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پيروزحناچي ،شهردارتهران از آخرین مراحل
تکمیل ایستگاه برج میالد در خط7
متروي تهران بازدید کرد
3

معاون حقوقي رئيسجمهور مسئول پيگيري سهم
30درصدي زنان از پستهاي مديريتي شد
7
يادداشت

شبحكرونا
پشتباجهبانكها

ديدگاه

طيبه سياووشي؛ مشاور معاونت زنان رياستجمهوري

مجيد محمودينيا؛ كارشناس ايمني سازمان آتشنشاني

ورود معاونت حقوقي
رياستجمهوري به لغو يك مصوبه

اخطارهايايمني شنيده نميشود

ابطــال مصوبــه ســهميه
30درصــدي انتصاب زنان در
پســتهاي مديريتي از سوي
ديوان عدالــت اداري بازتاب
بسياري در بين جامعه زنان و
فعاالن حوزه زنان داشته است؛
بازتابي كه دستاوردشارائه اعتراضات بسيار ازسوي زنان
به معاونت زنان رياستجمهوري بوده است ،اعتراضاتي با
درخواست مكرر ورود رياستجمهوري به ماجرا و پيگيري
امر .اعتراضات زنان در اين عرصه و ابــراز نارضايتي آنها از
لغو مصوبه مذكور كه به نوعــي تبعيض مثبت در برقراري
عدالت جنســيتي در عرصههاي مديريتــي و اجرايي بود
سبب شــد تا اين موضوع از جانب معصومه ابتكار ،معاونت
زنان رياستجمهوري در نشست هيأت دولت مطرح شود .با
طرح اين اعتراضات و شكايتهاي مردمي و اتفاقنظر هيأت
دولت ،قرار بــر پيگيري حقوقي موضوع از ســوي معاونت
حقوقي رياستجمهوري شده است.
اگرچه دولت به تجديد نظر ديوان عدالت اداري بهخاطر ورود
معاونت حقوقي رياستجمهوري اميدوار است و در اين زمينه
به جد پيگير مطالبه زنان كه نيمي از جامعه را تشكيل ميدهند
خواهد بود ،امــا به باور من ماحصل اين اقــدام ديوان عدالت
اداري جز القاي سرخوردگي به جامعه زنان و بهويژه فعاالن زن
حوزههاي سياسي اجتماعي ،دستاورد ديگر نخواهد داشت،
مگر ميشود شما در كشوري زندگي كنيد ادامه در
كه بيش از 60درصــد فارغالتحصيالن صفحه7
دانشگاهياش را زنان و دختران تشكيل ميدهند اما سهمشان
از عرصه مديريتي به زور به 20درصد ميرسد.

سازمان آتشنشــاني براساس
وظيفه ذاتي ،بهويــژه در حوزه
پيشــگيري ،تقريبا بــه همه
ساختمانهاي شــهر حداقل
يكبــار براي بازديــد مراجعه
كرده اســت .واحد عمليات نيز
از اين قضيه مستثنا نيست و همچون آنها دفعات بيشتري از
ساختمانهاي شــهر بازديد كرده است .اگر داخل يك ملك
تجاري يا مسكوني هم نشده باشــند ،حداقل يكبار جلوي
د ِر ملك رفتهاند و بازديد داشــتهاند .به اين عنوان كه اگر يك
واحد كاربري دچار حريق شــد ،شــناخت در مورد موقعيت
ملك وجود داشته باشد .اما مسئوليت داخل ملكها به حوزه
پيشگيري برميگردد ،آن هم با اولويت ساختمانهاي بلند
و اماكن تجمعي مانند ما لها ،ســينماها ،تاالرهاي پذيرايي،
كلينيكهاي درماني و مراكز پزشــكي .اين ساختمانها در
اولويت سازمان است ،به اين دليل كه عالوه بر معماري ،متراژ و
وسعت ساختمان ،جان آدمها اهميت بيشتري دارد و در اماكن
تجاري ازدحام جمعيت هست .حوزه پيشگيري به اين اماكن
مراجعه ميكند و تذكرات الزم را ميدهد و از جمله اينكه براي
ادامه فعاليت دســتورالعملهاي الزم سازمان آتشنشاني را
رعايت كنند.
در اين زمينه 2نكته وجود دارد؛ نكته اول چالش شهر تهران
با ساختمانهاي بلند است .يعني شهرداري و سازمانهاي
ذيربط به اين قضيه فكر ميكنند كه چطور اين معضل را حل
كنند .معضل شهر تهران كه شامل بافت ادامه در
فرسوده يا قسمتهاي قديمي شهر يا صفحه3
معابر كمعرضي ميشــود كه در آنجا ساختمانها با تراكم
بيشتري ساخته شدهاند.
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18روایت از 18رجعت
محمدرضا شجريان
به خراسان

ديروز شهر زیندل فینگن -اشتوتگارت  /عكس :همشهري /نويد مرتاض

مترو درانتظار
وصولاوراقمشارکت

همشهري از سهلانگاري مشترك بانكداران
و مراجعان گزارش ميدهد

پروندهای برای پاسخ به
7پرسش؛ 40روز پس از
درگذشت استاد شجریان
بررسي تغییر محل
خاکسپاری از منظر معماری
و آییننامههای ابنیه تاریخی

از شنبه آينده در شهرهای قرمزتردد درون شهری از ساعت ۹شب تا ۴صبح ممنوع است
هموطن ديگر را از دست داديم
ديروز
2

سهم زنان از صندليهاي
مديريتي آب رفت

حضور
قاطع
غايب

«خيابان -دوچرخه»

يكتجربهجهـاني

مديريت شهري در نقاط مختلف جهان به سمت محدود كردن
تردد خودروها و فراهم كردن شرايط الزم براي پیادهروی
و دوچرخهسواری حركت كرده است
19
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آرامگاه شهداي مشروطه؛ از خبر جعلي تا مقصد گردشگري

110سال پس از دفنپنهاني روزنامهنگاران مشروطهخواه در خيابان مخصوص ،آرامگاه آنها مركز اسناد مشروطه ميشود
«آرامــگاه روزنامهنگاران
گردشگري عصر مشروطه پاركينگ
بيمارستان لقما نالدوله
ميشــود ».يك جمله جعلي در توييتر
كه بالفاصله تكذيب و مشــخص شــد
آرامگاه شهداي مشروطه در تهران كه
سال گذشته توسط شــهرداري تهران
خريداري شد ،نهتنها پاركينگ نميشود
كه در حال بازسازي و مرمت است و قرار
است مركز اسناد مشروطه در كنار اين
آرامگاه داير شــود تا تهران داراي يك
مقصد جديد گردشگري تاريخي شود.
اما ماجراي دفن پنهان شهداي مشروطه
پس از شــكنجه و اعدام بيرحمانه در
كنار بيمارستان لقمانالدوله چيست؟
ســيداحمد محيططباطبايي ،رئيس
ايكوم ايــران ،ماجراي دفن شــبانه و
پنهاني آنهــا در زمينهــاي متعلق به
باغشاه كه محل اســتقرار اصلي بريگاد
قزاق در دوره قاجار بود را اينگونه براي
همشــهري روايت ميكنــد« :پس از
كودتاي محمدعلي شاه كه به كودتاي
لياخوف ،فرمانــده روس بريگاد قزاق
معروف است ،با به توپ بستن مجلس
و شكســت مجاهدين ،تعدادي از آنها
كه در حال فرار از مقابل مجلس بودند،
دستگير و به باغشاه منتقل شدند .آنجا
روزنامهنــگاران و برخــي نمايندگان
مجلس مشروطهخواه حبس و شكنجه

شدند .مشروطهخواهان دستگير شده
محاكمه ظاهــري و در باغشــاه اعدام
شــدند .جسدشــان را هم براي اينكه
بعدها مــورد احتــرام قــرار نگيرند و
مدفنشان به زيارتگاه مشروطهخواهان
تبديل نشود ،در گوشــه و كنار باغشاه
دفن كردنــد .جسدشــان را بعدتر كه
حكومت كودتا پس از كمتر از يكسال
سرنگون و مشــروطه دوم برقرار شد،
آرامــگاه روزنامهنــگاران و شــهداي
مشروطه مورد شناسايي و احترام قرار
گرفت؛ در دوره پهلوي اول هم احترام
به مشــروطهخواهان گذاشــته نشد
و قبرســتان حســنآباد كه تعدادي از
مشــروطهخواهان نيز آنجا دفن بودند،
تخريــب و ســاختمان آتشنشــاني
شــد .بعدها اما مهدي ملكزاده ،پسر
ملكالمتكلمين كه اســتاد تاريخ شد،
محل دفن پدر را شناسايي كرد و سنگ
قبري براي آن گذاشت .بناي كوچكي
هم در زمين بيمارســتان لقمانالدوله
ادهم كــه از زمينهاي باغشــاه بود،
احداث شــد .در كنار ملكالمتكلمين
قبر ميرزا جهانگيرخان صوراســرافيل
روزنامهنويس معروف و نماينده استان
فارس در مجلس آن زمان قرار دارد .او
روزنامه صوراسرافيل را منتشر ميكرد
كه بيانكننده نظرات مشروطهخواهان
بود».

اسناد مشروطه در كنار اين بناي ثبت
ملي شده است.
روايت يك رويداد

تيرماه ســال 97بود كه پس از انتشار
برخي گزارشها درباره وضعيت آرامگاه
شهداي مشروطه ،احمد مسجدجامعي،
عضو شوراي شــهر تهران در بازديد از
اين محــل ،موضوع تملــك آرامگاه را
بهمنظور بازســازي و زنده نگاه داشتن
ياد و نام مشــروطه و مشروطهخواهان
توسط شــهرداري تهران پيگيري كرد.
سازمان زيباســازي شــهر تهران نيز
اقدام به خريداري و آزادسازي آرامگاه
شهداي مشــروطه كرد و اين سازمان
در يك سال گذشــته در حال مرمت و
بازسازي آرامگاه اســت .با خريداري و
تملك ســاختمان اطراف نيز قرار است
مركز اسناد مشــروطه در كنار آرامگاه

شهداي مشروطه احداث شود تا محل
مراجعه پژوهشگران شود و يك مقصد
جديد گردشگري تاريخي در شهر تهران
راهاندازي شود.
چند روز قبل يك نوشته جعلي در فضاي
توييتر منتشر شــد كه اعالم ميكرد:
«آرامگاه روزنامهنگاران عصر مشروطه
پاركينــگ بيمارســتان لقمانالدوله
ميشود ».اين نوشــته جعلي بالفاصله
از سوي اعضاي شوراي شــهر تهران،
سازمان زيباســازي و حتي بيمارستان
لقمانالدولــه تكذيب و اعالم شــد كه
آرامــگاه در حال بازســازي اســت و
شهرداري تهران در پي يافتن پيمانكار
تازه براي اتمــام كار و راهاندازي مركز

صبــح دوم تيرماه ســال 1287ه .ش
مشــروطهخواهان به روايــت محمد
ملكزاده ،فرزند ملكالمتكلمين كه در
كنار پدرش در آرامگاه مشروطهخواهان
دفن شده اســت ،در مجلس و مسجد
سپهســاالر در ميدان بهارستان تهران
تجمع كردند تا به مبارزه با اســتبداد
محمدشــاه بپردازنــد و از خانه ملت
حراســت كنند .همــانروز مليگراها
به ســفارت انگليس پناهنده شــدند و
مشــروطهخواهان براي تداوم جنبش
مشروطه به بهارستان رفتند.
صبحگاه ،سواران و پيادگان قزاق همراه
با توپخانه ،مجلس و خيابانهاي اطراف
را قرق كردند و هر 2طــرف آماده نبرد
خونين شــدند .آخرين شماره روزنامه
صوراسرافيل درست در همين ساعات
توسط ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل
منتشر شــد و توزيع آن بين قزاقها و
نيروهــاي دولتي ،صــف مهاجمان به
مجلس را به هم ريخت .عدهاي از قزاقها
ميدان نبــرد را با
ادامه در
صفحه19
اعالم اينكه با ملت
سرجنگ ندارند و برادركشي نميكنند،
ترك كردند.

2

ايران

سهشنبه  27آبان  99شماره 8087

23023608

منع رفت وآمد شبانه در  124شهر
در آستانه اجراي طرح تشــديد محدوديت ها و در
دولت
حالي كه روز گذشته كرونا با  13053مبتال و 486
فوتي يك بار ديگــر ركورد تازه اي به ثبت رســاند
علیرضا رئیسی ،سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا از منع تردد شبانه
در شــهرهای قرمز خبــر داد .او درباره ســازوكار اجــراي اين
محدوديتها گفت :آخرین آماری که در ارتباط با شهرهای قرمز
داریم تعداد  ۱۲۴شهر در کشور ،وضعیت قرمز ،حدودا ۱۵۰شهر
نارنجی و ۹۸شهر هم وضعیت زرد دارند .این طرح قطعاً از روز شنبه
اجرا خواهد شد و قریب به  ۲۵مرکز استان نیز در سطح هشدار سه
یعنی قرمز قرار گرفتهاند .وی ادامه داد :در شهرهای قرمز موضوع
دیگر منع تردد درون شهری از ساعت  ۹شب تا  ۴صبح است که
عالوه بر منع تردد بین شهری است که در شهرهای قرمز و نارنجی
اعمال میشود .رئیسی ادامه داد :همه کالنشهرها جزو این  ۲۵شهر
هستند و همه مشاغل بهجز مشــاغل سطح یک که تامین کننده
مایحتاج مردم اســت مانند ســوپرمارکتها ،امــداد و نجات و
بخشهای درمانی ،بیمارستانها ،مراکز درمانی مانند مطبها و
امثالهم .در حوزه اداری هم حداکثر یک سوم کارکنان حق حضور
دارند .سخنگوی ســتاد مقابله با کرونا درباره ممنوعیت تردد در
مناطقی که در سطح هشدار سه و دو یعنی سطح قرمز و نارنجی
هستند ،گفت :ترددهایی که ایجاد میشود در سطح هشدار قرمز و
نارنجی است و پالک های بومی حق حضور در دیگر شهرها را ندارند
و اگر وارد شهر دیگری شــوند با جریمه سنگینی روبهرو خواهند
شد.اکثر جرائم توسط دوربینها اعمال میشود .رئیسی تصریح
کرد :همه مدارس و دانشگاهها غیر حضوری است .مراکز مذهبی و
فرهنگی هم به مدت دو هفته تعطیل میشــوند و در این مناطق
برگزاری نماز جماعات و جمعه هم تعطیل خواهد شد .سخنگوی
ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :برخی مشاغل شیفت شب (کارکنان
بیمارستانها ،صدا و ســیما و  )...مشــمول جریمه تردد شبانه
نمیشوند .مسئوالن این ســازمانها و مشاغل با ارسال فهرست
شماره خودروی کارکنان خود به فرمانداریها از جریمه این افراد
جلوگیری کنند.

گزارش 2
مأموريت فرمانداران براي كنترل كرونا

اعالم جزئيات طرح محدوديتهاي كرونايي تا فردا

جلســه بررســي نهايي دســتورالعملهاي «طرح جامع اعمال
محدوديتهاي پويا در مقابله با كرونا» كه با اجراي آن از روز شنبه
هفته آينده ،محدوديتهاي شديد در شهرهاي مختلف كشور به اجرا
گذاشته ميشود دیروز با حضور حسن روحانی رئیس جمهور برگزار
شد.رئیس جمهور در این جلســه تأكيد كرد :تمام دستورالعملها
درخصوص اجراي اين طرح براي شهرهاي در وضعيت قرمز ،نارنجي
و زرد ،بايد بهروشني و دقيق ،تا صبح چهارشــنبه به اطالع مردم
برسد و به مراكزي كه باید ،ابالغ شود .وي گفت :همچنين ضروري
بوكارها ،مراكز
است به تمامي مشــاغل ،كاركنان ،كارگران و كس 
آموزشي و گروههايي كه در طرح از آنها يادشده ،از طرف دستگاههاي
مســئول ابالغهاي الزم انجام گيرد .روحاني با اشاره به اينكه براي
مهار موج ســوم ويروس كرونا كه با توجه به افزايش قدرت شيوع و
بيماريزايي آن ،بسيار سنگينتر از قبل است ،همگان بايد مقررات
و دســتورالعملهاي مقابله با كرونا را بهعنوان وظيفهاي شرعي و
اجتماعي رعايت كنند ،افزود :پيروزي بــر كرونا نيازمند كارزاري
مبتنيبر«همبستگي»ميانحاكميت،همبستگيدرمياننهادهاي
مدني داوطلب و نهايتا همبستگي مابين شهروندان و حاكميت است.
به گزارش سایت ریاست جمهوری ،رئيسجمهور با بيان اينكه بسيج
همگاني بايد به آمادگي ملي براي مبارزه با بيماري بينجامد ،گفت:
نيازمند ايجاد «آمادگي ملي» براي مبارزه با بيماري هستيم و نبايد
اجازه داد كه رقابتهاي سياسي« ،احساس رهاشدگي» در شهروندان
را تقويت كند .روحاني با اشاره به اينكه «در برابر كرونا يا همه بازندهايم
و يا همه پيروز» و دولت بهدنبال پيروزي ملي و سالمتي براي همه
است ،افزود :بيترديد در تحريم و فشار حداكثري ،هر تصميمي براي
مهار بيماري به «تصميم سخت» بدل ميشود اما اولويت نخست در
انتخابهاي سخت و تعيين سياستهاي بهينه« ،جان عزيز» هر
ايراني است .رئيسجمهور با تأكيد مجدد به همه سياسيون ،رسانهها
و صاحبان تريبونها براي اينكه عرصه مقابله با كرونا و حفظ سالمت
مردم را به ميدان كشمکشهاي سياسي تبديل نكنند ،گفت :دولت
و ستاد ملي مبارزه با كرونا طي9ماه گذشته ،فارغ از جريانسازيهاي

سياسي و حاشيهپردازيهاي رسانهاي ،بهطور هماهنگ و منسجم در
مسير خدمت به سالمت مردم كار خود را انجام داده و هيچگاه اجازه
ندادهاند اين كشمكشها و حاشيهپردازيها مسير خدمت را مختل
كند .روحاني تاكيد كرد :همه ما به نوبهخود در قبال جان و سالمت
يكديگر مســئوليت داريم و بايد به يكديگر در اين مبارزه نفسگير
كمك كنيم و همه دستگاههاي دولتي همانطور كه در 9ماه گذشته
با اولويت قراردادن مقابله با كرونا در شرايط تحريمي ،تمامي همت و
اراده خود را براي تضمين سالمت مردم بهكار گرفتهاند ،در اين بسيج
عمومي ،پررنگتر و قويتر از گذشته در كنار وزارت بهداشت و درمان
خواهند بود .رئيسجمهور با تأكيد بر اهميت اطالعرساني دقيق و
بموقع درباره جزئيات اين طرح و جلب همكاري و همراهي مردم،
گفت :كميته تبليغات موظف است به روشني و شفافيت با استفاده
از ظرفيتهاي رسانهاي كشور و رسانه ملي و فضاي مجازي مردم را
نسبت به اين طرح آگاه كند بهطوري كه هيچكس نبايد نسبت به اين
موضوع داراي ابهام باشد .روحاني تصريح كرد :اطالعرساني در اين
راستا بايد در يك مسير واحد هدفمند انجام گيرد و از اظهارنظرهاي
متناقض و يا مشــكوك و ابهامبرانگيز كه باعث مشوششدن افكار

اليههاي تودرتوي فساد

در دادگاه محمد امامي ،نماينده دادستان از اليههاي مختلف متهمان از افراد بيبضاعت تا سريالسازان سخن گفت
چهاردهمين جلســه دادگاه محمد
قضایی امامي و ســاير متهمــان پرونده روز
گذشته برگزار شد؛ متهمان اين پرونده
به مشــاركت و معاونت در اخالل در نظام اقتصادي
كشــور به مبلغ بيش از هزارميليارد تومان از طريق
دريافت تسهيالت از بانك سرمايه و صندوق ذخيره
فرهنگيان بهواسطه پرداخت رشوه به مديران بانك و
صندوق متهم هستند .در جلسه روز گذشته دادگاه
رسيدگي به اين پرونده ،متهمان روحي ،پرندآور ،بيله
ورق ،قريشــي و وكالي آنها دفاعيات خود را مطرح
كردند و پاسخ قاضي و نماينده دادستان را شنيدند.
در اين جلسه ،نماينده دادســتان درباره اليههاي
مختلف افراد در اين پرونــده توضيح داد« :اليه اول
افراد بيبضاعت بودهاند و نميدانســتند براي چه
كساني كار ميكردند .اليه دوم كســاني بودند كه
اطالع داشتند .اليه اول از اليه سوم اطالعي نداشتند
كه قرار اســت يكي از كشــور خارج شــود ،يكي
ي كند و آن يكي پولشويي كند ».موضوع
سريالساز 
كنايههاي نماينده دادســتان ،محمد امامي متهم
اصلي پرونده است كه بخشي از تسهيالت دريافتي از
بانك را صرف ســاخت فيلم و سريالهاي خانگي و
پرداخت به هنرپيشهها كرده است .در بخش آغازين
چهاردهمين جلسه دادگاه امامي ،وكيل متهم روحي
اتهامات منتسب به موكل خود را رد كرد و گفت كه
وي هيچوقت به بانك سر نزده و مديران كارتنخواب
را همراهي نكرده؛ جز در يك مورد كه آقاي حسيني
را به بانك برده است .اما رســول قهرماني ،نماينده
دادستان گفت كه روحي مديران را وارد شركت كرده
و پس از آن وارد بانك كرده اســت .قهرماني درباره
نقش متهم روحي در تصويب ضمانتنامهها گفت :در
يك جلسهاي ،آقايان تأكيد داشــتند كه فردا بايد
ضمانتنامهها صادر شود؛ چراكه هيأتمديره منتظر
است ،لذا با آقاي پويانمهر همان روز تماس ميگيرند
كه پويانمهــر در آن موقع در بهشــت زهرا حضور
داشــت و باتوجه به اينكه اين موضوع براي آقايان
اهميت داشــت ،محمدتقي روحي به بهشت زهرا
ميرود و امضاي مدير شعبه را در آنجا ميگيرد .وي
افزود :روحي عضو هيأتمديره شركتهاي فرزانراد
بوده و جزو تيم فرزان در بانك رفاه بوده است .نماينده
دادستان گفت روحي عضو هيأتمديره شركتهاي
فرزان راد و جزو تيم فرزان در بانــك رفاه بوده ،اما
وكيل متهم روحــي ،موكل خــود را «كارمند»ي

دانست كه ماهي 2ميليون تومان حقوق ميگرفته
است .اين وكيل در ادامه افزود :از لحاظ روانشناسي
كيفري موكل من شخصيت هيجاني دارد و به من
گفته است اظهاراتي كه در مرحله دادسرا و آگاهي
داشته را پس ميگيرد.
دارايي متهم :دوچرخه ،بيل ،فرغون!

به گزارش میزان،در ادامه ،قاضي مســعوديمقام
اتهامات متهم نصراهلل پرنــدآور مبني بر «معاونت
در اخــال در نظــام اقتصــادي كشــور از طريق
تسهيل فرايند دريافت غيرقانوني تسهيالت به نفع
شــركتهاي منتســب به فرزان راد و امامي» را به
وي تفهيم كرد و از او خواســت تا دفاعيات خود را
بيان كند .متهم پرندآور ضمــن رد اتهام مطروحه
گفت :در ســال ۹۰فرزندم تصادف كــرد و 6ماه در
كما بود .هيچچيز نداشــتم و وضــع ماليام خراب
بود كه برادرخانمم به من گفت كســي هســت كه
ميتواند به تو پول بالعوض دهد .وي ادامه داد :من
كال يك دوچرخه ،بيل و فرغــون دارم و نه تهران را
بلدم و نه كسي را ميشناسم .در اين بخش از جلسه
دادگاه نماينده دادستان ضمن قرارگيري در جايگاه
گفت :اين فرد بازداشت ما نيســت .در ادامه قاضي
مسعوديمقام نيز خطاب به متهم گفت :شما زنداني
پرونده من نيستيد .چهكسي شما را به تهران آورد و
كجا رفتي؟ اين متهم گفت :برادرخانمم يكبار مرا
به بانك برد كه در آنجا چند ساختمان يكرنگ بود.
نماينده دادستان در ادامه گفت :ما رديابيها را آغاز

كرديم و در رديابيها ديديم بخشي از پول ب ه حساب
كسي رفته كه وثيقه جعلي در بانك ترهين كرده و
بخشي ب ه حساب فردي رفته بود كه زماني كه ما او را
احضار كرديم متوجه شديم جوان بيبضاعتي است
و وضعيت مالي خوبي ندارد .بخشــي نيز به حساب
حميدرضا شيرخان رفته و وي نيز بهحساب شرکت
ســون منتقل كرده اســت و امامي هم به حساب
فردي به نام مطهره ميزند كه ۱۴سال سن داشته
و از آنجا بهحســاب هادي رضوي ميرود .در اينجا
 ۴.5میلیارد به حساب امامي رفته است .قهرماني با
اشاره به موضوع بهكارگيري افراد بيبضاعت بهعنوان
مديران عامل و اعضاي هيأتمديره شركتها گفت:
در شــركت گلگون تجارت ديديم مديرعامل پيك
موتوري يك ساندويچي است .وي افزود :فرد ديگري
كه هنوز به سن قانوني نرسيده بود را به شعبه اسكان
ميبرند و با اين بهانه كه ميخواهند ۵ميليون تومان
به او پول بدهند ،وي را مجاب به امضاكردن اســناد
ميكنند و با اسمش ۳۰ميليارد تومان پول دريافت
ميكنند؛ اين در حالي اســت كــه همان ۵ميليون
تومان را هم به اين فرد نميدهند .نماينده دادستان
با بيان اينكه آقايان براي كاال بيمهنامه جعلي درست
ميكردند ،گفت :ملكي كه در وثيقه بانك گذاشته
شده ملك بنياد شهيد بوده اســت .در ادامه قاضي
مســعوديمقام از متهم پرندآور پرســيد :آيا شما
اطالع نداشــتيد كه عضو هيأتمديره بانك بوديد؟
متهم پرندآور گفت :نميدانســتم و حتي يك ريال
هم پول نگرفتم.

عمومي ميشود ،پرهيز شود .در همين راســتا ،تخلف از مقررات
بهداشت عمومي بايد بهعنوان ضدارزش در فرهنگ عمومي جامعه
تثبيت و موارد تخلف ،بهعنوان تعرض به حقالناس و حقوق عمومي
مطرح شود .رئيسجمهور گفت :نيروي انتظامي و بسيج ضروري
است اجراي كامل و بدون اســتثنا ،تصميمات انضباطي مقررات
فاصلهگذاري اجتماعي و محدوديت شديد بهداشتي را اجرا كرده و
ضابطين نسبت به جريمه اقليت بسيار كوچك متخلفان كه امنيت
بهداشتي جامعه را به خطر مياندازند ،اقدام كنند .روحاني افزود:
وزارت بهداشــت و درمان نيز همانطور كه در بيانيهام به آن اشاره
كردم ،بهطور كامل و بدون اغماض ،طرح نظارت بر قرنطينه مبتاليان
و شناسايي حلقه تماس و هشدار و درصورت لزوم جريمه را اجرا كند.
رئيسجمهور قرارگاه عملياتي ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا را
نيز موظف كرد اجراي همه مصوبات ستاد ملي از سوي دستگاههاي
مســئول را پيگيري و رصد كرده و گزارش آن را ارائه كند .روحاني
گفت :سازمان برنامه و بودجه نيز موظف است اعتبارات مورد نياز
وزارت بهداشت و درمان و ديگر دستگاههاي مسئول در امر مقابله با
كرونا را به فوريت تأمين كند.

تركشهاي انتخابات آمريكا
در خاورميانه
براساس نتايج غيررسمي انتخابات
دیپلماسی رياســتجمهوري آمريكا ،دونالد
ترامپ در پايان يك دوره 4ســاله
بايد از كاخ ســفيد برود و جو بايدن جانشين او
شود .اين اتفاق نه فقط بر مردم آمريكا ،بلكه بر
تحــوالت منطقــهاي و بينالمللي هم ســايه
ميافكند.
ترامپ پيشــرو در اقدامات ضدايراني و حمايت
همهجانبه از عربستان سعودي بود ،درحاليكه
بايدن منتقد هر دو سياست است.
جو بايــدن اعالم كرده بود درصــورت پيروزي
در انتخابــات رياســتجمهوري ،بــه توافق
هســتهاي كه ترامپ 2ســال قبل از آن خارج
شد ،برخواهدگشت و از سويي حمايت آمريكا از
حمالت سعودي به يمن را قطع ميكند .همين
دو وعده ،شاه و شــاهزادگان سعودي را سخت
نگران كرده ،با اين حال مقامــات ايران فارغ از
آنچه در آمريكا ميگذرد ،يكبار ديگر سعوديها
را دعوت به تغيير رفتار كردهاند.
ديروز ســخنگوي وزارت امور خارجه در رابطه
با ســفر اخير وزير خارجه به پاكستان در پاسخ
به اين ســؤال كه آيا در جريان ســفر وزير امور
خارجه كشــورمان به پاكســتان بين مقامات
2كشور پيامي از سوي عربستان ردوبدل شده
است ،گفت :احتياجي به پيامآوردن و پيامبردن
نيست.
البته نخستوزير پاكستان در ابتدا كه مسئوليت
در اين كشور را بر عهده گرفته بود ،تالشهايي
را در ايــن زمينه انجام داد ولــي طبق معمول
عربستانيها پاسخ مثبتي ندادند.
عالوه بر عربستان ،دولت عراق هم در دو مقطع
تالش كرد بين ايران و عربســتان آشتي برقرار
كند كه موفق نشد.
سعيد خطيبزاده در پاســخ به سؤال ديگري
در ارتباط با اظهارات اخير پادشــاه عربســتان
عليه ايران ،گفت :تكرار اين جمالت و اظهارات
خستهكننده و تكراري توسط حاكمان سعودي
امری غيرطبيعي نيســت و آنها جمالتي را كه
حفظ كردهاند ،دائم تكرار ميكنند.
سخنگوي وزارت خارجه با تأكيد بر اينكه پيام
ايران كامال در اين زمينه روشــن است ،افزود:

رژيم آلســعود بايد توجه كند مادامي كه اين
حرص و ولع در ارتباط با خريد ســاح و توهم
قيموميت بر ديگر كشــورهاي مســتقل عربي
منطقه و عدمشناخت درست نسبت به معادالت
منطقهاي و بينالمللي را داشته باشد و همچنان
بخواهد با قواعد سركوب منطقه را مديريت كند،
به نتيجهاي نخواهد رسيد.
وي با بيان اينكه مادامي كه مقامات ســعودي
از اين جريــان برنگردند و مســير غلط خود را
اصالح نكنند ،چشماندازي براي بهبود وضعيت
منزويشده عربســتان حتي در همين منطقه
خليجفارس وجــود ندارد ،بيان كــرد :توصيه
ما به حاكمان آلســعود اين اســت كه تنها و
تنها به ظرفيتهاي جهان اســام و منطقه دل
ببندند.
دســت دوســتي ايران كمــاكان بــراي تمام
كشورهاي اسالمي دراز است و اين براساس يك
باور است .ما تمامي خطاها ،نقشهها و توطئههاي
آلســعود عليه ايران را ميدانيم ولي در عين
حال به اين موضوع توجــه داريم كه ما انتخاب
نكردهايم كه همسايه هم باشيم ،ولي به هر حال
همسايه هم هستيم و چارهاي نداريم كه براي
تعالي منطقه و حل مشكالت دست بهدست هم
بدهيم و همكاري كنيم.
سلمان بنعبدالعزيز ،پادشاه عربستان سعودي
5روز قبل طي ســخناني در مراسم آغاز بهكار
هشتمين دور از مجلس شــوراي اين كشور از
جامعه جهاني خواســت موضــع قاطعي براي
ش ايران براي دســتيابي به
مقابله با آنچه او تال 
سالح كشتار جمعي خواند ،اتخاذ كند.
محمدجواد ظريف يك روز بعــد از اعالم نتايج
اوليه انتخابات رياســتجمهوري آمريكا كه از
پيروزي بايدن حكايت داشت2 ،توييت به زبان
عربي منتشر كرد و نوشــت :ترامپ رفت؛ ما و
همسايگانمان مانديم .تكيه به بيگانگان امنيت
نميآورد بلكه اميد را بر باد ميدهد.
او اضافــه كــرد :دســتهاي خــود را بــراي
همكاري جهت تحقق منافع مشــترك مردم
و كشــورهايمان دراز ميكنيــم .مــا همه را
به گفتوگــو دعوت ميكنيم چراكــه تنها راه
پاياندادن به اختالفات و تنشهاست.

وزير كشور از فرمانداران سراسر كشــور خواست بدون مالحظه از
همه ظرفيتها براي اجراي محدوديتها استفاده كنند .عبدالرضا
رحمانيفضلي ،وزير كشور و فرمانده قرارگاه عملياتي ستاد ملي مقابله
با كرونا با بيان اينكه مصوبات اين ستاد در حكم مصوبات شورايعالي
امنيت ملي است از فرمانداران سراسر كشور خواسته است بدون هيچ
مالحظهاي محدوديت تجمعات ،ترددها و پروتكلهاي بهداشتي را
كنترل كنند .او گفته است :اين مصوبات شايد يك پله هم از قانون
باالتر باشد؛ چون خود رهبر انقالب فرمودند كه مصوبات ستاد در حكم
مصوبات شورايعالي امنيت ملي است .به گزارش ايرنا ،وزير كشور كه
در نشست ويدئوكنفرانس با فرمانداران و روساي شبكههاي بهداشت
سراسر كشور صحبت ميكرد ،گفت :برخي فرمانداران مراعات برخي
رودربايستيها را ميكنند .هرجا رودربايســتي داريد به من ارجاع
بدهيد و بر گردن من وزير كشور بيندازيد.
ظرفيت اجراي محدوديتها را داريم

رحمانيفضلي با بيان اينكه از همه ظرفيتها بــراي اجراي طرح
محدوديــت برخورداريم ،گفت :پلمب ،ظرفيــت مديريت بحران،
دادستانها و شوراي تامين را داريم ،اما اشكال در عمل يا ضعف در
فهم دقيق اين قوانين و مقررات است .وزير كشور با تأكيد بر استفاده از
اين ظرفيتها ،ادامه داد :دادستان در جلسه حضور دارد و از او بخواهيد
در جايگاه مدعيالعموم وارد شود كه ميشــود .از قوه قضاييه كه با
دقت و جديت پاي كار آمدند ،تشكر ميكنم .وزير كشور ادامه داد :در
همه بخشهاي مختلف ضمانتها ،جرايم و تذكرات بايد تهيه شود.
ميگويند دستگاههاي اجرايي رعايت نميكنند .اين درست است!
اتفاقا روز گذشته 3افتتاحيه و يك جلسه در تلويزيون ديديم كه در
هيچيك از3مورد پروتكل رعايت نشده بود .رحمانيفضلي خاطرنشان
كرد :فرماندار و رئيس شبكه بهداشت گاهي شانه به شانه نشسته بودند
و مردم وقتي اين صحنهها را ميبينند ،ميگويند جدي نيست.
آمارها را كم نكنيد

رحمانيفضلي با تأكيد براينكه به هيچوجه آمارسازي و مخفيكاري
نبايد داشته باشيم ،خطاب به فرمانداران سراسر كشور ،گفت :اينجا
بحث جان مردم در ميان است .وزير بهداشت بر مبناي آمارهاي شما
تصميم ميگيرد .آمار فوتيها را كم ندهيم و «اگر فوتيها و مبتاليان
زياد شد و به مواردي نياز داريد ،بگوييد» .رحمانيفضلي ،بانكها را
محل شيوع ويروس كرونا دانست و تصريح كرد :مديرانعامل بانكها
در استانها و شهرستانها را موظف كنيد و اگر چنين نكردند همانند
مغازهها اين بانكها را هم پلمب كنيد؛ بنابراين به بانكها هم بايد
دستورالعمل بدهيم.

در حاشيه سياست
ادامه حصر سزاوار نيست

مجيد انصاري ،عضو مجمع روحانيون مبارز و عضو مجمع تشخيص
مصلحت نظام طي اظهاراتي به طوالني شدن مسئله حصر اشاره كرده
و به ايلنا گفت :از اين موضوع بيش از  ۱۰سال ميگذرد و ادامه اين روند
شايسته و سزاوار نيست .اميدوارم هرچه زودتر اين مسئله با پيگيري
قوهقضاييه حل شود و مسائل مشابه ديگر نيز هر چه زودتر برطرف شود.

اصالحطلبان اشتباه خود را تكرار نكنند

محمد اشرفي اصفهاني ،نماينده ادوار مجلس گفته كه مسئله اصلي
انتخابات آتي دلزدگي و نااميدي جدي مردم از شرايط است .به گفته
وي ،اين نااميدي به قدري است كه مردم ديگر حساسيت چنداني به
اصالحطلب يا اصولگرا بودن افراد نشان نميدهند و بهطور كلي نسبت
به بهبودي شرايط نااميد هستند .اشرفياصفهاني به اعتمادآنالين گفت:
اصالحطلبان ميدانند راهي مملو از مانــع را براي حضور در انتخابات
رياستجمهوري دارند .در واقع هم داستان ردصالحيتها و هم احتمال
قهر مردم با صندوق رأي باعث شده تا اين جريان ريشهدار تكرار توفيق
در انتخابات سالهاي۹۲و ۹۶را هدفي دشوار ببيند .اين فعال سياسي
اصالحطلب در پايان از انفعال اصالحطلبان در انتخابات مجلس انتقاد
و تأكيد كرده كه اين اشتباه تحت هيچ شــرايطي نبايد در انتخابات
رياستجمهوري تكرار شود.

توضيح درباره يك خبر

در پي درج مطلبي با عنوان «آزادي مهدي هاشــمي تكذيب شد» در
صفحه 2روزنامه همشهري در تاريخ 30شهريور 99كه در بخشي از آن
آمده بود :سايت ديدهبان ايران از قول رضا گلپور يكي از محكومان امنيتي
نوشته بود كه مهدي هاشــمي 10روز به مرخصي رفته و هنوز به زندان
برنگشته است؛ رضا گلپور با استناد به تبصره  3ماده  23قانون مطبوعات
توضيحي را ارسال و مطلب منتشر شده به نقل از خود را تكذيب كرده
است ،در اين توضيح كه بنا به دستور كتبي بازپرس دادسراي ناحيه35
تهران درج ميشود آمده است« :اينجانب درباره اجراي حكم آقاي مهدي
هاشمي نگرانم چرا كه او از روز 7اسفند سال 98تاكنون يعني قريب 7ماه
اخير ،تنها 10روز بين  11تا 21خرداد را در زنــدان اوين بوده و بيش از
6ماهونيم از7ماه اخير را در مرخصي بهسر برده است كه اين پرسش مطرح
ميشــود كه تكليف اجراي احكام محكوميت رد مال 6ميليارد ريالي و
جزاي نقدي بيش از5ميليون دالري و شالق50ضربهاش چه ميشود؟!»

همراهي عدليه با مصوبات كرونايي
رئيس قوه قضاييه با اشــاره به اعالم
قضایی شــرايط ويژه براي مقابله با كرونا در
كشــور ،رعايــت كامــل همــه
دستورالعملها و شيوهنامههاي بهداشتي از سوي
مردم را بهترين كمك به كادر درمان در اين شرايط
دانست .سيدابراهيم رئيسي كه روز گذشته در جلسه
شورايعالي قوه قضاييه سخن ميگفت ،تصريح كرد:
شــرايط موجود اجراي قاطع مصوبات ستاد ملي
مقابله با كرونا از موضــع حاكميتي و نظارت بر اين
فرايند را ميطلبد و نظارت بر اجرا ،شرط موفقيت
اين تصميمات است .به گزارش ميزان ،رئيسي ضمن
تأكيد بر ضرورت برنامهريزي براي كاهش تراكم در
مجموعه اداري و مراجع قضايي گفت :دادستان كل
كشــور بهعنوان عضو ســتاد ملي مقابله با كرونا و
ســازمان بازرســي كل كشــور بايد مشــكالت و

كمبودهاي اين حوزه و مأموريتهايي را كه بر عهده
دستگاه قضايي قرار دارد ،پيگيري كنند.
لبخند آمريكا ،حالوتي ندارد

رئيس قوه قضاييه در بخشي از سخنان خود ،با اشاره
به تحوالت سياســي در آمريكا گفت :آمريكاييها
تالش ميكردند خود را يك جامعه پيشرفته نشان
دهند اما ناكام ماندند و امروز براي ما و همه ملتها
روشن است كه آنها ميخواهند با تاكتيك تهديد و
تحريف بر جوامع و افكار و انديشــههاي مردم دنيا
تســلط يابند ولي تهديدات آنها تأثيري بر جامعه
روشن و بصير ما نخواهد داشت.
رئيســي با تأكيد بر اينكه لبخندها و شيرينيهاي
آمريكايي حالوتي در كام مــردم ما ايجاد نميكند
و بايد مقابل نظام سلطه با قدرت ايستاد ،ادامه داد:

ارسال پالسهاي غلط براي آمريكاييها پيام ملت
ايران نيست و پيام ملت ما به تبعيت از رهبر معظم
انقالب ،مقاومت و ايستادگي فعال و توليد قدرت در
حوزه امنيت و اقتصاد و نمايش اقتدار ايران در همه
عرصههاســت .وي همچنين متذكر شد كه نبايد
براي آمريكاييها پيام ضعف فرستاد و ارسال پيام
ضعف و پالس غلط ،هيچ تناسبي با پيام ملت بزرگ
ايران ندارد.
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ولیعصر مركز تعامالت شهري ميشود

دوچرخهام را چه كنم؟

عبدالرضا گلپایگانی ،معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران :در رويكرد جديد قصد داريم
وليعصر را به خيابان مقصد تبديل كنيم ،نه مسير گذرگاهي براي رسيدن از يك مبدأ به يك مقصد

ميثم قاسمي

شهروند دوچرخهسوار

اخطارهاي ايمني شنيده نميشود
اين ساختمانها قبال ساخته شده و بهعنوان مثال
ادامه از
صفحه اول در محدوده منطقه 12قرار گرفتهاند ،بعد تغيير
كاربري داده و از ملك مسكوني به تجاري يا اداري تغيير كرده است .اينها،
براي سازمان آتشنشاني معضل است .چند روز پيش در خيابان جمهوري
انبار يك ساختمان مسكوني منفجر شده و همهچيز را نابود كرده بود .در
واقع از اين ساختمان بهعنوان انبار مخفي استفاده ميكردند و آتشنشاني
هيچ اطالعي از كاربري اين ملك نداشته است .البته ساختمانهايي كه
جديد ساخته ميشوند ،حتي مسكونيها با هر نوع كاربري را سازمان
آتشنشانيميشناسد.مادرمراحلمختلفبهآنهادستورالعملميدهيم
و اين امالك حداقل از لحاظ معماري و ديگر مســائل رعايت كردند و
شناسنامه آن در سازمان هست .اما ساختمانهاي تجاري عالءالدين و
ساختمانهاي آن محدوده كه ناايمن هستند ،ماجراي ديگري دارد .زيرا
اين ساختمانها قبال ســاخته شدند و ممكن اســت تأييديه سازمان
آتشنشاني نداشته باشند .واقعيت اين است كه سازمان ما ضابط قضايي
نيست .يعني اهرمي مبني بر اينكه بتوانيم ســاختمانهاي ناايمن را
ببنديم،نداريم .شايدبرخي ملكهانيازبه تخريبهمداشته باشند ،امااين
مســائل براي مالكان قابل پذيرش نيســت .البته ما بهعنوان سازمان
آتشنشاني زير بار نميرويم و بهطور مداوم به ساختمانها سر ميزنيم و
به افراد تذكر ميدهيم ،دستورالعملهاي ايمني را ارائه ميكنيم تا موظف
به رعايت آن شوند .اما رعايت اين دستورالعملها و اينكه اين كار را بايد
انجام دهند يا نه ،در حيطه وظايف سازمان نيست.

مجيد جباري

خبرنگار

خيابانهاي شانزليزه در پاريس ،آربات
گزارش در مســكو و خيابان پنجم نيويورك
اگرچه با كاركرد ارتباط بين محلههاي
مختلف شهر ساخته شدهاند ،اما با گسترش شهرها،
اين  3خيابان معروف حاال به مقصد شــهروندان و
حتي گردشــگران ساير كشــورها تبديل شدهاند.
درست مثل «وليعصر» تهران كه روزگاري قرار بود
صرفا شمال و جنوب تهران را در پناه درختان چنار
سر به فلك كشــيدهاش به هم وصل كند؛ ميراث
تهران قديم كه خاطرات خوش چند نســل در آن
شكل گرفته ،قرار نيست براي هميشه ،فقط مسيري
براي رفتوآمد شهروندان از راهآهن تا تجريش باشد.
خيابان وليعصر هم قرار اســت پس از ساماندهي،
عالوه بر مسير ارتباط ميان محلههايي كه در كنار آن
شكل گرفته ،مقصد سرزنده شهروندان شود و باز هم
خاطرهسازي كند؛ اين بار براي نسل فعلي و آينده.
اين هدف اما نيازمنــد اقدامات و اجراي برنامههاي
مختلف در حوزههاي گوناگون است .برنامههايي كه
استارتش در قالب ساماندهي اين محور زده شده و
در آينده هم براســاس طرح تفصيلــي جديد اين
خيابان ادامه خواهد داشت.
حفظ ارزشهاي تاريخي وليعصر

معــاون شهرســازي و
معمــاري شــهرداري
تهران درباره كارهايي
كه قرار اســت در قالب
بازنگري طرح تفصيلي
خيابان وليعصر به اجرا
درآيد ،گفت«:بحث ســاماندهي و طراحي سيما و
منظر خيابان وليعصر يكــي از پروژههاي موضعي
شهرداري تهران است كه مشاور آن تعيين و طرحي
هم برايش تهيه شده است .راهبردهاي كلي طرح
اين خيابان ،توجه به جنبههاي گوناگون اين محور
است».
عبدالرضا گلپايگاني در گفتوگو با همشهري اضافه
كرد« :طرحي كه براي سيما و منظر خيابان وليعصر
تهيه ميشود ،قرار است همه ويژگيهاي گوناگون
اين محور را مطالعه و بررسي كند و براي ساماندهي
و بهبود وضعيت خيابان ،طرح جديدي ارائه دهد .در
واقع ،اين طرح ،حفــظ ارزشهاي تاريخي وليعصر
را پيگيري و آنها را به نسل بعد منتقل ميكند .اين
طرح همچنين با نگاه محيطزيستي تالش ميكند
ويژگي منحصر به فرد خيابان وليعصر يعني درختان

چنار آن را حفظ كنــد .مهمتر اينكــه در رويكرد
جديدي كه در حال بررســي اســت ،قصد داريم
وليعصر را به خيابان مقصد براي شهر و شهروندان
تبديل كنيم؛ نه مسير و گذرگاهي براي رسيدن از
يك مبدا به يك مقصد».
او ادامــه داد« :اين محور ارزشــمند بايد مقصدي
براي گذران اوقات فراغت و يا خريد لذتبخش براي
شهروندان باشــد؛ محلي كه مركز تبادل اجتماعي
بوده و شــهروندان در آن روحيهشان عوض شود.
وقتي مردم در اين خيابــان كنار هم قرار ميگيرند
امكان جاري شــدن روح مشترك شــهروندان در
فضاي خيابان فراهم ميشود .هدف اصلي و نهايي
شــهرداري براي خيابان وليعصر ،اين است كه اين
محور تبديل به مقصد شهري شود ؛ همانطور كه در
گذشته نيز همينطور بوده است».
معاون شهردار تهران با بيان اينكه طرح تازه ما خلق
جديدي نيســت ،گفت« :ممكن است براي نقشي
كه اين خيابان در شهر تهران داشته مزاحمتهايي
ايجاد شده باشد كه اين طرح ميخواهد كمك كند
تا اين مزاحمتها برطرف شود و ضوابط و مقرراتي
را براي بهبود و ساماندهي وليعصر وضع كند .طرح
تفصيلي كمك ميكند ضوابط و مقرراتي كه ناظر
بر ساختوســاز و تودهگذاري ،وضعيت نما ،تعداد
طبقــات و كاربريها هســتند ،در قالب اين طرح،
تعريف شود .چنين ضوابطي براي رسيدن به اهداف
مورد نظر ،الزم اســت اما كافي نيســت .بر همين
اســاس ،براي اينكه بتوانيم وليعصــر را به جايگاه
اصلياش در شهر تهران برســانيم ،عالوه بر آنچه
گفتم ،الزم اســت اتفاقات ديگــري در اين محور
بيفتد».
استقرار شوراي راهبري وليعصر در خانه مينايي

گلپايگاني از تشكيل شوراي راهبري براي خيابان
وليعصر در شــهرداري تهران خبــر داد و هدف از
تشــكيل آن را مديريت برنامههــا و اقدامات براي
ساماندهي خيابان وليعصر دانســت .او اضافه كرد:
«اين شورا ،رئوس كلي اهداف و برنامههايي كه بايد
براي خيابان وليعصر تدوين شود را تصويب و براي
اجرا به نهادها و شــهرداري مناطق واگذار ميكند.
ضمن اينكه اين شوراي راهبري ،نظارت بر اجراي
اين برنامه را هــم برعهده دارد .بر همين اســاس،
دبيرخانهاي را در خانــه مينايي در خيابان وليعصر
مســتقر كردهايم كه كارهاي مربوط به شــوراي
راهبري خيابان وليعصر در آنجا پيگيري ميشود».
معاون شهرســازي و معماري شــهرداري تهران
ادامه داد« :كارگروههايي كه براي تهيه برنامههاي
پيشنهادي الزم است ،در اين محل تشكيل ميشود

   نظرخواهي از سكنه و كسبه براي ساماندهي وليعصر

«باتوجهبهاينكهخطبيآرتيتجريش-راهآهنازوليعصرعبورميكند،خيليهاممكناستبرنامهرفتوآمدشانرابراساس
اين ظرفيت تنظيم كرده باشند .بنابراين برخي تغييرات درآن ،ضمن اينكه مطالعات دقيقي را ميطلبد ،قطعا با نظرخواهي از
مردم ،سكنه و شــهرونداني كه از آنجا عبور ميكنند ،اتفاق خواهد افتاد ».اين را معاون شهردار تهران در بخش ديگري از
سخنانش گفت .گلپايگاني در اينباره تصريح كرد« :خيابان وليعصر پياهروهاي عريضي دارد؛ بنابراين امكان پيادهراه سراسري
در طول اين خيابان وجود دارد .اما اينكه آيا به غيراز پيادهراهها كه در پيادهروها اتفاق ميافتند ،الزم است كه از عرض خيابان
هم به نفع پيادهرو كاسته شود؟ سؤالي جدي است كه نياز بهكار كارشناسي دقيق دارد و همانطور كه پيشتر هم گفتم ،حتما با
نظرخواهي از جامعه حرفهاي و مردم ،سكنه و كسبه خيابان وليعصر به جواب نهايي آنها خواهيم رسيد».

و پيشنهادات را به كميته راهبري خيابان وليعصر
ارائه ميدهد ».گلپايگاني با اشاره به اينكه اتفاقاتي
كه قرار اســت در خيابان وليعصر رقم بخورد ،صرفا
اتفاقات كالبدي نيســت ،اضافه كرد« :موضوعات
تاريخي ،زيســتمحيطي و بحثهــاي اجتماعي
وليعصر اگر پر رنگتر نباشــند،در تراز بحثهاي
كالبدي و گذربندي و تاريخي قلمداد ميشــوند.
خيابان وليعصر به واسطه اينكه محل پيوند مردم در
يك فضاي جمعي و محل ارتباط بين محالتي است
كه در كنار اين خيابان قرار گرفتهاند ،به همينخاطر،
نقش اجتماعي آن بسيار پررنگ است .عالوه بر اين،
خيلي از افرادي كه در اين خيابان زندگي ميكنند و
داراي كسب و كار هستند ،ريشههاي قديمي دارند
و اين يكي از ارزشهاي ناملموس خيابان وليعصر
بهحساب ميآيد».
پيوند شهروندان با خاطرات مشترك

اين مدير ارشد شهري پايتختدرادامه صحبتهايش
با همشهريگفت« :مكانرويداد»هايي كه در وليعصر
وجود دارد ،ســابقه ديرينهاي در تهــران دارند كه
شايد به 100سال هم برسد .همه اينها خاطرههاي
شهروندان هستند و همينخاطرهها پيوند گاه مردم
با يكديگر بهحساب ميآيند .به اين ترتيب ،كارهايي
كه قرار اســت در اين محور انجام شود ،در رويكرد
كلي ميخواهــد گردوغبار را از همــه ويژگيهاي
اين خيابان بزدايد و به جال بخشيدن و شفاف شدن
اين ويژگيها كمك كند .سعي داريم نشان خيابان
وليعصر را روزبهروز تقويت كنيم تا نقشــي كه اين
محور در هويت وشأن تهران داشته ،دارد و خواهد
داشــت را پررنگتر كرده و آن را به نسل بعدي هم
منتقل كنيم.

تهران انجام ميشود و انتظار اين است كه موضوع
حاكميتي ديده شــود و همه كمكهــاي الزم را
در اين زمينه انجــام دهند ».او گفــت« :يكي از
ويژگيهاي اين ايستگاه اين است كه همه ضوابط
مناسبسازي براي افراد كمتوان در آن اجرا شده
است و تمام آسانســورها و پلهبرقيهاي ايستگاه
فعال هستند .شــرط اصلي ما هم اين بوده كه تا
ي اجرا نشده ،افتتاح نشود».
مناسبساز 
به گفته شهردار تهران ساخت هر ايستگاه مترو بين
250تا 300ميليارد تومان هزينه دارد و براي ساخت
ايستگاه برج ميالد حدود  ۲۷۰ميليارد تومان هزينه
صرف شده است .حناچي همچنين تأكيد كرد كه
اين رقم در 10سال گذشته ۱۹برابر شده است.

پيروز حناچي ،شهردارتهران
از آخریــن مراحــل تکمیل
ایستگاه برج میالد در خط7
متــروي تهــران بازدید کرد

عكس :همشهري /امير رستمي

مترو در انتظار وصول
منابع اوراق مشارکت

كمك دولتي به حملونقل

خبرنگار

در فاصله میان بیمارستان میالد و
مترو
برج میــاد ،کمی باالتــر از میدان
آرش ،ورودی ایســتگاه برج میالد
دیده میشود .ایستگاه در عمق زمین ساخته شده
و برای رســیدن به آن باید از چند ردیف پله برقی
پایین رفت 6 .آسانســور و  10پلــه برقی امکان
دسترسی به این سکوی ایستگاه را فراهم میکنند.
ایستگاه در آخرین مراحل ساخت است و تا چند روز
دیگر به صورت رسمی افتتاح میشود .بعد از بازدید
و بهرهبرداری آزمایشی از ایستگاه برج میالد ،حدود
 11ایســتگاه دیگر با پیشــرفت باالی  92درصد
باقیمانده اســت که در صورت تامین هزینهها و
نصب تجهیزاتی ماننــد پلهبرقی و آسانســور به
بهرهبرداری خواهد رســید اما بهرهبرداری کلی از

ایستگاههای آماده به کار مترو ،به همکاری بانکها
در پرداخت اوراق مشــارکت و تامین هزینههای
توسعه شبکه حمل و نقل عمومی وابسته است.
شهردار تهران در بازديد از ايســتگاه متروي برج
ميالد ،گفت« :اين ايســتگاه در كنــار برج ميالد،
دانشگاه علومپزشــكي ،ســازمان انتقال خون و
بيمارســتان ميالد ،يكي از پرمراجعهترين نقاط
خواهد بود كه در خط  ۷مترو قرار دارد و خوشبختانه
عمليات ساخت آن با سرعت خوبي انجام شده تا در
كمتر از يكماه بعد افتتاح شود».
پيروز حناچي با بيان اينكه اين ايســتگاه در عمق
56متري ساخته شده است ،ادامه داد« :شهرونداني
كه قصد دارند به برج ميالد ،دانشگاه يا بيمارستان
ميالد بيايند با افتتاح اين ايستگاه ميتوانند بدون
استفاده از خودروهاي شخصي به اينجا سفر كنند تا
حجم خودروها و نياز به جاي پارك كمتر شود .اين
نقطه از شهر با وجود اينكه مراجعان زيادي دارد ،از

نظر دسترسيهاي ناوگان حملونقل عمومي در
شرايط خوبي نبود و اميدوارم با افتتاح اين ايستگاه،
اين مشكل برطرف شود ».حناچي گفت« :يكي از
مشكالت حوزه حملونقل نبود منابع مالي است كه
بايد به شكل حاكميتي حل شود .اوراق مشاركتي
كه براي سيستم حملونقل عمومي تصويب شده
اســت با وجود كمك بانكمركزي هنوز نتوانسته
به نتيجه برسد و به اعتبار تبديل شود تا بتوانيم از
آن براي توسعه حملونقل عمومي استفاده كنيم.
توسعه ناوگان حملونقل عمومي يكي از بهترين
خدماتي است كه ميتوان به مردم تهران داد .انتظار
داريم دســتگاههايي كه در اين حوزه مسئوليت
دارند ،وظيفه خــود را در مقابل مردم تهران انجام
دهند .كمك به اين ناوگان درواقع كمك به مردم
است».
شهردار تهران ادامه داد« :در شرايط غيركرونايي
روزانه  ۴ميليون سفر با ناوگان حملونقل عمومي

معاون حملونقل و ترافيك شهرداري كه در اين
بازديد حضور داشت ،با اشاره به كمك دولتها به
حملونقل شهري گفت« :امروزه ساير كالنشهرها
كمكهاي نقدي را براي تقويت ناوگان حملونقل
عمومي خود دريافت ميكنند .شــهرداري لندن
در شــرايط كرونا حدود 3/5ميليارد پوند (بالغ بر
100هزار ميليارد تومان) از دولت كمك گرفت و
به تعداد اتوبوسها و واگنهــاي مترو اضافه كرد.
در هلند هم حملونقل عمومي 1/5ميليارد يورو از
دولت كمك دريافت كرد تا فاصلهگذاري اجتماعي

   خط 7متروي تهران

 ۲۷كيلومتر طول
 ۲۲ايستگاه نهايي
11ايستگاه در حال بهرهبرداري
3پست برق فشار قوي
2مجموعه پايانه و تعميرگاه

اسكندر مختاري ،پژوهشگر مطالعات شهري :خيابان وليعصر در طرح جديد به 13منطقه مختلف كه داراي
ويژگيهاي بصري و كاركردهاي متفاوت هستند ،تقسيم و براي هربخش ضوابط خاصي تهيه شده است

عكس :همشهري /محمد عباسنژاد

دوچرخه را به ميله تابلوي پارك ممنوع،
قفل ميكنم براي خريد قهــوه به مغازه
ميروم .جايي ميايستم كه هم بتوانم با
قهوهفروش حرف بزنم و هم دسته دوچرخه را ببينم؛ اما دو نفر تصميم
ميگيرند درست مابين من و دوچرخهام بايســتند و صحبت كنند.
ديگر دوچرخه را نميبينم .پابهپا ميشــوم و سرك ميكشم .خانمي
كه دارد قهوه را آسياب ميكند ،متوجه نگرانيام شده است .ميداند
دوچرخهسوار هســتم .فهميدنش كار دشواري نيســت ،با آن كاله و
دستكشهاي مخصوص دوچرخهسواري؛ اما احتماالً نميداند نگران
چه چيزي هستم و چرا عجله دارم .سرانجام قهوه را ميگيرم و از مغازه
بيرون ميزنم .خدا را شكر ،دوچرخه سر جايش هست .اين بار هم به
خير گذشت .تا دفعه بعدي و نگراني بعدي .در اين مدت كه از دوچرخه
براي ترددهاي درونشهري استفاده ميكنم -گرچه بهدليل دوركاري،
كمتر از خانه بيرون ميروم -يكي از مشكالتم ،يافتن جايي براي پارك
كردن دوچرخه بوده است .ميله تابلوهاي شهري ،پايه صندوق صدقات
و حتي درختهاي پيادهروها ،تنها گزينههاي موجود هستند و در عين
حال ،سرك كشيدن و مراقب بودن كه دزد نازنين ،در كسري از ثانيه،
دوچرخه و قفل را با هم ن ََبرد؛ اما اگر قرار باشد براي انجام كاري به طبقه
سوم يك ساختمان اداري بروم ،ديگر راهي غيراز نگراني وجود ندارد.
ميدانيم كه تهران معضل جاي پارك خودرو و موتورسيكلت دارد و اگر
قرار باشد تعداد دوچرخهسوارهاي شهري افزايش پيدا كند ،آنها هم
خواستار جاي پاركي مطمئن خواهند بود .بهخصوص كه دوچرخه را
خيلي سادهتر از خودرو و موتورسيكلت ميتوان دزديد و چون پالك
و شماره بدنه هم ندارد ،ديگر اميدي به يافتنش نيست .چند روز پيش
ديدم شهرداري بيلبوردي نصب كرده بود با اين مضمون كه استفاده
از دوچرخه ،خطر ابتال به كرونا را كمتر ميكند .موضوعي كه درست
است و در برخي از كشورهاي دنيا به همين دليل ،استفاده از دوچرخه
براي ترددهاي شهري ،افزايش يافته است؛ اما بهتر است همزمان كه
براي استفاده بيشتر از دوچرخه تبليغ ميكنيم ،به موضوعاتي كه از پي
آن خواهد آمد هم فكر كنيم .در حقيقت اگر قرار است مهماني به خيل
عظيم مهمانان خيابانها افزوده شود ،بايد از قبل ،تدارك حضور ديد؛
وگرنه بهزودي معضلي به معضالت شهري افزوده خواهد شد.

محمد سرابي
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برقراري ارتباط طرفين خيابان با حذف بي.آر.تي
اسكندرمختاري

پژوهشگر مطالعات شهري

رويكرد طرح تفصيلي
خيابــان وليعصــر
در گذشــته ،فــارغ
از يكپارچگــي اين
خيابان و براســاس
مناطــق مختلــف
شهري شــكل گرفته بود .در مطالعات جديدي كه
طي سهچهار سال اخير انجام شده و طبق طرحهايي
كه معاونت شهرسازي و معماري و همچنين سازمان
زيباســازي براي اين خيابان در 2سال اخير تهيه
كرده بود ،به اين نتيجه رسيدند كه صيانت از هويت
تاريخي خيابان وليعصر مستلزم اين است كه طرح
تفصيلي گذشته بازبيني شــود .از آنجا كه خيابان
وليعصر امتــدادي طوالني را در بــر ميگيرد ،قرار
شد ساختوســاز در اين محور به عمق يك پالك
از طرفين براســاس طرح تفصيلي جديد مديريت
شــود .اين مديريت بر ساختوســاز شامل حفظ
ساختمانهاي ارزشمند ،تثبيت الگوهاي معماري
با ارزش ،تثبيت توده و فضا ،حفظ فضاهاي ســبز،
متناسبسازي ارتفاع ســاختمانهايي كه از اين
به بعد در آن محدوده درخواســت پروانه ســاخت
دارند ،تأثيرگذاري بر كاربري ساختمانهاي موجود
و در ادامــه ،تأثيرگذاري بر نماي ســاختمانهاي
جديد باشــد .بر اين اســاس ،خيابــان وليعصر به
13ســكانس(بخش و منطقه)مختلــف كه داراي

مناسب براي مقابله با انتشار ويروس رعايت شود».
سيدمناف هاشمي با تأكيد براينكه  ۱۲ايستگاهي
كه قرار اســت طبق برنامهريزي تا پايان امســال
به بهرهبرداري برسد ،پيشــرفت فيزيكي بيش از
 ۹۳و  ۹۵درصد دارد ،افــزود« :درحال حاضر كه
شهرداري به خريد امكانات و تجهيزات رسيده است،
بانك عامل سختگيريهاي بيش از حد نسبت به
شهرداري اعمال ميكند».
او با بيان اينكه شــهرداري تهــران هيچ كمكي از
دولت در دوران كرونا دريافت نكرده است ،توضيح
داد« :مدتهاســت كه اوراق مشاركت نهايي شده
و پول هم در حســاب بانك عامل موجود است ،اما
شهرداري تهران تالش ميكند تا وثيقههاي بانكي
اوراق مشاركت با عامليت بانك رفاه را تأمين كند».
معاون شــهردار تهران تأكيد كرد« :تصور بانك از
وثيقه ،خريد امالك شهرداري است؛ درصورتي كه
اين امالك تنها وثيقهاي در اختيار بانك هستند .ما
تمامي حسابهايمان را به بانك رفاه اعالم كردهايم تا
درصورت تأخير در پرداخت اقساط ،پول را از حساب
شهرداري برداشــت كنند .حسابهاي شهرداري
تهران به اندازه پرداخت قســط پول دارند و فشار
بيش از اندازه بانك عامل براي وثيقه ضرورتي ندارد.
دولت بايد كمك كند تا منابع نقدي حاصل از اوراق
مشاركت هرچه سريعتر بهحساب شهرداري تهران
واريز شود ».معاون شهردار تهران ضمن درخواست
از دولت و بانك مركزي براي نقد شدن هزار و ۵۰۰
ميليارد تومان اوراق مشــاركت و هزينهكرد آن در
مترو و اتوبوسراني ،گفت« :با دستور شهردار تهران
قرارداد خريد ۲۵۰دســتگاه اتوبوس و مينيبوس
منعقد شــده كه با ۵۰۰ميليارد تومــان حاصل از
اوراق مشاركت ميتوان ۲۵۰دستگاه اتوبوس ديگر
خريداري كرد».
مســير خط  ۷متروي تهران از ورزشگاه تختي تا
ميدان بوستان سعادتآباد ادامه دارد و ايستگاه برج
ميالد در ميانه اين مسير قرار ميگيرد .بيشتر طول
تونل اين خط با 2دســتگاه حفار مكانيزه ()TBM
بهصورت همزمان حفاري شده است.

ويژگيهاي بصري و كاركردهاي متفاوت هستند،
تقسيم و براي هر سكانس ضوابط خاصي تهيه شد
كه آينده جداره وليعصر ،از اين طريق مديريت شود.
خيابان وليعصر از قديم عالوه بر معبر و مســيري
براي ارتباط بــه نوعي مقصد بهحســاب ميآمد.
بنابراين در طرح جديد ،معبر صرف تعريف شــدن
براي آن ،نازلكردنشأن اين خيابان تاريخي است.
اگر بخواهيم درباره خيابان وليعصر و نظمبخشي به
پيادهراه آن كارهايي صورت بگيرد ،بايد بر اين مبنا
باشد كه كاربريهاي متنوع و موجود در خيابان كه
مســكوني ،تجاري ،فرهنگي و اداري هستند ،يك
انتظام داشته باشند و از هرگونه افراط در آن پرهيز
شــود .بنابراين بايد جلوي كاربريهاي اداري مثل
بانكها را گرفت و تفرجگاهها بايد مورد توجه جدي
قرار بگيرند .معناي خيابان وليعصر با اتومبيل و عابر
پياده است و اين محور از ابتدا با اين دوشكل گرفته
است ،االن هم بايد همين اتفاق در آن بيفتد .معتقدم
كه اگر بي.آر.تي كه ارتباط طرفين خيابان را قطع
و اين محور را ناامن كرده ،حذف شــود ،يك عارضه
آسيبرســان از خيابان حذف ميشود .همچنين
اگر از اين فكر دست برداريم كه خيابان وليعصر يك
شريان ارتباطي براي سواره است ،آن وقت ميتوان به
مشكالتش هم رسيدگي كرد .به اين ترتيب برقراري
ارتباط طرفين مثل گذشته بايد در اين خيابان برقرار
باشد .جلوگيري از تخريب ساختمانهاي قديمي
و ممانعت از تخريب بيشــتر باغها باعث ميشود تا
فضاهايي كه از قبل تثبيت شدهاند پايدار بمانند و در
نهايت حركتي به جلو براي اين محور برداشته شود.

بهسازي 121كيلومتر پيادهروي پايتخت
براي تردد دوچرخهها
طرح «بهراه» با هدف بهسازي پيادهروها براي تردد دوچرخهسواران در
حمل و نقل دستور كار معاونت فني و عمراني شهرداري تهران قرار گرفت و اكنون با
گذشت 32هفته از اجراي آن بيش از 121كيلومتر از پيادهروهاي پايتخت
بهسازي و به مسير دوچرخه تجهيز شدهاند .بهگزارش همشهري ،در راستاي اجراي
طرح بهراه قرار است 500كيلومتر مسير ويژه دوچرخه در تهران احداث شود كه بهگفته
صفا صبوري ديلمي ،معاون فني و عمران شــهر تهران ،اكنون ايــن طرح در بيش از
232كيلومتر از معابر پايتخت در حال اجراست« :طراحي مسير 500كيلومتري ويژه
دوچرخه بهگونهاي است كه شبكه پيوستگي دارد و شامل همه مناطق تهران ميشود».
او با بيان اينكه مديريت شهري تالش ميكند قلمرو عمومي را توسعه دهد ،اظهار كرد:
«حذف كارگاههاي غيرضروري ،ساخت ميدانگاههاي شهري و بهسازي ۵۰۰كيلومتر
معبر پيادهرو و احداث مسيرهاي دوچرخه ،اقدامات انجام شده در راستاي توسعه قلمرو
عمومي هستند و مديريت شهري تالش ميكند تا تهران ۷۵۱كيلومترمربعي را از سلطه
خودروها رها كرده و بستر را براي پيادهروي و دوچرخهسواري فراهم كند».
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بسته پيشنهادي اتاق اصناف براي حمايت از مشاغل و بدون بار مالي به دولت ارائه شد

اعالم فهرست تعطيلي مشاغل
به چهارشنبه موكول شد

مسكن
فروش امتياز مسكن ملي بهخاطر بيپولي

برخي از كساني كه بهدنبال فروش حواله مسكن ملي هستند
نداري و غم نان را دليل اين كار اعالم ميكنند؛ گرچه اين
حوالهها اصال قابلانتقال نيستند

سخنگوي اتاق اصناف ايران در گفتوگو با همشهري :اغلب تاالرهاي پذيرايي تعطيل شده
و تغيير كاربري دادند ،هتلها نيز با اخراج كاركنان ،در پرداخت قبض آب ،برق ،تلفن و گاز
خود ناتوان هستند .در دور تازه تعطيلي مشاغل يكميليونو500هزار نفر بيكار ميشوند

شمارش معكوس براي تعطيلي حداقل2هفتهاي
اصناف
اغلب كسبوكارها بهجز مشــاغل ضروري در
حالي آغاز شده كه اعالم فهرست جديد مشاغل
مشــمول تعطيلي به پايان نشست چهارشنبه
هفته جاري دولت و ستاد ملي مقابله با كرونا موكول شد.
بهگزارش همشــهري ،بــا دســتور رئيسجمهوري بــراي اعمال
محدوديتهاي شديد ناشي از شــيوع كرونا از شــنبه هفته آينده،
برخي مسئوالن ســتاد ملي مقابله با كرونا از تعطيلي اغلب مشاغل و
كسبوكارها بهمدت حداقل 2هفته و احتمال تمديد آن درصورت تداوم
موج فراگيري اين ويروس خبر ميدهند .بهنحوي كه ديروز عبدالرضا
رحماني فضلي ،وزير كشور بر ضرورت رعايت پروتكلهاي بهداشتي
تأكيد و اعالم كرد ،بانكها هم حتما بايــد پروتكلها را رعايت كنند،
چطور اجازه داريم مغازه بقالي را پلمــب كنيم اما نميتوانيم بانكها
را پلمب كنيم ،اما اختيارات داريم و حتما اين كار را ميكنيم .بانكها
نيز بايد دستورالعملها را رعايت كنند ،ســاعات كار خود را افزايش
داده يا خدمات خود را در منازل به مردم ارائه كنند .عليرضا رئيســي،
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا نيز اعالم كرد كه در دور جديد اعمال
محدوديتها و تعطيلي از شــنبه هفته آينده به جز كسبوكارهاي
ضروري مردم مانند ســوپرماركتها ،بيمارســتانها ،مراكز درماني،
داروخانهها ،مراكز آتشنشاني و امدادي و امنيتي بقيه كسبوكارها
تعطيل خواهد شد .اين خبرها در حالي منتشر ميشود كه پيش از اين
قاسم نوده فراهاني ،رئيس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با همشهري
با ارائه پيشــنهاد اصناف براي تعطيلي همه مشــاغل و كسبوكارها
بهمدت 2هفته از احتمال اعالم فهرست اسامي مشاغل و كسبوكارهاي
مشمول تعطيلي تا ديروز خبر داده بود اما ديروز سخنگوي اتاق اصناف

كشور در گفتوگو با همشــهري از ابالغ نشدن رسمي اين فهرست و
احتمال تعيين و ابالغ آن در پايان نشست روز چهارشنبه هفته جاري
هيأت دولت و ستاد ملي مقابله با كرونا خبر داد.
فهرست مشاغل رسما اعالم نشد

سخنگوي اتاق اصناف ايران در گفتوگو باهمشهري با بيان اينكه هنوز
(تا ديروز) بهطور رسمي هيچ فهرســت جديدي از مشاغل مشمول
تعطيلي توسط مسئوالن ستاد ملي مقابله با كرونا يا وزارت كشور به اتاق
اصناف اعالم نشده است ،گفت :بهدليل حساسيتهاي تعطيلي مشاغل
در سراسر كشور ،احتماال در نشست روز چهارشنبه هفته جاري هيأت
دولت و ســتاد ملي مقابله با كرونا اين فهرست نهايي و به اتاق اصناف
ايران ابالغ ميشود اما شــنيدهها حاكي از تعطيلي حداقل 2هفتهاي
اغلب واحدهاي صنفي به جز برخي كسبوكارهاي ضروري ،درماني و
خدماتي است .مجتبي صفايي ،با اظهار بياطالعي از سرنوشت مشاغل
مشمول تعطيلي ،افزود :متأسفانه دولت و ســتاد ملي مقابله با كرونا
پشت درهاي بسته در مورد سرنوشت اصناف تصميمگيري ميكنند،
اتاق اصناف نمايندهاي در اين جلسات نداشته و تنها نظرات اصناف را

بسته پيشنهادي حمايت از واحدهاي صنفي به دولت رفت

رئيس اتاق اصناف ايران نيز در نشست اعضاي هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي گفت :اميدوار هستيم مسائل و مشكالت
اقتصادي كه امروز اصناف گرفتار آن هستند ،با همراهي دولت و نمايندگان مجلس مرتفع شود .سعيد ممبيني ،افزود :امروز اصناف با توجه به شيوع كرونا و
شرايط اقتصادي با مشكالت عديدهاي مواجه هستند كه اميدواريم با حمايت مجلس بخشي از خسارتهايي كه به اصناف وارد شده است را جبران كنيم .او
همچنين از ارائه بسته پيشنهادي اتاق اصناف ايران به دولت براي حمايت از واحدهاي صنفي بهدليل اعمال محدوديتهاي كرونايي خبر داد و افزود :برخي
از صنوف بيش از ۹ماه است كه تعطيل هستند و ديگر صنوف نيز در شرايط ركود اقتصادي قرار دارند .بر اين اساس بسته حمايتي پيشنهادي اتاق اصناف
براي حمايت از مشاغل و كسبوكارها كه بار مالي نيز ندارد ،به دولت ارائه شده و بايد مشكالت جدي اقتصادي اصناف ديده شود.

شبح كرونا پشت باجه بانكها
اگر نگران سالمتيتان هستيد و
گزارش
ميخواهيد گرفتار بيمارســتان
نشويد ،تا جاي ممكن وارد شعب
بانكها نشــويد؛ زيــرا يكي از
كانونهاي شيوع و انتقال آسان كرونا درون شعبههاي
بانك است .مردم اين روزها با مراجعه به بانكها شاهد
كمتر شــدن تعداد كاركنان شــعب ،انتظار طوالني و
كندشدن ارائه خدمات بانكي هستند .گاه يك مشتري
صدايش بلند ميشود و برخي هم با او همراه ميشوند،
كارمنــدان بانكهــا هم پاسخشــان اين اســت كه
همكارانشان در مرخصي اجباري هستند و بايد معطل
بمانيد تا كارتان انجام شود .به گزارش همشهري ،وراي
بگو مگوهاي اين روزهاي مشــتريان با كاركنان شعب
بانكها ،يــك ابهام جدي وجود دارد كــه هم در كالم
مشتريان و هم كاركنان بانكها جاري ميشود؛ اينكه
آقايان خودشان در اتاقهايشان نشستهاند و خبر از داخل
شــعبه ندارند .اين ابهام وقتي جديتر ميشــود كه
كارمندان بانكهاي دولتي و خصوصي گاليه ميكنند
كه وضعيت رعايت پروتكلهاي بهداشتي و ارائه كاالهاي
الزم براي مراقبت از سالمت كاركنان بين ستاد و شعب
اصال قابل مقايسه نيست .خبرنگار همشهري در 3روز
گذشته با مراجعه به شعب 10بانك گوناگون در نقاط
مختلف شهر تهران ،از چندگانگي مقابله شعب بانكها
با كرونا پرده برميدارد .آيا مديرانعامل بانكها خبر از
داخل شــعب خود دارند؟ يا تنها مالكشان سرزدن به
شعب از قبل آماده شده و سفارششده است و آيا تصميم
دارند به اين وضعيت خطرناك بهويژه در روزهاي افزايش
سرعت انتشار كرونا پايان دهند؟
هوا سرد است؛ داخل شعبه گرم

طبق مشاهدات خبرنگار همشــهري ،در نيمه نخست
امسال برخي شــعب بانكها صندلي انتظار مشتريان
را به پيادهروي جلوي شــعبه منتقل كــرده و از مردم
ميخواستند تا زمان رسيدن نوبت آنها در خارج شعبه
بمانند ،حاال با رسيدن فصل سرما و بارندگي ،اين امكان
وجود ندارد و برخي ازجمله افراد ميانسال و مسن ترجيح
ميدهند در داخل شعبه بمانند تا سردشان نشود .تراكم
مشــتريان در داخل شــعب عمال ناقض پروتكلهاي

در جلسات كميته كارشناســي دريافت كرده و در ستاد ملي مقابله با
كرونا در مورد سرنوشــت تعطيلي مشاغل تصميمگيري ميكنند .به
گفته او تصميمگيريهاي قبلي تعطيلي مشــاغل از بهمنماه سال
گذشــته تاكنون كســبوكار حدود يك ميليون نفر را تعطيل كرده
است ،هنوز هيچ فهرستي بهصورت رسمي به اتاق اصناف اعالم نشده
اما قبال مباحثي در زمينه اعالم اين فهرست تا روز دوشنبه هفته جاري
(ديروز) مطرح كرده بودند كه اجرايي نشد .اصناف منتظر هستند تا
ببينند اين بار قرار است چه اتفاقي براي كسبوكارشان با تصميمات
اين ستاد بيفتد .صفايي تأكيد كرد :متأسفانه مشاغل و كسبوكارها از
دور نخست تعطيلي با بدعهديهاي دولت مواجه شدند و با اين شيوه
تصميمگيري براي دور جديد تعطيلي ،برخي صنوف و مشاغل براي
هميشه تعطيل خواهند شد .سخنگوي اتاق اصناف ايران با بيان اينكه
بهدليل تعطيلي دور نخست برخي مشاغل ،اكنون تاالرهاي پذيرايي در
سراسر كشور يا تغيير كاربري داده و يا تعطيل شدهاند ،افزود :همچنين
وضعيت كسبوكار برخي مشاغل مانند هتلها بهشدت نامساعد است
و اغلب هتلها كارگران خود را اخراج كرده و بهدليل افت شديد درآمد
حتي توانايي پرداخت هزينههاي جاري مانند قبض آب ،برق ،گاز ،تلفن

همشهري از سهلانگاري مشترك
بانكداران و مراجعان گزارش ميدهد

بهداشتي توصيه شده وزارت بهداشت است كه تأكيد
ميكند افراد نبايد در يك محيط سربسته نظير شعب
بانكها متراكم شوند.
ي كننده نداريم
مواد ضدعفون 

وقتي در بهار امسال كرونا بيشتر شــد ،برخي بانكها
مواد ضدعفونيكننده دســت در اختيار مشتريانشان
قرار ميدادند ،اما حاال ديگر خبري از اين مواد نيســت
و برخي روساي شعب بانكها به همشهري ميگويند:
ستاد بانك فقط موادالزم را به اندازهاي در اختيار شعبه
قرار ميدهد كه كفاف نياز كارمندان را هم نميدهد .آنها
ميافزايند :وقتي با ســتاد تماس ميگيريم ،پاسخ اين
اســت كه كاالهاي موردنياز در حال خريداري و توزيع
است كه اين مسئله نشان ميدهد حتي در شرايط كرونا،
سياست خريد و توزيع اقالم بهداشتي بهصورت سنتي
و متمركز صورت ميگيرد كــه به همين دليل برخي از
كارمندان بانك ترجيح ميدهند خودشــان ماسك و
مواد ضدعفونيكننده بخرند و اســتفاده كنند .به گفته
رئيس يكي از شعب بانكهاي بزرگ دولتي ،اگر مديران
باالدستي صالح بدانند و اختيار بدهند ،ميشود خريد
اين مواد را در اختيار شــعبه قرار دارد و الزم نيست يك
بوروكراســي پرهزينه ايجاد كرد .او توضيح ميدهد :در
ماههاي نخست ،فاصلهگذاري داخل شعب مطرح شد،
وليكن حاال به نصب پالستيك بين كاركنان با مشتريان
اكتفا شده ،اما واقعيت اين است كه يك كارمند بانك چند
ساعت در محيط سربسته و با تراكم باالي كاري مجبور
به فعاليت است و بايد صداي اعتراضها را هم بشنود.
چرا كارمندان را كم كردهايد؟

داخل شــعبه يكي ديگر از بانكهــاي نيمهدولتي كه
ميشويم ،تعداد افراد در انتظار نوبت به قدري زياد است
كه دســتكم براي انجام كار بانكي بايد چند ساعتي
معطل ماند .وقتي مشتريان اعتراض ميكنند كه چرا هم
ساعت كار بانكها را كاهش دادهاند و هم تعداد كاركنان
شعبه را ،پاسخ ميشنوند كه دستور از باالست و ستاد
ملي كرونا چنين تصميمي گرفته است .برخي مشتريان
بانكها راضي نميشوند و يك مرد جوان به طعنه خطاب
به خانم كارمند بانك ميگويد :شــما را بايد سخنگوي

ســتاد كرونا كنند كه خوب مردم را سركار ميگذاريد!
همين طعنه و اعتراض كافي است تا كارمند بانك هم
معترض شود و بگويد مگر جان ما ارزش ندارد و حتما
بايد كرونا بگيريم و بميريم تا باور كنيد .اين بگو مگو با
دخالت رئيس شعبه فروكش ميكند ،اما كارها به كندي
انجام ميشود و حتي نگهبان شعبه هم وادار شده تا به
مردم پاسخ بدهد و كار آنها را راه بيندازد.
افتتاح حساب با سنت قديم

يكي از خدمات بانكي كه وقت بسياري هم از كارمندان
بانك و هم مردم ميگيرد ،فرايند افتتاح حساب است؛
انگار كارت ملي هوشــمند و خدمات الكترونيك براي
بانكها تعريف نشده است .يك ســاعت معطلي براي
گشــايش يك حســاب قرضالحســنه در يك بانك
خصوصي نشــان ميدهد كه هنوز بانكها با ديجيتال
شدن فاصله بســيار دارند و تنها تعداد انگشتشماري
از بانكها بهصورت آنالين و غيرحضوري حســاب باز
ميكنند و حتي با دريافت مبلغي كارت بانكي را به محل
سكونت يا كار مشتريان ميفرستند .در شكل فعلي وقتي
براي افتتاح حساب مراجعه ميكنيد ،چند فرم را بايد پر
كنيد و كارت ملي و شناسنامه همراهتان باشد .پول نقد
هم در جيب داشته باشيد و منتظر بمانيد تا كارمند بانك
از تمام صفحات شناسنامه و پشت و روي كارت مليتان
كپي بگيرد يا آن را اســكن كند .اين وضعيت نشــان
ميدهد كه دولت الكترونيك بــراي بانكهاي مدعي
ديجيتال شدن ،محلي از اعراب ندارد و هر بانك به سليقه
خود عمل ميكند و حتي برخي شــعب بانك حاضر به
گرفتن كپي نيســتند و از مشتري ميخواهند خودش
كپي مدارك را بياورد.
بيگانه يا بياعتماد به خدمات غيرحضوري

وقتي داخل شــعبه هر بانكي ميشويد ،نخستين كار
گرفتن نوبت است و هيچ كارمند بانكي نيست كه بپرسد
اصال براي چه كاري به بانك آمدهايد .پس از دستكم
يك ساعت انتظار ،تازه كارمند بانك توضيح ميدهد كه
خدمت موردنظر را ميتوانيد از طريق اينترنتبانك يا
همراهبانك دريافت كنيد و مشتريان كه تا حاال انتظار
كشــيدهاند ،ميگويند نوبت گرفت ه و معطل شدهاند و

سرنوشت نامعلوم كسبوكارها

سخنگوي اتاق اصناف كشور از نحوه حمايتهاي قبلي از مشاغل انتقاد
كرد و گفت :مشخص نيست كه يك فعال صنفي كه خرج زن و بچه خود
را از طريق محل كسب تامين كرده و مثال پوشاك را با چك و اعتبار خود
نزد عمده فروشان تامين كرده با موج تازه تعطيلي و برگشت خوردن
چك خريد اين كاال بايد چه اقدامي انجام دهد .در چنين شــرايطي
مســئوالن دولتي تعويق 3ماهه اظهارنامه مالياتي يا پرداخت اندك
تســهيالت بانكي تســهيالت با بهره را راهكار رفع مشكالت اينگونه
صنوف ميدانند.
صفايي افزود :تداوم روند قبلي تعطيلي مشــاغل و كســبوكارها در
دور تازه تعطيلي فراگير واحدهاي صنفــي ،منجر به بيكاري حداقل
يكميليونو500هزار نفر شاغل در صنوف خدماتي ،توليدي و توزيعي
در سراسر كشور خواهد شد .او با بيان اينكه متأسفانه دولت به بستههاي
پيشنهادي قبلي اتاق اصناف براي حمايت از مشاغل عمل نكرده است،
گفت :در دور نخست تعطيلي مشاغل 60درصد واحدهاي صنفي اعالم
كردند كه ميزان تسهيالت پرداختي متناســب با خسارتهاي وارد
شده به آنها نيست .وقتي دولت به ازاي هر كارگر پرداخت 15ميليون
تومان تســهيالت با بهره  12درصد را تصويب كرده مسلم است كه با
استقبال اصناف مواجه نخواهد شــد .اما براساس آنچه تاكنون اعالم
شده درنظر است تا در دور جديد تعطيلي مشاغل و بدون هيچ سازوكار
حمايتي مشخصي ،تعطيلي شامل حال همه صنوف توليدي ،توزيعي
و خدماتي شود.

محدوديت برداشت و انتقال

مردم از اينكه سقف برداشت وجه از خودپردازها همچنان پايين نگه داشته شده يا اينكه سقف انتقال وجه محدود شده،
هم گاليه دارند .پاسخ كارمندان بانكها اين است كه محدوديتها با هدف جلوگيري از پولشويي و رصد برخي تراكنشهاي
بانكي به دستور بانك مركزي است .مشتريان اما ميپرسند با اين سقف برداشت از خودپردازها ،عمال وجه دريافتي بهدليل
افزايش قيمتها كفاف نياز يك روز آنها را نميدهد و مجبورند از چند كارت خودشان استفاده كنند .همين محدوديت در
اپليكيشنهاي بانكي در ارتباط با نقل و انتقال پول بين حسابها هم وجود دارد و با بيشتر اين اپليكيشنها تا يكميليون
تومان نميشود پول انتقال داد؛ درحاليكه يكميليون تومان مربوط به چند سال گذشته است .آيا نميشود برخي از اين
محدوديتها را كم كرد تا مراجعه مردم به شعب يا خودپردازها كاهش يابد؟ اين تصميمي است كه بهنظر بايد بانك مركزي
در توافق با بانكداران بگيرد؛ بهويژه اينكه اگر قرار باشد ا ز هفته آينده محدوديتهاي سختگيرانه در رفتوآمدها و كسب
و كارها اعمال شود ،خدمات سهلگيرانه بانكي يك ضرورت بهحساب ميآيد .به گزارش همشهري ،ماجراي كشمكش بين
مشتريان و كاركنان شعب بانكها بهويژه در روزهاي جوالن كرونا همچنان ادامه دارد و به گفته يكي از كارمندان شعبه يكي
از بانكها ،پياده از سواره خبر ندارد! او ميگويد :تا حاال حداقل 200كارمند بانك بهدليل كرونا جان خود را از دست دادهاند
و شايد آمار واقعي نزديك به 1000نفر هم رسيده باشد ،اما مديران ستاد خبر از صف و داخل شعبه بانك ندارند و كارهايي را
بهصورت روتين انجام ميدهند كه اينها كافي نيست و بايد سرزده به شعبه بيايند و ببينند وضعيت چگونه است .كرونا فعال
يك جاي مطمئن براي تاختوتاز پيدا كرده و در شعب بانكها آماده استقبال از مشتريان و كارمندان بانكهاست .آيا وقت
آن نرسيده تا مديران عامل بانكها به جاي نشستن در اتاق كارشان يا ارتباطهاي مجازي ،گامهاي بيشتري بردارند و از
ن و هموطنانشان محافظت كنند؟ واقعيت اين است كه تعطيلكردن بانكها سخت ،پرهزينه و شايد نشدني
جان همكارا 
است ،اما راه ندادن كرونا به داخل شعبه بانكها كاري شدني و تنها نيازمند تصميمهاي جديد است.

بايد كارشان را در داخل شــعبه انجام دهند .از جواني
كه مدام با تلفن همراه صحبت ميكند ،ميپرسم :خب،
چرا براي انتقال وجه از خودپرداز يا موبايلبانك استفاده
نميكنيد؟ با حالتي اعتراضگونه ميگويد :بايد براي
شركت ســند واريز و انتقال وجه ببرم .اين كاغذهاي
خودپرداز زود پاك ميشود و رئيس شركت اصرار دارد
كه حتما براي كار بانكي بايد به شعبه بيايم و اعتقادي به
انجام كارها بهصورت غيرحضوري ندارد .كارمند بانك از
او ميخواهد در داخل شعبه بانك با تلفن همراه صحبت
نكند ،كه پاسخ ميدهد :بيرون شعبه نميشود صحبت
كرد .گوشــيام را ميدزدند .وقتي تنــش كالمي باال
ميگيرد ،باز هم رئيس شعبه دخالت ميكند و ميگويد:
دستكم آرام صحبت و مكالمهات را كوتاه كن .از رئيس
شعبه ميپرسم :چرا از مشتريان اول نميپرسيد براي
چه كاري به بانك آمدهايد؟ ميگويد :نيرويي براي اين
كار نداريم و اين وظيفه شعبه نيست كه به مردم بگويد
چه كاري را ميشود بهصورت غيرحضوري انجام داد.
اين وظيفه مديران ستاد بانكهاست و البته هنوز اين
واقعيت را نميتوان ناديده گرفت كه بسياري از مشتريان
بانكها بهويژه افراد ميانســال و ســن باال مخصوصا
بازنشستگان بلد نيستند از اين خدمات استفاده كنند
و ترجيح ميدهند شعبه كارشان را انجام دهد .در اين
هنگام مرد ميانسالي وارد بحث ميشــود كه از مردم
پول ميگيريد كه كارشان را انجام دهيد ،رئيس شعبه
هم ميگويد :ما كار مردم را راه مياندازيم اما سالمتي

تعطيل كردن بانكها آخرين گزينه ممكن
سيـدبـهاءالـــدين
ديدگاه
حـسيـنيهاشمي ،از
مديران اسبق بانكي
كشور در گفتوگو با
همشهري ميگويد :تعطيل كردن بانكها به
راحتــي ممكن نيســت مگــر اينكه كل
فعاليتهاي اقتصــادي و تجاري تعطيل و
متوقف شــود .او با اشــاره به نوبتي شدن
فعاليت بانكها در روزهاي نخست انقالب
ميافزايد :بــا توجه به گســترش خدمات
غيرحضوري بانكها ،بهترين راه اين است
كه تا حد ممكن خدمــات بانكي بهصورت
غيرحضوري انجام شود و شعب منتخب يا
كشــيك بانك با تعداد كمــي از كاركنان
كليدي صرفا به ارائه خدمات اعتبار اسنادي
مرتبط با تجارت و برخي خدمات مورد نياز

و ...را نداشته و با وساطت برخي دستگاههاي اجرايي مانند استانداران
پرداخت اين قبوض را به تعويق انداختهاند.

بخش بازرگاني و نيــاز بنگاههاي توليدي و
اقتصادي بپردازند و خدمات بانكي فردي در
داخل شعب بانكها متوقف شود.
اين مدير اســبق بانك صادرات در پاسخ به
انتظار برخي اصناف مبني بر فريز شــدن
چك هم توضيح ميدهد :قانون در اينباره
صراحت دارد كه بانكها حسب درخواست
واگذارنده يا ارائهدهنده چــك يا بايد آن را
پاس كنند يا آن را درصورت عدمموجودي
يا مغايرتهاي احتمالي برگشــت بزنند و
هيچ بانكي حق ندارد ايــن فرايند را حتي
در شرايط اضطرار متوقف كند و حتي اين
اختيار را بانك مركزي هم ندارد .حســيني
هاشمي توضيح ميدهد :توقف فرايند مبادله
چك در بين بانكها تنها با حكم قضايي يا
دستور مقام قضايي ممكن است و اگر هم قرار

خودتان و خودمان را هم بايد جدي بگيريم.
خدمات ارتباط با مشتريان ضعيف است

با مركز ارتباط با مشتريان چند بانك تماس ميگيرم و
ميخواهم كه شماره شباي حسابم را بدهند ،اما جواب
افراد پاسخگو متفاوت است؛ برخيشــان شماره شبا
ميدهند و برخي هم ميگويند ايــن حق را ندارند كه
اطالعات حساب را بدهند و بايد به شعبه مراجعه كنيد.
از كارشناس پاسخگوي بانك ديگري ميپرسم :ميشود
بگوييد چرا پول فروش سهام عدالتم واريز نشده است؟
ميگويد :روزي چند نفر همين سؤال را دارند و ما پاسخي
نداريم .بايد به شعبه مراجعه كنيد؛ چراكه ما دسترسي
به اطالعات مالي حســابها نداريم .به مركز ارتباط با
مشتريان يكي ديگر از بانكها زنگ ميزنم و ميگويم:
شماره كارت حســاب بانكيام را ندارم .ميشود از روي
شماره ملي ببينيد شماره كارت بانكيام چيست تا پول
واريز كنم و اقساط وام برداشت شود؟ پاسخ ميدهد :قبال
چنين اجازهاي داشتيم ،اما االن از كجا بفهميم كه شما
واقعا مشتري بانك ما هستيد؛ چون ممكن است كسي
قصد كالهبرداري داشــته باشد .به گزارش همشهري،
برآيند اين پرســش و پاسخها نشــان ميدهد كه يك
وحدت رويه بين بانكها در ارتباط با خدماتي كه مركز
ارتباط با مشتريان ارائه ميدهد ،وجود ندارد؛ عالوه بر
اينكه گاه مدت زمان پاســخ گرفتن از اين واحدها ،به
اندازه معطل شدن در داخل شعبهها طول ميكشد.

باشد چنين كاري صورت پذيرد ،دستوري در
سطح ملي با رأي قوه قضاييه الزم است كه
اعالم شود بهدليل شرايط اضطراري ناشي
از كرونا ،تا مدت زمان مشــخصي ،بانكها
چكهاي مشتريان را نگهدارند و به جريان
نيندازند ،اما اينكه بهدليل مشكالت اصناف
و چكهاي برگشتي بانكها تعطيل شوند،
چندان مسبوق به سابقه نيست.
اين كارشناس بانكي در پاسخ به اين سؤال
كه آيا ميشود كل فعاليت شعب بانكها تا
مدتي متوقف شود؟ ميگويد :بله اگر شرايط
اضطراري و فوق مهم باشد ،ميتوان چنين
كاري را بهصورت محدود انجام داد ،اما اين
مسئله ممكن است در ارتباط با فعاليتهاي
تجاري و بازرگاني با ديگر كشورها مشكالتي
ايجاد كند و هزينه تعطيل كردن كليه شعب
بانكها و توقف فعاليت آنها زياد خواهد بود
هرچنــد بايد مالحظات ســامت عمومي

جامعه را درنظر گرفت .حســيني هاشمي
در پاسخ به اين ســؤال كه در شرايط فعلي
چه اقدامي ميتوان انجــام داد؟ ميگويد:
بانكها ميتوانند شعب منتخب و كشيك
انتخاب و معرفي كنند كــه آنها به خدمات
مهم بهويــژه در بخش تجــاري و بازرگاني
بپردازنــد و خدمات شــخصي بانكي رايج
متوقف و در قالب بانكــداري الكترونيكي
يا غيرحضوري انجام شــود .وي ميافزايد:
ميشود به جاي شــعب کشيك ،شعب هر
بانكي بهصورت نوبتي با ساعت كار محدود
و يك سوم نيروي انساني تنها براي خدمات
ضروري فعال شوند.
اين كارشناس بانكي در عين حال ميگويد:
هر بانكي ميتواند ميــز خدمت اضطراري
داشته باشــد و حتي ارتباطات بانكي بين
مشــتريان و بانكها در قالب گفتوگوي
تلفني و ارتباطات مجازي قابل انجام است .

چند روزي ميشود كه انتشار آگهيهاي فروش حواله مسكن ملي در
فضاي مجازي حاشيهساز شــده و متوليان و مسئوالن مسكن ملي در
وزارت راه و شهرسازي نيز آن را غيرقانوني و نشدني لقب دادهاند .البته
اين آگهيها كه با قوانين و قواعد مسكن ملي هم جور درنميآيد ،از ديروز
از اغلب سايتهاي انتشار آگهي حذف شدهاند؛ اما هنوز با جستوجوي
اينترنتي ميتوان برخي از آنها را مشاهده كرد .پيگيري تلفني همشهري
از چند فروشنده حواله مسكن ملي حاكي از اين است كه اين آگهيها
عمدتا بهدليل نياز مالي صاحب حواله يــا ناتواني او براي تأمين وديعه
اوليه به فروش گذاشته شــدهاند و البته خريداري هم برايشان وجود
نداشته است.
حواله مسكن ملي قابلفروش نيست

ماجراي فروش حواله مســكن ملي كه از طريق انتشار آگهيهاي آن
در فضاي مجازي داغ شــد ،در گام اول مسئوالن مربوط آن را تكذيب
كردند؛ اما در ادامه اصل موضوع آگهي شــدن آن را پذيرفتند و امكان
جوش خوردن معامله را منفي دانستند؛ چراكه اساسا امكاني براي انتقال
مالكيت اين حوالهها وجود ندارد و حتي ثبتنام اوليه آن كه نوبت اول
آورده را نيز واريز نكرده ،اصال ارزشــي ندارد .محمد اسالمي ،وزير راه و
شهرســازي نيز اخيرا در واكنش به موضوع فروش حوالههاي مسكن
ملي ،اين كار را تخلف دانسته و گفته است :اساسا امتياز طرح مسكن
ملي قابل معامله نيست و هركس نسبت به فروش امتياز خود اقدام كند،
از طريق كد رهگيري ثبتشده در سامانه مسكن ملي حذف ميشود.
البته بهنظر ميرسد اســامي ،فروش امتياز مســكن ملي را از مسير
قانوني ناممكن دانسته و توجهي به فروش اين امتياز بهصورت وكالتي
و محضري نداشته اســت؛ چراكه مثال در طرح مسكن مهر ،اين امكان
مهيا شده بود كه فروشندگان واقعي مسكن مهر ،بتوانند امتياز خود را
از طريق سامانه مربوط به متقاضيان جديد منتقل كنند اما در مسكن
ملي حتي اين امكان نيز وجود ندارد .در جريان پيگيريهاي همشهري
از معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ،يكي از كارشناسان
اين معاونت بدون افشاي نام ،اعالم كرد :بهواسطه اتمام مهلت واريز آورده
اوليه متقاضيان مســكن ملي ،برخي از افرادي كه به هر دليلي قادر به
تأمين اين آورده نيستند ،بهدنبال فروش امتياز خود هستند؛ چراكه با
اتمام مهلت واريز وجه ،عمال امتياز اين افراد باطل ميشود و متقاضيان
جديد جايگزين آنها ميشوند .او در پاسخ به اينكه آيا امكان نقلوانتقال
حواله مسكن ملي وجود دارد يا نه ،گفت :مردم ميتوانند حواله مسكن
ملي يا هر حواله ديگري را خريد و فروش كنند اما لزوما تضميني براي
درستي معامله وجود ندارد؛ چراكه ازنظر قانون امتياز مسكن ملي به نام
متقاضي اوليه ميماند و سند نيز به نام او خواهد بود .اين كارشناس افزود:
پيشاز اين وزارت راه و شهرسازي براي جلوگيري از هرجومرج مالكيت
مسكن مهر و ساماندهي واحدهاي مشكلدار ،اين امكان را ايجاد كرده
بود كه دارندگان امتياز مسكن مهر ،امتياز خود را در سامانه مسكن مهر
به نام يك متقاضي واجد شرايط ديگر منتقل كنند كه در اين صورت فرم
جيم آنها سبز و فرم جيم شخص خريدار قرمز ميشد اما در مورد مسكن
ملي ماجرا بهكلي متفاوت است و الاقل تا قبل از اتمام پروژه ،امكاني براي
تغيير مالكيت وجود ندارد.
فروش امتياز با تعهد محضري

اغلب آگهيهاي مســكن ملي ،با قيمتي در حــدود  25تا 35ميليون
تومان آگهي شدهاند و فروشنده در آگهي ذكر كرده كه امتياز خود را با
تعهد محضري به خريدار منتقل ميكند .يكي از صاحبان اين آگهيها
به همشــهري ميگويد :پيامك دعوت به واريز وديعه نخست مسكن
ملي براي او ارسال شده و پس از فروش حواله ،خريدار بايد اين وجه را
بهحساب بانك مسكن واريز كند؛ اما همچنان امتياز مسكن ملي به نام
شخص فروشنده باقي خواهد ماند و او با حضور در دفتر اسناد رسمي
متعهد ميشود آن امتياز را پس از تحويل واحد به خريدار تسليم كند.
بر اين اساس با توجه به اينكه متقاضيان مسكن ملي بايد در مرحله اول
۳۰درصد كل بهاي تمامشده را پرداخت كنند ،خريدار حواله مسكن
ملي بايد عالوه بــر وجهي كه بهعنوان خريد امتيــاز به صاحبامتياز
پرداخت ميكند ،رقمي در حدود  30تا 40ميليون تومان نيز بهعنوان
آورده متقاضي بهحساب بانك مسكن واريز كند .نكته قابلتأمل اينكه
اين فروشنده حواله مسكن ملي به همشــهري ميگويد :بهجز تعهد
محضري ،هيچ تضمين ديگري به خريدار نميدهد؛ اين در حالي است
كه ارزش تمامشده يك آپارتمان 100متري مسكن ملي مثال در پرديس
تهران ميتواند با احتساب تسهيالت بانكي و آورده متقاضي به حدود
300ميليون تومان برسد و احتمال اينكه صاحبامتيازي كه يك سال
قبل امتياز خود را مثال 30ميليون تومان فروخته است ،بهراحتي راضي
به انتقال سند مسكن ملي نشود وجود دارد .عالوه بر اين ،سند رسمي
مسكن ملي نيز احتماال تا چند سال بعد از تحويل واحدها تسليم مالكان
نخواهد شد و همين مسئله نيز به چالشي جدي براي معاملهكنندگان
امتياز مسكن ملي تبديل خواهد شد .يكي از كساني كه فروش حواله
مســكن در شــهر پرديس تهران را به قيمت 30ميليون تومان آگهي
كرده ،در گفتوگو با همشهري ،دليل فروش امتياز خود را ناتواني در
تأمين آورده 40ميليون توماني ذكر ميكند و ميگويد :در زمان ثبتنام
ك جور ديگر بود و كرونا هم كسبوكار
مسكن ملي ،شرايط اقتصادي ي 
را اينطور زمينگير نكرده بود؛ اما حاال ،در شرايطي پيامك واريز آورده
40ميليوني براي مسكن ملي ارسال شده كه هيچ پساندازي در بساط
نمانده و ناگزير بايد قيد ثبتنام را زد .جالب اينجاست كه او اصال قصدي
براي فروش حواله خود نداشته و بعد از داغ شدن ماجراي فروش حوالهها
آگهي خود را منتشر كرده و البته هيچ خريداري هم پايكار نيامده است.
او ميگويد :غم نان باعث شده قيد خانهدار شدن با مسكن ملي را نيز بزند
و عجالتا به فكر گذران امروز خود باشد.

حواستان به كالهبرداران باشد

گرچه با حذف گسترده آگهيهاي فروش حواله مسكن ملي ،امكان بررسي
همه ابعاد ماجرا وجود ندارد؛ اما رشد قارچ گونه اين آگهيها در روزهاي
اخير فرضيه جوالن كالهبرداران در اين حوزه را نيز بســيار تقويت كرده
است .در اين اتفاق كه بارها در مورد فروش حوالههاي غيرقابل صلح خودرو
نيز تكرار شده ،فروشنده كالهبردار به هر مبلغي كه بتواند خريدار را به دام
مياندازد و گاهي در ازاي واريز چند صدهزار تومان از سوي خريدار ،وعده
ميدهد كه مورد معامله را براي او كنار بگذارد اما بعدازآن غيب ميشود .در
مورد حوالههاي مسكن ملي نيز ،اين امكان كه كالهبرداران وارد عمل شوند
و خريداران از همهجا بيخبر را بــه دام بيندازند وجود دارد .جداي از اين
موضوع ،حتي خريد واقعي حواله مسكن ملي نيز يك بستر مساعد براي
كالهبرداري مهيا ميكند چراكه اين حوالهها سند رسمي ندارند و همزمان
ميتوان آنها را به چندين نفر فروخت .يكي از مشاوران امالك به همشهري
ميگويد :همانطور كه خريدوفروش خانه قولنامهاي از افراد غريبه مانند قمار
است ،خريد حواله مسكن ملي نيز يك خطاي معامالتي است .

اقتصاد
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قيمتهاي الكچري
براي شكالت صبحانه

قيمت بعضي انواع شكالت صبحانه در سوپرماركتهاي تهران
قيمت -تومان
مشخصات
نام كاال
33.000
شكالت تلخ 200 -گرمي
فرمند
26.900
كاكائويي185 -گرمي
پوپر
17.640
كاكائو فندقي324 -گرمي
شونيز
14.000
دورنگ فندقي شيري100 -گرمي
فرمند
30.000
كاكائو فندقي250 -گرم
گرجي
18.500
كنجد كاكائويي 220 -گرمي
دكتر بادام
34.900
فندقي شيري 300-گرمي
سوربن كاله
22.000
كاكائو فندقي 170 -گرمي
كوپا
110.000
350گرمي
نوتال
35.000
كاكائو كنجدي 330-گرمي
فرمند

سكوت مطلق در بازار طال و سكه
قيمت طال و سكه ديروز(دوشنبه) اندكي افزايش
سكهوطال
يافت اما اين افزايش در حــدي نبود كه بتوان
مسير جديدي را براي بازار پيشبيني كرد.
بهگزارش همشهري ،بعد از افزايش اندك قيمت
دالر تا پيش از ظهر ديروز ،قيمت طال و سكه نيز به تبعيت از آن كمي
باال رفت و سكه طرح جديد كه يكشــنبه به 12ميليون رسيده بود،
دوباره تا 12ميليون و 400هزار تومان افزايش يافت اما با افت دالر به
كانال 25هزار توماني ،شيب صعودي سكه و طال هم دوباره نزولي و پس
از اندك كاهشي متوقف شد .بهنظر ميرسد بازار طال و سكه به نوسانات
اندك خو گرفته و با نيمنگاهي به نــرخ دالر ،تا حد زيادي از تغييرات
هيجاني پرهيز ميكند .براساس اطالعات سايت اتحاديه طال و جواهر
تهران تا ساعت 16دوشــنبه 26آبان ،قيمت هر گرم طالي 18عيار
يك ميليون و 168هزار تومان ثبت شــد كه 14هزار تومان نســبت
به روز يكشنبه افزايش داشــت .قيمت هر قطعه سكه طرح جديد با
250هزار تومان افزايش به 12ميليون و 350هزار تومان رسيد و قيمت
سكه طرح قديم بدون تغيير در 11ميليون و 800هزار تومان تثبيت
شد .ديروز نيمسكه نيز تغيير قيمتي نسبت به روز يكشنبه نداشت و
6ميليون و 600هزار تومان معامله شد .ربع سكه 50هزار تومان ارزان
شد و به 4ميليون و 500هزار تومان رسيد و قيمت هرقطعه سكه گرمي
نيز بدون تغيير2 ،ميليون و 600هزار تومان به ثبت رسيد.
قيمت طال در بازار آزاد تا ساعت 16ديروز
قيمت(تومان)
نوع دارايي
1.170.409
طالي 18عيار(گرم)
12.350.000
سكه طرح جديد
11.800.000
سكه طرح قديم
6.600.000
نيم سكه
4.500.000
ربع سكه
2.600.000
سكه يك گرمي

بازار متشكل ارز ايران
مرجع معامالت نقدي ارزي ميشود

بحران قطعهسازان؛ تعطيلي 200واحد
كوچك قطعهسازي

دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو در پاسخ به همشهري :وضعيت
ي كوچك فعال در سال گذشته ،امسال
قطعهسازان اسفبار است .از 900واحد قطعهساز 
200واحد تعطيل و واحدهاي بزرگ نيز با كاهش شديد ظرفيت توليد مواجه شدهاند

مدير ارتباطات بازار متشكل ارز ايران ،در گفتوگو با همشهري ،جزئيات بيشتري از نحوه معامالت در اين بازار ارائه كرد

اعــام عمومي قيمتهــاي بازار
گفتوگو
ل ارز ايران از روز دوشنبه آغاز
متشك 
شد و قرار اســت تابلوي نرخهاي
معامالتي اين بازار هم مثل تابلوي
معامالت بورس در چند روز آينده در سايت رسمي بازار
متشكل ارزي نمايش داده شود .سياستگذاران اميدوارند
با آغاز بهكار بازار متشكل ارزي ،اين بازار به مرجع قيمتگذاري معامالت
نقدي(اسكناس) ارز تبديل شود ،به همين دليل انتشار عمومي قيمتهاي
اين بازار از اهميت زيادي برخوردار است .برآورد ميشود با گستردهتر
شدن فعاليت بازار متشكل ارزي ،نقش بازيگران عمده ارز بيشتر و هويت
اين بازيگران در قالب اين بازار ساماندهي شود .در همين رابطه مهدي
گوهررستمي ،مدير ارتباطات بازار متشكل ارز ايران به برخي سؤاالت
رايج در مورد نحوه فعاليت اين بازار پاسخ داده است.
از روز دوشنبه اعالم عمومي قيمتها در
بازار متشكل ارز آغاز شد .هدف از اين كار چه بود و
شيوه اعالم قيمتها چگونه است؟

با انتشار عمومي نرخهاي معامالتي اين بازار ،از اين پس
نرخهاي رسمي بازار متشكل ارز ايران بهعنوان نرخهاي
واقعي كه براساس مكانيسم بازار و عرضه و تقاضاست
مبنا و معيــاري براي معامالت نقدي (اســكناس) ارز
خواهد بــود .طبق برنامهريزيهاي انجامشــده از روز
دوشنبه ۲۶آبان ،نرخهاي معامالتي اين بازار در كانال
رسمي تلگرام اين بازار به آدرس  iceiranو اينستاگرام
بازار به آدرس  icemarket.irدر اختيار عموم مردم و
فعاالن حوزه ارز قرار گرفت .همچنين از چند روز آينده
تابلوي نرخهاي اين بازار در ســايت رسمي اين بازار به
آدرس  www.ice.irنمايش داده خواهد شد و همانطور
كه گفتم اين قيمتها مبنا و معيــاري براي معامالت
نقدي (اسكناس) ارز قرار خواهد گرفت.
معامالت در بازار متشكل ارزي چگونه
انجام ميشود و تفاوت آن با ساير بازارها چيست؟

در بازار متشكل ارز ايران ،معامالت نقدي اسكناس ارز

عكس :همشهري /منا عادل

شكالت صبحانه امروزه به يكي از خوراكيهاي
سوپرماركت
محبوب خيلي از خانوادهها مخصوصا بچهدارها
تبديل شــده و فراواني رو به رشــد برندهاي
توليدكننده اين محصول نشــان ميدهد روي
فروش آن ميتوان حساب ويژهاي باز كرد ،البته اگر گراني بگذارد .به
گزارش همشهري ،از ابتداي امســال افزايش چندبرابري قيمت ،به
قاعدهاي تبديل شده كه استثنايي ندارد و تمام كاالها با درصدهايي
كمتر يا بيشتر از آن تبعيت كردهاند.
لبنيات از مهمترين و تأثيرگذارترين كاالهاي ســبد مصرف خانوار
هم مخصوصا در بخش اقالم غيريارانــهاي ،چندين مرحله گراني را
ازسرگذرانده و بعضي اقالم تقريبا هرماه درصدي از افزايش قيمت را
بهخود ديدهاند ،ازجمله خامههاي شكالتي 100گرمي پاك و ميهن كه
در يكماه اخير 2هزار تومان گران شدهاند و قيمتشان در سوپرماركتها
تا لحظه تنظيم اين گزارش 5هزار تومان است .از لبنيات و خامه كه
بگذريم ساير انواع شكالت و مخصوصاً شكالت صبحانه هم در 6ماه
گذشته بيش از 50درصد و نسبت به سال گذشته بيش از 100درصد
افزايش قيمت داشتهاند .اين افزايش در تمام برندها كمابيش رخ داده
و طبيعتا برندهاي خارجي را هم دربرگرفته است .بهطور مثال از بين
ايرانيها ،قيمت كرم كاكائو فندقي كوپا سال گذشته 14هزار تومان
بود درحاليكه امروز يك شيشه 170گرمي از همين محصول با قيمت
22هزار تومان فروخته ميشود .قيمت يك شيشه 350گرمي شكالت
صبحانه كاكائو كنجدي فرمند تا سال گذشته 25هزار تومان بوده و
همين محصول االن در سوپرماركتها 35هزار تومان فروخته ميشود
البته با 20گرم كاهش وزن .ظاهرا يكي از راههاي مديريت هزينه براي
شركتهاي صنايع غذايي كاستن از وزن محصوالت بهطور نامحسوس
است .با اين ترفند مشتري هم تا خريد امسالش را با شيشه به جا مانده
از سال قبل مقايســه نكند ،متوجه تغيير وزن كاال نميشود .در عين
حال درصد افزايش قيمت كمتر خواهد بود .البته اين تغيير وزن شيشه
همه برندها را شامل ميشود و مختص فرمند نيست .در زمينه شكالت
صبحانه ،قله قيمت در اختيار برند خارجي نوتالست و در ميان ايرانيها
تفاوت نرخ چنداني به چشــم نميخورد .نگاهي به ســوپرماركتها
نشان ميدهد رتبه اول تنوع محصول همچنان در اختيار فرمند است
اما كوپا ،پارميدا ،ســوربن كاله ،لپ لپ و همچنين برند ميندال ،كه
طراحي شيشه و لوگوي آن بهطور 100درصد از نوتال تقليد شده نيز
هركدام سهمي از بازار را در اختيار دارند .ميندال قيمتهاي باالتري
از ساير برندها براي محصوالت عرضه شده تعيين كرده است.بهطور
مثال يك شيشه 330گرمي شكالت كاكائو فندقي اين برند 65هزار
تومان قيمت خورده است.
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بهصورت الكترونيك و آنالين انجام ميشــود .امنيت
باالي بستر معامالتي و سرعت باالي تسويه معامالت
جذابيت اين بازار را براي صرافان افزايش داده اســت؛
بهطوري كــه هماكنون شــمار كارگــزاران اين بازار
به ۳۰۰عضو (شــامل بانكها ،صرافيهــاي بانكي و
غيربانكي) رسيده و تعداد قابل توجهي از صرافيها در
مرحله پيوستن به بازار متشكل ارز ايران هستند.
ارزهايي كه در اين بازار مبادله ميشوند
چه ارزهايي هستند؟

هماكنون 3نماد معامالتي دالر ،يــورو و درهم در بازار
متشكل ارز ايران وجود دارد كه معامالت آنها در بستر
الكترونيك و بهصورت اســكناس (نقــدي) ارز انجام
ميشود.
كارگزاران اين بازار چه كساني هستند؟

بهطور كلي بانكها ،اعم از بانكهاي دولتي و خصوصي
و صرافيها شــامل صرافيهاي بانكــي و غيربانكي،
كارگزاران ايــن بازار را تشــكيل ميدهند .اســامي
كارگزاران اين بازار در سايت بازار متشكل وجود دارد و
فعاالن حوزه ارز در استانهاي مختلف كشور ميتوانند

كارگزاران اين بازار را در اســتان و شهر مورد نظر خود
جستوجو كنند.

معامالت در بازار متشكل ارزي در چه
روزها و ساعتهايي انجام ميشود؟

روزهاي معامالتي بازار ،شنبه تا پنجشنبه است .ساعات
معامالتي اين بازار طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه از
۱۰تا  ۱۵:۳۰و در روز پنجشنبه از ساعت  ۱۰تا ۱۲:۳۰
است.

هدف از راهاندازي بازار متشــكل ارزي
چيست و اين بازار چه سياستي را دنبال ميكند؟

بهطور كلي بازار متشكل ارزي 7هدف اصلي را دنبال
ميكند .اين اهداف عبارتند از :كشف نرخ واقعي ارز بر
اساس مكانيسم عرضه و تقاضا ،كمك به ثبات نرخ ارز
با نهادينهكردن عمليــات بازارگرداني بازيگران اصلي
بازار ارز ،ايجاد بــازاري كارا ،منصفانه و شــفاف براي
ي قيمت ارز ،ايجاد
معامالت ارزي ،كمك به يكسانساز 
سازوكاري امن و قابل اتكا براي تسويه وجوه معامالت
ارزي ،هويتبخشي و ساماندهي بازيگران عمده بازار ارز،
اعتباربخشي و رتبهبندي اعضا و بازيگران عمده بازار ارز.

رشد  1/3درصدي شاخص بورس

چهارمين روز متوالي رشد بازار سهام
ديــروز بــراي
بورس
چهارميــن روز
متوالي شــاخص
كل بورس تهران
رشد كرد و ارزش روزانه معامالت باالي
10هزار ميليارد تومان تثبيت شد ،اين
رشد چشمانداز بازارسرمايه براي صعود
بيشتر در روزهاي آينده را تقويت كرد.
به گزارش همشهري ،آنطور كه آمارها
بهويــژه آمــار معامالت روزانه نشــان
ميدهد وضعيت كلي بازار سهام نسبت
به چندماه گذشــته بهبود پيدا كرده و
اميدواريها را براي تداوم شاخص بيشتر
كرده اســت .مطابق آمارهــاي موجود
جريان ورود نقدينگي به بازار سهام در

4روز كاري گذشته ،مثبت شده و ارزش
روزانه معامالت هم با رشد چشمگيري
مواجه شده اســت .از 20مرداد كه روند
نزولي بازار سهام آغاز شــده بود روزانه
ميلياردها تومان نقدينگي از بازار خارج
ميشد اما اكنون كه 4روز از روند صعودي
بازار سپري شده چند صد ميليارد تومان
نقدينگي تازه وارد بازار سهام شده است
ضمن اينكه ارزش روزانه معامالت هم
كه يكي از مهمتريــن نماگرهاي بازار
سهام است با رشــد محسوسي مواجه
شده است.
اين روند در مبادالت ديــروز هم ادامه
يافت و شــاخص كل بــورس تهران با
16هــزارو 400واحد افزايــش معادل

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز
مقدار تغيير درصدتغيير
مقدار
نماگر
1.30
16393 1273749
شاخص كل بورس-واحد
-24.37
-4157
12901
ارزش معامالت -ميليارد تومان
1.14
67
5936
ارزش بازار -هزار ميليارد تومان

نزول اندك قيمت دالر
قيمت هر دالر آمريكا در مبادالت
بازار ارز
روز گذشــته اندكي نزول كرد و به
محــدوده 26هــزارو 400تومان
رســيد .به گــزارش همشــهري،
تحتتأثير افزايش عرضه ارز در بازار ،قيمت هر دالر آمريكا
در يك هفته گذشته وارد يك كانال نزولي شده و اين روند
نزولي در مبادالت ديروز هم ادامه يافت .بهطوري كه ديروز
قيمت هر دالر آمريكا با اندكي نزول در محدوده 26هزارو
400تومان تثبيت شــد و صرافي ملي هم قيمت هر دالر
آمريكا را با 100تومان كاهش 25هزارو 900تومان تعيين

1.3درصــد افزايش يافــت .نكته حائز
اهميت در مبادالت ديروز مبادله نزديك
به 13هزار ميليارد تومان اوراق بهادار بود
كه نشان ميدهد ارزش روزانه معامالت
از چهارشــنبه هفته قبل تاكنون باالي
10هزار ميليارد تومان تثبيت شده است.
در طول 3مــاه گذشــته ارزش روزانه
معامالت به كمترين حد خود رســيده
بود و بهطــور ميانگين روزانــه 6هزار
ميليارد تومــان اوراق بهادار در بورس و
فرابورس دادوســتد ميشد .تحتتأثير
رشد شــاخص در مبادالت ديروز بيش
از 67هزار ميليارد تومان به ارزش بازار
سهام اضافه شد و جمع كل ارزش سهام
شركتهاي حاضر در بورس و فرابورس
بار ديگر به مــرز 6000هــزار ميليارد
تومان رســيد .محمدابراهيم سماوي
يك كارشناس بازار سرمايه درباره اينكه
آيا روند صعودي بازار سهام ادامه خواهد
داشت يا خير گفت:بازار سرمايه از منظر
عوامل بنيادي چشــمانداز مثبتي دارد

كرد .انتظار براي افزايش صــادرات در ماههاي باقيمانده
سال ،اميدواري براي گشايشهاي سياسي و افزايش عرضه
ارزتوسط بازارســاز ارزي ازجمله داليل نزول قيمت دالر
ظرف روزهاي گذشــته بوده اســت .ضمن اينكه بهنظر
ميرسد اثر رواني انتخابات آمريكا نيز تأثير زيادي بر بازار
داشته و انتظارات براي رشد قيمت ارز را از بين برده است.
با اين حال ،كارشناسان بر اين باورند كه چنانچه درآمدهاي
ارزي ايران در ســطوح فعلي باقي بماند ،اين احتمال كه
دوباره شيب قيمت دالر صعودي شود ،وجود دارد؛ چراكه
ميزان منابع و مصارف ارزي كشــور يكســان نيســت و
هماكنون ميزان ارز مورد نياز كشور 15ميليارد دالر بيشتر
از ميزان درآمدهاي ارزي است كه همين موضوع ميتواند
فشار تقاضا را بر بازار ارز افزايش دهد.

اما عمده سرمايهگذاران منتظر تثبيت
شاخص و همچنين تعادل بيشتر بازار
هستند تا با خيالي آسودهتر به سهمهاي
ارزنده ورود كنند.
او افزود :براي تثبيت شاخص و در ادامه
متعادل شــدن بازار عامل نقدشوندگي
و همچنين اعتمادســازي از مهمترين
عوامل هســتند .در مورد نقدشوندگي
وجود الــزام ركــن بازارگــردان براي
شركتها كمك بســيار بزرگي خواهد
كرد كه در آينده نتايج آن را خواهيم ديد
و در مورد اعتمادسازي ،اتخاذ تصميمات
مناسب بيشتر و همچنين وحدت كالم
و عمل مسئوالن مربوطه ميتواند مؤثر
واقع شود .مجيد عبدالحميدي هم درباره
چشمانداز بازار سهام به بورسنيوز گفت:
وضعيت فعلي بورس قابل مقايســه با
سال ۱۳۹۲نيســت و با توجه به رشد
قيمتهــاي جهاني ،شــاخصكل هم
ناگزير به صعود است .با توجه به وضعيت
قيمت ارز و قيمتهاي جهاني ،سهامهاي
صادراتمحور يا سهام شركتهايي كه
قيمت محصوالت آنها به دالر بســتگي
دارد ،با توجه به ريزشهاي اخير شرايط
بسيار خوبي خواهند داشت.

قيمت ارزدرصرافيهاي مجاز تا ساعت17ديروز
قيمتهابهريال
مقدار درصد
قيمت
نوع ارز
تغيير تغيير
-0.39 1.010 259.020
دالر
-0.63 1.920 306.020
يورو
پوند انگليس -0.12 400 345.500
0
0
درهم امارات 71.490
-1.19 400 33.600
لير تركيه
فرانك سوئيس -0.14 400 289.500
-0.25 100 39.700
يوان چين
-0.25 500 200.050
دالر كانادا
دالر استراليا -0.26 500 192.200
دالر نيوزيلند -0.22 400 184.400
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مشــكالت تخصيــص ارز،
صنعت
افزايش قيمت و تنگناهاي
خريد مواداوليه توليد داخل
و وارداتي و مطالبات معوق
قطعهسازان از خودروسازان موجب تشديد بحران
ي كشور و تعطيلي حدود
حاكم بر صنايع قطعهساز 
200واحد قطعهســازي كوچك از سال گذشته
تاكنون شده است.
بهگزارش همشــهري ،نشســت اعضاي انجمن
سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو به محلي
براي انتقاد از سياستهاي دولت و وزارت صنعت در
زمينه تخصيص ارز ،تامين مواداوليه و قيمتگذاري
دستوري خودرو تبديل شــد؛ جايي كه دبير اين
انجمندر گفت وگو با همشهري ،وضعيت صنايع
ي كشور را اسفبار و بحراني توصيف كرد
قطعهساز 
و گفت :از 900واحد قطعهسازي فعال كوچك در
ي
سال گذشته ،امسال تاكنون 200واحد قطعهساز 
كوچك تعطيل شده ،حدود700واحد كوچك فعال
يا نيمهفعال بــوده و واحدهاي بزرگ نيز با كاهش
شديد ظرفيت توليد و تعديل نيرو مواجه هستند.
مازيار بيگلو در پاسخ به پرسش ديگر همشهري در
زمينه دپوي مواداوليه و قطعات وارداتي خودرو در
گمركات كشــور ،افزود :تا مردادماه امسال حجم
مواداوليه و قطعات دپوشــده خودرو در گمركات
و بنادر كشــور به 400ميليون دالر ميرسيد كه
بهتدريج اين ميزان بــه 300ميليون دالر كاهش
يافــت و اميدواريم بــا تصميمات اخيــر دولت و
آزادسازي واردات اين اقالم بدون انتقال ارز ،حجم
مواداوليه و قطعات مانده در گمركات كشوركاهش
يافته و تا پايان امسال به كمترين ميزان برسد.
از مطالبات معوق تا واردات خودرو

دبير انجمن ســازندگان قطعات و مجموعههاي
خودرو با اشــاره به اينكه قيمتگذاري دستوري
خودرو موجــب افزايش زيان انباشــته ســاالنه
خودروسازان شــده اســت ،گفت :اين زياندهي
موجب افزايش حجم مطالبات معوق قطعهسازان
از خودروســازان شــده كه رقم اين مطالبات به
بيش از 30هزار ميليارد رســيده و اكنون بيش از
10هزار ميليارد تومان از اين مطالبات سررســيد
شده اســت .مازيار بيگلو در پاســخ به همشهري
مبني بر امكان صــادرات قطعات و خودرو با توجه
به تقاضاي انباشــته بازار و موانع صادراتي موجود
و واردات خودروهاي خارجــي با ارز حاصل از اين
صادرات ،افزود :هماكنون تقاضاي انباشته در بازار
خودرو وجود ندارد ،اما شاهد تقاضاي كاذب در بازار
هستيم .اين در حالي است كه براساس مطالعات
انجامشده در ســال 97و با قيمتهاي آن زمان،
نياز بازار كشــور بهخودرو يكميليونو۱۰۰هزار
دستگاه بوده كه طي 2سال اخير با اصالح و افزايش
قيمتها ،اين نيــاز بازار به كمتــر از يك ميليون
دستگاه رســيده و شــرايط فعلي توليد ،نياز بازار
داخلي را پاســخ ميدهد و در صنعت قطعهسازي
نيز ظرفيت توليد قطعات مورد نياز براي 3ميليون
دستگاه خودرو وجود دارد.
عرضه خودرو به شيوه شبيه بورس

دبير انجمن ســازندگان قطعات و مجموعههاي
خودرو از تصويب كليات طرح ســاماندهي بازار و
صنعت خودرو در مجلس خبــر داد و گفت :طي
چندماه گذشته بهدليل تغييرات پيدرپي مديريتي
در وزارت صمت ،اين وزارتخانه براي ســاماندهي
توليد و عرضه خودرو به اندازهاي منفعل عمل كرد
كه مجلس طرح ساماندهي را يكطرفه به تصويب
رساند .بيگل و افزود :براســاس اين طرح مقرر شده
تا واردات خودرو با ارز حاصــل از صادرات قطعه و
خودروهاي توليد داخل انجام شــود .اما در زمينه
نحوه عرضه خودرو و ضرورت فــروش خودرو در
بورس كاال مشكالتي وجود داشت كه اصالح شده
است .او تأكيد كرد :قرار نيست تا خودرو مانند ساير
محصوالت در بورس كاال عرضه شود ،بلكه درنظر
است تا سامانهاي (سايت) با نظارت دستگاههاي
ذيربط و نهادهاي نظارتي راهاندازي و قيمت خودرو
در اين سامانه با چانهزني و بهصورت رقابتي كشف
شــود .به گفته بيگلو ،در ابتداي اجراي اين طرح
حدود 45درصد خودروهاي توليد داخل از طريق
شركتهاي خودروســازي قيمتگذاري و عرضه

خواهد شــد و 55درصد اين خودروها نيز با شيوه
مذكور و به شكل رقابتي به فروش ميرسد اما اين
احتمال وجود دارد كه در ادامه با توجه به شرايط
توليد و عرضه و بازار خودرو ،خودروهاي توليدي در
سامانه مذكور يا از طريق شركتهاي خودروسازي
قيمتگذاري و عرضه شود.
ارزانكردن خودرو بهجاي عذرخواهي

دبير انجمن ســازندگان قطعات و مجموعههاي
خودرو بــا انتقاد از شــعارهاي عوامفريبانه برخي
مسئوالن ،گفت :وزير صنعت از يكسو از كيفيت
خودرو گاليه و از ســوي ديگر آزادســازي قيمت
فوالد و موضوع واردات خــودرو را مطرح ميكند،
اما اين عذرخواهي بهدرد مردم نميخورد و بهجاي
عذرخواهي بايد مشكل مشترياني كه بهدليل گراني
و كاهش عرضه خودرو در صف خريد هستند را با
تامين ارزانقيمت مواداوليــه و ارزاني خودو ،حل
كنيد .بيگلو با تأكيد بر اينكه حتي كيفيت خودرو
نيز با عذرخواهــي آقاي وزير افزايــش نمييابد،
افزود :براي بهبود كيفيت بايد هزينه تمامشــده
توليد خودرو را بــا تامين مواداوليــهاي كه همه
توليدكنندگان آن دولتي هستند ،كاهش دهيد.
اما در حالي خــودرو متهم به مافيا ميشــود كه
مافياي فوالد ديده نميشود اما فعاالن اين حوزه
با تحت فشــار قرار دادن وزير نسبت به آزادسازي
قيمتها اقدام كردند .اين در حالي است كه امكان
كاهش ۳۰درصد قيمت خــودرو با كنترل قيمت
مواداوليه وجود دارد اما دولت حاضر به از دســت
دادن سود خود نيســت .او با بيان اينكه متأسفانه
فروش مواداوليه مورد نياز قطعهســازان توســط
شركتهاي دولتي به منبع درآمد دولت تبديل شده
اســت ،افزود :بهدليل اين درآمدزايي ،دولت اصال
نگران افزايش قيمت تمامشده قطعات و در نهايت
خودرو نيست و مواداوليه مورد نياز قطعهسازان هر
روز با قيمت باالتر عرضه ميشود .بيگلو با انتقاد از
رويكرد عليرضا رزمحسيني ،وزير صنعت در مورد
واردات خودرو ،افزود :وقتي شــما قادر به تامين
2ميليارددالر ارز مورد نيــاز توليد قطعات خودرو
نبودهايد ،چطور ميخواهيد ارز الزم براي واردات
خودرو را تامين كنيد؟ اين ديدگاهها در سال جهش
توليد در شرايطي مطرح ميشود كه تجربه نشان
داده دولت هرزماني كه منابع مالي الزم را در اختيار
داشته ،واردات خودرو را آزاد كرده است.
ضرورت تعديل قراردادهاي قطعهسازان

يك عضو هيأت مديره و رئيس كميته ارزي انجمن
سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو با اشاره
به تأثير منفي بيشــتر گراني مواداوليه وابسته به
ارز نسبت به رشــد نرخ ارز بر صنايع قطعهسازي
كشــور ،گفت :امروز نرخ ارز نيمايي به نرخ بازاري
نزديك شــده ،هرچند بانك مركزي تا اندازهاي با
گزينه بدون انتقال ارز بــراي ترخيص مواداوليه
و تجهيزات باقيمانــده در گمركات موافقت كرده
است .شاپور سامعي از اعتبار ۶ماهه ثبت سفارش
كاالها و در مقابــل مدت زمــان يكماهه پس از
تخصيص ارز براي ترخيــص كاال از گمركات خبر
داد و افزود :پيشــنهاد ميكنيم اين مدت زمان به
2ماه افزايش يابد تا توليدكنندگان با منقضيشدن
تخصيص ارز مواجه نشوند .همچنين خودروسازان
هنوز قراردادهاي مربوط به 3ماه پاياني پارســال
و ۶ماهه امسال قطعهســازان را تعديل نكردهاند و
ازجمله قيمت دالر در قراردادهاي يادشده ۱۱هزار
تومان و نرخ مس ،فوالد ،آلومينيوم و ساير مواداوليه
به قيمتهاي دي و بهمن سال ۹۸است .او تأكيد
كرد:اين در حالي است كه زماني مطالبات خود را
از خودروســازان دريافت ميكنيم كه با توجه به
تورم ،بين  ۲۰تا ۴۰درصد از ارزش پول از دســت
رفته و اين مسائل سبب شده تا قطعهسازان كوچك
از دور خارج و قطعهسازان بزرگ هر روز ضعيفتر
شــوند و قادر به اجراي برنامههاي بهبود كيفيت،
تحقيق و توسعه و ...نباشــند .سامعي همچنين با
انتقاد از عملكرد برخي بانكهاي خصوصي براي
پرداخت تســهيالت به قطعهســازان ،گفت :اين
بانكها در اعطاي تسهيالت۲۰ ،درصد وام را همان
ابتدا مســدود و ۱۸درصد بهره دريافــت و به اين
ترتيب ،عمال قطعهســازان ۶۲درصد تسهيالت را
دريافت ميكنند.
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تعطيليهاي ورزشي استارت خورد

نكته بازي
تب تند زود عرق ميكند

واليباليها با هشدار ليگشان را تعطيل كردند اما فوتباليها كماكان به برگزاري بازيها اصرار دارند
ليگ برتر واليبال براي 2هفته تعطيل شد تا شــايعه تعطيلي تمامي مسابقات ورزشي از اول
آذرماه جديتر از قبل دنبال شود .براساس اخبار منتشرشده ،ستاد مقابله با كرونا در ورزش
روز گذشته تشكيل جلسه داد؛ جلســهاي كه در آن اعضا رأي به تعطيلي دوهفتهاي تمامي
مسابقات دادند و حاال منتظرند اين رأي مورد تأييد ستاد ملي مبارزه با كرونا قرار بگيرد .جالب
اينكه شهرام عظيمي ،رئيس سازمان ليگ واليبال ميگويد فدراسيون از دستورالعمل ستاد
ملي مقابله با كرونا در ورزش و فدراسيون پزشكي ورزشي پيروي و ليگ را تعطيل كرده است.
عظيمي در اين خصوص بيشتر توضيح ميدهد« :نامهاي از ستاد مقابله با كرونا به فدراسيون
آمد مبني بر اينكه فعاليتهاي ورزشي در 2هفته آينده تعطيل است .به اين ترتيب هفتههاي
يازدهم ،دوازدهم و سيزدهم ليگ واليبال كه قرار بود از پنجم تا دهم آذر بهصورت متمركز در
تهران برگزار شود ،لغو شد».
محمد اسدمسجدي ،سرپرست فدراسيون پزشكي ورزشي مدعي است تا اين لحظه فقط
به فدراسيونها هشدار داده شده است .او در اين خصوص گفته است« :به همه فدراسيونهاي

ورزشي هشدار دادهايم كه اگر تعطيلي دوهفتهاي از شنبه هفته آينده آغاز شد ،هيچ رويدادي
برگزار نشود .اگر اين تعطيلي مكتوب به ستاد مقابله با گسترش كرونا در ورزش ،اعالم و ابالغ
شــود تصميمات جديدي گرفته ميشــود و در مورد برگزاري يا تعطيلي ليگهاي ورزشي
اطالعرســاني ميكنيم .در رابطه با ليگهايي هم كه در حال برگزاري هستند تا پايان هفته
جاري مشكلي وجود ندارد».
ديروز فريده شجاعي ،نايبرئيس فدراسيون بســكتبال برخالف عظيمي گفت كه هنوز
مصوبهاي در مورد تعطيلي ليگ بسكتبال به فدراسيون اعالم نشده و ليگ بسكتبال زنان طبق
برنامه قبلي برگزار ميشود .فدراسيون فوتبال هم هنوز تكليف ليگ برتر و ساير مسابقاتش
را مشخص نكرده و معلوم نيســت هنوز نامهاي به اين فدراسيون فرستاده شده يا خير .البته
سازمان ليگ به برگزاري بازيهاي ليگ برتر و ليگ يك اصرار دارد و حتي اسامي داوران هفته
پيشرو را هم اعالم كرده است .اينطور كه گفته ميشود برخي از مديران تيمهاي ليگ برتري
براي پيگيري تعطيلي احتمالي در روزهاي اخير تماسهاي زيادي با مديران ســازمان ليگ

سراب اروپا

هميشه هم لژيونر شدن در سن پايين
ضامن موفقيت نيست

بهروز رســاييل| اخيرا يك خبرگزاري مقايسه درستي انجام داده بود بين مهدي
قائدي واللهيار صيادمنش؛ دو اســتعداد جوان كه مسير هر دو به استقالل
خورد ،يكي در اين تيم ماند و ديگري با سوداي پيشرفت لژيونر شد .امروز
مهدي قائدي از اركان اساسي استقالل است و اخيرا نخستين گل ملياش را
هم زد ،امااللهيار از فنرباغچه به  2تيم قرض داده شده ،بين  2گل آخرش يك
سال فاصله افتاد و بدون تعارف خيلي هم روشن نيست كه در تيم فعلياش
زوريا لوهانســك اوكراين چه آيندهاي خواهد داشت .در فوتبال ايران باور
غالب اين است كه اگر اســتعداد خوبي داري ،بالفاصله بايد راهي يك تيم
اروپايي شوي .اين شتاب چنان است كه گاهي فراموش ميشود تيم و كشور
مقصد هم بايد ويژگيهاي الزم براي رشد بازيكن را داشته باشد .در نتيجه
در اين سالها انبوهي از ترانسفرهاي شكســتخوره در سنين پايين در
فوتبال ايران داشتهايم؛ بازيكناني كه شايد اگر در ليگ خودمان ميماندند،
وضعيتشان بهتر بود.

يونس دلفي
از او بهعنوان جوانترين لژيونر تاريخ فوتبال ايران ياد ميشــود؛
بازيكني كه در استقالل خوزستان چهره شد و به شارلروا پيوست،
اما در اين تيم فرصت چنداني براي بازي پيدا نكرد .دلفي هماكنون
به تيم گوريتسا در كرواسي قرض داده شده و از او بهعنوان گزينه
احتمالي پرسپوليس براي جذب در خط حمله ياد ميشود .براي
اينكه فوتبال اروپا به دلفي كمك كند هنوز دير نشده ،اما به هر حال
فعال كه شرايط برايش خوب پيش نرفته است.
رضا شكاري
وقتي در لبــاس ذوبآهن به پرســپوليس گل زد ،برايش جوك
ساختند كه از مدرسه فرار كرده است .او باشگاهي كه در آن رشد
كرده بود را با آژانكشي رها كرد تا راهي روبينکازان روسيه شود.
با اين همه آنجا چنــدان موفق نبود ،به تراكتور پيوســت و حاال
هم درصدد فســخ يكطرفه قراردادش با اين تيم است .حضور در
اروپا براي شــكاري چيزي جز يك پرونده حقوقي و خراب شدن
سابقهاش در فوتبال ايران نداشت.
رضا كرمالچعب
در نفت مسجدسليمان درخشيد و اسم او مخصوصا بهخاطر گل
دقيقه نودش به پرسپوليس ســر زبانها افتاد .در آن زمان گفته
ميشد اسپورتينگ ليسبون خواهان جذب اين بازيكن است ،اما او
سر از تيم «دسپورتيوو مارفا» در دسته دوم ليگ پرتغال در آورد و
يك سال از عمرش را آنجا تلف كرد .كرمالچعب براي اينكه تحت
هر شرايطي لژيونر شود ،حتي  7ماه بدون تيم ماند ،اما حضور در
پرتغال برايش سودي نداشت .او به ايران برگشت و با پرسپوليس

قرارداد بســت ،اما كار برايش در نيامد و آخرين خبري كه از اين
بازيكن وجود دارد مربوط به حضورش در ملوان است.
افشين اسماعيلزاده
بعيد است كه حتي خود پرسپوليســيها هم به ياد بياورند زماني
چنين بازيكني داشتند .او فوتبالش را از داماش گيالن شروع كرد
و در 21ســالگي به بيرامار پرتغال ترانسفر شد ،اما حضور در اروپا
براي اين بازيكن هم معجزه نكرد .اسماعيلزاده در ليگ چهاردهم،
زماني كه علي دايي سرمربي پرسپوليس بود چند بازي براي اين
تيم انجام داد ،اما خيلي ديده نشــد .مس كرمان ،گيتيپســند،
سومقاييت آذربايجان و استقالل جنوب تهران انتخابهاي بعدي
اسماعيلزاده بودند و امروز در 28سالگي خبري از او نيست.
ديگران
امروز ميتوان گفت اگراللهيار صيادمنش در اســتقالل مانده بود
وضعيت بهتري داشت .غيراز او و آنهايي كه اسم برديم شايد بشود
به سعيد عزتاللهي هم اشاره كرد كه هدفش فقط حضور در اروپا
به هر قيمتي است ،اما واقعا اين مسئله به او كمك نكرده .عليرضا
حقيقي هم روي نيمكت همه تيمهاي متوسط در كشورهاي درجه
دوي اروپايي نشست و به ليگ ايران برگشــت .همينطور فرشاد
احمدزاده در عجيبترين انتخاب تاريخ فوتبال جهان ،پرسپوليس
را پشت پنجرههاي بســته رها كرد و به يك تيم «له» در لهستان
پيوســت؛ انتخابي كه جايگاه داخلي او را هم خراب كرد .مسلما
فوتبال اروپا  10برابر پيشــرفتهتر از ماست و به خيلي از بازيكنان
كمك ميكند ،اما براي برخي هم چيزي بيش از «سراب» نيست.
آنچه اهميت دارد انتخاب آگاهانه و واقعگرايانه است.

دايي راضي است ،خياباني ناراضي

جواد خياباني در جريان بازي فرانســه و پرتغــال در جملهاي
فراموشنشدني گفته بود« :االن كل فرانسويها دارند بهخاطر
ما و علي دايي بازي ميكنند تا مبادا كريس ركورد او را بزند».
بعد از اين جمله كه تاريخ گزارشگري را به  2بخش قبل و بعد از
خودش تقسيم كرد ،علي دايي با يك رسانه ايتاليايي مصاحبه
كرده و گفته « :افتخار ميكنم بازيكني در كالس رونالدو ركورد
مرا بشكند .اگر اين اتفاق رخ بدهد ،خودم نخستين نفر براي او
پيام تبريك ميفرســتم ».در مجموع بهنظر ميرسد آنقدر كه
ديگران از شكسته شدن ركورد دايي ناراحت هستند ،خودش
مشــكلي با اين مســئله ندارد .طبيعتا ركوردها مال شكستن
هستند و چه بسا اگر رونالدو در اين مسير قرار نميگرفت ،در دنيا
كسي اصال ياد دايي نميافتاد .با اين همه ما از تالش مشفقانه
فرانسويها براي حفظ اين ركورد قدرداني ميكنيم!
پول آب و غذا هم نداري؟

سجاد آقايي ،مهاجم استقالل مصاحبه كرده و گفته« :نه جاي
خواب دارم ،نه كرايه ماشــين و نــه پول غذا ».بارهــا در مورد
رفتارهاي ناعادالنه مديران باشگاهها با بازيكنان جوان صحبت
شده است كه اين مورد هم در همان طبقه جا ميگيرد و قابل نقد
است .با اين حال اينكه بازيكني مثل آقايي  2سال بعد از حضور
در استقالل و البته يك نيمفصل حضور قرضي در ذوبآهن حتي
پول غذا هم نداشته باشد ،غيراز ضعف باشگاه نشاندهنده اشكال
خود بازيكن هم هست .اگر فرض كنيم قرارداد آقايي با استقالل
فقط سالي  100ميليون تومان بوده ،اين يعني بيش از  8ميليون
تومان د ر ماه كــه حداقل دو برابر بيشــتر از ميانگين دريافتي
بسياري از مردم ايران است .بيمهري باشگاه سر جاي خودش ،اما
پول غذا نداشتن آقايي هم كمي عجيب است و جاي بحث دارد.

2سال 8 ،مديرعامل

    اعالم رأي مظاهري از سوي استقالليها!

رشيد مظاهري مشكلي براي ثبت قرارداد و همراهي استقالل ندارد .اين خبري است كه
احمد مددي بهعنوان سرپرست مديرعاملي از طريق رسانه رسمي باشگاه استقالل اعالم
كرده و مدعي شده تراكتوريها نتوانستهاند مظاهري را محكوم كنند .اين در حالي است كه
كميته تعيين وضعيت و كميته انضباطي فدراسيون فوتبال هنوز بهطور رسمي رأي پرونده
شكايت تراكتورسازي از دروازهبان جديد اســتقالل را اعالم نكردهاند .جالب اينكه هفته
گذشته هم برخيرسانهها بهطور غيررسمي از شكست تراكتورسازي در اين پرونده خبر
دادند اما خبري از رأي فدراسيون نشد تا مظاهري حسابي شاكي شود و تهديد به مصاحبه
جنجالي عليه برخيمتخلفان كند .بايد ديد اينبار خبر محكومنشدن مظاهري باالخره تأييد
ميشود تا او مجوز بازي بگيرد يا خير.

چرا مديران تراكتور نميتوانند با زنوزي كار كنند؟

    استيناف هم به نفع پرسپوليس رأي داد

در فاصله يك روز تا آغاز ليگ قهرمانان آسيا در منطقه شــرق و همچنين حدود يكماه
تا فينال آسيا ،باشــگاه پرسپوليس صبح ديروز از رد درخواســت النصر براي تغيير نتيجه
بازي اين تيم با نماينده عربستان خبر داد؛ خبري كه عصر ديروز هم از سوي سايت رسمي
كنفدراسيون فوتبال آسيا تأييد شــد تا حضور قرمزهاي پايتخت در فينال ليگ قهرمانان
قطعي شود .شكايت النصر ساعتي پس از شكست اين تيم در مقابل سرخپوشان ايراني و با
اتهام غيرقانونيبودن خريدهاي پرسپوليس بهدست  AFCرسيد و مدتها فضاي فوتبال
ايران را درگير خود كرد اما سرانجام كميته انضباطي كنفدراسيون فوتبال آسيا ،باشگاه ايراني
را در اين ماجرا تبرئه كرد .با اين حال النصر پرونده را به كميته استيناف برد تا شانس خود
را در دادگاه تجديدنظر امتحان كند اما ديروز مشخص شد كه اين درخواست نيز بينتيجه
بوده است .حاال گفته ميشود مديران باشگاه النصر ،راهي دادگاه عالي ورزش خواهند شد
تا شايد در آنجا رأي شكسته شود.

داشتهاند و با اين پاسخ روبهرو شدهاند كه مســابقات قرار است طبق برنامه برگزار شود .البته
توگو با رسانهها اعالم كردهاند در صورت دستور ستاد ملي مبارزه
مديران سازمان ليگ در گف 
با كرونا چارهاي ندارند جز اینکه ليگ را تعطيل كنند.
در اين شرايط اين شائبه بهوجود آمده كه شايد تعداد مبتاليان به كرونا در واليبال افزايش
يافته كه فدراسيون تصميم به تعطيلي ليگ گرفته است .عظيمي ،رئيس سازمان ليگ واليبال
اين موضوع را تأييد نميكند« :در اين چند هفتهاي كه ليگ متمركز برگزار شــد ،يك مورد
نمونه مثبت هم نداشتهايم».
با توجه به تمام اين حرفوحديثها بهنظر ميرسد فدراسيون فوتبال براي برگزاري بازي
معوقه هفته اول نفتآبادان و پيكان مشــكلي ندارد و اين تيمها امروز به مصاف هم ميروند.
حتي بهنظر نميرسد بازيهاي پنجشنبه و جمعه هفته دوم هم برگزار نشود اما بايد منتظر
ماند و دید ستاد ملي كرونا مجوز بازيهاي شنبه پيكان-شهرخودرو و پرسپوليس -نفتآبادان
را صادر ميكند يا خير.

در شرايطي كه فقط يك هفته از مسابقات ليگ بيستم گذشته،
باشگاه ماشينسازي قرارداد وحيد بياتلو را بهمدت  2فصل ديگر
تمديد كرد .بياتلو بهعنوان جوانترين مربي تاريخ ليگ برتر تا
پايان ليگ بيستم قرارداد داشت ،اما حاال قراردادش تا پايان ليگ
بيستودوم تمديد شده است .احتماال شكست  3بر صفر هفته
اول برابر شهرخودرو باعث اتخاذ اين تصميم تاريخي شده است!
خارج از شوخي حمايت از مربي جوان خيلي هم كار خوبي است؛
اما به شرط اينكه مديران باشــگاه از آن سوي بام سقوط نكنند.
سال 94عليرضا رحيمي كه مديرعامل وقت باشگاه راهآهن بود،
قرارداد مهدي تارتار را بهمدت  5سال تمديد كرد و  5هزار كلمه
هم در اين مورد مصاحبه انجام داد ،امــا  5هفته بعد او را اخراج
كردند! حاال البته اميدواريم اين اتفاق براي بياتلو رخ ندهد.

خداحافظ كاپيتان
بيبازوبند!
ماسچرانو زودتر از موعد به دوران
پرنوسان فوتبالش پايان داد

يك بازيكن مهم ديگر هم از فوتبال خداحافظي كرد .بازيكنان دوبار ميميرند ،يكبار هنگام
آويزان كردن كفشها و بار ديگر موقع مرگ طبيعي اما ماســچرانو  3بار مرد .بازيكن ۳۶ساله
آرژانتيني وقتي در سال ۲۰۱۸مجبور به ترك بارسلونا شد ،مرد و از يادها رفت و احتماال خيليها
نميدانســتند تا امروز فوتبال بازي ميكند .خاوير ماسچرانو در حالي تصميم به بازنشستگي
گرفت كه تا تابستان آينده با باشگاه استوديانتس آرژانتين قرارداد داشت .او همراه با تهوس،
2بازيكن تحت مالكيت كيا جورابچيان بودند كه بهنوعي به سمبل نظام بردهداري در فوتبال
تبديل شدند .این مديربرنامه ايراني2 ،بازيكن را با وجود پيشنهادهاي زيادي كه براي آنها وجود
داشت ،به تيم درجه دوم وستهام فرستاد .ماســك خوششانس بود كه خيلي زود توانست به
ليورپول نقلمكان كند و 3فصل آنجا بماند و در ۹۴بازي يك گل به ثمر برساند .اما او در پست
اصلي خودش يعني هافبك دفاعي توفيق چنداني نداشــت و بازيكني متوسط بود تا اينكه به
بارسلونا رفت و بهاجبار در پســت دفاع مياني قرار گرفت و آنجا بود كه او به بازيكني تراز اول
تبديل شد و توانست در ۲۰۳بازي (يك گل زده) در تركيب اين تيم بدرخشد .رفتن او به بارسلونا
از جنس انتقال بازيكناني مثل دمبله ،كوتينيو و تعدادي ديگر بود كه پس از مذاكره پنهاني با
باشگاه كاتالونيايي براي تيم خودشان كم گذاشتند و تمرين را هم تحريم كردند تا باشگاه مبدأ
اجازه حضورشان در بارســا را بدهد .آن زمان حتي مسي هم براي ليورپول پيغام فرستاده و از
آنها خواسته بود انساني رفتار كنند و ماســچرانو را به مقصد بارسا آزاد سازند .او يك گل ملي
هم در ۲۲بازي براي آرژانتين دارد و مجموع گلهاي عمرش به زور به عدد ۳ميرسد .وسوسه
پول بيشتر او را از بارسا دور كرد و به هبي چين سوق داد .البته او در ماههاي آخر حضورش در
بارسا زياد به بازي گرفته نميشد و اگر ميماند سرنوشتي مشابه ژاوي و اينيستا و سوارس پيدا
ميكرد و به درهاي خروجي باشگاه هدايت ميشد .او  2بار به كالهبرداري و فرار مالياتي به مبلغ
۱.۵ميليون يورو محكوم شد .كارلوس تهوس هم كه همسن ماسچرانو است ،پس از دورزدن در
تيمهاي بزرگي مثل منچستريونايتد و منچسترسيتي و يوونتوس جوري رفتار كرد كه هواداران
 2تيم منچستر در اقدامي نادر و هماهنگ پيراهنهايي كه با شماره او خريداري كرده بودند را به
زبالهداني سپردند .تهوس هنوز خداحافظي نكرده و بعد از مقطعي حضور در تيم چيني شانگهاي
شنهوا دوباره به بوكاجونيورز برگشته و همچنان بازي ميكند .در مورد ماسچرانو بايد به اين
نكته هم اشاره داشــت كه خيليها او را كاپيتان بدون بازوبند بارسا ميدانستند چراكه از پپ
گرفته تا انريكه ،ترجيح ميدادند نكات فني را از طريق او به داخل زمين منتقل كنند و همين
باعث شد تا او بيشتر از هر بازيكني به كنار خط بيايد و با مربي تيم صحبت كند.

از همان ابتداي حضور محمد عليپور در مسند
مديرعاملي تراكتور ،ميشــد حدس زد كه او
دوران چندان زيادي در اين پست دوام نخواهد
آورد .با اين حال ثبت عمر مديريتي 45روزه
هم واقعا شاهكار بود! در شرايطي كه تا همين
چند روز پيش مصاحبههاي متعدد از عليپور
منتشر ميشد در مورد اينكه مسابقات تراكتور
بايد از شــبكههاي سراســري پخش شود و
مسايلي از اين دســت ،يكشنبهشب بهطور
ناگهاني خبر اســتعفاي مديرعامل تراكتور
روي خروجي رســانهها رفت .خوبي داستان
هم اين است كه بالفاصله بعد از هر استعفايي،
هيأتمديره با آن موافقت ميكند و حســن
آذرنيا را موقتا به جــاي او ميگذارند .نقش
آذرنيا در تراكتور تقريبا شــبيه ناصر الجوهر
در تيم ملي عربستان است؛ كسي كه  6مرتبه
سرمربي موقت اين تيم شد و هر بار نيمكت را
از اين مربي خارجي ميگرفت و چند هفته بعد

تحويل آن يكي مربــي خارجي ميداد! به هر
حال از زمان تملك تراكتور توسط محمدرضا
زنوزي در خرداد 97تا به حال  8دوره مديريتي
در اين باشگاه پشــت سر گذاشته شده است.
بر اين اساس عباس الياسي  2نوبت و آقايان
درودگر ،اسدي ،بهتاج ،صادقيان ،سهرابي و
عليپور هر كدام يك مقطع مديريت تراكتور
را برعهده داشتهاند كه ظرف كوتاهترين زمان
ممكن اين صندلي را تحويل دادهاند .صد البته
اطالع دقيقي از داليل اين تزلزل مديريتي در
دست نيست ،اما ميشــود حدس زد كه كار
كردن با محمدرضا زنوزي چقدر كار سختي
اســت .احتماال مداخلههاي آقــاي مالك ،از
مدير باشگاه صرفا يك ماشين امضا ميسازد
و قبول اين شــرايط براي خيليهــا زيبنده
نيســت .فراموش نكنيم زنوزي در گسترش
فوالد هم شاهد تغييرات پياپي مديران عامل
بود.

شامآخر دورهمي ليگ ملتها
رقابتهاي مقدماتــي و مرحله گروهي ليگ
ملتهاي اروپا به شب آخر كشيده شد .فرانسه
با پيروزي در زمين مدافع عنــوان قهرماني
يعني پرتغال ،صعودش به نيمهنهايي را قطعي
كرده و امشب تكليف  3تيم ديگر هم مشخص
خواهد شد كه اگر اتفاق خاصي رخ ندهد ،آن
 3تيم ايتاليا ،آلمان و بلژيك خواهند بود .اگر
لهســتان از هلند امتياز بگيرد ،ايتاليا بدون
انجام بازي آخر مقابل تيم سقوطكرده بوسني
كه به ايران هم باختــه ،به جمع  4تيم پاياني
اضافه خواهد شد .تنها چيزي كه مانع صعود
شــاگردان مانچيني از گروه اول ميشــود،
باخت يا تســاوي مقابل بوســني و پيروزي
هلند يا لهســتان در بــازي رودرروي 2تيم
خواهد بود .در گروه دوم ،بــازي فينالگونه
برگزار و بلژيك پرســتاره در غياب ادن آزار
كرونايي موفق شد  2بر صفر و با گلهاي مرتنز
و تيلمانس انگليس پرســتارهتر را شكســت
دهد .ايــن پنجاهميــن حضــور مارتينس
اسپانيايي روي نيمكت تيم ملي بلژيك بود.
انگليس با ۷امتياز هيچ شانســي براي صعود
ندارد اما دانمــارك ۱۰امتيازي اگر در زمين
بلژيك ببرد 2 ،امتياز فاصله را جبران خواهد
كرد .ايســلند از گروه دوم به ليگ سطح ب
سقوط كرده اســت .در گروه سوم كه فرانسه
۱۳امتيازي شد و پرتغال را جا گذاشت .اين
چهاردهمين تالش رونالدو بــراي گلزني به

تيمهاي ملي ايتاليا ،آلمان ،انگليس و فرانسه
بهعنوان بزرگان ســنتي فوتبال اروپا بود كه
در آن ناكام مانــد .او در ضربات پنالتي پايان
مسابقه  2بار به انگليسيها گل زده است اما
در جريان معمول بازيها نتوانســته دروازه
اين 4تيم را بــاز كند .در 2بــازي باقيمانده
تنها يك هــدف وجود دارد؛ اينكه ســوئد و
كرواسي در بازي با فرانسه و پرتغال از سقوط
به دســته پايينتر فرار كنند .هــر  2تيم 3
امتيازي هســتند و در بــازي رودررو نتيجه
يكســان گرفتهاند .يك فينــال ديگر هم در
پيش است .اسپانياي ۸امتيازي كه با  2پنالتي
هدررفته راموس در بازي با سوئيس نتوانست
برنده شود و صدرنشينياش را قطعي كند و
در ديدار پيش از آن هم بــه اوكراين باخته
بود ،براي صعود چارهاي جز شكســتدادن
آلمان ۹امتيازي ندارد .سوئيس هنوز براي
فرار از سقوط شانس دارد و اگر اوكراين را
يك بر صفر هم ببرد ،با اين تيم در امتياز۶
برابري ميكند و با توجه بــه باخت  ۲-۱در
ديدار رفت و گل زده در زمين حريف ،در ليگ
سطح اول ماندني ميشود .در غير اينصورت
ســقوط خواهد كرد .در ليگ سطح ب
هم خوشبختانه تيم رژيم صهيونيستي
هيچ شانســي براي صعود به سطح آ
ندارد تا پخش مسابقات دوره بعدي
يعني 2ســال ديگر به مشكل بخورد .در

بازيهاي پريشب هندرسون هم مصدوم شد
تا تعداد غايبان ليورپول در بازيهاي آينده به
نصف يك تيم كامل افزايش يابد .پيش از او
بازيكناني مثل الكساندر آرنولد ،فابينيو ،تياگو
آلكانتارا ،فاندايك و جو گومز مصدوم شده
بودند و محمد صالح كرونا گرفته بود.
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يادداشت
قدرت روزافزون مردان در  عرصههاي
مديريتي

بررسي سهم زنان از مديريت اجرايي در گفتوگو با پروانه سلحشوري

رياست جمهوري اولويت نيست
به روال ادوار گذشــته انتخابات رياستجمهوري و داغ شدن تب و تاب
انتخابات ،حاال هم كمتر از 7ماه مانده به كارزار انتخاباتي  ،1400داستان
رجل سياسي و سرگرداني سهم زنان در لواي اين واژه چند صباحي است
كه مورد توجه فعاالن حقوق زنان و سياستمداران قرار گرفته و هراز گاهي
بايد و نبايدي در اين ميدان رسانهاي ميشود و اذهان عمومي را بهخود
مشغول ميكند .اينكه حق زنان در سياست و سهمشان از كرسيهاي
مديريتي چيست و چگونه بايد تعريف شود و تأثير واژه رجل سياسي بر
حق زنان چه بوده است ،محور گفتوگوي اجمالي ما با پروانه سلحشوري ،نماينده تهران در دهمين دوره
مجلس شوراي اسالمي است .مشروح اين گفتوگو در پي ميآيد.

مينو مرتاضلنگرودي

كارشناس ارشد مطالعات زنان

هر دم اتفاقي يا خبري چون بادي نهال نورس
باور به برابري و عدالت جنســيتي را تهديد
ميكند.تو گويي حقوق مصرح زنان در قانون
اساســي جمهوري اســامي كه قرار بود زنان را به جايگاه شايستهشان
رهنمون شود ،بيشتر به ابزار رو كم كني جناحها از يكديگر تبديل شده
است.
  اول :در سال  ١٣٨٤با قدرت گرفتن جناح سنتي راديكال ،دولتهاي
نهم و دهم با نگاه اجتهاد ديني و ادعاي خوانش ناب از اسالم ،به نقش زنان
در خانواده تأكيد كرد .دولت نهم مركز مشــاركت زنان كه در دولت آقاي
خاتمي تاسيس شده بود را به مركز امور زنان و خانواده تغيير داد .در روندي
كه قرابت چنداني به حقوق زنان نداشــت ،يك زن را وزير بهداشت كرد؛
يعني تمام موانع شرعي را براي وزارت زنان از ميان برداشت .بعد از واگذاري
قدرت به جناح مقابل در سال  ١٣٩٢آقاي روحاني در مراسم تحليف خود
با تأكيد بر نقش زنان در جهت توسعه كشور در حضور مقام معظم رهبري
گفت« :دولت تدبير و اميد اســتيفاي هرچه بيشــتر حقوق زنان و ايجاد
فرصت برابر در زمينههاي اجتماعي را از اهم وظايف خود ميداند و فراهم
آوردن زمينههاي اجتماعي و حقوقي الزم براي نقشآفريني بيشتر آنان در
عرصههاي مختلف را در دستور كار خود قرار ميدهد ».اما دولت يازدهم
اجازه پيدا نكرد در كابينهاش زني را به وزارت منتصب كند .سپس در دولت
آقاي روحاني بحث افزايش 30درصدي مشاركت زنان كم و بيش مورد توجه
قرار گرفت و زنان توانستند در سطوح مياني و بااليي مديريتي و معاونت در
وزارتخانهها مشغول به كار شوند .حال كه زناني مجرب و بااعتماد بهنفس
باال كه در همين جمهوري اسالمي ساخته و پرداخته شده و كارآمد شدهاند،
بازهم جمعي كوچك ،نقاب حقيقت به چهره زدهاند و منكر حق مسلم زنان
براي حضور مؤثر در عرصه مشاركتهاي سياسي و اجتماعي شدهاند .حاال
در آستانه دور ديگري از انتخابات رياســتجمهوري ،حقوق زنان باز هم
دستمايه نزاعهاي جناحي شده است و البد قرار است دولتي بيايد كه مركز
مشاركت زنان و تفسير واژه رجل سياسي و حق انتخابشوندگي زنان براي
رياستجمهوري را يكسره منكر شود .آيا عمدي براي دلسرد كردن زنان
جهت مشاركت سياسي و اجتماعي در دور جديد انتخابات وجود دارد؟
  دوم :آقاي عباسعلي كدخدايي ،سخنگوي شوراي نگهبان جمهوري
اسالمي ايران در نشست خبري اخير خود ميگويد« :ما» هيچوقت بهدليل
«زن» بودن كانديدايي را «رد نكردهايم» ،و در ادامه ميافزايد« :نظر فقها
درباره بحث رياستجمهوري خانمها هيچ تغييري نكرده است .ثبتنام
بالمانع است .بحثهاي ديگر آن نيز بايد بهتدريج حل شود ».و البته زنان
هم ميتوانند در رقابت براي نشستن بر مسند رياست قوه مجريه كشور
شركت كنند .بهاين ترتيب پس از گذشت 42سال از انقالبي كه زنان در به
ثمر رساندنش از بسياري اقشار ديگر پيشروتر و مؤثرتر بودهاند و با ظهور
نسل چهارم زنان باليده در نظام جمهوري اسالمي ،زنان فقط ميتوانند و
اجازه دارند در انتخابات تعيين رئيسجمهور ثبتنام كرده و كانديدا شوند؛
نه چيزي بيش از اين! حداكثر اين اســت كه در اين دوره هم تعدادي از
آقايان كاركشته قديمي وارد كارزار انتخابات رياستجمهوري ميشوند
و پس از پايان انتخابات و تعيين رئيسجمهور باز هم سخنگوي شوراي
نگهبان در جمع اصحاب رسانه حاضر ميشود و همان حرفهاي قبل را
تكرار ميكند و ميگويد :در تشريح مفهوم «رجل سياسي» با تقسيم اين
مفهوم به «رجل مذهبي» و «رجل سياسي»،كانديداهاي رياستجمهوري
از نظر تعريف رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن بايد اين شرايط
را داشته باشند؛ اول رجل مذهبي؛ رجالي هستند كه آگاهي الزم به دين
اسالم و مذهب تشيع داشته و تدين و تقيدشان به انجام شعائر و مناسك
ديني در زندگي فردي و اجتماعي از برجستگي ويژهاي برخوردار باشد؛
بهگونهاي كه در ميان مردم به اين خصوصيات شناخته و مشهور باشند و
دوم ،رجل سياسي؛ رجالي هستند كه قدرت تحليل و درك آنها از مسائل و
پديدههاي سياسي به جهت آگاهي عميقشان از مسائل سياسي اجتماعي،
اعم از داخلي و بينالمللي و حضورشان در صحنههاي سياسي بهنحوي
باشد كه همواره مصالح نظام اسالمي و معيارهاي اصيل انقالبي در عملكرد
آنها لحاظ شــده باشــد؛ بهگونهاي كه در ميان مردم به اين خصوصيت
شناخته شده و مشهور باشند ».بهاين ترتيب ،تمامي مردان رئيسجمهور
از بدو انقالب تاكنون بهرغم خبط و خطاهايي كه داشتهاند (افشاگريهايي
كه در مناظرههاي انتخاباتي عليه يكديگر كردهاند) رجل مذهبي شناخته
ميشــوند ،اما اگر زنان بخواهند كانديداي رياستجمهوري شوند ،براي
اثبات رجل مذهبي بودنشان بايد اثبات كنند كه به مقام فقاهت رسيدهاند!
تا مجوز و فرصت براي رقابت با مرداني از قبيله قدرت را كه مردان سياسي
در كسوت روحاني يا معلم يا نظامي هستند ،پيدا كنند .واقعيت اين است
كه فقهاي محترم شوراي نگهبان نيك ميدانند كه قرآن كريم هيچ منعي
جهت واليت عامه زنان قائل نيست و در برداشتهاي متفاوت از شرع نيز
همواره نظر رهبران انقالب در مسائل و دقايق سياسي به مشاركت گسترده
زنان در سياست متكي بوده است.

سياست

اخيرا ً بهدنبال ســخنان برخي
اعضاي شــوراي نگهبان و ورود مجلس به
طرح اصالح قانون انتخابــات بحث رجل
سياســي مجدد مورد توجه اذهان عمومي
قرار گرفته اســت ،بحثي كه در بزنگاههاي
انتخاباتي برجسته ميشود و چند صباحي
بدون اينكه تغييری در حق كانديداتوري
زنان براي انتخابات رياستجمهوری ايجاد
كند محل نقد و بررسي قرار ميگيرد و بازهم
فراموش ميشود .چرا عزمي براي پايان دادن
به اين مناقشه سياسي انتخاباتي وجود ندارد
و يكبار براي هميشه آن را تعيين تكليف
نميكنند؟

در مقدمه بايــد تأكيد كنم در شــرايط فعلي
مملكت ورود به بحث زنان يا ســخن گفتن از
سهمشان در رجل سياسي و مباحث اينچنيني
يك بحث ثانوي است ،نخســت اينكه مسائل
اصلي كشور در حاشيه قرار ميگيرند و همچنين
در شرايط فعلي و براساس مكانيسمهايي كه در
جريان است بسياري از مردان توانمند هم واقعا
حذف ميشوند بنابراين وراي زن يا مرد ما بايد
خود را موظف به تغيير مكانيســمهاي موجود
براي ورود افراد توانمنــد به اين حوزه كنيم ،تا
بتواند منجر به بهبود اوضاع شــود .در نهايت
اما در جهت توجه به حقوق زنان و تالش براي
رفع موانع از مسير احقاق حقوق همنوعانم در
اينباره وارد بحث ميشوم .ببينيد واژه «رجل
سياســي» تركيب مبهم و ايهامداري است كه
در بستر تدوين قانون اساسي از سوي فقها در
زمان تدوين قانون اساسي لحاظ شد؛ واژهاي كه
براساس آن نه ميتوان مدعي رد حقوق زنان شد
و نه تمامقد ايستاد و گفت اين حق زنان است،
چرا كه احقاق حقوق سياسي زنان در بستر آن
هم نيازمند تفسير و توصيف امر از سوي مجريان
قانون اساسي اســت .اين در حالي است كه در
تحقيقات و بررسيهايي كه انجام شده است،
رجل سياسي در زبان عربي شــامل زنان هم
ميشود و عبارت رجل بهصورت مشخص ،زنان
و مرداني را كه داراي تجربه كار سياسي  -حزبي
و مديريت اجرايي باشند شامل ميشود.

اينكه در آستانه هر انتخابات اين
بحث مطرح ميشــود و بيحاصل ميماند
چيست؟

اينكه سخنگوي شوراي نگهبان يا ديگر اعضاي
اين شورا در آستانه انتخابات هرازگاهي تأكيد
ميكنند و خبر ميدهند كه زنان مجاز به ثبت
نام هســتند بحث جديدي نبوده و نيست و در
همه اين 4دهه تكرار شده است .هميشه زنان
حق ثبتنام داشتند اما هرگز هيچ زني از جانب
اين شورا تاكنون براي انتخابات رياستجمهوري
احراز صالحيت نشده اســت ،من فكر ميكنم
غرض از طرح و خبــري كردن چنين مباحثي
بيشتر بازي سياسي است كه هميشه هم تكرار
ميشــود .در مجموع من معتقدم براي پايان
يافتن اين ابهامات و بازتكرارهــاي آنها ما نياز
به مكتوب شدن تفســير رجل سياسي داريم
و االن بايد شــاخصهاي رجل سياسي براي
زنان و مردان مشــخص شــود ،هرچند برخي
در مجلس در تالشند تفسير جديد را در اصل
155قانون اساسي -اصلي كه به تعريف رجل
سياسي پرداخته است  -ارائه دهند اما متأسفانه
اين تالشها بيشتر تفسير را سياسي ميكند تا
شاخصهاي دقيق و درستي از آن ارائه دهد.

ورود معاونت حقوقي رياستجمهوري
به لغو يك مصوبه
20درصدي كه به گواه آمارها و اطلســي كــه معاونت زنان و
ادامه از
صفحه اول خانواده رياستجمهوري تهيه كرده در قريب به 3سال اخير
و در پي مصوبه سهميه 30درصدي به زنان حاصل شده است ،چراكه براساس آمار
معاونت زنان در ابتــداي روي كار آمدن دولت يازدهم قريــب به 5درصد زنان در
پستهاي كالن اجرايي و مديريتي مستقر بودند ،بهدنبال توجه ويژه دولت يازدهم
به مقوله زنان و استمرار رياستجمهوري حسن روحاني در دولت دوازدهم اين آمار
به 12درصد و امروزه به حدود 20درصد رسيده است كه دليلش در اجرايي شدن
همين مصوبه بوده است .وراي اين مصوبه عزم و تالش معاونت زنان براساس اتفاق
نظر و همراهي هيأت دولت عزم آمار حضور زنان در ماههاي پاياني دولت به 30درصد
هدف اصلي خواهد رسيد ،چنانكه درحالحاضر ميبينيم در سازمانهاي تخصصي
مثل سازمان هواشناسي و سازمان استاندارد مديريتشان بهدست زنان اليقي است
و اين نهادها بهخوبي فعاليت ميكنند؛ اين روند اگرچه روندي رو به افزايش و بهبود
است اما لغو مصوبه سهميه 30درصدي زنان بر روند كار سايه خواهد انداخت و زنان
را دلســرد و نااميد خواهد كرد .آنچه نااميدي از برخورد با روند روبه رشد زنان در
عرصه مديريتي را دوچندان ميكند ،نگاه و تفكري است كه در پس لغو اين مصوبه
نهفته است و آن اينكه براساس شكايتي كه به ديوان شده از اين مصوبه كه مصوبه
اولويت سهميه 30درصدي انتصاب زنان و جوانان در پستهاي مديريتي نام داشت،
فقط سهم زنان حذف شده است و نگاهي به مقوله جوانان آن نشده است .گو اينكه
آنچه در اجراي اين مصوبه خوشامد نبوده عنوان و سهم زنان بوده است.
به هر روي نگاه مردساالرانه به بحث مديريت كالن زنان درحاليكه در همه نقاط
دنيا با درنظر گرفتن تبعيض مثبت به نفع زنان شاهد سپردن بزرگترين كرسيها
به زنان هستيم ،بهجز ناديده گرفتن نيمي از جامعه پيغامي نخواهد داشت ،پيغامي
كه شايد ثمرهاش نااميدي مقطعي براي زنان باشد اما زنان نشان دادهاند همواره راه
خود را پيدا خواهند كرد و در سختترين شرايط نيز اثرگذار خواهند بود.

بحثي كه مهم و قابل ارزيابي است

توانمندي زنان در عهدهدارشدن ارشدترين
كرسي اجرايي كشور است .آيا ما اصال زن يا
زناني داريم كه بخواهيم اين ردا را برازنده
آن بدانيم؟

براســاس گزارشهاي جهاني در شاخصهاي
شكاف جنسيتي سياسي  -اقتصادي در حوزه
سياسي يكي از تبعيضهاي بزرگ است .ايران
در رديفهاي آخر جدول است و حتي اكنون بعد
از عربستان است ،علت هم نبود فرصتهاي برابر
براي زن و مرد است ،مثال در مورد دانشجويان
دكتري فارغالتحصيل شده ميتوان به وضوح
ديد كه فرصتهاي فارغالتحصيالن دكتري زن
و مرد يكي نيست ،و اين عدمبرابري شاخصها
ســبب ميشــود فرصتهاي برابر ســنجش
توانمندي آنها فراهم نباشد و به همين دليل زنان
كمتر تجربه مناصب ارشد سياسي را يافتهاند.

با توجه به اينكه كرسيهاي ارشد
مديريتي در دو جناح مدام ميان يك دايره  
محدود زنان جا به جا ميشود ،چرا حضور
چهرههاي جديد زن در كرسيهاي ارشد
اجرايي به سختي صورت ميگيرد و اصوال
محدود و معدود است؟

همين معــدود زناني كه مطرح ميشــوند به
ناچار و براي حفظ جايگاه ،خــود را در جهت
خواستههاي مردان تقليل ميدهند بهنحوي
كه در نهايت زنان فراموش ميشوند .مثال در
وزارت آموزش و پرورش پرونــده دانشآموز
را فقط به پدر او ارائه ميدهنــد ،آيا در وزارت
آموزش وپرورش هيچ زني نيست كه در اينباره
روشنگري كند و اجازه ندهد اين روند به تحقير
زنان و مادران در برابر فرزنــدش بينجامد .يا
همين بحث حذف سهمیه مديريتي زنان. ...
ريشه اين مشــكل كجاست؟
بهنظرتان علت تقويت مرد ســاالري در
سياست و سطوح مديريتي كشور چيست؟

وقتي كه ما فرصت برابر نداريم و يك رويكرد
زنانه مستقل و مشخصي در اين مباحث نداريم
و اين شرايط سبب ايجاد تفرقه درجامعه زنان
ميشــود خب جامعه مردساالر بهره بيشتري
ميبرد و درنهايت رشد زنان در چنين جامعهاي
بيش از پيش سخت خواهد شد .وقتي زني در
كشور ما تصمیم میگیرد تا عهدهدار مسئوليتي
شــود به طرز عجيبي عليه او هجمه و حمله
ميشود و مدام و مستمر او را تضعيف ميكنند.

چرا ما اینقدر ســخت به زنان
اعتماد ميكنيم؟چرا زنان خيلي شــانس
حضور در مســندهاي اجرايي را بهدست
نميآورند و اگر هم حاضر ميشوند خيلي
زود رانده ميشوند؟

ببينيد براي اينكه زنــي در جايگاه مديريتي
قرار گيرد بهمراتب بايد بيشــتر از مردان كار
كند و بايد خطاي كمتري داشــته باشد چرا
كه جامعه در درجه اول  ،قدرت مردســاالرانه
حوزههاي اجرايي و تقنينــي در درجه دوم و
متأسفانه در درجه سوم بهعلت نبود فرصتهاي
برابر و كميابي قــدرت  -به اين معنا كه قدرت
براي همه در دسترس نيست -سبب ميشود
زنان فرصت آزمون و خطاي كمتري داشــته
باشند و آنجاست كه درصورت بروز اشتباه زن
بهصورت خشنتري از كرسي مديريتياش جدا
ميشود و به پاي زنان هم نوشته ميشود .اين
در حالي است كه هم مديران و هم جامعه در
برابر اشتباهات مردان همواره سكوت و اغماض
ميكند.
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سهم زنان از كرسيهاي مديريتي آب رفت

در ابهام بودن تعريف رجل سياسي و اقدام اخير ديوان عدالت اداري شرايط را براي حضور زنان در عرصههاي اجرايي
دشوارتر كرده است
فرزانه آئيني

خبرنگار

نبود عزم جدي براي ارائه تعريف و تفســير
گزارش دقيــق «رجــل سياســي» در آســتانه
سيزدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري
از يك س و و ابطال سهميه 30درصدي زنان از كرسيهاي
مديريتي از سوي ديگر  2فاكتورياند كه از آب رفتن سهم
زنان در عرصه مديريتي كشور خبر ميدهند.
چرا ارائه تفسير مكتوب از رجل سياسي مهم است؟

ســايه انتخابات1400و فضاي ويژه رقابتهاي سياسي
 اجتماعي در اين بســتر چندصباحي اســت كه سبببازطرح مطالبه زنان براي داشتن كانديداي زن در رقابتها
شده است؛ سودايي كه در قريب به 4دهه اخير در لواي بحث
رجل سياسي و تعبير و تفسير آن از سوي شوراي نگهبان
ناكام مانده و تقريبا به آرزويي براي اطالع ثانويي بدل شده
است .آنچه كه سبب ميشود جامعه زنان به اين مطلوب و
حقشان نگاه تا اطالع ثانوي داشته باشند ،رويه عملكردي
شــوراي نگهبان در قبال كانديداهاي زن ادوار گذشــته
انتخابات رياستجمهوري است كه قريببهاتفاق در لواي
واژه رجل سياســي اصل 115قانون اساسي ردصالحيت
شدهاند.
اصل 115قانون اساســي تأكيد ميكند كه رئيسجمهور
بايد از ميان رجال مذهبي و سياســي كه واجد شــرايط
ايرانياالصل ،تابع ايران ،مدير و مدبر ،داراي حسن سابقه و
امانت و تقوي ،مومن و معتقد به مباني جمهوري اسالمي
ايران و مذهب رسمي كشــور باشند ،انتخاب شوند .به هر
روي ،بازتكرار اين سودا در انتخاباتهاي گذشته وبازتكرار
مواضع شوراي نگهبان و البته فقهايش در قبال اين اصل
سبب شده است ورود زنان و داعيه آنان به دور تسلسلي بدل
شود كه برونرفت از آن هم استمرار بيشتر خواهد طلبيد و
هم چانهزنيهاي مستمر و عميقتري را طلب خواهد كرد؛
چنانكه يكشنبهاي كه گذشت سيداحمد خاتمي ،از فقهاي
شوراي نگهبان مجدد آب پاكي را روي دست جامعه زنان
ريخت و گفت :قانون اساسي تصريح دارد كه كانديداهاي
رياستجمهوري از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن
است .بنابراين ما در اين عرصه تسليم قانون هستيم.
خداحافظي با يك تبعيض مثبت

مغفولماندن اين مطالبه قريب به 40سالهزنان اما زماني
دوچنــدان مينماياند كه در شــرح و تحليلش رأي اخير
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بــراي ابطال مصوبه را

پاسخ ديوان به نقدها

  عكس:همشهري /حامد خورشيدي

درنظر داشت؛ رأيي كه جز خداحافظي زنان با كرسيهاي
ارشد مديريتي در نظام مديريتي مردساالر كشور ثمرهاي
نخواهد داشــت .مضاف بر اينكه اخيرا هم ابطال مصوبه از
سوي ديوان عدالت اداري كورسوي اميد زنان براي رسيدن
به عدالت جنسيتي در كرسيهاي مديريتي را خاموش كرد.
اگرچه بيش از 3سال از تصويب «دستورالعمل اجرايي نحوه
انتخاب و انتصاب مديران حرفهاي در دستگاههاي دولتي
كشور» ميگذرد و همچنان چشــم زنان به توجه بيشتر
دولت به اين مصوبه بود ،هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،
اين مصوبه را باطل كرد.
براســاس آنچه برخي منابع خبري غيررســمي گزارش
دادهاند ،با شــكايت يكــي از معاونان ســابق فرمانداري
صومعهســرا و انزلي و ورود هيأت عمومــي ديوان عدالت
اداري ،اين مصوبه باطل اعالم شده است؛ چراكه براساس
ماده ،53قانون مديريت خدمات كشوري« ،انتصاب و ارتقاي
شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي
الزم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل
قبلي آنان صــورت گيرد ».و در ماده « ،54دســتگاههاي
اجرايي موظفند امكان ارتقاي مســير شغلي را با توجه به
امتيازات مربوطه در فضاي رقابتــي براي كليه كارمندان
فراهم نمايند».
با چنين توجيهي ،اگرچه حتي ســهم 30درصدي زنان
در مديريت كشــور تحقق نيافته اســت كــه باب چنين
سهميهاي براي هميشه بســته ميماند تا بدنه مديريت

لغو اين مصوبه بازتاب بسياري در ميان فعاالن سياسي -اجتماعي و فعاالن حقوق زنان داشت؛ چنانكه ديوان عدالت اداري را به
صدور اطالعيهاي در اين زمينه واداشت .در اين اطالعيه آمده است كه با شكايت شاكي ،هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به بحث
و بررسي در اين مورد پرداخت و با اكثريت آرا به موجب ضرورت رفع تبعيض ،رعايت شايستهساالري و نيز ايجاد فضاي رقابتي در
انتخاب و انتصاب مديران و همچنين بهمنظور رعايت قانون ،اين اصالحيه را ابطال كرد  .اين اطالعيه ميافزايد كه قانون مديريت
خدمات كشوري براي انتخاب و انتصاب مديران شرايط مشخصي را قائل شده كه عبارتند از «شايستگي» و «ارتقاي شغلي در فضاي
رقابتي» ،بنابراين اگر مرجعي عالوه بر اين شرايط امتياز خاص ديگري را براي قشري از كاركنان دولت بهمنظور انتخاب و انتصاب
به سمتهاي مديريتي قائل شود ،متضمن ايجاد تبعيض و نيز خروج از چارچوبهاي قانوني بوده و براساس قانون آيين دادرسي
و تشكيالت ديوان عدالت اداري ،شرايط مصوب خارج از چارچوب قانوني ،از سوي هيأت عمومي ديوان قابل ابطال خواهد بود.

كالن ســازمانهاي دولتــي از شايستهســاالري مردانه
بينصيب نماند.
داستان سهميه 30درصدي زنان چه بود؟

تابستان ســال 96بود كه شــورايعالي اداري با امضاي
رئيسجمهــور از اجراي مصوبهاي خبر داد كه براســاس
آن ،زنان و جوانان ميتوانستند با نشاندادن تجربه و توان
علمي خود در بخشي ،از امتياز تصدي پستهاي مديريتي
در سازمانها و مؤسسات دولتي سهيم شوند.
شورايعالي اداري به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي
كشور با هدف بهرهگيري از توانمنديهاي زنان و جوانان
مستعد كشور براي تصدي پســتهاي مديريت حرفهاي
و افزايش ســهم و نقش آنان در مديريت اجرايي كشــور،
دســتورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصــاب مديران
حرفهاي را اصالح و تصويب كــرد .در تبصره 6اين مصوبه
آمده بود :بهمنظور بهرهگيري از ظرفيــت زنان و جوانان
توانمند كشور براي تصدي پســتهاي مديريتي ،ميزان
تجربه مورد نياز براي تصدي هر يك از ســطوح مديريت
حرفهاي (از تجربه خدمت دولتي) در مورد زنان و كارمندان
كمتر از 15سال ســابقه در مواردي كه ساير شرايط احراز
شده باشد ،به دوسوم زمان پيشبيني شده توسط شوراي
راهبري توسعه مديريت دستگاه تقليل مييابد.
همچنين اين مصوبه تأكيد داشــت :تا پايان برنامه ششم
توســعه نســبت مديران زن در پســتهاي مديريتي به
30درصــد افزايش يابد .ســهم هر يك از دســتگاههاي
اجرايي براي انتصاب مديران زن با درنظرگرفتن شرايط و
ويژگيهاي هر دستگاه ،توسط سازمان اداري و استخدامي
كشور و با هماهنگي دستگاه اجرايي ذيربط تعيين و ابالغ
خواهد شد .هدف از اجراي اين مصوبه ،استفاده از توانايي
بخش عمدهاي از زنان شــاغل در نهادهاي دولتي بود كه
درمسير توسعه ،شاخص مشاركت اقتصادي ،اجتماعي و
سياســي زنان را ارتقا دهد و انگيزهاي براي تالش آنان در
بروز خالقيت در تصميمگيريهاي كالن باشد.
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دورنماي مبهم دانشگاههاي جهان

عكس :همشهري /حامد خورشيدي

دانشگاهها پس از كرونا هرگز مانند گذشته نخواهند
بود؛ كالسهاي مجــازي و وضــع بدمالي چگونه
ميتواند دانشگاهها را تغيير دهد؟

الكساندرا ويتز -نويسنده
مهدي دادخواهتهراني -مترجم

اطالعيه در 6مــارس ،بعدازظهر آدينه
گزارش صادر شــد :همه كالسها در دانشگاه
واشنگتن در سياتل  -شهري كه در آن
زمان مركز شيوع كوويد19 -در اياالت متحده آمريكا
بود – از دوشنبه آينده بهصورت آنالين برگزار ميشود.
استادان به تكاپو افتادند تا ابزارهاي آموزش از راه دور
را براي بيش از 40هزار دانشــجو فراهــم آورند .مري
ليدســتروم ،نايبرئيس دانشكده و مســئول در امور
پژوهش ميگويد« :خيلي زود معلوم شد كه اين وضع
به اين زوديها تمام نخواهد شد».
كارهاي مشابهي در ساير دانشــگاههاي جهان انجام
شده اســت .ســالنهاي ســخنراني غرق سكوتند،
آزمايشگاهها تعطيلند يا با كمترين افراد كار ميكنند
و دستاندركاران با اين موضوع كه چطور كالسهاي
غيرحضوري را بهطور ايمن از سربگيرند ،دست و پنجه
نرم ميكنند.
بحران ويروس كرونا ،دانشــگاهها را مجبور به رويارو
شــدن با چالشهاي مزمن در آمــوزش عالي مانند
افزايش سريع هزينههاي تحصيل و درك و دريافت از

موضوع نخبهگرايي ميكند و اينكه برخي از تغييرات
بهوجود آمده ممكن است دائمي باشد .در درازمدت،
دانشگاهها ممكن اســت اداره خيلي از كالسها را به
روش آنالين تغيير دهند (روندي كه هماكنون در حال
طي شدن اســت) ،كمتر از قبل دانشجويان خارجي
جذبكنند و حتي شكل خود را براي ارتباط بيشتر با
گروههاي منطقهاي و ملي تغييردهند؛ به 2منظور :هم
براي حل مشكالت پيدرپي و هم براي اثبات حقانيت
خود در زماني كه كارشناسان و نهادهاي اجتماعي زير
ت هستند.
ضرب انتقادا 
برت فان دِر تســوان ،رئيس پيشين دانشگاه اوترخت
هلند و نويســنده كتاب آموزش عالي در سال:2040
رويكرد جهانــي ( ،)2017ميگويــد« :اين بيماري
عالمگير در حال سرعت بخشيدن به تغييراتي عظيم
است».
از آنجا كه دانشــگاهها در آســتانه تغييراتي بنيادين
هســتند ،آينده مالي آنهــا بحراني خواهد شــد .در
شرايطي كه دانشجويان (بهويژه دانشجويان خارجي)
در كشور خود ميمانند يا برنامههاي تازهاي براي خود
ميريزند ،درآمدها كاهش مييابد و صندوقهاي اعانه
دانشجويي با افت بازار سهام ورشكست ميشوند.
دانشگاههايي كه احتماال به بهترين وجه عمل ميكنند،

دانشگاههايي هستند كه ثروتمند و قدرتمندند ،اما با
اين حال چالشهايي پيشرو دارند .مؤسســه فاوري
ماساچوست در كمبريج از سال 2002دورههاي آنالين
را رايگان برگزار كرده است .با اين حال سانجي سارما،
معاون رئيس دانشــگاه در امور آموزش آزاد ،ميگويد
بيشــتر اســتاداني كه در ترم حاضر درس ميدهند،
ناچارند اين د ر و آن در بزنند تا راه و چاه انتقال محتواي
درسي خود را به دانشجويان بهصورت آنالين پيدا كنند.
در حد گستردهتري ،بسياري از نهادهاي آموزشي در
حال آموختن سازوكارهاي دشوارياند با اين هدف كه
تدريس ساده مطالب درســي از طريق كارپردازهاي
ديجيتال ،بهتريــن راه براي آموزش به دانشــجويان
نباشد .او ميگويد« :دانشگاه مبتني بر كالسهاي تماما
آنالين» براي آموزش طوالنيمدت مناسب نيست».
سارما اميدوار اســت وقتي دانشــگاهها كالسهاي
حضوري را از سرگرفتند ،شــرايط كامال عوض شود و
اســتاداني را ببيند كه فايلهاي تصويري تدريس را
به سرعت ميان دانشجويان ميگردانند و با تمركز بر
فرصت قرارگرفتن در برابر ديدگان دانشجويان و تعامل
با آنها ،مطمئن شــوند كه آنها مفاهيم تدريسشده را
ميفهمند .او ميگويد« :ما نميخواهيم اين قرابتمان
را فــداي يك رابطــه يكطرفه كنيم .آمــوزش بايد
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دوطرفه باشد».
برخي از آموزشدهندگان چشم به اين دوختهاند كه
رواج اين بيماري عالمگير بيــش از پيش به تدريس
آنالين  -هم در كشورهاي ثروتمند و هم در كشورهاي
كمدرآمدتر -بينجامد .طارق بانوري ،رئيس كميسيون
آموزش عالي پاكستان واقع در اســامآباد ،ميگويد
هنگامي كه دانشــگاههاي پاكســتان در ماه مارس
تعطيل شدند ،بســياري از اســتادان به ابزار آموزش
آنالين و خيلي از دانشــجويان به اينترنت كارآمد در
خانه دسترسي نداشــتند .با اين حال اين كميسيون
در تالش بوده اســت تا آموزش آنالين را به يك روند
متعارف تبديل كند و از شــركتهاي ارتباطات از راه
دور بخواهد به دانشجويان بستههاي موبايلي ارزانتر با
پهناي باند مناسب را پيشنهاد دهند.
بانوري ميگويد« :ما اين كار را به دليل شرايط فعلي
كرونا انجام ميدهيم .اما حدس ميزنيم اين اقدامات
منافع بلندمدتتري داشــته باشــد».؛ منافعي چون
تربيت دانشجوياني كه براي مشــاغل فني به كفايت
آموزش ديدهاند .در كشورهاي با درآمد كم يا نيمهحال
مانند پاكســتان ،بيماري عالمگير كرونا ممكن است
دانشگاهها را به تســريع در تهيه برنامههاي بلندمدت
براي بهبود كيفيت و ارتباطات آموزشي خود وادارد.
همه نهادها با مشكالت مالي بزرگي دست و پنجه نرم
ميكنند .دانشگاههاي خصوصي پردرآمد اياالت متحده
آمريكا مانند دانشگاه جان هاپكينز در بالتيمور و مريلند
احتمال دادهاند در سال مالي آينده صدها ميليون دالر
ضرر كنند .به گفته شركت مشاوران الندن اكونوميكس
در انگلستان ،دانشــگاههاي انگلستان در سال آينده،
به ســبب ريزش احتمالي آمار ثبتنام دانشجويان در
مجموع با كمبود حداقل 2/5ميليارد پوند (3ميليارد
دالر) در ســال آينده روبهرو خواهند بود .در گزارشي
دولتي در ماه مهگفته شــد كه دانشگاههاي استراليا
مجازند امسال 21هزار شغل تماموقت ازجمله 7هزار
شغل پژوهشي را براي هميشه كنار بگذارند.
قبل
يكي از بزرگترين مشــكالت ،كاهش درآمد از ِ
دانشجويان خارجي اســت .اندرو نورتون كه در رشته
راهكارهاي آموزش عالي در دانشگاه ملي استراليا در
كانبرا تحصيل ميكند ،ميگويد :دانشگاههاي استراليا
كه بسيار بر شــهريه دانشــجويان چيني متكياند،
احتمال دادهاند  3تا 5ميليارد دالر اســتراليا (معادل
2ميليارد تا 3ميليارد دالر آمريــكا) را عمدتا از محل
درآمدهاي دانشــجويان خارجي از دست بدهند .به
گفت ه او ،اثر اين خسارتها به دانشگاههاي تحقيقبنياد
مانند دانشگاه سيدني خواهد رسيد؛ زيرا درآمد حاصل
از دانشجويان خارجي معموالً خرج تحقيقات را تأمين
ميكند.
جني جيلي ،پژوهشــگر در زمينــه تحصيالت عالي
در دانشگاه آريزونا در توســان ،ميگويد :كسر بودجه

دانشگاههاي سراسر جهان شايد گواه اين معني باشد
كه بعضي از دانشــگاهها بهويژه دانشگاههاي كوچك
بهطور دائم بسته ميشــوند ،برخي هم ممكن است
در هم ادغام شــوند و برخي هم ميتوانند روشهاي
ابتكاري مانند روش شــبكه ميكروكامپوس آريزونا را
گسترش دهند .اين برنامه كه طي چند سال گذشته
بسط داده شده ،ميان دانشگاه با يك مؤسسه خارجي
پيوند ايجاد كرده است تا دانشجويان بتوانند از آريزونا
بهصورت آنالين واحدهاي درسيشان را بگذرانند و يك
مشاوره علمي بومي هم براي ديدارهاي حضوري داشته
باشند .لي ميگويد« :ما با كوويد 19 -خيلي ناگهاني
سردرميآوريم كه دارد چه اتفاقي ميافتد؛ وقتي كه
جسماً از كشورهاي ديگر دور افتادهايم».
حتي پس از رفع اين بحران مالي برقآســا ،دورنماي
اقتصادي ممكن است تا مدتي تيره و تار باشد .گروهي
از پژوهشــگران ميگويند كه اين وضع ممكن است
باعث شود دانشگاهها و صندوقهاي حمايت مالي بر
اهداف تحقيقاتي و زيرساختهايي كه بيشترين خط
و ربط را بــا منافع ملي در جهان پســاكرونايي دارند،
متمركز شــوند .براي نمونه دولت انگلستان در حال
ايجاد يك كارگروه تحقيقات پايدار است كه هدف آن
ارزيابي پروژههاي تحقيقاتي درون دانشگاهها با هدف
برنامهريزي براي آينده دور اين كشور است.
اين ويــروس عالمگير ممكن اســت به دانشــگاهها
كمك كند تا در برابر اتهام نخبهگرايي و فاصلهگيري
آنها از جامعه ايســتادگي كنند؛ نظــري كه احزاب
پوپوليست در هلند ،ايتاليا ،اســپانيا و جاهاي ديگر
ابــراز كردهاند .محــض نمونه ،دانشــگاههاي خيلي
كشورها در پي كشــف راههاي درمان يا پيشگيري از
ابتال به كوويد19 -بودهاند .نيك هيلمن ،مدير سازمان
برنامههاي كالن آموزش عالي در آكسفورد (انگلستان)
ميگويد« :اگر واكســني در انگلستان توليد شود ،در
دانشگاههاي اين كشور توليد ميشود ».با اين حال،
هيلمن نگران اين اســت كه اگر دولتها منابع مالي
خود را بــه كانونهاي تحقيقاتياي چون دانشــگاه
آكسفورد سرازير كنند ،ممكن است به اختالفات زياد
بين دانشگاهها دامن بزند .بهرغم تغييراتي كه در حال
رخ دادن است ،فان دِر تسوان شك دارد اين ويروس
عالمگير دســت از سر دانشــگاهها بردارد .او در حال
مطالعه پيامدهاي طاعون موسوم به مرگ سياه است؛
طاعون خياركي عالمگير در قرن چهاردهم ميالدي
كه بسياري از ابعاد جامعه را درهم شكست .از تقريبا
30دانشــگاهي كه در آن زمان در اروپا وجود داشت،
5دانشگاه كامال از ميان رفت .نامبرده ميگويد« :بعد
از اين ضربه ناگهاني ،بعضي دانشــگاهها بازگشتند و
دوباره باليدند ».به قول او« ،اين حقيقتا درس خوبي
از گذشتههاست».
منبع :نيچر

نقد و نظر
چارهجويي براي دانشگاهها در پساكرونا
غالمرضا ظريفيان
استاد دانشگاه تهران

مســئله آمــوزش در دوره كرونــا و
پساكرونا در كنار ساير مسائل بشري
قابل بحث و بررسي است .بايد بپذيريم
كه اين ويروس اليههاي مختلف زندگي انســان را به قبل و بعد
از خودش تقســيم كرده؛ چنانكه ممكن است مسائل هيچگاه
به حالت عــادي بازنگردنــد؛ بنابراين بايد نقشــه راه جديدي
براي ادامه حيات بشــر تعريف كرد .خاصه در موضوع آموزش،
بحثهاي زيادي از سوي كارشناسان و دغدغهمندان علم مطرح
ميشود؛ بهطور مثال عنوان ميكنند كه آموزش حضوري جاي
خود را به آموزش الكترونيكي خواهد داد و ابزارهاي هوشمندي
همچون موبايل و لپتاپ جايگزين كالس درس خواهد شــد و
مباحث ديگري از اين دست كه به اعتقاد نگارنده ،مسئله آموزش
محدود به آنها نيست و موارد و موضوعات متعدد ديگري را نيز
در برميگيرد.
آموزش الكترونيكي اگرچه بهعنوان يك راهكار موقت براي عبور
از شرايط كرونا درنظر گرفته ميشــود ،اما بايد دقت كنيم كه
آموزش صرفا يك مسئله فيزيكي نيست كه با انتقال گفتوگوها
از بستر واقعيت به فضاي مجازي ،مشــكل بهوجود آمده كامال
مرتفع شود .آموزش الكترونيكي ،اگرچه اهميت دارد ،اما صرفا
بخشــي از فرايند آموزش و نظام آموزشي به شــمار ميآيد و
نميتواند جايگزين آن شود.
محيطي كه افراد در آن آموزش ميبينند ،تأثير زيادي بر تربيت
و تفكر افراد ميگذارد .فضاي آموزشي ،عالوه بر اينكه در فرايند
آمــوزش تأثيرگذار اســت ،الهامبخش هم هســت و خاطرات
عميقي براي انســانها ايجاد ميكند .خو ِد استاد ،نوع سلوك
او ،زبان بدن ،نوع مناسبات ،پرسشها و نوع نگاه او و همچنين
گويش و لحني كه از سوي او استفاده ميشود ،در انتقال مفاهيم
آموزشــي اهميت بســيار زيادي دارد و منجر به شكلگيري
رابطهاي بين استاد و شاگرد ميشود كه در فضاي مجازي امكان
شكلگيري آن وجود ندارد .درواقع بخش تربيتي فرايند آموزش
و پرورش ،در آموزش مجازي بهطور كلي آسيب ميبيند .بخش
تعليمي آن هم البته كامل نيست و بخشــي از قابليتهايش را
در اين نوع آموزش از دست ميدهد .همه جاي دنيا آموزشهاي
الكترونيكي ،آموزشهاي مكمل هستند .طبيعي است كه وقتي
دنيا بهطور ناگهاني بــا پديده كرونا مواجه شــده ،مدتي طول
ميكشــد تا بتواند خود را پيدا كند و امور مختلف را متناسب با
فضاي جديد سر و سامان دهد؛ بنابراين تا
ادامه در
صفحه 12
زماني كه راهكارهاي مشخصي براي جبران
ظرفيت الهامبخش فضا و قابليتهــاي ارتباط حضوري در امر
آموزش پيدا شود ،با نوعي گسست روبهرو هستيم.
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جهان استارتاپي
سهپايه منعطف استارتاپ سوئدي
سهپايه براي عكاسي وسيلهاي مفيد و حتي ضروري بهنظر ميرسد،
اما موقع حملونقل و جابهجايي ،همين سهپايهها ،دردسري براي
خود محسوب ميشوند .به همين دليل بند كندا ( )Condaاختراع
شده است؛ چراكه اين بند ،قابل حمل است ،انعطافپذيري خوبي
دارد و بهعنوان سه پايه ،بسيار قرص و محكم عمل ميكند .به نقل
از وبسايت نيو اطلس ،كندا توسط يك استارتاپ سوئدي به نام
 Frii Designsابداع شده كه دفتر مركزياش در شهر استكهلم
قرار دارد .اين استارتاپ را يك عكاس باتجربه به نام يوناس لوندين
در سال2014تاسيس كرده است.

عكاســي كه كار او پوشــش دادن رويدادهاي مختلف و تخصص
اصلياش ،مراسم عروسي بوده است .بند كندا كه ايدهاي خالقانه
بهشمار ميرود ،از يك سطح ميلهاي در قسمت باال كه روي شانه
و در كنار گردن كاربر قرار ميگيرد و يك قســمت ديگر در پايين
تشــكيل شــده و يك بند انعطافپذير نيز دارد كه طول آن قابل
تنظيم است .اين دو سطح ميتوانند توسط يك سوكت به يكديگر
متصل شوند .دوربين در وسط قسمت مسطح نصب ميشود كه
داراي يك اهرم در پشــت اســت .هنگامي كه از آن بهعنوان بند
مخصوص حمل بار استفاده ميشود ،كندا كامال شل و انعطافپذير
ميماند ،اما در عين حال ،خيلي سريع ميتوان با استفاده از اهرم،
اتصاالت را محكم كرد و آن را بهعنوان يك پايه درآورد .اين وسيله
با انعطاف ويژهاي كه دارد با يك پايه معمولي دوربين كامال متفاوت
اســت و بههمين دليل ميتواند كاربردهاي بيشتري نيز داشته
باشد .بهعنوان مثال در جاهايي كه سطوح مسطحي ندارند يا اصال
سطحي براي كار گذاشتن سهپايه ندارند ،كندا ميتواند گرهگشاي
عكاسان باشد .طبق برنامه اعالم شده از سوي استارتاپ سازنده،
بند كندا در دو مدل استاندارد و پالس در دسترس است كه اولي
340گرم وزن دارد و ميتوانــد دوربينهاي كوچكتر با وزن يك
كيلو و 100گرم را تحمل كند؛ درحاليكه مدل ديگر ،با 530گرم
وزن ،براي دوربينهاي بزرگتر تا 2/2كيلوگرم مناســب است.
قيمت خردهفروشي اين دو مدل150 ،دالر براي نمونه استاندارد و
180دالر براي نمونه پالس خواهد بود.

#هوشمند

موفقیت  ۹۴درصدی واکسن جدید کرونا

پس از واكسن مشترك فايزر و بيوانتك با تأثير ۹۰درصد ،حاال اعالم تأثير ۹۴درصدي
واكسن يك شركت آمريكايي باعث رشد بازارهاي مالي جهان شده است
زهرا خلجي

خبرنگار

شركت مدرنا پس از فايزر،
دانش
دومين شــركتي است كه
نتايــج اوليــه اميدبخش
آزمايش بزرگ واكســن خــود را روز
گذشته اعالم كرد .هرچند هنوز با ارائه
عمومي و نهايي آن ماهها فاصله است اما
اين مسئله اميد جديدي به جهان داد .از
مدتها پيش دانشمندان تأكيد دارند كه
براي نجات جهان از بيماري كوويد19-
به چند واكسن نياز است.
به گزارش نيويورك تايمز ،اين شركت
داروســازي آمريكا ادعــا ميكند كه
واكسن كرونا ويروس آنها 94.5درصد
مؤثر اســت كه براســاس بررسي اوليه
نتايج فاز ســوم آزمايــش باليني اعالم
شده است.
محققــان ميگوينــد نتايــج گزارش
شــده فراتر از حد تصور آنهاســت اما
اين واكســن احتمــاال تا بهــار بهطور
گسترده در دسترس نخواهد بود .مدرنا

اطالعــات اوليه را روز گذشــته درباره
واكسن بيماري كوويد 19-كه بيش از
53ميليون نفر در سراسر جهان را درگير
كرده و بيش از 1.2ميليون نفر را كشته،
ارائه داده است.
شــركت آمريكايي فايزر بــا همكاري
 BioNTechنخستين تيمي بود كه يك
هفته پيش گزارش داد كه واكســن آن
بيش از 90درصد مؤثر است.
محققان با تلقيح برخــي از داوطلبان
در مطالعه و دادن دارونمــا به ديگران
واكســنها را آزمايش كردند و سپس
2گروه را تحت نظــر گرفتند تا ببينند
چند نفر بيمار هســتند .مدرنا مستقر
در كمبريــج آمريكا واكســن خود را با
همكاري محققــان مركــز تحقيقات
واكسن بهعنوان بخشــي از انستيتوي
ملي آلرژي و بيماريهاي عفوني ،توليد
كرده اســت .دكتر آنتونــي فائوچي،
مديــر ايــن مؤسســه در مصاحبهاي،
گفت :من گفته بودم كه با يك واكسن

مؤثر 75درصــد راضي خواهم شــد.
واضح بود كه ما دوســت داشتيم بين
90تا 95درصد اثربخشــي ببينيم اما
اين انتظــار نميرفت .فكــر ميكردم
ميتوانســتيم واكســن خوبــي ارائه
بدهيم اما اثر بخشي 94.5درصد بسيار
چشمگير است.
در اين بين شاخص ســهام آمريكا در
روز دوشــنبه پس از اعالم اثربخشــي
واكسن شــركت مدرنا ،در دوران اخير
يك ركوردشــكني ديگــر را ثبت كرد.
نجات تدريجي جهان از ويروس كرونا
در نهايــت ميتوانــد بــه بزرگترين
اقتصادهــاي جهان بــراي بهبودي از
ركودهاي عميق كمك كند.
معامالت آتي سهام آمريكا پس از اعالم
نتايج توسط مدرنا افزايش است و سهام
معامالت مدرنا در معامالت پيش از بازار
11درصد رشد داشته است .خوشبيني
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آغاز عصر جديد فضا با موفقيت«كرو يك»

اگرچه مأموريت «كرو يك» با يك مشكل كوچك روبهرو شد ،اما اكنون به ايستگاه بينالمللي
فضايي متصل شده است

حــدود ســاعت
عمادالدين قاسمي پناه
خبرنگار
4بامداد دوشــنبه
به وقــت ايــران،
درحاليكــه هنوز هوا تاريك بود ،آســمان با شــليك كپســول
كرو دراگون كه روي يك موشــك فالكون 9متعلق به شــركت
اسپيسايكس سوار شده بود ،روشن شــد .اين كپسول كه حامل
4فضانورد بود ،سفر 27ساعته خود به مقصد ايستگاه بينالمللي
فضايي را از منطقه فضايي كندي آغاز كرد .به اين ترتيب در زماني
كه اين گزارش را در نسخه چاپي روزنامه ميخوانيد ،قاعدتا ساعتي
از اتصال كرو دراگون به ايستگاه بينالمللي فضايي گذشته است.
تالشهاي ناسا براي پاياندادن به اســتفاده از فضاپيماي سايوز
روسيه زماني به ثمر نشســت كه موتورهاي مرحله اول فالكون9
با خروج شديد شعلهها در ســاعت  7:27بعدازظهر بهوقت محلي
روشن شد و اين موشك 70متري از پد شماره  39Aمركز فضايي
كندي با نيروي پرتاب 1.7ميليون پوند جدا شد.
مراحل پرتاب

ســرمايهگذاران نســبت به واكسنها
كمك كرد تا  )DVS( 500 S&Pبه يك
ركورد نزديك شــود .همچنين در پي
اعالم موفقيت  94/5درصدي واكســن
جديد ضدكرونا توسط شركت آمريكايي
مدرنا بهاي جهاني نفت 3درصد افزايش
يافت.
«نيل شيرينگ» اقتصاددان ارشد گروه
ســرمايه اقتصادي ،پيش از اعالم نتايج
مدرنا در يادداشــت تحقيقي نوشت كه
پيشرفت واكسن نشان ميدهد سرانجام
در انتهاي تونلي تاريك ،نور وجود دارد.
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بهگزارش سيبياس ،طي يكدقيقه ،موشك با سرعت مافوق صوت
حركت ميكرد و 1.5دقيقه پس از آنكه از منطقه پاييني جو خارج
شد ،موتورها طبق برنامه خاموش شــدند .مرحله اول موشك كه
قابل استفاده مجدد است ،نخستين پرواز خود را انجام داد ،سپس از
موشك دور شد و بهسمت كشتي بدون سرنشين و كنترل از راه دور
شركت اسپيسايكس كه در شرق كارولينا مستقر بود ،حركت كرد.
اين در حالي بود كه مرحله دوم ،با استفاده از يك موتور خأل ،صعود
خود را به مدار ادامه داد8 .دقيقه و 50ثانيه پس از صعود موشك،
موتور مرحله دوم خاموش شد و سرنشــينان را در مدار اوليه قرار
داد40 .ثانيه پس از آن ،مرحله اول بدون هيچ مشكلي فرود آمد.
بازيابي مرحله اول هدف اصلي پرتاب بود ،زيرا اسپيسايكس قصد
دارد موشك را نوسازي كند و درصورت امكان در پرتاب بعدي كرو
دراگون در اواخرماه مارس سال آينده ميالدي از آن استفاده كند.
در هر صورت ،بــا پايينآمدن ايمن تقويتكننده ،كپســول كرو

اولينها براي ناسا

ماموريت «كرو يك» نخستين مأموريتي است كه ناسا و اسپيسايكس
بهعنوان بخشي از برنامه سرنشيندار تجاري آژانس انجام ميدهند.
همچنين اين مأموريت چند «اولين» ديگر هم دارد:
اولين پرواز سيستم تجاري تأييدشده ناساست كه براي حملونقل
خدمه طراحي شده .به اين ترتيب اين سيستم از مرحله توسعه به
پروازهاي منظم تبديل ميشود.
اولين ماموريت بينالمللي با 4خدمه اســت كه بهوســيله يك
فضاپيماي تجاري آمريكايي به فضا پرتاب شد.
اولينباري است كه تعداد خدمهاي كه بهمدت طوالني در ايستگاه
فضايي باقي ميمانند از 6نفر به 7نفر افزايــش مييابد كه امكان
تحقيقات بيشتر را براي خدمه فراهم ميكند.
اولينبار اســت كه اداره هواپيمايي فدرال مجوز پرتاب فضايي
مداري حامل انسان را صادر ميكند.

دراگون چند دقيقه بعد ،از مرحله دوم فالكون 9جدا شد تا فضاپيما
با مجموعهاي از رانشگرهاي اتوماتيك به دقيقترين شكل ممكن
به ايستگاه فضايي نزديك شود.
دلهره لحظهاي

مراحل اوليه سفر به آرامي پيش رفت ،اما مهندسان اسپيسايكس
ناگهان با مشكل گرمادههايي مواجه شدند كهبراي حفظ خطوط
محرك پيشران در دماي مناسب استفاده ميشد .بهنظر ميرسيد
3گرماده از 4گرماده يك مجموعه چهارگانه خاموش شــدهاند و
اين در حالي است كه براساس قواعد ،عملياتيشدن پرواز حداقل
به 2گرماده از 4گرماده نياز دارد .جي آرانها ،مســئول ارتباطات
اسپيسايكس به خدمه اعالم كرد :حاشيه دما بهنظر خوب ميرسد،
اما اين چيزي است كه ما در حال بررسي و بحث درباره آن هستيم.
ناسا بعدا در توييتي نوشت :تيمها گرمادههاي كرو دراگون را دوباره
فعال كردهاند و به جمعآوري اطالعات ادامه ميدهند .ناســا در
توييت بعدي هم گفت :اسپيسايكس تأييد ميكند كه گرمادههاي
پيشرانه بهدرستي كار ميكنند و مشكلي ندارند« .كرو يك» سفر
خود را به ايستگاه بينالمللي فضايي ادامه ميدهد.
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آمــار مبتاليــا ن ديروز
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چارهجويي براي
دانشگاههادرپساكرونا

رویای زندگی بدون
کرونا در زمستان آینده

سازنده واکســن موثر کووید 19-معتقد است با شروع واکسیناسیون
جهانی ،زندگی تا زمستان سال بعد به حالت عادی بر میگردد و شاید
دیگر کرونایی در کار نباشد اما این ادعا چقدر به واقعیت نزدیک است؟

پروفســور اوگور شــاهين،
بنــــــيانگذار شــركت
 BioNTechو ســازنده
واكســن اميدبخــش
كوويد 19-اميدوار اســت
زهرا خلجی
با شــروع واكسيناســيون
خبرنگار
سراســري ،امــكان انتقال
ويروس به نصف كاهش يابــد و در نتيجه موارد ابتال
بهطور چشمگيري كم شــود .بهگزارش بيبيسي،
هفته گذشــته  BioNTechو  Pfizerدو شركتي
كه مشتركا واكسن مؤثر عليه كوويد 19-را ساختند،
اعالم كردند كه تجزيه و تحليل اوليه نشان داده است
واكسن آنها ميتواند از بيش از 90درصد از ابتالي افراد
به كوويد 19-جلوگيري كند .پروفســور شاهين در
مصاحبهاي با BBC Oneميگويد انتظار دارد تجزيه و
تحليل بيشتر نشان دهد كه اين واكسن انتقال بيماري
بين افراد را كاهش ميدهد و همچنين عالئم بيماري
را در فردي كه واكسن زده اســت ،متوقف كند :من
مطمئن هستم كه انتقال ويروس با دريافت اين واكسن
مؤثر به اندازه قابلتوجهي كاهش مييابد ،حتي اگر
اثربخشي آن 90درصد نباشــد اما حتما 50درصد
هست و نبايد فراموش كنيم كه حتي اين ميزان نيز
ميتواند منجر به كاهش چشمگير شيوع پاندمي شود.
اعتمادبهنفسبيشترجهاني

اين واكسن كه در 6كشور مورد آزمايش قرار گرفته
است ،در 2دوز و به فاصله 3هفته تزريق ميشود .براي

اگر همهچيز خوب پيش برود

با اين حال ،پروفســور شــاهين معتقد است كه اين
آسودگي خاطر مدت زمان بيشتري طول ميكشد:
اگر همهچيز خوب پيش برود ،واكسن از پايان امسال
و ابتداي سال آينده در دسترس قرار خواهد گرفت.
هدف تحويل بيش از300ميليون دوز در سراسر جهان
تا آوريل سال آينده است كه به ما اجازه ميدهد تأثير
خود را روي اين همهگيري بگذاريم.
بهگفته شاهين ،اثر بهتر و عظيمتر اين واكسن كمي
بعدتر يعني در زمســتان آينده خود را نشان خواهد
داد :تابستان در اين بين به ما بسيار كمك خواهد كرد
چراكه ميزان ابتال در تابستان كاهش مييابد و ضروري
اســت كه تا قبل از پاييز و زمستان سال آينده ميزان
واكسيناسيون بااليي داشته باشيم.
اين پروفسور تركتبار اهل آلمان در پاسخ به اين سوال
كه آيا اين واكسن در افراد مسن به اندازه افراد جوان
مؤثر است يا خير ،گفت كه انتظار دارد در3هفته آينده
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در زمانی که هجمه کووید 19-روال همه چیز
را بر هم زده ،خبرهای خوشــی هم میرســد

دريافت واكسن ،ساكنان و كارمندان آسايشگاههاي
سالمندان ،كادر درمان و سپس افراد باالي 80سال
در اولويت هستند.
پس از اعالم خبر نخستين واكسن مؤثر در جهان «سر
جان بل» استاد پزشكي دانشگاه آكسفورد گفت كه
زندگي ميتواند تا بهار آينده به حالت عادي برگردد:
من احتماال نخستين كسي هســتم كه اين حرف را
ميزند ،اما با كمي اعتمادبهنفس ميگويم كه تا بهار
اين بحران پايان ميپذيرد.

آمــار جانباختگانديروز

كل آمــار جا نباختگان

پاسخ بهتري براي اين سؤال داشته باشد.
شاهين ميگويد :هنوز مشــخص نيست كه بعد از
تجويز دوز دوم واكسن ،مصونيت چه مدت دوام خواهد
داشت .با اين حال ،او معتقد است اگر ايمني بدن پس
از يك سال به ميزان قابلتوجهي كاهش يابد ،نبايد
ي تقويتكننده خيلي پيچيده باشد.
ايمنساز 
او همچنين در توضيح عوارض جانبي احتمالي ناشي از
تزريق واكسن ،ميگويد :عوارض جانبي كليدي ديده
شده از اين واكسن تاكنون يك درد خفيف تا متوسط
چندروزه در محل تزريق بــود ،درحاليكه برخي از
داوطلبان در يك دوره مشابه تب خفيف تا متوسط نيز
داشتند .البته ما هيچ عارضه جانبي جدي ديگري را كه
منجر به مكث يا توقف مطالعه شود ،مشاهده نكرديم.
كارشناسان چه ميگويند

واكسنها روشنترين اميد بشريت براي جلوگيري از
مرگ گسترده و بازگرداندن جامعه به شرايط عادي
هستند ،اما كارشناسان بر اين باورند كه هنوز نميتوان
بهعنوان نقطه پاياني به آنها نگاه كرد.
«ميشله روبهروتز» خبرنگار حوزه بهداشت بيبيسي
معتقد است اين واكسن باعث شدهكه اعتمادبهنفس
نزديكشدن به پايان همهگيري در دنيا بهوجود بيايد،
اما ترديدهايي در اين بين وجود دارد :دانشــمندان
برجسته اين كشف مهم ،اميدوارند كه زندگي زمستان
آينده به حالت عادي برگردد .اما اجازه بدهيد درباره
ترديدها نيز حرف بزنيم.
اين واكسن نياز به تأييد شركتهاي تنظيمكننده دارد

و آنها فقط درصورت ايمني و كارايي مؤثر واكسن ،آن
را توزيع خواهند كرد .نتايج اوليه بسيار خوب بهنظر
ميرســند ،اما ما منتظر نتايج كامــل در هفتههاي
آينده هستيم.
همچنين هنوز هيچ اطالعاتي وجود ندارد كه نشان
دهد چقدر اين واكســن در افراد مسن كه بيشتر به
آن نياز دارند ،مؤثر عمل ميكند و البته باز هم هنوز
مشخص نيست كه مصونيت چه مدت ممكن است
دوام داشــته باشد .شــايد نياز به تقويتكنندههاي
ساالنه باشد.
ي و محافظت
در صورت استفاده از واكسن ،ايمنساز 
از افــراد مدتي زمان خواهد برد .واكســنهاي ديگر
كوويد 19-كه مراحل آخر آزمايــش باليني را طي
ميكنند نيز ممكن است بهخوبي يا حتي بهتر از اين
واكسنهاي جديد عمل كنند .اما شايد تا تابستان،
ي گسترده در حال انجام باشد و ما بتوانيم از
ايمنساز 
مزاياي آن استفاده كنيم.
علي موكداد ،اســتاد بهداشــت جهاني در دانشگاه
واشنگتنويكمقامسابقدرمراكزكنترلوپيشگيري
از بيماريها نيز در اينباره ميگويد :اگر واكسن درماه
آوريل در دسترس باشد ،باتوجه به اوجگيري بيماري در
ماه دسامبر و ژانويه و آنچه روبهرو خواهيم شد ،كمكي
نميكند .نميگويم كه خبر خوب كشــف واكسن را
جشن نگيريم ،اما هنوز هم بايد مراقب باشيم.
موكداد ميگويــد كه حتي پس از توزيع واكســن،
توانايي بازگشت مجدد كشــورها به شرايط عادي
كامال به تعداد واكسنهايي كه ميتوانند تهيه كنند و

نحوه توزيع آن بستگي دارد .اين بحث بهطور خودكار
مطرح ميشود :آيا ما ميخواهيم زندگي يا معيشتي
را نجات دهيم؟ اگر واكســن كافي داشــته باشيم،
ميتوانيم هــر دو را انجام دهيــم .اكثر متخصصان
بهداشت عمومي و بيماريهاي عفوني
معتقدند براي پايان همهگيري بايد
اطمينان حاصل شــود كه افرادي
كه بيشترين نياز به واكسن را دارند،
دوزهاي اوليه را دريافت كنند .اما
چالشهاي ذخيره و حمل
واكسن ميتواند به معني
تأخير در توزيع باشد.
دكتر «پــل گوپفرت»
اســتاد پزشــكي و
ميكر و بشنا ســي
در دانشــگاه آالبامــا
ميگويد :اگر اثربخشي
90درصدي واكسن فايزر
در جلوگيــري از عفونــت
صحــت داشــته باشــد،
مصونيت جمعيت عمومي
كمي آسا نتر ميشود .يك
واكســن مؤثر 90درصدي
نياز به واكسيناسيون حدود
60درصد از افراد براي رسيدن
به آنچه بهعنــوان مصونيت
گلهاي شناخته ميشود ،دارد.

يكي ،دو كار تحقيقاتي در ايران با زاويه ديد اســتادان و
دانشجويان انجام شده كه حاكي از افت كيفيت آموزشي
در سال گذشته بوده است .اين افت كيفيت اگر چارهجويي
نشود ،فضاي علمي كشــور را دچار خسارتهاي جدي
خواهد كرد .نگراني بعدي درباره آينده تحصيلي دانشجويان
و حتي دانشآموزان است؛ چون گروه بزرگي از اين دو گروه،
قبل از آغاز اين بحران ،برنامهريزي كرده بودند كه در مدارس
يا دانشــگاههاي خاصي درس بخوانند .خيليها داشتند
خودشــان را براي ادامه تحصيل در دانشگاههاي خارج از
ايران آماده ميكردند ،اما هماكنون همه اينها چه در ايران و
چه در كشورهاي ديگر ،دچار اختالل شده است.
مسئله ديگر اين است كه بخشــي از فرايند جامعهپذير
شــدن افراد در مدرسه و دانشــگاه صورت ميگيرد .اين
جامعهپذيريهماكنونبهشدتمنقطعشدهوفرايندانتقال
آموزهها و سنتهايي -كه بين نسلها منتقل ميشد -دچار
اختالل جدي شده است .نظام آموزشي ما از همين االن
بايد به دوران پساكرونا بينديشد كه چگونه اين انقطاع را
حل كند .بخشي از افراد اساساً محيط مدرسه يا دانشگاه را
درك نكردهاند و تصوير روشني از اين محيطها ندارند .اين
گسستها ميتواند مشكالت جدي ايجاد كند .از همين
االن جامعهشناسان ،مشــاوران و روانشناسان بايد به فكر
دوران پساكرونا باشند تا براي برطرف كردن اين شكافها
راه چارهاي بيابند .اين مسئل ه مهمي است كه اگر عالمانه با
آن برخورد نشود ،حوزه آموزش را دچار مشكل ميكند.
مشكل ديگري كه براي دانشگاهها پيش آمده از دست دادن
منابع درآمد بود .شهريه ،پرديسها ،پذيرش دانشجويان
خارجي كه براي دانشگاهها درآمد داشت ،هم در جهان و
هم در ايران دچار خسارت شد .البته موفقيتهايي هم در
اين دوران كسب شــد؛ ازجمله اينكه آموزش الكترونيك
توانست بيش از 90درصد دانشــجويان را تحت پوشش
قرار دهد تا نظام آموزشي منقطع نشود؛ درصورتي كه اين
اتفاق نميافتاد و آموزش در كشور تعطيل ميشد ،قطعا بار
افسردگي و استرس افزايش مييافت .باور كردني نبود كه
بتوانند اين اتصال را درصورت كوتاهي فراهم كنند ،اما به
هر حال اين اتصال حاصل شد؛ هر چند در برخي از شهرها
دانشجويان و دانشآموزان از اين امكانات محروم ماندند .در
عين حال يكي از فرصتهاي كرونا هم اين بود كه استادان
مجال بيشتري براي پژوهش و كارهاي علمي پيدا كردند،
اما بهدليل تنگناهاي اقتصادي بهوجود آمده ،متأســفانه
فرصت استفاده از اين فضاها عمال از دست رفت.
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اولین خاطر ه من از استاد شجریان به سال 1378
 1بازمیگردد؛ زمانی که مســئولیتی در وزارت علوم
داشتم و اولین جشنواره موسیقی دانشجویان برگزار میشد.
از جمله برنامههای جشنواره ،برپایی کارگاههای پژوهشی با
حضور استادان قدیمی و نامآشــنا بود .در جلسهای ،استاد
حسین عمومی درباره شیوههای آوازی سخنرانی میکرد با
تمرکز بر مکتب اصفهان و سبک سیدرحیم .به دعوت دانشجویان ،استاد شجریان بعد از
سالها در دانشگاه حضور یافته بود .نکته جذاب جلسه ،مصادیقی بود که استاد عمومی
درباره فهم شعر ،مناسبخوانی ،درک از محیط و مخاطب و احاطه بر حوزه ادبیات میآورد
و اغلب در ارائ ه مثال ،به استاد شجریان و آوازهای ایشــان اشاره میکرد تا اینکه استاد
عمومی ایشان را به صحنه دعوت کرد و دانشجویان هم تقاضا کردند که شجریان آوازی
بخواند .سلوک استاد شجریان و رعایت تواضع ،ادب و احترام نسبت به استاد عمومی و
پرهیز از هرگونه خودنمایی در حضور او ،اولین درسی بود که به همه حاضران داده شد.
استنکاف ایشان از خواندن تا زمانی ادامه یافت که استاد عمومی از او درخواستکرد و
سپس شجریان درسی را که 20سال قبل در شیوه سیدرحیم از حسین عمومی آموخته
بود پس داد .او با حافظه شگرف و یادآوری این نکته از سوی خودش که گوش او دزد است،
در عمل اثبات کرد که هر نغمه و گوشهای را ثبت میکند .شجریان بیگمان از معدود
بازماندگان نســلی بود که عالوه بر سختکوشــی در یادگیری و پیگیری در آموختن و
دانشجوبودن همیشگی ،مناسبات استاد و شاگردی را به غایت خود پاس میداشت .هرگز
از او در خلوت و جلوت ،جز به نیکی و بزرگی از استادانش نشنیدم.
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گفتوگوی همشهری با پرستاراني كه تا دقايق آخر باالي سر شجريان بودند

اينجا عزاكده شده بود

حضور قاطع

غایب

پروندهای برای پاسخ به هفت پرسش
چهل روز پس از درگذشت
استادمحمدرضا شجریان

شج
ریان
رد جم

روزهاي آخر سيل تماسها به سوي ما جاري بود؛ همه ایران میخواستند حال استاد را بپرسند

درختهاي خلوت آن حياط كوچك ،پلههاي كوتاه و كشدار،
مائده اميني
همان در شيشهاي با خطوط قرمز ...همهچيز هنوز همينجاست
روزنامهنگار
اما انگار كه از اتفاقي بزرگ خالي شده است .در آخرين تصوير
جمعي از اينجا ،خيابان از آدم موج ميزد .مغازهدارها از پشــت شيشه به هياهوي غمگين
مرگ شجريان نگاه ميكردند و چشمهاي بعضيشان پر بود از بغض و صداهاي محزون آرام
در هم ميپيچيدند كه «مرغ سحر،ناله ســر كن ...داغ مرا تازهتر كن» حاال آدمها رفتهاند.
ماشينها دوبله پارك شدهاند .آمبوالنسي روي پل ايستاده و زناني در پشت پيشخوان«از من بپرس» پاسخ سؤالهاي
مراجعهكنندگان را ميدهند اما جم انگار خالي شده يا بغض سنگيني به ديوارهايش چنگ ميزند .پلهها را دو تا يكي
باال ميروم تا به  ICUبرسم .تختها دورتادور بخش مراقبتهاي ويژه چيده شدهاند و سكوت ،نخستين اتفاقي است
كه جريان دارد .يكي از پرستارها ميآيد و اتاق معهود را نشانم ميدهد .همان چهارديواري كوچكي كه آخرين روزهاي
بيكالمي شجريان در آن گذشته بود .بين همه اين راهروها و اتاقها نامش كه به زبان ميآيد ،حالت چهره پرستاران،
پزشكان و ...عوض ميشود؛ انگار هر كس خاطره خودش را از اين واقعه دارد .مهدي اعظممنش ،سرپرستار بخش ICU
به همشهري ميگويد « :راستش اين ماههاي آخر خودمان ميدانستيم كه اوضاع خوب نيست و همين بيشتر بههممان
ميريخت .از سوي ديگر سيل تماسها به سمت ما جاري بود ،همه ميخواستند بدانند حال ايشان چطور است و ما از
سوي خانواده اجازه نداشتيم اسرار بيمارمان را رسانهاي كنيم».
روز آخر همه اينجا بودند

«همــه تالشمان را كرديم ،اما نشــد»؛ مهــدي اعظممنش
سرپرستار بخش بعد از بهزبانآوردن اين جمله ادامه ميدهد:
«استاد بارها اينجا بستري شدند با فواصل چندينماهه .دفعات
آخر اين فواصل كوتاهتر شــده بود ،مثال به فاصله يكماه دوبار
در بخش مراقبتهاي ويژه بستري شــدند .از صبح آن روز كه
استاد فوت كردند ،تمامي پزشكاني كه در اين مدت ايشان را
ديده بودند ،حضور داشتند .خانواده را هم خبر كرده بوديم كه
همهشان هم آمده بودند» .اعظممنش درباره حال و هوايICU
بعد از فوت شجريان ميگويد« :اينجا همه يا بغض داشتند يا
گريه ميكردند .بعد كه پيكر ايشان را بردند ،به ياري مديريت
بيمارستان دسته گل ســفيدي آوردند و بر تخت خاليشان
گذاشتند .شمع هم روشــن كرديم .حال و هواي غريبي بود.
انگار عزاكده باشد .بعد هم كه خودتان بوديد ،كمكم تعدادي
عالقهمندان استاد به اينجا آمدند و جمع شدند» .سيامك اميري
پرستار ديگري است كه خودش براي نخستين بار محمدرضا
شجريان را در بخش ICUبستري كرده است .او توضيح ميدهد:
«از روزي كه استاد را از نزديك ديدم ،توان حرف زدن نداشتند.
اين خودش حس غريبي بود .من عاشــق ربناي ايشان بودم».
تيموري پرستار ديگري است كه خودش را طرفدار شجريان
معرفي ميكند و ميگويد حســرت كنســرت استاد به دلش
مانده؛ «بودن ايشان اينجا هم غم بود و هم شادي .نه فقط ما كه
همه بيمارها اينجا غمگين بودند .از پنجره  ICUخيابان را نگاه
ميكرديم و به صداي آواز مردم را گوش میدادیم».
مالقاتهاي استاد بسيار محدود بود

اعظممنش از حال و هواي روزهايي كه شجريان در آن اتاق
روبهرويي  ICUبستري بود ميگويد؛ «خانواده استاد هميشه
حضور داشتند .مخصوصا دخترشان افسانه مدام در رفتوآمد

بود اما بهخاطر شــرايطي كه ایشان داشــتند حتي پيش از
ايام كرونا هم مالقاتهايشان بسيار محدود بود .كم نبودند
هنرمنداني كه شرمندهشان شــديم و نشد كه داخل بيايند
و سر بالين ايشان حاضر شوند .خانواده استاد اينطور ترجيح
ميدادند ».سيامك اميري پرســتار ديگر بخش ميگويد:
«شايد روز آخر ما 70تا 80تماس تلفني داشتيم .انگار همه
ايران نگران بودند و ميخواستند بدانند استاد چطور است»!
عذابِآن يك ساعت پاياني

اوايل امسال يا در ماههاي پيشتر از آن ارتباط ما با استاد چشمي
بود .اين را هم اعظممنــش ميگويد و ادامــه ميدهد« :البته
دخترشــان ميگفتند گاهي من حس ميكنــم كه صداي مرا
ميشنود .شايد حق با ايشان بوده باشــد .نميدانم ...بعد از آن
البته حالشان آنقدر بد بود كه نميشد با ايشان ارتباط گرفت».
اعظممنش درباره ســختيهاي مراقبت از محمدرضا شجريان
ميگويد« :روز آخر كه بايد عمليات احيا انجام ميشد ،روز بسيار
سختي بود .همه اين روزها سخت بود بهخصوص كه خودشان هم
اذيت ميشدند اما آن يك ساعت آخر كه مجبور به ماساژ قلبي و
اعالم كد و ...شديم ،دقايق سختي بود .بعد هم كه وقت وداع آخر
رسيد و .»...ســيامك اميري اما نگاه ديگري دارد؛ «انجام دادن
امور روتيني كه هر روز انجام ميدهيم ،انگار براي استاد سخت
بود .اينكه ببيني استاد مسلم موسيقي ايران در آن حال نامساعد
روي تخت افتاده ...اينكه همه تالشت را ميكني اما تغيير خاصي
ايجاد نميشود ». ...حاال اتاق كنج ICUخالي شده .كمكم بايد
بيمارستان را ترك كنم .ديگر حتي گلهاي روي تخت هم خشك
شدهاند .به رس ِم جادوی زمان همه انگار به روتين پيش از هفدهم
مهرماه برميگردند .بيمارها بيادعا روي تخت دراز كشيدهاند.
ســرمها چكهچكه ميكنند .سكوت همان ســكوت هميشه
بيمارستان است اما موسيقي ايران ،ديگر «شجريان» ندارد.

سالها بود كه محمدرضا شجريان به بيمارستان جم
رفتوآمد داشت ،اما شكوه تصوير ايشان در ذهن ايران خدشهدار
نشــد .چه همان ماههاي اول كه حال ايشان بهتر بود وچه اين
ماههاي تلخ آخر كه در بخش مراقبتهاي ويژه بستري بودند،
هرگز عكسي از حال بدشان منتشر نشد .چطور چنين چيزي
ممكن است؟ اينهمه آمدند بر بالين ايشان و رفتند ...پرستارها،
مالقاتكنندهها ،نيروهاي خدماتي ،پزشكان ...چطور هيچكس
شيطنتينكرد؟

الزم نبود كســي حتما سر بالين ايشــان ظاهر شود .عكس ايشان
در تمام اين مدت روي مانيتور هم بود .بهراحتي ميشد از مانيتور
هم عكس گرفت ،اما همه ميدانســتند اين اتفاق صورت خوشي
براي مجموعه جم ندارد .شايد شــبيه شعار بهنظر بيايد ،اما در اين
بيمارستان همه با هم دوســتيم و انگار كه عضو يك خانوادهايم .نه
درباره استاد ،كه در هيچ مورد ديگري ،پرسنل ما كاري نميكنند كه
به ضرر بيمارستان تمام شود ،چرا كه بياغراق دلشان براي كارشان
ميتپد .از ســوي ديگر ميتوانم بگويم تقريبا همه پرسنل ،عشق
خاصي به استاد شجريان داشتد و نميخواستند به قول شما شكوه
استاد خدشهدار شود .همان ابتداي كار ما فقط يكبار از همه پرسنل
خواهش كرديم كه تالش كنند عكســي از اســتاد در اين شرايط
منتشر نشود .همين .و ديديد كه خدا را شكر نشد.
چه شد كه تصميم گرفته شد اينستاگرام بيمارستان
شروع به اطالعرساني درباره وضعيت استاد كند؟ هدايت پستها
برعهده چهكسي بود؟ ايده چنين كاري از كه بود؟

حساسيت موضوع بر كسي پوشــيده نبود .همانطور كه پيشبيني
ميكرديم آنقدر فشار خبر كذب يا تأييدنشده در اين حوزه زياد بود
كه تصميم گرفتيم بعد از كسب اجازه از خانواده استاد ،در اينستاگرام
بيمارستان ،تلگرام و ...درباره حال ايشان پست بگذاريم و در راستاي
آرامش جامعه و هوادارانشان اطالعرساني كنيم .ببينيد! واقعيت
اين است كه روزگار سختي را پشت سر گذاشتيم .ما در بيمارستان
بايد به همهچيز توجه ميكرديم ،جو عمومي ،جو سياسي ،كيفيت
درمان ،روحيه خانواده ،وضعيت دلبســتگي خودمان به استاد و...
نتيجه هم همان شد كه حتما خودتان ديديد .سري اول كه ايشان
در بيمارستان ما بستري بودند روزانه و سري دوم ،روزي  2الي 3بار
درباره وضعيت ايشان اطالعرساني ميكرديم.

با اينهمه برنامهريزي ،چه اتفاقي ميافتاد كه باز تا
حال استاد اندكي به هم ميريخت شايعه فوت ايشان ،رسانههاي
غيررسمي و گاهي حتي رســمي را پر ميكرد؟ اصال آيا اتفاقي
ميافتاد كه محرك اين شايعهها باشد؟

هرگز هيچكدام از اين شــايعات ربطي به حال ايشــان نداشــت.
حال اســتاد همانطور بود كه يك روز قبل يا يك ساعت قبل ،...اما
ناگهان شايعه فوت ايشــان همهجا را پر ميكرد .تصور كنيد بارها
شده بود درحاليكه استاد وضعيت ثابت و بدون تغييري داشت از
وزارتخانههاي مختلف با من تماس ميگرفتند و ميپرسيدند اين
خبر صحت دارد؟ من پاسخ ميدادم كه همين االن باالي سر ايشان
بودم .دروغ است و چند روز بعد دوباره همين لوپ تكرار ميشد.
يعني هرگز حال استاد باال و پايين نميشد؟ نوسان
نداشت؟ آقاي دكتر اين بيماري منحوس چطور در بدن استاد
رشد كرد و دقيقا در روز هفدهم مهرماه چه اتفاقي افتاد؟ بعضي
رســانهها علت مرگ را از كار افتادن اندامهاي داخلي اعالم
كردند...

قطعا ميشــد ،امــا با ايــن شــايعات همخوانــي نداشــت .البته
آن دقيقه 90كه شــرايط عمومي ايشــان وخيمتر شــد و شرايط

گفتوگو با بابك حيدرياقدم ،رئيس بيمارستان جم

میدانستیم این بار
به خانه برنمیگردد
در شرایط کرونا ،اگر پيكر را
نگه ميداشتيم لحظه به لحظه
بر خيل عاشقان افزوده ميشد

درباره خسرو آواز ایران نوشتن و از روزهای آخرش شنیدن،
سخت است .چشمهایم در حین مصاحبه چند بار پر میشوند.
تصویرها در ذهنم میروند و میآیند و گاهی از بعد زمان خارج
میشوم اما او آنقدر خوش سخن است که دوباره مرا برمیگرداند
پای همان میز شیشهای دفتر ریاست بیمارستان« .بابک حیدری
اقدم» که به همراه دکتر عباسی و کادر درمان همه این سالها را
باالی سر شجریان بودند حاال در گفتوگویی با همشهری از روز
آخر میگوید؛ از سختی پزشک معالج شجریان بودن ،وقتی هم
عاشق باشی هم مسئول .دکتر حیدری اقدم در خالل مصاحبه
بارها تاکید میکند که تمام پرسنل بیمارستان به استاد ارادت
خاصی داشتند و برای همین هرگز به خود اجازه ندادند عکسی
از حال نامساعد ایشان بردارند یا منتشر کنند .خودش میگوید
روز آخر که کار تمام شد ،بیمارستان را ترک میکند و میرود در
کنج تنهاییاش یک دل سیر گریه میکند که باور دنیای بدون
شجریان برای همه انگار ،ممکن نیست.

هموديناميــك ناپايدار ،همــان روز آخر  -كــه روز تلخي هم براي
همه ما بــود -ماجرا كمي فــرق ميكرد .درباره علــت دقيق مرگ
ايشان و روند پيشروي بيماري در بدن استاد هم اجازه بدهيد بدون
كســب رضايت از خانواده شــجريان چيزي نگوييم.
باالخره ايشــان يك ســري بيماري داشــت كه
روزبهروز پيشرفت ميكردند.
آقاي دكتر گفتيد دقيقــه ...90بار
آخري كه ايشان را به بيمارستان آوردند ،شما
متوجه وخامت اوضاع شده بوديد؟ پيشبيني
ميكرديد كه اين ســاعات ،ساعات آخر
است؟

بله متأســفانه ...مــن بهعنوان يك
پزشــك قلب همان ابتــداي كار
فهميدم شرايط بسيار بحراني است
و اين بار با همــه دفعات قبلي فرق
ميكند .حدس ميزديم استاد اين
بار مرخص نشود و اين حقيقت تلخي
براي همه ما بود.

يكبار براي هميشه به ما
بگوييد آيا واقعــا در همان هفدهم
مهرماه ايشــان فوت كردند؟ كم
نيستند كساني كه قويا باور دارند
محمدرضا شجريان زودتر از اين
فوت كرده و جهــت آرام كردن

اوضاع اين موضوع از همه ايران پنهان شده است...

ما از روز اول صادق بوديم .هرگز چنين چيزي نبوده است كه استاد
فوت كرده و اين اتفاق پنهان شده باشد ،اما آمادگي فوت ايشان بار
آخري كه بستري شــده بودند براي همه پرسنل بيمارستان وجود
داشت ،چراكه ميدانستيم اين شرايط ،بسيار بحراني است .روز آخر به
ما هم گفته بودند كه قرار است بعد از فوتشان به مشهد منتقل شوند
و آمادگيهاي الزم را -همان زماني كه ايشان در قيد حيات بودند ،اما
حالشان وخيم بود  -به ما داده بودند 5 .تا 10دقيقه بعد از فوت ايشان
اطالعرساني انجام شد.
و جابهجايي پيكر چطور انجام شد؟

چندساعتي پيكر استاد در سردخانه بيمارستان بود و بعد از آن با
آمبوالنس بهشتزهرا به آنجا منتقل شــد؛ يعني عصر همان روز
كه كمكم مردم جلوي در بيمارستان جمع ميشدند ،اين فرآيند
انجام شد.
چرا آنقدر در انتقال پيكر از بيمارســتان به بهشت
زهرا تعجيل شد؟

شــرايط كرونا اينطور ايجاب ميكرد .اگر پيكر را نگه ميداشتيم
لحظه به لحظه بر خيل عاشــقان افزوده ميشد .اي كاش شرايط
عادي بود.

حاال كه همه آن هياهوها گذشته است ...چه براي شما
مانده؟ براي شما كه گوشتان پر از صداي آواز شجريان است و
شايد از معدود كساني هستيد كه تا آخرين لحظه حيات ايشان
كنارشان بوديد...

چهارم دبيرستان بودم كه گوشه دفترم شعرهاي آلبومهاي مختلف
استاد ،مثل «بيداد» و ...را مينوشتم و تجزيه و تركيب ميكردم .بعد
ميبردم به دبير ادبياتمان ،دكتر محمدي ،نشان ميدادم و درباره آن
ســؤال ميكردم .من با تصنيفها و آوازهاي استاد بزرگ شده بودم.
صداي ايشان با پوست و گوشت و استخوانم گره خورده بود .براي من
آن واحد هم عاشق ايشان باشم و هم پزشك
خيلي سخت بود كه در ِ
ايشان و از سوي ديگر مديريت بيمارســتاني كه استاد شجريان در
آن بستري اســت برعهده من بوده و بايد همه حواسم جمع باشد و
احتماالت را پيشبيني كنم .همه اينها به كنار ،من بايد طوري رفتار
ميكردم كه ديگران گمان نكنند كه من عواطــف را با كار حرفهاي
درگير كردهام و . ...راســتش گاهي دلم پر ميكشــيد براي استاد.
ميرفتم دستي آرام بهصورت يا سر ايشان ميكشيدم تا قدري آرام
بگيرم .استاد شجريان براي منرؤيا بود .دستنيافتني بود .فكر اينكه
روزي پزشك ايشان شوم در مخيلهام هم نميگنجيد .زمان گذشت
و من بهعنوان پزشــك هر روز ميرفتم و ايشــان را در شرايط
نامساعدي ميديدم و عذاب ميكشيدم ...عذاب؛ من كه با
صداي استاد درس خواندم و پزشك شدم.
آخرين باري كه شجريانتوانست ارتباط
كالمي بگيرد و با شما حرف زد كي بود؟

ماهها قبل ...ايشــان به ندرت ميتوانســت چند
كلمهاي به زبان بياورد...
نخستين بار كي ايشان را ديديد؟

ايشان براي فيزيوتراپي آمده بودند بيمارستان.
نخســتينبار از نزديك همينجا ديدمشــان.
ذوقزده شدم و با سرعت رفتم كه ببوسمشان.
و روز آخر...؟

تمام كه شد من بيمارستان را ترك كردم .رفتم گوشه
تنهايي خودم ،يك دل سير گريه كردم .رؤياي من از
دست رفته بود.

ت استرالیا با گروه شهناز ،بریزبن سال  / 2010عکاس :مهرداد ناصحی ،نوازنده گروه شهناز
محمدرضا شجریان در خالل تور کنسر 

اما آشنایی بیشتر من با استاد شــجریان به پس از وقوع زلزله بم بازمیگردد.
 2ایشان پس از برگزاری کنسرت «همنوا با بم» و عزم ساختن بنایی فرهنگی برای
بازماندگان ،از تنی چند از دوستان ،ازجمله محسن گودرزی ،یونس شکرخواه ،جواد
کاشی ،کامبیز نوروزی و بنده دعوت به همکاری کرد که حاصل این همکاری ،سالها
برگزاری جلسات مرتب و دیدارهای مکرری بود که بهواسطه پیگیری امور ساخت «باغ
هنر بم» شــکل میگرفت .در این دیدارهای کاری ،اغلب جلســات غیررســمی و
پوگفتهای دوستانهای رخ میداد که چهره محمدرضا شجریان و نه استاد شجریان
گ 
را میشد از نزدیک مشاهده کرد .رفتار دوستانه او با فرزندان و خانوادهاش و نیز با دوستان
و همکارانش را در این جلســات میشــد از نزدیک دید .امیدها و آرزوهــا ،اندوهها و
خستگیها ،عالقهمندیهایی جز موسیقی مانند عکاسی یا سازسازی و باغبانی ،در کنار
انبوهی از فشارهای بیرونی و محدودیتهای آدمی در قامت شجریان بود که او را شجریان
میکرد؛ اینکه چگونه زیر فشار سنگین انتظارات ریز و درشت ،فرسوده میشود یا چگونه
تالش برای برگزاری یک کنسرت متعارف در سالن وزارت کشــور ،توش و توان او را
میگیرد.
روزی ،مثالی زد که اوج تعارض را نشان میداد؛ او گفت وقتی پاواروتی میخواهد کنسرتی
برپا کند گاهی حتی با دیگران حرف نمیزند و با یادداشت ،ارتباط میگیرد و کاری جز
خواندن ذهنش را مشــغول نمیکند اما من باید همه جزئیــات ،از اخذ مجوز گرفته تا
چینش صندلیهای تاالر ،کیفیت صدادهی سالن ،لباس اعضای گروه ،هزینههای ریز و
درشت اجرا و ساعت شروع و خاتمه را هم خودم مدیریت کنم و آخرین چیزی که به آن
میپردازم خواندن است .و یک بار که کنسرت با تاخیر شروع شد با خستگی و خشم ناچار
به عذرخواهی از حضار شد زیرا تنی چند از اعضاي گروه در آسانسور گرفتار شده بودند.
با اینهمه او بارها تاکید میکرد که با وجود سهولت برگزاری کنسرت در خارج از کشور
و با همه دشواریهای بزرگ و کوچک اجرا در داخل ،ترجیح میدهد در کشورش و در
جایجای ایران کنسرت برگزار کند ،اما اندوهناک آنکه این امکان از او دریغ شد .غروب
دلگیر پاییزی در سال 93یا  94در دفتر «دلآواز» نزدش بودم که برخالف رویه معمولش
زبان به شکوه گشود و از رنجی سخن گفت که تارهای وجودش را سراسر درد کرده بود؛
اینکه در کشورش و برای مردمش نمیتواند بخواند و خود را چون زائویی توصیف کرد
که میخواهد وضع حمل کند و . ...او تشنه خواندن برای مردمش بود و طنین صدای آن
غروب دلگیر هرگز از خاطرم نمیرود.
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تغییر محل خاكسپاری استاد آواز ایران را از منظر معماری ،حقوق و
آییننامههای مرتبط با ابنیه تاریخی بررسی كردهایم

چهكسي بهتر از خود شجريان ميتواند
به پردازش اين فقدان بزرگ كمك كند؟

كهازبادوباران
نیابدگزند

فرزند مهدي اخوان ثالث درباره همسايه تازه
پدرش ميگويد آنها رونق اين باغاند

شج
ریان و
دا ن
غدارا ش

نگار حسینخانی
روزنامهنگار

راهنمای سوگواری برای استاد آواز ايران
وقتي محمدرضا شــجريان در هشتادســالگي
محمدامين طاهرپور
درگذشــت ،موجي از غم جامعــه را فراگرفت.
روانشناس
هوشــنگ ابتهاج در مصاحبهاي گفت« :براي
بزرگي اين مصيبت كلمه ندارم .كلماتم سســت و ضعيف و كم و كوچك و پوك
است» .فقدان او نهتنها طرفدارانش ،بلكه ديگر هنردوستان را سوگوار كرد .بسياري
بهدليل همهگيري ويروس كرونا نتوانســتند بر ســر مزارش بروند و در مراسم
سوگواري جمعي شركت كنند .خوانندههاي بسياري در عرصه موسيقي سنتي شهرت كسب كردهاند ،اما
كمتر كسي توانسته نزد مردم محبوبيتي چون شجريان بيابد .اين محبوبيت تنها بهدليل توانايي موسيقايي
او نبود .محمدرضا شجريان طي ســالهاي فعاليتش ،قطعات متنوعي درباره شادي ،جدايي ،وصال ،غم و
بسياري موضوعات ديگر خوانده و اجرا كردهاســت .اينها همه با عميقترين احساسات انساني در ارتباط
بودهاند و همين موضوع باعث ميشود شنونده با خود شجريان هم ارتباطي عميق برقرار كند .در اين روزهاي
پس از درگذشت او ،چهكسي بهتر از خودش ميتواند در مورد سوگ و فقدان با ما سخن بگويد و به پردازش
اين فقدان بزرگ كمك كند؟
شجريان درباره سوگواري و فقدان بسيار خواندهاست .يكي از بهترين نمونههاي آن قطعه «مرغ سحر» است
كه شايد در كنار «ربنا» ،بتوان آن را معروفترين اثرش ناميد .آرزوي هر سوگواري است كه با كشيدن آهي،
غمهاي ناگفته را جاري كند و بتواند بار ديگر از درد و رنج فقدان آزاد شود .زندگي ،بيرحمانه جان عزيزان
را ميگيرد و فرد را به سوگ مينشاند و تنها ميكند .فرد سوگوار در حسرت ديدار دوباره رفتگان است و غم
شديدي درون خود دارد و بهدنبال راهي اســت تا اين غم را كاهش دهد و گاه كلمهاي نمييابد تا غمش را
بيان كند و به آه كشيدن پناه ميبرد.
همانطور كه هر زخمي روي پيكر انسان منابع بدن را به ســوي خود ميكشد ،هنگامي كه كسي از دست
ميرود ،منابع رواني سوگوار به سوي اين زخم رواني ميآيند .پس ديگر ميلي به چيزي ديگر يا شايد جاني
براي چيزي ديگر باقي نميماند .بازمانده شــايد از آن همدم از دســت رفته به خشمآيد و از او به شكايت
بپرسد كه «بي سبب چرا ترك آشيانه كردي»؟ شكوهكردن بازماندگان از رفتگان عمل رايجي است .چه
بسيار جمله «چرا رفتي؟» كه در مجلسي يا بر سر مزاري يا در گوشهاي تنها به زبان آمده .اين خشم از آنجا
نشأت ميگيرد كه بازمانده هميشــه با جايي خالي روبهرو است؛ با حفرهاي عميق كه نميتواند بهسادگي
آن را پر كند.
شب ،سكوت ،كوير؛ هر سه فقدان را يادآوري ميكنند و در هر سه چيزي كم است يا از دست رفته؛ در شب،
نور و خورشيد ،در ســكوت ،كالم و آوا و در كوير ،مايه حيات .شجريان اين حس فقدان را به بهترين شكل
به نمايش گذاشتهاست .گريستن بر آنچه از دست رفته است راهي براي پردازش سوگ ايجاد ميكند .به
رسميت شناختن فقدان ،نخستين قدم براي درك آن است و به همين دليل است كه شجريان براي سوگوار
از باريدن ميخواند .اما گريستن و آه كشيدن اين واقعيت تلخ را تغيير نميدهد كه انسان بايد بپذيرد ،چيزي
ي كم شد ه و از دست رفتهاست .فرويد معتقد بود زماني كه شخصي يا بهطور كليتر چيزي در زندگي
از زندگ 
از دست ميرود ،در وهله اول شخص سوگوار تمايلي به گسستن از آن ندارد و احساس ميكند «جهان فقير
و تهي شدهاست» ،چون آن چيزي كه از دست داده ،اهميتي فراوان داشته و شخص سوگوار مدتها به آن
دلبسته بوده و در روانش جايگاه مهمي داشته است.
آواز او به خوبي با امر سوگواري همسو ميشود .هنگام سوگ ،بازمانده نميخواهد از چيزي كه سوگوار آن
است جدا شود .توجهش به چيزي كه خالي از ياد و خاطره متوفي است ،جلب نميشود .در اين هنگام ارجاع
مداممان شجريان است ،زيرا كمتر كسي توانسته است بسان شــجريان به امر فقدان ،جدايي و سوگواري
بپردازد .شجريان در خيلي چيزها استاد بود ،اما اين مسلم است كه فريادكردن سوگ به نغمهاي جانسوز
يكي از آنهاست و درد اين است كه چشم از او چگونه توانيم نگاه داشت؟

تو پو ف مح
كس رگا ی ل
خا پار شج
ی ریان

وقتی حواسمان پرت آســمان بود و در آن آبی
حزنانگیز ،پاییز میخواست تن آن درخت كهن
را با پرواز  BAE146ماهان راهی مشهد كند ،ما
در دل خود خوانده بودیم :انتظار خبری نیست
مرا .ما عزادارانی ســرگردان ،تصورمان همان
تصویر رایجی بود كه قاصدك از توس میآورد؛
تصویر مبهم گودالی كوچك كه میخواســت
ایران را در كنار امید مدفونش در خود بگنجاند.
ما غافالن ضلع غربی آرامگاه ،حواسمان جمع
آن نقطه بود كه ناغافل حــوض تصویر آن یار
را از ما ربــود .و آب ،انعكاســی از عكس او را در
جایی دیگر نمایان كرد .قوانین شكننده ،حاال
دستاوردهای تازهای برایمان داشتند؛ دست آن
یار كه از دامن جا ماند ....دســت بردار از این در
وطن خویش غریب!
وقتی قرار كردند محمدرضا شجریان را به مشهد
ببرند ،گفتند اوزاده خراســان است و خودش
گفته فردوسی زبان را نجات داده و من موسیقی
را! و چه دلیلی مهمتر از آنكه قرار است پیكر او در
پناه حافظ زبان كه خود بارها و سالها مزارش
از گزند در امان نبوده ،مراقبت شــود .چه شد
كه خراسان میزبان شــد و ما میهمان ،و نگران
پیكر درختی كه در خاك خــود ،جان تازهای
میگرفت؟ هرچند همچنــان میخواند :قاصد
تجربههای همهتلخ با دلم میگوید كه دروغی
تو دروغ كه فریبی تو فریب .اما با هزاران صدای
تازه هنوز سكوت رساتر است؛ گرچه مدفنش در
توس ،آواهای تازهای از شهر بلند كرده؛ از همان
آن نخست ،تا همین امروز .اما چه بر سر پیكر ما
خواهد آمد قاصدك!
ما در این فرصت ،به چند نگاه مجهز شده و به این
ماجرا نظر انداختهایم تا حواس حادثه را در این
تاریخ شلوغ و پُرحرف ،پرت كرده باشیم.
قاصدك هان چه خبر آوردی؟

بگذار از آنچه رفت بگوییم ...فراهمكردن خاك

در جایی كه قــرار بود پذیرنده نباشــد تنها با
دستورات سیاســی حاصل میشد .همین شد
كه نامهای به تاریخ  ۱۷مهر از دفتری به دفتری
دیگر رســید .از متن نامهها هیــچ درز نكرد و
همهچیز محرمانــه ماند تا تاریخ دســتهای
پُرتری برای آیندگان داشته باشد .اما بگذارید
به امروز برمیگردیــم؛ آن ن ُه بند كه هیچیك با
همه مقالها برای شجریان صدق نكرد .توس با
آن ارگ و برج و بارو سال ۱۳۷۵ثبت ملی شده
و به ســال ۱۳۷۸تعیین حریم و درسال ۱۳۸۴
تعیین حریم مجدد .عرصه و اعیانی با 9بند كه
هیچیك اشارهای به خاكسپاری در عرصه آثار
تاریخی نكرده .اما اگر به ساختوساز در كنار آثار
تاریخی حساس شویم ،پس انگار نباید آرامگاهی
ســاخت ه و منظری مخدوش شــود .گذشته از
این ،هیچ ایرادی بر پناه به حضرت فردوســی
نیســت .مثال محمد ســپنجی ،از كارشناسان
تعیین عرصهو حریم ایــران میگوید« :در این
خاكســپاری ،قوانین ثبت كامال رعایت شده و
اگر در آینده ،سازهای به منظر اثر آسیب نزند و
ساخته نشود ،مشكلی از نظر قوانین حریم ندارد.
نباید فراموش كرد این عمل در عرصه انجام شده
نه در اعیان اثر» .یا ابوالفضل مكرمیفر ،مدیركل
میراثفرهنگی خراســان رضــوی میگوید:
«جای جدید نزدیك  20متر با جای قبلی فاصله
دارد و دقیقا در همان محدوده اســت و قوانین
را نمیشكند» .اما یونسكو چه میشود؟ فرهاد
نظری ،مدیركل سابق ثبت آثار تاریخی سازمان
میراثفرهنگی و كارشناسی كه نقش مهمی در
پروندههای ثبت جهانی داشته ،میگوید« :دفن
استاد شجریان هیچیك از قوانین و ضوابط میراث
فرهنگی جهانی را نمیشكند .ازجمله آثار ایران
كه میتواند در فهرست میراث جهانی ثبت شود
آرامگاههای مشاهیر ایران مانند حافظ ،سعدی
و بوعلی است .در جوار آرامگاه این بزرگان ،مزار
دیگر مفاخر و مشاهیر ایران قرار دارد كه بسیاری
از آنها مفاخر معاصر هستند .خاكسپاری پیكر
بزرگان فرهنگ و هنر در جوار آرامگاه مشاهیر از
نظر یونسكو هم مهم است».

سرزمین خنیاگران است خراســان؛ اقلیمی
صابر محمدی
عجیب ،بافته از تار و پود موسیقی در كوهپایه
روزنامهنگار
و جلگه ،بــا الحان هزارمســجد و آن آوازهای
درخشان زنان عصر طاهری كه راتبه نیشابوری،
كنیز محمود وراق سرآمدشان بود و آن دوتار
خونپاش و نغمهریز سمندری و عثمان عصر
پهلوی ،آن آواز جگرسوز شریفزاده باخرزی و
حاجقربان تربتی ،معاصران خوشحنجره ما.
سرزمین كوچ ،غربت و مقامهای كشاورزهای
بخشی .شجریان 19،مهرماه 1319در میانه چنین نواها و نغمههایی به دنیا آمد
و استخوانهایش از همان ابتدا ،به رعشه آواز و نشئه ساز مقاوم شد .تا 27سال
بعد ،او همانجا ماند و معلمی و مناجاتخوانی و همسرداری و فرزندداری و
ورزشكاری كرد تا ســال 1346كه به تهران آمد .شجریان خراسان ،حسابی
بچهتهران شده بود؛ خواننده رادیوها و تلویزیون تهران و بعدها حتی آوازخوان
بزرگترین صحنههای موســیقی جهان از قونیه تا كپنهاگ .وقتی به تهران
رسید ،لباس موسیقی خراسان به تن نداشت .حتی اولبار كه در همان خراسان
خواسته بود از سنتور شكسته رفیقش صدایی درآورد ،صدای موسیقی یكی از
مردان كراواتی تهران آن روزگار و یكی از زنهای سرشناس برنامههای شبانه
موسیقی در پایتخت آن عهد را درآورده بود .دو موسیقیدانی هم كه شجریان
در ابتدای امر محضرشان را درك كرد ،اص ً
ال تهرانی بودند؛ نورعلی برومند و
فرامرز پایور .شجریان ،باروت مشتعلی بود كه خراسان در حریری از صدای
آسمان پیچیده و به تهرانش فرستاده بود .باروت تازه خراسان ،یك لحظه قبل
از شلیك ،قرار بود در شــهری فرود بیاید كه صدایش ،صدای آن روزهایش،
صدای مردی بود از قلهك تهران ،خوشنشین پایتخت با صدایی مخملی كه
فقط البهالی شاهنشــینهای بازمانده از عهد قاجار میپیچید؛ غالمحسین
بنان .محمدرضا شجریان درست یك سال پیش از آنكه بنان ،ردای نمایندگی
صدای تهران را زمینبگذارد ،سر از آنجا درآورد و طولی نكشید كه شد صدای
تهران .طولی نكشید كه شد صدای ایران و شد یكی از صداهای آشنای جهان.
محمدرضا شجریان بهعنوان هنرمندی خراسانی53 ،سال از عمر 80سالهاش
را بیرون از خراسان زیست؛ عمری كه از اول مهر 1319در مشهد كلید خورد،
در 17مهر 1399در تهران به انجام رسید و در 19مهر  1399در طوس خراسان
یادگار خاك شد .در 53سالی كه او ،دیگر نه فقط پسر خراسان ،كه به زعم خود،
فرزند ایران بود ،بارها نظر به خراسان كرد؛  53رجعت او به خراسان را در این
53سال مرور كردهام.
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 /1351اجرای «رباعیات خیام»
گام اول با شاعر نیشابور

«رباعیات خیام» نخستین آلبوم رسمی محمدرضا شجریان بود كه منتشر
شد؛ شجریان در همان گام اول رسمی شدنش با یك نوار كاست ،بعد از حضور
در رادیو و تلویزیون ،از شاعری خراسانی سراغ گرفته بود؛ «ابر آمد و زار بر سر
سبزه گریست» از شاعر نیشــابور در بیات اصفهان .بعد« ،می نوش كه عمر
جاودانی این اســت» در ماهور و 3رباعی دیگر .اینها را شجریان سال1351

در اين تصوير جانمايي نخست مزار استاد آواز ايران در كنار مهدي اخوان ثالث تصوير شده است.

ازنگاهمعماریومیراثفرهنگی
خب! استاد را در پیادهراهی كنار حوض دایرهای با چشمانداز مجسمه حكیم و زیرسپیداری به خاك سپردند.
كارشناسان میراث فرهنگی اما میگویند این پیادهراهها همیشه در معرض تخریب و بازسازی و مرمت است
و محل عبور تاسیسات .همین هم شد كه جمعی از كنشگران میراث فرهنگی با انتشار نامهای سرگشاده
خطاب به علیاصغر مونسان ،وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی و سیدعباس صالحی ،وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت به خاكسپاری استاد آواز ایران در آرامگاه فردوسی كه در مرحله ثبت جهانی
است اعتراض كردند .آنها گفته بودند این مسئله را خالف موازین میراثفرهنگی در رعایت عرصه و حریم
محوطههای تاریخی میدانند.
پاسخ اول:
سیدعلیرضا قهاری؛ رئیس انجمن مفاخر معماری ایران

ســیدعلیرضا قهاری ،رئیس انجمن مفاخر معماری ایران است .او صحبتش را
اینطور شروع میكند كه سنجش 2شخصیت ملی در كنار یكدیگر كار چندان
سادهای نیست؛ «شكی نیست كه جانمایی اول برای خاكسپاری استاد شجریان
مكان مناسبی نبود؛ مكانی كنار باغچه .با توجه به اینكه اخوانثالث در آن مكان،
خود صاحب مركزیتی است ،شاید دلیلی بود كه خانواده شجریان را بر آن داشت مكان دیگری را برای استاد
آواز ایران انتخاب كنند ».با اینحال بهنظر قهاری اگر قرار باشد تغییری در مزار استاد شجریان رخ دهد ،او
بهعنوان معمار این مزار را خاكسارانه طراحی میكند؛ «با توجه به اینكه در محوطه ،نصب تندیس ممكن
است ،اما لزوم چنین تصمیمی نیازمند دقت بیشتری است .اگر محوطه مزار استاد شجریان مستقل بود ،یا در
آینده مستقل بشود شاید بتوان برای او مقبرهای طراحی كرد .اما با توجه به شناخت و سابقه ذهنی كه از استاد
در اذهان مردم ایران است ،تصور نمیكنم كه اگر خود او هم زنده بود ،چنین درخواستی میكرد .هنرمندی
كه خود را خاك پای مردم ایران میدانست ،حتما چنین نظری هم به فردوسی بزرگ داشت .اگر بهعنوان
معمار بخواهم برای او سازهای طراحی كنم ،سراغ گنبد و گلدسته یا آرامگاه نمیروم ،بلكه طرحی الهام گرفته
از خُ لق خاكسار محمدرضا شجریان نسبت به مقام فردوسی خواهم كشید .شاید تنها یك صفحه كه كرنشی
باشد به فردوسی بزرگ .و شاید خطی كافی باشد تا این كرنش را نمایندگی كند».
پاسخ دوم:
اسكندر مختاری؛ باستانشناس و كارشناس میراث فرهنگی

اسكندر مختاری ،باستانشناس ،مرمتگر و كارشناس میراث فرهنگی است .او
تعریف میكند كه شكلگیری آرامگاه فردوســی روایتی طوالنی دارد و تا امروز
حداقل  2بار این آرامگاه تغییر كرده تا به شكل امروزی رسیده .این آرامگاه ازجمله
مكانهایی بوده كه انجمن آثار ملی اقدام به یادمانیسازی در محل مقبره كرده
و چه خوب كه این تغییر شمایل مقبرهها و ایجاد یادمانها ،مورد قبول مردم قرار گرفته است .كسانی كه در
ساخت این آرامگاهها تالش كردند با مقام شاعر ،معماری و فرهنگ ایران كامال آشنایی داشتند؛ «با احترام
فراوان به مقام استاد شجریان ،مقبره فردوســی ،اثر هنری كاملی است .هرگونه تغییری در این اثر هنری،
یكپارچگی آن را تحتتأثیر قرار میدهد .حتی بهنظر تدفین شاعر بزرگ ،مهدی اخوان ثالث نیز نوعی تغییر و
دستكاری در این اثر بوده .برای روشنشدن این موضوع به تابلویی هنری فكر كنید؛ اثری ارزشمند كه در آن
دست برده شود .این را فقط با اتكا به نگاهی به اثر میگویم نه اهمیت شخصیتها و درجه اعتبار هنرمندان.

18روایت از  18رجعت محم
ل از عمر 80
جایی كه 53سا 

خواند ،فریدون شهبازیان موسیقیاش را ساخت و شاملو30 ،رباعی خیام را
دكلمه كرد تا نخستین آلبوم رسمی شجریان 4سال بعد ،به سال 1355در
انتشارات ماهور منتشر شود.
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آذرماه  /1354قرآنخوانی
مدال طالی تالوت در تركیه

3

تیرماه 1355
كنسرت در توس /صدای تهران در آسمان خراسان

4

1378 ،1358و  /1386ربنا
مناجاتخوان خراسان در رادیو تهران

محمدرضا با دانش قرائت و تالوت قرآن از مشهد به تهران آمده بود .كودكی
را در مشهد نزد پدر به همین كار ســپری كرده بود و حاال كه آواز میخواند،
نمیخواست قرآن را ادامه دهد كه نكند مغایرت این دو ،پدر را ناراحت كند اما
خودش هم فكرش را نمیكرد وقتی برای كنسرت در بزرگداشت موالنا به قونیه
رفته ،آنجا رایزن فرهنگی ایران كه قاری ایرانی را به مسابقات بینالمللی قاریان
قرآن آورده بگوید قاریشان دیر كرده و عنقریب است كه ایران از مسابقات
اوت شود ،بعد او برگردد بگوید نگران نباش من میخوانم .بعد آقای رایزن بگوید
ولم كن من به اندازه كافی عصبانی هستم .بعد شجریان بگوید میخوانم حاال
ببین! بعد برود بخواند و مدال طالی مسابقات را بگیرد .این مدال طال ،رجعتی
نوستالژیك به آقامهدی (پدر) و خراسان بود؛ جایی كه شجریان را با تالوت و
قرائت قرآن انس دادهبود .دو سال بعد هم او در مسابقه تالوت قرآن کشوری
شرکت كرد و رتبه نخست را به دست آورد.

این ،تنها رجوع جغرافیایی -موسیقایی؛ او با محمدرضا لطفی و گروه شیدا در
جشن هنر توس حاضر میشود و پای پلههای بنای آرامگاه فردوسی از عطار
نیشابوری میخواند در سهگاه كه «وز تو جهان پر است و جهان از تو بیخبر».
خنیاگر خراسان ،پسر آقامهدی كه در مشهد همه او را میشناسند به دیار خود
بازگشته است و این اولینبار است كه پس از 9سال حضور در تهران ،صدایش
در آسمان خراسان میپیچد .این اجرا ســال 1358و در قالب نهمین آلبوم
كانون چاوش عرضه میشود و ســالها بعد لطفی با نام «جان جان» دوباره
منتشرش میكند.

شجریان كه سال 1355از رادیو استعفا کردهبود ،در پاسخ به درخواست رادیوییها
برای همكاری در مردادماه سال ،۱۳۵۸به آنجا رفت تا دانش تالوت و مناجاتخوانی
را كه از سالهای زندگی در خراسان اندوخته بود در اختیار جوانهای تازهنفس
پس از انقالب رادیو بگذارد .او 4آیه از چند سوره قرآن را كه همهشان با «ربنا» آغاز
میشدند انتخاب كرد و به همراه مناجاتی در افشاری خواندشان و برای آموزش به
دیگران با خود به رادیو برد اما نهایتا همان نسخه آزمایشی برای آموزش ،بهعنوان
نسخه نهایی درماه رمضان آن سال در برنامه افطار پخش شد .رد پای «ربنا» دو بار
دیگر در زندگی شجریان پیدا شد؛ یكبار سال 1378وقتی او این دعا را در دو آلبوم
تالوتش با عنوان «به یاد پدر» گنجاند و منتشر كرد و دیگر بار سال ،1386هنگامی
كه در مراسم ختم مادرش در مشهد آن را خواند.

تذكرهد
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1358تا  /1368همكاری با مشكاتیان
یار خراسانی
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 /1369بازخوانی «مرغ سحر»
با شعر نماینده كالت در مجلس شورای ملی

این را باید درازدامنترین و ماناترین رجعت شجریان پایتختنشین به خراسان
درنظر آورد؛ 9سال همكاری با آهنگسازی خراسانی كه پر بود از خاطرهبازی با
ن نیشابوری .همكاری آنها بیرون از كانون چاوش
هموطنشان :پرویز مشكاتیا 
و با شكلگیری رابطهای سببی و خانوادگی ،پررنگتر شد و به تولید  13آلبوم
انجامید .آنها گاه از عطار نیشابور سراغ میگرفتند ازجمله با غزلی در آلبوم «دود
عود» و گاه به شعرهای خراسانی محمدتقی بهار مشهدی سرك میكشیدند
در «خراسانیات».

بعید اســت امروز كســی در این ادعا كه بازخوانی تصنیف «مرغ ســحر»،
شنیدهشــدهترین تصنیف محمدرضا شــجریان است ،تشــكیكی به خرج
دهد .عمومیتیافتهترین تصنیف شــجریان كه در روزهای نخستین پس از
درگذشتش نیز بارها از زبان دوستدارانش همخوانی شد ،اولینبار سال۱۳۶۹
و در خالل كنسرتی در دانشگاه بركلی آمریكا با صدای شجریان به گوش رسید.
پس از آن ،تصنیف «مرغ سحر» میشود قطعه اضافهبرسازمان یا بهاصطالح
آنكور كنسرتهای شجریان .همه اینها را گفتیم تا بگوییم ،شاعر «مرغ سحر»
هم شاعری بود محضاً خراسانی؛ محمدتقی بهار ملقب به ملكالشعرا ،نماینده
عضو انجمن مشروطهطلبان خراسان و نماینده درگز و سرخس و كالت این
ِ
تصنیف «شب وصل» از بهار را در
دیار در مجلس شورای ملی .شجریان بعدها
آلبومی به همین نام و نیز در آلبوم «آهنگ وفا» هم خواند.
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مهرماه  /1370اجرای «آسمان عشق»
بازگشت باشكوه به شاعر خراسان در غیاب یار نیشابوری

محمدرضا شــجریان از زمان قطع همكاری با پرویز مشكاتیان تا 4سال بعد،
7آلبوم منتشر كرد؛ او آهنگساز نیشابوریاش را به همراه نداشت و شعرهای
عطار نیشابوری هم در آثارش كمرنگ شــده بود .ضبط «آسمان عشق» در
مهرماه  1370اما با بازگشت عطار به آثار شجریان همراه بود؛ آلبوم كمی بعد
در سال 1371منتشر شد به همراه دو آوازی كه شجریان روی غزلهای عطار
طراحی كرده بود؛ بازگشتی باشكوه به دیوان شاعر خراسانی در غیاب آهنگساز
نیشابوریاش.

23023630

درنگ

سهشنبه  27آبان  99شماره 8087

دستودلبازی
آرشیویستهایشجریان
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مرگ ،امر موكول است؛ بهویژه برای محمدرضا شجریان كه مرگ را به زمانی كه هرگز نخواهد رسید موكول
كرده است؛ در چهلروزی كه از درگذشت استاد آواز ایران گذشته ،به رسم نانوشته «انتشار پس از مرگ»،
برخی از تصاویر و گفتوگوها و اجراهای خصوصی و كنسرتها و موزیكویدئوهای او برای نخستین بار از
آرشیوها بیرون آمده و منتشر شدهاند .رسم مرسومی است؛ موكولكردن زیرخاكیها به وقتی كه خاك،
تو را در حجاب كشیده است؛ اما مرگ ،امر موكول است ...برای شجریان تا ابد مرگی در كار نیست .همه
آثار و ابزار و ادوات مرتبط با شجریان را كه در این 40روز برای بار نخست دیده شدهاند ،فهرست كردهایم.

گفتوگو

مكان فعلي مزار استاد شجريان در ضلع غربي حوض مقبره

شــاید خارج از این ،هیچ مسئلهای نباشد كه هنرمندانی از دیار خراســان كنار هم قرار بگیرند ».مختاری
میگوید كه كار روی مزار استاد شجریان و برنامه برای معماری آن مثل آن است كه قصد كنیم روی تابلوی
نفیسی نقاشی خودمان را بكشیم .بهنظر او هنوز این تابلو از منظر بصری تحتتأثیر قرار نگرفته ،هر چند بنیان
آن گذاشته شده است .اما این امر نیاید مبنایی برای آسیب بیشتر به این اثر شود؛ «اگر برای مزار محمدرضا
شجریان مونومانی ساخته شود ،ممكن است ،به ساخت مقبرهای برای اخوان نیز فكر شود .بنابراین این تابلو
مرتب در مخاطره است» .مختاری به خاطرهای از استاد شجریان در دورهای اشاره میكند كه مسئول نظارت
بر عرصه میراث فرهنگی در پروژه بازســازی بم بوده .وقتی بم و منظر فرهنگی آن ،ثبت جهانی شد و منیر
بوشناكی ،معاون مدیركل یونسكو برای پردهبرداری از لوح ،به ایران آمد ،مردم جمع بودند و ما برای زندهكردن
امید میان آنها تالش میكردیم تا این اثر به بهترین شكل ثبت شــود .در آن دوره استاد شجریان هم برای
ساخت باغ هنر بم ،در این شهر حضور داشت .گویا از او دعوت شده بود در مراسم شركت كند ،اما امتناع كرده
بود .من با لباسهای خاكی به هتل رفتم و به او توضیح دادم كه مسئول پروژهام .اما گفت در مراسم رسمی
شركت نمیكند .به او توضیح دادم این مراسم به آن معنا رسمی نسیت و مردم نیاز دارند بدانند كه صاحب
اثری جهانی هستند تا تالماتشان كمی تسكین یابد .وقتی فهمید مراسم همان روز است خودش آمد و بعد از
پردهبرداری هم رفت .او با دقت متوجه رفتار خود بود .از این روست كه میگویم شجریان نیازی به بهرهبردن
از فردوسی نداشت ،چون خودش یك فردوسی بود.

ازچشمهمسایه
زمانی كه شاعر زمستان «م .امید» را هم در جوار فردوسی به خاك سپردند ،مسئله ثبت ملی توس
مطرح بود .آن زمان ،مخالف سرسخت مقبرهسازی در آرامگاه فردوسی ،عطاءاهلل مهاجرانی ،وزیر
فرهنگ و ارشاد دولت خاتمی بود .هرچند محمدرضا شفیعی كدكنی ،شاعر ،پادرمیانی كرد و از رهبر
انقالب مجوز خاكسپاری را گرفت .اما چه شد كه اخوان را در آرامگاه فردوسی به خاك سپردند و
حال ،خانواده او چه احساسی درباره این همسایگی دارند؟
پاسخ زردشت اخوان ثالث؛ فرزند مهدی اخوان ثالث:

زردشت اخوان ثالث ،پسر اخوان و مدیر نشر زمستان میگوید كه نخستینبار
ایران اخوانثالث ،همسر اخوان و مادر او ،پیشنهاد خاكسپاری شاعر در محوطه
آرامگاه فردوسی را مطرح كرد؛ «مادرم خواست تا پدرم در كنار فردوسی به خاك
سپرده شود .او نخستین كسی بود كه در آن خاك ،كنار فردوسی به خاك سپرده
شد و سنتی شد تا هنرمندان اهل خراسان یكجا كنار هم جمع شوند .این اتفاق
خوشایند آن آرامگاه را مأمنی كرد برای دوستداران بزرگان هنر این كشور آرامگاهی برای زیارت اهل هنر».
هرچند وصیت اخوان به شكل شفاهی مطرح شده بود ،اما همسرش این خواست او را مطرح میكند .پسر
ن میگوید كه پدرش گفته بود دوست دارد كنار خیام یا فردوسی آرام بگیرد؛ «در آن زمان شرایط برای
اخوا 
حضور در مقبره خیام مهیا نشد .البته پس از اخوان نیز این اجازه به دیگران داده نشد تا در آرامگاه فردوسی
به خاك سپرده شوند و مكانی بیرون از محوطه ایجاد شــد تا دیگر بزرگان و هنرمندان خراسان آنجا ،در
مقبرهالشعرا ،آرام گیرند ».او میگوید از آنجا كه استاد شــجریان نیز به بزرگی و منفردبودن شهره است،
در آن محدوده به خاك سپرده شد؛ «مهم این است كه آنجا محلی برای زیارت اهل شد .هر كجای آن باغ
انسانهایی چون اخوان و شجریان آرام گیرند ،رونق باغ است».

مدرضا شجریان به خراسان؛
8سالهاش را دور از آن زیست

دلتنگی
8

تابستان  /1371كنسرت «یاد ایام»
گوشه روستایی در طبس
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 /1374همكاری دوباره با مشكاتیان
بازگشت با اسم رمز اخوان

شج
ریان
و
رخاسان

آن روز گرم تابســتان كه محمدرضا شــجریان به همراه گروهش در آمریكا
كنســرت «یاد ایام» را روی صحنه برد ،خراسان ،حضوری جدی در متن اثر
داشت« .یاد ایام» جز در آهنگهایی از خراسان كه بر شعرهای فایز دشتستانی
و باباطاهر نشسته بود ،در الیههای پنهان خود ،رجعتی هنرمندانه به خراسان
و بازگشتی خاطرهبازانه با ایام و یادشان بود؛ آنجا كه شجریان در آواز «دوش
میآمد و رخساره برافروخته بود» ،پل میزد به َق َرچه كه یكی از گوشههای اصلی
آواز در دستگاه شور و از قضا نام یكی از روستاهای طبس در خراسان جنوبی
است و اشارهای هم در تصنیف یاد ایام میكرد به آن .یاد ایام مثل آثاری چون
«خراسانیات» یا «شب ،سكوت ،كویر» یكسره دلسپرده نوای خراسان نیست،
اما لحن و لهجه خراسانی در آن قابلرصد است.

شجریان پس از 7سال دوباره به پرویز مشكاتیان پیوسته بود تا این بار به جای
عطار با مهدی اخوانثالث ،مثلثی تمامخراسانی بسازند؛ مقصد گوتنبرگ و
پاریس بود برای اجرای كنســرتهایی كه «قاصدك» نام گرفتند« :برو آنجا
كه تو را منتظرند /قاصدك /در دل من همه كورند و كرند /دست بردار از این
در وطن خویش غریب» .مشكاتیان ،آهنگی نوآورانه بر شعر شاعر مشهدی
ساخته بود تا شجریان با اجرایی خالقانه آن را بدوزد به واپسین تصویری كه
قراراست از دوگانه خراسانی شجریان -مشــكاتیان برای ما باقیبماند؛ شعر
اخوان ،بدرقهای تمامعیار برای این دو بود تا پس از آن هر یك مسیری جدا از
هم در پیش بگیرند.
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تاریخ نامشخص /دو اجرای خصوصی با عثمان محمدپرست
همصدا با دوتارنواز خواف

شاید شما هم آن شبی كه صبح نمیشد آن پیغام ویدئویی پیرمرد را دیدید؛
عثمان محمدپرست 92ساله ،تصویری از خودش و شجریان را رو به خدا
گرفت و با او سخن میگفت .به خدا میگفت« :شجریان آدم درستی بود،
لطف خودت رو از او دریغ نكن» .دوتارنواز خوافی ،دو بار سازش را به صدای
شجریان كوك كرده بود؛ هر دو بار در دهه 70و طی دو اجرای خصوصی و
محفلی؛ یكی در كرد بیات كه شجریان كنار فریدون مشیری نشسته بود

ازمنظرحقوقی
با اینكه كامبیز نوروزی ،حقوقدان معتقد است این ماجرا بحث حقوقی نمیطلبد ،اما
میتوان برای نگرانیهای كارشناسان میراث فرهنگی به 9بندی پرداخت كه برای این
نگرانیها ادله شدهاند .گذشته از اینكه آرامگاه فردوسی هیأت مدیر ه سختگیری دارد
و در این سالها اجازه دفن هیچ شخصی در آنجا صادر نشده ،اما این  ۹مورد ممنوعیت
عنوانشده درباره عرصه و حریم اثر ملی در میراث فرهنگی چیست؟

یك :هرگونه احداث بنا در محدوده عرصه ممنوع باشد .دو :هر اقدامی كه منجر به تخریب عرصه و
اعیان اثر شود هم ممنوع است .سه :هر فعالیت عمرانی ،ساماندهی برای حفظ و كشف ارزشهای
فرهنگی -تاریخی از مرمت ،بازسازی ،توسعه و ایجاد فضای سبز ،تعمیر یا تغییر كاربری در همه
یا قسمتی از محدوده عرصه و اعیان اثر پس از تهیه و ارائه طرح و تصویب نهایی سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری معتبر و قابل اجراست .چهار :حفر چاه و احداث زیرزمین در محدوده عرصه
و اعیان اثر ممنوع است ،مگر اصل بنای تاریخی زیرزمین یا چاه داشته باشد كه در این صورت فقط
در حد موجود قابل حفظ است .پنج :تفكیك ،تغییر كاربری ،تغییر نما و دخل و تصرف در كالبد
بناهای قدیمی موجود و تعریض معابر در بافت ممنوع است .شش :ملحقات ،دخل و تصرفهایی
كه در جداره بافت بهوجود آمده و با معماری تاریخی -فرهنگی جداره هماهنگی ندارد در نماها
و كالبد بناهای قدیمی موجود براساس طرح مصوب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید
بازپیرایی شود .هفت :ارائه خدمات زیربنایی تاسیساتی و رفاهی از قبیل آبرسانی ،برقرسانی ،آب و
فاضالب ،ایستگاه تلفن و نظایر آن پس از تهیه طرح ویژه و تصویب نهایی سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری معتبر و قابل اجراست .هشت :هر فعالیت پژوهشی ،باستانشناسی ،كاوش و گمانهزنی
علمی و نظارت بر همه طرحها پس از تهیه طرح در انحصار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
است .نه :دیوارها بايد با مصالح سنتی و بومی منطقه مرمت شوند و بهكاربردن هر نوع مصالح با
اندودهای دیگر در نماها و دیوارهای خارجی همه ساختمانها ممنوع است».
پاسخ نعمت احمدی؛ حقوقدان:

نعمت احمدی ،حقــوقدان میگوید كه در قانونی كه ســال73
تصویب شــده به محدوده میراث اشاره میشــود و اینكه در این
محدوده نباید هیچ نوع حفر و ساختی صورت بگیرد .اما محدوده
میراث باید تعریف شده باشــد .از آنجا كه استاد شجریان وصیتی
مبنی بر اینكه حتما باید كنار اخوانثالث دفن شود ،نداشته ،بنابراین
هر آنجا كه در محدوده میراث نباشــد میتواند دفن صورت گیرد .این قوانین باید محدود به
مقبره باشد و نه محوطه .ایرادگیریهایی در زمان حیات استاد وجود داشت و پس از مرگ او
نیز ادامه پیدا كرده .احمدی میگوید« :بهعنوان ایرانی و كسی كه به شجریان عشق میورزم
معتقدم روزی برای او مقبرهای آمیخته از شعر و موسیقی ساخته خواهد شد كه نهتنها به بنای
فردوسی آسیبی نمیرساند كه این شــهر را از مهجوربودن خارج میكند .با حضور شجریان،
توس احیا شده .باید خوشحال بود كه پس از سالها فردوسی از غربت بیرون آمده .ورودیها
به مقبره نشــان از این رونق دارد .به مدد انفاس و صوت داوودی او ،توس بهعنوان منطقهای
پربازدید خواهد شد .میراث باید به فكر این باشد كه بدون آسیب به مقبره فردوسی شرایطی
مهیا كند تا مقبره شجریان نیز ساخته شود .از نظر حقوقی هیچ اشكالی در این نیست».

و با دوتار عثمان ،حافظ خوانده بود و دیگری ،جایی كه او به ساز پیرمرد
خراسان ،آواز دشتستانی سر داده بود با دوبیتی باباطاهر« :به سر شوق سر
كوی ته دیرم».
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آذرماه  /1377آلبوم «شب ،سكوت ،كویر»
هویتنماترین رجعت به خراسان

«شــب ،ســكوت ،كویر» هویتنماترین رجعت محمدرضا شجریان به
زادگاهش اســت؛ آلبومی با بهره كامل از موسیقی مقامی خراسان و آواز
دشتی بیرجندی همراه با بیتهایی از عطار و دیگران و البته آن تصنیف
ماندگار «بارون» در مقام درنا از موســیقی كرمانجی در شمال خراسان.
این ،تظاهرات 2نفره شجریان و كلهر است در لهجه خراسان به همراهی
سربازانی كرمانجیپوش با جلوداری حاجقربان سلیمانی كه اسلحهاش
دوتاری بود با زخمههایی جانسوز.
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زمستان  /1379كنسرت «زمستان است»
احضار خراسان به كالیفرنیا

دهه  70رو به اتمام بود كه شیدایی 4نفره شجریانها با كلهر و حسین علیزاده
آغاز شد؛ آنها 6سال با هم این سو و آن سوی جهان را روی صحنه رفتند و در این
مدت3 ،شاعر خراسانی عطار و مهدی اخوانثالث و محمدرضا شفیعیكدكنی
را اغلب با شعرهایشان به همراه داشتند .چراغ اول خراسان در آثار این دوره
محمدرضا شجریان در كالیفرنیا ،با بداههنوازی و بداههخوانی در مقام داد و
بیداد بر شعر «زمستان است» اخوانثالث آغاز شــد« :حریفا رو چراغ باده را
بفروز» كه این آغاز راه بود.
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سال  /1382آلبوم «فریاد» و كنسرت «همنوا با بم»
منزل باران در مسیر فریاد

گروه شجریانها و كلهر و علیزاده ،سال گذشــته در آلبوم «بی تو به سر
نمیشود» عطار را هم همراه خود كرده بودند تا نوار خراسان از «زمستان
است» در سال 1379تا حاال كه آلبوم «فریاد» منتشر و كنسرت «همنوا
با بم» برگزار میشود ،پاره نشــود .آنها از «ره میخانه و مسجد» عطار در
«بی تو به سر نمیشود» ،به مسیر «فریاد» اخوانثالث افتادند و در انتها در
شعر شاعری دیگر از خراسان منزل كردند« :بوسههای باران» محمدرضا
شفیعیكدكنی .
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جانمايي مقبره فردوسي و موقعيت مزار اخوان ثالث و شجريان در
سه ضلع از باغ

 /1384كنسرتهای «چاووشی» و «ساز خاموش»
هممسیر با اخوان و كدكنی

شجریان پیشتر با «قاصدك» و «فریاد» نشان داده بود كه دوستدارد اگر پلی
به شعر مدرن فارسی میزند ،در مسیر از خراسان بگذرد و مهدی اخوانثالث را
هم هممسیر خود كند .این بار نوبت شعر «چاووشی» (بیا رهتوشه برداریم) بود
كه در كنسرتی دونفره با كیهان كلهر در تورنتوی كانادا ،آواز شود .بعد به آذرماه
برسیم و باز نوبت به عطار از نیشابور و محمدرضا شفیعیكدكنی از كدكن برسد
ت «ساز خاموش».
با شعر «ساز خاموش»اش در كنسر 
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 /1388آلبومهای «آه باران» و «رندان مست» و درگذشت پرویز
مشكاتیان
بغض در نیشابور

شجریان رشته الفت با خراسان را در این سال با غزلی از عطار نیشابوری در آلبوم «آه
باران» و با شعری از ملكالشعرای بهار مشــهدی در آلبوم «رندان مست» ،بردوام
داشــته بود اما این موسیقی و شاعران خراســان نبودند كه  1388را برای او سال
خراسان كردند؛ داغی بر دل نشسته بود تا او را از پاریس و تور كنسرتهایش با گروه
شهناز به ایران برگرداند و از قضا راهی نیشابور كند؛ وقتی خبر آمد كه پرویز مشكاتیان
به گفته محمدرضا درویشی دقمرگ شده و قرار است در جوار عطار به خاك سپرده
شود ،او اینجا نبود و توانست برای چهلم خودش را به نیشابور رساند .آن روز در یكی از
بیلبوردهای شهر نوشته بودند« :در چلهنشینی سرنهادن پرویز مشكاتیان بر آستان
جانان ،حضور چشم ملت ایران استاد محمدرضا شجریان در كوچهباغهای سوگوار
نیشابور را گرامی میداریم» .بغض شجریان در نیشابور تركید وقتی كه میگفت:
«كمتر كسی بوده كه در مقابلش به قول ما مشهدیها ایوهلل داشته باشم».
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5مهر  /1395آلبوم «طریق عشق»
با مشكاتیان پس از 27سال

یك روز از مهرماه سال 1368محمدرضا شجریان دست اعضای گروه عارف را كه
دوباره مشكاتیان و او را به هم رسانده بودند ،گرفته بود و با خود به تور اروپا برده بود
تا برنامهای در افشاری و نوا برگزار كنند؛ رادیو ِودِئ ِر ،كنسرت آلمان را تهیه و پخش
كرده بود اما به گوش ما نرسیده بود؛ «طریق عشق» .دقیقا 27سال بعد ،مهرماه
 ،1395همایون شجریان آلبوم را بهدست گرفته و به تاالر وحدت آورد تا از آن
رونمایی كند؛ مشكاتیان دیگر نبود و شجریان هم از آمریكا به ایران برگشته بود و
در خانهاش از او مراقبت میكردند .چندكیلومتر این سوتر از بستر او ،مردم در تاالر
ش یاران خراسان را بخرند و به خانه ببرند.
وحدت صف بسته بودند تا كار 3دهه پی 

17

اسفند  /1398آلبوم «خراسانیات»
حسنختام؛ تقدیم به خراسان

باز تنش به ناز طبیبان نیازمند افتاده و راهی جم شده بود؛ واپسینماه زمستان،
البته جز این تلخ مكرر ،به شیرینی «خراســانیات» هم مجهز شد20 .روز از
اسفند گذشته بود و شجریان هنوز در بیمارستان جم بستری بود كه این بار
آلبومی از 33سال پیش ،منتشر شد؛ باز هم با پرویز مشكاتیان .این بار اما طعم
خراسان ،محدود به آهنگساز خراسانی آلبوم نبود؛ شعرهای ملكالشعرای بهار
با لهجه مشهدی« ،خراسانیات» را به رجعتی خاطرهبازانه به موطن شجریان
تبدیل میكرد ،درست چندماه پیش از بازگشت ابدی« .شب ،سكوت ،كویر»
یكسره شجریان را با موسیقی مقامی خراســان همراه كرده بود و این بار در
«خراسانیات» ،كالم خراسان احضار شده بود تا این دو آلبوم در كنار یكدیگر،
ادای دینی تمام از آوازخوان خراسان به دیار پدر و مادریاش باشند.
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19مهر  /1399خاكسپاری در توس
بازگشت ابدی

این را نخواهم نوشت ...هیچگاه نخواهم نوشت.

اكبر ناظمی ،عكاس ایرانی ،برای نخستینبار گفتوگویی تصویری را كه سال 1362با شجریان صورت داده
بود ،منتشر كرد.
بخشی از گفتوگوی تصویری محیالدین عالمپور خبرنگار و عكاس تاجیك كه سال 1990در تاجیكستان
انجام شده ،در صفحه فیسبوك «كانون بینالمللی عالمپور» منتشر شد؛ كمی بیشتر از 4دقیقه.
هانا كامكار و آرش رئیسیان كه چند سال پیش مستند «چاووش از درآمد تا فرود» را با حضور محمدرضا
شجریان ساختند ،بخشی هشــتدقیقهای از حرفهای اســتاد را كه از فیلم بیرون مانده بود ،منتشر كردند؛
گفتوگویی كه  ۱۷مهر سال ۱۳۸۲انجام شده بود.

اجرایخصوصی
یعقوب انوش سال 1375در اجرایی خصوصی در دستگاه شــور با شجریان ویولن نواخته بود .پیش از این
بخشی از این اجرا منتشر شده بود اما محمد انوش ،شنبهای كه گذشت این بار نسخه كامل تصویری 22دقیقهای
را منتشر كرد .همایون شجریان هم در این اجرای خانگی در منزل پدر ،تنبك مینوازد.

فیلممستند
تاكنون چند فیلمساز ادعا كردهاند كه در این ســالها در حال تهیه فیلم مستندی درباره محمدرضا
شجریان بودهاند .در یك فقره ،چند سالی بود كه حسن سربخشیان در سایتش اعالم میكرد كه برای پخش
مستند «همسفر با مرغ سحر» درباره محمدرضا شجریان به حمایت مالی نیاز دارد .این فیلم سرانجام در
هجدهم مهر منتشر شد؛ مستندی كه همراه تور كنسرت آمریكای شجریان و گروه شهناز در سال1391
ساخته شده است.

موزیكویدئو
مجید درخشانی گفته بود كه آثاری بر شعرهای نیما یوشیج ساخته و محمدرضا شجریان آنها را خوانده است.
فردای روز درگذشت استاد ،درخشانی یكی از این آثار را كه «خانهام ابری است» باشد منتشر كرد؛ برای این اثر
موزیكویدئویی تهیه شده بود همراه با عكسهایی منتشرنشده از محمدرضا شجریان.

كنسرت
از كنسرت سال 1374محمدرضا شــجریان و گروه آوا در سالن نمایشــگاه بینالمللی تهران ،پیش از این،
بخشهای كوتاهی را دیده بودیم ،اما هفدهم آبان ،سایت خصوصی كه آرشیو قابل توجهی از اجراهای خصوصی و
كنسرتهای تصویری موسیقی ایرانی فراهم آورده ،بخش دوم این كنسرت را هم بهصورت تصویری منتشر كرد تا به
همراه بخش دوم كه 4سال پیش در این سایت منتشر شده بود ،حاال نسخه كاملی از آن كنسرت در دسترس باشد.
بخشهای دیدهنشدهای از كنسرت سال 1990محمدرضا شجریان در تاجیكستان این بار از آرشیو شخصی
مجید خلج ،نوازنده تنبك ،بیرون آمد.

تمرینآواز
عباس میالنی ویدئویی سهدقیقهای منتشر كرد از اجرای تمرینی محمدرضا شجریان در دانشگاه استنفورد
و نوشت كه در این استودیو ،حالت آكوستیك موزه ایاصوفیه بازسازی شده بوده است .پس از این ویدئو ،میالنی
فایلی صوتی را هم از همین تمرین منتشر كرد كه این بار شجریان شعری از حبیب خراسانی را میخواند با همان
آكوستیك موزه ایاصوفیه.

عكس
یلدا ابتهــاج24 ،عكس از دیدار محمدرضا شــجریان با
پدرش هوشنگ ابتهاج را منتشــر كرد؛ عكسها  17دیماه
1390در منزل سایه در آلمان ثبت شدهاند.
میثم شاهبابایی فیلمساز 2 ،عكس از پشت صحنه فیلم
مستندی را كه درباره شجریان در حال ساخت داشته منتشر
كرد؛ عكسها در حاشیه كنسرت استاد به سال 1388و در
قونیه ثبت شدهاند.
محمدحســین یزدانیزاد هم كه مورخ است 8 ،عكس
از حضور خودش به تاریخ یازدهم تیرمــاه  1385در منزل
شجریان را منتشر كرد.
عطا نویدی ،مدیر روابط عمومی خانه موســیقی ،چند
عكس منتشرنشده از او را كه بین سالهای  90تا  94عكاسی كرده ،منتشر كرد .یكی از این عكسها كه  6اردیبهشت
 1390در تقاطع خیابان جمالزاده و فاطمی شجریان را از پشت سر گرفته بود زیاد دیده شد.
پشنگ كامكار نوازنده ســنتور ،تصویری از كارنامه قبولی درس جواب آواز خودش و پرویز مشكاتیان بهعنوان
شاگردان كالس شجریان در دانشگاه تهران را منتشر كرد؛ این دو ،چهارم خرداد 1357از شجریان نمره الف گرفتهاند.
مهرداد ناصحی كه نوازنده یكی از سازهای ابداعی شجریان است ،عكسی از استاد را در حاشیه تور كنسرتهای
سال 2012گروه شهناز در آمریكا ،منتشر كرد.
سرور كسمایی داستاننویس كه سالها در دهه  90میالدی مسئول برنامهریزی برای كنسرتهای خارج از كشور
شجریان بود ،عكسهایی منتشر كرد از دستخطهای اســتاد ،كنداكتور برنامهها ،خوشنویسیها برای جلد نوارها،
مستر دیسكها ،متن قراردادها و. ...
مهدیه محمدخانی خواننده6 ،عكس از شجریان منتشــر كرد5 .عكس از حضور او در كنسرت گروه دستان و
محمدخانی در آمریكا و عكسی در استادیوم فوتبال شهر ساكرامنتو كه در آن ،شجریان در حال فیلمبرداری از بازی
پسرش رایان است به تاریخ 23مهر .1394

دیگرویدئوها
ویدئویی دو دقیقهای از دیدار محمدرضا شجریان و مجید درخشانی با اسماعیل خویی در خانه شاعر در لندن منتشر
شد؛ خویی شعری را كه سالها پیش برای شجریان نوشته بود برای او میخواند و از روزی میگوید كه اثری از استاد را
شنیده و این شعر را نوشته؛ همان شعری كه بعدها مجید درخشانی آهنگی بر آن ساخت و مژگان و همایون شجریان
خواندند و در شب تولد پدر به او هدیه دادند.
فرزاد حسنی ،روزنامهنگار ،ویدئویی دودقیقهای را از شعرخوانی و آواز محمدرضا شجریان در مراسم خاكسپاری
فریدون مشیری در بهشت زهرا منتشر كرد كه به آبان  1379مربوط میشد.
فردای درگذشت محمدرضا شجریان ،فیلمنیوز ،ویدئویی دوقیقهای منتشر كرد از حضور اصغر فرهادی و همایون
شجریان در منزل استاد .این ویدئو سال 1393و شب بازی تیم ملی فوتبال ایران و بوسنی در جام جهانی ضبط شده است.
سرور كسمایی ـ نویسنده ـ بخش كوتاهی از یك اجرای خصوصی شــجریان با گروهی محلی در تاجیكستان را
منتشر كرد .كسمایی اردیبهشت سال 1369به همراه شجریان و هانری لوكونت به تاجیكستان رفته بود تا در جشن
1400سالگی باربد شركت كند.
سامان مقدم ،كارگردان فیلم «صد سال به این سالها» كه 13سال است اجازه نمایش ندارد ،یك سكانس از این فیلم
با حضور فاطمه معتمدآریا را منتشر كرد كه در آن از تصنیف «سپیده» با صدای محمدرضا شجریان استفاده شده است.
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شج
ریان و
ركوان

روایتیچهلروزه
ازتوس

برگرفته از تصويركنسرت همنوا با بم طراحي صنم حسينخاني

در آستانه چهلمین روز درگذشت استاد شجریان ،بهدلیل دستور ستاد
مقابله با كرونا ،آرامگاه فردوسی 10روزی میشود كه بست ه است

عصر پنجشــنبه 17مهر ،شــاید
فرشاد عزیزی
غمگینانهترین عصر این ســالها
روزنامهنگار
باشــد .با زنگ تلفن از خواب بیدار
شدم« .شجریان رفت» .با دو كلمه ،حزنانگیزترین جمله ممكن
ساخته شد .اصال آوار شد .چه كوه پرصالبتی از هنر و شرافت از میان
ما رفت .اصال مگر میشود شجریان بمیرد؟ او قبل از آمدن ما به این
دنیا ،شجریان شده بود .عادت كرده بودیم به او .فكر میكردیم تا ما هستیم او هم خواهد بود.
اما 80سالگی و آن سرطانی كه چندین سال بود در بدنش جاخوش كرده بود ،باالخره شجریان
را از ما گرفت .غم بزرگی بود .عجیب خنجری بود این غم .شعر سایه به كمكم آمد؛ « ...كه خنجر
غمت از این خرابتر نمیزند»

ایكاشكهجایآرمیدنبودی

همان اثنا بود .یكباره شــنیدیم پیكر شجریان را به
مشــهد میآورند .فكرش را هــم نمیكردیم .آخر خیال
رفتنش را هم دوست نداشتیم بكنیم در این همه سال .اما
همایون اعالم كرد دارند خاكسپاری در مشهد را بررسی
میكنند .به خودمان آمدیم كه گفتند «توس» .همانجا
كه پهلوان زبان فارسی خاك است .فردوسی را میگویم.
عجب انتخاب درستی بود .شجریان مشهدی را باید هم در
توس دفن كنند .شاید شجریان هم شعر را خیام را به توس
میگفت« :ای كاش كه جای آرمیدن بودی»...

نایمیهن!
مناینزیبازمینراآزمودم،میه 

توس االن ،یكی از مناطق مشهد است .دقیقتر بگویم
بخشی از منطقه 12شهر مشهد است .یعنی شهر دیگری
نیست .بود اما با پیشروی اراضی مشهد و نزدیكترشدن
مشهد به توس ،چند سالی است كه توس ،ذیل شهرداری
مشهد اداره میشود .توس ،حضوری سههزارساله در تاریخ
ایران دارد؛ از زمان پارتها تا صفویان ،قاجار و امروز .آجر
به آجر آن دژ فروریخته امروز توس ،از این تاریخ خاطره
دارد .شجریان همه اینها را میدانست .گرچه غمهایش را
هم درك كرده.

چنانپرشدفضایسینهازدوست...

همان پنجشنبه شب كه نه ،بامداد جمعه ،سری به

بلوار شاهنامه زدم .كجا؟ همان ورودی توس را میگویم.
از مركز مشهد تا توس اگر ترافیك نباشد30 ،تا 40دقیقه
و اگر ترافیك جــاده قوچان را به محاســباتمان اضافه
كنیم ،شاید یك ساعت هم بشــود .برای رفتن به آنجا
باید وارد جاده مشهد-قوچان شوید .كمتر از 20كیلومتر
راه دارید تا برسید به ابتدای بلوار شاهنامه .تازه رسیدید
به ورودی توس .از آنجا هم تا خود آرامگاه 10دقیقهای
با ماشین راه است .آن شب رفتم ببینم بنری ،تابلویی،
چیزی كار شــده؟ فقط 2تابلوی نقاشی از استاد نصب
كرده بودند .صبح فردا دوباره رفتیم .فردای رفتن استاد
از دنیای خاكی ما ،مشتاقانش ،در واقع «دوستان»ش به
اشتیاق تا به مشهد و توس تاخته بودند .وقتی رسیدیم
دیدیم جمعیتی حــدودا هزار نفــره در جلوی آرامگاه
حضور داشتند .هوای سرد جمعه 18مهر ،در آن فضای
باز جلوی آرامگاه ،واقعا جوری نبود كه ایستادن و انتظار،
كار آسانی باشد.

موآنسرگشته ُ
خارمدربیابون
كههربادی َوزه،پیششدوونم

شنبه با اینكه روز كاری بود ،اما جمعیت چندین برابر
جمعه جمع شــد .جا به جا آدم بود .صندلیهای زیادی
چیده شــده بود .اما جمعیت بیش از اینها بود .اما جای
تقدیر داشت .نظم خوبی بر مراسم حاكم بود .حدود8:30
بود كه تشییع جنازه شــروع شد .همهچیز درون آرامگاه
برگزار میشد كه َد َرش به روی مردم بسته بود.
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ساده

 -1نام ديگر سوره يوسف(ع)-
هدف متعالي
 -2هــــر يــك از واحدهاي
تخصصــي در ارتــش -نوعي
گلدوزي روي پارچــه -تيز و
برنده
 -3پســر گودرز در شــاهنامه-
دوبرابر -سارق چيزهاي كمارزش
 -4فيلمي ساخته ويليام وايلر-
پرهيزكاري -در توضيح كالم
بهكار ميرود
 -5مگابايت -زره -چشم
 -6تكيه دادن -نام پيشــين
گرگان
 -7باخبر -جالدهنده كفش-
مادر خشايارشاه
 -8درختي جنگلــي -مأمور
انتظامي در قديــم -كاميون
ارتشي
 -9شــهري در ايتاليــــــا-
جنايتكار -مســير يك جرم
آسماني
 -10شهري در استان تهران-
رفيق منحرف و گمراه
 -11يكپارچــه  -از اجــزاي
پيراهن -اراده
 -12ژرفنا -بيهوده -منسوب
به يمن
 -13گياه بــدون دانه -ياري
كننده -ماچ

 -14ســنگ آذري -كشوري
ميان فرانسه و اســپانيا -قوم
سفيدپوست بومي شمال آفريقا
 -15پست و بيارزش -پرچمي
كه باال برده شده باشد
عمودي:

 -1بنــاي ديدنــي اســتان
كرمان -فيزيكدان فرانسوي
و بنيانگذار الكتروديناميك -از
غالت
 -2سراينده شــعر معروفاي
ايراناي مرز پرگهر -بســيار
بخشنده
 -3خسته و درمانده -رويداد-
ديگر ندارد
 -4چهار و پنج -نيكورو -داراي
آرامش خيال
 -5سالم -نيمتنه زنانه -عاشق
رودابه
 -6چغنــدر پخته -ســميع-
بخشاينده
 -7عيد اضحي -آزرده خاطر-
وارونهاش خوب نيست!
 -8هيبــت و شــكوه -پيكر-
روشن و درخشان
 -9عدد قرن -ساكنان بهشت-
معشوق
 -10فســاد و تباهي -طوقه
چرخ خودرو -مسطح و هموار
 -11طايفــه -واحــد پــول

ارمنستان -فرمانده
 -12دريغ -نامشــخص -حرف
همراهي
 -13نــوآور -مجلــه حــاوي
مدلهاي لباس -اســب سرخ و
سفيد
 -14خوراك قناري -مثلي درباره
رعايت حق تقدم
 -15ندا دهنده -در زمين ورزشي
سوت ميزند -سمت چپ ميدان
جنگ
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متوسط

سخت

برسرتربتماچونگذریهمتخواه

آرامگاه تا فردا صبح بسته بود .صبح یكشنبه مجددا
باز شد تا مشتاقان به خاكبوس خسرو آواز ایران بشتابند.
من هــم رفتم و خاك اســتاد را در محاصره اشــكها و

صد ملك سلیمانم در زیر نگین باشد

در این مدت هر روز و هر ساعت ،مردم از شهرهای
مختلف به دیدار مزار شجریان میآیند؛ گرچه از 14تا
24آبــان ،در مجموعــه آرامگاه بهعلت مصوبه ســتاد
ملی مبارزه با كرونا بسته شــده27 .آبان چهلمین روز
درگذشت اســتاد اســت .كاش تا آن موقع بشود برای
چند دقیقه هم كه شد بشود به دیدارش رفت ،اگر كرونا
بگذارد .شجریان در شــهری به وسعت تاریخ ،به خاك
سپرده شده؛ شهری كه فردوســی ،امام محمد غزالی،
اخوان ثالث ،عماد خراسانی و خیلی از اهل فرهنگ این
تمدن در آن آرامیدهاند .این توس كه امروز نحیفتر از
روز تأسیسش ،روزگار سپری میكند روزگاری زادگاه
خواجه نظامالملك توســی ،خواجه نصیرالدین توسی،
امام احمد غزالی ،جابربن حیان ،اسدی توسی و دقیقی
توسی بوده .شــجریان جایی به امانت به خاك سپرده
شده كه هموزنش است و همقدرش است.
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میهمانشجریانوفردوسیواخوان

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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بیمیكروفون ،بیبلندگو .انجمن دلها بود .اشــكها
مدام بر گونهها سرازیر میشــد .اما استاد روز جمعه
تشییع نشد .ساعت  13:30بود كه جمعیت با اعالن
مدیران برنامه متفرق شــده بودند .همهچیز به فردا
موكول شد .عالقهمندان استاد انتظار فردا میكشیدند.
شــاید با خود میگفتند« :مو آن سرگشته خارم در
بیابون ،كه هر بادی وزه پیشش دوون ُم» .شعر بابا بود؛
باباطاهر.

آنجا كه مردم ایستاده بودند ،جلوخان توس است.
جایی كه تازه 8ماه اســت كه افتتاح شــده .همه آن
جمعیت در جلوخان تازه افتتاح شــده توس ایستاده
و نشســته بودند .همان جمعه كه رسیدیم جمعیت
لحظه به لحظه بیشتر میشدند .عدهای از دوستداران
شجریان ،تصانیف و آوازهایش را بازخوانی میكردند،

جدولاعداد | 3796
ساده

مقبره فردوسي به دليل محدوديتهاي كرونايي در اين  40روز بارها بسته شده است.

تنهــا خانــواده ،دوســتان و مدیــران در داخل صحن
آرامگاه حضور داشــتند2 .تلویزیون بزرگ ،مراسم را به
مردم بیصبر و شــكیب نشــان میدادند .اما حال مردم
وصفناشدنی بود« .نه عجب گر برود قاعده صبر و شكیب،
پیش هر چشم كه آن قد و شمایل برود» .یادم است این
بیت سعدی را استاد در برگ سبز 255خوانده بود .حال آن
روز دوستدارانش بود .مردم یكریز میگریستند .بلندگوی
مراسم ،مدام تصانیف اســتاد را پخش میكرد .اما كاش
نمیكرد .مردم دوست داشتند خودشان بخوانند« .مرغ
سحر» و «ببارای بارون ببار» ،بیشترین تكرار را در میان
تصانیفی داشتند كه مردم با هم خواندند به یاد استادشان.
برنامه با چهار سخنرانی به پایان رسید ،بدون یك حاشیه
خاص .آنقدر مردم ،متین و موقر و عاشقانه ،شجریان خود
را با وجود آن حصار بسته آرامگاه ،مشایعت كردند كه هر
ناظری میگفت پس چرا این همه بیبرنامگی در تعیین
ساعت خاكسپاری؟ چرا اینقدر خیالپردازی میشد كه
ممكن است برنامه ،حاشــیهای ب ه خود ببیند؟ مراسم به
زیبایی هر چه تمامتر به پایان رسید .مردم از گوشهكنار
كشور آمده بودند .همه آنها میهمان شجریان و فردوسی
و اخوان بودند.

آوازها دیدم .به نوبت ،هر كسی بر سر تربت استاد چیزی
میخواند .روح بلند شجریان ،آن روز ،این شعر را با خود
یخوانده ،همانطور كه ســالها پیش با نی موســوی و
م
سنتور مشكاتیان در بیات ترك خوانده بود؛ «بر سر تربت
ما چون گذری همت خواه ،كه زیارتگه رندان جهان خواهد
بود» .واقعا همچنین بود .جمعیت تا غروب ایستاد و بر مزار
ُگلگون استاد گریست؛ زیر ســایه بلند بقعه فردوسی و
ی اینسوتر از مزار اخوان ثالث.
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

   چرا جلوي وامهاي ازدواج را بستهاند

اغلب كساني كه از مهرماه تاكنون در سامانه دريافت وام ازدواج ثبتنام
كردهاند حتي پيامك معرفي به بانك را دريافت نكردهاند .با مراجعه به
بانك يكي از پرسنل بانك گفت كه جلوي وامهاي ازدواج را بستهاند
و بودجهاي از بانــك مركزي بابت پرداخــت وام ازدواج به بانكهاي
عامل نميپردازند .در اين شــرايط چگونه بايد زندگي مشتركمان را
شروع كنيم .ما كه كمترين مراسم را هم نگرفتيم و فقط ميخواهيم
زندگي كنيم؟
اكبري از كرج

  بوستان فراز جوالنگاه ناهنجاريها

آزارگر 2كودك كار در زندان

«گوشــياش را به طرف 2كودك فالفروش گرفته و
آنها را وادار ميكند برقصند و ...و شروع ميكند به فيلم
گرفتن» اين تصويري تلخ از اقدام غيراخالقي پسري
پولدار اســت كه اين روزها در شــبكههاي اجتماعي
دستبهدست ميشود و باعث جريحهدار شدن افكار
عمومي شده است .اما اين حادثه چگونه اتفاق افتاد و
پليس فتا چطور توانست جوان كودكآزار را دستگير
كند؟
به گزارش همشــهري ،از چند روز قبل تصاويري در
شبكههاي اجتماعي منتشر شد كه 2كودك فالفروش
را نشان ميداد .مرد جواني كه در حال فيلمبرداري بود
از آنها ميخواست كه برقصند و در عين حال كارهاي
ناهنجاري انجام دهند .او صداي موسيقي را باال برده بود

و به كاري كه 2كودك كار انجام ميدادند قهقهه ميزد.
بررسي اين فيلم نشــان ميداد عامل فيلمبرداري و
انتشار آن جواني به نام س.خ كه از خانوادهاي ثروتمند
است و بهاحتمال زياد بهدليل ثروتمند بودن به خودش
اجازه داده تا چنين رفتــاري را با 2كودك معصوم كار
انجام دهد.
رفتهرفتــه تصاويــري كه پســر جــوان در صفحه
اينستاگرامش استوري كرده بود همهجا منتشر شد.
با وجود اينكه جوان كودكآزار در اين فيلم ميخنديد
و 2كودك آزارديده نيز به ظاهر لبخند بر لب داشتند،
اما نهتنها هيچكس از ديدن اين تصاوير خوشحال نشد،
بلكه همه با ديدن اين فيلم بهخاطر آزار 2كودك متاثر
و حتي خشمگين شدند .در چنين شرايطي بود كه اين

از نيروي محترم انتظامي و شهرداري منطقه ۵در خواست ميكنيم
بوستان فراز واقع درضلع شرقي ستاري شمالي را دريابند .متأسفانه
تعداد افرادي كه ســگ همراه دارند در اين پارك آنقدر زياد است كه
تردد عابران پياده را مختل ميكند .از ســوي ديگر ناهنجاري در اين
پارك آنقدر زياد اســت كه نميتوان با كودك خردسال و خانواده به
پارك مراجعه كرد چرا كه فضا مناسب خانواده نيست.

باپيداشدن
النگوهايبريدهشده
مقتولدر
لبا
س
زنجوان،اسرار
اي
ن
ج
ناي
ت
فاششد

  برگزاري عروسيهاي 300نفري در چوبر

عبداللهي از آستارا

  كسبه خيابان شكوفه تعطيلي ساعت  18را رعايت نميكنند

ساعت 8شــب و بعد از آن هم مغازههاي خيابان شكوفه در پيروزي
كامال باز هستند و هيچ برخوردي با آنها نميشود درحاليكه خود من
هم كاسبم و راس ساعت مغازهام را تعطيل ميكنم .به كجا بابت اين
كاسبان بيمباالت گاليه كنيم و شكايت مطرح نماييم.
خطيبي از پيروزي تهران

   جاده گنجنامه  -خرمرود  -تويسركان نيازمند تعريض است

جاده كوهســتاني گنجنامه همدان به خرمرود  -تويسركان بهعلت
عرض كم مدام شاهد ســوانح رانندگي و تلفات جاني بسياري است،
جهت رفع مشكل فوق پيشنهاد ميشود كه نقاط حادثهخيز شناسايي
و جاده تعريض شود.
سيدان از همدان

  چرا دولت هم هچيز را از شنبه شروع ميكند

خاطرات جالبي از شــنبههاي دولت نداريم؛ مگر بين شنبه و ديگر
روزهاي هفته چه فرقي است كه مســئوالن وعده آغاز همهچيز را به
شنبه ميدهند .بعد از يك هفته كش و قوس براي تعطيلي منتظريم
ببينيم اجراي تعطيالت و محدوديتهاي گسترده از روز شنبه به چه
صورت است كه اين همه آن را به قيمت جان مردم كش دادهاند؟
عمراني از تهران

تصاوير توسط برخي فعاالن اجتماعي و حاميان حقوق
كودكان بازنشر پيدا كرد و آنها از همه ،ازجمله پليس
خواستند جوان كودكآزار شناسايي و مجازات شود.
اين فيلم تلــخ يادآور تصاويري بود كــه چندماه قبل
از كودكي زبالهگرد منتشــر شــد .در آن فيلم پســر
جواني ،كودكي را كه در نزديكي سطل زباله مشغول
جمعآوري ضايعات بود داخل ســطل زباله انداخت و
از اين صحنه فيلم گرفت و تصاوير تلخ آن منتشر شد.
حاال با گذشت چندماه بار ديگر تصاوير مشابهي از آزار
كودكان كار افكار عمومي را جريحــهدار كرده بود .با

افزايش واكنشها در فضاي مجازي بود كه او مجبور
به عذرخواهي شــد و فيلمي از خودش منتشر كرد.
او در اين فيلم كوتاه گفــت« :درخصوص فيلمي كه
در اينستاگرام منتشر شــده از ملت ايران عذرخواهي
ميكنم؛ چراكه همه ملت بهخصوص قشر زحمتكش و
مستضعف را دوست دارم ».او با انتشار اين فيلم تالش
كرد تا شايد آب رفته را به جوي برگرداند؛ اما ديگر كار
از كار گذشــته و تصاوير كودكآزاري همهجا منتشر
شده بود و همه انتظار داشتند با اين كار برخورد شود.
انتظاري كه چندان طوالني نشد و صبح ديروز پليس

جاسازي النگوها

احمدي از تهران

چوبر يكي از بخشهاي شهرســتان آســتارا اســت كه اين روزها
عروسيهايي با جمعيت 300نفر در خانه باغهاي آن برگزار ميشود.
روال هم اينگونه است كه داماد ميرود از يك جايي با مبلغ 500هزار
تومان مجوز ميگيرد و بعد بدون كمترين مزاحمتي عروســياش را
برگزار ميكند گويا كه هرگز كرونايي نيامده است.

سرهنگ داوود معظمي گودرزي

زن جــوان وقتي در خانــه با زن
پيگيري عمويش تنها ماند ،برق طالهاي او
چنان وسوســهاش كرد كه براي
سرقت آنها دست به جنايتي هولناك زد.
بهگزارش همشهري ،بعدازظهر يكشنبه گذشته
به قاضي علياكبر احمدينژاد ،قاضي ويژه قتل
مشهد خبر رسيد در خانهاي در منطقه ابوريحان
جنايت هولناكي رخ داده اســت .محل جنايت
ســاختماني  2طبقه بود كه طبقه اول آن مغازه
و طبقه دوم ،آپارتماني نقلي و كوچك بود كه در
آنجا زني بههمراه 2فرزندش زندگي ميكرد .وقتي
قاضي جنايي و كارآگاهان آگاهي در محل حادثه
حاضر شدند با جسد غرق خون زني مسن روبهرو
شدند .بهنظر ميرســيد كه او با ضربات ميلهاي
آهني به قتل رسيده است اما هنوز معلوم نبود كه
پشت پرده اين جنايت چهكسي است.

براي ديدن ما به خانه من آمد.
زن جوان ادامه داد :مادرم هم شب را در خانه ما
ماند و صبح كه شد براي رفتن به سر كار خانه را
ترك كردم .دختر عمويم و فرزندانش به همراه
مادرم و همچنيــن 2فرزند كوچــك خودم در
خانه بودند اما حوالــي بعدازظهر ،دختر عمويم
درحاليكه سراســيمه بــود و بچهها همراهش
بودند به محل كارم آمد و گفت كه از مادرم خبري
نيست .او ميگفت كه براي ساعتي دست بچهها
را گرفته و براي هواخوري از خانه خارج شدهاند
اما وقتي برگشتهاند ،هر چه زنگ در را زده ،مادرم
كه در خانه بود در را باز نكرده و جواب تلفن را هم
نميدهد .با شــنيدن اين حرفها نگران شدم و
همراه آنها به خانه رفتيم و وقتي با كليد در را باز
كردم و وارد خانه شديم ،جسد غرق خون مادرم
را ديديم و پليس را خبر كرديم.

مهماني خانوادگي

سرقت طالها

دختر مقتول ،كســي بود كه ماجراي جنايت را
به پليس خبر داده بــود .او در تحقيقات گفت:
مدتهاست كه من و فرزندانم به تنهايي در اين
خانه زندگي ميكنيم2 .روز پيش ،دخترعمويم به
همراه  2فرزند كوچكش براي ديدن من به خانهام
آمد .او شب را در خانهام ماند و روز بعد ،مادرم هم

قاضي جنايي از دختر جوان پرسيد كه آيا چيزي
از خانهتان سرقت شده؟ و او بعد از كمي بررسي
متوجه ناپديد شدن طالهاي مادرش شد و گفت:
مادرم تعداد زيادي النگو در دستش بود كه ارزش
زيادي داشتند اما همه آنها سرقت شدهاند.
تيم تحقيق حدس ميزدند كه مقتول بهخاطر

سرقت طالهايش بهقتل رسيده است اما چهكسي
عامل جنايت بود؟ آنها در ادامه بررســيها كه
چندين ســاعت ادامه داشــت به دخترعموي
شاكي مشكوك شــدند .همان زني كه ميگفت
وقتي به همــراه بچهها و بــراي هواخوري خانه
را تــرك كردهاند ،زن عمويش به قتل رســيده
است .مأموران به بررسي دوربينهاي مداربسته
پرداختند و متوجه شدند از زماني كه دختر مقتول
به سر كار رفته بود ،هيچ فرد ديگري وارد خانه آنها
نشده بود .از سوي ديگر معلوم شد كه دخترعموي
وي چند دقيقهاي فرزندان خــودش و فرزندان
دختر مقتول را براي بازي به كوچه فرســتاده و
براي مدتي كوتاه با زن عمويش در خانه تنها بوده
است .در اين شــرايط قاضي احمدينژاد دستور
بازداشت اين زن را صادر كرد اما او مدعي شد كه
بيگناه است و نقشي در قتل زن عمويش ندارد.

ظهيري از بندرعباس

  مصرف منصفانه اينترنت ديگر چه صيغهاياست

براي  2دانشآموزم و خودم كه دانشجو هستم بسته اينترنت نامحدود
گرفتم كه سر كالس آنالين اذيت نشويم .پس از مدتي استفاده قطع
شده است .از پشتيباني ايرانسل ميپرسم چرا قطع شده است ميگويد
شما سقف منصفانه را رد كردهايد .اين ديگر چه صيغهاياست كه به
خدمات خود راه دادهاند؟ طبيعي است وقتي  3نفر مدام آنالين و سر
كالس باشند مصرف باال برود پس تكليف ما چيست؟ بايد يكي از ما
درس را رها كند تا اينترنت منصفانه شود؟ واقعا جاي سؤال دارد.
مسعودي از تهران

  شناسايي خانه وحشي بافقي را به فال نيك ميگيريم

شفيعيان از يزد

   گراني برق در اين شرايط نهايت بيانصافي است

سخنان مديرعامل شركت توانير نشــان ميدهد قصد دارند برق را
بيســر و صدا گران كنند كه اگر چنين كنند واقعا نهايت بيانصافي
است در شرايطي كه هزينههاي زندگي مردم چندبرابر شده و به لطف
بيتدبيريها همه كمبودها را ميخواهند از جيب مردم جبران كنند.
احمدي از تهران

  دانشآموزان روستاي بيورچ محروم از تحصيل

كماكان دانشآمــوزان مقطع راهنمايي روســتاي بيــور چ از توابع
شهرستان بشاگرد اســتان هرمزگان از نعمت برقراري و داير شدن
كالسهاي درس هم بهصورت حضوري بهدليل تخصيص ندادن معلم
و هم بهصورت مجازي كه متأسفانه اينترنت نيست ،محروم هستند .تا
امروز همه حرفها و وعدهها به جايي نرسيده است وآموزش وپرورش
شهرستان بهعنوان متولي اين امر جوابگوي اين وضعيت نيست .براي
حملونقل دانشآموزان قرار شده وسيله نقليه سواري تهيه شود كه
بهصورت حضوري به كالس بروند كه آن هم با هزينه ماهانه 2ميليون
تومان براي خانوادههايي كه اغلب با يارانه زندهاند مقدور نيست ضمن
اينكه اصوال رانندهاي پيدا نميشود كه حاضر باشد تردد كند.
ميرشوكت از بشاگرد

بازيگر سياهي لشكر فيلمهاي سينمايي
داخلي به اتهام سرقت دســتگير شد .اين زن با
حضور در بيمارســتانهاي تهران ،زنان
همراه بيماران را بيهوش ميكرد و طال و جواهراتش را به
سرقت ميبرد.
به گزارش همشهري ،تحقيقات در اين پرونده از يكماه
قبل و با شكايت زني جوان شروع شد .اين زن با حضور
در كالنتري 106نامجو از ســرقت طــا و 20ميليون
پول نقد همراهش در يكي از بيمارســتانها خبر داد و
گفت :چند روز قبل مادرم مبتال به كرونا شــد و او را به
بيمارستان بردم .به گفته پزشكان بايد يك هفتهاي در
بيمارستان بستري ميشد .بهدليل اينكه قرنطينه بود
نميتوانستم به مالقاتش بروم اما دلم نميآمد كه به خانه
بروم .به همين دليل اكثر اوقات به بيمارستان ميرفتم و
در محوطه آنجا مينشستم تا از حال مادرم باخبر شوم.
وي ادامه داد :روز سومي كه مادرم بستري بود و من روي
نيمكت محوطه بيمارستان نشسته بودم زني را ديدم كه
حدودا 45ساله بود .او ميگفت خير است و در يك خيريه
كار ميكند .ميگفت اگر بيماري داري كه دربيمارستان
بستري است و نياز به دارو دارد ،ميتواند براي تهيه دارو
كمك كند .اما من نياز به پول و كمك مالي نداشتم .با
وجود اين گفتم اگر كســي را پيدا كردم كه نياز مالي
داشت به او معرفي خواهم كرد.
شــاكي گفت :اين زن يك بطري آبميوه همراهش بود
به همراه  2ليوان يكبار مصرف .جلوي چشمم آبميوه را
داخل ليوانها ريخت و خودش ليوان اول را سركشيد و
دومي را به من داد .با اصرار او ليوان را گرفتم اما دقايقي
بعد از خوردن آبميوه دچار ســرگيجه شدم و از هوش
رفتم .چشمانم را كه باز كردم روي نيمكت بودم .حدود
7ســاعتي بيهوش بودم و چون روي صندلي خوابيده
بودم كسي شك نكرده بود .آنجا بود كه متوجه شدم آن
زن همه طال و جواهراتم را كه حدود 40ميليون تومان
ارزش داشت به همراه 20ميليون تومان پول نقد را كه
داخل كيفم بود سرقت كرده است.
شكايتهاي سريالي

با اين شكايت ،تحقيقات براي شناسايي زن سارق آغاز
شد اما طولي نكشيد كه دومين شكايت مشابه نيز پيش
روي پليس قرار گرفت .دومين شاكي نيز زني جوان بود
كه مانند نخستين شاكي به دام زني كه خودش را خير
معرفي كرده بود افتاده بود .زن جوان ميگفت به همراه
دوستش به بيمارستاني در تهران رفته كه زن سارق او را
با آبميوه مسموم بيهوش كرده است .وي گفت :دوستم،

و  2ليوان يكبار مصرف قصد داشت از زني در محوطه
يكي از بيمارستانها سرقت كند كه مأموران متوجه وي
شدند و او را دستگير كردند .اين زن در بازجوييها مدعي
شد كه بازيگرسياهي لشكر فيلمهاي سينمايي است و
در يك سازمان خيريه كار ميكند .او در ابتدا مدعي بود
كه بيگناه است اما وقتي مأموران در بازرسي وسايلش
قرصهاي خواب آور كشف و شــاكيان او را شناسايي
كردند به سرقتهاي سريالي در محوطه بيمارستانها
اقرار كرد و با دستور قضايي راهي بازداشتگاه شد.

دستگيري ،آخرين سكانس

تعداد افرادي كه از زن خيرشكايت داشتند روزبهروز در
حال افزايش بود .همه شاكيان زن بودند و در محوطه
بيمارستانها در دام ســارق گرفتار شده بودند .در اين
شرايط مأموران مشخصات سارق را به مأموران پليس
مستقر در بيمارستانها اعالم كردند تا اينكه چند روز
قبل زماني كه زن سارق در جســتوجوي شناسايي
طعمه جديد بود ،شناسايي شد .او با يك پاكت آبميوه

دوربين مخفي

گفت وگو

اينكه خانه محل زندگي وحشي بافقي شاعر لطيف و عاشقانه سراي
فارسي پيدا شده است بســيار هيجانانگيز است .از مسئوالن تقاضا
داريم اين خانه را خريداري و تعمير كنند تا به مامني براي عاشــقان
شعر شيرين فارسي تبديل شود.

سرقتهايخانمسياهيلشكر دربيمارستانهايپايتخت
پسري خردسال دارد كه مريض است .روز حادثه همراه
هم به بيمارستان رفتيم كه از پسرش نوار مغزي بگيرند
اما پسرش دچار تشنج شد و او را بستري كردند .پس از
آن به محوطه بيمارستان رفتم كه هوا بخورم و در آنجا
زن ميانسالي سراغم آمد و وقتي از بيماري پسر دوستم
گفتم ،گفت كه ميتواند هزينه داروهاي او را بپردازد و
تحت پوشش سازمان خيريه قرار دهد .پس از آن يك
ليوان آبميوه به من داد كه وقتي آن را خوردم بيهوش
شدم و چند ساعت بعد كه به هوش آمدم ،فهميدم كه
وي همه طالها و پولهايم را سرقت كرده است.

كوتاه از حادثه

ماموران زن جوان را به بازداشتگاه كالنتري محل
منتقل كردند اما پيش از آن زماني كه مأمور زن
كالنتري سرگرم بازرســي بدني او شد ،تعدادي
النگو را كه وي در لباسهايش جاســازي كرده
بود كشف كرد .النگوها با سيم چين بريده شده
بود و وقتي دختر مقتول آنها را ديد ،تأييد كرد كه
همگي النگوها متعلق به مادرش هستند .ديگر
شكي باقي نماند كه زن جوان قاتل زن عمويش
است .به همين دليل وي بار ديگر تحت بازجويي
قرار گرفت و اين بار به ارتكاب جنايت اقرار كرد .او
گفت :به پول احتياج داشتم اما شوهرم يك كارگر
ساده است و پول زيادي نداشت كه به من بدهد.
روز حادثه ،وقتي دخترعمويم به سر كار رفت و من
و مادرش و بچهها تنها شديم ،برق طالهاي زن
عمويم وسوسهام كرد اما اين همه انگيزهام براي
ارتكاب جنايت نبود .شنيده بودم كه زن عمويم
ميان فاميل پشت سر من حرف زده و براي همين
از او كينه به دل داشتم .به همين دليل به ذهنم
رسيد كه با يك تير  2نشان بزنم و هم از او انتقام
بگيرم و هم طالهايش را سرقت كنم.
متهم ادامه داد :بچهها را بــه داخل كوچه بردم
كه بازي كنند و بعد برگشــتم و در يك لحظه با
ضربات ميله آهني زن عمويم را به قتل رساندم
و النگوهايش را با ســيمچين بريدم و در لباسم
جاسازي كردم .بعد دست بچهها را گرفتم و در
خيابانهــا چرخيديم و درنهايــت به محل كار
دخترعمويم رفتم و مدعي شــدم كه از مادرش
خبري نيست اما درنهايت لو رفتم.
با اعترافات اين زن ،وي از كالنتري به محل جنايت
منتقل شد و در نيمههاي شب يكشنبه ،صحنه
قتل زن عمويش را بازسازي كرد .در ادامه قاضي
احمدينژاد براي او قرار بازداشــت موقت صادر
كرد و تحقيقات تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

   اجبار به استفاده مردم از ماشين برقي در اسكله بندرعباس

با توجه به تردد زياد مــردم جزيره هرمز به بندرعبــاس ،هر روز كه
خويشان و بستگان خود را به اسكله ميرسانيم بهرغم اينكه زيرساخت
فراهم شــده باند رفت و برگشت جدا شــده و ميدان براي دور زدن
مهياست باز هم اجازه نميدهند كه مسافرين خود را تا درب ورودي
ترمينال برسانيم و مردم را مجبور ميكنند از ماشين برقي استفاده
كنند و هزينه اضافي به مردم تحميل ميكنند ،اين در حالي است كه
هم اسكله باهنر و هم اسكله قشــم اين اجازه را بهخودروها ميدهند
تا درب ترمينال بروند ،بدتر از همه اينكه با مردم برخورد ســليقهاي
ميكنند و به برخي از خودروها چون از بســتگان خودشان هستند
اجازه ورود ميدهند .كرايه ماشين برقي اسكله هم نسبت به مسافت
خيلي زياد است.

متهم دستگير شده 50ساله است و ميگويد بهخاطر پول ،نقشه سرقت كشيده است .او وقتي به شعبه پنجم
دادسراي ويژه سرقت منتقل شد و مقابل بازپرس علي وسيله ايرد موسي قرار گرفت به سرقتهاي سريالي
اقرار كرد و از جزئيات نقشهاش گفت.
ايده سرقتها چطور به ذهنت رسيد؟
در يكي از فيلمهاي پليسي كه بازي ميكردم در يكي از سكانسها زني با همين شيوه بيهوشي سرقت ميكرد .ايده سرقت
همان روز به ذهنم رسيد اما ميترسيدم آن را اجرا كنم .هم ترس دستگيري داشتم و هم وحشت آبروريزي .به همين دليل
بيخيالش شدم اما مشكالت مالي و تامين مخارج  2فرزندم باعث شد كه نقشهام را عملي كنم.
فكر نميكردي با اين ايده تكراري لو بروي؟
من خيلي خوب نقش بازي ميكردم .چون عاشق بازيگري هستم .از كودكي دلم ميخواست روزي بازيگري مشهور شوم.
حتي در چندين فيلم هم بازي كردهام و از نزديك هنرپيشههاي حرفهاي و بازي كردنهاي آنها را ديدهام .به همين دليل
ميدانستم كه از پسش برميآيم و لو نميروم .البته بارها پيش آمده بود كه طعمه هايم متوجه نقشهام ميشدند ،حتي
يكي از آنها هنگامي كه قرصها را داخل آبميوه ريختم متوجه شد .بعد شروع كردم به نقش بازي كردن .گفتم در مقابل
دوربين مخفي قرار داريد .يعني گوشيام را نشان دادم و گفتم براي اينستاگرام ،فيلمهاي خنده دار تهيه ميكنم .آنها هم
باور ميكردند و به اين ترتيب از دستشان خالص ميشدم.
اما درنهايت دستگير شدي؟
چون در يك بيمارستان2 ،بار سرقت كردم .يعني يكبار چند وقت قبل از زني كه همراه بيمار بود سرقت كردم و بار دوم هم
وارد همان بيمارستان شدم كه لو رفتم .اشتباه از خودم بود.
با اموال سرقتي چه ميكردي؟
طالها را ميفروختم و پولها را هم خرج ميكردم.
چند مورد سرقت انجام دادي؟
يك ماهي ميشود كه سرقتها را شروع كردم .بعيد ميدانم تعدادشان به 10مورد هم برسد .حاال كه دستگير شدهام نگران
فرزندانم هستم .نميدانم تكليف آنها چه ميشود.

فتا اعالم كرد كودكآزار دستگير شده است.
ســرهنگ داوود معظمــي گــودرزي ،رئيس پليس
فتاي تهران دربــاره اين پرونده گفت :در پي انتشــار
فيلمي در فضاي مجازي كه در آن مردي 2كودك كار
(فالفروش) را بازيچه تفريح و خنده خود قرار داده و
فيلم آن را در شبكههاي اجتماعي منتشر کرده و سبب
تشويش اذهان عمومي شــده بود ،بالفاصله تيمي از
كارآگاهان پليس فتا وارد عمل شــدند .در تحقيقات
پليسي هويت واقعي متهم شناسايي و با هماهنگيهاي
قضايي مرد كودكآزار دستگير شد.
رئيس پليس فتای تهران با بيــان اينكه متهم پس از
تحقيقات اوليه با صدور قرار مجرميت روانه زندان شده
است ،گفت :كودكآزاري به هر شيوه و با هر انگيزهای
ممنوع اســت و مرتكب ،به مجازات مندرج در قانون
محكوم خواهد شد .پليس فتا با سرعت عمل و قاطعيت
به هرگونه مسئلهاي كه باعث تشويش اذهان عمومي و
آزردهخاطر شدن هموطنان در فضاي مجازي شود وارد
شده و با مرتكبان برخورد قانوني خواهد كرد.

انفجار در جايگاه سوخت
خيابان پيروزي
انفجار در مخزن جايگاه ســوختي در حوالي
خيابان پيروزي موجب مصدوميت يكنفر شد.
بهگزارش همشهري ،اين حادثه ساعت 17:38
ديروز در يك مخزن ســوخت واقع در شمال
خيابان پيروزي ،در نزديكي بزرگراه شــهيد
دوران اتفاق افتاد و بهدنبال آن آتشنشــانان
راهي محل حادثه شــدند .سيدجالل ملكي،
سخنگوي آتشنشاني تهران گفت4 :دقيقه بعد
از اعالم اين خبر همكارانم از  4ايستگاه خود را
به محل حادثه رساندند .اين تانكر سوخت سيار
كه 2نازل داشــت در محوطه باز ميدان ترهبار
منطقه واقع شده بود و شــواهد نشان ميداد
هنگام تزريق سوخت به آن دچار آتشسوزي و
انفجار شده است .ملكي در ادامه گفت :هنگام
وقوع انفجار هيچ خودرويــي در محل وجود
نداشت و همكارانم موفق شدند در كوتاهترين
زمان با استفاده از آب و كف آتش را بهطور كامل
مهار كنند .در اين حادثه يكي از پرسنل جايگاه
دچار مصدوميت شــده بود كه توسط عوامل
اورژانس به مركز درماني منتقل شد .وي درباره
علت وقوع حادثه گفت :بررسيهاي اوليه نشان
ميدهد حادثه بهاحتمال زياد بهدليل نقص در
عملكرد مخزن و تخليه نشدن درست گاز بنزين
رخ داده است .در همين حال ،مجتبي خالدي،
سخنگوي ســازمان اورژانس كشــور درباره
وضعيت مصدوم اين حادثــه گفت :مصدوم
مردي حدودا ۴٠ساله است كه بر اثر وارد شدن
ضربه به سرش دچار مصدوميت و بيمارستان
امام حسين(ع) منتقل شد.

زورگيران آزادراه تهران  -شمال
دستگيرشدند
چند روز پس از انتشار تصاوير خشن از زورگيري و
قمهكشي در آزادراه تهران -شمال پليس موفق شد
3جوان خشن را دستگير كند.
به گزارش همشهري ،چند روز قبل تصاويري در
شبكههاي اجتماعي منتشر شــد كه در آن چند
جوان قمه بهدست در شرايطي كه در آزادراه تهران
 شمال سوار بر خودرو بودند ،سرنشينان خودرويديگري را تهديد ميكردند .بهدنبال انتشــار اين
تصاوير تحقيقات پليس براي دستگيري 3جوان
خشن آغاز شد .مأموران نخست به بررسي شماره پالك خودروي متهمان پرداختند و پي بردند
شماره پالك آنها جعلي است .با اين حال بررسيها در اينباره ادامه پيدا كرد تا اينكه مأموران
سرانجام توانستند مخفيگاه متهمان را در شهر قدس شناسايي و آنها را دستگير كنند .متهمان
در بازجوييهاي اوليه اعالم كردند پيش از قمهكشي خودروي آنها با خودروي شاكي آينه به آينه
شده بود و آنها به همين دليل قمهكشي كردهاند.
در همين حال ،سرهنگ سعيد راستي ،رئيس مركز عمليات پليس امنيت عمومي تهران بزرگ
در اينباره گفت :در پي انتشار و بازنشر كليپي در فضاي مجازي و شبكههاي اجتماعي با عنوان
«زورگيري و قمه كشي در آزاد راه تهران – شــمال» كه در آن 3سرنشين يك دستگاه خودرو
پرايد ،با قدرت نمايي با استفاده از سالح سرد ،سرنشينان يك دستگاه خودروي 206را تهديد
كرده بودند؛ بررسي موضوع بالفاصله در دستور كار مأموران مركز عمليات پليس امنيت عمومي
تهران بزرگ قرار گرفت .وي ادامه داد :روز 25آبانماه تيمي از مأموران به مخفيگاه متهمان اعزام
و موفق شدند هر سه آنها را دستگير و در بازرسي از محل چند قبضه سالح سرد نيز كشف كنند.
متهمان پس از انتقال به پليس امنيت در بازجوييهاي اوليه به جرم ارتكابي اعتراف كردند و هر
سه متهم با صدور قرار ميلياردي از سوي مرجع قضايي روانه زندان شدند.

18
با گزارشــي كه روزنامه «آبزرور»
منتشر كرد ،مسئلهاي علني شد كه خيليها
انتظارش را نداشــتند؛ آن هم يك سال بعد از
نمايش فيلم در جشنواره «لندن» و «تلورايد»
و جايزه گرفتن ،و بهعبارتي حتي شايد انتظار
ميرفت كه فيلم امسال براي جايزه اسكار هم
برود .از كي اين ماجرا شروع شده و آيا ممكن
است كار به جدال حقوقي بكشد؟
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ادبوهنر

گفتوگو با تقي اميراني درباره جلوگيري از نمايش فيلم «كودتاي »۵۳

در نبرد با امپراتوري
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بعد مجبور شديم زير فشار دولت انگليس مصاحبه
را دربياوريم؛ يعني ما زير فشار سانسور خم شديم و
سريال خودمان را سانسور كرديم .اين به اعتبار ما،
عوامل پايان امپراتوري ،آسيب زده؛ براي همين ما
ميخواهيم از شما شكايت قانوني بكنيم.

اختص
اصي

كارگردان ،راز مقابله با نمايش مستندي درباره كودتاي 28مرداد در انگلستان را افشا ميكند

پس در حقيقت ،آنها ميخواهند از
خودشان اعاده حيثيت كنند .درست است؟

بله ،اينهــا ميگوينــد كودتــاي  ۵۳به ســابقه
حرفهايشــان صدمه ميزند و نشــان ميدهد كه
زير فشار سانسور مجبور شدند مصاحبه با داربيشر
را از مجموعه تلويزيوني خودشان دربياورند .فيلم
ما به حيثيت آنها صدمه نميزند .در فيلم كودتاي
 ۵۳مــا نميگوييم كه دولت انگليــس رفت باالي
سر عوامل آن مجموعه ايســتاد و مجبورشان كرد
كه مصاحبه را دربياورند .مــا ميگوييم فيلمبردار
يادش است كه از چهچيزي فيلمبرداري كرده .ما
ميگوييم نوه مصدق ميگويد كه در نمايش قبل از
پخش پايان امپراتوري حاضر بوده و خانم اليسون
روپر و مارك اندرسون خودشــان به او گفتهاند كه
داربيشر ميآيد و نسخه اوليه كار را ميبيند [چون
هنوز نســخه نهايي نبوده و داشــتند روي آن كار
ميكردند] و ميگويد كه او را از فيلم دربياورند! از او
ميپرسند چرا؟ ميگويد چون دولت انگليس به او
اجازه نداده كه مصاحبه بكند .اينجا ظرافت قانوني
خيليخيلي مهم اســت و بايد به آن دقت كرد .او
ميگويد چون دولت انگليس به اين آقا اجازه نداده
بوده كه اين كار را بكند ،خودش درخواست ميكند
كه از فيلم درش بياورند .اين از نظر قانون خيلي فرق
ميكند با اينكه فيلم ما بيايد بگويد دولت انگليس
رفت و به تهيهكنندههاي اين برنامه گفت كه شما
درش بياوريد.

از راست :تقي اميراني ،رالف فاينس و والتر مرچ   عكس :علی امیرانی

كودتاي  ۵۳بيش از يك سال است كه بيرون آمده.
نخستين حضور جهانياش در جشــنواره معتبر
تلورايد بود ،بعد هم در اكتبر  ۲۰۱۹در جشنواره
لندن اكران شد .بيش از يكســال است كه فيلم
در سراســر دنيا در جشــنوارههاي زيادي پخش
شده و هزاران تماشــاگر آن را ديدهاند و حاال اين
سؤال پيش ميآيد كه چه شده فيلم االن مشكل
قانوني پيدا كرده! داســتان اين است كه اين فيلم
در پخش گسترده يا تجارياش ،بهعنوان فيلمي
كه در سينما پخش ميشود درســت در روز ۲۸
مرداد امسال به بهانه ســالگرد كودتا پخش شد؛
هم بهصورت مجازي و هــم حضوري و نه فقط در
انگليس كه در سراســر آمريكا ،كانادا و ايرلند .در
مصاحبههايي كه با من و والترميشد ،چيزي كه
هدف اصلي من براي ســاخت اين فيلم بود ،وادار
كردن دولت انگليس به پذيرفتن نقشش در كودتا
بود؛ چيزي كه بيش از  ۶۷سال است دولت انگليس
بهطور رسمي آن را نپذيرفته؛ اينكه در كودتا نقش
اصلي را داشــته و بهعبارتي ،رهبر اين كودتا بوده
و آمريكا را جلوي صحنه آورده اســت .اين سؤال
در مصاحبهها زياد مطرح شــد كه چرا 10سال از
ناخوشــايند پرداخت كه خالصهاي از آن پيشتر در صفحه ادب و
اشــاره :نمايش عمومي و
حامد صرافيزاده
عمرت را روي ســاخت اين فيلم گذاشتي؟ و من
هنر همشهري به چاپ رسيد .بهدليل اهميت اين موضوع و مصائبي
آنالين فيلــم بحثبرانگيز
روزنامه نگار
گفتم خب ،هدف اين اســت كه اينها جلو بيايند
كه سازندگان اين فيلم با آن روبهرو شدهاند و همچنين نمايش اين
«كودتاي »۵۳بــا موضوع
خب ،شما از ابتدا چنين مسئلهاي را
و اقرار كننــد . ...از زماني كه پخش فيلم شــروع
فيلم در جشنواره سينماحقيقت در گفتوگويي اختصاصي با تقي
پرداختن به نقش مســتقيم دولت وقت بريتانيــا در كودتاي۲۸
پيشبيني كرده بوديد يا نه؟
شد ،از طرف مخاطبان و روزنامهها مورد استقبال
اميراني ،از او خواستيم تا نكات بيشــتري را از موانع ايجادشده و
مرداد  ۱۳۳۲و ســرنگوني دولت قانوني محمد مصدق در ايران ،كه
ما ميدانستيم كه داريم فيلم حساسي ميسازيم و
قرار گرفت و فروش اميدواركنندهاي هم داشــت؛
چرايي جلوگيري از نمايش اين فيلم با ما در ميان بگذارند .الزم به
چندي پيش ،پس از حضور موفقيتآميز در جشنوارههاي جهاني
بعضيها را ناراحت ميكند؛ چون خيليها حقيقت
بهخصوص بــراي فيلمي كه خود فيلمســاز دارد
ذكر است كه اين گفتوگوي مفصل براي چاپ در روزنامه تا انداز هاي
فيلم شروع شده بود با اعتراض غيررســمي سازندگان مجموعه
را دوست ندارند و ما اين را پيشبيني كرده بوديم.
آن را پخش ميكند .اين فيلم در طول ســاخت از
كوتاه شده كه اميدواريم بعدتر بتوانيم نســخه كامل آن را با شما
تلويزيوني «پايان امپراتوري» متوقف شده است .روزنامه «آبزرور»
مسيري كه اين فيلم در اين سطح طي ميكند اين
نظر مالي مشكالت زيادي داشت؛ چون هيچكدام
خوانندگان همرسان كنيم.
در اول نوامبر گذشته در گزارشي به قلم «ونسا ثُرپ» به اين اتفاق
است كه شــما قبل از پخش وكيل ميگيري ،آنها
از ارگانهاي رســمي جلو نيامدند .هيچكس در
چندينبار فيلم شــما را ميبينند ،گزارش تهيه
انگليس از اين فيلم حمايت نكرد .من اين فيلم را
ميكنند و ميگويند كه نقاط
با حاميان مستقل و خصوصي
اليســون ،تصميم گرفتيم كه
بود و راجعبه پدربزرگش آرشيو جمع ميكرده .آنها
اســت بــه عــاوه خانم
ضعف فيلم شما چيست ،كجا
كه از جيب خودشان براي فيلم
به تحقيقاتمــان ادامه دهيم.
بين ســالهاي۱۹۸۳ -۱۹۸۵با خيليها مصاحبه
«اليســون روپر» كه محقق
ريســك برخورد قانوني دارد
پول دادند ،ساختم ووقتي هم
رفتيــم فيلمبــردار مجموعه
ميكنند؛ ازجمله با داربيشر ،همين مأمور «ام .آي.
و پژوهشگر آن برنامه بوده
و . ...نه فقط از نظر مصاحبهها،
كه ساخته شد با اينكه آنقدر از
را پيــدا كرديــم و او گفت كه
سيكس» كه گرداننده و سردسته كودتا بوده .حاال
االن به چــه چيزي اعتراض
بلكه از نظر اســتفاده از آرشيو
آن استقبال شده بود و مخاطب
مصاحبه با داربيشر را بهخاطر
بحث اصلي اين اســت كه آيا از اين مصاحبه ،فيلم
كردهاند؟ اعتراضشــان اين
و ...فيلم مــا قبل از پخش 3بار
خيليخيلي مشتاق ديدن آن
ميآورد و حتي خاطرش هست
گرفتهاند يا فقط صدا گرفتهاند؟ يا فقط حرفهايي
اســت كه بدون اجازه آنها
اين مســير را طي كرد و از آن
بود و خيلي سروصدا كرده بود،
كه متعجب شده بوده است كه
بوده كه گفته شده و خودشــان آن را نوشتهاند و
موارد آرشــيوي را در فيلم
ســربلند بيرون آمد .ما با اين
باز پخشكنندهها جلو نيامدند
شفاف
اينطور
شر
ي
دارب
چطور
پياده كردهاند؟ ما نهتنها همه مصاحبهها و متنها
گذاشــتيد؟ يا اعتراضشان
پشــتگرمي ،فيلــم را پخش
و ما ناچــار خودمــان فيلم را
درباره كارهايي كه كرده بوده
را پيدا كرديم كه شانس آورديم اصل آن راشها را
اين اســت كه ســازندگان
كرديم ،اما ايــن را پيشبيني
پخش كرديم .اگر پخش فيلم
صحبت ميكنــد .گفتوگوي
كه در بايگاني انســتيتوي ملي بريتانيا كه آرشيو
كــرده بوديــم؛ مخصوصــاً
فيلــم «كودتــاي  »۵۳با
بعد از 3هفتــه همچنان ادامه
داربيشــر با عوامل مجموعه
ملي بريتانياســت ،پيدا كرديم .همه مصاحبهها را
فيلمشان دارند القا ميكنند
صحنههــاي حســاس نورمن
پيدا ميكرد ،خدا ميداند كه
رالف فاينس،بازيگر نقش نورمن داربيشر
پايان امپراتوري مدرك تاريخي
پيدا كرديم غيــر از مصاحبه با داربيشــر را و اين
كه ســازندگان آن مجموعه
داربيشر را.
تا چه اندازه ميتوانســت مؤثر
عجيبي اســت .بخشي از متن
برايمان معمايي شــده بود .از خانم اليسون روپر،
دست به سانسور صحبتهاي
ايــن قضيــه
و آگاهيبخش باشد .به محض
اين گفتوگو در روزنامه آبزرور
محقق اين مجموعه كه از ســالها قبل همديگر را
«نورمن داربيشر» زدند؟
هماكنــون قرار اســت از
اينكه فيلم سروصدا كرد،
اين هــدف اصلي مــن براي تهيهكننــدگان مجموعــه ميشناختيم ،دعوت كردم كه به اتاق تدوين ما بيايد ســال  ۱۹۸۵چاپ شــده .ما متــن مكتــوب مصاحبه
چه طريقي حل شــود؟ آيا
آقايــان و خانمها پيدا شــدند
و شــكايت كردنــد و جالــب ســاخت اين فيلــم وادار تلويزيوني «پايان امپراتوري» و با او مصاحبه كنيم كه ببينيم داســتان چيست .همه اين مــدارك را كنار هم داربيشر خيلي چيزهاي
دادگاهــي حقوقي در پيش
داريد يا قرار است مصالحهاي
اينكه هنوز شــكايت رســمي كردن دولــت انگليس به كه در ســال  ۱۹۸۵ســاخته متن مكتوب مصاحبه داربيشــر خيلي چيزهاي گذاشــتيم بــدون اينكــه در جالبــي ميگويــد كــه
صورت پذيرد؟
نكردهاند؛ يعنــي پرونده را به پذيرفتن نقشش در كودتا شــده ،با خيلي از اشخاصي كه جالبي ميگويد؛ چيزهايي كه هيچوقت هيچكس مونتاژ دســت ببريم و طوري هيچوقت هيچكس از دولت
مونتــاژ كنيم كه حــرف او را
از دولت انگليس با اين ظرافت و با اين اشــراف بر
در دولت انگليس دستاندركار
ما در فيلم بههيچوجه دســت
دادگاه نبردهاند؛ بــراي اينكه
جزئيات ،با اين اطالعات كامل از نقشش در كودتا
شكايتشــان مبنــاي قانوني بــود؛ چيــزي كــه بيش كودتا بودنــد ،مصاحبه كرده
بپيچانيم و چيــز ديگري از آن انگليس با اين ظرافت و با نخواهيم برد و ايــن به دادگاه
نگفته بوده اســت .بعد از آن 2ســاعت مصاحبه با
ندارد و ادعايشان در قانون وزن از  ۶۷ســال اســت دولت بودنــد و االن همه ايــن افراد
دربياوريــم .تدوينگر اين فيلم اين اشــراف بر جزئيات ،از هم نخواهد رسيد؛ چون وكالي
و ارزشــي ندارد كه خودشان انگليس بهطور رسمي آن مرد هاند .ما به تمــام مدارك،
اعتبار بااليي دارد كه اسم خود نقشــش در كودتا نگفته ما براســاس قانــون اطمينان
و ســابقهاش را خراب نميكند
پروندهها و متنهاي پيادهشده
دارند كه ادعــاي عوامل پايان
هــم ميداننــد .بزر گترين را نپذيرفته
كه راشهاي خــام مصاحبه را بوده است
مصاحبههايي كه با اين اشخاص
امپراتــوري مبنــاي قانونــي
و َق َد رتريــن وكاليــي كه در
بردارد و طــوري كات بزند كه
كــرده بودند ،دسترســي پيدا
ندارد .يكي از مهمترين شرايط
انگليــس در اين زمينــه از ما
حــرف مصاحبهشــونده
كرديم .شــانس آورديم كه نوه «مصــدق» در آن
شروع مرحله قانوني ،شكايت رسمي است .خب،
حمايت ميكنند ،ميگويند كه اين شــكايت مبنا
و ارزش قانوني نــدارد و دادگاه به آن اص ً
برنامه مشــاور بود و تمام پروندهها و مدارك را
طوري ديگري شود .حاال آنها ميگويند افتتاحيه فيلم ما در انگليس در پنجم اكتبر ۲۰۱۹
ال نگاه هم
وقتي كه مجموعه تمام ميشــود به ايشان
شما داريد به ما تهمت ميزنيد كه ما با در جشــنواره فيلم لندن بــود .االن هفتم نوامبر
نخواهد كرد ،ولي چون سروصدا كردند و در رسانهها
ميدهند؛ چون براي بايگاني كمك كرده
داربيشر مصاحبه تصويري كرديم و ۲۰۲۰است و اين دوستان هنوز شكايتي به دادگاه
بيانيه دادند ،اين باعث شد كه يكي از منابعي كه با
ندادند و ديگر نميتواننــد اين كار را بكنند؛ چون
آنها قرارداد داشــتيم و از آنها اجازه رسمي گرفته
مهلت اين كار تا حداكثر يك ســال بعد است .ما
بوديم كه از آرشيوشــان در فيلم اســتفاده كنيم،
از پخش فيلم بدون اجازه شما در فضاي
چندين بار قبل از پخش فيلم از اين دوستان دعوت
قرارداد را تمديد نكند و مجوزاستفاده از آن بخش
مجازي هم بگوييد؟
كرديم كه براي ديدن كودتاي  ۵۳بيايند ،ولي هر
آرشيوي را از ما بگيرد .ما مجبور شديم پخش فيلم
خيلي باعث تأسف است .وقتي ميبينم مردم اين فيلم را
بار به هر دليل اين كار را نكردند.
را متوقف كنيم تا از نظر كپيرايت مشــكل قانوني
بدون كيفيت مناسب و زيرنويس ،غيرقانوني از سايتهاي
آيا فيلم را به جشــنواره «سينما
پيش نيايد .مهمترين چيزي كه بايد برايتان بگويم
مختلف پخش ميكنند و اين دزدي است .ميدانم در ايران
حقيقت» فرستادهايد؟
اين است كه اين فيلم براي ارســال به اسكار مورد
كپيرايت ارزش ندارد ،اما بيايند بــه تاريخ ايران احترام
بگذارند و با رضايت و اجازه كارگردان پخشش كنند .فيلم
بله ،تا زمان پخش در جشــنواره ســينماحقيقت
ارزيابي قرار گرفت2 .هفته پيش اين اتفاق افتاد ،اما
بهزودي با زيرنويس فارسي و با كيفيت عالي براي دسترسي
مشــكل اين فيلم حل خواهد شد ،اما تنها چيزي
چون چوب الي چرخ ما گذاشتند ،نميتوانيم فيلم
قانوني در اختيار مردم قــرار خواهد گرفت .اميدوارم اين
كه دل مرا ميشكند ،اين است كه چند روزنامهنگار
را پخش كنيم .فيلم ما االن در تعليق است و درگير
يكي ،دوماه آينده را هم شكيبايي كنند؛ چون حقشان است
ايراني به اين دوستان ملحق شدهاند براي كوبيدن
بازيهاي حقوقي هستيم.
كه فيلم را با بهترين كيفيت ببينند .اصل كار ما گرفتن اقرار
رســمي از دولت انگليس براي نقشش در كودتاست و اين
فيلم؛ بــدون اينكه به تمام مــدارك ،واقعيتها و
ميشــود كمي جزئيتر بفرماييد؟
مهمترين چيزي است كه بايد برايش تالش شود.
اطالعات دسترسي داشته باشند و اين واقعاً باعث
ظاهر ا ً يكي از تهيهكنند هها كــه تهيهكننده
تأسف است.
مجموعه تلويزيونــي «پايــان امپراتوري»

مكث

درماني براي بسياري از رنجها

زندگي در سختترين شرايط به روايت «انسان در جستوجوي معنا»

اين روزها مرگ را از هميشه نزديكتر بهخود ميبينيم و
ويترين فشــارها و مصايبي كه در گلوي زندگــي چنگ انداخته،
همچون خاري در روانهاي بيشماري خليده است .با اين
حال ،اين نخستينبار نيست كه بشــر در چنين موقعيت دردناكي قرار
گرفته است؛ البته شايد هيچگاه تمام ابناي بشر اينگونه به فرياد از دست
جهان بع ِد از كرونا جايي باشد كه مردم
باليي عالمگير برنخاستهاند و شايد
ِ
با همسويي و تفاهم بيشــتري درصدد يافتن معناي زندگي برآيند .چه
اكنون و چه در ديگر مقاطعي از تاريخ كه مصيبت و بال گريبانگير انسان
شده ،انديشــيدن بهمعناي زندگي و غايت انسان و تقالهاي وي بيشتر
مورد توجه قرار گرفته اســت .در ايــن وضعيت ،مطالعــه كتابي كه با
نگريســتن به مقطع تاريخي تيرهوتاري از حيات بشر به يافتن معناي

زندگي مدد ميرساند ،به ما نشــان ميدهد كه حتي در دردناكترين
لحظات زندگي هم ميتوان ،بهرغم همهچيز ،پاسخ مثبتي به زندگي داد.
«انســان در جســتوجوي معنا» مهمترين كتاب ويكتــور فرانكل -
عصبشناس و روانپزشك اتريشي  -است كه نخستينبار در سال۱۹۴۶
يعني تقريبا بالفاصله بعد از پايان جنگ جهاني دوم منتشــر شد .او در
بخش نخست اين كتاب ،تجربيات عجيب ،هولآور و تأثيرگذارش را از
3سال حضور در اردوگاههاي كار اجباري آشويتس و داخائو نوشته و در
بخش دوم (كه البته بعدا اضافه شــد) با استفاده از اين تجربيات ،نظريه
معناگرايي خود را شرح داده است .اهميت فرانكل در سخن گفتن به زبان
عامه و بازنگريهاي متعددي است كه در اين اثر كالسيكشدهاش طي
46سال انجام داده است .پيش از اين چندين ترجمه از كتاب «انسان در

جستوجوي معنا» به فارسي منتشر شده بود ،اما بهتازگي نشر سنگ
ترجمه كامل و تازهاي از آن ارائه كرده است .فرانكل 5سال پيش از مرگش
در سال ۱۹۹۲ويراست تازهاي از كتاب ارائه كرد .ترجم ه حاضر ،براساس
همين نسخه آخر است كه نسبت به نسخههاي اوليه تفاوتهايي دارد؛
ازجمله اينكه قسمتهايي را حذف كرده و يك فصل نسبتا طوالني به نام
«موردي از خوشبيني غمانگيز» به كتاب افزوده است؛ فصلي كه در آن
توصيفي بسيار زيبا از وضعيت انسان در جهان پر از رنج و راه مواجهه با آن
ارائه ميدهد .فرانكل كه تجربه دردناك اردوگاههاي آلمان را پشت سر
گذاشته ،معتقد است« :پاســخ مثبت به زندگي با وجود همهچيز» راه
درمان بسياري از رنجهاســت و زندگي تحت هر شرايطي معاني بالقوه
خودش را دارد؛ حتي در تيرهبختانهترين شرايطش .او مثل نيچه معتقد
بود كسي كه چرايي زندگياش را بيابد ،چگونگياش را نيز خواهد يافت؛
نسخهاي كه در جهان بيمعناي امروز ،هنوز كار ميكند.
كتاب «انسان در جستوجوي معنا» نوشــته ويكتور فرانكل با ترجمه
مريم حسيننژاد توسط نشر ســنگ در 144صفحه به قيمت 25هزار
تومان منتشر شده است.

يادداشت

ياور يگانه

روزنامه نگار

نمره صفر «صفر بيستويك»
بحران كمديسازي در تلويزيون

در سالي كه معدود سريالهاي موفق تلويزيون ،همچون «پايتخت» و
«نون خ» ،هم با ضعف آشكار در داستانگويي مواجه بودند و اگر كرونا
تصويربرداري اين سريالها را متوقف نميكرد ،بعيد نبود اين سريالها
پس از پخش تمام قسمتهايشــان نمره پايينتري از مخاطبانشان
بگيرند ،قاعدتا نميتوان به موفقيت سريالي مثل «صفر  »21دل بست.
صفر  21و حتي سريالي مثل «زيرخاكي» (ساخته جليل سامان)  -كه
در قحطي سريالهاي تماشايي براي خودش مشترياني دستوپا كرده
بود و جديدا خبر ساخت فصل دوم آن نيز منتشر شده است  -نشانگر
ناآشنايي سازندگانشان و مديران تلويزيون با كمدي هستند.
داستانهاي تخت و كسالتبار اغلب سريالهاي كمدي كه صرفا براي
پر كردن آنتن خالي تلويزيون ،يكي پس از ديگري ،ساخته ميشوند  -و
گويا براي تصميمگيران تلويزيون هم مهم نيست كه اين سريالها چقدر
مخاطب داشته باشــند  -فاقد جذابيت و اثرگذاري بر مخاطب است.
دستمايه اغلب اين سريالها ،مثل سريال صفر ،21كشمكشهاي نخنما
و تكراري خانوادگي و رفتارها و اداواطوارهاي بينمك و بيمزه است.
بيراه نيست اگر بگوييم تمام داستان سريالهاي چندينوچند قسمتي
صفر  21يا زيرخاكي را ميشود ،در يك صفحه  A4جاي داد ،بدون آنكه
چيزي از دست برود .اين سريالهاي بيمخاطب و بيمايه ،با باال بردن
تعداد قسمتهايشان ،ضعفهاي آشكارشان را در داستانگويي هويدا
ميكنند و از ياد ميبرند كه حداقل با مينيماليســم (كمينهگرايي)
و پرهيز از اطناب ميتوانند كمتر آزاردهنده باشــند .يكي از عواملي
كه باعث ميشود ســريالي مثل پايتخت بتواند مخاطب را طي چند
سال با خود همراه ســازد ،ماجراهاي پركشش و پرفرازونشيبي است
كه شخصيتها از ســر ميگذرانند .اما وقتي مثل صفر 21فيلمنامه
قانعكنندهاي در كار نباشد ،نبايد انتظار داشت نتيجه نهايي نيز چيز
دندانگيري از آب درآيد .يكي ديگر از نكاتي كه به ضعف سريالهاي
كمدي تلويزيون دامن ميزند ،فقدان شخصيتپردازي است كه تقريبا
در اغلب سريالها به آن توجهي نميشود.

آدمهاي ســريالهاي كمدي تيپهايي هســتند كه بارها و بارها در
سريالها و آيتمهاي طنز سالهاي پيش ديدهشدهاند و ديگر رسشان
كشيده شده و آنچه باقيمانده ديگر از هر خاصيت و خصوصيتي تهي
است .سينما و تلويزيون ما چقدر به ماجراهاي باجناقها نياز دارد؟ اصال
مگر از دل رفاقتها و رقابتها ،دوستيها و دشمنيها و دلسوزيها و
حسادتهاي باجناقها چقدر داستان بيرون ميآيد؟ اين درست است
كه خط قرمزها و محدوديتها اجازه نزديك شدن به هر موضوعي را
نميدهد ،اما روزيروزگاري در همين تلويزيون سوژههاي فانتزياي
مثل «برره» (ساخته مهران مديري) و «مسافران» (ساخته رامبد جوان)
توليد شده است .علت بازتوليد تيپهاي تكراري ،داستانهاي تكراري
است كه عمدتا هم رنگوبويي از مسائل اجتماعي با عمقي بسيار كم
دارند .با اينكه در نگاه اول بهنظر ميرســد سوژههاي اجتماعي براي
ساخت سريالهاي كمدي مناسب هستند و گرفتاريهاي سوژههاي
خط قرمزي مثل موضوعات سياسي و قوميتي را ندارند ،اما پرداخت
مستقيم به اين ســوژهها ميتواند به توليد آثار سطحي ،كسالتبار و
بيخالقيت منجر شود .در سريالهايي كه ابعاد فانتزي دارند ،مسائل
اجتماعي در بســتري از خيالپردازي مطرح ميشود و تضاد حاصل
از مواجهه شــخصيتهاي عجيبوغريب با مسائل اجتماعي به خلق
موقعيتهاي كميــك ميانجامد .البته خلــق موقعيتهاي كميك
در ســريالهاي كمدي اجتماعي نيز شــدني اســت؛ به شرطي كه
موضوعي تازه و كمتر امتحانشده دستمايه كار قرار بگيرد .براي نمونه،
سريالهاي «ساختمان پزشكان» و «پژمان» (هر دو ساخته سروش
صحت) با پرداختن به داســتانها و موقعيتهاي كمتر امتحانشده
توانستند به موفقيت برسند .با اينكه شخصيتهاي اين سريالها هم
به تيپ نزديك بودند ،اما حداقل تيپهايي كمتر ديدهشده بودند كه
با بازي پذيرفتني بازيگرانشان در يادها باقي ماندهاند (خانم شيرزاد،
منشي كمهوش و دردسرساز سريال ساختمان پزشكان ازجمله اين
تيپهاست) .بازيگر و بازيگري از ديگر مواردي است كه ميتواند يك
ســريال كمدي را به اوج ببرد يا به ورطه شكست بكشاند؛ اتفاقي كه
در مورد صفر 21افتاده اســت .جواد رضويان ،بازيگري است كه صرفا
در كارهايي كه فيلمنامههاي قوي و گروه بازيگران توانمندي داشته
توانسته بدرخشد و كارنامه سينمايي و تلويزيونياش كه مملو از آثار
شكستخورده است ،اين ادعا را تصديق ميكند .رضويان تلقي كهنه
و فرسودهاي از كمدي دارد و نشــان داده ،در مقام كارگردان ،توانايي
خلق اثر درخشــاني را ندارد .هيچيك از تجربههاي قبلي رضويان در
سريالسازي موفق نبوده و جاي تأســف دارد كه مديران تلويزيون به
كسي كه ثابت كرده در ساخت آثار كمدي استعداد ندارد باز هم فرصت
كار ميدهند .در مقام بازيگر هم ،رضويان جز در سريال «پاورچين»
(ساخته مهران مديري) دستاوردي نداشته و تقريبا 20سالي ميشود
كه به لطف موفقيتش در نقــش «داوود برره» ،در آثار ســينمايي و
تلويزيوني ظاهر ميشــود به اميد اينكه دوباره بارقههايي از موفقيت
اين نقش را تكرار كند .بهدليل همين ضعف بازيگري است كه رضويان
هرگز نتوانســته همچون عطاران يا مديري و حتي مجيد صالحي در
نقشهاي جدي شانس خود را بيازمايد .سيامك انصاري نيز هرگز از حد
ِ
«وردست» قهرمان در اغلب فيلمها و سريالهايي كه بازي كرده فراتر
نرفته و از او هم نميتوان انتظار داشت تا به تنهايي موفقيت سريالي را
رقم بزند .جالب اينجاست كه شبنم وثوقي ،يكي از فيلمنامهنويسان اين
سريال ،گفته« :دليل اينكه اين سريال برخي را راضي نكرده ،انتظاراتي
است كه به واسطه حضور سيامك انصاري و جواد رضويان در اين سريال
شكل گرفته است؛ ضمن اينكه از ابتدا هدف اين سريال صرفا خندان
مخاطب نبوده است ».بايد به ايشان يادآوري كرد اوال جواد رضويان و
سيامك انصاري كه بيشتر شهرتشان به كنترل نكردن خندهشان در
ت صحنه سريالها برميگردد ،اگر مخاطب عام انتظار نداشته باشد
پش 
به آنها بخندد ،پس چه توقعي بايد از آنها داشته باشد؟ قاعدتا سريالي
با شركت اين دو دربردارنده مفاهيم فلســفي و هرمنوتيكي نيست و
خنديدن به آنها طبيعيترين انتظار مخاطب اســت .دوما ،اگر هدف
ســريال كمدي خنداندن نبوده ،پس چه بوده؟ پند و موعظه و بحث
و فحص كــه در تلويزيون به قدر كفايت هســت و ايجاد كمي خنده،
اگر توانايياش باشد ،عاديترين توقعي است كه از يك سريال كمدي
ميرود .همه عواملي كه ذكرشان رفت باعث شده تا صفر 21سريالي
شكستخورده و بيرمق از آب درآيد و نمره منفي ديگري در كارنامه
تلويزيون ثبت كند.
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گزارش2

نگراني اوباما از دوپارگي آمريكا
بــاراك اوبامــا ،رئيسجمهور ســابق آمريــكا گفته اســت كه
كســب بيش از 70ميليون رأي توســط هردو نامــزد انتخابات
اخير رياستجمهوري نشانهاي از وجود شــكاف عميق در جامه
آمريكاست.
اوباما كه در اين انتخابات آشــكارا از جو بايدن حمايت كرده بود،
در گفتوگو با سيبياس گفته اســت« :چيزي كه اين انتخابات
ميگويد اين است كه ما عميقا دوپارهايم ».او در پاسخ به اين سؤال
سيبياس كه آيا اين وضعيت او را نگران ميكند گفته است« :بله.
دمكراسي ما نميتواند با اين شرايط به خوبي كار كند».
اوباما مجموعهاي از گفتوگوها را با رسانههاي مختلف در آستانه
انتشــار جلد اول كتابش با نام «يك سرزمين موعود» انجام داده
اســت .جلد اول اين كتاب به دوران كودكي و شروع فعاليتهاي
سياســي تا پيش از شــروع كارزار انتخاباتياش براي انتخابات
ســال 2008ميپردازد .چهل و چهارمين رئيسجمهور آمريكا
همچنين در گفتوگوي ديگري با بيبيسي گفته است كه آمريكا
با مجموعهاي از «تئوريهاي جنونآميز توطئه» روبهروست كه
شكاف در جامعه را عميق كرده اســت .او گفته كه آمريكا نسبت
به 4سال پيش شكاف عميقتري دارد .از نظر اوباما ،پيروزي جو
بايدن در انتخابات ســال 2020شــروع ترميم اين شكافهاي
عميق اســت؛ «براي بازگرداندن شرايط به حالت قبل ،به چيزي
بيشــتر از يك انتخابات نياز داريم ».او به بيبيسي گفته است
كه شكلگيري بخشــي از اين شــكاف عميق در جامعه آمريكا،
ثمره رويكرد دونالد ترامپ بوده اســت؛ «او حاضــر بود بر آتش
تفرقه بدمد چون اين وضعيت براي سياســتها و برنامههايش
خوب بود ».او در گفتوگو با ســيبياس ،از اينكه برخالف رويه
و ســنت روساي جمهور
پيشــين در انتخابــات
كوتاه از انتخابات
بيطرف نبوده و فعاالنه
جو بايدن ،رئيسجمهور منتخب
از يك نامزد حمايت كرده
آمريكا كه يكي از اولويتهاي كاري
دولت خود را مقابلــه با همهگيري دفاع كرده و گفته است:
كرونا اعالم كرده ،ديروز در جلسهاي «من فكــر ميكنم ما در
توجيهي ،با مشــاوران علمي خود موقعيت ويژهاي بوديم و
حاضر شد .قرار است اين مشاوران در برخي ارزشها و نهادهاي
روزهاي پيش رو با مقامات شركتهاي مشخصي كه براي ما مهم
دارويي توليد واكسن كرونا مالقات هستند مورد تهديد قرار
كنند تا مشكالت لجستيك توزيع
داشتند .اين چيزي بود
گسترده واكسن را بررسي كنند.
تيــم حقوقي دونالــد ترامپ ،كه براي من مهــم بود.
رئيسجمهور مســتقر آمريكا در بهعنوان كسي كه در آن
دعــاوي حقوقي خــود در اياالت دفتر (كاخ سفيد) خدمت
پنسيلوانيا عقبنشيني بزرگي كرده كرده بود ،ميخواستم به
و يكي از ادعاهاي عمده خود را پس مردم بگويم كه شــرايط
گرفته است .بايدن در اين ايالت برنده اصال عادي نيست».
اعالم شده اما تيم ترامپ پروندهاي
حقوقي عليه شــمارش آرا در اين انتخابــات در حالــي از
اياالت مطرح كرده بود .با پس گرفتن سوي رســانههاي بزرگ
يكي از ادعاهاي عمده حقوقي ،پرونده به نفــع بايــدن خاتمه
حقوقي ترامپ حاال تنها آراي كمي را يافتــه اعالم شــده كه
شامل ميشود .بايدن با 68هزار رأي ترامــپ و نزديــكان او،
برنده اين ايالت شد.
در رفتــاري غيرمتعارف
امانوئل مكــرون ،رئيسجمهور
نتيجه را قبــول ندارند
فرانســه گفته اســت كه اروپا بايد
استراتژي مســتقل و خودمختارانه و از پذيرفتــن پيروزي
خود را داشته باشد؛ حتي اگر دولتي بايدن طفــره ميروند.
در آمريكا ســر كار بيايد كه روابط اوبامــا در گفتوگــوي
دوســتانهتري با اروپا داشته باشد .ديگري با سيبياس در
مكرون در صحبتهايش در واقع به اينباره گفته اســت« :ما
اظهارات وزير دفــاع آلمان كه گفته چنين رفتــاري را حتي
بود اروپا همچنان از نظر دفاعي بايد
به ارتش آمريكا وابسته باشد پاسخ از بچههايمان هم قبول
نخواهيم كرد .درســت
داده است.
نزديكان دونالد ترامپ به او فشار اســت؟ اگر دختر من در
ميآورند تا مذاكــرات انتقالي در هر رقابتي بازنده باشــد
موضوع مقابله بــا كرونا را با تيم جو و طرف مقابــل را بدون
بايدن شروع كند.
داشــتن هيچ مدركي به
نيمي از تيــم انتقالي جو بايدن تقلب متهم كنــد ،او را
رئيسجمهور منتخــب آمريكا كه
زمينه را براي انتقال قدرت به دولت ســرزنش خواهيم كرد.
جديد آماده ميكنند رنگينپوست روساي جمهور ،بهصورت
هستند و زنان هم نقش برجستهاي موقــت كاخ ســفيد را
در اين ميان دارند.
اشــغال ميكنند .وقتي
كه نوبت كســي به پايان
ميرسد وظيفه اوست كه كشــور را در اولويت قرار دهد و فراتر
از نفس و ســود و نااميدي خود به مسائل نگاه كند .توصيه من به
ترامپ اين است :اگر ميخواهي در مراحل آخر بهعنوان كسي كه
كشــور را در اولويت قرار داد در يادها بماني ،همين كار را انجام
بده ».او در پاسخ به سؤالي درباره اهميت انتقال صلحآميزقدرت
گفته است« :اين كار (رياستجمهوري) موقت است .ما فراتر از
قانون نيستيم .اين ذات دمكراسي ماست».
ترامپ بارها به رئيسجمهور پيشــين آمريكا حمله كرده است اما
اوباما گفته است كه اين حمالت را جدي نميگيرد؛ «او چيزهاي
زيادي ميگويد كه من آنها را شخصي و جدي نميگيرم ،هرچند
فكر ميكنم اين صحبتها عموما ميتواند مخرب و مضر باشد».

آرامگاه شهداي مشروطه؛ از
خبر جعلي تا مقصد گردشگري
خبر كه به لياخوف روس رسيد ،مستقيم
ادامه از
صفحه اول به ميدان بهارستان رفت تا كار مجلس و
مشروطهخواهان را براي تحكيم استبداد محمدعلي شاه قاجار
يكسره كند و بدينترتيب مشروطهخواهان توسط سپاهيان
قزاق به خون كشيده شــدند .صوراسرافيل و ملكالمتكلمين
نيز همانروز اسير شدند و از ميدان بهارستان تهران به پادگان
باغشاه در نزديكي ميدان حر منتقل و به محبس رفتند.
يك روايت خونبار

دكتر مهدي ملكزاده كه حاال مزارش در كنار پدر در آرامگاه
شهداي مشــروطه اســت ،آنروز همراه با ملكالمتكلمين
دستگير و به باغشاه منتقل شد.
او آنروز را اينگونــه روايت ميكند« :حملــه توپخانهاي به
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كيوسك

مديريت شهري در نقاط مختلف جهان بهسمت محدود كردن استفاده از خودرو
و فراهم كردن شرايط براي پيادهروي و دوچرخهسواري حركت كرده است

حدود 100سال اســت كه خودروها شهرها را به تصرف
سمانه معظمي
روزنامهنگار
درآوردهاند و بخش زيادي از فضاهاي شهري ،به خيابانها
و پاركينگه ا اختصاص داده شده است .خودروها كه روزي
براي راحتي مردم وارد فضاهاي شهرها شدند ،حاال بالي جان شدهاند و هر روز نفس شهروندان را
تنگتر ميكنند .بنا بر آمار سازمان بهداشت جهاني ،هر سال1.3ميليون نفر بر اثر حوادث رانندگي
فوت ميكنند .همچنين حدود يك ميليارد خودرو در جهــان وجود دارد كه اصليترين عامل
آلودگي هوا هستند؛ بحراني كه ساالنه موجب مرگ 7ميليون نفر در سراسر جهان ميشود .همه
اين مشكالت موجب شده تا مردم و مسئوالن شهري در برخي شهرهاي جهان ،طرحهاي مختلفي
براي محدود كردن استفاده از خودروها اجرا كنند؛ از حذف پاركينگها گرفته تا افزايش مسير
س بگيرند و
دوچرخهسواري .مجريان اين طرحها ميگويند ميخواهند شهرها را از خودروها بازپ 
به مردم بازگردانند .گرچه كارشناسان معتقدند نسخه واحدي براي همه شهرها نميتوان پيچيد
و هر شهري بايد براساس زيرساختها و امكانات خود چارهانديشي كند ،اما طرحهاي شهرهاي
دهاند
بارسلونا و پاريس جزو طرحهاي موفقي هستند كه در كشورهاي ديگر هم الگوبرداري ش 

بارسلونا:بارسلونا از موفقترين نمونه شهرهاي
بدون خودرو است كه از سال 2016با اجراي طرح
«سوپربلوك» محلههاي شهري آن متحول شده
است .در اين طرح ،تردد خودروها در خيابانها
و كوچههاي داخل هر بلــوك محدود و به خارج
از بلوك هدايت شــده و فضا بــراي پيادهروي و
تفريح مردم فراهم شــده اســت .با اينكه ورود
خودرو به اين بلوكها منع نشده ،اما تردد براي
رانندگان دشوار است75 .درصد فضاهايي كه قبال
كامال بهخودروها تعلق داشــت ،حاال به عابران و
دوچرخهسواران اختصاص دارد .مطالعات نشان
ميدهد با اجراي اين طرح ،پيادهروي 10درصد و
دوچرخهسواري 30درصد در اين بلوكها افزايش
پيدا كرده اســت .به گــزارش گاردين ،مقامات
بارسلونا امسال تصميم گرفتهاند در ادامه طرح
سوپربلوك در برنامهاي 10ساله تردد خودروها
را در اين شــهر محدودتر كنند تــا هم آلودگي
هوا كمتر شود و هم فضاي سبز و اماكن عمومي
شهري توسعه پيدا كند.
طبق اين برنامه يــك خيابان از هــر  3خيابان
در منطقه آلوده «اگزيمپل» اين شــهر ،تبديل
به فضاي ســبز ميشــود و اولويت به پيادهها و
دوچرخهسواران داده ميشود21 .فضاي عمومي
در تقاطعها ايجاد ميشــود و به اين ترتيب هر
شــهروند حداكثر 200متر از فضاي عمومي يا
پاركهــاي كوچك فاصلــه خواهد داشــت.
پيشبيني شده اين طرح 37.8ميليون يورو در
طول 10سال آينده هزينه داشته باشد.
از بعد از شــيوع كرونا براي ايجاد فضاي عمومي
بيشــتر براي مردم ،طرح توســعه پيادهروها و
مســيرهاي دوچرخهســواري ،بســتن موقت
خيابانها و پاركينگها در بارسلونا شدت گرفته
است .در طول 9ماه گذشــته 29كيلومتر مسير
دوچرخهسواري و 12كيلومتر پيادهروي جديد
ايجاد و 1300فضاي پاركينگ حذف شده است.
در بارســلونا بــه ازاي هــر كيلومترمربع 6هزار
خودروي شخصي وجود دارد كه بيشترين ميزان
در اروپاســت .ميزان توليد دياكسيد نيتروژن
و ذرات آلوده نيز در اين شــهر بســيار بيشتر از
استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني و اتحاديه
اروپاست.
پاريس :شهرداري پاريس از سال گذشته اجراي
طرح «شهر 15دقيقهاي» را آغاز كرده است .طبق
اين طرح ،افراد ميتوانند همــه نيازهاي روزانه
خود شــامل تردد به محل كار ،خريد و تفريح را
فقط در 15دقيقه با پيادهروي ،دوچرخهسواري
يا با اســتفاده از سيســتم حملونقل عمومي
برطرف كنند .به اين ترتيب با هدف تمركززدايي،

مجلس ،يك ساعت بيشتر طول نكشيد و مشروطهخواهان
قلع و قمع شــدند .ملكالمتكلمين و ميــرزا جهانگيرخان
صوراســرافيل به پيشنهاد مراجع و شــخصيتهاي مرجع
آنزمان ســاح را زمين گذاشــتند و به بــاغ امينالدوله
رفتند .امينالدولــه تلفني بــه محمدعلي شــاه خبر داد
آن دو را در نقطــهاي مناســب نگاه داشــته و منتظر «امر
مبارك» است .صوراســرافيل و ملكالمتكلمين نيز از باغ
امينالدوله گريختند و به خانه حبلالمتين ،صاحب روزنامه
«حبلالمتيــن» رفتند .زنــان خانه با مشــاهده آنها فرياد
كشــيدند و آنها خانه را ترك كردند .اينجا بود كه قاســم
آقا ميرپنج ،مأمــور دســتگيري ،ملكالمتكلمين و ميرزا
جهانگيرخان صوراسرافيل را ترك اسب نشاند و همراهانشان
را پياده به سمت ميدان مشق برد».
در ميانــه راه باز هم بــه روايت تاريــخ ،قزاقهــاي بين راه
ملكالمتكلمين و صوراسرافيل را به نيش سرنيزه زخم زدند و
با قنداق تفنگ به جانشان افتادند و زماني كه هر دو خونين به
ميدان مشق رسيدند ،قزاقها باز هم به قصد كشت زخمشان
زدند .انگشت ملكالمتكلمين در همين ميدان به زخم شمشير

ســاختمانهاي اداري ،تجاري و مســكوني در
دل هر محله در كنار يكديگر قــرار ميگيرند تا
دسترسي به آنها راحتتر باشد.
كارلوس مورنو ،استاد دانشگاه پاريس كه از اين
طرح بهعنوان «شــهر مجاورتها» ياد ميكند،
ميگويد« :شــهر 15دقيقــهاي كمك ميكند
تا با تركيــب كاركردهاي اجتماعي ،شــهر به
محل پوياتري تبديل شــود ».وقتي محل كار و
فروشگاهها در دسترس قرار ميگيرند ،خيابانها
نيز بهتدريج از خودروها خالي و آلودگي هوا كمتر
ميشــود .به اين ترتيب فضا براي درختكاري،
ايجاد مسير دوچرخهسواري و امكانات تفريحي و
ورزشي فراهم و خيابانها به محل امني براي مردم
تبديل ميشوند.
آن هيدالگو ،شــهردار پاريس از سال 2014كه
كار خود را آغاز كــرد ،طرحهاي مختلفي مانند
ممنوعيت تــردد خودروهــاي دودزا و كاهش
تردد در خيابانهاي شلوغ را دنبال كرده است.
ازجمله اينكه در ســال 2015با برداشتن يك
گام بزرگ و چالشبرانگيز تردد خودرو از كنار
رودخانه «ســن» را كه تا پيش از آن يك مسير
اصلي و پرتردد در شهر بود ،ممنوع كرد .هيدالگو
10ماه پيش در جريــان كارزار انتخاباتي براي
ادامه فعاليت در پست خود ،همه اين طرحها را
ادغام و در قالب طرح شهر 15دقيقهاي مطرح
كرد .كارين روالند ،مســئول اجرايي طرح شهر
15دقيقهاي پاريس ميگويد« :شــايد پاريس
همين االن هم يك شهر 15دقيقهاي باشد ،اما
همه محلهها اين ويژگي را ندارند و بايد امكانات
بيشــتري در مناطقي كه طبقــه كارگر در آن
زندگيميكنند ،فراهم شود ».يكي از طرحهاي
او ،تجهيز 10مدرســه به امكاناتي مانند فضاي
سبز ،نيمكت و امكانات ورزشي است كه بعد از
تعطيلي مدارس براي عموم قابل استفاده است.
طرح شــهر 15دقيقهاي در خيلي از شهرهاي
ديگر ازجمله در آمريكا نيز قرار است اجرا شود.
ملبورن :براســاس برنامه راهبردي حمل ونقل
عمومي در افق 2030كه توســط شوراي شهر
ملبورن تنظيم شــده ،تردد در برخي خيابانها
محدود ميشــود و هر روز 50هزار خودرو كمتر
به مركز شــهر تردد خواهند كرد .براساس اين
طرح دوچرخه يكي از وســايل اصلي حملونقل
خواهد شــد و 50كيلومتر به مســيرهاي ويژه
دوچرخهسواري افزوده ميشود .به اين ترتيب،
70درصــد ترددها پياده ،با دوچرخه و وســايل
حملونقل عمومي انجام ميشود.
90درصد رفتوآمدها در مركز شهر ملبورن پياده
اســت .به همين دليل مســئوالن شهري سعي

دارند فضاي بيشتري براي پيادهروي ،استراحت
و تعامل مردم در خيابانهــا فراهم كنند .ازآنجا
كه خيابانبندي ملبورن شــبيه بارسلوناست،
مســئوالن درنظر دارند طرح ســوپربلوك را در
اين شهر اجرا كنند .برنامه شوراي شهر در 3سال
آينده ،ايجــاد 300فضــاي پاركينگ دوچرخه
جديد و محدود كردن ســرعت در كل مناطق
مركز شهر به 40كيلومتر خواهد بود .پيشبيني
ميشود اين طرح طي 10سال آينده 870ميليون
دالر صرفهجويي بهدنبال داشته باشد.
آمستردام :پايتخت هلند به شهر دوچرخهها
مشهور است و فقط كمتر از 25درصد ترددهاي
شــهري با خودرو انجام ميشــود .با اين حال
مسئوالن آمســتردام قصد دارند تا 5سال آينده
11هزارو200پاركينگ را حذف كنند و به فضاي
پيادهروي ،دوچرخهسواري ،درختكاري و پارك
دوچرخه اختصاص بدهند.
مسئوالن برنامهاي براي منع كامل ورود خودروها
به مركز شــهر ندارند ،اما ميخواهند با بستن يا
باريك كردن برخي خيابانها ،ترافيك را تا حد
زيادي كاهش بدهند .رايگان كردن اســتفاده از
حملونقل عمومي در ساعتهاي اوج و افزايش
فضاي پاركينگ دوچرخه در ايستگاههاي مترو
از ديگر برنامههاي شــهري در آمستردام است.
قرار اســت تا ســال 2030همان تعداد محدود
خودروهايي كه در اين شــهر تردد ميكنند نيز
برقي يا غيردودزا باشند.
سانفرانسيسكو :مقامات شهر سانفرانسيسكو
از 8سال پيش طرحي را اجرا كردهاند كه با توسعه
حملونقــل عمومي و اســتفاده از فناوريهاي
نوين ،فضاي اختصــاص يافته بــه خودروها را
كاهش و بــه كاربريهاي ديگر مانند ســاخت
مسكن اختصاص بدهند .بهگزارش سايت خبري
ووكس ،مقامات سانفرانسيســكو حدود 10ماه
پيش نيز حدود 3كيلومتــر از خيابان «ماركت»
يعني پرترددترين خيابان مركزي اين شهر را به
روي خودروهاي شخصي بستند و از سوي ديگر
مسيرهاي دوچرخهسواري و پيادهروي را توسعه
دادند .هر روز نيم ميليون نفر در اين خيابان تردد
ميكردنــد و ركورددار بيشــترين تصادفهاي
رانندگي بود .اجراي اين طرح 600ميليون دالر
هزينه براي مقامات شــهري داشــت .شايد در
گذشــته تنها پيادهروي و مترو و اتوبوس جاي
خودروي شخصي را ميگرفت ،اما حاال با فراهم
بودن امكاناتي مانند اسكوتر ،دوچرخههاي برقي
كوچك و دوچرخههاي عمومي تردد در خيابانها
راحتتر شده است .اين امكانات برعكس اتوبوس
و مترو در همه نقاط شهر قابل دسترس هستند
و به زيرســاخت خاصي نيز نياز ندارند .هرچند
از سوي ديگر مشــكالتي براي قانونمند كردن
شــيوه اســتفاده از آنها را پيش روي مسئوالن
گذاشته است.
اوسلو  :مسئوالن شــهري اوســلو در نروژ در
طول چند سال گذشته بدون اينكه محدوديت
ويژهاي براي اســتفاده از خودرو درنظر بگيرند،
صدها فضاي پاركينگ را در مركز شهر حذف و
همزمان ،با توسعه مسيرهاي دوچرخهسواري،
دوچرخههاي اشــتراكي و حملونقل عمومي،
مــردم را به اســتفاده كمتر از خودرو تشــويق
كردهاند .حضور مردم در فضاهاي مركزي شهر
در ســال 2019نســبت به 2ســال قبل از آن،
43درصد بيشتر شــد .از سوي ديگر،
فروش فروشــگاهها در اين مناطق نيز
افزايــش يافت و كســبوكارها رونق
بيشتري گرفت.

يك قزاق قطع شــد .رضاخان ميرپنج كه درســت همانروز
به توپ بســتن مجلس و كشتار مشــروطهخواهان نخستين
درجه نظامياش را در عمارت مســعوديه تهــران از لياخوف
روس گرفت ،همانجا اســرا را به ناســزا گرفت .صوراسرافيل
اينگونه بر او تاخت« :بيشــرف ما را به جرم وطندوســتي و
عدالتخواهي به حكم لياخوف روس به اين روز درآوردهاند و
تو براي خوشــامد اجانب به ما فحش و ناسزا ميگويي؟ لعنت
بر تو اجنبي بيشرم».
چند ساعت بعد قزاقها ملكالمتكلمين و ميرزا جهانگيرخان
صوراسرافيل و ديگر مشــروطهخواهان را با اسب ،دواندو ان
به سمت باغشاهكشــاندند و بين راه شالقشان زدند .مسافت
زيادي به باغشــاه مانده بود كه قزاقها بيــن راه بار ديگر به
ملكالمتكلمين و صوراســرافيل و مشروطهخواهان دستگير
شده با چماق و شمشــير حمله كردند و زخمهايي بيشتر بر
پيكر آنها گذاشتند .آنها به باغشاه رســيدند و زير يك چادر
محبوس شدند .مردمي هم كه به تماشــا آمده بودند به آنها
فحاشي كردند و آب دهان به رويشان انداختند .غروب همان
روز ملكالمتكلمين و جهانگيرخان صوراسرافيل را نزد لياخوف

وليد المعلم؛ وزير سالهاي سخت

تلويزيون دولتي سوريه ،صبح روز گذشته خبر درگذشت
وليد المعلم ،وزير خارجه اين كشور را منتشر كرد .او در سن
79سالگي بر اثر عارضه قلبي درگذشت .به فاصله دقايقي
پس از انتشار اين خبر ،موج پيامهاي تسليت براي دولت
و ملت سوريه ،از ونزوئال گرفته تا روسيه و كشورهاي عربي
به دمشق آغاز شد .معلم عالوه بر سابقه طوالني فعاليت در
دستگاه ديپلماسي سوريه ،طي 14سال گذشته وزير خارجه
اين كشور بود و نقش چشــمگيري در روابط بينالمللي و
منطقهاي نظام اسد داشــت .عبدالباري عطوان ،نويسنده
مشهور عربي در پيام تسليت خود ،المعلم را اينگونه توصيف
كرد« :وزيري كه در سختترين سالها كنار وطنش ايستاد».
المعلم فرزند يكي از خانوادههاي اصيل دمشقي و اهل سنت
سوريه بود .او تحصيالت ابتدايي خود را در همين كشور به
پايان رساند و براي تحصيالت دانشگاهي عازم مصر شد.
انتخاب المعلم ،رشته «اقتصاد و علوم سياسي» در دانشگاه
قاهره بــود .او پس از اخذ مدرك ليســانس به تحصيالت
دانشــگاهي خود پايان داد و براي فعاليتهاي سياسي به
كشورش بازگشت.
ورود به وزارت خارجه :وليد المعلم در ســن 23ســالگي
به وزارت خارجه نظام بعثي ســوريه پيوست و تا 12سال
بهعنوان بخشــي از هيأتهاي ديپلماتيك اين كشور در
تانزانيا ،عربستان سعودي ،اســپانيا و سرانجام انگليس
مشغول به فعاليت شد .نخستين سفارت او به سال1975
(34سالگي) در روماني برميگردد .المعلم تا 5سال بهعنوان
سفير سوريه در اين كشور باقي ماند و پس از آن بار ديگر
براي كســب مناصب عاليتر در وزارت خارجه به دمشق
بازگشت .از فعاليتهاي سياســي و اجرايي المعلم در اين
بازه زماني اطالعات و اســناد چنداني در دست نيست .به
گزارش شــبكه الميادين ،او بهمدت 10سال رياست اداره
«مستندسازي و ترجمه» در وزارت خارجه سوريه را بر عهده
داشت .همچنين گفته ميشود طي اين سالها روابط وي با
خاندان حاكم بر سوريه قويتر و نزديكتر شد .پس از اين
مرحله ،ورود المعلم به حلقه عالي مديريت ديپلماسي سوريه
آغاز ميشود .او در سال 1990بهعنوان سفير اين كشور در
واشنگتن منصوب شد؛ سفارتي كه قريب به يك دهه ادامه
داشت .المعلم پس از اين مجددا به سوريه بازگشت و معاون
فاروق الشرع ،وزير خارجه وقت اين كشور شد .او 5سال بعد
با نظر بشار اسد (رئيسجمهور جديد) ،اداره پرونده بحران
ميان سوريه و لبنان را با اختيارات گسترده از آن خود كرد.
بايد توجه داشت كه پيش از اين ،فاروق الشرع ،مرد شماره
يك نظام ســوريه در پرونده لبنان بهشمار ميرفت و اين
انتصاب ،نشــانهاي از تغيير نظر حاكميت به سود المعلم و
حاميان وي در ساختار قدرت بود .يكسال بعد از اين ،وزارت
خارجه وليد المعلم آغاز شد؛ وزارتي كه بهمدت 14سال تا
پايان عمر او ادامه داشت.
سالهاي توفاني :در دوران وزارت وليد المعلم ،سوريه شاهد
بحرانهاي منطقهاي و بينالمللي بزرگي بود؛ اگرچه نگاهي
به تاريخ معاصر اين كشور نشان ميدهد بحران و ناآرامي،
بخش جداييناپذير از هويت ملي ســوريه ،دســتكم در
100سال گذشته بوده است .بدون شك نخستين بحران پيش
روي المعلم در وزارت خارجه ،مسئله لبنان و خروج ارتش
سوريه از اين كشور بود .البته نقشآفريني او در اين بحران
عمال پيش از وزارتش آغاز شــده بود .به گواه تاريخدانان
و تحليلگران متعدد ،المعلــم كارنامه خوبي در اين پرونده
بهعنوان نخستين آزمون دوران وزارت خود به جاي گذاشت.
پس از اين نوبت به مذاكرات ميان سوريه و رژيم صهيونيستي
در سال 2009رسيد .محورهاي اين مذاكرات ،خروج نيروهاي
نظامي اسرائيل از ارتفاعات جوالن ،پايان اشغال اين منطقه
و همچنيــن تعيين تكليف منابع آبي موجــود در آن بود.
مذاكرات سال 2009با ميانجيگري تركيه آغاز شد و اداره آن
از سوي سوريه بر عهده وليد المعلم قرار داشت .اين پرونده
درنهايت بهدليل عدمهمراهي رژيم صهيونيستي با شروط
هيأت مذاكرهكننده سوري بدون هيچ نتيجهاي خاتمه يافت.
اما آخرين ايســتگاه از زندگي ديپلماتيك المعلم ،جنگ
داخلي سوريه و بحران بينالمللي اين كشور بود؛ پروندهاي
كه با گذشت نزديك به يك دهه همچنان باز است .المعلم
طي اين سالها حضور پررنگي در محافل ديپلماتيك عربي
و بينالمللي براي دفاع از منافع كشــورش داشت؛ آنهم
درحاليكه تعدادي از مديران ارشــد نظام بعثي سوريه با
باالگرفتن اوضاع جنگي در داخل كشور ،فرار كرده و يا حتي
به مخالفان دولت پيوستند .بخش مهمي از پيامهاي تسليت
صادرشده براي درگذشت المعلم ،به ايستادگي و مقاومت او
طي اين سالها اشاره دارد .وليد المعلم در حالي از دنيا رفت
كه بهتازگي ،شــديدترين تحريمهاي آمريكا تحت عنوان
«قانون سزار» بر اقتصاد دمشق تحميل شده است؛ قانوني
كه منجر به سقوط آزاد لير سوريه مقابل دالر شده و هرگونه
تعامل مالي با اين كشور را به كاري بسيار سخت و خطرناك
تبديل كرده است .او در آخرين اظهارنظر خود ،با اشاره به اين
تحريمها گفت :سوريه با كمك دوستان خود ،روسيه و ايران
از اين مرحله نيز عبور خواهد كرد.

روس بردند و نيمســاعت بعد بازگرداندند .لياخوف گفته بود
فردا اعدامتان ميكنند».
همان هم شــد .در كنار فواره باغشــاه ،طناب به گردنشــان
انداختند و 2قزاق از 2ســو طناب را كشــيدند تا خفه شوند.
قزاقهاي ديگر چندين بار دشنه بر اندامشان فرو كردند و بعد
هم اجساد شرحهشرحهشــان را پنهاني و شبانه پشت خندق
باغشــاه بردند و در گوشــه و كنار انداختند تا نام و نشاني از
آنها نماند .اما چنين نشد و برخي طرفداران مشروطه اجساد
ملكالمتكلمين و ميرزا جهانگير خان صوراســرافيل را پشت
همان خندق كــه حاال خيابان مخصوص تهران اســت ،دفن
كردند.
بعدها سقف و ســتوني بر مقبره روزنامهنگاران عصر مشروطه
ســاخته شــد و نوادگان ملكالمتكلمين ســرايداري براي
محافظت از مقبره روزنامهنگاران عصر مشــروطه به خدمت
گرفتند .بهتدريج آرامگاه شهداي مشروطه به يك چهارديواري
همراه با خانه سرايداري تغيير وضعيت داد .حاال اما آن سرايدار
هم منتقل شده است و شهرداري تهران با تملك اين فضا در
حال بازسازي و ايجاد مركز اسناد مشروطه است.

روزنامه االخبار [لبنان]

كودتا در پنتاگون؛
نشانه خروج از خاورميانه

روزنامه االخبار در صفحه نخست خود به تغيير
و تحوالت گسترده در وزارت دفاع آمريكا پس
از شكست ترامپ در انتخابات پرداخته و آن را
نوعي «كودتا» عليه سياستهاي اين كشور
ناميده است .به نوشته اين روزنامه ،بركناري
گســترده مديران كليدي در اين وزارتخانه،
راه را براي عمليشــدن برخي سياستهاي
ترامپ ،ازجمله خروج از خاورميانه باز ميكند.
محدوديت زماني و موانع اداري در پنتاگون،
اصليتريــن چالشهاي عمليشــدن اين
سياستها بهشمار ميروند.

روزنامه گاردين [انگليس]

جانسون دوباره قرنطينه شد

گاردين در گزارشــي در صفحه اول خود از
قرنطينه دوباره نخســتوزير انگليس خبر
داد .در اين گزارش به نقل از دفتر نخستوزير
انگليس نوشته شده كه جانسون بهدليل تماس
با فردي كه آزمايش كرونــاي او مثبت بوده،
قرنطينه ميشود .به نوشته گاردين ،جانسون
اما حالش خوب اســت و هيچگونه عالئمي
ندارد و كارهــا را از راه دور اداره خواهد كرد.
نخستوزير انگليس8 ،ماه قبل نيز به ويروس
كرونا مبتال شده بود.

روزنامه چايناديلي [چين]

امضاي توافقنامه شراكت جامع
اقتصادي

روزنامــه چايناديلي به امضــاي توافقنامه
شراكت جامع اقتصادي ( )RCEPبراي ايجاد
بزرگترين منطقه آزاد تجاري جهان با حضور
10كشور منطقه آسيا-پسيفيك و با محوريت
چين پرداخته است .اين توافق حدود 30درصد
از جمعيت كل جهان (2.2ميليارد نفر جمعيت)
و توليد ناخالص داخلي مجموعا 26.2تريليون
دالر را دربرميگيرد .حذف تعرفه دســتكم
92درصد از كاالهايي كه بين كشورهاي عضو
توافق رد و بدل ميشــود ،بخشي از مزاياي
توافق تجاري جديد است.

جهش توليد

روزنامه  اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

توزيع و اشتراك

صاحب امتياز :مؤسسه همشهري

شركت رسانهگستر كيهان
تلفن66650099:

دفتر مركزي :تهران ،خيابان وليعصر (عج) ،نرسيده به پاركوي
كوچه تورج ،شماره -14كدپستي 19666-45956

چاپ :همشهري
تلفن48075000 :

تهران ،صندوقپستي19395/5446
تلفن ،23023000:نمابر22046067:

سهشــنبه  27آبان  1399سال بيست و هشــتم شماره 8087

حضرت امير المؤمنين عليع :التّواضع زكاه الشّ رف؛

اذان ظهــر 11:49 :غروب آفتــاب 16:56 :اذان مغرب17:15 :
نيمهشبشــرعي 23:06 :اذان صبح 5:16 :طلوع آفتاب6:43 :

فروتني ،زكات شرف و بزرگي است.

سازمان  آگهيهاي روزنامه
همشهري

خيابانقائممقام فراهاني
ميدان شعاع ،خيابان شهيد خدري
شماره - 29طبقه اول
تلفن84321700 :

ارتباط با خوانندگان(انتقادات و پيشنهادها)23023023 :

سازمان نيازمنديها

خيابانقائممقام فراهاني
ميدان شعاع
خيابان شهيد خدري
شماره29
تلفن88861819 :

همشهري آنالينwww.hamshahrionline.ir :

مجالت همشهري ،24  :بچهها،تندرستي ،داستان ،دانستنيها ،جوان ،سرزمين من ،سرنخ
ضمائم همشهري :استانها ،محله ،دوچرخه ،سهچرخه
سايت روزنامههمشهريnewspaper.hamshahrionline.ir :

حراج كفش ملكه ماري آنتوانت

يهاي آلودگيخوار
نقاش 

فروشگاهي با دكوراسيون جيتياي

چماق والدين با دروغ هويجي

ورساي :حراجي اوزنا  Osenatكفش متعلق به آخرين
ملكه فرانسه ،پيش از انقالب كبير در اين كشور را  ۸تا ۱۰
هزار يورو در معرض حراج گذاشت .به گزارش ديليميل،
اين كفش ســفيد رنگ  ۲۲.5سانتي متر طول دارد و كف
آن چرمي است .قسمت جلو و روي پنجه آن از ابريشم و
قستهاي كناري و پشت آن از پوست گوزن ساخته شده
است .قسمت باالي پنجه نيز با چهار روبان چين دار كه به
شكل ظريفي روي هم دوخته شدهاند ،تزيين شده است.

مكزيكوسيتي :در مكزيك ديوارهاي شهرها را با نوعي رنگ
نقاشي ميكنند كه در درازمدت آلودگي هوا را جذب ميكند .به
گزارش آديتيسنترال ،اين نقاشيها معادل780درخت آلودگي
هوا را جذب ميكنند .در اين نقاشــي از رنگي با عنوان Airlite
استفاده شده است كه با استفاده از فرايندي مشابه فتوسنتز از
واكنشهاي شيميايي براي تميز كردن هوا بهره ميبرد .زماني
كه خورشيد روي اين نقاشيها ميتابد ،مواد شيميايي موجود
در رنگ ،از هواي اطراف اكسيژن توليد ميكند.

كياف :فروشــگاههاي زنجيرهاي سيلپو در اوكراين پس
از اينكه دكور فروشــگاه را با تم بازي ويدئويي جيتياي
چيدند مورد قدردانــي نوجوانها و انتقــاد والدين قرار
گرفتند .به گزارش آديتيسنترال ،اين بازي كه خشونت
بااليي را به نمايش ميگذارد و امكان اعمال خشونت را هم
به بازيكن ميدهد ،پيوسته مورد مناقشه بوده است .اين بار
اما استفاده از دكوراسيوني با اين تم مورد مناقشه و اختالف
نظر مشتريهاي نوجوان و والدين آنها بود.

پكن :نتايج پژوهشي در چين نشــان داد دروغهايي كه
والدين درباره تأثير خوردن هويج بــر بينايي به فرزندان
گفتهاند سالمت رواني آنها را دردوره بلوغ به خطر انداخته
اســت .به گزارش ســايت بريتانيايي متــرو900 ،نفر از
جامعه آمــاري نوجوان اين پژوهش مــورد آزمايش قرار
گرفتند و آنهايي كه در كودكي با اين نوع دروغها مواجه
بودهانــد اعتماد كمتري بــه اطرافيان و بهويــژه والدين
خود دارند.

يادداشت

چو خامه در ره فرمان او ،س ِر طاعت
كسي به وصل تو چون شمع يافت پروانه

علي اعطا

نهادهايم ،مگر او به تيغ بردارد
كه زير تيغ تو هر دم سري دگر دارد

درنظر او گاهي تيغ جز آه و ناله نيست و گاهي غمزه و مژگان يار تيغ جهانگير است.
او اجل را هم مانند تيغ ميبيند «كه بيدريغ زند روزگار ،تيغ هالك»
از آنجا كه جز تيغ غم يار ،كسي دمسازش نيست ،بر آن گردن مينهد و ميگويد:
در آن زمان كه به تيغ غمت شوم مقتول
خرابتر ز دل من غم تو جاي نيافت
تيغ آفتاب و تيغ زبان و قلم هم از تعبيرهاي رايج شاعران بوده است .آنها درهرحال،
جوياي آنند تا بدانند« :از ميان تيغ به ما آختهاي ،يعني چه؟»
خاقاني كه «در عشق ز تيغ و سر نينديشــد» ،هجران را جنگاوري ميداند كه با
تيغ بال خون ميريزد:
تاختن آورد هجر ،تيغ بال آخته
زحمت هستي ما ،از ره ما برگرفت
تيغ لنگردار ميترســم» و
صائب خــود را اينگونه ميبيند كه «شــكار الغرم از ِ
ميسرايد:
از ما به گفتوگو دل و جان ميتوان گرفت
اين ملك را به تيغ زبان ميتوان گرفت
(تيغ لنگردار ،تيغ دو دم كه فرو رود و برنيايد).

سخنگوي شوراي شهر تهران

از خانه نيما تا گذرگاه ادبيات معاصر
آبان ســال قبل به خانه نيمــا رفتم .خانه
متروكه در دزاشــيب كه بعد از ســالها
كشــاكش حدود 2ســال پيش
ْ
توسط شــهرداري خريداري شد
تا بهعنوان يــك بناي فرهنگي و
تاريخي به مكان عمومي تبديل
شود .آنچه پيوند نيما را با تهران و تهرانيها عميقتر ميكند،
زيست ساليان او در خانه دزاشيب بود .نيما به همراه همسرش
سال  ۱۳۲۸در قطعه زميني كه در اراضي
عاليه خانم جهانگير ِ
انتهاي كوچه فردوسي دزاشــيب خريداري كرده بود ،خانه
پايان عمر در اين خانه كوچك كه در اوايل از برق
ساخت و تا ِ
و آب لوله كشــي نيز محروم بود ،زندگيكرد .بعدها در سال
1331جالل آل احمد در حوالي اين خانه ،قطعه زميني گرفت
و خانهاي ساخت و به همسايگي نيما در آمد .در بازديد از خانه
نيما با خود زمزمه ميكردم« :نام بعضي نفرات/رزق روحم شده
است/وقت هر دلتنگي/سويشان دارم دست /جرئتم ميبخشد/
روشنم ميدارد ».هر چند نيما اين شعر را به پاسداشت ياد و
خاطره  2تن از دوستانش ،يوسف اعتصام الملك و حسن رشديه
سرود؛ اما اين شعر در كنار اين بعد خصوصي يك بعد عمومي
و فرهنگ جمعي هم درباره خود نيما يافته است .گويي نيما
شاعري است كه يادش براي ايرانيان «رزق روح» شده است.
اين دو خانه ماواي  2شاعر و نويسندهاي بوده است كه شبها
و روزهاي پياپي را در آن سپري كردند .در يكي از اين خانهها
سرنوشــت طوالني شعر در ايران دگرگون شــد و ديگري در
مقطعي از تاريخ معاصر مأواي روشنفكران و نويسندگان بود.
آبان سال گذشــته درباره خانه نيما در دزاشيب جستوجو
ميكردم .به مقاله آل احمد در سال  ٤٠با عنوان «پيرمرد چشم
ما بود» برخوردم .جالل مينويسد كه با سيمين دانشور ،يكي
دوباري در سالهاي  ٢٩و  ٣٠به خانه نيما در دزاشيب ميروند
و به او سري ميزنند و بعدها در همان حوالي كمي پايينتر از
خانه نيما ،زميني وقفي از وزارت فرهنگ ميگيرند و خانهاي
ميسازند و ساكن ميشوند.
مسير كوتاه از خانه نيما تا خانه سيمين و جالل را قدم زديم.
به تعبير «معاشرت همسايگانه» فكر ميكردم .اين دو بنا در
حقيقت ،نهتنها يادآور  2چهره ادبي معــروف ،بلكه به لحاظ
تاريخي هم جزو اماكن قديمي شــميران محسوب ميشوند؛
بهخصوص اينكه يادآور برخي از چهرههايي نيز هســتند كه
به اين خانهها رفت وآمد داشــتهاند .چنين ويژگيهايي خانه
نيما يوشيج و نيز خانه سيمين دانشــور و جالل آل احمد را
بهصورت  2بناي فرهنگي  -تاريخــي در اذهان اهل فرهنگ
متبلور ميكند.
شــهرداري تهران باالخره بعد از ســالها كشــاكش ،خانه
دزاشــيب نيما را خريداري كرد .اين خانه در سال 1380در
فهرست آثار ملي ايران ثبت شــد .اگرچه يكبار با شكايت
مالكين وقــت از ثبت خارج شــد امــا بار ديگــر در بهمن
1396بهعنوان يك اثر واجد ارزش وارد فهرســت آثار ملي
ايران شد .جاي خوشوقتي اســت كه تملك و خريداري اين
خانه در اين دوره مديريت شــهري به نتيجه رسيد .اكنون
ضرورت دارد مرمت ،احيا و بهرهبرداري از آن بهزودي توسط
شهرداري و سازمان زيباسازي در دســتور كار قرار گيرد و
بيش از اين در اينباره تعلل نشــود .وقتي تملك اين بنا در
همين دوره مديريت شهري انجام شده است ،طبيعي است
كه شهرداري بايد به جديت در همين دوره پيگير بهرهبرداري
از آن باشد تا ثمره توجه مديريت شهري به فرهنگ و ادب را
شهروندان لمس كنند .براي ايجاد و راهاندازي خانه ادبيات
معاصر ايران ،چه مكاني بهتر از خانه نيما در دزاشيب ميتوان
يافت؟ اين خانه به لحاظ شانيت فرهنگي بهعنوان خانه نيما،
بهعنوان ارزش معماري و نيز ،با توجه به تملك آن توســط
شهرداري ،مناســبترين مكان براي راهاندازي خانه ادبيات
معاصر ايران است .از ديگر سو مسير ميان خانه نيما تا خانه
ســيمين و جالل« ،گذر ادبيات معاصر» ميتواند باشد .اين
همان گذري اســت كه جالل و نيما بهعنوان  2همســايه از
سال 1332به بعد همديگر را زياد ميديدند .گذرگاه ادبيات
معاصر فقط فاصله فيزيكي و فضاي خالــي بين خانه نيما و
جالل نيست؛ محدودهاي است براي يادآوري ميراث فكري
و ادبي آن دو و جايگاهي براي بيدار نگه داشتن جامعه نسبت
به بخش مهمي از تاريخ ادبيات معاصر ايران .سالها گذشته
و نيما ،جالل و سيمين با يادماني پربهره از شعر و داستان و
كلمه و كالم به آن سوي مرز هستي شــتافتهاند .آنچه باقي
مانده ،يادگارهاي آنهاست كه ميتواند در «گذرگاه ادبيات
معاصر» ،بســتر گفتوگو ميان شــهروندان باشد .گذرگاه
ادبيات معاصر ميتواند گذري فرهنگي براي گفتوگو درباره
ادبيات و شــعر و فرهنگ و هنر باشــد و مهمتر از آن ،قطب
فرهنگي شعر و ادبيات نوين ايران.

«همه حديث شما ،تيغ بود و گردن ما»

فضاي مجازي
سوزن دوزي در سيستان و بلوچستان

مسابقات اسبدوانی کورس پاییزه گنبدکاووس   عكس :ايرنا

فرورتيش رضوانيه

بومرنگ

روزنامهنگار

اتومبيلهاييكهخودبهخودآتشميگرفت
چند سال قبل يكي از خودروسازهاي داخلي با
مشكلي بزرگ مواجه شده بود .چند محصول
اين كارخانه آتش ميگرفت و رسانهها هر هفته
گزارش ميكردند كه يك اتومبيل در جاده يا
خيابان خودبهخود آتش گرفته است .مشكل
از آنجا بود كه شيلنگ بنزين بهكار رفته در آن
خودروها مشكل داشت و خودروساز محصوالت
معيوب را فراخوان كرده بود تا نقص را برطرف
كند ،اما مشتريها حاضر نبودند همكاري كنند.

آنها ميدانستند كه ممكن است اتومبيلشان
آتش بگيرد ،اما ميگفتنــد ما نميخواهيم به
نمايندگي مراجعه كنيم .گروهي از اين رانندهها
ناآگاه بودند و نميدانستند كه حتي شركتهاي
بزرگ خودروســازي جهان مانند آئودي هم
ممكن اســت گاهي توليدات خود را فراخوان
كنند .گروه دوم لجباز بودند و از روي عمد به
اطالعيههاي خودروســاز اهميت نميدادند.
همزمان بيشتر رسانهها هم سردرگم بودند و

رويدادهاي فرهنگي و هنري
نشست «گل و گياه در هزار سال شعر فارسي»

يكصد و سي و نهمين نشست از سلســله نشستهاي مؤسسه
پژوهشــي ميراث مكتوب ،در قالب وبينار و بــا موضوع «گل و
گياه در هزار سال شعر فارسي (تشبيهات و استعارات)» برگزار
ميشــود .در اين وبينار كه از ســاعت 18:15تا 20چهارشنبه
28آبا نمــاه برگــزار
ميشــود ،بهرام گرامي از
آمريكا ،سخنراني ميكند.
عالقهمندان به حضور در
ايــن نشســت ميتوانند
در ســاعت يادشــده
بــا مراجعــه به ســايت

درخشش انيميشن ايراني در جشنواره فيلم اسلواكي
انيميشن كوتاه «خورده شده» ساخته محسن رضاپور موفق به
كسب عنوان تقدير ويژه از مراسم جوايز بيستوششمين دوره
جشنوار ه فيلم  Golden Beggarاســلواكي شد .به گزارش
همشهري ،امسال بهعلت شيوع كرونا اين جشنواره بهصورت
مجازي برگزار شد و در روز پاياني ،از اين انيميشن ايراني تقدير
ويژه شد .انيميشن «خورده شده» پيش از اين بهعنوان يكي از
بهترين فيلمهاي دو جشنوار ه اسكار كوآليفاي «فيلم كودكان
نيويورك» آمريكا و «اشتوتگارت» آلمان برگزيده شده بود.

http://sbu.ac.ir/webinar

به اين وبينار وارد شوند.

ويترين
دختر گمشده
دختر گمشده ،رماني است جنايي ،نوشته جني
كوئينتانا كه ســپيده فخارزاده آن را به فارســي
برگردانده و غالمحسين سالمي ،مترجم و شاعر
شناخته شــده ويرايش اين كتاب پركشش را بر
عهده داشته اســت .جني كوئينتانا در اسكس و
بركشاير بزرگ شد و هميشه رؤياي نويسندگي را

مخاطبان خود را گمراه ميكردند .هر خودرويي
در صحنه تصادف آتش ميگرفت ،اگر ساخت
آن كارخانه بود به تيتر يك تبديل ميشد .اما در
اين ميان  2موضوع مورد توجه قرار نميگرفت.
نخســت اينكه علت آتش گرفتن خودروها به
ماوراءالطبيعه ربطي نداشت و بهخاطر شيلنگ
بنزين بود كه كارخانــه آن را رايگان تعويض
ميكرد .نكته دوم علمي و تخصصي بود ،براي
همين رسانههايي كه دانش خودرويي نداشتند،
از ماجرا مطلع نبودند .وقتي خودرو در حركت
اســت ،بنزين داخل موتور در جريان اســت.
پس ازضربــه تصادف جابهجا شــدن موتور و
اجزاي ديگــر داخل كاپوت جرقــه و حرارت
ايجــاد ميكند و بنزيني كه داخــل موتور در
جريان است مشتعل ميشود .حتي اين احتمال

در سر داشت .به همين دليل در لندن و
دانشگاه كويين مري ،ادبيات انگليسي
خواند و پــس از اتمام تحصيالتش ،در
شرق لندن در دبيرســتاني تدريس را
آغاز كرد و سپس به خارج از كشور رفت
و در سِويل و آتن ،كار و زندگي جديدي
را شــروع كرد .او پس از بازگشــت به
انگلســتان ،تأليف كتابهاي آموزش
زبان انگليســي را به غيرانگليسيزبانان آغاز كرد
و همزمان چند داستان كوتاه نيز نوشت و چندين
جايزه در اين زمينه دريافت كرد .دختر گمشده
نخستين رمان جنايي-پليسي اوست .شخصيت

وجود دارد كه شيلنگ بنزين پاره شود .اين بال
ممكن اســت ســر هر خودرويي بيايد ،اما در
گذشته هر خودرويي كه آتش ميگرفت يك
اتهام جديد غيرمرتبط را به پرونده رســانهاي
خودروســاز اضافه ميكرد .در واقع رانندهها
ميگفتندخودروســاز براي خودش فراخوان
كرده ،ما نميرويم و در جاده هم با هر سرعتي
كه دلمان بخواهد ميرانيــم ،خودرو خودش
بايد عاقل باشد و هيچوقت آتش نگيرد ،حتي
كپسول خاموشكننده هم نميخريم كه داخل
اتومبيلمان بگذاريم ،چون پول نداريم.
حال چطــور انتظــار داريــم آن اقليتي كه
اينچنين لجباز و غيرمنطقي اســت و علم را
ناديده ميگيرد ،ماســك بزند تا از گسترش
كرونا پيشگيري كند؟

سوزندوزي در سيستان و بلوچستان از هنرهاي قديمي و ماندگار اين خطه از ايران
است.صفحه توييتري «سوچن» كه مختص اين هنر است ،ويدئويي از هنرنمايي
زنان سوزندوز منتشر كرده و نوشــته« :اين خانمهاي هنرمند(صابره ،فاطمه و
حميرا) اعضاي تيم نمونهزني سوچن و جزو بهترين سوزندوزهاي بلوچ هستند
كه توان اجراي هر طرح جديد و سختي را دارند».

تبريك رضا صادقي براي روز جهاني كودك

سيري در افسانههاي پهلواني ايران
گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي با همكاري
معاونت گسترش زبان فارسي و ايرانشناســي وزارت علوم،
نشستي مجازي را با عنوان «ســيري در افسانههاي پهلواني
ايران» برگزار ميكند .بهادر باقري ،دانشيار دانشگاه خوارزمي
سخنران اين نشست و زمان برگزاري آن ،سهشنبه 27آبانماه
ساعت 16تا 18اســت .عالقهمندان ميتوانند از طريق نشاني
https://meeting.atu.ac.ir/ch/persianlit

اين جلســه را بهصورت
آنــــــاین مشــاهده
كنند.
پوشــش برنامه از طريق
راديو و وبسايت راديو نوروز
www.radionowruz.com

با دسترسي به فركانس
 ۱ .۱۰۱افام نيز فـراهم
است.
اصلي داستان دختري است به نام آنا
فلورس كه از آتن به دهكده زادگاهش
در انگلســتان بازميگردد تا مادرش
را به خاك بســپارد .گابريــا ،خواهر
آنا30 ،سال قبل ،به شكل عجيبي در
دهكده ناپديد شده بود و اكنون مادرش
كه قبــل از مرگ ،مســئوليت حراج
وســايل خانه فردي را بهعهده گرفته
بود ،با مرگش اين مسئوليت را به دخترش
محول ميكند .آنا نيز با بيميلي اين مسئوليت را
ميپذيرد ،اما همين امر باعث ميشود تا او به پاسخ
سؤالي برسد كه30سال مثل خوره روحش را در

انزوا ميخورد .دختر گمشــده همچنين رماني
است با فرازونشيبها ،ترديدها ،يأسها ،اميدها و
پيچوخمهاي خاص خود .اثري جنايي و خواندني.
نويسنده با ظرافت خاصي خواننده را مشتاقانه با
خود همراه ميكند تا از حقيقتي آگاه شــود كه
30ســال مخفي مانده بود .كتاب در ســالهاي
 ۲۰۱۹و ۲۰۲۰پر فروشترين كتاب انگلستان بوده
و به چاپهاي متعدد رسيده است .نثر ،پرداخت و
ويرايش پاكيزه اثر ،رماني خوشخوان را پيش روي
ِ
مخاطب فارسي زبان قرار داده است .انتشارات نگاه
دختر گمشده را در  ۳۸۴صفحه ،به بهاي 75هزار
تومان منتشر كرده است.

رضا صادقي ،خواننده پاپ كشــورمان در صفحه اينستاگرامش با انتشار موزيك
ويدئويي به مناسبت  ۳۰آبان ماه( ۲۰نوامبر) روز جهاني كودك ،كه دخترش آن را
اجرا كرده ،اين روز را به همه كودكان ايران زمين تبريك گفته است.

امين حيايي و فيلم «قرمز»
صفحه اينستاگرامي سالم
ســينما ،خبري را به نقل از
امين حيايي ،بازيگر تلويزيون
و سينما منتشر كرده است
مبني بر اينكه امين حيايي
قرار بوده نقش اول فيلم قرمز
را بازي كند .سالم سينما در
توضيح اين خبر آورده است:
امين حيايي در گفتوگويي
از همكارياش بــا فريدون
جيراني در فيلــم «قرمز»
گفت :نخستين فيلمي كه
آقاي جيرانــي از من دعوت
كردند« ،قرمز» بود و من حدود يك ربع در اين فيلم بازي كردم .اما بهدليل مشكالت
روحياي كه بعد از فوت خواهرم داشتم ،تصميم گرفتم كه اين فيلم را بازي نكنم.

سند

 5عدد صندلی

در سال 1354صدامحسين به ايران سفر كرد .اين اسناد شرح روند
اداري خريد 5عدد صندلي و 3عدد زيرپايي براي نخســتوزيري
جهت پذيرايي از رئيسجمهور عراق در تهران است.
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27آبان 1399
شماره82

سياستمدار

مسعود كيميايي
با نسخه سانسور شده
فيلمش شهر را شلوغ و
اكران  54را پررونق كرد
سعيد مروتي ����������������������������������������������������

«گوزنها» از  8بهمن  1354در اين سينماها
روي پرده رفت؛ آســيا ،ژاله ،اروپا ،شهوند ،ليدو،
نپتون ،توسكا ،المپيا ،پاســارگاد ،چرخ و فلك،
شرق و كاپري .داســتان گوزنها اما از يك سال
قبل شروع شد .از سال 53كه كيميايي سناريوی
«تيربــاران» را بهعنوان محصولي از اســتوديو
ميثاقيه با گروه همدل ،همــراه و ثابتش جلوي
دوربينبرد .جلوي دوربين بهــروز وثوقي (كه
هفتمين همكاري مشتركش را با كيميايي تجربه
ميكرد) و فرامرز قريبيان (رفيق دوران كودكي و
نوجواني كه از فيلم «خاك» پيش رفقا بازگشت).
پشت دوربين يار ديرينشان اسفنديار منفردزاده
موسيقي ميساخت تا حس بيننده را با زخمههاي
ساز و ملوديهايش بيدار سازد و نعمت حقيقي
با آرفليكس قديمي ،بهترين قابها رابســت و
ميدانست كه چطور بايد با حس و حال كيمياييوار
همراه شد و عكسهايي كه او در دفترچه دكوپاژ
نوشته را چگونه گرفت؛ آن هم با تهيهكنندهاي كه
در سومين همكاري پياپي ،در حد مقدور و ممكن
امكانات را فراهم ميكرد و سرمايهاش مزاحمت
نداشت .به ياد دبيرستان «بَدِ ر» كه مسعود و اسفند
و فرامرز از آن خاطرهها داشتند ،مدرسه ارامنه
مقابل استوديو ميثاقيه در خيابان قوامالسلطنه
(سيتير امروز) شــد بدر تا بعد از اينكه قدرت از
اتومبيل آرياي رفقايش كه جاي گلوله در شيشه
جلويش معلوم بود ،پياده شد مقابلش برود و پس
از سالها ســراغ رفيق قديمياش را بگيرد تا كه
حكايت رفاقت و گذشته پرافتخار و نوستالژي و
خشم و اعتراض و عصيان شروع شود .تيرباران
اينگونه جلوي دوربين رفت و بعد شــد گوزنها؛
تا كيميايي در توضيح نــام فيلم ،حكايت دوران
مدرسهاش را بازگو كند كه گوزن شاخهاي زيبا و
پاهاي زشتي دارد.
كيميايي كه در دهــه« ،50داش آكل» را در
شيراز ساخت ،در فيلم «بلوچ» ،مرد روستايي را
به پايتختي كه آماده جشنهاي 2500ساله ميشد
آورد و در خاك قصه بابا سبحان و پسرهايش را به
سياقخودشودرفضاييروستاييساخت،سالها
پس از «رضا موتوري» يك فيلم تهراني تمامعيار
كليد زد .سال ،53سال تسلط كامل ساواك ،اوج
اختناق پهلوي و سركوب همه مخالفان سياسي و
مبارزان معتقد به مشي سياسي و زدن و به زندان
انداختن چريكها بود .سالي كه ب ه نظر ميرسيد
حكومتهرصدايمخالفيراخفهكردهاست.سالي
كه بهراحتي حتي نميشد جاي شاهنشاه بگويي
شاه .در چنين شرايطي كيميايي ،چريكي شهري
را به يكي از شخصيتهاي اصلياش تبديل كرد
تا با كيفي پر از پول و پهلويي زخمي پي يار دوران
مدرسهاش بيايد و دست خونياش را روي ديوار
آجري بدر بكشد .به تعبيري مسيري كه قدرت
طي كرد جمعبندي نمادين آمال و آرزوهاي چريك
ضدحكومت دهه 50بود.
گوزنها براي بخش مسابقه سومين جشنواره
فيلم تهران انتخاب شــد و آذر  53در ســينما
پارامونت و تاالر رودكي به نمايش درآمد و مورد
استقبال شديد تماشــاگران كه اغلب دانشجو
بودند قرار گرفت .در نشست خبري گوزنها كه
با حضور عوامل اصلي (كيميايي ،وثوقي ،قريبيان
و منفردزاده) برگزار شــد و منوچهر انور اجراي
جلسه را بر عهده داشت ،بيشتر سؤاالت درباره
كاراكتر قدرت بود .تأكيد كيميايي بر دزد بودن
قدرت هم نتوانست گوزنها را از مخمصهاي كه در
انتظارش بود رهايي بخشد .در فيلمي كه مهمترين
ستاره-بازيگر دهه  50يكي از بهترين حضورهاي
سينمايياش را به ثبت رســانده (و براي همين
فيلم جايزه بهترين بازيگر مرد جشنواره را گرفت)
خبرنگاران بيشتر درباره قدرت و پايان جسورانه
فيلمسؤالپرسيدند؛
قســمت آخــر فيلم شــما بهنظر
غيرمنطقيميرسد؟
پليسها فقط به خاطر گرفتن يك آدم نيامدهبودند ،مسئله دزدي در بين بود و گرفتن پولها
خيليمسئلهاست.
قدرت مســائل و حوادثي را از پشت
پنجره اتاق سيد ميبيند .چرا خودش وارد ماجرا
نميشود؟

فصلخيزش
اين طبيعي اســت كه قدرت نميتواند در آنماجراها شركت كند .او يك دزد فراري است كه
نميتواند حتي خودش را نجات دهد.
شما بيشتر خواستهايد او از دور ناظر
ماجراها باشد و خودش وارد نشود يا اينكه مسئله
ديگري در بين بوده؟
او فقط ناظر اســت چون دزد است نميتواندشركتكند.
ممكن است شخصيت قدرت را بيشتر
براي ما توجيه كنيد؟
 خود فيلم تا آنجا كه توانسته شخصيت قدرت راگفته .او يك دزد است و ميبينيم در بعضي جاها به
دزدياعترافميكندوليمسئلهايناستكهتمام
ابعاد اين آدم منفي نيست .يك دزد ميتواند ابعاد
مثبتيهمداشتهباشد.
گوزنها بعد از نمايش در جشــنواره تهران،
توقيف شد و كيميايي به همراه تعدادي از عوامل
فيلم بازجويي شدند؛ «بعد از نمايش گوزنها در
جشنواره ،آمدند به استوديو و همه ما را بردند .در
بازجويیای كه من داشتم بازجو گفت شما داريد
ژست كار سياسي بهخودتان ميگيريد درحاليكه
اصال نميفهميد ايــن چيزها يعني چه .گفتم بله
شما درســت ميگوييد ما هنرمنديم و كاري به
سياست نداريم .گفت پس چرا اين چريك را در
فيلمت گذاشتي؟ گفتم بابا اين دزد است و اصال
مال اين حرفها نيست .به هر حال اين سينماست
و اين دزد هم يكخرده آلن دلوني و شيك است.
عينك ميزند و يكخرده حرفهاي روشنفكرانه
ميزند وگرنه اين يك دزد معمولي است كه بعد
سرقت پيش رفيقش آمده( »...مسعود كيميايي در
گفتوگو با نگارنده)
هيچ توجيه و تجاهلي نميتوانســت گوزنها را
نجات دهد .در نهايت ساواك چون توقيف فيلم
را پس از 2نمايش موفق و جنجالي در جشنواره به
مصلحت نميدانست ،خودش دست ب ه كار شد تا
قدرت بشود يك دزد معمولي و سكانس پاياني كال
تغيير كرد .قدرت رفيقش سيد را زخمي ميكرد و
دستگير ميشد و برنامه آينده را براي يافتن شغلي
آبرومند ميگذاشت.
اين ســناريويي بود كه ساواك با فيلمبرداري
مجدد اجرا كرد تا بعد از يك سال وقفه ،گوزنها
اكران شود .با همه اين تغييرات مخرب و ويرانگر،
حتي نسخه سانسوري فيلم هم بين مردم محبوب
شد .آنچه گوزنهاي مثله شده را به پرفروشترين
فيلم ســال 54تبديل كرد فقــط جنجالهاي
سياســياش نبود؛ اين گرماي رفاقت و تسلط
كيميايي در خلق لحظههاي ناب عاطفي بود كه
فيلمشراسرپانگهميداشت.رابطهرفيقانهسيدو
قدرت فيلم را نجات داد .تماشاگري كه مشتاق بود
اصل ماجرا را ببيند بايد چند سالي صبر ميكرد.
گوزنها مسيري را كه سال 48با قيصر شروع شده
بود ،به سرانجامرساند .درك شهودي كيميايي
جامعه زخمي دهه 50را در قالب رابطهاي رفيقانه،
با تكيه بر فرهنگ ايراني ،سنتها و آيينها ،تكيه
كالمها و در يــك كالم خردهفرهنگ تهراني ،به
تصوير كشــيد .اين همان پيروي از روح جمعي
است كه خاطره جمعيميسازد و به متعالیترين
شكل ،كامال مردمي است بيآنكه دنبالهرو مردم
باشد؛ بين رئاليسم و پوپوليسم مرزي وجود دارد و
گوزنها اين مرزبندي را جدي گرفت .اين ميزانسن
رفاقت بود كه ناگزير با سياســت نيز همراه شد.
سياســتي كه از منظر آن روز نبايد نقدش كرد و
براي بازخوانياش بايد اختنــاق دوران و جامعه
زخمي دهه 50را در نظر گرفت .گوزنها مثل بيشتر
فيلمهاي كيميايي ،بيشتر با طبقه فرودست كار
دارد ،قهرمانش را هم از همان طبقه انتخاب ميكند
ولي مخاطب هدفش طبقه متوسط است؛ طبقهاي
كه از دهه 40رشد كرده و در دهه 50مخالف وضع
موجود بود .طبقهاي كه تناقضهاي خاص خودش
را هم داشت و در اوج چپگرايي به سنت و مذهب
هم مراجعه ميكرد .طبقهاي كه طولي نكشيد تا در
صفاولانقالببايستد.گوزنهاترجمانسينمايي
التهابي است كه زير پوست جامعه جريان داشت.
مقدمهاي بر خيزش بزرگ سال 57و از بهمن 54
كهفيلمكيميايياكرانشدتابهمن 57كهدشمنان
«قدرت» صحنه را خالي كردند فقط 3سال طول
كشيد .گوزنها تركهاي ديوار را نمايان كرده بود.
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مصطفي شوقي �������������������������������������������������������������
در گوشهاي از حياط زيارتگاه خواجه ربيع در مشهد ،قبوري
وجود دارد كه تا مدتها سخني از كســاني كه در آنجا دفن
شدهاند ،نميرفت .در باغ دوم آرامستان خواجه ربيع مشهد،
نظامياني را به خاك سپردهاند كه در جنگ ظفار -استان جنوبي
عمان -در مقابله با شورشيان كشته شدند؛ آنها بيشتر از ميان
افسران و سربازان لشکر 77خراسان بودند.
جنگ ظفار گرچه در ســال 1354به پايان رســيد اما ارتش
ايران از سال 1351در آن مداخلهاي مستمر و حضوري جدي
داشت .داستان از اينجا شروع شد كه با خروج قواي بريتانيا از
خليجفارس در اواخر دهه  40شمسي ،كشورسازي جديدي در
منطقه خليجفارس صورت گرفت .در عمان سلطان قابوس عليه
پدرش سعيدبنتيمور كودتا كرد .يك سال بعد در منطقه ظفار
كه در جنوب عمان واقع شده ،شورشي بهپا شد .چريكهاي
چپگرا متأثر از تحوالت جنوب يمن عليه ســلطان جوان به پا
خاستند .عمان از گذشتههاي دور با بريتانيا رابطهاي جدي و
حسنه داشت ،ولي آنها در خليجفارس حضور نظامي نداشتند
تا از متحد ديرين خود دفاع كنند .سلطان جديد كه روزي نبود
ســايه ارتش چپگراي ظفار را روي كاخ خود احساس نكند از
چ كشوري غيراز
كشورهاي عربي درخواســت كمك كرد ،هي 
اردن -آن هم بسيار كم -به كمك سلطان قابوس نرفت .در سال
 1351سلطان قابوس به شاه ايران متوسل شد .ارتش شاه در
ابتدا حضوري كمرنگ در اين كشور داشت و هليكوپتر ،ادوات
نظامي و نيروهاي رزمي كمي به ظفار فرســتاد .در سالهاي
 52و  53اما حضور ايران در اين منطقه كمكم نمايان شــد و
از ســوي ديگر برخي از گروههاي چريكي مخالف ايران نيز به
شورشيان ظفار و يمن جنوبي پيوستند و با تبليغات خود عليه
ارتش شاه بر نقش ايران شاهنشاهي در سركوب شورش ظفار
تأكيد كردند .بهنظر ميرسد كه در سالهاي ابتدايي ،ارتش
با نيروهاي ويژه و واكنش ســريع به جنگ چريكها رفت اما
رفتهرفته از نظر نظامي و لجستيكي حضور خود را پررنگتر
كرد .در چنين فضايي بود كه داستان حضور ارتش ايران در ظفار
علني شد و مردم بهصورت مبهم از راديوهاي مخالف رژيم شاه
يا مطبوعات غربي متوجه نبرد ارتش شاه در عمانشدند(سند
اول) .يكباره ماجراي حضور ارتش در عمان با دستور شاه در
روزنامهها و رسانههاي داخلي نيز بازتاب يافت .ديگر چيزي براي
مخفيكردن وجود نداشت (سند دوم).
براساس اسناد و گزارشهاي موجود كه براي نخستينبار در
همشهري سنگ و الماس منتشر ميشــود ،عمليات نظامي
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ايران در عمان با عنوان رمز «منطقه دماوند» در اسناد ياد شده
است .ارتش شاه از ميانه سال 1353از رسانهها دعوت كرد به
ظفار بيايند و نسبت به عمليات رواني مخالفان ،در رسانههاي
راديويي و مكتوب پاسخ دهند .از جمله اينكه با شدت گرفتن
جنگ ميان نظاميان ايراني و شورشيان ظفار ضرورت تقويت
روحيه سربازان و افسران براي نبرد مورد توجه قرار گرفت .بر
اين اساس ،كميسيونهاي متفاوتي در سطوح مختلف امنيتي،
نظامي ،رســانهاي و فرهنگي ذيل عنوان طرح منطقه دماوند
تشكيل شد كه براساس آن ايدههايي براي جلب توجه و روحيه
سربازان و مقابله با عمليات رواني مخالفان شاه صورت گرفت
(سند سوم) .اعضاي اين كميسيون افسران رابط با رسانهها در
ستاد ارتش ،اداره سمعي و بصري وزارت فرهنگ و هنر ،مديراني
از وزارت اطالعات و جهانگردي ،وزارت امورخارجه و مسئوالن
راديو و تلويزيون ملي بودند .در يكي از طرحها نشريهاي با عنوان
«مردان» منتشــر ميشــد كه حاوي مطالب انگيزشي براي
نظاميان ايران بود (سند چهارم) .ازجمله طرحهاي مصوب در
كميســيونهاي مرتبط با عمليات دماوند حضور خبرنگاران
ايراني و خارجي در مناطق جنگي براي تهيه گزارش و خبر با
حفظ تدابير الزم امنيتي بود .در كنار خبرنگاران اما هنرمندان
و خوانندگان زيادي به مناطق جنگي اعزام شدند( .سندهای
پنجم و ششم) در سينما هم يك فيلم از حضور نظاميان ايران
در ظفار كه آن را ميتوان بزرگترين پروژه فيلم جنگي ايران تا
آن زمان دانست ،با عنوان «تپه  »303با حمايت ارتش و وزارت
فرهنگ و هنر وقت و به كارگرداني امان منطقي ساخته شد.
در ميانه نبرد ارتش شــاه در عمان با شورشيان ظفار عمان،
چريكهاي چپگراي ايراني از سازمانهايي مثل مجاهدين خلق
(منافقين) و فدائيان خلق با حضور در يمن جنوبي كه هممرز
با عمان و مدافع چريكهاي ظفار بود ،فرصتي براي مقابله با
ارتش شاهنشــاهي يافتند .در همان سالها رفعت و محبوبه
افراز -دو خواهر هوادار سازمان مجاهدين  -پس از اقامتي كوتاه
در لبنان ،با گذرنامه جعلي از طريق عدن به ظفار رفتند تا در
آنجا ضمن كمك به جنگجويان و نيز جنگزدگان انقالب ،به
يك گروه پزشكي در كوهپايههاي ظفار بپيوندند .رفعت افراز
بعد از مدتي حضور در ظفار بهدليل ابتال به ماالريا فوت كرد.
مرتضي خاموشي از اعضاي سازمان مجاهدين نيز براي ايجاد
يك ايستگاه راديويي ضدرژيم شاه با مقامات يمن جنوبي به
توافق رسيد .اين ايستگاه راديويي و برخي از تبليغات راديويي
ديگر مثل راديو پيك ايران با حساسيت زياد از سوي ارتش شاه
و كميسیون عمليات دماوند مواجه شد و عليه آن اقداماتي را
انجام دادند( .سند هفتم)

آموزگاردرچنگالشغال
«جمشيد آموزگار ،عقاب اوپك و برجســتهترين گروگان تروريستها»؛ اين را روزنامه اطالعات با
عكسي مشوش از وزير دارايي و رئيس هيأت نمايندگي ايران در اجالس اوپك منتشر كرد11:45 .
روز 30آذر 1354عدهاي مسلح وارد اجالس وزراي عضو اوپك شدند و دو تن از محافظان را كشتند و
13وزير را به گروگان گرفتند .در ابتداي درگيري نماينده كويت زخمي شد اما خيلي زود گروگانگيران
بر اوضاع مسلط شدند و لحظات دلهرهآوري را براي چند روز در پايتخت كشورهاي عضو اوپك ايجاد
كردند .ايليچ راميرز سانچز ونزوئاليي معروف به كارلوس به همراه 2چريك آلماني عضو فراكسيون
ارتش ســرخ و انيس نقاش چريك لبناني به مقر اوپك در وين حمله كردند و
وزراي ايران ،عربستان ،قطر و امارات عربي متحده را بهعنوان طعمه اصلي نگه
داشتند .آنها در ابتدا گروگانها را به 3گروه تقسيم كردند .كشورهاي دوست،
الجزاير ،عراق و ليبي ،كشورهاي بيطرف ،نيجريه ،كويت ،اكوادور ،ونزوئال ،گابن
و دشمنان كه در رأس آنها زكي يماني ،وزير نفت عربستان و جمشيد آموزگار،
وزير دارايي ايران قرار داشتند .گروگانگيري در وين آغاز شد .كارلوس معروف به
شغال ،از دولت اتريش درخواست هواپيما كرد تا گروگانها را به هر جا خواست
ببرد .خواسته ديگر او اين بود كه دولت اتريش بيانيهاي درباره آرمان فلسطين
را هر دو ساعت از راديو و تلويزيون اين كشور پخش كند و گرنه ابتدا زكي يماني
و جمشيد آموزگار را خواهد كشت و بعد سالن را منفجر خواهد كرد .پس از

استعداد نظامي ايران در عمان لشکر 77خراسان و تيپ هوابرد
نيروهاي مخصوص در كنار گــردان هوانيروز و نيروهاي فني
جنگندههاي نظامي بود كه در اوج جنگ ظفار عدد نيروهاي
نظامي تا 25هزار نفر نيز بيان شده است .در جنگ ظفار نيروي
هوايي ايران هم دخالت مســتقيمي داشــت و چند عمليات
انجام داد كه البته 2هواپيما و يــك هليكوپتر ايراني در نبرد
با چريكهاي ظفار سقوط كردند و چند خلبان ايراني كشته
شدند .در يك مورد هواپيماي خلبان داريوش جاللي و يعقوب
آصفي طي يك عمليات شناسايي در مرز عمان و يمن جنوبي
مورد اصابت آتشبار ضدهوايي قرار گرفت و سقوط كرد .جاللي
27روز اســير بود و بعد از آزادي به ايران بازگشت؛ ولي كمك
خلبان او در دوران اسارت كشــته شد .جاللي در سال1359
به جرم دست داشــتن در كودتاي نوژه اعدام شــد .در مورد
دوم هواپيماي خلبان علي اشــرافيان مورد اصابت يك فروند
موشك ضدهوايي قرار گرفت و سقوط كرد .خلبان به اسارت
شبهنظاميان درآمد و در پي سفر رئيسجمهور يمن جنوبي به
تهران ،آزاد شد .در يكي از اسناد كه به امضاي تيمسار نصيري
رئيس ساواك رسيده ،آمده اســت كه مخالفان رژيم با علي
اشرافيان ديدار و با او مصاحبه كردهاند (سند هشتم) .همچنين
يك فروند هليكوپتر ايراني در ظفار پس از هدف قرار گرفتن با
موشك دوش پرتاب سقوط كرد.
تعداد كشتهشدگان ارتش شاهنشاهي در ظفار نامعلوم بوده
و باالترين عددي كه عنوان شــده 720نفر است .اما براساس
شواهد بهنظر ميرسد كه حدود 300نظامي ايراني در طول
حضور ارتش ايران در نبرد ظفار كشــته شــده باشند .ضمن
اينكه تعدادي در حدود 1200نظامي هم زخمي شدهاند .به
طور مثال براساس گفته شاهدان عيني در نبرد تپه سينايي در
سال ،1353بيش از 40نظامي از نيروهاي ايران جان باختند.
و تلفات گروهان بهرام در خردادماه  20 ،1354نفر عنوان شده
است .در آرامگاه خواجهربيع مشهد عدهاي از سربازان و افسران
جانباخته در نبرد ظفار آرميده و در گورستان ارامنه نيز 2سرباز
ارمني كشته شده در ظفار دفن شدهاند.
نبرد ظفار براي رژيم پهلوي دستاورد استراتژيک خاصي نداشت
اما شايد تنها جايگاه نظامي ايران در خليجفارس بهعنوان ژاندارم
منطقه را ارتقا ميداد كه بــا توجه به توان نظامي و خريدهاي
تسليحاتي ايران از غرب بديهي بهنظر ميرسيد و نيازي به اين
همه ارسال نيروي نظامي و تسليحات به عمان نبود .گرچه شاه
پس از پايان جنگ ظفار ،در توجيه حضور در عمان گفت كه
اگر ايران در ظفار حضور نمييافت اين كشور آنگوالي ديگري
ميشد.

كارلوس ،تروريست مشهور ونزوئاليي به
اجالس اوپك حمله كرد
چند ساعت مذاكره بيهوده سرانجام دولت اتريش به خواست آنها تن داد .پس از آن گروگانگيران با
گروگانهايشان سوار بر اتوبوس به فرودگاه رفتند و با هواپيما به سوي الجزاير پرواز كردند .در آنجا
برخي از گروگانهاي عرب را آزاد كردند و به ســوي ليبي رفتند .دولت ليبي اجازه نداد هواپيما به
زمين بنشيند .كارلوس خواستار آن شد كه هواپيما به سمت بغداد برود ولي سوخت هواپيما كافي
نبود و تونس نيز به آنها اجازه فرود نداد و آنها مجبور شدند به الجزاير بازگردند .در اين كشور مذاكرات
فشردهاي صورت گرفت و در نهايت كارلوس به دريافت پول -چيزي در حدود 20ميليون دالر  -براي
آزادي زكي يماني و منوچهر آموزگار رضايت داد.
روزنامههاي تهران پس از اين واقعه از آموزگار بهعنوان يك قهرمان در مقابله
با تروريستها نام بردند كه با خونسردي با كارلوس و ديگران برخورد كرده
است .كارلوس شغال بعدها در عملياتهاي زيادي شركت كرد .او حتي بعد از
انقالب به همراه برخي از چريكهاي آمريكاي التين به اقامتگاه شاه در مكزيك
با هليكوپتر حمله كرد و او را كه مشغول پيادهروي بود به رگبار بست اما به
شاه ايران آسيبي وارد نشد .كارلوس در دهه 90ميالدي در خارطوم سودان
درحاليكه براي عمل جراحي بيهوش شده بود در معاملهاي توسط فرانسويها
به اين كشور برده و محاكمه شد .او هماكنون دوران حبس ابدش را در فرانسه
سپري ميكند.

حميدرضا محمدي ��������������������
وقتي در 23مهر  1342به رياست
مجلس شــوراي ملي رســيد،
قبلترش مطلقا ســابقه فعاليت
سياسي نداشت .تنها جايگاهي كه
پيشتر تجربه كرده بود ،رياست
دانشكده فني دانشــگاه تهران
بود ،آ نهم چون در فرانسه« ،در
انستيتو الكترونيك در رشته برق
و الكترونيــك» درس خوانده و
دانشيار دانشكده فني بود.
در سال ،1342به توصيه كساني،
وارد مجلس بيستويكم شد و البته
كن
فضاي رسانهاي هم جادهصاف ِ
او شــد .ازجمله منصور روحاني،
وزير آب و برق ،به مديران برخي
جرايد گفته بود« :خودم درستي
و پاكي او را تضميــن ميكنم .او
اهل زدوبندهاي مالي و سياســي
نيست».
اينگونه بود كه همهچيز براي رئيس
شدن عبداهلل رياضي فراهم
مجلس
ِ
شد اما ماجرا چنان فرمايشي پيش
رفت كه خو ِد او ،بعــدا گفته بود:
«پس از اينكــه انتخابات انجام
گرفت و مرا نماينــده اول تهران
اعالم كردند نميدانســتم كه مرا
به ســمت رئيس مجلس انتخاب
خواهند كرد».
او با آن لهجه غليظ اصفهانياش
كه رياســت مجلــس در چهار
مجلس منتهي به انقالب را گويي
به نام خود ســند زده بود ،آنقدر
گــوشبهفرمــان و بلهقربانگو
بود كه ديگر حتــي صداي جعفر
شــريفامامي هم درآمد؛ «اص ً
ال
من متوجه نميشــوم چرا او اين
كارها را ميكند و اص ً
الشأن رئيس
مجلس مجيزگويي نيســت .اگر
ميخواهد رئيــس مجلس باقي
بماند تصميمگيرنده هويدا نيست.
مردهشور اين ميز رياست را ببرد
كه انسان بهخاطر حفظ آن بخواهد
به هويدا تملــق بگويد ».او آنقدر
ســالوس و چاپلوس بود كه حتي
طبق گــزارش ســاواك در دوم
ارديبهشت 1348؛ «چندي قبل
وقتي بنا بود نخستوزير به مجلس
بيايند با تباني قبلي ،ترتيبي داد
كه در وقت اعــام رأي كه غالب
مجلسيان برخاسته بودند هويدا
وارد مجلس شود و اينطور تلقي
شود كه مجلس جلو نخستوزير
برخاسته است».
اين لباس ،براي رياضي كه چون در
جواني معلم رياضي بود ،رياضي
نام داشــت ،زيادي گشاد بود ،كه
اگر نبــود ،محمدعلي مجتهدي
صراحتا خطابش قرار نميداد كه
«خاك تو ســر اين مملكت كه تو
رئيس مجلسش باشي».

چهرهاول
مرد بزرگ مشهد
آيتاهلل سيدهادي ميالني
احياگر حوزه علميه مشهد
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بعد از وقايع مسجد گوهرشاد و با تبعيد آيتاهلل سيدحسين قمي ،حوزه مشهد
وارد دوران ركود شــد .اين ركود تا زمان ورود آيتاهلل ســيدهادي ميالني به
مشهد ادامه داشــت .با ورود آيتاهلل ميالني به مشهد ،اين حوزه رونقي دوباره
گرفت .ايشان كه با اصرار ميرزا هاشم قزويني و نامه جمعي از طالب به مشهد
آمده بود ،كرسي درسش را براساس مباني اساتيدش ،ميرزاي نائيني و غروي
اصفهاني آغاز كرد .فعاليتهاي او محدود به تدريس نبود و اقدام به تأســيس
مدارس علميهاي با سبك و ســياقي جديد كرد؛ مدارسي كه در آن طالب به
شكلي منضبط و ساختارمند عالوه بر تحصيل فقه و اصول با تفسير و نهجالبالغه
و خوشنويسي و درستنويسي نيز آشنا ميشدند .او با مراكز مختلف فرهنگي و

مذهبي بسيار زيادي در ارتباط بود و از آنها حمايت ميكرد .مدرسه حقاني قم،
مسجد هامبورگ و حتي كانون نشر حقايق اسالمي كه با سرپرستي محمدتقي
شريعتي اداره ميشد ازجمله اين مؤسسات بودند .آيتاهلل ميالني ازجمله علمايي
بود كه نسبت به دستگيري امامخميني ،واقعه فيضيه ،طرح انجمنهاي ايالتي
و واليتي و حتي تبعيد امام به تركيه با صراحت اعتراض كرد .آيتاهلل ميالني به
تقريب مذاهب هم اهتمام داشت و بارها بين ايشان و چند تن از علماي اهل سنت
االزهر ديدارهايي برقرار شد .نقل است كه آيتاهلل ميالني دچار بيماري معده شد
و پزشك حاذقي به نام پروفسور روش برلون بلژيكي كه از سال 1333شمسي به
دعوت آستان قدس رضوي ،رئيس بخش جراحي امام رضا در مشهد بود ايشان
را به اتاق عمل برد .پس از 3ساعت عمل جراحي ،زماني كه آيتاهلل ميالني در

ريكاوري در حال بههوش آمدن بود ،برلون از مترجم خود خواست تمام كلماتي
كه ايشان حين بههوشآمدن ميگويد را برايش ترجمه كند .آيتاهلل ميالني در
اين لحظات فرازهايي از دعاي ابوحمزه ثمالي را ميخواند .برلون گفت تنها زماني
كه انسان نميتواند براي ديگران نقش بازي كند ،همين لحظه است .چندي پيش
در همين حالت و پس از عمل در كنار اسقف كليساي كانتربري ايستاده بودم
و ديدم او ترانههاي كوچه بازاري جوانان آن روزگار را زمزمه ميكند .پروفسور
برلون پس از آن مسلمان شد و وصيت كرد پس از مرگ در مشهد او را به خاك
بسپارند .اكنون مزار او كه در سال 1348درگذشت ،در خواجه ربيع است .آيتاهلل
ميالني در 17مرداد  1354در مشهد چشم از جهان فروبست و درحرم مطهر
رضوي به خاك سپرده شد.
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اجتماعی

اشتباهبزرگ

تقويم شاهنشاهي به جاي هجري شمسي

ش .عزيز منش �������������������������������������������������������

فکاهی

بي ارتباط با شهر

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

تهران

هفتهنامه كاريكاتور ،سال ،8شماره 20 ،349مهر 1354

اقتصاد

تراكم واردات ،تورم نقدينگي

بزرگترين قرارداد گاز جهان براي ايجاد شاهلوله 25ميليارد مترمكعبي انتقال گاز به
اروپا امضا شد

علیرضا احمدی �������������������������������������������������������������������������������������������
با برقراري آرامش در مرزهاي ايران و عراق كه رهاورد قرارداد الجزاير ميان شاه و صدام در
اسفند 1353بود ،بهنظر ميرسيد كشور سال آرامي را آغاز كردهاست .در چنين اوضاعي،
اجراي قانون اصالحي مجازات مرتكبان قاچاق در 12فروردين آغاز شد كه براساس آن،
براي توليد مشروبات الكلي قاچاق تا 6ماه زندان درنظر گرفته شد و از سوي ديگر وزارت
بازرگاني اعالم كرد بهدليل تراكم كشتيها در بندر خرمشهر ،هيچ كشتياي زودتر از
3ماه تخليه نميشود .اما فروردين خبر مهم ديگري هم داشت؛ اسداهلل علم ،وزير دربار در
نوزدهمين روز اين ماه ،سنگ بناي ساخت يكي از مدرنترين شهركهاي تهران را كار
گذاشت .قرار بود در مدت 2سال4 ،هزار واحد مسكوني در شهرك اكباتان ساخته شود
كه اين رقم ظرف 5سال به 40هزار واحدرسيد .بهار پرخبر براي اقتصاد كشور با امضاي
قرارداد صدور گاز طبيعي ايران از راه شوروي به جمهوري فدرال آلمان در مسكو ميان
3كشور ايران ،شوروي و آلمانشرقي ،به آخرين روزهاي ماه نخست خود رسيد و شاه در
 6ارديبهشت در فرماني به دولت دستور داد همه واحدهاي صنعتي و معدني سهام خود
را پس از ارزيابي دقيق به كارگران و كشاورزان و عموم مردم عرضه كنند .براين اساس
99درصد سهام واحدهاي دولتي و49درصد سهام واحدهاي بخش خصوصي بايد به مردم
واگذار شود .اليحه فروش سهام كارخانهها به مردم در نخستين روزهاي تابستان ،پس
از تصويب نهايي به دولت ابالغ شد .امضاي قراردادي با يك كنسرسيوم ايتاليايي براي

سريال

جنگ و صلح

«آتشبدوندود»؛روايتهمآغوشيشعلهوخاكستر

محمدمسعود احدي ��������������������������������������������
نــادر ابراهيمي بــه قول خــودش «ابنمشــغله» يا
«ابوالمشــاغل» بــود و در عرصههــاي مختلفــي از
داستاننويســي و نمايشنامهنويســي و ترجمه گرفته
تا ترانهسرايي و روزنامهنگاري و فيلمســازي كار كرد.
ابراهيمي پس از نگارش 3جلد اول رمان 7جلدي «آتش
بدون دود» ،اقدام به ســاخت مجموعــهاي تلويزيوني
با همين عنوان كرد .اين ســريال كه در سال 1354از
تلويزيون ملي ايران پخش شــد ،از 3بخش تشــكيل
شــده اســت كه بخش اول با نام «گاالن و ســولماز»،
روايتگر اختالفات 2قبيله تركمن بــه نامهاي يموت و

ميراث

ساخت بزرگترين مجتمع بذري ايران در 25شهريور ،كمك يك ميليون و 400هزار
پوندي ايران به اردن براي اجراي طرحهاي خانهسازي در 6مهر ،آغاز ساخت 4نيروگاه
هستهاي با همكاري آلمان فدرال و فرانســه در24مهر ،امضاي بزرگترين قرارداد گاز
جهان براي ايجاد شاهلوله 25ميليارد مترمكعبي انتقال گاز به اروپا ميان ايران ،فرانسه،
اتريش ،آلمان فدرال و شوروي در تهران در  9آذر ،تشكيل يك شركت براي سرعتدادن
به تخليه كاال در بنادر ايران در28آذر ،از مهمترين اخبار اقتصادي سال 1354بود.

گوگالن است .بخش دوم با نام «درخت مقدس» به ادامه
درگيريهاي اين دو قبيله در نسل بعد ميپردازد و بخش
آخر ،با نام «اتحاد بزرگ» ،آشتي و اتحاد قبايل را نشان
ميدهد .نزاع بين قبايــل ،تاريخچهاي به قدمت حضور
انســان روي زمين دارد .ابراهيمي با دستمايه قراردادن
مناقشات ديرينه بشري ،خوبي و بدي را توامان به تصوير
ميكشــد و مخاطب را به انديشيدن درخصوص اين دو
قطب جاودانه عالم هستي واميدارد .عشق و جنگ ،نفرت
و كينه ،برادري و دوستي ،مضامين آتش بدون دود را رقم
ميزنند .ابراهيمي خود درباره سريال ميگويد« :سؤال
بنيادي آتش بدون دود اين اســت :آيــا خوب بدون بد

ميآيد؟ آيا نوش جداي از نيش ميتواند باشد؟ آيا تحول
در مسير خود ،حوادث تلخ و دردناكي به بار نميآورد؟ آيا
صلح ،بدون جنگ و مبارزه مقدر است؟ و اين سؤاالت،
در طول داستان هميشه به صورت سؤال باقي ميماند».
منوچهر احمدي ،منوچهر فريد ،محمدعلي كشاورز ،اكبر
زنجانپور ،جمشيد گرگين و جعفر والي از بازيگران اصلي
اين سريال بهشمار ميآيند.

اينموزهعمركوتاهيداشت
موزه نگارستان در سال 1354تاسيس شد

معراجقنبري���������������������������������������������������������������������������������������������������������
موزه نگارستان در روز سهشنبه اول ارديبهشت ماه 1354در خيابان سپه ،ضلع جنوبي
كاخ مرمر (مقابل دانشكده افسري) افتتاح شد .وليعهد اسپانيا و همسرش ،دو ميهمان
ويژه اين مراسم بودند .موزه با تابلوي زيبايي از فتحعليشاه قاجار آغاز ميشد؛ تابلويي
كه در سال 1221هجري در سه بخش كشيده شد و از يك حراجي در لندن خريداري
شده بود .بخش مهمي از آثار موزه نيز هداياي هنردوستان و مجموعهداران بود .مجموعه
غالمعلي سيف ناصري شامل قلمدانها ،قاليها و كتابهاي خطي نفيس بود .ديگر بخش
ارزشمند موزه مجموعه خطهاي آيدين آغداشلو بود .او در همان سال در پاسخ به اين
سؤال كه «چه شد كه تصميم گرفتيد اين خطها را به نمايش بگذاريد؟» گفت« :تصميم
را من نگرفتم .كارشناسان موزه نگارســتان از اين مجموعه اطالع داشتند و همين كه
پيشنهاد كردند در نهايت رغبت حاضر شدم مجموعه را براي نمايش ،تا هر وقتي كه الزم
باشد و به هر ترتيبي كه صالح بدانند ،در اختيارشان بگذارم» .روزنامه اطالعات روز بعد در

بخشي از يك گزارش مفصل نوشت« :عالوه بر مجموعه آيدين آغداشلو  -كه نمونهاي از
خطهاي خوشنويسان فارسي است -يك كلكسيون جواهر و سرقليان و شمشير در يكي
از تاالرها در ويترينهاي مخصوص جا داده شده است70 .قطعه از اين مجموعه متعلق به
علي رضایي بوده كه به پيشگاه شهبانو هديه كرده است» .اطالعات در ادامه گزارشاش به
توصيف بخشهاي گوناگون اين موزه پرداخت .موزه نگارستان عمر چنداني نداشت و در
سال 1357توسط كميته انقالب تعطيل شد.
بخشــي از آثارش به موزه هنرهاي تزئيني در خيابان كريمخان زند و بخشي ديگر به
مكانهاي ديگر انتقال داده شد .به دليل نزديكي موقعيت جغرافيايي اين موزه با موزه ملي
قرآن كريم ،بسياري به اشتباه اين دو را يكي ميدانند .اما موزه قرآن در محوطه كاخ مرمر
قرار دارد و ساخت آن از سال 1355در قالب يك فرهنگسرا آغاز شده و تا زمان انقالب
نزديك به 30درصدش ســاخته شده بود .از سرنوشــت بناي موزه نگارستان و آثارش
اطالعات دقيقي در دست نيست.

متن تلگراف آیتاهلل گلپایگانی به مجلس سنا

 24اسفند ،1354مجلس شوراي ملي و سنا با تشكيل يك
جلسه مشترك ،طرح تغيير تقويم رسمي كشور از هجري
شمسي به شاهنشاهي را تصويب كردند .از نوروز ،1355تاريخ
رسمي كشور در همه تقويمها  2535درج شد .اين طرح كه
چند ماهي در ميان نهادهاي مختلف دست به دست ميشد،
بيشتر حاصل فكر شجاعالدين شفا بود؛ تفكري كه تمايل
داشت ايران را بيشتر از نشانههاي ديني و مذهبي خارج کند
و با نشانهاي باستاني بيارايد.
اين اقدام در زمانهايی صورتگرفت كه محمدرضاشــاه
خود را در اوج قدرت ميديد و از نظر ســاختاري نيز در پي
تغيير رويههاي موجود حتي در مسئله تقويم و گاهشماري
بود .در توجيــه اين عمل در كتــاب تاريخ ســال چهارم
آموزش متوســطه مدارس همان زمان نوشتند« :در تاريخ
25اسفند1354خورشــيدي ،با تصويب مجلسين شوراي
ملي و سنا ،مقرر شد تاجگذاري كورش بزرگ در سال559
پيش از ميالد مسيح ،مبدأ سال خورشيدي و سرآغاز تاريخ
سياسي و اجتماعي ايران قرار گيرد .به همين مناسبت اول

سال1355هجري خورشيدي آغاز سال2535شاهنشاهي،
سال رسمي كشور شاهنشاهي ايران اعالم شد».
نكته مهم ،غيرضروريبودن اين اقدام بــود؛ چه آنكه جدا
از استبداد و ديكتاتوري شــاه در مقابل سنتهاي جاري،
فرهنگ عمومي مردم ايران را به چالش ميكشــيد .اجراي
اين ايده كه از همان ابتدا مخالفان فراواني داشت ،با دستور
شاه انجام شد .آيتاهلل گلپايگاني(ره) از نخستين مراجعي بود
كه نسبت به اين رويداد واكنش نشان داد .آيتاهلل گلپايگاني
در نماز عيد فطر سال  55بهكارگيري تاريخ شاهنشاهي را
حرام اعالم و براي رئيس مجلس سنا تلگرام ارسال كردند و
خواستار لغو اين مصوبه شدند .امامخميني(ره) نيز در پيامي
نوشتند« :كارشناسان كه ميخواهند مخازن ما را بيمانع به
غارت ببرند ،براي تضعيف اسالم و محو اسم آن ،نغمه شوم
تغيير مبدأ تاريخ را ساز كردند .اين تغيير از جنايات بزرگي
است كه در اين عصر به دست اين دودمان كثيف واقع شد .بر
عموم ملت است كه با استعمال اين تاريخ جنايتكار مخالفت
كنند و چون اين تغيير :هتك اســام و مقدمه محو اســم
آن است -خداي نخواسته -اســتعمال آن بر عموم حرام و
پشتيباني از ستمكار و ظالم و مخالفت با اسالم عدالتخواه

است( .».صحيفه نور /ج /3صفحههای 2 .)170 -172سال و
چندماه بعد از اين واقعه در سال ،1357دولت شريف امامي
براي به دستآوردن قلوب مردم و مخالفان ،اين قانون را لغو
كرد و تقويم به قبل از تاريخ شاهنشاهي بازگشت.

تهران  -نيويورك بدون توقف

صنعت گردشگري ايران در ميانه دهه 50در جستوجوي اثبات خود بود

فرزانه ابراهيمزاده ������������������������������������������
«ســريعترين پرواز به نيويورك؛ جتهــاي بوئينگ
«هما» هفتهاي 7روز در مسير تهران -نيويورك پرواز
ميكند و با يك توقف كوتاه در لندن اين دو شهر را به
هم مربوط ميسازد».؛ اين آگهي تبليغاتي ايراناير براي
راهاندازي خط مســتقيم پرواز بين تهران و نيويورك
بود .اين بلندترين پرواز غيرتجاري بدون توقف در دنيا
بهحساب ميآمد كه تا آن زمان انجام ميشد؛ پروازي
كه نشان از تمايل زياد آمريكاييها و توريستهاي ساير
كشورها براي ديدن سرزميني داشت كه در تبليغها به
سرزمين هزار و يك شب و رازهاي شرقي معروف شده
بود .اين خط پروازي يك سال بعد و با توجه به افزايش
سفر به ايران با پرواز مستقيم بين تهران و لسآنجلس و
تهران و سانفرانسيسكو نيز افزايش پيدا كرد.
شركت ايران اير كنوني (هماي سابق) در سال 54تنها
در مسير تهران -لندن ،بيش از 30پرواز در هفته داشت.
در اين دهه هما پروازهاي خود را از تهران به نيويورك
با بهرهگيري از بوئينگ 707و با يك توقف در فرودگاه
هيثرو لندن آغاز كرد .بــا تحويل هواپيماهاي بوئينگ
747به هما ،اين شــركت طوالنيتريــن خط هوايي
بدون توقف جهــان را آغاز كرد كه مســافت 9هزار و
867كيلومتــري فــرودگاه مهرآباد تهــران به مقصد
فرودگاه جان اف كندي نيويــورك ،با پروازي به مدت
12ســاعت و 15دقيقه ،طي ميشد؛ موفقيتي كه هما
را در دهه 70ميالدي به يكــي از برترين ايرالينهاي
جهان تبديل كرد .در تبليغي تلويزيوني در آمريكا يك
مسافر اين پرواز ميگفت« :در نيويورك سوار هواپيماي
بوئينگ 747شدم و دقيقاً 11ساعت و 15دقيقه بعد در
پايتخت زيبا و هيجانانگيز ايران ،تهران فرود آمدم .در
ضمن ايراناير ،يك مايل فراتر از هواپيماهاي ديگر در
هوا پرواز ميكند .پرواز بسيار راحت و آرامي بود .غذاي
عالي پارسي خوردم و از ميهماننوازي خوب پارسيان
لذت بردم .حاال آمدهام كه به ســياحت تهران و ديگر
ديدنيهاي سرزمين هزار و يك شب بروم…».
در سالهاي 55و  ،56هواپيمايي ملي ايران به عنوان
روبهرشــدترين شــركت هواپيمايي جهان شناخته
ميشــد و در عين حال يكي از ايمنترين ،مدرنترين
و پردرآمدترين شــركتهاي هواپيمايــي دنيا بود ،به
طوري كه در سال 1355هما پس از شركت استراليايي
كوانتاس ،ايمنترين شركت هوايي جهان لقب گرفت؛
تا آن سال ،تنها حادثه هما مربوط به سقوط يك فروند
داگالس ديسي 3-اين شركت در سال1331بود.
در سال  1356هما 6فروند ايرباس مدل آ300-را جهت
پروازهاي داخلي و مسيرهاي پروازي پرتردد از شركت
اروپايي ايرباس خريداري كرد و نخســتين بهرهبردار
هواپيماهاي ايرباس در خاورميانه لقب گرفت .در پايان
اين سال ،هما به بيش از 31مقصد بينالمللي ،از پكن و
توكيو در شرق تا نيويورك در غرب بهطور روزانه پرواز
داشــت و در حال راهاندازي خطوط هوايي جديدي به
مقصد لسآنجلس و سيدني بود؛ پروازهايي كه نشان از
رشد گردشگري در ايران داشت.
رشد گردشــگري ايران هرچند از نيمهدوم دهه  40و
همزمان با رشد اقتصادي كشــور و حركت شتابزده به
سوي صنعتيشــدن افزايش پيدا كرده بود اما با آغاز
دهه  50شدت بيشتري يافت .ايران در آستانه ورود به
دهه 50با توجه به باالرفتن قيمت نفت ديگر كشوري
فقير محسوب نميشد و شاه قصد داشت خودش را از
سطح ساير كشــورهاي همجوار باال ببرد .اين روند با
خروج ايران از كنسرسيوم نفت در سال  52كه همزمان
با جنگهاي سوم اعراب و اسرائيل و تحريم فروش نفت

توسط كشورهاي عربي و باالرفتن يكباره قيمت نفت
بود ،ذخاير دالري ايران را باالتر برد؛ ذخايري كه به شاه
اين فرصت را ميداد تا بيشــتر خود را در معرض ديد
بينالمللي قرار دهد و به صنعت توريسم هم فكر كند.
ايران ،سرزمين مناسبي در منطقه براي جلب توريست
خارجي به خصوص توريســتهاي آمريكايي بود كه
دالرهايشــان را در اينجا خرج كنند .پيشينه تمدني و
آثاري كه از ايران در موزههاي بزرگ جهان به نمايش
درآمده بود ،از يك سو و چهارفصل بودن ايران از سوي
ديگر و آزادي نسبي برخي فعاليتها در كنار جامعهاي
كه خصوصيتهاي ســنتي خود را حفظ كرده بود اين
جذابيت را به ايــران ميداد كه توريســتها را به اين
سرزمين بكشاند.
براســاس آماري كه سازمان جلب ســياحان ايران در
ابتداي دهه 50منتشر كرد در سال 1348در مجموع
241هزار و 198گردشگر ورودي پا به ايران گذاشتند.
اين آمار در سال 1349به 322هزار نفر و در سال1350
به 350هزار نفر رســيد .به اســتناد هميــن آمار در
سال 1348حدود 31هزار آمريكايي وارد ايران شدند
و در ســالهای 49و  50اين آمار به ترتيب به 34هزار
و 39هزار نفر رســيد؛ آماري كه نشان ميداد عالقه به
ديدار از ايران هر سال بيشتر از پيش ميشد .روزانه دهها
هواپيما از سراســر جهان در فرودگاه مهرآباد به زمين
مينشستند و مسافراني را از اقصي نقاط جهان به ايران
ميآوردند تا از نزديك با راز و رمزهاي اين سرزمين رو
به توسعه آشنا شوند.
درباره رشد گردشگری در دهه 50بهخصوص در فاصله
سالهاي  52تا 57نظرات بسياري مطرح است .عدهاي
آن را به خاطر تبليغات وسيعي ميدانند كه از ايران در
روزنامهها و مجالت بينالمللي منتشر ميشد .ايران در

تبليغات اروپايي و آمريكايي به عنوان كشوري ناشناخته
و سرزمين هزار و يك شب نام برده ميشد .در تبليغات
تلويزيوني هم تصاويري ديدني از اصفهان و شــيراز و
تختجمشــيد در كنار تصاويري از تهران بزكشده و
بهظاهر مدرن آن روزها به نمايش در ميآمد و جهان را
به ديدار زيباييهاي كشوري چهار فصل با تنوع نژادي
و اقليمي و فرهنگي دعوت ميكرد .براي ديدار از ايران
پكيجي از اين تنوع نيز تهيه شده بود .مسافراني كه از
تهران وارد ايران ميشدند به ســمت اصفهان و شيراز
ميرفتند و يا به دو ساحل متفاوت خزر و خليجفارس
سفر ميكردند.
مستند مشهور آلبر الموريس به اســم «باد صبا» نيز
يكي از تبليغات گستردهاي بود كه گردشگران بيشتري
را به ايران دعوت ميكرد .اين مستند در سال1347با
تصويربرداري گســتردهاي از سراسر ايران ،بخشهاي
مختلف كشــور را با تنوعي زياد نمايــش ميداد .اين
تبليغات همچنين با سفرهاي متعدد چهرههاي مشهور
جهان به ايران گستردهتر ميشد .در سال 1350جمع
زيادي از رهبران جهان براي شــركت در جشــنهاي
2500ســاله به همراه خبرنگاران شناختهشدهاي به
ايران آمدند و گزارشهاي مفصلي از ديدارهايشــان از
مناطق تاريخي و مظاهر مدرن در ايران مخابره شد .از
سال 1350تا 54سفر ارسطو اوناسيس به همراه همسر
تازهاش ژاكلين كندي كه يكبــار به عنوان بانوي اول
آمريكا به ايران آمده بود با سر و صداي زيادي همراه شد.
آلن دلون ،نورمن ويزدوم و در نهايت اليزابت تايلور نيز
به ايران سفر كردند .اين سفرها با برنامههاي مشخص
ديدار همراه بود .همزمان با گسترش توريسم ،شماري
از شركتهاي هتلسازي شــروع به ساخت هتلهاي
چندســتاره كردند .در كنار آن مراكــزي در تهران و
شــهرهاي مقصد ،براي نمايش فرهنگ و تاريخ ايران
فعال شد .تهران كريدور خوبي براي رفتوآمد مسافر
شده بود .برنامه ساخت فيلمهايي در ايران نيز ريخته
شد و همزمان در برخي از انيميشنهاي معروف مثل
پلنگ صورتي ،ايران به عنوان يك مقصد گردشــگري
معرفي ميشد.
چنين سفرهايي بازتابهاي زيادي داشت كه در نهايت
به تاسيس خط پروازي مستقيم ميان تهران و نيويورك
و بعدها تهران لسآنجلس و سانفرانسيســكو انجاميد؛
پروازهايي كه هفتهاي 7روز از تهران به مقصد آمريكا
و برعكس انجام ميشــد؛ پروازهايي كــه البته در روز
16آبان  1358با اجازه پيدانكردن هواپيماي ايراناير
براي فرود در فرودگاه جان اف كندي به پايان رسيد.

داستان

سال ثبات

داستانهاي ادبيات اقليمي و روستايي
به مرور پختهتر شدند

حسنا مرادی �������������������������������������������������������������������������������
سالهاي دهه  ،1350سالهاي پختگي ادبيات داستاني ايران بودند.
در سالهاي پيش از اين دهه2 ،نسل نويسنده قلم زده و داستان نوشته
بودند و در اين دهه كمكم نسل سوم هم با آثارشان جايي براي خود در
اين عرصه بازميكردند .از پس اتفاقات و تحوالت سياسي ،اجتماعي و
اقتصادي فراوان در جامعه ايراني ،در دنياي داستان ثباتي پديد آمده
بود كه نتيجهاش همگامي 2جريان ادبيات اقليمي و روستايي و ادبيات
مدرن بود« .نمازخانه كوچك من» مجموعه داســتاني از «هوشنگ
گلشيري» بود كه در اين سال منتشر شد .بيشــتر داستانهاي اين
مجموعه ،پيش از چاپ بهصورت كتاب ،در مجالت مختلف منتشــر

شده بودند .داستانهاي مجموعه ،ســبك و زاويه ديد متفاوتي با هم
داشتند ،اما درونمايه و مضمون بيشتر آنها غور در دنياي دروني ذهني
آدمها و مواجهه انسان با شكها ،ترسها و پريشــانيهايش بود .در
بعضي از آنها ،انسانها از خود درونيشــان واهمه داشتند و در برخي
ديگر ،سايه خرافات بر ذهن آنها ،زندگيشان را پريشان ميكرد .تلخي
و يأس جاري در اين داســتانها ،بر جان خوانندگان مينشست و به
سختي از ذهنشان خارج ميشد .ديگر داستاننويس مدرن آن سالها،
«اميرحسين روحي» هم در اين سا ل مجموعهداستان «تقاطع» را چاپ
كرد .پرحرفيهاي روحي در داستانهاي اين مجموعه ،آنها را ماللآور
كرده بود .مضمون داستانهاي اين مجموعه كه در فضاي ابتدايي دهه

1300ميگذشتند ،حسرت بر روزگار گذشته بود .هر چه بيشتر از دهه
1350ميگذشت ،آثار ادبيات روستايي و اقليمي پختهتر ميشدند و پا
را فراتر از تجربهنگاري صرف ميگذاشتند و مسائل جامعه روستايي را
بهتر و عميقتر ميديدند .در آن روزها مهاجرت از روستا به شهر كمكم
داشت روي سياه خود را نشــان ميداد؛ «نورآباد دهكده من» نوشته
«ناصر ايراني» ،با زباني روان و پراميد ،به اين چالش جديد جامعه ايراني
ميپرداخت و ماندن در روستا را تبليغ ميكرد .هر چه نورآباد دهكده
من ،اميدوار و درخشان بود« ،دره هندآباد» نوشته «محمد محمدعلي»
پريشان بود .محمدعلي در داســتانهاي اين مجموعه ،كوشيده بود
روايتگر فقر روستاييان در بستر داستانهاي هيجانانگيز و حادثهاي

باشد ،اما قالب داســتانكوتاه براي حجم انبوه اتفاقات داستانهايش
زيادي كوچك بود و همين به آنها ضربه زدهبود .ســهم كرمانشاه ،در
ادبيات داستاني سال  ،1354چشمگير بود2 .نويسنده كرمانشاهي،
«علياشرف درويشيان» و «منصور ياقوتي» كه ديگر كمكم بهعنوان
2اقليمينويس شاخص ادبيات داســتاني غرب شناخته ميشدند،
3كتاب منتشــر كردند .علياشــرف درويشــيان ،مجموعهداستان
«آبشوران» را چاپ كرد .آبشوران رود كوچكي در شهر كرمانشاه بود
كه از سرابي در جنوب شهر سرچشــمه ميگرفت و در سر راهش به
سمت رودخانه قرهسو ،فاضالب شهري درون آن ميريخت و تبديل
به گندابرو ميشد.

 2و3
صفحـــــــههاي

گزارشويژه
دورازمركز

زمينهايماراپسدهيد
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دستور شاه برای مبارزه با گرانفروشی

ورزشگاهآرارات؛ازقبرستانتامحل
برگزاريالمپيكارامنهجهان
يادي از نيايشگاه صليب مقدس ،اثر كم نظير ُرس ُتم وسكانيان
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از ســال ،1341باشــگاه آرارات دو تغيير جدي يافت؛ اول اينكه
به ســازمان فرهنگي-ورزشــي آرارات تغيير نام داد و دوم اينكه،
اين تغيير نيازمند ايجاد فضاهاي ورزشــي بود كه تا آن زمان در
ساختمان خيابان شاه (جمهوري اسالمي فعلي) مقدور نبود .اين
چنين بود كه آرارات ،كانون فعاليتهاي ورزشي خود را به منطقه
ونك برد و جرقه ساخت ورزشگاه آرارات زده شد .پس از واگذاري
زمين در سال ،1350هيأتي شكل گرفت تا براي طراحي ورزشگاه،
مسابقه برگزار كند .آنطور كه نشريه پيمان گزارش داده ،از ميان
طرح هاي پيشنهاد شده ،سرانجام طرح مهندس ُرستُم ُوسكانيان،
استاد رشــته معماري دانشگاه تهران ،پذيرفته شــد و نظارت بر
ساخت آن را نيز او بر عهده گرفت4 .سال از زماني كه زندهياد اسقف
اعظم آرتاك مانوكيان در يك روز پاييزي ،مراســم تبرك زمين و
آماده بهكار بودن ســاخت را اعالم كرد گذشت تا اين ورزشگاه در
سال1354به بهرهبرداري رسيد.
رستم ،در آن زمان معماري سرشــناس بود اما براي ساخت اين
پروژه74هزار مترمربعي از همكاري برادرش روبيك وســكانيان
كمك گرفت و در نخستين اقدام 8ماه زمان صرف شد تا سايت اين
پروژه مسطح شود؛ چرا كه رستم خود در در خاطراتش مينويسد:
«استاديوم آرارات در شرق منطقه ونك در تهران قرار گرفته است.
شيب متوسط محوطه از شمال به جنوب 4درصد و اختالف سطح
به 15تا 17متر ميرسد».

زنان

ورزش

زمينهاي ايــن منطقه از 200ســال پيش به قبرســتان ارامنه
اختصاص داشــتند اما بهدليل همجواري با پارك ملت و باشــگاه
انقالب ،شــاه پيشــنهاد كرد كاربري آن تغيير كنــد و در نهايت
نيز ،ساخت باشــگاه آرارات ،فضاي ســبز حوالي ونك را وسعتي
چندبرابــري داد .يكي از مهمتريــن بخشهاي اين ورزشــگاه،
كليساي كوچك آن با نام نيايشگاه صليب مقدس است كه در فرم
و اجراي يكپارچه بتن ،چشم را مسحور ميكند .در باقي بخشها،
طراحي رستم فقط به اجراي دقيق بتن اكسپوز و اجراي بينقص
آجر ،شيشــه ،آهن و بتن محدود ميشــود .با وجود آنكه تاكنون
بيش از 48دوره از المپيك ارامنه در اين مجموعه برگزار شده اما
برخي از بناهاي بخش فرهنگي آنكه در سالهاي پس از انقالب به
بهرهبرداري رسيده ،منتقداني در حوزه معماري دارد كه معتقدند
همبستگي كار رستم در اين آثار ديده نميشود.

بانوي داديار 23ساله

خودباوري؛ عامل موفقيت زنان

ستايش يگانه ����������������������������������������������������������������
زماني كه كارش را شــروع كرد ،ديگر مســير براي فعاليت زنان
در حرفــه قضا هموار شــده بود و حتــي آنها بخت پيشــرفت و
رســيدن بهمراتب باالتر را پيدا كــرده بودند .اكــرم پوررنگنيا
در ســال1331متولد شــد و زمانــي كــه بهعنــوان داديار در
سال1354مشغول بهكار شد ،تنها 23ســال داشت .عذرا دژم در
كتاب «اولين زنان» مينويسد ،بعد از انقالب ،پوررنگنيا در سمت
نايبرئيس دادسرا در بندر انزلي مشغول بهكار شد .به قول خودش،
با وجود اينكه سالها بهعنوان جانشين دادستان كار كرده بود ،در
مقام منشي دادگاه كارش را آغاز كرد .سال1371به تهران آمد و
تا سال1377مسئوليتهاي حقوقي مختلفي را بر عهده گرفت .به
اعتقاد پوررنگنيا حضور ُقضــات زن در دادگاههاي خانواده باعث
ميشود زناني كه به دادگاه مراجعهميكنند بهتر بتوانند با قاضي
زن ارتباط برقرار كنند و مشكالتشــان را با وي در ميان بگذارند.
همچنين ،وي اســتفاده از بانوان را در دادگاههــاي اطفال مؤثر
ميداند؛«قبل از انقالب تعداد خانمها [در حرفه قضا] كمتر بود و
آن تعداد هم در تهران يا مراكز استانها متمركز بودند .االن تعداد

جلسه اصناف در دفتر خزب رستاخیز

شاهنشاه آريامهر ،و شهبانوي گرامي و خيرانديش و آن مقامات
است كه اوامري در اين مورد صادر فرمايند يا امر فرمايند بازرسي
به محل اعزام شود كه از نزديك حقايق روشن ،و زميني برايمان
تعيين كنند ».يك ســال بعد ،به اســتناد گزارش اســتانداري
و جنگلداري خراســان اعالم شــد كه اراضي گوشالغر پس از
اعمال ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداري بهعنوان مرتع ،ملي
شناخته شده و از آنجاييكه «در منابع ملي كه متعلق به دولت
است ،ايجاد اراضي مزروعي ممنوع است» ،رأي صادره قطعي و
الزماالجرا خواهد بود.
منبع :اسناد آرشيو ملي ايران ،پرونده .220/9265

حمله به بازار با دستور شاه براي مبارزه با گراني ،مردم را با رژيم وارد ميدان نبرد كرد

بيشتري هستند
و ميتــوان از اين
گــروه در دادگاه
اطفال اســتفاده
كــرد و نتيجــه
مؤثــري كســب
كرد ».ارزيابي كلي
اكرم پوررنگنيا با
سا لها تجربه در
امر قضا و مســائل
حقوقي اين است
كه زنان با وجدان
كاري بيشــتري
وظايفشــان را
انجام ميدهنــد و چنانچه خود را باور كننــد ،ميتوانند كارهاي
مهمي در زندگي انجام دهنــد .از پوررنگنيا تأليفات مختلفي در
زمينه مسائل حقوقي منتشر شده است.

قهرماني پرسپوليس جوان در تختجمشيد

عليرضا احمدي ���������������������������������������������������������������������
انفجار درآمدهاي حاصل از فروش نفت وگاز در ســالهاي آغازين
دهه(50كه در سال 1351حدود2/5ميليارد دالر بود و درسال53به
21ميليارد دالر رسيد) فرصت تحقق برنامههاي بلندپروازانه را براي
شاه مهيا كرد و زمينهساز تحوالت اساســي در وضعيت اقتصادي
كشور شد كه تبعات آن درســالهاي 56و 57يكي از عوامل مهم
بروز انقالب اســامي ارزيابي ميشود .سرازير شــدن پول نفت به
اقتصاد كشور از يكسو شاه را به بخشخصوصي كه در دهه 40به
رشد قابلتوجهي رســيده و نقش ويژهاي در توسعه اقتصادي طي
برنامههاي عمراني سوم و چهارم ايفا كرده بود ،بينياز كرد و ازسوي
ديگر سوداي «تمدن بزرگ» او را بهسوي ايجاد حزب واحد رهنمون
ساخت و «رستاخيز» در اسفند1353تشكيل شد.
افزايش توان مالي كشــور كه قدرت خريد بااليي را براي ايران در
بازارهاي جهاني فراهم كردهبود ،شــاه را بهســوي تجديدنظر در
برنامه پنجم عمراني كشور در مرداد 1353هدايت و حجم اعتبارات
را دوبرابر كرد ،بهطوريكه «حجم اعتبــارات برنامه پنجم پس از
تجديدنظر به تنهايي بيش از سهبرابر مجموع اعتبارات چهار برنامه
گذشته بود» .دراين ميان كارشناسان و برخي مسئوالن اقتصادي
ازجمله «عبدالمجيد مجيدي» كه نگران سد بزرگ «تورم» بودند
و خطر بزرگي را بيخگوش اقتصاد كشور احساسميكردند ،حريف
روياپردازيهاي شــاه نميشــدند .تكنوكراتهايي مانند «جليل
شــركا» و «محمد يگانه» معتقد بودند تزريق نقدينگي ناشــي از
افزايش درآمدهاي نفتي ،تورمزاســت؛ يگانه بارها به شاه گفته بود
كه «اين پولهايي كه تبديل به ريال شده و دست مردم افتاده و آنان
را به خرج كردن انداختهاست ،موجب شده كاال كمتر و تورم ايجاد
شود» .او نســبت به حجم بيرويه واردات ،كه راهكاري براي حجم
باالي مصرف و كافي نبودن ميزان توليد داخلي پنداشــته ميشد،
هشدار ميداد و اعتقاد داشت زيرساختهاي موجود در حوزه بنادر
و حملونقل ،پاسخگوي اين حجم از واردات نيست و توازن اقتصاد
از بين رفته است .حجم باالي نقدينگي از سال 1354اثر خود را بر
اقتصاد كشور برجا گذاشت و در اين سال سطح عمومي قيمتها روند
افزايشي خود را آغاز كرد كه درسال 1356به اوج رسيد .سال 54با
افت درآمدهاي نفتي آغاز شد كه علينقي عاليخاني «كاهش ارزش
دالر نســبت به ديگر ارزهاي مهم بينالمللي» و «موفقيت برنامه
صرفهجويي مصرف سوخت در كشــورهاي بزرگ مصرفكننده
نفت» را 2دليل مهم اين موضوع ميداند كه از همان ابتدا دولت را
به دردسر انداخت .كار به جايي كشيد كه وزارت اقتصادي و دارايي
در تير1354اعالم كــرد بهدليل كاهش درآمدهــاي نفتي ،وام و
اعتبارات جديدي به كشورهاي خارجي نميدهد .روايت علم ،وزير

يكسال،يكخبر

جواد نصرتي ������������������������������������������������������������������
پرسپوليس در سومين ليگ تختجمشيد ،چنان تغييرات
عمدهاي داشت كه شانس كمي براي قهرماني آن قائل بودند
اما سرخها با خون تازهاي كه بازيكنان جوان به اين تيم داده
بودند ،اجازه ندادند تاج از عنــوان قهرماني خود دفاع كند و

براي دومين بار قهرمان ليگ تختجمشيد شدند.
اين تيم 2سال قبل با مربيگري الن راجرز قهرمان نخستين دوره
تختجمشيد شده بود اما تاج جام را از آنها ربود .پرسپوليس،
در سومين دوره دچار تغييرات زيادي شــد و عالوه بر راجرز،
بازيكنان بزرگي مانند حسين كالني ،بيوك (عزت) وطنخواه،
هادي طاووسي و محراب شاهرخي را بنا به داليل گوناگون از

گزارش مبارزه با گرانفروشي

در مردادماه سال ،1354با دستور دولت گرانفروشان تحت
تعقيب قانون قرار گرفتند .دليل اين طرح ،شكايات بسيار
مردم از گرانفروشان و محتكران كاالها بود كه دولت را بر آن
داشت تا دست به اقدامي جدي بزند .تخلفات شمرده شده
در اين اجراييه ،شــامل گرانفروشي ،كمفروشي ،نداشتن
برچســب قيمت ،عدمارائه فاكتور و احتكار كاال بود كه

بازرسان اتاق اصناف با آن به مبارزه پرداخته و متخلفان را
جريمه يا مغازه آنها را تعطيل ميكردند .عموم شكايتهاي
مردمي كه بهدست دولت رســيده بود را فروشگاههاي
موادغذايي ،پوشاك و مصالح ساختماني تشكيل ميدادند
كه در همين راستا ،نورالدين حكمتي رئيس اتاق اصناف
وقت در تشــريح اين اقدام به يكي از رسانهها گفت« :با
اجراي فرمان دربار و دستورات دولت ،بازرسان اتاق اصناف
مبارزه بيرحمانهاي را با گرانفروشان در سطح شهر پيگيري

ايستاده از راست :اســماعيل حاجرحيمي پور ،ايرج ســليماني ،جواداهللوردي ،بيژن
ذوالفقارنسب ،رضاوطنخواه و ابراهيم آشتياني(كاپيتان)
نشســته از راســت :جهانگير فتاحي ،صفرايرانپــاك ،ايرج اديبي ،علــي پروين و
حسينقرهخوانلو

دســت داد و با هدايت همايون بهزادي ،ليگ را هم با شكست
شــروع كرد .در ادامه ،بهزادي بهخاطر اصــرارش به دوپينگ
بازيكنان تاج در شكست 3بر يك برابر آبيها مجبور به جدايي
از پرسپوليس شد و هدايت تيم به دستيار او ،وطنخواه رسيد.
پرسپوليس ،آرام آرام اوج گرفت و در مسير قهرماني قرارگرفت
تا اينكه 2هفته مانده به پايان ليگ ،با تساوي بدون گل برابر برق،

اطالعات الزم»« ،بررسي كمبودهاي احتمالي» و «كنترل شديد
قيمتها در نقاط مختلف كشور» را برعهده گرفتند؛ «گردانهاي
ضدگرانفروشــي» مبارزه دامنهداري را با گرانفروشي آغاز كردند
كه همه اصناف را دربرميگرفت و بــا تبليغات فراوان يك «جنگ
طبقاتي كوچك» به راهانداختند .دخالتهاي حزب تا جايي پيش
رفت كه به قول «داريوش همايون» ،حتي براي رستورانها تعيين
تكليف ميكردند كه «استيك بايد اين جوري باشد؛ سيبزميني
بايد آن جوري باشد»؛ اكنون ديگر بازرســان جوان «ابزار توسعه
ايران» و بازاريان متخلف «دشــمنان دولت» تلقي ميشدند .در
ماههاي پاياني1354براي همه مشخص شده بود كه اين همه هياهو
براي سركوب قيمتها نهتنها نتيجه مشخصي به بار نياورده ،بلكه
به بيگانگي بخشخصوصي با حكومت و فرار آنها منجر شدهاست؛
سرمايهگذاراني كه چند سال قبل بهشدت ازسوي دربار حمايت
ميشدند و توانسته بودند كسبوكارشان را گسترش دهند ،اكنون
«فئودالهاي صنعتي» ناميده ميشدند .عالوه بر اين شكاف ميان
بازار و حكومت نيز آنقدر عميق شده بود كه ديگر چارهاي نداشت؛
بازار سنتي دريافته بود كه شــاه بهدنبال مدرنسازي بازار است و
ايجاد نانواييهاي ماشــيني به سبك كشورهاي غربي كه از سوي
مهدوي انجام شــد را هم نشانهاي در اين راســتا تفسيرميكرد.
شكست در سياســت مبارزه با گراني در دولت هويدا يك قرباني
گرفت؛ فريدون مهدوي وزير بازرگانــي و «محمدعلي صيرفي»
و «حســين عليزاده» از معاونان وي بهدليل آنچه «سوءاستفاده
در خريد شكر از انگلستان» ناميده شــد ،از كار بركنار شدند .بعدا
بازرسي شاهنشاهي اعالم كرد سوءاستفاده در معامالت شكر حدود
300ميليون تومان بودهاست اما همه ميدانستند «پرونده شكر»،
كه از لغو انحصار واردات قندوشــكر از « فليكس آقايان» و «هژبر
يزداني» آب ميخورد ،بهانهاي است براي فرار شاه از تبعات مبارزه
نافرجام با گرانفروشي .شاه اگرچه در كتاب «پاسخ به تاريخ» تلويحا
ت سركوب قيمتها را ميپذيرد ،اما بازهم ديگران را
شكست سياس 
مقصر اصلي ميداند و دانشجويان داوطلب «سختگير و كمتجربه»
را به ايجاد نارضايتي و حتي عدهاي از آنان را به تودهاي بودن متهم
ميكند؛ « ...ما اشتباهاتي بزرگ مرتكب شديم و از دانشجوياني كه
خود داوطلب شــده بودند ،خواســتيم بهكار مراقبت در نرخ كاالها
بپردازند و در بسياري موارد طرز رفتار آنان به عكسالعملهايي منجر
شد و نارضايتيهايي بهوجود آورد ،بدون اينكه تعديل مؤثري در سير
صعودي نرخ كاالها پديدآورد ...احتماال بعضي از اين دانشــجويان
بازرس ،تــودهاي بودند و
سختگيري عمدي آنها به
گسترش نارضايتي كمك
كرد».

4هزاركاسب تحت تعقيب

احسان بهرامغفاري ������������������������������������������������������������

پرسپوليس ،قهرماني ليگ تختجمشيد را از تاج پسگرفت و براي دومينبار ،قهرمان اين جام شد

دربار و مرد موردوثوق شــاه ،از اوضاع اقتصادي نشاندهنده عمق
مشكالت گريبانگير كشور است؛ «با تقليل 800هزاربشكه در روز از
توليد نفت ،تمام چرخهاي كشور خوابيده و كار كشوري كه هزاران
ميليون دالر به كشورهاي خارجي قرض داده است ،به جايي رسيده
كه بودجه خودش را نميتواند تامين كند ».دراين ميان شاه اصرار
داشت مشكالت موجود ريشه اقتصادي ندارد و دستهاي پشتپرده
سياست ،در حال دسيسهچيني عليه سلطنت هستند و قيمتها را
افزايش ميدهند؛ محمدرضا انگشت اتهام را بهسوي كسبه و بازار
نشانه رفت؛ چراكه گمان داشت تنها قشري كه با او همراه نيستند و
براي او برنامه دارند ،بازاريان هستند .او ميپنداشت با توجه به اينكه
درجريان انقالب سفيد و اصالحات ارضي ،وضعيت زندگي و معيشت
كارگران و كشــاورزان بهبود يافته ،اين تنها اصناف و بازار هستند
كه مشغول توطئهاند .دراين راه «فريدون مهدوي» وزير بازرگاني
هم با شاه همراه بود و اين گمان او را تأييدميكرد .او اعتقاد داشت
گرانيها ربطي به بحث عرضه و تقاضا ندارد ،بلكه ريشه آن به احتكار
بازميگردد .شاه در 14مرداد ،1354در پيامي به مناسبت سالگرد
آغاز مشــروطيت اعالم كرد مبارزه با گرانفروشي موقتي نيست و
گرانفروشي را «نوعي استثمار فرد از فرد» دانست و فرداي آن روز
2اصل ديگر به اصول انقالب ســفيد خود اضافه كرد؛ عرضه سهام
كارخانههاي توليدي به مردم و تعيين قيمت واقعي كاالها از سوي
دولت و مبارزه با گرانفروشي .چند روز بعد مبارزه با گرانفروشي وارد
فاز تازهاي شد و نواب رئيس و اعضاي هيأت رئيسه اتاق اصناف تهران
بركنار شدند .بهدنبال آن روساي 30شبكه اتاق اصناف پايتخت از
ســمت خود عزل و ناظران صنفي در تهران كه تعداد آنها بيش از
2هزارنفر بود ،بركنار شدند« .محمد وهابزاده» مديرعامل شركت
خودروسازي «بي.ام .و» در ايران نيز به اتهام تهيه فاكتورها و اسناد
جعلي براي فروش اتومبيل به قيمت زياد ،بازداشت شد.
دستگيريها هر روز ابعاد وســيعتري بهخود ميگرفت و نامهاي
بزرگتري بر اســاس فهرســت متهمان گراني كه مهدوي آماده
ميكرد ،روانه زندان و تبعيد ميشدند.
پدر و پدربزرگ مهــدوي (امينالضربها) از عصــر ناصري تمام
تالش خود را صرف تقويت بخشخصوصــي كردهبودند ،اما فرزند
در ميانه دهه50خورشــيدي به «بولدوزر» معروف شــده بود .او
كه قائممقام حزب رســتاخيز هم بود ،تمام توان اين حزب را براي
نظارت بــر قيمتها و اجــراي اصل چهاردهم انقالب ســفيد ،كه
خواسته موكد شــاه بود و با ايدههاي اقتصادي هويدا نيز همخواني
داشت ،بهكار گرفت و«8كميته ويژه ســهنفري براي بررسي وضع
اســتانها و فرمانداريهاي كل براي كنترل چگونگــي مبارزه با
گرانفروشــي و رفع مشكالت آنان» تشكيل شــد .اين كميتهها با
همكاري رستاخيزيها و عدهاي از دانشــجويان كار «جمعآوري

یک دادگاه سیار اصناف

مرضيه ثمرهحسيني������������������������������������������������������
در ســال ،1354اراضي ديمكاري تحت كشــت 160خانوار از
اهالي روستاي گوشالغر تربتجام از سوي اداره منابع طبيعي
بهعنوان اراضي ملي مصادره شد .اهالي اين روستا در اعتراض به
اين اقدام عريضهاي خطاب به هويدا ،نخســتوزير وقت ،وزارت
كشاورزي و وزارت دربار ارســال كردند« :با فرارسيدن زمستان
اميدي به زندگي نداريم .درصورتيكه تا به حال 10نامه با همين
عنوان در مورخه 1354/7/21به تمــام مقامات مربوطه عرضه
داشــتهايم ،تاكنون كوچكترين جوابي دريافت نداشتهايم .ما
مرد ِم مرزنشــين و دورافتاده تنها اميدمان به خدا و پدر تاجدار،

معماری

يكجنگطبقاتيكوچك

قهرمان زودهنگام سومين دوره رقابتها شد .بازي محتاطانه
پرسپوليس در اين مســابقه البته هواداران تيم را ناراضي كرد.
آلن راجرز انتهاي ليگ دوم ،به رايكوف سرمربي تاج گفته بود
كه تيمش جام را فقط براي يــك فصل به تاج قرض ميدهد و
فصل بعد آن را پس ميگيرد .پرسپوليس ،در غياب راجرز ،وعده
او را عملي كرد.

كردهاند كه تنها در هفته اول مردادماه 70واحد ســيار كه
7دادگاه سيار نيز با آنها همراه است ،بيش از 50هزار واحد
صنفي را مورد بازرسي قرار داده كه بر اساس گزارشهاي
مردمي ،از اين تعداد 4000مغازهدار تحت تعقيب375 ،نفر
تســليم دادگاه و 350مغازه و فروشگاه تعطيل شدهاند».
اثرات اين مبارزه ،يكماه بعد مشــخص شد و بسياري از
اجناس حتــي تا 80درصد هم قيمتشــان نزول يافت و
گرانفروشي تا مدتي دست از سر مردم برداشت.

نثر
از ميان زندگي

نثر ترقي ،خواننده را بر محمل رواني از اتفاقات
پيشپاافتاده سوار ميكند و پيش ميبرد

علياكبر شيرواني �������������������������������������������������������������������������������
گلي ترقي نه نخستين نويسنده و داستاننويس ايراني بود ،نه نخستين نويسنده
و داستاننويس زن ايراني؛ اما نخستين نويسنده زني بود كه تحول جامعه را عميقا
درك كرد و در داستانهايش نشــان داد .فرهنگ ايراني سالها بود ديگر فقط
بر سنتها تكيه نداشــت و نوگرايي حاال ديگر ،در دهه ،50پا در شئون مختلف
گذاشته بود و داستاننويســان كمي چون ترقي ردپاي نوخواهي را در زندگي
روزمره ميجستند .نثر ترقي ،به اقتضای نوع نگاهش ،جزئينگر ،وصفگرا و زبان
روزمره است و خواننده را بر محمل رواني از اتفاقات پيشپاافتاده سوار ميكند و

پيش ميبرد .چنين نثري از صنعتهاي ادبي دوري ميكند ،آگاهانه دامنه لغاتش
را محدود ميسازد و براي ساختار ارجحيت بيشتري نسبت به بافت قائل است.
ترقي ،هم حاصل تالشهايياست كه از ابتداي قرن در سادهنويسي و اغالقزدايي
ن داستاننويسي دهههاي بعد و بهخصوص بر زنان
آغاز شــد و هم مؤثر بر جريا 
نويسنده« .ديد كه موهاي سرش ريخته و زير چشمها و اطراف لبهايش پر از
چروكهاي ريز موذي است .رويش را برگرداند و راه افتاد .دستش را گذاشت روي
بوق و سيگارش را ميان دندانهايش فشرد .قابلمه را با احتياط برداشت و گذاشت
پايين پايش كه زير آفتاب نباشد .ساعتش را نگاه كرد و ديد كه حسابي دير شده

1354

است .بچههايش پشت ميلههاي مدرسه منتظر ناهارشان هستند و زنش دم پنجره
اينور و آنور ر با اضطراب نگاه ميكند .آفتاب به طاق ماشين ميتابيد و پيراهنش
خيس به پشتي ماشين چسبيده بود .سرش را درآورد و گفت :چيه؟ چرا نميري
كنار؟ مگه نميبيني راه با منه .برو گمشو كنار .ب ه خودش گفت :اين نخستينباريه
كه دير كردم .اين نخســتينباريه كه غذاي بچههامو بهموقع نرسوندم .روزنامه
شب قبل را برداشت و ورق زد .ياد زنش افتاد كه ميگفت :اين چهگوارا چه زشته،
شكل ميمونه ،چ ه چاقه .چه ريش مضحكي داره .اينجور آدما به درد نميخورن.
خودخواه و پردردسر هستن .اينجور آدما قدر نعمتو نميدونن».
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مطبوعات

انتشار روزنامه «رستاخيز»

نشر

مصاحبه با شاه و سؤاالت باب ميل ديكتاتورها

محمدناصر احدي ����������������������������������������������������������������

سينما

از اختالف طبقاتي ،فساد اداري ،نارضايتي مردم ،سركوب و شكنجه
مخالفان و سوءاستفاده نزديكان شاه از قدرت و نفوذشان بهميان نميآيد.
از ديگر مطالب منتشرشده در اين شماره مرامنامه و اساسنامه حزب
رستاخيز است .همچنين سمسار در مطلبي با عنوان «روحيه رستاخيز»
مينويسد« :حزب ،محلي خواهد بود براي «انديشه به زبان مشترك» و
اكنون وقت آن رسيده است كه يكديگر را بشناسيم و يكديگر را تحمل
كنيم .اين است روحيه رستاخيز» .رستاخيز تا سال 1357منتشر شد و
بهواسطه حمايتي كه از آن ميشد ،به سرعت گسترش يافت ،اما هرگز
همچون «اطالعات»« ،كيهان» و «آيندگان» اثرگذار نشد.

سفرهمتنوع

سينماي فارسي آخرين سال رونقش را پشت سر ميگذارد

طبیعت بیجان

سعيد مروتي �����������������������������������������������������������������������������
سال 54با «همسفر»« ،صمد خوشبخت ميشود » و «پاشنه طال» كليد
ميخورد .برنامه مخصوص نوروز ،54سفرهاي متنوع را مقابل سينماروها
قرار ميدهد .فيلم جاهلي (پاشــنه طال) ،فيلم عاشــقانه جوانپسند
(همســفر) و كمدي اجتماعي (صمد خوشــبخت ميشــود) .فيلم
«حسرت» هم هست كه در هياهوي ملك مطيعي و صمد و ستارههاي
همســفر ،توجه زيادي را بهخود جلب نميكند .سال 54آخرين سال
رونق گيشه براي سينماي فارسي است .اكران گسترده فيلم خارجي،
كمكم سفره فيلم ايراني را كوچك ميكند .در آخرين سال رونق ،هنوز
سينماي فارسي با فيلم جاهلي («رفيق»« ،همخون»« ،شاهرگ» و)...
و فيلمهاي تين ايجرياش مثل «شب غريبان» ،كار را در ميآورد.
فيلمهاي متفاوت منســوب بــه جريان مــوج نو هم هســتند كه
جنجاليترينشان «گوزن ها»ست كه نسخه سانسورياش ،با 2ميليون
و 600هزار تومان ،پرفروشترين فيلم ســال در اكران تهران ميشود.
بازگشت فرخ غفاري با «زنبورك» توجه زيادي را جلب نميكند« .مهر
گياه» و «كندو» از فريدون گله« ،غريبه و مه» بهرام بيضايي و «طبيعت
بيجان» سهراب شهيدثالث ،از ديگر نمايندگان سينماي متفاوت در اين
سال هستند .از عرفان عجيب مهرگياه تا عصيان غريب كندو راه زيادي
است كه با سر پرشــور فريدون گله طي ميشود .مهر گياه طرفداراني
در مطبوعات دارد ولي كندو تنهاست و در عوض تماشاگران دوستش

تئاتر

شعر
روزنامه رستاخیز  -شماره  28 -268اسفند 1354

«حزب رستاخيز ملت ايران» در اواخر ســال 1353رسميت يافت و
نخستين شماره روزنامه اين حزب به مديريت و سردبيري دكتر مهدي
سمسار در  13ارديبهشت ســال 1354منتشر شد .مهمترين مطلب
شماره اول روزنامه «رستاخيز» مصاحبه مهدي سمسار با محمدرضا
شاه بود كه در 2صفحه به چاپ رسيد .محمدرضا پهلوي به مصاحبه با
خبرنگاران ايراني عالقه نداشت و كمتر پيش ميآمد كه با روزنامههاي
داخلي مصاحبه كند ،اما از آنجا كه حزب رستاخيز به فرموده خودش
بنا شــده بود ،پس مصاحبه با ارگان حزب در شروع كار ،آنهم پس از
قلعوقمع نشريات در سال ،1353نشانهاي دال بر تأييد اين روزنامه بود.
شاه در اين گفتوگو نظراتش را درباره موضوعات مختلف بيان ميكند
و ميكوشد خود را پادشاهي طرفدار دمكراسي نشان دهد .براي نمونه،
درباره مشاركت عموم در سرنوشت مملكت ميگويد« :سياست كلي ما
مشاركت عموم مردم در هر كار است .اگر از نظر مادي نگاه كنيم ،چه
استاد ،چه دانشجو و چه كارگر و كشاورز ،ميتوانند در اوضاع اقتصادي
مملكت از طريق خريد سهام مشاركت كنند .در قسمتهاي سياسي،
مشاركت از سطح دِه شروع ميشــود تا باالترين تشكيالت سياسي و
اجتماعي مملكت .تشكيالت سياسي يعني حزب ،نمايندگي مجلس
ســنا و شــوراي ملي كه البته باالترين حد اســت ،ليكن در اين بين
انجمنهاي ده ،شهر ،شهرستان و استان وجود دارد و از جهت اجتماعي
هم خانههاي انصاف هســت ،شوراهاي داوري هســت و ما به وسايل
گوناگون سعي ميكنيم همه در اوضاع و سرنوشت مملكت خود شريك
شوند» .در بخشي ديگر ،درباره انتخابات چنين اظهارنظر ميكند« :در
مورد امكان سوءاستفاده و اعمال نفوذ در انتخابات آينده ،فكر نميكنم
كه اين موضوع اصوال مطرح باشد ،زيرا پيشنهاد كانديداها به حزب چون
از طريق اكثريت ملت ايران خواهد بود ،بهترين عناصري كه در هر حوزه
انتخابيه وجود دارند ،به حزب معرفي خواهند شد و هنگامي كه بهترين
عناصر انتخاب و معرفي شــوند و بعد حزب آنها را انتخاب و بهعنوان
كانديداي حزب معرفي كند ،ديگر خطري نميتواند وجود داشــته
توگو حرفي
باشد» .طبيعتا مثل مصاحبه با هر ديكتاتوري ،در اين گف 

دارند (فروش يك ميليون و 400هزار تومان در اكران اول تهران) وقتي
ابي سراسر خيابان پهلوي را طي ميكند و از جنوب شهر به باالي شهر
ميرســد و وقتي در انتها صندلياش را به خيابان ميآورد ،خشــم و
عصياني به تصوير كشيده ميشود كه مصداق بارز آتش زير خاكستر
است .در شــاخه هنري موج نو غريبه و مه بيضايي مرزهاي تازهاي از
غرابت را در سينماي ايران ميگشايد و طبيعت بيجان ،آخرين فيلم
شهيدثالث در ايران زيباييشناسي سكون و واقعگرايي سبكپردازانه
ســازندهاش را نمايان ميكند .پيرزن عاقبت سوزنش را نخ ميكند و
پيرمرد سوزنبان حيرتش از شــنيدن خبر بازنشستگي (كه نميداند
معنايش چيست) را با توقفي در يك كافه تاخت ميزند.

خيمهشببازي ژاپني

گروه يوكي در ايران

مهرداد رهسپار �����������������������������������������������������������������������
در سال  ،1354گروه تئاتر عروســكي يوكي به ايران ميآيد و در تاالر
رودكي براي كودكان و نوجوانان برنامه اجرا ميكند .اين گروه در سفر
خود به ايران تصميم ميگيرند تا در كنار اجراي چندين قطعه نمايشي،
شيوه استفاده از عروســك در اين نمايش را هم به مخاطبان كودك و
نوجوان حاضر در ســالن ،آموزش دهند .آنها در اين سفر نمايشهاي
جشنها ،قصه جوان چيني ،زن از آب گرفته ،رقص شير ،عشق اوهيچي،
دختر مرد سبزيفروش و گوركن معبد شوشوجي را اجرا كردند .براي
مخاطبان ايراني اين نمايش ،نمايش عروسكي يوكي چيزي شبيه به

خيمهشــببازي بود و دليل دعوت از آنها به ايران نيز همين شباهت
ميان نمايش عروسكي يوكي ژاپن و خيمهشــببازي ايران بود .هم
خيمهشببازي و هم يوكي هر دو با عروسكهاي نخي اجرا ميشدند،
مضاميني كمدي داشــتند ،به همراهي موسيقي به صحنه ميآمدند
و اجراهاي آنها را مجموعهاي از نمايشهاي كوتاه تشكيل ميداد .اما
تفاوت مهم خيمهشببازي ايران با يوكي ژاپن در اين بود كه اين نمايش
ژاپني ،طي سالها تكامل يافته به ساختار پيچيده در اجرا ،صحنهپردازي
و عروسكسازي رسيده بود .اما خيمهشببازي ايران فاقد اين تكامل
بود و در دهههاي  40و  ،50با يافتن خيمهشببازان قديمي رفتهرفته
احيا شده و نسل جديدي از عالقهمندان تئاتر را بهخود جذب كرده بود.

گمنامي تو از فراموشي
من نيست

اسماعيل نوريعالء ،نيروي خود را در چند جبهه
تقسيم ميكند و در هيچكدام نميتواند پيروز
مطلقباشد
مرتضي كاردر ����������������������������������������������������

اســماعيل نور يعــاء از شــخصيتهاي
چندوجهي ادبيات و هنــر در دهههاي  40و 50
اســت كه كارنامهاي پربرگ و بار دارد ،از شعر
و روزنامهنگاري گرفته تا فيلمســازي و ترجمه
و نظريهپردازي ادبيات و هنرهاي تجســمي و
جامعهشناسي دين.
او نخســتين و مهمترين حامي موج نو و ساير
جريانهاي نوگرايي است كه به تبع موج نو شكل
ميگيرند و زماني كه خيلي از شاعران و جامعه
ادبي به نسل نو شــاعران به ديده انكار و ترديد
مينگرنــد ،از جايگاه و اعتبار خــود در جامعه
روشنفكري به نفع شاعران جوان خرج ميكند.
«جزوه شعر» كه به مديريت و سردبيري نوريعالء
در دهه 40شمسي منتشر ميشود هنوز هم يكي
از بهترين جنگهاي مطبوعاتي شعر نو از آغاز
تا امروز اســت .او در دهه 50كارگاه شعر مجله
فردوسي را ميگرداند و كم نيستند شاعراني كه
او نخستين مشــقهاي شاعريشان را تصحيح
ميكند و بهمرور به شــاعراني حرفهاي تبديل
ميشوند.
اسماعيل نوريعالء در مقام نظريهپرداز شعر نو
«صور و اسباب شعر فارســي» را در سال1348
منتشــر ميكند كه هنوز هم يكــي از بهترين
كتابهاي تحليلي درباره شــعر نو فارســي،
بهويژه شعر موج نو اســت كه قدرناديده مانده.
تقسيمبنديهايي كه او از شاعران موج نو ارائه
ميكند هنــوز هم محل ارجاع اســت .به اينها
اضافه كنيد انبوه نوشــتهها و تحليلهاي ادبي
و گزارشهايي را كه او در ســالهاي دهه 50در
فردوسيمينويسدوهنوزهمازبهتريننمونههاي
روزنامهنگاري ادبي است« .شعر پالستيك» او كه
يكي از جريانهاي ناكام مبتني بر نظريه است،
نيز در فردوسي شكل ميگيرد و تبيين ميشود.
نوريعالء در تاريخنگاري تحوالت و تقسيمبندي
جريانهاي ادبي از بهترينهاي روزگار خود است
و در همدلي با جريانهاي پيشرو و شاعران جوان
نظير ندارد .نكته اينجاســت كه در مقام تحليل
چندان به ژرفا نميرود و كمتر به جهانبيني يا
ارزشهاي زيباييشناســانه يا مثال وجوه زباني
شعر ميپردازد.
او وقتي خود به شعر ميرسد آنقدرها موج نويي
نيست و وقتهايي كه ميخواهد شبيه شاعران
موج نو باشد ،بيشتر پيرو است تا پيشرو .اسماعيل
نوريعالء هيچگاه نميتواند در مقام شــاعري
متمايز و مؤلف جلوه كند .كارنامه او در مقام شاعر
مجموعهاي گوناگون و متناقض از شعر نيمايي و
شعر شاملويي تا شعر احمدرضا احمدي و سهراب
سپهري و ديگران است .تفاوت او با ديگر شاعراني
كه داعيه نظريهپردازي يــا رهبري جريان ادبي
را دارند ،مثل احمد شاملو و يداهلل رؤيايي و رضا
براهني ،همينجاست.
او در ســالهاي مياني دهه 50كه گرايشهاي
مذهبي در شاعران بهچشم ميخورد ،شعرهايي
مثل «ليله القدر» و «غدير» ميسرايد كه الگوي
شاعران جواني ميشود كه در سالهاي انقالب
شاعري را آغاز يا به شعر نو مذهبي گرايش پيدا
ميكنند .تأثير جهانبيني و لحن او را در شــعر
بعضي از شاعران پس از انقالب نيز ميتوان ديد،
هرچند خود او پس از انقالب جالي وطن ميكند و
فراموش ميشود.
اسماعيل نوريعالء شاعر ،روزنامهنگار ،فيلمساز،
نظريهپرداز ،جامعهشناس ،فعال سياسي ،مترجم،
استاد دانشگاه و ...است كه نيروي خود را در چند
جبهه تقسيم ميكند و در هيچكدام آنها نميتواند
پيروز مطلق باشد.
* عنوان نوشته ،محصول بازي كوچكي با سطري
از شعري از اسماعيل نوريعالء است.

درجيباميركبير

واگذاري سازمان كتابهاي جيبي به عبدالرحيم جعفري

و صنعتيزاده شكل گرفت .چند سال پيش از انقالب
ندا زندي ���������������������������������������������������������
اسالمي ،مهاجر شــروع به فروش و واگذاري بعضي
از اموال و امتيازات مؤسســه فرانكلين كرد تا اينكه
در سال ،1354سهام «سازمان كتابهاي جيبي»
سرانجام شركت كتابهاي جيبي به اميركبير رسيد.
در ازاي 5ميليــون تومان بــه عبدالرحيم جعفري
عبدالرحيم جعفري در كتاب خاطرات خود ماجراي
(مؤسس انتشارات «اميركبير») واگذار شد و به اين
اين واگذاري را اينگونه نقل ميكند« :طبق دستور
ترتيب تغييرات زيادي در اين ســازمان انتشاراتي
مؤسسه مركزي نيويورك 2-3 ،سالي قبل از انقالب،
رخ داد .ازجملــه اين تغييرات چــاپ كتابهايي با
مهاجر شروع كرد به فروش و واگذاري بعضي از اموال
قطعهاي مختلــف و اختصاص فروشــگاهي براي
و امتيازات مؤسسه فرانكلين ،ازجمله امتياز كتابها
فروش كتابهاي جيبي بود .اما چطور شد كه سازمان
و سرقفلي فروشگاههاي شركت كتابهاي جيبي و
كتابهاي جيبي بعد از همه موفقيتهايي كه داشت
علی اصغر مهاجر
واگذار شد؟ مؤسسه انتشــارات فرانكلين كه به ثمر نشست و بالوپر امتياز دايرهالمعارف فارسي و كليه موجودي كتابها .در سال،1354
گرفت ،همايون صنعتيزاده (پايهگذار و مديرعامل فرانكلين) سازمان روزي مهاجر مرا دعوت كرد و گفت :من تصميم دارم شركت كتابهاي
كتابهاي جيبي را راه انداخت ،اما پس از مدتي ســكان هدايت اين جيبي را منحل كنم ،سهام چند نفر از ناشــران را هم كه در آن سهيم
سازمان كه احتمال ورشكستگياش ميرفت به مجيد روشنگر سپرده هستند بخرم و يكجا شركت را واگذار كنم ،اگر مايلي پيشنهاد خودت
شد .با رفتن روشنگر ،مديريت ســازمان مجددا به مؤسسه فرانكلين را به مؤسسه بده تا روي آن مطالعه كنيم» .جعفري نيز كه از مديريت
بازگشــت .پس از صنعتيزاده ،علياصغر مهاجر جانشــين او شــد؛ كتابهاي درسي فارغ شده بود و تصميم داشت فعاليت بيشتري در
جواني كه در دهه 30احمد آرام سفارشاش را به عبدالرحيم جعفري حوزه نشر داشته باشد ،فرصت را مغتنم شمرد و تمامي سهام شركت
كرد تا او را نزد صنعتيزاده ببرد و چون زبان خارجي ميدانســت در كتابهاي جيبي را خريد؛ سهامي معادل 5ميليون تومان كه بخشي از
فرانكلين مشغول بهكار شد و كمكم دوستي و اعتماد بيشتري ميان او اين مبلغ را نقد و بقيه را بهصورت اقساط پرداخت كرد.

موسيقی
حسين عصاران ����������������������������������
سال 1354نقطهعطف مهمي براي چگونگي
عرضه و انتشار موسيقي در گونههاي مختلف
آن بود .از اواخر ســال ، 1353قالب انتشار
موســيقي در ايران از جانــب كمپانيهاي
توليدكننده از صفحهگرام به كاســت تغيير
كرد تا از پي آن مناسبات و معيارهاي ساخت،
توليد ،انتشار و فروش موســيقي و ترانه نيز
دستخوش دگرديسي بنيادين شود.
پيش از ايــن و برمبناي ســاختار صفحات
گرام 7اينچ (مصطلح شــده به نام 45دور)
امكان انتشار مستقل ترانهها يا قطعات كوتاه
موســيقايي و در نتيجه هويت يا بيانها به
شــكل مجرد فراهم بود ،اما از پي اين تغيير
قالب ،ضروري مينمود كه هر كار موسيقايي
اجراشده ،در انتظار قرارگيري در كنار قطعات
ديگر (براي رســيدن به حد نصاب مورد نياز
براي تكميل دو روي كاســت) باقي بماند.
نخستين راهكار كمپانيها براي كاهش اين
دوره انتظار ،پشت هم چيدن قطعات مختلف-
از گونههاي متنوع و با كيفيت هنري متفاوت-
بود كه اين خود باعث درهمشدگي و اختالط

تجسمی

«هِ د» به جاي «سوزن»

تغيير قالب انتشار موسيقي از «صفحهگرام» به «كاست»
آثار مختلف شــد (هرچند كه اين نگرش از
سوي كمپانيها ذيل عنوان «برآورد ه كردن
سليقههاي متنوع» توجيه ميشد).
در چنين فضايي مباحثي چون «شــراكت
كمپانيها در تدوين يك كاســت و تكثير و
انتشــار آن»« ،فروش ليبــل»« ،آلبومهاي
رنگارنگ»« ،تدوين كاست از ترانههاي يك
خواننده بدون درنظر گرفتن ســال ساخت
آنهــا»« ،ليبلهــاي مجهــول»« ،تكثير
غيرمجاز» و ...به تغيير بنيادين مناسبات بازار
انتشار موســيقي انجاميد كه هركدام از اين
موارد برحسب سليقه و روش كاري كمپانيها
واجد سويههاي مثبت و منفي ميشد.
اين رويكــرد تازه بــراي كمپانيها مصداق
اتفاق دو ســر بُــرد بود؛ از يكســو كاهش
هزينههاي سرانه از راه افزايش ميزان توليد
و درنتيجه توليد و تكثير آلبومهاي بيشــتر
و متنوعتر و از ســوي ديگر ريسك كمتر در
زمينه سرمايهگذاري توليد و تكثير؛ چراكه
درصورت عدماستقبال احتمالي از آلبومهاي
تكثيرشــده ،امكان ضبط صداي تازه روي
نوارهاي فروشنرفته ممكن بود.

هنرمتعهدخوباست

جامعهشناسي هنر ،نوشته اميرحسين آريانپور منتشر شد

حافظ روحاني ������������������������������������������������������������������������
مجموعه پژوهشهاي اميرحسين آريانپور در سال 1354به وسيله
دانشگاه تهران ،دانشكده هنرهاي زيبا ،انجمن كتاب دانشجويان و با
ي از تحقیق ا .ح .آريانپور دربار ه جامعهشناســی
عنوان كامل «اجمال 
هنر» منتشر شد .بنا به مقدمه ناشر كه در چاپ بعد از انقالب كتاب (نشر
گستره )1380 ،هم چاپ شده ،آريانپور از سال 1324و در 21سالگي
كار روي اين پژوهش را آغاز كرده بود .پيش از انتشار كتاب ،بخشهايي
از آن در مجله سخن در ســالهاي 1340و  ،1341بخشي براساس
يك سخنراني در شماره  4مجله پيام نوين درسال  1344و بخشي در
شماره 962مجله فردوسي در تاريخ 1349چاپ شده بود.
تحقيق آريانپور همچنــان از 2جنبه اهميــت دارد؛ در ميان كتب
ترجمهشده ،يكي از نخستين پژوهشهاست و دوم ،از آنرو كه آريانپور
بخشي از تاريخ ادبيات ايران را براساس پژوهشهايش بازخواني كرده
است كه شايد هنوز هم قابل تأمل باشــد .اما فارغ از اين كتاب ،رسوخ
انديشههاي چپگرايانه از اواخر دهه 1340در مطالعات نوپاي فرهنگي
آن زمان مشخص است .سال 1348چاپ نخست كتاب «ضرورت هنر

آگهی

بــه بيــان ديگر بــا ايــن تغييــر ،از نقش
پديدآورنــدگان اثر بــه نفــع خوانندهها و
كمپانيها كاسته شــد كه نخستين نتيجه
پيــش معيارهاي
آن سستشــدن بيش از
ِ
هنري و افزايش بيضابطــه توليد ترانه بود.
اما ســويههاي مثبت اين تغيير رويكرد هم
خيلي زود و با شكلگيري چندمؤسسه تازه
از راه رسيد.

به انتخاب
عبدالرضا نعمتاللهی

در تكامل اجتماعي» با ترجمه فيروز شيروانلو منتشر شد .گويا او كتاب
را در طول يك سال زندانش ترجمه كرده بود .شيروانلو اما جدا از اين
ي
كتاب2 ،كتاب ديگر هم منتشر كرد؛ «گستره و محدوده جامعهشناس 
هنر و ادبیات» در قالب مجموعه مقاالتي كه در سال 1355توسط نشر
توس چاپ شد و «خاستگاه اجتماعی هنرها» در قالب مجموعه مقاالت
با ويرايش م .آزاد كه توسط فرهنگسراي تازهتأسيس نياوران در تاريخ
 )1357( 2537به چاپ رسيد .هنر متعهد رؤياي هنرمندان است.

