهاي
جنگيرژيمصهيونيستيشكلگرفتهبوداماهيچگاهبه

نتايجقابلقبوليدرتحققاهدافخوددستنيافت.
عريقاتازجملهسرانجنبشفتحبهشمارميآمدكهروابط
نزديكيبامحمودعباسداشتهوبرايناساس،دردوران
اونيزهمچوندورانعرفات،مسئوليتمذاكراتسياسي
بااسرائيلوآمريكارابهطوركاملدراختيارداشت.ايندر
حالياستكهبرخيديگرازسرانجنبشفتح،نظيرمحمد
دحالنپسازدرگذشتعرفاتبهتدريجازدايرهقدرت

كنارزدهشدهوحتيازفلسطينتبعيدشدند.
اودرســالهاي2012و2017بهدليلمشكالتقلبيو
ريوي2عملجراحيداشتوتحتمراقبتهايپزشكي
بهفعاليتهايخودادامهميداد.خبرابتاليعريقاتبه
ويروسكرونادر29مهرماهمنتشرشدهوبهفاصلهكوتاهي
برايدرمانبهبيمارستاناسرائيليهداساعينكارمدر
قدساشغاليمنتقلشد.پسازانتشارخبردرگذشتاو
درروزگذشته،تشكيالتخودگردان3روزعزايعمومي
درسراسرسرزمينهايفلســطينياعالمكرد.باتوجه
بهموقعيتعريقاتدرســاختارتشكيالتخودگردان
وهمچنينجنبــشفتحميتوانگفتدرگذشــتوي
بهمعنايپيچيدهترشدنمعادلهجانشينيپسازمحمود

عباسخواهدبود.

ميراثمذاكره
عريقاتدرفرهنگسياسيفلســطينبهعنواننماد
مذاكرهوديپلماسيدرتقابلبادشمناشغالگرشناخته
ميشود.مشهوراســتكهعرفاتاورابالقب»شيطان
اريحا«نامگــذاريكردهبود؛لقبيكــهدرواقعبيانگر
تواناييواســتعدادكمنظيرعريقاتدرمذاكرهازديد
عرفاتبودهاســت.طرفدارانجنبشفتــحهموارهاز
نقشمؤثراودرمذاكراتطوالنيمدتپروندهفلسطين
بهنيكييادميكنندامادرمقابل،مخالفانويمخصوصا
درمحافلنزديكبهجنبشحماسوســايرگروههاي
مقاومت،عريقاترانمادسازشوتعاملبادشمنبهحساب

ميآورند.
ازعريقات9كتاببهيادگارماندهكهبدونشكمهمترين
آنها»زندگيمذاكراتاســت«بهشمارميرود.اودراين
كتابكهبهگفتهخود3سالبرايتاليفشزمانگذاشته،
تالشكردهاستاصولوچارچوبمذاكراترابراينسل
جديدفلسطينومخصوصادانشــجويانعلومسياسي
دراينكشورتشــريحكند؛اگرچهاينكتابصرفااثري
تئوريكنبودهوردپايبســياريازخاطراتوتجربيات
عريقاتطيچنديندههمذاكرهنيزدربخشهاييازآن

ديدهميشود.
عريقاتدراينكتابنوشــته»جنگهاهموارهداليل
متعدديداشتهاندامامنافع،علتاصليهرجنگيبوده
وخواهدبود.ريشــهجنگايناحساساستكهمنافعو
امنيتيكملتدرمعرضخطرقــراردارد...واگرجنگ
حتميباشد،بدونشكمذاكراتنيزحتمياست.«عريقات
درآمدحاصلازفروشاينكتابرابهتامينبورسيهبراي
دانشجوياننيازمنددردانشــگاهنابلساختصاصداده
است؛هماندانشــگاهيكهپسازبازگشتبهفلسطين
بهمدت4سالدرآنتدريسكرد.بهگزارششبكهالجزيره،
صائبعريقاتتدريسپارهوقتدرايندانشگاهراحتي
پسازورودبهسياستوتشكيالتخودگردانرهانكردهو
بااخذمرخصيهايبدونحقوقبههرشكلممكنارتباط

خودباجامعهدانشگاهيفلسطينراحفظكرد.

هم نبرده اند. دعــاوي آنها فقط وروددادستانكلبهانتخاباتبهنفعترامپ
در دادگاه ها مورد تمســخر قرار 

مي گيرد.«

جمــعآورياستشــهاددر
پنسيلوانيا

كمپين ترامپ از هفته گذشــته 
تاكنون دعاوي متعددي مبني بر 
تخلف در انتخابات در ايالت هاي 
گوناگــون اقامه كرده اســت. 
دادگاه هاي ميشيگان و جورجيا 
تاكنون دادخواست هاي آنها را 
رد كرده اند. يكي از مقامات ارشد 
كمپين ترامــپ گفته كه صدها 
استشــهاد از راي دهندگان در 
پنسيلوانيا جمع  شده كه حاكي 
از وقوع تخلف در انتخابات است. 
تيم رئيس جمهــور آمريكا قصد 
دارد بــا جمع كردن شــواهد و 
مدارك كافــي، نتيجه انتخابات 
در ايــن ايالــت را كــه نقــش 
سرنوشت ســازي در پيــروزي 
بايدن داشــت، زيرسؤال ببرد و 
مانع از تأييد رســمي آن شود. 
از ســوي ديگر، برخي مقامات 
جمهوريخــواه در پنســيلوانيا 
نيز خواهــان بازنگري در نتيجه 
انتخابات در اين ايالت شده اند. 
در هر صــورت، خبر خوب براي 
دمكرات ها اين است كه مسئول 
رســيدگي به همه اين دعاوي، 
قاضي متيو برن است كه باراك 
اوبامــا، رئيس جمهور پيشــين 
آمريكا او را منصوب كرده است. 
ايالت هاي آمريكا تا 8دســامبر 
)18آذر( فرصت دارند تا هرگونه 
مشكل مربوط به انتخابات شامل 
دعاوي حقوقي و بازشماري آرا 
را حل و فصــل كنند و درنهايت 
6روز بعــد از آن اعضــاي كالج 
الكترال، نتيجــه نهايي را اعالم 

مي كنند.

مقامات سعودي نگران 
اين هســتند كه بايدن  
سال هاي اوباما را يك بار 
ديگر براي آنها تكرار كند. 
به عقيده ســعودي ها، 
اوباما نســبت به ايران 
بســيار نــرم بــود و به 
سختي مي شد در مسائل 
امنيتي روي او حساب 
باز كرد. بايدن وعده داده 
است كه دوباره با تهران 
درباره توافق هســته اي 
كه ترامــپ از آن بيرون 

آمد مذاكره كند
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امروز جامعه ما سوگوار اســت. تا كنون هزاران 
نفر در اثر كوويد- 19در ايران درگذشــته اند. 

ســوگواري يك وضعيت ضروري و طبيعي 
براي انسان است. 

سوگواري به روان انسان كمك مي كند 
تا با اوضاع جديد كنار بيايد و احساسات 

فروخورده را حل و فصل كند و از اين رهيافت براي زندگي 
آماده شود. ولي در شرايط ما، ســوگ هايي تجربه مي شود 
كه متفاوت و پيچيده است و در نتيجه ممكن است مدت ها 
باقي بماند. موارد زير موجب پيچيده شدن سوگواري هاي 

امروز ماست:
هيجان همراه سوِگ غم است و هيجان همراه خطر تشويش و 
نگراني. اغلب تشويش و نگراني هيجان غم را مي پوشاند و غم به 

خوبي و در زمان خود ابراز نمي شود.
سوگدرشرايطابتالبهبيماري:چنــد نفر از اعضاي خانواده 
ممكن است همزمان مبتال شوند و يكي از آنها فوت كند. سوگواري 
درحالي كه خود فرد مبتال است، توان جسمي اش كاهش يافته 
و چون از سرنوشت خود مطلع نيســت، موجب پيچيده شدن 

سوگ مي شود.
سوگهايچندگانه:خانواده هايي هستند كه در آن چندين نفر 
همزمان به كوويد-19مبتال شده اند و جانشان را از دست مي دهند 

و بازماندگان بايد سوگ چند نفر را همزمان تجربه كنند.
محدوديتدرسوگواريدســتهجمعي:حضور خويشان و 
نزديكان براي تسكين درد سوگ بســيار كليدي و مؤثر است. 
مراسم سنتي سوگواري اغلب جلوه آييني به مرگ داده و ضمن 
طبيعي كردن مرگ و فقدان، انســان را از احساس سردرگمي 

مي رهاند.
احساسگناهوخشمبابتدرمان:متأسفانه بيمارستان ها بسيار 
شلوغ شده اند. كادر درمان بيمار و خسته است. خانواده ها معموال 
با نوعي بي نظمي و شلوغي در بيمارســتان ها مواجه مي شوند. 
تهيه دارو مشكالت خودش را دارد. در اين وانفسا اگر بيمار فوت 
شود بازماندگان از خود مي پرسند: آيا كار درستي كرديم او را به 
اين بيمارستان آورديم؟ آيا تيم درماني خوبي بودند؟ آيا درباره 
مريض ما كوتاهي شده است؟ اگر داروي ديگر را كه كمياب تر و 
گران تر است تهيه مي كرديم نتيجه بهتر نمي شد؟ بازماندگان در 
اين شرايط از خودشان و تيم درمان خشمگين هستند. احساس 
گناه مي كنند بابت كارهايي كه براي بيمارشــان نتوانسته اند 

انجام دهند.
احساسگناهنجاتيافتگان:ســربازاني كــه در جنگ زنده 
مي مانند و هم قطاران شان كشته مي شوند اغلب خود را سرزنش 
مي كنند؛ چون احســاس مي كنند كه به نوعي نامردي كرده و 
هم قطاران شان را رها كرده اند. مشــابه حالت را در بازماندگان 
خانواده هايي كه يكي يا چند نفرشان در اثر كوويد در گذشته اند 

شاهد هستيم.
احساسگناهبابتمراسمخاكسپاري:بسياري از درگذشتگان 
افراد مردم دار و مبادي آدابي بوده  و در مراسم سوگواري دوستان 
و بستگان شركت كرده اند. حال وقتي زمان خاكسپاري ايشان 
فرا مي رسد، عده معدودي از دور بر خاكسپاري او ناظرند. يكي از 

مراجعانم عبارت »غريب دفن شد« را به كار مي برد.
نفسآخر: در فرهنگ ما »نفس آخر« جاي خاصي دارد. اينكه 
فرد نفس آخر را راحت كشيد. اينكه در جمع بستگان ، دوستان 
و خانواده اش جان داد، اينكه با عزت و پاك از دنيا رفت. ولي در 
بيماري كوويد نفس آخر اغلب راحت نبوده، در جمع آشــنايان 

نيست و مهم ترين نكته آنكه جسد آلوده است.
ما مردم ايران امروز با سوگ هايي پيچيده و حل نشده مواجه ايم. 
شايد تنها راه گذشــتن از اين ســوگ ها صحبت كردن درباره 
آنها باشــد. صحبت كردن موجب فهم بهتر علت پيچيده بودن 
ســوگ، دادن و گرفتن حمايت و همدلي و به كنترل در آوردن 
احساس هاي ســركش مي شود. ســوگ ما جمعي است، پس 
سوگواري ما نيز بايد جمعي باشد. بايد با كلمه به هم كمك كنيم 

تا از اين برهه بگذريم و بتوانيم به زندگي بينديشيم.

سيدطهيحيويتاب آوري
روانپزشك 

تورنتو: تــا همين چند ماه پيــش امكان ارائــه زيردريايي 
پيشرفته اي كه بتواند دانشــمندان را به كشتي تايتانيك در 
عمق 3هزار و 863متري اقيانوس برساند، مهيا نبود. اكنون اما 
براي گردشگر ها اين سفر با خريد يك بليت 125هزار دالري 
ميسر شده است. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، اين سفر 
8روزه از كانادا آغاز و به درياي اطلس ختم مي شود. شركتي 
كه مسئول اين تور تفريحي اســت به مسافر امكان مشاهده 

سه بعدي كشتي سالم را هم در محل غرق شدن آن مي دهد.

فلوريدا:مــردي كه در ســال 2000ميــالدي بينايي 
چشم هايش را از دست داده بود دستگاهي ساخته است 
كه به كمك آن افراد مي توانند لنز هاي چشمي را به راحتي 
از روي چشم بردارند. به گزارش سي ان ان، كريگ هرشاف 
كه به كمك همين لنز هاي چشــمي بخشي از ديد خود 
را به دســت آورده بود چند ســال روي پروژه ساخت اين 
دســتگاه كه Cliara Lens Robot نام دارد وقت صرف 

كرد و سرانجام موفق شد. 

آنور:كبوتر مسابقه اي در بلژيك با قيمت يك و نيم ميليون 
دالر در حراجي ركــورد جهاني را شكســت. به گزارش 
آديتي ســنترال، پرورش كبوتر هاي پرواز راه دور، ســود 
بااليي عايد پرورش دهنده ها مي كند. بهاي معمول براي 
كبوترهاي مسابقه حدود 2500يورو است. اما گاهي كسب 
مقام هاي اول و دوم بهــاي كبوتر هايي اينچنيني را باالتر 
مي برد. اين كبوتر ها در مسابقه ها بايد از يك مبدا تا مقصد 

مشخص چند هزار كيلومتری پرواز كنند.

اســتانبول:يك تعميركار گوشــي هاي تلفن همراه در 
تركيه كه طي سال هاي گذشــته بيش از يك هزار مدل 
گوشي تلفن همراه را جمع آوري كرده بود اكنون به يكي 
از بزرگ ترين مجموعه دار هاي گوشــي در دنيا بدل شده 
است. ارزش مجموعه بزرگ او به سالم بودن گوشي هاي 
اوست. چندي پيش دزد ها 700گوشي از مجموعه پيشين 
1700مدلي او را به سرقت بردند. با وجود اين او هنوز يكي 

از بزرگ ترين مجموعه هاي گوشي دنيا را در اختيار دارد.

مجموعهدارگوشيهايقديميكبوتريكونيمميليوندالريدستگاهبرداشتنلنزچشميبليت125هزاردالريبازديدازتايتانيك

ماوسوگواريما

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:ليس لمتوّكل عناء؛
شخص متوكل، رنج و تعبي ندارد.

  اذان ظهــر:  11:48   غروب آفتــاب: 17:00   اذان مغرب: 17:19
   نيمه شب شــرعي: 23:05    اذان صبح: 5:11    طلوع آفتاب: 6:37

ازسركشتهخودميگذريهمچونباد
چهتوانكردكهعمراستوشتابيدارد

جانبيمارمرانيستزتورويسؤال
ايخوشآنخستهكهازدوستجوابيدارد

جواب يا پاسخ، همان حل يك پرسش يا مسئله است و معني تالفي و جبران هم 
دارد. درنظر حافظ كه مي گويد »از سؤال ملوليم و از جواب، خجل«، اگر يار از لب 

شيرينش، به تلخي پاسخ دهد، رواست:
اگر دشنام فرمايي و گر نفرين، دعا گويم

جواب تلخ مي زيبد لب لعل شكرخا را
او حتي مي خواهد بداند آيا سزاوار يك جواب خشك و خالي هم نيست:

مخمور آن دو چشمم، آيا كجاست جامي؟ بيمار آن دو لعلم، آخر كم از جوابي؟
خاقاني مي داند اگر عمري دِر سراي عدل را بكوبد، فقط صداي حلقه در به گوش 

مي رسد، گويا جواب درنظر او، ديدني است:
اگر سال ها دل دِر داد كوبد

بجز بانگ حلقه، جوابي نبيند
در نگاه موالنا »چون جواب آيد، فنا گردد سؤال اندر جواب«. او با آنكه مي پرسد: 
»جوابك هاي شيرينت كجا شد؟« بر اين باور است كه: »جواب همچو شكر، او دهد 

كه محتاج است!«
وحشي بافقي مي پرسد: »چه گفته ام كه سالمم دگر جواب ندارد؟« او ِگله مي كند 

كه »وگر گويي جوابي، روي بر ديوار مي گويي!«
حاضرجوابي و جواب نرم يا خوش و شــفادهنده نيز از صفات پسنديده محبوب 

است، با پاسخ كوبنده:
من نيستم حريف زبانت، مگر زنم
از بوسه، ُمهر بر لب حاضرجواب تو

البته جواب حاضر و آماده، گاهي از سر كينه و بي فكري است، چنان كه سعدي در 
باب تربيت بوستان گويد:

تأمل كنان در خطا و صواب
به از ژاژخاياِن حاضرجواب

گاهي هم جواب، دندان شكن است: 
به سرو گفت كسي ميوه اي نمي آري؟

جواب داد كه آزادگان، تهي دستند

»مننيستمحريفزبانت!«

فضاي مجازي

فلســفه، دوســِت منتقِد زيست شناسي است؛ 
دوستي كه كمك مي كند روشن تر بينديشيد و 
ايرادهايتان را برطرف كنيد و در پايان احساس 
كنيد كه قوي تر شده ايد. اين كتاب به دليل زبان 
ساده و شــفافش مي تواند براي عالقه مندان به 
فلســفه علم و پيامدهاي مفهومي نظريه هاي 

زيست شناسي و زيست شناساني كه به 
مباني فلسفي رشــته خود عالقه دارند، 
نقطه آغاز بي همتايي باشــد. نويسنده 
درباره هر كدام از مباحث اصلي فلسفه 
زيست شناسي فقط به اندازه اي مي گويد 
كه اصطالحاً خواننده را »ســوار قطار« 
كند. فلسفه زيست شناسي براي ديدن 

تصوير بزرگ تر، پيام هاي زيست شناسي 
و جهان بيني تكاملي و بــراي مطالعه انتقادي 
آثاري كه در اين زمينه منتشر شده، ابزاري است 
كه به آن نياز خواهيد داشــت. سمير عكاشه، 
استاد فلسفه علم دانشگاه بريستول در انگلستان 

است و از سال 2003در آنجا تدريس 
مي كنــد. عكاشــه همچنين عضو 
فرهنگستان بريتانيا و رئيس انجمن 
فلسفه علم اروپاست. او بيش از يكصد 
مقاله درباره موضوعــات گوناگون 
فلسفه علم و زيست شناسي تكاملي 
در ژورنال هاي معتبر منتشر كرده 
اســت. موضوعات مورد عالقه او در 
فلسفه زيست شناسي پرســش هاي بنيادي و 
مفهومي مرتبط با نظريه تكامل، به ويژه مسئله 
سطح انتخاب است كه به انتشار كتاب تكامل و 
سطح انتخاب انجاميد كه برنده جايزه الكاتوش 

شد. سمير عكاشه در اين كتاب قابل فهم كه زيبا 
و روشن نوشته شده است، بعضي از موضوعات 
اصلي فلسفه زيست شناسي را مطرح مي كند. اين 
كتاب رابطه نزديك علم زيست شناسي و فلسفه 
زيست شناسي را آشكار مي كند و بنيان محكمي 
است براي كاوش در چارچوب هاي نظري جديد 
و اختالف نظرهايي كه در اين رشته هيجان انگيز 
شكل مي گيرد. فلســفه زيست شناسي نوشته 
ســمير عكاشــه را كاوه فيض اللهي به فارسي 
برگردانــده اســت. اين كتــاب را نشــر نو در 
222صفحه با شــمارگان هزار و 100نسخه به 

بهاي 44هزار تومان منتشر كرده است.

ويترين

فلسفهزيستشناسي

  ساعت6 عصر، در شــهر كتاب واقع در 
خيابان هــاي باالي شــهر، پرنــده هم پر 
نمي زند. نيم ساعتي مي گذرد و حتي يك 

نفر هم نمي آيد كه نگاهي به كتاب ها بينــدازد؛ كتاب هايي كه 
چاپ هاي جديدشان با تورم افسارگســيخته اين ايام همراهي 
كرده اند. پايين كه مي آيم دو، ســه نفــري را مي بينم كه ظاهرا 

آمده اند لوازم التحرير بخرند. كنار صندوق بسته بزرگي قرار گرفته 
كه پر از ماســك هاي رنگ و وارنگ پارچه اي است. دختر جواني 
كه پشت صندوق نشسته، متوجه رد نگاهم مي شود و مي گويد 
»فروش اين ماسك ها خيلي بيشتر از كتاب هاست.« كتاب ها را 
از دستم مي گيرد، داخل كيسه مي گذارد، كارت مي كشم و تمام. 
كتاب واقعا گران شده و كتابفروشي ها خلوت تر از هميشه شده اند 
ولي به شهادت رسيدي كه از ديشب هنوز در كيفم مانده، ميوه 
خيلي گران تر از كتاب شده و ميوه فروشي سر گذر همچنان شلوغ 
اســت؛ آنقدر كه صحبت از رعايت فاصله گــذاري اجتماعي، به 

شوخي مي ماند؛ شوخي تلخي با طعم مرگ.
  سينماها و سالن هاي تئاتر تا ساعت6 مي توانند فعاليت كنند. 

هركسي كه يك بار پايش را به ســينما گذاشته هم مي داند تازه 
از اين ساعت به بعد اســت كه ملت به ســينما و تئاتر مي روند. 
فعاليت تا ســاعت6، فرقي با تعطيلي ندارد. صداي سينماداران 
و تهيه كنندگان و تئاتري ها بلند شده ولي مبناي اعتراض، كمي 
گنگ است. دوستان دقيقا به چه معترضند؟ مگر اين روزها چند 
نفر به ســينما يا تئاتر مي روند؟ كركره ها خيلي وقت اســت كه 

پايين آمده.
  انتخاب »خورشيد« مجيدي به عنوان نماينده سينماي ايران 
در اسكار، واكنش هايي را برانگيخت. يكي نوشته چرا فيلم محمد 
رسول اف را معرفي نكرده اند. ظاهرا كركره تحليل هم مثل سينما 

پايين است.

سعيدمروتييادداشت
منتقد فيلم و روزنامه نگار

شانزدهمينجايزهبينالمللي»گرگموگلهميبرم«رويدادهاي فرهنگي و هنري

پويانمايــي »گرگم و گله مي  برم« ســاخته اميرهوشــنگ 
معيــن جايــزه بهترين فيلــم انيميشــن بخش مســابقه 
 بين المللي سيزدهمين جشــنواره فيلم كوتاه كورتي پونته 
)Corti a Ponte( كشور ايتاليا را از آن خود كرد. به گزارش 
همشهري، اين پويانمايي جايزه بهترين فيلم كوتاه انيميشن 
جشنواره را به سبب ســادگي، رواني و خوش آوايي ديداري و 
شنيداري كه تجربه نمايش را به تماشا گذاشته است، دريافت 
كرد. انيميشــن 8دقيقه اي »گرگم و گله مي برم« برگرفته از 
داستاني با همين  نام نوشته »افسانه  شعبان نژاد« از انتشارات 
كانون پرورش فكري است كه با تكنيك انيميشن ديجيتال در 

امور سينمايي كانون توليد شده است.

تمديدمهلتارسالاثربهجشنوارهكتابورسانه

دبير نوزدهمين جشنواره كتاب و رسانه از تمديد مهلت ارسال 
اثر به اين دوره از جشــنواره تا 24آبان ماه خبر داد. به گزارش 
همشهري، اميدعلي مسعودي با اشاره به تمديد مهلت ارسال 
اثر به جشنواره كتاب و رسانه گفت: عالقه مندان براي شركت 
در نوزدهمين جشــنواره كتاب و رســانه تا پايان وقت اداري 
24آبان ماه ســال جاري فرصت دارند تا بــا مراجعه به پايگاه 
اينترنتي جشنواره به نشاني resaneh.ketab.ir  آثار خود را 

براي جشنواره ارسال كنند.

داوريدومينجشنوارهفيلمكوتاه»مهرسالمت«

داوري آثــار دومين جشــنواره ملي فيلــم كوتاه »مهر 
سالمت« براي انتخاب برگزيدگان نهايي اين رويداد آغاز 
شد. به گزارش همشهري، 27 اثر راه يافته به بخش »كرونا« 
در اين دوره نيز در قالب هاي »داستاني« و »مستند« مورد 
ارزيابي داوران قرار خواهد گرفت. اين جشــنواره با هدف 
ارتقاي فرهنگ نيكــوكاري در حوزه ســالمت از طريق 
پيوند هنر و عمل خير با همكاري وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي، مجمع خيرين سالمت و دانشگاه علوم 
پزشكي اصفهان 24 تا 27آبان ماه با شعار »هر ايراني يك 

مهروز سالمت« به صورت آنالين برگزار مي شود.

كركرههايپايين

قيمتطالوارز
قيمت فروش)ريال(نوع

600000يك بهار آزادي
380000نيم بهار آزادي
220000ربع بهار آزادي

53500يك گرم طالي 18عيار
8020يك دالر آمريكا

7914گواهي سپرده ارزي)يك دالر(
7050گواهي سپرده ارزي )يك يورو(

20 سال پيش 

همشهري 21آبان 1379

تهرانباراني

صفحه اينستاگرامي تهران پيج، ديروز صبح عكسي از تهران باراني منتشر كرده 
است. اين عكس از خيابان اندرزگو در محله قيطريه صحنه چشم نوازي از پاكي 
آسمان و زمين را به نمايش گذاشته كه متأســفانه اين صحنه هاي زيبا به دليل 
آاليندگي شهر، چند ساعتي بيشــتر دوام نياورد و مجددا هواي پايتخت ناسالم 

شد.

ابيانه،روستاييزيبادر4فصل
گويي ابيانــه زيبايي هايش 
مربوط به فصل بهار نيست 
و ايــن روســتاي زيبا در 
اســتان اصفهان، پاييزش 
هم منحصربه فرد اســت. 
صفحه اينستاگرام طبيعت 
در ايــران، عكســي از اين 
روســتا منتشــر كرده كه 
حال و هوايي نوســتالژيك 
را  به بيننــده القا مي كند. 
اين روستا  در سال 1354 

ثبت ملي شده است.
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من مي خواهم بميرم
شعرها و نوشــته هاي خسرو گلســرخي نمونه اي از ادبيات 
چپ گراي متعهد دهه هاي 40 و 50 است، اما او بيشتر از اينكه 

شاعر يا منتقد ادبيات باشد، نمادي براي مبارزه است

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

خسرو گلسرخي در طول سال هاي دهه50 بيشتر از آنكه شاعر باشد، 
يكي از نمادهاي مبارزه است و براي انبوه شاعران سياسي چريكي كه 
در دهه50 روز به روز شمارشان فزوني مي گيرد، الگوي شاعري است و 
خود شعر است� چنان كه رضا براهني در يكي از دو مرثيه اي كه براي او 
سروده است، مي گويد: »جهان ما/ به دو چيز زنده است/ اولي شاعر/ و 
دومي شاعر/ و شما/ هر دو را كشته ايد/ اول: خسرو گلسرخي را/ دوم: 
خسرو گلسرخي را«� خسرو گلسرخي در بازه زماني كوتاهي، كمتر از 
10سال، در ادبيات حرفه اي ايران حاضر است، شعر منتشر مي كند، نقد 
مي نويسد، روزنامه نگاري مي كند، دستگير مي شود، جان به جوخه 

اعدام مي سپارد و به ستاره شعر و مبارزه تبديل مي شود�
  

نقدهاي او از نقدهاي نمونه اي ادبيات متعهد است؛ ادبياتي كه ادبيات 
را براي مردم و تحريك و تهييج توده مي خواهد و در مقابل ادبياتي كه 
بيشتر متوجه شكل و زبان است و به ادبيات براي ادبيات و هنر براي 
هنر موسوم شده، مي ايستد� او مثل بســياري از چپ گرايان قدرت 
و اعتمادبه نفسي ســتودني در نظريه پردازي دارد� خواندن نقدهاي 
گلســرخي، به ويژه مقاله »ادبيات و توده« و كتاب »سياست شعر، 

سياست هنر« براي آگاهي از ذهنيت شاعران متعهد ضروري است�
»اگر دفتر شعري ســاده، محرك، با ســروده هايي موقع شناسانه و 
برانگيزاننده فراهم مي آيد، در تيراژهاي وسيعي به دست مردم مي رسد 
و به ميان گروه هاي مختلف جامعه راه مي برد و آنان را به جوش و خروش 
وامي دارد، به جاي خشــنودي در پايگاه ادبيات اجتماعي، حسادت 
برمي انگيزد؛ چرا؟ چون اين پايگاه زيربنايي بورژوايي دارد� اين شعرها 
حتي از جانب شاعران معروف شده به اجتماعي، فاقد ارزش ها و عناصر 
شعر اجتماعي تشخيص داده مي شود و به عنوان شعار سياسي از آن 
نام مي برند، يعني تحقيرش مي كنند! آيا اينگونه شعارها را مي توانند 
تحقير كنند، به هنگامي كه اكثريت قاطع گروه هاي اجتماعي به  عنوان 
شعر زمانه آن را پذيرفته اند؟ ادبيات زنده همين است كه مردم زنده 
يك دوران آن را مي خوانند و به خروش مي آيند و به خروش مي آيند�« 

  
شعر او هم از شعرهاي نمونه اي چريكي سياسي دهه های 40 و50 است؛ 
شعري كه نشان دادن پليدي هاي كاپيتاليسم و امپرياليسم و فئوداليسم 
و اختالف طبقاتي فقير و غني )پرولترهــا و بورژواها( از اصلي ترين 
درونمايه هاي آن است و شور و شعار در بسياري از سطرها بر شعر غلبه 
پيدا مي كند، آكنده از واژه هايي مثل جنگل، خون، زخم، فقر، خلق و 
خزر كه آخري از نشانه هايي است كه از شعر او به شعر امروز راه يافته 
است؛ شعري كه براي آگاهي بخشي و كمك به خيزش طبقه كارگر است 

و تصويرها به كمك مي آيند تا سطرها رنگ و بوي شاعرانه بگيرد�
»چشمان تو/ سالم بهاري ست/ در خشكسالي بيداد/ كه ياراي دشنه 
گرفتن نيســت اما/ آواز تو/ گلوله آغاز/ كه بال گشوده ست به جانب 

ديوار/ ديوارها اگر كه دود نگشتند
آواز پاك تو/ رود بزرگ ميهن/ اين رود، در لوت مي دمد�/ تا در سرتاسر 

اين جزيره خونين/ سروها و سپيدار/ سايه سار تو باشد«�
  

بي ترديد بخش عمده شهرت خسرو گلسرخي به پخش جلسه محاكمه 
او از تلويزيون ملي ايران در سال1352برمي گردد؛ اتفاقي كه هنوز هم 
دليل روشني نيافته و بيشتر شبيه اشتباه و خودزني دستگاه حاكم 
به نظر مي رسد� دفاعيات پرشور گلســرخي به سرعت او را به ستاره  
مبارزه نزد عموم مردم و طيف هاي گوناگون چپ گرايان تبديل مي كند� 
او با اعتمادبه نفس مثال زدني در دادگاه مي ايستد و در نطقي هوشمندانه 
واقعه عاشورا و حركت امام حسين)ع( را به طبقه كارگر و ماركسيسم 
پيوند مي دهد و قرائتي چپ گرايانه از واقعه عاشورا به دست مي دهد كه 
در سال هاي دهه50 رايج است و بعد به نقد نظام سرمايه داري مي پردازد�
»من براي جانم چانه نمي زنم« شاه بيت دفاعيات او است� وقتي قاضي 
نطق او را به دليل بي ربط بودن به اتهامات قطع مي كند، مي گويد: »من 
به نفع خودم هيچ ندارم كه بگويم� من دارم از خلقم دفاع مي كنم« و 
مي نشــيند� در انتهاي دادگاه وقتي حق فرجام خواهي را به او يادآور 

مي شوند، مي گويد: »من فرجام نمي خواهم� من مي خواهم بميرم«� 
   

او تنها مبارز چپ گرايي است كه دادگاه او در سال هاي بعد از انقالب 
اسالمي نيز از تلويزيون جمهوري اسالمي پخش مي شود و نام او بدون 
كوچك نمايي در ميان زندانيان كميته مشترك ضدخرابكاري )موزه 
عبرت( و حتي ميان محصوالت فرهنگــي موزه قرار مي گيرد� پخش 
مكرر دادگاه گلسرخي در دهه هاي80 و90 نام او را دوباره بر سر زبان 
انداخت و نسل امروز را نيز با او آشنا كرد� خسرو گلسرخي همچنان 
يكي از نمادهاي مبارزه است اما شعرها و نوشته هاي او در روزگاري كه 
كمتر شعرهاي چپ گرايانه دهه هاي40 و 50 منتشر مي شوند، ارزش 

تاريخي بسيار دارد�

شعر 

1 3 5 2
مي خواست شفاگر 

باشد
»شجاع الدين شفا«، مرداد 1352، 
مأمور ساخت كتابخانه پهلوي شد

حميدرضا محمدي �������������������������������������
تاريخ ساز بود؛ نه آنكه كاري كرده باشد كه تاريخ 
را تكان دهد، بلكه از آن رو كه تاريخ ســاخت، 

يعني جعل تاريخ كرد.
»شجاع الدين شفا« بود كه از بادي كه به كله 
شاه افتاد و ديگر خدا را هم بنده نبود، استفاده 
كرد و تغيير مبدأ تاريخ از هجري خورشيدي 
به شاهنشاهي را سبب شــد و سال1354كه 
رواجــش الزامي شــد، شــد 2534. اگرچه 
نارضايتي عمومي چنان بود، وقتي 3 سال بعد، 
شريف امامي، نخســت وزير شد، اولين كارش 

الغاي آن بود.
شــفا را در جايگاه معاون فرهنگي دربار اگر 
نظريه پرداز فرهنگي حكومت پهلوي بدانيم، 
شايد سخن گزافه اي نگفته باشيم. او بود كه ايده 
برپايي جشن هاي 2500ساله را مطرح كرد و 
حتي نطق معروف شاه را نوشت؛ »كورش  شاه 
بزرگ، شاه شاهان... آسوده بخواب، زيرا كه ما 

بيداريم و همواره بيدار خواهيم بود«.
كتاب هاي »انقالب سفيد« و »به سوي تمدن 
بزرگ« هم، كه به اســم شــاه منتشر شد، به 

قلم او بود.
او چنان شاه را ســتايش مي كرد كه وقتي در 
سمت مديرعامل كتابخانه پهلوي، مأمور شد 
تا »تاريخ كامل ايران« را بنويسد، گفت: »براي 
كتابخانه پهلوي مايه كمال افتخار اســت كه 
از جانب شاهنشــاه آريامهر مأموريت خطير 
تهيه يكي از مهم ترين كتاب هاي عصر حاضر 
ايران يعني تدوين و تأليف تاريخ كامل ايران 
را از قديمي ترين ادوار تا دوران كنوني به عهده 

گرفته است.«
اين در حالي اســت كه او مراتب قدرت را به 
نوشته ســاواك، در حالي پيمود كه جز از راه 
رابطه هيچ گاه برايش ميسور نبود؛» شغلش 
سال ها مترجمي فرانســه در اداره تبليغات و 
راديو بوده، خيلي بي حال است و يكباره بر اثر 
پشتيباني دايي خود، باقر كاظمي از مترجمي 
به سرپرستي اداره كل انتشــارات و تبليغات 
منصوب شد و بعدا بر اثر دوستي كه با حسين 
عالء داشت وارد خدمت در دربار شاهنشاهي 

شد.«
شجاع الدين شفا، مي خواست شفاگر شجاع 
ابعاد فرهنگي حكومت باشــد، اما ماجرا جور 

ديگري پيش رفت و بيماري را بيشتر كرد.

  ش� عزيز منش   ���������������������������������������������������
با آغاز دهه50 و گسترش اســتفاده از ضبط صوت و 
نوار كاســت در ميان خانواده هاي ايراني، نوار كاست 
سخنراني خطباي توانا و مشــهوري كه در مساجد، 
حسينيه ها و تكاياي تهران و شهرستان ها به سخنراني و 
منبر مي رفتند، بسيار رايج شد� مرحوم شيخ احمد كافي، 
مرحوم محمدتقي فلسفي و مرحوم فخرالدين حجازي 
با سخنراني هاي خود در ميان خانواده هاي ايراني با اقبال 
فراواني روبه رو شدند� عرضه اين سخنراني هاي روي نوار 
كاست به شكل گسترده اي شبكه توزيع مستقلي جدا از 
شبكه توزيع نوار موسيقي به وجود آورد� آگهي يك نمونه 

از عرضه كنندگان نوار كاست سخنراني هاي مذهبي كه 
در سال1352در روزنامه كيهان به چاپ رسيده نشان از 
گسترش اين نوع از محصوالت مذهبي- فرهنگي در 

ميان خانواده هاي ايراني دارد�

رسانه كاست 

سياستمدار

 سخنراني هاي مذهبي
به يك محصول فرهنگي همه گير 

تبديل شد

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

چندنفر را در سناريويي كنار هم قراردادند. 3گروه جدا از هم؛ هر كدام 
نقشي داشتند كه پرويز ثابتي برايشان نوشته بود. ثابتي نويسنده يا 
فيلمساز نبود، معاون اداره سوم- امنيت داخلي ساواك- اين سه گروه 

متفاوت از هم را براي يك اتهام به دادگاه برد؛ گروگانگيري وليعهد.
 گروه اول فيلمســازاني بودند كه در ســينما و تلويزيون ملي كار 
مي كردند، نقش آفرينان دوم را يك گروه مطالعات ماركسيستي از 
روزنامه نگاران، شاعران و پژوهشگران تشكيل مي دادند و گروه سوم 
دوستان از همه جا بي خبر گروه دوم بودندكه بي دليل پايشان به اين 

بازي بازشد و در اين بين يك خائن نفوذي هم حضور داشت.
داســتان از اين قرار بود؛ عباس ســماكار و رضا عالمه زاده دو تن از 
كارمندان راديو و تلويزيون ملي كه به نظرات چريك هاي فدائي خلق 
تمايل داشتند و سمپات اين گروه به حســاب مي آمدند، در ميان 
گفت وگوهاي خودماني شان به اين نتيجه رسيدند كه براي رهايي 
دوستان و برخي از اعضاي ســازمان هاي چريكي از زندان، اقدامي 
صورت دهند. عباس ســماكار بعدها در كتاب »من يك شورشي 
هســتم« شــرحي دقيق از اين فكر كه با صداي بلند بيان شد را 
واگويه كرد. قرار بود با مخفي كردن ســالح در دوربين فيلمبرداري 
در مراسم اختتاميه جشنواره فيلم كودك در كانون پرورش فكري 
كودكان كه با حضور وليعهد برگزار مي شد، پسر شاه را به گروگان 
بگيرند و آزادي زندانيان را طلب كنند. بر اســاس گفته هاي عباس 
سماكار اين فكر تنها ميان او و عالمه زاده مطرح شد. او گفته كه براي 
تامين اسلحه به سراغ طيفور بطحايي رفت كه همراه دوستانش يك 
گروه مطالعاتي ماركسيستي تشكيل داده بودند و تنها در آن كتاب 
مي خواندند و بحث هاي سياســي مي كردند. برخي از اعضاي اين 
گروه، كرامت دانشيان، رحمت اهلل)ايرج( جمشيدي، شكوه فرهنگ ، 
ابراهيم فرهنگ رازي، مريم اتحاديه و مرتضي سياهپوش بودند. گروه 
به دانشيان ماموريت داد كه براي تامين سالح، فردي را بيابد. كرامت 
دانشيان سعي كرد كه از طريق رابطي به نام اميرحسين فطانت كه از 
گذشته او را در زندان مي شناخت، با سازمان چريك هاي فدايي خلق 
تماس گرفته و اسلحه هاي مورد نياز را تهيه كند. فطانت اما سال ها 
بود كه با ساواك همكاري مي كرد، پس با طرح ساواك و كارگرداني 
پرويز ثابتي، گروه پيش از هر اقدامي - حتي تامين سالح - لو رفت و 
همگي دستگير شدند. در اين ميان اما اتفافي عجيب رخ داد. شكوه 
فرهنگ در بازجويي، خسرو گلسرخي و منوچهر مقدم سليمي كه 
اصال در جريان گروگانگيري نبودند را به  عنوان افرادي كه گرايش به 
چپ داشتند و كتاب هاي ماركسيستي مي خواندند به ساواك لو داد؛ 
آنها نيز دستگير شدند تا دستگيرشدگان در 3گروه جداگانه درآيند؛ 
گروه اول )عباس سماكار و رضاعالمه زاده( كه در فكر گروگانگيري 
وليعهد بودند، گروه دوم كه مطالعات ماركسيستي داشتند و برخي 
از اعضاي آن مثل كرامت دانشيان قصد تهيه سالح داشتند  و گروه 
سوم افرادي مثل خسرو گلسرخي كه صرفا با برخي از اعضاي گروه 
دوم دوستي داشتند. اميرحسين فطانت، خائن و نفوذي، هم به صورت 
رسمي به عنوان فردي متواري از سوي ساواك معرفي شد تا همچنان 

دامي براي گروه هاي سياسي ديگر باشد.
اميرحسين فطانت در كتابي با عنوان »يك فنجان چاي بي موقع« 
كه سال ها بعد درباره زندگي خود و به خصوص اين واقعه نوشت، 
خاطره ديدارش با پرويز ثابتي معاون امنيت داخلي ساواك و طراحي 
او براي اين عمليات را چنين بازگو كرده است؛ »مكالمه بين ما بسيار 
كوتاه بود. تا قرار اصلي وقت زيادي نبود. كمي از سابقه سياسي و 
علت دستگيري و زنداني شدنم از من پرسيد و آشنايي من با كرامت 
دانشيان. سوئيچ ماشيني را كه قرار بود پيكان سفيد رنگي باشد و در   
همان نزديكي پارك شده بود را به من داد. قرار شد كه من پس از 
پارك ماشين در فاصله اي تا   همان نزديكي ها تا ساعت دو و پانزده 
دقيقه بايستم و بعد بروم. در ابتدا به من گفته شد هدف اين است 
كه يكي از افرادي كه در تهران است و عضو گروه گروگانگيري است 
شناسايي و دستگير شود. شناخت من از شيفتگي كرامت دانشيان 
و ديدار چند دقيقه اي با يكي ديگر از اعضاي گروه و احساس شخصي 
و تجربه سياسي من اين بود كه امكان نداشت هيچ چيز و يا آدم جدا 
خطرناكي پشت طرح گروگانگيري وليعهد باشد و براي همين هم 
وقتي ثابتي را در آن محيط با آن فضاي وهم انگيز ديدم شوكه شدم. 
به نظر من اين كار اصال در حدي نبود كه پاي ثابتي به ميان كشيده 
شــود. براي من تمام اين حرف ها تنها ناشي از خيال پردازي هاي 
محفلي تعدادي به قول خود ثابتي »سوسياليست« بود اما اشتباه 
كرده بودم. تنها حرف خاندان سلطنتي و گروگانگيري وليعهد به 
اندازه كافي براي دستگاه و در اين مورد براي شخص پرويز ثابتي 

بااهميت بود به خصوص اينكه حرف در حد حرف باقي نمانده بود. 
حضرات ظاهرا و خيلي هم جدي در جست وجوي اسلحه بودند. 
آخرين تالش ها به مكالمه من و دانشيان، دو آدم سابقه دار سياسي 

منتهي شده بود.«
ثابتي از كاه كوه ساخت تا جايگاه خود را در نگاه خاندان سلطنتي باال 
ببرد و همچون منجي سلطنت جلوه كند. محاكمه 12نفر با عنوان 
خرابكاراني كه در پي ربودن وليعهد بودند، با تبليغات بسيار آغاز شد 
اما در دادگاه يك اتفاق عجيب رخ داد. در شرايطي كه محاكمه اين 
افراد با سابقه فيلمسازي، شاعري، نويسندگي و روزنامه نگاري مثل 
بمب صدا كرده بود، در جريان دفاع متهمين، 2نفر دست به »دفاع 
ايدئولوژيك« زدند تا جريان اصلي محاكمه تغيير مسير دهد. خسرو 
گلسرخي كه هيچ ردپايي در اين ماجرا نداشت و تنها به خاطر شركت 
در محفل مطالعاتي لو رفته بود در دادگاه سخنان تندي بر زبان راند؛ 
»من در اين دادگاه براي جانم چانه نمي زنم، و حتي براي عمرم. من 
قطره اي ناچيز از عظمت، از حرمان خلق هاي مبارز ايران هستم. اتهام 
سياسي در ايران نيازمند اسناد و مدارك نيست. خود من نمونه صادق 
اينگونه متهم سياسي در ايران هستم. در فروردين ماه، چنان كه در 
كيفرخواست آمده، به اتهام تشكيل يك گروه كمونيستي كه حتي 
يك كتاب نخوانده است، دستگير مي شوم. تحت شكنجه قرار مي گيرم 
)در اينجا يك نفر مي گويد: »دروغه«( و خون ادرار مي كنم. بعد مرا به 
زندان ديگري منتقل مي كنند. آنگاه 7ماه بعد دوباره تحت بازجويي 
قرار مي گيرم كه توطئه كرده ام. 2ســال پيش حرف زده ام و اينك 
به عنوان توطئه گر در اين دادگاه محاكمه مي شــوم. اتهام سياسي 
در ايران، اين است.« بعد از او كرامت اهلل دانشيان نيز در دادگاه دفاع 
ايدئولوژيك كرد. به گفته پرويز ثابتي معاون امنيت ســاواك، پدر 
دانشيان از كارمندان دفتر او در ساواك بود. كرامت دانشيان كه در 
تلويزيون كار مي كرد، در دهه40 سرود معروف »بهاران خجسته باد« 

را با شعري از عبداهلل بهزادي ساخت.
 در نهايت در دادگاه اول، 7 نفر )گلسرخي، دانشيان، مقدم سليمي، 
بطحائي، سماكار، عالمه زاده و جمشيدي( به اعدام، 2نفر )اتحاديه 
و سياهپوش( به 5ســال حبس و 3نفر )ميرزادگي يا همان شكوه 
فرهنگ، ابراهيم فرهنگ رازي و قيصري( به 3سال حبس محكوم 
شــدند. در دادگاه تجديد نظر كه در دوم بهمن ماه 1352تشكيل 
شــد، حكم اعدام 2نفر از محكوميــن دادگاه اول يعني منوچهر 
مقدم سليمي به 15سال و جمشــيدي به 10سال حبس تغيير 
پيدا كرد و 5نفر از متهمان )بطحائي، گلسرخي، دانشيان، سماكار 
و عالمه زاده( همچنان به اعدام محكوم شــدند. به فرمان شــاه 
كه در روزنامه هــاي روز 28بهمن ماه 1352انتشــار يافت، حكم 
3نفر از محكومين )بطحائي، سماكار و عالمه زاده( به دليل اظهار 
پشيماني از اعدام به حبس ابد تغيير يافت ولي حكم اعدام دانشيان 
و گلسرخي هيچ تغييري نكرد و آنان را در بامداد 29بهمن 1352 

تيرباران كردند.
سناريونويسي پرويز ثابتي براي اين گروه و كنارهم گذاشتن افرادي 
كه عضو هيچ سازماني نبودند و حتي برخي از آنها يكديگر را نديده 
و اقدام مشــتركي هم انجام نداده بودند، در نوع خود جالب توجه 
است. ثابتي در پرونده هاي بعدي نشــان داد كه عالقه بسياري به 

داستان نويسي و انجام عمليات هاي رواني داشته است.
ســماكار و عالمه زاده تا پيروزي انقالب در زندان بودند و بعد از 
آن به سازمان فدائيان خلق پيوســتند و مدتي بعد نيز در گروه 
مخالفان جمهوري اسالمي از كشور خارج شدند. عباس سماكار 
هم اكنون در آلمان است و رضاعالمه زاده در هلند زندگي مي كند. 
طيفور بطحايي نيز تا انقالب در زندان به ســر مي برد و بعد از آن 
پس از مدتي فعاليت ضد  انقالب اسالمي، به سوئد پناهنده و در 
20شهريور 1399فوت كرد. امير حسين فطانت تا انقالب لو نرفت 
ولي بعد از انقالب در يك گفت وگوي تلويزيوني بســيار معروف 
همان مردي بود كه با ريشــي انبوه به عنوان يك ساواكي جلوي 
دوربين قرار گرفت. مدتي بعد از ايران خارج شد و در اروپا دربه دري 
كشيد تا اينكه در كلمبيا اقامت گرفت و نويسندگي و مترجمي 
پيشه كرد. شكوه فرهنگ بعد از همكاري با ساواك مدتي زنداني 
بود و بعد از آن سردبير نشريه دولتي »تالش« شد؛ بعد از انقالب 
مدتي در زندان بود تا اينكه از كشور خارج شد. او هم اكنون همسر 
اسماعيل نوري عال نويسنده و شاعر ايراني مقيم آمريكاست. ايرج 
جمشيدي نيز در زندان بود و پس از انقالب روزنامه نگاري كرد و 

سردبير روزنامه آسيا شد.
گروهي معتقد هستند كه اين ماجرا اساسا فاقد اهميت سازماني و 
عملياتي بوده و فقط ناشي از حرف هاي خيال پردازانه عده اي جوان 

بود كه توسط ساواك بزرگ نمايي شد.

سناريوي ثابتي 
آنها به دنبال گروگانگيري وليعهد بودند 

وحيد حاجي پور  ��������������������������������������������������������������������������������������

كنار بنشين، تحميل كن و از نيازهاي طرف مقابلت بهترين بهره برداري را داشته 
باش؛ اين عبارت اگر در هيچ جاي تاريخ ايران ديده نشده باشد، در دهه 50شمسي 
تبديل به يك نقطه عطف اساسي شده است. سالح در برابر نفت؛ فرمولي ساده 
براي باالكشيدن دالرهاي نفتي ايران در آن ايام كه شاه هم به آن عالقه داشت، اين 

ايده را مي پرستيد بدون آنكه بداند چه كاله بزرگي بر سرش رفته است.
وقتي جان. اف. كندي رئيس جمهور آمريكا شد، نيكتا خروشچف دبير كل وقت 
حزب كمونيســت در يك اظهارنظر تاريخي درباره ايران گفت كه مانند سيب 
گنديده اي، بــه زودي به زمين خواهد افتاد. اين نگراني در كاخ ســفيد موجب 
پيشنهاد كه نه، دستورالعمل چهارده ماده اي به شاه ايران شد كه در بند يازدهم 
آن، به شاه توصيه شده بود براي آنكه خود را منجي نفت ايران بداند، عليه قرارداد 
كنسرسيوم نفت كه بعد از 28 مرداد ميان ايران و شركت هاي بزرگ نفتي بسته 

شده بود، حس مقابله بگيرد و از آن انتقاد كند.
از همان دوره، شاه هرگاه كه مي خواست ابهت و دلسوزي خود را براي منافع كشور 
نشان دهد، حمالت و تهديداتي را عليه كنسرسيوم انگليسي- آمريكايي نفت 
ايران آغاز مي كرد و به سرعت هم تبش مي خوابيد. شاه كه خود را صاحب نفت 
ايران مي دانست، قصد داشت با درآمدهاي نفتي ای كه به دست مي آورد تسليحات 

نظامي وارد كند اما به 2 دليل ناكام ماند.
نخست آنكه آمريكايي ها نمي خواستند با تامين نيازهاي تسليحاتي محمدرضا 
پهلوي، وي از كنترل خارج شده و رقابت هاي تسليحاتي ميان ايران وابسته به 
آمريكا و عراق زير سلطه شوروي افزايش يابد. دوم هم به محدوديت منابع مالي 
ايران براي خريد جنگ افزارهاي آمريكايي مربوط مي شد كه دليل دوم، بيشتر 
شاه را آزار مي داد. تا سال1348 قيمت نفت توسط مصرف كنندگان و شركت هاي 
نفتي تعيين مي شد تا آنكه قذافي در ليبي كودتا كرد و احساسات ناسيوناليستي 
ملي و عربي، موجب كودتاي نرم كشــورهاي نفتي عليه شركت ها شد. اوپك 
جان تازه اي گرفت، ملي گرايي به اوج خود رسيد و يكي از درخواست هاي مهم 

كشورهاي نفتي، افزايش قيمت نفت بود.
شركت هاي آمريكايي عالقه اي به اين موضوع نداشتند اما در اجالس تهران و 
طرابلس، قيمت نفت افزايش يافت و در ماجراي تحريم صادرات نفت به غرب 
توسط كشــورهاي عربي عضو اوپك، بهاي هر بشــكه نفت 4برابر شد. شاه كه 
قصد داشت به تبع بنديازدهم كندي، خود را منجي نفت ايران معرفي كند در 
سخنراني ها و مذاكرات مختلف، روي اين موضوع دست مي گذاشت و به شكلي 
عنوان مي كرد كه افزايش بهاي طالي سياه، مرهون تالش ها و برنامه هايي است 
كه خودش آن را تدوين و راهبري كرده است. از سال1348تا 1357درآمدهاي 
نفتي ايران رشد نجومي داشت و در اين ميان، اما اين پول خرِج كاالها و تجهيزاتي 

شد كه آمريكايي ها را خوشحال مي كرد.
شاه در دوره رياست جمهوري نيكسون، بيش از هر زمان ديگري به آمريكا نزديك 
شد؛ دليلش هم ساده بود. زماني كه ريچارد نيكسون قصد داشت در انتخابات 
رياست جمهوري شركت كند، هيچ كس به اندازه اردشير زاهدي به موفقيت وي 
خوش بين نبود. نيكسون قصد داشت به ايران سفر كند ولي شاه پس از مشورت با 
اسداهلل علم و هويدا، پاسخ منفي به او داد. زاهدي اما توانست شاه را متقاعد كند كه 
بايد در تهران از نيكسون پذيرايي كند؛ اين كشمكش ها در نهايت منجر به ورود 

چراغ خاموش ريچارد نيكسون به تهران شد.
حاال كه او رئيس جمهور شده بود، شاه تمام تسليحاتي كه روساي جمهور سابق 
آمريكا آن را رد مي كردند روي ميز داشت؛ رياست جمهوري نيكسون با افزايش 
قيمت نفت و انقالب اعراب اوپك مصادف شده بود، شاه هم پول زيادي براي خريد 

سالح داشت اما مشاورانش به ويژه سيا مخالف فروش تسليحات به ايران بودند.
شاه در انتظار جبران لطفش به نيكسون بود، پرزيدنت هم نمي خواست برخالف 
منافع كشــورش تصميمي بگيرد اما ناگهان، يك ايده از سوي هنري كسينجر 
مطرح شد. او مي گفت شــاه عالقه بســياري دارد به آمريكا نفت صادر كند اما 

سيستم سهميه بندي واردات نفت، چنين اجازه اي به او نمي دهد.
كارخانه هاي تسليحات سازي  آمريكا نيز به مشتريان جديدي نياز دارند؛ شاه هم 
كه پول دارد پس بايد از اين فرصت تاريخي بيشترين بهره را برد؛ جلسات كاخ 
سفيد منجر به فراخوان دو بال اقتصادي جمهوريخواهان شد:»شركت هاي نفتي 
و شركت هاي سالح سازي «.با سناريويي كه كسينجر نوشت و نيكسون اجرايش 
كرد و كارتر به اتمامش رساند، نفت ايران در روزهايي كه قيمتش 12دالر بود، با 
تخفيف 5دالر در هر بشكه به شركت هاي آمريكايي فروخته مي شد و در ازاي آن، 
تسليحات آمريكايي با سه برابر قيمت واقعي به ايران تحويل مي شد كه البته بخش 
قابل توجهي هيچ گاه به ايران نرسيد. در دهه پاياني حكومت پهلوي، 20ميليارد 
دالر قرارداد تسليحاتي امضا شد كه بيشترين سهم متعلق به آمريكا بود؛ گرچه 
قيمت نفت افزايش پيدا كرده بود اما در فرمول آمريكايي ها، نفت ايران بين 40تا 
50درصد از قيمت روز كمتر خريداري مي شــد و در ازاي آن، بهاي تسليحات 
300درصد افزايش داشت. اين همان نقطه اي بود كه كسينجر درباره اش مي گفت 

با اين كار، دالرهاي نفتي را به كارخانه هاي آمريكايي برمي گردانيم.
در اين عمليات شيادانه، همه نقش داشتند؛ از كسينجر و نلسون راكفلر تا حسن 
توفانيان كه مأمور خريد تسليحات جنگي براي شاه بود. در اين ميان، دالالن با 
دريافِت پورســانت هايي از معامالت تهاتري نفت و سالح، منافع خود را تامين 
مي كردند. حسن توفانيان يكي از اين چهره ها بود؛ او در جريان خريد جنگنده هاي 
تامكت، 28ميليون دالر حق العمل دريافت كرد و مدير وقت شركت گرومن هم در 

جريان تحقيقات سناي آمريكا، پرداخت رشوه به توفانيان را پذيرفت.
شاپور ريپورتِر دالل ديگري بود كه او نيز، نقش مهمي در اين معامالت محرمانه 
داشت؛ آرمند هامر مديرعامل وقت شركت نفتي اُكسيِدنتال در كتاب خاطرات 
خود به ماجراي جالبي اشاره مي كند. جيمز مك دانل رئيِس وقت شركت مك 
دانل داگالس به هامر گفته بود، شاه به او پيشــنهاد داده در ازاي دريافت نفت، 
تعدادي جنگنده به ايران بدهد اما او نمي دانســت با نفت چه كند. قرار شد اين 
مسئله پيگيري شود اما بعد مشخص شد شــاه از طريق شاپور ريپورتر، معامله 
ديگري را نهايي كرده است.و اينگونه، پول نفت فرشته نجاتي شد براي دالالن، 
شركت هاي نفتي آمريكايي و كارخانه هاي تسليحات سازي ؛ براي ثبت در تاريخ، 

بنويسيد 20ميليارد دالر به چه كساني رسيد!

بند يازدهم
شوك نفتي 20ميليارد دالر را به باد داد 

آگهی

به انتخاب 
عبدالرضا نعمت الهی

فخرالدين حجازی احمدكافی محمدتقی فلسفی
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از شــاگردان شــيخ عبدالكريم حائري بود. پس از وفات حاج شيخ، درشمار 
نزديكان آيت اهلل حجت درآمد و حتي بخشــي از اســتفتائات آيت اهلل حجت 
را پاســخ مي داد. بين طيف هاي مختلف فكري حوزه در زمان خودش مورد 
وثوق همه بود و به همين جهت جلسات تصميم گيري مراجع ثالث در منزل 
او برگزار مي شــد. در دوره آيت اهلل بروجردي، امور قضايي طالب را از طرف 
آيت اهلل بروجردي به عهده گرفــت. در همان دوره بنا داشــت تا با همكاري 
شيخ مرتضي حائري و امام خميني )ره( زيرنظر آيت اهلل بروجردي اصالحاتي 

را در سيســتم حوزه هاي علميه اعمال كنند، اما اين طرح بــا بدگويي ها و 
حاشــيه هايي كه پيش آمد محقق نشــد. بعد از وفات آيت اهلل بروجردي و به 
مرجعيت رسيدن آيت اهلل اراكي، با وجود اينكه آيت اهلل اراكي احتياطاتش را 
با ايشان ارجاع داده بود حاضر به چاپ رساله نشد. آيت اهلل سيداحمد زنجاني، 
رفيق گرمابه و گلستان امام خميني )ره( بود. امام در نامه اي خطاب به ايشان 
نوشته بود: »اشتغال و گرفتاري به دنيا، دوستان را مانند قحطسالي دمشق از 
ياد يكدگر برده« كه اشاره به بيت »چنان خشكسالي شد اندر دمشق/ كه ياران 
فراموش كردند عشق« دارد و باز در نامه اي كه پس از وفات ايشان خطاب به 
فرزندشان آقاموسي زنجاني نوشته ، از رفيق قديمشان اينگونه ياد مي كنند: 

»از مرحوم خاطرات زيادي دارم كه فراموش شدني نيست و ايامي كه با ايشان 
گذراندم از بهترين سنين عمرم بود«. طبيعي بود كه اين رابطه دوطرفه باشد. 
آيت اهلل سيداحمد زنجاني نيز در نامه اي به امام خميني )ره( نوشته بود: »اخيراً 
شعري را شنيده ام مي خواهم آن را به خرج شما بگذارم: در سينه دلم گم شد 

و تهمت به كه گويم/ غيراز تو در اين خانه كسي راه ندارد«.
آيت اهلل سيداحمد زنجاني سرانجام در ســال1352 از دنيا رفت، اما فرزندان 
بزرگوار ايشــان و به طور ويژه آيت اهلل سيدموســي زنجانــي از مراجع تقليد 
زمان حاضر، باقيات الصالحاتي از آن عالم برومند هستند كه براي نسل امروز 

باقي مانده اند  و اهل علم و معرفت از آن بهره مي برند.

رفيق گرمابه و 
گلستان امام

آيت اهلل سيداحمد زنجاني
 به ديار باقي شتافت 

چهرهاول
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آن 17 نفر
چطور سينماگران پيشرو در مقابل فيلمفارسي قيام كردند

اجتماعی

سال نفت و تورم
نرخ تورم از 6/3درصد در سال1351به 11/2درصد در سال1352رسيد

اقتصاد

كه عشق آسان نمود اول
»خانه به دوش«؛ محبوبيت سادگي

سريال

فرزانه ابراهیم زاده �����������������������������������������������������

»با توجه به وظايف سنديكاي هنرمندان سينما كه در همه 
ممالك معطوف به حفظ منافــع معنوي و صنفي كاركنان 
و ســازندگان واقعي ســينماي ملي آن كشورهاست و با 
توجه به اينكه ســنديكاي ما متأسفانه به اين مهم عنايتي 
ندارد و چنين به نظر مي رســد كه قبل از هر چيزجانبدار 
تهيه كنندگاني  است كه فرآورده هاي سينمايي شان با افكار 
و آرمان هاي ما در يك سينماي شريف ايراني كه شايسته 
قوميت و فرهنگ ملي باشد منطبق نيست، استعفاي خود را 

از عضويت در سنديكا تقديم مي كنيم.«
اين بيانيه آغاز آشكار جنگي بزرگ در سينماي ايران بود؛ 
جنگي كه از ساعت 8عصر 17تير 1352 با ارسال اين نامه به 
دفتر روزنامه هاي معتبر آن روز آغاز شد. پاي بيانيه نام 14نفر 
از سينماگران شناخته شده و تازه مطرح شــده آمده بود: 
داريوش مهرجويي، عزت اهلل انتظامي، علي نصيريان، هژير 
داريوش، ناصر تقوايي، پرويــز صياد، نعمت حقيقي، بهرام 
بيضايي، منوچهر انور، علي حاتمي، عباس بهارلو، مسعود 
كيميايي، بهروز وثوقي و اسفنديار منفردزاده؛ 14نفري كه 
با اضافه شدن خسرو هريتاش، جالل مقدم و داوود رشيدي 
به آنها در 2روز آينده به گروه ســينماگران پيشرو معروف 
شدند. اين گروه در مقابل سنديكاي هنرمندان سينما كه 
چند سال پيش شكل گرفته و يكي از قوي ترين سنديكاهاي 
زمان خود بود قيام كردند. عضويت در اين سنديكا نه تنها 
پاسخگوي نياز هاي صنفي به شمار مي رفت، بلكه عضويت 
در آن رسميت بخشيدن براي حضور در سينما و فعاليت در 
آن بود. اما سينماگران پيشرو معتقد بودند كه اين سنديكا 
ابزاري در دست تهيه كنندگان فيلمفارسي براي تحت فشار 
قراردادن اهالي سينما و ساخت بيشتر فيلم هاي ضعيف و 
به اصطالح »آبگوشتي« براي تحت فشار قرار دادن سينماي 

مستقل بود.
البته اين گروه نخستين انقالبي هاي سينماي ايران دربرابر 
فيلمفارسي نبودند. در سال1350 آذر شيوا، بازيگري كه 
با بازي در چند فيلم موفق توانســته بود جايگاه خوبي در 
سينما پيدا كند، با اعالم اعتراض به وضعيت سينما در مقابل 
دانشگاه ملي )شهيدبهشتي فعلي( به دستفروشي سيگار و 
آدامس  پرداخت. او بعد از اين اعتراض با اعالم كناره گيري 
از سينما گفت كه نمي خواهد در ســينمايي باشد كه از او 
تقاضاي رقص كاباره اي دارد. البته گفته مي شود كه بعد از 
اين اعتراض، اين سنديكا و مديران قدرتمند آن بودند كه 

جلوي حضور خانم شيوا را در سينما گرفتند.
اما اعتراض آذر شيوا بعدها تبديل به اعتراض بزرگ تري شد 
كه گروه سينماگران پيشرو انجام دادند. نكته جالب اينكه 
يكي از نخستين كساني كه نســبت به استعفاي اين گروه 

واكنش نشــان داد مهدي ميثاقيه، تهيه كننده سرشناس 
و رئيس اتحاديه صنايــع ملي فيلم ايران بــود كه اتفاقا از 
متهمانان اصلي اعتراض اين گروه بود. ميثاقيه در گفت وگو 
با مجله »تماشا« با اشاره به اعتراض آذر شيوا، او را به عنوان 
ژاندارك ســينما تعبير كرد و گفت: »اين فرياد اعتراض را 
چند سال پيش خانم آذر شــيوا به نحو خشن تري برآورد، 
آن چنان كه بعضي او را ديوانه و مجنــون خواندند، ولي به 

عقيده من ايشان ژاندارك سينماي ما هستند«.
18تيرماه روز پرخبري در عرصه سينما بود. اعضاي سنديكا 
دورهم جمع شــدند و با انتقاد از اين گروه حركتشــان را 
عجوالنه خواندند. حميد قنبري كه رئيس سنديكا بود در 
مصاحبه اي گفت كه اين گــروه هيچ وقت پيش ما نيامدند 
و حتي گفت كه برخي از اين افراد آدرس ســنديكا را بلد 
نيستند؛ »به طور مثال آقاي داريوش مهرجويي كه خود از 
كارگردانان خوب سينماي ايران است، هنوز آدرس سنديكا 
را هم نمي داند. بهتر اين بود كه اين عده قبل از ايجاد جنجال 
به ما مراجعه مي كردند و اگر ما از برآوردن خواسته هايشان 
خودداري مي كرديم يا قادر به انجام آن نبوديم، آن موقع جا 

داشت اين كار را بكنند.«
مهدي ميثاقيه نيز اعالم كرد كه اگر اين افراد به رفتار خود 
ادامه دهند،اجازه كاركردن نخواهند داشت. 11نفر از اين 
گروه صبــح روز 19 تير در هتل پاالس جمع شــدند و در 
نشستي خبري با حضور 8خبرنگار درباره اهدافشان براي اين 
اعتراض صحبت كردند. روزنامه آيندگان گزارش اين نشست 
را در كنار خبر پايان كنسرسيوم در صفحه اول روزنامه كار 
كرد. در اين نشســت علي نصيريان و عزت اهلل انتظامي در 
مسكو بودند. منوچهر انور به خاطر بيماري در بيمارستان بود 
و بهرام بيضايي هم به خاطر گرفتاري هاي شخصي حاضر 
نبود. داريوش مهرجويي نخســتين فردي بود كه از سوي 
گروه سينماگران پيشرو شروع به صحبت كرد. او پيش از اين 
فيلم موفق »گاو« را ساخته بود. مهرجويي گفت: »سينمايي 
كه سنديكا از آن حمايت مي كند سينماي مورد اعتقاد گروه 
مستعفي نيست و گروه سينماي متعارف ايراني را سينمايي 
نمي شناسد كه مبين فرهنگ و قوميت ايراني باشد و از آنجا 
كه خود را وابسته به يك ســينماي ملي و پيشرو و متعهد 
مي داند، بنابراين نمي تواند عضويت سنديكايي را داشته باشد 
كه حاصل چندين سال فعاليت اعضاي آن نشاني از جهش و 
پيشرفت ندارد. عالوه بر اين، سنديكا برخالف دليل وجودي 
خود، حقوق دست اندركاران واقعي سينما را تحت الشعاع 
منافع پاره اي از تهيه كنندگان ذي نفوذ قرار داده اســت«. 
پرويز صياد كه به گفته منوچهر انور به همراه هژير داريوش 
اين اعتراض را شكل دادند و به عنوان تهيه كننده در اين جمع 
حضور داشــت، از قدم دوم كانون سينماگران پيشرو براي 
تشكيل تعاوني مستقلي خبر داد؛ »كانون با تشكيل تعاوني 

نخستين قدم را در راه ابراز موجوديت رسمي خود برخواهد 
داشت. اين تعاوني با سرمايه اوليه 15نفر از اعضاي مستعفي 

همراه با جالل مقدم تشكيل خواهد يافت.«
هژير داريوش كه قرار بود بيشتر مصداقي صحبت كند درباره 
جذب سرمايه و تحريم احتمالي تهيه كنندگان هم گفت: 
»كساني كه اينجا نشسته اند خود يك سرمايه بالقوه اند كه 
مي توانند سرمايه بالفعل شوند. طبيعي است كه سرمايه اوليه 
به وسيله همين گروه تامين خواهد شد. با بازار آزاد هم حاضر 

به همكاري هستيم به شرطي كه شرايط ما را بپذيرند...«.
به نوشته خبرنگاران لحن داريوش آنچنان محكم بود كه در 
مقابل پرسش يكي از خبرنگاران گفت: »ما به حمايت انبوه 
تماشاگران متمايز ايراني كه گروه عظيمي را هم در جامعه 
ما تشكيل مي دهند و همينطور به پشتيباني مطبوعات كه 
نماينده مردم جامعه ما هستند عميقا اطمينان داريم، ولي 
اگر روزي به هر دليل و علتي در اين زمينه موفق نشــديم 
مطمئن باشيد كه مثال اقدام به دايركردن »بوتيك« خواهيم 
كرد، چون دايركردن بوتيك الاقل يك تجارت غيرمتعهد 
است، اما كسي كه فيلم مي ســازد نمي تواند فارغ از تعهد 
و مسئوليتي باشــد كه خصيصه تمايز هر انسان روشنفكر 

عصر ماست«.
اين نشست البته با نشســت اعضاي اتحاديه در روز 21تير 
پاسخ داده شد و اعضاي ســنديكا در محل آن در خيابان 
ارباب جمشيد از رفتار آنها ابراز دلخوري و آنها را به ساخت 
فيلم هاي كم تماشاگر و ضعيف محكوم كردند. اما درنهايت 
اين اعتراض در روز 24تير 1352 با پاسخ وزارت فرهنگ و 
هنر مواجه شد كه اعالم كرد طرح هايي براي پيشرفت سينما 
و كمك به معترضين خواهد داشت. حاصل اين اعتراض در 
تاريخ سينما خود را در ساخت فيلم هايي چون »غريبه و مه« 
و »كالغ« و »چريكه تارا« از بهــرام بيضايي، »دايره مينا« 
داريوش مهرجويي، »سوته دالن« علي حاتمي و »طبيعت 

بي جان« سهراب شهيد ثالث نشان داد.

  علیرضا احمدی �������������������������������������������������

در بهار1352 فصل جديدي در روابط اقتصادي ايران 
و جمهوري خلق چين گشــوده شــد؛ در دومين روز 
فروردين هوشنگ انصاري، وزيراقتصاد ملي، در رأس 
هيأتي تجاري به چين رفت و 2كشــور چندروز بعد، 
نخستين موافقتنامه بازرگاني را در پكن امضا كردند. 
دراين قرارداد براي اولين بار ريال مبناي محاســبات 
بازرگاني ميان 2كشور قرار گرفت. قرار شد از اين پس 
ايران به چين اتوبوس، كاميون، وانت، كود شيميايي، 
ماشين هاي كشاورزي، روغن نباتي و پودر رختشويي 
صادر و درعوض كاغذ، لوازم التحرير، چاي و موادغذايي 

دريافت كند.
آخرين روزهاي فروردين، با اعالم خبر انحالل رسمي 
شركت سهامي فروشگاه فردوســي و جايگزيني آن با 
سازمان تعاون مصرف شهر و روستا همراه بود. فروشگاه 
زنجيره اي فردوسي كه راه اندازي آن از توصيه هاي دكتر 
شــاخت، اقتصاددان آلماني، )در قالب طرح »اقتصاد 
بدون نفت« مصــدق در دوران محاصــره اقتصادي( 
بود، براساس قانون مصوب اســفند1351 منحل و به 
سازمان تعاون مصرف شهر و روستا تبديل شد تا تجربه 
جديدي در مسير گذر از شيوه توزيع سنتي كاال باشد. 
اين سازمان در اول ارديبهشت با سرمايه 500ميليون 
ريال و 11فروشگاه در تهران و شهرستان ها كار خود را 
آغاز كرد و به گفته دكتر باقر عاقلي مديرعامل آن، قرار 
بود »پل مطمئني ميان شهر و روستا« باشد. در آخرين 
روز تابستان نيز 50واحد فروشگاهي جديد در تهران و 
شهرستان ها راه اندازي شد و اين تعداد در آخرين روز 

اسفند به 100واحد رسيد.
تابستان داغ 1352 از يك ســو تحت تأثير پيامدهاي 
ترور ســرهنگ لوئيس هاوكينز، مستشــار آمريكايي 
در 12خرداد و ادامه جنگ وگريزهــاي خياباني ميان 
مأموران امنيتي و چريك ها )كه با موج دستگيري ها و 
كشته شدن چريك هايي ازجمله رضا رضايي و هوشنگ 
تيزابي همراه شد( بود و ازسوي ديگر روزهايي همراه با 

تورم و درعين حال افزايــش قيمت نفت را مي گذراند. 
درآخرين روز تابســتان اعالم شد در 4ماه اخير قيمت 
كاالهاي مصرفي 25درصد افزايش يافته است. بررسي 
آمارها نيز نشــان مــي داد نرخ تــورم از 6/3درصد در 
سال1351 به 11/2درصد در سال1352 رسيده است.

اين موضوع عكس العمل شــاه را به همراه داشت؛ او 
14مهر تهديد كرد اگر دولت در مبارزه با گرانفروشي 
موفق نشــود، ارتش عهده دار اين كار خواهد شــد. 
چند روز بعد هم هويدا، نخســت وزير، اعالم كرد كه 
قيمت ها بايد به سطح قيمت هاي اول خرداد1352 
بازگردد. برهمين اساس و باهدف مبارزه با گرانفروشي 
جمعيتي به نام »حمايت از مصرف كننده« تشكيل 
شــد. همچنين دولت در 29آذر در راستاي مبارزه 
با افزايش قيمت ها، اليحه كاهش قيمت زمين را به 

مجلس شوراي ملي برد.

تصويب نهايي اصالحيه قانون اســتخدام كه براساس 
آن از اين پس كارمندان دولت مي توانند با 20ســال 
سابقه خدمت بازنشسته شوند در 18فروردين، افتتاح 
آپارتمان هاي ســاعي و بهجت آباد كه توســط وزارت 
آباداني و مسكن ساخته شده بودند در 6خرداد، تعيين 
معافيت پانزده ســاله مالياتي براي شركت هايي كه به 
استان هاي ساحلي، كرمانشــاهان، كردستان، كرمان 
و سيســتان انتقال يابند در 9مهر، افزايش قيمت نفت 
به دنبــال برگزاري اجــالس وزراي نفت كشــورهاي 
عضو اوپــك در 25مهر و اعالم سياســت جديد پولي 
كشور ازسوي رئيس كل بانك مركزي كه براساس آن 
با بين المللي شــدن واحد پول»ريال«، معامالت ارزي 
آزاد شــد و ديگر صدور كاال به ســپردن پيمان ارزي 
نيازي نداشــت در20دي، از مهم ترين اخبار اقتصادي 

سال1352 بود.

  محمدمسعود احدي   ����������������������������������������

رمز محبوبيت يك سريال تلويزيوني، توانايي آن 
در برقراري ارتباط با عامه مردم است. سريال هاي 
به يادماندنــي تاريخ، اغلب آنهايي هســتند كه 
داستان ساده  اي را روايت مي كنند و از پيچيدگي 
دوري مي گزيننــد. پرويز كاردان با اســتناد به 
اين اصل، سريال 83قســمتي خانه به دوش را 
در سال1352 ســاخت و خود در نقش اول آن 
ظاهر شــد. اين مجموعه كه بين مردم به »مراد 
برقي« هم شهرت داشت، داستان يك تعميركار 
ســيار وســايل برقي را روايت مي كرد كه روزي 
براي كار به خانه اي مــي رود كه پدر و مادري به 
همراه 7دخترشان 
در آن زندگي 
مي كننــد. 

مراد عاشــق دختر كوچك خانواده مي شود و از 
او خواســتگاري مي كند، اما پــدر خانواده، تنها 
درصورتي موافق اين وصلت است كه ابتدا 6دختر 
بزرگ ترش ازدواج كنند. اين مســئله، اتفاقات 
طنزآميز زيادي را رقم مي زند. موفقيت كم نظير 
اين ســريال، كاردان را بر آن داشــت تا در سال 
1353، فيلمي ســينمايي با عنوان »مراد برقي 
و هفت دخترون« بسازد. كاردان كه از نخستين 
كارگردانان مجموعه هــاي تلويزيوني در ايران 
به حساب مي آيد، تأثير زيادي در شكل گيري روند 
سريال سازي در ايران داشت. سيما حاجي خاني 
در نقش دختر كوچك خانواده و ناصر گيتي جاه 
در نقش پــدر خانــواده از ديگر بازيگــران اين 
مجموعه تلويزيوني هســتند. عليرضا خمسه در 
سال 1379، سريال »معجزه ازدواج« را براساس 

خانه به دوش ساخت.

   شروان امیرزاده     ����������������������������������������������������������������������������آمار بيماران

هفته نامه كاريكاتور، سال پنجم شماره 229، 19فروردين1352 فکاهی

كارت هويت به جاي سجل يكسال،يكخبر

   احسان بهرام غفاري   ����������������������������������������������������������������������������������������������������

دهم خردادماه ســال1352، ســازمان ثبت احوال كشــور خبر از تصويب قانوني براي حذف 
شناسنامه ها و جايگزيني كارت هويت ملي داد و از مردم خواســت تا در اين طرح مشاركت و 
شناسنامه هاي خود را با اين كارت تعويض كنند. ثبت احوال اعالم كرد كه در ضلع جنوبي اين 
اداره ساختمان بزرگ و بايگاني ميكروفيلم براي ثبت احوال مركز ساخته خواهد شد كه مساحتي 
قريب به 10هزار متر خواهد داشت و در فاز بعدي بسياري از بناهاي مشرف نيز خريداري و به اين 
واحد ضميمه خواهد شد. ثبت احوال همچنين اعالم كرد كه پس از نهايي شدن اين قانون، تمامی 
شناسنامه هاي موجود جمع آوري و به جاي آن كارت هويت داده خواهد شد كه جنس اين كارت 
از پالستيك بوده و نام همسر و فرزندان در آن قيد نخواهد شد. اين كارت به وسيله ماشين هاي 
مخصوص تهيه مي شود و دستنويسي شناسنامه در ثبت احوال منسوخ خواهد شد. يكي از مديران 
ثبت درباره اين طرح به رسانه هاي آن زمان گفته بود كه به دليل روند رو به رشد ازدياد جمعيت 
در كل كشــور و به ويژه تهران كه طبق آمار تعداد متولدين 47درصد و تعداد درگذشتگان تنها 
17درصد است، اين طرح به ميان آمده است كه بر اثر اجراي طرح هاي تنظيم خانواده و گسترش 

بهداشت، تعداد نوزادان كنترل و از آمار مردگان نيز كاسته شده است.

طرح صدور كارت ملی از اين سال رقم خورد

داريوش مهرجويي علی حاتمی ناصر تقوايیهژير داريوشعلی نصیريانعزت اهلل انتظامیمنوچهر ابدر
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  حسنا مرادي  ��������������������������������������������������������������������������������

سال1352، سال خوبي براي ادبيات داستاني ايران بود. قصه هاي خوبي 
نوشته و تعريف شــدند كه بعضي از آنها تا دهه ها بعد هم ماندگاري 
يافتند و همچنان ادبيات شهري و روستايي و اقليمي شانه به شانه هم 

دو جريان مهم ادبيات داستاني ايران را شكل مي دادند.
اسماعيل فصيح با نوشتن »دل كور«، سومين كتابش را درباره زندگي 
خانواده آريان روانه بازار كتاب كرد. اين كتاب كه از بهترين آثار فصيح 
است، در ادامه 2كتاب »شراب  خام« و »خاك آشنا«، زندگي چند نسل 

از خانواده مرفه در تهران قديم را روايت مي كرد.

ابوالقاسم فقيري با دومين كتابش، مجموعه داســتان »خانه، خانه 
خودمان« قصه هايي از مواجهه معلم ها در روستاها با مسائل روستاييان 
را روايت مي كرد. اين قصه ها همه ســطحي مي ماندند و در آنها سير 

حوادث بيشتر اوقات برپايه تصادف پيش مي رفت.
»از ايــن واليت« نخســتين اثر علی اشــرف درويشــيان، شــرح 
تيره روزي هاي مردم روســتايي در غرب كشور بود. هماهنگي فرم و 
محتواي داستان هاي اين مجموعه، آن قدر به چشم مي آمد كه نويد 
ظهور يك نويســنده جوان و خوش قلم را مي داد. منصور ياقوتي كه 
مانند درويشيان، كرمانشــاهي بود، در اين ســال مجموعه داستان 
»زخم« را چاپ كرد. داستان هاي اين كتاب كه شرايط طاقت فرساي 

كودكان در روستاهاي غرب كشور را تصوير مي كردند، به خاطر زبان 
سخت و ساختار كهنه شان چندان ماندگار نشدند. محمود دولت آبادي 
در دهه1350پركار و محبوب بود. او در اين سال كتاب »باشبيرو« را 
چاپ كرد. اين كتاب ماجراهاي زندگي سخت زني به نام حله را روايت 
مي كرد. اين داستان هم مانند بســياري از داستان هاي د ولتآبادي، 
شرح سفر قهرمان داستان به دنبال خانه مطلوب بود. »رقص در انبار« 
نوشته ناصر مؤذن، مجموعه داستاني اقليمي بود كه زندگي جنوبي ها و 
نسبت آنها با نفت را روايت مي كرد. در اين مجموعه، خبري از نثر نوي 
مؤذن در اثر قبلي اش نبود و پيام هاي اخالقي داستان مستقيم و بدون 

زمينه سازي الزم به خواننده داده مي شدند.

اقليم شمال ايران هم در اين سال، ســهمي در ادبيات اقليمي ايران 
داشت. مجيد دانش آراسته با مجموعه داستان »روز جهاني پارك شهر 
و زباله داني«، با الهام از زبان چخوف  به سراغ زندگي مردم فقير شمالي 
رفته بود. برخي از داســتان هاي اين كتاب، از نظر شخصيت پردازي 
نوآوري هاي جذابي داشتند. حسن حسام هم با چاپ مجموعه داستان 
»بعد از آن سال ها« داستان هايي به كارنامه ادبيات اقليمي شمال ايران 
اضافه كرد. چند داستان از اين مجموعه، زندگي مردم تهيدست شمال 
را روايت مي كرد. او در بيشتر داســتان هايش به روايت بدبختي هاي 
زنان نگاه ويژه اي داشت و چند داستان اين مجموعه، شرح بي پناهي 

شخصيت هاي زن داستان بودند. آثار منسوب به ادبيات شهري و روستايي 
متنوع چاپ شدند 

سال شهرها و 
روستاها

داستان

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

6؛ يك عاشقانه ناتمام
پرسپوليس، در تاريخي ترين دربي تهران، تاج را 6بر صفر شكست داد

ورزش

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

 6عددي افسانه اي در باشــگاه پرسپوليس 
اســت، تا آن حد افســانه ای كه اگر آن را از 
هــواداران آن بگيريم، انــگاري چيزي گم 
كرده اند. اين عــدد، از يك بازي ســال 52 
به دســت آمده اســت؛ بازي اي كه مي توان 
آن را يك طرفه تريــن، عجيب تريــن و 
فراموش نشدني ترين مســابقه تاريخ دربي 
تهران خواند. پرسپوليس، بازي مقابل تاج در 
جام تخت جمشيد را در موقعيت شكننده تري 
شروع كرد چون آلن راجرز سرمربي تيم براي 
مدتي طوالني به كشورش رفته بود و تيم را 
همايون بهزادي جوان تمرين می  داد. بهزادي، 
شب مسابقه راجرز را از فرودگاه به خانه اش 

رساند. راجرز چون مدت ها از تيم دور بود، از 
بهزادي خواست تركيب تيم را بچيند. بازي 
متعادل شروع شد تا اينكه پرسپوليس گل 
اول را زد. تاج، يك گل زد كه داور آن را مردود 
اعالم كرد؛ فروپاشي آبي ها از همانجا شروع 
شد. پرسپوليس در هر حمله بوي گل مي داد 
و تاجي ها بعدها گفتــه بودند كه اگر بازي تا 
صبح فردايــش هم ادامه پيــدا می كرد آنها 

نمي توانستند جلوي گل خوردن را بگيرند.
بهــرام مودت، مســيح مســيح نيا، ابراهيم 
آشتياني، رضا وطنخواه، جعفر كاشاني، اصغر 
اديبي، ايرج سليماني، علي پروين، اسماعيل 
حاجي رحيم پور، حســين كالني و همايون 
بهزادي بازيكنان اصلي و مهدي عسگرخاني، 
داوود ميرطوســي و محمــد دســتجردي 

بازيكنان تعويضي پرسپوليس در اين بازي 
بودند. اين تيم، كه در آن سال بدون شكست 
قهرمان ليگ شد، از سوي بسياري بهترين 
تيم تاريخ باشگاه پرسپوليس خوانده مي شود. 
البته اين تيم پرسپوليس اگر در آن فصل آخر 
هم مي شد، به خاطر پيروزي تاريخي اش برابر 

تاج تا ابد در يادها مي ماند.
نتيجه اين بازي، چنان براي تاجی ها سنگين 
و باورنكردني است كه بعد از انقالب، 2تئوري 
توطئه بين هواداران اين تيم رايج شد: يكي 
اينكه تاج يك خائن داشته و ديگري، در كمال 
تعجب، اينكه اصال مدركي از اين بازي وجود 
ندارد. مسئله خائن در بين تاجي ها، از سوي 
بزرگان اين تيم رد شده و تئوري نبود مدرك 
هم واقعا خنده دار است. دليل اشاره به نبودن 
مدرك، ضبط نشــدن تلويزيوني اين بازي 
بوده است. دربي ســيزدهم تهران، همزمان 
با بازي هاي جهاني كشــتي در تهران برگزار 
مي شد. نبود امكانات مناســب در ورزشگاه 
آزادي و نگراني از قطع برق، مسئوالن راديو و 
تلويزيون را به اين نتيجه رساند كه بازي هاي 
كشتي را پوشش دهند و بازي پرسپوليس و 
تاج، در نخســتين برگزاری اش در ورزشگاه 

آزادي، تصويربرداري نشد.
تاج، البتــه نخســتين قرباني شــش گله 
پرسپوليس نبود و 2ســال قبل، سرخ هاي 
تهران سپاهان اصفهان را هم شش گله كرده 
بودند. شش تايي كردن رقبا، اصطالحي است 
كه از دهه 50 و بعد از پيروزي پرســپوليس 

برابر تاج وارد فوتبال ايران هم شده است.

 

جايزه اي كه 47سال پيش براي نخستين و آخرين بار به ايران آمد
معراج قنبريفرشيد مثقالي در سال 1352جايزه هانس كريستين اندرسن را دريافت كرد

عطش در جزيره 

آ.اس.پ؛ سه قلوي افسانه اي

2 ماه زندان براي كتاب

دور از مركز

معماری

حوادث
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در سال1352، طرح آبرساني به جزيره هرمز در دستور كار دولت قرار 
گرفت. اين جزيره 3200نفر جمعيت داشت كه بيشتر آنها در معدن 
استخراج خاك سرخ فعاليت داشتند و تعداد كمي نيز ماهيگير بودند. 
هرمز از نظر زمين شناسي، يك گنبد نمكي محسوب مي شود و به همين 
دليل فاقد آب شيرين است. تا آن زمان، آب آشاميدني ساكنان جزيره 
به وسيله كشتي از بندرعباس با مبلغ هر مترمكعب 40ريال وارد مي شد. 
ازآنجايي كه حدود 800رأس بز در جزيره وجود داشت، بخشي از آب 
به مصرف اين دام ها مي رسيد، درنتيجه هرمزنشينان براي تأمين آب 
هميشه در مضيقه بودند. در سال1352به دستور هويدا، نخست وزير 
وقت، طرح تأمين آب جزيره هرمز در دستور كار قرار گرفت و مقرر شد 

بودجه آبرســاني به اين جزيره از محل درآمدهاي حاصل از استخراج 
و فروش خاك سرخ تأمين شود. در بررســي انجام شده اعالم شد كه 
آب جزيره از دو طريق قابل تأمين است: نخســت، خريداري و نصب 
آب شــيرين كن و دوم، تأمين آب از طريق حمل با كشتي. در نهايت، 
مديرعامل منابع آب با تأمين آب از طريق حمل با كشتي موافقت و اعالم 
كرد: »در مورد تأمين آب جزيره هرمز از طريق شيرين كردن آب دريا، 
عطف توجه مي فرمايند كه هزينه تهيه و نصب دستگاه آب شيرين كن 
عالوه بر آنكه بيش از دوبرابر تأمين آب به وســيله كشتي است، از نظر 
بهره برداري و نگاهداري داراي مشكالت فراواني خواهد بود. درحالي كه 
تأمين آب در سال هاي آينده به وسيله حمل از بندرعباس و هم اكنون از 

بندر خمير جوابگوي احتياجات اين جزيره است«.
منبع: اسناد آرشيو ملي ايران، پرونده 220/2913.

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

تهران در آستانه ورود به دهه تازه، قرار بود در كنار رشد افقي، به صورت 
عمودي نيز مترقي شــود. دليل اين اقدام، اجراي طرحي بود كه به آن 
مدرنيزاسيوِن شهري می گفتند و بنا داشت از صورِت نيمه سنتي پايتخت، 
چهره اي مدرن و بلندمرتبه بسازد. عمليات ساخت بسياري از برج هاي 
بلندمرتبه تهران در همين سال ها آغاز شد؛ برج هاي دوقلوي سامان در 
بلوار كشاورز، برج هاي اسكان در ميرداماد، برج هاي آ.اس.پ در كردستان 
و كمي آن طرف تر، برج هاي مجموعه ونك پارك و پارك پرنس. در بسياري 
از اين پروژه ها نكات مشترك فراواني وجود دارد كه مهم ترين آنها، حضور 
عبدالعزير فرمانفرمائيان به عنوان معمار، مشاور، طراح يا ناظر است. او در 
اين دوره به كمك تجربياتي كه پيش تر در ساخت آسمانخراش هاي دولتي 
پيدا كرده بود، يكي از عمده ســازندگان و طراحان چنين مجتمع هايي 
محسوب مي شد. شايد كمي سهل انگاري و ساده انگاري باشد اما مي توان 
گفت كه تقريبا تمام برج هاي يادشده، شــبيه به هم ساخته شده اند و 
تفاوت هاي اندكشان، مرهون و وامدار شركت سازنده است. به عنوان مثال، 
تفاوت اسكان با آ.اس.پ نه در طراحي بلكه در اين واقعيت نهفته شده كه 

اسكان را شركت عمران اسكان ســاخته كه يكي از شركت هاي مهم در 
اجراي پروژه هاي عمراني نظير فرودگاه و جاده سازي  بوده و آ.اس.پ را 
يك شركت به نام آ.اس.پ كه از سال 1348 فعاليت خود را در بستر تهران 
آغاز كرده بود و پروژه هاي مختلفي چون برج سپر، هتل بزرگ فردوسي، 
 Setec باشگاه بانك صادرات و برج تهران را با كمك مشاور قدري به نام
Batiment Consultant Co به انجام رسانده بود. شركت آ.اس.پ كه 
وابسته به يك شركت بزرگ تر به نام شركت بين المللي توسعه ساختمان 
بود، بعد از انقالب به يكي از زيرمجموعه هاي شــركت سرمايه گذاري 
غدير بدل می شود و به فعاليت خود ادامه مي دهد. آ.اس.پ يك شهرك 
عمودي سه گانه در فضايي به بزرگي 11هزار مترمربع است. اين مجموعه 
250واحد آپارتماني، 120واحد وياليي، 140واحد تجاري و 570واحد 
انباري و پاركينگ دارد. اصلي ترين ويژگي اين برج، دسترسي آسان به 
هر نوع خدماتي است كه كاربران نياز دارند؛ از رستوران ها و فروشگاه ها 
گرفته تا پاتوق هاي ديدار و استخر و فضاي سبز عمومي. از سال1349 
كه عمليات ساخت اين مجموعه آغاز شد، تنها 72 ماه طول كشيد تا به 
بهره برداري برسد و به يكي از ماندگارترين و گران ترين برج هاي مسكوني 

تهران بدل شود.

دوره اوج ادبيات كودك و نوجوان روزگار ورود جوايز معتبر جهاني 
به ايران بود. گروهي از نويسندگان و تصويرگراِن برجسته در كنار 
هم  با فعاليت در كانون پرورش فكــري كودكان و نوجوانان آثار 
ماندگار و بديعي را خلق كردند. نام هايي چون صمد بهرنگي، بهرام 
بيضايي، مرتضي مميز، احمدرضا احمدي، نورالدين زرين كلك، 
علي اكبر صادقي، محمدعلي سپانلو، غالمحسين ساعدي، عباس 
كيارستمي، منوچهر آتشــي و... در اين دوره قرار مي گيرند. اما 
يك نام در تصويرگري و دريافت جوايز مطرح بين المللي بيش از 

ديگران مي درخشد:  فرشيد مثقالي.
كانــون در ســال1352مثقالي را براي دريافــت جايزه هانس 
كريستين اندرســن معرفي كرد و او موفق شد اين جايزه معتبر 

جهاني را براي تمام آثارش دريافت كند.
اين جايزه كه آن را نوبل كوچك نيز مي نامند، هر 2سال يك بار 
از ســوي دفتر بين المللي كتاب به مجموعه آثار يك نويسنده و 
تصويرگر، براي يك عمر فعاليت حرفه اي در زمينه ادبيات كودك 
اهدا مي شود. ازجمله معيار هاي انتخاب نامزدها، تداوم در توليد 
ادبيات، خلق آثار بديع، اصيل و هنرمندانه و داشتن سهمي پايدار 
در پيشــبرد ادبيات كودك جهان اســت. داوري بخش تصوير 
در سال1381 از بخش تاليف جدا شــد و از اين سال بود كه هر 
بخش مجزا داوري شــد. در بين داوران از ايران توران ميرهادي 
)چهار دوره(، زهره قاييني )دو دوره(، منصوره راعي )يك دوره( 
و ثريا قزل اياغ )يك دوره( حضور داشــته اند. در بين نامزدهاي 
دريافت كننده جايــزه نيز از ابتدا تاكنون نام 8ايراني به چشــم 
مي خورد. هوشــنگ مرادي كرماني، محمدرضا يوسفي، فرهاد 

حســن زاده )دو دوره( و جمشيد خانيان در بخش نويسندگي و 
فرشيد مثقالي، نسرين خسروي، محمدعلي بنی اسدي و پژمان 
رحيمي زاده )دو دوره( در بخش تصويرگري حضور داشته اند. تا 
امروز تنها فرشيد مثقالي موفق به دريافت اين جايزه شده است؛ 
هوشنگ مرادي كرماني مورد تشويق هيأت داوران قرار گرفته و 

فرهاد حسن زاده 2سال پيش برنده لوح سپاس شد.

نگاهي به زندگي فرشيد مثقالي
فرشيد مثقالي تا پيش از دريافت اين جايزه نيز موفق به كسب 
جايزه نخست نمايشگاه بين المللي كتاب كودك بولونيا، جايزه 
سيب طال از دوساالنه تصويرگري براتيسالوا چكسلواكي، جايزه 
ويژه جشــنواره فيلم ونيز و 2ديپلم افتخار از نمايشگاه بولونيا و 
دوساالنه تصويرگري براتيسالوا شده بود. مثقالي پس از دريافت 
جايزه هانس كريستين اندرسن نيز براي فيلم ها و پوسترهايش 
افتخارهايي چون جايزه ويژه جشنواره فيلم كن، جايزه جشنواره 
فيلم مسكو، جايزه بزرگ جشنواره فيلم جيفوني ايتاليا، جايزه 
سوم دوساالنه پوستر َورشو و جايزه نوما از ژاپن را دريافت كرده 

است.
او  زاده 13تيرماه 1322 در اصفهان اســت. پــس از پايان دوره 
دبيرستان وارد دانشــكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران شد و 
به تحصيل در رشته نقاشــي پرداخت. فعاليت هاي حرفه اي او 
با كار تصويرسازي براي مجله هاي مختلف آغاز شد و نخستين 
تجربه حرفه اي اش، همكاري با نشريه نگين در سال هاي 1343و 
1344 بود. او مدتي هم در دفتر روابط عمومي سازمان برنامه و 

سپس در كيهان بچه ها به  كار تصويرسازي پرداخت. كتاب هاي 
»كره اسب ســياه« و »خروس زري، پيرهن پري«، از نخستين 
تجارب تصويرسازي  اوست. وي در سال1346 به كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان پيوست و تصويرگري چندين كتاب 
كودك، كه »عمو نوروز« نخستين آنها به شمار مي رود، حاصل 
اين دوره اند. دوره اي كه تصويرگري كتاب معروف »ماهي سياه 
كوچولو« هم در آن جاي مي گيرد. وي همچنين به همراه آراپيك 
باغداساريان بخش فيلم هاي كارتوني كانون را بنيان نهاد و ازجمله 
ساخته هايش در اين دوره فيلم هاي »آقاي هيوال« و »سوءتفاهم« 
بود. طراحي  پوســتر و جلدهاي موســيقي او در دوره كانون، از 
مهم ترين آثار تاريخ طراحي گرافيك در ايران محسوب مي شود. 
از ديگر تجارب حرفه اي او تاسيس آتليه گرافيك »چهل و دو« با 
همكاري مرتضي مميز و علی اصغر معصومي بود كه مدت زيادي 
دوام نداشت. طراحي پوســتر براي سينماي موج نو از ديگر آثار 
فرشيد مثقالي است. از اين پوســترها مي توان به فيلم  »شازده 
احتجاب« ساخته بهمن فرمان آرا، و فيلم هاي »پستچي« و »گاو« 

به كارگرداني داريوش مهرجويي اشاره كرد.
او در ســال1365 از ايران مهاجرت كرد و ساكن كاليفرنيا شد و 
با راه اندازي يك استوديوي شخصي گرافيك به نام »دسك تاپ 
استوديو« در اين شهر به فعاليت هاي خود ادامه داد اما چند سال 
بعد به ايران بازگشت. كتاب هاي »تايپوگرافي«، »مقدمه اي بر 
گرافيك ديزاين« و »تصويرســازي«، از مهم ترين كتب تاليفي 
گرافيك ايران اســت كه به قلم او و توسط نشر نظر منتشر شده 

است. فرشيد مثقالي اكنون ساكن تهران است.

آبرساني به هرمز در دستور 
كار دولت قرار گرفت

فرمانفرمائيانيسم در آسمانخراش سازي  تهران

ناشر اسرار مگو محاكمه شد 
  احسان بهرام غفاري   ������������������������������������������������������������������������������

روز 17 ارديبهشت ماه سال1352، محمود نيك پو، ناشر كتاب »اسرار مگو« 
به اتهام چاپ و نشر كتاب مضره در دادگاه عالي جنايی حضور پيدا كرد تا در 
مقابل دادگاه، به اتهام او پرداخته شود. نماينده دادسراي تهران در اين دادگاه 
كه به رياست رضا اميركاللي اداره می شد، ادعانامه تنظيمي خود را براساس 
ماده 213مكرر قانون مجازات اسالمي قرائت كرد و از دادگاه براي نيك پو به 
اتهام چاپ و نشر كتب برخالف عفت و اخالق عمومي تقاضاي كيفر كرد. نيك پو 
در دفاع از خود بيان كرد كه تنها 16صفحه از كتاب مزبور را چاپ كرده است 
كه آن هم بدون اطالع وي بوده و شاگردش با سفارش دهنده اين كتاب يعني 
غالمحسين جارچي، در غياب او قرارداد امضا و اقدام به چاپ كرده است. وكيل 
نيك پو نيز در آخرين دفاع برائت موكل خود را خواستار شد. سرانجام پس از 
شور قاضي و 3 نفر از سردبيران و نويسندگان جرايد كه به عنوان اعضاي هيئات 
منصفه در اين محاكمه حضور داشتند، جرم را محرز دانسته و متهم را به 2 ماه 

زندان قابل خريد از قرار روزي 300ريال محكوم كردند.
مسابقات كشتي قهرماني جهان در ســال1973به ميزباني ايران، 
شهريور  ماه سال1352در تهران برگزار شد� ايران در اين مسابقات 

پس از تيم قدرتمند اتحاد جماهير شوروي به مقام دوم رسيد�

اج
ه ت

س ب
ولي

سپ
 پر

گل
ن 

مي
شش

ن 
يد

رس
مر

ه ث
نه ب

صج

قهرمانان ناكام
تيم ملي فوتبال ايران، به عنوان قهرمان آسيا اميد اول صعود قاره كهن 
به جام جهاني 1974 آلمان بود اما نتوانست از پس آسيا بربيايد� تيم 
ملي فوتبال ايران، در سيدني 3بر صفر برابر استراليا باخت� بسياري 
معتقدند نبود بر نامه ريزي صحيح براي بازي با استراليا باعث شكست 
ايران شد� ايران، براي صدرنشــيني در گروه ب )كه بازي هاي آن در 
تهران و سيدني برگزار مي شد( بازي مهمي در استراليا داشت كه در 
نهايت 3بر صفر شكست خورد� ايران در بازي رفت 2 بر صفر پيروز 
شده بود و حتي اگر يك بر صفر بازنده مي شد، مي توانست به مرحله 
بعد برود� بازماندن از صعود به جام جهاني 74، بزرگ ترين ناكامي هاي 

نسل طاليي فوتبال ملي ايران در دهه 70ميالدي به شمار مي رود�

مرتضی مميز و فرشيد مثقالی فرشيد مثقالی در كاليفرنيا
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كجراهه

نثر

دو مقوله اي كه داريوش آشوري به جد دنبال 
كرد؛ واژه گزيني و توجه به نحو زبان

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

»چنين گفت زرتشت« نيچه با ترجمه داريوش آشوري از سال1352 تاكنون 
آشوري و نيچه را در معرض مناقشات علوم انساني نگه داشته است. آشوري 
با چنين گفت زرتشــت رويكردي متفاوت به ترجمه؛ اثري خاص، نشــان 
داد و با ويرايش ها و بازنويسي هاي چندباره  فارســی اين اثر، راهي را كه در 
زبان شناســي آغاز كرده بود تثبيت كرد. آشوري به چند حوزه علوم انساني 
سرك كشيد؛ فلسفه ، علوم سياسي، علوم اجتماعي و زبان شناسي. در همه 

اين حوزه ها دو مقوله را به جد دنبال كرد: واژه گزيني و معادل سازي و توجه 
به نحو زبان. با كارهاي اوليه آشوري رسم الخط، گرچه قبل از آن حاشيه اي و 
مختصر بود، مجادله اي جدي در زبان به وجود آورد كه بعدها نه تنها التيامي 
بر زبان زخم هاي زبان نشد، جراحت هاي عميقي بر پيكره زبان فارسي ايجاد 
كرد؛ آنجا كه امر تخصصي به حوزه عمومي كشيده شد و حاشيه به متن آمد 

و در متن ماند.
»زرتشت 30ساله بود كه زادبوم و درياچه زادبوم خويش را ترك گفت و به 
كوهستان رفت. اينجا با جان و تنهايي خويش ســرخوش بود و 10سال از 

آن نيازرد. اما سرانجام، دلش دگر گشــت و بامدادي با سپيده دم برخاست، 
برابر خورشيد گام نهاد و با او چنين گفت: اي اختر بزرگ! تو را چه نيكبختي 
مي بود اگر نمي داشتي آناني را كه روشني شان مي بخشي! تو 10سال اينجا 
به غارم برآمدي: اگر من و عقاب و مارم نمي بوديم تو را از فروغ خويش و ازين 
راه سير مي شدي. ليك ما هر بامداد چشم به راهت بوديم و سرريزات را از تو 
برمي گرفتيم و تو را بهر آن شكر مي گزارديم. هان! از فرزانگي خويش به تنگ 
آمده ام و چون زنبوري انگبين بسيار گرد كرده، مرا به دست هايي نياز است 

كه سويم دراز شوند.«

... يه عالم نَف توشه
صداي بلند »ترانه معترض«

مطبوعات هنرمند

موسيقی

تجسمی

  ندا زندي   ���������������������������������������������

در سال1352، اختالفات به وجود آمده ميان 
سهامداران انتشارات خوارزمي داشت باعث 
تعطيلي اين نشــر حرفه اي و يكه مي شد اما 
عبدالرحيم جعفري، بنيانگذار انتشــارات 
اميركبير، در آن سال بخشــي از سهام اين 
انتشــارات را خريــد و خوارزمي توانســت 
همچنان سر پا بماند و به فعاليتش ادامه دهد. 
اما سرآغاز داستان انتشارات خوارزمي به كجا 
بازمي گشت؟ سامان دادن به وضعيت آشفته 
انتشار كتاب هاي درسي، انگيزه اوليه عليرضا 
حيدري، مدير انتشارات خوارزمي، از تأسيس 
اين نشر بود. حيدري كه براي مدتي سردبيري 
مجله معتبر »سخن« را بر عهده داشت، در 
سال1348 با همكاري افرادي همچون باقر 
امامي، پرويز شهرياري و منوچهر بزرگمهر، 
خوارزمي را بنياد نهاد. مدتي نگذشــته بود 
كه عليرضا حيدري بخش ويرايش اين نشر 
را تشكيل داد و شخصا مســئوليت آن را به 

عهده گرفت و به اين ترتيب مراحل مقدماتي 
آماده ســازي كتاب هاي درسي و غيردرسي 
كليد خورد اما با چاپ كتاب هاي فلســفي و 
ادبي غيردرســي بود كه انتشارات خوارزمي 
شهرت يافت؛ كتاب هايي با سروشكل واحد، 
كيفيت بــاالي نســخه پردازي و محتوايي 
كه به قلم بــزرگان عرصه تأليــف و ترجمه 
فراهم شــده بود. دفتر خوارزمي با 7اتاق در 
جنوب خيابان دانشگاه قرار داشت و در طول 
سال هاي دهه 50 نامداراني همچون فرامرز 
بهزاد، ابوالحسن نجفي، رضا سيدحسيني، 
مهشيد اميرشاهي، احمد بيرشك و فريبرز 
مجيدي- كه در زبان هاي انگليسي، فرانسوي 
و آلماني تبحر داشتند- بر روند آماده سازي 
كتاب هاي اين انتشارات نظارت مي كردند. 
انتشــارات خوارزمي در زمانــه اي كه وجود 
بخش ويرايش يا اجراي رسم الخط واحد هنوز 
در ميان ناشران رايج نبود به اين كار مبادرت 
كرد و توانست در طول سال هاي فعاليت خود، 
عرضه كننده برخي از درخشــان ترين آثار 

حوزه علوم انســاني باشد. هرچند خوارزمي 
پرشور شروع كرد و در دهه 50بسيار شكفت 
اما بنابرگفته عليرضا حيدري در گفت وگو با 
عبدالحسين آذرنگ، بر اثر پيشامدهاي قبل از 
انقالب و پراكنده شدن افراد و درگيري هاي 
داخلي، آن جمع فرهنگي از ميان رفت و توان 
خوارزمي بسيار ضعيف شــد. خوارزمي در 
سال هاي اخير كماكان درگير مسائل حقوقي 
بوده و بيشتر بر بازچاپ برخي از كتاب هاي 

مهمش تمركز داشته است.

سانسورچيان حساس
دستگاه سانسور از كنار عادي ترين اخبار هم نمي گذرد 

مطبوعات

 محمدناصر احدي    �������������������������������������������������������������������
پرداختن به همكاري هاي ميان دو كشور از متداول ترين خبرهايي 
است كه در رسانه ها منتشر مي شود و معموال هم اين نوع اخبار براي 
مخاطبان عادي جذابيت چنداني ندارد اما وقتي ماشين سانسور 
با تمام قدرتــش كار مي كند، حتي خبرهاي عــادي هم مي تواند 
در معرض حذف يا جــرح و تعديل قرار بگيرد. در ســال1352، 
روزنامه»مرد مبارز«- كه خليل اسعد رزم آرا مديرمسئول آن بود- با 
انتشار يكي از همين خبرهاي عادي دچار دردسر شد. ماجرا از اين 
قرار است كه اين نشريه در شماره25 ارديبهشت خود در مطلبي 
تحت عنوان »ايران در تربيت كادر نظامي به بحرين كمك مي كند« 
مي نويسد: »به دنبال بازديد واالحضرت وليعهد و وزير دفاع بحرين از 
ايران، از نظر آموزش نظامي بين دانشكده افسري بحرين و دانشگاه 
جنگ و دانشكده افسري ايران يك سلسله همكاري هاي تازه آغاز 
خواهد شد. خبرنگار ما گزارش مي دهد ايران آمادگي خود را براي 
اين همكاري اعالم داشــته و افســران رده هاي مختلف زميني و 
هوايي و دريايي بحرين در ايران دوره هاي خاصي خواهند ديد و با 
تكنيك هاي آموزش نظامي ايران كه در واحدهاي عالي و دانشكده 
افسري، دانشگاه پدافند ملي تدريس مي شود آشنايي پيدا خواهند 
كرد. گفته مي شود از طرف دانشكده افسري دانشگاه جنگ- دانشگاه 
پدافند ملي بورس هاي تحصيلي در اختيار دانشــجويان نظامي 
بحرين گذارده مي شود«. در اين خبر نه اسرار نظامي فاش شده و 
نه توهين يا اتهامي متوجه مقامات لشكري و كشوري شده است. با 
اين حال، مطابق اسناد ساواك، اين اقدام روزنامه مرد مبارز به اطالع 
نخست وزير رسيده و همچنين توسط وزارت اطالعات و جهانگردي 
از انتشار روزنامه مزبور به علت درج مطالب يادشده جلوگيري به عمل 
آمده است. اين قضيه در تاريخ 25تير همين سال دوباره براي مرد 
مبارز تكرار مي شود. اين بار با درج خبري با عنوان »چند قرارداد مهم 
همكاري هاي علمي و فني بين ايران و شوروي« و اشاره به اينكه در 

سفر قريب الوقوع هويدا به شوروي در مرداد چند قرارداد مهم بين 
تهران و مسكو امضا مي شود و به احتمال قوي اعتبار تازه اي در اختيار 
ايران قرار خواهد گرفت، باعث ظن و خشم سانسورچيان مي شود. 
باز هم مراتب به نخست وزيري منعكس شده و از انتشار و توزيع اين 
شــماره هم جلوگيري به عمل آمده است. چنين واكنش هايي به 
اخباري تا اين حد معمولي يا از سر ترس شديد دستگاه بوده يا شايد 
هم كارمندان بخش سانسور براي كاسته نشدن از مواجب ماهانه شان 

مجبور به انجام اين كارها بوده اند.

اداره برنامه هاي تئاتر در سال1352

 همزيستي موج نو   و  سينماي فارسي

كارنامه نمايش 

سينما 

تئاتر 

سعيد مروتي ������������������������������������������������������������������������������

ســال52، ســال امير نادري بــا 3فيلــم )»تنگنا«، »تنگســير« و 
»سازدهني«(، ســال »نفرين« تقوايي و كشــف سهراب شهيد ثالث 
با »يك اتفاق ســاده« بود؛ ســالي كه هم »آقا مهدي كله پز« و »اكبر 
ديلماج« و »مردها و نامردها« اكران شدند و هم »هشتمين روز هفته« و 
»مغول ها«. اين آخري از پرويز كيمياوي با عدول از قصه گويي كالسيك 
و پرداخت غيرمتعارفش، باعث شــد تماشاگران سينما كاپري خشم 
آميخته به حيرتشان را با پاره كردن صندلي ها به نمايش بگذارند. عدول 
از قصه گويي فقط از موج نو و اداي دين بــه ژان لوك گدار نمي آمد و 
سينماي فارسي هم نمونه اي چون »شــرور« ناصر محمدي را داشت 
كه با فصل هاي اكشن تمام نشــدني اش تماشاگر را متحير مي كرد؛ با 
پريدن ها و ضربه زدن هاي متوالي؛ وقتي علي خوشدست در به در دنبال 
300-200 تومان پول، تهران را زير پا مي گذاشــت و تنگناي زندگي 
امانش نمي داد. وقتي امير و تحقيرشدنش را با انداختن سازدهني به دريا 
خاتمه مي بخشيد و وقتي ممد تنگسير بعد از ستاندن جان ناجوانمردان 
شهر، به دريا مي زد؛ بخشي از التهاب جامعه دهه50 به نمايش درمي آمد. 

جامعه اي كه حاال اختناق سياسي را با تمام وجود تجربه مي كرد و طبقه 
متوسط شهري به استقبال فيلم روستايي كيميايي مي رفت. اعتراض 
و خشم بچه هاي بابا ســبحان در »خاك« ســينماروهاي پايتخت و 
سينمايي نويس ها را به هيجان آورد و اعتراض نويسنده داستان خاك 
كه به تغييرات كيميايي معترض بود كمتر شنيده شد. هرقدر فروختن 
خاك )كه نه فقط در مقايسه با فيلم هاي فارسي كه در قياس با »بلوچ« 
فيلم قبلي كيميايي، به بيشتر قواعد مرسوم گيشه بي اعتنا بود( عجيب 
به نظر مي رسيد، صدرنشيني »صمد به مدرسه مي رود« قابل پيش بيني 
بود؛ كمدي سرحالي كه سازنده اش با تيپ هاي نمايشي جذاب، نظام 
آموزشي را به سخره مي گرفت و تماشاگرش را خندان و سيراب از سينما 
به بيرون مي فرستاد. سينماي 52، سينماي متنوعي بود كه يك طرفش 
سهراب شهيد ثالث ايستاده بود و طرف ديگرش رضا صفايي. يك سو 
ناصر تقوايي، سوي ديگر عباس كسايي. موج نو و سينماي فارسي. و هر 
كدام با گرايش ها و سبك هاي مختلف كه هم يك اتفاق ساده و مغول ها 
زيرسقف موج نو بودند و هم تنگسير و خاك. بعد از ركورد سال قبل و 
اكران 92فيلم، نمايش عمومي 84فيلم در سال52 همچنان نشانه هاي 

رونق را به نمايش مي گذاشت.

  مهرداد رهسپار   ����������������������������������������������������������������������������
اداره برنامه هاي تئاتر كه در سال1344 با برگزاري جشنواره نمايش هاي 
ايراني توجه بســياري از منتقدان را بــه خود جلب كرده بــود، در آغاز 
دهه1350ديگر اقبال سابق را نداشت. دليل آن رشد تماشاگران كارگاه 
نمايش و افتتاح تئاتر شــهر بــود؛ گويي كه مخاطبان هميشــگي تاالر 
25شهريور، فضايي تازه براي تماشــاي تئاتر يافته  بودند. در سال1352 
گروه هاي نمايشي تحت حمايت اداره برنامه هاي تئاتر )زيرمجموعه وزارت 
فرهنگ و هنر( 2ســالن براي اجراي برنامه هاي خود در اختيار داشتند، 
يكي تاالر 25شهريور )سنگلج( و ديگري خانه نمايش. در دو جدولي كه 
وزارت فرهنگ و هنر از برنامه هاي اين اداره منتشر كرده، كارنامه اين نهاد 
تئاتري ديده مي شود و در كنار آن جدول همه نمايش هايي كه در تئاتر 

شهر اجرا مي شد.
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ناشري كه ويرايش را جدي گرفت
علوم انساني به روايت كتاب هاي انتشارات خوارزمي 

نشر

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

با سرآمدشدگي هنري و محبوبيت ترانه هاي منتسب به جريان »فصل 
نوين ترانه«، امكان ساخت و پرداخت ترانه هايي با مضامين اعتراضي 
نيز بيش از پيش فراهم شد. خاســتگاه اصلي اينگونه از ترانه ها را بايد 
قبل از هر مؤلفه اي، در فضاي سياسي شكل گرفته در اواخر دهه 40 و 
جنبش هاي معترضانه معطوف به آن ردگيري كرد كه بر حسب معنايابي 
و تعريف خاص از هنر متعهد در آن دوران، مقوالتي از جنس اعتراض را 
به كالم ترانه ها و كيفيت پرداخت و اجراي آنها راه داد. در چنين فضايي 
و بعد از تجربه ترانه »جمعه« - كه با تفســيرها و تأويل هاي درگوشي 
پيوست شده به آن، واكنشي به واقعه »سياهكل« برآورد شد- انتشار 
سه ترانه »شبانه«، »جنگل« و »بوي خوب گندم« در سال 1352– و 
به دنبال آنها ترانه هاي »خونه«، »بن بســت«، »هفته خاكستري« و 
»رهايي«- ترانه »معترض« را به انتهاي آميختگي »اعتراض« و »تعهد« 

با »هنر« رسانيد.
با وجود اينكه بررســي هاي تاريخي در اين بــاره بيانگر تعداد محدود 
اينگونه خاص از ترانه اســت اما در گذر زمان، تأثير، برد و تفسيرهاي 
برساخته شده از پژواك اين ترانه ها در متن جامعه شهري آن دوران، 
آنها را در ذهنيت عمومي به يكي از مؤلفه هاي مؤثر در اتفاقات سياسي 

و اجتماعي ســال هاي بعد بدل كرده است. هر چند خيلي زود نتيجه 
نظارت هاي نهادهاي امنيتي روي ترانه، به مهار روند رو به رشد توليد 

و انتشار آن انجاميد.

  حافظ روحاني    �������������������������������������������������������������������������

تعداد گالري هاي هنري در دهه1350به شكل قابل مالحظه اي 
رشد مي كند. از يك ســو فرح ديبا فعاالن اقتصادي را به خريد 
آثار هنري تشويق يا در واقع وادار مي كند و از سوي ديگر طبقه 
ثروتمند نيز به تبعيت از وضعيت فرهنگي اروپاي غربي و آمريكا 
براي تفاخر اقدام به خريد آثار هنــري مي كنند. همين موضوع 
توجه رسانه ها را به هنرهاي تجســمي جلب مي كند. از ابتداي 
دهه1350 مطالب مربوط به هنرهاي تجســمي هم كم كم در 
روزنامه ها ظاهر مي شوند. به عنوان مثال مي توان به نوشته هاي 
خسرو گلسرخي در ســال1350 در روزنامه كيهان اشاره كرد 
همچنين جواد مجابي كــه در روزنامه اطالعــات به بهانه هاي 
مختلف با هنرمندان يــا معماران گفت وگو مي كند  يا حســام 

اشرفي، اميد روحاني در روزنامه رستاخيز يا بهزاد حاتم كه عالوه 
بر مجله رودكي در روزنامه ها هم مطالب تجسمي مي نويسد.

هانيبال الخاص در سال1351به ســرويس فرهنگي روزنامه كيهان 
مي پيوندد. روحيه ســتيزه جوي او نه فقط در برگزاري نمايشگاه هاي 
جنجالي اســت كه در رويكردش به عنوان روزنامه نگار هم نمود پيدا 
مي كند. يكي از نخســتين مطالب جنجالي او در نوروز ســال1352 
انتشار شماره اي است كه در آن به هنرمندان هم دوره اش نمره مي دهد؛ 
شماره اي كه البته محل اعتراض نقاشاني مي شود كه نامشان در اين 
فهرست آمده است. پس برخالف نشــريات ديگر كه با نگاهي آرام تر 
به سراغ هنرهاي تجســمي مي روند، نگاه الخاص با منظري تند و تيز 
و غيرآشتي جويانه توجه عمومي به هنرهاي تجسمي را در دهه1350 
جلب مي كند. الخاص تا سال1354 براي كيهان مي نويسد. اما توجه به 

هنرهاي تجسمي در اين دوران به اوج خود مي رسد.

تماشاگران »مغول ها« صندلي هاي سينما را پاره كردند

مرد علم و تقوا
درباره استاد رضا روزبه

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

اگرچه در ســده اخير آنها كه تالش در خودنمايي داشتند از شمار 
بيرون اند اما بودند كساني كه در عين وااليي و گرانقدري، همه سعي 
خود را به كار مي گرفتند تا در گمنامي بمانند؛ اســتاد رضا روزبه از 
سرآمدان اين گروه است؛ شــخصيتي بزرگ با درجه علمي بسيار 
باال هم در دانش نوين فيزيك و هم قريب االجتهاد در علوم ديني كه 
به جاي درخشش در دانشگاه يا حوزه علميه، عمر شريفش به معلمي 
در زنجان و تهران براي تربيت محصالن دبيرستاني سپري شد� عالم و 
دانشمندي كه زهد پيشه كرد و در همه شئون زندگي گرانبارش تقوا 

را سرلوحه قرار داد� او مرد علم و تقوا بود�
استاد روزبه در ابتداي اين قرن و در سال1300 در زنجان به دنيا آمد� 
پدرش كرباليي محمود خياط، او را رضا ناميد؛ مرد باخدايي كه حداقل 
معيشت روزانه خانواده كه تأمين مي شد، كار را تعطيل مي كرد و در 
مسجد يا مجالس وعظ و درس علما حاضر مي شد� جد پدري رضا، آقا 
شيخ احمد، از روحانيون جليل القدر و مورد اعتماد اهالي زنجان بود� 
رضا دو عمو داشت؛ يكي ميرزامحّمد كه به زبان فرانسه و رياضيات 
آشنا بود و رضا در نوجواني از دانش او بهره جست و عموي ديگر، شيخ 
جواد زنجاني كه در حوزه علميه نجف به مقامات عاليه علمي رسيد� 
شيخ جواد با وجود اجتهادش در دوراني كه وجود مدارس جديد در 
ممالك اسالمي تقبيح مي شد، مدرسه جعفري را مخصوص ايرانيان 
ساكن بغداد و كاظمين راه اندازي كرد و در قيام مردم عراق به فرمان 
ميرزاي شيرازي هم دوش علماي ديگر به مبارزه با استعمار انگليس 
پرداخت اما به دست سربازان هندي اسير و به جزيره اي بد آب و هوا در 
خليج فارس تبعيد شد� چند ماهي در اسارت بود و پس از آن به نجف 
اشرف بازگشت� نقل است كه شهيد سيدحسن مدرس در نامه اي از 
مرحوم شيخ جواد زنجاني خواست كه به ايران بيايد تا در مبارزه عليه 
استبداد شركت كند� آن مرحوم پاسخ مي دهد : »اصالحات را اول 
بايد از علما آغاز كرد« ظاهرا اين جمله در مرحوم مدرس اثر عميقي 
بخشيده و از قرار معلوم، گفته بود: »اين جمله زنجاني بيش از گلوله 

رضاخان مرا سوزاند«�
در چنين خانداني رضا روزبه در زنجان هم زمان با تحصيل، مقدمات 
علوم حوزوي و سطح را فراگرفت و به تحصيل سطوح عالي فقه و 
اصول و منطق و فلسفه پرداخت و پس از ديپلم در دبستان توفيق 

اين شهر معلم شد�
در سال1329 در ســفري كه عالمه شيخ علي اصغر كرباسچيان به 
زنجان داشت و در بازديد از مدرسه توفيق، با استاد رضا روزبه آشنا 
شده و اين آشنايي به همكاري آينده رسيد� عالمه در پي تاسيس 
مدرسه اي اسالمي در تهران بود و از استاد روزبه دعوت كرد تا براي 

اين كار به پايتخت بيايد�
استاد روزبه در سال1330 به تهران آمد و وارد دانشكده علوم شد� در 
رشته فيزيك در قسمت تربيت دبير تحصيالت عالي خود را دنبال 
كرد و پس از 3سال، ليسانس گرفت و پس از آن، از مهر سال34 تا 
مهر سال38 پروژه اي تحقيقاتي تحت عنوان »مطالعه در آثار ميدان 
الكتريكي و رادياسيون و گاز اوزن روي موجودات زنده« را زيرنظر 

دكتر جناب در دانشگاه تهران با موفقيت به پايان برد�
هدفي كه روزبه را از زنجان به تهران كشاند سرانجام در سال1335 
محقق شد و عالمه كرباسچيان و استاد رضا روزبه، دبيرستان علوي 
را با يك كالس و 23دانش آموز در خانه اي قديمي در كوچه مستجاب 
خيابان ايران، تاسيس كردند� بعدها آن خانه به ضميمه چند خانه ديگر 
به صورت »دبستان علوي شماره 1« درآمد� با وجود پيشنهادهاي 
مكرر دكتر هوشيار به روزبه و تالش هاي پروفسور محمود حسابي 
براي احراز كرسي دانشگاه براي تدريس و اعزام به خارج از كشور 
براي تحصيل در دوره دكتري كه روزبه به آن خيلي هم عالقه مند بود 

او پايه گذاري مدرسه علوي و تدريس در آن را ترجيح داد�
در شروع كار دبيرستان كه هم دانش آموزان كم بودند و هم مدرسه 
تقريبا بودجه اي نداشت، اغلب دروس به وسيله روزبه و عالمه تدريس 
مي شد؛ حتي نظافت دبيرستان را عالمه شخصًا انجام مي داد� پس 
از چندي كه دبيرستان رونق يافت و به خيابان فخرآباد منتقل شد، 
باوجود استفاده از دبيران متدين و دانشمند، استاد روزبه هم حكم 
مدير مدرسه را داشــت و هم مدير علمي� با اينكه رشته تخصصي 
او فيزيك بود، تقريبًا در همه رشته ها متخصص بود و در نبود معلم 
به كالس مي رفت؛ در ادبيات فارســي، عربي، علوم ديني، تفسير، 
رياضيات، جبر، مثلثات، شيمي، هيأت، طبيعي، تاريخ و همه مواد 
درسي متبحر بود؛ تنها درسي كه بر آن تسلط نداشت، زبان انگليسي 

بود؛ زيرا در دوران تحصيل زبان فرانسه خوانده بود�
باوجود اين شأن علمي و جايگاه مديريتي، اســتاد روزبه بسيار 
ساده زيست بود و حتي كفش وصله دار مي پوشيد� با دانش آموزان 
مدرسه سر سفره مي نشست و با آنكه در مدرسه غذاي گرم طبخ 
مي شد اما با خود نان و پنير از خانه مي آورد� ظاهرش طوري بود كه 
افراد تازه وارد خيال مي كردند يكي از كاركنان دبيرستان است و از 
وي سراغ مدير مدرسه را مي گرفتند� نقل است كه يك بار شخصا 
براي انجام كاري به اداره آموزش و پرورش رفته بودند� كارمند آنجا كه 
مي خواسته نامه اي را تحويل دهد و امضا بگيرد، پرسيده بود: »شما 

مي توانيد امضا كنيد؟« و استاد گفته بود: »بله، مي توانم«�
استاد روزبه در 40سالگي با دختري از خانواده اي روحاني ازدواج كرد 
كه ثمره آن دو پسر و يك دختر است كه همگي بعدها به كسوت معلمي 

درآمدند� خواهر استاد روزبه هم همسر دوم عالمه طباطبايي بود�
در سال1347، به سبب تماس با تشعشعات راديواكتيو در آزمايشگاه، 
به بيماري سرطان مبتال شد و در سال هاي بعد حالش رو به وخامت 
گذاشت� اين نيك مرد ساعت 7صبح روز 21 آبان سال1352 درگذشت 
و در قبرستان حاج شيخ )نو( قم به خاك سپرده شد� استاد روزبه 
يك بار در جمع دوستانش گفته بود: »من حاضر نيستم دوباره به دنيا 
بيايم؛ زيرا در زندگي ام هميشه همان كاري را كردم كه بايد مي كردم و 

اگر دوباره به دنيا بيايم، همان كارها را دوباره انجام مي دهم«�

یاد

هانيبال الخاص در كيهان فرهنگي 
از نقاشي معاصر نوشت

پيشنهاد: مطالعه كتاب »مرا به خانه ام ببر« )گفت وگو با ايرج جنتي عطايي(؛ به كوشش يغماگلرويي، ناشر: دارينوش، 1384
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