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 الزام اماكن عمومي به داشتن 
»اتاق مادر و كودك«

نگاه
حميدرضا آصفي؛ سخنگوي پيشين وزارت امور خارجه

حادثه ناگوار و تلخ ترور ناجوانمردانه اســتاد محسن 
فخري زاده به دســت عوامل صهيونيسم و ايادي آنان 
اتفاقي نيست كه بشود به ســادگي از آن گذشت. بايد 
اين ترور ناجوانمردانــه را در امتداد ترورهاي اواخر دهه80 كه منجر به شــهادت 
مسعود عليمحمدي، مجيد شهرياري، داريوش رضايي نژاد و مصطفي احمدي روشن 
شد، بررســي، تحليل و چاره جويي كرد. از شواهد و قرائن چنين برمي آيد كه رژيم 
صهيونيستي در پشت اين حادثه و به كارگيري عوامل مزدور خود بوده است. نتانياهو 

در نمايش هاي مكرر هسته اي خود كرارا از اين شهيد بزرگوار نام برده بود.
موضوعي كــه بايد به دقت مورد توجــه قرار گيرد چگونگي دسترســي به عوامل 
مؤثر و دانشمندان هســته اي ماست. رسانه هاي صهيونيســتي اعالم كرده بودند 
توسط سازمان ملل به نام دانشــمندان هسته اي ازجمله شهيد محسن فخري زاده 
رسيده اند. اين ظن قوي مي رود كه جاسوســان با پوشش بازرسين سازمان ملل يا 
آژانس بين المللي انرژي اتمي چنين اطالعات گرانبهايي را از كشــور دريافته و به 
رژيم صهيونيستي و دولت آمريكا منتقل كرده اند. شــرط عقل ايجاب مي كند در 

آينده در اين خصوص بيش از گذشته دقت و امعان نظر شود.
نكته دوم كه رژيم صهيونيســتي و آمريكا را نگران مي كند توان دفاعي جمهوري 
اسالمي ايران است و از اين روست كه كشــورهاي اروپايي و رژيم صهيونيستي در 
همراهي با آمريكا موضوعاتي فراتر از برجام را مورد توجه قرار داده و از نفوذ جمهوري 
اســالمي ايران در منطقه و توان موشكي جمهوري اســالمي ايران اظهار نگراني 
مي كنند. توان دفاعي جمهوري اســالمي ايران مهم ترين سد و عامل بازدارنده در 
مقابل تجاوزهای دشمن است. از اين روست كه مسئوالن بلندپايه كشور در مواضعي 
قاطعانه امكان گفت وگو درخصوص توان دفاعي و موشكي جمهوري اسالمي ايران را 
غيرممكن دانسته اند. حادثه اخير نشان داد بيش از گذشته بايد بر اين مواضع اصرار 

ورزيد و به صراحت بر حقوق جمهوري اسالمي ايران در استفاده از آن تأكيد كرد.
براســاس آنچه در جرايد و مطبوعات مختلف منتشر شده ســفر پمپئو به منطقه 
جهت ايجاد يك وحدت ميان كشــورهاي مرتجع و رژيم صهيونيستي بود. اگرچه 
درخصوص ارتباط ســفر با ترور روز جمعه بايد اطالعات دقيق تر منتشر شود. اما 
روشن است كه رژيم صهيونيســتي در اين ترور دولتي حمايت آمريكا را به همراه 

خود داشته است.
اوج تروريسم دولتي از سوي حاميان به اصطالح قربانيان ترور و تروريسم، در ترور 
ناجوانمردانه سردار حاج قاسم ســليماني صورت گرفت كه آمريكا با گستاخي آن 
ترور را به عهده گرفت و كشــورهاي غربي و هم پيمانان آمريكا دم فروبســتند و يا 
به حمايت تلويحي از آن برخاســتند. روش آمريكا موجد و موجبي براي تشــويق 
مليجك خود در منطقه )رژيم صهيونيستي( است. آنچه جمعه اتفاق افتاد مصداق 
عيني تروريسم دولتي است كه رژيم صهيونيستي اسرائيل با گستاخي تمام و با اتكا 
به حمايت آمريكا انجام داده است، اگرچه براي ارزيابي بسيار دقيق و ميداني بايد 
منتظر داده هاي نهادهاي ذيربط امنيتي بود، اما با توجه به شواهد و قرائن، اظهارات 
نخســت وزير رژيم صهيونيستي، رسانه هاي رژيم غاصب اســرائيل و منابع غربي، 
انگشت نشانه به سوي اين رژيم مي رود. مسئوليت اين اقدام تروريستي، مستقيم و 

غيرمستقيم با رژيم صهيونيستي و آمريكاست.
كالم آخــر اينكــه دشــمن مولفه هــاي قــدرت جمهــوري اســالمي را هدف 
قرار داده اســت. براين اســاس هيچ تنازل و گذشــتي مقابل ايــن مولفه ها جايز 
نيســت. جمهوري اســالمي با مراقبت هاي ويــژه و بيش از گذشــته و افزايش 
ســطح هوشــياري در هرگونه تعامل و مذاكره بــا طرف هاي غربي مي بايســت 
ابتــدا در مطالبه گــري خــود درخصــوص خون هــاي به ناحــق ريخته شــده 
 دانشمندان هسته اي، ســردار ســليماني و نيز دكتر محســن فخري زاده تأكيد 

و اصرار ورزد.

اين مصداق تروريسم دولتي 
است

صفحه3

 406 هموطن ديگر را 
ديروز  از دست داديم

 در رثاي
پرويز پورحسيني

ترور  دانشمند دفاعي
پاييز
سفيد پوشيد 
برف بخش هايي از كردستان، آذربايجان شرقي و  غربي  را 
 سفيد پوش كرد؛ پيش بيني مي شود امروز  بارش ها به تهران
و تعدادي ديگر از استان ها  برسد

جزئيات شهادت محسن فخري زاده، رئيس سازمان پژوهش و نوآوري وزارت دفاع

  محمدجواد ظريف: اين عمل بزدالنه- با  نشانه های جدی نقش اسرائيلی ها-
نشان دهنده جنگ افروزی جنايتكاران است

  سرلشكر باقری: راهی را كه شهيد فخری زاده ها آغاز كرده اند
 هرگز متوقف نخواهد شد

اولين جمعه آذر در اغلب استان هاي كشور با هواي باراني 
و برفي همراه بود. هواشناسي پيش بيني مي كند امروز 
)شنبه( هم اغلب اســتان ها تحت تأثير سامانه بارشي 
فعال، شــاهد بارش برف و باران هســتند، اما در برخي 
استان ها ازجمله خوزســتان، چهارمحال و بختياري و 

كهگيلويه وبويراحمد هشدار قرمز صادر شده است.

بسته شدن جاده ها و قطع برق در شمال غرب
روز گذشته )جمعه( اســتان هاي لرستان، كردستان، 
زنجان، قزوين، البــرز، گيالن، مازندران، گلســتان، 
كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، جنوب 
آذربايجان شــرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، شمال 
تهران، خراســان شمالي و سمنان شــاهد بارش برف 
و باران بودند و در خوزســتان، بوشــهر، فارس، ايالم، 
غرب يزد، كرمان و اصفهان رگبار باران گاهي همراه با 
رعد و برق و در همدان، خراســان رضوي، مركزي، قم 
و تهران بارش هاي پراكنده صورت گرفت. همانطور كه 
پيش بيني ها نشــان مي داد 3استان آذربايجا ن غربي و 
شــرقي و اردبيل با بارش برف دچار مشكالتي شدند. 
در آذربايجان شرقي كالنشهر تبريز با بارش نخستين 
برف پاييزي شور و نشاط خاصي پيدا كرد، اما اين برف 
در مناطق ديگر دردسرهايي هم به همراه داشت و راه 

ارتباطي ۱30روستا در بستان آباد را مسدود كرد.
اســد چوپانــي، رئيــس اداره راهداري بســتان آباد 
از بازگشــايي اين راه ها در روز جمعــه خبر مي دهد 
و مي گويــد: »ارتفــاع بــرف در اين شهرســتان به 
40سانتي متر و در بلندي هاي كوهســتان به بيش از 

يك متر هم رسيد. «
در آذربايجان غربــي هرچنــد ارتفــاع بــرف به اين 
اندازه نرسيد، اما شــاهد مشــكالتي چون گرفتاري 
۱04خودرو در برف، قطعي چند ساعته برق در مهاباد و 

گرفتاري ۷نفر در كوالك مناطق كوهستاني سردشت 
بوديم كه همه اين مشــكالت ختم به خير شــد. برف 
22ســانتي متري در مهاباد اهالي را بر آن داشــت در 
پويشــي با عنوان »چالش درخت تكاني« از شكستن 

درختان جلوگيري كنند.
در اردبيل هم بيــش از همه خلخالي هــا گرفتار برف 
شدند. برف 28سانتي متري در اين شهرستان راه هاي 
بسياري را مسدود كرد كه بخش زيادي از آنها تا پايان 
شب بازگشايي شدند. در مناطق شــهري اردبيل هم 
خسارت برق به خطوط انتقال برق، قطعي چند ساعته 

برق را در برخي مناطق شهري به همراه داشت.

امدادرساني در استان هاي غربي
استان هاي غربي هم در روزهاي گذشته شاهد بارش 
شديد برف بودند به طوري كه در كردستان مشكالتي 
چون بسته شــدن راه ها و گرفتاري خودروها در برف 
پيش آمد. به گفته محمدراشد مدرس گرجي، مديركل 
راهداري و حمل ونقل جاده اي كردستان، برف و كوالك 
راه ارتباطي ۱۶0 روســتا در 3شهرستان اين استان را 

مسدود كرده است.  
پيام جاللي، مديرعامل جمعيت هالل احمر كردستان 

هم از نجات ۱۶8خودروي گرفتار در برف در محورهاي 
مواصالتي كردســتان خبر مي دهد. ارتفــاع برف در 
برخي شهرهاي اســتان ازجمله سقز به 43سانتي متر 
رسيده است. در قزوين نيز بارش سنگين برف موجب 
بروز مشكالتي شــد، اما نيروهاي امدادي توانستند به 

45مسافر در راه مانده كمك كنند.

تندباد 80كيلومتري در مازندران 
هرچند همداني ها روز پنجشنبه شاهد تندباد لحظه اي 
بودند، اما در مازندان اين توفان قدرت بيشتري داشت 
و با سرعت 80كيلومتر بر ساعت صبح جمعه طي چند 
ساعت همه مناطق جلگه اي و حتي كوهستاني استان 
را درنورديد. ســرعت باد در ايزدشهر نور، آمل، رامسر، 
نوشهر و قائمشهر شديد بود و موجب خسارت هايي به 

خطوط برق رساني و ارتباطي شد.
بارش  بــرف ســنگين در ارتفاعــات گيــالن هم به 
50ســانتي متر رسيد و موجب انســداد موقتي برخي 
جاده ها و سيالبي شدن مسيل ها شد.  فريبرز مرادي، 
مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي گيالن از بسته 
شــدن محور پونل- خلخال به دليل بارش شديد برف 
و كوالك خبر مي دهد و تأكيــد مي كند كه اين محور 

به دليل ايمني تا اطالع ثانوي بسته است.
 كارشناس ســازمان هواشناسي كشــور با بيان اينكه 
اين بارش ها در سراســر كشور تا دوشــنبه ادامه دارد 
به همشــهري مي گويد: »امروز )شــنبه( بارش برف 
و باران در كردســتان، كرمانشــاه، همدان، مركزي، 
لرستان، زنجان، قزوين، گيالن، كهگيلويه و بويراحمد، 
چهارمحال و بختياري، البرز، تهران، سمنان و جنوب 
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل پيش بيني 
شده اســت. در خوزســتان، ايالم، بوشــهر، اصفهان، 

قم، شمال فارس، غرب يزد وقوع 
رگبار باران همراه با رعد و برق و 

در مازندران، جنوب خراسان رضوي و شمال خراسان 
جنوبي بارش پراكنده پيش بيني مي شود.«

امروز  بــارش برف و بــاران در تهران، 
كردستان، كرمانشاه، همدان، مركزي، 
لرســتان، زنجــان، قزويــن، گيالن، 
كهگيلويه و بويراحمــد، چهارمحال 
و بختياري، البرز،  ســمنان و جنوب 
آذربايجان شــرقي، آذربايجان غربي و 

اردبيل پيش بيني شده است

ادامه در 
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هموطن ديگر  را   ديروز    از  دست داديم

 يك هنرمند  نامدار ديگر بر اثر كرونا  
در ۷۹ سالگی درگذشت

يادداشت
حسين ايماني جاجرمي ؛ جامعه شناس

از ابتداي هفته گذشته طرح منع آمد و شد شبانه از ساعت 2۱ 
براي تمامي اقشار جامعه_ به جز مواردي كه برايشان استثنا 
قائل شدند_ اجرا و خوشبختانه با استقبال خوب شهروندان 
مواجه شد. تا پيش از اين به رغم برخي محدوديت ها و الزام 
مردم به استفاده از ماســك در مكان هاي عمومي و رعايت فاصله گذاري اجتماعي و... آمار 
افرادي كه در اثر ابتال به اين ويروس جان خود را از دست مي دادند، سير صعودي داشت. نتيجه 
محدوديت هاي كنوني در هفته هاي آتي خود را نشان مي دهد اما آنچه از هفته گذشته مي توان 
دريافت اين است كه ممنوعيت هاي نسبتا گسترده با همكاري نسبتا خوب مردم اجرا شده و 
مي توانيم بگوييم اين برنامه ستاد ملي مقابله با كرونا به موفقيت نسبي رسيده است. اكنون يك 
پرسش مهم اين است كه چرا پيش از اين دولت اين سياست را اجرا نكرده بود؟ به نظر مي رسد 
دليل امتناع دولت از ايجاد منع آمد وشد شبانه هم بيشتر دليل اقتصادي داشته است تا موانع 
زيرساختي؛ تصور بر اين بود كه درصورت تعطيلي با كاهش درآمد كسبه شاهد مشكالت 
اجتماعي و ازجمله به اصطالح اعتراضات اجتماعي و پيامدهاي غيرمنتظره خواهيم بود. اما 
در نهايت زماني كه ستاد كرونا به اين نتيجه رسيد كه بخشي از شيوع اين بيماري به دليل 
دورهمي هاي خانوادگي است كه شب ها و بعد از ساعات كار اداري انجام مي شود، تصميم به 
اجراي برنامه قرنطينه شبانه گرفت. خروجي هفته گذشته موفقيت آميز بوده است البته در 
موفقيت اين طرح همكاري اصناف و كسبه با دولت نقش بسبار مهمي داشت و مشخص شد 
چنانچه دولت به سمت كار جمعي و كمك خواستن از شهروندان پيش برود، ميزان موفقيت 
طرح ها بيشتر خواهد بود. كشورهايي در تصميم گيري هاي جمعي موفق تر هستند كه جامعه 
مدني سازمان يافته دارند چرا كه پشتيباني افكار عمومي از طرح ها و اقدامات دولت مي تواند 
باعث موفقيت هر چه بيشتر طرح ها و اقدامات شود. در ماه هاي گذشته پرسش بسياري از 
مردم و فعاالن اجتماعي و منتقدان اين بود كــه چرا دولت به رغم افزايش تعداد مبتاليان و 
جان باختگان سياست روشني را براي كاهش موارد ابتال در پيش نمي گيرد؟ برخي مي گفتند 
اين سياست ها در ايران به دليل مسايل اقتصادي اجرا نمي شود اما درنهايت تجربه يك هفته 
گذشته نشان داد، اگرچه دولت تصميم تعطيلي شبانه را ديرهنگام اجرا كرد اما جامعه به رغم 
مشكالت اقتصادي كه با آنها دست به گريبان است در جايي كه بحث سالمت عمومي در ميان 
است خود را با سياست هاي باالدستي هماهنگ مي كند. پيام مهم هفته گذشته براي نظام 
مديريتي و برنامه ريزي كشور اين است كه هر مسئله اي كه براي راه حل هاي دقيق و كارشناسي 
شده وجود داشته باشد در جامعه به درستي اجرا مي شود و _جز معدودي افراد _ كسي با آن 
مخالفت نمي كند. اما  درنهايت اين دولت است كه بايد در جهت منافع عمومي حركت كند و 

مخالفت معدود افراد نبايد در تصميم گيري هاي كالن خللي ايجاد كند.
اما اكنون و در هفته پيش رو چه بايد كرد؟ اين روزها اما با وجود قرنطينه شبانه بايد دولت 
به دنبال شناسايي مناطق بحراني باشد و مشخص شود در كدام مناطق بيشترين بيماران 
وجود دارند. در اين روزها نقش مقامات محلي مثل شهرداران براي آگاهي شهروندان بسيار 
مهم است چرا كه اين افراد نماينده مردم در سطح شهر هستند و تنها با ارائه گزارش عملكرد 
مثل گذشته نمي توان مردم را اقناع كرد و بايد به طور پيوسته از ابزارهاي ارتباطي جديد و 
به صورت روزانه به مردم گزارش داد و آرامش را به جامعه برگرداند. مقامات محلي بايد اين 
روزها كه جامعه تصور مي كند كسي به فكر آنها نيست به مردم اطمينان خاطر دهند كه بر 
اوضاع مسلط هستند و براي سالمتي مردم هر اقدامي الزم باشد انجام مي دهند. در سال هاي 
اخير به داليل متعدد متأسفانه اعتماد مردم به دولت كاهش يافته و سرمايه اجتماعي دولت 
ضعيف شده است. در شرايط كنوني اگر دولت بتواند عملكرد قابل دفاع و مناسبي در زمينه 
كاهش كرونا داشته باشد مي توان براي ترميم ارتباط دولت و ملت گام هاي تازه اي برداشت.  
دولت بايد به مردم نشان دهد كه مشكالت آنها و نگراني هاي شان را مي شناسد و توامان براي 
آنها برنامه دارد. جامعه هنوز با مشكالت اقتصادي و آثار منفي تحريم ها عالوه بر شيوع كرونا 
دست به گريبان است و دولت بايد بتواند اين مشكالت را همزمان مديريت كند و در عين حال 
كه عملكرد نسبتا خوبي در موضوع بهداشت و درمان داشته بايد به مسايل اقتصادي با تأكيد 
بر توجه به گروه هاي آسيب پذير نيز توجه ويژه اي داشته باشد به گونه اي كه هم سالمت مردم 

تامين شود و هم اينكه از سنگيني فشارهاي اقتصادي بر دوش جامعه بكاهد.

همراهي مردم با دولت
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محسن فخري زاده كه از او به عنوان يكي از دانشمندان برنامه دفاعي صنعتي 
ايران ياد مي شود از سال ها قبل در ليست ترور موســاد قرار داشته تا جايي 
كه اوايل سال 1397، منابع رژيم صهيونيســتي اعالم كرده بودند كه سازمان 
جاسوسي اين رژيم )موساد( تالش كرده يك دانشمند هسته اي ايران را ترور 

كند اما عمليات او موفق نبوده است.
محسن فخري زاده تنها دانشــمند حوزه دفاعي ايراني اســت كه »بنيامين 
نتانياهو« نخست وزير رژيم صهيونيستي نام او را مستقيما در شوي تبليغاتي 
2سال پيش خود به زبان آورده و مدعي شده بود روي برنامه تسليحاتي اتمي 

كار مي كرده است.
نتانياهو آن زمان هنگامي كه در حال ارائه گزارشي درباره ايران بود وقتي به نام 

محسن فخري زاده رسيد گفت، اين نام را به ياد داشته باشيد.
در تاريخ 24 مارس 2۰۰7 ميالدي در قطعنامه 1747نام او در ليست تحريم قرار 
گرفت و 27مهر امسال در جريان پايان دوره تحريم تسليحاتي ايران نام او هم 

به همراه 21نفر ديگر از ليست تحريم هاي سازمان ملل خارج شده بود.
از سوي ديگر فارن پاليسي نام فخري زاده را در ليست ۵۰۰ نفره قدرتمندترين 

افراد جهان قرار داده بود.
خبرگزاري فارس نوشته است نام فخري زاده از طريق ليست سازمان ملل در 

اختيار موساد قرار گرفته بود. وي در اين ليست تحت عنوان »دانشمند ارشد 
وزارت دفاع و پشــتيباني نيروهاي مســلح و رئيس مركز تحقيقاتي فيزيك 

)PHRC(« معرفي شده بود.
وال اســتريت ژورنال پيش تر با اشاره 

به ناكامي چند باره بازرسان آژانس 
براي گفت وگو با فخري زاده از قول 
اولي هاينونن يكي از بازرســان 
سابق آژانس نوشــته بود كه در 

سال 2۰۰۸ در ســفري به تهران 
او چندبــار خواســتار ديدار با 

محسن فخري زاده شد ولي هربار 
با بي اعتنايي مقامات ايراني روبه رو 

شد.
وزير دفاع ديروز گفت، شهيد فخري زاده 

داراي وجهه علمي بــاال بوده و كارهاي 
بزرگ و پرثمري انجام داده اســت. 

يكي از اين موارد اخير توليد كيت 
تشخيص كرونا بود كه زير نظر 

ايشان انجام گرفت.

ث
مك

در حاشيه سياست

  واكنش سخنگوي دولت به شالق خوردن يك كارگر
علي ربيعي، سخنگوي 
دولــت بــا اشــاره به 
انتشــار خبري درباره 
شــاق خوردن يــك 
كارگر گفت: من دليل 
شــاق خوردن ايــن 
كارگــر را نمي دانم اما 

شاق بر تن هر انســان و كارگري نگرانم كرده و آزارم مي دهد. 
ربيعي در حساب كاربري خود در توييتر نوشته است: در بدخوابي 
نيمه شب در انديشه فرجاِم برجام و جامعه، به عادت بد هميشگي 
سري به فضاي مجازي زدم. با تعجب، خبري تأسف انگيز در مورد 
 شــاق خوردن يك  كارگر ديدم. نمي دانم اتهام او چيســت، اما 
من تاكنون در طول عمرم از هيچ كارگر و زحمتكشــي شكايتي 
نكرده ام. در طول دوران وزارتم، صرفا براي يك شــكايت دستور 
پيگيري دادم؛ آن هم در مــورد آخرين رئيس ســازمان تامين 
اجتماعي در دولت دهم بود. به ياد دارم آقاي عباس عبدي اوايل 
فروردين98، به نقل از وكيل خوشنام كشور آقاي صالح نيكبخت 
كه وكيل اين كارگر بود از من خواســت براي رفع شبهه، نامه اي 
تنظيم كنم. من با ايشــان صحبت كردم كه هر متن مؤثري كه 
الزم مي داند تنظيم كند تا امضا كنم. اتفاقا در خط چهارم قبل از 
»شــكايت ندارم« خودم واژه »نداشته« را هم اضافه كردم. چون 
اساسا نه تنها اعتقادي به  شكايت ندارم بلكه به گواه همگان، وزارت 

كار و دفتر من هميشه محلي براي تظلم خواهي كارگران بوده.
برخي رسانه ها مدعي شده بودند كه داوود رفيعي كارگر يكي از 
شركت هاي خودروسازي به خاطر توهين به وزير راه -در دوران 
وزارت علي ربيعي- شاق خورده است. همزمان متن نامه ربيعي 

مبني بر اينكه هيچ شكايتي از اين كارگر ندارد منتشر شده بود.

  نسبت انتخابات ايران و آمريكا
محمــد عطريانفــر، 
عضو حزب كارگزاران 
سازندگي در گفت وگو 
با خبرآنايــن درباره 
نتخابات  تأثير نتيجه ا
آمريــكا بــر انتخابات 
آينــده ايــران گفت: 

انتخابات ايران در مقام رقابت هاي انتخاباتي هيچ نسبتي با نتيجه 
انتخاباتي آمريكا ندارد و اگر تصــور كنيم كه آيا حقيقتا پيروزي 
بايدن مي تواند تأثيري در روان جامعه مخاطــب ايراني بگذارد 
تنها روي يك نكته مي توانيم تأكيد كنيم؛ اينكه بايدن و كابينه 
انتخاباتي او در طول مدت يكي دو هفته اخير نوعا در يك راستاي 
مشــخص و هماهنگ اظهارنظر كرده اند، بر اين داللت دارد كه 
قصدمان بازگشــت به همه معاهدات ازجمله توافق برجام است 
كه در دوره ترامپ در جهان شكسته شــده بود. اگر آمريكايي ها 
روي اين موضع وفادار بمانند و در رابطه با ايران هم به تعهدشان 
)برجام( برگردنــد، در فضاي رواني جامعه تأثير خواهد داشــت 
و حتي تا حدودي روي اقتصاد ملي هــم اثرگذار خواهد بود، اما 
اينكه فرض بگيريم پيروزي بايدن لزوما شكست اصولگرايان در 
انتخابات۱۴00 را در پي خواهد داشــت، بايد بگويم خير! رقابت 
بين اصاح طلبان و اصولگرايان تابع پروسه ها، رقابت ها و تعلقات 

خاطر مردم نسبت به آنهاست. 
او گفته اســت: پيامد پيروزي در انتخابات مجلس به اختافات 
اصولگرايان در اليه مياني و پاييني آنها دامن زده و شايد تأثيرش 
را در رقابت رياســت جمهوري بگــذارد اما من تصــور مي كنم 
اصولگرايان در مقطع حضــور قطعي در انتخابات روي يك نامزد 
انتخاباتي توافق كنند و اختافاتشان را )چه اختافات ظاهري و 
چه اختافات ذاتي( در جريان انتخابات رياست جمهوري كاهش 
دهند، چون مطمئن هستند اگر با 2 يا 3نامزد در انتخابات ظاهر 

شوند، شكست شان قطعي است.

  دستگيری پدر يكی از متهمان پرونده طبری
كيومرث نيــازآذری 
حفاظــت  توســط 
اطاعــات قوه قضاييه 
دستگير شــد. فرزند 
كيومرث نيــاز آذری، 
مصطفی نيــازآذری، 
متهــم رديــف پنجم 

پرونده اكبری طبری اســت كه پــس از دســتگيری طبری از 
كشور خارج شد. او به مشــاركت در تشكيل شبكه در امر ارتشاء 
و پرداخت رشوه به اكبر طبری به ميزان ۵ قطعه زمين در بابلسر 

متهم است. 
به گزارش فارس،  مصطفــی نيازآذری از عناصر اصلی ارتشــاء 
در شبكه اكبر طبری است كه با تشــكيل ۱0 شركت صوری در 
داخل و خارج از كشور با نفوذ در بستر قضايی و بانكی كشور و با 
فاكتورسازی و ثبت سفارش های صوری اقدام به خروج ارز از كشور 
كرده و از اين طريق به اموال نامشروع زيادی نيز دست پيدا كرده 
است. رسول قهرمانی، نماينده دادستان در پرونده طبری، پيرامون 
ارتباطات مصطفی نيازآذری و طبری گفته اســت: فرار مصطفی 
نياز آذری در قبال رشوه ای است كه اكبر طبری از او گرفته است 
كه قريب به ۱۵ هزار متر زمين و 3 طبقه ويای لوكس به ارزش 

۴20ميليارد ريال در بابلسر است.

  كسانی بيرون نشسته و به مجلس طرح می دهند
غامرضــا تاجگردون 
نماينده ادوار مجلس 
كه در مجلس يازدهم 
اعتبارنامه او رد شد در 
سخنانی درباره اصاح 
نتخابات گفته  قانون ا
اســت:  طــرح اصاح 

قانون انتخابات موجب تضعيف دموكراسی می شود. كسانی بيرون 
نشسته اند و هر دوره از طريق قدرت نمايندگانشان، اين طرح ها 
را ارائه می دهند. به زور نمی شــود كاری را انجام داد. نمايندگان 
نبايد اين طرح  را تأييد كنند.مجلس يازدهم تند رفت؛ بايد كنار 
دولت مي ماند و حمايتش می كرد. به گزارش ايسنا، تاجگردون  در 
واكنش به اظهاراتی كه او را كانديدای رياست جمهوری انتخابات 
آتی می دانند از جمله اظهارات اخير اميرآبادی گفت: ايشــان با 
نگاه خودشان خواستند از من دفاع كنند.خدا را چه ديده ايد. ولی 

برنامه ای ندارم.

فراخوان انتخاباتي 14۰۰

وزارت كشور در سومين پيشنهاد و اقدام خود براي ايجاد 
تغييراتي در انتخابات رياست جمهوري۱۴00 خواستار انتخابات

ارائه ديدگاه ها و پيشنهادهاي خود در اين ارتباط شده 
است. عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور اسفندماه سال گذشته پس 
از برگزاري انتخابات مجلس يازدهم با اشــاره به كاهش قابل ماحظه 
مشاركت مردم در مقايسه با ادوار انتخابات مجلس گفته بود: »ما هم 
ورود بيماري كرونا را داشتيم و هم شرايط سياسي و مسائلي مثل سقوط 
هواپيما، حوادث آبان و دي را داشتيم و در اين شرايط اين ميزان حضور 
و مشاركت مردم كاما قابل قبول است.« فراخوان روز پنجشنبه وزارت 
كشور ظاهرا براي جلوگيري از تكرار چنين اتفاقي يا حداقل كاهش اثر 
بيماري كرونا در مشاركت مردم است. برگزاري الكترونيكي انتخابات و 
افزايش مدت زمان رأي گيري به 2روز، 2پيشنهاد اصلي خود وزارت 
كشور طي روزهاي اخير در همين چارچوب بوده اند. روابط عمومي و 
اطاع رساني وزارت كشور، 6آذرماه در فراخواني از دانشگاهيان، فعاالن 
سياسي، حزبي و رسانه اي دعوت كرد تا ديدگاه ها و پيشنهادهاي خود 
را در ارتباط با تمهيدات حقوقي و اجرايي برگزاري انتخابات ۱۴00 در 
شرايط شــيوع ويروس كرونا ارائه كنند. در ابتداي اين فراخوان اشاره 
شده است كه شيوع بيماري كرونا در جهان، همه ابعاد زندگي بشر اعم 
از سياسي، اقتصادي و اجتماعي را متاثر ساخته و طبيعي است كه آثار 
اين همه گيري عمومي در عرصه سياست و ازجمله موضوع انتخابات و 
كم و كيف مشاركت سياسي، بيش از ساير حوزه ها نمود پيدا كند. در 
اين ميان، بررسي نقاط ضعف و قوت تجربه هاي موجود، نشان مي دهد  
اســتفاده از روش هاي جديد در برگزاري انتخابــات، حتي مي تواند 
تحوالت مثبتي را در مشاركت سياسي و نحوه حضور مردم در انتخابات 

فراهم سازد.
درنهايــت نيز با اشــاره به اينكــه برگــزاري همزمــان ۴انتخابات 
رياست جمهوري، ميان دوره اي خبرگان و مجلس و انتخابات شوراهاي 
شهر و روستا مستلزم پيش بيني سياست ها، برنامه ها و اقدامات مناسب 
براي به حداقل رساندن تبعات و آثار همه گيري كرونا بر اركان چهارگانه 
انتخابات يعني  مشاركت، سامت، رقابت و امنيت است، از دانشگاهيان 
و فعاالن سياسي، حزبي و رسانه اي خواسته شده درباره ظرفيت هاي 
حقوقي، مجموعه قوانين و مقررات انتخاباتي، تحول در شيوه ثبت نام ها 
در شــرايط همه گيري كرونــا، روش هاي تبليغاتــي و البته افزايش 
مشاركت مردم پيشنهاد و راهكار بدهند. جمال عرف، معاون سياسي 
وزير كشور كليد اين پيشنهادها را با طرح افزايش مدت زمان اخذ رأي 
به 2روز زده بود. او گفته بود: »قانون اجازه برگزاري انتخابات در 2 روز را 
نداده، اما ستاد ملي مبارزه با كرونا مي تواند با تصويب اين موضوع دست 
ما را در اين زمينه باز بگذارد.« عرف اجرايي شدن اين پيشنهاد را منوط 
به موافقت شوراي نگهبان و تصويب ستاد ملي مبارزه با كرونا عنوان 
كرده و گفته بود: با توجه به اينكه ما قانون انتخابات رياست جمهوري را 
داريم و عما قانون موجود محدوديت هايي را در اين زمينه براي مجريان 
پيش بيني كرده است، نياز داريم پيشنهادمان درصورت موافقت شوراي 
نگهبان به تصويب ستاد ملي مبارزه با كرونا برسد، چراكه مصوبات اين 

ستاد در حكم مصوبات شوراي عالي امنيت ملي است.

رئيس جمهور پنجشنبه گذشته 
با تأكيد بر اينكه اقتصاد ايران با گزارش

مقاومت 3ســاله در برابر جنگ 
اقتصادي يك قــدرت زورگو نشــان داد كه 
اقتصادي بزرگ و مقاوم است، گفت: دشمن در 
اين جنــگ 3 ســاله اقتصادي بــا همه توان 
روبه روي ملت ايران قرار گرفت اما شكســت 
مفتضحانه خورد و سرنگون شد و چند هفته 

ديگر نيز به زباله دان تاريخ ريخته مي شود.
براســاس گــزارش پايــگاه اطاع رســاني 
رياست جمهوري، حسن روحاني با ابراز اينكه 
خيلي ها در طول تاريــخ آمدند ايران را از بين 

ببرند و نتوانستند گفت: اينها آخري  هستند كه 
مدعي بودند و اينها هم شكست خوردند. اشاره 
روحاني به تحوالت انتخاباتي آمريكا و شكست 
دونالد ترامپ در انتخابات رياســت جمهوري 

اياالت متحده بود.
او كه روز چهارشــنبه در جلسه هيأت دولت 
از سياست كاهش تنش متقابل ايران دربرابر 
بازگشت آمريكا به برجام سخن گفته بود، در 
مراسم افتتاح طرح هاي عمراني پنجشنبه هاي 
دولت از تعامل ســازنده با دنيا ســخن گفت. 
رئيس جمهــور با بيــان اينكه بــراي فروش 
محصوالت و توليــدات خود نبايــد نگاه مان 

فقط به بازار داخلي باشد گفت: بايد بازارهاي 
متنوع جهان با ميلياردها جمعيت را ببينيم و 
اينجاست كه تعامل ســازنده اهميت مي يابد. 
وي تصريــح كرد: تعامل ســازنده يعني چه؟ 
چه كار بايد كند؟ در تعامل سازنده دائم بايد 
التماس كرد؟ اين تعامل ســازنده نيســت و 
التماس، تعامل سازنده نيست. تعامل سازنده 
يعني قدرت ملي و در جايگاهي قرار بگيرد كه 
آنها به ما نيازمند هستند و ما هم عاقه منديم 
كه با آنها تجارت و تعامل داشته باشيم. بخريم 
و بفروشــيم و بحمداهلل ملت ما در يك مسير 
صحيح و درستي قرار گرفته است و كسي هم 

نمي تواند از افكار عمومي ملت فاصله بگيرد.
روحاني با اشاره به تحوالت انتخاباتي در كشور 
هم گفت: خوشــبختانه در جمهوري اسامي 
ايران همه حركت هاي ساختاري ما بر مبناي 
مردم ساالري اســت. مردم رأي مي دهند و به 
صحنه مي آيند و اگر كســي افكاري داشــته 
باشد و كارش قابل قبول نباشد، دوره كوتاهي 
است و كنار مي رود و دوره بعدي و افراد بعدي 
مي آيند. مردم ساالري بسيار مهم است براي 
اينكه افكار را در مسير درســت قرار بدهد و 
افكار درست است كه نسل جوان ، دانشگاهي ، 

كشاورز و صنعتگر را جذب مي كند.
او تأكيد كرد: در اينجا مي خواهم بر اين نكته 
تأكيد كنم كه همه به فكر مردم و آينده كشور ، 
ملت و رفاه ملت باشيم و بداخاقي و بددهني 
را رها كنيم. چه خاصيتي دارد. البته ما اعتنايي 
نمي كنيم و اگر كســي بددهني و بداخاقي 
كند اصا خللي در اراده ما ايجاد نمي كند اما 
ما پيغمبري داريم كه فرمودند »فقط به خاطر 
اين آمدم و مبعوث شدم و نه براي كار ديگر . 
آمدم كه اخاق و مكارم اخاقي را كامل كنم«. 
ما جمهوري اسامي هستيم و افتخار ما مكارم 
اخاقي و ادب اســت و افتخار ما اين است كه 
به همديگــر احترام كنيم. اين بــه معني آن 
نيست كه كســي انتقاد نكند و انتقاد سازنده 
مفيد اســت. حتماً بايد انتقــاد كنند و حتماً 
بايد بگويند اين راهي كه شــما رفتيد اشكال 
داشت و خيلي هم خوب است اما انتقاد غيراز 
بددهني، فحاشــي و بي تربيتي است و ملت 
ما فحاشــي را برنمي تابد و همه ما بايد براي 
خدمت به مردم و افتخار و ســرافرازي ايران 

تاش كنيم.

رئيس جمهور در مراسم افتتاح طرح های عمرانی پنجشنبه های دولت:

بداخالقی ها خللی در اراده دولت ايجاد نمی كند

در سالگرد ترور شهيد مجيد شهرياري 
دانشمند هســته اي كشورمان، يكي امنيتي

ديگر از چهره هاي رده باالي صنعت 
دفاعي هدف ترور دشمنان قرار گرفت. عصر ديروز 
منابع خبري اعام كردند كه محســن فخري زاده 
دانشمند  و مدير ارشد پروژه هاي دفاعي كشور در 

جريان يك درگيري مسلحانه ترور شده است.
به گزارش همشــهري، عمليات تــرور بعد از ظهر 
روز جمعه در شهر آبسرد دماوند رخ داده و تصاوير 
منتشر شــده از محل ترور حاكي است كه ترور در 
اتوبان مصطفي خميني اتفاق افتاده اســت. فارس 
به نقل از شــاهدان عيني گزارش داد ابتدا صداي 
انفجاري به گوش رسيده و پس از آن صداي رگبار 

شنيده شده است.
تصاوير ثانويه نشان مي داد كه صداي انفجار شنيده 
شده در محل ناشي از انهدام يك نيسان آبي بوده 
كه احتماال با هدف ايجاد مانع در مســير حركت 
خودروي فخري زاده انجام شده و در ادامه تيم ترور 

وارد عمل شده است.
براساس روايتي كه در رابطه با اين عمليات منتشر 
شده در هنگام حادثه فخري زاده در حال رانندگي 
بوده و دو محافــظ نيز او را همراهــي مي كرده اند 
در اين حين يكــي از خودروها با نزديك شــدن 
به خودروي فخري زاده كه غيرزرهي بوده )نيسان 
تيانا( اقدام به تيراندازي كرده و در مقابل محافظان 
فخري زاده با عوامل تروريست درگيري مسلحانه 

داشته اند.
بعد از انتشار اخبار اوليه مبني بر ترور يك دانشمند 
هســته اي، بهروز كمالوندي، ســخنگوي سازمان 
انرژي اتمي به ايســنا گفته بود كليه دانشمندان 
صنعت هســته اي كشور در ســامت كامل به سر 
مي برند و براي هيــچ كدام آنهــا حادثه اي پيش 

نيامده است.
عمليات ترور فخري زاده در ســالگرد ترور شهيد 
شــهرياري دانشــمند هســته اي ايران رخ داد. 
شهيد مجيد شهرياري ۱0سال قبل 8آذر در يك 
سلسله عمليات تروريســتي كه به صورت سريالي 
انجام شد به شــهادت رســيد. در آن ايام عاوه بر 
مجيد شهرياري، مســعود عليمحمدي، مصطفي 

احمدي روشن ، رضا قشقايي و داريوش رضايي نژاد 
به شهادت رسيدند و عمليات ترور فريدون عباسي 

هم با شكست همراه شد.
تا زمــان تنظيم گــزارش اطاعات بيشــتري از 
سرنوشت عوامل تروريست منتشر نشده است اما 
به نظر مي رســد عمليات تروريستي توسط عوامل 

موساد انجام شده است.
در ســاختار موســاد وظيفه عمليات تــرور افراد 
شاخص در كشورهاي ديگر بر عهده شاخه ريمون 
اســت و گفته مي شــود عمليات ترور دانشمندان 
هسته اي ايران در ۱0 ســال قبل نيز توسط عوامل 

اين يگان انجام شده است.
ساعتي بعد از ترور فخري زاده، بنيامين نتانياهو در 
يك موضع گيري غيرمســتقيم درباره ترور تهران 
گفت: در اين هفته كارهايي انجام دادم كه نمي توانم 

در مورد آنها سخن بگويم.
اخبــار ضدونقيــض درباره سرنوشــت محســن 
فخري زاده پس از عمليات تروريستي ادامه داشت 
تا اينكه شــامگاه جمعه وزارت دفاع و پشــتيباني 
نيروهاي مســلح با صــدور بيانيه اي از شــهادت 

فخري زاده خبر داد.
در بيانيه روابط عمومي وزارت دفاع و پشــتيباني 
نيروهاي مسلح آمده است: عناصر تروريست مسلح 
خودروي حامل محسن فخري زاده رئيس سازمان 
پژوهش و نوآوري وزارت دفــاع را مورد حمله قرار 
دادند. در جريان درگيري تيم حفاظت ايشــان با 
تروريســت ها آقاي محســن فخري زاده به شدت 
مجروح شد و به بيمارستان منتقل شد. متأسفانه 
تاش تيم پزشــكي براي احياي ايشان موفق نبود 
و اين مدير خدوم و دانشمند پس از سال ها تاش 
و مجاهدت به درجه رفيع شهادت نائل آمد. وزارت 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اقدام ناجوانمردانه 
ترور يكي از مديــران متعهد و متخصص خود را به 
محضر مبارك مقام معظم رهبري و ملت شهيدپرور 

ايران اسامي تبريك و تسليت عرض مي نمايد.
سردار محمد باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح 
در پيامي از شهيد فخري زاده به عنوان دانشمندي 
ياد كرد كه توانسته بود توان دفاعي كشور  را به تراز 
قابل قبولي از بازدارندگي برســاند. او وعده انتقام 
ســخت براي عامان اين جنايت داد. محمدجواد 
ظريف نيز از ردپاي رژيم صهيونيستي در اين ترور 

خبر داد.

جزئيات ترور شهيد محسن فخري زاده در آبسرد دماوند

ترور  دانشمند دفاعي

تصاويری از اتومبيل شهيد فخری زاده؛ دست راست تصوير نيسان آبی است كه مواد منفجره در آن كار گذاشته شده بود.   عكس: تسنيم

رزمايش شناوري مردمي بسيج دريايي 
 عكس
نيروي دريايي سپاه با حضور افزون بر يك خبر

هزار شــناور ســبك و نيمه سنگين در 
سواحل خليج فارس و تنگه هرمز برگزار 
شد. سردار عليرضا تنگســيری  فرمانده نيروی دريايی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مراسم برگزاری اين رژه 
گفت: نيروی دريايی سپاه از زمان تشكيل بسيج دريايی 
در سال 1397 توانســته با همراهی و همياری بسيجيان 
 عزيز جان بركف و اســتفاده از تــوان وظرفيت  مردم 
واليتمدار تا كنون  ۵3۰ ناوگروه در سواحل جنوب و شمال 
ســازماندهی كند و در مواقع لزوم و ضــرورت ها  هم از 
ظرفيت باالی اين بسيج دريايی مردم پايه  استفاده و بهره 

گيرد./ عكس: ايرنا

رژه شناورهاي مردمي بسيج دريايي

اسماعيل سلطنت پور
خبر نگار

شهيدفخري زاده كيست؟
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يادداشت

مثلثي براي گران نشدن بليت 
 

هدف از نوشتن چند سطرزير، دفاع از 
گفته هاي معاون حمل ونقل و ترافيك 
شــهرداري تهران نيست؛ او كه اواخر 
هفته گذشته به نوعي اعالم كرده بود قيمت بليت مترو در پايتخت 
بايد به 5هزار تومان برسد. آن هم در روزگاري كه از يك سو مردم 
تحت شرايط سخت اقتصادي قرار دارند و از سوي ديگر، با همين 
شرايط پا به پاي تصميمات ســتاد مقابله با كرونا و دولت حركت 
مي كنند تا ترمز شيوع پرسرعت كرونا كشيده شود. با وجود اين، 
بايد بررسي شود چرا سيدمناف هاشمي چنين مسئله اي را عنوان 
كرده و آيا به واقع قصد او، گران شدن بليت مترو و حتي اتوبوس 

در وضعيت دشوار اقتصادي فعلي بوده است؟
براي پاســخ به اين ســؤاالت، ابتدا بايد گفت كه چــرخ ناوگان 
مترو و اتوبوســراني نه تنها در پايتخت كشــور، بلكه در تمامي 
كالنشــهرها لنگ مي زند و اگر روند به همين شكل فعلي بماند، 
هيچ بعيد نيست كه مترو نتواند از پس خدمت رساني ايمن برآيد و 
اتوبوسراني نهايت يك سال ديگر زمينگير شود. بنابراين، مي توان 
گفت كه هدف معاون شهردار به گونه اي هشدار دادن به مسئوالن 
براي درك احوال 2ُمد حمل و نقلي انبوه بر بوده اســت. چرا بايد 

مسئوالن نگاه دقيق تري به مترو و اتوبوسراني داشته باشند؟
 طي هفته هــاي گذشــته اصلي ترين بحــث پيرامون 

حمل ونقل همگاني شــهر تهران، درباره تحقق نيافتن 1
اوراق مشاركت سال 98بوده است. در اين راستا طي روزهاي اخير 
بارها پرسيده شــده كه چرا با وجود فروش 1500ميليارد تومان 
اوراق مشاركت توسعه و نوسازي مترو و اتوبوسراني پايتخت، منابع 
حاصل به دست شهرداري نرسيده است. ماجرا اما قصه اي پرغصه 
و تكراري به شــمار مي رود؛ عدم قبول وثايق شهرداري از سوي 
بانك هاي عامل. در عين حال، سؤالي كه بايد پاسخ داده شود اين 
است كه آيا بانك نمي تواند نيمي از مبلغ 1500ميليارد توماني را 
كه براي بازگشت اصل و سودش، ضمانت دولتي دارد، واريز كند؟ 
اين سؤال بي پاسخ مانده از سوي بانك عامل، باعث شده مديران 
شــهري مدام تذكر دهند كه براي اين منظور فكري كنيد وگرنه 

مردم بيش از پيش تحت فشار قرار مي گيرند.
 دولت نه تنها به تعهدات خود در زمينه تأمين 82/5 درصد 

از هزينه خريد اتوبــوس نو براي نــاوگان اتوبوس هاي 2
فرســوده تهران عمل نكرده، بلكه سهم يك سومي خود از هزينه 

تمام شده كرايه اتوبوس ها را نيز نپرداخته است.
سهم مسافران از مبلغ كرايه هاي مترو و اتوبوس، يك سوم 

هزينه تمام شده است؛ درصورتي كه سال هاست كمتر از 3
10درصد اين هزينه از مســافران دريافت مي شــود و مديريت 
شهري نه تنها كل سهم دولت را مي پردازد، بلكه بيش از 90 درصد 

از سهم مسافران را نيز پرداخت مي كند.
نتيجه: اگر 3نكته مذكور را 3ضلع يك مثلث درنظر بگيريم به اين 
نتيجه مي رسيم كه شهرداري هاي كالنشهرها با وجود هزينه هاي 
خدمات شهري مثل جمع آوري و دفن پسماند، نگهداشت، فضاي 
سبز و اين روزها ضدعفوني هاي گســترده تر از پيش و همچنين 
كاهش درآمدها به دليل شيوع كرونا شرايط بسيار سختی دارند 
و گاهي مي مانند كه چگونه از پس هزينه هاي ســنگين برآيند؛ 
درحالي كه در كشورهاي توسعه يافته دنيا، بخش زيادي از درآمد 
شهرداري ها پايدار بوده و از سوي دولت تامين مي شود. عالوه بر 
اين، شهروندان نيز در پرداخت سهم خود براي اداره شهر، نقش 
قابل توجهي را ايفا مي كنند؛ به طور نمونه در برخي از شــهرهاي 
مطرح دنيا مثل ويــن، بن، نيويورك، اســتكهلم، لندن، مادريد 
و مونيخ، شــهروندان نه تنها درصد زيادي از هزينه تمام شــده 
بهاي خدمات ازجمله بليت مترو و اتوبــوس را مي پردازند، بلكه  
درصورت شــانه خالي كردن از پرداخت سهم خود، جريمه هاي 
سنگيني را نيز بايد عهده دار شوند. شــايد جالب باشد بدانيد كه 
در اغلب نقاط اتريش و آلمان، شهروندان براي استفاده از وسايل 
حمل ونقل همگاني، كارت بليت  را خودشــان شارژ مي كنند، اما 
دســتگاه هايي براي كنترل داشتن شــارژ كافي وجود ندارد. در 
عين حال، اگر بازرسان به صورت رندوم )شانسي( كارت فردي را 
چك كنند و خالي از شارژ باشد، او را حدود 60تا 105يورو جريمه 
مي كنند. در اســپانيا نيز متخلفاني كه از پرداخت بهاي خدمات 
فرار مي كنند، تحــت پيگرد قانوني قرار مي گيرنــد. البته كه در 
شهرهاي توسعه يافته امكانات مناسب تري هم براي حمل ونقل 
عمومي وجود دارد؛ مثل اينكه ايستگاه هاي قطارهاي برون شهري 
به صورت يكپارچه به شــبكه مترو وصل شــده اند و تردد براي 
مسافران به جاي جاي شهر راحت تر انجام مي شود، اما از اين نكته 
هم نبايد غافل شد كه منابع موردنياز براي ايجاد چنين امكاناتي 

نيز فراهم شده است.
به هرترتيب، محاسبات نشــان مي دهد قيمت تمام شده هر سفر 
با مترو در تهران بيش از 10هزار تومان اســت. در اين بين، براي 
آنكه چرخ ناوگان حمل ونقل عمومي به خوبي بچرخد، نياز است 
تا دولت نيز همراهي بيشتري داشته باشد؛ اينگونه ديگر صحبت 

از گران شدن نرخ بليت به شكلي غيرمتعارف به ميان نمی آيد.

 وجود 1۰۰ الزام قانوني 
و 1۶ سازمان در حوزه ايمني و سالمت

رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر 
تهران معتقد است؛ اقدامات شهرداري در حوزه HSE هرچند قابل تقدير 
است اما كافي نيســت و بايد راه ادامه داشته باشد و اقدامات جدي تري 
عملياتي شود. به گزارش همشهري، زهرا صدراعظم نوري در اختتاميه 
نخستين جشنواره نشان تعالي HSE )سالمت، ايمني و محيط زيست( 
گفت: »همه دوستان به موضوع HSE و اهدافي كه دنبال مي كند واقف 
هستند. ما در مديريت شهري، شوراي شهر و شهرداري به دنبال ايجاد 
يك جامعه برخوردار از محيط زيست مطلوب هستيم. جامعه اي كه در 
آن از حوادث احتمالي كه در حوزه كاركنان، پرسنل، پيمانكاران و نهايتا 
شهروندان به وجود خواهد آمد، پيشگيري شــود. « او ادامه داد: »طبق 
بررسي هايي كه انجام گرفته حدود 100 الزام قانوني، دستورالعمل اجرايي 
و آيين نامه وجود دارد و حدود 16 سازمان، نهاد و دستگاه متولي در حوزه 
بهداشت، محيط زيست و ايمني شكل گرفته اند، اما باز هم شاهد آسيب ها 

و مشكالتي هستيم كه شهر و شهروندان را درگير خود مي كند. « 

حامد فوقاني
دبير گروه شهر

يك قدم تا مديريت يكپارچه
كليات طرح جامع مديريت شهري در كميسيون شوراهاي مجلس تصويب شده و به زودي در صحن اصلي ارائه مي شود

 بيش از يك دهــه از طرح موضــوع »مديريت 
يكپارچه شهري« مي گذرد. اين روز ها مشكالت گزارش

گوناگون چنان شهر و كشــور را احاطه كرده كه 
شهرداري ها و ديگر دستگاه ها بيشتر به فكر پيشبرد و نگهداشت 
امور هســتند تا موضوعات مديريتي. با اين حــال، اليحه اي 
درخصوص مديريت شــهرهادر مجلس به جريان افتاده كه در 
روز هاي آينده در صحن علنی مطرح خواهد شد؛ چراكه رئيس 
فراكسيون مديريت شهري مجلس، محسن پيرهادي از تصويب 
كليات طرح جامع مديريت شهري در اين كميسيون شورا خبر 
داده و گفته كه در آن به دنبال ايجــاد يكپارچگي در وظايف و 
اختيارات شهري و محلي هستند و تالش دارند از تعدد مراجع 
تصميم گير در امور محلي كاسته شود و اختيارات مديريت هاي 
شهري را افزايش دهند. بر اين اساس، انتظار مي رود با تصويب 
كليات طرح جامع مديريت شــهري در كميسيون شوراهاي 
مجلس، بــه زودي اين طــرح در صحن مجلس ارائه شــود و 
نمايندگان به بررسي آن بپردازند. حال چنانچه طرح، آراي الزم 
را براي تصويب كسب كند، انتظارات ديرينه شهرها براي تحقق 
مديريت يكپارچه برآورده مي شــود؛ موضوعي كه مي تواند از 
عملكرد جزيره اي نهادهاي گوناگون در شهرها جلوگيري كند و 
شهرداري  كالنشــهرهاي ايران مانند كشورهاي توسعه يافته، 

قدرت اجرايي در شهرها را به دست خواهند گرفت.
البته موضــوع تمركز تصميم گيري و اجرا در شــهر ها قبال 
با عنوان مديريت واحد بيان مي شــد، اما پس از بحث هاي 
فراوان مشخص شد كه اداره همه امور كالنشهر ها به دست 
شــهرداري نيازمند بودجه و امكانات كالن خواهد بود و از 
توان آن خارج است.  باوجود اين، سال 93 اليحه اي و سال96  
طرحي از سوي نمايندگان در  باره همين موضوع تدوين شد 

كه تاكنون به سرانجام نرسيده، ولي اليحه اخير مي تواند اين 
هدف را محقق كند. با اين حســاب، وظايف متعدد اجرايي 
مثل آب و فاضالب، گاز، برق، آمــوزش و پرورش و نيروي 
انتظامي  با هماهنگی كامل مديريت شهری انجام می شود؛ 
مســئله اي كه يك نقطه عطف در مديريت شهرها به شمار 
مي رود. به همين خاطر، نظرات كارشناسان باتجربه شهري 
را براي اهميت مسئله جويا شده ايم كه در ادامه مي خوانيد. 

 اهميت تخصيص بودجه
 در مديريت يكپارچه شهري

نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه 
مديريت واحد شــهري با مديريت يكپارچه 
شهري تفاوت دارد و چيزي كه بايد به سمت 
آن حركت كنيم، مديريت يكپارچه اســت. در كالنشهرها مديريت واحد 
عماًل غيرممكن است و شــهرداري نمي تواند از پس اين همه كار بربيايد؛ 
در مقابل در مديريت يكپارچه شــهري دســتگاه ها موظف  خواهند شد 
برنامه كاري خود را به شــوراها ارائه دهند. يك موضــوع ديگر را هم بايد 
درنظر گرفت؛ اينكه مديريت يكپارچه جنبه مالي هم دارد. االن ارگان هاي 
ديگري مانند آب و فاضالب يا برق كه در شهر مشغول كار هستند از بودجه 
دولتي استفاده مي كنند و تعدادي نيروي انساني و تجهيزات دارند كه با 
آن وظايف خود را انجام مي دهند. در طرح هاي مختلفي كه براي مديريت 
يكپارچه شهري پيشــنهاد شده، شــهرداري هم همينطور است، ولي از 
بودجه غيردولتي اســتفاده مي كند. از طرف ديگر، در مقطعي اين تصور 
ايجاد شده بود كه در مديريت يكپارچه شــهري بخشي از اين بودجه ها 
جابه جا مي شود و از سازماني در اختيار سازمان ديگر قرار مي گيرد. ما در 
سال هاي قبل اين موضوع را بار ها مطرح كرديم، اما براي به نتيجه رسيدن 
آن بايد چارچوب مشخص و قابل اجرا تعيين كرد وگرنه ممكن است بعضي 
از ارگان ها از بودجه ارگان ديگري براي انجام كاري كه به خود آنها ارتباط 

دارد، استفاده كنند.

محمد سرابي
خبرنگار

 

االن آنقدر شهر مشكل دارد كه مديريت واحد 
شــهري در ميان آن فراموش مي شود. زماني 
كه آقاي روحاني براي دوره اول رئيس جمهور 
شده بودند و ما در شوراي شهر و شوراي عالي استان ها بوديم، به ما 2 قول 
دادند؛ يكي درباره اليحه مديريت شــهري و يكي هم اليحه درآمد هاي 
پايدار كه قرار شد اين دو را به مجلس بدهند و حدود 2سال هم جلساتي 
در رياست جمهوري تشكيل مي دادند. من، هم به عنوان رئيس شوراي عالي 
استان ها و هم به عنوان رئيس شوراي شهر تهران در آن جلسه حضور داشتم. 
اعضاي كميســيون امور زيربنايي هم در جلسه بودند و وزير كشور، آقاي 
رحماني فضلي مسئوليت آن را برعهده داشت. درواقع كميسيون مجزايي 
براي اين موضوع تشكيل شــده بود كه فقط به مسائل شورا و شهرداري 

مي پرداخت و طرح هاي مفصلي از طرف شهرداري و وزارت كشور تدوين 
شد و االن هم موجود است. بعدا آقاي قاليباف به عنوان شهردار به جلسات 
آمدند. البته ما كلمه »واحد« را كنار گذاشتيم؛ زيرا بسيار گسترده مي شود 
و عملي نيست. ما مديريت »هماهنگ« را پيشنهاد كرديم. تحقيقات زيادي 
در اين زمينه انجام و تنظيم شــد. اليحه اي در اين زمينه تصويب شد و به 
هيأت دولت رفت اما در هيأت دولت كمي عوض شد خبري نشد. چيزي كه 
به مجلس فرستادند متفاوت بود و در مجالس قبل به جايي نرسيد. اليحه 
درآمد هاي پايدار هم به شكل ديگري به مجلس رفت. قبل از اين، من نزديك 
2سال در دوران آقاي احمدي نژاد به كميسيون زيربنايي دولت مي رفتم و 
درباره مديريت هماهنگ شهري بحث مي كردم. از 24وظيفه اي كه يك بار 
بنا شده بود برعهده شهرداري ها بگذارند، درباره 1۶مورد به تفاهم رسيديم، 
اما آن هم به هيأت دولت فرستاده و بعد متوقف شد. ما مسئله را پيگيري 
مي كرديم؛ زيرا مديريت هماهنگ را يكي از رمز هاي موفقيت شورا هاي شهر 
مي دانستيم. شورا هاي شهر فعال شوراي شهرداري هستند؛ درحالي كه بايد 
همه كار هاي شهر هماهنگ شود تا دوباره كاري صورت نگيرد و پول اضافي 
خرج نشود. در كنار آن هم بايد حتما موضوع درآمد هاي پايدار و قانوني را 
دنبال كرد تا شهرداري هاي كل كشور به تراكم فروشي و ماده 1۰۰نپردازند. 
تصور مي كنم االن مشكالت شهر و كشور آنقدر زياد است كه اين موضوع 
چندان در اولويت قرار نگرفته است. اما اهميت زيادی دارد و مجلس بايد به 

سرعت آن را پيگيری كند.

مهدي چمران
رئيس  دوره پيشين شوراي شهر تهران

احمد مسجدجامعي
 عضو شوراي شهر تهران

مديريت هماهنگ شهري 
طرح جامع مديريت شــهري و  ضروری است

روســتايي در دوره قبلي مجلس 
مطرح شده بود و در دوره جديد نيز 
از طريق كميسيون شورا ها بررسي و به مركز پژوهش ها فرستاده شد 
كه به زودي در صحن بررسي خواهد شد. ما هم از طريق شوراي عالي 
استان ها اين طرح را با 2۰ماده بيشــتر به مجلس برديم تا اگر يكي از 
طرح ها تصويب نشد، بتوانيم طرح دوم را مجددا بررسي كنيم. اكنون 
مي بينيم بوروكراسي در ادارات ما خيلي زياد اســت؛ به عنوان مثال هر بار كه براي گرفتن پروانه 
ساختماني به شــهرداري مي رويم بايد به چندين اداره ديگر هم مراجعه كنيم. انبوه پرونده هاي 
كميســيون ماده 1۰۰از اينجاســت كه همه تخلفات طرح تفصيلي و عالي و كميسيون ماده 5به 
كميسيون ماده 1۰۰ارجاع داده مي شود. در كميسيون هم تصميم بر ابقا يا قلع و قمع گرفته مي شود. 
ما نمي توانيم ماده 1۰۰را بدون اصالح ماده 5قانون معماري و شهرسازي اصالح كنيم. االن 25۰هزار 
بناي ساخته شده حكم قلع بناي قطعي دارند. عمال خيلي از اتفاقاتي كه االن مي افتد به دليل خأل هاي 
قانوني است؛ چون قانوني كه تصويب مي شود بايد ضمانت اجرايي هم داشته باشد؛ درحالي كه االن 
براي تخلفات ماده 1۰۰جرم انگاري نشده است. در طرح جامع مديريت شهري و روستايي ادارات 
ديگر ذيل شهرداري قرار مي گيرند؛ البته قرار نيست شهرداري فقط خدمات ارائه دهد، بلكه منابع 

مالي هم در آن جذب مي شود.

عليرضا احمدي
 رئيس شوراي عالي استان ها

2طرح  به مجلس ارائه شد

 كميســيون ماده5 به تازگي براساس مصوبه اي به 
احداث اتاق هاي مادر و كودك در ســاختمان هاي شهرسازي

عمومي و اماكن پرتردد شهر تهران رأي داده است. 
معاونت شهرســازي و معماري شــهرداري تهران نيز موظف به 
پيگيري اين مصوبه و احداث اتاق ها در اماكن موردنظر و مطابق با 

استانداردها شده است.
اتاق هاي مادر و كودك براي نخستين بار در سال87 در پايانه هاي 
شهر تهران احداث و راه اندازي شد و همچنان نيز مشغول فعاليت 
هستند. مصوبه شــهر دوســتدار كودك كه بيش از 10سال از 
تصويب آن در شوراي شــهر و پيوســتن تهران به كنوانسيون 
جهاني اش مي گذرد، بر راه انــدازي اين اتاق ها در اماكن و مراكز 
پرتردد شهري تأكيد كرده اســت. بعد از 6ســال از راه اندازي 
اتاق هاي مــادر و كودك در پايانه ها، برخي ايســتگاه هاي مترو 
نيز به اين اتاق ها مجهز شدند؛ نخســتين روبان آنها در ايستگاه 
متروي صادقيه قيچي شــد. به مرور طي چند ســال درمجموع 
12ايســتگاه مترو صاحــب اتاق هاي مادر و كودك شــدند كه 
همگي با تفاوت هايي مورد استقبال مادران تهراني قرار گرفتند. 
هم اكنون با تصويب كميسيون ماده5 و ابالغ اين بخشنامه توسط 
معاونت شهرســازي و معماري مي توان اميــدوار بود كه مراكز 
پرتردد و مورد مراجعه شهروندان، با كيفيت بهتر و كسب رضايت 
بيشتر مادران احداث شود و هرچند با تأخير، شهر را بيش از قبل 
به شاخصه هاي شهر دوســتدار كودك و در معنايي وسيع تر،  به 

شهر انسان محور تبديل كند.
مرجان مرتضوي، كارمند بازنشسته شــهرداري تهران و مبدع 
راه انــدازي اتاق هاي مادر و كــودك در پايانه هاي شــهري كه 
ارديبهشت سال گذشته موفق به دريافت استاندارد اين اتاق ها 
از سازمان ملي استاندارد،  به عنوان نخستين اتاق مادر و كودك 
داراي اســتاندارد در دنيا شد، با اشــاره به بررسي هاي خود در 
چند سال گذشته به همشــهري مي گويد: » مراكز معدودي كه 
اين اتاق ها را داير كرده اند، ميزان حضور مادران را در مركزشان 
افزايش داده اند. در آينده مي توان كاركــرد فرهنگي اجتماعي 
نيز براي اين اتاق ها تعريف كرد.«  پيش از آنكه مديريت شهري 
تهران الزام بــه احداث اتاق هــاي مادر و كودك را در دســتور 
مراحل صدور پروانه بگنجاند، سازمان شهرداري ها و دهياري ها 
دســتورالعمل و الزامات ايمني و بهداشــتي اين اتاق ها را براي 
تمامي استان ها ارسال كرد، هرچند اين دســتورالعمل، اجبار 
به دنبال نداشت اما شهرهاي تبريز، اصفهان و رشت تا حدودي 
آن را به اجرا درآوردند. برخي اعضاي شــوراي شــهر تهران نيز 
به دليل اهميت طرح و نيز تحقق شــاخصه هاي شهر دوستدار 
كودك پيگير اجراي آن شدند. محمد ساالري، رئيس كميسيون 
معماري و شهرسازي شوراي شــهر تهران می گويد: »فضاهاي 
شهري بايد به گونه اي باشند كه گروه هاي مختلف جامعه ازجمله 
بانوان و كودكان حضور بي دغدغه اي در آنها داشته باشند. اهميت 
نقش مادر و شرايط و نيازهاي حضور بانوان به همراه كودكانشان 
در فضاهاي شهري و ساختمان هاي عمومي و محل هاي پر تردد 
شهر، ايجاد فضاهايي جهت استفاده مادران و كودكان را به يك 

خواست عمومي تبديل كرده است.«

احداث اتاق مادر و كودك شامل بازسازي هم مي شود
هرچند بخشنامه ابالغ شده در 12آبان99 به مناطق شهرداري، 
ايجاد اين اتاق ها را در اماكن عمومي جديد الزامي كرده اما اماكن 
عمومي كه سال ها پيش فعاليتشان را آغاز كرده اند نيز با توجه به 
موضوع خدمت رسانی بهتر به زنان و حتي كاركرد اقتصادي پنهان 
می توانند و بهتر است اين اتاق ها را برقرار كنند. مهدي صالحي، 
مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران در همين ارتباط 
به همشهري مي گويد: »در اين استاندارد فضايي مشخص شد كه 
به ازاي چند مترمربع تجاري، اتاق مادر و كودك بايد احداث شود. 
به عنوان مثال هر 50واحد تجاري به يك اتاق نياز دارد و به ازاي 
هر 10هكتار وسعت آرامستان نيز يك اتاق الزم است.« به گفته 
صالحي اين قانون عطف به ماسبق نشده و مختص مراكز جديد 
است اما تجربه نشان داده جايي كه كيفيت فضايي برايش مهم 

باشد به دنبال حضور راحت تر افراد و مراجعان است.
 براساس مصوبه كميســيون ماده5 و ابالغ معاونت شهرسازي 
و معماري شــهرداري تهران، هر اتاق مادر و كودك براســاس 
اســتاندارد، 12مترمربع اســت. همچنين اماكن زير هركدام 
براساس شــاخصه هاي تعريف شــده، در زمان دريافت مجوز 

ساخت، ملزم به احداث اتاق مادر و كودك هستند: 
1- آموزشــي 2- اداري و انتظامــي 3- تجــاري- خدماتي 4- 
ورزشــي 5- درماني 6- فرهنگي و هنري 7- پــارك و فضاي 
سبز 8- مذهبي 9- تجهيزات شــهري شامل نمايشگاه دائمي و 
آرامستان ها 10- سرويس هاي بهداشتي عمومي 11- پايانه ها 
و پاركينگ هاي حمل ونقل عمومــي 12- اماكن تاريخي 13- 

تفريحي وگردشگري

الزام اماكن عمومي به داشتن »اتاق مادر و كودك« 
مديركل معماري و ساختمان شهرداري: اماكن عمومي از قبل ساخته شده،  در زمان بازسازي ملزم به احداث اتاق مادر و كودك هستند

   آغاز تبليغات روي ۸۰ هزار تاكسي
سرپرســت ســازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر 
تهران از انجام تبليغات روي تاكســي هاي پايتخت با هدف 
ارتقاي درآمد رانندگان تاكسي طي هفته هاي آينده خبر داد. 
محمد روشني به فارس گفت: »اين اقدام قرار است به زودي 
با هماهنگي پليس راهور و وزارت كشور انجام شود.« او ادامه 
داد: »مجوز انجام تبليغات روي تاكسي هاي پايتخت پيش از 
اين در شوراي عالي ترافيك تصويب شده بود. در شرايط كرونا 
رانندگان تاكسي دچار خسارت هاي زيادي به دليل كاهش 
آمار مسافر شده اند، بر همين اساس به زودي با هدف ارتقاي 
درآمد رانندگان تبليغات روي تاكســي ها در پايتخت انجام 
مي شود.« روشني يادآور شــد: »بخش اعظم درآمد حاصل 
از تبليغات روي تاكسي ها به تاكسيرانان تعلق خواهد گرفت. 
همچنين به دنبال ارتقای معيشت و رفاه تاكسيرانان هستيم 
و برهمين اساس به زودي وامي توسط شهرداري به آنها تعلق 

خواهد گرفت كه بازپرداخت آن به صورت بلندمدت است و 
جزئيات آن به زودي اعالم مي شود.« 

  واكنش عضو شورا به جذب آتش نشانان زن در 
تهران

سخنگوي شوراي شــهر تهران در توييتر خود، خبر جذب 
16آتش نشان زن را نويد شكسته شدن طلسم حضور بانوان 
تهراني در قامت آتش نشان قلمداد كرد. به گزارش همشهري، 
علي اعطا نوشــت: »ســال 1818 بود كه مولي ويليامز، زن 
آفريقايي-آمريكايي در نيويورك براي نخستين بار آتش نشان 
شد، درست 202سال پيش! سهم ايران از اين حضور پرسابقه 
زنان در قامت آتش نشان، اندك بوده و اغلب شكل و شمايل 
يك طرح جذاب را داشــته تا تصميمي واقعي! تا به امروز در 
تهران آتش نشانان زن بيشتر در مانورها و برنامه هاي نمايشي 
حضور داشته اند؛ اما انتشار خبر جذب 16آتش نشان زن تا 
پايان آذر در شــهرداري تهران، خبر خوشي است كه نويد 
شكسته شدن طلسم حضور بانوان تهراني در قامت آتش نشان 

و شركت آنان در عمليات ها را مي دهد.« 

  عرضه نمونه صنعتي اتوبوس برقي تا پايان امسال
دبير ستاد توسعه فناوري هاي حوزه فضايي و حمل ونقل 
پيشرفته معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از عرضه 
نمونه صنعتي اتوبوس برقي تا پايان ســال جاري خبر داد. 
منوچهر منطقي به ايسنا گفت: »ستاد توسعه حمل ونقل 
پيشرفته در راستاي توسعه حمل ونقل هوشمند، پروژه هاي 
هوشــمندي را طراحي كــرده كه با اســتفاده از ظرفيت 
توانمندي  شركت هاي دانش بنيان، دانشگاه ها و مؤسسات 
تحقيقاتي كشور، اين پروژه ها را اجرايي كرده است.« او با 
بيان اينكه توسعه موتورهاي برقي در حال پيگيري است، 
ادامه داد: »عالوه بر آن نمونه صنعتي اتوبوس هاي برقي تا 
انتهاي سال جاري ارائه خواهد شد.« منطقی، اجراي پروژه 
اتوبوس برقي شهري را در اين راســتا عنوان كرد و يادآور 
شد: »اين پروژه با همكاري دانشــگاه تهران و با همراهي 
شــهرداري تهران و با حمايت معاونت علمــي و فناوري 
رياست جمهوري تعريف شده است. در اين طرح به دنبال 
طراحي اتوبوس تمام برقي با قــواي محركه كامال بومي و 

ايراني هستيم.« 

الهام مصدقي راد
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تخليهميليارديحبابقيمتوارداتيها
بازار خودروهاي وارداتي كه در چند ماه گذشــته متاثر از افزايش قيمت ارز، كاهش عرضه ناشي از ممنوعيت 
واردات و افزايش قيمت ميلياردي اين خودروها با ركود بيشتري نسبت به خودروهاي داخلي و مونتاژي مواجه 
بوده، اين روزها  افت قيمت بيشتر و ركود شديدتري را تجربه مي كند. با اين روند، قيمت سانتافه از ۳ ميليارد و ۶۰۰ 
ميليون به 2 ميليارد و ۵۰۰ ميليون رسيده است. قيمت مدل 2۰17 اين خودرو نيز كه قبال به 2ميليارد و ۳۰۰ميليون 
تومان رسيده بود، اين روزها با قيمت يك ميليارد و ۶۰۰ميليون تومان نيز مشتري ندارد. نرخ سوناتا كه قبال تا 
يك ميليارد و 7۰۰ميليون تومان افزايش يافته بود نيز اكنون به يك ميليارد و ۳۰۰ميليون تومان كاهش  يافته 
و قيمت مقطوع هيوندايي آزرا كه قبال در بازار به ۳ميليارد و 1۰۰ميليون تومان رسيده بود، اكنون به 2ميليارد 
و 2۰۰ميليون رسيده و حتي امكان تخفيف بيشتر به مشتريان نيز وجود دارد. اين كاهش قيمت در خودروهاي 

لوكس گران قيمت مانند برخي انواع بي ام دبليو حتي تا بيش از 2ميليارد تومان نيز رسيده است.

گزارش

 همشهري اثر نزول نرخ دالر در 3هفته گذشته را 
بر قيمت امالك بررسي مي كند

كاهش شيب تورم در بازار مسكن

تورم ماهانه بازار مسكن تهران در آبان متوقف نشد 
اما  به 1/8درصد محدود شد تا تأثير ريزش بازار ارز 

در كاهش شيب تورم بازار مسكن خالصه شود

با گذشت يك ســال از آغاز موج جديد صعودي مسكن، تورم اين 
بازار همچنان مثبت است؛ البته با شيبي ماليم تر از قبل. تازه ترين 
آمارهاي بانك مركزي از تحوالت بازار مســكن شــهر تهران در 
آبان 99 از رشــد 1.8درصدي ميانگين قيمت نسبت به  ماه قبل 
حكايت دارد، آن هم در شــرايطي كه تعداد معامالت در اين  ماه 

48.4درصد  نسبت به  ماه قبل افت كرده است.
به گزارش همشهري، در آبان امسال، ميانگين قيمت هر مترمربع 
زيربناي مسكوني در شهر تهران به 27ميليون و 193هزار تومان 
رسيده كه 1.8درصد نســبت به  ماه قبل و 118.2درصد نسبت 
به  ماه مشابه سال قبل بيشتر اســت؛ درحالي كه تعداد معامالت 
مسكن تهران در اين  ماه به 4هزار و 466فقره رسيده و ركورد افت 
48.4درصدي را ثبت كرده است. تكرار چسبندگي قيمت در بازار 
مسكن، قوي ترين عاملي اســت كه مي تواند تحوالت اين بازار در 
آبان 99 و همزمان با ريزش قيمت دالر و كاهش انتظارات تورمي در 
بازار كاالهاي سرمايه اي را توجيه كند، اما نتيجه اين چسبندگي 
قيمت، درصورت تداوم اصالح انتظارات تورمي، چيزي جز ركود 

بلندمدت و كسادي بي سابقه بازار مسكن نخواهد بود.

 معادالت بازار خاص
بازار مسكن به واسطه اينكه در طول دهه هاي گذشته به مأمني 
برای سرمايه هاي ريالي و حتي پول هاي مشكوك تبديل شده و 
اغلب اين پول ها با چشــم انداز بلندمدت وارد اين بازار مي شوند، 
همواره در مقابل افت قيمت مقاومت مي كند؛ چراكه در دوره هاي 
ركود و كسادي، با وجود كاهش چشمگير تقاضا، سرمايه گذاران 
بلندمدت  مسكن براي فروش اين كاال به هر قيمتي تمايل ندارند. 
در اين شرايط فقط موارد خاصي از فروشندگان حاضر مي شوند 
دارايي خود را زير قيمت بازار به محدود خريداران موجود عرضه 
كنند و تعداد اين موارد هرگز به ميزاني نمي رســد كه معادالت 
كل اين بازار را تحت تأثير قرار دهد. اين در حالي است كه مثال در 
بازارهاي ســرمايه، ارز، طال و حتي خودرو، تعداد سرمايه گذاران 
كوتاه مدت و ميان مدت به مراتب از بازار مســكن بيشــتر است و 
در زمان هاي ركود و كســادي، افراد بيشتري دست به كار عرضه 
و قيمت شــكني مي شــوند. در نتيجه اين بازارها همواره با افت 
قيمت در دوره هاي اصالحي مواجه هستند اما اصالح قيمت در 
بازار مسكن عمدتا با متوقف شدن رشد و ركود بلندمدت محقق 
مي شود. نتيجه معادالت خاص بازار مسكن، جهش قيمت مقطعي 
در دوره هاي تنش اقتصادي و ركود و تثبيت قيمت در دوره هاي 
آرامش اقتصادي است كه باعث مي شــود قيمت محقق شده در 
معامالت مســكن حتي با وجود حبابي شدن، كاهش محسوسي 

پيدا نكند.

رابطه عرضه و تقاضاي مسكن
از منظر علم اقتصاد، قيمت ها در رابطــه عرضه و تقاضا تعيين 
مي شود و برتري هر كدام از اين دو عامل اصلي، مي تواند به رشد 
يا افت قيمت منجر شود. در بازار مســكن اما اين رابطه فقط با 
اتكا به عرضه و تقاضاي خريد و فروش مسكن محدود نمي شود و 
وضعيت عرضه و تقاضاي بازار اجاره نيز بايد لحاظ شود. به عبارت 
ديگر، براساس رابطه عرضه و تقاضا، كاهش جدي تقاضا براي 
خريد مسكن كه عمال به برتري عرصه در اين بازار منجر مي شود 
و بايد قيمت ها كاهش پيــدا كند، اما در عمــل اين اتفاق رخ 
نمي دهد؛ زيرا كاالي مســكن به عنوان يكــي از نيازهاي اوليه 
جامعه، به تعداد خانوارهاي مصرف كننده مسكن متقاضي دارد 
و حتي اگر اين خانوارها قدرت خريد اين كاال را نداشته باشند، به 
ناگزير بايد آن را به صورت استيجاري تهيه كنند. از قضا فن بدل 
بازار مسكن به ركود معامالت خريد و فروش نيز متكي به همين 
تقاضاي مداوم در بازار اجاره اســت كه اجازه مي دهد بخشي از 
سرمايه گذاري انجام شده در قالب خريد مسكن به صورت رهن به 
سرمايه گذار برگردد يا انتفاع مالي آن را به صورت اجاره دريافت 
كند. در اين وضعيت مثال سرمايه گذار طال، دالر يا خودرو مجبور 
است براي دستيابي به كل يا بخشي از اصل سرمايه خود، كاالي 
خريداري شــده را در بازار عرضه كند و به افزايش عرضه دامن 
بزند اما در بازار مسكن اين عرضه به سمت بازار اجاره سوق داده 
مي شود كه همواره با رشد تقاضا روبه روست. ايرج رهبر، رئيس 
انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت وگو با همشهري، تقويت 
توليد را راهكار حل مشكل بازار مسكن عنوان مي كند اما معتقد 
است پيش نياز اصلي ســاماندهي اين بازار مانند ساير بازارها 
حفظ ثبات اقتصادي و هدايت نقدينگي به ســمت حوزه هاي 

مولد است.

توزيع رانت مسكن ناكام است
مناســبات بازار مســكن بدون تغييري خاص نسبت به گذشته 
پابرجاست و دولت با اجراي طرح ملي حداقل 400هزار تقاضاي 
مصرفي را از بازار مسكن كشــور  جذب و از مناسبات بازار عادي 
حذف كرده است. بيت اهلل ستاريان، كارشــناس اقتصاد مسكن 
در گفت وگو با همشــهري، به تجربه مســكن مهر اشاره مي كند 
و مي گويد: حتي دخالت دولت در مقياس مسكن مهر 2ميليون 
واحدي نيز قادر نيست مسكن را كه به كاالي سرمايه اي تبديل 
شده، ساماندهي كند. ســتاريان دخالت دولت در بازار مسكن را 
نوعي توزيع رانت به نفع بخشــي از جامعــه مي داند و مي افزايد: 
همان گونه  كه حراج ذخايــر ارزي در دوره هاي تنــش بازار ارز 
نمي تواند مانع بروز بحران در اين بازار شود، عرضه مسكن ارزان تر 
از بازار نيز قادر به ســاماندهي بازار نيست؛ چراكه اين رانت فقط 
به بخشــي از جامعه مي رســد و تقاضاي جديد ناچار است وارد 
چرخه واقعي بازار شود. به گفته ستاريان، نكته بدتر اين است كه 
حتي همين مسكن دولتي نيز در دوره بعد وارد چرخه سوداگري 
خواهد شد و اثري از مسكن ارزان دولتي برجا نمي ماند. او معتقد 
است مادامي كه وضعيت كالن اقتصادي به ثبات نرسد و صاحبان 
نقدينگي از هراس افت ارزش ريالي ســرمايه به سمت كاالهاي 
ســرمايه اي هجوم مي برنــد، دوره هاي متوالــي جهش و ركود 
قيمت نيز تكرار مي شود و مادامي كه مسكن در قامت يك كاالي 
سرمايه اي مبادله مي شود، قيمت اين كاال نيز در دوره هاي متوالي 

دچار جهش مي شود.

خودرو

محمد شــريعتمداری، 
وزير تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعــی در نامــه ای 
به  محضــر رهبر معظم 
انقالب اســالمی، اعالم 
كــرد: برنامــه عمل به 
فرمايــش ايشــان در 

خصوص »ايجاد نظام متمركز تأمين اجتماعی برای آحاد 
مردم« با بهره گيری از دانش كارشناســان، متخصصين و 
شركای اجتماعی و با استفاده از ظرفيت قانون ساختار نظام 
جامع رفاه و تأمين اجتماعی، در حال پيگيری و تدوين است 

و به فوريت تقديم رئيس جمهوری خواهد شد. 

شــريعتمداری در اين نامه ضمن اشــاره به فرمايشات اخير 
رهبری در جلسه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
در مورد »ايجــاد نظام متمركز تأميــن اجتماعی برای آحاد 
مردم« و »ايجاد پايگاه ملی ايرانيان با اتصال پايگاه های مختلف 
اطالعاتی به يكديگر«، به رهنمودهای ايشان در جلسه سوم 
آبان ستاد ملی مقابله با كرونا نيز اشاره كرده كه فرموده بودند: 
» افرادی در اين قضيه كرونا بيكار می شوند كه بعضی از اين ها 
بيمه  بيكاری هم ندارند. اينجا تأمين اجتماعی وظيفه دارد كه 
در اين زمينه وارد بشود.« در حقيقت به دنبال اين امر رهبری، 
وزارت كار و ســازمان تأمين اجتماعی دست به كار برگزاری 
جلسات كارشناسی به منظور تدوين نظامنامه ای برای اجرای 
اين دستور شدند و اكنون با رهنمودهای جديد رهبری، نتايج 
جلسات قبلی و بررسی های جديد در قالب اليحه  مربوط به 
پرداخت حقوق بيكاری صاحبان كسب وكارهای آسيب ديده از 
كرونا، برای تصويب به هيات دولت ارسال شده كه پيگيری های 
همشهری نشــان می دهد فعاًل جزئياتی از آن منتشر نشده 
است. يكی از نكات قابل توجه اين است كه امر رهبری متوجه 
وظيفه دولت در برقراری نظام تأمين اجتماعی بوده و سازمان 

تأمين اجتماعی و وزارت كار به واســطه حضور در اين حوزه 
خطاب قرار گرفته اند ازايــن رو در تأمين منابع مالی احتمالی 
برای اين طرح، دولت به مفهوم خــاص قوه مجريه بايد فعال 
باشد و از منابع اختصاصی سازمان تأمين اجتماعی به عنوان 
دارايی و سرمايه  بيمه پردازان اين سازمان برای اجرای طرح 
دولتی استفاده نشــود. نكته ديگر اينكه رهبر معظم انقالب 
همواره در قالب رهنمودهای ســازنده، بياناتی داشته اند كه 
هدف از آنها بهبود وضعيت مردم به خصوص اقشار كم درآمد 
بوده اســت ازاين رو طرح اخير وزارت كار نيــز بايد به صورت 
محسوسی به بهبود وضعيت بيكارشدگان فاقد بيمه كرونا منجر 
شود نه اينكه مانند اقدامات انجام شده در حوزه همسان سازی 
حقوق بازنشستگان، فقط مشكل بخشی از جامعه هدف برطرف 
شود و بخش عمده آنها همچنان در سختی بمانند. در ماجرای 
همسان سازی، حقوق بازنشســتگان تأمين اجتماعی به طور 
متوسط زير 20 درصد افزايش پيدا كرد و كف حقوق آنها به 3 
ميليون تومان نيز نرسيد اما ميانگين رشد حقوق بازنشستگان 
دولتی و كشوری با اتكا به منابع دولتی 70 درصد افزايش يافت 

و كف حقوق آنها روی 4.5 ميليون تومان بسته شد.

چهره روز

همشهري از تغيير چهره بازار خودرو در پي افت 40درصدي قيمت گزارش مي دهد

بازگشتمشتريان
بهبازارخودرو

با دنده معكوس قيمت ها در بازار خودروهاي داخلي، مونتاژي و وارداتي، اين 
روزها مشتريان بيشتري براي اطالع از كم و كيف قيمت و شرايط بازار خودرو به 
برخي مراكز عرضه مانند اطراف مركز خريد و فروش خودروي چيتگر مراجعه 
مي كنند. به گزارش همشهري، قيمت خودروهاي داخلي در هفته هاي اخير 
چند ده و بعضا تا بيش از 100ميليون كاهش يافته اند. نرخ خودروهاي لوكس خارجي هم با ريزش 
يك تا بيش از 2ميليارد توماني  مواجه بوده اســت. همزمان با چشــم انداز نزولي قيمت ها، مالكان 
خودروها ســعي دارند تا با مراجعه به مراكز نيمه تعطيل خريد و فروش خودرو يا از طريق انتشــار 
آگهي در اپليكيشن هاي موبايلي، خودروهايشــان را بفروشند. خبرنگاران همشهري مي گويند در 
اين شرايط مشتريان و خريداران، برخالف ماه هاي گذشته، نقش پررنگ تري در تعيين نرخ ها دارند. 
همزمان با ريزش قيمت ها، اقبال متقاضيان به طرح هاي پيش ثبت نام شــركت هاي خودروسازي 

به شدت كاهش يافته است. 

پرسه فروشندگان در حوالي مراكز فروش
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري از حضور فروشندگان و خريداران خودرو در حوالي مركز خريد و 
فروش خودرو چيتگر در غرب تهران حاكي از ازدحام خودرو ها و مراجعان در روز جمعه )ديروز( بوده است. 
ديروز بيشتر مراجعان به اين مركز فروشندگاني بودند كه تالش داشتند با ارائه تخفيف بيشتر و حتي قبول 
برخي شرايط معامله مانند پرداخت هزينه نقل و انتقال سند، كارشناسي و حتي بيمه كردن خودروهايي 
كه تاريخ بيمه آنها رو به اتمام اســت، خودروهاي خود را به مشــتريان بفروشند. خبرنگاران همشهري 
مي گويند ريزش قيمت خودرو موجب شده بود تا كمتر خريدار واقعي در بازار خودرو وجود داشته باشد و 
معدود خريداران دست به نقدي كه به اين مركز مراجعه كرده بودند نيز بيشتر دالل ها و واسطه هايي بودند 

كه تالش مي كردند با دريافت تخفيف هاي بيشتر، خودروها را با شرط از فروشندگان پول الزم بخرند. 

در انتظار ريزش بيشتر قيمت خودرو
سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو در گفت وگو با همشهري تأكيد كرد: با توجه 
به تعطيلي بازار، روند كاهشي نرخ ارز و تشديد ركود، فعاالن صنفي در انتظار كاهش بيشتر قيمت ها، به خصوص 
در بازار خودروهاي گران قيمت مونتاژي و وارداتي هستند. او گفت: با كاهش 30 تا 40درصدي قيمت ها در 
موج اخير ريزش نرخ خودرو، بخشي از حباب قيمتي شكل گرفته در بازار تخليه شده است. سعيد موتمني در 
عين حال افزود: حتي اين كاهش قيمت ها نيز قادر به آشتي مشتريان با بازار خودرو نبوده، ضمن اينكه كاهش 
قدرت خريد و تعطيلي نمايشگاه هاي خودرو در دوره 2هفته اي قرنطينه نيز در كاهش اقبال مشتريان به خريد 
خودرو مؤثر بوده است. نعمت اهلل كاشاني نسب، نايب رئيس نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو نيز تأكيد كرده 
است: اگر سير نزولي قيمت دالر ادامه يابد، قيمت خودروهاي داخلي و وارداتي باز هم كاهش بيشتري را تجربه 
خواهد كرد. فربد زاوه، كارشناس بازار خودرو نيز كه قبال در گفت وگو با همشهري ريزش 30 تا 40درصدي 
قيمت خودرو در آبان و آذر را پيش بيني كرده بود، مي گويد: مسير سياست هاي كالن اقتصادي به سمتي است 
كه احتماال قيمت دالر با روند كاهشي بيشتري مواجه خواهد شد و به همين دليل پيش بيني مي شود تا پايان 

آذرماه قيمت خودروهاي داخلي 10درصد ديگر نسبت به قيمت هاي كنوني كاهش يابد.

افت ۳۰درصدي قيمت خودروهاي داخلي
گزارش خبرنگاران همشهري نشان مي دهد ميزان خريد و فروش خودرو متأثر از اعمال محدوديت هاي 
ناشي از شيوع كرونا، روند كاهش قيمت ارز، سير نزولي قيمت ها و تشديد ركود به شدت كاهش يافته است. 
معدود متقاضيان خريد مصرفي نيز با توجه به چشم انداز نزولي قيمت ها، منتظر ارزان تر شدن قيمت ها 
هستند. با اين شرايط ديروز قيمت حاشيه بازار سمند ال ايكس به 170ميليون، پژو 405 به 170ميليون، 
تيبا2 به 126ميليون، پژو پارس به 191ميليون، پژو206تيپ 2 به 170ميليون، ساينا به 126ميليون، تيبا 
صندوقدار به 113ميليون و پرايد131 به 97ميليون تومان كاهش يافت. همچنين قيمت پژو 206 تيپ 5 
به 242ميليون، پژو 206صندوقدار به 240ميليون، پژو207دنده اي به 280ميليون و پژو207اتوماتيك 

به 301ميليون تومان رسيد.

ريزش ۵۰۰ميليون توماني مونتاژي ها 
اين گزارش حاكي است: ميزان كاهش قيمت ها در بازار خودروهاي مونتاژي چيني و فرانسوي به مراتب 
بيشتر از خودروهاي توليد داخل بوده است. اين شرايط موجب نزديك شدن يا برابري قيمت حاشيه بازار 
برخي خودروهاي داخلي مانند محصوالت سايپا به نرخ مصوب دولتي شده است. اما ميزان ريزش قيمت در 
بازار خودروهاي مونتاژي به خصوص خودروهاي چيني بيشتر بوده و موجب شده قيمت حاشيه بازار برخي 
محصوالت مديران  خودرو، كرمان  موتور و بهمن  موتور به كمتر از قيمت مصوب كارخانه برســد. قيمت 
خودروهاي مونتاژي ريزش 300 تا 500ميليون توماني قيمت را تجربه كرده اند، به نحوي كه قيمت هايما 
از 950ميليون به 660ميليون، سيتروئن  C 3 مدل98 با كاهش 300 ميليوني به 810 ميليون، مزدا 3 
مدل 98 با كاهش 500 ميليوني به 870ميليون تومان، قيمت پژو2008 از يك ميليارد و 200ميليون تومان 

به 800ميليون تومان رسيده است. 

با اجراي قانون جديــد چك چه اتفاقي 
براي اشخاص حقيقي رخ خواهد داد و به طور مشخص 
مردم عادي مخصوصا كسبه شاهد چه تغييراتي در 

صدور و دريافت چك خواهند بود؟
براســاس قانون جديد صدور، انتقال يــا دريافت چك 
با تغييرات تازه  و گســترده اي مواجه خواهد شد؛ مثال 
وقتي مي خواهند چك را صادر كنند، عــالوه بر اينكه 
در برگ چك اطالعات گيرنده، بابت چه كار يا كااليي و 
به چه تاريخ سررسيدي درج مي شود، بايد دقيقا همان 
مندرجات روي برگ چك را از طريق اپليكيشــن تلفن 
همراه يا اينترنت بانك همان بانكي كه در آن حســاب 
جاري دارند و دســته چك را از آن گرفته اند، وارد كنند. 
وقتي قرار باشد اطالعات برگه چك در سامانه بانك عامل 
ثبت شود، ضرورت دارد كه سامانه بانك موردنظر هم كه 
به سامانه صياد بانك مركزي متصل است، اجازه صدور 

چك را به فرد صادركننده چك بدهد.
چرا اين سازوكار درنظر گرفته شده است؟

چون مجوز صدور چك در قانون جديد تغيير كرده با اين 
تفاوت كه از تاريخ دريافت دسته چك، سررسيد چك ها 
نبايد بيش از 3ســال باشــد. تفاوت ديگر اين است كه 
براي هر فرد يك سقف اعتباري درنظر گرفته مي شود تا 
جمع چك هايي كه صادر مي شود از سقف اعتباري فرد 

صادركننده چك بيشتر نشود.
سقف اعتباري چگونه تعيين مي شود؟

 اين سقف اعتباري براساس مولفه هايي چون وضعيت 
معيشتي فرد صادركننده چك، حقوق و مزاياي دريافتي 
و اموال و دارايي هاي او تعيين خواهد شد. به اين ترتيب، 
اگر فردي داراي ســقف اعتباري 2ميليارد تومان باشد، 
مجموع چك هاي صادرشده نبايد از اين سقف عبور كند 
و درصورتي كه بيش از اين مبلغ چك صادر شود، سامانه 
بانك اجازه آن را نخواهد داد و عالوه بر اين آخرين تاريخ 
سررسيد چك هم نمي تواند از 3سال بيشتر باشد؛ يعني 
منظور از سقف اعتباري هر فرد، ارزش ريالي چك هاي 
صادرشده پاس نشده اوست و اگر فردي در همان برگ 
نخســت اولي كه صادر مي كند، مبلغ چكش 2ميليارد 
تومان باشد، ديگر اجازه صدور برگ چك جديد را تا زمان 

پاس شدن برگ نخست نخواهد داشت.
حاال اگر فردي داراي چك برگشتي باشد، 

در قانون جديد چه اتفاقي براي او مي افتد؟
اگر يك شخص داراي چك برگشــتي باشد، در سامانه 
بانك عامل ديگر اجازه صدور برگ چك جديد به او داده 
نخواهد شد؛ پس صاحبان چك در چك هاي جديد بايد 
حواسشان هم به ســقف اعتباري، هم تاريخ سررسيد و 
هم به وضعيت چك هاي صادرشــده باشد تا به مشكل 

برنخورند.
بعد از ثبت چك در ســامانه بانك عامل 
درواقع صدور چك نهايي می شــود، پس از آن، چه 

رخ خواهد داد؟
مهم اين اســت كه هم صادركننده و هم گيرنده چك 
بدانند كه صرف نوشتن برگه چك و انتقال آن به معناي 
صدور چك نيست و اگر چك در سامانه بانك ثبت نشده 
باشد، آن چك پاس نمي شود. پس اينجا گيرندگان چك 
با مشكل مواجه مي شوند؛ زيرا ممكن است صادركننده 
چك اطالعات آن را در سامانه بانك ثبت نكرده باشد؛ به 
همين دليل گيرنده چك بايد وارد سامانه بانك موردنظر 
شود تا اين سامانه تأييد كند كه برگ چك رد و بدل شده، 
از فرد صادركننده چك به چه تاريخــي و چه مبلغي و 
بابت چه خدمتي در وجه فرد گيرنده صادر شده است؛ 
بنابراين تا زماني كه سامانه بانك عامل چك را تأييد نكند، 
فرد گيرنده چك به عنوان دارنده چك شناخته نخواهد 
شــد. نكته ديگر اينكه پيش از اين براي انتقال چك به 
فرد ديگري، با يك يا 2امضا، چك به فرد ديگري منتقل 

مي شد، اما در قانون جديد چنين امكاني وجود ندارد.
پس چه بايد كرد؟

اگر بخواهيد چك را به ديگري منتقل كنيد، بايد دوباره 
وارد سامانه بانك عامل شويد و اطالعات فرد گيرنده نهايي 
را در سامانه ثبت كنيد و در مرحله بعد، فردي كه دارنده 
چك هســت وقتي به بانك مراجعه مي كند، ابتدا بانك 
وارد سامانه مي شود و اطالعات گيرنده نهايي وجه چك 
و اطالعات درج شده روي برگ چك را كنترل مي كند تا 
ببيند در سامانه صياد بانك مركزي، ذي نفع واحد چك 
همان فردي است كه چك را به بانك آورده است يا نه؟ 

اگر اين اطالعات درست بود كه چك پاس مي شود و اگر 
اســم فرد آورنده چك به بانك در سامانه بانك مركزي 
ثبت نشده باشد، بانك نه تنها چك را پاس نمي كند كه 
برگشت هم نخواهد زد و براساس قانون و مقررات چك، 
برگ چك موردنظر چك تلقي نمي شود و تنها به مثابه 
مدركي است كه فرد مي تواند با مراجعه به دادگاه شكايت 
مطرح و ادعا كند از فرد صادركننده چك طلب داشته، اما 
چك درست صادر نشده است. درنهايت برگ چكي كه 
داراي مغايرت باشد در نظام بانكي هيچ اعتباري نخواهد 

داشت و چك تلقي نمي شود.

 آيا همه شرايط براي اجراي قانون آماده 
است؟

همه زيرساخت ها براي اجرا از 22آذر آماده شده به جز 
موضوع اعتبارسنجي مشتريان كه ممكن است با چند ماه 

وقفه تأخير اجرايي شود و مراحل ديگر آماده اجراست.
اتفاقا مسئله اصلي اينجاست كه مالك 
اعتبارسنجي چيست؛ زيرا ممكن است هر بانك يا 

شعبه اي سليقه اي عمل كند.
االن هر فردي كه بخواهد از بانكي تســهيالت بگيرد 
يا حســاب باز كند، همان بانك فرد را اعتبارسنجي 
مي كند و قرار است يك سري ســامانه هاي متمركز 
اعتبارســنجي ايجــاد شــود و براســاس اطالعات 
سامانه هاي بانكي نظير شــهاب و نهاب و... هويت و 
اعتبار افراد سنجيده شود. البته اين نگراني وجود دارد 
كه اعتبارسنجي سليقه اي شــود، اما اولويت نخست 
قانونگذار و دســتگاه مجري قانون اين اســت كه در 
ابتدا سقف اعتبار افراد را حداكثري درنظر بگيرند تا 
زماني كه فرايند اعتبارسنجي كامل شود. پس مردم 
نبايد نگران باشــند؛ چون قرار نيست اعتبارسنجي 
در گام نخست اجرايي شود و به تدريج اين اتفاق رخ 

خواهد داد.
 اگر مصداقي تر نگاه كنيم ممكن اســت 
بسياري از كسبه يا افراد به گوشي هوشمند دسترسي 
نداشته باشند و اصال به روش سنتي با بانك همكاري 
كنند و با اينترنت كار نكنند. اين افراد با قانون جديد 

دچار مشكل نمي شوند؟
اين اشكال درست است و ممكن است كه خيلي ها آموزش 
الزم را نديده باشند يا به اينترنت بانك دسترسي نداشته 
باشند. مهم تر از همه اينكه بايد تكليف چك هايي كه از 

قبل صادر شده، مشخص شود.

 برنامه اي براي رفع اين مشــكل وجود 
دارد؟

پيشنهادي در كميسيون قضايي مجلس مطرح و تصويب 
شده كه آماده طرح در صحن علني مجلس بوده و بانك 
مركزي هم در حال آماده كردن زيرساخت هاي آن است. 
طبق اين پيشنهاد، چك هايي كه از قبل در دست مردم 
مانده، نحوه صدور و انتقالشــان به همان شيوه گذشته 
باقي خواهد ماند، ولي از 22آذر امسال بانك ها دسته چك 

جديد را با شيوه جديد ارائه خواهند كرد.
 يعني چه تغييري خواهد كرد؟

 روي دسته چك نوشته مي  شــود، اين برگ چك بدون 
ثبت و ريجستر شدن در سامانه صياد بانك مركزي اعتبار 
ندارد و گيرنده چك هم قبل از اطمينان از ثبت اطالعات 
چك در سامانه يادشده بايد از دريافت آن خودداري كند.
 در گام بعدي قرار اســت صدور و انتقال 
چك ديجيتال شود. با توجه به زيرساخت ها چنين 

امكاني وجود دارد؟
هم اكنون با اجراي قانون جديد، چك ها حالت سيستمي 
پيدا مي كنند و هم كاغذ و هم ثبت سيستمي مالك عمل 
خواهد بود. در تبصره يك ماده يك قانون جديد بر چك 
الكترونيك تأكيد شده كه اسم آن را بانك مركزي چك 
ديجيتال گذاشته و در تمام كشــورهاي پيشرفته دنيا 
جاري است و ديگر كاغذ چك وجود ندارد و كل فرايند 
صدور، انتقال تا پاس شــدن چك به صورت سيستمي 
صورت مي گيرد و حسن اول آن اين است كه قانونگذار 

امضاي ديجيتال را به رسميت شناخته است.
 اجراي طرح چــك الكترونيك  هم از 

آذرماه آغاز مي شود؟
خير، اجراي طرح چك الكترونيــك زمان بر خواهد بود 
و اجباري نخواهد بود، بلكه به عنوان يك آپشن و امتياز 
عالوه بر چك سيســتمي در اختيار شــهروندان قرار 
مي گيرد؛ بنابراين طبق قانون جديد اجباري نيست كه 

كل چك ها ديجيتال شوند.
 يكي از دغدغه ها اين اســت كه مردم از 
چك به عنوان تضمين استفاده مي كنند؛ مثال بابت 
اجاره مســكن يا در خريد اعتباري براي كاال هاي 
اقســاطي. با قانون جديد، تكليف اين كاركردهاي 

چك چه مي شود؟
اين نگراني كامال درســت اســت؛ به ويژه اينكه خيلي 
از مردم چــك را به عنوان تضمين تســهيالت به بانك 
مي دهند كه مدت زمان اين تســهيالت بيش از 3سال 
است؛ درحالي كه قانونگذار سقف سررسيد چك را 3سال 
تعيين كرده است. قانون جديد به طور كلي درخصوص 
چك هاي تضميني مسكوت اســت و رويه سابق جاري 
خواهد بود؛ فقط امتياز صدور اجراييــه در دادگاه بابت 
چك تضميني و شــكايت كيفري از اين چك ها گرفته 
شده است. به اين ترتيب از حاال به بعد چك هاي تضميني 
تا سقف 3سال امكان صدور خواهند داشت و فقط بايد 
عين اطالعات مندرج در چك در ســامانه بانك مركزي 
ثبت شود و به صراحت درج شود كه اين برگ چك بابت 
تضمين صادر شده است. الزم است مردم دقت كنند كه 
چك تضميني مانند چك عادي در شــبكه بانكي قابل 
وصول است، اما اگر چك تضمين برخالف واقع تضمين 
فردي بخواهد خيانت در امانت كند و آن را وصول كند، 
فرد صادركننده چك مي تواند شكايت كرده و جلوي پاس 
شدن آن را بگيرد. در سامانه جديد اين امكان فراهم شده 
كه اگر چك بابت تضمين صادر شده باشد، بتوان با دستور 

مرجع قضايي جلوي پاس شدن آن را گرفت.
 خيلي ها هم نگران برگشــت خوردن 

چك شان هستند. چه كار كنند؟
 برخالف قانون قديم كه فرد صادركننده چك برگشتي 
10روز فرصت داشت تا از آن رفع سوء اثر كند، هم اكنون 
به محض اينكه چك برگشــت زده شــود، اســم فرد 
صادركننده چك برگشتي در ســامانه بانك مركزي در 
ليست سياه درج مي شود و فرد موردنظر با 5محروميت 
جديد مواجه مي شود؛ تسهيالت جديد نمي تواند بگيرد، 
افتتاح حساب نمي تواند انجام دهد، كارت جديد بانكي 
نمي تواند دريافت كند، از خدمات ارزي محروم خواهد 
شــد و حتي نمي تواند ضمانت نامه بانكي بگيرد. عالوه 
بر اينكه تمام موجودي و دارايي فرد موردنظر نزد بانك 
عامل نظير اوراق مشــاركت تا ميزان كسري مبلغ چك 

مسدود مي شود.

تمام جزئیات قانون جديد چك 
 قانون جديد چك از اين  ماه قرار اســت اجرايي شود، اما شايد بسياري 
از مردم به ويژه كسبه و صاحبان مشــاغل كوچك و متوسط با تغييرات 
گسترده اين قانون، آشنا نباشند. قانون جديد چه مي گويد؟ اگر كسي 
داراي چك برگشتي شــود، چه محدوديت هايي قرار است عليه فرد 
صادركننده چك برگشتي اعمال شــود؟ آيا قانون جديد چك شامل 

چك هايي كه هم اكنون در دست مردم قرار دارد، خواهد شد؟ 

ياسر مرادي، استاد دانشگاه و پژوهشگر آگاه به حقوق بانكي در گفت وگو 
با همشهري مي گويد: هم صادركننده و هم گيرنده چك بايد دقت كنند كه 
صرف تبادل برگ كاغذي چك، به معناي پايان عمليات نيست و تا زماني كه 
اطالعات برگ چك روي سامانه صياد بانك مركزي درج و ثبت نشود و بانك 
مركزي گيرنده چك را تأييد نكند، برگ چك پاس نمي شود و حتي برگشت 

هم نمي خورد. اين گفت وگو را بخوانيد.

ياسر مرادي، كارشناس حقوق بانكي در گفت وگو با همشهري اعالم كرد

  صدور چك كاغذي به تنهايي كافي 
نيست، اطالعات چك بايد در سامانه 

بانك ثبت شود
  با نخستين چك برگشتي، اجازه 

صدور چك جديد متوقف مي شود
  چك ديجيتال اجباري نيســت و 

دسته چك فيزيكي حذف نمي شود
  هر شــخص داراي سقف اعتباري 
خواهد بود و تا سقف تعيين شده اجازه 

صدور چك را دارد

نظام متمركز تأمين اجتماعی در راه دولت
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شيوه نامه ساماندهي عرضه و تقاضاي  صنعت
زنجيره فــوالد برخالف مخالفت هاي 
زياد ابالغ شــد، با اين حــال، صداي 
مخالفــان در اعتراض بــه اجراي اين 
شــيوه نامه همچنان بلند اســت. در اين بين حتي مسعود 
خوانساري، رئيس اتاق تهران هم دست به قلم شد و با ارسال 
نامه اي به اســحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري 
خواستار توقف اجراي آن شــد. به گفته او، اجراي شيوه نامه 
جديد تنظيم بازار فوالد به توزيع 80هزار ميليار تومان رانت و 

بازگشت امضاهاي طاليي منجر خواهد شد.
بررسي هاي همشهري نشــان مي دهد اين شيوه نامه حاوي 
نكات مثبتي است و عرضه محصوالت فوالدي در بورس كاال 
مي تواند به شــفافيت معامالت در بازار فوالد كمك كند، اما 
مشكل اصلي همان چالش قديمي قيمت  گذاري دستوري 
اســت كه مي تواند به توزيع رانت، كاهش صادرات و كاهش 
درآمد شــركت هاي توليد كننده فوالد منجر شود. در واقع 
آنچه مورد اختالف است، اعمال نظام قيمت گذاري دستوري 
از وزارت صنعت و رانتي اســت كه بين عده اي خاص توزيع 

مي شود.

مشكل شيوه نامه تنظيم بازار فوالد كجاست؟
كارشناساني كه با همشــهري گفت وگو كرده اند، مي گويند 
شــيوه نامه جديد با اعمال نظام قيمت گذاري دســتوري 
فوالد مشــكالت بزرگي را بر سر راه كشــف عادالنه قيمت، 
توزيع غيررانتي و صادرات فوالد به وجــود خواهد آورد زيرا 
قيمت هاي جهاني و حتي ناحيه CIS، كه در شيوه نامه جديد 
تنظيم بازار فوالد به عنوان مبناي قيمت گذاري تعيين شده، 
به صورت لحظه اي و پويا تغيير مي كنند اما در شيوه نامه جديد 
قيمت ها به صورت دستوري و براساس نرخ آخرين هفته  ماه 

قبل تعيين مي شود.
در ماده يك شيوه نامه تنظيم بازار فوالد تأكيد شده قيمت هاي 
پايه بورس كاال بايد برمبناي هفته پاياني  ماه قبل تعيين شود 
كه مي تواند به اخالل در بازار فــروش محصوالت فوالدي و 
توزيع رانت بين واسطه ها منجر شود و در عين حال درآمد و 
صادرات شركت هاي توليد كننده فوالد را تحت تأثير قرار دهد.

به طور مثــال، قيمــت ورق گــرم در ناحيــه CIS در  ماه 
نوامبر بيــش از 20درصد و قيمت بيلت و اســلب به ترتيب 
6 و 12.5درصد رشــد كرده اما اگر طبق شيوه نامه جديد، 
قيمت هاي آخريــن هفته  ماه قبل مبنا قــرار گيرد، قيمت 
فروش محصوالت فوالدي در شــروع اجراي شيوه نامه بايد 
هفته پاياني اكتبر قرار بگيرد و البته واضح است كه هم اكنون 
ســطح قيمت ها با آن تاريخ تفاوت زيــادي دارد، درنتيجه 
محصوالت شركت هاي توليد كننده فوالد بايد با قيمت هاي 
بسيار ارزان تري فروخته شــود. اين ارزان تر فروخته شدن 
محصوالت شركت هاي توليد كننده فوالد به غير از ضرايب 
80درصدي است كه براي فروش محصوالت اين شركت ها 
مطابق با ناحيه CIS درنظر گرفته شــده است كه به صورت 
خودكار قيمت محصوالت فــوالدي را 20درصد ارزان تر از 

منطقه CIS تعيين مي كند.

چنين شيوه اي براي نظام قيمت گذاري محصوالت فوالدي 
موجب خواهد شد كه در دوره هاي رشد قيمت ها در بازارهاي 
جهاني شاهد رشد تقاضاي سفته بازانه داخلي براي محصوالت 
فوالدي باشيم، زيرا واسطه ها تالش خواهند كرد تا محصوالت 
فوالدي را ارزان تر از بورس كاال بخرند و در روز هاي بعد آن را 

با قيمت هاي باالتري خارج از بورس بفروشند.
از سوي ديگر، با اجراي اين نظام قيمت گذاري در دوره هاي 
افت قيمت  هاي جهاني، بازار داخلي با كاهش شــديد تقاضا 
مواجه خواهد شد، زيرا واسطه ها تالش خواهند كرد با تأخير 
در خريد محصوالت فوالدي، در آينده محصوالت فوالدي را 

با قيمت پايين تري از بورس كاال بخرند.

مخالفان چه مي گويند
صداي اصلي مخالفان شــيوه نامه جديد را بايد در نامه هاي 
رئيس اتاق بازرگاني تهران به معاون اول و معاون اقتصادي 
رئيس جمهوري شنيد. مسعود خوانســاري در اين دو نامه 
ضمن آنكه اجراي شــيوه نامه جديد را عامل توزيع 80هزار 
ميليارد تومان رانت و بازگشــت امضاهاي طاليي دانست، 
يادآوري كرد: اجراي اين شــيوه نامه، تهديدي جدي براي 
صادرات فوالد اســت. او درعين حال خواســتار تشــكيل 

كميته اي براي بررسي و اصالح اين شيوه نامه شد.
او در اين دو نامه، با اشــاره به اينكه اســتراتژي تنظيم بازار 
فوالد با تمركز بر شمش و اســلب به جاي عرضه حداكثري 
محصوالت نهايي، وضعيت دشواري را براي اين صنعت ارزآور 
به وجود آورده،  تأكيد كرد: اجراي اين شيوه نامه عالوه بر افت 
صادرات و توليد فوالد، منجر به نزول ارزش سهام شركت هاي 
توليد كننده فوالد خواهد شد. او يكي از ايرادات اين شيوه نامه 
را ايجاد امضاهاي طاليي اعالم و تأكيد كرد: به دليل اعطاي 
اختيار گســترده به وزارت صنعت و نبــود كميته پايش و 
نظارت، در اين بازار امضاهاي طاليي شكل خواهد گرفت. او 
توزيع رانت نجومي در بازار فوالد را يكي ديگر از نگراني ها از 
محل اجراي اين شيوه نامه اعالم كرد و گفت: به دليل دخالت 
دولت در تعيين قيمت پايه محصوالت فوالدي كه با احتساب 

ارز نيمايي 25درصد ارزان تر از نرخ هاي جهاني است، 80هزار 
ميليارد تومان معادل دو برابر بودجه يارانه نقدي، رانت توزيع 
مي شود. رئيس اتاق تهران همچنين  اجراي اين شيوه نامه را 
موجب ايجاد موانع براي صادرات شــمش فوالدي از طريق 
منوط كردن مجوز صادرات به كسب اطمينان از تامين نياز 
داخلي دانست و گفت: شمش فوالدي 70درصد سبد صادرات 

فوالد ايران را دربر مي گيرد.

مدافعان چه مي گويند
با وجود مخالفت هايي كه بر سر اجراي اين طرح وجود دارد، 
برخي ذينفعان بازار فوالد هم در مقام دفاع از اين شيوه نامه 
برآمدند. سعيد عسكرزاده، دبير انجمن سنگ آهن كه يكي از 
مدافعان اجراي اين طرح اســت، گفت: ما به دنبال شفافيت 
در معامالت، بازگشت عدالت به زنجيره، حذف رانت و فساد 
دركل زنجيره هستيم كه قطعا شيوه نامه به اين موضوع كمك 
مي كند و كماكان آن را مثبت ارزيابي مي كنيم. او افزود: در 
بحث صادرات باالدســت البته اگر شيوه نامه به درستي اجرا 
شــود، براســاس مندرجات ماده37 قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير، مازاد عرضه در بورس در هــر مرحله اي امكان 

صادرات بدون وضع عوارض صادراتي خواهد داشت.
عسكر زاده ادامه داد: مضاف بر اينكه با تدبير وزارت صنعت، 
كاالهايي كه امكان مصرف در داخل ندارند و قبال براســاس 
پيشنهاد ما توسط معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت 
صنعت احصا  شده اســت، ممنوعيت و محدوديت صادراتي 

نخواهد داشت. 
دبير انجمن سنگ آهن تأكيد كرد: مطابق قانون رفع موانع 
توليد و براساس ماده13 اين شــيوه نامه قاعدتا بايد عوارض 
صادراتي آن نيز برداشــته شــود. بنابراين حدس مي زنيم 
صنايع باالدستي نيز درحدي كه بتوانند ارز مورد نياز براي 
تامين قطعات و ماشــين آالت خود را فراهــم كنند، امكان 
صادرات خواهند داشت ولي اين ميزان با برآورد ما و مطابق 
ظرفيت هاي موجود كشــور بيش از 10درصد در باالدست 

نخواهد بود.

آمارها نشان مي دهد همزمان با آغاز نزول در بازارهاي طال و ارز، رشد  بورس
بازار سهام آغاز شده و نقدينگي جديدي در حال ورود به بورس است، 

گويا نقدينگي در حال جابه جايي بين بازارهاست.
به گزارش همشهري، معادالت نوســان در بازارها تغيير كرده است. 
تا همين 10روز پيش بازار سهام به طور مداوم در حال نزول بود و ميزان زيان سهامداران 
از مرز 40درصد هم عبور كرده بود در همان دوره بازار هاي طال و ارز در حال رشــد بودند. 
همين وضع در 5 ماه اول سال هم حاكم بود. وقتي بازار هاي طال و ارز آرام شده بودند بورس 
به سرعت در حال رشد بود و نقدينگي به طور مداوم در حال ورود به بورس بود به طوري كه 
به گفته حسن قاليباف، رئيس سازمان بورس در 5 ماه نخست سال جمعا 100هزار ميليارد 
تومان نقدينگي به بازار سهام تزريق شد. حاال دوباره معادالت بازار ها در حال تغيير است و 

گويا نقدينگي در حال جابه جايي از بازار هاي طال و ارز به سمت بورس است.

بازده بازارها
تازه ترين اطالعات نشان مي دهد در هفته نخست آبان ماه و براي دومين هفته متوالي ميزان 
بازده سرمايه گذاري در بازار سهام بيش از سرمايه گذاري در ساير بازار ها بوده است. همزمان 
در اين مدت بازارهاي طال و ارز براي دومين هفته متوالي با نزول زيادي مواجه شدند. آمار ها 
نشان مي دهد هفته قبل قيمت هر دالر آمريكا دست كم 3.8درصد افت كرده و به دنبال آن 
قيمت طال و سكه را هم با روند نزولي مواجه كرده با اين تفاوت كه ميزان افت قيمت سكه 
بيش از دو برابر قيمت دالر بوده است. هفته قبل قيمت هر سكه دست كم يك ميليون تومان 
افت كرد و از11ميليون و 800هزار تومان در ابتداي هفته به 10ميليون و800هزار تومان 
رســيد. حتي مطابق آخرين خبرها در روز جمعه نيز روند نزولي قيمت سكه ادامه يافت و 
قيمت هر سكه در آستانه سقوط به كانال 10ميليون تومان قرار گرفت. در مجموع داده هاي 
موجود نشان مي دهد سرمايه گذاراني كه هفته قبل سكه خريده اند جمعا در طول يك هفته 
8.5درصد زيان كرده اند. اما با وجود زيان سرمايه گذاران در بازار هاي طال و ارز، افرادي كه 
هوشمندانه نقدينگي شان را بين بازارها جابه جا كرده اند و وارد بورس كرده اند دست كم با 
يك درصد رشد مواجه شده اند. براي دومين هفته متوالي است كه شاخص هاي بورس، يعني 

درست از زمان آغاز نزول بازار طال و ارز، با رشد مواجه شده است.

جابه جايي نقدينگي بين بازارها
آمار ها نشان مي دهد ظرف 2هفته گذشته كه روند صعودي بورس دوباره آغاز شده دست كم 
3500ميليارد تومان نقدينگي جديد وارد بازار ســهام شده است. اين اطالعات همچنين 
نشــان مي دهد هفته قبل دوباره ارزش كل معامالت با يك رشد محسوس مواجه شده و 
سرمايه گذاران در دادو ستد هاي هفته قبل دســت كم 90هزار ميليارد تومان اوراق بهادار 
خريداري كرده اند. براي دومين هفته است كه ارزش كل معامالت بورس در طول يك هفته 
به بيش از 90هزار ميليارد تومان مي رسد كه نشان مي دهد سطح ارزش روزانه معامالت 
از روزي 6هزار ميليارد تومان به بيش از 20هزار ميليارد تومان رسيده است. اين اطالعات 
تأييد مي كند نقدينگي در حال جابه جايي بين بازار ها و ورود به بورس است. به اين ترتيب 
چنانچه جريان ورود نقدينگي به بازار سهام همچنان ادامه داشته باشد مي تواند زمينه رشد 

بيشتر شاخص هاي بورس را فراهم كند.

مقايسه بازده بازار ها در هفته نخست آبان ماه
درصد تغييرمقدار تغيير7 آباناول آبانبازار

13453821356944115620.86شاخص بورس)واحد(
3.82-1000-2620025200دالر)تومان(
8.47-1000000-1180000010800000سكه)تومان(

همشهري ابعاد نظام تازه قيمت گذاري دستوري در زنجيره سنگ آهن و فوالد را تحليل مي كند

 به گفته رئيس اتاق تهران با اجراي شيوه نامه ساماندهي عرضه و تقاضاي زنجيره فوالد
80هزار ميليارد تومان رانت توزيع خواهد شد و زمينه بازگشت امضاهاي طاليي فراهم مي شود

زشت و زيباي شيوه نامه جديد عرضه فوالد
 بورس برنده بازارها 

در هفته نخست آذرماه
ديدگاه

توازن در زنجيره با اجراي »شيوه نامه 
ساماندهي عرضه و تقاضاي زنجيره فوالد« 

معاون اقتصادي رئيس جمهوري در اواخر 
آبان ماه »شيوه نامه ســاماندهي عرضه 
و تقاضاي زنجيره فــوالد« را ابالغ كرد. 
براســاس اين شــيوه نامه، دولت قيمت هاي جهاني را بــراي تمام 
زنجيره به رسميت شناخته و براي نخستين بار، از فضاي مداخالت 
و قيمت گذاري دستوري در زنجيره آهن و فوالد فاصله گرفته است. 
همچنين دولت با به رسميت شناختن ســازوكار عرضه محصوالت 
زنجيره در بورس كاال، راه را براي كشــف قيمت از طريق نظام عرضه 
و تقاضاي بازار گشوده است. هرچند اين شيوه نامه داراي اشكاالتي 
است اما الزم اســت، با نگاه به منافع ملي به بررسي شيوه نامه و نقاط 

قوت و ضعف آن پرداخت.
 دخالت هاي دستوري دولت در چند سال گذشته، موجب ارزان فروشي 
مواداوليه شامل سنگ آهن، كنسانتره و گندله و گرانفروشي محصوالت 
پايين دستي شده است. در چنين وضعيتي منافع ملي از چند جهت 
با آسيب مواجه مي شود ازجمله آنكه معدن داران محصوالت خود را تا 
50درصد ارزان تر از قيمت هاي جهاني فروخته و توان سرمايه گذاري 
و توســعه معادن به نفع اقتصاد ملي را از دست مي دهند. همچنين 
به دليل ارزان فروشي محصوالت معدني، حقوق دولتي متعلق به مردم، 
متناســب با قيمت واقعي اخذ نمي شود و در نهايت مصرف كنندگان 
به دليل گرانفروشي محصوالت فوالدي، نه تنها از ارزان فروشي بخش 
معدن و يارانه هاي انرژي بهره مند نشــده كه كاالي نهايي را گران تر 

خريداري مي كنند.

اثرمداخله دولت برمعادن بزرگ و كوچك
ارزان فروشــي محصوالت معدني با دخالت و قيمت گذاري دستوري 
دولت، موجب تضعيف معادن كشور شده است. معادن بزرگ سنگ 
آهن، با عدم النفع شــديدي مواجه اند و ساالنه هزاران ميليارد تومان 
محصوالت خود را ارزان تر به بخش فوالد مي فروشند. براي نمونه ميزان 
يارانه پنهان بخش معدن و صنايع معدني بورسي به صنعت فوالد در 
محصول كنسانتره تنها در سال 98حدود 8600ميليارد تومان بود. 
رقمي كه تجميع آن مي توانست به سرمايه گذاري  در بخش اكتشافات 
و توسعه معادن، واردات ماشين آالت جديد و اشتغال زايي منجر شود و 

البته براي ورود سرمايه گذاران جديد جذابيت ايجاد كند.
از ســوي ديگر وضع معادن كوچك و متوسط وخيم تر است زيرا اين 
دسته از معادن به دليل بهره مند نبودن از منافع كار در مقياس بزرگ، با 
ضرردهي و بحران تعطيلي مواجه اند به طوري كه اكنون نيمي از معادن 
سنگ آهن داراي پروانه بهره برداري )بيش از 200معدن( تعطيل شده 

و بخش ديگري از معادن كوچك و متوسط نيز نيمه فعال هستند.

اثرمداخله بر كاهش سرمايه گذاري
 عالوه بر اين قيمت گذاري دستوري دولت با وضع عوارض صادراتي 
مشكالت معادن ســنگ آهن را دوچندان كرده درحالي كه بخشي از 
سنگ آهن كشور مازاد بر نياز داخلي و بخشي نيز غيرقابل استفاده در 
بازار داخلي است و وضع عوارض بر اين محصوالت غيرمنطقي بوده و 

كشور را از ورود ارز محروم كرده است.
درنتيجه مداخالت دستوري به كاهش شديد سرمايه گذاري در معادن 
سنگ آهن كشور منجر شده است. براســاس اعالم مركز آمار ايران، 
سرمايه گذاري در معادن از سال 95روند كاهشي به خود گرفته و تنها 
در سال 97نسبت به يك سال مشابه پيش از آن، 84درصد، به صورت 
دالري، افت داشــته است. صورت هاي مالي شــركت هاي معدني و 
فوالدي نشــان مي دهد برخي معادن بزرگ سنگ آهن، براي حفظ 
منافع سهامداران خود، به جاي سرمايه گذاري در بخش معادن، براي 
تاســيس كارخانه هاي فوالد اقدام كرده اند، شركت هاي فوالد نيز در 

همين سال ها با افزايش قابل توجه سودآوري مواجه بوده اند.

نقاط قوت شيوه نامه
 در دســتورالعمل جديد دولت براي نخستين بار قيمت هاي جهاني 
را براي همه محصوالت زنجيره به رسميت شناخته است. همچنين 
دولت بخش هاي مختلف زنجيره را به عرضه محصوالت خود از طريق 
سازوكار بورس كاال مكلف كرده است. براساس ماده 18 قانون توسعه 
ابزارها و نهادهاي مالي جديد - مصــوب 25 آذر 88 مجلس - دولت 
مكلف شده كاالي پذيرفته شــده در بورس را از نظام قيمت گذاري 
خارج كند؛ بنابراين هر كااليي كه در بورس پذيرفته شــود، از دايره 
قيمت گذاري خارج است و اين موضوع زمينه ساز تخصيص بهينه منابع 
و ايجاد توازن در زنجيره آهن و فوالد خواهد بود. چنين دستورالعملي 
مي تواند تا حد زيادي رانت كالن موجود در زنجيره آهن و فوالد را از 
ميان برداشته و به جاي تمركز سود تنها در يك حلقه، اسباب توزيع 

متوازن سود و رشد همه حلقه هاي زنجيره راه فراهم كند.

نقاط ضعف شيوه نامه
كليات شيوه نامه منتشر شده قابل قبول است و نقاط قوت آن بر نقاط 
ضعف آن مي چربد؛ با اين حال مي توان با انجام اصالحاتي، نسبت به 

اثربخش تر كردن اين شيوه نامه اقدام كرد.
اعتقاد داريم محصوالت زنجيره فوالد بايد در بورس عرضه شود، وقتي 
اعتقادمان بر عرضه همه محصوالت در بورس است يعني مي بايست 
اجازه دهيم كشف قيمت هم در بورس صورت گيرد و اگر محصولي 
مازاد بر نياز وجود داشت بايد اجازه صادرات آن داده شود. در شيوه نامه 
اخير، معافيت هاي مالياتي در حــوزه صادرات حذف و عوارضي براي 
زنجيره طراحي شده كه اتاق ايران با هر دوي اين موارد مخالف است 
زيرا معتقديم با حذف معافيت هاي مالياتي و وضع عوارض صادراتي 
نبايد به ســرمايه گذاران و فعاالن صنعتي و معدني پيام مخالفت با 
صادرات را داد چون كشور به ارز حاصل از صادرات نياز دارد و دليلي 
هم براي انبار محصوالت مازاد در داخل وجود ندارد. به نظر مي رسد 
بهترين روش براي مديريت زنجيره و تصميم گيري درباره وضع ماليات، 
عوارض و صادرات با توجه به شرايط اقتصادي در هر زمان، احياي ستاد 
سياستگذاري فوالد باشد تا در اين ستاد بخش خصوصي و دولت به طور 

مشترك به تصميم گيري درباره مسايل اين چنين بپردازند.

حافظ منافع ملي باشيم
 درك اين نكته ضروري اســت كه در صنايع ســنگ آهن و فوالد، ما 
با زنجيره اي از صنايع روبه رو هســتيم و تضعيف و حذف هركدام از 
حلقه ها، موجب گسست در كل زنجيره مي شود. صنعت فوالد، يكي 
از مهم ترين حلقه هاي اين زنجيره است و هيچ كس به دنبال زيان دهي 
آن نيست. اما نبايد به اسم جلوگيري از زيان ، زياده خواهي كرد و براي 
افزايش سود و پوشش ناكارآمدي ها، به دنبال تضعيف ساير حلقه هاي 

باالدست و پايين دست بود.

چاي و دمنــوش از ملزومات غيرقابل چشم پوشــي فصل  سوپرماركت
سرماست. گذشته از چاي سياه كه بخشي جدايي ناپذير از 
رژيم غذايي روزانه ايراني هاست، ديگر نوشيدني هاي گياهي 
و اصطالحا دمنوش ها نيز از ديرباز جايگاه ويژه اي از لحاظ 

درماني در فرهنگ مردم ايران داشته اند. 
همه ما تجربه گرفتن يك ليوان چاي نعناع از دست مادرها و مادربزرگ هايمان را به 
وقت دل درد داشته ايم و كمتر خانه اي هست كه دست كم دو سه نوع چاي گياهي 
در كشوها يا كابينت هايش پيدا نشود. اين نوشيدني هاي باارزش به لطف تبليغات 
برندها و البته منوي كافي شاپ ها در زندگي جوان ها هم جاي خود را باز كرده اند 
و طرفداران زيادي بين قشر جوان پيدا كرده اند. مخصوصا اينكه اين روزها كار ما 
براي استفاده از اين چاي ها آسان تر از قبل شده و نيازي نيست شيشه و كيسه هاي 
حاوي گل و گياه خشك با خودمان حمل كنيم. انواع گياهان و ميوه هايي كه شايد 
تهيه دمنوش آنها در خانه راحت نباشد، به شكل بسته بندي و در شكل چاي هاي 
كيسه اي يك نفره در سوپرماركت ها به فروش مي رسد. در چند سال اخير فرهنگ 
استفاده از اين چاي ها هم گسترش بيشتري يافته و همزمان تنوع اين محصوالت 
هم در بازار بيشتر شده است تا جايي كه يكي دو ســال پيش يكي از برندها براي 
تبليغ محصوالتش از بازيگران مشهور سينما و تلويزيون استفاده كرد تا از اين راه 
بتواند سهم بزرگ تري از بازار را در اختيار بگيرد.  در سوپرماركت ها هم فروش اين 
چاي هاي گياهي بيشتر از قبل شــده و گرچه قيمت بعضي از انواع آن پايين هم 
نيست، اما طرفداران خاص خودشان را دارند. به گفته فروشنده ها، پيش از كرونا 
بيشتر خريداران دمنوش ها دانشــجوها و كارمندان بودند اما بعد از كرونا دامنه 
طرفداران وسيع تر شده و بيشتر مردم براي تقويت ايمني بدنشان در برابر كرونا و 
البته خواص درماني ديگر، به مصرف اين چاي ها روي آورده اند. محصوالت چندين 
برند را در قفسه چاي سوپرماركت ها مي توان ديد اما مشاهدات نشان مي دهد كه 
تنوع توليد برند گلستان از ديگر توليدكننده ها بيشتر است. عالوه بر گلستان، علي 
تي، سحرخيز، نيوشا، دوغزال و البته برند مهرگياه كه با تي بگ هاي خاصش معروف 
است هم در زمينه توليد دمنوش ها فعاليت دارند. قيمت دمنوش ها بسته به نوع 
گياه يا ميوه به كار رفته در آن از 12هزار تومان شروع مي شود و تا قيمت باورنكردني 
93هزار تومان )براي چاي جنسينگ( مي رسد. اما بازه قيمتي چاي هاي محبوب 
چيزي بين 20 تا 40هزار تومان است، آن هم براي يك بسته 12عددي كه با توجه 

به افزايش قيمت همه اجناس در اين روزها چندان هم قيمت عجيبي نيست.

قيمت فروش بعضي انواع دمنوش در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومان مشخصاتبرند 

39.500گل گاوزبان - 20عدديگلستان 
21.000مخلوط گياهي دارچين، زنجبيل، نعناع - 20عدديگلستان
70.000زعفراني - 12عدديسحرخيز
25.500غنچه گل محمدي - 40گرميگلستان
193.000×5 جنسينگعلي تي
173.000شيرچاي - 30عدديعلي تي
49.500آويشن - 14عدديمهرگياه
49.500اكيناسه - 14عدديمهرگياه
14.500سيب و دارچين - 20عدديگلستان
29.900هل - 10گرمي گلستان 

در هفته اي كه گذشت در بازار ميوه و سبزي شاهد افزايش قيمت شديد برخي  تره  بار
از محصوالت بوديم. 

بعد از گوجه فرنگي كه نرخ هاي باالتر از 20هــزار تومان را ديد و قله 35هزار 
تومان را هم فتح كرد، هويج و خيار هم جهش قيمت داشتند. در ميان ميوه ها 
هم پرتقال بيشــترين افزايش قيمت را به نام خود ثبت كرد و از 17هزار تومان در مغازه هاي ميوه 
فروشي سطح شهر به 25هزار تومان رسيد. البته در ميادين ميوه و تره بار رشد قيمت ها به اين شدت 
نبود و اگرچه برخي اقالم در ميادين هم طي هفته گذشته افزايش قيمت داشتند اما برخي ديگر در 
قيمت هاي ابتداي هفته تثبيت شدند.  به گزارش روابط عمومي سازمان ميادين ميوه و تره بار تهران 
متوسط اختالف قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار نسبت به ميانگين سطح شهر طي هفته 
گذشته 31 درصد و متوسط اختالف قيمت سبزي  و صيفي  در اين ميادين نسبت به ميانگين سطح 
شهر 39.5درصد بود. بر همين اساس متوسط اختالف قيمت مجموع انواع ميوه و محصوالت فرنگي 

در ميادين ميوه و تره بار نسبت به ميانگين سطح شهر در هفته ابتدايي آذر 34.5درصد بود.
  

تابلوي مقايسه قيمت بعضي انواع ميوه و سبزي در ميادين ميوه و تره بار و سطح شهر
درصد تفاوتقيمت سطح شهرقيمت مياديننام محصول
8.50012.50032سيب قرمز
9.50013.50030سيب زرد

9.70013.00025پرتقال تامسون شمال
11.00015.00027پرتقال تامسون جنوب

10.90016.00032نارنگي
11.20018.00038انار

12.50018.50032خرمالو
2.9006.00052بادمجان 
4.6008.00042.5پياز سفيد

6.90012.00042.5فلفل دلمه سبز
4.9006.50025كاهوي رسمي

6.90012.60045هويج
9.30015.00038گوجه گلخانه اي
7.50011.00032خيار گلخانه اي

تابلوي مقايسه قيمت بعضي انواع ميوه و تره بار در ميادين تهران در طول هفته گذشته
قيمت پنجشنبه 6اذرقيمت شنبه 1آذرنوع محصول
8.5008.500سيب قرمز
9.5009.500سيب زرد
8.7008.700پرتقال
9.5009.900نارنگي 

10.80011.200انار
6.2006.500خيار

9.8006.600گوجه بوته اي
3.3002.900بادمجان

4.6004.950پياز
4.5004.500سيب زميني

بهرام شكوري
رئيس كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران

فصل داغ دمنوش ها اختالف 39/5درصدي قيمت ميوه و سبزي 
در ميادين با مغازه هاي سطح شهر
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مهم ترين صحنه بازي پرسپوليس و نفت مسجدسليمان جايي 
بود كه خطاي پنالتي گلر نفت روي بشار رسن اعالم شد و البته 
ســيامك نعمتي آن را خراب كرد. بعد از پايان مســابقه احمد 
گوهري، دروازه بــان نفت گفته: »اگــر داور 4 پنالتي هم براي 
پرسپوليس مي گرفت، همه را در جهت توپ مي رفتم و شايد هر 
4تا را مي گرفتم. « خب البته غيراز گزارشــگر عزيز بازي، همه 
ايران ديدند كه توپ به تير دروازه خورد و گوهري نقشــي در 
مهار آن نداشت؛ هرچند واكنش خوبي نشان داده بود. اين يعني 
همين يكي را هم شــما نگرفتي عزيز برادر؛ با اين حال منتظر 
مي مانيم در مسابقات آينده واكنش شما را روي پنالتي ها ببينيم. 
جالب اينجاست كه از ابتداي ليگ قبلي تا االن، اين نخستين 

پنالتي اعالم شده عليه نفت مسجدسليمان بود!

اين يكي را هم شما نگرفتي!

مس رفسنجان يكي از تيم هاي تازه وارد ليگ است كه تا كنون 
موفق به كسب پيروزي نشــده و حتي گل هم نزده. اين تيم2 
بازي اولش را برابر استقالل و گل گهر با 2 گل واگذار كرد و در 
مسابقه سوم مقابل آلومينيوم اراك با نتيجه مساوي بدون گل 
متوقف شد. محمد ربيعي، سرمربي مس جزو چهره هاي تئوريك 
و علمي فوتبال ايران اســت و از اين تيپ مربيان بايد حمايت 
شود. با اين حال، ما از امثال ربيعي هم انتظار داريم علمي تر و 
اصولي تر حرف بزنند. او بعد از شكست برابر گل گهر كه با دبل 
منشا رقم خورد، در اظهارنظري عجيب گفته بود: »سازمان ليگ 
بايد تمديد قرارداد با بازيكنان خارجي را هم ممنوع مي كرد. « 
االن آيا آلومينيوم اراك هم بازيكن خارجي داشت كه نتوانستيد 

برنده شويد؟

علمي تر حرف بزنيد

ماجراي عذرخواهــي ديرهنگام محمود فكــري بابت ويدئوي 
فحاشــي اش در اهواز، يك كالس درس متفاوت براي همه دنيا 
بود. قشنگ اسمش را مي شود گذاشت: »عذرخواهي طلبكارانه«. 
سرمربي محترم اســتقالل با چند روز تأخير راضي شد از ملت 
عذرخواهي كند، اما دلش نيامد كه خيلي ساده و راحت اين كار 
را انجام بدهد. در نتيجه گفت: » از همه كســاني كه آن كلمات 
را شنيدند معذرت مي خواهم، اما كساني را كه باعث شدند آن 
حرف ها را بزنم به خدا واگذار مي كنم. « يعني حســاب و كتاب 
كنيم مي بينيم جناب فكري يك چيزي هم طلبكار شده است. 
واقعا عجيب است كه در كشور ما خيلي از مردم عذرخواهي كردن 
را اينقدر كار سختي مي بينند. آقا اشتباه كردي، يك جمله بدون 

پس و پيش و بهانه گرفتن بگو »عذر مي خواهم« همين!

سرزمين بدون عذرخواهي

نكته بازي

البد درباره مــرگ مارادونا همه  چيــز خوانده ايد و 
احتماال در ســوگ يكي از بهتريــن بازيكنان تاريخ 
فوتبال چيزي هم گفته يا نوشته ايد. ديه گو آرماندو 
مارادونا در ۶۰ســالگي و دقيقا در ســالمرگ جورج 
بســت افســانه اي كه زندگي شــخصي غيرسالم و 
مشــابهي با اين اسطوره داشــت، از دنيا رفت. بحث 
بر سر اينكه آيا او بهترين بازيكن تاريخ بوده يا پله يا 
حتي مســي و رونالدو و زيدان هم داغ است. عده اي 
او را ســتاره اي بي بديل ناميدند كه كسي نبايد نبوغ 
فوتبالي اش را با رذايل اخالقي اش زير ســؤال ببرد 
و او را قضاوت كند. بعضي ها هــم دوپينگ دائمي او 
و اســتفاده از كوكايين و افدرين را برخالف روحيه 
ورزشــكاري و بي عدالتي خواندند كه مثــال اگر از 
داروهاي نيروزا استفاده نكرده بود، شايد يكي از آن 
صحنه هاي دراماتيك به ياد ماندني را خلق نمي كرد 
و يكي از بازيكنان دوپينگ نكــرده مقابل او حداقل 
دريبل نمي خــورد. به هرحال، مارادونــا در فوتبال 
يك نابغه بود و هيچ كس نمي توانســت كارهايي را 
كه با توپ مي كند تقليد كند، حتي مســي يا زيدان. 

پالتيني كه ميانه خوبي با او نداشت و از سوي ديه گو 
دزد خطاب شده بود، درباره اش گفته: »كارهايي كه 
زيدان با توپ مي كند، مارادونا مي توانست با پرتقال 
انجام دهد.« پله هم كه رقابت و دشــمني ديرينه اي 
با ابرستاره آرژانتيني داشــت، در واكنش به مرگش 

گفت: »به زودي همديگر را در آسمان خواهيم ديد.
  مارادونا 2سال در بارســلونا بازي كرد و در زمان 
خود گران ترين بازيكن تاريخ شد اما تقريبا يك سال 
به دليل تكل خشــن قصاب بيلبائو يعني گويكوچه آ 
پايش شكســت و بيرون ماند. او ســپس به اعتراف 
خودش درحالي كه هيچ كس او را نمي خواســت به 
تيم ناپولي در فقيرترين شــهر ايتاليا رفت و در فصل 
اول با اين تيم هشتم شــد اما توانست ناپولي را براي 
نخســتين بار قهرمان ايتاليا و جام يوفا كند. دوستي 
ناسالم او با مافياي معروف شــهر ناپل كه كامورا نام 
داشت، باعث شــد از خيلي چيزها زير چتر اين گروه 
در امان بماند، ازجمله اينكه با خيال آسوده دوپينگ 
مي كرد و نمونه ادرار سالم را در لباس خود جاسازي 
مي كرد براي تست دوپينگ. اما از زماني كه رابطه اش 

با مافيا تيره شد و دوران خوشگذراني هاي بيرون زمين 
پايان يافت، تيره روزي هاي او هم از راه رســيد. اما او 
خداي ناپل، بت آرژانتين و ابرقهرمان و سرگرم كننده 
بســياري از فوتبال دوستان در سراســر جهان شد. 
مارادوناي مربي اما ديگر آن جادو را نداشــت و غير 
از هدايت تيم ملي آرژانتين در جام جهاني2۰۱۰ به 

مقام بااليي نرسيد.
  مارادونا كه قاعدتا بايد بارسلونايي مي بود، بعدها 
رئالي شد. بارها داماد ســابقش- آگوئرو- را به رئال 
پيشنهاد كرد و به سود كهكشــاني ها جبهه گرفت. 
او از تحســين كنندگان مورينيو بود. مورينيو گفته 
دلش براي مارادونا تنگ مي شود: »هر وقت شكست 

مي خوردم، به من زنگ مي زد و دلداري ام مي داد.«
  ورزشگاه سن پائولوي شهر ناپل پس از مرگش به 

ورزشگاه ديه گو مارادونا تغيير نام يافت.
  پوچتينو كــه در اردوهاي تيم ملــي هم اتاقي او 
بود و شــخصيتي كامال موقر و معقول و متضاد با وي 
داشت، نوشت: »بسيار خوش شانس بودم كه فوتبال و 

زندگي ام را با تو سهيم شدم.«

  ويالش بواش، ســرمربي پرتغالي ســابق چلسي 
پيشنهاد داد همه تيم هاي جهان پيراهن شماره۱۰ 
خود را به احترام مارادونا بايگاني كنند و ديگر كسي از 

اين شماره استفاده نكند.
  گتوزو كه در نخســتين برد ناپولي بعد از مارادونا 
پيراهــن شــماره۱۰ او را بر تن كرده بود، حســرت 
خورد كه چرا در زماني بازي نكــرده كه مارادونا هم 
فوتباليست بود و چرا فرصت تكل زدن روي پاي او را 

از دست داده است.
  هزاران نفر از مردم داغديده آرژانتين بدون توجه به 
خطر انتقال ويروس كرونا در مراسم تشييع جنازه او 
شركت كردند اما مراسم خاكسپاري با حضور خانواده 
و جمع كوچكي از دوســتانش برگزار شــد. برخي از 
مردم هم با پليس درگير شــدند. منتظر افزايش آمار 

تلفات كرونايي در اين كشور باشيد.
 3كارگر كه به ســبك ما ايراني ها در كنار جسد او 
عكس يادگاري انداخته بودنــد، اعتراضات زيادي را 

برانگيختند و اخراج شدند.
  براي نخستين بار هواداران 2دشمن ديرين يعني 

بوكا جونيورز و ريورپالته با هم متحد شدند و در سوگ 
او همديگر را در آغوش گرفتند.

  ماتياس مورال، وكيل مارادونا مرگ او را به خطاي 
پزشــكي ربط داد و نوشــت: »براســاس چيزي كه 
دادســتاني سن ايسدرو )شــهري در بوينس آيرس( 
گفته، غيرقابل توصيف اســت كه به مدت ۱2ساعت 
هيچ توجهي از جانب پرسنل پزشكي به ديه گو نشده و 
يا كنترلي نسبت به او صورت نگرفته است. آمبوالنس 
هم بيش از نيم ساعت طول كشيده تا برسد، اين يك 
جنايت احمقانه است. اين حقيقت نبايد ناديده گرفته 
شود و از شــما مي خواهم تا آخر در اين باره تحقيق 

كنيد.«
  خبر جديد و جالب اينكه باشگاه شفيلد يونايتد در 
مقطعي كه مارادوناي نوجوان در آرژنتيونس جونيور 
بازي مي كرد تا مرز جذب او پيش رفته بود و 4ســال 
بعد هم آرسنال نزديك بود اين بازيكن را به خدمت 
بگيرد، اما جنگ فالكلند بين 2كشور مانع اين انتقال 
شــد درحالي كه تاريخ فوتبال مي توانست به شكلي 

ديگر نوشته شود.

  ليگ فداي آسيا؟
  5نكته در مورد توقف پرسپوليس در مسجدسليمان

بهروز رســايلي| 3بازي، 5امتياز و فقط يك گل 
زده؛ پرســپوليس مدل ليگ بيستم ضعيف ترين 
شــروعش در 5فصل اخير را تجربه مي كند، آن 
هم درحالي كــه بين رقباي قرمزهــا، هنوز لقمه 
چندان گلوگيري وجود نداشته است. 2 امتيازي 
كه پرسپوليس در هواي باراني مسجدسليمان از 
دست داد، نشان مي دهد اين تيم كار سختي براي 
تكرار قهرماني هايش دارد، حتي اگر هر كدام از رقبا 

هم به اندازه يك كوه مشكل داشته باشند.
1 تركيب ابتدايي پرســپوليس در ديدار با نفت 
مسجدسليمان متفاوت و غافلگيركننده بود. وحيد 
اميري و احسان پهلوان بيرون نشستند تا با اضافه 
شدن كمال كاميابي نيا و بشار رسن به تركيب بازي 
قبلي، پرسپوليس عمال با 3هافبك دفاعي بازي را 
شروع كند. ســيامك نعمتي هم به پيشاني خط 
حمله منتقل شد، گرچه واضح بود به كار بازي در 
اين پست نمي آيد. بنابراين سرخپوشان نيمه اول 
را مفت از دست دادند و نيمه دوم هم با آن هواي 

باراني براي تغيير نتيجه كافي نبود.
2  استدالل كادرفني پرسپوليس براي انتخاب 
تركيب نيمــه اول، محروميت وحيــد اميري و 
احسان پهلوان از بازي فينال ليگ قهرمانان آسيا 
بود؛ مسابقه اي كه 3هفته ديگر برگزار مي شود و 
پرسپوليس دارد خودش را براي آن آماده مي كند. 
در ايــن صورت احتمــال اينكه ايــن دو بازيكن 
همچنان مسابقات بيشتري را از روي نيمكت شروع 
كنند وجود دارد و شايد بشود از آن با تعبير »ليگ 
فداي آسيا« ياد كرد. نكته عجيب اما اينجاست كه 
با وجود همه اين تغييرات، باز نوبت به اميد عاليشاه 
نمي رسد. صد البته در اين مورد خود اميد بيشتر از 

همه تقصير دارد.
3  حاال ديگر حرف زدن در مورد بحران خط حمله 

پرسپوليس تكراري شده اســت. اين يك دردسر 
بزرگ است و اگر واقعا بنا باشد عيسي آل كثير تا 
فروردين بيرون بماند، ممكن اســت پرسپوليس 
تاوان زيادي بدهــد. تنها نكته عجيب داســتان 
اين است كه يحيي گل محمدي نه تنها به كشف 
سورپرايز در خط حمله فكر نمي كند و امثال آريا 
برزگر و محمد شريفي را محك نمي زند، بلكه حتي 
به خريد خودش يعني مهدي مهدي خاني هم روي 
خوش نشان نمي دهد. يعني احتمال موفقيت اينها 
يا يك بازيكن از اميدها، كمتر از شانس موفقيت 
سيامك نعمتي در خط حمله است؟ پس چرا اين 
فرصت به آنها داده نمي شــود؟ حداقل موقعيتي 
كه در هر بازي به آرمان رمضاني داده مي شــود را 

مي توان در اختيار مهاجمان ناشناخته قرار داد.
4 پرســپوليس براي ســومين بازي پياپي گل 
نخورد و اين يك شروع خوب در فاز دفاعي است، 
اما نشانه هاي تزلزل ديده مي شود. جالل حسيني 
با اين سن و سال قدرت حضور در مسابقات فشرده 
را ندارد و طبيعي اســت كه گاهي جا بماند. نفت 
مسجدسليمان روي معدود حركات تهاجمي اش 
خطرناك ظاهر شــد و اين يعني اگر تيمي توان 
هجومي بيشتر داشته باشــد، ممكن است براي 

پرسپوليس دردسر درست كند.
5  كسي متوجه افت دنباله دار احمد نوراللهي شده 
است؟ او بازيكن مهمي براي سرخپوشان به شمار 
مي آيد، اما مدت هاست كه طراوت گذشته را ندارد. 
احمد بعد از از دست دادن توپ، كند عمل مي كند 
و نقش گذشته اش در بازي سازي را هم از ياد برده. 
افت كيفي هر بازيكن، يك مسئله طبيعي است، اما 
به نظر مي رسد اين مسئله در مورد نوراللهي بيش 
از حد طول كشيده. پرسپوليس در فينال آسيا به او 

در بهترين فرمش نياز دارد.

ديدار ذوب آهن و پيكان در هفته ســوم ليگ برتر، زمــان بهره برداري از 
مدل ايراني VAR بــود؛ مدلي برپايه حركت اخالقــي و فيرپلي بازيكن 
پيكان و همچنين اعتراض شــديد ذوبي ها كه داور را از يك اشتباه بزرگ 
و تأثيرگذار نجات داد. در شــرايطي كه اين ديدار با تساوي يك بر يك تا 
دقيقه82 دنبال مي شــد، اعالم يك ضربه پنالتي به ســود پيكان تشنج 
بزرگي در زمين و حتي منطقه فني 2 تيم شكل داد. سيدرضا مهدوي، داور 
اين بازي كه ســوتي جنجالي به صدا در آورده بود، باعث خشم بازيكنان 
ذوب آهن و كادرفني اين تيم شــد. در ادامه، تنش شكل گرفته به منطقه 
فني روي نيمكت ذوب آهن رفت و رحمان رضايي كه در 2 هفته گذشته 
هم به شدت از داوري ها گاليه داشت، اين بار هم اعتراض خود را به اعالم 
پنالتي عليه تيمش نشان داد. او از داور چهارم و ناظر بازي درخواست داشت 
كه با حضور در كنار دوربين تلويزيوني كنار زمين، صحنه مربوطه را مورد 
بازبيني قرار داده و اين اشــتباه را جبران كنند! در ادامه هم اتفاقي جالب 
توجه و قابل ستايش رقم خورد. پوراميني، هافبك پيكان كه نقش اصلي 
اين پنالتي را داشت خودش را به داور رساند و اعتراف كرد خطايي روي او 
رخ نداده است. البته نظر داور چهارم هم در مردود كردن پنالتي بسيار مهم 
بود ولي بدون شــك اين اتفاق نادر و عجيبي بود كه شايد فقط در فوتبال 
ايران رخ مي دهد. البته سرپرست پيكان هم بعد از بازي به نكته مهمي اشاره 
كرده است؛ اينكه اگر قرار باشد از اين به بعد كادر فني تيم ها با هر تصميم 
داور، موبايل به دست گرفته و به سراغ او بروند هرج ومرج عجيبي در بازي ها 
حاكم مي شود. همزمان با اين بازي، در مشهد هم جدال شهرخودرو و نفت 
آبادان با جنجال داوري در آخرين دقايق همراه شــد. شهرخودرو با گل 
دقيقه82 برنده اين بازي بود كه در دقيقه94 يك پنالتي به حريفش داد 
و بازي يك-يك شد. اعالم اين پنالتي توسط علي اصغر مومني با اعتراض 
شديد مشهدي ها همراه شد و ســيدمهدي رحمتي كه حتي بعد از پايان 
بازي هم از اعتراض دست برنداشته بود باالخره از مومني كارت قرمز گرفت 
و بازي هفته بعد تيمش مقابل پرسپوليس را از دست داد. حتي پرسپوليس 
هم پنجشنبه در مسجدسليمان صاحب يك پنالتي مشكوك شد كه خيلي 
از كارشناسان داوري اين پنالتي را تأييد نكردند. در مجموع، تأثيرگذارترين 
چهره هاي روز دوم از هفته سوم ليگ برتر، داوران بودند. در آخرين بازي 

هفته هم تراكتورسازي در خانه با نتيجه يك بر صفر به سپاهان باخت.

  نسخه ايراني VAR در فوالد شهر!
  ذوب آهن با بازبيني صحنه و فيرپلي حريف  از شكست فرار كرد، 
صنعت نفت و پرسپوليس هم صاحب پنالتي هايي مشكوك شدند

4بازی و يک آدم برفی
 فصل جديد ليگ برتر بانوان با پيروزی تيم های مدعی

 و هت تريك زهرا قنبری آغاز شد
در كنار زمين چمن ورزشگاه اروميه، اين آدم برفی نشانه  ای است از اين 
خبر مسرت بخش كه دختران دوباره برگشته اند. بعد از ماه ها انتظار، ليگ 
فوتبال بانوان فصل جديد خود را از ديروز آغاز كرد. در اولين روز از اين 
رقابت ها كه متاسفانه از هيچ شبكه رسمی و غيررسمی پخش نمی شوند، 
قهرمان چندين ساله اين رقابت ها قرار بود فصل جديد را در اروميه آغاز 
كند. طی سال های اخير شهرداری بم در ليگ بانوان همان شرايطی را 
داشته كه پرســپوليس در ليگ مردان تجربه می كند؛ قهرمانی پشت 
قهرمانی. بمی ها ديروز در اولين هفته ميهمان همياری اروميه بودند كه 
به دليل بارش شديد برف اين بازی چند ساعتی به تعويق افتاد تا ورزشگاه 
شهيدباكری اروميه برای شروع مسابقه آماده شود. در اين چند ساعت، 
بازيكنان شهرداری بيكار نماندند و اين آدم برفی را ساختند تا ويترين 
افتخارات شان كامل تر شود! اين بازی البته بعد از چند ساعت تاخير، 
عصر ديروز برگزار شــد و همان طور كه انتظار می رفت تيم قدرتمند 
بم فصل جديد را هم با پيروزی و كســب اولين 3امتيــاز آغاز كرد. در 
ساير بازی ها هم ذوب آهن اصفهان با 3گل نماينده البرز را بدرقه كرد، 
ملوان با نتيجه 2 بر يك ميزبانش سارگل بوشهر را شكست داد و تيم 
گران قيمت وچان كردستان مقابل پااليش گاز ايالم كام بك زد و بازی 
يك-هيچ باخته را 3 بر يك برد. در اين بازی زهرا قنبری هت تريك كرد 
تا باز هم خودش را به عنوان مدعی اول خانم گلی معرفی كند و از همين 
روز اول برای ساير مهاجمان خط ونشان بكشد. رقابت برای خانم گلی 
در ليگ بانوان همه ســاله رقابت جذابی است، حتی جذاب تر از رقابت 

تيم ها برای قهرمانی.

فوتبال زنان

فراموش نشدني تا ابد
 واكنش چهره هاي سرشناس دنيا  به مرگ ديه گو مارادونا



7 سياست شنبه 8 آذر 99  شماره 8096  2 3 0 2 3 6 0 8

بعــد از اجمــاع همــه 
جريان هاي سياسي داخل مجمع

كشــور بر ســر ضــرورت 
بازگشت آمريكا به برجام، به نظر مي رسد 
اميد دولت براي ازسرگيري چانه زني هاي 
داخلي و خارجي اش دوچندان شده و حاال 
بعد از قريب به 2ســال انفعال، عزمش را 
براي گره هاي اقتصــادي ايران در عرصه 

بين المللي جزم كرده است.
چنــد صباحــي اســت كــه در پــي 
موضع گيري هاي رســانه اي مســئوالن 
كشــور و رئيس جمهور منتخب آمريكا، 
2طرف نســبت به احياي برجام و پايان 
يافتن بدعهدي هاي ترامپ اميدوار شده اند. 
احتمال خنثي شدن تحريم هاي يكجانبه 
آمريــكا نويدبخش كاهش مشــكالت 
معيشتي و اقتصادي مردم شده است، اميد 
بزرگ تري براي حل چالش هاي اقتصادي 
ايران با جامعه بين المللي در حال شــكل 
گرفتن است و به نظر مي رسد آغاز دوباره 
مذاكرات داخلي بر سر پيوستن ايران به 

FATF محصول اين اميدواري باشد.
در همين راستا هم لعيا جنيدي، معاون 
حقوقي رئيس جمهور خبر داد: رسيدگي 
به لوايح چهارگانه رها نشــده است؛ يك 
كارگروه مشــترك با نهادهــاي ذيربط 

تشــكيل خواهيم داد تا براي ادامه كار به 
توافق برسيم.

جنيدي با تأكيد بــر اينكه پيگيري لوايح 
چهارگانه در جريان بررســي است و بايد 

ببينيم به كجا خواهد رسيد، به ايلنا گفت: 
به هيچ وجه پيگيري لوايح چهارگانه رها 
نشده اســت؛ چراكه اين امر مسئله كلي 

كشور است.
وي ادامه داد: قرار اســت يــك كارگروه 
مشتركي كه مقدماتش هم فراهم شده با 
مجموع نهادهاي ذيربط تشكيل دهيم تا 

براي نحوه ادامه كار به توافق برسيم.
معاون حقوقي رئيس جمهور تأكيد كرد: 
ايران عضو ناظر است و در همين تحوالت 
هم نديده ام اين موقعيتش را از دست داده 
باشــد. جنيدي با بيان اينكــه هم اكنون 
مســئله لوايح چهارگانه در حال بررسي 
اســت، گفت: همانطور كه مي دانيد كار 
2اليحه انجام شــده و 2اليحه ديگر كه 
معاهده است ان شــاءاهلل در يك كارگروه 
مشترك بررسي مي شــود كه بايد ديد به 

كجا مي رسد.
به گزارش همشهري، از لوايح چهارگانه اي 
كه متضمن عضويت ايران در گروه اقدام 
مالي است، اليحه اصالح قانون مبارزه با 
تامين مالي تروريسم و اليحه اصالح قانون 
مبارزه با پولشويي تصويب شدند و 2اليحه 

ديگر يعني پالرمو يا همان كنوانســيون 
مقابله با جرايم ســازمان يافته فراملي و 
CFT يا همان اليحــه عضويت ايران در 
كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم 

بازمانده اند.

 FATF اعضاي دومين كارگروه ويژه
چه كساني هستند؟

 معاون حقوقي رئيس جمهــور درحالي 
از تشكيل كارگروه مشــترك براي رفع 
اختالفات خبر مي دهــد كه پيش تر و در 
آذرماه 2سال گذشته به دنبال باال گرفتن 
اختالفات بر ســر رفع ايــرادات 22گانه 
شوراي نگهبان به اليحه مبارزه با تامين 
مالي تروريسم، دولت و شوراي نگهبان با 
تشكيل كارگروه ويژه اي سعي كردند مسير 
رسيدن به تفاهم براي حل ايرادات وارده به 
 FATF و درنهايت پيوستن ايران به CFT
را هموار كنند. اين كميته 8عضو داشــت؛ 
3نماينده از جانب مجلس، يك نماينده از 
سوي شوراي نگهبان،  يك نماينده از سوي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و 3نماينده 
از سوي دولت. نمايندگان مجلس 3عضو از 

كميسيون امنيت ملي بودند )حشمت اهلل 
فالحت پيشه، مجتبي ذوالنوري و اردشير 
نوريان(. نماينده شوراي نگهبان عباسعلي 
كدخدايــي، عضو حقوقدان و ســخنگوي 
شــورا و نماينده مجمع سردار احمد وحيد 
بود. همينطور لعيا جنيدي، معاون حقوقي 
رئيس جمهــوري، محمدجــواد ظريف و 
محمود علوي، وزيــر اطالعات نمايندگان 

دولت بودند.
 جنس و ســطح مذاكرات مطرح شده در 
اين نشست كه مربوط به امنيت و مصالح 
نظام بود، سبب شد تا 8عضو آن نسبت به 
محرمانه نگهداشتن مذاكرات و مباحث 
مطرح شده اخالقا و شــرعا متعهد شوند 
و هرگــز از روند مباحــث و چند و چون 

جلسات سخني نگويند.
حاال هم به نظر مي رســد با تغيير تركيب 
مجلس 3نماينده مجلس و به صورت ويژه 
منتخبان كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس تغيير خواهند كرد؛ اگرچه 
كه مجتبــي ذوالنوري به عنــوان رئيس 
كميسيون در اين نشست ها حاضر خواهد 
بــود و 2عضو ديگر اين كميســيون را به 
كارگروه خواهد برد. از سوي ديگر، باتوجه 
به اســتمرار حضور كدخدايي در شوراي 
نگهبان، سردار وحيد در مجمع، جنيدي، 
علوي و ظريف در دولت و اشرافشــان بر 
موضوع بعيد به نظر مي رسد تركيب آنها در 

اين كارگروه تغيير كند.

 بعد از اميدواري براي احياي برجام، معاون حقوقي رئيس جمهور 
از تشكيل كارگروهي براي رفع مشكالت FATF خبر داده است 

   عكس: آرشيوي/ سايت مجمع تشخيص مصلحت نظام

FATF؛اميدبهگرهگشايي نكته روز

آفت پرگويي

كافه مجلس
فرزانه آئيني

خبرنگار

اظهارات اخير عيسي كالنتري درباره انقالب، خالي كردن پشت 
شاه توسط آمريكا و باالخره استفاده امام خميني)ره( از اين فرصت، 
براي دومين بار در سال جاري با تكذيب اعضاي مؤسسه تنظيم و 
نشر آثار امام خميني)ره( مواجه شــده است. عيسي كالنتري كه 
ارديبهشت ماه ســال جاري فتوايي را درباره »آوازخواني زنان« به 
امام خميني)ره( نســبت داده بود و پاي رئيس دولت اصالحات را 
هم به ميان كشــيده بود، در ويدئويي كه اخيرا از او در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شده اســت درباره داليل سقوط شاه و پيروزي 
انقالب تحليلي ارائه مي كند و مي گويد:»آنها پشــت شاه را خالي 
كردند و از اين فرصت هم انقالبي ها به رهبري امام حداكثر استفاده 

را كردند.« 
غالمعلي رجايي در يادداشــتي كه ســايت جماران آن را منتشر 
كرده با اشاره به اين موضوع كه منتظر عذرخواهي كالنتري بوده و 
متأسفانه اين اتفاق نيفتاده، نوشته است: »به نظر مي رسد پرگويي و 
سخنگويي يكي از آفات موجود در بين مسئولين ماست؛ به خصوص 
كساني كه بر مسند كاري بوده اند و دوربين هايي سراغ اينها مي رود 
و فكر مي كنند چون دوربين سراغ اينها رفته لزوما بايد حرف بزنند و 
متأسفانه گاهي ديده مي شود كه بي تأمل هم حرف مي زنند. چنين 
خطاهايي كه مي توانيم آقاي كالنتري را نمونه اخير آن بدانيم هم 

از زبان آنها صادر مي شود.«
رجايي نوشت: »حقيقت اين اســت كه سخن گفتن كار هركسي 
نيســت و پرگويي آفتي اســت كه ما اگر بخواهيم آفات پرگويي 
در اين چند دهه را بگوييم مي بينيم كه بسيار لطمات و صدمات 
جبران ناپذيري بر اين كشور تحميل كرده است... . چه نيازي هست 
در كشور كه اين همه صحبت شــود؟! متأسفانه گاهي هم عرصه 
صحبت به مســائل غيرتخصصي گوينده مرتبط مي شــود؛ مثال 
مسئله اي كه دكتر كالنتري مطرح كرده اشاره ضعيفي به كنفرانس 
گوادلوپ مي كند. من اينجا به لحاظ تاريخي بايد اين نكته را بگويم 
كه پايان اين يادداشت پايان تاريخي باشد. در گوادلوپ آمريكا نظر 
خودش را به كشورهاي حاضر در جلسه يعني فرانسه، انگليس و 
آلمان مطرح كرد كه نظرشــان به رفتن شاه است؛ نه اينكه با امام 

توافقي شده بود .«
عيسي كالنتري ارديبهشت ماه امســال مدعي شده بود كه آقاي 
خاتمي در زماني كه وزير ارشــاد بوده بــه وي )كالنتري كه وزير 
كشاورزي بوده( گفته است حضرت امام دستور دادند كه شما چرا 
از آواز خواندن خانم ها استفاده نمي كنيد؟ به صورت تك خواني، نه 

به صورت گروهي.
اين ادعا با واكنش رئيس دولت اصالحات همراه شد كه در پاسخ به 
سؤالي در همين رابطه گفته بود: »صحبت هاي جناب دكتر عيسي 
كالنتري در باب آوازخواني زنان كه در آن نسبتي به من داده شده 
بي اساس است. گرچه در حسن نيت آقاي كالنتري ترديدي ندارم، 

ولي اشتباه منافاتي با حسن نيت ندارد.«

سيدعباس عراقچي، معاون حقوقي و 
سياســي وزارت خارجه كشورمان در ديپلماسي

توضيــح جزئيــات تبادل يــك تبعه 
استراليايي با 3 شــهروند ايراني، اين اتفاق را نتيجه 
»يك كار فشــرده ديپلماتيك با 2كشــور تايلند و 
اســتراليا كه بيش از يك ســال به طول انجاميد« 
دانسته و اين تبادل را »منحصربه فرد« توصيف كرده 
است. به گفته عراقچي هر 3 كشــور ايران، تايلند و 
اســتراليا در اين تبادل دخيل بودنــد و يك تعامل 
سه جانبه  صورت گرفته و »3 ايراني در برابر تنها يك 

خارجي« آزاد شده اند.
چهارشنبه هفته گذشــته )5آذر( تبادل يك تبعه 
اســتراليايي با 3شــهروند ايراني، ميان 2كشــور 
خبرساز شد. خبرگزاري صداو ســيما گزارش داده 
بود: »يك فعال اقتصادي و 2شــهروند ايراني كه به 
اتهامات واهي، در خارج از كشــور بازداشــت شده 
بودند، با يك جاســوس دوتابعيتي كــه براي رژيم 

صهيونيستي فعاليت مي كرد، تبادل و آزاد شدند.« 
كايلي مور گيلبرت 31ساله، تبعه استراليا- انگليس 
كه از سوي رسانه هاي خارجي »پژوهشگر مطالعات 
خاورميانه و اسالم شناس« معرفي مي شود در سي ام 
شهريور ماه9۷ در جريان ســفر به ايران بازداشت و 
پس از طــي مراحل قانوني و قضايي بــه جرم اقدام 
عليه امنيت ملي از طريق همكاري اطالعاتي با رژيم 

صهيونيستي به 10سال حبس محكوم شد.
مسعود صداقت زاده، سعيد مرادي و محمد خزاعي، 
3شــهروند ايراني هم از سوي رســانه ها و مقامات 
ايران با عناويني مانند فعال اقتصادي، تاجر و فعال 
مقابله با تحريم ها معرفي مي شوند. آنها در زمستان 
ســال1390 به  اتهام بمبگذاري عليه اهداف رژيم 
صهيونيستي در تايلند بازداشت شده بودند. بنابراين 
3شهروند ايراني نه در استراليا بلكه در تايلند زنداني 

بودند.
مقامات ايران، اســتراليا و تايلند نيز از بيان جزئيات 

چراپيوستنبهFATFاهميت
دارد؟

 )FATF(گروه ويژه اقدام مالي عليه پولشويي
اسفندماه سال98 در جلسه خود اعالم كرد: 
با توجه به اينكه ايران به كنوانسيون پالرمو 
و كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم 
نپيوسته است، از همه كشورها مي خواهد به 
اجراي كامل اقدام هــاي احتياطي در ارتباط 
با ايران بازگردند. اين تصميم يعني بازگشت 
 FATF .ايران به فهرست ســياه اين گروه
كار ويژه خود را پيگيري شــفافيت مبادالت 
مالي براي مبارزه با پولشــويي خصوصا در 
قالب معامالت مواد مخــدر و مقابله با تامين 
مالي تروريســم اعالم كرده است. اين نهاد 
قريب به 8ســال پيش 49توصيه را به عنوان 
استانداردهاي خود ابالغ كرد كه شامل 9توصيه 
مبارزه با تروريسم و 40توصيه براي شفافيت 
مالي است. در سال هاي اخير كشورهاي دوست 
مثل چين و روسيه هم به دليل قرار گرفتن ايران 
در فهرست سياه FATF در مبادالت مالي با 

ايران به مشكل خوردند.

سرگردانيبيشاز4ساله4اليحهپرحاشيه
لوايح چهارگانه مرتبط با FATF از سال95 يكي بعد از ديگري در دستور كار مجلس 
قرار گرفتند تا اينكه بعد از روزهاي پرچالش مجلس براي تصويب CFT و پالرمو، اين 
2اليحه در مهرماه سال96 بعد از قريب به 18 ماه فرازوفرود در مجلس از سوي اكثريت 
نمايندگان تصويب و براي تعيين تكليف نهايي به شوراي نگهبان ارجاع داده شدند، اما 
شوراي نگهبان اين لويح را رد كرد و با اصرار دوباره نمايندگان بر مصوبه شان اين لوايح 
به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع ميداندار شد و پس از اعالم وصول 
لوايح، چندين جلسه با حضور وزراي خارجه و اقتصاد و معاون حقوقي رئيس جمهور 
برگزار كرد؛ جلساتي پرمباحثه، اما بي نتيجه كه منجر به قرار گرفتن نام ايران در 
ليست سياه اين مجمع بين المللي شــد. بي نتيجه ماندن مذاكرات براي عضويت 
ايران در FATF در مجمع فاكتورهاي بسياري داشت و وراي غوغاسازي دلواپسان 
برجام كه كفن پوش عليه تصويب اين لوايح به خيابان ها مي آمدند، بدعهدي آمريكا 
و ترامپ در خروج از برجام و شيطنت هاي او و همدستانش در منطقه، قرار دادن نام 
سپاه پاسداران در ليست گروه هاي تروريست و درنهايت ترور سردار سليماني در 
بهمن ماه سال گذشته از مهم ترين عوامل در بي انگيزگي مجمع براي پيوستن به اين 
نهاد مالي بين المللي بود. حاال بيش از 4سال از ارجاع اين لوايح به مجمع مي گذرد 
و تعيين تكليف آنها هنوز در پيچ هيأت نظارت مانده است؛ پيچي كه حاال معاونت 

حقوقي رئيس جمهور بيش از هر زماني اميدوار به عبور از آن است.

ث
مك

دوباره ديپلماسي تبادل
عراقچي تبادل يك تبعه استراليايي با 3شهروند ايراني را نتيجه يك كار 

فشرده با 2كشور تايلند و استراليا دانست

بيشــتر درباره مذاكرات پيرامون تبــادل زندانيان 
خودداري كرده اند؛ اســكات موريسون، نخست وزير 
اســتراليا اعالم كرد كه از خبــر آزادي مور گيلبرت 
»بســيار هيجــان زده« شــده و از تــالش دولت و 
ديپلمات هاي استراليا براي آزادي او قدرداني كرد. 
چاتچوم آكاپيــن، معاون دادســتان كل تايلند نيز 
انتقــال زندانيان براســاس توافق با ايــران را امري 

معمول دانست.
عراقچي هــم تبــادل زنداني را يك امر مرســوم و 
پذيرفته شــده در عرف بين المللي دانسته و گفته 
كه اين اقدام به هيچ وجه ناقض استقالل قوه قضاييه 
نيست. در همه كشــورها بعد از آنكه مسير قضايي 
به پايان رســيده و فرد به زندان محكوم شد، امكان 
تبادل او براساس منافع ملي ايجاد مي شود. در كشور 
ما اين امر با تصويب شوراي عالي امنيت ملي ميسر 
مي شود. كشــورهاي ديگر هم روال خود را دارند. 
به گفته معاون سياســي وزير امور خارجه، در طول 
تقريبا يك سال گذشته وزارت امور خارجه حداقل 5 
مورد تبادل زندانيان را با كشورهاي آمريكا )2نوبت(، 
فرانسه، تايلند و استراليا )2نوبت( انجام داده و طي 
آن 8نفر از هموطنان )شامل اساتيد دانشگاه و فعاالن 
مقابله با تحريم ها( در مقابــل 6زنداني خارجي در 

ايران آزاد شده اند.

آزادينزارزاكاباوساطتلبنان

  20خرداد 98، نزار زاكا، شــهروند آمريكايي- لبناني كه در  
شهريور سال 94 به اتهام جاسوســي در ايران توسط سازمان 
اطالعات سپاه دستگير شده بود، آزاد شد. او به اتهام جاسوسي 
به 10سال حبس و پرداخت 4.5ميليون دالر جريمه نقدي محكوم 
شده بود. ســخنگوي قوه قضاييه در توضيح چرايي و چگونگي 
آزادي نــزار زاكا به »هماهنگي با عزيــزان در جبهه مقاومت و 
حزب اهلل« اشاره كرد. غالمحسين اسماعيلي همچنين به مكاتبه 

رئيس جمهور لبنان با ايران اشاره كرد و گفت كه اين اقدام در يك فرايند كامال قضايي صورت گرفته و 
موضوع سياسي و موضوع ديگري در اين تبادل مدنظر نبوده است. وي توضيح داد: در چارچوب قانون اين 
موضوع را بررسي كرديم و برابر قانون كساني كه تا 10سال حبس داشته باشند و حداقل يك سوم مجازات 
خود را سپري كنند و همچنين در دوران مجازات حسن رفتار داشته باشند، اگر قاضي دادگاه اين وضعيت 

را تأييد كرد مي تواند حكم به آزادي مشروط صادر كند.

تبادلوايتدربرابرعسگريوطاهري

  14 و 15خرداد99، يك تبــادل ديگر ميان ايران و 
آمريكا صورت گرفت، 2روز پس از خروج ســيروس 
عسگري، دانشمند ايراني و استاد دانشگاه شريف از 
خاك آمريكا، مايكل وايت، يك نظامي ســابق نيروي 
دريايي آمريكا نيز پس از 2سال بازداشت خاك ايران را 
ترك كرد. سيروس عسگري از اتهام دولت آمريكا مبني 
بر دزدي اسرار تجاري در دادگاه فدرال تبرئه شده بود. 

بر همين اساس، مقامات ايران ادعاها در مورد توافق يا تبادل عسگري با مايكل وايت را رد 
كردند چرا كه به گفته آنها عســگري از اتهام بي اساس دولت آمريكا مبني بر دزدي اسرار 
تجاري در دادگاه فدرال تبرئه شده بود. پس از گذشت كمتر از يك هفته از آزادي سيروس 
عسگري و مايكل وايت، يك شهروند ايراني ديگر از بند آمريكا آزاد شد و 19خرداد به ايران 
بازگشت. مجيد طاهري پزشك ايراني-آمريكايي ساكن آمريكا بود كه به اتهام نقض قوانين 
تحريم هاي ايران 16 ماه در بازداشــت بود. در پي اين تبادل، دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريكا طي يادداشتي در توييتر، بابت وساطت ســوئيس و همكاري ايران، از اين 2كشور 
تشكر كرد. محمدجواد ظريف، وزيرامورخارجه ايران نيز در توييتي با اشاره به آزادي مايكل 
وايت، عسگري و طاهري نوشت: »اين موضوع مي تواند شامل همه زندانيان شود و نه صرفا 
چند نفر خاص.« مبادله طاهري با وايت دومين تبادل ميان ايران و آمريكا در دوره ترامپ بود.

مبادلهتاريخي

  جيسون رضاييان، امير ميرزايي حكمتي، 
نصرت اهلل خسروي و ســعيد عابديني كه 
به جرم جاسوســي در ايران زنداني بودند، 
26دي1۳94 آزاد شدند؛ اين مبادله از جهات 
مختلف تاريخــي و داراي اهميت در دوره 
رياســت جمهوري باراك اوباما و همزمان 
با مذاكرات هســته اي و اجراي برجام بود. 

براساس اين مبادله 21ايراني كه در زندان هاي آمريكا در بند بودند آزاد شدند. 
دادستان عمومي و انقالب تهران درباره مبادله زندانيان ايراني و آمريكايي اعالم 
كرد: »در راستاي مصوبات شــوراي عالي امنيت ملي ايران و مصالح كلي نظام 4 
زنداني ايراني دوتابعيتي در چارچوب مبادله زندانيان آزاد شــدند.« اين توافق 
تهران و واشنگتن براي مبادله زندانيان، همواره مورد انتقاد شخص دونالد ترامپ 
رئيس جمهور كنوني آمريكا بوده كه مدعي است دولت اوباما مبلغ 1.7ميليارد دالر 
بابت آزادي زندانيان به ايران اسكناس نقد داده است. اشاره ترامپ به مبلغي است 
كه آمريكا بابت بدهي خود به ايران همزمان با آزادي زندانيان بازگرداند. اين مبلغ 
مربوط به يك پرداخت 400ميليون دالري ايران به آمريكا براي خريد تسليحات 

در دهه70 ميالدي و 1.۳ميليارد دالر سود آن بوده  است.

سليمانيدرمقابلوانگ

  آذرماه98، يــك زنداني ايراني به 
نام مســعود ســليماني در مقابل ژيو 
وانگ، شــهروند آمريكايي با وساطت 
سوئيس آزاد و مبادله شدند. سليماني، 
پژوهشگر ايراني در حوزه سلول هاي 
بنيادي و دانشــيار دانشــگاه تربيت 
مدرس اســت كه به اتهــام دور زدن 

تحريم هاي آمريكا در اين كشور بازداشت شــده بود و پس از تحمل يك 
سال حبس آزاد و تحويل مقامات ايران در زوريخ شد. ژيو وانگ، نيز محقق 
آمريكايي-چيني بود كه به اتهام جاسوسي در ايران بازداشت و به حبس 
محكوم شده بود. اين نخســتين تبادل زندانيان 2كشور بود كه در دوره 

رياست جمهوري ترامپ اتفاق افتاد.

  فهرست متخلفان بورسي كجاست؟ 
در پي اظهارات اميرحسين قاضي زاده هاشمي، 
نايب رئيس مجلس شــوراي اسالمي مبني بر 
ارائه فهرست 50 مؤسســه متخلف در بورس 
به دادستاني تهران به منظور برخورد قضايي، 
دادستان تهران اعالم كرد كه تاكنون گزارشي 
از تخلفــات و معرفي مؤسســات متخلف به 
دادســتاني تهران ارائه و گزارش نشده است. 
به گزارش ايســنا، علي القاصي افزود: جلسه 
مشترك دادســتاني با اين نماينده مجلس و 
بورس پيرامون بررسي وضعيت موجود و الزام 
اشخاص حقوقي به بازارگرداني در محل مجلس 
تشكيل شده اســت كه تصميم متخذه نيز با 
حضور نمايندگان دادستاني و سازمان بورس 
و نماينده مذكور در محل ســاختمان بورس 
انجام شد و نتايج مثبتي در پي داشت. پيش تر 
اميرحسين قاضي زاده هاشــمي، نايب رئيس 
مجلس گفته بود: در زمان حاضر ليســتي از 
50مؤسســه متخلف كه اكثراً شــركت هاي 
حقوقي و داراي ســرمايه بزرگ هســتند به 
دادستاني ارائه شده است تا با آنها برخورد شود. 

  سؤال از وزير درباره حمله سايبري
نماينده تهران در مجلس شــوراي اســالمي 
از طرح ســؤال از وزير راه درباره هك شــدن 
اطالعات سازمان بنادر و دريانوردي و انتشار آن 
به بيرون خبر داد. علي خضريان در گفت وگو 
با ايسنا گفت: اخيراً شاهد هك شدن اطالعات 
اين سازمان و انتشار آن به بيرون بوديم كه علت 
درز اين اطالعات بايد مشخص شود؛ نمي شود 
كه در يك سازمان اطالعات به راحتي درز پيدا 
كند و مقامي هم پاســخگو نباشد. وي با بيان 
اينكه گزارش هايي از برخي اتفاقات ناگوار مالي 
و مديريتي در ســازمان بنادر كسب كرده ايم، 
افزود: بايد مسائل مالي اين سازمان مشخص و 
نحوه هزينه كرد اعتبارات در اين سازمان كاماًل 

شفاف شود.

  8وزير در راه مجلس
 وزيران نيرو، اطالعات، صنعت، معدن و تجارت، 
ورزش و جوانان، علــوم، تحقيقات و فناوري، 
ارتباطات و فناوري اطالعات، تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي و راه و شهرســازي ميهمان نشست 
هفته جاري كميسيون هاي تخصصي مجلس 

شوراي اسالمي هستند.
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دريچه

تكرار حوادث تلخ غرق شــدن كودكان در هوتك ها 
يا حملــه گاندوها )تمســاح پوزه كوتــاه ايراني( به 
كودكاني كه سراغ آب رفته  بودند، موضوع برنامه زنده 
اينستاگرامي »پايش« بود كه با حضور فرمانده قرارگاه 
خاتم النبيا)ص(، رئيس آبفاي سيستان وبلوچستان 
و نماينده چابهار در مجلس شــوراي اسالمي براي 
پيگيري مشكالت آب سيستان و بلوچستان به ويژه 
جنوب استان برگزار شــد. بيش از 300 نفر از اهالی 
منطقه اين اليو را مشــاهده می كردند كه اغلب آنها 
به عملكرد مسئوالن در زمينه تامين آب آشاميدنی 

انتقاد داشتند.

ماده قانوني كه وزارت نيرو به آن عمل نكرد
نماينده چابهار در مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر 
اينكه شاخص دسترسي به آب آشاميدني در سيستان 
و بلوچســتان در پايين ترين حد قرار دارد، مي گويد: 
»مردم در جنوب استان به ويژه در شهرستان دشتياري 
با مشكل مواجه هستند و حتي آبرساني سقايي در اين 

منطقه با سهميه بســيار پايين در حال انجام است. 
روزانه ۱۵ليتر آب در اختيار هر فــرد قرار مي گيرد 
كه بايد براي نظافت، پخت وپز و آشــاميدن و... مورد 
اســتفاده قرار گيرد. به تازگي هم ناوگان آبرســاني 
مي گويند مشــكل داريم و همين سهميه اندك هم 
به دست مردم نمي رسد.« معين الدين سعيدي معتقد 
است وزارت نيرو آنطور كه بايد در استان فعاليت نكرده 
است؛ هرچند سيستان وبلوچستان شبيه به ويرانه اي 
است كه به ارث رسيده و مشكالت آن قدر زياد است 
كه نبايد توقع رفع آنها را در كوتاه مدت داشت. وي به 
مشكالت كم آبي فالت مركزي ايران هم اشاره مي كند، 
اما توضيح مي دهد: »در فالت مركزي ايران منابع آبي 
كافي وجود ندارد، اما در جنوب سيستان وبلوچستان 
2سد زيردان و پيشين را داريم كه مخزن آنها ذخيره 
آب كافي دارند. از سوي ديگر چابهار در كنار اقيانوس 
قرار دارد، اما نه تنها شبكه انتقال و تصفيه خانه سدها 
تكميل نشده بلكه حتي يك متر لوله گذاري در كنار 
اقيانوس هم انجام نشده اســت.« نماينده چابهار در 

مجلس شوراي اسالمي با اشاره به ماده36 قانون برنامه 
ششم توسعه تصريح مي كند: »وزارت نيرو براساس 
اين ماده قانوني موظف است بخش زيادي از آب جنوب 
استان را با آب شيرين كن ها از اقيانوس تامين كند، اما 
در اين باره هيچ كاري انجام نشده است.« به گفته او، در 
حالي آب مورد نياز منطقه چابهار در 2بخش صنعت 
و آشاميدني تامين شده اســت كه مردم روستاهاي 

نزديك به چابهار هيچ سهمي از اين آب ندارند.

نابودي رؤياي كودكان سيستان وبلوچستان 
ســعيدي به تبعيض صورت گرفته بين استان ها و 
شهرهاي مختلف اشاره مي كند و ادامه مي دهد:  »با 
وجود تأكيد رهبري بر توسعه ســواحل مكران اين 
موضوع نيز مورد توجه قرار نگرفته است.« او از نابودي 
رؤياي كــودكان سيستان وبلوچســتان در هجمه 
مشــكالت مي گويد و مي افزايد:  »كودكي كه بايد 
كيلومترها راه برود تا از هوتك هــا آب بردارد، آيا 

ديگر مي تواند درس بخواند يا كودكي كند؟ «

سدها، راهگشاي مشكل كم آبي 
سعيد محمد، فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا)ص(  ديگر 
مهمان اين برنامه زنده اينستاگرامي از زاويه ديگري به 
مشكالت استان نگاه مي كند. او با بيان اينكه سيستان 
و بلوچستان منطقه اي وسيع با مشكالت بسيار است، 
سدها را مهم ترين راه رفع مشكالت منطقه مي داند 
و مي گويــد: »آب در سيستان وبلوچســتان فصلي 
است و از ســوي ديگر، اين اســتان در پايين دست 

قرار دارد و پاكســتان و افغانستان مي توانند آب را در 
باالدست مهار كنند. به همين دليل ما بايد با سدها 
آب فصلي را ذخيره كنيم. هم اكنون 2۵ســد در اين 
استان بهره برداري شده است. ۴سد نيز در دست اجرا 
و مطالعه ۱۴سد نيز در حال انجام است. اگر سدهاي 
درحال اجرا و در دست مطالعه به بهره برداري برسد، 
عمال مي توانيم آب بيشــتري را نگه  داريم و بسياري 
از مشكالت اســتان را رفع كنيم. « فرمانده قرارگاه 
خاتم االنبيا)ص(  مشكل ديگر در سيستان وبلوچستان 
را توزيع آب مي دانــد و تأكيد مي كند كه وزارت نيرو 
بايد اهتمام ويژه اي در اين باره داشــته باشد تا امكان 
انتقال آب از سدها فراهم شــود. محمد با بيان اينكه 
۱۷  روســتا در چابهار از هوتك اســتفاده  مي كنند، 
توضيح مي دهد: »روز شنبه نشستي در اين باره داريم 
و قرارگاه قرار است اتصال تعدادي از اين روستاها با سد 
را برقرار كند، اما به طور كلي پيشــنهاد من اين است 
كه منابع اعتباري در دست استان باشد و استاندار كه 
از نزديك در جريان مشكالت اســت، درباره هزينه 
آن تصميم بگيرد. نبايــد تمركز همه طرح ها حتي 
موارد كوچك در تهران باشــد.« فرمانده قرارگاه 
خاتم االنبيا)ص( پيشنهادي هم براي بودجه۱۴00 
سيستان وبلوچستان مي دهد و آن تمركز بر تكميل 

سدها، تصفيه خانه و انشعاب روستايي است.

۲۶۴۷ روستا، بدون تاسيسات آبي
مديرعامل شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان 
به عنوان نماينــده وزارت نيرو در ايــن برنامه زنده 

اينستاگرامي در پاســخ به گاليه هاي مطرح شده به 
چند مشكل اشاره مي كند. عليرضا قاسمي شاخص 
پراكندگي، اقليم هاي متفاوت، متوسط بارش ۴۴درصد 
نرم كشوري، بارش به صورت رواناب، ماندگاري پايين 
به دليل نفوذ پذيري پايين خاك، تبخير باال و جمعيت 
۵۱درصدي روستايي را از مهم ترين موانع آبرساني به 
روستاهاي سيستان وبلوچستان مي داند و مي گويد: 
»از كل روستاهاي اســتان 29۴۷روستا با جمعيت 
يك ميليون و ۱20هزار نفر آب پايدار دارند، اما 26۴۷ 
روستا تاسيسات آبي ندارند كه ۱09۱روستا از اين 
تعداد باالي 20خانوار دارند.« او با بيان اينكه براي 
رفع مشكالت آب روستاهاي استان 2 هزار ميليارد 
تومان اعتبار نياز است، ادامه مي دهد: »قرار است تا 
تير سال آينده ۱۷3روستا آبرساني شود. همچنين 
آبرساني به ۱062روســتا با ۱۱۱۵ميليارد تومان 
اعتبار تا پايان ۱۴00هدف گذاري شده و هم اكنون 
مراحل نهايي ابالغ اعتبــار اين طرح در حال انجام 

است.«

     
پيش از اين منصور بيجار، معاون عمراني استاندار 
سيستان و بلوچســتان در گفت وگو با همشهري 
تأكيد كرده بود كه رســيدن اســتان به ميانگين 
كشوري در 2حوزه راه و آب به 3800ميليارد تومان 
براي راه هاي روســتايي، 2هزار ميليارد تومان در 
حوزه تامين آب روســتايي و 8۵00ميليارد تومان 

براي تكميل بزرگراه ها و ابنيه فني نياز دارد.

فرمانده قرارگاه خاتم النبيا )ص(، رئيس آبفای سيستان وبلوچستان و نماينده چابهار 
در مجلس در يك برنامه زنده اينستاگرامی با موضوع پيگيری مشكالت آب سيستان و 

بلوچستان قول دادند تا با همكاری يكديگر مشكل آب در اين منطقه را حل كنند

تعهد اينستاگرامي  به حل 
مشكل آب سیستان و بلوچستان

   يك امضا تا انتقال آب دريای عمان به 3استان 
طرح انتقال آب درياي عمان به 3استان سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و رضوي از سال گذشته كليد خورد؛ 
طرحي كه فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا)ص(  آغاز عمليات آن را منوط به امضاي وزارت نيرو مي داند. ســعيد محمد با 
بيان اينكه اين طرح با نام »ناب« مخفف نيرو و آب با هدف برداشت آب از درياي عمان و شيرين سازي و انتقال آن به 
سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و رضوي اجرا مي شود، مي گويد: »يك شركت كنسرسيوم با همكاري ۲0درصد 
قرارگاه و 80درصد بخش خصوصي در اين باره تشكيل و كارهاي اوليه و مطالعات هم انجام شده است. از آنجايي كه بخش 
خصوصي سهم اصلي اين پروژه را بر عهده دارد، از وزارت نيرو خواسته شده يك قرارداد براي خريد تضميني آب امضا 
كند، اما هنوز اين قرارداد امضا نشده است.« او به طرح ديگري براي برداشت آب هاي ژرف در عمق 3هزار متري زمين 
نيز اشاره مي كند و توضيح مي دهد:  »ليبي و عربستان تجربه استخراج اين آب ها را دارند. ما نيز يك طرح مطالعاتي در 
اين باره را به همراه معاونت علمي-تحقيقاتي رياست جمهوري برنامه ريزي كرديم كه مطالعات آن در حال انجام است.«

سيستان و بلوچســتان، پهناورترين اســتان ايران است كه 
11/5درصد مساحت كشور را با ۲3شهرستان به خود اختصاص 
داده، اما هنوز با ۲چالش اصلي راه و آب دست وپنجه نرم مي كند. 
ميانگين دسترسي به آب آشاميدني در سيستان و بلوچستان ۶۷درصد است كه اين عدد در برخي شهرستان ها 
چون چابهار بسيار پايين تر و حدود ۴0درصد برآورد شده؛ هرچند محلي ها اين ادعا را قبول ندارند و معتقدند 
اين شاخص  در چابهار و دشتياري بسيار پايين تر از اين  اعداد و ارقام است. در ماه هاي گذشته خبرها و تصاوير 
زيادي از جنوب سيستان وبلوچستان منتشر شد كه نشان مي داد مردم روستاهاي بخش »دشتياري«، »تلنگ« 
و »پالن« براي تامين آب آشاميدني به هوتك ها پناه برده اند؛ هوتك ها يا همان گودال هاي بزرگي كه آب باران را 

در خود جمع مي كنند و قرار است مايه حيات باشند، اما بارها جان كودكان منطقه را گرفته اند.

 محمد كاموس
دبير گروه ايرانشهر

پاييز سفيد پوش شد 
فريبا گودرزي موج بعــدي بارش ها را از روز 
چهارشــنبه مي داند كه از ســمت جنوب و 
جنوب غرب كشــور وارد مي شود. اين كارشــناس هواشناسي 
براي فردا )يكشنبه( در اغلب مناطق نيمه غربي كشور و سمنان، 
گلستان، خراسان شــمالي و شــمال خراســان رضوي بارش 
پيش بيني امــا تأكيد مي كند شــدت بارش ها در خوزســتان، 
چهارمحال و بختيــاري و كهگيلويه وبويراحمد به حدي اســت 
كه براي اين استان ها هشــدار قرمز صادر شده است.  با توجه به 
هشدارهاي صادر شده براي خوزستان و مسدود شدن راه ارتباطي 
بيش از 30روســتاي بخش انديكا به دليل طغيان رودخانه، همه 

دستگاه هاي مرتبط در حالت آماده باش هستند.
مديــركل مديريت بحران اين اســتان به همشــهري مي گويد: 
»پيش بيني ها نشــان مي دهد ميزان بارش ها از حد نرمال باالتر 
است و در نواحي شمالي، شمال شرق، شرق و بخش مركزي استان 
احتمال بروز ســيالب و رواناب وجــود دارد.« »اميد بن عباس«  
با اشاره به تشــكيل جلسه فوق العاده ســتاد بحران )چهارشنبه 
شب( مي افزايد:  »در اين جلسه دستورهاي الزم به فرمانداران و 
دستگاه هاي ذيربط داده شده و فرمانداران مكلف شده اند امروز 

در محل كار خود حاضر باشند.«
او با اشاره به ظرفيت سدهاي اســتان، پيش بيني مي كند حجم 
زيادي از بارش ها در سدها ذخيره شود و به همين دليل شاهد بروز 
خسارت هاي شديد و مشكالت خاصي نباشيم. بن عباس درباره 
اليروبي نشدن رودخانه هاي خوزستان از سيل سال گذشته هم 
توضيح مي دهد كه وزارت نيرو بخشي از اليروبي را انجام داده ، اما 
به دليل كمبود اعتبار اين كار به صورت كامل انجام نشــده است. 
پيش بيني هاي هواشناسي نشان مي دهد روز دوشنبه )۱0 آذر( 
شاهد بارش باران و برف در نوار شمالي كشور و بارش پراكنده در 
بوشهر، خوزســتان، قم، مركزي، همدان، كردستان، كرمانشاه، 
شمال فارس و خراسان رضوي خواهيم بود و روز سه شنبه جوي 

پايدار اغلب مناطق را دربرمي گيرد.

ادامه از 
صفحه اول

اهالی 1۷  روستا در چابهار برای تامين آب از هوتك استفاده  می كنند  عكس: مهر
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 ديري نمي پايد كه پرونده 
منابع
آقمشهد به سرانجام برسد. طبيعي

وقــف  حكايــت  امــا 
ارزشــمندترين  از  5600هكتــار 
جنگل هاي ايــران در دل منابع طبيعي 
استان مازندران كه پرونده آن در دستگاه 
قضايي باز است، تا آن حد اهميت يافت 
كه هفته گذشــته، رئيس ديوان عالي 
كشور به اين روستا سفر كرد تا از نزديك 
مسائل را بررســي كند و بر مبناي آنچه 
حجت االسالم والمســلمين سيداحمد 
مرتضوي مقدم، رئيس ديوان عالی كشور 
در آقمشهد اعالم كرد، »پرونده وقف در 
ديوان عالی كشــور رسيدگي مي شود.« 
اين اظهارات آنطور كه محمد داســمه، 
وكيل دادگســتري اعالم كرده اســت، 
به معنــاي آن اســت كه حســب نص 
ماده477 قانــون آيين نامه دادرســي 
كيفري، حجت االسالم ابراهيم رئيسي 
رياست قوه قضاييه رأي قطعي سال92 و 
تأييد آن در ســال98 به نفــع اوقاف را 
خالف شــرع بين تشــخيص داده و با 
تجويز اعاده دادرســي، پرونــده را به 

ديوان عالی كشور ارسال كرده  است.

بررسياسنادوقف
در اين بين آنگونه كــه متولي موقوفه 
يعني حســينعلي خادمي به همشهري 
گفته اســت، وقــف 5600هكتــار از 
جنگل هاي هيركاني به نفع امامزاده اين 
روستا شرط »غيرمتصرفي« دارد و اين 
يعني دست هر نهاد باالدستي وقف براي 
پيگيري مديريت اين پرونده بسته است.
البته به تازگي نيز فيلمي از حضور رئيس 
ديوان عالی كشــور، رئيس دادگستري 
و اوقاف اســتان مازندران در آقمشهد 
منتشر شــده كه نشــان مي دهد مردم 
آقمشهد نسبت به حضور رئيس اوقاف 
اســتان در روستاي آقمشــهد ناراضي 

هستند. 
در عين حال ســازمان اوقاف اســناد 

تاريخي از موقوفه آقمشــهد منتشــر 
كرده كه مربوط به نســخه بازنويســي 
شده است. اگر مبناي تصميم پيش روي 
ديوان عالي كشور اين نسخه بازنويسي 
شده باشد، وقف ادامه می يابد. اما ايراد 
اساسي آنجاست كه در موارد اصلی اين 
وقف گفته می شــود 8مورد تحريف رخ 
داده و برمبناي فتــاواي مراجع تقليد، 
دســتكاري در اصول وقف، اجراي اصل 

آن را با مشكل مواجه مي كند.
هم اكنون هيچ ســند كتابت شــده اي 
براي اثبات اين وقــف وجود ندارد، مگر 
كتيبــه اي كــه درون امامزاده روســتا 
حكاكي شده است. سازمان اوقاف كشور 
اما در آســتانه رســيدگي مجدد به اين 
پرونده در دستگاه قضايي اسنادي از وقف 
آقمشــهد در پايگاه خبري خود منتشر 
كرده كه مربوط به همان سند بازنويسي 
شده ســال1268 قمري در مورد وقف 
آقمشهد است. در اين 6برگ سند، 8مورد 
دستكاري در مقايسه با نسخه كتيبه دور 
قبر وجــود دارد. در كتيبه نامي از واقف 
نيامده امــا در ســال1268 ميرعبداهلل 
ساروي االصل واقف خوانده شده است. 
در كتيبه  نامي از آقمشهد نيامده اما در 
نسخه بازنويسي شده، نام قريه آقمشهد 
مشتمل بر محالت كليج خيل و كمرخيل 
آمده. در كتيبه به حدود اربعه  وقف اشاره 
شده اما در نســخه بازنويسي، هيچ گونه 
اشاره اي به حدود موقوفه نشده. در كتيبه 
به امالك امامزاده حارث اشاره شده اما 

در نسخه  بازنويسي شده به نام امامزاده 
اشاره اي نشده است. در كتيبه نام 2متولي 
آمده و نام واقف در آن ذكر نشده است. 
اما در نسخه بازنويســي شده، نام واقف 
درج شــده كه خود و فرزنــدان خود را 
متولي اين وقف دانسته است. همچنين 
در كتيبه  نام و امضاي واقف وجود ندارد. 
اما در نسخه كاغذي، نام واقف وجود دارد 
و امضاي گواهــان. در كتيبه به امالك 
امامزاده تأكيد شده، اما در نسخه1268 
واقف يك ســوم آن را به خود و فرزندان 
خود نسبت داده است. تحريف آخر نيز، 
مربوط به كتيبه متعلق به 860قمري در 
امامزاده اســت كه اعالم كرده اين وقف 
خاص است، ولي در نســخه بازنويسي 
شده، وقف به »وقف عام غيرمتصرفي« 

تبديل شده است.

بررسيتاريخيحكم
از شــروع وقــف آقمشــهد در دل 
جنگل هاي چند هزار ســاله ســاري، 

582ســال مي گذرد. طبق اصول دين 
اسالم، يك وقف در شــرايطي صحيح 
است كه فرد مالك يا احياكننده آن مورد 
باشــد. بدين ترتيب ادعاي احياء براي 
جنگل هاي هيركاني كه از هزاره ســوم 
زمين شناســي تاكنــون باقي مانده اند، 
منتفي اســت. اما بررسي تاريخ وقف در 
مورد تملك اراضي چطــور؟ آنگونه كه 
در تاريخ ايــران آمده اســت در فاصله 
سال 771 تا 911قمري همه بخش هاي 
شمالي كشــور در اختيار گوركانيان و 
فرزندان تيمور لنگ بود كه ايران را طي 
لشگركشي تصاحب كرد و درواقع دشمن 
خارجي براي كشور محسوب مي شود. 
نكته قابــل توجه اينكه اگــر هم وقفي 
صورت گرفته باشــد، در دوره غاصبان 
ايران صورت گرفته كه بي شك مالكيت 

آنها زير سؤال است. 

اهميترايهايسال82و83
يكي از محورهايي كــه مي تواند حكم 

وقف سال92 و فرجام خواهي سال98 
آقمشــهد را باطل كند، اسناد دادگاه 
سال 82 و 83 اســت كه وقف را باطل 
دانست. طبق عرف قضايي، پروند ه اي 
كه يك بــار رأي قطعــي در 3مرحله 
دادگاه اوليــه، دادگاه تجديدنظــر و 
فرجام خواهي را بگيــرد، ديگر امكان 
بررســي مجدد ندارد و بايــد به حكم 
قطعي سابق ارجاع شــود. در ماجراي 
بررســي مجدد پرونده آقمشــهد در 
ســال92، اما پرونده قضايي پيشــين 
كه شامل اسناد ارائه شده در سال هاي 
82 و 83 بود به طرز عجيبي مفقود شد. 
اســناد مفقود شــده اكنون در اختيار 
ديوان عالی كشور قرار گرفته است كه 
مي توانــد مهر پاياني بــر پرونده وقف 
آقمشــهد باشــد. اكنون تنها بايد در 
انتظار تصميم ديوان عالي كشور ماند 
تا مشخص شود با استناد به كداميك 
از 3مورد فوق، پرونده آقمشــهد براي 

هميشه مختومه مي شود؟

 بررسي 3موضوع مهم در پرونده وقف 5600هكتار جنگل هيركاني
خبر كه مي تواند مورد استناد ديوان عالي كشور قرار بگيرد

خشكيدگيمرگآفرين
تاالببختگان

آقمشهد؛ موقوفه يا انفال؟ توضيح

پاسخسازمانهواپيماييكشوريبه
همشهريدرماجرايگرانيقيمتبليتها

پيرو انتشار گزارش »ايرالين های گرانفروش دولت را دور زدند« مورخ 
99/8/20 سازمان هواپيمايي كشوري جوابيه اي به همشهري ارسال 

كرد كه متن آن در ذيل منتشر مي شود.
»درپي افزايش نــرخ ارز و با توجه به هزينه هاي ارزي شــركت هاي 
هواپيمايي و همچنين به دنبال ابالغ دســتورالعمل ســتاد مقابله با 
كرونا توسط سازمان هواپيمايي كشوري به شركت هاي هواپيمايي 
مبني بر استفاده حداكثر 60درصدي از ظرفيت هواپيماها، انجمن 
شــركت هاي هواپيمايي به منظور جلوگيري از زيان دهي بيشــتر 
و ادامــه بقاي اين شــركت ها مصوبه افزايش نرخ بليــت هواپيما را 
به شــركت هاي هواپيمايي ابالغ نمود كه به دســتور وزير محترم 
راه و شهرســازي و همچنين رئيس ســازمان هواپيمايي كشوري، 
اين افزايش نرخ لغو شــد. از آنجا كه يكي از وظايف اصلي ســازمان 
هواپيمايي كشوري به عنوان نماينده دولت در جهت اعمال حاكميت 
در صنعت حمل ونقل هوايي كشور، در وهله اول، صيانت از حقوق و 
منافع مردم به منظور استفاده حداكثري از خدمات صنعت و در مرحله 
بعد، حفظ و ارتقاي صنعت هوانوردي كشــور و همچنين جلوگيري 
از تخلفات شركت هاي هواپيمايي، ســايت هاي فروش بليت، دفاتر 
خدمات مسافرت هوايي و چارتر كننده هاست لذا به منظور بررسي 
مشكالت شركت هاي هواپيمايي، جلســاتي با حضور وزير محترم 
راه وشهرسازي، نمايندگان محترم كميسيون عمران مجلس شوراي 
اســالمي، نمايندگان محترم ســازمان هاي نظارتي و مديران عامل 
شركت هاي هواپيمايي برگزار و مقرر شــد پس از ارائه صورت هاي 
مالي ســال 97، 98 و 6ماهه اول99 و تأييــد آن، راهكارهايي براي 
ارائه تسهيالت و كمك به شركت ها از طرف دولت و درصورت لزوم، 
افزايش حداقلي قيمت بليت اتخاذ گردد. بر همين اســاس در تاريخ 
24آبان ماه، در شوراي عالي هواپيمايي كشوري، ضمن ارائه گزارشي 
از وضعيت مالي شركت هاي هواپيمايي و همچنين بهاي تمام شده 
هر ســاعت صندلي براي پروازهاي داخلي با تأييد اعضا مقرر گرديد 
قيمت بليت پروازهاي داخلي نسبت به جدول نرخي اعالم شده توسط 
انجمن شركت هاي هواپيمايي در خرداد ماه1399 به ميزان 10درصد 
افزايش يابد. همچنين مقرر گرديد محدوديت ارزان ترين نرخ براي 
شركت ها از جدول فوق حذف شده و هيچ شركت هواپيمايي مجاز 
به افزايش قيمت، باالتر از سقف تعيين شده نباشد. الزم به ذكر است 
سازمان هواپيمايي كشوري تمامي مساعي خود را جهت جلوگيري 
از افزايش نرخ نامتعارف بليت به كار گرفته تا درصد بيشتري از مردم 

عزيز كشورمان بتوانند از اين صنعت بهره مند گردند.«
توضيحهمشهري:روزنامه همشهري پيرو نوسانات متعدد قيمت 
بليت هواپيما در هفته هاي گذشته چندين گزارش با رويكرد احقاق 
حقوق مسافران پروازهاي داخلي و خارجي منتشر كرد و حتي رفتار 
شــركت هاي هواپيمايي خارجي در ايران و شركت های داخلی را در 

افزايش نجومي قيمت بليت پرواز مورد نقد قرارداد.

براساس يك پژوهش دانشــگاهي كه زيرنظر 
عزت اهلل رئيســي، اســتاد دانشــگاه شيراز 
و عضو شــوراي راهبردي پژوهــش و فناوري 
محيط زيست فارس انجام شد، نمك درياچه 
بختگان حاوي كلرايد سولفات و فلزات سنگين 
جيوه، سرب و آرسنيك است و براي سالمتي 
مردم و روستاييان ساكن در حاشيه اين درياچه 

زيانبار است.
به گزارش ايســنا، رئيســي با بررســي اثرات 
خشك شــدن تاالب بختــگان در چهارمين 
جلســه شــوراي راهبردي پژوهش و فناوري 
محيط زيست اســتان فارس با اعالم اين خبر 
گفت: خشــكي درياچه بختگان باعث كاهش 
عملكرد انجيرستان استهبان و گياهان زراعي 
و مراتع كشاورزي اطراف درياچه، از بين رفتن 
جانــوران آبزي به ويــژه كمبــود آب و غذاي 
پرندگان مهاجر و از بين رفتن جوجه و تخم هاي 

اين پرندگان شده است.
رئيسي افزود: اين تاالب چندسال است كه جزو 
ليست كنوانسيون مونترو يعني تاالب هاي در 
معرض خطر قرار گرفته و اين يك لطمه بزرگ 
بين المللي براي كشور اســت چون در جامعه 
بين الملل نتوانستيم از تاالبي كه در كنوانسيون 

رامسر ثبت شده، محافظت كنيم.
مجري طــرح بررســي اثرات خشك شــدن 
تاالب هــاي طشــك و بختــگان، كاهــش 
گردشگري، نفوذ آب شور به آبخوان هاي مجاور، 
شورشــدن خاك و كاهش عملكرد گياهان را 
ازجمله عوارض خشــكي بختگان دانســت و 
افزود: نمك هاي برداشت شــده از بستر تاالب 
بختگان بسيار آلوده و زيانبار هستند و بايد از 
برداشت نمك توســط برخي افراد بي اطالع، 
به ويژه جامعه محلي جلوگيري شود. وي ادامه 
داد: اگر خشك شدن درياچه با اين روند ادامه 
يابد، با توجه به اينكه عوامل اصلي خشك شدن 
درياچه بختــگان كاهــش آورده رودخانه ها 
به همراه كاهش نزوالت جوي اســت، سطح 
درياچه به پاليا )playa- زميني كه در آن هيچ 
نمي رويد( تبديل خواهد شد و اين نه تنها از نظر 
بين المللي براي ما فاجعه به حساب مي آيد كه 

سالمت مردم را نيز به خطر مي اندازد.

سيدمحمدفخار
خبرنگار

در ماجراي بررســي مجدد 
پرونده آقمشهد در سال92،  
 پرونــده قضايي پيشــين
 كــه شــامل اســناد ارائه 
شــده در ســال هاي 82 و 
 83 بــود به طــرز عجيبي

 مفقود شد
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شب هاي پايتخت امن است

ترس از جريمــه 200هزار توماني و 
دوربين هاي روشــن ثبــت جرايم، گزارش

خيابان ها را خلوت كرده است. راننده 
با قدرت بيشــتري پدال گاز را فشــار مي دهد و 
رالي وار خيابان هــا  را يكي پــس از ديگري طي 
مي كند تا شــايد زودتر به خانه برسد و امشب هم 
بتواند دردسر جريمه تردد از ساعت9شب به بعد را 
پشت ســر بگذارد. چند دقيقه بيشتر تا رسيدن 
عقربه بزرگ به ســاعت موعود نمانده كه شــهر 
ناگهان از حركت مي ايستد. كورس فرار از جريمه 
نتيجه داده و رهگذران هم فهميده اند اگر دســت 
نجنبانند و زودتر راهي خانه نشــوند، همين چند 
مسافربر شــخصي هم كه خطر جريمه شدن را به 
جان خريده اند نيــز مي رونــد و در خيابان آواره 

مي شــوند. طرح ممنوعيت تردد يكباره تهران را 
خالي مي كند، چراغ خانه ها روشــن مي شــود و 

خيابان هاي شهر خالي از جمعيت.
همه  چيز به نظر عادي و آرام است، اما اين تنها يك 
روي سكه شب هايي است كه كرونا براي بسياري 
كوتاهش كرده است. تعطيلي هاي اجباري و منع 
تردد خودروها براي برخي فرصت ويژه اي فراهم 
كرده كه كمتر گيرشان مي آيد؛ شما فرض كنيد 

برخي سارقان و زورگيران و مانند آنها. 

»ُگل« فروش در ايستگاه
تاكســي ها يكي يكي جايگاه تاكسي ميدان پونك 
را ترك مي كنند. راننده آخرين تاكســي مانده در 
ايستگاه، نگاهي به ساعتش مي اندازد و با نيم نگاهي 
به جايگاه مسافران، وقتي مطمئن مي شود خبري 
از مسافر نيست، ماشــينش را روشن مي كند و با 
صداي بلند از آريا، صاحب كيوسك روزنامه فروشي 

كه هنوز چراغ هاي پرنور كيوسكش روشن است و 
دارد روزنامه ها و تنقالت روي ميز را  براي بستن 
كيوسك جمع مي كند، خداحافظي مي كند. چند 
لحظه بعد تاكسي زرد سمت مقصد نامعلومي راه 
مي افتد و با رفتنش جايگاه مي ماند و ســكوتي به 

تمامي معنا.
هنوز مدت زيادي از رفتن تاكســي و خالي شدن 
جايگاه نگذشته است كه درســت جايي كه مرز 
ميان تاريكي و روشــنايي است، 206سفيد رنگي 
توقف مي كند و چند پسر جوان كه به زحمت سن 
و سالشان به 20مي رســد، از آن پياده مي شوند. 
ســاقي هاي جوان براي مشتري هايشان به گفته 
خودشــان »حال خوب« آورده انــد و مواد را بين 
مشــتري هايي كه ظاهر شــيكي دارند، تقسيم 
مي كنند:»يه بســته گل؟ 50تومن. چيز ديگه اي 

بخواي هم هستا.«
 اين حرف پسر جواني است كه از 206پياده شده 
و ساقي مصرف كنندگان ماده مخدر گل در حوالي 
ميدان پونك است. پسر خريدار با كاله سفيدي كه 
سرش گذاشته و كاپشني هم رنگ كالهش به تن 
دارد، حرفي نمي زند و فقط »گل« مي خواهد. بوي 
ُگل در هوا بلند مي شــود. جمع ُگل كش ها جمع 
شده و دودي ســفيد و غليظ از دهان جوان هاي 
مصرف كننده به آسمان مي رود. با هر دودي صداي 

خنده پيروزمندانه اي به گوش مي رسد. 
آريــا هــم كيوســكش را بســته و بــا زدن 
آخريــن قفل كيوســك، بــدون اينكــه نگاهي 
بــه گعــده جوان هــاي در حــال نشــئگي 
 بيندازد، ســوار موتــورش مي شــود و مي رود.

در پناه كيوسك پليس 
حســين، نزديــك  بوســتاني در غــرب تهران 
كســب و كاري دارد و مجبور اســت تا جايي كه 
مي تواند در مغــازه را باز بگذارد تا شــايد با فعال 
بودنش، بتواند يكي، دو جنس بيشــتر بفروشــد 
و با اين فروش، كمتر مجبور شــود از جيب، پول 
كرايه مغازه را بدهد. همين فكر باعث شده شب ها 
براي رفتن به خانه، نتواند سوار پرايد مدل 92 اش 
شــود؛ چون مجوز تردد ندارد و جريمه مي شود و 
اين يعني هر چه در يــك روز فروخته را بايد بابت 

جريمه كنار بگذارد. 
مي گويد: »چاره اي نــدارم. در طول روز بايد چند 
جا بروم و بار ببرم و بياورم. با تاكســي و اتوبوس 
نمي شــود اين كارها را انجام داد. ماشين، عصاي 
دستم است و نمي توانم آن را خانه بگذارم و بيايم 
در مغــازه. « او مي گويد، محدوده پونك شــب ها 
گاهي ناامن مي شود و نزديكي آن به دره فرحزاد كه 
محلي براي تجمع معتادان و خيابان گردان است 
باعث شده نگران ماشينش باشد كه نمي تواند آن 
را به دليل منع تردد به خانه ببرد: »رفت وآمدهاي 
مشكوك اين اطراف زياده و شب هم كه تردد كم 
شــده و من هم براي اينكه ماشينم مورد دستبرد 
قرار نگيرد، آن را نزديك كيوسك نيروي انتظامي 
جلوي بوســتان پونك پارك مي كنم كه حداقل 
دزدها از ترس كيوسك پليس هم كه شده كاري 
به ماشينم نداشته باشــند.« مأموران در كيوسك 
پليس تا صبح بيدارند و به نظر ترفندي كه حسين 
براي در امان نگه داشتن خودرويش از دست دزدها 

و افراد مسئله دار به كار گرفته، مؤثر باشد.

همشهري در گزارشي ميداني به بررسي وضعيت امنيت در شهرها همزمان 
با اجراي محدوديت هاي فراگير و منع تردد خودروها پرداخته است

  شب ها به طور بي سابقه اي خلوت شده اند. پليس مي گويد: »چون همه مردم در خانه 
هستند، آمار سرقت و تصادفات به شدت كاهش يافته است.« شهر خلوت، شما را در 
فضاي بي دفاع در برابر جرايم احتمالي مثل سرقت و زورگيري قرار مي دهد؛ به همين 

دليل بهتر است پيش از شروع ممنوعيت ها به خانه برويد.

كرونا در كمين امنيت

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

يادبود

به بهانه سالگرد درگذشت حسين عليمرادي داوطلب و فعال 
اجتماعي

»دست ياري به دشتياري« ادامه دارد

يك سال از درگذشت غمبار حســين عليمرادي، جوان عاشق ميهن و 
كارهاي خير كه درس ايثار، ازخودگذشتگي و فداكاري را طور ديگري 
معنا كرد، گذشت و ما ناگزير به پذيرش فقدان اين خير نيك انديش بنا بر 
مشيت الهي هستيم. عليمرادي دانشجوي دانشگاه عالمه طباطبايي بود 
و همه او را با كانون خيريه اين دانشگاه مي شناختند، كانون خيريه اي كه 

مدت ها دبيري آن را برعهده داشت.
او ازجمله افراد نيك انديش و سعادتمندي بود كه با ديدن محروميت هاي 
دانش آموزان منطقه »دشتياري« استان سيستان و بلوچستان، نتوانست 
بي تفاوت بماند و عزمش را جزم كرد تا محروميت هاي آموزشي و پرورشي 
دانش آموزان اين منطقه را رفع كند و براي رسيدن به هدف وااليش به 
همت جمعي از دوستانش مؤسسه مردم نهاد »دست ياري به دشتياري« 
را تاســيس كرد و بخش اعظمي از زمان و زندگي اش را در اين مؤسسه 
گذراند. با اينكه محل سكونت و تحصيلش در پايتخت بود اما اغلب در 
منطقه دشتياري حضور داشت. حســين معتقد بود در جامعه امروز ما 
ضرورت توجه فرهنگ كار داوطلبانه اندكي كمرنگ شده و دانشجويان 
بايد تالش كنند تا اين فرهنگ در جامعه دوباره احيا و نهادينه شود و خود 
در اين راه پيشقدم شد. هم و غمش به تمامي »دشتياري« بود و پس از 
تاسيس مؤسسه دست ياري به دشتياري با فعاليت هاي شبانه  روزي اش، 
دغدغه اش بر جهاد علمي در اين منطقه متمركز شده بود. عليمرادي بارها 
گفته بود:»هدفم آباداني كامل3۴0 مدرسه منطقه دشتياري سيستان و 
بلوچستان با 32 هزار دانش آموز است. اينجا عده اي »دست روي دست« 
نگذاشته اند، »دست توي دست« هم گذاشته اند، تو هم دستت را بياور و 

دستت را دست ياري كن. «
عليمرادي همچون صدها هزار خير مدرسه ساز دريافت كه براي پيشرفت 
كشور بايد به آموزش و پرورش فرزندان اين مرز و بوم بيش از پيش توجه 
شود. به همين دليل هدفش را آباداني كامل مدارس منطقه دشتياري با 
كمك خيرين اعالم كرد و تا آخرين لحظه عمرش در اين راه خداپسندانه 
از هيچ تالشي فروگذار نكرد. اكنون يك سال از درگذشت حسين، ياريگر 
»دشتياري« و بزرگمرد نيك انديش مي گذرد. جواني كه عشق به كار خير، 
به ويژه كمك به مدرسه سازي  در مناطق محروم را هرگز فراموش نكرد و 
در كارزار زندگي مخلصانه گام در مسير نوع دوستي نهاد و سرانجام هم 
در همين راه مقدس جان به جان آفرين تسليم كرد. اميد كه اعمال پاك 
و خيرخواهانه اش دستگيرش باشد. »دست ياري به دشتياري« يادگاري 
ارزشمند عليمرادي است كه راه او را ادامه خواهد داد. سازمان نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس كشــور نيز بر عزم خويش در تامين فضاهاي 
آموزشي و پرورشي مناسب در دشــتياري و ديگر مناطق با استفاده از 
كمك هاي خيرين محترم، منابع مالي استاني و ملي و نيز طرح »آجر به 

آجر« راسخ تر است. 

مهراله رخشاني مهر 
معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور

   ســردار حميد هداوند،جانشين فرمانده 
انتظامي پايتخت  

 با ادامه شــيوع ويروس كرونا و تصميمات ستاد ملي 
مقابله با كرونا براي منع تردد شــبانه از ساعت 21تا 
4بامداد، پايتخت نيز مشمول اين محدوديت ها شده 
و وظيفه نظارت بر اجراي آن هم بــه نيروي انتظامي 
واگذار شده اســت؛ از اين رو، تمامي رده هاي انتظامي 
پايتخت در واحدهاي پليس پيشگيري، پليس آگاهي، 
پليس راهنمايي و رانندگي و يگان امداد با افزايش تعداد 
گشت هاي خودرويي و موتوري تالش كرده اند تا مصوبات 
ابالغي از سوي كسبه و شهروندان تا حد ممكن رعايت 
شود. از سوي ديگر، با كاهش تردد در شهر و تعطيلي 
واحدهاي صنفي، لزوم تأمين و تقويت امنيت در پايتخت 
به شكل جدي در دســتور كار مأموران انتظامي قرار 
گرفته است و حضور محسوس و نامحسوس گشت هاي 
انتظامي در مناطق و محله هاي مختلف شهر خصوصًا 
مناطق پرخطر افزايش پيدا كرده است تا خلوتي معابر و 
محله ها منجر به عرض اندام متخلفان و برهم زنندگان نظم 
و امنيت عمومي شهر نشود. عالوه بر اين، در طول ساعات 
منع تردد شــبانه ضمن رصد مونيتورينگ ترافيك، 
تمام مناطق پايتخت مورد پايش امنيتي قرار گرفته و 
كوچك ترين تحرك و هنجارشكني متخلفان رصد و از 
سوي مأموران انتظامي با آن برخورد مي شود. زنجيره اي 
از اين اقدامات در روزهاي اخير ســبب كاهش برخي 
تخلفات و جرائم در پايتخت شده است؛ به گونه اي كه 
شاهد كاهش بي سابقه آمار سرقت از منزل و نيز سوانح 
رانندگي بوده ايم. تأكيد مي كنم، شهروندان درصورت 
مشاهده هرگونه تخلف امنيتي و انتظامي مي توانند با 
شماره 110تماس گرفته و از مأموران براي رسيدگي به 

موضوع و برطرف كردن مشكل كمك بخواهند.

دي
شي

خور
د 

حام
ي/ 

هر
مش

س: ه
عك

آيا ما در شب هاي ممنوعه بي دفاع هستيم؟
 سياست هاي محدوديت تردد يكي از برنامه هاي مهمي است كه در حدود يك سال گذشته براي كم كردن 
معاشرت مردم در كشورهاي مختلف جهان اجرا شده است. ايران هرچند ديرهنگام اين سياست را به اجرا 
گذاشت، اما نتيجه اين است كه هر شب تقريبا همه خيابان هاي شهر تحت تأثير اجراي آن از ساعت 9شب به 
بعد به كلي خالي از جمعيت و رفت وآمد مي شود. اين شرايط البته به نفع منافع همگاني و راهكاري است مؤثر 
براي كاهش تجمعات و در پي آن كاهش آمار ابتال و مرگ ومير در هفته هاي آينده، اما اجراي آن پيامدهايي 
هم داشته است؛ يكي از مهم ترين آنها تبديل بخش زيادي از فضاهاي شهر به فضاهاي ناامن و به اصطالح 
بي دفاع. فضاهاي بي دفاع به بيان ساده، فضاهايي هستند كه اگر فرد يا افرادي در معرض خطر مانند سرقت، 
آزار خياباني يا زورگيري و ساير جرائم خشن قرار گيرند، امكان دفاع چنداني از خود ندارند؛ به همين دليل 
بهتر است در اين شب ها از پياده روي به تنهايي و خروج غيرضروري از خانه خودداري كنيد. شهرها هم اكنون 

در 2بازه زماني خلوت مي شوند؛ ساعت 6عصر و ساعت 9شب، پس سعي كنيد:
1. پيش از آغاز ممنوعيت ها به خانه برويد.

2. از رفت وآمد پياده در خيابان هاي خلوت خودداري كنيد.
3. سعي كنيد با يك يا 2نفر از همكاران مسيرهاي مشترك را طي كنيد.

4. موبايلتان را در زمان پياده روي در دست نگيريد.
5. هنگام پياده روي از پياده رو حركت كرده و خيابان هاي اصلي و روشن را انتخاب كنيد.

ث
مك
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   تخفيف هاي كاذب
در زمان برگزاري رويداد بلك فرايدي وقتي شبكه هاي اجتماعي و پلتفرم ها را نگاه مي كنيد، با كاالهاي متنوعي روبه رو 
مي شويد كه بسياري از آنها داراي تخفيف هستند. با اين حال برخي كاربران مي گويند، بعضي از فروشندگان اين رويداد 
آنالين، قيمت كاالهاي خود را از چند روز قبل افزايش مي دهند و در زمان برگزاري بلك فرايدي، تخفيفي براي آنها درنظر 
مي گيرند. اين اتفاق از سال هاي گذشته در دنياي واقعي هم مشاهده مي شد؛ به طوري كه بعضي از فروشندگان 2قيمت را 

روي اتيكت مي نوشتند و قيمت باالتر را به شكلي كه ديده شود، خط مي زدند.

درحالي كه براســاس نتايج يك 
نظرسنجي حدود 2۴درصد كاربران فناوري

در دوران شــيوع كرونا دســت به 
تجربه اي جديد براي خريد آنالين زده اند هنوز هم 
محدوديت ها براي پلتفرم هاي خدماتي و فروش 

كاال ادامه دارد.
نظرسنجي »ديدگاه مردم درخصوص كرونا« كه 
توسط »پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات« 
انجام شده نشــان مي دهد كه اكنون اينترنت و 
فناوري نقش بسيار مهمتري نسبت به گذشته در 
زندگي مردم بازي مي كند و باعث شده بسياري از 
افراد دســت به تغيير سبك زندگي خود به خاطر 
شيوع كرونا بزنند. در پاســخ هاي دريافت شده 
درباره اســتفاده هاي جديد از اينترنت و فضاي 
مجازي آمــوزش آنالين بــا 2۷.3درصد و خريد 
اينترنتي با 23.۷درصد بيشترين رشد را داشته اند. 
استفاده از اينترنت براي آموزش به خاطر تعطيلي 
طوالني مدت مــدارس و دانشــگاه ها كامال قابل 
درك است اما نتايج اين نظرسنجي نشان مي دهد 
كه جمعيت زيادي از مردم به جاي خريد سنتي 
به خاطر شــرايط فعلي دســت به تجربه خريد 
آنالين زده اند و احتماال درصورت داشتن نتيجه 
موفقيت آميز حتي بعد از كرونا هم خريد آنالين 

را ادامه مي دهند.
براساس اين نظرســنجي همچنين تجربه جديد 
انجام آنالين امور اداري با ۱3.۷درصد، تماشــاي 
آنالين فيلم، كنســرت و تئاتر با ۱2.۵درصد در 

رتبه هاي بعدي قرار دارند.

رشد كم دوركاري از خانه 
به گزارش همشــهري، نكته حائز اهميت در اين 
نظرسنجي اما رشد ناچيز 6.8درصدي دوركاری 

آنالين است كه نشان مي دهد احتماال 
بسياري از شــركت ها و نهادها هنوز هيچ 
زيرساخت مناســبي براي دوركاري با استفاده 
از پلتفرم هــاي آنالين ندارنــد. در واقع مي توان 
اســتنتاج كرد 93درصد كاركنان و پرســنل در 
زمان دوركاري يا با روش هاي سنتي مثل تلفن و 
فكس كارها را از خانه پيگيري مي كنند يا اصوال 
دوركاري براي آنها به منزله مرخصي به حســاب 
مي آيد. اين در حالي است كه در كشورهاي ديگر 
جهان اســتفاده از پلتفرم ها و ابزارهاي فناوري 
براي كار از خانه به شدت رشــد داشته و بيشتر 

شده است.

ادامه محدوديت ها براي خريد آنالين 
با وجود يپگيري هاي مختلف در يك هفته اخير 
گزارش ها نشان مي دهد كه پلتفرم هاي خدماتي 
آنالين هنوز نتوانسته اند مجوز فعاليت در ساعت 
پس از 2۱ را براي عوامل تحويل يا پرســنل خود 
دريافت كنند. امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات 
در گفت وگو با همشهري مي گويد پيگيري ها در 
اين زمينه ادامه دارد و اميدوار است اين مشكل در 
اوايل هفته جاري حل شود. به گفته او پالك هاي 
وســائل نقليه اين كســب وكارها درصورتي كه 
مجوز فعاليت پس از ســاعت2۱ را دريافت كنند 
جريمه هاي آنها هــم از ابتداي طرح پاك خواهد 
شــد. به گفته ناظمي، وزارت ارتباطات در تالش 
است مجوز فهرســت پالك هايي كه به سازمان 
فناوري اطالعات ارسال شده يا از طريق اتحاديه 
كسب وكارهاي مجازي به آنها رسيده را دريافت 

كند.
با وجــود اينكه تخمين زده مي شــود طي هفته 
گذشــته خريد آنالين مــردم حداقل 30درصد 

رشد داشته است اما بســياري از استارتاپ هاي 
اين حوزه از نگراني جريمــه عوامل تحويل خود 
مجبور به بســتن يك يا دو بــازه زماني تحويل 
كاالهاي خود شــده اند. برخي از اين استارتاپ ها 
كه به خاطر مشــخص نبــودن روندهاي موجود 
پيش از اين بــا فرمانداري تهــران مكاتبه كرده 
بودند مي گويند طي روزهاي اخير با وجود ارسال 
فهرست وسائل نقليه شان به وزارت ارتباطات طي 
تماس  از فرمانداري با جواب رد درخواست شــان 

روبه رو شده اند.
به تازگي رئيس پليس تهــران هم اعالم كرده كه 
مجوزي براي فعاليت خودروهاي تاكسي اينترنتي 

بعد از ساعت2۱ صادر نشده است.
به گفته اين اســتارتاپ ها با افزايش خريد آنالين 
طي هفته گذشــته آنها مجبور به حضور پرسنل 
ضروري شان به ويژه در بخش هاي انبارداري و مركز 
تماس هستند تا به مشــكالت و خريدهاي مردم 
پاســخ دهند. محدوديت هاي تردد باعث شده تا 
براي همه پرسنل و عوامل تحويل كسب وكارهاي 
خدمات اينترنتي كه جز مشاغل ضروري حساب 
شده  اند مشــكالت فراواني به وجود بيايد. اين در 
حالي است كه در كشورهاي ديگر ازجمله چين 
همزمان با وضع محدوديت هــاي تردد حمايت 
از پلتفرم هاي آنالين به شــدت بيشتر مي شود تا 
تعداد بيشــتري از مردم به جاي خارج شــدن از 
خانه خريدهاي روزانه و مايحتاج ضروري خود را 
آنالين خريداري كنند. همكاري نكردن نهادهاي 
مرتبط باعث شده تا فروشــگاه هاي زنجيره اي و 
ميادين ميوه  و تره بار اين روزها با وجود داشــتن 
فضاي بسته ساعت هاي شلوغي را تجربه كنند كه 
خودش مي تواند جان مــردم و كاركنان آنها را به 

خطر بيندازد.

جهان استارتاپي

ساخت هواپيماهايي با باند كوتاه
 Avions Mauboussin از سال ۱93۵ تا ۱9۴8، شركت فرانسوی
به خاطر ساخت هواپيماهای سبك ورزشی اش حسابی مشهور شده 
بود. حاال اما يك استارتاپ فرانسوی نام اين شركت را زنده كرده و قصد 
دارد با همين نام، هواپيماهای هيبريدی STOL )پرواز و فرود كوتاه( 
 VTOL بسازد. به گزارش وب سايت نيواطلس، بسياری با هواپيماهای
)عمود پرواز( كه يــك انتخاب محبوب برای »تاكســی های پرنده« 
است، آشنا هستند. اين وســايل نقليه می توانند با پرواز و فرودهايی 
مشابه بالگرد، مسافران را از مكان های شــهری مانند پشت بام های 
دفاتر اداری سوار و پياده  كنند. اين پرنده ها زمانی كه به ارتفاع كروز 
برسند، به پرواز سريع تر و كارآمدتر با بال ثابت ادامه می دهند. هميشه 
يك چالش در توسعه هواپيماهای عمودپرواز وجود داشته است. آنها 
مجبورند مقدار زيــادی رانش رو به پايين ايجــاد كنند كه به قدرت 
 STOL زيادی نياز دارد. اين جايی اســت كه هواپيماهای هيبريدی
وارد می شوند. اگرچه آنها نمی توانند مستقيم به باال و پايين حركت 
كنند، اما با اين وجود به باند بســيار كوتاه تری نسبت به هواپيماهای 
معمولی برای نشست و برخاســت نياز دارند. اين بدان معناست كه 
آنها می توانند در »فرودگاه های كوچك« و واقع در مركز شــهر پرواز 
كنند و فرود بيايند. اين كار باعث صرفه جويی در وقت و حتی هزينه 
مسافران می شــود، چرا كه آنها ديگر با دردســر حمل ونقل و سفر 
 به حومه شــهر برای رســيدن به فرودگاه روبه رو نيستند. استارتاپ
 Avions Mauboussin در حــال حاضــر روی 2هواپيمــا از اين 
دســت كار می كند. اولين نمونه كه بــا همكاری دانشــگاه فناوری 
بلفورت – مونت بليارد و ساير شركای صنعتی در حال طراحی است، 
يك هواپيمای دونفره به نام Alérion M1h اســت. اين هواپيما، در 
ابتدا از يك موتور الكتريكی برای برخاستن و فرود آمدن )به علت عدم 
ايجاد سروصداي زياد در فرودگاه های كوچك( استفاده خواهد كرد و 
هنگام كروز، از موتور احتراق داخلی بهره می گيرد. اين پيشرانه همراه 
با استفاده از مصالح ساختمانی كامپوزيت طبيعی سبك، بايد مسافتی 
چندصدكيلومتری را با حداكثر ســرعت 2۵0كيلومتر در ساعت طی 
كند. در اين ميان، موتور فقط توسط يك پيل سوختی هيدروژنی كار 
می كند. هواپيمای دوم، Alcyon M3c نام دارد و می تواند ۵مسافر را 
تا مســافت ۱۵00كيلومتر با حداكثر سرعت 3۷0كيلومتر در ساعت 

جابه جا كند. ساختار كار اين نمونه هم مانند مدل M1h خواهد بود.

از چند سال پيش در اين روزها، مردم در فضاي مجازي 
و شبكه هاي اجتماعي، بيلبوردها و حتي پيامك هايي 
كه براي گوشي ها ارسال مي شود، از رويدادي با عناوين 
Black Fri� )حراجمعه، جمعه ســياه يا بلك فرايدي

day( باخبر مي شــوند كه نويد يك خريــد ارزان را 
به مشــتريان مي دهد. اگرچه در نام ايــن رويداد روز 
»جمعــه« خودنمايي مي كند، اما بعضي از كســب و 
كارهاي مجازي و غيرمجــازي، آن را تا چند روز ادامه 
مي دهند تا بتوانند كاالهاي قديمي خود را بفروشند. 
اين رويداد در كشورهاي با تقويم ميالدي پذيرفتني 
اســت، اما زمان برگزاري آن در ايران به داليلي كه در 
اين گزارش مي خوانيد، توجيه پذير نيست. نظرسنجی 
يك سايت بازاريابی داخلی هم روز گذشته نشان داد 
كه 80 درصد كاربران بلك فرايدی سايت های ايرانی را 

واقعی نمی دانند.

شايد وقتي ديگر
 اينكه در كشــورهاي با تقويم ميالدي چنين حراجي 
اتفاق بيفتد، عجيب نيست؛ زيرا يك ماه تا پايان سال 
باقي مانده و شــرايط ايــن روزها باعث مي شــود كه 
مشتريان و فروشــندگان نيازهاي همديگر را برآورده 
كنند. با اين حال در ايران كه قريــب به ۴ ماه تا پايان 
ســال زمان داريم، برگزاري اين رويداد در اين روزها 
به 2دليل از منطق مســتدلي پيروي نمي كند. اگرچه 
بعضي از كسب و كارها  ماه پاياني سال را به عنوان انتهاي 
ســال مالي خود درنظر نمي گيرند، اما ماه هاي پاياني 
سال)اســفند يا بهمن( براي توليد كننده يا فروشنده 
به عنوان معمول تريــن زمان براي فــروش كاالهاي 
قديمي، انبارگرداني و حسابرسي، پذيرفته شده است؛ 
بنابراين بديهي است كه فروشــندگان حدود يك ماه 
مانده تا نوروز به اين بازار فكــر كنند. نكته دوم اينكه 
در ايران عيدي كارمندان و كارگران در بهترين حالت 
در بهمن ماه واريز مي شــود. حتي بسياري از كاركنان 
در روزهــاي پاياني اســفند، عيدي خــود را دريافت 
مي كنند؛ بنابرايــن در زماني كه جيــب مردم خالي 

است، گرته برداري از اين رويداد نه به نفع كسب وكارها 
و نه به نفع مشتريان است. عالوه بر اين، بلك فرايدي 
در كشورهاي ديگر به تخفيف هاي زياد مشهور است، 
اما بررسي همشهري نشــان مي دهد كه تخفيف هاي 
سايت هاي ايراني بسيار ناچيز بوده و بيشتر يك شيوه 

ماركتينگ و نه يك حراج واقعي به حساب مي آيد.

زيرساخت هاي نامناسب
اين در حالي است كه بسياري از مردم در اين رويداد، 
ترغيب به خريد از ســايت ها و پلتفرم ها مي شوند، اما 
هنگامي كه به ســايت مراجعه مي كننــد با اختالل و 
 down مشكالتي از قبيل كندي ســايت يا اصطالحا
شدن ســايت مواجه مي شــوند. اين مشــكل ناشي 
از عدم تناســب تعداد مشــتريان ورودي به سايت با 
زيرساخت هاي فني آن سايت اســت.  پهنای باند كم، 
سرورهاي ضعيف و بهره نگرفتن از تكنولوژي هايي مانند 
كلود باعث مي شود كه سايت، جوابگوي اين تعداد كاربر 
نباشد. هزينه هاي سنگين براي ارتقاي زيرساخت ها و 
امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مانع آن مي شود كه 
مديران سايت هاي فروش زيرساخت هاي خود را ارتقا 
دهند؛ چراكه سخت افزارهاي خريداري شده و هزينه 
پشتيباني از آنها فقط براي همين چند روز كارايي دارد. 

 رشد جايگزيني روبات با نيروي انساني
در دوران كرونا 

دوران بحراني همه گيري 
اگرچــه روباتيك كوويــد-۱9 

روزهــاي ســختي براي 
مردم جهان رقم زده، اما دنياي روبات ها 
را رنگي كرده است. به گزارش گاردين، 
در آمريكا تاكنون ميليون ها نفر به دليل 
شرايط به وجود آمده از پس بحران كرونا 
بيكار شده اند كه به طور نامتناسبي زنان 

و افراد رنگين پوست بيشترين سهم را در اين بيكاري دارند. اما اين در شرايطي 
است كه كارفرمايان در مشــاغلي كه قابليت اســتفاده از تكنولوژي را دارد به 
استفاده از روبات ها به جاي نيروي انساني روي آورده اند. به اين ترتيب همزمان 
با اينكه بسياري باال رفتن ركوردهاي از دست دادن شغل و مشكالت اقتصادي را 
تجربــه مي كننــد، روبات ها تبديل بــه كاالهايي داغ شــده اند. ســازندگان 
تكنولوژي هاي چندگانه گزارش داده اند كه در طول دوران همه گيري كوويد-۱9 
درخواست براي خريد روبات ها رشد چشــمگيري داشته است، از ماشين هاي 
بدون سرنشين كه مي توانند به راحتي در راهروها حركت كنند تا نرم افزارهاي 
خدمات مشتري مجهز به هوش مصنوعي براي افزايش صندوق هاي خودپرداز 
در ســوپرماركت ها. گزارش هاي اخير در مجمع جهاني اقتصادي پيش بيني 
مي كند كه تا سال202۵ موج بعدي اتوماسيون كه به دليل وجود پاندمي سرعت 
گرفته است 8۵ميليون شغل را در سراسر جهان از بين خواهد برد و به اين ترتيب 
مشاغل جديدي خلق خواهد شد كه برنامه همكاري فوري تجارت ها، دولت ها و 
كارمندان را براي اجراي يك چشم انداز جديد براي نيروي كار جهاني مي طلبد. 
صنعت گردشگري يكي از مشاغلي است كه به شدت از همه گيري كرونا آسيب 
ديده است، اما در طول اين دوران سازگاري زيادي با تكنولوژي هاي جديد داشته 
است. كنسرسيومي متشكل از هتلداران و شاغالن در صنعت گردشگري ۵ايده 
بزرگ براي تغيير اين صنعت در دوران پاندمي ارائه كردند كه استفاده از روبات ها 
در مركز اين ايده ها قرار داشت؛ به عنوان مثال انجام خودكار مراحل ورود و اقامت 

در هتل توسط روبات ها و هوش مصنوعي به جاي ارتباط مهمان با متصدي.
از بين رفتن دائمي مشاغل در اين صنعت يك حقيقت است چرا كه هتل ها به 
اســتفاده از تكنولوژي هاي جديد براي كم كردن هزينه حقوق كاركنان روي 

آورده اند. 

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

آنالين تر شدن مردم  
محدوديت براي استارتاپ ها
حدود 2۴درصد مردم با تغيير سبك زندگي 
به تجربه جديد خريد آنالين روي آورده اند اما 
محدوديت و عدم همكاري با استارتاپ هاي 
خدماتي ادامه دارد

 جمعه عجيب سياه ايرانی
امسال با وجود كاهش قدرت خريد مردم»بلك ُفرايدی« در فروشگاه های آنالين ۴ ماه مانده به پايان سال داغ بود
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در پايــان نخســتين هفتــه از طرح موســوم به 
محدوديت هــاي جامع و سراســري كرونا، دولت 
تصميم تازه اي گرفت و تمامي اداره هاي دولتي را 
براي هفته دوم تعطيل اعالم كرد. بر اين اساس در 
هفته دوم، يعني هفته پيش رو تنها بخشی از افراد 
به تشخيص مديران باالدستي در اداره هاي دولتي 
حاضر خواهند بود و دولت از مردم خواسته پيگيري 
امور اداري شان را به هفته هاي آينده موكول كنند و 

در اين باره نگران نباشند.
اولين اظهارنظر رســمي در اين زمينه از ســوي 
رئيس جمهور انجام شــد كه روز چهارشــنبه در 
جلسه هيأت دولت با جمع بندي و مرور نتايج اجراي 
محدوديت هاي جديد، اعالم كرد، برخي مشكالت 
و نقاط ضعف به ويــژه در حوزه حمل ونقل عمومي 
ازجمله تراكم جمعيت در اتوبوس و مترو در برخي 
از ساعات روز، باعث شده تصميمات جديدي براي 
هفته دوم اجراي طرح اتخاذ شود. در اين جلسه كه 
براساس ضوابط جديد  برگزاري جلسات در مناطق 
قرمز، به 2صورت حضوري و ويدئوكنفرانسي برگزار 
شد، روحاني گفت: »تصميم گرفتيم از هفته دوم 
اجراي محدوديت ها وزرا و مديران دســتگاه هاي 
اجرايي به حداقل ضروري حضــور كارمندان در 
اداره ها اكتفا و بخش هايي كه حضور آنها ضرورتي 
ندارد را تعطيل كنند تا شــاهد خلوت تر شــدن 
اتوبوس ها و مترو باشــيم و شــرايط بهتري براي 

سالمتي مردم جامعه فراهم شود.«
اين تصميم كه به گفته رئيس جمهوري در جلسه 
روساي كميته هاي تخصصي ســتاد كرونا اتخاذ 
شــده، روز چهارشــنبه به همه وزرا و مسئوالن 
دســتگاه هاي اجرايي ابالغ و جزئيات آن يك روز 
بعد از سوي رئيس ســازمان اداري و استخدامي 
كشــور در يك گفت وگوي تلويزيوني تشريح شد. 
جمشيد انصاري، پنجشنبه شب با حضور در برنامه 
گفت وگــوي ويژه خبــري، گفــت: در هفته دوم 
محدوديت ها اداره ها تعطيل هستند و فقط افرادي 
بايد حضور پيدا كنند كه حضور آنان به تشخيص 

مقامات ضروري باشد.
 او با اشاره به اهميت اين دستور رئيس جمهوري، 
آن را براي همه دســتگاه ها الزم االجرا دانســت و 
از مردم خواســت درصورت امكان كارهاي اداري 
خود را 2هفته به تعويق بيندازند تا زنجيره شيوع 
بيماري كرونا قطع شــود. معاون رئيس جمهوري 
همچنين تأكيد كرد: اين بخشــنامه شامل همه 
كاركنان دولت اعم از رسمي و قراردادي و پيماني 
و همچنين شامل قرارداد دستگاه با شركت ها نيز 
مي شود و كاهش نيرو بايد در تمام عرصه ها انجام 
شود و در اين زمينه فرقي بين كاركنان شاغل در 

اداره نيست.

جزئيات اجراي طــرح محدوديت ها در هفته 
پيش رو

عالوه بر تغييــر نحوه فعاليت اداره هــا و تأكيد بر 
تعطيلي كامل همه كارمندان بــه جز افرادي كه 
حضور آنها از ســوي باالترين مقام هر دســتگاه 
ضروري شناخته مي شود، براساس آنچه تاكنون از 
زبان مسئوالن منتشر شده، ساير محدوديت هاي 
هفته گذشته، بي كم وكاست در هفته پيش رو نيز 

ادامه خواهد داشت.
حسين قاســمي، دبير كميته امنيتي اجتماعي و 
انتظامي ستاد ملي مقابله با كرونا در اين باره گفته، 
هر هفته ليست شهرهاي قرمز و زرد و نارنجي اعالم 
و محدوديت هاي مرتبط با هر گروه از شــهرها كه 

طبق دستور رئيس جمهوري اين هفته همه اداره ها تعطيل هستند به جز 
برخي اداره ها به تشخيص روساي آنها و اين دستور براي همه دستگاه ها 
الزم االجراست و شامل همه كاركنان دولت اعم از رسمي و  قراردادي می شود

دوم  هفتــه  در  را  دولــت، محدوديت هــا 
طــرح جامع مبــارزه بــا كرونــا تشــديد كرد

صنفي هم پلمب شدند.
در اســتان تهران، فرمانده نيروي انتظامي تهران 
بزرگ، ضمن قدرداني از همراهي مردم با ضوابط 
جديد، گفتــه كه بر اثر اجراي ايــن ضوابط، تردد 
روزانــه 50درصد، تردد شــبانه 70درصد و تردد 
در مترو 25درصد كاهش پيدا كرده است. سردار 
رحيمي اعالم كــرده: با توجه به اجبــاري بودن 
استفاده از ماسك در سطح شهر، تصوير شهرونداني 
كــه از ماســك اســتفاده نكرده اند، بــه مراجع 
ذيصالح تحويل داده شده اســت. به گفته سردار 
رحيمي، كنترل ها از طريق دوربين هاي شــهري 
و دوربين هاي نصب شــده روي ســينه مامورين 
انتظامي صورت مي گيرد و در 2روز ابتدايي اجراي 
طرح، 36هزار پيامك جريمه براي خودروهايي كه 
از ساعت 9شب به بعد تردد كرده اند، ارسال شده 
است. اين مقام ارشــد نيروي انتظامي همچنين 
تأكيد كــرده كه پس از اعمــال محدوديت ها، در 
مسير تهران به شمال با كاهش 90درصدي ترددها 
مواجه شديم و در مســير تهران به قم 70درصد 
ترددها كاهش پيدا كرده اســت. مســئوالن ناجا 
البته درباره برخي سؤاالت و ابهامات مردم درباره 
نحوه اعمــال مجازات تخطــي از محدوديت هاي 
جديد، سكوت نكردند. معاون اجتماعي و فرهنگ 
ترافيك پليس راهور ناجا در زمينه ممنوعيت تردد 
خودروهاي غيربومي، اعالم كرد: راننده هاي بومي 
كه استثنائا داراي وسايل نقليه با پالك غيربومي 
هستند، درصورتي كه ســندي دال بر اثبات اين 
مسئله، مثل سند وسيله نقليه يا محل سكونت يا 
هر مدرك ديگري ارائه كنند، جريمه نخواهند شد. 
افرادي كه با دوربين جريمه شده باشند نيز به گفته 
ســرهنگ عين اهلل جهاني درصورت ارائه مدارك 
مثبته و درصورت اثبات اســناد، به اعتراض شان 
رســيدگي و جريمه مربوطه حذف خواهد شــد. 
سرهنگ جهاني به آن دسته از خريداران خودرو 
كه قصد تعويض وكالتي پالك وسيله نقليه خود را 
دارند هم اطمينان داده كه درصورت انقضاي اعتبار 
وكالتنامه ها در بازه تعطيلي مراكز شماره  گذاري، 
مدت اعتبار اين وكالتنامه ها افزوده خواهد شد. اين 
مسئول ناجا، شايعه اي را كه اخيرا در فضاي مجازي 
منتشر شده مبني بر اينكه بيمه ها خسارت وسايط 
نقليه در ساعات منع محدوديت شبانه را نمي دهند، 
هم تكذيب كرد و گفت: درصورت وقوع تصادف هم 
پليس در محل حاضر مي شــود و هم شركت هاي 

بيمه مسئوليت خود را اجرا مي كنند.

مردم تخلف اصناف را به شماره 124اعالم كنند
همكاري اصناف و كسبه از ديگر شروط كارآمدي 
و اثربخشي طرح محدوديت هاي جامع كروناست. 
نايب رئيس اتاق اصناف مي گويد، همكاري و ايثار 
تمام كسبه كشــور در اجراي پروتكل هاي وزارت 
بهداشت مثبت بوده است و در اكثر شهرها بازارها 
عموماً تعطيل اســت و كمبود كاال هم نداشتيم و 
اصناف در حد اعال كمك كردند. به گفته مجتبي 
صفايي، در سراسر كشور گشــت هاي مختلف با 
حضور نمايندگان دادستان در حال بررسي رعايت 
ضوابط از ســوي اصناف هستند و هر واحد صنفي 
كه بايد تعطيل باشد اگر تمرد كند، با آن برخورد 

مي شود. 
نايب رئيس اتاق اصنــاف همچنين تأكيد دارد كه 
مردم مي توانند تخلف واحدهاي صنفي از اجراي 
محدوديت ها را از طريق شماره تلفن ۱2۴ به وزارت 

صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند.

قبال مصوب و اعالم شده، اجرايي مي شود؛ بنابراين 
محدوديت هاي مربوط به هر شهر تا زماني كه وضع 
آن شهر از نظر سطح درگيري با كرونا تغيير كند، 

همچنان معتبر است و ادامه خواهد داشت.
 درخصوص تهران، با توجه به اينكــه بنا به اعالم 
مســئوالن ســتاد اســتاني، شــهر همچنان در 
دسته بندي سطح شيوع كرونا، جزو شهرهاي قرمز 
است، تمام محدوديت هاي هفته گذشته- ازجمله 
منع تردد در ساعات شــب- در هفته پيش رو نيز 
برقرار خواهد بود و مهم تر از اين،  اگر وضع شهر طي 
2هفته محدوديت،  از قرمز به نارنجي تغيير نكند، 
محدوديت ها با همين شكلي فعلي، وارد هفته سوم 

خواهد شد.

 نتيجه اجراي محدوديت ها در يك هفته گذشته
در روزهاي گذشته گزارش هاي مختلفي از سوي 
مســئوالن، در زمينه نتايج محدوديت هاي اخير 
اعالم شــده اســت. در اين ميان، گزارش نيروي 
انتظامي با توجه به اينكه اين دســتگاه مسئوليت 
اصلي اجراي محدوديت هاي جامــع را عهده دار 
اســت، از درجه اهميت باالتري برخوردار است. 
در اين زمينه سردار حسين ســاجدي نيا، معاون 
عمليات ناجا با اشــاره به عملكرد نيروي انتظامي 
در اجراي طــرح كاهش زنجيره انتقــال بيماري 
كرونا، اعالم كرد: براي اجراي محدوديت سفرهاي 
بين شهري، در هفته ۱0665 نفر از مأموران پليس 
در ۱770 نقطه مستقر شدند و در نتيجه در ۴روز 

ابتدايي اجراي طرح، در مقايســه با مدت مشابه 
ســال قبل كاهش 35 درصدي تردد را داشتيم. 
سردار ساجدي نيا، گفت : راستاي اجراي منع تردد 
جاده اي، به۴8۱ هزار و ۴00 راننده هم تذكر لساني 
داده شــده و تعداد ۱99 هــزار و 7۴۴ خودرو هم 
عودت داده شده است. او همچنين اعالم كرد: ۱۱ 
هزار و 5۴2 خودرو در طرح محدوديت هاي شبانه، 
۱2هزار و ۴83 هزار خودرو در مناطق نارنجي و 7 
هزار و 733 هزار خــودرو در مناطق قرمز جريمه 
شدند. معاون عمليات ناجا درباره اقدامات انتظامي 
مرتبط با صنوف هم گفت: از 2۴0 هزار و 933 واحد 
صنفي بازديد انجام شــده است كه به ۱39 هزار و 
368 مورد تذكر داده شــده و 9 هزار و ۴۱۴ واحد 

 يك گام ديگر
فهيمه طباطبايي به سوي تعطيلي كامل

خبرنگار

در شــرايطي وارد دومين 
هفته از اعمال محدوديت ها 
و قرنطينه ها براي مديريت 
شيوع كوويد-۱9 شديم كه 
هنوز به طور واضح و شفاف 
اعالم نشده كه هدف از اين 
تعطيلي 2هفته اي چه بوده 
است. عده اي گفتند كه اين تعطيلي و محدوديت ها 
براي اســتراحت كردن كادر درمان بوده است، اما 
برخی هم معتقدند كه  سياستگذاران مي توانستند 
با هزينه كمتري مثل مديريت زمان در بيمارستان ها 
و چرخش نيروهاي انساني در مراكز درماني و... به 

اين هدف برسند.  
زماني كه ما مداخله اي را براي كنترل اپيدمي انجام 
مي دهيم بايد به اين موضوع توجــه كنيم كه اين 
مداخله چقدر مي تواند اثربخش باشــد و ما دنبال 

به دست آوردن چه چيزي هستيم.
 شــايد در دنيا اقداماتي مثــل الك داون يا همان 
قرنطينه كامل را اعمال كرده و موفق هم شده اند، اما 
ما بايد زمان را درنظر بگيريم و به اين موضوع توجه 
كنيم كه اقدام و مداخله اي كــه مثال در دوره اي در 
چين اعمال شده است، ديگر حاال اثربخشي نخواهد 
داشت. از سوي ديگر، با اينكه در شرايط فعلي ويروس 
كوويد-۱9 بيولوژي يكساني داشته، اما اپيدميولوژي 
آن تابع مكان ها و جمعيت هاي مختلف اســت.  اگر 
مداخله اي در يك كشــور مؤثر بوده، الزاما در كشور 
ما مؤثر نخواهد بود. اينكه تعطيلي 2هفته اي چقدر 
مي تواند منجر به كنترل اپيدمي شود، هنوز به طور 
كامل مشخص نيست و بايد فعال منتظر ماند . توجه 
داشته باشــيم  در كنار همه اينها ميزان تاب آوري 
جامعه در مقابل اين سياست هاي سختگيرانه محدود 
است.  مگر چندبار مي توان از اين روش استفاده كرد؟  
هيچ كس در دنيا نمي تواند بگويد كه اين اپيدمي 
چه زماني تمام مي شــود و بايد دقيق تر گام 
برداشت. روز گذشــته آمار فوتي هاي ناشي 
از ابتال به كرونا كم شــد، اما ما نمي توانيم اين 
نوسانات را صرفا مالك ارزيابي و قضاوت قرار 
دهيم و بگوييم اين كاهش به دليل تعطيلي هاي 
هفته اخير بوده است، ما بايد 2هفته صبر كنيم 
و بعد از آن شــاخص هايي مثل ميزان مرگ و 
بستري را به درســتي ارزيابي كنيم و بعد به 

نتيجه برسيم.
نكته مهم در بررسی سياســت های اجرايی هفته 
گذشته اين كه ما در زمينه نظارت بر حسن انجام اين 
محدوديت ها همچنان جای كار بيشتری داريم. ما 
اصناف را تعطيل كرديم، اما اجتماعات بيرون مردم 
همچنان پابرجاست. ما در تردد خودروها محدوديت 
ايجاد كرديم، نه در رفت وآمد مردم. خيلي ها با وسايل 
حمل ونقل عمومي به سفر رفتند، شما در اين مدت 
به سختي مي توانيد يك بليت به مقصد شهري ديگر 
پيدا كنيد. بايد در هفته پيش رو نظارت  و ارزشيابي 
قوي تر و علمي  شود. بايد نظام ارزشيابي فعالي براي 
آن درنظر گرفته شود و به اعداد بسنده نشود كه حاال 

كه كم شده، بنابراين عملكرد هم خوب بوده است.

 هنوز برای نتيجه گيری
 زود است

تحلیل

حميد سوري
اپيدميولوژيست

آمــار مبتاليــان  ديروز

۱۴05۱
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

6۴0065
آمــار جان باختگان ديروز

۴06
كل آمــار جان باختگان

۴7095

البد خيلي ها مي گويند اينها از بچگي چيزي نفهميدند، تيتر مي زنند كه 
اين بچه ها االن بايد سركالس درس شان باشند و با برنامه كودك، شاد 
شوند. من اما تا شما را ديدم، فهميدم چيزهايي را كه شما و رفقاي تان 
از كودكي فهميديد، هيچ كس نمي فهمد. چرا؟ چون در مغازله تگرگ 
ناگهاني و برگ زرد خودماني، اين شــما بوديد كه خيز برداشتيد براي 
نجات زني كه پاپوشش نم زد يا بند پاره كرد، اين شما بوديد كه آنقدر 
كودكي  تان بزرگ بود كه براي بند كفش اهدايي در هياهوي ابرها، پولي 

نگرفتيد و بعد كه همه  چيز آرام شد، راهتان را كج كرديد به سمت بهشت 
كودكانه و كنار تاب و سرسره، اين بزرگمردي تان را گذاشتيد به حساب 
معرفت. انگار نه انگار كه روزگارتان با همين بند و كفي كفش مي چرخد 
و اگر پولي نداشته باشيد، در همين سن كودكي مثل آدم بزرگ ها حرف 
زور و تلخ مي شنويد. اصرار پيرزن براي دادن پول را در نذر باران و تگرگ 
گم كرديد و هوا كه صاف شد، دوباره دنبال مشتري گشتيد تا روز، شب 
شود. حاال بعضي مي گويند شما از كودكي تان چيزي نفهميديد و من با 
اطمينان در مسافت شما، باران و معرفت زيرلب مي گويم: چيزهايي كه 

شما از كودكي فهميديد، من و ما هزار سال و  ماه ديگر هم نمي فهميم.

كرونا پالس

مسعود مير، روزنامه نگار

اين سو

وضعيت شيوع ويروس كرونا 
در اليگودرز لرستان تا همين 
چند روز پيش  حاد بود اما با 
آغاز محدوديت هايي كه اين 
بار با مشاركت سران طوايف، 
ذي نفوذان و ريش سفيدان 
شهرستان همراه شد، بحران 
كرونا اندكي آرام گرفت. در اين بين برگزاري مراسم 
ترحيم با شركت محمد لطفي، سرپرست شهرداري 
اليگودرز خبر عجيبي بود كه به شدت مورد انتقادات 
مردمي قرار گرفت؛ مردمي گاليه مند از سرپرســت 
شهرداری كه ورود به آرامستان ها را ممنوع اعالم كرده 
بود اما مجوز برگزاري مراســم ترحيم به وابستگان 
خودش را صادر و در آن شــركت هم كرد. اين اتفاق 
بالفاصله با واكنش تند اســتانداري همراه و به عزل 
سرپرست شــهرداري منتهي شد تا نشان دهد ستاد 
مبارزه با كرونا در لرستان براي حفظ جان شهروندان 
تفاوتي در نحوه برخورد با متخلفان حتي در جايگاه 
مسئول ندارد. معاون سياسي، امنيتي استاندار لرستان 
درباره عزل لطفي به دليل برگزاري و شركت در مراسم 
ترحيم يكي از بستگانش گفت: سرپرست شهرداري 
اليگودرز مصوبات ســتاد را نقض كرده و با توجه به 
گزارش هاي رســيده مبني بر برگزاري مراسم عزا و 
ايجاد تجمع از سوي اين مسئول، پس از بررسي هاي 

انجام  شده دستور عزل او صادر شد.
محمود ثميني درباره وجود تخلفات ديگر از ســوي 
مسئوالن و ناديده گرفتن برخي محدوديت ها، عنوان 
كرد: هم اكنون برگزاري هرگونه مراسم ممنوع است و 
با افرادي كه مصوبات را ناديده بگيرند به شدت برخورد 
و ساير اقدامات قانوني هم درباره آنها اجرا خواهد شد. 
در ابتداي محدوديت ها به مديران استان ممنوعيت 

شركت و برگزاري هرگونه تجمع و مراسم ابالغ شد و 
البته مواردي مبني بر حضور برخي مديران گزارش 
شده بود كه با توجه به تذكرات جدي ديگر تكرار نشد.

فرماندار اليگــودرز هم با اشــاره به ابالغ دســتور 
عزل سرپرســت شهرداري اين شهرســتان از سوي 
استانداري به همشــهري گفت: ما مجري هستيم و 
از عصر روز پنجشنبه شهردار اليگودرز از سمت خود 

بركنار شده و سمتي ندارد.
حميد كشكولي درباره رعايت محدوديت هاي كرونا 
از ســوي نهادها و مردم گفــت: در محدوديت هاي 
جديــد از ظرفيت ســران طوايف، ذي نفــوذان و 
ريش ســفيدان شهرســتان به منظور جلوگيري از 
برپايي مجالس عزا و عروســي و كنتــرل كرونا در 
اليگودرز استفاده كرديم. اتفاق خوب همراهي بيش 
از 90 درصد كسبه و اصناف در اجراي پروتكل هاي 
بهداشتي بود. بر برگزاري مراسم هم به شدت نظارت 
مي شــود البته انجام مراسم آزاد اســت اما تنها با 
حضور عده محدود )كمتر از 20 نفر( و بدون تجمع 
و ازدحام. در اين زمينه مردم هم مي توانند هرگونه 
تجمع عزا و يا عروسي برخالف مصوبات ستاد كرونا 
را به شماره 09309۱2603۱ پيامك و اطالع رساني 
كنند. اين مسئول درباره احتمال بخشش سرپرست 
شهرداری اليگودرز و بازگشت به كار او به همشهري 
گفت: بزرگ ترين نعمت در هر جامعه قانون مداري 
است. مصوبه هاي ســتاد مديريت بيماري كرونا نيز 
يك قانون اســت كه همه ما موظف به اجراي آنها 
هستيم. ســتاد كرونا مي تواند نســبت به عملكرد 
مديران متخلف تصميم گيري كنــد و اين افراد در 
مرحله بعدي بــه هيأت تخلفــات و مراجع قضايي 
معرفي و درباره جريمه و برخورد با آنها تصميم گيري 

خواهد شد.

وناتو  در  مسافت باراني بركناری به دليل كر
ماجرای سرپرست شهرداری اليگودرز كه به دليل شركت در عزاداری عزل شد
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در جست و جوی ردپای مهاجران
مروري بر داليل حضور اقوام خارجي، جمعيت و وضعيت زندگي آنها در ايران 
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بحران كرونا و هم سرنوشتي ما و آنها

جهان امروز در وضعيتي درهم تنيده و مضطرب 
قرار گرفته و برهم كنشــي رويدادها بر زيست 
جمعي و فرد انســان، تأثيرات عميقي برجاي 
گذاشته است. مهاجرت در جامعه افغانستان، تجربه زيسته بسياري از مردم 
است، به نوعي كه 76درصد مردم اين كشور، به گزارش صليب سرخ جهاني، 
تجربه يكبار آوارگي را در طول عمر خود داشــته اند. منازعات داخلي ناشي 
از تنش هاي قومي، مذهبي و سياسي، فقر، جنگ هاي بين المللي، موقعيت 
جغرافيايي، شــرايط آب وهوايي صعب، ظهور نيروهــاي طالبان، داعش و 
تأثيرات پربسامِد تغييرات سياســي، اجتماعي و اقتصادي بر جامعه منجر 
به مهاجرت هاي گسترده بين المللي و آوارگي داخلي ميليون ها افغانستاني 
شده است. براســاس كميســارياي عالي پناهندگان، 2ميليون و590هزار 
پناهنده ثبت شده افغانستاني در 94كشور جهان، حضور دارند و جمهوري 
اسالمي ايران طي چهاردهه اخير با توجه به مجاورت جغرافيايي و دسترسي 
آسان، قرابت مذهبي، زباني و فرهنگي به عنوان يكي از مهم ترين كانون هاي 
جذب مهاجران موقت و دائم افغانســتاني در جهان بوده است، به طوري كه 
امروزه با ظهور نسل سوم مهاجران روبه رو است. اگرچه تخمين حضور اين 
جامعه در ايران، از تشتت آماري رنج مي برد، اما براساس جديدترين گزارش 
منتشرشده در آبان 1399، بيش از 850هزار نفر از اتباع افغانستاني، داراي 
كارت آمايش هستند و حدود 450هزار نفر با گذرنامه و بيش از 2ميليون نفر 
مهاجر غيرمتعارف با زيستي غيررســمي در ايران حضور دارند. طبق اعالم 
مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور، حدود 560هزار دانش آموز از 
مليت هاي مختلف در مدارس ايراني مشغول به تحصيل هستند. از اين تعداد، 
475هزار نفر اتباع كشور افغانستان هستند و از اين بين، 138هزار دانش آموز، 
فاقد مدرك هويتــي، در مدارس ايران حضور دارند. مهاجران افغانســتاني 
به رغم حضور چهل ساله در ايران و ظهور نسل سوم خود، همچنان به عنوان 
»غريبه هايي در خانه برادر«، »اتباع بيگانــه و خارجي« و »اضافه بار« تلقي 
مي شوند. تجربه به دنيا آمدن و بزرگ شدن در ايران، مهاجران را در وضعيتي 
موقتي و مبهم »افغانســتاني تبارهاي ســاكن ايران« نگه داشته، از حالت 

اصيل بودن خارج كرده و به موقعيت »ديگري« وارد مي كند.
از سوي ديگر، بحران ناشي از شيوع ويروس كرونا، سراسر جهان را فراگرفته 
و عالوه بر اثرات بهداشتي و پزشكي، پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي مهمي 
براي زندگي انسان ها و جوامع داشته است. مهاجرت نه فقط تحرك جغرافيايي 
كه تجربه اي روانشناختي، اجتماعي و فرهنگي است و چالش هاي سازگاري 
با محيط جديد براي بسياري از افراد فرآيندي استرس زا خواهد بود. زماني 
مهاجرت افراد به صورتي ســازنده، به نتايج مقبول و مناسب مي انجامد كه 
مهاجر به طور همزمان، بتواند در اين سه عرصه موفق باشد؛ حفظ و پايبندي 
به فرهنگ بومي، مشاركت در جامعه ميزبان و دستيابي به سالمت جسمي و 
رواني. سالمت جسمي و رواني مهاجران نقش مهمي در احساس رضايتمندي 
و بهزيستي دارد و همه گيري ويروس كرونا تأثيرات عميقي بر همه عرصه هاي 
زيست مهاجران گذاشته اســت. موقتي پنداشــتن حضور ميليوني اتباع 
افغانســتان در چهاردهه گذشته به عنوان مســئله اي اجتماعي، بسترساز 
چالش هاي متعددي براي هر دوطرف شده است. موقعيت همه گيري كرونا 
تأثيرات گسترده اي بر ابعاد آموزشي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران به طور عام 
و دانشجويان افغانستاني به طور  خاص گذاشته است. مهم ترين تأثير منفي اين 
اضطراب اجتماعي در تقاطع با مليت، جنسيت و طبقه، فربه شدن نابرابري هاي 
آموزشي و جنسيتي در زيست روزمره مهاجران است. از سوي ديگر مهم ترين 
تغيير مثبت ناشــي از موقعيت كرونا، مرئي شدن حضور مهاجران در سطح 
افكار عمومي و عرصه سياستگذاري اســت كه زمينه هاي ادغام ساختاري 
مهاجران را تاحدي تسهيل كرده اســت. مثاًلويزاي دانشجويي اتباع براي 
مدتي تمديد شد يا تسهيالتي براي دسترسي دانش آموزان آنها به نرم افزار 
شاد لحاظ شد. همينطور مي شود در اين رابطه به ايجاد تسهيالت درماني 
رايگان براي مهاجران اشاره كرد. از ســوي ديگر، بحران كرونا با فربه كردن 
مفهوم هم سرنوشتي، دستگاه سياستگذار را متوجه اين موضوع كرده كه همه 
اعضاي جامعه در يك قايق سوارند و مغفول گذاشتن بخشي از جمعيت كشور 
برخالف منافع ملي است و پتانسيل تهديد دارد. درنتيجه، با مرئي كردن حضور 
ميليوني مهاجران به صورت محدود، فرآيند ادغام ساختاري مهاجران تسريع 
شده است. بدون شك تدوين بسته سياستي مناسب در اين حوزه، نيازمند 
رايزني با اصحاب دانش در حوزه هاي مختلف است. رويكرد انسان شناختي به 
موقعيت كرونا، به دنبال نشان دادن سازوكارهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي 

و فرهنگي، به فهم چگونگي انتقال بيماري هاست.
بايد گفت صرف شيوع يك ويروس نيست كه بر زيست ميليون ها انسان اثر 
گذاشته، بلكه ساختارهاي اجتماعي، سياســي و اقتصادي كه در سايه اين 
ويروس تغيير كرده اند تأثيرات گسترده اي بر سالمت فردي و گروهي جوامع 
دارند. به واقع ويروس كرونا را مي توان متعلق به طبقه فرادســت و متوسط 
دانست كه در جدالي شبانه روزي، در خانه  ماندن و رعايت بهداشت و ضد عفوني 
كردن دائمي را سرلوحه خود قرار داده و به دنبال به  تعويق  انداختن بيماري و 
مرگ است. طبقه فرودست همچنان در حاشيه ماندگان و فاقدان صدا هستند.
جامعه براي توسعه ملي، نيازمند تقويت همبستگي اجتماعي در ميان همه 
گروه هاي موجود در كشور است و مهاجران افغانستاني به عنوان مهم ترين گروه 
تشكيل دهنده اتباع غيرايراني، وزن مهمي در تقويت يا تخريب همبستگي 
اجتماعي دارد. امروزه مدل هاي ســنتي نيل به همبستگي اجتماعي كه بر 
شباهت هاي مليتي و نژادي تأكيد بيش از حدي دارد، به تقويت شكاف هاي 
اجتماعي خواهد انجاميد و در تعريفي جديد، همبســتگي اجتماعي پويا، 
نيازمند مشــاركت حداكثري و شــنيدن صداي همه گروه هاي موجود در 
جامعه است. در زمان خطر و بحران، مهاجران افغانستاني مي توانند خود را 
در قالب ديگري مهم نشان دهند؛ مخاطبي كه بايد ديده، شنيده، كنترل يا 
طرف مذاكره قرار گيرد. حال اينكه ديگر امكان چشم پوشي از طرف حضور 
مقابل نيست و بايد براي آن چاره اي انديشيد. به نظر مي رسد بحران شيوع 
كرونا، با بازنمايي ظرفيت هاي جمعيت مهاجران و تأكيد بر هم سرنوشتي، 
بار ديگر نشــان داد كه منافع ملي، جز با سياستگذاري هوشمندانه در قبال 
مهاجران صورت نمي گيرد و بهتر است دستگاه هاي تصميمات كاهش تداوم 
زيست غيررسمي جامعه هدف، در راستاي هرچه  مرئي  شدن اين جمعيت، 
قدم بردارند و قبل از اينكه مسائل اجتماعي به آسيب هاي امنيتي تبديل شود 
در راستاي بهره مندي از سرمايه انساني مهاجران براي منافع ملي كشور و 

براساس موازين انساني و بشردوستانه، مديريت صحيح صورت پذيرد.

سعيده سعيدي
دكتري انسان شناسي و مطالعات فرهنگي

شهروندان

خارجیایران

این شماره

يادداشت يك

گرفتن تابعيت از راه خاك و خون
شــهرابي درباره قوانين مربوط به گرفتن تابعيت 
ايرانــي و چگونگي انجــام اين كار به همشــهري 
مي گويد: در قوانين مدنــي گرفتن تابعيت ايران از 
دو راه خاك و خون قابل انجام است. در دنيا همين 
گونه است. بعضي كشورها از راه خاك، بعضي خون و 
بعضي تركيب اين دو به مهاجران تابعيت مي دهند. 
خون به معني اينكه پدر يا مادر شــما تابعيت اين 
كشور را داشته باشند. او اينطور ادامه مي دهد: يك 
راه ديگر هم از طريق خاك و زيســت در آن كشور 
است. مثال 5ســال در يك كشــور زندگي كنيد تا 
تابعيت آن كشور را بگيريد. در ايران هم هر كس با 
5سال زندگي در ايران مي تواند تابعيت اين كشور 
را بگيرد. شــهرابي مي گويد: از طريق خون هم اگر 
پدر هر فردي تابعيت ايران را داشته باشد مي تواند 
تابعيت ايران را بگيرد. ولــي انتقال تابعيت از مادر 
دچار چالش بود كه ما اين موضوع را با تالش هايي 
تغيير داديم و مادر ايراني كه همسر خارجي دارد، 

مي تواند به فرزند خود تابعيت ايراني را بدهد.

قانون خاك اجرا نمي شود
قوانين در ايران روشن است اما مثل خيلي موضوعات 
ديگر در مــورد مهاجران، قانــون به ندرت در حال 
اجراست. شــهرابي در اين باره مي گويد: نكته تلخ 
ماجرا اين اســت كه انتقال تابعيت از راه زيست در 
خاك كشــور كه در قانون مدني مــا صراحتا آمده 
اســت، اجرا نمي شــود. عمده مهاجرين به ايران 
افغانستاني ها هستند. حاال بيشتر افغانستاني هاي 
ساكن ايران نسل دوم و سوم هســتند يعني يا در 
ايران به دنيا آمده اند يا وقتي خيلي كوچك بوده اند با 
پدرو مادرشان به ايران آمده اند. ولي با وجود سال ها 
زندگي در ايران به او تابعيت كشور داده نمي شود. 
اين مختص افغانستاني ها نيست. در ايران، ساكناني 
از اسپانيا، عراق و... داريم اما قانون خاك براي آنها 
هم اجرا نمي شود. اين اتفاق خيلي به ندرت مي افتد 
و تعداد انگشت شماري توانسته اند از طريق سكونت 

در ايران، تابعيت بگيرند.
او با اشــاره به چالش هاي اتباع خارجــي در ايران 
مي گويد: زيست اتباع در ايران 2چالش اساسي دارد. 
يكي چالش عدم دسترسي به حقوق كامل شهروندي 
مثل گرفتن كارت بانكي، گواهينامه، مالكيت يك 
خانه و... است. مشكل ديگر ارتقا نيافتن اين افراد در 
ايران است. در اصطالح ما در سياست هاي مهاجرتي 
پلكان رشد نداريم. مثال يك فرد 10سال در ايران 
است و در اينجا تحصيل كرده و خود را ثابت كرده اما 
نمي تواند ارتقا پيدا كند. در همه جاي دنيا حتي اگر 
پناهنده هم باشي، كم كم پيشرفت مي كني و حتي 
مي تواني استاد دانشگاه يا نماينده مجلس شوي. در 

اينجا اينگونه نيست. يعني يك تبعه نمي تواند حتي 
سيم كارت بگيرد. استادي داريم در دانشگاه كه به 
شكل مدعو كار مي كند. دوسالگي به ايران آمده و جز 
ايران جايي را نمي شناسد، اما نمي تواند مثال استاد 

دانشگاه يا هيأت علمي باشد.

از سياست جذب تا اخراج
شــهرابي درباره احتمال تغيير سياســت ها درباره 
اتباع خارجي مي گويد: سياســت هاي مهاجرتي ما 
رنگين كمان است و هر دهه تغيير كرده است. در دهه 
اول بعد از انقالب اسالمي ايران، به شدت توصيه مي شد 
به جذب مهاجران. آن زمان هيچ تبعيضي نبود. حتي 
در تاريخ اگر مرور كنيد مهاجران هم مثل شهروندان 
ايراني در دوران جنگ مثال كوپن دريافت مي كردند. 
اين سياست 10سال ادامه داشت و بعد سياست اخراج 
اجرا شد. به اين معني كه ما خودمان مشكالت بسياري 
داريم و اين همه پناهنده و مهاجر نمي خواهيم. بعد از 
10سال دوباره سياست اخراج به سياست ساماندهي 
تغيير كرد. به اين معني كه اين اتباع مديريت شوند. 
به گقته شهرابي، سياست ها تغيير كرده اما هرگز نگاه 
سياســتگذاران اين نبوده كه از فرصت هاي به وجود 

آمده به واســطه حضور اين افراد در ايران اســتفاده 
كنند، هميشه نگاه موقتي به آنها داشته اند. اينكه به 
آنها خدمات ارائه ندهيم كه از اين كشور بروند. مثال آن 
استاد دانشگاه را عضو هيأت علمي نكنيم كه از اينجا 
برود. چون نگرش اين بوده كه اين افراد موقتي هستند 
و ما به آنها نيازي نداريم پس به آنها هيچ وقت خدماتي 
ارائه نمي شود. اتباع حتي در دانشگاه ها نمي توانند يك 
تشكل براي خودشان تشكيل دهند و بايد يك ايراني 

برود و براي آنها اقدام كند.

قانون عجيب كار در ايران
اين فعال حوزه مهاجرت دربــاره مجوزهاي كار و 
مشكالت شغلي اتباع هم اينگونه توضيح مي دهد: 
براي اتباع سه نوع مدرك داريم؛ دسته اول افرادي 
هســتند كه با گذرنامــه وارد ايران شــده اند. آنها 
پاســپورت خود را مي برند و مدت آن را به شــكل 
دوره اي تمديد مي كنند. دسته دوم افرادي هستند 
كه پاســپورت ندارند و كارت آمايش دارند. كارت 
آمايش طي تفاهمي بين ايران، افغانستان و سازمان 
ملل ارائه شده است. اين كارت ها ساالنه براي افرادي 
كه قبال اين كارت ها را داشــته اند تمديد مي شود. 

جمعيتي به دارندگان اين كارت ها اضافه نمي شود. 
دسته سوم افرادي هستند كه هيچ مدركي ندارند 
و غيرقانوني و مثال به شــكل قاچاق بــه ايران وارد 
شده اند. هيچ كدام اين ســه نوع مهاجر مجوز كار 
ندارند و براي كار در ايران بايد مجوز اشتغال بگيرند. 
مجوز اشــتغال هم در مشــاغل رده هاي پايين به 
اينها داده مي شــود. او ادامه مي دهد: بايد به اداره 
اشتغال اتباع خارجي وزارت كار بروند و براي مجوز، 
مدرك اقامتي معتبر داشته باشند. اتباع غيرقانوني 
نمي توانند براي اين مجوز اقدام كنند. در اينجا يك 
كميســيون فني وجود دارد كه استعالمات الزم را 
انجام مي دهد و مي بيند كه آيا در رده شغلي مورد 
تقاضا براي تبعه خارجــي، هيچ ايراني اي براي كار 
اقدام نكرده اســت؟ اگر نبود، آن وقــت به كارفرما 
مجوز كار تبعه خارجي را مي دهند. يعني اين مجوز 
هم كارفرمامحور است. يك كارفرما بايد درخواست 
بدهد و اگر بتواند مجــوز بگيرد، آن هم محدوديت 
زماني دارد. مثال شش ماهه يا يك ساله است. كارفرما 
هم تعهد مي دهد كه يك ايراني هم كنار دست تبعه 
خارجي بگذارد تا فرد ايراني همان كار را ياد بگيرد 

كه خيلي قانون عجيبي است.

سياست رسمي سازي  كار اتباع
به گفته شهرابي، اين سيســتم به نفع كارفرماست. 
چون او دوست دارد از كارگر خارجي استفاده كند. 
چون ارزان تر است. بيمه ندارد. ماليات ندارد. مي تواند 
حقوق او را به موقــع پرداخت نكنــد و... راه حل، به 
كارگيري سياســت رسمي سازي  اســت. مؤسس 
انجمن دياران در اين باره مي گويد: به هر كســي كه 
در ايران كار مي كند و اتباع خارجي است بايد مجوز 
كار دهيم. حضور آنها در ايران يك واقعيت است. آنها 
كار مي كنند و ما هم به آنها نيــاز داريم. بايد به آنها 
به شكل رسمي مجوز كار دهيم و ماليات بگيريم و 
اشراف اطالعاتي داشته باشيم كه در كدام حوزه هاي 
كاري فعاليت دارند و از آنها اســتفاده كنيم. االن با 
اين شــرايط در حق كارگر ايراني هم ظلم مي شود. 
چون پول بيشــتري مي گيرد، حق و حقوق باالتري 
دارد و هيچ كارفرمايي حاضر نيست با كارگر ايراني 
كار كند. اينها را رســمي كنيم و ويزاي كار دهيم تا 
هم درآمد داشته باشيم از طريق ماليات و بيمه آنها 
و هم از آنها استفاده كنيم. شــهرابي ادامه مي دهد: 
از نظر شــغلي هم محدوديت هايي براي آنها وجود 
دارد. اتباع خارجي فقط در چهاررده شغلي مي توانند 
مجوز كار بگيرند. اين چهاررده هــم از پايين ترين 
مشاغل موجود در جامعه است. عمده مهاجران در 
ايران تحصيل كرده هستند؛ به خصوص در نسل هاي 
جديدتر آنها. در نســل اول مهاجران فقط 6درصد 
تحصيل كرده داشتيم. االن در نسل هاي دوم و سوم 
تحصيل كرده هاي دانشگاهي 60تا 70درصد است. 
با وجود تغيير جمعيت، سياست هاي ما درباره آنها 
عوض نشــده است. دانشــجوياني داريم از اتباع كه 
مثال دانشگاه شريف يا اميركبير يا عالمه طباطبايي 
درس خوانده اند. هيچ برنامه اي براي آنها در دوره بعد 
از فارغ التحصيلي نداريم. نمي توانند جذب مشاغل 

خوب شوند. اين مشكل جدي است.

سياست هاي مهاجرتي ايران 90 ساله است
مؤســس انجمن دياران بــه تغيير شــرايط براي 
مهاجران اميدوار اســت: ناكارآمدي سياست هاي 
قبلي خود را كم كم نشان داده است. اين سياست ها 
متعلق به 1310 اســت. آن زمان اصال مهاجرت در 
دنيا مطرح نبوده اســت. 90سال پيش حمل ونقل 
ســخت بوده و اي تي نبوده و مهاجرت بسيار اندك 
بوده است. حتي استفاده از واژه اتباع بيگانه متعلق 
به آن زمان است. بيگانه با چه چيزي؟ با فرهنگ و 
اقتصاد يا مردم ما؟ ما هنوز هم در متون قانوني از اين 
كلمه اســتفاده مي كنيم. ولي بايد  اين مهاجران را 
بپذيريم. آنها 3درصد جمعيت ما را شكل مي دهند 
و بايد به آنها بها دهيم. محروم نگه داشتن و محدود 

كردن آنها براي ما هيچ فايده اي ندارد.

بايد زودتر از اينها ديده مي شدند. مادران بسياري، سال هاي زيادي با 
خون دل فرزندان خود را بزرگ كردند؛ بدون شناسنامه، بدون كارت 

ملي، محــروم از آموزش، محروم 
از درمان. نشست ها، مناظره ها و 
فعاليت هاي مدني بسياري انجام 
شد و بارها و بارها صداي اعتراض 
بســياري باال رفت كه چرا فرزند 
يك مادر ايرانــي و پدر غيرايراني 
از حقوق اوليه خــود بايد محروم 

باشد. مخالفان هم داليل خود را داشتند. 

»مشــكل ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجي در شــبكه شــاد«، »مشكل 
دريافت ســيم كارت« و هزار و يك مســئله ديگر را مي توان در فهرســت 

مسائل اتباع خارجي ساكن در ايران 
قرار داد كه برخي از آنها به دليل ايجاد 
مطالبه عمومي و ايجاد قوانين جديد، 
حل و فصل شدند. در ميان تمام اين 
مشــكالت مي توان هويت را به عنوان 
يكي از مهم ترين مسائل اتباع خارجي 
نام برد. آن طور كه مديركل امور اتباع و 

مهاجران خارجي وزارت كشور، سال گذشته اعالم كرد...

دادن تابعيت افتخاري در ايران امكان پذير است؟ جواب به اين سؤال مثبت است. در 
ايران هم مثل هر كشور ديگري اين امكان وجود دارد كه به افراد تابعيت افتخاري 
داده شود، اما كمتر كسي حاضر مي شود اين تابعيت را بپذيرد، چراكه اين تابعيت 
بايد به حدي براي فرد ارزش داشته باشد كه بخواهد آن را بپذيرد. تابعيت افتخاري 
به كساني داده مي شود كه در كشوري غير از كشور خودشان سرمايه گذاري مي كنند 
يا افتخاري به دســت مي آورند. چه افرادي كه در ورزش، يا هنر افتخاري را نصيب 
كشوري كرده اند يا در مباحث علمي براي آن كشور افتخارآفريني كرده اند ، از نظر 
قانوني اين شرايط را داريم كه به آنها تابعيت افتخاري داده شود. اما اعطاي تابعيت 
افتخاري به فرد، ايجاد تابعيت مضاعف مي كند و هركســي حاضر نمي شــود اين 

تابعيت را بپذيرد. 

تابعيت افتخاري غيرقانوني است
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تصويب »تابعيت« فراجناحي بود
 گفت وگو با طيبه سياووشي درباره پشت پرده اليحه 

پر سر و صدايي كه عاقبت به سرانجام رسيد

دغدغه هاي پس از شناسنامه
گپ و گفت با پروانه سلحشوري و جليل رحيمي جهاني آبادي 

درباره قوانين ايران براي شهروندان خارجي

سياست هاي مهاجرتي ما مشكل دارد 
محسن شهرابي، مؤســس انجمن دياران: 
فرصت هاي حضور يك مهاجر در يك كشور 
بسيار بي نظير اســت. فرصت هاي فرهنگي، 
اقتصادي و اجتماعــي بزرگي دارد. مثاًل مگر 
ما با چند كشور اين قدر اشتراكات داريم كه 
با افغانستاني ها داريم؟ اكثر تحصيل كرده هاي 
آنها از ايران مي روند. سياست هاي مهاجرتي 
ما در سه مرحله مشــكل دارد؛ اول اينكه در مرحله جذب مشكل داريم. 
سياست هاي جذب ما اصال خوب نيست. هر خارجي اي كه مجبور است، 
به ايران مي آيد. انتخاب اول هيچ كس ايران نيســت. ايران انتخاب اول 
هر افغانستاني  نيست؛ به دليل اينكه در ايران اذيت مي شود. پس ما بايد 
سياست هاي جذب مهاجر را تغيير دهيم. دوم سياست هاي مربوط به زيست 
و ارتقاي مهاجران اســت. آدم هايي كه به ايران مي آيند، دائم محروم تر 
مي شوند و رشد نمي كنند. ســومين موضوع هم سياست هاي مربوط به 

تعامل و بهره برداري ماست. مهاجراني داريم كه نه رشد كرده اند نه از آنها 
به درستي مي توانيم استفاده كنيم. ما تعداد زيادي كارآفرين افغانستاني 
داريم كه كارفرماي ايراني دارند. از آنها استفاده نكرده ايم. روابط درستي 
تعريف نكرده ايم و سقف رشد بهتري براي آنها درنظر نگرفته ايم. يعني كال 
صفر تا 100سياست هاي مهاجرتي ما مشكل دارد، بسيار قديمي و ناكارآمد 
است. اگر با نگاه به آينده به موضوع بنگريم، اول تغيير قوانين بايد اتفاق 
بيفتد. ديگر اينكه كليشه هاي فرهنگي ما در موضوع مهاجرت بايد تغيير 
كند. مردم و مسئوالن ما هميشه نگاه متفاوتي به مهاجر دارند. درصورتي 
كه مهاجران نخبه هايي در ايران دارند كه ما اصال اينها را نديده ايم. اين دو 
موضوع بايد عوض شود. نگاه ما به همه مهاجران يا باال به پايين است يا پايين 
به باالست. در مورد افغانستاني ها اين مشكل جدي تر است. چون آنها بعد 
از مهاجرت به ايران حتي مشكل زباني هم ندارند و بعد از چند سال زندگي 
در اينجا بايد اين احساس را داشته باشــد كه با همزبانان و هم فرهنگان 

خودشان زندگي مي كنند. اما در خيلي مواقع اينگونه نيست.

ش
بر

زمان تغيير قوانين مهاجرت فرارسيده است
گفت و گو با محسن شهرابي، فعال حوزه مهاجران و مؤسس انجمن دياران درباره قوانين مربوط به زيست اتباع خارجي در ايران

  گرفتن تابعيت ايران و زندگي در ايران به عنوان يك مهاجر يكي از سخت ترين كارهايي است كه 
يك نفر خارجي مي تواند دچار آن شود. سخت از آن نظر كه يك مهاجر تقريبا هرگز نمي تواند به خاطر 
زندگي در ايران حتي اگر اين زندگي 40 سال طول كشيده باشد، تابعيت ايران را بگيرد و هرگز نمي تواند 
مثل يك ايراني از بعضي حقوق انساني و قانوني بهره مند شود. محسن شهرابي مؤسس انجمن دياران است. انجمن دياران با هدف پژوهش در حوزه 
مهاجرت، كارهاي تغيير نگرش ميان مخاطب و انجام كارهاي فرهنگي درباره مهاجران و تغيير كليشــه هاي رايج درباره مهاجران و كمك به تغيير 
قوانين و تبيين سياست هاي باالدستي براي ايجاد تغيير در حوزه مهاجرت شكل گرفته است. اين انجمن در تغيير بعضي قوانين مثل قانون تابعيت 
مهاجران ايراني و بحث قانون خدمات بانكي مهاجران تأثيرگذار بوده است. به گفته مؤسس اين انجمن، پيگيري و توجيه مسئوالن و افكار عمومي و 
برطرف كردن خأل هاي موجود در حوزه مهاجرت از اهداف ديگر آنهاست. با محسن شهرابي به گفت وگو نشسته ايم تا درباره قوانين سخت زندگي در 

ايران براي مهاجران بيشتر بدانيم. قوانيني كه كم كم با تغيير نگاه ميان مسئوالن و مردم مي تواند به تغيير و بهبود زندگي اين مهاجران منجر شود.

شبنم سيدمجيدي 
روزنامه نگار
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سرزميِن 
مهاجرپذير

از قندهار
 به تهران

كرونا نكشد
گرسنگي حتما مي كشد

   واكاوي مهاجرت به ايران در 
ادوار تاريخ در گفت وگو با دكتر 
مصطفي نوري، پژوهشگر تاريخ

ســاعت 7صبح اســت و هــوا بس 
ناجوانمردانه سرد. روي جدول نشسته 
و دستان پينه بســته اش را در جيب 
خود فرو برده تا بتواند كمي از ســوز 
سرماي اول صبح بكاهد اما كت نازك 
سوراخ و وصله پينه دارش جلودار اين 

شدت از سوز و سرما نيست. 

شرايط كار در كرونا براي 
كارگران ساختماني افغانستاني 
سخت و طاقت فرسا شده است

 كدام آثار سينماي ايران 
مهاجرت را بهتر به نمايش 

كشيده اند؟
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خدیجه نوروزی
روزنامه نگار

كارگران ساختمانی افغانستانی در روزهای كرونا چگونه 
روزگار می گذرانند؟

 كرونا نكشد
گرسنگی حتما می كشد 

شرایط كار در كرونا برای كارگران ساختمانی افغانستانی 
سخت و طاقت فرسا شده است

ساعت 7صبح است و هوا 
بس ناجوانمردانه سرد. 
روی جدول نشســته و 
دستان پینه بسته اش را در جیب خود فرو برده تا بتواند كمی از سوز 
سرمای اول صبح بكاهد اما كت نازك ســوراخ و وصله پینه دارش 
جلودار این شدت از سوز و سرما نیســت. وقتی به تیشه و كمچه و 
لباس های كارگری دســت نخورده در گونی كهنــه و پاره پوره اش 
نگاهی می اندازد، چشمانش نمناك می شود و چهره اش مضطرب. 
چرا كه سه شب است گونی را همانطور دست نخورده و تمیز گوشه 
حیاط خانه می گذارد. نگران اســت نكند امشب هم دست خالی به 
خانه برود. همین فكرهای یخ زده لرزه به جانش می اندازد و او را در 
این هوا مچاله تر می كند. جبر زمانه، مهاجرت و درد غربت و دوری از 
خانه، تبعیض، تن دادن به زندگی در شرایط سخت و حاال هم كرونا و 
گرانی های لحظه ای دیگر برای عبدالجبار 47ساله افغانستانی رمقی 
باقی نگذاشته. كسی كه تنها نان آور خانه است و به خاطر مهاجرت 
غیرقانونی اش انتخابی جز یك كارگر ساده ساختمانی بودن ندارد. 
البته این حال و روز تمام كارگران افغانســتانی در این روزهاست. 
كسانی كه به خاطر نداشتن كارت اقامت، محكوم به انتخاب شغل های 
فصلی هستند. اگر سری به میدان فرحزاد، میدان صادقیه، میدان 
انقالب، هاشمی و... بزنید تعداد زیادی از این مهاجران افغانستانی را 
خواهید دید كه در انتظار كار ساعت ها در سرما می ایستند تا شاید 
آخر شب یك لقمه نان به خانه ببرند. اما در این روزهای كرونازده شهر 
كه پروژه های ساختمانی در حال كم شدن است از این كارگران ساده 

آماده به كار در روز فقط تعداد كمی به كار گمارده می شوند.

دستمزدها كم است
جدا از اینكه این روزها غالبا كارگران فصلی بیكارند، آنهایی هم كه 
در ساختمان های نیمه كاره برای بناكاران آجر پرت یا مالت ماسه 
سیمان درست و با فرغون جابه جا می كنند، وضعیت رضایت بخشی 
ندارند. وارد یكی از ساختمان های نیمه كاره در كوچه رجب بیگی 
نرسیده به چهارراه جمهوری می شویم. كارگران ایرانی و افغانستانی 
در كنار هم مشغول كارند. عنایت، یكی از كارگران افغانستانی كه 
در حال ریختن مالت در استانبولی است، 20سال پیش از والیت 
بدخشان افغانســتان به امید كار، بار و بنه اش را جمع كرد و راهی 
تهران شد تا درآمدی كســب كند و برای خانواده اش بفرستد اما 
هیچ گاه تصور نمی كرد روزگار اینگونه بر او سخت بگیرد. می گوید: 
»شــرایط كار برای ما هر روز در ایران طاقت فرســاتر می شود و با 
كاهش ارزش ریال دیگر این دســتمزدهایی كه در قبال كارهای 
سخت و فرسوده كننده به ما می دهند به صرفه نیست. ولی چه كنیم 
كه به خاطر نداشتن كارت اقامت مجبوریم زیر بار هرگونه ظلمی 
برویم. كارت نداشتن برای تبعه افغانستان در ایران بهانه خوبی شده 
تا كارفرمایان حقوق ما را پایمال كنند. دستمزد یك كارگر ایرانی 
روزی 200تا 250هزار تومان شده اما ما با وجود انجام سخت ترین 
كارهای ساختمانی نظیر حمل مصالح ساختمانی، حفر و تخریب 
آن باید به حداقل ترین دســتمزد تن دهیم و بــه دریافت روزی 
100تا 150تومان رضایت دهیم. با این گرانی ها ما از پس امورات 
و هزینه های جــاری خودمان نیز برنمی آییم چه برســد به اینكه 

بخواهیم پولی پس انداز كنیم و برای خانواده بفرستیم«.
عنایت به همراه عبدالباسط، داوود، عمران،عابد و بصیر احمد در یك 
كانكس 12متری تعبیه شده در كنار ساختمان زندگی می كنند. عابد 
با تاریك شدن هوا با انداختن یك پاچه گاو در دیگ آلومینیومی و 
گذاشتنش روی پیك نیك بساط شام را به راه می اندازد. با تعارف 
كردن یك استكان چای به ما، در این ســرمای هوا ظرف و ظروف 
كهنه و لب پریده را به سمت شیر آب سرد حیاط می برد تا بشوید 
كه قطره های باران زمین را خیس و گلی می كند. می گوید:» خدا 
كند باران تا آخر شب بند بیاید وگرنه اگر بخواهد همینطور ببارد از 
دستمزد فردا خبری نیست و كار تعطیل می شود. البته نمی خواهم 
گله كنم همین كه توانسته ایم در فصلی كه كار كم است موقتا اینجا 
مشغول به كار شویم، جای شكرش باقی است. تنها از اینكه بسیاری 
از دوستانم وضعیت اسفباری دارند اندوهگینم. در شرایط كرونا دادن 
كار به كارگران افغانستانی از سوی مردم وسواس بیشتری پیدا كرده 

انگار ما ویروس داریم و جزو آدمیزاد نیستم. حق ما این نیست«.
بصیر احمد بابت پیچیده شدن بوی پاچه های بار گذاشته شده در 
فضای كانكس از ما عذرخواهی می كند و می گوید: »هر از گاهی این 
پاچه های مانده را از قصاب هــا ارزان تر می خریم تا بتوانیم كمی از 
دستمزدمان را پس انداز كنیم. البته كارفرماها و پیمانكاران نیز به 
بهانه كرونا و بازار كساد، دستمزدمان را دیر به دیر می دهند و ما را 
به زحمت و سختی می اندازند. دست مان هم به جایی بند نیست تا 

شكایت كنیم و حق مان را مطالبه كنیم«.

حمایتی از ما نمی شود
اگر گشتی در شهر بزنید ساختمان های نیمه كاره زیادی وجود دارند 
به دالیل مختلفی تعطیل هستند و ســاخت و سازی  در آنها انجام 
نمی شود. اما همین ساختمان ها نگهبان افغانستانی 24ساعته دارند 
تا از ابزار و تجهیزات موجود در آن حفاظت كند. آزاد، یكی از همین 
كارگران است كه دو ماه اســت از یك ساختمان 8طبقه مسكونی 
نیمه كاره نگهبانی می كند و ماهانه 2میلیون تومان از كارفرما حقوق 
دریافت می كند. می گوید: »مدتی اســت كه كار روزمزدی خیلی 
كم شده و هم والیتی هایم دچار مشكل شــده اند. كار نیست اگر 
هم باشد هر روز نیست. كارفرماها برای روزی 8ساعت كار بیشتر 
از 120هزار تومان حاضر نیســتند به كارگر افغانستانی بدهند. ما 
اتباع خارجی هستیم و دستمان به هیچ كجا بند نیست اما ایرانی ها 
حداقل یارانه، بسته های حمایتی و معیشتی دارند. آنقدر همه  چیز 
گران شده كه مانند سابق نمی توانیم به راحتی به والیتمان برویم 
و ســری به خانواده هایمان بزنیم. درصورتی كه قبال هر 6 ماه یك 
بار به خانواده هایمان ســر می زدیم. در این مدت كوتاه بسیاری از 
هم والیتی هایم از ایران به كشور خودمان بازگشته اند تا بلكه با بهتر 

شدن شرایط اینجا دوباره بازگردند«.
در كنارش جوان 25ساله ای ایســتاده كه به نظر می رسد برای سر 
زدن به دوستش آمده. او نیز كارگر است و نامش قدرت اهلل. می گوید: 
»كرونا ضربه بزرگی به كار ما زده است. بسیاری از اهالی افغانستان 
كه كارت اقامت ندارند و غیرقانونی ساكن ایران هستند از ترس كرونا 
در منزل مانده اند چون عیالوار هستند و اگر كرونا بگیرند پولی برای 
هزینه های درمان ندارند و كمك و حمایت كســی را هم برخالف 
حرف هایی كه مسئوالن ایران در مورد حمایت می زنند، ندارند تا به 

آن دلخوش باشند. اگر كرونا ما را نكشد گشنگی حتما می كشد«.

شهروندان
خارجیایران

این شماره

باید زودتر از اینها دیده می شدند. مادران بسیاری، سال های زیادی با خون دل فرزندان 
خود را بزرگ كردند؛ بدون شناسنامه، بدون كارت ملی، محروم از آموزش، محروم از 
درمان. نشست ها، مناظره ها و فعالیت های مدنی بسیاری انجام شد و بارها و بارها صدای 
اعتراض بسیاری باال رفت كه چرا فرزند یك مادر ایرانی و پدر غیرایرانی از حقوق اولیه خود باید محروم باشد. مخالفان هم دالیل 
خود را داشتند. از مسائل امنیتی گرفته تا هزینه های مالی تحمیلی احتمالی اما هیچ كدام از اینها از رنج این محرومیت نمی كاست. 
حاال باالخره الیحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی به سرانجام رسیده، آیین نامه از همه آن حفره های تو در تو گذشته و 
موانع قانونی را پشت سر گذاشته... تا جایی كه نخستین شناسنامه در آبان امسال برای یك نوزاد دختر ایرانی صادر شده؛ نوزادی 
با مادر ایرانی و پدر عراقی. طیبه سیاووشی، نماینده مردم تهران در مجلس سابق و فعال حقوق زنان یكی از كسانی بوده كه 
سال هاست برای به سرانجام رسیدن این الیحه تالش می كند،  كنار همه اضالع دیگر ماجرا. او بر این باور است كه مصوبه می تواند 
جمعیتی از مادران نگران و فرزندان بدون هویت را تحت پوشش خود قرار دهد. به گفته او سال هاست فعاالن مدنی درباره این 
معضل اجتماعی می نویسند، هشدار می دهند و ابراز نگرانی می كنند و حاال وقت برداشت محصول این كارجمعی رسیده است.

خانم سیاووشی! الیحه 
اعطای تابعیت بــه فرزندان زنان 
ایرانی باالخــره تبدیل به قانون 
شــد. الیحه ای كه كم هم حاشیه 
نداشت و بارها در مجلس دهم و 
حتی نهم درباره آن بحث ها و حتی 
جدل هایی شــكل  گرفت. این ماجرا چه پشت پرده هایی 
داشت؟ چه تالش هایی برای آن صورت گرفته بود و اساسا 

پیگیری ها از كی شروع شد؟ 
زمانی كه وارد مجلس شدیم از ما دعوت كردند كه در جلساتی در 
كمیسیون حقوق قضایی مجلس شركت كنیم. در این جلسات، 
چند طرح در دستور كار قرار داشت كه یكی  از آنها طرحی بود 

كه از مجلس نهم باقی مانده بود. مجلس نهم تالش كرده بود این 
طرح را به جایی برســاند كه به علت بار مالی)مسائل بهداشتی، 
مسائل مربوط به امنیتی، یارانه و...( كه این طرح داشت،  در نهایت 
به نتیجه نرســیده بود. البته مصوبه هیأت وزیران را در سال85 
درباره تعیین تكلیف وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی 
با پدر خارجی را داشتیم. اما متأسفانه این مصوبه شفافیت الزم 
را نداشت و ادامه هم پیدا نكرد. در همان سال، تعداد محدودی 
موفق شده بودند كه برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند اما در 
نهایت این قانون چندان مؤثر واقع نشــده بود. فراكسیون زنان 
مجلس و نماینده شهرهای مرزی در مجلس دهم پیگیر این ماجرا 
بودند و دغدغه قانونگذاری را داشتند. بارها و بارها دستگاه های 
مختلف پای كار آمدند اما نگرانی ها و دغدغه هایی وجود داشت كه 

تصويب تابعيت فراجناحي بود
گفت وگو با طیبه سیاووشی درباره پشت پرده الیحه پر سر و صدایی كه عاقبت به سرانجام رسید 

شاید اگر تشكل های غیردولتی و فعاالن مدنی نبودند امروز الیحه اعطای 
تابعیت به فرزندان مادران ایرانی به قانون تبدیل نمی شد 

نمی گذاشت این مهم به سرانجام برسد. كار به جایی رسیده بود 
كه حتی خود ما هم دیگر امیدمان را از دست دادیم.

خب با این اوصاف چه شد كه ورق برگشت؟ برخی 
از امداد های خانم جنیدی در این باره می گویند و بعضی دیگر 

تالش های مدنی را مؤثر قلمداد می كنند...
بله. معاونت حقوقی رئیس جمهور عوض شد و خانم دكتر جنیدی 
روی كار آمدند. از یك ســو خود ایشان حساسیت ویژه ای به این 
مسئله داشتند و از سوی دیگر همكاری هایی كه توسط مسئوالن 
مختلف مثل خانم دكتر ابتكار، معاونت زنان با ایشان انجام شد. این 
طرف ماجرا هم اتفاق بسیار مهم و مؤثری افتاده بود، سازمان هایي 
مردم نهاد با این دغدغه شــكل گرفته بودند، شــروع به فعالیت 
كردند؛ آگاه سازی، مطالبه گری و پیگیری، محور اصلی كار آنها 
قرار گرفت. معاونت اجتماعــی وزارت كار هم در این فضای تازه 
ساخته شده وارد گود شد و در نهایت شد آنچه باید می شد. بعد 
از این مجموعه اقدامات، الیحه از طرف دولت به مجلس رسید و 
به خاطر مسیر تازه ای كه طی كرده بود دیگر نگرانی های سابق كه 
درباره آن حرف زدم- مثل بار مالی- وجود نداشت. بعد از رفت و 
برگشتی كه الیحه به شورای نگهبان داشت در نهایت به تصویب و 
در نهایت كار به مرحله »آیین نامه اجرایی« رسید. خود من چند ماه 
پیش شخصا به رئیس جمهور نامه ای نوشتم و درخواست كردم كه 
دستور تعجیل در پیگیری آیین نامه را صادر كنند. خوشبختانه 
آیین نامه اجرایی نوشته شد و به تصویب هیأت دولت رسید تا اینكه 
باالخره آقای قالیباف هم با امضای آن به آن قابلیت اجرا شدن داد.

 بیشتر كدام مناطق كشــور از آسیب فرزندان 
بی هویت رنج می برند؟ آیا شــما شــخصا با آنها مراوده 

داشته اید؟ 
اگرچه جمعیت عمده این فرزندان در مرز های ایران قرار دارند اما 
تقریبا همه استان ها و شهرهای كشور از این آسیب رنج می برند. 
برخالف تصور همه، اســتان تهران هم درگیر این مشكل بوده و 
همچنان هم هست. كم نیستند مادرانی كه نتوانستند در شهرهایی 
مثل شهرری، اسالمشهر و... برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند. 
فرزندانی كه بعضی از آنها در آستانه سی سالگی قرار گرفته اند و 
هنوز مدارك هویتی ندارند و درباره بخش دوم سؤال تان هم باید 

بگویم بله. من مدام با این افراد در تماس بوده و هستم.

 به نظر می رسد آمار دقیقی از تعداد فرزندانی كه به 
این واسطه مدارك شناسایی ندارند، وجود ندارد... شما آیا به 

عدد قابل اتكایی رسیده اید؟ 
اعداد در این حوزه غریبند. آماری كه معاونت اجتماعی براساس 
سرشماری خود می دهد، حكایت از آن دارد كه تعداد فرزندان با 
مادر ایرانی و پدر خارجی بین 70تا 80هزار نفر است اما بعضی  
آمارهای غیررسمی از اعداد دیگری مثل 200هزار، 500هزار و 
حتی بیش از اینها سخن می گویند. در نهایت آمار و ارقام چندان 

قابل اتكایی وجود ندارد.
 و درخبرها اعالم شد كه نخستین شناسنامه بعد 

از این قانون هم صادر شده است... .
بله. یك ماه از به اتمام رسیدن آیین نامه اجرایی گذشت و در هفته 
آخر آبان ماه، نخستین شناسنامه برای دختری كه پدر عراقی و 
مادر ایرانی داشت، صادر شد؛ نخستین شناسنامه ای طبق قانون 

جدیدی كه با خون دل خوردن ها تبدیل به قانون شده است.
خانم سیاووشی! حاال كه این موضوع هم قانونی 

شده هم رسانه ای، واكنش جامعه هدف چطور بوده است؟ 
سیل درخواست ها بالفاصله بعد از قانونی شدن صدور شناسنامه 
به استانداری جاری شده. طبق یك روایت 4هزار و طبق روایت 
دیگر 10هزار پرونده در همین مدت كوتاه در این باب تشكیل 
شــده  اســت. روزانه تعداد زیادی پیامك به خود من فرستاده 
می شود كه پس كی نوبت ما می شود؟ روند اجرایی شروع شده و 

ان شااهلل نوبت به همه خواهد رسید.
 و همچنان نگرانی های امنیتی وجود دارد؟ 

نگرانی های امنیتی از ابتدا بسیار زیاد بود. مسئله بیشتر برخی 
از گروه هایی بودند كه در كشورهای همجوار هستند. در نهایت 
بنا شد كه استعالم های امنیتی قبل از صدور شناسنامه توسط 

وزارت اطالعات و اطالعات سپاه پاسداران انجام شود.
 آیا می توان گفت به سرانجام رسیدن این الیحه 
در مجلس دهم انجام شده؟ آیا مجلس یازدهم همكاری های 

الزم را كرد؟ 
قانون در مجلس دهم به تصویب رسیده بود حتی آیین نامه تهیه 
شده بود اما امضای رئیس قوه مقننه مجلس یازدهم پای آن است. 
این مسئله ای بود كه من بارها دیدم كه فارغ از جناح های سیاسی 
پیگیری می شد. همه آنها كه دغدغه مند بودند، چه اصالح طلب چه 
اصولگرا، پای قانونی شدن اعطای تابعیت به این فرزندان ایستادند.
فارغ از بعد برابر شدن حقوق مرد و زن - مسئله ای 
كه فعاالن مدنی سال هاست درباره آن فعالیت می كنند- 
قانونی شدن این موضوع چه محاسن دیگری می تواند برای 

جامعه به همراه داشته باشد؟ 
بچه های بی هویت برای من در اولویت قرار داشتند. بچه هایی كه 
حتی حق آموزش از آنها سلب شده است. حدودا سه الی چهار سال 
پیش با حكم مقام معظم رهبری توانستند وارد مدرسه بشوند اما 
همواره با دریایی از مشكل مواجه بودند. این بچه ها برای دریافت 
خدمات بهداشتی، درمانی و... هم معضالت جدی داشتند. مثال 
جوانی مازندرانی با 27سال سن كه پدری افغانستاني داشت برای 
من نوشته بود كه من در آستانه ازدواجم اما نمی توانم ازدواج كنم. 
در واقع جمعیت قابل توجهی كه در كشور ما زندگی می كردند به 
حاشیه رانده شده بودند و سیستم آنها را ایزوله كرده بود. اتفاقی 

كه از هر دو سو مضر است، هم برای خود افراد هم برای حكومت.
و از این به بعد چه مسئولیتی بر دوش هر كدام از 
اضالع ماجراست تا همه  چیز بدون تبعیض و به درستی پیش 

برود؟ از مجلس و معاونت حقوقی گرفته تا فعاالن مدنی... .
مجلس كه دستگاه ناظر اســت و باید بر حسن اجرای این قانون 
نظارت كند. معاونت حقوقی هم محاسن و معایب قانون را حین 
اجرا، رویت خواهد كرد تا در دوره های بعدی از طرف این بخش 
پیگیری و اصالح شود اما نكته مهم تر از همه اینها این است كه 
نباید فراموش كنیم كه مطالبه گری در این حوزه موجب شد ما به 
نتیجه برسیم. نباید مطالبه گری هرگز خاموش شود یا انجمن های 

فعاالن كودكان و زنان كار را تمام شده بدانند و كنار بكشند.

مشكالت اتباع خارجی در ایران چگونه توسط مجلس پیگیری می شود؟

دغدغه های پس از شناسنامه
گپ و گفت با پروانه سلحشوری و جلیل رحیمی جهانی آبادی )نماینده های 

دوره هاي مختلف مجلس( درباره قوانین ایران برای شهروندان خارجی

»مشــكل ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در شبكه شاد«، 
»مشكل دریافت سیم كارت« و هزار و یك مسئله دیگر را می توان 
در فهرست مسائل اتباع خارجی ساكن در ایران قرار داد كه برخی 
از آنها به دلیل ایجاد مطالبه عمومی و ایجاد قوانین جدید، حل و فصل شدند.در میان تمام این مشكالت می توان 
هویت را به عنوان یكی از مهم ترین مسائل اتباع خارجی نام برد. آن طور كه مدیركل امور اتباع و مهاجریان 
خارجی وزارت كشور، سال گذشته اعالم كرد، از سال 92 تا آبان سال 98، نزدیك به ۷ هزار زن ایرانی با اتباع 
خارجی ازدواج كرده اند؛ آماری كه به تنهایی اهمیت حل معضل شناسنامه فرزندان مادران ایرانی را نمایان 
می كند. به دلیل اهمیت این موضوع بود كه سال ها پیگیری نمایندگان مجلس برای صدور شناسنامه فرزندان 
مادران ایرانی، به ثمر نشست و یك قانون توانست نقطه پایانی بر كابوس اتباع خارجی در ایران بگذارد، چراكه 
دیگر آنها جزئی از ایران شناخته می شدند. هرچند مسئله هویت یكی از اولویت های اصلی اتباع خارجی بود 
كه با تكیه بر اهرم قانونگذاری به سرنوشت خوبی دست یافت، اما هنوز هم كابوس های مهاجر بودن، زندگی 
اتباع خارجی را محاصره كرده است، مانند زمانی كه فرشته حسینی، بازیگر اهل افغانستان سینمای ایران در 
پست اینستاگرامی خود روایتی از خواهر دانش آموزش منتشر كرد كه به دلیل نداشتن اجازه خرید سیم كارت، 
نتوانست در كالس مجازی مدرسه شركت كند. پروانه سلحشوری، نماینده سابق مردم تهران، جزو چهره هایی 
بود كه با دغدغه خاص، مسائل مرتبط با اتباع خارجی را در مجلس دهم پیگیری می كرد. در تیرماه سال 96بود 
كه او همراه اعضای كمیسیون فرهنگی مجلس دهم مصوبه ای را در كمیسیون فرهنگی به تصویب رساندند و 
تالش كردند تا شرایط فرزندان بی شناسنامه حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تغییر دهند و پس 

از گذشت چند سال، پیگیری های قانونی آنها در پاییز 99به ثمر نشست.

ازدواج به شرط داشتن شناسنامه
سلحشوری در گفت وگو 
بــا روزنامه همشــهری 
می گویــد: »بحث هویت 
فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایران با مردان خارجی 
یكی از مشكالت مهم در 
بحث اتباع خارجی بود، چراكه از یك ســو بحث اتباع 
خارجی، افراد زیادی را در بر می گرفت و از سوی دیگر 
علت اصلی بسیاری از مشكالت مربوط به بحث هویت 
بود و سایر مشــكالت به عنوان مسائل ثانویه شناخته 
می شــدند. اگر فرد شناسنامه داشــته باشد بسیاری 
از مشــكالتش به راحتی قابل حل است. بحث ازدواج 
جوانان حاصل از ازدواج مادر ایرانی نیز شرایط سختی 
را برای برخی رقم زده بود تا جایــی كه برخی از افراد 

برای ازدواج با شرط دریافت شناسنامه مواجه بودند«. 
براساس گفته این نماینده سابق مجلس، نباید فراموش 
كرد كه مشــكالتی همچون پذیرش اتباع خارجی در 
بیمارستان ها، به خصوص اتباع افغانستانی، استخدام، 
تحصیل و... هنوز پابرجا هستند، به عنوان مثال هرچند 
مشكالتی مانند ثبت نام در مدارس حل و فصل شد، اما 
ما شاهد هستیم كه هنوز برخی از خانواده ها تمایلی به 
پذیرش دانش آموزان افغانستانی در مدارس فرزندانشان 
ندارند؛ »هرچند برخی تنها به آســیب های اجتماعی 
ناشی از حضور مهاجران می پردازند، اما باید بدانیم كه 
در هر اجتماعی این مشكالت وجود دارد و نباید با نگاه 

منفی تمام مشكالت را به مهاجران نسبت داد.«
سلحشوری همچنین معتقد است كه مشكل مهاجران 
غیرقانونی را باید از سرمنشأ، یعنی مرزها حل كرد و در 
این حوزه نیاز به قانونگذاری وجود ندارد؛ » باید این را 

لیال شریف
روزنامه نگار

مائده امینی 
روزنامه نگار

قبول كنیم كه ما در موضوع مهاجران غیرقانونی بیش 
از آنكه نیازمند قانون باشــیم، باید نهادهای امنیتی 
و به خصوص وزارت كشــور وارد میدان شوند. زمانی 
كه مهاجران وارد كشــور می شــوند، مشكالت ایجاد 
می شود و بنابراین باید یك قدم به عقب برگردیم و با 
نگاه پیشگیرانه مانع افزایش حضور مهاجران غیرقانونی 
شــویم. باید نظارت كافی بر مرزهای ما وجود داشته 
باشــد تا دغدغه مهاجران غیرقانونی به درستی حل و 
فصل شــود. در واقع باید سرمنشأ مشكل را شناسایی 
و حل كرد نه اینكه پــس از ورود افراد به ایران آنها را با 
هزار و یك محدودیت تحت فشار قرار دهیم. از نظر من 
مهم ترین نكته این است كه این مرزها مدیریت شوند 
و این موضوع ارتباطی به مجلس ندارد و باید نهادهای 

امنیتی بیش از پیش موضوع را مدیریت كنند.«

اتباع خارجی نیازمند قوانین حمایتی هستند
سلحشــوری در رابطه با نگاه قانونی به مشكالت اتباع 
خارجی می گویــد: »بنده زمانی كه در كمیســیون 
فرهنگی بودم بیشتر به معلول ها می پرداختیم، اما علت 
اصلی- بحث مهاجرت و نحوه برخورد با مهاجرین- در 
حوزه وظایف كمیسیون امنیت ملی بود. در هر صورت 
در دوره قبل ما تشخیص دادیم كه بحث هویت یكی 
از مهم ترین مشــكالت اتباع خارجی است و به همین 

منظور در مسیر حل این معضل گام برداشتیم. از نظر من 
شناسنامه دار شدن اتباع خارجی قانونی یك گام بزرگ 
است و باید بدانیم كه مشكالت دیگر به شدت مشكل 
هویت نیستند. بنابراین پس از بحث هویت، مسائلی 
همچون تحصیل، برخــورداری از امكانات و... ازجمله 
مســائل مهم اتباع خارجی اســت و می توان با ایجاد 
قوانین حمایتی و تشــویقی تا حدودی این مشكالت 

را رفع كرد«.

یك مشكل حل شد، اما مشكالت دیگر هستند
جلیل رحیمی جهانی آبادی 
نماینــده ای اســت كه از 
استان خراســان رضوی 
راهی مجلس های دهم و 
یازدهم شده. عالوه بر اینكه 
حضور او در استان خراسان 
به عنوان یكی از استان های مهاجرپذیر، موجب اشراف 
این نماینده بر موضوع اتباع خارجی اســت، در سابقه 
فعالیت او ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد افغانستان 

نیز ثبت شده است.
رحیمی در گفت وگو با همشهری به بررسی مشكالت 
اتباع خارجی مي پردازد و مي گوید: »در شــرایطی 
قرار داریم كه حضور اتباع خارجی در كشور ما -اتباع 

افغانســتان، عراق و دیگر كشــورها- زیاد است. در 
سال های گذشــته مشــكالتی در رابطه با ازدواج و 
شناســنامه فرزندان مادران ایرانی با اتباع خارجی 
داشتیم كه خوشــبختانه با ورود مجلس دهم، این 
معضل حل شد و شــاهد به ثمر نشستن تالش ها 
در ماه های اخیــر بودیم، اما در حــوزه اقامت اتباع 
خارجی، دریافت خدماتی مانند گواهینامه رانندگی، 
سرمایه گذاری، استفاده از امكانات ارتباطی، ثبت نام 
برای خطوط تلفن همراه و... هنوز مشكالتی پابرجا 

هستند«.
از نظر این نماینده مجلس، عمده ترین مشــكل اتباع 
خارجی مربوط به بحث سرمایه گذاری و اقامت آنهاست؛ 
»هم اكنون یكی از راه های اقامت در هر كشور از جهان 
كه از نظر اقتصادی رشد قابل مالحظه ای دارد، مربوط 
به بحث سرمایه گذاری است. در ایران هم اتباع برخی از 
كشورها عالقه مند به سرمایه گذاری اقتصادی و اقامت 
هستند، اما قوانین ما در این زمینه كامل و جامع نیست. 
مجلس دهم بحث تسهیل سرمایه گذاری خارجی را 
پیگیری كرد، اما به نتیجه نرسید و در تالش هستیم 
كه مجلس یازدهم نیز این موضوع را در دستور كار قرار 
دهد تا از این طریق جذب سرمایه گذار خارجی و اعطای 
اقامت مهیا شود. این خواسته از جانب اتباع كشورهای 

عربی و تا حدودی افغانستان پیگیری می شود.«
از ســوی دیگر موضوع تحصیل اتباع خارجی یكی از 
دغدغه های مورد توجه قانونگذاران است؛ »از آنجا كه 
دانشگاه های ایران در دسته معتبرترین دانشگاه های 
منطقه قرار می گیرند، متقاضیان زیادی از كشورهای 
مختلف، به خصوص كشورهای همسایه برای تحصیل 
در دانشگاه های ایران وجود دارند، اما به دلیل آنكه برای 
جذب دانشجوی خارجی تســهیالت خاصی درنظر 
نگرفته ایم، حضور این دانشجویان در ایران با مشكالت 
بسیاری همراه شده است از نظر من مجلس می تواند در 

این حوزه ورود پیدا كند و مسئله را حل كند.«
از نظر این نماینده مجلس: »مــا در رابطه با مهاجران 
افغانستان با مشكالت متعددی در حوزه قانونگذاری و 
اجرا مواجه هستیم، اما مشكل عمده مهاجران افغانستانی 
مربوط نحوه اجــرای قوانین به دلیل تعــداد باالی این 
مهاجران است؛ به عنوان مثال اداره اتباع یا كنسولگری 
افغانستان خدمات را به شــكل درستی ارائه نمی كند. 
در واقع بایــد گفت به دلیل باال بــودن تعداد مهاجران 
افغانستان و حضور پررنگ مهاجران غیرقانونی، مشكل 

شاخ و برگ بیشتری به خود گرفته است.«
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سرزمیِن مهاجرپذیر
واكاوی مهاجرت به ایران در ادوار تاریخ در گفت وگو با دكتر 

مصطفی نوری، پژوهشگر تاریخ

برخــاف دوره كنونــی، 
در طول تاریــخ، ایران از 
كشورهای مهاجرپذیر دنیا 
بوده است. از دوران باستان تا دوره معاصر، اقوام مختلفی بنا 
به دالیل مختلف به ایران مهاجرت كرده و بخشی از تاریخ این 
سرزمین شدند. به دست آوردن زمین های زراعی، جست وجوی 
كســب وكار و همچنین جبر مسائل سیاسی مثل جنگ ها از 
مهم ترین عواملی بودند كــه در ادوار مختلف، مهاجرانی را 
روانه ایران كرد. برخی از مهاجرت ها دائمی شــدند، مانند 
ورود كوچ نشینان از مرزهای شمال شرقی ایران كه از دوران 
ساسانیان تا ســده های 6 و 7هجری ادامه داشت. برخی نیز 
صورت موقتی داشتند، مانند مهاجرت لهستانی هایی كه در 
پی تهاجم هیتلر به كشورشــان، به ایران آمدند. یا كاركنان 
شركت های خارجی كه در دوره پهلوی در ایران ساكن شدند 
و برای خود از جانب دولت، امكاناتی مانند مدرسه اختصاصی 
كسب كردند. برای بررسی بیشتر موضوع مهاجرت به ایران، 
گفت وگوی ما با دكتر مصطفی نوری، پژوهشگر پژوهشكده 

اسناد آرشیو ملی ایران را در ادامه بخوانید.

در طول تاریخ مهاجرت های 
زیادی به ایران صــورت گرفته. از 
نظر شما دالیل مهاجرت چه بوده و 
كدام مهاجرت ها اهمیت بیشتری 

داشته است؟
اگر از مهاجرت خود آریایی ها به فالت 
ایران و جابه جایــی جمعیتی در دوره باســتان و اتفاقاتی كه در 
جریان حمله اسكندر مقدونی و شكل گیری حكومت سلوكیان 
در ایران رخ داد، بگذریم، دوره بعد از حمله اعراب به ایران، یعنی 
قرون اول اسالمی، دورانی است كه ما با موج جمعیتی متفاوتی 
روبه رو هستیم. نخستین موج جمعیتی این دوره در زمان خالفت 
امویان، با پیشروی حكام عرب در داخل فالت ایران اتفاق افتاد. 
عمده ترین این مهاجرت ها به حدود خراسان و سمنان، قومس، 
مرو و قم صورت گرفت و همچنیــن نواحی فارس و خلیج فارس 

محل مناسبی برای اقوام بادیه نشین عرب بود.
دور بعدی مهاجرت به ایران را باید با شكل گیری حكومت تركان 
سلجوقی مرتبط دانســت. از این دوره، تركان آســیای میانه به 
حدود ایران آمدند و در مناطق مختلف ایران سكونت گزیدند. بعد 
هم حمله مغول را داریم. اما از دوران صفویه، به خصوص از دوره 
شاه عباس اول، ما با موجی از حركت های بزرگ جمعیتی روبه رو 
هستیم. یكی از این جمعیت ها، ارامنه حدود نخجوان هستند كه 
به اصفهان كوچ داده شدند؛ یا مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل 
به ایران برای گسترش تشیع بود كه به هر حال فرزندان آنها هنوز 
در ایران هســتند. در این دوران، شاهد مهاجرت اقوام دیگر مثل 
گرجی ها نیز هستیم كه به خصوص در نواحی شمالی ایران سكونت 
داده شدند و هنوز هم در ایران هستند. اما راجع به مهاجرت اهالی 
افغانســتان، آنها به خصوص بعد از قتل نادرشاه افشار وارد كشور 
ما شــدند و امروز طوایفی از هزاره و خاوری در حدود خراسان و 

سیستان هستند.
آنطور كه گفتید، مهاجرت های دوره صفویه بیشتر 
با اجبار حكومت انجام گرفته. در دوران قاجار و پهلوی هم 

مهاجرت ها اجباری بوده است؟ 
از اواخر دوران قاجار، باز شــاهد مهاجرت اقوام خارجی به ایران 
هســتیم. با توجه به اتفاقاتی كه بعد از انقالب1917 در روسیه 
افتاد و با سیاست هایی كه اســتالین در پیش گرفت، همزمان با 
روی كارآمدن رضاشــاه، موج متنوعی از مردمــان روس، قزاق، 
تركمن و قفقازی به ایران مهاجرت كردند. براساس اسناد تاریخی، 
سیاســت دولت ایران و مقامات محلی بر ســاماندهی این اقوام 
قرار گرفت. در سال های بعد بخشــی از اینها را به حدود اصفهان 

مهاجرت دادند و این مهاجران شوروی در آنجا اسكان یافتند.
اینجا می توان به مهاجرت ایرانیان به منطقه باكو در اواخر حكومت 
قاجار هم اشاره كرد. باكو وضعیت صنعتی مناسبی داشت. اما در 
نیمه دوم سلطنت رضاشاه، این مهاجران برگشتند. البته قبل از 
آن هم مهاجرانی كه به تركیه رفته بودند، به دلیل تصویب قانون 
انحصار و تحدید مشاغل در این كشور به سال1314، مجبور شدند 
به ایران برگردند. دور بعدی بازگشــت اتباع ایرانی كه به مراتب 
گسترده تر بود، از زمان تشكیل اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. 
ماجرا از این قرار بود كه شــرط تمدید اقامت اتباع خارجی، اخذ 
تابعیت دولت شوروی تعیین شد. این قانون به طور خشونت باری به 
اجرا درآمد، و در پی این شرایط، اتباع ایرانی راه بازگشت در پیش 
گرفتند. نخستین موج از پاییز1316 به ایران بازگشتند و تا 2سال 
بعد، این بازگشت ها از مرزهای آذربایجان، گیالن و خراسان صورت 
گرفت. بخش عمده این افراد به دلیل اینكه در بخش های صنعتی 
كار كرده و به نحوی تكنیســین بودند، جــذب كارخانجات تازه 
تأسیس ازجمله كارخانجات نساجی شاهی )قائمشهر(، حریربافی 
چالوس و چیت سازی بهشهر شدند و بخش عمده دیگرشان در 

اداره راه آهن شمال ایران مشغول شدند.
چه نمونه هایی از مهاجرت به ایران را داریم كه كمتر 

از آنها صحبت شده است؟
قزاق ها از اقوامی بودند كه در اوایل دوره رضاشــاه به حدود ایران 
مهاجرت كردند و امروزه در حدود شهرهای بندر تركمن، گنبد 
و گرگان ساكن هستند. در این شهرها محالتی به نام قزاق محله 
معروفند. البته وقتی كشور قزاقستان فراخوان پذیرش قزاق ها از 
سراسر دنیا را داد، بخشی از آنها به سرزمین مادری خود برگشتند. 
در اردیبهشت1310 قانونی تصویب شد كه براساس آن هر یك از 
اتباع خارجی برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأموران 
ایرانی را داشته باشند و ویزا بگیرند و جرایمی هم برای متخلفان 
لحاظ شد. این قانون باعث شد كه در ســال های بعد، بسیاری از 
اتباع شوروی، تابعیت ایران بگیرند و ماندگار شوند. البته بخشی از 
آنها در دهه های بعد به كشورهای دیگر ازجمله كشوهای اروپایی 

مهاجرت كردند.
یك نمونه دیگر، طایفه خنار از طوایف افغانستان است. پژوهشگر 
توانمند این حوزه، ابراهیم درویشی كه خود از این طایفه است، 
طایفه خود را در حدود نورستان افغانســتان شناسایی و كتابی 
هم در این باره منتشر كرد. ایشــان می گفتند نكته ای كه باعث 
عالقه مندی اش به این پژوهش ها شــد، این بوده كه در برخورد 
با اقوام مازندرانی، وقتی خود را از خنار معرفی می كردند، از آنها 
می پرسیدند كه »مسلمانی یا كافر؟« و این برایش سؤال شد و بعد 
از پژوهش، متوجه شد كه این طایفه از حدود كافرستان افغانستان 
به ایران مهاجرت كردند و بعد از مسلمان شدن، نام كافرستان را به 

نورستان تبدیل كردند.

شهروندان
خارجیایران

این شماره

مرضیه ثمره حسینی
روزنامه نگار

تغییر كشور، محل سكونت، زادگاه، محله یا هرجایی كه بتوان آن را خانه نامید، دالیلی متنوع و 
غالبا دردناك دارد. در بهترین و بعید ترین حالت ممكن برای جهان امروز، از سر دلخوشی و 

تنوع طلبی و در بدترین حالت، از سر اجبار یا ترس رخ می دهد. با نگاهی به وضعیت آشفته 
جهان امروز، دور از انتظار نیست كه مهاجرت از سر اجبار یا ترس رایج ترین دلیل برای مهاجرت انسان ها باشد. تا پایان 
سال 2018در حدود 67.2میلیون مهاجرت اجباری در كشورهای مختلف جهان رخ داده است. 25.9میلیون نفر از آنها از 

كشور خود رانده شده اند و 41.3میلیون نفر از آنها در داخل كشور خود مجبور به ترك خانه و كاشانه شده اند. اگرچه 
نام ایرانی ها را امروز در فهرست مهاجران و پناهجویان كشــورهای زیادی می توان دید، اما ایران از دیرباز 

كشوری مهاجرپذیر بوده و پناهجویان و مهاجران فراوانی از كشورهای مختلف جهان در طول سال ها 
به این كشور پناه آورده اند. دیده بان حقوق بشر در گزارشی اعام كرده بود كه در سال 1380جمعیت 

 مهاجران در ایران بیشتر از هر كشــور دیگری در جهان بوده اســت، 2.56میلیون مهاجر كه 
دو میلیون و 355هزار نفر از آنها افغانستانی و 203هزار نفر از آنها عراقی بوده اند. افغانستانی ها 

و عراقی ها به نسبت دیگر مهاجران و پناهجویان مانند لهســتانی ها كه امروز تنها چند 
قبرستان یادآور حضور آنها در ایران است، مهاجران جدید تری به شمار می روند و 

آمار آنها در گذر سال ها و با بهبود وضعیت زندگی در كشورهای همسایه ایران، 
كاسته شده است.

در جست و جوی ردپای 
مهاجــران 

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

لهستانی ها

چرا و چه زمانی به ایران آمدند؟
در پی یورش اتحادیه جماهیر شوروی به لهستان در آستانه جنگ جهانی دوم شوروی توانست به 
بیش از نیمی از قلمرو كشور لهستان چنگ بیندازد. طی چند ماه شوروی به منظور خالی كردن 
لهستانی ها از زمین های الحاقی به خود، شروع به راندن 320هزار تا یك میلیون نفر از ساكنان 
مناطق مختلف لهستان به بخش های شرقی شــوروی كرد. از سال 1940تا 1941لهستانی ها 
چهار بار از خانه های خود به دیگر مناطق شوروی رانده شدند. در سال 1941با حمله آلمان به 
شوروی ورق زندگی اسفبار لهستانی ها برگشت و شوروی برای حفظ هم پیمانانش موافقت كرد 

لهستانی های اسیر در اردوگاه های كار اجباری خود را آزاد و روانه ایران كند.

كسب و كار
طوالنی شدن اقامت لهستانی ها در ایران باعث شد كم كم این پناهجویان وارد بازار كار شوند. كار به عنوان 
مستخدم در خانه ثروتمندان ایرانی یكی از رایج ترین مشاغل برای زنان لهستانی بود. تعدادی دیگر از 
لهستانی ها در قالب گروه های موسیقی یا نمایش در كافه ها و رستوران ها برنامه اجرا می كردند. گروهی 
دیگر از لهستانی ها به عنوان نیروی كار در هتل ها و رستوران ها استخدام شدند و حضورشان باعث رونق 
كسب و كار رستوران ها شد. بخشی دیگر از زنان لهستانی هم خیاطی را در خانه یا تولیدی ها آغاز كردند.

شرایط فعلی
تعداد زیادی از مهاجران لهســتانی در ایران در همان ســال ها به دلیل وضعیت نابســامانی كه در 
اردوگاه های شوروی داشتند، در اثر بیماری هایی مانند ســوءتغذیه یا تیفوس جان خود را از دست 
دادند. در سال های 1942تا 1945بیش از 2هزار كودك یتیم لهســتانی در نوانخانه های اصفهان 
جانشان را از دست دادند. گفته می شود در ماه های اول ورود لهستانی ها به ایران بیش از 3هزار نفر 
از آنها جانشان را از دست دادند. تعداد محدودی از زنان لهستانی با ایرانی ها وصلت كردند و در ایران 
ماندگار شدند. در نهایت سال 1942انگلستان و كشورهای مستعمره آن جذب مهاجران لهستانی را 
از ایران آغاز كردند و لهستانی ها ایران را برای همیشه به مقصد كشورهایی مانند مكزیك، نیوزیلند، 

هندوستان و انگلستان ترك كردند.

جمعیت
از سال 

1942ورود 
پناهجویان 
لهستانی از 

مسیر بندر انزلی 
به ایران آغاز شد 

و ایران روزانه 
میزبان 2هزار 

و 500لهستانی 
بود. ژنرال 

آندرس بیش از 
74هزار نیروی 

لهستانی، 
شامل 41هزار 

غیرنظامی و 
كودك را روانه 
ایران كرد. در 
مجموع بیش 

از 116هزار 
لهستانی وارد 

ایران شدند.

افغانستانی ها

چرا و چه زمانی به ایران آمدند؟
در دهه 1970و دوران شكوفایی صنعت نفت در ایران، صد ها هزار افغانستانی به دلیل 
فقر و خشكسالی به ایران مهاجرت كردند. اما بیشترین حجم مهاجرت بین سال های 
1979تا 2001 تحت تأثیر تبعات جنگ های داخلی افغانستان رخ داد. اشغال افغانستان 
توسط شــوروی منجر به فرار بیش از 2.9میلیون افغانســتانی به ایران در سال های 
1980تا 1989 شد. پس از خروج شوروی از افغانســتان،  1.4میلیون افغانستانی در 
سال 1992به كشور خود بازگشتند اما بار دیگر پس از ســقوط كابل در همان سال، 
 مهاجرت افغانســتانی ها به ایران آغاز شد. در همین ســال بود كه امام خمینی )ره( 
در یكی از ســخنرانی های خود دولت را موظف به كمك به مهاجران افغانســتانی و 
رسیدگی به مشــكالت آنها كرد. چهارمین موج مهاجرت اهالی افغانستان به ایران 

در زمان حكومت طالبان بر افغانستان بین سال های 1994تا 2001 شكل گرفت.

كسب و كار
در سال 1395 اداره كل اشتغال اتباع خارجی تعداد مشاغلی كه اتباع خارجی می توانند 
برای آنها مجوز اشتغال كسب كنند را از 400شغل به 66شغل كاهش داد. تقریبا تمامی 
این 66شغل در حوزه مشاغل سخت دسته بندی می شوند و بیشتر افغانستانی های ساكن 
ایران در حوزه هایی مانند سنگبری و سنگ تراشــی، كارگری در بخش های مختلف 
مانند كارگاه های كشــاورزی، راهسازی و معدن، كشــتارگاه و كوره های ریخته گری 
مشغول به كارند. مدیر كل اشــتغال اتباع خارجی در سال 98 اعالم كرد كه 60درصد 
اتباع افغانستانی حاضر در ایران در بخش ساختمان مشغول به  كار هستند. دقیق ترین 
آماری كه از اشتغال افغانستانی ها در ایران وجود دارد، به سال 1394 برمی گردد كه در 
آن 360هزار پرونده هزار پرونده شغلی برای افغانستانی ها در ایران صادر شد. درعین 
حال حدود 500هزار مهاجر افغانستانی در مدارس ایران و حدود 20هزار دانشجو در 
دانشگاه های ایران مشغول تحصیل هستند و 16هزار دانشجوی افغانستانی در مقاطع 

كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل شده اند.

شرایط فعلی
با دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی ایران و كاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی 
وضعیت زندگی برای مهاجران افغانستان كه پیش از این نیز وضعیت معیشت قابل قبولی 
نداشتند دشوارتر هم شد. همین وضعیت باعث شد مهاجران افغانستان به فكر مهاجرت 
از ایران، بازگشت به افغانستان یا مهاجرت به دیگر كشورها، به ویژه كشورهای اروپایی 
بیفتند. آمار دقیقی از میزان خروج مهاجران افغانســتان در دست نیست، اما به گفته 
دفتر اشتغال اتباع خارجی از میزان نیروهای كار افغانستان در ایران كاسته شده است. 
آمارها نشان می دهد در سال 91 بیش از 20هزار مهاجر افغانستان و در سال 97بالغ بر 
145هزار نفر از ایران وارد تركیه شده اند. همچنین سازمان جهانی مهاجرت در سال 
97اعالم كرد حدود نیم میلیون افغانستانی ســاكن ایران كه از اسناد شناسایی معتبر 

برخوردار نبوده اند، به دلیل مشكالت اقتصادی از ایران به افغانستان بازگشته اند.

جمعیت
در آخرین سرشماری نفوس 

و مسكن مركز آمار ایران 
در سال 1395،  جمعیت 

مهاجرین افغانستانی در ایران 
یك میلیون و 583هزار و 

979نفر اعام شد. وزیر امور 
مهاجرین و عودت كنندگان 
افغانستان در سال 2019 در 

گفت وگویی با خبرگزاری 
آناتولی اعام كرد جمعیت 

افغانستانی ها در ایران حدود 
2میلیون و 340هزار نفر است. 

به گفته این مقام مسئول، 
حدود 950هزار افغانستانی 

دارای كارت آمایش، 450هزار 
نفر دارای گذرنامه و روادید 

كوتاه مدت هستند و 800هزار 
نفر فاقد مدرك هم توسط 
ادارات ایران ثبت شده اند. 

همچنین حدود 30هزار نفر از 
اقامت بلندمدت برخوردارند 

و تعدادی هم هیچ مدركی 
ندارند و قابل سرشماری 
نیستند. همچنین معاون 
امنیتی و انتظامی وزارت 

كشور در سال 98 از حضور 
حدود 3میلیون نفر از اتباع 

افغانستانی در ایران خبر داد.

ارامنه

چرا و چه زمانی به ایران آمدند؟
شاید بتوان دوران صفویه را سرفصل شكل گیری جوامع ارمنی در ایران نامید؛ اگرچه این قوم 
از پیش از دوران صفویان هم به شــكل های مختلف در ایران حضور داشته اند. در سال 1604 
شاه عباس صفوی به منظور اجرای سیاست زمین سوخته برای محافظت از قلمرو شمال غربی 
خود در برابر عثمانی ها، جمعیت وسیعی از ارامنه، بالغ بر 500هزار نفر را از خانه های خود بیرون 
راند و در منطقه ای از اصفهان به نام جلفای جدید و روستاهای اطراف آن سكونت داد. بخشی 
دیگر از این افراد در استان های گیالن، مازندران و شیراز اسكان یافتند. همچنین براساس گزارش 
مورخان، ارمنی ها در قرون یازدهم تا پانزدهم در شهرهای مختلف آذربایجان ازجمله تبریز و 

دیگر شهرها مانند سلطانیه، مراغه و رشت سكونت داشته اند.

كسب و كار
ارمنیان ساكن در ایران در سال های اولیه ورود در مشاغلی مانند كشاورزی، دامداری، باغداری 
و تجارت دست داشتند. شاه عباس به سرعت به زبردستی ارامنه در تجارت پی برد و از آنها برای 
صادرات ابریشم كه درانحصار پادشاه بود كمك گرفت. در دوران نادرشاه ارامنه تنها اجازه داشتند 
در مشاغلی مانند زرگری، نجاری و تجارت فعالیت كنند. در دوران قاجار كه ارامنه حق شهروندی 
به دست آوردند، در كنار تجارت و فعالیت در مشــاغل دولتی، در مشاغلی مانند جواهرسازی، 
تپانچه سازی، شمشیرسازی، پوست دوزی، خیاطی، عكاسی، پزشكی و داروسازی شهرت پیدا 
كردند. بازرگانان ارمنی در دوره قاجار نقشی كلیدی در گسترش بازرگانی ایران داشتند. هویك 
میناسیان، پژوهشگر، مورخ و نویسنده در یكی از كتاب های خود می گوید كه ارامنه 56شغل و 

صنعت را برای نخستین بار وارد ایران كردند.

شرایط فعلی
درحال حاضر، ارامنه به عنوان شهروندان مسیحی ایرانی تقریبا در هر سمت و شغلی می توانند 
فعالیت داشته باشند. فهرســت های بلند باالیی از نامداران ارمنی ساكن ایران را در حوزه های 
مختلفی مانند ورزش، سیاســت، علم، هنر، تجارت و كارآفرینی می توان یافت. درحال حاضر 
در كالنشهر تهران 13منطقه ارمنی نشین وجود دارد كه به واسطه حضور آنها، كلیسا و مراكز 

فرهنگی مخصوص ارامنه را هم می توان در این مناطق یافت.

جمعیت
امروز درحدود 

300هزار نفر 
از ارامنه كه 

اجداد آنها در 
طول سال های 

مختلف در ایران 
ساكن شده اند، 

در شهرهای 
مختلف ایران 

سكونت دارند. 
بیش از نیمی از 
این جمعیت در 

تهران ساكن 
هستند و مابقی 
آنها در اصفهان، 

آذربایجان و 
دیگر شهرهای 

ایران زندگی 
می كنند.

عراقی ها

چرا و چه زمانی به ایران آمدند؟
عراقی ها در چند دوره مختلف مهاجرت به ایران را آغاز كردند. دالیل اصلی 
این مهاجرت ها سیاست های رژیم بعث و تبعات جنگ بوده است. در دهه 
1980 هزاران عراقی توسط حكومت صدام از عراق رانده شده و راهی ایران 
شدند. دولت عراق در آن زمان به بهانه مناقشاتی كه بر سر جزایر سه گانه 
با ایران داشت،  50هزار شهروند عراقی ایرانی االصل را از عراق اخراج كرد. 
در سال 1991هم بار دیگر به دلیل درگیری های داخلی، 500هزار عراقی 
دیگر از شهرهای مرزی عراق وارد ایران شــدند. پس از سقوط حكومت 
صدام، درحدود 11هزار و 500پناهجوی عراقــی ایران را ترك كردند و 

به عراق بازگشتند.

كسب و كار
جمعیت زیادی از مهاجران عراقی در دولت آباد شهرری سكونت دارند. این 
منطقه به عراق كوچك شهرت یافته است و مهاجران عراقی در این محله 
در مشاغل مختلف فعالیت دارند و تقریبا صاحبان تمامی كسب و كارها، 
حتی آژانس های مسافرتی در این منطقه عراقی یا عراقی االصل هستند. 
همچنین تعدادی از عراقی های مهاجر ساكن تهران در بازار تهران مشغول 
به كار هستند. در قم نیز عراقی های مهاجر در منطقه ای به نام گذرخان به 

كسب و كار مشغولند و مغازه هایی متعدد دارند.

وضعیت كنونی
معاون رایزن فرهنگی كشور عراق در سال 98 از حضور 6هزار دانشجوی 
عراقی در ایران خبر داد. همچنین، همزمان با كاهش ارزش پول ایران در 
برابر ارزهای خارجی، ورود عراقی ها به ایران در قالب توریست افزایش پیدا 
كرد. در بخش های مرزی، هدف ورود عراقی ها خریداری كاالهای اساسی 
و مواد غذایی با قیمتی پایین تر از عراق از شــهرهای مرزی ایران بود. اما 
عراقی ها تا پیش از آغاز همه گیری كرونا در قالب گردشگران حقیقی هم 
به ایران سفر می كردند و براساس آمار سال  98، یك میلیون و 690عراقی 
با هدف گردشگری، درمان یا زیارت به ایران سفر كرده اند. آماری از افزوده 
شدن جمعیت مهاجران عراقی ساكن ایران در سال های اخیر وجود ندارد.

جمعیت
در سال 2003، بخش امور 

هماهنگی امور انسان دوستانه 
سازمان ملل آمار عراقی های 

حاضر در ایران را 202هزار نفر 
اعام كرد كه بیش از 50هزار 

نفر از آنها در 22اردوگاه در 
غرب ایران سكونت داشتند. در 
سال 1394جمعیت عراقی های 

ساكن ایران 33هزار نفر 
اعام شد؛ مهاجرانی كه 

در 9استان مختلف ایران 
پراكنده هستند. عراقی ها 

بیشتر ساكن استان های 
قم،  اصفهان، خوزستان، 

خراسان رضوی، ایام و یزد 
هستند. براساس سرشماری 
سال 1395مركز آمار ایران، 

34هزار و 532عراقی در ایران 
سكونت دارند كه بیشترین 

آنها در استان های قم، تهران و 
خوزستان متمركز هستند.

اقوام خارجي چگونه به ایران آمدند؟ 
جمعیت حال آنها چقدر است و زندگي را چطور مي گذرانند؟



در ساليان گذشته چه بسيار مهاجراني كه به ايران آمدند 
و از اين بسياران شايد اهالي افغانستان بيشترين جمعيت 
اين گــروه را به خود اختصاص داده باشــند. وقتي حدود 
3ميليون افغانســتاني به ايران آمدند و در بازســازي ايران بعد از جنگ كمك كردند، ما 
كساني را كنارمان داشتيم كه هميشه با ما بودند؛ هر چند ديده نشدند، اسم نداشتند و حتي 
فرصتي كه نشان دهند چقدر شبيه ما هستند. اما از بين يك جمعيت چند ميليوني، چند نفر 
توانستندكليشه هاي رايج را بشكنند؟ اهالي افغانستاني  و مسئله آنها در ايران گاه گاهي مسئله 
ما نيز بوده است. در زندگي و سينما، اما سينماي ايران چقدر به اين مهاجران توجه كرده است؟ 

دادن تابعيت افتخاري در ايران امكان پذير است؟ جواب 
به اين سؤال مثبت اســت. در ايران هم مثل هر كشور 
ديگري اين امكان وجود دارد كه به افراد تابعيت افتخاري 
داده شود، اما كمتر كسي حاضر مي شود اين تابعيت را 
بپذيرد، چراكه اين تابعيت بايد به حدي براي فرد ارزش 
داشته باشد كه بخواهد آن را بپذيرد. تابعيت افتخاري 
به كســاني داده مي شود كه در كشــوري غير از كشور 
خودشان سرمايه گذاري مي كنند يا افتخاري به دست 
مي آورند. چه افرادي كــه در ورزش يا هنر افتخاري را 
نصيب كشــوري كرده اند يا در مباحث علمي براي آن 
كشور افتخارآفريني كرده اند ، از نظر قانوني اين شرايط 
را دارند كه به آنها تابعيت افتخاري داده شود. اما اعطاي 
تابعيت افتخاري به فرد، ايجاد تابعيت مضاعف مي كند و 
هركسي حاضر نمي شود اين تابعيت را بپذيرد. بيشتر، 
افرادي تابعيــت افتخاري را مي پذيرند كه در كشــور 
خودشان شرايط مناسبي نداشــته باشند. بايد ببينيم 
فردي كه ما در ايران تابعيــت افتخاري به او مي دهيم، 
حاضر اســت اين تابعيت را بپذيرد چراكه اين تابعيت 
مسئوليت هايي را براي فرد به همراه دارد. طبق قانون 
نمي توانيم تصور كنيم كه كســي بي تابعيت است. هر 
فردي در هر جايــي كه زندگي مي كنــد تابعيت يك 
كشوري را دارد و وقتي به فرد تابعيت مي دهيم يا بايد 
تابعيت قبلي را از دست بدهد و تابعيت جديد را قبول 
كند يا اينكه صاحب تابعيت مضاعف مي شــود كه اين 
غيرقانوني است. فرد در تابعيت مضاعف مسئوليت هاي 
جديدي در كشــور دوم دارد. به عنوان مثال در هر دو 
كشــور بايد ماليات بپردازد يا در هر دو كشور بايد حق 
بيمه بپردازد. در حقيقت تابعيــت مضاعف همان قدر 
ناپسند است كه بي تابعيتي ناپسند است. مثال اگر اين 
فرد يك پســر جوان باشد، ممكن اســت مجبور شود 
طبق قانون 2كشور به سربازي برود. تابعيت افتخاري يا 
همان تابعيت مضاعف زماني مي تواند ارزشمند باشد كه 
تابعيت دوم ارزش بيشتري از تابعيت اول فرد داشته باشد 
و منجر به اين باشد كه فرد ترجيح بدهد تابعيت اولش را 
رها كند و اين تابعيت برايش ســود داشته باشد. در اين 
سال ها، به خصوص در ورزش ايران صحبت از اين بوده 
كه به بعضي از چهره هاي خارجي موفق تابعيت افتخاري 
مي دهند، اين تابعيت صوري است و من تا به حال نديده ام 
به چهره اي در ايران تابعيت افتخاري داده شود و او حاضر 
شود تابعيت اول را رها كند و تابعيت ايران را بگيرد. اصوال 

در كشورهايي از تابعيت افتخاري استقبال مي شود كه 
شرايط بهتري را براي فرد مهيا مي كنند؛ يعني فرد در 
كشــور خودش تابعيت ضعيفي دارد و از حمايت هاي 
قانوني كمي بهره مند است و حاضر مي شود تابعيت اول 
خودش را رها كند و تابعيت كشور دوم را كه به او بيشتر 
بها مي دهد، بپذيرد. نمونه اش ايراني هايي هســتند كه 
به خاطر مسائل اقتصادي و ورزشي به كشورهاي اروپايي و 
آمريكايي مي روند و تابعيت آنجا را مي گيرند. اما كسي كه 
شهروند كشور اروپايي است حاضر نمي شود تابعيت اولش 
را رها كند و تابعيت ايران را بگيرد. اگر اين فرد زن باشد، 
محدوديت هاي قانوني كه زنان در ايــران دارند، براي او 
اعمال مي شود. به عنوان مثال ما ممنوعيت خروج از كشور 
در قانون را براي زنان داريم و اگر به يك زن چهره تابعيت 
افتخاري بدهيم، او براي خروج از ايران بايد منتظر شود 
كه اجازه همسر برايش صادر شود. تابعيت هاي افتخاري 
كه در ايران به بعضي از چهره ها داده می شود، مثل دادن 
دكتري افتخاري است. طرف تحصيالت و دانشي در يك 
رشته ندارد و منابع درسي آن رشته را نخوانده، اما به قدري 
در آن رشته متخصص است كه به او دكتري افتخاري داده 
مي شود. اگر مدرك دكتري افتخاري براي يك پزشك 
صادر شــود، مي تواند مطب بزند؟ نه. مي تواند جراحي 
كند؟ نه. بعيد نيست دادن اين تابعيت هاي افتخاري در 
لفظ باشد يا حداكثر يك برگه به طرف بدهند كه بگويند 
تو در اين حد براي ما ارزش داري كه ما  تو را مثل شهروند 
خودمان مي پذيريم. كسي كه بداند با تابعيت مضاعف 
مجبور مي شود ماليات بدهد، اين تابعيت را قبول نمي كند. 
تابعيت افتخاري از نظر قانوني هم مشكل دارد. همانطور 
كه در قانون منع بي تابعيتي داريم، منع تابعيت مضاعف 
را هم داريم. چند اصل در قانون تابعيت داريم. يك اصل 
اين است كه هيچ فردي نبايد بي تابعيت باشد. چرا نبايد 
بي  تابعيت باشيم؟ به خاطر اينكه فرد در اقصي نقاط جهان 
تخلفاتي انجام مي دهد و نمي توانيم آن جرائم را به هيچ 
دولتي ربط بدهيم. قانون ديگري هم هست كه مي گويد 
هر فرد فقط بايد يك تابعيت داشته باشد، در واقع از اصل 
داشتن يك تابعيت، منع داشتن تابعيت مضاعف به وجود 
مي آيد. چرا اين منع وجــود دارد؟ فرض كنيد يك فرد 
جرمي را مرتكب مي شود و نمي دانيم كدام دولت بايد از 
او شفاعت كند يا اتهام به سمت كدام دولت باشد. به خاطر 
همين قانون ايراني هايي كه تابعيت آمريكايي تا كانادايي 
دارند، در فرودگاه فقط يك پاسپورت نشان مي دهند، با 
يك پاسپورت وارد و با يك پاسپورت خارج مي شوند. اگر 
بپرسيد چند پاســپورت داريد، حقيقت را نمي گويند، 

چون داشتن 2تابعيت غيرقانوني است.
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نگار حسينخاني 
روزنامهنگار

مونا خليل زاده
روزنامهنگار

 كدام آثار سينماي ايران مهاجرت رابرگ آخر
 بهتر به نمايش كشيده اند؟

از قندهار به تهران
جمعه؛     حسن   يكتاپناه

»جمعه«ي حسن يكتاپناه، 
ازجمله فيلم هايي است كه 
در ســال ۱3۷8 به مسئله 
افغانســتاني  مهاجــران 
پرداخته و در جشنواره كن 
ســال 2000 برنــده جايزه 

دوربين طاليي شده است. شايد پس از اين فيلم بتوان از »باران« 
مجيد مجيــدي، »حيران« شــاليزه عارف پــور، »روبان قرمز« 
ابراهيم حاتمي كيا، »دلبران« ابوالفضل جليلي، »بايسيكل ران« ، 
»دستفروش« ، »سفر قندهار« محسن مخملباف و»زمزمه بودا«ي 
حسين قاســمي نام برد. اما در اين گزارش به چند فيلم موفق در 

سينماي ايران اشاره خواهيم كرد.

حوا، مريم، عايشه؛   صحرا    كريمی
كارگردان اين فيلم سينمايي 
معتقد است:»بايد ايراني ها 
اين فيلــم را ببينند زيرا اين 
اثر حاصل ميــدان دادن به 
يك مهاجر افغانســتاني در 
ايران است و نشان مي دهد 

اگر به آنها فرصت داده شود، مي توانند چه كارهايي در ايران انجام 
دهند. من و فيلم ام  نتيجه همان فرصت دادن ها هستيم«. فيلم 
دغدغه زنان به ويژه زنان افغانستاني است و زندگي 3زن افغانستاني 
از3طبقه اجتماعي متفاوت در كابل را به تصوير كشيده. فيلم در 

سينماهاي هنروتجربه اكران شد.

چند مترمكعب عشق ؛     جمشيد   محمودی
با موضوع مهاجرت حول دو 
جوان ايراني و افغانســتاني 
مي چرخــد كه عاشــق هم 
شــده اند، اما از آغاز تا پايان، 
اين فيلم وضعيت دشــوار 
مهاجــران افغانســتاني در 

ايران به نمايش درمي آيد. عبدالسالم كه يك مهاجر اهل افغانستان 
است، به همراه دخترش مرونا در يك كارگاه مشغول كار و زندگي 

است. صابر عاشق مروناســت. بعد از مدتي كه مرونا قصد رفتن از 
ايران را دارد صابر موضوع را با عبدالســالم در ميان مي گذارد و با 
مخالفت او مواجه مي شود. در پايان زماني كه صابر و مرونا در كانتينر 
كهنه هميشگي قرار گذاشتند تا چاره اي پيدا كنند ناگهان متوجه 
مي شوند كانتينر در حال پرس شدن است. اين فيلم در هفدهمين 
جشن سينماي ايران برنده تنديس و ديپلم افتخار بهترين فيلم، 
بهترين كارگرداني، بهترين فيلمنامه، بهترين بازيگر نقش اول مرد، 
بهترين تدوين، بهترين نقش مكمل مرد، بهترين طراحي صحنه 

و معرفي استعداد شد.

باران ؛ مجيد   مجيدی 
كارگران روستايي و افغانستاني 
مشغول به كار ساختماني در 
يك بــرج هســتند. لطيف، 
كارگر روســتايي كه مسئول 
خدمات و تغذيه كارگران نيز 
هست، باخبر مي شود كه بعد 

از مجروح شدن يك كارگر افغانستاني، پسر او- رحمت- جايش 
مشغول كار اســت. به دليل جثه ضعيف رحمت وظيفه خدمات 
دادن به كارگران را به او مي ســپارند و لطيف كار راحت خود را 
از دســت مي دهد. اين كار لطيف را عصبانــي مي كند و در پي 
آزار رحمت برمي آيد. يك روز متوجه مي شود رحمت در واقع 
دختري است به نام باران كه از سر ناچاري در ميان مردان به جاي 
پدر كار مي كند. در اين بين بــه او دل مي بندد و وقتي وضعيت 
زندگي آنها را مي بيند، همه پس انداز خود را به خانواده او مي دهد، 
ولي بعد متوجه مي شود كه باران و خانواده اش قصد دارند براي 

هميشه ايران را ترك كنند.

رفتن؛   نويد   محمودی
»رفتــن« قصه فرشــته و 
نبي، داستان عشقي پُر پيچ 
و تاب و دامنه در رســيدن و 
نرسيدن هاســت. قصه درد 
اســت؛ درد خانه به دوشي و 
مهاجرت. فيلم از رنج مداوم 

مهاجراني ســخن مي گويد كه به دليل نبود امنيــت و آرامش و 
كمترين بهانه ماندن در خانه پدري شــان، بــه آوارگي و گريز از 

سرزمين مادري شان تن مي سپارند و با نوعي خطر كردن و دل به 
دريا زدن، قدم در راه دشوار رفتن مي گذارند. رفتن تا حدود زيادي 
شبه مستند به نظر مي رسد، اما در عين حال از همه قواعد آشناي 
يك اثر داستان پرداز نيز بهره برده است. بخش هايي كه به حضور 
نبي و فرشته در محل اعزام مسافران قاچاق افغانستاني به تركيه و 
آن سوي مرز ايران مربوط مي شود، بيش از ساير بخش هاي فيلم 

مستندگونه به نظر مي رسد.

شنل؛    حسين كندری
اين فيلم داستان زني به نام 
صحراســت كــه در ابتداي 
قصه همسر خود را از دست 
مي دهد و براي رسيدگي به 
اموري به محل كار همسرش 
مــي رود و در آنجــا متوجه 

مي شود كه همسرش با شناسنامه شخص ديگري به نام طاهر كه 
نام فاميلي اش با همسر صحرا يكي بوده و برايش كار مي كرده، او 
را به عقد خود درآورده است و حاال چون هنوز صاحب شناسنامه 
زنده است، صحرا مي خواهد كه نام او را از شناسنامه خود پاك كند. 
دوســتانه اين موضوع را با طاهر مطرح مي كند، اما طاهر به فكر 
اخاذي از صحراست. صحرا افغانستاني است و برگه هاي شناسايي 

و هويتي الزم را ندارد.

شهزاده   يا  پرينس ؛ محمود   بهرازنيا 
فيلم داســتان زندگي يك 
پناهجوي افغانســتاني را از 
ايران تــا آلمان بــه تصوير 
كشيده است. اينكه اگر يك 
مهاجر افغانستاني يا ايراني 
به اروپا برسد، پذيرفته شود 

و شــرايط برايش مهيا شــود، چه اتفاقي مي افتد. فيلم شهزاده 
زندگي جليل نظري، جوان مهاجر افغانستاني در ايران را به نمايش 
مي گذارد كه از يك كارگر معمولي به سينماي اين كشور راه مي يابد 
و رفته رفته به فســتيوال هاي بين المللي مي رسد تا اينكه بعد از 
شركت در فستيوال فيلم هامبورگ، در آلمان پناهنده مي شود و 
با تحمل دشواري هاي فراوان براي خودش زندگي را مي سازد كه 

آرزويش را داشته.

تابعيت افتخاري غيرقانوني است

شهروندان

خارجیایران

این شماره

سينماي مستند

اكسدوس
 بهمن كيارستمي 

او در مســتندش به موج بازگشــت 
افغانستاني هاي مهاجر به كشورشان 
نگاه كرده و در روزي كاري، سري به 
مركز بازگشت امام رضا)ع(، در تهران 
زده است؛ مركزي كه براي بازگشت 
داوطلبانه افغانستاني هايي است كه 
بدون مدرك اقامتي در ايران زندگي 
مي كنند. كيارستمي پيش از اين هم 
دو كتاب »فتو رياحي« و »گلشهر« 
را در همين زمينه منتشر كرده كه با 
استقبال اهالي افغانستان در ايران و 

افغانستان روبه رو شده است.

خاتمه
 مهدي و هادي زارعي

داســتان خانواده اي پشتون ساكن 
ايران است كه دخترشان خاتمه، براي 
فرار از ازدواجي اجباري به بهزيستي 
شيراز پناه برده است. مردان خانواده 
و پيشاپيش همه گالب آمده اند كه 
خاتمه را به خانه ببرند. چون آنطور 
كه گالب مي گويد »افغانســتاني ها 
نمي گذارند دخترشان تصميم بگيرد، 
دختر افغانستاني  حق ندارد موبايل 
داشته باشــد، درس بخواند، از خانه 

بيرون برود«.

بی سرزمين تر از باد
 غالمرضا جعفري

جعفــري كه ســاكن ايران اســت 
مي گويد: »سنگ بناي فيلم ساختن 
درباره مهاجــران افغانســتاني در 
ايران كج گذاشته شده و فيلم هايي 
كه ســاخته مي شود شــبيه اهالي 
افغانستان و منش آنها نيست«. اين 
فيلم داســتان خانواده اي است كه 
هنگام خروج غيرقانوني از مرز، پسر 
هشت ســاله  خود را گم كرده، پس 
از مدتي فرزند خود را در سوئد پيدا 

مي كنند.

كتپطاسبنامامز
نويسالوتيپاكسم
شمكربتارسرياز
اريمسسكافيلم

خسانهشرالالم
امنهرفانمساتپ
ناديراجشيرقر
دنميهفماناات
اساساشدرگمسق
نكيلباوبهاركا
نايمويرتههال

سجنناهديمدمد
تاساسحاشمسارن
بلوكسيسنارفناس
رهوجنوديرفسنج

جد         ول 8096

80
95

ه  
ار

ــ
مـ

 ش
ول

ـد       
جـ

ل 
ــ

ــ
حـ

افقي:
 ۱- براي اينكــه- زادگاه- 

بزرگواري
2- هميشــه- پرتــو- يار 

ديرينه آموزش
3- قهوه خانــه مــدرن- 
بازپرس قديــم- كاميون 

ارتشي
4- به طور مداوم- تيمارگر 

اسب- نام امام زمان)عج(
5- آقاي آلماني- مسئوليت 
كاري را پذيرفتن- احسان- 

باران اندك
6- بازي مفــرح روي ميز 

لبه دار- سرطان خون
۷- گروي- كله پز- الگو

مجلــس  مجــرد-   -8
نمايندگان مردم- خروس 

مازندراني
9- رمــان مشــهور رضــا 
اميرخاني- كشاورز- روشن 

و تابناك
۱0- درنظر گرفتن اهميت 

موضوعي- رگ خواب
۱۱- مجــازات شــرعي- 
آبگير- خوابيده- نت ششم

۱2- چهــارم- دوميــن 
خليفه اموي- گرامي

۱3- نوعــي خط كــش- 
جنگ در راه خدا- دفعه، بار

۱4- ســتايش كــردن- 

چند وكيل- رشــته اي در 
موسيقي

۱5- ناســازگاري- جثه، 
اندام- ارتعاش
  

عمودي:
۱- حــرف زدن آهســته- 
ترس و وحشــت- مراقبت 

كردن
2- دســت عرب- كنايه از 
كمرو و محجوب بودن است

3- نوعي موشك ضد تانك- 
سرچشمه- آشوب، غوغا

4- اذان را بــه بالل تعليم 
داد- پيرو- ساز كوبه اي

5- شــوكت- از لبنيات- 
كاشف واكسن آبله

6- بـــــه دور زميـــــن 
مي چرخد- صاحب- محل 

روضه خواني
۷- غــوزه پنبه- بامحبت- 

زادگاه اميركبير
دام  بــه  خــوراك   -8
انداختن جانــوران- راهرو 

سرپوشيده- زاپاس
9- پنهان كردن- شهري در 

ازبكستان- اثر چربي
۱0- مـــــــوتورسيكلت 
پرقـــدرت ورزشـــــي- 
عطاكردن- ســنگين ترين 

حيوان

۱۱- حشره كوچك انگلي- 
بالش روي كاناپه- هيزم

۱2- تكرار حرفي- مقدور و 
ممكن- ازهم پاشيدگي

۱3- در كبد توليد مي شود- 
رأي بي تأثير- بي باكي

۱4- كاشــف ميكروب مولد 
ديفتري- طمع

۱5- دلشــوره- برف آذري- 
از شــبكه هاي تلويزيونــي 

كشورمان

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3805
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

145986327
963527184
872314659
358149762
714632598
629875413
486253971
531798246
297461835

متوسط

6 8 4       
1   4  7    
  7 9 6     
    3 6 5   
 4      2  
  3 8 7     
    1 9 2   
   5  2   6
      7 9 8762934158

183675429
549281367
326517894
475398612
918462735
697853241
251746983
834129576

ساده

متوسط

684351972
195427863
327968451
971236584
846195327
253874619
468719235
739582146
512643798

سخت

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

ساده

7 6     1   
 8 3  7  4  9
   2 8 1    
3 2 6   7   4
 7  3  8  1  
9   4   7 3 5
 9  8 5 3    
2  1  4  9 8  
  4 1    7 6
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كوتاه از حادثه

  شهادت مأمور پليس 
 هنگام دستگيري متهم

متهم تحت تعقيب زماني كه ديد مأموران پليس قصد دستگيري اش 
را دارند با سالح شكاري به سوي آنها شليك كرد و يكي از مأموران را 

به شهادت رساند.
به گزارش همشهري، اين حادثه در شــهركرد اتفاق افتاد. ماجرا از 
اين قرار بود كه مأموران كالنتري چالشــتر براي دستگيري متهمان 
تحت تعقيب به مخفيگاه آنها رفته بودند اما پيش از هر اقدامي يكي از 
متهمان با ديدن مأموران شروع به تيراندازي به سوي آنها كرد. او كه 
مسلح به سالح شكاري بود چند مرتبه تيراندازي كرد كه در اين ميان 
يكي از مأموران به نام استوار امين  محمد يوسفي وردنجاني بر اثر اصابت 
ساچمه به شكم و پا به شدت مجروح شد. با وجود اينكه اين مأمور به 
بيمارستان انتقال يافت اما تالش پزشكان براي نجات او راه به جايي 
نبرد و وي به شهادت رسيد. به دنبال اين حادثه تالش هاي مأموران 
براي دستگيري ضارب آغاز شــد تا اينكه چند ساعت بعد وي به دام 
افتاد. سردار منوچهر امان اللهي، فرمانده انتظامي استان چهارمحال 
و بختياري در اين باره گفت: از همان دقايق اوليه پس از تيراندازي به 
سوي همكارانم تالش ها براي دستگيري ضاربان آغاز شد تا اينكه 2نفر 
از آنها به دام افتادند و سالح شكاري كه با آن شليك كرده بودند نيز 

كشف شد. به گفته وي، تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

خدا كند متهم دروغ گفته باشد

درباره پرونده دخترتــان چه خبر 
تازه اي داريد؟

بهلول، مردي كه به اتهام قتل دخترم دستگير شده 
هنوز در بازداشت است. او در آخرين اعترافاتش گفت 
كه مهرماه سال گذشته ساعت 12شب جسد دخترم 
را به مرز خداآفرين برده و كنار رود ارس دفن كرده 
است. او گفت بعد از دفن جســد يك شب هم آنجا 
چادر زده و كنار جسد خوابيده است تا مطمئن شود 

كه كسي سراغ جسد نرود.
درباره روند رســيدگي بــه پرونده 

صحبت كنيد.
تا زماني كه پرونده به پليس آگاهي مركزي نرفته بود 
رسيدگي خوبي به ماجراي گم شدن دخترم نمي شد. 
قبال يك بار متهم را احضار كرده بودند و او قبول كرده 
بود دخترم را سوار ماشينش كرده اما گفته بود، او را 
در چهارراه نظام آباد پياده كرده و رفته است. يك بار 
حتي گفته بود كه دخترم را به خانه اش برده، اما او 
شــبانه از خانه بيرون رفته است و با همين حرف ها 
آزاد شده بود. حاال اما گفته است دخترم چند روزي 
در خانه اش بوده و حالش بد و خودش فوت شــده 
است. او گفته دخترم 2مرتبه قصد داشته از طريق 
تلفن همراه او پيامك بدهد كه مانعش شده. خودش 
اعتراف كرده كه شب ها در خانه اش را قفل مي كرده 
و كليد را در لباسش مخفي مي كرده تا شيما نتواند 

از خانه خارج شود.
شــما عالوه بر تحقيقــات پليس، 
خودتان هم مدت ها به دنبال يافتن شيما بوديد. 
در بررسي هاي شخصي تان چه اطالعات تازه اي 

به دست آورديد؟
همســايه هاي متهــم مي گوينــد در خانــه او 
رفت وآمدهاي زيادي مي شــده و بارها ديده اند كه 
دختران جوان را به خانه اش برده است. اما هيچ كس 
اطالعات زيــادي در اين باره نــدارد. حتي يك نفر 
مي گويد شيما را ديده و به متهم گفته از اين دختر 
بگذر؛ يعني او دختران زيادي را به خانه اش مي برده 
كه اين همسايه از متهم خواسته كه به دختر من رحم 

كند و او را نبرد.
مهم ترين داليل بازداشت متهم فيلمي 
بود كه از شما در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد 
كه در آن درخواســت كمك كرده بوديد. آيا از 
طريق شبكه هاي اجتماعي توانستيد به اطالعات 

بيشتري دست پيدا كنيد؟
در اين مدت مردم تماس هاي زيادي با من گرفتند 

مفقود شدن شيما صباگردي مقدم، دختر 15ساله  يكي از تلخ ترين حوادثي بود كه در هفته هاي 
گذشته خبر آن منتشر شد. پيگيري

پدر او بعد از ماه ها جست وجوي بي نتيجه در فيلمي تأسف بار از مردم و مسئوالن براي پيدا 
كردن تنها دخترش درخواست كمك كرد و همين فيلم كافي بود تا تنها مظنون پرونده كه مردي 62ساله 
است بازداشت شود. او در اعترافاتش مدعي شد كه دختر نوجوان را به خانه اش برده اما شيما در آنجا فوت و 
او مجبور شده جسد را به زادگاهش در كنار رود ارس ببرد و در آنجا دفن كند. ادعايي كه پدر شيما آن را باور 
نمي كند و مي گويد خدا كند دروغ باشد. پدر شيما در گفت وگو با همشهري براي نخستين بار ناگفته هايي از 

پرونده مرموز دخترش را بازگو كرد.

و تالش كردند كمك كنند. چند روز قبل پيامي به 
من رسيد كه مردي كه ساكن خارج از كشور است 
گفت 20سال قبل، زماني كه متهم شاگرد مغازه يكي 
از نزديكانش بوده، خواهرش گم شده و هيچ ردي از او 
به دست نيامده است. او گفت با ديدن عكس متهم به 
اين نتيجه رسيده كه شايد گم شدن مرموز خواهرش 

كار متهم باشد.
با اينكه متهم به دفن كردن جســد 
شيما اعتراف كرده، اما تاكنون جسدي كشف 
نشده است. فكر مي كنيد چه بر سر شيما آمده 

است؟
مدتي قبل با دستور قضايي محلي كه متهم مدعي 
است آنجا جسد دخترم را دفن كرده جست وجو شد. 
حتي با استفاده از بيل مكانيكي آن منطقه را زير و رو 
كردند، اما چيزي پيدا نشد و گفتند ممكن است آب 
باال آمده جسد را با خود برده است. حاال ظاهرا قرار 
است دوربين هاي جاده و مناطق نزديك به محل دفن 
جسد كنترل تا معلوم شود كه اصال او به آنجا رفته 
است؟ شايد فرد ديگري همراهش بوده. شايد دخترم 
زنده كنارش نشسته بوده؟ اصال شايد او را به مرز برده 

و قاچاق كرده است.
آيا دخترتان قبال هــم خانه را ترك 

كرده بود؟
دو مرتبه اين اتفاق افتاده بــود. دخترم در نزديكي 
خانه مان از يك پسر بدل فروش يك گردنبند خريده 
بود و فروشــنده به بهانه اينكه جعبه گردنبند را به 
شــيما بدهد شــماره موبايل او را گرفته بود. چند 
روز بعد او دخترم را از خانه بيرون كشــيده و چند 
ســاعتي با هم بودند اما بعد دخترم كه مي ترسيده 
به خانه برگردد شــب به خانه يكي از همكالســي 
هايش رفته بود. طوري كه من بعد فهميدم پدر اين 
همكالسي شيما مدتي قبل اعدام شده بود و مادرش 
هم فروشــنده مواد مخدر بود. دومين مرتبه باز هم 
همان فروشنده بدليجات دخترم را وادار كرده بود از 
خانه خارج شود. اينكه او چطور اين كار را كرده هنوز 
نمي دانم. ممكن است از دخترم عكس يا فيلم گرفته و 
او را تهديد كرده باشد. او را به پارك سرخه حصار برده 
بود و نيمه شب توانستيم دخترم را در آنجا پيدا كنيم. 
اما آخرين بار، سال گذشته دخترم خانه را ترك كرد 
و ديگر او را نديديم تا اينكه مرد مظنون دستگير شد 
و اعتراف كرد كه دخترم در خانه او جان باخته است.

رابطه شما و شــيما چطور بود و فكر 
مي كنيد چرا دخترتان دچار چنين سرنوشتي شد؟ 

من و همسرم كوچكترين تلنگري به او نزده بوديم 
و رابطه خوبي داشــتيم. 4مرتبه او را به ســفرهاي 
خارجي و 2مرتبه به مكه برده بوديم. تك فرزندمان 
بود و حتي مادرش تكه تكه جهيزيه او را تهيه كرده 
بود. عالقه زيادي به او داشــتيم. مي خواستم وقت 
ازدواجش برايش خانه و ماشــين بخرم. به او گفته 
بودم كمي صبر كن تو خوشــبخت مي شوي. او هم 
دختر خوبي بود. برايش معلم خصوصي زبان گرفته 
بوديم اما متأسفانه معلمش كه خانم جواني بود بر اثر 
بيماري سرطان فوت شد و يك روز از من خواست او 

را سر مزار معلمش ببرم.
فكر مي كنيد اين پرونده در نهايت به 

چه نتيجه اي برسد؟
ماموران پليس آگاهي در حــال تحقيق در اين باره 
هستند. ممكن اســت كه متهم همدستاني داشته 
باشد. هرچند او گفته كه دخترم را دفن كرده است اما 
اميدوارم اين بار هم مثل دفعه هاي قبل دروغ بگويد و 
دخترم را قاچاق كرده باشند و او زنده باشد. خداكند 

او دروغ گفته باشد.

 اشتباه سردسته 
باند سرقت آنها را لو داد

دام جاعل سند براي 
قاتل محكوم به قصاص

پرونده دخترش مي گويدهمشهري از آخرين وضعيت پدر شيما در گفت وگو با 

زن جوان خــود را خريدار شــمش هاي 400ميليون 
تومانی مس جا زد تا همدســتانش بتوانند در هنگام 
انجام معامله وارد ماجرا شوند و نقشه سرقت را عملي 
كنند. اعضاي اين باند در حالي دستگير شدند كه در 
حال برنامه ريزي براي چند ســرقت مســلحانه ديگر 

بودند.
به گزارش همشــهري، مدتي قبل مأمــوران پليس 
آگاهي استان البرز در جريان سرقت مسلحانه 2شمش 
گران قيمت مس به ارزش 400ميليــون تومان قرار 

گرفتند.
شاكي در تشــريح ماجرا گفت: من در خريد و فروش 

شمش هاي مس با آلياژ صنعتي خاص كه ارزش زيادي 
دارند فعاليت دارم. مدتي قبل از طريق يكي از آشنايان 
با زني آشنا شدم كه قصد خريد شمش مس را داشت. 
چندبار با اين زن تلفني صحبت كرديم و قرار شد كه 
او دو عدد شــمش به ارزش 400ميليون تومان از من 
خريداري كنــد. پيش از آن اما گفــت كه مي خواهد 
همراه يك كارشناس، شمش ها را ببيند تا از مرغوب 

بودن آلياژ آن مطمئن شود.
شاكي ادامه داد: من هم قبول كردم و براي نشان دادن 
شمش ها با او قرار گذاشتم. زن جوان به من گفت كه 
چون محل كارش در خارج از شــهر است، در همان 

حوالي قرار بگذاريــم و روز قرار ايــن زن با مردي كه 
مي گفت كارشناس است به آنجا آمد و من هم شمش ها 
را نزد آنها بردم. مرد جوان ســرگرم بررسي شمش ها 
شد اما در همين هنگام 3مرد كه همگي نقاب و چاقو و 
قمه داشتند به ما حمله كردند. آنها با تهديد شمش ها 
را از من گرفتند و ســپس همراه زن جوان و مردي كه 

مي گفت كارشناس است فرار كردند.
با شــكايت اين مرد، تحقيقات پليس براي شناسايي 
و دســتگيري دزدان شروع شــد. آنچه مشخص بود 
اينكه زن جوان عضو باند سرقت بوده و همه اين ماجرا 
نقشه اي براي كشاندن شاكي به خارج از شهر و سرقت 

شمش هاي باارزش او بوده است.
كارآگاهان با بررسي سرنخ هايي كه از اين زن به جا مانده 
بود موفق شدند هويت واقعي وي را شناسايي كنند. آنها 
با زيرنظر گرفتن اين زن دريافتند كه او سردسته باند 

مردي كه 20سال قبل زني را به قتل رسانده و به قصاص محكوم شده 
بود، چند روز قبل توانست با ســپردن وثيقه از زندان آزاد شود غافل 
از اينكه وثيقه اش جعلي اســت و خانواده اش در دام يك كالهبردار 

گرفتار شده اند.
به گزارش همشهري، 20سال قبل يعني سال79 جنايتي در يكي از 
شهرستان هاي اطراف تهران رخ داد. قرباني اين جنايت زني جوان بود 
كه وقتي شوهرش از سركار به خانه برگشــته بود، با شنيدن صداي 
گريه هاي دختر 18ماهه شان و مشاهده به هم ريختگي اثاثيه خانه اش 
نگران شــده و پس از جســت وجو در داخل خانه، با جســد بي جان 
همسرش در اتاق خواب روبه رو شده بود. زن جوان با ملحفه  اي كه در 
اتاق خواب بود، خفه شده بود و شوهرش با ديدن اين صحنه هولناك، 

پليس را خبر كرد.
با حضور تيم جنايي در محل حادثه معلوم شد كه چند ساعتي از قتل 
زن جوان مي گذرد. مأموران پليس تحقيقات براي شناســايي عامل 
جنايت را آغاز كردند و در پرس وجو از همسايه ها به مرد جواني رسيدند 
كه ساكن همان محل بود. اين مرد دستگير شد و در بازجويي ها به قتل 
زن جوان اقرار كرد و گفت: من در همسايگي مقتول زندگي مي كردم و 
روز حادثه به صورت اتفاقي زن جوان را در خيابان ديدم. به او عالقه مند 
شدم و وسوسه هاي شيطاني به سراغم آمد. به همين دليل اين زن را 

تعقيب كردم و متوجه شدم كه در همسايگي ما زندگي مي كند.
مرد جنايتكار ادامه داد: خانه آنها را زيرنظر گرفتم و متوجه شدم كه 
اين زن همراه شوهر و كودك خردسالش زندگي مي كند. مقابل خانه 
آنها كمين كردم و فهميدم كه هر روز صبح شــوهرش براي رفتن به 
سركار خانه را ترك مي كند و روز حادثه وقتي شوهرش به سركار رفت، 
از روي ديوار پريدم و وارد خانه زن جوان شــدم. او به محض اينكه مرا 
ديد، شروع كرد به دادوفرياد. نتوانستم نقشه شوم خود را اجرا كنم و با 
مقاومت زن جوان روبه رو شدم. از ترس اينكه مبادا همسايه ها صداي 
فرياد هاي زن جوان را بشنوند، ناچار شدم او را خفه كنم و پس از آن 

پا به فرار گذاشتم.

حكم قصاص 
متهم پس از بازســازي صحنه جنايت و انجام تحقيقات تكميلي در 
دادگاه محاكمه و به قصاص محكوم شد. حكم صادر شده نيز به تأييد 
قضات ديوان عالي كشور رسيد و مدتي پس از قطعي شدن رأي، مرد 
جنايتكار پاي چوبه دار رفت. او اما موفق شد در واپسين لحظات اولياي 
دم را راضي كند كه به او مهلت بدهنــد. التماس هاي او نتيجه داد و 
اولياي دم آن روز حكم را اجرا نكردند و بــه قاتل مهلت دادند. به اين 
ترتيب عامل جنايت به زندان بازگشت و درحالي كه هنوز حكم قصاص 
اجرا نشده بود، پدر و مادر مقتول فوت شــدند. در اين شرايط دختر، 
برادران و خواهران مقتول به عنوان اولياي دم خواستار قصاص شدند، 
اما ديگر براي پيگيري حكم به اجراي احكام مراجعه نكردند و در همه 

اين مدت مرد جنايتكار بالتكليف در زندان بود.

آزادي با وثيقه جعلي 
20سال از زمان جنايت گذشــته و مرد محكوم به قصاص همچنان 
بالتكليف در زندان بود تا اينكه چندي قبــل به تكاپو افتاد كه بتواند 
وثيقه تهيــه كند و به صورت موقــت و تا زماني كه اوليــاي دم براي 
سرنوشت او تصميم بگيرند، از زندان آزاد شود. او خيلي زود وثيقه را 
تهيه كرد  و از زندان آزاد شد اما خبر نداشت  سندي كه به عنوان وثيقه 
تهيه كرده، جعلي است و دوباره بايد به زندان برگردد. تنها چند روز 
پس از آزادي اين مرد بود كه معلوم شد وثيقه وي جعلي است و او بار 
ديگر بازداشــت و به زندان بازگردانده شد. وي وقتي به شعبه اجراي 
احكام دادسراي جنايي تهران منتقل شد، درباره وثيقه جعلي گفت: 
خانواده ام در دام يك كالهبردار گرفتار شدند. ماجرا از اين قرار است 
كه وقتي دادگاه قبول كرد كه با وثيقه آزادم كند، خانواده ام به تكاپو 
افتادند تا ســند تهيه كنند و من بتوانم بعد از 20سال حبس، رنگ 
آزادي را ببينم. آنها در جريان رفت وآمد به دادسرا با فردي آشنا شدند 
كه حاضر شــده بود 50ميليون بگيرد و در ازاي اين پول برايم وثيقه 
بگذارد. خانواده به سختي اين مبلغ را تهيه كرده و به آن مرد دادند و او 
هم سندي در اختيارشان گذاشت. خانواده ام سند را به عنوان وثيقه به 
دادگاه بردند و من آزاد شدم اما هنوز طعم آزادي را نچشيده بودم كه 
دوباره دستگيرم كردند و گفتند سند جعلي است. حاال هم اميدوارم 
كه اولياي دم گذشت كنند تا تكليفم مشخص شود، چون ديگر خسته 
شده ام. اگر حاضر به بخشش هم نشــوند حاضرم قصاص شوم و اين 

بالتكليفي پايان يابد.

زن جوان؛ سردسته دزدان شمش هاي ميليوني

اثر انگشتي كه از سارق مسلح روي گلدان خانه مالباخته جا مانده بود 
باعث دستگيري او و همدستانش شد.پيگيري

به گزارش همشهري، يكي از روز هاي شهريور ماه امسال بود كه زنگ 
آپارتمان طبقه دوم ساختماني حوالي پيروزي به صدا در آمد. مادر و پسري ساكن 
خانه بودند كه پسر جوان آيفون را برداشت. فرد پشت آيفون خودش را همسايه طبقه 
پايين معرفي كرد و گفت به دليل اينكه كليد ورودي در ساختمان را فراموش كرده 
با خودش ببرد، خواست كه در را برايش باز كنند. پسر جوان نيز بي خبر از اينكه چه 

حادثه اي در انتظارش است در را باز كرد.

مردان نقابدار 
لحظاتي بعد صداي زنگ در ورودي آپارتمان مادر و پسر به صدا در آمد و پسر در را كه 
باز كرد با 3مرد نقابدار مواجه شد. يكي از آنها اسلحه به دست داشت كه آن را به سمت 
پسر جوان گرفت و او را تهديد به مرگ كرد. او و همدستانش سپس قدم در خانه مادر 
و پسر گذاشتند و با طناب دســت و پاي آنها را بستند تا نقشه سرقت را اجرا كنند. 
آنها پس از سرقت لوازم باارزش خانه، از محل گريختند و دقايقي بعد بود كه ماجرا 
به پليس گزارش شد. وقتي مأموران راهي محل حادثه شدند، مادر و پسر به شدت 
وحشت زده بودند. پسر جوان در توضيح آنچه رخ داده بود چنين گفت: دزدان مسلح با 
تهديد وارد خانه شدند و دست و پايمان را با طناب بستند و دهانمان را با چسب. پس از 
آن به جست و جو در خانه پرداختند كه چشمشان به گاوصندوق در كمد اتاق خواب 
افتاد. من و مادرم را تهديد به مرگ كردند و رمز گاوصندوق را گرفتند و همه پول ها، 
طالها و دالرهاي داخل گاوصندوق  را كه حدود 800ميليون تومان ارزش داشت 
سرقت كردند. پس از آن به سختي دست و پايمان را باز كرديم و به پليس زنگ زدم.

يك سرنخ
ماموران پس از شنيدن اظهارات شاكي، جست وجو براي يافتن سرنخي از سارقان 
را آغاز كردند. آنها كمي بعد موفق شدند اثر انگشتي روي يكي از گلدان هاي داخل 
خانه به دست آورند. تنها سرنخ همين اثر انگشت بود، چرا كه دزدان به صورت كامال 
حرفه اي عمل كرده و صورت خود را پوشانده بودند تا شناسايي نشوند. مأموران با 
سرنخي كه از دزدان به جا مانده بود و بررسي اين اثر انگشت دريافتند كه اثر انگشت 
متعلق به يك دزد سابقه دار به نام مجيد است. به همين دليل پاتوق هاي او را زيرنظر 
گرفتند و موفق شدند چند روز قبل او را در پرديس دستگير كنند. او در بازجويي ها 
به سرقت هاي سريالي با 2 همدســتش اقرار كرد و با اطالعاتي كه از آنها در اختيار 
پليس قرار داد، مأموران خيلي زود موفق شدند 2 متهم ديگر پرونده را بازداشت كنند. 
3متهم دستگير شده با دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراي ويژه سرقت در اختيار 

مأموران اداره يكم پليس آگاهي تهران قرار گرفتند و بازجويي از آنها ادامه دارد.

   آشنايي در زندان
مجيد سركرده باند سرقت مسلحانه است كه در زندان با همدستانش آشنا شده و باند 
سرقت تشكيل داده اند. او مي گويد در همه سرقت ها كامال حرفه اي عمل كرده اند اما در 
آخرين سرقت گلداني را كه روي كنسول بوده برداشته تا شايد زير آن كليد گاوصندوق 
را پيدا كند و همين باعث شده كه اثر انگشت وي در محل سرقت به جا بماند. گفت وگو 

با او را بخوانيد.

پرونده ات نشان مي دهد كه به تازگي از زندان آزاد شده اي. چه شد كه دوباره 
سراغ سرقت رفتي؟

براي جور كردن پول و هزينه مخارج زندگي. چون يك سابقه دار سخت است كه كار پيدا كند. من 
سرمايه اي نداشتم و 4سال قبل كه دستگير شدم حســابم توقيف شد. از روزي هم كه آزاد شدم با 
ديدن قيمت ها حسابي شوكه شدم. در اين 4ســالي كه زندان بودم همه  چيز گران شده و مخارج 
زندگي باال رفته. مي دانستم كه آزاد شــوم، نمي توانم از پس مخارج زندگي بر بيايم و براي همين 

روزهاي آخر زندان، نقشه سرقت هاي جديد را كشيدم.
به چه اتهامي در زندان بودي؟

سرقت از خانه هاي وياليي. 4سال قبل بازداشت شدم و چند وقت قبل دوران محكوميتم تمام شد 
و آزاد شدم.

نقشه  را به تنهايي كشيدي؟
نه. با2 هم سلولي ام كه آنها هم به اتهام ســرقت منزل زنداني شده بودند و دوران محكوميتشان را 

مي گذراندند اين نقشه ها را كشيديم.
نسبت به سرقت هاي قبلي كه انجام داده بودي چه تفاوتي داشت؟

اين بار بايد از اسلحه استفاده مي كرديم. يادم است كه در يك سرقت اسلحه نداشتيم. شاكي به سمت 
ما حمله ور شد و نزديك بود لو برويم و دستگير شويم. به همين دليل تصميم به تهيه اسلحه گرفتيم 

تا طعمه ها با ديدن آن وحشت كنند و هرچه مي گوييم تسليم شوند.
خانه ها را چطور شناسايي مي كرديد؟

در خيابان هاي شرق و شمال شــرق تهران پرسه مي زديم و ســاختمان هاي لوكس را شناسايي 
مي كرديم. پس از آن زنگ خانه ها را مي زديم؛ صورت هايمان را مي پوشانديم و با تهديد اسلحه وارد 
خانه ها مي شديم. پس از آن دست و پاي افراد خانه را مي بستيم و با تهديد دست به سرقت مي زديم. 

در تمام اين مدت هم صورت هايمان پوشانده بود تا شناسايي نشويم.
پس تقريبا اتفاقي وارد خانه ها مي شديد و برايتان مهم نبود كه چند نفر داخل 

هستند. درست است؟
چون اسلحه داشتيم، تعداد نفرات برايمان مهم نبود.

چند مورد سرقت انجام داديد؟
دقيق نمي دانم اما تعدادش به 10مورد نرسيد و دستگير شديم. راستش اشتباه خودم بود. اگر دست 

به آن گلدان نزده بودم، حاال آن بيرون بوديم.
يعني به سرقت هايتان ادامه مي داديد؟

بله. تا زماني كه وضع مالي مان خوب مي شد مي خواستيم سرقت كنيم اما موفق نشديم.

سرقت و اين نقشه را به تنهايي كشيده است. در ادامه 
مخفيگاه همدستان وي نيز شناســايي شد و در يك 
عمليات ضربتي كه نيمه هاي شب صورت گرفت، هر 

5عضو باند سرقت دستگير شدند.
سرهنگ محمد نادربيگي، رئيس پليس آگاهي استان 
البرز با بيان اين خبر گفت: در مخفيگاه اعضاي اين باند 
3قبضه سالح كمري و چندين قبضه چاقو و قمه كشف 
و مشخص شد كه اعضاي اين باند در حالي برنامه ريزي 
براي ارتكاب چند سرقت مسلحانه ديگر بوده اند كه در 

اجراي آنها ناكام ماندند.
به گفته وي، ارزش شــمش هاي سرقت شده از سوي 
آنها 400ميليون تومان است كه با دستگيري اين باند 
تحقيقات براي فاش شدن ديگر سرقت هاي احتمالي 

آنها ادامه دارد.
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پسازدرگذشتمارادونا،اهاليدنيايهنرازجملهبازيگران،
كارگردانانوخوانندگاندرشــبكههاياجتماعيدربارهاين

اعجوبهمتنهاييرامنتشركردند.

آلخاندروسانز:آلخاندرو ســانز، خواننده اسپانيايي 
در اكانت توييتر خود نوشت: »دست خدا« كارش را در 
اين دنيا به پايان رساند. او اسطوره زندگي و زمين بود. 

روحش قرين آرامش.
آصفكاپاديا:سازنده مســتند »ديگو مارادونا« در 
سال2019 نيز با انتشــار تصويري از مارادونا، نوشت: 
باور اينكه ديگو مارادونا از بين ما رفته باشد، برايم بسيار 
سخت است. مارادونا هميشه به نظر اسطوره اي فناناپذير مي آمد. من با 
وي 10ساعت سپري و پاي چپش را لمس كردم. ما بيشترين تالشمان 
را كرديم كه اين اسطوره دنياي فوتبال و اين مرد مبارز را به دنيا بيشتر 

بشناسانيم. او بهترين اسطوره بود.
راباشــنايدر:راب اشــنايدر، بازيگــر، كمدين، 
فيلمنامه نويس و كارگــردان آمريكايي نيز با اشــاره 
به بازي خاطره انگيــز آرژانتين در برابــر انگليس در 
جام جهاني1986 كه مارادونا در جريان اين بازي آن گل استثنايي را پس 
از دريبل مدافعان تيم ملي فوتبال انگليس و پس از ســانتري استثنايي 
با ضربه دست به ثمر رساند، نوشــت: 5مدافع انگليسي نتوانستند با اين 
جادوگر »چاالك پا« برابري كرده و وي را در جريان بازي متوقف كنند. اين 

بازي و گل هاي آن هميشه در خاطر مردم خواهد ماند.

  در دوســيه همــه آكتورهايــي كــه رل 
ژورناليست را عهده گرفته اند، شادروان پرويز گزارش

پورحسيني در ايفاي نقش متين السلطنه در 
مجموعــه هزاردســتان، اگر يكه نباشــد، يگانه اســت. 
عبدالحميد ثقفي ملقب به متين السلطنه، از قلم به دستان 
عهد مشروطه اســت. از او روزنامه طلوع و عصرجديد در 
حافظه مطبعه مطبوعات فارسي، محفوظ است. او كه طبعي 
متجدد و روالي منورالفكر داشت، در مجلس دوم شوراي 
ملي وكيل مردم مشــهد و پايه پارلمان شد. او كه در روال 
پليتيكي، از اعتداليون بود، نايب رئيس مجلس شد. به عنوان 
وزير ماليه به وزارتخانه رفت، اما با خوشنامي از آن وزارتخانه 
بيرون نيامد و اتهام فساد چنان به او چسبيد كه انفصال از 
خدمات دولتي با تخفيف، زيبنده جلســه تحليفش شد. 
كميته مجازات كه خوشه چين تاكستان خيانت شده بود او 
را در دفتــر كارش در حوالي توپخانه به ضــرب تير رولور 
معدوم و خونش را به روي آخرين شماره عصرجديد پاشاند.

 پورحســيني فقيد در يك فصل كوتاه كه 
به روايت رژيســتور، مطابقتــي با تاريخ 
كميته مجازات ندارد، ظاهر مي شــود. 
مجلــس  خطيــب  متين الســلطنه 
ختــم، قرباني ديگر كميته اســت. نقال 

هزاردســتان، مجلس ختم رئيــس اداره 
تامينات را برپا مي كند. او كه در پي كشف راز قتل رئيس 
اداره غله، خونش بر سنگفرش بازار جاري شده، محل ثقل 
داستان مبارزان و خائنان است. پورحسيني كه او را مطابق 
متجدين واپسين ســنه قرن پيش آراســته اند و هيبتي 
متناسب برايش پيراسته اند، با دقت و ظرافت كم نظيري 
كه تنها از يك آكتور كاركشته برمي آيد در چند تكان دادن 
كوچك دست و چشم و عينك گذاشتن و كاغذ برداشتن و 
بر سكو ايستادن و ليوان آب سركشيدن، يك متجدد قلم 
به دســت را در جامعه ايران پس از مشروطه، در كمترين 
فرصت مجسم مي كند.  فرصت پورحسيني براي تجسم 
يك متجدد فاسد كه صد ها جلد نوشته و صد ها صفحه چاپ 
شده در پس و پيش دارد، به اندازه يك جرعه آب نوشيدن 
است، آنطور اندك كه رضا خوشنويس كه به جاي جوهر از 

قلم، گلوله از تفنگ مي فشاند، امانش نمي دهد و سينه اش 
را از مجلس زنانه مي دراند و او را راهي همان جايي مي كند 
كه صاحب مجلس از پيش رفته اســت. صداي خســرو 
خسروشاهي به جاي پورحسيني همه  چيز را با رعايت علي 
كسمايي به اندازه كرده تا يكي از معدود چهره هاي باقيمانده 
در تاريخ سينما و تلويزيون ايران از شغل روزنامه نگاري از 
يك ژوناليست متجدد نه چندان خوشنام تا اين حد به قواره 

و به اندازه باشد.
اين روزها كه دست اجل به پشت گرمي كوويد-19، خرمن 
فرهنگ را چون تاتار تار و مار مي كند و دمار از دودمان اهل 
هنر مي ستاند، دريغ و حسرت براي از دست رفتن چنين 
گوهري، تنها دستاويزي است كه براي مان مانده است كه 
روزنامه نويسي اين دوران به اندازه همه دوران مرثيه نوشت. 

باشد كه اين واپسين باشد.

در رثاي پرويز پورحسيني
عباس بهروان از مارادوناي دهه60 و عالقه جوانان مي گويد نقش كوچك، هنر فراوان

چند وقت پيش فيلمي از يك مهماني منتشر شد كه مارادونا پشت 
به دوربين يكي از نامتعارف ترين رفتارهاي خود را انجام مي داد. جز 
عده اي كه در ميان انبوه هواداران او انگشت شمار محسوب مي شوند 
كســي به ماجرا واكنش نشــان نداد. دوســتداران او مثل هميشه 

خطاپوشــي كردند و از كنار ماجرا گذشــتند. انگار نمي خواستند 
خبرهاي بد را درباره او ببينند و بشنوند و باور كنند. انگار مي خواستند 
قهرمانشان هميشه قهرمان باشد و خدشه اي به تصويري كه از او دارند، 
وارد نشود. رفتاري كه هواداران ديگو مارادونا در واكنش به خطاهاي 
كوچك و بزرگ او در همه اين سال ها انجام داده اند، بيشتر از جنس 
حسرت و همدردي و تأسف بوده است؛ از زماني كه براي نخستين بار 
اعالم شد او به دليل مصرف كوكائين محروم شده است تا زماني كه 
آزمايش دوپينگ او مثبت درآمد و آرژانتين سقوط كرد تا بعدها كه هر 
چند وقت يك بار خبري از درغلتيدن او به دام مواد مخدر و رابطه هاي 
غيراخالقي و رفتارهاي ناهنجار مي رسيد، واكنش دوستداران او دريغ 
و افسوس و اشك بوده است و بس. ما به چه كسي اجازه اين همه خطا 
داده ايم؟ كدام بازيكن فوتبال بوده اســت كه همه خط قرمزها را در 
زندگي رد كرده باشد و همچنان محبوب باشد؟ كدام قهرمان ورزشي 
بوده است كه سال ها اســير الكل و افيون و هوسراني بوده باشد و از 

چشم ها نيفتاده باشد؟ 
او رب النوع »قهرمان عصيانگر« در روزگار ما بوده است. قهرماني كه 
از هيچ كوششــي براي تخريب خود دريغ نكرد. اما هيچ گاه ذره اي 
از محبوبيت او كاسته نشد. همه او را دوســت مي داشتند و در اوج 
مي خواستند. پس زمين خوردن هاي او به چشم نمي آمد. هربار هم 
كه او برمي خاست، موجي از همدلي و شعف و اميد انبوه طرفداران او را 
در سراسر دنيا فرامي گرفت، چه زماني كه كوكائين را ترك كرد و براي 
جام جهاني199۴ به تيم ملي آرژانتين آمد، چه زماني كه حتي بعد 
از آن هم دوباره زمين فوتبال و خاستگاه خود بوكاجونيورز بازگشت، 

چه وقتي كه در مقام مربي به تيم ملي آرژانتين رسيد.
او زيبايي هاي فوتبال را به كمال رساند. لذتي به ما بخشيد كه تا ابد 

مي توانيم به تماشايش بنشينيم. اين جمله در طول چند روز گذشته 
آن قدر تكرار شده است كه بي نياز از تفسير باشد اما همه راز محبوبيت 
او اين نيست. او فوتبال را از ورزشي گروهي به ورزشي فردي تبديل 
كرد. ورزشي كه يك نفر مي تواند به اندازه يك تيم باشد و همه  چيز را 
در زمين تحت الشعاع خود قرار دهد. بازيكنان بزرگ ديگري پس از 
او آمده اند، مثل زيدان يا مسي يا رونالدو كه زيبايي هاي فوتبال را به 
نمايش گذاشته اند، بازيكناني كه گاه حتي فراتر از يك تيم بوده اند، 
اما هنرشان در چارچوب باشگاه هاي بزرگ و نظام اقتصادي و تجاري 
فوتبال تعريف شده اســت؛ بازيكناني بزرگ در باشگاه هايي بزرگ 
و امكاناتي كه بي دريغ به پايشان ريخته مي شــود اما مارادونا نماد 
رقابتي نابرابر در فوتبال بوده است، جدال خالقيت فردي در مقابل 
نظم و قدرت فوتبال در اندازه هاي جهاني. نماد قهرماني كه يك تنه 
مي تواند لشكري شكســت خورده را بلند و حس قهرماني را در آنها 
بيدار كند. مي تواند يك تيم درجه2 ايتاليايي )ناپولي( را نه فقط به 
قهرماني فوتبال ايتاليا كه به قهرماني اروپا برساند. در عرصه ملي نيز 
همينطور، او بود كه يك تنه تيم ملي آرژانتين را در سال1986 قهرمان 
جام جهاني كرد، اما ماجرا فقط به قهرماني جام جهاني مكزيك محدود 
نمي شود. اوج هنر او وقتي است كه ۴سال بعد جنازه تيم قهرمان را 
كه در ديدار افتتاحيه شكست خورده بود و به عنوان تيم سوم از گروه 
باال آمده بود، احيا كرد و به نايب قهرماني جام جهاني رساند. ۴سال 
بعد هم كه آمد باز توانست تيم را حول محور خود جمع كند. كار او 
چيزي از جنس پيروزي اراده بر قدرت بود، پيروزي بي نظمي بر نهايت 
نظم در انداز ه هاي جهاني بود. كار او به جز خالقيت هايي كه به جادو 
مي مانست، دميدن نوعي نفس احياگر مسيحايي بود، نفسي كه به 

ديگران قدرت مي بخشيد تا باور كنند كه مي توانند پيروز باشند.

»ودرآنروزمــردمطلــبمــرگ
خواهندكــردوآنرانخواهنديافتو
تمنايمرگخواهندداشتامامرگاز

ايشانخواهدگريخت.«/مكاشفهيوحنا
اين جمله  گويي جاري شدن چشمه پاكي است بر ديوار كاهگلي زندگي و آغاز نمادين 
فيلمي كه سراسر استعاره است و نماد. »چشــمه« را »آربي آوانسيان« براساس رمان 
»چشمه هغنار« اثر »آرمن« ساخت و »آرمان«، ســتاره سال هاي دور سينما در كنار 
گروهي از بهترين هاي روزگار در آن بازي كرد. چشمه اما حاال دوباره در تصوير خيال 
جاري است چون خبر مرگ دوباره از راه رســيده و مي دانيم كه جوان عاشق پيشه اي 
كه در چشمه گفت:»من باغ را از برگ هاي خشك پاك مي كنم« حاال ديگر در ميان ما 
نيست. پرويز پورحسيني ايفاگر نقش واروس، پسر واغيناك زرگر در رمان، يكي ديگر از 
عشاق هغنار بود. پسر زرگر در آن فيلم كه در سال1351 ساخته شد شايد مصداق گناه و 
بخشش و رهايي بود. او در چشمه خشك معشوق درگذشته را وداع كرد و هنگام مواجهه 

با فرزند دشنه به دست او سينه اش را چاك داد تا به وصال يار برسد.
همان صداي بخشنده پدري كه پسر را از كشتن منصرف كرد و گفت: »مگه نگفتم اين 
چاقو شرش رفته نيكي اش مونده، از اين چاقو ديگه آدم نمي ميره« به پسرزرگر امان داد 

كه: »مي خواد بره به شهر خدا. راهش رو نبند.« با همين رهايي بازيگر درجه يك و آرام 
سينماي ما سينه خيز رسيد به صحرا، بلند شد و دويد تا در خاطرات ريز و درشت سينما 
و تلويزيوني اش ناگهان برسد به 20 سال بعد، برسد به عمو قدرت و دست هاي رنگي اش 

را در چشمه سختكوشي و صداقت بشويد.
حاال سال1371 است و »روزي روزگاري« آنقدر محبوب شده كه هنوز از حرارتش حتي 
اندكي كاسته نشده است. عمو قدرت از  آن نقش هاي خوشرنگي بود كه پرويز پورحسيني 
با بازي درخشان خود توانست لعاب ماندگاري به آن بزند و يكي ديگر از ده ها قدرت نمايي 

خود جلوي دوربين را براي هميشه در خاطرات تصويري ما ثبت كند.
 حاال يك ربع قرن به ســال پخش روزي روزگاري اضافه كنيد تا برســيد به سالي كه

» قاتل اهلي« با همه حواشي اش به نمايش درآمد تا دوباره به خاطر بياوريد كه اندازه نقش 
مهم نيست و بازيگران درجه يك مي توانند مرغوبيت نقش را رقم بزنند. پورحسيني با 
كوله باري سنگين از تجربه و كارنامه اي شلوغ و آبرومند حاال حاج آقا نور را به حافظه 
تصويري ما هديه مي كند تا يادمان بيايد فاصله چشمه تا نور را بايد با خشت تمرين و 
تجربه و تالش هموار كرد. كاش بخشي از مكاشــفه يوحنا در اين روزهاي سياه فصل 
نارنجي تعبير مي شد، كاش مرگ از ما مي گريخت، كاش پرويز پورحسيني در چشمه 

كمال ناپديد نمي شد...

»آن موقع 2شبكه بيشتر نداشتيم و برنامه هاي 
ورزشي به خصوص فوتبال، طرفداران زيادي 
داشت. گزارشگران، مجريان و مفسران ورزشي 
هم مثل امروز زياد نبودند و منابع اطالعاتي ما 
به 2مجله ختم مي شد«؛ اينها را عباس بهروان 
مي گويد؛ ازجمله گزارشگران قديمي سيما كه 
صدايش براي فوتبال دوستان جام جهاني 86 و 
90 آشناست. بهروان ساكن اصفهان است. از او 
مي خواهيم از مارادونا بگويد؛ اسطوره فوتبالي 
كه خبر درگذشتش خيلي از دوستدارانش را 

ناراحت كرده است.
عباس بهروان بــه همشــهري مي گويد: آن 
زمان گزارشــگري در ســازمان هم به شكل 
سختگيرانه اي بود و براي اجرا بايد از فيلترهاي 
مختلف رد مي شديم. در ســال هاي 86 و 90 
گزارشگر بازي هاي المپيك بودم؛ آن زمان كه 
مارادونا گل سرسبد بازي ها بود و با حركاتش 
همه را شگفت زده مي كرد. در آن سال ها شاهد 
هنرنمايي اعجوبه اي بودم كه در يادها ماندگار 
شــد. امثال مارادونا، پلــه و... اعجوبه هاي آن 
دوران بودند. درباره مارادونــا هرقدر بگوييم 
كم اســت؛ فوتباليســتي بود كه يك تنه به 
تيم فوتبالي كــه در آن بازي مي كرد، صالبت 
مي بخشيد، بازي هاي درجه يك در آرژانتين 
انجام مي داد، به قلب دفاع حريف مي تاخت و 
آنقدر ويژگي هاي بزرگي داشت كه ورزشگاه 
ناپل به نام او نامگذاري شــده اســت. بارها از 
او تجليل شــده و مي توان گفت مارادونا يك 

استثنا بود.
بهروان اضافه مي كند: »ورزشــكاراني چون 
مارادونا شناســنامه فوتبال جهان هســتند، 
اما حقيقت اين اســت كه مارادونا اسطوره اي 
بود كه متأســفانه در اين سال هاي آخر بحث 
اعتياد و حواشــي كه برايش ايجاد شد، باعث 
خدشه دارشدنش شــد؛ فردي كه با آن شكوه 
در صدر اخبار دنيا قرار گرفت.« اين گزارشگر 
قديمي و پيشكسوت به بازي هاي سال 60 و 90 
اشاره مي كند و اينكه در بازي ها مارادونا يك 
چهره استثنايي بود كه مورد توجه جوانان آن 
دهه قرار گرفت. او توضيح مي دهد: »حركت ها 
و رفتارهاي مارادونا در اين سال ها زير ذره بين 
بوده و هست. او يك الگوي بزرگ براي جوانان 
بود كه هرگز فراموش نمي شود. به لحاظ بازي 

در فوتبال جزو تكنيكي ترين افراد بود.«
بهروان همچنين از تفاوت هاي گزارشــگري 
دهه هاي قبل با امروز مي گويد و اينكه متأسفانه 
مجري گري با گزارشگري و مفسر و كارشناس 
بودن فوتبالي درآميختــه؛ درصورتي كه هر 
كدام تخصــص جداگانه خــود را مي خواهد. 
بهروان اضافه مي كند: »آن روزها تأكيد مي شد 
كه در كالس هاي زبان و ادبيات شركت كنيم، 
اما اين تخصص ها به نظر امــروز وجود ندارد. 
بايد بگويم فقط صداي خوب ضامن موفقيت 
نيست.« البته او به اين نكته نيز اشاره مي كند 
كه  گزارشگري تنها مختص فوتبال نيست و در 
اين سال ها گزارشگران ورزش هاي ديگر چون 
هادي عامل در كشتي، خرسند در ژيمناستيك 
و جواد محتشــميان در واليبال ازجمله اين 

افراد هستند.

اغلب اسطوره هاي سينمايي كه كششي عام و جاذبه اي خاص 
دارند از دل سينماي هاليوود سر برآورده اند و مصرف كنندگان 
بي شماري در سرتاسر جهان، محصوالت اين كارخانه رؤياسازي 
را با شور و شــوق فراوان مصرف مي كنند. از تركيب فردگرايي، 
سختكوشــي، مهارت، رقابت و موفقيت با اخالقيات، صداقت و 
درستكاري معجوني ساخته مي شود كه اسطوره هاي سينمايي 
مختلف را براي دهه ها سيراب كرده و خارج از عالم سينما و در 
عرصه هاي ديگر نيز، تولد هر اسطوره مالزم با اين خصايص است.  
ديگو مارادونا يكي از همين نوادر زمان بود؛ مردي كه بزرگ ترين 
استعدادش نه در فوتبال، كه در قدرت خودويرانگري عجيبي بود 
كه او را از ساير ورزشكاراِن ممتاز متمايز مي ساخت. او همچون 
يك اسطوره به تنهايي با همه و حتي با خودش مي جنگيد، اما 
نمي دانست چه وقت بايد دست از مبارزه بكشد. او به ضدقهرماني 
مي مانست كه با سيستمي كه مي خواســت مهارت و فرديت و 
نبوغ او را به كاال تبديل كند و از آن پول درآورد، سر ناسازگاري 
داشت و در اين راه حتي حاضر به هزينه كردن از سالمتي و جان 
و اعتبار خود بود. عجيب نيست كه زندگي پرفراز و نشيب مارادونا 
تاكنون دستمايه فيلمي هاليوودي قرار نگرفته و اتفاقا كسي مثل 
امير كوستوريتساـ  كه فيلمسازي مستقل استـ  سراغ او رفت. 
مارادونا ضدقهرماني بود كه مي خواســت به هر قيمتيـ  حتي 
گل زدن با دستـ  سلطان باشد و در هاليوود كه عموما داستان 
اسطوره هاي اخالق گرا را تعريف مي كنند جايي براي او نيست؛ 
هرچند مســتندهاي خوبي از اين نابغه فوتبال جهان ساخته 

شده است.
مارادونا به روايت كوستوريتسا )امير كوستوريتسا، 2008(: اين 
مستند در نگاه اول چيزي فراتر از چيزهايي كه پيش تر هم درباره 
مارادونا مي دانستيم، ندارد، اما لحظاتي در آن هست كه شناخت 
بهتري از اين اسطوره فوتبال مدرن به ما مي دهد. درواقع، نفس 
حضور مارادونا در برابر دوربين كوستوريتســا و گفت وگوهاي 
اين دو مهم ترين دليل براي تماشاي اين مستند است. البه الي 
يكي از همين گفت وگوها، كوستوريتسا از مارادونا مي پرسد كه 
او دوست دارد جاي كدام هنرپيشــه باشد و مارادونا بي معطلي 
جواب مي دهد: »رابرت دنيرو در »گاو خشمگين«. او مي خواست 
همه  چيز را ناك داون كند و من مي خواســتم گل بزنم.« وجود 
تصاويري از فيدل كاسترو، هوگو چاوز و اوو مورالس در مستندي 
كه راجع به مارادوناست، به خوبي نشان مي دهد كه مارادونا چه 
خط فكري و مشيء سياسي اي داشته است؛ خصوصا با درنظر 
گرفتن آن عالقه اش به جيك الموتاي گاو خشــمگين و لحاظ 
كردن اين نكته كه مشت زنان در سينما معموال نماينگر مشي 

سياسي چپ بوده اند.
مارادوناپولي )آلِســيو ماريــا فدريچي، 2017(: اين مســتند 
يك ســاعت و 15دقيقه اي كه تماما در ناپل ايتاليا فيلمبرداري 
شده، ميراث مارادونا را در اين شهر مورد بررسي قرار مي دهد و به 
تأثيري كه مارادونا در قلب و ذهن هواداران باشگاه ناپولي از خود 
به جاي گذاشته، مي پردازد. به عبارت ديگر، دوربين اين مستند، 
لنز خود را از مارادونا روي مردم چرخانده و از زاويه چشم آنها اين 

اسطوره را روايت مي كند.
ديگو مارادونا )آصف كاپاديا، 2019(: آصف كاپاديا، فيلمســاز 
انگليسي، به پشتوانه 2مســتند موفقي كه درباره آيرتون سنا 
)قهرمان مســابقات اتومبيل راني( و امي واينهاوس )خواننده و 
ترانه سرا( ساخته بود، سراغ مارادونا رفت و 10ساعت با او وقت 
گذراند و با اعضاي خانواده و اطرافيانش صحبت كرد. فيلم تصاوير 
آرشيوي خوبي دارد و نشان مي دهد چطور زندگي مارادونا، مثل 
زنداني، او را در خودش گير مي انــدازد. كاپاديا درباره اين فيلم 
گفته بود: »بخشي از ريسك ساخت اين فيلم اين بود كه مارادونا 
كمي چهره مسخره اي شده بود. همانگونه كه مردم سابقا به امي 
مي خنديدند. اما هرچه بيشتر راجع به اين آدم ها مي فهميد، كمتر 
به آنها مي خنديد.  ديگو مارادونا فيلمي گنگستري است. در لواي 
آن، ايده مردي است كه از خيابان آمده و به قله صعود مي كند و 

دوباره به طريقي به خيابان برمي گردد.«
مارادونــا در مكزيكو )آنگــوس مك كويين، 2019(: مســتند 
7قسمتي از نتفليكس كه هر قسمت آن بين 26تا 39دقيقه است 
و به مارادونايي مي پردازد كه در خارج از زمين بيشــتر از داخل 
زمين خبرسازي مي كند. لپ كالم اين مستند عشق مارادونا به 
فوتبال به رغم همه ماجراهايي است كه از سر گذرانده و او را به 

صدر اخبار غيرورزشي كشانده است.

مارادونا؛چهرهمردفوتباليستدرقابمستند
مرديكهميخواستسلطانباشد

مستند

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

مارادونا؛شناسنامهفوتبالجهان

چندسطريدرسوگديگوآرماندومارادونا
پيروزياراده تماشاياسطوره

نور به قبرت بباره پسر زرگر، عمو قدرت

عكستستگريمپرويزپورحسينيبرايبازيدرنقشمتينالسلطنهدر
مجموعهتلويزيونيهزاردستان.باسپاسازآقايعزيزساعتيكهاين
عكسرابراينخستينچاپدراختيارروزنامههمشهريگذاشتند.

معرفیآثارهفتهفيلمايتاليا
 اسامی فيلم های  حاضر در هفته فيلم ايتاليا با عنوان »دريچه ای به  سوی سينمای ايتاليا« اعالم شد.

بدين ترتيب 5 فيلم »مادرم« به كارگردانی نانی مورتی، »الزاروی خوشحال« به كارگردانی آليچه 
رورواكر، »جاده نفت« به كارگردانی برناردو برتولوچی، »جايی كه سايه ها فرو می افتند« به كارگردانی 
والنتينا پديچينی و »مارتين ايدن« به كارگردانی پيترو مارچلو از 11 آذر   به صورت آنالين و رايگان 

اكران می شوند.

روايت ترور متين السلطنه در حدود يك جرعه آب خوردن بود 

مسعودمير
روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

عليرضامحمودي
دبير گروه ادب و هنر

گزارشگرانفوتبالهایمارادونادرتلويزيوندههشصتوهفتادعباسبهروان،
جهانگيركوثریوبهرامشفيعدردكوربرنامهپخشمسابقاتجامجهانی1994
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باراك اوبامــا، رئيس جمهور پيشــين 
آمريكا دوباره بعد از 4ســال به صحنه آمريكا

سياست بازگشــته اســت. او همه جا 
حضور دارد؛ از راديو و تلويزيون گرفته تا فضاي مجازي 
و كتابفروشــي ها. اوباما در 59ســالگي هنوز در اوج 
شكوفايي سياسي است. كتاب »ســرزمين موعود«، 
كتاب خاطرات او، به تازگي منتشــر شده و در روز اول 
890هزار نســخه فروش داشــته اســت. پيش بيني 
مي شــود كتاب 768صفحه اي اوبامــا پرفروش ترين 
كتاب خاطرات رئيس جمهور در تاريخ معاصر آمريكا 
باشد. اين روزها كه جو بايدن خود را آماده مي كند تا 
2 ماه ديگــر كارش را به عنــوان رئيس جمهور جديد 
آمريكا آغاز كند، گمانه زني ها در مورد تأثيري كه اوباما 
مي تواند بر سياست هاي او داشــته باشد، نقل محافل 
خبري شده اســت. اوباما به تازگي در مصاحبه اي در 
جواب اين سؤال كه نقش احتمالي او در دولت بايدن 
چيست، گفت: بايدن مي داند كه هميشه مي تواند روي 
كمك رئيس قبلي اش براي مشورت حساب كند، اما در 
مقايسه با گذشته روزهاي ســختي در پيش خواهد 

داشت.
به گزارش گاردين، ديويد گارو، نويسنده كتاب »طلوع 
ســتاره: تولد باراك اوبامــا« مي گويــد: »قطعا اوباما 
خوشحال مي شود اگر بايدن سؤال يا خواسته اي داشته 
باشــد، به او كمك كند. اما با توجه به 8ســال معاون 
رئيس جمهور بودن، بايدن ممكن اســت در اين مورد 

مالحظاتي داشته باشد.« 

اوباما هفته قبل نيز در مصاحبه اي با سي بي اس، گفت: 
»بايدن به مشاوره من نيازي ندارد، اما من هرطور كه 
بتوانم به او كمك مي كنم. هم اكنــون برنامه اي براي 
فعاليت در حوزه كارمندان كاخ سفيد يا موارد مشابه 
ندارم.« وقتــي از او درباره گرفتن پســتي در كابينه 
بايدن پرسيده شــد، با خنده پاســخ داد: »ديگر يك 
ســري كارها را انجام نمي دهم، چون قطعا ميشل من 

را ترك مي كند.«
بايدن هنگام آغاز كار خود در كاخ ســفيد با 3بحران 
كرونــا، ركــود اقتصــادي و درگيري هــاي نژادي 
روبه رو ســت. در اين شــرايط اوباما مي تواند مشاور 
ارزشــمندي باشــد. به گفتــه ديويد ليت، مشــاور 
رئيس جمهور پيشــين آمريكا، اوباما و بايدن هميشه 
پيوند كاري قوي داشــته اند و احتــرام زيادي براي 
يكديگر قائل بوده اند. او گفته است: »مطمئنم كه اوباما 
در هر زمينه اي از بايــدن و هر رئيس جمهور دمكرات 
ديگري حمايت مي كند. به ويژه اينكه برخي از كساني 
كه در دولت اوباما بودند، در كمپين بايدن نيز فعاليت 
داشــتند و به احتمال زياد در كابينه او نيز مشــغول 
مي شوند.« تاكنون، وزراي دفاع و خارجه كابينه بايدن 
و مشاور امنيت ملي او از كساني هستند كه پيش از اين 

در دولت اوباما حضور داشتند.
برخي تحليلگران معتقدند كه اوباما مي تواند از بايدن 
در مقابل فشار گروه هاي چپ درباره موضوعاتي مانند 
اصالح پليس و بحران آب وهوا حمايت كند. از ســوي 
ديگر، او مي تواند به ايجاد تعــادل در حزب دمكرات 

ميان گروه هاي پيشــروی حــزب و ميانه  روها مؤثر 
واقع شود.

با وجود اين، اينكه رياست جمهوري بايدن را دوره سوم 
رياســت جمهوري اوباما بدانيم، تصور اشتباهي است. 
اوباما با اينكه از پيروزي بايدن و كامال هريس به عنوان 
اميد دوباره آمريكا براي بازيافتن ثبات بعد از ســال ها 
آشــفتگي در دوره ترامپ ياد كرده، اما هيچ وقت او را 
به عنوان جانشين خود قبول نداشته است. واقعيت اين 
است كه رئيس جمهور پيشين آمريكا سال 2015 بايدن 
را از ورود به كارزار انتخاباتي منع كرد و امســال هم 
چندان تمايلي نداشت كه معاون پيشينش وارد صحنه 
رقابت انتخابات شود. اوباما در كتابش تأييد كرده كه 
بايدن مخالف قتل اسامه بن الدن توسط نيروي دريايي 
آمريكا در ســال2011 بود؛ موضوعي كه ترامپ بارها 
در رقابت هاي انتخاباتي از آن برعليه رقيبش استفاده 
كرد. گارو مي گويد: »آنها در حوزه سياســت خارجي 
اختالف نظر زيادي داشتند؛ ازجمله كشتن بن الدن. 
من فكر مي كنم كه بايدن كمك خواســتن از اوباما را 

براي خودش كسر  شأن بداند.«
به اعتقاد ليت، »اگر بــه صحبت هاي بايدن و مقامات 
كمپينش دقت كنيد، مشخص است كه براي او پست 
معاونت رياســت جمهوري، بخش مهمــي از زندگي 
سياسي اش بوده است اما بايد بپذيريم كه بايدن كمپين 
خودش را راه اندازي كرد و اين رياست جمهوري قرار 
است فقط رياست جمهوري او باشد.« تيم انتقال قدرت 
رئيس جمهور منتخب آمريكا اعالم كرده افرادي كه در 

دولت اوباما كار مي كردند، مي توانند فرم درخواســت 
شــغل پر كنند، اما اعضاي كمپين بايدن در اولويت 

خواهند بود.
نكته مهمي كه احتماال بايدن درنظر خواهد گرفت، اين 
اســت كه 73ميليون نفري كه به ترامپ رأي داده اند، 
چه ديدگاهي نســبت به اوباما دارند. ترامپ در طول 
اين ســال ها بارها با مطرح كردن تئوري توطئه، تولد 
اوباما در خاك آمريكا را زير سؤال برده است. در مقابل، 
بايدن گفته كه رئيس جمهور همه مردم آمريكا خواهد 
بود و وعده داده كه شــكاف بين آبي و قرمز را پر كند، 
بنابراين طبيعي است كه در انتخاب كابينه اين نكته 

را درنظر بگيرد.
الري جاكوبز، مديــر مركز مطالعات علوم سياســي 
دانشگاه مينه سوتا پيش بيني مي كند: »اوباما فقط در 
بين دمكرات ها خيلي محبوب اســت. بعيد نيست كه 
ما كســي مانند جورج بوش را در كنار بايدن ببينيم، 
زيرا بايدن دســت كم در ظاهر در روز معارفه و ديگر 
روزهاي مهم دوره رياست جمهوري اش به يك چهره 
جمهوريخواه براي نشان دادن تغيير رويكرد كاخ سفيد 

نسبت به زمان ترامپ نياز دارد.«
8ســال از حضور بايدن در عرصه سياســت زير سايه 
اوباما بوده اســت. حــاال او با به دســت آوردن قدرت 
رياست جمهوري و در شرايطي كه از روزي كه پاي خود 
را به كاخ سفيد بگذارد با بحران هاي مختلفي روبه رو 
خواهد بود، بايد ثابت كند كــه مي تواند خود را از زير 

سايه رئيس پيشينش بيرون بياورد يا نه.

كيوسك

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه تايمز ]انگليس[

انعطاف پذيري دمكراسي 

فضاي باز براي عادي سازي 
امارات و اسرائيل

بانك مركزي لبنان به دنبال توقف 
حمايت از كاالهاي استراتژيك 

ميليون ها انگليسی تحت قرنطينه

مجله اكونوميســت در گــزارش اصلي خود 
به اقدامات دونالد ترامــپ در طول انتخابات و 
ادعاهاي او در مورد تقلب در راي گيري پرداخته و 
آنها را مخرب دمكراسي آمريكا خوانده است. اين 
مجله در عين حال نوشته، اينكه ترامپ در نهايت 
مجبور شده دستور دهد روند انتقال قدرت به تيم 
بايدن آغاز شود، نشان مي دهد كه دمكراسي و 
نهادهاي مرتبط با آن انعطاف پذير هستند و در 
نهايت مي توانند از بحران ها به سالمت عبور كنند.

به نوشته روزنامه العربي الجديد روز پنجشنبه 
نخستين پرواز مســتقيم ميان فرودگاه هاي 
دوبي و بن گوريون برقرار شد. شركت هواپيمايي 
االتحاد  امارات نيز اعالم كــرده از  ماه مارس 
سال2021 خطوط هوايي دائمي خود به مقصد 
تل آويو را راه اندازي مي كند. همچنين گفته 
مي شود برنامه مشابهي براي برقراري پروازهاي 
مستقيم ميان فلسطين اشغالي و بحرين در 

دستور كار رژيم صهيونيستي قرار دارد.

روزنامه االخبار، سياســت رياض ســالمه، 
رئيس كل بانك مركزي لبنان براي توقف حمايت 
ارزي از كاالهاي استراتژيك را بخشي از برنامه 
او براي صيانت از اموال سپرده گذاران بزرگ در 
بانك ها به شمار آورده است؛ سپرده گذاراني كه 
در حقيقت بدنه اصلي شبكه قدرت در لبنان را 
تشكيل داده و تاكنون مانع از ورود محققان به 

حياط خلوت بانك مركزي شده اند.

جهان نما

دوپينگ اقتصادي قطر براي تركيه

طي روزهاي پنجشــنبه و جمعه هفته گذشته ششمين نشست 
كميته اســتراتژيك تركيه و قطر با ســفر شــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني به آنكارا برگزار شد. به نوشــته خبرگزاري آناتولي، سران 
2كشور در جريان اين نشست توافق هاي جديدي را در زمينه هاي 
مختلف به امضا رســاندند؛ توافق هايي كه البته بخش اقتصادي 
آن به طور قابل توجهي پر رنگ بود. ازجملــه اين توافق ها، خريد 
100درصد ســهام مركز تجاري استينا پارك اســتانبول توسط 
صندوق ســرمايه گذاري قطر، عقد قرارداد نظارت و پيمانكاري 
شــركت بنادر قطر براي اداره بندر خاورميانه در سواحل آنتاليا و 
از همه اينها مهم تر، خريد 10درصد از سهام بازار بورس استانبول 
توسط صندوق ذخيره ملي قطر بوده اســت. تمام اينها در حالي 
صورت مي گيرد كه اقتصاد تركيه شاهد بحراني بي سابقه، مخصوصا 
در زمينه ثبات قيمت ارز و در نتيجه آن، افزايش چشمگير نرخ تورم 
طي ماه هاي گذشته بوده است. پايگاه شــبكه العربيه در اين باره 
مي نويسد: قطر به تكيه گاهي براي جبران مشكالت اقتصادي دولت 
اسالمگراي اردوغان در تركيه تبديل شده است. روساي 2كشور 
طي 70 ماه گذشته، 30بار با يكديگر مالقات كرده و تفاهمنامه هاي 
اقتصادي جديدي را به امضــا رســانده اند؛ تفاهمنامه هايي كه 
مفاد تمامي آنها ســرمايه گذاري هاي غيرمنطقي قطر در اقتصاد 

بحران زده تركيه بوده است.

بحران اقتصادي در سايه فشارهاي غرب
لير تركيه در سقوطي بي سابقه ظرف يك سال گذشته نزديك 
به 30درصد از ارزش خود را مقابل دالر از دســت داده است. بر 
همين اساس ميانگين تورم ساالنه تركيه نيز در پايان ماه اكتبر 
به 12درصد رسيد. در نتيجه اين تحوالت كه موجي از نارضايتي 
را در محافل اجتماعي و سياســي تركيه به دنبال داشته، برات 
آلبايراك، وزير اقتصاد و خزانه اين كشور هفته گذشته از سمت 
خود استعفا داد؛ استعفايي كه البته گفته مي شود برخالف ميل 
او و با فرمان اردوغان رخ داده است. آلبايراك، داماد اردوغان از 
ســال 2018وزارت اقتصاد تركيه را در اختيار داشته و از نفوذ 
بااليي در محافل سياسي-رسانه اي تركيه برخوردار است. اگرچه 
در دوران وزارت كوتاه آلبايراك، اقتصاد تركيه 4مرتبه با بحران 
ارزي روبه رو شد، اما به نظر مي رسد نمي توان او و سياست هاي 
اقتصادي اش را به تنهايي عامل اين وضعيت دانســت. روزنامه 
يني شفق كه ازجمله رســانه هاي نزديك به آلبايراك به شمار 
مي رود، در اين باره مي نويســد: تركيه براي نخســتين بار طي 
دهه هاي گذشته با معضلي به نام تحريم اقتصادي روبه رو شده 
اســت. اين فرايند از ســال 2018 با پرونده كشيش آمريكايي 
كه در كودتاي ســال 2016 دست داشــت، آغاز شده و حاال با 
نقش  آفريني فرانســه در تحوالت درياي مديترانه تشديد شده 

است.
با وجود اين، اما رسانه هاي منتقد حزب حاكم، نقش سياست هاي 
اقتصادي غلط آلبايراك در شكل گيري بحران هاي ارزي اخير را 
بسيار پر رنگ مي دانند. براي مثال، روزنامه جمهوريت مي نويسد: 
افزايش بي منطق نرخ بهره كه با وجود هشــدارهاي اقتصاددانان 
با پافشــاري وزير اقتصاد صورت گرفت و از سوي ديگر افزايش 
15درصدي سود سپرده در بانك مركزي به طور ناگهاني، ضربات 
بي ســابقه اي به پول ملي تركيه وارد كرده است. پايگاه اينترنتي 
اينديپندنت تركي كه مورد حمايت مالي عربســتان ســعودي 
اســت نيز در گزارش خود با نقد سياست خارجي دولت اردوغان 
مي نويسد: اقتصاد تركيه طي ســال هاي گذشته از طريق تعامل 
با جهان، تقويت زيرســاخت هاي گردشــگري و جذب گسترده 
سرمايه هاي خارجي توسعه يافته است اما سياست هاي پر هزينه 
دولت در ليبي، ســوريه، عراق و اخيرا مديترانه، ثبات اقتصادي 

تركيه را با تهديد جدي روبه رو كرده است.
سعيد الحاج، كارشناس امور تركيه با اشاره به تأثير اين بحران ها 
بر اقتصاد تركيه، مي نويسد: بدون شك ورود بايدن به كاخ سفيد 
زمينه را براي تشديد فشــارهاي اقتصادي غرب عليه آنكارا مهيا 
خواهد كرد. بر اين اســاس مي توان انتظار داشت تركيه در برخي 
پرونده هاي حساس نظير حضور نظامي در مديترانه و يا فعال سازي  
سامانه موشــكي اس-400 روســيه تجديد نظر كرده و سعي در 

كاهش تنش با دولت جديد آمريكا داشته باشد.

ورود عربستان به حياط خلوت تركيه 
روزنامه اســرائيل امروز كه ازجمله رسانه هاي نزديك به بنيامين 
نتانياهو، نخست وزير اسرائيل به شمار مي رود، روز گذشته نوشت: 
اســرائيل به زودي مجوز فعاليت امارات و عربســتان سعودي در 
سازمان هاي خيريه مستقر در شــهر قدس را صادر خواهد كرد. 
به ادعاي اســرائيل امروز، اين توافق در جريان سفر اخير نتانياهو 
و رئيس سازمان امنيت رژيم صهيونيستي به شهر نئوم عربستان 
براي مالقات با محمد بن ســلمان، وليعهد سعودي صورت گرفته 
اســت. اهميت اين خبر زماني بيشتر روشــن مي شود كه بدانيم 
خيريه هاي فعال در شــهر قدس، مهم ترين پايگاه نفوذ تركيه در 
فلسطين به شمار مي روند. روزنامه االخبار در اين باره مي  نويسد: 
ورود مالي عربســتان و امارات به اين حوزه با هدف كاهش نفوذ 
تركيه  صورت مي گيرد. اين در حالي است كه ساير منابع رسانه اي 
در رژيم صهيونيســتي پيش از اينها درباره پايان توليت اردن بر 
اماكن مقدس شهر قدس و ســپردن اداره اين اماكن به عربستان 

سعودي خبر داده بودند.
جالب آنكه برخي مقامات دولت تركيه، ازجمله ياســين اكتاي، 
معاون رئيس جمهور اين كشــور به صراحت از نقش عربستان و 
امارات در همسويي با غرب براي ايجاد فشار اقتصادي عليه تركيه و 
كاهش ارزش لير سخن گفته اند. با اين حال، اما احزاب اپوزيسيون 
اين مواضع را بخشي از برنامه فرافكني رسانه اي دولت اردوغان براي 
سرپوش گذاشــتن بر ناكامي هاي اقتصادي تركيه طي سال هاي 

اخير به شمار مي آورند.

نيروهــاي دريايــي هنــد، آمريكا، 
اســتراليا و ژاپن اخيــرا بزرگ ترين آسيا

مانور مشترك دريايي خود را برگزار 
كردند و با اعزام ناوهــاي جنگي و زيردريايي هاي 
خود به اقيانوس هند، اين پيــام واضح را به چين 
فرستادند كه حاضر به تحمل افزايش نفوذ نظامي 
و سياسي پكن در منطقه اقيانوس هاي هند و آرام 

)هندوپاسيفيك( نيستند.
به گزارش الجزيره، مقامات رسمي چيني به مانور 
دريايي »ماالبار« واكنش چنداني نشان نداده اند اما 
رسانه هاي دولتي اين كشور، به آن حمله كرده اند. 
گلوبال تايمــز آن را تهديدي بــراي ثبات منطقه 
خوانده است. اين روزنامه، 4كشور حاضر در مانور 
را متهم كرده كه براي مهار چين، به فكر تشكيل 
ناتوي آســيايي هســتند. اين عبارت، قبل از اين 
از ســوي وزير خارجه چين براي توصيف اعضاي 
گــروه »گفت وگوي امنيتــي چهارجانبه«، كه به 

گروه4معروف است، به كار رفته است.
گروه4 در ســال 2007شــكل گرفت اما چند ماه 
بعد، تحت فشــار چيــن از بين رفــت. يك دهه 
بعد، اين گروه در ميانه بدتر شــدن روابط چين با 
تك تك كشورها ي عضو آن زنده شده است. هروه 
لماهيو، مدير انســتيتوي لووي در سيدني درباره 
تشكيل اين گروه گفته اســت: »اولين بار كه ايده 
تشكيل گروه چهارجانبه شــكل گرفت، استراليا 
نســبت به آن بدبين و نگران بود كه تشكيل آن به 
روابط سياسي اش با چين ضربه بزند. از آن زمان، 
تمامي كشورها در روابط خود با چين سختگيرتر 

شده اند.«

افزايش تنش ها 
پكن تحت رهبري شي جين  پينگ، بيش از پيش 
ملي گرا شده و اعتماد به نفس پيدا كرده است. پكن 
در منطقه مسلمان نشين ســين كيانگ اقدامات 
سركوبگرانه اي داشــته و تهديد كرده كه با قواي 

نظامي، تايوان را خواهد گرفت. چين به ســرعت 
در حال نوســازي نيروهاي نظامي خود اســت و 
حضورش را در آب هاي مناقشه برانگيز درياي چين 
جنوبي و درياي چين شــرقي افزايش داده است. 
ژاپن در درياي چين شــرقي اختالف سرزميني 
عميقي بــا پكن دارد. چين همچنيــن در منطقه 
هيماليا تنشي قديمي با هند دارد كه همين امسال 
تا حد درگيري نظامي بين نيروهاي مرزي دوطرف 

باال گرفت.
تشكيل گروه 4، به گفته لماهيو راهي براي عقب 
راندن و مهار توانايي چين براي به چالش كشيدن 
نظم فعلي در منطقه هندوپاســيفيك اســت و 4 
كشور اين گروه مي خواهند اين پيام صريح و جدي 
را به چين بدهند كه اگر قرار باشــد چين شرايط 

فعلي را به چالش بكشد،  آنها آماده مقابله هستند.

تفاوت رويكرد
همزمان با افزايش تنش ها، كشورهاي عضو گروه 
4به اين تفاهم مشترك رســيده اند كه بايد برای 
مهار نفوذ چين كارهاي بيشتري كنند. با اين حال 
اتحاد اطالعاتي 3ساله آنها چالش هاي زيادي دارد. 
اول اينكه بين كشورهاي اين گروه، برسر استفاده 
از يك روش مشــخص براي پس زدن پكن تفاهم 
وجود ندارد. رويكرد آمريــكا در دولت ترامپ، به 
شرايط جنگ سرد شــباهت زيادي داشت. مايك 
پمپئو، وزير خارجه آمريكا براي نمونه ماه قبل، پس 
از جلسه مشــترك وزراي خارجه گروه4در توكيو 
به »استثمار، فســاد و زورگويي« پكن اشاره كرد 
و گفت كه 4 كشور بايد بيشتر از هر زمان ديگري 

براي مهار چين همكاري كنند.
از نظر ژاپــن و اســتراليا اما اين رويكــرد،  كمي 
زياده روي است. چين نخســتين شريك تجاري 
استراليا و دومين شريك تجاري ژاپن است. عالوه 
بر آن، هر دو كشــور اخيرا به توافــق تجارت آزاد 
شــراكت جامع اقتصادي منطقه اي تحت رهبري 

چين پيوستند.هند هم به گفته گرگوري پولينگ 
مدير بخش آسياي انديشكده آمريكايي مطالعات 
اســتراتژيك و بين المللي نمي خواهــد با پيروي 
محض از رويكرد آمريكا، وجهه مســتقل خود در 
سياست خارجي را از دســت بدهد. او گفته است: 
»داشــتن روابط پرتنش با چين يك چيز اســت. 
عضويت در ائتالفي كه رويكرد سرســختانه براي 
مهار چين دارد يك چيز ديگــر. چنين رويكردي 
مثل عضويت در يك بلوك مشــخص است. هند 
اما به صورت تاريخــي در مقابل عضويت در چنين 

بلوك هايي مقاومت كرده است.«

جايگزين اقتصادي؟
رويكرد سرســختانه كشورهاي يادشــده در برابر 
چين، كشورهاي منطقه را هم نگران كرده است. 
براي نمونه ، اندونزي هم كه مانند هند به رويكرد 
همراه با عدم تعهد خود افتخــار مي كند، ابتداي 
امســال اجازه نداد هواپيماهاي تجسس دريايي 
آمريكا از خاك كشــورش براي ســوخت گيري و 
پرواز مجدد اســتفاده كنند. مخالفت آنها، از ديد 
چين پنهان نمانــد و پكن اندونزي را در ليســت 

دريافت كنندگان واكسن كروناي خود قرار داد.
لماهيو معتقد است گروه 4تنها وقتي مي تواند در 
منطقه موفق شــود كه فراتر از يك توافق نظامي، 
خود را جايگزين ديپلماسي اقتصادي چين كند. او 
گفته است: »كشورهاي دنيا برخالف دوران جنگ 
سرد، بسيار به هم وابسته هستند. ايدئولوژي كمتر 
اهميت دارد، و مســائل اقتصادي بســيار مهم تر 

هستند. «
هرچند گروه 4برنامه هايي براي مقابله با طرح هاي 
بزرگ چين، ازجمله ابتــكار كمربند و جاده دارد 
اما اين طرح ها هيچ پيشرفتي نداشته است. چين 
هم اين تحركات را درنظــر دارد و به همين خاطر 
وعده داده كه روابط تجــاري و اقتصادي اش را با 

همسايگانش و ديگر كشورها تقويت خواهد كرد.

اتحاد دو سوي جهان براي مقابله با چين 
آمريكا، استراليا، ژاپن و هند همكاري هاي دفاعي خود را براي مقابله با قدرت گيري چين افزايش داده اند 

 سايه سنگين اوباما 
بر سر بايدن

جو بايدن كه از حمايت باراك اوباما در انتخابات 
بهره برده، اكنون براي خارج  شدن از زير سايه 

او راه دشواري در پيش دارد

تايمز در گزارشــي به محدوديت هاي شديدي 
پرداخته كه از سوي دولت انگليس براي تعطيلي 
كسب وكارها و ممنوعيت تردد در مناطق مختلف 
اين كشور اعمال شده است. به نوشته اين روزنامه، 
99درصد انگليس تا بعد از تعطيالت سال نوي 
ميالدي، دچار تعطيلي گســترده خواهد شد. 
تعطيلي كسب  وكارها، اعتراض مناطق شمالي 
انگليس عليه نخست وزير را به دنبال داشته است. 
بوريس جانسون اما اعالم كرده كه براي اجراي 

محدوديت ها مصمم است. 

رسانه هاي رژيم صهيونيستي بار ديگر 
بر انجام ديدار نخست وزير اين رژيم و خاورميانه

وليعهد ســعودي در عربستان تأكيد 
كرده و در عين حال از يك شــرط ســعودي براي 

عادي سازي  روابط خبر داده اند.
به گزارش تسنيم، با وجود اينكه حكومت سعودي 
ديدار محمد بن ســلمان وليعهد خــود با بنيامين 
نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستی را همچنان 
انكار مي كند، ولي يك رسانه اسرائيلي تأكيد كرده 
كه اين ديدار برگزار شــده و طي آن مسئله قرارداد 

تسليحاتي هم بررسي شده است.
روزنامه جروزالم پست نوشت: نتانياهو با محمد بن 
سلمان در شهر نئوم)نيوم( عربستان واقع در سواحل 
درياي سرخ ديدار كرد كه طي آن آوي بلوث منشي 
نظامي اش و يوســي كوهين رئيس موساد)سازمان 
جاسوســي( حضور داشــتند، ديداري كه با حضور 

مايك پمپئو وزير خارجه آمريكا برگزار شد.

اين رســانه فاش كرد موافقت با عادي سازي  ميان 
دو طرف مشــروط به موافقت با قرارداد تسليحاتي 
سعودي اســت كه شــامل جنگنده هاي اف 35و 
مشــابه قراردادي اســت كه ميان آمريكا و امارات 

بسته شده بود.
جروزالم پســت در ادامه نوشت: عالوه بر آن، رياض 
تمايل به دريافت موشك هاي نقطه زن دارد. رياض 
همچنين اهتمام خود را به ســامانه هاي حمايت از 
خودروهاي زرهي و دفاع موشــكي و ســامانه هاي 
راداري پيشرفته نشــان داده است و نيز تمايل دارد 
 به پهپادهاي مســلح پيشــرفته ماننــد پهپادهاي 
»MQ-9Reaper « و تسليحات دريايي دست يابد.

اين رســانه رژيم صهيونيستي مدعي شد: با درنظر 
گرفتن ايران به عنــوان تهديد جهاني، اســرائيل 
بار ديگر چراغ ســبز را براي فروش تسليحاتي در 
 حجمي وســيع به پادشاهي ســعودي داده است 
تا موازنه قوا به شــكل گســترده تري عليه تهران 

ايجاد شود.

اعالم شرط رياض براي 
عادي سازي  روابط با تل آويو
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ديگويتمامنشدني

اسطوره افسانه اي دنياي فوتبال درگذشت. اين جمله كوتاه درباره ديگو مارادونا 
تازه شروع داستان ســرايي ها و خاطره بازي هاي كساني شده است كه با او بزرگ 

شده ، فوتبال يادگرفته و عاشق توپ و فوتبال شده اند كه همچنان ادامه دارد. 
بزرگمهر حسين پور، كارتونيست با طرحي از مارادونا در اينستاگرام نوشته است: 
»از وقتي كه مارادونا عكــس احمدي نژاد را كنار عكس چه گــوارا تو اتاقش زده 
بود! اصال معنايش بماند، از لحاظ زيبايي شناســي هم آدم نبايد اين كار را بكند، 
نمي بخشــيدمش. نه كه از لحاظ سياســي آبم با او توي يك جوي نمي رفت، نه. 
تصورش را مي كردم صبح از خواب بلند مي شود و تصوير احمدي نژاد را در اتاقش 
مي بيند، مطمئن بودم حتما مشكلي وجود دارد. دو هفته پيش مارادونا را بخشيدم 
و مي خواستم برايش بنويسم هر عكسي در اتاقت نزن، عمر را كوتاه مي كند. لعنتي 

كاش زودتر نوشته بودم.« 
علي دايي هم در اينستاگرام با انتشــار كليپ كوتاهي از هنرنمايي هاي مارادونا 

نوشت: »مارادونا معجزه اي در زمين فوتبال بود. روحش شاد.«
 افشــين اميرشــاهي، روزنامه نگار هم در صفحه توييترش نوشت: »مدرسه  كه 
مي رفتم عاشق بازي هاي مارادونا بودم. در خانه و زمين فوتبال تالش مي كردم اداي 
دريبل هايش را دربياورم، وقتي نمي شد پيش خودم مي گفتم چون چپ پا نيستم و 
قدم هم بلندتر از مارادوناست. مي دانستم علت اين نيست اما فوتبال مارادونا برايم 

همه  چيز بود. كاش مارادونا مرگ را هم دريبل مي زد.« 
علي اعطا، عضو شوراي شهر تهران هم در توييتر نوشت: » از ميان تصاوير سينمايي 
درباره  مارادونا روايت  امير كاســتاريكا، درباره اين اسطوره فقيد برايم جذاب تر از 
بقيه ازجمله  آصف كاپادياست. كاستاريكا در اين فيلم 3 وجه شخصيت مارادونا 
را به خوبي مي كاود: مارادوناي فوتباليست، سياست پيشه و معتاد. مستند كاپاديا 

بيشتر روايت سقوط است.«

رياضيدانيكهيكميليوندالرراپسداد

كاربري به نام جادي، برنامه نويس 
رايانه و فعال توييتري، عكسي از 
گريگوري پرلمان، نابغه رياضي 
روســي منتشــر كرده و نوشته 
است: »گريگوري پرلمان هستن، 
رياضيــدان روس. جايزه فيلدز 
رو قبول نكــرد و گفــت به نظر 
خودش چندان هم موفق نيست 
و نمي خواهد مشهور و مثل يك 
موجود در باغ وحش باشد. جايزه 
يك ميليون دالري هزاره رو هم 

رد كرد؛ چون به نظرش مؤسســه در انتخابش عادل نبود و بايــد جايزه را به طور 
مشترك به هميلتون هم مي داد.«

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 
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مقاومت، بي فايده بــود. بارها گفته بود 
 اي كاش پدرم تجديد فــراش مي كرد 
تا مادرم حواســش پرت شــود و كمتر 
پيله كند كه زن بگيرم. پدر اســكندر، 

دوباره زن نگرفت هيچ، با زنش كه 
ننه اســكندر باشد همدست شده 
بود كه براي شازده اش زن بگيرند. 

اســكندر سي وچهارســاله بود. عمري را به كتاب خواندن 
و فيلم ديدن گذرانده بود. شــيفته نوشــته هاي »دشــيل 
همت« بود. بيست وسه بار »پدرخوانده« را ديده بود. شازده 
سي وچهارســاله نه اينكه ذاتاً از زندگي با يك زن زير سقف 
بدش بيايد، هراسي پنهان، مثل حســي گنگ و ناشناخته 
به جانش نيش مي زد كه نكند دچار دردســر شود. مدام به 
روزها و ماه هاي پيش رويش فكر مي كرد. روزهايي كه نيامده 
بودند. بچه دار شدن، شيرخشك، پوشك، پستانك، فين گير، 

مستراح بردن بچه ، حمام بردن، تب، بيمارستان و...
گاهي شب ها صاحبخانه نداشته اش مي آمد سراغش و هر 
چه پول درآورده بود از تو چنگش بيرون مي كشيد. دستي 
به شكم برجسته اش مي كشيد و بي آنكه نيشش را باز كند يا 
اخم به چهره اش بنشيند، با چهره اي خونسرد و سنگ شده 
راهش را مي كشــيد و مي رفت. اســكندر به قدم هاي بلند 
صاحبخانه زل مــي زد. دهانش باز مي مانــد. طعم دهان و 
حلقش تلخ مي شد؛ تلخ عين زهرمار. بعد يكهو هراسان از 
خواب مي پريد. به خودش مي پيچيد. دنده به دنده مي شد 
و دوباره مي خوابيد. اغلب روزهاي اسكندر به دودوتا چهار 
تا كردن حســاب زندگي آينده نيامده اش مي گذشــت. 3 
ميليون و 270 هزار تومان را روي تكه كاغذي پاره مي نوشت 
و حســاب و كتاب مي كرد. نه... بي فايده بود. به نصفه برج 
نرســيده به قرض و قوله مي افتاد. با اين پول، آخرهاي ماه 
خون از اگزوزش مي چكيد. اســكندر بعد از كلي كلنجار با 
خودش و شانه خالي كردن، سر آخر به پدر و مادرش وعده 
داد بعد از پيدا كردن شــغل دوم تن در دهد و برايش بروند 
خواستگاري. رزومه اي بلندبااليي نوشت و در حد و اندازه هاي 
خودش البي را با آنهايي كه مي شناخت شروع كرد؛ از رفقا 
و هم دانشگاهي هاي قديم گرفته تا چند انتشاراتي كه دو، 
سه كتاب را در فراغت هايش برايشــان ويرايش كرده بود و 
دستمزِد بخور و نميري گرفته بود. حســاب كرده بود اگر 
معادل حقوقش يا 200، 300 هزار تومان كمتر از آن درآمد 
داشــته باشــد با حقوق محل كار اولش به رقمي مي رسد 
كه عجالتاً مي شود به خواســته پدر و مادر جواب رد ندهد. 
هفته اي 3روز، 2ســاعت زودتر مرخصــي مي گرفت و به 
انتشاراتي ، دفتر يا مؤسسه اي مي رفت. قرار بود شغل دومش 
را آنجا شروع كند. بعد از يك هفته رزومه اش را دستكاري 
كرد. هر روز سعي مي كرد به سوابقش نكته اي جديد اضافه 
كند و به جاي جديد تحويل بدهد. بعد از هفته سوم يا چهارم 
ناچار شد صبح ها مرخصي ساعتي بگيرد. چون بعد از ساعت 
2بعدازظهر بخش اداري خيلي از شركت ها و دفترها تق و لق 
بودند. بعد از حدود يك ماه ونيم ناچار شد چند روز مرخصي 
بگيرد و از صبح علي الطلوع بيفتد دنبال رزومه دادن. هر صبح 
و عصر رزومه را چندبار مي خواند، كم و زيادش مي كرد و بر 
حسب حدس و گمان و شناخِت نسبي و نيم بندش از شركتي 
كه آنجا مراجعه مي كرد، دوباره تنظيم و بازنويس اش مي كرد 
و راه مي افتاد از اين مؤسسه به آن شركت، از اين شركت به 
آن انتشاراتي. آن قدر رزومه اش را بازبيني و بازنويس كرده 
بود كه رزومه  دانش درآمده بود.  ماه سوم بي آنكه تذكري به 
اسكندر بدهند از اداره اخراجش كردند. مدير اداره پايين  نامه 
اخراجش نوشته بود: »ســاعت هاي غيبت زياد است؛ فلذا 

اخراج شود. جاي چانه زدن هم نيست؛ اخراج.«

فرزامشيرزاديروايت
نويسنده و روزنامه نگار

سئول:مقامات كره جنوبي از پرش يك تبعه كره شمالي از 
روي مرز با نيزه اي بلند خبر دادند. به گزارش اينديپندنت، 
اين مرد 30ساله يك ورزشكار رشته ژيمناستيك است و از 
ديواري به بلندي 5/3 متر و داراي سيم هاي خاردار پريده 
است. قرار است اين مرد عمليات فرار خود را براي مقامات 
ارتش كره جنوبي بازسازي كند تا صحت و سقم گفته هاي 

او بررسي شود.

توكيو:نوعــي انگور كــه به تازگــي در ژاپن كشــت 
مي شود دانه هايي به درشــتي تخم مرغ دارد. به گزارش 
آديتي سنترال، هر خوشه از اين انگورها معادل 300دالر 
آمريكا خريد و فروش مي شــود. انگورهاي يادشــده كه 
pione grapes نام دارند به ويتنام صادر مي شــود. اين 
انگور گران ترين انگور جهان است و تا به حال در هيچ كشور 

ديگري راز كشت آن كشف نشده است.

توكيو:شــركت كامنيا اوموتو به ســاكنان پايتخت اين 
كشــور معادل 380دالر براي پرينت صــورت آنها پول 
پرداخت مي كند. به گزارش آديتي ســنترال، اين شركت 
براي ساخت ماسك هاي واقع نما نياز به چهره هاي جديد 
دارد و به همين خاطر صورت افراد مختلف را براي اسكن 
ســه بعدي و براي چند دقيقه اجاره مي كند. به گفته اين 

شركت، اطالعات مشتري به هيچ وجه فاش نخواهد شد.

هورنيپالنا: يك شــكارچي در جمهوري چك هنگامي 
كه قصد شكار گوزني را داشــت از سوي اين حيوان مورد 
حمله قرار گرفت. به گزارش يورونيوز، اين گوزن وحشي 
پس از آنكه متوجه حضور يك سگ در محل شد به سوي 
شكارچي هجوم برد و با عبور از مقابل او آستين چپ كت او 
را پاره كرد. افزون بر اين، با شاخ تفنگ او را از روي شانه اش 

بلند كرده و با خود برد.

گوزنمهاجمتفنگشکارچيراربودشركتيدرژاپنصورتميخردانگورهايبزرگترازتخممرغپرشموفقبانيزهازمرزكرهشمالي

رزومهاسکندر

  هر چيزي را كه من درك مي كنم، فقط به اين دليل است 
كه به آن عالقه دارم و دركش مي كنم.

   بدون دانستن اينكه من كه هستم و چرا 
اينجا هستم، زندگي كردن غيرممكن است.

   تنها چيزي كه ما مي دانيم اين است كه 
ما چيزي نمي دانيم 
و باالتريــن پرواز 

خرد انسان است.

لئو تولستوي

ِكلك 

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:استرشد العقل و خالف الهوي تنجح؛
راه راست را از عقل بطلب و با هوا و هوس مخالفت كن تا رستگار شوي.

   اذان ظهر:  11:52    غروب آفتــاب: 16:51    اذان مغرب: 17:11 
   نيمه شب شــرعي:23:07    اذان صبح: 5:25    طلوع آفتاب: 6:54

ماهينتافتهمچوتوازبرجنيکويي
سروينخاستچونَقَدتازجويبارُحسن

ازدامزلفودانهخالتودرجهان
يكمرغدلنماند،نگشتهشکاِرُحسن

جويبار را كناِر جوي دانسته اند و آنجا كه جوي هاي كوچك به هم مي رسند. وصِف 
لب جويبار با سرو و قمري و لطيفي آب روان، حكايت از خوشي طبيعت و زيبايي 
آن دارد. حافظ عبور قد يار از برابر چشمش را، موجب سرازير شدن جويبار اشكش 

مي داند:
قد تو تا بشد از جويبار ديده من 

به جاي سرو، جز آب روان نمي بينم
درنظر او معني آب زندگي، كنار جويبار و مي  خوشگوار است و به سرو مي گويد:

به سركشي خود اي سرو جويبار، مناز!
كه گر بدو رسي، از شرم سر فرو داري

خواجوي كرماني بر آن است كه:
بسا كه شرح نويساِن روزنامه گل 

ورق ز شرِم تو، در جويبار مي شويند
موالنا سبو به دســت به جويبار معاني مي دود و بيدل، سرگشتگي خود را چنين 

تصوير مي كند:
به وحشت، ناله آزادم از گردون چه غم دارد؟

اسير طوِق قمري نيست سرِو جويبار من
صائب كه دائم در كنار جويبار است همچو سرو، »آِه« افسوس را مانند سروي كنار 

جويبار زندگي مي داند و مي سرايد:
فرصت نمي دهد كه بشويم ز ديده خواب

از بس كه تند مي گذرد جويبار عمر

»شرحنويساِنروزنامهگل«

فضاي مجازي

عكس ها راويــان جهانند؛قصه گوياني خاموش 
كه هر بيننده عكس مي تواند دســت كم صداي 
يكــي از قصه هــاي نهفتــه هر عكس باشــد. 
عكس ها گزارشگران وقايع زندگي انسان هايند، 
زندگي هايي هســتي يافته با موضــوع ، قصه و 
روايت، عكس هايي كه در قيد مضمون واقعي خود 

نمي مانند و در ذهن و خيال هر بيننده، 
داستاني تازه ساز مي كنند و قصه اي 

ناشنيده مي گويند، حقيقتي نو.
دومين اول شخص مفرد، اثر يوريك 
كريم مســيحي، 110عكس دارد در 
101موضوع كه نگارنده 101قصه از 
آنها را برخوانده و گمان كرده اســت 
كه با زبان عاميانــه و از زاويه ديد اول 

شــخص مفرد تعريف كردن آنها به سليقه او، به 
عكس ها و بــه صدايي كه از آنها مي شــنود و به 
زندگي روزمره آب و خاكــي كه در آنيم مي آيد. 
يوريك كريم مسيحي در كتاب جديدش »دومين 

اول شخص مفرد« بر عكس هاي ديگر 
عكاسان، داستان هايي كوتاه با زباني 
عاميانه نوشته اســت؛ داستان هايي 
كه هركــدام روايت كريم مســيحي 
از آن عكس هــا را در بــر دارد. او در 
كتاب »دومين اول شــخص مفرد« 
كه به تازگي منتشــر شــده است با 
زباني محــاوره و عاميانه روايت هايي 
ساده و ايراني را براســاس عكس هاي عكاسان 
مختلف جهان نوشته است كه در پايان هر كدام 
از اين داستان ها نيز با يك نوع غافلگيري مواجه 
مي شويم. اين نويســنده در كتاب جديد خود 

از عكس هــاي خبري، عكــس فيلم ها و عكس 
اشــخاص نيز استفاده كرده اســت، براي نمونه 
عكسي از فيلم »خانه سياه است« فروغ فرخزاد، 
صحنه اي از »فهرست شــيندلر« به كارگرداني 
استيون اسپيلبرگ، »مارني« اثر آلفرد هيچكاك 
يا »آناكارنينا در گــذران زندگي« به كارگرداني 
ژان لوك گــدار را آورده اســت و روايتي بر آنها 
نوشته است. همچنين عكســي از صحنه وقوع 
جرم و پناهجويان در مرز صربســتان و كرواسي 
در ميان عكس ها ديده مي شود. كتاب را نشر نو با 
شمارگان 1100نسخه در 232صفحه، با قيمت 

92هزار تومان منتشر كرده است.

ويترين

دوميناولشخصمفرد

خبر درگذشــت مارادونا ســاعتي منتشر شد 
كه روزنامه ها صفحه هايشان را تقريبا نهايي و 
به چاپخانه ارسال كرده بودند. البته كه آمدن 
خبري قبل از ســاعت 8شــب، قاعدتا نبايد 
ديروقت محســوب شود ولي شــيوه انعكاس 
درگذشــت مارادونا در روزنامه هاي پنجشنبه 
نشــان داد كه اتفاقي با اين ميزان اهميت، يا 

ناديده گرفته شــده يا در حد يك خبر كوتاه و 
حاشــيه اي و اغلب بدون انعكاس در نيم تاي 
باالي صفحه اول، منتشر شده است. روزنامه هاي 
ورزشي البته حسابشان جداست؛ هرچند سه، 
چهار روزنامه ورزشي هم حتي خبر چندسطري 
درگذشت اســطوره فوتبال جهان را اصطالحا 
»خورده اند«. احتماال صفحات قبل از ساعت8 

نقد و نظر

ديروزنامهها

سعيدمروتي
منتقد فيلم و روزنامه نگار

به چاپخانه فرســتاده شــده بوده و شايد هم 
اصال تا اين ســاعت چاپ هم شــده بودند. در 
مورد روزنامه هاي سياسي شايد از چند رسانه 
كالســيك خيلي انتظاري نمي رفت )كيهان و 
اطالعات خبر مارادونا را كوتاه و صرفا در ستون 
اخبار ورزشي منتشر كردند(. روزنامه دولت كه 
كال از خبر جامانده؛ مثل روزنامه سازندگي كه 
اساســا خيلي كاري با خبر روز ندارد. روزنامه 
جوان در نيم تاي پايين صفحه اولش درگذشت 
مارادونا را با تأكيد بر مواضع سياسي نابغه فوتبال 
منعكس كرده و هفت صبح، مقاله اي مفصل را در 
صحنه اولش بازنشر كرده. همشهري از معدود 
روزنامه هاي پنجشنبه بود كه به بهانه خبر تلخي 

كه تا صبح پنجشــنبه همه از آن مطلع شده 
بودند يادداشــت اختصاصي و به روز در صفحه 
اولش داشــت. نكته جالب توجــه تكرار تيتر 
»مارادونا درگذشت« در اغلب روزنامه هاست؛ 
روزنامه هايي كه هنوز با قواعد 30ســال پيش 
منتشر مي شــوند و كاري ندارند كه هيچ خبر 
مهمي در اين روزگار ساعت ها منتظر نمي ماند 
تا روي دكه ديده شود. همه از مشكالت فراوان 
روزنامه ها خبر داريم ولي در چنين بزنگاه هايي 
مشخص مي شود كه خيلي از مشكالت، ازجمله 
بحران مخاطب، در واقع برخاســته از بحران 
سردبيري است؛ سردبيراني كه كاري به مخاطب 

ندارند و ديروزنامه منتشر مي كنند.

رويدادهاي فرهنگي و هنري
»اقيانوسپشتپنجره«راهيگلدنروسترشد

فيلم سينمايي »اقيانوس پشت پنجره« به نويسندگي و كارگرداني 
بابك نبي زاده در بخش چشم انداز فيلم هاي بين الملل سي وسومين 
»جايزه گلدن روســتر« چيــن به نمايش درمي آيــد. به گزارش 
همشــهري، اين فيلم بلند، چهارمين حضــور بين المللي خود 
را در ايــن رويداد هنري تجربــه مي كند. به دليل شــيوع كرونا 
سي وسومين »جايزه گلدن روستر« با تغيير در زمان برگزاري از 25 
تا 28نوامبر2020 در شهر بندري شيامن در جنوب شرقي چين 
به شكلي متفاوت از سال هاي گذشته به صورت فيزيكي و آنالين 

برگزار مي شود.

ثبتتاريخاروپادرچندشيشهعطر
محققان با استفاده از هوش مصنوعي و ديگر روش ها، از بوهاي شاخص 
در اروپاي قرن 16 تا 20 ميالدي يك آرشيو تهيه مي كنند. به گزارش 
خبرگزاري فرانســه، اين پروژه كه ODEUROPA نام دارد، از بوي 
عطرها گرفته تا تعفن نبرد واترلو، بوهاي مختلفي را كه از قرن 16 تا 20 
ميالدي در سراسر قاره اروپا به مشام مي رسيدند شناسايي، توصيف 
و بازآفريني مي كند. اين پروژه 3ميليون و 320هزار دالري، عطرهاي 

كليدي در موزه هاي سراسر قاره سبز را مورد بررسي قرار مي دهد.

برپاييپويش»كودك،همدليوكرونا«
ادبــي  پويــش 
هنــري »كــودك، 
همدلــي و كرونا« 
از 15آذر شــروع 
مي شود. سيداحمد 
محيط طباطبايــي، 
رئيس ايكــوم ايران 
در اين بــاره گفت: 
كودكان و نوجوانان 

بين 7 تا 17ســال مي توانند اســتنباط خود از شرايط 
كنوني و شعار انتخاب شــده يعني »كودك، همدلي و 
كرونا« را براساس نگاه شــان به آثار موزه اي كه توسط 
موزه ها در سايت هر موزه به نمايش درآمده خلق و تا اول 
اسفند به دبيرخانه اين پويش ارسال كنند تا درنهايت 
28ارديبهشت سال1400 در روز جهاني موزه ها همه  آثار 

در موزه ها نمايش داده شوند.
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دولت موقت به نخست وزيري مهدي 
بازرگان 14آبان  1358استعفا كرد

  دومان احمدي ������������������������������������������

سقوط دودمان پهلوي در بهمن1357، سياست 
خارجي اياالت متحده را در قبال ايران درگير 
ابهام و سردرگمي كرد؛ آمريكايي   ها از يك   سو 
خود را از بازنــدگان بزرگ انقاب اســامي 
مي   ديدند كه فروپاشي سلطنت، ارتش و ساواك، 
سه راه اصلي نفوذ سنتي آنان در ساختارهاي 
حاكميتي ايران را ســد كرده   اســت و ازسوي 
ديگر لزوم تأمين امنيــت جريان نفت و انرژي 
از خليج   فارس و مرزهاي اســتراتژيك با اتحاد 
جماهير شوروي، حفظ جايگاه راهبردي ايران 
در معادالت منطقه   اي اياالت متحده را ضروري 
مي   ساخت. اين پيچيدگي سبب شد آمريكا كه 
بابت از دست دادن ايران نگران به   نظر مي   رسيد، 
از اتخاذ سياســت يكپارچه و واحدي درقبال 

حكومت نوپاي جمهوري اسامي ناتوان باشد.
اقدامات خصمانه دولتمردان آمريكا مانند انجام 
فعاليت   هاي مخفيانه اطاعاتي در كشور )كه به 
اعتقاد مارك گازيوروسكي با هدف جمع   آوري 
اطاعات انجام مي   شد، نه سرنگوني جمهوري 
اسامي(، تحويل ندادن قطعات يدكي نظامي 
به ايران كه قبا پول آنها پرداخت شــده بود، 
حمايت از شاه و همچنين تهيه طرحي در سنا 
براي مسدود كردن دارايي   هاي ايران در آمريكا 
از تحركاتي بود كه در آتش تنور آمريكاستيزي 
دميد و دولت موقت را هم كــه به   دنبال راهي 
براي برقراري روابــط مبتني بر احترام متقابل 
بود، در برابر منتقدان در حالــت تدافعي قرار 
داد كه در رأس آنها حزب تــوده و به   طوركلي 
چپ   ها و مجاهدين و اســام   گرايان راديكال 
قرارداشــتند. چپ   گرايان كه حتي يك   بار به 
سفارت آمريكا حمله كردند و عده   اي را گروگان 
گرفتند )كه با دخالت دولت موقت ماجرا فيصله 
يافت(، خواستار تعليق همه معامات نظامي، 
پيمان   هاي دوجانبه و اخراج مستشاران نظامي 
بودند و مي   گفتند »شما بايد به امپرياليست   هاي 
يانكي حمله   ور شويد؛ چراكه تنها زباني كه آنها 

مي   فهمند همين اســت«، درحالي   كه دولت 
بازرگان موافق چنين برخوردي نبود.

در اين ميــان سرنوشــت شــاه در تبعيد به 
پاشنه   آشيل روابط دوكشور بدل شد؛ در آمريكا 
اختاف   نظر زيادي درباره پذيرش شاه به اين 
كشور وجود داشت. ازيك   سو سايروس ونس، 
وزير امورخارجه نگران تبعــات اين اتفاق بود 
و ازســوي ديگر زبيگنيو برژينســكي، مشاور 
امنيت   ملي كارتــر با همراهي افــرادي مانند 
كيســينجر و راكفلر بر »نمايــش وفاداري به 
دوســتان قديمي« تأكيد مي   كردند. تصميم 
دولت كارتر براي پذيرش شاه در آمريكا بدون 
توجه به هشــدارهاي دولت موقت كه »شما 
داريد با آتش بازي مي   كنيــد«، خاطرات تلخ 
كودتاي 28مرداد1332و ســازماندهي آن از 
ســوي آمريكايي   هــا را در افكارعمومي ايران 
زنده كرد و توطئه   اي عليه جمهوري اســامي 

ناميده شد.
سلســله رويدادهاي به   وقوع پيوسته در روابط 
ايــران و آمريكا با چاشــني ديدار مســئوالن 
دولت موقت با برژينســكي در الجزاير، سيل 
ضدامپرياليستي مردم را در روز 13آبان 1358 
به پشت ديوارهاي بلند سفارت آمريكا كشاند و 
اين   بار بچه مسلمان   ها گوي سبقت را از چپ   ها 
ربودند و دانشجويان مسلمان پيرو خط امام)ره( 
به رهبري موســوي   خوئيني   ها و بدون اطاع 
مسئوالن ارشد كشور، النه جاسوسي را تسخير 
كردند و در ادامه به انتشــار اســناد موجود در 
ســفارت به   عنوان ســندي براي خيانت   هاي 
اياالت   متحــده پرداختند. نخســتين قرباني 
اين اقدام كه امام   خمينــي)ره( هم با تأييد آن 
»انقاب دوم« نامگــذاري   اش كردند، بازرگان 
بود كه 2روز بعد استعفا كرد. قرباني ديگر اين 
گروگانگيري 444روزه )كه در 30دي1359و با 
پذيرش قرارداد الجزاير ازسوي دولت   هاي ايران 
و اياالت متحده آمريكا پايان يافت( جيمي كارتر 
بود كه اين بحران بين   المللي، سبب واگذاري 

كارزار انتخابي وي به دونالد ريگان شد.

مشق   خون يك طلبه سرخورده
  عليرضا احمدي �����������������������������������������

با پيروزي انقاب اسامي مردم ايران در 22بهمن 
1357و برداشته  شدن سايه استبداد از سر كشور، 
فضاي سياســي ايران مملو از گروه   ها، احزاب و 
سازمان   هاي مســلح و غيرمسلح بعضا نوپديدي 
شد كه اكنون قصد داشتند آزادانه فعاليت كنند 
و بر آينده كشور تأثير بگذارند. در اكثر شهرهاي 
ايران و به   يژه تهران، خيابان   ها شاهد حضور پرتعداد 
فعاالن حزبي بود كه با حرارت بسيار به تبليغات 
چهره   به   چهره مي   پرداختند و قصد داشتند آرمان   ها 
و ايدئولوژي   هاي خلقي و غيرخلقي خود را به خورد 
مخاطبان هيجان زده   شان بدهند. در و ديوار شهر 
پر شده بود از بيانيه، نشريه، اطاعيه و پوسترهاي 
حزبي كه هركــدام با آب و تاب فــراوان مردم را 
در جريان آرزوهاي خود بــراي آينده ايران قرار 

مي   دادند.
اكنون اگرچه انقاب به پيروزي رســيده بود، اما 
احزاب، ســازمان   ها و گروه   هاي مسلح همچنان 
دســت به اســلحه بودند و بيم از ســاواكي   ها 
و ضدانقــاب بهانه   اي براي ادامــه حركت   هاي 
مســلحانه عنوان مي   شــد. در چنيــن فضاي 
پرهياهويي درگيري   هاي مسلحانه از نخستين 
روزهاي پيــروزي انقاب در شــهرهاي بزرگ 
كشــور به   راه افتاد و حتي به دفتر نخست   وزيري 
دولت موقــت در مدرســه رفاه حمله شــد. در 
چهارگوشــه ايران غائله   هاي جدايي   طلبي به   راه 
افتاد؛ چريك   هاي فدايي خلق در تركمن   صحرا و 
گنبدكاووس نخستين غائله را به   پا كردند، عده اي 
به نام خلق   عرب در خوزســتان به فتنه   انگيزي 
برخاســتند و عده   اي ديگر در كردســتان علم 

خودمختاري برافراشتند.
در فرورديــن1358در چنين فضاي ملتهبي 
كه حتي آيت   اهلل طالقاني اعام كرد »شرايط 
از 28مرداد 1332بدتر اســت«، همه   پرســي 
جمهوري   اسامي برگزار شد و 98/2درصد از 

رأي   دهندگان به جمهوري اســامي »آري« 
گفتند و به   دنبال آن موج جديدي از تحركات 
مســلحانه گروه   هاي مخالــف از مجاهدين و 
فداييان گرفته تــا گروهك   هاي جدايي   طلب 
آغاز شد، اما در اين ميان گروه نسبتا كوچكي 
به نام »فرقــان« آغاز   كننده موجــي از ترور 
شــخصيت   هاي تأثيرگذار نظام بود. فرقاني   ها 
كه رهبري   شان را طلبه   اي به نام اكبر گودرزي 
برعهده داشت و نام   شان را از سوره فرقان قرآن 
كريم به عاريت گرفتــه بودند، خود را جرياني 
مي   دانستند كه »با بهره   گيري    از برداشت   هاي 
درســت مؤمنان به خداوند، در طول تاريخ و 
به   ويژه شهيد شريعتي« شكل گرفته است؛ آنها 
كه اســام منهاي روحانيت را تزي برگرفته از 
آراي علي شريعتي مي   دانستند، تصلب فكري 
خود را با تفاسير راديكال از آيه   هاي قرآن   كريم 
پيونــد زدند و اســلحه را حكم ميــان خود و 

جمهوري اسامي قرار دادند.
گودرزي، رهبر فكــري - عملياتي فرقان، طلبه 

ســرخورده   اي بود كه پيش از انقــاب به داليل 
گوناگون از جملــه جمود فكــري   اش، راهي به 
حوزه   هاي علميه نيافته بود و از طريق راه   اندازي 
جلسات تفســير قرآن   كريم در مساجدي مانند 
مســجد شــيخ   هادي، مسجد خمســه قلهك، 
مسجد فاطميه خزانه    و مســجد الهادي خيابان 
شوش    توانســته بود عده   اي را جذب افكار خود 
كند و تا پيــش از پيروزي انقــاب فعاليت   هاي 

جسته و گريخته سياسي داشت.
فرقاني   هــا كــه پيــش از برگــزاري رفراندوم 
جمهوري   اســامي مخالفت خود را با تندترين 
عبارات در نشريه   شان منعكس كرده بودند، پس از 
آري بزرگ مردم به نظام جديد، آيه »فقاتلوا ائمه 
الكفر« را جواز ترور تفسير كردند و دست به اسلحه 
بردند و برنامه حذف فيزيكي خود را از ارديبهشت 
1358با ترور تيمسار محمدولي قرني، رئيس ستاد 
مشترك ارتش در خانه   اش در سومين روز اين   ماه 
آغاز كردند. عمليات بعدي گــروه، ترور متفكر 
اسامي، آيت   اهلل مرتضي   مطهري بود كه در آخرين 

ساعات شب سه   شنبه، 11ارديبهشت توسط تيم 
سه   نفره »بصيري، نيكنام و وفا قاضي   زاده« انجام 
شد و به شهادت اين عضو شوراي انقاب انجاميد. 
چند روز بعد در 4خرداد، اكبر هاشمي رفسنجاني، 
عضو ديگر شوراي انقاب در خانه   اش هدف گلوله 
تيم ترور فرقاني   ها قرار گرفت كه به مجروحيت 
وي انجاميد و ترور نــاكام ماند. در چهارمين روز 
شهريور هم حســين مهديان و مهدي عراقي از 
مديران مؤسســه مطبوعاتي كيهان هدف تيم 
ترور فرقان قرار گرفتند كه مهديان جان ســالم 
به   در برد اما مهدي عراقي و پســرش حســام به 
شهادت رسيدند. گروه فرقان در 10آبان، آيت   اهلل 
سيدمحمدعلي قاضي طباطبايي، امام   جمعه تبريز 
و در 22آذر آيت   اهلل محمــد مفتح، امام جماعت 
مسجد قبا و رئيس دانشكده الهيات دانشگاه تهران 

و 3همراهش را نيز به شهادت رساندند.
فرقاني   ها از سوم ارديبهشت 1358كه ترورهاي 
خود را آغاز كردند تا 18دي كه اكبر گودرزي و 
تيم همراهش در خانه   اي در خيابان جمالزاده 

پس از درگيري ســنگين خياباني دســتگير 
شدند، درمجموع حدود20ترور موفق و ناموفق 
انجام دادند كه نام   هايــي ازجمله محمدتقي 
حاج طرخاني بازاري و از بنيانگذاران مســجد 
قبا )16تير1358(، ســيد رضي شــيرازي، 
روحاني )24تير(، محمدجعفر كازروني، رئيس 
كارخانه وطن)12مــرداد(، احمد الجوردي، 
رئيس شركت صنعتي بهشــهر )17مرداد( و 
هانس يوآخيم اليب، معاون شركت داروسازي 
ايران مــرك )22مهر( در اين فهرســت ديده 
مي   شود. البته بايد ترور ناموفق آيت   اهلل سيدعلي 
خامنه   اي، امام   جمعه تهران و نماينده مجلس 
شوراي اسامي در 6تير1360در مسجد ابوذر 
كه توسط »رهروان فرقان« از بازماندگان گروه 
فرقان را هم به اين فهرست افزود. اعضاي اين 
گروه پس از برگــزاري دادگاه به اعدام محكوم 
شدند. حكم اكبر گودرزي، رهبر فرقان كه در 
بازجويي   ها نقش آمريت خود را منكر مي   شد، 

در 3خرداد 1359اجرا شد.

در پي اتحاد
سيدمحمود طالقاني، 19شهريور 

1358درگذشت
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از جواني   اش چهره محبوبي بود� 
در همان سال   هايي كه در مسجد 
هدايت، تفســير قرآن مي   گفت، 
برايش سر و دست مي   شكستند� 
او اگرچه مبارزي سخت و ستبر بود 
و به تفريق حاكم ظالم مي   انديشيد 
اما به تحبيب قلوب هم بسيار توجه 
داشــت كه اگر چنين نبود، يكي 
از ســردمداران تقريب مذاهب 
اسالمي و حتي اديان ابراهيمي در 
سال   هايي كه كسي چندان برايش 
اين مسئله، مهم نبود، نمي   شد و 
از اين رو، بايــد او را از آغازگران 
نهضت نوانديشي ديني در ايران 

به   شمار آورد�
ســيدمحمود حســيني عاليي 
طالقاني، گسســتن زنجيرهاي 
عقب   ماندگي و درهم   شكســتن 
استعمار و اســتثمار را در اتحاد 
دول و ملل اسالمي مي   ديد و از اين 
جهت هم بود كه در دهه30، پاي 
ثابت اجتماعات علماي مسلمان 

در كشورهاي اسالمي بود�
 او در ايــن برهــه، در همايش 
شعوب   المســلمين در كراچي در 
ســال1331، كنگره دارالتقريب 
اسالمي در قاهره در سال1338و 
كنفرانس اسالمي با عنوان »ُمؤتمر 
اســالمي« در بيت   المقــدس در 
ســال   هاي1338و1340 شركت 
كرد كه در پاكســتان، نماينده 
آيت   اهلل كاشاني و در مصر، نماينده 
آيت   اهلل   العظمــي    بروجردي بود و 
ديدار مهمي هم با شــيخ محمود 
َشــلتوت، شــيخ االزهر كرد� 
همچنين در اين اثنــا، 2ماه را در 
كشــورهاي عراق، سوريه، لبنان 
و عربستان گذراند و ضمن ديدار 
با رهبران ديني اين كشــورها، 

سخنراني   هايي ايراد كرد�
آيــت   اهلل طالقانــي در همه اين 
ديدارها و سخنراني   ها، فلسطين را 
پيش چشم داشت و مدام و مداوم، 
با يادآوري رنج اين ملت، از انفعال 

اعراب انتقاد مي   كرد�
او در جايــي، پس از نخســتين 
كنفرانس اسالمي در بيت   المقدس، 
در جزوه   اي نوشــت: »��� گمان 
نمي   رود كه كســي درباره لزوم 
همكاري و همفكري در مســائل 
روز و حوادث عمومي مسلمانان كه 
مربوط به مصالح مشترك مسلمين 
است، ترديد داشــته و اقداماتي 
را كه به اين منظــور انجام گرفته 
و مي   گيرد بــا بي   اهميتي تلقي 
كند���« و به   دليل همين لزوم بود 
كه اجتماع مســلمانان و تشكيل 
كنگره   ها و انجمن   هاي اسالمي را از 
تكاليف و وظايف ديني مسلمانان 

مي   دانست�

سياستمدار وانکاوی  معاصر ر

گزارش يك

رفراندوم ظرفيت 
زندگي، عشق و ديگر هيچ

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

برگزاري رفراندوم براي انتخاب شيوه 
كشورداري در ســال1358، نخستين 
مراجعه به آراي عمومي در تاريخ ايران 
محسوب مي   شــود. رهبراني خشنود 
از اين پيــروزي و مردماني پرشــور و 
هيجان كه از لذت پيروزي در پوســت 
خود نمي   گنجيدند. اتخاذ اين تصميم 
از ســوي سياســيون وقت و استقبال 
بي   نظير و سراسري مردم از اين فرصت 
تاريخي يكي از قطعات مهم و استثنايي 
كشور ماست. اما اين تازه شروع ماجرا 
بود و قدم اول در مسيري به طول تاريخ 

و آينده.
جامعه ايراني كه چند دهه بيشــتر از 
ورود آن به شهرنشيني و روبه   رو شدن با 
اقتضائات سياسي و اجتماعي نگذشته 
بود، به ســرعت پيروزي را تجربه كرد. 
انتخاب و تداوم حكومتــي كه با اراده 
عمومــي روي كار مي   آيــد، حقيقتا 
كاري دشــوار و راهي پرفراز و نشيب و 

طاقت فرساست.
اين تجربه براي برخــي از جنا   ح   هاي 
سياسي باســابقه تاريخي هزاران سال 
حكومت   هاي فردي و استبدادي، تجربه 
تازه و بي   ســابقه   اي بود. خيلي زود كار 
برخي گروه   هاي سياسي با جمهوريت، 
زيرآســمان واقعيت   هاي اجتماعي و 
سياسي به زد و خورد و مشاجره سياسي 

كشيد.
شور و هيجان اين فضاي تازه سياسي و 
اجتماعي مانند شور و هيجان زوجي بود 
كه با دنيايي از اميد و آرزو زير يك  سقف 
مي   روند؛ غافل از اينكــه وارد دنيايي 
مملــو از تعهد، مســئوليت و مخاطره 
شــده   اند. همانگونه كه تداوم زندگي 
مشــترك نيازمند تحمــل رنج   هاي 
عظيم، مسئوليت   هاي سنگين و فرايند 
بي   پايان ســاختن يك رابطــه و يك 
زندگي است، زندگي سياسي در قالب 
ساختار جمهوري نيز يك فرايند پرفراز 
و نشيب، پرمشــقت و پرحادثه براي 

ساختن يك كشور است.
احترام گذاشتن به يكديگر و به رسميت 
شناختن نيازها و ايده   ها و سبك زندگي 
طرفين از اصول اوليه موفقيت در تداوم 
زندگي مشــترك اســت كه نيازمند 
بلوغ رواني و عاطفي اســت همانگونه 
كه زندگي در قالب نظــام جمهوري، 
نيازمند احترام به قوانين و قراردادهاي 
اجتماعي، به رسميت شناختن ايده   هاي 
گوناگون و تنوع افكار و عقايد و رواداري 
اجتماعي است كه نيازمند بلوغ سياسي 

و اجتماعي است.
ساختن يك رابطه دونفره نيازمند وجود 
ميزاني از عشق و محبت و صميميت و 
تعهد اســت تا بتوان به سوي آينده   اي 
حركت كرد كه در همين لحظه مشغول 
ساختن آن هستيم و ساختن يك كشور 
نيازمند ميزاني از مســئوليت پذيري 
شهروندي، حفظ و تقويت هويت ملي 
و تعهد به سرنوشــت و آينده كشــور 
به   عنــوان حلقه اتصــال و صميميت 
اجتماعي و عشــق بي   پايان به رسيدن 
به آينده   اي اســت كه در همين لحظه 

مشغول ساختن آن هستيم.

انقالب دوم

فرقاني   ها پس از 12فروردين 
دست به اسلحه بردند

تسخير سفارت آمريكا، تاريخ ايران 
بعد از انقاب را وارد فصل تازه   اي كرد

محل شهادت شهيد مفتحدادگاه گروهک فرقان
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تا پيش از مهاجــرت عالمه طباطبايي به قم، همراه با آيت   اهلل منتظري، ســيدرضا 
صدر و مهدي حائري در درس فلســفه امام خميني شركت مي   كرد. بعد از هجرت 
عالمه از تبريز به قم، در شمار شاگردان فلســفي عالمه طباطبايي نيز قرار گرفت. 
واسطه آشنايي   شان عالمه كرباســچيان بود. ولي رابطه   شان آن   قدر پيش  رفت كه 
عالمه طباطبايي بعد از شهادتش گفته بود: »وقتي او در درس حاضر مي   شد، من از 
شور و شعف به رقص مي   افتادم«. سال   هاي آشنايي شهيدمطهری و عالمه، سال   هاي 
اوج   گيري    حزب توده بود، به همين جهت، مبارزه با مباني ماترياليســم تبديل شد 
به دغدغه مشترك ميان استاد و شاگرد. ثمره اين دغدغه مشترك، چاپ جلد اول 

»اصول فلسفه و روش رئاليسم« بود كه جايزه كتاب سال1332 را با خود به همراه 
داشت. همان ايام، به   دليل فقر مالي هر دو استادش را گذاشت و به تهران مهاجرت 
كرد تا با تدريس در دانشكده الهيات دانشگاه تهران روزگار بگذراند. از سال1342 و 
با تبعيد امام خميني، مطهري نيز رخت سياســت را به تن كرد و عضو مؤتلفه شد. 
آيت اهلل مطهري از 1342 به بعد، هم در زمينه علمي و هم در سنگر سياسي ايفاي 
نقش مي   كرد، هم در كنار عالمه طباطبايي مي   نشســت و با هانري كربن همكالم 
مي   شد و هم ايده   هاي سياسي امام خميني را پيش مي   برد. مدتي پيش از پيروز شدن 
انقالب اسالمي، به پاريس رفت تا با استاد قديمي   اش ديدار كند. در اين ديدار استادش 
خبر پيروزي قريب   الوقوع انقالب اسالمي را نويد داده و گفته بود: »يك مقدار ديگر 
مقاومت كنيد، انقالب تا چندروز ديگر به پيروزي خواهد رسيد«. بعد از اين ديدار 

بود كه درباره استادش، امام خميني گفته بود: »آَمَن بِاُمَِّته، آَمَن بَِهدفه، آَمَن بَِسبيله« 
)به امت خود، هدف و راهش ايمان دارد(. ناگفته پيداســت كه پيشگويي استادش 
محقق شــد. ولي او مدت زيادي پس از پيروزي انقالب زنده نماند تا اين پيشگويي 
را چندان كه بايد و شايد ببيند. مرتضي مطهري را در ارديبهشت1358 و درحالي 
   كه از منزل يداهلل سحابي به خانه اش برمي   گشت به ضرب گلوله به شهادت رساندند. 
شهادت او داغ سنگيني را بر سينه هر دو استادش نشاند. امام خميني )ره( در سوگ او 
فرمود: »اين   جانب نمي   توانم احساسات و عواطف خود را نسبت به اين شخصيت عزيز 
ابراز كنم. مطهري فرزندي عزيز براي من بود«. عالمه طباطبايي نيز در مصاحبه   اي 
احساسش را نسبت به شهادت او اينگونه بيان كرد: »حقيقتا بعد از فوت او تأثر من، 

تأثر در مرگ يكي از عزيزان است«. 

شاگرد امام و عالمه
 آيت اهلل مرتضي مطهري 

به شهادت رسيد

چهرهاول
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استعمار 
نابكار 

   شروان امیرزاده     ��������
مجله بهلول
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آزمون و خطا در قلب پايتخت 
طرح ترافيك، مركز تهران را جدا كرد

تهران

4فصل انتخابات 
در سال58 هر 4ماه يكبار مردم پاي صندوق   هاي رأي رفتند 

اجتماعی

انقالب اقتصادي
بودجه سال1358 برمبناي قيمت هر بشكه نفت 18دالر بسته شد

اقتصاد

علیرضا احمدي  ������������������������������������������������

مقارن با تشــكيل دولــت موقت انقالب اســالمي 
توســط مهندس بازرگان با حكــم امام   خميني )ره( 
در 15بهمن1357، اقتصاد كشور در آشفتگي كامل 
به   سر مي   برد و جريان صدور نفت تقريبا قطع شده و 
درآمدهاي ناشي از آن به كمترين ميزان در سال   هاي 
اخير رســيده    بود. با پيروزي انقالب اســالمي مردم 
ايــران در 22بهمن1357، دولــت موقت عمال زمام 
امور را در كشور به   دست گرفت و در حوزه اقتصادي 
به   دنبال »اصالح و طراحي ســاختار نوين اقتصادي 
كشور در جهت امحاي توسعه   نيافتگي و عقب   ماندگي 
و وابستگي سياســي - اقتصادي كشور« و همچنين 
»حركت در مسير مناسبات تساوي   طلبانه   ، رفع فقر و 
تبعيض و برقراري عدالت اجتماعي« بود. در نخستين 
گام، شوراي انقالب در 16اسفند1357 اليحه قانوني 
متمم بودجه سال    جاري كشــور را تصويب كرد كه 
براساس آن در 5بند اجازه برخي تغييرات بودجه   اي 

به دولت داده مي   شد.
فرورديــن1358 درحالــي بــا پيــام نــوروزي 
امام   خميني)ره( آغاز شد كه 3-2روزي از پايان توقف 
صادرات نفت كشور گذشــته و در روز 29اسفند، به 
مناسبت سالگرد ملي شــدن صنعت نفت، نخستين 
كشــتي براي صادرات بارگيري شــده بود. به گفته 
علي    اكبر معين   فر، وزير نفت بازرگان، دولت موقت قصد 
داشت صادرات نفت را فقط به مقدار نياز ضروري دولت 
به ارز كاهش دهد، بنابراين صادرات نفت تقريبا نصف 
شد كه منجر به افزايش بهاي آن در بازارهاي جهاني 
شد تا جايي كه آخرين قيمت صادرات نفت ايران قبل 
از انقالب حدود 11دالر بود، اما بودجه ســال1358 

برمبناي 18دالر بسته شد.
شوراي انقالب و دولت موقت تا آذرماه1358 كه قانون 
اساسي در جريان همه   پرســي به تصويب ملت ايران 
رســيد، با تصويب و اجراي حدود 60مصوبه، مسير 
جديدي را براي يك انقالب اقتصادي ترسيم كردند. در 
هفدهمين روز خرداد، شوراي انقالب، قانون ملي شدن 
بانك   ها را تصويب كرد كه براساس آن بايد براي »حفظ 
حقوق و سرمايه   هاي ملي و به   كار انداختن چرخ   هاي 
توليدي كشور و تضمين سپرده   ها و پس   اندازهاي مردم 
در بانك   ها، ضمن    قبول اصل مالكيت مشروع مشروط« 
اقدام مي   شــد. دراين قانون بر رعايت موضوع   هايي 
مانند »نقش اساسي بانك   ها در اقتصاد كشور و ارتباط 

طبيعي اقتصاد كشــور با مؤسســات بانكي«، »لزوم 
هماهنگي فعاليت بانك   ها با ساير سازمان   هاي كشور« 
و »لزوم سوق دادن فعاليت در جهت اداري و انتفاعي 
اسالمي« تأكيد شد و دولت مكلف شد بالفاصله نسبت 

به تعيين مديران بانك   ها اقدام كند.
شوراي انقالب در 10تير يكي ديگر از مصوبات مهم 
اقتصادي خود را با عنوان »قانون حفاظت و توســعه 
صنايع ايران« به دولت موقت ابالغ كرد كه بر اساس 
آن صنايع هم ملي اعالم شد. در اين مصوبه با انتقاد 
از حمايت ظاهري نظام گذشــته از صنايع كشور به 
بهاي نابودي كشاورزي و وابســتگي اقتصاد ايران به 
سرمايه   داري خارجي و مصرفي كردن كشور، بر انجام 
»اقدامي قاطع در جهت احيا و اداره صحيح و توسعه 
آنها« تأكيد شد كه اهدافي مانند »رعايت نظام اسالمي 
در مورد حقوق كار«، »خروج اقتصاد ايران از وابستگي 
به نفت و احراز استقالل از طريق توليد نيازهاي داخلي 
تا سرحد خودكفايي و توسعه صادرات«، »گسترش 
زمينه كار و اشتغال و تخصص«، »قطع يد از عمال نظام 
استبدادي و استثمارگران« و »احتراز از دولت ساالري 
و تشويق و حمايت از فعاليت   هاي غيردولتي و ابتكار 
در بخش   خصوصي« را دنبال مي   كــرد. در اين قانون 
عالوه بر نفــت، گاز، راه   آهن، برق و شــيالت كه قبال 
ملي شــده بود، »صنايعي مانند توليد فلزاتي كه در 
صنعت مصرف عمده دارند )ازجملــه فوالد، مس و 
آلومينيوم( شامل مرحله نورد گرم، ساخت و مونتاژ 

كشتي، هواپيما و اتومبيل، صنايع و معادن بزرگي كه 
صاحبان آن از طريق روابط غيرقانوني با رژيم گذشته، 
استفاده نامشروع از امكانات و تضييع حقوق عمومي به 
   ثروت   هاي كالن دست يافته   اند و برخي از آنها از كشور 

متواري هستند«، به تملك دولت درآمدند.
 همچنين در ايــن قانون نــام 51نفــر از صاحبان 
صنايعي كه از طريق روابط غيرقانوني با رژيم گذشته 
به   ثروت   هاي كالن رســيده بودند اعالم شد و افرادي 
مانند جعفر اخوان، حبيب ثابت، گروه فرمانفرمائيان 
)   خانواده(، علي شــكرچيان، علي و محمود رضايي، 
عبدالمجيد اعلم، رسول وهاب   زاده، احمد و محمود 
خيامــي، محمدرحيــم ايرواني   متقــي، بــرادران 
عميد حضور، خســرو ابتهاج، محمدتقي برخوردار، 
قاســم، حبيب و احمد الجوردي، مهدي بوشهري، 
علي حاج طرخاني، ابوالحســن و آذر ابتهاج، علينقي 
عاليخانــي، مهدي نمازي و اســداهلل رشــيديان در 

فهرست مصادره قرار گرفتند.
يكي ديگر از مصوبات اقتصادي مهم شوراي انقالب در 
سال1358، تصويب اساسنامه »بنياد مستضعفان« 
بود كه با هدف تمركز امــوال خاندان پهلوي و همه 
كســاني كه با وابســتگي به اين خاندان ثروت   هاي 
نامشروع به   دســت آورده بودند، انجام شد. براساس 
اين مصوبه قرار شــد درآمدهاي اين امــوال »در راه 
بهبود وضع زندگي و به   خصوص مسكن مستضعفان« 

مصرف شود.
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 روزهاي دهم و يازدهم فرودين   ماه ســال1358، مردم پــاي صندوق   هاي رأي رفتند تا در 
رفراندوم »جمهوري اسالمي؛ آري يا نه« شركت كنند. استقبال به حدي بود كه پس از گذشت 
چند ساعت، بسياري از حوزه   ها با كمبود ورقه رأي مواجه شدند. در قم نيز ازدحام مردم براي 
رأي دادن به حدي بود كه حتي خود امام نتوانستند از ماشين پياده شوند و رأي خود را توسط 
جمعيت به صندوق رساندند. در گوشه و كنار ضد   انقالب   ها در چندحوزه مردم را آماج گلوله 
قرار دادند و در برخي ديگر از حوزه   ها نيز تالش براي آتش زدن صندوق   هاي رأي گزارش شد. 
مهندس بازرگان و يزدي، پس از انداختن رأي در صندوق، اذعان داشتند كه اين نخستين باري 
است كه مرد و زن، آزادانه در كنار هم مي   توانند آنچه را كه خود مي   خواهند، انتخاب كنند. 
در شعبه ديگري نيز مسعود رجوي و موسي خياباني در پاسخ به خبرنگاران اعالم كردند كه 
گروه   ها و افرادي   كه رأي نمي   دهند حتما جريان خاصي را دنبال مي   كنند كه جمهوري اسالمي 
قطعا در آينده خواسته   هاي آنها را مورد توجه قرار خواهد داد. اما اگر با سازمان ما همكاري 
نشود، قطعا به مشكالتي برخواهيم خورد! در سوي ديگر شهر ارمنيان با صف   هاي طوالني در 
كليساي ارامنه حضور داشتند و رأي خود را به صندوق ريختند و ديگر اقليت   هاي مذهبي نيز 
حضور پرشور خود را اعالم كردند. درنهايت، روز دوازدهم فرودين، با شمارش آرا، امام با پيام 
»جمهوري اسالمي را رسما اعالم مي   كنم« خبر از پيروزي رفراندوم دادند و طبق آمار، حدود 

18ميليون نفر با پاسخ »آري«، جمهوري اسالمي را خواستار شدند.
 

حاشیه   هاي يك رفراندوم
اما اين رفراندوم با حاشيه   هايي هم همراه بود. وزارت كشور داشتن شناسنامه را اجباري اعالم 
كرده بود تا يك   نفر نتواند بيش از يك رأي به صندوق بيندازد، چون ديده شده بود بسياري 
انگشت خود را در استامپ نمی زدند تا بتوانند بار ديگر رأي دهند. در ميدان ونك پايتخت 
نيز يك صندوق جعلي گذاشته شده بود كه خيلي زود وزارت كشور آن    را جمع كرد. در يكي 
ديگر از شعبه   ها صندوق رأي توسط سرنشينان يك پيكان ربوده شد. اعضاي حزب توده نيز 
با شرايطي پاي صندوق آمدند و به جمهوري اســالمي رأي دادند. اعضاي سازمان آزادگان 
كه گروهي سلطنت طلب محسوب مي شدند و پيش تر اعالم كرده بودند رفراندوم را تحريم 
مي   كنند، با اعالم اينكه در نظر خود تجديدنظر كرده اند در اين همه   پرسي شركت كردند. يكي 
ديگر از حاشيه   هاي جالب اين همه   پرسي، دستگيري يك باند فروش هروئين بود كه توسط 
كميته در محل اخذ رأي شناسايي و سريعا دستگير شدند. براي افرادي    كه مسافر بودند نيز در 
فرودگاه مهرآباد صندوق   هايي گذاشته شده بود تا بتوانند قبل از خروج، رأي خود را به صندوق 
بيندازند. براي بيماران و افرادي   كه امكان حضور در بيرون از منزل را نداشتند نيز صندوق   هاي 
سياري تعبيه شده بود تا رأي اين افراد را بتوانند اخذ كنند. يك صندوق نيز به زندان قصر رفت 
تا رأي مسئوالن رژيم گذشته همچون هويدا را هم دريافت كنند. هرچند كه گفته شده بود 
رأي آنها تغييري در وضعيت محاكمه آنها نخواهد داشت، اما همگي به جمهوري اسالمي رأي 

دادند و هر1500 رأي دريافت شده از اين زندان، پاسخ »آري« بر خود داشت.
 

چه كساني رأي ندادند؟!
طبق اعالم وزارت كشور، 15ميليون نفر زير سن 16سال حق رأي نداشتند و 4ميليون نفر هم 
چون در ارتفاعات باالتر از 2هزار متر سكونت داشتند، فراهم كردن صندوق براي آنها ممكن 

نبود و يك ميليون نفر نيز به   دليل كهولت سن  نتوانستند رأي دهند.

  تابستان؛ مجلس خبرگان قانون اساسي
پس از رأي قاطع مردم به جمهوري اسالمي، يكي ديگر از موضوعات مهم، قانون اساسي و 
بررسي آن بود. پيش   نويس قانون اساسي جديد پيش از انقالب توسط شورايي زيرنظر حسن 
حبيبي با فرمان امام در نوفل   لوشاتو به نگارش درآمده بود و حاال امام پس از انتشار محتواي آن 
در رسانه   ها، خواستار اين شده بودند كه اين قانون به همه   پرسي گذاشته شود تا مردم نيز در آن 
دخيل باشند. برخي با حضور مردم در همه   پرسي براي قانون اساسي مخالف بودند، اما درنهايت 
امام دستور به تشكيل شورايي دادند كه بعدها با نام خبرگان قانون اساسي شناخته مي   شد 
و حزب   ها و گروه   هاي مختلفي براي حضور در آن كانديد شدند. درنهايت ائتالف مذهبيون 
توانست رأي را از آن خود كند و در رقابتي فشرده بين آقايان منتظري و طالقاني، منتظري به 

رياست مجلس رسيد و 75نماينده در اين مجلس حضور پيدا كردند.

پايیز؛ همه   پرسي قانون اساسي
در آذرماه سال1358، قانون اساسي جديد به همه   پرسي گذاشته شد و نزديك به 20ميليون 
نفر واجد شرايط رآي   دهي شناخته شدند كه از اين تعداد حدود 16ميليون نفر شركت كردند. 
98.25درصد از آرا را »آري« تشــكيل مي   داد و تنها حدود 78هزار نفر مخالف قانون اساسي 
بودند. قانون اساسي جمهوري اســالمي شــامل 177اصل بود كه يك دهه بعد، تغييرات و 
اصالحاتي در آن صورت گرفت و به   شكل كنوني در دسترس همگان قرار گرفت. همچنين در 
فصل پاييز، انتخابات ديگري با نام انتخابات شوراهاي شهر در كشور صورت پذيرفت كه به   دليل 
درگيري   ها و اعتراضات مكرر، تشكيل نشدن و انحالل بسياري از شــوراها را در پي داشت و 
درنهايت به انحالل همه شوراها انجاميد، تا دودهه بعد، به   شكل ديگري اين انتخابات برگزار شود.

 
زمستان؛ مجلس شوراي اسالمي و رياست   جمهوري

يك سال پس از پيروزي انقالب اســالمي، قانون انتخابات مجلس در وزارت كشور تدوين 
شد و در 18بهمن58 انتشار يافت. 270كرســي براي اين مجلس تعيين شد كه نزديك به 
2هزار نفر براي اين كرسي   ها نامزد شدند. طبق آمار در انتخابات 24اسفند اين سال، نيمي 
از واجدين شرايط پاي صندوق   هاي رأي آمدند تا اعضاي مجلس شوراي اسالمي را انتخاب 
كنند. با مشخص شدن نام   ها، دور دوم انتخاب به سال بعد كشيده شد و امام از مردم خواستند 
كه با شور بيشتري در 19ارديبهشت1359 پاي صندوق   هاي رأي بيايند و در اين انتخابات 
شــركت كنند. درنهايت در تاريخ 7خرداد   ماه سال1359، نخستين جلسه مجلس شوراي 
اسالمي برگزار شد. حزب جمهوري اســالمي به   عنوان حزب حاكم و هاشمي رفسنجاني 
به   عنوان رياست مجلس انتخاب شد. از نظر سواد، 56نفر از وروديافتگان به مجلس، زير ديپلم 
بودند و با گذشت زمان، برخي از نمايندگان به شهادت رسيدند يا استعفا كردند. در 5بهمن 58  
نيز انتخابات رياست   جمهوري با حضور 96نامزد برگزار شد و ابوالحسن بني   صدر با اختالف 
بسياري از ديگر كانديدها )76درصد آرا(، به ِسمت رياست   جمهوري برگزيده شد. دوران او 
مصادف با شروع دفاع   مقدس و انقالب فرهنگي بود و تصميمات نادرست او باعث شد تا اعتماد 
كلي از وي سلب شود و تنها يك سال بر كرسي رياست   جمهوري تكيه زند و درنهايت مجلس 

شوراي اسالمي طرح عدم كفايتش را تصويب و سپس عزل كند.

  محمد سرابي ��������������������������������������������

پس از انقالب اسالمي موضوع تامين زمين و 
مسكن براي مســتضعفان، محور اصلي بحث    
در اداره شــهر   ها بود. تصفيه مقام   هاي قبلي و 
تغيير امور اداري همزمان انجام مي   شــد، اما 
مهم   ترين اتفاقي كه درســت يك سال بعد از 
انقالب اسالمي در مديريت شهر تهران افتاد، 
اجراي »طرح ترافيك« براي جلوگيري از ورود 

خودرو   هاي شخصي به مركز شهر بود.
در سال58 مسلم شده بود كه جمعيت تهران 
به   دليل توسعه در سال   هاي پيش از انقالب زياد 
شده و مهاجرت   هاي اخير اقشاري كه نيازمند 
مســكن بودند، به آن افزوده است. ترافيك در 
خيابان   هاي مركزي به   شــدت زياد بود و دود 
و آلودگي هوا به ســادگي احساس مي   شد. به 
گفته پليس راهنمايــي و رانندگي در بعضي 
معابر سرعت حركت خودرو   ها از 10كيلومتر بر 
ساعت هم كمتر شده بود. تالش براي كاهش 
ترافيك با يكطرفه كــردن بعضي خيابان   ها و 
افزايش تعداد اتوبوس   ها از بهار ســال58 آغاز 
شد، اما به نتيجه مؤثري نرسيد. طرح ترافيك 
ابتدا بر مبناي اختصاص بخشي از خيابان   ها به 
ميسر ويژه اتوبوس طراحي و از شهريور اين سال 
براي ساعاتي در خيابان   هاي مركزي اجرا شد. 
اين طرح با آزمون و خطا در زمينه ساعت اجرا، 
ميزان جريمه و خودرو   هايي كه استثنا محسوب 

مي   شوند، پيش مي   رفت و دائما تغيير مي   كرد، 
چنان   كه چندبار در عمل لغو و مجددا اجرا شد. 
با اين    حال در پايان سال مشخص بود كه ديگر 
رانندگي در مركز شهر تهران آزادانه نخواهد 
بود. از ديگر اتفاقات ســال58 اعدام غالمرضا 
نيك   پي، شــهردار تهران بود. او كه از ســمت 
مادر نوه ظل الســلطان، فرزند ناصرالدين شاه 
محسوب مي   شــد، از 1348 تا شهريور1356 
شهردار پايتخت بود و در فروردين58 پس از 
محاكمه، تيرباران شد. از شــهريور56، جواد 
شهرستاني به   عنوان شهردار تهران تعيين شد. 
او در بهمن57 به ديدار امام   خميني)ره( رفت و 
استعفاي خود را تقديم كرد. شهرستاني پس 
از آن براي مدت كوتاهي همچنان شهرداري 
تهران را اداره    كرد. در اسفند همين سال محمد 
توسلي، عضو نهضت آزادي، شهردار تهران شد 

و تا حدود 2سال در اين سمت باقي ماند. فکاهی
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2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

صعود به المپيك و تحريم آن
تيم ملي فوتبال به المپيك صعود كرد اما به   خاطر تحريم بازي   هاي مسكو، از حضور در رقابت   ها بازماند

ورزش 

داستان ناتمام آدمك   ها
»خانه عروسك     ها«؛ خانه   اي كه پوشالي نبود

سريال

  جواد نصرتي   �����������������������������������������������������
نخستين دستاورد تيم ملي فوتبال بعد از انقالب 
اســالمي، يكــي از بزرگ   ترين   ها بــود؛ ايران با 
شايستگي تمام به المپيك صعود كرد اما به   خاطر 

تحريم رقابت   ها در مسكو، رنگ بازي   ها را نديد.
تيــم ملــي، در در اســفند1358 در مقدماتي 
المپيك1980مسكو در سنگاپور به ميدان رفت. 
تيم مدافع عنوان قهرماني آســيا، آماده   ســازي 
مناسبي نداشت و حسن حبيبي تيمش را بدون 
بازي تداركاتي بــه رقابت   ها برد. ايــران بازي   ها 
را با تســاوي برابر كره   شــمالي شــروع كرد و در 
بــازي دوم در دقيقه آخر از شكســت برابر چين 
گريخت. در ادامه اما با پيروزهاي پرگل برابر هند، 
سريالنكا و سنگاپور به المپيك صعود كرد. حمله 

شوروي به افغانستان اما باعث شد ايران بازي   ها را 
تحريم كند و تيم ملي به المپيك نرفت. ايران در 
سنگاپور از چهره   هايي مانند علي پروين، مرحوم 
حجازي، حسين فركي، حميد عليدوستي، نصراهلل 
عبداللهي، بهتاش فريبا، محمد دادكان و عبدالرضا 
برزگري ستاره جوان آباداني بهره مي   برد. پروين در 
اين رقابت   ها براي آخرين بار لباس تيم ملي را به تن 
كرد. ايران كه در بوشهر به   خاطر اعتراض نهادهايي 
كه فوتبــال را دلقك   بازي آمريكايي و انگليســي 
خوانده بودند اردويش را نيمه تمام گذاشته شده 
بود، در سنگاپور بازي به بازي بهتر شد و بسياري 
حتي اميدوار بودند نسل جديد بازيكنان ايران، به 
جام   جهاني1982صعود كند. سرنوشت اما مسير 

ديگري براي فوتبال ايران نوشته بود.

هنر نوگراي ايران، بي   موزه نماند
بازگشايي موزه هنرهاي معاصر تهران در آبان   ماه1358

اگر خسارت ديده ايد، مراجعه كنيد

كاخ ها يك به يك موزه مي شوند

4400 تومان؛ خرج ماهانه
 يك خانواده شهري

نگاهي به متوسط هزينه خانوار در سال 58

دور از مركز

معماری

مرضيه ثمره حسيني���������������������������������������������������������������������
»صندوق ملي ترميم خسارات دوران انقالب« در پانزدهم مردادماه 
سال1358 به   صورت موقت تأسيس شد تا خسارت   هايي كه برخي 
از مردم در جريان انقالب متحمل شده بودند، جبران شود. بيشتر 
اين خسارت   ها در نتيجه اقدامات خرابكارانه مأموران رژيم پهلوي 
مانند حمالت چماقداران وابسته به حكومت به مغازه   ها ايجاد شده 
بود. در مواردي نيز اين خســارت   ها در نتيجه آتش   زدن نمادهاي 
دولتي توسط انقالبيون و سرايت آتش به اماكن ديگر رخ داده بود. 
بودجه صندوق ملي ترميم خسارات دوران انقالب از محل كمك   هاي 
مردمي و دولتي تأمين مي   شد. اين صندوق بالفاصله پس از تأسيس، 

در تمامي شهرهاي كشور با ايجاد شعبه شروع به    كار كرد.
قوچان از شهرهايي بود كه رســيدگي به خسارت   هاي واردشده به 
اهالي را پيش از تشكيل صندوق ترميم خسارات آغاز كرد. در دهم 

مردادماه1358، كميته انقالب شهرستان قوچان چند نفر از كساني 
را كه از سوي چماقداران حكومت پهلوي دچار آسيب شده بودند، 
به فرمانداري معرفي كرد تا خسارت واردشده به آنها جبران شود. 
پس از تشكيل صندوق ترميم خسارات انقالب، شوراي صندوق در 
قوچان طي اعالميه   اي به مردم اعالم كرد كه »آماده رســيدگي به 
وضع كساني كه توسط عمال رژيم ســابق دوران انقالب خسارت 
ديده   اند، است.« در اين اطالعيه از مردم خواسته شد نوع خسارت 
خود را به   صورت كتبي به   همراه مدارك و مستندات به دفتر صندوق 
تحويل دهند. صندوق ترميم خسارات انقالب شعبه قوچان، پس از 
بررسي مستندات، خسارت   هاي آسيب   ديدگان را به   صورت نقدي 
جبران كرد. به برخي از اين افراد، ازجمله شخصي كه به كاميونش 

خسارت وارد شده بود، وام   هاي بدون بهره پرداخت شد.
منبع: اسناد آرشيو ملي ايران، پرونده 293/135118.

 سعيد برآبادي     ����������������������������������������������������������������������������
در گرماي تيرماه سال1358، اطالعيه   اي در روزنامه   ها منتشر شد كه 
براساس آن، مردم براي نخستين بار مي   توانستند از نزديك پشت درهاي 
كاخ سعدآباد را ببينند و هزينه اين بازديد موزه   اي، 3تومان بليت ناقابل 
بود. منظره عجيبي بوده است البد؛ مردمي كه انگشت به دهان مانده 
بودند از اين همه زيبايي، تقارن، سفيدي نماها، كشيدگي و خطوط صاف 
روي طاق   ها و ستون   ها و ايوان   ها و در نهايت، تعجبي كه به بغض بدل 
مي   شده؛ بغض توده عليه دستگاهي كه خود در چنين عافيتي مي   زيسته 
و مردم را به كوخ نشيني واداشــته است. سعدآباد اكنون يك مجموعه 
متراكم از انبوه آثار معماري به جا مانده از 50سال ابتدايي قرن است؛ 
تصويري روشن از آمال و آرزوهاي آخرين پادشاهان قاجار و پهلوي و 

نشانه   اي روشن از توجه به معماري در اين سال   ها.
تولد اين مجموعه مقارن با خواســت پادشــاهان قاجار براي اتراق 
تابستانه در ييالقي   ترين نقطه تهران بوده است. رضاخان اما آغازگر 
توسعه و ساختارســازي براي ســعدآباد بود. او بود كه دستور داد 
كاخ   هاي اين مجموعه يكي پس از ديگري و زيباتر از قبل ســاخته 
شود تا جايي كه امروز بيشــتر از 18كاخ مجزا در اين مجموعه قرار 
دارند. با اين همه در ميان اين كاخ   هاي متنوع، نوعي هارموني مي   توان 
يافت كه آثارش خصوصا در معماري بناها قابل رويت است؛ مثال اگر 
در كاخ سبز، تركيبي از مينياتورهاي حسين بهزاد و خاتم كاري   هاي 
كارگاه اســتاد صنيع خاتم، در دو طبقه كنار هم قرار گرفته است، 
جزئيات كاخ   موزه سفيد هم به همين منوال ساخته و پرداخته شده؛ 

ساختماني با دو طبقه و نمايي از سنگ مرمر، كار مشتركي از مهندس 
خرسندي و مهندس بوريس روسي و تزييناتي از غالمرضا پهلوان، 
عبدالكريم شيخان، حسين كاشي، رضا مالئكه و البته استاد لرزاده. 
ناگفته پيداست كه فهرست بلندبااليي از هنرمندان حوزه معماري، 
نقاشي، تجسمي و دكوراسيون داخلي را مي   توان در تاريخ سعدآباد 
پيگيري كرد و آنچه امروز به   عنوان موزه ســعدآباد مورد نظر است 
در واقع چيزي نيســت جز نگهداري و به معرض نمايش گذاشتن 
مجموعه   اي از توليدات همين هنرمندان. با اين حساب مي   توان گفت 
كه سعدآباد گنجينه ای غني    از تاريخ هنر و معماري ايران در نيم قرن 
اخير است كه قدم زدن در آن، نوعي گشت و   گذار در گذشته ايران 

نيز به   حساب مي   آيد.

موزه    هنرهاي معاصر تهــران، پيش از انقــالب عمر چنداني 
نداشت. در سال1356 تاسيس شد و در همين مدت كوتاه نيز 
نمايشگاه   هاي مهمي را برگزار كرد. محمدرضا پهلوي ايران را 
ترك كرده بود و خيابان   ها شــلوغ   تر از قبل بــود. در اين روزها 
زيرزمين موزه به   مثابه پناهگاهي موقت براي آثار در نظر گرفته 
شد. آيدين آغداشلو مي   گويد: »در آغاز انقالب كسي نمي   دانست 
چه اتفاقي پيش خواهد آمد. پــس تنها كاري كه كردند آن بود 
كه زمين را بكنند. چيزي همچون مجموعه درسدن در جريان 
جنگ جهاني دوم كه همه   چيز را در غارها نگاه داشتند؛ مشابه 
چنين چيزي در لوور انجام شد. اين چيزها پديد مي   آيد. تا بتوان 
آثار را امن نگاه داشت«. اما فرهنِگ هنردوسِت مردم ايران مانع 
از نابودي موزه و آثارش در جريان انقالب شد. به گفته شاهدان 
عيني مردم از مــوزه در برابر هجوم برخــي از ديگر مردم دفاع 
مي   كردند. مهدي كوثر كه آخرين مدير مــوزه در دوره پهلوي 
بود موفق شد تا از آثار هنري مراقبت كند و سرانجام در روزهاي 
اسفند1357مديريت موزه را به نيروهاي پاسدار انقالب تحويل 
داد. گمانه   زني   هايي براي تغيير كاربري موزه وجود داشــت اما 

با يك دوره تعطيلي كوتاه، فعاليت موزه از ســر گرفته شــد و 
نزديك به يك سال پشت درهاي بسته فعال بود. موزه    هنرهاي 
معاصر را مي   توان از معدود نمونه   هاي چنين مراكزي دانســت 
كه فعاليتشــان پس از انقالب نيز ادامه يافت. موزه در آبان   ماه 
سال1358بازگشايي شد. عباس ســارنج پوستري را طراحي 
كرد كه روي آن نوشته شده بود: بازگشايي موزه هنرهاي معاصر 
تهران - طراحي، نقاشي، گرافيك، عكاسي، فيلم. اين سال براي 
موزه ســال پُركاري بود. نمايشــگاه   هاي متعددي به   مناسبت 
ســالگرد پيروزي انقالب در موزه برگزار شد. چند نمونه از اين 

نمايشگاه   ها به اين شرح است:
نمايشگاه نقاشي نقاشان مبارز

عكاسي از ديدگاه   هاي چهار عكاس
ديوار نوشته   هاي انقالب اسالمي

هنر مقاومت فلسطين )آثاري از نقاشان فلسطين(
نمايشگاه طراحي   هاي دانشجويان دانشكده   هاي هنري تهران 

نمايشگاه عكس ماسوله روستا
نمايشگاه عكس   هاي دو عكاس

طرح   هاي دو نقاش
و نمايشگاه   هاي ويژه به   مناسبت نخستين سالگرد انقالب اسالمي 
ايران )نقاشي مروري بر آثار اساتيد گذشــته تا ديوار نوشته   ها، 

كاريكاتور، عكاسي، سينما و...( 
دو دهه از انقالب گذشت و موزه نزديك به 16مدير را به    خود ديد. 
در اين سال   ها برخي از آثار، ديگر شــانس نمايش عمومي پيدا 
نكردند، چراكه موزه در پي نمايش ارزش   هاي انقالبي بود و فضايي 
را به نمايش آثار مربوط به جنگ تحميلي اختصاص داد. نشانه 
تصويري موزه با الهام از معماري   اش در دهه1360 توسط جواد 
پويان طراحي شد و نشانه   نوشته زير آن نيز در سال1372 به   دست 
صداقت جباري طراحي شد. در سال1366 نخستين دوساالنه 
طراحي گرافيك ايران در موزه برگزار شد و در دهه1370 با بازتر 
شدن فضاي سياسي كشور، موزه به برگزاري منظم دوساالنه   ها در 
رشته   هاي مختلف روي آورد. اين موزه با عمري به بلنداي نيم   قرن، 
امروز نيازمند نگاه   هاي جســت   وجوگر و عميق است. تاريخي با 
پُر   شمار نمايشگاه   ها و رويدادهاي مؤثر كه در جريان هنر نوگراي 

ايران غيرقابل انكار است.

اعالن صندوق ترميم خسارات دوران انقالب به اهالي قوچان

كاخ سعدآباد؛ نخستين بازديد عمومي

 محمدمسعود احدی    �������������������������������������
 تلويزيون در نخستين سال پيروزي انقالب نتوانست 
روند سريال   ســازي در پيــش از انقــالب را دنبال 
كند و تكرار آثاري مانند ســريال خارجي »ميشل 
استروگف«، بخش اعظم كنداكتور پخش سريال    را 
به   خود اختصاص مي    داد. برنامه   هاي علمي و آموزشي 
اغلب از شبكه 2و برنامه   هاي عقيدتي-    سياسي عمدتاً 
از شبكه يك پخش مي   شــدند. در چنين فضايي، 
جاي خالي برنامه   اي براي كودكان شديداً احساس 
مي   شد تا اينكه شبكه2- كه بعدها به شبكه كودك 
معروف شد- نخســتين مجموعه    تلويزيوني پس از 
انقالب را براي كودكان ساخت. »خانه عروسك     ها« 
به كارگرداني جمشيد عظيمي   نژاد، عنوان سريالي 
بود كه همانگونه كه از اســمش پيداســت، اغلب 
شخصيت   هايش عروسك    بودند. عظيمي   نژاد خود 
نقش پدري را داشــت كه با 2فرزندش يعني پوپك 
و آريا- كه فرزندان واقعي او بودند- زندگي مي   كرد. 
مسائل روز جامعه، مشكالت زندگي مردم و موضوعات 
تربيتي و انساني، درونمايه داستان   هاي اين مجموعه 
بود. خانه عروسك   ها، همچون بسياري از فيلم   هاي 
كودك، طرفداران زيادي در ميان بزرگساالن داشت 
و نظر گروه   هاي سني مختلف را به   خود جلب كرده 

بود. اين مجموعه در سال1358 ضبط و پخش شد 
و ادامه    آن پس از آغاز جنگ تحميلي در سال1359 
به روي آنتن رفت؛ اما پخش آن پس از مدتي متوقف 
شــد. آريا عظيمي   نژاد كه بعدها تبديــل به يكي از 
آهنگسازان مطرح كشور شد، برداشت   هاي غلط از 
محتواي برنامه و خطا در تمييز مسائل اجتماعي از 
مسائل سياسي را عامل اصلي ممانعت از پخش خانه 
عروســك   ها مي   داند و معتقد است زبان طنزآميز و 
رويكرد اجتماعي برنامه به   درستي درك نشد و پخش 

ادامه سريال را منتفي كرد.

 معراج قنبري

خ نر به انتخاب   عبدالرضا نعمت اللهیآگهی

حسن حبيبی - بهتاش فریبا - امير مرزوقی - حسين فرکی - ناصر حجازی - نادر فریاد شيران - نصراهلل 
عبداللهی - احمد سنجری - محمد دادکان - عبدالرضا برزگری - همایون شاهرخی ) کمک مربی ( 
نشسته : غالمرضا نعلچگر - مهدی دینورزاده - محمود حقيقيان - علی پروین ) کاپيتان ( - حميد 

عليدوستی - محمود ابراهيم زاده - حبيب خبيری - هدایت شعار غفاری

  علی عمادی    ����������������������������������������������
هزينه متوســط ماهانه يك خانوار شــهري در 
ســال1358 معادل 4هزار و 400تومان بود كه 
38.8درصــد آن صرف هزينه هــاي خوراكي و 
61.2صرف هزينه هاي غيرخوراكي مي شد. اين 
هزينه متوســط، نسبت به ســال 56 كه هر ماه 
بالغ بر 3هــزار و 652بــود، 20.5درصد افزايش 
نشان مي داد. در مقايسه اين دو سال، هزينه هاي 
خوراكي 40.5درصد و غيرخوراكي ها 10.6درصد 
افزايش داشتند. دربين انواع مواد خوراكي گوشت 
با 26.2درصد بيشترين سهم را داشت )447تومان 
در ماه( و پس از آن ميوه و سبزي ها 19.3 از اين 
سهم را به خود اختصاص مي دادند )329تومان در 
ماه(. متوسط هزينه ماهانه يك خانوار شهري در 
سال 58 به ترتيب داراي چنين مبالغي بود؛ نان و 
برنج 325تومان، لبنيات و تخم مرغ 167تومان، 
قندوشكر و شيريني 60تومان، روغن حيواني يا 
نباتي 56تومان، چاي و قهوه 54تومان، دخانيات 
48تومان، غذاهاي آماده 47تومان، نوشــابه ها 
كمتر از 8تومــان و 109تومان هم ســهم ديگر 

هزينه هاي خوراكي بود. در مقايســه با سال 56 
فقط هزينه روغن بــا 4.5درصد و نوشــابه ها با 
7درصد كاهش داشت و درباقي موارد با افزايش 
قيمت مواجه بــود. در بين اقــالم غيرخوراكي 
سهم مســكن با 42.2درصد از همه بيشتر بود 
)1137تومان در ماه(. پــس از آن با 13.3درصد 
حمل ونقل و ارتباطات در مرتبه بعدي قرار داشت 
)358تومان(. ديگر هزينه هاي ماهانه غيرخوراكي 
خانوار شهري در اين سال به ترتيب چنين بودند؛ 
پوشاك و كفش )315تومان(، هزينه هاي متفرقه 
)187تومان(، مبلمان و اثاث منزل )182تومان(، 
بهداشت و درمان )150تومان(، لوازم و خدمات 
شخصي )128تومان(، آب و سوخت و روشنايي 
)111تومان(، خدمــات خانگــي )58تومان(، 
هزينه هاي تحصيلي )41تومــان( و تفريحات و 
ســرگرمي )28تومان(. در ســال 58 جز هزينه 
مبلمان و اثاث منزل كه نسبت به سال 56 حدود 
23درصد كاهش داشــت، هزينــه تمامي اقالم 
غيرخوراكي نسبت به اين ســال افزايش نشان 

مي داد.

معلم شهيد

نثر

نثر و زبان آيت اهلل مطهري كتاب    به كتاب و 
نوشته به نوشته متغير است

علي اکبر شيرواني ��������������������������������������������������������������������������������

 پيش از شهرت و شهادت و در كنار كارهاي حوزوي و دانشگاهي به نوشتن 
در مجله زن روز روي آورد و بي   جهت نخواهد بود او را روزنامه   نگار بدانيم 
در كنار معلمي و پژوهش و ديگر عناوين؛ او شــهيد مرتضي مطهري بود. 
مطهري از بطن حوزه برخاسته بود و برخالف برخي از جريان   هاي ديگر 
حوزوي، همواره حوزوي ماند و ســنت تبليغي حوزه   هــاي علميه را در 
شكل   هاي نو پيگيري مي   كرد. نثر و زبان مطهري كتاب    به كتاب و نوشته 
به نوشته متغير است و سبك خاصي را در كارهاي او نمي   توان پي   جست، با 

اين حال از سال   هاي آغازين كارهاي او، هرچه به سال   هاي پيروزي انقالب 
نزديك مي   شويم، نثرش از دشواري به ســادگي و از تركيب   هاي حوزوي 
و دانشــگاهي به بافت ادبي نزديك مي   شود و گســتره كارها و چهره   اش 

مسيري بود كه برخي رهروش شدند. 
تنوع آثار و تكثر ذهنيت مطهري مانع آن بود كه سبك مستقلي در زبان 

خلق كند اما مانعي بود بر شدت شاعرانگي زبان.
»خوشــوقتم كه مجله زن روز درخواســت مــرا راجع به بحــث درباره 
پيشــنهادهاي چهل   گانه آن مجله براي تغيير مواد قانون مدني ايران در 
مسائل مربوط به امور خانوادگي پذيرفت و در شماره پيش، آمادگي خود را 

براي درج اين سلسله مقاالت ضمن نشر نامه اينجانب اعالم كرد. من اين 
فرصت را مغتنم مي   شمارم كه به اين وسيله گوشه   هايي از فلسفه اجتماعي 
اســالم را با جوانان در ميان مي   گذارم. اميدوارم بتوانم ذهن آنها را درباره 
مســائل مربوط به روابط خانوادگي از نظر اسالم روشن كنم. همانطوري 
كه در نامه خودم متذكر شدم، من نمي   خواهم از قانون مدني دفاع كنم و 
آن را كامل و جامع و صددرصد منطبق با قوانين اسالمي و موازين صحيح 
اجتماعي معرفي كنم؛ شايد خود من هم ايرادهايي به آن داشته باشم؛ و 
هم نمي   خواهم روشي را كه در ميان اكثريت مردم ما معمول بوده صحيح 

و منطبق با عدالت بدانم«. 

 درصدتغييرات سال 1358سال 1356نوع هزینه
58 نسبت به 56 درصدمبلغ )ریال(درصدمبلغ )ریال(

40,5 +12,142,433,217,060,438,8هزینه خوراکي
10,6 +24,375,066,826,956,761,2هزینه غيرخوراکي

20,5 +36,517,4100,044,017,1100,0هزینه کل

مقایسه هزینه هاي ماهانه یک خانوار شهري



4صفحــه

حاضر و غايب، صادق و كاذب
آزادي مطلق بازار موسيقي

فرصت طاليي كوتاه

شاه سرگردان 
مكزيك به شاه اجازه ورود نداد

موسيقی

تجسمی

مطبوعات خارجی 

  ندا زندي   �����������������������������������������������

 كاظــم علمي از نســل حــاج محمدعلي 
علمي، بــه همراه بــرادر خود عبــاس، در 
سال1358مؤسســه »گســترش فرهنگ 
و مطالعــات« را به   عنوان يكي از نخســتين 
مؤسســات پخش كتــاب در ايــران بنيان 
گذاشت. هدف از تاسيس اين مؤسسه، ترويج 
كتابخواني در جامعه بود و از همين رو با 4مدير 
فروش و 20ويزيتور كتاب   ها را مســتقيما از 
ناشر مي   گرفتند و به   دست مصرف كننده كه 
عموما كارمندان ادارات بودند، مي   رساندند. 
براي انتخاب نخستين كتاب   ها هم به سراغ 
انتشــارات اميركبير رفتند؛ جايي كه روزي 
محل كســب تجربه براي كاظم علمي بود و 

بعدها الگوي كاري او شد. روند توزيع كتاب 
در ميان كارمندان تا سال1360 ادامه داشت 
اما چون ديگر حراســت ادارات اجازه ورود 
ويزيتورها را به داخل ســاختمان نمي   داد، 
علمي به فكر توزيع كتاب در كتابفروشي   ها 
افتاد. كاظم علمي در اين   باره در كتاب »تاريخ 
شفاهي كتاب« مي   گويد:»... ما شروع كرديم 
به خريد كتــاب از انتشــارات اميركبير و با 
افزايــش درصد كمي روي كتــاب، آن را به 
كتابفروشان مي   فروختيم؛ مثال كتابي را كه 
23تومان از ناشــر مي   خريديم، 25تومان به 
كتابفروش مي   فروختيم«. اين روال نيز 2سال 
دوام آورد و پس از اينكــه اميركبير فروش 
كتاب به اين مؤسسه را قطع كرد، كارشان را 
با 2ناشر كه 100عنوان كتاب داشتند، ادامه 

دادند. چنان كه در سايت مؤسسه گسترش 
فرهنــگ و مطالعات آمــده، هم   اكنون، اين 
مجموعه با بيش از 350ناشر همكاري مي   كند 
و كار توزيع بيش از 38هزار عنوان كتاب را در 

سراسر جهان برعهده دارد.

شناخت دوست و دشمن
مطبوعات  تعطيلي »آيندگان«؛ انتشار »جمهوري اسالمي« 

  محمدناصر احدي ����������������������������������������������������������������������
 پس از ظفر، ديگر صبر جايز نبود و نوبت واكندن ســنگ   ها رســيد؛ 
انقالبيون مي   خواستند هرچه سريع   تر دوست را از دشمن بازشناسند 
و بدانند روي چه كساني مي توانند حساب كنند و به چه كساني نبايد 
دل ببندند. هنوز ســازماني كه وظيفه نظارت بر مطبوعات را برعهده 
بگيرد، تأسيس نشــده بود، اما بودند افراد و گروه   هايي كه خودجوش 
يا خط گرفته، تقريبا هر روز، به دفتر روزنامه   ها ســرازير مي   شــدند و 
اعتراض خود را به مطالبي كه باب ميل شان نبود از طرق مختلف نشان 
مي   دادند. براي مثال، در كتاب »تسخير كيهان« آمده، عده   اي موسوم 
به »اهالي غرب تهران« در برابر روزنامه كيهان تجمع مي   كردند و شعار 
»كيهان و آيندگان نابود بايد گردد/ روزنامه بني   صدر ايجاد بايد گردد« 
سر مي   دادند. در سال1358، كيهان به چپ   گرايي متهم بود و سرانجام، 
در اثر فشارهاي وارده، تعدادي از روزنامه   نگارانش از كار كنار گذاشته 
شــدند. اما طالع »آيندگان« آنقدر بلند نبود كه بيش از 16مرداد اين 
سال دوام آورد. اين روزنامه، در شماره شنبه 22 ارديبهشت 1358، در 
4صفحه كه شامل يك سرمقاله در صفحه اول و 3صفحه سفيد مي   شد 

منتشر شد. در بند پاياني سرمقاله اين شماره آمده بود: »نويسندگان 
و همكاران آيندگان، مانند هر ايراني ديگري، به اوضاع كشور توجه و 
دلبستگي دارند و معتقدند كه در شرايط آمادگي براي انتخابات مجلس 
مؤسسان و تدوين و تصويب قانون اساســي بيش از هر زمان ديگري 
كشور به بحث و نقد و نظر نيازمند است. ما از سوء   تفاهم   هايي كه پيرامون 
آيندگان پيدا شده عميقا متأسفيم و اميدواريم در آينده بسيار نزديك 
انتشار روزنامه را از سر بگيريم تا بتوانيم انجام وظيفه   اي را كه در برابر 
ملت پذيرفته   ايم، ادامه دهيم«. آيندگان چند روزي بعد از اين سرمقاله 
برگشت، اما در نهايت با كشــف مداركي دال بر همكاري اين روزنامه 
با نيروهاي متخاصم تعطيل شد. گروه   ها و دسته   هاي جديدي كه در 
فرداي انقالب پا به صحنه گذاشته بودند، مي   خواستند صداي خود را 
بي   واسطه به مردم برسانند؛ از اين رو، در اين دوران نشريات متعددي با 
مجوز و بي   مجوز منتشر شدند. روزنامه »جمهوري اسالمي« به   عنوان 
ارگان حزب جمهوري اسالمي- كه اعضايش از متنفذترين چهره   هاي 
انقالب بودند- از چهارشنبه 9خرداد 1358منتشر شد و همچنان نيز 

به چاپ مي   رسد.

نمايش تخت حوضي اوژن يونسكو

فيلمفارسي انقالبي

شاه هم مي ميرد

سينما 

تئاتر 

سعيد مروتي ������������������������������������������������������������������������������
 

با پيروزي انقالب، ســينماها از 10 اســفند 57 بازگشــايي شدند؛ 
ســينماهايي كه تعدادي   شــان در روزهاي انقالب طعمه آتش شده 
بودند. در فقدان ضوابط مشــخص، تغيير نظام سياسي، شرايط روز و 
حال و هواي انقالبي جامعه، تقريبا هيچ   كــس دقيقا نمي   داند كه چه 
فيلم   هايي مناسب اكران هستند. كپي فيلم   هاي قديمي از انبارها بيرون 
آورده مي   شود. سينماها هر فيلمي را كه نمايش اش را صالح مي   دانند 
به نمايش در مي   آورند. فيلم   هايي كه اغلب خارجي   اند و البته تعدادي 
فيلم ايراني هم ميانشان به چشم مي   خورد. واضح است كه پس از انقالب 
»سفرسنگ« و »گوزن ها« را مي   شود اكران كرد كه اولي صريح   ترين و 
انقالبي   ترين فيلم سينماي ايران و دومي با نمايش نسخه اصلي )نسخه 
نمايش داده شده در سومين جشنواره فيلم تهران و نه نسخه سانسوري 
كه از 8بهمن 54 اكران شده بود( دستاوردي محصول انقالب محسوب 
مي   شد. ســال 58محمد علي نجفي، كارگردان فيلم »جنگ اطهر« 
سرپرست ترويج و نمايش فيلم مي   شــود. در وزارت فرهنگ و هنر كه 
حاال ارشاد ملي نام گرفته، آيين   نامه   ها و ضوابطي تصويب مي   شود كه 
كمي از آشفتگي امور كاسته شود. با برهم خوردن قواعد كهنه تا مسلط 
شــدن نظم تازه زماني نياز است كه عمر ســال58 به تثبيتش كفاف 
نمي   دهد. تعيين تكليف فيلم   هايي كه قبل از پيروزي انقالب ساخته 
شده   اند و با معيارهاي اغلب گنگ و نامفهوم و نامعلوم سال58 و اغتشاش 
در تصميم   گيري و تعدد نهادهاي تصميم   گير، به آساني ميسر نيست. 
در حال و هوايي كه هنوز هيچ   كس نمي   داند دقيقا چطور و چگونه بايد 
فيلم ساخت، ستار هريس )فيروز( هنرپيشه فيلمفارسي متولي توليد 
نخستين فيلم سينمايي پس از انقالب مي   شود. مهدي معدنيان خيلي 
زود و در زماني كوتاه، »فرياد مجاهد« را براساس وقايع روز نوشته و با 
حضور فيروز و بهمن مفيد جلوي دوربين مي   برد. معدنيان كوالژي از 
آنچه در اين چند   ماه خوانده و ديده را سر هم مي   كند و نتيجه كار فيلمي 
است كه به فرصت   طلبي متهم مي   شود. روزنامه   ها به قلم روزنامه نگاران 
و سينمايي نويسان اغلب چپ، حمله   هاي سختي به فيلم وارد مي   كنند. 
نمايش فيلم با مشكل مواجه مي   شود، فيروز فيلمش را به قم مي   برد و 

به تعدادي از علما نشان مي   دهد. دعوا در مطبوعات بر سر اين است كه 
مجاهد جاي جاهل و تفنگ جاي چاقو را گرفته است.

در بهار آزادي مستند   هاي سينمايي كه درباره انقالب ساخته شده   اند 
هم به نمايش عمومي درمي   آيند. سال 58سال محمد علي نجفي است 
كه فيلم سينمايي جنگ اطهرش به همراه مستند »ليله القدر« اكران 
عمومي مي   شود و خودش هم سكان هدايت كشتي توفان زده سينما را 
برعهده دارد. سينمايي كه بسياري از عناصر مهمش يا مهاجرت كرده   اند 
يا خانه نشين شده   اند؛ سينمايي كه با فردين با آخرين ساخته   اش كه 
محصول قبل از انقالب است، برخورد خوبي ندارد و »بر فراز آسمان ها« 
شكســت مي   خورد. ســالي كه در آن براي اكران ســينماها، انجمن 
ســينماداران تصميم   گيري مي   كند كه چه فيلم   هايي اكران عمومي 
شوند. ســالي كه هنوز اكران »فرياد زير آب« منعي ندارد و فيلم   هاي 
قديمي با جرح و تعديل و فيلم   هاي در نوبت اكران، در مواردي با دوبله و 
مونتاژ مجدد، روي پرده مي   آيند. سالي كه مجله تصوير58 جاي ستاره 
سينما را گرفته و از همراهي هنرمندان و هنرپيشه   ها با انقالب، خبر و 
رپرتاژ منتشر مي   كند. سالي كه در نخستين جلسه سنديكاي هنرمندان، 
طبقه كارگر سينما عليه كارفرما قيام مي   كند. سالي كه دادستاني انقالب 
و كميته فيلم از پرده به پايين مي   آوردند و فيلمسازان روشنفكر، براي 
ابراز مخالفت با آنچه رياكاري و فرصت طلبي خوانده مي   شد، عمال از 

مميزي دفاع مي   كنند.

  مهرداد رهسپار   ��������������������������������������

 »شاه مي ميرد« اقتباس رضا كرم رضايي از 
نمايشــنامه اي به همين نام از اوژن يونسكو 
است كه از 21شهريور سال1358 در سالن 
تئاتــر كوچك تهــران به صحنــه مي رود. 
كرم رضايــي كه ايــن نمايش را به شــيوه 
تخت حوضي اجرا كرده، در بروشور نمايش 
مي نويســد: »موضوع اصلي نمايش مرگ 
است و من سعي كرده ام آن را به   گونه اي ديگر 
بازنويسي كنم... نمايش شاه مي ميرد را قبال 
ترجمه كرده بودم و شــايد اگر مي خواستم 
روي صحنه بياورم به   دليل متن فلسفي آن و 
سبك يونسكو كه پوچ گرايي است، مشكالتي 
در كار بود، تصميم گرفتم به مقتضاي روز در 
آن تغييراتي بدهم. در اين تفسير آن طوري 

كه بايد نتوانستم يا نخواستم به يونسكو صادق 
باشــم. به   عبارت ديگر من فقــط تم اصلي 
تئاتري يونسكو را به عاريه گرفتم كه تم مرگ 
باشد و توأم با سرگرمي و نه مثل متن اصلي 
تيره و تاريك و با يك بيان فلسفي كه خاص 
تماشاگران معدودي است«. اين اجرا چندان 
به مذاق منتقــدان آن دوره خوش نمي آيد، 
به چند دليل، يكي فقدان ارتباط نمايش با 
متن اصلي شاه مي ميرد اوژن يونسكو. يكي 
ديگر اينكه منتقدان با دريافت پيام نمايش 
مشكل داشتند. به   نظر آنها محتواي نمايش با 
فرم آن سازگار نيست و اين مسئله در دريافت 
پيام نمايش اختالل ايجاد مي كند. و آخرين 
اعتراض منتقدان اين است كه چرا نمايش در 
سالني شــيك و در »باالي شهر« اجرا شده 
است. سالن تئاتر كوچك تهران، به قرار آنچه 

در پوســتر آمده، در خيابان مصدق، جنب 
پاساژ صفوي بود. در واقع روبه   روي پارك ملت 

فعلي، در خيابان وليعصر كنوني.
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كتابخوان كردن كارمندان
ارسال كتاب از ايران به سراسر جهان

نشر

  حسين عصاران   ������������������������������������������������������������������������

سال58هنگام آزادي مطلق بازار انتشار موسيقي و ترانه بود؛ سركوب 
ترانه »معترض« جاي خــود را به رهايي ترانه   هــاي »انقالبي« داده 
بود، همچنان كه سهولت ضبط در استوديوهاي خانگي، آزادي عمل 
در تكثيرهاي بي   توجه به كيفيت، عرضه بي   واســطه در كنار خيابان، 
بي   نيازي از صرف هزينه   هاي اضافي چون چاپ عكس و حق اثر، همگي 
بازاري رنگارنگ، بي   ضابطه و پرهياهو را شكل داده بود كه در آن صدا 
به صدا نمي   رسيد؛ از كاست   هاي سرود و شعرخواني گروه   هاي وابسته 
به نحله   هاي مختلف سياسي گرفته تا انتشــار صداي سخنراني   هاي 
ممنوع پيشين، از پيوند موسيقي پوست   انداخته    »عارف« و »شيدا« 
با كالم انقالبي معطوف به حوادث روز گرفته تا انتشار ترانه   هاي تازه   اي 
كه با افكت تشويق، خود را به   عنوان »كنسرت« معرفي مي   كردند و از 
پادكست   واره   هاي مختلفي چون »شبانه    ها« و »حرف« گرفته تا نوارهاي 
ِ    ميان يك لطيفه   پرداز با بندهايي از ترانه   هاي معروف  پرسش و پاسخ

گذشته )به قصد مسخره كردن كليت نظام گذشته(.
اما همه اين آزادي و رهايي به توليد و انتشار كارهايي مربوط بود كه از 

جايي غير از دولت و نهادهاي رســمي مي   جوشيدند و درهم و سرريز 
مي   شدند. چه آنكه پشت گوش اين عرصه رها شده، زمزمه   هاي »حرام 

بودن موسيقي« خوانده مي   شد.
هم   اكنون و در انتهاي قــرن مي   توان با اطمينان گفــت كه واكاوي و 
تحليل بازار موسيقي آن ســال   ها، امكان مهم و البته برزمين مانده   اي 
است براي انجام مطالعات فرهنگي و به سرانجام رساندن پژوهش   هاي    

جامعه   شناسانه    درباره ايران بعد از انقالب.

    حافظ روحاني       ������������������������������������������������������������������������

نقاشي ديوار سفارت آمريكا نخستين نقاشي ديواري هانيبال الخاص 
نبود. تا پيش از وقايع 13آبان 1358او كه شايد مهم   ترين چهره هنر 
ايران در سال   هاي انقالب است با دانشجويانش ديوارهاي ديگري را هم 
نقاشي كرده بود. ولي بعد از ورود دانشجويان خط امام به سفارت آمريكا، 
اين فكر به ذهن الخاص مي   رسد كه ديوار سفارت آمريكا را نقاشي كند. 
گويا او اين فكر را در جمعي از شاگردانش مطرح مي   كند و ادهم ضرغام، 
دانشجوي جوان اهل آبادان موفق مي   شود فكر استاد را عملي كند. او 
كه با جمعي از دانشجويان خط امام مراوده دارد مجوز نقاشي روي ديوار 
ســفارت را مي   گيرد؛ مجوزي كه روي يكي از برگه   هاي سفارت صادر 

مي   شود، درحالي   كه آرم سفارت با خودكار خط خورده است.
استاد و شاگرد ديوار را به دو نيمه تقسيم مي   كنند، يك   سو را الخاص 
نقاشــي مي   كند و ســمت ديگر را ادهم ضرغام. عمده تصاوير عليه 
امپرياليسم آمريكايي و وقايع انقالب اســت. با اين   حال هيچ   كدام از 
گروه   هاي سياسي عمده با اين نقاشــي از سر مهر برخورد نمي   كنند؛ 

گروه   هاي مذهبي به الخاص بدبين هســتند و چپ   گراها به الخاص 
مي   تازند كه چرا با جواني با گرايش مذهبي كار كرده است. در نهايت 
نقاشي   هاي روي ديوار به فاصله كمي پاك مي   شوند. هانيبال الخاص هم 
بعد از انقالب فرهنگي از تدريس در دانشكده هنرهاي زيبا منع مي   شود. 
در طول يكي دو سال بعد از انقالب نقاشان با گرايش   هاي عمدتاً چپ   گرا 
ديوارهاي ديگري را هم نقاشي مي   كنند كه همه    مانند نقاشي   هاي ديوار 

سفارت آمريكا نگهداري نشده   اند.

   آرش نهاوندي        �����������������������������������������������������������������������

روزنامه نيويورك تايمــز در 30نوامبــر 1979 )9آذر 1358( تيتر زد: 
»دولت مكزيك از بازگشت شــاه پس از معالجات پزشكي جلوگيري 
كرد«. به نوشته اين روزنامه، دولت مكزيك امشب به   طور غيرمنتظره   اي 
اعالم كرد كه به شاه مخلوع ايران اجازه نخواهد داد به اقامتگاه موقتش 
در »كوئرناواكا« بازگردد. خورخه كاستانيدا، وزير امورخارجه مكزيك در 
بيانيه   اي اعالم كرد كه بازگشت شاه به اين كشور مغاير با منافع حياتي 
مكزيك است. او در اين بيانيه همچنين به اين نكته اشاره كرد كه اين 
تصميم را هوگو بي   مارگاين، سفير مكزيك در آمريكا به اطالع خانواده شاه 
رسانده است. منابع وزارت خارجه مكزيك نيز اعالم كردند كه تصميم اين 
كشور مبني بر ممانعت از ورود دوباره شاه به مكزيك به مقامات سفارت 
آمريكا در مكزيكوسيتي اطالع داده شده بود. منابع ديپلماتيك آمريكايي 
اما اعالم كرده   اند كــه از اقدام دولت مكزيــك در اين   باره به   طوركامل 
شگفت زده شده   اند. اين تصميم در حالي از سوي دولت مكزيك اتخاذ 
شده كه 2هفته پيش وزير امورخارجه اين كشور اعالم كرده بود كه به 
شاه براي ورود به مكزيك ويزاي توريستي اعطا خواهد شد. دولت مكزيك 
به   طور رسمي دليل ممانعت از ورود شــاه به اين كشور را اعالم نكرده 
است. اما كاستانيدا، وزير امورخارجه مكزيك اعالم كرده است كه اوضاع 
از زماني كه شاه در 22اكتبر)30مهر( براي معالجه در نيويورك خاك 

مكزيك را ترك كرد، به   طور كامل تغيير كرده است )اشاره غيرمستقيم 
به واقعه تسخير سفارت آمريكا در تهران در روز 13آبان(.

اوضاع در تهران 3هفته پس از تسخير سفارت آمريكا
نيويورك تايمز در مطلبي ديگر در هميــن صفحه، به اوضاع در تهران 
كمتر از 3هفته پس از تسخير سفارت آمريكا پرداخته است. اين روزنامه 
در اين   باره تيتر زده اســت:»در تهران، دانشجويان سخن مي گويند و 
خيابان   ها مملو از جمعيتي است كه در حال برگزاري مراسم مذهبي 
هستند«. به نوشــته نيويورك تايمز، در يك اتاق كوچك در محوطه 
سفارت آمريكا در تهران كه با تصاويري از آيت   اهلل )امام( روح   اهلل خميني 
تزئين شده 2نفر از ســران دانشجويان به ســؤاالتي كه پيش از اين 
به   صورت كتبي به آنها ارائه شده بود، پاسخ دادند. يكي از اين دو دانشجو 
در سخناني گفت: فرهنگ غرب، ابزار بسيار مناسبي براي استعمارگران 
است. اين ابزار زمينه پذيرش ارزش   هاي آمريكايي و غربي در كشور را 
فراهم و كشور را از اصل خود دور مي   كند و زمينه را براي سلطه بر آن 
فراهم مي   كند. در ادامه اين گزارش روزنامه نيويورك تايمز به احياي 
مراسم اسالمي وعزاداري محرم و فرهنگ عاشورايي در ماه   هاي پس 
از پيروزي انقالب اسالمي در ايران اشاره مي   كند و مي   نويسد كه مردم 
در مساجد و خيابان   ها و منازل خود در حال برپايي آيين   ها و مناسك  

  ماه محرم هستند.

نخستين توليد سينماي پس از انقالب، جنجال   هاي زيادي برپا مي   كند

هانيبال الخاص و ادهم ضرغام ديوار سفارت آمريكا را نقاشي مي   كنند

ارتشي ز واژه   هاي زنده
 »آمريكا! آمريكا!«، سروده سياوش كسرايي، از 

نخستين مجموعه   هاي شعر انقالب است كه ادبيات 
كارگري-    كمونيستي را نمايندگي مي   كند

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

بخشــي از نخســتين نمونه   هاي ادبيات انقالب 
شعرهايي است كه شاعران چپ   گرا، همسو با انقالب 
اســالمي و در مخالفت با امپرياليسم، مي   سرايند� 
»آمريكا، آمريكا« ســروده ســياوش كسرايي از 
شاعراني كه ســابقه   اي طوالني در شعر كارگري- 
   كمونيســتي-    خلقي دارد از مجموعه    شعرهاي 
نمونه   اي سال نخست پس از پيروزي انقالب است كه 
در سال1358منتشر مي   شود� سياوش كسرايي در 
آستانه انقالب شعر آشناي »واال پيامدار محمد)ص(« 
را مي   سرايد كه صداي فرهاد مهراد جاودانه   اش كرده 

است�
نمي   توان از شعر مبارزه در سال   هاي پيش از انقالب 
سخن گفت و از سياوش كســرايي ياد نكرد� او نيز 
در شعر سياسي-    چريكي ايران جايگاهي نمادين 
دارد� كسرايي سال   هاي طوالني به سبك و سياقي 
واحد شعر گفته است� بيان مســتقيم و اطناب از 
ويژگي   هاي جدايي   ناپذير شــعر اوست، حتي در 
منظومه   اي مثل آرش كمانگير كه بسياري كسرايي 

را بدان مي   شناسند�
 از رسول رنج به امام خلق 

ِّغ���  يا ايها الرَّسول، بَل
داَرَمت پيام

اي امام
كه زبان خاكيانم و رسول رنج

بر توأم درود، 
بر توأم سالم!

آمدي، خوش    آمدي
پيش پاي توست    اي خجسته   پي كه خلق

مي   كند قيام�
با تو دست مي   دهند

با تو گام مي   نهند
با تو راه حق به روي خويش باز مي   كنند

با تو قبله را نماز مي   كنند
با تو مي   برند روز پرستيزه را به شام�

برده   اند
خان و مانمان به باد داده   اند، كشته   اند

حق ما بگير 
داد ما برس

تيغ بركشيده را مكن به خيره در نيام�
حاليا كه مي   رود سمند دولتت، بِران

حاليا كه تيغ تشنه تو مي   بُرد بزن
بخت يار و خير پيش
قدرت تو باد پردوام�

با تو در كنار تو
مي   نهم به پيش پاي گمرهان چراغ

مي   كنم سپاه خشم را بسيج
ارتشي ز واژه   هاي زنده مي   كنم به صف

گر تو ياري   ام دهي
كار را

مي   كنم تمام�
داور من و تو، ياور تو آن خدا

شاهد تو و من اين هزارچشم توده   ها�
واي اگر كه غفلتي

غفلتي و انهدام ملتي
نه، نيايد آنكه دشمنان خلق را

باز بنگريم شادكام�
زاد و رود رنج

خانوار كار
افتخارنامه، نامنامه   اي نداشته   ست

ـ   آن   چنان كه داشتند پيش ازين ستمگران   ـ
ليكن از پس زمان ما، به يادگار

داشت خواهد از تو
هم نگاهداشت خواهد از تو نام�

شعر

هد
جا

د م
ريا

م ف
فيل

 از 
يی

ما
ن

كا
مري

ت آ
فار

ر س
يوا

ر د
كنا

ص 
ا خ

ل ال
يبا

هان

  محمد مقدسي  �����������������������������������������������������������������������������
سال پس از پيروزي انقالب اسالمي، زمان حضور نويسندگان در عرصه 
اجتماعي بود؛ يوغ استبداد برداشته شده و فضا باز شده بود و نويسندگان از 
سايه سنگين اختناق بيرون آمده بودند. اما با وجود اين حضور اجتماعي، 
سال 1358    در حوزه چاپ آثار داستاني كم   فروغ بود. قاسم هاشمي   نژاد، 
داستان   نويس، منتقد ادبي و پژوهشگر تصوف در اين سال رمان »فيل در 
تاريكي« را منتشر كرد؛ رماني مبتني بر پيرنگ و حادثه كه نخستين بار 
سال1355 به   صورت پاورقي در روزنامه »رستاخير« چاپ شده    بود. اين 
رمان داستان مرد ميانسالي به نام جالل امين را روايت مي   كرد كه در تهران 
دهه 50 گاراژدار بود و حسين، برادرش، در آلمان تحصيل مي    كرد. قصه 

از اين   جا شروع مي   شد كه حسين با بنزي كه براي برادرش خريده بود، از 
راه زميني به ايران بازمي   گردد، بي   خبر از اينكه يك باند قاچاق مواد   مخدر 
در ماشين بنز او مواد   مخدر جاسازي كرده    است. حسين بعد از رسيدن به 
تهران به قتل مي   رســد و جالل غمزده و خشمگين، در پي قاتالن برادر 
مي   افتد و قصد انتقام دارد. فيل در تاريكي نثري پخته و شاعرانه دارد كه 
در كنار فضاي خشن پيرنگ، امكان برجسته شدن شخصيت   ها را فراهم 
مي   كند. رمان جنايي و پيرنگ   محور هاشــمي   نژاد پاسخي ادبي بود به 
فرم   گراياني كه استيالي بي   چون و چرايي بر ادبيات داستاني آن دوران پيدا 
كرده بودند. با گذر سال   ها و فرونشستن غبار آن سال   ها، فيل در تاريكي 
همچنان رماني خواندني و جذاب است. محمود دولت آبادي رمان نويس 

پركار دهه1350 در اين سال رمان »جاي خالي سلوچ« را منتشر كرد. 
دولت آبادي كه در ابتداي دهه پركار بود، در واقع در حال تجربه اندوزي 
براي نوشتن اين اثر و اثر بعدي خود »كليدر« بود. رمان جاي خالي سلوچ 
با بحران شروع مي شد. پدر خانواده، سلوچ، يك صبح بي   دليل رفته  است 
و ِمرگان و فرزندانش مانده اند و جالي خالي سلوچ. رمان ادامه دغدغه   هاي 
دولت آبادي درباره زندگي روستايي و بررسي يك دوران   گذار از سنت به 
تجدد بود. دولت آبادي با مهارت نشان مي   داد نه كوچ از سنت، درست و 
به ضرورت صورت گرفته نه به استقبال تجدد رفتن نتيجه يك خواست 
عميق تاريخي بوده است. سيمين دانشور در اين سال مجموعه داستان 
»به كي سالم كنم؟« را منتشر كرد. دانشور داستان   هاي اين مجموعه را 

در سال   هاي دهه 50 نوشته بود؛ داستان   هايي كه در نقد زندگي مصرفي 
و كارمندي بودند. زنان داستان   هاي دانشور يا از ور تجدد افتاده بودند يا 
از سمت ســنت، چنان كه حتي از حقوق اوليه انساني خود هم بي   خبر 
بودند. »همراه   آهنگ   هاي بابام« مجموعه داســتاني بود از علي اشــرف 
درويشيان كه در همان حال و هواي داستان   هاي ابتدايي   اش نوشته شد، 
اما بي   توجهي به زبان داستان و تالش براي انتقال مضمون به هر شكل 
ممكن كه حاصل نگاه ايدئولوژيك او بود، سبب خلق داستان   هايي معمولي 
شد. داستان   هاي مجموعه هر چند از متن جامعه و درباره فقر بودند، اما 
خالقيت و شورانگيزي كارهاي ابتدايي درويشيان را نداشتند. او فقط به 

جنبه اقتصادي فقر توجه كرده و از باقي جنبه   ها بي   توجه گذشته بود.

فيل در تاريكي پاسخي بود به 
حضور پررنگ فرماليست   هايي 
كه به قصه   گويي بي   توجه بودند

سال فيل در تاريكي

داستان
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