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 مرور وقايع  1361
 در ويژه نامه سده  سنگ و الماس

نگاه
الهام فخاري؛ عضو شورای اسالمی شهر تهران

يكي از خبرهاي هفته گذشــته که شايد کمتر به آن 
پرداخته شــده، ايفاي نقش اثربخش تر شــهرداران 
کالنشهرهاي ايران به ويژه شهردار تهران )پايتخت( در 
نهادها و سازمان هاي جهاني است. گرچه »متروپليس« 
براي بسياري از کنشگران و متخصصان مديريت شهري نامي آشنا است ولي براي 
بيشتر مردم چيستي و چگونگي کار سازمان هايي مانند متروپليس ناشناخته است.

متروپليس نام انجمن جهاني کالنشهرهاست. اين انجمن يك سازمان غيردولتي 
و غيرانتفاعي مستقل و غيرسياسي است که از سوي متخصصان مديريت شهري، 
شهرســازي و معماري به ويژه شــهرداري پاريس در ســال1984 برپا شــده و با 
همكاري متخصصان رشــته هاي ديگر ازجمله محيط زيست، روانشناسي شهري، 
جامعه شناســي اقتصاد و مديريت از سراسر جهان گســترش يافته است. ازاين رو 
مي توان گفت اين انجمن نهادي با پيشينه کم و بيش طوالني و تجربه اي پربار در 
شناخت چالش ها، توسعه پايدار همه سويه، پرداختن به شهروندي و جامعه شهري، 

و نوآوري هاي شهري کالنشهرهايي از قاره هاي گوناگون جهان به شمار مي رود.
شايد در شرايطي که مردم درگير چالش هايي روزمره هستند اين پرسش پيش آيد 
که کارکرد اين انجمن  و سازمان هايي مانند آن چيست و هدف ها و کار آنان چگونه 
با زندگي مردم پيوند دارد. اين انجمن 90عضو دارد که بيشــتر آنها شــهرداران 
کالنشهرها و وزيران شهرسازي )نمايندگان دولت ها( هستند. شهرهايي که از نظر 
موقعيت و اثرگذاري اجتماعي، اقتصادي، سياسي و جمعيتي در بين ساير شهرها 
سرآمد باشند و برپايه تعريف سازمان ملل متحد، شهري که بيشتر از 4 ميليون نفر 
جمعيت داشته باشد کالنشهر ناميده مي شود. کالنشــهرها دربردارنده يك شهر 
بزرگ با جمعيت ميليوني و چندين شهر هم پيوند )اقماري( هستند و هم جمعيت 
زياد، فشردگي خدمات و زيرساخت ها و هم چالش هايي پيچيده از ويژگي هاي آنها 
برشمرده مي شوند. اين ناهمانندي هاي ميان شهرها و کالنشهرها نيازمند رويكردها 
و روش هايي متفاوت براي برنامه ريزي، سياستگذاري و اداره کردن است. از اين رو 
انجمن جهاني متروپليس مي تواند نهادي اثرگذار براي هم انديشي درباره چالش هاي 
همانند يا همايند، با هم رساني روش هاي رويارويي با دشواري ها، پايش چگونگي 
)کيفيت( زندگي شهروندي و پرداختن به شبكه اي از مديران شهري با چارچوب و 
رويكرد گسترش پايدار کالنشهرها برپايه »شهري براي همه« و توجه به نوآوري هاي 

اجتماعي و بهسازي هاي زيرساختي باشد.
رويكرد متروپليــس توان افزايي جامعــه جهاني با نــگاه ويژه به شــهرها، براي 
پايداري در برابر سياست هاي يك ســويه گر و مبارزه با ويژه ساالري و خودکامگي 
برخي نهادهــاي چيره بر روندهاي توســعه جهانــي بوده اســت. متروپليس در 
ســال1993 کار تهيه و تدوين طرح همكاري هاي فني براي باهم رســاني دانش 
فني و تجربه ها در ميان عضوها را به ســرانجام رســاند. همچنين اين سازمان در 
مؤسسه آموزشــي متروپليس که در مونترال کاناداســت کار آموزش و برگزاري 
همايش هــاي گوناگون را به پيش برده اســت. به ســخن ديگر در چشــم انداز و 
 هدف هاي اين انجمــن نقش مردم و چگونگي زندگي برابر و شايســته براي همه، 

برجسته است. 
در انجمن متروپليس حوزه آسيايي بيشترين عضو را دارد و از ميان کالنشهرهاي 
جمهوري اسالمي ايران تهران )پايتخت( از ســال1392، تبريز، اصفهان، مشهد و 
شيراز عضو هســتند. در ميان کالنشهرهاي ايران مشــهد توانسته است نخستين 
دفتر منطقه اي خاورميانه زنان را راه اندازي کند. اين دفتر در شــبكه جهاني زنان 
کارمي کند. شــبكه همكاري، دانش افزايــي و همكاري در ميان زنــان، مديران و 

کارشناسان متخصص و کنشــگر بومي، ازجمله هدف هاي 
راه اندازي اين دفتر بوده اســت. در آخريــن مجمع انجمن 

جهاني متروپليــس دکتر پيروز حناچي، شــهردار تهران، به عنــوان نايب رئيس 
متروپليس انتخاب شد.

صداي ديپلماسي شهري ايران

يادداشت
شيده اللمي ؛ دبير  گروه جامعه

از ميانه هفته اي که گذشت مردم از هم مي پرسيدند: 
»خبر داري هفته ديگه چطور مي شــه؟ باز مي کنند 
يا تعطيلــه؟« کاهش تدريجي آمــار روزانه فوتي ها و 
خلوت شدن نسبي بيمارستان ها نشان داد سياست هاي 
ســتاد ملي مقابله با کرونا براي مهار شــيوع بيماري در اين دوره، دستاورد نسبتا 
موفقيت آميزي داشته است، اما آنچه حاال به دست آمده است، چقدر مي تواند پايدار 
بماند و تداوم داشته باشد؟ 2هفته ديگر آمار مرگ ومير روزانه ناشي از کرونا در ايران 

چقدر خواهد بود و آيا همچنان مي توان اين روند کاهشي را حفظ کرد؟ 
استراتژي محدوديت بايد ادامه داشته باشد: پاسخ به پرسش هاي باال سهل  و ممتنع است. ساده نيست؛ چون تجربه قرنطينه در کشور همزمان با پيك 1
اول بيماري نشــان داد چگونه بعضي تصميمات شــتابزده و تك بعدي نهادهاي 
باالدستي پس از يك دستاورد موفقيت آميز و دورقمي شدن آمار فوتي ها در مدت 
زمان کوتاهي ورق را برگرداند و بعد از آن به طور مستمر کشور با افزايش آمار و بار 
سنگين ابتال و مرگ ومير کرونايي مواجه شــد. در عين حال تجربه اخير نشان داد 
دولت و ســتاد ملي مقابله با کرونا راه حل کاهش آمار را در دســت دارد؛ البته اگر 
بخواهد آن را اجرا کند. اين راه حل الزاما مســاوي با تعطيلي کسب وکارها نيست و 
بخش مهمي از آن محــدود کردن ارتباطات اجتماعي و نيــز اجراي پروتكل هاي 
بهداشتي است. تثبيت نسبي شرايط کنوني با تداوم محدوديت ها ولو با تغييراتي 
نسبت به 2هفته گذشته امكان پذير است و در غيراين صورت با همان تجربه اي که 
از ارديبهشت ماه در بازگشايي ها و کاهش يكباره محدوديت ها به دست آمد، آمارهاي 
ابتال و مرگ ومير به طور بالقوه آماده بازگشت ســريع به وضعيت پيش بيني شده 
هستند. به نظر مي رسد در شرايط کنوني بنا بر اطالعاتي که تاکنون از طرف ستاد 
ملي مقابله با کرونا اعالم شده است يكي از سناريوهاي اصلي کاهش محدوديت هاي 
کسب وکارها، فراخوان يك پله اي کارمندان اداره ها و سازمان ها و در عين حال حفظ 

محدوديت هاي اجتماعي )ممنوعيت تردد شبانه( باشد.
آسيب پذيري از زاويه بازگشت کارمندان: سوي ديگر ماجرا تصميمي است  که درباره سازمان ها گرفته شده است. سازمان ها نمي توانند با وجود کرونا 2
به طور کامل بسته بمانند. اين روشن است و اختالف نظري درباره آن وجود ندارد، 
اما نكته مهم اين است که ما از ناحيه بازگشت به کار کارمندان به شدت آسيب پذير 
هستيم. به نظر مي رسد حضور 50درصدي کارکنان دولت در سازمان ها بعد از يك 
دوره تعطيلي 2هفته اي، تصميم پرمخاطره اي براي شرايط کنوني به ويژه در تهران 
باشد. قابل پيش بيني است که اين تصميم منجر به شلوغي دوباره پايتخت خواهد 
شد. مسئله ديگر که اغلب کمتر مورد توجه قرار گرفته ناکارآمدي نسبي دورکاري 
در ايران است. اين مسئله داليل مختلفي دارد که در اين مجال، قابل بحث نيست، 
اما از آنجا که در ماه هاي گذشته دورکاري در ايران آنچنان که بايد اثربخش نبوده، 
اکنون نه تنها سازمان هاي دولتي که بخش خصوصي نيز براي تداوم دورکاري با اما 
و اگرهاي زيــادي مواجه شــده اند. انتظار اين بــوده که دولت در ايــن زمينه با 
آسيب شناســي دقيق و ارائه راهكارهاي عملياتي و نيز آموزش همگاني و تقويت 
زيرساخت ها امكان دورکاري بيشتر مشروط به بهره وري را افزايش دهد، اما عمال 

در اين زمينه دستاورد چنداني به دست نيامده. 
اين در حالي اســت که شــرکت هاي بزرگي در جهان مانند گوگل، فيسبوك و... 
به دليل فراهم بودن زيرســاخت ها و برخورداري از سيســتم هاي نظارتي کارآمد 
تصميمشــان را گرفته و دورکاري طوالني مدت را براي کارمندانشان اعالم کرده و 

به آن پايبند بوده اند.
افزايش مشكالت اجتماعي و تاب آوري: يك مسئله 

اجتماعي مهم وجود دارد که هم اکنون بيش از هر 3
زمان ديگري قابل مشاهده است و به نظر مي رســد در ماه هاي پيش رو بيشتر هم 

خواهد شد؛ کاهش تاب آوري اجتماعي براي همزيستي با محدوديت ها.

2هفته قرنطينه و روزهاي پيش رو

 نسخه مقاومت
سالمندان برابركرونا
پرونده اي ويژه درباره آمار و ارقام كرونايي سالمندان در نقاط مختلف ايران،  برنامه دولت ها 
براي محافظت از آنها و گفت و گو با رئيس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت

 4 اهرم اثرگذار
بودجه بر بورس

 فروش سهام شرکت های دولتی، کسری بودجه و تورم
  برنامه عرضه اوراق بدهی و تغيير نرخ تسعير دالرهاي نفتي

به پيشران بورس درسال آينده تبديل خواهند شد

انتقادها به مصوبه مجلس درباره اصالحيه اليحه ماليات بر ارزش افزوده ادامه دارد
 گفتارهايي از: عليرضا احمدي، رئيس شوراي عالي استان ها؛ محمدجواد حق شناس، 

 رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران؛ محمد ساالري، رئيس کميسيون شهرسازی 
ومعماری شوراي شهر تهران؛  کمال مرادي، دبير مجمع شهرداران کالنشهرهاي کشور

مجلس        در مسير كاهش اختيارات         شوراها

 وعده توزيع عادالنه
واكسن كرونا  درجهان
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كالف پيچيده 
بازگشت به برجام
بايدن: ترامپ از توافق خارج 
شد تا توافقی سختگيرانه تر 
به دست بيايد، ولي ايران 
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صفحه2

خانه تاريخي بروجردي هاي کاشــان اين روزها با انتشار تصاويري از  ميراث 
ساخت يك مجتمع تجاري در چند قدمي اين بناي تاريخي خبرساز فرهنگي

شده است. پيگيري هاي همشهري از مســئوالن شهر کاشان نشان 
مي دهد که با نظارت صورت گرفته و با وعده مالك مجتمع تجاري، ساخت اين مجتمع 
تجاري در کنار خانه ثبت ملي شده بروجردي ها با شرط حفظ حريم بصري اين بناي 

تاريخي، ادامه خواهد يافت. 
خانه بروجردي هاي کاشان متعلق به دوره قاجار است و شكوه معماري سنتي ايران 
را به تصوير مي کشد. اين خانه در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده و به اندازه اي 
اهميت دارد که حتي تصاوير گنبد نورگير و بادگيرهاي آن بر اســكناس هاي پس از 
انقالب نيز درج شد. حاال ساخت يك مجتمع تجاري در حريم درجه يك اين اثر، چنان 
حساسيتي برانگيخته است که مديران شهري و مسئوالن ميراث فرهنگي کاشان و 
اصفهان و حتي نماينده کاشان در مجلس شوراي اسالمي و وزارت راه و شهرسازي و 

فرمانداري کاشان را هم درگير اين پرونده کرده است.
اما ماجرا چيست؟ يك سرمايه گذار ايراني اهل کاشان و ساکن در خارج از کشور که به 
خريداري و مرمت خانه هاي تاريخي کاشان مشغول است، 3پالك واقع در همسايگي 
خانه تاريخي بروجردي هاي کاشان را خريداري مي کند تا براساس نياز گردشگري 

کاشان اقدام به ايجاد فضاهاي مرتبط با گردشگري در يك مجتمع تجاري کند.
يكي از پالك ها به ارتفاع 12متر که 50سال قبل ساخته شده بود و فاقد ارزش تاريخي 
و ميراثي بود از همان زمان ديد بصري خانه تاريخــي بروجردي ها را به طور کامل از 
بين برده بود، اما زماني که ســرمايه گذار اقدام به تخريب اين خانه فاقد ارزش کرد، 
عمارت بروجردي ها در خيابان علوي کاشان به طور کامل نمايان شد و زيبايي بصري 

فوق العاده اي به بافت تاريخي کاشان بخشيد.
حساسيت ها اما از زماني آغاز شد که ستون هاي مجتمع تجاري باال رفتند و تصاوير 
آن حساســيت مردم و دوســتداران ميراث فرهنگي را برانگيخت.  براساس قوانين 
ميراث فرهنگي، ساخت وســاز در حريم آثار تاريخي نبايد به گونه اي باشد که فضاي 
بصري بناهاي تاريخي همجوار خود را از بين ببرد. برهمين اســاس ساخت وساز در 
برخي بافت هاي تاريخي تا 5.5متر ارتفاع مجاز است و اين قانون، براي سرمايه گذار 
مجتمع تجاري واقع در کنار خانه تاريخي بروجردي ها نيز با درخواست مالك و با هدف 

حفظ فضاي بصري خانه بروجردي ها به 5متر رسيد.
مهران سرمديان، رئيس اداره ميراث فرهنگي شــهر کاشان به همشهري مي گويد: 
مجوز احداث اين مجتمع از سوي شــهرداري و ميراث فرهنگي کاشان صادر شد و 
تنها اختالف بر سر تغيير کاربري بود که در روزهاي آينده ارائه مجوز تغيير کاربري 
در کميسيون ماده5 نيز به نتيجه مي رسد. به گفته رئيس اداره ميراث فرهنگي شهر 
کاشان، مجتمع در حال ساخت 2طبقه تجاري و پذيرايي و يك طبقه پارکينگ دارد 
که شهرداري کاشان پيش تر آن را مشــمول گرفتن مجوز ماده5 ندانسته بود، اما با 
اصالحات انجام شده براي حفظ چشم انداز بصري خانه بروجردي ها مشكلي در احداث 

اين مجتمع تجاري - گردشگري وجود نخواهد داشت.
با اين حال و باوجود وعده هاي داده شده، شهروندان کاشــاني و دوستداران ميراث 
فرهنگي اين شهر، همچنان نگران و چشم انتظار سرنوشت اين بناي تاريخي هستند. 

 گزارش اختصاصي همشهري از تأثير ساخت وساز 
يك مجتمع تجاري در حريم خانه بروجردي هاي کاشان

حريم خانه بروجردي ها حفظ مي شود؟
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ایرانیهارادرکمیکنیم
جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا روز پنجشنبه در گفت وگويي با يورونيوز درخصوص 
ترور شهيد محسن فخري زاده گفت: واضح است كه اين كار كمكي نمي كند. هركس اين كار را انجام داده 
به دنبال تشديد تنش ها بوده است. قطعا كساني هستند كه منافعشان در زنده نماندن اين توافق است. 
منافع خيلي ها در اين اســت كه برجام پابرجا نماند. اين مقام ارشد اروپايي در ادامه گفت: ما بايد فكر 
ايراني ها را درك كنيم؛ چون حق دارند كه احساس كنند به آنها خيانت شده است و احتماال آنها هستند 
كه نمي خواهند دوباره با همان كارت ها بازي كنند. از سوي ديگر، دمكرات هاي آمريكا روز جمعه گرگوري 
ميكس را به عنوان رئيس جديد كميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريكا انتخاب كردند و گرگوري 
ميكس در نخستين بيانيه خود پس از انتصاب به مقام جديدش بر لزوم بازگشت به توافق هسته اي با ايران 

و سازمان جهاني بهداشت تأكيد كرد.

راه مشترك اســت و مســير عيان، اما 
ناهمواري ها و دست اندازهاي مسير اين دولت

روزها به محل تنازع و جدل هاي سياسي 
بدل شده است؛ جدل هايي كه سايه انتخابات1400 بر 
سر آن سبب شده است هم مستمر باشد و هم با شدت 

بيشتري ميان 2جناح پاس كاري شود.
از جمعه گذشــته تاكنون كه مجلــس در واكنش به 
ترورشهيد محسن فخري زاده، طي يك طرح دوفوريتي 
اسباب خروج 2ماهه ايران از پروتكل الحاقي را تصويب 
كرد و شــوراي نگهبان بر آن صحه گذاشت و حال به 
قانوني تمام عيار بدل شده كه دولت موظف به اجراي 
آن است، هرروز شاهد جدل هاي سياسي روساي 2قوه 

و حاميان شان با يكديگريم. 
اين در حالي است كه 2جريان سياســي كشور كه از 
تريبون هايشان عليه هم اعالم موضع مي كنند، بارها و 
بارها تأكيد كرده اند كه موضوع پرونده هسته اي كشور 
و در پي آن برجام، ازجمله مباحث كالني است كه نظام 
براساس منافع و مصالح كشــور در مورد چند و چون و 
پيشبرد  آن تصميم گيري مي كند. اهميت بحث و سطح 
آن اگرچه از تصميم گيري يك جريان خارج است، اما 
همــواره اظهارنظر حول آن محل چانه زني سياســي 
جريان هاي سياسي كشور بوده است؛ چانه زني هايي كه 
به دليل متفاوت بودن تركيب سياسي اصولگراي مجلس 
يازدهم و اعتدالي بودن دولت دوازدهم سبب شده است 
به باالترين سطح خود يعني رودررويي روساي 2قوه - 

مقننه و مجريه - برسد.
چنان كه از همان شنبه گذشــته كه مجلس اين طرح 
را در قالب 2فوريت در دستور كار قرار داد و تا تصويب 
نهايي آن بعد از بازگشــت مصوبه مجلس از شــوراي 
نگهبان و تبديل  شــدنش به قانون و ابالغ اين قانون از 

سوي رئيس مجلس به رئيس جمهور داغ ترين موضوع 
مورد مباحثه چهره هاي كشــور، الزام دولت به اجراي 

مصوبه مجلس و كنايه هاي روساي قوه به يكديگر بود.
قانون اقدام راهبردي بــراي لغو تحريم ها، 9ماده دارد. 
براساس اين قانون، دولت مكلف شده است غني سازي 
20درصدي را عملياتي كند و سازمان انرژي اتمي هم 
استفاده از سانتريفيوژ هاي نسل ۶ و 8 را در دستور كار 
قرار دهد. براي اجراي ايــن قانون ضرب االجل 2ماهه 

درنظر گرفته شده است.

  رئيس جمهور: هول نشويد؛ موفقيت تقديم به شما!
حســن روحاني، رئيس جمهور روز پنجشنبه خطاب 
به ســاير قوا گفت: برادران عزيز كه در كشور مشغول 
خدمت هستيد، همه بايد دســت به دست هم دهيم 
تا در كشور اميد و ثبات ايجاد كنيم. هيچ عجله نكنيم 
و هول نشويم كه كاري انجام دهيم. اشكالي ندارد اگر 
دولت موفقيتي به دســت آورد، آن موفقيت را تقديم 
شــما مي كند. غصه نخوريد كه دولت مســائل را حل 
كرده و تمام مي كند. اظهاراتي كه همان شب محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس در يك برنامه تلويزيوني پاسخ 

داد.
روحاني كه در مراسم بهره برداري رسمي از 25پروژه 
برق رساني در 3 استان كشور سخنراني مي كرد، گفت: 
ما دســت همه كســاني را كه به  فكر كمك به مردم 
هستند، مي بوسيم. مسائل با حوصله و خردورزي حل 
خواهد شد. بگذاريم كساني كه تجربه بيست و چند ساله 
دارند و در ديپلماســي موفق بوده و آمريكا را در اين 
3سال بارها و بارها شكست داده اند، كار را با تأني و دقت 
به پيش ببرند. شــما هم كمك كنيد. ما همه برادريم 
و هدف واحد داريم. مي دانيم ســاير قوا هم نيت خير 
دارند و مي خواهند كارها را سريع تر انجام دهند اما با 
هم مشورت كرده و هماهنگ باشيم و كارها را پخته تر 

پيش ببريم.

  قاليباف: رئيس جمهــوري بايد با مجلس هم صدا 
باشد

ساعاتي بعد از اين اظهارنظر روحاني، محمدباقر قاليباف 
در يك مصاحبه تلويزيوني كنايه هاي رئيس جمهور را 
بي پاسخ نگذاشت و گفت: آقاي رئيس جمهور در موضوع 
ملي، امنيــت ملي و منافع ملي كشــور بايد با مجلس 
هم صدا باشــد، آنها گفتند عده اي هول شدند و اجازه 
دهند كارمان را انجام دهيم، همه مردم 7ســال است 
كه منتظر انجام كاري از جانب دولت هســتند و آرزو 
داريم در 8 ماه باقي مانده از دولــت كاري انجام دهند 
كه مردم با خاطره خوش با دولت دوازدهم خداحافظي 
كنند، ما نيز مي خواهيم رفع تحريم به دست اين دولت 
اتفاق بيفتد و در مجلس در حوزه اقتصادي نيز خود را 
براي مقابله با اثرات تحريم ها قــوي مي كنيم زيرا اگر 
قوي نشويم، عزتمان لگدمال مي شود. رئيس مجلس 
گفت: در مجلس كار اجرايي دســت ما نيست و نبايد 
باشد، من تأكيد دارم ما به جاي دولت ننشينيم و اينكه 
مجلس به جاي دولت بنشــيند، اشتباه است. او اضافه 
كرد: سياســتگذاري و قانونگذاري وظيفه ماست و ما 
بايد سياست هاي كالن را براساس قانون اساسي رعايت 
كنيم، زيرا اگر اين امر رعايت نشــود، شوراي نگهبان 

قانون تصويب شده را مغاير با قانون اساسي مي داند.
قاليباف سپس با اشاره به سخنان اخير ظريف، گفت: 
آقاي ظريف صراحتا اعالم كردند كه شــايد نقدي به 
قانون مجلس داشته باشيم اما قانون الزم االجرا ست و 
آن را اجرا خواهيم كرد البته برخي نيز درباره اين قانون 
گفتند كه در اختيار شوراي عالي امنيت ملي است اما 

ديديم كه شوراي نگهبان آن را تصويب كرد.

ظريف: رضايت نداريم، اما الزم باشد اجرا مي كنيم
 اشــاره قاليباف به ســخنان محمد جواد ظريف، وزير 
امورخارجه در نشســت گفت وگوهاي مديترانه اي با 
همتايان اروپايي اش است. ظريف در اين نشست گفت: 
يك مصوبه در مجلس است كه ما از آن رضايت نداشتيم 
و به وضوح گفتيم. اما مانند هر دمكراسي ديگري وقتي 
اين طرح تمام روندهاي قانوني اش را طي كند، به قانون 
تبديل مي شود و وظيفه اي براي دولت مي شود كه آن 
را اجرا كند و ما آن را اجرا خواهيــم كرد، چون قانون 
كشور است. اين قانون بازگشت ناپذير نيست. عنوان اين 
مصوبه احياي حقوق ايران و اطمينان حاصل كردن از 
لغو تحريم ها ست، اروپا و آمريكا مي توانند به پايبندي 
به برجام بازگردنــد و )در آن صورت( نه تنها اين قانون 
اجرا نخواهد شد، بلكه اقداماتي كه ما طبق پاراگراف3۶ 

برجام  انجام داديم، به حالت قبل بازخواهد گشت.

  رئيس جمهور: عجله نكنيم و هول نشويم . بگذاريم كساني كه 
در ديپلماسي موفق بوده اند، كار را با تأني و دقت به پيش ببرند
  رئيس مجلس: آنها گفتند عده اي هول شدند، همه مردم 

7سال است كه منتظر انجام كاري از جانب دولت هستند 

جدلسیاسي2قوه
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نكته روز

حاشيه سياست

لغو قرارداد مه آفريد خسروي
شركت تراورس كه به قيمت 123ميليارد واگذار شده بود، به 

ارزش 8هزار ميليارد به دولت بازگردانده شد

غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي دســتگاه قضا با اشاره به دستور 
رئيس قوه قضاييه مبني بر پيگيري وضعيت واگذاري شركت تراورس 
در حاشيه سفر به استان البرز، از قطعي شدن حكم شعبه21 دادگاه 
حقوقي تهران درباره ابطال قرارداد واگذاري »شــركت تراورس« به 
شركت اميرمنصور آريا خبر داد. رئيس دستگاه قضايي در جريان سفر 
خود به استان البرز در دي ماه سال گذشته، پس از استماع اظهارات 
مديرعامل تراورس درباره مشكالت متعدد اين شركت مبني بر اينكه 
در آستانه ورشكستگي قرار گرفته است، به معاون اول خود دستور 
داد تا مسائل قضايي مرتبط با اين شركت را پيگيري كند. حال پس از 
گذشت كمتر از يك سال، طبق اعالم قوه قضاييه واگذاري مسئله دار 
شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن )تراورس( ابطال 
شده است و براساس رأي قطعي دادگاه و هيأت داوري، اين شركت به 
همراه كليه اراضي به راه آهن جمهوري اسالمي ايران بازگردانده شده 
است. شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن )تراورس( 
از بزرگ ترين شــركت هاي اقماري راه آهن جمهوري اسالمي ايران 
است كه در سال1371 تأسيس و با حدود ۶هزار پرسنل و نيروي كار 
در راستاي اصل44 قانون اساسي، در ارديبهشت ماه سال1389 به 
بخش خصوصي و گروه »اميرمنصور آريا« و مدير آن شخص مه آفريد 
اميرخسروي واگذار شد. تراورس با مبلغ 123ميليارد تومان به گروه 
اميرمنصور آريا واگذار مي شود كه از اين ميزان نيز صرفا 20ميليارد 
تومان پرداخت مي شود! اين گروه از ســال90 درگير پرونده فساد 
بزرگي معروف به اختالس 3هزار ميلياردي مي شــوند و به تبع اين 
اتفاق، فعاليت شركت تراورس نيز به حالت تعليق درآمده و تا ماه ها 
حقوق كارگران پرداخت نشد. همين امر موجب شكل گيري اعتراضات 
كارگري شد و در بسياري موارد راه آهن مجبور بود كه حقوق كارگران 

و كارمندان اين شركت واگذار شده را پرداخت كند.
درحالي كه اين واگذاري مسئله دار به صورت كلي بايد فسخ مي شد، 
شركت آهن و فوالد لوشان وابســته به گروه اميرمنصور آريا مدتي 
قبل طي دادخواســتي در هيأت داوري واگذاري، مدعي خســارت 
درخصوص ايــن واگذاري شــد و در هيــأت داوري، دولت به مبلغ 
284ميليارد تومان محكوم شد. به عبارت ديگر عالوه بر 103ميليارد 
توماني كه اين گروه به جهت واگذاري شركت خدمات مهندسي خط 
و ابنيه فني و راه آهن بايد پرداخت مي كرد و پرداخت نكرده بود، در 
هيأت داوري هم دولت را 284ميليارد تومــان محكوم به پرداخت 
خسارت مي كند و اين در حالي است كه شركت هم اكنون حدود 8هزار 

ميليارد تومان ارزش دارد.
باتوجه به اينكه رأي هيأت داوري در دادگاه قابل اعتراض است، رأي 
محكوميت دولت به اجرا درنيامد و درنهايت پس از تشكيل جلسه اي 
در شعبه21 حقوقي مجتمع شهيد بهشتي تهران در مورخ 8 آذرماه 
ســال جاري، دادگاه درخصوص اين واگذاري و رأي هيأت داوري 
اقدام به تصميم گيري كرد. بر اين اساس، رأي هيأت داوري مبني بر 
محكوميت 284ميليارد توماني دولت نقض و عالوه بر آن، واگذاري 
شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن نيز فسخ شد و اين 

شركت به راه آهن جمهوري اسالمي ايران بازگردانده شده است.

  يونسكو در برابر ترور ساكت ننشيند
 احمد جاللي، سفير كشــورمان در يونسكو در سخنراني خود در 
اجالس شوراي اجرايي اين سازمان، سكوت و بي عملي در برابر ترور 
دانشمند شهيد محسن فخري زاده را غيرقابل توجيه دانست و با 
توجه به مسئوليت اين سازمان در حوزه دانش و آموزش، خواستار 
محكوم كردن اين جنايت تروريستي شــد. به گزارش ايرنا، وي 
گفت: در كشورهاي در حال توسعه، اين دانشمندان هستند كه بايد 
براساس نيازهاي بومي، ساختارهاي علمي ايجاد كنند اما افسوس 
كه بسياري از اين كشــورها گرفتار پديده فرار مغزها و از آن بدتر 
ربايش مغزها و از همه فاجعه بارتر، ترور دانشمندان خود هستند. 
او گفت: انتظار اين است كه يونسكو مسئوليت بپذيرد و اقدام كند، 
همانگونه كه درباره امنيت ژورناليست ها مسئوليت پذيرفت و به 

چاره جويي برخاست.

  مجازات براي يك قانون استثنايي؟!
عباس عبدي، روزنامه نگار و فعال سياسي اصالح طلب در واكنش به 
مصوبه مجلس يازدهم درباره لغو تحريم ها و ماده 9 اين مصوبه كه 
براي عدم  اجراي اين قانون مجازات تعيين كرده اســت در حساب 
كاربري اش در توييتر نوشت: »اين ماده آخر طرح جديد مجلس است 
كه در قوانين ديگر نديده ام. به اين معنا است كه اگر فقط اين قانون 
اجرا نشود مجازات دارد، بي خيال بقيه قوانين. اگر اين مجازات براي 
عدم  اجراي همه قوانين بود آن وقت بيشتر آقايان به ويژه دوستان شان 
در حبس بودند.« ســيدمصطفي هاشــمي طبا، نامــزد انتخابات 
رياست جمهوري دوازدهم هم درباره بند آخر طرح مجلس گفت: اگر 
رئيس جمهور بودم به اين طرح عمل نمي كردم ولو اينكه دادگاهي 
شوم و به خلع من بينجامد و به زندان بروم، شجاعت اين را داشتم 

كه اين طرح را عملياتي نكنم و مجازات آن را به جان مي خريدم.

سنگاندازيدرمسیردولتبرايپیروزيدر1400
 البته پاسخ قاليباف به كنايه رئيس جمهور پايان اين مناقشه نبود و ديروز محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور 
مجلس را به سنگ اندازي در مسير رفع تحريم ها متهم كرد و گفت: دوستان سنگ اندازي مي كنند و قوانيني را به 

تصويب مي رسانند تا دولت نتواند تحريم ها را بردارد.
 او در گفت وگو با ايلنا افزود: تفكري كه اكثريت را در مجلس دارند، 8سال خودشان سركار بودند نه تنها نتوانستند 
مشكل هسته اي را حل كنند، بلكه قطعنامه هايي را چه در شوراي امنيت سازمان ملل و چه در شوراي حكام عليه 
كشور گرفتند. آنها مي خواهند كه اين دولت نتواند براي مردم گشايشي به وجود بياورد، براي همين به طور دائم 

حمله مي كنند تا در انتخابات۱۴۰۰ خودشان پيروز شوند.

ث
مك

کالف پیچیده بازگشت به برجام
 بايدن در مصاحبه ای گفت، سخت است كه بگويد ترور شهيد فخری زاده 

چه ميزان تعامالت او با تهران را پيچيده خواهد كرد

  بورل: ايرانی ها  حق دارند كه احساس كنند به آنها 
خيانت شده است، كسانی منافعشان در زنده نماندن توافق است

 يك هفته پس از ترور شهيدمحسن فخري زاده، دانشمند برجسته هسته اي ايران 
ديدگاه غالب در غرب اين است كه اين عمليات با هدف مين گذاري در مسير بازگشت هسته ای

آمريكا به توافق هسته اي انجام شده است. جو بايدن، رئيس جمهور منتخب آمريكا در 
نخستين واكنش به ترور فخري زاده از سختي هاي پس از اين ترور سخن گفت. جو بايدن روز جمعه 
در گفت وگو با سي ان ان در واكنش به ترور شهيد فخري زاده گفت، سخت است كه بگويد اين ترور 
چه ميزان تعامالت او با تهران را پيچيده خواهد كرد. بايدن در عين حال با انتقاد از سياست هاي 
ترامپ، رئيس جمهور فعلي آمريكا در قبال ايران، ازجمله خروج از برجام در ســال2018، گفت: 
بازگشت به برجام اگرچه سخت  است اما به حرف خودم در مورد احيای آن  وفادار  مي مانم. نقطه 
پاياني اين است كه ما به ايران اجازه دستيابي به تسليحات اتمي ندهيم. ترامپ از توافق خارج شد تا 
چيز سخت تري به دست بياورد، ولي چه كاري انجام دادند؟ آنها توانمندي ايران براي داشتن مواد 
اتمي را افزايش دادند. ايران در حال حركت به سمت توانايي داشتن ميزان كافي مواد براي ساخت 

سالح اتمي است و البته مسئله موشكي هم كه هست.

آمريكا در موقعيتي نيست كه شرط تعيين كند
اظهارات بايدن در حالي مطرح مي شود كه محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان روز پنجشنبه 
در توييتي كه به وضوح جو بايدن، رئيس جمهور جديد آمريكا را خطاب قرار داده بود، نوشت كه 
ايران در 15گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي حسن نيت خود را ثابت كرده است . دولت بايدن 
بايد حسن نيت خود را با پيروي كامل از قطعنامه2231 و پايان دادن به جنگ اقتصادي ترامپ عليه 

ايرانيان نشان دهد. در آن زمان ايران به اقدامات جبراني خود ذيل برجام بازمي گردد.
ظريف روز پنجشــنبه هم در نشســت گفت وگوهاي مديترانه اي درباره اينكه دولت جو بايدن، 
رئيس جمهور منتخب آمريكا گفته اســت تصميم دارد به توافق هسته اي بازگردد، اما همچنين 
مي خواهد درباره ديگر مسائل مانند برنامه موشكي ايران و نقش آن در منطقه مذاكراتي داشته باشد، 
گفت: آمريكا از برجام خارج شد، اما از سازمان ملل خارج نشده است. آمريكا بايد به عنوان عضو دائمي 
شوراي امنيت به قطعنامه2231 پايبند باشد. آمريكا در موقعيتي نيست كه شرط تعيين كند. آمريكا 

بايد تخطي از قوانين بين المللي را متوقف كند. اين به مذاكره احتياج ندارد.
موضوع توافق فراگير البته از سوي برخي كشورهاي اروپايي ديگر هم مطرح شده؛ ازجمله فرانسه 
و به تازگي آلمان. ديروز هايكو ماس، وزير خارجه آلمان در پاسخ به سؤالي در مورد بازگشت اعضاي 
برجام به تعهدات شان در توافق هسته اي گفت: بازگشت ايران به تعهدات برجام از نظر ما كافي نيست 
و بايد يك توافق جامع تر صورت بگيرد. وزير امور خارجه كشورمان در اين رابطه هم گفت: ما درباره 
توافقي كه پيش  از اين بر سرش مذاكره كرده ايم، مذاكره نخواهيم كرد. اين توافق يك بده و بستان 
بود. اينطور نبود كه يك طرف مطالبه و طرف ديگر اجابت كند. موضوع اين است كه اروپا و آمريكا 
محدوديت هايي 20 به عالوه 10ساله مي خواســتند. ايران مذاكره را بر سر هيچ محدوديتي آغاز 
كرد و جايي در اين بين به توافق رسيديم. اين موضوع 2سال مذاكره بود و ديگر درباره آن مذاكره 

نخواهد شد و تمام.
ظريف در رابطه با مذاكره با ايران بر سر مسائل موشكي و منطقه اي روايتي از علت كنار گذاشته شدن 
اين موضوعات از مذاكرات برجام را گفت و يادآور شد: موضوع موشك ها و امنيت منطقه كامال از 
طرف همه كنار گذاشته شدند؛ نه به خاطر اينكه آنها امتيازي انحصاري به ايران دادند، بلكه به خاطر 
اينكه آنها حاضر نبودند رفتار مخرب خودشان را در اين زمينه ها كنار بگذارند. به مسئله تسليحات 
توجه كنيد. ظريف گفت: غرب از تروريسم اسرائيلي حمايت كرد. چرا اسرائيل عليه ايران اقدامات 
تروريستي انجام مي دهد؟ ازجمله ترور دانشمند هسته اي ما در هفته گذشته در داخل ايران كه با 
محكوميت غرب همراه نبود. ما هنوز منتظر هستيم اروپا به ويژه تروئيكا )آلمان، فرانسه و انگليس( آن 
را محكوم كنند. موضوع مذاكرات گسترده مربوط به ديروز و امروز نيست، بلكه از سال ها قبل مطرح 
بوده است. قبل از ظريف، رهبر معظم انقالب مذاكره بر سر ساير موضوعات را به صورت مشروط 
منتفي ندانسته بودند. ايشان 20فروردين94 با اشاره به مذاكراتي كه به برجام منتهي شد، بيان كرده 
بودند: ما در هيچ موضوع ديگري فعال با آمريكا مذاكره نداريم؛ هيچ؛ اين را همه بدانند؛ نه در مسائل 
منطقه، نه در مسائل گوناگون داخلي و نه در مسائل بين المللي. امروز فقط موضوع مورد بحث و 
مورد مذاكره، مسائل هسته اي است. حاال، اين تجربه اي خواهد شد؛ اگر طرف مقابل از كج تابي هاي 
معمولي خودش دست برداشت، اين يك تجربه اي براي ما مي شود كه خيلي خب، پس مي شود در 

يك موضوع ديگر هم با اينها مذاكره كرد.

روحاني: مشخص است ترور كار چه كساني است
حســن روحاني، رئيس جمهور در گفت وگويي تلفني با رجب طيب 

اردوغان، رئيس جمهور تركيه درباره ترور شهيد محسن فخري زاده ديپلماسی
گفت: براي ما شيوه اي كه در اين ترور استفاده شده و اينكه توسط چه 
كساني انجام گرفته است، كامال مشخص است. به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست 
جمهوري، روحاني همچنين با اشاره به اظهارات رئيس جمهور منتخب آمريكا درمورد 
بازگشت اين كشور به توافق برجام، تصريح كرد: ما بارها بر اين مسئله تأكيد كرده ايم 
كه اگر طرف هاي مقابل ما در اين قرارداد به تعهدات خود عمل كنند ما هم به تعهدات 
خود عمل خواهيم كرد. طرفين همچنين درباره روند همكاري هاي 2 كشور ايران و 
تركيه مذاكره كردند. اردوغان با ابراز اميدواري به اينكه عامالن ترور شهيد فخري زاده 
هرچه زودتر شناســايي و به دست عدالت سپرده شــوند، گفت: اميدوارم اميدها و 
نقشه هاي محافل سياهي كه مي خواهند منطقه ما را به بي ثباتي بكشانند نقش برآب 
شود. رئيس جمهور تركيه با اشاره به شرايط جديد بين المللی و آغاز دوره جديد در 
دولت آمريكا، گفت: اميدوارم در دوره دولت جديد آمريكا ، ذهنيت مبتنی بر تهديد 

و تحريم جای خود را به گفت و گو و همكاری و تعامل با كشورها بدهد.

با تروريسم در ايران مثل  فرانسه برخورد كنيد
علي باقري كني، دبير ستاد حقوق بشر جمهوري اسالمي ايران، طي 

نامه هاي جداگانه اي به دبيركل ســازمان ملل متحد و كميسر عالي حقوقی
حقوق بشر اين سازمان با اشاره به جنايت ترور دانشمند برجسته و 
ممتاز هسته اي و دفاعي كشورمان، شهيد محسن فخري زاده، تصريح كرد: »انفعال 
و بي عملي در برابر اين اقدام مجرمانه، شائبه  مشروعيت بخشي به تروريسم را تقويت 
كرده، افراطي گري و تروريسم را اشاعه داده و موجبات مسئوليت بين المللي سازمان 
ملل متحد را فراهم خواهد آورد.« به گزارش پايگاه اطالع رساني ستاد حقوق بشر، 
دبير ستاد حقوق بشر، با يادآوري موضع گيري هاي صريح و شفاف دبيركل سازمان 
ملل متحد در قبال حوادث تروريستي در ديگر كشــورها ازجمله اتريش )بيانيه 
3نوامبر2020( و فرانسه )بيانيه 17سپتامبر2020(، از وي به عنوان عالي ترين مقام 
رسمي سازمان ملل خواسته است به دور از هرگونه گزينشگري نسبت به شناسايي 
اين عمليات به عنوان عملياتي تروريستي و سپس محكوميت آن مبادرت ورزند. او 
يادآوري كرد پديده  تروريســم دولتي به عنوان ابزاري براي پيشبرد سياست هاي 

نامشروع و غيرقانوني قدرت هاي بزرگ عمل مي كند.
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كاهش ريسك  ها و بهره مندي از فوايد

طي ماه هاي اخير تحقيقاتی دانشــگاهي 
منتشــر شــده كــه نشــان مي دهــد 
دوچرخه ســواري و پيــاده روي بهترين 
گزينه هاي ايمن براي فعاليت فردي در جهت حفظ سالمتي و محافظت 
در برابر ويروس كرونا هستند. دوچرخه سواري، همانند ساير فعاليت هاي 
ورزشي، توانايي بهبود سيستم ايمني بدن در مواجهه با بيماري را دارد. 
البته، بهترين راه مقابله، پيشگيري از ابتال به بيماري است. در شرايطي 
كه پس از قرنطينه سراسري، امكان ترك خانه و حضور در شهر را داشته 
باشيم، به يقين ركاب زدن و انجام فعاليت هاي ورزشي، به شهروندان 
براي مواجهه با اضطراب و افســردگي ماه ها زندگي زير سايه ويروس 
كرونا، كمك مي كند؛ زيرا دوچرخه ســواري از نظــر رواني باعث آزاد 
شدن دوپامين و اندروفين در بدن مي شود كه بر اثر آن، دوچرخه سوار 
احساس سالمتي، خوشي و شادي مي كند. براي مواجهه با ويروس كرونا، 
نيازمند سيستم ايمني قوي هستيم، حال آنكه دوچرخه سواري تقويت 
سيستم هاي قلبي، عروقي و تنفسي را به دنبال دارد. اما عالوه بر كرونا، 
اضافه وزن معموال عاملي است براي افزايش ريسك ابتال به هر بيماری 
و دوچرخه سواري كمك مي كند تا وزن مناسب  مان را حفظ كرده و از 
دچار شدن به اضافه وزن كه مي تواند باعث وخيم تر شدن وضعيت شود، 

جلوگيري می كند.
آنچه همه بر ســر آن توافق دارند، اين است كه بهترين دفاع ممكن در 
برابر كرونا، جلوگيري از سرايت و قطع زنجيره انتقال آن است و يكي از 
بهترين اقدامات، رعايت فاصله اجتماعي است. براي همين منظور جهت 
كاهش ريسك ابتال به كرونا در فضاهاي شهري و هنگام ركاب زدن، بايد 
توجه شود در مسير تردد عابران پياده، دونده ها يا دوچرخه سواران امكان 
معلق بودن ترشحات قطرات آئروسل )ذرات بيولوژيكي هوابرد كه گاها 
مي توانند ناقل آلودگي ها باشــند( از طريق مجراي تنفسي افراد وجود 
دارد؛ بنابراين حفظ فاصله فيزيكي مطمئن همچنان نبايد فراموش شود. 
نكته مهم اين است كه محققان اعالم كرده اند حفظ فاصله از پشت سر 
دوچرخه سواري كه به سختي ركاب مي زند، تقريبا بايد چندين برابر زماني 
باشد كه آن دوچرخه سوار با سرعت معمولي و آرام ركاب مي زند. رعايت 

اين نكته در ركاب زدن گروهي اهميت فراوان دارد.
همچنين درصورت ابتال به كرونا، متخصصان قلب و پزشــكان هشدار 
داده اند كه قبل از شــروع دوباره تمرين و فعاليت هاي ورزشي، گرفتن 
مشاوره باليني بسيار مهم است و نبايد بدون دريافت توصيه هاي الزم 

پزشكي به فعاليت ورزشي و دوچرخه سواري اقدام كرد.

 با كمك ميادين ميوه و تره بار
قيمت مرغ كاهش پيدا مي كند

وزير جهادكشاورزي طي 2روز متوالي، از ۴ ميدان ميوه  و تره بار تهران 
بازديد كرد و از نزديك در جريان خدمات رساني اين مراكز خدماتي به ويژه 
در زمينه توزيع مستقيم گوشت مرغ بين شهروندان قرار گرفت. به گزارش 
همشهري، كاظم خاوازي با اعالم اينكه در ميادين ميوه  و  تره بار تقريبا 
صفي براي دريافت گوشت مرغ وجود ندارد و اين محصول در ميادين 
در حال توزيع اســت، گفت: »عالوه بر توزيع گوشــت مرغ در غرفه ها، 
ماشين هايي نيز در سطح ميادين مستقر شده اند كه داراي ترازو هستند و 
در راستاي حفظ سالمت مردم و جلوگيري از تشكيل صف خيلي كمك 
كرده اند.« وزير جهادكشاورزي در جريان بازديد از ميادين ميوه  و تره بار 
جالل آل احمد، بهمن، پيروزي و بعثت، گفــت: »به زودي قيمت مرغ 
كاهش پيدا مي كند و به قيمت مناسب و مصوب مي رسد؛ به نحوي كه 
مردم احساس رضايت كنند.« سيدسعيد راد، مديرعامل سازمان مديريت 
ميادين ميوه  و تره بار نيز در اين بازديد با اعالم اينكه هم اكنون بهره برداران 
ميادين ميوه  و تره بار، سهميه مرغ خود را از ميدان پيروزي تأمين مي كنند، 
گفت: »فروشندگان فروشگاه هاي سطح شهر هم، مرغ مورد نياز خود را از 

طريق اتحاديه شان از ميدان بهمن تأمين مي كنند.«

صداي ديپلماسي شهري ايران
اهميت ايــن انتخــاب به ويــژه در هنگامي كه  ادامه از 

كشــورمان آماج فشــارها و تنش آفريني هاي صفحه اول
گوناگون از ســوي قدرت طلبان جهاني و برخي همراهان منطقه اي و 
خاورميانه اي شان بوده، و دشواري هاي برخاسته از تحريم هاي ظالمانه 
مردم و هم همه گيري كوويد-19 كار را بر همگان سخت تر كرده، گوياي 
سياست هاي درست، كنشــگري  بهنگام و روند اثرگذار در برنامه هاي 
شهري اســت. از آن جمله پايداري خدمات اجتماعي به ويژه در ميان 
گروه هاي اجتماعي در خطر آســيب )گرمخانه ها، مركزهاي بازتواني 
اجتماعي، مدرســه هاي پرتو ويژه كــودكان كار و خيابان(، خدمات 
نگهداشت و زيرســاخت هاي پايه ازجمله مديريت آب هاي سطحي و 
زيرسطحي، تبليغات و آموزش هاي شــهري، رويدادهاي فرهنگي و 
اجتماعــي )مانند فراخوان هاي شــهروندي و نقاشــي كــودكان(، 
برابري خواهي و دســترس پذيري از راه هنر عمومي شهري، پايداري 
خدمات شهري و تالش براي دسترس پذيرتر كردن شهر براي همگان 
است. اين نقش هاي اثربخش تر ازجمله عضويت دكتر اسكندرپور شهردار 
شيراز در هيأت مديره هم نشــانه ديگري از روند بهبود سياست هاي 
شــهري به ســود همگان، تالش اثرگذار براي پيشــبرد طرح هايي 
ارزش آفرين براي مردم )نه ويژه كاران( و كنشــگري سازنده نهادهاي 
كالنشهري )شوراها و شــهرداري ها( ايراني در ســازمان هاي جهاني 
مستقل است. پرداختن به اين دســتاوردهاي ارزشمند نبايد تنها به 
گروه هاي تخصصي محدود شود. شايســته است همه مردم بدانند در 
ســال هايي با كمترين درآمدها، در ســخت ترين تحريم هاي ظالمانه 
جهاني، و تلنباري از پيچيده ترين دشــواري ها شــوراهاي شهري و 
روستايي و شهرداري و دهياري ها با همه توان كوشيده اند تا هم نقش 
خود در فضاي داخلي را براي كاستن از فشــار بر مردم ايفا كنند و هم 
برپايه دانــش و تخصص خويش در نهادهاي جهاني مســتقل صداي 
ديپلماسي شهري مردم كشورشان باشند. اميد كه اين دستاورد ارزشمند 
به يافتن راه و روش هايي بهتر براي فراهم سازي زيرساخت ها، پيشبرد 
ســازنده تر همكاري در طرح ها و بهبود زندگي همگان بينجامد. اين 
دستاورد به راستي از آن جامعه شهروندي مقاوم، كنشگر و آينده ساز در 

كالنشهرهاي ايراني بوده است. چنين خبرهاي خوبي بيش باد.

ريحانه وحيديان
شهروند دوچرخه سوار

 وقتي عبارت شهرداري ها 
و شوراها حذف مي شود

در اصالحاتي كه نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي به منظور تامين نظر شوراي نگهبان 
در اليحــه ماليات بر ارزش افــزوده انجام 
داده انــد، در موارد بســياري عبارت هاي 
»سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور« 
و »شوراهاي اســالمي شهر و بخش« حذف 

شده است. موارد زير از اين جمله هستند:
   در جزء ۳ ماده۴۱، عبارت »ســازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كشور« حذف 
و عبارت »رعايت حكم اين تبصره در طول 
اجراي قانون برنامه ششم توسعه الزامي 
است.« نيز از انتهاي اين تبصره حذف شد.

    در مــاده۴۲، عبــارت »ســازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كشور« حذف 

شد.
    در مــاده۴۸ عبــارت »ســازمان 
شــهرداري ها و دهياري ها كشور« حذف 

شد.
    در تبصره۱ ماده۵۳ عبارت »شوراهاي 

اسالمي و« حذف شد.
    در تبصره۲ مــاده۵۳ عبارت »مراجع 
ذيربط« جايگزين عبارت »شــوراهاي 

اسالمي شهر و بخش« شد.
    همچنين نماينــدگان به منظور رفع 
ايراد شوراي نگهبان، بند»الف« ماده۴۲ 
را به شرح زير اصالح كردند كه مورد انتقاد 

شهرداري ها و شوراهاست:
90درصد از عــوارض و جريمه هاي مربوط به 
ماده۷ و بندهــاي »ب« و »پ« ماده۲۸ اين 
قانون پس از واريز به حســاب تمركز وجوه 
اداره كل امور مالياتي استان براساس شاخص 
جمعيت ميان شهرداري ها، دهياري ها، اداره 
امور عشاير هر شهرســتان )سهم مناطق 
عشــايري( و فرمانداري هاي همان استان 
)سهم روســتاهاي فاقد دهياري( توزيع و 
۱0درصد مابقي به حساب تمركز وجوه وزارت 
كشــور واريز تا به موجب دستورالعملي كه 
براساس شاخص هاي توسعه نيافتگي سه ماه 
پس از الزم االجرا شــدن اين قانون توسط 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشور تهيه 
مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد 
بين شــهرداري ها، دهياري هــا، اداره امور 
عشاير شهرستان )سهم مناطق عشايري( 
و روســتاهاي فاقد دهياري )به حســاب 

فرمانداري ها( توزيع شود.

زهرا كريمي
خبرنگار

آراي نمايندگان مجلس به اصالحيه 
اليحه ماليــات بــر ارزش افزوده، گزارش

واكنش هاي مديران شهري كشور را 
به همراه داشته است؛ اليحه اي كه مدت هاست در 
بالتكليفي مانده و به نظر مي رسيد مجلسي ها با 
درك وضعيت اين روزهاي شهر و شهروندان، در 
اصالحيه آن بهتر از اينها عمل كنند. حال سؤال 
اينجاست كه چرا مصوبه اصالحيه اليحه ماليات 
بر ارزش افزوده جــاي انتقــاد دارد؟ انتقادها از 
مصوبه مجلس مربوط به 3بخش اصلي اســت؛ 
نخســت آنكه برخــالف قرارهاي قبلي ســهم 
شــهرداري ها از محــل درآمــدي ماليــات بر 
ارزش افزوده ۴درصد درنظر گرفته شده؛ در حالي 
كه گفته مي شد به خاطر نياز شهرها و هزينه هاي 
ســنگيني كه شــهرداري ها به دوش مي كشند، 
سهم دولت و شهرداري از بخش 9درصدي ماليات 
بر ارزش افــزوده برابر خواهد بود. بــا وجود اين، 
نمايندگان مجلس با همــه رايزني هاي صورت 
گرفته، براي شــهرداري ها به جــاي ۴.5درصد، 
۴درصــد را در تصويب اصالحيــه اليحه درنظر 
گرفته اند. انتقاد دوم اما بااهميت تر است. آنچنان 
كه وظيفه تعييــن عوارض شــهري و محلي به 
وزارت كشور سپرده شده تا شوراهاي شهر يك پله 

ديگر به محدود شدن نزديكتر شوند. 

درآمدهاي پايدار در خطر جدي
اينكه سهم شهرداري ها 
از مــالــيـــات بـــر 
ارزش افــزوده ابتدا به 
خزانه وزارت كشــور 
برود، ديگــر انتقادي 
اســت كه به اصالحيه 

ماليات بر ارزش افزوده وارد مي شود.
رئيس شوراي عالي اســتان ها هم به اين مسئله 
اشاره و تصميم مجلس را ســلب تصميم گيري 
از معتمدان محلي معنا كند. عليرضا احمدي به 

همشهري گفت: »تشكيل شوراهاي اسالمي شهر 
و روستا برگرفته از 9اصل قانون اساسي است اصل 
هفتم قانون اساسي، شوراها را با صراحت به عنوان 
اركان تصميم گيري و اداره امور كشــور معرفي 
مي كند. در اين اليحه ما حركتي رو به برگشت را 
شاهد بوديم؛ به گونه اي كه به جاي تمركززدايي از 
دولت مركزي و واگذاري تصميم گيري در حوزه 
محلي به معتمدان مردم در حــال تمركززدايي 
در حــوزه دولت مركزي و ســلب تصميم گيري 
از معتمــدان مــردم در حوزه محلي هســتيم. 
درصورتي كه چنين اقدامی ناديده گرفته شدن 
سنگيني بار شــهرداري ها و دهياري هاست؛ آن 
هم در روزگاري كه دولت پشتيباني همه جانبه اي 
ندارد و  عدم تخصيص اعتبارات الزم، آسيب ها و 
نارضايتي هاي مردمي زيادي را درپي داشــته و 

خواهد داشت. بنابراين با تصويب اليحه ماليات 
بر ارزش افــزوده به صورت فعلــي، درآمد پايدار 

شهرداري ها با خطر جدي مواجه شده است.«
 احمدي اضافه كرد: »از ســوي ديگــر با حذف 
نقش معتمدان مردم و شوراهاي اسالمي شهر و 
روستا در سياستگذاري عوارض هاي قانوني شهر 
و روســتاي خود، چالش جدي در امور شهرها و 
روســتاها رخ مي دهد. با اين اتفاق، بهتر اســت 
بگوييم شهرداري ها و دهياري ها بار سنگيني بر 
دوش دولت خواهند شد زيرا اداره آنها با وابستگي 
به دولت بار ســنگيني را از نظر درآمدها تحميل 
خواهد كرد كه دولت از پس آن برنخواهد آمد.« 
رئيس شوراي عالي استان ها ادامه داد: »اگر اليحه 
ماليات بر ارزش افزوده با دقت مطالعه شود، شايد 
ظاهر آن منبع درآمــد دولت باشــد، اما توزيع 

متوازن آن بايد در شهرها و روستاها نمود پيدا كند 
و اين توزيع عادالنه با دخالت شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا ميسر خواهد شد. همچنين بندهايي 
از اين اليحه مغاير با سياست هاي كلي نظام است 
كه ما در قالب نامه اي نظرات شوراي عالي استان ها 
را به اعضاي محترم شــوراي نگهبــان و مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ارســال خواهيم كرد.« 
به گفته او، همه مصوبات شوراهاي اسالمي شهر 
و روســتا درصورتي كه مورد اعتراض هيأت هاي 
تطبيق قرار نگيرد، قابليت اجرا دارد و شوراهاي 
اسالمي بايد نظارت عاليه خود را داشته باشند و 
اگر اختيار شــورا در تصويب عوارض شهري لغو 
شود به طور حتم وظيفه نظارتي شورا بر عملكرد 
شهرداري و رعايت توازن مالي مردم براي تامين 

هزينه هاي اداره شهر نيز لغو و بي اثر خواهد شد.

انتقادها به مصوبه مجلس درباره اصالحيه اليحه ماليات بر ارزش افزوده ادامه دارد

مجلس درمسيركاهش اختيارات  شوراها

كمال مرادي، دبير مجمع شهرداران  كالنشهرهاي كشور
اصالحات صورت گرفته در اليحه ماليات بر ارزش افزوده ايرادات اساسي و مبنايي دارد. نخستين ايراد آنكه وزارت 
كشــور توان انجام چنين وظيفه اي درباره وضع و تعيين عوارض را ندارد. همچنيــن اين تصميم مجلس، جايگاه 
شــوراهاي شــهر را ضعيف خواهد كرد. كار غيركارشناســي ديگر اين اســت كه وزارت كشــور نمي تواند براي 
1300شهرداري كشور تعرفه و عوارض تعيين و پيش بيني كند. چون اين وزارت هم اكنون بارسنگيني دارد و اين 
موضوع توانايي كار را از وزارتخانه مي گيرد. 10درصد از درآمدهاي مربوط به ماليات بر ارزش افزوده به حساب 
وزارت كشور واريز مي شود و اين برخالف قوانين باالدستي است. نمايندگان مجلس ماده53 اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده را اصالح كرده اند و در اين اصالحيه وزارت كشور موظف است با همكاري شوراي عالي استان ها براي تامين 
هزينه هاي شهر و روستا نســبت به ابالغ عناوين، مأخذ و حداكثر نرخ عوارض براي مواردي از قبيل اراضي، بناهاي احداث شده، تاسيسات، 
تبليغات معابر و فضاهاي شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و روستايي و دارايي هاي غيرمنقول به مراجع 
ذيربط اقدام كند. در اين ماده همچنان عبارت شوراهاي اسالمي و شهر و روســتا براي تامين نظر شوراي نگهبان حذف شده؛ در شرايطي كه 
براساس بند16 ماده80 قانون تشكيالت و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و تغيير نوع و ميزان 
آن جزو وظايف اصلي شوراها قيد شده و به تأييد شوراي نگهبان هم رسيده است. در نهايت درصورت تصويب و تأييد نهايي اين اليحه ساالنه 

300هزارميليارد تومان به حساب وزارت كشور واريز خواهد شد اما كدام نهاد و يا دستگاه بر نحوه هزينه كرد اين مبلغ كالن نظارت دارد؟ 

كدام نهاد بر نحوه هزينه كرد ارزش افزوده نظارت دارد؟

محمدجواد حق شناس، عضو شوراي شهر  تهران
اصالحاتي كه مجلس يازدهم در تاريخ ۹ آذر امسال، در اصالح اليحه ماليات بر 
ارزش افزوده انجــام داد، نتيجه اي جز ايجــاد محدوديت براي نهــاد بزرگ و 
ارزشمند شهرداري ها و شــوراي شهر و روســتا ندارد. نهاد شورا هاي شهر و 
روستا يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي قانون اساسي جمهوري اسالمي محسوب 
مي شوند و زمينه مشاركت و حضور مردم در امور را فراهم مي كنند كه مي تواند 
نقش مهمي در رشد و توسعه كشور و كشف استعدادهاي مردمي داشته باشد. 
اكنون مجلس در اين اتفاق نگران كننده، مســئوليت در بخش عوارض را به 
تصريح از اختيار شوراها خارج مي كند درحالي كه بايد پرسيد وزارت كشور چطور مي تواند عوارض بيش از 
1300شهرداري را تعيين و پيش بيني كند. مجلس بايد از دقت نظر بيشتري برخوردار باشد تا با خللي در 
انجام امور شهري و روستايي روبه رو نشويم. در مصوبه اصالح اليحه متأسفانه شاهد هستيم كه درآمد 
شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده كاهش مي يابد و مقدار عوارض باقيمانده براي شورا و شهرداري ها 
مي تواند تنها صرف هزينه هاي جاري شــود. در نتيجه ســرعت توسعه در شــهر كم و جايگاه شهرداري ها 

به شدت تضعيف مي شود.

ايجاد محدوديت مجلس براي شورا ها
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مظلوميت و بي پناهي شوراهاي شهر
يكشــنبه هفته اي كه گذشــت 
موضوع حذف اختيار شــوراهاي 
شهر كشور در وضع عوارض شهري 
به موجب جمع بندي كميســيون اقتصادي در دســتور صحن 
مجلس شوراي اســالمي قرار گرفت. همچنين اليحه ماليات 
بر ارزش افزوده كه به موازات اليحه درآمدهاي پايدار شــهري 
در مجلس دهم با فراز و فرودهاي زياد به تصويب رســيده بود، 
با ايرادات شــوراي نگهبان قانون اساســي مواجه و به مجلس 

برگردانده شد.
بعد از ماه ها مســكوت مانــدن اين لوايح؛ اين بار كميســيون 
اقتصادي مجلــس، آن هم بدون حضور نماينــدگان مديريت 
شهري كشور، نسبت به جمع بندي براي رفع ايرادات اقدام و در 
دستور روز يكشنبه مورخ99/9/9 مجلس شوراي اسالمي جهت 
تصميم گيري قرار گرفت. نگراني و دغدغه ها با مشــاهده متن 
جمع بندي كميسيون اقتصادي اوج گرفت و بالفاصله در تذكري 
به صراحت اعالم كردم كه مجلس يازدهم در آســتانه آزموني 
بسيار مهم در تجلي نگاهش نســبت به جايگاه نهاد شوراهاي 
شــهر كشــور قرار دارد. همچنين از نماينــدگان در مجلس 
يازدهم به خصوص رئيس مجلس و اعضاي فراكســيون بسيار 
پرتعداد مديريت شهري كشور و به ويژه از همكاران دوره چهارم 
شوراي شهر تهران كه هم اكنون در كسوت نمايندگي مجلس 
حضور دارند، تقاضا كردم تا با صيانت از جايگاه گســترده ترين 
و بزرگ ترين نهاد مردمي كه مولود قانون اساســي جمهوري 
اســالمي ايران در تحقق مردم ســاالري و دموكراسي است، 

دفاع كنند.
در كمال تأسف همان جمع بندي كميسيون اقتصادي مجلس 
به تصويب صحن رســيد و براي تأييد به شوراي نگهبان قانون 
اساسي ارائه شد. نگراني زماني بيشتر شد كه هيچ صدا ، اعتراض 
، انتقاد و حتي دغدغه اي از ســوي خانواده بزرگ شــوراييان 
كشور، شوراي عالي استان ها، روساي شــوراهاي شهر كشور، 
جامعه مدني و جامعه حرفه اي كــه موضوع جمهوريت نظام و 
جايگاه تشكل هاي مردم نهاد برايشــان حياتي است مشاهده 

نشد. تأسف انگيز اينكه در مذاكرات مجلس هيچگونه مخالفتي 
با اين موضوع از سوي نمايندگان مردم سراسر كشور در مجلس 
شوراي اســالمي رخ نداد. اين بار مجددا در روز سه شنبه مورخ 
99/9/11 با تهيه متني نســبتا حقوقي، خطرات اين تصميم را 
در صحن علني شوراي شهر تهران مطرح كردم و سپس آقاي 
محسن هاشمي رفسنجاني هم در مصاحبه با خبرنگاران از اين 

موضوع اظهار نگراني كردند.
اكنون و تا زمان نگارش اين يادداشت اكثر متوليان امر شوراها 
از اين موضوع مطلع شــده اند اما هيچگونه واكنش رسمي در 
رسانه ها مشاهده نمي شود و اينجاســت كه متوجه مي شويم 
مردمي ترين و گســترده ترين نهاد مدني كشور كه در بيش از 
1300شــهر با تركيبي بالغ بر بيش از 120 هزار نفر منتخبان 
مردم تشكيل شده اســت، در اوج مظلوميت و بي پناهي به سر 

مي برد. 
شايد تصور اين موضوع كه در ۴0سالگي نظام جمهوري اسالمي 
ايران، اختيارات و وظايف اصلي و بنيادين شوراهاي محلي سلب 
شده و به صورت متمركز در حيطه اختيار وزارت كشور درآيد، 
براي اعضاي مجلس خبرگان قانون اساســي در ســال1358 
غيرقابل بــاور مي نمود؛ اما با تصويب اليحه عودت داده شــده 
از جانب شــوراي نگهبان تحت عنوان »اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده« در تاريخ 1399/9/9 توســط مجلس شوراي اسالمي، 

اين امر رنگ واقعيت به خود گرفته است.
براســاس ماده53 اصالحي اين قانون، ابــالغ عناوين، مأخذ و 
حداكثر نرخ عوارض شــهري با محوريت وزارت كشــور انجام 
خواهد شــد. بدين معنا كه براســاس اين متن، وزارت كشور 
)سازمان شهرداري ها و دهياري ها( هرســاله عناوين عوارض 
قابل دريافت و ماخذ )شامل منشا اخذ ، فرمول و ضوابط مربوطه( 
به عالوه حداكثر نرخ قابل افزايش را براي تمام شوراهاي شهر 
تعيين و ابالغ خواهد كرد؛ فارغ از آنكه شــوراي كالنشهر 8 تا 
12ميليون نفري همچون تهران باشــد يا شــوراي شهري كه 
تازه به نصاب جمعيت الزم براي شهر بودن رسيده است. فارغ 

از اين موضوع حاشيه اي كه آيا اساسا چنين ظرفيتي در وزارت 
كشور وجود دارد كه هر سال براي دست كم 1320شهر، تعيين 
تكليف صحيح و مبتني بر خواسته ساكنان را فراهم آورد يا خير؛ 
آنچه محل پرسش جدي است ورود به موضوع خطيري همچون 
اصالح شرح وظايف شوراهاست. شــوراها داراي قانون مجزا با 
عنوان »قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي 
كشور و انتخاب شــهرداران مصوب 1375/3/1 و اصالحات و 
الحاقات بعدي آن« هستند. اما در مصوبه جديد - صرف نظر از 
تناقض آشكار با اهداف و انتظارات قانون اساسي از شوراها - با 
اصول قانون نويســي مبني بر اصالح قوانين در چارچوب قانون 
اصلي و جلوگيري از تشديد قوانين ناسخ و منسوخ نيز همخواني 

ندارد.
براســاس بند16 ماده80 قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات 
شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 
و اصالحات و الحاقات بعدي آن؛ اساســا شوراهاي شهر نه تنها 
اختيار بلكه وظيفه تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر 
و همچنين تغيير نوع و ميزان آن را - با درنظرگرفتن سياست 
عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالم مي شود - به عهده 
دارند. براســاس بند26 ماده80 تصويب نــرخ خدمات ارائه 
شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابســته به آن با رعايت 
آيين نامــه مالي و معامالت شــهرداري ها بــا رعايت مقررات 
مربوطه برعهده شوراهاي شهرگذاشته شده است. حال  آنكه با 
تصويب اصالحات اخير كه نسبت به قانون قبلي موخر محسوب 
مي شود، شوراهاي شهر عمال به ماشين امضاي لوايح عوارض 
شهرداري بدل خواهند شد كه براســاس عناوين و فرمول ها 
و نرخ هاي ابالغ شــده از جانب وزارت كشور و به صورت كامال 
تمركزگرا تعيين مي شــوند. امــري كه با هيچ يــك از اصول 
حكمروايي شــهري همخواني نداشــته و رويكردي سرتاسر 

تضعيف كننده جمهوريت نظام را در بر دارد.
عالوه براين ها شاهد تغييرات گسترده ديگر براي مابقي مواد 
و تبصره هاي مربوطه بــا رويكرد كاهش و حــذف اختيارات 

شوراي شهر هســتيم كه تبيين كامل و جامع آن در اين مقال 
نمي گنجد.

شوراهاي شهر پس از دو دهه كســب تجربه و رسيدن به مرز 
پختگي در سياســتگذاري و تصميم گيــري، درصدد تحقق 
مفاد مغفول مانده از قانون شــوراها ازجملــه ماده10۴ مبني 
بر »ملزم بودن اســتانداران، فرمانداران، بخشــداران و ساير 
مقامات كشوري منصوب از جانب دولت به رعايت تصميمات و 
مصوبات شوراها« و بند32 از ماده80 قانون مذكور در ارتباط با 
»موظف بودن كليه نهادها، دستگاه ها و سازمان هاي دولتي و 
مؤسسات عمومي غيردولتي به ارائه برنامه ساالنه خود در زمينه 
تامين خدمات شهري مبتني بر چهارچوب اعتبارات و بودجه 
ساالنه به شورا« در راســتاي عينيت بخشي به نقش و كاركرد 
مورد انتظار به عنوان ركن تصميم گيــري و اداره امور و تحقق 
پارلمان شهري هستند، اما اين مصوبه همچون آب سردي بر 
پيكره نهاد مردمي است كه براســاس فلسفه قرآني »و امرهم 
شوري بينهم« و »شاورهم في االمر« و رويكرد تفويض اختيار 
به ســطوح محلي و اداره امور مبتني بر مقتضيات و نيازهاي 
شهروندان شكل گرفته اســت. يقينا با اين اليحه ارائه شده از 
سوي دولت و تصويب مجلس شوراي اسالمي شاهد بازگشت 
مجدد تمركزگرايي بيشتر در دولت و تبديل شوراهاي شهر به 
كاريكاتوري نمايشي و فرمايشــي خواهيم بود. حال كه هيچ 
صدايي از محافل كارشناســي علمي، مدني و جامعه گسترده 
شورا ييان و مدافعان شوراها شنيده نمي شود، از شوراي محترم 
نگهبان قانون اساســي انتظار مي رود همچنان كه مي بايست 
پاسدار قانون و آرمان هاي انقالب باشد - كه آن هم مبتني بر 
اداره امور با محوريت و مشاركت مؤثر و معني دار مردم تجلي 
مي يابد - با مخالفت با اين تصميم مانــع از تضعيف جايگاه و 

نقش آفريني اين نهاد مردمي و مشاركت مبنا شود.
از مجمع تشخيص مصلحت نظام هم انتظار داريم از آنجايي كه 
در فرايند تدوين ، بررسي و تصويب اين مصوبه، به سياست هاي 
كلي نظام در حوزه اقتصاد مقاومتي قوانين برنامه هاي 5 ساله 
توسعه كشور و قانون ماليات بر ارزش افزوده سال1387 و قانون 
شورا مصوب ســال1375 و تغييرات آن در سال1396 توجه 
كافي و الزم نشده است، نسبت به متوقف كردن فرايند تأييد 

احتمالي مبتني بر مغايرت با سياست هاي كلي اقدام كنند.

محمد ساالري
عضو شوراي شهر تهران
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   دالر 4200توماني يا كوپن؟
يك احتمال بسيار زياد اين است كه نمايندگان مجلس با 
حذف پيشــنهاد دولت براي اختصاص دالر4200 توماني 
به كاالهاي اساسي و نهاده هاي دامي و همچنين معيشت 
مردم، تصميــم بگيرند كه مابه التفاوت ريالي ناشــي از 
آزادسازي نرخ ارز در بودجه سال آينده را در قالب قانون 
احياي كوپن الكترونيك بين مردم تقسيم كنند. اين احتمال 
وقتي جدي تر مي شود كه در بهار ســال آينده انتخابات 
رياست جمهوري برگزار مي شــود و انگيزه سياسي براي 
برقراري يارانه سوم وجود دارد. اگر مجلس چنين تصميمي 
بگيرد، نظام توزيع يارانه به روش مستقيم سه گانه خواهد 
شد و بسياري از شــهروندان عالوه بر يارانه نقدي دوران 
احمدي نژاد، كمك معيشتي دولت روحاني، كارت خريد 
اعتباري مجلس را هم خواهند گرفت. اين در حالي است 
كه كارشناســان و فعاالن اقتصادي از زمان اعالم نرخ ارز 
4200توماني خواستار حذف آن شده و مي گويند: دولت 
و مجلس به جاي دستكاري در بودجه آزاد شده ناشي از 
اصالح واقعي قيمت ارز و ادامــه فرايند رانت ارزي، از اين 
پول براي حمايت منطقي از معيشت و سالمت مردم استفاده 

كنند و دست از پول پاشي بردارند.

   افزايش مزد، روي پلكان ترقي
شكاف ميان مزد و معيشت كارگران در سايه ناديده انگاشتن تبصره2 ماده41 قانون كار و به واسطه سركوب مزد در مقابل شتاب تورم و رشد 
هزينه ها به شدت افزايش يافته و بر همين اساس، گروه كارگري تمام تالش خود را براي به رسميت شناختن سبد معيشت در تعيين مزد به كار 
گرفته است؛ اما هنوز باوجود قبول هزينه معيشت از سوي شركاي اجتماعي در شوراي عالي كار، اين موضوع به صورت واقعي در تعيين 
دستمزد مالك قرار نمي گيرد. فتح اهلل بيات، رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني نيز اجرا نشدن ماده41 قانون كار را يكي از مشكالت 
اساسي تعيين دستمزد كارگران مي داند و به ايسنا مي گويد: كميته دستمزد شوراي عالي كار هرساله رقم هزينه ماهانه سبد معيشت كارگران 
را پس از محاسبات متعدد اعالم مي كند اما هنگام تعيين مزد همچنان فاصله زيادي بين دستمزد مصوب با هزينه سبد معاش خانوار كارگري 
وجود دارد. به عنوان مثال، در تعيين مزد سال99، گرچه رقم سبد هزينه خانوار 4ميليون و940هزار تومان بود، اما حقوق كارگر با احتساب همه 
مزايا 2ميليون و۸00هزار تومان به تصويب رسيد. او  مي افزايد: به واسطه عقب افتادگي مزد از هزينه معيشت، قدرت خريد كارگران به شدت 
كاهش يافته و بارها اعالم كرده ايم كه اين عقب افتادگي به شكل پلكاني و ظرف ۵ تا 10سال جبران شود تا بخشي از هزينه هاي زندگي كارگران 
كاهش يابد. بيات مي گويد: در شرايط فعلي، دريافتي يك كارگر بايد 9ميليون تومان باشد تا معيشت او به درستي تأمين شود؛ اما دستمزد 

روي 3ميليون تومان مانده است و در سايه بهانه هايي همچون عدم توان كارفرمايان يا اخراج و تعديل نيروهاي كار افزايش پيدا نمي كند.

   تحليل نفت و بودجه1400
نماينده سابق ايران در اوپك تصميم دولت ايران براي محاسبه قيمت نفت در بودجه1400 را منطقي 
مي داند و مي گويد: به نظر مي رسد با درنظر گرفتن شرايط تقاضا و عرضه نفت، قيمت در سال آينده 
در حدود 40دالر باشد و به همين دليل نبايد در برآورد قيمت نفت بي احتياطي كرد. خطيبي درباره 
احتمال بازگشت نفت ايران به بازار جهاني نفت با روي كارآمدن دولت جديد آمريكا هم معتقد است: 
اگر تحريم ها برداشته شود، ميزان صادرات نفت و ميعانات نفتي ايران تا روزانه 2.۵ميليون بشكه 
خواهد بود. اين كارشناس نفتي تأكيد مي كند: بازگشت ايران به بازار جهاني نفت نبايد باعث شود تا 
اوپك پالس تصميم به افزايش سقف توليد خود بگيرد، بلكه بايد ديگر كشورهايي كه جاي خالي ايران 

را در شرايط تحريم پر كرده اند، از سقف توليد خود كم و جا را براي ايران بازكنند.

گزارش

مقاومت بانك ها در اعطاي وام كرونا
ايرالين هاي عربي، آسمان ايران را دور مي زنند؟

 گمانه هايي از تالش ترامپ براي حذف ايرالين هاي عربي از آسمان ايران مطرح شده؛ درحالي كه
مزيت هاي عبور از آسمان ايران بسيار حياتي تر از آن است كه با زد و بند سياسي از آن چشم پوشي شود

برخي بانك ها برخالف سياســت حمايتي دولت در برابر پرداخت 
تســهيالت به بنگاه هاي آســيب ديده از كرونا مقاومت مي كنند. 
بهانه آنها شرايط و مقرراتي اســت كه در پرداخت وام عادي وضع 

شده است. 
گزارش همشهري حاكي از آن  است كه برخي بانك ها بخشنامه هاي 
بانك مركزي را بايگاني مي كنند و مالك پرداخت تســهيالت را 
بخشنامه هاي داخلي خود قرار داده اند. به ويژه اخيرا در شرايطي كه 
بنگاه هاي فرهنگي و رسانه اي آسيب ديده از ويروس كرونا، مجوز و 
معرفي نامه هاي دريافت تسهيالت را از ساير نهادها ازجمله وزارت 
ارشــاد و وزارت كار دريافت كرده و پرونده آنها ماه هاست تكميل 
شــده، بدنه بانك ها به ويژه دايره اعتبارات شعب اين بانك ها براي 

ندادن تسهيالت سنگ اندازي مي كنند.
اكبر كميجاني، قائم مقام بانك مركزي كه مســئوليت پيگيري و 
تسهيل پرداخت تسهيالت كرونا را برعهده دارد، 29تيرماه امسال 
گفته بود: روند رســيدگي به درخواســت واحد هاي كسب وكار 
معرفي شده به شعب بانك ها و پرداخت تسهيالت در هفته گذشته 
از ســرعت خوبي برخوردار بوده و انتظار مــي رود تعداد زيادي از 
متقاضيان تسهيالت ظرف هفته جاري تعيين تكليف شوند. در اين 
جلســه كه با حضور قائم مقام بانك مركزي و اعضاي هيأت مديره 
بانك هاي كشور برگزار شــده بود، بانك داران قول داده بودند در 
پرداخت تسهيالت سختگيري نكنند و زودتر پرونده هاي ارجاع شده 
را در دستور كار خود قرار دهند تا بنگاه هاي آسيب ديده از ويروس 

كرونا زمينگير نشوند.

بهانه تراشي بانك ها
براساس اين گزارش، برخي بانك ها با استناد به وضعيت اعتباري 
بنگاه هاي  آســيب ديده از كرونا، ازجمله چك برگشتي و حساب 
ســود و زيان بنگاه هاي خدماتــي و توليدي از پرداخت ســريع 
تسهيالت به آسيب ديدگان از كرونا خودداري مي كنند و در عمل 
بخشنامه ها و دستورات صريح بانك مركزي را ناديده مي گيرند. اين 
در حالي است كه 30مردادماه امسال بانك مركزي در اطالعيه اي 
رســمي از رفع محدوديت چك برگشــتي متقاضيان و ضامنان 
طرح هاي اعطاي تســهيالت مرتبط با شــيوع ويروس كرونا خبر 
داد و اعالم كرد: چك  برگشــتي متقاضيان، ذي نفعان و ضامنان 
صرفا براي تسهيالت كرونايي، شامل طرح هاي اعطاي تسهيالت 
به كسب وكارهاي آسيب ديده از كرونا و تســهيالت وديعه اجاره 
مستأجران، از محدوديت هاي متعارف در اعطاي تسهيالت بانكي 
مستثني مي شود. در مصوبه قبلي ســتاد ملي مقابله با كرونا مقرر 
شــده بود كه متقاضيان تســهيالت را كه داراي چك برگشتي از 
تاريخ يك اسفند ماه1398 تا تاريخ 31ارديبهشت ماه1399 بودند، 
از محدوديت هاي مقرر در قانون صدور چك مســتثني شوند. اما 
در 25مردادماه امســال اين ســتاد در مصوبه ديگري تأكيد كرد: 
چك  برگشــتي متقاضيــان، ذي نفعان و ضامنان در تســهيالت 
كسب وكارهاي آسيب ديده از كرونا كه از تاريخ يك اسفند ماه1398 
تا پايان زمــان اجراي طرح تســهيالت قابل اعطا بــه واحدهاي 
كسب وكار و ديگر تسهيالت مربوط به كرونا صادر شده يا مي شود، 
صرفا براي طرح هاي تسهيالت كرونايي از محدوديت هاي متعارف 
در اعطاي تســهيالت بانكي مســتثني مي شــوند. بانك مركزي 
مي گويد: اين مصوبه صرفا مربوط به تسهيالت اعطايي بانك ها به 
صاحبان كسب وكارهايي اســت كه به دليل شرايط ناشي از شيوع 
ويروس كرونا در فعاليت اقتصادي خود دچار مشــكل شــده اند و 
نيز تسهيالت وديعه اجاره مستأجران در قالب مرابحه خريد كاال و 
خدمات را هم شامل مي شود و شامل تمام متقاضيان اخذ تسهيالت 
عادي نمي شود. در اطالعيه رسمي كه با قيد فوريت به شبكه بانكي 
ابالغ شده، آمده است: موضوع مستثني شدن از محدوديت هاي ناظر 
بر چك برگشتي شامل ضامنان و ذينفعان نيز مي شود و بانك ها و 
مؤسسات اعتباري مي توانند نســبت به قبول ضمانت افرادي كه 
داراي چك برگشتي در بازه زماني يك اســفند ماه1398 تا پايان 
زمان اجراي طرح اعطاي تسهيالت مورد اشاره باشند، اقدام كنند.

خريد زمان
براســاس اين گزارش، برخي بانك هاي كشــور تالش مي كنند تا 
زمان بخرند و مهلت تعيين شده از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
به پايان برسد و پرونده متقاضيان دريافت تسهيالت كرونا را بايگاني 
كنند درحالي كه بانك مركزي مي گويد: براســاس مصوبات ستاد 
كرونا قرار شده براي كمك به صاحبان كسب و كارهايي كه به دليل 
شرايط ناشي از شــيوع بيماري كرونا در فعاليت خود دچار مشكل 
شده اند ) با ثبت نام متقاضي در سامانه كارا وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي و تأييد سامانه مذكور و معرفي به بانك ( تسهيالت با نرخ 
12درصد پرداخت شود. حاال سؤال اصلي از بانك مركزي اين است 
كه درصورت مقاومت و سنگ اندازي بانك ها چه اقدامي براي رفع 
مشكل بنگاه هاي آسيب ديده اتخاذ مي شود و آيا اين بانك از قدرت 
وتوي تصميمات داخلي بانك ها برخوردار اســت. به نظر مي رسد با 
مقاومت شديد بانك ها، پرداخت تسهيالت كرونا در وقت اضافه حكم 
نوشداروي بعد مرگ سهراب را خواهد داشت مگر اينكه بانك مركزي 
كارگروه ويژه و اضطراري براي شكستن سد مقاومت برخي بانك ها 

را تشكيل دهند و اجازه مانع  تراشي به بانك هاي متخلف را ندهد.

 برخي بانك ها با سختگيري غيرمعمول اعطاي تسهيالت 
به بنگاه ها را براي برون رفت از بحران كرونا متوقف كرده اند

فقط 15روز به پايان پاييز باقي مانده و 
برخالف سال هاي قبل، هنوز از برگزاري 
جلسات كميته دستمزد شوراي عالي 
كار و مذاكرات مزد سال آينده خبري 
نيست. طرف كارگري معتقد است تعليق مذاكرات مزد1400 
براي به حاشــيه راندن و حذف كميته دستمزد از مناسبات 
تعيين دستمزد كارگري است كه قدرت چانه زني كارگران را 

بيش ازپيش تضعيف مي كند.

تالقي مطالبات و مذاكرات مزدي
معلق ماندن مذاكرات مزد ســال1400 در شرايطي است كه 
فرامرز توفيقي، رئيس كميته دســتمزد شوراي اسالمي كار 
به تســنيم مي گويد: در جريان جهش نرخ ارز و رشد تورم، 
قيمت كاالهاي مورد مصرف جامعه كارگري 30 تا 180درصد 
افزايش پيدا كرده و معيشــت خانوارها كارگري با مشــكل 
مواجه شده است. او با اشــاره به اينكه طبقه كارگر در جامعه 
ايراني با احتساب كارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش 
آنها معادل 63درصد كل جمعيت كشــور است، مي افزايد: 

بي توجهي به مزد و معاش كارگران به معناي تهديد معيشت 
63درصد جمعيت كشور است كه عمدتا در دهك هاي متوسط 
رو به پايين قرار دارند و جامعه هدف شــعارهاي معيشــتي 
مسئوالن هستند؛ اما همچنان به مطالبات مزدي و معيشتي 
آنها توجهي نمي شود. توفيقي با انتقاد از برگزارنشدن جلسات 
كميته دستمزد1400، اين اقدام را در راستاي تالش معاونت 
روابط كار وزارت كار براي حذف اين كميته از مناسبات تعيين 
مزد مي داند؛ كميته اي كه توانســته با رسميت بخشيدن به 
محاسبه سبد معيشت، گام بزرگي در مسير تحقق رفع شكاف 

مزد و معيشت بردارد.

ورود شتاب زده مجلس
علي بابايي كارنامي، سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس با 
بيان اينكه وزارت كار نبايد در مقوله دستمزد خود را فداي دولت 
كند، به تسنيم گفته اســت: دولت دخالت هاي جدي در حوزه 
تعيين حقوق و دستمزد كارگران دارد و همواره يكي از مشكالتي 
كه در زمينه تعيين حقوق و دستمزد كارگران داريم اين است 
كه ســه جانبه گرايي در تعيين مزد كارگران رعايت نمي شود؛ 

اما اين رويــه بايد تغيير كند و ما در مجلس براســاس طرحي 
خواستار اين تغيير رويه شده ايم. بابايي  كارنامي معتقد است: 
دخالت دولت در حوزه تعيين حقوق و دستمزد كارگران موجب 
مي شــود فضاي منطقي و معقول در اين حــوزه تغيير كند؛ از 
اين رو بهتر است وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سياست هاي 
ديكتاتور مآبانه دولت را در تشــكل هاي كارگري دخيل نكند و 
اجازه دهد كارگران و تشكل هاي كارگري براساس واقعيت هاي 
موجود، خودشان درباره ميزان افزايش حقوق و دستمزدشان 
تصميم بگيرند. به گزارش همشهري، گرچه مسئله مطرح شده 
از سوي سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس درست است، 
اما راهكار آن نه تدوين طرحي براي كاهش دخالت دولت، كه 
نظارت بر حسن اجراي قانون كار است. در قانون كار، وزير كار 
به عنوان رئيس شوراي عالي كار موظف شده 2شخص مسلط به 
حوزه كار را به عنوان نمايندگان دولت به اين شورا معرفي كند؛ 
اما در عمل نه تنها اين اتفاق رخ نمي دهد بلكه عموما 3 نماينده از 
دستگاه هاي دولتي متأثر از ماجراي دستمزد نظير وزارت اقتصاد، 
صنعت و... در جلسه حاضر مي شوند. رعايت اصل سه جانبه گرايي 
به عنوان يكي از اصلي ترين مطالبات طرف كارگري، هرگز به اين 
معنا نبوده كه كارگران در مذاكره با كارفرمايان و بدون دخالت 
دولت دستمزد را تعيين كنند بلكه پايه اين خواسته رعايت اصل 
قانون كار در چيدمان نمايندگان دولتي در شــوراي عالي كار 
و پرهيز از دخالت دادن سياســت هاي مالي دولت در مذاكرات 
مزدي بوده است. همچنان كه در مذاكرات مزدي سال99، دولت 
به بهانه مقابله با باال رفتن نرخ تورم با رشد پايه حقوق كارگران 
مخالفت كرد و درنهايت كارگران در مخالفت با مصوبه مزد99، از 
امضاي آن خودداري كردند. به نظر مي رسد در ماجراي دستمزد 
كارگران، بزرگ ترين كمك مجلس به عنوان مأمور قانونگذاري 
و نظارت بر اجراي قوانين اين اســت كه اجراي قانون كار را زير 
ذره بين ببرد و با اجراي درســت اين قانون به حل مشــكالت 

معيشتي كارگران كمك كند.

ســرانجام كشــمكش درون اعضاي اوپك و اختالف نظر بين آنها و 
البته با ديگر اعضــاي غيراوپك در اوپك پالس پايــان يافت و اعضا 
تصميم گرفتند 500هزار بشــكه نفت بيشــتر در روز از  ماه ژانويه 
ســال2021 توليد و روانه بازار كنند. البته قرار اســت ميزان توليد 
اوپك پالس درصورتي كه تقاضا براي نفت بيشتر شــود تا روزانه 2ميليون بشكه افزايش 
يابد و هر ماه وزراي نفت و انرژي عضو اين نهاد پــس از رصد بازار، تصميم بگيرند كه براي  
ماه بعد بر توليدشان بيافزايند يا نه. به گزارش همشهري، تصميم اوپك پالس عمدتا نشانگر 
چشم اندازي است كه اعضا نسبت به افزايش سطح تقاضاي ناشي از كنترل ويروس كرونا و 
مثبت بودن واكسن ها دارند و البته آنها نگاهي هم به تصميم هاي رئيس جمهور آينده آمريكا 
يعني جو بايدن دارند كه از ژانويه سال آينده در كاخ سفيد مستقر مي شود. آمريكا خود يكي 
از بزرگ ترين توليدكنندگان و البته مصرف كنندگان نفت دنياســت و چند سالي است به 

باشگاه صادركنندگان نفت دنيا پيوسته است.

دوازدهمين نشست
دوازدهمين نشست وزارتي كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك در حالي پايان يافت كه اعضا بر 
سر افزايش توليد روزانه 500هزار بشكه اي براي ژانويه سال2021 ميالدي به اجماع رسيدند 
و تصميم گرفتند براي تعيين مقدار تسهيل كاهش توليد )افزايش توليد( در ماه هاي آينده، 
هر ماه براساس شــرايط بازارهاي جهاني نفت نشســتي برگزار كنند. بر اين اساس، كاهش 
توليد روزانه توليدكنندگان عضو ائتالف اوپك پالس از رقم ۷ميليون و۷00هزار بشكه در  ماه 
ژانويه2021 با افزايش روزانه 500هزار بشكه اي در ژانويه 2021 به ۷ميليون و200هزار بشكه 
در روز مي رســد، اعضا همچنين تأكيد كردند اين روند تا زماني كه مجموع تسهيل كاهش 
توليد )افزايش توليد( به روزانه 2ميليون بشكه برسد، ادامه خواهد داشت. آنها متعهد شده اند 
كه كشورهايي كه تاكنون به تعهد خود پايبندي ضعيفي داشته اند تا  ماه مارس سال2021 
ميالدي براي جبران فرصت خواهند داشــت و ايران، ونزوئال و ليبي نيز همچنان از هرگونه 
كاهش توليد مستثنا هستند. بيژن زنگنه، وزير نفت ايران تصميم اوپك پالس را عاقالنه و براي 
جلب نظر همه اعضا توصيف و تأكيد كرد: اگر در ماه هاي آينده نيز براي تغيير سطح كاهش 
توليد تصميمي گرفته شود، به هرحال اين مقدار بيش از 500هزار بشكه نخواهد بود. زنگنه 
درباره تأثيرگذاري اين تصميم بر بازار نفت نيز گفت: بعيد مي دانم تأثير تعيين كننده اي بر بازار 
داشته باشد، زيرا روزانه 500هزار بشكه رقم زيادي نيست، ضمن اينكه تصميم كنوني براي 

يك ماه گرفته شده است و براي ماه هاي بعدي در نشست هاي آينده تصميم گيري مي شود.

تحليل كارشناسي
محمدعلي خطيبي، نماينده سابق ايران در اوپك درباره تازه ترين تصميم اوپك پالس براي 
افزايش سقف توليد نفت به همشــهري مي گويد: افزايش 500هزار بشكه نفت در روز به 
ظرفيت اوپك پالس، تدريجي است و قرار شده از  ماه ژانويه سال2021 ميالدي بر ظرفيت 
توليد اعضاي اوپك پالس 500هزار بشكه افزوده شود و افزايش دوباره سقف توليد به ميزان 
500هزار بشكه ديگر در ماه هاي آينده بستگي به گزارش و ارزيابي وضعيت بازار جهاني نفت 
و سطح تقاضا دارد. او معتقد است: اگر اوپك پالس تصميم به افزايش توليد نمي گرفت، بهتر 
بود. او با اين حال تأكيد مي كند: تصميم اوپك پالس محتاطانه و گام به گام خواهد بود و اگر 
در ماه دوم سال آينده ميالدي كشش بازار براي تقاضاي نفت بيشتر بود، آنگاه دوباره اعضا 
تصميم خواهند گرفت كه ميزان توليدشان را تا 500هزار بشكه افزايش دهند كه در نهايت 
سقف افزايش توليد 2ميليون بشكه در روز به صورت تدريجي با رصد وضعيت تقاضاي بازار 
خواهد بود. اين كارشناس نفتي در عين حال به اثر ويروس كرونا بر بازار جهاني نفت به عنوان 
يك عامل نااطميناني ياد مي كند و توضيح مي دهد: درصورتي كه اخبار منتشــره درباره 
اثربخش بودن واكسن كرونا مثبت تأييد و ميزان محدوديت هاي اعمال شده ناشي از قرنطينه 
در فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي جهان كاهش يابد، به طور طبيعي شاهد رشد تقاضا براي 
نفت خواهيم بود اما به دليل نااطميناني از رفتار ويروس كرونا و احتمال تشديد شيوع آن و 

اعمال دوباره محدوديت ها، ضرورت دارد تا بااحتياط تصميم گيري شود.

 نگاه محتاطانه اوپك پالس 
به آينده نفت

اوپك پالس از ژانويه سال بعد 500هزار بشكه نفت بيشتر عرضه مي كند

سهم كشورهاي عضو اوپك پالس از توليد روزانه - هزار بشكه در روز
تغييرتوليد در ژانويه 2021توليد فعلينام كشور
86487612الجزاير
1249126718آنگوال
2662693كنگو
1041051گينه
1531552گابن
؟؟؟ايران
3804385753عراق
2297232932كويت
؟؟؟ليبي

1495151621نيجريه
89939119126عربستان
2590262636امارات
؟؟؟ونزوئال

5875958آذربايجان
1681702بحرين
83852برونئي

1397141720قزاقستان
4864937مالزي

175317530مكزيك
72273210عمان

89939119126روسيه
61621سودان

1061082سودان جنوبي
2181522119304اوپك

1435614534178غيراوپك
3617136653482اوپك پالس

انرژی
ترغيب قطر به حذف 
آســمان ايــران از 
مســيرهاي پروازي، 
تازه ترين ســناريويي 
اســت كه به دنبال ســفر دامــاد ترامپ به 
كشورهاي حاشيه خليج فارس مطرح شده 
و گويا قرار اســت با رفع تحريم قطر از سوي 
امارات و عربســتان محقق شــود؛ اما نكته 
اينجاســت كه با اجراي اين سناريو، گرچه 
ايران از درآمد عبور هواپيماهاي عربي محروم 
مي شود؛ اما آنها نيز با افزايش طول مسير، باال 
رفتن هزينه و البته حذف از بازار ايران مواجه 

خواهند شد.
به گزارش همشهري، نيويورك تايمز به نقل 
از مقامات آمريكايــي از مأموريت ويژه جرد 
كوشــنر، داماد ترامپ براي حــذف قطر از 
ترافيك هوايي آسمان ايران خبر داده است. 
ادعايي كه قرار است با گشايش حريم هوايي 
عربستان و امارات به روي پروازهاي قطري 
محقق شود و سفر اخير كوشنر به امارات و 
عربســتان نيز به همين مسئله مربوط شده 
است. پيش ازاين نيز در جريان ساقط شدن 
هواپيماي مســافربري اوكرايــن در حوالي 
تهــران، عوامل خارجــي تالش هايي براي 
ترغيب ايرالين هاي خارجي به تحريم فضاي 
هوايي ايران انجام داده اند اما در اين مورد نيز 
ايرالين هاي عربي به داليلي ازجمله حياتي 
بودن مسير هوايي و بازار ايران براي آنها زير 

بار تحريم نرفتند.

مأموريت آقاي داماد
رسانه ها به پيروي از گزارش نيويورك تايمز 
معتقدند كــه حداقل يكي از اهــداف داماد 
ترامپ در ســفر اخير به كشورهاي حاشيه 
خليج فارس، تالش براي باز كردن مســير 
امارات و عربستان به روي ايرالين هاي قطري 
و درنتيجه محروم كردن ايران از درآمد عبور 
ترافيك هوايي قطر باشــد كــه مبلغ آن را 
100ميليون دالر در ســال برآورد كرده اند. 
نيويورك تايمز به نقل از 2مقام آمريكايي آگاه 
به امور ديپلماتيك نوشته است كه مأموريت 
گشايش حريم هوايي عربستان و امارات به 
روي پروازهاي قطــري و رفع محاصره قطر 
يكي از دســتور كارهاي كوشنر در اين سفر 

اســت؛ اما يك ديپلمات آگاه گفته است كه 
هيأت آمريكايي به واسطه ترديد در همكاري 

امارات، در اين كشور توقف نكرده است.

شاهراه بي جايگزين
رويكرد اقتصــادي ايرالين هــاي عربي در 
سال هاي گذشته نشان داده اين شركت ها 
اغلب براي تداوم سودآوري و بازاريابي، تالش 
كرده اند با تصميم هاي سياســي و مغرضانه 
همراهي نكنند، بر اين اساس احتمال اينكه 

ايرالين هاي عربي در موافقت با داماد ترامپ 
تالش كنند با ضرر زدن به خود، منافع ايران را 
كاهش دهند چندان قوي نيست. به خصوص 
كه استفاده از شاهراه هوايي ايران براي برخي 
از پروازهاي كشورهاي جنوب خليج فارس 
حياتي است. به عنوان مثال، در دي ماه سال 
گذشــته و بعد از ساقط شــدن هواپيماي 
مسافربري اوكراين در جريان مناقشه ايران و 
آمريكا، 2ايرالين لوفت هانزا و آسترين ايرالينز 
)شــركت هاي هواپيمايي آلمان و اتريش( 

كه همچنان در آســمان ايران فعال بودند، 
پروازهاي خود را براي حدود 3 ماه به مقصد 
كشورمان تعليق كردند. همزمان بسياري از 
خطوط هوايي اروپايي و شــرق آسيايي نيز 
ترجيح دادند براي مالحظات امنيتي در آن 
دوره از حريم هوايي ايــران براي پرواز هاي 
خود استفاده نكنند؛ اما حتي در همان دوره 
نيز خطوط هوايي كشورهاي عربي ازجمله 
قطر، كويت و امارات متحــده عربي نه تنها 
عبور از آسمان ايران را متوقف نكردند بلكه 
پروازهاي برنامه اي خود به شهرهاي مختلف 
ايران را نيز ادامه دادند. در ادامه، با شيوع كرونا 
و زمينگير شدن شركت هاي هواپيمايي، عمال 
تردد شركت هاي هواپيمايي خارجي بعد از 
يك دوره توقف كامل، به شــدت افت كرد و 
ايرالين هايي كه از آسمان ايران رفته بودند 
نيز به واسطه محدوديت هاي كرونا به آسمان 
كشورمان برنگشتند. باوجوداين، ايرالين هاي 
امارات و قطر كه جزو بزرگ ترين ايرالين هاي 
جهان محسوب مي شــوند، همچنان براي 
معدود پروازهاي خــود، از آســمان ايران 
استفاده كردند چراكه اين كشورها حداقل 
براي دسترسي به روسيه، آسياي ميانه هيچ 
مسيري براي جايگزيني ايران نداشتند مگر 
اينكه با دور زدن ايران، طول مسير خود را به 

2برابر افزايش دهند.

حمل و نقل

در شرايط فعلي شركت هاي هواپيمايي امارات و قطر حضور پررنگي در آسمان ايران دارند.

در كنار بي توجهي به درخواست كارگران براي جبران هزينه معيشت، جلسات تعليق مذاكرات مزد1400
مزد1400 نيز برگزار نمي شود

آيا دالر 4200تومانــي از بودجه1400 حذف 
مي شــود؟ اگر مجلس پيشــنهاد دولت براي 
اختصاص 4ميليارد دالر ارز براي معيشــت و 
كاالهاي اساســي را نپذيرد، اين دالرها در چه 

بخش هايي هزينه خواهد شد؟ 
به گزارش همشــهري، به نظر مي رســد دولت 
اصرار دارد بايــد دالر 4200توماني در بودجه 
بماند بر همين مبنــا در بودجه ســال آينده 
2ميليــارد دالر بــراي حمايت از معيشــت و 
6ميليارد دالر هم براي واردات نهاده هاي دامي و 
كاالهاي اساسي پيش بيني كرده است. البته در 
اليحه بودجه سال آينده دولت به مجلس اختيار 
داده تا بتواند ضمن رد اين پيشنهاد 8ميليارد 
دالري دولت، مشروط به اينكه اگر به جاي دالر 
4200توماني، نرخ ارز نيمايي مالك عمل قرار 

گيرد، كل پولي كه از اين محل به دست خواهد 
آمد صرف بهبود معيشت و سالمت خانوارهاي 
ايراني شود. نمايندگان مجلس اما در گذشته 
گفته اند؛ بــا اختصــاص ارز 4200توماني در 
بودجه1400 مخالفند، اما هنوز مشخص نيست 
در عمل سرنوشــت 8ميليارد دالر يادشده چه 
خواهد شد و بهارستان براي توزيع مبالغ مربوط 

به رديف هاي آن چه تصميمي خواهد گرفت.
در اليحــه پيشــنهادي بودجــه1400 آمده 
اســت: درصورت تغيير نــرخ ترجيحي مورد 
اســتفاده در اين قانون به نرخ سامانه معامالت 
الكترونيك بــه دولت اجازه داده شــود تا پول 
آن را بــه خزانه واريز كند تا صرف معيشــت و 
سالمت مردم شود.حميد پورمحمدي، معاون 
ســازمان برنامه و بودجه در دفاع از پيشنهاد 

دولت براي اختصاص 8ميليارد دالر ارز با نرخ 
4200تومان مي گويد: مجلس به دولت اجازه 
دهد با تشــخيص خود اين ارز را هزينه كند؛ 
يعني اگر دولت تشخيص دهد كه ارز ترجيحي 

بايد به روش كنوني هزينه شود، آن را ادامه دهد 
و اگر تشخيص داد اين روش به مصلحت مردم 
نيســت مابه التفاوت آن به  سالمت و معيشت 

مردم اختصاص يابد. 

سرنوشت دالر4200 توماني در بودجه

   وضعيت تردد هوايي قطر
فارغ از اينكه مأموريت داماد ترامپ در واپسين روزهاي رياست جمهوري ترامپ، تالش براي ضربه زدن 
به ايران باشد يا نه، اين نكته مشخص است كه قطر حتي باوجود تحريم امارات و عربستان، اجباري براي 
استفاده از حريم هوايي ايران ندارد و براي بخش عمده پروازهاي خود به سمت اروپا، آفريقا و حتي 
آمريكا مي تواند با عبور از فضاي بين المللي باالي خليج فارس، از طريق عراق و ساير كشورها اقدام 
كند. ازاين رو رفع تحريم هوايي قطر از سوي عربستان چندان تأثيري بر آسمان ايران نخواهد داشت. 
اما قطر براي دسترسي به مقاصد شرقي خود ناگزير است از فضاي هوايي ايران يا امارات بگذرد و فعال 
به واسطه تحريم امارات از آسمان ايران استفاده مي كنند. پس براي حذف آسمان ايران از مسيرهاي 
انتخابي قطري ها، كافي است امارات تحريم هاي خود را لغو كند. جداي از اينكه لغو تحريم قطر از سوي 
امارات نيازمند اجازه سعودي هاست؛ اما چنانچه اين كار با هدف ضربه زدن به ايران انجام شود، احتماال 
امارات نيز بايد خود را براي حذف از آسمان ايران آماده كند كه در اين صورت عالوه بر طوالني شدن 
مسيرهاي پروازي اين كشور به روسيه و آسياي ميانه از طريق پاكستان و افغانستان، حضور ايرالين 
امارات در مقاصد داخلي ايران نيز با مشكل جدي مواجه مي شود و چه بسا اين بازار را از دست بدهد. 
البته اين نكته نيز قابل انكار نيست كه آمريكا، عربستان سعودي را شريك استراتژيك خود در فشار 
تحريم عليه ايران معرفي كرده و اين احتمال وجود دارد كه امارات نيز وادار شود حتي به قيمت زيان 

زدن به فعاليت هاي اقتصادي خود، اقداماتي نظير تحريم هوايي ايران را اجرا كند.

مزد
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گزارش ميداني خبرنگار همشهري از سير صعودي دوباره قيمت ها در مرغ فروشي هاي سطح شهر حكايت دارد

پرواز دوباره قيمت مرغ

بررسي هاي همشــهري نشان  بورس
مي دهــد كــه اليحــه بودجه 
ســال1400 از 4منظــر يعني 
فروش 95هزار ميليارد تومان از 
سهام شركت هاي دولتي، ميزان كسري بودجه، فروش 
اوراق بدهي و تعيين قيمت 11هزارو500توماني براي 
تسعير دالرهاي حاصل از فروش نفت، بازار سرمايه را 

در سال آينده تحت تأثير قرار خواهد داد.
به گزارش همشــهري، طبق اليحه بودجــه، دولت 
تصميم گرفته تا براي تامين منابــع بودجه، 95هزار 
ميليارد تومان از سهام شــركت هاي دولتي را در سال 
آينده از طريق بازار سرمايه بفروشد. همچنين مطابق 
اين اليحه فروش 125هزار ميليارد تومان اوراق بدهي 
پيش بينــي و در عين حال نرخ ارز براي ســال آينده 
11هزارو500تومان در نظر گرفته شده است. نكته قابل 
توجه در مورد اين اليحه ميزان كسري بودجه است كه 
برآورد واقعي آن در انتهاي سال بعد امكان پذير مي شود 
اما محاسبات نشــان مي دهد فعال ميزان كسري تراز 
عملياتي دولت در بودجه دست كم 319هزار ميليارد 
تومان است كه مي توان به طور مستقيم بر بازار سرمايه 

تأثير داشته باشد.

تأثير كسري بودجه 
شــايد بتوان گفت مهم ترين بخش اليحه بودجه كه 
مي تواند بر بازار سرمايه تأثير داشته باشد ميزان كسري 
بودجه دولت در سال آينده است. زيرا كسري بودجه 
هم مي تواند به تورم دامن بزند و هم حجم وابســتگي 
دولت به بازارسرمايه را براي تامين مالي افزايش دهد 
در نتيجه مي تواند به افزايش توجــه دولت به بورس 

منجر شود.
بازار سرمايه به طور مستقيم از روند تورم تأثير مي پذيرد. 
امسال دولت تالش كرد از طريق فروش اوراق بدهي و 
سهام شركت هايش بخشي از كســري بودجه اش را 
جبران كند اما با وجود افزايش حجم انتشار اوراق بدهي 
و فروش سهام شركت هاي دولتي نتوانست به طور كامل 
منابع مالي اش را از اين محل تامين كند. تحليلگران با 
اســتناد به همين موضوع بر اين باورند كه امسال هم 
احتماال بحران كسري بودجه تشديد خواهد شد به ويژه 
آنكه بعيد نيست بخشــي از درآمد هايي كه دولت در 

بودجه شناسايي كرده محقق نشود.
دولــت در اليحــه بودجــه ســال1400 جمع كل 
درآمدهايش را براي ســال آينــده 317هزار ميليارد 

تومان پيش بيني كرده اســت درحالي كه هزينه هاي 
جاري دولت 637هــزار ميليارد تومان اســت يعني 
ميزان كسري بودجه بدون درنظر گرفتن ساير عوامل 

319هزار ميليارد تومان است.
كارشناســان بر اين باورند كه محقق نشــدن منابع 
درآمدي هم خود مي تواند به كسري بودجه دولت دامن 
بزند. به عنوان مثال سقف درآمد پيش بيني شده از محل 
صادرات نفت در سال آينده 199هزار ميليارد تومان 
است و در عين حال دولت از مجلس اجازه خواسته تا 
مجوز هاي الزم براي پيش فروش نفت در قالب اوراق 
سلف نفتي را به صورت ريالي و ارزي صادر كند. برخي 
تحليلگران بر اين باورند كه با توجه به وضعيت بازار هاي 
جهاني نفت، تحريم ها و قيمت فروش نفت ايران ارقام 
درنظر گرفته شده براي درآمد هاي نفتي خيلي خوش 
بينانه اســت ضمن اينكه احتمال موافقت مجلس با 
طرح فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتي بسيار كم 
است. موضوعي كه قبال هم با مخالفت هاي گسترده اي 

مواجه شده بود.
برخي كارشناســان بر اين مبنا مي گويند اگر كسري 
بودجه دولت در ســال آينده  به رشد تورم منجر شود 
در نهايت بايد منتظر رشد شاخص هاي بورس باشيم. 
بهروز محبي، كارشــناس اقتصادي در اين باره معتقد 
اســت؛ تداوم كســري بودجه به تكانه هاي تورمي در 

بازارها منجر خواهد شد.

اثر فروش سهام شركت هاي دولتي
اما از سوي ديگر اگر دولت به وعده هايش براي حجم 
تامين مالي از طريق فروش سهام شركت هاي دولتي 

عمل كند، احتماال سال آينده يك سال رؤيايي از نظر 
عرضه هاي اوليه در بورس خواهــد بود؛ زيرا آنطور كه 
در اليحه بودجه سال1400 پيش بيني شده، 95هزار 
ميليارد تومان از سهام شــركت هاي دولتي در بورس 
فروخته شــود كه در نوع خود بي سابقه است. پيش از 
اين وزارتخانه هاي صنعت و اقتصــاد هم تأكيد كرده 
بودند  سهام 100شركت دولتي در صف عرضه در بورس 
هستند و حتي قرار بود سهام بخشي از اين شركت ها 
همين امسال عرضه شود. چنانچه برنامه ريزي دولت 
محقق و حتي نيمي از ســهام اين شركت ها در بورس 
عرضه شــود، اين موضوع مي تواند دوبــاره به تزريق 
نقدينگي تازه به بورس منجر شود. به باور بسياري از 
كارشناسان، تزريق دست كم 100هزار ميليارد تومان 
نقدينگي تازه در بورس در 5 ماه ســال جاري، ناشي از 
عرضه سهام شركت هاي دولتي بود و حتي عرضه شستا 
به ورود صد ها هزار سهامدار جديد به بورس منجر شد.

بر اين اساس مي توان انتظار داشت اگر دولت خوب و 
درست رفتار كند بازار سهام سال آينده، اثر مطلوبي از 
اين عرضه ها بپذيرد؛ زيرا تجربه عرضه هاي اوليه سهام 
به ويژه در سال جاري نشان داده كه اين عرضه ها بدون 
آنكه به روند معامالت بازار سهام فشار وارد كند بخش 
مهمــي از منابع خرد را در ســطح جامعه جمع آوري 
مي كند و به تجهيز منابع منجر مي شود. هومن عميدي، 
كارشناس بازار سرمايه در اين باره مي گويد: واگذاري 
سهام شركت هاي دولتي، مهم ترين قسمت از اليحه 

بودجه1400 درخصوص بازار سرمايه است.

تأثير از ناحيه ارز
اگرچه نرخ ارز 4200توماني براي كاالهاي اساســي 
هنوز از بودجه حذف نشده، اما درصورتي كه مجلس 
رأي به حذف اين نرخ بدهد قيمــت ارز به طور كل در 
بودجه ســال آينده با ارقام جديدي محاسبه خواهد 
شد. تعيين قيمت ارز در اليحه بودجه اهميت زيادي 
براي شركت ها، تحليلگران و ســهامداران دارد؛ زيرا 
مي تواند ميزان درآمد حاصل از فروش شــركت ها را 
تحت تأثير قرار دهد و به نوسان قيمت سهام شركت ها 
در بازارسهام منجر شــود. در طول سال هاي گذشته 
تعيين نرخ 4200توماني به چالشي مهم براي صنايعي 
كه مصرف كننــده ارز بوده اند تبديل شــده بود، زيرا 
عموما اين صنايع به اندازه اي كه قيمت تمام شده شان 
افزايش مي يابد، اجازه افزايش قيمت ندارند و با چالش 
نرخ گذاري مواجه اند؛ بــه همين دليل افزايش قيمت 

ارز به 11هزارو500تومان در اليحه بودجه ســال بعد 
مي تواند تا حدودي چالش قيمت گذاري شركت ها را در 
بورس حل كند. برخي تحليلگران بر اين باورند كه دولت 
در نهايت چاره اي جز افزايش نرخ ارز ندارد؛ چراكه اگر 
اين اتفاق رخ ندهد، آثار زيانباري براي شركت ها خواهد 
داشت كه در نهايت آثارش را در اقتصاد كالن نمايان 

خواهد كرد.
به عنوان مثال، شركت هاي دارو ســازي  كه عمدتا ارز 
ترجيحي دريافت مي كنند با افزايــش قيمت ارز در 
اليحه بودجه، مي توانند درخواست افزايش نرخ بدهند. 

اين اتفاق مبالغ فروش آنها را افزايش مي دهد و باعث 
تغيير در سودآوري شركت ها خواهد شد. رضا خادمي، 
تحليلگر بازار هاي مالي در اين بــاره مي گويد: دولت 
درنهايت چاره اي جز حذف ارز 4200توماني ندارد و 
باالخره اين نرخ كه جلوي قيمتگذاري برخي صنايع را 

گرفته است، حذف خواهد شد.
براين اساس مي توان گفت؛ با تغيير نرخ ارز در اليحه 
بودجه ســال بعد، صنايعي كه براي تامين مواداوليه 
ارز دريافت مي كنند متاثر خواهند شد و با تورم فروش 

مواجه مي شوند.

همشهري تحليل مي كند

4 اهرم اثرگذار  بودجه بر بورس
 20ميوه و تره بار پرطرفدار 

در سبد خريد خانوارها
مياديــن ميوه و تره بار ســطح شــهر تهران با  تره  بار
مكانيسم مبتني بر سود كمتر و عرضه ارزان تر 
نسبت به مغازه هاي شهر فعاليت مي كنند تا تمام 
اقشــار به ويژه كــم درآمدها بتوانند بــه انواع 
محصوالت دسترسي داشته باشند. با اين حال محدوديتي هم از لحاظ 
عرضه محصوالت براي خود قائل نيستند و حتي ميوه هاي وارداتي و 

گران قيمتي مثل آناناس را هم مي توان از ميادين تهيه كرد.
 به گزارش همشهري، تجربه گراني هاي موردي و فصلي سال هاي اخير 
نشان داده مراجعه به ميادين ميوه و تره بار در زمان هايي كه يك يا چند 
محصول در مغازه هاي سطح شهر گران مي شود، افزايش مي يابد. اما 
در 8 ماه سال جاري، شــهروندان چه محصوالتي را بيشتر از ميادين 
ميوه و تره بار خريداري كردند و 20محصولي كه در اين مدت بيشترين 
سهم را در سبد خريد خانواده ها داشته اند، كدام محصوالت هستند؟ 
سازمان مديريت ميادين شــهرداري تهران آماري از پرفروش ترين 
محصوالت ميادين در امسال ارائه كرده كه براساس آن در بين انواع 
ميوه به ترتيب سيب درختي، پرتقال، هندوانه، انگور و خربزه و در بين 
ســاير محصوالت به  ترتيب گوجه فرنگي، پياز، سيب زميني، خيار و 
انواع سبزي، پر فروش ترين محصوالت ميادين ميوه و تره بار در 8 ماه 
گذشته بوده اند. براساس اين گزارش، 20محصولي كه بيشترين سهم 
را در سبد خريد خانواده ها دارند، به ترتيب به شرح زير اعالم شده است: 
1- ســيب درختي 2- گوجه فرنگي 3- پياز 4- پرتقال 5- هندوانه 
6- ســيب زميني 7- خيار 8- انگور 9- خربزه 10- هلو 11- نارنگي 
12- انواع ســبزي  13- موز 14- بادمجان 15- گيالس 16- طالبي 

17- انار 18- گالبي 19- كدو 20- لوبيا سبز

 مقايسه قيمت انواع ميوه و محصوالت فرنگي 
در ميادين ميوه وتره بار شهرداري تهران و سطح شهر

قيمت در ميادين نام محصول
)تومان(

قيمت در سطح شهر 
)تومان(

اختالف 
)درصد(

37-850013500سيب قرمز
34-950014500سيب زرد
35-970015000پرتقال
32-1090016000نارنگي

22-1050013500ليمو شيرين
36-1120017500انار

43-1890033000گالبي
37-1190019000انگور
27-69009500خيار

40-930015500گوجه فرنگي
49-33006500بادمجان

35-55008500كدو
22-43005500سيب زميني

34-46007000پياز
37-970015500لوبيا سبز

34-46007000سبزي هاي برگي
36-139300217000جمع كل

حذف نرخ دولتي مرغ و جايگزيني  بازار
آن با قيمت مصوب ستاد تنظيم 
بازار، موجب افزايش دوباره قيمت 
مرغ و طوالني تر شدن صف هاي 
خريد در مراكز عرضه مستقيم شد. به گزارش همشهري، 
قيمت هر كيلوگرم مرغ تازه كه دوشنبه هفته گذشته تا 
22هزار تومان نيز كاهش يافته بود، مجددا سير صعودي 
به خود گرفته و واحدهاي صنفي سطح شهر هر كيلوگرم 
مرغ تازه را بنابر نوع كشتار )تهران يا شهرستان( با قيمت 
25هزارو500 تــا 32هزار تومان به مشــتريان عرضه 
مي كنند. عالوه بر آن تخم مرغ نيز گوي رقابت در كورس 
گراني از مرغ را ربوده و نرخ هر شانه 30عددي تخم مرغ 
بنابر سايز و شناسنامه دار بودن به 32 تا حدود 40هزار 

تومان رسيد.
هرچنــد وزير جهادكشــاورزي از كنترل بــازار مرغ و 
كاهش قيمت آن به 18هزار تومان خبر داده اما شواهد 
و گزارش هاي ميداني از كف بازار نشان مي دهد گرچه 
قيمت فعلي مرغ از كيلويي 36هزار تومان عقب نشيني 
كرده امــا با قيمــت مصــوب دولتي يعنــي كيلويي 
20هزارو400تومان هم فاصله دارد. با وجود اين كاظم 

خاوازي قول داد قيمت مرغ تا شب عيد به ثبات برسد.
اما همزمان مهدي يوســف خاني، رئيس اتحاديه صنف 
فروشــندگان مرغ و ماهــي افزايش متوســط قيمت 
خرده فروشي هر كيلوگرم مرغ تازه به 28هزار تومان در 
واحدهاي صنفي سطح شهر تهران را تأييد كرد و گفت: 
روزانه 250تن مرغ براي توزيــع در اختيار صنف براي 
توزيع در بازار تهران قرار مي گيرد. عالوه بر آن 300تن 
مرغ با قيمــت مصوب در ميادين ميــوه و تره بار توزيع 
مي شود اما نياز بازار براي متعادل شدن قيمت ها در بازار 
بيش از اين ميزان است و ميزان توزيع فعلي مرغ 70 تا 

80درصد نياز بازار مرغ تهران را تامين مي كند.

از مراكز فروش چه خبر؟
مسئوالن دولتي و تشكل هاي صنفي پيش تر وعده داده 
بودند عرضه مرغ تازه به نرخ 18هزارو500تومان و توزيع 
مرغ منجمد با نرخ 15هزار تومان تا بازگشت نرخ بازار 
خرده فروشــي به محدوده 20هزار تومان ادامه خواهد 
يافت، اما مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشهري از 
كاهش شديد عرضه و جايگزيني نرخ مصوب با نرخ دولتي 
مرغ در مراكز عرضه مستقيم و واحدهاي صنفي مجاز 
در سطح شهر تهران حكايت دارد؛ موضوعي كه موجب 
افزايش 5تا 10هزار توماني نرخ خرده فروشي هركيلوگرم 
مرغ در خرده فروشي هاي سطح شهر تهران شده است. 
اين افزايش قيمت به شــكلي دومينويي زمينه گراني 
انواع مشتقات بسته بندي شده مرغ را در فروشگاه هاي 
زنجيره اي فراهم كرده؛ به نحوي كه برخي شركت هاي 
عرضه كننده، در روزهاي اخير نرخ 104هزار توماني را 
روي بســته هاي يك كيلو و900گرمي ساق مرغ بدون 
پوست درج كرده اند. نرخ ساير انواع قطعات و مشتقات 
بسته بندي شــده مرغ نيز حتي تا 2برابر افزايش يافته 

اســت. گزارش ميداني خبرنگاران همشــهري نشان 
مي دهد سير صعودي قيمت مرغ، فشار تقاضاي خريد در 
برخي مراكز عرضه مستقيم مانند ميادين ميوه و تره بار و 
فروشگاه هاي زنجيره اي را بيشتر كرده و اين مراكز دوباره 
با ازدحام متقاضيان و مشاجره مشتريان معطل مانده در 

صف هاي طوالني خريد با مسئوالن عرضه مواجه اند.

ميدان ميوه و تره بار تهرانسر؛ يك نمونه 
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري از شرايط عرضه 
و قيمت مرغ تازه و منجمد در ميدان ميوه و تره بار منطقه 
تهرانســر و واحدهاي صنفي خرده فروشي اطراف اين 
ميدان در روز پنجشنبه، مويد سير صعودي قيمت مرغ 
اســت. اين افزايش قيمت موجب شده صف هاي خريد 
مرغ دولتي در اين ميادين ميوه و تره بار طوالني تر شود 
به نحوي كه روز پنجشنبه متقاضيان خريد مرغ به نرخ 
مصوب تنظيم بازاري به فاصله يك ساعت مانده به آغاز 
كار اين مركز در شيفت بعدازظهر يعني از ساعت13:30 
با تشكيل صف هاي طوالني، به دنبال خريد مرغ با قيمت 
كمتر از خرده فروشي هاي سطح شهر بودند. با آغاز به كار 
اين ميدان نيز مشاجره متقاضيان خريد مرغ براي رعايت 
صف با يكديگر و با متوليان فــروش اين محصول براي 
توزيع سريع تر مرغ باال گرفت. آنچه بيش از هرچيز در 
صف طوالني عرضه مستقيم مرغ در ميدان ميوه و تره بار 
تهرانسر بيش از هر چيز ديگر مشهود بود رعايت نشدن 
فاصله گذاري اجتماعي و بــه خطر افتادن پروتكل هاي 
بهداشــتي در صف هاي خريد مرغ بود؛ متقاضياني كه 
به دليل افزايش بي رويه قيمت ها و ناتواني خريد مرغ از 
مرغ فروشي هاي اين منطقه به صورت فشرده، نيم ساعت 
تا يك ساعت را براي خريد مرغ كشتار شهرستان)آمل( 
به نرخ مصوب 20هزار و400توماني منتظر مانده و كالفه 
شده بودند. حتي برخي شــايعه ها مبني بر عرضه مرغ 
منجمد با بازكردن يخ به جاي مرغ گــرم در اين مركز 
نيز مانع تشــكيل يا كوتاه تر شدن صف هاي خريد مرغ 
نشد. خبرنگاران همشــهري مي گويند تا اواسط هفته 
گذشــته مرغ تازه به نرخ دولتــي 18هزارو500تومان 

در اين مركز عرضه مي شــد، اما روز پنجشنبه يكباره 
قيمت اين محصول به نرخ مصــوب تنظيم بازار يعني 
20هزارو400تومان افزايش يافت و فروشندگان به هر 
متقاضي تنها 3عدد مرغ بسته بندي در اوزان مختلف را 
عرضه كردند. برخالف وعده تشــكل هاي صنفي براي 
توزيع مرغ 18هزارو500توماني با تحويل ســهميه به 
واحدهاي صنفي نيز در مرغ فروشي هاي داراي سهميه و 
فاقد سهميه دولتي در اطراف اين ميدان، مرغ با نرخ هاي 
متفاوت از 25 تــا 32هزار تومان به مشــتريان عرضه 
مي شود و واحدهاي صنفي داراي سهميه از اطالع رساني 
در مورد زمان و چگونگي عرضه مــرغ دولتي يا تنظيم 
بازاري خودداري كرده و اين محصول را به قيمت بيش از 

25هزار تومان به مشتريان مي فروختند.
با اين حال رضا سالمي، مديركل پشتيباني امور دام استان 
تهران با رد تشكيل صف هاي خريد مرغ در ميادين گفت: 
در بازديدي كه از ميدان بهمــن و ميادين ميوه و تره بار 
داشتيم، مرغ گرم به وفور در ميادين موجود است و در 
اين هفته عالوه بر ميادين ميوه و تره بار، اتحاديه پرنده و 
ماهي نيز به صنوف داراي مجوز، مرغ گرم عرضه مي شود 

تا با مراجعه به ميدان بهمن حواله صادر شود.

در اليحــه بودجــه ســال1400 
پيش بيني شده، 95هزار ميليارد تومان 
از سهام شركت هاي دولتي در بورس 
فروخته شود كه در نوع خود بي سابقه 
اســت. پيش از ايــن وزارتخانه هاي 
صنعت و اقتصاد هم تأكيد كرده بودند  
سهام 100شــركت دولتي در صف 

عرضه در بورس هستند

تأثير از محل فروش اوراق بدهي
مطابق ارقام اليحه بودجه؛ دولت درنظر دارد در سال آينده 125هزار ميليارد تومان از منابع مالي اش را از 
طريق فروش اوراق بدهي تامين كند. به طور طبيعي اوراق بدهي، نوعي بازار جايگزين در مقابل بازار سهم 
تلقي مي شود؛ زيرا نرخ بازده بازار اوراق بدهي بدون ريسك است و در زمان هايي كه نقدينگي تمايلي 
براي سرمايه گذاري در بازار سهام نداشته باشد و يا ريسك در ساير بازار هاي موازي افزايش پيدا كرده 
باشد، نقدينگي به سمت اين بازار هدايت مي شــود. در چنين شرايطي به نظر مي رسد فروش 125هزار 
ميليارد تومان اوراق بدهي در سال آينده، نوعي تهديد براي بازار سهام باشد. با اين حال تحليلگران بر 
اين باورند كه ميزان سرمايه گذاري در بازار اوراق بدهي بستگي زيادي به نرخ بهره دارد و چنانچه نرخ 
بازده سرمايه گذاري در اين بازار به نحوي نباشد كه نظر سرمايه گذاران را تامين كند، نقدينگي همچنان 
در بازار سهام باقي خواهد ماند. با اين حال تجربه جابه جايي نقدينگي از اواسط تابستان امسال تاكنون با 
توجه به آغاز عمليات بازار باز، از اواخر سال قبل، نشان مي دهد رفته رفته جابه جايي نقدينگي بين بازار 
سهام و اوراق بدهي به يك الگوي مشخص رسيده و با توجه به آنكه نرخ بهره اوراق بدهي در داالن 15 تا 
22درصد حركت كرده است احتماال هر زمان نرخ بهره اوراق بدهي به كف و سقف خود برسد، جابه جايي 
نقدينگي بين بازار ها اتفاق خواهد افتاد و اين الگو با توجه به پيش بيني هاي دولت براي فروش اوراق بدهي 

در سال آينده هم بايد تكرار شود.

ث
مك

   يكه تازي گراني تخم مرغ
همزمان با نوسان قيمت مرغ در بازار خرده فروشي، در يك هفته گذشته قيمت تخم مرغ همچنان سير صعودي داشت و نرخ 
خرده فروشي هر شانه از برخي انواع با كيفيت اين محصول به حدود 40هزار تومان نيز افزايش يافت. گزارش ميداني همشهري 
از قيمت و كيفيت فروش تخم مرغ در خرده فروشي هاي سطح شهر و ميادين ميوه و تره بار نيز حاكي از كاهش يا توقف عرضه 
اين محصول در مراكز عرضه مستقيم و افت سايز و كيفيت و افزايش قيمت خرده فروشي آن در واحدهاي صنفي سطح شهر 
تهران است. به نحوي كه پنجشنبه هفته گذشته تخم مرغ در ميدان ميوه وتره بار تهرانسر عرضه نمي شد و قيمت خرده فروشي 
هر شانه 30عددي تخم مرغ سايز كوچك و فاقد شناسنامه در فروشگاه هاي اطراف اين ميدان حدود 32 تا 34هزار تومان بود. 
همچنين برخي فروشندگان هر شانه تخم مرغ سايز درشت و شناسنامه دار را به قيمت 37 تا حدود 40هزار تومان به مشتريان 
عرضه مي كردند كه اين افزايش قيمت در انواع تخم مرغ بسته بندي با تعداد كمتر به مراتب بيشتر از هر شانه تخم مرغ بود 
به نحوي كه قيمت هربسته 12عددي تخم مرغ 13هزارو500، بسته 9عددي 10هزارو600، بسته 6عددي 8هزارو900تومان و 
قيمت تخم مرغ پوست قهوه اي بسته 9عددي 10هزارو700، بسته 6عددي 8هزارو500تومان بود اما محصوالت بسته بندي 
برخي برندها با قيمت باالتر به مشتريان عرضه مي شود. اين قيمت ها در حالي است كه توليدكنندگان، همچنان كمبود و 
گراني نهاده هاي توليد را عامل رشد هزينه تمام شده و گراني مرغ و تخم مرغ قلمداد مي كنند. دبير انجمن ملي طيور ايران 
گردش مالي 135هزار توماني نهاده هاي توليد طيور را بازاري وسوسه كننده دانسته و اعالم كرد، نهاده هاي توليد طيور در 
بازار آزاد تا 5برابر قيمت به فروش مي رسد. فرزاد طالكش، با انتقاد از دولت در توزيع خوراك طيور، افزود: نهاده خوراك مرغ را 
به جاي 2هزار تومان، 20هزار تومان به مرغدار مي فروشند و دولت نتوانست توزيع خوراك مرغ بين مرغداران را مديريت كند. 
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النصر، النصر، النصر... از هر 3خبري كه در رســانه هاي ورزشــي 
ايران منتشر مي شود، يكي مربوط به شكايت النصر از پرسپوليس 
و پيگيــري آن در مراجع مختلف اســت. 2 ماه اســت اينها با يك 
چسبندگي عحيب و غريب كه در ايران هم مشابهش را نداشتيم، 
دنبال رسيدن به فينال آسيا هستند. حتي آن مدير گريه كن شان هم 
رفت، اما بقيه وا نمي دهند. قول مي دهيم فينال هم برگزار مي شود 
مي رود پي كارش، اما النصر پرونده زير بغل همچنان از اين دادگاه به 
آن دادگاه مي رود. مديران اين باشگاه طوري همه توان و تمركزشان 
را روي اين پرونده گذاشته اند كه االن در ليگ 16تيمي عربستان 

پانزدهم هستند. آقا داريد سقوط مي كنيد؛ بي خيال ديگر!

وا بده لعنتي!

براساس برنامه اي كه سازمان ليگ اعالم كرده بود، پرسپوليس 
تا پيش از فينال ليگ قهرمانان آسيا 2بازي ليگي ديگر در پيش 
داشــت؛ يكي بازي با نســاجي و ديگري حضور برابر ذوب آهن. 
قرار بود بازي نساجي در ورزشــگاه وطني قائم شهر برگزار  شود 
كه قرمزها به خاطر ترس از مســافرت و كرونــا و چمن خراب و 
مصدوميت، پيشنهاد جابه جايي ميزباني در دور رفت و برگشت 
را دادند؛ پيشنهادي كه با مخالفت مديران نساجي روبه رو شد تا 
درنهايت ســازمان ليگ رأي به لغو بازي بدهد. جالب است كه 2 
سال پيش هم قرمزها دقيقا همين مشكل را داشتند و قبل از فينال 
آسيا بايد روي چمن خراب ورزشگاه تختي با سايپا بازي مي كردند. 
آن زمان هم پيشنهاد جابه جايي ميزبان داده شد كه سايپايي ها 
نپذيرفتند. پرسپوليس البته تلفات نداد، اما آن روز كلي دعوا شد. 

داستان علي دايي، رادوشوويچ و...

مشكل تكراري پرسپوليس

اوايل بازي با ســايپا، ســپاهاني ها در ورزشــگاه خانگي شان به 
مناسبت تولد نويدكيا آتش بازي راه انداختند كه صدايش همه 
را ترســاند و در موردش هم زياد حرف زده شد. حاال سايپايي ها 
مي گويند چون ما در همان دقايق گل خورديم، معلوم مي شــود 
تمركز بازيكنان مان به هم خورده و فدراسيون بايد نتيجه بازي را 3 
بر صفر به سودمان اعالم كند! باور كنيد در ليگ مدارس و محالت 
هم تيم ها خجالت مي كشند چنين درخواست هايي مطرح كنند، 
اما به هر حال شــنيدن هيچ حرفي در ليگ به اصطالح حرفه اي 
ايران دور از انتظار نيست. اصال چطور است امتيازات قبلي سپاهان 

را هم به سايپا بدهند؟ 

امر ديگري نداريد؟ 
امر ديگري نداريد؟

يادداشت

نكته بازي

فتح يك قله ديگر
  استفاني فراپارت براي  نخستين بار يك بازي از ليگ قهرمانان اروپا را سوت زد، 

حاال  احتمال حضور داوران زن در جام جهاني پيش رو بيشتر شده است
ي|

ساي
 پار

يام
س|پ

  عك
   

نيمار پس از دبل در بازي با منچستريونايتد پرده از رازي بزرگ و سرنوشت ساز برداشت؛ زماني 
كه گفت آرزو دارد بار ديگر با مسي همبازي شود: »چيزي كه بيشتر از هر چيزي مي خواهم، 
اين است كه دوباره كنار مسي بازي كنم، و بتوانيم دوباره با هم درون زمين از بازي لذت ببريم. او 
مي تواند جاي من بازي كند. هيچ مشكلي نخواهد داشت، مطمئنم. مي خواهم دوباره با او بازي 
كنم و مطمئنم كه فصل آينده بايد اين كار را انجام دهيم.« با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادي 
در باشگاه بارسلونا بازگشت ستاره برزيلي به اين تيم منتفي است. بنابراين حدس رسانه ها و 
مردم از اظهارات نيمار انتقال مسي در پايان فصل به صورت آزاد به پاري سن ژرمن است، بدون 
پرداخت هيچ پولي به طرف كاتالونيايي. گويا نيمار در تابستان هم با دوستش، مسي تماس 
گرفته و او را براي حضور در پاريس وسوسه كرده و به او گفته ساختار باشگاه پاري سن ژرمن 
عالي است و خودش هم از حضور در اين شهر و باشگاه خوشحال است. با توجه به اينكه باشگاه 

رئال مادريد هم براي خريد امباپه با رقمي نزديك به 2۰۰ميليون يورو 
هنوز متقاعد نشده، به نظر مي رسد مي توان منتظر مثلث مسي، امباپه، 

نيمار در فصل بعد در تركيب پس اس جي باشيم. فقط مي ماند 
استخدام يك مربي بزرگ تر و جذاب تر كه جاي توخل را روي 
نيمكت تيم كهكشــاني فصل آينده بگيرد. امباپه و نيمار 
ممكن است به زودي قراردادشــان را كه تنها يك سال و 
نيم ديگر از آن باقي مانده اســت تمديد كنند. با توجه به 
اينكه گوارديوال پس از تمديد قرارداد با منچسترســيتي 
در مصاحبه اي گفته مسي بهتر است در بارسلونا بازنشسته 

شود، نتيجه اي كه مي توان گرفت اين است؛ مسي به سيتي 
نمي رود و به نيمار ملحق مي شــود. البته اگــر تا ماه آينده 

الپورتا در انتخابات رياست بارســلونا برنده شود،  با توجه 
به رابطه خوبش با مسي گزينه تمديد قرارداد اين ستاره 

آرژانتيني هم روي ميز خواهد بود.

مثلث متساوي االضالع در پاريس
ممكن است به زودي مسي، نيمار و امباپه با هم همبازي شوند

رسول بهروش|  مدير محترم شبكه3زحمت كشيده و بعد از 2سال، 
2دقيقه در مورد حذف عادل فردوسي پور حرف زده؛ آن هم تمامش 
اتهام، همه اش حرف هاي كلي و سربســته كه درنهايت فقط دســت 
خالي مديران صداوسيما را نشان مي دهد. مدافع چشم بسته هيچ كس 
نيستيم؛ ازجمله عادل فردوســي پور كه او هم اشتباهات خودش را 
داشت. با اين همه اما، او جزو بهترين ها بود و حذف بي منطقش، پيامي 
غيراز تنگ تر شدن فضا در تلويزيون دولتي ايران ندارد. اظهارات اخير 
فروغي را هم در يك جمله مي شــود خالصه كرد: »فردوســي پور را 
كنار گذاشتيم؛ چون زورمان زياد است و او هم با سليقه ما سازگاري 

نداشت.«
در عين حال اما يك جاي حرف هاي مدير شبكه3خيلي بامزه است؛ 
اينكه او در مورد حمايت هــا از عادل مي گويد: »آنها رســانه دارند و 
زنجيره اي به هم وصل هســتند. فضاي مجازي هم دســت ما نيست 
و نمي توانيم كاري كنيم.« متوجه شــديد؟ مدير مهم ترين شــبكه 
صداوسيما چنين مظلومانه از ناتواني خودش و تشكيالتش در مقابل 
رسانه هاي منتقد خبر مي دهد، اما اين رسانه ها كجا هستند؟ چطور 
توانستند با دست خالي در اثرگذاري عمومي از صداوسيماي ثروتمند 
ايران سبقت بگيرند؟ اين صداي شكست است كه مي شنويد؛ صداي 
زمين خوردن و اظهار عجز كردن. مدير ارشــد فراگيرترين رســانه 
تصويري كشور كه به شــكل صددرصد انحصاري فعاليت مي كند و 
هر رقيبي را هم مي بلعد، آشكارا در برابر فضاي مجازي اعالم شكست 
مي كند. رسانه اي كه صبح تا شب به خودش لقب »ملي« مي دهد، حاال 
دستش را به نشانه تسليم در مقابل شبكه هاي اجتماعي باال مي گيرد. 
نه اينكه فضاي فعلي مجازي در ايران محتواي غني و باكيفيتي داشته 
باشد؛ نه، اما امثال فروغي طوري تلويزيون را زمين زده اند كه چنين 

شكست هايي تعجب آور نيست.
صداوسيماي ايران امسال حدود 2هزار ميليارد تومان از اموال عمومي 
)دقيقا پولي كه حق من و شماســت( بودجه گرفته و اين رقم ســال 
آينده حدود 7۰۰ميليارد تومان بيشتر هم خواهد شد. گفته مي شود 
اين سيستم بيش از 4۰هزار كارمند دارد و نه تنها به شكل انحصاري 
اداره مي شود، بلكه اخيرا تلويزيون هاي اينترنتي را هم به زور زير چتر 
خودش كشيده و به هيچ كس مجال نفس كشيدن نمي دهد. همين 
عادل فردوسي پور مي خواست برنامه اي شبيه نود را در بستر اينترنت 
توليد كند، مقابلش ايستادند. بعد تشــكيالتي با اين قدرت و ثروت، 
مقهور فضاي مجازي است و مديرش چنين مظلومانه مي گويد: »خب، 
چه كار كنيم؟ آنها رســانه دارند!« امروز چه نسبتي از جمعيت ايران 
تلويزيون مي بيند؟ چه نسبتي از جمعيت ايران اخبار مربوط به كرونا 
يا انتخابات آمريكا يا رويدادهاي مهم مشابه را از صداوسيماي خودمان 
پي مي گيرد؟ اين رسانه روزبه روز كم اثرتر و مهجورتر شده؛ تا جايي 
كه بسياري از برنامه سازانش به در و ديوار مي كوبند كه يك دقيقه از 
كارشان وايرال شود به شبكه هاي اجتماعي راه بيابد. آيا غيراز اين است 
كه حضور بي ضابطه مديراني از جنــس فروغي نقش پررنگی در اين 
اضمحالل مستمر داشته اند؟ روزگاري در همين شبكه3 برنامه هاي 
نقدمحور مثل نود و دايره طاليي راه افتاد، نسل جديد گزارشگران مثل 
فردوسي پور و مزدك ميرزايي به كار گرفته شدند، سريال هاي جذاب 
با ترويج عنصر »گفت وگو« بين اعضاي خانواده توليد شــد و چنان 
طنزهاي 9۰شبي باكيفيتي ساختند كه هنوز دارند براي هزارمين بار 
آنها را بازپخش مي كنند. مديران قبلي هم مال همين مملكت بودند، 
اما خانه نشين شدند تا يكي مثل فروغي در 29سالگي مدير شبكه3 
شود و 2ســال بعد از آغاز كار، تنها دســتاوردش مهاجرت مزدك و 
خانه نشيني عادل باشد. بعد هم زل بزند به دوربين بگويد: »آنها رسانه 

دارند.« مگر شما چه داريد؟ 

شما »تلويزيون« را كشتيد
عادل، فروغي و يك اعتراف مهم در حرف هاي مدير شبكه3

بازي تيم هاي پرسپوليس و نساجي كه قرار بود عصر يكشنبه 
در قائم شهر برگزار شود، با تصميم سازمان ليگ لغو و به زمان 
ديگري موكول شد!اين اتفاق در حالي رخ داد كه كاروان نساجي 
كه تمرينات خود را در تهران پشت سر مي گذارد، براي بازي با 
پرسپوليس به قائم شهر سفر كرده بود تا آماده بازي فردا شود. 
البته مسئوالن سازمان ليگ پيش از لغو بازي به مديران نساجي 
پيشنهاد دادند تا در تهران و ورزشــگاه آزادي با پرسپوليس 
رو به رو شوند و در دور برگشت ميزبان اين تيم باشند، پيشنهادي 
كه با مخالفت كادرفني تيم قائم شهري همراه شد تا در نهايت 
شاگردان گل محمدي از بازي روي چمن مصنوعي فرار كنند. 
به هر حال پرسپوليس هفته گذشته يك بازي دوستانه برابر 
ويســتا توربين در زمين چمن مصنوعي ورزشگاه غدير انجام 
داد كه مصدوميت كمال كاميابي نيا را به همراه داشت و حاال 
بازي نكردن با نساجي در قائمشــهر، آن هم در آستانه فينال 
ليگ قهرمانان يك امتياز مثبت براي پرســپوليس محسوب 
مي شــود. هرچند خيلي ها اعتقاد دارند دليل اصلي لغو بازي 

پرسپوليس، هشدار كنفدراســيون فوتبال آسيا درخصوص 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي بوده است. در روزهاي اخير برخي 
سايت ها و كانال هاي خبري به اين موضوع اشاره داشتند كه اگر 
تيمي حتي يك عضو كرونايي داشته باشد، از ليگ قهرمانان 
كنار گذاشته مي شــود و به همين دليل پرسپوليسي ها تمام 
تالش خود را كرده اند تا به قائمشــهر سفر نكنند. بدون شك 
داستان قرنطينه 4 ملي پوش كره اي پس از سفر به قطر به خاطر 
مثبت اعالم شدن تست يك بازيكن و از دست دادن بازي هاي 
مرحله گروهي و خطر از دست دادن فينال براي نماينده ايران، 
در تصميم مسئوالن سازمان ليگ بي تأثير نبوده است. باتوجه 
به همين موضوع حاال بايد ديد پرسپوليس حاضر مي شود هفته 
آينده در تهران با ذوب آهن ديــدار كند يا خير، ذوب آهني كه 
اين روزها بدجور درگير كرونا شده است. نكته جالب توجه اين 
است كه 6 بازيكن ذوب از جمله داركو، محمدي مهر، محمدزاده 
و حدادي فر به كرونا مبتال شده اند و طبيعتا بازي برابر اين تيم 
يك ريسك بزرگ براي سرخ پوشان به حساب مي آيد. جدا از 

اين ذوب آهن با حدود 8 تست مشكوك ديگر هم مواجه شده 
و اين اتفاقات شايد برگزاري بازي با ذوب آهن را هم در هاله اي 

از ابهام قرار دهد.

فرار پرسپوليس از چمن مصنوعي و كرونا
بازي تيم گل محمدي با نساجي لغو شده و بايد ديد ديدار هفته آينده اين تيم با ذوب آهن چه سرنوشتي پيدا مي كند

يوونتوسي ها از قضاوت نخستين داور زن ليگ قهرمانان حسابي راضي بودند. پيرلو پس از بازي با چهره اي خندان به 
سمت استفاني فراپارت رفت و فابيو پاراتيچي، يكي از مديران ارشد يووه هم با اين توضيح براي داور ميدان سنگ تمام 
گذاشت: »سدي ديگر شكسته شده است. ما به خوبي مي دانيم او چقدر خوب است. مهم ترين و بنيادي ترين موضوع، 

همين مهارت باالي اوست.«

ايلكاي گوندوغان از معدود ستاره هاي فوتبال بوده كه به قضاوت فراپارت در ليگ قهرمانان واكنش نشان داده و در 
توييتي براي او نوشته است: »استفاني فراپارت نخستين داور زن در بزرگ ترين صحنه فوتبال اروپا. وقتش رسيده  
بود؛ دســتاوردي بزرگ و الهام بخش براي ديگران. اميدوارم به زودي قضاوت زنان در باالترين سطح فوتبال اروپا، 

اتفاقي معمولي باشد.«

ايكر كاســياس دربــاره نخســتين داور زن 
ليگ قهرمانان اين چنين واكنش نشــان داد: 
»خيلي خوشــحاليم. اميدواريم بيشتر از اين 
ببينيم.« استفاني فراپارت، با قضاوت در ديدار 
دينامو كي يف - يوونتوس، نام خود را به عنوان 
نخستين داور زن تاريخ اين رقابت ها ثبت كرد 
و ساعتي پس از پايان اين ديدار شاهد هجوم 
كاربران ايراني به صفحه اينستاگرامي اش بود 
كه گاليه مي كردند نتوانسته اند به دليل حضور 

او، اين مسابقه را از تلويزيون تماشا كنند.

   او يك سال قبل در جام جهاني فوتبال 
زنان مسابقه آمريكا- هلند را سوت زد 
اما مهم تريــن حضــورش در يك 
مسابقه فوتبال و در بخش مردان، 
برمي گردد به سوپرجام فوتبال 
اروپا در فصل قبل بين چلسي 
و ليورپول. داور 36ســاله 
فرانسوي 9سال پيش هم 
در ليــگ دسته ســوم 
فوتبال فرانسه سابقه 
داوري مســابقات 
مردان را در كارنامه 
داشــت و چندي 
پيش هم به عنوان 
نخستين زن در 
ليگ يك مردان 
فرانسه ديدار 2 
تيــم آميــان و 
استراسبورگ را 
قضاوت  كــرد. در 
سال2۰19 از سوي 
سايت فدراسيون تاريخ و 
آمار و گلوب ســاكر به عنوان 
بهترين داور ســال برگزيده شد. 
خــودش بازيكن فوتبال بــود و پيراهن 
شماره1۰ را در تيم آاس هربلي بر تن مي كرد. 
غير از داوري شغل ديگري ندارد اما در فدراسيون 
ژيمناستيك فرانسه هم شــغلي پاره وقت دارد. او 

پارسال نشان شواليه را هم دريافت كرد.
  داور فرانسوي نخستين نفري نيست كه مسابقات 
مردان را سوت مي زند. پيش از او داوران زيادي در 
ديدارهاي مردانه تابوشكني كرده بودند. مشهورترين 
آنها بيبيانا اشــتاين هاوس بود كه از سال2۰17 در 
بوندس ليگاي2 داوري مي كــرد و بهترين داور زن 
 جهان در سال هاي 2۰13 و 2۰14 بود. او يك بار به 
كريم دميرباي، از دوسلدورف كارت زرد نشان داد كه 
با اين واكنش تحقيرآميــز بازيكن ترك تبار روبه رو 

شد: »فوتبال مردان جاي زنان نيست!« 
   يك داور فلسطيني معروف هم در فوتبال مردان 
در آلمان به نام ريم حسين سابقه قضاوت دارد كه 
دكتر داروساز است. كريسوال كوروبيلياي يوناني هم 
در سال2۰1۵ نخســتين داوري بود كه به عنوان 
كمك داور در يك مسابقه بين المللي حضور داشت 
و عضو تيم داوري مسابقه تورينو با بيلبائو در ليگ 

اروپا بود.
  در فوتبال پايه ايران هم در بوشهر يك بار از داور 
زن استفاده شد كه به مذاق برخي محافل و افراد 
خوش نيامد و مديركل ورزش اين استان را مجبور 
به واكنش و عذرخواهي كــرد. در اروپا هم براي 
داوران زن مشكالتي ايجاد مي شود و بازيكنان بعضا 
به آنها توهين هاي جنســيتي مي كنند. احتماال 
كليپ جالب هم از يك ديدار دوستانه فوتبال بين 
ســتاره هاي ســابق ديده ايد كه داور زن وانمود 
مي كند قصد دارد به كاكا كارت زرد نشان بدهد اما 
گوشي موبايلش را از جيب درمي آورد و با او سلفي 

مي گيرد! 
  تحقيقات نشــان مي دهد توهيــن بازيكنان و 
تماشــاگران و كاربران شــبكه هاي اجتماعي به 
داوران زن 3 برابر توهين به داوران مرد است و اين 
به جهان اولي يا جهان سومي بودن محل برگزاري 
مسابقات ربطي ندارد. تحقيقاتي ديگر هم انجام 
شده كه ثابت مي كند هر داور زني استحقاق به عهده 
گرفتن داوري يك ديدار فوتبــال مردانه را ندارد 
چون فوتبال در بخش زنــان خيلي نرم تر و آرام تر 
پيگيري مي شود، به دور از هياهو و خشونت رايج در 
فوتبال مردان. براي همين تعــداد داوران زن در 
بخش مردان كم است. شايد در جام جهاني بعدي 

براي اولين بار يك يا چند داور و كمك داور زن به 
مسابقات راه يابند.

  تنها داوران زن نيستند كه به فوتبال مردان راه 
يافته اند. جدا از پزشك هاي زن كه معروف ترين آنها 
پزشك چلســي در دوران مورينيو بود كه با او به 
مشكل خورد، ســرمربي زن هم براي تيم مردان 
داريم. براي نمونــه مي توان به كوريــن دياكره 
سرمربي سابق تيم دســته دومي كلرمونت فوت 
فرانسه اشاره كرد كه در سال2۰1۵ جانشين يك 

سرمربي زن پرتغالي به نام هلنا كاشتا شده بود.

  در هنگ كنگ هم يك بازيكن سابق تيم ملي 
زنان اين كشور به نام چان يوئن تينگ در همين 
سال هدايت تيم دسته اولي مردان ايسترن اسپرتز 
را به عهده داشت كه خيلي سروصدا كرد. پاتريتزيا 
پانيكو، ملي پوش ســابق تيم ملي زنان ايتاليا هم 
3ســال قبل به عنوان ســرمربي تيم ملي جوانان 
منصوب شد و پسران ايتاليا را كوچ كرد. اعتبار او 
چنان بود كه با 2۰۰بازي ملي و 14خانم گلي در 
ليگ كمتر كسي جرأت داشت شايستگي اش را زير 

سؤال ببرد.

    سوريان به بيمارستان برگشت
حميد ســوريان دارنده 7 مدال طالي جهان و المپيك زانوي دو پاي مصدومش را به تيغ 
جراحان سپرد. سوريان پر افتخارترين كشتي گير فرنگي ايران كه چندي پيش به دليل ابتال 
به ويروس كرونا و درگيری باالی ريه اش در بيمارستان بستري شده بود، پس از منفي شدن 
تست كرونايش بار ديگر براي  جراحي 2زانوي پاهايش به بيمارستان مراجعه كرد. سوريان 
در اواخر دوران قهرمانيش با اين مصدوميت درگير بود ولی زمانی برای مداوای آن نداشت. 
او بعد از دوران قهرمانی به عنوان نائب رئيس فدراسيون كشتی انتخاب شد و فرصتی برای 
درمان اين مصدوميت كهنه پيدا نكرد. با شيوع ويروس كرونا كه سبب شد تمامی مسابقات 
كشتی در همه رده ها لغو شود، سوريان از فرصت پيش آمده استفاده كرد و پايش را به تيغ 
جراحان سپرد. حميد ســوريان در حال حاضر در خانه دوران نقاهتش را سپري مي كند و 
پزشكان به او توصيه كرده اند بعد از يك ماه استراحت براي راه رفتن از عصا استفاده كند. نائب 
رييس فدراسيون كشتي چند روز پيش در نظر سنجي كه اتحاديه جهاني كشتي به عنوان 
محبوب ترين كشتي گيرين جهان در رشته فرنگي انجام داد باالتر از تمامی فرنگی كاران دنيا 

قرار گرفت و به عنوان محبوب ترين فرنگی كار جهان انتخاب شد.

تأخير در بازي فينال، شايعه يا واقعيت؟
پرسپوليس در حالي قرار است در فينال ليگ قهرمانان 
به ميدان برود كه در 3،2 روز گذشــته نيز شــايعاتي 
درخصوص احتمال تأخير در انجام بازي فينال مطرح 
شده است. البته باشگاه پرسپوليس به صورت رسمي 
اعالم كرد پس از آنكه وكالي باشگاه النصر عربستان 
در پرونده شــكايت از كنفدراســيون فوتبال آسيا و 
همچنين باشگاه پرســپوليس، درخواست رسيدگي 
فوري را به ديوان داوري ورزش )CAS( ارائه كردند، 
تيم حقوقي باشگاه پرسپوليس اين موضوع را نپذيرفت 
و مخالفت خود را با رسيدگي فوري پرونده اعالم كرد. 
به همين دليل، ديوان داوري ورزش )CAS( با ارسال 
نامه ديگري، با تأييد مخالفت پرسپوليس، رسيدگي به 
پرونده به صورت فوري را رد كرد و قرار است اين شكايت 

به صورت عادي پيگيري شود.
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كدام شهرهاي كشور همچنان قرمز است

گزارش همشهري از نتايج محدوديت هاي كرونايي و جزئيات ادامه 
محدوديت ها

بازگشايي  محتاطانه 

تجربه محدوديت هاي 2هفته اي سراسري 
براي كنترل همه گيري كرونا در كشور با گزارش

نتايج نسبتا موفقيت آميزي به سر آمد. به 
گفته مسئوالن ستاد ملي مقابله با كرونا، بر اثر اجراي اين 
دستورالعمل ها، تعداد شهرهاي قرمز كرونايي در كشور 
از160به 64رسيده است. با اين حال، به گفته مسئوالن و 
متخصصان، شرايط اغلب شــهرهايي كه آمار كاهشي 
دارند، همچنان شكننده اســت و درصورت بازگشايي 
شتابزده يا عادي سازي امور، ممكن است دوباره شاهد 
توفان كرونا در سراسر كشور باشــيم. در ادامه مروري 
خواهيم داشت بر نتايج اجراي محدوديت هاي سراسري 
و البته جزئيات و نحوه اجراي اين محدوديت ها در هفته 

جاري.

نتايج اعمال محدوديت ها چه بود؟
افراد و مســئوالن مختلفي طي هفته گذشــته به اين 
سؤال پاسخ دادند، اما قابل اعتناترين اطالعات مربوط 
به فردي اســت كه از سوي ســتاد ملي مقابله با كرونا 
به عنوان تنها مرجع اطالع رساني درباره روند مديريت 
بيماري، اعالم شده اســت. عليرضا رئيسي، سخنگوي 
ستاد ملي، روز سه شنبه هفته قبل و پس از اتمام جلسه 
كميته هاي تخصصي ستاد ملي با رئيس جمهور، اعالم 
كرد:  با محدوديت هاي كرونايي كه از اول آذر99 اعمال 
شــد، ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشــتي به باالي 
90درصد رسيده است. رئيسي تأكيد كرد: بر اثر اجراي 
اين محدوديت ها روند بستري هاي بيماران كرونايي در 
160شهر قرمز كاهشي بوده و باعث شده اغلب اين شهرها 
از قرمز به نارنجي )سطح هشدار2( تغيير وضع دهند؛ 
ازجمله مهم ترين شهرهايي كه الگوي ابتال به بيماري 
در آنها كاهشي شده، تهران است. به گفته رئيسي، در 
استان تهران به جز شهرستان پيشوا، ساير شهرستان ها 
نارنجي شده اند و اين به معناي تأثيرگذاري محدوديت ها 
در پايتخت اســت. نتايج مثبت محدوديت ها در تهران 
موضوعي بود كه از سوي عليرضا زالي، فرمانده عمليات 
مقابله با كرونا در پايتخت نيز بيان شد. زالي روز پنجشنبه 
از كاهش 10تا 12درصدي مبتاليان و بستري شدگان 
در هفته دوم محدوديت ها نسبت به هفته اول خبر داد 

و گفت: با اين حال تهران هنوز شــرايط ناپايداري دارد 
و با توجه به اينكه اين شــهر، گرانيگاه كنترل بيماري 
در كشور است، بازگشايي هاي شتابزده مي تواند تجربه 
تلخ ارديبهشت ماه را دوباره تكرار كند. رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي شهيدبهشتي، در جلسه فرمانداران استان 
تهران هم از رعايت نشدن قرنطينه توسط مبتاليان به 
كرونا گاليه كرد و گفت: براســاس رديابي تلفن همراه 
مبتاليان به بيماري كرونا، معلوم شده 73درصد مبتاليان 
به كرونا قرنطينه را رعايت نكرده و در شهر تردد دارند و 
اين به منزله يك بمب ساعتي در تهران قلمداد مي شود. 
رئيسي، سخنگوي ستاد كرونا هم در همين زمينه افزود:  
در چند روز گذشته از سوار شدن بيش از 3هزارو416نفر 
از افراد كرونــا مثبت در هواپيما، قطــار و اتوبوس هاي 

بين شهري جلوگيري شده است.

آمارهاي پليس، درباره تهران چه مي گويد؟
سردار پرويز يعقوبي، معاون عمليات فرماندهي انتظامي 
پليس روز چهارشــنبه در جلسه شــوراي فرماندهي 
عمليات مديريــت بيماري كرونا در كالنشــهر تهران 
محدوديت هاي 2هفته اي اخير را موفق ترين طرح اجرا 
شده در ابعاد و مولفه هاي مختلف برشمرد و گفت: طي 
10روز اخير145هزار بازديــد از اصناف، 8هزار اعمال 
قانون رانندگان بدون ماسك و 1800جريمه خودروي 
غيربومي توســط پليس صورت گرفته اســت. ميزان 
ترافيك تهــران 60درصد و ترافيك شــبانه 80درصد 
كاهش داشــته اســت. همچنين 90درصــد اصناف 
محدوديت ها را رعايت كــرده و 99درصد مردم نيز در 

مترو از ماسك استفاده كرده اند.

محدوديت ها در هفته آينده چطور خواهد بود؟ 
براســاس اطالعيه قرارگاه عملياتي مقابلــه با كرونا، 
تغيير شرايط شهرهاي مختلف، به منزله عادي شدن 
وضعيت نيســت و در هفته جاري هم محدوديت ها در 
همه شهرهاي كشور متناسب با وضعيت قرمز، نارنجي يا 
زرد هر شهر كه از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي اعالم شده است، مجدانه اعمال خواهد شد. بر 
اين اساس، كماكان ورود خودروهاي شخصي با پالك 
غيربومي، به شهرهاي قرمز و نارنجي و همچنين ورود 
خودروهاي شخصي پالك بومي شهرهاي قرمز و نارنجي 
به ساير شهرها ممنوع است و ســاير محدوديت هاي 

پيش بيني شــده درخصوص ترددها، منطبق بر طرح 
جامع مديريت هوشمند محدوديت ها اعمال خواهد شد.

طبق اطالعيه قرارگاه، تردد شبانه خودروهاي مشمول، 
از ســاعت21 تا 4بامداد، كه پيش از اين قرار بود فقط 
در شهرهاي قرمز عملياتي شــود، به شهرهاي نارنجي 
هم تســري يافته اســت. قرارگاه تأكيد كرده كه تردد 
شبانه در همه شهرهاي قرمز و نارنجي با جمعيت باالي 
200هزار نفر، ممنوع است و در مورد متخلفان براساس 
تشــخيص دوربين هاي پليس، جريمه صادر و اعمال 
قانون مي شود؛ هر چند برخي مسئوالن ستاد ملي كرونا 
ازجمله سخنگوي اين ستاد، اعالم كردند كه موضوع منع 
تردد شبانه، در جلسه امروز اين ستاد مورد بحث و بررسي 
قرار خواهد گرفت. در اطالعيــه قرارگاه عمليات كرونا 
همچنين تأكيد شده كه محدوديت هاي پيش بيني شده 
براي فعاليت اصناف، مشاغل و ساير فعاليت ها، متناسب 
با وضعيت جديد اعالمي شهرها )قرمز، نارنجي  يا زرد( 
اكيدا اعمال مي شود. بر اين اساس، در شهرهاي قرمز، 
فقط گروه مشاغل يك و در شهرهاي نارنجي، گروه هاي 

مشاغل يك و 2 مجاز به فعاليت خواهند بود. ادارات دولتي 
نيز در شهرهاي قرمز با يك سوم ظرفيت و در شهرهاي 

نارنجي با يك دوم ظرفيت فعال خواهند بود.

شــهرهاي قرمز، نارنجــي و زرد چگونه تعيين 
مي شوند؟

طبق مذاكرات ســتاد ملي مقابله با كرونا و همچنين 
گفته هاي برخي مسئوالن اين ستاد، طي 2هفته گذشته، 
وضع شهرها براســاس تعداد بستري شدگان نسبت به 
100هزار نفرجمعيت در روز تعيين مي شود. به اين شكل 
كه اگر به ازاي هر 100هزار نفر جمعيت 4مورد بستري 
در روز وجود داشته باشــد، وضعيت شهر زرد، اگر 6نفر 
بستري باشند، وضعيت شهر نارنجي و اگر 10نفر بستري 
باشند، وضعيت شهر قرمز است. البته در اين فرمول، روند 
صعودي يا نزولي بيماري در هر يك از شهرها نيز مؤثر 
و داراي ضريبي است. اين محاسبات هر هفته از سوي 
وزارت بهداشت انجام و نتيجه در رسانه هاي سراسري و 

محلي به مردم شهرهاي مختلف اعالم مي شود.

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

كدام مشاغل و مراكز در تهران 
بازگشايي مي شوند؟

)عالوه بر مشاغل ضروري گروه  يك، فعاليت 
اين گروه از مشاغل نيز در هفته جاري در 
شهرهاي نارنجي - ازجمله تهران - مجاز 

خواهد بود.(
1- بوستان ها و مراكز تفريحي،

۲- پاساژهاي سرباز و سربسته، بازارهاي 
سرپوشــيده، مراكز خريد و فروش بزرگ 

غيرمواد  غذايي و بازارهاي موقت،
)رئيس اتاق اصناف تهران اعالم كرده در 
تهران پاساژهاي داراي سقف بلند و ۲در 
ورود و خروج از شنبه بازگشايي مي شوند، اما 
پاساژهايي كه اين شرايط را ندارند به دليل 
تجمع و افزايش ريســك ابتالي افراد به 

ويروس كرونا همچنان بسته مي مانند.(
۳- بازارها و نمايشــگاه هاي فروش انواع 

خودرو و مراكز شماره گذاري اتومبيل،
۴- باشگاه هاي ورزشي، سالن هاي بدنسازي 

و استخرهاي سرباز،
۵- آرايشگاه هاي مردانه،

۶- مراكز فروش لوازم آرايشي و بهداشتي،
۷- مراكــز فروش فــرش و موكت، لوازم 
خانگي، پارچه، پــرده، مبلمان و تزئينات 

داخلي ساختمان،
۸- مراكز فروش كادويي، اســباب بازي و 

لوازم التحرير،
۹- مراكز فروش انواع پوشاك، كيف و كفش، 

خرازي و خياطي،
10- آتليه و عكاسي،

11- آژانس مشاور امالك،
1۲- خدمات چاپ ديجيتال،

1۳- مراكــز تهيه و طبخ غــذا با پذيرش 
مشــتري و قهوه خانه ها بدون عرضه مواد 

دخاني و
1۴- قنادي و شــيريني پزي  تر و خشك، 
خشكبار و شيريني فروشــي، آبميوه و 

بستني فروشي و مشاغل مشابه.
منبع:  اطالعيه شــماره۳ كميته امنيتي، 
اجتماعي و انتظامي ســتاد ملي مديريت 

بيماري كرونا

ث
مك

آذربايجان غربي:  تكاب، چايپاره و شوط 
اردبيل: اردبيل، پارس آباد و مشكين شهر 

اصفهان: اردستان، تيران، نايين و نطنز 
ايالم: آبدانان و چرداول
تهران: فقط شهر پيشوا

چهارمحال و بختياري: سامان و كيار 
خراسان جنوبي: فقط طبس

خراسان رضوي: خليل آباد، قوچان، سبزوار و مشهد
خراسان شمالي: اسفراين، بجنورد و مانع

سيستان و بلوچستان: زابل و زاهدان

فارس: جهرم، خرامه، خفر، داراب، سپيدان، شيراز، قير 
و كارزين، كازرون، گراش، ممسني و ني ريز

قزوين: آبيك، البرز، بويين زهرا، تاكستان و قزوين 
كرمان: راور، شهر بابك و نرماشير

كرمانشاه: سنقر 
كهگيلويه و بويراحمد: ياسوج

گلستان: آق قال، بندرگز، بندرتركمن، علي آباد، كالله، 
گرگان، گميشان، گنبد كاووس و مراوه تپه

گيالن: آستارا، رشت و تالش
 مازندران: آمل، ساري، محمودآباد، گلوگاه و نور 

فهرست شهرهاي قرمز كرونايي در استان هاي مختلف

 ۲هفته قرنطينه و روزهاي پيش رو

ادامه از  در 2هفته گذشــته جامعه با سياســت هاي 
محدود كننــده دولت همراهي كرد و شــهرها صفحه اول

بدون مداخله آشكار پليس و اجبارهاي فيزيكي شكل تعطيل به خود 
گرفتند. جامعه پا به پاي سياست قرنطينه دولت آمد. اما اين پرسش 
مهمي اســت كه واكنش مردم به طوالني شــدن اين محدوديت ها 
چگونه خواهد بود؟ قطع ارتباطات اجتماعي، خانه نشيني مستمر در 
كنار مشكالت اقتصادي كه طبعا پيش روي طبقات ضعيف تر جامعه 
و به ويژه افراد روزمزد خواهد بود، ميزان مشاركت و همراهي مردم با 
اين سياست ها را در طول زمان كاهش نمي دهد؟ مي دهد. استمرار 
محدوديت ها در مقطع زماني كنوني براي آحاد جامعه دشوارتر از پيك 
اول و دوم بيماري است. محدوديت ها خسته كننده و طوالني شده و 
بســياري از افراد نمي دانند براي تاب آوري در اين شرايط و زندگي 
نســبتا طوالني مدت با محدوديت هايی كه براي آنها واقعي است و 
توصيه روي كاغذ نيست، دقيقا چه بايد بكنند. ما مشخصا با كاستي 
جدي در ارائه خدمات آموزشي براي زندگي با كرونا، خودمراقبتي و 
حتي مراقبت از ديگران مواجه هســتيم؛ چراكه در اين زمينه عمال 
برنامه اي پيش بيني نشده و آنچه به اجرا درآمده محدود، گزينشي و 
پراكنده و فاقد ارزيابي هــاي ادواري منظم براي ســنجش ميزان 
اثربخشــي بوده اســت. ما به تداوم محدوديت ها براي پيشگيري از 
مرگ وميرهاي پرهزينه ناشــي از كرونا كه منجر به از دست رفتن 
جان هاي بيگناه، بي سرپرست شــدن خانواده ها و مجموعه مسائل 
اجتماعي ديگر مي شــود، نياز داريم، اما اجــراي طوالني مدت اين 
محدوديت ها هم مســتلزم و وابســته به مجموعــه اي از طرح ها و 
برنامه هاي دقيق است كه زندگي در محدوديت نسبي را براي مردم 
امكان پذير و آنها را براي چگونگي مواجهه با اين شرايط ولو براي يك 
دوره موقت كه نسبتا هم طوالني خواهد بود، آماده كند. در ماه هاي 
گذشته روانشناسان به كرات هشدار داده اند كه توجه به اين آموزه ها 
كه مشخصا با سالمت روان مردم در ارتباط است به كلي تحت تأثير 
مشكالت فراواني كه اين روزها وجود دارد به حاشيه رانده شده است. 
كارشناسان، دولت و سياستگذاران باالدستي از جامعه انتظار همراهي 
و خودمراقبتــي دارند، درحالي كه در اين زمينــه حداقل خدمات و 
حداقل آموزش هاي مؤثر براي عبور از اين دوران و مواجهه با فشارهاي 
رواني و پيچيدگي هاي ناشــناخته اش به آنها ارائه نشده و ستاد ملي 
مقابله با كرونا در زمينه آموزش همگاني و پيش بيني سياست هاي 
اجرايي كه منجر به تاب آوري بيشــتر جامعه شود و جامعه را از نظر 
بهداشت روان براي مواجهه با شرايط كنوني و پذيرش آن آماده كند، 
دستاورد قابل اشاره اي نداشته است. تأسف آور و البته نگران كننده 
است كه برخي سياستگذاران هنوز معتقدند در شرايطي كه معيشت 
و نيازهاي اوليه جامعه در خطر اســت بايد اولويت را به آنها داد. اين 
برداشت مخرب و يكسويه اي است كه از برداشت هاي سطحي نگرانه 
و سطحي به مسئله چنداليه و چندوجهي كرونا ناشي مي شود. براي 
عبور از بحران كنوني كه بحراني است تمام عيار، تجربه نشده و آكنده 
از سختي هاي طاقت فرسا اگر يك مســئله بيش از هر چيز اولويت 
داشــته باشــد، آماده كردن جامعه و اقناع افراد آن براي چگونگي 
مواجهه با بحران و پذيرش آن است؛ موضوعي كه اولويت آخر ما در 

سياستگذاري ها و اقدامات بوده است.

دل
ا عا

مون
ي/ 

هر
مش

س: ه
عك



11 2 شنبه 15 آذر 99  شماره 8102 #هوشمند 3 0 2 3 6 2 9

 شــركت آي بي ام اعالم كرده 
كه زنجيره تأمين بين المللي فناوری

واكسن كرونا، هدف جاسوسي 
سايبري قرار گرفته است.

اين شــركت مي گويد كمپينــي را رديابي 
كرده كه هدفــش »زنجيره ســرد« مورد 
اســتفاده براي حمل ونقل واكسن در دماي 
مناسب است. به گزارش بي بي سي، هويت 
مهاجمان نامشــخص اســت، اما آي بي ام 
مي گويــد كه پيچيدگــي بــه كار رفته در 
روش هاي آنها نشان دهنده نقش يك دولت 
در اين حمله است. اين حمله پس از هشدار 
بعضي دولت ها، ازجملــه انگليس در مورد 
كشورهايي كه ابعاد پژوهشي واكسن را هدف 

قرار داده بودند، اتفاق مي افتد.

ايميل هاي فيشينگ از 6كشور
آي بــي ام مي گويــد كــه ايــن كمپين از 
سپتامبر ســال2020 كار خود را آغاز كرده 
اســت. اين شــركت مي گويد ايميل هاي 
فيشينگ از 6كشور ارســال شده است كه 
ســازمان هاي مرتبط با پلتفرم بهينه سازي  
تجهيزات زنجيره سرد )CCEOP( سازمان 
َگوي)Gavi( را هدف قرار داده اند. Gavi يك 
سازمان بين المللي است كه در سال2000 
براي افزايش دسترسي كودكان كشورهاي 
فقير به واكســن هاي جديد راه اندازي شده 

است.

عمليات چگونه انجام شد؟
بعضــي واكســن ها مانند واكســن فايزر و 
بايو ان تك )كه البته هدف ويژه اين كمپين 
نبوده( الزم است در هنگام انتقال در دماي 
منفي 70درجه سانتي گراد نگهداري شوند.

مهاجمان بــا جعل هويت مديــر بازرگاني 
يك شــركت قانوني چيني كــه در تامين 
زنجيره ســرد CCEOP مشــاركت دارد، 
اين حمله را انجام دادند تا احتمال موفقيت 
بيشتري داشته باشند. آنها سپس ايميل هاي 
فيشينگ را كه حاوي يك كد مخرب است 
براي شركت هاي حمل ونقل ارسال مي كنند 
و از آنها مي خواهند كه اطالعات هويتي خود 
را وارد سيستم كنند. با اين كار آنها مي توانند 
از جزئيــات مرتبط با زيرســاخت هايي كه 
دولت ها بــراي توزيع واكســن از آن بهره 

مي گيرند، مطلع شوند.

جمع آوري اطالعات
آي بــي ام مي گويد كه ســازمان هاي مورد 
هدف و همچنين مســئوالن دولتــي را از 
چنين حمالتي مطلع ساخته است. آژانس 
امنيت سايبري و زيرساخت اياالت متحده 
)cisa( با هشدار به سازمان هاي دخيل در 
ذخيره ســازي و حمل ونقل واكسن، آنها را 
ترغيب كرده كه از خــود در برابر حمالتي 

كه آي بي ام گزارش كرده، محافظت كنند.

سابقه جاسوسي
انگلســتان در ماه ژوئيــه هشــدار داد كه 
سازمان هاي اطالعاتي روسيه پژوهش هاي 
مربوط به واكســن هاي انگليــس، ازجمله 
واكسن آكسفورد را هدف جاسوسي سايبري 
قرار داده انــد. اياالت متحده هــم در مورد 
هكرهاي چيني هشــدار داد و اين در حالي 
است كه مايكروســافت به تازگي اعالم كرد 
هكرهاي كره شمالي و روسيه پژوهش هاي 
مربوط به واكسن كرونا را هدف قرار داده اند.

با اين حال مقام هاي رسمي مي گويند كه اين 
فعاليت ها فقط در مورد جمع آوري اطالعات 
بوده و تاكنون هيچ گونه خللي در پژوهش ها 

ايجاد نكرده اند.

شركت آي بي ام مي گويد كمپيني كه قصد سرقت اطالعات 
مرتبط با حمل ونقل واكسن كرونا را داشته رديابي كرده است 

حمله هكرها به زنجيره 
سرد توزيع واكسن

خاك  ماه در راه زمينجهان استارتاپی
پس از خيز بلند فضايي چين، حاال ناسا مي گويد، قراردادهايي 

را براي خريد خاك  ماه با 4شركت منعقد كرده است
3روز پس از انجام ماموريت روي كره ماه، فضاپيماي Chang’e-5 چين 

بار ديگر به فضا برگشــت و اكنون در راه بازگشــت به زمين قرار دارد. فضا
به گزارش روزنامه نيويورك تايمز، اين فضاپيما حدود 2كيلوگرم از خاك 
و ســنگ ماه را تا عمق 2متري برداشــته و درحــال آوردن آن به زمين اســت. اين 
نخستين بار پس از جنگ سرد  فضايي در سال1976 است كه يك فضاپيما از سطح  ماه 
به سمت فضا پرتاب مي شود و البته نخســتين باري است كه چيني ها اقدام به چنين 
كاري كرده اند. فرود روز سه شــنبه هفته گذشــته در محوطه مرتفع آتشفشاني ماه 
معروف به Mons Rümker در منطقه »اقيانوس توفان ها« انجام گرفت. اين فضاپيما 
در وسط دشــت گدازه بازالت واقع شــده بود كه حدود 2ميليارد ســال جوان تر از 
قسمت هاي ديگر  ماه اســت كه بيش از 4دهه پيش توســط فضانوردان آپولو ناسا و 
كاوشگرهاي روباتيك لونا شوروي كشف شده است. آخرين باري كه يك نمونه برداري 
از ســطح كره ماه انجام گرفته اســت برمي گردد به 44ســال قبل كه ماموريت لونا 
24شوروي نزديك به 200گرم از خاك ماه را به زمين آورد. تصاويري كه اين فضاپيما 
به زمين ارسال كرده، منظره اي متروك با تپه هايي با شيب هاي ماليم را نشان مي دهد 
 Chang’e-5 كه نشانه جواني آنهاست. چند ساعت پس از رسيدن به ماه، فضاپيماي
شروع به حفاري و جمع آوري نمونه هايي از ســنگ و خاك كرد. دانشمندان به دنبال 
بررسي اين سنگ ها در آزمايشــگاه هاي زمين شناسي هستند تا ســن دقيق آنها را 
مشــخص كنند. اين كار به دقيق تر كردن روش هاي تخمين ســن اجرام مختلف در 
منظومه شمسي كمك ويژه اي خواهد كرد، بدين شكل كه اين نمونه ها به دانشمندان 
كمك مي كند، »زمان سنجي« كه از آن براي اندازه گيري قدمت سطوح سيارات دروني 
منظومه شمسي اســتفاده مي كنند را بهتر تنظيم كنند. اين كار با شمارش گودال ها 
شكل مي گيرد، به اين صورت كه هرچه گودال ها بيشتر باشند، نشان دهنده قديمي تر 
بودن سطح سياره خواهند بود، اما دقت آن به قدمت گذاري درسِت تعدادي از نقاط در 
منظومه بستگي خواهد داشت. نمونه هاي جمع آوري شده از ماه توسط آمريكا و روسيه 
نقش مهمي در اين فرايند داشته اند و فضاپيماي Chang’e-5 نيز به طور حتم به آن 
كمك خواهد كرد. از ســوي ديگر شــبكه خبري الجزيره گزارش داد كه ناسا براي 
جمع آوري نمونه هاي سنگ و خاك ماه، حاضر است پول پرداخت كند. آژانس فضايي 
اياالت متحده اعالم كرد كه به 4شركت براي جمع آوري خاك از سطح  ماه مبالغي بين 
يك تا 15هزار دالر طي قراردادهايي پرداخت كرده است. ناسا به دنبال استفاده از اين 
مواد در طرح معروف خود به نام برنامه آرتميس است؛ برنامه اي كه طبق آن قرار است 

براي نخستين بار در تاريخ، انسان روي سياره مريخ گام بگذارد.

 روبوتاكسي AutoX در شنژن 
به حركت درآمد

حركت روبوتاكسي كامال بدون راننده اكنون در جاده هاي چين يك واقعيت 
عملي است. به گزارش انگجت، شركت AutoX به نخستين شركتي تبديل 
شده اســت كه ناوگان وســايل نقليه كامال بدون راننده را در خيابان هاي 
چين فعال كرده و اكنون اين خودروها درحال رفت وآمد در شــهر شــنژن 
هستند. البته فعال اين خودروها در دســترس مردم نيستند، ولي هنوز هم 
 AutoX از آن مي توان به عنوان يك گام بزرگ و قابل توجه ياد كرد. شركت
ادعا مي كند كه اين موفقيت به لطف سيستم رانندگي خودمختار »نسل5« 
امكان پذير شده است كه شــامل يك جفت حســگر LiDAR در طرفين، 
سنسورهاي راداري »4D« و حســگر دقيق نقطه كور مي شود. روبوتاكسي 
مي تواند حتي نسبت به اجســام كوچك تر اطراف خود واكنش نشان بدهد. 
وسايل نقليه ساخت اين شركت در نقاط ديگر دنيا ازجمله كاليفرنيا در حال 
آزمايش هستند، اما كاربران بيشتري در چين در حال كمك به توسعه اين 

فناوري هستند تا مشكالت و ايرادهاي آن هرچه سريع تر برطرف بشود.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

استارتاپ فنالندي Urban Cycles Oy كه دفتر مركزي آن در شهر 
 )ebike( هلسينكي قرار دارد، شكافي را در بازار دوچرخه هاي برقي
  )Equal( اروپا مشاهده كرده و به دنبال پر كردن آن با دوچرخه برقي
است. اين دوچرخه كه با ظاهري شيك براي خيابان هاي شهر طراحي 
شــده اســت، زير 15كيلوگرم وزن دارد و از يك موتور توپي عقب 
250واتي و باتري كارگذاشته شــده در بدنه بهره مي برد. به گزارش 
وب ســايت نيو اطلس، آندري سيتنيك، مؤســس و مديرعامل اين 
استارتاپ مي گويد: »برندهاي بسياري وجود دارد كه دوچرخه هاي 
الكتريكي ممتاز توليد مي كنند يا سعي در ســاخت آنها دارند. شما 
همچنين مي توانيد گزينه هاي ارزان قيمت را نيز در بازار پيدا كنيد. هر 
2 بخش بسيار اشباع شده اند، اما يك شكاف بزرگ بين اين دو وجود 
دارد. ما مي خواهيم يك طراحي زيبا و فناوري پيشرفته را به مسافران 
شــهري ارائه كنيم. دوچرخه ما زيبا به نظر مي رسد و براي سفرهاي 
ايمن شهري كامال مجهز است. با قيمت پايه 1490يورو، ما مي خواهيم 
مردم مقايسه كردن بين خريد يك دوچرخه الكتريكي ايده آل و يك 
خودروي دســت دوم را متوقف كنند.« دوچرخه Equal به صورت 
استاندارد داراي يك درايو زنجيره اي است. يك موتور توپي در عقب 
با توليد قدرت حداكثر 250وات با حسگر گشتاور وجود دارد كه پدال 
تطبيقي را تقويت كرده و سرعت را تا 25كيلومتر در ساعت مي رساند 
كه اين منطبق با قوانين اروپا خواهد بود. با يك بار شارژ كامل، حداكثر 
مسافتي كه اين دوچرخه برقي مي تواند بپيمايد، 50كيلومتر بوده و 
باتري ليتيوم يون آن در بدنه جاســازي شــده است. به منظور حفظ 
ظاهر ساده و تميز اين دوچرخه، استارتاپ فنالندي ترجيح داده است، 
صفحه نمايش داخلي يا دسته اي روي Equal نصب نكند، اما از تلفن 
همراه با سيستم عامل هاي اندرويد و iOS مي توان به عنوان داشبورد 
استفاده كرد. با اين كار، مواردي مانند سرعت، مسافت و ميزان شارژ 
روي تلفن همراه به نمايش درخواهد آمد. همچنين مي توان اطالعات 
و آمار سفر را نيز مشاهده كرد. روشن و خاموش شدن اين دوچرخه 
الكتريكي با استفاده از يك دكمه در قسمت بااليي انجام مي شود كه 
مي توان بدون نياز به روشن كردن برنامه تلفن همراه، روشنايي جلو و 

عقب را فعال كرده و وضعيت شارژ را مورد بررسي قرار داد.

دوچرخه برقي بدون تشريفات

واكسن جديد در بسته بندي هاي ويژه يخ خشك كه هر كدام حاوي 5هزار 
دوز است، به كشور مقصد فرستاده مي شود.1

كشور مقصد مي تواند واكسن را در سردخانه هايي با دماي منفي 70درجه 
تا 6 ماه ذخيره كند.2

تا 10روز اين فرصت وجود دارد كه واكســن در بســته هاي يخ خشــك 
دربسته، به مركز واكسيناسيون برسد.3

واكسن پس از تحويل مي تواند تا 5روز در يخچال بين دماي 2 تا 8 درجه 
سانتيگراد نگهداري شود.4

زنجيره سرد واكسن جديد كرونا
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اما و اگرهای توزيع عادالنه واكسن ميان كشورهاي جهان 
مسئوالن شركت بيوان  تك در پاسخ به سؤال روزنامه همشهري درباره اولويت بندي 
توزيع واكسن توليدي شان، اعالم كردند، آماده توليد 1/۳ميليارد دوز واكسن براي 

توزيع عادالنه و منصفانه جهاني با عقد قرارداد در كشورها هستند 

آمــار مبتاليــان  ديروز

1۳۳41
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

708106
آمــار جان باختگان ديروز

۳47
كل آمــار جان باختگان

49695

براي نخستين بار در جهان با يك مجوز 
جهاني، واكسيناسيون گسترده مردم 
براي مقابله با بيماري كوويد-19 شروع 
مي شود و اميدها براي پايان اين كابوس 
حاال جان تازه اي  گرفته است. مسئوالن 
شركت بيو ان تك كه تزريق واكسن شان 
احتماال از پس فــردا در انگليس آغاز 
مي شود، اين مسئله را يك نقطه عطف و آغازي براي پايان اين 
بحران جهاني مي دانند. انگليس نخستين كشور اروپايي است كه 
مجوز استفاده از واكسن مؤثر كوويد-19 را صادر كرده است كه 
يك لحظه طاليي در بحران همه گيري ويروس كرونا به حساب 
مي آيد. اين درحالي است كه آمريكا به عنوان يك پاي ساخت 
واكســن مؤثر فايزر - BioNTech طبق اعالم قبلي مقامات 
بهداشتي اين كشور، طي 11 يا 12دسامبر )21 و 22آذر( قرار 

است مجوز استفاده از اين واكسن را صادر كند. انگليس به اين 
ترتيب رقابت بر سر نخستين واكسيناسيون را از آمريكا و اتحاديه 
اروپا برده است. آنها 40ميليون دوز از اين واكسن ساخت شركت 
فايزر و BioNTech كه براي واكسيناسيون 20ميليون نفر كافي 
است را سفارش داده اند. بي بي سي روز گذشته گزارش داد كه 
نخستين محموله اين واكسن به انگليس رسيده است. طبق 
اولويت بندي، نخســتين نفراتي كه اين واكسن اميدبخش را 
دريافت خواهند كرد، ساكنان خانه هاي سالمندان، كادر درمان 
و افراد باالي 80سال و سپس افراد داراي بيماري هاي زمينه اي 
خواهند بود. »سيمون استيونس« مدير خدمات ملي سالمت 
انگليس مي گويد: ارائه واكسن به صورت مرحله اي انجام مي شود 
و واكسيناسيون براي افراد در معرض خطر بين ژانويه و مارس 
يا آوريل انجام مي شود. با شروع واكسيناسيون كوويد-19 در 
انگليس از هفته آينده، نزديك به 50مركز درماني، ارائه واكسن 

به افراد باالي 80سال و كارمندان خانه هاي سالمندان را آغاز 
مي كنند و سپس مطب پزشكان براي واكسيناسيون بيماران 
آسيب پذير، واكسيناسيون محلي را شــروع مي كنند. هرچه 
دوزهاي بيشتري از اين واكسن در دسترس قرار بگيرد، مراكز 
درماني بيشتري آن را دريافت خواهند كرد و داروخانه هاي محلي 

نيز مي توانند از ژانويه آن را ارائه دهند.

انتظار جهاني
خبر مجوز اســتفاده از واكســن فايزر در انگليس، در اياالت 
متحده كمي سروصدا ايجاد كرده است. به طوري كه اوايل هفته 
گذشته، دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا مقامات بهداشت 
خود را بازخواست كرد كه چرا سازمان غذا و داروي آمريكا هنوز 
براي واكسن فايزر مجوز استفاده اضطراري صادر نكرده است. 
شركت فايزر واكسن خود را اواســط نوامبر به سازمان غذاو 

داروي آمريكا ارسال كرد و كميته مشاوره واكسن و محصوالت 
بيولوژيكي مرتبط با تنظيم كننده قرار است 10دسامبر )20آذر( 
براي بررسي مجوز تشكيل جلسه دهد. اين شركت همچنين 
واكسن خود را به آژانس دارويي اروپا ارائه كرده است و احتماال 
اواخر دسامبر مجوز خواهد گرفت. اما واكسن ديگري از شركت 
آمريكايي مدرنا نيــز در انتظار دريافت مجوز از كشــورهاي 
مختلف است كه شــامل انگليس و اروپا نيز مي شود. انتظار 
مي رود از اين واكسن كه اثربخشي 95درصدي در محافظت از 
ابتال به كوويد-19 دارد، 20ميليون دوز تا اواخر سال2020 و 
500ميليون تا يك ميليارد دوز نيز در سال2021 توليد شود. 
انگليس هم اكنون 7ميليون دوز از واكسن مدرنا را پيش خريد 
كرده  كه احتماال از بهار2021 در اروپا تامين خواهد شد. آژانس 
دارويي اروپا در 12ژانويه براي مجوز اســتفاده از اين واكسن 

تشكيل جلسه خواهد داد.

با شروع  نخســتين واكسيناســيون از روز 
دوشــنبه در انگليــس اميدها بــرای پايان 
كابــوس كرونا جــان تازه ای گرفته اســت

آغاز پايان كرونا 

زهرا خلجی
خبرنگار

   از زماني كه نام شركت بيو ان تك به عنوان يكي از پيشروهاي توليد واكسن كرونا مبتني 
بر mRNA مطرح شد، گروه دانش و فناوري روزنامه همشهري نامه نگاري هاي متعددي 
با مسئوالن اين شركت ازجمله شخص اوگور شاهين، پزشك ايمني  شناس مسلمان اهل 
تركيه به عنوان هم بنيانگذار اين شركت زيست فناوري آلمانی جهت مصاحبه اي اختصاصي 
داشت. اين ارتباط و اي ميل های رد و بدل شده با اين برنده جايزه مصطفي)ص( در سال2۰1۹ 
باعث شد تا از سوي ديسا ترسمدن، مسئول ارتباط با رســانه هاي بيوان تك، روزنامه 
همشهري به عنوان تنها رسانه  ايراني براي شركت در نخستين نشست خبري تحوالت 
يكي از مهم ترين واكسن هاي نجات دهنده بشر دعوت شود. در اين نشست خبري مسئوالن 
بيوان تك از 2سؤال روزنامه همشهري به يك سؤال درباره اولويت بندي توزيع واكسن 
BNT162b2 ميان كشورهاي مختلف پاسخ دادند. اين نشست خبري با حضور اوگور شاهين و اوزلم تورچي، همسر 
وي به عنوان بنيانگذاران بيوان تك و رهبران تحقيقات 1۰ماهه براي كشف واكسن به همراه شاون مارتون، مدير توزيع 
اين شركت برگزار شد. در ابتداي نشست، اوگور شاهين و اوزلم تورچي مسير محققان بيو ان تك طي 1۰ ماه براي رسيدن 
 BNT162b2 به واكسن با اثر گذاري ميانگين ۹۰درصد را شرح دادند. به گفته اين محققان، فاز۳ آزمايش باليني واكسن
در چند كشور ازجمله آمريكا، آرژانتين، برزيل، آلمان، آفريقاي جنوبي و تركيه صورت گرفته است. اوزلم تورچي اعالم 

كرده، عالوه بر اروپا اين شركت، تحقيقات خود 
را براي دريافت مجوز از ســازمان هاي غذا و 
داروي كشورهاي ديگر ازجمله كانادا و استراليا 
ثبت كرده اســت. او با اعالم ثبت درخواست 
مجوز استفاده اضطراري در آمريكا اعالم كرد، 
احتماال تا نيمه ماه جاري ميالدي FDA آمريكا 
مجوز الزم را در اين رابطه صادر مي كند. شاون 
ماراتون، مسئول توزيع بيوان تك هم در اين 
نشست اعالم كرد كه شراكت بيو ان تك براي 
توزيع دارو در كشورهاي جهان به غير از چين 

به صورت 5۰به5۰ با شركت فايزر است كه در 12۰كشور جهان فعال به حساب مي آيد. در چين اما شريك تجاري بيو ان تك 
شركت FosunPharma است كه مي تواند مسئوليت كارهاي ماركتينگ، تحقيق و توسعه و توزيع در استان هاي اين 
كشور را با 2۸هزار پرسنل انجام دهد. به گفته او، تزريق واكسن BNT162b2 از انگليس به عنوان اوليه نقطه شروع 

مي شود و پس از آن انتظار مي رود در آمريكا و سپس كشورهاي ديگر اتحاديه اروپا و كانادا ادامه پيدا كند.

درخواست هاي جهاني براي واكسن
در بخش پرسش و پاسخ پس از سؤال رسانه هايي مانند آي  تي وي، اسكاي نيوز، وال استريت ژورنال و پوليتكو، سؤال روزنامه 
همشهري درباره توزيع جهاني و اولويت بندي كشورها در اين رابطه مطرح شد. مسئول توزيع بيو ان تك در پاسخ به اين 
سؤال گفت: ما حدود 1۰قرارداد فروش هم اكنون با كشورهاي مختلف داريم. تعداد بسيار زيادي از كشورهاي ديگر در فاز 
نهايي مذاكرات براي عقد قرارداد هستند. ما آمادگي خود را براي رشد سريع توليد اعالم كرده ايم و تعهدمان اين است كه 
توزيع واكسن به همه كشورها به صورت عادالنه صورت بگيرد. او اعالم كرد كه بيوان تك و فايزر تعهد توليد 5۷۰ميليون 
دوز واكسن را در سال 2۰2۰ و 2۰21 براي توزيع در 1۳كشور و اتحاديه اروپا تاكنون پذيرفته اند. اين مسئول بيوان تك اعالم 
كرد، اتحاديه اروپا 2۰۰ميليون دوز، انگليس ۴۰ميليون دوز، ژاپن 12۰ميليون دوز و آمريكا 1۰۰ميليون دوز از اين واكسن را 
خريداري كرده اند. او همچنين از قرارداد تحويل واكسن به كانادا، ژاپن و سنگاپور خبر داد. او در پاسخ به همشهري درباره 
وضعيت كشورهاي ديگر گفت: در روزها و هفته هاي آينده انتظار داريم كه قراردادهاي جديدي با كشورهاي بسيار ديگري 
داشته باشيم. ما خود را براي توليد 1.۳ميليارد دوز واكسن تا پايان سال2۰21 آماده كرده ايم.سؤال متعاقب همشهري درباره 
امكان خريد واكسن از سوي كشورهايي مثل ايران كه تحت تحريم هاي ظالمانه و يكجانبه آمريكا هستند، اما از سوي 
برگزار كنندگان نشست مطرح نشد و بي پاسخ باقي ماند. اوگور شاهين در ادامه و در پاسخ به سؤال اسكاي نيوز درباره 
تأثير گذاري اين واكسن اعالم كرد: طي چند روز آينده مستندات علمي تأثيرگذاري دوز هاي واكسن منتشر مي شود. 
وي همچنين درباره چشم انداز پايان پاندمي كرونا در جهان گفت: واقعيت اين است كه براي پايان اين كابوس واكسن بايد 
در ميزان قابل توجهي به مردم جهان تزريق شود. به گفته او، مدل هاي علمي نشان مي دهد كه در صورت واكسيناسيون 

تأثير گذاري روي پاندمي و كاهش شيوع حداقل ۳۰درصد جمعيت جهان آثار خود را نشان مي دهد. 

انواع واكسن های  در دست ساخت كوويد-19
mRNA واكسن مبتني بر

شركت هاي سازنده: فايزر، مدرنا
دوز مصرفي: 2دوز

واكسن هاي مبتني بر mRNA يك رويكرد بسيار 
جديد است. آنها از مواد ژنتيك موسوم به پيام رسان 
RNA به عنوان نوعي نرم افزار ژنتيك براي دستور 
به سلول ها براي ساخت قطعه اي از پروتئين سنبله 
ويروس كرونا اســتفاده مي كنند و اين كار باعث جلب توجه سيستم ايمني 
مي شود. پيام رسان RNA تحث پوشش يك ليپيد نرم چرب است تا محافظت 

شود.

واكسن هاي وكتور
شــركت هاي سازنده: 
آســترازنكا، جانسن، 

اسپوتنيك
دوزهاي مصرفي: يك 

يا 2دوز
واكسن هاي وكتور از يك 
ويروس ديگر براي حمل دســتورات ژنتيك براي 
ساخت پروتئين سنبله استفاده مي كنند. در مقابله 
با ويروس كرونا همه آنها از ويروس هاي آدنو ويروس 
كه مدلي از يك ويروس سرماخوردگي معمولي است، 
استفاده مي كنند. آنها به سلول ها متصل مي شوند 
و DNA را كه به سلول ها دستور ساخت پروتئين 

سنبله را مي دهد، تزريق مي كنند.

واكسن هاي زيرواحد 
پروتئيني 

شركت هاي سازنده: 
نواواكس، سانوفي

دوزهاي مصرفي: يك يا 2دوز
واكســن هاي زيرواحــد 
پروتئيني فقط قسمت هاي 
كمي از ويروس هدف را براي يافتن و شناسايي سيستم 
ايمني در بدن گردش مي دهند. به جاي اســتفاده از بدن 
انسان به عنوان كارخانه توليد واكسن، آنها از ويروس هاي 
حشرات مهندســي ژنتيك براي آلوده كردن پروانه ها 
استفاده مي كنند، سپس سلول هاي آنها قطعاتي از پروتئين 
سنبله را توليد مي كنند. سپس اين قطعات برداشت شده و 

به صورت واكسن به بدن افراد تزريق مي شود.

واكسن هايي با 
ويروس غيرفعال 

شده
شركت سازنده: 

سينوواك 
دوزهاي مصرفي: 

يك دوز
ساختن واكســن هايي مبتني بر ويروس 
غيرفعال بيشتر طول مي كشد، زيرا ابتدا 
بايد دسته هايي از ويروس كرونا پرورش 
داده شود و سپس با استفاده از يك ماده 
شيميايي يا گرما از بين برود تا به واكسني 
براي تحريك پاسخ سيستم ايمني تبديل 

شود.

محمد كرباسی
 دبير گروه 

دانش و فناوري
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بي رحمانه در تیررس اخبار مرگ ومیر

در دنيا ســنين مختلفي را براي سالمندي 
تعيين مي كنند و اين تعيين نرخ سالمندي 
به نســبت توســعه يافتگي جوامــع تغيير 
پيدا مي كند اما سازمان ملل سن 60سالگي را سن توافق يافته ورود به سن 
سالمندي در دنيا قبول دارد و با در نظر گرفتن اين مبنا تحقيقات خود 
را انجام مي دهد اما در ايران بر اساس آخرين آماري كه وزارت بهداشت 
اعالم كرده 10درصد جامعه ايران را سالمندان تشكيل مي دهند و سن 
سالمندي در ايران 70سال است، متوسط سن اميد به زندگي هم 75سال. 
شايد بتوان گفت اين دوره از زندگي سالمند يكي از حساس ترين دوره 
هر فردي در طول دوران حياتش محسوب مي شود؛ چرا كه فرد به لحاظ 
جسمي، روحي و رواني مقاومتش را از دســت مي دهد و درست مانند 
يك كودك به مراقبت احتياج دارد. شــرايط از اين رو حساس است كه 
فرد نقش هاي اجتماعي اش را در جامعه از دست داده و كم كم احساس 
طرد شدگي روح و روانش را تسخير مي كند و ناتواني ای كه گريبانگيرش 
شــده او را دچار بيماري هاي ذهني، اســترس و اضطراب مي كند. فرد 
مســن خود را در اوج تمام ناتواني ها مي بيند و چون فكر مي كند انواع 
و اقسام بيماري ها قرار است به سراغش بيايد بيشتر دچار خودباختگي 
مي شود. البته اين تفكرات خيلي بيراه هم نيست؛ شيوه زندگي  در جوامع 
نيمه توسعه يافته و توسعه يافته به خاطر سبك زندگي هاي ناسالم، ورزش 
نكردن و تغذيه نامناسب موجب شده تا در دوران سالمندي بدن دچار 
انواع بيماري ها شود. گرچه به صورت سيســتماتيك تمام فاكتورهاي 
جسمي دردوران سالمندي تقليل پيدا مي كند و باعث پايين آمدن سطح 
كاركرد و عملكرد انسان ها مي شــود، اما توجه نداشتن به تقويت بدن 
در دوره جواني و ميانســالي هم بر كاهش مقاومت بدن تأثير دوچندان 
مي گذارد. در ايــن دوران فرد ماننــد يك كودك به شــرايط پيرامون 
حساس تر هم مي شود و با مشاهده كاهش توانمندي ها و اينكه قرار است 
سختي هاي بيشتري را متحمل شود به صورت ناخودآگاه دچار استرس و 
اضطراب مضاعفي مي شود. در شرايطي كه خود سالمند در يك موقعيت 
بي ثباتي از نظر جسمي، رواني و رفتاري قرار دارد، اين روزها بايد با بيماري 
كرونا هم مقابله كند. اما آيا سالمند با تمام ضعف هاي فيزيولوژيكي كه 
دارد بدون كمك و همراهي ديگران مي تواند به جنگ با اين بيماري برود؟ 
متأسفانه در جامعه ايراني بدون درنظر گرفتن شرايط سالمندان، مدام 
آنها را بي رحمانه در تيررس اخبار مرگ ومير كرونا قرار مي دهند و به آنها 
اضطراب مضاعفي وارد مي كنند. نحوه هشدار دادن ها آنقدر غيرمديريت 
شده و همراه با القاي ترس است كه موجب رفتارهاي تنش زاي خانواده ها 
با سالمندان شان است؛ سالمندانی كه انگار فراموش كرده ايم في نفسه 
داراي احساس ناتواني و اضطراب و ترس ناشي از مرگ و بيماري هستند.
از زماني كه كرونا وارد جامعه جهاني شــد مدام طيف وســيعي از اخبار 
منفي به سمت جامعه روانه شد با اين تيتر كه اين بيماري براي سالمندان 
تهديد بزرگي است؛ اخباري كه هيچ كس به تبعات آن و عوارض سنگيني 
كه بر روان ســالمندان، اين قشر آســيب پذير جامعه مي گذارد ذره اي 
نينديشيد و همه بدون سانسور و بدون مالحظه كاري بي رحمانه دست 
به انتشار اخبار زدند. كسي به اين موضوع توجه نداشت افراد مسني كه 
بايد در بهترين و ايده آل ترين شرايط باشــند و مدام تحت مراقب هاي 
جسمي و رواني قرار بگيرند، اين روزها بيش از هر زمان ديگري تحت تنش 
هســتند و بيماري هاي زمينه اي شان با افزايش اســترس روزبه روز در 
حال تشديد شدن است. در يك ســال اخير با اخباري كه به گوش شان 
رسانديم حال شان را بدتر كرديم. درحالي كه شايد بايد كمي خود را جاي 
سالمنداني كه به اندازه كافي خود را ناتوان مي دانستند مي گذاشتيم و 
مي ديديم آيا در اين شرايط احتياج به حمايت هاي بيشتري نداريم؟ نبايد 

ما را  از گزند اخبار ناگوار دور نگه  دارند؟ 
اما ما چه كرديم؟ با ترس آنها را بيشتر از گذشته در خانه محبوس كرديم و 
ترس خود را به اين قشر منتقل كرديم تا نشان دهيم چقدر نگرانشان هستيم 
و همين موجب شد تا بيشترين آسيب را در اين مدت ببينند. در حالي  كه راه 
را اشتباه رفتيم. از اين غافل بوديم كه اجبار بر محبوس بودن در اتاق و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي با تأكيد بسيار، خود عامل استرس و اضطراب است 
و از همين طريق عملكرد ايمني بدن بسيار كاهش مي يابد و فرد مستعد 
بيماري مي شود. كاري كرديم ســالمندان عمال با كاهش سطح ايمني 
اجباري به عالوه آنچه از قبل به خاطر پا به سن گذاشتن داشتند، روبه رو 
شدند و بر ناتواني هايشــان افزوده شد. به نظر مي رسد براي اينكه عوارض 
اين مسائل را در جامعه كاهش دهيم رعايت چند نكته بسيار حائز اهميت 
است. درست است كه بيماري كرونا سالمندان را بيشتر در معرض خطر 
قرار مي دهد ولي قرار نيست ما هم اين مســئله را پررنگ تر كنيم و مانند 
يك تابوي وحشتناك به اين قشر تلقين كنيم. قرار نيست كاركرد زندگي 
سالمندان را با رفتارهاي غلط خود مختل كنيم. بهتر است كه تالش كنيم تا 
زندگي سالمندي را مديريت كنيم و به حالت عادي و نرمال برگردانيم ولي 
خودمان به طور نامحسوس كنارشان باشيم و وضعيت بهداشتي آنها را بدون 
اينكه استرسي به آنها بدهيم، كنترل كنيم. همچنين نيازهاي اوليه شان 
را كه همبستگي و ارتباطات خوب است مديريت كنيم. نبايد اين قشر را 
در شرايط اجبار قرار دهيم كه مثال كسي را نبينند، جايي نروند و مدام در 
خانه محبوس و قرنطينه شوند. اين بدترين شكل مديريت كردن است كه 
متأسفانه در جامعه ايران در طول يك سال گذشته شاهد اين رفتارها بوديم.
بايد نيازهاي ثانويه آنها را كه استقالل است به آنها برگردانيم. آنها را بيرون 
ببريم و سعي كنيم حال و هوايشان را عوض كنيم. در خانه ماندن هاي مدام 
سطح ايمني بدن را كاهش  و سطح اضطراب و استرس را افزايش مي دهد. 
نبايد با بيماري كرونا ته مانده امنيت رواني آنها را تهديد كنيم؛ چرا كه به 
اندازه كافي به خاطر ناتواني، امنيت رواني شان كاهش يافته است. اگر اكنون 
منع ارتباط فيزيكي وجود دارد مي توانيم به آنها آموزش دهيم از شبكه هاي 
اجتماعي استفاده كنند. در مواقعي اجازه دهيم كه خودشان تصميم بگيرند. 
بايد طوري برنامه ريزي كنيم كه سالمندان در آرامش باشند. اميدواري و 
شادي را به آنها هديه دهيم. بايد در برنامه هاي نگهداشت سالمندان بازنگري 
اساسي انجام دهيم و نيازهاي اساسي آنها را از زبان خودشان گوش كنيم؛ 
چرا كه مهم است در اين شرايط يك شنونده خوب باشيم و خواسته هايشان 
را با شرايط بيروني جامعه مطابقت دهيم و يك نسخه مناسب كه حالشان 

را خوب كند برايشان تجويز كنيم.

وحید مهدوي معجز
روانشناس

يادداشت يك

همه افراد جامعــه در تيررس كرونا 
قرار دارند اما گروه سني باالي 60سال 
در خطر بيشتري قرار دارد. سالمندان 
جزو گروه هاي حساس و در معرض 
خطر در برابر بيماري كرونا هستند 
كه نياز به توجه ويژه دارند. ويروس 
كرونا براي افراد سالمند كه به خوبي 
از آنها مراقبت نشــود و كســاني كه 

بيماري زمينه اي مزمن دارند خطرناك تر اســت؛ بنابراين بايد 
مراقبت از سالمندان را جدي گرفت. 
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نقش آفريني يك شخصيت پير يا 
به وســيله بازيگري همه فن حريف 
يا بــه كمك نزديك ترين ســن به 
شخصيت فيلم ممكن خواهد شد. 
اما وقتــي بازيگــر مي خواهد، در 
فيلم در سنين مختلف ظاهر شود، 
حتما نياز به تبحري ويژه اســت. 
بي ترديد اين افراد بــراي بازي در 

نقش شــخصيت هاي پير بايد گريم هاي سنگيني را روي 
صورت و بدن خود بپذيرند. 

روزهــاي اول شــيوع كرونــا همه 
سردرگم بودند اما بيشتر از هم مراقب 
مي كردنــد و هر روز نكاتــي در باب 
مراقبت از افراد آســيب پذيرتر مانند 
سالمندان، كودكان و... را به يكديگر 
يادآور مي شدند اما كرونا باز هم نشان 
داد كه نســخه گذر زمان ثابت است؛ 
فراموشي. حاال كه چند ماه از روزهاي 

آشنايي ما با كرونا گذشته است، كم شده اند جوان هاي محله اي 
كه براي حفظ سالمت سالمندان مسئوليت خريد را تقبل كنند.

چروك هاي سينمايي
جذاب ترين سالمندان سينما 

چه كساني هستند؟

سالمندان نبايد خبرهاي 
كرونا را دنبال كنند

تنهاتر شديم
گپ و گفت با چند سالمند

 درباره زندگي در زمانه كرونا

مالقات 
ممنوع! 

خانه هاي سالمندان با قرنطينه كامل 
به جنگ با كرونا رفته اند

موردي از ابتال به كرونا نداشتیم
بنياد خيريه ســپهر ســال 1383با كمك هاي 
مردمي در بم تأسيس شد. دفتر مركزي بنياد در 
تهران است و از اينجا امور مربوط به شهرستان 
مديريت مي شــود. دســتورالعمل هاي مصوب 
وزارت بهداشت براي پيشگيري از كرونا در مركز 
نگهداري از »ســالمندان تنها« وابسته به بنياد 
سپهر سفت و سخت اجرا مي شود؛ تمام كاركنان 
مركز هنگام ورود و خروج موظفند لباس خود را 
تعويض كنند و استفاده همه مراقبان از ماسك، 
دستكش و تجهيزات بهداشــتي ضرورت دارد. 
محيط آسايشگاه به طور مرتب گندزدايي مي شود. 
از همان ابتداي شيوع كرونا، با وجود حياط و باغ 
بزرگ در مركز، از نياز به فضاي بيرون به راحتي 
چشم پوشي شده و به اين صورت ارتباط با محيط 
خارج قطع شده. تحت اين شرايط، به گفته مدير 
روابط عمومــي بنياد، هنوز مــوردي از ابتال به 
بيماري كرونا ديده نشده و چند نفر از كساني كه 
در يك سال اخير جانشان را از دست داده اند، علت 

مرگشان، كهولت سن بوده.
از همان زمان ســاخت آسايشــگاه سالمندان، 
اتاق ها دونفره درنظر گرفته شــد و در شــرايط 
موجود، امكان مديريت و كنترل از سوي مراقبان 
راحت تر اســت. وضعيت بهداشــت و سالمت 
همه 120ســالمندي كه در مركز خيريه سپهر 
زندگي مي كنند، روزانه چك مي شود. سالمت 
كاركنان نيز به صورت روزانه قبل از شيفت كاري 
چك مي شود. مهسا بايگان درباره ورود و خروج 
كاركنان مركز مي گويد: از نخســتين كارهايي 
كه انجام شد، تغيير ســاعت كاري كاركنان بود 
كه ابتدا شــيفت هفتگي و بعــد 15روزه برقرار 
كرديم. االن مربيان و مراقبان سالمندان 15روز 
در مجموعه هستند و 15  روز به منزل مي روند. 
 PCR بعد از بازگشــت از منزل، از آنها تســت
گرفته مي شود و درصورتي كه تست منفي باشد، 
حق ورود دارند. در آسايشــگاه سالمندان اين 
بنياد خيريه همچنان كارگاه هاي هنري مانند 
سفالگري و نقاشي براي پركردن اوقات فراغت 
ســاكنان فعالند تا روزهــاي قرنطينه راحت تر 

سپري شوند.
بيشتر هزينه هاي مركز نگهداري از سالمندان 
سپهر از طريق كمك هاي مردمي تأمين مي شود. 
خانواده خود سالمندان هم به مركز كمك هاي 
مختلف مي كنند. يك نمونه آن اين اســت كه 
براي ســالمندان نذري مي پزند. مشكل بزرگ 
بنياد ســپهر براي اداره خانه سالمندان و ديگر 
مراكز تحت نظرش كه شــامل مركز آموزش و 
توانبخشي كودكان كم شنوا و ناشنوا و نوجوانان 
معلول ذهني، حرفه آموزي زنان سرپرست خانوار 
و دختران خودسرپرســت و معلوالن جسمي-
حركتي مي شود، گراني روزافزون اقالم مختلف از 
اقالم خوراكي گرفته تا هزينه خريد پوشك براي 

سالمندان است. بايگان مي گويد: خوشبختانه 
خيران ما به صورت مستمر به بنياد كمك مي كنند 
اما تورم، حساب و كتاب ما را به هم مي ريزد. برخي 
خيران از 7-6 سال پيش ساالنه مبالغي حدود 
500هزار تومان به حساب بنياد واريز مي كنند كه 
نسبت به تورم موجود رقم كمي است. قيمت ها 
ثابت نيست و قيمت گوشت و اقالم مصرفي هر 
روز باال مي رود و برخي مواقع اقالمي مانند پوشك 
كمياب و ناياب مي شود. تحت تأثير تورم، تعدادي 
از شركت هايي كه به بنياد خيريه سپهر كمك 
مالي مي كردند، خودشان را كنار كشيده و دليل 

آن را افزايش هزينه هاي خود عنوان كرده اند.

پذيرش مان بسیار كم شده
2ماه اســت كه مركز توانبخشــي و نگهداري 
سالمندان يارين قرنطينه اســت و خانواده ها از 
طريق تلفن و تماس آنالين با عزيزانشان ارتباط 
برقرار مي كنند. مدير داخلي مركز مي گويد: از 
زمان اعالم شيوع كرونا، بســياري از خانه هاي 
سالمندان در تهران كه به صورت آپارتماني اداره 
مي شوند، مالقات با سالمندان را كنسل كردند 
اما از آنجا  كه سالمندان مبتال به آلزايمر نياز به 
يادآوري دارند و خيلي زود خاطرات از ذهنشان 
پاك مي شــود، چون مجموعه مــا از فضاي باز 
برخوردار اســت، قبل از ورود به وضعيت قرمز 
شيوع ويروس، خانواده ها مي توانستند 2روز در 
هفته در حياط با سالمندان مالقات كنند. البته 
قبل از آن، عالئم مالقات كنندگان كنترل مي شد 
و با فاصله هــاي 2متري با رعايــت توصيه هاي 
بهداشتي و استفاده از ماســك و دستكش اين 
ديدارها انجام مي شد. اما اكنون قرنطينه كامل 
وضع شــده و رفت وآمد به مركز محدود است. 
كاركنان و مراقبان مركز يارين بيشــتر از ميان 
كساني انتخاب شده اند كه ساكن تهران نيستند 
و اين روزها به بيرون رفت وآمد ندارند و در مركز 
ساكن هستند. رفت وآمدهاي غيراضطرار حذف 
شده و تعداد پرسنل فيزيوتراپي و كاردرماني كم 
شده و آنهايي كه به مركز مي آيند با مراقبت كامل 
وارد مي شوند. محيط آسايشگاه روزانه ضدعفوني 
مي شــود و ســالمندان نيز هــر روز غربالگري 
مي شوند. همچنين كاركنان به صورت پيوسته 

تحت غربالگري قرار مي گيرند.
فريبرز هدايتي درباره پذيرش متقاضيان جديد 
در مركز مراقبت از سالمندان يارين مي گويد: 
اكنون پذيرش بســيار محدود است. متقاضي 
وجــود دارد اما به اين دليل كــه با همه گيري 
بيماري كرونا، مراقبت از سالمندان از حساسيت 
زيادي برخوردار اســت، تعداد كمي پذيرش 
مي شوند. كســاني هم كه پذيرفته مي شوند، 
بايد تســت PCR منفي داشته باشند و بعد از 
اينكه با پذيرش آنها موافقت شد، به مدت 2هفته 
در اتاقي مجزا قرنطينه و ايزوله مي شوند. بعد 
از گذشــت2 هفته، مجدد از آنها تست گرفته 
مي شــود و بعد از اطمينــان از مبتالنبودن به 
بيماري كرونا وارد بخش مي شوند. طبق گفته 
هدايتي، در خانه يارين مــوارد كمي از ابتال به 
كرونا وجود داشته كه با قرنطينه به موقع و انتقال 
افراد با عالئم بيماري به اتاق ايزوله، جلوي شيوع 
ويروس كرونا در آنجا گرفته شده و خوشبختانه 
بيماران بعد از طي دوره درمان و بهبودي كامل 
به بخش برگشتند. مدير آسايشگاه درباره اينكه 
آيا هزينه  پذيرش در اين مركز تحت تأثير كرونا 
بيشتر شده، بيان مي كند: ما طبق قراردادي كه 
اول هر سال با خانواده ها مي بنديم، از آنها پول 
مي گيريم و قيمت ها تا آخر سال همان است. 
ابتداي هر سال ســازمان بهزيستي قيمت ها 
را تعيين مي كند و تاكنون هر ســال افزايش 
ناچيزي در شهريه داشــتيم. تفاوت قيمت ها 
در اينجا به تعداد افراد ساكن در هر اتاق مربوط 
مي شود و قيمت اتاق دوتخته بيشتر از اتاق هاي 
ديگر است، اما هر كسي كه در اين مركز پذيرش 
مي شود، چه در اتاق دوتخته ساكن شود، چه 

در اتاق شــش تخته، همان خدمات را دريافت 
مي كند.

روانشناس با تك تك ســالمندان هر روز 
صحبت مي كند

كرونا شــرايط ســختي را براي همه ما به وجود 
آورده. اما در اين يك ســال از شيوع بيماري، با 
كم شــدن ديدارها و وضع قرنطينه، سالمندان 
به خصــوص آنهايي كــه در مراكــز مراقبت از 
سالمندان نگهداري مي شــوند، تنهاتر شده اند. 
بيشتر از يك ماه است كه سالمندان آسايشگاه 
پرهام مالقاتــي ندارند و مالقــات خانواده ها با 
آنها ممنوع شــده. مدير داخلي اين آسايشگاه 
مي گويد: پيش از بحراني شــدن شيوع كرونا، با 
حفظ فاصله مناسب، امكان مالقات بود. اعضاي 
خانواده بعد از ورود به آسايشــگاه به طور كامل 
ضدعفوني مي شدند و بدون در آغوش كشيدن 
و تماس فيزيكي و روبوسي، با عزيزانشان مالقات 
مي كردند. اما هم اكنون مالقات را ممنوع كرده ايم. 
در اين مركز بر پيشگيري به شدت تأكيد شده. 
براي رعايت اين اصل، بيشــتر پرســنل هم در 
قرنطينه هســتند و نمي توانند خانواده خود را 
ببينند چون احتمال اينكــه آنها با رفت وآمد به 
بيرون از آسايشــگاه ناقل ويروس كرونا شــوند 
اما در ظاهر هيچ عالمت و نشانه اي از خود بروز 
ندهند، وجود دارد. بنابراين، ســعي بر آن است 
كه هيچ تماسي با بيرون نداشته باشند. اگر يكي 
از سالمندان دچار مشكل شود و نياز به اعزام او به 
بيمارستان باشد، ديگر اجازه ورود به آسايشگاه 
را نــدارد و بايد در خانه قرنطينه شــود و بعد از 
منفي شدن تســت PCR دوباره در آسايشگاه 
پرهام پذيرش مي شود. نكته مهمي كه مدير اين 
آسايشگاه به آن اشــاره مي كند، توجه به تغذيه 
سالمندان در اين دوران است تا بدن آنها مقاوم  
باشد. در كنار رعايت اصول تغذيه سالم، داروهاي 
گياهي كه براي تقويت سيستم ايمني سالمندان 
مناسب است، براي ساكنان اينجا تجويز مي شود. 
همچنين براي غلبه بر اســترس و حفظ روحيه 
سالمندان، حضور روانشناس در مركز شبانه روزي 
اســت. ترس و اضطراب، عالوه بر اينكه سالمت 
روان را كاهش مي دهد، در عملكرد سيستم ايمني 

بدن نيز اختالل ايجــاد مي كند. به همين دليل 
براي اينكه سالمندان از استرس و افسردگي دور 
بمانند، روانشناس و مدير آسايشگاه پرهام هر روز 
با تك تك سالمندان صحبت مي كنند و به آنها 

روحيه مي دهند.

از پس هزينه هاي سرسام آور برنمي آيیم 
خدا را صد هزار مرتبه شكر كه در خانه سالمندان 
ايران مهر نيز كه پذيراي 40نفر از سالمندان است، 
هنوز مورد ابتال به بيماري كرونا مشاهده نشده. 
اينجا نيز دستورالعمل هاي ابالغي از سوي وزارت 
بهداشت به دقت اجرا مي شود و بر بهداشت همه 
بخش ها نظارت مي شود. مدير آسايشگاه ايران مهر 
از مشكالت مي گويد: ما االن فقط چراغ مركز را 
روشن نگه داشتيم و دستمان خيلي بسته شده. 
در كنار تورم بي ســابقه، به دنبال شيوع بيماري 
كرونا، به انضمام خدمات بهداشــتي و درماني، 
هزينه هاي سرسام آوری به مجموعه اضافه شده 
كه شامل هزينه هاي بهداشتي مي شود. در ورودي 
مركز، تونل ضدعفوني نصب شده كه غير از هزينه 
اوليه، روزانه حداقل 20 ليتر الكل مصرف مي شود 
تا پزشكان و پرسنل دفتري و مراقبان كه با بيرون 
تماس دارند، قبل از ورود ضدعفوني شوند. هزينه 
ماسك و دستكش و گان و وسايل يكبار مصرف 
هم به هزينه هاي مركز اضافه شده. همچنين با 
توجه به اينكه حداقل بايد 2بار در روز ســطوح 
گندزدايي شــود، هزينه مواد ضدعفوني كننده 
هم بسيار زياد است. رضا قناديان مي افزايد: طبق 
ابالغ بهزيستي، پذيرش جديد انجام نمي شود، 
حال آنكه ماهانه تقريباً بين يك يا دو نفر خروجي 
داريم؛ چه بر اثر فوت، چه با توانبخشــي اي كه 
حالشان بهتر مي شود و به منزل برمي گردند. با 
اين شرايط هزينه ها جبران نمي شود. نمي توان 
به خانواده ها هم فشــار آورد. حداقل كاري كه 
مسئوالن حوزه بهداشت مي توانند انجام دهند 
اين است كه بخشي از بار هزينه هاي بهداشتي 
را كه واقعاً ســنگين اســت، از دوش خانه هاي 
ســالمندان بردارند و در تهيه مواد ضدعفوني و 

وسايل بهداشتي به اين مراكز كمك كنند.
حال سالمندان چند مركزي كه ما با مديران آنها 
صحبت كرديم، با مديريت درســت و اقدامات 
پيشگيرانه در اين مراكز حســاس خوب است. 
تجربه و علــم ثابت كرده كه بهتريــن راه براي 
درامان ماندن از ويروس مرگبار كرونا، قرارنگرفتن 
در معرض آن اســت. اين روزها مراكز مراقبت 
از ســالمندان تحت قرنطينه كامل هســتند و 
به نظر مي رســد كه قرنطينه، تنها راه براي اين 
اســت كه جان پدران و مادران و پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هايي كه در اين مراكز زندگي مي كنند 
و همچنين عزيزاني كه ما در خانه مراقبشــان 
هستيم، در امان بماند و سايه آنها مستدام باشد تا 

اين روزهاي سياه نيز بگذرد.

اين روزها مراكز مراقبت از سالمندان 
تحت قرنطينه كامل هســتند و به نظر 
 مي رســد كه قرنطينه، تنهــا راه براي

 اين اســت كه جان پدران و مادران و 
پدربزرگ هــا و مادربزرگ هايي كه در 
اين مراكز زندگي مي كنند در امان بماند

سالمندان
و كرونا

این شماره

آسیب پذيرترين افراد در برابر ويروس كرونا، سالمندان هستند؛ فرضیه اي كه از همان روزهاي نخست كشف 
كوويد- 19قطعي شد و تا به حال مورد ترديد قرار نگرفته است. ريسك ابتال و مرگ ناشي از بیماري كرونا در 
افراد باالي 60سال به دلیل ضعف جسمي و ابتال به بیماري هاي زمینه اي از قبیل بیماري هاي قلبي-عروقي، 
بیماري هاي ريوي، ديابت، سرطان و فشار خون باال بیشتر است. بنا به گفته مسئوالن وزارت بهداشت، هم اكنون بیشتر از 50درصد از مبتاليان 
و 88درصد مرگ ومیر ناشي از ويروس كرونا مربوط به سالمندان و افراد آسیب پذير است. در دوران تاخت و تاز كرونا، نگهداري از افراد مسن 
دغدغه خانواده هاست و نگراني خانواده هايي كه خودشان امكان نگهداري از سالمندشان را ندارند و آنها را به مراكز نگهداري از سالمندان 
برده اند، در اين زمینه بیشتر است. با مؤسســه خیريه كهريزك به عنوان معروف ترين مركز دولتي نگهداري از سالمندان تماس گرفتیم تا 
از وضعیت اين روزهاي مددجوهاي سالمند آنجا مطلع شــويم. به رغم موافقت اولیه با مصاحبه، در نهايت موافقت نكردند و گفتند از طرف 

بهزيستي از مصاحبه با رسانه ها منع شده اند. بعد از آن، با چند مركز غیردولتي تماس گرفتیم.

مرضیه ثمره حسیني
روزنامه نگار

كرونا شرايط سختي را براي همه ما به وجود آورده. اما در اين يك سال از شيوع 
بيماري، با كم شدن ديدارها و وضع قرنطينه، سالمندان به خصوص آنهايي كه در 

مراكز مراقبت از سالمندان نگهداري مي شوند، تنهاتر شده اند

تحت تأثير تورم، تعدادي از شركت هايي كه به بنياد خيريه سپهر كمك مالي 
مي كردند، خودشان را كنار كشــيده و دليل آن را افزايش هزينه هاي خود 

عنوان كرده اند



سالمندان روزهاي سختي را مي گذرانند. در اين مدت كه بحران كرونا همه گير شده، 
هراس از گرفتار شدن، دوره شيرين سالمندي را به كام شان تلخ كرده است. سالمندان 
اين روزها تنهاتر از هميشــه شــده اند، چون محدوديت هاي كرونا اندك روابط 
اجتماعي شان را هم كه نشستن با همسن و سال هايشان بود، بر هم زده است. خوش بودن در كنار نوه ها و فرزندان و دورهمي هايي 
كه هر از گاهي اتفاق مي افتاد هم به كل محو شده و خودشان مانده اند و يك تلويزيون كه از صبح تا شب مجبورند به اخبار تلخ 
كرونايي آن گوش بسپارند. اين گروه سني در شرايط كنوني حساس تر از هميشه شده و مانند يك كودك نياز به مراقب رفتاري 
و تغذيه اي دارد. در ادامه يادداشــت هايي از متخصص تغذيه و دكتر فيزيوتراپ را مي خوانيد كه درباره تغذيه ويژه سالمندان 

و برنامه هاي جسمي، حركتي و رواني كه الزم است براي كاهش موارد ابتال به كوويد- 19در پيش گرفته شود نوشته شده اند.

غذاهايي براي افزايش ايمني بدن سالمندان

بدون ترديد تغذيه نقش اساسي در 
سالمت سالمندان دارد و مي تواند از 
طريق تقويت سيستم ايمني، تا حد 
زيادي در كاهش عوارض ابتالي افراد مسن به كرونا به طور مؤثر 
عمل كند. يكي از بهترين توصيه هاي تغذيه اي در اين سن تهيه 
غذاهاي ساده و كم حجم است به نحوي كه بتواند تمام نيازهاي 
فرد را تامين كند. مصرف كافي مايعات هم بايد حتما در برنامه 
غذايي سالمندان گنجانده شود. در دوره سالمندي نياز به آب 
و حس تشنگي به علل مختلف و ازجمله تحليل بافت عضالني 
كم مي شــود و مصرف كم مايعات ممكن اســت مشكالتي را 
ايجاد كند. لذا نوشيدن حداقل 6تا 8ليوان براي حفظ سالمت و 
پيشگيري از كم آبي بدن الزم است. يكي از مشكالت شايع اين 
روزهاي كرونايي براي سالمندان، كم تحركي به علت در خانه 
ماندن اســت كه مي تواند باعث يبوست شود. البته در صورت 
كمبود آب بدن يبوست تشديد خواهد شد و سالمندان عزيز بايد 
نسبت به اين مسئله توجه داشته باشند. بايد بدانيم كه چاي، 
نسكافه و قهوه تامين كننده مايعات بدن محسوب نمي شوند و 
حتي مي توانند باعث دفع آب بدن شوند؛ بنابراين بايد مصرف 
آب آشاميدني و غذاهاي آبكي، شــير، آبميوه هاي طبيعي و 
سبزيجات بيشتر مورد توجه قرار بگيرد. با افزايش سن به علت 
كاهش توده عضالت و متابوليسم و سوخت وساز بدن، نياز به 
انرژي كم مي شود. بنابراين سالمندان معموال به غذاي كمتر اما 
باكيفيت تري احتياج دارند. پروتئين يكي از درشت مغذي هايي 
است كه ســالمندان بايد به آن توجه ويژه داشــته باشند و از 
منابع گياهي )ســويا، حبوبات و...( و حيواني )شير، تخم مرغ، 
گوشت، ماهي، مرغ و...( توامان اســتفاده كنند. به طوري كه 
حداقل 15درصد از انرژي روزانه از پروتئين تامين شــود. از 
طرفي مصرف چربي ها در سالمندان بايد حتما محدود و از انواع 

چربي هاي مفيد مانند روغن هاي زيتون، كنجد، كانوال، كلزا و 
گردو به صورت چرخشي استفاده شود. توجه به منابع كلسيم و 
ويتامين دي براي حفظ توده استخوان ها و همچنين روي)مغز 
آجيل و گوشــت( و آهن)پروتئين هاي حيواني و خشــكبار( 
بسيار مهم اســت. دريافت مواد مغذي سلنيوم)مغزها، ماهي 
و سبوس گندم و برنج( اسيد چرب امگا3)ماهي، گردو، روغن 
و بذر كتان(، ويتامين آ )هويج، كلم و انبه(، ويتامين اي)كدو 
حلوايي و زيتون(، ويتامين ب6)موز، بوقلمون، ماهي و جگر( 
و ويتامين ث)گوجه فرنگي، فلفل سبز، مركبات و پياز( بايد در 
برنامه غذايي سالمندان حتما مورد توجه قرار گيرد. ويتامين ها و 
مواد معدني مذكور از جمله مواردي هستند كه نقش پررنگي در 
تقويت سيستم ايمني بدن دارند و كمبود آنها در بين جمعيت 
ســالمندان شــايع اســت. خصوصا ويتامين دي كه در زرده 
تخم مرغ، شير غني شده با ويتامين دي و يا روغن هاي خوراكي 
و كره هايي كه با ويتامين دي غني شده باشند وجود دارد. نور 
آفتاب هم مي تواند كلســترول چربي هاي موجود زير پوست 
را به ويتاميــن دي تبديل كند كه بدن بتواند از آن اســتفاده 
كند. اگر ســالمندان بتوانند در روز 10تا 20دقيقه جلوي نور 
مستقيم آفتاب قرار بگيرند، به طوري كه نور بر پوست بدنشان 
بتابد، مي توانند اطمينان حاصل كنند كه ويتامين دي بدنشان 
تامين مي شــود. اگر تامين ويتامين دي از غــذا و نور آفتاب 
ميسر نباشد خوردن مكمل ويتامين دي توصيه مي شود. البته 
مصرف بي رويه و خودسر ويتامين دي كه يك ويتامين محلول 
در چربي است مي تواند خطرناك و مسموميت زا باشد و حتما 
بايد تحت نظر پزشك مصرف شود. ولي دوز 800تا 1000واحد 
بين المللي در روز و يا يك تك دوز 50هزار واحدي در  ماه براي 
همه بزرگساالن بي ضرر و قابل تحمل است. توصيه اكيد ما به 
سالمندان مصرف غذاهاي تازه است و جهت تقويت سيستم 
ايمني حتما بايد از مصرف غذاهاي كنسروشــده، فريز شده، 
فست فودي، قندوشكر و آرد تصفيه شده جداً خودداري شود؛ 
چرا كه مصرف اين مواد سيستم ايمني بدن را به خواب برده و 

تضعيف مي كند. سالمت دهان و دندان ها در اين سن اهميت 
بســيار زيادي دارد؛ چرا كه مي تواند از كمبودهاي تغذيه اي و 
مشكالت گوارش پيشگيري كند. سالمندان براي تقويت ايمني 

بدن بايد خواب كافي و باكيفيتي داشته باشند. همچنين پرهيز 
از اســترس هاي حاد و مزمن مي تواند نقش مهمي در تقويت 

سيستم ايمني بدن داشته باشد.

تحرك براي فرار از ويروس

يكــي از بهترين شــيوه هاي 
كاهش احتمــال ابتالي افراد 
مســن به كوويد- 19 ورزش 
است كه منجر به تقويت سيستم ايمني بدن مي شود. شايد 
بايد سالمندان به اين موضوع توجه كنند كه بي تحركي و 
نشســتن هاي مداوم موجب ضعف كل سيستم ايمني و 
كاهش جرم عضالني بدن مي شود و سيستم فيزيولوژيكی، 
از ماهيچه گرفته تا مغز، را به هم مي ريزد اما ورزش موجب 
مي شود تا فيبرهاي عضالني سالمندان تحريك و سرعت 
تخريب بافت فيبرهاي عضالني و تغييرات فيزيولوژيك 
ســالمندي كند و از كنروز يــا بافت مردگي جلوگيري 
شــود. در اين مدت ســالمندان در فضاي محدود منزل 
مي توانند مسيري را به شكل رفت و برگشتي پياده روي 
كنند و فعاليت هاي هوازي انجــام دهند و ضربان قلب را 
به 80تا 100ضربه در هر دقيقه برســانند. آنها مي توانند 
در هفته 3روز به مدت 15تا 30دقيقه حركات ورزشــي 

را بسته به توانايي جســمي و حركتي ای كه دارند انجام 
دهند. اگر انجام پشت ســر هم حركات ورزشي برايشان 
خسته كننده اســت مي توانند در چند مرحله در روز آن 
را انجام دهند. سالمنداني كه به  دليل دردهاي ناحيه پا 
ازجمله درد زانو توان حركتي ندارند مي توانند در حالت 
نشسته )اســتاتيك( حركات باالتنه)اندام فوقاني( شانه 
و دســت را انجام دهند. تمرينات ايزومتريك)انقباضات 
ساكن( براي عضالت چهارسر ران و سه سر بازو به اندازه 5تا 
10ثانيه هم موجب مي شود جريان خون عضالت مورد نظر 
بيشتر شود. اين افراد در عين حال بايد تمرينات تنفسي 
عميق نيز در برنامه ورزشي خود بگنجانند تا بدين شيوه 
ضربان قلب كمي افزايش پيدا كند. افراد مسن مي توانند 
از تلويزيون و شبكه هاي اجتماعي اين حركات ورزشي را 
الگوبرداري كنند و انجام دهند. انجام حركات ورزشي براي 
سالمنداني كه توانايي جسمي-حركتي دارند، مفيد است 
و محدوديتي ندارد. گرفتن ماساژ هم مي تواند به افزايش 
جريان خون كمك كند اما در اين شرايط كه محدوديت 
خروج از منزل وجــود دارد مي توان از اعضاي خانواده در 

صورت داشتن مهارت الزم كمك گرفت.

چه روش هايي براي كاهش احتمال ابتالي سالمندان به كرونا وجود دارد؟

نسخه مقاومت سالمندان برابر كرونا
خديجه نوروزی

روزنامه نگار

علي اكبر روشني
دكتراي حرفه اي فيزيوتراپي

شهاب اوليايي
متخصص تغذيه و رژيم درماني

مازندران 
   استان مازندران به عنوان 
دومين اســتان ســالمند 
كشور بيش از ساير استان ها 
در معــرض افزايــش نرخ 

مرگ ومير قرار دارد. 
   براســاس آمــاري كــه 
ســيدفرزاد جاللي، رئيس 
دانشــگاه علوم پزشــكي 
شهرستان بابل داده است، 
هم اكنون حدود 80درصد 
از تلفات انســاني ناشــي از 
ويروس كرونا در 2دانشگاه 
علوم پزشكي مازندران و بابل 
مربوط به سالمندان است و 
اين بررسي ها نشان مي دهد 
كه اين گروه سني بيش 
در  ديگــران  از 
مرگ  معرض 
كرونايي قرار 

دارند.
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آوين آزادی 
روزنامه نگار

فتانه احدي 
روزنامه نگار

چرا ويروس كوويد-19 بر افراد مسن راحت تر غلبه مي كند؟

سالمندان نبايد خبرهاي 
كرونا را دنبال كنند

گفت وگو با رئيس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت درباره 
داليل شرايط افراد مسن در دوران شيوع ويروس كوويد-19

همه افراد جامعــه در تيررس كرونا 
قرار دارند اما گروه سني باالي 60سال 
در خطر بيشتري قرار دارد. سالمندان 
جزو گروه هاي حساس و در معرض خطر در برابر بيماري كرونا 
هســتند كه نياز به توجه ويژه دارند. ويروس كرونا براي افراد 
سالمند كه به خوبي از آنها مراقبت نمي شود و كساني كه بيماري 
زمينه اي مزمن دارند خطرناك تر است؛ بنابراين بايد مراقبت 
از ســالمندان را جدي گرفت. دكتر محسن شتي،رئيس اداره 
سالمت سالمندان وزارت بهداشت در مورد نحوه ابتال و شرايط 

مراقبت از سالمندان توضيحاتي به همشهري مي دهد.

چرا كرونا بر افراد مســن 
راحت تر غلبه مي كند؟

بعضي از عوامل خطر، رفتاري هستند؛ 
مانند سيگار كشــيدن، ورزش نكردن، 
نمك زيــاد و چربي خــوردن. بعضي 
ريسك فاكتورها رفتاري نيستند، و در 
ذات يك فرد وجود دارند، كه ســن، يك ريسك فاكتور ذاتي است 
مانند دوره سالمندي، اين ريســك فاكتور دليل زودتر بيمار شدن 
افراد است. افراد باالي 60ســال بيش از ديگران در معرض بيماري 
كرونا قرار مي گيرند. اين مسئله در مورد آنفلوآنزا نيز صدق مي كند. 
به همين دليل است كه هر سال قبل از شروع فصل پاييز و زمستان 
به افراد باالي60سال توصيه مي شود، واكسن آنفلوآنزا تزريق كنند. 
كرونا بيماري جديدتري اســت. دنيا يك سال اســت با اين پديده 
مواجه شده و هرچه پيش مي رود شواهد علمي نسبت به اين بيماري 
كامل تر مي شود اما آنچه در دنيا ديده شده و قابل توجه است، اين 
اســت كه عمده افرادي كه درگير اين بيماري مي شــوند سالمند 
هستند. البته در ايران در كنار سالمندان، ميانساالن نيز بسيار درگير 
اين بيماري شده اند كه در هر دو سن، آمار باالي ابتال ديده شده اما 
موارد مرگ ومير در تمام دنيا از جمله ايران، عمدتا در ســالمندان 
اتفاق مي افتد و اين مســئله به واســطه تغييراتي است كه در سن 
پيش مي آيد. سطح ايمني ضعف پيدا مي كند و معموال بيماري هاي 
زمينه اي مثل ديابت، فشار خون، انواع سرطان ها، نارسايي هاي كليه 
و بقيه موارد در سالمندان بيشتر ديده مي شود. همزماني و هم ابتاليي 
در بين سالمندان بيشتر است؛ يعني سالمندي كه چند بيماري را 
همزمان دارد و اينها فرد را مستعد مي كند كه او دچار اين بيماري 

شود و سريع تر وضعيتش به وخامت مي رسد.
عوارض رواني مانند اســترس و اضطراب ناشي از 

ابتالي بيماري كرونا چه تأثيري در همه گيري آن دارد؟
هر مسئله اي كه باعث افت سطح ايمني شود و ايمني بدن را پايين 
بياورد، خطر باالتري دارد. كم خوابي و فشارهاي رواني تأثير بسياري 
بر افت سطح ايمني بدن دارد. اين مسئله خود به تنهايي مي تواند 
يكي از عوامل ســريع ابتال به بيماري هاي واگير باشد. هرچند اين 
موضوع براي همه مــردم عموميت دارد ولي ســالمندان را زودتر 

درگير مي كند.
چه مالحظاتي براي پيشگيري از ابتالي سالمندان 

به كرونا وجود دارد؟
اين گروه سني را بايد جدي تر بگيريم و براي مراقبت از آنها تالش كنيم. 
همچنين بايد مراقب خود باشيم، از عوامل خطر دوري كنيم، ماسك 
بزنيم، در فضاي بســته بدون پنجره و تهويه قرار نگيريم و اگر بيمار 
هستيم از خانه خارج نشويم. اين موارد را براي سالمند نيز بايد بيشتر 
رعايت كنيم. سالمندان به دليل اينكه اگر بيمار شوند دچار وضعيت 
بدي خواهند شد، نبايد در مكان هاي شلوغ حضور داشته باشند و در 
شرايط خاص در خانه بمانند. بعضي سالمندان نيز مبتال به بيماري هاي 
خاص هستند كه حتما بايد مراقبت از آنها شدت بيشتري داشته باشد.
عالئم كرونا در سالمندان چه فرقي با بقيه افراد دارد؟

ممكن است عالئم بروز كرونا در سالمندان عالمت هاي معمول نباشد. 
شايد يك سالمند با سرفه، تب و بدن درد به كرونا مبتال نشود. ممكن 
است با يك روان آشفتگي شروع شــود، شايد احساس منگي كند و 
متوجه اطراف خود نباشد. يا اينكه با اسهال و استفراغ شروع شود. 
تيپيك يا معمول نبودن عالمت هاي ابتال به كرونا يكي از مشكالتي 
است كه در ســالمندان وجود دارد. بنابراين بسيار بايد حواس مان 
جمع باشد كه بيماري شان دير تشخيص داده نشود و شروع درمان 
به تأخير نيفتد. بعضي از سالمندان مبتال به آلزايمر هستند كه سطح 
شناختي آنها طبيعي نيست. بعضي تسلطي به خود ندارند و حواسشان 
به خودشان نيست. از اين افراد بايد به دقت توضيح خواست؛  مثال اگر 
به  خودشان واگذاشته شوند حواسشان نيست ماسك بزنند و خيلي 

مراقب باشند و يادشان مي رود كه كرونا وجود دارد.
براي مراقبت از سالمندان چه نكاتي را بايد بيش از 

ديگران در نظر گرفت؟
همانطور كه گفته شد مراقبت از سالمندان تالش و دقت بيشتري 
نياز دارد؛ مثال از لوازم سالمندان تا جايي كه ممكن است استفاده 
نشود؛ حتي مهر و جانماز شخصي داشته باشــند، اتاقشان را جدا 
كنند، اگر شخصي بيماراست به آنها نزديك نشود و فاصله گذاري را 
به دقت رعايت كنند. حتي در مسائل بهداشتي نيز براي سالمندان 

حد و مرز بايد قائل شد.
در كنار كرونا رسيدگي به ديگر بيماري هاي زمينه اي 

بايد چگونه باشد؟
به سالمنداني كه بيماري هاي زمينه اي دارند بايد بيشتر حواسمان 
باشد. سالمندان تنها با كرونا از بين نمي روند. اتفاقي كه در دنيا افتاده 
اين است كه به واسطه كرونا مراقبت بيماري هاي غيرواگير مختل 
شده و سالمندان از رفتن به بيرون از خانه ترسيده اند. ترس ناشي 
از ابتال به كرونا باعث شــده كه آزمايش هاي الزم را انجام ندهند و 
بيماري هاي مزمن تشديد شود. بايد دقت كنيم اين اتفاق در بين 
سالمندان اطراف مان نيفتد، كنترل قند، فشار خون، چربي و ديگر 
بيماري ها بايد به دقت و سر وقت خود انجام شود و كرونا خللي در 

پيگيري اين بيماري ها ايجاد نكند. 
يكي از مواردي كه سالمندان ممكن است دچارش 
شوند، افسردگي حاصل از دوري فرزندان و خانواده است. براي 

پيشگيري از اين اتفاق چه راهكارهايي وجود دارد؟ 
بايد با برنامه ريزي و همكاري بچه هاي ديگر و خانواده و تقسيم روزها 
به ديدارشــان رفت و حتي اگر تلفن هاي همراه در دسترس شان 
است با برقراري تماس هاي تصويري در جريان اوضاع و احوالشان 
قرار گرفت. حتي سالمندان نبايد اخبار و آمار مرگ ومير ناشي از كرونا 
را دنبال كنند. برنامه هاي سرگرمي و تفريحي براي خود مهيا كنند 

تا بتوانند از اين شرايط به سالمتي گذر كنند.

سالمندان
و كرونا

این شماره

 آمار و ارقام كرونايي از سالمندان در نقاط مختلف ايران 

آماري از كهنسالي 
و كرونا در ايران

هراس جمعي در استان هايي مثل گيالن، مازندران و 
مركزي كه درصد بيشتري از جمعيت آنها سالخورده 

به شمار مي روند، بيشتر است 
كرونا بيش از 85درصد قربانيان خود را از ميان ســالمندان 
انتخاب مي كند. اين خبري است كه حميدرضا جمشيدي، دبير 
ستاد ملي مديريت بيماري كرونا، آبان ماه امسال داده و گفته 
است ضروري است كه ما مراقبت حداكثري از اين قشر داشته باشيم. دانشمندان در 
اين تحقيقات به بررسي عالئم بيماري در بيش از 800 بيمار باالي 65 سال پرداختند. از 
اين ميان، ۳۲۲ بيمار كرونايي به دليل شدت بيماري در بيمارستان بستري شده بودند. 
متخصصان مشاهده كردند افراد آسيب پذير مسن به طور گسترده تري نسبت به ديگر 
بيماران كرونايي داراي عالئم روان آشفتگي هستند. اين تحقيقات همچنين نشان داد 
يك نفر از هر پنج بيماري كه در بيمارستان بستري شده، تنها عالمتي كه از كرونا نشان 
داده روان آشفتگي بوده است. دانشمندان انگليسي مي گويند به دليل آسيب هاي رواني 
كه كرونا مي تواند براي بيماران كهنسال داشته باشد، بي ترديد تلخ ترين عالمت ابتال به 
كرونا براي اين قشر همين موضوع است. متخصصان مشاهده كردند افراد آسيب پذير 
مسن به طور گســترده تري نســبت به ديگر بيماران كرونايي داراي عالئم اضطراب، 

افسردگي و... هستند. 

سالخوردگان زير تيغ كرونا 
   9.3درصدِ جمعيت كل كشور را ســالمندان - افراد باالي 60سال - تشكيل 
مي  دهند؛ ســالمندان آســيب  پذيرترين گروه جامعه در برابر ابتال به بيماري 

كوويد- 19هستند.
   طبق اعالم معاون وزير بهداشــت، اســتان گيالن با 13.2درصد بيشترين 

جمعيت سالمند و در رتبه هاي بعدي استان مازندران با 11.4درصد و استان 
مركزي با 10.9درصد قرار دارند.

   استان هاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان كمترين ميزان جمعيت 
سالمند را به خود اختصاص داده اند.

   ميانگين ســني مبتاليان و فوت شدگان ناشــي از كرونا در استان 
تهران 68 ســال بوده، درصورتي كه ميانگين ســني در كشور 59 و 

60 سال است.
   عليرضا رئيسي، معاون وزير بهداشت گفته است در ايران 
نيز مثل بقيه دنيا حدود 88 درصد موارد مرگ بر اثر كرونا در 

سالمندان است كه حدود 11 ميليون نفر از جمعيت ايران را 
تشكيل مي دهند. البته بعضي ديگر از منابع نرخ 85درصد و برخي 

ديگر 90درصد را صحيح مي دانند. 

روزگار كهريزكي ها چگونه مي گذرد؟ 
   در مراكز نگهداري سالمندان و معلوالن ازجمله آسايشگاه كهريزك با حضور هزار و 4۷0 
نفر ازجمله سالمندان، معلوالن ذهني و كساني كه بيماري زمينه اي دارند بين 24تا 2۷نفر 

)براساس دو روايت مختلف( فوتي داشته ايم. 
   مهرماه امسال، جانشين فرماندهي بحران ستاد كرونا آسايشگاه كهريزك اعالم كرد كه 

موج سوم بيماري كوويد- 19 به اين آسايشگاه رسيده و به مرز هشدار نزديك شده ايم. 
   هم اكنون 1۷50 ســالمند و مددجو از بازه سني 18 تا 105 سال در آسايشگاه كهريزك 

حضور دارند. 

كرونا با استان هاي پيرتر چه كرده است؟ 

زنجان 
   سالمندان زنجان هم اوضاع خوبي ندارند. رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي اســتان زنجان گفته اســت از ابتداي شيوع 
ويروس كرونا تاكنون، 4۷51 ســالمند زنجاني به بيماري 
كرونا مبتال شده اند كه متأســفانه ۷38 سالمند، جان خود 

را از دست دادند.
   براســاس آمار اعالم شــده توســط پرويز قزلباش درصد 
سالمندان استان زنجان - با تعريف باالي 60سال- 10.4درصد 

است. 
   42 درصد از بستري هاي كرونايي استان را سالمندان تشكيل 

مي دهند.
   بيشترين آمار مرگ ومير ناشي از كرونا در زنجان مربوط به 
سالمندان است و اســتان به اين لحاظ در رتبه سوم كشوري 

قرار دارد.

مركزي
   رئيس دانشگاه علوم پزشكي اراك  در مرداد ماه گفته است 
كه استان مركزي در زمينه موارد بيماران كرونايي بستري از 
رتبه 30 به رتبه 14 و در زمينــه مرگ ومير از رتبه 25 به 10 

رسيده است. 
   ميزان مرگ ومير در استان مركزي از متوسط كشوري باالتر 

و ميزان بستري يك رده از ميانگين كشوري پايين تر است.
   هشدارها درباره استان مركزي از 
مرداد ماه آغاز شده است. اين استان 
دومين استان سالمند كشور بوده كه 
بيشترين مرگ ومير نيز در سالمندان 

رخ مي دهد.

قم 
 90درصد فوتي هاي اين روزها در قم مربوط به 

افراد سالمند و همچنين بيماران زمينه اي است.
   روزانه در قم بين 8 تا 10نفر در اثر ابتال به كرونا 
مي ميرند كه حدود 9نفر آنها سالخورده محسوب 

مي شوند. 
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نگار حسینخانی
روزنامه نگار

 پاداش براي 
مراقبت از سالمندان

دولت ها چه برنامه هايي براي محافظت از سالمندان
در برابر كرونا دارند؟

همه گيــري كرونا ناامنــي و ترس 
فراگيري را براي جوامع بشــري به 
ارمغان آورده اســت؛ به ويژه براي 
بخش ســالمند جهان. اتكاي زندگي ســالمندان بر ارتباطات 
اجتماعي بيشتر از ديگر گروه هاي سني اســت و اكنون نياز به 
حفظ اين روابط بيشــتر از قبل است. ســالمندان ممكن است 
گاهي براي انجام فعاليت هاي روزانه به كمك نياز داشته باشند و 
معموال نياز دارند افرادي دور و برشان باشند. در چنين شرايطي 
و با حضور همه گيري كرونــا و اجراي قرنطينه هاي گســترده 
در ســطوح ملي در كشــورهاي مختلف، ســالمندان احساس 
جداافتادگي و انزواي بيشــتري خواهند داشــت. عالوه بر اين 
انزوا، سالمندان در گروه پرخطر ابتال به كرونا هم قرار دارند زيرا 
ممكن است بيشتر از ديگران درگير بيماري هاي مزمن باشند و 
سيستم ايمني آنها ممكن اســت براي مبارزه با بيماري، عفونت 
و ويروس دشــواري هاي بيشــتري را تجربه كند و اين وضعيت 
استرس و نگراني احتمال ابتال به كرونا را هم در ميان آنها افزايش 
مي دهد. آغاز همه گيري كرونا براي تمامي دولت ها به اندازه اي 
شوكه كننده و غافلگيركننده بود كه از ابتدا براي مديريت بحران 
پيش آمده برنامه جامعي در دســت نداشته باشند. تمركز اصلي 
دولت ها از ابتدا بر شناســايي بحران و واكنش ســريع نسبت به 
شيوع لحظه به لحظه ويروس ميان شهروندان بود. به مرور زمان 
توجه مقامات در كشورهاي مختلف نسبت به حمايت از گروه هاي 
خاص جامعه در برابر وضعيتــي كه همه گيري كوويد-19ايجاد 
كرده بود، جلب شد و طرح دستورالعمل هايي براي پشتيباني از 
اين گروه ها كه سالمندان هم بخشي از اين گروه بودند، آغاز شد.

اولین قدم،  تامین مالي
دولت هــا، صرف نظر از ميزان موفقيتشــان در كنترل همه گيري، 
طرح ها و برنامه هاي حمايتي را به منظور كمك به افراد و گروه هاي 
خاص ارائه و اجرا كردند تا از ميزان اضطراب و استرس افرادي مانند 
ســالمندان كه كمتر از افراد معمولي جامعه امكان حفظ ارتباط يا 
تامين نيازهاي خود را دارند بكاهند. بيشتر اين طرح ها و برنامه ها، 
شامل كمك هزينه هاي مالي به مراكز نگهداري از سالمندان يا ارائه 
خدمات ويژه به سالمندان مستقل يا پرســتاراني كه از سالمندان 
نگهداري مي كنند بوده است. به عنوان مثال در آلمان براي پرستاراني 
كه در مراكز نگهداري از سالمندان فعاليت دارند و يا از سالمندي در 
خانه اش نگهداري مي كنند، پاداشي تا ســقف 1500يورو درنظر 
گرفته شده است كه متناسب با دشواري كار پرداخت مي شود. دولت 
سوئد هم به منظور رفع مشكل انزواي سالمندان در دوران قرنطينه، 
مبلغ 30ميليون كرون را به اجراي راه حل هاي فناورانه،  مانند آموزش 
استفاده از تجهيزات ديجيتال و الكترونيك به سالمندان براي حفظ 
ارتباط صوتي يا تصويري با عزيزانشــان، در اختيار شهرداري هاي 
خود قرار داده اســت. اين كشــور همچنين روزانه 804كرون به 
افرادي كه در گروه هاي پرخطر ابتال بــه كوويد-19قرار دارند و به 
اعضاي خانواده هاي آنها پرداخت مي كند. همچنين دولت بريتانيا 
براي نگهداري بهتر و دقيق تر از سالمندان در دوران كرونا بودجه اي 
1.6ميليارد پوندي را در اختيار دولت هاي محلي قرار داده است تا 

برنامه ويژه نگهداري از سالمندان دولت بريتانيا را به اجرا بگذارند.

قدم دوم، پشتیباني عاطفي
كشورهاي مختلف جهان همچنين به منظور پشتيباني عاطفي و 
رواني متناسب با نوع جوامعي كه با آنها سر و كار داشتند، طرح ها 
و برنامه هاي مختلفي را به اجرا گذاشــتند؛ برنامه ويژه جوامعي 
با ســطح فناوري محدود يا پايين، رويكرد هاي فناورانه، اجراي 
مدل هاي هماهنگ كننده مراكز نگهداري از ســالمندان و اجراي 
سياست هاي حمايتي ملي براي كاهش انزواي سالمندان. چندين 
كشور اروپايي برنامه هايي را براي حفظ ارتباط تلفني با سالمندان 
خود سازماندهي كردند. براي مثال مؤسسه »فرندز آف الدري« در 
فنالند برنامه اي را براي تماس تلفني منظم ميان افراد سالخورده 
سازماندهي كرد و افرادي را براي انجام داوطلبانه اين كار آموزش 
داد. برنامه اي مشابه در كانادا با نام تماس تلفني دوستانه توسط 
صليب سرخ به اجرا گذاشــته شــد. در اين برنامه، سالمندان به 
تعدادي داوطلب معرفي مي شوند تا براي احوالپرسي هفتگي با آنها 
تماس تلفني بگيرد. مركز سالمندان آلبرتا در كانادا هم در طرحي 
مشابه برنامه هاي تفريحي تلفني، برنامه هاي سالمت و بهداشت 
تلفني و تماس هاي دوستانه تلفني با سالمندان را به اجرا گذاشته 
است. در برنامه اي ديگر در استراليا خطوط ويژه تلفني و خدمات 
گفت وگوي آنالين را براي هرفردي كه احساس تنهايي كند، فارغ 
از سن و ســال افراد، فراهم كرده اســت. در اين طرح، داوطلبان 
آموزش ديده بالفاصله و بدون هيچ تأخيري به تماس هاي تلفني 
افراد پاسخ مي دهند. در هلند پرســتاران در قالب برنامه اي ويژه 
سالمندان، با دسترســي به تمامي اطالعات درماني و دارويي اين 
افراد، درصورتي كه دريابند سالمندان از احساس تنهايي در رنج 
هستند، با ايجاد گروهي از داوطلبان و مددكاران ميزان تعامالت 

اجتماعي آنها را افزايش مي دهند.

راه حل هاي فناورانه 
عالوه بر شركت ها و مؤسســاتي كه در بسياري از كشورها خدمات 
آموزش استفاده از گوشي هاي هوشمند و فناوري هاي آنالين را به 
سالمندان ارائه مي دهند، دولت ها از فناوري هاي مختلف براي حفظ 
ارتباط و پشتيباني از سالمندان به خوبي استفاده كرده اند. شركتي 
نروژي به نام نو آيزوليشــن رايانه اي تك كليدي را ويژه افرادي كه 
تبحري در استفاده از گوشي هاي هوشمند يا رايانه ندارند، طراحي 
كرده است كه با اتصال به اينترنت و برق مي تواند عكس هاي دريافتي 
را پخش كند، دريافت يا ارسال پيام داشته باشد و يا تماس ويدئويي 
برقرار كند. اين وسيله درحال حاضر در 8كشور اروپايي در اختيار 
سالمندان قرار گرفته اســت. دولت بريتانيا، تنها دولت جهان كه 
به منظور مقابله با بحران تنهايي در جامعه، »وزير تنهايي« دارد، با 
همكاري با شركت هاي فناوري تالش كرده تا از بخش منزوي تر و 
در معرض خطر جامعه خود، به ويژه سالمندان پشتيباني احساسي 
و عاطفي داشته باشــد. براي مثال شركت فيســبوك در بريتانيا 
بيش از 2هزار ابزار تماس ويدئويي را به صــورت رايگان در اختيار 
بيمارستان ها، خانه هاي سالمندان و ديگر مراكز نگهداري قرار داده 
است. همچنين اپليكيشني به نام گود ســاماريتن ارائه شده است 
تا داوطلبان به كمك آن بتوانند به افراد ســالمند و ديگر قشرهاي 
نيازمند جامعه غذا و دارو برســانند، آنها را تا محل قرارهايشــان 
برسانند و درصورت احساس تنهايي با آنها مكالمه تلفني يا تصويري 

برقرار كنند.

سالمندان
و كرونا

این شماره

تنهاتر شديم
گپ و گفت با چند سالمند درباره زندگي در زمانه كرونا

روزهاي اول شيوع كرونا همه سردرگم 
بودنــد امــا بيشــتر از هــم مراقبت 
مي كردند و هــر روز نكاتــي در باب 
مراقبت از افراد آسيب پذيرتر مانند ســالمندان، كودكان و... را به 
يكديگر يادآور مي شدند اما كرونا باز هم نشان داد كه نسخه گذر 

زمان ثابت است؛ فراموشي.
حاال كه چند ماه از روزهاي آشــنايي ما با كرونا گذشته است، كم 
شــده اند جوان هاي محله اي كه براي حفظ ســالمت سالمندان 
مســئوليت خريد را تقبل كنند، كم شــده اند افرادي از فاميل و 
آشنايان كه براي حفظ روحيه پا به سن گذاشته هاي اطرافشان، 
تماس تلفني را جز برنامه زندگي شــان ثبت كنند و فراموشي يا 
حداقل كمرنگ شدن توجه به دغدغه سالمندان جاي آن هم تكاپو 

و نگراني را گرفته است.
توجه به وضعيت ســالمندان از چنان اهميتي برخوردار است كه 
از ابتداي روزهاي كرونايي، بسياري از سازمان هاي فعال در امور 
بشردوستانه درباره آسيب هاي جسمي و رواني به دليل انزواي ناشي 

از كرونا هشدار دادند.
براســاس آنچه يورونيوز با عنوان راهكارهاي پيشــنهاد شده از 
سازمان هاي بين المللي و مؤسسات خيريه براي كمك به سالمندان 
در دوران كرونا منتشــر كرد، براي كمك به سالمندان در دوران 

كرونا بايد چند نكته را مدنظر قرار داد:
1- اطمينان حاصل كنيد كه سالمندان اطراف شما همه  چيزهايي 

را كه الزم دارند، در اختيار دارند.
 2- ســالمندان را تشــويق كنيد تا از روش هاي ارتباط ديجيتال 

بيشتر استفاده كنند.
 3- سالمندان را تشويق به حركت و انجام فعاليت فيزيكي كنيد.

 4- با شــيوه اي »جديد« به ارتباطات بين فردي ادامه دهيد مثال 
از طريق بالكن يا فاصله از راه دور براي چند دقيقه با همسايه هاي 

سالمند خود صحبت كنيد.
5- سالمندان را نترسانيد.

تماس تصويري با بچه هايم به كمكم آمد
اين نكات هر چند ساده مي توانند شرايط زندگي سالمندان را در 
دوران كرونا از انزواي مطلق و نااميــدي نجات دهد، همانطور كه 
استفاده از امكان تماس تصويري در پيام رسان ها تا حدودي رعنا 
65ساله را از افزايش افسردگي اش نجات داد:»هنوز هم بعضي از 
روزها گريه مي كنم و نمي دانم با اين همــه تنهايي چه كار كنم. 

همســر من صاحب يك مغازه هست و با وجود ســن باال به دليل 
شرايط اقتصادي مجبور اســت كه با وجود كرونا هر روز به مغازه 
برود. من هم به خاطر بيماري آسم جرأت نمي كنم از خانه بيرون 
بروم اما باز هم جاي شــكرش باقي اســت كه با استفاده از تماس 
تصويري با بچه هايم و گاهي اقوام صحبت مي كنم و همين ديدن 
چهره اطرافيان از راه دور تا حدودي حالم را خوب مي كند، اين كار 
به كمكم آمد البته هميشه بعد از اين تماس هاي تصويري، غصه 

دوري بر سرم خراب مي شود«.
رعنا، 2 فرزند دارد و فرزندانش براي حفظ روحيه مادرشان هر هفته 
با رعايت شديد پروتكل ها به ديدار مادرشان مي روند اما هر بار بعد از 
اين ديدارها او بيشتر از دنياي بيرون مي ترسد؛»به خاطر بيماري ام، 
بچه هايم خيلي نگران هستند و هر بار كه به ديدنم مي آيند، هزار 
بار به من و پدرشان تذكر مي دهند و براي آنكه حرفشان را گوش 
كنيم از افرادي مي گويند كه مرده اند. البته بيشتر روي صحبت شان 
با پدرشان هست كه مبادا به واسطه او بيماري وارد خانه ما شود. 
همين تذكرهاي مدام و شــنيدن خبر فوت افراد از طرف بچه ها 
و تلويزيون، وضعيت را برايم ســخت تر مي كنــد. نمي دانم تا كي 

مي توانم اين روزها را طاقت بياورم«.

 اي كاش مثل قبل مي شد قدم زد و هیئت رفت
اما همه سالمندان به همين راحتي تن به استفاده از امكانات جديد 
ارتباطي نمي دهند. مرتضي و همسرش كه هر دو نزديك به 80سال 
ســن دارند، نمونه اي از پدربزرگ و مادربزرگ هاي بي حوصله در 
برابر تلفن هاي هوشمند هســتند. مرتضي كه 6فرزند و چندين 
نوه و نتيجه دارد با همسرش در محله اي زندگي مي كند كه اغلب 
فرزندانش در همان محله ساكن هســتند. او در رابطه با روزهاي 
كرونايي مي گويد: »بچه ها نزديك خانه ما ساكن هستند و هر هفته 
چند نفرشان با ماســك و رعايت فاصله به ما سر مي زنند. خيلي 
تالش كردند كه كار كردن با اين موبايل و تماس تصويري را به ما 

ياد بدهند اما ما ديگر سنمان از اين كارها گذشته است«.
روزها و شب هاي اين پدربزرگ و مادربزرگ بيشتر در همنشيني 
با تلويزيون و ديدن اخبار سپري مي شود؛» تلويزيون هميشه در 
خانه ما روشن هســت، حاج خانم هميشه معترض هست كه چرا 
مدام اخبار گوش مي دهم و نگران روحيه من هست اما من مي گويم 
وقتي از خانه بيرون نمي روم، حداقل از طريق تلويزيون بايد بفهمم 
كه در دنيا و ايران چه خبر هســت، بايد بدانم كه اين كرونا تا كجا 

پيش رفته و كي واكسن اين ويروس به ما مي رسد«.

هر چند اين روزها تلويزيون همدم اصلي آقا مرتضي شده است اما در 
دوران قبل كرونا قدم زدن با حاج خانم و رفتن به هيئت هاي محل جز 
برنامه روزانه شان بود؛ »آرزو مي كنم كه مثل قبل هر روز صبح با حاج 
خانم از خانه بيرون بروم و چند قدمي در شهر قدم بزنم، دوست دارم 
خودم مثل قبل بعضي از خريدهاي سبك خانه را انجام بدهم و  اي 
كاش مي شد عصرها به هيئت هاي خانگي و چند قدمي در محله مان 
راه بروم اما همه اينها براي ما آرزو شده است. تمام زندگي مان به چند 
تماس تلفني و ديدن چند فرزندم محدود شده است، حتي نوه هايمان 

به خاطر حفظ سالمتي من و حاج خانم، به منزل ما نمي آيند«.

دارم ديوانه مي شوم
معصومه يك مادربزرگ است كه در شرايط سختي بسر مي برد و 
وقتي حرف از كرونا مي شود براي توصيف حال و روز خودش به يك 

جمله پناه مي برد؛»دارم ديوانه مي شوم«.
اين مادربزرگ در رابطه با شــرايط اين روزهايش گفت: »يكي از 
پسرهايم به دليل شرايط زندگي اش با من زندگي مي كند، تا قبل از 
كرونا شرايط به شكلي بود كه زمان كمتري را در خانه با هم سپري 
مي كرديم اما االن زمان بيشــتري در كنار هم هستيم كه تحمل 

شرايط را در يك خانه كوچك براي من سخت كرده است. پيش از 
كرونا تالش مي كردم با بيرون رفتن، قدم زدن، خريد كردن، ديدن 
فرزندان و آشنايان و... شرايط را براي خود بهتر كنم اما االن هيچ 

گزينه اي ندارم و نمي دانم چه كنم«.
بيماري قلبي باعث شده است تا استرس هاي معصومه خانم چند 
برابر شــود و مي ترســد كه نكند گرفتن كرونا حال و روز بدتري 
را برايش رقم بزند؛»من چون بيماري قلبي دارم بيشــتر از كرونا 
مي ترسم و االن كارها و فعاليت هايم خيلي محدود شده است. تنها 
كار جديدي كه به زندگيم اضافه شده، همين استفاده هميشگي 
از الكل و ماســك بود وگرنه كرونا از ما همه  چيــز را گرفت و هيچ 

آورده اي نداشت«.
اين مادربزرگ هم مانند بســياري از پدربــزرگ و مادربزرگ ها 
بــه تلويزيون براي پــر كــردن تنهايي هايش پناه برده اســت و 
مي گويد:»امكان بيرون رفتن از خانه را ندارم و با هر بار قرار گرفتن 
در محيط بيرون، با كلي اســترس بيماري به خانه برمي گردم، به 
همين دليل تنها سرگرمي اين روزهاي من تلويزيون هست و اكثر 
وقتم اينگونه مي گذرد. براي رفتن اين ويروس نحس لحظه شماري 

مي كنم، چون از اين تنهايي خسته شده ام«.

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

كرونا آنها را از ما ربود
مروري بر نام و چهره سالمندان سرشناسي كه با ابتال به كرونا از دنيا رفتند

آن روز كه ســوره حمد را قرائت كرديم، گمان مان نبود اين  همه درد يكباره بر همه 
شناس هايمان آوار شود. در اين زمانه كه ويروس كرونا بر زندگي مان سايه انداخته 
است، خیلي ها را از دســت داده ايم؛ خیلي هايي كه روزگاري از بهترين ها در زمانه 
خودشان و ما بوده اند. آنهايي كه چهره شان با مويي سپید، تاريخي را بر اين خاك ورق زده بود. اكنون اما هر روز اين روزشمار 
پر و پیمان تر مي شود و دريغ و وا اسفا عمیق تر. در اين روزها كه نام ها را كنار هم مي گذاريم، هر روز به نفیر ناله و دردي مجهز 
مي شويم و شايد در آن زمان كه شما اين متن را از نظر مي گذرانید ديگراني به اين صفحه افزوده شده باشند كه ما از آن، جا 

مانده باشیم. از اين رو رحمت خدا بر همه رفتگان، در راه ماندگان و بازماندگان باشد.

10اسفند
احمد آهنگي

 مربي سابق باشگاه 
سپیدرود رشت

26اسفند
 احمد طاهري 

بازيكن تیم هاي فوتسال 
پیمان، استقالل تهران، 

بانك تجارت، دانشگاه آزاد 
و تیم  ملي فوتسال ايران 

به عنوان مربي يا سرپرست 
فعالیت داشت.

24فروردين
 مسعود 

حاج رسولي
 پیشكسوت بوكس ايران و 

دارنده مدال طالي آسیا

2آبان
خیراهلل امیري

رقیب جهان پهلوان تختي 
در كشتي

20آبان
 محمود ياوري

سرمربي تیم سپاهان 
و از فوتبالیست هاي 

پیشكسوت

26اسفند
فريبرز رئیس دانا

اقتصاددان و نويسنده بیش 
از 15 كتاب درباره مسائل 
اقتصادي و سیاسي مانند 
»آزادي و سوسیالیسم«، 

»اقتصاد سیاسي توسعه و 
منش روشنفكري«

2تیر
جمشید پژويان

اقتصاددان و رئیس سابق 
شوراي رقابت و استاد 
اقتصاد دانشگاه عالمه 

طباطبايي و دانشگاه آزاد 
اسالمي بود.

8اسفند|  هادي خسروشاهي
سیاستمدار، سفیر سابق ايران در واتیكان و رئیس نمايندگي 

جمهوري اسالمي ايران در مصر )قاهره(

12اسفند|  سیدمحمد میرمحمدي
سیاستمدار ايراني و عضو حقیقي مجمع تشخیص مصلحت 

نظام

15اسفند| حسین شیخ االسالم
معاون امور بین الملل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي 
كه سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسالمي، معاونت سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمي، سفیر ايران در سوريه، دبیركلي 
دبیرخانه كنفرانس بین المللي حمايت از انتفاضه فلسطین و 

مديركلي امور بین الملل مجلس شوراي اسالمي و... داشت.

17اسفند| فاطمه رهبر
سیاســتمدار، نماينده دوره هاي هفتم، هشتم، نهم و يازدهم 
مجلس شوراي اسالمي از حوزه انتخابیه تهران، ري، شمیرانات، 

اسالمشهر و پرديس 

17اسفند| حاج شیخ رضا محمدي لنگرودي
از شاگردان امام خمیني)ره( 

و آيت اهلل بهجت )ره(

19اسفند| محمدرضا راه چمني
دبیركل حــزب وحدت و همــكاري ملي و عضو شــوراي عالي 
سیاســتگذاري جبهه اصالح طلبان و نامزد انتخابات يازدهمین 

دوره مجلس شوراي اسالمي

25مرداد| آيت اهلل محمد ابراهیم رباني مهمويي
مجتهد، مســئولیت در ديوان عالي كشور و شوراي عالي قضايي و 
عضو هیأت مؤسس كارخانه كوير تاير و كارخانه صابون سازي بیرجند

4شهريور| روح اهلل حسینیان
از اعضاي جبهه پايداري

قاضي و از مقامات سیاسي

20مهر| محمد كريمیان
نماينده شهرســتان هاي سردشت و پیرانشــهر در استان 
آذربايجان غربي كه در دوره هاي چهارم، پنجم و هفتم نماينده 

مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس بود.

21 آبان|  داوود ِفیَرحي 
 نظريه پرداز و پژوهشگر علوم سیاســي و انديشه سیاسي 
اسالم و عضو شوراي مركزي مجمع مدرسین و محققین حوزه 

علمیه قم بود.
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6فروردين
ادمان آيوازيان
نقاش و معمار 
شناخته شده

7مرداد
بدرالزمان قريب
 نويسنده، پژوهشگر، 
ايران شناس، 
زبان شناس و تنها 
زِن عضو پیوسته 
فرهنگستان زبان و 
ادب فارسي، در 91 
سالگي درگذشت.

11مرداد
خسرو سینايي 
كارگردان پیشكسوت 
سینماي ايران كه 
مشهورترين اثرش 
»عروس آتش«، جايزه 
بهترين فیلمنامه را در 
هجدهمین جشنواره 
فیلم فجر دريافت 
كرد.

22مهر
اكبر عالمي
  مستندساز، 
مولف و مترجم آثار 
سینما و عكاسي و 
مجري برنامه »هنر 
هفتم« بود.
خسرو پاياب
كارگردان و مدرس 
تئاتر و پیشكسوت 
تئاتر تبريز

2آذر
چنگیز جلیلوند
»مرد حنجره طاليي« 
 و »آقاي دوبلور

 ايران« 

4آذر
كامبوزيا پرتوي
كارگردان و 
فیلمنامه نويس 
سینماي ايران، 
نويسنده فیلمنامه 
»محمد)ص(« 

7آذر
پرويز پورحسیني
از جمله بازيگراني بود 
كه در آثار كارگردانان 
بزرگي چون پیتر 
بروك، بهرام بیضايي، 
علي حاتمي، حمید 
سمندريان و ... بازي 
كرده است.

6تیر
علیرضا راهب

از شاعران و ترانه سرايان 
با آثاري چون »دو 

استكان عرق چهل 
گیاه«، »عشق پاره 

وقت« و »به احترام سي 
و پنج سال گريه نكردن« 

اشاره كرد.

11شهريور
حسن انصاري 

مشهور به »امرو 
هیچستاني«، طنزپرداز، 

نويسنده و شاعر از 
اهالي دشتستان بوشهر

3آبان
پرويز اسكندرپور

طراحي و نظارت فني 
ضرايح، نیم ضريح ها، 

درها، فرش ها و آثار هنري 

4آبان
هرمز انصاري
شاعر، نويسنده و 
بنیانگذار مؤسسه 

آموزشي زبان سیمین

8آبان
كريم اكبري مباركه
او از بازيگران با سابقه 

تئاتر، سینما و تلويزيون 
ايران بود و مخاطبان 
تلويزيون، اكبري را 

براي بازي هاي ماندگار 
او در نقش ابن ملجم 

مرادي در سريال »امام 
علي« و بن شمیت در 
سريال »مختارنامه« 

مي شناسند.

18آبان
رحمان گواهي
 از هنرمندان نسل 
میاني دوتارنوازي 

منطقه خراسان 
شمالي

21آبان
محمدحسین 

نورشاهي
گوينده راديو و نخستین 

گوينده راديو ارتش

22آبان
مصطفي سهرابي 

پیشكسوت نقاش، 
هنرمند مینیاتوريست، 

خوشنويس و عكاس و 
از شاگردان استاد بهزاد

نورا عباسی
روزنامه نگار



چيرهدستانسنوسالدار
حتمانامبســياريدراينفهرستجايخواهد
داشت،ازآنتونيهاپكينزتاجكنيكلسونومريل
استريپ.اماتنهابهچندنمونهموفقآندراينبين

اشارهخواهيمكرد.

اليزابتتيلوردر»زندگيپيشرو« 1
پس از سال ها بازنشستگي او 
در نقش مادام رزا نخستين 
فيلم بلنــدش در يك دهه 
اخير را بازي كرد. اين فيلم كه 
براساس رماني با همين نام از 

من گاري ساخته شده، فيلمبرداري اش باعث مي شود، 
اين بازيگر ايتاليايي ۸۴ ســاله روزي ۱۰ ساعت براي 

فيلمبرداري اين اثر كار كند.

فرانكدارابونتدر»مسيرسبز« 2
 فرانك دارابونت نيز به خوبي 
توانست كاراكتر ۱۰۸ ساله 
تــام هنكس را در »مســير 
سبز« ۱۹۹۹ به تصوير بكشد.

3گلوريااستوراتدر»تايتانيك«
او هنگام نمايش فيلم ۸7ساله 
شد. براي اين بازي استورات 
نامزد دريافت جايزه اســكار 
شــد و به عنوان مسن ترين 
نامــزد ركــوردي در تاريخ 

اسكار ثبت شد.

كلينتايستووددر»گراندتورينو« 4
او 7۸ســال داشــت كه اين 
 نقــش را ايفـا كرد. بــازي

ايست وود اراده و استقامت و 
تأثير را آنگونه در يك نقش 
جمع مي كند كه اندام ضعيف 

او را مي پوشاند و فكر مي كنيد دوباره داريد فيلم هري 
كثيف را مي بينيد.

هنريفوندا»بركهطاليي« 5
فونداي 76ساله جايزه اسكار 
افتخاري را زمانــي براي اين 
فيلــم از آن خــود كــرد كه 
بســيار مريض احــوال بود و 
نمي توانست روي صحنه حاضر 

شود و دخترش جين به جاي وي اين جايزه را دريافت 
كرد. ۴ ماه پس از دريافت اين جايزه فوندا درگذشت.
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زهرارستگارمقدم
خبرنگار

جذاب ترين سالمندان سينما چه كساني هستند؟

پيشنهادهايي براي نگاه كردن به بهترين نقش هاي پيرمرد و پيرزن در فيلم هايي سينمايي

چروك هاي سينمايي
نقشآفرينييكشــخصيتپيريابهوســيلهبازيگريهمهفنحريفيابه
كمكنزديكترينسنبهشخصيتفيلمممكنخواهدشد.اماوقتيبازيگر
ميخواهد،درفيلمدرسنينمختلفظاهرشود،حتمانيازبهتبحريويژهاست.
بيترديداينافرادبرايبازيدرنقششخصيتهايپيربايدگريمهايسنگينيرارويصورتوبدنخودبپذيرند.
حالكهپروندهايدربارهسالمندانتداركديدهشدهاست،بدنيستبهسالمنديدرسينماهمنگاهيبيندازيم.

ديويدبوييدرفيلم»گرسنگي« 1
تونــي اســكات كارگردان 
فيلم نقش جــان بليالك 
براي »گرسنگي« را به طور 
پيش رونــده اي بــاال برد. 
ديويد بويي 36 ساله كه اين 
نقش را ايفا مي كرد، از طرف 

معشوقه خون آشــامش خيانت ديده و به اين خاطر او 
به سرعت افزايش سن پيدا كرد و البته باعث شد براي 
هميشه محكوم به زندگي كردن به عنوان يك خون آشام 
پير فناناپذير ابدي شود. ديك اسميت، چهره پرداز اين 
فيلم، در اوايل دهه ۸۰ ميالدي، جــادوي منحصر به 
فردي را تنها با اســتفاده از ابزار هــاي كاربردي گريم 

خلق كرد.

بردپيتدر»موردعجيببنجامينباتن« 2
برد پيت بــه كمك بيش از 
5۰ چهره پــرداز و با كمك 
 جلوه هــاي بصــري روند 
جوان شــدن را از پيرترين 
حالت طي كــرد. هرچند 
رســيدن بــه بهتريــن 
چهره پردازي ســينمايي 

براي پير كــردن يك بازيگر جــوان تقريباً غيرممكن 
است. »بنجامين باتن«، فيلمي درباره پيري است و در 
واقع به همين دليل است كه 56 نفر فقط در بخش مو و 
گريم اين فيلم فعاليت مي كردند. گرگ كانوم و تيمش، 
طراحي گريــم كاراكتر برد پيت را برعهده داشــتند. 
بسياري گفته اند كه گريم در برخي جا ها غيرطبيعي 
به نظر مي رسد، اما خب شايد به دليل موضوع غيرعادي 

فيلم ديويد فينچر باشد.

3مارلونبراندودر»پدرخوانده«
ديــك اســميت، مارلــون 
برانــدو ۴۸ ســاله را بــا 
زبردستي ظريفي براي فيلم 
»پدرخوانــده« فرانســيس 
فورد كاپوال گريــم كرد. اين 
مورد همچنان يكي از بهترين 

گريم هاي پيركننده در صنعت فيلمسازي باقي مانده.

جسيكاتنديومورگانفريمندر»رانندگي 4
برايخانمديزي«

چهره پــردازان ايــن فيلم، 
مانليو روشهتي و كوين هاني 
هستند كه يك سبك آرام 
و فروتنانه را روي جســيكا 
تندي و مورگان فريمن در 
فيلم اجرا كردنــد و نتايج 

باتوجه به استانداردهاي سينمايي كامال طبيعي به نظر 
مي رســد. اين دو بازيگر قدرتمند نيازي نداشــتند كه 
خودشان را با مواد آرايشــي زياد بپوشانند تا گذر زمان 

را نشان دهند.

گرياولدمندر»دراكوال« 5
چهره پردازي گري اولدمن 
در فيلم »دراكوال« در نقش 
يك خون آشــام باستاني، 
كاماًل باورپذير است. گرگ 
كانوم، ميشــل برك، مسيو 
دبليو و مانگل چهره پردازان 

اين فيلم، جايزه اسكار بهترين چهره پردازي و آرايش مو 
را دريافت كردند.

ماكسفونسيدودر»جنگير« 6
ماكس فون ســيدو زماني 
كه ۴۱ ســاله بود نقش پدر 
لنكستر مرين سالخورده را 
در ترسناك ترين فيلم دهه 
۱۹7۰ ايفــا كــرد. رويكرد 
 زيركانه ديك اســميت در

باال بردن سن بازيگر براي فيلم »جن گير« بدون جلب توجه 
پيش رفت و اين به عنوان نكته مثبت كار بيان شده است.

7برايانكرانستوندر»ترامبو«
»ترامبو« درامي زندگي نامه اي 
اســت كــه در آن برايــان 
كرانستون نقش يك نويسنده 
هاليــوودي نامــدار را بازي 
مي كند كه زرنگــي كرده و 
در نهايت به زنــدان مي افتد. 

چهره پرداز اين فيلم، كنتارو يانو، ماهرانه بازيگر را به دهه 7۰ 
سالگي زندگي اش مي رساند.

8داستينهافمندر»بزرگمردكوچك«
هافمــن در طــول مــدت 
فيلمبرداري، ايــن گريم را 
در دماي خيلي سرد و گرم 
تحمل مي كــرد تا به خوبي 
بتواند، نقش پيرمردي ۱2۱ 
ساله را ايفا كند. اين گريم در 

زمان اكران فيلم، يك تحول پيشگام محسوب مي شد.

اف.موريآبراهامدر»آمادئوس«  9
گريــم پيرشــده آبراهام با 
اجراي فوق العاده اش جلوه 
كمتري پيدا كرد. يك اجراي 
حيرت انگيــز و ماندگار كه 
براي او يك جايزه اســكار 
را به ارمغــان آورد. هرچند 

دست هاي او از فرايند پيرشدگي جا ماندند.

10نيكولكيدمندر»همينگويوگلهورن«
ايــن فيلم در عيــن گريم 
ســنگين كيدمن، اجراي 
باورپذيــر او را هــم با خود 

داشت.

تيلداسوينتندر»هتلبزرگبوداپست«  11
گريــم اغراق آميــز تيلدا 
ســوينتن در »هتل بزرگ 
بوداپســت« تنها به دليل 
عملكرد خــوب كارگردان، 
وس اندرسن باورپذير بود. 
اين گريم پيرشدگي به طرز 
عجيبــي غيرهنرمندانــه 

مي زد.

12جانيناكســويلدر»احمقتقديمميكند:
پدربزرگبد«

الو الرســــون و تيـــــم 
چهره پردازانش كار بزرگي 
براي هرچه باورپذيرتر بودن 
گريم روبرت گوستافسون 

۱۰۰ ساله انجام دادند.

13جردلتودر»آقايهيچكس«
حتما بــاور نمي كنيد كه 
جــرد لتوي جــوان بتواند 
نقــش يك پيرمــرد ۱۱۸ 
ساله را بازي كند. او در طول 
اين فيلم مجبور بود ماسك 
سيليكوني كه از آن نفرت 

داشت را تحمل كند. اما بسيار خوب توانست نقش نمو 
را ايفا كند.

14كيتبالنشدر»بنجامينباتن«
بازيگــر نقــش اول زن در 
فيلــم بنجاميــن باتن را 
كيت بالنش ايفا كرده كه 
او نيز در طول اين فيلم پير 
مي شود. گريم پيري صورت 
او نيز با ميك آپ و ماسك 

سه بعدي انجام شده.

15كيتوينسلتدر»كتابخوان«
در اين فيلم، شخصيت داستان مقابل چشمان بيننده 
پير مي شــود. كيت براي اين نقش، ۸ ساعت زير گريم 

بوده. البته اين همه تالش و 
تحمل سختي پاداش بزرگي 
هم در پي داشــت، او براي 
نقش آفــريني در اين فيلم، 

برنده جايزه اسكار شد.

16جولينموردر»ساعتها«
جوليــن مــور در فيلــم 
ســاعت ها، نقش زني مسن 
را ايفا مي كند. اين تغيير به 
اندازه اي تميز القا مي شود كه 
شما متوجه تغييرات عمده 
درصورت بازيگر نشده و در 

طول فيلم با او گذر زمان كرده ايد.

17لئوناردوديكاپريودر»جيادگار« 
كاپريــو  دي  اينكــه  در 
هنرپيشه موفقي است، شكي 
نيســت. او با بازي در نقش 
مأمور اف بي آي در فيلم جي 
ادگار ثابت كرد مي تواند فراتر 

از انتظار هم ظاهر شود.

18هيلياتولدر»كاپيتانآمريكا:سرباززمستان«
اين هنرپيشه بدون هيچ گونه 
گريم، در اين فيلــم ايفاي 
نقش كرده، اما با ماركرهاي 
ديجيتال صورتــش را پير 
كردند. احتماال در آينده اي 
نه چندان دور، اين تكنولوژي 

جايگزين گريم هاي سنگين خواهد شد.

19كاريسفنهاوتندرسريال»بازيتاجوتخت«
در قسمت ششم اين سريال، 
بانوي ســرخ، به پيرزني كه 
سن واقعي اش معلوم نيست، 
بدل مي شود. گريم كاريس 
به قــدري عالي اســت كه 
باور نمي كنيد، پيرزن خود 

اوست.

20نيكلكيدمن»بااليدرياچه«
در اين تريلر جنايي كيدمن 
بايد در نقشي ظاهر می شد 
كه 2۰ ســال از سن واقعی 
خودش باالتر بود. او در اين 
نقش آفرينی مثل گذشــته 

موفق بود.
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سارقبينالمللي
سركرده اين باند يك سارق بين المللي است. او مي گويد سال ها قبل در كشور 
عمان كف زني مي كرده و بعد از آن راهي تهران شده و يك باند خانوادگي 

تشكيل داده است.

چه نسبتي با اعضاي گروه داري؟
من به همراه پدرم و 2برادرزاده ام، برادرم و پسرخاله هايم باند سرقت تشكيل داديم. من 

و پدرم و برادرزاده هايم دستگير شديم و از بقيه باند خبر ندارم.
چه شد كه نقشه سرقت كشيديد؟

خانوادگي دور هم نشسته بوديم كه پسرخاله ام پيشنهاد اين سرقت ها را داد و من هم 
استقبال كردم. راستش اصال فكر نمي كرديم گير بيفتيم.

چرا چنين فكري مي كرديد؟
چون هدف ما سرقت از اتباع افغانســتاني بود كه مجوز قانوني براي زندگي در ايران 
را ندارند. تصور مي كرديم از ترس اينكه از كشــور اخراجشان كنند شكايتي مطرح 
نمي كنند. از طرف ديگر مي دانســتيم كه اين افراد به دليل نداشــتن مجوز حساب 
بانكي ندارند و تمام پول و طالهايشان را نزد خودشان نگه مي دارند. به همين دليل 

طعمه هايمان را از ميان اين افراد انتخاب مي كرديم.
سرقت ها را چطور انجام مي داديد؟

در قالب گروه هاي 4نفره راهي سرقت مي شديم. بعضي وقت ها يك نفر داخل ماشين 
مي ماند و مابقي براي اجراي نقشه وارد خانه ها يا ساختمان هاي نيمه كاره كه محل 
حضور اتباع افغانستاني بود مي شديم. خود را مأمور جا مي زديم و به بهانه تفتيش، پول 
و طالهايشان را طوري سرقت مي كرديم كه خودشان هم متوجه نمي شدند. گاهي هم 
به اين بهانه كه اگر پول و طال به ما ندهند آنها را دستگير مي كنيم، اخاذي مي كرديم.

در اين مدت چند مورد سرقت با اين شگرد انجام داديد؟
فكر مي كنم حدود 20 سرقت كه نفري 40ميليون تومان گيرمان آمد. اما پولش بركتي 

نداشت و اصال نمي دانم چطور خرج شد.
چرا از عمان برگشتي؟

وقتي متوجه شدم پليس عمان در تعقيبم است فرار كردم و به تهران برگشتم.

  كاستن از تجمالت جزو مزاياي كروناست
هرچند كرونا تلخي هاي بسيار دارد و كام جهانيان را تلخ كرده است، 
اما وقتي مي بينيم مثال در يك اعالميه ترحيم نوشته شده كه هزينه 
مراسم صرف آزاد سازي  10زنداني مي شود يا مثال هزينه ازدواج يك 
زوج صرف رهن يك خانه مي شــود كه اجاره ندهند و هزينه هايشان 
مديريت شود و امثال اين قبيل امور، مي فهميم كه چقدر غرق تجلمات 
بيهوده و غيرضروري شده بوديم بدون اينكه متوجه باشيم. اميدواريم 
به زودي كرونا از ايران و جهان رخت بربنــدد و اين روال جاري بدون 

تجمالت در دوران كرونا باقي بماند.
فياضي از تهران 

  حقوق ناچيز ايثارگران سپاه 
اداره ايثارگران سپاه، رقم يك ميليون تومان مستمري به ايثارگران 
سپاهي مي پردازد كه در شرايط فعلي به هيچ كاري نمي آيد. همواره 
هم عنوان مي كنند كه بسيجيان بهترين و برترين و...  اما در خدمات 

خبري نيست.
بسيجي قديمي 

  همسان سازي  تامين اجتماعي با كشوري بسيار تفاوت دارد
بعد از اجراي طرح همسان سازي  حقوق بازنشستگان، مشخص شد 
كه اين كار براي بازنشستگان كشوري بوده است و تنها ذره اي از آن 
شامل بازنشستگان تامين اجتماعي شده كه اين موضوع از عدالت به 
دور است. زيرا بازنشستگان تأمين اجتماعي در طول 30سال خدمت 
به نرخ روز حق بيمه پرداخته اند. مســئوالن به انتقاد بازنشستگان 

توجه كنند.
قرباني از شهرري تهران

  زندگي بسيار سختي داريم
در شرايط بســيار بدي هســتيم و زندگي ما فلج شده است. بيكاري 
و هزينه هاي ســنگين باعث شــده چرخ زندگي نچرخد و حتي در 
جزئي ترين امور دچار مشكل شويم. حتي اگر كمك معيشت و وام هم 
بدهند فرقي به حال ما نخواهد كرد چراكه با بيكاري به گرد پاي تورم 

و زندگي معمولي هم نمي رسيم.
خمسه از اسالمشهر تهران

  بخش دندي اينترنت ندارد
بخش دندي در شــهر زنجان مي توان گفت اينترنت ندارد. ســرعت 
اينترنت در اين بخش كه چندان هم از مركز شهر دور نيست همواره 
گزينه متوسط را نشان مي دهد كه اصال قادر به باز كردن شبكه هاي 
مجازي مثل شاد يا كالس هاي آنالين دانشگاه نيست. من كه دانشجوي 
دانشگاه هستم و خواهرم كه در مقطع راهنمايي درس مي خواند مدتي 
اســت در منزل عمويم در شهر زنجان هســتيم تا بتوانيم به درس و 
تكاليف مان برسيم. واقعا وعده هاي مسئوالن براي اينترنت چه زماني 

محقق مي شود.
مهيار و مبينا از دندي زنجان

  ضعف صداوسيما در اطالع رساني شهادت شهيد فخري زاده 
وقتي اطالعات روزنامه ها و رسانه هاي اينترنتي درخصوص شهادت 
شــهيد فخري زاده و عمليات بزدالنه تروريســت ها را مطالعه كردم 
فهميدم كه صداوسيما بسيار ضعيف عمل مي كند و حتي نمي تواند در 
يك موضوع اطالع رساني شفاف داشته باشد. مگر نه اينكه صداوسيما 
از محل بيت المال تامين بودجه مي شود چرا نبايد به مردمي كه صاحب 

بيت المال هستند اطالع رساني درست داشته باشد؟
قدرتي از تهران

  قاتل پسربچه بستان آبادي به اشد مجازات محكوم شود
بعد از خواندن جريان قتل پســربچه 4ساله بســتان آبادي به شدت 
آزرده خاطر شديم و براي پدر و مادر اين كودك بي گناه اشك ريختيم. 
اين قبيل اتفاقات واقعا روحيه مردم را جريحه دار مي كند و توقع داريم 
كه قاتل رذل به اشد مجازات محكوم شود تا هم آالم مردم تسلي يابد و 

هم درس عبرتي براي امثال آن قاتل شود.
تباري از اهواز

  ادارات تامين اجتماعي پر از كارمندان بيكار است
در اداره هاي تامين اجتماعي تعداد زيــادي كارمند مي بينيم كه به  
هيچ  وجه با حجم كارهاي اين ادارات همخواني ندارد. تازه اغلب اين 
كارمندان برخوردشــان با ارباب رجوع به گونه اي است كه انگار دارند 
به آنها لطف مي كنند. با وجود خدمــات آنالين و وجود كارگزاري ها، 
سازمان تامين اجتماعي بايد سرمايه هاي بيمه پردازان را با وسواس 

بيشتري هزينه كند.
اصغرپور از تهران 

  شماره حوادث برق پاسخگو نيست
در قبض هاي اداره برق يك شــماره به  نام »حوادث« ثبت شده كه از 
نامش پيداست بابت حوادث بايد با آن تماس گرفت. اما نكته اين است 

كه اين شماره هرگز پاسخگو نيست و گويا مردم را سركار گذاشته اند.
سرابي از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه معرفيهمدستان
پيشازاعدام

»من بــه تنهايي مرتكــب قتل 
نشده ام؛ برادرم و دوستم نيز در اين جنايي

جنايت نقش داشــتند.« ادعاي 
جديد مرد محكوم به قصــاص كه در يك قدمي 
چوبه دار بود مســير پرونده را تغيير داد و باعث 
صدور حكمي جديد در دادگاه شــد. حكمي كه 
باعث شد عالوه بر مرد محكوم، همدستانش نيز با 

مجازات مرگ روبه رو شوند.
به گزارش همشهري، رسيدگي به اين پرونده از 
هفتم آذر سال92 و با پيدا شدن جسد مردي در 
حوالي شهر آفتاب در پايتخت آغاز شد. شواهد 
حاكي از آن بود كه اين مرد در محل ديگري خفه 
شده و سپس جسدش به بيابان هاي اين منطقه 
منتقل شده است. با شناســايي هويت مقتول 
مأموران در همان مراحل مقدماتي به همسر وي 
مظنون شدند. اين زن بازداشت شد و در تحقيقات 
اوليه به كارآگاهان گفت: من و شــوهرم مدت ها 
بود با يكديگر اختالف داشتيم تا اينكه با مردي 
به نام فريد كه نصاب آسانسور بود آشنا شدم. با او 
از مشكالت زندگيم گفتم و بعد تصميم گرفتيم 
از شوهرم زهرچشم بگيريم كه ماجرا به جنايت 

ختم شد. وي ادامه داد: شب حادثه فريد به همراه 
برادر و دو نفر ديگر از دوستانش وارد خانه ام شدند. 
شوهرم در اتاق خوابيده بود و آنها سراغش رفتند 
و با يك شلوار او را خفه كردند. اين درحالي بود 
كه من و دخترم در ســالن نشسته بوديم و اصال 

نديديم كه چه كسي شوهرم را خفه كرده است.
با اعترافات اين زن همه متهمان دستگير شدند 
و فريد اعتراف كرد كه بعد از آشنايي با زن جوان 
به او عالقه مند شــده و با همدســتي برادرش و 
2نفر ديگر از دوســتانش، شــوهر وي را به قتل 

رسانده است.

حكم قصاص
متهمان در ادامه در شعبه هشتم دادگاه كيفري 
يك استان تهران محاكمه شدند و  قضات دادگاه 
2نفر از متهمان)فريد و دوســت او( را به قصاص 
محكوم كردنــد و دو نفر ديگر را بــه حبس. اما 
حكم از سوي ديوانعالي كشور نقض شد و آنها بار 
ديگر محاكمه شدند. فريد، متهم اصلي پرونده 
در دومين جلسه محاكمه گفت: همسر مقتول 
مي گفت مي خواهد از شــوهرش جدا شود، اما 

مقتول حاضر نيســت طالقش بدهــد. او از من 
كمك خواســت و من كه به وي عالقه مند شده 
بودم، از برادر و دوســتانم خواستم با من همراه 
شوند. شــب حادثه به آنها گفتم كه ماجرا يك 
دعواي ناموســي اســت. آنها هم با من به خانه 
مقتول آمدند. او خواب بود و من ســراغش رفتم 

و به تنهايي او را با يك شلوار خفه كردم.
با اعترافات اين مرد، هيأت قضايي پس از شــور، 
او را به قصاص محكوم كردند و دوســت او نيز از 
قتل عمد تبرئه و به تحمل 15سال حبس محكوم 
شد. اين بار قضات شــعبه31 ديوانعالي كشور 
رأي دادگاه را تأييد كردند تــا عامل جنايت در 
يك قدمي چوبه دار قرار بگيرد. فريد اما درست 
در آخرين روزهاي قبل از اجــراي حكم ادعاي 
جديدي مطرح كرده و درخواست اعاده دادرسي 
داد. وي گفت هنگام قتل برادرش و دوستش نيز 
با او همدســت بوده و آنها هم در جنايت و نقش 

داشته اند.

حكم تازه
درخواست وي مورد تأييد قرار گرفت و اين پرونده 
بار ديگر در شــعبه هم عرض در دادگاه كيفري 
رسيدگي شــد. فريد مدعي بود كه شب حادثه، 
وقتي مي خواستند مقتول را با استفاده از شلوار 
خفه كنند، يك طرف شــلوار را او گرفته و طرف 
ديگر را برادرش و دوستش گرفتند و به اين ترتيب 

مرد جوان را به قتل رساندند.
با اين اظهارات و پس از محاكمه متهمان، قضات 
دادگاه فريد و 2همدستش را به قصاص محكوم 
كردند. يكي از آنها دوست فريد است كه در زندان 
دوران محكوميتش را مي گذراند و قرار اســت 
حكم قصاص به وي ابالغ شود و ديگري نيز برادر 
اوست كه پس از تبرئه شــدن در قتل عمدي و 
تحمل 5سال حبس آزاد شده بود كه حاال دستور 
بازداشــت دوباره او صادر شــده و متهمان بايد 
منتظر نظر قضات ديوانعالي كشور درباره حكم 

جديد باشند.

پايان تلخ نوزاد آبداناني
نوزاد آبداناني كه 51 روز بعد از تولد فوت شده بود، بعد از 

آنكه به غسالخانه منتقل شد به طرز عجيبي قلبش شروع داخلي
به تپيدن كرد و خوشحالي والدينش را به دنبال داشت، 
اما بعد از انتقال به بيمارستان جانش را از دست داد تا اين حادثه عجيب 

پايان تلخي داشته باشد. 
به گزارش همشهري، ماجرا از اين قرار بود كه اين نوزاد چند روز قبل 
به علت تشــنج ناگهاني به يكي از بيمارســتان هاي شهر منتقل شد. 
پزشكان پس از انجام معاينه هاي اوليه اعالم كردند نوزاد به مراقبت هاي 
بيشتري نياز دارد. در اين شرايط بود كه والدين نوزاد او را به بيمارستان 
امام خميني ايالم منتقل كردند اما در آنجا بود كه شرايط نوزاد وخيم 
شد و به دليل كمبود اكسيژن به كما رفت و پس از 3روز اعالم شد كه  او 
جانش را از دست داده است. در اين شرايط بود كه والدين نوزاد پيكر او 

را تحويل گرفتند تا براي خاكسپاري به آبدانان منتقل كنند.

بازگشت به زندگي در غسالخانه
دنيا براي والدين اين نوزاد به آخر رسيده بود و آنها جگرگوشه شان را با 
خودروي خود به شهرشان منتقل كردند تا به خاك بسپارند. آنها طفل 
را به غسالخانه تحويل دادند و آماده بودند تا آن را تحويل بگيرند و مراسم 
تدفين انجام شود. غســال مرد جواني بود كه نوزاد را تحويل گرفت و 
كارش را آغاز كرد. اما همين كه دستش به سينه نوزاد برخورد كرد تپش 
قلب او را احساس كرد. او اول فكر كرد خياالتي شده است اما دوباره نبض 

نوزاد را كنترل كرد و فهميد قلب او مي تپد. او فرياد كشيد كه بچه زنده 
است و در چشم به هم زدني چند نفر ديگر از همكارانش خود را به آنجا 
رساندند. او كه پيش از اين دوره هاي امداد و نجان هالل احمر را گذرانده 
بود شروع به ماساژ قلبي - تنفسي براي نوزاد كرد و همزمان اين موضوع 

به اورژانس و خانواده نوزاد اعالم شد. 

حادثه از زبان پدر نوزاد 
وقتي خبر زنده بودن نوزاد به پدر و مادرش داده شــد، انگار كه دنيا به 
آنها هديه شد. مراد ايماني، پدر نوزاد در اين باره به فارس گفت: فرزندم 
هيچ گونه بيماري مادرزادي ندارد و فقــط زمان به دنيا آمدن به دليل 
كمبود اكسيژن در بيمارستان احيا شد اما همه آزمايش ها نشان مي داد 
كه او سالم است. او درباره علت انتقال فرزندش به بيمارستان گفت: چند 
روز پيش بچه را به علت تشنج به بيمارستاني در آبدانان و به دليل كمبود 
امكانات از آن جا به بيمارستان امام خميني ايالم برديم. او با حال وخيم 
در بخش عمومي بستري و با كمبود اكسيژن مواجه شد و به كما رفت.

پدر نوزاد در ادامه گفت: بعد از ســه روز كه فرزندم در كما بود، اطالع 
دادند كه او فوت شده و براي تحويل جنازه به بيمارستان رفتيم. در آنجا 
از ما خواسته شد بنويسيم از تيم پرستاري هيچ شكايتي نداريم و بعد 
از اينكه نوزادما2/5 ساعت در سردخانه بود جسد را تحويل گرفتيم و با 
خودروی خودم مسافت 175كيلومتري ايالم تا آبدانان را طي كرديم 
و پيكر فرزندم را به غســالخانه تحويل داديم. در آنجا منتظر بوديم تا 

كارهاي غسل و كفن انجام شود و نوزاد را به خاك بسپاريم كه ناگهان 
غســال متوجه عالئم حياتي فرزندم شــد و بالفاصله او را به اورژانس 
بيمارستان رسول اكرم و در نهايت به بيمارستاني در اهواز منتقل كرديم 

و هم اكنون او در بخش مراقبت هاي ويژه بستري است.
حاال در شــرايطي كه تصاوير اين نوزاد در غســالخانه در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شده است، جانشين دادستان استان ايالم از پيگيري 
قضايي اين پرونده خبر داده است. رضا اميري  مقدم، جانشين دادستان 
استان ايالم در اين باره گفت: به دستور دادستان، تيم ويژه اي متشكل 
از دادستاني، بازرسي و نظام پزشكي تشكيل شده تا سريع موضوع را 
بررسي كنند. دادستاني به علوم پزشــكي براي روشن شدن ماجراي 

نوزاد آبداناني 48ساعت مهلت داده است.

پايان تلخ
بر اســاس اين گزارش در شــرايطي كه ايــن نوزاد بــراي درمان به 
بيمارستاني در اهواز منتقل شده بود، عصر ديروز خبر رسيد كه تالش 
پزشكان براي نجات او بي ثمر مانده و وي جانش را از دست داده است. 

نوزاد 51 روزه اي كه در غسالخانه به زندگي بازگشته بودپس از انتقال به بيمارستان جان باخت

دزد بين المللي سردسته مأءموران قالبي

ادعاي جديد مرد محكوم به 

قصاص، مسير پرونده را تغيير داد

سارق بين المللي وقتي به تهران بازگشت باند خانوادگي تشكيل داد و همراه 
بستگانش خود را مأمور جا مي زد و از اتباع افغانستاني سرقت مي كرد.

به گزارش همشهري، چند روز قبل يكي از اتباع افغانســتان به اداره پليس 
تهران رفت و گفت كه در دام چند سارق گرفتار شده است. او توضيح داد: به 
همراه 3نفر از همشهريانم در خانه اي اجاره اي در تهران زندگي مي كنيم اما 
چند ســاعت قبل 4مرد زنگ خانه مان را زدند و وقتي در را باز كرديم كارتي 
نشانمان دادند و مدعي شدند كه مأمور هستند. آنها بي سيم و تجهيزات پليسي 
نيز همراهشان بود و گفتند گزارشي به دستشان رسيده كه نشان مي دهد ما 
در خانه مواد مخدر نگهداري مي كنيم. آنها به اين بهانه خانه را تفتيش كردند و 
چون موادي به دست نياوردند از ما عذرخواهي كرده و رفتند. پس از رفتن آنها 

متوجه شديم هرچه پول و طال در كمد داشتيم سرقت شده است. 

شكايت هاي سريالي
با اين شــكايت، پرونده اي در شعبه پنجم دادســراي ويژه سرقت تشكيل و 
گروهي از مأموران اداره پنجم پليس آگاهي تهران با دستور بازپرس علي وسيله 
ايردموسي تحقيقات براي شناسايي مأموران قالبي را آغاز كردند. درحالي كه 
بررسي ها ادامه داشت مأموران با چند شكايت مشابه ديگر نيز روبه رو شدند. 
شكايت هايي كه نشان مي داد باند مأموران قالبي به صورت سريالي دست به 
سرقت اتباع افغانســتاني مي زنند. متهمان اگرچه در تمام سرقت هاي خود 
ماسك داشــتند و پالك خودروي پژوي خود را مي پوشاندند اما در آخرين 

سرقت فراموش كردند پالك را بپوشانند و همين باعث شد كه لو بروند.

بازداشت سر بزنگاه
ماموران با بررسي شماره پالك خودروي دزدان به جواني به نام فرامرز رسيدند 
و مدتي بعد او را به همراه  3نفر از همدستانش حوالي شهرري و هنگام سرقت 
از يكي از طعمه هايشان دستگير كردند. آنها به سرقت هاي سريالي اقرار كردند 
و مدعي شــدند كه از 6 ماه قبل باند 7نفره سرقت تشــكيل دادند و در قالب 
گروه هاي 4نفره راهي سرقت مي شدند. با دستگيري 4عضو باند تالش براي 

بازداشت متهمان فراري اين گروه ادامه دارد.

متهمان درحال بازسازي صحنه جنايت در دادگاه

 سرقت زيرزميني
از خانه همسايه

مردي كه با حفر تونل از خانه همسايه شان در 
يزد ســرقت كرده بود دستگير شد. به گزارش 
پليس، چند روز پيــش ماموران كالنتري11 
يزد در جريان ســرقت از خانــه اي در يكي از 
محله هاي اين شهر قرار گرفتند و راهي آنجا 
شدند. در جريان اين سرقت، همه اموال باارزش 
صاحبخانه دزديده شده بود، اما نكته عجيب 
اين بود كه معلوم نبود دزدان چطور وارد خانه  
شده اند. قفل همه درها و شيشه پنجره ها سالم 
بود و در ابتدا به نظر مي رسيد كه سارق با داشتن 
كليد وارد خانه شده و به راحتي اموال را سرقت 
كرده و ســپس آنجا را ترك كرده است. با اين 
حال زماني كه مأموران سرگرم بررسي محل 
سرقت بودند متوجه برآمدگي موزاييك هاي 
كف آشپزخانه شدند. موزاييك ها كامل شل 
بودند و وقتي مأموران آنها را كنار زدند متوجه 
تونلي شدند كه زير كابينت هاي آشپزخانه حفر 
شده بود. آنها وقتي تونل را دنبال كردند سر از 
خانه همسايه ديوار به ديوار مالباخته درآوردند 
و معلوم شد كه مرد همسايه با حفر تونل به اين 
خانه وارد آنجا شده و نقشــه سرقت را عملي 
كرده است. رئيس پليس شهرستان يزد با بيان 
اين خبر گفت: مأموران با دستور قضايي، سارق 
را دستگير كردند و او به حفر تونل از منزلش 

به خانه همسايه و سرقت از آنجا اعتراف كرد.

 2زن؛ قربانيان تازه 
قاتل خاموش

انتشار گاز منواكسيد كربن از آبگرمكن ديواري 
و شومينه خانه اي در شمال تهران، جان 2زن 
را گرفت. به گزارش همشــهري،  ساعت1:57 
بامداد ديروز به آتش نشاني تهران خبر رسيد 
كه 2نفر در خانه اي واقــع در منطقه گالبدره 
دچــار گازگرفتگي شــده اند. محــل حادثه 
ساختماني 3طبقه بود كه حادثه در واحد طبقه 
همكف اتفاق افتاده بود و 2زن، يكي 33ساله 
و ديگري 70ســاله بي حال روي زمين افتاده 
بودند. سيدجالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني 
تهران در اين باره گفت: ايــن حادثه را يكي از 
همسايه ها خبر داده بود و شواهد نشان مي داد 
اين 2زن دچار گازگرفتگي شديدي شده اند. در 
اين شرايط آنها به فضاي باز منتقل شدند اما 
امدادگران اورژانس پس از انجام معاينه اوليه 
اعالم كردند كه هر 2نفر جان خود را از دست 
داده اند. ملكي درباره علــت اين حادثه گفت: 
بررسي محل حادثه نشان داد استفاده طوالني 
مدت از آبگرمكن ديواري بــا لوله آكاردوني 
و شومينه از يك سو و بســته بودن همه در و 
پنجره و منافذ ورود هوا از ســوي ديگر باعث 
جمع شدن گاز منواكسيد كربن در خانه شده 

و جان اين 2نفر را گرفته است. 

 مرگ 3نفر 
با مشروبات الكلي

مصرف مشروبات الكلي مسموم در آق قال جان 
3نفر را گرفت و موجب مســموميت چند نفر 
ديگر شد. به گزارش همشهري، روز چهارشنبه 
چند نفر به دليل مســموميت ناشي از مصرف 
الكل تقلبي به بيمارســتان آق قال در استان 
گلســتان مراجعه كردند كه 2نفر در ساعات 
اوليه به دليل وخامت اوضاع جــان خود را از 
دست دادند و نفر ســوم هم چند ساعت بعد 
فوت شــد. 4نفر ديگر به خاطر مصرف الكل 
تقلبي مسموم شده بودند كه حال 2نفر از آنها 
وخيم است و تحقيقات پليس براي شناسايي 

عامالن اين حادثه آغاز شده است. 



2 شنبه 15 آذر 99  شماره 8102 18 3 0 2 3 6 3 2 ادبوهنر

دل
ا عا

 من
ي/

هر
مش

س: ه
عك

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

مسعودمير
روزنامه نگار

فيلم

آرشنهاوندي
مترجم

جنگكرونابااكرانجهاني
نمايش همزمان در شبكه هاي اينترنتي و سالن هاي سينما آخرين 

راه براي كمك به اقتصاد ضعيف شده استوديو هاست 

بســياري اميدوارند مهم ترين رويداد سينمايي 
كشور مانند بسياري از جشنواره هاي مهم دنيا كه 
به صورت غيرآنالين و البته با رعايت پروتكل هاي 
سختگيرانه بهداشتي برگزار شدند به مسير خود 

در بهمن ماه ادامه دهد

حدس و گمان ها حــاال يك مرحله بــه واقعيت نزديكتر 
شده تا دامنه ديد در فضاي مه آلود برگزاري سي و نهمين 
دوره جشــنواره فيلم فجر - مهم ترين رويداد سينمايي 
كشور - اندكي گسترده تر شــود. همين االن كه اين متن 
پيش روي شماست آخرين تصميم مديران جشنواره فيلم 
فجر بر اين است كه جشــنواره در بهمن ماه برگزار شود و 
فراخوان شركت در بخش هاي مختلف جشنواره هم روي 
سايت رسمي جشنواره منتشر شده تا در آخرين روز آذرماه 
وضعيت فيلمســازان و فيلم هايي كه مي خواهند در اين 

رويداد مهم شركت كنند شفاف شود.
البته فراخوان جشــنواره در همان نــگاه اول از دوتغيير 
عمده حكايت دارد. اولي درباره بخش بهترين فيلم از نگاه 
تماشاگران و در واقع همان سيمرغ مردمي و ديگري درباره 

هيأت انتخاب.
درباره تغيير اول مي توان حدس زد كه فيلم هاي جشنواره 
سي و نهم به احتمال بسيار زياد مانند ادوار گذشته مهمان 
سينماهاي مردمي نخواهند شد. در واقع با توجه به شرايط 
كرونايي بايد انتظار داشت كه يكي، دو سينما براي نمايش 
فيلم در اختيار اهالي سينما و رسانه قرار بگيرد و جشنواره 
سي و نهم از نظر تعداد تماشاگر به شدت با وسواس برگزار 
شود. با اين اوصاف اهداي سيمرغ بلورين بهترين فيلم از 
نگاه تماشــاگران هم حلقه محذوف در برگزاري اين دوره 
جشــنواره خواهند بود و چندان اعتبار و معنايي نخواهد 

داشت.

موضوع بعدي بــي اطالعي از اعضاي هيــأت انتخاب در 
فراخوان جشنواره اســت كه البته به خودي خود موضوع 
بسيار مهمي خواهد بود. هر سال تا پيش از شروع جشنواره 
حواشي بسياري از سوي سازندگان آثاري كه به هر دليل 
اعم از نظارتي يا ســليقه هيأت انتخاب از گرودنه رقابت 
حذف مي شدند به راه مي افتاد، اما اگر هيأت انتخاب حذف 
شود، احتماال اين حواشي هم به فراموشي سپرده خواهد 
شد. نكته مهم اما اين اســت كه عده اي نبودن اثر و نام از 
هيأت انتخاب را مرتبط با تعداد فيلم هاي اندك متقاضي 
براي حضور در جشنواره ويژه امسال مي دانند. بسياري از 
پروژه هاي سينمايي متوقف شد و آنهايي هم كه فيلم شان 
را در اين روزگار كرونايي ساختند ترجيح مي دهند تا درگير 
وضعيت بالتكليف جشنواره امسال نشوند. جشنواره اي كه 
حتي اگر در موعد هميشگي و به صورت غيرآنالين برگزار 
شود هم باز تنها در قرق اهالي رسانه و سينماگراني خواهد 
بود كه از فضاي اين توليدات چندان بي خبر نبوده و نيستند 
و البته سليقه و پسندشان چندان ارتباطي با سرنوشت فيلم 

در اكران عمومي ندارد.
حرف آخر اينكه درباره برگزاري جشنواره فيلم فجر هنوز 

از مجموعه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي هم صداي 
واحدي به گوش نمي رسد. درحالي كه در فراخوان برگزاري 
سي و نهمين دوره جشنواره فيلم فجر تأكيد شده: »سي 
و نهمين جشــنواره فيلم فجر همزمــان با چهل ودومين 
سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي با هدف معرفي 
و تقدير از آثار برگزيده يك سال تالش سينماگران ايراني 
كه در اين شرايط دشوار چراغ ســينماي ايران را روشن 
نگه داشته اند و نيز اعتالي توليدات سينمايي، صيانت از 
هويت ملي مبتني بر آموزه هاي دينــي و ايراني، حمايت 
از سينماي خالق و توسعه اقتصاد سينما بهمن ماه1399 
در تهران با ضوابط ابالغي از سوي ستاد ملي كرونا توسط 
سازمان امور سينمايي و سمعي بصري برگزار مي شود.« 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي خبر داده:»ممكن است در 
زمستان ســال جاري به خصوص بهمن ماه موج كرونايي 
ديگري را شاهد باشيم؛ بنابراين احتمال برگزاري جشنواره 
به صورت قبل در فضاي حقيقي امكانپذير نخواهد بود؛ از 
اين رو اين جشنواره در فضاي مجازي برگزار خواهد شد و 
چنانچه موضوع برگزاري مجازي اين جشنواره در بهمن ماه 
محقق نشود به احتمال قوي جشنواره فيلم فجر با تعويق 

چند ماهه، اوايل سال آينده )1۴00( برگزار مي شود.«
احتمال مي رود صحبت هاي دبير جشنواره كه امروز منتشر 
خواهد شد تكليف جشــنواره فيلم فجررا مشخص كند و 
بسياري اميدوارند مهم ترين رويداد سينمايي كشور مانند 
بسياري از جشنواره هاي مهم دنيا كه به صورت غيرآنالين 
و البته با رعايت پروتكل هاي سختگيرانه بهداشتي برگزار 
شدند به مسير خود در بهمن ماه ادامه دهد. پس تا آن زمان 

بهمن بلورين و سينمايي ايران جاويدان...

شوراياكرانآنالينتشكيلميشود
نظام نامه شــوراي اكران آنالين در حال بررسي است و اگر زودتر تصويب شود شايد 
دوباره رونق به اين اكران برگردد. به گزارش همشهري، پس از شروعي نسبتا توفاني 
در اكران آنالين فيلم هاي سينمايي كه كرونا آنها را از صف نمايش در سينما خارج و 
راهي پلتفرم هاي اينترنتي كرد، حاال انتظار مي رود راهي براي از نفس نيفتادن يك 
امكان تازه در اكران آثار سينمايي انديشيده شود. در چند وقت اخير كه اكران آنالين 
در سامانه هاي نمايش درخواستي دچار ركود شــده، داليل متعددي براي از رونق 
افتادن اين اكران برشمرده مي شود؛ ازجمله نبود امنيت براي صيانت از فيلم ها، نبود 
راهي مطمئن براي جلوگيري از كپي غيرمجاز و نيز تمايل نداشتن تهيه كننده ها به 
اكران كه آن هم ارتباط مستقيم با دليل اول و دوم دارد. البته برخي گله ها نسبت به 
نوع قرادادها و رقم نامناسبي كه بابت خريد فيلم ها از سوي VODها پرداخت مي شود 
هم دليل ديگري است كه رغبت سازندگان فيلم هايي را كه پشت خط اكران مانده اند 
به اكران آنالين كم كرده است. وظيفه شوراي اكران آنالين، ثبت قرارداد فيلم هاي در 
نوبت اكران، قيمت گذاري بهاي بليت، رسيدگي به شكايات، تنوع محصول در سبد 

نمايش و مسائلي از اين دست است.

شمابهماآموختيدكهآيينچراغخاموشينيســت،چراغيادشمادر
دلماهموارهروشــناست.ســالمرگعليحاتميبرسينمايايرانو
سينمادوستانتسليتباد.عليحاتميومحمودكالريدرپشتصحنه

فيلمدلشدگان.عكس:عزيزساعتي

مجريان و خروج از مدار
علي فروغي بعد از 2سال از داليل حذف برنامه90 و عادل فردوسي پور گفت

چرا مجريان تلويزيون  براي مديران شبكه هاي سيما مشكل ساز مي شوند؟

انگار بعد از گذشت 2سال هنوز 
قصه رفتن عادل فردوسي پور از تلويزيون

شبكه3 تمام نشده؛ در جشن 
جام جم كه فردوسي پور و برنامه90 به عنوان 
بهترين برنامه از ســوي مردم انتخاب شــد، 
مجري90 پشت تريبون از اختالفاتش با مدير 
جوان شبكه3 سخن گفت. او كه كمتر درباره 
مشكالت پيش آمده صحبت مي كرد در اين 
جشن از سال سخت گفت و عنوان كرد با اينكه 
فرزند رسانه است، اما ســال9۷ سخت ترين 
سال كاري بوده و براي سختي هايي كه كشيده 

منقلب شده است.
2ســال از رفتن فردوســي پور مي گذرد و در 
ماه هاي گذشته هر اتفاق تازه مرتبط با فوتبال 
يا صحبت هاي مديران بار ديگر عادل فردوسي  
پور را ســر زبان ها مي انداخت. اما اين بار علي 
فروغي در يك برنامه اينترنتــي، ويدئويي را 
منتشــر كرده كه در آن حرف هــاي تازه اي 
زده اســت. فروغي از پرداخــت يك ميليارد 
توماني مطالبات مجري90 تا نظرش درباره 
مظلوم نمايي اين مجري و... صحبت كرده كه 

واكنش هاي زيادي را به دنبال داشت.
هرچند علي فروغي نيز با آمدنش به شبكه3 
انتقادات فراواني به دنبال داشت، بعد از نشستن 
پشت ميز رياست شبكه3 اتفاقاتي را در اين 
شــبكه رقم زد. انتصابي كه حاشــيه هايي را 
ايجاد كرد و يكي از بزرگ ترين اتفاقات دوران 
مديريتش حذف برنامه90 بود كه 20ســال 

متوالي از تلويزيون پخش مي شد.
اين مدير جــوان درباره حذف ايــن برنامه و 
فردوسي پور عنوان كرد: »ديگر نمي توانست 
اينگونه ادامه دهد، نه محبوبيت و نه تخصص 
ايشان براي ما پوشيده نبود. از ميزان تخصص 
ايشــان آگاه بوديم، اما شــما اگــر بهترين 
دروازه بــان را ببينيد كه در يــك خط ديگر 
وارد شــده و فعاليت مي كند، يك نفر ديگر را 
دروازه بان مي گذاريد، درباره ايشان هم همين 
بود؛ كار ايشان از مدار خارج شده بود و ديگران 
هم نگاه مي كردند و مي گفتند زماني كه يك 
نفر به خاطر محبوبيتش مي تواند از مدار خارج 
شود و كسي هم به او چيزي نگويد، پس ما هم 
مي توانيم همين كارها را انجام دهيم و اينگونه 

صداوسيما ازهم مي پاشيد.«
فروغي اظهار داشــته كه ناگزيــر تصميم به 
بركناري گرفتيم و البته ايــن موضوع كامال 

واضح اســت كه علي فروغــي در اين جريان 
مي توانســت يك عامل باشد چراكه بسياري 
از تصميمات بزرگ ســازمان از سوي رياست 
رسانه ملي گرفته مي شود و يك مدير شبكه به 
تنهايي نمي تواند تصميم به حذف يك برنامه 

20ساله را داشته باشد.
فروغي همچنين در بخشي ديگر گفته است: 
»شما بدانيد در همين يك سال اخير چون او 
باالخره كارمند رســمي صداوسيما است، ما 
حدود يك ميليارد از مطالبــات او را داده ايم. 
ترفيع شــغلي او كه نوبتش رســيده بود به 
امضاي خود بنده انجام شــد. شــبكه ورزش 
زيرنظر شبكه است و او عدد خيلي درشتي از 

»فوتبال120« گرفته است.«
فروغي با بيــان اين مطلب كه هنــوز هم راه 
براي گزارشــگري ايشــان باز است، توضيح 
مي دهد: »ايشان يك رقم درشــت از برنامه 
»فوتبــال120« دريافت كرده، به ايشــان 
گفته ايم فوتبــال را گزارش كن، خودشــان 
قبــول نكردنــد، مي خواهم بگويم، ايشــان 
خوب بلد اســت مظلوم نمايي كند، در همان 
زمان كه صحبت از مهاجرت بود، درخواست 
»فوتبال120« را داده بود، در واقع مي خواهم 
بگويم، كار خودشــان را بلد هستند، رسانه 
دارند، رسانه هايشــان هم به هم متصل است 
و فضاي مجازي نيز دست ما نيست، از همان 
طريق يك كار پرحجمي انجــام دادند و يك 
ادراكــي را در جامعه ايجــاد كردند.« با همه 
اين اوصاف فردوسي پور با حذف برنامه90 از 
رسانه ملي نرفته؛ او كارمند صداوسيما است 
و فعاليت خــود را در تلويزيــون دارد. به نظر 
مي رســد محبوبيت او باعث شــده كه هنوز 
مديران ســيما از داليل رفتــن وي صحبت 
كنند.موضــوع مجريان ســازمان آن هم در 
سيما موضوع تازه اي نيست. مديران در توليد 
برنامه هــاي تركيبــي در حوزه هاي مختلف 
مجريان زيادي را به تلويزيــون آورده اند؛ از 
تجربه اجراي سلبريتي ها تا مجري هاي جوان 
كه نه به واسطه تخصص شان روي صندلي اجرا 
نشستند. هركدام از اجراها هميشه حاشيه  و 
نقدي را به دنبال داشته و اين پرسش مطرح 
مي شــود كه آيا در ســازمان براي مجريان و 
اجراي برنامه موضوع تخصص و تســلط مهم 
است و اينكه مجريان در چه چارچوبي بايد اجرا 
كنند و چرا هميشه اجراهاي تلويزيوني دچار 
مشكل شده و براي مديران شبكه مشكل ايجاد 
كرده اند؟ در اين ميان، قصه عادل فردوسي پور 

نيز جاي خود را دارد.

بهمن بلورين جاويدان

اســتوديو هاي هاليوود 
گزينه هــاي محدودي 
براي نمايش در ماه هاي 
پيش رو دارند. اين گزينه ها سبب شده تا كمپاني وارنر در اقدامي 
عجيب همزمان برخي از فيلم هاي خود را هم از طريق شبكه هاي 

اينترنتي نمايش دهد و هم در سالن هاي سينما اكران كند. 
به گزارش ورايتي، آينده مبهمــي پيش روي اكران فيلم هاي بزرگ 
صنعت سينماي آمريكا قرار دارد. به همين دليل كمپاني وارنر بروز 
پر اميد ترين فيلم خود از لحاظ تجاري را همزمان در ســينما و در 
اينترنت نمايش مي دهد. فيلم »زن شگفت انگيز198۴« قرار است 
25دســامبر)5دي( هم از طريق شــبكه »اچ بي او مكس« و هم در 
سالن هاي سينماي آمريكا توســط كمپاني وارنر بروز نمايش داده 

و اكران شود. 
عــالوه بــر فيلــم 
ابرقهـرمـــاني »زن 
شگفت انگيز198۴«، 
فيلـم هايـــي نظير 
»مـاتـريـكس ۴«، 
»چيزهاي كـوچك« ، 
نسخه بازسازي شده 

»تام و جري« و »مبارزه مرگبار«- كه فيلمي است با اقتباس از يك 
بازي كامپيوتري- قرار است هم از طريق شــبكه اچ بي او مكس و 
هم در سالن هاي سينما نمايش داده شوند. برخي از تصميم وارنر 
بروز انتقاد كرده اند. آنها معتقدند كه با نمايش فيلم ها هم از طريق 
شبكه هاي پخش فيلم اينترنتي و هم از طريق سينما، پروتكل هاي 
جاري صنعت سينماي آمريكا نقض خواهد شد. مديران وارنر بروز 
در مقابل اعالم كردند اين تصميم به صورت احتياطي گرفته شده 
و فعال قرار است در  ماه اول اكران، اين فيلم ها هم از طريق »اچ بي او 
مكس« پخش و هم در سالن هاي سينما نمايش داده شوند. تا كنون 
كمپاني هاي ديگر فيلم سازي  مطرح آمريكا چنين اقدامي را مدنظر 
قرار نداده انــد. در چنين وضعيتي به احتمال زياد اكران بيســت و 
پنجمين فيلم جيمز باند با نام »زماني براي مردن نيست« باز هم به 
تعويق خواهد افتاد، چرا كه استوديوي يونيورسال همچنان برنامه اي 
براي نمايش ايــن فيلم به طور همزمان در شــبكه هاي اينترنتي و 
ســالن هاي ســينما ندارد؛ امري كه به نگراني هاي سازندگان اين 
فيلم دامن زده است. با چنين وضعيتي ماه هاي آغازين سال2021 
يك آشفته بازار ســينمايي خواهد بود. وضعيت كنوني كشورها و 
شيوع زمستاني ويروس كرونا، همچنان اكران فيلم ها را به تعويق 

مي اندازد.

قاب خاطره

جشنوارهفيلمفجردرالبراتوارتصميمگيري
آخرينمراحلفنيبرگزارياشراطيميكند
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كيوسك

 موج بيم و نگراني از آوارگي، دوباره در 
جان مسلمانان روهينگيا افتاده است؛ گزارش

تنها آغوشــي كه اين روزهــا به روي 
هزاران روهينگيايي كه ســال2017 بعد از سركوب 
نظامي در ميانمار به بنــگالدش پناه آورده بودند باز 
اســت، يك جزيره دورافتاده و ســيل خيز در خليج 
بنگال اســت. مقامات بنگالدش با وجــود اعتراض 
نهادهاي بين المللــي و بشردوســتانه، قصد دارند 
پناهجويــان روهينگيايي را به ايــن جزيره خالي از 
سكنه كه 20ســال پيش ســر از آب بيرون آورده، 

منتقل كنند.
براســاس اعالم وزارت خارجه بنــگالدش، پليس 
در روزهــاي گذشــته 1642نفــر از پناهجويان را 
در 11اتوبــوس از كمپ هاي فعلي شــان در منطقه 
»كوكس بازار« در »اوخيا« كه در نزديكي مرز ميانمار 
قرار دارد، به سمت بندر »چيتاگونگ« در شهري به 
همين نام اسكورت كرد تا از آنجا با كشتي به مقصد 
نهايي يعني جزيره »باســان چار« در 40كيلومتري 

ساحل چيتاگونگ منتقل شوند.

اعتراض نهادهاي مدني
جزيره باسان چار، سيل  خيز و در معرض توفان هاي 
موسمي اســت و حتي هنگام اين توفان ها، برخي 
از قســمت هاي آن زير آب مي رود. از سوي ديگر، 
دولت بنگالدش اجازه بازديد ميداني اين جزيره را 
به سازمان ملل متحد و ديگر نهادهاي بين المللي 
نداده اســت؛ همه اينهــا، اعتراض ســازمان ها و 
گروه هاي مدافع حقوق بشــر را به دنبال داشــته 

است.
به گزارش ســي ان ان، برد آدامز، مســئول ديده بان 
حقوق بشــر در آســيا گفت: »كار دولت بنگالدش 
برخالف وعده اي است كه به سازمان ملل متحد داده 
بود. قرار بود تا قبل از تأييد امنيت جزيره از ســوي 
كارشناسان اين ســازمان، انتقال پناهجويان انجام 
نشود. اگر مســئوالن واقعا از امنيت جزيره مطمئن 

هستند، بايد شفاف عمل مي كردند نه عجوالنه.«
ديده بان حقوق بشر، وضعيت جزيره را »نامناسب« 
توصيف و پيش بيني كرده كه روهينگيايي ها در آنجا 

با كمبــود امكانات درماني، تحصيلــي، امرار معاش 
و محدوديت در تــردد روبه رو باشــند. ضمن اينكه 
مشخص نيست نهادهاي بين المللي اجازه دسترسي 

به جزيره را دارند يا نه.
سازمان بين المللي پناهجويان، اين كار را يك اقدام 
»غيرانساني« دانسته و خواستار توقف آن شده است: 
»بدون ارزيابي شرايط زندگي در جزيره، اين حركت 
چيزي جز بازداشت جمعي خطرناك مردم روهينگيا 

و نقض قوانين حقوق بشر بين المللي نيست.«
اســماعيل ولف، مســئول گروه حقوق بشر محلي 
فورتيفاي نيز معتقد اســت: »بنگالدش بايد اين كار 
عجوالنه را متوقــف كند. تا زماني كــه نگراني هاي 
انساني و حقوق بشر برطرف نشده، حتي يك پناهجو 

نيز نبايد منتقل شود.« 

تهديد و تطميع
الجزيره در گزارشــي نوشــت؛ مقامــات بنگالدش 
معتقدند كــه انتقــال پناهجويان به باســان چار، 
از ازدحام بــاالي جمعيت اين اقليت مســلمان در 
كمپ هاي كوكس بازار كــم مي كند؛ جايي كه خانه 
يك ميليون روهينگيايــي  آواره از ميانمار اســت. 
شــهريار علم، وزير خارجه بنگالدش گفت كه علت 
مخالفت نهادهاي بشردوســتانه را با »زندگي بهتر« 
روهينگيايي ها درك نمي كند و نگراني  آنها را »كامال 

بي اساس« مي داند.
از ســوي ديگــر، 2نيــروي امــدادي در گفت وگو 
با خبرگــزاري رويترز گفته اند كــه روهينگيايي ها 
زير بار فشــار تهديد و وعده پرداخت پول از ســوي 
مقامات بنگالدش راضي به اين نقل مكان شــده اند. 
محمد شمس، قائم مقام امور پناهجويان بنگالدش 
گفت: محل اسكان براي 100هزار نفر ساخته شده 
و مسئوالن مي خواهند تا اوايل بهار كه هوا مساعد و 
دريا آرام اســت، كار انتقال پايان يابد. او بدون اينكه 
اشــاره اي به پرداخت پول به روهينگيايي ها بكند، 
گفت: »ما هيچ كس را مجبــور نمي كنيم كه به آنجا 
برود.« اين در حالي است كه 12خانواده روهينگيايي 
كه نامشــان در فهرســت انتقال به جزيره بوده به 
ديده بان حقوق بشر گفته اند تمايلي به رفتن ندارند.

ســازمان ملل متحد اعــالم كرده كه اين ســازمان 
»اطالعات اندكي« درباره انتقال مسلمانان روهينگيا 
داشــته و در جريان برنامه هاي آماده سازي جزيره 
نبوده است. اواخر بهار امسال، بيش از 300پناهجوي 
روهينگيايي بعد از تالش ناموفق براي فرار با قايق از 
بنگالدش به سمت مالزي و پس از اينكه ماه ها روي 
آب سرگردان بودند، به جزيره باسان چار برده شدند. 
آنها گفته بودند كه اين انتقال، برخالف خواسته شان 

و قوانين حقوق بشر بوده است.
730هزار روهينگيايي ســال2017 بعد از سركوب 
نظامي در ميانمار، جايي كــه آنها را به عنوان مهاجر 
»غيرقانوني« مي شناســند، از ترس جانشــان پا به 
فرار گذاشــتند و به بنگالدش پناه آوردند. سازمان 
ملل معتقد اســت كه ايــن كار با نيت نسل كشــي 
انجام شــد، هرچند مقامات ميانمار زير بار نرفتند و 
گفتند كه به علت شــورش و حمله اين قوم به پليس 
مجبور به واكنش شدند. تاكنون ده ها هزار مسلمان 

روهينگيايي به دست دولت ميانمار كشته شده  اند.

دولت بنگالدش با وجود اعتراض نهادهاي بين المللي، هزاران مسلمان روهينگيايي را به يك جزيره دورافتاده منتقل مي كند
مسلمانان روهينگيا؛ از اردوگاه تا تبعيدگاه

روزنامه يو اس اي تودي با انتشار نقشه پراكندگي 
مبتاليان به كرونا در آمريكا، چگونگي وقوع موج 
سوم شيوع ويروس در اين كشور را بررسي كرده 
است. به نوشته اين روزنامه، طي 2هفته بيش از 
2ميليون و300هزار نفر در آمريكا به كرونا مبتال 
شده اند؛ وضعيتي كه نشان مي دهد اين موج 

بسيار شديدتر از 2موج قبلي است.

هفته  نامه اكونوميست]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه يو اس اي تودي ]آمريكا[

زماني براي به تاريخ سپردن 
زغال سنگ

آماده باش اسرائيل و آمريكا 
براي انتقام ايران

 جبهه جوالن: 
مقاومت در اينجا مي ماند

موج سوم كرونا در آمريكا

اكونوميست گزارش اصلي اين شماره خود را به 
ضرورت پايان دادن به استفاده از زغال سنگ براي 
نجات كره زمين پرداخته است. به نوشته اين مجله، 
اكنون براي نخستين بار، دولت ها پا را از شعاردادن 
فراتر گذاشته و به سمت عمل كردن وعده هايشان 
رفته اند. چين قرار است تا سال2060 استفاده از 
زغال سنگ را پايان دهد. آمريكا در دولت بايدن 
بار ديگر به توافقنامــه آب وهوايي مي پيوندد. 
شركت هاي انرژي پاك در حال سودآوري هستند.

به نوشته روزنامه العربي الجديد دستگاه هاي 
اطالعاتي رژيم صهيونيستي و آمريكا انتظار 
دارند پاسخ ايران به عمليات ترور شهيد محسن 
فخري زاده تا پيش از پايان ماه دسامبر و روي 
كار آمدن دولت جديد در واشنگتن رخ دهد. 
منابع گاز در شرق درياي مديترانه و ساير اهداف 
ارزشمند اسرائيلي ازجمله گزينه هاي احتمالي 

براي انتقام ايران به شمار مي رود.

روزنامــه االخبار بــه مواضع دولــت رژيم 
صهيونيستي درباره تاســيس جبهه نظامي 
جديد در جنوب سوريه پرداخته است. به نوشته 
اين روزنامه، بي نتيجــه ماندن حمالت هوايي 
مداوم عليه مواضع مقاومت، سران اين رژيم را 
نگران كرده است. االخبار به نقل از منابع ارشد 
حزب اهلل مي نويسد جبهه مقاومت تحت هيچ 

شرايطي جنوب سوريه را ترك نخواهد كرد.

نگاه

كوشنر در خليج فارس چه مي كند؟

گويي بار ديگر به نقطه آغاز بازگشته ايم؛ جرد كوشنر، داماد و 
مشاور ارشد دونالد ترامپ )رئيس جمهوري كه دوره اش رو به 
پايان است( در امور خاورميانه روز چهارشنبه براي مالقات با 
شيخ تميم بن حمد، امير قطر وارد دوحه شد. او قرار است در 
چارچوب اين سفر پس از دوحه براي ديدار با محمد بن سلمان، 
وليعهد سعودي عازم شــهر نئوم شود. براساس اعالم رسمي، 
كوشــنر به دنبال حل بحران خليج فارس است؛ بحراني كه از 
سال 2017 با محاصره و تحريم قطر از سوي عربستان، امارات، 
بحرين و مصر آغاز شد. اين كشورها قطر را به ايجاد بي ثباتي در 
منطقه، حمايت از تروريسم و همدستي با ايران متهم مي كنند؛ 

اتهاماتي كه همواره از سوي قطر رد شده است.
اما در اين ميان 3تناقض عمده به چشــم مي خورد؛ اول آنكه 
شخص كوشــنر، پيشــگام حمايت از برنامه محاصره قطر در 
آمريكا بود، تا جايي كه گفته مي شــود پيش از آغاز محاصره، 
هماهنگي هايي ميان او با رهبران عربستان و امارات در جريان 
بوده اســت. نقش كوشــنر در اين برنامه، نارضايتي نهادهاي 
مختلفي در آمريكا، ازجمله وزارت خارجه، پنتاگون، سازمان 
اطالعات و حتي كنگره را به دنبال داشت. تناقض دوم آن است 
كه محاصره همه جانبه قطر تنها چند ماه پس از روي كار آمدن 
دولت ترامپ آغاز شــد؛ دولتي كه حاال اصرار دارد در آخرين 
هفته هاي باقي مانــده از عمر خود به اين بحــران پايان دهد. 
تناقض سوم نيز به ايران بر مي گردد؛ يكي از مهم ترين بهانه هاي 
تحريم قطر، ارتباط اين كشور با ايران عنوان شده بود. 4كشور 
عربي نيز يكي از مهم ترين شــروط خود براي پايان محاصره 
و تحريم را، قطع روابط دوحه و تهران اعــالم كرده بودند. اما 
اجراي اين برنامه قطر را ناچار به استفاده از حريم هوايي ايران 
كرده و عمال منبع درآمد جديدي را در اختيار تهران قرار داد، 
آن هم درحالي كه ترامپ به دنبال تشديد فشارهاي اقتصادي 

بر ايران بود.

اين تناقض ها و آشفتگي ها نشــان مي دهد كه اهداف اعالمي 
سفر كوشنر چندان معتبر نيست و نمي توان با تكيه بر آن، آنچه 
اكنون در خليج فارس مي گذرد را تفسير كرد. در اين چارچوب 
به نظر مي رسد 3دليل اصلي وراي آخرين تحركات ترامپ در 
خاورميانه نهفته است؛ افزايش فشــار بر ايران، سخت كردن 
مسير بايدن براي بازگشت به توافق هسته اي و ارائه خدمات 

بيشتر به اسرائيل.
دولت ترامپ نارضايتــي خود از تدوام محاصــره هوايي قطر 
توسط همسايگانش را پنهان نكرده و بارها از سعودي و امارات 
خواسته اســت مجوز پرواز هواپيماهاي تجاري قطر در حريم 
هوايي خود را صــادر كنند. دوحه هم اكنون ســاالنه مبلغي 
نزيك به 100ميليون دالر براي »پروازهاي عبوري« به ايران 
مي پردازد؛ امري كه بدون شك با سياســت فشار حداكثري 
ترامپ عليه تهران همخواني ندارد. در اينجا به عامل دوم، يعني 
برنامه بايدن براي ايران مي رسيم. روشن است كه رئيس جمهور 
آينده آمريكا خواهان بازگشت به توافق هسته اي سال2015 
است. بايدن در آن زمان معاون باراك اوباما بوده و نقش مهمي 
در دستيابي به اين توافق داشته اســت. به گفته او، اگر ايران 
تعهدات هســته اي خود را از ســر بگيرد، دولت آمريكا تمام 
تحريم هاي وضع شده توسط ترامپ را لغو كرده و به موقعيت 

پيش از خروج از برجام توسط ترامپ بازمي گردد.
نه تنها ترامپ، بلكه اسرائيل، عربســتان و امارات نيز با چنين 
سياستي موافق نيستند. از سوي ديگر، براي ما روشن است كه 
چگونه اين بازيگران از هر ابزاري براي ضربه زدن به سياســت 
بايدن و يا حتي تخريب آن استفاده مي كنند. ازجمله اين موارد، 
رايزني ترامپ با مشاوران ارشد خود درباره بمباران بزرگ ترين 
تاسيســات هســته اي ايران بود؛ طرحي كه با مخالفت قاطع 
تمام مشاوران او به دليل احتمال درگيري نظامي گسترده در 
منطقه منتفي شــد. اين اطالعات 2 هفته قبل در رسانه هاي 
آمريكايي منتشر شد. هفته گذشــته نيز محسن فخري زاده، 
دانشمند بزرگ هسته اي ايران در مســير بازگشت به تهران 
در خودروي شخصي خود مورد حمله قرار گرفت و ترور شد، 
آن هم درحالي كــه تمام منابع اطالعاتــي در آمريكا از نقش 
اســرائيل در اين عمليات ســخن مي گويند. جالب آنكه تنها 
5روز پيش از وقوع اين ترور، مايــك پمپئو، بنيامين نتانياهو 
و محمد بن سلمان در شــهر نئوم مالقاتي بي سابقه داشتند. 
پمپئو پس از اين ســفر بار  ديگر عازم دوحه شده و از ضرورت 
خاتمه دادن به بحران ميان كشورهاي عربي براي اجماع عليه 

ايران سخن گفت.
تمام اينها در حالي است كه منابع متعددي در آمريكا از برنامه 
ترامپ براي اعمال تحريم هاي شديد اقتصادي عليه ايران، طي 
هفته هاي آينده با هدف »تثبيت سياســت فشار حداكثري« 
خبر مي دهند. بنابراين روشن اســت كه هدف عمده ترامپ 
از آخرين تحركات منطقه  اي، مانع تراشــي بر سر راه بايدن و 
پيچيده تر كردن توافق احتمالي ميان ايران و آمريكا در دولت 
بعدي اســت. بدون شك سفر اخير كوشــنر به خليج فارس و 
تالش ها براي حل بحران قطر نيز بايد از اين منظر تفســير و 

فهميده شود.
همانطور كه گفته شد، سومين و آخرين عامل، ارائه خدمات 
بيشتر از سوي ترامپ براي اسرائيل است. رسانه هاي متعددي 
در آمريكا و همچنين منطقه خاورميانه از افزايش فشــارهاي 
دولت ترامپ بر كشورهاي عربستان و قطر براي عادي سازي  
علني روابط خود با رژيم صهيونيستي و در واقع تكرار الگوي 
امارات خبر داده اند. اين فشارها طي هفته هاي اخير و پس از 
قطعي شدن پيروزي بايدن در انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
به شكل ملموســي تشديد شده اســت. بنابراين سفر كوشنر 
مي تواند به عنوان آخرين تالش هاي ترامپ براي جلب رضايت 

اسرائيل و البي يهودي نيز تفسير شود.
منبع: روزنامه العربی الجديد

ژيسكار دستن ؛ محافظه كار ليبرال

والري ژيسكار دســتن، رئيس جمهور پيشين 
فرانسه، اواخر هفته گذشــته در 94سالگي و 
در پي بروز عالئم ابتال به كرونا درگذشــت. از او 
به عنوان يكــي از حاميان اصلــي اتحاد اروپا و 
حركت فرانسه به ســمت يك جامعه مدرن ياد 
مي شود. ژيسكار دستن بين سال هاي ۱9۷4 تا 
۱9۸۱ همزمان با وقوع انقالب اسالمي در ايران، 
رئيس جمهور فرانسه بود. او به عنوان يك چهره 
محافظه كار، اما با ديدگاه هــاي ليبرال كارش 
را با محبوبيت مثال زدني آغــاز كرد، ولی دوره 
رياســت جمهوري اش فقط به يك دوره محدود 
شد. ژيسكار دستن در ســال۱9۸۱ انتخابات را 
به رقيب سوسياليستش يعني فرانسوا ميتران 
باخت و درحالي كه مردم او را »هو« مي كردند از 

كاخ اليزه خارج شد.
والري ژيسكار دستن در ســال۱926 در آلمان، 
جايي كه پدرش مشــغول به كار بود به دنيا آمد. 
سال ها بعد، در جواني و در جنگ جهاني دوم به 
ارتش فرانسه پيوست و در اواخر جنگ، اين بار 
در نقــش فرمانده تانك در يكــي از حمله هاي 
فرانســه به آلمان، بار ديگر با اين كشور روبه رو 
شد. ژيسكار دستن در مؤسسسه پلي تكنيك 
فرانسه و سپس در مدرســه ملي مديريت اين 
كشور كه هميشه بسياري از فارغ التحصيالنش به 
مقام هاي عالي دولتي رسيده اند، درس خواند. او 
سپس به دانشگاه آكسفورد رفت و اقتصاد خواند. 
شارل دوگل، رئيس جمهور وقت فرانسه، او را در 
36سالگي وارد كابينه اش كرد و وزارت دارايي را 
به او سپرد. ژيسكار دستن جوان و خوش پوش 
مورد توجه بسياري بود و در دولت بعدي فرانسه 
يعني دولت ژرژ پمپيدو نيز به عنوان وزير دارايي 
كارش را ادامه داد. بعد از مرگ پمپيدو، ژيسكار 
دستن وارد انتخابات شد و چهره اي جديدی از 
يك نامزد كرسي رياست جمهوري را براي مردم 
فرانسه به نمايش گذاشــت. او در آلپ اسكي 
مي كرد، لبــاس تيم هاي ورزشــي محبوبش را 
مي پوشيد و آكاردئون مي نواخت. فرانسوي ها او 
را در 4۸سالگي به رياست جمهوري انتخاب كردند 
تا لقب جوان ترين رئيس جمهور فرانسه را تا آن 
زمان به خود اختصاص دهد. هرچند در سال20۱۷، 

مكرون 39ساله اين عنوان را از آن خود كرد.
ژيسكار دستن زماني كه به قدرت رسيد، فرصت 
را از دســت نداد و از همان ابتدا برنامه هايش 
براي مدرن سازي جامعه فرانسه را دنبال كرد؛ 
برنامه هايي كــه گاهي برخــالف ديدگاه هاي 
محافظه كارانه حزبش نيز بود. ازجمله اقدامات 
او مي توان بــه صدور مجوز طــالق با رضايت 
دوطرف، قانوني كردن ســقط جنين و كاهش 
ســن قانوني رأي دادن از 2۱ به ۱۸سال نام برد. 
او در زمينه اصالحــات اجتماعي موفق بود، اما 
در زمين اقتصاد، با مشــكالت بسياري روبه رو 
شــد؛ به خصوص با افزايش نرخ بيكاري در پي 
بحران نفتي ســال۱9۷3، محبوبيت ژيسكار 
دستن به شدت آسيب ديد. سياست هاي رياضت 
اقتصادي اعالمي از سوي دولت، باعث شد تا مردم 
به شدت از او فاصله بگيرند. اين در حالي بود كه 
قدرت از ژيسكار دستن يك چهره آريستوكرات 
ساخته بود. در شــرايط وخيم اقتصادي مردم، 
او شــكارش به راه بــود و در كاخ هاي دولت 
مهماني هاي تجمالتي آنچناني برگزار مي كرد. 
در سال۱9۷9، يك روزنامه فرانسوي با افشاي 
اطالعاتي مربوط به گذشــته، ضربه سنگيني 
به اعتبار ژيسكار دســتن وارد كرد كه او هرگز 
نتوانســت از زير بار آن رهايي پيدا كند. طبق 
گزارش هاي منتشر شــده، ژيسكار دستن در 
دوره اي كه وزير دارايي بود، مخفيانه از پادشاه 
كشور آفريقاي مركزي الماس هايي هديه گرفته 
بود. اگرچه او اين افشاگري را بي اهميت خواند، 
اما خودداري از ارائه اطالعــات در مورد ارزش 
الماس ها باعث شد تا افكار عمومي عليه او تغيير 
كند. پايان كار ژيسكار دســتن تراژيك بود. او 
روزي كه به عنــوان رئيس جمهور كارش را آغاز 
كرد، پياده به كاخ اليزه رفت و روزي كه از ميتران 
شكست خورد و كارش به عنوان رئيس جمهور 
پايان يافت هم پياده كاخ رياســت جمهوري را 
ترك كرد، اما اين بار مردم جمع شــده بودند تا 

او را هو كنند.
والري ژيسكار دستن سعي كرد بار ديگر از صفر 
شــروع كند و ابتدا در انتخابات محلي و سپس 
در انتخابات مجلس شــركت كرد تا دوباره در 
ســال۱9۸2 راهي مجلس شود. رؤياي بازگشت 
او به قدرت را اين بار ژاك شــيراك كه در دولت 
ژيسكار دستن معاونش بود، براي هميشه به باد 
داد. شيراك در سال۱995 پيروز انتخابات شد و 

محافظه كاران را به قدرت بازگرداند.
يكي از مهم ترين ميراث هاي به جا مانده از ژيسكار 
دســتن، تالش هاي او براي شكل گيری اتحاديه 
اروپا و به طور كلي تقويت ايده اروپاي واحد است. 
او از دهه۱950 يعني زماني كه نماينده مجلس بود 
حامي اين ايده بود. در دوره رياســت جمهوري 
ژيسكار دستن، فرانسه نقش فعالي در اين زمينه 
بازي كرد. ژيسكار دستن در كنار صدراعظم وقت 
آلمان، هلموت اشميت پايه گذار شوراي اروپا بود. 
آنها همزمان، يك سيستم مالي اروپايي راه اندازي 
كردند كه بعدها پايه و اساس سيستم يورو قرار 
گرفت. با پيگيري هاي ژيســكار دستن بود كه 
انتخاب اعضاي پارلمان اروپا با رأي مستقيم مردم 
در كشورهاي مختلف ممكن شد. سال ها بعد او در 
تدوين قانون اساسي اروپا نقش محوري بازي كرد؛ 
قانوني كه در سال2004 آماده شده و به رأي مردم 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا گذاشته شد. البته 
مردم فرانسه و هلند به اين قانون رأي منفي دادند 

و مانع اجراي آن شدند.

روس ها در سوداي حضور نظامي در آفريقا
روسيه دومين پايگاه دريايي بين المللي خود را در سودان مي سازد 

2هفته پيش، والديمير پوتين، رئيس جمهور روســيه در فرماني، 
پيشنهاد دولتش براي تاسيس يك پايگاه جديد دريايي در سواحل آفريقا

درياي سرخ را در سودان تأييد كرد.
به گزارش العربي الجديد، پايگاه پشــتيباني دريايي روســيه در سودان ميزبان 
بيش از 300پرسنل نظامي و غيرنظامي و همينطور 4 كشتي جنگي با امكانات 
هسته اي خواهد بود. اين تاسيســات كه نزديك پورت سعيد احداث خواهد شد 
نخستين پايگاه نظامي روسيه در آفريقاست و بعد از پايگاه طرطوس در سوريه، 
دومين پايگاه دريايي اين كشور در خارج از حوزه اتحاد جماهير شوروي خواهد 

بود.
هرچند روسيه گفته است كه اين پايگاه ماهيتي دفاعي دارد و ماموريت آن كمك 
به حفظ صلح در منطقه است، گزارش شده كه قرار است مسكو اين پايگاه را به 
موشــك هاي زمين به هوا هم مجهز كند. همچنين گزارش شده كه روسيه به 

ارتش سودان سالح هايي خواهد داد تا از اين تاسيسات حفاظت كنند.

ضربه به واشنگتن؟
توافق روسيه و ســودان تنها يك  ماه بعد از آن به دست آمد كه آمريكا اين كشور 
آفريقايي را در آنچه پاداش عادي ســازي با اســرائيل خوانده مي شود، از ليست 
كشــورهاي حامي تروريســم بيرون گذاشــت. اين توافق مي تواند غافلگيري 
ناخوشايندي براي كاخ سفيد باشد. از نظر برخي كارشناسان، اين توافق ضربه اي 
سنگين به اميد آمريكايي ها براي تعميق نفوذشان در سودان پس از عمر البشير، 

ديكتاتور سابق آن است.
ســاموئل راماني تحليلگر ژئوپليتيك كه روي سياســت خارجي روسيه در 
خاورميانه تمركز دارد، معتقد است كه سودان در سياست خارجي،  رويكردي 
چندوجهي دارد. اين كشور، هم در دوران البشير و هم بعد از آن، روابط خود را 
با رقباي خاورميانه اي ازجمله تركيه، قطر، امارات و عربستان به صورت متعادل 
پيش برده و حاال هم مي خواهد در روابطش با چين، روســيه و آمريكا تعادل 
داشته باشد. راماني گفته است: »هرچه شراكت ها )با كشورهاي مختلف( بيشتر 
باشد، اقتصاد بحران زده اين كشور پول بيشــتري از طريق سرمايه گذاري ها 

به دست خواهد آورد.«
سرگئي ســوخانكين، تحليلگر انديشكده مؤسســه جيمز تاون هم گفته است: 
ســودان احتماال از پايگاه نظامي روســيه به عنوان ابزاري بــراي ترغيب ديگر 
ذي نفعان براي حضور فعال تر در اين كشور استفاده مي كند. راماني معتقد است 
كه آمريكا اين رويكرد خارطوم را درك كرده و به همين خاطر حساسيت زيادي 

به خريد سالح هاي روسي و توافق نظامي اين 2كشور نشان نداده است.
مسئله ديگر اين است كه روابط نظامي 2كشور، از مدت ها پيش در دوران البشير 

شكل گرفته است و سودان از كشــورهايي بوده كه از عمليات نظامي روسيه در 
سوريه حمايت كرده است.

شروع دوباره در آفريقا
براي روسيه، پايگاه دريايي در سودان مي تواند نقطه بازگشت به نقشه ژئوپليتيك 
آفريقا و مســيرهاي دريايي اطراف آن باشد. ســوخانكين معتقد است كه روسيه 
مي خواهد فعاليت هايش را در آفريقاي مركزي و فراتر از آن افزايش و گسترش دهد.

اين پايگاه نه تنها به روسيه نفوذ بيشــتري در آينده سياسي سودان خواهد داد 
كه به مسكو اين امكان را مي دهد تا به صورت بالقوه جلوي انتقال كاال از درياي 
سرخ )كانال سوئز( را بگيرد تا جريان حمل ونقل كاال در مسيرهاي شمالي تر را كه 
براي روسيه حياتي است، تقويت كند. روسيه بزرگ ترين تامين كننده سالح در 
آفريقاست و با 28كشور اين قاره قرارداد همكاري نظامي بسته است، اما اين به آن 
معنا نيست كه تمام رابطه روسيه با آفريقا نظامي است؛  مسكو روابط تجاري خود 
را با آفريقا  از 6.6ميليارد دالر در ســال2010 به 19ميليارد دالر در سال2018 

رسانده و سرمايه گذاري هاي زيادي در بخش نفت و گاز آفريقا داشته است.

حضور گسترده تر 
براساس گزارش لورفته از وزارت خارجه آلمان به عنوان »جاه طلبي هاي جديد 
روسيه در آفريقا« كه نخســتين بار در روزنامه بيلد منتشر شد، اين تازه شروع 
حضور مستقيم روسيه در اين قاره است. بر اين اساس، روسيه عالوه بر سودان، 
به دنبال مجوز ساخت پايگاه نظامي در 6 كشور مصر، جمهوري آفريقاي مركزي، 

اريتره، ماداگاسكار و موزامبيك است.
سوخانكين درباره گسترش حضور نظامي روسيه كمي با احتياط صحبت مي كند؛ 
»سياستگذاران روسيه به خوبي مي دانند كه يكي از داليل فروپاشي اقتصاد شوروي 
گستردگي بيش از حد در همه امور بود. آنها مي خواســتند همه جا باشند. اين 
چيزي است كه روسيه با وجود عالقه بسيار زياد براي گسترش حضورش در آفريقا 
از آن دوري خواهد كرد.« به گفته او وقتي كه سودان و برخي ديگر از كشورهاي 
آفريقايي به مسكو پيشنهاد حضور نظامي در كشورهاي خودشان را دادند، واكنش 
روس ها آنطور كه آفريقايي ها انتظار داشتند مشتاقانه نبود. يك دليل اين واكنش 
اين است كه روس ها به خوبي مي دانند براي گسترش نفوذ خود بايد مشاركت و 
سرمايه گذاري بيشتري در آفريقا داشته باشند، اما منابع كافي براي اين كار ندارند.

در اين شرايط، مســئله اصلي اين است كه آيا روسيه اشــتباه شوروي را تكرار 
خواهد كرد يا نه. با توجه به محدوديت هاي مالي روســيه و نگاه سياستگذاران 
آن، به نظر مي رسد پايگاه روسيه در ســودان، براي سال ها تنها پايگاه روسيه در 

آفريقا خواهد بود.

اسامه ابورشيد
تحليلگر فلسطيني

   جزيره »باسان چار« از نمايي ديگر
تصويري را كه مي بينيد ســي ان ان از جزيره اي  كه 
قرار است پناهجويان روهينگيا به آنجا منتقل شوند، 
منتشر كرده اســت. دولت بنگالدش سال هاست 
كه كار ســاخت ۱20پناهگاه براي جا دادن ۱00هزار 
نفر را در باسان چار آغاز كرده است. پناهگاه ها كه 
در تصوير به رنگ قرمز هســتند، به گفته مقامات 
بنگالدش، به منظور مقاومت در برابر سيل و توفان، 
حدود 4متر باالتر از ســطح زمين ساخته شده اند و 
توانايي تحمل باد با سرعت 260كيلومتر در ساعت 
را دارند. 2بيمارســتان 20تختخوابــي، كلينيك، 
نيروهاي درماني مستقر و 3مدرسه از ديگر امكانات 
جزيره است. عبداهلل المومن چادري، فرمانده نيروي 
دريايي بنگالدشگ گفته است: »ما از همه نظر آماده 
هستيم و همه نيازها را شــامل غذا، دارو و درمان و 
امنيت، تامين مي كنيم.« عمر فاروق، يكي از رهبران 
مردم روهينگيا نيز گفته كــه جزيره »واقعا زيبا« و 
امكانات آن از كمپ هاي كوكس بازار بهتر است. او 
گفته، با وجود اينكه خيلي از مردم، راضي به اين كوچ 

نيستند، خودش آماده رفتن به آنجاست.

سمانه معظمي
روزنامه نگار
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تهرانغرقدردود

هوا كه سرد مي شود و پديده 
وارونگي هوا اتفــاق مي افتد، 
پايتخــت و ديگر شــهرهاي 
صنعتي كشور درگير آلودگي 
هوا مي شوند. در اين روزهاي 
سرد، تنها راه چاره گويا فقط 
وزش بــاد و بارندگي اســت 
كه مي تواند كمــي از ميزان 

آالينده ها بكاهد. هادي نيكخواه،  در صفحه توييترش عكسي از ارتفاعات تهران 
انداخته است كه تفاوت آلودگي شهر و ارتفاعات را كامال نشان مي دهد.

شاهكارآجركاريدوره
ايلخانيان

ايران زمين، پر اســت از آثار 
منحصربه فرد تاريخي كه توجه 
گردشگران را از سراسر دنيا به 
كشــور ما جلب كرده. يكي از 
اين آثار مسجد جامع ورامين 
است. حســاب كاربري فالت 
ايران در توييتر، عكس هايي از 
اين اثر تاريخي منتشر كرده و 
نوشته است: »كمي از جزئيات 

مســجد جامع ورامين ببينيد و لذت ببريد. اين مسجد حدود 700سال پيش در 
دوره ايلخانيان ساخته شد. اين مسجد شاهكار آجركاري است و حيف كه مرمت 

نمي شود، اما نگهداري از آن مناسب است.«

سالمرگ
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عكس:ايرنا/محمدمهدیورال پاييزدرروزهایكرونا-قم

تا چند وقت ديگر، كرونا در ايران يكساله  مي شــود. ويروسي يكســاله كه طي 1
آمدنش در همين ســيصد و چنــد روز، نقد و 

نظرهاي ضد  و نقيض پرشماري درباره اش گفته 
و منتشر شــد. از تشــخيص و شناسايي 
آني اش گرفته تا كشف واكسنش و اينكه 
به كودكان گزندي نمي رساند و بعد معلوم 

شد مي رساند. بحث آزمايشــگاهي بودن و نبودنش. انعكاس 
اخبار به ظاهر آرام بخش رســانه ها در اوج مرگ ومير و هراس 
پنهان خود همان رسانه ها و كتمان بخشــي از حقيقت؛ در 
مقطعي بسياري از رسانه ها مدام و پي درپي گوشزد مي كردند 
كه »مردم نترســيد!« و بعد خبرهايي به مردم مي دادند كه 
چاره اي جز ترسيدن نبود و نيست. از ميان همه اين اظهارات و 
اخبار ظاهرا علمي و غيرعلمي، يكي اين بود كه كرونا دموكرات 
است و غني و فقير و مسئول و غيرمسئول نمي شناسد. حاال در 
آستانه يكسالگي اش، معلوم شده كرونا فقط در رفتن به سوي 
ثروتمند و فقير به ظاهر دموكرات است و اين دموكرات نامرئي، 
در جدال با آن تَن هاي متفاوت و متضاد، چهره عوض مي كند؛ 
در فقير ثروتمند مي شود و دمار از روزگار طرف درمي آورد و در 
ثروتمند عموما فقير مي شود و كمتر به صرافت از پا درآوردن 
مي افتد. اين يعني كرونا از ماهيت اوليه اش - دموكرات بودن 
- عدول كرده است؛ نسخه بدبخت ها و ندارهايي را كه نان براي 
خوردن ندارند مي پيچد و سه قبضه شان مي كند و عموما رغبت 
چنداني براي نفوذ در تَن هاي پرورده و ضخيم ندارد. اين يعني 
كرونا هم فقير و غني مي شناسد و اگر هم دموكرات بودن را 
يدك مي كشد، دست كم در ســرزمين ما بنا بر ويژگي هاي 

ميزبانش تغيير هويت مي دهد.
افكنده اش را برنكشــيده و نرفته اســت، پولدارها و 2 به گمانم تــا زماني كه كرونا رخت و لباس سراســر 
مايه داراني هستند كه از دست دادن، بغل كردن و بوسيدن هم 
چندان هراســي ندارند؛ شــايد مثل راويان كتاب دكامرون. 
»بوكاچيو« در كتاب دكامرون كه دربرگيرنده مجموعه اي از 
داستان هاســت، راوياني دارد كه قصه هــاي كتاب را تعريف 
مي كنند؛ راوياني شامل 3مرد جوان و 7زن جوا ن تر؛ همان هايي 
كه از شهري طاعون زده گريخته اند و در خانه اي قصر مانند، 
نزديــك فلورانس پناه گرفته انــد. حاال در زمانــه كرونا هم 
پولدارهايي كه خونشان رنگين تر از ديگران است به قصرهاي 
دنج پناه برده اند و آنجا كمي شــبيه به قهرمان هاي داستان 
دكامرون خودشــان را با لذاتي متنوع سرگرم مي كنند و در 
همين اوضاع، آدم هاي معمولي - بســيار معمولي - با كرونا 

دست وپنجه نرم مي كنند.
در زمانه كرونا، بيشتر سياستمداران، برخي از مثال  خردمندان و حتي روانكاوان متعددي كه پيش از اين 3
اعتقاد و اعتنايي به چيزي جز نظم نصف ونيمه اطرافشــان 
نداشتند، قواعد گذشته را برهم زدند و خالف آنچه مي گفتند 
عمل كردند. »گابريل توپينامبــا« از روانكاوان پيرو لَكان در 
نامه اي به يكي از دوستانش مي نويسد: »روانكاواني كه سابقا به 
داليل نظري، با درمان روان تحليلــي غيابي از طريق تلفن يا 
اسكايپ اكيدا مخالف بودند، به  محض آنكه مالقات حضوري 
بيماران ناممكن شــد، از ترس اينكه درآمدشان را از دست 

بدهند، آن  را تأييد كردند.«
چندصباحي ديگر كه يحتمل به اين زودي ها نيست،  اگر كرونا بســاطش را جمع كند و زندگي به اوضاع 4
عادي بازگردد، اوضاع جديد، همان وضع سابق نخواهد بود. 
»اسالوي ژيژك« فيلسوف و نظريه پرداز 71ساله اسلوونيايي 
در كتاب اخيرش »عالمگير؛     كوويد-19« مي نويسد:»پس از 
كرونا، اموري كه معموال بخشي از زندگي روزمره ما بود ديگر 
اموري بديهي نخواهد بود. ما بايد نوعي زيستن و زندگي بسيار 
شكننده تر را بياموزيم كه توأم با مخاطرات دائمي است. ناچار 
خواهيم شد نگرش كلي مان نسبت به زندگي و هستي خودمان 
را به عنوان موجوداتي زنده در ميان ديگر اشكال حيات عوض 
كنيم. به سخن ديگر، اگر »فلسفه« را نامي براي سمت گيري 
اصلي مان در زندگــي بدانيم، ناچاريم يك انقالب فلســفي 

راستين را از سر بگذرانيم.«
تا اينجاي كار عيان است كه كرونا چندان هم دموكرات  نيست؛ دست كم در از پا درآوردن آنهايي كه اسيرشان 5
مي كند يكسان رفتار نمي كند و بعيد اســت كه از دوران اين 
بيماري نفس گير تجربه اي در خور و كاربردي كسب كنيم. هگل 
مي گويد: »تنها درســي كه مي توانيم از تاريخ ياد بگيريم اين 
است كه از تاريخ هيچ نمي آموزيم.« اين يعني ترديد وجود دارد 

كه كوويد-19ما را آگاه تر كند و فاصله غني و فقير كمتر شود.

پينوشت:
* برخي نقل قول ها برگرفته از كتاب »عالمگير؛ كوويد-19« 

نوشته اسالوي ژيژك با ترجمه هوشمند دهقان است.

فرزامشيرزادينگاه
نويسنده و روزنامه نگار

ميالن:مرد 48ساله اي در ايتاليا پس از يك مشاجره چند 
ساعته با همسرش به توصيه روانشناس تصميم گرفت براي 
فروكش كردن خشم اش بيرون از خانه پياده روي كند؛ اما 
اين پياده روي 480كيلومتر بــه طول انجاميد. به گزارش 
آديتي ســنترال، وي پس از اينكه چند مأمور پليس با او 
صحبت كردند احســاس كرد به آرامش رســيده است. 
سپس براي او هتلي رزرو شد تا همسرش براي بردنش به 

آنجا مراجعه كند.

گرانادا:حدود 20كودك اســپانيايي كه به جاي شربت 
معده  كه تصور مي شــده )آمپرازول( است، به آنها قطره 
ماينوكســيديل)داروي رويش مو( داده شده بود با بدني 
پر مو مواجه شدند. به گزارش آديتي سنترال، اين رويداد 
به دنبال انتقال يك جعبه از شيشــه هاي بدون برچسب 
 به داروخانه هــاي منطقه گرانادا واقع در والنســيا اتفاق 
افتاد. اكنون صاحبان داروخانه ها در اين باره بايد پاسخگو 

باشند.

مسكو:يكي از مشت زنان روســيه كه از 17مسابقه مهم 
خود در ســال هاي گذشــته 9مســابقه را برنده شده در 
واقع زني است كه براي اثبات قدرت زن ها سال ها هويت 
جنسي خود را مخفي كرده بود. به گزارش آديتي سنترال، 
تاتياناي 22ساله در چند سال گذشته با نام والديمير و با 
ظاهري كامال مردانه زندگي مي كرد تا به  خود و سايرين 
ثابت كند زن ها هم مي توانند با تمرين هاي سخت و منظم 

قوي باشند.

اوشانا:سياســتمداري در ناميبيا كه نامش آدولف هيتلر 
است در انتخابات شوراي شهر اوشانا )يكي از بزرگ ترين 
شهرهاي ناميبيا( با كســب 85درصد از آراي شهروندان 
برنده شد. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، آدولف پس 
از اينكه برنده شــد به خبرنگارها گفت هيچ قصدي براي 
كشورگشايي و دنبال كردن اهدافي شبيه هدف هاي رهبر 
آلمان نازي نداشته و ندارد. او گفت: فقط اين نام را انتخاب 

كردم تا جهان را به چالش بكشم.

برندهشدنهيتلردرناميبيامشتزنيكهزنبودقطرهرويشموبهجايشربتمعدهطوالنيترينپيادهرويبعدازعصبانيت

كرونا؛دموكراتديگرگونشده

كاظم معتمدنژاد، روزنامه نگار و حقوقدان ايراني به دليل 
نقش اش در تدريس آكادميك علوم ارتباطات و 

روزنامه نگاري در ايران به »پدر علم ارتباطات 
ايران« شهرت يافت. معتمدنژاد سال1313 
در روستاي مود در استان خراسان جنوبي 

)36كيلومتري بيرجند مركز اســتان( متولد شــد. تحصيالت ابتدايي و قسمتي از 
تحصيالت متوســطه خود را در زادگاهش و قسمت ديگر را در بيرجند و سال ششم 
ادبي را در دبيرستان مروي تهران گذراند. در ســال1336 به اخذ درجه ليسانس و 
سال1339 به اخذ درجه دكتري در رشــته حقوق قضايي از دانشكده حقوق و علوم 
سياسي دانشگاه تهران نايل شد. وي از سال1346 وكيل پايه يك دادگستري شد و از 
سال1379 مشاور حقوقي اتحاديه بين المللي ارتباطات دور بود. ارتباطات بين الملل، 
ارتباط جمعي غربي و انقالب اســالمي ايران، ارتباطات در خدمت انسان ها: برنامه 
بزرگ يونسكو براي سال هاي1984، ارتباطات و وسايل ارتباطي، حقوق مطبوعات، 
كتاب شناســي ارتباطات جمعي در جهان ســوم و... عناوين برخــي از كتاب هاي 
معتمدنژاد هستند. اين استاد شــاخص علوم ارتباطات و روزنامه نگاري چهاردهم 
آذر1392 در بيمارستاني در تهران درگذشــت و در قطعه نام آوران بهشت زهرا به 

خاك سپرده شد.

پدرعلمارتباطاتايران

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:ضاّدوا الجور بالعدل؛
با ستم و ظلم به وسيله عدل مخالفت كنيد.

  اذان ظهــر:  11:55    غروب آفتــاب: 16:51    اذان مغرب: 17:11 
   نيمه  شب  شرعي: 23:11    اذان صبح: 5:31    طلوع آفتاب: 7:00

بياتاگلبرافشانيموميدرساغراندازيم
فلكراسقفبشكافيموطرحينودراندازيم

اگرغملشكرانگيزدكهخونعاشقانريزد
منوساقيبههمتازيموبنيادشبراندازيم

سقف كه باالترين ســطح در هر فضاي سرپوشيده اســت، از سقف خانه تا هفت 
آسمان، پر از نقش و رنگ است. از سويي براي نشان دادن اوج و بلندي برابر زمين 
قرار گرفته و از سوي ديگر، در شــكوه و زيبايي، الجوردي، مينايي، سبزآبي و... 

دانسته شده است. حافظ در پي كشِف معماي سقف مي پرسد:
چيست اين سقف بلند ساده بسيار نقش؟

زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست
ابروي جانان براي حافظ، مانند طاق آسمان است:
پيش از اين كاين سقف سبز و طاق مينا بركشند

منظر چشم مرا ابروي جانان طاق بود
خاقاني چرخ و فلك را پيش ســقف بارگاه ممدوحش، مانند خانه موري مي بيند 
و ستارگان را همچون صدهزار نرگس زرد بر ســقف آسمان كه با نردبان مهتاب 

مي توان به آنجا رسيد: »گردون هزاران نرگس از سقف مينا ريخته«
و عطار نيشابوري پند مي دهد:

بسوزان نيم شب اين سقف شبرنگ
برون پر زين كبوترخانه تنگ

در نگاه سعدي »سوختگان عشق را، دود به سقف مي رود« و صائب مي گويد اگر 
سايه ابر بهار پيداشده، »به زير سقف نشستن، ز بي شعوري ماست« و مي سرايد: ز 

سقِف پست خطرهاست سربلندان را/ مگر پياده شود همِت سواره من
او تمثيلي هم از سقف خانه درويش دارد:

غمي هر دم به دل از سينه صد چاك مي ريزد
ز سقف خانه درويش، دائم خاك مي ريزد

»كبوترخانهتنگ«

فضاي مجازي

تاريخ سرشار از داستان هاي زناني است كه بر 
موانع و مشكالت غلبه كرده اند، توقعات جامعه 
را ناديده گرفته اند و كليشــه ها را شكستند. 
متأســفانه تا به امروز در بسياري موارد تأثير 
آنها به خوبي نمايش داده نشده و ناديده گرفته 

شده است. در بسياري فرهنگ ها 
اين باور وجود داشته)يا هنوز وجود 
دارد( كه زنان نيــازي به تحصيل 
ندارند، نمي شــود به رهبري شان 
اعتماد كرد و از نظر جسمي و فكري 
ضعيف و ناتوانند. مردان در جايگاه 
برتر بودنــد و به اين معنــا بود كه 
آنها از پيــش تصميم گيرندگان و 

تاريخ نويسان جهان بودند. با اين همه، زنان 
هم به موفقيت هاي بزرگي دست يافتند، حتي 
اگر همه  چيز مخالف آنهــا بود. ماجراجويان، 

دانشمندان، نويسندگان، رهبران 
و ورزشــكاراني چــون اينديــرا 
گاندي، مالله يوســف َزي، مريم 
ميرزاخاني، ماري كوري، ويرجينيا 
وولف، نينا سيمون، ِسِرنا ويليامز، 
ج.ك.رولينگ و... كه ايســتادگي 
كردنــد، تأثيرگذار بودنــد و ثابت 
كردند كه درســت به اندازه مردان 
توانــا و كارآمدند و كليشــه هاي رايج 
نمي تواند جلودار حركتشــان باشد. »زناني 
كه جهان را بهتر كردند« زندگينامه مختصر 

و مصور اين زنان پيشــگام و جسور است كه 
دستاوردهايشان زندگي انســان ها را بهبود 
بخشيده  اســت. زناني كه داســتان زندگي 
آنها، از گمنام ترين شان تا مشهورترين شان، 
الهام بخش نوجوانــان خواهد بــود و آنها را 
تشــويق خواهد كرد تا رؤياهــاي بزرگ در 
سر بپرورانند، تسليم نشــوند و ايستادگي و 
مبارزه كنند تا به آرزوهايشان برسند. نشر نو 
به تازگي اين كتاب خواندني را در 128صفحه 
با شمارگان 3300نســخه به  بهاي 45هزار 

تومان منتشر كرده است.

ويترين

زنانيكهجهانرابهتركردند

درد يكي از احساســات نامطبوع و آزار دهنده 
ولي ضــروري بــراي حفظ حيات اســت. درد 
به ويژه نوع حاد آن نشــانگري براي آســيب به 
بافت و ارگان هاي بدن است و مي تواند به منزله 
هشــدار براي رفع عامل آســيب زننده و شروع 
درمان باشد. درد مي تواند كيفيت هاي مختلف 
)به عنوان مثال تيز يا مبهم( و همچنين ســير 
متفاوت )مداوم، عودكننده، شروع حاد، شروع 

تدريجي( داشته باشــد كه شرح حال تفصيلي 
پزشــك از اين خصوصيات مي تواند به پزشك 
در تشخيص علت درد كمك كند. زماني به درد 
كلمه »مزمن« اطالق مي شود كه بيش از 3ماه 
طول كشيده باشد )در بعضي منابع علمي 6 ماه 
هم ذكر شده اســت(. علت درد مزمن هميشه 
آســيب بافتي و جراحات بدني نيست و گاهي 
مي تواند ناشــي از افزايش حساســيت يا فعال 

تاب آوري

درد،احساسضروريبرايحفظحيات

فرهادفريدحسيني
روانپزشك و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

شدن خودبه خودي رشته هاي عصبي باشد كه 
مسئول انتقال پيام هاي درد به مغز هستند )به 
اين نوع دردها، درد مربوط به آســيب عصبي يا 
نوروپاتيك مي گويند(. از آنجا كه مانند ســاير 
حواس انســان درك آگاهانه درد به عنوان يك 
تجربه ناخوشايند در مغز اتفاق مي افتد، بنابراين 
عوامل ذهني و هيجاني نيز مي تواند در درك درد 
تأثير بگذارند كه چنين وضعيتي در درد مزمن 
بارزتر اســت. بنابراين علت درد مزمن مي تواند 
بيماري ها يا شرايطي مانند افسردگي، اضطراب، 
اســترس، بيماري هاي تأثيرگذار بر سيســتم 
اعصاب مانند ديابت يا جراحــت عصبي مانند 
فشار ديسك بيرون زده از فضاي مهره ها باشد. 
هرچند در دردهاي مزمــن همچنان احتمال 

آسيب بافتي ناشــي از بيماري هاي طبي مانند 
سرطان يا بيماري هاي روماتيسمي و التهابي را 
بايد مدنظر داشت. برخالف درد حاد كه مي تواند 
براي بقاي فرد مفيد باشــد، درد مزمن معموال 
كيفيت زندگي را پايين مي آورد و به دليل دخالت 
عوامل ذهني و هيجاني و چند عاملي بودن درد، 
كنترل آن دشوارتر اســت. همكاري رشته هاي 
پزشكي مانند بيهوشي، جراحي، مغز و اعصاب، 
روانپزشك، روانشناس، طب فيزيكي و توانبخشي 
و طب مكمل در مديريت بهتر درد مزمن مؤثر 
است. معموال در درمان درد مزمن بيشتر از اينكه 
تالش بر رفع كامل درد باشد، بر توانبخشي فرد، 
افزايش كيفيت زندگــي و عملكرد روزانه وي و 

كنترل هيجانات منفي متمركز است.

رويدادهاي فرهنگي و هنري
نكوداشت3مستندسازپيشكسوتدر»سينماحقيقت«

در چهاردهمين دوره جشــنواره بين المللي »ســينماحقيقت« 
از 3اســتاد مستندســاز و پيشكســوت سينماي مســتند ايران 
قدرداني مي شود. به گزارش همشــهري، كامران شيردل، مهوش 
شيخ االسالمي و فرشاد فدائيان، 3مستندساز پيشكسوت سينماي 
مســتند ايران هســتند كه در جريان برگزاري آيين نكوداشــت 
چهاردهمين دوره جشنواره بين المللي »سينماحقيقت« كه امسال 
به صورت آنالين برپا مي شود، از آنان تجليل خواهد شد. چهاردهمين 
دوره جشنواره بين المللي فيلم مستند ايران »سينماحقيقت« از 
25آذر تا 2دي ماه با توجه به شــيوع بيماري كوويد-19 به صورت 

مجازي و نمايش برخط )آنالين( برگزار خواهد كرد.

اكرانفيلم»مادر«بهمناسبتروزجهانيمعلوالن
فيلم كوتاه »مادر« به كارگرداني ليال ميرهادي به مناســبت روز 
جهاني معلوالن روي پايگاه اينترنتي كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان براي عالقه مندان اكران مي شود. به گزارش همشهري، 
در فيلم 40دقيقه اي »مادر« رؤيــا نونهالي، بامداد انصاريان، علي 
مدرسي، رزا عرفانيان و حميد دانشــفر ايفاي نقش كرده اند. اين 
فيلم تا 16آذر در پرتال اينترنتي كانون به نشاني th.kpf.ir براي 
عالقه مندان به سينما اكران مي شود. شخصيت اصلي فيلم، به نام 

امير تالش مي كند تا تفاوت مادر خود را با بقيه درك  كند.

حمايتاز10اثرموسيقاييدربارهپيامبر)ص(
جشــنواره ملــي 
موسيقي نغمه هاي 
ي  محمـــــــــد
از 10هنرمنــد يا 
گروه موسيقي كه 
بتوانند اثري فاخر 
پيرامــون پيامبر 
اكــرم)ص( توليد 
كننــد، حمايــت 
مي كند. به گزارش 

همشهري، موضوعات اين جشنواره ازجمله شخصيت 
واالي پيامبر اكرم، پيامبــر اكرم در قرآن كريم، پيامبر 
اكــرم و محور وحــدت و پيامبر اكرم و عترت اســت. 
عالقه مندان مي توانند آثار خود را تا 15دي ماه1399 
به پايگاه )www.artfest.ir( ارســال و براي اطالع از 
جزئيات بيشتر درباره ساختار آثار، نحوه ارسال و ثبت نام 

به پايگاه )www.artfest.ir( مراجعه كنند.



1 3 6   شنبه1
 15آذر 1399
 شماره 93

 عليرضا احمدي  ��������������������������������������������������������������������������������������
 

576روز پس از خروج غم   انگيز آخرين نيروهاي ايراني از خرمشهر در 4آبان1359 
كه بعد از حدود 35روز دفاع جانانه نيروهاي ارتش، به   ويژه تكاوران نيروي   دريايي و 
گروه   هاي مقاومت مردمي به فرماندهي شهيد محمد جهان   آرا رخ داد، رزمندگان 
ايراني در سومين روز از خرداد1361 با پايان موفقيت   آميز عمليات بيت   المقدس، 
فاتحانه به خونين   شــهر بازگشــتند تا اين نبرد به   عنوان نقطه عطفي در جنگ 

هشت ساله ايران و عراق مطرح شود.
فتح خرمشــهر بزرگ   ترين پيروزي نظامي ايران در جنگ بــود و عراق با تحمل 
خسارات لجســتيكي و تلفات نيروي انســاني زياد، مجبور به ترك اين شهر شد 
كه به سنگين شدن كفه نبرد به سود ايران نيز انجاميد. اين تحول مهم در صحنه 
دفاع مقدس، جايگاه صــدام را كه فرمانــده كل قواي عراق بــود، درميان مردم 
و همچنيــن در حزب بعث متزلزل كــرد، تا جايي كه حتــي زمزمه   هايي درباره 
رئيس   جمهوري مجدد حسن    البكر هم شنيده مي   شــد كه صدام را مجبور كرد 
در اجالس حزب بعث با پذيرش مسئوليت شكســت، استعفا كند، اما دوباره رأي 
اعتماد گرفت و به   عنوان دبيركل حزب بعث انتخاب شد. اين درحالي بود كه عراق 
از نظر اوضاع اقتصادي نيز در شرايط سختي به   سر مي   برد؛ سوريه از فروردين1361 
لوله   هاي نفت عراق به مديترانه را بسته بود و كشورهاي عربي نيز با طوالني شدن 
جنگ و ناتواني بعثي   ها در برهــم زدن معادالت حاكم بر صحنــه نبرد، از حجم 
كمك   هاي مالي خود به اين كشور به شكل محسوسي كاستند و عراق مجبور شد 

بعضي از طرح   هاي توسعه خود را رها كند.
 

صدام در موضع ضعف
در چنين شرايطي تحوالت لبنان و حمله اسرائيل به جنوب اين كشور فرصتي به 
صدام داد تا با چراغ سبز نشــان دادن به طرح صلح هيأت ويژه سازمان كنفرانس 
اسالمي كه با تأكيد بر خطرات حمله رژيم صهيونيستي به يك كشور مسلمان، از 
ايران و عراق مي   خواست به جنگ پايان دهند، راه گريزي از شرايط بغرنج پس از 

بازپس   گيري خرمشهر بيابد.
صدام بي   درنگ پيشنهاد صلح را پذيرفت و در 21خرداد1361با صدور اطالعيه   اي 
خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد »آمادگي عراق را براي عقب   نشيني فوري از 
شهرها و اراضي، ازجمله قصرشيرين، مهران، سومار و خسروي تا مرزهاي بين   المللي 
مصرح در قرارداد الجزاير« اعالم كرد. او در اين نامه عــالوه بر اينكه تصريح كرد 
عقب   نشيني نيروهايش 2هفته به طول مي   انجامد، متعهد شد هر رأي داوری ای كه 

از سوي سازمان كنفرانس اسالمي صادر شود را مي   پذيرد.
اكنون صدام برخالف گذشــته نه   تنها حرفي از اختالفات 2كشــور در اروندرود 
)شط العرب( و هويت عربي مناطقي مانند خوزستان و جزاير سه   گانه نمي   زد، بلكه در 
نامه ديگري به دبيركل سازمان ملل در اول تير1361 اعالم كرد بدون اينكه منتظر 
واكنش ايران يا سازمان ملل متحد بماند، عقب   نشيني نيروهايش از عراق را آغاز 
كرده كه اين فرآيند، 10روزه تكميل مي   شود. شوراي امنيت هم در 21تير با تصويب 

قطعنامه514 بر لزوم آتش   بس تأكيد و عقب   نشيني نيروهاي دوطرف به مرزهاي 
شناخته شده بين   المللي را تضمين كرد.

عالوه بر اهميت نظامي عمليات آزادســازي خرمشهر كه اجراي 4عمليات پيروز 
در 8ماه نشان   دهنده تجديد قواي نظامي ايران بود، در بُعد سياسي نيز عراق با از 
دست دادن خرمشهر به   مثابه برگ برنده براي مهار ايران، شاهد پديد آمدن وضعيت 
جديدي در صحنه سياســي- نظامي جنگ بود كه عالوه بر صدام، آمريكايي   ها را 
هم به   شدت نگران مي   كرد. بر همين اساس مســئوالن رده باالي اياالت متحده، 
پيروزي   هاي ايران را براي منافع اين كشــور زيانبار ارزيابي مي   كردند. الكساندر 
هيگريا، وزيرخارجه وقت آمريكا، اعالم كرد اين كشور در برابر هرگونه تغيير اساسي 
در منطقه خليج   فارس كه ناشــي از جنگ ايران و عراق باشد، بي   تفاوت نخواهد 
بود و هنري كيســينجر، وزيرخارجه اســبق آمريكا نيز با مطرح كردن »انقالب 
ايران« به   عنوان يكي از چالش   هاي چهارگانــه در منطقه، بر ضرورت »توازن قوا« 
در خليج   فارس تأكيد كرد. به اين ترتيب اياالت متحده با مستمسك »ايجاد يك 
نظم مسالمت   آميز بين   المللي« و با بيم اينكه »درگيري ايران و عراق به كشورهاي 
همسايه گسترش پيدا كند و سبب تغييرات غيرقابل پيش   بيني در توازن نيروهاي 
منطقه شود«، كمك   هاي حياتي خود به عراق را آغاز و با خارج كردن نام اين كشور 
از فهرست كشورهاي حامي تروريسم، محدوديت فروش تسليحات به بعثي   ها را 

نيز لغو كرد.
 

راهبرد ادامه جنگ
پيروزي در نبرد خرمشهر شرايط ويژه   اي را پيش روي ايران قرارداد كه تصميم   گيري 
را بسيار سخت مي   كرد؛ يك طرف پذيرش آتش   بس تحت فشار بين   المللي بود و 
سمت ديگر ادامه جنگ كه هركدام تبعات و سختي   هاي خود را داشت، اما ايران 
گزينه »ادامه جنگ« را انتخاب كرد. آيت   اهلل هاشمي رفسنجاني كه از 21مهر 1360 
با حكم امام خميني)ره(، نماينده رهبرانقالب در شوراي   عالي دفاع بود، در كتاب 
خاطرات ســال1361، تصميم ايران به ادامه جنگ را ثبت كرده    است؛ »ساعت 
10صبح شوراي   عالي دفاع در دفتر امام)ره( تشكيل شد. آقايان علي صياد شيرازي 
و محسن رضايي گزارش جبهه   ها را دادند... نســبت به آينده جنگ هم تصميم 
اتخاذ شد. قرار شد در نقاط محدودي وارد خاك عراق شويم؛ براي تأمين شهرهاي 
خودمان و گرفتن خســارت.« گويا در اين جلسه امام)ره( با تشريح موقعيت ويژه 
منطقه ازســوي برخي نظاميان، به عبور از مرز تا پدافند در ساحل اروندرود قانع 
مي   شوند و رســيدن به اين مانع طبيعي برگ   برنده ايران نســبت به ارتش عراق 
قلمداد مي   شود كه مي   تواند مسير پايان دادن مقتدرانه به جنگ تحميلي از طريق 
»مذاكره« و »مصالحه« را هموار كند. درباره چگونگي اتخاذ تصميم به ادامه جنگ 
روايت   هاي بسيار و بعضا متناقضي ميان »سياسيون« و »نظامي   ها« وجود دارد؛ از 
نظر آيت   اهلل هاشمي »... امام فرمودند كه ما موافق نيستيم نيروهاي ما وارد خاك 
عراق شوند. ولي اصل جنگ را امام)ره( اصال اجازه نمي   دادند كسي با ايشان بحث 
كند كه جنگ متوقف شود يا آتش   بس شود... امام)ره( حتي يك لحظه به كسي اجازه 
ندادند با ايشان بحث كند كه جنگ متوقف شود... باالخره )نيز( امام )ره( پذيرفتند 

كه اگر وارد خاك عراق مي   شويد به آنجايي وارد شويد كه مردم نباشند )مصاحبه با 
روزنامه جمهوري اسالمي در اول آذر1378(.« گرفته تا نظر محسن رضايي فرمانده 
وقت سپاه كه  گفت: »... مسئوالن رســمي و سياسي كشور معتقد به ادامه جنگ 
براي كسب پيروزي و پايان جنگ از طريق ديپلماسي بودند كه با استراتژي ادامه 
جنگ از طريق نظامي براي سقوط صدام متفاوت بود. اين دوگانگي در استراتژي 
بالفاصله پس از آزادي خرمشهر آغاز شد. در جلسه   اي كه خدمت امام)ره( تشكيل 
شد، در جلسه شوراي   عالي دفاع در محضر امام )ره( كه آقايان حاج احمد خميني، 
ميرحسين موسوي، موسوي اردبيلي، واليتي و مقام معظم   رهبري- كه رئيس   جمهور 
بودند- حضور داشتند، آقاي هاشمي رفسنجاني گفتند ما بايد از مرزهاي بين   المللي 
عبور كنيم كه اگر خواســتيم جنگ را تمام كنيم، يك چيزي را در دست داشته 
باشــيم كه بتوان در ميز مذاكره از آنها اســتفاده كنيم )مصاحبه با سايت بازتاب 
در6مهر 1385(.«. اما هرچه بود ايران تصميم گرفت به   دليل بي   اعتمادي به صدام 
و حاميانش، تا »تنبيه متجاوز« به جنگ ادامه دهد و برهمين اســاس »عمليات 

رمضان« براي تابستان1361 تدارك ديده شد.
 

سه گزينه روي ميز
به   طوركلي پس از فتح خرمشهر، 3راه پيش روي تصميم   سازان كشور قرار داشت؛ 
»ادامه جنگ«، »مذاكره سياسي« و »ترك مخاصمه«. از نظر آنان، ترك مخاصمه 
معايبي داشــت كه انتخاب اين گزينــه را رد مي   كرد؛ در اين راهكار به دشــمن 
براي تجديدقوا زمان داده مي   شــد، روحيه نيروهاي خودي تا حدود زيادي افت 
و هزينه   هاي اقتصادي زياد و بي   موردي نيز به كشــور وارد مي   كرد. حتي ناظران 
بين   المللي نيز معتقد بودند »توقف ايران در خاك خود نمي   تواند متضمن آن باشد 

كه صدام حسين به دادن امتياز بيشتري تن دهد«. 
ازسوي ديگر اگر گزينه مذاكره سياسي انتخاب مي   شد، نياز به تحقق شرايطي بود 
كه با توجه به جبهه   بندي   هاي جهاني و منطقه   اي تاحدود زيادي نامحتمل به   نظر 
مي   رسيد، چراكه سازمان   هاي بين   المللي ازجمله سازمان ملل از اراده    كافي براي 
معرفي عراق به   عنوان »متجاوز« برخوردار نبودند و در قطعنامه   ها اشاره   اي به اين 
موضوع نمي   شد. مجامع جهاني هم آمادگي پذيرش خواسته   هاي ايران را نداشتند 
و مالحظات سياسي و منطقه   اي، به   ويژه قدرت   هاي بزرگ، آنان را از اين موضوع 
برحذر مي   داشت. برهمين اساس اراده   اي هم براي امتياز دادن به جمهوري   اسالمي 
وجود نداشت كه اين موارد روي هم رفته پذيرش مذاكره سياسي را براي ايران دشوار 
مي   كرد. بنابراين با توجه به موقعيت نظامي برتر ايران و پيروزي   هاي پي   درپي در 
صحنه نبرد، ادامه جنگ با توجه به اينكه باهدف تامين حقوق ايران انجام مي   شد، 
صلح مقتدرانه را تضمين مي   كرد، تعقيب و تنبيه متجاوز را به   دنبال داشــت و به 
آزادسازي بقيه زمين   هاي اشغالي مي   انجاميد، به   عنوان »بهترين گزينه« برگزيده 
شد. اين تصميم كه براساس بي   اعتمادي به سياست   هاي جانبدارانه آمريكا و مجامع 
بين   المللي اتخاذ شد، به قواي ايران امكان مي   داد كه »با تكيه بر عوارض طبيعي و 
تهديد شهر بصره و در تيررس قرار دادن منطقه نفتي رميله و صفوان«، صدام   حسين 

را به پذيرش شرايط ايران براي پايان دادن به جنگ وادار كند.  

گشايش اقتصادي
فتح خرمشهر به دوره   اي از ركود در اقتصاد ايران پايان داد
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آزادسازي خرمشــهر در ســوم خرداد1361 كه از 
نتايج عمليــات بيت   المقدس و يك رشــته عمليات 
موفق از پاييز1360 بــود، عالوه بر اينكــه در حوزه 
سياسي و نظامي ورق جنگ را به سود ايران برگرداند، 
با گشــايش   هاي اقتصادي براي كشــور همراه بود و 
سرآغاز دوره   اي از بهبود نسبي دراقتصاد كشور شد كه 
تا آخرين روزهاي سال1364 نيز ادامه يافت. در واقع 
فتح خرمشهر زمينه مناسبي براي پايان ركود حاكم بر 
اقتصاد ايران فراهم كرد؛ ركودي كه از نيمه سال1356 
آغاز شد و با پيروزي انقالب و شروع جنگ تحميلي و 
مشكالت متعاقب آن، ابعاد پيچيده   تري به   خود گرفت.

حمله عراق به خاك ايران آسيب   هاي جدي ای به مراكز 
صنعتي و تجاري در جنوب و غرب كشــور وارد كرد 
و با درگير شدن خوزســتان )به   عنوان استاني حياتي 
در زمينه برخورداري از تاسيســات صنعتي، نفتي و 
همچنين گمركي( در جنگ و همچنين فشــارهاي 
بين   المللي، شــرايط بغرنج   تر شــد و به   دليل كاهش 
صادرات، درآمدهاي نفتي ايران نيز تنزل يافت كه ركود 
و افت شاخص   هاي كالن اقتصادي را به   همراه داشت. 
فشــارهاي اقتصادي بر ايران تا آزادسازي خرمشهر 
ادامه داشت تا اينكه اجراي عمليات   هاي موفقي مانند 
بيت   المقدس، رمضان، مســلم    بن عقيل )ع( و محرم 
بخش   هاي مهمي از تاسيسات و مراكز اقتصادي، نفتي و 
تجاري - گمركي كشور را از تيررس آتش دشمن خارج 
كرد كه به افزايش درآمدهاي نفتي انجاميد و عالوه بر 
شرايط سياسي، اجتماعي و امنيتي، به ثبات اقتصادي 

ايران هم كمك قابل   توجهي كرد.
 ايران اكنون با اجراي موفق طرح   هاي عملياتي توانسته 
بود تهديدهاي امنيتي عراق براي ممانعت از صادرات 
نفت كشور را از بين ببرد و از سوي ديگر با به   كارگيري 
توان داخلي كه در سايه ثبات سياسي محقق شد، توان 
توليد خود را به   ويژه در حوزه نفت و گاز افزايش داد و 
قدرتمندانه به بازارهاي جهاني فروش نفت برگشت 
و حتي »در اجالس اوپك كــه در اواخر آذرماه1361 
برگزار شد، درخواســت افزايش سهميه فروش نفت 
خود را از يك ميليون و 400بشكه در روز به 3ميليون 
بشــكه در روز مطرح كرد«. دوره »رونق« يا به قولي 
»بهبود نسبي« اقتصاد ايران كه با گشايش در فروش 
نفت و به تبع آن افزايش درآمدهاي ارزي كشور همراه 
شد و تقريبا تا پايان سال1364 ادامه يافت، در نيمه 
نخست سال1361 در حال    گذار از »شرايط بحران« به 
»وضعيت عادي« بود و دراين دوره به ثبات نسبي رسيد 
كه بررسي شاخص   هاي اقتصادي گواه اين ادعاست؛ 
به   عنوان مثال نرخ تورم كه در سال1360 به 23درصد 

هم رسيد و قدرت خريد مردم را تنزل داد، در نيمه دوم 
ســال1361 به 15/6درصد كاهش يافت. همچنين 
ذخاير ارزي كشور بيشتر شــد تا جايي كه نوربخش، 
رئيس   كل وقت بانك مركزي در مصاحبه با رسانه   ها، 
اوضاع ذخاير ارزي را »بهتر از زمــان قبل از جنگ« 
ارزيابي كــرد و از كاهش بدهي ايران به كشــورهاي 
خارجي خبرداد كه از 15ميليارد دالر در سال1357به 

2ميليارد دالر در سال1361رسيد.
بررسي شاخص   هاي آماري سال1361 نشان مي   دهد 
فعاليت همــه بخش   هاي اقتصادي كشــور از نفت و 
صنعت و معدن گرفته تا كشاورزي و خدمات، افزايش 
محسوسي يافت و به رونق اقتصادي انجاميد كه بي   شك 
رهاورد فتح خرمشــهر و عمليات نظامي پس از آن تا 
انتهاي سال بود كه با ايجاد ثبات سياسي و اقتصادي 
در داخل و عرصه بين   المللي، كمك چشــمگيري به 
آغاز بازسازي مناطق آزاد شده از اشغال بعثي   ها كرد و 
فرصتي مهيا شد تا زخم   هاي يك دوره طوالني ركود 
اقتصادي )1356 تا 1361( ترميم و هزينه   هاي جنگ 

قابل تحمل   تر شود.
بازتاب شرايط اقتصادي با ثبات كشور در رسانه   هاي 
دنيا نيز تأثير بســزايي در گرايش برخي كشورها به 
برقراري روابط بازرگاني گســترده   تر با ايران داشت. 
اخباري كه در خبرگزاري   هــا و روزنامه   هاي مختلف 
جهان از فرانسه گرفته تا ژاپن، درباره افزايش درآمد و 
ذخاير ارزي ايران و همچنين رونق دوباره فعاليت   هاي 
توليدي و صنعتي منتشر مي   شد، بسياري از هيأت   ها 
و وزراي اقتصادي كشورهاي مختلف دنيا را به ايران 
كشــاند كه به انعقاد قراردادهاي اقتصادي هم منجر 
شد. دراين دوره مســئوالن و هيأت   هاي اقتصادي از 
كشورهايي مانند نيوزلند، بلغارستان، هند، پاكستان 
و يوگسالوي به كشورمان آمدند تا در شرايط جديد 
پيش آمــده همكاري   هاي اقتصادي خود بــا ايران را 
گسترش دهند. ثبات سياســي- اقتصادي حاكم بر 
ايران حتي ژاپن را هم به   سوي ايران كشاند. پس از اينكه 
ايران واردات از اين كشور را به خريد نفت مشروط كرد، 
هيأت اقتصادي اين كشور در آبان1361 به تهران آمد تا 
شرايط براي توسعه همكاري   هاي تجاري دوطرفه مهيا 
شود. اوضاع جديد سبب شده بود ايران از موضع قدرت 
وارد معادالت تجاري در دنيا شود و مصاحبه ميرحسين 
موسوي، نخست   وزير وقت، درباره شرط خريد كاال از 
ژاپن گواه اين ادعاســت؛ »ما وقتي ديديم 25درصد 
واردات صنعتي ما از ژاپن اســت و اين كشور با وجود 
مصرف روزانه 4ميليون بشكه نفت، از ما نفت نمي   خرد، 
به طرف ژاپني اعالم كرديم تا زماني كه آن كشور اقدام 
به خريد نفت از ايران نكند، هيچ نوع سفارش كاال از اين 
كشور نخواهيم داشت كه اين اقدام ايران جواب داد.« 

وز  576ر
ورق جنگ برگشت

سند  3سند  2سند  يك
اين تصوير، ســند تلفنگرام محســن 
رضايي، فرمانده وقت ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمي، در روز اول عمليات »الي 
بيت المقدس« )آزادســازي خرمشهر( 
به همه فرماندهان سپاه سراسر كشور 
است كه در بخشــي از آن آمده: »هم 
   اكنون خرمشهر، اين سرزمين حماسه 
و خون در انتظــار ورود فرزندان دلير 
اسالم اســت� دل   هاي ملت براي آزادي 
خونين شهر مي   تپد«� در اين تلفنگرام 
كه روز 10ارديبهشت 1361 ارسال شده، 
فرمانده   كل ســپاه به همه فرماندهان 
مناطق ده   گانه ســپاه در سراسر كشور 
دســتور داده تا همه توان خــود را به 
جبهه   هاي جنوب براي فتح خرمشــهر 

گسيل كنند�

ســند طرح عملياتي نصرت و تعريف 
ســازمان رزم، مربوط به اسناد عمليات 

بيت   المقدس

نامه 24فروردين1361 محسن رضايي، 
فرمانده وقت سپاه، به مديريت راه   آهن 
كشــور با هدف هماهنگي براي ترابري 

نيروها قبل از عمليات بيت   المقدس
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پس از پايان موفقيت   آميز عمليات بيت   المقدس و متعاقب آن آزادسازي بخش 
وسيعي از سرزمين   هاي اشغالي ايران ازجمله خرمشهر، با توجه به بحث   هاي 
مفصلي كه سياسيون و نظامي   ها در حضور رهبرانقالب داشتند و طرح داليل 
استراتژيك و نظامي »عبور از مرز باهدف تنبيه متجاوز«، گزينه راهبردي ورود 
به خاك عراق با هدف تثبيت مواضع ايران و انجام مذاكرات صلح از موضع برتر 
مورد پذيرش قرارگرفت؛ براساس روايت آيت   اهلل هاشمي   رفسنجاني از جلسه 
شوراي   عالي دفاع »امام با شنيدن نظرات مختلف و با توجه به ديدگاه خودشان، 
راه   حلي پيدا كردند و گفتند در نقاطي وارد شويد كه مردم آسيب نبينند...«. 

برهمين اســاس اجراي عمليات رمضان در »منطقه    اي خالي از سكنه« كه 
ارزش استراتژيك داشــت، در دســتور كار قرار گرفت و فرماندهان نظامي 

برنامه   ريزي   هاي الزم را آغاز كردند. اين در شرايطي بود كه ارتش عراق با تغيير 
استراتژي جنگي خود از حالت تهاجمي به »دفاع ايستا«، براي محافظت از 
بصره آماده مي   شد، چرا كه فرماندهان نظامي ايران »رسيدن به شرق بصره« 
را به   عنوان هدف اصلي عمليات رمضان طراحي كرده بودند. محدوده عملياتي 
رمضان از »كوشك« در شمال آغاز مي   شد و تا رودخانه اروند در جنوب ادامه 
داشــت. در واقع اين عمليات در 4 محور و با مشــاركت 4 قرارگاه و با هدف 
رسيدن نيروهاي ايران به شرق بصره و ساحل اروندرود كه در سرنوشت جنگ 

بسيار تعيين   كننده بود، طراحي شد.
عمليات رمضان در ساعت 21/30روز 22تيرماه 1361با رمز »يا مهدي)عج( 
ادركني« آغاز و در 5مرحله انجام شد و جز مرحله اول كه در خط پدافندي 

دشمن شكاف ايجاد شد و خســارات زيادي به نيروهاي عراقي وارد كرد، در 
مراحل بعدي به اهداف از پيش تعيين شده نرسيد. با وجود اين در اين عمليات 
حدود 250كيلومترمربع از خاك ايران آزاد شــد و 80كيلومترمربع از خاك 

عراق به تصرف نيروهاي ايراني درآمد.
   2ماه پس از عمليات رمضان، عمليات ديگري به نام »مســلم بن عقيل« 
با هدف عقب رانــدن نيروهاي دشــمن از ارتفاعات مــرزي و دور كردن 
تهديد از دشــت و شــهر ســومار، مندلي و نفتخانه، در منطقه عمومي 
سومار انجام شــد. اين عمليات كه از ســاعت 7دقيقه بامداد 9 مهر با رمز 
»يا ابوالفضل   العباس)ع(« آغاز شــد، اهدافي ازجمله »كاهش بازتاب   هاي 
منفي عدم   موفقيت در شرق بصره«، »شكســتن جو تبليغاتي دشمن« و 

»گرفتن ابتكار عمــل از ارتش عراق« را دنبال مي   كــرد و تا 21مهر ادامه 
يافت. دراين عمليات كه به   صورت مشترك از سوي ارتش و سپاه انجام شد، 
نيروهاي ايراني موفق شدند 150كيلومترمربع از خاك ايران را آزاد كنند 
و 30كيلومترمربع از خاك عراق ازجمله ارتفاعات مرزي »كومه شريف« 

را به تصرف درآورند.
عمليات ديگري كه در ادامه حمالت نظامي ايران در سال1361 انجام شد، 
عمليات »محرم« بود كه اهدافي ازجمله آزادسازي ارتفاعات و كوه   هاي مرزي 
»حمرين« در جنوب دهلران و در منطقه ميان فكه تا دهلران و رفع تصرف 

چند پاسگاه مرزي و حوزه نفتي را دنبال مي   كرد.
اين عمليات كه در ساعت22 دهم آبان1361 و با رمز »الحول والقوه اال   باهلل 

تعقيب متجاوز
بررسي عمليات   هاي نظامي ايران 
پس از فتح خرمشهر در سال1361

پس از فتح
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نامــه »حميد معينيان« از مســئوالن 
ارتشــي قرارگاه مركزي كربال در تاريخ 
دوم فروردين1361خطاب به فرماندهي 
كل ســپاه كه درآن وضعيت و استقرار 
يگان   هاي دشــمن قبل از آغاز عمليات 

فتح المبين ارائه شده   است.

ژاندارمري جمهوري اســالمي طي نامه 15آبان 1361به وزارت كشور، نقاط 
تحت اشغال يا آتش دشــمن در غرب و جنوب كشــور در نواحي باختران و 

خوزستان را به شرح زير اعالم كرده است:
1- ناحيه ژاندارمري باختران: ارتفاعات مشرف به قصرشيرين، ارتفاعات مشرف 
به دشت ذهاب، ارتفاعات زينل   كش مشرف به خان   ليلي، ارتفاعات سه   تيان 
مشرف به نفت   شهر، ارتفاعات تپه 343و تپه شيلو، ارتفاعات چالت در منطقه 
دهلران، ارتفاعات حمرين در منطقه موسيان، شهرهاي نفت   شهر و خسروي 
زيرآتش است، پاسگاه   هاي خســروآباد، آمينه، تپه   گل، رضاآباد، حيدرآباد، 
بازرگان، تلخاب مشرف به منطقه سومار و تنگ بيجار و پاسگاه   هاي عنبر، واوي، 

ربوط، قراء شوشه سفلي و عليا و قبرستان شهر نوسود
 2- ناحيه ژاندارمري خوزستان: پاســگاه   هاي شلمچه، حدود، مومني در 
نوارمرزي خرمشهر بين خاكريز دشــمن و آخرين خاكريز پدافند خودي 
و پاسگاه   هاي طالئيه قديم و كوشك در نوارمرزي هويزه زيرآتش دشمن 
هستند، پاسگاه   هاي فكه، ســوبله، قراء فكه، دويرج، طاووسيه، رشيده، 
صفريه در نوارمرزي بستان و ارتفاعات مشــرف به آنها در دست دشمن 

است.

با گذشــت يك ســال از تجاوز نظامي 
عراق به جمهــوري اســالمي ايران و 
درآستانه عمليات ثامن االئمه )شكست 
حصرآبــادان( نيــروي زميني ارتش 
جمهوري اســالمي ايــران در نامه   اي 
به وزارت دفاع ملــي از كمبود مهمات 
شكايت مي   كند. اين سند نشان مي   دهد 
نيروهاي مسلح در تامين گلوله خود نيز 
دچار مشكل بوده   اند. اين نامه را معاونت 
عمليات و اطالعات ستاد نيروي زميني 
ارتش در تاريخ 29شهريور1360يعني 
يك هفته قبل از عمليات ثامن   االئمه تهيه 
و سرهنگ ايرج سپهر از طرف فرماندهي 
نيروي زميني ارتش )سرتيپ ظهيرنژاد( 

آن را امضا كرده است.

نگاهي به سلسله عملياتي كه به آزادسازي خرمشهر انجاميد
چهارگانه فتح

عليرضا احمدي .................................................................................................................................

آزادسازي خرمشهر در ســوم خرداد1361نتيجه يك فرايند حدود يك ســاله بود كه طي آن با انجام 
4عمليات بزرگ و موفق »ثامن    االئمه« و شكست حصر آبادان درمهر1360، »طريق القدس« در آذر1360، 
»فتح المبين« در فروردين 1361و »الي    بيت   المقدس« در ارديبهشت و خرداد1361، ايران توانست به 
دروازه   هاي خونين   شهر برسد. درحدود يك ســالي كه از آغاز جنگ تحميلي تا شكست حصر آبادان 
گذشت، ايران شرايط دشواري را در جنگ و صحنه سياسي داخل كشور ازسر گذراند. ازيك   سو رژيم 
بعث عراق نبرد گسترده   اي را عليه ايران در جبهه   هاي غرب و جنوب به   راه انداخته بود و با تمام قوا سعي 
در پيشروي داشت كه اگرچه »نتوانست به اهداف نظامي خود دسترسي پيدا كند و آهنگ حمالت عراق 
پس از 2ماه تهاجم مستمر، به كندي گراييد«، اما تالش   هاي ايران درجريان انجام عمليات   هاي مختلف 
براي بيرون راندن ارتش عراق از مناطق اشغال شده نيز موفقيت چشمگيري به   همراه نداشت كه به   عنوان 
مثال مي   توان به عدم   دستيابي به اهداف مدنظر در 2 عمليات »نصر« و »توكل« به فرماندهي بني   صدر در 
دي   ماه 1359 اشاره كرد. ازسوي ديگر اوضاع سياسي داخل ايران با تالطم   هاي بسياري همراه بود كه حتي 

در مقاطعي نگاه   ها را از جبهه منحرف و به درگيري   هاي سياسي معطوف مي   كرد.
مخالفت   ها با بني   صدر در اركان حكومت هر روز ابعاد گســترده   تري به   خود مي   گرفت و اين وضعيت بر 
تحوالت جبهه   ها نيز ســايه افكنده بود، اقدامات رئيس   جمهور زاويه   اي ميان نيروهاي ارتش و سپاه 
به   وجود آورد كه بر كيفيت دسترسي به اهداف از پيش تعيين شده در نبردها ازسوي نيروهاي ايراني تأثير 
منفي برجا گذاشت. گاليه نيروهاي مردمي و سپاه از عدم   همكاري بني   صدر با آنها در جبهه روزبه   روز 
بيشتر مي   شــد و به ايجاد موجي از نااميدي درميان رزمندگان ايراني 

مي   انجاميد. در اين ميان موج ترورها در كشور ازسوي گروه   هاي ضدانقالب كه به شهادت جمع زيادي از 
مسئوالن ارشد كشور از وزير و وكيل گرفته تا مردم عادي منتهي شد، اوضاع سياسي كشور را در شرايط 
نگران كننده   اي قرار داده بود، اما همه اينها سبب نشد كفه ترازوي نبرد به سود عراق سنگين شود، چرا 
كه تحركات نظامي ايران در ماه   هاي نخست جنگ، صدام را به اين نتيجه   گيري رساند با توجه به اينكه 
جمهوري   اسالمي در برابر حمالت گسترده عراق تا آخرين نفس مقاومت مي   كند و درهمين راستا از سقوط 
شهرهايي مانند آبادان، سوسنگرد و اهواز جلوگيري كرد، »با تداوم جنگ نمي   تواند به اهداف سياسي خود 
دست يابد«. برهمين اساس با توجه به افزايش تلفات، خسارات و هزينه   هاي جنگ، عراقي   ها استراتژي 
»تثبيت زمين   هاي اشغال شده« را درپيش گرفتند. درچنين شرايطي پس از اينكه امام   خميني)ره( در 
خرداد1360بني   صدر را از فرماندهي كل   قوا كنار گذاشتند و به   دنبال آن مجلس شوراي اسالمي نيز رأي به 
عدم   كفايت سياسي رئيس   جمهور داد و او را از مقامش عزل كرد، تنش   ها در كشور كاهش يافت و اوضاع 
سياسي كشور به هارموني كافي رسيد و به   تبع آن، انسجام به جبهه   هاي نبرد ايران بازگشت و شرايط 
براي طرح   ريزي »عمليات   هاي بزرگ« با هدف بازپس   گيري مناطق اشغال شده و »بيرون راندن ارتش 

متجاوز بعثي« فراهم شد.
با تغيير اوضاع سياســي، حواس   ها در تهران به جنگ معطوف شــد و وضعيت جبهه   ها مورد بازبيني 
قرارگرفت كه در نتيجه آن    شاهد رفع پاشنه   آشيل »ضعف هماهنگي ميان فرماندهان ارتش و سپاه« در 
عرصه نبرد بوديم و طي 9ماه 4عمليات بزرگ به مرحله اجرا درآمد كه به آزادسازي حدود 8600كيلومتر 
مربع از مناطق اشــغالي انجاميد و درپي آن ارتش عراق نيز به   ناچار حدود 2500كيلومترمربع ديگر از 
مناطق اشغال شده را تخليه كرد. نخستين گام در سلسله عمليات آزادسازي زمين   هاي اشغالي ايران 

در مهر 1360و با عمليات ثامن    االئمه)ع( برداشته و در عمليات بيت   المقدس در خرداد1361تكميل شد.

از اواخر سال1359 و پس از تأكيد امام   خميني)ره( بر شكســت حصر آبادان، تحقق اين مهم در 
دستوركار نيروهاي نظامي كشــور قرارگرفت، اما بحران   هاي سياســي داخلي ناشي از تحركات 
بني صدر و همچنين ورود منافقين به فاز مسلحانه در خرداد1360، طرح   ريزي براي دستيابي به چنين 
هدف مهمي را مشكل مي   نمود تا اينكه خلع بني   صدر از فرماندهي كل   قوا و به   دنبال آن عزل وي از 
رئيس   جمهوري توسط مجلس شوراي اسالمي زمينه اي شد براي تغيير راهبردهاي نظامي ايران از 

»نبرد كالسيك« به »جنگ انقالبي«.
تحول در مديريت جنگ به تغيير در صحنه نبرد انجاميد و به دوره   اي از ركود در جبهه   ها پايان داد. 
برهمين اســاس از اول مرداد تا اوايل مهر1360حدود 11عمليات محدود با اهداف گوناگون و نتايج 
مختلف طراحي و اجرا شد تا زمينه براي اجراي نخســتين عمليات بزرگ بازپس   گيري زمين   هاي 
اشغالي ايران فراهم شود؛ عمليات ثامن   االئمه كه طرح اوليه آن در اوايل خرداد1360با نام »حمزه 
سيدالشهدا« توسط سپاه آماده و در شوراي   عالي دفاع به تصويب رسيد، نخستين عمليات گسترده 
در مرحله جديد جنگ، پس از خلع بني   صدر از فرماندهي كل قوا محســوب مي   شد كه قرار بود با 

شيوه   اي نو، تهاجم سنگيني عليه نيروهاي نظامي عراق به اجرا درآيد.
اين عمليات در تاريخ 5مهرماه1360و پس از گذشت حدود 11ماه از محاصره شهر آبادان، آغاز شد 
و يگان   هاي عمل   كننده از لشكر77 خراسان گرفته تا نيروهاي سپاه پاسداران مأموريت داشتند با 
حمله به نيروهاي عراقي حاضر در شرق رودخانه كارون كه از ساحل شرقي تا جاده ماهشهر- آبادان 
را دربر مي   گرفت، اين منطقه را كه 130كيلومتر مربع وسعت داشت و شامل 2 جاده مهم آبادان - اهواز 
و آبادان- ماهشهر مي   شد، آزاد كنند. فرماندهي عمليات در قرارگاه كه به   صورت مشترك توسط 
تيمسار قاسمعلي ظهيرنژاد از ارتش و يوسف كالهدوز از سپاه انجام مي   شد، طرح حمله را از 4محور 
»دارخوين« با هدايت حسن باقري و سرهنگ دوم مهدي فرمنش، محور»فياضيه« با هدايت رحيم 
صفوي و سرهنگ منوچهر كهتري، محور »ذوالفقاري« با هدايت غالمعلي رشيد و سرهنگ منوچهر 
امينيان و محور جاده ماهشهر با هدايت اسحاق عساكره و فرمانده يگان ژاندارمري اين منطقه تدارك 
ديده بود. با آغاز عمليات در ساعت يك بامداد 5مهر نيروهاي عمل   كننده ايراني در اكثر محورها 
پيشروي مناسبي داشتند و تا طلوع خورشيد بخش مهمي از مواضع دشمن تصرف شد و اين روند در 
روز اول با مقاومت نافرجام دشمن در برخي محورها به روز دوم رسيد كه درنهايت نيروهاي خودي در 
بعدازظهر منطقه مهم »پل حفار« را به   صورت كامل تصرف كردند و خط دفاعي ايران در ساحل شرقي 

كارون تشكيل و آبادان پس از 349روز، از محاصره خارج شد.

ضربه اول

مشخصات عمليات
نام عمليات: ثامن   االئمه)ع(
رمز: نصرمن   اهلل و فتح   قريب

منطقه نبرد: شمال آبادان و شرق كارون با هدف شكست حصر آبادان
زمان: پنجم و ششم مهرماه 1360

نيروهاي عمل   كننده: از ارتش لشكر77خراســان با گردان   هاي پياده و توپخانه و از ســپاه 
درمجموع 16گردان پياده

نتايج: خروج آبادان از محاصره/ آزادســازي دو جاده مهم اهواز-آبادان و ماهشهر-آبادان/ 
آزادسازي كامل شرق كارون
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اين تصوير مربوط به صفحه نخســت 
گزارش نشســت تاريخ هفتم مهرماه 
سال 1360، يعني دو روز پس از پيروزي 
عمليات ثامن االئمه در شكســتن حصر 
آبادان اســت كه طي آن فرماندهان به 
بررســي نتايج و نقاط ضعــف و مثبت 
اين عمليــات پرداختند. دراين گزارش 
اظهارات افــراد ذيل منعكس شــده 
اســت: رحيم صفوي، معينيان، خرازي 
)دارخويين(، باقري، عســاكره )جاده 
ماهشــهر آبادان(، رشيد )ايستگاه 7(، 
بنادري و صفوي )فياضيــه(. محتواي 
جلسه، شامل بررسي نقاط ضعف و قوت 
عمليات و نيروهاي عمل كننده و تحليل 

شرايط است.

اين ســند به تاريخ 30ارديبهشــت1361از نخســتين 
گزارش   هاي تهيه شده درباره عمليات بيت   المقدس است 
كه در بخشي از آن آمده است: با اتمام عمليات فتح   المبين به 
رزمندگان اسالم ابالغ گرديد تا هرچه سريع   تر خود را براي 
عملياتي ديگر از سري طرح   هاي كربال آماده سازند... يگان   ها 
و واحدهاي رزمي ظرف مدت اندكي موفق شــدند خود را 
براي شــروع عمليات بزرگي همچون بيت   المقدس آماده 
سازند. مي   توان اذعان كرد كه از ويژگي   هاي اين عمليات، 
سرعت يگان   ها در امر بازسازي نيروها و آماده كردن براي 
نبردي ســهمگين بوده، آن   هم بعد از عمليات فتح   المبين 
)كه فاصله بين دو عمليات يك   ماه بود( دراين مدت دشمن 
بيش از يك   سال ونيم در منطقه مستقر بوده و تدابير دفاعي 
خود را در فرصت كافي تقويت كرده بود، دراين فاصله اندك 
رزمندگان اقدامات بسياري را به   منظور آماده   سازي عمليات 

صورت دادند كه اهم آنها عبارتند از:
شناســايي   هاي دقيق از خطوط مقدم و مواضع در عمق 

دشمن، بازسازي يگان   هاي عمل   كننده، نقل و انتقال سنگين 
و گســترده از منطقه عمليات فتح   المبيــن به محورهاي 
سوسنگرد، اهواز- آبادان، طراحي عمليات )سازمان رزم- 
تعيين خط حد و محورهاي عملياتي- تعيين محل و پايان 
عمليات و خطوط پدافندي(، آموزش نيروها متناسب با نوع 

عمليات و پيگيري و تهيه نسبي امكانات الزم.
 

اهداف اين عمليات: 
- انهدام نيروي دشمن، حداقل بيش از 2 لشكر

 - آزادســازي حدود 5400كيلومترمربع از خاك ايران؛ 
ازجمله شهرهاي خرمشهر، هويزه و پادگان حميد

 - خارج كردن شهرهاي اهواز، حميديه و سوسنگرد از برد 
توپخانه دشمن

 - تأمين مرز بين   المللي )حدفاصل پاسگاه طالئيه تا شلمچه(
 - آزادســازي جاده اهواز - خرمشهر و خارج شدن جاده 

اهوازـ  آبادان از برد توپخانه دشمن.

يا زينب كبري)س(« و در منطقه عمومي موسيان- عين   خوش در نوار مرزي 
آغاز شد، تا دهه ســوم آبان ادامه يافت. نيروهاي ارتش و ســپاه كه در اين 
عمليات به   صورت مشترك عمل مي   كردند، به همه اهداف از پيش تعيين شده 
رسيدند و منطقه   اي به وسعت 500كيلومترمربع از تصرف دشمن آزاد شد. 
همچنين حوزه نفتي بيات، نهر عنبر، پاسگاه چمسري و موسيان و جاده مهم 
عين   خوش- دهلران از تيررس عراقي   ها خارج شد و ارتفاعات مرزي حمرين نيز 
به تصرف نيروهاي خودي درآمد. برهمين اساس هم بود كه امام   خميني)ره( 

اين عمليات را »فتح بزرگ محرم« ناميدند.
موفقيــت نيروهاي ايرانــي در تحقق اهــداف عمليات محرم، زمينه ســاز 
طراحي عمليات ديگري به نام »والفجرمقدماتي« شــد كه برنامه   ريزي آن 

از آذرماه1361 كليد خورد و در واقع »اين عمليات براي تعيين سرنوشــت 
جنگ« طراحي شده بود كه درســاعت 21/30روز 17بهمن1361و پس از 
طي مراحل پيچيده طرح   ريزي، با رمز »يااهلل« در منطقه عملياتي فكه - چزابه 
آغاز شد. دراين عمليات پاسگاه   هاي ايراني »سوبله«، »صفريه«، »رشيده« و 
»طاووسيه« آزاد شد و چند پاسگاه عراقي نيز به تصرف رزمندگان ايراني درآمد 
و بعثي   ها متحمل تلفات و خسارات سنگيني شدند، اما با وجود اين والفجر 
مقدماتي به اهداف از پيش تعيين شده خود نرسيد و اجراي عمليات »والفجر 
يك« را در نخستين روزهاي فروردين 1362 درپي داشت كه هدف »تصرف 
شرق شــهرالعماره تا مرز ايران« را دنبال مي   كرد كه اهداف اين عمليات هم 

محقق نشد.

محوطه گمرك خرمشهر- عكس: اميرعلی جواديان

محوطه عمومی بندر- عكس : امير علی جواديان

تی
 دق

ضا
س: ر

عك
 -

13
59

ر- 
شه

رم
ی خ

ها
چه 

كو

با موفقيت عمليات ثامن   االئمه كه مقطع مهمي در عرصه نبرد ايران و عراق تا آن زمان به   حساب مي   آمد و با 
ثبات سياسي و امنيتي در كشور نيز همراه شد، شاهد شكل   گيري تحوالت قابل   توجهي در مسير تحقق هدف 
آزادسازي مناطق اشغالي كشور بوديم كه در دو حوزه »استراتژي نبرد« و »سازمان رزم« متبلور شد. براين 
اساس در حوزه استراتژي نبرد »طرح   ريزي سلسله   وار« مدنظر فرماندهان ارتش و سپاه قرار گرفت و در زمينه 
سازمان رزم، پس از انتصاب علي صياد شيرازي به فرماندهي نيروي زميني ارتش، هماهنگي ويژه   اي ميان 

ارتش و سپاه در برنامه   ريزي و اجراي طرح   هاي نبرد ايجاد شد.
ازسوي ديگر سپاه با توسعه سازمان رزم و تشكيل تيپ   هاي خود، توانايي عملياتي   اش را براي عمليات بعد از 
شكست حصر آبادان ارتقا داد. با توجه به اينكه مشخص شد انجام عمليات طريق   القدس نياز به توان رزمي 
بيشتري نسبت به عمليات قبل دارد، سازماندهي نوين نيروها در سپاه در دستوركار قرار گرفت و تيپ   هايي 
ازجمله 25كربال به فرماندهي مرتضي قرباني و با نيروي استان   هاي شمالي، 14امام   حسين)ع( به فرماندهي 
حسين خرازي و با نيروهاي استان اصفهان و 31عاشورا به فرماندهي محمدعلي جعفري و با نيروي استان   هاي 
آذربايجان غربي و شرقي، دراين مقطع تشكيل شدند. عالوه بر اينها قرارگاه عملياتي مشترك كربال نيز 
باهدف هماهنگي هرچه بيشتر ارتش و سپاه فعال و درهمين قرارگاه هم بود كه منطقه غرب سوسنگرد و 

شهر بستان براي وارد كردن ضربه مهلك دوم به ارتش عراق انتخاب شد.
جغرافياي اين عمليات كه در ابتدا »كربال-1« ناميده شد اما بعدا به داليل سياسي به »طريق   القدس« 
تغيير نام داد، از شمال ارتفاعات »اهلل    اكبر« و »ميش  داغ«، از جنوب »رودخانه نيسان« و »شهر هويزه«، 
از غرب »تنگه چزابه« و مرزهاي بين   المللي و از شرق شهر سوسنگرد را در برمي   گرفت و سه    برابر منطقه 
عملياتي ثامن   االئمه و حدود 600كيلومترمربع بود كه البته بحث   هاي مفصلي بين فرماندهان جنگ 
درباره انتخاب اين منطقه عملياتي مطرح و درنهايت با توجه به تناسب زمين و وسعت با توان رزمي 

نيروهاي ايران، بستان انتخاب شد.
يكي از نكات محوري و قابل   توجه در عمليات طريق   القدس، »نبرد اطالعاتي« دو طرف است كه درنهايت 
دست برتر ايران دراين حوزه، نقش اساسي در موفقيت عمليات داشت. ارتش عراق با فعاليت   هاي گسترده 
اطالعاتي، تاحدود زيادي مطمئن بود كه حمله ايران از منطقه غرب سوسنگرد انجام مي   شود و با توجه به اين 
موضوع اقدامات تاكتيكي و عملياتي وسيعي را دراين منطقه انجام داد؛ آنها گمان مي   كردند نيروهاي ايراني 
از سمت جاده »حميديه - سوسنگرد« عمل مي   كنند، درحالي   كه تالش اصلي رزمندگان در منطقه رملي شمال 
عمليات معطوف بود كه ارتش عراق آن را »منطقه غيرقابل عبور« تشخيص داده بود و همين غافلگيري بزرگ، 

ضربه مهلكي به پيكر ارتش عراق وارد كرد.
عمليات طريق   القدس حدود    2ماه پس از عمليات ثامن   االئمه، درحالي حدود 30دقيقه بامداد 8آذر1360آغاز 
شد كه فرماندهي يگان   هاي هجومي برعهده سپاه بود، ارتش مسئوليت پشتيباني داشت و عمليات هم 
ازسوي غالمعلي     رشيد و سرهنگ منفردنياكي به   صورت مشترك فرماندهي مي   شد. حمله از منطقه رملي 
آغاز شد و بارش باران حركت نيروهاي ايراني را آسان   تر مي   كرد؛ همين موضوع سبب شد نخستين گروه از 
رزمندگان در لحظات اوليه حمله خود را به مواضع دشمن در غرب شهر بستان برسانند و تا حدود ساعت 
10صبح روز عمليات، اين شهر را پس از 427روز اشغال، آزاد كنند. تا روز 13آذر نبرد سنگين در محورهاي 
مختلف منطقه عملياتي ادامه داشت، اما درنهايت ارتش عراق از پاتك   هاي خود طرفي نبست و عمليات موفق 
طريق   القدس كه امام   خميني)ره( در پيام تبريك خود آن را »فتح    الفتوح« ناميد، درآخرين روز آذرماه و با 

استقرار نيروهاي ايران در سواحل شمالي رودخانه نيسان به پايان رسيد.

شكست در عمليات طريق   القدس دومين ضربه سنگيني بود كه بر پيكر ارتش بعثي وارد شد و عراقي   ها براي 
جبران آن دست به اجراي پاتك   هاي سنگين باهدف بازپس   گيري شهر بستان زدند كه با ناموفق بودن آنها، 
2ماه پس از آزادسازي اين شهر، از 17بهمن1360حمله سنگيني را به تنگه چزابه طراحي كردند كه البته 
آن   هم به نتيجه دلخواه عراقي   ها ختم نشد. ارتش عراق عالوه بر وارد آوردن فشار براي اشغال دوباره بستان، 
يك هدف ويژه را در حمله شديد به تنگه چزابه    دنبال مي   كرد؛ آنها قصد داشتند با »برهم    زدن سازماندهي 

يگان   هاي رزمي« ايران، عمليات بعدي را به تأخير بيندازند.
دراين ميان درعرصه سياســي نيز تحوالت قابل    توجهي بعد از پيروزي در عمليات طريق   القدس تا آغاز 
عمليات فتح   المبين به   وقوع پيوست؛ در 19بهمن1360با شناسايي خانه تيمي منافقين در منطقه زعفرانيه 
تهران، ضربه سنگيني به تيم   هاي ترور باقي   مانده آنان در ايران وارد شد و موسي خياباني به همراه همسرش 
و اشرف ربيعي، همسر مسعود رجوي، در درگيري با نيروهاي سپاه و كميته كشته شدند. از سوي ديگر ايران 
در اسفند1360طرح   هاي صلح سازمان ملل و سازمان كنفرانس اسالمي را رد و روي سه شرط »خروج بي   قيد 
و شــرط ارتش عراق از خاك ايران«، »پرداخت خسارات جنگ« و»كيفر متجاوز« تأكيد كرد. دراين ميان 
طرح   ريزي براي انجام عمليات فتح   المبين در شرايطي انجام شد كه ارتش عراق مي   كوشيد با درگير كردن 
توان رزمي ايران در تنگه چزابه از حمله گسترده بعدي جلوگيري كند، اما موفق نشد. طراحان عمليات منطقه 
»غرب رودخانه كرخه« را براي سومين حمله گسترده ايران انتخاب كردند كه نقش محوري براي آزادسازي 
خرمشهر داشت. منطقه عمومي عمليات »از شمال به ارتفاعات تيشه   كن، دالپري، چاه نفت و تپه تيسفون، از 
جنوب به ارتفاعات ميش داغ، تپه   هاي رملي و چزابه، از شرق به رودخانه كرخه و از غرب به مرز بين   المللي در 
شمال و جنوب فكه« محدود مي   شد. عراقي   ها كه تقريبا مطمئن بودند ايران در منطقه غرب رودخانه كرخه 
عمليات مي   كند، 2 روز قبل از آغاز حمله باهدف به تأخير انداختن آن، در منطقه »شوش« و »رقابيه« دست 
به حمالتي زدند كه اگرچه درنهايت دفع شد، اما فرماندهان را براي اجراي فتح    المبين به ترديد انداخت؛ 
چرا كه آرايش نظامي منطقه دچار تغييرات بسياري شده بود و به   نظر مي   رسيد عراقي   ها نسبت به تحركات 
نيروهاي ايراني هوشيار شده   اند. با رفع ترديدها درميان فرماندهان كه حتي به ديدار فوري محسن رضايي، 
فرمانده وقت سپاه با امام   خميني)ره( نيز انجاميد، عمليات )كه براساس تفألي به قرآن   كريم و نويد پيروزي 
آيات سوره »فتح«، فتح   المبين نامگذاري شد( در بامداد دوم فروردين1361با 4 قرارگاه قدس، نصر، فتح و 
فجر آغاز شد. در مرحله نخست عمليات نيروهاي ايراني پيشروي   هاي قابل   توجهي داشتند و باوجود فشار 
سنگين ارتش عراق براي بازپس   گيري نقاط تصرف شده، مرحله دوم نيز به شكست سنگين عراق انجاميد 
و سومين مرحله عمليات نيز در هفتمين روز فروردين1361آغاز شد كه با عقب   نشيني   هاي گسترده ارتش 
عراق همراه شد و در نهايت دستاوردهايي ازجمله »آزادسازي 2400كيلومترمربع از زمين   هاي اشغالي ايران 
شامل ده   ها بخش و روستا و جاده مهم دزفول- دهلران«، »نزديك شدن نيروهاي خودي به مرز در منطقه غرب 
شوش و دزفول«، » خروج شهرهاي دزفول، انديمشك، شوش و مراكز مهمي چون پايگاه شكاري دزفول از 
تيررس دشمن« و »انهدام بيش از 4لشكر ارتش عراق« حاصل شد. برهمين اساس كارشناسان نظامي دنيا 
اين عمليات را »خفت    بارترين شكست ارتش عراق از آغازجنگ تاكنون« ارزيابي كردند. اين پيروزي نيروهاي 
ايران با انعكاس جهاني وسيع نيز همراه شد و نگراني   هايي را درميان حاميان صدام به   دليل تغيير معادالت 

در عرصه نبرد ميداني ايجاد كرد.

فتح الفتوح
پيروزي آشكار

مشخصات عمليات
نام عمليات: طريق   القدس

رمز: يا حسين)ع(
منطقه نبرد: دشت آزادگان

زمان: 8تا15آذر1360
نيروهاي عمل   كننده: 28گردان پياده، 7گردان زرهي و 8گردان مكانيزه از ارتش و سپاه

نتايج: آزادسازي شهر بستان و 70روستاي منطقه/ رسيدن به مرزهاي بين   المللي

مشخصات عمليات
نام عمليات: بيت   المقدس

رمز: يا علي   ابن    ابي   طالب)ع(
منطقه نبرد: غرب رودخانه كارون و شهرستان خرمشهر

زمان: 10ارديبهشت تا سوم خرداد1361
نيروهاي عمل   كننده: 14تيپ پياده و يك تيپ زرهي از سپاه و 3 لشكر و 5تيپ از ارتش

نتايج: آزادسازي خرمشهر، هويزه و جاده اهواز- خرمشهر/ خروج شهرهاي اهواز، حميديه، سوسنگرد 
و جاده اهواز- آبادان از تيررس دشمن/ رسيدن به مرزهاي بين   المللي 

مشخصات عمليات
نام عمليات: فتح   المبين

رمز: يا زهرا)س(
منطقه نبرد: منطقه شوش و دزفول

زمان: دوم تا دهم فروردين 1361
نيروهاي عمل   كننده: 124گردان پياده و 9گردان زرهي از ارتش و سپاه

نتايج: آزادسازي 2400كيلومترمربع از زمين   هاي اشــغالي ايران/ خروج شهرهاي دزفول، 
انديمشك، شوش از ديدمؤثر دشمن

با پايان موفقيت   آميز عمليات فتح   المبين، انجام هرچه سريع   تر 
عمليات بعدي با هدف آزادســازي ديگر مناطق اشغالي استان 
خوزستان در منطقه غرب رود كارون در دستوركار فرماندهان 
نظامي قرار گرفت و براين اساس طرح »بيت    المقدس« در جلسه 
شــوراي   عالي   دفاع به تصويب رســيد. دراين فاصله در عرصه 
سياسي، سوريه كه از ابتداي جنگ جانب ايران را گرفته بود، از 
اواخر فروردين1361خط لوله نفت عراق به درياي مديترانه را 
بست و همچنين جلوي قطارهاي حامل آذوقه از تركيه و لبنان 
به عراق را گرفت. با قطع صدور نفت عراق از سوريه، عوايد نفتي 
اين كشور كاهش محسوسي داشــت كه بر مشكالت عراقي   ها 
در عرصه نبرد مي   افزود. ازســوي ديگر از ايــن مقطع آمريكا 
كمك   هاي اطالعاتي خود به ارتش عراق را ازطريق يك كشــور 
ثالث شــدت بخشــيد تا از برهم خوردن توازن قوا در منطقه 

جلوگيري كند.
در چنين شــرايطي آزادســازي حــدود 5هزاركيلومترمربع از 
سرزمين   هاي اشغال شده در جنوب كشــور، اصلي   ترين اولويت 
فرماندهان در جبهه   هاي نبرد به   حســاب مي   آمد؛ هنوز خرمشهر، 
هويزه و پادگان حميديه در تصرف بعثي   ها بود و نيروها به همه خطوط 

مرزي استان خوزستان نرسيده بودند.
بنابراين برنامه   ريزي   ها ازسوي ارتش و سپاه براي اجراي عمليات 
گسترده بيت   المقدس آغاز شد. 2گروه جداگانه از ارتش و سپاه در 

مدت 20روز، شناسايي   ها و طرح   ريزي   هاي مفصلي انجام دادند كه 
براي عراقي   ها غافلگيرانه بود؛ چرا كه آنها گمان نمي   كردند ايران طي 
يك عمليات بخواهد همه مناطق اشغالي بين اهواز و خرمشهر را آزاد 
كند و وسعت منطقه عملياتي مدنظر ايران براي آنان قابل پيش   بيني 
نبود، زيرا »وسعت آن حدود 30برابر منطقه عملياتي ثامن   االئمه، 
حدود 10برابر منطقه عملياتي طريق   القدس و حدود دوبرابر منطقه 

عملياتي فتح   المبين« بود.
در نهايــت مرحلــه نخســت عمليــات در بامــداد دهــم 
ارديبهشت1361آغاز شد و ارتش عراق كه با انجام شناسايي   هاي 
متعدد از حمله گســترده ايران براي آزادسازي خرمشهر مطمئن 
بود، با حدود 10تيپ زرهي، 5تيپ مكانيزه، 17تيپ پياده، 7گردان 
كماندويي و واحدهايي از ارتش خلقي در محورهاي مختلف، دربرابر 

رزمندگان ايراني صف   آرايي كرد.
درمرحله نخست عمليات بيت   المقدس كه با سه قرارگاه عملياتي 
قدس، فتح و نصــر به فرماندهي قرارگاه مركزي كربال اجرا شــد، 
نيروهاي ايران با عبور از كارون موفق شدند به جاده اهواز- خرمشهر 
دســت يابند. دراين مرحله نصب پل   هــاي تاكتيكي روي كارون 
نقش مهمي در موفقيت رزمندگان داشت. در مرحله دوم عمليات 
كه ساعت 22/30 شانزدهم ارديبهشــت1361آغاز شد، نيروهاي 
قرارگاه   هاي فتح و نصر )كه در ابتدا قرار بود به ســمت خرمشهر 
حمله كنند اما ترفند عراقي   ها طرح را عوض كرد( در محور حسينيه 

به نوار مرزي رســيدند و بعثي   ها مجبور به عقب   نشيني از هويزه و 
جفير شدند. در مرحله سوم عمليات كه از ساعت22نوزدهمين روز 
ارديبهشت آغاز شد، با وجود وارد شدن خسارات و تلفات سنگين 
به عراقي   ها، اما تمركز آنها در خطوط پدافندي، از رسيدن نيروهاي 

ايراني به اهداف تعيين شده جلوگيري كرد.
مرحله چهــارم عمليات بيت   المقــدس درحالي بامداد ســوم 
خرداد1361آغاز شد كه نيروهاي ايراني با انجام تدارك وسيع براي 
وارد آوردن ضربه نهايي به بعثي   ها آماده شده بودند. دراين مرحله كه 
باحضور حدود 12گردان رزمي پياده انجام شد، نيروهاي عمل   كننده 
موفق شدند پس از تكميل محاصره خرمشهر و اسيركردن تعداد 
زيادي از نظاميان عراقي، حوالي ساعت 11صبح وارد خرمشهر شوند 
و اين شهر را پس از 576روز آزاد كنند. براساس آمارهاي موجود، 
عراق دراين عمليات 16هزاركشته و مجروح داشت و 19هزار نظامي 
اين كشور اسير شدند و حجم وسيعي از تجهيزات نظامي   شان از تانك 

و نفربر گرفته تا خودرو و هلي   كوپتر منهدم شد.
اكنون عالوه براينكه ايران بزرگ   ترين پيروزي سياسي- نظامي خود 
را در جريان جنگ تحميلي به   دست آورده بود، عراق خطر سقوط 
بصره را نيز به   شدت بيخ   گوش خود احساس مي   كرد و كارشناسان 
سياسي و نظامي جهان موفقيت ايران در عمليات بيت   المقدس را 
»نقطه عطفي در جنگ« و »كليد پيروزي ايران بر عراق« مي   دانستند 

كه مي   تواند با تغيير همه معادالت، سرنوشت جنگ را تعيين كند.

ضربه نهايي

»ايرانشهر« رمان چند جلدي محمد حسن شهسواري، 
كاري بزرگ در ادبيات جنگ است. اين اثر كه انتشارات 
شهرســتان ادب تاكنون 3جلد از آن را منتشر كرده، 
روايتي سرشار از جزئيات و شخصيت هاي متنوع پيرامون 
جنگ خرمشهر در سال 1359است. شهسواري در اين 
رمان سعي كرده تصويري خالق از دوراني سرنوشت ساز 
را خلق كند. آنچه مي خوانيد بخشي از جلد چهارم اين 

رمان است كه هنوز منتشر نشده.
بعد زهرا راهش را گرفت رفت ســمت غسالخانه. هفت 
هشت   تايي از پسران بين هفده تا بيست سال، با همان 
لباس   هاي معمولي، ام   يك به دست، پشت در غسالخانه 
ايستاده بودند. دو سه نفري شناختندش. سالم كردند. 
زهرا گفت جلو چه خبره؟ يكي   شان گفت تا همين امشب 
نمي   ذاريم يه عراقي تو خاك ايران باشه. چند نفري بلند 
خنديدند. يكي گفت با واشر ببند بيژن! زهرا پرسيد اينجا 
چه كار مي   كنيد؟ همان اولي گفت اومديم ســهراب رو 
ببريم. نفس در گلوي زهرا برگشت. يكي ديگر گفت ديروز 
با هم اسلحه گرفتيم. حاال دبه درآورده. مي   گه باباش دست 
تنهاست. فهميد زهرا حسابي گيج شده. گفت باباش اينجا 
كار مي   كنه. مرده   شوري مي   كنه. زهرا سست و سرد گفت 

امام حسين پشت پناهتون. و داخل شد.
هنوز دو سه قدمي برنداشته بود كه ديد زني حدود سي 
ســال، پيرزني را محكم و تازه در آغوش گرفته. معلوم 
بود مادر و دختر هستند. دختر، خانم خالص بود. انگار 

كن ناظم يكي از دبيرستان   هاي شهر. نظيف 
و خوش   لباس و غمگين. بــه مادرش گفت 
عزيز جان يك لحظه صبر كن اين جوان   ها برن. 
اينا دارن مي   رن بجنگن. ببينند يك مادر براي 
پسرش اينطور گريه مي   كنه پاهاشون سست 
مي   شه. الهي قربونت بشم مادر. يك لحظه 

صبر كن فقط. پيرزن همان قدر خانم، منتهي بيست سال 
بزرگ   تر، خودش را از دخترش جدا كرد. با چشماني چنان 
فهيم، هر دو دستش را مثل برق گرفته   ها باال آورد و محكم 
گذاشــت روي دهانش. تمام بدنش دو بار تكان سختي 
خورد اما صداش درنيامد. زهرا، آتش گرفته از غسالخانه 
بيرون رفت. مي   خواست به جوان   ها بپرد كه بروند جاي 
ديگه منتظر سهراب باشــند. اما قبل از حرف زدن ديد 
جواني كه داد مي   زد بايد سهراب باشد از آن يكي در آمد 
بيرون. تفنگي هم دستش. و پيرمردي هم پشت سرش 
كه بلند مي   گفت اينم كم از جنگيدن نيســت. سهراب 
خجالت زده گفت به امام مي   دونم اما مو طاقتش رو ندارم.

پيرمرد گفت: »دلت راضي مي   شه مو رو دست تنها بذاري 
بري پي رفيقات؟!« 

سهراب اسلحه را انداخت روي شــانه   اش و رفت جلو: 

»بابا بذار با دل قرص برم.« بعد دست پدرش را گرفت كه 
ببوسد. پيرمرد دستش را محكم كشيد. بغض بدي داشت: 

»به مادرت گفتي؟« 
 »شما بگيد    !« 

پيرمرد دســتانش را باال آورد كه بزند توي سرش. نزد: 
»جنازه    هاتون رو كه بايد مو بشورم. به مادرتون هم كه مو 
بايد بگم.« بعد رو به آسمان كرد: »ديگه چه كاري مونده 

خدا كه نكرده باشم؟« 
پيرمرد نابخودتر از آن بود كه بتواند مانع بوسيده شدن 
دستش شود. سهراب رفت ميان حلقه    رفيقاش و گروهي 
كنار ديوار جنت   آباد را گرفتند تا بيرون. و از آنجا سوار 
وانت   بار پرخون شدند. ته ماشين خوابيد روي زمين. ناله 
مي   كرد و دور مي   شد. و هي دور تا پشت جاده. كسي از تو 
پيرمرد را صدا زد. نيم   نگاهي به زهرا انداخت و به سرعت 
چشمانش را پاك كرد و صداش را صاف و يك 
طور شوخ كرد و گفت اومدم بابا! چه خبرتونه 

پدرصلواتي ها!
زهرا هم تندي رفت تو. دختر انگار منتظرش 
بود. زهرا با سر اشاره كرد رفتند. دختر با نگاه 
پرسيد مطمئن؟ زهرا با نگاه گفت مطمئن. 
بعد دختر به مادر گفت رفتند. مادر با فشار كمتري هنوز 
دستانش روي لب   هاش بود. آرام برشان داشت. چيزي 
به صورتش اضافه شــده بود. يك طور پاش پاش مرگ. 
دختر بلندتر گفت رفتند. انگار روش نمي   شد بگويد گريه 
كن. مادر اما انگار نمي   فهمد آنجا چه كار مي   كند، مثال تازه 
از خواب بلند شده، گيج دور و بر را نگاه كرد. دختر بلندتر 
گفت رفتند. بعد گفت گريه كن. مادر پيشاني در هم كشيد. 
دختر شانه   هاي مادرش را محكم گرفت و تكانش داد. هي 
گفت گريه كن و هي مادر انگار هنوز گيج خواب. چه كسي 
باور مي   كرد دختر، خانم ناظمي آنطور محكم يكهو اينطور 
بزند زير گريه. بلند و بي   پروا. بلند. بريده. بي   پروا. باالخره 
مادر هم به كندي از خواب بيدار شد. صداي گريه   هاشان 
از هم رد مي   شــد و بيداري آن همه آشفته    شهرش را 

كابوس   تر مي   كرد.

ایرانشهر 
بخشي منتشر نشده از جلد چهارم آخرين رماني كه درباره جنگ خرمشهر نوشته شده
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جنگ تحميلي، داغ بر دل بســياري از مردم گذاشته بود و حرف   هاي 
ناگفته بسيار داشــت كه بايد يكي آنها را با زباني ساده نقل مي   كرد. 
چه   كســي بهتر از احمد محمود، نويسنده نام آشــناي كشورمان كه 
خود در آن روزهاي آتش و خون، داغ بــرادر ديده بود. احمد محمود 
با رمان »زمين سوخته« بي   شك نخستين روايتگر تلخ   ترين روزهاي 
ايران در ســال59 بود كه مقاومت جانانه مردم اهــواز را در آن روزها 
به تصوير كشيد. به گواه پســرش بابك اعطا، زماني كه پدر، به فصلي 
رسيد كه مي   خواست در آن، مرثيه شــهادت برادر را بنويسد، زار زار 
مي   گريست و حتي از ناراحتي، به   مدت 3شب تب كرد. بي   تابي احمد 
اعطا )احمد محمود( تنها براي برادرش نبود و نوشــته ساده و روانش 

نشان از همدردي عميق وي با تك تك شــخصيت   هاي داستانش از 
»ننه باران« گرفته تا »گالبتون«، »ميرزا علي«، راننده   هاي كبوترباز 
و... دارد. اصال همين سادگي نثر اين داستان خطي روان بود كه تا اواخر 
دهه70 به   عنوان پرفروش   ترين رمان حوزه دفاع   مقدس شمرده مي    شد؛ 
هرچند به گفته پسرش در بدو انتشار با مهري   هايي مواجه شد. برخي 
به وي اعتراض كردند و گفتند اين رمان را به نفع دولت نوشته   اســت. 
برخي از افراد درون حكومت نيز گفتند كه اين رمان، جنگ را به   نفع 
چپي   ها تفسير كرده   است. اما داســتان زمين سوخته، تنها تجربيات 
نويسنده   اي است كه از نزديك، آن روزها را با همه وجود لمس كرده 
بود. واكنش   هايي كه از مردم ديد و سودجويي    برخي و فداكاري    عده   اي 

بيشتر دستمايه داستانش شد؛ روزهايي پرهرج و مرج ميان حمالت 
هوايي و خبرهايي كه بيش از هرچيز بوي مرگ داشت. اما داستان اين 
رمان344صفحه   اي چيست؟ خانواده راوي به دشواري با قطار شهر را 
ترك مي   كنند و فقط راوي و 2برادرش خالد و شاهد به اقتضاي موقعيت 
شغلي ماندگار مي   شوند. بعد از بمباران خانه، راوي به محله ديگري از 
اهواز نقل مكان مي   كند و در آنجا شخصيت   هاي داستانش يكي يكي در 
روزهاي آغازين جنگ و بمباران   ها شكل مي   گيرند. خالد برادر راوي بر 
اثر اصابت تركش شهيد مي   شود. درپي اين حادثه، شاهد، ديگر برادر 
وي به   دليل شرايط بد روحي، براي درمان به تهران اعزام مي   شود. راوي 
كه حاال ديگر تنها مانده، در خانه را مي   بندد تا به منزل ننه باران )پيرزني 

كه پسرش شهيد شــده( برود اما مات و مبهوت با تلي از آوار مواجه 
مي   شود و... . اين داستان كه در سال1361 منتشر شد، حاصل تجربه 
شخصي نويسنده از جنگ است و خودش دراين باره گفته   است: »وقتي 
خبر كشته شدن برادرم را در جنگ شنيدم، از تهران راه افتادم رفتم 
جنوب. رفتم سوسنگرد، رفتم هويزه. تمام اين مناطق را رفتم. تقريباً 
نزديك جبهه بودم. وقتي برگشتم، واقعاً دلم تلنبار شده بود. ديدم چه 
مصيبتي را تحمل مي   كنم اما مردم چه آرام   اند چون تا تهران موشك 
نخورد، جنگ را حس نكردند. دلم مي   خواست الاقل مردم مناطق ديگر 
هم بفهمند كه چه اتفاقي افتاده   است. همين فكر وادارم كرد كه زمين 

سوخته را بنويسم«. 

راوي روزهاي 
آتش و خون

داستان

خبری كه جهانی شد
آزاد   سازي    خرمشهر بازتاب وسيعي در رسانه   هاي جهان داشت

 میترا جلیلی  �����������������������������������������������������������
فتح خرمشهر نقطه عطفي در تاريخ ۸سال دفاع   مقدس 
محسوب مي   شود؛ موضوعي كه رسانه   هاي خارجي هم 
نتوانســتند از كنار آن بي   توجه عبور كنند و جهان در 
آن روزها شاهد پوشــش پررنگ اين پيروزي بزرگ در 
بسياري از رسانه   هاي منطقه   اي، شــرقي و غربي بود. 
برخي كه از اين موفقيت ايران چندان خشنود نبودند، 
تالش مي   كردند با هر ترفندي، اين فتح را چندان پررنگ 
جلوه ندهند. برخي ديگر در تفسيرهاي خود در انتظار 
پايان گرفتن جنگ به   دنبــال بازپس   گيري همه خاك 
ايران بودند و عده   اي هم به تجزيه و تحليل رفتار نيروهاي 
عراقي و صدام   حسين و احتماالت مختلف عملكرد آنها 
پس از ايــن روز بزرگ مي   پرداختنــد. برخي به داليل 
ريشه   اي وقوع جنگ تحميلي پرداختند و آن را از اساس 
بي   دليل و برپايه توهم عراقي   ها دانستند. برخي ديگر از 
روزنامه   ها هم دخالت كشورهاي مختلف در جنگ ايران و 
عراق را در كانون توجه قرار دادند و حمايت بي   چون و چرا 
از صدام   حسين را در اين معركه خون و آتش مورد انتقاد 
قرار دادند؛ هرچند برخي رسانه   ها بازهم بر طبل حمايت 
از عراق كوبيدند. در روزهاي پس از فتح خرمشهر اين 
پيروزي، به   صورت منطقه   اي هم مورد بررسي قرارگرفت 

و برخي، پيروزي ايران را تهديدي بزرگ تلقي كردند.
 

در انتظار تصمیم ايران
يكي از اين روزنامه   ها، نشــريه آمريكايي كريســتين 
ساينس مانيتور است كه از آن به   عنوان »مانيتور« هم ياد 
مي   شود. اين نشريه كه تاكنون 7جايزه پوليتزر را از  آن 
خود كرده، در يكي از مقاالت   ماه می 19۸2خود نوشت؛ 
»20ماه از جنگ خونين ايــران و عراق كه برخي هم از 
آن به   عنوان جنگ خليج   فارس ياد مي   كنند، گذشــته 
و حاال به   دنبال بازپس   گيري خرمشــهر از سوي ايران، 

به   نظر مي   رســد وضعيتي تهديدآميز ايجاد شده است. 
آنچه بقيه خاورميانه منتظرند ببينند اين است كه آيا 
ايرانيان پس از فتح خرمشهر در مرز متوقف مي   شوند يا 
اينكه سرمست از پيروزي، به عراق حمله مي   كنند. اين 
موضوع مي   تواند وضعيت جديدي را ايجاد كند و شايد 
حتي ثبات خليج   فارس نيز با مشكالتي مواجه شود«.  در 
ادامه اين مقاله نيز به   وضوح به نگراني برخي كشورهاي 
حوزه خليج   فارس از پيشروي ايران در خاك عراق اشاره 
شده و آمده   است: »عربستان سعودي و ديگر كشورهاي 
عربي خليج   فارس تمايلي براي ديدن منطقه تحت سلطه 
صدام   حســين يا ايران ندارند اما اگر مجبور به انتخاب 
شوند، ايران را تهديدي بزرگ   تر از عراق مي   دانند«. در 
اين مقاله همچنين به لزوم دخالت آمريكا در پشتيباني از 
آتش   بس زودهنگام اشاره شده و آمده است: »واشنگتن 
اهرم فشار كمي براي عراق يا ايران دارد اما اين موضوع 
نبايد مانع استفاده اياالت متحده از هرگونه نفوذ خود در 
پشتيباني از آتش   بس زودهنگام در جنگ خليج   فارس 
شــود«.  براي برخي روزنامه   ها هم نوع نگاه ايراني   ها به 
بازپس   گيري خرمشهر جالب بوده است. به   عنوان   مثال، 
نشريه سنگاپوري انگليســي زبان استريتز تايمز، يكي 
از روزنامه   هايي اســت كه در ســال 19۸2اشاره   اي به 
فتح خرمشهر از ســوي ايران داشــته و موضوعي كه 
براي نويســنده اين گــزارش جذاب بــوده تغيير نام 
»خرمشهر« به »خونين    شهر« توســط ايراني   هاست. 
برخي روزنامه   هاي ايتاليايي زبان ازجمله نشريه ريپابليكا 
هم ترجيح دادند حــال و هواي مردم ايــران را پس از 
بازپس   گيري خرمشــهر به تصوير بكشند. اين روزنامه 
طي گزارشي خيابان   هاي تهران و ســاير نقاط ايران را 
مملو از شادي و نور توصيف كرد و نوشت: »خرمشهر به 
ايران بازگشت. همه جا صداي اهلل اكبر به گوش مي   رسد 

و مردم از خوشحالي به خيابان   ها ريخته   اند«.
 

حقارتي براي صدام
برخي رســانه   ها هم ترجيح دادنــد نگاهي به وضعيت 
عراق و فرماندهان اين جنگ پس از شكست در عمليات 
بيت   المقدس و از دســت   دادن خرمشهر داشته باشند. 
به   عنوان   مثــال روزنامه بريتانيايي فايننشــنال تايمز، 
اين شكست را يك فاجعه بزرگ براي عراق و حقارتي 

بزرگ براي صدام   حسين خواند و يادآور شد: »عراق با 
جنگي يك ماهه موفق به تصرف خرمشــهر شد اما آن 
را طي حمله ايراني   ها كه كمتر از 2روز طول كشــيد، 
از دســت داد«.   گاردين نيز ديگــر روزنامه بريتانيايي 
است كه در گزارش   ماه می سال19۸2خود به مقايسه 
وضعيت نظامي ايران و عراق پرداخت و شكست عراق 
و خروج از خرمشــهر را با وجود برتري مسلم نظامي، 
بسيار تحقيرآميز دانســت و به اين موضوع اشاره كرد 
كه محاسبات صدام براي سقوط زودهنگام تهران كامال 
غلط بود و ظاهرا صدام حسين تخمين غلطي از مقاومت 
ايران در جنگ داشته است. اين روزنامه در نسخه 27ماه 
می 19۸2خود نيز مطلبي با تيتر »آمريكا هراس دارد 
كه ايران توازن خليج   فارس را برهم بزند« منتشــر كرد 
و از نگراني    كشورهاي حوزه خليج   فارس درباره قدرت 
و برتري ايران در منطقه نوشــت. اما تنها روزنامه   هاي 
بريتانيايــي نبودند كه از شكســت مفتضحانه عراق و 
عقب رانده شدن ارتش بعثي از مرزهاي ايران حيرت زده 
شــدند و از قدرت گرفتن ايران ابراز نگراني مي   كردند، 
روزنامه   هاي آمريكايي ازجمله واشنگتن   پســت نيز در 
يكي از مقاالت   ماه می سال19۸2 خود به اعتراف عراق 
در شكست برابر ايران و عقب   نشيني به مرزهايش اشاره 
كرد و از سوي ديگر نگراني   هاي كشورهاي عربي از اين 
پيروزي را محور گزارش خود قرار داد. نويسنده در اين 
مقاله همچنين به شــكاف بين دولت   هــاي عربي در 
حمايت از عراق يا ايران در  اين جنگ تحميلي اشــاره 
كرده و يادآور شــده است كشــورهاي عربي اي كه در 
20ماه گذشــته از جنگ تحميلي ايران و عراق همواره 
حامي عراق بوده اند، حاال با چشم   هايي نگران قدم   هاي 

بعدي ايران را مي   نگرند.
در اين مقاله همچنين يادآوري شــده اســت كه اين 
دولت   هاي عربي ابراز اميدواري كرده   اند حاال كه حتي 
يك وجب از خاك ايران در دست عراق نيست، اختالفات 
طرفين از راه   هاي مسالمت   آميز و بدون ادامه اين جنگ 
خونين، حل و فصل شــود. واشنگتن   پســت نوشت: 
»با توجه بــه اينكه آنها با وســواس و دقتي ويژه، همه 
تصميمات ايران در منطقه را رصد مي   كنند دريافته   اند 
نشــانه   هايي وجود دارد كه ايران مي   خواهد جنگ را به 
داخل خاك عراق بكشاند و همين موضوع نگراني   هاي 

آنها را افزايش داده است«. دراين مقاله همچنين آمده 
است: »ايران بار ديگر به كشورهاي عربي خليج   فارس كه 
ميلياردها دالر تجهيزات نظامي در اختيار رژيم عراق 
قرار داده بودند اخطار داد و از آنان خواست به حمايت 

خود از عراق پايان دهند«.
روزنامه لوموند هم بازپس   گيري خرمشــهر توســط 
ايران را يك شكســت ســنگين براي عراق دانست و 
نوشــت: »عراق كه به شــورش   هاي داخلي در ايران 
توسط كردها دل بسته بود و تصور مي   كرد براي اشغال 
خوزستان و اســتقرار يك دولت موقت در اهواز تنها به 
2هفته زمان نياز دارد، حاال پس از 20ماه تالش، مغلوب 
شده است. روزي كه صدام   حســين هرگز تصورش را 
نمي   كرد فرا رسيد«. اين نشــريه در يكي از مقاالت   ماه 
می ســال19۸2خود، از اين پيروزي ايــران به   عنوان 
تحولي عمده    در جنگ خليج   فارس ياد كرد. اين روزنامه 
نيز هشدار امام   خميني)ره( به كشورهاي عرب منطقه 
به   ويژه عربستان و مصر را در گزارش خود پررنگ كرد و 
نوشت: »رهبر انقالب به دولت   هاي عربي طرفدار عراق 
در جنگ با ايران اخطار داده و گفته است كاري نكنيد كه 
مجبور شويم طبق وظيفه   اي كه قرآن به ما حكم مي   كند 

عمل كنيم«. 

نگراني دولت   هاي عربي
نگراني كشــورهاي طرفدار عراق در جنگ با ايران در 
بيشتر رسانه   ها انعكاس داشت و روزنامه   هاي مصري و 
رهبران اين كشور هم با نگراني بيش از پيش تحوالت 
جنگ ايران و عــراق را دنبال كردنــد. به   عنوان مثال 
روزنامه الجمهوريه چاپ قاهره پيش از فتح   خرمشهر، 
تصرف اين بندر ايرانــي را بزرگ   ترين برگ برنده عراق 
مي   دانست كه مي   تواند درصورت رفتن پاي ميز مذاكره 
با ايران، امتيازاتي به   دست آورد. به همين دليل هم بعد 
از فتح خرمشهر توســط ايران نوشت: »مهم    ترين برگ 
برنده عراق از دســت رفت«. برخي ديگر از رسانه   هاي 
جهان هم خرمشهر را به نوعي گروگان عراق مي   دانستند 
و با بيرون رانده شــدن عراق از اين شهر بندري، معتقد 
بودند بغداد آخرين گروگان خود را از دست داده است؛ 
چراكه حتي به فرض اينكه نيروهاي ايراني وارد خاك 
عراق هم نشوند، بازهم بندر مهم بصره و منطقه نفتي 
جنوب عراق در تيررس توپخانه ايران است و عراق ديگر 
نمي   تواند اين شكست را جبران كند. برخي روزنامه   ها 
ازجملــه نيويورك تايمز نيز داليل شكســت صدام در 
خرمشــهر را زير ذره   بين قرار دادند. نيويورك   تايمز در 
يكي از گزارش   هاي آن روزهايش با اشاره به تعداد باالي 
اسراي عراقي نوشت: »متخصصان نظامي غرب معتقدند 
عدم   رهبري و روحيه ضعيف ميان افسران ارتش عراق 
دليل اين شكســت بوده است اما اصال مشخص نيست 

آيا صدام كنترل ارتش عراق را در دست دارد يا خير«. 
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 سندي به تاريخ نهم ارديبهشت1361كه 
مربوط به ابــاغ از طــرف فرماندهي 
مشترك قرارگاه نصر درباره نحوه ادغام 
يگان   هاي ســپاه و ارتش و مسئولیت 
شــبكه مخابرات، محوربندي عملیات 
و چگونگي اعمال فرماندهي درجريان 
عملیات بیت   المقدس است كه به امضاي 
حسین حسني   ســعدي و حسن باقري 

رسیده   است�

گزارشي به تاريخ 30دي   ماه1360كه به 
سند به   دســت آمده از دشمن با عنوان 
»رهنمود فرمانده   كل نیروهاي مسلح« 
با طبقه   بندي سري، قبل از آغاز عملیات 
فتح   المبین، براي يگان   هاي عراقي ارسال 

شده است�

سندي كه مربوط به گزارش لحظه به لحظه 
عملیات بیت   المقدس از ســوي بخش 
»مديريت تحلیل نبــرد« تیپ 25كربا 
كه به   صورت مختصر و دست   نويس تهیه 
 شــده و محدوده زماني ساعت 00:55
روز 10/ 2/ 61تا 14:19همان روز را دربر 

مي   گیرد�

سندي به تاريخ دوم فروردين1361كه 
اسامي بعضي از يگان   هاي شركت   كننده 
در عملیــات فتح   المبین را مشــخص 

مي   كند�

»احمد غامپور« و »سیروس لطفي« از 
قرارگاه عملیاتي قدس، ساعت آغاز و رمز 
مرحله نخست عملیات بیت   المقدس )يا 
علي( را به يگان   هاي تابعه اعام مي   كنند�

دستخط خبر آزادســازي خرمشهر كه 
توسط محمود كريمي علوي )علويجه( 
گوينده خبر آزادسازي خرمشهر، از راديو 

خوانده شد�

سندي كه نشان مي   دهد احمد كاظمي، 
فرمانده تیپ  8نجف   اشرف براي شب اول 
عملیات بیت   المقدس كلمه شناسايي »يا 
محمد يا علي« را كه توسط قرارگاه فتح 

تعیین شده، اباغ مي   كند�

ری
دا

ده
ی 

تض
 مر

س:
عك

 -
13

60
اد 

رد
3خ

ن-
هرا

ت


	01-1(09-15)
	02(09-15)
	03(09-15)
	04(09-15)
	05(09-15)
	06(09-15)
	07(09-15)
	08(09-15)
	09(09-15)
	10(09-15)
	11(09-15)
	12(09-15)
	13(09-15)
	14(09-15)
	15(09-15)
	16(09-15)
	17(09-15)
	18(09-15)
	19(09-15)
	20(09-15)
	21(09-15)
	22(09-15)
	23(09-15)
	24(09-15)

