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پايان پاندمی نزديك است؟

يادداشت
عليرضا محمودي ؛ دبير گروه ادب و هنر

در اينجا، چهار ساختمان اســت. چهار سازنده. چهار 
بناســاز. چهار چهره چيــره و چروك كــه چرايي و 
چگونگي حيات ســازنده خــود را در بنايشــان آينه 
مي كنند در چشم عابران. يكي ســاختمان معماران 
شــيفته شــرق، دومي ســاختمان معماران فريفته غرب، ســومي ســاختمان 
مهندسان شهرســاز و چهارمي ســاختمان مهندســان بفروش و بســاز. اينجا، 

در شــهر كالني كه كــران تا كــران در هر پالكي كســي 
پتكي به دســت و اميدي به پايــان كار در ســر دارد، يك 

 قرن اســت كه ســاختن ســاختمان تأللو تفكر ايراني اســت براي خوشبختي 
در مسير زمان. 

در غربت تئاتر شهر

نگاه
محمد کرباسی؛ دبير گروه  دانش و فناوري

ده ها سال قبل شــايد پُز كشــورهاي مختلف جهان 
در اقتصادشــان بــه صنايعي مثل فوالد، ســيمان يا 
حتي پتروشــيمي بود. حــاال اما اگر به كشــورهاي 
پيشــرفته نــگاه كنيــد و ســري بــه بورس  هــاي 
جهانــي بزنيــد، بهتريــن شــاخص ها در اختيار شــركت هاي اســتارت آپي و 
فناور قــرار دارد. برخالف گذشــته كه كارخانــه، زمين و ماشــين  آالت به عنوان 

ارزش هاي يك شــركت ســنجيده مي شــد، اكنون ديگر 
سال هاســت كه نوآوري و خالقيت به عنــوان دارايي هاي 

 نامشــهود، مهم تريــن و باارزش تريــن امتيــاز شــركت هاي جهان به حســاب 
مي آيند.

اليحه ماليات برارزش افزوده برگشت مي خورد
سرانجام پيگيري هاي شوراي شهر و شــهرداري  تهران براي اصالح 

دوباره اليحه ماليات بر ارزش افزوده نتيجه داد. به گزارش همشهري، شهر
نماينده تهران و رئيس فراكسيون مديريت شهري در نامه به شوراي 
نگهبان خواستار اعاده مصوبه اخير مجلس با نام  اصالحيه  اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده شد. محسن پيرهادي با بيان اينكه اصالحيه  اليحه ماليات بر ارزش افزوده 
كه اخيرا از سوي مجلس مصوب شد،مغاير با قانون شهرداري ها است، گفت: »طبق 
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيالت و انتخابات شوراها، وضع عوارض شهری از وظايف 
شوراهای اسالمی شهر بوده است، همچنين طبق اصل هفتم و يكصد و سوم قانون 
اساسی؛ شوراهای اسالمی شهر وروســتا از اركان تصميم گيری و اداره امور كشور 
هستند. طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيالت و انتخابات شوراها و همچنين بند ۸ 
ماده ۴۵ قانون شهرداری ها، مرجع وضع عوارض شهری، شوراهای اسالمی شهرها 
است.« پيرهادي تاكيد كرد:  »به عنوان رئيس فراكسيون مديريت شهري و شوراها 
پيگير اعاده وظايف و اختيارات شوراهای اسالمی شهر به عنوان نهاد مديريت محلی 

و مردمی هستم.« 

گذار بورسي از نفت به مغز
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نيم قرن  تا  تهران 
20 ميليون نفري

  همشهري تازه ترين گزارش مركز آمار ايران از سبك زندگي
و اقتصاد ساكنان تهران را تحليل مي كند

  ۴2درصد تهراني ها مستأجرند  و ۷30هزار نفر بدون اينكه 
4كار كنند درآمد دارند

ديدار با  
فيناليست آسيا
شهردار تهران ديروز به  اردوي 

پرسپوليس رفت و درآستانه فينال ليگ 
قهرمانان آسيا براي  بازيكنان اين تيم 

آرزوي  موفقيت كرد
3

1010

 گزارش جديد مركز آمار ايران نشان می دهد سوءتغذيه در كودكان زير ۶ سال
۶0 درصد بيشتر شده است

رشد نگران کننده سوء تغذيه درکودکان

 همزمان با درگذشت معمار ساختمان تئاترشهر،  معماران و هنرمندان
در گفت و گو با همشهري  از  اهميت حفظ اين بناي فرهنگي شهر گفتند

هزار ياد نمايش

ترامپ را 
»دست خدا« 

آورد و بُرد
 گفت وگو با  دكتر حسين دهشيار

 استاد دانشكده حقوق 
 و علوم سياسي دانشگاه 

عالمه طباطبايي

ترامپ چه گواراي سيســتم 
حاکم انتخاباتي آمريكاست 
و به همين خاطر باخت؛  چون 

معادالت را قبول نكرد

در رابطه با مسائل آمريكا، مدل 
تحليلي مــا از ابتدا بي بهره از 
 درك نظري و سيستمي بوده
هزينه هاي  به همين خاطــر 

سنگيني هم پرداخته ايم

مذاکــره، انســاني ترين، 
اخالقي ترين و کم هزينه ترين 
وســيله براي از بين بردن 

بحران است

آغاز جهاني 
 واكسيناسيون

 كرونا
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 وزير خارجه سوريه كه به ايران سفر كرده است، در دومين روز حضور در تهران با حسن روحاني، رئيس جمهور و علي شمخاني، 
 عكس
خبر

دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران ديدار كرد. مقامات ايراني در ديدار با فيصل مقداد، ضمن اعالم حمايت از سوريه، بر مبارزه 
مشترك با رژيم صهيونيستي تأكيد كردند. حسن روحاني در ديدار فيصل مقداد با تأكيد بر اينكه ايران همواره در كنار ملت 
و دولت سوريه خواهد بود، تصريح كرد: جمهوري اسالمي ايران تصميم و اراده اي را كه براي حمايت از دولت و ملت سوريه 
به عنوان متحد استراتژيك خود  داشته، همچنان ادامه خواهد داد و همواره و تا پيروزي نهايي در كنار سوريه خواهيم بود. رئيس جمهور مقابله 
با اشغالگران صهيونيست و تروريسم را هدف مشــترك 2 ملت ايران و سوريه دانســت و گفت: ترديدي نداريم كه تا پايان راه و نابودي 
تروريست ها بايد به مقاومت و ايستادگي خود ادامه داد. علي شمخاني، نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز در ديدار 
با مقداد با بيان اينكه آمريكا با حضور در سوريه به دنبال غارت نفت سوريه، حفظ امنيت رژيم صهيونيستي و تقويت و گسترش هسته هاي 

تروريستي داعش در منطقه است، تاكيد كرد: بايد به حضور شرارت آميز آمريكا در منطقه پايان داد.

حمايت از متحد استراتژيك

 هيچ كــدام از اعضاي دولت 
بيانيه دبيرخانه شوراي عالي دولت

امنيت ملــي در حمايت از 
مصوبه مجلسي ها را تأييد نمي كنند. بيانيه اي 
كه تأكيد داشت مجلس در تصويب قانوني كه 
دولت را ملزم به توقف بازرســي ها و توقف 
اجــراي پروتــكل الحاقي مي كــرد، نظر 
كارشناسي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي 
را گرفته است؛ دبير اين نهاد منصوب حسن 
روحانــي اســت و رئيس جمهــور، رئيس 
شوراي عالي امنيت ملي. اما تناقض اصلي در 
فرايند تصويب اين قانون، مخالفت حســن 
روحاني رئيس شــوراي عالي امنيت ملي و 
موافقت دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي با 
قانون است. بنا بر توضيحات روز سه شنبه علي 

ربيعــي، ســخنگوي دولــت، دبيرخانــه 
شــوراي عالي امنيت ملي راه خــود را در 
همكاري با مجلس بر سر اين مصوبه رفته و 
دست اعضاي دولتي شوراي عالي امنيت ملي 
از محتــواي همكاري ها كوتاه بوده اســت. 
مجلس اعــام كرده كه نظر شــوراي عالي 
امنيت ملي را گرفته و به دنبال آن دبيرخانه 
شوراي عالي امنيت ملي با انتشار بيانيه اي 
سمت مجلس ايستاد و اعام كرد ماحظات 
كارشناسي دبيرخانه شورا در مصوبه مجلس 
لحاظ شده است ولي جالب آنكه وزارت امور 
خارجه و سازمان انرژي اتمي پيش از علي 
ربيعي، سخنگوي دولت درخصوص مفاد اين 
مصوبه نقد و گايه خود را اعام كرده و گفته 
بودند نظرات وزارت خارجه و انرژي اتمي در 
قانون مجلس ناديده گرفته شده است. ربيعي 
در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران 
درباره همين اتفاق گفت: حرف دولت اين بود 

كه وقتــي قانوني به اين مهمــي بر زندگي 
روزمره و معيشت مردم، اقتصاد و سياست 
خارجي اثــر مي گذارد، دولــت بايد طرف 
مشورت قرار مي گرفت. او گفت: انتظار اين بود 
كه نظرات اعضاي دولت در شــوراي عالي 
امنيت ملي دريافت مي شد و در يك اجماع 
عمومي و با نظر كارشناسان انجام مي گرفت. 
ربيعی با اشــاره به اينكه در زمينه اطاعيه 
شــوراي عالي امنيت ملي چند نكته حائز 
اهميت است، تصريح كرد: تعدادي از اعضاي 
اصلي و پراهميت در اين موضوع - كه از دولت 
عضو شــوراي عالي امنيت ملي هســتند-

معتقدند كه در فرايند تصميم سازي دبيرخانه 
نقشي نداشته اند يا ديدگاه هاي آنها درنظر 
گرفته نشده اســت. بنابراين براساس بند 
اعاني دبيرخانه مصوبه شوراي عالي امنيت 
ملي ظاهرا مي بايست تعامل و همكاري وزارت 
خارجه مراعات مي شد. آنچه مشخص است، 
اين است كه اين بند رعايت نشده است. سنت 
كار در دبيرخانه شوراي عالي هميشه اين بوده 
كه در اينگونه موارد كه بنابر مصوبه، موضوعي 
به دبيرخانه ارجاع مي شود وظيفه مي يابد 
تصميمات مهم و ارجاعي دبيرخانه را پس از 
تأييد رئيس شوراي عالي امنيت ملي اباغ 
كند اما رئيس جمهــوري به عنوان رئيس 
شــوراي عالي امنيت ملي، پــس از مصوبه 
شوراي عالي، ديگر هيچ اطاعي از فرايند اين 
ماجرا و تصميمات دبيرخانه نداشته و وزير 

خارجه هم مي گويد تعاملي نداشته است.

 به گفته ربيعي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي 
براي اعام نظر درباره مصوبه برجامي مجلس نظر دولت را نگرفته است

دولت در مدار تصميم مجلس نبود
گزارش

خبر

يك ماه ديگر جو بايدن قرار اســت به عنوان رئيس جمهور جديد آمريكا 
وارد كاخ سفيد شود. نگراني از بازگشت بايدن به برجام وحشت را به دل 
كشورهاي عربي از يك سو و رژيم صهيونيستي از سوي ديگر انداخته است. 
درحالي كه بايدن هنوز صراحتا حرفي از مذاكره دوباره بر سر برجام به ميان 
نياورده اما كشورهاي عربي خواستار حضور در اين مذاكرات شده اند. وزير 
خارجه ديروز درتوييتي كنايه آميز خطاب به كشورهاي عرب همسايه 
حاشيه خليج فارس نوشت: به نظر مي رسد برخي كشورهاي همسايه 
از غرب درخواســت كرده اند كه بخشــي از روند مذاكره با ايران باشند. 
محمدجواد ظريف در ادامه توييت خود آورده است: ما با غرب درخصوص 
منطقه مذاكره نمي كنيم. مشكل اصلي، مداخله هاي آنان است. در عين 
حال ما هميشه آماده مذاكره با همسايگان هستيم و طرح هايي همچون 
امنيت منطقه1986، مجمــع گفت وگوي منطقــه اي ۲016 و اقدام 
صلح هرمز ۲019 بيانگر اين موضوع است.  ديروز علي ربيعي سخنگوي 
دولت نيز در پاسخ به پرسشي درباره اعام تمايل ژاپن و كشورهاي عرب 
حوزه خليج فارس براي حضور و مذاكرات جديد برجام، تصريح كرد: ما 
به طوركلي از نقش آفريني بيشتر ژاپن به عنوان يك كشور دوست و شريك 
مهم در مسائل بين المللي استقبال مي كنيم. اما مذاكرات برجام از ديدگاه 
ما تمام شده و قرار نيست مذاكرات تازه اي انجام بگيرد كه نيازي به تجديد 
ساختار مذاكرات وجود داشته باشد. بافاصله بعد از آنكه مشخص شد جو 
بايدن آراي الزم را براي تصدي پست رياست جمهوري آمريكا و شكست 
دونالد ترامپ به دست آورده، كشورهاي عربي منطقه به خصوص عربستان، 
بحرين و امارات از لزوم حضور در نشســت مذاكرات تازه سخن گفتند؛ 
درحالي كه نزديكان جو بايدن تأكيد كرده اند حتي اگر مذاكره تازه اي قرار 
باشد شكل بگيرد نه درباره برجام بلكه پس از بازگشت آمريكا به برجام 
و درباره ديگر موضوعات خواهد بود. در اين رابطه جيك ساليوان نامزد 
معرفي شده از سوي جو بايدن، رئيس جمهور منتخب آمريكا براي تصدي 
سمت مشاور امنيت ملي گفت: قصد دولت بايدن اين است كه ايران را به 
پايبندي كامل )برجام( بازگرداند؛ كاري كه برنامه هسته اي ايران را بار ديگر 
تحت كنترل قرار مي دهد. هر زمان كه به اين هدف دست پيدا كنيم زمينه 
براي مذاكرات جديد بر سر ديگر مسائل )درباره ايران( فراهم خواهد شد. 
ديروز سرگئي ريابكوف، معاون وزير خارجه روسيه از احتمال برگزاري 
نشست وزيران خارجه كشورهاي عضو برجام تا قبل از پايان سال ميادي 
خبر داد. رهبر معظم انقاب هم 5سال قبل مذاكره درباره موضوعات ديگر 
را منتفي ندانستند اما مشروط به اينكه تجربه برجام موفقيت آميز شود؛ 
موضوعي كه البته روي كار آمدن دونالد ترامپ در آمريكا و خروج او از برجام 
و وضع تحريم هاي گسترده و كمپين موسوم به فشار حداكثري عليه ايران 
باعث زير سؤال رفتن اين تجربه شد. با اين حال ۲سال قبل محمدجواد 
ظريف،وزير خارجه پيشنهادي را روي ميز گذاشت كه درصورت تصويب 
برجام در كنگره آمريكا، مجلس ايران هم به صورت زودهنگام به تصويب 
پروتكل الحاقي رأي دهد، البته هم اكنون مجلسي در ايران بر سر كار آمده كه 
نه فقط تصويب پروتكل الحاقي در آن اقدامي پيچيده است بلكه هفته قبل 
طرحي در آن به تصويب رسيد كه دولت را ملزم به توقف اجراي داوطلبانه 

پروتكل الحاقي در صورت لغو نشدن تحريم هاي هسته اي ايران مي كند.

پاسخ ايران به درخواست اعراب براي حضور در مذاكره هسته ای 

ظريف: ما با غرب درخصوص منطقه مذاكره نمي كنيم 
هميشه آماده مذاكره با همسايگان هستيم

عاقبت زم مذاكره بی واسطه با همسايه
سخنگوي قوه قضاييه از تأييد حكم 

اعدام روح اهلل زم، سردسته شبكه معاند 
آمدنيوز در ديوان عالي كشور خبر داد

سخنگوي قوه قضاييه از تأييد حكم اعدام روح اهلل زم خبر داد؛ غالمحسين 
اسماعيلي روز گذشته در نشست خبري در اين باره گفت: بيش از يك ماه 
قبل ديوان عالي كشور به اين پرونده رسيدگي كرده و حكم صادره از دادگاه 
انقالب به تأييد ديوان عالي كشور رسيده است. حكم غيرقطعي اعدام زم تيرماه گذشته اعالم شده بود.  سخنگوي 
قوه قضاييه پيش تر همچنين از بازداشت 5نفر ديگر در پرونده زم خبر داده بود.روح اهلل زم مشهور به »نيما«، مدير 
سابق كانال تلگرامي »آمدنيوز« در 22مهر ۱۳۹۸در يكي از كشورهاي همسايه دستگير شد. سازمان اطالعات 
سپاه طي اطالعيه اي در اين باره اعالم كرد كه زم را به داخل كشور »هدايت« و بازداشت كرده اند. اين اطالعيه به 
زمان، مكان و جزئيات دقيق بازداشت مدير كانال معاند آمدنيوز اشاره اي نكرده بود؛ به همين سبب ابهامات زيادي 
پيرامون اين مسئله وجود داشت. همزمان، خبر بازداشت او از آمدنيوز، همان كانالي كه خود مدير آن بود، منتشر 
شد تا مشخص شود اطالعات سپاه عالوه بر بازداشت زم، كانال وي را نيز در اختيار گرفته است. در بيانيه اطالعات 
سپاه آمده بود كه اين سازمان در يك عمليات حرفه اي، هوشمندانه و چندوجهي با به كارگيري روش هاي نوين 
اطالعاتي و شگردهاي ابتكاري، سرويس هاي بيگانه را مديريت كرده و فريب داد و روح اهلل زم، سرشبكه سايت 

ضد انقالب را بازداشت كرد.

 اصغر صوفی
خبرنگار

 محسن تواليی
خبرنگار

زم طي 6جلسه دادگاه به رياست قاضي صلواتي محاكمه شد؛ در كيفرخواست پرونده، 1۷عنوان اتهامي براي زم مطرح 
شده بود. افسادفي االرض، تشكيل و اداره كانال معاند آمدنيوز و صداي مردم با هدف برهم زدن امنيت كشور، جاسوسي 
به نفع سرويس اطاعاتي اسرائيل به واسطه سرويس اطاعاتي يكي از كشورهاي منطقه، جاسوسي به نفع سرويس 
اطاعاتي كشور فرانسه، همكاري با دولت متخاصم آمريكا، اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرايم عليه امنيت داخلي 

و خارجي كشور،  مشاركت در اغوا و تحريك مردم به جنگ و كشتار در دي ماه سال 96، بخشی از اتهامات زم بود. 

متهم زم در دومين جلسه دادگاه، درباره همكاري خود با دولت فرانسه گفت: »به سفارت فرانسه در تركيه مراجعه و 
در آنجا با سفير فرانسه صحبت كردم. از آنها درخواست ويزا كردم كه آنها به من ويزاي فرانسه را دادند. تقريباً شهريور 
91بود كه وارد فرانسه شدم.« زم در ادامه درباره حفاظت دولت فرانسه از او توضيح داد: بعد از مكرون سنگين ترين 

تيم حفاظت براي من بود.

 متهم زم در پاسخ به يكي از اتهاماتش درباره تحريك مردم در اعتراضات دي ماه 96، گفت: »مگر با تحريك يك رسانه 
كسي به خيابان مي آيد؟ البته نمي گويم كه اشتباهي در اين خصوص نكردم و اگر اشتباهي كرده ام از دادگاه و مردم 
عذرخواهي مي كنم.« بنابر اظهارات نماينده دادســتان، يكي از اتهامات زم، اعام زمان و مكان عمليات هاي سوريه 
و تردد فرماندهان مخصوصا سردار شهيدحاج قاسم سليماني بوده است. زم ضمن پذيرش اين اتهام در پاسخ گفت: 

»اقرارم را قبول دارم.« گفتني است كه زم پيش از حادثه ترور سردار شهيدسليماني دستگير شده بود. 

 متهم زم در چهارمين جلسه محاكمه خود در پاسخ به اتهامش مبني بر اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي جمهوري 
اســامي ايران گفت: »من كار مطبوعاتي مي كردم.« متهم درباره اتهام آموزش ساخت كوكتل مولوتوف و ماسك 
ضد اشك آور و چگونگي زمينگير كردن موتورسواران در كانال آمدنيوز پاسخ داد: »اينها مربوط به من نيست و يكسري 

مطالب كپي و يكسري نيز تحت القائات بود.«

اتهام؛ افساد فی االرض

حفاظت سطح باالی فرانسه از زم

تحريك مردم در دی ماه ۹6

من كار مطبوعاتی می كردم

درخواست مالقات كشورهای عربی

با يك لغزش عاقبت آدم به باد مي رود

متهم زم در پنجمين جلسه دادگاه، در مورد همكاري خود با اداره امنيت ملي آمريكا گفت: »در 3، 4سال اخير چندين 
جا ازجمله عربستان و امارات مشخصاً درخواست ماقات با مرا داشتند. توسط واسطه اي گفتند ماهي ۲0هزار يورو 

حقوق مي دهند و همه سخت افزار هاي مربوط به آمدنيوز و همه امكانات را در اختيارم قرار مي دهند.«

ششمين و آخرين جلسه دادگاه زم روز ۲0خرداد 99برگزار شد و متهم آخرين دفاعيات خود را مطرح كرد. متهم با 
بيان اينكه من قصدي درخصوص ارتكاب جرم عليه امنيت داخلي و خارجي نداشتم، گفت: »اگر كاري از دستم دررفت، 
اظهار ندامت و پشيماني مي كنم.« زم ادامه داد: »با يك لغزش عاقبت آدم به باد مي رود.« وي در پايان افزود: »اميدوارم 

كه حكم صادره حكمي باشد كه مرا به سوي ديگري كه مسير درستي نيست، پرتاب نكند.«

   تناقض ها در بيانيه دبيرخانه
دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور در بخشي از توضيحات خود درباره بيانيه اخير دبيرخانه 
شوراي عالي امنيت ملي گفت: در بيانيه شــوراي امنيت ملي آمده است كه مجلس با تعامل و 
همكاري وزارت خارجه بررسي كند. متأسفانه در اين روند نه تنها تعامل و هماهنگي صورت نگرفته 
بلكه امكان حضور نماينده وزارت خارجه در جلسات نيز مهيا نشده است. ربيعي با بيان اينكه در 
اطالعيه دبيرخانه آمده اين مصوبه زيان خاصي به مسائل ملي وارد نمي كند، تصريح كرد: چطور 
ممكن است دبيرخانه اي كه وظيفه بنيادي آن تجميع نظرات و كارشناسي تخصصي است به اين 
اظهارنظر توجه نكرده كه سازمان انرژي اتمي و وزارت امور خارجه به عنوان متصديان امر، طرح 
مجلس را به زيان منافع ملي تشخيص داده بودند؟ به هرحال مجموعه دبيرخانه شوراي عالي 
امنيت ملي زيرمجموعه رئيس شوراي عالي امنيت ملي است و همگان بايد تالش كنيم نهادهاي 

ملي ايران با قوت به كار خود ادامه دهند.

 آخرين وضعيت پرونده موالوردی 
و كالنتری

سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري روز گذشته، در پاسخ به سؤالي 
مبني بر احضار عيسي كانتري به دادســرا و صدور حكم بدوي براي 
شهيندخت موالوردي، گفت: در ارتباط با فرد اول كه اشاره شد پرونده اي 
در دادسراي عمومي و انقاب تهران تشكيل شده و در حال رسيدگي 
است. موضوعات متعددي در اين رابطه مطرح است؛ موضوعاتي مانند 
وضعيت اتفاقي كه در تاالب انزلي افتاده و همچنين سخنان وي كه اخيرا 
در فضاي مجازي مطرح شده بود. در اين ارتباط پرونده اي تشكيل شده 
و در حال رسيدگي است و توضيحات وي اخذ شــده است. اخيرا وي 
احضار شده و بايد ديد دادسرا در مورد اين پرونده چه تصميمي خواهد 
گرفت.  وي درباره حكم موالوردي نيز توضيح داد: در مورد فرد دوم هم 
رأي صادره غيرقطعي است و چنانچه حكم قطعي صادر شود، نتيجه 
اطاع رساني خواهد شد. احضار عيسي كانتري، معاون رئيس جمهور 
و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست به دادسراي كاركنان دولت 
در 15آذر پس از انتشــار يك مصاحبه جنجالي از او در فضاي مجازي 
درباره نقش امام خميني)ره( و ريشــه هاي انقاب اســامي صورت 
گرفت. به نوشته تســنيم، كانتري در جريان احضار خود درخصوص 
»توهين به بنيانگذار انقاب اسامي« تفهيم اتهام و با قرار تامين آزاد 
شد. همزمان با احضار كانتري، شهيندخت موالوردي، معاون سابق 
امور زنان رئيس جمهور نيز به اتهام در اختيار بيگانه قراردادن اســناد 
طبقه بندي شده با هدف برهم زدن امنيت كشور و فعاليت تبليغي عليه 
نظام در دادگاه مجرم شناخته شــده و به ۲سال و 6 ماه حبس تعزيري 
محكوم شده است. موالوردي در واكنش به صدور اين حكم گفت كه 

حكم اباغ شده بدوي بوده و به دادگاه تجديد نظر شكايت خواهد كرد.
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پريسااميرقاسمخاني
خبر نگار

  از ابتداي هفته جاري شريان هاي 
اصلي پايتخت از ساعت 5:30عصر گزارش

تا 9شب، با ترافيك بسيار شديدي 
روبه رو شــده اند. صحبت از ترافيكي اســت كه 
گاهي قفل مي شود و خودروها الك پشتي جلو 
مي روند. در حوالي ساعت 9 اما يكباره همه  چيز 
برعكس مي شــود. بزرگراه هاي صدر، شــهيد 
مدرس، برخي مقاطع بزرگراه هاي شهيد همت، 
شهيد حاج قاسم سليماني، بســيج، يادگار امام، 
شهيد چمران، نواب و حتي انتهاي بزرگراه ارتش، 
عرصه تاخت و تاز تعدادي از راننده ها مي شوند؛ 
راننده هايي كه مي خواهند گوي ســبقت را از 
يكديگر بربايند تا دوربين ها پالك شــان را ثبت 
نكرده و مشمول جريمه 200هزار توماني نشوند. 
اين وسط، عده اي هم فرمان خودرو را مي چسبند 
و چهارچشــمي جلو را مي  پايند تا اليي كشــي 
عده  اي، به ارزش تصادف براي آنها تمام نشود. در 
اين ميان، آمارهاي ترافيكي نشــان مي دهد كه 
برخي  مناطق 22گانه، ترافيك بيشتري نسبت به 

ساير مناطق دارند.

توليدوجذبسفرشــهرينيازمندتعادل
است

براي داشتن شهري دســترس پذير نياز داريم 
كه همه شــهروندان بتوانند از امكانات شهري 
به صورت يكســان اســتفاده كنند. توزيع برابر 
توليد و جذب سفر در تمام مناطق 22گانه شهر 
تهران يكي از شــاخص هاي شهر دسترس پذير 
است. طبق آخرين آمار سال99 مركز مطالعات 
معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران، 
در تهران بين مناطق 22گانه شــهر، منطقه4 با 
مساحت بيش از 6100هكتار و جمعيت حدود 
805هزار نفري، بيشــترين شاخص توليد سفر 
را داشته اســت و در مقابل منطقه12 و مناطق 

همجوار آن مانند 9 و 11 بيشتر شاخص جذب 
سفر را داشــته اند. با يك نگاه كلي به روند توليد 
و جذب ســفر در تهران متوجه خواهيم شد كه 
اين توزيع به صورت عادالنه نيست و اين توزيع 
نا عادالنه جذب و توليد سفر مي تواند در دسترسي 
همه شهروندان به امكانات شهري مشكل ايجاد 
كند. منطقه4 به عنوان منطقه اي كه بيشترين 
شاخص توليد ســفر را داشته اســت، با وجود 
جمعيت زياد و افزايش مهاجران در 2دهه اخير، 
از كمبود يا دسترســي به امكانات شهري مانند 
مراكز خريد، تفريحي، بهداشتي و درماني و... رنج 
مي برد و همين باعث مي شود به عنوان منطقه اي 
كه بيشترين توليد سفر را از آن خود كرده است، 
در شهر تهران شــناخته شــود؛ بنابراين اغلب 
شــهروندان اين منطقه وابســتگي شديدي به 
استفاده از خودروي شــخصي دارند زيرا  ناچار 
هستند براي دسترسي به امكانات مورد نيازشان 
از اين منطقه خارج شوند و در مقابل مناطقي كه 
شاخص بيشترين جذب ســفر را دارند ازجمله 
منطقه12 مشــكالت زيادي ازجمله ترافيك، 

آلودگي هوا و... را تجربه مي كنند.
امير هوشــنگ مراد پور، مدير اداره طرح جامع 
سازمان حمل ونقل و ترافيك تهران در اين باره به 
همشهري گفت: »سفر شهري از نياز شهروندان 
به امكانات شــهري به وجود مي آيــد. اگر توليد 
و جذب سفر شــهري غيرمتعادل باشد و باعث 
ايجاد مشكالت شهري ازجمله ترافيك، آلودگي 
هوا و... شود، بايد دسترسي به امكانات شهري را 
براي شهروندان افزايش بدهيم. به عنوان مثال، 
بانكداري الكترونيك راه اندازي كنيم. دور كاري 
باعث مي شود ســفرهاي شــغلي كمتر شود. 
يك سوم از سفرهاي شهري در زمان اوج تحصيلي 
شكل مي گيرد. سيستم آموزشي آنالين يكي از 
راه هاي دسترسي آسان به امكانات شهري است 
و...« مدير اداره طرح جامع سازمان حمل ونقل 
و ترافيك تهران ادامه داد: »در طرح هاي جامع 
شهري توسعه شــبكه معابر جبران حجم توليد 

انبوه خودرو را نمي  كند. ما بايد به جاي توســعه 
شبكه معابر، پياده محوري و حمل ونقل عمومي يا 
حمل ونقل سبز مانند دوچرخه را افزايش بدهيم 
و در عين حال از خودرو ســوار به طرق مختلف 
مانند طرح ترافيك، عــوارض دريافت كنيم تا 

خودروي كمتري به شبكه معابر راه پيدا كند.«
مصطفي بروجردي، مشــاور ارشــد مديرعامل 
متروي تهــران نيز گفــت: »در شــهر تهران 
حدود 20ميليون ســفر در روز داريم و سيستم 
حمل ونقل عمومي شــهر تهــران مانند مترو، 
اتوبــوس، تاكســي و ميني بوس بايــد بتوانند 
75درصد سفرهاي شــهري را پوشش بدهند، 
ولي اكنون به عنوان مثال، مترو فقط 12درصد 
از سفرهاي شهري را پوشــش مي دهد كه اين 
نشان مي دهد شبكه مترو و سيستم حمل ونقل 
عمومي تهران بايد با حمايت دولت و اختصاص 

بودجه ويژه توسعه پيدا كند.«
او افزود: »مــا اكنون در متــروي تهران 6خط 
درون شهري و 2خط برون شــهري داريم كه به 
شهروندان ســرويس مي دهند، ولي باتوجه به 
طرح جامع قبل خطوط به صورت قطبي هستند. 
براي اينكه خطوط بتوانند بهتر عمل كنند، بايد 
در طرح جديد به صورت حلقه اي باشــند. يعني 
اطراف شهر را به مركز برســانند. حلقه اول 6 و 
7، حلقه دوم 8 و 9، حلقه ســوم 9 و 11 و حلقه 
چهارم 10 و 11 اســت كه باعث مي شود مترو 
تبديل به يك شبكه واقعي شــود و به همه جا 

دسترسي پيدا كند.«
آنچه كه بروجــردي مي گويد يعنــي آنكه هر 
شــهروندي در فاصلــه 600 تــا 800متري به 
ايستگاه مترو دسترسي داشــته باشد و تقريبا 
حدود 80درصد جغرافياي تهران به شبكه مترو 
وصل شــوند. حال طبق طرح جامع حمل ونقل 
ريلي تهران، ايجاد شــبكه واقعي مترو، يك افق 
20ساله را مي طلبد كه تنها با حمايت های ويژه 
دولت ها تحقق پيدا خواهد كرد. به عبارت ديگر، 
اكنون تهران حدود 240كيلومتر خط مترو دارد 

و اگر قرار باشد شبكه واقعي مترو ساخته شود، 
بايد اين عدد به 500كيلومتر برسد.

نيازبهبرنامهجامعشهري
مشاور ارشــد مديرعامل متروي تهران بر اين 
اعتقاد اســت كه براي مديريت توليد و جذب 
ســفر عالوه بر توســعه سيســتم حمل ونقل 
عمومي، بايــد برنامه ريزي جامع شــهري نيز 
وجود داشته باشد تا بتوان مراكز توليد و جذب 
سفر را متعادل كرد. بروجردي چنين مسئله اي 
را اينطور معنا كــرد: »بايد طوري برنامه ريزي 
كنيم كه به طور مثال شــهروند مجبور نباشد 
براي رفع نيــاز خريد، اشــتغال، تحصيل و... 
از شمال به جنوب شــهر برود. به اين صورت 
امكانات در شهر به صورت عادالنه توزيع خواهد 
شد. در حوزه اشــتغال اغلب واحدها در شمال 
و مركز شهر هســتند كه عادالنه نيست و همه 
شــهروندان بايد بتوانند به صورت همزمان به 
همه امكانات شهري دسترسي داشته باشند كه 
به آن راهكار مديريت تقاضاي سفر مي گويند.«

مشاور ارشــد مديرعامل متروي تهران درباره 
توســعه خط متــرو در منطقه4 تهــران كه 
بيشترين شــاخص توليد ســفر را در مناطق 
22گانه تهران دارد، گفت: »در مترو منطقه 4 
خط 2، 4، 8، 9 و 10 را خواهيم داشت. اكنون 
خط2 تا فرهنگســراي اشــراق رفته است و تا 
محل پايانه شرق ادامه پيدا مي كند. مهم ترين 
پروژه منطقه در كوتاه مدت، توســعه شــرقي 
خط4 مترو ســت كه به حــدود 10كيلومتر 
مي رســد و در انتها به خيابان پيروزي مي رود 
تا به محدوده منطقه حكيميه و دانشگاه شهيد 
عباس پور برسد. پيگير هســتيم تا اواخر سال 
آينده كلنگ آن زده شــود. همچنين خط10 
نيز در توسعه شرقي به قلب منطقه4 مي رسد. 
اكنون عمليات خط10 شــروع شده  و در حال 
انجام كارهاي مطالعاتي آن براي محدوده شرق 

تهران هستيم.« 

 شريان هاي اصلــــي پايتــــخت از ابتداي 
هفتــه جــاري  از ساعــــت 5:30عصــر تا 
 9شــب،  با ترافيك بســيار شــديدي روبه رو 

 هســتند 

  طبق آمار مركز مطالعات معاونت حمل ونقل 
و ترافيك شهرداري تهران، در مناطق 22گانه، 
منطقه4 بيشــترين توليد ســفر و منطقه12 

بيشترين جذب سفر را از آن خود كرده اند

 طبق بررسي هاي همشهري وابستگي بيش از اندازه به  خودروي شخصي
 باعث باال بودن نرخ توليد سفر در مناطق شرقي تهران شده است

قفل ترافيكي بر غروب تهران

شورا

اعضاي شوراي شهر از پيامدهاي اليحه ارزش افزوده گفتند:

اعتراضبهتحديدجايگاهشورا
اعضاي شــوراي شــهر، بار ديگر به مصوبه اخيــر مجلس درباره 
اصالحيه اليحــه ماليات بر ارز ش افزوده اعتــراض كرده و به بيان 
تبعات منفي آن در جلسه ديروز شوراي شهر پرداختند. البته عصر 
ديروز خبر رسيد كه فراكسيون شوراها و مديريت شهری مجلس 
در نامه ای به شورای نگهبان خواستار بازگشت اليحه برای اصالح 

مجدد به مجلس شده است.
دويست و پنجاه وچهارمين جلسه شوراي شهر درحالي برگزار شد 
كه محســن هاشمي رفسنجاني غايب بود و ســيدابراهيم اميني، 

رياست را بر عهده داشت. 
در جلسه روز گذشته پارلمان شهري عالوه بر نطق پيش از دستور 
محمدجواد حق شناس و تذكرات برخي از اعضا، اليحه هاي مربوط 
به طرح تفصيلي ويژه منطقه 12و احيا و حفاظت از گورستان هاي 

دوالب، مطرح و بررسي شد.
به گزارش همشهري، سيدابراهيم اميني در جلسه روز گذشته بار 
ديگر به مصوبه اخير مجلس اشــاره كرد و گفت: »اصالحيه قانون 
ماليات هاي مســتقيم و ارزش افزوده، هفته گذشته در مجلس به 
تصويب رسيده اســت و در صورت تأييد توسط شوراي نگهبان در 
عمل منجر به متزلزل شدن جايگاه شــوراها و اثرگذاري اين نهاد 
كه در فصل هفتم قانون اساســي پيش بيني شده است، مي شود. 
همچنين مصوبه اخير مجلس با از بين بردن قدرت وضع عوارض 
شهري توســط شــوراها كه در زمره وظايف ذاتي اين نهاد است و 
در 20ســال اخير هم در تمامي قوانين مرتبط مورد تأييد شوراي 
نگهبان قرار گرفته اســت با وابســته كردن هرچه بيشتر شورا و 
مديريت شــهري به دولت ، كاركردهاي نظارتي شورا را به حداقل 

رسانده و در عمل اين نهاد را از حيز انتفاع ساقط مي كند.«
 نايب رئيس شوراي شــهر تهران، با بيان اينكه پيش بيني مي شود 
براساس مصوبه اخير مجلس بخشي از دارايي هاي شهر توسط دولت 
گروگان گرفته شود، افزود: »عدم پرداخت مطالبات شهرداري در 
بزنگاه هايي نظير پاندمي كرونا نشان مي دهد كه وضعيت نه چندان 
مناسب مترو و اتوبوس حاصل سال ها عدم پرداخت سهم دولت ها 
از ساخت ايســتگاه هاي مترو و خريد ناوگان مســافربر مترويي و 
اتوبوسي و به نتيجه نرسيدن فرياد شوراها در 20سال اخير است كه 
نتيجه آن را با مرگ شهروندان مبتال به كرونايي كه در اين محل ها 

مبتال شده اند، مشاهده مي كنيم.«
او با بيان اينكه تجربه تلخ عدم پرداخت سهم دولت از محل ساخت 
مترو و حمل ونقل درون شــهري منحصر به دولــت خاصي نبوده 
است، گفت: »فارغ از جناح بندي هاي دولت هاي مختلف شاهد اين 
بي مهري ها بوده ايم و همچنين عدم پرداخت مطالبات شهرداري  
تهران از محل اوراق مشاركت شهرداري توسط بانك هاي مختلف 
ازجملــه بانك رفاه كه طي هفته هاي گذشــته شــاهد بوده ايم و 
پرداخت نامناسب سهم شهرداري ها از محل جرايم رانندگي تنها 
تعداد معدودي از مصاديق گروگان گرفتن منابع مالي شهر توسط 

دولت هاي مختلف است.«
نايب رئيس شوراي شهر در پايان گريزي هم به ترافيك ايجادشده 
ناشــي از لغو محدوديت هــا زد و  گفــت: »دولت پــس از اتمام 
محدوديت هاي 2هفته اي كرونايی، تقريبــاً تمامي مراكز تعطيل 
و ميزان دوركاري كاركنان را به حالــت قبل برگرداند كه ترافيك 
سنگين اين روزهاي شــهر و افزايش سفرها در ناوگان حمل ونقل 
عمومي ماحصل آن است؛ بنابراين از تصميم گيرندگان مي خواهيم 
تا زمانی كه آمار مبتاليان و مرگ ومير اين ويروس منحوس نسبت 
به نُرم جهاني كاهش پيدا نكند، محدوديت ها استمرار يابد تا شاهد 

مرگ ومير عزيزان هموطنمان نباشيم.«

گورستاندوالب؛مركزديپلماسي
پس از پايــان صحبت هاي نايب رئيس شــورا، اليحه بازســازي 
گورستان هاي دوالب مطرح و توسط اعضا مورد بررسي قرار گرفت 
و بخش زيادي از زمان جلسه روز گذشته شوراي شهر به اين موضوع 
اختصاص داده شد كه پس از مطرح شدن نظرات مخالف و موافق در 
نهايت اميني گفت: »در اين گورستان اتباعي از كشورهاي مختلف 
به خاك سپرده شــده اند و از اين رو مي توان با بازسازي و مرمت و 
احيا، آن را به مركز گفت وگوي ملل و ديپلماسي كالنشهر تهران با 

كالنشهرهاي ديگر دنيا مانند ورشو و... تبديل كرد.« 
در پايان كليات اليحه تصويب شد.

طرحتفصيليويژهبرايقلبتاريخيتهران
پيشــنهاد الزام شــهرداري تهران بــه ارائه طــرح  تفصيلي ويژه 
منطقه12، در جلسه 253شوراي شهر در قالب تذكر توسط محمد 
ساالري مطرح شد و در جلســه روز گذشته بار ديگر اين پيشنهاد 
در قالب طرح مطرح شد و رئيس كميسيون شهرسازي و معماري 
شورا در ضرورت تصويب آن، گفت: »متأسفانه طرح جامع و طرح 
تفصيلي شــهر تهران به صورت يكپارچه براي كل مناطق تدوين 
و تصويب شــده كه اين يكي از چالش ها و مشكالت اساسي طرح 
تفصيلي شهر تهران است؛ چراكه محدوده ها، مناطق و محالتي در 
شــهر تهران وجود دارند كه مقتضيات مكاني، وضعيت كالبدي و 
ظرفيت ها و تهديدات آنها با ساير محالت و مناطق متفاوت است. 
به طور نمونه منطقه 12قلب تاريخي تهران است كه بخش عمده 
بافت تاريخي و ميراثي شــهر در آن قرار دارد و در طرح تفصيلي 
شــهر تهران ملزم به اجراي ضوابط پاركينگ مانند ساير مناطق 

شده است.« 
به گفته او، مديريت شــهري اين منطقه ملزم به تسريع در احيا، 
نوسازي و بازآفريني بافت فرسوده شده؛ درحالي كه به دليل ملزم 
شــدن به احيا و مرمت بناهاي تاريخي، امكان بازگشايي معابر و 
امكان تأمين پاركينگ در اين منطقه وجود ندارد. اين طرح با قيد 

يك فوريت بررسي و در نهايت تصويب شد.

انحصاريشدناطالعاتشهرسازي
علي اعطا، سخنگوي شوراي اسالمي شهر تهران در جريان تصويب 
دوفوريت طرح الزام شهرداري تهران براي بازنگري طرح تفصيلي 
منطقه 12 گفت: »اطالعات شهرسازي شهرداري تهران در انحصار 
يك شركت خاص است كه در حوزه هاي مختلف شهرداري ازجمله 
معاونت شهرسازي، سازمان زيباسازي و سازمان بوستان ها حضور 
خود را تثبيت كرد و تمامي اطالعــات طرح هاي جامع و تفصيلي 
تهران و طرح هاي موضعي و موضوعــي را به صورت انحصاري در 
اختيار دارد. شرايط به گونه اي است كه اگر اعضاي شورا و مديران 
شهرداري بخواهند در رابطه با برخي طرح هاي شهري و طرح هاي 
موضعي و  موضوعي اطالعاتي دريافت كنند، در بسياري از موارد اين 

شركت تعيين مي كند اطالعات داده شود يا داده نشود.«

ديدار با  فيناليست آسيا
شهردار تهران ديروز به  اردوي پرسپوليس رفت و درآستانه فينال ليگ قهرمانان آسيا براي  بازيكنان اين تيم آرزوي  موفقيت كرد

مركز آكادميك ملي فوتبــال  در كنار هتل 
المپيك تهــران بــا اينكه به دليــل كرونا ورزش

جنب وجوش هاي ساليان گذشــته در آن 
ديده نمي شد، اما ديروز حس و حال خاصي داشت.

تمرين يك تيم به نمايندگي از ايران براي حضور در فينال 
آسيا، در سالن بدنسازي و چمن مجموعه ورزشي آزادي، 
به خاطر كرونا، پشت درهاي بسته برگزار مي شود. البته در 
روزگار سخت اين روزها، بازيكنان و كادر فني پشت شان 
به مردم ايران و مسئوالني كه براي آرزوي موفقيت به آنها 

سر مي زنند، گرم است.
به گزارش همشهري، ديروز پيروز حناچي، شهردار تهران 
هم در محل تمرين تيم پرســپوليس حاضر شد تا ضمن 

ديدار با بازيكنــان و كادر مربيگري اين تيم، براي آنان در 
بازي فينال باشگاه هاي آســيا آرزوي موفقيت كند. او در 
حاشــيه اين بازديد در جمع خبرنــگاران گفت: »آرزوي 
موفقيت براي تيم پرســپوليس به نمايندگی از ايران در 
بازي فينال جام باشگاه هاي آسيا دارم و امروز با حضور در 
كمپ آماده سازي ، به آنها خداقوت گفتم و برايشان آرزوي 

موفقيت كردم.«
او درباره وضعيت آكادمي تيم پرسپوليس گفت: »باالخره 
امكانات مان قابل مقايسه با رقبا نيست اما تمام تالش خود 
را مي كنيم و اميدوارم با غيرت اعضاي تيم پرسپوليس آنها 

بتوانند با دست پر به كشور برگردند.«
شهردار تهران درباره حمايت شــهرداري تهران از 2تيم 

پرطرفــدار پايتخت گفت: »ما همــواره حمايت فيزيكي 
كرده ايم و همانطور كه مي دانيد ورزشگاه شهيد كاظمي 
هم واگذار شده اســت و هم اكنون مراحل حقوقي خود را 
طي مي كند. به هر حال تيم هايي كه جوانان پايتخت به آن 
عالقه دارند و طرفدارشان هستند مورد هدف ما هستند 
و هركسي جاي من هم شهردار باشد به اين تيم ها كمك 
خواهد كرد.« فينال جام قهرمانان باشگاه هاي آسيا 29آذر 
در دوحه قطر برگزار مي شــود. پرســپوليس با پشت سر 
گذاشتن رقباي خود در منطقه غرب به فينال راه يافته و 
پنجشنبه رقابت هاي تيم هاي شرق آسيا بين 2تيم كره اي، 
يك تيم ژاپني و يك تيم از چين در مرحله يك چهارم نهايي 

پيگيري مي شود.

ترافيكشهرنارنجي
 

محمدسرابي
خبر نگار

به محض پايان يافتن 2هفته قرنطينه؛ راهبندان عصر  تهران 
با شدت هميشگي شروع شد و شلوغي صبح، اتوبوس و مترو 
را پر كرد. زياد شدن رفت وآمد ممكن است آمار جان باختگان 
ناشي از كرونا را دوباره زياد كند اما مغازه ها دوباره كركره  را باال 
زده اند و مردم براي خريد آمده اند. پايتخت در وضعيت نارنجي 
قرار دارد و خيابان ها بين ساعت هاي 5:30عصر تا 8:45 شب 

پر از خودرو هستند.
بزرگراه هاي تهران تنها مي تواننــد ترافيك عادي روزانه را به 
آرامي انتقال دهند. وقتي پــس از 2هفته قرنطينه، خودرو ها 
به خيابان مي ايند، شبكه معابر قادر به جابه جا كردن اين  همه 
سواري شخصي نيست. شريان هاي بزرگ دچار كندي حركت 
و خيابان هاي مركزي شهر براي چند ساعت دچار راهبندان 
مي شوند. مســدود شــدن معابر آنقدر زياد است كه قيمت 
تاكسي هاي اينترنتي هم در اين ساعت ها افزايش پيدا مي كند.

وقتي هوا تاريك مي شود خيابان انقالب در قسمت بين ميدان 
امام حسين تا يادگار امام و خيابان وليعصر در شمال و جنوب 
چهارراه وليعصر پر از خودرو هاي سواري مي شود كه بعضي از 
آنها وارد خط ويژه مي شوند و حركت خودرو ها را كند مي كنند. 
شرق بزرگراه امام علي از خاوران تا رسالت هم شاهد ترافيك 
است. در غرب هم بزرگراه چمران از اميرآباد تا خيابان نواب و 
جواديه با ترافيك سنگين روبه روست. دورتر از اين دو باز هم 
در شرق، بزرگراه بسيج و در غرب بزرگراه آزادگان در بعضي 
قسمت ها با تراكم خودرو ها روبه رو مي شوند. تعداد خودرو هاي 
بزرگراه هاي آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني، شيخ فضل اهلل و 
خيابان آزادي و معبر هاي اطراف آن هم در ســاعات صبح و 

عصر بيشتر مي شود.
دو مسير اصلي اتصال شرق و غرب تهران يعني محور شهيد 
همت به سمت غرب و محور رسالت به سمت شرق نيز در چند 
شب گذشته با راهبندان روبه رو بودند. رمپ و لوپ ها بين اين 
دو بزرگراه و ديگر شريان هاي شمال شــهر، ترافيك را پس 
مي زنند و بزرگراهي مانند صدر كه با هزينه هنگفت دو طبقه 
شده است باز هم راهبندان مي شود. جريمه كردن خودرو ها 
بعد از ســاعت 9شــب براي مدتي تأثير گذار بود و خيابان ها 
لحظاتي مانده به اين ســاعت خلوت مي شــد ولي از ابتداي 
هفته تعداد خودرو هايي كه بعد از اين ساعت نيز در خيابان ها 
رفت وآمد مي كنند بيشتر شده است. سردار حسين رحيمي، 
فرمانده انتظامي تهران در اين باره گفت: »طي روزهاي اخير 
ما شاهد ترافيك از ساعت 6 عصر تا حوالي 9 و 10 شب هستيم 
كه در مقاطعي اين ترافيك، سنگين نيز مي شود. از طرف ديگر 
بسياري از شهروندان نيز دقيقا در همان ساعات پاياني و قبل 
از ساعت 21 از محل كار خود خارج شده و همين امر نيز باعث 
افزايش ترافيك مي شود. شهروندان بدانند كه مصوبات ستاد 
مقابله با كرونا الزم االجراســت و اگر حد فاصل ساعت 21 تا 
4 بامداد در معابر تردد كنند از ســوي دوربين ها و مأموران 

جريمه مي شوند.«
به هر ترتيب خلوت شــدن شــهر و همزمــان كاهش تعداد 
جان باختگان كرونا نويد شكسته شــدن زنجيره انتقال اين 
بيماري را مي  داد اما با افزايش رفت وآمد در معابر شهر باز هم 

خطر پيك های ديگر بيماري زياد شده است.
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رونمايي از سامانه ذيحساب شهر 
سامانه ذيحساب شــهر با حضور محسن هاشمي، رئيس شوراي 
شهر و مجيد فراهاني، ناظر رئيس شورا در امور محاسبات و پايش 

عملكرد شوراي اسالمي شهر تهران راه اندازي و رونمايي شد.
به گزارش همشهري، براي نخستين بار دست نامه الكترونيكي مالي 
و معامالتي ويژه ذيحسابان منتخب شوراي اسالمي شهر تهران 
توسط معاونت محاسبات و پايش عملكرد شورا طراحي و اجرا شده 
است. اين اپليكيشن عالوه بر آنكه تمامی مقررات و قوانين مالي و 
معامالتي، مصوبات شورا و... را در دسترس كاربران قرار مي دهد، 

از امكان گزارشگري مالي آنالين قائم مقامان ذيحساب به شورا و 
امكان ثبت شكايت شهروندان از عملكرد قائم مقامان ذيحساب و 
ثبت گزارش تخلفات مالي و معامالتي در شــهرداري برخوردار 
است. دسترســي به محتواي آموزشــي حوزه مالي و معامالتي، 
اطالعات برنامه و بودجه شــهرداري و گزارش های تفريغ بودجه 
و حسابرسي صورت هاي مالي از ديگر امكانات اين اپليكيشن به 
شمار مي آيد. تمامی كاربران براي دانلود و استفاده از اين اپليكيشن 

مي توانند به پايگاه اطالع رساني شورا مراجعه كنند.

شناسايي منابع آالينده وظيفه سازمان محيط زيست است
معاون توسعه و پايش اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري 
تهران تأكيد كرد شناســايي منابع آالينده، وظيفه قانوني سازمان 
حفاظت محيط زيست است. به گزارش همشهري، سعيد احمري با 
اشاره به استشمام بوي نامطبوع تهران كه طي 3سال اخير همزمان با 
فصل سرما اتفاق افتاده است، گفت: » بررسي ها نشان داد كه احتمال 
آلودگي گستره وسيع كالنشهر تهران توسط مجتمع آرادكوه بسيار 
كم است. »يكي ديگر از نتايج حاصل شده، شرايط خاص آب وهوايي 
در زمان انتشار بو مانند وارونگي دما، رطوبت باال و آلودگي هواست.« 

احمري با استناد به گزارش هاي شركت كنترل كيفيت هواي تهران 
مبني بر باالبودن ميزان گوگرد و SO2 در ســطح شــهر تهران در 
زمان انتشار بو گفت: »اين موضوع در سال گذشته به اين گمانه زني 
دامن زد كه ممكن است يكي از عوامل انتشار بوي نامطبوع تهران، 
نيروگاه هايي باشند كه از سوخت مازوت در آنها استفاده مي شود.«  
در سال جاري در برخي از مناطق شــهر، 2 بار اين بو احساس شده و 
به گفته معاون توسعه و پايش اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار 
شهرداري براي رفع آن نياز به تشكيل يك كارگروه كارشناسي است. 

درصد اشغال ظرفیت معابر مناطق تهران توسط خودروها در ساعات پیک 
ترافیکي
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نبض بازار

ثبت دومين روز نزولي در بازار سهام
شاخص كل بازار سهام در مبادالت روز گذشته 5هزار و520واحد 
كاهش يافت و به يك ميليون و 507هزار واحد رسيد. اكنون اين 
پرسش مطرح است كه آيا روند نزولي بازارسهام ادامه دار خواهد 
شــد؟ به باور كارشناســان نزول هاي 2روزه در تحليل روندهاي 

بلندمدت چندان قابل اهميت نيست.
به گزارش همشهري، نوار نزول شــاخص بورس كه از 20مرداد 
شروع شده بود 20آبان ماه قطع شد و شاخص كل بازار سهام وارد 
روندي صعودي شد؛ در اين مدت شاخص كل بازار سهام نزديك 
به 300هزار واحد رشد كرده و 1500هزار ميليارد تومان به ارزش 
بازار سهام اضافه شده است. با اين حال ظرف روزهاي دوشنبه و 
سه شنبه شــاخص كل بورس تهران جمعا 15هزار واحد، معادل 
يك درصد، افت كرده است. اكنون اين پرسش مطرح شده كه آيا 

روند نزولي بازار سهام ادامه دار خواهد بود؟ 
افشــين بيرامي، كارشناس بازار ســرمايه در تحليل نزول 2روز 
گذشته بازار ســهام مي گويد: روندهاي صعودي بازار معموال با 
اصالح همراه است. حجم معامالت نشان مي دهد نزول بازار سهام 
در 2روز گذشته فقط اصالح بوده و در ميان مدت قطعا روند بازار 

سرمايه صعودي خواهد بود.
او افزود: با توجه به اخبار مثبت مربوط به توزيع واكسن كرونا در 
چند كشور و احتمال اثربخشي اين واكسن در چند ماه آينده در 
مهار كرونا، به نظر مي رســد بايد نگاه جدي تري به سهام صنايع 
وابسته به قيمت هاي جهاني داشت. به گفته او، به هرحال اقتصاد 
جهاني با شيوع كرونا كوچك تر شد و با مهار كرونا و رشد اقتصاد 
جهاني، شــركت هايي كه متاثر از قيمت هاي جهاني هســتند، 
پتانسيل رشد بيشتري نسبت به ساير صنايع خواهند داشت. او 
مي افزايد: با روي كار آمدن بايــدن، خوش بيني به لغو تحريم ها 
افزايش يافته كه باز هم اين اتفاق احتمالي، موجب تسهيل روند 
صادرات صنايع صادرات محور و به دنبال آن رشد سودآوري اين 
شركت ها خواهد شد. محمد گودرزي ديگر كارشناس بازار سهام 
هم با بيان اينكه ريزش 2روز گذشته بازار پايدار نيست مي گويد: 
در دوره هاي رشد بازار، طبيعتا در مقاطعي برخي سرمايه گذاران 
به دنبال شناسايي سود هســتند. او تأكيد مي كند: هنوز اعتماد 
كامل به بازار بازنگشته اما كاهش شاخص در 2روز گذشته ناشي 
از بي اعتمادي نيست بلكه برخي ســهامداران در حال شناسايي 
سود هستند. به گفته او نكته مهم در مقطع فعلي اين است كه بازار 

در صف فروش قفل نشده است.

وزير نيرو در يك نشست خبري مجازي 
اعالم كرد

 طرح آب مجاني 
روي ميز هيأت دولت

رضا اردكانيان، وزير نيرو با اشاره به آثار مثبت طرح 
برق اميد و كاهش 12درصدي تعداد مشــتركان 
پرمصرف، از تســري پيــدا كردن ايــن طرح به 
حوزه هــاي آب و گاز خبر داد و اعــالم كرد: طرح 
مربوط به اين موضوع ظرف روزهاي آينده در دولت 
براي تصميم گيري مطرح مي شود. به گفته او، اعمال 
تخفيف صددرصدي روي قبوض برق مشتركان كم 
مصرف كه از ابتداي  آبان اجرايي شده، باعث تغيير 
الگوي مصرف خانوارها شده است. البته اردكانيان 
جزئياتي از اين طرح و اثر آن بر قبوض برق مصرفي 
ارائه نداد، اما تأكيد كرد: منتظر اواخر آذر هستيم 
كه آخرين روزها در جمع آوري نخســتين قبض 
2ماهه است تا گزارش دقيقي به مردم و مسئوالن 

در اين چارچوب ارائه شود.
به گزارش همشــهري، دولــت در شــهريورماه 
ســال جاري به وزارت نيرو اجازه داد تا قبض برق 
مشتركاني كه مصرف خود را تا ميزان تعيين الگوي 
تعريف شده، كاهش دهند، با مبلغ صفر ريال توزيع 
كند. اين دوميــن تدبير وزارت نيــرو درخصوص 
قبوض برق به حساب مي آيد. سال گذشته بود كه 
عمال انتشار و توزيع قبوض كاغذي برق متوقف شد. 
حاال اردكانيان با بيان اينكه لزوما همه مشــتركان 
خانگي قبض اين دوره را اول آبان نگرفته اند و برخي 
شــهريور آن را دريافت كرده اند، اعالم كرد: طبق 
برآوردي كه انجام شــده و پايــان آذر قطعي تر در 
اين باره گزارش خواهد شد. به گفته او، از 40روزي 
كه از زمان طرح گذشته و با ميزان اطالع رساني هاي 
صورت گرفته استقبال خوبي از برق اميد شده، به 
اين معنا كه 12درصد از مشتركان پرمصرف - كه 
اصلي ترين هدف ما كم كردن تعداد اين مشتركان 
بود - كاهش يافته اســت. او ديروز در نشســتي با 
خبرنگاران كه به صورت آنالين برگزار شد، تأكيد 
كرد: با مراقبــت و مواظبت مردم، ايــن تعداد به 
مشتركان خوش مصرف اضافه شــده و به همين 
ميزان هم در مقايســه با ســال گذشته 10درصد 
مشــتركان خوش مصرف به گــروه كم مصرف ها 
پيوســتند. وزير نيرو اميدوار اســت كه با كاهش 
10درصدي مصرف برق در تابســتان سال آينده 
بتواند بخشــي از انرژي مصرف نشــده برق را به 

كشورهاي ديگر صادر كند.

آب هم مجاني مي شود
در روزهاي اخير دولت در مصوبه اي به وزارت نفت 
اجازه داد تا از آن دسته از مشتركان گاز كه مصرف 
خود را كم كنند، پول كمتري بگيرد. به همين دليل 
گمانه هاي مجاني شدن آب براي كم درآمدها و فقرا 
هم تقويت شد. وزير نيرو ديروز اين گمانه ها را تأييد 
و تأكيدكرد: قرار شده طرح برق اميد  به حوزه هاي 
آب و گاز هم تســري پيدا كند. ظرف همين روزها 
پيشنهاد وزارت نيرو در هيأت دولت مطرح خواهد 
شد كه به محض تصويب، در اين زمينه اطالع رساني 
خواهد شــد. او در عين حال افزود: موضوع آب از 
حيث شرايط با برق متفاوت است؛ برق را مي توان 
در هر نقطه اي از كشور كه توليد مي شود به هر نقطه 
ديگر به واســطه شبكه ارســال كنيم، ولي در آب 
اينگونه نيست و محدوديت ها منطقه اي است. وزير 
نيرو گفت: به همان ميزان كه ســعي شد در بخش 
برق ســطح مصرف گروه هاي كم مصرف انتخاب و 
يك سوم الگوي مصرف در اين بخش، كم مصرف 
اعالم شود، اميد است در بخش آب هم اينگونه باشد 

تا بتوانند از تخفيف صددرصدي برخوردار شوند.

نفع وزارت نيرو از مجاني شدن آب و برق
وزير نيرو درباره احتمال كاهش درآمدهاي وزارت 
نيرو با اعمال تخفيف بر قبوض آب و برق مي گويد: 
وزارت نيرو به عنوان دســتگاه مســئول آب و برق 
به درآمد و عايدي در يك بازه به نســبت طوالني 
نگاه مي كند و درآمــد اصلي ما در اين اســت كه 
مصــرف، صحيح و بهينه  باشــد و ناچار نباشــيم 
سرمايه گذاري هاي ســنگيني را در تابستان صرفا 

براي پشت سر گذاشتن اوج بار انجام دهيم.
به گفته اردكانيان، عايدي ناشي از مديريت مصرف 
درآمد بسيار بااليي است كه در مقايسه با تخفيفي 
كه به گروه كــم مصرف ها پاداش داده مي شــود 
به معناي كاهش درآمد نيست و اين نگراني وجود 
ندارد و در طوالني مدت به معناي يكي، دو ســال 
قطعا صنعت برق از اين حيث عايدي قابل توجهي 

خواهد داشت.

آمارها نشــان مي دهد تهران روندي رو به توسعه را 
سپري مي كند و ساالنه 1.3درصد به جمعيت تهران 
اضافه مي شود. اگر اين آهنگ رشد ادامه داشته باشد 
جمعيت ســاكن تهران تا ميانه قرن آينده، يعني تا 

حدود سال1450، به 20ميليون نفر نزديك خواهد شد.
به گزارش همشهري، روند رو به رشد تهران كه از دهه30 آغاز شد  با 
مهاجرت جمعيت به اين شهر كماكان ادامه دارد. تهران در تمام طول 
اين ســال ها از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي بزرگ تر شده و حتي 
از جهات مختلفي چندين برابر كشور هاي حاشيه خليج فارس است. 
شــايد يكي از مهم ترين موضوعاتي كه تهران در آينده با آن مواجه 
خواهد بود عامل جمعيت اســت كه مي تواند معــادالت آينده را در 
تهران دستخوش تغييرات اساسي كند. متوسط رشد ساالنه جمعيت 
پايتخت در سال هاي 1335 تا 1345 برابر با 5.7درصد ودر سال هاي 
1345 تا 1355 برابر 5.2درصد بوده است كه اين سرعت رشد باالي 
جمعيت برايند رشد طبيعي ســريع و جريان مهاجرت به سوي اين 
شهر است. بعد از اين سال ها آهنگ رشــد جمعيت در تهران كمتر 
شده  و هم اكنون ساالنه به 1.3درصد رسيده است. مركز آمار ايران، 
در تازه ترين گزارش خود از وضعيت ويژگي هاي جمعيتي، اجتماعي و 
اقتصادي تهران اعالم كرده با اين نرخ رشد جمعيت احتماال جمعيت 

تهران تا سال1455 دوبرابر خواهد شد.

جمعيت تهران
طبق گزارش مركز آمار، جمعيت تهران در ميانه دهه90 خورشــيدي به 
8ميليون و693هزارو706نفر رسيده كه در مقايسه با آغاز اين دهه معادل 
6.6درصد رشد را نشان مي دهد. متوسط رشد ساالنه جمعيت شهر تهران 
در طول سال هاي 90 تا 95 معادل 1.29درصد بوده، يعني جمعيت تهران 
در 60سال گذشته 5.6برابر شده اســت. با فرض ثابت ماندن آهنگ رشد 
فعلي جمعيت تهران در ميانه قرن آينده به بيش از 2برابر افزايش خواهد 
يافت و به محدوده 20ميليون نفر نزديك خواهد شد، يعني رقمي بيش از 

17.5ميليون نفر.

هرم و تركيب جمعيت پايتخت
17.4درصد جمعيت تهران را كودكان و نوجوانان تا 14سال تشكيل مي دهند 
و بخش عمده جمعيت تهران يعني 74.1درصد آنان در سنين 15 تا 64سال 
هستند. همچنين 8.4درصد ساكنان تهران در سنين 65سال به باال هستند. 
منطقه19 با 23.5درصد جمعيت صفر تا 14سال جوان ترين و منطقه3 با 
15درصد جمعيت 65ساله و بيشتر، مسن ترين مناطق شهر تهران هستند. 
بخش عمده اين جمعيت را افراد 25 تا 30سال تشكيل مي دهند. هم اكنون 
4ميليون و324هزار نفر از جمعيت تهران را مردان و 4ميليون و370هزار نفر 

را زنان تشكيل مي دهند.

ميزان سواد
از كل جمعيت تهران )6ساله و بيشــتر( 7ميليون و640هزار نفر معادل 
95درصد سواد دارند و 5درصد معادل 415هزار نفر بي سواد هستند. در 
بين همه مناطق شهر تهران بيشترين جمعيت بي سوادها در منطقه17 و 
19 به ترتيب با 10.4 و 10.2درصد )از كل جمعيت بي ســوادهاي استان 
تهران( متمركز شــده اند. مناطق 3 و 6 هم داراي بيشترين افراد باسواد 
است و جمعيت كل بي سواد هاي اين 2منطقه بين 1.8 تا 1.9درصد از كل 

جميعت بي سواد هاي استان تهران است.

بيكاران خوشحال
اطالعات مركز آمار نشان مي دهد 9.5درصد از تهراني ها بدون اينكه كار 
كنند داراي درآمد مستمر هستند. جمعيت اين گروه 730هزار نفر است، 

بخش عمده اين افراد در مناطق 2، 3، 6 و يك ساكن هستند.
بر اين اســاس، نرخ مشــاركت اقتصادي تهران 37.7درصد است كه در 
مقايسه با سال1390 كاهش پيدا كرده اســت. بيشترين نرخ مشاركت 
اقتصادي مربــوط به منطقه10 تهــران با 39.8درصــد و كمترين نرخ 
مشاركت اقتصادي مربوط به منطقه13 با 35.9درصد است. نرخ بيكاري 
در تهران 11.5درصد است كه نشــان مي دهد  در مقايسه با سال1390 
معادل 2درصد كاهش پيدا كرده اســت. بيشترين نرخ بيكاري مربوط به 
منطقه21 با 14.2درصد و كمترين نــرخ بيكاري مربوط به منطقه 12 با 

8.5درصد است.

اشتغال
هم اكنــون 2ميليون و884هزار نفر از جمعيت كل تهــران در زمره افراد 
فعال اقتصادي محسوب مي شوند كه از اين تعداد 2ميليون و552هزارنفر 

نيمقرنتاتهران20ميليوننفري
همشهري تازه ترين گزارش مركز آمار ايران از سبك زندگي و اقتصاد ساكنان تهران را تحليل مي كند

مسكن

گزارش

نزول18هزارميلياردتوماني
 شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 5هزار و520واحد كاهش 
يافت و به يك ميليون  و507هزار واحد رســيد و با نزول 0.37درصدي 
شاخص كل بورس در مبادالت ديروز 18هزار ميليارد تومان از ارزش سهام 
شركت هاي بورس كاسته شد. به گزارش همشهري، با اين ميزان نزول جمع 
كل ارزش بازار سهام به 7275هزار ميليارد تومان رسيد. سهامداران ديروز 
در مجموع 20هزار و527ميليارد تومان اوراق بهادار خريدند كه اين مقدار 
در مقايسه با معامالت روز دوشنبه 25درصد كاهش نشان مي دهد. با اين 
حال آمار ها نشان مي دهد در مبادالت ديروز دست كم 190ميليارد تومان 

پول سهامداران حقيقي به بازار تزريق شد.  آمارهــا از مشــاركت ضعيــف 
متقاضيــان مســكن ملــي در 
پرداخــت آورده اوليــه حكايت 
دارد؛ به گونــه اي كــه تاكنون 
از مجموع 400هزار واحد مســكن ملــي، فقط پرونده 
مشاركت در ساخت 113هزار واحد با واريز آورده اوليه 

متقاضيان به سرانجام رسيده است.
به گزارش همشهري، آمارها از مشاركت 28.3درصدي 
متقاضيان مســكن ملي در واريز وجــه اوليه اين طرح 
حكايت دارد. تنگدســتي، بخش قابل توجه متقاضيان 
مسكن ملي كه گويي براســاس تجربه مسكن يارانه اي 
مهر پاي كار آمده اند از يك سو و نامشخص بودن هزينه 
ساخت و تكميل اين پروژه ها از سوي ديگر 2 عامل جدي 

در ريزش مشتريان مسكن ملي بوده است.

مسكن طبقه متوسط
طرح مســكن ملي، با هدف ســاخت 400هزار واحد 
مســكوني به صورت مشــاركت ميان دولــت و مردم، 
بزرگ ترين طرح مســكني دولت تدبير و اميد است كه 
تالش مي كند با حذف قيمت زمين از هزينه اوليه ساخت، 
شرايط را براي خانه دار شدن طبقه متوسط فراهم آورد. 
اين طرح از شهريور98 و با حضور رئيس جمهوري آغاز 
شــد و اول آبان امســال نيز 11هزارو560واحد از آن 
با دستور حســن روحاني افتتاح شــده است. اين طرح 
گرچه از منظر ارائه زمين دولتي، شباهت هايي با مسكن 
مهر دارد، اما برخالف مسكن مهر كه هزينه ساخت آن 
غيرمنعطف و بر يارانه دولت و خط اعتباري بانك مسكن 
پايه گذاري شده بود، در مسكن ملي هزينه ساخت با اتكا 
به آورده ســهم متقاضي و پرداخت حدود 100ميليون 
تومان تســهيالت بانكي با نرخ بهره 18درصد تســويه 
مي شود كه طبيعتا قيمت ســاخت را بيشتر و واقعي تر 
خواهد كرد. فعال ثبت نام مرحله اول اين طرح به پايان 
رسيده و متقاضيان واجد شــرايط بايد براي بارگذاري 
 مدارك خود به ســامانه اقدام ملي مســكن به آدرس 

tem.mrud.ir مراجعه كرده، ضمن بارگذاري مدارك، 
نسبت به افتتاح حســاب نزد بانك عامل مسكن اقدام 
كنند. پيــش  از اين مهلت بارگذاري مــدارك و افتتاح 
حساب پايان شهريور اعالم شده بود؛ اما مشاركت پايين 
متقاضيان باعث شد اين زمان يك بار تا پايان مهرماه و بار 

ديگر تا پايان آذر تمديد شود.

پايان باز براي هزينه ها
در پايان سال قبل كه مقدمات معرفي پرو ژه هاي مسكن 
ملي در حال انجام بود، محمود محمودزاده، معاون مسكن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرســازي، متوسط هزينه 
برآورد شده براي ساخت هر مترمربع زيربنا را براساس 
هزينه هاي آن زمان حدود 2.5ميليون تومان اعالم كرد. 
در ادامه، قيمت برآوردي ساخت هر متر زيربناي مسكن 
ملي براساس داده هاي فصل تابستان معادل 2.7ميليون 
تومان اعالم شد. به گزارش همشهري، با توجه به تداوم 
رشد تورم نهاده هاي ساختماني و اثرگذاري قيمت هاي 
بازار آزاد بر هزينه ساخت مسكن ملي، احتمال افزايش 
هزينه برآوردي وجود دارد؛ ازاين رو در كنار متقاضياني 
كه به هر دليلي از تأمين آورده اوليــه ناتوان بوده اند يا 
رغبتي براي اين كار نداشــته اند، بخشي از متقاضيان 
مسكن ملي كه توان تأمين آورده اوليه را داشته اند نيز 
با توجه به پايان باز هزينه هاي مســكن ملي و احتمالي 
ناتواني در تأمين آورده هاي بعدي، براي مشــاركت در 
طرح دچار ترديد شــده اند. به اين هزينه ها، بايد هزينه 
3.5 تا 4ميليون توماني برآورد شــده براي هر مترمربع 
از زمين اختصاص يافته به مسكن ملي نيز مدنظر قرار 
بگيرد كه قرار است متقاضيان طي اقساط 10ساله آن 
را تســويه كنند. با اين تفاصيل، كف هزينه ساخت يك 
آپارتمان 100متري مسكن ملي به 270ميليون تومان 
مي رسد كه درصورت تخصيص تسهيالت 100ميليون 
توماني به آن، متقاضي بايــد 170ميليون نيز به عنوان 
آورده تزريق كند. با احتســاب قدرالسهم زمين حدود 
20مترمربعي براي اين آپارتمــان، هزينه زمين آن نيز 

به 70 تا 80ميليون تومان مي رســد كه تا 10سال بعد 
از تحويل آپارتمان بايد به صورت اقساط پرداخت شود.

ريزش مشتريان مسكن ملي
فعال آن دسته از متقاضياني كه تا 15آذر از طريق پيام 
فراخوان شــده اند تا پايان آذر براي بارگذاري مدارك 
و افتتاح حساب مســكن ملي فرصت دارند و احتمال 
تغيير در آمارهاي مربوط به استقبال از اين طرح وجود 
دارد؛ اما تا اينجاي كار آمارها از مشاركت بسيار پايين 
متقاضيان در افتتاح حســاب و پرداخــت آورده اوليه 
حكايت دارد. طبق اعالم محمود شــايان، مديرعامل 
بانك مسكن تا ديروز )18آذر( تعداد 165هزارو254نفر 
در طرح اقدام ملي مســكن افتتاح حساب كرده اند كه 
از اين تعداد 113هزارو299 متقاضي واريز وجوه اوليه 
را انجام داده اند. به عبارت ديگر؛ فعــال 41.3درصد از 
كل متقاضيان افتتاح حساب كرده اند و 28.3درصد از 
كل متقاضيان نيز توانسته اند آورده اوليه را در حساب 

كارسازي كنند.
به گزارش همشهري، استقبال خواستگاران مسكن ملي 
در استان تهران، وضعيت متفاوتي نسبت به ساير نقاط 
كشور دارد؛ به گونه اي كه طبق اعالم خليل محبت خواه، 
مديركل راه و شهرســازي اســتان تهــران، از مجموع 
73هزار نفر تهراني كه در طرح اقدام ملي مسكن ثبت نام 
كرده اند، فقط 11هزار و500نفر معــادل 15.7درصد 

از كل متقاضيان واجد شــرايط بوده اند كه از اين ميزان 
حدود 5 هزار نفر معــادل 43.5درصد از كل متقاضيان 
واجد شرايط، آورده خود را به صورت كامل واريز كرده اند. 

توليد مسكن ملي روي دور كند
آنگونه كــه از اظهــارات مديرعامل بانك مســكن 
برمي آيد، تاكنون  بيش از 4400ميليارد تومان وجوه 
اوليه اجراي طرح توسط متقاضيان واريز شده كه از 
اين ميزان فقط 216ميليارد و500ميليون تومان به 
پروژه هاي طرح اقدام ملي مسكن پرداخت شده است. 
شايان در گفت وگو با پايگاه خبري وزارت راه، تعداد 
پروژه هاي معرفي شده جهت دريافت تسهيالت را نيز 
152پروژه مشتمل بر 11هزارو447واحد برشمرده 
است كه در مقايسه با 400هزار واحد مسكوني طرح 
مسكن ملي رقم دندان گيري نيست. مديرعامل بانك 
مسكن تعداد پروژه هاي معرفي شده طرح اقدام ملي 
مسكن به دفترخانه براي انعقاد قرارداد را 17 پروژه 
مشتمل بر 2هزارو526واحد اعالم كرده است. ضمن 
اينكه تاكنون 19پروژه مشتمل بر 2هزارو531واحد 
نيز موفق به انعقاد قرارداد شده اند كه مجموع مبلغ 
قرارداد آنها بيــش از 253ميليــارد تومان تخمين 
زده مي شــود. به گفته شــايان، تاكنون 17ميليارد 
و240ميليون تومان نيز از محل تسهيالت مسكن ملي 

به پروژه هاي اين طرح پرداخت شده است.

مهلت يكساله به چك هاي برگشتي  بنگاه ها
بانك مركزي از برداشته شدن محدوديت هاي ناشي از چك برگشتي 
براي بنگاه هاي اقتصادي تا يكسال آينده خبر داد. اين مهلت با هدف 
جلوگيري از آسيب ديدن بنگاه هاي اقتصادي به ويژه در شرايط كرونا 
درنظر گرفته شده و قرار اســت با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و استانداري هاي سراسر كشور به اجرا درآيد.
به گزارش همشهري، با اين تصميم بانك مركزي مصوبه دولت درباره 
اعمال محدوديت براي مديران و كارآفرينان بنگاه هاي توليدي براي 
يكسال آينده فريز خواهد شد. در قانون جديد چك محدوديت هايي 
ازجمله محروم كردن افراد داراي چك برگشــتي از دريافت خدمات 
مهم بانكي پيش بيني شده است. براســاس آيين نامه مصوب دولت، 
اين محدوديت ها شامل جلوگيري از افتتاح هرگونه حساب و صدور 
كارت بانكي جديد، پرداخت نشدن هرگونه تسهيالت بانكي يا صدور 
ضمانت نامه هاي ارزي يا ريالي و گشايش نيافتن اعتبار اسنادي ارزي 
يا ريالي مي شود و قرار بود كه بنگاه هاي اقتصادي داراي چك برگشتي 
از دريافت خدمات يادشده محروم شوند. اما چرا بانك مركزي تصميم 

گرفته تا اين محدوديت ها دست كم تا يكسال آينده اجرا نشود؟
بانك مركزي مي گويد: اين تصميم به دليل شــرايط، اوضاع  و احوال 
اقتصادي گرفته شده و براي جلوگيري از اخالل در امنيت اقتصادي 
استان ها، تشــخيص اينكه كدام بنگاه اقتصادي مشمول اين دستور 
جديد شود، با شوراي تامين استان خواهد بود و بانك ها و مؤسسات 
اعتباري مكلف هستند تا اين دستور را اجرا كنند. همزمان مديركل 
اعتبارات بانك مركزي در يك بخشــنامه جداگانه 29آبان امســال 
اسامي كســاني را كه داراي چك برگشتي هســتند؛ از طريق درگاه 
خدمات الكترونيك ويژه قرار داده تا بانك ها نسبت به رفع محروميت 
ناشي از چك برگشتي براي دريافت تسهيالت به شبكه بانكي كشور 
اقدام كنند. افزون بر اينكه رفع محدوديت ناشي از چك برگشتي براي 
صدور ضمانتنامه و گشايش اعتبار اسنادي در »سامانه سپام« و افتتاح 
حساب در »سامانه سياح« براي مشموالن آيين نامه رأساً توسط بانك 

مركزي انجام مي شود.

آمارهادربارهتهرانيهاچهميگويند؟
5درصدتهرانيهامعادل415هزارنفربيسوادند.ميزانسواد
28.4درصدتهرانيهامعادل2ميليونو175هزارنفرخانهدارهستند.خانهدار
4.3درصدتهرانيهامعادل331هزارو500نفربيكارند.بيكاران

9.5درصدازتهرانيهابدوناينكهكاركننددرآمددارنديعنيجمعيتيبالغبر730هزارنفربيكارانخوشحال
جمعيتتهرانساالنهبهطورمتوسط1.3درصدرشدميكند.رشدجمعيت

جمعيتتهرانتا55سالديگربه20ميليوننفرنزديکمیشود.پيشبينيجمعيت
جوانترينو
مسنترينمناطق

منطقه19با23.5درصدجمعيتصفرتا14سالجوانترينومنطقه3با15درصدجمعيت65سالهوبيشتر،مسنترينمناطق
شهرتهرانهستند.

17.4درصدجمعيتتهرانراكودكانتشكيلميدهند.كودكان

42درصدتهرانيهاكهمشتملبريکميليونو209هزارخانوادهميشوددرتهرانمستأجرند.منطقه3دارايكمترينميزانمستأجران
مستأجرومنطقه15بيشترينميزانمستأجراست.

يکميليونو432هزارخانوادهتهرانيمالکواحدمسكونيخودهستنداينيعنياينكهنزديکبه50درصدخانوارهايتهرانيمالكان
خانهدارندوبقيهاجارهنشيناند.بيشترمالكانتهراندرمنطقه3هستند.

شــاغلند؛ يعني جمعيت بيكاران تهران به 331هزارو500نفر رســيده 
است. در بين همه مناطق تهران مناطق 10، 11، 12 و 7 داراي بيشترين 
نسبت جمعيت شــاغل و مناطق 13، 2، 21 و 22 داراي كمترين نسبت 
جمعيت شــاغل اســت. طبق اين آمار 28.4درصد از تهرانــي را، يعني 

2ميليون و175هزارنفر را، افراد خانه دار تشكيل مي دهند.

مسكن 
آمار هاي مركز آمار نشــان مي دهــد كه هم اكنون 42درصــد تهراني ها، 
مشــتمل بر يك ميليون و209هــزار خانــوار، در تهران مســتأجرند و 
يك ميليون و432هزار خانواده تهراني مالك واحد مسكوني خود هستند، 
يعني 50درصد خانوارهاي تهراني مالك خانه و بقيه اجاره نشين هستند. 
مطابق اين اطالعات بيشتر اهالي منطقه3، از مناطق الكچري تهران، مالك 
هســتند و اين منطقه داراي كمترين ميزان مستأجر است اما منطقه15 
داراي بيشترين تعداد مستأجران است.  همچنين از 2ميليون و870هزار 
واحد مسكوني شهر تهران 87.4درصد خانه ها يعني 2ميليون و510هزار 
واحد مسكوني آپارتمان اســت و 361هزار واحد مسكوني غيرآپارتماني 
است كه شامل 12.7درصد از كل خانه هاي تهران است. بيشترين ميزان 
آپارتمان هاي تهران در منطقه6 متمركز شده يعني 97درصد خانه هاي اين 
منطقه آپارتماني است و كمترين آن مربوط به منطقه 16 با 70درصد است.

كيفيت زندگي
از 2ميليون و871هزار واحد مسكوني معمولي در شهر تهران، واحدهاي 
مسكوني با مســاحت 51 تا 75متر با فراواني نسبي 34درصد بيشترين 
سهم را در واحد هاي مسكوني معمولي داشــته اند.  پس از آن واحدهاي 
مسكوني با مســاحت 81 تا 100مترمربع با فراواني نسبي 19.3درصد و 
واحد هايي با مســاحت 101 تا 150متر با فراواني نسبي 19.1درصد در 
رتبه هاي دوم و سوم قرار مي گيرند. در بين مناطق شهر تهران، منطقه10 
با 31درصد داراي بيشــترين نسبت واحد هاي مســكوني كوچك تر از 
50مترمربع و منطقــه2 با 3درصــد داراي كمترين نســبت از اين نوع 
واحد هاست. 57.3درصد خانه هاي تهران اســكلت فلزي و 33.8درصد 

اسكلت بتوني دارند.

عقب نشيني متقاضيان مسكن ملي
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ارائــه تخفيف هــاي 20تــا  بازار
50درصــدي مســئله دار براي 
فروش كاال به شيوه اي مرسوم در 
فروشگاه هاي بزرگ در يك دهه 
گذشته تبديل شده است. مسئوالن نظارتي مي گويند 
در اغلب اوقات در زمان ارائه اين نوع تخفيف ها كاالها با 
قيمت گذاري غيرواقعي عرضه مي شوند؛ كم فروشي يا 
عرضه كاالهاي با كيفيت پايين يا تاريخ مصرف گذشته 
از ديگر مســائل مشــاهده شــده در جريان اين نوع 
تخفيف هاست كه مصداق گرانفروشــي با استفاده از 
فريب مشتري بوده و مشــمول برخوردهاي تعزيراتي 
است. به گزارش همشهري، تبليغات براي فروش كاال با 
تخفيف هاي 20تا 50درصدي به رويــه اي جاري در 
برخي فروشــگاه هاي بزرگ تبديل شده، اما درنهايت 
مشــتريان پس از مقايســه قيمت و كيفيت كاالهاي 
خريداري شــده با محصوالت مشــابه در مغازه هاي 
خرده فروشــي، متوجه باال بودن نرخ اين اقالم شده يا 
پس از خريد متوجه پايين بودن كيفيت، وزن يا اشكال 
در تاريخ مصرف اين كاالها مي شوند. درواقع شهروندان 
با  تصور اينكه با اين شيوه خريد از تخفيف هاي خوبي 
بهره مند مي شوند، سبد خريد خود را از كاال پر كرده، اما 

درنهايت بدون آنكه متوجه شوند، زيان مي بينند.

تخفيف ها چقدر واقعي است؟
 تخفيف هــاي ارائه شــده در برخــي فروشــگاه هاي 
بزرگ يا زنجيره اي تا چه حد واقعي اســت؟ درصورت 
صحت ادعاي اين فروشــندگان كاال، منابع مالي ارائه 
تخفيف هايي كه در برخي مــوارد به بيش از50درصد 
مي رســد، از كجا تامين مي شــود؟ اگرچــه در اغلب 
موارد تخفيف هاي ارائه شــده شامل طيف گسترده اي 
از كاالهای فروشــگاه هاي بزرگ هميشــگي نبوده و 
طيف محدودي از كاالها ماننــد حبوبات، محصوالت 
سلولزي، بهداشتي، شــوينده، تنقالت، اقالم خوراكي 
و... را در برمي گيرد، اما حتــي در ارائه اين تخفيف ها 
نيز مشخص نيست كه چگونه برخي فروشگاه ها قادر 
به ارائه دائمي اين تخفيف ها بوده و برخي ديگر توانايي 
ارائه چنين تخفيف هايي به مشتريان را ندارند؟ عالوه 
بر ايــن، چنين فروشــگاه هايي در فاكتور خريدي كه 
به مشــتريان ارائه مي دهند، ارقامي را در زمينه سود 
ناشي از تخفيف در خريد كاال درج مي كنند كه چندان 
واقعي و براي مصرف كنندگان ملموس نيســت. با اين 
روند، برخي حاميان حقوق مصرف كننده معتقدند در 
خوش بينانه ترين حالت توليدكنندگان قيمت سفارش 
كاال براي برخي خريــداران عمده يا فروشــگاه هاي 
بزرگ را با هماهنگي قبلي، بيشتر از قيمت واقعي درج 
مي كنند تا هنگام فروش در ظاهر به مشتري تخفيف 
بيشــتري بدهند و حتي در برخي موارد، مشــتريان 
شاهد منطبق نبودن نرخ مندرج روي بسته بندي كاال 
با قيمت درج شــده در فاكتور فروش هستند. ادعاي 
ارائه تخفيف هاي باال در فروش كاال در شرايطي است 
كه حتي برخي از اين فروشــندگان بــراي قرار دادن 
محصوالت شركت هاي توليدي در قفسه فروش خود، 
مبالغي را از اين توليد كنندگان دريافت مي كنند كه از 

آن به عنوان شلف فروشي ياد مي شود.
 

گرانفروشي در پوشش تخفيف 
ناصر مديحي، رئيس گشت تعزيرات حكومتي تهران 
ارائه تخفيف هــاي ويژه با اســتفاده از فــروش فله و 
بسته بندي را مصداق گرانفروشي كاال دانست و گفت: 
درباره اين محصوالت هشدار هاي الزم را مي دهيم. مردم 
هم بايد نسبت به اينگونه تخفيف ها هوشيار باشند. ناصر 
مديحي افزود: زماني كه يك فروشگاه مجاز به فروش 
مثال حبوبات با سود خرده فروشي حداكثر 12درصدي 
اســت، چگونه قادر به فروش اين كاال با تخفيف 30تا 
50درصدي خواهد بود. درواقــع اين كار به دليل درج 
قيمت باالتر روي بســته بندي محصوالت اســت كه 
فروشندگان با اين روش تخفيف مي دهند، اما مشتريان 
آنها بايد بدانند كه درواقع محصول را گران تر مي خرند. 
به گفته او، در بسياري از موارد اگر مردم بخواهند همين 
محصول را به صورت فله و از بيرون خريداري كنند حتي 
تا 50درصد ارزان تر است. مديحي گفت: به نظام مالياتي 
نيز اعالم كرده ايم تا شركت ها بر مبناي قيمتي كه روي 
محصول درج كرده اند، ماليات پرداخت كنند كه اين كار 
باعث مي شود تا توليد كنندگان اين حق را به خود ندهند 
كه براي برخي فروشــگاه هاي بزرگ قيمت باالتر درج 
كنند تا در فروشگاه  با تخفيف بيشتر به مشتريان عرضه 

شود. چنين تخفيف هايي غيرواقعي و دروغين است.

 تأمين مناسب؛ منشأ تخفيف هاي جذاب 
رئيس اتحاديه كشــوري فروشــگاه هاي زنجيره اي با 
دفاع از ارائه تخفيف هاي باال و دائمي در فروشگاه هاي 
بزرگ، گفت: ارائه تخفيف هاي جذاب و هميشگي در 
فروشگاه هاي زنجيره اي ناشــي از حجم باالي خريد 
اين فروشگاه ها و دوم حذف واســطه ها و كوتاه كردن 
فرايند توليد تا مصرف يا كاهش زنجيره تامين كاالست. 

اميرخسرو فخريان، افزود: حجم و ميزان باالي خريدي 
كه در فروشــگاه هاي زنجيــره اي از توليدكنندگان 
صورت مي گيرد »صرفه هاي ناشي از مقياس«، يكي از 
مهم ترين مزيت هاي اين فروشگاه هاست. عالوه بر آن، 
توان دخالت مستقيم و مؤثري كه اين فروشگاه ها براي 
ارائه برخي محصوالت با قيمــت پايين و ارائه تخفيف 
بيشــتر دارند، مهم ترين عامل مؤثر در تعيين قيمت و 
ارائه تخفيف بيشــتر در اينگونه فروشگاه هاست و اين 
فروشگاه ها مي توانند با درنظر گرفتن حاشيه سود كمتر، 
تخفيفات بيشتري را براي مشتريان خود در نظر بگيرند. 
نايب رئيس اتحاديه كشوري فروشگاه هاي زنجيره اي 
نيز در گفت وگو با همشهري، گفت: ارائه تخفيف هاي 
خرده فروشي در فروشگاه هاي زنجيره اي براساس تعامل 
و توافق اين فروشگاه ها با تامين كنندگان كاال در زمينه 
نوع پرداخت )نقد يا اقساط كوتاه مدت( است كه بخشي 
از اين تخفيف ها را توليد كننــدگان اعمال مي كنند و 
بخش ديگر از محل سود خرده فروشي اين فروشگاه ها 
اعمال مي شــود. منصور پوريان افزود: اين فروشگاه ها 
به دليــل خريد انبــوه كاال، محصــوالت را زير قيمت 
مصرف كننده عرضه مي كننــد و تامين كنندگان نيز 
بخشي از منابع اين تخفيف ها را از محل دريافت زودتر 
وجه فروش كاال از اين فروشگاه ها و جبران كاهش نسبي 
سود خود با توليد و فروش بيشتر كاال جبران مي كنند. او 
افزود: درواقع فروشگاه هاي بزرگ بيشتر به گردش كاال 
فكر مي كنند و به جاي اينكه كااليي را خريداري كنند و 
طي 2 ماه بفروشند، طي اين مدت 2تا3بار كاالي مذكور 
را از تامين كننــده خريداري و با تخفيف به مشــتري 

عرضه مي كنند.

نگاه خوش بينانه به تخفيف هاي ويژه 
رئيــس هيأت مديــره انجمــن حمايــت از حقوق 
مصرف كنندگان در گفت وگو با همشــهري با اشاره به 
شرايط تخفيف فروش كاال در ايران و ساير كشورهاي 
جهان، گفت: در حوزه حراج در ايران برخالف ســاير 
كشــورهاي دنيا مقــررات و رويه هــاي قانوني داراي 
ضمانت اجرايي نداريم؛ قوانيني كه معموال در اصناف و 
تشكل هاي خصوصي براي حفظ منافع مصرف كنندگان 
و حتي رقبــا وضع و اجرايي مي شــود و معموال وجود 
ابهامات در زمينه تخفيف و حراج در جوامع پيشرفته 
در درازمدت به اعتبار برندهاي بزرگ عرضه كننده كاال 
لطمه مي زند. اصغر نعمتي افزود: اما در ايران با برپايي 
چنين حراج هاي غيرواقعي، اگرچه مصرف كننده گمان 
مي كند كه در برخي مواقع كاال را با بيش از 50درصد 
تخفيف خريداري مي كند، اما واقعيت آن است كه در 
خريد اينگونه كاالها بــا قيمت گذاري نامتعارف، عمال 
حتي تا 20درصد زيان ديده اســت. به گفته او، ممكن 
است اكنون به دليل مشــكالت اقتصادي، ركود بازار و 
شيوع كرونا توليد كنندگان و فروشندگان براي تامين 
سرمايه در گردش، برخي كاال هاي خود را با تخفيف هاي 
باال و حتي زيان عرضه كنند، امــا باز هم از ديد حقوق 
مصرف كننده مشــكل اصلي چنين تخفيف هايي آن 
است كه انجام اين كار بر مبناي رويه اي قانوني و قابل 
مشاهده و راســتي آزمايي براي مصرف كننده صورت 
نمي گيرد. نعمتي با بيان اينكه درصورت قيمت گذاري 

يكسان كاالها و خدمات امكان ارائه تخفيف در فروش 
با در صدهاي باال وجود نــدارد، گفت: در برخي كاالها 
به دليل فســادپذيري و نزديك شدن به انقضاي تاريخ 
مصرف، معموال شركت هاي توليدي محصوالت خود 
را با تخفيف هاي باالتر در اختيــار واحدهاي پخش و 
عمده فروشي ها قرار مي دهند. با وجود اين، مشخصات 
درج شــده روي اينگونه كاالها بايد به نحوي باشد كه 
مشــتري از كم و كيف كاالي خريداري شده با چنين 

تخفيف هايي اطالع داشته باشد.

تخفيف كاغذي؛ مصداق فريب مشتري
مديركل پيشين ســازمان تعزيرات حكومتي استان 
تهران در گفت وگو با همشهري با اشــاره به رواج ارائه 
تخفيف هاي ويژه در فروشگاه هاي بزرگ، گفت: ضوابط 
قانوني قيمت گذاري كاالها و خدمات مشخص است و 
براساس اين مقررات، قيمت ها را يا دولت يا توليد كننده 
تعيين كرده و روي بســته بندي كاالها يــا نرخنامه 
خدمات درج مي شــود. از ســوي ديگر حداكثر سود 
خرده فروشي كاال ها نيز مشــخص و در اقالم بنكداري 
حداكثر 12تا 13درصد اســت. محمــد محمدي، با 
انتقاد از رواج ارائه تخفيف هاي كاغذي و غيرواقعي در 
فروشگاه هاي بزرگ، افزود: متأسفانه برخي فروشندگان 
كاال نسبت به ارائه تخفيف هايي اقدام می كنند كه در 
برخي موارد تا چندبرابر ســود مصوب خرده فروشــي 
نيز مي رسد. اين امر نشــان دهنده آن است كه قيمت 
مصرف كننده لحاظ شده براي اينگونه كاالها و خدمات، 
واقعي نيست. او با بيان اينكه ارائه اين تخفيف ها مصداق 
فريب مشتري است و يكي از تخلفات مطرح در قانون 
نظام صنفي است، افزود: متأسفانه سال هاست كه برخي 
فروشــندگان با درج قيمت غيرواقعي و تخفيف هاي 
صوري به دنبال كسب سود بيشــتر با فريب مشتري 
هستند و اين شــيوه فســاد در فروش كاال و خدمات 
رايج شده است. محمدي نظارت بر حراج و برخورد با 
فريب مشتري در قيمت گذاري و فروش كاال را بر عهده 
دســتگاه هاي نظارتي دانســت و افزود: دستگاه هايي 
مانند سازمان حمايت موظف به نظارت بر درج قيمت 
واقعي روي بســته بندي كاالها هســتند و اگر در اين 
زمينه كوتاهي كرده اند، بايد مواخذه شــوند. مديركل 
پيشين ســازمان تعزيرات حكومتي استان تهران، در 
مورد احتمــال تباني توليد كنندگان و فروشــندگان 
كاال براي ارائه تخفيف بــا درج قيمت هاي باالتر روي 
بسته بندي كاالها، افزود: توليد كنندگان نيز موظف به 
رعايت ضوابط قيمت گذاري براساس مقررات هستند و 
هرگونه تباني آنها با فروشندگان براي درج قيمت هاي 
باالتر حتي به بهانه ارائه تخفيف هاي ويژه تخلف بوده و 
مشمول برخوردهاي نظارتي است. او با انتقاد از رويكرد 
دستگاه هاي نظارتي به برخورد با گرانفروشي از طريق 
فريب مشتري، گفت: اينكه به فروشگاه هاي بزرگ اجازه 
دهيم كاال را با فريب مشتري گران بفروشند و سپس 
با جريمه متخلفان درآمد حاصل از آن به خزانه دولت 
واريز شود، دردي را دوا نمي كند، بلكه بايد قيمت اينگونه 
كاالها و خدمات را به نفــع مصرف كننده برگردانيم و 
زيان آنها را جبران كنيم و اجازه تداوم گرانفروشــي به 

متخلفان را ندهيم.

2ماه از پاييز گذشته و بخشي از فصل 
خريد پوشاك گرم را پشت سرگذاشتيم، اثر 
قرنطينه اخير به طور خاص بر صنف پوشــاك 

چه بوده است؟ 
اين قرنطينه در زمان بســيار بدي انجام شد. اين 
دومين بار است كه در ابتداي فصل خريد، چنين 
اتفاقي رخ مي دهد. ما در حــال جابه جايي فصل 
هستيم، در انتهاي تابستان و ابتداي پاييز از لحاظ 
رواني به سمت انتظار ســرما مي رويم و محصول 
تابستانه و سبك نمي خريم ولي براي خريد محصول 
زمستانه هم تا زماني كه ســرما را لمس نكرده ايم 
صبر مي كنيم. اين ســرما اواخر آبان ماه آغاز شد 
يعني دقيقا همان زماني كه محدوديت ها آغاز شد. 
صنف پوشاك 2 هفته تعطيل نبود بلكه 4هفته با 
محدوديت هاي ساعت كار تعطيل بودند. وقتي در 
اين شغل ســاعت كاري تا 6عصر كاهش مي يابد 
عمال هر روز فقط 4تا 6عصر كار كرده است. مهرماه 
انتظار فروش باال وجود نداشت و چشم همه به آبان 
و آذر بود كه متأسفانه امسال صنف پوشاك به شدت 

آبان ضعيفي داشت.
جبران اين زيان در چندماه آينده 

امكان پذير نيست؟
تعطيلي 2هفته اي دقيقا با سرد شدن هوا همزمان 
بود. بهترين زمان فروش پوشاك زمستانه از دست 
رفت. اگــر تصور كنيم بعد از ايــن، مصرف كننده 
به بازار برمي گردد اشــتباه كرده  ايم؛ سبد خريد 
مصرف كننده بســيار كوچك شــده و به همين 
دليل خيلي تمايل بــه خريد نــدارد و در چنين 
موقعيت هايي از خريد چشم پوشي مي كند. ضمن 
اينكه امســال به دليل افزايش نرخ ارز خريد براي 
توليدكننده ها نقدي شد، به اين معني كه مواداوليه 
را به 2برابر قيمت قبــل و به صورت نقدي خريد و 
لباس زمستانه آماده كرد ولي كاالي آماده شده به 
جاي اينكه به فروش برود به انبار رفت. االن فعاالن 
بازار پوشــاك نه پول دارند كه بــراي فصل آينده 
يعني شب عيد جنس آماده كنند و نه توانسته اند 
جنس اين فصل را بفروشند. پيامدش اين است كه 
توليدكننده ناچار است محصولش را با تخفيف زياد 
و زير قيمت تمام شــده بفروشــد تا بتواند بخشي 
از هزينه مواداوليــه را جبران كند كــه به معني 

خودزني است.
بــرآوردي از ميزان خســارت به 
فروشندگان پوشــاك در دوره تعطيلي اخير 

داريد؟
پيش بيني و برآورد من اين است كه اين تعطيلي 
و محدوديت دو ســه هفته اي 50درصد به ســبد 
اقتصادي صنعت پوشــاك لطمه زد. اعداد و ارقام 
از فاجعه حكايت دارد. به طور مثال رئيس اتحاديه 
پوشاك مشهد اعالم كرده 75درصد اعضا ورشكسته 
شــده اند. بخش عمده اي از افراد شاغل در توليد و 
توزيع پوشاك در مرز ورشكســتگي قرار دارند و 
تنها دليل آن نبود تدبير در قرنطينه است. ما براي 
قرنطينه به مسئوالن مدل پيشــنهاد داديم ولي 

توجهي به آن نشد.
ستاد كرونا ازدحام در مراكز خريد 
را دليل تعطيلي اين مراكز اعالم مي كند، شما 
با چه استداللي اين تصميم را غيركارشناسي 

مي دانيد؟
اين حرف غلطي است كه بگوييم پاساژها و مراكز 
تجاري به دليل مسقف بودن اجازه فعاليت نداشته 
باشند. مگر ديگر فروشــگاه ها روباز هستند؟ اين 
حرف غيركارشناسي اســت، كما اينكه به اعتقاد 
من بيشتر تصميمات ستاد كرونا از همان ابتدا در 
مورد بسياري از اصناف غيركارشناسي بود. از اين 
گذشته ما 2 مرحله تعطيلي قرنطينه را داشتيم كه 
متأسفانه در بدترين زمان اعمال شد و به صنايع و 
اصناف لطمه زد. اين تعطيلي اخير مي توانست در 
مهر يا آبان و در شرايطي كه آمار ابتال و فوت در حال 
اوج گرفتن بود اجرا شود، نه در شرايط كنوني. اگر 
تصميم گيري براي مشــاغل با نگاه به كشورهاي 
ديگر انجام مي شــود، اين نكته را هم بايد درنظر 
بگيرند كه هر كشوري يك سري آفر و خدماتي را 
براي اصناف و مشــاغل لحاظ مي كند و بعد از آنها 

مي خواهد كه تعطيل كنند.
شيوه درست اعمال محدوديت از 

نظر شما چه بود؟

آمارها نشان مي دهد بيشترين ميزان آلودگي در 
سيستم حمل ونقل عمومي و ادارات دولتي است 
ولي با اين حال مي پذيريم كه در جايي مثل بازار 
تهران با محيط كوچك، ازدحــام وجود دارد. اين 
امكان وجود داشت كه براي عمده فروش ها از خيلي 
وقت پيش محدوديت هايي اعمال مي شد به طور 
مثال در بازار محدوديت هايي مثل فعاليت يك روز 
در ميان يا كاهش ساعت كاري اعمال مي كرديم. 
خرده فروش مي تواند براي تهيه جنس مورد نياز 
برنامه ريزي كند و در روزهاي معيني مراجعه كند 
اما براي مصرف كننده و خرده فروش نمي توانيم اين 
محدوديت را اعمال كنيم. اين قابل قبول نيست كه 
بخشي از جامعه براي مدتي درآمد نداشته باشند و 
هيچ تدبيري براي آن نشود. اين بيماري به روايت 
دنيا 80درصد مسيرش را رفته و نهايتا تا تابستان 
سال آينده جمع مي شود اما عملكرد مسئوالن در 
كشور ما به گونه اي بود كه بعد از پايان اين بيماري 
ما با 70تــا 80درصد صنوف ورشكســته مواجه 
مي شــويم. بخش عمده اي از اصنــاف در معرض 
نابودي هســتند، اصناف گــروه 3و 4تقريبا نابود 
شده اند و كساني كه مانده اند تماما افرادي هستند 
كه مالك هستند. چطور مي شود با 500ميليون تا 
يك ميليارد بدهي به كار برگشــت؟ بعضي از اين 

افراد حتي ممكن است متواري شوند.
طي يك سال گذشــته با افزايش 
شــديد نرخ ارز مواجه بوديم، آيا اين عامل 
توانست با كنترل ورود پوشــاك به كشور به 

توليد داخلي كمك كند؟
با توجه به اينكه واردات رسمي پوشاك بيش از 2 
سال است كه ممنوع شده، افزايش نرخ ارز پيامد 
مثبتي براي توليد نداشــت، به طــور كلي نرخ ارز 
اگر منطقي و در حد 30تــا 40درصد افزايش يابد 
مي تواند در كوتاه مدت محركي براي اقتصاد باشد 
اما وقتي بي معنا افزايش پيدا مي كند ديگر تقاضا 
وجود ندارد. جريان نقدينگــي كاهش مي يابد و 
توليدكننده با محدوديت در توليد مواجه مي شود 
و از سوي ديگر توان خريد مصرف كننده هم پايين 
مي آيد كه اين به زيان توليدكننده است. هيچ جاي 
دنيا شرايطي را كه در كشــور ما حاكم بود تجربه 
نكرد؛ هم كرونا، هم تورم و هم كاهش ارزش پول 
ملي به كمتر از نصف. ضمن اينكه بي تدبيري شديد 
باعث شــد كه مواداوليه صنعت پوشاك 3تا 4 ماه 
در گمرك بماند و بنا بر سياستي كه دولت و بانك 
مركزي داشت، در شرايطي كه واردكننده تحريم ها 
را دور زده بود و منبع مالي را هم تامين كرده بود، 
مواداوليه ما در گمرك ماند و تا همين االن كه با شما 
صحبت مي كنم مواداوليــه مربوط به محصوالت 
زمستانه از گمرك ترخيص نشده درحالي كه هيچ 
مشكلي ندارد و فقط منتظر تأييديه بانك مركزي 
است. نتيجه اين است كه در اين شرايط مواداوليه در 
بازار كاهش مي يابد و آنچه هست با افزايش قيمت 
وحشتناك مواجه مي شــود كه پيامد آن تشكيل 
حباب قيمت است. نظير آنچه درباره قيمت مرغ 
به دليل كمبود و گراني نهاده هاي دامي اتفاق افتاد 
در زمينه پوشاك هم رخ داد، حتي االن در زمينه 
ماسك هم سازمان حمايت اصرار به فروش عمده 
ماسك با قيمت 800تومان دارد درحالي كه قيمت 
مواداوليه آن دوباره 40درصد گران شــده است. 
انتخاب اقتصاد دستوري يا آزاد به طرز فكر حاكمان 
يك كشور برمي گردد اما اگر اقتصاد دستوري قرار 
است انتخاب شود بايد موانع دولتي آن برطرف شود. 
متأسفانه در شــرايط فعلي دولت از يك سو براي 
توليد مانع ايجاد مي كند و از سوي ديگر يك سري 
تقاضا دارد. اين سياست در صنعت پوشاك فاجعه بار 
بود؛ مواداوليه نبود، نرخ ارز افزايش يافت، پول نبود و 
كرونا تقاضا را دچار مشكل كرد و مجموع اين عوامل 
بخش زيادي از فعاالن صنعت پوشاك را در شرف 

ورشكستگي قرار داده است.

گفت وگوي همشهري با عضو هيأت مديره اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك تهرانهمشهري از ترفندهاي برخي فروشگاه هاي بزرگ در حراج هاي غيرواقعي گزارش مي دهد

اثر قرنطينه بر بازار پوشاك زمستانيپشت پرده تخفيف هاي غيرمعمول
مايع ظرفشويي؛ از ارزان تا گران

تنوع مواد و شوينده هاي مورد استفاده در منزل  سوپرماركت
اين روزها بســيار زيادشــده اســت. براي هر 
منظوري يك نوع شــوينده اختصاصي در بازار 
هســت. حاال ديگر مثل قديم نيست كه با يك 
پودر شوينده، هم ظرف بشوييم و هم لباس و هم فرش و هم كف خانه 
و حياط و هم باقي چيزها را. اكنون هر يك از اينها شوينده مخصوص 
خود را دارند؛ آن هم با تنوع بااليي از برند، ميزان پاك كنندگي، رنگ و 
حتي رايحه. بعضي از اين شوينده ها دير به دير به كار مي آيند و ماهي و 
سالي يك بار به سراغشان مي رويم. بعضي ديگر اما اگر يك روز نباشند 

كار لنگ مي ماند؛ مايع ظرفشويي در جايگاه اول دسته دوم است. 
مايع ظرفشويي هم از لحاظ تعدد مصرف و هم از لحاظ شيوه كاربري از 
مهم ترين شوينده هاي مورد استفاده در منازل است. هنوز بسياري از 
افراد به دليل وسواس و اطمينان از تميزي و چرب نبودن ظرف يا عادت 
يا هر دليل ديگري از دستكش استفاده نمي كنند. تماس مستقيم اين 
شوينده با دســت ايجاب مي كند غير از پاك كنندگي، موارد ديگري 
مثل ضدحساسيت بودن نيز در ساخت آن مورد توجه باشد. اين روزها 
تنوع محصوالت شــوينده ظرف از اين لحاظ هم كم نيست. بسياري 
از برندها اين نكات را هم در ســاخت محصوالتشان لحاظ مي كنند. 
در قفسه مايع ظرفشويي سوپرماركت ها نام هاي بسيار زيادي جلب 
توجه مي كند و تنوع برند زياد اســت. تاژ، پريل، هوم كر، دورتو، هوم 
پالس، خاكستر،جام، راپيدو، صحت، اكو، تست و البته قديمي ترين 
و نام آشناترين مايع ظرفشــويي يعني گلي، نام هايي هستند كه اين 
روزها زياد ديده مي شــوند. اما حجم اين شوينده ها هم ديگر محدود 
به مايع هاي يك ليتري نيســت و مي تــوان آن را در حجم هاي 3تا 
4ليتري نيز تهيه كرد و مدت ها از خريد راحــت بود. البته مايع هاي 
اكو با ظرف هاي به نسبت خاصشــان درحجم هاي كمتر از يك ليتر 
مثال 750و 800ميلي ليتري هم عرضه مي شــوند. محدوده قيمت 
انواع مايع ظرفشويي يك يا حدود يك ليتري بين 13تا 21هزار تومان 
است و به نظر مي رسد گران ترين مايع در اين حجم دورتو باشد كه هر 
ظرف يك ليتري از بعضي انواع آن به تازگي 20تا 23هزار تومان قيمت 
خورده است. حجم هاي باالتر بيشتر از 50هزار تومان قيمت دارند و 
در اين بخش هم ظاهرا گران ترين محصول مايع 3.75ليتري دورتو 

باقيمت 83 هزار و 950تومان است.

قيمت فروش برخي انواع مايع ظرفشويي در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
13.620يك ليتري- با اسانس پرتقال و گريپ فروتپريل
75014.950ميلي ليتري- با اسانس توتدورتو
12.995يك ليتريگلي

13.000يك ليتريسولو
75014.800ميلي ليتري- بنفشاكو

22.870يك ليتري- گليسيرينه آبيصحت
75018.385ميلي ليتري- ليموييهوم پالس

97024.276ميلي ليتري - بنفشهوم كر
3.7558.000ليتري -قرمزاكو

355.000ليتري - زغالي با رايحه انارراپيدو

 كاهش قيمت انواع سبزي و صيفي  
در ميادين ميوه و تره بار

اختالف قيمت انواع سبزي و صيفي در ميادين با  تره  بار
مغازه هاي ميوه فروشي سطح شهر افزايش يافت. 
به گزارش همشهري، درحالي كه نرخ بعضي از 
انواع ميوه، سبزي و صيفي مثل پرتقال، گوجه و 
هويج در فروشگاه هاي ميوه و سبزي بسيار باالست و به رغم وعده هاي 
داده شده مبني بر كاهش قيمت ها هنوز كاهش مؤثر و چشمگيري در 
نرخ ها مشاهده نشده است، قيمت بسياري از اين اقالم در ميادين ميوه 
و تره بار سطح شهر كاهش يافته است. مقايسه قيمت محصوالت در 
غرفه هاي ميادين با مغازه هاي سطح شهر نشان مي دهد اختالف قيمت 
در برخي محصوالت بسيار زياد و در حد دو تا چهار برابر است. به طور 
مثال هر كيلو ذرت در ميادين 3هزار و 500تومان به فروش مي رسد 
درحالي كه همين محصول با كيفيتي مشابه در مغازه هاي سطح شهر 
بين 10تا 13هزار تومان قيمت خورده است. البته در برخي محصوالت 
هم اين اختالف چندان زياد نيست مثاًل اختالف قيمت شلغم و چغندر 
كه از محصوالت پرطرفدار فصل زمستان هستند در ميادين و مغازه ها 
در حد 2تا 3هزار تومان اســت. با اين حال آخرين نرخنامه سازمان 
مديريت ميادين شهرداري تهران نشان مي دهد قيمت 14قلم سبزي 

و صيفي كاهش يافته است.
در نرخنامه جديد سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران نه تنها 
قيمت هيچ  يك از محصوالت فرنگي افزايش نداشــته بلكه برخي از 
اقالم كاهش قيمت داشته اند. براساس اين گزارش اختالف قيمت در 
اين محصوالت در ميادين 35درصد با ميانگين قيمت هاي سطح شهر 
اختالف دارد و پايين تر است. ميزان كاهش قيمت اين محصوالت به 
تفكيك در اين گزارش آمده و بر اين اساس بيشترين كاهش قيمت 
با يك هزار و 700تومان مربوط به كاهوي ساالدي بوده است. قيمت 
انواع سبزي و صيفي در ميادين ميوه و تره بار و ميزان كاهش هر يك از 
محصوالت به شرح زير اعالم شده است: چغندر با 300تومان كاهش؛ 
هر كيلوگرم 5200تومان، خيار گلخانه اي با 500تومان كاهش؛ هر 
كيلوگرم 7700تومان، خيار رســمي و رويال با 200تومان كاهش؛ 
هر كيلوگرم 6300تومــان، نعناع و جعفري بــا 900تومان كاهش؛ 
هر كيلوگرم 4600تومان، شــلغم با 300تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 
4900تومان، فلفل دلمه ســبز با هزار تومان كاهــش؛ هر كيلوگرم 
5900تومــان، كاهوي پيچ ســاالدي با 1700تومــان كاهش؛ هر 
كيلوگرم 4800تومان، كاهوي رســمي پاك كرده با 1100كاهش؛ 
هر كيلوگرم 3800تومان، كدوي مسمايي با 300تومان كاهش؛ هر 
كيلوگرم 5200 تومان، كلم بروكلي با 600تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 
7300تومان، كلم قرمز با 200تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 5600تومان، 
كلم سفيد با 700تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 2800تومان، ُگل كلم با 
300تومان كاهش؛ هر كيلو گرم 6200تومان، گوجه فرنگي گلخانه اي 

با 500تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 9300تومان.

مقايسه قيمت بعضي انواع سبزي و صيفي در ميادين و مغازه ها

قيمت در مياديننام محصول
هر كيلوگرم- تومان

قيمت در مغازه
هر كيلوگرم- تومان

9.30020.000گوجه فرنگي
7.70012.000خيار

2.8008.000كلم سفيد
5.60013.800كلم قرمز
6.20013.600گل كلم

7.30018.000كلم بروكلي
3.8009.000كاهوي رسمي
4.80012.000كاهوي ساالدي

5.9009.000هويج ممتاز
4.9006.300شلغم
5.2008.000چغندر

5.20010.000كدو مسمايي
2.9008.000بادمجان قلمي ممتاز

در روزي كه نرخ دالر در صرافي ها در مجموع نسبت به  سكه و طال
روز قبل تغييري نداشت، بازار سكه و طال افزايش قيمتي 

غيرقابل انتظار را تجربه كرد. 
به گزارش همشــهري، درحالي كه پيش بيني مي شد 
احتياط معامله گران بازار سكه، قيمت اين فلز باارزش را در محدوده 12ميليون 
و 200 تا300هزارتومــان نگه دارد، براي نخســتين بار در 3هفته گذشــته 
قيمت ســكه از 12ميليون و 600هزار تومان فراتر رفت و حتي براي ساعتي 
12ميليون و 800هزارتومان را نيز لمس كرد. روند افزايش قيمت در بازار طال 
و سكه ديروز)سه شنبه 18آبان(، از ابتداي روز آغاز شد و تا ساعات بعدازظهر 

با نوسان هاي پرتعداد و كم دامنه ادامه يافت تا سرانجام در پايان ساعت كاري، 
قيمت ســكه طرح جديد بعد از چندبار كاهش و افزايــش روي 12ميليون و 
700هزارتومان ثابت ماند. براســاس نرخ هاي مندرج در سايت اتحاديه طال و 

جواهر تهران تا ساعت 15:30روز گذشته، هر قطعه ســكه بهار آزادي طرح 
قديم نيز 11ميليــون و 800هزار تومان قيمت خورد كه نســبت به روز قبل 

300هزار تومان افزايش داشت. 
هر قطعه نيم سكه با 50هزار تومان رشــد قيمت، 6ميليون و 350هزار تومان 
معامله شد، هر قطعه ربع سكه با 100هزار تومان افزايش قيمت به 4ميليون 
و 400هزار تومان رسيد و ســكه يك گرمي نيز 2ميليون و 450هزار تومان 
قيمت خورد كه نسبت به روز دوشنبه 50هزار تومان گران تر بود. در بازار طال 
اما تغييرات ديروز تماما صعودي بــود و قيمت هر مثقال طال 160هزار تومان 
افزايش يافت. روز دوشــنبه درحالي كه بهاي اونس جهاني نيز با 0.34درصد 
رشد به باالترين رقم طي 2هفته گذشته يعني 1869دالر رسيد، هر گرم طالي 
18عيار به قيمت يك ميليون و 161هزار تومان رسيد كه اين رقم در مقايسه با 

روز دوشنبه 40هزار تومان رشد داشت.

تهران از وضعيت قرمز خارج شد و طبق مصوبات ستاد كرونا مشاغل گروه 2كه  گفت وگو
توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك را نيز شامل مي شود، به فعاليت بازگشتند. 
فعاالن صنف پوشاك كه 10 ماه پيش بازار شب عيد را هم از دست دادند، اعمال 
قرنطينه به شكل تعطيلي كامل اصناف را غيرعلمي و پيامدهاي آن را غيرقابل 
تصور مي دانند. اين در شرايطي است كه به باور بعضي ديگر، تعطيلي تنها گزينه براي توقف روند رو به 
رشد ابتال و مرگ ومير بود. با اين حال زياني كه اصناف و كسب وكارها از اين رهگذر ديدند قابل انكار 
نيست. مجيد افتخاري، مدرس دانشگاه و عضو هيأت مديره اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان 
پوشاك تهران، در گفت وگو با همشهري از داليل مخالفت خود با تعطيلي اصناف و آسيب هاي وارد 

شده به صنعت پوشاك گفته است.

 قيمت طال در بازار آزاد سكه به 13ميليون نزديك شد
تا ساعت 15ديروز

قيمت)تومان(نوع دارايي

5.005.000مثقال طال

1.155.404طالي 18عيار)گرم(

12.800.000سكه طرح جديد

11.800.000سكه طرح قديم

6.350.000نيم سكه

4.400.000ربع سكه

2.450.000سكه يك گرمي

   تخفيف در فروش كاال، به مجوز نياز ندارد
مديركل پيشين سازمان تعزيرات حكومتي استان تهران، با بيان اينكه تخفيف دادن در فروش كاال يا ارائه خدمات به مشتريان 
براي صنوف يك ارزش است، گفت: الزمه ارائه تخفيف در واحدهاي صنفي واقعي بودن آن است؛ مثال فروشنده كاال يا خدمات 
مي تواند از 12درصد سود مصوب خود تا 5درصد تخفيف بدهد و ارائه چنين تخفيف هايي نياز به كسب مجوز ندارد. محمدي 
افزود: متأسفانه اغلب تخفيف هاي 20تا 50درصدي كه براي فروش كاالها در فروشگاه هاي بزرگ ارائه مي شود، واقعي نيست؛ 
زيرا با توجه به نرخ سود مصوب، يا فروشنده كاال را به ضرر خود و با تخفيف زياد عرضه مي كند كه چنين شيوه اي در فروش 
كاال عرف نيست و يا اينكه قيمت گذاري كاال و خدمات واقعي نبوده و فروشندگان با درج قيمت هاي باالتر براي فريب مشتري 
چنين تخفيف هايي را مي دهند. او افزود: اين احتمال وجود دارد كه صنوف متخلف با پرداخت جريمه نيز دوباره قيمت ها را 
افزايش دهند كه در اين زمينه بايد توجه كرد كه رعايت حقوق مصرف كننده در بازگشت نرخ كاالها و خدمات به قيمت هاي 
واقعي است و نبايد اجازه استمرار گرانفروشي با فريب مشتري و قيمت هاي غيرواقعي را به فروشندگان كاال بدهند. محمدي 
گفت: حراج كاال با ارائه تخفيف هاي معمولي و ويژه متفاوت است؛ زيرا در حراج فصلي يا معمولي، فروشندگان كاالهايي كه 
مد، سبك، فصل يا تاريخ مصرف آن در حال اتمام است را با دريافت مجوز از اتحاديه صنفي ذيربط با قيمت كمتر به مشتريان 
عرضه مي كنند، اما در برپايي حراج بايد مدت زمان فروش كاال مشخص بوده و واحدهاي صنفي نيز مجوز برپايي حراج را در 

محل كسب و برپايي حراج به گونه اي درج كنند كه در معرض ديد مشتري باشد.
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وحيد بياتلو، جوان ترين مربي ليگ است و ما همچنان عقيده 
داريم بايد از او حمايت شــود؛ حتي اگر ماشين ســازي بعد از 
5بازي روي پله آخر جدول قرار داشته باشد. با اين حال چيزي 
كه هرگز نفهميديم اين بود كه چرا بعد از شكســت 3 بر صفر 
روز اول اين تيم برابر شهرخودرو، مديران باشگاه فورا قرارداد 
بياتلو را 2سال ديگر تمديد كردند. خب، اين بنده خدا هم فكر 
كرد باختن چيز خوبي است و از آن به بعد پشت سر هم باخت. 
االن هم بعد از شكست 4 بر يك برابر آلومينيوم اراك، جا دارد 
مديران باشگاه قرارداد بياتلو را 3سال ديگر تمديد كنند! آدم 
ياد تمديد قرارداد پنج ســاله مديران راه آهــن با مهدي تارتار 

مي افتد كه 5هفته بعد منجر به اخراج او شد.

3سال ديگر تمديد كنيد

تراكتور در تبريــز ميزبان فــوالد بود و در يك بازي ســرد و 
كسل كننده 2تيم به تســاوي صفر- صفر رضايت دادند. بعد 
عليرضا منصوريان گفته: »توانستيم فوالد را ببنديم و كنترل 
كنيم«. آقا دم شــما گرم. ما تا االن فكــر مي كرديم مهمان ها 
بايد تيم ميزبان را كنترل كنند، اما عليمنصور مثل هميشــه 
دانش مان را بيشــتر كرد و يادمــان داد برعكس اســت. اگر 
اينطوري به ماجرا نگاه كنيم، تراكتــور 2هفته پيش در تبريز 
دست به كار بزرگ تري هم زد و توانست يك بر صفر به سپاهان 
ببازد. واقعا كار سختي بود كه شاگردان منصوريان از پس آن 
برآمدند. باختن به تيمي كه خــودش 6گل از گل گهر و نفت 
مسجدسليمان خورده، حقيقتا دشــوار است و نشان مي دهد 

منصوريان خيلي جدي دارد روي تراكتور كار مي كند!

شما حتي توانستيد به سپاهان ببازيد

جواد خياباني ابتداي  ماه، بازي پرسپوليس و صنعت نفت آبادان 
را گزارش كرد و با جمالت پرگهرش چنان خوراكي به هواداران 
فوتبال داد كه تا همين چندروز پيش همه سرگرم استفاده از 
آن بودند. بعد مديران شــبكه 3 كه ديدند اين قدر كار آقاجواد 
خوب بوده، بازي صنعت نفت و استقالل را هم به خود او دادند؛ 
يعني هيچ كجاي دنيا رسانه اينطوري گوش به حرف مخاطبش 
نمي دهد. واقعا ساليق مردم ايران براي مديران صداوسيما مهم 
اســت. در نتيجه آقاجواد بازهم 90دقيقه در فاز خودش بود و 
پاي گلر سايپا را هم به بازي اســتقالل و نفت باز كرد. خودش 
مي گفت: » برسم خانه نيمه دوم بازي را دوباره نگاه مي كنم«. 

لطفا با صدا نگاه كن كه بفهمي ما چه مي كشيم!

شايسته ساالري در تلويزيون

نكته بازي

باالخره اتفاق افتاد؛ سهم زنان و مردان جهان از حضور در المپيك مساوي 
شد. كميته بين المللي المپيك كه از دوره هاي قبل سعي كرده بود تعداد 
بيشــتري از زنان در بازي هاي المپيك شــركت كنند، براي بازي هاي 
المپيك پاريس توانست به خواســته اش برسد. تعداد زنان در بازي هاي 

2024 با مردان برابر است؛ 50درصد مردان و 50درصد زنان.
هيأت  اجرايي IOC در آخرين نشســت خــود از تصميماتي كه براي 
بازي هاي پاريس گرفتــه رونمايي كرد. مهم تريــن تصميم اين هيأت، 
برابري جنســيتي، اضافه كردن 4رشــته و كم كردن 4سهميه از رشته  
وزنه برداري بود. هر چنــد 2 تصميم اول براي خيلي از ورزشــكاران و 
كشــورها جذاب بود اما ورزش ايران بيشــتر تحت تأثير مورد سوم بود. 
ايران بيش از همه به مدال هاي كشتي و وزنه برداري وابسته است و هر 
تصميمي براي كاهش سهميه هاي اين رشته ها به ضرر ايران خواهد بود.

 چطور زنان و مردان برابر شدند؟
برابري جنســيتي در پاريس به خاطر برابري جنســيتي ايجادشده در 
رشــته هاي بوكس،  دووميداني و دوچرخه سواري اســت. در المپيك 
توكيو مسابقات بوكس در 8وزن مردان و 5وزن زنان برگزار مي شود اما 
در پاريس قرار است مردان در 7وزن و زنان در 6وزن مسابقه بدهند. در 

دوچرخه سواري هم سهميه زنان و مردان مساوي شده است؛ 250سهم 
در هر جنس. در پيســت و جاده 33ســهم از مردان كم و 17ســهم به 
 BMX زنان اضافه شده اســت. هيأت اجرايي المپيك ماده آزاد را هم به
اضافه كرده كه ســهم زنان و مردان در اين ماده جديد مساوي است. اما 
مهم ترين اتفاق در دووميداني افتاده است. در بازي هاي پاريس نسبت به 
دوره هاي قبل، مردان به مراتب سهم كمتري دارند. در مقايسه با توكيو، 
83سهم در ماده هاي مختلف دووميداني از مردان كم و 7سهم به سهم 
زنان اضافه شده است. در توكيو 988مرد و 912زن به المپيك مي روند 
اما در پاريس سهم هر جنس 905نفر اســت. در اين رشته به جاي ماده 
50كيلومتر پياده روي مردان، يك ماده مختلط جايگزين شــد. در كل 
تعداد ماده هاي مختلط در پاريس بيشــتر از توكيو است و از 18ماده به 
22ماده رسيده. در قايقراني بادباني هم يك ماده مختلط به ماده هاي اين 
رشته اضافه شد. اين رشته، تغييرات ديگري هم داشت. 2ماده اساللوم 
جايگزين 2ماده كانو شد. تيراندازي هم در پاريس با تغييراتي روبه روست. 
در اين رشته اســكيت ميكس تيمي جايگزين تراپ ميكس تيمي شد. 
تعداد ژيمناست ها هم در پاريس كمتر از المپيك هاي قبلي خواهد بود. 
ژيمناســتيك در بازي هاي توكيو 324سهميه داشت ولي در بازي هاي 

پاريس 318سهميه دارد.

المپيك پاريس رشته هاي جديد موج ســواري، ورزش هاي صعودي و 
اسكيت را هم در جمع رشته هايش دارد. سنگ نوردي هم كه مشخص 
نبود در المپيك ماندگار شــود، جايگاه  خودش را مستحكم تر كرد. در 
المپيك توكيو 40سنگ نورد حق شــركت در مسابقات را دارند اما قرار 

است در پاريس 34زن و 34مرد رقابت كنند.

  وزنه برداران معترض
4وزن از 14وزن وزنه بــرداري در بازي هاي المپيك كم شــده اســت. 
در بازي هاي توكيو، وزنه برداران در 7وزن زنــان و 7وزن مردان رقابت 
مي كنند اما در پاريس اين تعداد به 5وزن كاهش پيدا كرده است. با توجه 
به كاهش وزن ها، تعداد ورزشــكاران حاضر در المپيك هم كاهش قابل 
توجهي داشته اســت. در توكيو 196وزنه بردار رقابت خواهند كرد ولي 
در بازي هاي 2024 فقط 120وزنه بردار به پاريس مي روند. فدراسيون 
جهاني وزنه برداري اين كاهش تعداد وزن و نفــرات را نتيجه دوپينگ 
وزنه برداران در بازي هاي المپيك پكن و لندن مي داند. اين فدراسيون در 
بيانيه اي مدعي شد كه قوانين مربوط به دوپينگ را اصالح كرده تا براي 
ماندن در المپيك به معيارهاي IOC نزديك شود. هنوز خطر حذف از 

المپيك، وزنه برداري را تهديد مي كند.

بهروز رسايلي| استقالل در پنجمين مسابقه فصل جديدش با نتيجه 
يك بر يك برابر نفت آبادان متوقف شد تا با يك بازي بيشتر از 
پرسپوليس، با اين تيم هم امتياز شود. تازه اين در شرايطي است 
كه بخشي از هوش و حواس سرخ پوشان معطوف به فينال ليگ 
قهرمانان آسيا بوده و با تمركز كامل در مسابقات حاضر نبوده اند. 
مسلما اين چيزي نيست كه هواداران دوستش داشته باشند، اما 

استقالل اين روزها اتفاقات نااميدكننده ديگري هم دارد.

1 مهم ترين مشكل اســتقالل در فصل گذشته ضعف ساختار دفاعي 
بود. آيا امروز اين اشــكال برطرف شــده؟ البته كه كادرفني بايد بيش 

از اين حرف ها براي رفع مشكالت فرصت داشــته باشد، اما فعال اتفاق 
دلگرم كننده اي در اين مورد رخ نداده است. ماشين سازي كه امسال فقط 
2گل زده، مقابل استقالل چند موقعيت خوب خلق كرد و حتي به تير 
دروازه هم زد. نفت آبادان نيز ظرف يك نيمه تمام عيوب دفاعي آبي ها 
را برمال كرد. 2گل كامال مشابه در فاصله اي كوتاه كه يكي را پذيرفتند و 
ديگري را به اشتباه آفسايد گرفتند. چند موقعيت صددرصد ديگر هم 
در كار بود كه هر كدام به شكلي از دست رفت. اين ساختار در ادامه فصل 
چقدر ممكن است پيشــرفت كند و به آمادگي الزم براي رويارويي با 

تيم هاي بزرگ تر برسد؟
2   استقالل نه تنها نقطه ضعفش در دفاع را برطرف نكرده، بلكه نقطه 
قوتش در خط حمله را نيز از دســت داده است. فصل گذشته زوج شيخ 
دياباته و مهدي قائدي عملكردي درخشــان داشــتند و لرزه به اندام 
مدافعان حريف مي انداختند. ارســالن مطهري هــم به عنوان نيروي 
پشــتيبان معموال عملكردي فراتر از انتظار داشت. حاال امسال يا شيخ 

نبوده يا كيفيت الزم را نداشــته، اما افول قائــدي و مخصوصا مطهري 
اصال قابل انكار نيست. ارســالني كه در حضورهاي كوتاه مدتش آنطور 
فرصت طلب ظاهر مي شد، چرا بعد از 5بازي فيكس براي استقالل فقط 
بايد يك گل زده باشــد؟ بگذريم از اينكه گل هاي استقالل هم عمدتا 

روي اشتباه مدافعان حريف يا هنر فردي بازيكنان به ثمر رسيده است.
3   يكي از اشكاالتي كه فصل گذشته از عملكرد استقالل گرفته مي شد، 
مربوط به عقب نشيني همراه با استرس آبي ها بعد از گلزني بود. به دفعات 
پيش آمد زماني كه استقاللي ها از حريف پيش مي افتادند، فورا به شكل 
دستپاچه در زمين خودي تجمع مي كردند تا از اين گل مراقبت كنند. 
امسال هم همين ايراد به شكل محسوس و گل درشت وجود دارد. چه در 
بازي با فوالد و چه مقابل ماشين سازي و نفت آبادان شاهد همين داستان 
بوديم. بخشي از اين مسئله جنبه فني دارد و بخش ديگري از آن واقعا 
روحي و رواني اســت. كادرفني بايد اعتماد به نفس استقاللي ها را احيا 

كند و اصل حفظ توپ در زمين حريف را جا بيندازد.

4  همه مشكالت فني استقالل به كنار، اما مدل برخورد سرمربي اين 
تيم با چند ناكامي اخير واقعا فاجعه بار بود. بگذاريد از فايل زننده بعد از 
باخت به فوالد بگذريم و آن را حاصــل يك هيجان لحظه اي بدانيم، اما 
واكنش هاي ارادي و آگاهانه محمود فكري هم كامال نااميدكننده است. 
او در روزي كه تيمش يك نيمه اول خيلي بد مقابل نفت آبادان داشت 
و در وقت دوم هم خوش شانس بود كه شكست نخورد، توپ را در زمين 
داوري انداخت و همان ادعاي نخ نماي مهندسي نتايج را به زباني ديگر 
بيان كرد. فكري مي گويد: »از سد تيم حريف عبور كرديم، اما از سد داور 
نه«. هر دو بخش اين جمله مشــكل دارد. در نمايش استقالل نشاني از 
برتري مقابل نفت وجود نداشت و از سوي ديگر بعيد است كه اين تيم از 
ناحيه داوري متضرر شده باشد. حتي عمده كارشناسان داوري عقيده 
دارند گل اول صنعت هم به اشــتباه آفســايد گرفته شد. 5هفته براي 
اينكه فكري به چنين نقطه اي برســد و از اين حرف ها بزند خيلي زود 

بود، خيلي خيلي زود.

  برابري زن و مرد در المپيك پاريس

 دلسردي زودرس
  4 نكته نااميدكننده در مورد استقالل

   با تغييرات ايجادشده در المپيك آينده براي نخستين بار تعداد  ورزشكاران  زن اندازه مردان خواهد بود

تو چه خوشبختي يحيي!
وقتي همه براي پرسپوليس بازي مي كنند

پرســپوليس فصل را پر فراز و نشيب شــروع كرده؛ از نمايشي زشت و 
مالل آور در برابر نفت مسجدسليمان تا يك بازي درخشان و قابل قبول 
مقابل شهرخودرو. در اين مدت انتقادهاي زيادي هم از تيم گل محمدي 
شــده و همه ضعف هاي آن را مي دانند. مثال اينكــه تيم فعال مهاجم 
شش دانگ ندارد يا جالل حسيني و كنعاني زادگان رزرو مطمئني پشت 
سر خودشان نمي بينند. همه اينها مشهود است، اما با تمام آنچه مي دانيم 
و نمي دانيم، پرســپوليس همچنان گزينه اصلي قهرماني در ليگ برتر 
است. اين تيم هم اكنون با يك بازي كمتر روي پله دوم جدول رده بندي 
قرار گرفته و اگر همين يك مسابقه را ببرد، صدرنشين خواهد شد. با اين 
وصف، حال و روز رقبا نشان مي دهد پرسپوليس حتي بيش از اينها هم 
فرصت لغزش دارد. در همين هفته پنجم همه براي پرسپوليس بازي 
كردند؛ از سپاهان كه آنطور نااميدكننده به نفت مسجدسليمان باخت 
تا تراكتور پرايراد و كم رمق و البته اســتقالل كه شرايطش را مي بينيد. 
مسئله اصال شايســتگي پرسپوليس نيســت، نكته اينجاست كه رقبا 
رمقي براي رقابت ندارند. گاهي ضعف به موجودي آنها در زمين مربوط 
مي شود و گاهي هم ناشي از مباحث فني و مديريتي است. اگر قرار باشد 
اين 3مدعي سنتي قهرماني را كنار بگذاريم، البد تيم هايي مثل گل گهر 
يا فوالد بايد پرسپوليس را پايين بكشند، اما به هر حال مسئله شخصيت 
قهرماني و تجربه بازيكنان هم مهم اســت. هرچند شــگفتي قهرماني 
استقالل خوزستان در ليگ پانزدهم را هنوز از ياد نبرده ايم. در نهايت 
بايد ديد در ليگ رقيبي براي فيناليست آسيا پيدا مي شود يا پرسپوليس 

آسان تر از حد تصور »گالت« مي كند؟ 

فوتبال ايران

مسابقات فوتبال در اروپا خيلي كم و فاصله بين بازي ها خيلي زياد بود، مسابقات 
مقدماتي جام جهاني هم مثل قوز باالي قوز از راه رسيد تا صداي مربيان باشگاهي 
را به آسمان بلند كند. رقابت هاي انتخابي جام جهاني در همه جاي دنيا از يك 
سال پيش آغاز شده بود اما اروپا به دليل مسابقات مقدماتي يورو و ليگ ملت هاي 
اروپا هنوز اين مســابقات را اســتارت نزده بود. پريشــب قرعه كشي مقدماتي 
جام جهاني2022در منطقه اروپا انجام و غير از گروه ساده دانمارك تقريبا عدالت 
برقرار شد. تيم هاي اسپانيا، ايتاليا، فرانسه و بلژيك به دليل راهيابي به نيمه نهايي 
ليگ ملت هاي اروپا و پرتغال به دليل قهرماني در دوره قبلي همين رقابت ها در 
گروه 5تيمي جاي گرفتند و فيفا به آنها جاده خدا داد! بقيه گروه ها 6تيمي است. 
گروه مرگ به آن صورت وجود ندارد اما گروه فرانسه و هلند كمي سخت تر از ساير 
گروه هاست. تيم هاي صدرنشين هر گروه به جام جهاني صعود مي كنند و تيم هاي 
دوم به عالوه 2تيم از صدرنشينان كه سهميه مستقيم نگرفته باشند يا دوم نشده 
باشند در 3گروه 4تيمي با هم به رقابت مي پردازند تا تيم اول هر گروه سهميه 
جام جهاني بگيرد. تعداد كل سهميه اروپا 13تيم است و اين براي قاره اي كه هر 
4تيم حاضر در مرحله نيمه نهايي جام جهاني دوره قبلي را اشغال كرده بود، كم 
است. 3بازي اول هر گروه از 4تا 11فروردين آينده برگزار مي شود؛ 3 بازي بعدي 

در شهريور، 2بازي در مهر و 2بازي هم در آبان.
  گروه 1: پرتغال، صربستان، ايرلند، لوكزامبورگ، آذربايجان

  گروه 2: اسپانيا، سوئد، يونان، گرجستان، كوزوو
  گروه 3: ايتاليا، سوئيس، ايرلندشمالي، بلغارستان، ليتواني

  گروه 4: فرانسه، اوكراين، فنالند، بوسني، قزاقستان
  گروه 5: بلژيك، ولز، جمهوري چك، بالروس، استوني

  گروه 6: دانمارك، اتريش، اسكاتلند، اسرائيل، جزاير فارو، مولداوي
  گروه 7: هلند، تركيه، نروژ، مونته نگرو، لتوني، جبل الطارق
  گروه 8: كرواسي، اسلواكي، روسيه، اسلوني، قبرس، مالت

  گروه 9: انگليس، لهستان، مجارستان، آلباني، آندورا، سن مارينو
 گروه 10: آلمان، روماني، ايسلند، مقدونيه، ارمنستان، ليختن اشتاين

  رقابت هاي قوز باالي قوز

درصد حضور زنانالمپيك

202048
201645
201244 .2
200842  .4
200440 .7
200038 .2
199634
199228 .8
198826 .1
198423
198021 .5
197620 .7
197214 .6
196814 .2
196413 .2
196011 .4
195613 .3
195210 .5
19489 .5

جشنتكليفصعودكنندهها
امشب آخرين شب مرحله گروهي ليگ قهرمانان برگزار مي شود و آخرين 
4تيم صعودكننده به مرحله حذفي مشخص خواهد شد. رئال مادريد و اينتر 
طوري نتيجه گرفته اند كه مقابل 2حريف ســاده مثل گالدباخ و شاختار 
دونتسك كارشان به روز آخر كشيده و تازه ممكن است هر دو تيم هم راهي 
به دور بعد پيدا نكنند و تنها يكي از آنها راهي ليگ اروپا شود. رئال درصورت 
برد در ديدار با مونشن گالدباخ صعود مي كند، اما مساوي هم همه شانس ها 
را از بين نمي برد. اگر رئال مساوي كند و اينتر هم شاختار را ببرد، شاختار 
چهارم مي شود و رئال و اينتر هم امتياز مي شوند، اما چون رئال در بازي رويارو 
عملكرد بهتري نسبت به تيم ايتاليايي داشته، به عنوان تيم دوم صعود مي كند 
و اينتر به ليگ اروپا تبعيد مي شــود. اما برد رئال در بازي امشب و برد اينتر 
مقابل شاختار مي تواند ايتاليايي ها را به جاي نماينده آلمان راهي دور حذفي 
كند، چون اينتر در بازي رودررو يك برد و تساوي مقابل گالدباخ داشته است. 
فعال مصدومان رئال يكي يكي برگشته اند. كارواخال آماده حضور در تركيب 
است و راموس هم پس از 3هفته مي تواند بازي كند. رئال در 9بازي اروپايي 
بدون او 8بار باخته! والورده هم از اين بازي نه، اما از بازي با ايبار مي تواند به 
تركيب برگردد، ولي آزار تا پايان سال ميالدي دور از دسترس خواهد بود. 
اودگارد هم اخيرا مصدوم شــده. رئال دوره دوم زيدان تنها تيم هاي بزرگ 
را مي تواند ببرد و به تيم هاي رده دوازدهم به پايين امتياز مي دهد. در بازي 
شنبه با سويا، رئال با 37درصد مالكيت توپ موفق به برد شد و درصد مالكيت 
اين تيم در برد 1-3 ال كالسيكو هم 48درصد بود. كهكشاني ها با مالكيت 
توپ 75درصد به كاديس باختند. تيم زيدان مقابل تيم هاي متوســط به 
مشــكل مي خورد و نمونه اش همين گالدباخ كه در بازي رفت 2-2 كرد. 
در گروه اول هم بايرن كه مدت هاست صعود كرده و اتلتيكو هم با 6امتياز 
فقط نبايد به سالزبورگ در بازي آخر ببازد تا به عنوان تيم دوم صعود كند. 
تكليف يك صعودكننده ديگر هم از گروه ليورپول هنوز روشن نشده و جدال 
مستقيم آژاكس با آتاالنتا تكليف اين سهميه را مشخص خواهد كرد و آژاكس 

براي صعود حتماً بايد تيم ايتاليايي را ببرد، چون يك امتياز عقب است.

اميرحســين اعظمي| مهدي تارتار چنــد روز بعد از 
پذيرفتن هدايت پيكان، از حضور در اين تيم پشيمان 
شده بود و حتي به مسئوالن اين باشگاه درخواست 
جدايي داد. او نگران ايــن موضوع بود كه نمي تواند 
تفكراتش را در اين تيم پياده كند ولي مســئوالن 
باشگاه با استعفايش مخالفت كردند تا اين مربي در 
پيكان بماند. حاال پيكان رفته رفته تبديل به تيمي 
شده كه تارتار انتظارش را داشت و آنها در 2بازي اخير 
4امتياز از اســتقالل و گل گهر گرفته اند. با سرمربي 
پيكان درخصوص نتايج خوب اين تيم صحبت كرديم 

و او به سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ داد.

 خيلي ها تصور نمي كردند گل گهر را در 
زمين خودش شكست بدهيد. در مورد اين بازي 

صحبت مي كنيد؟
خوشحالم كه لطف خدا شــامل حال ما شد و يك بازي 
مهم را برديم. ما بازي ســختي داشــتيم و ارتفاعي كه 
ســيرجان از ســطح دريا دارد كارمان را سخت تر كرد 
و بچه هاي مــا بعد از بازي واقعا خســته شــده بودند. 
شكســت دادن گل گهر با آن ســاختار حرفه اي و كادر 

فني باتجربه اي كه در اختيار دارد كار هر تيمي نيست. 
بچه هاي مــا كامال هوشــمندانه بازي كردنــد و تمام 
نكته هايي كه گفتيم را انجام دادند. البته گل گهر يكي دو 
موقعيت مهم داشت كه تبديل به گل نشد و تيم ما هم در 

برخي صحنه ها خوش شانس بود.
 به نظر مي رسد تيم شما حساب ويژه اي 

روي اوت هاي نادر احمدي باز كرده است؟
هر مربي با توجه به داشته هايش، تاكتيك و برنامه هايش 
را مشــخص مي كند. من خيلي دير به تيم اضافه شدم 
و خيلي هم نگران بودم چون نمي توانســتم تفكراتم را 
به دليل زمان كم در تيم جا بيندازم. حتي استعفا هم دادم 
كه باشــگاه قبول نكرد، ما هم مانديم تا با جان و دل كار 
كنيم. البته اين را هم بگويم كه ما بچه هاي بااستعداد و 

باهوشي داريم كه تا االن خوب كار كرده اند.
 اين درست است كه گفته بوديد پيكان 

از لحاظ بازيكن تيم ضعيفي است؟
من اصاًل چنين حرفي نزدم و هيچ وقت نگفتم پيكان تيم 
ضعيفي اســت. بحث من اين بود كه نمي توانم در زمان 
كم تفكراتم را در تيم پياده كنــم. ما هر جا كه بوديم در 

بحث مالكيت توپ شرايط خوبي داشتيم و نگران بودم 
كه به دليل زمان كم از لحاظ تاكتيكي با مشــكل مواجه 
شويم. االن اما شرايط خوب است و بازيكنان خوشبختانه 

عملكرد خوبي داشته اند.
 فكر مي كنيد امســال پيــكان چه 

جايگاهي را به دست بياورد؟
در فوتبــال هيچ چيز قابل پيش بيني نيســت. من فقط 
به باشــگاه يك قول دادم، اينكه نهايت تالشــم را براي 

موفقيت اين تيم انجام دهم.
 پرســپوليس تا چند روز ديگر بايد در 
فينال ليگ قهرمانان به ميــدان برود. با توجه به 
غيبت چند بازيكن تأثيرگذار اين تيم، شما فكر 
مي كنيد آنها شانسي براي قهرماني در آسيا دارند؟

اتفاقا من معتقدم شــانس اين تيم بــراي قهرماني در 
آسيا خيلي زياد است. بازيكنان و كادر فني پرسپوليس 
توانايي خودشان را در مراحل قبلي نشان دادند و آرزوي 
قلبي من اين است كه آنها روز 29آذر قهرماني در آسيا 
را جشــن بگيرند. بحث پرســپوليس بحث ملي است و 

اميدوارم همه از اين تيم حمايت كنند.

تارتار: بردن گل گهر كار هر تيمي نيست
 شانس پرسپوليس براي قهرماني در آسيا خيلي زياد است و همه بايد از اين تيم حمايت كنند
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فضاي زير پل هاي سواره، در اصطالح 
شهرســازي و براســاس قوانيــن گزارش

شهرداري، فضاي عمومي محسوب 
مي شود و متعلق به شهروندان است، اما در كالنشهر 
تهران اين فضا نه تنها به عابران تعلق ندارد بلكه به 
فضاهاي رها شده و بي دفاع شهري  تبديل شده كه 
يا معتادان و كارتن خواب ها در آن بيتوته مي كنند 
يا ماشين و موتور پارك مي كنند. وضيعت فضاهاي 
عمومي شــهر اكنون به گونه اي است كه هر چند 
جزئي از شهرند، اما مردم به آنها حس تعلق ندارند و 
اين مكان ها را منفك شــده از محله ها مي دانند. 
مديريت شــهري با جمــع آوري بي خانمان ها و 
معتادان از زيرپل هاي ســواره و ساماندهي آنها در 
گرمخانه هــا، گام هاي خوبي برداشــته و تا حدود 
زيادي هم موفق بوده، امــا آنچه امروز در پايتخت 
مطرح و ســبب گاليه مردم شــده، تبديل چنين 
فضاهاي عمومي به پاركينگ ماشين و موتور است. 
ورود ساالنه ۵00 هزار خودروي جديد به پايتخت، 
كمبود پاركينگ را به يك معضل بزرگ تبديل كرده 
و پارك خودرو در فضاهاي عمومي با هدف جبران 
كمبود جاي پارك، شايد قابل توجيه باشد، اما از نظر 
شهروندان قابل قبول نيست و مردم مي گويند كه 
اين كار مانع عبور و مرور در معابر عمومي مي شود. 
شهربانو اماني، رئيس كميته ايمن سازي  حمل ونقل 
و ترافيك هم در تبديل فضاهاي عمومي شــهر به 
پاركينگ با شهروندان هم عقيده است و مي گويد: 
»هيچ ســازمان، ارگان، نهاد و... حق ندارد فضاي 
عمومي را كه متعلق به عموم شــهروندان اســت  
تصاحب و آن را تبديل به پاركينگ كند.« به گفته 
اين عضو شوراي شهر تهران، پاركينگ يعني توقف 
خودرو در مكاني كه مانع عبور و مرور عابران پياده و 
سواره نشود. او مي گويد: »در توسعه شهرها به ويژه 

در تهران و طي سال هاي اخير اين تعريف رعايت 
نشده و هر جاي خالي به محل پارك خودرو تبديل 
شده اســت. در حقيقت چالش كمبود پاركينگ 
نتيجه سياســت خودرومحوري از يك سو و ملزم 
نبــودن شــهروندان در تامين پاركينــگ براي 
واحدهاي مسكوني، در ســال هاي اخير است كه 
نتايج منفي شــان امروز نمود پيدا كرده و شــاهد 
تصاحب شهر توسط خودروها هســتيم.« اماني 
مي گويد كه بيش از 3دهه در دنيا توسعه شهري 
براساس الگوي TOD يا همان حمل ونقل عمومي 
انبوه بر انجام مي شــود، اما متأســفانه اين الگو در 
كشور ما و به ويژه در تهران  محلي از اعراب نداشته 

است.

ايجاد فضاي امن
تأميــن نشــدن جاي 
پارك خــودرو از يك 
ســو و فاصله گرفتن از 
الگوي TOD از سوي 
ديگــر زمينــه را براي 
تبديل شدن فضاهاي 
خالي در هر موقعيت و مكان جغرافيايي به پاركينگ 
فراهم كرده اند. رئيس كميته ايمن سازي  حمل ونقل 
شوراي شهر با تأييد اين موضوع مي گويد: »فضاي 
خالي زيرپل هاي سواره معبر عمومي است و كسي 
حق ندارد تحت هيچ شرايط و نامي معابر را انتفاع 
شخصي كرده و آن را مســدود كند. متأسفانه اين 
روزها حقوق شــهروندان ناديده گرفته مي شود و 
شاهد هســتيم فضاي عمومي زير پل هاي سواره 
به پاركينگ تبديل شــده اند كه ايــن كار خالف 
اســت و بايد با متخلفان برخورد شــود.« اماني با 
بيان اينكه وقتي شعار »تهران، شهر انسان محور« 
برايمان اولويت دار مي شــود پس در نخســتين 
گام بايد خيابان هــا را از زير چــرخ خودروها رها 
كنيم، مي گويد: »مي توان از فضاهاي رها شده زير 

پل هاي سواره براي ارائه خدمات رفاهي و اجتماعي 
استفاده كرد. براي تحقق اين كار قبل از هرچيزي 
بايد نيازســنجي شود و براســاس موقعيت پل ها 
و نياز محله و ســاكنان، كارايي درستي براي آنها 
تعريف شود تاشــهروندان بتوانند از معابر عمومي 

بهره مند شوند.«
مشــكل تبديل فضاي عمومي زير پل هاي سواره 
به پاركينگ، يك شــبه ايجاد نشده است. چنين 
مشكالتي در گذر زمان شــكل مي گيرد و در يك 
برهه زماني خاص بــه چالش يــا معضل تبديل 
مي شود كه به گفته اماني حل چنين مشكالتي نياز 
به فرهنگسازي  دارد و زمان بر است. وي خطاب به 
مديريت شهري مي گويد: »براي حل اين معضل بايد 
از خودمان شروع كنيم نه اينكه انتظار داشته باشيم 
شهروندان رعايت كنند. منظور از خودمان تمامي 
ساختمان هاي شهرداري و ساير ارگان هاي دولتي و 
نهادهاي عمومي است. پس براساس تعاريف و مواد 
قانوني، شهرداري  موظف  اســت از معابر به عنوان 
يك ملك عمومي  حفاظت كند و همواره آن را براي 
استفاده عموم آماده نگه دارد و از تجاوز اشخاص به 

آنها جلوگيري كند.«

راه حلي براي يك مشکل
محمد ساالري، رئيس 
كميســيون معماري و 
شهرســازي شــوراي 
شــهر، تبديل فضاهاي 
زير پل هاي ســواره به 
پاركينــگ را خــالف 
نمي داند و مي گويد: »براي تبديل فضاهاي بي دفاع 
شهري زير پل هاي ســواره به پاركينگ از نظر من 
مانعي وجود ندارد و در جاهايي كه سرانه فضاهاي 
خدماتي ازجمله پاركينگ عمومي كم است، تبديل 
زيرپل ها به پاركينگ مي تواند راهگشــا باشد.« به 
گفته او استفاده از اين فضاها به عنوان پاركينگ اگر 

مزاحمتي براي مردم ايجاد نكند و منجر به افزايش 
ترافيك نشود راه حل مناسبي براي جبران كمبود 
پاركينگ در محله هاي شهر تهران محسوب مي شود.

احيای فضاهاي خالي با مشاركت مردم
ضرغامــي،  برزيــن 
مديرعامــل ســازمان 
زيباسازي شهر تهران 
هم به احيای فضاهاي 
خالي باور دارد و به گفته 
او احيای فضاهاي رها 
شده شهر كه عموماً از آنها با عنوان فضاي بي دفاع 
شهري نام برده مي شود، با مشــاركت و همراهي 
شهروندان در دستور سازمان زيباسازي شهر تهران 
قرار دارد. ضرغامي با بيان اينكه فضاي زير پل هاي 
سواره رو در حقيقت يك مكان عمومي است و همه 
شهروندان حق بهره مندي از آنها را دارند، مي گويد: 
»احيای اين فضاها حتماً بايد با مشاركت و نظر مردم 
انجام شود كه اين كار شروع شده است و اميدواريم با 
تبديل اين فضاها به درنگ گاه ها، حضور شهروندان 
را در اماكن عمومي را پررنگ و ناامني به دليل حضور 
افراد آسيب ديده را كاهش دهيم. عالوه بر مشاركت 
شــهروندان در احيای فضاهاي رها شده عمومي، 

تالش مي كنيم با اســتفاده از تخصص معماران، 
فضاهاي جذاب و كارآمدي زير پل هاي ســواره رو 

ايجاد كنيم تا جلوه بصري شهر زيباتر شود.«

استفاده درست از فضاها
»فضاي خالي و رها شده زير پل هاي سواره رو مكان 
مناسبي هستند براي بهره برداري از آنها در راستاي 
خدمت رســاني به شــهروندان.« مرجان غفوري، 
كارشناس معماري و شهرسازي صحبت هايش را 
با بيان اين مطلب شروع مي كند و مي گويد: »نكته 
مهم كه متوليان و مسئوالن نبايد از آن غافل شوند 
اين اســت كه كاربري براي چنين فضاهايي بايد 
متناسب با موقعيت پل و كاربري اطرافش تعريف 
شــود. به طور مثال پل كالج و حافظ كه به خيابان 
انقالب منتهي مي شــوند و اكثر نسل جوان در اين 
مسير تردد مي كنند، مي توان با يك طراحي درست 
و با استفاده از ابزار جذاب بدون محصور كردن فضا، 
به كافه يا كتابخانه سيار تبديل شوند.« او به پل بعثت 
اشاره و عنوان مي كند: »پل بعثت چند سالي است كه 
متناسب با نياز محله و اهالي به بازارچه دستفروشان 
تبديل شده اســت. به طور كلي با استفاده از رنگ، 
كاشي كاري و نورپردازي جذاب مي توان اين فضاها 

را براي حضور شهروندان زيبا و امن كرد.«

 خيلي از هــواداران ترامپ به 
پيروزي او اميد داشتند. بعضي تحليلگران 
هم پيش بينــي مي كردند كــه او برنده 
می شود، اما درنهايت بايدن برنده شد. نظر 
شما درباره نتيجه انتخابات چيست و آيا 

اين نتيجه براساس پيش بيني ها بود؟
اگر شما از ســال1912 به بعد كه انتخابات 
مقدماتــي در آمريكا باب شــد، دقت كنيد، 
الگوها هميشــه مشــخص مي كند كه نتايج 
انتخابات براســاس 3مولفه تعيين مي شود؛ 
يكي مقوله اقتصاد، ديگری مقوله سياســت 
خارجي و سومی مقوله شخصيت فرد كانديدا. 
اقتصاد به اين معنا كه رأي دهنده از خود سؤال 
مي كند كه آيا امروز وضعش نسبت به 4سال 
گذشــته بهتر اســت يا نه؟ اگر جواب مثبت 
باشــد، احتماال براي بار دوم به رئيس جمهور 
رأي خواهــد داد، اما گاهي مقوله سياســت 
خارجي درنظر گرفته مي شود. اگر كشور در 
زمان انتخابات در جنگ باشــد؛ يعني سرباز 
آمريكايي در صحنه نبرد در كشوري خارجي 
باشد و جنگ، محبوب مردم نباشد، رأي دهنده 
به رئيس جمهوري كه جنگ را شروع كرده يا 
كانديدايي كه اين رئيس جمهور از آن حمايت 
مي كند، رأي نمي دهد و مولفه سوم اين است 
كه شــخصيت رئيس جمهور يا كانديدا معيار 
رأي دادن مي شــود؛ اينكه آيا اين شخصيت 
به ارزش هاي آمريكايي مي خــورد و آيا اين 
شخصيت تعيين كننده منش آمريكايي هست 
يا نه؟ هميشه اين 3مقوله را مي توانيد در برابر 
خود بگذاريد تا پيش بينــي كنيد؛ يعني اگر 
وضع آمريكا خوب باشد، رئيس جمهور مجددا 

انتخاب مي شــود و اگر آمريكا به جنگ نرود، 
دوباره رئيس جمهور انتخاب مي شــود و اگر 
اقتصاد خوب باشد و  جنگي هم نباشد،  ممكن 
است مردم بيشــتر به مقوله شخصيت توجه 
كنند. اگر اين مولفه ها را در نظر مي گرفتيم، 
 ترامــپ در مورد مســئله اقتصــاد آس را رو 
مي كرد و مي گفــت كه من برنــده ام و البته 
راســت هم مي گفت. چرا؟ چون در ۵0سال 
اخير، اقتصــاد آمريكا باالترين ميزان رشــد 
اقتصادي را داشته اســت. در ۵0سال اخير، 
 از نظر اقتصــادي دهك هاي پايين جامعه كه 
اكثرا سياهپوست و اســپانيايي زبان هستند، 
بهترين بهره را برده انــد؛ بنابراين طبيعي بود 
كه در مســئله اقتصادي، ترامپ برنده باشد. 
از سال194۵ تا ســال2016 تمامي روساي 
جمهور آمريــكا بدون اســتثنا درگير جنگ 
بوده اند و نيرو فرســتاده  و كشــتار كرده  اند. 
در دوره ترامــپ، يك ســنت تاريخي كامال 
برگشت و نه سرباز آمريكايي اي جايي فرستاده 
شــد و نه آمريكا تهديد به جنــگ كرد. پس 
2مولفه اول مي گويند كه ترامپ برنده اســت 

و مولفــه شــخصيت او مي ماند. شــخصيت 
او، از نظر جامعــه آمريكايي،  بــا ارزش هاي 
آمريكايي تناسب نداشــت. به قول خودمان 
ترامپ جنگجــوي خياباني بــود كه لفاظي 
و منش خياباني داشــت و هميــن منش بود 
كه او را رهبر كرد. برخي مي گفتند او كســي 
بود كه با نخبــگان مي جنگيــد؛ بنابراين در 
مقوله شــخصيت نامزدهــا، او ۵0- ۵0 بود؛ 
يعني عده اي مي گفتند خوب است و عده اي 
مي گفتند بد است، اما در 2مولفه ديگر او قطعا 
برنده بود. اما مشكل اين است كه ترامپ برنده 
نشد؛ چرا؟ چون پديده اي به اسم كرونا همه 

مولفه ها را به هم ريخت.
بعد از انتخابــات متوجه شــديم افرادی كه 
به بايــدن رأي دادند، كســاني بودند كه فكر 
مي كردند كرونا ضربه سنگيني به آمريكا زده 
و ترامپ در مهار آن موفق نبوده است. اشتباه 
ترامپ اين بود كه بر اين تأكيد نكرد كه مشكل 
واقعي كرونا كجاست تا مردم آمريكا تقصير را 
به گردن او نيندازند. درنتيجه طبيعي اســت 
دغدغه آنهايي كه به او رأي ندادند، كرونا بوده 
است. آنهايي هم كه به او رأي دادند، دغدغه 
اصلي شان اقتصاد و جنگ بوده است، اما كرونا 
باعث شــد تا بايدن برنده شــود. فوتبالي ها 
مي گويند مارادونا گلي با دست به انگليس زده 
است كه مي گويد دست خدا بوده است. دست 
خدا، ترامپ را در ســال 2016 رئيس جمهور 
كرد؛ چون او نه سياستمدار بود  و نه شايستگي 
سياستمدار بودن را داشت و نه حزبي بود. اما 
دست خدا، او را آورد و حاال دست خدا او را برده 
است؛ يعني نبايد مي آمد، اما آمد و وقتي هم 
كه بايد مي ماند، نماند؛ يعني اگر مارادونايي 
فكر كنيم مي توانيم بگوييم دســت خدا او را 

آورد و دست خدا او را برد.

شما در گفت و گوي قبلي تان با 
همشهري به اين مسئله اشاره كرده بوديد 
كه ديپ استيت يا همان دولت پنهان، تالش 
زيادي برای مهار ترامپ كرد. رســانه ها و 
وزنه هاي سياســي قديمي به خصوص در 
واشــنگتن، تالش مي كردند تا كارشکني 
كنند و سنگ جلوي پاي ترامپ بيندازند. 
به نظر شــما اينها در شکســت ترامپ 

تأثيرگذار بودند؟
ما 2نظريه داريم؛ يكي مي گويد رأي دهنده ابله 
اســت و ديگري مي گويد رأي دهنده باهوش 
است. درنهايت اين مردم هستند كه تصميم 
مي گيرند. اگر زيرك هستيد، مي توانيد مردم 
را سمت خودتان جلب كنيد، اما اگر تبليغ و 
حرف شما جواب نمي دهد، تقصير شماست. 
اين تالش هــا حتما يك فاكتــور منفي براي 
ترامپ بوده است، اما 71ميليون نفر در آمريكا 
به اين فاكتور منفي توجه نكردند و چيزهاي 
ديگري برايشان مهم بود. 80ميليون نفر به اين 
فاكتور منفي توجه كردند، اما آيا فاكتور علت 
اصلي بود؟ نه؛ نه در پيروزي ترامپ علت اصلي 

بود و نه در شكست او.
شــما به رســانه ها اشــاره كرديــد. يكي از 
ويژگي هاي جامعه آمريكا تمركز رســانه اي 
اســت. كســاني كه آمريكا را درست كردند، 

گفتند تمركز قدرت سياســي وجود نداشته 
باشد؛ به همين دليل قدرت سياسي در آمريكا 
غيرمتمركز است، اما در همين آمريكا، تمركز 

اقتصادي و تمركز رسانه اي است. 
هرگونــه تمركزي،  مهم نيســت چــه نوع 
تمركزي، هميشــه به دنبال خود، فساد دارد. 
فساد هم يعني آزادي ســلب مي شود. وقتي 
تمركز اقتصادي هست؛ يعني آزادي شما در 
مورد نقد سطح رفاه تان سلب مي شود؛ يعني 
رفاه اقتصادي شما كاهش پيدا مي كند و شما 
هزينه مي دهيد. وقتي تمركز رسانه اي هست؛ 
يعني آزادي دسترسي شما به منابع اطالعاتي 
كم مي شود و اين يعني فساد؛ يعني كمتر از 
10نفر تمامي رســانه هاي بزرگ آمريكايي را 
در دست دارند. اين اصال خوب نيست؛ چون 
7، 8نفر تعيين مي كنند چه چيزي نوشــته 
شود، چه چيزي اولويت پيدا كند و چه چيزي 
برجسته شــود و اين خوب نيست. در آمريكا 
فيســبوك و توييتر و... هم در دست 4، ۵نفر 
است؛ بنابراين  قطعا دير يا زود، همانطور كه 
شاهد بوديم تمركز و انحصار اقتصادي را تفكر 
جان مينارد كينزي اصــالح كرد، اين تمركز 
رسانه اي هم شكسته خواهد شد. اما چون به 
نفع گروه خاصي است و چون اين گروه خاص 
در قدرت است، چيزي نمي گويند، اما دير يا 

گفت وگو با  حسين دهشيار، استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي
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ترامپ را »دست خدا« آورد و بُرد

    زينب زينال زاده
خبر نگار

زود اين گروه خاص متوجه خواهد شد كه در 
درازمدت اين تمركز به ضررشان خواهد بود و 

بنابراين اين اتفاق خواهد افتاد.
اين تمركز رسانه ها بخشي از آن ديپ استيت 
است  كه مخالف ترامپ بود، اما مردم براساس 
اولويت خود به ترامپ رأي دادند. 71ميليون 
نفر، يعني بيشترين ميزان رأي دهنده در تاريخ 
آمريكا به فرد بازنده، يعني از ســال 1789 تا 

االن، به كسي كه باخته رأي داده اند و بيشترين 
ميزان رأي دهنده هم به برنــده رأي داده اند. 
ترامپ در حالي با 71ميليون رأی باخته است 

كه در دور اول با 61ميليون برنده شد.
يکي از عوامل شکست ترامپ، 
خود او بوده است. او در دوره قبلي به عنوان 
يك خارجي و به قول شــما آدم كوچه و 
خيابان از نيويورك آمد و به كاخ ســفيد 
رسيد. اين بار به نظر مي رسيد ستاد ترامپ 
مشکل گفتماني داشــت؛ نه مي توانست 
بگويد از  خارج از دايره قدرت آمده و زير 
ميز بزند  و نــه از آن طرف خودش را يکي 
از حاكميت مي دانست. او مشکل گفتماني 
داشــت. كرونا به او ضربه زد، اما خودش 
هم با موضع گيري هاي غيرعلمي و مسائل 
ساده اي مانند ماسك نزدن به خودش ضربه 

زد.
بگذاريــد حرف شــما را تعديل كنم. شــما 
مي خواهيد بگوييد او به عنوان يك شورشــي 
آمد و بعدا در قــدرت نمي توانســت بگويد 
همچنان شورشــي اســت، اما مــن اينطور 
مي گويم كــه او وقتــي آمد، مي خواســت 
همه  چيز را به هم بزند و حتي وقتي هم بود، 
مي خواست بازي را به هم بزند. او وقتي بيرون 
بود، مي خواست بازي را از بيرون به هم بزند و 
وقتي هم كه داخل بود، مي خواست از داخل 
اين كار را انجام دهد. پس اين ماسك نزدن او 
پاسخ به اين مســئله بود كه به قول او دولت 
سايه مي گفت بايد ماســك بزنيد. او حتي در 
مسئله گردهمايي ها هم عمال در مقابل پرهيز 
از اجتماع، يعني چيزي كه حاكميت ســايه 

مي گفت، واكنش نشان مي داد. 
ترامپ، خصلــت شورشــي و جنگجو بودن 
خودش را حفظ كرد و به خاطر همين هم بود 
كه خيلي وقت ها چيزهايي راكه به او مي گفتند 
گوش نمي كرد و مي گفت: من همينطور متولد 
شده ام و همينطور هم وارد كاخ سفيد شده ام 
و همينطور هم بايد رفتار كنم. برگ برنده اش 
هم همين بود؛ چون اگر انسان متعارفي بود كه 
اصال وارد كاخ سفيد نمي شــد. او اگر متعارف 
بــود، 71ميليون رأي جمع نمي كــرد. اگر او 
اين رويه شورشي خود را حفظ نمي كرد، روز 
اول او را دراز مي كردند. زندگي او با شورشي 
 بودنش شروع شــد. درواقع مي توان گفت او 

چه گواراي سيستم حاكم 
انتخاباتي آمريكاســت و 

آخر ســر هم به همين خاطــر باخت؛  چون 
معادالت را قبول نكرد.

فوتبالي ها مي گوينــد مارادونا 
گلي با دســت به انگليس زده 
اســت كه مي گويد دست خدا 
بوده است. دســت خدا، ترامپ 
را در سال 2016 رئيس جمهور 
كرد؛ چون او نه سياستمدار بود 
 و نه شايستگي سياستمدار بودن 
را داشــت و نه حزبي بود. دست 
خدا  او را آورد و حاال دست خدا 

او را برده است

ترامــپ وقتــي بيــرون بــود، 
مي خواســت بازي را از بيرون به 
هم بزند و وقتي هــم كه داخل 
بــود، مي خواســت از داخل اين 
كار را انجام دهد. ترامپ، خصلت 
شورشي و جنگجو بودن خودش 

را حفظ كرد

 پايان زودهنگام دوران ترامپ در كاخ سفيد، يك شگفتي 
سياسي بزرگ در دوراني اســت كه جهان به  خاطر كرونا آمريکا

دگرگون شده و هنجارهاي سياســي در هم شکسته اند. 
حسين دهشيار، استاد دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمه 
طباطبايي، كه شناختي عميق از سازوكارهاي سياسي در آمريکا دارد، 
معتقد است شکست ترامپ در انتخابات سوم نوامبر امسال، ثمره همين 

دوران ويژه است. دكتر دهشيار شکست او را، همانقدر غافلگيركننده 
مي داند كه پيروزي اش را شگفتي ساز مي دانست. او، در گفت وگو با ما، رفتار 
ترامپ براي زير سؤال بردن نتيجه انتخابات را طبيعي خوانده و معتقد است 
آينده جريان فکري سياسي حامي ترامپ، تا حد زيادي به عملکرد جو 
بايدن و حزب جمهوريخواه بستگي دارد و چه بسا ترامپ، 4سال بعد، ديگر 

اينقدر پايگاه رأي نداشته باشد.

جواد نصرتي
روزنامه نگار
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بررسي وضعيت فضاهاي خالي زير پل هاي سواره كه اين روزها  به پاركينگ هاي 
عمومي و گاهي خصوصي تبديل شده اند در گفت و گو با موافقان و مخالفان

 فضاي خالي زير پل ها از پاركينگ 
تا درنگ گاه

مديرعامل شــركت واحد اتوبوســراني تهران اعالم كرد آمار مسافران 
اتوبوس هاي پايتخت همزمان با كاهش محدوديت هاي مربوط به كرونا حمل و نقل

چندان افزايش نيافته است. 
محمود ترفع به فارس گفت:  » آمار مسافران اتوبوس نسبت به قبل از كرونا كه روزانه 
يك ميليون و 700 هزار تا يك ميليون و 800 هزار نفر بــا اتوبوس تردد مي كردند، 
هم اكنون  به حدود 400هزار مسافر در طول روز رسيده است. البته بررسي هاي ما از 
آمار مسافران مترو همزمان با كاهش محدوديت هاي مربوط به كرونا به صورت آنالين 
نيست چرا كه سيستم اتوبوسراني آفالين بوده و 7 تا 8 روز طول مي كشد تا آمار دقيق 

مسافران مشخص شود.«
 او تأكيد كرد: »عكس هايي در فضاي مجازي در مورد شلوغي اتوبوس ها منتشر شده و 
به دست من هم رسيده است كه مربوط به ساعات پيك و در اتوبوس هاي تندرو در خط 
يك و 7است ولي به طوركلي در ساير خطوط افزايش آمار مسافر نداشته ايم. هم اكنون 
جهت شاغل كردن بخش خصوصي در اتوبوسراني مشكل داريم. بخش خصوصي اعالم 
كرده به دليل كاهش آمار مسافر، حتي پول سوخت اتوبوس هاي آنها تأمين نمي شود 

براي همين تمايل به فعاليت ندارند.«
 ترفع در پاسخ به اين پرســش كه چرا از اتوبوس هاي بخش خصوصي در مسيرهاي 
تندرو و پرمسافر استفاده نمي شــود، گفت: »اتوبوس هاي تك كابين در آنها  سمت 
راست است و به ايستگاه ها نمي خورد ولي اتوبوس هاي تندرو در آنها سمت چپ است. 
برخي به ما گفته اند كه از اتوبوس هاي نهادهاي دولتي يا انتظامي براي خطوط مختلف 
استفاده كنيد، درحالي كه نه تنها اين اتوبوس ها دستگاه كارتخوان ندارند بلكه ما هم 
نداريم كه براي آنها اين دستگاه ها را نصب كنيم. از طرفي اتوبوس هاي قديمي جهت 
سوار شدن چند پله دارد و در كريدور آنها به دليل باريك بودن، امكان رد شدن مسافران 

بسيار سخت است.«

آمار مسافران اتوبوس بدون تغيير ماند

  سردار محمد حسين حميدي، رئيس پليس راهور تهران 
كمبود فضاي شــهري براي پارك خودرو و موتورسيکلت به خصوص در بافت 
متراكم و هسته مركزي شهر محسوس است و ناگزير هستيم اين حجم خودرو 
و موتور را ساماندهي كنيم. استفاده از فضاي خالي زير پل ها براي پارك خودرو 
در ساير كشورها و در دنيا مرسوم است و به همين دليل مي توان از اين فضاها 

براي ساماندهي توقفگاه هاي حاشيه اي استفاده كرد. در تهران مطالعه براي 
اختصاص اين فضاها به پارك خودرو توسط كارشناسان شهرداري و راهور 
شروع شده است و درصورتي كه اين كار سبب انضباط شهري و ترافيکي 

شود، حتماً استقبال مي كنيم و مانعي ندارد.

ساماندهي پارك حاشيه اي 

  حميد ناصر نصير، دبير جامعه مهندسان معمار ايران 
تبديل هر فضاي خالي در شهر به شکل عملکردي، اتفاق خوبي نيست. چرا كه اين فضاها براي تنفس بصري 

شهروندان الزم اند و مردم براي حس انبســاط فضايي در شهرهاي شلوغ مانند 
تهران به چنين مکان هايي نياز دارند. تبديل فضاي خالي زيرپل هاي سواره رو به 
پاركينگ ظاهرا مشکلي ندارد. چرا كه بالاستفاده ماندن اين فضاها آسيب هاي 
اجتماعي شهر را افزايش مي دهند. درصورتي مي توان با پاركينگ شدن فضاي 
زير پل هاي سواره رو مخالفت كرد كه مديريت شهري براي استفاده درست آنها 

برنامه داشته باشد. پس انتخاب گزينه مناسب براي بهره برداري از فضاهاي خالي 
اهميت دارد و اگر اصولي انجام نشود مشکالت عديده اي ايجاد مي كند. در 

شرايط كنوني تبديل اين فضاها به پاركينگ بهتر از رها شدن آنهاست.

فضاي تنفس بصري



آگهي  چهارشنبه 19 آذر 99  شماره 8106 8



9 2  چهارشنبه 19 آذر 99  شماره 8106 زيستبوم 3 0 2 3 6 1 3

از دو محل صندوق توســعه 
محيط
ملــي و بودجــه ســاالنه، زيست

هزينه هاي مقابلــه با پديده 
گردوغبار در ســال آينده تامين مي شود. 
البته موافقت با رقم پيشنهادي در اليحه 
بودجه بستگي به رأی نمايندگان مجلس و 

نظر مستقيم مقام معظم رهبري دارد.
دولت دوازدهم در آخرين ســال مديريت 
خود، در اليحه بودجه ســال آينده براي 
برنامــه تثبيت شــن هاي روان و مقابله با 
بيابانزايي، 20ميليارد و 210ميليون تومان 
درخواست بودجه كرده است. البته بخش 
مهمی از اين اعتبارات بــرای هزينه های 
جاری مانند حقوق و دستمزد كاركنان و 
هزينه ارائه خدمات عمومي مي شــود. در 
اين بين14.4ميليــارد تومان آن نيز براي 
راهبري طرح هاي مقابله بــا بيابانزايي و 
كانون هــاي بيابانزا در 75هــزار هكتار از 
اراضي كشور صرف مي شــود و 6ميليارد 
تومان نيز براي راهبري و اجراي طرح هاي 
مشــترك بين المللي در اين زمينه هزينه 

خواهد شد.
ســال گذشــته اعتبار مصوب براي اين 
بخــش از برنامه هاي ســازمان جنگل ها، 
3ميليــارد و 840ميليون تومــان بود كه 
به نظر مي رسد اين افزايش چشمگير براي 
سال آينده، دليل خاصي داشته باشد. البته 
اين ارقام پيشنهادي اســت و در مجلس 
و كميســيون  تلفيق ممكن است تعديل 
شــود. اما درخواســت بودجه اصلي براي 
مقابله بــا پديده گردوغبــار )كه براي آن 
چند سالي است ستاد ملي تشكيل شده(، 
اعتباری است كه از صندوق توسعه ملي با 
پيشنهاد اين ستاد با اجازه مستقيم مقام 

معظم رهبري برداشت مي شود.
سال هاست پديده گردوغبار در فصل های 
خشك سال، ساكنان بخش هاي وسيعي 
از كشور را خانه نشين كرده و بيماري ها و 
آسيب هاي اقتصادي زيادي به اين مناطق 

تحميل كرده است.
علي محمــد طهماســبي، رئيس ســتاد 
ملي مبارزه با گردوغبــار در گفت وگو با 
همشــهري مي گويد: به مــوازات اينكه 
اليحه بودجه به مجلــس رفته و كليات و 
جزئيات آن مورد بررســي قرار مي گيرد، 
دولت مكاتبه اي جداگانه براي برداشــت 
از صندوق توسعه ملي با دفتر مقام معظم 
رهبري انجــام مي دهد. يكــي از موارد 
درخواســتي، بودجه ســتاد ملي مبارزه 
با گردوغبار اســت. اگر ايشــان بر مبلغ 
پيشنهادي صحه بگذارند يا تعديل كنند، 
اين درخواست به مجلس رفته و به بودجه 

ساالنه الحاق خواهد شد.
او با تأكيد بــر اينكه پديــده گردوغبار با 
وجود بارندگي هاي خوب دو سال اخير از 
منشأ داخلي يا خارجي همچنان در كشور 
وجود دارد، تأكيد مي كند: پديده گردوغبار 
همچنان ذيل برنامه هاي 5ساله در وزارت 
جهادكشــاورزي پيگيري مي شــود. در 
ترسالي ها از شدت پديده گردوغبار كاسته 
مي شــود، ولي با گرم شــدن هوا در روند 
گرمايش جهاني و تغيير اقليم دوباره بروز 
پيدا مي كند. بنابراين از آنجا كه بودجه هاي 
ســاالنه حريف اين پديده نمي شــوند، از 
صندوق توسعه ملي پول جداگانه برداشت 
مي شود تا اثر بخشي طرح ها افزايش يابد. او 
با اشاره به اينكه بودجه اي كه سال گذشته 

از صندوق توسعه ملي به ستاد ملي مقابله با 
گردوغبار اختصاص يافت 20ميليون يورو 
بود، مي گويد: براي سال1400 نيز همين 

مبلغ پيشنهاد شده است.
پر شدن تاالب ها در 2 سال اخير و اقدامات 
ستاد ملي تاالب ها براي گرفتن حقابه هاي 
زيست محيطي آنها، تأثير مهمي بر كاهش 
گردوغبار با منشــأ تاالبي داشته است. اما 
به گفته علي محمد طهماسبي، رئيس ستاد 
ملي مبارزه با گردوغبار دو منشأ دشت هاي 
سيالبي و اراضي كشــاورزي همچنان از 
مهم ترين داليل بروز پديده گردوغبار در 

كشور است.
او مي گويد: ســازمان جنگل هــا بيش از 
50سال اســت در مورد مقابله با فرسايش 
بادي در اراضي ملي كار كرده ولي در مورد 
زمين هاي كشاورزي چنين كاري صورت 
نگرفته است. طبق مطالعه اي كه در سال 
1380در كشــور انجــام دادم، 10درصد 
مناطق فرســايش پذير كل كشور، اراضي 
كشــاورزي بود كه باعث ايجاد 44درصد 
از خسارت كل مي شد. اين نشان مي دهد 
كه اراضي كشاورزي به شــدت مي توانند 
در ايجاد پديده گردوغبار مؤثر باشــند. از 
سال98 تا كنون نيز براي اجراي طرح هاي 
كشــاورزي حفاظتي در 40هزار هكتار از 
اراضي كشــاورزي بودجــه درنظر گرفته 

شده است.

بودجه مقابله با ريزگردها و گردوغبار چند برابر شد
رئيس ستاد ملی مبارزه با گردوغبار: دشت های سيالبی و اراضی كشاورزی همچنان از مهم ترين 

داليل بروز پديده گردوغبار است

خبرهاي كوتاه

فريادقوهايفريادكشدرمازندران
مرگ آنفلوآنزايي پرنــدگان به قوهاي فريادكش رســيد. به گزارش 
همشــهري، كوروس ربيعي، رئيس اداره نظارت بر امور حيات وحش 
محيط زيست مازندران گفت كه آزمايش آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان 
در نمونه برداري از قوي تلف شده در تاالب سرخرود محمودآباد مثبت 
اعالم شد. ربيعي با اشــاره به اينكه زيستگاه اصلي پرندگان مهاجر در 
مازندران به صورت مشــترك تاالب هاي فريدونكنار، ميانكاله و ساير 
آب بندان ها و سواحل استان است، تأكيد كرد: احتمال آلودگي و بيماري 
در تمامي پرندگان مهاجر وجود دارد و توصيه مي شــود پروتكل هاي 
بهداشتي در تمامي محيط هاي تاالبي در برخورد با پرندگان وحشي 
رعايت شود. اداره نظارت بر امور حيات وحش محيط زيست مازندران از 
همه مردم مازندران خواسته تا از هرگونه شكار و صيد، خريد، فروش و 
مصرف گوشت پرندگان وحشي و همچنين فرستادن طيور بومي اعم 
از غاز و اردك پرورشي به زيستگاه هاي تاالبي خودداري كنند. ساالنه 
1.5 ميليون پرنده مهاجر زمستان گذران داخلي و خارجي به تاالب و 

آبگيرهاي استان مهاجرت مي كنند.

كيفيتهوا؛وخيمترازگذشته
مدير مركز ملي هوا و تغيير اقليم ســازمان حفاظت محيط زيســت، 
كيفيت هواي امسال كشور را وخيم تر از گذشته اعالم كرد. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، محمد ميرزايي قمي گفت: با توجه به شرايط 
خاصي كه امســال با آن روبه رو هســتيم، آلودگي بيشتري خواهيم 
داشت و امسال ســخت تر خواهد بود و به رغم اينكه پارسال آلودگي 
هوا كاهش يافت، امسال شــاهد چنين اتفاقي نخواهيم بود. او افزود: 
با وجود اينكه ما در سال 99 دســتورالعمل هاي جهاني شاخص ها را 
ســختگيرانه تر كرديم، روز هاي آلوده بيشتري را شاهد بوديم، اما در 
مقايسه با همان استاندارد هاي قبلي، وضعيت بهتري را تجربه كرديم. 
ميرزايي قمي تصريح كرد: برنامه هاي كلي ما مانند گذشته در دستور 
كار است، اما امسال برنامه هاي كوتاه مدتي تدوين شده و آنها را به ستاد 
ملي كرونا ارائه داديم. جلوگيري از تردد خودرو هاي ديزلي، استفاده 
نكردن از سوخت مازوت، نظارت كافي بر معاينه فني و نظارت مكانيزه 
بر تردد خودرو ها و همچنين نظارت بر معاينه فني خودروها توســط 

دوربين هاي مشخص، از اين موارد است.

6880هكتارجنگلكاريدركرمانشاه
امســال 6880هكتار جنگل كاري اقتصادي شــامل گونه هاي بادام 
تلخ، بنه، گالبي جنگلي و توت در استان كرمانشاه اجرا شده است. به 
گزارش همشهري، هم اكنون نيز 12هزار و 860 هكتار جنگل كاري در 
استان كرمانشاه در دست كاشت است كه شامل گونه هايي مانند كاج، 
سرو، افرا، اقاقيا، عرعر، ارغوان، بلوط، بادام تلخ، زالزالك، گالبي جنگلي، 
ارژن، توت و زيتون تلخ می شود. طرح هاي ملي منابع طبيعي با هدف 
صيانت فراگير از جنگل ها و مراتع، طرح هاي منطقه اي جنگل كاري 
به منظور ايجاد فضا هاي جديد رويشي و عمليات گسترده آبخيزداري 
به منظور حفاظت و بهره برداري بهينه از منابع آب و خاك به ويژه در 

حوزه هاي بحراني اجرا مي شود.

جاي خالي طرح هاي آبخيزداري در شهرهاي سيل زده

اين روزها كه شــهرهاي 
منابع
جنوبي كشور درگير سيل طبيعي

و آبگرفتگي هــاي مخرب 
شــده، اين پرســش در ذهن ها شــكل 
مي گيرد كه چرا طرح هاي آبخيزداري كه 
اثربخشي بااليي در كنترل سيالب دارند، 
هنوز در اين مناطق برای پيشــگيري از 

خطرات طبيعي اجرا نشده اند؟
هم اكنون 8650 روستا و 450 شهر ايران 
در معرض سيالب  هســتند. اين خبر را 
ديروز رئيس ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور در مراسم روز جهاني 
خاك اعالم كرد. آنگونه كه مسعود منصور 
گفته، عمليات آبخيــزداري با اعتبارات 
صندوق توســعه ملي، رشد خوبي كرده 
اســت و در بودجــه 1400 و در برنامه 
هفتم بناست آبخيزداري گسترش يابد و 
حداكثر عرصه ها تحت پوشش قرار گيرد.

اقدامات پيشــگيرانه وقوع ســيل شامل 
عمليات آبخيزداري و آبخوان داري، حفظ 
جنگل داري و احياي پوشش گياهي است كه 
با مجموعه اين گام ها مي توان خسارات ناشي 

از سيل را به كمترين حد ممكن رساند.

اهميتآبخيزداري
در پــي بارش هــاي اخير، اســتان هاي 
غربــي و جنوبــي كشــور بيشــترين 
خسارت را از ســيالب متحمل شده اند. 
البته آنگونه كه دفتر كنترل ســيالب و 
آبخــوان داري ســازمان جنگل ها اعالم 
كرده، در پي اجراي طرح هاي آبخيزداري 
و آبخوان داري در اســتان هاي بوشــهر، 
خوزســتان، چهارمحــال و بختيــاري، 
كهگيلويه و بويراحمد، لرســتان و ايالم، 
اين استان ها بيشترين ميزان آبگيري را 
داشته اند. برخي از اين طرح ها كه عمليات 
اجرايي آنها در سال جاري به اتمام رسيده 
اســت، در اين مرحلــه از بارندگي براي 

نخستين بار آبگيري و سرريز شدند.
طرح هــاي آبخيــزداري و آبخوان داري 
با ظرفيت اســتحصال 530 مترمكعب 
باران در هكتار در مناطق كوهســتاني و 
ظرفيت نفوذ بيــش از 1000 مترمكعب 

ســيالب در هكتار در مناطق كم شيب 
و عرصــه آبخوان ها، نقــش مؤثري در 
كاهش مخاطرات سيل و افزايش تغذيه 
آبخوان هــاي زيرزميني ايفــا مي كنند. 
ســازمان جنگل ها همچنين از پيشرفت 
مناسب طرح ها و پروژه هاي در دست اجرا 
در سطح حوزه هاي آبخيز كشور خبر داده 
اســت. با بهره برداري از 600 هزار هكتار 
عمليات جديد آبخيزداري و آبخوان داري 
در سطح كشــور تا پايان سال 99 بخش 
قابل توجهي از مناطقي كه در سيل اخير 
خسارت ديده اند از حجم آبگرفتگي هاي 

سيالبي محافظت خواهند شد.

آبخيزداريدر1400
دراليحــه بودجــه ســال 1400 كه به 
تازگــي در اختيار مجلس قــرار گرفته، 
بودجه  28 ميليارد و 300 ميليون تومانی 
براي عمليات آبخيزداري، ايمن ســازي 
حوضه هاي آبخيز در برابر سيل و حفاظت 
از خاك درنظر گرفته شده است. اين در 
حالي است كه بودجه براي اجرايي كردن 
طرح آبخيزداري و آبخوان داري در سال 
99، تنها از محل صندوق توسعه ملي، تا 
سقف 150ميليون يورو بود. با احتساب 
نرخ پايه يورو در اليحه بودجه، اين عدد 

معادل 2550ميليارد تومان است كه قابل 
مقايسه با بودجه ســال پيش رو نيست و 
مجلس بايد براي كمك به اين نياز مهم 
در اليحه بودجه 1400، توجه بيشتري 

داشته باشد.

1/5ميليونهكتارطرحآبخيزداري
برنامه اي كه امسال براي اجراي طرح هاي 
آبخيزداري در كشور درنظر گرفته شده، 
شــامل اجرا در 1.5 ميليــون هكتار از 
حوضه هاي كشور اســت. در عين حال 
125ميليون هكتار از اراضي كشور قابليت 
اجراي طرح هاي آبخيــزداري را دارند. 
براســاس برآورد وزارت جهادكشاورزي، 
به طور متوسط ارزش اقتصادي عمليات 
آبخيزداري در كشور 4.7 ميليون تومان 
است؛ يعني به ازاي هر يك ميليون تومان 
هزينه، 4.7 ميليون تومان ساالنه درآمد 
ايجاد مي شود؛ بنابراين در يك سرزمين 
گرم و خشــك كه آب بهاي بااليي دارد، 
بهترين كار اجراي طرح هاي آبخيزداري و 
تغذيه سفره هاي زيرزميني است. تاكنون 
140 ميليارد مترمكعب ذخاير راهبردي 
آب زيرزميني در كشور اســتفاده شده 
كه اكنون نياز اســت با اجراي طرح هاي 

آبخيزداري تقويت شوند.

زهرارفيعی
خبرنگار

سيدمحمدفخار
خبرنگار

   آبخيزداري چگونه عمل مي كند؟
مهمتريندليلاجرایطرحهايآبخيزداريبرايمقابلهباسيالبونحوهنفوذآببهزميناست.
اينكارميتواندبهشيوههايمختلفانجامشود؛ازجملهاينشيوهها،استفادهازفضاهايباز
بهويژهاستفادهازپاركهابراياحداثاســتخرهايكنترلسيالباست.همچنيناحداث
مخازنبااستخرهايتعديلسيالبيامخازنپااليشروانابشهريدربرخيكشورهاازجمله
كانادا،استرالياواياالتمتحدهبهعنوانيكراهحلاصليواساسيبرايحلمشكلعمران

اراضيدرونمرزهايمحدودبرنامهريزيشدهتوسعهشهر،مطرحاست.
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   داده هــاي مركز آمار ايران نشــان 
مي دهــد، بين ســال هاي 1395 تا گزارش

1398تعداد كودكان زير6سالي كه 
مشمول طرح هاي امنيت غذايي شده اند، افزايش 
چشمگيري داشته است. براساس اين آمار، درحالي 
تعداد كودكان مشمول طرح امنيت غذايي سال95، 
88هزار و40كودك بوده كه اين عدد در سال98 به 
136هزار و 960كودك رسيده است؛ رشدي معادل 

60درصد در مدت تنها 4سال.
اين در حالي اســت كه تنها در مدت يك ســال و 
بين ســال هاي 95 تا 96 تعداد كودكان زير6سال 
مشــمول اســتفاده از مزاياي طرح امنيت غذاي 
كودك از 88هزار و40كودك سال 95 به 100هزار 

كودك در سال96 رسيد. 
گرچه ســال97 هيچ آماري درباره تعداد كودكان 
اســتفاده كننده مشــمول اين طرح منتشر نشد، 
اما براســاس آمار ارائه شده از ســوي كميته امداد 
امام خمينــي )ره( تعداد كودكاني كه ســال98 از 
خدمات اين طرح استفاده كردند، رشد 36درصدي 
نسبت به آمار سال 96داشته است. موضوع زماني 
نگران كننده مي شــود كه  آمارها نشــان مي دهد 
هر سال تناســب بين جمعيت شهري و روستايي 
اســتفاده كننده از اين طرح به شكل خزنده اي در 
حال نزديك تر شــدن به يكديگر است؛ اتفاقي كه 

نشان مي دهد سوءتغذيه كودكان موضوعي مختص 
به كودكان روستايي نيست. به عنوان نمونه، سال94 
تعداد كودكان روستايي مشمول طرح هاي امنيت 
غذايي 20هزار نفر بيشتر از كودكان شهري بود، اما 
اين اختالف در سال98 به 16هزار و 772نفر رسيده 
است؛ كاهشي بيش از 3هزار نفر كه نشان مي دهد 
جمعيت كودكان شهري نيازمند استفاده از خدمات 

امنيت غذايي رو به افزايش است.
 فقر، الگوي نامناســب تغذيه و نيز برخي نگرش ها 
به اســتفاده از مواد مغذي، مقصــران اين كاهش 
عنوان شــده اند. نكتــه اي كه در ايــن ميان مهم 
به نظر مي رسد، اين اســت كه از مجموع 136هزار 
و 960كودك اســتفاده كننده از خدمات حمايت 
غذايي، عددي كمتر از10درصد آنها مستقيما مورد 
حمايت كميتــه امداد امام خمينــي)ره( به عنوان 
مهم ترين نهاد حمايتي حامي فقرا بوده اند و مابقي 
افراد ازجمله كســاني به شــمار مي روند كه مورد 
حمايت هيچ نهــادي نبوده و به شــكل موردي از 
خدمات كميتــه امداد امام خميني)ره( اســتفاده 

مي كنند.

سوءتغذيه گريبانگير فقير و غني 
با اينكه آمارها نشــان مي دهــد جمعيت نيازمند 
اســتفاده از خدمات طرح امنيــت غذايي در حال 
افزايش است، اظهارنظر معاون حمايت و سالمت 
خانواده كميته امداد امام خميني)ره( درباره كساني 
كه فرزندان دچار سوءتغذيه دارند، نشان مي دهد 

تغذيه نامناســب كودكان صرفــا در خانواده هاي 
كم درآمد و فقير نيســت. حســين خدرويسي به 
همشهري مي گويد، برخي كودكان زير6سالي كه 
دچار سوءتغذيه هســتند در خانواده هايي زندگي 
مي كنند كه از نظر مالي وضعيت مناسبي دارند و 
جزو گروه هاي كم درآمد جامعه نيستند: بسياري از 
فرزندان زير6سال دچار سوءتغذيه در خانواده هايي 
زندگي مي كنند كه مشــكل فرهنگي در استفاده 
از برخي اقالم خوراكي دارند. بــه اين معنا كه در 
اين خانواده ها از برخي موادغذايي مقوي استفاده 
نمي شود يا در اســتفاده از آنها بي ميلي و مقاومت 

وجود دارد. 
مســئله اي كه اين مقام مســئول در كميته امداد 
از آن ســخن به ميان مي آورد، ناشي از بي اطالعي 
خانواده ها و عدم تنظيم رژيم درست غذايي است؛ 
موضوعي كه سوسن پارساي، استاد تغذيه و رژيم 
درماني آن را مســئله اي مهم و در عيــن حال با 

پيامدهاي سنگين براي جامعه ايران مي داند. 
او مي گويد، عوارض سوءتغذيه در سال هاي آينده 
مي تواند مادر بسياري از مشكالت بهداشتي جامعه 
شود: ســوء تغذيه در كودكان زير 6سال اگر ادامه 
پيدا كنــد، منجر به كوتاهي قــد، كاهش حافظه، 
كاهش شــديد وزن، ناتواني كودك در يادگيري و 
احتمال ترك تحصيل و در موارد حاد ســبب زوال 
مغزي مي شود. در چنين شــرايطي، اگر كودك با 
سوء تغذيه رشد كند، مستعد ابتال به انواع بيماري ها 
خواهد شد و نمي تواند زندگي عادي خود را مانند 

ديگران دنبال كند. 
پارساي به همشهري مي گويد، خانواده هاي فقيري 
كه اكنون با كمك وزارت بهداشت و كميته امداد 
سبدهاي محدود غذايي براي تامين نيازهاي خود 
دريافت مي كننــد پس از پايان دوره 6ســالگي از 
دريافت اندك مواد مغذي مورد نياز بدنشان براي 
رشد محروم شده و روزهاي ســخت تري پيش رو 

خواهند داشت.
 با اين حال، حسين خدرويســي، معاون حمايت 
و ســالمت خانواده كميته امداد امام خميني)ره( 
به همشــهري مي گويد، افرادي كه در شــهرها و 
روستاها فرزند زير6سال دچار ســوء تغذيه دارند 
از بسته هاي حمايتي اين نهاد براي جبران برخي 
كمبودهاي غذايي اســتفاده مي كنند: كساني كه 
مشــكل مالي ندارند از طرح هاي مشاوره اي براي 

اصالح رژيم غذايــي خانواده اســتفاده مي كنند. 
برخي ديگر هم كه به دليل فقر با مشــكل روبه رو 
شــده اند، ماهانه 100هزار تومان براي تهيه اقالم 
غذايي كه از ســوي وزارت بهداشــت تعيين شده 
است، دريافت مي كنند. اين اقالم در فروشگاه هاي 
طرف قرارداد درقالب ســبدهاي غذايي در اختيار 

فرد قرار مي گيرد. 
گرچــه دســتگاه هاي حمايتــي تا 6ســالگي با 
ارائــه بســته هاي حمايتــي تــالش مي كننــد 
 بخشــي از نيازهــاي غذايــي كــودكان داراي 
سوءتغذيه را جبران كنند، اما هيچ تكليفي بر دوش 
اين دستگاه ها براي تامين نيازهاي غذايي كودكاني 
كه بعد از اين سن دچار سوءتغذيه هستند، نيست و 
اين كودكان در معرض تهديد زندگي با سوءتغذيه 

قرار دارند.

گزارش جديد مركز آمار ايران نشان می دهد، سوءتغذيه در كودكان زير 6 سال افزايش يافته است
رشد چشمگير سوء تغذيه در كودكان

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

يادداشت

كودكان دچار سوءتغذيه را رها نكنيد
براي تعريف درســتي از 
ســوءتغذيه بايد بدانيم 
ســوءتغذيه به معنــاي 
دريافت كم يا اضافه دريافت كالري است. به اين معنا كه برخي به دليل 
فقر مالي قادر به دريافت انرژي مورد نياز براي داشــتن زندگي عادي 
نيســتند اما، برخي نيز به دليل دريافت اضافه كالري با چاقي مفرط 
روبه رو هستند. تجربه نشــان مي دهد حدود 50 درصد فرزنداني كه 
اكنون دچار سوءتغذيه هســتند به دليل اضافه بار در دريافت كالري 
در دسته كودكان دچارســوءتغذيه قرار می گيرند. اين موضوع ناشي 
از تربيت نادرست در رفتارهاي بهداشتي خصوصاً رفتارهاي مديريتي 
والدين در برخورد با فرزندان است. ممكن است اينطور احساس شود كه 
والدين باسوادتر از قبل شده اند و مي دانند استفاده از برخي مواد غذايي 
براي سالمت فرزندانشان مضر است. با اين حال اين آگاهي تبديل به 
باور نشده و والدين با خريد مواد غذايي پركالري و طعم داري كه مزه 
خوبي به مواد غذايي داده است فرزندان خود را با مواد غذايي پركالري 
و مصرف بدون نظرات آن تنها گذاشته اند. از سوي ديگر، ممكن است 
والدين هم آگاهي و هم باور به مضر بــودن مصرف برخي مواد غذايي 
داشته باشند اما، اين باور به عمل تبديل نشده باشد. هنگامي مي توان 
جلوي سوءتغذيه در كودكاني كه اضافه دريافت كالري دارند را گرفت 
كه باورها به عمل تبديل شده باشد. درست در مقابل اين وضعيت، با 
خانواده ها و فرزنداني روبه رو هستيم كه فقر منجر به ايجاد سوءتغذيه در 
آنها شده است. متأسفانه، تعداد زيادي از اين كودكان در مناطق محروم 
زندگي مي كنند و با فقر شديدي دست و پنجه نرم مي كنند. طرح هاي 
امنيت غذايي براي اين دسته از كودكان در حال اجراست و از اين رو، 
اين نگراني وجود دارد كه به دليل محدوديت هاي مالي دســتگاه هاي 
حمايت كننده كودكان تنها تا سن 6سالگي مشمول دريافت بسته هاي 
حمايت غذايي براي تأمين كمبود مواد مغذي در رشد خود هستند و 
بعد از اين سن، حمايت روشــني براي كمك به تأمين مواد مورد نياز 
غذايي براي كودكان نمي شــود. در گذشــته هنگامي كه كودك در 
چنين مناطقي به مدرسه مي رفت، طرح شير رايگان در مدرسه اجرا 
مي شد و با اجراي اين طرح اميدوار بوديم كه كمبود مواد مغذي در بدن 
كودكاني كه به مرحله  بلوغ نزديك تر مي شوند تأمين شود. گرچه اين 
طرح چند سال اجرا شد و توانست نگراني ها درباره سوءتغذيه كودكان 
دراين مناطق را كاهش دهد اما، با متوقف شدن روند اجراي اين طرح 
در مدارس به شكل جدي نگران تغذيه كودكاني كه نياز به استفاده از 
كمك هاي تغذيه اي براي برطرف كردن سوءتغذيه دارند هستيم. تجربه 
نشان مي دهد، كودكاني كه در طرح هاي امنيت غذايي دستگاه هاي 
حمايتي قرار دارند، در ســال هايي كه به دليل افزايش سن و خروج از 
مشموليت استفاده از اين خدمات استفاده كنند با چالش هاي جدي 
خصوصاً درهوش كالمي و برقراري ارتباط با ديگران روبه رو خواهند شد. 
روندي كه درصورت ادامه مي تواند نسل آينده كشور را با خطراتي جدي 
و بيماري هايي مزمن روبه رو كند كــه براي درمان آن بايد هزينه هاي 

سنگيني پرداخت كنيم.  

خديجه رحماني
 استاد تغذيه دانشگاه شهيد بهشتي

  سال 95
  سال 96

  سال 97- صفر
  سال 98

27درصد

31 درصد

42 درصد

سال 98سال 98 سال 97سال 97 سال 96سال 96 سال 95سال 95

34025
41061

46639

62195

38647

60094

0 00 0

54015
46979

53361

74762

61353

76866 شهریپسر
روستاییدختر

فراواني  سوء تغذیه  به تفكيك جنسيت  سوء تغذیه  به تفكيك شهر  و روستا آمار  كودكان تحت پوشش امنيت غذایي

ات
ي بي

هد
ي/ م

هر
مش

س: ه
عك

در 5  سال گذشته
 325 هزار كودك 
تحت پوشش

 طرح امنيت غذايي 
كميته امداد قرار گرفته اند كه 
شمار كودكان نيازمند حمايت 
غذايي در كل آمار 5 ساله  در 
سال 98، 42 درصد از كل آمار 
بوده است .

حذف شير مدرسه از تغذيه كودكان در سال های اخير بر كيفيت تغذيه آنها اثر منفی گذاشته است.
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 با اينكه ديــدار وزراي امور 
خارجه ايران و ســوريه روز دانش

دوشنبه انجام شد اما هنوز 
در شــبكه هاي اجتماعي حرف و حديث 
درباره بســته اي كه شــبيه كارت به كت 
فيصل مقداد وصل شده بود زياد است. اين 
بسته به نظر عجيب از تجهيزات مورد توجه 
سياســتمداران طي ماه هــاي اخير براي 
جلوگيري از ســرايت ويروس كرونا بوده 
اســت.  ژاپني ها از چند وقت پيش شكل 
جديدي از مبارزه با انتقال ويروس كرونا را 
از طريق راهي خالقانه به وجود آورده اند كه 
تبديل به اميد تازه اي براي قطع زنجيره اين 
بيماري شده است. اين فناوري كه به شكل 
وسيله اي كوچك و قابل اتصال روي لباس 
مانند كارت شناسايي است، با آزاد كردن 
دي اكســيد كلــر مانع از نزديك شــدن 
پاتوژن هــاي موجود در هوا تا شــعاع يك 

متري فرد مي شود.
در واقع اين بسته كوچك با انتشار كنترل 
شده دي اكسيد كلر باعث ضدعفوني شدن 

هواي اطراف فرد مي شود.
 Air Doctor اين وســيله با نام تجــاري

پاتوژن هاي موجــود در هــوا را كه باعث 
بيماري هــاي آنفلوآنزا، ســرماخوردگي، 
آلرژي و همچنين كوويد-19مي شــود از 
بين می برد. به كاربردن اين محصول تأييد 
شده از سوي ســازمان بهداشت جهاني و 
ســازمان غذا و داروي آمريــكا به بيماران 
آسمي و افرادي كه بيماري هاي زمينه اي 
مانند ديابت، مشــكالت قلبي و ســرطان 
دارند، توصيه مي شود. حتي زنان باردار و 
كودكان نيز مي توانند با خيال راحت از آن 

استفاده كنند.

وسيله مطلوب سياسيون
تاكنون افراد سياســي برجسته بسياري از 
اين وســيله ضدعفوني كننده هوا استفاده 
كرده اند. »دميتري پســكوف« سخنگوي 
والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه از اين 
وسيله در نشست ها و گفت وگو ها استفاده 
مي كرد. »جينين آني يــز« رئيس جمهور 
موقت بوليوي نيز اخيرا با يكي از اين وسايل 
ضدعفوني كننده هوا ديده شده است. جبران 
باســيل و نبيه بري رهبران سياسي لبناني 
نيز هر دو از اين وســيله استفاده مي كنند. 
اخيرا نيز وزير خارجه سوريه در ديدار با جواد 
ظريف، وزير خارجه ايران اين وســيله را به 
 جيب كت خود متصل كرده بود. نمايندگان

Air Doctor البتــه تأكيــد كرده انــد كه 
محصول آنها نمي تواند افراد را در برابر انتقال 
انسان به انسان ويروس كه از سوي سازمان 
بهداشــت جهاني، اصلي تريــن راه انتقال 
ويروس ناميده شــده است، محافظت كند. 
 دكتر »علي حبيب« ســخنگوي شــركت

Kiyou Jochugiku كه سازنده محصول 
Air Doctor در خاورميانه و آمريكا است، 
مي گويد دي اكسيد كلر منتشر شده از اين 
پاكت درصورتي كه فردي بدون ماســك 
در نزديكي شما سرفه يا عطسه كند، هيچ 
تأثير مفيدي نخواهد داشت: اگر شما سطح 
آلوده اي را لمس كنيد، Air Doctor ديگر 
بي فايده خواهد بود. او همچنين توضيح 
 مي دهد كه اين وســيله برخالف نامش
- Air Doctor- يك وســيله پزشــكي 
يا محصول دارويي به حســاب نمي آيد. 
طبق گفته هاي دكتر »كريستوف كالي 
كــوالي« اســتاديار دانشــگاه فناوري 
بوداپســت، دي اكســيد كلر مي تواند 
ويروس هــاي موجود در هــوا را از بين 
ببرد اما اگر فرد مورد نظر در يك اتاق نه 
چندان بزرگ و بسته ساكن باشد چنين 
دســتگاه هايي مي توانند فايده بيشتري 
داشته باشند و به محض اينكه فرد وارد 
فضاي باز شود، ديگر كارايي خود را از دست 

مي دهد.

مخالفان دي اكسيد كلر
برخي ديگر از دانشمندان درباره وسايلي 
ماننــد Air Doctor چنــدان خوش بين 
نيســتند، زماني كه وســيله اي با همين 
كاربــري با نــام تجــاري Shut Out در 
اوايل شــيوع كوويــد-19در هنگ كنگ 
وارد داروخانه ها شــد و به فروش رســيد، 
ويروس شناس و ايمني شناس مطرح دكتر 
»آريان داويسون« در يك كنفرانس خبري 

آن را يك كالهبرداري كامل خواند.
اما حبيب مي گويد: سياســيون بسياري 
محصــول مــا را اســتفاده مي كننــد، 
درصورتي كه نــه مــا آن را تبليغ كرديم 
و نه از آنها درخواســتي كرديم. به گمان 
او از ابتداي شــيوع بيماري كوويد-19و 
 ساخت اين وســيله، حدود نيم ميليون از
Air Doctor از ســوي افــراد مختلــف 
و همچنيــن انســتيتوهايي در آمريكا و 

خاورميانه خريداري شده است.
عالوه بر اثبــات مفيد بودن اين وســيله 
ضدعفوني كننده، همچنــان اصلي ترين 
توصيه سازمان بهداشــت جهاني و مركز 
كنتــرل و پيشــگيري از بيماري ها انجام 
اقدامات ساده اي مانند استفاده از ماسك، 
شستن دست ها و ضدعفوني كردن سطوح 
به عنوان مؤثرترين راه در جلوگيري از ابتال 

به كوويد-19است.

وسيله اي كه مانند كارت شناسايي يا همان 
بدج همراه وزير خارجه سوريه بود به چه دردي 
مي خورد و واقعا براي مقابله با كرونا فايده دارد؟

ضد ويروس ژاپني روي 
كت وزير سوري

در مسير آينده

رقابت چين و آمريكا براي برتري كوانتومي

پس از گــوگل، حاال 
چيني ها هم با فاصله 
تقريبــا كمــي اعالم 
كرده اند به برتري كوانتومي دســت پيدا كرده اند. دانشمندان چيني 
ادعا مي كنند يك كامپيوتر كوانتومي ســاخته اند كه 100تريليون 
برابر ســريع تر از پيشــرفته ترين ابررايانه جهان )فوگاكو( است كه 
ژاپن آن را ساخته است. نمونه اوليه اين دستگاه پيشرو قادر به انجام 
محاسباتي اســت كه اگر يك كامپيوتر معمولي بخواهد همان كار را 
انجام دهد ميلياردها سال طول مي كشــد. دستيابي به اين موفقيت 
به اين معني است كه اين كشــور به برتري كوانتومي رسيده است. 
اين يك نقطه عطف مهم به شــمار مي رود، زيرا چين و آمريكا براي 
دستيابي به فناوري محاسبات كوانتومي در حال رقابت هستند.  اين 
در حالي است كه اواخر سال گذشته شركت گوگل ادعا كرد كه در مورد 
اينگونه ماشين ها به برتري دست يافته است. محاسبات كوانتومي يك 
فناوري نوپاست كه از دنياي عجيب فيزيك كوانتوم براي دستيابي به 

سرعت هاي باال در پردازش اطالعات استفاده مي كند.
كيوبيت  ها، ذرات سازنده   تمام مواد حتي اتم ها يا الكترون ها به حساب 
مي  آيند. هر يك از كيوبيت  ها مي تواننــد در آن واحد، يك وضعيت 
دوگانه داشته باشــند؛ به اين معني كه مي توانند در يك برهم  نهي از 

تمامي تركيبات ممكن از صفر و يك قرار گيرند.
ابركامپيوتر ساميت ساخت شركت آي  بي ام ســال ها زبانزد خاص و 
عام براي محاسبات پيچيده بوده است. براساس مقاالت منتشر شده 
كامپيوتر كوانتومي ساخته شده توسط گوگل مي تواند محاسباتي كه 
انجام آن توســط ابركامپيوترهايي مانند ساميت 10هزار سال زمان 

مي برد را در عرض 3دقيقه انجام دهد!
چنين دستگاه هايي ممكن اســت روزي انقالبي در كارهايي ايجاد 
كنند كه كامپيوترهاي معمولي سال ها زمان براي انجام آن نياز دارند؛ 
مانند طراحي مولكول هاي جديد براي ساخت داروهاي نجات بخش، 

بهينه سازي  برنامه ريزي شهري و حمل ونقل.
بلومبرگ گزارش داده است، آخرين پژوهشي كه از سوي متخصصان 
دانشگاه علم و صنعت چين)هفي( در مجله Science منتشر شده، 
حاكي از آن اســت كه هيچ رايانه اي فعال قادر به انجــام كار با اين 
سرعت نيســت. اينديپندنت هم در گزارشــي اعالم كرده است كه 
اين پژوهشــگران چيني رويكرد متفاوتي نســبت به روش استفاده 
شده به وسيله گوگل در محاسبات كوانتومي به كار گرفته اند. چين 
براي پيروزي در اين مســابقه فناوري تالش مي كند كه آزمايشگاه 
ملي جديد علوم اطالعــات كوانتومي را راه انــدازي كند كه هزينه 
آن 10ميليارد دالر است. اين در حالي است كه در اوايل سال جاري 
ترامپ يك ميليارد دالر براي تحقيقات هوش مصنوعي و تحقيقات 
كوانتومي تامين كرده اســت. ايوانــكا، دختر و مشــاور ترامپ در 
اكتبر2019با انتشــار توييتي از دولت پدرش به دليل ادعاي برتري 

كوانتومي به وسيله گوگل استقبال كرد.

روياي ماندگار پرواز مافوق صوت 
درگذشت چاك ييِگر، خلباني كه براي نخستين بار ديوار صوتي را شكست 

بارديگر بحث درباره هواپيماهاي مسافري سريع تر را داغ كرده است   

پرواز فراتر از ســرعت صدا هميشه يك رؤيا 
براي بشر بوده است. شــايد به همين خاطر 
اســت كه هنوز خيلي ها خاطــره كنكورد را 
به عنوان هواپيماي مسافري با سرعت بيشتر 
از صوت بــه ياد دارند. حاال اما با درگذشــت 
نخستين انساني كه در يك پرواز ديوار صوتي 
را شكست و با ســرعتي فراتر از صوت پرواز 
كرد، بار ديگر بحث ها درباره نياز انســان به 

حمل ونقل سريع تر را داغ كرده است.
ژنرال چاك ييِگر، خلبان نيروي هوايي آمريكا 
و نخستين انساني كه موفق به شكستن ديوار 
صوتي شد، روز دوشــنبه در سن 97سالگي 
درگذشت. به گزارش ســي نت، ييِگر در آن 
زمان سروان نيروي هوايي بود و زماني كه در 
24سالگي توانست به عنوان نخستين انسان، 
ديوار صوتي را بشــكند، نامــش را در تاريخ 
حمل ونقل هوايي به ثبت رساند. او در روزهاي 
اوليه برنامه فضايي آمريكا هم حضور داشت، 
اما هرگز فرصتي براي رفتن به فضا پيدا نكرد. 
چاك ييگــر در روز چهاردهم اكتبر1947با 
هواپيماي »بل ايكس1« توانســت در ارتفاع 
43هزار پايي، به سرعت 700مايل در ساعت 
)1/06ماخ( برســد و ديوار صوتي را بشكند. 
واحد ســرعت صوت ماخ نام دارد كه معادل 
1224كيلومتر بر ساعت است و هر جسمي 
كه بخواهد ديوار صوتي را بشكند، بايد از اين 
سرعت فراتر برود و البته استحكام كافي براي 

متالشي نشدن را نيز داشته باشد.

از جنگنده تا مسافري
امروزه، بيشتر هواپيماهاي جنگنده 
و چنــد هواپيمــاي بمب افكــن 
توانايي شكســتن ديوار صوتي را 
دارند. در عين حال، تنها وســيله 
سرنشــين داري كه توانسته روي 

زمين، ديوار صوتي را بشكند، 
خــودروي عجيب و 

غريب »تراســت 
 ، » س ســي س ا ا
محصول مشترك 

انگلستان و آمريكاست كه با رانندگي اندي 
گرين، خلبان نيروي هوايي انگلســتان در 
روز پانزدهم اكتبــر 1997، موفق به اين كار 
شد. در تاريخ، 2 هواپيماي مسافربري يكي 
كنكورد و ديگري توپولوف144نيز توانستند 
به سرعت صوت برسند، اما به دليل مشكالت 
فراوان زيســت محيطي و همچنين مسائل 
مربوط به ايمنــي پرواز، خيلــي زود از كار 
مسافربري كنار گذاشته و زمينگير شدند. با 
اين حال اكنون شركت هاي بسياري درحال 
كار روي نســل جديــد هواپيماهاي مافوق 
صوت مســافربري هســتند. اما درخصوص 
چگونگي ايجاد ديوار صوتــي نيز بايد گفت 
كه امواج ضربه اي )Shockwaves( عامل 
اصلي شكل گيري ديوار صوتي هستند. امواج 
ضربه اي، تغييري ناگهاني در فشــار و دماي 
يك اليه از هوا به حساب مي آيند كه مي توانند 
به اليه هاي ديگر منتقل شده و به صورت يك 
موج، فضا را بپيمايد. وقتي يــك هواپيما با 
سرعت صوت حركت مي كند، هواي جلوي 
بال و نوك هواپيما به شدت متراكم می شود 
و دما و فشار آن نيز به  طرز قابل مالحظه اي 
افزايش پيدا مي كند. هواپيما با حركت خود 
در هوا، نظم فشــار هواي محيــط اطرافش 
را برهم مي زند. اين امواج با ســرعت صوت 
حركت مي كنند و اگر هواپيما، سرعتش زير 
سرعت صوت باشد، امواج از آن دور مي شوند. 
برعكس زماني كه هواپيما به سرعت صوت 
مي رسد، اين امواج فرصتي براي دور شدن از 
هواپيما ندارند و در جلوي بال هاي آن متراكم 
مي شوند. براســاس اصل برنولي، با افزايش 
سرعت سيال، فشار آن كاهش پيدا مي كند. 
در نتيجه رســيدن بعضي سطوح به 
سرعت صوت، امواج ضربه اي توليد 
می شود كه پساي فراواني را قبل 
از رسيدن به سرعت صوت توليد 
مي كنند. همين مســئله گذر از 
ديوار صوتي را مشــكل مي كند. 
نتيجه رسيدن سرعت هواپيما 
به سرعت صوت و متعاقب 
آن شكسته شدن ديوار 
صوتي، صــداي مهيب 

انفجار است. 

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

بسته 
ضدعفونی كننده 

هوای فيصل مقداد 
حتی نظر محمد 

جواد ظريف را 
جلب كرده بود
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عده اي از مردم بيش از بقيه در معرض خطر ابتال به ويروس 
كرونا هستند كه ما به آنها مي گوييم »گروه پرخطر«؛ يعني 
به دليل شرايط كاري و جسمي شان يا خيلي در معرض 
دســته انبوهي از ويروس كرونا هستند و يا اگر با ويروس 
كرونا مالقات كنند، احتمال اينكه درگيري شــديدتري 
پيدا كنند و درمانشان زمانبر و هزينه برتر شود بيشتر است. 
عوارض كرونا در گروه هاي پرخطر طوالني تر از ديگر افراد 
است و به همين دليل اســت كه همه ما بايد از اين گروه 
بيشتر محافظ كنيم، همانطور كه خودشان بايد سختگيري 
بيشتري براي استفاده از ماسك و رعايت فاصله اجتماعي 

داشته باشند. اما گروه هاي پرخطر چه كساني هستند:
1- بيماران قلبي: تمام كســاني كه بيماري هاي قلبي 
يا نارسايي قلبي داشته باشــند يا اين اواخر سكته قلبي 

كرده باشند.
2- فشارخوني ها:كساني كه پرفشــاري خون دارند، 
به خصوص افرادي كه فشــار خون آنها به راحتي كنترل 

نمي شود.
3- ديابتي ها: به خصوص ديابتي هايي كه انســولين 
مي زنند و هر ديابتي اي كه قندش را به ســختي كنترل 

مي كند يا اينكه اصال اهل كنترل قند خون نيست.
4- بيماران سيستم ايمني: تمام كساني كه سيستم 
ايمني بدنشان به دليلي ناقص يا ضعيف شده، مثل كساني 
كه االن تحت شيمي درماني هستند، مبتاليان به ام اس و 
كســاني كه پيوند عضو كرده اند و براي درمان قرص هاي 

كورتون مصرف مي كنند.
5- بيماران مزمن ريوي:  كساني كه از بيماري هاي مزمن 
ريوي رنج مي برند، مثل كساني كه آسم شديد دارند، مبتال 
به سل هستند يا كســاني كه به خاطر سال هاي طوالني 
برخورد با دود سيگار يا هر دودي و مواد شيميايي بخشي از 

ريه آنها تخريب شده است.
6- تمامي زنان باردار

7- كودكان: گرچه تا به اين لحظــه ميزان فوتي و فرم 
شديد بيماري در اطفال كمتر بوده، ولي كودكان اغلب از 
رعايت مسائل بهداشتي پرهيز مي كنند، پرجنب وجوش 
هستند و منبع بسيار خوبي براي پخش وپالكردن ويروس 

كرونا به شمار مي روند.
8- تمام كساني كه اضافه وزن باال دارند

9- افرادي كه مضطرب هســتند يا تحت درمان 
بيماري هاي اضطرابي هستند
10- تمامي كادر درمان كشور
11- تمام افراد باالي 65سال

شما جزو گروه هاي پرخطر 
در برابر كرونا هستيد؟

پرسش و پاسخ

اميدهــا براي پايــان بحران كرونــا با نخســتين برنامه عمومي 
واكسيناســيون در جهان بيشــتر از هر زمان ديگري شده است

ســاعت 6:31دقيقه صبح روز سه شــنبه 
8دسامبر )18آذر( لحظه طاليي نخستين 
تزريق واكســن كوويد-19شــركت فايزر 
در بيمارستان دانشــگاه كاونتري انگليس 
 رقم خورد. در روزي كه انگليســي ها آن را
 V-Day نامگــذاري كرده انــد »مارگارت 
كينان« مادربــزرگ 90ســاله بريتانيايي 
نخســتين فرد در دنيا بود كه خــارج از فاز 
آزمايشي، واكسن كوويد-19به او تزريق شد.
او كه يك هفته پيش از تولد 91سالگي اش 
تلقيح نخستين دوز واكســن كوويد-19 
را انجــام داده اســت، درباره ايــن تجربه 
بي نظير گفت: اين بهتريــن هديه تولدي 
بود كه مي توانستم آرزو كنم، چرا كه با اين 
واكسيناسيون ديگر مي توانم با خيال راحت 
در سال جديد ميالدي با فرزندان و دوستانم 
معاشرت كنم. او به عنوان نخستين نفر در دنيا 
اضطرابي بابت تزريق اين واكســن نداشت: 
لحظه خــوب و فوق العاده اي بــود. باالخره 
انجامش دادم و از شــر اين بيماري كشنده 
خالص شــدم. او تزريق اين واكســن را به 
ديگران نيز توصيه كــرد: براي تزريق عجله 

كنيد، اگر من توانستم شما هم مي توانيد.
»ماي پارســون« پرســتاري كه نخستين 
تزريق را انجام داده است مي گويد از اينكه نام 
او در اين اتفاق تاريخي به ثبت رسيده است 
افتخار مي كند: چند ماه اخير به ما در مركز 
خدمات ملي سالمت بسيار سخت گذشت، 

اما حاال احساس مي كنيم كه نور اميدي را در 
انتهاي اين تونل وحشتناك مي بينيم. »ويليام 
شكسپير« با نام مستعار بيل،  دومين فردي 
است كه با 81سال سن واكسن كوويد-19را 
در بيمارستان دانشگاه كاونتري دريافت كرد.

دردسرهاي انتقال واكسن
واكسن مشترك بيوان تك و فايزر كه اكنون با 
دريافت مجوز از سازمان غذا و داروي انگليس 
تزريق عمومي آن شــروع شده براي انتقال 
بايد در دماي ۷0- درجه سلسيوس نگهداري 
شود. براي تامين اين دما در بسته هاي انتقال 
از يخ خشك استفاده مي شــود. واكسن را 
پس از رســيدن به مراكز مشــخص شده 
مي توان در يخچال تا ۵ روز نگهداري كرد. 
چالش هاي لجستيكي توليد و توزيع ده ها 
ميليون واكسن به اين معني است كه انجام 
واكسيناسيون به تدريج انجام مي شود و در آن 
افراد آسيب پذيرتر و كادر درمان در اولويت 
قرار دارند. »بوريس جانسون« نخست وزير 
انگليس صبح روز سه شــنبه به رسانه هاي 
انگليسي گفت: به تدريج اتفاق بزرگي را رقم 
خواهيم زد. انگليس تاكنون 40ميليون دوز 
واكسن سفارش داده است اما تنها 800هزار 
دوز از آن براي نخستين موج واكسيناسيون 
در دسترس قرار دارد. از آنجايي كه واكسن 
فايزر نياز به 2 دوز تزريق با فاصله 3هفته اي 
دارد، انگليس در نهايت موفق خواهد شــد 

يك سوم جمعيت خود را واكسينه كند. اين 
در حالي است كه اين كشور ۷ميليون دوز از 
واكسن آمريكايي مدرنا كه طي هفته هاي 
آتي مجوز استفاده اضطراري در انگليس را 

خواهد گرفت، نيز سفارش داده است.
طبق دستورالعمل دولتي، هر فرد واكسينه 
شده، يك سند واكسيناسيون به شكل كارت 
دريافت مي كند تا در واكسن دوز دوم مشكلي 
به وجود نيايد. به گفته شركت سازنده، ۷تا 
10روز پس از دريافت دوز دوم واكسن، ايمني 
كامل عليه ويروس در بدن فرد ايجاد مي شود.

واكسن فايزر- بيوان تك 9۵درصد مصونيت 
در برابر كوويد-19ايجاد خواهد كرد و طبق 
گفته آژانــس توزيع محصــوالت درماني 
انگليس، از هر 10نفر يك نفر احتماال پس 
از تزريق عوارض جانبي ازجمله درد در محل 
تزريق، سردرد، درد عضالني، تب، درد مفاصل 
و تب و لرز را تجربه خواهد كرد. اينكه ميزان 
ماندگاري ايمني در بدن چه مقدار است هنوز 
مشخص نيست و اينكه آيا افراد واكسينه شده 
همچنان مي توانند ناقل به حساب بيايند يا 

خير براي سازندگان نيز مبهم است.
انتظار مي رود سازمان غذا و داروي آمريكا نيز 
به تبعيت از انگليس، مجوز استفاده از واكسن 
آلماني – آمريكايي فايزر را در همين هفته 
صادر كند. آژانس دارويــي اروپا نيز درباره 
صدور مجوز واكسن فايزر در تاريخ 29دسامبر 

تصميم گيري خواهد كرد.

آغاز جهاني واكسيناسيون كرونا 
زهرا خلجي با مادربزرگ ۹۰ ساله 

خبرنگار

؟؟؟

آيا پايان پاندمی نزديك است؟
 همزمان با نخستين تزريق واكسن فايرز در بريتانيا جهان براي پايان كابوس كرونا اميدوار شده است. سازمان جهاني 
بهداشت در روزهاي اخير كه آغاز واكسيناسيون به موضوع اصلي اخبار جهاني تبديل شده، اعالم كرده است كه جهان به 
پايان پاندمي نزديك مي شود. پس از ماه هاي طوالني مواجهه مرگبار با كوويد-19سازماني كه همواره در بيانيه هايش تأكيد 
مي كرد پيش بيني دقيق پايان اين بيماري مشخص نيست حاال مي گويد جهان مي تواند آرام آرام به رؤياي دنياي بدون 
كرونا فكر كند. در آمريكا و تعداد ديگري از كشورهاي جهان قرار است واكسيناسيون به زودي آغاز شود. سخنگوي وزارت 
بهداشت ايران گفته ايران همچنان تالش مي كند با خريد واكسن 20 درصد مردم را واكسينه كند اما به گفته او كشورهاي 
توليد كننده واكسن مردم خودشان را در اولويت قرار خواهند داد. مردم مي پرسند آيا آغاز واكسيناسيون در جهان به معناي 
نزديك شدن به پايان زندگي با كرونا براي ما خواهد بود؟ واقعيت اين است كه اين پرسش براي مردم كشورهاي مختلف 
پاسخ هاي متفاوتي دارد. كشورهايي كه سازنده واكسن كرونا هستند از آن جمله آمريكا گفته اند كه واكسيناسيون را ابتدا 
در كشور خودشان آغاز مي كنند و در عين حال بحث خريد واكسن و چگونگي توزيع آن در جهان با اما و اگرهاي زيادي 
روبه رو شده است. در ايران رئيس بانك مركزي در اظهارنظري شفاف گفته است كه با وجود تامين شدن منابع اعتباري 
مورد نياز براي خريد نخستين محموله واكسن براي ايران اما به دليل تحريم ها، پرداخت هزينه خريد واكسن به شركت 
توليد كننده آن ممكن نشده است. با آغاز واكسيناسيون در انگلستان اگرچه اميدها براي پايان كرونا فزوني گرفته است 
اما به نظر نمي رسد همه كشورها براي ورود به اين عرصه و دسترسي به واكسن در شرايط برابري قرار داشته باشند. اين 
موضوع از سويي تحت تأثير وضعيت اقتصادي و درآمد كشورها و اعتباراتي است كه براي خريد واكسن تخصيص مي دهند 
و درباره برخي ديگر از كشورها از آن جمله ايران مي تواند تحت تأثير عوامل محدود كننده ديگري مانند تحريم ها قرار 
گرفته و عمال روند واكسيناسيون عمومي را در مقايسه با روندي كه در جهان شروع شده و پيش مي رود به تعويق بيندازد. 
تحليلگران مي گويند پاسخ به اين پرسش كه پايان پاندمي كرونا چه زماني خواهد بود؟ براي كشورهاي مختلف متفاوت 
است و تا اندازه زيادي به همكاري كشورها با هم بستگي دارد. اگر اين همكاري به درستي انجام نشود يا داراي نقايصي 
باشد و طبق الگوهاي نابرابر توزيع واكسن كرونا انجام شود، كشورهايي كه منابع بيشتري دارند بهتر مي توانند همه گيري 
را كنترل كنند و بنابراين پايان پاندمي در آنها نزديك خواهد بود و برآورد مي شود اين كشورها بين ماه هاي مه و سپتامبر 
آينده  همه گيري را مهار كنند، اما براي كشورهاي فاقد منابع سناريوي نگران كننده اي وجود دارد و آن اينكه ممكن است 

پايان همه گيري مدت زمان بيشتري حتي تا اكتبر2030 به طول بينجامد.
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اسمهادرخاطرمميماند.مقالهساعديسياسياستودرهمانعالمبچگيمتوجهميشومنوشتهتندو
تيزياست.خيليبرایمجالبنيست.كنارشميگذارم.كيهانورزشيراورقميزنموبهپوستررنگياش

ميرسمبهعكسبازیكندارایيباتيتريجالبتوجه:»مسلمخاني،تكنيكي،شوتزنوجيغزن«.

ميانهدهه60است.مجلهفيلمميخوانم.حاالمهرجویيراخوبميشناسم.گاو،»آقايهالو«و»دایره
مينا«رادیدهام.منتظر»اجارهنشينها«یمكهميآیدوميبينموازتماشایشسيرنميشوم.البتهكارگردان
موردعالقهاممسعودكيميایياست.برنامهايدربارهتاریخسينمايایرانازتلویزیونپخشميشودونام
»قيصر«وگاوكنارهمميآید.اینكهمجريبهقيصرفحشميدهدوازگاوتعریفميكنداهميتيندارد.
قيصررادوستدارموگاورانهچندان.اینهمنشينينامهابرایمجالباست.تاریخسينمايمسعودمهرابي
راميخوانمومجلههايقدیميكهخوشبختانهدردسترسهستند.نامكيميایيومهرجویيهمهجاكنار
هماست.آنهاآغازگرانموجنوهستند.فيلمهایشانربطيبههمنداردوازدوخاستگاهمتفاوتميآیند؛
یكيازسنتروشنفكريودیگريازدلسينمايجریاناصلي.مجلهفيلمبرايانتخاببهترینهايتاریخ

سينمايایراننظرسنجيكردهوفيلمگاواولشده.عكسشهمرويجلداست.

كيميایي»دندانمار«ميسازدومهرجویي»هامون«.همهدربارههامونحرفميزنندودندان
مارمهجورمانده.هامونراميبينموسعيميكنمدوستشنداشتهباشمكهنميشود.دوستدارماین
تئوريرابپذیرمكهاهميتمهرجویيبيشترازمنابعمورداقتباسشميآیدتاخودش.تهدلمميدانم
حرفدرستينيستوليدرصفهايجشنوارهتكرارشميكنم.نقدبلندمسعودفراستيبرهامونرا
خواندهامكهسرتاپافحشاست.مهرجویيدراوجخالقيتوشكوفایيفيلمهايدرجهیكشراميسازد
وسيمرغميبردومجلهفيلمازفيلمهایشتعریفميكند.ماهمچنانپاياینحرفایستادهایمكه
مهرجویيقبلازانقالبراســاعديســاختهومهرجویيبعدازانقالبهمباكيیركهگور)هامون(،
بونوئل)بانو(،ایبسن)سارا(وسالينجر)پري(زندهشده.اینكهمهرجویيرنداستوخوبميداندچطوراز
منابعادبي،فلسفيوسينمایيبهرهبگيرد.یكينيستبگویدمگراینمنابعدردسترسهمگاننيست؟
چرابقيهنميتوانندهامونو»سارا«و»بانو«بســازند؟تازهدرباره»ليال«چهتوجيهيوجودداردكه

براساسیکرمانعامهپسندساختهشده؟اجارهنشينهاچه؟اینراهمساعدينوشته؟!

»درختگالبي«رادرجشنوارهشانزدهمنمایشميدهند.دوسهسالياستسينمایينویسشدهام.
فيلمرادرسينمافلسطينكهسينمايمطبوعاتاست،ميبينيم.جوسالنمثبتاست.مهرجویيدر
نشستخبريحاضرميشود.ازسرشيطنتوجهلجوانيميپرسم:»چراچهرهمرديكهميمراوارد
فعاليتسياسيميكندوتصویريمنفيهمدرفيلمداردراشبيهغالمحسينساعديگرفتهاید؟مگر
ساعديدوستوهمكارشمادرقبلازانقالبنبودومگربهترینفيلمهایتانرابراساسداستانهاي
اونساختهاید؟«مهرجویيبههمميریزدوشباهتآنفردباساعديراتكذیبميكند.بااینكهسؤال
آشفتهاشكردهآرامومتينجوابميدهد.سؤاالتدیگريپرسيدهميشودومهرجویيجوابميدهد
واواخرنشستدوبارهبرميگرددبهپرسششيطنتآميزمنوازارادتشبهساعديميگوید.خجالت

ميكشموداستانلجاجتمبامهرجویيهمانجاتمامميشود.

»ميكس«درجشنوارههجدهمبهنمایشدرميآیدوبراينخستينبارفيلميازمهرجویينهتنها
تحویلگرفتهنميشودكهبهخاطرســكانسمعروفاميدروحانيكهتداعيكنندهفصلمشابهيدر
هاموناست،جويمنفيعليهفيلمراهميافتد.منتقدانميكسراتوهينيبهخودميدانندودوستداران
دیروزحاالدرصفمخالفانقرارگرفتهاند.مناماازميكسبدمنيامــده.فيلمتصویريازیکدوران
سينمايایرانراثبتكرده؛دورانشتابمرگباررساندنفيلمهابهجشنوارهفجر.توهينبهمنتقدان
همبيشسوءتفاهماست.زماناكراندوستانبامهرجویيتماسميگيرندواونهتنهاحاضربهمصاحبه
استكههمهعواملاصليراهمبهدفترشميآورد.ازمحمودكالريوخسروشكيبایيومحمدرضا
شریفينياتاناصرچشمآذر.دفترمهرجویيباحضورچندخبرنگاردیگركهمهمانناخواندهاندزیادي
شلوغميشودواواخرنشستهمحاشيهايباحضورچشمآذرپيشميآیدكهشایدروزيحكایتشرا
بنویسم.درشلوغيدفتر،حواسمبهمهرجویياستكهباصبروحوصلهجواببرخيسؤالهايابتدایي

خبرنگاریکخبرگزاريراميدهد.نيمساعتيفرصتپيشميآیدوگپيميزنيموتمام.

ازدهه80مهرجویيروالفيلمســازياشراعوضكرد.بههردليلاودیگرنخواستفيلمهایي
باظرافتتكنيكيهامون،بانوودرختگالبيبسازد.دوربينشرارويدستبردوسراغتجربههاي
تازهرفت.ميانآثارایندورانش»مهمانمامان«و»سنتوري«آثارموفقتريازكاردرآمدند.توقيف
بيدليلسنتوريوقاچاقفيلمضربهاياساسيبهروحوروانمهرجویيزد.مهرجویيبزرگرابعداز
سنتوري،عصبيتروپرخاشگرترازهميشهدیدیم.وراستشمنبااینهنرمندكمحوصلهوشكننده
همدليوهمراهيميكنم.باكارگردانبزرگيكهســالهايطوالنيمهمترینشــمایلسينماي
روشنفكريدراینسرزمينبودهوهمچنانهست.هنوزهمبهنظرمگاوفيلممتوسطياستولينقش
وتأثيرشدرتكوینسينمايجديومتفكرایرانرافقطآدمهايبسيارمغرضميتوانندانكاركنند.
دربيشازنيمقرنفعاليتهنري،مهرجویيچهرهشاخصاینسينمابودهوارادتمبهاووقتيافزون
ميشودكهتالشاشبرايتبدیلمصالحروشنفكرانهبهمحصوليقابلدركبرايتماشاگرپرتعدادرا
بهخاطرميآورم.مهرجویيبهلحاظخاستگاهبيشتربهناصرتقوایيوبهرامبيضایينزدیکاستوليدر
روشوكوششوحرفهايگريوتداوموكمنياوردنبيشترینهمسویيوشباهترابارفيققدیمياش
مسعودكيميایيدارد.مهرجویياینشمایلسينمايروشنفكريكهبيشترینتأثيررابرمهمترین
فيلمسازایرانيیکدههاخير)اصغرفرهادي(گذاشــتهوبهژانرهایيدستكمگرفتهشدهدراینجا
چونكمديوملودرامبااجارهنشينهاوليالحيثيتبخشيده،روشنفكرينيستكهگاهيهمفيلم
بسازد،فيلمسازبزرگياستكههيچمانعينميتواندمتوقفشكند.حاالمایيموميراثمهرجویي.گاو
تاریخساز،دایرهمينایيكههمچنانازقلههايسينماياجتماعياستوهمهآنفيلمهايدرخشاني

كهدریکدورهطالیيدهسالهساخت؛اجارهنشينها،هامون،بانو،سارا،درختگالبيو....
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جشننامه

داريوشمهرجويی

این شماره

مهرجویيمحبوبمن،مهرجویي
محبوبهمهنيست.نهآنمهرجویي
منتقدپســنديكــهميخواهنددر
یکتحریفواضحتاریخيبا»گاو«،
همسنگكيميایيو»قيصر«،آغازگر
مــوجنوخطابــشكنند،تــاقدري
مثال،آغــازجریانمتفــاوترا،رنگ
فرنگرفتگــيودورازخيابانبودن

بزنند؛ونهآنمهرجویيدرحالتنظيمخودباشــرایطجدید
سياسي-اجتماعيكهگروههايمختلفدردههنخستانقالب،ازاستعارهساز
ســقوطانقالبتاعليخواه،لقبشميدهند.هــردويآنمهرجویيهاو

خروجيشان-كهحاصلخواستاوبرايمقبولزمانهبودناست...

درچندهفتــهمتوالي،همين
صفحاتبهمعرفــيفيلمهايبرتر
دهههايگذشتهســينمايایران
اختصاصداشــتودرهرشماره
فيلمهايیکدههبهرأيگذاشته
ميشد،منتقدانوروزنامهنگاران
10فيلمموردعالقــهخودراازهر
دههانتخابميكردندودرنهایت

باشــمارشآرا،فيلمهايبرترآندههانتخابميشــد.
نتایجنشاندادكهنامیکكارگردان،هميشهدرميانفيلمهايبرتر
هردهه،ثابتاســت؛داریوشمهرجویيفاتحاكثرنظرســنجيهاي

سينمایياست...

 16 14 14

ميــانفيلمهایيكــهداریوش
مهرجویيكارگردانــيكردهكمدي
»اجارهنشينها«بافاصلهايقابلتوجه
پرتماشاگرترازبقيهبوده.اجارهنشينها
سال66اكرانعموميشدودرتهران
باحــدود18ميليونتومــانفروش
همپرفروشترینفيلمســال66شد
وهــمركورد»عقابها«)ســاموئل

خاچيكيــان(رادراكراناولتهران،بعداز2ســالشكســت.
اجارهنشينهادرمجموعفروشاشدرتهرانوشهرستانها،هفتمينفيلم
پربينندهسينمايپسازانقالباســت.اینكمديمحبوبمهرجویيدر

مجموع۴ميليونو5۷۴هزارنفربينندهداشتهاست...

پرتماشاگر ترين فيلم مهرجويی خالق واقعيت های دست ساز مهرجويی محبوب من

مهرجویيازدلجریانروشنفكريبهسينماي
ایرانآمد.درآمریكاتحصيلدررشتهسينمارا1

رهاكــردچونبــهتعبيرخــودشورشكســتگانو
شكستخوردگانهاليوود،درمقاماستادنكتهايبراي
آموختننداشــتند،آنهــمبرايجوانيكهشــيفته
سينمايهنرياروپابودودلبســتگيايبهسينماي
آمریكانداشت.تحصيلدررشــتهفلسفه،سردبيري
نشریهايادبيدرلسآنجلسونوشتنرسالهايدرباره
بوفكورهدایت،دلمشــغوليهايمهرجویيجوانرا
نمایانميكند.پرسونايمهرجویيبهعنوانهنرمندي
متعلقبــهجریــانروشــنفكريازهميــندوران
شــكلميگيرد.دورانــيكــهمهرجویــيدرآثــار
داستایوفسكيتعمقوتاملميكندكهنتيجهاشچند
سالبعدميشودرســاله»مفتشبزرگوروشنفكران
رذل«.تماشايآثارگدار،فلينيوآنتونيونيدرایندوره
نقشمهميدرشكلگيريسالیقوعالیقسينمایي
مهرجویيداردكهاینفيلمهارادرمحافلروشنفكري
ميبيندوبيشتربااینجنسازسينماهمخواناستتا

سينمايمتداولهاليوودي.

بازگشتبهایراندرميانههايدهه۴0وتالش
برايفيلمســازيدردلســينمایيكههيچ2

نســبتيباعالئقمهرجویيندارد.یكي،دوتجربهفيلم
روشنفكريشكســتخوردهاندودرفضايسينماي
فارسيكسيدنبالروشومنشمتفاوتازجنسمثال
»خشــتوآیينه«گلستاننيســت.مهرجویيصبر
نميكندتادرآیندهاينامعلومفيلمدلخواهشرابسازد.
باشــرایطكنارميآیدوبهعنوانچهــرهجوانيكهاز
فرنگآمده،فيلميكوتاهبهعنوانتســتكارگرداني
ميسازدوپشــتدوربينفيلمپرهزینه»الماس۳۳«
ميرود.سالهاازالماس۳۳بهعنوانفيلميبيربطبه
مهرجویينامبردهشــدوخيليهاسعيكردندناماین
فيلمراازكارنامهاوخطبزنند؛فيلمطوالنيايكهحادثه،
هيجان،كمديوصحنههاياكشــنوتعقيبوگریز
فــراواندارد.آنچهبعدهــاازآنبهعنواننشــانههاي
پرداختابزورددرسينمايمهرجویيیادشد،مقدمهاش
درالماس۳۳است.نصراهللمنتخبتهيهكنندهفيلم،
حسابویژهايرويالماس۳۳بازكردهبودوفيلميكه
قراربودبــاتركيبرضافاضليونانســيكواكاكران
جهانيداشتهباشدشكستبزرگيازكاردرآمداماازدل
همينشكســتميتوانروحيهمهرجویيرابهعنوان
فيلمسازيحرفهايوباقدرتانطباقباالمشاهدهكرد.

فاصلهمياننوشتنرسالهادبيدربارهبرادرانكارامازوف
وساختنفيلمجيمزبانديبارضافاضليوتقيظهوري

وكتایونباهمينروحيهقابلدركوتوجيهاست.
اینســؤالتاریخيبارهاپرسيدهشدهكهاگر

المــاس۳۳موفقشــدهبودآیــافيلمبعدي3
مهرجویيگاوميبودیااودرسينمايمتداولفارسي
فعاليتميكرد،نميشودجوابسرراستوقاطعيداد.
هرپاسخيبامقادیري»شاید«همراهخواهدبودولي
نكتهايكهقطعيبهنظرميرسدایننكتهاست:پيروزي
گاوازدلشكســتالماس۳۳بيرونآمــد.اینحكم
ميتوانددربــارهكيميایيهمصادقباشــدكهپساز
شكست»بيگانهبيا«،سراغحماسه»قيصر«رفت.فيلم
گاوبهعنــوانمحصولوزارتفرهنــگوهنر،نتيجه
موفقيتاجرايصحنهايگاوبهكارگردانيجعفرواليو
آشــنایيورفاقتمهرجویيوغالمحســينساعدي
نویسنده»عزادارانبيل«بود؛فيلميبيربطبهسينماي
جریاناصليكهباحضوربازیگرانتئاترساختهشدواز
همانابتدامحكومبهمتفاوتشــدنبــودونهالزاما
موفقشدن.توقيفچندماههگاو،مهرجویيرابهصرافت
مياندازدكهفيلميملموسبافضايفيلمسازيایران
بسازد.اقتباسازنمایشــنامهعلينصيریانوساخت
»آقايهالو«رااحتماالبایدمحصولنگرانيفيلمســاز
جوانيبدانيمكهیکفيلمششكســتخوردهوفيلم

دیگرشتوقيفشدهبود.

اسمشراتقدیربگذاریم،آنرابازيسرنوشت
بخوانيمیاهرتفســيردیگر،درنتيجهتفاوتي4

حاصلنميشود.رفعتوقيفتقریباهمزمانفيلمهاي
مهرجویيوكيميایيواكرانشاندرسال۴8موجياز
اميدوآرزوبرايرسيدنبهسينمایيمتعاليبهوجود
آوردكــهبعدهامــوجنوناميــدهشــد.طبيعتاهيچ
هماهنگيايميانمهرجویيكهنوشتهساعديراتبدیل
بهفيلمگاوكردهبودوكيميایيكهبــرايآریانافيلم
»قيصر«راساختهبودوجودنداشت؛فيلمهایيكهمبدا
ســينمايمتفاوتوجديایــرانناميدهشــدنداز
2خاســتگاهكامالمتفاوتميآمدندوشایدتنهافصل
مشتركشانســازمخالفكوككردنبود.گاووقيصر
همزادیكدیگرشدندومنتقدانومطبوعاتپشتشان
درآمدنــدوفضايفيلمســازيدرایــرانتغييركرد.
جوانهايدیگريازراهرســيدندوهركــدامهمراه
خودشانرارفتند.موجنوبهرسميتشناختهشد؛هم
درسينمايفارسيوهمدرنهادهايدولتي.جالباینكه
هردوفيلمبعديمهرجویيدربخشخصوصيساخته
ميشودهم»آقايهالو«وهم»پستچي«.ساختهشدن
پســتچيبهعنوانمحصوليازاستودیوميثاقيهنشان

ميدادمهرجویيميتواندفيلمنمادگراوفلسفياشرا
باتهيهكنندهبخشخصوصيبسازد.

مهرجویينخستينكارگردانسينمايایران
اســتكهدرمحافلجهانيشناختهشــدهو5

موردتوجهقرارميگيرد.البتهپيشازاوهمسازندگان
فيلمهايكوتاهومســتنددرفستيوالهايبينالمللي
مطرحشدهبودندولينخستينموفقيتجديسينماي
ایراندرمحافلجهانيرابایدبهناممهرجویيثبتكرد؛
موفقيتيكهبادرخشــشفيلمگاودرجشنوارهونيز
بهدستآمد.درابتدايدهه۷0ميالديفيلمگاوجایزه
منتقدانبينالملليراازسيودوميندورهجشنوارهفيلم
ونيزبردوپسازآندرجشنوارههايمتعدديبهنمایش
درآمد.فيلمهايپستچيو»دایرهمينا«همحضورهاي
جهانيموفقيداشتند.پستچيازبرلينجایزهگرفتو
درروتردامبرگزیدهودرونيزتقدیرشد.دایرهميناهم
جایزهبزرگجشــنوارهپاریــسوجایــزهمنتقدان
بينالملليبرليــنرابرد.قبلازظهورشــهيدثالثو
كيارستمي،اینمهرجویيبودكهباآثارش،سينماي

ایرانرادرمحافلجهانيشناساند.

دایرهمينابهترینفيلمدورهاولفيلمســازي
مهرجویي،گرفتاريهایيبامميزيپيداكردكه6

نتيجهاشتوقيفچندسالهفيلمووقفهافتادندرروند
حرفهايكارگردانشبود.مهرجویيقبلازانقالبمثل
بيشترروشنفكران،گرایشچپداشت.اینگرایشهم
درپســتچيوهمدردایرهميناكامالمشهوداست.در
مورددایرهمينا،تأثيرازساعديكهفيلمبراساسداستان
»آشغالدوني«اشســاختهشــد،بااجرايفوقالعاده
مهرجویيبهیكيازبهترینفيلمهايسينمايقبلاز
انقالبتبدیلشد.فيلمدرآستانهپيروزيانقالباكران
شد.درفاصله1۳5۳كهدایرهميناساختهشدتا1۳66
كهاجارهنشــينهارويپردهآمدبيــشازیکدههاز
بهترینسالهايزندگيمهرجویيپايپروژههايناكام
وناموفقيچون»الموت«)كهظاهرانگاتيوهایشمفقود
شد(،»سفربهسرزمينرمبو«)كهدرفرانسهساختهشد
وموفقيتيكسبنكرد(و»مدرسهايكهميرفتيم«)كه
یکدههدرتوقيفماندودرنهایتهمنســخهجرحو

تعدیلشدهاشرويپردهآمد(عمالهدررفت.

مهرجویيچندساليرادرفرانسهگذراندودر
بازگشتفيلمنامه»اجارهنشينها«رابهارشاد7

ارائهكرد.باكارگردانياجارهنشينهادرسال65،فصل
تازهايدرسينمايمهرجویيآغازشد.حرفهايبودن،
هوشباالوقدرتانطباق،مهرجویيرابيشتروبهتراز
تقریباهمهرفقــايموجنویياشبــامفهومموفقيت
مانوسكرد.اجارهنشينهاتصویرتازهايازمهرجویي
ارائهكــرد.روزگارعوضشــدهبودومهرجویيبهتراز

دوستانشاینموضوعرادرككرد.

درطــولیکدهــهمهرجویــيموفقترین
كارگردانایــرانبــود.اگربعــدازموفقيت8

همهجانبهاجارهنشينها،حســابوكتابهادرمورد
»شيرك«درستازكاردرنيامدوگاودیگريخلقنشد،
درعوض»هامون«فصلدیگريرارقمزد.اینمهمترین
وتأثيرگذارترینمحصولسينمايروشنفكريپساز
انقالب،همتأیيدرسميگرفتوهمتماشاگرانراشيفته
خودشكردوهممنتقداندرگذرزمانبهارزشهایش
صحهگذاشتند.درانتهايدهه60هامون،مهرجویيرا
بهكارگــردانمحبــوبطبقهمتوســطتبدیلكرد.
مهرجویيباهوشدرخشانشبهاهميتحضورزناندر
جامعهپسازانقالبپيبردوبافيلمهايزنمحورشبه
نيازيپاسخدادكهسينمايایرانیابهآنبيتوجهبود
یابانخبهگرایيبهسراغشميرفت.جالباینكه»بانو«،
فيلمآغازگراینجریان،۷ساليرادرتوقيفگذراندولي
ایناتفاقهممهرجویيرامتوقفنكردو»سارا«،»پري«
و»ليال«ازراهرسيدندوموردتوجهواقعشدند.مهرجویي
تا»درختگالبي«تكنيكالترینكارگردانسينماي
ایرانبود.زیبایيشناســيفيلمهــاياو،توجهشبه
جزئياتوهنرشدرپرداختمضامينروشنفكرانهبه
زبانيقابلدركبرايتماشاگر،ازمهرجویيفيلمسازي

ساختهبودكههرفيلمشیکاتفاقمهمهنريبود.


مشخصاازفيلم»دختردایيگمشده«روحيه
بازیگوشانهوتجربهگرايمهرجویيدرآثارش9

نمودبيشــتريیافت.انگاركهحوصلهاشازبســتن
قابهایيبهدقتوظرافتچيدهشدهوميزانسنهایي
بهشدتكنترلشدهسررفتودوربينشرارويدست
آوردوسينمایي»رها«راتجربهكرد.اینمهرجویيرها،
خاكي،ملموسوصميمي»مهمانمامان«و»سنتوري«
راســاختوهمچنانبهفعاليتشادامهداد.فيلمهاي
متاخرمهرجویي،بااهداف،روحيــاتوحسوحالي
متفاوتازروزگارهامونوپريوليالساختهميشوند؛
هنرمنديكهقصدتوقفدرمسيرهايپيمودهشدهرا

نداردوهمچنانبهدنبالتجربههايتازهاست.

مهرجویيبهتریناقتباسهايتاریخسينماي
ایرانراانجامداده؛اقتباسهایيوفاداربهجهان10

اثركهتاليفدرانتخابمنبعادبيوبعدمعموالهمكاري
بانویسندهبراينوشــتنفيلمنامه،رخميدهد.بيشتر
فيلمهايمهرجویيمنبعادبي،فلسفيویاسينمایي
دارندووقتيكنارهــمقرارميگيرندجهانهنرمند-
روشنفكريچندوجهيراميسازندكههمتعدادياز
بهترینهاياینسينماراساخته،همترجمههايمهمي
كرده)مهمترینش»جهانهولوگرافيک«(،همنمایش
برصحنهبردهوهم6رماننوشــتهومنتشركرده.این
كارنامهپرباروپرحاصلهنرمندياستكهخوشبختانه
همچنانپروندهاشبازاست؛كارنامهايكهمروريگذرا

همبرآناهميتمهرجویيبودنراموكدميكند.

تيتریک

مسعود پويا
روزنامهنگار

اهميت 
مهرجويی 

بودن 
10نكتهدربارهكارگردانبزرگسينماي

ایرانكه81سالهشد



2  چهارشنبه 19 آذر 99  شماره 8106 14 3 0 2 3 6 3 0 درنگ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مهرجويی محبوب من
 هروقت كه خودش است...

  مهرجويــي محبوب مــن، مهرجويي محبوب 
همه نيســت. نه آن مهرجويي منتقدپســندي كه 
مي خواهند در يك تحريف واضح تاريخي با »گاو«، 
هم ســنگ كيميايي و »قيصر«، آغازگــر موج نو 
خطابش كنند، تا قدري مثال، آغاز جريان متفاوت 
را، رنگ فرنگ رفتگــي و دور از خيابان بودن بزنند؛ 
و نه آن مهرجويي در حال تنظيم خود با شــرايط 
جديد سياسي- اجتماعي كه گروه هاي مختلف در 
دهه نخست انقالب، از استعاره ساز سقوط انقالب تا 
علي خواه، لقبش مي دهند. هر دوي آن مهرجويي ها 
و خروجي شان - كه حاصل خواست او براي مقبول 
زمانه بودن است؛ چه وقتي از »الماس33« به »گاو« 
مي رسد و چه وقتي از »شيرك« به »هامون« - براي 
من تصوير استعدادي  اســت در حال دست وپازدن 

براي خود را پنهان كردن و مقبول ديگراني بودن.
مهرجويي محبوب من، آن جا كه ديگر پذيرفته شده و 
نيازي به تأييد ندارد، سربرمي آورد. اندكي در »پستچي« 
و تمام و كمال در »دايره مينا«، كه تحول اجتماعي۵۷، 
در اوج و وقت ميــوه دادن آن درخت تنومندشــده، 
متوقفش مي كند؛ و بعد،در آغاز دهه۷0 با »ســارا«، 

»ليال« و »درخت گالبي«، بهترين اقتباس هاي تاريخ 
سينماي ايران و حتی 3-2 فيلم ضعيف تر بعدش در 
همان دهه. دهه80، باز انگار، بار ســنگين مسئوليت 
»استاد«بودن و فشار اجتماعي، از ريل خارجش مي كند 
اما در دهه90 تك مضرابي دارد، بي خيال اينكه چه كسي 
چه فكر مي كند، به نام »چه خوبه كه برگشتي«؛ از نظر 
من قدرناديده ترين فيلمش، و نمونه كامل آنچه ديگران 
در اين سال ها خواستند به اسم »ابزورد« به خوردمان 
بدهند اما بومي نشــد و مهرجويي اينجايي اش كرده؛ 
ايراني و داخلي. با همان چوب جادويي كه وقتي مايه 
اوليه مبتذلي چون داســتان مهناز انصاريان دستش 
بود، با آن به »ليال« رسيد، يا وقتي از »عروسك خانه«ي 
ايبسن و نوراي آن، »ســارا« را خروجي گرفت. مثال 
اول هم كه »دايره مينا« اســت؛ وقتي از سايه سنگين 
تئاتري ها خودش را خالص مي كند و »ســينما« به 
مفهوم مطلقش مي سازد. گفتم كه... مهرجويي محبوب 
من با مهرجويي محبوب مرسوم متفاوت است. آن جا 
كه تظاهر و تزوير و دغدغه منــدي اجتماعي خريدار 
دارد، من، آن مرد بي  خيال قصه گوي عاشــق سينما 
را دوست دارم كه هروقت گذاشــته اند خودش باشد، 
يك شاهكار به پانتئون سينماي ايران افزوده؛ درست 

هروقت كه خودش است.

مهمانی  شورانگيز 

  »گرما«. گرما و حس جــاري زندگي در فيلم هاي 
شاخص مهرجويي برايم هميشه وجه تمايز اصلي آثار او 
در سينماي ايران بوده است. مي دانم، همه  و فيلم هايش 
زير پوســته ظاهري اليه هاي معنايي ديگــري دارد. 
مي دانم، همه مي دانند مهرجويي ادبيات را خيلي خوب 
مي شناسد و برگردان درخشاني از »گاو« غالمحسين 
ساعدي، »خانه عروســك«هنريك ايبسن، »مهمان 
مامان« هوشنگ مرادي كرماني به فيلم سينمايي دارد، 
رمان نوشته، از آغازگران موج نوي سينماي ايران است، 
از مهم ترين چهره هاي سينماي روشنفكري و هنري 
ايران، جوايز بسياري از جشنواره هاي ايراني و غيرايراني 
برده است، از نهايت توانايي همكارانش بهره مي برد و... . 
همه اين خصوصيات كه بسيار هم مهم هستند را مي توان 
كم و بيش در تعدادي از سينماگر شاخص ديگر هم سراغ 
كرد  اما گرما و حس زندگي جاري در فيلم هاي مهرجويي 
از »دايره مينا« به بعد بــراي نگارنده حكايت ديگري 
دارد. دعواي عباس آقا سوپرگوشتي)عزت اهلل انتظامي( 
با آقا قندي)اكبرعبدي(، فصل مهماني و آشــتي كنان 
دســت جمعي در »اجاره نشــين ها«، گفت وگوهــا و 
مشاجره هاي درخشان »هامون«، عشق تب دار نوجوانانه 

»درخت گالبي« يا ماجراهاي آماده كردن سوروسات 
شام در »مهمان مامان« تنها چند مثال هستند براي 
يادآوري حس وحال آثار درخشــان مهرجويي كه به 
مدد همان گرما توانستند تمام حواس و ادراك مخاطب 
را درگير كنند؛ فيلم هايي كه حتي يادآوري شــان هم 
هيجان انگيز اســت. در واقع مهرجويي در آثارش ما را 
به مجلســي مهمان مي كند كه همه ويژگي هاي يك 
دورهمي دوست داشتني را دارد. هم قصه وداستان، هم 
شور وهيجان، هم حرف حساب و معنا. او به ياري تسلطي 
كه بر روايت دارد و بهره بردن از مهارتي يگانه در استفاده از 
تمام ابزارها و امكانات سينمايي توانست حتي فيلم هاي 
دشواري مانند هامون، سارا و ليال را هم آنچنان دلنشين 
بسازد كه به پرفروش هاي دوران اكران خود بدل شوند. 
اما تنها دانسته ها، مهارت ها و توانايي هايي كه اشاره هايي 
گذرا به آنها شد دليل ســاخت چنان آثار درخشان و 
پرخون نيست. تصور مي كنم مهرجويي به قول حضرت 
حافظ »آن«ي دارد كه به همراه تجربه هاي زيسته اش 
و دانسته ها و مهارت هاي آموخته اش باعث شده چنان 
فيلم هايي شورانگيزي بسازد؛ آثاري كه هم عقل و حس 
را درگير كند و هم جهاني مختص به خود بسازد. »آن«ي 
كه نه در گفت وگوهايش و  نه احتماال در هم صحبتي و 
هم نشيني اش كامال بروز نمي كند و تنها با فيلم هايش 

بر پرده سينما به تمامي متجلي مي شود.

خسرو نقیبی
روزنامه نگار

 مصاحبه مهرجویی با
 امام خمینی ره  و فیلمبرداری

از روزهای انقالب

در صفحــات ۵6 و ۵۷ كتاب »تاريخ اجتماعی ســينمای ايران« )جلد 
سوم: دوره اسالمی 1984ـ  19۷8( نوشــته حميد نفيسی آمده است: 
»با اســتفاده از فيلم خام 16 ميلی متری و تجهيزات قرض گرفته شده 
از اســتوديو تلفيلم راديو و تلويزيون ملی ايــران، داريوش مهرجويی 
و فيلمبردارش، شــاهرخ مجيدی، از تظاهرات خيابانی، آتش ســوزی 

سينماها، و زدوخوردهای خيابانی بين انقالبيون و نيروهای امنيتی، از 
جمله از عواقب جمعه سياه، ساعت ها فيلم گرفتند. چنان كه مهرجويی 
به من ]حميد نفيسی[ گفت، تلفيلم تمام فيلم ها را ظاهر كرد، اما هرگز 
تدوين نشــد يا به نمايش عمومــی درنيامد، چراكــه مهرجويی وقتی 
فيلمبرداری را تمام كرد، از نتيجه نااميد شده بود. مهرجويی اشاره كرد كه 
در حال حاضر اين فيلم های تاريخی در آرشيو راديو و تلويزيون ملی ايران 
موجود است. در طول فيلمبرداری، گروه مهرجويی به كسانی برخورد 
می كردند كه در حال فيلمبرداری از وقايع بودند، از جمله كامران شيردل. 
به گفته مهرجويی، همه داشتند فيلم می گرفتند. مهرجويی و ]پرويز[ 
كيمياوی پيش تر با امام خمينی)ره( برخوردی فيلمی داشتند كه شايان 
توجه است. در هنگام تبعيد امام در نوفل لوشاتو، مهرجويی و كيمياوی 
چند بار با ايشان مصاحبه كردند، در حالی كه كيمياوی فيلم می گرفت و 
مهرجويی مصاحبه می كرد: »پرويز با زدن دستانش به هم كالكت فيلم را 
می زد. يك انگشتش را نشان می داد و می گفت: برداشت 1. چون ما كامال 

آماده نبوديم، مجبور بوديم كالكت زدن صحنه را 3 بار تكرار كنيم...« 

خالق واقعيت های دست ساز

   در چند هفته متوالــي، همين صفحات به 
معرفي فيلم هاي برتر دهه هاي گذشته سينماي 
ايران اختصاص داشت و در هر شماره فيلم هاي 
يك دهه به رأي گذاشته مي شــد، منتقدان و 
روزنامه نگاران 10فيلم مورد عالقه خود را از هر 
دهه انتخاب مي كردند و درنهايت با شــمارش 
آرا، فيلم هاي برتر آن دهه انتخاب مي شد. نتايج 
نشان داد كه نام يك كارگردان، هميشه در ميان 
فيلم هاي برتر هر دهه، ثابت اســت؛ داريوش 
مهرجويي فاتح اكثر نظرسنجي هاي سينمايي 
اســت. ســينماگران بزرگي در ميان نام هاي 
تأثيرگذار بر فرهنگ ايران، جاي گرفته اند اما 
داريوش مهرجويــي در ميان تمامي آنها يگانه 
است، چه اينكه او در چند نوبت موفق شد فصل 
جديدي در ميدان هنر ايران رقم بزند. قدم هاي 
مهرجويي از سينما پيش تر رفت و بيشتر از آنچه 
بخش فرهنگ انتظار داشت، آثارش برجاي ماند. 
او نخســتين گامش را با فيلمي برداشت كه نه 
فقط فصل تازه اي را در سينماي ايران رقم زد كه 
جايگاه سياسي و تاريخي بزرگي را به دست آورد. 
»گاو« در دهه40 آمد تا هم سينما و هم جامعه 

را يك قدم به پيش رانده باشد.
او در دهه۵0 هم فيلم هاي »پســتچي«، »دايره 
مينا« و »مدرسه اي كه مي رفتيم« را ساخت، اما 
در دهه60 براي بار دوم بار تكان دادن ســينماي 
ايران را به تنهايــي به دوش گرفت. با ســاخت 
فيلم »هامون« در ســال1368 او به ســينماي 
روشنفكري ايران جان بخشــيد و جامعه را نيز با 
خود به پيش برد؛ فيلمي كه هنوز عشــاق زيادي 
دارد و ديالوگ هاي حميد هامون همچنان به عنوان 
جمالت ماندگار در محافل سينمايي نقل مي شود. 

مهرجويي در دهه۷0 با فيلم »ليال«، استانداردهاي 
قصه گويي در سينما را جابه جا كرد و در دهه80 

نيز با فيلم »سنتوري« جريان ساز شد.
ساختن واقعيت ها، بيشتر در حرفه مستندسازان 
اســت، اما مهرجويي را بايد خالق واقعيت هاي 
دست ساز دانســت. او با فيلم »اجاره نشين ها«، 
يك جامعه ايراني را طوري بازســازي كرد كه 
در دنياي واقعي انتظارش را مي توان كشــيد. 
16سال بعد در دهه80 با فيلم »مهمان مامان« 
يك ركورد جديد در اين سبك به ثبت رساند. او 
ركوردي را جابه جا كرد كه پيش از آن در اختيار 
خودش بود. شايد هيچ روايتگر ديگري در ميان 
همه هنرهاي هفت گانه، نمي توانســت به اين 
زيبايي جريان زندگي يك خانواده را تصوير كند. 
داريوش مهرجويي در پنج دهه موفق شد همراه 
با جامعه پيش برود و تصويري برجاي بگذارد كه 
جلوتر از زمانه خويش باشــد. او توانست بزرگي 
هنر را به رخ بكشــد و نقــش آن را براي جامعه 
زيباتر سازد. بدون او سينما و جامعه ايران خيلي 
چيزها كم داشــت. مهرجويي در طول ۵0سال 
موجي نبود كه بيايد و ناپديد شــود. او هميشه 
در اوج باقي ماند و جامعه پيرامونش را توأمان، 

همراهي و پيشراني كرد.

محمدناصر احدی
روزنامه نگار

محمد عدلي
روزنامه نگار

 هوشنگ كاووسي:  راست اســت، آنجا كه صمیمیت است 
و راســتگويي، جايي براي ادعا نیســت، و آنجا كه ادعاست، 
راهي به سوي صداقت و شــرف. اين فرمولي است رياضي كه 
تغییرپذيري اش بي امكان اســت. فیلم مهرجويي را كه تماشا 
مي كنم، آن را در يك فضاي غني و گسترده، صمیمي مي يابم و 
انديشه هايش را كه با مركب نور بر پرده سینما، نوشته مي شود با 
چشم روح مي خوانم و به خاطر راستگويي هايش به او تبريك مي گويم و با صمیمیتي كه فیلمش به ما مي آموزد، دستش 
را مي فشارم... صرف نظر از ضعف هاي كوچكي كه فقط بايد مورد توجه شخص فیلمساز باشد، »گاو« فیلمي است در يك 

قدمي يك اثر فوق العاده. )كیهان ۲۹ بهمن 1۳4۸(.

گاو    ۱۳۴۸

دايره مينا    ۱۳57

  پرويز دوايي: »پســتچي« فیلمي 
است كه به خاطر قدرت بیان سینمايي 
فیلمساز و به خاطر تالش در ارائه سمبل 
و نقش هاي سمبلیك در متن يك قصه )و 
سعي واقعي براي پوشاندن و هموار كردن 
اين سمبل ها و نقش هاي سمبلیك در 
سطح روايت( و به خاطر حسن نیت در انجام وظیفه اي كه به خود تفويض كرده فیلمي تحسین برانگیز 
است. ولي به خاطر زبان زنده اي كه از آدم ها گرفته تا به جايش ضبط صوت خود را بگذارد و به خاطر 
اينكه القائات فیلمساز در برآورد كلي از آدم ها-واقعا يك مشت گوسفند است- واضح ساخته كه از 
فرامین مضمون هاي سمبلیك و »هدايت كننده« اطاعت مي كنند، فیلمي است كه نمي توان زنده و 

واقعي شمرد و در نتیجه، نمي توان دوست داشت. )سپید و سیاه، آذر 1۳۵1(

  هوشنگ حسامي: از لحظه 
آغاز فیلم كه دوربین مهرجويي 
با يك حركــت انتخابي، علي و 
پدر بیمــارش را برمي گزيند تا 
زندگي شان را در حوزه شرايطي 
خاص، بررســي كند، ما علت و 
معلول را در كنار هم مي بینیم و تحول علي، پدرش و ديگر آدم هايي را كه ما در رابطه با آنها قرار 
مي گیرند، پي مي گیريم. دنیاي بسته و معصومانه علي-مخصوصا- در رويارويي با دنیاي سوداگر 

واسطه هاي خون به تدريج دگرگون 
مي شود و در نهايت، از علي كه خود 
»شكار« بوده است، يك شكارچي 
ساخته مي شــود. اين شكارچي 
تازه اما، خود در يك تحلیل نهايي، 
همچنان يك شكار باقي مي ماند و 
به رغم آن نگاه گستاخ و بي شرمانه 
علي در پايــان فیلم، براي من كه 
مخاطب فیلم هستم، روشن است 
كه او هنوز شكار باقي مانده است. 
)جوانان رســتاخیز، ســوم آذر 

.)1۳۵۶

   جمال حاج آقا محمد: »اجاره نشین ها« 
كمدي خوب و بي سابقه اي است در تاريخ 
سینماي كشور ما، فیلم با وجود ويژگي هاي 
تكنیكي اش، پیشرفتي در كارنامه حرفه اي 
مهرجويي به حساب نمي آيد. فیلم متفاوت 
است اما راهگشاي سینماي اين ديار نیست. 
اما اينها از اعتبار فیلم نمي كاهد. حس طنز و 
شوخي سازي  مهرجويي درخور توجه است 

هرچند كه بي سابقه نیست )مردي كه در فیلم گاو مرتب سرش را از سوراخ در بیرون مي آورد و 
سؤال مي كند، رفتار و گفتار »هالو« و پستچي( طنز مهرجويي به او اين امكان را داده است مانند 
يك كاريكاتوريست از زشتي رفتار افراد جامعه شكلكي بسازد تا ما را به آنها حساس كند و ما را 

به خنده وادارد... )فیلم، شماره ۵1، تیر 1۳۶۶(.

    مســعود پورمحمــد: 
»هامون« ظاهري پیچیده دارد 
و در رويه خود با همان رنگ و 
لعاب و رنگي بزك شده كه فیلم 
قرار است منادي نفي آن باشد. 
مصداق كامل يك پديده ساده 
)در معناي منفي آن، نه آن سادگي زيبا و غني كه از مسیري بغرنج و پیچیده گذشته باشد( كه 
با پیرايه هاي عاريتي از وادي معناي »بغرنج« و »پیچیده« سر درمي آورند، هنگامي كه ما 4۲بار 
در روايت يك داستان جلو و عقب مي رويم و از اين برش ها، جهش ها و برگشت هاي زماني 
كه تناسبي با مقتضیات خود داستان ندارد، تنها براي منكوب كردن تماشاگر و خلع سالح او 
استفاده مي كنیم، تعجب آور نیست كه به چنین توهمي از بغرنجي و چنان تصوري از شكستن 

خط زمان دست پیدا كنیم.  )فیلم، شماره ۹4 شهريور 1۳۶۹(.

پستچی    ۱۳5۱

هامون    ۱۳69

اجاره نشين ها    ۱۳66

جشننامه

داريوشمهرجويی

این شماره

شاهین امین
روزنامه نگار

 رفع توقیف از »دايره مینا« و گفت وگويي با داريوش مهرجويي در نشريه  » سینما«
 ارديبهشت و خرداد 1۳۵7
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ون خويش چراغانی در

  جســت و جوگر بي قرار هامون حاال آرام شده است. 
دست كم بي قراري هاي او ديگر جلوه بيروني ندارد و خبري 
از هيجان ها و برون ريزي ها و فريادهاي هاموني نيست. 
او حاال انگار به صلح با خويشــتن و جهان رسيده است. 
خلوت گزيده است؛ به روستايي رفته تا دور از هياهوي 
شهر زندگي كند. جايي كنار رودخانه و درختان، كلبه اي 
ساخته و روزگار مي گذراند و شعر مي گويد. سروده هاي او 
شعرهايي  طبيعت گرايانه اند. نوعي شعرهاي شهودي كه 
در پي كشف حقيقت از دل طبيعت است؛ درست مثل 
شعرهاي بيژن جاللي. او پس از فراز و فرودهاي بسيار، 
زندگي را در همزيستي و يگانگي با طبيعت جست و جو 
مي كند. پس از تجربه زندگي امروزي شهري حاال نوعي 
زندگي بكر روستايي را دوست مي دارد. اگرچه هنوز حس 
درك ناشدگي را به همراه دارد، خلوت گزيدن و دوري از 
زندگي شهري و كناره گرفتن از مردم شايد بتواند كمك 
كند كه قدري آرام تر شود، شايد كمك كند قدري با خود 
خلوت كند و به جســت و جوي خويش بپردازد و... وقتي 
كسي مي آيد كه مي خواهد خلوت او را به هم بريزد خود را 
خالص مي كند. اسد برادر بزرگي است شبيه پير، شبيه 
شيخ، شبيه مرشدي كه ديگر نيست اما همچنان الگويي 
است براي برادرها و خواهري كه مي خواهند پاي جاي 
پاي او بگذارند. صفا همان اسد است و داداشي صفاست و 
پري داداشي است. همه پا در يك مسير گذاشته اند و دير 
يا زود به يك مقصد خواهند رسيد. حاال صفا ساكن كلبه 

روستايي است و داداشي سعي مي كند با زندگي روزمره 
كنار بيايد و وقت بي قراري هاي پري است.

صفا وقتي به كلبه آتش گرفته اسد مي رسد و پيكر سوخته 
و مچاله برادر را مي بيند، مي گويد: »روحش زيادي بزرگ 
و لطيف شده بود، كفاف جسمش را نمي داد«. و »پري« 
حكايت آدم هايي اســت كه روحشان كفاف جسم شان 
را نمي دهد. آدم هايي كه جلوه هاي زندگي امروز راضي 
و آرامشان نمي كند و زيســتن در دنيا برايشان همواره 
آميخته با نوعي آزردگي و عذاب همراه است و همواره بار 

تك افتادگي و فهم ناشدگي را به دوش مي كشند.

داريوش مهرجويي در »پري«، درست مثل »هامون«، 
به  نوعي پيشگويي دست مي زند. شخصيت هايي خلق 
مي كند كه در سال هاي بعد شمارشان بيشتر مي شود. 
ديري نمي گــذرد كــه آدم هايي مي آيند كه دلشــان 
مي خواهد اسد و صفا و داداشي و پري باشند، آدم هايي كه 
زندگي امروز را دوست ندارند و در جست و جوي خلوت از 
هياهوي شهر مي گريزند و به روستاهاي دور و دل طبيعت 

پناه مي برند.
»شب چشم هاي بسته ماست آنگاه كه به چراغاني درون 

خويش مي نگريم«. )بيژن جاللي(

   ماهی عشق نور     را     عشق است داداشی...

 با خودمان كه مي توانيم روراست باشيم، نه؟
 پس براي ذهن فراموشكار جماعتي كه به روتوش و 
تصحيح سبقه خودش عادت كرده نه اكنونش، اين 
كلمات را بايد به داغ چاپ سپرد. حرف هاي فلسفي 
و تحليل هاي پر از افاده كالم درباره فيلمســاز سابق 
بر اين محبوب و حاال نه چندان باب ميل مردمي كه 
ذكرشــان در جمله قبل رفت هم بماند براي آنها كه 

مشتاقند و مدعي.
رك و راســت اينكه آن روزهايي كه »پري« رخ نما 
شــد قريب به اتفاق دختران هم سالش اسير خفاش 
مانتوهايشان بودند و پسرها گرفتار خمره شلوار شان.
در اين توده مذكور، اكثر آنهايي كه از خوش اقبالي به 
اهميت شعر قائل بودند با تبختر و تپق چنين قرائت 

مي كردند كه »روزگارم بد نيست...« 
عوام تشنه تماشاي ماجراهاي خان داداش و عروس 
كوچيكه بودند كه »داداشي« رو شد. خيلي ها هنوز 
معطل تعداد نفرات حاضر سرسفره آقاجون بودند كه 
يك كاسه  آش با عشق پخته شده به دهان تا بناگوش 
بازمانده ما ريخته شد. در روزهايي كه تهران عمودي 
مي شد به ناگهان غرش آتش در كلبه »اسد« معناي 
رسيدن گرفت و ما فهميديم جز ماهي گلي بدبخت 
و ماهي دودي مفلوك، ماهي هاي عشق نور هم براي 

خودشان حكايات بسياري در باب فنا شدن دارند.

خيلي ها هنوز در خيابان و كوچه برف سياست پارو 
مي كردند كه از اين ســوي پنجره كسي در گوش ما 
اصالت انســانيت و كلمه را تكرار كرد: »چه سعادتي 
است وقتي كه برف مي بارد دانستن اينكه تن پرنده ها 

گرم است«.
تا فراموش نشــده اين را هم يادآور شوم كه گروهي 
چونان امروز ارتباط با خالق و راه رستگاري را تنها از 

دريچه چشم خود مي جستند و در اين ميانه به ناگاه 
بسياري كه چنان نبودند ذكري به خاطر لب هايشان 
ماند كه »گر بر تن من زبان شود هر مويي/ يك شكر 
تو از هزار نتوان كرد«. با خودمان روراســت باشيم. 
مهرجويي در چنين احواالتي فيلم ســاخت و ما را 
چنين عاشق »پري« كرد. اين يگانگي و عشق و نگاه او 

مرحبا نداشت؟ مرحبا ندارد؟

مرتضي كاردر
روزنامه نگار

مسعود مير
روزنامه نگار

دانيال معمار
روزنامه نگار

كالس درس آقای مهرجويی
مهرجويي دهه هشــتم زندگي اش را ســپري مي كند، اما هنوز جواني و 
سرخوشي در فيلم هايش به وضوح ديده مي شود و اين خودش يك اتفاق 
منحصر به فرد در سينماي ايران است. پس اينجا بايد دربست در ستايش كارگرداني بنويسيم كه شايد چند فيلم دوست نداشتني 
در كارنامه   اش داشته باشد، اما انگار اين فيلمساز تمام شدني نيست و هنوز هم خوب بلد است كه با زبان سينما حرف هايش را بزند.

 1
گاهي برخي فيلمسازان ســينماي ايران ناگهان به داليلي، 
مســير كاري شــان تغيير مي كنــد و امــروز در جايگاهي 
قرار مي گيرند كه نسبتي با ديروزشان ندارند. اين اتفاق هم 
مي تواند خوب باشــد و هم بد! وقتي كارگرداني پيشكســوت كه 
فيلم هاي درخشاني در كارنامه دارد ناگهان فيلمي مي سازد كه يك 
عقبگرد تمام عيار به حساب مي آيد، مسلما بد است و ناراحت كننده. 
در حقيقت اين فيلمساز امروز هيچ نسبتي با آن فيلمسازي ندارد 
كه ما در گذشته مي شناختيم اما هميشه هم تغيير كردن و نسبتي 
با ديروز نداشتن بد نيست. اگر اين تغيير براي تكرار نشدن و درجا 
نزدن باشد و نتيجه كار هم ديدني از آب درآيد، خب مسلما خيلي هم 
خوب است و نشانه پويايي و سرزندگي فيلمساز محسوب مي شود. 
مهرجويي بي شك جزو كارگردان هايي است كه در هر برهه از دوران 
فيلمسازي اش، دغدغه متفاوتي داشته و اتفاقا با بيان سينمايي خوب 
توانسته كه اين دغدغه ها را بيان كند. او هيچ وقت درجا نزده و به دام 

تكرار كردن سوژه هاي موفق نيفتاده است. سينماي داستان گوي 
دهه های 60 و 70مهرجويي حاال ســراغ معضالت به ظاهر ساده 
اجتماعي رفته است و خب اين هم نوعي نسبتي نداشتن با ديروز و 

نوعي تغيير به حساب مي آيد كه خوب است و مي توان آن را ستود.

   2
اغلب فيلمسازان سينماي ايران يا كارمندصفت هستند يا بازاري 
اما مســلما مهرجويي را نمي توان جزو هيچ يك از اين دو دسته 
قرار داد. مهم ترين ويژگي اين فيلمساز كه او را در ميان چهره هاي 
بزرگ سينماي ايران در دهه هاي اخير ممتاز كرده، تالش بي وقفه او 
براي حفظ اســتقالل هنري خود بوده است. مهرجويي هميشه فيلم 
خودش را ساخته، حتي زماني كه هيچ نقشی در سرمايه گذاري براي 
فيلمش نداشته است. در ضمن او هيچگاه از گيشه هم غافل نبوده و 
سرو شكل فيلم هايش داد مي زند كه اســتاد، هميشه نيم نگاهي هم 
به وضعيت فروش داشته اســت. البته اين توجه به گيشــه هيچ گاه 
باعث نشده مهرجويي مديوم سينما را دست كم بگيرد و با فيلم هايش 

به شعور تماشاگر به عنوان يك مخاطب عام دهن كجي كند.

 3
بايــد اعتــراف كــرد كــه انــرژي مهرجويــي در 
هشتاد و يك سالگي اعجاب آور اســت! مهم ترين حرفي 
كه شايد درباره اســتاد مي توان زد اين است كه او حدود 
5دهه بي اعتنا به حواشي و هياهوهاي مزاحم سينماي ايران، فيلم 
ساخته و هيچگاه پا پس  نكشيده است. هيچ يك از فيلم هايش را 
باري به هرجهت و براي خالي نبودن عريضه نساخته اســت. بدون 
تعارف فيلم ها، هر يك حرفي براي گفتن داشــته اند و دغدغه اي 
را بيان كرده اند كه اتفاقا تكراري نبوده است. اگر نام چند فيلم را 
فاكتور بگيريم، صد البته كه بيشــتر فيلم هاي اين كارنامه هم به 
ارتقاي استانداردهاي سينماي ايران كمك كرده اند. خب، حاال واقعا 
به نظرتان اين فيلمساز ســتودني نيست؟ بايد دعا كنيم كه سايه 
داريوش مهرجويي عزيز بر سينماي ايران كم نشود؛ چون نمونه 
او براي سينماي عامه پسند و روشنفكري و متفاوت كشور ما كه 
معموال در آن روش هاي توليد پرهزينه و حاصل كار، اغلب غيرقابل 
دفاع است، بسيار پرسود است. مهرجويي با كارنامه فيلمسازي اش 
نشان داده كه ســينما را در اندازه هدفي كه برايش تصور مي كند 
تعريف كرده و در چارچــوب همين تعريف با اعتقاد  راســخ و با 
پشتكار هميشه كار كرده اســت. مهرجويي پا به سن گذاشته، اين 
روزها براي ياد گرفتن درس هاي فراواني دارد. فيلمســازان ديگر 
بايد مطمئن باشــند كه از كالس مهرجويي بزرگ دست خالي 

برنخواهند گشت.

   نيما حسني نسب: مهرجويي در »مهمان مامان« اكسيري كشف كرده كه هر غم و غصه اي را نابود مي كند 
و اين عينا همان كاري است كه دانشجوي جوان و رؤيايي فيلم در آن زيرزمين نمور دنبال كشفش مي گردد 
و فيلمساز ما در هيبت حكيمي دنيا ديده و آزموده دارد با سينما و فيلمش مي گويد كه »كيميا اين است، نه 
آنچه تو در جست وجوي آني«. مهرجويي دارد با فيلمش اكسيري را پيشنهاد مي كند كه به قول دكتر مي تواند 
غصه هاي آدم را كم كند و سرخوشي و نشاطي به آنها هديه كند كه مثل شخصيت هاي مهمان مامان با دنيا 

برخورد كنند... )فيلم شماره 31۹(.

   احمد اميني: ... مهرجويي هوشمندتر از آن است كه خود 
و فيلمش را گرفتار يك پاسخ قطعي بكند. »پري« نيز مانند 
هر اثر هنري اصيلي، وظيفه اش را كه طرح پرسش هايي است، 
به انجام مي رساند. و خلق شخصيت هايي چون اسد، صفا و 
داداشي راه هاي گريز فيلمســاز هستند براي حذر كردن از 
رويارويي با بن بست يك پاسخ قطعي؛ پاسخي كه به خصوص 
در محدوده چنين مقوله هايي به منزله نابودي زودرس اثر هنري است. اين سه شخصيت، زندگي و اختتامشان هر كدام 
نمايانگر يك راه حل و يك پاسخ كمابيش مشخص- و نه توصيه شده- هستند. به نظر مي رسد خودسوزي آگاهانه  و شايد 
بي گريز اسد )همچون خود غرق كردن هامون(، گوشه گيري عارفانه - و شــايد ناگزير- صفا )مانند عزيمت بانو و سارا از 
خانه هايشان(، هيچ كدام مسيرهاي پيشنهادي مهرجويي نيستند. روشن اســت كه بيشترين توجه- و شايد عالقه- 
مهرجويي متوجه داداشي باشد كه با نوعي بازيگوشي)شايد واژه بهتر »رندي« باشد( حكيمانه حرف نهايي را بر زبان مي راند. 
او كه قدرت هاي نادر دروني را كسب كرده و از آن گذشته و مكاتب را خوانده و تجربه و كهنه كرده، ادعا مي كند كه شايد 

بشود حقيقت را در زندگي عادي و روزمره يافت:» دل با يار و سر به كار«... )فيلم شماره 1۷۸(.

  شهرام جعفري نژاد: »ليال« فيلمي ساده درباره آزمون عشق با همه خوشي ها و رنج ها 
يا سبكبالي ها و بغض هايش است و بنياد آن، چه در كليت اثر و چه در هر فصل و گاه در 
هر نما، بر چرخش هر لحظه اين دو حالت استوار است؛ مفهومي كه ساختار فيلم نيز به 
شكلي بسيار سيال و خودانگيخته از آن پيروي مي كند. دو گونه تمهيد به كار انتقال 
هرچه بهتر اين ساختار دوراني آمده اند: كه با روايت اول شخص و در نتيجه امكان غلبه 
بر زمان و در دست گرفتن چرخش هاي داستاني از سوي ليال به عنوان جلوه گاه نوشتاري 
يا مضموني و كار با رنگ، جزئيات اشيا و تداوم حركت ســكون نماها )همچون برابر 

نهادهاي عشق و اضطراب( به عنوان جلوه گاه بصري و ساختاري... )فيلم شماره 211(.

پری     1374

مهمان مامان     1383 درخت گالبی     1377

ليال     137۶

    هوشــنگ گلمكانــي: ... بخش هاي 
»تابستان آخر« در »درخت گالبي« سرآمد 
آثار مهرجويي و زيباترين عاشــقانه همه 
تاريخ سينماي ايران است كه به شدت پرويز 
دوايي را به يادم مي آورد. گويي آن پسرك 
دوازده ساله »زشت و دراز و لقلقي«، همان 
نوجواني ست كه دوايي در »باغ«، احساس ها و دغدغه هايش را توصيف مي كند... درخت گالبي برايم در فصل تابستان آخر 
و صحنه هاي دوازده سالگي خالصه مي شود. به قبل و بعدش كاري ندارم در همه فيلم هاي داريوش مهرجويي، تصويري 

عميق تر و تأثيرگذار تر از آن دو لكه نم اشك بر شمد سفيد به ياد نمي آورم. )فيلم شماره 233(

جشننامه

داريوشمهرجويی

این شماره



درنگ16 2  چهارشنبه 19 آذر 99  شماره 8106  3 0 2 3 4 4 2

سكدوتراتساوخرد
تونيمشاتكباور
دابلانباوگنلا

نلارياتنتوهي
التعارمارگگت

ملخنرسسنالاو
ناقتاناتوبحسم
شماهادتهايمتا
اپبگنيرجنودام
ولوچوكنامرون

تراسراپپاتپل
قدراييدرملوف
دروكرهرواحيبق
يهنانريانادور
راگدنامنشيمينا

جد         ول 8106

81
05

ه  
ار

ــ
مـ

 ش
ول

ـد       
جـ

ل 
ــ

ــ
حـ

افقي:
 1- آســياب آشــپزخانه- 
آسياب دســتي- فدراسيون 

جهاني بسكتبال
2- نازل شــده در مدينــه- 

شبان- مظهر سردرگمي
3- لباس مــردان عرب- تنها 

حيواني كه اهلي نمي شود
4- شــامل همــه- رفيــق- 

بالشتك نان پزي
5- آزرده- از تفريحات آبي در 

شهر هاي ساحلي- رام نشده!
6- پسوند شــباهت- از انواع 
چين خوردگي هــاي زمين- 

درجه مرغوبيت
7- وسيله حمل بار كه به پشت 
خودرو بسته مي شود- دوازده 
دوجين- الستيك رويي چرخ 

خودرو
8- نســيم شــب- خردها- 

بهشت
9- مقابــل مذكــر- ســوره 

چهل وسوم قرآن- از حبوبات
10- شفاهي- پنجاه ويكمين 

سوره- من و شما
11- درازگوش- گرفتن حق 
به طور تمام و كمال- عشوه گر

12- مــرگ- آتش گيــره- 
غمخواري

13- مكر و حيله- رمز عمليات 
كربالي پنج

14- نوعي لوبيا- حيله گر- مقر 
حكومت مارشال پتن

15- تابــع- قســمت هاي 
پاياني- قوم حضرت موسي)ع(

  
عمودي:

1- طبقه اي از ســاختمان- 
بيماري مشــترك انســان و 

حيوان- سمت يسار
2- نام آذري- مركز اســتان 
االنبار در عراق- كشور آسيايي 

و ملقب به سرزمين آشتي
3- تخريب كننــده امــوال 
عمومي- ويرگــول- خالصه 

عنصر جذاب خبر
4- فشــار به جايي از بدن با 
دو انگشــت شســت و سبابه 
-بيمــاري تاولــي- كاميون 

ارتشي
5- بدقــواره -  مــاه چهــارم 

سرياني
6- مبتــال- ارث برنــدگان- 

وضعيت دشوار
7- ته چك- اهــرم زير پايي- 

گرگ عرب- ضمير غائب
8- رماني از ارنست همينگوي، 

نويسنده آمريكايي
9- تكــرار حرفــي- الفباي 
تلگراف- نوعي خاك- الي آخر

10- نماد پررويي اســت- از 
فروع دين- بلبل

11- داســتاني نوشته ماكسيم 
گوركي- از بهترين زنان بهشت 

است
12- انديشه- پست و فرومايه- 

افراط
13- بي اعتنا به قيــد و بندها- 

قاب عينك- نشان دادن
14- توانايي موجود زنده براي 

توليدمثل- كانديدا- همسر زن
15- حرف آزاردهنده- موشك 

زمين به زمين- پسر معاويه
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گاو 
  بهترين فيلمنامه از جشنواره 

سپاس 1349
  جايزه بهترين فيلــم دوم از 
جشنواره بين المللي فيلم تهران 

1349
  دومين فيلم برگزيده تاريخ 
ســينماي ايران در رأي گيري 
منتقدان سينماي ايران در سال 

1356
  بهترين فيلم تاريخ سينماي 
ايــران در رأي گيــري منتقدان 

1357

  بهترين فيلم تاريخ سينماي 
ايــران در رأي گيــري منتقدان 

1367
  برنــده جايــزه منتقــدان 
بين المللــي ســي و دومين دوره 

جشنواره فيلم ونيز 1971

آقای هالو
  بهترين فيلم سومين جشنواره 

فيلم سپاس 1350 
  بهترين كارگرداني از سومين 

جشنواره فيلم سپاس 1350
  بهترين فيلمنامه از ســومين 

جشنواره فيلم سپاس 1350

  جايزه مخصوص هيأت داوران 
جشنواره بين المللي فيلم مسكو 

1971

پستچی
  جايــزه مخصوص كليســاي 
پروتستان ها و پالك طاليي هيأت 
داوران جشــنواره جهانــي فيلم 

برلين 1972
  بهترين فيلم جشنواره رتردام 

1972

دايره مينا
  جايــزه بــزرگ آنتــن دو از 

جشنواره پاريس 1977
  جايزه منتقدان بين المللي از 

جشنواره فيلم برلين 1978

هامون
  ســيمرغ بلوريــن بهتريــن 
كارگرداني از هشتمين جشنواره 

فيلم فجر 1368
  ســيمرغ بلوريــن بهتريــن 
فيلمنامه از هشــتمين جشنواره 

فيلم فجر 1368
  ســيمرغ بلورين جايزه ويژه 
هيأت داوران از هشتمين جشنواره 

فيلم فجر 1368

  جايزه برنــز بهتريــن فيلم 
جشــنواره ســينمايي هيوستن 

1991

سارا 
  برنده جايزه بهترين فيلمنامه 
از يازدهمين جشنواره فيلم فجر 

 1371
  جايزه صدف طاليي بهترين 
فيلــم چهل و يكمين جشــنواره 
جهاني فيلم سن سباستين1993

  جايزه نقــره بهتريــن فيلم 
جشنواره سه قاره نانت 1993

  بهتريــن فيلــم بــه انتخــاب 

تماشاگران جشنواره جهاني رن 1994

پری
  ســيمرغ بلوريــن بهتريــن 
ســيزدهمين  از  كارگردانــي 

جشنواره فيلم فجر 1373

 ليال 
  برنــده جايــزه بهتريــن 
كارگرداني از نخســتين جشــن 

خانه سينما 1376
  برنده جايزه بهترين فيلمنامه 
از نخستين جشــن خانه سينما 

1376

بمانی 
  برنده جايزه ويژه جشــنواره 

بروكسل 2003

مهمان مامان
  سيمرغ بلورين بهترين فيلم 
بيست و دومين جشــنواره فيلم 

فجر 1382

 آسمان محبوب
  ســيمرغ بلورين جايزه ويژه 
هيأت داوران بيســت و هشتمين 

جشنواره فيلم فجر 1388

بهترين كارگردان تاريخ سينماي ايران 
  داريوش مهرجويي كارگردان محبوب منتقدان اســت. اين را مي شود از 
نتايج نظرسنجي از منتقدان و سينمايي نويســان براي انتخاب بهترين هاي 
تاريخ ســينماي ايران متوجه شــد. ماهنامه فيلم هر 10ســال يك بار اقدام 
به نظرســنجي مي كند كه از دوره اول )1367( تا دوره چهارم)1398( عنوان 
بهترين كارگردان تاريخ ســينماي ايران به يك نفر رســيده است: داريوش 
مهرجويي. درحالي كه معموال يك يا دو فيلم خاص از كارگردان هاي شاخص 
سينما، به پانتئون منتقدان راه مي يابند، در مورد مهرجويي با تنوع قابل توجهي 
از آثار مواجه هستيم؛ به شــكلي كه از»گاو« تا »اجاره نشين ها« و »هامون« و 
»ليال« در فهرست برگزيدگان حضور دارند و نتيجه اينكه هميشه مهرجويي 
بيشترين آرا را كسب مي كند و ميان نام هاي بزرگ سينماي ايران همواره نام او 
در صدر قرار مي گيرد. اگر بخواهيم براي انتخاب بهترين كارگردان قبل از انقالب 
نظرسنجي كنيم، احتماال مسعود كيميايي با سياه و سفيد هاي درخشانش و 

مشخصا با »قيصر« و »گوزن ها«يش، با قاطعيت در صدر خواهد ايستاد.
اگر دامنه نظرســنجي دهه60 را دربرگيرد ناصر تقوايي و بهرام بيضايي هم 
گزينه هاي جدي اي محســوب مي شــوند. در دهه70، عباس كيارستمي و 
ابراهيم حاتمي كيا جايگاهي ويژه دارند و در دهه هاي 80 و 90 احتماال اصغر 
فرهادي گزينه بي گفت وگويي است. اما وقتي كل تاريخ سينماي ايران را درنظر 
بگيريم، با هر تركيبي از منتقدان، نتيجه مي شــود داريوش مهرجويي؛ الاقل 
3دهه است كه اين نتيجه تكرار شده. مهرجويي فيلمساز مورد عالقه منتقدان 
و سينمايي نويسان است و كمتر منتقد و روزنامه نگاري را مي توان سراغ گرفت 

كه فهرست برگزيدگانش بدون نام فيلم يا فيلم هايي از مهرجويي بسته شود.

  ميان فيلم هايي كه داريوش مهرجويي كارگرداني كرده كمدي »اجاره نشين ها« 
با فاصله اي قابل توجه پرتماشاگر تر از بقيه بوده. اجاره نشين ها سال66 اكران عمومي 
شد و در تهران با حدود 18ميليون تومان فروش هم پرفروش ترين فيلم سال66 شد 
و هم ركورد»عقاب ها«)ســاموئل خاچيكيان( را در اكران اول تهران، بعد از 2 سال 
شكست. اجاره نشين ها در مجموع فروش اش در تهران و شهرستان ها، هفتمين فيلم 
پربيننده سينماي پس از انقالب اســت. اين كمدي محبوب مهرجويي در مجموع 
4 ميليون و 574 هزار نفر بيننده داشته است. شــايد اگر فيلم خيلي زود روي آنتن 
تلويزيون نمي رفت، تماشــاگران پرتعدادتري هم مي يافت. فيلم در اوج جنگ و در 
شرايطي كه سينماي ايران كمتر سراغ ژانر كمدي مي رفت، ساخته شد. اجاره نشين ها 
به عنوان نخستين كمدي پس از انقالب كه معضالت طبقه متوسط شهري را به تصوير 
كشيده، پس از حضور در پنجمين جشنواره فيلم فجر، در سال66 روي پرده آمد و 
اســتقبال مردم از آن همه را غافلگير كرد. فيلم در تهران و شهرهاي بزرگ بيشتر 

بيننده داشت.

  ميان فيلم هاي پس از انقالب مهرجويي»هامون«، »سارا« و »ليال« هم پرتماشاگر 
و جزو پرمخاطب ترين آثار اين كارگردان هســتند. فيلم هاي مهرجويي معموال در 
پايتخت بيشــتر و بهتر فروخته اند. در اكران 69 فروش باالي هامون كارشناسان را 
حيرت زده كرد. هيچ كس انتظار نداشت، فيلمي با بن مايه فلسفي، عرفاني و روايت 

غيرخطي يكي از پرطرفدارترين فيلم هاي سال شود.

مخاطب هدف: طبقه متوسط 
  داريوش مهرجويي تقريبا هميشه طبقه متوسط شــهري را به عنوان مخاطب 
هدف خود درنظر گرفته است. پيش از پيروزي انقالب فيلم هاي مهرجويي در سينما 
كاپري)بهمن فعلي( اكران مي شد و اغلب هم با استقبال مواجه مي شد. كاپري در آن 
سال ها پاتوق عالقه مندان جدي سينما بود. فيلم »دايره مينا« كه با چند سال تأخير 
اكران شد، يكي از پرفروش ترين فيلم هاي سال57 بود. مهرجويي در دوران اوجش 
احاطه و تسلط جالب توجهي به خواست مخاطب داشت و بدون باج دادن به تماشاگر، 
مخاطب جذب مي كرد. »مهمان مامان« آخرين فيلم موفق مهرجويي در گيشه است.

فيلم هــاي مهرجويــي جوايز 
متعــددي از جشــنواره هاي 
داخلي و خارجي كسب كرده اند. 
مهرجويي يكي از پرافتخارترين 
كارگردان هاي تاريخ ســينماي 
ايران است.  از »گاو« كه محصول 
اواخر دهه40 اســت تا »آسمان 
محبوب« كــه در اواخر دهه80 
ساخته شــده، به مدت 4دهه 
فيلم هاي ايــن كارگردان جوايز 

معتبري را كسب كرده اند. 
اينها فقط بخشــي از افتخارات 

مهرجويي هستند:

ت 
ارا

تخ
ي اف

لو
تاب

پنجاه سال رفاقت 
  داريوش مهرجويي بيشترين نزديكي و دوستي را با فيلمسازان هم نسلش 
داشته است. قبل از پيروزي انقالب، پرويز كيمياوي كارگردان فيلم »مغول ها« 
از دوستان نزديك مهرجويي بود. ناصر تقوايي، علي حاتمي، بهرام بيضايي و 
عباس كيارســتمي از ديگر رفقاي اين كارگردان بودند. اما شايد بتوان گفت 
ميان سينماگران مهرجويي بيشترين رفاقت را با مســعود كيميايي داشته 
است. اين دو كارگردان بزرگ سينماي ايران به لحاظ هنري همزاد يكديگر 
هم هستند. از سال 49 كه فيلم هاي »قيصر« و »گاو« در جشنواره فيلم سپاس 
درخشيدند، رفاقت مهرجويي و كيميايي شــكل گرفت؛ رفاقتي با نيم قرن 
سابقه كه در فيلم »شــيرك« به همكاري نيز انجاميد و كيميايي تهيه كننده 

فيلم مهرجويي شد.

اجاره نشين ها؛  پرتماشاگر ترين فيلم مهرجويی
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  مردم كرونا را جدي بگيرند
افرادي كه كرونا را جدي نمي گيرند مصداق سرنشينان قايقي هستند 
كه بي توجه به سالمت ديگران بخواهند جاي نشستن خود را در قايق 
با ادعاي اينكه جاي خودم است،  ســوراخ كنند. اين موضوع از چشم 

مردم دور نمي ماند و همه وظيفه داريم مراقب خود و ديگران باشيم.
عالمي از الهيجان 

  برخورد بسيار نامناسب در تره بار دروازه دولت
در روز 11آذر پيرمرد كهنسالي كه گفت استاد بازنشسته دانشگاه است 
با كيسه هاي خريد در دست و جيبش براي خريد به تره بار دروازه دولت 
مراجعه كرده بود كه هنگام خروج شاگردان تره بار او را متهم به كيسه 
دزدي كردند و جنجالي به پا شــد و كار نزديك به درگيري فيزيكي 
بود و در اثر فشارهاي وارده آن آقاي كهنسال نزديك به فوت بود كه 
با وســاطت مردم و مديران تره بار نجات پيدا كرد. توقع اين است كه 
مسئوالن تره بار دقت بيشتري در به كارگيري پرسنل داشته باشند چرا 
كه چندي قبل هم در همين ستون در مورد درگيري در غرفه ماهي 

فروشان بازار تره بار زرگنده مطلبي خواندم.
جعفر از خوانندگان همشهري

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

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

با مردم

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

سؤال از شما پيگيري از ما

ماموران پليس آگاهي تهران با اجراي ششمين مرحله 
از طرح كاشــف، موفق به دســتگيري 281مجرم پيگيري

حرفه اي و انهدام 61باند شدند. در ميان افراد دستگير 
شده اعضاي باندي به چشم مي خورند كه دست به سرقت 14كيلو 

طال زده بودند و سارقاني كه اقدام به سرقت مسلحانه مي كردند.
به گزارش همشهري، سردار حســين رحيمي، فرمانده انتظامي 
تهران، درباره جزئيات اين طرح گفت: 281متهمي كه در اين طرح 
دستگير شدند در قالب 61باند فعاليت مي كردند كه 22باند مربوط 
به سرقت به عنف، زورگيري و موبايل قاپي بودند، 11 باند اقدام به 
سرقت از منازل و اماكن مي كردند، 1۵باند در زمينه سرقت عادي 
فعاليت داشــتند، 8باند جعل و كالهبرداري مي كردند و ۵باند هم 
اقدام به ســرقت مســلحانه و آدم ربايي كرده بودند. وي ادامه داد: 
متهمان به 3هزارو1۷۵فقره ســرقت اعتراف كرده اند و بررسي ها 
نشان مي دهد كه 102نفر از متهمان بازداشت شده؛ يعني 68درصد 

از آنها سابقه دار هستند.
به گفته رئيس پليس تهران، از ســارقان 6كيلو طــال و 6هزار دالر 
كه از منازل دزديده بودند، كشف شــده و اين نشان مي دهد مردم 

طال و دالرهايشان را در خانه نگه 
مي دارند كه اين، امري اشتباه 
اســت. عالوه بر اين از متهمان 
دســتگير شــده 2۵دستگاه 
خودروي مسروقه، 20دستگاه 

موتورسيكلت مســروقه، ۵قبضه 
اسلحه، ۵0قبضه چاقو، 120دستگاه 

موبايل سرقتي، 36دستگاه ساعت مچي 
گران قيمت كشف شده است.

ســردار رحيمي در ادامه به مهم ترين باندهايي كه در طرح كاشف 
منهدم شدند اشــاره كرد و گفت: يكي از باندها، 3عضو داشت كه 
14كيلو طال را به ســرقت برده بودند.  همچنين يــك باند 6نفره 
سارقان مسلح در مناطق شــرقي تهران دست به سرقت مي زدند 
كه به 10فقره سرقت مسلحانه اقرار كردند. اعضاي يك باند 10نفره 
كه از سارقان سابقه دار بودند نيز اقدام به تخريب منازل شهروندان 
كرده و دست به سرقت مي زدند كه پس از دستگيري به 20 فقره 

سرقت اعتراف كرده اند.

زورگيران خشن در برابر اتهام قتل يك زن
با دستگيري دومين عضو باند 

زورگيران خشن، اسرار مرگ داخلي
يكي از طعمه هاي آنها فاش 
شــد. متهم اعتراف كرد كه هنگام سرقت 
اموال زني جوان با مقاومت او روبه رو شده و 
به همين دليل وي را به باد كتك گرفته و در 
نهايت از ماشــين در حال حركت به بيرون 

پرت كرده بودند.
به گزارش همشــهري، تحقيقــات در اين 
پرونده از 12شــهريور امســال شروع شد. 
آن روز سرنشينان خودروي پرايدي، پيكر 
نيمه جان زني را در شهرك غرب به بيرون 
از ماشين پرتاب كردند و از محل گريختند. 
مردي كه در حال عبــور از آن منطقه بود 
باالي سر زن كه به شــدت زخمي شده بود 
حاضر شــد. زن جوان بريده بريده تعريف 
كرد كه دقايقي قبل به عنوان مســافر سوار 
پرايد شده است اما سرنشينان آن با تهديد، 
پول و طالهايش را سرقت كرده و او را به باد 
كتك گرفته و در نهايت هم از ماشــين به 
بيرون پرت كرده اند. زن زخمي براي درمان 
به بيمارستان انتقال يافت اما به دليل شدت 
صدمات جانش را از دست داد. درحالي كه 
پزشكي قانوني علت مرگ زن جوان را سكته 
قلبي ناشي از شوك سرقت و پرت شدن از 
خودرو اعالم كرده بــود، پرونده اي جنايي 
تشكيل و به دستور قاضي رحيم دشتبان، 
بازپرس جنايــي تهران تحقيقــات براي 

شناسايي سارقان جنايتكار آغاز شد.

زورگيري هاي سريالي
درحالي كــه تحقيقات براي دســتگيري 
3زورگير خشن ادامه داشــت، معلوم شد 

كه آنها به صورت سريالي دست به زورگيري 
و سرقت مي زنند. اعضاي اين باند در پوشش 
مسافركشي، دختران و زنان را سوار خودرو 
و در برخي از سرقت ها طعمه هايشان را آزار 

و اذيت و اموالشان را سرقت مي كردند.
با گذشت چند هفته، مأموران شهرك غرب 
يكي از متهمان را كه نوجواني 1۷ساله بود 
دستگير كردند. او در بازجويي ها به سرقت، 
آزار و اذيــت دختران و زنــان و همچنين 
زورگيري از آنها با همدستي 2دوستش اقرار 
كرد. دو عضو ديگر اين گروه فراري بودند كه 
پليس جست و جوي خود را براي شناسايي 
مخفيگاه آنها ادامه داد تا اينكه مدتي قبل 

يكي از آنها دستگير شد.
دومين عضو باند كه جواني 18ســاله است 
روز دوشنبه دستگير شــد و دربازجويي ها 
به سرقت مرگبار اقرار كرد. وي گفت: مدتي 
قبل براي كار از شهرســتان به تهران آمدم 
و در بازار تهران مشــغول به كار شــدم. اما 
صاحبكارم پس از 3 ماه به خاطر اينكه سواد 
خواندن و نوشتن نداشتم اخراجم كرد. پس 
از آن دنبال كار بودم تا اينكه در قهوه خانه 
با 2همدستم كه از سارقان سابقه دار بودند 
آشنا شدم. آنها پيشنهاد سرقت دادند و من 

هم قبول كردم.
وي ادامه داد: شگردمان اين بود كه هر چند 
روز يك بار خودرويي را سرقت مي كرديم و 
سه نفري با خودروي سرقتي به خيابان هاي 
غرب تهران مي رفتيم و طعمه هاي خود را كه 
زنان و دختران جوان بودند به عنوان مسافر 
ســوار مي كرديم. يك نفر از ما در صندلي 
جلو مي نشست، يكي پشــت فرمان و نفر 
ســوم هم در صندلي عقب وهنگام ســوار 

شــدن مســافر خودش را به خواب مي زد 
كه مسافرشــك نكند. بعد از طي مسافت 
كوتاهي راننده تغيير مســير مي داد و بعد 
ما وارد عمل مي شديم. با تهديد چاقو اموال 
طعمه هايمان را سرقت و در منطقه اي خلوت 
آنها را به بيرون از ماشين پرتاب مي كرديم. 
وي درخصوص مرگ يكي از طعمه هايشان 
گفت: آن روز قرباني را به عنوان مسافر سوار 
كرديم و هنگام سرقت اموالش مقاومت كرد 
كه با او درگير شديم. ما فقط مي خواستيم 
وسايل همراهش را سرقت كنيم اما او خيلي 
ترســيده و شــوكه بود و ما پس از سرقت 
وســايلش، او را از خودرو به بيرون پرتاب 
كرديم. اين متهم با قرارقانوني بازداشت است 
و تالش براي بازداشت آخرين عضو فراري 

اين باند ادامه دارد.

 مريم سرخوش
خبرنگار

كشف انگشتر مقام معظم رهبري در خانه سارق

دستگيري قاتل فراري در كانال كولر

در اين بخش از سخنگاه شما مي توانيد سؤاالت خود را ترجيحا با 
موضوعاتي كه عموميت و دربرگيري بيشتري دارند براي ما ارسال 
كنيد تا ما آن را از مسئول يا سازمان مربوط برايتان پيگيري كنيم 
و با چاپ پاسخ ضمن احترام به شما مخاطب گرانقدر و دادن پاسخ 
صحيح، شمار ديگري از مخاطبان را نسبت به يك موضوع آگاه كنيم.

  مرادي از تهران: براي شكايت از وكيل به كجا مراجعه كنيم؟
پاسخ همشهري: ساده ترين راه براي شــكايت از وكيل مراجعه به 
كانون وكالست. شما مي توانيد به كانون وكال مراجعه كرده و شكايت 
خود را مطرح كنيد يا همانند ساير مسائل مي توانيد با مراجعه به مراجع 

قضايي موضوع خود را پيگيري كنيد.

  محمود از تهران: مرجع رســيدگي به تخلفات تعميركاران 
لوازم خانگي كيست؟

پاسخ همشهري: براي رسيدگي به تخلفات تعميركاران لوازم خانگي 
مي توانيد با اتحاديه صنف آنها تماس بگيريد يا در سامانه مربوط به آن 
صنف شكايت خود را  آنالين مطرح كنيد. ضمن اينكه با ثبت تخلف در 

سامانه تعزيرات هم موضوع قابل پيگيري است.

گذار بورسي از نفت به مغز 
در ايران امــا اين ماجــرا مثــل كليدخوردن  ادامه از 

قدرت نمايي استارت آپ ها با تأخير در حال رخ صفحه اول
دادن اســت. براي نخســتين بار قرار است اســتارت آپ ها كه شايد 
جنس شان مثل شركت هاي ســنتي بورس نباشد، وارد بازار سرمايه  
شوند. هرچند ورود يك استارت آپ اكنون قطعي شده، ولي قرار است 
با باز شدن اين مسير، شركت هاي نوآور و دانش بنيان مختلف ديگري 
هم با سروسامان دادن به ساختارهاي خود به ويژه در بخش مالي، وارد 
بورس كشور شوند. هنوز شايد فعاالن بازار سرمايه نگاه سنتي خود را 
به صنايع قديمي داشته باشند، اما تجربه جهاني نشان داده كه بورس 
ايران هم از امواج جهاني جدا نخواهد بود. شايد زماني استفاده از فناوري 
براي جايگزيني روش هاي ســنتي كه خيلي ها به آن عادت داشتند، 
به نظر دور از ذهن بود اما ديگر حاال شايد حتي كسي يادش نمي آيد كه 
پيش از اين بدون گوشي موبايل چطور حمل ونقل، كارهاي بانكي و يا 
حتي مقدمات ســفر خــود را انجــام مــي داد. اســتارت آپ ها كه 
مقياس پذيري و رشد سريع از اصول ذاتي شان است، حاال تبديل به 

كسب وكارهاي مهمي در زندگي مردم شده اند.
استارت آپ ها و شركت هاي خالق و فناور در همين چند سال گذشته 
سبك زندگي ميليون ها نفر از مردم جهان را تغيير داده اند. آنها نشان 
داده اند كه كارها را مي شود از راه هايي انجام داد كه شايد سال ها  به فكر 
دولت ها يا شركت هاي سنتي نرسيده است. به همين خاطر است كه 
بدون داشتن دارايي هاي مشهود، آنها اكنون لياقت ورود به بورس را 

پيدا كرده اند.
زماني شايد سيليكون ولي در كاليفرنياي آمريكا بود، حاال سيليكون ولي 
در بنگلور هند است، در سوژو و شنژن چين است، در پكن يا شايد تهران 

و مشهد يا هر نقطه ديگر جهان است.
بايد فهميد كه دوران اقتصادهاي نفتي تمام شــده و همه كشورهاي 
جهان به دنبال اقتصاد مغزپايه هستند. اين خالقيت، نوآوري و فكر است 
كه بدون نگراني از پايان پيدا كردن و تمام شدن منابعش دنياي آينده را 
مي سازند. نفت يك رانت در اقتصاد كشورهاست و اتفاقا هر زماني هم 
كه قيمت نفت باالتر بوده، در كشورهاي رانتير فساد بيشتر و وضع مردم 
و اشتغال بدتر شده است. پول نفت به عنوان رانت سال ها وارد اقتصاد 

شده و هر كسي با هر دليلي سعي كرده به اين رانت نزديك تر شود.
خيلي ها سرانجام بايد متوجه فهرست كنوني شركت هاي برتر جهان 
شوند و مفهوم پيشتازي صاحبان فناوري را بفهمند. مقاومت سنتي در 
مقابل تفكر فناوري مدرن بي فايده است. در جهان انقالبي جديد شده 

است كه همه را با خود همسو مي كند.
اقتصادهاي مغزپايه براساس فناوري، خالقيت و نوآوري حاال حرف اول 

و آخر را در اقتصاد جهان مي زنند.
اين تفكر اكنون در ميان سهامداران هم خود را نشان داده است. نوع 
نگاه ســهامداران امروز با نوع نگاه آنها در مقايسه با چند سال پيش 
تفاوت پيدا كرده اســت. آنها به خاطر لمس كردن فناوري مي دانند 
كه استارت آپ هايي كه شايد تا ديروز كسي حتي نقشي براي آنها در 
اقتصاد متصور نبود، چطور مي توانند رشد و جهشي سريع داشته باشند 
و مسيري كه شركت هاي سنتي 10ساله طي مي كنند را در يك سال 
با خالقيت خود پشت سر بگذرانند. شركت هايي كه مثال با يك ميليون 
تومان سرمايه تاسيس شــده اند و اكنون با داشتن همان تجهيزات 
گذشــته و حتي با ســاختماني اجاره اي ارزشگذاري شان به خاطر 

خالقيت  چند صد ميليارد تومان تخمين زده مي شود.
گاندي جمله اي دارد كه مي گويد »ابتدا تو را ناديده مي گيرند، بعد به تو 
مي خندند، سپس با تو مي جنگند  و درنهايت تو پيروز مي شوي.« ورود 
استارت آپ ها به بورس و بازار سرمايه پيروزي جديدي براي اكوسيستم 
فناور و خالق كشور پس از تحمل مدت ها ناديده گرفته شدن، مورد 
استهزا قرار گرفتن و حتي رويارويي با نگاه سنتي به حساب مي آيد كه 

بايد از آن استقبال كرد و برايش خوشحال بود.

بارش هاي سيل آســاي پاييزي  از شب 
گذشــته جاي خود را به ســرما داد و هوا

براساس پيش بيني سازمان هواشناسي 
اين سرما تا يكشــنبه هفته آينده در اكثر نقاط كشور 
ماندگار اســت و البته با كاهش كيفيت هوا در تهران، 
اراك و اصفهان همراه خواهد بود. چند روزي است كه 
در خوزســتان، فارس، بوشهر، سيستان و بلوچستان، 
هرمزگان، كرمان، فارس، گيالن و لرستان سيل به خانه 
و خيابان هاي شــهر زده و جان 9نفر را هم در گيالن، 
بوشهر و هرمزگان گرفته است، اما اين بارش ها از امروز 
كاهش خواهد يافت. در برخي مناطق كشور به صورت 

پراكنده و در ارتفاعات با بارش برف همراه مي شــود. 
همچنين دماي هوا در بسياري از شهرهاي كشور هم ۵ 

تا 10 درجه   سردتر خواهد شد.

تالش براي بازگشايي مسيرهاي مسدود 
در شمال و شمال شــرق استان بوشــهر، بارش ها با 
طغيان رودخانه هاي فصلي، آبگرفتگي خانه ها و معابر، 
بسته شدن راه ارتباطي برازجان- شيراز و خسارت به 
بخش كشاورزي همراه شد. در سيستان و بلوچستان 
هم 3مسير در جنوب اســتان و در آذربايجان شرقي 
۵0روستا مسدود شــدند. راهداري هم از بسته شدن 
مسيرهاي شهداد- نهبندان، خرم آباد- پلدختر، بندر 
ريگ-شيف-بوشهر و بوشــهر به گناوه خبر مي دهد. 
بازگشايي اين مســيرها با تالش راهداري  استان هاي 

دستگيري 11عضو باند سرقت خودرو در شمال پايتخت به كشف انگشتر اهدايي مقام معظم رهبري به يكي از مسئوالن در مخفيگاه 
يكي از متهمان منجر شد. سرهنگ سيدعلي شريفي، رئيس پايگاه يكم پليس آگاهي پايتخت در اين باره به مهر گفت: چندي قبل 
خودروي يكي از مسئوالن دولتي در شمال تهران به سرقت رفت و با اعالم اين سرقت تحقيقات در اين خصوص در پليس آگاهي آغاز 
شد. وي ادامه داد: تجسس ها در اين خصوص ادامه داشت تا اينكه اعضاي يك باند 11نفره كه در سرقت هاي زيادي ازجمله سرقت 
چندين دستگاه ماكسيما، پرشيا و... دست داشتند و همگي سابقه دار نيز بودند توسط مأموران پايگاه يكم پليس آگاهي دستگير شدند 
و خودروي سرقت شده مسئول دولتي نيز كشف شد. سرهنگ شريفي در ادامه گفت: وقتي شاكي براي تحويل گرفتن خودرواش 
در پليس آگاهي حاضر شد گفت هنگام سرقت خودرواش، انگشتري را كه مدتي قبل مقام معظم رهبري به وي هديه داده بودند نيز 
داخل داشبورد خودرو بوده است. در اين شرايط مأموران به تحقيق از سارقان پرداختند و يكي از آنها مدعي شد اين انگشتر را پس از 
سرقت خودرو از داشبورد برداشته و به مادرش هديه داده است. به اين ترتيب مأموران راهي خانه مادر متهم شدند و اين انگشتر را 
كشف و به شاكي تحويل دادند. به گفته رئيس پايگاه يكم پليس آگاهي پايتخت تحقيقات از اعضاي اين باند سرقت همچنان ادامه دارد.

كارگر جوان وقتي فهميد دوستش به خواهر او عالقه مند شده 
با وي درگير شد و با ضربه پتك جانش را گرفت. او بعد از ارتكاب 
جنايت تالش كرد از طريق كانال كولر فرار كند اما در آنجا گير 

افتاد و مأموران پليس دستگيرش كردند.
به گزارش همشهري، ساعت 4بعدازظهر دوشنبه افسر نگهبان 
كالنتري 106نامجو در تماس با قاضي رحيم دشتبان، بازپرس 
دادســراي امور جنايي از وقوع يك جنايت در ساختماني در 
حال ساخت خبر داد. آنطور كه او مي گفت در جريان درگيري 
2نفر از كارگراني كه در ساختمان مشــغول كار بودند يكي از 
آنها يا پتك بر سر ديگري كه 38سال داشت كوبيده و موجب 
جان باختنش شده است. دقايقي از اين تماس مي گذشت كه 
به دستور بازپرس جنايي تحقيقات در اين خصوص آغاز شد. 
شواهد نشان مي داد كه خواهر متهم با مقتول رابطه دوستانه 
داشته اســت. آنها آن روز نزد متهم رفته بودند تا به او بگويند 
كه به يكديگر عالقه مند هستند و قصد ازدواج دارند اما وقتي 
متهم خواهرش را با دوستش ديده و حرف هاي آنها را شنيده 
خشمگين شده و با مقتول درگير شده بود. آنطور كه شاهدان 
مي گفتند در جريان اين درگيري متهم با پتك ضربه محكمي به 
سر مقتول زده و از آنجا فراري شده بود. تحقيق از شاهدان نشان 
مي داد كه متهم پس از ارتكاب جنايت از در ســاختمان خارج 
نشده اما يكباره ناپديد شده است. اين اظهارات نشان مي داد كه 

به احتمال زياد يا متهم در ساختمان مخفي شده و يا از طريق 
پشت بام گريخته است. در اين شرايط مأموران به جست وجو در 
ساختمان پرداختند و پي بردند او از طريق پشت بام فرار كرده 
است. هنگامي كه مأموران مسير احتمالي فرار متهم را بررسي 
كردند معلوم شد كه او از طريق پشت بام همسايه ها چند خانه آن 
طرف تر رفته و درحالي كه قصد داشته از طريق كانال كولر وارد 
خانه يكي از همسايه ها شود داخل كانال گرفتار شده است. به 
اين ترتيب درحالي كه 2ساعت از وقوع قتل مي گذشت، مأموران 
او را از دهانه كانال كولر بيرون كشيده و دستگير كردند. با انتقال 
متهم 29ساله به كالنتري وي تحت بازجويي قرار گرفت و به 
قتلي كه مرتكب شــده بود اعتراف كرد. او گفت: من و مقتول 
باهم دوست بوديم اما يكباره ديدم كه او و خواهرم آمدند. او گفت 
به خواهرم عالقه مند است. از حرف هايش عصباني شدم و با او 
درگير شدم. يك پتك آنجا بود كه آن را برداشتم و ضربه اي به 
سرش زدم كه روي زمين افتاد و من هم از ترس به طرف پشت بام 
فرار كردم و مي خواستم از كانال كولر وارد خانه يكي از همسايه ها 

شوم كه گير كردم و در نهايت دستگير شدم.
سرهنگ جليل موقوفه اي، رئيس پليس پيشگيري پايتخت با 
اعالم جزئيات اين پرونده گفت: متهم در بازجويي هاي اوليه در 
كالنتري 106نامجو به قتل اعتراف كرده و با صدرو قرار قانوني 
در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

ماجراي سرقت 14كيلو طال كه دزدان 
دستگيري ۲۸1مجرم فكر مي كردند آهن است

حرفه اي در تازه ترين طرح 

پليس آگاهي پايتخت

   سرقت مسلحانه
مرد لبوفروش كه دچار مشكالت مالي شده بود قدم 
در دنياي سارقان مسلح گذاشت. او با همدستانش وارد 
خانه ها مي شد تا دست به سرقت طال و دالر بزند غافل از 

اينكه خيلي زود گير خواهد افتاد.

از شگرد سرقت هايتان بگو؟
ما 2شگرد براي سرقت داشتيم. شگرد اول اين بود كه وقتي صاحبخانه 
در خانه بود، وارد مي شديم و سپس با اســلحه او را تهديد مي كرديم و 
دست به سرقت طال و دالر مي زديم. شگرد دوم اين بود كه زنگ خانه ها 
را مي زديم و اگر صاحبخانه نبود با تخريب در وارد خانه ها شده و سرقت 

را انجام مي داديم.
خانه ها را چطور انتخاب مي كرديد؟ 

يكي از طعمه هايمان دايي دوستم بود. دوستم به ما گفت كه دايي اش 
در اين مدت هرچه پول گيرش آمده را طال خريده اســت. ما هم وقتي 
فهميديم، نقشه ســرقت طالهاي او را كشــيديم. دوستم مي گفت با 
دايي اش اختالف دارد و مي خواهد از او انتقام بگيرد. وقتي وارد خانه دايي 
دوستم شديم با اسلحه او و خانواده اش را تهديد كرديم و بعد دست و پاي 

آنها را بستيم و هرچه طال در خانه بود را سرقت كرديم.

از چه سالحي استفاده مي كرديد؟
با خودمان كلت و وينچستر مي برديم كه خطري تهديدمان نكند. ساكنان 

خانه ها با ديدن اسلحه وحشت مي كردند و تسليم خواسته ما مي شدند.
سابقه داري؟

سابقه درگيري و حمل مواد دارم، اما سرقت نه. راستش من لبوفروش بودم 
كه به دليل كرونا كارم را از دست دادم. از طرفي دوستانم هرشب مي آمدند 
پيش من و مي گفتند سرقت، پول خوبي دارد. به همين دليل وسوسه و با 
آنها همدست شدم. نمي دانستم به اين زودي دستگير مي شوم. همسرم 

باردار است و به شدت پشيمانم.

   كيفي پر از شمش طال
در ميان متهماني كــه در تازه ترين 
طرح كاشف دستگير شده اند، پسري 
جوان و سابقه دار است كه كيفي پر 
از شمش طال سرقت كرده است. او 
مي گويد يك كيف قاپ حرفه اي است 
و از يكي از طعمه هايش كه طالفروش 

بود، كيفي پر از طال دزديده است.

طالفــروش را از قبل 
شناسايي كرده بوديد؟

نه خيلي اتفاقــي او را در خيابان ديديم و 
كيفش را قاپيديم. البته 2 نفر بودند و اصال 

خبر نداشتيم داخل كيف يكي از آنها طالست. كار من و 2 همدستم كيف قاپي 
بود و معموال در خيابان ها مي چرخيديم و به محض شناسايي طعمه به سمتشان 
هجوم مي برديم تا كيفشان را بقاپيم. از قضا يكي از آنها طالفروشي بود كه حدود 
14كيلو طال همراهش بود. البته طالي آب شــده بود و به صورت شمش كه بين 
خودمان تقسيم كرديم. ما پس از سرقت وقتي در كيف را باز كرديم ابتدا فكر كرديم 

داخل آن آهن اســت اما بعــد فهميديم 
شمش طالست.

چنــد وقت اســت كه 
سرقت مي كني؟

4 يــا ۵ســالي مي شــود. من بيشــتر 
موبايل قاپي مي كردم تا اينكه با همدستانم 
آشنا شــدم و تصميم گرفتيم كيف قاپي 
كنيم. اين روزها مردم از ترسشان جرأت 
نمي كنند در خيابان با گوشي هايشــان 
صحبت كنند و همين باعث شده بود كه 

نتوانم سرقت هاي زيادي انجام دهم.
چند بــار بــه زندان 

رفته اي؟
پيش از اين 3بار به اتهام موبايل قاپي دستگير و زنداني شــده ام، اين بار اما فقط 

كيف قاپي كرده ام.
از شگرد سرقت هايتان بگو؟

گاهي تك موتوره و گاهي با دوموتور مي رفتيم براي دزدي اما چون سابقه دار بودم 
در نهايت گير افتادم.

   استوري دردسرساز
همه  چيز از استوري كردن يك عكس در اينستاگرام شروع شد. وقتي چند جوان عكس 
شخصي دوستشان را در اينستاگرام منتشر كردند ماجرا به درگيري مسلحانه و تخريب 
يك مغازه در منطقه كن كشيده شد. در اين شرايط مأموران پليس امنيت تهران وارد 
عمل شدند و متهمان را دستگير كردند. يكي از آنها كه با اسلحه اقدام به تخريب مغازه 

كرده بود ديروز در ميان متهمان طرح كاشف بود.

انگيزه تان از درگيري چه بود؟
فردي به نام بهنام و دوستانش عكس شخصي مرا استوري كردند. من هم ناراحت شدم و با آنها قرار 
دعوا گذاشتم، اما نيامدند و به من فحش ناموس دادند. من هم مجبور شدم دست به اسلحه شوم. روز 
حادثه سراغ آنها رفتم و درگيري شروع شد. خيلي عصباني بودم و اقدام به تيراندازي و تخريب كردم.

هميشه با خودت اسلحه حمل مي كني؟
نه. مگر اينجا تگزاس است.

سابقه داري؟
۷بار به خاطر مصرف مشروبات الكلي و شرارت به زندان رفته ام.

كشور در حال انجام است. سرما و آلودگي جايگزين باران مي شود
اورجعلي عليــزاده، مديركل راهــداري و حمل ونقل 
جاده اي آذربايجان شــرقي در اين باره به همشهري 
گفت: عوامل راهداري به صورت تمام وقت مشــغول 
برف روبي و راهگشــايي مســيرهاي مســدود شده 
در روســتاهاي كليبر، بســتان آباد، اهر، هشترود و 

چاراويماق هستند تا تردد روستاييان برقرار شود.
مديركل دفتر مديريت بحران استانداري سيستان و 
بلوچســتان هم از كاهش بارش ها در مناطق مختلف 
استان خبر داد و عنوان كرد: البته بارش هاي نقطه اي 
وجود خواهد داشت و در شمال استان به صورت پراكنده 
پيش بيني مي شود. هر سال در پاييز و زمستان با چنين 
بارش هايي مواجه هســتيم، اما نكته مهم سرد شدن 
هواست كه وضعيت مردم را در مناطق سيل زده  سخت  
مي كند. عباسعلي ارجمندي در گفت وگو با همشهري 
به بازگشايي يكي از مسيرهاي مسدود شده در استان 
اشاره كرد و ادامه داد: مسير فنوج-  اسپكه بازگشايي 

شــده و تالش ها براي برقراري تردد در 2مسير ديگر 
ادامه دارد. ارجمندي درباره خسارت هاي سيالب هم 
بيان كرد: به اندازه 4اســتان ديگر )خوزستان، فارس، 
بوشــهر و هرمزگان( با آبگرفتگي حاد و خسارت هاي 
شديد مواجه نبوديم، اما به دليل بارش باران و تگرگ 
به مزارع گوجه فرنگي خارج از فصل شهرستان فنوج 

خسارت هايي وارد شده است.

هواي تهران، اراك و اصفهان آلوده مي شوند 
كارشناس ســازمان هواشناســي هم از تداوم بارش 
پراكنده باران و بارش برف در ارتفاعات خبر مي دهد و 
مي گويد: سرماي هوا در بيشتر مناطق كشور تا اوايل 
هفته آينده ماندگار است. فريبا گودرزي، اردبيل را با 
دماي هواي 16درجه زير صفر سردترين استان كشور 
اعالم كرد و گفت: آذربايجان شرقي و غربي، زنجان و 
قزوين هم جزو سردترين مناطق كشور بودند. سيستان 
و بلوچستان و هرمزگان نيز تا روز گذشته دماي هواي 

گرم تري را داشتند، اما از امروز در شرق و جنوب شرق 
كشور دماي هوا ۵ تا 10 درجه  كاهش خواهد يافت.

گودرزي با تأكيد بر اينكه هشدار بارش هاي سيالبي 
نداريم، اما بارش ها در ارتفاعــات به صورت برف و در 
برخي مناطق رگبار باران خواهد بــود، اظهار كرد: از 
امروز )چهارشــنبه( در شــمال غرب و بخش هايي از 
غرب كشور و غرب سواحل خزر بارندگي وجود خواهد 
داشت و گســتره اين بارش هاي كم از روز پنجشنبه 
عالوه بر شمال غرب و سواحل خزر، دامنه هاي جنوبي 
البرز مركزي، استان هاي زنجان، تهران، البرز، قزوين و 
شمال سمنان را دربرمي گيرد و به بخش هايي از مركز 

كشور مي رسد.
اين كارشناس از كاهش كيفيت هوا در برخي شهرهاي 
كشور هم خبر داد و بيان كرد: با توجه ماندگاري سرما 
تا پايان هفته، هواي شهرهاي تهران، اراك و اصفهان با 
افزايش غلظت آالينده هاي جوي و كاهش كيفيت هوا 

در ساعت اوليه روز همراه خواهد شد.
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ادامهاز
صفحهاول

   تئاترشهر؛ نقطه كليدي در مركز تهران
ترانهيلدا،معماروشهرسازدربارهتئاترشهرواينكهچرااينمجموعهيكنقطهكليديدر
تهراناست،بههمشهريميگويد:»دليلآنكهازتئاترشهربهعنوانيكنماديادميكنند،اين
استكهدرمهمترينخيابانهايعنيخيابانانقالبووليعصركهمركزشهرهستند،قراردارد.
درتقاطعيكهفعاليتهايمختلفازجملهآموزشي،دانشگاهي،هنريو...درآنبودهاست.«
ويادامهميدهد:»اينمنطقهدرطرحجامعتهراننيزيكمنطقهاصوليوهمچنينشيكو
روشنفكريراشاملميشودوبهواسطهپارككنارتئاترشهربرايعموممردمجذابيتدارد.
تئاترشهرنقطهجذابهنرتئاترايرانبهحسابميآيد.بهلحاظعمومينيزجذابيتداشتهو
دارد.«ترانهيلدادرادامهبهاميرعليسردارافخميبهعنوانيكمعمارتوانمنداشارهميكند:»آنزمان2دفترمهمطراحي
ومعماريوجودداشت؛يكيدفترفرمانفرماييانبودوديگریدفترسردارافخمي.ازآنجهتمهمبودندكهاكثرپروژهها

ومعماريهايبزرگدرايندفترهاطراحيميشد.سردارافخميراهيچگاهنميتواندرهنرمعماريايرانانكاركرد.«

تئاترشهريكهسمبلهنرايراناست
حميدرضا نعيمي كه قرار 
اســت بــه زودي نمايش 
»گرگاس يا روزبخير آقاي 
وزير« را در ســالن اصلي 
تئاترشــهر روي صحنــه 
بيــاورد، بــه همشــهري 
مي گويد: »از نشــانه هاي فرهنگی و هنري يك كشور، 
ســاختمان ها و معماري هايي است كه توسط مردم آن 
كشور به عنوان يك ارزش، سرمايه و سمبل شناخته و 
ياد مي شود. وقتي در كوچه و خيابان اصفهان راه مي رويم 
نخستين چيزي كه به چشممان مي خورد و توجه مان را 
جلب مي كند؛ معماري آن شهر است. اين معماري برآمده 
از نگاه و شــعور و قدرت فرهنگي اســت كه در گذشته 
بوده. ملت هايي زنده هســتند كه در آنها شعر، نقاشي، 
ادبيات و معماري جريان داشته باشد.« اين كارگردان 
در ادامه از مجموعه تئاترشــهر مي گويد و اينكه تئاتر 
به معناي جايي است براي تماشا و نظاره كردن. كارگردان 
نمايش »ســقراط« ادامه مي دهد: »وقتي از سازه هاي 
تئاتري صحبت مي شود، انگار از ديالوگ و انديشه و فكر 
صحبت مي شود. كشورهاي زيادي در جهان نيستند كه 
اين سازه ها و معماري كهن را داشته باشند اما در ايران 
حتي در سال هاي دور در كوچه و بازار تئاتر اجرا مي شد 
و از كشــورهاي يونان و رم براي اجراي نمايش به كاخ 
پادشاهان ايراني مي آمدند. حال تئاترشهر برايمان يك 
نماد است، يك ســمبل، و از بودن اين مجموعه بسيار 

خوشحاليم.« 

مسئوالنيكهباتئاترغريبهاند
اين نمايشنامه نويس با اظهار تأسف از مسئوالني كه تئاتر 
را نمي بينند و اين هنر برايشان اهميتي ندارد، توضيح 
مي دهد: »وقتي يــك نماد مانند تئاترشــهر خاموش 
مي شود چرا هيچ مســئولي پاسخگو نيســت. به نظر 
می رسد مســئوالن هنرمندان را در سينما و تلويزيون 
مي بينند و هيچ گاه حضور باشــكوه بزرگان را در تئاتر 
تماشا نكرده اند؛ مسئوالني كه با تئاتر غريبه هستند و 
تئاتر و ســالن هاي تئاتري برايشان غريبه است. تئاتر را 
كاالي لوكس مي بينند كه بود و نبــودش فرقي ندارد 
اما اگر تئاتر و ساختماني چون تئاترشهر نباشد، سينما 
بالنده نخواهد بود. اگر سالن هاي تئاتر نباشد، تلويزيون 

ما همينقدر فاجعه خواهد بود.« 

بدسليقگيهاييكهبهتئاترشهرلطمهزد
نعيمي با بيان اين مطلب كه بزرگ ترين تراژدي 40ساله 
ما عدم فهم مســئوالن از تئاتر اســت، يادآور مي شود: 

»همه كشــورها مشــكالت دارند، جنگ دارند و دچار 
اختالفات سياســي هســتند اما فرهنگ و هنر جايگاه 
خودش را داشــته و دارد. در اين اوضاع داشــتن جايي 
چون تئاترشــهر براي ما غنيمت است.« بازيگر نمايش 
»چه گوارا« در ادامه با انتقاد از مديران تئاترشــهر و نوع 
نگاه به اين مجموعه مي گويد: »نمي دانم رفت وآمد اين 
مديران در تئاترشهر چگونه است. نگاه دلسوزانه اي دارند 
و تالش در بهبود وضع تئاترشهر دارند اما عملكردشان 
مانند دوستي خاله خرسه است. در گذشته بدسليقگي ها 
لطمات زيادي به اين مجموعه زده و جاي خالي معماران 
و طراحان بزرگ محسوس اســت. ما به معماران آگاه و 
توانمند نيازمند هســتيم كه با توجه به شناخت كافي 
از تئاتر، طراحي  سالن ها را داشته باشند تا فاجعه هايي 
چون سالن هتل اسپيناس و تئاتر حرفه اي شرق تهران 

را نداشته باشيم.«

تئاترشهر؛چشمبيناوگوششنوايپايتخت
مجيد جعفــري از مديران 
سابق مجموعه تئاترشهر 
اســت. او در دهــه60 
مديريــت ايــن مجموعه 
را برعهده داشــت. وي با 
اظهار تأسف از درگذشت 
اميرعلي سردار افخمي به همشهري مي گويد: »مجموعه 
تئاترشــهر ابتدا در اختيار تلويزيون ملــي بود و عمدتا 
گروه هايي در آن اجرا داشتند كه به نهاد مذكور وابسته 
بودند. بعد از انقالب اين وضعيت همچنان ادامه داشت 
تا اينكه تئاترشهر در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد قرار 
گرفت.« جعفری در ادامه توضيــح مي دهد: »اعضاي 
گروه هاي نمايشــي يه اين وزارتخانه منتقل شــدند و 
درنهايت جمع گروه هــاي وزارت ارشــاد و تلويزيون 
باعث شد تئاترشهر قلب تپنده هنر نمايش ايران شود؛ 
مجموعه اي كه بسياري از بزرگان در آن اجراهاي ماندگار 
داشــتند.« اين بازيگر تئاتر در ادامه عنوان كرد: »اين 
عمارت زيبا در كنار دانشــكده هنرهاي زيباي دانشگاه 
تهران و دانشكده هنر و معماري دانشــگاه آزاد و تمام 
مؤسسات نشر و كتابفروشي ها قرار دارد كه اين بخش از 
پايتخت را به صورت مركز فرهنگ و هنر ايران درآورده 
اســت. در حقيقت اين منطقه از پايتخت چشم بينا و 
گوش شنواي تمام هنرمندان و ايرانيان شد. اما متأسفانه 
از آنجا كه مراكز حرفه اي ديگر در ســطح اين عمارت 
باشكوه ساخته نشد، مجموعه تئاترشهر تنها سالن مؤثر 
و حساب شــده باقي ماند.« به گفته جعفري متقاضيان 
بسيار و نبود ســالن براي اجرا باعث شد اين قلب تپنده 
مانند هميشه نباشد و روز به روز ضعيف تر شود؛ چراكه 

متقاضيان بسيار و كمبود مكان اجرا باعث شد تئاترشهر 
مركز فعاليت همه گروه هاي آماتور و غيرحرفه اي شود، 
تا جايي كه ديگر از آن اجراهاي باشكوه گذشته خبري 

نيست.

نيازمندعمارتديگريچونتئاترشهريم
وي با بيان اين مطلب به اميد آنكه از اين عمارات باشكوه 
به تعداد كافي ساخته شود تا تئاترشهر همچنان مركز 
حرفه اي تئاتر پايتخت باقي بماند، مي گويد: »تئاترشهر 
وجه ديگري دارد كه همانا معماري آن اســت؛ طراحي 
زيبا در پايه معماري ايراني. اگر كسي از عظمت معماري 
ايران بي خبر باشد كافي است نماي زيبا و منحصربه فرد 
تئاترشهر را ببيند كه متأسفانه تئاترشهر از اين بابت هم 
شانس نياورد، چراكه در كنار آن يك مجموعه تجاري و 
چند سازه ورودي مترو ساخته شده كه عظمت ساختمان 
را پشت ديوار كج سليقگي پنهان كرده است. نمي دانم 
چرا اين اشــتباه بزرگ صورت گرفت، درحالي كه اين 
مجموعه ها و سازه هاي مترو مي توانستند در مكاني ديگر 
ساخته شوند. از طرفي اين مجموعه هنري يادگارهاي 
بســياري از خود به جا گذاشته اســت. بايد بگويم كه 
بسياري از ستارگان درخشان هنر نمايش در آسمان اين 
مجموعه درخشيدند و سپهر هنر بازيگري، كارگرداني، 
نمايشنامه نويسي و طراحي را نوراني كردند. زيبايي خود 
سازه و معماري تك آن از طرفي و بالندگي هنرمنداني 
كه در تئاترشهر درخشيدند همه و همه مرهون خدمتي 
است كه اميرعلي سردارافخمي به فرهنگ و هنر ايران 

كرده است.«

بهاميدبازگشتشكوهوبزرگي
مــرزبـــــان،  هــادي 
يس  مه نــــو يـشـنا  نــما
و كارگــردان تئاتــر هم از 
تئاترشهر به عنوان يك نماد 
و الگوي بزرگ ياد مي كند. 
او به همشــهري مي گويد: 
»پيش از انقالب براي اجراي گروه هاي نمايشــي در اين 
مجموعه دسته بندي هايي به وجود آمده بود و گروه هاي 
بزرگ و افراد شــاخص اجرا داشتند. ساختمان تئاترشهر 
با تاريخي كه دارد مانند برج آزادي به يك نماد و نشــانه 
تبديل شده و معتقدم تئاترشهر آبروي تئاتر ايران است. 
تئاترشهر براي تمام گروه هاي نمايشي عظمت و بزرگي 
وصف ناشدني ای دارد و در ســال هاي اخير كه تئاترشهر 
نيازمند بازسازي بود اين كار صورت گرفت. اميدوارم اين 
ساختمان يك الگو براي ساخت سالن هاي ديگر باشد.«  
اين كارگردان كه قرار اســت نمايش »دكتر نون زنش را 
بيشتر از مصدق دوست دارد« را بهار سال آينده به سالن 
اصلي تئاترشهر بياورد،  از خاطرات دوران دانشگاهي خود 
مي گويد و اينكه با مرحوم اســكويي تمرينات و اجراهاي 
تئاتر داشــتند. مرزبان اضافه مي كند: »وقتــي به ايران 
بازگشــتم اكثر اجراهايم در تئاترشــهر بود. سالني كه 
استاندارد براي هنرهايي چون باله و غيره بوده، اما مي توانيم 
اجراهاي خوب در اين سالن داشته باشيم. يادم مي آيد در 
آن دهه ها هر گروهي نمي توانست در تئاترشهر اجرا داشته 
باشد؛ بايد آنقدر حرفه اي مي بود كه به تئاترشهر راه پيدا 
كند. عقبه تئاتري مهم بود و اميدوارم يك روز اين مجموعه 

درخشان به دوران اوج و شكوه هميشگي اش بازگردد.«

 همزمان با درگذشت معمار ساختمان تئاتر شهر، معماران و هنرمندان  
در گفت و گو با همشهري از اهميت حفظ اين بناي فرهنگي گفتند

يادداشت

سعيدبرآبادي
روزنامه نگار

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

بيرونازشنِلسيحون

علي سردار افخمي، از آخرين بازمانده هاي 
نســلي از معماري ايــران بــود كه خبر 
درگذشتش در 91سالگي، پس از 49سال 

از زمان ساخت تئاترشهر نام او را به دامنه اخبار و اتفاقات بازگرداند. پس 
چرا نبايد از همين فرصت كوتاه براي يادآوري دوباره او و جايگاهش در 

معماري ايران سخن گفت؟
جز معماران و كارشناسان تاريخ و تئاتر، كمتر كسي نامي از او الاقل در 
نيم قرن اخير به زبان آورده و گويي خوِد او نيز از انفصاِل نامش از آثاري 
كه خلق كرده بود، راضي به نظر مي رسيد و حاال مرگ، اين نامه رساِن 
هر روزه اين روزهاي ما، پاكت پستي اش را به خانه هاي ما رسانده است. 
سردار افخمي يكي از چهره هاي تأثيرگذار معماري نيمه اول قرن در 
ايران بود؛ شايد به اين دليل كه او يكي از معماران مطرح و بنام زمانه خود 
بود كه از زير شنِل هوشنگ سيحون و كالس هاي درسش در دانشگاه 
تهران بيرون نيامده بود و عمال در بيان و گفتــار نيز خود را به مكتب 
فكري سيحون، منصوب نمي دانســت. دكتري معماري اش را از بوزار 
پاريس گرفته بود و زماني كه به ايران آمد و به عنوان استاد دانشگاه در 
دانشكده معماري دانشگاه تهران مشغول تدريس شد، 34سال بيشتر 
نداشت. از سال1342 كه به كشور آمد تا سال1351 كه بعد از 6سال 
باالخره توانست حجم دايره وارش را به نام تئاترشهر در زمين هاي پارك 
شهرداري مشرف به چهارراه وليعصر بسازد، سال هاي مهمي در معماري 
ايران بودند، سال هايي كه سردار افخمي نه در قالب و هيبت آن روزهاي 
جامعه معماري - كه سعي داشــت خود را به نوعي در دسته سيحون 
به حساب بياورد - بلكه در قالب يك منتقِد منش و دريافت احساسي 
سيحون نسبت به معماري ايران گذشت كه البته سال هاي خوبي براي 
او نبودند؛ عالوه بر مسائل خانوادگي، سردار افخمي مخالفان زيادي هم 
داشت كه عموما با تكيه بر اختالفش با سيحون، سعي در مسدود كردن 

راهش به سوي پروژه هاي دولتي داشتند و تقريبا نيز موفق شدند.
با قانوني كه رياست دانشگاه تهران - كه از قضا پدر خانم سردار افخمي 
نيز بود - در دهه 50 وضع كرد او مجبور شد بين تدريس در دانشگاه 
و كار در دفتر مهندسان مشاور سردارافخمي، يكي را انتخاب كند كه 
دومي را برگزيد درحالي كه بسياري از معماران مطرح آن زمان كج دار 
و مريز، از تن دادن به اين انتخاب طفره رفتند و هم خدا را به دســت 

آوردند و هم خرما را.

انزواي بيشتر سردارافخمي، سال ها بعد از ساخِت تئاتر شهر با رونمايي 
از عكس ساختمان تاالر بكمن در انستيتو تكنولوژي كاليفرنيا شدت 
گرفت. او حاال و پس از عبور از بحراِن عدم تمكين به سيحون و ساحت 
سيحوني معماري وقت ايران بايد پاسخگوي برخي از منتقدين مي بود 
كه با اشاره به اين عكس، متهمش مي كردند كه تئاتر شهر از روي دست 
يك معمار اروپايي كپي شده اســت. اگرچه كه امروز پاسخ اين اتهام 
روشن است و بسياري مي دانند كه در ساحت معماري، توليد فرمي كه 
شباهتي به فرم هاي موجود در جهان نداشته باشد مي تواند نتايج بسيار 
خطرناكي در پي بياورد اما او آزرده خاطر و براي رهايي از اين هياهوها 
تهران را دوباره به مقصد پاريس تــرك كرد و تا آخر عمر هم در حومه 

پاريس ماند.
در كارنامه او، طراحي ساختمان فعلي مجلس شوراي اسالمي، خانه 
كودكان بي سرپرست تهران، طراحي ســاختماني در پارك نياوران، 
طراحي هتل ماريوت تهران و هتل اسنوبرد ايروان و حتي طراحي سنگ 
آرامگاه صادق هدايت نيز وجود دارد اما به نظر مي رسد كه اكنون بتوان 
گفت، بزرگ ترين شاهكار او، خروج از زير سلطه نگاه سيحون به معمار 
بود. اين به معناي رِد نگاه ســيحون و جايگاه مهم او در معماري ايران 
نيست بلكه به قول شاملو، »تنها توفان، فرزندان ناهمگون مي زايد.« 
روحش شاد و اميد كه از ديدار دوســتانش در پرالشز، شادتر از زماني 

باشد كه زندگي كرد.

نتفليكــسبــرايماه
دسامبروآغاززمستان
وتعطيالتزمســتاني
كرونايي،سريالهاييدرژانرهايمتفاوتبرايمخاطبان
خوددرفهرستپخشقراردادهاست.طبقبرنامهارائهشده
ازسوياينشبكه،همسريالهايجديدپخشخواهدشد
وهمفصلهايجديديازسريالهايمحبوبوقديميتراز

طريقنتفليكسدرماهدسامبرانتشارخواهديافت.
 

سريال»دنياهايناشناخته«:سريال مستند طبيعي و تخيلي 

دنياهاي ناشناخته )Alien Worlds( يك ميني سريال سريال 
4قسمتي است كه سوفي اوكندو، راوي آن است. اين سريال با 
استفاده از تكنيك هاي تصاوير كامپيوتري )سي جي آي( ساخته 
شده است. در اين سريال، واقعيت و تخيل در هم آميخته شده 
و تالش مي شــود تا به طور مفهومي نشان داده شود كه زندگي 

موجودات فضايي در ساير كرات چگونه مي تواند باشد.

سريال»چيزهايكوچكزيبا«:پخش اين سريال قرار است از 
14دسامبر)24آذر( از طريق شبكه نتفليكس آغاز شود. سريال 
چيزهاي كوچك زيبــا )Tiny Pretty Things( با اقتباس از 

رماني به همين نام، اثر سونا چارايپوترا توسط مايكل مك لينان 
ساخته شده است. اين سريال به داستان ها و ماجراهاي دختراني 
كه در يك آكادمي باله در شهر شيكاگو در حال آموزش ديدن 
هستند، مي پردازد. اين هنرآموزان گذشته هاي متفاوتي را از نظر 
اقتصادي و اجتماعي تجربه كرده اند و براي بسياري از آنان باله 

راهي براي گريز از شرايط بد است.

ســريال»بريدگرتون«:كريس فان دوزن، خالق ســريال 
بريدگرتون )Bridgerton( است كه فصل اول آن از 25دسامبر 
)5دي( در شــبكه نتفليكــس در دســترس عالقه مندان به 
سريال هاي تلويزيوني قرار خواهد گرفت. اين سريال با اقتباس 
از يك ســري از رمان هاي رمانتيك پرفروش جوليا كوئين به 
همين نام ساخته شده اســت. اين سريال به ماجراهاي دنياي 

پر از رقابت طبقــات باالي جامعه بريتانيــا مي پردازد. صداي 
جولي اندروز، بازيگر قديمي و شناخته شده سينما، روي صداي 
شــخصيت محوري اين داستان ليدي ويســتلداون گذاشته 

شده است.

»سلنا:ســريالها«:اين مجموعه تلويزيوني زندگينامه اي 
بــه كارگردانــي هيرومــي كاماتــا بــراي نخســتين بار از 
4دسامبر)14آذر( توسط شبكه نتفليكس پخش شد. مجموعه 
تلويزيوني سلنا: سريال ها )Selena: The series( به زندگي 
سلنا گينتانيا، خواننده ســبك موزيك تخانو مي پردازد.  او و 
خانواده اش در طول زندگي در برابر انتخاب هاي ســختي قرار 
گرفتند. ســلنا سرانجام در ســال1995 در 23سالگي توسط 

يوالندا سالديوار، دوستش به ضرب گلوله به قتل رسيد.

كافهشــهرداريدردهه30تااوايل
دهه40محلحضــورهنرمندانو
روشنفكرانبزرگونامآشنابود.در
ميانهدهه40تصميمگرفتهشدكهكاربرياينكافهتغييركندواينزمانيبودكه
تئاترداشتدوراناوجخودراطيميكرد.سرانجاممجموعهتئاترشهرباافتتاح
سالناصليدرهشــتمبهمن13۵1وبااجراينمايش»باغآلبالو«يچخوفبه
كارگردانيآربيآوانسيانفعاليتخودراآغازكردوازآنسالديگرتئاترشهر
برايهمهكسانيكهعشــقوعالقهبههنرنمايشداشتند،خاطرهساخت؛

خاطرههايماندگاروبهيادماندني...
نزديكبه48سالازتولداينساختمانگردومدورميگذرد؛ساختمانيكهدرهر
دههتجربياتخوبوشيرين،سختوتلخراپشتسرگذاشت.حاالتئاترشهر
درشلوغترينجايتهرانقراردارد.ازهرطرفدرمحاصرهاست،اماهنوزنامش
سرزبانهاســت.هنوزگروههايجوانآرزويشاناجرادريكيازسالنهايش
است.هنوزقدمزدندرراهروهايشلذتبخشاست؛راهروهايپيچدرپيچيكه
هركدامروزيوروزگاريمحلرفتوآمدبزرگانتئاتريبوده.مجموعهايكهدر
دهه70و80دراوجبرگزاريجشنوارهتئاترفجرميزبانعالقهمندانيبودكه
برايتماشاينمايشكارگردانانبزرگساعتهاصفميايستادند...كاشبازهم
درهمانروزهابوديم،همانروزهاوشبهاييكهبهاميدتماشايبهتريناجراها

وبازيبازيگرانبزرگمنتظرميمانديم...

درغربتتئاترشهر
پس در هر كــوي تهران 
قدم زدن، چشم چرخاندن 
در تاريخ است تا از ميان آثار اندوه سازان انبوه كار، 
كه فراخ زميــن تحويل مي گيرنــد و تنگناي 
آپارتمان تحويل مي دهند، شايد ساختماني از 
دست مهندسان بفروش وبســاز در امان مانده 
باشــد تا بتوان از تهراني كه بود، مبادا كاشــي 
و ســردر و پنجره  اي براي تماشــا سرمه چشم 

كم بينا كرد.
مخابــره خبــر آخرين نفس اميرعلي ســردار 
افخمي)1399-1308( بهانه مبسوطي به هم 
زد تا دوباره، چشــم ها بچرخد دور سازه مدور 
ايستاده در شرق و جنوب چهار راه وليعصر ؛ بنايي 
ايستاده بر نمايش؛ ساختماني كه قرار بوده چون 
نمايشگران بر سكوي هميشه تنها و تنومند، دور 
و دوار، ديد هر رونده و آينده اي را به خود بگيرد. 
حاال كه مرگ معمار غربت روزانــه را از چهره 
عمارت كنار زده، ســاخته معمــار فقيد، چون 
سياهي لشــكري مفقود مي نمايد در صحنه اي 
انبوه از بازيگران كه در ميان آن همه بهانه براي 
ديدن مي خواهــد به خاطر بياورد، تــا عابران 
ماسك زده عجول، گمشــدگان ميان هياهوي 
بساط هاي مبسوط و تكانه هاي منقوط قطار و 
ماندگان زير سايه ســازه هاي تازه ساز به خاطر 
بياورند كه اينجا باغ بود و او بود و نخستين روز 

اجراي باغ آلبالو.
اگر جلوه گري بازار مكاره هميشه به راه پيرامون 
ساختمان چهارراه شــهر، مجال جالل بدهد، 
سازه ساخته شده آقاي معمار، خود زبان گويايي 
دارد براي بيان راز؛ براي اينكه بگويد سازنده اش 
كــه درس خوانده بــوزار بود و مــدرك گرفته 
دانشــگاه پاريس. وقتي به تهران آمد، بيشــتر 
شــيفته كار معماران يزد و اصفهان بود تا اليزه 
و نوتــردام. اگر چه مدركــش از آن ور آب آمده 
بود، اما ريشــه اش از اين ور آب مي خورد. پس 
وقتي سفارش را گرفت، معطل نكرد و به جاي 
جادوگري با سازه، به دنبال جلوه گري با دايره ره 
انداخت؛ ساختماني بي پشت و هميشه به رو از هر 
روز. شيشه و بتن و سنگ را كنار گذاشت و رفت 
حوالي حرم حضرت عبدالعظيم)ع( سفارش آجر 
داد. خرده هاي كاشــي فراهم كرد. بنا را هزار تو 
كرد، چون عمارت هاي ميــان باغ هاي ايراني 
با درخت مفصل و نهر آب روان. او مي  دانســت 
مردان و زناني كه ســال ها به اين بنا نگاه كنند، 
بايد يادشان نرود سكوي مدور تعزيه را، خيمه 
برافراشته تكيه را و تنهايي قهرمان روايت را وقتي 
ياري مي طلبد از تماشاگران كه خوب سياحت 
كنند، رياضت آدمي را وقتي كه تنهاست. حاال از 
همه جبروت بنا شده در جوار كافه بلدي و جاده 
كناري كه واحد هاي شهري، مسافران سواره را 
تماشا كنان مي بردند تا نهر كرج و مي چميدند 
در چهارراه حوادث و مي غريدند با تلواســه در 
صندلي هاي اتوبوس هاي روي هم سوار كه مبدأ 
معبر راه آهن بود و  مقصد تتمه تخت جمشيد، 
چيز باقي نمانده در ميان. شهر همچون دهاني 
بزرگ يادگارهايش را لقمــه بهانه هاي روزآمد 
مي كند و مي بلعد. تئاتر شــهر، نشانه فرهنگ 
شــهر، روي صحنه شــلوغ پيرامونش از ميان 
چنارها براي ســازنده اش دست تكان مي دهد. 
اميدوار اســت. مي داند كه همين كه پوســتر 
نمايش ها برود روي ديــوار، همين كه چراغ ها 
 روشن شوند، همين كه پرده ها باال بروند، همين 
كه بازيگران به ترتيب اجراي نقش روي صحنه 
بياينــد و همين كه نخســتين بازيگران دهان 
بازكنند، دوباره دوره خواهد افتاد كه اينجا منم؛ 
ساختماني ايستاده، مدور، داير و هميشه با مسما 

به اسم شهر و تئاتر؛ تئاتر شهر.

هزار ياد نمايش

درمحاصرهمزاحمان

بي تفاوت از كنارشان مي گذريم، صبر مي كنيم 
هر كس كه دلش خواست بيايد و تكه اي از آن را 
بردارد و آســيبي به پيكــرش وارد كند و وقتي 
آسيب ها آنقدر  زياد شــد كه ديگر دوام نياورد و 
به زمين افتاد مرثيه خواني را آغاز مي كنيم. انگار 
بي توجهي و تماشــاي ويراني و بعد مرثيه خواني 

بخشي از سرشت ما شده است.
چند سال بعد شايد كســي پيدا شود كه به نيتي 
-  كه ان شاء اهلل خير است  - كوشش هايي را براي 
احيا آغاز كند، غافــل از اينكه ديگر دير شــده 

است...
تئاتر شــهر مركز ثقل تئاتر ايــران در نيم قرن 
گذشته بوده است. چه تاريخ و خاطره هاي حول 
بناي شــكوهمند مخروطي چهــارراه ولي عصر 
آنقدر هست كه چند نســل  از دوستداران تئاتر 
ايران دل بسته اش باشــند و آنجا را به عنوان نماد 

هنرهاي نمايشي در ايران بشناسند.
تئاترشهر كه در محل ســابق كافه شهرداري بنا 
شد، مجموعه اي بود كه مي توانست گسترده تر از 
اينها باشد. بوستاني بزرگ در كنار خود داشت كه 
مي توانست پاتوق اهالي تئاتر و هنرمندان باشد و 
مكان ها و اتفاق هاي كوچك و بزرگي حول محور 
تئاتر در حاشيه اش شكل بگيرند. اما اتفاق هايي 
كه در سال هاي اخير در تئاترشهر افتاده، فرصت 

نفس كشيدن را از آنجا گرفته است.
بوستان دانشجو به مرور زمان پاتوق دگرباش ها 
شده است و از ساعتي به بعد ديگر براي آمدوشد 
دوستداران تئاتر امنيت ندارد. مجتمعي فرهنگي 
در ضلــع جنوب غربي كــه معلوم نيســت چه 
كاربردي دارد و براي چه ساخته شده، چشم انداز 
ساختمان تئاترشهر را مخدوش و ايستگاه مترو در 
ضلع شمال غربي مجموعه تئاترشهر را محاصره 
كرده است. مزاحم ها تئاترشهر را مجبور كرده اند 
كه خود را جمع و جور تر كند. حاال فقط عمارت 
پير مخروطي شــكل و صندلي هاي سنگي دور 
آن مانده اند و انبوه دوستداران تئاتر كه چاره اي 

ندارند جز اينكه به همين محدوده بسنده كنند.
اينها به جز پيري و فرســودگي بناي تئاترشهر 
اســت و مراقبت هايي كــه خيلي وقت ها صورت 
نگرفته و ضربه هاي كوچــك و بزرگي بدان وارد 

كرده است.
آنچه امروز دارد به ســر تئاترشهر مي آيد درست 
شــبيه چيزي اســت كه در ســال هاي گذشته 
براي تئاتر نصر و ســنگلج و گذر كتابفروشان در 
ناصرخسرو اتفاق افتاده است. ما در اين سال ها به 
تئاترشهر بي توجه بوده ايم. حتي آنقدر كه درباره 
احياي تئاتر نصر در اللــه زار حرف زده ايم هم به 
تئاترشــهر توجه نكرده ايم. حتي يك بار هم آنجا 
را درست نگشــته ايم كه ببينيم بناها و آدم هاي 

مزاحم چه به سر آنجا آورده اند.
شايد زماني كه متوجه تئاترشهر شويم كه ديگر 
جاني براي ايستادن نداشــته باشد. زماني زنگ 
خطر را براي تئاترشهر به صدا درآوريم كه ديگر 
دير شــده باشــد و ناگزير باشــيم مثل هميشه 
مرثيه خوان شويم و خاطره هاي قديمي را مرور 

كنيم.

 چند سطري درباره عمارت تئاتر شهر و آنچه 
در سال هاي اخير در حوالي اش اتفاق مي افتد

سريالهاييبرايشبهايزمستان

اعالمنامزدهايبخشرمان
جايزهجاللآلاحمد

3 اثر به عنوان نامزدهاي نهايي بخش داســتان 
بلند و رمان جايزه جالل آل احمد انتخاب شدند. 
بنا بر اعالم مؤسسه خانه كتاب و ادبيات ايران، 
رمان هاي »اوراد نيمروز« اثر منصور عليمرادي 
)نشر نيماژ(، »با اعمال شاقه« از محمد حنيف 
)نشر نيستان( و »خيال باز« اثر احمد حسن زاده 
)نشــر نون( به بخش نهايي جايزه راه يافته اند. 
جواد افهمي، سعيد تشــكري و علي چنگيزي 
داوري آثــار بخش رمــان ســيزدهمين دوره  
جايزه  ادبي جالل آل احمــد را عهده دار بوده اند. 
دبيري جايزه ســيزدهم نيز به عهــده ابراهيم 
حسن بيگي اســت. ســيزدهمين دوره جايزه 
ادبي جالل آل احمد در 4گروه »داستان بلند و 
رمان«، »مجموعه داستان كوتاه«، »نقد ادبي« و 

»مستندنگاري« برگزار مي شود. 

كتابفروشیهای»پاييزهكتاب۹۹«
مطالباتخودرادريافتكردند

با 816 كتابفروشی  فعال عضو طرح »پاييزه كتاب 99« طی 13روز 
كاری تسويه حساب شد. به گزارش همشــهري به نقل از روابط 
عمومی موسســه خانه كتاب و ادبيات ايران، با حمايت معاونت 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با كتابفروشی های 

عضو طرح پاييزه كتاب 99 طی 13روز كاری تسويه حساب شد.
طرح پاييزه كتاب 99 همزمان با بيســت و هشتمين دوره هفته 
كتاب جمهوری اســالمی ايران به مدت هفت روز با مشاركت و 
استقبال 816 كتابفروشی فعال در سراسر كشور برگزار و طی آن 
458هزار و 833 نسخه كتاب به مبلغ 198ميليارد و 13۷ميليون 

و 591هزار و ۷30ريال خريداری شد.
 در پانزدهميــن دوره طــرح توزيــع يارانــه كتــاب از طريق 
كتابفروشی ها، سقف مجاز برای هر خريدار افزايش 25درصدی 
داشــت و در اين دوره هر خريدار می توانست تا سقف 200 هزار 

تومان كتاب بخرد.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار
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 شــما از تعبيــر 
انتخابات  شورشي 
اســتفاده كرديد. به نظر مي رسد كاري 
كه ترامپ با اصل انتخابات مي كند، فراتر 
از شورش است. او اصل انتخابات را زير 
سؤال برده و در آن شبهه ايجاد كرده. 
او لطمه اي به اصل مهمي در دمكراسي 
آمريكايي مي زند كه به نظر پيامدهاي 
زيادي داشته باشد. آيا دمكراسي آمريكا 

از اين ضربه ها عبور می كند؟
بگذاريد به عنوان يك معلم اين را براي شما 
بازگو كنم. دمكراســي يك معنايي دارد. 
خود دمكراســي يعني رأي دادن. پس در 
عراق هم دمكراسي داريم. اما يك دمكراسي 
داريم كه فرهيخته است؛ يعني رأي دادن 
است و داشتن اين حق كه بعد از رأي دادن 
نتايج را در قوه قضاييه به چالش بكشــيم. 
در عراق و پاكستان به اين معنا درواقعيت، 
دمكراسي وجود ندارد. اما تفاوت بزرگ در 
دمكراسي فرهيخته و غيرفرهيخته است. 
شــما مي توانيد در آمريكا نتايج انتخابات 
را در ايــاالت به چالش بكشــيد. ترامپ از 
اين حق خودش اســتفاده مي كند. گاهي 
شــما مي گوييد در انتخابات تقلب شــده 
است. تقلب همه جا هســت، اما تقلب در 
عراق با تقلب در آمريكا فرق مي كند. تقلب 
در عراق به اين معناســت كــه حكومت، 
دستگاه هاي حكومتي، تشكيالت امنيتي 
و... مي نشينند و برنامه مي ريزند كه فردي 
برنده نشود و فردي برنده شود؛ اين يعني 
تقلب ساختاري. در آمريكا حكومت براي 
تقلب برنامــه نريخته اســت. در اياالت از 
مقررات سوءاستفاده مي شود؛ مثل اينكه 
برگه رأي پستي مي رسد دم خانه، صاحب 
برگه رأي، فوت كرده و مثال خواهر او نامه 
را امضــا مي كند و مي فرســتد. اين تقلب 
سازمان يافته نيست؛ يعني حكومت نيامده 
با تشكيالتش اين كار را بكند. اگر در آمريكا 
تقلبي در اياالت باشــد، ســازمان يافته و 
ساختاري و حكومتي نيست، بلكه از ضعف 
قانون استفاده شده است؛ بنابراين ترامپ 
مي گويد تقلب شده اســت كه شده است؛ 
هميشه در ابعاد كم اين مســئله بوده، اما 
سازمان يافته نيســت و آنقدري نيست كه 
نتايج را عوض كند. اين طبيعي است حاال 
كه او در حال باختن است، برد دمكرات ها 
را لكه دار كند. آنها 4سال عليه ترامپ كار 
كردند و دنبال استيضاح و كارشكني بودند.

ترامپ مي خواهد اين بــرد را لكه دار كند. 
كانديداهاي ديگر شايد بي خيال اين مسئله 
مي شــدند، اما او شورشي است و فراموش 

نمي كند.
چيــزي كه مطرح اســت 
اين اســت كه مي گويند سيستم در 
آمريكا دست به دســت هم داد تا او، 
ترامپ يك دوره اي باشــد. رسانه ها و 
ديپ استيت و ساختار نظامي-اطالعاتي 
در مقابل عامل اقتصاد، دست به دست 
هم دادند و سيســتم بر ترامپ غلبه 
كرد. شما قبال در گفت وگو با ما گفتيد 
يا ترامپ بر سيســتم غلبه مي كند يا 
سيستم بر ترامپ غلبه مي كند. به نظر 
مي رســد در اين انتخابات سيستم بر 

ترامپ غلبه كرده است.
سيســتم حاكم بر آمريكا متشكل است از 
ليبرال ها و محافظه كارها. محافظه كار يعني 
ليبرال سنتي و حزب جمهوريخواه سمبل 
ليبرال سنتي است. حزب دمكرات سمبل 
ليبرال مدرن است. پس همه ليبرال هستند 
و  حاكميت ليبرال اســت؛ اما يكي سنتي 
است و يكي مدرن. مســئله اي كه هست 
اين است كه ترامپ نه ليبرال سنتي است 
و نه ليبرال مدرن. او يك ناسيوناليســت و 
ملي گراســت و به همين خاطر با سيستم 
و حاكميت چفت نمي شــود. رســانه هاي 
آمريكايي،  ليبرال مدرن يا سنتي هستند، 
نهادهاي آمريكايي، وزارت خارجه و وزارت 
دفاع، ليبرال سنتي يا مدرن هستند، اما اين 
آقا كامال خارج از چارچوب حاكم اســت. 
تالش ها براي پايين كشــيدن او مؤثر بود، 
اما اگر كرونا نبود، هيچ كدام از اين تالش ها 
جواب نمي داد و سيستم بر او غلبه نمي كرد؛ 

همانطور كه دفعه اول نتوانست.
شما در صحبت هايتان به رقم 
71ميليون رأي اشــاره كرديد. از اين 
رقم اينطور تعبير مي شود كه جريان 
فكري اي كه از ترامپ حمايت كرده بود، 
همچنان با قدرت در صحنه سياســي 
آمريكا حاضر است و آن چيزي كه به 
آن ترامپيســم گفته مي شود، باالي 
70ميليون رأي آورد. آيا مي توان گفت 
اين جريان فكري سياســي همچنان 
زنده است؟ و آيا مي توان گفت كه 4سال 
بعد دوباره ترامپيسم برمي گردد؟ اگر 
نگوييم كه خــودش برمي گردد؛ چون 
به نظر مي رسد براي اين كار برنامه دارد.

اينكه آيا ايده هــاي او مي ماند به چند چيز 
بستگي دارد. در سياست اينطور است كه 
انســان ها يا رأي دهنده ها بسيار احساسي 
هســتند و در نتيجه خيلي زود فراموش 
مي كنند. مسئله اول اين است كه اگر نتايج 
كار بايدن مثبت باشد؛ يعني كارهايي كه 
مي كند به نفــع مردم آمريكا باشــد،  اين 
71ميليون نفر به ارزيابي مجدد مي پردازند 

و ترامپ همچنان خواهد بود، اما ديگر مثل 
سابق قدرتمند نخواهد بود، عامل دوم اين 
است كه ترامپ در اين مدت چه كار مي كند 
و مسئله سوم اين است كه چه كساني براي 
انتخابات رياست جمهوري كانديدا شوند. 
بعد از انتخابات ميان دوره اي در سال2022، 
افراد خودشــان را نامزد رياست جمهوري 
مي كنند، بايد ببينيم آيا در آن وقت افرادي 
هســتند كه بهتر از ترامپ باشند يا نه. اما 
احساس من اين است كه اگر بايدن خوب 
كار كند، جريان حاميــان فكري ترامپ از 
او دور مي شــوند. اگر جمهوريخواهان هم 
گزينه هاي خوبي را كانديدا كنند، ترامپ 

در حاشيه خواهد ماند.

به نظر مي آيد بايدن كار خيلي 
سختي دارد؛ چون همانطور كه خودش 
وعده داده می خواهد خيلي از كارهايي 
كه ترامپ انجــام داده را به حالت قبل 
بازگرداند. از طرف ديگر به نظر مي آيد 
كه نمي تواند طيف پيشرو دمكرات ها را 
راضي نگه دارد. شما فكر مي كنيد بايدن 

از پس اداره احسن امور برمي آيد؟
اين چيــزي كه شــما مي گوييــد، يك 
جنبه اش چالش هايي اســت كه مي شود 
خيلي ســاده حل كــرد؛ مثــال موضوع 
چندجانبه گرايي. اينها مســائل ساده ای 
بوده و كامــال در اختيــار رئيس جمهور 
است. يك چالش  ديگري هست كه چالش  
ساختاري است. چالش ساختاري كه بايدن 
با آن مواجه است، درون حزب است؛ يعني 
بدنه حزب دمكرات و بخشــي از نخبگان 
دمكــرات، پروگرســيو يا همان پيشــرو 
هســتند. پيشرو ها هم نگاهشــان به نگاه 
سوسياليســت هاي اروپايي نزديك است، 
ولي بدنه حزب دمكرات نــگاه آمريكايي 
دارد، نه سوسياليسم اروپايي. اين 2بخش 
با هم چالش دارند. ترامپ بازتاب چالش در 
حزب جمهوريخواه بود. وقتي مك كين و 
رامني آمدند بخشي از حزب جمهوريخواه 
كه به آنها تي پارتي مي گفتيم به شــدت 
مخالف بودند. اينها بدنه شورشي حزب و 
به شدت مخالف حضور مك كين و رامني 
بودند. اينها بودند كــه ترامپ را به قدرت 
رساندند. حاال در حزب دمكرات هم چنين 
مشــكلي پيش آمده. بايــدن بايد اين دو 
طيف را با هم آشــتي بدهد كه كار بسيار 

سختي خواهد بود.
بايــدن قبال گفتــه بود كه 
يك دوره اي به رياســت جمهوري فكر 
مي كند؛ هرچند بعدا حرف خود را اصالح 
كرد. نظر شما چيست؟ آيا فكر مي كنيد 

رياست جمهوري او يك دوره اي است؟
ســن بايدن خيلي زياد اســت و مشكل 
شناختي دارد و بخشــي از بينش خود را 
از دســت داده. به تدريج كه ســن او باالتر 
مي رود، دچار ضعف خواهد شــد. آمريكا 
هم كشوري است كه سياست هاي جهاني 
دارد، از بسياري جهات با كشورهاي جهان 
درگير است و رئيس جمهوري مي خواهد 
كه ســواركار باشد. ســن او و ويژگي هاي 

شــناختي وی ايــن اجــازه را نمي دهد؛ 
بنابراين احســاس من اين است كه شايد 
نتواند يك دوره هم دوام بياورد. حتي اگر 
هم دوره رياســت جمهوري را تمام كند، 
مطمئن باشيد كه مشاوران او نقش بسيار 
برجسته اي در شــكل گيري سياست هاي 

داخلي و خارجي آمريكا خواهند داشت.
حاال اين ســؤال هم مطرح 
مي شــود كه با رفتن ترامپ و روي كار 
آمدن بايدن، آيا سياست هاي آمريكا 
تغيير مي كند؟ به صورت كلي رويكرد 
كالنش در مسائل بين الملل چقدر و با 

چه سرعتي تغيير مي كند؟
سياســت داخلــي آمريــكا سيســتم 
سرمايه داري است. حاال اين سرمايه داري 
مبتني بر اين اســت كه ميــزان ماليات 
زياد باشد يا نه و ســرمايه داري مبتني بر 
اين اســت كه دولت چه ميزان در مسائل 
اقتصادي دخالت كند يا نكند؛ يعني مهم 
نيست چه كسي رئيس جمهور باشد. يكي 
مي گويد سرمايه داري خوب است و دولت 
بايد قوي و مداخله گر باشد و يكي مي گويد 
سرمايه داري خوب است و دولت بايد كمتر 
مداخله گر باشد. در صحنه سياست خارجي 
هم همين هســت. آمريكا از سال1789 
تا كنون سياســت خارجــي اش مبتني بر 
4مقوله بوده است؛ يعني سياست خارجي 
آمريكا 4ستون دارد؛ اشاعه سرمايه داري، 
اشــاعه ليبراليسم، اشــاعه تجارت آزاد و 
اشاعه دمكراسي. آمريكا مخالف هر چيزي 
است كه در تعارض با اينها باشد. كمونيسم 
در تعارض با ليبراليســم و سرمايه داري 
است و تروريســم در تعارض با دمكراسي 
است؛ بنابراين هر كسي كه رئيس جمهور 
شود، اين 4مورد را مدنظر دارد. حاال كسي 
كه رئيس جمهور مي شود، چطور و چگونه 
اين 4ستون را پيش مي برد؟ جايي با چراغ 
خاموش و جايــي با چراغ روشــن پيش 
مي برد. جايي با فرستادن نيرو پيش مي برد 
و جايي با نفرستادن نيرو. يا با كودتا پيش 
مي برد يا مصالحه. اين 4مورد، سياســت 
خارجي آمريــكا را در صحنه جهاني رقم 
مي زند. ترامپ هم غير از اين كاري كرد؟ 
ترامپ گفت سرمايه داري خوب است، ولي 
من نمي خواهم سرباز بفرستم. دمكراسي 
خوب است، ولي نمي خواهم جنگ را شروع 
كنم؛ بنابراين بايدن هــم همين حرف ها 
را خواهد زد، فقط چطــور، چگونه، به چه 

شيوه اي و با چه هزينه اي مطرح است.
شــما اشــاره كرديد كه 
مشــاوران بايدن نقــش پررنگ تري 

خواهند داشــت. آيا امكان اين هست 
كه اوباما به عنوان رئيس جمهور پيشين 
آمريكا در اين دولت، نقش در ســايه و 

پشت پرده اي داشته باشد؟
در سياست هر كســي كه به قدرت برسد، 
مي گويد كه من رئيس هستم. دوستي در 
آن وجود ندارد. بايدن مديون اوباماست؛ 
چون بدون اوباما نمي توانست نامزد حزب 
شود. اما سياست همين است. شما به من 
كمك كردي درســت، ولي بــه اين معنا 
نيست كه حرف شما را گوش كنم. در هر 
صورت من رئيس هستم. حاال آيا بايدن از 
ظرفيت هاي اوباما استفاده مي كند؟ حتما؛ 
چون منتفع مي شــود. آيا او از بدنه حزبي 
كه طرفدار اوباماســت، استفاده مي كند؟ 
حتما. اگر اوباما زنگ زد تلفن را برمي دارد؟ 
حتما. اما اين به آن معنا نيست كه او حرف 
خــودش را كنار بگذارد و بــه حرف اوباما 

گوش كند. قاعده سياست همين است.
يك صحبتي چند ســالي 
مطرح است كه دولت آمريكا مي خواهد 
جهت گيري اش را به سمت آسيا ببرد؛ 
چون خاورميانه از فهرست اولويت ها 
خارج شده. در 2مصاحبه اخير بايدن 
با سي ان ان و نيويورك تايمز هم چنين 
برداشت محتوايي صورت گرفت. چقدر 
اين مســئله واقعيت دارد و ما در اين 

تغيير سياست كجا قرار داريم؟
2مســئله مهم را بايــد درنظــر بگيريم. 
زماني هســت كه جغرافيــاي خاصي را 
جغرافيــاي خطــر محســوب مي كنيم 
و زماني هم هســت كــه آن را جغرافياي 
رقيب به حســاب می آوريم. در اين نگاه، 
اتحاديــه جماهيــر شــوروي جغرافياي 
دشمن است و كمونيســم دشمن است. 
حاال خاور ميانه براي آمريــكا جغرافياي 
خطر محسوب مي شــود؛ چون خاورميانه 
موقعيت استراتژيكي دارد و گروه هايي در 
آن حضور دارند كــه مي خواهند ارزش ها 
و مباني هويتــي آمريكا را نابــود كنند و 
اگر بتوانند منافــع آمريكا، ارزش و هويت 
آمريكايي را در خطــر قرار مي دهند. پس 
اينجا جغرافياي خطر اســت و ايده هايي 
كه اينجا هســت هم ايده هاي خطر است. 
تا ســال1991 اتحاديه جماهير شوروي 
خطر بود؛ چون مي خواست اروپا را بگيرد. 
از سال 1991تا 2000 هنوز متوجه نبودند 
كه خطر كجاست. از سال2000 خاورميانه 
جغرافياي خطر اســت، ولي شــرق آسيا 
خطر نيســت و جغرافياي رقيب اســت. 
ارزش هاي آن، خطر نيست و رقيب است. 

نمي خواهد ارزش هــاي آمريكايي را نابود 
كند، نمي خواهد هويت و منافع آمريكا را 
نابود كند؛ فقط سهم بيشتري مي خواهد. 
پس آمريكا مي آيد در خاورميانه كه جنگ 
كند، اما به شرق آســيا مي رود كه توازن 
برقرار كند. مبناي سياســت هاي تجاري 
ترامپ هم همين بود. رقيب خوب اســت، 
اما نبايد از ما جلو بزنــد. اما در خاورميانه 
بايد بكشي و در خاورميانه ايده هايي است 
كه در تعارض مستقيم با ارزش هاي ليبرال 

آمريكايي است.
چيــن نمي خواهــد ســرباز آمريكايي را 
بكشد، چين مي خواهد از آمريكا جلو بزند؛ 
همانطور كه آمريكا از انگلســتان جلو زد، 
ولي آمريكا درگير خاورميانه است و هيچ 
كاري هم نمي تواند بكند. ترامپ فهميد و 
خواست كه رها كند كه همديگر را بكشند. 
خاورميانه باتالقي اســت كه آمريكا بايد 
فكري به حال آن بكند. ماندن در اينجا به 
ضرر آمريكاست. بايد راه ديگري پيدا كند. 
با پادگان، پايگاه و سرباز نمي تواند؛ چون 
ايده را بايد با ايده، شكست داد نه با سرباز. 
زمان مي برد؛ يا اين ايده پيروز مي شود يا 
ايده شما. كمونيسم در برابر سرمايه داري 
شكست خورد. بيش از 70سال طول كشيد 
تا ايده آمريكا در برابر شوروي پيروز شود. 
اما در خاورميانه از 2001 تا االن تقابل بود ه 
و زمان زيادي نگذشته كه ايده  يك طرف 
به پيروزي برســد. اينجا آمريكايي ها فعال 

درگير مشكل خواهند بود.

بايدن گفته اســت كه اگر 
ايران يك سري رفتارهايي انجام دهد 
به برجام بازمي گردد. اما همه معتقدند 
كه مســئله فراتر از برجام اســت و 
آمريكايي ها انتظــار دارند تا بندهاي 
جديدي به آن اضافه شود. اروپايي ها 
هم گويا همين نظر را دارند. يك پرونده 
جديد به نظر مي رسد در حال گشوده 
شدن اســت. رويكرد ايران در مقابل 
بايدن بايد چطور باشــد تا منافع خود 

را حفظ كند؟
مذاكــره، انســاني ترين، اخالقي ترين و 
كم هزينه ترين وســيله براي از بين بردن 
بحران است. بعد از اينكه فهميديم مذاكره 
خوب اســت اين ســؤال پيش مي آيد كه 
اصال چــرا مذاكره مي كنيــم؟ يك موقع 
مذاكره مي كنيم بــراي اينكه يك طرف با 
يك مشــكل خاص مواجه شده و خطري 
مشــخص او را تهديد مي كند. پس اينجا 
مذاكره به مثابه پل اســت. يك رودخانه 
خروشــاني است كه شــما مي خواهيد از 
رودخانــه رد شــويد و پــل مي زنيد. اين 
مذاكــره،  هيچ ارزشــي نــدارد؛ موقت و 
مصنوعي اســت؛ بدون حل ريشه بحران 
و كوتاه مدت اســت. هر دوطرف مي دانند 
كه صادق نيســتند. ولی يك موقعي شما 
مذاكره مي كنيد؛ چون مي خواهيد مشكل 
بنيادي را حل كنيد؛ نه اينكه پل درســت 
كنيد، بلكه مي خواهيد خانه اي درســت 
كنيد كه هر دو در آن زندگي كنيد و با هم 

همسايه باشيد. هر دو در خوبي و بدي اين 
خانه سهيم هســتيد. اين مذاكره به مثابه 
ساختن منزل است. اين مذاكره دائمي و 
هميشگي اســت. در حقوق گفته مي شود 
روح قانون داريم و متن قانون. مذاكره يك 
روح دارد و يك متن. متــن، در مذاكره به 
مثابه ساختن پل است. اين مذاكره روحي 
ندارد، اما وقتي كه خانه ساخته شده،  اين 
مذاكره روح دارد. آمريكايي ها و روس ها از 
زمان خروشچف مذاكرات طوالني داشتند؛ 
درباره بحران كوبــا مذاكره كردند، درباره 
سالح هاي هســته اي مذاكره كردند، اما 
آخرش چيزي نبود؛ چون مذاكرات درباره 
مسائل كمونيســم نبود، درباره موشك و 
مســائل اقتصادي بود. اين مذاكرات روح 
نداشت و فقط متن بود. هر دو مي دانستند 
كه مي خواهند همديگــر را بزنند. درواقع 
مسئله پل بود. چين و آمريكا سال 1971 
مذاكره كردند. مائو تسه تونگ گفت كه ما 
فهميديم كه ديگر نمي خواهيم دعوا كنيم، 
 نمي گوييم كمونيسم خوب و سرمايه داري 
بد است، مي خواهيم با هم زندگي كنيم؛ 
بنابراين مائو و نيكسون، خانه اي ساختند 
كه چيني هــا و آمريكايي ها هــر دو با هم 
باشند؛ يعني جهاني كه هر دوطرف با هم 
باشــند و رقابت هم بكنند. اينجا مذاكره 
روح دارد؛ يعني دوطرف مي خواهند با هم 
دوست باشند. اتحاد جماهير شوروي ديگر 
روي نقشه نيست، اما چين كمونيست مائو 
روي نقشه هست. اينكه چين كمونيست 
است، اينجا اصال مهم نيســت؛ مثل اين 
اســت كه هــر دو در يك خانه هســتند، 
اما يكي طبقه خــودش را قرمز مي كند و 
ديگري آبي. هر دو در يك خانه هســتند 
و مي خواهند خانه را حفــظ كنند كه به 
اين مي گويند بردـ بــرد. وقتي كه مذاكره 
براي ساختن خانه نباشــد و روح نداشته 
باشد، پايدار نيست و به اين مي گويند بردـ 
باخت. دليل اصلي دعواي آمريكا و شوروي 
سالح هاي هسته اي نبود؛ رقابت كمونيسم 
و سرمايه داري بود. اما مذاكرات آمريكا و 
چين بر ســر اين بود كه هر دوطرف با هم 
زندگي و رقابت كنند. مذاكره اي كه براي 
ساختن خانه نباشد، وقت تلف كردن است. 
هميشه هم بايد اين را به ياد داشته باشيم 
كه اگر مذاكره فقط براي ساختن پل باشد، 
طرفي كه ابزار، توانمندي، صبر و حوصله 
بيشتري دارد درنهايت برنده است و طرف 
ديگر بازنده؛ همانطــور كه آمريكا بيش از 
70ســال صبر كرد و درنهايــت در مقابل 
شــوروي برنده شــد. در اين نوع مذاكره، 
آن طرفي كه كوچك تر و ضعيف تر اســت 
و توانمندي كمتري دارد، درنهايت بازنده 
است. پس مذاكره نبايد به خاطر ساختن 
پل باشد،  بلكه بايد براي ساختن خانه باشد. 
مذاكراتي كه مبتني بر پل ساختن باشد، 
در آن هيچ اعتمادي وجود ندارد. اعتماد 
از بطــن مذاكرات حاصل مي شــود، پس 
وقتي كه بدانند قرار است پل ساخته شود، 

اعتمادي هم در كار نخواهد بود.
وقتي كه دوطــرف بدانند چرا مي خواهند 
مذاكره كنند، چگونگي آن هم مشــخص 
خواهد شــد كه دوجانبه يــا چندجانبه. 
مذاكره يك هنر اســت؛  يك علم اســت. 
فرق x و y اين اســت، فرق مائو و نيكسون 
و كيســنجر و چوئن الي همين است. آنها 
نه تنها مذاكره را بلد بودند، بلكه هنر درك 
آن را هم داشــتند. آنها با هــم يك خانه 
ساختند كه در آن رقابت هم هست، اما نفع 

و ضرر براي هر دوست.
ما نمي خواهيم با آمريكا خانه 
بسازيم، اما آيا مي توانيم در ساختن پل 

موفق باشيم؟
تنها چيزي كه مي توانم بگويم اين اســت 
كه ما از همــان اول مســيرمان غلط بوده 
و حاال هم غلط اســت. در رابطه با مسائل 
آمريكا، مدل تحليلي مــا از ابتدا بي بهره از 
درك نظري، سيستمي و سرشار از حقارت 
تاريخي بوده اســت؛ چون از اول غلط بوده 
است، به همين خاطر هزينه هاي سنگيني 
هم پرداخته ايم. به داليل خاصي و آگاهانه، 
اين مدل تحليلي هم هرگز اصالح نشــده 
اســت. وقتي شــما تحليل تان غلط است، 
طبيعي است كه بيشتر متضرر مي شويد تا 
طرف مقابل. زمان به نفع طرف مقابل است؛ 
چون تحليل ما بي بهره از انديشــه ورزي و 
فاقد وظيفه مندي اجتماعي اســت. مدل 
تحليلي غيرسيســتمي و بي بهره از بينش 
خواندن مناسبات قدرت درنهايت به ديوار 
برخورد مي كند. مسيري كه داشته ايم، غلط 
بوده است و مدل تحليلي ديگري بايد داشت. 
دنيا عوض شــده و هــر روز در حال تغيير 
اســت. مدل تحليلي بايد با زمان جلو برود 
و واقعيت هاي جديد را بپذيرد و داده هاي 
جديد را بگيرد. االن شــركتي بــه نام اپل 
3تريليون دالر ارزش دارد. 10 يا 20 سال 
پيش چنين چيزي وجود نداشت. قبال كرونا 
نبود، ولی حاال روابــط بين المللي به خاطر 
كرونا عوض شده اســت؛ بنابراين شما بايد 
مدل را عوض كنيد. كرونا و اپل بايد در اين 
مدل تحليلي بازتاب داشــته باشند. مدل 
تحليلي ما متعلق به دوران جنگ ســرد و 
عصر اقتدار اتم اســت و بايد به روز شده و با 

عصر دانش و اقتصاد هماهنگ شود.

جهان نما

 آخرين تالش ها براي نجات عراق
يك روايت تازه

خاطرات عمر موسي از آخرين مذاكره با صدام حسين، بر سر 
مسئله بازرسان سازمان ملل 

عمر موســي، دبيركل اســبق اتحاديه عرب طي روزهاي گذشــته 
بخش هايي از كتاب خاطرات خود را كه قرار است به زودي چاپ شود 
در اختيار رســانه ها قرار داده است. اين خاطرات با توجه به موقعيت 
كليدي موســي در تحوالت ســال هاي 2001الــي 2011منطقه 
خاورميانه و آفريقا از اهميــت بااليي براي رســانه ها و تحليلگران 
برخوردار اســت؛ به گونه اي كه انتشــار بخش هاي محــدود آن در 
روزهاي گذشته نيز بازتاب گسترده اي به دنبال داشت. اين ديپلمات 
برجسته مصري در قسمتي از خاطرات منتشر شده خود به آخرين 
تالش ها براي جلوگيري از حمله نظامي آمريكا عليه عراق اشاره كرده 
است؛ تالش هايي كه شامل مالقات شــخصي وي با صدام حسين و 

گفت وگويي تاريخي در اين باره نيز مي شود.
براساس اين روايت، عمر موسي در حاشيه نشست عمومي سازمان 
ملل در نوامبر سال 2001و درحالي كه تنش ها ميان عراق و آمريكا به 
سطح بي سابقه اي رسيده بود به كوفي عنان، دبيركل وقت سازمان 
مي گويد: شايسته نيست سازمان ملل در دوران رياست شما تالشي 
واقعي و ملموس براي جلوگيري از جنگي كه آمريكا خواهان آن است 
نداشته باشد. موسي همچنين در پاسخ به اظهارات عنان درباره غرور و 
لجبازي صدام مي گويد:» بايد فرصتي براي اجتناب از جنگ در اختيار 
عراق قرار دهيم. من در  ماه ژانويه عازم عراق هستم و مي خواهم پيامي 
از جانب شما به  منظور حل مسئله بازرسان سازمان ملل براي صدام 

به همراه داشته باشم.«

جزئيات گفت وگوي تاريخي با صدام
عمر موسي سرانجام با موافقت كوفي عنان براي ارائه پيشنهادي بهتر 
در زمينه بازرسان آژانس به همراه هيأتي عالي رتبه از ديپلمات هاي 
اتحاديه عرب در تاريخ 18ژانويه وارد فرودگاه بغداد شده و فرداي آن 
روز با صدام حسين مالقات مي كند. موسي سخنان خود را با انتقاد 
از رفتار منفي عراق در قبال بازرسان ســازمان ملل شروع كرده و از 
صدام مي پرسد: »مگر شما واقعا سالح كشتار جمعي در اختيار داريد 
كه با ورود بازرســان مخالفت مي كنيد؟« به نوشته موسي، صدام به 
صراحت وجود هرگونه تسليحات كشتار جمعي در خاك عراق را رد 
كرد و گفت كه نگراني اصلي او، ورود جاسوسان آمريكايي به مراكز 
حساس كشور در پوشش بازرسان آژانس است. او در اين نقطه جزئيات 
پيشنهاد جديد خود و كوفي 
عنان درباره تيم بازرســان 
را مطرح كرده و مي گويد: 
سازمان ملل آماده است تا 
بر سر تعيين اعضاي اين تيم 
با عراق مذاكره كند. موسي 
در ادامه گفت وگو ســعي 
مي كند به صــدام درباره 
واقعي بودن تهديد نظامي 
عليه عراق هشــدار داده و 
از او بخواهــد بهانه هــاي 
آمريكا بــراي حمله اي كه 
عراق را نابــود خواهد كرد 
از بين ببرد. امــا در مقابل 
صدام ايــن را بزرگ نمايي 
دانســته و گفته است:»ما 
مقاومــت مي كنيم و عراق 

هرگز نمي ميرد.«
ســخنان صــدام موجب 
تعجب و خشم عمر موسي 
مي شود؛ به گونه اي كه در 
پاسخ به او مي گويد:»اين نظريه پردازي ها فايده اي براي عراق نخواهد 
داشت. كشور شــما در معرض حمله بزرگ ترين قدرت جهان است. 
آيا تو از اين خطر آگاهي؟ آيا مي داني چه مسئوليتي براي دور كردن 
عراق از اين فاجعه بر گردن تو است؟ دنيا تغيير كرده؛ نه اروپايي ها و 
نه روس ها به شما كمكي نمي كنند و سرنوشت مردم عراق در دستان 
تو قرار دارد.« عمرموسي نوشته است:»صدام واكنش منطقي در قبال 
سخنان موسي از خود نشان نمي داد و مانند كسي رفتار مي كرد كه 
در اثر كما هوشياري خود را از دست داده است.« او تا پايان گفت وگو 
سكوت كرد، اما پس از آنكه ســخنان عمر موسي تمام شد گفت: به 
تو اجازه مي دهم از جانب عراق با آمريكايي ها و ســازمان ملل سخن 
بگويي. عمر موســي در درجه اول اين را موفقيتي براي سفر خود به 
شمار مي آورد، اما در ادامه متوجه مي شــود تصميم حمله به عراق 

قطعي شده و ديگر براي نجات اين كشور دير شده است.

تير خالص كالين پاول به مذاكرات
براساس اين روايت، عمر موســي بالفاصله پس از بازگشت از بغداد 
نشستي فوري با نمايندگان كشورهاي عربي در اتحاديه عرب برگزار 
كرده و آنان را از آمادگي عراق براي گفت وگو با ســازمان ملل مطلع 
مي كند. او همچنين در نشستي جداگانه جزئيات اين سفر را با دبيركل 
ســازمان ملل و كالين پاول، وزير خارجه وقــت آمريكا نيز در ميان 
گذاشت، اما در اينجا با اظهارنظري غيرمنتظره از سوي پاول روبه رو 
مي شود: »تصميم حمله به عراق گرفته شده است، نه تو و نه كوفي 
عنان قادر به انجام هيچ كاري نيستيد.« بنابراين روشن بود كه حتي 
اگر عراق در تصميم خود براي بازگشت بازرسان سازمان ملل به اين 
كشور تجديدنظر كند، تغييري در سرنوشت اين كشور ايجاد نخواهد 
شد. به نوشته عمر موسي، اوضاع آنطور كه انتظار داشت پيش نرفت، 
آمريكا حاضر به تغيير استراتژي خود درباره عراق نبود و تصميم حمله 
نظامي اتخاذ شده بود و به اين ترتيب، اقدامات او نيز به عنوان آخرين 
تالش ها براي نجات عراق از حمله نظامي و اشــغال خاك اين كشور 

بي نتيجه ماند.

گفت وگو با حسين دهشيار، استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي

ترامپ را »دست خدا« آورد و بُرد
ادامه از 
صفحه 7

تالش هــاي دولــت پنهان 
براي پايين كشــيدن ترامپ 
مؤثر بود، اما اگــر كرونا نبود، 
هيچ كدام از اين تالش ها جواب 
نمي داد و سيســتم بر او غلبه 
نمي كــرد؛ همانطور كه دفعه 

اول نتوانست

احساس من اين است كه اگر 
بايدن خوب كار كند، جريان 
حاميان فكري ترامپ از او دور 
مي شوند. اگر جمهوريخواهان 
هــم گزينه هــاي خوبي را 
كانديــدا كننــد، ترامپ در 

حاشيه خواهد ماند

   چكيده گفت و گو
  زماني هست كه جغرافياي خاصي را جغرافياي خطر محسوب مي كنيم و زماني هم هست كه 
آن را جغرافياي رقيب به حساب می آوريم... خاور ميانه براي آمريكا جغرافياي خطر محسوب 
مي شــود؛ چون خاورميانه موقعيت اســتراتژيكي دارد و گروه هايي در آن حضور دارند كه 
مي خواهند ارزش ها و مباني هويتي آمريكا را نابود كنند و اگر بتوانند منافع آمريكا، ارزش و هويت 

آمريكايي را در خطر قرار مي دهند. شرق آسيا براي آمريكا جغرافياي رقيب است.
  گاهي مذاكره مي كنيد؛ چون مي خواهيد مشكل بنيادي را حل كنيد؛ نه اينكه پل درست كنيد، 
بلكه مي خواهيد خانه اي درست كنيد كه هر دو در آن زندگي كنيد و با هم همسايه باشيد. هر 
دو در خوبي و بدي اين خانه سهيم هستيد. اين مذاكره به مثابه ساختن منزل است. اين مذاكره 

دائمي و هميشگي است.
  اعتماد از بطن مذاكرات حاصل مي شــود، پس وقتي كه بدانند قرار است پل ساخته شود، 

اعتمادي هم در كار نخواهد بود.
  سيستم حاكم بر آمريكا متشكل است از ليبرال ها و محافظه كارها... ترامپ نه ليبرال سنتي 
است و نه ليبرال مدرن. او يك ناسيوناليست و ملي گراست و به همين خاطر با سيستم و حاكميت 

چفت نمي شود.
  چالش ساختاري كه بايدن با آن مواجه است، درون حزب است؛ يعني بدنه حزب دمكرات و 
بخشي از نخبگان دمكرات، پروگرسيو يا همان پيشرو هستند.... بايدن بايد اين دو طيف را با هم 

آشتي بدهد كه كار بسيار سختي خواهد بود.
  رأي دهنده ها بسيار احساسي هستند و در نتيجه خيلي زود فراموش مي كنند... اگر نتايج 
كار بايدن مثبت باشد؛ يعني كارهايي كه مي كند به نفع مردم آمريكا باشد، 71ميليون نفري كه 
ترامپ راي دادند به ارزيابي مجدد مي پردازند و ترامپ همچنان خواهد بود، اما ديگر مثل سابق 

قدرتمند نخواهد بود.

براساس اين روايت، عمر 
موســي بالفاصله پس از 
بازگشت از بغدادجزئيات 
مالقــات خود را بــا وزير 
خارجه وقت آمريكا نيز در 
ميان گذاشت، اما در اينجا 
با اظهارنظري غيرمنتظره 
از ســوي پــاول روبه رو 
مي شود: »تصميم حمله 
به عراق گرفته شده است، 
نه تــو و نه كوفــي عنان 
قادر بــه انجام هيچ كاري 

نيستيد.« 
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شوخيباوزيرجوان
وزير ارتباطات به مناسبت روز 
دانشــجو،  در پيامي توييتري 
نوشــت: دانشــجويان عزير 
روزتان مبــارك. يك توصيه 
كوچك: جوانــي كنيد. پس 
از آن بزرگمهــر حســين پور، 
كارتونيســت، بــا توييــت 
محمدجــواد آذري جهرمي، 
كه حواشي بســياري به دنبال 
داشت شوخي كارتوني كرده 
و در اينستاگرام منتشر كرده 

است.

جذبفالوئرواعتراضمردممحلي
اين روزها جذب دنبال كننده در اينستاگرام دردسرساز شده است. از كاسبي هايي كه 
به دروغ از راز پولدارشدن و اينكه چطور اينفلوئنسر شويد می گويند تا كارهاي عجيب 
و غريب كاربران براي بيشتر ديده شدن و اليك بيشتر خوردن. اصال همين اليك شده 
بالي جان! كري خواني و كل كل با دوستان و اطرافيان و چشم و هم چشمي كه قبال در 
زندگي ها نمود داشت و حاال به عرصه شبكه هاي مجازي رسيده است. در همين ارتباط 
اخيرا يكي از به اصطالح گردشگران، به استان سيستان و بلوچستان رفته و آثار باستاني 
آنجا را تخريب كرده و با انتشار تصاوير آن به دنبال جلب توجه در شبكه هاي اجتماعي 
بوده است. اين كار باعث ناراحتي مردم محلي شده است. اكنون آنها كه هميشه منتظر 
گردشــگر بودند، بعد اين اتفاق مي گويند اگر گردشگر قرار است به آثار تاريخي لطمه 

بزند، پس هيچ كس نيايد.
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گزارشــگر تبريزي روي آنتــن زنده جاي 
پرســپوليس مي گويد پيروزي. بار اولش 
هم نيســت.  احتماال  طرفداران دو آتشه 

تراكتور ســازي  و مالك متمولش جناب 
زنوزي هم دلشان خنك شده از اين كار 
گزارشگر. خود استاد هم راضي است كه 

با دهان كجي به سرخپوشان پايتخت، تعصبش را به تيم شهرش 
نشان داده. ظاهرا يكي از بهترين جاها براي كري خواندن آنتن 
تلويزيون است. بار اولش هم نبوده و چون دفعه قبل برخورد و 
تذكري صورت نگرفته كارش را تكرار كرده. فقط هم او نيست 
كه رسانه ملي را با كانال هاي هواداري اشتباه گرفته، در بسياري 
از شهرها همين بساط پابرجاست. فقط در تبريز ماجرا پررنگ تر 
است. مالك ثروتمند تراكتور هم بر آتش اين كري ها مي دمد.

پرســپوليس در مقطعي با كج سليقگي آشــكار مديران دهه 
60، به پيروزي تغيير نام داد. البته كه مردم هرگز اين نام را به 

رسميت نشناختند. 
هيچ كس نگفت پيروزي جز گزارشگران تلويزيون و مطبوعات. 
تازه اغلب نشــريات هم بــه تبعيت از مردم، جــاي پيروزي 
مي نوشتند پرسپوليس. كم كم رسانه ملي هم پذيرفت كه با 
استفاده از نام پرسپوليس آسمان به زمين نمي آيد و سرانجام 
آنچه عرف بود رسميت نيز يافت. حاال گفتن پيروزي به جاي 
پرسپوليس شده اسم رمز هواداري از تراكتور.  احتماال همان 
تماشــاگراني كه روزگاري پرچــم آذربايجان به اســتاديوم 
مي آوردند و 2 ســال پيش با پرچم ژاپن در ورزشــگاه حاضر 
مي شدند، كيف مي كنند كه گزارشگر شهرشان لج هواداران 
پرســپوليس را دربياورد. در روزهايي كــه تراكتور با آن همه 
خرجي كه مطابق روال چند سال اخير كرده، در پايين جدول 
جا خوش كرده اين هم خودش كاري است.  مراكز استاني صدا 
و سيما هم به شهادت همين رفتار گزارشگر تبريزي به صورت 
ملوك الطوايفي اداره مي شوند. اين نه اتهام كه توصيفي ساده 
است. توصيف وضعيتي كه هر كس در هر مقام، هرچه بخواهد 
مي گويد و پرسپوليس هم خط قرمز نيست كه قرار بر رعايت 
باشد. اين نگاه نادرست، كه با ســكوت رضايتبخش مديران 
استاني صورت مي گيرد و اين نفرت پراكني و كري خواني هايي 
كه جايش هر جا باشد آنتن زنده تلويزيون نيست، روزي دامن 
مســئوالن صامت امروز را هم خواهد گرفت. فعال اين فوتبال 
است و شايد همين حاشيه ها، كري ها و جنجال ها، براي عده اي 
رضايتبخش هم باشد كه به هر حال سر جوان ها گرم مي شود 
و... اما فهم اينكه ماجرا به تعصب ورزيدن به تراكتور و نيش زدن 
به پرسپوليس منحصر نخواهد ماند، هوش چنداني نمي خواهد.  
مسئوالن تلويزيوني كه هر شهرش در آن ساز خودش را مي زند، 
اما عين خيالشان نيست. تلويزيوني كه تا همين جا هم بازي 
را به رسانه هاي رقيب باخته و ظاهرا در مراكز استان، هواداري 
از تيم شهر، وظيفه گزارشگر است و تكه انداختن به تيمي كه 
چشم ديدن موفقيتش را نداريم حداقل كاري است كه مي شود 
انجام داد. هر انتقادي هم كه بشود عده اي مي گويند چرا ماجرا 
را زيادي جدي مي گيريد؟ بگذاريد ملت چند روزي هم سرشان 

با همين كري ها گرم باشد.
 با اين منطق مي شود همچنان در برابر هر رفتاري به شرط عبور 
نكردن از خطوط قرمز، سكوت و حتي همراهي كرد. مي شود 
هويت يك باشگاه را به سخره گرفت. مي شود هر اتهامي ازجمله 
مهندسي نتايج را زد و هيچ جايي هم پاسخگو نبود. اين فوتبال 
ايران است و مخاطبش هم بيشتر نوجوانان و جوانان. سر فوتبال 
با هم دعوا كنند بهتر است تا چيز هاي ديگر. با چنين توجيهاتي 
كه البته به صورت رسمي بيان نمي شود، سر و ته هر رفتاري به 
هم آورده مي شــود. كاش ماجرا به همين سادگي بود. كاش 
مسئله فقط فوتبال بود، كه متأسفانه نيست. اما كو گوش شنوا؟

سعيدمروتينقد و نظر
منتقد فيلم و روزنامه نگار

لندن: به گفته دانشمندان هواشناسي، نشستن برف روي 
زمين تا پايان قرن جاري ممكن است به قدري كم شود كه 
برف بازي و سورتمه ســواري به تاريخ بپيوندد. به گزارش 
ديلي ميل، پيش بيني هاي اداره ملي هواشناســي بريتانيا 
حاكي اســت درصورت كاهــش نيافتن توليــد گازهاي 
گلخانه اي، فعاليت هاي زمســتاني مرســوم ممكن است 
غيرممكن شود. فقط بخش هايي از شــمال اسكاتلند تا 

سال2080 دماي زير صفر را تجربه خواهند كرد.

تالين:دولت استوني براي شمار مهاجر هايي كه مي توانند 
كارت اقامت اين كشور را داشته باشند محدوديت ساالنه 
وضع كرد. به گــزارش يورونيوز، براســاس اين قانون در 
ســال2021 ميالدي فقــط پرونده 1315نفــر در اداره 
مهاجرت اين كشور بررسي مي شــود. اين تصميم براي 
حفاظت از بازار و نيروي كار استوني تعيين شده است. آمار 
مهاجرتي در استوني نشان مي دهد شمار متقاضيان اقامت 

براي نخستين  بار از سال2014 افزايش يافته است.

پاريس:نامه هاي ســربازي كه طــي جنگ جهاني دوم، 
سال هاي سال از راه دور با نامزدش مكاتبه داشته در يك 
سطل زباله پيدا شد. به گزارش ديلي ميل، سرباز يادشده 
سرانجام با دختر مورد عالقه اش ازدواج كرد، زني كه 6سال 
پيش چشم از جهان فرو بســت؛ اما نامه هاي او در حالي 
پيدا شد كه بسياري از آنها را نامزدش اصال باز نكرده بود. 
شخصي كه اين نامه ها را پيدا كرده بود آن را به دفتر پستي 

محل زندگي اش تحويل داد. 

آندراپرادش:شبكه تلويزيوني اينديا تي وي تصاويري از 
بيمارستاني شلوغ را نشــان داد كه در آن 350نفر پس از 
ابتال به يك بيماري ناشناخته به آنجا هجوم آورده بودند. 
به گزارش اســپوتنيك، با اينكه تا كنــون 150نفر از اين 
بيمارستان مرخص شده و فقط يكي از بيماران جان خود 
را از دست داده است اما عالئم اين بيماري )غير كرونايي( 
و شــمار بيمار ها خبر از يك اپيدمي جديد در اين منطقه 

مي دهد.
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بياتاحاليكديگربدانيم
مرادهمبجوييمارتوانيم

كهميبينمكهايندشتُمشوش
چراگاهينداردخرموخوش

 دشت، زمين پهناور هموار يا ناهموار اســت، گاهي آوردگاه دليراِن نيزه گذار و گاهي 
مرغزار تفرج دلدادگاِن آهوچشــم. حافظ خود ســفارش مي كند تا دشت سبز است، 
بيا به دامنش بشتابيم، چراكه ممكن است دلبر رحم نكند و از دست او، شيداي كوه و 

دشت شويم:
 سبز است در و دشت بيا تا نگذاريم

 دست از سر آبي كه جهان، جمله سراب است
خيام كه چرخ و فلك هفت و هشت، به كامش نگشت، مي سرايد:

چون بايد ُمرد و آرزوها همه هشت 
چه مور خوَرد به گور و چه گرگ به دشت

جهان در خيال انوري اين گونه به چشم مي آيد:
دشتي آيد ز درِد دل، ميالميل
طشتي آيد ز خوِن دل، ماالمال

سعدي مي پرســد: هر لحظه چو ديوانه، دوان بر در و دشتي، باري مگرت بر رِخ جانان 
نظر افتاد؟

صائب تبريزي مي گويد »شرح دشت دلگشاي عشق را از ما مپرس«، او با آنكه » دشت 
دشت از سايه مردم گريزان است«، ولي به سوي دشت جنون و عشق، شتابان است:

گردبادي را كه مي بيني در اين دامان دشت
روح مجنون است، مي آيد به استقبال ما

بيدل، مقيِم دشت الفت است و با حسرت مي گويد:
چه دشت و در كه نكرديم قطع، در پي فرصت 

كسي نداد سراغ آهوي رميده ما را

دشِتُمشّوش

فضاي مجازي

»مرواريد« نوشــته جــان اســتاين بك )البته 
ترجمه هاي قبلي از اين نويسنده به نام اشتاين بك 
بوده است( با برگردان نفيســه غفاري مقدم از 
سوي نشــر افق منتشر شــد. كتاب مرواريد با 

عنوان اصلي The Pearl اثري كوتاه 
و خواندني از نويسنده آمريكايي، جان 
اشتاين بك است. اشــتاين بك سال 
1962 جايزه نوبل ادبيات را دريافت 
كرد. فقر، مرگ، مبارزه افتادگان عليه 
قوي دستان و قحطي مضمون اغلب 
داســتان ها و رمان هاي اين نويسنده 
را تشــكيل مي دهند. داستان كتاب 

مرواريد كه براساس يكي از حكايت هاي قديمي 

مردم مكزيك نوشته شده است، وصف 
زندگي فقيرانه صيادان بومي مكزيك 
اســت كه نمي خواهند بــه نوكري 
سفيدپوستان كه آيين و زبان و تسلط 
اقتصادي خود را به زور اسلحه به آنها 
تحميل كرده اند درآيند. داستان رمان 
با توصيف هاي دلنشين نويسنده از يك 
صبح زود آغاز مي شود. عشق كينو كه 
يك ماهيگير است و عشق خووانا همسر كينو به 

تك فرزندشان كايوتيتو. اين زوج جوان خوشحال 
هســتند و به زندگي اميدوار. اما اين خوشحالي 
چندان دوام ندارد.عقربي به آهستگي از طناب 
جعبه اي كه كايوتيتو در آن خوابيده بود پايين 
مي آيد و بچه را نيش مي زند و... پيش تر مرواريد 
توسط مترجماني چون سروش حبيبي و زنده  ياد 
محسن سليماني به فارسي برگردانده شده است. 
اين كتاب را نشر افق با شمارگان هزار و 100نسخه 

به بهاي 28هزار تومان منتشر كرده است.

ويترين

مرواريد

اين روزها كه ســرما به كشور رسيده، بسياري 
در شهرهاي ســردتر شــايد به اين فكر كنند 
كه وقت خريدن كاپشــن و لباس هاي گرم تر 
براي زمستان است. اعضاي خانواده 4نفره، در 
اين روزها، همگي تنها در شــرايطي مي توانند 
كاپشن و لباس هاي نو بگيرند كه اين خانواده، 
به معناي واقعي كلمه پولدار باشــد. كاپشــن 
خيلي گران تر از چيزي اســت كــه فكرش را 
مي شود كرد. لباس هم همينطور.  اما نمي شود 
در روزهاي سرد، بدون  لباس گرم سر كرد. اين 
جاست كه  بايد به سنت هاي نسبتا فراموش شده 
گذشته رجعت كرد. بســياري از خانواده هاي 
ايراني، لباس هاي گرم و كاپشــن هايي دارند  

كه سال هاست گوشه اي مانده و  كسي به فكر 
استفاده از آنها نيست. حاال وقت بيرون كشيدن 
آنهاست. بعضي از اين لباس ها را مي توان كمي 
نونوار و دوباره استفاده كرد. حتي اگر خودمان 
نمي خواهيم و نمي توانيم از آنها استفاده كنيم، 
در حلقه خويشان نزديك و دوستان،  افرادي را 
مي شناسيم كه اين لباس ها به كارشان بيايد. 
كودكان و نوجوان ترها كه ســال به سال سايز 
عوض مي كنند، قطعا لباس هاي بالاســتفاده 
بيشتري دارند؛ چه ايرادي دارد كه كاپشن سال 
گذشته فرزندمان را، پسر عمو يا دخترعموي 
كوچك ترش بپوشد؟ يا دختر همسايه؟ بعضي 
خانواده ها راحت اين كار را مي كنند، اما شايد 

يادداشت

بهخاطرجيبمانوكرهزمين

جوادنصرتي
روزنامه نگار

برخي، احساس بدي از كار داشته باشند. كافي 
است همين 20 يا 30سال پيش را به ياد بياوريم. 
چه جوان هايي كه لبا س هاي پدران و برادران را 
در خياطي هاي محل كوچك كردند تا دوباره 
آن را استفاده كنند. چه جوان هاي دلبندي كه 
لباس هاي پسردايي ها و دخترعمه هايشان را به 
تن كردند. بخشــي از اين خجالت، به فرهنگ 
مصرف گرايي بازمي گردد كه در نهايت خريدار 
كه ما باشيم، بازنده آن هستيم. با اصالح الگوي 
مصرف ديوانــه وار، مي توانيم لباس هايي را كه 
همچنان قابليت استفاده دارند از ته كمد بيرون 
بكشــيم و به چرخه مصرف دوباره بيندازيم. 
در اينكه لباس تنها يك فصل اســتفاده شده 
فرزندمان را به يكي از آشــنايان بدهيم، هيچ 
خجالتي نيســت. اين كار، مبــارزه با فرهنگ 
مصرف گرايي است. شايد در شرايط عادي كسي 
به فكر اين مســئله نيفتد، اما حاال كه جيب ها 
نسبت به روزهاي خوش گذشته خالي تر است و 
قيمت ها، انگار كه با ما لج كرده باشند، روزبه روز 

و هفته به هفته باال مي روند، فرصت مناســبي 
اســت تا فرهنگ مصرف را دست كم در بخش 
لباس هاي زمستاني، كمي اصالح كنيم. با اين 
كار،  حتي در نجات زمين از دست خودمان هم 
سهم اندكي خواهيم داشت. گفتن اين موضوع 
در اين روزها كه مردم به معناي واقعي غم نان 
دارند، به نظر شكم سيرانه مي آيد، اما به اميد خدا 
اين روزهاي سخت برطرف خواهند شد و دوباره 
جيب ها پرپول خواهد شــد. اگر حاال تمرين 
كنيم، در آن روزها هــم كاالهايي كه داريم را 
بيشتر اســتفاده خواهيم كرد تا توليد صنعتي 
را كاهش دهيم. با اين كار، گازهاي گلخانه اي 
كمتري توليد خواهد شد، پسماندهاي كمتري 
به طبيعت وارد خواهد شــد و محيط زيست 
كمتر آسيب خواهد ديد. پس به خاطر جيبمان 
و كره زمين هم كه شده، كاپشن هاي بي استفاده 
را از كمدها در بياوريم، بتكانيم، دوباره استفاده 
كنيم و يا به دست خويشان ، دوستان و آشنايان 

بدهيم.

نكوداشتمجازيخسروآوازايرانرويدادهاي فرهنگي و هنري
نكوداشت مجازي محمدرضا 
شــجريان بــا عنــوان »جان 
عشــاق« روايت هزاردستان 
آواز ايرانــي در صفحــات 
مجازي انجمن انديشــه و قلم 
با سخنراني حسام الدين سراج 
و وحيد تاج امــروز)19آذر( از 
ساعت 16 تا 19برگزار مي شود.  
در اين نشست شاهين فرهت، 

اصغر دادبه، بيژن كامكار، سيدابوالقاســم حسيني ژرفا و تقي آزاد 
ارمكي نيز درباره كارنامه فرهنگي و هنري استاد آواز ايران سخن 

خواهند گفت. اين نشست به نشاني هاي زير پخش مي شود.
https://www.skyroom.online/ch/qalam123/ - 1

andisheqalam
instagram.com/andisheqalam - 2

aparat.com/andisheqalam - 3

چرخشفرهنگيدرترجمهمعكوس
پژوهشكده مطالعات ترجمه دانشگاه عالمه طباطبايي نشست 
علمي »چرخش فرهنگي در ترجمه معكوس در ايران« را برگزار 
مي كند.اين نشســت با حضور 
استاداني چون حسين مالنظر، 
فرزانه فرحزاد و حجت االسالم 
بهمن اكبري، سه شنبه 25 آذر 
99 ساعت 13 تا 15:30 برگزار 
خواهــد شــد. عالقه منــدان 
مي توانند از طريق لينك تاالر 
https://meeting. مجــازي

atu.ac.ir/ch/litd7 در ايــن 
نشست حضور پيدا كنند.

پربي راه نيست اگر تيتر »شــاه رفت« را يكي از مهم ترين و 
مشهورترين تيتر هاي تاريخ مطبوعات ايران بدانيم و به بهانه 

اهميت اين تيتر از زاويه اي نو و صرفا مطبوعاتي و 
نه تاريخي آن را بررسي كنيم. در خالل ستايش 
مطبوعاتي اين تيتر هم يادي كنيم از غالمحسين 

صالحيار، روزنامه نگار فقيدي كه سردبير روزنامه  
اطالعات، در زمان انتشــار اين تيتر مشهور بود. ابتدا 

بايد گفت براي روزنامه نگار  جماعــت، رعايت همزمان 
2 اصل ايجــاز )كوتاه بودن( و فعل داشــتن تيتر به قدري 

طاقت فرساست كه براي آن، جلسه تيتر تشــكيل مي دهند و گاهي دقايقي چند، به 
نقطه اي خيره مي شوند. حال اگر اين دو اصل به بهترين نحو در كنار داشتن سنكوپ 
)ضد ضرب(، جذاب بودن، در برگيري مخاطب بسيار و روشن بودن، همه و همه را يكجا 
داشته باشــد آن تيتر به قول معروف نور علي نور است. تيتر شاه رفت نور علي نور بود. 
تيتري كه هنوز در ميان جامعه روزنامه نگارها بحث است كه چه كسي آن را انتخاب كرد. 
اين تيتر برآمده از ذهن زنده ياد غالمحســين صالحيار بود؛ آن هم در زماني كه هنوز 
شاه از ايران نرفته بود. صالحيار كه در دهه هاي 1340 و 1350 يكي از نخبه هاي عرصه 
روزنامه نگاري ايران بود، چندي پيش از رفتن شــاه از ايران در سال57 به حروفچين 
معتمدش در روزنامه اطالعات مي گويد اين تيتر درشت  را بچين: »شاه رفت«. حروفچين 

با تعجب مي پرسد مگر شاه رفت؟ صالحيار مي گويد:  تو بچين... همين روزها مي رود.
)غالمحسين صالحيار 24ارديبهشت1311، تهران -19آذر1382(

غالمحسينصالحيار،خالقتيتر»شاهرفت«

برگزاريهمايش»زبانهاوگويشهايايران«

پنجمين همايش بين المللي »زبان ها و گويش هاي ايران« 
برگزار مي شود. به گزارش همشــهري، اين همايش دوم 
دي ماه 99 از ساعت 9 تا 20 به صورت مجازي توسط مركز 
دايره المعارف بزرگ اسالمي برگزار مي شود. عالقه مندان 
https://eseminar.tv/ مي تواننــد از طريــق پيونــد

wb19180  به صورت رايگان ثبت نــام و در اين همايش 
شــركت كنند. همچنين مي توانند براي كسب اطالعات 

بيشتر با دبيرخانه همايش تماس بگيرند.

جديدترين آمار منتشــر شــده پيرامون ميزان بدهي هاي 
خارجي ايران نشــان مي دهد مقدار اين بدهي ها تا زير سطح 
10ميليارد دالر كاهش يافته است. آمار مشترك بانك تسويه 
حساب هاي بين المللي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني 
حاكي از آن است كه در پايان نيمه نخست سال2000 جمع 
كل بدهي هاي خارجي ايــران 9ميلياردو639ميليون دالر 
بوده اســت. برپايه اين آمار بدهي هاي خارجي ايران نسبت 
به سطح آن در آغاز ســال2000 ميالدي )دهم دي ماه78( 

يك ميلياردو786ميليون دالر كاهش يافته است.

20 سال پيش 

بدهيهايخارجيايرانبهكمتراز
10ميليارددالررسيد

همشهري 19آذر1379
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تئاتر الفبا
به ياد استاد حسن نيرزاده نوري

 
   علي عمادي  �����������������������������������������

در روزگاري كه به جاي تركه و فلك، خط كش 
كف دســت بچه محصل ها مي زدند و براي 
يادگيري بيشــتر مداد الي انگشت شــان 
مي كردند و گوش مي پيچاندند، استاد حسن 
نيرزاده نوري، با طرحي ابتكاري، الفبا را به زبان 

نمايش به كالس اولي ها آموزش مي داد�
حسن نيرزاده نوري در سال 1307 در محله 
پامنار تهران متولد شد� چند ماه پس از تولدش 
پدرش دكتر غالمحســين نيرزاده، سردبير 
نشريه غربال بدرود حيات گفت� ابتدايي را 
در دبستان انتصاريه پامنار و متوسطه را در 
دارالفنون خواند� سال  1332 در مدارس تهران 
به آموزگاري مشغول شــد و پس از تاسيس 
مدرســه علوي به دعوت عالمه كرباسچيان 
كه از بســتگانش بود به اين مدرسه رفت� از 
اوايل دهه 50 بود كه روش ابداعي او در آموزش 
الفبا به نوآموزان كالس اولي، اجرايي شــد� 
يك روز در هفته در كالس هاي يك ســاعته 
او بچه ها با هر حرف آشــنا مي شــدند و در 
طول هفته معلم هاي هر كالس آن را با بچه ها 
تمرين مي كردند� پس از انقالب به ابتكار چند 
آدم خوش ذوق، كالس هــاي درس آموزش 
الفباي او در دبستان علوي و نيكان ضبط و در 
تلويزيون پخش مي شد� بسياري از بچه ها و 
حتي بزرگ ترها مشتري پروپاقرص »بچه هاي 

پشت پنجره « بودند�
نيــرزاده در اين كالس ها، كالهي پوســتي 
مي گذاشت، كتي بلند مي پوشيد و با دستاري 
كمرش را مي بســت� او با اين لباس ســاده 
روستايي، به تنهايي در چند نقش براي بچه ها 
نمايش اجرا مي كرد� كدخدا شــعبان، نقش 
محوري داشــت كه نيرزاده او را با قرار دادن 
كالهش در ميانه سر و لحن متين و شمرده اش 
به مخاطبان كم ســن و سالش مي شناساند� 
اكبر، بچه اي شيطان و تخس و گاهي بي ادب 
بود كه براي بچه ها بيش از ديگر شخصيت ها 
جذابيت داشت� نيرزاده اكبر را با كالهي  كه به 
پايين مي كشيد و لحن نيمه التي بازي مي كرد� 
شخصيت هاي ديگر هم با همين تغيير زاويه 
كاله و مهم تر از آن تغيير لحن معرفي مي شدند� 
كدخدا در هر نوبت به اكبر و ديگر روستائيان 
ده خيالي سربندان، حرفي از الفبا را آموزش 
مي داد اما مهم تر از آن درس زندگي و رفتار 
درست بود كه كدخدا به آنها و البته بچه هاي 
زياد حاضر در كالس كه به آنها بچه هاي پشت 

پنجره مي گفت، آموزش مي داد�
تئاترهاي يك نفره نيرزاده براي آموزش الفبا 
به تنهايي كشش داشت تا بچه ها را مسحور 
خود كند اما براي تنــوع دادن به اين فضاي 
پرقصه و آموزشي، عمدتا اكبر دو تكه چوب 
را ريتميك به هم مي زد تا با صداي آن بچه ها 
دست بزنند و حروف آموزشي را اينگونه تكرار 
كنند؛ »بلند بگو، قشنگ بگو، كه اين با اين چي 
مي شه؟« و اين بچه هاي پشت پنجره بودند 
كه اينگونه در تئاتر خالقانــه نيرزاده ورود 
مي كردند و يك صدا مثال فرياد مي كشيدند؛ 

»با، با، با مي شه«�
ريش و سبيل انبوه و سپيد نيرزاده كه جذبه 
خاصي به او مي داد و چشــمان نافذش، براي 
كودكان كالس اولي شايد در نگاه اول ترسناك 
مي نمود اما كافي بود چند دقيقه اي بگذرد تا 
مهرباني اين شمايل براي بچه ها معلوم شود� 
در چنين شرايطي كمتر بچه اي جرات شيطنت 
در كالس هايش را داشــت اما كافي بود او به 
روش خودش سوت بلبلي، بدون دخالت دست 
بزند تا هر همهمه و صدايي در كالس، جايش را 
به سكوت دهد� هرچند كه خيلي زود اكبر با 
يك شيرين كاري يا يك آوازخواني كالس را 

به وجد مي آورد�
نيرزاده صداي گرمي هم داشت و گهگاهي با 
صداي كدخدا يا اكبر آواز مي خواند� كالس هاي 
او هميشه با اين بيت با صداي آوازش به پايان 
مي رسيد؛ »مجلس تمام گشت و به آخر رسيد 
عمر/ ما هنوز در اول وصف تــو مانده ايم�«؛ 
آوازي كه پس از »مجلس تمام گشــت« در 
ميان هياهوي »نه!نه!« بچه ها و صداي كوبيدن 
دست شــان روي ميز نيمكت ها گم مي شد� 
بچه هاي پشت پنجره دوست داشتند، مجلس 
تمام نشود و قصه ادامه داشته باشد اما نيرزاده 
كه از فشارخون باال رنج مي برد نمي توانست 
بيش از اين ادامه دهد و سرانجام  درحال قدم 
زدن در خيابان، جان به جان آفرين تســليم 
كرد� نوشته مزار او در باغ توتي حرم حضرت 
عبدالعظيم با اين جمله آغاز مي شود؛ »بچه ها 

خانه استاد اينجاست«�  

وانكاوی معاصر ر
دفاع مقدس

 جمال رهنمايي  ����������� 
ســتون معروف »دوكلمه 
حرف حســاب« در صفحه 
سوم روزنامه اطالعات بين 
ســال   هاي1364 تا 1376 

ابداع كيومرث صابري فومني نويســنده سابق مجله 
توفيق بود. گل آقا مورد وثوق و اعتماد رهبران سياسي 
بود و در روزهاي سخت و پراضطراب جنگ خنداندن 
مردم را با ظرافت و وســعت نظر كم نظيري پيشــه 
خود ساخت. او با استفاده از سابقه دوستي با رهبران 
كشور و آزادي عملي كه داشت وارد حريم خصوصي 
سياست شده و با طنازي، صداي مردم می شد. رداي 
وزارت آموزش وپرورش را نپذيرفت و به يك ســتون 
200كلمــه   اي روزانه در روزنامه اطالعات از ســفره 
انقالب بسنده كرد. او همچنين هفته نامه طنز گل آقا را 
منتشر مي   كرد و چون از كشيدن كاريكاتور روحانيون 
پرهيز مي كرد، معموال عكس صفحه اول مجله گل آقا 
دكترحبيبي، معاون اول وقت رئيس   جمهور، بود و البته 
خبر مربوط به    خود رئيس   جمهور. خودش به صراحت 
مي   گفت كه »سوفاف« تخليه خشم جامعه است و از 
به گردن گرفتن نقشي كه مردم و حكومت به نامش 
زده بودند، ابايي نداشــت. او محبوب مردم هم بود و 
هفته نامه گل آقا يكي دو روز بعد از انتشار در دوشنبه   ها 
ناياب مي   شد. ستون دوكلمه حرف حساب در خرداد 
سال1376 به ميل خودش براي هميشه تعطيل شد. 
خشــم، كاركردي دوگانه دارد؛ هم ويرانگر و كشنده 
است و هم نگهبان زندگي و بقا. براي تبيين ريشه   هاي 
خشونت از نظريات تكامل، ناكامي و ياد   گيري اجتماعي 
استفاده مي   شود. نظريه تكامل، خشم را بخش غريزي 
و ابتدايي انسان مي   داند كه براي تداوم بقا از ابتداي تولد 
همراه اوست، درحالي   كه نظريه ناكامي، بروز خشم را 
ناشي از برانگيخته شدن فرد عليه علت ناكامي مي   داند. 
نظريه ياد   گيري اجتماعي خشم را احساسي مركب و 
ناشي از دامنه وسيعي از متغير   هاي اجتماعي، فرهنگي، 
موقعيتي و شخصي مي   داند. نظريه يادگيري اجتماعي 
براي تبيين ريشه   هاي خشــم در جامعه كاربردي   تر 
است، زيرا عالوه بر توجه به بنياد   هاي غريزي خشم و 
نقش ناكامي   هاي فردي در بروز آن، به داليل اجتماعي 
و فرهنگي خشم و پرخاشگري نيز پرداخته است. طنز 
گل آقايي كيومرث صابري فومني با استفاده از ادبيات، 
كاريكاتور و شوخي نقش مهمي در تخليه خشم   هاي 
انباشته شده و ناكامي   هاي آن روزگاران جامعه ايراني 

داشت.

دو كلمه حرف حساب 
فرونشاندن خشم در آبدارخانه شاغالم

در سال1364 متوسط تيراژ كتاب 5هزارو494نسخه است 
كه نسبت به سال1363 متوســط تيراژ نزديك به هزار 
نسخه سقوط داشته است� در اين سال 3هزارو419عنوان 
كتاب براي نخستين بار منتشر شده كه نسبت به سال63، 
700عنوان كتاب چاپ اول كمتر به بازار عرضه شده� اين 
كاهش    ها دليلي جز بحران در بازار كاغذ و كاهش تقاضاي 
كتاب ندارد� متوســط قيمت كتاب در اين ســال با يك 
افزايش 30درصدي روبه رو شده و كتاب به دنبال گراني و 
كمبود كاغذ گران تر از سال قبل قيمت خورده است� رمان، 
ادبيات خارجي و تاريخ، پرطرفدارترين موضوعات هستند� 

ذبيح اهلل منصوري پرخواننده ترين مترجم اين سال است�

گزارش يك

سعيد زاهدي  ��������������������������������������������������������������
روي اول 

سال نو در حالي شــروع شــد كه عمليات بدر به نتيجه 
مطلوب نرســيده و صدام جنگ شــهرها را تشديد كرده 
بود. هواپيماهاي عراقي مدارس و بيمارستان   ها را با بمب 
خوشه   اي مي   زدند تا هزينه رواني جنگ را باال ببرند. آنها 
براي نخستين بار تهران را هم با هواپيما بمباران كردند و 
همزمان 9شهر ايران را موشك باران كردند كه درنتيجه 

بيش از 5500نفر شهيد و مجروح شدند.
در اين شــرايط فشــار و دلهره زياد شــد و اختالف بين 
فرماندهان جنگ نيز باال گرفت. از آنجا كه فرمانده نبردهاي 
اخير، سپاه بود، به سپاه فشــار مي   آوردند. اول بين خود 
فرماندهان سپاه اختالف بود، بعد سياسي   ها نسبت به سپاه 
موضع گرفتند. آنها در مجلس، مجمع عقال شكل دادند تا 
مسئله جنگ را بررسي و فشار را بر فرماندهان جنگ زياد 
كنند. از كميسيون دفاعي مجلس حتي گفتند اصال سپاه 
چرا اين   قدر نيرو دارد، بخشي را بدهد به ارتش. فرماندهان 

ارتش هم مي   گفتند اگر نيروها را به ما بدهيد ما پنج روزه 
جنگ را تمام مي   كنيم. باالخره هم بنا شد سپاه زيرمجموعه 
ارتش قرار گيرد و با اين اوضاع ارتش هم چند عمليات كرد 

كه پيروزي جدي   اي حاصل نشد.
فرماندهان سپاه اما مي   گفتند مسئله اصلي اين است كه 
نظام هزينه جنگ را نمي   دهــد و جنگ برايش در اولويت 
نيســت. مي   گفتند اگــر در همين عمليــات قبلي فقط 
200قايق بيشــتر داشتيم پيروز مي   شــديم. دراوج اين 
فشارها، امام به سپاه دستور داد نيروهاي سه   گانه تشكيل 
دهد و اين حكم آن   قدر عجيب بود كه حتي فرمانده سپاه 

هم ترسيد.
 

روي دوم
اين بخش را بايد از جبهه دشمن روايت كرد. صبح 20بهمن 
از 2 منطقه به فرماندهي عراق خبر رسيد ايراني   ها حمله 
كرده   اند؛ شلمچه و فاو. از آنجا كه ايراني   ها در روزهاي اخير 
تحركات فراواني در هور داشــتند و مســئله نبرد در هور 
هنوز روي ميز ايراني   ها بــود، عراقي   ها منطقه اصلي نبرد 

را هور مي   دانستند و نيروهايشان را از هور تكان ندادند كه 
غافلگير نشوند. آنها با هجوم ارتش در شلمچه مقابله كردند 
و مسئله نفوذ ايران در فاو را جدي نگرفتند. مطمئن بودند 
ايران نهايتا مي   خواهد يك حمله مختصر كند و از آنجا كه 
نمي   تواند نيرو و امكانات فراواني از هور بگذراند، پس سريع 
عقب مي   نشيند. حق هم داشتند. كسي نمي   توانست باور 
كند درحالي   كه آواكس   هاي آمريكايي 24ساعته اطالعات 
جابه   جايي ايراني ها را به عراق داده    اند، ايراني   ها بتوانند اين 
همه تجهيزات و امكانات و نيرو را به حاشيه اروند ببرند. و 
تازه ببرند، چطور مي   خواهند اين   همه نيرو و امكانات را از 
اروند خروشان بگذرانند؟ حتي بر فرض كه گذراندند، روي 
چه حسابي تصور مي   كنند كه مي   توانند در فاو كه زمينش 

مسطح است، مقابل ارتش عراق مقاومت كنند؟
براي همين، وقتي شب اول غواص   هاي خط شكن    ايراني 
از اروند گذشــتند و به خط دوم عراق رسيدند توانستند 
باقي را هم وارد عمل كنند و كاري كه قرار بود در دو شب 
انجام بدهند را شب اول به پايان رساندند. آنها روز اول فاو 
را كامل تصرف كردند و ارتش عراق كه ديد در هور خبري 

نيست روي شلمچه متمركز شد. روز دوم، ايراني   ها با كمك 
پل ابتكاري جهادي   ها، دستگاه هاي مهندسي را از اروند 
گذراندند و شروع به ساخت خاكريز و استحكام خط مقدم 
كردند. روز سوم، ايراني ها در فاو مستقر شدند كه با كويت 
هم   مرز بود و ارتباط عراق با دريا را قطع مي كرد. تازه اينجا 

بود كه عراقي   ها متوجه شدند اصل نبرد كجاست.
صدام آمده بود همه اروند را بگيرد، اما سوي خودش را هم از 
دست داد. او تيپ   هاي ارتش، نيروهاي مردمي، لشگرهاي 
مخصوص گارد و كماندوهايش را فرستاد. هرچه هواپيما، 
بالگرد، تانك، نفربر، تيربار و توپخانه و شيميايي هم داشت، 
روانه فاو كرد، اما رزمندگان ايراني در پناه پروازهاي مستمر 
جنگنده   ها، فعاليت دقيق پدافند، آتش شديد توپخانه و 
تجهيزات خوبي كه با پاي كار آمدن 10وزارتخانه دولت 
مهيا شــده بود، فاو را حفظ كردند، به لشــگرهاي عراق 
خسارت جدي زدند و بيش از 10هواپيماي عراق را ساقط 
كردند و به جهان نشــان دادند كه چگونه مي شود از دل 
خاكستر، حماســه آفريد. حاال همه واقعا از قدرت ايران 

ترسيده بودند.

سال1364 شمسي درحالي    كه بعد از عمليات بدر در جبهه   هاي 
جنگ تحرك خاصي صورت نگرفته بود و تنها عمليات   هاي 
ايذايي و تثبيتي همچون عمليات   هاي عاشــورا و قدس در 
جبهه   هاي غرب و جنــوب در جريان بــود، چهارمين دوره 
انتخابات رياست   جمهوري در مرداد   ماه برگزار شد� نيروهاي 
انقالب با گرايش   هاي مختلــف روي رئيس   جمهور، آيت اهلل 
سيدعلي خامنه   اي اجماع داشتند و بســيار طبيعي بود كه 
ايشان نامزد اصلي انتخابات رياست   جمهوري باشد� از سوي 
ديگر در درون هرم قدرت نيز بحث   هايي در مورد دولت مورد 
نظر رئيس   جمهور مطرح بود� از سال1360 كه آيت   اهلل خامنه   اي 
به   عنوان رئيس   جمهور برگزيده شد، دولت او با نخست   وزيري 
ميرحسين موســوي، در درونش بحث   ها و بعضا اختالفاتي 
ميان برخي از وزرا با نخست   وزير شكل گرفته بود كه منجر به 
استعفای عده   اي از آنها نظير احمد توكلي وزير كار و حبيب   اهلل 
عسگراوالدي وزير بازرگاني شــده بود� رويه دولت در تمركز 
اقتصاد در دولت و سيطره بر بازار مهم   ترين دليل اين اختالف 
بود؛ البته به گمان دولت، وضعيت جنگي كشور، دولتي بودن 
اقتصاد را توجيه مي   كرد و آن را باعث كنترل و تثبيت قيمت   ها 
در بازار مي   دانســت� در مقابل عسگراوالدي و توكلي و ديگر 
اعضاي دولت كه جمعا 7نفر بودند استدالل مي   كردند كه اين 
رويه درنهايت باعث »دولتي  شدن مردم« مي   شود و اقتصاد در 
كشور قفل و انحصار در دولت مي ماند� اين ماجرا درون حزب 
جمهوري اسالمي نيز وجود داشت و عمال 2جناح چپ و راست 
در مقابل همديگر كارايي حزب جمهوري اســالمي را نيز به 
چالش كشيده بودند� در چنين شرايطي انتخابات دوره چهارم 
رياســت   جمهوري كليد خورد� واضح بود كه رئيس   جمهور با 
نخست   وزيري دوباره ميرحسين موسوي مخالف است و گفته 
مي   شد اين موضوع نيز قبل از نامزدي در انتخابات بيان شده 
كه گزينه ايشان براي نخســت   وزيري، ميرحسين موسوي 
نخواهد بود� در انتخابات دوره چهارم رياست   جمهوري 2نامزد 
ديگر يكي حبيب   اهلل عســگراوالدي وزير بازرگاني مستعفي 
و ديگري سيدمحمود كاشــاني فرزند آيت   اهلل كاشاني كه آن 
موقع نماينده مجلس بود بــا آيت   اهلل خامنه   اي رقابت كردند 

كه درنهايت، آيت   اهلل خامنه   اي با كسب 12ميليون و 205هزار 
و 12رأي )85درصــد( از مجمــوع 14ميليــون و 238هزار و 
587شــركت كننده در انتخابات براي دومين بار به   عنوان 
رئيس   جمهور ايران انتخاب شد� محمود كاشاني با يك ميليون 
و 397هزار و 548رأي رتبه دوم و حبيب   اهلل عســگراوالدي 

مسلمان با 276هزار و 502رأي رتبه سوم را كسب كردند�
در موقع نطق رئيس   جمهور در مراسم تنفيذ، آيت   اهلل خامنه   اي 
از دولت ساالري انتقاد كرد و نشــان داد كه در عدم   معرفي 
ميرحسين موسوي براي نخست   وزيري اصرار دارد� با اين حال 
تحركات بسياري در مجاب كردن رئيس   جمهور آغاز شد كه اوج 
و تمام   كننده ماجرا، گزارش محسن رضايي به امام   خميني بود 
كه در آن عدم   معرفي ميرحسين موسوي را يك عامل منفي در 
روحيه رزمندگان اسالم عنوان كرد� فرستادگان، از پاستور 
به جماران و برعكس در حركت بودنــد� اين روزها و ماجرا را 
مي   توان در خاطرات ســال1364 آيت اهلل هاشمي   رفسنجاني 
به خوبي مشاهده كرد، درنهايت آيت   اهلل خامنه   اي نخواست از 
نظر امام خميني تخلف كند و نخست   وزير را به مجلس معرفي 
كرد� در مجلس اما اتفاق عجيبي رخ داد كه يكي از سرفصل   هاي 
فراموش شده در تاريخ معاصر است� 99نفر از 270نماينده به 
ميرحسين موســوي رأي اعتماد ندادند� اين 99نفر عمدتا از 
جناج موسوم به راست بودند و از سوي جناج چپ با تبليغات 
بسيار مورد شديدترين وجه با عنوان اينكه از حكم امام تبعيت 
نكرده   اند مورد حمله قرار گرفتند� هاشمي رفسنجاني در كتاب 
خاطرات خود مي   نويســد: »عصر آقاي ]فضل    اهلل[ محالتي 
آمد� درباره جنگ و سپاه و ارتش صحبت كرد و از اينكه اين 
خط، انگ مخالفت با امام خورده سخت ناراحت بود؛ مي   گفت 
اكثريت اعضاي سپاه سخت عصباني   اند و ممكن است حاضر 
به محافظت از آنها نباشند� از جاهاي ديگر هم خبر مي   رسد 
كه نهادهاي انقالب درصدد اظهار انزجارند؛ وضع نمايندگان 

هم هيجاني است«� 
به هر حال انتخابات رياست   جمهوري و ماجراهايش ختم به خير 
شد، اما شكافي كه با عنوان راست و چپ در كشور ايجاد شد، 

سال   هاي بعد سپهر سياست ايران را درگير خود كرد�

همه از ايران ترسیدند
دو روي جنگ در سال 64

شكاف چپ و راست
نگاهي به وقايع سياسي سال1364
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پدرش مؤســس حوزه علميه قم بود. تحصيالتش را در همين حوزه آغاز كرد 
و عالوه بر شــاگردي پدر، ســال   ها نزد آيت   اهلل ســيدمحمدتقي خوانساري و 
ســيدمحمد محقق داماد شــاگردي كرد. پس از وفات پدرش سيدعبدالكريم 
حائري، به همراه عده   اي ديگر از فضالي حوزه تالش كرد تا آيت   اهلل بروجردي 
را به قم بياورد. حضور آيت   اهلل بروجردي در قم، همزمان بود با نزديك   تر شدن 
رابطه ميان او و امام خميني)ره(. به    نظر مي   رســد كه علت اين نزديكي، وجود 
دغدغه   هاي مشترك ميان اين دو نفر بود. پس از اســتقرار و تثبيت مرجعيت 

آيت   اهلل بروجردي، شــيخ مرتضي حائري و امام خميني )ره( به همراه چند نفر 
ديگر از علماي حوزه قم، مســئول اصالح ساختار حوزه شدند اما پس از مدتي، 
آيت   اهلل بروجردي از انجام اين كار منصرف شد. پس از آن، شيخ مرتضي حائري 
حدود 6ماه به مشــهد مهاجرت كرد اما به خواســت آيت   اهلل بروجردي به قم 

باز   گشت.
آيت   اهلل ســيدمرتضي حائري، پــس از وفات آيــت   اهلل بروجردي و با شــروع 
فعاليت   هاي سياسي امام خميني)ره( در كنار او قدم برمي   داشت: با اعالم اليحه 
انجمن   هاي ايالتي و واليتي او نيز در كنار امام خميني)ره( در شمار مخالفان اين 
اليحه درآمد. در پي واقعه مدرسه فيضيه با همراهي امام خميني)ره( و عده   اي 

ديگر از فقها، عليه شاه اعالميه    صادر كرد. پس از دستگيري امام خميني)ره( نيز 
به پيشنهاد او علما براي جلوگيري از محاكمه امام، از قانون مصونيت مراجع كه 
در قانون اساسي مشروطه آمده بود، استفاده كردند. آيت   اهلل شيخ مرتضي   حائري، 

پدر همسر حاج آقا مصطفي، پسر ارشد امام خميني)ره( نيز بود.
حائري بعد از پيروزي انقالب اسالمي به   عنوان نماينده مردم در استان مركزي در 
مجلس خبرگان انتخاب شد اما    جز اين، مسئوليت سياسي ديگري را نپذيرفت 
و تا سال وفاتش 1364صرفاً به تدريس مشغول بود. امام خميني)ره( در پيامي 
كه به مناسبت وفات او صادر كرد عالوه بر اظهار تأســف، او را به   عنوان يكي از 

پيشگامان نهضت انقالبي اسالمي معرفي كرده بود.

از پيشگامان نهضت
آيت   اهلل شيخ مرتضي   حائري 

25اسفند 64 در قم وفات يافت 

چهرهاول
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انفجار در قلب تاريخ تهران 
بمبی قوي در خيابان ناصرخسرو منفجر شد 

تهران

نه مترو نه خط ويژه
شهرداري تهران نسبت به عميق   تر شدن بحران مسكن در كشور هشدار داد 

همشهری

دوستي با قدرت هاي آسيايي
اولين سفر يك مقام بلندپايه جمهوري اسالمي به چين در سال64 رقم خورد

اقتصاد

نرخ
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نوروز1364 كه با شكستن ديوارصوتي تهران، خاموشي و شليك سامانه   هاي ضدهوايي 
به    دليل تهاجم جنگنده   هاي عراقي آغاز شد، با موج جديدي از جنگ شهرها از سوي 
بعثي   ها همراه بود. عراق نخستين مرحله جنگ شهرها را از اوايل اسفند1363شروع 
كرده بود و اين حمالت تا 17فروردين1364 ادامه يافت. دراين مدت حدود 29شهر 
و چند روســتاي ايران بارها مورد هدف قرار گرفتند كه عالوه بر اينكه هزاران شهيد و 
مجروح برجا گذاشت، خسارات مالي فراواني هم به كشور تحميل شد. اين موضوع در 
كنار حمالت مكرر عراق به تاسيسات نفتي به   ويژه در جنوب كشور، اوضاع اقتصادي 

سختي را براي ايران رقم زد.
در چهارمين روز فروردين، نفتكش ايسترن استار درحالي   كه به   سمت خارك مي   آمد، 
هدف قرار گرفت و به نفتكش ولر نيز لحظاتي پس از جدا شدن از اسكله حمله شد. در 
18تير نيز عراقي   ها به نفتكش ام    وطن تركيه كه در اجاره ايران بود و پس از بارگيري 
در خارك به سمت جزيره سيري )پايانه جديد نفتي ايران كه در منطقه دور از تيررس 
عراقي   ها ايجاد شــده بود( در حركت بود، حمله كردند. اين حمالت درطول سال64 
به كرات تكرار شد، به   طوري   كه پايانه   ها و تأسيسات نفتي ايران درجنوب كشور و به   ويژه 
درخارك تا آخرين روزهاي اسفند1364، بيش از 120بار از سوي جنگنده   هاي ميگ25 

عراقي مورد حمله قرار گرفت و خسارات سنگين اقتصادي به كشور تحميل كرد.
توسعه روابط سياسي - اقتصادي با قدرت   هاي آسيايي از مهم   ترين تحوالت سال1364 
بود كه با سفرهاي چهارگانه هاشمي   رفسنجاني، به   عنوان رئيس مجلس   شوراي اسالمي 
و نماينده امام)ره( در شــوراي   عالي دفاع و در واقع فرمانده عالي جنگ به كشورهاي 
تأثيرگذار آسيايي كليد خورد. نخستين سفر كه به ليبي انجام شد، بازتاب   هاي وسيعي 
يافت و حتي به قطع روابط عراق و ليبي انجاميد و هاشمي   رفسنجاني درمصاحبه   اي 
پيرامون دستاوردهاي اين سفر گفت كه »هرگونه حمايتي كه ما از آنها تقاضا داشتيم و 

امكاناتي كه آنها در اختيارشان بود، از ما دريغ نكردند«. 
دومين سفر در نخستين روزهاي تيرماه به سوريه انجام شد كه اگرچه با هدف شكستن 
ائتالف عربي ضد   ايران تعبير شد، اما نتايج اقتصادي هم داشت كه تصويب طرح فروش 
نفت ارزان و تحويل مجاني آن به سوريه در مجلس    شوراي اسالمي در 15مرداد1364 را 
مي   توان از آن جمله دانست. اين قانون به وزارت نفت اجازه مي   داد كه به   مدت يك سال، 
يك ميليون    تن نفت خام ســبك ايران را مجاني در اختيار سوريه قرار دهد. همچنين 

وزارت نفت اجازه يافت تا 5ميليون تن نفت   خام سبك را با تخفيف 2.5دالر در هر بشكه به 
دولت سوريه بفروشد. سفر سوم، نخستين سفر رسمي يك مقام بلندپايه ايراني به كشور 
چين پس از پيروزي انقالب اسالمي بود كه در محافل ديپلماتيك جهان بازتاب   هاي 
وسيعي داشت. يك هيأت بلندپايه سياسي- اقتصادي دراين سفر كه در ششمين روز 
تيرماه انجام شد، هاشمي   رفسنجاني را همراهي مي   كردند و پايان 3روز ديدار رسمي از 
چين، يك تفاهمنامه توسعه همكاري   هاي اقتصادي- بازرگاني ميان دوطرف امضا شد 
كه درآن نسبت به گسترش روابط في   مابين در حوزه   هايي مانند سدسازي، بندرسازي، 
صنايع سبك و ماهيگيري ابراز عالقه شــده    بود. در دهمين روز تيرماه نيز چهارمين 
سفر آسيايي رئيس    مجلس شوراي اسالمي آغاز شــد و عالوه بر رايزني   هاي سياسي 
و ديپلماتيك، مذاكرات اقتصادي بخش مهمي از دســتور كار اين ســفر بود. بحث با 
نخست   وزير ژاپن درباره ادامه پروژه بزرگ پتروشيمي كه ازسوي چشم   بادامي   ها نيمه   كاره 

رها شده بود، از مهم   ترين موضوع   هاي اقتصادي مطرح شده دراين سفر بود.
تصويب طرح متروي تهران در جلســه دهم فرودين1364 هيأت دولت، بهره   برداري 
از طرح تونل دوم كوهرنگ در منطقه چلگرد از توابع استان چهارمحال وبختياري در 
فروردين   ماه و راه   اندازي خط دوم توليد كاميون در گروه صنعتي خاور در ارديبهشت   ماه، 

از مهم   ترين اخبار اقتصادي سال1364 بود.
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سال1364 شهرداري به   دنبال ساخت مترو در تهران 
بود درحالي   كه نه بنيه مالي كافي داشــت و نه شركت 
و پيمانكاري در كشور قادر به اجراي اين پروژه عظيم 
بود. انگيزه اصلي را سخنراني حجت   االسالم هاشمي 
رفســنجاني در نماز جمعه بهمن   ماه سال قبل فراهم 
كرد كه در آن درباره مترو صحبت كرده و نظر موافق 
مسئوالن نظام براي ساخت آن را گرفته بود. در بهمن و 
اسفند فرصتي براي پرداختن به مترو وجود نداشت اما 
از ابتداي سال64 و با مصوبه هيأت وزيران، شهرداري 
رسما تصميم گرفت تا طرح را به جريان بيندازد. در    ماه 
ارديبهشت محمدنبي حبيبي، شهردار تهران در بازديد 
از كارخانه واگن پــارس اراك گفت كه انتظار مي   رود 
اين كارخانه واگن   هاي قطار مترو تهران را تامين كند 
و30شركت خارجي هم براي اجراي طرح مترو اعالم 
آمادگي كرده   اند. طرح اصلي مترو شامل 4خط براي 
وصل كردن چهارگوشه شهر به يكديگر بود. خط يك 
تجريش را به شــهرري و خط دو تهرانپارس را به كن 

وصل مي   كرد اما مسير خط 3و 4 زياد مشخص نبود.
طرح ديگري كه براي رســيدگي به مشــكل ترافيك 
تهران پيشنهاد شــد، ايجاد خط ويژه در چند خيابان 
اصلي بود. مزيت اين طرح اين بود كه ديگر كســي با 
آن مخالفت نمي   كرد و خط ويژه را تجمالتي و لوكس 
نمي   دانســت. نيازي هم به جلب نظر گروه يا نهادي 
وجود نداشت و شهرداري مي   توانست با توافق پليس 
راهنمايي و رانندگي و چند ارگان ديگر آن را به   وسيله 
موانع سيماني اجرا كند. قرار شد ابتدا در خيابان   هاي 
انقالب و جمهوري اين طرح اجرا شود تا اتوبوس   ها براي 
حركت اولويت داشته باشند و ساكنان محدوده طرح 
ترافيك هم به استفاده از اتوبوس تشويق شوند. تخمين 
زده مي   شد كه 110هزار وسيله نقليه متعلق به كساني 
است كه در محدوده طرح زندگي مي   كنند و اگر طرح 

بزرگ   تر شود وسايل نقليه هم بيشتر مي   شوند.
به   دليل اينكه تعويض پالك براي سال   ها انجام نشده 
بود، اطالعات دقيقي از وســايل    نقليه وجود نداشت. 
پليس راهنمايي و رانندگي نياز بــه 5ميليون پالك 
جديد داشت كه بايد ساخته مي   شد و همينطور سامانه 
رايانه    اي تا نقــل و انتقال   ها را ثبت و شــيوه بايگاني 
كردن آنها را عوض كند. هر روز 400خودرو در تهران 

شماره   گذاري مي   شد و در كارخانه   هاي ايران خودرو و 
سايپا شعبه شماره   گذاري ايجاد شده بود. مشكلي كه 
همچنان خود را نشان مي   داد كمبود مسكن و تخلف 
در ســاخت خانه   هاي غيرقانوني بود. شهردار تهران 
هشدار داد شايد در ايران مشكل مسكن به اين زودي   ها 
حل نشود، اما نبايد اجازه تخلفات را بدهيم چون اين 
كار در آينده پيچيدگي   هاي فراواني ايجاد مي   كند كه 
هيچ   كس قادر به حل آن نخواهد بود. اظهارات او بعد 
از تخريب تعدادي خانه غيرمجاز در قلعه حسن   خان، 
شــهر ري و جاده نظامي بيان شد. شهرداري 200نفر 
از كاركنان خود در 3 شيفت هشت ساعته در حاشيه 
شهر مأمور جلوگيري از تخلفات ساختماني كرده بود.

نهاد   هايي هم به   دنبال قانوني كــردن تخلفات بودند. 
براساس توافق وزير دادگستري، وزير مسكن، شهردار 
و دادســتان تهران، تصميم گرفته شد زمين   هايي كه 
داراي حكم اصلي حاكم شرع هستند و هيأت واگذاري 
زمين هم آن    را تأييد مي   كند، با پرداخت بها، اســناد 

مالكيت دريافت كنند.
تعدادي ساختمان نيز در مرحله ساخت تخلف كرده 
بودند امــا مالكان ســاختمان   هاي كمتــر از 5طبقه 
مي   توانستند بدون ارائه نقشه جديد با پرداخت عوارض 
تا 60درصد اضافــه تراكم بگيرند. در آبان اين ســال 
مجلس شوراي اسالمي قانون سال1360 كه معامالت 
واحد   هاي مســكوني در تهران را مشــروط به داشتن 
مجوز )ســابقه ســكونت( مي   كرد، لغو كرد و خريد و 

فروش آزاد شد. اين قانون در طول 4سال پيش از آن 
بي   فايده و ناكارآمد بود.

در پايان اين سال، مترو هنوز هم مخالفاني داشت كه 
آن را يك وسيله رفاهي مي   دانستند. شهردار با قائم   مقام 
رهبري مالقات كرد و توضيحاتي درباره مترو داد. در 
اين ديدار به شــهردار تأكيد شد كه براي مترو نيروي 
كارگري جديد جذب نكنــد، از اعتبار مناطق محروم 
هزينه نشــود و تامين مخارج پروژه با ساكنان تهران 
باشد. در انتهاي سال64 هنوز كار مترو شروع نشده بود 
و پولي هم براي عقد قرار داد، وجود نداشت. حتي خط 

ويژه اتوبوس    هم ايجاد نشد.
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ساعت 8و 15دقيقه روز 21ارديبهشت1364 نخستين 
آســمان   خراش تهران به    خود لرزيد و در يك لحظه، 
بخشي از خيابان ناصرخسرو به هوا رفت. در اين وقت از 
صبحي بهاري، 50پوند )حدود 23كيلوگرم( تي   ان   تي 
در يك پيكان كرم رنگ در ابتداي كوچه مروي منفجر 
شــد و به روايتي 14و به روايتي 9نفر از هموطنان را 
شهيد و 45نفر را مجروح كرد. بمبي كه نه فقط مردم 

كه اين بار دل تاريخ شهر تهران را لرزاند.
روزنامه   هاي نيمه اول دهه60 پر است از خبر انفجار، 
جنگ، پيروزي، شــهادت و مانند آنها امــا بمبي كه 
21ارديبهشــت1364 در تهران منفجر شــد، كمي 
با بقيه تفاوت داشــت. اين بمب در نخستين خيابان 
شهر، درست روبه   روي نخستين ساختمان بلندمرتبه 
پايتخت و جايي كه نخســتين شــركت اتوبوسراني 
تهران كارش را شروع كرده بود منفجر شد؛ در خيابان 

اولين   هاي تهران.
براساس اطالعاتي كه در روزنامه   هاي آن روزها منتشر 
شــد بمب در صندوق عقب پيكاني جا   ســازي    شده 
بود و مكانيزم انفجــاري   اش زمان بندي الكترونيكي با 
قدرت تخريبي 50پوند تي   ان   تي داشت. چند روز بعد 
حجت   االسالم ري   شــهري وزير وقت اطالعات اعالم 
كرد كه بمب   گذاران گويا قصد انفجار در جاي ديگري 
را داشــتند اما پيكان را به داليلي كه مشخص نيست 
در ابتداي بازار مروي رها مي   كنند و بدين ترتيب يكي 
از پرترددترين جاهاي تهران يعنــي بازار مورد هدف 

قرار گرفت.
آن روزها ناصرخسرو بيشتر از االن، يكي از شلوغ   ترين 
خيابان   هاي شــهر بود كه ماشــين   ها از آن به سمت 
بازار مي   رفتند. هنوز خيابــان پانزده خرداد و خيابان 
ناصرخسرو پياده   راه نشده بود. ماشين   هاي زيادي در 
ابتداي خيابان مروي پارك مي   شدند. آن روزها كوچه 
مروي بازار اجناســي بود كه از كويت و قطر مي   آمد و 

هميشه پر از تردد بود. در آن زمان هنوز از اتوبوس   هاي 
شــمس   العماره و تي   بي   تي چندتايي باقــي مانده بود 
و مسافران خسته هنوز در مســافرخانه   هاي قديمي 

ناصرخسرو اقامت مي   كردند.
با انفجــار اين بمــب 50پوندي يك ســاختمان دو 
طبقه و يك كارگاه توليدي پوشاك كامال ويران شد، 
15دستگاه اتومبيل و يك دســتگاه اتوبوس شركت 
اتوبوسراني در آتش سوختند و 25مغازه آسيب ديدند. 
شــمس   العماره در اين حادثه آســيب چنداني نديد 
ولي گاراژ شــمس   العماره براي هميشه تعطيل شد. 
ســاختمان   هاي تاريخي ابتداي مروي و ناصرخسرو 
هم دچار خسارت شدند. چند ســاعت بعد از انفجار 
يك گروهك ســلطنت طلب به اســم آريا مسئوليت 
اين انفجار را برعهده گرفت اما خيلي زود معلوم شــد 
كه اين گروهك وجود خارجي ندارد و شــاخه نظامي 
منافقين با همكاري ســلطنت   طلب   ها اين جنايت را 

مرتكب شده اند.
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نرخ تورم در ســال 64 به 6.9درصد رســيد؛ رقمي كه پس از انقالب سابقه نداشت و 
تاكنون نيز تورم ساالنه از اين پايين   تر نشده است. اين درحالي بود كه درآمدهاي نفتي 
در آن سال نسبت به سال قبل كاهش داشــت. قيمت دالر نيز در بازار آزاد با 3تومان 

افزايش نسبت به سال پيش از خود به 61تومان رسيد. در اين سال دستمزد كارگران 
پس از 5سال افزايش يافت. حداقل دستمزد در اين سال با 13.4درصد افزايش به رقم 
2160تومان در  ماه رسيد. هر سكه طالي تمام نيز در بازار با 13.3درصد افزايش، حول 
و حوش 4418تومان معامله مي   شد. مسكن هم پس از افزايش قيمت سال   هاي قبل 

از اين سال وارد ركود شد.

اگرچه با كنترل تورم و تثبيت قيمت   ها در شــرايط اقتصاد كوپني، شرايط اقتصادي 
مطلوب به  نظر مي   رسيد اما همچنان متوسط هزينه بيش از متوسط درآمد بود )بيش 
از 23درصد( و اين موجب مي   شد خانوارها ناچار به حذف برخي اقالم از سبد هزينه 
خود شوند. به طور ميانگين 39درصد هزينه خانوارهاي شهري در اين سال صرف مواد 

خوراكي و دخاني مي   شد و 61درصد هزينه اقالم غيرخوراكي بود.
در بين هزينه   هاي خوراكي و دخاني گوشت با 32.2درصد بيشترين سهم را داشت و 
خانوارهاي شهري نمونه به طور متوسط، 1340تومان در ماه صرف انواع آن مي   كردند. 
پس از آن ميوه   ها و سبزي، نزديك 24درصد اين نوع هزينه را با رقمي حدود 980تومان 

در  ماه شامل مي   شدند. سهم نان و برنج 15درصد هزينه   ها بود؛ 626تومان در ماه.
در بين اقالم غيرخوراكي باز هم اين مسكن بود كه بيشترين سهم را به خود اختصاص 
مي   داد. بيش از 3هزار تومان در ماه صرف اجاره مسكن مي   شد و اين رقم، 47.8درصد 
هزينه غيرخوراكي را دربرمي   گرفت. در جايگاه بعدي و با فاصله زياد پوشاك و كفش 
قرار داشتند كه 13.4درصد هزينه   هاي غيرخوراكي خانوارهاي نمونه شهري را شامل 
مي   شدند و به   طور متوسط، 872تومان خرج كفش و كاله خانوارهاي شهري بود. در 
اين سال خانوارها ماهانه كمتر از 180تومان صرف تفريحات، سرگرمي   ها و تحصيل 

و آموزش مي   كردند.

متوسط درآمد و هزينه خانوارهاي شهري در سال 1364

 تورمي كه ديگر تكرار نشد
دخل و خرج خانوار شهري در سال1364

هتل قرنطينه
   شروان امیرزاده     �������������������������������

مجله خورجين كشاورز، سال اول، شماره 
سوم، اسفند 1364.

فکاهی

درصد تغییرسال 64سال 63هزينه و درآمد ساالنه  )تومان(
4.12+48.01549.994هزينه هاي خوراكي و دخاني

2.60+76.03378.002هزينه هاي غیرخوراكي
3.18+124.048127.996كل هزينه هاي خانوار
0.28+103.417103.708كل درآمدهاي خانوار

سخنراني هاشمي رفسنجاني در نمازجمعه سال63 كه باعث شد پروژه مترو در سال بعد به جريان بیفتد
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2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

تراكم ، چهره تهران را عوض كرد
آغاز نبرد مهندسان معمار و مهندسان عمران

معماری 

تهران؛ ميزبان قهرمان آينده اروپا
بازي   هاي جام فجر و دوستانه ملي، 2نفر از ستاره   هاي فوتبال دنيا را به آزادي كشاند 

ورزش 

 سعيد برآبادي     �����������������������������������������������������������������������������������
 

اين خبر يك شوك واقعي براي تهران اســت اما انگار هنوز كسي معني آن 
را نمي   فهمد. از سال1364 كه براي نخســتين   بار شهردار تهران به اين فكر 
مي   افتد كه واژه »تراكم« را به ادبيات ساخت   وساز و معماري پايتخت اضافه 
كند تا زماني كه مزه اين اتفاق زير دندان شهرنشينان بيايد هنوز راه هست اما 
شهر به فاصله كوتاهي بعد از فرمان تراكم فروشي، با ساختمان   هاي يكي، دو 
طبقه افقي   اش خداحافظي مي   كند و برج   ها در فاصله 3دهه، تهران را تسخير 
مي   كنند. بنابراين با دو تصوير از تهران مواجهيم؛ تصويري كه در آن نه تراكم 
معنايي دارد و نه زمين يك آورده ارزشمند است و طبعا حاصل آن همان تهران 
نوستالژيكي  ا  ست كه در عكس   ها و كارت پستال   ها و پست   هاي اينستاگرامي 
مي   آيد و محدود به قبل از اين تاريخند و تصوير دوم، تصوير تهراني    اســت 
محصور شده در جنگل آهن   ها و ســيمان   ها و ديوارهاي بلند بتوني اما قابل 

زندگي، قابل دسترس و تا حدودي لوكس و راحت.
در همين زمان است كه آرام   آرام نخستين فارغ التحصيالن رشته عمران 
دانشگاه آزاد و سراسري دست به   كار تاسيس شركت   هاي ساختمان   سازي    
مي   شوند، كم كم نام انبوه   ســاز به ميان مي   آيد و شــركت   هاي بزرگ و 

متوسط عمراني براي عقد قرارداد ساخت برج   ها و شهرك   هاي مسكوني 
ارزان قيمت راهي دفتر وزارتخانه   ها مي   شــوند. دفاتر معماري اما با يك 
نسيان جدي مواجه   اند؛ آنها از ســويي خود را آرتيست و پاسدار فرهنگ 
معماري رايج مي   دانند و از سوي ديگر براي كسب درآمد و مقابله با بيكاري   
مجبور به حضور در اين ميدان هســتند. از حوالي همين سال است كه 
كم كم اين جنگ ابعاد جدي تري به   خــود مي   گيرد تا جايي كه گل آقا در 
يكي از شماره   هايش سرنوشــت معماران تحصيلكرده را با اوستا بناهاي 
محلي مقايسه مي   كند كه اولي جيب خالي دارد و دومي، عيش عالي. انبوه 
دانش   آموزاني كه به سوداي گرفتن ليسانس عمران كنكور مي   دهند، نياز 
كشور براي بازسازي شهرهاي ويران شده از جنگ، فقر و بيكاري و توليد 
انواع مصالح ساختماني به قيمت مناسب و البته واگذاري زمين از سوي 
طرح   هاي دولتي به قيمت ارزان، نه فقط تهران كه كل كشور را دستخوش 
تغيير چهره مي   كند. در همين زمان اســت كه خبر شروع به   كار مترو در 
تهران منتشر مي   شود و در شهرداري پايتخت براي نخستين   بار تصميم 
مي   گيرند به زمين   هاي باالي خيابان انقالب، تراكمي اضافه بدهند. اين 
شروع نوعي تضارب پايين   شهر- باالشهر است كه جلوه ظاهري آپارتمان   ها، 

نمايندگي آن را به   عهده گرفته و 2دهه در تعميق اين فاصله مي   كوشد.

 جواد نصرتي      �������������������������������������������������������������������������
 

جام فجر، در دهه 60مهم   ترين رويداد ورزشي در ايران بود؛ اين 
رقابت   ها، براي مقامات ايران چنان مهم بود كه در نخستين سال 
برگزاري رقابت   هاي فوتبال در سال64، قيد شركت در جام جهاني 

را زدند تا در جام فجر به ميدان بروند.
تيم   هاي غنا، روماني، لهستان، ســوريه و پاكستان در كنار ايران 
الف، ايران ب و منتخب خوزستان در دو گروه در جام فجر با هم 
بازي كردند. در سال   هايي كه تيم ملي به   خاطر جنگ تحميلي و 
نگاه مسئوالن وقت، بازي   هاي دوستانه ملي چنداني نداشت،    اين 
رقابت   ها اتفاقي بزرگ در فوتبال به شمار مي   رفت و مورد توجه 

زيادي هم قرار گرفت. يكي از ســتاره   هاي خارجي   اي كه در اين 
رقابت   ها به ميدان رفت، عبدي پله، بازيكن سرشــناس تيم غنا 
بود كه بعدها به يكي از ستاره   هاي فوتبال دنيا تبديل و با مارسي 

قهرمان اروپا شد.
در زمستان همين ســال، تيم ملي در راه آماده   سازي براي جام 
ملت   هاي آســيا، در تهران، 2بازي دوســتانه با دينامودرسدن، 
تيم مطرح آلمان شــرقي برگزار كــرد. يكــي از بازيكنان تيم 
آلماني، ماتياس سامر 19ســاله بود؛ بازيكني كه بعدها به يكي 
از اسطوره   هاي باشگاه بروســيا دورتموند تبديل شد و به   عنوان 
كاپيتان اين تيم، عالوه بر بوندس   ليگا، جام ليگ قهرمانان اروپا 

را هم باالي سر برد.

قهرمان 
جمشيد آريا )هاشم   پور( با تاراج و 

عقاب   ها ستاره شد

از ميانه دهه60 جمشيد هاشم پور با حضور در چند فيلم اكشن 
ديده شد و در دهه70 بسياري از مخاطبان سينما كه تعدادشان 

كم نبود براي ديدن هاشم پور به سينما مي رفتند.
او در گفت   وگو با مهدي طاهباز در پاسخ به اين سؤال كه چگونه وارد 
سينما شد مي   گويد: »ورود من به سينما تصادفي و دور از انتظار 
بود. در زمان كودكي، پاتوق من و دوستانم در محله سلسبيل و در 
سينما خرم بود و در آنجا فيلم   هاي متعددي را با بليت 6ريالي تماشا 
مي   كرديم. از ديدن فيلم بسيار لذت مي   بردم و حتما هفته   اي دو سه    
بار را به سينما مي   رفتيم. اما اصالً فكرش را هم نمي   كردم كه روزي 
بازيگر سينما شوم و اين مسئله حتي در خياالتم هم وجود نداشت. 
آقاي حسن شريفي كه مدير توليد فيلم »جهنم سفيد« بود من را 
ديد و گفت كه مي   خواهي كار سينما انجام بدهي؟ من گفتم كه بلد 
نيستم. ايشان من را پيش آقاي خاچيكيان برد و من سال1347 

در فيلم جهنم سفيد نقش يك بدمن را بازي كردم«. 
تا قبل از بازي درخشانش در فيلم »عقاب   ها«، اين مسعود كيميايي 
و ايرج قادري بودند كه دوباره او را كشف كردند. بعد از يك دهه 
دوري از سينما، او با بازي در »تيغ و ابريشم« كيميايي و »تاراج« 
قادري، راه ستاره شدن را آغاز كرد. همان ابهت و سر تراشيده در 

تاراج كار خودش را كرد.
دهه1360 براي جمشيد هاشم   پور روزگار پركاري بود؛ سالي 
4يا 5فيلم. او ستاره اكثر فيلم   هايي بود كه بر بستر جنگ ايران 
و عراق نوشته مي   شــدند. حضور مؤثر او در چنين فيلم   هايي 
آنچنان بود كه در دهه هاي بعدي، بســياري از دوستدارانش 

نه با نام فيلم سر و كاري داشتند و نه با كارگردانش؛ كافي بود 
جمشيد هاشــم   پور در فيلم بازي كند. عقاب   ها يكي از همين 
فيلم   ها محسوب مي شد كه توانسته پرمخاطب ترين فيلم    تاريخ 
سينماي ايران باشد. ساموئل خاچيكيان اين فيلم را براساس 
داستان واقعي نجات يك خلبان ايراني توسط كردهاي عراق 
و انتقال او به ايران ساخته بود. هاشم   پور در عقاب   ها نقش يك 
تكاور ايراني را دارد كه در لباس مبدل وارد كردستان عراق شده 
اســت. فرار او با موتور درحالي   كه با هلي   كوپتر عراقي تعقيب 
مي   شــد، از صحنه   هاي به   ياد ماندني اين فيلم است. هوشنگ 
گلمكاني در شــماره هشتم نشــريه »آنگاه« مي   نويسد: »در 
سينماي آن سال   ها ســفره انداختن و روي زمين نشستن و 
پيژامه پوشيدن خيلي زياد بود. مبل و آباژور را به   عنوان ترويج 
تجمل   گرايي و زندگي لوكس نكوهش مي   كردند. در دهه   هاي 
بعد از جنگ زمانه عوض شد. در همان فضا و با همان سياست   ها 
فيلم پرفروش دهه60 ،عقاب    ها بود. عقاب   ها نشان مي   داد كه 

مردم چه مي   خواهند«. 
جمشيد هاشم   پور در روزگاري كه سينماي ايران بنيه چنداني 
نداشت، مردم را راضي به خانه مي   فرستاد. او در دهه1360 آمار و 

اعداد فروش سينما را جابه   جا كرد.
مسعود پويا پيش   تر در همين روزنامه نوشته است:    »حاال ديگر 
تهيه   كنندگان براي همكاري با او ســر و دست مي   شكستند، اما 
ارشاد ابتدا بازي با سر تراشيده را ممنوع كرد و بعد هم نزديك به 
4سال جلوي فعاليت او را گرفت. جمشيد آريا ممنوع   الكار شد و 

مدتي بعد با ظاهر متعارف و نام جمشيد هاشم   پور به ميدان آمد«. 
هاشم   پور با كوله   باري از تجربه و محبوبيت پا به دهه1370 گذاشت. 
بازيگري قدرتمند كه صف سينما را براي نمايش فيلم »افعي« به 
درازا كشاند. او در اين چهار دهه در كنار بازي در فيلم   هاي اكشن؛ 
با فيلمسازان مطرحي چون علي حاتمي، كيانوش عياري، واروژ 
كريم مسيحي، تهمينه ميالني، بهمن فرمان   آرا، داوود ميرباقري 

و... نيز همكاري كرده است.
درباره او نوشته   اند:    »در چنين شرايطي هاشم   پور روي ديگري 
از اســتعدادش را نشــان داد. در كارهاي متفــاوت، خاص   تر و 
محدودتري ظاهر شد كه از يك   ســو او را در موقعيت مقايسه با 
بازيگران ديگر قرار مي   داد و از ســوي ديگر با خود قبلي   اش در 
قياس قرار مي   گرفت. اكنون جلوي دوربين، مردي قوي هيكل 
و تنومند بــود كه در قالب يك پزشــك يا پدر خــوب خانواده 
مي   درخشيد و از كليشه   ها فاصله مي   گرفت«. آن بازيگر تنومند 
و قدرتمند سينماي دفاع   مقدس، در سال   هاي اخير بيشتر نشان 
داده كه استعداد ذاتي او در بازيگري هنوز تمام نشده است. حضور 
در نقش   هاي متفاوت و درون   گرا، آن ســرگرد شهرباني سريال 
»شهرزاد« و همين اواخر بازي در نقش يك سياسي پرنفوذ در 
سريال »آقازاده«. اين سوپراستار ورزيده و شكست   ناپذير زماني 
كه در حال حركت شليك مي   كرد، مخاطب را هيجان   زده مي   كرد 
و معدود زمان   هايي كه شكســت مي   خورد مردم را اندوهگين 
مي   كرد. جمشيد هاشم   پور اكنون 76ساله شده و در ذهن مخاطب 

سينماي ايران پايان   ناپذير است.

اجتماع خوبان تئاتر
اميركبير؛ حكايت آن وزير بي   نظير

هزاره اول در قاليچي 

زنان 

مطبوعات خارجی

سريال

دور از مركز

شور ترجمه 
عشق به كتاب از كودكي

حمله شيميايي به بانه
يك تانكر نفتي تركيه در خليج   فارس هدف قرار گرفت

كشف آثار مانايي   ها در آذربايجان غربي

 محمدمسعود احدی    ��������������������������������������������������������������������������������������������������

يكي از سياست   هاي صداوسيما پس از انقالب، به   تصويركشيدن زندگي مشاهير و مفاخر ملي 
بود كه بعضاً منجر به توليد آثاري محبوب و پربيننده شد. »كوچك جنگلي«، »بوعلي سينا« و 
»مدرس« از جمله سريال   هاي زندگي   نامه   اي بودند كه توانستند نظر مخاطبان دهه60 را به خود 
جلب كنند. شخصيت ميرزا تقي خان فراهاني كه پيش تر در سال1354 در سريال »سلطان 
صاحبقران« به كارگرداني علي حاتمي روي آنتن رفته بود، 10سال بعد هم در قاب تصوير 
ظاهر شد. »امير كبير« به كارگرداني سعيد نيك   پور كه در سال 1364ساخته شد، از بازيگران 
مطرحي چون ايرج راد، فخري خوروش، محمد مطيع، علي رامز، ژاله علو و پرويز پورحسيني 
بهره   مي   برد كه خاســتگاه همگي آنان تئاتر بود. نيك   پور در ابتداي كار، نقش اميركبير را به 
محمدعلي فردين پيشنهاد داد و حتي اجازه كار او را از سازمان گرفت؛ اما فردين از پذيرش 
نقش امتناع كرد و گفت: »بگذاريد من براي مردم فردين باقي بمانم«. نيك   پور كه فيلمبرداري 
را آغازكرده   بود و ديگر فرصتي براي انتخاب بازيگر نداشت، خود ايفاي نقش امير كبير را عهده   دار 
شد تا پس از ناصر ملك   مطيعي، دومين بازيگري شود كه رداي صدراعظم ناصرالدين   شاه را بر 
تن مي   كند. از مشخصه   هاي سريال   هاي توليدي در دهه60، استفاده از موسيقي غني سنتي در 
متن و تيتراژ آثار و همچنين بهره   گيري از خوانندگان نامي موسيقي اصيل ايراني بود. اميركبير 
هم از اين قاعده مستثني نبود و موسيقي شنيدني كامبيز روشن   روان با همراهي صداي گرم 

عليرضا افتخاري، به اعتبارسريال افزود.

مرضيه ثمره حسيني  ���������������������������������������������������������

 در 1364 كاوش   هاي باستان   شناسان ايراني در آذربايجان   غربي كه 
از سال قبل آغاز شده بود، به كشــف بزرگي انجاميد. طي حفاري   ها 
و كاوش   هاي انجام   شــده در تپه باستاني روستاي »قاليچي« بخش 
بوكان آذربايجان غربي، باستان   شناسان مركز باستان   شناسي ايران 
به سرپرستي اســماعيل يغمايي موفق شــدند يكي از مراكز بسيار 
مهم تمدني هزاره اول پيش از ميالد در حوزه شــمال غرب ايران را 
كشف كنند. آثار كشف   شده شــامل آجرهاي منقوش و ديواره   هاي 
رنگ   آميزي   شده، نشــان   دهنده يك معماري مذهبي بود و بقاياي 
اسكلت و استخوان   هاي مربوط به چهارپايان در اتاق   هاي اصلي تاالر 
معبد گوياي برگزاري مراسم قرباني در آن مكان بود. آثار به   دست   آمده 
از اين تپه با آثار كشف   شده در »تپه حسنلو« در نقده و آثار مربوط به 
»زيويه« در سقز از نظر جغرافيايي تشابه بسياري داشت. مهم   ترين 
اثري كه در اين حفاري كشف شد، سنگ   نوشــته   اي به خط آرامي 
بود كه از آن به   عنوان ستون يادبود استفاده مي   كردند. بخشي از متن 

اين سنگ يادبود به اين شــرح بود: »هر آنكس كه اين سنگ يادبود 
را براندازد، در جنگ يا صلح، هرآنچه آفت كه در روي زمين اســت، 
خداوند بر سرزمين آن شــاه نازل كند و نفرين خدايان بر او باد.« به 
باور باستان   شناسان، اين منطقه به   احتمال زياد بخشي از شهر ازيرتو- 

پايتخت دولت مانايي- بوده است.

 معراج قنبري

سال ركود
مشكالت مختلف سبب شده 

بود ادبيات داستاني ايران 
كم   فروغ شود

داستان
محمد مقدسي   ����������������������������������������������������������������������������������������������������

ادامه جنگ و بحران   هاي اقتصادي حاصل از آن، كمبود كاغذ، سياست   هاي بررسي كتاب 
در وزارت ارشاد و قيمت   گذاري دولتي كتاب، دست ناشران را بسته بود. نتيجه همه اينها 
اين بود كه ادبيات داستاني دچار ركود شد و چاپ آثار داستاني ترجمه افزايش چشمگيري 
داشت. از طرفي مجالت ادبي »آدينه«، »دنياي سخن« و »مفيد« در اين سال منتشر شدند 

و روزنامه   نگاري ادبي را با همه مشكالتي كه داشت، رونق دوباره بخشيدند.
نويسنده پركار دهه1360، جعفر مدرس صادقي، در اين سال مجموعه داستان »قسمت 
ديگران و داســتان   هاي ديگر« را منتشر كرد. مدرس صادقي، ســبك خودش را داشت؛ 
داستان   هايش با واقع   گرايي شروع مي   شد و كم   كم در دنياي فراواقعي فرو مي   رفت، چنان كه 

مرز افسانه و واقعيت در آن مشخص نبود. براي مدرس صادقي ساده   نويسي و قصه    گفتن 
اهميت بسيار بااليي داشت. زبان    داستان   هايش بسيار سهل و ساده بود و در عين حال به 
حضور بي   واسطه افسانه   ها در ادبيات كهن هم توجه مي   كرد، از اين   رو داستان   هايش سرشار 

از لحظات غافلگيرانه فراواقعي جذاب بودند.
»جالل آريان« قهرمان داستان   هاي اسماعيل فصيح در اين سال با رمان »درد سياوش« در 
بازار نشر حضور داشت. او در اين رمان با بهره گرفتن از دو متن كالسيك هملت و شاهنامه 
تالش داشت هم از جنبه تاريخي به مسئله جوان   كشــي بپردازد و هم نگاهي تمثيلي به 
اتفاقات كودتاي 28مرداد سال1332داشته باشــد. رمان ساختار پليسي داشت، اما روند 
معما و گره   گشايي آن چندان پرداخته نبود و وسوسه نوشتن داستان فلسفي و عميق جان 

داستان   گويي فصيح را گرفته و رمان را با وجود پيرنگ جذابش از نفس انداخته    بود.

در اين سال و بعد از گذشت 5سال از آغاز جنگ، داستان   هاي ژانر ادبيات جنگ، نويسندگان 
بيش از پيش به حواشي اين جنگ تحميلي مي   پرداختند و از روزگار مردمان پشت جبهه   ها 
هم روايت   هايي وارد داستان   هاي فارسي شد. حســن احمدي با مجموعه داستان »باران 
كه مي   باريد« به بازگشت روح شهدا به خانه يا حضور در خواب نزديكانشان و آماده شدن 
نوجوانان براي حضور در جبهه   ها    پرداخته بود، اما از لحاظ فرم داستان   گويي و زبان داستان 
بسيار ناپخته بود. ناصر جليل   پور با رمان    »چشم    هاي اشك   آلود« طي اتفاقات رمانتيك و 
اجتماعي به بازگويي فضاي شهر   هاي دور از جبهه جنگ مي   پرداخت و مصطفي زماني   نيا با 
داستان در »راه دراز استانبول« با همسفر كردن طيف   هاي مختلف اجتماعي در سفر طوالني 
با اتوبوس به استانبول تالش مي   كرد روايتي دست   اول از آدم   ها و طيف   هاي اجتماعي زير 

سايه جنگ را به خواننده بدهد.

ستايش يگانه   ���������������������������������������������������������������������������������

پدرش افســر شــهرباني و مــادرش زني اهل كتــاب و ادب بــود. از 
همان ســال   هاي كودكي با كتــاب خواندن انس گرفت و هميشــه با 
پول   توجيبي   هايش كتاب مي   خريد و مي   خواند و گويي از خواندن خسته 
نمي   شد. در دوران دانشگاه به لطف استادي كه چشم او را روي ادبيات 
جدي گشود، شيفته ادبيات شــد و تصميم گرفت به جاي تحصيل در 
رشته زبان انگليسي به    سمت خواندن ادبيات انگليسي برود. سال سوم 
دانشگاه بود كه با هوشنگ گلشيري آشنا شد و اين آشنايي بر زندگي او 
تأثيري ابدي بر جاي گذاشت. در خانه استادش، مالقاتي شگفت   انگيز را 
تجربه كرد و حادثه عشق اتفاق افتاد و در 21سالگي با مردي 42ساله 
ازدواج كرد. فرزانه طاهري در اين   باره مي   گويد:»تأثيري كه من از همسرم 
گرفتم به   دليل اختالف سني نبود؛ بلكه به   دليل دانش و پويايي   اش بود. 
او جاهايي خيلي جوان   تر از من بود؛ به اين معني كه مدام جســت   وجو 
مي   كرد، در حوزه   هاي مختلف مي   خواند و روحيه جواني داشت. او از من 
جوان   تر و مثبت   انديش   تر بود«. از همان سال   هاي دانشجويي به ترجمه 
عالقه   مند شد و دوست داشت آنچه را مي   خواند از طريق ترجمه با ديگران 
به اشتراك بگذارد. آنقدر جديت و استمرار به خرج داد كه نام و اعتباري 
مستقل از گلشيري پيدا كرد. طاهري از تجربه زندگي مشترك با گلشيري 

چنين مي   گويد:»من در تجربه 21ســاله زندگي مشترك با گلشيري 
هرگز در سايه نبودم؛ همه   وقت زير آفتاب او بودم. او بر زندگي من تابيد 
و من در آفتاب حضور او چون گياهي باليدم. در تمام اين سال   ها ما باهم 
كتاب مي   خوانديم و متون ادبي دوره مي   كرديم و من نخستين خواننده 
داستان   هايش بودم«. نخستين كتاب طاهري با نام »عطش آمريكايي« 
نوشته ريچارد رايت در سال1364 منتشر شــد و تا امروز ترجمه   هاي 

خواندني و بسياري از طاهري به بازار آمده است.

آرش نهاوندي    ��������������������������������������������������������������������������������

روزنامه گاردين در تاريخ 3مارس 1986)12اسفند 1364( در خبري ادعا 
كرد ايران يك تانكر نفتي تركيه در خليج   فارس را مورد هدف قرار داده 
است. اين حمله در تالفي حمله   هاي عراق به نفتكش   هاي ايراني انجام 
گرفته است. گاردين درباره جزئيات اين حادثه نوشته است: 5جنگنده 
كه ظاهرا متعلق به ايران بودند يك تانكر متعلق به تركيه با نام »اطلس 1« 
در خليج   فارس را بمباران كردند. بر اثر اين حمله ناخداي كشتي كشته و 
يكي از خدمه نيز مجروح شد. اين حمله زماني رخ داد كه »اطلس1« به 
مقصد »راس الطنوره« اصلي   ترين پايانه نفتي عربستان در حال حركت 
بود. گاردين نوشت: مديركل شركت كشــتيراني دولتي تركيه نيز در 
استانبول، در قبال اين حمله واكنش نشــان داد و اعالم كرد كه تانكر 
مذكور توسط 5جنگنده   اي كه هويتشان هنوز مشخص نشده، بمباران 
شد. در 6فوريه سال   جاري )17بهمن 1364(، حمالت هوايي عراق، به 
4نفتكشي كه ميان جزيره خارك و جزيره سيري تردد داشتند، خساراتي 

وارد آورد. اخيرا نيز عراق مدعي شده بود كه به يك هدف دريايي بزرگ 
در خليج   فارس حمله كرده است كه اين خبر تاكنون مورد تأييد منابع 
مستقل قرار نگرفته است، از سوي ديگر كويت نيز اعالم كرده كه نيروهاي 
خود را به حالت آماده باش درآورده است. به ادعاي يكي از اعضاي ارشد 
مجلس كويت، نيروهاي مسلح اين كشور، آمادگي خود  را براي دفاع از 
آب   هاي كويت اعالم كرده   اند. ايران اخيرا هشدار داده درصورتي كه كويت 
به واحدهاي دريايي عراق اجازه استفاده از جزيره بوبيان را بدهد، دست 
به اقدامات)نظامي( نامحدود خواهد زد. جزيره بوبيان در فاصله 15 مايلي 
جزيره فاو عراق كه اكنون در تصرف نيروهاي ايراني قرار دارد، واقع شده 
است. گاردين همچنين به نقل از خبرگزاري ايرنا از بمباران شيميايي 
شهر بانه توسط جنگنده   هاي عراقي خبر داد. در ساير تحوالت رخ داده در 
جبهه   هاي جنگي غرب ايران، نيروهاي ايراني يكي از ارتفاعات مرزي در 
غرب اين كشور را در جريان حمله   اي كه باعث كشته   شدن تعداد زيادي 
از نيروهاي عراقي شــد، تصرف كردند. در جريان اين عمليات نظامي 

2ضد   حمله نيروهاي عراقي نيز دفع شد.

جدال مصطفي اردستاني بازيكن تيم ملي ايران و ماتياس سامر بازيكن 
دينامو درسدن بر سر توپ� زمستان �۶۴ استاديوم  آزادي



4صفحــه

نيستانرفتندوهستانميرسند
سمت   گيري بازار موسيقي پس از انتشار »بي    داد« و »گل صدبرگ« 

هنردانشجويانمقصدترينبزرگ

موسيقی

تجسمی

��ندا�زندي�����������������������������������������������������������
 تجربه انــدوزي در كار كتاب براي محمدقاســم 
ليماصالح رامســري، يكي از پايه گذاران انتشارات 
»معين«، از همان دوران نوجوانــي، زماني كه در 
كتابفروشي »دانش« رامسر كار مي كرد، آغاز شد. 
در سال 1356همين سابقه و نيز عالقه شخصي اش 
به مطبوعات، زمينه كار در مجله فردوسي را برايش 
فراهم كرد و سپس در انتشارات اميركبير مشغول 

به كار شد. ليماصالح رامسري از نزديك شــاهد افول »اميركبير« بود 
و وقتي ديد ديگر نمي تواند در آنجا مفيد باشــد، ترجيــح داد تا با اين 
نشــر، قطع همكاري كند. كوله باري از تجربه و دوســتي و مؤانست با 
شخصيت هاي برجســته عرصه علم و ادب، ميراثي بود كه از اميركبير 
برايش باقي ماند. او درباره شروع كار انتشارات معين در »تاريخ شفاهي 
كتاب« مي گويد: »... زماني كه در اميركبير كار مي كردم، چند سالي بود 
كه به همراه يكي از دوستان همكارم، آقاي محسن محمدي، بعدازظهرها 

از ساعت دو به بعد كه تعطيل مي شديم، خارج از ساعت 
اداري كار دومي داشــتيم. اين خود بهانه اي شد كه 
من كار نشر را به صورتي حرفه اي آغاز كنم كه بعدها 
اين انتشــارات را... با عنوان شركت انتشارات معين با 
مسئوليت محدود به اتفاق آقايان محسن محمدي، 
علي اصغر اخوان مقدم، عباس حري و خليل قاسمي به 
ثبت رسانديم«.  مجموعه مقاالت دكتر معين، نخستين 
كتابي بود كه با آرم انتشارات معين به بازار عرضه شد 
و دومين كتاب نيز »دفتر ايام« اثر دكتر عبدالحســين زرين كوب بود. 
مجموعه خواندني- شنيداري »گنج حكمت« به دبيري محمد شريفي 
از نمونه كارهاي انتشارات معين در سال هاي اخير است كه خالصه متون 
كهن فارســي را با صداي گويندگان نامدار و ارزنده   اي همچون بهروز 
رضوي، ناصر طهماسب و ابوالحســن تهامي   نژاد به عالقه مندان عرضه 
داشته است.  همچنين، كار با جعفر شهري و چاپ كتاب »طهران قديم« 

از فعاليت هاي برجسته اين نشر به شمار مي   رود.

»آدينه«؛ازتولدتاتوقيف
صدايي متفاوت در دهه60

مطبوعات

محمدناصر�احدي�����������������������������������
بعد از انقالب، روشنفكراني كه در دهه   هاي 
40 و 50 در نشريات مختلف ادبي و هنري 
قلم زده بودند، به حاشــيه رانده شــدند و 
امكان و مجال ارتباط با مخاطبانشــان را 
از دســت دادند. در اين وضعيت، انتشــار 
نشــريه   اي كه منعكس   كننده صداي اين 
گروه - يــا حداقل بخشــي از ايــن گروه 
محــذوف- باشــد، كاري نشــدني و بعيد 
مي   نمود، خصوصــا كه در زمــان جنگ، 
پرداختن به مســائل فرهنگي و اجتماعي، 
آن   هم متفاوت با جريان رسمي و تأييدشده، 
دشــوارتر از پيش بود. با اين حال، گروهي 
متشــكل از غالمحســين ذاكري، مسعود 
بهنود، ســيروس علي   نژاد و فرج سركوهي 
به   خود جرأت دادند كه در اين مســير قدم 
بگذارند و مجله روشــنفكري »آدينه« را 
منتشر كنند. ذاكري، تهيه   كننده و گوينده 
برنامه راديويي پرطرفدار »راه شــب« در 
پيش از انقالب بود و از همــان ايام بهنود 
و علي   نژاد را مي   شــناخت امــا مطبوعاتي 
محسوب نمي   شــد. بهنود و علي   نژاد هر دو 

روزنامه   نگار حرفه   اي بودند و ســركوهي، 
عالوه بر سابقه مطبوعاتي، سابقه سياسي 
هم داشــت و از طريق علي   نــژاد با ذاكري 
آشنا شــد. امتياز مجله به نام ذاكري صادر 
شد كه براي خودش هم غافلگيركننده بود 
و سرمايه اوليه كار را هم خود او، سركوهي، 
علي   نژاد و برادرش در ميان نهادند. ذاكري 
شــد صاحب   امتياز و مديرمسئول و بهنود، 
مشاورش، علي   نژاد، ســردبير و سركوهي، 
دبير تحريريه. البته 15 آذر 1364 كه شماره 
نخست آدينه با قطع مترويي درآمد، هيچ 
اسمي جز نام ذاكري در آن ديده نمي شد. 

رفته   رفته آدينه مخاطب پيدا كرد و ترس   ها 
ريخت و نويسندگان مقاالت، نامشان را پاي 
مطالبشان گذاشتند. علي   نژاد بعد از مدتي 
از آدينه رفت و ســركوهي تا ســال1375 
كه به زندان افتاد، ســردبير مجله بود. بعد 
از آن هــم چند شــماره   اي زيرنظر منصور 
كوشان منتشر شد. ســال1377، آدينه به 
دستور سعيد مرتضوي، رئيس وقت دادگاه 
مطبوعات، توقيف و لغو امتياز شد. هرچند 
در سال1381، با پيگيري ذاكري، آدينه از 
اتهامات وارده تبرئه شد اما آن جمع ديگر 

متفرق شده بود.

مردادپرحادثه سينما 

سعيد�مروتي�������������������������������������������������������������������������������

نتيجه سياست حمايت از توليد داخلي و ممانعت و اعمال محدوديت 
در اكران فيلم خارجي، در اكران سال 64 به چشم مي   آيد. اكران 64 
مهم   ترين و پرحاصل   ترين فصل اكران در ســينماي پس از انقالب 
است. هنوز راه افتادن توليد براي مسئوالن سينمايي، اولويت اصلي 
است و نوبت به سياستگذاري و دخالت نرسيده )خبري هم از نظام 
درجه بندي فيلم   ها نيست(. تنوع اكران 64 و حضور موفق نمونه   هايي 
از ژانرهاي متفاوت در اكران )از فيلم جنگي گرفته تا ملودرام و فيلم 
كودك(، نشان مي   دهد متوليان سينما، راه افتادن صنعت فيلمسازي 
بعد از انقالب، برايشان اهميت داشته و هنوز خبري از سختگيري   هاي 
سال   هاي بعد نيست. چراغ اول اكران 64 را »پايگاه جهنمي« )اكبر 
صادقي( روشن مي   كند كه فيلم جنگي- كماندويي پرفروشي است كه 
خيلي مناسب اكران نوروز نيست و در اكران   هاي بعدي   اش بيشتر با 
استقبال مواجه مي   شود. »مردي كه زياد مي   دانست« )يداهلل صمدي( 
فيلم موفق ســومين دوره جشنواره فجر، اقتباســي از »فردا اتفاق 
افتاد«)رنه كلر( از معدود فيلم   هاي اين سال است كه طنز موقعيت 

در آن به چشم مي   آيد و در مجموع با اقبال عمومي مواجه مي   شود.
سال64 ســال كوشش براي شــكل گرفتن بخش خصوصي است؛ 
بخش خصوصي   اي كه فيلم تجاري مي   ســازد و مردم به تماشايش 
مي   شتابند و مطبوعات برايشان نقد منفي مي   نويسند. تقريبا هيچ 
كدام از فيلم   هاي پرفروش ســال64 حمايت رســانه   ها را به همراه 
ندارند، جز »شهر موشها« )مرضيه برومند و محمد علي طالبي( كه 
محصول فارابي است و براساس يك مجموعه موفق تلويزيوني)مدرسه 
موشها( ساخته شده است. »شب شــكن« )خسرو ملكان( نمونه   اي 
از فيلم تجاري سال64اســت كه بدون مزاحمت دولت، اكران و با 
استقبال مواجه مي   شــود. مرداد    64  ماه شگفت انگيز سينماي پس 
از انقالب است. »تاراج« )ايرج قادري( 9مرداد، »عقاب ها«)ساموئل 
خاچيكيان( 13مرداد و »گل    هاي داوودي« )رسول صدرعاملي( و 
» شهر موشها« )مرضيه برومند و محمد علي طالبي( 16مرداد روي 
پرده سينماهاي تهران مي   روند. اكران    4فيلم پرتماشاگر سينماي 
پس از انقالب در كمتر از ۲هفته، مرداد پرحادثه 64 را به پررونق   ترين 

فصل گيشه در همه اين سال   ها تبديل مي   كند.
تاراج، اوج توانايي حرفه   اي ســازنده   اش را با بهترين تركيب ممكن 
)فيلمنامه عليرضــا داوودنژاد، ديالوگ نويســي ســعيد مطلبي، 
فيلمبرداري فرج حيدري، موزيك ناصر چشم آذر و بازي جمشيد 
آريا( به نمايش مي   گذارد. در يكي از سنجيده   ترين فيلم   هاي سينماي 
تجاري پس از انقالب كه همه    چيزش در جاي درســتش قرار دارد، 
اسطوره زينال بندري تماشاگران را شيفته خود مي   كند و با جمشيد 

آريا نخستين ستاره پس از انقالب متولد مي   شود.
عقاب ها هم آخرين پرواز بلند ساموئل است كه پس از ۲دهه ناكامي، 
موفق مي   شود پرتماشاگر   ترين فيلم پس از انقالب را بسازد. عقاب   ها، 
ركورد گيشــه را با نزديك به 16ميليون تومان فروش در اكران اول 
تهران، شكســت و در ســال   هاي اوج جنگ، موفقيت فيلم جنگي 

حادثه محور و قهرمان پرور را به رخ كشيد.

هر دو فيلم موفق در جذب تماشاگر توسط رسانه   ها به تكرار عناصر و 
مؤلفه   هاي فيلمفارسي و حادثه   پردازي كاذب متهم مي   شوند؛ تعابيري 
كه بعدها از نقد فيلم به دستگاه مميزي راه پيدا مي   كنند. در گل   هاي 
داوودي، تمهيد سازندگان براي نمايش عشق از طريق نابينا كردن 
زوج جوان، هم مشــكل مميزي را حل مي   كند و هم بر سوز و گداز 
اين ملودرام پرفروش مي   افزايد. شهر موشها هم با كشف مخاطبي كه 
هيچ وقت درنظر گرفته نشده بود، پاي بچه   ها را به سينما باز مي   كند؛ 
بچه   هاي دهه 60 كه با بزرگ ترهايشــان تماشاگر نسخه سينمايي 
يكي از معدود آيتم   هاي نمايشــي جذاب تلويزيــون تهي از برنامه 
سرگرم   كننده دهه60، شدند. شهر موشها آغازي بر سينماي كودك و 
نوجوان هم بود كه در سال   هاي بعد و در سينماي پاستوريزه دهه60، 
جدي گرفته و حمايت شد. »تشــريفات« )مهدي فخيم زاده( ديگر 
فيلم موفق در گيشه سال64، نمونه   اي مثال زدني در انطباق فيلمساز 
با مضامين روز بود. جالب اينكه ارشاد، سازندگان ۲فيلم موفق اين 
سال )ايرج قادري و ســاموئل خاچيكيان( را ممنوع الكار و ديگري 
)مهدي فخيم زاده( را در سراسر نيمه دوم دهه60 درگير و گرفتار با 
نظام درجه بندي فيلم   ها مي   كند. سال64 سال ظهور »دونده« )امير 
نادري( هم بود؛ نخستين فيلم نسل موج نويي   هاي دهه50 كه با تأييد 
و حمايت رسمي مواجه مي   شود و از بنيانگذاران سينماي نوين ايران 
كه در جشنواره   هاي خارجي به نمايش در مي   آيد و جايزه مي   برد. در 
آبان و آذر 64 همه نشريات از اسطوره اميرو مي   نوشتند و ميان انبوه 
ستايش   ها، بعدها از 3-۲ نقد منفي نوشته شده بر فيلم نادري بيشتر 
ياد شد. نكته عجيب   تر اينكه بارها گفته و نوشته شد، نقد   هاي منفي 

باعث دل شكستگي و مهاجرت نادري شد.

چهارمينجشنوارهسراسريتئاترفجر
فيروز صباغي، بهترين بازيگر و خسرو شكيبايي، بهترين كارگردان

تئاتر 

  مهرداد رهسپار   ��������������������������������������������������������������������������
در چهارمين دوره از جشنواره تئاتر فجر، 30 اثر در بخش مسابقه پذيرفته 
شدند. يكي از آثار موفق اين دوره دست بر قضا به كارگرداني كسي بود 
كه بعدها از بازيگران مشهور سينما شد. خسرو شكيبايي، با نمايشنامه 
»بازي نامه قانون«، نوشته محمدرضا خجســته از تهران در جشنواره 
شــركت كرد. اين نمايش، كاري از واحد عقيدتي- سياسي شهرباني 
تهران بود كه تنها يك اجرا در ســالن آمفي تئاتر موزه هنرهاي معاصر 
تهران داشت. شكيبايی كه بازيگر نمايش خود بود، براي بازيگري در اين 
نمايش جايزه اي نگرفت و جايزه اول بازيگري به فيروز صباغي براي بازي 
در نمايش »پيشنهاد«   نوشته و كارگرداني جواد اردكاني از مشهد رسيد. 

اين دوره از جشــنواره نيز كه دبير آن طاها عبدخدايي بود، محمدرضا 
آل   محمد، محمدرضا امجد، اسماعيل بني   اردالن، غالمرضا جان   بزرگي، 
عبدالحي شماسي، ابوالقاسم كاخي و رضا صابري به   عنوان داور شركت 
داشتند. اين جشــنواره در بخش نمايشنامه نويسي برنده اي نداشت، 
طبيعي هم بود، زيرا ۲نمايشــنامه نويس و مدرس نمايشنامه نويسي 
پركار پس از انقالب، ميان داوران بودند؛ يعني عبدالحي شماسي و رضا 
صابري. با اين حال اين بخش برنده اي نداشت و به جاي اعطاي جايزه اول 
و دوم و سوم كه در همه بخش ها وجود داشت، از محمدهادي نامور براي 
نمايشنامه »صداي زنگ در مه«، مجيد زارع    براي »در سوگ سوخته 

   لنج« و حسين عباسي براي »ملكوت« تقدير شد.
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اميركبيرمكتبازديگريكارآموخته
متون كهن با صداهاي ماندگار در »انتشارات معين« 

نشر

 �حسين�عصاران��������������������������������������

از پــي مجوزگيري، انتشــار و اســتقبال از 
آلبوم   هاي »بي    داد« )كار مشترك گروه   هاي 
»عارف«، »شــيدا« و محمدرضا شجريان(، 
»آستان جانان« )شــامل قطعات اجرا شده 
در كنســرت شجريان و مشــكاتيان و ناصر 
فرهنگ   فر در سفارت ايتاليا -136۲( و »گل 
صدبرگ« )كار مشــترك شــهرام ناظري و 
هم   نوازان، به سرپرســتي جالل ذوالفنون(، 
ســال64 را مي   توان نقطه عطف پررنگي بر 
جريان غالب موسيقي پس از انقالب معرفي 
كرد. به   رغم انتشار قبلي و در دسترس بودن 
كارهايي از ايــن دو آوازخوان، با اســتقبال 
گسترده از اين آلبوم   ها بود كه گستره    اي پهن 
و هموار براي توليد و انتشار كارهايي در فضاي 

موسوم به »موسيقي ســنتي« پيش روي 
كارورزان و مؤسسات انتشاراتي قرار گرفت؛ 
كارهايي كه از يك   ســو كمترين شــباهتي 
به   گونه   هاي موسيقي عامه   پسند قبل از انقالب 
نداشتند و از سوي ديگر ذيل عناوين مبهمي 
چون »موســيقي اصيل« و يا »موســيقي 
عرفاني« با معيارهاي برآمده از متن انقالب 
هم همراهي نشان مي   دادند. در سكوت ناشي 
از حذف ديگرگونه   هاي موســيقي، انحصار 
نسبي بازار موسيقي به كارهاي منتشرشده 
از صداي اين دو آوازخوان )دست كم تا يك 
دهه پس از اين( مؤيد همين اعتماد رسمي 
و استقبال عمومي به اين گونه است؛ روندي 
كه بيشتر بر مبناي اجراي كنسرت )به   ويژه 
در خارج( و سپس مجوزگيري و انتشار همان 

اجراها در بازار رسمي پيش مي   رفت.

 ���حافظ�روحاني������������������������������������������

انقالبيــون جــوان در پــي اصــالح همه 
ســاختارهايي بودند كه رژيم گذشــته بنا 
نهاده بــود؛ اين تغيير هم شــامل نهادهاي 
آموزشــي و آكادميك مي   شــد و هم شامل 
سازوكار ديوان   ســاالري در عرصه فرهنگ 
و هنــر. از آنجا كه دانشــكده هنرهاي زيبا، 
ذيل دانشــگاه تهران بود، تغييــر چنداني 
نكرد. طبيعتاً انقــالب فرهنگي تأثير خود را 
بر شيو   ه آموزشي اين نهاد گذاشت، چنانچه 
در زندگي   نامه حبيب   اهلل صادقي مي   خوانيم 
كه او از ســال1364 تدريس طراحي را در 
دانشكده هنرهاي زيبا آغاز كرد. اما دانشكده 
هنرهاي تزئيني سازوكاري مستقل داشت. با 
پيروزي انقالب، پنج نهاد آكادميك در يكديگر 
ادغام مي   شوند؛ دانشــگاه فارابي، دانشكده 
هنرهاي تزئيني، دانشكده هنرهاي دراماتيك، 

هنرستان عالي موسيقي و هنركده موسيقي 
ملي. اما نام دانشگاه هنر در سال1370 بر اين 
مجموعه جديد گذاشــته مي   شود كه حال 
مالك زمين   هاي تمامي اين نهادهاي قديمي 
شده بود. دانشــگاه هنر از ســال تحصيلي 
64- 1363 دوباره دانشــجويان جديد را در 
رشته   هاي تازه پذيرفت. بهمن بروجني كه 
از شــاگردان محبوب حســين كاظمي بود 
در ابتداي انقالب، مديريــت اين نهاد تازه را 
برعهده گرفت و در طول سال   هاي انقالب تا 
آنجا كه مي   توانست دست دانشجويان انقالبي 
را بازگذاشته بود و حاال با بازگشايي دوباره   ، او 
به سرپرستي گروه هنرهاي تجسمي دانشگاه 
جديد منصوب شد. بهمن بروجني در ابتداي 
دهه1370 تصميم به مهاجرت به كشــور 
فرانسه گرفت. بروجني با اينكه در طول دوران 
انقالب و دهه1360 چهره   اي تأثيرگذار در هنر 
ايران به   حساب مي   آمد، از فضاي هنر ايران دور 

شد، تا سال   هاي اخير كه به مدد برگزاري چند 
نمايشــگاه و حضورش در حراجي   ها، نامش 

دوباره زنده شد.

دانشگاه هنر، دوباره دانشجو مي   پذيرد

جريان�اصلي�و�
جريان�رسمي
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مرتضي�كاردر������������������������������������������������������������������

سال���هاي�نخست�پس�از�انقالب�اسالمي،�سال���هاي�آزادي���هاي�
سياسي�و�اجتماعي�و�فرهنگي�اســت؛�سال���هاي�گوناگوني�
صداها�و�حضور�جريان���هاي�فكري�و�گروه���ها�و�شخصيت���هاي�
مختلف�در�عرصه�عمومي��ميــل�عمومي�مردم�به�آگاهي�از�
تغييراتي�كه�دارد�اتفاق�مي���افتد�و�توليدات�فرهنگي�و�رسانه���اي�
همه�جريان���ها�و�گروه���ها،�يكي�از�درخشــان���ترين�دوره���هاي�
تاريخ�مطبوعات�و�كتاب�را�در�ايران�رقم�مي���زند��شــمارگان�
كتاب�و�مجله�در�ســال���هاي�انقالب�با�هيچ�دوره���اي�در�تاريخ�
ايران�قابل�مقايسه�نيست��بسياري�از�كتاب���هايي�كه�در�فضاي�
باز�يكي�دو�سال�نخست�انقالب�منتشر�مي���شوند،�كتاب���هايي�
هستند�كه�در�سال���هاي�حكومت�پهلوي�پشت�اداره�مميزي�

گير�كرده����بودند�
اما�پس�از�سال�1360يعني�پس�از�جدال���هاي�طوالني�سياسي�كه�
به�نبرد�مسلحانه�نيز�مي���انجامد،�جمهوري�اسالمي�بر�گروه���ها�و�
جريان���هاي�مخالف�غلبه�مي���كند�و�اغلب�مخالفان�حكومت�
حذف�مي���شوند��جنگ�تحميلي�نيز�به�شتاب�تسويه���حساب�با�
گروه���هاي�داخلي�مي���افزايد؛�چراكه�انقالب�اسالمي�ايران�درگير�
دشمن�خارجي�است�و�تواني�ندارد�كه�صرف�گروه���هاي�معارض�
داخلي�كند��پس�از�ســال�1360ديگر�خبري�از�آزادي���هاي�
سال���هاي�نخست�نيســت��اما�وضعيت�روشنفكران،�به���ويژه�

نويسندگان�و�شاعران،�در�اين�سال���ها�چگونه�است؟�
شماري�از�روشــنفكران�كه�گرايش���هاي�چپ���گرايانه�دارند،�
دســتگير�و�زنداني�مي���شوند��شــماري�ديگر�نيز�به����ناگزير�
مهاجرت�مي���كنند��آنها�كه�مانده���اند�هم�اغلب�بازنشســته�
يا�بازخريد�يا�تصفيه�و�در�هر�صورت�از�كار�بيكار�مي���شــوند��
دانشگاه���ها،�به���خاطر�انقالب�فرهنگي�تعطيل����اند�و�مؤسسه���هاي�
فرهنگي�گذشته�كه�محل�كار�بسياري�از�شاعران�و�نويسندگان�
بوده�يا�منحل�يا�ادغام�شده�اند�و�احتماالً�براي�روشنفكراني�كه�
به���راحتي�مي���توان�برچسب�ضدانقالب�يا�طاغوتي�را�به�آنها�

چسباند،�جايي�ندارند�
شاعران�جريان�اصلي�شــعر،�حاال�با�نسل�تازه���اي�از�شاعران�
مواجه�شده���اند�كه�رسانه���هاي�رســمي�را�در�اختيار�دارند��
شاعران�جريان�اصلي�در�ســال���هاي�پيش�از�انقالب،�حاال�
شاعران�و�نويسندگان�جريان�روشنفكري�نام�مي���گيرند�و�نسل�
تازه�شاعراني�كه�برآمده���اند�شاعران�انقالبي�خوانده�مي���شوند��
حكومت�در�حوزه���هاي�گوناگون،�ازجمله�فرهنگ،�استقرار�
بيشتري�پيدا�مي���كند؛�يعني�وزارت�فرهنگ�و�ارشاد�اسالمي�
ســامان�مي���گيرد�و�قوانين�تازه�فرهنگي�مصوب�مي���شود�و�
ميزان�نظارت�بر�حوزه���هاي�كتاب�و�مطبوعات�بيشتر�و�سخت���تر�
مي���شود��ناشران�موظف����مي���شوند�كه�كتاب���ها�را�براي�اخذ�مجوز�
به�اداره�كتاب�بدهند��انتشار�مطبوعات�نيز�نيازمند�كسب�مجوز�
از�معاونت�مطبوعاتي�است�و�هر�كسي�به���راحتي�نمي���تواند�به�

مجوز�انتشار�مجله�دست�پيدا�كند�
ســال���هاي�آغازين�دهه60،�ســال���هاي�بالتكليفي�جريان�
روشنفكري�در�ادبيات�است��پس�از�طوفان�مجله���ها�و�كتاب���ها�
در�3-�2سال�نخســت�پس�از�انقالب�حاال�شمار�كتاب���ها،�
دست���كم�در�جريان�روشــنفكري،�به�حداقل�مي���رسد��در�
حقيقت�تكليف�نويسندگان�و�شاعران�با�وضعيت�تازه�مشخص�
نيســت؛�همچنان�كه�تكليف�حكومت�نيز�با�ايشان�معلوم�
نيست��به���عنوان�نمونه�منوچهر�آتشي�را�درنظر�بگيريد�كه�
مدير�صفحه�شعر�مجله�تماشــا�بوده�و�حق�پدري�به�گردن�
بســياري�از�جريان���هاي�نوگراي�شــعر�در�دهه�های�50و�40
دارد،�پس�از�يكي�دو�ســال�كار�در�مجله���اي�كه�حاال�سروش�
نام�گرفته،�بازنشسته�مي���شود�و�به�بوشهر�مهاجرت�مي���كند�
و�در�طرح�گاز�كنگان�مشــغول�به���كار�مي���شود��تا�سال�1365
نيز�مجموعه���اي�منتشر�نمي���كند��اما�تقريباً�از�سال���هاي�مياني�
دهه�60وضعيت�كمي�فرق�مي���كند��جريان�اصلي�شعر�كم���كم�
با�وضعيت�تازه�كنار�مي���آيــد�و�به���مرور�مجموعه���هاي�خود�را�
منتشر�مي���كند��جمهوري�اسالمي�نيز�قدري�سهل���گيرانه���تر�
با�آنها�مواجه�مي���شود؛�مثال�به���طور�خاص�دو�مجله�»آدينه«�و�
»دنياي�سخن«�پايگاه�جريان�روشنفكري�مي���شوند؛�يعني�به�
هر�حال�حكومت�جريان�روشنفكري�را�به�رسميت�مي���شناسد�
و�مجوز�نشريه���اي�به�آنها�مي���دهد�كه�آثارشان�آنجا�منتشر�شود�
يا�به���مرور�مجوز�كتاب���هايشان�صادر�مي���شود��جريان�رسمي�از�
ميان�شاعران�بزرگ�امروز،�نيما�يوشيج�را�به���عنوان�آغازگر�و�
سهراب�سپهري�را�انتخاب�مي���كند�كه�وجهه�سياسي�ندارند��
البته�زمينه�اقبال�عمومي�به�ســهراب�سپهري�ميان�عموم�
مردم�وجود�دارد��مهدي�اخوان�ثالث�و�احمد�شاملو�زنده���اند�
اما�جايي�در�رسانه���هاي�رسمي�)صداوسيما،�كتاب���هاي�درسي،�
روزنامه���هاي�كثيراالنتشار�و���(�ندارند��فروغ�فرخزاد�ممنوعه�
است�و�مجموعه�اشعار�او�تا�سال���ها�نمي���تواند�به���طور�كامل�مجوز�
بگيرد��دسته���بندي�سال���هاي�نخست�تا�سال���ها�در�حوزه�ادبيات�
برقرار�است��كســاني�كه�در�اين�سال���ها�مي���خواهند�به�شعر�
بپردازند،�قدري�بالتكليف���اند��كم���كم�نسل�تازه���اي�مي���آيد�كه�نه�
لزوماً�مي���خواهد�انقالبي�باشد�نه�مخالف�سياسي�يا�اپوزيسيون�
فرهنگي��مسئله���اش�شعر�است�و�مي���خواهد�شاعر�باشد��اما�
نمي���داند�به�كدام�جريان�بپيوندد��پيوستن�به�يكي�در�حقيقت�
معادل�حذف�ديگري�است��نسل�نوي�شاعران�پس�از�مدتي�
رفت���و���آمد�ميان�اين�دو�گروه�سرانجام�يكي�را�انتخاب�مي���كنند�
و�در�يكي�از�دو�دسته����قرار�مي���گيرند��هرچند�قرار�گرفتن�در�هر�
كدام�از�اين�دو�دسته�لزوماً�بر�مبناي�ارزش���هاي�ادبي�نيست�و�
بيشتر�نوعي�تقسيم���بندي�حلقه���اي�و�جرياني�است����سال���ها�

بايد�بگذرد�تا�ميان�اين�دو�دسته�آشتي�برقرار�شود�

شعر 

��علی�اكبر�شيروانی�����������������������������������������������������������

 حسن كامشاد، كار ترجمه را در دهه50 آغاز كرد و دهه   هاي 
بعد ادامه داد و تأليف   هايش از ترجمه   ها بسيار كمتر است. 
كامشاد به راهنمايي شاهرخ مســكوب با متون كهن آشنا 
شده و از نوجواني با شاهنامه، بيهقي، سياست   نامه، خمسه 
نظامي و ديگر آثار كالسيك مأنوس بود و از سوي ديگر كار 
آكادميك دانشگاهي   اش را »پايه    گذاران نثر جديد فارسي« 

انتخاب كرده بود و اين همــه، ترجمه   هايش را اثري معيار 
براي زبان فارسي مي   ساخت. ترجمه   هاي كامشاد، محتاط 
و دانشگاهي است و در زمانه رونق و توسعه دانشگاه   ها، مورد 
توجه بود و بسياري از آثار تأليف و ترجمه متأثر از نثر و زبان او 
بود. دوجلدي »حديث نفس« حسن كامشاد كه زندگينامه 
اوست، نثري پاكيزه و صميمي و محكم ارائه مي   كند كه در 
امتداد نوعي از زندگينامه   نويســي است كه سال   ها پيش از 
كامشاد رواج داشت و در سال   هاي اخير كم   رونق شده بود. 

دريغا كه نثر كامشاد عمدتاً در خدمت ترجمه بود و نه تأليف. 
»امروز كه نوشــتن اين خاطرات را شروع مي   كنم 4 تيرماه 
1385 است؛ يعني درست 81سال از عمر شريفم مي   گذرد 
و گوش شيطان كر در نهايت صحت و عافيتم و ماللي ندارم 
جز دوري وطــن. پدر و مادر آقــاي ميرزاعلي آقا در جواني 
مرده بودند و ارث دندان   گيري براي يگانه فرزند خود برجاي 
گذاشته بودند كه بيشتر، در نتيجه ساده   دلي و ندانم   كاري، 
از ميان رفت. پدرم مرد بسيار متدين و خداترسي بود و در 

سايه اعتقادات مذهبي هنوز پشت لبش سبز نشده به فكر 
تهيه خانه و تشــكيل خانواده افتاد. براي تهيه خانه، قطعه 
زميني در محله گود لُرها خريد و براي تشــكيل خانواده، 
دختر ســيدفتح   اهلل نورصادقي را به همسري گرفت. هرچه 
كار دومش شايســته و بخردانه بود، كار اولش ناسنجيده و 
ناشيانه از آب درآمد. زمين ابتياعي، گورستاني متروك بود، 
ضلع جنوبي، سمت نسا كه هنوز ساخته نشده بود، پشته   اي 

شن و خاك بود.« 

حديث نثر
ترجمه   هاي كامشاد، محتاط و 

دانشگاهي است

نثر

اكران 64؛ پررونق   ترين فصل نمايش عمومي سينماي بعد از انقالب

اجراي�يك�نمايش�طنز�)!(�در�افتتاحيه�چهارمين�جشنواره�
سراسري�تئاتر�فجر�در�تاالر�وحدت�

اجراي�موسيقي�توسط�مركز�سرود�و�آهنگ هاي�انقالبي�در�
افتتاحيه�چهارمين�جشنواره�سراسري�تئاتر�فجر،�تاالر�وحدت� آگهی

به�انتخاب���عبدالرضا�نعمت�اللهی
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