
شبكه هاي اجتماعي، حامي سرباز بابلي

سهم بران 
بودجه ۱۴۰۰

 همشهری جزئيات  1135ردیف هزینه جاری کشور 
در سال آینده را کالبدشکافی می کند

ماجراي کتك خوردن سرباز بابلي  با عذرخواهي بازپرس دادگستري پایان یافت

17 درصد از کل هزینه جاری کشور مربوط به وزارت آموزش و پرورش و دستگاه های وابسته به آن، 17 درصد هم سهم دانشگاه ها 
و دانشکده های پزشکی و مراکز درمانی جهت آموزش، بهداشــت و درمان، 7 درصد سهم ستاد کل مشترک سپاه، 13 درصد 

سهم صندوق بازنشستگی کشوری،10 درصد سهم وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و... می شود. صفحه4 را بخوانيد.

جذب زن آتش نشان؛ خبري که اوایل آذر 
منتشر شــد و مهدي داوري، مدیرعامل 
سازمان آتش نشاني شهرداري تهران اعالم 
کرد: »جذب 16آتش نشان زن در دستور 
کار قــرار گرفت.« این خبــر در حالي در 
صدر رسانه ها قرار گرفت که سال 1٨1٨ 
مولي ویليامــز، زن آفریقایي- آمریکایي 
نخســتين آتش نشــان نيویورک شد. از 
آن ســال تا کنون 202ســال مي گذرد و 
ایــران در جــذب زنان به عنــوان نيروي 
عملياتي آتش نشان سهم زیادي نداشته 
و در ایــن بخش کار خاصي انجام نشــده 
اســت. به همين خاطر مدیریت شــهري 
پایتخت، پيگير جذب آتش نشــانان زن 
شده تا بتواند گامي مهم را هم در استخدام 
بانواني که عالقه مند به حضور در این عرصه 
هستند، بردارد و هم به دختران و بانواني 
که در حوادث و مواقــع بحراني به کمك 
هم جنس خود نياز دارند، پاسخ داده شود.

در این بين، کرج ســال ها جلوتر توانسته 
با راه اندازي ایســتگاه آتش نشــاني زنان، 
تنها شــهري در کشــور لقب بگيرد که 
آتش نشــان زن را به شــکل رســمي در 
خدمت گرفته اســت. صفحه7 را بخوانيد.

 براي برقي شدن حمل ونقل عمومي 
برنامه داريم 

  آینده حمل ونقل در اختيار خودرو هاي برقي خواهد بود و به همين دليل شهرداري برنامه هایي براي استفاده از اتوبوس هاي 
برقي در شهر دارد. شهردار تهران با بيان این خبر در مراسم روز ملي حمل ونقل تأکيد کرد که تعدادي اتوبوس برقي ساخت داخل 
در شهر به کار گرفته می شوند. معاون حمل ونقل شهرداري تهران نيز در همين مراسم گفت: مجموع کساني که در حمل ونقل 

عمومي تهران فعاليت مي کنند خانواده بزرگ 100هزار نفري را تشکيل مي دهند.  صفحه3 را بخوانيد.
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آقاي رئيس جمهور طي اظهاراتي 
در نشســت خبري روز دوشنبه 
با تأکيد بر اینکــه دولت نخواهد 
گذاشــت عده اي پایان تحریم را 
به تأخير بيندازند، گفت: »عده اي 
هســتند که  مي خواهنــد پایان 
تحریم را به تأخير بيندازند، ما یك دقيقه و یك ســاعت هم 
به این رضایــت نخواهيم داد و در برابر آنها خواهيم ایســتاد، 

تحریم باید بشکند و این حق مردم است.« پيش از این، آقاي 
ظریف وزیرامورخارجه هم در سخناني مشابه گفته بود:»بعضي 
دوستان به آمریکا »گرا« مي دهند که با ما بهتر مي توانيد کار 
کنيد؛ ما که سکوت مي کنيم، ولي دليل نمي شود که متوجه 

این گراها نيستيم.« 
موضوع این است که تبدیل کردن برجام به یك چالش جناحي، 
ظلم به مردم و منافع ملي کشور است؛ تفاوتي نمي کند که تالش ها 
براي جناحي کردن موضوعات سياســت خارجي به خصوص 
برجام و هسته اي از سوي کدام جناح باشد، مسئله این است که 
باید از طرح این موضوعات در ســطح جناح هاي سياسي داخل 
کشور پرهيز شود. موضوع هسته اي در ایران جزو مقوالت کالن 
سياست خارجي است و در حوزه اختيارات شوراي عالي امنيت 

ملي است و مسائل مربوط به آن در این شورا 
تعيين تکليف مي شوند. وقتي تصميمي در 

شوراي عالي امنيت ملي اتخاذ مي شود، نهادها و قواي مختلف 
ملزم به اجراي آن هستند.

نگاه
حشمت اهلل فالحت پيشه؛ نماینده ادوار مجلس

 رفع تحريم ها 
مشمول گذر زمان نشود

ادامه در 
صفحه2

 ايستگاه 
 زنان
آتش نشان

شروع به کار
  اپليكيشن 

نيازمندی های همشهری

 يلداي آنالين
 پشت ترافيك 

مجازي
رئيس اتحادیه مشاوران امالک تهران: 
تالقي تجربه تبليغاتي نيازمندي هاي 
همشهري و تخصص حقوقي صنف 
مشاوران امالک به نفع مردم  است

VOD آیا با رایگان شدن سرویس هاي 
  شبکه ارتباطي آنالین 
 درترافيك شب یلدا 

تاب  مي آورد؟

 یك روز با زناني
 که 1٨سال است 
به دل خطر مي زنند

ایستگاه ویژه آتش نشانان زن در شهر کرج - عکس: همشهري/ حامدخورشيدي
صفحه17

در تاریــخ تحــوالت صنعــت 
حمل ونقــل کشــور عزیزمــان، 
روزهــاي سرنوشت ســازي بوده 
که نقش تعيين کننده اي نه تنها 
در انســجام شــبکه حمل ونقل 
که در اتحــاد ملي داشــته اند و 

26آذر1361، از شمار چنين روزهایي است.
ایــن روز، روز قدردانــي از خدمــات و زحمات طاقت فرســاي 

دست اندرکاران خستگي ناپذیر حمل ونقل به ویژه رانندگان خدوم 
و شریف شاغل در این بخش و فرصت مناسبي براي بازاندیشي در 
رویکردهاي سنتي حوزه حمل ونقل و سازوکارهاي حاکم بر آن و 
بازنگري در راهکارهاي موجود بر سر راه توسعه و تقویت این بخش 
و حرکت در مسير ارتقاء و کارآمدي آن با استفاده از رویکردهاي 
نوین است. حمل ونقل به عنوان یکي از پایه هاي اساسي اقتصاد در 
جامعه جهاني، مورد توجه برنامه ریزان اقتصادي کشورمان نيز قرار 
دارد، چرا که امروزه در جهان، چرخه اقتصاد به واسطه چرخ هاي 
صنعت حمل ونقل به گردش در مي آید و این مهم در سایه ایثار، 
تالش و فداکاري رانندگان عزیز محقق مي شــود. عزیزاني که 
بي وقفه در راستاي پيشبرد اهداف صنعت حمل ونقل کشور تالش 
مي کنند و از ارائه هيچ خدمتي به همنوعان خود دریغ نمي ورزند. 

بي شك، حمل ونقل در جامعه امروز، نقش 
تأثيرگذاري در همه عرصه ها داشته و جزئي 

از زندگي آحاد جامعه به شمار مي رود و ازاین رو، کسب موفقيت در 
این عرصه، اجماع ملي و تالش جمعي را مي طلبد.

یادداشت
سيدمناف هاشمي ؛  معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری

 چرخه اقتصاد
و چرخ هاي صنعت حمل ونقل 

ادامه در 
صفحه19

شهردار تهران در روز ملی حمل و نقل: 
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 انتقال تابعيت ايراني از طريق مادر
 از بهترين اتفاقات اخير در كشور بود

اسحاق جهانگيري پس از دريافت گزارش وزير كشور از 
اقدامات انجام شده در راستاي اجراي قانون و آيين نامه 
اعطاي تابعيت ايراني به فرزنــدان حاصل از ازدواج 
زنان ايراني با مردان خارجــي، تأكيد كرد: تابعيت از 
طريق مادر هيچ تفاوتي با تابعيت از طريق پدر ندارد 
و نبايد مبناي هيچ تبعيضي در اشتغال و حقوق شود. 
معــاون اول رئيس جمهور ضمن تشــكر از اقدامات 
رحماني فضلي، وزير كشور و همكارانش در اين خصوص 
تصريح كرد: به نتيجه رسيدن انتقال تابعيت از طريق 
مادر از بهترين اتفاقات اخير در كشــور بود. گفتني 
است، اين گزارش در بازگشت به دستور قبلي معاون 
اول رئيس جمهور مبني بر ضرورت آغاز روند اجراي 
قانون و آيين نامه اعطاي تابعيــت ايراني به فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و اعطاي 
شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با 

مردان خارجي، از سوي وزير كشور ارسال شده است.

ث
مك

 مجلس با قانون انتخابات شوراها چه مي كند؟
مورد ديگري كه ديروز مجلس به اولويت بررسي آن رأي داد، طرح انتخابات 
شوراها بود؛ هرچند بررسي جزئيات اين طرح به بعد از اصالح قانون انتخابات 
رياست جمهوري موكول شده اســت، اما آنطور كه ديروز جوكار، رئيس 
كميسيون شوراها در دفاع از آن ســخن گفت، قرار است تحوالت جدي 
در اين انتخابات و عملكرد شوراهاي اسالمي صورت گيرد. به گفته جوكار 
اصالحاتي در اين قانون در راســتاي تقويت نظارت بر انتخابات شوراها و 
ارتقاي عملكرد و كارآمدي شوراها صورت گرفته است. نظارت بر انتخابات 
شوراها توسط نمايندگان مجلس صورت مي گيرد؛ لذا پيش بيني شده كه در 
طول 4سال كاركرد شوراها، هيأت نظارت بر انتخابات بر عملكرد شوراها نيز 

نظارت داشته باشد.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: در شوراهاي دوره پنجم فسادها و اتفاقاتي رخ 
داد كه باعث ورود قوه قضاييه شد. به دنبال آن بسياري از شهرداران و اعضاي 
شوراها درگير مسائل قضايي هستند. اگر بر عملكرد شوراها نظارت وجود 

داشته باشد، اين اتفاق تكرار نخواهد شد.

ث
مك

سفراي جديد ژاپن، تايلند، اوگاندا، مكزيك، تونس و سوريه ديروز و 
 عكس 
با رعايت پروتكل هاي بهداشتي با حسن روحاني رئيس جمهور ايران خبر

ديدار و استوارنامه خود را تقديم او كردند.تصوير عكس سفير جديد 
سوريه را نشان می دهد.

مجلس يازدهم ديروز با رأي 
به بررسي اولويت دار 2طرح مجلس

اصــاح قانــون انتخابات 
رياست جمهوري و اصاح قانون انتخابات 
شوراهاي اسامي شهر و روستا به كارزار 

انتخاباتي 1400ورود كرد.
 قــرار اســت 28خردادمــاه ســال 
آينــده ســيزدهمين دوره انتخابــات 
رياســت جمهوري و ششــمين دوره 
انتخابات شوراهاي اسامي شهر و روستا 
برگزار شــود؛ 2رويداد سياســي كه در 
ماه هاي گذشته مورد توجه جريان هاي 
سياسي قرار داشته  و درباره چند و چون 
آن بايد ها و شــايد هاي بسياري از سوي 
2جنــاح اصلي كشــور- اصاح طلبان و 
اصولگرايان - مطرح شده است؛ مواضعي 
كه بعضــا در جهت عكس هم هســتند. 
اصاح طلبان چون روال گذشته خواستار 
گشايش و بازتر شــدن ميدان انتخابات 
هســتند و اصولگراهــا از چارچوب ها و 
قواعد سفت و ســختي براي ميدانداري 
در آن، ســخن مي گوينــد؛ چارچوب ها 
و قواعدي كه مجلــس يازدهم با قاطبه 
اصولگرايش مأمور به تحقق آن شده است. 
در همين راســتا هم بود كه در نشست 
ديروز بهارســتان، نمايندگان به بررسي 
با اولويت  2طرح اصــاح موادي از قانون 
انتخابات رياســت جمهوري و شوراهاي 
اسامي شهر و روستا رأي موافق دادند و 
بافاصله به جزئيات اصاح موادي از قانون 

انتخابات رياست جمهوري ورود كردند.

شرط سني 40تا 70سال
مهم تريــن مبحثي كه مجلــس، ديروز 
به آن پرداخت، تعيين محدوده ســني 
40تا 70سال براي كانديداهاي انتخاباتي 
رياســت جمهوري بود كه وراي ضوابط 
متفاوتي كه در داشــتن شــرايط رجال 
سياســي براي آن تعيين كرده اســت، 

سبب كوچك شدن دايره افرادي مي شود 
كه مي تواننــد از اين به بعــد كانديداي 
تصدي كرسي رياســت جمهوري شوند 
و نام بســياري از كانديداهاي بالقوه اين 
انتخابــات، خط خواهد خــورد. مصوبه 
ديگر ديروز بهارستان در بحث انتخابات 
رياســت جمهوري ممنوعيت داشــتن 
گرين كارت يا كارت اقامت ساير كشورها 
براي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري 
بــود؛ ممنوعيتــي كه بــه فعاليت هاي 
تحصيلــي و اقتصــادي كانديداهــا و 
فرزندانشــان كاري ندارد و صرفا داشتن 
گرين كارت را براي آنها ممنوع دانســته 

است.

تغيير ناظران انتخابات شوراها
نكته ديگري كه در جريان نشست ديروز 
بهارستان، نوبت به بحث آن نرسيد و در 
قالب اصاح قانون انتخابات شوراها مطرح 
است، دائمي كردن بحث نظارت دائمي 

هيأت نظارت بر روند كاري شــوراهاي 
اسامي شــهر و روستاســت. هيأتي كه 
برخاف رويه فعلي آن كه فقط متشكل 
از نمايندگان مجلس است، در اصاحيه 
پيشــنهادي كميسيون شــوراها و امور 
داخلي مجلس قرار است به هيأتي مركب 
از 3نفر از اعضاي كميسيون امور داخلي 
كشور و يك نفر از كميسيون اصل نود و 
همچنين يك نفر از قضات عالي رتبه به 
انتخاب رئيس قوه قضاييه تغيير كند. در 
قانون فعلي، هيأت نظــارت فقط بر روند 

انتخابات شوراها ناظر است.
 به هر روي كمتــر از 6 ماه بــه برگزاري 
دوره  ســيزدهمين  2انتخابــات 
رياســت جمهوري و ششــمين دوره 
شوراهاي اسامي شهر و روستا باقي مانده 
است و ورود مجلس يكدست اصولگراي 
يازدهم به اصاح قانون اين دو انتخابات 
حكايت از عزم جدي بهارستان براي اعمال 
تغييرات جدي در آنها دارد؛ تغييراتي كه 
پرچمداران آن كساني هستند كه شعار 
اقدام انقابي سر مي دهند و اين اقدامات 
را بستر سازي  براي تحقق گام دوم انقاب 

مي دانند.

چرا مجلــس به اصــالح طرح هاي 
انتخاباتي اولويت داد

هرچند مجلــس يازدهم با شــعار رفع 
مشــكات اقتصادي و ســاماندهي امور 
معيشــتي مردم روي كار آمده است، اما 
ديروز، در پنجاهمين نشست علني اش، 
بررسي اولويت دار اصاح قانون 2انتخابات 
پيــش  رو را بــه رأي مجلس گذاشــت. 
چنانچه مهرداد گودرزوند، نماينده رودبار 
در مخالفت با پيشــنهاد اولويت دار اين 
طرح ها گفت: ما با اين كار به جامعه پالس 
مي دهيم كه كار سياسي انجام مي دهيم، 

حال اينكه در وضعيت اقتصادي بايد همه 
تمركز بر رفع مشكات اقتصادي باشد. با 
اين موضوع مردم فكر مي كنند كه مجلس 
انگيزه سياســي دارد. بهتر اســت بعد از 

انتخابات اين اصاح قانون صورت گيرد.

 اصرار مجلس به شــرط سني 40تا 
70سال براي كانديداها

به دنبال ارائه گزارش كميسيون شوراها 
به نمايندگان و رأي به كليات آن، مجلس 
به جزئيات اين طرح ورود كرد. نخستين 
پيشنهاد درخصوص تعيين شرط سني 
حداقــل 40و حداكثــر 70ســال براي 
كانديداهاي رياست جمهوري بود. محسن 
زنگنه با ارائه پيشــنهاد حذف اين شرط، 
گفت: اگر فردي 39 ســال داشته باشد و 
تمامي شرايط رئيس جمهور شدن نظير 
مدير و مدبر را دارا باشد، درنظر گرفتن اين 
محدوديت براي او بي معناست. پيشنهاد 
او اگرچه مورد حمايــت دولت بود، اما در 
ميان نماينــدگان طرفداري نداشــت و 
تنها توانســت 75رأي موافق به دســت 
بياورد و نمايندگان بــا بيش از 140رأي 
از مجموع 235نماينده به ايجاد محدوده 
سني 40تا 70ســال براي كانديداهاي 
رياســت جمهوري رأي دادند. پافشاري 
مجلس بر اين محدوده چنــان بود كه از 
ديگر پيشنهادها مثل اينكه شرط 70سال 
براي دوره دوم رياســت جمهوري حذف 
شود تا رئيس جمهور منتخبي كه بعد از 
4سال فعاليت 70سال را رد مي كند بتواند 
براي استمرار دوره اش امكان كانديداتوري 
داشته باشد، هم رأي نياورد. در البه الي 
مباحث مربوط به شرط سني و اصرار بر 
70سال، مباحث بسياري مطرح مي شد كه 
رويه دولتمردان فعلي و نشست هاي حسن 
روحانــي كه به صــورت ويدئوكنفرانس 

برگزار مي شود را مورد كنايه قرار مي داد.

گرين كارت ساير كشورها ممنوع!
در ادامه نشست ديروز و در جريان بررسي 
جزئيات طــرح اصاح مــوادي از قانون 
انتخابات رياســت جمهوري، نمايندگان 
بــه پيشــنهاد ســيدمحمود نبويــان، 
نماينــده تهران شــرط »ايراني االصل و 
صرفا تابع ايران بودن و نداشــتن تابعيت 
كشورهاي ديگر در گذشــته و حال« را 
نيز از شروط ديگر در بحث تابعيت براي 
كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري 
درنظر گرفتند. به دنبال آن، پيشــنهاد 
ابراهيم عزيزي درخصــوص ممنوعيت 
داشــتن گرين كارت و كارت اقامت ساير 
كشورها براي كانديداتوري در انتخابات 
رياست جمهوري بررسي شد. او در توضيح 
پيشــنهادش گفت: فردي كه قصد دارد 
رئيس جمهور كشور شــود، نبايد كارت 
اقامت ساير كشورها را داشته باشد، بلكه 
بايد ايراني االصل بوده و نه تنها كارت اقامت 
ساير كشورها را نداشته، بلكه درخواستي 
براي دريافت آن نيز حتي در گذشته نداده 
باشد. فردي كه قصد دارد رئيس جمهور 
شــود نبايد كارت اقامت هيچ كشوري را 
غير از ايران داشته باشــد. احمد مرادي 
در مخالفت با اين پيشــنهاد گفت: مگر 
عزيزاني كه بــراي ادامه تحصيل و درس 
خواندن به خارج مي روند، كار اشتباهي 
انجام مي دهند؟ مگر براي كسب دانش 
و تجربه به خارج رفتن اشتباه است؟ مگر 
براي تجارت به كشــورهاي ديگر رفتن 
اشتباه است؟ عليرضا سليمي در موافقت 
با اين پيشــنهاد گفت: كسي كه محبت 
كشور ديگري در دلش باشد و وابستگي به 
آنجا داشته باشد نمي تواند وظيفه خود را 

به درستي انجام دهد. 

مجلس ديروز با ورود به انتخابات 1400، شرط سني براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري را محدود به 40تا 70سال كرد يادداشت

برخی نمايندگان معتقد بودند ورود مجلس به موضوع اصالح قانون انتخابات سياسی كاری است.    عكس: خانه ملت

 رفع تحريم ها  
مشمول گذر زمان نشود

 بــه اعتقاد مــن، در 
شرايط كنوني آميختن 
برجام با موضوع مذاكره ايران و آمريكا عما 
باعث پيچيده تر شدن موضوعي مي شود 
كه در اين حد پيچيده نيست. برجام يك 
پرونده كامل شــده اســت كه با روي كار 
آمدن ترامپ متوقف شــد. با اين حال با 
تغيير دولت در آمريكا و تمايل دولت جديد 
براي احياي برجــام، طرفين مي توانند با 
سازوكارهاي خود برجام به تعهدات خود 
در اين توافق بازگردند. كميته مشــترك 
در برجام مي تواند درباره زمانبندي اجراي 
تعهدات از ســوي طرفين تصميم گيري 

كند.
از ســوي ديگر بايد توجه داشت كه آقاي 
بايدن هم كمتر از ايراني ها براي بازگشت 
به برجام مصر نيست؛ احتماال اين تصور در 
تيم آقاي بايدن وجود دارد كه اگر برجام 
به زودي احيا نشود ممكن است چالش هاي 
مختلف، سياست خارجي آمريكا را درگير 
كند. به اعتقــاد من، آنها از حساســيت 
ايراني ها نيز اطاع دارند كه نمي خواهند 
مســائلي فراتر از برجام مطرح شــود. در 
گام اول، تحريم هاي ترامپي يعني همان 
915مورد تحريمي كه در پي خروج آمريكا 
از برجام عملياتي شد بايد به حالت تعليق 
درآيد و در گام دوم، مطابق زمانبندي ساير 
تحريم ها نيز بايد برچيده شوند. بنابراين 
امكان بازگشت به تعهدات و لغو تحريم ها 
براساس خود برجام فراهم است و نيازي به 
طرح اين موضوعات در سطح جناح هاي 
سياسي وجود ندارد. اين مسئله حتي به 
ضرر خود اين جناح ها تمام خواهد شد چرا 
كه اگر برجام در دوره باقيمانده دولت آقاي 
روحاني احيا نشود، اين احتمال وجود دارد 
كه در دولت بعدي چالش هايي شكل بگيرد 
كه با گذر زمان به ضرر ايران تمام شود. لذا 
شوراي عالي امنيت ملي بايد تصميم بگيرد 
و به جــاي اينكه دولت خاصــي را مأمور 
اجراي تصميمات خود كند، شاخص هايي 
را تعيين كند كه براساس آن برجام قابليت 

احيا پيدا كند.
اهميت مســائل كان سياست خارجي 
مانند برنامه هســته اي و برجــام نبايد به 
سطح دعواي سياســي و جناحي كاهش 
پيدا كند. طرح اين موضوعات در ســطح 
جناح هاي سياســي در طرف مقابل اين 
حس را ايجــاد خواهد كرد كــه ايراني ها 
به شــدت نيازمند يك توافق هستند. اين 
باعث خواهد شد كه آنها به امتيازخواهي از 

ايران ترغيب شوند.
نقطه قوت سياست خارجي ايران، وحدت 
نظر در اين حوزه است؛ بنابراين دولت در 
نشســت هاي برجام بايد به طرف مقابل 
اين اطمينــان را بدهد كــه تصميمات و 
سياســت هاي كشــور در اين حوزه ها در 
شوراي عالي امنيت ملي شكل مي گيرد و 
هر دولتي كه روي كار باشد ملزم به اجراي 

آن است.

محدوده رياست جمهوري
فرزانه آئيني

خبر نگار

نكته روز

ادراك فساد بيشتر از فساد است
»چرا ادراك و احساس جامعه از فساد بيش از ميزان واقعي فساد 
است؟« اين گزاره موضوع جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد 
اقتصادي بود كه عصر دوشنبه به رياست معاون اول رئيس جمهور 
تشكيل شده بود؛ در اين جلسه كه معاون اول رئيس قوه قضاييه، 
نايب رئيس مجلس، وزير دادگستري، دادستان عمومي و انقاب 
تهران، رئيس سازمان بازرســي كل كشور، معاون وزير اطاعات، 
نماينده سازمان اطاعات سپاه پاســداران و نمايندگان مجلس 
شوراي اسامي عضو ستاد حضور داشــتند، رئيس سازمان امور 
اداري و استخدامي كشور گزارشي از نتايج طرح سنجش ادراك و 
تجربه شهروندان و ديدگاه سنجي خبرگان درباره سامت و فساد 

اداري در كشور ارائه كرد.
اسحاق جهانگيري با اشاره به گزارش رئيس سازمان امور اداري و 
استخدامي كشور درخصوص نتايج طرح سنجش ادراك جامعه 
درباره سامت و فساد اداري در كشور گفت: برجسته شدن برخي 
موارد فساد در رسانه ها نبايد باعث شــود كه سامت نظام اداري 
كشور زير ســؤال برود. البته وجود فســاد در نظام اداري هرچند 
كوچك به هيچ وجه قابل پذيرش و تحمل نيست و بايد با مفسدين 
اقتصادي با جديت و قاطعانه برخورد شود. به گزارش ايسنا، وي 
با تأكيد بر اينكه بايد قدردان زحمات و تاش هاي مديران خدوم 
كشور به خصوص در شرايط ســخت كنوني باشيم، افزود: اگرچه 
ممكن است گاهي شــاهد تخلف از ســوي يك مدير باشيم، اما 
اكثريت مديران كشور با دلسوزي در تاش هستند تا خدمتگزاري 
به مردم را روزبه روز ارتقا دهند. معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: 
بايد با شفاف ســازي  و كار فرهنگي، ادراك جامعه نسبت به نظام 
اداري كشور اصاح شود. مردم بايد در جريان خدمات دستگاه ها 
و اقدامات مثبت انجام شده براي شفاف سازي  و الكترونيكي شدن 

فرايندهاي اداري قرار گيرند.
در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، غامحسين 
محسني اژه اي، معاون اول قوه قضاييه نيز با تأكيد بر اينكه ادراك 
و احساس فساد در جامعه بيش از ميزان واقعي فساد است، گفت: 
الزم است بررسي و مطالعه دقيقي در اين خصوص انجام شود تا 
مشخص شود ادراك جامعه از فساد اداري چقدر بيشتر از واقعيت 
بوده و چه راهكارهايي بايد براي اصاح اين وضعيت به كار گيريم.

قاضي زاده هاشــمي، نايب رئيس اول مجلس شوراي اسامي هم 
در اين نشست با اشاره به گزارش سازمان امور اداري و استخدامي 
كشور درخصوص طرح سنجش ادراك و تجربه شهروندان درباره 
سامت و فساد اداري كشــور گفت: اين مطالعات و نظرسنجي ها 
بايد به صورت مستمر انجام شود و بايد مشخص شود كه چه عواملي 
باعث شده كه ادراك جامعه نسبت به فساد اداري در كشور بيش 

از ميزان واقعي آن باشد.

ادامه از 
صفحه اول
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 شهردار تهران در روز سه شنبه بدون خودرو و روز ملي حمل ونقل: در دوران كرونا توجه شهروندان ما به دوچرخه بيشتر شده است

 براي برقي شدن حمل ونقل عمومي برنامه داريم 
 معاون شهردار تهران:  دولت در ستاد ملي كرونا تامين 5هزار دستگاه اتوبوس را مصوب كرده و تالش ما اين است كه حداقل نيمي از اين تعداد به تهران برسد

شورا

 حساسيت باالي شورا 
در رسيدگي به پرونده باغات

 دويست و پنجاه وششمين جلسه شوراي شهر تهران روز گذشته 
به رياست سيدابراهيم اميني برگزار شد و بررسي 9پرونده مربوط 
به باغات تهران و نامگذاري خيابان روشنايي در منطقه يك به نام 
زنده ياد منصور پورحيدري پيشكسوت باشــگاه استقالل و بلوار 
گلستان در منطقه8 به نام زنده ياد جعفر كاشاني پيشكسوت باشگاه 

پرسپوليس، دستاوردهاي اين جلسه بود.
به گزارش همشهري، ســيدابراهيم اميني، نايب رئيس شورا در 
ابتداي جلسه به 26آذرماه، روز ملي حمل ونقل اشاره كرد و اين روز 
را به كاركنان زحمتكش سيستم حمل ونقل عمومي شهر تهران اعم 
از رانندگان تاكسي، اتوبوس و راهبران مترو و ساير دست اندركاران 
حمل ونقل عمومي تبريك گفت و با انتقاد از سخنان مطرح شده 
در يكي از برنامه هاي صداوسيما درخصوص توهين به رانندگان 
تاكسي عنوان كرد: »در اوج بيماري كرونا همكاران ما در سيستم 
حمل ونقل عمومي با تمام توان و با وجود خطرات فراوان و ضررها و 
زيان سنگين مالي در خدمت رساني به شهروندان كوتاهي نكرده اند. 
صداوســيما كه بايد فرهنگســازي  و آموزش احترام به مشاغل و 
افراد را بر عهده داشته باشــد، در يكي از برنامه هايش با سخناني 
كه مطلقا در شأن پرسنل شريف ناوگان حمل ونقل عمومي نبود، 
موجبات ناراحتي اين قشر عزيز و بزرگوار را فراهم كرد.« اميني در 
ادامه به نمايندگي از اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران از پرسنل 

حمل ونقل عمومي عذرخواهي كرد و پوزش خواست.
محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران، كه ابتداي 
جلسه را مجازي پيگيري مي كرد و درنهايت خود را به صحن رساند، 
در پايان به جمع خبرنگاران رفت و گفت: »در ســال هاي گذشته 
بيش از 30هزار درخت در شهر تهران قطع شده و هرچند تعدادي 
بوستان به تهران افزوده شده اما مي دانيم كه اهميت درختان تا چه 
اندازه براي پايتخت حياتي است و به همين دليل شوراي شهر با 
حساسيت پرونده باغات را پيگيري مي كند.« به گفته او در سال 
بالغ بر 10هزار پرونده ملكي وجود دارد كه مالكان درخواست جواز 
ساخت دارند و از اين تعداد تنها 100 تا 120پرونده براي تشخيص 
باغ يا غيرباغ بودن به شــورا ارجاع و در كميسيون باغات بررسي 
مي شود. هاشمي رفسنجاني درخصوص بالتكليف ماندن حدود 60 
تا 70پرونده باغات كه رأي كميسيون ماده7 گرفته اند هم چنين 
پاسخ داد: »حدود 40مورد از پرونده هاي مطرح شده، از قديم رأي 
باغ داشــته و اكنون هم رأي باغ دارند كه آنها مشــكلي ندارد اما 
20پرونده وجود دارد كه در گذشته رأي باغ نداشته و اكنون رأي 
باغ گرفته اند و اين پرونده ها بايد بررسي شوند كه قرار است دوباره 

در صحن مطرح شوند.«

 آينده حمل ونقل در اختيار 
خودرو هاي برقي خواهد بود و گزارش

به همين دليل شــهرداري 
برنامه هايي براي اســتفاده از اتوبوس هاي 
برقي در شهر دارد. شهردار تهران با بيان اين 
خبر در مراســم روز ملي حمل ونقل تأكيد 
كرد كه تعدادي اتوبوس برقي ساخت داخل 
در شــهر به كار گرفته مي شــوند. معاون 
حمل ونقل شهرداري تهران نيز در همين 
مراســم گفت: مجمــوع كســاني كه در 
حمل ونقل عمومي تهران فعاليت مي كنند 
خانواده بزرگ 100هزار نفري را تشــكيل 

مي دهند.
حتــي در ســرماي شــديد و بــا وجود 
محدوديت هــاي كرونايي هــم مي توان 
گروهي از ســالمندان پرانرژي و همينطور 
دوچرخه سواران را در پارك الله پيدا كرد كه 

صبح زود مشغول ورزش هستند.
شهردار كه به مناسبت سه شنبه هاي بدون 
خودرو بــا دوچرخه از منــزل به محل كار 
مي رفت در ســاعت 8صبح بــه پارك الله 
رســيد. گروهي از دوچرخه ســواران نيز 
شــهردار و معاون حمل ونقــل و ترافيك 
شــهرداري را همراهي مي كردند. مراسم 
صبحگاهــي روز ملي حمل ونقل شــامل 
رونمايــي ســامانه يكپارچــه پرداخــت 
الكترونيــك كرايــه تاكســي، تجليل از 
تاكســيرانان برتر، نمايش دوچرخه هاي 
بــاري و تقدير از برگزيدگان پويش ســفر 
عشق بود كه قسمت عمده آن به تاكسيراني 

اختصاص داشت.
شــهردار تهران با گراميداشــت روز ملي 
حمل ونقل گفت: »اوج حمل ونقل عمومي 
كالنشهر ها در مترو، اتوبوس و تاكسيراني 
اســت. مــا در ايــن دوره يك مد ســاده 
)دوچرخه( ديگر را هم به آن اضافه كرديم 
كه ســهم كمتر از يك درصدي داشت اما 

حاال آمار ها نشان مي دهد كه به يك درصد 
رسيده است.« 

پيــروز حناچي افــزود: »در كالنشــهر ها 
سالمت شهروندان به خاطر سبك زندگي 
شهري در خطر است اما با دوچرخه سواري 
مي توان عالوه بر كمك به كاهش ترافيك 
خودرو هاي سواري، سطح تحرك و سالمتي 
را نيز افزايش داد. در دوران شــيوع كرونا 
توجه شــهروندان ما به دوچرخه بيشــتر 
شــده اســت.«  او با بيان اينكه 400واگن 
نسل اول مترو اورهال )تعميرات اساسي( 
مي شــوند، گفت: » امســال برنامه توسعه 
متــرو را داريم و خطوط 6و7تا آخر ســال 
كامال تكميــل مي شــود. باقيمانده خط 
3هم كامل خواهد شــد. البتــه در تامين 
اعتبارات مربوط به ترافيك مشــكل داريم 
ولي موضوعي كه 5ميليون نفر روزانه با آن 
درگير هستند موضوعي حاكميتي محسوب 
مي شود و ان شاء اهلل دولت محترم هم كمك 

خواهد كرد.« 
شهردار درباره اتوبوس هاي تهران نيز افزود: 
» اخيرا اتوبوس هاي جديد را در تهران به كار 
گرفتيم و اين روند با اتوبوس هاي ســاخت 

داخل و همچنين اتوبوس هــاي برقي كه 
براي نخســتين بار به كار گرفته مي شوند، 
ادامه خواهد يافت. آينده حمل ونقل عمومي 
در خودرو هاي برقي است و به همين دليل 
هم بــراي اين كار برنامه  داريم. بازســازي 
تاكســي   ها هم با همكاري صنايع داخلي 
و پشــتيباني وام بانك ها و دولــت انجام 
مي شود.« شهردار در ادامه مراسم با اهداي 
لوح از شركت كنندگان پويش سفر عشق كه 
معادل فاصله تهران تا كربال را در پايتخت 

ركاب زده بودند تقديركرد.

مشكالت مالي، مانع نوسازي تاكسي ها 
معاون حمل ونقل و ترافيــك تهران كه با 
دوچرخه به اين برنامه آمده بود نيز با تبريك 
26آذر به تمام فعــاالن حوزه حمل ونقل و 
خانواده 100هزار نفري تاكسيراني، مترو، 
اتوبوســراني و پايانه هاي تهــران، گفت: 
» تاكســي ها يك خانواده بزرگ هســتند 
كه نزديك 80هزار نفر از شهروندان خوب 
رانندگي آنها را به عهده دارند. بيشترين فشار 
و ضربه در شرايط كرونا به آنها وارد شده و 
نه وزارت كار و نه شهرداري نتوانستند خيلي 

از آنها حمايت كنند. البته قرار بود وام هايي 
به آنها داده شود ولي فقط تعداد محدودي 

پرداخت شده است.«
ســيدمناف هاشــمي درباره نوســازي 
تاكســي ها افزود: »با دو بانك مهر اقتصاد 
و كارآفريني اميد توافق كرديم و تسهيالت 
و وام هايي كه قرار است به رانندگان بدهيم 
از 70تــا 90ميليون تومــان خواهد بود تا 
بتوانند خودرو هاي فرسوده خود را بازسازي 

كنند.« 
معاون شــهردار گفت: »امسال بازسازي 
حدود 15هزار دستگاه را در برنامه داشتيم 
اما فقط 1800دستگاه نوسازي شده است. 
دليل اصلي آن مشــكالت مالي است زيرا 
راننده ها بايد سهمي را بدهند كه به علت 
گراني شديد قادر به پرداخت آن نيستند. 
ما با ايران خودرو و ســازمان بهينه سازي  
مصرف ســوخت مذاكراتي كرده ايم تا اگر 
بتوانيم خودرو هاي هيبريدي را كه آلودگي 
كمتري دارند، براي بازسازي ناوگان وارد 

كنيم.«
او با اشــاره به اينكه در حــوزه هواي پاك 
بايد اقدامــات مختلفي صــورت بگيرد تا 

عقب ماندگي هــاي چندين ســاله جبران 
شود، گفت: »حدود 250دستگاه اتوبوس 
و ميني بوس خريده ايم و خريد 250دستگاه 
ديگر را هــم در دســتور كار داريم. دولت 
در ســتاد ملي كرونا تامين 5هزار دستگاه 
اتوبوس را مصوب كرده و تالش ما اين است 
كه حداقل نيمــي  از اين تعــداد به تهران 
برســد و به همين دليل در حــال مذاكره 
با كارخانه هاي خودرو ســاز هستيم. قرار 
شده اســت 17/5درصد قيمت اتوبوس ها 
را شــهرداري و 82/5درصــد را دولــت 
بپردازد. بــراي اورهال كــردن واگن هاي 
مترو  و اتوبوس هــاي بخش خصوصي هم 

برنامه هايي داريم.« 
در ايــن برنامه از چند تاكســيران  به دليل 
امانت داري، خالقيت در ضدعفوني خودرو 
عليه كرونا، استفاده از پرداخت الكترونيك 
و همينطور يك تاكسيران زن قدرداني شد. 
ســامانه پرداخت الكترونيك تاكسيراني 
تا كنون روي چند هزار دستگاه تاكسي نصب 
شده است و تا پايان سال در بيشتر تاكسي ها 
قابل استفاده اســت. قبال اپليكيشن هاي 

گوناگوني اين كار را انجام مي دادند.

محمد سرابي
خبرنگار

   دكه هاي دوچرخه اي

در مراســم روز حمل ونقل در پــارك الله 
دوچرخه هايي بــه نمايش درآمدند كه با يك 
چرخ اضافه در جلو تبديل به دكه هاي سيار 
شده اند. با اين دوچرخه ها عالوه بر حمل بار 
مي توان خدمات گوناگوني را درست مشابه 
دكه هاي عرضه غذاي آماده يا فروش اجناس 
مانند روزنامه ها و... انجام داد. قيمت هريك از 
اين دوچرخه ها كه در ايران ساخته مي شود 
براساس قطعاتي كه به آنها افزوده شده 7تا 

20ميليون تومان است.

   رونمايي از »شهرپي« 
ديروز آيين رونمايي از پروژه هاي ده گانه مركز 
آمار و رصد شهري و سامانه يكپارچه خدمات 
پرداخت شهري)شهرپي( با حضور شهردار 
تهران برگزار شد. شهر پی پرداخت يكپارچه 
شهری و زيرساختی برای انواع پرداخت های 

خرد شهری  است.

به شغل پدرم افتخار مي كنم
 

ديروز شهردار از خانواده »عليرضا سعيدان« تاكسيران تهراني تقدير كرد.  دختر او 
النا سعيدان چند روز پيش در يك برنامه تلويزيوني آشپزي حضور داشت و مجري 
برنامه از او سؤال كرده بود كه آيا دوستانش از حرفه پدر او خبر دارند؟ اين سؤال و 
انتشار فيلم در شبكه هاي اجتماعي باعث واكنش هايي درباره برخورد تحقيرآميز 
مجري با شغل تاكسيراني شده بود. النا در مراسم صبح سه شنبه به عنوان نماينده 
فرزندان تاكسيرانان، گفت: من نه تنها از شغل پدرم خجالت نمي كشم بلكه افتخار 
مي كنم كه پدرم جزو خانواده بزرگ تاكسيرانان است و از او تشكر مي كنم كه به 

من عزت نفس، انسانيت و شرافت را آموخت.
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  بررسي پرونده باغات و نامگذاري معابر
دستور كار جلسه ديروز پارلمان شهري بود
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792,200,000

510,220,000

385,640,000

272,628,040

254,000,000

200,730,000

102,754,000

100,000,000

ادارات كل آموزش و پرورش استانها  

صندوق بازنشستگي كشوري  

سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح  

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي  

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  

بنياد شهيد و امور ايثارگران  

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران  

دادگستري جمهوري اسالمي ايران  

)ص(قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا  

هزار ميليارد ريال 100رديف هاي بودجه باالي 

همشهری جزئيات  1135ردیف هزینه جاری کشور  در سال آینده را سهم بران بودجه ۱۴۰۰
کالبدشکافی می کند

از قدیم گفته اند که چو دخلت گزارش
نيســت، خرج آهسته تر کن! 
بودجه ایران هم از این قاعده 
مستثني نيست و دولت گرفتار 
انبوه مطالبات بودجه اي و تنگناي درآمدي سند دخل 
و خرج خود را به مجلس داده تا آن را بررســي کند و 
بگوید از کجاي بودجه مي شــود زد و از هزینه ها کم 
کرد. مشکل جدي در نقد بودجه ساالنه ایران همواره 
این بوده که از وابستگي به درآمدهاي نفتي و یا محقق 
نشــدن درآمدهاي پيش بيني شده صحبت مي شود 
اما در اینکه از کدام هزینه ها مي شود، صرف نظر کرد 
کمتر صحبت مي شــود چرا که همه بودجه خواران 
دنبال گرفتن پول از خزانه هســتند و کمتر کسي به 
فکر پرکردن خزانه است. حکایت دولت ایران به ویژه 
در سال هاي اخير حکایت همان ضرب المثلي است که 
مي گوید بر آن مرد بدبخت باید گریست؛ که دخلش 

بود نوزده، خرج بيست!
به گزارش همشــهري، این روزها صحبت از کسري 
بودجه 320هزار ميليارد توماني دولت در سال آینده 
است و از قضا آنچه منتقدان و حتي مرکز پژوهش هاي 
مجلس از آن خبر مي دهند و انتقاد مي کنند به وضوح 
تمام توســط دولــت در الیحه بودجه ســال1400 
منعکس شده که کسري تراز عملياتي دخل و خرج 
ســال آینده حدود 320هزار ميليارد تومان است. آیا 

راهي براي پر کردن این چاله وجود دارد؟

نماي كلي بودجه1400 
الیحه بودجه سال آینده ایران از حيث منابع و مصارف 
شامل هزینه هاي جاري و عمراني و همچنين بودجه 
شرکت ها، بانك هاي دولتي و مؤسســات وابسته به 
دولت و نهاده هاي عمومــي 24ميليون و 357هزار و 
78ميليارد و 986ميليون ریال برآورد شده است. از 
کل این بودجه حدود 64درصد آن مربوط به بودجه 
شــرکت هاي دولتي، بانك ها و مؤسســات وابسته 
به دولت خواهد شــد و تنها 9ميليــون و 298هزار و 
217ميليارد و 177ميليون ریال آن مربوط به دخل 
و خرج دولت و نهادهاي بودجــه بگير در قواي دیگر 
و دیگر دستگاه ها مي شــود. به این ترتيب مشخص 
است که همه دغدغه دولت و مجلس مربوط به منابع و 
مصارف بودجه عمومي مي شود و بودجه شرکت هاي 
دولتي، بانك ها و مؤسسات وابســته به دولت بيشتر 
ماهيت شرکتي دارد و تنها نشان دهنده ميزان درآمدي 
است که دولت بابت سهامداري در این نهادها و ماليات 

به دست مي آورد.
نکته مهم اینکه از کل مصــارف بودجه عمومي دولت که 
حدود 930هزار ميليارد تومان برآورد شده، اندکي بيش 
از 637هزار ميليارد تومان آن صــرف هزینه هاي جاري 
و 104هــزار ميليارد تومان صرف بودجه عمراني شــده 
و باقي مانده آن در تملك دارایي هــاي مالي دولت بابت 
بازپرداخت بدهي هاي مالي ازجمله بازخرید اوراق قرضه 
و بخشي هم در قالب هزینه هاي اختصاصي دستگاه هاي 
بودجه بگير مصرف خواهد شــد. آنچه باید درباره بودجه 
دولت بدانيم این است که هزینه هاي جاري دولت به ميزان 
637هزار ميليارد تومان از کدام محل تامين خواهد شد و 

به اصطالح پول این هزینه ها از کجا درمي آید؟
دولت مي گوید حدود 317هزار و 598ميليارد تومان از 
محل ماليات و حقوق گمرکي و... درآمد جاري خواهد 
داشت و مابقي هزینه اش را از محل واگذاري یا فروش 
دارایي هاي ســرمایه یعني نفت و گاز و ميعانات نفت 
و گاز به ميزان 225هــزار ميليارد تومان و همچنين 
فروش سهام و اوراق بدهي به ميزان 298هزار ميليارد 
تومان تامين مي کند. نکته مهم دیگر اینکه دولت به 
صراحت گفته که بودجه ســال آینده ایران با کسري 
تراز عملياتي به ميزان 319هزار ميليارد تومان مواجه 
است و به همين دليل از مجلس خواسته اجازه دهد تا 
بخشي از این کسري با کاهش سهم صندوق توسعه 
ملي و بخشي با فروش اوراق ســهام و اوراق بدهي و 
بخش دیگر هم با پيش بيني فروش 2.3ميليون بشکه 
نفت در روز تامين شود. حاال که نمایندگان مجلس و 
مرکز پژوهش هاي مجلس با روش پيشنهادي دولت 
مخالف هســتند باید دید آنها چه گزینــه اي براي 
افزایش درآمدهاي دولت و پوشــش کسري بودجه 
319هزار ميليارد توماني پيشنهاد مي کنند؟ روشن 
اســت که به هر ميزان از درآمــد پيش بيني فروش 
نفت کم شــود و یا به جاي 20درصد، سهم صندوق 
توسعه ملي از درآمدهاي نفتي 38درصد تعيين شود، 
شکاف بين دخل و خرج سال آینده اداره کشور بيشتر 
خواهد شد. اما دولت این بودجه را در چه بخش هایي 
مي خواهد هزینه کند و آیا امکان کاهش هزینه هاي 

دولت وجود دارد؟ 
به زبان ســاده و روشن قرار اســت دولت کشور را با 
637هزار ميليــارد تومان اداره کند ایــن بودجه در 
7فصل هزینه جبران خدمات کارکنان، خرید کاالها 
و خدمات، هزینه استهالك اموال و دارایي ها، یارانه، 
کمك هاي بالعوض، رفاه اجتماعي و ســایر هزینه ها 
خواهد شد. به این ترتيب 33درصد کل هزینه جاري 
دولت مربوط به جبران خدمات کارکنان، 30درصد 
رفاه اجتماعــي، 27درصد ســایر هزینه ها، 8درصد 
خرید کاالها و خدمات مورد نياز دستگاه هاي اجرایي 

و 3درصد مربوط به یارانه هــا و کمك هاي بالعوض 
دولت مي شود.

آنچه مردم حق دارند بدانند
شــهروندان حق دارنــد بدانند که بودجه کشــور 
در چه بخش هایي هزینه مي شــود؟ همشــهري با 
کالبدشکافي بيش از 1100ردیف بودجه سال آینده 
ایران به این نتيجه رســيده که حــدود 60درصد از 
کل هزینه جاري سال آینده دولت تنها به 12ردیف 
شــامل هزینه جاري ادارات کل آمــوزش و پرورش 
اســتان ها، صندوق بازنشستگي کشــوري، سازمان 
تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، ستاد مشترك سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي، نيروي انتظامي، بنياد شهيد 
و امور ایثارگران، ســتاد مشــترك ارتش جمهوري 
اسالمي ایران، دادگستري جمهوري اسالمي ایران، 
قرارگاه ســازندگي خاتم االنبيا)ص(، سهم دولت از 
حق بيمه آموزش و پرورش در صندوق بازنشستگي 
کشوري، وزارت اطالعات، ســازمان خدمات درماني 
نيروهاي مسلح مي شود و جالب اینکه تنها 60ردیف 
بودجه از 1135ردیف اعالم شــده، 80درصد بودجه 
جاري دولت را به خــود اختصاص مي دهند. جزئيات 
بيشتر نشــان مي دهد که 89هزار ميليارد تومان از 
کل هزینه جــاري دولت معادل 14درصــد تنها به 
ادارات کل آمــوزش و پرورش اســتان ها، 79هزار و 
220ميليارد تومان به صندوق بازنشستگي کشوري 
معادل 13درصد کل هزینه جــاري، بيش از 51هزار 
ميليارد تومان معــادل 8درصد به ســازمان تامين 
اجتماعي نيروهاي مســلح 38.5هزار ميليارد تومان 
به ستاد مشــترك ســپاه معادل 6درصد اختصاص 
دارد. همچنين سهم نيروي انتظامي و بنياد شهيد و 
امور ایثارگران هر کدام 4درصد، ستاد مشترك ارتش 
3درصد، دادگستري و قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 
هر کدام 2درصد برآورد شده است. توضيح اینکه سهم 
نيروی انتظامی با افزودن ردیف های دیگر مرتبط با این 
نهاد در سرجمع هزینه های جاری کشور به 15درصد 
می رسد. نکته کليدي اینکه براي نخستين بار قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبيا در بودجه سال آینده 10هزار 
ميليارد تومان هزینه جــاري از دولت در قالب ردیف 
جداگانه دریافت مي کند که در بودجه امسال یك ریال 

هم در قالب ردیف این قرارگاه پيش بيني نشده بود.
همشــهري در گزارش دیگري به کالبدشکافي ریز 
بودجه عمراني دولت در ســال آینــده و همچنين 
جزئيات توزیــع 45هزار ميليارد تومــان یارانه هاي 
گنجانده شــده در بودجه عمومي1400 مي پردازد 
و آنچــه در این گزارش بــه آن پرداخته ایم، ســهم 
دســتگاه هاي بودجه خوار در سطح ملي از کل کيك 
618هزار و 612ميليارد توماني سال آینده به عنوان 

هزینه هاي جاري دستگاه هاي اجرایي است.

باشگاه يك درصدي ها
آیا مي دانيد که بيش از یك درصد هزینه جاري دولت 
در کدام ردیف ها قرار دارد که اگر آنها را با ردیف هاي 
باالي 100هزار ميليارد ریالي جمع کنيم، 70درصد 
کل بودجه جاري سال آینده ایران را شامل مي شود؟ 
به ترتيب این ردیف هاي بودجه خوار شــامل ســهم 
دولت بابت آموزش و پرورش در صندوق بازنشستگي 
کشوري، وزارت اطالعات، ســازمان خدمات درماني 
نيروهاي مسلح، طرح تحول ســالمت، سازمان امور 
مالياتي کشور، دانشــگاه علوم پزشکي استان فارس، 
ســازمان ثبت اسناد و امالك کشــور، دانشگاه علوم 
پزشکي استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي استان 
خراسان، دانشــگاه علوم پزشــکي تهران، دانشگاه 
علوم پزشکي اســتان آذربایجان شرقي، وزارت دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت امور خارجه براي 
هزینه هاي خارج از کشــور، دانشــگاه علوم پزشکي 
جندي شــاپور اهواز، دانشــگاه علوم پزشکي استان 
آذربایجان غربي، دانشگاه علوم پزشکي ایران و دانشگاه 
علوم پزشکي شهيد بهشتي مي شود. البته فکر نکنيد 
که بودجه دانشگاه هاي علوم پزشکي یادشده مربوط 
به بخش آموزش مي شــود، نه ایــن بودجه فقط در 
بيمارستان هاي تحت پوشــش این دانشگاه ها صرف 

بهداشت و درمان مي شود.
تجميــع ردیف هاي بودجه در دســتگاه هاي اصلي 
بودجه بگير نشــان مي دهد که بيشتر هزینه جاري 
دولت مربوط به بخش هایي اســت که عمال دست 
دولت را براي کم کردن بســته اســت و بــا درنظر 
گرفتن نرخ تورم باال، دولت ناخواسته مجبور شده تا 
هزینه هاي جاري سال آینده را افزایش دهد. اکنون 
این فهرست هزینه هاي جاري کشور و نه فقط دولت 
در سال آینده است که روي ميز نمایندگان قرار دارد 
که تصميم بگيرند یا از این هزینه ها کم کنند و هزینه 
سياسي و اجتماعي آن را بپذیرند یا اینکه به الیحه 
دولت رأي دهند. گزینه پيشــنهاد شده و احتماال 
روي ميز نماینــدگان تصميم بــه رد کليات الیحه 
بودجه1400 دولت است. چرا که مرکز پژوهش هاي 
مجلس به صراحت این خواسته را مطرح کرده و به 
نمایندگان گفته که امــکان کم کردن از هزینه هاي 
دولت و به معناي درســت هزینه هاي کشــورداري 

وجود ندارد.

نصف بودجه خارج از دولت
نمایندگان مجلس همــواره از ضعف بودجه ریزي 
و نظارت دولت بر دخل و خرج کشور گالیه دارند 
درحالي که دست کم نيمي از بودجه به ردیف ها و 
دستگاه هایي اختصاص دارد که عمال وزراي دولت 
سهم و نقشــي در توزیع آن دارند و از همان نصف 
کيك باقي مانده هم نصف آن تکليفي است ازجمله 
هزینه هاي جاري وزارت آموزش و پرورش و وزارت 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مســلح. حاال باید دید 
مجلس که داعيه شفافيت دارد و به صراحت اعالم 
کرده درصدد جراحي و اصالح ساختار بودجه ایران 
است، مي تواند تکليف دست کم نيمي از ردیف ها 
و دســتگاه هاي بودجه بگير از دولت را روشن کند 
و از آنها گزارش شــفاف بخواهد و آن را در اختيار 

مردم قرار دهد؟

انباشت مطالبات روي دست دولت
خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها و به گفته 
حسن روحاني، رئيس جمهور درگير شدن کشور 
با یك جنگ تمــام عيار اقتصادي باعث شــده تا 
دولت نتواند دســت کم 25درصــد از هزینه هاي 
جاري خود را از مســير فروش نفت و درآمدهاي 
آن طي ســال هاي اخير تامين کند. در این ميان 
فشار تحریم ها و تنگناهاي ناشي از آن باعث فشار 
بر خزانه کشــور و البته عميق تر شــدن کســري 
بودجه دولــت و در نتيجه خيز دوباره تورم شــده 
اســت. تورمي که نتيجه آن شکل گيري موجي از 
مطالبات براي ترميم حقوق و دریافتي ها ازجمله 
حقوق فرهنگيان و بازنشســتگان بوده و همچنان 
اعتراض ها از عقب ماندگي بودجه مورد انتظار این 
اقشار باالست. تلنبار شــدن مطالبات بودجه اي از 
دولتي گرفتار سخت ترین تحریم ها و البته دولت 
به شــدت بدهکار ایران، یك چالش جدي را پيش 
روي کشور قرار داده است. آخرین بودجه پيشنهاد 
شده از ســوي دولت اکنون در اختيار مجلس قرار 
دارد و پيام بهارستان نشينان تا حاال این است که 
این بودجه را قبول ندارند و از دولت مي خواهند تا 
آن را پس بگيرد و دوباره آن را براســاس خواست 
مشترك دولت و مجلس تنظيم کند و به بهارستان 
ارسال کند. اما حذف و اضافه بودجه1400 از کدام 

مسير باید صورت پذیرد؟

مجلس شانه خالي مي كند؟
بازوي تحقيقاتي مجلس زیرنظر عليرضا زاکاني از 
چهره هاي اصولگرا در آخرین گزارش خود از اینکه 
هزینه هاي جاري کشورداري در سال آینده رشد 
زیادي داشته و بر منابع غيرواقعي و غيرقابل تحقق 
استوار شده، به نمایندگان گفته که این بودجه تورم 
شدیدي را به ارمغان مي آورد و از آنها خواسته زیربار 
تصویب بودجه1400 نروند. گزینه پيشنهادي مرکز 
پژوهش هاي مجلس کم کــردن از ميزان افزایش 
حقوق و دستمزدهاست و مي گوید: باید هزینه هاي 
مرتبط با حقوق و دســتمزد در مصــارف بودجه 
)براساس قانون برنامه ششم توسعه( کنترل شده 
و منابع موجود در جهت محروميت زدایي، تضمين 
معيشت عمومي و سرمایه گذاري هاي زیرساختي 
صرف شود چرا که بيش از 540هزار ميليارد تومان 
از هزینه هاي دولت صرف حقوق و مزایاي کارکنان 
دولت و کمك به صندوق هاي بازنشســتگي براي 

پرداخت مستمري بازنشستگان مي شود.
پاشــنه آشــيل جدي گــزارش و توصيــه مرکز 
پژوهش هاي مجلس اما این است که به نمایندگان 
گزارش داده که هم کليات بودجه1400 را رد کنند 
و هم دولت را موظف کنند الیحه بودجه را با رعایت 
مواردي چون کاهش کسري تراز عملياتي از محل 
ایجاد درآمدهاي پایدار و قابل تحقق، کاهش رشد 
مخارج هزینه اي دولــت از طریق مدیریت هزینه، 
افزایش سهم مخارج ســرمایه گذاري دولت از کل 
هزینه ها، اصالح منابع غيرواقعي پيش بيني شده 
از محل صادرات نفت، حــذف پيش فروش نفت از 
بودجه و در اولویت قرار گرفتن معيشــت عمومي 

و اقشار کم درآمد در مصارف دولت اصالح کند.

هزينه ها را كم كنيد
مرکز پژوهش هاي مجلس معتقد است که افزایش 
حقوق کارکنان باعث کسري بودجه دولت و افزایش 
نرخ تورم مي شــود و در نهایت حقوق بگيران ضرر 
خواهند کرد و هزینه آن را هم حقوق بگيران و هم 
همه مردم ایران به ویژه اقشار ضعيف مي پردازند، 
به این ترتيب گزینه پيشنهادي روي ميز مجلس 
بازنگري در ميزان افزایش حقــوق حقوق بگيران 
اســت. دولت مي گوید حقوق ها بایــد 25درصد 
افزایش یابد آیا مجلس مي خواهد حقوق ها با تورم 
30درصدي کمتر افزایش یابد؟ بازوي تحقيقاتي 
مجلس که این روزها گزارش هاي انتقادي از بودجه 
تهيه مي کند و براي نمایندگان مي فرســتد گفته 
که این تصميم بار سياسي دارد و بهتر است بودجه 
تصویب نشود تا دولت هزینه آن را بپذیرد. چرا که 
به گفته این مرکز اصالح هزینه هاي دولت به معناي 

ورود مجلــس براي انجام اصالحات نيســت بلکه 
منطق این است که دولت زیربار اصالحات بودجه 

برود و الیحه اش را اصالح کند.

درآمدهاي سخت
مرکز یادشــده از نمایندگان خواســته تا به فکر 
افزایــش درآمدها باشــند از محل حــذف دالر 
4200توماني، حذف معافيت هاي مالياتي، وضع 
ماليات بر خانه هاي لوکــس و دارایي هاي مردم، 
ماليات بر مجمــوع درآمد افزایــش و همچنين 
ماليات بستن بر عایدي ســرمایه مردم و افزایش 
نرخ ماليات بر ارزش افزوده. به گزارش همشهري، 
ایــن ارهکارهــا در کوتاه مــدت نمي تواند باعث 
افزایش درآمدهاي دولت شــود افــزون بر اینکه 
دولت الیحه اي براي اصالح نظام مالياتي به مجلس 
فرستاده که اگر نمایندگان تصميم دارند ماليات 
جدیدي وضع یــا معافيت هــاي مالياتي حذف 
شود، مي توانند این الیحه را مبناي تصميم گيري 
خود قرار دهند چرا که اکثر پيشــنهادهاي مرکز 
پژوهش هــاي مجلس نمي توانــد در قالب قانون 
یکساله بودجه محقق شود و الزمه تحقق احتمالي 
آن اصالح نظام مالياتي کشور است. عالوه بر اینکه 
باید منتظــر ماند و دید آیا نماینــدگان حاضر به 
حذف معافيت هاي مالياتي نهادهــا و بنيادهاي 

خاص مي شوند یا نه؟

شام آخر بودجه چگونه پخته مي شود؟
دولت ليست هزینه هاي کشور را در سال آینده به 
مجلس فرستاده و مي گوید درصورت رفع تحریم ها 
مي تــوان تا 2.3ميليــون نفــت در روز فروخت و 
بخشي از کسري بودجه سال آینده را تامين کرد. 
نمایندگان اما هم با ایــن نظر دولت مخالفند و هم 
اینکه مي خواهند ميزان ورودي پول نفت به صندوق 
توسعه ملي را از افزایش و ســهم دولت کم کنند. 
چالش اصلي پيش روي آنها یك مسئله است: خرج 
سال آینده را از کدام محل مي خواهند تامين کنند 

اگر بخواهند با الیحه دولت مخالفت کنند.
شــام آخرین بودجه دولت حسن روحاني که تنها 
نيمي از آن را دولــت فعلي هزینــه خواهد کرد، 
چگونه پخته مي شــود؟ این ســؤال اصلي پيش 
روي نمایندگان است. آیا آنها تصميم به رد کليات 
بودجــه مي گيرند و دولت را تا پایــان عمر خود با 
بودجه ماهانه تنها مي گذارند تا تکليف دولت آینده 
و رئيس جمهور بعدي مشــخص شــود؟ احتمال 
دارد که گزینــه مجلس همين باشــد، اما هزینه 
عدم قطعيت و نااطمينانــي از وضعيت اقتصادي 
کشور با این تصميم را چه کسي خواهد داد؟ به نظر 
مي رسد بودجه1400 با انتخابات ریاست جمهوري 
آینده گره خورده اســت. مســئله اي که مي تواند 
بودجه1400 را بــه سياســي ترین بودجه ایران 

تبدیل کند.

شروع به كار اپليکيشن نيازمندی های همشهری
مدیرعامل سازمان نيازمندي هاي 
همشــهري، از آغــاز فعاليــت 
نيازمندي هــاي  پليکيشــن  ا
همشهري خبر داد؛ سامانه اي که 
به دنبال رفع ایرادهاي موجود در 
عملکرد سامانه ها و اپليکيشن هاي 
مشــابه اســت و تالش مي کند 
فضایي اطمينان بخش و حرفه اي 

براي کاربران فراهم آورد.
رضا یعقوبي قلعه نــو مي گوید: »با 
توجه به مشکالتي که پيش ازاین 
در حــوزه آگهي هــاي اینترنتي 
براي شهروندان پيش آمده بود و 
به خصوص در مورد مسائل حقوقي 
آنها را با دردســر مواجه مي کرد، 
سازمان نيازمندي هاي همشهري 

تصميم گرفــت با اتکا به تجربه 26ســاله خود در حــوزه جذب و انتشــار آگهي هایي که 
ارائه دهندگان آنها احراز هویت شده بودند، این کار را در حوزه آنالین نيز به اجرا بگذارد و به 
همين منظور، اپليکيشن نيازمندي هاي همشهري را منتشر کرد که دوشنبه هفته جاري 
با حضور شهردار تهران رونمایي شد. در این اپليکيشن، موضوعات مختلفي نظير استخدام، 
خودرو، امالك و... وجود دارد، اما در بحث امالك با امضاي تفاهمنامه همکاري با اتحادیه 
صنف مشاوران امالك تهران، رویه اي جدید براي انتشار آگهي هاي این حوزه در پيش گرفته 
شده است تا به پشتوانه تجربه تبليغاتي نيازمندي هاي همشهري و تخصص حقوقي مشاوران 
امالك، شهروندان بتوانند با اطمينان آگهي هاي امالك خود را منتشر و با اطميناني مضاعف، 
آگهي مناسب براي نيازهاي ملکي خود مانند خرید مسکن را جست وجو و پيگيري کنند.«

رئيس اتحادیه صنف مشــاوران امالك تهران نيز تالقي تجربه تبليغاتــي نيازمندي هاي 
همشهري و تخصص حقوقي صنف مشاوران امالك را گره گشا مي داند و معتقد است نفع اول 

این همکاري به مردم خواهد رسيد.
مصطفي قلي خسروي که از چهره هاي شاخص و خوش سابقه حوزه امالك است، مي گوید: 
»ما به عنوان صنف مشــاوران امالك تهران، به واســطه خألهایي که در مورد انتشار آگهي 
اینترنتي وجود داشــت و همچنين به دليل نارضایتي مشاوران امالك از مسائل و مشکالت 
بنيادین بسترهاي موجود، از 6گروه متخصص  آي تي دعوت کردیم تا ایده و راهکار خود را 
براي جبران کمبودهاي این حوزه ارائه دهند. در این ميان، نيازمندي هاي همشهري، یکي 
از این 6گروه بود که هم ایده و راهکار منحصربه فردي داشت و هم سابقه درخشان و قوي آن 
موافقت همه اعضاي هيأت رئيسه اتحادیه را براي همکاري جلب کرد. همشهري مدعي بود 
که 8 ماه روي این ســامانه کار کرده و آنچه در مورد قابليت هاي این سامانه ارائه شد نيز این 
ادعا را ثابت مي کرد؛ ازاین رو ما ضمن همکاري با نيازمندي هاي همشهري از اعضاي صنف 
خود نيز مي خواهيم با اپليکيشــن نيازمندي هاي همشهري همکاري کنند و از مشوق هاي 
خوب آن نيز بهره مند شــوند. به اعتقاد من، این همکاري در گام اول به نفع مردم، جامعه و 
بازار مسکن است و مشکالت مشاوران امالك در بحث آگهي هاي مسکن در فضاي مجازي 

را نيز برطرف خواهد کرد.«
خسروي مي گوید: »اتحادیه صنف مشاوران امالك تهران قویاً معتقد است که همشهري گام 
مثبتي برداشته و ما هم همراهي مي کنيم که اپليکيشن نيازمندي هاي همشهري، خود را به 
جایگاهي که شایسته آن است، برساند و مسلماً این اتفاق با سرعت رخ خواهد داد.« به گفته 
او، نخستين دستاورد همکاري نيازمندي هاي همشــهري و مشاوران امالك، جلوگيري از 

قيمت سازي در حوزه آگهي هاي امالك است.
سهم از كلدرصد تغييرجاري 1400دستگاه اصلي

254,000,000614,11بنياد شهيد

6,338,861950,10پارك هاي علم و فناوري

4,874,357310,08جهاد دانشگاهي

1,055,840,29029317,07دانشگاه پزشكي

238,362,366803,85دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي وابسته

27,187,116310,44رياست جمهوري

1,276,933340,02 سازمان اداري و استخدامي كشور 

1,834,172710,03سازمان انرژي هسته اي

3,055,000350,05سازمان اوقاف و امور خيريه

24,028,4021480,39سازمان برنامه و بودجه

27,274,6102110,44سازمان بهزيستي

0,24-15,000,000سازمان تامين اجتماعي

12,655,971920,20سازمان محيط زيست

0,14-8,745,00079ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح 

454,380,00027,35ستاد مشترك سپاه

0,05-3,085,00089ستاد مشترك ارتش

890,100170,01شوراي عالي انقالب فرهنگي

2,090,000370,03شوراي نگهبان

26,272,000370,42صدا و سيما

792,200,0008212,81صندوق بازنشستگي كشوري

102,910,00026641,66قرارگاه خاتم

203,662,700303,29قوه قضاييه

16,781,000260,27قوه مقننه 

88,000220,00مجلس خبرگان

1,214,787220,02مجمع تشخيص مصلحت

1,132,508180,02معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور

1,925,000290,03نهاد رهبري در دانشگاه ها

45,329,9821220,73نهادهاي حمايتي و عمومي

46,132,531290,75نهادهاي مذهبي و انقالبي

279,883,040134,52نيروي انتظامي 

10,118,146270,16وزارت ارتباطات

23,006,030400,37وزارت ارشاد

108,441,150411,75 وزارت اطالعات

121,201,3801961,96وزارت اقتصاد

1,040,325,8666016,82وزارت آموزش و پرورش

146,928,6823042,38وزارت بهداشت

49,238,799820,80وزارت جهاد

45,061,2863510,73وزارت خارجه

9,651,000430,16وزارت دادگستري

634,675,0004010,26وزارت دفاع

10,533,904710,17وزارت راه و شهرسازي

16,292,934280,26وزارت صمت

35,000,274900,57وزارت علوم

6,720,050320,11وزارت كار

20,996,600360,34وزارت كشور

6,784,138210,11وزارت گردشگري

18502009250000,03وزارت نفت

5,795,744830,09وزارت نيرو

13,679,524430,22وزارت ورزش و امور جوانان

جدول 50دستگاه اصلي بودجه بگير از دولت در سال1400

سهم بران بودجه1400 
يکي از اشکاالت بودجه ريزي ايران فقدان سرجمع بودجه حسب دستگاه هاي اصلي و توزيع بودجه 
براساس رديف هاست. بررسي  و تجميع بيش از 1000رديف از هزينه هاي جاري كشور در سال آينده 
نشان مي دهد كه 17درصد از كل هزينه جاري كشور مربوط به وزارت آموزش و پرورش و دستگاه هاي 
وابسته به آن، 17درصد هم سهم دانشگاه ها و دانشکده هاي پزشکي و مراكز درماني جهت آموزش 
و بهداشت و درمان، 7/3درصد سهم ستاد كل مشترك سپاه، 13درصد سهم صندوق بازنشستگي 
كشوري، 4/5درصد سهم نيروي انتظامي، 10درصد سهم وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، 

3درصد ســهم قوه قضاييه و داگســتري منهاي وزارت 
دادگستري، 2درصد سهم قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا، 
4درصد سهم دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي و 4درصد 

سهم بنياد شهيد و امور ايثارگران مي شود.

 قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا )ص(

دادگستری جمهوری اسالمی ایران 

ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ایران 

بنياد شهيد و امور ایثارگران 

نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح 

صندوق بازنشستگی کشوری 

ادارات کل آموزش و پرورش استانها 

رديف های بودجه باالی 100 هزار ميليارد ريال

وزارت آموزش و پرورش

17 
دانشگاه های پزشكی و 
مراكز درمانی

17 

ستاد كل سپاه

7 
دانشگاه ها و مراكز 
علمی و پژوهشی

4 
صندوق بازنشستگی

13 

نيروی انتظامی

5 

وزارت دفاع

10 

قوه قضاييه

3 

قرارگاه سازندگی

2 

بنياد شهيد

4 

ساير دستگاه ها

18 

سهم دستگاه های مختلف منتخب از بودجه جاری 1400
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دبيــر اتحاديــه وارد كنندگان 
طيــور  و  دام  نهاده هــاي 
ايــران: تا كنــون 89درصد ارز 
تخصيص يافته به واردات كنجاله 
سويا مربوط به بخش دولتي و 
شركت پشتيباني امور دام بوده 
است اين در حالي است كه سهم 
اين شركت در واردات نهاده هاي 
دامي قبل از سال 96 كمتر از 8 
تا 10 درصد بوده و اكنون به 36 

تا 3۷ درصد رسيده است

ديروز براي دوميــن روز متوالي  بورس
شاخص كل بورس تهران با يك 
نزول ســنگين مواجه شــد و با 
3.8درصد افت معادل 10ميليارد 
دالر كاهش يافت. ديروز در عين حــال ارزش روزانه 
معامالت با يك افت بسيار سنگين نزديك به 50درصد 

نزول كرد و به سطوح قبل از 20آبان ماه بازگشت.
به گزارش همشــهري، نزول 2روز گذشته، موجي از 
نگراني را در ميان ســهامداران ايجاد كرده است اين 
نزول ها بعــد از آن اتفاق افتاد كــه اميدواري ها براي 
تداوم رشد شــاخص افزايش يافته بود. از 20مرداد كه 
روند نزولي شــاخص بورس شروع شــده بود شاخص 
كل 40درصد افت كرد تا اينكــه از 20آبان دوباره يك 
موج صعودي تازه آغاز شد؛ در اين مدت شاخص بيش 
از 25درصد رشــد كرد و اميدواري ها نسبت به تداوم 
روند صعودي شــاخص افزايش يافت اما ظرف 2روز 
گذشته شاخص كل بورس تهران بيش از 6درصد افت 
كرد و بار ديگر موجي از نااميدي فضاي تاالر شيشه اي 

را فرا گرفت. 
در مبادالت ديروز هم ارزش كل بازار ســهام بيش از 
259هزار ميليارد تومان معادل 10ميليارد دالر كاهش 
يافت و جمع كل ارزش بازار سهام)بورس و فرابورس( 
به 6959هزار ميليارد تومان معادل 268ميليارد دالر 
رسيد. نكته قابل توجه در مبادالت ديروز كاهش شديد 
ارزش معامالت بــود به طوري كه در داد و ســتد هاي 
روزگذشــته ارزش روزانه معامالت نسبت به مبادالت 
روز دوشــنبه 10هزار ميليارد تومان كاهش يافت و به 

11هزارو 230ميليارد تومان رسيد. 
اين ميزان معامالت هم سطح معامالتي است كه قبل 
از 20آبان مــاه و در دوره نزول انجام مي شــد. كاهش 
50درصدي ارزش معامالت اكنون اين گمانه را تقويت 
كرده اســت كه روند نزولي بازار ســهام تداوم خواهد 
يافت اما اغلب كارشناســان نمي توانند داليل بنيادي 
و اقتصادي محكمي براي تداوم روند نزولي شــاخص 
ارائه كنند. به زعم اغلب تحليلگران با توجه به كاهش 
ريسك هاي سياسي، افزايش قيمت جهاني مواد خام 
در ســطح جهان و تثبيت قيمــت دالر دليل بنيادي 
خاصي براي نزول بازار ســهام وجود ندارد. با اين حال 
به نظر مي رسد نزول 2روز گذشته بازار سهام واكنشي 
به احتمال تصويب لوايح FATF بوده است. موضوعي كه 

تاكنون هيچ كارشناسي به آن اشاره نكرده است.

اثر گمانه زني هاي سياسي
مصطفي اميدقائمي يك كارشناس بازار سرمايه درباره 
داليل روند نزولي بازار ســهام توضيح مي دهد: بورس 
به دليل روند صعودي كه اخيرا دست پيدا كرد و رونقي 
كه وارد اين بازار شد، طبيعي است كه تا حدودي اصالح 
و روند نزولي را تجربه كند اما سهامداران بايد اين موضوع 
را مدنظر داشته باشند كه روند كلي بازار مثبت است و 
در وضعيت فعلي هيچ خطري معامالت بورس را تهديد 
نمي كند. موضوعي كه اكنون در بازار وجود دارد فضاي 
ايجاد شــده به دليل تحريم ها و گمانه زني ها نسبت به 
مشخص شدن آينده برجام درپي پيروزي بايدن است 
به همين دليل فعاالن بازار به دنبال تحليل اثر اين اتفاق 

در بازار سرمايه هستند.
اميدقائمي با اشاره به ريسك هاي تهديدكننده معامالت 
بورس مي گويد: در گذشته ريسك و خطر بسيار زيادي 
بازار را مورد تهديد قرار داده بــود اما اكنون با توجه به 
وضع حاكم، ريسك موجود در بازار تا حدودي كاهش 
پيدا كرده است. سهامداران نبايد انتظار داشته باشند 
عامل همه ريسك ها در بازار از بين برود. ممكن است 
برخي از مسائل باعث ايجاد نگراني هايي در معامالت 
بازار شوند كه وجود چنين مسائلي در بازار طبيعي است.

او به اقبال ســهامداران نسبت به ســهام شركت هاي 
كوچك در بازار تأكيد و اضافه كرد: سرمايه گذاري در 
بورس از چند روز گذشته به سمت سهم هاي كوچك 
رفته كه دليل آن مربــوط به وجود اهرم هاي مثبت در 
سهام اين شركت هاست. با توجه به اينكه در كوتاه مدت 

مي توانند بازدهي خوبي را در اختيار ســهامداران قرار 
دهند بنابراين باعث پيشروي معامالت بازار به سمت 
اين صنايع شده است. اكنون در مقطعي قرار داريم كه 
حرفه اي ها در حال ورود دوباره به بازار سهام هستند اين 
افراد قادر به شناسايي و انتخاب سهم هايي هستند كه 
در كنار باال بودن ريسك، سود خوبي در اختيار آنها قرار 
مي گيرد. اميد قائمي تصريح مي كند: در اين دوره بايد 
افزايش سرمايه هاي حق تقدم و افزايش سرمايه از محل 
آورده را توسعه داد. همچنين از فضاي به وجود آمده و 
ورود نقدينگي ها به بازار بهترين استفاده را براي توسعه 
بنگاه ها كرد. روند بازار براي روزهاي آينده وابســته به 
اتفاق هاي پيش رو در بازار است اما به طور حتم بورس 
تا پايان ســال به عنوان يكي از گزينه هاي جذاب براي 
سرمايه گذاري خواهد بود. به نظر مي رسد بازار تا پايان 
سال با افت و خيز همراه باشد اما در كل روند آن مثبت 

خواهد بود.

مشكلي در بازار نيست
نيما آزادي يك كارشناس ديگر بازار سرمايه هم با بيان 
اينكه به نظر مي رسد دماسنج اقتصاد در حال دستكاري 
شدن است مي گويد: در شرايط فعلي مشكلي در بازار 
نيست. قيمت هاي جهاني در حال رشد است و قيمت 
دالر هم در محدوده 24تا25هزار تومان تثبيت شــده 
اســت همه اينها به معناي آن اســت كه ميزان سود 
 )P/E(شــركت ها افزايش و نســبت قيمت به درآمد

شركت ها كاهش خوهد يافت.
او با بيــان اينكه ايــن روزها تمام مي شــود، در كانال 
شخصي اش مي نويسد: اگر 2بند فوق در جهت منفي 
حركت قــوي نكنند ريزش هــاي فعلي بازار ســهام 
قطعا موقتــي خواهد بود. مگر مي شــود در شــرايط 
تورمــي كنوني، قيمــت محصوالت يك شــركت در 
3ماه اخير 2برابر شده باشــد و نسبت قيمت به درآمد 
تحليلي)پيش نگر( به 5تا 6مرتبه رســيده باشــد اما 
همچنان صف فروش براي سهام آن شركت باقي بماند. 
به گفته او به نظر مي رســد دماســنج اقتصاد در حال 

دستكاري شدن است، وگرنه ظاهر امر مشكلي ندارد.

تأثير سهامداران حقوقي
وليد هالالت يك تحليلگر بنيادي هــم با بيان اينكه 
بازار ســهام طي يك ماه اخير همه مــدل روندي را به 
نمايش گذاشــت و واقعيت هاي جديــدي را نمايان 
كرد مي گويد: پس از يك دوره ســقوط، با وجود آنكه 
در يك دوره نقدينگي از بازار خارج شــد اما در همان 
دوره سهامداران حقوقي با خريد 3هزار ميليارد تومان 
از سهام سرمايه گذاران حقيقي يك كف قيمت ايجاد 
كردند بنابراين اين بحث كه بازار خوب، بازاري است كه 
سهامدار حقيقي از حقوقي مي خرد، در اين حالت نقض 
مي شود. او مي افزايد: به نظركف قبلي شاخص بورس را 
حقوقي ها ساخته اند و حقيقي هايي كه در نقطه نهايي 
نااميد بودند در پايين ترين قيمت، سهم را به حقوقي ها 
فروختند. حاال وقتي به 4هفته اخير نگاه مي كنيم عمدتا 
ارزش معامالت در سطح 19تا 20هزار ميليارد تومان 

بوده و ميانگين هفتگي هم همين حوالي است.
او با بيان اينكه در هر هفته عمدتا نيمي از روزها ورود 
پول حقيقي و نيمي ديگر خروج پول داشته ايم تأكيد 
مي كند: با اين حال در 2هفته نخســت روند اخير كه 
از شــاخص يك ميليون و 220هزار واحد آغاز شد، با 
يك ورود پول منطقي و نرمال بازار به راحتي صعودي 
مي كرد، در هفته سوم شيب صعود كند شد و عمده بازده 
در شاخص هم وزن صورت گرفت، اما در مجموع 2هفته 
اخير وقتي به قيمت سهام شــركت هاي بزرگ بازار از 
گروه هايي با ارزش بازار باال نگاه مي كنيم، جمع بازده 
به صفر مي رســد. هالالت ادامه مي دهد: اصل جريان 
به اين صورت است كه بازار وقتي چند روز پول تزريق 
مي كند، سهم مي خرد و بازار باال نمي رود، به اين نتيجه 
مي رسد كه اگر بازار رشد نكند پس بايد اصالح كند و 
اين تصميم جمعي باعث قرمز شدن تابلو و صف هاي 
فروش اپيدمي وار مي شود. در واقع حقوقي ها در 2هفته 
اخير روي قيمت هاي خاصــي در نمادهاي بزرگ، هر 

صف خريدي را عرضه كردند و مانع از رشد شدند.

گاليه هــاي توليد كنندگان  بازار
مرغ، تخم مرغ و انــواع دام 
سبك و ســنگين از ناتواني 
متوليــان تنظيم بــازار در 
تامين 100درصدي نهاده هاي دام و طيور به نرخ 
مصــوب دولتــي و قيمت گذاري دســتوري اين 
محصوالت در شرايطي موجب نوسان و باال ماندن 
شديد قيمت اين محصوالت در بازار خرده فروشي 
شــده اســت كه وارد كننــدگان مانع تراشــي 
دستگاه هاي دولتي در مسير تخصيص ارز و واردات 
اين نهاده ها و افزايش ســهم برخي شــركت هاي 
دولتي مانند شركت پشــتيباني امور دام را عامل 
مشــكالت كنوني بــازار نهاده هــاي دام و طيور 

مي دانند. 
به گزارش همشــهري، فعاالن صنفي با تأكيد بر 
فاصله 3 تا 4برابري برخــي نهاده هاي دام و طيور 
مانند كنجاله ســويا در بازار آزاد بــا نرخ مصوب و 
افزايش رســمي نرخ اين نهاده ها و تثبيت قيمت 
مصوب مرغ و تخم مرغ را عامل كمبود و گراني اين 
محصوالت در بازار دانسته و تأكيد مي كنند با اين 
شيوه تامين نهاده ها و قيمت گذاري مواد پروتئيني 
روند كاهــش جوجه ريــزي و كشــتار مرغ هاي 
تخم گذار تشديد شده و با وجود تالش هاي متوليان 

تنظيم بازار بــراي كنترل 
قيمــت ايــن محصوالت 
در بازار خرده فروشــي در 
آينده نه چنــدان دور باز 
هم شاهد كمبود و افزايش 
يا باال مانــدن قيمت مرغ و 
تخم مرغ خواهيــم بود. از 
سوي ديگر وارد كنندگان 
برخــي مصوبــات بانك 
مركــزي در زمينه كاهش 
مــدت زمــان ارســال 
اســناد حمل از 8 مــاه به 
2 مــاه و مصوبــه گمرك 
ايران بــراي متروكه اعالم 
كــردن كاالهاي رســوبي 
در گمــركات را موجب از 
رده خــارج كــردن بخش 
خصوصي براي واردات اين 
نهاده ها و تشــديد انحصار 

شــركت هاي دولتي در بازار نهاده هــاي دامي و 
برخالف سياست هاي ابالغي اصل 44قانون اساسي 

براي كاهش تصدي دولت مي دانند.

افزايش سهم شركت هاي دولتي از واردات نهاده ها 
عضو هيأت مديره اتحاديه وارد كنندگان نهاده هاي 
دام و طيور ايران در گفت وگو با همشهري از دپوي 
بيش از 2ميليون و 500هزار تن نهاده هاي دامي 
وارداتي در بنادر كشــور خبــر داد و گفت: اكنون 
حدود يك ميليون و 500هــزار تن ذرت كه روي 
تعداد زيادي كشــتي حامل اين محصول در بندر 
امام خمينــي)ره( دپو شــده در انتظار تخصيص 
ارز توسط بانك مركزي اســت. همچنين بيش از 
يك ميليون تن كنجاله سوياي وارداتي دپو شده 
است. داوود رنگي، با اشاره به افزايش سهم شركت 
پشتيباني امور دام طي 3 ســال گذشته از واردات 
نهاده هاي دامي، افزود: هر چه سهم اين شركت از 
واردات بيشتر شده متأسفانه تنش افزايش نهاده ها 
در بازار نيز افزايش يافته به نحوي كه گرچه ميزان 
واردات امسال ذرت نسبت به گذشته رشد داشته 
اما شــاهد تنش زياد در بازار اين نهاده هستيم. به 
گفته او، سهم شركت پشتيباني امور دام از واردات 
نهاده ها از حدود 12درصد در سال 96به 18درصد 
در سال 9۷، حدود 33درصد در سال 98و 50درصد 
در8ماهه نخست امسال رسيده است. به گفته اين 
عضو هيأت مديره انجمن وارد كنندگان نهاده هاي 
دام و طيور، مصوبه گمرك مبني بر متروكه اعالم 
كردن كاالهاي رســوبي و بخشنامه بانك مركزي 
درزمينه كاهش مدت زمان ارسال اسناد حمل از 
8 ماه به 2 ماه و بي اعتمادي اين بانك در تخصيص 
ارز به وارد كنندگان بخــش خصوصي موجب به 
حاشيه راندن تجار شده اســت. او تأكيد كرد در 
شرايطي كه بانك مركزي به دليل تحريم ها براي 
انتقال ارز با مشكل مواجه بوده و با هزينه و تأخير 
بسيار زياد اين كار را انجام مي دهد، چگونه انتظار 
دارد تا تجار و بازرگانــان كاال را وارد و ظرف 2  ماه 
رفع تعهد كنند. اين در حالي است كه اكنون برخي 
نهاده هاي وارداتي از 2  ماه پيــش وارد و در بنادر 
مانده اما بانك مركزي قــادر به تخصيص ارز براي 
ترخيص اين اقالم نيست. رنگي افزود: مسئله اين 
است كه دولت در ظاهر حرفي مي زند اما در عمل 
كار ديگري مي كند. مقاومــت بانك مركزي براي 
تخصيص ارز 4200تومانــي به بخش خصوصي، 
فضاي بي اعتمادي را ايجاد كرده و مسئوالن دولتي 
معتقدند كه فقط شــركت هاي دولتي مي توانند 
اين ارز را مديريت كنند. اما تجربه نشــان داده كه 
دولت هيچ وقت تاجر خوبي نبــوده و خريدهاي 
تكليفي دولتي به وقت و با قيمت مناســب انجام 
نمي شود. او با انتقاد از سياســت هاي غلط بانك 
مركزي براي تنبيــه واردكنندگاني كه با امكانات 

خود كاالهاي اساســي وارد مي كنند، گفت: بانك 
مركزي سال گذشــته ادعا كرد كه مقادير زيادي 
ارز 4200توماني تخصيص داده اما كاال وارد نشده 
است، امسال نيز اعالم كرد كه كاال صادر شده اما 
ارز حاصل از صادرات به كشور برنگشته است. اين 
در حالي است كه تجار بدون دريافت ارز، كاال وارد 
كرده و اكنون به دليل ماندن نهاده ها در گمركات 
با تحميل هزينه هاي دموراژ و انبارداري و كاهش 
كيفيت كاالهاي وارداتي مواجه هســتند. در واقع 
بي توجهي بانك مركزي نســبت به تجار داخلي 
موجب مشــكالت تامين و تخصيص ارز و واردات 

نهاده ها شده است.

سير نزولي واردات نهاده هاي دامي 
عضو هيأت مديره اتحاديه وارد كنندگان نهاده هاي 
دام و طيور ايران گفت:  نياز بازار به نهاده هاي دام 
و طيور بنابر شرايط بازار متفاوت است به نحوي كه 
اكنون جو رواني حاكم در زمينه كمبود و گراني اين 
نهاده ها موجب شده تا بخشي از نهاده هاي وارداتي 
در انبارها دپو شــود. رنگي نياز ساالنه صنعت دام 
و طيور به ذرت منهــاي صنايع را حدود 9ميليون 
تن دانســت و گفت: در زمينه جو با توجه به توليد 
داخل نيازمند واردات حدود 3تا 3.5ميليون تني 
هستيم همچنين در مورد 
كنجاله ســويا نياز ساالنه 
كشور حدود 4ميليون تن 
است كه طي 8ماهه نخست 
امســال تنها 94۷هزار تن 
كنجاله وارد و يك ميليون 
و 41۷هزارتن نيز از طريق 
واردات دانه هــاي روغني 
كه 80درصد آن به كنجاله 
تبديل مي شــود، توســط 
كارخانه هاي روغن كشــي 
تامين شده است. او افزود: 
در خوش بينانه ترين حالت 
براي تامين كنجاله ســويا 
با كمبود حدود 2ميليون 
تني تا پايان ســال مواجه 
هســتيم. رنگي بــا بيان 
اينكه ميزان واردات ذرت 
طي 8ماهه امسال نسبت 
به مدت مشابه ســال گذشــته كمي بيشتر بوده 
است، گفت: طي 8ماهه منتهي به 8آذر ماه امسال 
6ميليون و 500هزار تن ذرت وارد شده است اما در 
سال گذشــته 5ميليون و 800هزار تن ذرت وارد 
شد كه بيانگر رشد 12درصدي واردات اين نهاده 
براي مصرف دام و طيور است. همچنين طي اين 
مدت يك ميليون و 280هزار تن جو وارد شده كه 
نســبت به رقم واردات 2ميليون و 232هزار تني 
سال گذشــته 43درصد كاهش داشــته است. به 
گفته او در 8ماهه امسال حدود 94۷هزار تن كنجاله 
سويا وارد شده كه نسبت به واردات يك ميليون و 
231هزارتني در مدت مشابه سال گذشته، واردات 
اين نهاده با 23درصد كاهش مواجه بوده اســت. 
رنگي با اشــاره به مصرف دوگانه دانه هاي روغني 
براي دام و طيور و صنعت، افزود: طي 8ماهه امسال 
يك ميليون و 41۷هزار تن دانه روغني وارد كشور 
شده كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته يك 
ميليون و 845هزار تن بــوده و واردات اين كاالي 

اساسي با كاهش 23درصدي مواجه شده است.

بهبود روند تأمين نهاده هاي دام و طيور 
يك عضو هيــأت مديره اتحاديــه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور ايران از تعديل بازار نهاده هاي 
دامي خبر داد و گفت: عمده تخصيص ارز كنجاله 
سويا از شــهريور به بعد بوده كه هنوز وارد كشور 
نشده اســت. محمدمهدي نهاوندي افزود: يكي از 
داليل نشتي نهاده ها نيز به دليل اشكاالتي بوده كه 
در سيستم توزيع و سامانه بازارگاه وجود داشته كه 
خوشبختانه اين مشكالت به تدريج در حال اصالح 
است و اكنون نيز شــاهد هستيم كه هم قيمت ها 
به تعادل بيشتري رســيده و هم توليدكنندگان 
رضايت بيشتري نسبت به گذشته دارند. به گفته 
او به عنوان مثال قيمت كنجاله سويا از حدود 15 
تا 16 هــزار تومان به حــدود 10 تا 11 هزار تومان 
رسيده كه اين امر نشــان دهنده رفع بخش عمده 
مشكالت ســامانه بازارگاه در كنار افزايش تأمين 
نهاده هاست. نهاوندي با اشاره به اينكه تا 21 آذرماه 
امسال ثبت سفارش كنجاله سويا نسبت به سال 
قبل حدود 90 درصد افزايش يافته اســت، گفت: 
تخصيص ارز و تأمين ارز اين محصول به ترتيب 29 
درصد و 20 درصد افزايش يافته درحالي كه ارزش 
ترخيص آن 28 درصد كاهش داشته است. او با رد 
اينكه واردكنندگان كاالهاي اساسي رسوبي به عمد 
محصوالت خود را ترخيص نكرده و منتظر فرصتي 
هستند تا با قيمت گران تر آنها را بفروشند، گفت: 
متأسفانه دوستان گمرك و ترخيص كننده نيز دچار 
چنين سوءتفاهمي شدند و مقررات متروكه شدن 
را براي اين كاالها اعمال كردند، اين در حالي است 
كه براي كاالهايي كه منتظر تخصيص ارز هستند 

نبايد چنين مقرراتي اعمال شود.

ارزش كل بازار سهام ديروز 259هزار ميليارد تومان معادل 10ميليارد دالر كاهش يافت

ارزش روزانه معامالت در مبادالت ديروز با يك افت سنگين 50درصد كاهش يافت.    عكس: همشهري/ امير پناهپور

پشت پرده كمبود خوراك دام و طيورنزول 10ميليارد دالري بورس اين شوينده هاي مهم و محبوب
سوپرماركت شوينده ها هميشه جاي ثابت و البته مهمي در 
خانه ها داشته اند و حاال يك سال است كه كرونا 
اين جايگاه را مهم تر هم كرده است. انواع شوينده 
و پاك كننده در كابينت آشپزخانه ها يا حمام ها 
و سرويس هاي بهداشــتي پيدا مي شــود و هركدام بسته به كاركرد 
اختصاصي اش به كار گرفته مي شود تا زندگي ما هميشه برق بزند. يكي 
از معروف ترين و پركاربرد ترين انواع شوينده ها جرمگيرها هستند. كف 
حمام و سرويس هاي بهداشتي و حتي سنگ و سراميك كف خانه ها به 
مدد اين مواد شــيميايي و البته خطرناك برق مي افتد و توصيه هاي 
سنتي مثل استفاده از نمك يا جوش شيرين و نوشابه گازدار هم به دليل 
تأثير اندك شان، از محبوبيت و فروش اين مواد كم نكرده است. هر روز 
برند تازه اي وارد بازار مي شود يا برندهاي موجود آپشن هاي جديدي به 
محصوالت شان اضافه مي كنند تا ميدان بازار را به رقباي خود نبازند. 
اكتيو، سيف، رافونه، من، دامستوس، گلرنگ، ايرويك، راپيدو، صاف و 
رخشــا از نام هاي معروف در زمينه توليد محصوالت كف شــوي و 
جرمگير هستند. قيمت اين شوينده ها هم چندان زياد نيست و يك 
ظرف يك ليتري آن ۷ تا 9هزار تومان قيمــت دارد. البته اگر دنبال 
محصوالت خاصي مثل قرص هاي جرمگير توالت فرنگي هستيد قيمت 
باالتر اســت، اما محصوالت معمولي قيمتي بيش از اين ندارند، مگر 
اينكه ظرف هاي بزرگ تر مثل 3 يا 4ليتري بخريد. اسپري ها هم قيمت 
باالتري دارند اما به صرفه به نظر مي رسند؛ مخصوصا اسپري هاي همه 
كاره. امروزه قفسه ســوپرماركت ها از انواع اين محصوالت با تنوع باال 

پرشده و دست مصرف كننده ها براي انتخاب باز است.

 قيمت فروش بعضي از انواع شوينده هاي سطوح 
در سوپرماركت هاي تهران )تومان(

قيمت  مشخصاتبرند 
8.735جرم گير آبي - يك ليتريگلرنگ

9.080جرم گير - يك ليتريمن
9.818پاك كننده سرويس بهداشتي - 800ميلي ليتريرافونه
9.500شوينده سرويس بهداشتي  - يك ليتريراپيدو
7.410سفيدكننده و ضدعفوني كننده - يك ليتريصحت
18.095جرمگير سبز - 750ميلي ليتريگلرنگ
28.031براق كننده سراميك - 800ميلي ليتريرافونه
38.750مايع جرمگير - 3.2ليتريصاف

مواد الزم براي ترشي را از ميادين ميوه و تره بار بخريد
نصف قيمت

فصل، فصل درست كردن ترشي است. قديم ها پاييز كه مي شد بساط 
درست كردن ترشي و شور در همه خانه ها به راه بود و مادرها يكي زودتر 
و يكي ديرتر انواع سبزي و صيفي الزم براي ترشي و شور را مي خريدند 
و وقتي سيني ها و آبكش هاي پر از هويج و گل كلم و سبزي روي زمين 
كنار هم چيده شد، اهل خانه را بسيج مي كردند تا آنها را با وسواس زياد 
در اندازه هاي حتي االمكان يكسان برش بزنند و در يك ظرف بسيار 
بزرگ روي هم بريزند تا مرحله حساس افزودن سبزي معطر و ادويه 
مخصوص و... هم توسط مادر خانواده انجام شود. بعد دبه ها و شيشه ها 
يكي يكي پر مي شدند و وقتي غرق سركه شدند گوشه حياط خلوت 
يا ايوان و بالكن براي طول سال آينده جا خوش كنند. اين كار بسيار 
وقتگير بود اما به نتيجه خوبش مي ارزيد. حاال اما بيشتر خانواده ها با 
زندگي پرشتاب و كارها و مسئوليت هاي زياد، ديگر فرصتي براي انجام 
اين كارها در منزل ندارند. ضمن اينكه سوپرماركت ها از انواع ترشي 
و شور پر شــده و مي توانيم خيلي راحت از ميان تنوع باالي اينگونه 
محصوالت هرچيزي دوست داريم را انتخاب كنيم. با اين حال هنوز 
هم بعضي مادربزرگ ها يا مادر و پدرهاي خوش ذوق در خانه ترشي 
و شــور مي اندازند، مربا مي پزند و آب ليمو و نارنج را مي گيرند. همه 
سبزي ها و صيفي جات الزم براي تهيه ترشي و شور در مغازه هاي ميوه 
فروشي هست ولي بهتر است بدانيد همه آنها را در ميادين ميوه و تره بار 
مي توانيد با نصف قيمت مغازه ها پيدا كنيد. اختالف قيمت محصوالت 
حوزه سبزي و صيفي در ميادين و سطح شهر بيشتر از 50درصد و در 

بعضي موارد نزديك به 100درصد است. 

مقايسه قيمت وسايل ترشي در ميادين تره بار با مغازه ها

 قيمت هركيلو در نام محصول
ميادين تره بار- تومان

 قيمت هر كيلو 
در مغازه - تومان

2.8006.500كلم سفيد
5.60010.000كلم قرمز
6.2006.800گل كلم
5.9008.500هويج

2.9006.500بادمجان
6.30010.000خيار

4.3006.500سيب ترشي
24.50046.000سير

3.3004.600كرفس

آمارهاي مربوط به پرداخت تسهيالت  مسكن
طرح بازآفريني شهري، از تزريق ۷30 
ميليــارد تومــان منابــع بانكي به 
پروژه هاي بازآفريني شهري حكايت 
دارد. اين رقم در مقايسه با وسعت طرح بازآفريني شهري، 
عدد ناچيزي است كه مي تواند نشانه  اي از به حاشيه رفتن 

سند ملي بازآفريني شهري باشد.
به گزارش همشهري، در دولت يازدهم، مجموعه وزارت راه 
و شهرسازي حركت بزرگي براي ساماندهي حوزه مسكن از 
مسير بازآفريني بافت  هاي فرســوده، ناكارآمد و حاشيه اي 

شهري آغاز كرد كه عاقبت به تدوين سند 5ساله بازآفريني 
شهري انجاميد؛ اما در ادامه به داليلي پيگيري اين سند از 
اولويت خارج شد. سندي كه پيرو الزام قانوني ماده 59قانون 
برنامه توسعه ششــم تدوين شــده بود و اجراي دقيق آن 
مي توانست در فاز نخست، طي 5ســال زندگي و وضعيت 
ســكونت نيمي از 19ميليون نفر ساكن بافت  هاي فرسوده، 
ناكارآمد و حاشيه اي در مناطق مختلف كشور را بهبود بخشد. 
حاال آنگونه كه از آمارهاي بانك عامل مســكن از وضعيت 
پرداخت تســهيالت بازآفريني و بافت فرسوده برمي آيد، از 
اين سند چيزي باقي نمانده كه بتواند بافت مسكوني مناطق 

شهري را طي 10سال تا ميانگين وضعيت هر شهر ارتقا دهد.

رؤياي 10ساله براي ارتقاي زندگي
در ســند بازآفريني شــهري براســاس 4شــاخص كلي 
»مســاحت«، »جمعيت«، »فقــر اقتصــادي، فرهنگي و 
اجتماعي« و »تاب آوري«، 2هزار و ۷00محله به مســاحت 
141هزار هكتار و با جمعيت حدود 19ميليون نفر به عنوان 
بافت هاي فرسوده، ناكارآمد و حاشيه  اي شناخته شد كه طبق 
الزامات قانون ششم توســعه بايد ظرف 10سال بازآفريني 
مي شدند؛ يعني ساالنه 2۷0محله. در اين ميان برنامه ملي 
پنج ساله بازآفريني شهري، حدود نيمي از اين بافت ها را در 
قالب هزار و 334محله در 543شهر در اولويت قرار داده بود 
كه حدود 10ميليون نفر را در بر مي  گرفت و قرار بود تا افق 
1400اين مناطق را به طور كامــل بازآفريني كند. حاال در 
آستانه سال 1400و در سايه انتقاداتي كه به سياست هاي 
مسكني دولت مي شود، بيشتر تمركز سياستگذاري حوزه 
مسكن معطوف به مسكن ملي و ساخت ابرپروژه هايي شده كه 

   برخورد با 1۶0 ناشر متخلف و عامالن ايجاد وحشت در بورس
وزير امور اقتصادي و دارايي، از رسيدگي و محكوميت تعدادي از ناشران متخلف بازار سرمايه خبر داد. فرهاد دژپسند در 
حاشيه يكصدمين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، گفت:آنچه در مديريت بازار سرمايه مثل »بازارگرداني« 
بايد صورت پذيرد، انجام شد و با ناشراني كه تخلف كرده بودند، برخورد هاي الزم صورت گرفت. او با اعالم اينكه با حدود 
1۶0ناشر متخلف بازار سرمايه، برخورد الزم صورت گرفت و آنها محكوم شدند، افزود: خوشبختانه بخش زيادي از اين عده، 
در دوره تجديد نظر، رويه خود را اصالح كردند و از آنها رفع حكم شد. دژپسند گفت: 3نوع محكوميت براي ناشران متخلف 
درنظر گرفته شد؛ عده اي جريمه شدند، عده اي »درج در پرونده« و عده اي هم به مدت ۶ماه سلب صالحيت مديريت شدند. 
وزير اقتصاد تأكيد كرد: من هميشه گفته ام؛ بازار سرمايه حساس است و افرادي كه بي محابا و بدون برخورداري از مباني 
حقوقي و نظري اقدام به اظهارنظر در مورد بورس كرده و فعاالن بازار سرمايه را دچار رعب و وحشت مي كنند، قطعا روزي 

بايد جوابگو باشند، زيرا بازار سرمايه، مطابق و براساس قانون، در حال فعاليت است.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

3.76-55782-1428376شاخص كل بورس-واحد
47.86-10310-11230ارزش معامالت- ميليارد تومان

3.59-259-6959ارزش بازار- هزار ميليارد تومان
383041ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري- ميليارد تومان

   فراموشي بازآفريني به روايت آمار
براساس سند ملي بازآفريني شهري تا چشم انداز 1400، مقرر شده بود ساالنه 10هزار ميليارد تومان با مشاركت بخش خصوصي و 
با تسهيلگري دولت و پرداخت تسهيالت بانكي به حوزه ساخت و مقاوم سازي مسكن در بافت هاي فرسوده، ناكارآمد و حاشيه اي 
اختصاص پيدا كند. اين در حالي است كه مدير امور اعتبارات بانك عامل مسكن مي گويد: در اجراي بازآفريني شهري تاكنون 3هزار 
و 151پروژه تعريف شده است كه در مرحله اجراي اين طرح در بافت هاي فرسوده شهري، 19هزار و ۶8۶واحد براي عقد قرارداد به 
بانك معرفي شده و بانك با 15هزار و ۶1مالك واحدهاي بافت فرسوده براي پرداخت تسهيالت قرارداد منعقد كرده است. محمدحسن 
علمداري در گفت وگو با پايگاه خبري وزارت راه، مبلغ مربوط به واريز تسهيالت براي پروژه هاي بازآفريني شهري را ۷30 ميليارد 
تومان اعالم كرده كه در مقايسه با اعتبار موردنياز ساالنه 10هزار ميليارد توماني رقم بسيار ناچيزي است. در اين وضعيت اگر سهم 
بانك از اعتبار موردنياز 50درصد تعيين شده بود، تاكنون بايد طي 4سال بيش از 20هزار ميليارد تومان به بازآفريني شهري اختصاص 
مي يافت و حتي درصورت تعيين سهم 20درصدي براي تسهيالت بانكي نيز بايد در 4سال حدود 8هزار ميليارد تومان از منابع بانكي به 
بازآفريني شهري تزريق مي شد؛ يعني حداقل 10برابر رقم فعلي. البته اين روايت تلخ آمارها از فراموشي طرح بازآفريني شهري، بيش 
از آنكه بتواند بانك عامل مسكن را به نپرداختن تسهيالت متهم كند، برهان روشني است بر اينكه جديت قابل انتظار براي پيگيري 
سند ملي بازآفريني شهري، به عنوان كارشناسي ترين طرح 3دهه اخير در حوزه مسكن وجود نداشته است. شايد حذف ارائه دهندگان 
و متوليان تدوين و تصويب اين سند ملي، يعني عباس آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي و هوشنگ عشايري، مديرعامل سابق 
شركت بازآفريني شهري از جرگه تصميم گيران حوزه مسكن، دليل مؤثري براي بي توجهي سياستگذاران فعلي به موضوع بازآفريني 

شهري باشد؛ اما از بعد اقتصادي و اجتماعي ماجرا، فراموشي اين سند بزرگ ترين آسيب حوزه سياستگذاري مسكن تلقي مي شود.

   واردات 80درصدي نهاده هاي دام و طيور
دبير اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور با بيان اينكه نياز كشور به نهاده هاي دامي حدود 14 ميليون تن 
است، گفت: 80 درصد نياز كشور از طريق واردات تأمين مي شود. عباس حاجي زاده با اشاره به اينكه سال گذشته 
ميزان واردات كنجاله ســويا افزايش يافته بود و حتي اين كاال به زير نرخ مصوب در بازار عرضه مي شد، گفت: 
به دليل شرايط خوبي كه سال قبل داشتيم، متأسفانه در 5-4 ماه نخست امسال مسئوالن مربوطه در اعالم اسامي 
واردكنندگان به بانك مركزي تعلل كردند و شرايط كرونا نيز باعث تشديد اين مسئله شد، ضمن اينكه افرادي هم 
كه به بانك مركزي معرفي شده بودند به دليل مشكالتي كه بانك با آنها مواجه بود، ارزهاي غيرقابل انتقال دريافت 
كرده بودند و همين مسئله باعث شد تا اواخر تابستان قيمت كنجاله سويا به 5 برابر نرخ مصوب برسد و بازار بحراني 
شود. او با انتقاد از سهم 89درصدي شركت پشتيباني امور دام از تخصيص ارز واردات كنجاله سويا، افزود: زماني 
كه دولت متوجه وخامت اوضاع شد، از همه خواست كه وارد عمل شوند تا بتوانند اين مشكل را حل كنند و در اين 
ميان ارز بسيار زيادي به شركت پشتيباني امور دام اختصاص پيدا كرد تا تأمين نياز متراكم بازار را انجام دهد و 

تاكنون 89 درصد ارز كنجاله سويا را بخش دولتي گرفته است. 

حذف تدريجي يك رؤياي مسكني
سند ملي بازآفريني شهري قرار بود تا چشم انداز 1400نيمي از بافت هاي فرسوده، ناكارآمد 

و حاشيه اي شهري را ارتقا دهد اما آمارها از فراموشي هدف گذاري اين سند حكايت دارد

به يادگار از دولت دوازدهم بماند؛ درنتيجه بازآفريني شهري، 
كمرنگ تر شده و الاقل در آستانه سررسيد 5ساله فاز نخست 
آن، بخش عمده هدف گذاري هــاي آن نامحقق باقي مانده 
است. در اين ميان ستاد ملي بازآفريني شهري نيز كه رياست 
آن را رئيس جمهــور بر عهده دارد و 22دســتگاه نيز عضو 
آن هســتند، بي صدا و خاموش است؛ البته انبوه ناماليمات 
اقتصادي موجود، تا حدودي اين خاموشي را توجيه مي كند 
اما وراي اين توجيه، از چشم افتادن سند ملي بازآفريني نيز 

قابل انكار نيست.

ملزومات بازآفريني
در سند ملي بازآفريني مقرر شــده 39ميليون و 600هزار 
مترمربع در حوزه روبنايي، حدود 132ميليون متر طول در 
حوزه زيربنايي و تأسيسات شهري و 82ميليون و 500هزار 
مترمربــع در فضاهاي عمومي شــهري ماننــد پارك ها و 

خيابان هاي محالت هدف، ايجاد يا بازآفريني شوند.
 پيش ازاين هوشنگ عشايري، دبير سابق ستاد ملي بازآفريني 
به همشهري گفته بود: متوسط هزينه اقدامات موردنياز در 
حوزه هــاي زيربنايي، روبنايي و فضاهاي عمومي شــهري 
تا افق 1400جمعاً 123هزار ميليارد تومان يعني ســاالنه 
نزديك به 25هزار ميليارد تومان برآورد شده است كه حدود 
50هزار ميليارد تومان آن مربوط به ساخت و مقاوم سازي 
مسكن است و بايد توسط بخش خصوصي و با تسهيلگري 
دولت تامين شود. او پرداخت تسهيالت با نرخ سود 9درصد 
به سازندگان و تخفيف در اخذ هزينه هاي مربوط به پروانه و 
انشعابات واحدهاي مسكوني را ازجمله مشوق هايي عنوان 
كرده بود كه در اختيار سازندگان قرار مي گيرد و در مقابل، 
متقاضيان خريد مســكن در اين محالت نيز از تسهيالت 
مســكن يكم با نرخ ســود 6درصد و بازپرداخت 15ساله 

برخوردار مي شوند.
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آقا ما به حســين خان عبدي خيلي عالقــه داريم و احترام 
مي گذاريم، اما مصاحبه ايشــان در مورد بازي فينال ليگ 
قهرمانان آســيا فرازهاي واقعا باشكوهي دارد كه حيف مان 
آمد بي تفاوت از كنارش بگذريم. مثل اين: »پرســپوليس 
بايد با شناخت كامل به مصاف اولسان هيونداي برود. « واقعا 
راهنمايي فوق العاده اي بود، مرسي. آقاي عبدي همچنين 
گفته اند: »اصوال در يك بازي فينال هر 2 تيم شانس برابري 
براي پيروزي دارند. « واقعــا؟ در همه فينال ها؟ يعني مهم 
نيســت چه تيم با چه تيمي بازي دارد؟ و جمله اي ديگر از 
ايشان: »پرسپوليس اگر بتواند بازي را خوب كنترل كند اين 
شانس را دارد كه برنده بازي شود. « ديگر همه اسرار را هم در 
رسانه ها نگوييد آقاي عبدي. حيف است. اين نكات طاليي 

را به صورت محرمانه به كادرفني پرسپوليس انتقال بدهيد.

چند جمله خيلي كارشناسانه

اولســان هيونداي در حالي به فينال ليگ قهرمانان رسيده 
كه برخالف ظاهر خوبش، گويا داخل باشگاه اوضاع چندان 
بسامان نيست. ســرمربي اين تيم آقاي كيم دو هون كه در 
مسابقات گذشته معموالً خيلي آرام روي نيمكت نشسته، 
پيش از بازي با پرسپوليس گفته فينال آسيا آخرين تجربه 
او در اين تيم است و بعد از سوت پايان بازي از اولسان جدا 
خواهد شد. گويا در اين مورد اختالفات مديريتي وجود دارد. 
اين خبر، هم مي تواند براي ما خوشحال كننده باشد، چون به 
هر حال تيم حريف يكپارچه نيست و هم شايد بازيكنان تيم 
كره اي براي بدرقه سرمربي شان انگيزه مضاعف پيدا كنند. 
جالب است كه يحيي گل محمدي هم بعد از فينال شرايط 
مشابهي داشت، اما اينجا با كنار رفتن مهدي رسول پناه از 

باشگاه، اختالفات فيصله پيدا كرد.

وضعيت عجيب 2 مربي فيناليست

اســتقالل با پيروزي برابر شــهرخودرو به صــدر جدول 
رده بندي رسيد و بعد از مدت ها دســت و پنجه نرم كردن 
با حواشي مختلف، كمي نفس كشــيد. هر 2تيم هم انصافا 
با جان و دل بازي كردند و حتي شهرخودرو با وجود اينكه 
70دقيقه 10نفره بود، چندين موقعيت جدي گلزني به دست 
آورد. بعد در پايان مســابقه اي با اين كيفيت و ســالمت، 
ويدئويي منتشر شده از مهدي عبديان، عضو هيأت مديره 
اســتقالل كه در اتوبوس شــهرخودرو به مهدي رحمتي 
يك هديه داده اســت. اخوي، اســتاد، برادر، چرا حاشيه و 
شائبه الكي عليه تيم خودتان درست مي كنيد؟ حاال سواد 
مديريتي و فوتبالي به كنار؛ حتي يك هوادار 10ســاله هم 
مي فهمد جاي چنين كاري، در حاشــيه يك بازي حساس 

نيست و طرفين در مظان اتهام قرار مي گيرند.

چرا شائبه درست مي كنيد؟

نكته بازي

2 ماه صبر كرديم تا شايد كليدواژه »عيسي آل كثير« 
از زبان پرسپوليســي ها بيفتد، اما نشد كه نشد. خب 
اوايل طبيعي هم بود. ســرخ ها اميدوار بودند بازيكن 
كليدي شان بخشيده شود، اما وقتي كميته استيناف 
كنفدراســيون فوتبال آســيا فرجام خواهي باشگاه 
ايراني را رد كرد و وقتي كارشناسان گفتند كه عيسي 
شانس چنداني ندارد، شايد ديگر وقتش شده بود كه 
پرسپوليسي ها وا بدهند. نمي گوييم تالش شان براي 
بخشودگي آل كثير را متوقف مي كردند، اما الاقل بايد 
در ظاهر بــه حمايت از مهاجمــان فعلي مثل مهدي 
عبدي و آرمان رمضانــي مي پرداختند. اين در حالي 
است كه تا لحظه تنظيم اين مطلب اصرار قرمزها براي 
اينكه شايد آل كثير بخشيده شود ادامه داشت. نتيجه 
اين اصرار هم چيزي جز تضعيف روحيه مهاجمان فعلي 
نبود.اگر شما فوتباليست باشي و ببيني همه كشور در 
حال بحث در مورد هم پستي ات هستند، از نظر روحي 
آســيب نمي بيني؟ وقتي موجودي پرسپوليس فقط 

عبدي و رمضاني اســت، چرا نبايد به آنها روحيه داد؟ 
مگر عبدي قباًل كم براي اين تيم گره گشــايي كرده 
اســت؟ مگر در همان نيمه نهايي برابر النصر كه همه 
نگران غيبت آل كثير بودند، همين عبدي با ضربه سر 
دقيقش مقدمات صعود پرسپوليس به فينال را فراهم 
نكرد؟ در اين 2ماه، كي يك نفر يك جمله ستايش آميز 
در مورد اين بازيكنان به زبان آورد و به آنها روحيه داد؟ 
ما هم اميدواريم آل كثير دقيقه 90 بخشــيده شود و 
به دوحه بــرود، اما اگر اتفاقي غيــراز اين افتاد، كاش 
پشيمان نشويم از اينكه 2 ماه فقط گفتيم »عيسي« و 
اسم »عبدي« را هم نياورديم. جاي خالي آل كثير كه 
قرار نيست براي پرسپوليس گل بزند. با حسرت خوردن 
بابت غيبت او هم چيزي درســت نمي شــود. كاش 
پرسپوليسي ها باالخره نيروهاي موجودشان را دريابند 
و زير پر و بال آنها را بگيرند. حاال بگذريم از اينكه اگر 
عيسي بخشيده هم مي شد )شود( روشن نيست بعد 

از 2 ماه دوري از ميادين چه كيفيتي خواهد داشت؟

   فکري:  به قائدی گفتم اشتباه نکن
 تو پیشنهاد میلیون دالری نداری!

  تا كي عیسي؟ پس كي عبدي؟
اينهمهاصرارروياسمآلكثير،روحيهمهاجمانپرسپوليسراويرانميكند

 وضعیت دوباره قرمز
درحالي كه آمريكا، انگليس، آلمان و چند كشــور ديگر توزيع واكسن كرونا را 
آغاز كرده اند و فعال در حال تحويل واكســن هاي تأييد شــده از سوي سازمان 
بهداشت جهاني به كادرهاي درماني و سالمندان هستند، انگليس با موج سوم 
كرونا روبه رو شده و يك ويروس كروناي جهش يافته در اين كشور مشاهده شده 
است. حال ربط آن به فوتبال چيست؟ لندني ها از نظر خطر بيماري كوويد-19 
به سطح سوم سقوط كردند و تيم هاي اين شهر بايد استفاده از 2 هزار تماشاگر 
خودي براي ديدارهاي خانگي را فعال فراموش كنند تا اين موج هم برطرف شود 
يا واكسن ها جواب بدهد. تنها 4 تيم ليورپول، اورتون، بيرمنگام و ساوتهمپتون 
در منطقه خطر كرونايي قرار ندارند و مي توانند از 2 هزار تماشاگر در بازي هاي 
خانگي بهره ببرند. امشــب آرتتا شــانس آورده كه اين قانون ابالغ شده؛ چون 
سرمربي ناموفق آرسنال مي توانست بار ديگر زير تيغ انتقاد تماشاگران حاضر 
در ورزشــگاه امارات قرار بگيرد. گوارديوال از او كه دستيار سابقش بود حمايت 
كرده اما نگفته چه چيزهايي از تيكي تاكا به او ياد داده و چرا آرتتا شبيه مورينيو 
و كي روش شده! اتفاقا كسي كه به ديگري چيزي ياد داده،  آرتتا بوده كه روحيه 
فوتبال خشن خود را براي منچسترسيتي به يادگار گذاشته و تيمي كه مالكيت 
و موقعيت گل بااليي دارد، در هر بازي تعداد زيادي خطا مي كند. آرسنال امشب 
بايد مقابل ساوتهمپتون براي فرار از رده نازل پانزدهم جدول تالش كند. آرسنال 
هر 4 بازي خانگي آخر را در ليگ باخته و تاكنون سابقه نداشته در ۵بازي متوالي 
خانگي شكست بخورد. توپچي ها كه كامال مكتب آرسن ونگر را فراموش كرده اند، 

صاحب كمترين موقعيت گل خلق شده بين تيم هاي ليگ و خشن ترين تيم ليگ 
هستند. حتي شــفيلد ته جدولي هم 2 موقعيت گل بيشتر خلق كرده )1۵تا(. 
تعداد گل هاي زده آرســنال در اين فصل به اندازه سون ، محمد صالح و واردي 

است و يك گل كمتر از جيمي واردي 11گله! 
ليورپول هم امشــب در حضور تماشــاگرانش از تاتنهام پذيرايي مي كند. هر 
2 تيم بازي اول هفته خود را 1-1 مســاوي به پايان بردند. مورينيو انگار همه 
بازي هاي سخت را كنترات برداشته و در روزهاي اخير با چلسي، منچسترسيتي 
و آرسنال بازي كرده. يورگن كلوپ هنوز چند مصدوم دارد كه فان دايك، ژوتا و 
تياگو مهم ترين آنها هستند. او بايد راهي براي گذشتن از دفاع اتوبوسي تاتنهام 
و ضدحمالت مرگبار سون با پشتيباني هري كين پيدا كند وگرنه به سرنوشت 
بزرگاني دچار مي شود كه در 2 هفته اخير مقابل تاتنهام زانو زده اند. يك بازي 
هم براي بارسايي ها و مسي فن ها در برنامه امشب گنجانده شده و بارسلونا بايد 
براي رهايي از بحران به مصاف رئال سوسيداد برود. شكست اتلتيكو در داربي 
مادريد باعث شد سوسيداد به صدر جدول برود. بارســا در بازي قبلي با لوانته 
خوش شانس بود كه در دقايق تلف شده، داور و كمك داور ويدئويي هند اومتيتي 
را پنالتي تشخيص ندادند و توانست با تك گل مسي يك هيچ ببرد. نكته جالب 
صدرنشــيني سوســيداد اينجاســت كه هيچ يك از تيم هاي حاضر در مرحله 
يك هشتم ليگ قهرمانان اروپا در ليگ خود صدرنشين نيستند حتي يوونتوس 
و بايرن مونيخ هميشه صدرنشين. به عبارت ديگر، هيچ يك از تيم هاي لوركوزن، 
سوسيداد، تاتنهام، ميالن و ليون كه در ليگ هاي مهم اروپايي در صدر جدول 
قرار دارند، به دور حذفي ليگ قهرمانان راه نيافته اند يا اصال در مرحله گروهي 

هم حاضر نبوده اند. 

تلويزيونوبازهمترويجرياكاري

در آستانه فينال ليگ قهرمانان آسيا، گزارشگر شبكه ورزش راهي محل 
تمرين استقاللي ها شده و با زور و زحمت از بازيكنان و مربيان اين تيم 
به سود پرسپوليس »آرزوي موفقيت« گرفته است. اين يعني او، آدم ها 
را طوري در رودربايستي و معذورات اخالقي قرار مي دهد كه جمله اي 
برخالف ميل باطني شان به زبان بياورند. به زبان عاميانه يعني »دروغ« 
بگويند؛ مثال سياوش يزداني جلوي همين دوربين آرزو كرده پرسپوليس 
قهرمان آسيا شود؛ يعني شما فكر مي كنيد بازيكني كه در 2سال گذشته 
بيشترين كري ها را با هواداران پرسپوليس داشته، واقعا اين حرف را از ته 
دلش زده؟ يزداني زمان حضورش در سپاهان براي پرسپوليسي ها خط و 
نشان كشيد كه اگر در اصفهان به ورزشگاه بروند، خون شان پاي خودشان 
اســت؛ بعد چطور دوربين تلويزيون دولتي ايــران از او چهره اي چنين 
معصوم و عالقه مند به رقيب مي سازد؟ اصال اين همه اصرار به اينكه آدم ها 

نقش بازي كنند و دست به تظاهر بزنند، از كجا مي آيد؟
هيچ كجاي دنيا تيم هاي ملي و باشــگاهي را يكي نمي گيرند. همانقدر 
كه هواداران پرسپوليس از شكست 6بر يك استقالل برابر العين امارات 
مشــعوف شــدند، اســتقاللي ها هم حق دارند منتظر ناكامي آسيايي 
پرسپوليس باشند. رســم بقيه دنيا هم همين است. شب شكست 8بر 
2بارسلونا برابر بايرن، قطعا شهر مادريد شــادمان تر از مونيخ بود. حاال 
اگر اين وسط كسي دلش بخواهد در ميادين بين المللي براي تيم رقيب 
آرزوي موفقيت كند، اين به ميل خودش بستگي دارد و نظرش هم كامال 
محترم است، اما قاطبه فوتبال دوســتان جهان نگرشي متفاوت دارند. 
در همين مراحل قبلــي ديديد كه بعد از حذف النصر عربســتان برابر 
پرســپوليس، هواداران الهالل چطور خوشحالي مي كردند. جالب ترين 
و خنده دارترين طرح ها هم بعد از آن بازي، از ســوي الهاللي ها با هدف 
تمسخر النصر و مخصوصا مدير گريان اين باشــگاه خلق شد. االن هم 
آرزوي موفقيت استقاللي ها براي پرسپوليس، نه جدي گرفته مي شود و 

نه به سرخپوشان روحيه مي دهد.
با اين همه انگار سياستگذاران صداوســيماي ايران به طور كلي در يك 
جهان ديگر زندگي مي كنند و قصد هم ندارند پاي شــان را روي زمين 
بگذارند. آنچه در اين سال ها به وفور از اين رسانه ديده ايم، تبليغ همين 
دست تظاهرها و رياكاري ها بوده اســت. در فضاي مجازي هزار كليپ 
وجود دارد كه پشت صحنه مصاحبه هاي مردمي را نشان مي دهد؛ همان 
كه عوامل پشت دوربين يك تكه كاغذ جلوي مصاحبه شونده گرفته اند 
و طرف دارد آن را روخواني مي كند. اين ديكته ها چقدر مؤثر بوده؟ اين 
همه نطق خشك دستوري در مورد اينكه »بايد آدم هاي خوبي باشيم« در 
مصاحبه ها و سريال ها و ميزگردهاي تلويزيوني چقدر ثمربخش بوده و تا 
چه اندازه با واقعيات جامعه ايراني همسوست؟ تلويزيون ايران فرسنگ ها 
از فضاي اجتماعي كشور دور افتاده، اما كاش آقايان به فوتبال رحم كنند 
و آن را از اين قبيل مناسبات كاذب و كليشــه اي معاف بدارند. بگذاريد 
الاقل اينجا مردم راستگو باشند و احساسات واقعي و دروني خودشان را 
نشان بدهند. خيلي از اين آدم ها ممكن است در ميدان آسيايي منتظر 
شكست حريف سنتي باشند، اما وقتي ضايعه درگذشت ناصر حجازي يا 
هادي نوروزي رخ مي دهد، تمام قد كنار هواداران رقيب مي ايستند و اداي 

احترام مي كنند. همه  چيز را با هم قاطي نكنيد. 

يادداشت

از فضای مجازی بیرون آمدم تا بازیکنان هم بیرون بیایند

خیلی از مشکالت ما ربطی به مسائل فنی ندارند

  قائدی مشکل ذهنی دارد، فکر می کند  فقط با دیاباته موفق است

مظلومی و مرفاوی شکست خورده نیستند

اگر االن تیم مان کامل باشد، ایراد دارد

محمد زارعي| بعدازسپریشدن6هفتهازليگ
بيستم،محمودفكريتوانستهاستقاللرابا
تماميفرازونشيبهاوانتقاداتبهصدرجدول
برســاند.اوباوجودميداندادنبهجوانانو
كسب3امتيازبرابرشــهرخودرودرمشهد،
تصديقمیكندكههنــوزضعفهايفنيدر
تيمشوجودداردودرتالشاستتاباكمك
كادرفنياشاينضعفهــارابرطرفكند.
سرمربیتيمصدرنشينليگ،درگفتوگويی
اختصاصیبهسواالتهمشهریپاسخداده

است.

جالبتريــننكتهتيمتاندر 
بازیآخرمقابلشــهرخودرو،حضور
سبحانخاقانيجوانبودكهبراياولين
باردرتركيبقرارگرفتوتوانستگل
اولراهمبزند.اوراازكجاكشفكرديد؟

من در اين چند سالي كه كار مربيگري انجام دادم 
هميشــه به نيروي جواني و انگيزه اي كه جوانان 
دارند اعتقاد داشــته ام. هميشه ســعي كردم به 
جوانان ميدان بدهم و ترسي هم از اين بابت ندارم. 
بازيكناني مانند سبحان خاقاني و فردين رابط هم از 
تيم جوانان و اميدها در تمرينات ما شركت كردند. 
در تمرينات به دقت آنها را زير نظر گرفتيم و ديديم 
اين توانايي را دارند كــه به ما كمك كنند. در اين 
بين با توجه به مصدوميت هايي كه گريبانگير ما 
شــد و تعدادي از بازيكنان مان را از دست داديم، 
تصميم گرفتيم از بازيكنان جوان استفاده كنيم. 
خدا را شــكر آنها هم با تالش شان جواب مثبتی 
به اعتماد ما دادند. ان شــاءاهلل اين روند ادامه هم 
داشــته باشــد تا ما هم بتوانيم به جوانان بيشتر 

ميدان بدهيم.
االنسواليكهمطرحميشود
ايناستكهبابرگشتنبازيكنانمصدوم
بازهمبهاينبازيكنانبازيخواهدرسيد

يانيمكتنشينميشوند؟
برای من ســن بازيكن و مبلغ قــراردادش اصال 
اهميتی ندارد. بازيكناني كه در مجموعه ما هستند 
اگر احساس كنيم كه مي توانند به ما كمك كنند 
حتما به ميدان خواهند رفت تا از توانايي هايی كه 
دارند اســتفاده كنيم. حاال فرقي ندارد بازيكنان 
بزرگ مان برگردند يا برنگردند. مشكلي از اين بابت 
نيســت، ما به هرحال به جوانان اعتماد مي كنيم. 
فقط مهم اين است كه اينها خودشان را در تمرين 
آماده كننــد و از فرصتي كه در مســابقه به آنها 
مي دهيم نهايت بهره را ببرند وخودشان را نشان 
بدهند. اين باعث مي شود ما بتوانيم بيشتر به آنها 

اعتماد كنيم.
باوجــودكســب3امتياز
مقابلشهرخودرو،قبولداريدكههنوز
ضعفهايزياديدرخطدفاعاستقالل
وجوددارد؟اگررشيدمظاهرينبودشايد

نتيجهخيلیفرقمیكرد.
اينكه اگر رشيد نبود يا بازيكنان ديگر نباشند چه 
اتفاقاتي مي افتد، بحث ويژه خود را دارد. طبعا ما 
از دروازه بان استفاده مي كنيم كه گل نخوريم و او 
قرار است از هنرش خوب استفاده كند و مانع گل 
زدن حريف شود. دوم اينكه من بارها به دوستان 

گفته ام اگر االن تيم مان كامل باشــد ايراد دارد! 
تيم ما در 20روز بسته شده و مشكالت زيادی از 
سال هاي قبل داشته كه در اين فصل گرفتاری ها 
و كمبودهاي ديگري هم به آن اضافه شده است. 
به همه اين داليل، تيم االن نبايد در شرايط خوبي 
باشــد. واقعا اگر االن تيم بدون ايراد باشــد اصال 
مشكل دارد. بنابراين ما هم مي دانيم تيم ايراد دارد 
و مشكالت فني داريم. اينها هم با مرور زمان حل 
مي شود. يعني يك سري چيزها در تيم هست كه 
شايد اصال به مسائل فني ربط ندارد ولي همان ها 
تاثيرگذار اســت. همين مساله فضاي مجازي كه 
بازيكنان مرتب در آن حضور دارند. مسائل ديگری 

هم وجود دارد.
واضحتوضيــحميدهيدچه

مسائلي؟
شكل زندگي و تفكراتي كه بازيكنان دارند. شايد 
فكر كنيد اينها زياد در مســائل فني نقش ندارند 
ولي همين ها به هرحــال تاثيرگذارند. ما بايد اين 
ساختار را درست كنيم. بخشی از ايرادهايي كه در 
تيم مي بينيم به تفكرات بازيكنان برمي گردد. آن 
شخصيت تيمي كه بايد به وجود بيايد، آن بحث 
روحي و رواني كه بايد برايشــان اتفاق بيفتد. بنا 
به مشكالتي كه از ســال هاي قبل بوده االن فشار 
روحي و رواني زيادی روي تيم هست، اينها همه 
تاثيرگذارند. ما بايد در درجه اول اين مشكالت را 
حل كنيم و همزمان با حل كردن آنها در بحث فني 
هم ايرادات را برطرف كنيم. به اميد خدا اين اتفاق 
خواهد افتاد اما زمان مي خواهد. اميدوارم اين زمان 

به ما داده شود تا همه اين مشكالت را حل كنيم.
درهميــنراســتاحضور 
بازيكناندرفضايمجــازيرامحدود

كرديد؟
نه اين خبر صحت نــدارد. فقط به بازيكنان گفتم 
خود من از يك هفته قبل يعني بعد از بازي با نفت 
آبادان اصال نت گوشــی ام را روشن نكردم و يك 
جورهايي خودم را از فضاي مجــازي دور كردم. 
يكي از برنامه هاي ما در تيم اين است كه از فضاي 
مجازي درست اســتفاده كنيم. اما بحث محدود 
كردن بازيكنان از حضور در فضاي مجازي مطرح 
نبوده است. من خودم را محدود كردم، بچه ها هم 
اگر اين كار را دوســت دارند انجام بدهند چون به 

نفع شان است.
درفصلگذشتهزوجقائدي
ودياباتهخوبجــوابدادهبودامااين
فصلدياباتهبازینكــردهوقائدیهم
ازفــرممطلوبفاصلــهدارد.خيليها
ميگوينــداســتراماچونيومجيدي
بهخوبيميتوانســتندازتوانايیهای
قائدیاستفادهكنند.نظرخودتاندراين

بارهچيست؟
اتفاقا من درباره همين موضوع با قائدی حرف زدم. 
گفتم تو خودت بازيكني هستي كه به هر حال از 
توانايي بسيار بااليي برخورداري. اينكه در فضاي 
مجازي و بحث های كارشناسي می گويند قائدی 
بدون شــيخ توانايی اش را از دست می دهد، من 
اين بحث را اصال قبول ندارم. به مهدی گفتم شما 
در بازي تيم ملي مقابل بوسني ۵دقيقه به زمين 
آمدي، يك پاس گرفتی و همان توپ را تبديل به 

گل كردي. آنجا هم مگر دياباته بود كه اين پاس 
گل را داده باشد و تو گل بزني؟!  چنين بحث هايی 
كه اگر شيخ در زمين بود قائدي هم خوب است و 
اگر در زمين نباشد او هم خوب نيست، اين ديگر 
بســتگي به خود قائدي دارد كه چقدر ذهنش را 
درگير اين موضوع بكند. ضمن اينكه ما هم بايد او 
را توجيه كنيم كه از اين فضا بيرون بيايد. وگرنه 
ما يك بازيكــن جوان تر )خاقانــي( را در بازي با 
شهرخودرو به زمين فرســتاديم و از موقعيتي كه 
داشت استفاده كرد. حاال مگر شيخ در زمين بود 
كه او توانست گل بزند؟ ! خاقانی مهاجم ماست و 
از فرصت استفاده كرد و گل زد. وقتی يك بازيكن 
درگير چنين تفكري باشــد، هم ما بايد روشنش 
كنيم هم اينكــه خودش بايد ســعی كند از اين 
نوع تفكرات آزاد شــود. مهدي قائدي بايد بداند 
خودش توانمندي زيــادي دارد كه هم گل بزند و 
هم گل سازي كند. فقط نبايد ارضا شده باشد كه 
براي تيم ملي بازي مي كند و در استقالل فيكس 
است و يا اينكه پيشنهاد ميليون دالري دارد. اتفاقا 
من به او گفتم پيشنهاد ميليون دالري هنوز برايت 
نيامده كه فكر كني به آن رسيده اي! هنوز نرسيدي 
و بايد تالش كني. راه خيلي زيادي داري تا هم از 
لحاظ فني به جاهاي باالتر برســي و هم اينكه از 
لحاظ اقتصادي ثروت بيشتري به دست بياوری. 
فقط هم ما بايد روي مسائل روحي و رواني با او كار 
كنيم، به شرط اينكه خودش هم تالش كند از اين 
فضا بيرون بيايد. وگرنه شايد دياباته حاال حاالها 
نرســد، مهدی كه نبايد افتش ادامه داشته باشد 
تا دياباته برگردد. شــايد هم وقتي دياباته بيايد او 
مصدوم شــود. آن موقع بايد چــه اتفاقي بيفتد؟ 
اميدوارم اين مســاله كه بيشتر ذهني هم هست 

براي قائدي برطرف شود.
عالوهبــرمشــكالتیكه
دربارهشانصحبتكرديم،گويابدشانس
همهستيدچونمصدوميتهایزيادی
برایبازيكنانپيشمیآيد.ورياغفوري،
ريگيودياباتهازجملهمصدومانیبودند
كهبرگشــتندامانادريمصدومشدو
هواداراننگرانهستندآيااينبازيكنبه

داربيميرسديانه.
الحمداهلل ما بازيكناني داريم كــه اگر هر كدام از 
نفرات اصلي مان مصدوم شوند بتوانيم جايگزين 
كنيم. ولي به هر حال هر چقدر همه بازيكنان سالم 
باشند به نفع تيم اســت. ان شاءاهلل آسيب ديدگي 
نادري هم شــديد نيســت. به من گفتند با چند 
جلسه فيزيوتراپي به تمرينات برمي گردد. من از 
اين بازيكن خواستم سر تمرينات بيايد تا از نزديك 

جوياي مصدوميتش شويم.
برخيازمربيانمانندمرفاوي
ومظلوميدركادرفنيشماهستندكه
خودشانقبالدراستقاللكارنامهناموفقی
داشتهاند.حاالقراراستآنهاچهكمكي

بهشمابكنند؟
چندان هم شكست خورده نيستند. اينها تجربيات 
خيلي زيادي دارند كه بتوانند به ما كمك كنند. ما 
به اين حرف و حديث ها توجه نمي كنيم. همه اين 
دوستان كوله باري از تجربه هستند و مي توانند به 

ما كمك كنند.

بعضیازدوســتانهم
هســتندكهازقبليك
ســريمطالبراآماده
ميكنندتاآنهاراعليهما
منتشركنند.چهببريمچه
ببازيم،اينهاسواالتیدارند
كهمارابهحاشــيهببرند.
بهطورمثالماشهرخودرو
رابرديــمميگويندآقاي
مظلومــيبــهدردتيم
نميخوردوبايدبرود.اگرهم
ميباختيمبهتاكتيكفكري
گيرميدادند.مثالميگفتند
بازيكناناســتقالل4پاس
درستبههمندادند!حتي
اگربرندهباشيمهمبهتعداد
پاسهايماگيرميدهند.
درصورتيكــهاگرضريب
پاسهايماباالباشدوببازيم
ميگويندچرابازيرانبرده!
يعنيســواالتومطالباز
قبلطراحيشدهوهراتفاقي
بيفتدآنيكــيموضوعرا
مطرحميكنند.اگرتيمما
درخطدفاع،هافبك،حمله
وحتيمالكيتتوپمشكل
داردوباهمهاينمشكالت
ماصدرجدولهستيم،پس
البدتيمهايديگربيشتر
ازمااينمشكالترادارند.
اماكسیبهمشكالتآنها
نمیپــردازدوفقــطبهما
ميپردازنــد.البتهمنبه
مشكالتتيممآگاههستمو
داريمرويآنهاكارميكنيم
كهبرطرفشود.

رسولبهروش
روزنامه نگار
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حيدر كلهري
معاون آموزش و مشاركت هاي مردمي ستاد پيشگيري و 

مديريت بحران شهر تهران

همه  چيز براساس سليقه زنان است 

از دري كوچك وارد ساختمان مي شويم. سالن ورزشي، 
اتاق اســتراحت، دفتر رئيس ايســتگاه و حتي سالن 
عمليات و خالصــه همه  چيز مرتب و با ســليقه زنان 
چيده شده اســت. لباس هاي عمليات كنار ميله فرود 
قرار دارند و نيروها با لباس فرمی طوسي رنگ هر يك 
به كاري مشغولند. ســارا شعباندوست كه از نخستين 
نيروهاي استخدامي ســازمان آتش نشاني شهر كرج 
اســت و اكنون با 18سال سابقه رياســت ايستگاه را 
برعهده دارد، مي گويد: »تصور همگان بر اين است كه 
آتش نشاني شغلي كاماًل مردانه اســت، اما راه اندازي 
اين ايستگاه و اســتقبال بانوان ثابت كرد كه زنان هم 

مي توانند آتش نشان شوند.« 

بانوان حساس، اما قوي

شهر كرج 16زن آتش نشان دارد كه در 3شيفت مشغول 
كار و تالش  هستند. نجات هموطنان از ميان شعله هاي 
آتش يا رهايي كســي كه در اتاق يا آسانســور حبس 
شده، هميشه با شــادي براي آتش نشانان همراه است. 
تعاريف چنين خاطراتي را از زبان مردان آتش نشان زياد 
شنيده ايم، اما اين بار زناني اين خاطرات را مي گويند كه 
در عين حساس بودن و داشــتن روحيه لطيف زنانه، با 
مخاطرات، قوي و محكم برخــورد مي كنند. به گفته 
شعباندوســت، محل حادثه جايي براي آزمون و خطا 
نيست. او مي گويد: »خلقت زنان متفاوت از مردان است 
و بايد بپذيريم حســاس و لطيفند اما زنان آتش نشان 
آموخته اند در مواجهه با حوادث حريق و نجات، هيچ گاه 
احساســاتي برخورد نكنند و مي دانند كه نجات جان 
يك هموطن حادثه ديده به تصميم و امدادرساني آنها 
بستگي دارد.« سرخ پوشــان آتش نشان چون پزشكان 
پس از پوشيدن لباس آتش نشاني، قسم ياد كرده اند تا 
براي نجات هموطنانشان تالش كنند و اين قسم زن و 
مرد نمي شناسد و بارها شاهد ايثار و گذشت آتش نشانان 
بوده ايم؛ چه آنهايي كه دسته جمعي از ميان شعله هاي 
آتش ساختمان پالسكو پر كشيدند و چه اميد عباسي 

گزارش اختصاصي همشهري از ايستگاه آتش نشانان زن در كرج

 در حالي كه 18 سال است زنان آتش نشان در كرج فعاليت مي كنند
 تهران نيز در آستانه استخدام آتش نشانان زن قرار دارد

ايستگاهزنانآتشنشان

پايتخت بيش از 2هزار 
آتش نشان داوطلب دارد
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ســازمان پيشگيري و 
مديريت بحران همواره 
تالش كرده تا با جلب 
مشاركت شهروندان، 
از ظرفيت هاي محلي 
بــراي پيشــگيري از 
بحران و خدمت رســاني مطلوب در زمان وقوع 
حوادث غيرمترقبه اســتفاده كنــد. راه اندازي 
خانه هاي دوام و ايمني كار ارزشــمندي بود كه 
با هدف آمــوزش مردم در حوزه هــاي ايمني و 
حريق انجام شــد. اعضاي اين خانه ها دو گروه 
دوام و آتش نشانان داوطلب هستند. گروه هاي 
دوام همان داوطلبان واكنش اضطراري محله ها 
هستند كه كمك هاي اوليه و نحوه امدادرساني 
صحيح به آسيب ديدگان در مواقع اضطراري را 
آموخته اند و در زمان بــروز حوادث غيرمترقبه 
مي توانند تا رسيدن نيروهاي امدادي به اعضاي 
خانواده و همســايه ها كمك كنند. آتش نشانان 
داوطلب هم كساني هســتند كه در دوره هاي 
آموزش اطفاي حريق و نحوه استفاده از تجهيزات 
آتش نشــاني مانند كپســول خاموش كننده، 
شــركت كرده اند. خانه هاي دوام و ايمني جزو 
13خانه راه اندازي شده در سراهاي محالت اند 
كه 70درصد اعضا گــروه دوام و 30درصد هم 
آتش نشــان داوطلب هســتند. تفكيك اعضا با 
اعداد و ارقام كار آساني نيست و شايد نتوان در 
اين مورد دقيق اظهارنظر كرد اما به طور تقريبي 
در تهران حدود 2هزار تا 2هزار و 500 آتش نشان 
داوطلب وجود دارد كه تعداد زيادي از آنها خانم 
هستند. دوره هاي آموزش آتش نشانان داوطلب با 
حضور كارشناسان سازمان آتش نشاني و مباحث 
تخصصي برگزار مي شود و به همين دليل تعداد 
معدودي از آتش نشانان داوطلب همكاري جزئي 
با سازمان آتش نشاني دارند و برخي هم به عنوان 
مربي در ســطوح مختلف به مراكز آموزشــي و 
علمي مي روند و كالس برگزار مي كنند. تمام اين 
كارها با نظارت و مجوز سازمان آتش نشاني انجام 
مي شود و در حقيقت آتش نشانان داوطلب يك 
فرصت و پتانسيل در محله ها محسوب مي شوند 
كه مي توان زمينه فعاليــت آنها را بيش از بيش 

فراهم كرد.

جذب زن آتش نشان؛ خبري كه اوايل آذر منتشر شــد و مهدي داوري، مديرعامل سازمان آتش نشاني 
شهرداري تهران اعالم كرد: »جذب 16آتش نشان زن در دستور كار قرار گرفت.« اين خبر در حالي در صدر 
رسانه ها قرار گرفت كه سال 1٨1٨ مولي ويليامز، زن آفريقايي- آمريكايي نخستين آتش نشان نيويورك 
شد. از آن سال تا كنون 202سال مي گذرد و ايران در جذب زنان به عنوان نيروي عملياتي آتش نشان سهم زيادي نداشته و در اين بخش كار خاصي انجام نشده 
است. به همين خاطر مديريت شهري پايتخت، پيگير جذب آتش نشانان زن شده تا بتواند گامي مهم را هم در استخدام بانواني كه عالقه مند به حضور در اين عرصه 

هستند، بردارد و هم به دختران و بانواني كه در حوادث و مواقع بحراني به كمك هم جنس خود نياز دارند، پاسخ داده شود.
در اين بين، كرج سال ها جلوتر توانسته با راه اندازي ايستگاه آتش نشاني زنان، تنها شهري در كشور لقب بگيرد كه آتش نشان زن را به شكل رسمي در خدمت 
گرفته است. سال 13٨1براي نخســتين بار فراخوان جذب آتش نشاني در كرج منتشــر و 11بانوي عالقه مند به اين كار، جذب شدند. سال 13٨2نيز ايستگاه 
آتش نشاني زنان  رسما كارش را شروع كرد؛ ايستگاهي كه رئيس، فرمانده و نيروها، همگي زن هستند و مانند ساير ايستگاه هاي آتش نشاني تجهيزات مدرني 
براي عمليات  نجات و حريق دارند. ديدن زنان سرزمين در قامت آتش نشان و شغلي كه به نظر عامه مردم، مردانه است، سبب شعف مي شود. ايستگاه در خيابان 
امامزاده حسن، يكي از خيابان هاي اصلي شهر كرج و داخل كوچه عريضي قرار دارد. روي تابلوي قرمز عبارت »بانوان« نشان دهنده وجه تمايز آن است. چندروز 

پيش، يك روز را با آتش نشانان زن  اين ايستگاه گذرانديم تا از نزديك تالش هاي آنها را ببينيم.

   الهام سادات گلدوزي، مربي و آتش نشان داوطلب در تهران 
امروز در اكثر سازمان ها و نهادها و حتي ارگان هاي نظامي نيروي عملياتي، زنان حضور دارند و فعاليت مي كنند؛ به طور مثال 
در كالنتري ها افسران زن هستند و به امور مربوط به بانوان رسيدگي مي كنند. اگر كادر اداري سازمان آتش نشاني را فاكتور 
بگيريم، به جرأت مي توان گفت تنها سازماني است كه نيروي عملياتي زن ندارد كه اين با توجه به مأموريت ها قطعا الزامي 
و ضروري اســت. در خيلي از حوادث حريق و نجات، زنان دچار آسيب ديدگي مي شــوند كه امدادرساني توسط نيروهاي 
آقا، سخت است و حضور زنان آتش نشان مشــكل را برطرف مي كند. بيش از 10سال است كه آتش نشان داوطلب هستم و 

امروز به عنوان يك مربي 
تجربياتم را در اختيار زنان  
قرار مي دهم و بارها شاهد 
حوادث در محيط هاي زنانه 
مانند مجموعه ورزشــي 
بودم كه مردان آتش نشان 
بــراي ورود معذوريــت 
داشتند. امروز با توجه به 
نياز جامعــه حتمًا جذب 
زنان آتش نشان ضروري 
است و مسئوالن براي اين 
كار نبايد بيش از اين تعلل 

كنند.

الزامحضورزناندرسازمانآتشنشاني

حضورزناننمايشينخواهدبود
جذب 16زن آتش نشان در تهران، خبري بود كه علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران در صفحه شخصي خود 
در توييتر منتشر كرد و نوشت: » نخستين آتش نشــانان زن خاورميانه در شهر كرج مشغول به كار شدند. البته 
پس از گذراندن آزمون هاي ســنگين علمي و عملي اين موضوع محقق شد. پس از آن طرح هاي مشابه ديگري 

براي جذب آتش نشانان زن در ديگر شــهرها اجرا شد، اما مانع بزرگ بر سر 
آتش نشان شدن بانوان، تعريف آتش نشاني به عنوان فعاليتي مردانه بوده؛ 
درحالي كه اين تنها تصوری يك بعدي است.« اعطا گفت: »به باور بسياري 
از آتش نشانان باتجربه، همه عمليات هاي آتش نشاني، الزاماً خاموش كردن 
آتش نيست و در بســياري از موارد آتش نشانان با حوادث خاص ديگري 

روبه رو مي شوند كه ضرورت حضور يك آتش نشان زن را دوچندان 
مي كند.« اعطا در ادامه به حضور زنان در عمليات ها اشــاره و 

عنوان كرد: »تا به امروز در تهران آتش نشانان زن بيشتر در 
مانورها و برنامه هاي نمايشــي حضور داشته اند، اما با جذب 

16آتش نشان زن، آنها در عمليات ها شركت مي كنند.« 

كه ماسك خود را به صورت طفل حبس شده در دود زد 
و آسماني شد.

آمادگي در 30ثانيه

سرعت عمل در عمليات ها و مأموريت هاي آتش نشاني 
اهميــت زيــادي دارد و از اين رو آمادگي جســماني 
براي نيروهاي آتش نشــان خيلي مهم است. به گفته 
رئيس ايســتگاه آتش نشــاني زنان كــرج، ثانيه ها در 
شغل آتش نشــاني اهميت دارند و تعيين كننده مرگ 
و زندگي اند. آژير كه به صدا درمي آيد، آتش نشــانان به 
سرعت خودشــان را به لباس هاي عمليات مي رسانند؛ 
لباس هايي كه حدود 40كيلوگرم وزن دارند را در مدت 
30ثانيه به تن مي كنند و از ميله فرود پايين مي روند و 
به سمت خودرو مي دوند. شعباندوست مي گويد: »در 
هر حادثه اي تايم طاليي 3تا 5دقيقه براي آتش نشانان 
پيش بيني شده اســت و به همين دليل كسي كه اين 
لباس را به تن مي كند، فارغ از جنســيت بايد سرعت 
عمل بااليي داشته باشد و ثانيه به ثانيه را غنيمت بداند.« 
كسي كه نخستين بار اين لباس را به تن كند، سنگيني 
آن را حس مي كند، اما زنان آتش نشان در كمتر از يك ماه 
به پوشيدن و تحمل آنها خو مي گيرند و چنان چاالك 
حركت مي كنند كه گويا لباسي از پر بر تن دارند. زنان 
آتش نشان 24ساعت شــيفت كاري دارند و 48ساعت 
استراحت. آنها زماني كه در ايستگاه هستند، عالوه بر 
آماده باش، اوقات فراغتشان را با مطالعه آزاد يا درسي و 

برخي هم با ورزش كردن پر مي كنند.

انتقال تجربيات به نيروها

حدود 18سال از استخدام نخستين زنان آتش نشان 
در كرج مي گذرد و با تصويب ســختي كار، تعدادي از 
نيروهاي اين ايستگاه 2سال ديگر بازنشسته مي شوند؛ 
نيروهاي باســابقه اي كه تجربيات ارزشمندي دارند و 
براي بقاي ايستگاه آتش نشاني بانوان در كرج و حتي 
احداث ايستگاه جديد بانوان در ساير شهرها ازجمله 
تهران، نياز است از اندوخته آنها استفاده شود. رئيس 

ايستگاه آتش نشــاني بانوان كرج مي گويد: »آموختن 
دروس تئوري در هر كار و رشته اي الزم است، اما وقتي 
اين آموخته هــا با كارهاي عملياتــي و اجرايي همراه 
شود، حتماً نتايج بهتري خواهد داشت.« انتقال تجربه 
در ايستگاه بانوان از طريق همراهي نيروهاي باتجربه 
و كم تجربه انجام مي شــود. شعباندوســت مي گويد: 
»هر آنچه مربوط به مباحث تئوري بــوده، نيروها در 
دوره هاي آموزشي ياد گرفته اند، اما برخي از اقدامات 
نيازمند آموزش حين عمليات اســت؛ به همين دليل 
از تركيب نيروهاي باتجربه و كم تجربه در عمليات ها 
استفاده مي شــود تا نيروهاي كم تجربه ياد بگيرند در 
مواقع اضطراري چگونه بايد درست ببينند و بهترين 
تصميم را بگيرند.« خودروها روشــن مي شــوند و در 
بزرگ پاركينگ كه ســوله بزرگي است، باال مي رود و 
آتش نشانان با ماشين هاي قرمز و آژيركشان به سمت 

محل حادثه حركت مي كنند.

مأموريت تركيبي

مانند مردان آتش نشــان قوي هيكل نيستند، اما ياد 
گرفته اند قوي باشــند و از حادثه نترسند. خودروها را 
روشن مي كنند و آژيركشان به راه مي افتند. خودروی 
پيش رو در اختيــار دارند كه به گفته شعباندوســت، 
مجهز به وســايل و ابزار اطفای حريق و نجات و حتي 
سيستم واترميســت )قدرت اطفای آب را باال مي برد 
Water mist( است: »نيروها در زمان اعزام به محل 
حادثه با اين خودرو جلوتر مي روند و مي توانند تا قبل 
از رسيدن خودروهاي سنگين از ايســتگاه همجوار، 
مأموريت را انجام دهند.« ايستگاه بانوان يك دستگاه 
خودروي نيمه سنگين حريق هم دارد كه تيم عملياتي 
با آن به محل اعزام مي شود. هر ايستگاه آتش نشاني، 
محدوده اســتحفاظي دارد كه در زمان وقوع حوادث 
حريق و نجات درصورت اعالم حادثه مســتقاًل اعزام 
و مأموريــت را انجام مي دهد. عالوه بــر آن، زنان اين 
ايستگاه در مأموريت هاي تركيبي هم شركت مي كنند. 
رئيس ايستگاه آتش نشــاني زنان  در توضيح اين نوع 
مأموريت مي گويد: »گاهي اوقات پس از اعالم حادثه 
يك تيم 4نفره از ايستگاه مردان كه همجوار با ايستگاه 
بانوان است به محل اعزام مي شــود و يك تيم 4نفره 
هم از اين ايســتگاه. در محل حادثه كارها توسط يك 
فرمانده تقسيم و مأموريت انجام مي شود. درحقيقت 
چنين مأموريت هايي، تيم قدرتمندي از آتش نشانان 
را تشكيل مي دهد و سبب مي شود مأموريت ها به نحو 

احسن و در كوتاه ترين زمان انجام شود.«

پذيرش توسط مردم

خودروهاي عبــوري كنــار مي روند و مســير براي 
ماشين هاي آتش نشــاني باز مي شود. زنان آتش نشان 
به محل مي رســند. مكان مملو از جمعيت اســت و 

با تصميم گيري فرمانده، كارها تقســيم مي شود و با 
خواهش آتش نشــانان مردم از محل فاصله مي گيرند. 
نيروها تجهيزات را آماده و عمليات را شروع مي كنند. 
شيلنگ هايي كه دوراني جمع شده اند، روي زمين رها 
مي شوند و ســه راهي مي زنند و درحالي كه به سمت 
حريق مي دوند، چنــد قدم مانده، نازل هــا را وصل و 
در حالت مه پاش قــرار مي دهند و به ســمت حريق 
مي گيرند. آب روي شــعله ها مي ريزد و آتش فروكش 
مي كند. مردم در بهت و حيرت ايســتاده اند و تماشا 
مي كنند. پس از اتمام كار، زنان در ميان تشويق مردم 
به سمت خودروها مي روند و راهي ايستگاه مي شوند. 
شعباندوست مي گويد: »در مقايسه با سال هاي گذشته 
نگاه مردم به زنان آتش نشــان تغيير كرده اســت و تا 
حدود زيادي اين موضوع در شهر كرج نهادينه شده و 

شهروندان، آن را پذيرفته اند.«

كاهش استرس با عشق

روانشناســان مي گوينــد كه اگــر عاشــق كاري كه 
مي كنيد، باشيد، تحمل ســختي ها آسان تر مي شود. 
آتش نشــانان اين گفته را بــاور دارند. زهــرا حاج ايل، 
فرمانده ايستگاه آتش نشاني بانوان شهر كرج مي گويد: 
»اين كار اســترس زيادي دارد و براي مردان سخت و 
براي زنان سخت تر اســت. صحنه هاي تلخ و ناگواري 
در اين شــغل وجود دارد كه اگر عاشق نباشيد، تحمل 
آن سخت است و به دليل اســترس زياد شايد نتوانيد 
آن را ادامه دهيد.« اين باور همه نيروهاي اين ايستگاه 
 است. همگي با عشــق و عالقه وارد اين شغل شده اند. 
عالوه بر آتش نشانان، خانواده هايشان هم استرس دارند 
و مدام نگران هستند. حاج ايل مي گويد: »در اين كار با 
حادثه مواجه هستيم و ممكن است حين مأموريت دچار 
آسيب ديدگي شويم؛ از اين رو اعضاي خانواده هم مدام 
نگران هستند و لحظاتشان با دلهره سپري مي شود، اما 

عشق ما را در انجام مأموريت ها قوي تر مي كند.«

درخواست كاهش سابقه كار براي زنان آتش نشان

سختي كار نيروهاي آتش نشــاني تصويب شده است و 
با 20سال سابقه آتش نشــانان بازنشسته مي شوند. اين 
قانون در مورد زنان آتش نشــان هم اعمال مي شود، اما 
سارا شعباندوست، رئيس ايســتگاه آتش نشاني بانوان 
از مسئوالن درخواســت دارد كه اين ســن براي زنان 
آتش نشــان به 10تا 15ســال تقليل يابد. او مي گويد: 
»استرس در آتش نشاني زياد اســت و گذر زمان سبب 
فرسايش جسمي و روحي نيروها مي شود كه اين وضعيت 
براي زنان با توجه به شــرايط جسماني شان شايد زودتر 
نمود پيدا كند؛ بنابراين به عنوان كوچك ترين عضو اين 
سازمان كه 18سال خدمت كرده ام از مسئوالن مي خواهم 
توجه ويژه تري به شغل آتش نشاني زنان داشته باشند و 

سابقه كار را براي آنها 10تا 15سال تعيين كنند.«

جذب آتش نشان زن ازطريق آزمون سراسري

جذب 16زن آتش نشــان، 
به صــورت پايلــوت و براي 
نخستين بار در تهران انجام 
مي شــود. اين خبــر اوايل 
آذر ماه امســال رســانه اي 
و بــه گفته مهــدي داوري، 
مديرعامل ســازمان آتش نشاني قرار شــد اين كار تا 
آخر آذر ماه انجام شــود. اما در گفت وگو با مسئوالن 
اين ســازمان، زمان اعالم شــده تأييد نشد و داوري 
گفت، كارشناســان مشغول تدوين ســازوكار براي 
استخدام اين نيروها هســتند. هر طرح نوپايي قطعاً 
با مشكالتي مواجه مي شــود كه به گفته مديرعامل 
ســازمان آتش نشــاني اجراي اين طرح هم عاري از 
مشــكل نخواهد بود: »اين طرح به صــورت پايلوت 
اجرا مي شود و پس از احصای مشكالت و رفع آنها در 
مراحل بعدي تعداد زيادي از زنان جذب آتش نشاني 

خواهند شد.«
 او همچنين افزود: »بعد از جــذب از طريق برگزاري 
آزمون، آتش نشــانان آموزش مي بيننــد و بعد از طي 

مراحل، وارد كارهاي عملياتي مي شوند.« 
داوري در مورد جذب آتش نشانان داوطلب هم گفت،  
استخدام از طريق فراخوان و برگزاري آزمون سراسري 
خواهد بود و آتش نشانان داوطلب به واسطه دوره هاي 
آموزشي كه ديده اند قطعاً شــانس بيشتري دارند، اما 
اين به معناي آن نيست كه جذب از بين آنها خواهد بود: 
»ساير عالقه مندان به اين شغل هم مي توانند در آزمون 

جذب آتش نشاني شركت كنند.« 

    زينب زينال زاده
خبر نگار
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دريچه

اليحهوقفناپذيريانفالبهمجلسرسيد

اليحه »اصالح تبصره 6الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اســناد فروش 
رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب سال 1380« سرانجام از سوي دولت 
به دســت نمايندگان مجلس رســيد؛ اصالحيه اي كه مي تواند درصورت 
تصويــب در مجلس به اختالفات ديرين 2ســازمان جنگل هــا، مراتع و 

آبخيزداري و اوقاف و امور خيريه براي هميشه پايان دهد.
براساس اليحه پيشنهادي دولت كه رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس 
متن كامل آن  را براي انتشار در اختيار همشهري قرار داده است، آن دسته 
از امالك، جنگل ها، مراتع و به طوركلي اراضي ملي كه مشمول قوانين ملي 
شدن جنگل هاي كشور )مصوب 13۴1(، حفاظت و بهره برداري از جنگل ها 
و مراتع )مصوب 13۴6( و حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي 
كشور )13۷1( و اصالحات بعدي آنها قرار گيرند، ديگر مشمول ماده  واحده 
قانون ابطال اســناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه )مصوب 1363( 
نمي شوند و درنتيجه موقوفه تلقي نخواهند شد. همه اسنادي كه بر پايه ذيل 
تبصره)6( الحاقي صادر شده اند نيز ابطال و همه آثار آنها بر اراضي ملي نيز از 
بين مي رود. درصورت تصويب اليحه دولت توسط نمايندگان ملت، سازمان 
ثبت اسناد و امالك كشور رأساً يا با درخواست هريك از دستگاه هاي مسئول 
ازجمله وزارت جهادكشاورزي، وزارت راه وشهرسازي و سازمان حفاظت 
محيط زيست بايد بالفاصله نسبت به ابطال اسناد مالكيت مزبور در اراضي 
ملي و بازگشــت حق مالكيت دولت جمهوري اسالمي ايران با نمايندگي 
دستگاه ذيربط، اقدام قانوني به عمل  آورد.در تبصره 6قانون »ابطال اسناد 
فروش رقبات آب و اراضي موقوفه« مصوب سال 63جمله اي وجود دارد كه 
محل اختالف شده است؛ جمله »مگر در مورد حريم موقوفات و اراضي  كه 
قبل از تاريخ 65احيا شده باشد«، در آخرين پرونده جنجالي آقمشهد باعث 
شده است متولي 5500هكتار از اراضي ملي را جزو حريم موقوفه اعالم كند 
يا در پرونده وقف يك يال از دماوند به جاي 120من محلي كه ۴.800هكتار 
مي شود، 2۴00هكتار موقوفه اعالم شود و براي سال ها مورد بهره برداري 
قرار گيرد. البته به گفته مسئوالن، يك ميليون و ۴00هزار هكتار اراضي 
منابع طبيعي در كل كشور مورد اختالف با سازمان اوقاف است.حال با اين 
پيشنهاد دولت، اگر در مواردي »به موجب تصميمات و آراي مراجع قضايي و 
غيرقضايي، اسناد مالكيت اراضي ملي يادشده به نام اشخاص و سپس با وقف 
به نام موقوفه صادر شده باشد، دستگاه هاي مزبور مكلفند در اجراي وظايف 
قانوني خود و با به كارگيري هريك از شيوه هاي عادي و فوق العاده شكايت، 
اقدام قانوني و قضايي الزم را براي نقض، الغا يا ابطال تصميمات و آراي صادر 
شده به عمل آورند؛ ضمن اينكه اقامه شكايت مذكور مهلت ندارد.«  همچنين 
چنانچه در اجراي مــاده )3۴( اصالحي قانون حفاظــت و بهره برداري از 
جنگل ها و مراتع )مصوب 13۷3( يا ذيل تبصره )6( اراضي ملي با تشخيص 
مراجع ذيربط و برپايه مجوز صريح قانوني، در اختيار اشخاص قرار گرفته 
باشد، مرجع رسيدگي ضمن حكم به ابطال سند مالكيت، عين و منافع و ساير 
حقوق مربوط و تخليه، ارزش حقوق ذينفعان را براساس نظر كارشناس تعيين 
و دستگاه اجرايي مربوط حسب مورد نسبت به دادن مابازاي ريالي يا معوض 

اعم از عين يا منفعت به تشخيص خود اقدام مي كند.

زهرارفيعی
خبرنگار

جوابيهشرکتآبمنطقهاياصفهانبه2گزارشهمشهري
اداره آب منطقه اي اســتان اصفهان به 2 

گزارش همشــهري كــه در هفته هاي جوابيه
گذشته منتشر شده واكنش نشان داده 
است.اين شركت در واكنش به گزارش همشهري  درباره 
اجراي پروژه انتقال آب بهشت آباد نوشته است: نخستين 
گزارشات ارزيابي زيست محيطي طرح انتقال آب بهشت 
آباد پس از تصويب در كميته هــاي فني وزارت نيرو در 
سال 138۷به ســازمان حفاظت محيط زيست كشور 
ارسال گرديد. هدف از انتقال آب طرح بهشت آباد تنها و 
تنها براي جبران كمبود بخشــي از آب شــرب استان 
اصفهان است. در اجراي اين طرح به نيازهاي حوضه هاي 
مبدا و مقصد پرداخته شده ؛ به نحوي كه در حوضه مقصد 
تنها تامين آب شرب مالك بررسي بوده ؛ درحالي كه در 
حوضه مبدا عالوه بر تامين آب شــرب بــه تأمين آب 
كشاورزي، اصالح زيرساخت ها نيز پرداخته شده است.در 
ادامه اين جوابيه آمده اســت: درگزارش  همشهري به 
برگزاري تجمعات تقلبي و تقليل مسئله آب به موضوعات 
قوميتي و استاني اشاره شده است و نتيجه اين اقدامات 
تغيير زمين بازي از حوزه محيط زيست به حوزه سياست 
عنوان گرديد. ضمن تأييد اين موضوع الزم است نويسنده 
مقاله به تناقص گويي آگاه شود؛ زيرا براساس اين تحليل 
تجمعات، اعتراض ها و غيره در برخورد با اين طرح، اساسا 

سياسي است و نه زيست محيطي. اينكه از قول معاونت 
محترم سازمان حفاظت محيط زيست كشور نقل قول 
تأييد نشده اي را اعالم نمايند، ظلمي بزرگ در حق ايشان 
و اتهام بزرگ تري به متوليان و مردم اصفهان است. آنان 
كه حداقل دانش الفباي آب را بدانند، تأييد مي نمايند كه 
آب كااليي نيست كه بتوان با احتكار آن كمبود ساختگي 
در جامعه ايجاد كرد؛ به هميــن دليل وقتي  تنها منبع 
تامين آب ســاكنان حوضــه زاينده رود و شــهرها و 
روستاهاي خارج از اين حوضه شامل شهرها و روستاهاي 
استان يزد، شهرستان هاي نائين، اردستان، كاشان و غيره 
با جمعيتي بالغ بر 6ميليون نفر ذخيره آبي سد زاينده رود 
با حجم كل كمتر از 160ميليون مترمكعب باشد و برنامه 
توزيع ساالنه آب خارج از استان و با حضور تمام ذينفعان 
شامل مديران ارشد استان هاي اصفهان، چهارمحال و 
بختياري و يزد با محوريت وزارت نيرو تنظيم مي گردد، 
چگونه مي توان آب را قطع كرد. آنان كه گذرشــان به 
اصفهان افتاده باشد، شرايط بحراني تامين آب شرب اين 
منطقه را لمس كرده اند. رودخانه زاينده رود خشــك، 
كشــاورزي حقابه دار به حالت نيمه تعطيل، صنايع در 
تهديد تعطيلي و محيط زيست منطقه در حسرت آب قرار 
دارند پس آب قطع شده كجا رفته است؟ نويسنده مقاله 
با زدن اتهام هاي ناروايي به وزارت نيرو مشخص است كه 

يا به دنبال وسيع كردن زمين بازي سياسي خود و يا از سر 
ناآگاهي اقدام به ذكر محرمانه نگه داشتن حقابه ها و يا 
بهره گيري از بي اطالعي مردم در اجراي طرح ها نموده 
اســت. مگر وزارت نيرو به عنوان متولي آب كشور چه 
منفعتي از بي اطالعي مردم براي اجــراي اين طرح ها 
مي برد؟ جهت اطالع در تصويب هــر طرحي تأكيد بر 
درنظر داشــتن تقســيم منافع بين تمام ذينفعان با به 

حداقل رساندن آثار منفي زيست محيطي است.

توضيحهمشهري:
روزنامه همشهري براساس رسالت حرفه اي خود، همواره 
موضوعات محيط زيستي به ويژه در حوزه آب را پيگيري 
مي كند. گزارش مورد اشاره نيز بر همين اساس پيگيري و 
تهيه شد. آنچه در گزارش مورد اشاره اداره آب منطقه اي 
اصفهان آمده بود، نيز نقل قول از مسعود تجريشي، معاون 
محيط انساني سازمان حفاظت محيط زيست بود. بديهي 
است همشهري پيگيري بيشتر موضوعات محيط زيستي 
به ويژه در حوزه آب را وظيفه خود مي داند و در اين مسير 
آمادگي كامل براي درج نظرات و روشنگري هاي وزارت 

نيرو را نيز دارد.

بــه اصفهــان منطقــهاي آب پاســخ
گــــــزارش»انتـــــقالآببيضابطــه

بهاصفهان«
شــركت آب منطقه اي اصفهان در واكنش به انتشــار 

گزارشــي با عنوان »انتقال آب بي ضابطــه به اصفهان« 
جوابيه اي را به روزنامه همشهري ارسال كرد كه متن كامل 

آن بدين شرح است:
»در پاسخ به مطالب درج شده در روزنامه همشهري مورخ 
1399/۷/13با موضوع انتقال بي ضابطه آب به اصفهان 
به استحضار مي رساند: متعهد بودن يا نبودن كارفرماي 
كوهرنگ سه به تعهدات زيست محيطي موضوعي نيست 
كه هر فردي بدون سند و مدرك در مورد آن اظهارنظر 
نمايد و در اين خصوص قضاوت ســازمان محيط زيست 
مالك عمل خواهد بود. جهت آگاهي افكار عمومي طرح 
كوهرنگ سه به منظور تامين كمبود آب شرب جمعيتي 
بالغ بر 6ميليون نفر ساكن در استان هاي اصفهان ويزد در 
دستور كار وزارت نيرو قرار گرفته است. تامين آب مناطقي 
كه مطابق اعالم شركت مهندسي آب و فاضالب كشور طي 
ساليان اخير در شرايط بحراني قرار گرفته است عالوه بر 
اصلي ترين مشكل جمعيت ساكن در اين دو استان، هر 
عزيزي كه در سال هاي اخير به اين مناطق و به خصوص 

اصفهان سفر كرده باشد آن را لمس نموده است.
تعهدات اشاره شــده هرچند برخالف كليه طرح هاي 
عمراني كشــور بســيار گســترده تر از دامنه تأثيرات 
زيست محيطي اين طرح است ولي شركت آب منطقه اي 
اصفهان خود را مطابق زمانبندي اين تعهدات )تعهدات 
حين اجرا و تعهدات پس از اجــرا و دوران بهره برداري( 
متعهد به انجام آن دانسته و گزارش هاي دوره اي خود را 
در اين خصوص به سازمان محيط زيست ارسال مي نمايد. 

به همين دليل نيز مطابق كليه طرح هاي عمراني در حال 
اجراي كشور، تمديد مجوز زيست محيطي اين طرح نيز 

صادر شد.
از طرفــي همانگونه كــه انســان محــور موضوعات 
زيست محيطي است و سازمان محيط زيست نيز مطابق 
اين اصل مهم تصميم گيري درخصوص تاثير طرح ها را 
تعيين مي نمايد لذا مورد تهديد تعطيل شدن اين طرح 
با بهانه هاي مختلف برخالف اصول محيط زيستي بوده 
هرچند از سوي افرادي زير پرچم دوستدار محيط زيست 
فعاليت مي نمايند.اينكــه طرح هاي انتقال آب به تزريق 
مورفين به جاي جراحي تعبير شــده اســت يك حرف 
عوام پسندانه بوده و در مجامع علمي مطابق بررسي هاي 
مختلف فني، زيست محيطي و غيره مزايا و معايب طرح 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و ســپس تأييد و يا رد 
مي گردد. اقدامي كه در سراسر جهان با اين دستورالعمل، 
طرح هاي انتقال آب بي شــماري به مطالعه و اجرا رفته 
است و طرح كوهرنگ سه نيز به همين روش عمل شده 
است. از طرفي با اين تعبير هرگونه انتقال در هر زمينه اي 
از قبيل جابه جايي مــردم، جابه جايي كاال و غيره تزريق 

مورفين است.
همچنين در اين مقاله اشاره اي به بارگذاري بيش از توان 
حوضه آبريز زاينده رود در باالدست شده است كه ضمن 
تأييد بهتر بود جراحي و سبك جراحي آن  نيز براي بهبود 
دائمي حوضه زاينده رود با توجه به پارامتر هاي موجود از 

قبيل جمعيت تحت پوشش و حقوق آب ارائه مي شد.«

با گذشت 5سال از انعقاد توافقنامه اقليمي پاريس، هنوز 
تغييرات
95درصد كشــورهاي پيشــرفته جهان به اجراي اين اقليمي

توافقنامه پايبند نيســتند اما همــه به ظاهر آن را مهم 
مي دانند و برنامه هاي خود را براي عمل به كاهش گازهاي گلخانه اي 

اعالم مي كنند.
براســاس توافقنامه 2015 پاريس قرار بود انتشــار توليــد كربن تا 
سال 2030، تا 50درصد كاهش يابد و در سال 2050 به صفر برسد. اين 
وعده درصورت اجرا موجب كاهش دماي 2درجه اي كره زمين خواهد 
شد تا دامنه مشكالت محيط زيستي كاهش يابد، اما شرايط اجراي آن 
در كشورها چگونه دنبال مي شــود؟ هفته جاري نهاد شفافيت اقليم 
سازمان ملل گزارش داد كه 19عضو از ميان 20 اقتصاد برتر جهان در 
سال 2020  به تعهدات خود در توافقنامه اقليمي پاريس پايبند نبودند. 
تنها كشوري كه در اين ميان تعهدات خود را اجرايي كرد، هند است 
كه براي كاهش 35 درصدي گازهاي گلخانه اي تا سال 2030، درست 

عمل كرد. اين گزارش تأكيد مي كند كه اقدامات استراليا، برزيل، كانادا، 
اتحاديه اروپا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، مكزيك و بريتانيا »ناكافي« است. 
اقدامات چين، اندونزي، ژاپن، كره جنوبي و آفريقاي جنوبي »شديدا 
ناكافي« ارزيابي شده  و در آرژانتين، روسيه، عربستان، تركيه و آمريكا 
انتشار گازهاي گلخانه اي »بحراني« است. اجالس اخير تغييرات اقليم 
سازمان ملل كه براي بررسي گزارش عملكرد كشورهاي متعهد برگزار 
شــد نيز  بدون ارائه برنامه دقيق پايان يافت. براساس پيمان پاريس، 
كشورها بايد هر 5سال يك بار گزارش عملكرد و برنامه هاي جديد خود 
را براي دستيابي به اهداف اين توافق ارائه كنند. يكشنبه هفته جاري 
اجالس 6ساعته تغييرات اقليم سازمان ملل به صورت آنالين برگزار شد 
كه نمايندگان سازمان محيط زيســت ايران نيز  در اين اجالس حضور 
داشتند و رهبران ۷5كشــور جهان بدون حضور آمريكا در آن شركت 
كردند. 5سال از وعده رهبران جهان براي كاهش گازهاي گلخانه اي 
مي گذرد. در 5سالگي اين وعده، رهبران كشورها بار ديگر از اقدامات 
قدم به قدم سخن گفتند، اما ارزيابي ها نشــان داد هر كشوري بعد از 
كشور ديگر در ادعاهاي خود شكست خورده است. درحالي كه رهبران 
سياسي و شــركت هاي بزرگ همديگر را كنار مي زدند تا ثابت كنند 

چقدر در آنچه تعهد كرده بودند، پيش رفته اند، اما چالش واقعي اين 
است كه اين رهبران، تعهدات كوتاه مدت برگزينند تا برانگيزاننده عمق 

اهداف بلندمدت باشند.
در همين اجالس گزارش »شكاف انتشارات« ســازمان ملل منتشر 
شد كه تأكيدكرد: كشورها بايد بتوانند اهداف بلندپروازانه را  تا 5برابر 
افزايش دهند تا تعهدات اقليمي پاريس براي محدودســازي افزايش 
دماي كره زمين به 2درجه سانتي گراد محقق شود. سازمان ملل در اين 
گزارش تأكيد كرد: شيوع پاندمي كرونا باعث شد امسال انتشار گازهاي 
گلخانه اي به ركورد ۷درصد سقوط كند، اما اين مقدار كاهش انتشار 
فقط توانست منحني ايجاد كند كه درصورت ثابت ماندن، 0.01درجه 

سانتي گراد گرمايش جهاني را تا سال 2050 كاهش مي دهد.
ايران هنوز هيــچ برنامه اي براي پايش گازهــاي گلخانه اي و  كاهش 
آن ندارد. توافقنامه پاريس هنــوز در ايران از مرحله قانونگذاري عبور 
نكرده تا دولت بخواهد آن را  اجرايي كند. شــرايط انتشــار گازهاي 
گلخانه اي كشور وخيم است تا ايران با انتشار ساالنه 532ميليون تن 
دي اكسيد كربن احتراقي)مهم ترين گاز گلخانه اي( رتبه نهم جهان را 
كسب كند. طبق  گزارش انتشار در رده بندي كشورهاي توليد كننده 

گازهاي گلخانه اي به ازاي توليد ناخالــص داخلي، ايران پس از چين 
كه بزرگ ترين كشــور صنعتي جهان اســت، در رتبه دوم قراردارد و  
در رتبه بندي كلي انتشــار همه گازهاي گلخانه اي در جهان، ايران با 

۷12ميليون تن انتشار  رتبه11 را دارد.

وعدهکشورهايجهاندراجالس2020تغييراتاقليمي

 95درصد كشورهاي پيشرفته هنوز به اجراي توافقنامه پايبند نيستند
رؤياي كاهش 2 درجه اي دماي زمين اما همچنان وعده كاهش كربن مي دهند

زمان نهاييتعهد كشور

2050رسيدن به توليد كربن خنثيآرژانتين

2030توقف ساخت نيروگاه هاي جديد زغال سنگيپاكستان

2030كاهش40درصد گازهاي گلخانه ايپرو

2030كاهش 65درصدي گازهاي گلخانه ايچين

2030افزايش توليد برق تجديدپذيرهند

2030كمك 30ميليون يورويي به صندوق توافقايتاليا

2030كمك 100ميليون يورويي به صندوق توافقاتريش

2030كمك 500ميليون يورويي به صندوق توافقآلمان

سيدمحمدفخار
خبرنگار
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شــيوع اپيدمي كرونا باعــث تغييرات   
اساسي در سبك زندگي همه افراد شده 
اســت. هم اكنون ويروس كرونا ساختار 
نظام آموزشي در دانشــگاه ها را با تغييرات زيادي مواجه كرده؛ 
به طوري كه به دليل محدوديت در حضور فيزيكي دانشــجويان و 
استادان در دانشگاه ها، آموزش مجازي و الكترونيكي به يك اجبار 
براي آنها تبديل شــده است. اين شيوه، دانشــگاه ها را در مسير 

جديدي در حوزه آموزش قرار داده است. البته اين روش آموزشي، 
مزايا و معايبي دارد و دانشجويان و اســتادان مختلف هم نظرات 
متفاوتي در اين خصوص دارند. اما در هر صــورت نمي توان نبود 
مشاركت و همراهي و تعامل بين دانشــجو و استاد را در فضاهاي 
آموزشــي ناديده گرفت، زيرا حضور فيزيكي استاد و دانشجو در 
كالس، نقش بسيار مهم و مؤثري در ايجاد انگيزه براي دانشجويان و 

استادان در كالس درس خواهد داشت.

دستاوردها و پیامدهاي مجازي شدن آموزش در گفت وگو با محمدمهدي فرقاني، رئیس دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی

آموزشآنالينبعدازكروناادامهپيداميكند

 محمدمهدي فرقاني، 
رئیس دانشكده علوم 
ارتباطــات دانشــگاه 
یــي  طبا مه طبا عال
درخصــوص شــكل 
جدید آموزش مجازي 
در دانشــگاه ها عقیده دارد: دانشگاه ها و محیط هاي 
آموزشــي با اپیدمــي ویــروس كرونا در شــرایط 
غیرمترقبه اي قرار گرفته اند كه البته این مشكل در 
تمام عرصه هاي دیگر زندگي هم مشــاهده مي شود. 
با توجه به اینكه در كشور ما زیرساخت ها آنگونه كه 
باید و شاید عمق و گسترش الزم را ندارند، این خأل در 
زمینه هاي مختلف ازجمله مراكز آموزشي نیز احساس 
مي شود. به این ترتیب با شیوع بیماري كووید-19 به 
ناگاه شرایط جدیدي به دانشگاه هاي ما تحمیل شده 
كه از قبل هیچ آمادگي ای براي قرارگرفتن در چنین 
بحراني نداشتند. فرقاني در پاسخ به اینكه آیا دانشگاه ها 
توانسته اند در فاصله مناســبي خود را با شیوه جدید 
مطابقت بدهند، مي گوید: با طراحي بموقع سامانه هایي 
در زمینه آموزش مجازي، دانشگاه ها توانستند شرایط 
نسبتا مطلوبي براي آموزش از راه دور براي دانشجویان 
فراهــم آورند كه البتــه به تدریج نیز بــا ارتقاي این 
ســامانه ها، شــرایط بهتر و قابل قبولي در این زمینه 
ایجاد شد. رئیس دانشــكده علوم ارتباطات دانشگاه 
عالمه طباطبایي درخصوص رضایت دانشــجویان با 
شیوه جدید آموزش مجازي نیز معتقد است كه شرایط 
جدید براي دانشجویان شهرستاني یا غیرایراني هم 
فرصتي فراهم آورد تا بدون صرف هزینه ســفر، در 

دانشگاه ها حضور پیدا كنند.

جايگاه آموزش مجازي در دانشگاه ها 
فرقاني مي گوید: آموزش مجازي به لحاظ كیفیت و 

عمق و همچنین بیان مباحثي كه فقط امكان پرداختن 
به آنها در كالس هاي حضوري مهیا خواهد بود، هیچ گاه 
نمي تواند جاي آموزش حضوري را بگیرد. نكته مهم 
دیگر توجه به ارتباطات و روابط بین استاد و دانشجو 
و همچنین تعامل دانشجویان با یكدیگر است كه در 
فضاي آموزش مجازي كامال نادیده گرفته مي شود. 
ضمن اینكه نظام آموزشي مجموعه به هم پیوسته اي 
است كه اگر بعضي اجزاي آن سلب شود نمي تواند از 
كارایي قبل برخوردار باشد؛ ازجمله حضور دانشجو 
و اســتاد در كالس درس، گفت وگو ها و تبادل نظر ها 
و مبادالت علمــي و نقد و نظرهــا و پیوندخوردن با 
منش هاي آكادمیك كه در بازدهي كالس هاي درس 
دانشگاه بســیار مهم و مؤثر هستند. رئیس دانشكده 
علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایي درباره ادامه 
روند آموزش در فضاي مجــازي و تبدیل تام و تمام 
نظام آموزشي از نظام آموزش حضوري به مجازي در 
آینده اعتقاد دارد ضروري است در نخستین فرصتي 
كه حاصل شد فضاي واقعي و آموزش حضوري دوباره 

احیا شود.

مزاياي آموزش مجازي 
فرقاني دربــاره مزایاي آموزش مجــازي مي گوید: 
تجربه جدید آموزش مجازي در دانشگاه ها از چند 
نظر تجربه گرانبهایي اســت. نخست آنكه حتي در 
شرایط بازگشــت به آموزش حضوري و فعال شدن 
دوباره آن، آموزش مجازي مي تواند سیستم آموزش 
مكمل را به وجــود آورد و به این ترتیب بخشــي از 
خأل هاي آموزش حضوري را پر كند. این روش به ویژه 
براي دانشجویاني كه به هر دلیلي امكان حضور در 
دانشگاه را ندارند قابل اســتفاده خواهد بود. ضمن 
اینكه مي تواند مشكل تراكم دانشجویان در خوابگاه ها 
را هم تا حدود زیادي تعدیل كند. در واقع در آینده 

مي توان بخش آموزش مجازي را هم در دانشگاه ها 
به عنوان یك بخش مجزا و به طور جنبي فعال كرد. 
یعني همانگونه كه هم اكنون، دانشگاه ها نظام آموزش 
و پذیرش در دوره هاي روزانه، شبانه و پردیس ها را 
دارند مي توانند ظرفیت جدیــدي هم تحت عنوان 

پذیرش در بخش آموزش مجازي داشته باشند.
رئیــس دانشــكده علــوم ارتباطــات دانشــگاه 
عالمه طباطبایي مي گوید آموزش مجازي براي استادان 
و دانشجویان فرصتي فراهم آورده كه ضمن باالبردن و 
ارتقاي قابلیت هاي خود بتوانند آموزش هاي الزم را هم 
براي تعامالت مجازي در اشكال مختلف ببینند. البته 
این موضوع براي اســتفاده در شرایط اضطرار است و 

تأكید اصلي بر آموزش حضوري است.

مشكالت آموزش مجازي
فرقاني در مورد مشكالت آموزش مجازي مي گوید: 
بخش عمده این مشكالت، مسائل زیرساختي است 
كه دانشجویان و استادان در این خصوص با آن مواجه 
هســتند؛ بارگذاري بعضي مواد آموزشي، فیلم هاي 
آموزشــي و پاورپوینت ها، حضور استاد در كالس و 
استفاده او از وســایل كمك آموزشي و نارسایي هاي 
ســامانه هاي مجازي از این موارد هستند كه البته 
طراحي این ســامانه ها در ماه هاي اخیــر ارتقا پیدا 
كرده و قابلیت هاي جدیدي هم به آنها اضافه شــده 
است. اما همین میزان هم براي غیرقابل پیش بیني 
بودن چنین شــرایطي قابل قبول است. همچنین 
حضور دانشــجویان در كالس مي تواند گفت وگو ها 
و مباحثاتي را شــكل دهد كه باعث عمیق تر شدن 
فهم بیشتر دانشجویان شود كه هم اكنون امكان آن 
در فضاي آموزش مجازي فراهم نیست. ضمن اینكه 
توجه و تمركز دانشــجویان هم با حضور در كالس 

درس بیشتر خواهد بود. 

 يكتا فراهاني 
خبر نگار

آموزش

حمايت تحصيلي از دانشجويان 
روستايي و عشايري

صندوق بیمه اجتماعي كشاورزان، روستاییان و عشایر اعالم كرده 
از دانش آموزان عضو خانوارهاي روستایي و عشایري كه در كنكور 
سراسري 99حائز رتبه برتر شده باشند، حمایت تحصیلي خواهد 
كرد. مدیرعامل این صندوق با اعــالم این خبر گفته این صندوق 
با هدف رفع دغدغه هاي تحصیلي خانوارهاي روستایي، حمایت 
تحصیلي از فرزندان آنها را در دستور كار قرار داده و به همین منظور 
طرح بورسیه تحصیلي رتبه هاي برتر كنكور سراسري سال جاري 
را اجرا مي كند. به گفته علي شیركاني، این حمایت تا پایان دوره 
4ساله كارشناســي دانشــجویان ادامه خواهد یافت و مهم ترین 
شرط بهره مندي از آن، عضویت پدر، مادر یا خود فرد در صندوق 
بیمه اجتماعي كشاورزان، روستاییان و عشایر است. پیش از این 
در نظرسنجي مشترك صندوق بیمه اجتماعي و مؤسسه ایسپا، 
مشخص شــده بود كه موضوع حمایت مالي از تحصیل فرزندان 
یكي از دغدغه هاي اصلي خانوارهاي عضو صندوق به شمار مي آید.

شرايط استفاده:
1-عضویت پدر، مادر یا خــود فرد در صنــدوق بیمه اجتماعي 

كشاورزان، روستاییان و عشایر 
2-  كسب رتبه كمتر از 1000در رشــته هاي تحصیلي ریاضي، 

تجربي و انساني 
3- كسب رتبه كمتر از 500در رشته هاي تحصیلي زبان و هنر 

4- داشتن حداكثر 25سال سن 
5- ثبت درخواست در سامانه سبا  

6- بارگذاري كارنامه قبولي و گواهي اشتغال به تحصیل.

شرايط استمرار بهره مندي از بورسيه تحصيلي در سال هاي آتي 
1- اســتمرار برخورداري از بورسیه منوط به تمدید حق عضویت 

فرد یا والدین 
2- كسب حداقل معدل16 در ترم تحصیلي  

3- ارائه گواهي اشتغال به تحصیل.

دانشجويانچهميگويند

ث
مك

شركت در كالس هاي مجازي دانشگاه ها اغلب براي دانشجويان خوشايند نيست. ولي آنها هم نسبت به تجربه اي 
كه در اين مدت داشته اند به نكات مثبت و منفي زيادي برخورده اند و عقايد مختلفي هم در اين خصوص دارند.

مريم، دانشجوي رشته زيست شناسي معتقد است: قطع و وصل شدن هاي پي درپي، فراهم نبودن امكان گفت وگوي 
دانشجويان و بحث و تبادل نظر با استادان، از مشكالت مهم آموزش مجازي است. ضمن اينكه رشته زيست شناسي 
نياز به استفاده از آزمايشــگاه و نمونه هاي تصويري زيادي دارد كه فقط با حضور در كالس، چنين امكاني براي 
دانشجويان مهيا مي شود. رضا، دانشجوي مهندسي برق يكي از مهم ترين مزاياي آموزش مجازي را مجبورنبودن 
او براي حضور در كالس مي داند، چون به اين ترتيب آرامش بيشتري دارد و ترجيح مي دهد با توجه به شيوع بيماري 
كرونا حتي االمكان از خانه بيرون نرود. او مي گويد اميدوار است در آينده و با امكان مجدد حضور در كالس بتواند 
كمبود هاي اين مدت را جبران كند، چون به خاطر مشكالت برقراري ارتباط مجازي نتوانسته در بعضي كالس هاي 
مجازي شركت كند. زهرا، دانشــجوي زبان و ادبيات عربي هم مي گويد سيستم دانشگاه پاسخگوي برگزاري 
كالس هاي مجازي نيســت. قطع و وصل هاي مداوم، نبودن امكان تبادل نظر و مكالمه بين دانشجويان، ازجمله 
مشكالت او در زمينه آموزش مجازي است. ضمن اينكه سامانه مورد استفاده او گاهي زبان فارسي را پشتيباني 
نمي كند. همچنين بعضي كالس ها به دليل تسلط نداشتن استادان به برقراري ارتباط مجازي يا مشكالت اينترنتي، 
با تأخير برگزار مي شوند. ولي در مجموع، زهرا آموزش مجازي را در شرايط فعلي ترجيح مي دهد، چون امكان بودن 
او در كنار خانواده اش را به جاي استفاده از خوابگاه برايش فراهم آورده است. سعيد، دانشجوي رشته شيمي هم 
شركت در كالس هاي مجازي را دوست ندارد و فكر مي كند از وقتي مجبور شده به جاي رفتن به دانشگاه به صورت 
مجازي در كالس حاضر شود، عالقه و انگيزه اش هم براي درس خواندن كمتر شده است. او مي گويد با تالش بسيار 
در دانشگاه مورد عالقه خود پذيرفته شده، اما هم اكنون امكان استفاده از فضاي دانشگاه و ارتباط با دانشجويان 
ديگر برايش فراهم نيست. ضمن اينكه رشته شيمي هم رشته اي است كه نياز به شركت در آزمايشگاه و استفاده 

از ساير وسايل كمك آموزشي دارد كه هم اكنون اين امكان هم براي او مهيا نيست.
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آزمون بزرگ شبكه ملي اطالعات 
شــبكه ملي اطالعات ظرفيت ارتباطي بااليي دارد و به همين خاطر 
است كه كاربران مي توانند با قيمت ترافيك كمتر يا ترافيك رايگان با 
استفاده از سرويس هاي VOD به صورت آنالين فيلم و سريال ببينند. 
رايگان شدن ناگهاني ۴ پلتفرم VOD آن هم در شب يلدا آزموني است 
كه تاكنون شبكه ارتباطي داخلي با آن روبه رو نبوده است. بسياري 
از كساني كه تاكنون اشــتراك اين پلتفرم ها را نداشته اند، احتماال با 
جذاب نبودن برنامه هاي سيماي ملي ترجيح مي دهند به سراغ هديه 
اين پلتفرم ها بروند تا فيلم و سريال انتخابي شان را ببينند. گزارش ها 
نشان مي دهد اين سرويس رايگان از ۶ عصر ۳۰  آذر يا همان شب يلدا 
تا ۸ صبح فردا خواهد بود. اين مسئله بدون شك شبكه ملي اطالعات را 
با ترافيك بي سابقه اي روبه رو مي كند. عالوه بر اين، خود اين پلتفرم ها 
هم شايد تاكنون اين ميزان كاربر همزمان را تجربه نكرده باشند و بايد 
اميد داشــت آمادگي فني الزم را براي جلوگيري از داون شدن شان 

داشته باشند.

ث
مك

    گمانه زني حمله سايبري 
درحالي كه به نظر مي رسد قطعي سرويس  هاي گوگل به دليل مسائل فني داخلي باشد، اما اين اتفاق پس از يكي از پيچيده ترين 
حمالت سايبري كه ادعا مي شود هكرها به وزارت خزانه داري و بازرگاني آمريكا نفوذ كرده اند، رخ داد. اين نفوذ از طريق يك 

به روزرساني از راه دور به وسيله SolarWinds كه كد مخربي را به سيستم هاي مختلف تزريق كرد، صورت گرفته است.
شركت هاي بسيار و چند سازمان دولتي از جمله مشتريان SolarWinds هستند كه كار توسعه نرم افزار براي مديريت 
شبكه ها را انجام مي دهد. وزارت دفاع آمريكا، فدرال رزرو، الكهيد مارتين و آژانس امنيت ملي بخشي از مشتريان اين شركت 
هستند. اين به روزرساني شــرايطي را براي هكرها فراهم كرد تا از طريق Microsoft Office 365 به ايميل هاي داخلي 

مؤسسات مختلف دسترسي يابند. البته مشخص نيست كه آنها به چه چيزهاي ديگري مي توانند دسترسي داشته باشند.
پس از آن، در يك اقدام كم سابقه، از سوي مقامات امنيت سايبري آمريكا دستورالعمل اضطراري  21-۰1 صادر شد كه »از 
 SolarWinds همه آژانس هاي غيرنظامي فدرال مي خواهد شبكه هاي خود را براي نشانگرهاي خطر بررسي و محصوالت

Orion را بالفاصله قطع يا خاموش كنند«.

 شب يلداي امسال هر 
جور حسابش را بكنيد، اينترنت

همــه  از  متفــاوت 
سال هاي گذشته خواهد بود. به خاطر 
شرايط شيوع كرونا توصيه اكيد دولت 
و مقام هاي بهداشــت و درمان اين 
اســت كه امســال مردم به صورت 

مجازي و آنالين يلدا را برگزار كنند.
از آنجايي كه يلدا بــه دورهمي هاي 
خانوادگي اش و شب بيداري مشهور 
بــوده، از هميــن حاال بســياري از 
خانواده ها به فكر استفاده از امكانات 
و پلتفرم هاي آناليــن براي كارهاي 
مختلف در طوالني ترين شــب سال 

هستند.
وزيــر ارتباطات هم دوشنبه شــب 
در توييتــر خــود از رايگان شــدن 
سرويس هاي مشهور VOD يا پخش 
فيلم و سريال آنالين خبر داده است. 
محمد جواد آذري جهرمي نوشــت: 
امسال بايد بيشتر مواظب هم باشيم 
و آيين يلداي ســالمت را با همدلي 
برگزار كنيم. با همراهي VODها، در 
شب يلدا و روز پرستار، اشتراك فيلم و 
سريال در »فيليمو، نماوا، تيوا و آيو« 

براي همه رايگان خواهد بود.
تجربه ماه هــاي اخير نشــان داده 
كه در ايــران و كشــورهاي جهان 
هر وقت مقررات ســختگيرانه تري 
براي محدوديت ها اجرا مي شــود و 
زمان در خانه ماندن كاربران بيشــتر 
است، شبكه هاي ارتباطاتي كشورها 
ترافيــك ســنگين تري را تجربــه 
مي كنند. ايــران هم از ايــن قاعده 
مستثني نيست. هر چند VOD ها بر 
بستر شبكه ملي اطالعات كار پخش 
آنالين برنامه ها را انجام مي دهند، اما 
بدون شك افزايش استفاده مردم از 
شــبكه هاي اجتماعــي و همچنين 
پلتفرم هاي مختلف ارتباط تصويري 

ترافيك ســنگيني را در شب يلدا به 
شبكه ارتباطي كشور تحميل خواهد 

كرد.

ترافيك در پيك 
شب يلدا هر كسي تالش مي كند در 
كناره خانواده اش باشد و امسال گروه 
زيادي بــراي ديدن بستگانشــان از 
پلتفرم هاي تماس تصويري استفاده 
مي كنند. تجربه نشان داده كه اكثر 
مردم در شــب يلدا از سرويس هاي 
خارجــي و بــا اســتفاده از ترافيك 
بين الملل بــراي تمــاس تصويري 
اســتفاده مي كنند. بــا فيلترينگ 
تلگرام، اكنون واتســاپ در كشــور 
بسيار پرطرفدار است و امكان تماس 
تصويري 8 نفر يا خانواده را به صورت 
همزمــان مي دهد. از ســوي ديگر 
پلتفرم هاي ديگري مانند اسكايپ در 
ماه هاي اخير مورد توجه بسياري قرار 
گرفته اند تا تعداد بيشتري به صورت 
همزمان و كيفيت بهتر بتوانند با هم 

حرف بزنند و معاشرت كنند.
خيلي ها هم به خاطر شــب بيداري 
در يلدا و براي اشــتراك عكس ها و 
فيلم  هايشــان به ســراغ شبكه هاي 
اجتماعي ازجمله اينستاگرام مي روند 
و پيش بيني اين اســت كه اليوهاي 
چهره ها هم در اين شــب بيشــتر از 

گذشته شود.
افزايش تعداد افراد اســتفاده كننده 
همزمان از اين پلتفرم ها در يك بازه 
زماني خــاص كه قاعدتا از ســاعت 
حدود 6 عصر شــروع مي شــود، به 
معناي بار سنگين ترافيك اينترنت 

براي كشور خواهد بود.
پيش از اين و در فروردين ماه شبكه 
اينترنت كشــور با چنين مشــكلي 
روبه رو شد و كاربران مدتي اختالل 
شــديد اينترنت ازجمله روي شبكه 

شبكه ارتباطي كشور در شب يلدا و با رايگان شدن سرويس هاي 
VOD تاب ترافيك آنالين بودن مردم را مي آورد؟

 يلداي آنالين
پشت ترافيك مجازي

جهان استارت آپي

 حركت هيجان انگيز روي برف
با انرژي الكتريكي

خودروهــا و كاميون هاي برقي ممكن اســت داغ ترين موضوع 
در زمينه وســايل نقليه الكتريكي باشــند، اما وســايل نقليه 
الكتريكي ســاكت و تميز توانايي ايجاد انقالبي در انواع و اقسام 
مدل ها و ماشين آالت را دارند. به گزارش وب سايت نيواطلس، 
چنين محبوبيت و تكاملي را در دوچرخه هاي برقي مشــاهده 
كرده ايم و فناوري الكتريكي به آرامي راه خود را در برنامه هاي 
قدرتمندتر ازجمله موتورســيكلت هاي برقــي و خودروهاي 
 برفي نيز پيدا كرده اســت. در اين ميان اســتارتاپ فرانسوي

 MoonBikes Motors درحال ايجاد فضايي بين دســته هاي 
خودروهاي برفي الكتريكي و دوچرخه هاي برقي اســت و يك 
موتور برقي پرقدرت ساخته كه مي توان با آن روي برف، سفري 

بسيار سبك را تجربه كرد.

اكنون يك سال از زماني كه ماشــين هاي آزمايشي تمام برقي 
برفي از گاراژهاي خود در مناطق مرتفع كارشــان را شــروع 
كرده و امضاي خود را روي برف هاي آلپ به ثبت رســانده اند، 
گذشته است. پارسال وســيله نقليه برفي ساخته شده توسط 
استارتاپ اتريشي BobSla در منطقه اسكي اوبرگورل حركت 
 MoonBike مي كرد و امســال اين موتور تمام برقي استارتاپ
ساخت فرانسه است كه در گوشه گوشه كوه هاي آلپ، مشغول 
حركت است. استارتاپ MoonBike كه هم براي بازي و حركت 
هيجان انگيز روي برف و هم براي جابه جايي هاي الزم طراحي 
شده است، تركيبي شبيه به اتومبيل برفي با درايو عقب و اسكي 
جلو را ارائه مي دهد. موتور با 3كيلو وات قدرت مداوم، وســيله 
نقليه را به حداكثر ســرعتي در حدود 45كيلومتر در ســاعت 
 MoonBike ،مي رســاند. به جاي اســتفاده از يك باتري ثابت
توانايي نگهداري يك يا 2 باتري 2 كيلووات ساعتي را دارد و به 
راكبانش اجازه مي دهد، مسافت 2برابري را با آن طي كنند. يك 
باتري اين وســيله را تنها بين 18تا 35كيلومتر مي تواند پيش 
ببرد كه اين موضوع بسته به اينكه راكب چگونه اين وسيله نقليه 
را براند دارد، اما طبيعي است كه با 2 باتري، برد آن 2برابر خواهد 
شد. ضمن اينكه بايد گفت كه باتري هاي اين موتور تمام برقي 

برفي قابل جدا شدن هستند.
موتور برفي MoonBikes ســرعت يا برد وسايل نقليه برفي با 
سوخت فســيلي را ندارد، اما به نظر مي رســد كه موتور تميز و 
ســاكت با قاب كوچك دارد و رانندگي بــا آن نيز لذتبخش تر 
اســت. اين وســيله نقليه 80كيلوگرم با يك باتري وزن دارد 
كه حمل ونقل و نگهداري آن را بســيار آســان تر مي كند. اين 
استارتاپ فرانسوي قصد دارد در اواخر ژانويه موتورهاي خود را 
براي پيش سفارش آماده كند. درحال حاضر، هنوز قيمت گذاري 
نهايي آنها انجام نشده اســت، اما در مرحله قبل از سفارش اين 
قيمت به اطالع خريداران خواهد رسيد. اين استارتاپ همچنين 
اعالم كرده اســت كه مدل هاي به تصوير كشــيده نمونه اوليه 
هستند و محصول نهايي به حســاب نمي آيند. به همين دليل، 
شايد مشــخصات ظاهري و همچنين فني اين وسيله نقليه تا 

نهايي شدن آن، دچار تغييرات جزئي شود.

شــركت زوكــس )Zoox( يكــي از 
زيرمجموعه هاي شركت آمازون براي خودران

پيوســتن به انبوهــي از كابين هاي 
الكتريكي حمل ونقل ســاخته شده براي سفرهاي 
خودمختار در مناطق پر ازدحام يك روبوتاكســي 
جديد را ارائه كرده اســت. به گزارش وب ســايت 
نيواطلس، اين وســيله نقليه تمام الكتريكي براي 
حركــت در محيط هــاي شــهري با اســتفاده از 
قابليت هاي رانندگي دو جهته و حجم بســيار كم 
براي حركت در فضاهاي تنگ و باريك طراحي شده 
است. آمازون در اوايل سال جاري ميالدي زوكس را 
خريداري كــرد، اما اين اســتارت آپ پيش از آن، 
چشــم انداز خود را براي آينده رانندگي مستقل و 

خودكار به اشتراك گذاشته بود. 
وقتي به عقب تر برگرديم مي بينيم كه شــركت در 
ســال2013 با ارائه Boz كه بــراي خودمختاري 

سطح4طراحي شده، مفهومي از خودروهاي بدون 
راننده را ارائه كرده اســت. اين ايده اي بلندپروازانه 
از زوكس در سال2013 بود كه امروز نيز همچنان 
ادامه دارد، اما روبوتاكسي كه اخيرا رونمايي شده 
است با برخي خودروها و سيستم هاي خودمختاري 
كه هم اكنون در حــال آزمايش هســتند، تفاوت 
چنداني نــدارد. به عنوان مثــال مي توانيم در اين 
خصوص به وســايل نقليه اي كه توســط كلينيك 
مايو براي جمع آوري آزمايش هاي كوويد-19مورد 
اســتفاده قرار مي گيــرد و يا وســايل نقليه اي كه 
دانشجويان را در دانشگاه ميشيگان جابه جا مي كند، 

اشاره كنيم. 
روبوتاكســي زوكس با هدف اســتفاده از سيستم 
دوجهته، داراي چهار صندلــي روبه روي يكديگر، 
بدون فرمان و همچنين سيستم جديد كيسه هوا 
براي خودروهاي اين مدلي اســت. توانايي حركت 
به جلو و عقب با حجم و انــدازه كوچك خودرو كه 
طول آن فقط 3/63متر است، باعث مي شود تا اين 
وسيله نقليه بتواند از در فضاهاي كوچك و باريك 

به راحتي حركت كند. انرژي حركتي اين خودرو، 
توســط يك باتري 133كيلووات ســاعتي تامين 
مي شود كه به گفته اين شركت، مي تواند 16ساعت 
به صورت مــداوم كار كند. تركيبــي از دوربين ها، 
رادار و ليدار، روبوتاكســي زوكس را قادر مي سازد 
تا به طور مستقل از محيط اطراف خود حركت كند 
و اين در حالي است كه حداكثر سرعت اين وسيله 
نقليه مي تواند به 120كيلومتر در ساعت برسد. آيكا 
اِوانس، مدير اجرايي استارت آپ زوكس درخصوص 
اين روبوتاكســي مي گويد: »رونمايي از اين وسيله 
نقليه يك نقطه عطف مهيج در تاريخ شــركت ما 
به حساب مي آيد. بايد بگويم كه ما در حال تبديل 
شــدن به ارائه دهنده يك تجربه ويژه در سفرهاي 
درون شهري هســتيم. همانطور كه مي دانيد، آمار 
بســيار نگران كننده اي را درباره انتشــار كربن و 
همچنين سوانح رانندگي مشاهده مي كنيم. اكنون 
و مهم تر از هر زمان ديگري بايد يك راه حل امن و 
پايدار بســازيم كه به مردم اجازه دهد، سالمت از 

نقطه A به نقطه B برسند.«  

جزئيات فني بحران بي سابقه گوگل
يك روز پس از قطع جهاني سرويس هاي مشهور گوگل، همشهري در گزارشي 

اختصاصي 45 دقيقه بحراني اين شركت را بررسي كرده است

اپراتورهاي همــراه را تجربه كردند. 
طي چند هفته اخير هم با ممنوعيت 
تردد پس از ساعت 21 شبكه ارتباطي 
كشور با مشكل مشابهي روبه روست و 
دليل اختالل هاي گاه و بيگاه به خاطر 
همين افزايــش ترافيك مصرفي در 
ساعات پاياني شب به حساب مي آيد.

تحريم در كنار كرونا 
در ماه هاي اخير تالش شده است بار 
ترافيكي بي سابقه شــبكه ارتباطي 
كشور با روش هاي مهندسي به نوعي 
حل شــود و ارتباطات كشور تا حد 
زيادي پايدار باقي مانده اســت. اين 
كار اما بــدون افزايش پهنــاي باند 
اينترنت كشور صورت گرفته است. 
در واقع، اوضاع مثل خياباني شــده  
كه چندين برابر پهناي آن خودروها 

سعي مي كنند از آن عبور كنند.
ســتار هاشــمي، معاون فناوري و 
نــوآوري وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات در بخشــي از گفت وگوي 
خود با همشــهري كه به زودي متن 
كامل آن منتشــر مي شــود، در اين 
رابطه مي گويد: ما در شــرايط كرونا 
ترافيك عجيبي را تجربــه كرديم. 
كســب و كارهايي را كه به اين بستر 
منتقل شدند، در كنار شرايط تحريم 
قرار دهيد. اگر شــما نيازي داشــته 
باشــيد، باالخره اين نيــاز را تامين 
مي كنيد و تجهيزات خــود را ارتقا 
مي دهيد، اما مســئله ما اين بود كه 
از كجا اين نيازها را تامين كنيم؟ ما 
به داليل مختلف از جمله تحريم ها 

و مشــكل انتقال پول، امكان تعامل 
مســتقيم با وندورها را نداشــتيم، 
بنابرايــن، ايــن موضــوع از جنس 

مهندسي بود كه مديريت شد.
او درباره اختالل  هــاي پيش آمده و 
كاهش كيفيــت اينترنت، مي گويد: 
آنچه اتفاق افتاد، اين بود كه ارتباطات 
در اين دوره پايدار باقي ماند. پايدار 
به اين معنــي كه اگرچــه كيفيت 
كاهش داشــت، اما كارهــا ازجمله 
تراكنش هاي بانكي يا آموزش انجام 
شــد. اين موضوع هم طبيعي است. 
فرض كنيد كه مصرف بــرق يا آب 
در كشور ناگهان دو برابر شود. در اين 
وضعيت چه اتفاقي مي افتد؟ اين در 
حالي است كه درباره موضوع پايداري 
شــبكه ملي اطالعات كه بسيار مهم 
است، كمتر صحبت شد. همانطور كه 
كاركنان وزارت بهداشــت در جبهه 
سالمت مســتقر بودند، همكاران ما 
در وزارت ارتباطات در جبهه تامين 
زيرســاخت هاي ارتباطــات تالش 

مي كردند.
در چنين شرايطي اســت كه عمال 
پيشــنهاد  دادن بســته هاي رايگان 
اينترنت عمال قابليت اجرايي ندارد. 
تقريبا 85 درصد كاربــران اينترنت 
پهن باند كشــور براي دسترسي به 
اينترنت از اينترنت موبايل با ترافيك 
گران تر نســبت به اينترنــت ثابت 
اســتفاده مي كنند. به همين خاطر 
بسته هاي اينترنت رايگان مي تواند 
بار ترافيك شبكه ارتباطي را به شدت 

افزايش دهند.

هنگامي كه سرويس هاي گوگل به مدت 
كمتر از يك ساعت دچار اختالل شدند فناوري

و از كار افتادند، اين واقعيت خودنمايي 
كرد كه ما تا چه حد به ايــن مجموعه متمركز موتور 

جست وجو وابسته هستيم.
اين اتفاق كه با قطعي جي ميل، تقويم گوگل، يوتيوب 
و حتي سيستم احراز هويت دو عاملي گوگل رخ داد، 
باعث شد كه كارهاي آنالين به طور موقت در سراسر 

جهان دچار وقفه شوند.
عالوه بر اين، اين اتفاق هزينه هاي پنهان سيستم هاي 
easy to use را كه در وب وجود دارند، عيان كرد و 
نشان داد كه اين وقفه حتي اگر براي يك ساعت اتفاق 
بيفتد، چــه هزينه هايي را ممكن اســت به كاربران 
تحميل كند. در واقع كاربران بسيار زياد سرويس هاي 
گوگل در جهان باعث شد تا ناگهان همه دنيا با يك 

مسئله حاد روبه رو شوند.
يك روز پــس از اين ماجــرا يك مقام مســئول در 
گوگل كه خواست نامش فاش نشــود، در گفت وگو 
با همشــهري از اين لحظات بحراني و سخت در اين 
شــركت گفته اســت. اين منبع آگاه در گفت وگو با 
همشــهري درباره ايــن موقعيت بغرنــج مي گويد: 
ســرويس مركزي كه همــه  ســرويس  هاي گوگل 
به وســيله آن تشــخيص هويت را انجام مي دهند، 
به صورت ناگهاني از كار افتاد يا به اصطالح داون شد. 
ســرويس هاي پايه ديگر هم نتوانستند خودشان را 
معرفي كرده و در نتيجه دومينووار همه  سرويس هاي 

وابسته و بعد از آن همه  چيز داون شد.
به گفته اين منبع آگاه، تعجب اوليه در گوگل اين بود 
كه اين سرويس تشخيص هويت كه عامل اصلي قطعي 
سرويس ها در جهان بود، غيرمتمركز طراحي شده و 

قطع شدن همزمان آنها بسيار عجيب بود.
براســاس گزارش هاي منتشر شده اكنون مهندسان 
گوگل به صورت شبانه روزي در حال بررسي مشكل و 

باگي هستند كه اين بحران تمام عيار جهاني را پديد 
آورده است.

مشكل از كجا بود؟
طبق توييتي كه گوگل منتشر كرد، روز دوشنبه اين 
شركت با مشكل »قطع سيستم احراز هويت« روبه رو 
شد كه در واقع باعث شد طيف گسترده اي از سرورها 
به مدت 45دقيقه بالاســتفاده شــوند، زيرا به گفته 

كاربران، اين سيستم قادر به تأييد آنها نبود.
گوگل در اين توييت نوشت كه اين شركت »به دليل 
يك مشكل در محدوديت فضاي ذخيره سازي  داخلي، 
به مدت تقريبا 45دقيقه، قطعي سيستم تأييد هويت 

را تجربه كرد«.
به گفته يكي از ســخنگويان گوگل، دليل اصلي اين 
خطا اين بود كه ابزارهاي داخلي شركت در اختصاص 
فضاي كافي ذخيره سازي به سرويس هايي كه احراز 
هويت را انجام مي دهند، موفق عمل نكرده اند. وقتي 
اين حافظه پر شد، سيستم بايد به طور خودكار فضاي 
بيشتري را به اين سرويس اختصاص دهد. اما به نظر 
مي رســد كه اين اتفاق نيفتاده  كه بــه معني خرابي 
سيستم است. دقيقا مانند يك كامپيوتر روميزي كه 

سعي مي كند با يك هاردديسك پر كار كند.
اين اتفاق باعث شــد كــه ســرويس هاي نيازمند 
 الگ ايــن و احــراز هويــت، ماننــد جي ميــل و
 Google Calendar، به طور كامل در دســترس 
نباشــند. اين در حالي بود كه سرويس هاي شخص 
ثالثي كه از بستر احراز هويت گوگل استفاده مي كنند، 
همچنان بــراي كاربراني كه قبال به سيســتم وارد 
شده اند، قابل دسترسي بود، اما تالش كاربران براي 
ورود به سيســتم يا خارج شدن از ســرويس ناكام 
مي ماند. ســرويس هايي مانند YouTube هم براي 
كاربراني كه از قبل به سيستم حساب گوگل وارد شده 
بودند، كامال از كار افتــاد. عالوه بر اين، اختالل مورد 
اشــاره، خدمات Smart Home Google ازجمله 
بلندگوهاي هوشمند Google Home و ترموستات 

Nest و هشدارهاي دود آتش را تحت تأثير قرار داد.

رونمايي از روبوتاكسي دوجهته زوكس
استارت آپ زيرمجموعه آمازون از جديدترين طرح سيستم هاي خودران خود رونمايي كرده كه مورد توجه بسياري هم قرار گرفته است
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روانپزشــكان مي گوينــد زندگــی در بحــران کرونــا بیمــاران مبتــا بــه 
اختــاالت روانپزشــكی را بــا مشــكات زيــادی مواجــه کــرده اســت

ارائــه خدمــات غیرحضــوری و غربالگــری بیمــاری هــای روانشــناختی ضــروری اســت

جامعه اجرايي شود.
جالي اضافــه کــرد: در زمان هــاي غیراپیدمي 
يعني زماني که دسترســي به خدمات امكان پذير 
اســت 70درصد مردم از دريافت خدمات مربوط 
به بیماري هــاي اعصــاب و روان محرومند و تنها 
30درصد بیمــاران اعصاب و روان بــراي درمان 
و پیگیري بیمــاري خود به متخصصــان مراجعه 
مي کنند. با اين الگو ناديده گرفتن بیماري، درمان 
نكردن يا درمان هاي خودسرانه و غیرعلمي مي تواند 

افزايش پیدا کند.
اين روانپزشــك با تأکیــد بر اينكــه هیچ کدام از 
داروهاي مربــوط به بیماري هــاي اعصاب و روان 
)به جز يكــي، دو مــورد داروهــاي گیاهي( جزو 
داروهاي OTC )بدون نســخه( نیســتند، گفت: 
ظاهرا در شــرايط پاندمي فعلي بــه اين دلیل که 
مردم ترجیح مي دهند به مطب ها و بیمارستان ها 
مراجعه نكننــد داروخانه ها نیز در ارائــه دارو به 
مراجعه کنندگان ســختگیري کمتــري دارند و 
به دلیل فقدان نظارت کافــي در اين خصوص اين 
داروها نیز بدون نســخه به مراجعه کنندگان ارائه 

مي شود.
جالي با بیان اينكه داروهاي اعصاب و روان برخاف 
تصور عامه مردم مشكل خاصي همچون وابستگي 
دارويي يا اعتیــاد را به همراه ندارنــد، گفت: اين 
مسئله به اين معنا نیست که اين داروها را مي توان 
به صورت خودســرانه مصرف کــرد. مصرف اين 
داروها حتما بايد با تجويز پزشــك متخصص و با 
درنظر گرفتن بیماري هاي زمینــه اي و آلرژي ها 
باشد؛ چراکه برخي بیماري هاي رواني داراي عائم 
مشترك اما درمان هاي متفاوت هستند؛ به همین 
علت است که مصرف خودسرانه داروهاي اعصاب 
و روان مانع از تشــخیص و درمــان دقیق بیماري 
شده و ممكن اســت تأثیرات منفي بر زندگي افراد 

داشته باشد.
او ادامه داد: روانپزشــكي جزو معدود رشته هايي 
است که به علت اتكاي کم به معاينه بالیني امكان 
ارائه خدمــات آناين و تلفنــي را دارد و اين 9 ماه 
اپیدمي کرونا مي توانست در توسعه زيرساخت هاي 
الكترونیك و توســعه خدمات آناين روانپزشكي 
فرصت قابل توجهي باشــد که اين فرصت ناديده 

گرفته شد.
جالي بــا تأکید بر اينكه پاندمــي اين بیماري در 
آينده همراه با اختاالت رواني در ســطح جامعه 
خواهد بود، گفت: االن نیز اين اختاالت رواني در 
جامعه شروع شده، اما هنوز به مرحله بروز نرسیده 
و زماني که فردي به مرحله خودکشــي مي رسد، 
وجود اين اختال به چشم مي آيد؛ به همین دلیل 
تأکید داريــم که غربالگري هاي فعــال و خدمات 
غیرحضوري روانپزشــكي هماننــد آنچه وزارت 
بهداشت در تشــخیص بیماران مبتا به کرونا در 
سامانه 4030 انجام داد، بايد شروع شود؛ چراکه به 
هر حال، جامعه از مرحله پاندمي عبور مي کند، اما 
عوارض روان شناختي آن تا سال ها باقي مي ماند و 
همین غفلت ها از عوارض رواني مي تواند پیامدهاي 

زيادي را همراه داشته باشد.

 شیوع ويروس کرونا و ترس از ابتا به اين بیماري 
در کنار وضعیت نامســاعد اقتصادي باعث شده تا 
افراد زيادي دچار اضطراب  و اســترس در زندگي 
روزمره خود شوند. اختال اضطراب و افسردگي از 
شايع ترين اختاالت در حوزه پزشكي و روانپزشكي 
است و گفته مي شود حدود يك سوم از بیماري ها 

ريشه در اين اختاالت دارد.
با وجود اينكه چندين شــرکت اقدام به ســاخت 
واکسن کرونا کرده اند، اما هنوز امید قطعی به پايان 
دوران کرونا در دنیا وجود ندارد و مشخص نیست 
اين ويروس چه زماني دســت از ســر زندگي بشر 
برخواهد داشــت؛ به همین علت توصیه مي شود 
که در کنار رعايت موارد بهداشتي و فاصله گذاري 
اجتماعي به زندگي در کنار اين ويروس عادت کنیم 
و در مقابل اجازه ندهیم که اين ويروس کار و زندگي 

و سامت مان را تحت تأثیر قرار دهد.
باال بردن آســتانه تحمل در کنار انجام ورزش هاي 
بي خطــر و تكنیك هاي آرام ســازي  و يوگا برخي 
راهكارهاي غیردارويي هستند که مي توانند آستانه 

تحمل افراد را در مقابل استرس و اضطراب ناشي از 
ويروس کرونا باال ببرند.

با شــیوع اين ويروس و باال رفتن سطح اضطراب و 
استرس در میان مردم برخي افراد به سمت مصرف 
داروهاي آرامبخش رفتند و بدون تجويز پزشك از 
اين داروها اســتفاده کردند؛ اين در حالي است که 
مصرف خودسرانه داروهاي ضد افسردگي و استرس 
و قطع ناگهاني آنها به شدت خطرناك بوده و مي تواند 
عوارض جبران ناپذيري را بر سامت فرد بگذارد؛ به 
همین علت است که همواره توصیه مي شود کاهش 
يا قطع اين داروها بايد طــي چندين ماه و زيرنظر 

پزشك متخصص صورت بگیرد.
رهبر مژدهي آذر، داروســاز با بیان اينكه افزايش 
مراجعات براي خريــد داروهاي ضد افســردگي 
محسوس نیست، به همشــهري گفت: اين داروها 
جزو داروهايي است که حتما بايد با نسخه پزشك 
به مراجعه کننده ارائه شود، اما ممكن است برخي 
همكاران ما اين داروها را بدون نسخه نیز در اختیار 
مراجعه کنندگان قرار دهند که مطمئنا اين اقدام 

آنها غیرقانوني است.
رئیس سابق انجمن داروسازان ادامه داد: در روزهاي 
اپیدمي کرونا به دلیل احتمال شــیوع اين بیماري 
مــردم ترجیح مي دهنــد که مراجعــات کمتري 
به بیمارســتان ها و مراکز درماني داشــته باشند 
و ســعي مي کنند با استفاده از نســخه هاي قبلي 
خود داروهايــي که تا کنون مصــرف مي کردند را 
تجديد کنند که معموال پزشــكان داروساز مستقر 
در داروخانه ها داروها را بدون نسخه روز در اختیار 
بیمار قرار نمي دهند؛ مگر اينكه در نســخه قبلي 
پزشك متخصص بر تمديد داروها تأکید کرده باشد.

مژدهي آذر افزود: با وجود اين برخي از همكاران ما 
به دلیل شرايط فعلي پاندمي که بر کشور حاکم است 
و مراجعان براي رفتن بــه مطب ها و مراکز درماني 
احتیاط مي کنند، سعي دارند تا شــرايط فعلي را 
درك کنند و در ارائه دارو به مردم همكاري داشته 
باشند، اما حتما پزشكان داروساز هنگام ارائه داروها 
از مضرات اين داروها بــا مراجعه کننده ها صحبت 

مي کنند.

مصرف داروهــاي اعصــاب و روان بايد با نظر 
پزشك باشد

 امیرحســین جالي، روانپزشك با اشاره به اينكه 
با شــیوع موج اول ويروس کرونا برخي داروهاي 
ضد افسردگي و استرس در داروخانه ها ناياب شد 
و کمیابي آنها کمي عجیب به نظر مي رسید، گفت: 
اين احتمال وجــود دارد که مصــرف اين داروها 
به صورت خودسرانه افزايش پیدا کرده باشد؛ هر 
چند طبیعتا به ســادگي نمي توان اين مسئله را 

پیگیري کرد.
او با بیان اينكه استفاده از برخي داروهاي ديگر نیز 
مثل داروهاي اعصاب و روان افزايش خودسرانه پیدا 
کرده باشد، گفت: اين مصرف خودسرانه پیام مهمي 
را به دنبال دارد که ناديده انگاشــته شدن سامت 
روان در اپیدمي هاســت؛ به همین دلیل معتقدم 
ما نیازمند اقدامات جدي تر در تشــخیص، درمان، 
پیگیري و ايجاد سرويس هايي هستیم که بتوانند 
از راه دور و به صورت آنايــن خدمات ارائه دهند و 
اين برنامه ها بايد در ســطح ملي و براي همه اقشار 

 تمديد خودسرانه داروها 
مهديه تقوي رادبه بهانه کرونا

خبرنگار

در روزهاي اپیدمــي کرونا به دلیل 
احتمال شــیوع اين بیماري مردم 
ترجیــح مي دهند کــه مراجعات 
کمتري به بیمارســتان ها و مراکز 
درماني داشته باشند و سعي مي کنند 
با اســتفاده از نسخه هاي قبلي خود 
داروهايــي کــه تا کنــون مصرف 

مي کردند را تجديد کنند

هنگامي که کرونا جهان را فراگرفت، تصويري 
از تجارب کاماًل متفاوت در کشورهای مختلف 
درباره يك مساله يکســان به وجود آمد: »ما 
ميان يك توفانيم، اما همه سرنشــين يك 

کشتي نيستيم.«
اين تصوير براي فرار ما از توفان نيز به همان 
ســان کارايي دارد. ســرعت توليد واکسن 
باورنکردني است. واکسن فايزر/ بيو اِن تك، 
در انگلستان توزيع شده و آمريکا و کانادا هم 
واکسيناســيون را آغاز کرده اند اما رساندن 
آن به چند ميليارد نفري که در سراسر جهان 
به آن نياز دارند به اين ســادگی نيست. اين 
موضوع نه فقط به ظرفيت فني توليد و رساندن 
دوزها بلکه به رفتار بهتــر ملت ها و دولت ها 
هم بســتگي دارد. در همه گيري آنفلوآنزاي 
خوکي در سال2009، کشورهاي پردرآمد همه 
واکسن هاي موجود را خريدند. شواهد حاکي 
است که اين بار نيز آنها در حال چنگ انداختن 
به موجودي هاي انبارها به ميزاني هستند که 
ممکن است کشورهاي کم درآمدتر را سال ها 

در چشم انتظاري بگذارد.

چشم اميد به کوواکس
خبر خوب اين است که اکنون حدود 190کشور 
در طرح خريد دسته جمعي ثبت نام شده اند که 
براي اطمينان از توزيع عادالنه تر در نظر گرفته 
شده اســت. کوواکس را »سازمان بهداشت 

جهاني«، »اتحاديــه تمهيدات نوآورانه براي 
 »)Gavi(مقابله با همه گيري«، سازمان »گاوي
و مؤسسه »پيمان واکسن« پايه گذاري کرده اند 
که هم اکنون جــان ميليون  ها نفر را از طريق 
اجراي برنامه هاي ايمن سازي در دوران کودکي 
نجات داده است. هدف اين است که با عرضه 
2ميليارد دوز تا پايان سال2021، به کشورهاي 
شرکت کننده اين امکان داده شود که 20درصد 
از مردم خود را ايمــن و کارکنان بخش هاي 
مراقبت هاي بهداشــتي و آسيب پذيرترين 
شــهروندان را نيز مشــمول ايمن سازي از 
طريق واکسن سازند . حدود نيمي از کشورها 
خودشان را تأمين مالي مي کنند، حال آنکه 
کشــورهاي کم درآمد و از نظر مالي متوسط، 
حمايت مالي مي شوند. خريد در حجم باال با 
استقبال روبه رو مي شود. اگرچه اياالت متحده 
آمريکا به شکل قابل توجهي از معادله حذف 
شده اســت،  اميدهايي وجود دارد که دولت 
آينده بايدن اين وضعيــت را دگرگون کند. 
اخبار حاکي از آن است که کوواکس قباًل براي 
خريد چندين واکسن به توافق رسيده است. 
اما درحالي که با 2ميليارد دالر بودجه اي که 
تاکنون دريافت کرده، دوزهاي اوليه را براي 
خود ذخيره کرده است، به 5ميليارد دالر ديگر 

براي سال2021 نياز است.
موضوع ديگر بسيار حياتي است؛ کوواکس به 
کدام واکسن ها، در چه زماني و با چه قيمتي 

مي تواند دسترســي پيدا کنــد؟ کوواکس 
هنوز با فايزر يا مدرنا، توليد کننده واکســن 
دوم، قرارداد نبسته اســت؛ اگرچه در حال 
مذاکره اند. حتي در مواردي که توافق انجام 
شده است، معلوم نيســت که کي نوبت به 
کوواکس مي رسد. بســياري از کشورهاي 
ثروتمند درحالي کــه معامالت قابل توجهي 
را با شرکت هاي داروساز انجام مي دهند که 
}باعث مي شــود{ دوزهايي که مي توان از 
طريق اين طرح توزيع کرد، قطع شــود، در 
عين حال به درستي نداي حمايت از آن را سر 
داده اند؛ هرچند برخي قول داده اند که ذخيره  
واکسن خود را در اختيار ديگران نيز بگذارند و 

بعضی شرکت هاي داروسازي گفته اند که فقط 
واکسن را براي سودآوري توليد مي کنند. البته 
يکی از آنها؛ آسترا زنِکا گفته است که دوزها 
را در دوره بيماري همه گير، با حداکثر 3دالر 
در هر نوبت توليد مي کند؛ کسري از قيمتي 
که براي فايزر و مدرنا به مشتريان اعالم شده 
است. اطمينان دادن از توزيع بهتر و عادالنه 
واکسن، کار ساده و درستي است، اما دولت هاي 
کشــورهاي ثروتمندتر بايد شهروندان خود 
را در اين باره قانع کنند. يك دليل واضح اين 
اســت که خطر ابتال به عفونت هاي ناشي از 
مسافرت به خارج ممکن است منجر به شيوع 
مجدد آن شود. اعتماد به محدوديت هاي سفر 

کافي نيست؛ ممکن نيســت اقتصاد جهاني 
خود را بهبود بخشد، درحالي که نيمي از جهان 
هنوز براي مقابله با ويروس کرونا به آب و آتش 
مي زند. اگر اين طرح در اولويت قرار نگيرد به 
نفع هيچ کس نيست. کشورهاي ثروتمندتر 
بايد سرمايه براي حمايت از کوواکس را فراهم 
و از جمع آوري بيش از حد موجودي واکسن 
و تحت فشار دادن شرکت هاي داروساز براي 
تضمين قيمت مناســب خودداري کنند. بنا 
به گفته مك کنزي، دولت هــا 10ميليارد دالر 
براي واکنش نشان دادن به پيامدهاي واکسن 
هزينه کرده اند. اينکه براي کشور خود مبالغ 
هنگفتي خرج کنيد، حال آنکه بقيه جهان را 
به حال خودشان بگذاريد تا کاري خواستند 

بکنند، رويکرد اقتصادي غلطي است.
جهاني بودن تهديد کوويد-19، واکسيناسيون 
را به طور خاص چالش انگيز مي کند. با توجه 
به تقاضاي دوزهايي کــه از ميزان موجودي 
واکسن بســيار فراتر مي رود، وسوسه مردم 
براي تمرکز بر منافع آني خود ممکن اســت 
تأسف بار جلوه کند. با وجود اين، در روزهاي 
آغازين همه گيري، شاهد يك حس همبستگي 
منحصربه فرد بوديم. در اين زمان، هيچ ملتي 
نمي تواند مطمئن باشــد که به ســاحل امن 
رسيده؛ در حالی که ديگران هنوز وسط دريا 

هستند.
منبع : گاردين

ونا به  واکسن کر
کدام کشورها 
می رسد؟

آنسو
مترجم: مهدي 
دادخواه تهراني

آمريكا واکسیناســیون کرونا را با تزريق نخستین 
واکسن به يك پرستار زن در نیويورك آغاز کرد.

به گزارش همشــهري به نقل از نیويــورك تايمز، 
صبح دوشنبه 14سپتامبر ساندرا لیندزي نخستین 
آمريكايي بود که واکســن کرونا را دريافت کرد. او 
پس از دريافت واکسن گفته است که آرزو مي کند 
آغاز واکسیناســیون در آمريكا پايانــي براي اين 
دوره دردناك تاريخي باشــد که جهان با آن مواجه 

شده است.
عاوه بر آمريكا، واکسن فايزر به کانادا هم رسیده و 
اين کشور هم تقريبا همزمان با آمريكا واکسیناسیون 
را آغاز کرده اســت. اين در حالي اســت که کرونا 
در کانادا همزمان با تشــديد فصل ســرما شــدت 
گرفته است و مقامات اين کشــور امیدوارند با آغاز 
واکسیناسیون به زودي از گســترش هرچه بیشتر 
کوويــد-19در مناطق مختلف کانادا پیشــگیري 
کنند. کانادا براي مرحله اول واکسیناسیون 30هزار 

دز واکسن وارد کرده است.
لیندزی پرســتاری بوده که از ابتدای شیوع کرونا 
در آمريكا در فرايند درمــان و مراقبت تعداد زيادی 
از بیماران مبتا به کرونا مشارکت داشته است. در 
حالی که بريتانیا واکسیناسیون عمومی را با تزريق 
اولین واکسن به يك زن 90 ساله آغاز کرد تا اهمیت 
حمايت از ســالمندان در بحران کرونا را به همگان 
يادآوری کند، اياالت متحده ايده آغاز واکسیناسیون 
با يكی از اعضای آفريقايی تبــار کادر درمان را برای 

اولین مورد واکسیناسیون انتخاب کرد.
به گزارش ايرنا، مقام هاي کانادايي هفته گذشــته 
اعــام کردند که نخســتین تزريق هاي واکســن 
روزهاي دوشنبه يا سه شنبه اين هفته انجام مي شود. 
جاستین ترودو، نخســت وزير کانادا يكشنبه شب 
اعام کرد که نخستین محموله واکسن وارد کشورش 
شده است. سخنگوي وزارت بهداشت استان کبك 
نیز گفت: اين استان که به شــدت تحت تأثیر کرونا 
قرار گرفت، ساکنان و کارکنان 2خانه سالمندان را 

در اولويت دريافت واکسن قرار مي دهد.
بیش از 80 درصد از 13 هزار و3۵0 مرگ ومیر ناشي 
از ابتا به کرونا در کانادا در اين اماکن روي داده است.
مقام هاي بهداشتي فدرال کانادا از استان هاي سراسر 
اين کشور خواسته اند محدوديت هاي بیشتري براي 

جلوگیري از موج دوم شیوع ويروس اعمال کنند.
تاکنون 4۵4 هزار و8۵2 نفر در کانادا به کوويد – 19 
مبتا شده اند که بیش از 6 هزار مورد جديد تنها در 

روز شنبه ثبت شده است.
مقام هاي بهداشــت عمومي سراسر کانادا به مردم 
توصیه کرده اند از شرکت در مهماني هاي خانوادگي 
و دوستانه در جريان تعطیات خودداري کنند و به 
تبع اعمال محدوديت ها در اين کشــور، پیامدهاي 

اقتصادي و اجتماعي نیز افزايش يافته است.

آغاز واکسیناسیون کرونا 
در آمريكا و کانادا

رویداد

آمــار مبتايــان  ديروز

 7704
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

833276
آمــار جان باختگان ديروز

 223
کل آمــار جان باختگان
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اوليــن مفهومــي كــه واژه »زوج 
ســينمايي« به ذهن مي رســاند، 
تصوير آقا و خانمي است كه در چند 
فيلم موفق شــده اند مخاطب را با 
تركيب دونفره شان همراه سازند و 
ردي را در ذهن ها بسازند كه بازهم 
اين حضور دونفره را طلب كند. اما 
زوج هاي سينمايي موفق هميشه از 

اين جنس نيستند، به ويژه آنكه اين جمع دونفره از فيلم هاي 
جنگي برداشت شده باشد؛ 2ســينماگري كه همكاري شان فيلم ها و 
خاطرات خوبي را به جا گذاشته است. يكي درون قاب و ديگري پشت... چهارشنبه 26 آذر 1399   1 جمادي االول 1442       شماره 8112  
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 مهم ترين همــكاري كارگردان و 
بازيگر در سينماي عامه پسند قبل 
از انقالب با زوج سيامك ياسمي و 
محمدعلي فرديــن رقم خورد. اين 
همكاري با نخســتين فيلم فردين 
»چشــمه آب حيات« شروع شد. 
طبيعي بود كه كشتي گير ديروز و 
بازيگر تازه كار امروز در نخســتين 

حضور جدي اش مقابل دوربين خيلي راحت نباشد. فردين 
خجالتي و محجوب هنوز راه درازي تا رســيدن بــه موفقيت در پيش 
داشت. سيامك ياسمي هم به عنوان كارگردان گرچه در آن زمان چند...

قرار است بعد از ســال ها دوري از 
وطن و البته جدايي از فيلمســازي 
شازده سينماي ايران فيلم بسازد. 
پروژه شروع مي شــود و نقشي كه 
طبق برنامه قبلي براي يك بازيگر 
باسابقه و مطرح درنظر گرفته شده 
به جاي نزديك شــدن به انجام، به 
بحــران نزديك مي شــود. بازيگر 

مذكور به دليل حضور در يك پروژه سينمايي ديگر راكورد 
گريم مورد نظر براي نقش آفريني در فيلم بهمن فرمان آرا را به هم ريخته 

و حاال گروه كارگرداني بايد خيلي سريع براي ايفاي نقش وكيل در ...

يابندگان گنج قارون 
سيامك ياسمي ومحمدعلي فردين 

پرويز، ابراهيم و مخاطب
ابراهيم حاتمي كيا و پرويز پرستويي

بوي احترام، عطر رفاقت
بهمن فرمان آرا و رضا كيانيان

  متولدان ابتداي دهه20 در تهران و رفقاي 
دوران كودكي كه خانه هايشان نزديك هم بود. 
بچه هاي خيابان ري كه خيلي زود با هم صميمي 
شدند و عشق شان، سينما را يافتند؛ با رفتن به 
سينماهاي نزديك محل، ســينما دماوند در 
خيابان ري كمي پايين تر از كوچه دردار و سينما 
رامســر و بعد نوجواني و رفتن به ســينماهاي 
الله زار، ركس، ايران، ماياك و متروپل، مواجهه 
با مفهوم مردانگي و رفاقت در سينما با وسترن ها 

و كشف جان وين و گري كوپر و برت لنكستر.
شيفتگي به وســترن ها و نوآورهاي سينماي 
آمريكا به سليقه مشتركي مي انجامد كه در اين 
سال ها شكل مي گيرد؛ سال هايي كه مسعود و 
فرامرز، شغل آينده شان را هم انتخاب مي كنند. 
مسعود عالقه مند به كارگرداني است و فرامرز 
دوست دارد بازيگر شود. اين عالقه آن قدر جدي 
اســت كه در هفده ســالگي ايده ساخت فيلم 
»زخمي ها« به كارگرداني مسعود و بازي فرامرز 
و چند نفر ديگر از بچه هاي محل مطرح مي شود 
و البته طبيعي است كه ســرمايه گذاري براي 
فيلمي كه چند نوجوان در پي ساختنش هستند 

پيدا نشود.
  ابتــداي دهــه40، ســاموئل خاچيكيان 
بهترين و موفق ترين كارگردان سينماي ايران 
است و مسعود و فرامرز هم ســراغ او مي روند 
تا راهي براي ورود به سينماي حرفه اي بيابند؛ 
سينمايي كه البته بيشــتر محصوالتش براي 
آنها كه با تماشــاي فيلم هاي آمريكايي بزرگ 
شده اند جذابيتي ندارد. سرانجام مسعود در فيلم 
»خداحافظ تهران« دستيار خاچيكيان مي شود؛ 

فيلمي كه تهيه كننده اش اخوان ها هستند.
مسعود با سماجت و پشتكار آن قدر پي تحقق 
رؤياي فيلمســازي اش را مي گيرد كه اخوان ها 
راضي به سرمايه گذاري براي نخستين كارش 
مي شوند. به اين شرط كه او فصلي از سناريويش 
را به عنوان فيلم تستي كارگرداني كند؛ فيلمي 
كه »مستوره« نام گرفت و مسعود كيميايي براي 
نخستين بار پشت دوربين رفت و كارگرداني كرد 
و فرامرز قريبيان و احمدرضا احمدي هم برايش 

بازي كردند.
قســمت هايي از اين فيلم كه مهدي رجائيان  
آن را تدوين كرد و اسفنديار منفردزاده برايش 
موسيقي ساخت، سال ها بعد در تيتراژ »تجارت« 
مورد استفاده قرار گرفت؛ چهره جوان و مصمم 
فرامرز، درگيري اش با احمدرضــا و درنهايت 
مقبول واقع شدن تســت كارگرداني كيميايي 
و موافقــت اخوان ها براي ســرمايه گذاري در 
فيلم »بيگانه بيا«؛ فيلمي متفاوت با سينماي 
آن دوران كه مي شــود فضاي روشنفكرانه اش 
را همانطور كه خود كيميايي بعدها گفت، هم 
حاصل تماشــاي فيلم هاي متفــاوت اروپايي 
در كانون فيلم دانســت و هم نتيجــه نفرت از 

فيلمفارسي.

در بيگانه بيا قرار بود قريبيان يكي از نقش هاي 
اصلي را بازي كند. ولي اخوان ها با اينكه حاضر 
شده اند سرمايه شان را در اختيار يك فيلمساز 
جوان بگذارند عالقه اي به حضور يك جوان در 
نقش اصلي فيلم ندارند و نقش اصلي به بهروز 
وثوقي مي رســد و حتي براي نقش مكمل هم 
فرخ ســاجدي انتخاب مي شود كه سابقه بازي 
در چند فيلم را در كارنامه دارد. فرامرز قريبيان 
هم دستيار كارگردان مي شود و كنار دوستش 
مي ايستد و البته در يك سكانس فيلم هم بازي 
مي كند. بازي اي خام دستانه كه كامال پيداست 
قريبيان از بازي مقابل دوربين خجالت مي كشد.

بيگانه بيا در گيشــه شكســت مي خورد. اما 
كيميايي مي ماند و مي كوشد تا فيلم دومش را 
بسازد و قريبيان به آمريكا مي رود؛ به مدرسه اي 
ســينمايي كه در آنجا هنرپيشــگي بخواند. 
ســال هايي كه او در آمريكا كار مي كند تا خرج 
تحصيلش در مدرسه ويژوال آرت را دربياورد، در 
اين سال ها كيميايي با ساخت »قيصر« اعتبار، 
شــهرت و محبوبيت را يكجا به دست مي آورد 
و بعد »رضا موتوري«، »داش آكل« و »بلوچ« 

ساخته مي شوند.
  ابتداي دهه50، مهم تريــن و مطرح ترين 
كارگردان ســينماي ايران است؛ سال هايي كه 
مســعود و فرامرز از طريق نامه نگاري باهم در 
ارتباط هستند و در يكي از همين نامه ها مسعود 
از فرامرز مي خواهد كه به ايران برگردد و در فيلم 
تازه اش »زخمي ها« بازي كند. سال ها گذشته و 
حاال ديگر كيميايي كارگردان تازه كار بيگانه بيا 
نيســت كه نتواند به رفيقش يكي از نقش هاي 

اصلي را بدهد.
قريبيان به ايران مي آيد ولي زخمي ها به داليلي 
ساخته نمي شود و كيميايي تصميم مي گيرد 
فيلم »خاك« را بســازد؛ اقتباســي از »آوسنه 
باباســبحان« محمود دولت آبــادي كه بازيگر 
اصلي اش بهروز وثوقي اســت كه ششــمين 
همكاري پياپي و مشتركش را با كيميايي تجربه 
مي كند. نقش يكــي از برادرها هــم به فرامرز 
قريبيان مي رســد. اين دوراني اســت كه تيم 
كيميايي بــا حضور وثوقي، نعمــت حقيقي و 

اسفنديار منفردزاده شكل گرفته و حاال فرامرز 
هم كه برگشته تا ضيافت بچه محل هاي قديمي 
كامل شــود؛ فرامرزي كه با نعمت و اسفند از 
دوران كودكي و نوجواني رفيق بوده و حاال در 

جمع رفقا احساس غريبگي نمي كند.
وثوقي در خاك، نقش صالــح را بازي مي كند 
و قريبيــان نقش مصيب، بــرادر كوچك تر را؛ 
برادري كه جانش را سِر زمين از دست مي دهد و 
قريبيان از همان ابتداي فعاليت جدي، مي شود 
بازيگر سينماي معترض؛ قريبياني كه براي بازي 
در فيلم خاك جايــزه بهترين بازيگر نقش دوم 
مرد را از جشنواره سپاس مي گيرد و پيداست 
كه به عنوان رفيقي كه پس از سال ها بازگشته، 

عضو ثابت فيلم هاي بعدي كيميايي هم است.
   در »گوزن ها« و در نقش قدرت كه كيميايي 
واالتريــن اثر ســينمايي اش را بــا رويكردي 
جسورانه تر از هميشــه به سياست، مي سازد و 
قريبيان هم نقش يك چريك شــهري را بازي 

مي كند.
گرم ترين و پرحس و حال ترين فيلم ســينماي 
قبل از انقالب كه مفهوم رفاقت را به ملموس ترين 
شكل ممكن متبلور مي سازد؛ رفاقتي كه از پشت 
دوربين و از زندگي شخصي مقابل دوربين آمده و 
قدرت )فرامرز( يكي از اضالع مهم آن است. بهروز 
وثوقي در آخرين همــكاري اش با كيميايي در 
نقش سيد، خيره كننده ترين حضور سينمايي اش 
را به ثبت مي رساند و فرامرز قريبيان هم يك پاي 
سفره رفاقتي است كه مسعود پهن كرده است، با 
چهره اي معصوم و چشــماني كه صداقت در آن 

موج مي زند.
تِم ايســتادگي در برابر ظلم كه در خاك هم به 
چشــم مي خورد، در گوزن ها، عمق و صالبتي 
بيشتر ساخته و قدرت به عنوان قهرمان چپگراي 
فيلم، كاراكتر محبوب دانشــجويان و جريان 
روشنفكري محسوب مي شود؛ هر چند جسارت 
گوزن ها از ســوي دســتگاه تحمل نمي شود و 
كيميايي ناچار به تغيير مســير مي شود. فيلم 
شــخصي »غزل« به عنــوان اقتبــاس از قصه 
»مزاحم« بورخس محصول شرايط دشوار پس 
از گوزن هاست. نقد اجتماعي- سياسي به ناچار 

كنار گذاشته مي شود و البته رفاقت كه از خاك 
و رابطه رفيقانه 2برادر در ســينماي كيميايي 
جدي شده و در گوزن ها به اوج رسيده، در غزل 

هم مشهود است.
حجت )فردين( و زيني )قريبيان( 2برادر ُكرد 
غزل كه به تصريح فيلمساز پيمان برادري شان 
با رفاقت مستحكم شــده و به تعبيري دقيق تر 
رفاقت به برادري مقدم است. در جايي از فيلم 
»زيني« بــه »حجت« مي گويــد: »ما داداش 

نيستيم، رفيقيم«.
كيميايي در شخصي ترين فيلم قبل از انقالبش 
به جاي نگاه هميشــه معترض و منتقدش، به 
گرايشي عرفاني رسيده است؛ فيلمي كه در آن 
هرقدر حضور فردين، مسلط، متفاوت و نظرگير 
اســت، قريبيان ناهمگون و خام دستانه به نظر 

مي رسد. غزل، محصول 1355 است. 
  بعد از اين فيلم، كيميايي »ســفر سنگ« 
را با لحني پيشگويانه نســبت به وقوع انقالبي 
مذهبي در ايران جلــوي دوربين برد كه در آن 
ديگر خبري از قريبيان نبــود. در »خط قرمز« 
نخستين فيلم پس از انقالب كيميايي، ظاهرا 
قرار بود نقش سعيد اماني را قريبيان بازي كند 
كه به داليلي اين اتفاق نيفتاد و بعد از آن 2رفيق 

قديمي هركدام راه خودشان را رفتند.
كيميايي »تيغ و ابريشــم«، »سرب«، »دندان 
مار« و »گروهبان« را ســاخت و به جاي فرامرز 
قريبيــان، فرامرز صديقي و هادي اســالمي و 
احمد نجفي را مقابــل دوربينش هدايت كرد. 
قريبيان هم به عنوان يكــي از معدود بازيگران 
سينماي قبل از انقالب كه پس از انقالب امكان 
فعاليت يافت، فيلم هاي پرتعدادي را در دهه60 

بازي كرد.
 قريبيــان به عنــوان يكــي از موفق ترين و 
پولســازترين بازيگــران اين دوران به ســتاره 
اكشن اين دهه تبديل شــد؛ بازيگر فيلم هايي 
چون »پرونده« )مهدي صباغ زاده(، »سمندر« 
)محمود كوشــان(، »پايگاه جهنمــي« )اكبر 
صادقــي(، »ســناتور« )مهدي صبــاغ زاده(، 
»كاني مانگا« )ســيف اهلل داد(، »آوار« )سيروس 
الوند(، »ترن« )امير قويدل( و... . در ژانر اكشــن 

كه گونه مسلط آن دوران نيز محسوب مي شد، 
قريبيان چهره اي خستگي ناپذير به نظر مي رسيد.
   ابتداي دهه70 رفقــاي قديمي يكديگر را 
بازيافتند و در زمستان 1370، فرامرز قريبيان 
پس از 15ســال دوباره مقابل دوربين مسعود 

كيميايي رفت.
در »ردپاي گــرگ« به عنوان فيلمــي كه قرار 
بود بيش از همــه آثار كيميايي آن ســال ها، 
يادآور دوران طاليــي اش )از اواخر دهه40 تا 
اواسط دهه50( باشــد، نشانه هايي از سينماي 
قيصر و گوزن ها با دلبســتگي عميق فيلمساز 
به ژانر وســترن هم به آن راه يافتــه بود. يكي 
از اين نشــانه ها بازگشــت فرامرز قريبيان بود 
كه با زخمي بر پهلو به قــدرت گوزن ها ارجاع 
مي داد و اسب ســواري اش در ميدان فردوسي 
بر تك افتادگي اش تأكيد مي كرد. تك افتادگي 
قهرمان زخمي كيميايي، اين بچه تهران كه وقتي 
پس از سال ها به شهرش بازمي گردد، در مواجهه 
با لهجه هاي گوناگون و انبــوه مهاجراني كه به 
سوداي پيشرفت به پايتخت آمده اند، احساس 

غريبگي مي كند.
درك متقابل كارگردان و بازيگر از يكديگر و فهم 
مشتركي كه ريشــه در رفاقتي ديرينه داشت، 
ردپاي گرگ را به اثــري قابل توجه در كارنامه 
كيميايي تبديل كرد كه در آن مي شــود يكي 
از بهتريــن حضورهاي ســينمايي قريبيان را 
مشاهده كرد؛  شايد بشود گفت بهترين بازي او از 
گوزن ها به اين سو كه كامال همخوان و همسان 
با عالم سودايي عشق و معرفت به نظر مي رسد. 
كيميايي و قريبيان از رضاي ردپاي گرگ به مرد 
بي نام تجارت رســيدند. بازهم رفقاي قديمي 
كنار يكديگر قرار گرفته بودند، ولي حاصل كار 
جز قابي مشترك و نوســتالژيك كه با تصاوير 
دوران جواني در عنوان بندي آغاز و به غم غربت 
در سرزمين بيگانه مي رسيد، دستاورد چندان 

پرحاصلي به همراه نداشت.
   در دهــه80 قريبيان تقريبــا از نقش هاي 
پرتحركش فاصلــه گرفته بود تــا اينكه رفيق 
قديمي اش تصميم به ساخت »رئيس« گرفت؛ 
فيلمي كــه در آن بازهم پاي عاليق مشــترك 
مسعود و فرامرز به ميان آمده بود؛ از قراري كه 
صبح چهارشنبه در يك سينماي متروكه الله زار 
ميان 2رفيق قديمي كه پس از سال ها همديگر 
را مي بينند، تا سيماي مصمم قهرمان اصولگراي 
كيميايي كه قريبيان به آن جان بخشيده بود. از 
آخرين همكاري مشترك رفقاي قديمي يك دهه 
مي گذرد. آنچه از عمري رفاقت و همكاري به جا 
مانده 7فيلم مشترك اســت كه تعدادي از آنها 
جــزو ماندگارترين آثار تاريخ ســينماي ايران 
محسوب مي شوند. از گوزن ها گرفته تا ردپاي 
گرگ، بچه محل هاي قديمي، بخشي از حافظه 
جمعي ما را با ترجماني از رفاقت به زبان سينما 

شكل داده اند.

زوجهای
طالیی

این شماره

   همزاد و هم نســل و بچه محل. روزگار بارها ميانشــان فاصله انداخته و هر بار مثل آن ديالوگ معروف فيلم 
»گوزن ها« ديدارها را تازه كرده اند:»بازم همديگه رو مي بينيم!« سال ها پس از آخرين همكاري و بعد از خداحافظي 
قريبيان از بازيگري كه در نشست فيلم »خروج « حاتمي كيا، خبرش رسانه اي شد، قريبيان نامه اي پر مهر به بهانه 
تولد مسعود كيميايي نوشت و گفت دوست دارد باز هم در نقشــي اعتراضي از مسعود كيميايي، حضور يابد. شايد تنها جادوي كيميايي، 
بچه محل قديمي را به سينما بازگرداند؛ رفقايي كه در دهه20 با هم آشنا شدند و كودكي و نوجواني شان با هم و در سالن هاي سينما گذشت. 
قريبيان در دهه80 در گفت وگويي اعالم كرد:»من و كيميايي با هم عاشق سينما شديم«. قريبيان كه نخستين بار جلوي دوربين كيميايي 
بازيگري را تجربه كرد و در دهه 50 شد شمايل بازيگري سينماي معترض اجتماعي. دهه 60 دوران جدايي بود. ابتداي دهه70 كيميايي در 
يكي از شاخص ترين فيلم هاي بعد از انقالبش سراغ قريبيان رفت. »ردپاي گرگ« شروعي تازه براي همكاري بچه محل هاي قديمي بود. بعد 
از »تجارت« كيميايي سن قهرمانانش را پايين آورد تا ميانه هاي دهه80 و »رئيس« كه تا امروز آخرين همكاري مشترك كيميايي و قريبيان 
است. فهم مشترك و شناخت عميق و گسترده، رمز موفقيت زوج كيميايي- قريبيان بوده و شايد روزي روزگاري دوستان قديمي دوباره 

در يك قاب ديده شوند.

مسعود پويا
روزنامه نگار

يادداشت يك

رفقاي خوب 

  بي مقدمه از بهترين زوج كارگــردان، بازيگر تاريخ 
سينماي ايران شروع مي كنم. از مسعود كيميايي و بهروز 
وثوقي كه 7ســال در 7 فيلم با يكديگر همكاري كردند؛ 
همكاري اي كه سال47 با »بيگانه بيا« شــروع شد و سال53 با »گوزن ها« به پايان 
رسيد. در اين سال ها اين زوج تكرار نشدني، بهترين سياه و سفيدهاي تاريخ سينماي 

ايران را روانه اكران كردند.
آشنايي كيميايي جوان با وثوقي سر صحنه »خداحافظ تهران« )ساموئل خاچيكيان( 
مقدمه اي شد بر پرحاصل ترين همكاري كارگردان- بازيگر در سينماي ايران. سال47 
كيميايي در تدارك نخستين فيلم بلندش است و كل تجربه سينمايي اش حضور در 
مرحله صداگذاري و تدوين »ضربت« )ساموئل خاچيكيان( و دستياري كارگردان 
در خداحافظ تهران. فيلم كوتاهي كه تست كارگرداني كيميايي است هم با حضور 
احمدرضا احمدي و فرامرز قريبيان ساخته مي شود تا اخوان ها رضايت دهند بچه 
خوش فكر خيابان ري، روي صندلي كارگرداني بنشــيند. آن طرف بهروز وثوقي، 
چند سالي است كه از نقش منفي هاي سينماي فارسي عبور كرده و حاال نقش يك 
مي گيرد و بازيگري باتجربه و شناخته شده است. بيگانه بيا فرصتي است براي خروج 
از فيلم ها و نقش هاي تكراري؛ فيلم روشــنفكري اي كه با امكانات و ابزار سينماي 
فارسي ساخته مي شود و فروشــي هم نمي كند )كه خيلي مهم نيست چون فيلم 
كم هزينه اي بوده( ولي مطبوعات از استعداد كارگردان و توانايي تا آن هنگام ديده 
نشده بازيگر نقش اولش مي نويسند. پس فيلم شكست خورده بيگانه بيا، به لحاظ 
اعتباري، براي كارگردان جوان و بازيگر در جست وجوي افق هاي تازه اش، اميدها 
را براي آينده زنده نگاه مي دارد؛ آينده اي كه »قيصر« است و كيميايي و وثوقي را به 
اوج شهرت و اعتبار مي رساند. كيميايي حاال با ساخت نخستين فيلم ايراني كه هم 
در گيشه اول شده و هم منتقدان و روشــنفكران تأييدش كرده اند، شده مهم ترين 
كارگردان سينماي ايران. وثوقي هم پس از سال ها تالش توانسته از بازيگري شناخته 
شده به مقام ستارگي ارتقا بيابد. شاه نقش قيصر با هدايت كيميايي و اجراي درخشان 
وثوقي، كار را به تمامي درمــي آورد. نتيجه اين موفقيت بزرگ تداوم همكاري زوج 
كارگردان، بازيگري است كه تفاهم و همخواني فوق العاده اي با يكديگر دارند. اين 
همكاري در يك بازي برد- برد ســال ها ادامه مي يابد و برخالف تصوري سطحي و 
بي دقت، اصال هم به نقش هاي مشابه در فيلم هاي مشابه نمي انجامد. تنوع نقش ها 
و اجراي بازيگر در همكاري هاي مداوم با كارگرداني كه مولفه هاي مشترك آثارش، 
زبانزد همگان است، در سينماي ايران، با اين كيفيت ديگر تكرار نشده. از قهرمان 
هدفمند و كاريزماتيكي چون قيصر تا »رضا موتوري« ضد قهرمان سينماي خياباني 
و نقش اسطوره اي با سن و سالي باالتر از بازيگرش در »داش آكل« گرفته تا »بلوچ« 
بيگانه و رها شده در پايتخت و صالح روســتايي فيلم »خاك« در نهايت مي رسيم 
به شاه نقشي ديگر كه نقطه اوج اين همكاري مشــترك و مداوم را رقم مي زند. به 
نقش سيدرســول در فيلم »گوزن ها« كه هنوز هم دســت نيافتني است. از جوان 
رعناي قيصر تا مرد معتاد گوزن ها، مسيري دشوار پيموده مي شود و بعد از آن ميان 
كارگردان و بازيگر اختالف مي افتد و رشته همكاري و رفاقت گسسته مي شود. اين 
همكاري اما چنان در يادها مي ماند كه ميان بسياري از توده ها، هر نقش آفريني اي 
به يادماندني از ستاره، بازيگر دهه 50، تداعي كننده نام خالق قيصر و گوزن هاست. 
زوج بي تكرار در پايان گوزن ها راهشان را از هم جدا كردند و هم كيميايي همچنان 
فيلم هايش را ساخت و هم وثوقي نقش هايش را بازي كرد. كارگردان »غزل« ساخت 
)و به شكلي طعنه برانگيز سراغ ستاره سينماي فارسي رفت؛ سينمايي كه در رضا 
موتوري هجوش كرده بود و نتيجه متفاوت ترين حضور ســينمايي فردين شد( و 
بازيگر در »سوته دالن« برگ تازه اي از توانايي هايش را رو كرد. به نظر اما هر دويشان 
از اين قطع همكاري متضرر شدند و سينماي ايران هم احتماال فيلم هاي درخشاني را 
از دست داد؛ سينمايي كه از اواخر دهه 40تا اوايل دهه 50، سرحال ترين كارگردانش 
موقع نوشتن سناريو مي دانست كه قباي نقش اولش را بر تن كدام بازيگر بايد بدوزد.

  نمونه موفق ديگر، زوج مهرجويي، انتظامي اســت. باسابقه همكاري طوالني تر 
كه از اواخر دهه 40شروع تا ابتداي دهه 70 هم ادامه مي يابد. شروع اين همكاري در 
فيلم »گاو« با توجه به اجراي صحنه اي نمايشنامه ساعدي و اجراي نقش مش حسن 
توسط عزت اهلل انتظامي، به صورت توامان هم بديهي بود و هم هوشمندانه. بديهي 
بود چون قاعدتا مهرجويي جوان نمي توانست از بازيگر پرتوان و امتحان پس داده در 
اجراي نقش دشوار مش حسن به راحتي گذر كند )چنان كه اغلب بازيگران نمايش 
و فيلم گاو مشترك بودند( و هوشمندانه چون اجراي انتظامي نشاني از اغراق هاي 
معمول تئاتري ها را ندارد. در »آقاي هالو« انتظامي در دو نقش مكمل مي درخشد و 
نقش اصلي را علي نصيريان بازي مي كند. در »پستچي« باز هم اين نصيريان است 
كه نقش اول است و انتظامي مكمل. اما بلندي و كوتاهي نقش تأثيري در درخشش 
توامان كارگردان و بازيگر ندارد. در »دايره مينا« نقش دالل خون فاصله اي بعيد از 
روستايي ســاده دل فيلم گاو دارد. انتظامي پس از پيروزي انقالب همچنان بازيگر 
ثابت مهرجويي مي ماند. برعكس نصيريان كه پس از تجربه ناكام فيلم »مدرسه اي كه 
مي رفتيم« حاضر به پذيرش نقش كوتاهي كه در نهايت ايرج راد در »اجاره نشين ها« 
بازي اش كرد نمي شــود تا انتهاي دهه90 كه دوســتان قديمي در المينور به هم 
مي رسند. نقش مهم و كليدي عباس آقا سوپرگوشت در اجاره نشين ها در موفقيت 
فيلم مهرجويي سهمي اساسي دارد. انتظامي ورسيوني ديگر و پرطراوت از دالل فيلم 
دايره مينا ارائه مي دهد و با آن اجراي درخشان و آن لهجه دلچسب تهروني، دل ها 
را مي برد. باكي نيست كه در »شيرك« همه زياده از حد متوسطند و در »هامون« 
نقش انتظامي زير سايه درخشش خسرو شكيبايي كمتر ديده مي شود. نقش قربان 
ساالر در فيلم »بانو« آخرين همكاري جدي مهرجويي و انتظامي را به يكي از بهترين 
اجراهاي آقاي بازيگر در مقابل دوربين تبديل كرد؛ بازي اي كه برخالف نظر مغرضان، 
تفاوتش با بازي هاي قبلي انتظامي، فقط از گريم درخشان عبداهلل اسكندري نمي آمد 
و محصول تالش به بار نشسته يكي از بهترين بازيگران سينماي ايران با هدايت يكي 
از بهترين كارگردان هاي تاريخ سينماي ايران بود. بعد از آن انتظامي فقط يك بار و آن 
هم به صورت كوتاه و در نقش خودش، در فيلمي از مهرجويي ظاهر شد. و همكاري اي 

كه بيش از 2دهه طول كشيده بود سرانجام به نقطه پاياني رسيد.

  در سينماي ايران اهميت »تيم ورك«بيشتر به واسطه تلقي غلط از نگره مولف، 
عموما ناديده گرفته مي شود. طوري كه انگار گفتن از تأثير و نقش و سهم يك بازيگر 
يا مثال فيلمبردار به معناي ناديده گرفتن كارگردان فيلم است. درباره دو موردي كه 
در باال آمد تأثيرات دوطرفه بوده و اگر يك طرف ماجرا به دليل مشــكالت شخصي 
سهم طرف ديگر را ناديده بگيرد و نقش و سهم او در ارتقاي جايگاهش را حتي منكر 
شود)كاري كه متأسفانه بهترين بازيگر سينماي قبل از انقالب مرتكبش شده( هم 
تأثيري در اصل ماجرا نمي گذارد. در نهايت اما اين فيلم ها هســتند كه مي مانند؛ 
سندهاي همچنان زنده اي كه شهادت مي دهند هنر توأمان كارگردان و بازيگري را 

كه محصولشان شده بهترين فيلم هاي زندگي ما.

سعيد مروتي
روزنامه نگار

غ التحصيالن  فار
دبيرستان َبِدر

مسعود كيميايی و فرامرز قريبيان
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اولين مفهومي كه واژه 
»زوج سينمايي« به 
ذهن مي رساند، تصوير آقا و خانمي است كه در چند فيلم موفق شده اند 
مخاطب را با تركيب دونفره شــان همراه ســازند و ردي را در ذهن ها 
بسازند كه بازهم اين حضور دونفره را طلب كند. اما زوج هاي سينمايي 
موفق هميشه از اين جنس نيســتند، به ويژه آنكه اين جمع دونفره از 
فيلم هاي جنگي برداشت شده باشد؛ 2سينماگري كه همكاري شان 
فيلم ها و خاطرات خوبي را به جا گذاشته است. يكي درون قاب و ديگري 
پشت قاب، زوج سينمايي ماندگاري ساختند كه ديگر حتي خودشان 
نيز نتوانستند آن را تكرار كنند. ابراهيم حاتمي كيا و پرويز پرستويي زود 
به هم نرسيدند، اما زود از هم جدا شدند تا حسرت آن براي هر دوي آنها 
و نفر سوم، يعني مخاطب فيلم هايشان باقي بماند. تركيب قلم ابراهيم 
حاتمي كيا و حنجره پرستويي، جادويي در فيلم هاي مشتركشان رقم 
زد كه تكرار آن براي هر كدام از آنها در كارهاي غيرمشــترك، ممكن 

نشد.
ابراهيم حاتمي كيا بعد از 11سال فعاليت در سينما و ساختن 8فيلم به 
سراغ پرويز پرستويي آمد و با »آژانس شيشه اي« تولدي دوباره را در 
سينما تجربه كرد. اين فيلم فصلي تازه در دوران فيلمسازي او و البته 
سينماي ايران ايجاد كرد. پرويز پرستويي هم بعد از 14سال بازيگري 
در ســينما و حضور در 10فيلــم، به آژانس حاتمي كيا رســيد. او در 
فيلم هاي »ليلي با من است« و »آدم برفي« درخشيده بود، اما آژانس 
شيشه اي شناسنامه جديدي برايش ســاخت كه سال هاي فعاليت او 
را به قبل و بعد از آن تقســيم كرد. بعد از آن هيچ گاه نام حاج كاظم از 

پرستويي و مسلك او از حاتمي كيا جدا نشد.
همكاري دونفره اين دو ســتاره ادامه يافت تا حاصل آن نفع سه  نفره 

باشد؛ »پرويز، ابراهيم و مخاطب«. آنها به تركيب برنده دست نزدند و 
پس از آژانس فيلم هاي »روبان قرمز« و »موج مرده« را از سر گذراندند. 
بعد از آن، 2فيلم »ارتفاع پست« و »به رنگ ارغوان« بدون حضور پرويز 
پرستويي ساخته شد و بار ديگر اين زوج بعد از 5سال جدايي در »به 
نام پدر« به هم رسيدند. جدايي دوم طوالني تر بود و فاصله ميان آنها 
را بيشتر كرد. هر دو نفر فيلم هاي موفق ديگري داشتند، اما نفر سوم 
اين معادله چشمانش به پرده خشك شد تا 10سال بعد كه »باديگارد« 

اين دو را به هم رساند.
بعد از اين فراق ده ساله بود كه موفقيت در فيلم باديگارد، برايشان 
حسرت هاي گذشته را زنده كرد. هر دو در مصاحبه هاي جداگانه اي 
گفتند كه حسرت همكاري در فيلم »چ« برايشان باقي مانده است. 
پرويز پرستويي در گفت وگويي با فريدون جيراني گفت كه وقتي 
فيلم چ را ديده است، براي نبودن در نقش چمران، حسرت خورده 
است. ابراهيم حاتمي كيا هم در حاشيه نمايش باديگارد در جشنواره 
فجر از واژه حسرت استفاده كرد؛ »حسرت خوردم. سال ها بود پرويز 
را نداشتم. وقتي از اين حسرت مي گويم، در مورد فيلم چ صحبت 
مي كنم كه دلم گرفته بود از جاي خالي پرويــز.« او، هم از منش 
پرستويي در پشت دوربين تعريف كرد و هم توانايي اش در مقابل 
دوربين را مورد تمجيد قرار داد تا مشخص شود كه دوري او از زوج 
هنري اش زيانبار بوده است. باز هم اما آنها قدر يكديگر را ندانستند. 
حاتمي كيا براي فيلم »به وقت شام« از نبود پرستويي آسيب ديد 
و نقشي كه قرار بود او بازي كند، چندان خوب از آب درنيامد. اين 
فراق بار ديگر كليد خورده است تا شايد بازهم حسرت ها براي اين 
دو هنرمند به پايان برسد و نفر سوم اين معادله، يعني مخاطب هم 

حسرتي به دلش نماند.
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این شماره

محمد عدلي
روزنامه نگار

ابراهیم حاتمی کیا و پرویز پرستویی

ويز، ابراهيم و مخاطب  پر

بهرام بیضایی و سوسن تسلیمی

 غريبه و مه
حضور تنها ۳ بازيگر زن محوري در كل كارنامه سينمايي بهرام بيضايي، نشان مي دهد كه او با يافتن 
چهره مطلوبش، خود را از دايره انتخاب هاي متنوع دور نگه مي دارد. دوره اول فيلمسازي بيضايي با 
پروانه معصومي شروع مي شود )رگبار، سفر، غريبه و مه و كالغ(، دوره دوم با سوسن تسليمي )چريكه 
تارا، مرگ يزدگرد، باشو غريبه كوچك و شايد وقتي ديگر( و دوره ســوم با مژده شمسايي )مسافران، سگ كشي و وقتي همه 
خوابيم(. اينكه دوره دوم فيلمســازي پربارتر و پرحاصل تر از قبل و بعدش است شايد به اين موضوع بازگردد كه استاد در اين 
 دوران بازيگر مطلوبش را يافته بود؛ راست اينكه تصوير زن مقتدر و كنش مند بيضايي با سوسن تسليمي معنا گرفت و تعين يافت.

 4 همكاري در كمتر از يك دهه، با نتايجي جالب توجه، از فهم مشتركي حكايت مي كرد كه در نهايت با مهاجرت تسليمي به پايان 
راه رسيد. تسليمي بداقبال بود كه تا روز حضورش در ايران شاهد اكران عمومي هيچ كدام از فيلم هايش با بيضايي نبود. پس از 
پايان تدوين شايد وقتي ديگر، بيضايي و خانواده اش هم مهاجرت كردند. بيضايي در آن مقطع حضور در غربت را دوام نياورد و 

بازگشت تا دوران تازه اي را آغاز كند؛ دوراني بدون سوسن تسليمي.

سيامك سعيدی
روزنامه نگار

  بهرام بيضايي و سوسن تســليمي يكي از درخشان ترين و قابل 
اعتناترين همكاري هاي زوج بازيگر و كارگردان تاريخ ســينماي 
ايران را رقم زدند و البته اين همكاري چندان براي سوسن تسليمي 
خوش يمن نبود. تسليمي 4بار جلوي دوربين بيضايي قرار گرفت 
و تنها 2بار فيلمي كه بازي كرده بــود، بخت اكران يافت. بيضايي و 
تسليمي هر دو خاستگاه تئاتري سفت و ســختي داشتند و شايد 
همين دليلي بود براي تفاهم شان در زيبايي شناسي هنري. سوسن 
تسليمي نخســتين بار همكاري ســينمايي خود با بيضايي را در 
»چريكه تارا« به ثبت رساند. يعني در يكي از غريب ترين فيلم هاي 
اين كارگردان صاحب  ســبك فيلم در ســال57 توليد شد و هرگز 
بختي براي اكران نيافت. تسليمي در نقش »تارا« در قالب شخصيتي 
اسطوره اي و حماسي ظاهر شده كه با شمشيري كه ماتََرك جدش 
بوده، مي خواهد مزرعه اش را درو كند. از اين افســانه سوررئال و تا 
حدي دون كشيوت  وار، صحنه بســيار عجيب و متفاوت نبرد تارا با 
موج هاي دريا بهترين دقايق بازيگري تسليمي را دربر گرفته است. بر 
كسي پوشيده نيست كه بيضايي هوادار بازي اغراق شده تئاتري در 
ميزانسن هايي دقيق و دشوار و با ديالوگ هايي پرطمطراق است. پس 
شكي نيست كه سوسن تسليمي انتخاب مناسبي براي او بوده. خاصه 
در 2فيلم نخست كه كيفيتي حماسي و تاريخي داشتند. همكاري 
تسليمي و بيضايي در تئاتر »مرگ يزدگرد« به ساخت فيلمي از اين 
نمايشنامه منجر شد كه تسليمي همانند اجراي صحنه اي در نسخه 

سينمايي نيز نقش زن آسيابان را ايفا كرد.
فيلم تنها يك بار در نخستين جشــنواره فيلم فجر به نمايش درآمد و 
بعد به محاق رفت، اما 2فيلم بعدي بيضايي و تســليمي حال وهوايي 
متفاوت داشت و اساسا تصويري كه به عنوان يك بازيگر متفاوت و خبره 
از سوسن تسليمي در اذهان باقي مانده حاصل همكاري او و بيضايي 

در اين دو فيلم است.
البته »باشو غريبه كوچك« 4 سال در انتظار نمايش عمومی ماند تا در 
سال 1368 اكران شــود و آخرين اثري باشد كه با بازي تسليمي روي 
پرده سينماهاي ايران رفته است. تسليمي اين بار در نقش »نايي« زن 
روستايي گيلك، يكي از ماندگارترين شخصيت هاي تاريخ سينماي 

ايران را خلق كرد. اين بــار به فراخور داســتان و موقعيت تاحدي آن 
چيدمان ها و حس هاي تئاتري مورد عالقه و آشناي بيضايي را كمتر 
مي بينيم. درحقيقت اگر همواره در همكاري اين دو نفر سايه پررنگ 
بيضايي بر فيلم گسترده مي شد، »باشــو...« اتفاقا فيلمي در سيطره 
درخشش تسليمي است. انگار بيضايي شــخصيت بي همتايي خلق 
كرده و با خيال آسوده فرآيند جان بخشــيدن به او را به بازيگر معتمد 
خود سپرده؛ بازيگري كه اتفاقا خود نيز گيالني بود و در يك بازي كامل 
و بي نقص كوچك ترين جزئيات رفتاري زن را باورپذير و به يادماندني از 
كار درآورد. آخرين همكاري بيضايي و تسليمي در فيلم »شايد وقتي 
ديگر« شكل گرفت؛ فيلمي كه سوسن تسليمي در آن در نقش 3نفر از 
اعضاي يك خانواده )مادر و 2خواهر دوقلو( ظاهر شد. اين تنها همكاري 
بيضايي و تسليمي در يك داستان شهري نيز نتيجه خوشايندي داشت.
تسليمي به بهترين شكل ممكن حس آن موقعيت كابوس وار و هولناك 
را در دل يك داســتان معمايي انتقال مي داد. البته در اين فيلم دوباره 
نقش بيضايي كارگردان پررنگ تر شده است و پيداست چه كنترلي روي 
ميزانسن و ديالوگ فيلم دارد. خود تسليمي جايي گفته است: »گاه فكر 
مي كنم كه مي توانستم در صحنه هايي جور ديگري بازي كنم، اگرچه 
شايد وقتي ديگر را از بهترين آثار آقاي بيضايي مي دانم و خوشحالم كه 

با وجود تمام مشكالت، اين فيلم ساخته شد«. 
با اين حال بعد از اين فيلم، تسليمي براي هميشه از ايران رفت و بيضايي 
چند سالي ماند و چند فيلم ديگر ساخت و اين بار يك تئاترِي ديگر، يعني 

مژده شمسايي را جايگزين سوسن تسليمي كرد.
شمسايي البته هرگز نه به اندازه تسليمي تحسين شد و نه به اندازه او 
تصوير ماندگاري در ذهن دوستداران سينماي بيضايي ثبت كرد. آن 
صورت استخواني، صداي غريب و چشم هاي سبز-آبي مه گرفته انگار 
جادوي ديگري داشت. بعدها تسليمي به خاطر همين نقش آفريني هاي 
معدودش در سينماي ايران در نظرسنجي منتقدان مجله فيلم به عنوان 
بهترين بازيگر زن سينماي ايران انتخاب شــد، درحالي كه آن زمان 
خودش حوالي قطب شمال به تدريس بازيگري مشغول بود! شايد گزاف 
نباشد اگر بگوييم با پايان همكاري بيضايي و تسليمي، اين بيضايي بود 

كه يكي از عناصر مهم آثارش را از دست داد.

شاهرخ شانجاني
روزنامه نگار

 اگر تنها فيلم هاي سينمايي حاتمي و نه سريال هايش را درنظر 
بگيريم، پرحاصل ترين و طاليي ترين زوج كارگردان - بازيگر را 

بايد در تركيب حاتمي- عبدي جست وجو كنيم.
علي حاتمــي در »مادر« و »دلشــدگان« با عبــدي كار كرد و 
مي شــود گفت آنچه گوهر بازيگري عبدي محسوب مي شود، 
بيشتر از هميشه در اين دو فيلم متبلور شد. در فيلم مادر، ميان 
كاراكترها، محمدابراهيم )كشاورز( و غالمرضا )عبدي( جلوه و 
تأثيري افزون تر از بقيه دارند. محمدابراهيِم لمپن مسلك نقش 
پررنگ تري در فيلــم دارد، ولي جلوه حضــور غالمرضا از همه 
آدم هاي مادر پرتأللوتر است. نخستين تبلور درخشان احساسات 
در فيلم هم با غالمرضا رقم مي خورد. از همان كلوزآپ غالمرضا 
كه صداي در زدن مادر را مي شناســد و آن لحظــه فوق العاده 
باز كردن در و بوســيدن و بوييدن چادر مادر، حاتمي درنهايت 
ايجاز، معصوميــت غالمرضــا را در چند نماي كوتــاه و بدون 
ديالوگ به مخاطب منتقل مي كنــد. غالمرضاي ناقص العقلي 
كه پرورده ترين كاراكتر فيلم و براي تماشــاگر يادآور شخصيت 
محوري بهترين فيلم قبل از انقالب حاتمي نيز است. كشف اينكه 
غالمرضاي فيلم مادر در تداوم مجيد »سوته دالن« شكل گرفته، 
نياز به هوش چنداني ندارد. نكته اش مهارت فوق العاده حاتمي در 
پرداختن به اين كاراكترهاست كه آنها را شيرين، دوست داشتني، 
عميق و پرتأثير درمي آورد، بي آنكه كاريكاتور شوند و در پِس آن 
شيريني و معصوميت، تلخي عميق و مؤثري هم وجود دارد و هنر 

حاتمي ايجاد تعادل ميان اين شيريني و تلخي است.
ديوانه هايي كه انگار بيشتر از آدم هاي عاقل، گذشته را در جان و 
دل شان ثبت كرده اند. در فيلم گرم و پرحس و حال مادر، بخش 
عمده اي از اين گرما و حس و حال مديون كاراكتر غالمرضا و بازي 
اكبر عبدي است. ســادگي و صفاي غالمرضا، گوهري است كه 
حاتمي به خوبي متوجهش بوده و بسياري از نقاط عطف فيلم را 
بر پايه او بنا كرده است، به خصوص اينكه برخي از كاراكترهايش 

ازجمله جالل الدين عارف مسلك و مرد عرب، خام و ناپرورده اند. 
هرقــدر ديالوگ هــاي جالل الدين باســمه اي اند، ديالوگ هاي 
غالمرضا فوق العاده نوشته شده اند و نشانه هاي آشكار بر استادي 
علي حاتمي در نوشتن گفت وگوهايي بي مثال. در اين ميان بازي 
درخشان اكبر عبدي و درك شــهودي و فوق العاده اش از دنياي 
علي حاتمي، يكي از بهترين و بــه يادماندني ترين همكاري هاي 
كارگردان - بازيگر ســينماي پس از انقالب را رقم زده اســت. 
ميان نقش آفريني هاي عبدي، بازي در مــادر همچنان جايگاه 
ويــژه اي دارد و مي توان گفت اين اوجي اســت كه بعيد اســت 
ديگر در كارنامه اين بازيگر تكرار شــود. غالمرضا به عنوان يكي 
از خوش پرداخت ترين كاراكترهاي تاريخ سينماي ايران، حس 
تالقي 2اســتعداد درخشــان در كارگرداني، ديالوگ نويسي و 

بازيگري است؛ درست شــبيه اتفاقي كه 12سال قبل از مادر در 
فيلم ســوته دالن رخ داده بود. اكبر عبدي در اين دوران به عنوان 
بازيگر محبوب مــردم، در كنار كمدي هــاي متداولي كه بازي 
مي كرد، پــس از بازي در »اجاره نشــين ها«ي مهرجويي و »اي 
ايران« تقوايي، مهم ترين و پرثمرترين فعاليت هاي اين سال هايش 
را در 2همكاري پياپي با علي حاتمي تجربه كرد. عبدي كه حاتمي 
از او به عنوان طفل شيرين ســينما ياد كرده بود، اين شيريني و 
مالحت را با ظرافت ها و ريزه كاري هايي در مادر و دلشدگان همراه 
كرد كه نشــانه تفاهم و درك متقابل او به عنوان بازيگر و حاتمي 
به عنوان كارگردان بود.  مــادر اوج اين همكاري و تفاهم بود و در 
دلشدگان كه قوت آثار موفق حاتمي را كمتر داشت، باز هم اين 
عبدي بود كه ميان خيل بازيگران سرشناس فيلم، بيشتر از همه 
مي درخشيد؛ آقا فرج، شاگرد چلويي كه مشق ضرب از عيسي خان 
وزير )جالل مقدم( آموخت و شد همراه و همسفر جمع دلشده، 
تنها مرد عامي ميان نخبگان و فرهيختگان موسيقي سنتي ايران 
و ملموس ترين كاراكتر دلشدگان كه حسي از طنز و مطايبه را 
به فيلم ارزاني مي بخشد. مهم ترين و به يادماندني ترين سكانس 
دلشــدگان هم با حضور عبدي رقم مي خورد؛ ســكانس تعليم 
تنبك توسط عيسي خان وزير به فرج كه به لحاظ سينمايي هم 
پرداخت خوبي دارد و قاب هاي ثابت و كارت پســتالي حاتمي 
جاي خود را به حركت درك شــده دوربين مي دهد. 2همكاري 
پياپي حاتمي و عبدي به يك نتيجه درخشان )مادر( و يك تجربه 
قابل قبول )دلشدگان( منجر شــد. بعد از آن حاتمي تا سال ها 
درگير پروژه هاي عظيمش بود و هيچ كدام به ثمر نرسيدند؛ )از 
»ملكه هاي برفي« گرفته تا »آخرين پيامبر«(. »جهان پهلوان 
تختي« هم با مرگش نيمه كاره ماند. عبدي هم در همه اين سال ها 
همچنان به فعاليت ادامه داده و بارها هنر بازيگري اش را به رخ 
كشيده، ولي قله اي كه او با حاتمي در مادر به آن رسيد، همچنان 

دست نيافتني به نظر مي رسد.

علي حاتمي و اکبر عبدي

سوته دالن 
دلشده

عالقه علي حاتمي به كار با بازيگران شناخته شده و مطرح )تا آنجا كه فرعي ترين نقش ها هم به چهره هايي 
آشنا سپرده مي شد( و در اوج بودن اكبر عبدي به عنوان كمديني محبوب را كه كنار هم بگذاريم فقط 
بخشي از پازل همكاري اين دو هنرمند را حل مي كند. نكته مهم عالقه حاتمي به همخوان كردن بازيگران 
با جهان تاليفي اش بود كه در مواردي كه استاد سراغ پردازش شخصيت هاي سوته دل مي رفت، نتيجه شاهكار مي شد. مجيد فيلم 
»سوته دالن« به عنوان آخرين بازي هنرمندانه وثوقي هنوز در يادها بود كه حاتمي براي شخصيت تازه سوته دلش سراغ اكبر عبدي 
رفت. نتيجه آنقدر موفقيت آميز بود كه نام عبدي در فهرست بازيگران فيلم بعدي حاتمي هم بيايد. مي گويند در هر پروژه اي حاتمي 
به نقشي براي عبدي فكر مي كرد تا اينكه »دلشدگان« امكان تحقق مقابل دوربين را يافت و عبدي با هدايت حاتمي باز هم چشم ها 
را خيره كرد. بعد از آن داستان تلخ شد. عمر حاتمي به پيگيري پروژه هاي سنگينش گذشت و همواري مسير توليد »جهان پهلوان 
تختي« با گسترش بيماري حاتمي مصادف شد و در ميانه هاي فيلمبرداري، حاتمي رفت و فيلم نيمه كاره و فيلم هاي نساخته اش، شدند 
حسرت هاي ابدي سينماي ايران  و حسرتي مضاعف براي اكبر عبدي كه بهترين نقش هاي عمرش را مقابل دوربين حاتمي ايفا كرده بود.

عبدي كه حاتمي از او به عنوان طفل شيرين 
سينما ياد كرده بود، اين شيريني و مالحت 
را با ظرافت هــا و ريزه كاري هايي در مادر و 
دلشدگان همراه كرد كه نشانه تفاهم و درك 
متقابل او به عنوان بازيگر و حاتمي به عنوان 
كارگردان بود.  مادر اوج اين همكاري و تفاهم 
بود و در دلشدگان كه قوت آثار موفق حاتمي 
را كمتر داشت، باز هم اين عبدي بود كه ميان 
خيل بازيگران سرشناس فيلم، بيشتر از همه 
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طالیی

این شماره

شهاب مهدوي
روزنامه نگار

مسعود پویا
روزنامه نگار

قرار اســت بعد از سال ها 
دوري از وطــن و البتــه 
جدايي از فيلمسازي شازده سينماي ايران فيلم بسازد. پروژه شروع 
مي شود و نقشي كه طبق برنامه قبلي براي يك بازيگر باسابقه و مطرح 
درنظر گرفته شده به جاي نزديك شدن به انجام، به بحران نزديك 
مي شود. بازيگر مذكور به دليل حضور در يك پروژه سينمايي ديگر 
راكورد گريم مورد نظر براي نقش آفريني در فيلم بهمن فرمان آرا را 
به هم ريخته و حاال گروه كارگرداني بايد خيلي ســريع براي ايفاي 
نقش وكيل در »بوي كافور، عطر ياس« به يك بازيگر ديگر برســد. 
براساس نظر كارگردان با رضا كيانيان تماس گرفته مي شود. از اينجا 
به بعد را از قول بهمن فرمان آرا بخوانيد: »تماس گرفتم و رضا كيانيان 
گفت اطالع دارم كه مشغول فيلم ساختن هستيد و از اين بابت خيلي 

خوشحالم. گفتم براي يك نقش به حضورت نياز دارم و او هم بسيار 
استقبال كرد و اصال چانه نزد. به دســتيارم گفتم به كيانيان متن 
فيلمنامه را برســاند و درباره لباس و گريم هم اطالعاتي به او بدهد. 
خودم هم به خاطر اين برخورد خوب و حرفه اي تصميم گرفتم نقش 

وكيل را به اصطالح چرب تر و مبسوط تر كنم«.
اين حادثه را بايد آغــاز همكاري بهمن فرمــان آرا و رضا كيانيان 
دانســت؛ همكاري جذابي كه بعدترها هم ادامه يافت و نتيجه اش 
شد »خانه اي روي آب«، »خاك آشنا« و »يه بوس كوچولو« و البته 
»دلم مي خواد«. فرمان آرا و كيانيان حاال آن قدر رفيق هستند كه 
وقتي آقاي كارگردان براي فيلم »حكايت دريا« نقش اصلي استاد 
بازنشسته را به خاطر شــرايط خاصش به كيانيان نسپرد خيلي ها 

تعجب كردند. رفاقت و همكاري اينگونه مستدام باد.

 درخشش نخســتين همكاري مشــترك چنان 
تابناك بود كه همه مي دانســتند ايــن دو باز هم با 
يكديگر كار خواهند كرد. بازهم داريوش مهرجويي 
روي صندلي كارگرداني خواهد نشست و خسرو شكيبايي را مقابل دوربين هدايت 
خواهد كرد. داستاني كه سال 68 با »هامون« شروع شد يك دهه ادامه پيدا كرد تا 
شاهد درخشش يكي از بهترين زوج هاي كارگردان-بازيگر سينماي پس از انقالب 
شويم. از دل رابطه رفيقانه مهرجويي و شكيبايي، چند فيلم ماندگار بيرون آمد. از 
نقش هاي بسيار كوتاه مثل حضور در فيلم »بانو« گرفته تا پذيرش 2نقش در فيلم 
»پري« كه مجال هايي براي تداوم حضور شكيبايي در فيلم هاي زن محور مهرجويي 
ايجاد مي كرد. در ســال هاي بعد اين دو با »دختردايي گمشــده« تجربي ترين اثر 
مشتركشان را ثبت كردند. در آخرين فيلم ها به نظر مي رسد شكيبايي كامال جاي 
خالق اثر نشسته اســت و در نقش فيلمســاز، گويي داريوش مهرجويي را در برابر 
دوربين بازآفريني مي كند. از آشفته حاالن بيدار دل، 6 همكاري مشترك به يادگار 

مانده كه همان اولي)هامون( براي ماندگاري كفايت مي كند.
  داريوش مهرجويي كه در دوران پيش از انقالب با زوج علي نصيريان و عزت اهلل 
انتظامي، يكي از بادوام ترين گروه هاي ســينمايي را تشــكيل داده بــود، در دوره 

فيلمسازي خود ديگر هرگز با نصيريان همكاري نكرد.
او همچنــان انتظامي را البتــه در تيمش حفظ كــرد و بعد از 2فيلــم پركاراكتر 
»اجاره نشين ها« و »شيرك« كه تقريبا كاراكتر اصلي و نقش اول نداشتند، دوباره به 

سينماي شخصيت محور خود بازگشت و آن هم با چه فيلمي؛ هامون.
 مهرجويي كه از ابتدا همكاري با تئاتري ها را ترجيح مي داد، اين بار نيز حميد هامونش 
را روي صحنه تئاتر پيدا كرد. مهرجويي به تماشاي تئاتري رفته بود با بازي خسرو 
شكيبايي كه تا آن زمان مهم ترين بازي اش را در فيلم ناديده »خط قرمز« ارائه داده 
بود و البته هرچند در »ترن« و »شكار« بازي خوبي داشت، اما دوبالژ، بخشي از هنر او 
را پنهان نگه داشته بود. شكيبايي در »رابطه« خودي نشان داد، اما وقتي مهرجويي 
به تماشــاي تئاتري با بازي او رفته بود، در انتهاي اجرا نزد مهرجويي آمد و بعد از 

خوش وبش در گوش كارگردان خبره گفت: »آقا ما رو فراموش كردي...«.
مهرجويي البته خوب زماني به ياد شــكيبايي افتاد. هامون از آن فيلم هايي بود كه 
هر بازيگري آرزو مي كرد نقش اصلي اش را بازي كند. شــخصيت سودازده و درگير 
عشق و عرفان و سنت و مدرنيسم حميد هامون مجال بي نظيري بود براي بازيگري 
مستعد و توانا چون خسرو شكيبايي كه خودش را به رخ سينماي ايران بكشد و يكي 

از ماندگارترين شخصيت هاي تاريخ اين سينما را خلق كند.
 همكاري اين دو همچنان ادامه يافت. در بانو نقش كوچكي به او سپرده شد كه شايد 
از هر بازيگري برمي آمد، اما كنار هم قرار گرفتن او و بيتا فرهي به نوعي يادآور هامون 

بود و خوشايند.
در پري، شكيبايي در 2نقش فرعي »اسد« و »صفا« ظاهر شد كه هر دو نيز به فراخور 
حال وهواي فيلم رگه هاي بارزي از كاراكتر حميد »هامون« را با خود حمل مي كردند. 
در »سارا«، شكيبايي نقش شخصيت گشتاســب را بازي كرد كه در حقيقت بدمن 

ماجرا بود و البته همچنان خل بازي هاي هاموني در رفتار و كردارش پيدا بود.
 شكيبايي دوباره در »ميكس« به نقش اول فيلم مهرجويي تبديل شد و اتفاقا اين بار 
هم هر چند از آن گرفت وگيرهاي عرفاني خبــري نبود، اما چنان فضاي كابوس وار 
و ماليخوليايي غريبي بر داستان حاكم بود كه شكيبايي ناچار بود همان اور اكت ها 
و عصبيت هاموني را دوباره زنده كند. اگر فضاي ســوررئال دختردايي گمشــده را 
ناديده بگيريم كه البته بازي شــكيبايي در آن چندان هم چشمگير نيست، شايد 
بتوانيم بگوييم كه خسرو شكيبايي بيش از اينكه بازيگر فيلم هاي مهرجويي باشد، 
برسازنده تِم ماليخوليايي چندهاي فيلم او بوده، يعني همواره اهميتي فراتر از يك 
بازيگر صرف در سينماي آن دوره مهرجويي داشته. شايد به همين دليل هم بوده كه 

مدام شخصيت هايي مشابه هامون با بازي او به فيلم هاي مهرجويي تزريق مي شده.
تصويري از سرگرداني طبقه اليت فرهنگي كه بين زمين و آسمان معلق مانده و تمام 
كنش هاي منطقي اش را از كف داده است. مهرجويي نام خود را به عنوان كاشف واقعي 
خسرو شكيبايي ثبت كرد. همكاري اين دو بعد از ميكس قطع شد. شكيبايي با ايفاي 
نقش در فيلم هايي چون »يك بار براي هميشه«، »كاغذ بي خط«، »ساالد فصل« و 
»سرزمين خورشيد« و البته سريال »روزي روزگاري« خود را از سايه سنگين هامون 
خالص كرد و نشان داد ايفاي نقش هاي هاموني اش بيش از اينكه محصول بضاعت و 

عرضه او باشد، ناشي از جنس تقاضايي بود كه كارگردانان از او داشتند.
شكيبايي در كنار مهرجويي و هامون يك شمايل ماندگار شد و جايگاهي فراتر از يك 
بازيگر يافت. حاال مثلث مهرجويي، شكيبايي و هامون در كنار هم سازنده يك مفهوم 
يا يك بخش مهم از فرهنگ طبقه متوسط هستند. مهرجويي مدت هاست آن دل و 
دماغ و ذوق سابق را در فيلمسازي خود ارائه نداده و مدام از حال وهواي هامون دور 
و دورتر مي شود. عمر خسرو شــكيبايي هم آن قدري كفاف نداد كه ببينيم در اين 

روزگار نيز باز در كنار كاشف خود قرار مي گيرد و برايش نقش آفريني مي كند يا نه.

 ستاره نوظهور سينما در دهه70 كه با »عروس« چهره 
شد و جاي پذیرش پيشــنهاد هاي فراوان سينماي 
تجاري، ترجيح داد در فيلم هاي مســعود كيميایي 
و داریوش مهرجویي بازي كند، خيلــي زود اعتبار 
هنري را به وجاهت چهره اضافــه كرد. در ميانه هاي 
دهه 70، فضاي ســينماي ایران كمــي مردانه و ژانر 
مسلط هم اكشن بود. در این سال ها تهمينه ميالني، 
بعد از موفقيت »دیگه چه خبر«، ســال هاي سختي 
را مي گذراند. تجربه ناموفق»كاكادو« و بعد نوشــتن 
فيلمنامه»دو زن« و رفت وآمد هــاي بي نتيجه براي 
گرفتن پروانه ساخت، ســال هایي از عمر ميالني را 
هدر داد تا كه دوم خرداد از راه رســيد. نيكي كریمي 
و تهمينه ميالني در بهتریــن زمان ممكن به یكدیگر 
رسيدند و دو زن شد بهترین فيلم كارنامه شان. با دو زن 
پرسونایي شكل گرفت كه ورسيون هاي دیگر آن را در 
»نيمه پنهان« و » واكنش پنجم« دیدیم؛ فيلم هایي كه 
محصول یك دوران بودند؛ دوران اصالحات كه ميالني 
و كریمي در ۳ همكاري پياپي، پرچم زن آزادخواهي را 

در سينماي ایران برافراشته نگه داشتند.

 تهمينه ميالني از همان فيلم اولش نشان داد كه دغدغه اش 
طرح مسائل و مشــكالت زنان در جامعه اســت. »بچه هاي 
طالق«، نويدبخــش ظهور فيلمســاز زني بود كــه گرايش 
فمينيســتي اش را پنهان نمي كرد. در »افســانه آه« با بياني 
سمبليك و رويكردي فراواقع گرايانه و كمدي مفرح ديگه چه 
خبر؟ همچنان مي شد دغدغه هاي زن آزادخواهانه ميالني را 
مشــاهده كرد. تقريبا در همان دوراني كه ميالني نخستين 
فيلمش را ساخت، يعني در انتهاي دهه60 نيكي كريمي هم 

نخستين تجربه هايش را مقابل دوربين سپري كرد.
اگر افســانه بايگان در دهه60 به عنوان بازيگر زن جوان و 
محبوب، اغلب با چهره اي بدون آرايش و پوشــش ســاده 
جلوي دوربين مي رفت، نيكي كريمي به عنوان نخســتين 
ستاره زن ســينماي پس از انقالب، اين امكان را يافت كه 
وجاهت چهره اش را در ســيماي »عــروس« نمايان كند. 
بازيگري كه گرچه در سن پايين به سينما آمد و چهره شد، 
ولي با هوشمندي توانست به رمز و راز حفظ توأمان موفقيت 
در گيشه و كسب اعتبار هنري دست يابد. اين را مي شد در 
انتخاب هاي بعدي نيكي كريمي و نام كارگردان هايي كه 

با آنها كار كرد مشاهده كرد؛ مســعود كيميايي، داريوش 
مهرجويي و ابراهيم حاتمي كيــا. در نيمه دوم دهه70 كه 
جامعه ايران پس از دوم خرداد تحولي گسترده را در همه 
ابعاد تجربه كــرد، نيكي كريمي در فيلــم دو زن تهمينه 

ميالني به ايفاي نقش پرداخت.
شرايط حاكم بر فضاي سياسي -اجتماعي آن دوران، اين 
امكان را فراهم ساخته بود كه ميالني سراغ فيلمنامه اي برود 
كه از مدت ها قبل قصد ســاختنش را داشت، ولي با توليد 
آن مخالفت مي شد. نيكي كريمي در نقش فرشته، بهترين 
بازي اش در آن ســال ها را ارائه كرد؛ نقش زني كه گرفتار 

شرايط دشوار شده و حقوقش ناديده گرفته شده است.
كريمي با دو زن، اوجــي دوباره را تجربــه كرد. همچنان 
سيمايي از معصوميت را به نمايش گذاشت و نشان داد كه با 
همين شمايل هم در سينماي پس از دوم خرداد، ستاره اي 
محبوب خواهد ماند. فرشته دو زن، نمونه ملموسي از زن 
رنج كشيده ايراني بود و نيكي كريمي به بهترين شكل اين 

پرسوناژ را جان بخشيده بود.
چهره شكسته و خسته فرشته در انتهاي ماجرا چنان بود 

كه گويي دهه ها از دوران سرخوشي دختر معصوم و جوان 
اوايل فيلم مي گذرد. ارجاع ها و زمينه هاي اجتماعي و اساساً 
ساخته شدن فيلم، محصول دوراني بود كه در آن فضا باز 
شده بود. تجربه موفقيت آميز دو زن كه هم استقبال گرم 
مردم را به دنبال داشت و هم منتقدان از آن ستايش كردند، 
زمينه ساز 2همكاري مشترك ديگر ميان تهمينه ميالني 

و نيكي كريمي شد.
در نيمه پنهان شاهد رويكردي شديم كه پاي سياست را 
هم به ماجرا باز مي كرد. واكنش پنجم به عنوان ســومين 
همكاري پياپي ميالني و كريمي نسبت به 2فيلم قبلي، اثري 
ضعيف تر بود، ولي همين فيلم هم با اقبال عمومي مواجه 
شد. تصوير فرشته هايي با بال هاي سوخته در فيلم دو زن، 
نيمه پنهان و واكنش پنجم، بازتوليد شــدند تا تعدادي از 
مهم ترين فيلم هاي زن آزاديخواه سينماي ايران در انتهاي 
دهه70 و ابتداي دهه80 ساخته شدند. در ادامه و با تغيير 
شرايط اجتماعي، ديگر خيلي امكان ساخت چنين آثاري 
براي ميالني وجود نداشت و همكاري اش با نيكي كريمي 

ديگر ادامه نيافت.

بهمن فرمان آرا  و  رضا كيانيان

بوی احترام، عطر رفاقت

داريوش مهرجويي و خسرو شكيبايي

آشفته  حاالن بيدار دل

تهمينه ميالني و نيكي كريمي

فرشته هايی با بال های سوخته

بهروز افخمي و فريبرز عرب نيا

 حرفه ای ها

بهــروز افخمي با  
»عروس« كه خود 
بازآفریني قواعد 
سينماي كالسيك )چه فارسي و چه هاليوودي( 
بود منادي دوران تازه شده بود. در دهه70 »روز 
فرشته« تنها حرفه اي گري افخمي در جمع كردن 
فيلم نيمه كاره شــهریار بحراني را نمایان كرد و 
»روز شيطان« به عنوان فيلم جاسوسي سرد، در 
زمان اكران كمتر توجهي را برانگيخت. وقتي علي 
حاتمي از دنيا رفت، افخمي ادامه كار استاد تازه 
درگذشته را پس از انصراف ناصر تقوایي عهده دار 
شد و خيلي زود تصميم گرفت به فرایند ساخت 
تختي و حل معماي مرگ جهان پهلوان بپردازد. 
اینجا بود كه فریبرز عرب نيا از راه رسيد و در فيلم 
معمایي افخمي درخشيد. مي گویند كار كردن با 
بازیگراني كه از مكتب كيميایي مي آیند دشوار 
است؛ بازیگراني كه سایه سنگين استاد را هم با 
خود مي آورند. در تجربه همكاري افخمي با عرب نيا 
چنين مسئله اي پيش نيامد و دومين همكاري این 
دو به بهترین فيلم كارنامه شان منجر شد. سال ها 
از »شوكران« گذشــته. عرب نيا در غربت است و 

افخمي مدت هاست كه فيلمي نمي سازد.

  آخريــن فيلم هــاي خــوب افخمي بــا آخرين 
نقش آفريني هاي به يادماندني عرب نيا مصادف شده 
اســت. در نيمه دهه70، عرب نيا در جايگاه قهرمان 
معاصر كيميايي به شــهرت و مقبوليت رسيده بود و 

افخمي در بهترين زمان ممكن سراغش رفت.
وقتي »ســلطان« كيميايي به نمايش درآمد، بهروز 
افخمي يادداشتي ســتايش آميز درباره فيلم نوشت؛ 
يادداشتي كه با اين جمله به پايان مي رسيد: »حاال كه 
كيميايي بازيگر مطلوبش را يافته، ديگر بهانه اي ندارد 
كه برايمان فيلم خوب نســازد«. جالب اينكه مسعود 
كيميايي پس از سلطان ديگر با بازيگري كه افخمي 
او را مطلوب و انگ دنياي فيلم هايش خوانده بود، كار 
نكرد و در عوض اين افخمي بود كه در 2فيلم پياپي او 

را مقابل دوربينش قرار داد.
چند ســال قبل از اين ماجرا، فريبرز عرب نيا، بازيگر 
جواني بود كــه در نقش هايي كوتــاه جلوي دوربين 
مي رفت؛  بازيگري كه با »خسوف« مالقلي پور نشان 
داد استعداد دارد. ولي تا 4سال بعد هيچ فيلمسازي 
توانايي هايش را كشف نكرد تا اينكه مسعود كيميايي 
در »ضيافــت« او را به عنوان بازيگــر اصلي فيلمش 

برگزيد.
تجربه موفق ضيافت باعث شــد تا كيميايي در فيلم 
سلطان هم ســراغ عرب نيا برود و حاصل كار يكي از 
بهترين بازي هاي ســينمايي دهه70 شــد. عرب نيا 

به عنوان قهرمان عاصي و زخمي كيميايي، همه را ياد 
بازيگر استثنايي سينماي ايران در دهه50 مي انداخت 
و البته عرب نيا واجد فرديتي بود كه او را از تبديل شدن 

به كپي از يك نسخه اصل، مصون مي داشت.
با وجود اين و درحالي كه قرار بود عرب نيا با حضور در 
»مرسدس« سومين همكاري مشتركش با كيميايي 
را نيز تجربه كند، درنهايت اين اتفاق رخ نداد. عرب نيا 
درحالي كــه با تجسم بخشــيدن به »رضــا موتوري 
معاصر« در سلطان محبوب سينماروها شده بود، سر 

از فيلم معمايي »جهان پهلوان« درآورد.
با درگذشت علي حاتمي، فيلم »جهان پهلوان تختي« 
نيمه كاره مانده بود و ابتدا قرار بود افخمي كار نيمه تمام 
حاتمي را ادامه دهد، ولي تماشــاي براش هاي به جا 
مانده او را به اين نتيجه رســاند كه نمي شود فيلم را 
ادامه داد. ســبك منحصربه فرد حاتمي تنها توسط 
خودش مي توانســت دنبال شــود و افخمي با نگاه 
حرفه اي اش خيلــي زود متوجه اين نكته شــد كه 
ادامه دادن فيلم ناتمام استاد با هركيفيتي، درنهايت 

به ضررش تمام مي شود.
افخمي مصمم شــد خــود فرآيند ادامــه فيلم يك 
كارگردان درگذشته را دســتمايه قرار دهد؛ فيلمي 
كه قرار بود با حضور ليــال حاتمي در نقش خودش و 
به عنوان ادامه دهنده فيلم پدر ســاخته شود، ولي در 
دقيقه90، ليال حاتمي از بــازي در فيلم انصراف داد. 
افخمي در يكي از عجيب ترين و البته هوشمندانه ترين 
تصميمات زندگي اش، تصميم گرفــت به جاي ليال 
حاتمي از فريبرز عرب نيا اســتفاده كند و فيلمنامه 
را در طول فيلمبرداري بنويسد. اســتفاده از فريبرز 
عرب نيا در اوج دوران حرفه اي اش كه پس از همكاري 
با مسعود كيميايي به بازيگري درجه يك تبديل شده 
بود، در جهان پهلوان نقش فيلمسازي را بازي كرد كه 
با توجه به تِم معمايي فيلم، بيشتر شبيه كارآگاه بود 

تا كارگردان.
افخمي در جهان پهلوان، عرب نيا را از سيماي قهرمان 
عاصي جنوب شهري بيرون آورد؛ تجربه اي كه آن قدر 
موفقيت آميز بود كه در فيلم بعــدي هم تداوم بيابد؛ 
فيلمي كه بهترين فيلم كارنامه افخمي و عرب نيا از كار 
درآمد. در »شوكران« عرب نيا نقش محمود بصيرت 
را بازي كرد. تكنوكراتي كه از مزاياي عشق بهره مند 
مي شــود، ولي وقتي پاي هزينه دادن بابت رابطه اش 
پيش مي آيد، محافظه كاري پيشــه مي كند؛ اتفاقي 
كه در انتها به تراژدي مي انجامد؛ شخصيتي كه اهل 

محاسبه و فاقد حس مسئوليت پذيري است.
درست برعكس ســيما رياحي )هديه تهراني( كه با 
تمام وجود خود را در كانون رابطه اي پرشور و عاطفي 
قرار مي دهد. بازي هوشــمندانه عرب نيا در شوكران 
مانع از آن مي شــود كه محمود بصيرت به كاراكتري 
منفور تبديل شود. جالب اينكه افخمي از همان زمان 
»تختي« به اين نتيجه رســيده بــود كه نقش اصلي 
فيلم بعدي اش را به عرب نيا بدهد؛ »... از همان موقع 
كه تختي را مي ساختم به او پيشــنهاد كرده بودم و 
پذيرفته بود. يعني قرارمان را گذاشــته بوديم... فكر 
مي كردم كه نقش، مناســب و قواره او است. به نظرم 
چهره اش مناسب اين پرســوناژ بود؛ هم مي توانست 
بسيار دوست داشــتني به نظر بيايد و به قهرمان فيلم 
بدل شــود و هم اين امكان را داشــت كه با پيشرفت 
قصه، كم كم چهره اي ديگر از او نمايانده شود؛ چهره اي 
كه شايد به خوشــايندي اولي نباشد«. )گفت وگوي 
اميد روحاني با بهروز افخمي، فيلمنامه »شــوكران« 
انتشــارات توفيق آفرين، چــاپ دوم1380(. پس از 
شوكران، افخمي و عرب نيا ديگر با يكديگر همكاري 
نكردند. افخمي همچنان فيلم ساخت و عرب نيا هم 
به بازيگري ادامه داد، ولي هيچ كدام شان نتوانستند به 

دوران اوج تختي و شوكران نزديك شوند.

مهرنوش سلماسي
روزنامه نگار

مسعودمير
روزنامه نگار

س«
ر یا

عط
ور 

کاف
ی 

»بو
نه 

صح
سر 

ن «
و ز

» د
نه 

صح
ت 

پش



 مهم ترين همكاري كارگردان، بازيگر 
در سينماي عامه پسند قبل از انقالب 
با زوج سيامك ياسمي و محمدعلي 
فردين رقم خورد. اين همكاري با نخستين فيلم فردين »چشمه آب 
حيات« شروع شد. طبيعي بود كه كشتي گير ديروز و بازيگر تازه كار 
امروز در نخستين حضور جدي اش مقابل دوربين خيلي راحت نباشد. 
فردين خجالتي و محجوب هنوز راه درازي تا رسيدن به موفقيت در 
پيش داشت. سيامك ياســمي هم به عنوان كارگردان گرچه در آن 
زمان چند فيلم ساخته بود و بي تجربه محسوب نمي شد ولي هنوز از 
فيلمساز جريان ساز دهه40 فاصله داشت. چشمه آب حيات توفيقي 
كسب نكرد. فردين هم بعدها گفت كه ياسمي در آن مقطع كم تجربه تر 
از آن بود كه بتواند به او كمكي كند. البته پرســوناي جوان جوانمرد 
سينماي فارسي از همين فيلم شروع مي شود. بعد از چشمه آب حيات، 
فردين در فيلم هاي كارگردان هاي ديگر بازي كرد و به مرور توانست 
جايگاه خود را به عنوان بازيگر تثبيت كنــد؛ به خصوص همكاري با 
ساموئل خاچيكيان بهترين كارگردان سينماي ايران در نيمه اول دهه 
40، در فيلم »فرياد نيمه شب«، به شهرت فردين كمك كرد. سيامك 

ياسمي هم فيلم هاي ديگري ساخت و تجربه كسب كرد تا اينكه 4سال 
پس از چشمه آب حيات، فردين و ياسمي دوباره به هم رسيدند؛ در 
»ساحل انتظار« ياسمي و فردين مي كوشــند در فضايي متفاوت از 
سينماي متداول فارسي حركت كنند. سال4۳ سيامك ياسمي، »آقاي 
قرن بيستم« را با فردين مي سازد. اين نخستين فيلم شهري ياسمي 
و فردين است. )چشــمه آب حيات، فضاي روستايي داشت و ساحل 
انتظار در شمال و فضاي دريا و ساحل ساخته شد(. تيپ تازه فردين 
به عنوان لمپن طبقه فرودست كه جوانمرد است، از دل سنت مي آيد 
و مظاهر پيشرفت و تجدد را دست مي اندازد و جدي نمي گيرد با آقاي 
قرن بيستم شكل مي گيرد. موفقيت تجاري آقاي قرن بيستم، باعث 
مي شود تيم دو نفره ياسمي- فردين سال44 دو فيلم ديگر با هم كار 
كنند. »قهرمان قهرمانان« در تداوم تجربه موفق قبلي، فردين را در 
تيپ كارگر فقير اما خوش قلب بيشتر جا مي اندازد و گام مشترك بعدي 
»گنج قارون« است. با گنج قارون همه معادالت گيشه به هم مي ريزد. 
فروش افسانه اي فيلم، فردين را به مقام ستاره بي گفت وگوي سينماي 
فارسي مي رساند و سيامك ياسمي هم حاال پولساز ترين كارگردان 

اين سينماست.

ون  يابندگان گنج قار
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ياسمن هجری 
خبرنگار

سيامك ياسمي و فردين 
  مرد هزار لبخند 

پس از موفقيت گنج قارون فردين به بازتوليد 
تيپ محبوبش در فيلم هاي ديگر ادامه داد 
ولي ياسمي كوشيد سراغ فضاهاي تازه برود 
و از ســينمايي كه منتقدان به تحقير آن را 
آبگوشتي مي خواندند فاصله بگيرد. پيش 
از آن، اين دو در فيلم »طوفان نوح« باز هم 
با يكديگر همكار شدند و يك عامل تجارتي 
ديگر )ناصر ملك مطيعي( هم به آنها اضافه 
شد. فيلم هاي بعدي فردين موفقيت را در 
سطح گنج قارون تكرار نكردند ولي اغلبشان 
بســيار موفق و پرفروش بودند. از »جهان 
پهلوان« تا »سلطان قلب ها« فردين در اوج 
شهرت و محبوبيت به حركتش ادامه مي داد. 

سيامك ياسمي اما سراغ فيلم هاي پرهزينه رفت و مثال »تنگه اژدها« و »ليلي و مجنون« 
را ســاخت كه خيلي موفقيت آميز از كار درنيامدند. سيامك ياسمي كوشيد تا سينماي 
فارسي را وارد مسيرهاي تازه اي كند ولي بعد از فيلم »قيصر« سبك فيلمسازي ياسمي 
ديگر خيلي جواب نمي داد. با ظهور قيصر و آمدن قهرماني تازه، سكه شانس فردين هم 

تا اندازه اي از رونق افتاد. 
سيامك ياسمي و فردين آخرين بار در فيلم »مرد هزار لبخند« با يكديگر همكار شدند 
ولي در ابتداي دهه 50 ديگر خبــري از دوران طاليي گنج قارون نبود. آخرين فيلم هاي 
ياسمي بدون حضور فردين ساخته شدند و هيچ كدام هم موفق نبودند. فردين هم در اين 
سال ها با كارگردان هاي موج نو همكاري كرد كه پرحاصل ترين همكاري اش با موج نويي ها 
بازي در »غزل« كيميايي بود. غزل سال55 اكران شــد و تحسين منتقدان را به همراه 
داشت. در همين سال »هيوال« ساخته سيامك ياسمي هم روي پرده رفت، شكست خورد 
و پرونده فيلمسازي ياسمي با همين فيلم بســته شد. 2سال بعد، قصه سينماي فارسي 
به سر رسيد؛ ســينماي عامه پسندي كه ياســمي و فردين، مهم ترين زوج كارگردان، 

بازيگرش بودند.

قهرمان طبقه فرودست
اين روايت فريدون جيرانــي از جايگاه فردين در 
مقام ستاره اســت؛ جايگاه و موقعيتي كه از دل 
3 همكاري با ســيامك ياسمي شــكل گرفت و 

به وجود آمد: 
  با فيلم»آقاي قرن بيســتم« كه در فروردين 
1343 بــه نمايــش درآمد، تيپ لمپــن مدافع 
مردم وارد فيلمفارسي شد؛ تيپي كه در يك دهه 
فيلمســازي در ايران قهرمــان اول فيلم ها بود و 
فردين با ايفاي اين تيپ به شــهرت و محبوبيت 
رســيد. اين تيپ از همين فيلم اول )آقاي قرن 
بيستم( داراي مشخصاتي شد كه به دليل ارتباط 
با مخاطب در تمــام فيلم هاي بعــدي با همين 

مشخصات ظاهر شد.
حبيب )فردين( قهرمان فيلم آقاي قرن بيستم 
در خانواده كارگر باشرفي به نام كرباليي حسن 
بزرگ شده بود اما برخالف پدر از راه جيب بري 
زندگي اش را مي گذراند و مادر بيمارش )پرخيده( 
را مداوا مي كرد. البته بعد از دزدي معتقد بود كه 
همه پول مال او نيست و هميشه بخشي از پول 
دزدي را بين فقرا تقسيم مي كرد و موقع تقسيم 

مي گفت: »امروزم خدا رســونده، تا ببينيم فردا 
چي پيش مي آد، خدا به ما برســونه، مام به شما 
مي رسونيم، شمام دعا كنين ننه ما خوب بشه.« 
پاتوقش كافه احمد جگركي، كافه اي در جنوب 
شهر، بود. با فاصله 3ســال از نمايش فيلم»دام 
عشق« كافه ديگر محل كسب درآمد قهرمان قصه 
نبود كه مشروعيت داشته باشد. كافه پايين شهر، 
محل تفريح لمپن ها و جايي بــود كه زني از زور 
بدبختي بعد از مرگ شــوهرش براي نان شب 
بچه هايش با شــبي 20تومان مي رقصيد و آواز 
مي خواند؛ جايي كه آدمي از جگركي به كافه داري 
رسيده بود و حاال در شغل جديدش حاضر نبود 
20تومان دستمزد هر شب خواننده را بپردازد و 
حبيب مي بايســت وارد عمل مي شد و از طريق 
ربودن كيف بغلي صاحب كافه، دستمزد خواننده 
را مي پرداخت تا گناه دزدي را با ثوابي جبران كند. 
حبيب سواد نداشــت و با افتخار اعالم مي كرد: 
»معلم، ما نيستيم بابا، ما از بچگي از مكتب خونه 
در رفتيم«. او معناي حمام گرفتن را نمي دانست 
و به شستن دست و صورتش داخل دستشويي 
عادت نداشت. او عادت داشت سر حوض صورتش 

را بشويد و صبحانه كله پاچه بزند. »زدن« واژه اي 
بود كه به جاي خوردن به كار مي گرفت؛ واژه اي 
كه ميان شمال شهري ها مفهوم نبود؛ همانطور كه 
حمام گرفتن در جنوب شهر قابل فهم نبود. حبيب 
كت و شلوار نمي پوشيد اما وقتي مجبور مي شد 
بپوشد ناراحت بود؛ »از اين رختاي مكش مرگما 
مچلم.« به كروات، قالده مي گفت و بستنش او را 
اذيت مي كرد؛ »آخه اين داره من و خفه مي كنه.« 
با آداب و رســوم فرنگ بيگانه بود و مايل نبود با 
زن شمال شهري تانگو برقصد و مي گفت: »آخه 
ناسالمتي تو نامحرمي، مي خواي اون دنيا ما رو 

بفرستي جهنم«.
اگــر حبيــب، پســر كرباليي حســن زبــان 
انگليســي را مســخره مي كرد، دليلش روشن 
بــود، انگليســي خوانده ها و فرنگ رفته ها اداي 
فرنگي مآبي را در مي آوردند. فيلمفارسي ساز هم 
اين را مي دانســت و به همين دليل زهره)مينا( 
زن پولدار شمال شــهري، به حبيب مي گفت: 
»بايد رقص ياد بگيري، اگه رقص بلد نباشــي، 
نمي شه گفت از آمريكا اومدي«. چون مخاطب 
فيلمفارسي با اين اداها كنار نيامده بود، برخورد 

حبيب هم بايد با فرهنــگ مخاطبش جور در 
مي آمد. بــه همين دليل لمپن فيلمفارســي با 
رقص و آواز ايراني، مهماني شمال شــهري ها را 
به هم مي ريخت و با آوازش اداي فرنگي مآبي را 

مسخره مي كرد.
  از ســال 1343 در فيلمفارســي در مقابل 
شمال شهري هاي فرنگي مآب، يك لمپن بي سواد 
الكي خوش قرار مي گرفت. اصال از سال1343 به 
بعد فيلمفارسي در مقابل سواد جبهه گرفت و در 
طول دهه40 و حتي در دهه50 در فيلمفارسي، 
آدم هاي بي سواد، قهرمان قصه بودند و برعكس، 
آدم هاي باسواد در فيلمفارسي شخصيت منفي، 

منفعل يا مضحك داشتند.
   فيلم آقاي قرن بيســتم در فروردين 1343 
با استقبال خوبي روبه رو شــد و صفحه 45 دور 
آوازهاي فيلم فروش رفت و ترانه »هاواريو مستر« 
با عنوان »آي الوسوزي، لحاف دوزي« بين مردم 
معروف شد. با فروش اين فيلم، فيلمفارسي سازان 
متوجه تيپ جديدي شدند اما هنوز هيچ كس به 

ميزان موفقيت اين تيپ آگاه نبود.
از سال1344 با فروش فيلم قهرمان قهرمانان، 

تيپ لمپن ســنت  گرا و قضا و قــدري، قهرمان 
فيلمفارســي شــد. در بهار همين سال فردين 
به طور همزمان در 3 فيلم »خوشگل خوشگال«، 
»مو طاليي شــهر ما« و گنج قارون بازي كرد. با 
فروش غيرمنتظره گنج قــارون در آبان1344، 
فيلمفارســي تثبيت شد؛ فروشــي كه همه را 

متعجب كرد.
از سال1344 به بعد همه ديگر لمپن فيلمفارسي 
را با چهره فردين، صداي جليلونــد و آواز ايرج 
شناختند. محبوبيت اين تيپ به حدي رسيد كه 
در نقدها و مقاالت مختلف فيلمفارسي با سينماي 
فردين مترادف شد و حتي فروغ فرخزاد در شعر 
سوسياليستي اش ســينماي فردين را هم بين 

همه تقسيم كرد.
  در فيلم گنج قارون، علــي بي غم )فردين( 
مكانيــك فقيري بود كــه رضايــت از زندگي 
فقيرانه اش را مرتب به رخ تماشاگران مي كشيد: 

علي بي غم: شام چي داريم ننه؟
مادر علي: چي مي خواســتي داشــته باشــيم 

آبگوشت ننه.
علي بي غم: عاليه، چون ننه خيلي ها واســه اين 

آبگوشت خودشون رو مي ندازن تو رودخونه.
وجود آبگوشت در فيلمفارسي، ريشه در شرايط 
اقتصادي مخاطب داشــت. تا اواســط دهه40 
مصرف برنج در ميان اقشار پايين جامعه بسيار 
پايين بود و غذاي برنج خوراك اصلي اقشار مرفه 
محسوب مي شد. رايج شــدن اصطالح »لباس 
 پلوخوري« ميان اقشار پايين جامعه از اين شرايط 
نشــأت مي گرفت. در صحنه نهايــي فيلم گنج 
قارون، وقتي مشخص شد علي بي غم فرزند قارون 
است و همه در خانه فقيرانه علي دور سفره جمع 

شدند، پلو، شام شب را تشكيل مي داد.
  در گنج قارون علي بي غم و حســن جغجغه 
)ظهوري( اصال نمي دانستند زخم معده چيست 
و باالرفتن چربي و اوره چه عواقبي به بار مي آورد؛ 
»ما اينا رو نمي دو نيم چي هســت، ما فكر اينا رو 
نمي كنيم كه بهش مبتال بشيم.« مخاطب هم 
براساس شــناختش، اين ندانستن را يك نكته 

مثبت مي دانست.
قارون )آرمان( وقتي همراه پايين شهري ها فكر 
دنيا را نكرد، خورد خوابيد، گشت و كيف كرد و 
بي توجه به رژيم غذايي اش، آبگوشت خورد و آب 

را با كاسه سر كشيد؛ چربي، اوره و زخم معده اش 
خوب شد. وقتي علي بي غم شعار مي داد: »بخور، 
بخواب، بگرد، كيف كن، )و فكر نكن( دنيا همينه، 
ســالمتي و دل خوش مي خواد، فقط« مخاطب 
مي توانست ســالمتي و دل خوش خودش را با 

زندگي قارون مقايسه كند و شكرگزار باشد.
   در فيلمفارســي دهه40 هيــچ گاه لمپن 
سنت گرا به طور ناگهاني پولدار نشد و در خانه هاي 
بزرگ باالي شهر زندگي نكرد. او بر عكس حتي 
اگر به صورت اتفاقي پسر قارون از كار درمي آمد، نه 
مي توانست روي تختخواب پر قو بخوابد و نه راضي 
بود »يك روز زندگــي فقيرانه اش را با تمام گنج 
قارون عوض كند«. لمپن سنت گرا به لقمه اي نان 

و گليم پاره قانع بود.
  دوره محبوبيت تيپ لمپن ســنت گرا و قضا 
و قدري فيلمفارســي 4ســال طول كشيد )از 
سال43تا سال 48(. با تغييرات شرايط سياسي، 
اجتماعي و اقتصادي جامعه ايران كه دگرگوني 
ساختار سياســي و طبقاتي جمعيت را به دنبال 
داشت، لمپن فيلمفارسي هم تغيير كرد و با شكل 

جديدي به حياتش ادامه داد.
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  پيگيري بسيار زمانبر پرونده هاي قضايي
بر خالف آنچه ادعا مي شــود پيگيــري يك پرونــده معمولي مثل 
دريافت خســارت تصادفي كه به دادگاه كشيده يا مثال گرفتن حكم 
تخليه مستأجري كه از 2 ســال قبل خانه را به نفع خودش مصادره 
كرده و امثالهم بسيار طوالني اســت. از تاريخ مردادماه براي دريافت 
خسارت تصادف خودرويم پيگير هستم و بعد از 11بار مراجعه به جايي 
نرسيده ام. همكارم هم 2 سال اســت نمي تواند براي مستأجرش كه 

با 150ميليون پول پيش خانه اش را رهن كرده حكم تخليه بگيرد.
اوتادي از تهران

  واحدي براي جمع آوري آثار تصادف راه اندازي شود
مشــكالت بعد از تصادفات رانندگي پيگيري نمي شود و باعث ايجاد 
مشكل براي ساير رانندگان مي شــود. آيا وقت آن نرسيده ارگاني با 
تشــكيل يك واحد مخصوص، به حل اين معضل كمك كند. به اين 
صورت كه بعد از تصادف آن واحد با يك تلفن در محل حاضر شــوند 

و خرده شيشه ها و وسايل تصادف را از كف خيابان جمع آوري كنند.
محمودي از كرج

   نابساماني بخشي از خيابان خواجه عبداهلل 
بخشــي از خيابان خواجه عبداهلل واقع در منطقه4 شهرداري تهران 
بي سر و سامان است؛ به اين صورت كه تمام طول خيابان چهاردهم 
و هشتم جدول گذاري شــده و حد فاصل خيابان هشتم تا چهاردهم 
بي سر و سامان مانده است. آيا آن 2خيابان استثناء هستند؟ براي اين 
موضوع بارها با 135تماس گرفته و حضوري پيگير شده ام كه چرا بايد 

در يك خيابان اين همه تفاوت اعمال شود؟
مهدي راستي از خيابان خواجه عبداهلل تهران

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

سؤال از شما، پيگيري از ما

شبكه هاي اجتماعي، حامي سرباز بابلي
»بازپرس دادســراي بابل يكي از 

سربازان وظيفه دادگستري كه او را پيگيري
نشناخته بود كتك زد.« 

اين خبر كوتاهي بود كه در روزهاي گذشــته در 
شبكه هاي اجتماعي منتشر شد و جنجال زيادي 
به پا كرد؛ به حدي كه در يك چشــم به هم زدن 
اغلب كاربران از ســرباز بابلي حمايت كردند و 
همين حمايت ها از يك سو و پيگيري دادگستري 
و ستاد كل نيروهاي مســلح سبب شد بازپرس 
مجبور به عذرخواهي از ســرباز وظيفه شود. اما 
اين حادثــه چطور جنجالي شــد و درنهايت به 

كجا رسيد؟
به گزارش همشــهري، اين روزها شــبكه هاي 
اجتماعي بيشــتر از هر وقت ديگري تأثيرگذار 
شــده اند؛ به حدي كه هيچ رخدادي از چشــم 
تيزبين كاربران دور نمي ماند و همين باعث شده 
كه بسياري از تخلف ها از طريق همين شبكه هاي 
اجتماعي فاش شوند. درست مثل حادثه اي كه 
هفته گذشته براي يكي از سربازان دادگستري 
بابل اتفــاق افتاد. او كــه مســئول در ورودي 
دادگستري و بازرســي بدني مراجعه كنندگان 

بود، مثل هر روز مشــغول انجام كارش بود كه 
مردي مي خواســت بدون بازرســي وارد شود. 
چون اين روزها همه مجبور به استفاده از ماسك 
هستند، سرباز جوان اين مرد را نشناخت و براي 
بازرسي اش پافشاري كرد؛ غافل از اينكه او يكي از 

بازپرسان دادسراست. 
بازپرس جوان هم وقتي ديد سرباز وظيفه شناس 
محكم مقابلش ايستاده به او ســيلي زد و وي را 

مورد ضرب و شتم قرار داد.
هيچ كس از آنچه در ورودي دادگستري بابل اتفاق 
افتاده بود خبر نداشــت تا اينكه يكي از كاربران 
توييتر ماجرا را اينطور روايت كرد تا نخســتين 
جرقه زده شود: »روزانه صدها پيام از رفتار زشت 
با سربازان دريافت مي كنم. ولي ديروز ماجراي 
يك سرباز بابلي را شنيدم كه باورم نشد. امروز كه 
براي پيگيري ماجرا و مستنداتش تماس گرفتم 
و هق هق گريه كردن يك جوان 20ساله را پشت 
تلفن شنيدم به قدري شوكه ام كه اصال نمي دانم 

چه بنويسم.« 
همين چند جمله توييت كافي بــود تا آنچه بر 
ســرباز جوان گذشته بارها بازنشــر شود و ابعاد 

گســترده تري پيدا كنــد. طوري كــه در يكي 
دوروز گذشــته هشتگ ســرباز بابلي به يكي از 
پربازديدترين كليدواژه هاي شبكه هاي اجتماعي 
تبديل شد و افراد زيادي ضمن همدردي با اين 
سرباز، خواســتار احقاق حق او و برخورد با فرد 
متخلف شدند. اولين واكنش به اين ماجرا از سوي 
اداره سرمايه انساني سرباز ســتادكل نيروهاي 
مسلح انجام شد كه وقوع اين حادثه را تأييد كرد و 

از آغاز پيگيري ها در اين خصوص خبر داد.

عذرخواهي بازپرس
شايد اگر شــبكه هاي اجتماعي به كمك سرباز 
بابلي نمي آمدند هيچ كس از حادثه اي كه براي 
او اتفاق افتاده باخبر نمي شد. اما در 2روز گذشته 
مســئوالن در كوتاه ترين زمــان ممكن تالش 
كردند با دلجويي از اين سرباز ماجرا حل و فصل 
شــود؛ طوري كه عصر روز دوشنبه در جلسه اي 
كه با حضور رئيس كل دادگســتري مازندران و 
دادستان بابل در محل دادگســتري استان در 
ساري برگزار شد، بازپرس بابلي از سرباز و پدرش 

عذرخواهي كرد.

حادثه به روايت سرباز
محمدحسن كريمي، همان ســربازي است كه 
ازســوي بازپرس مورد بي مهري قرار گرفته بود. 
او درباره جلسه اي كه در دادگســتري برگزار و 
به سازش ختم شد، به ايرنا گفت: عصر دوشنبه 
به اتفاق پدرم به خدمت رئيس كل دادگســتري 
استان رسيديم و اين مسئله حل شد. ما به هيچ 
عنوان به دنبال حاشيه سازي  نبوده ايم و جلسه اي 
كه با مديران ارشد دستگاه قضايي استان و بابل 
برگزار شــد با عذرخواهي بازپرس از بنده ختم 
به خير شد و ما طرح شــكايت نخواهيم كرد. او 
در ادامه گفت: ما به هيچ عنوان دوســت نداريم 
براي نظام خود حاشيه درست كنيم و من سرباز 
وطن هستم و تالش مي كنم براساس قانون براي 
اعتالي ميهن تالش كنم. آنطور كه سرباز وظيفه 
مي گويد 19 ماه از خدمت او گذشته و تا 50روز 

ديگر دوره خدمت وظيفه اش به پايان مي رسد.

گزارش به رئيس قوه قضاييه
با وجود عذرخواهي بازپرس از ســرباز بابلي اما 
 پيگيري پرونــده در ابعاد ســازماني ادامه دارد.

»قاتل توييتر« به اعدام محكوم شد
مرد ژاپني با شناسايي افرادي كه تمايل به  

خودكشي داشــتند در شبكه اجتماعي خارجي
توييتر، آنها را به خانه اش مي كشاند و با 
ادعاي اينكه قصد دارد به همراه آنها خودكشــي كند، 
طعمه هايش را سالخي مي كرد. او كه به قتل 9دختر و 
پسر جوان با اين شگرد اعتراف كرده در دادگاه ژاپن به 

اعدام محكوم شد.
به گزارش همشهري به نقل از رسانه هاي ژاپن، اين مرد 
30ساله كه تاكاهيرو شيرايشــي نام دارد عالوه بر قتل 
يك مرد و 8دختر، همچنين متهم به تجاوز به دختران 
بود كه به نوشته رسانه ها، برخي از آنها زير سن قانوني 
بودند. قاتل توييتر سال2017 زماني دستگير شد كه 
برادر يكــي از قربانيانش، زماني كه در جســت وجوي 
خواهر گمشده اش بود به سرنخ هايي از رابطه او و مردي 
به نام تاكاهيرو دست يافت. مرد جوان زماني كه توييتر 
خواهرش را بررسي مي كرد متوجه پيام هاي زيادي شد 
كه بين او و تاكاهيرو رد و بدل شده بود و شك نداشت كه 
اين مرد از سرنوشت خواهرش خبر دارد. به همين دليل 
ماجرا را به پليس اطــالع داد و همراه تيمي از مأموران 
راهي خانه اين مرد شد. مأموران پليس وقتي وارد خانه 
مرد جنايتكار شدند، در بازرسي داخل فريزر با قطعاتي 
از اجساد انسان روبه رو شــدند كه او پس از بسته بندي 
آنها را در فريزر جاسازي كرده بود. با كشف اين اجساد، 
تاكاهيرو دستگير شــد و در ادامه تيم هاي جست  وجو 
راهي آپارتمان اين مرد شدند و در بررسي آنجا، قطعات 
9جسد را كه در يخچال، جعبه ابزار و حتي كانال كولر 

جاسازي شده بودند كشف كردند.
با دســتگيري مرد جنايتكار، درحالي كه رسانه ها به او 
لقب »قاتل توييتر« داده بودند، بازجويي از وي آغاز شد 
و او اعتراف كرد كه تمامي قربانيانش را در شبكه هاي 

اجتماعي شناسايي كرده است. او توضيح داد كه همه 
اين افراد، كساني بودند كه تمايل به خودكشي داشتند و 
در شبكه هاي اجتماعي درباره راه هاي خودكشي حرف 
مي زدند. براي همين آنها را فريب داده و با اين ادعا كه 
وي نيز قصد خودكشي دارد و مي توانند با هم خودكشي 
كنند، اين افراد را به آپارتمانش دعوت مي كرده است. 
اما پس از آن به زور به دختران تجاوز و سپس آنها را خفه 

و اجسادشان را قطعه  قطعه  مي كرده است.
با اعترافات هولناك اين مرد، محاكمه او در دادگاه آغاز 
شــد و اين در حالي بود كه وكالي وي قصد داشــتند 
عنوان كنند كه چون قربانيان به مرگ رضايت داشته  
و مي خواسته اند خودكشي كنند، جرمي كه تاكاهيرو 
مرتكب شده است ســزاوار حبس است نه اعدام. با اين 
حال متهم در گفت وگو با رســانه ها اظهارات وكاليش 

را رد كرد و گفت: وقتي مي خواستم قربانيانم را به قتل 
برسانم، هيچ كدام از آنها رضايت نداشتند. حتي كبودي 
پشت گردن آنها هم نشان مي دهد كه من به اجبار و به 

زور به آنها حمله كرده و سپس خفه شان كرده ام.
با گذشت بيش از 3سال از دستگيري اين مرد جنايتكار، 
دادگاه ناحيه توكيو روز گذشته قاتل توييتر را به اتهام 

قتل 9نفر به اعدام محكوم كرد.

 بازداشت 103مجرم 
در محله بازار

 نجات گروگان 3ساله 
از چنگ آدم ربايان

 ماجراي كتك خوردن سرباز بابلي
  با عذرخواهي بازپرس پايان يافت

زوج و فرد كردن مترو، قابل اجرا نيست
شــركت بهره برداري متروي تهران پيرو چاپ پيام مردمي با موضوع 
شلوغي بيش از اندازه متروي تهران در ستون با مردم  در روز20آبان 
ماه پاسخ داده است: ضمن تشكر از مسافر گرامي، به اطالع مي رساند 
پيشنهاد ايشان مبني بر استفاده از مترو با درنظر گرفتن شماره هاي 
زوج و فرد كارت هاي ملي مسافران گرامي و به نيت جلوگيري از تجمع 
و ازدحام جمعيت در قطارها، به هيچ وجه صحيح و امكان پذير نيست 
و نخواهد بود. ضمن اينكه اميد اســت با پرداخت بودجه هاي مصوب 
توسط دولت به شــركت بهره برداري متروي تهران، كمبود واگن در 
شبكه متروي تهران برطرف گردد. شركت بهره برداري مترو به منظور 
پيشگيري از شيوع ويروس كرونا، با تشــكيل ستاد مقابله باكرونا در 
اين شركت براي حفظ سالمتي مسافران محترم اقدامات مناسب و 
قابل توجهي در ايستگاه ها و قطارها انجام داده كه مي توان به كاهش 
سرفاصله حركت قطارها در خط2 از 3/5 به 3دقيقه و در خط 3 از 7 به 

6 دقيقه اشاره نمود.

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

به يك موضوع آگاه كنيم.

خودرويم در پاركينگ است و برايم جريمه آمده به كجا مراجعه كنم؟
مالك خودرو با پالك ... : بازنشســته اي هستم كه ماه هاست به دليل 
كرونا در خانه خود را قرنطينه كرده ام، اما در كمال تعجب برايم پيامك 
تخطي از قوانين تردد در كرونا آمده و عنوان شده به دليل تردد در جاده 
سلماس – خوي در تاريخ 24آذر شما مشمول رد قوانين كرونا هستيد 
و جريمه خودروي شما در حال بررسي است. درحالي كه خودروي من 
ماه هاست از پاركينگ بيرون نرفته است، اگر جريمه تخلف از قوانين 
كرونا براي من بيايد چگونه با حقوق بازنشستگي ناچيز آن را بپردازم يا 

اگر از حقوق بازنشستگي ام اين رقم كسر شود چه كنم؟

پاسخ همشهري: اول اينكه مطمئن باشيد جريمه خودرو از حقوق 
شما كسر نمي شود، دوم اينكه مطمئن شويد جريمه براي شما اعمال 
شده است. اطمينان از اينكه جريمه شــده ايد از طريق نرم افزارهاي 
موبايل يا مراجعه به دفاتر پليس 10+ ميسر است. به يكي از دفترهاي 
پليس +10 مراجعه كنيد و پرينت تخلفــات رانندگي را بگيريد اگر 
چنين تخلفي براي شما ثبت شده بود، درخواست رسيدگي بدهيد و 
فرم اعتراض به صورت وضعيت تخلفات رانندگي را در دفتر پليس10+ 
پركنيد. اين فرم به صورت سيستمي به اجراييات پليس راهور ارسال 
و ظرف چند ساعت نتيجه آن اعالم يا از طريق تلفن همراهتان به شما 
اعالم مي شود. راه ديگر آن است كه به واحدهاي رسيدگي به تخلفات 
رانندگي در مراكز اجرائيات پليس راهنمايي و رانندگي مراجعه كرده و 
اعتراض خود را اعالم كنيد. در آنجا افسران پليس راهنمايي و رانندگي 
به عنوان كارشناس واحد و يك نفر قاضي به عنوان رئيس كميسيون 
حضور دارند كه به اعتراضات رسيدگي مي كنند. زمان مراجعه، مدارك 
خودرو و مالك خودرو بايد باشــد و به هركجا مراجعــه كرديد فرم 

اعتراض پر كنيد.

آدرس 8مركز اجرائيات پليس راهور پايتخت 
1- واحد مستقر در منطقه 3 پليس راهور فاتب واقع در بزرگراه حقاني 

مقابل پارك آب و آتش
2- واحد مستقر در منطقه14 پليس راهور واقع در خيابان نبرد

3- واحد مستقر در منطقه16 پليس راهور واقع در بزرگراه بعثت
4- واحد مستقر در منطقه21 پليس راهور واقع در تهرانسر، بلوار ياس

5- واحد مستقر در منطقه22 پليس راهور واقع در شهرك گلستان
6- واحد مستقر در منطقه20 پليس راهور واقع در شهرري

7- واحد مســتقر در منطقه11 پليس راهور واقع در خيابان قزوين 
)اين واحد جهت خدمت رساني به جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا 

درنظر گرفته شده است(.
8- واحد رسيدگي به اعتراضات مستقر در ســتاد ترخيص واقع در 
خيابان زنجان كه به تازگي جهت خدمت رساني به شهروندان در ستاد 

ترخيص پليس راهور تهران افتتاح شده است.

مأموران سركالنتري هفتم تهران با اجراي طرح امنيت محله محور در مناطق بازار، مولوي و خزانه 
موفق به دستگيري 103مجرم شدند.

به گزارش همشهري، سرهنگ دوستعلي جليليان، ســركالنتر هفتم پليس پيشگيري تهران با 
بيان اين خبر گفت: اين طرح روز دوشنبه اجرا شد و در جريان آن 681قبضه سالح سرد )باتوم و 
پنجه بكس(، 120فشنگ جنگي، 144دستگاه گوشي تلفن همراه قاچاق، داروهاي غيرمجاز، پودر 

بدنسازي قالبي و... كشف و 103نفر كه در قالب 6باند فعاليت داشتند، دستگير شدند.
به گفته وي، ارزش اموال كشف شده از اين افراد 25ميليارد تومان و برخي از متهمان افرادي بودند 
كه در محدوده ناصرخسرو و بازار داروهاي غيرمجاز مي فروختند. سرهنگ جليليان افزود: در ميان 
دستگير شدگان اعضاي باندي هســتند كه آرد و گچ را به جاي داروهاي بدنسازي مي فروختند. 
متهمان، بسته هايي با مارك كشورهايي مانند آمريكا و آلمان را سفارش مي دادند و پودرهاي تقلبي 

را داخل اين بسته ها ريخته و در بازار به اسم پودرهاي خارجي مي فروختند.

   دستگيري پنجه بوكس فروش
مأموران در اين طرح كلكسيوني از پنجه بوكس 
را در مغازه مردي كشــف كردند كه مي گويد 
مشتريان زيادي براي خريد پنجه بوكس داشته 

است. گفت وگو با او را بخوانيد.

نمي دانستي حمل و فروش پنجه 
بوكس جرم است؟

راستش مي دانستم. حتي در اينترنت هم سرچ كردم 
و ديدم حمل آن جرم محسوب مي شود اما پول خوبي 
از فروش آن به دست مي آوردم و همين وسوسه ام كرد. 
طمع كار دستم داد و به خاطر درآمد و سود بيشتر به 

اين روز افتادم.
فقط پنجه بوكس مي فروختي؟

نه. بيش از 20ســال اســت كه در كار فروش وسايل 
تزييني هســتم. از چاقوي تزييني گرفته تا وسايل 
ديگر. اما درآمد فروش پنجه بوكس باال بود و به همين 
دليل تصميم گرفتم ســفارش بدهم و پنجه بوكس 

هم بفروشم.
مگر سودش چقدر بود؟

2برابر قيمت خريد. مثاًل 5هــزار تومان مي خريدم و 
10هزارتومان مي فروختم. مشتريانش زياد بود. چون 
تزييني است، فكر مي كنم مشتريانم بيشتر به خاطر 

شيك بودن آن را مي خرند كه به عنوان وسيله تزييني 
استفاده كنند.

چند پنجه بوكس در مغازه ات كشف 
شده است؟

حدود 500پنجه بوكس.
از كجا مي خريدي؟

قاچاقچي برايم مي آورد. اين پنجه بوكس ها خارجي 
است و توليد داخل نيســت. بار جديد هم تازه برايم 

رسيده بود كه لو رفتم.

   شكست عشقي
در ميان متهماني كه در طرح امنيت محله محور 
دستگير شده اند، پسري جوان اتهامش سرقت 
دريچه هاي فاضالب است. او مي گويد شكست 
عشقي باعث شد تا معتاد و درنهايت سارق شود.

سرقت ها را چطور انجام مي دادي؟
شب ها سوار بر وانت به خيابان ها مي رفتم. جايي را پيدا 
مي كردم كه دوربين مداربسته اطرافش نباشد. 2 اليه 
ماسك مي زدم و بعد دريچه هاي فاضالب را با آچار و 

پيچ گوشتي باز مي كردم.
با آنها چه مي كردي؟

در جنوب تهران به ضايعات جمع كني ها مي فروختم. 
بســتگي داشــت به وزنش. هر كــدام از آنهــا را از 

200هزارتومان به باال مي فروختم.
هر شب سرقت مي كردي؟

معموالً هر شب سرقت مي كردم ؛ شبي 2 يا 3سرقت.
چه شد كه ســرقت دريچه هاي 

فاضالب را انتخاب كردي؟
داستانش جالب است. يك شــب كه خمار بودم و در 
خيابان پرسه مي زدم تا كسي را پيدا كنم و پولي از او 
قرض بگيرم و مواد بخرم ناگهان پايم گير كرد به دريچه 
فاضالب و زمين خوردم. همزمان دريچه هم از جايش 
بلند شد. آن را برداشتم كه ببينم ضايعات جمع كن ها 
آن را مي خرند. اتفاقاً يكي از آنها خريد و با پول آن مواد 
خريدم. به اين ترتيب ايده سرقت به ذهنم خطور كرد.

چند وقت است كه معتادي؟
اين هم ماجرا دارد. راستش شكست عشقي خوردم. 
دختر همســايه مان را مي خواستم اما مادرم مخالف 
اين ازدواج بود تا اينكه شــنيدم او ازدواج كرده است. 
همين باعث شد معتاد شوم و درنهايت هم سرنوشتم 

به اينجا كشيده شد.

 امير غالمرضا رحيمي پور، رئيس اداره ســرمايه 
انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح در اين باره 
به ايسنا گفت: پس از آنكه اداره سرباز ستادكل 
نيروهاي مسلح از اين موضوع باخبر شد، بالفاصله 
اقدامات خود براي رســيدگي به آن را آغاز كرد 
و تيمي متشــكل از نيروي انتظامي و ستادكل 

نيروهاي مسلح، مأمور پيگيري آن شدند.
وي در ادامه گفت: متأســفانه در پيگيري هاي 
بعدي مشخص شد كه گزارش واصله درست است 
و بالفاصله درخواست داديم تا جلسه اي با حضور 
رياست دادگستري اســتان مازندران، كارمند 
خاطي و سرباز جوان و خانواده اش تشكيل شود و 
در آن جلسه فرد خاطي از سرباز عذرخواهي كرد 
و موضوع از جنبه شــخصي حل و فصل شد، اما 
موضوع در بعد ديگري كه جنبه سازماني است، 
همچنان در حال پيگيري اســت. اين سرباز به 
وظيفه خود عمل كرده و اتفاقا وظيفه اش را نيز 
به درستي انجام داده است. او هنگام انجام وظيفه 
لباس نظامي و خدمت به تن داشــته و به همين 
دليل موضوع از جنبه و بعد سازماني نيز در حال 

پيگيري است.
رحيمي پور تأكيد كرد: ستادكل نيروهاي مسلح 
رسيدگي به اين موضوع را در هر دو بعد، وظيفه 
خود مي داند. به همين دليل موضوع به رياست 
قوه قضاييه نيز منعكس شــده و ما منتظر اعالم 

نتيجه از سوي ايشان هم هستيم.

2نفر كــه به دليل اختالفات مالــي با مردي، 
نوه 3ســاله او را ربوده و در قبــال آزادي اش 
500ميليون تومان باج خواهــي كرده بودند 
24ســاعت بعد به دام افتادند و گروگان شان 

آزاد شد.
به گزارش همشهري، ظهر دوشنبه مردي به 
كالنتري 13علي آباد كتول در استان گلستان 
رفت و از ربوده شدن پسر 3ساله اش خبر داد. 
او گفت: پســرم جلوي خانه در حــال بازي با 
بچه ها بود كه 2سرنشين يك خودروي زانتيا 
او را ربودند و مدتي بعد تماس گرفتند و براي 
آزادي اش 500ميليون تومان پول خواستند. 
به دنبال اين شكايت تالش ها براي شناسايي 
گروگانگيران و آزادي پسر 3ســاله آغاز شد. 
سردار ســعيد دادگر، فرمانده انتظامي استان 

گلســتان در اين باره گفت: تحقيقات فني و 
ميداني پليس در اين راســتا آغاز شد تا اينكه 
مأموران به ســرنخ هايي از آدم ربايان دســت 
پيدا كردند كه نشان مي داد آنها پسربچه را در 
شهرستان كردكوي زنداني كرده اند. وي ادامه 
داد: همكارانم پس از هماهنگي با مراجع قضايي 
و در عملياتي غافلگيرانه، موفق شدند خودروي 
متهمان را هنگام ورود به مخفيگاهشان متوقف 
و ضمن آزادي كودك 3ســاله كه در خودرو 
حضور داشت، هر2گروگانگير را دستگير كنند. 
به گفته فرمانده انتظامي گلستان، آدم ربايان 
انگيزه خود از اين كودك ربايي را اختالف مالي 
با پدربزرگ پسربچه اعالم كرده اند و هم اكنون 
در بازداشت به سر مي برند و تحقيقات تكميلي 

در اين خصوص ادامه دارد.

قربانيان قاتل توييتر
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الهام فخــاري در نامه اي به شــهردار 
تهران و رئيس سازمان فرهنگي-هنري 
شهرداري با ارائه 2پيشنهاد خواستار 
تداوم فعاليت هاي هنري و شهري در 
روزهاي تعطيلي سالن هاي تئاتر شد 
و مدير مركــز هنرهاي نمايشــي نيز 

حمايت شهرداري از گروه هاي نمايشــي را در وضعيت تعطيلي 
ســالن هاي نمايشــي، اميدوار كننده و مؤثر خوانــد. به گزارش 
همشهري، الهام فخاري رئيس كميته هنر شوراي اسالمي شهر 
تهران، در نامه اي به پيروز حناچي شهردار و ميثم امرودي رئيس 
ســازمان فرهنگي-هنري شــهرداري تهران با ارائه 2پيشنهاد 
خواســتار توجه به حوزه تئاتر در ايام تعطيلــي فعاليت هاي اين 
حوزه به دليل كرونا شد. وي همچنين 2پيشنهاد در قالب اجراي 
»نمايشنامه خواني آنالين به صورت دوره اي و با گروه هاي مختلف 
هنري« و »طراحي و اجراي تئاترهايــي براي نمايش آنالين« را 
مطرح كرد. اين عضو شــوراي شــهر تهران ارائه اين پيشنهادها 
را به منظور حمايت شهرداري از فعاليت هاي هنري و شهري در 
روزهاي تعطيلي سالن هاي تئاتر به واسطه گسترش ويروس كرونا 
ارائه كرده است. فخاري همچنين به تعطيلي يكساله سالن هاي 
تئاتر اشــاره كرده كه هنرمنــدان و فعاالن عرصــه نمايش را با 

مشكالت مختلف مواجه كرده است.

حمايتشهرداريازتئاترراهگشاخواهدبود
 با توجه بــه نامه رئيــس كميته هنر، 
قادر آشنا  مدير مركز هنرهاي نمايشي 
نيز درباره اين 2پيشــنهاد و حمايت 
شــهرداري از گروه هاي نمايشــي به 
همشــهري عنوان كرد: »در ماه هاي 
گذشته ما نمايشــنامه خواني آنالين 

و همچنين اجــراي نمايش هاي صحنه اي كــودك و نوجوان به 
شكل آنالين در تاالر هنر را داشــتيم. اخيرا نيز طرح حمايت از 
ضبط نمايش هايي كه در اين ماه ها موفق به اجرا نشدند را اجرايي 
مي كنيم.« وي ادامه داد: »به طور حتم كمك شهرداري مي تواند 
در اين زمينه كارگشــا باشــد. حمايت شــهرداري از گروه هاي 
نمايشي مؤثر بوده و اگر بتوانيم اين راهكار هاي ارائه شده توسط 
رئيس كميته هنر شوراي شهر را به شكل عملياتي و اجرايي داشته 
باشــيم، گروه هاي نمايشــي در اين وضعيت تعطيلي سالن هاي 
نمايشــي مي توانند به حيات هنري خود ادامه دهند؛ كما اينكه 
اداره  كل هنرهاي نمايشي در اين مدت با توجه به بودجه حداقلي 

كه دارد در تالش بوده اين حمايت ها را داشته باشد.«

قوه قضاييه و توقيف قورباغه
سرانجامبعدازكشوقوسهايفراوانقرارشدكهنخستينقسمت»قورباغه«هومن
سيدي24آذرپخششود.قولوقرارهاهمبرايســاعت20گذاشتهشدونماوابه
مخاطبانخوداينوعدهرادادكهباالخرهقورباغهدراينساعتوتاريخمنتشرخواهد
شد.حتيهمراهاولباوعدهجوايز5ميلياردريالينيزباارسالپيامكاعالمكردكه
مخاطبانميتواننداينسريالراساعت20ازطريقاپليكيشنروبيكاتماشاكنند.اما
درستدقايقيماندهبهساعت20،نماواپوسترجديديازسريالمنتشروتوزيعآنرابه
ساعت22موكولكرد.بعدازساعت22هماطالعيهنماوامنتشرشد:»باوجوداينكه24
آذرازسمتسازمانسينماييبهعنوانروزانتشارنخستينقسمتسريالقورباغهبه
بينندگانوعدهدادهشدهبود،پخشاينسريالباوجودصدورپروانهنمايشاز»وزارت
فرهنگوارشاداسالمي«،اخذمجوزاز»سازمانتنظيممقرراتصوتوتصويرفراگير
)ساترا(«ودريافتتأييداز»مؤسسهناجيهنر«فعالبهدستورقضايي)بهمنظورپايش
ونظارت(متوقفشدهاست.«بهنظرميرسددليلاصلياينتوقفازسويقوهقضاييه

ردپايمالياماميدراينپروژهبودهكهالبتهصحتوسقمآنمشخصنشدهاست.

ث
مك

شعر

»به زودي هر آنچه در شبكه 
نمايش خانگــي رخ خواهد گزارش

داد، در انحصــار ســازمان 
صدا و ســيما قرار مي گيرد و وزارت ارشاد 
اسالمي و سازمان سينمايي رسما نظارت 
بر توليد و ساخت و البته پخش محصوالت 
واگــذار  را  نمايش خانگــي  شــبكه 
خواهند كرد.« اين خبر تير ماه در روزنامه 
همشــهري منتشــر شــد؛ خبري كه با 
گذشت 5 ماه هنوز اتفاقي برايش نيفتاده و 
به لحاظ قانوني نــه وزارت ارشــاد و نه 
صداوســيما عنوان نكرد ه اند كه باالخره 
صدور مجوز ها در دست چه كسي است. اما 
نكته قابل تامل اين است كه وزارت ارشاد 
به عنــوان متولــي، ديگر مجــوزي ارائه 
نمي دهد و تقريبا مجــوز توليد و پخش 
سريال هاي نمايش خانگي را متوقف كرده 
اســت. اين موضــوع درحالي اســت كه 
سازمان صداوسيما نيز تصميم گرفته تا 
براي مجوز ســريال هاي نمايش خانگي، 
»ســاترا« را با عنــوان ســازمان تنظيم 
مقررات صوت و تصوير فراگير ايجاد كند؛ 
سازماني كه فعاليتش خارج از رسانه ملي 
اســت. با توجه به بالتكليفــي موجود و 
مشكالت ايجاد شــده،  در چند روز اخير 
اعضاي اتحاديه تهيه كنندگان با مديران 
ساترا جلسه اي داشتند كه در اين جلسه به 
نقــل از غالمرضا موســوي، تهيه كننده 
عنوان شــده كه ســاترا ورودي به ارائه 
مجوز ها ندارد و معتقد اســت كه مجوز 
توليد فيلم و سريال با وزارت ارشاد است و 
مجوز نمايش هم با ارشــاد، اما سريال ها 
براي نمايش در پلتفرم هــا نياز به مجوز 

ساترا دارند. 

تبيينوظايفساترا
علي سعد، سرپرســت معاونت كاربران 
و تنظيم گــري اجتماعي ســاترا درباره 

جلسه اي كه با غالمرضا موسوي، مجتبي 
فراورده و ســيدجمال ساداتيان به عنوان 
اعضــاي اتحاديه صنــف تهيه كنندگان 
سينما پيرامون مسائل و ابهامات اعضاي 
صنف در مورد فعاليت هاي ساترا برگزار 
شد، به همشهري مي گويد: »اين جلسه 
بيشــتر درباره تبيين و تشــريح وظايف 
سازمان تنظيم مقررات رسانه هاي صوت 
و تصوير فراگير بود؛ چراكه اساسا مخاطب 
ساترا، رسانه ها يا ســرويس هاي صوت و 

تصوير هســتند كه معاونت هاي مختلف 
ساترا با آنها كار مي كنند و براي آنها مجوز 
صادر مي كنند و در اين زمينه قانونگذاري 

مي كنند  و نظارت دارند.« 

نگفتيمارشادمسئولمجوزهاست
وي با تأكيد به جلسه برگزار شده، توضيح 
مي دهد: »اخيراً با تهيه كنندگان ســينما 
به عنوان يكي از اركان مهم زنجيره ارزش 
توليد محتواي ايراني جلســه ای داشتيم 
تا هم نظــرات آنها را به عنــوان ذينفعان 
اين صنعت بشنويم و هم آنها را نسبت به 
فرايندها و حوزه كاري ساترا بيشتر آشنا 
كنيم. در اين جلســه، مسائلي مطرح شد 
ازجمله ماجــراي اخير كه مجــوز توليد 
سريال هاي شــبكه خانگي بايد با وزارت 
ارشاد باشد و از طرف ساترا اعالم كردم كه 
سازمان تنظيم مقررات رسانه هاي صوت 
و تصوير يا »ســاترا« متولي مجوز توليد 
سريال خانگي نيست؛ همانطور كه متولي 
مجوز توليد آثار ســينمايي نيست؛ زيرا 
ســاترا نهاد تنظيم گر رسانه است و حوزه 
فعاليت آن انتشار و پخش در رسانه هاست. 
ســاترا پيش از اين هم نقشــي در مجوز 
توليد سريال هاي نمايش خانگي نداشته؛ 

چراكه اين سازمان از ابتدا هماهنگ كننده 
رسانه ها و ســرويس هاي صوت و تصوير 
بوده و اكنون هم مجوز انتشار سريال يا هر 

برنامه اي روي سرويس ها با ساتراست.«
 

درجلسههيچتصميميگرفتهنشد
علي سعد با بيان اينكه در جلسه تصميم  
جديدی صورت نگرفته، يادآور مي شود: 
»در جلسه تأكيد كرديم همانطور كه پيش 

از اين مقرر بوده، يكي از الزامات سريال ها 
براي پخــش و توزيع در ســرويس هاي 
صوت و تصوير، داشــتن مجــوز توليد از 
ارشــاد يا صداوسيماست و ما طبق همان 

دستورالعمل سابق عمل مي كنيم.«

پيشنهاديكهردشد
وي همچنيــن بــه پيشــنهاد غالمرضا 
موســوي، يكــي از اعضــاي اتحاديــه 

تهيه كنندگان اشاره مي كند: »پيشنهاد 
غالمرضــا موســوي مبنــي بــر حضور 
نمايندگاني از ســاترا در شوراي بازبيني 
سريال هاي خانگي در جلسه مطرح شد و 
همان جا هم اعالم كردم كه اين پيشنهاد 
شدني نيســت؛ به ويژه كه اكنون در خود 
شوراهاي ساترا مثل »شوراي موافقتنامه 
كلي انتشــار« اعضا كســاني هستند كه 
پيش از ايــن يا هم اكنون در شــوراهاي 
نظارتي حوزه فرهنگ مشغول به فعاليت 
بوده اند. در اين جلسه به عنوان يك اقدام 
حمايتي ســاترا از مالكيت فكــري آثار 
ايراني، اعالم شــد همانطور كه در اكران 
آنالين فيلم هاي سينمايي در گذشته براي 
حمايت از حقوق صاحبان آثار به صورت 
جدي با منتشر كنندگان غيرمجاز برخورد 
كرديم، اعالم آمادگي كرديم كه در آينده 
نيز اين مسير را ادامه دهيم.  صاحبان آثار 
فيلم و سريال كه آثارشان در رسانه هاي 
صوت و تصوير فراگير شــامل VOD  ها، 
 )UGC( پلتفرم هاي محتواي كاربرمحور
و سايت هاي دانلودي به صورت غيرمجاز 
منتشر مي شود، مي توانند از طريق ساترا 
در كمتــر از يك ســاعت با رســانه هاي 

غيرمجاز برخورد كنند.«

جلسه مديران ساترا با اعضاي اتحاديه تهيه كنندگان، نتيجه اي نداشت

 مدير مركز هنرهاي نمايشي: حمايت شهرداريبالتكليفي در صدور مجوز توليد و پخش سريال هاي نمايش خانگي ادامه دارد
 از تئاتر مي تواند مؤثر باشد
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فهيمهپناهآذر
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هليانصيريخبر روز
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نامهبهشهردار

سرپرســت معاونــت كاربــران و 
تنظيم گــري اجتماعي ســاترا در 
واكنش به صحبت  هاي موســوي 
تهيه كننده مي گويد: ساترا مسئول 
دادن مجوز به سريال هاي خانگي 
نيســت ولي اين آثار براي انتشار 
روي پلتفرم ها به مجوز ســاترا نياز 
دارند و منظور ما در اين جلسه  اين 
نبوده كه وزارت ارشاد بايد مجوز ها 

را صادر كند

چهاردهمين جشنواره بين المللي 
ســينماحقيقت از روز گذشــته جشنواره

)25آذر ماه( كار خود را آغاز كرد.
به گزارش همشــهري، برگزاري جشنواره هاي 
آنالين ســينمايي با جشــنواره فيلم كودك و 
نوجوان كليد خورد و از روز گذشــته جشنواره 
سينما حقيقت نيز به شــكل آنالين كار خود 
را آغاز كــرد. در اين دوره 142فيلم مســتند 
ايراني و 25اثر مســتند خارجي در بخش هاي 
مختلــف چهاردهمين جشــنواره بين المللي 
ســينماحقيقت، به صورت آناليــن و از طريق 
ســامانه هاي فيليمو، نماوا، تيوا و هاشــور به 
نمايش گذاشــته مي شــوند كه در اين ميان 
سامانه هاشور با عنوان »خانه جشنواره« ويژه  
صاحبان آثار، اهالي رسانه، اعضاي صنوف خانه 
ســينما، هنرجويان كارگاه ها و ميهمانان ويژه 
است و آنها مي توانند براساس سطح دسترسي 
خود، به صورت رايــگان از برنامه هاي مختلف 
جشــنواره اعم از نمايش فيلــم، پخش زنده و 
برنامه هاي جنبي )كارگاه ها، نكوداشت ها، فيلم 
خبر و...( استفاده كنند. پرتال جشنواره امسال 
پذيراي شركت كنندگان در چهاردهمين دوره 
جشنواره ســينماحقيقت بوده و در اين صفحه 
4گزينه  نمايش فيلم، بــازار )ويژه خارجي ها(، 
برنامه هاي جنبي )كارگاه ها، بزرگداشــت ها، 
نكوداشــت ها، فيلم خبر( و پخش زنده )لينك 
مستقيم برنامه هاي در حال پخش از تيوا( ديده 
مي شود كه هر كاربر براساس سطح دسترسي 
خود مي تواند وارد يكي از آنها شده و نسبت به 

بازبيني برنامه مورد نظر اقدام كند.
 با توجه بــه جدول ايــن دوره از جشــنواره، 
متقاضيان مي توانند هــر فيلمي كه در جدول 
همان روز اســت را تماشــا كننــد و فيلم ها 
از ســاعت 7صبح تا 12شــب قابل بازبيني در 
اين سامانه هاســت و تمام برنامه ها طي 8روز 
و براســاس همين الگــو به رويــت مخاطبان 
درمي آيد. عموم مردم و تماشــاگران سينماي 
مستند هم بايد به ســامانه هاي فيليمو، نماوا، 
تيوا و هاشــور مراجعــه و روي بخــش ويژه 
»ســينماحقيقت« كليك كــرده، از روي بنر 
فيلم هاي جشنواره يكي را انتخاب كرده، بليت 
تك سانس خريده و بعد فيلم مورد نظر خود را 

تماشا كنند.

خريدبليتبرايتماشايسينماحقيقت
بهاي بليت هاي تك سانس جشــنواره، 5هزار 
تومان براي مســتندهاي كوتاه، 7هزار تومان 
براي مستندهاي نيمه بلند و 10هزار تومان براي 
مستندهاي بلند است. ضمن اينكه عالقه مندان 
سينماي مستند مي توانند پكيج كل فيلم هاي 

جشنواره را به قيمت 300هزار تومان خريداري 
كرده و طي 8روز و براســاس جدول برنامه، هر 
فيلمي كه تمايل داشــتند را به شــكل آنالين 

ببينند.

برگزاريكارگاههايآموزشي
در كنار نمايش فيلم؛ ورك شاپ های تخصصي 
نيز برگزار مي شــود. اين كارگاه هــا با عناوين 
و مدرســاني چون روايتگري در مســتندهاي 
جست وجوگرايانه )فيل ريس(، مستندسازي با 
جيمز النگلي، تعريف مستند )بتسي مك لين(، 
مستند محيط زيســت )لويي ســيهويوس(، 
مستندهاي كاراكترمحور با رويكردهاي شخصي 
)مهدي كنجي(، مستند بحران )هانا پوالك(، 
مستند بيوگرافي و استفاده از تصاوير آرشيوي 
)برت مورگن(، تصويربرداري مستند )آيريس 
ان.جــي(، تجربه هاي من در نزديك شــدن به 
شــخصيت ها )مهــرداد اســكويي(، روايــت 
مســتند )ميرا ناير( و... هر روز در 3سانس 16، 

17:30و 19 به صورت آنالين برگزار خواهد شد 
و هنرجوياني كه قباًل اقدام به ثبت نام در بخش 
كارگاه هاي جشــنواره كرده اند و  درخواســت 
آنها مــورد تأييد بخش پژوهش قــرار گرفته، 
امكان حضور در اين برنامه كه از طريق صفحه 
اختصاصي اينستاگرام پخش مي شود را خواهند 

داشت.

اكران77فيلمونكوداشتخسروسينايي
در نخســتين روز از جشــنواره، 77فيلــم در 
پلتفرم هاي مشخص شده و در بخش هاي ملي 
»بلند، نيمه بلند و كوتاه«، كرونا،  شهيد آويني، 
نمايش ويژه و كارآفريني به نمايش درآمد و در 
نخستين روز از اين جشنواره نكوداشت خسرو 

سينايي، فيلمساز فقيد برگزار شد.

 اكران روزانه بيش از70فيلم در جشنواره بين المللي سينماحقيقت

درخانهمستندببينيم
جشنوارهشعر»فجر«

فراخوانداد
 فراخوان پانزدهمين جشــنواره شــعر 
»فجر« منتشر شد.به گزارش همشهري،  
پانزدهمين جشــنواره بين المللی شــعر 
»فجر« آثاری را كه در سال 1398 به زبان 
فارسی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی منتشر شــده  باشد در گروه های 
شعر كالسيك، شعر نو )قالب های نيمايی 
و ســپيد(، شعر محاوره، شــعر كودك و 
نوجوان و دربــاره شــعر )پژوهش های 
 حوزه شــعر( مورد ارزيابی قرار می دهد. 
كتاب هايی كه با مجــوز وزارت فرهنگ 
و ارشاد جمهوری اســالمی ايران، برای 
اوليــن بــار در ســال 1398 در داخل 
كشور به چاپ رســيده و در يكی از پنج 
گروه ادبی بــاال قرار بگيرنــد می توانند 
 در ايــن جشــنواره شــركت كننــد. 
آثار بايد تاليفی و به زبان فارســی باشند 
و مجموعه شــعر بايد به صورت مستقل 
منتشــر شــده باشــد؛ مجموعه هــای 
 مشــترك و گزيده آثار داوری نمی شوند.

بر اســاس اين فراخوان، آثــاری كه در 
ســال های قبل با عنوانی ديگر يا توسط 
ناشری ديگر به چاپ رسيده يا به صورت 
گزيده آثار قبلی باشد، داوری نمی شوند و 
دبيرخانه تنها آثار ارسالی از سوی مولف يا 
 ناشر را در روند داوری بررسی خواهد كرد. 
آخرين مهلت ارســال اثر بــه دبيرخانه، 
15 دی ماه سال جاری است.  بنا بر اعالم، 
برگزيدگان جشــنواره، زمســتان سال 
جاری در آيين پايانــی معرفی خواهند 
شــد و به برگزيدگان، عالوه بــر جايزه 
نقدی، لوح يادبود و نشــان جشــنواره 
 بين المللی شــعر فجر اهدا خواهد شــد.
 جشنواره شعر »فجر« با هدف »بالندگی 
گونه های شعر امروز« از سال 1385 هر 
ســال ميزبان كاروان شــعر پارسی بوده 

است.
هــر خريــدار مي تواند تا ســقف 
200هزارتومــان كتــاب را بــا 
 تخفيــف خريداري كنــد. تخفيف 
ارائه شده در سامانه رسمي نمايشگاه 
30درصد است و ناشران نيز موظف 
به ارائه10درصــد تخفيف خواهند 
بود كه مجموع تخفيف در نمايشگاه 

كتاب به 40درصد خواهد رسيد

 از شنبه آينده نمايشگاه مجازي كتاب در استان كرمان آغاز مي شود؛ نمايشگاهي كه قرار است 
نمونه آزمايشي كوچكي از نمايشگاه بين المللي تهران باشد 

كرمان؛نسخهآزمايشيتهران

كرونانمايشــگاهكتابتهــرانرابه
محاقبرد.برگزاركنندگاننمايشگاه
بينالملليكتابتهرانازاســفندتا
چندماهبعد،وضعيترابهشرايطآينده
موكولميكردندواميدواربودندكه
شــرايطبهمرورزمانبهگونهايشود
كهامكانبرگزارینمايشــگاهكتاب
فراهمشــود.هرباركهموجشــيوع
كروناكاهشمييافت،بحثبرگزاري
نمايشگاهكتابمطرحميشد.روزهاي
پسازماهرمضانوروزهايشهريور
ازجملهوقتهايجايگزينبرگزاري
نمايشــگاهبودند،امابرخاستنموج
تازهكروناهربارنمايشگاهكتابرابه
تعويقميانداخت.حاال8ماهاززمان
برگزارينمايشــگاهكتابگذشتهو
هنوزخبريقطعيازبرگزارينمايشگاه
كتابنرسيدهاست.برگزاريطرحهاي
تخفيففصليبهشــكلنيمهحقيقي
ونيمهمجــازيوافزايشفروشهاي
غيرحضوريناشــرانوكتابفروشان
ازطريقســامانههايفروشآنالين
وشــبكههاياجتماعيونيزافزايش
خريدهاوارسالهايپستيوتلفني
سببشدكهبرگزاركنندگاننمايشگاه
كتابطرحبرگزاريمجازينمايشگاه
كتابرادردستوركارخودقراردهند.

نمونهايكوچكازنمايشــگاهكتاب
تهران

وعده ها حاكي از اين بود كه نمايشــگاه 
مجازي كتاب، پس از طرح پاييزه، در نيمه 
دوم آذر برگزار مي شود، اما حاال فراخوان 
نمايشگاه مجازي كتاب در استان كرمان 
اعالم شده و قرار اســت نمايشگاه كتاب 
به صورت مجــازي از 29 دي تا 3 آذر در 
كرمان برگزار شــود. نمايشــگاه مجازي 
كتاب كرمان قرار اســت به نوعي شــكل 
آزمايشي نمايشــگاه كتاب تهران باشد؛ 
يعني ابتدا نمايشــگاه كتاب در اندازه اي 
كوچك در كرمــان برگزار و مشــكالت 
برگزاري نمايشــگاه به شــكل مجازي و 
غيرحضوري شــناخته و مرتفع شــود و 
بعد نمايشــگاه بين المللي كتاب تهران 

برگزار شود.

ارسالكتابرايگاناست
مسئله اصلي ارسال كتاب برای خريداران 
اســت كه در هماهنگي هاي انجام شده با 
شركت پست قرار است كتاب ها در فاصله 
24ساعت به دســت خريداران برسد. نكته 
مهم اينجاست كه خريداران هزينه اي براي 
ارسال كتاب نخواهند داد و وزارت ارشاد و 
ناشران هزينه ارسال را تأمين خواهند كرد. 
اداره پست نيز تخفيف درخور توجهي براي 

نمايشگاه كتاب درنظر گرفته است.

40درصدتخفيفتا200هزارتومان
نمايشــگاه مجازي كتاب به نوعي شــبيه 
طرح هاي تخفيف اســت، با اين تفاوت كه 
در نمايشگاه مجازي ناشران محور برگزاري 
نمايشــگاه خواهند بود؛ نه كتابفروشي ها. 
خريداران بايد كتاب هاي خود را در سامانه 
ناشــران ثبت كنند و ناشــران موظف به 
ارسال كتاب ها براي خريداران هستند. هر 
خريدار مي تواند تا ســقف 200هزارتومان 
كتاب را با تخفيف خريداري كند. تخفيف 

ارائه شده در ســامانه رســمي نمايشگاه 
30درصد اســت و ناشــران نيز موظف به 
ارائه10درصــد تخفيف خواهنــد بود كه 
مجمــوع تخفيــف در نمايشــگاه كتاب 
به 40درصــد خواهد رســيد. ثبت نام در 
نمايشــگاه كتاب هيچ محدوديتي ندارد و 
همه دوستداران كتاب مي توانند در سايت 
www.ketab.ir ثبت نام كننــد و با ارائه 
مشخصات فردي مثل كدملي در نمايشگاه 
ثبت نام و بعد كتاب هاي موردنياز خودشان 

را خريداري كنند.

نمايشگاهمجازيكتابتهران؛نيمهدومدي
شنيده ها حاكي از اين است كه نمايشگاه 
كتاب تهران در نيمــه دوم دي ماه برگزار 
خواهد شــد. البته خيلي چيزها به ميزان 
استقبال كتاب دوستان كرماني و موفقيت 
نمايشــگاه كتاب كرمان مربوط است. اما 
پرســش هاي بســياري درباره نمايشگاه 
كتاب تهران هنوز بي پاسخ مانده است؛ مثالً  
اينكه آيا زيرساخت هاي برگزاري نمايشگاه 
مجازي كتاب به صورت سراســري فراهم 
شده اســت؟ آيا همه ناشــران از برگزاري 
نمايشــگاه به صــورت مجازي اســتقبال 
خواهند كرد يا نمايشگاه با حضور شماري 
از ناشــراني كه خــود را تاكنــون روزآمد 
كرده اند، برگــزار مي شــود؟ بخش هاي 
بين المللــي نمايشــگاه چگونــه برگزار 
خواهد شــد؟ آيا امكان خريد كتاب هاي 
خارجي مثل سال هاي گذشته وجود دارد؟ 
برنامه هاي جانبي نمايشگاه چگونه برگزار 
مي شــود؟ و... پرســش هايي كه برگزاري 
نمونــه كوچك نمايشــگاه در كرمان تنها 

مي تواند به بخشي از آنها پاسخ دهد.

مرتضيكاردر
روزنامه نگار
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كيوسك

 سرانجام هشدارهاي دولت 
آمريكا به تحقق پيوســت و گزارش

تحريم هاي اساســي وزارت 
خزانه داري اين كشور عليه صنايع دفاعي 
تركيه اعمال شــد. اين تحريم ها با توصيه 
وزارتخانه  هاي خارجه و دفاع آمريكا، به دليل 
خريد سامانه موشــكي اس-400روسيه 
توسط تركيه طراحي و اجرا شده است. به 
نوشته رويترز، تحريم هاي جديد تركيه ذيل 
قانون كاتســا )مقابله اقتصادي با دشمنان 
آمريكا( تعريف مي شود. در چارچوب اين 
تحريم ها، هرگونه صادرات سالح به تركيه و 
همكاري تســليحاتي با صنايع دفاعي اين 
كشور مشمول محدوديت هاي جدي خواهد 
شــد. مصادره برخي دارايي هاي مرتبط با 
صنايع دفاعي تركيه در خارج از اين كشور و 
همچنين اعمال محدوديت هاي جديد براي 
صدور ويزا از ديگر بخش هاي تحريم وزارت 
خزانــه داري آمريكا عليه تركيه به شــمار 
مي رود. به اين ترتيب مي توان گفت قرارداد 
فروش جنگنده هــاي اف-35آمريكايي به 
تركيه دســت كم تا اطالع ثانوي به حالت 

تعليق درمي آيد.
مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا كه همواره 
مواضع تندي نســبت به تركيه داشــته، 
روز گذشــته با اعالم اين خبر گفت: ورود 
ســامانه اس-400به پايگاه هــاي نظامي 
تركيــه، امنيــت تكنولوژي تســليحاتي 
آمريكا را به خطر انداخته اســت. او البته با 

اظهار اميدواري نســبت به حل فوري اين 
بحران افزود: تركيه شريكي ارزشمند براي 
آمريكاســت و ما آماده ايم درصورت تغيير 
رفتارهاي اين كشور در برنامه تحريم هاي 
اقتصادي تجديد نظر كنيــم. جالب آنكه 
همزمان بــا تصميــم وزارت خزانه داري 
آمريــكا، اتحاديــه اروپا نيــز تحريم هاي 
جديــدي را عليــه تركيه تصويــب كرده 
است. به نوشته خبرگزاري بلومبرگ، اين 
تحريم ها در جريان آخرين نشست سران 
اتحاديه اروپا با هدف تغيير رفتارهاي تركيه 
در شــرق درياي مديترانه طراحي شــده 
است. برنامه اتحاديه اروپا نيز شامل تحريم 
شركت ها و شــخصيت هاي فعال در حوزه 
حفاري هاي دريايي تركيه، مصادره اموال 
و ممنوعيت سفر برخي شخصيت هاي اين 
كشور به اروپا مي شود. شارل ميشل، رئيس 
شوراي اروپا روز گذشــته با اعالم اين خبر 
گفت: پيــام رهبران اروپايــي براي تركيه 
روشن است؛ دفاع از ارزش ها و منافع اروپا 

خط قرمز ماست! 
در مقابل، واكنش تركيــه به مجموعه اين 
تحريم ها تا كنون چيــزي غيراز بيانيه هاي 
رسمي نبوده است. وزارت خارجه اين كشور 
روز گذشته اعالم كرد: تحريم هاي وزارت 
خزانه داري آمريكا به روابط دوجانبه ميان 
2كشور آســيب خواهد زد. در اين بيانيه 
همچنين آمده است: تركيه از هيچ اقدامي 
براي تاميــن منافع خود دريــغ نمي كند. 
واكنش تركيه به تحريم هاي اتحاديه اروپا 
نيز بيانيه هايي مشابه از سوي وزارت خارجه 
و سازمان كشتيراني اين كشور بوده است. 

رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه 
هفته پيش گفته بود: ابزارهاي تهديدآميز 
نظير تحريم، تركيه را از حركت در مســير 

تاريخي اين كشور منحرف نمي كند.

آخرين وضعيت اس-400در تركيه
به نظر مي رسد با وجود تمام فشارهاي غرب، 
مسير اجراي قرارداد تركيه و روسيه براي 
سامانه موشكي اس-400مطابق انتظارات 
اوليه پيش مي رود. ســرگئي چيميزوف، 
رئيس شركت صنايع تسليحاتي روستيك 
هفته گذشــته گفت: تمام بخش هاي اين 
ســامانه موشــكي در اختيار ارتش تركيه 
قرار گرفته و آنــكارا نيز هزينه آن را به طور 
كامل پرداخت كرده اســت. از سوي ديگر، 
خلوصي آكار، وزير دفاع تركيه نيز با حضور 
در پارلمان اين كشور براي بررسي بودجه 
دفاعي ســال 2021گفت: خريد ســامانه 
موشــكي اس-400 نه يك انتخاب، بلكه 
ضرورتي براي حفظ امنيــت و حاكميت 
ملي تركيه بــوده اســت. او در عين حال 
تأكيد كرده كه ارتش تركيه آمادگي دارد 
براي رفع نگراني هــاي تكنولوژيك آمريكا 
برسر استقرار اين ســامانه در داخل خاك 
تركيه با اين كشــور همكاري كند. اگرچه 
به نظر مي رسد عزم تركيه براي راه اندازي 
اين سامانه موشكي جدي است اما برخي 
تحليلگران معتقدند اس-400مي تواند به 
كارتي براي مذاكره آنكارا و واشــنگتن در 
دوران بايدن تبديل شود. ســعيد الحاج، 
تحليلگر مســائل تركيه با اشــاره به اين 
موضوع در پايگاه اينترنتي شبكه الجزيره 

مي نويســد: درصورت تشــديد فشارهاي 
اقتصادي آمريكا و اروپا، ممكن است دولت 
تركيه از گزينه »عدم راه اندازي اس-400« 

به عنوان يك اهرم مذاكراتي استفاده كند.

نگراني ها از آينده اقتصاد تركيه
با وجــود آنكه دولــت تركيــه و حاميان 
آن نسبت به موج بي ســابقه تحريم هاي 
غرب عليه اين كشــور واكنشــي قاطعانه 
داشته اند اما روشن اســت كه بخش قابل 
توجهي از محافل سياسي و البته اقتصادي 
تركيه درباره آينده اقتصاد اين كشــور زير 
ســايه تحريم ها نگران هســتند. محمد 
زاهد گول، ســردبير روزنامه اينديپندنت 
تركيــه و از روزنامه نــگاران منتقد دولت 
اردوغان با اشاره به اين تحوالت در مقاله اي 
مي نويسد: اقتصاد تركيه قادر نيست هزينه 
ماجراجويي هاي منطقــه اي يك جريان 
سياسي را با تحمل فشار بي سابقه تحريم 
بپردازد. اين در حالي اســت كــه انتظار 
مي رود با تغيير دولت آمريكا، فشــارهاي 

غربي عليه آنكارا دوچندان شود.
اگرچه مخالفان دولت انتظار داشتند اعمال 
تحريم هاي جديد آمريــكا و اروپا، بازار ارز 
تركيه را با شــوكي بزرگ مواجه كند اما 
ارزش لير تركيه دست كم طي 48ساعت 
گذشته با يك درصد افزايش به 7.8 لير 
مقابل هر دالر رســيده است. پيش از 

اين ارزش لير تا 8.3مقابل يك دالر 
كاهش يافته بود اما اين روند پس 

از بركناري مدير بانك مركزي 
تغيير كرده است.

گاردين، ســخنان وزير بهداشت انگليس را 
منتشــر كرده كــه از شناســايي يك گونه 
جديد ويروس كرونا در مناطق جنوب شــرق 
اين كشور خبر داده اســت. اين گونه جديد، 
شيوع ســريع تري دارد و همين باعث شده 
دولت به فكر تعطيلي هاي گســترده بيفتد. 
اكنون بيشتر مناطق انگليس پس از دور دوم 
قرنطينه سراسري كه 2هفته قبل پايان يافت، 
در باالترين ســطح محدوديت هاي كرونايي 

)سطح3( قرار گرفته اند.

روزنامه يواس اي تودي ]آمريكا[

روزنامه گاردين ]انگليس[

آغاز واكسيناسيون كرونا در آمريكا

كشف گونه جديد كرونا در انگليس

يواس اي تودي نيز مثل اغلــب روزنامه هاي 
آمريكايي در صفحه نخســت خــود، آغاز 
واكسيناسيون عليه ويروس كرونا در آمريكا را 
مورد توجه قرار داده است. كادر درمان و افراد 
مسن در معرض خطر، نخستين گروهي هستند 
كه واكســن را دريافت مي  كنند. نخســتين 
محموله هاي واكسن شــامل 2.۹ميليون دوز، 
۱۱ ماه پس از شيوع بيماري در آمريكا، به مراكز 

درماني سراسر اين كشور ارسال شده است.

جهان نما

آمريكاي التين؛  ميدان جديد نبرد 
آمريكا و چين 

آمريكاي التين مدت هاست كه تبديل 
به ميدان نبرد 2قدرت بزرگ اقتصادي 
جهان يعني آمريــكا و چين براي به رخ 
كشيدن نفوذ خود شده است. منطقه آمريكاي مركزي و جنوبي كه 
زماني حياط خلوت سياسي واشنگتن بود، حاال به لطف سياست هاي 
دونالد ترامپ، تبديل به ميدان قدرت نمايي پكن شده تا دومين اقتصاد 
بزرگ جهان، جاي پاي خود را در اين منطقه غني از منابع طبيعي هر 

روز محكم تر كند.
چين از سال2018 كم كم جاي آمريكا را به عنوان بزرگ ترين شريك 
تجاري آمريكاي التين گرفــت. پكن با پرداخــت وام هاي كم بهره، 
ســرمايه گذاري گســترده اي در حوزه طرح هاي انرژي، سدسازي، 
حمل ونقل و خطوط ريلي و هوايي اين منطقه كرد و هم اكنون شريك 
تجاري نخست برزيل، شيلي، پرو، اروگوئه و ديگر كشورهاي آمريكاي 

التين است.
به گزارش سي ان ان، چين در 15سال گذشــته ده ها ميليارد دالر در 
آمريكاي التين هزينه كرده كه بيشــتر آن در قالب وام به دولت هاي 
محلي براي پروژه هاي مختلف پرداخت شده است. حدود 20كشور 
اين منطقه در طرح »يك كمربند يك راه« يا راه ابريشم جديد پكن 
مشاركت كرده اند. اين رقابت براي برخي كشورهاي آمريكاي التين 
مثل برزيل و آرژانتين نيز خالي از ســود نبوده و صادرات محصوالت 
كشاورزي شان به چين افزايش چشمگيري پيدا كرده است. آرژانتين 
همچنين اعالم كرده همكاري هاي متقابل را در حوزه هاي آزمايش 
واكســن، تبادل ارز، فضانوردي و آموزش نظامي گسترش مي دهد. 
مكزيك نيز از مزاياي تقابــل آمريكا و چين به دليــل انتقال برخي 
كارخانه ها و شركت هاي آمريكايي- چيني به مكزيك براي دور زدن 

تعرفه ها و دسترسي به بازار آمريكا، بي نصيب نبوده است.

بعد از كرونا
حضور چين در آمريكاي التين به ويژه بعد از همه گيري كرونا و از اوايل 
بهار كه بيماري در اين منطقه شــيوع پيدا كرد، پررنگ تر شد. چين 
تابستان امســال اعالم كرد كه وام يك ميليارد دالري به كشورهاي 
آمريكاي التين و منطقه كارائيب براي خريد واكسن كرونا مي دهد. 
ارســال 150هزار ماســك به برزيل، تعداد زيادي دستگاه اكسيژن، 
مانيتور و اســكنر فراصوت به پرو و دســت كم 10دستگاه اكسيژن، 
50هزار كيت آزمايشــگاهي و 100هزار ماسك پزشكي به آرژانتين 
ازجمله كمك هاي پكن به كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي است. 
اقدامي كه سيل تقدير و تشكر مقامات اين كشورها را به دنبال داشت.

تا پايان بهار، نهادهاي چين نزديك به 300هزار تراكنش مالي مربوط 
به كمك هاي دوران كرونا با كشــورهاي التين و كارائيب داشتند كه 
بيشتر آنها بالعوض بوده است. كاري كه به اعتقاد تحليلگران نه فقط 
به نيت بشردوســتانه بلكه براي تثبيت قدرت اين كشور در منطقه 

انجام شده است.
اما اين كمك ها باعث نشد كه مردم آمريكاي التين نيز مانند ديگر نقاط 
جهان، كوتاهي چين در كنترل كرونا را ناديده بگيرند. جورج گواجاردو، 
سفير پيشين مكزيك در چين، معتقد است: »اين كمك ها مثل اين 
است كه چين مي گويد ما خرابكاري كرديم، اما حاال مي خواهيم آن 

را جبران كنيم.«
در ماه هاي گذشته، پكن درحالي كه سيل كمك غيرنقدي را روانه اين 
كشورها كرد، واشنگتن از كمك كردن شانه خالي كرد و به اين ترتيب 
فرصت مناسبي را براي بهبود روابط از دست داد. هرچند دولت آمريكا 
در ماه هاي گذشته سعي كرده با هدف رقابت با چين اين روند را تغيير 
بدهد؛ اما به اعتقاد كارشناســان اين اقدامات خيلي كم و خيلي دير 
بوده است. از جمله، آژانس توســعه بين الملل آمريكا 141.4ميليون 

دالر كمك نقدي به آمريكاي التين براي كنترل كرونا پرداخت كرد.
در ظاهر، چين دست باالتر را دارد و حتي براساس نظرسنجي مركز 
تحقيقاتي پيو، ديدگاه مثبت مردم كشــورهاي آرژانتين، مكزيك و 
برزيل نسبت به چين 7درصد ارتقا يافته و در مقابل نسبت به آمريكا 

10درصد كمتر شده است.
به نظرمي رسد بيرون كردن چين از آمريكاي التين به عنوان اصلي ترين 
شريك ديپلماتيك و اقتصادي بيشتر كشورهاي اين منطقه كار سختي 
باشد، اما هنوز هســتند حوزه هايي كه آمريكا در آنها نسبت به چين 
جلوتر است. ارتباط عميق بين آمريكا و آمريكاي التين در حوزه هاي 
اقتصادي، فرهنگي و خانوادگــي را نبايد ناديده گرفــت. به اعتقاد 
كارشناسان، كمك هاي پكن هنوز آنقدر كافي نبوده كه اين كشورها 

را به كلي از زير پرچم آمريكا خارج كند.
از سوي ديگر رئيس جمهور جديد آمريكا كه وعده داده مسير متفاوتي 
را از ترامپ در حوزه سياست خارجي در پيش بگيرد به زودي كار خود 
را آغاز مي كند. به گزارش رويتــرز، حضور چين در آمريكاي مركزي 
و جنوبي براي جوبايدن كه وعــده داده دوباره نقش رهبري جهان را 
به واشــنگتن بازگرداند، يك چالش خواهد بــود. او گفته كه كاهش 
نفوذ آمريكا در آمريكاي التين يك خطر براي امنيت ملي اين كشور 
است. بايدن گفته: »آنها  بايد بدانند كه بي كفايتي ترامپ و بي توجهي 
به آمريكاي التين و منطقه كارائيب در روز نخســت آغاز كار من به 
پايان مي رسد.«  به نظر رئيس جمهور منتخب آمريكا، داشتن روابط 
مســتحكم با آمريكاي مركزي و جنوبي، »مزيت استراتژيك« براي 
آمريكا دارد. به همين دليل به اعتقاد تحليلگران، بايدن احتماال اولويت 
بيشتري به اين منطقه خواهد داد و با پيشنهاد مشوق هاي مالي بيشتر 
و برقراري دوباره كمك هاي انسان دوستانه كه ترامپ قطع كرده بود، 

دل آمريكاي التين را به دست مي آورد.
به گفته اتاويانو كانوتو، كارشناس اقتصادي، »بايدن از تنش تجاري بين 
2كشور كم مي كند اما اين اتفاق به سرعت نمي افتد. سرمايه گذاري ها 
و برنامه ريزي هاي اقتصادي گوناگوني براساس تعرفه هاي وضع شده 
در زمان ترامپ انجام شده، بنابراين نمي توان يك شبه آنها را لغو كرد.«

در نهايت اين آمريكا يا چين نيستند كه تصميم مي گيرند كدام يك 
قدرت را در منطقه در دســت مي گيرند؛ اين كشــورهاي آمريكاي 
التين هستند كه با تجربه اي كه از سال ها استعمار و دخالت نيروهاي 
خارجي داشته اند، مي توانند روابط خارجي خود را به بهترين مسير 

هدايت كنند.

با شيوع ويروس كرونا و همه گيري 
جهاني اين ويروس، بيش از هر زمان 
ديگري نياز به توســعه حمل ونقل عمومي در كشور ما 
به ويژه كالنشهر تهران احساس شد و عالوه بر شهروندان 
عزيز، اين كاركنان و رانندگان خدوم ناوگان حمل ونقل 
عمومي پايتخت بودند كه با تمام وجود ، اين نياز را حس 
كردند. كالنشهر تهران كه سال هاســت مورد بي مهري 
دولت هاي مختلف در بخش حمل ونقل قرار گرفته است، 
همزمان با روز حمل ونقل، نيازهاي انباشته شده خود را 
در زمينه توســعه و نوســازي ناوگان اعم از اتوبوسراني، 
تاكســيراني و مترو فرياد مي زند؛ هرچند اعتقاد داريم 
در ســايه تعامل، هماهنگي و همدلي، مي توان شرايط 
مناسب و زيرساخت هاي الزم را براي ارتقاي سطح كيفي 
زندگي شهروندان و رسيدگي به خواسته ها و پاسخگويي 
به درخواست هاي آنها فراهم كرد. از اين جهت، »تعامل« 
حداكثري با ســاير دســتگاه ها و همزمان، »پيگيري« 
مســتمر مطالبات مغفول مانده حمل ونقــل عمومي را 
به عنوان سياســت كلي معاونت حمل ونقــل و ترافيك 

شهرداري تهران در دستور كار قرار داده ايم.
معتقدم؛ حمــل ونقل عمومــي همگاني يــك وظيفه 
حاكميتي است و حمايت دولت ها را مي طلبد، چنانچه، 
اگر در طول سال هاي گذشته وظايف دولت را در حمايت 
از حمل ونقل شاهد بوديم، دچار چنين مشكالتي نبوديم 
و امروز بيش از هر زماني اثراتش را در زندگي شهروندان 

شاهد بوديم.
البته نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه اگر شاهد اهتمام 
همدالنه و همت جدي دولت محترم و مديريت شــهري 
به صورت مشترك نباشيم، در اين مسير پرتالطم، عماًل 
راهي از پيش نخواهيم برد، لذا اكنون كه فصل بررسي و 
ارزيابي بودجه كشور براي ســال آينده فرا رسيده است، 
مي طلبد كه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي 
با دقت و عنايت بيشتري، لزوم توسعه حمل ونقل عمومي 
به ويژه در تهران و ساير كالنشهرهاي كشور را در بودجه 

پيشنهادي دولت به صورت ويژه مورد توجه قرار دهند.
امروز، چشــم اميد بسياري از شــهروندان در پايتخت و 
ساير شهرهاي بزرگ و كوچك كشور به نمايندگان شان 

در بهارستان است تا با نگاهي ويژه به حمل ونقل عمومي، 
عقب ماندگي هاي 10ســاله اين بخش با همراهي شــان 
جبران شود. واقعيت اين است كه ناوگان خسته و فرسوده 
شهر، رمق از رانندگان و كاركنان اين بخش كه بدون هيچ 
چشم داشتي به صورت شبانه روزي مشغول خدمات رساني 
به شهروندان هســتند، ربوده اســت. از اين رو، قدردان 
ايثارگري ها و فداكاري هاي اين عزيزان در ايام ســختي 
هســتيم كه كرونا بر بســياري از فعاليت هاي اجتماعي 
و اقتصادي ســايه افكنده است، رســيدگي به معيشت 
رانندگان شريف اتوبوس ، تاكسي و راهبران خدوم مترو 

را وظيفه خود مي دانم.
در پايان، فرا رسيدن 26 آذر - روز ملي حمل ونقل - را به 
تمامي دست اندركاران صنعت حمل ونقل به ويژه رانندگان 
عزيز ناوگان حمل ونقل عمومي و همه عزيزاني كه در اين 
بخش خدمت مي كنند و به دليل شــيوع ويروس كرونا، 
زحمات شان دوچندان شده و سالمتي شان به خطر افتاده 
اســت، خداقوت گفته و ضمن آرزوي سالمت و موفقيت 
براي تالشــگراني كه فعاليت آنها، متضمن شهري پويا و 
روان و مصداق شهري براي همه است، اين روز را به آنها 

تبريك و تهنيت مي گويم.

تصويب يــك قانون جديد در 
ايالت اوتارپرادش در هند، به آسيا

پليس اين ايالت مجوز داده تا 
سركوب مردان مســلمان را افزايش دهد و 

جلوي ازدواج آنها با زنان هندو را بگيرد.
به گزارش گاردين، اين قانون جديد، قانون 
مبارزه با »جهاد عشق« نام دارد و پليس در 
ايالت شــمالي اوتارپرادش با توسل به آن 
سختگيري بر مردان مسلمان را افزايش داده 
و جلوي ازدواج بين مسلمانان و هندوها را 
گرفته است. پليس با توسل به قانون ديگري 
كه با تغيير دين برخــورد مي كند، 10مرد 

مسلمان را هم دستگير كرده است.
جهاد عاشــقانه تئوري توطئــه هندوهاي 
افراطي به شدت راست گراست. در اين ايده، 
اينطور مطرح مي شــود كه مردان مسلمان 
زنان هندو را فريب مي دهنــد و با ازدواج با 
آنها، اين زنان را مجبور مي كنند كه به اسالم 
تغيير دين دهند. هرچند دولت مركزي هند 
در زمستان گذشته اعتراف كرده بود حتي 
يك مورد از اين اقدام را مشاهده نكرده؛ اين 
تئوري در دوران حاكميت حزب ملي گراي 
دســت راســتي »بهاراتيا جاناتا« حاميان 
زيادي پيدا كرده است. در برخي اياالت مثل 
اوتارپرادش، اين ايده دستمايه تصويب قانون 
شده اســت و اقدامات عليه مردان مسلمان 
با همين قانون، حمايت مي شود. استقبال 
هندوهاي افراطي از اين تئوري چنان زياد 
اســت كه گفته مي شــود 4ايالت ديگر هم 
مي خواهند قانون جهاد عشــق را تصويب و 

اجرا كنند.
هفته گذشــته، پليــس در كوشــنگر در 
اوتارپرادش، بعد از آنكــه از طريق مخبران 
يك گروه راســت گراي هندو از ازدواج يك 
مرد مســلمان و يك زن هندو مطلع شد، با 
اســتناد به همين قانون،  جلوي اين ازدواج 

را گرفت. پليــس به جشــن ازدواج حيدر 
علي 39ساله يورش برد و داماد را بازداشت 
كرد. حيدر علي بعدا پليس را متهم كرد كه 
او را شكنجه كرده اســت. حيدر علي تنها 
وقتي آزاد شد كه خانواده او با ارائه مدارك 
و مستندات توانستند پليس را متقاعد كنند 

كه عروس او، مسلمان به دنيا آمده است.
برخوردهاي خشن پليس هند با مسلمانان 
با اســتناد به قانون جهاد عشق، اين نگراني 
را ايجاد كرده كه اين قانــون بهانه اي براي 
سركوب بيشتر مسلمانان و ممانعت از ازدواج 
بين االديان به افراطي ها داده باشد. تا حاال 
هيچ هندويي با استناد به اين قانون، دستگير 
نشــده و پليس از آن تنها عليه مسلمانان 

استفاده كرده است.
يك روز بعــد از تصويب و اجرايي شــدن 
اين قانون، پليس با خشــونت به مراســم 
ازدواج يك زن هندو، راينا گوپتا و يك مرد 
مســلمان، محمد آصف  حمله برد. قرار بود 
مراسم عروسي آنها هم به سبك مسلمانان و 
هم هندوها برگزار شود. خانواده هاي عروس 
و داماد به پليس گفته بودند كه قرار نيست 
هيچ كدام از عــروس يا دامــاد تغيير دين 
بدهند با اين حال پليس اجازه نداد مراسم 

برگزار شود.
گارو گوپتــا، مــورخ دانشــگاه دهلي كه 
تحقيقات زيادي درباره ازدواج بين االدياني 
در هند داشته، درباره روايت هاي متفاوت از 
جهاد عشق گفته است: »وقتي كه يك مرد 
هندو با يك زن مســلمان ازدواج مي كند، 
ســازمان هاي هندو معموال مسئله روابط 
عاشقانه و عالقه دوطرفه را پيش مي كشند؛ 
درحالي كه اگر برعكس آن باشد و يك مرد 
مســلمان بخواهد با يك زن هندو ازدواج 
كند، به آن برچســب اجبار در تغيير دين 

زده مي شود.«

سركوب مسلمانان هند با قانون »جهاد عشق« 

تحريم هاي آمريكا و اتحاديه اروپا عليه 
 تركيه، نقطه عطفي در روابط اقتصادي

   مرد شــماره يك صنايع آغاز عصر تحريم براي تركيه اين كشور با قدرت هاي غربي است
دفاعي تركيه زير تيغ تحريم

نام اســماعيل دمير و 3تن از نيروهاي 
زيرنظر او از روز گذشــته در ليســت 
تحريم هاي جديــد وزارت خزانه داري 
آمريكا قرار گرفته اســت. دمير با صدور 
بيانيه اي در پاسخ به اين تحريم ها اعالم 
كرد: با قدرت به مسير خود براي استقالل 
كامل صنايع دفاعي تركيه زيرنظر رجب 
طيب اردوغان ادامه مي دهيم و هيچ يك 
از اين اقدامات عليه من يا شخصيت هاي 

ديگر راه ما را تغيير نخواهد داد. 
اسماعيل دمير 60ســاله، دانش آموخته 
مهندســي هواپيمايي از دانشگاه فني 
اســتانبول است. او 5ســال پس از اخذ 
ليســانس با دريافت بورسيه دولتي براي 
ادامه تحصيالت خود در رشته مهندسي 
هوافضا عازم آمريكا شــد و در ســال 
۱۹۹2مدرك دكتري خود را از دانشــگاه 
جورج واشــنگتن دريافت كرد. او پس از 
نزديك به ۱0ســال فعاليت پژوهشي در 
آمريكا، در سال 2003بعد از پيروزي حزب 
عدالت و توسعه در انتخابات براي همكاري 
به تركيه دعوت شد. به اين ترتيب دمير تا 
سال 20۱4مشغول فعاليت هاي پژوهشي و 
آموزشي در خطوط هوايي تركيه بود اما بعد 
از آن به عنوان مشاور صنايع نظامي وزارت 
دفاع منصوب شد. نقش پررنگ دمير در 
پيشرفت و توســعه صنايع دفاعي تركيه 
در اين مقطع باعث مي شود كه او تنها پس 
از 3ســال فعاليت به عنوان مشاور رئيس 
صنايع دفاعي سرانجام به رياست اين 
سازمان اســتراتژيك در سال 
20۱8 انتخاب شود. رسانه هاي 
تركيه از دمير به عنوان عاملي 
كليــــدي در 
بومي ســازي  
يـــــع  صنا
فته  پيشــر
تســليحاتي 

ياد مي كنند.

چرخه اقتصاد و چرخ هاي صنعت حمل ونقل
ادامه از 

صفحه اول

سمانه معظمي
روزنامه نگار

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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  نامش را نخســتين بار در تيتــراژ فيلم 
»گوزن ها« ديدم. كنــار تصوير قاصدكي 
كه ميــان ســيم خاردار گير كــرده بود و 
موســيقي منفرد زاده و صداي پري زنگنه 

همراهي اش مي كرد، نامــش با فونتي 
درشت كنار مسعود ســلطاني به عنوان 
دستيار كارگردان مي آمد. اين نام با همين 

عنوان بارها در فيلم هاي كيميايي تكرار شد؛ در »غزل«، »سفر 
سنگ«، »خط قرمز«، »تيغ و ابريشم«، »سرب« و »گروهبان«. 
نشانه اي از سال ها همراهي وفادارانه با كيميايي از دهه50 تا 
پايان دهه60. انبوهي از نام ها مي آمدنــد و مي رفتند ولي او 

هميشه بود، جز سر فيلم »دندان مار«.
  پاييز 83، متل قو، به دعوت مسعود كيميايي آمده ايم سر 
صحنه فيلم حكم. با مدير مسئول روزنامه و دوست و همكارم 
خسرو نقيبي آمده ايم به قصد يك روز حضور و تهيه گزارش 
و بعد بازگشت به تهران. ســكانس هاي داخلي گرفته شده و 
نوبت به فصل هاي خارجي رسيده و شدت باران امكاني براي 
فيلمبرداري فراهم نمي كند، پس گزارش پشت صحنه اي هم 
در كار نيست. دوستان به تهران بازمي گردند و من به لطف و 
محبت كيميايي مي مانم. اميرشهاب اسماعيلي، امين فرج پور 
و علي جناب دستياران كيميايي دوستانم هستند. نخستين 
پالن هاي حضور عــزت اهلل  انتظامي در حكــم فيلمبرداري 
مي شود كه خودش حكايتي است. مو ســپيد كرده اي هم با 
دوربين ويدئويي كوچكي از پشــت صحنــه فيلم مي  گيرد. 
شب قبلش وقت شام لحظه اي ديده بودمش كه كنار اسحاق 
خانزادي، صدابردار فيلم نشسته بود. از كيميايي مي پرسم او 
كيست و مي گويد: » نمي شناسيش؟ ممد ترابه ديگه«. محمد 
تراب نيا با اندامي نحيف كه ديگر جان كار پرشتاب دستياري 
را ندارد و از پشت صحنه فيلم مي گيرد. كيميايي او را آورده 
تا در كنار گروه باشــد. 15 ســال قبل همين حوالي و هنگام 
فيلمبرداري »گروهبان« او برنامه ريز و دستيار اول كارگردان 
بوده و حاال دوباره به گروه كيميايي پيوســته. با تراب نيا گرم 
مي گيرم و در ســه شــبي كه مهمان فيلم حكم هستم، با او 
هم اتاق مي شوم. كيميايي سرحال و پر نشاط از صبح تا عصر 
كار مي كند و با عليرضا زرين دســت پالن هاي دلخواهش را 
مي گيرد. هر وقت دوربين هست، حال كيميايي خوب است. نور 
كه مي رود و به نزديكي غروب مي رسيم، كار تعطيل مي شود 
و من هم با تراب نيا به اتاقش مي روم؛ فرصتي مناســب براي 
همراهي با كسي كه ســر صحنه گوزن ها و غزل و سرب بوده 
و نشستن پاي خاطرات جذاب مردي كه سر صحنه بهترين 
فيلم هاي زندگي ما حاضر بوده. از حوالي 11 شب تا 5 صبح 
مي نشينيم به صحبت. گپ وگفت و چاي و سيگار. معموال در 
حوالي صبح و ميان صحبت هايش خوابم مي برد و چند ساعت 
بعد با بوي سيگارش بيدار مي شــوم. او كي مي خوابد و كي 
بر مي خيزد؟ اصال مي خوابد؟ روي پرسيدنش را ندارم. در عوض 
كلي سؤال درباره جزئيات ساخت فيلم هاي قديمي كيميايي 
دارم كه ممد تراب نجيب باسواد با حوصله و دقت پاسخشان را 
مي دهد. و يك سؤالي كه هميشه داشتم: چرا در فيلم دندان 

مار شما نبودي؟ 
» چادري كه در دندان مار ســر گلچهره سجاديه است، چادر 
مادر من است. من مثل هميشه كنار آقاي كيميايي بودم. نقش 
طلعت را هم قرار بود فريماه فرجامي بازي كند. چادر مادرم 
را آوردم خانم فرجامي سرش كرد. با آقاي كيميايي رفتيم به 
گمرك و مولوي و همه  چيز هم خوب بود. همه كارها انجام شده 

بود كه خبر رسيد خانم فرجامي و من نبايد باشيم.«
و داستان آشــنايي با كيميايي: » من هم در سن و سال شما 
مطبوعاتي بودم. سال 52 در ستاره سينما مطلبي درباره فيلم 
»خاك« نوشــتم. آقاي كيميايي محبت كرد تماس گرفت 

و رفتم استوديو ميثاقيه و ديگر شدم جزو گروه كيميايي.« 
   خوب خوانده و خوب ديده بود. قاعدتا بايد پس از سال ها 
دستياري فيلمساز بزرگي چون كيميايي، كارگردان مي شد 
كه نشده بود. سال 83 نحيف تر از آني بود كه بايد باشد. از پشت 
صحنه فيلم مي گرفت و كيميايي به احترام در تيتراژ نامش را 
به عنوان مدير صحنه ثبت كرد. از ســينما فاصله گرفته بود؛ 

سينمايي كه عاشقانه دوستش داشت.
شبي كيميايي گروه را جمع كرد تا دور هم فيلم پشت صحنه را 
ببينيم. در تصاوير پشت صحنه فيلمي كه عزت اهلل  انتظامي، ليال 
حاتمي و بهرام رادان و... حضور داشتند، دوربين تراب نيا فقط 
يك نفر را دنبال كرده بود؛ فقط مسعود كيميايي را. يادم هست 
كه كيميايي از تراب نيا خواست در روزهاي بعد كل صحنه و 
عوامل را پوشش بدهد و به خصوص آقاي انتظامي را. نمي دانم 
توانست يا نه، ولي مي دانم كه عشق و ارادتش به خالق گوزن ها، 

خالص و بي شائبه بود. روحش شاد.

سعيدمروتييادداشت
 روزنامه نگار

كاليفرنيا:مأمور پليسي در آمريكا پس از دستگير كردن 
يك پيك موتوري رســتوران، محموله او را كه شامل يك 
پيتزا بود به خانه ســفارش دهنده تحويل داد. به گزارش 
سايت پتچ، اين مأمور پليس كه جان مك كارتي نام دارد 
پيك موتوري را به خاطر ســرعت غيرمجاز متوقف كرد.

سابقه اين موتورسوار نشــان مي داد كه موتورسيكلت او 
نيز بايد توقيف شود. بنابراين مأمور پليس وظيفه خود و 

وظيفه پيك موتوري را همزمان انجام داد.

دوبلين:براساس نخســتين قانون حفاظت از داده هاي 
جهان، توييتر به علت عمومي كردن توييت هاي خصوصي 
جريمه شد. به گزارش اينديپندنت، نخستين  بار است كه 
يك شركت آمريكايي تحت قانون جديد حفاظت از داده ها 
در اتحاديه اروپا جريمه مي شود. بر اين اساس كميسيون 
حفاظت از داده اقــدام به جريمــه 450ميليون يورويي 
توييتر كرده است. ســال2019 اختاللي اندرويدي باعث 

عمومي شدن توييت هاي خصوصي شده بود.

ويكتوريا:مادر 38ســاله اي كه 3فرزند داشــت زماني كه 
مي خواســت كنار يك دره عكس ســلفي بگيــرد از بلندي 
50متري ســقوط كرد و جان باخت. به گزارش فاكس نيوز، 
پليس منطقه ويكتوريا واقع در استراليا به گردشگر هاي منطقه 
جنگلي گراهام وود اعالم كرد، از آنجا كه اين چندمين بار است 
يكي از گردشــگر ها فقط به خاطر عكس سلفي دچار حادثه 
مي شود، تابلوي هشداري با مضمون خطرناك بودن اين كار 

در منطقه نصب خواهد كرد.

پاريس: قاضي دادگاهي در فرانســه براي پرونده اي كه 
9سال در جريان بود ســرانجام حكم به اخراج قورباغه ها 
از يك درياچه كوچــك داد. به گــزارش گاردين، 2نفر 
مالك اين درياچــه 300مترمربعــي 90روز وقت دارند 
تا اين قورباغه ها را به جاي ديگــري منتقل يا درياچه را 
 خشك كنند. اهالي روســتاي Grignols از مالكان اين

 درياچه كوچك براي ســر و صداي قورباغه ها شــكايت  
كرده بودند.

اخراجقورباغههابهحكمدادگاهسلفيبازهمقربانيگرفتجريمه450ميليونيوروييتوييترپليسيكهپيكپيتزاشد

»ممدتراب«سينهسوختهعشق

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:من ركب العجل ادرك الّزلل؛
كسي كه بر مركب شتاب سوار شود، در لغزش افتد.
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سالهادلطلبجامجمازماميكرد
وآنچهخودداشت،زبيگانهتمناميكرد

گوهريكزصدفكونومكانبيروناست
طلبازگمشدگاِنلِبدرياميكرد

تمنا، درخواست و خواهش با آرزو و نياز است. حافظ بر اين باور است »كه حيف باشد 
از او، غيراو، تمنايي« و روشنگري مي كند: »گوهِر جاِم جم از كاِن جهاني دگر است/ 
تو تمنا ز گِل كوزه گران مي داري؟« او كه خاطِر خود را به تمناي نگار خوش كرده، 

بر اميد جاِم لعلش ُدردي آشام است تا از اين تمنا كامروا شود.
من گدا و تمناي وصِل او؟ هيهات!

مگر به خواب ببينم، خياِل منظِر دوست
خاقاني مي داند »وصل تو، تمناي هزاران مهجور« است و مي گويد:

تمنا مي كنم هر شب كه چون يابم وصال تو
از اين خوشتر، تمنايي نمي بينم، نمي بينم

انوري چنين قياس مي كند: »طمع را بر تو دندان گر چه كند اســت/ تمنا را زبان، 
باري، دراز است«

موالنا لب مي گزد: »آوخ، آوخ، چو من وفــاداري/ در تمناي چون تو خون خواري/ 
گفتمش: قصِد خوِن من داري/ بي خطا و گناه؟ گفت: آري!«

سعدي زمزمه مي كند: »ســعدي! به قدِر خويش تمناي وصل كن/ سيمرِغ ما چه 
اليِق زاغ آشياِن توست«

صائب گمان مي كند تمنا ره به جايي نمي برد و عشق، رگ و ريشه تمنا را مي سوزاند: 
»دو عالم از تمنا شد بيابانْ مرِگ ناكامي« و مي سرايد:

هر تمنايي كه پختم زير گردون، خام شد
زين تنورِ سرد، هيهات است نان آيد برون

بيابانمرِگناكامي

خيلي از ما آن ويدئوي برنامه آشپزي تلويزيون 
و برخورد مجــري برنامه بــا آن دختر معصوم 
كه شــغل پدر محترمش راننده تاكسي است را 
ديده ايم؛ آنجا كه مجري به آن دختر مي گويد از 
اينكه پدرت راننده تاكسي است، پيش دوستانت 

ناراحت نمي شوي...
 آدم شرمش مي گيرد كه بگويد چنين برنامه اي 
از تلويزيون ملي كشــورش پخش مي شود. اما 
انگار كه آن برنامه كافي نبود، همان آقا در يك 
ويدئوي مثاًل معذرت خواهي، جور ديگري ما را 
عذاب مي دهد. وقتي آن ويدئوي معذرت خواهي 
را ببينيم، اينطور برداشت مي كنيم  كه ما كج فهم  

بوده ايم. چيزي كه آن ويدئو القا مي كند اين است 
كه يك ملت، نكته ظريف اين برنامه را كه تكريم 
رانندگان تاكسي بوده متوجه نشده اند. آن آقا، 
 طلبكارانه، همه ما را متهــم مي كند كه بدفهم 
بوده ايم، كه هدف واالي اين برنامه را، كه احتماال 
ميليون ها ساعت كار كارشناسي پشت آن بوده 
متوجه نشده ايم. در همان ويدئو، بعد از توضيحات 
مفصل درباره اينكه اين برنامه چه هدفي داشته 
و كنايه ها درباره كج فهمي ما، ســرانجام نوبت 
به اصطالح معذرت خواهي مي رسد. در جايي، اين 
آقا دوبار، آن هم با حالتي كه انگار خودش تعجب 
كرده باشد، مي گويد كه »اگر هم« كسي ناراحت 

نقد و نظر

خيرقربان،شماببخشيد

جوادنصرتي
روزنامه نگار

شده باشد، معذرت خواهي مي كند. وقتي كسي 
دوبار تأكيد مي كند كه اگر كسي ناراحت شده، 
يعني اعتقاد دارد كه اصال كســي نبايد ناراحت 
مي شده است. و وقتي كســي چنين اعتقادي 
دارد، معذرت خواهي اش هم همين مي شود كه 
همه ديده ايم. در چنين شــرايطي بهترين كار 
اين است كه اصاًل معذرت خواهي نكنيد. وقتي 
بدون اعتقاد معذرت خواهي مي كنيد، طلبكار 
مي شــود. مثل آن مربي عزيزي كه مي گفت از 
افرادي كه باعث شده اند فحاشي كند نمي گذرد. 
يا آن مداح مشــهور كه بعد از روضه عجيبش 
درباره امام حسين)ع( گفت از آنهايي كه خوب 
متوجه نشدند معذرت خواهي مي كند و در همان 
معذرت خواهي به آنهايي كه »خود را به متوجه 
نشدن« زده بودند حمله كرد. بله، يك ملت خوب 

متوجه نشده اند. شما ببخشيد.
اين نــوع معذرت خواهي، متأســفانه در ايران 
به شدت شــايع اســت و متأســفانه، هميشه 

باعث عــذاب مضاعــف مخاطبان مي شــود. 
معذرت خواهي وقتي خالصانه نباشــد، حتي 
گاهي توهين آميز مي شــود. در همين مسئله 
اخير، فرض مي گيريم كه واقعــا هدف برنامه 
آشــپزي، تكريم مشاغل اســت. پس چرا يك 
ملت اينطور احساس كردند كه ميزبان برنامه 
به رانندگان محترم تاكســي به خاطر شغلشان 
بي احترامي كرده اســت؟ آيــا واقعا ميليون ها 
ايرانــي، به صورت همزمان اشــتباه مي كنند؟ 
يك معذرت خواهي خالصانه مي توانست حتي 
تحســين خيلي ها را به همراه داشته باشد. اما 
به نظر مي رسد بهترين دفاع، براي اين دوستان، 
هميشه و درهرحالتي حمله است. ايشان، چنان 
با توپ پر ويدئوي به اصطالح معذرت خواهي پر 
كرده كه ما بدهكار هم شده ايم. بله قربان، اين 
روح جمعي جامعه ايراني اســت كه برداشت 
اشتباهي كرده و بي مورد جريحه دار شده است. 

شما ما را عفو بفرماييد.

يكهمشهريبرايپدرم،يكآفتابگردانبرايخودم

فرهاد قربانزاده، زبان شناس و ويراســتار در بيست و هشتمين سالگرد انتشارروزنامه 
همشهري، خاطره اي از ضميمه آفتابگردان كه مدتي هم جدا از روزنامه منتشر مي شد 
در توييترش منتشر كرده اســت. قربانزاده درباره آفتابگردان نوشته است: »سال72 
بود كه روزنامه نوپاي  همشهري شروع به انتشــار ضميمه اي كرد به نام  آفتابگردان. 
آفتابگرداِن دوست داشــتني، تنها روزنامه كــودكان در آن ســال ها،  نيم ورقي بود، 
ولي در ماه هــاي اول، آن را بُرش نمي دادند. يعني پس از خريد روزنامه همشــهري، 
بايد آفتابگردان را از وســط روزنامه درمي آورديم و از روي خط برش، آن را با قيچي 
مي بريديم و الي هم مي گذاشــتيم تــا صفحه ها درپي هم قرار گيرد. همشــهري و 
آفتابگردان تمام رنگي بودند و اين مزيت بسيار مهمي براي اين 2روزنامه در آن سال ها 
بود. آفتابگردان نويسنده پرور هم بود و ازجمله،  مژگان كلهر، افسانه شعبان نژاد، اسداهلل 
شعباني، چيستا يثربي و  آتوسا صالحي در آن قلم مي زدند. پس از چندي آفتابگردان 
روزنامه مستقلي شد و جداي از همشهري فروخته مي شد. هرروز به دكه روزنامه فروشي 
نزديك خانه مان مي رفتم و يك نسخه همشهري براي پدرم و يك نسخه آفتابگردان 
براي خودم مي خريدم و با ولع روزنامه ام را مي خواندم... .جدول و داستان و شعر و خبر 
و لطيفه و سرگرمي و اطالعات عمومي بخشي از مطالب آفتابگردان بود. اما اين تنها 
دلخوشي كودكان آن روز ديري نپاييد و آفتابگردان در سال1376 توقيف شد... 3سال 
پيش در يك كتابفروشي لوگوي كودكانه آفتابگردان عزيز را روي عطف كتابي دست 
دوم و جلد سخت ديدم! دوره صحافي شده آفتابگردان بود.ناخواسته چهار زانو نشستم 
كتاب را روي زمين گذاشتم. دستم را جلوي صورتم گرفتم و پيش چشم مردم با صداي 

بلند گريستم .با كودكي ما چه كرديد، آقاي قاضي؟

قفلفرمانوماشينپليس
يك حساب كاربري اينستاگرامي كه مطالب و عكس هاي جالب از خودروها منتشر 
مي كند، اين عكس را منتشر كرده اســت. عكس نكته جالبي دارد؛ پليس هم براي 

خودروي خود  از قفل فرمان استفاده مي كند.

فضاي مجازي

»يلدا«نامزدجايزهلوميرفرانسه
»يلدا« ســومين ســاخته بلند مسعود بخشي، 
نامزد دريافت جايزه ســينمايي لومير فرانسه 
شــد. به گزارش همشــهري »يلدا« محصول 
مشترك فرانسه، آلمان، سوئيس، لوكزامبورگ 
و لبنان و با تهيه كنندگي مشــترك علي مصفا 
و مؤسسه مســتقل بن گاه )مســعود و محمود 
بخشــي( در ايــران، در بخش بهتريــن توليد 
مشــترك بين المللي، نامزد بيست و ششمين 

دوره جوايز لومير شده است. امسال 123منتقد و روزنامه نگار سينمايي از 36 كشور برندگان جوايز لومير 
را انتخاب مي كنند كه معادل جوايز سينمايي گلدن گلوب است. مراسم اعطاي جوايز 19 ژانويه )30دي( 

از كانال پالي فرانسه پخش سراسري خواهد شد.

تماشايآنالينجشنواره»اوشاك«درتهران
فيلم هاي جشنواره »اوشاك« تركيه به صورت 
آنالين در ايران قابل دسترسي است. به گزارش 
همشــهري، هفتميــن جشــنواره بين المللي 
فيلم كوتــاه »اوشــاك« از 12 تا 20دســامبر 
ســال جاري برابر بــا 22 تا 30آذرماه امســال 
به خاطر مشكالت ناشي از پاندمي كرونا به صورت 
آنالين در 3شهر استانبول، ازمير و تهران در حال 
برگزاري است. در ايران برگزيده اي از فيلم هاي 
كوتاه بخش بين الملل و بخــش ملي تركيه در 

قالب 16 فيلم كوتاه روي پلتفرم به صورت آنالين در دسترس قرار گرفته است. اين فيلم ها محصول تركيه، 
اتريش، نروژ، انگلستان، آلمان و فرانسه هستند.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

»اسب و سگ« با ترجمه غالمرضا امامي و »كره اسب 
آتشين« با ترجمه محمد قاضي؛ دو عنوان از مجموعه 
»نويسندگان بزرگ براي خوانندگان كوچك« است 
كه به تازگي از سوي انتشــارات گويا وارد بازار كتاب 
كودك شــده اند. اســب و سگ از نوشــته هاي ولتر 
نويسنده و فيلسوف قرن هجدهم فرانسه است. ولتر 
از نامدارترين فيلســوفان و نويســندگان فرانسوي 
عصر روشنگري اســت. وي در تمام سبك هاي ادبي 
و نوشــتاري ازجمله نمايشنامه، شــعر، رمان، مقاله 
و نوشته هاي تاريخي و علمي دســت داشت. كتاب 
اسب و سگ بر مبناي يك داســتان قديمي ايراني و 
براساس اوستا، كتاب مقدس زرتشتيان نوشته شده 
و با نقاشــي هاي الهام گرفته شــده از مينياتورهاي 
ايراني مصور شده اســت. اين داستان موجب شد كه 
در قرن17 در اروپا بر مبناي اين قصه رشته اي به نام 
serendipity »كشف معلومات از مجهوالت« شكل 
بگيرد. كره  اسب آتشين هم نوشته شاعر بزرگ روس، 
والديمير ماياكوفسكي است كه داستان زيبايي براي 

كودكان نوشته و با قلم زنده ياد محمد قاضي ترجمه شده است. 
اين اثر نشان مي دهد چگونه آرزوهاي يك كودك براي داستان يك اسب چوبي 
شــكل مي گيرد و همه صنعتگران از نقاش و آهنگر و نجار دســت به دست هم 
مي دهند و اين اسب را فراهم مي كنند. »اسب و سگ« به بهاي 28هزار تومان و 
»كره اسب آتشين« به بهاي 30هزار تومان در تيراژ 500نسخه از سوي انتشارات 

گويا منتشر شده اند.

ويترين

اسبوسگوكرهاسبآتشين
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من پدري را مي   شناسم كه سینه   اش به قدر اقیانوس   ها 
و قاره   ها پهناور بود� دغدغه   مندي   اش به خانه و كوچه و 
خیابانش بسنده نمي   كرد كه همه دنیا را و تك   تك آدم   هاي 
ريز و درشتي را كه داشتند نفس   زنان دنبال خوشبختي 
مي   گشتند، شامل مي   شد� من پدري را مي   شناسم كه سايه 
لطفش بر سر دشمنانش هم كشیده شد� براي امام بودن بايد 
پدر باشي؛ پدر يك امت� امام   خمیني)ره( قبل از هر موضوع 
ديگر، پدر يك امت بود� او خودش طعم پدر را نچشید، اما 

دست   هاي علوي   اش پدرانه بر سر مردمي دردمند و غیور 
كشیده شد و دستگیر پابرهنگاني شد كه طعم فقر و نداري 
در دهانشان مدت   ها ماسیده بود� خودش يك   تنه شد 
كشتي نجات و دست   هايش پرچمي شدند براي اقتداي 
همه حق   جويان� راه   بلد زمانه    مان، شد طبیب دل فرزندانش� 
روز و شب، كرور كرور آدم جمع مي   شدند پاي منبرش و 
زل مي   زدند به چهره مسیحايي   اش، گوش مي   شدند تا 
قطره قطره سخنراني   هايش را نوش   جان كنند و طوري 
لبیك بگويند كه ديوارهاي جماران كه هیچ، ستون   هاي 

عالم از شجاعت و غیرت اين چنین سربازان جان بركفي 
بلرزد� پدر كه باشي، مهرباني مي   شود خصلت بي   چون 
و چرايت� امام   خمیني)ره( پدري بود كه چشم   هايش از 
فداكاري مردمي كه براي اسالم و سرزمین   شان از جان 
و مال و فرزند مي    گذشــتند و او را عاشقانه در نامه   ها و 
وصیت   نامه   هاي   شــان خطاب قرار مي   دادند، اشك بار 
بود� مهرباني   اش اجازه    نمي   داد بي   خبر از درد مردم فقط 
حكمراني كند� مهرباني   اش او را به محبوب   ترين رهبر 

تاريخ تبديل كرد�

با ما بودی،  بی ما رفتی

 28ارديبهشــت قبايش را خودش انداخت روي دوش اش، سراشیبي 
جماران را كه پايین مي   رفت به سمت بیمارستان، گفت: »من ديگر از اين 
سرازيري باال نمي   آيم«� گفتند ان شاء   اهلل خوب مي   شويد و برمي   گرديد� 

خنديد و گفت: »قصه، قصه ديگري است«� 
 7خرداد سلول   هاي ســرطاني همه جاي بدنش پخش بودند� درد قلب 
شديدي داشت� دكتر عارفي داشت نوار قلب مي   گرفت� به دكتر گفت: 
»آقاي دكتر، هر چیزي پاياني دارد� اينها نشــانه   هاي پايان نیست؟« 
ساعت 3عصر 13خرداد قلبش ايستاد و چندلحظه از دنیا رفت� پزشكان 
امام را برگرداندند� بخش خبري ساعت21 عاجزانه از مردم تقاضاي دعا 
براي شفاي امام كرد� ديگر همه جاي دنیا برايش دعا مي كردند� روزه   ها 
نذر شد و ختم   هاي »امن يجیب«     گرفتند� اما ساعت22 خط ممتد دستگاه 
مونیتور قلب امام صاف شــد� اين بار امام برنگشت� دكتر عارفي كه بر 
سرش زد، بغض حاج احمدآقا تركید� ساعت22:40 همه قبول كردند كه 
روح خدا به خدا پیوست� ساعت 2نیمه   شب پیكرش را در حیات منزلش 
غسل دادند و كفن كردند: آقاي توسلي، حاج عیساي خادم و حاج حسین 

عرفاتي آشپز�
7صبح 14خرداد قرعه تلخ   ترين خبر قرن به نام محمدرضا حیاتي افتاد: 

»بسم    اهلل الرحمن الرحیم� انا هلل و انا الیه راجعون���« 
تهران كه هیچ، پلیس انگلستان بالفاصله حالت آماده   باش به   خود گرفت� 
عزاداري مســلمانان و غیرمســلمانان در لندن، منچستر، بیرمنگام، 

گالسكو و برادفورد بزرگ   ترين تظاهرات تاريخ بريتانیا شد� در بسیاري از 
كشورهاي اسالمي عزاي عمومي اعالم شد؛ شیعه و سني در عزاي روح   اهلل 
متحد شدند� همه پرچم   هاي سازمان ملل در نیويورك نیمه   افراشته شد�
6صبح 15خرداد پیكرش را در يخچال شیشه   اي در مصلي گذاشتند تا 
ملت با او وداع كنند� شام غريبان سوزناكي برگزار شد كه شمع   ها بايد 

گواهي دهند بر آنها چه گذشت�
صبح، نماز را كه خواندند، پیكر را در كانتینر از مســیر بزرگراه مدرس، 
كريم   خان زند، حافظ، وحدت اسالمي و شــهیدرجايي به بهشت   زهرا 
بردند� 9:15 در خیابان وحدت اسالمي هجوم مردم تابوت را شكست و 
در كشاكش مردم و مأموران سپاه، كفن آسیب ديد� ناطق نوري با بي   سیم 

بالگرد خواست و بالگرد سپاه پیكر را به منظريه برد�
9:30پیكر امام با برد يماني اهدايي آيت   اهلل خامنه   اي مجددا كفن و در 
تابوت فلزي گذاشته    شد� بالگرد، پیكر را مستقیم برد بهشت   زهرا و در 
محوطه   اي محصور بین 2رديف كانتینر نشست� بالگرد كه نشست، مردم 
از كانتینرها باال آمدند� پیكر روي سیل جمعیت روان شد� نمي   شد امام را 
به خاك سپرد� پیكر را برگرداندند توي بالگرد� مردم هم بالگرد را گرفتند 
كه نپرد، اما باالخره پريد� پیكر را برگرداندند جماران� بعدازظهر 6بالگرد 
رفتند سمت بهشت زهرا به 6جهت� مردم متفرق شدند و كمي اوضاع دور 
قبر سامان گرفت� بالگرد اصلي نشست و سريع پیكر را به خاك سپردند و 

روي خاك چند كانتینر گذاشتند؛ ساعت 16:30 بود�

 دعاي عهد
روايت پرستار امام

دكتر محمدعلي خوشنويس��������������������������

6فرودين1365، امام دچار ايست قلبي شدند 
و براي دقايقي عالئم حیاتي مشاهده نشد� با 
انتقال به بیمارســتان جماران، عالئم حیاتي 
دوباره برگشت و چند روز بعد محیط مراقبتي 
به منزل ايشان كه ســاختماني دوطبقه بود 
منتقل شد� يكي از اتاق   ها به اتاق مراقبت ويژه 
اختصاص پیدا كرد و طبقه دوم محل استقرار 
پزشكان و پرستاران شــد� اين بیمارستان 
كوچك با تدبیر حاج احمدآقا و سپاه ساخته 
شد كه مانیتورينگ و وسايل مربوطه را داشت�
راديوهاي بیگانــه مرتب مي   گفتند امام فوت 
كرده و ايشــان را مومیايي كرده   اند� هرسال 
عیدفطر امام ديدار عمومي داشــتند و اين 
سال با آن همه شايعات حتما بايد ديدار برگزار 
مي   شد؛ از اين   رو تیم پزشكي با آمادگي كامل 
مهیا شد كه اگر مشكلي پیش آيد خود را به 
امام برساند� سخنراني شروع شد و قلب امام 
با دســتگاه تله   متري مانیتور مي   شد� ايشان 
فرمودند: »مي   گويند فالني مرده و مومیايي 
كرده   اند� به اينها كه اين شايعه را پخش كردند 
مي   گويم مردن يا زنده   بودن من چه تفاوتي براي 
شما مي   كند؟« باالخره بدون مشكل سخنراني 

تمام شد�
ما بــا تله   متــري ضربــان قلب امــام را 
بیست  وچهارساعته رصد مي   كرديم� بعضي 
شــب   ها كه ضربان قلب امام تندتر مي   شد 
متوجه مي   شديم خبري اســت� فردا اعالم 
مي   شد رزمندگان در جبهه عملیاتي داشتند 
و امام چــون از برنامه مطلــع بودند به دعا 
مي   پرداختند� يك مرتبــه ديگر ضربان قلب 
ايشان به   شــدت باال رفت كه زمان ماجراي 
آقاي منتظري بود و ايشــان بسیار ناراحت 
بودند� اواخر، لكه   هاي سیاهي روي پاي امام 
ايجاد شــد كه بايد پس از شست وشو، پماد 
روي آن مي   زديم� يك   بــار هنگامي كه پاي 
امام را شست وشو مي   دادم امام گفتند: »اين 
لكه   هاي سیاه را نگاه كنید� اگر جوان   ها زود به 
خدا و معنويت برسند اين لكه   ها روي دلشان 
نمي افتــد� اما اگر به آن نرســند اين لكه در 

دلشان باقي خواهد ماند«� 
از سال65 تا 68، يك سیر تكراري از مراقبت   ها 
وجود داشت و در همه اين دوران، امام هر روز 
دعاي عهد مي   خواندند� اوايل ارديبهشت68 
مشكالت جســمي امام زياد شد� آزمايش و 
معاينات نشان دهنده تشخیص تومور معده 
از نوع نادر بود و پزشكان براي درمان تصمیم 
به جراحــي گرفتند� از اول تــا 14خرداد كه 
امام بستري شدند نفهمیديم لحظات چطور 
گذشــت� در آن زمان ديگر براي ما شیفت 
معنايي نداشــت� تیم پزشــكي مرتب در 
بیمارستان مســتقر بودند� در روزهاي آخر، 
يك روز جمعه آقاي رفسنجاني قبل از رفتن به 
نمازجمعه آمدند پیش امام و گفتند براي نماز 
مي   روم، اگر فرمايشي داريد، بگويید به مردم 
منتقل كنم� امام گفتند: »به مردم بگويید از 
خدا بخواهند مرا بپذيرد«� آقاي هاشمي ابتدا 
متوجه نشدند� حاج احمدآقا گفتند:» براي شما 
توضیح مي   دهم«� روز آخر حیات امام ساعت 
3عصر ايست قلبي اتفاق افتاد و امام به اغما 
رفتند� اخبار اعالم كرد كه مردم براي امام دعا 
كنند� در لحظه آخر، ساعت10 بود كه ايست 
قلبي ديگري اتفاق افتاد و ما به امید بهبودي 
امام، نزديك به20دقیقه ايشان را ماساژ قلبي 
داديم� ولي ديگر قلب امام برنگشــت و روح 

حضرت امام به ملكوت اعلي پركشید�

بیدارگر
 جواد منصوري ����������������������������������������������

در سال1341 با درگذشت آيت   اهلل بروجردي، 
شاه تصور كرد كه جانشیني براي ايشان وجود 
ندارد� غافل از اينكه شخصي مانند امام خمیني 
در دوران آيت   اهلل بروجردي در حوزه علمیه 
شناخته شــده بود و علما و روحانیون براي 
ايشان احترام و موقعیت خاصي قائل بودند� 
با تصويب اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي 
در راستاي اجراي سیاست   هاي آمريكا، كسي 
تصور نمي   كرد حوزه مقابل آن بايستد و كسي 
مثل امام خمیني را داشته باشد كه مردم را به 
حركت درآورد� رژيم شاه تالش كرد مصوبه را 
پس بگیرد و مردم و برخي روحانیون خوشحال 
شدند و آن را يك پیروزي تلقي كردند� اما امام 
با آگاهي اي كه داشتند تأكید كردند كه آنان 
برنامه گسترده تري دارند� در اين دوران رژيم 
شاه متوجه شخص امام شد كه هم هوشیاري 
كامل نسبت به جريانات جاري دارد و هم عزم 

قاطع براي مقاومت در برابر رژيم شاه�
بهمن1341 انقالب ســفید يا همان اصالحات 
ارضي مدنظر آمريكا مــورد اعتراض علما، 
به   خصوص امام بود� امام به   دلیل شجاعت و بیان 
قاطع، عمال رهبري نهضت مردمي را به   عهده 
گرفتند و 13خرداد در عصر عاشورا سخنراني 
تاريخي ای در مدرسه فیضیه انجام دادند كه 
به نوعي اعالم براندازي رژيم تلقي شد� رژيم، 
امام را دستگیر كرد و منجر به قیام 15خرداد 
شد� فروردين1343 كه خواستند امام را آزاد 
كنند، گفتند وارد مسائل سیاسي نشود و به 
فقه و شرع بپردازد� اما امام بعد از آزادي اعالم 
كردند كه »اين چه حرفي اســت� اسالم دين 
سیاست است و ما اسالم غیرسیاسي را قبول 
نداريم و همچنان به اين راه ادامه مي   دهیم«� 
امام به آگاهي بخشي به مردم ادامه دادند تا در 
مهر1343 ضمن افشاگري كاپیتوالسیون در 
سخنراني تاريخي علیه شاه، آمريكا و اسرائیل 
فرمودند: »رئیس   جمهور آمريــكا بداند كه 
منفورترين افراد نزد ما است� اسرائیل دشمن 
اسالم اســت و مي   خواهد اسالم را ريشه كن 
كند«� آمريكا و اســرائیل اين سخنراني را 
تحمل نكردند� حسنعلي منصور به شاه گفت: 
»آمريكا از ما خواسته ايشان را تبعید كنیم«� 
شاه گفت: »ما او را در 1342دستگیر كرديم 
آن مســائل پیش آمد«� منصور گفت: »چاره 
ديگري نداريم«� شاه دستور داد كه با همراهي 
آمريكايي   ها امام به تركیه تبعید شود كه اين 
يكي از اتفاقات نادر در دنیا بود كه كشوري تبعه 
خود را به خارج از كشور تبعید كند� علت اين 
موضوع اين بود كه ايران، تركیه و پاكستان در 

دستان آمريكا قرار داشتند�
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سال به سال با زندگی  
امام خمينيره

زود رفت دير آمد 
 1281.تولد

 2مهر 1281 برابر با 24سپتامبر 1902و 20جمادي   الثاني 1320 
روز تولد حضرت زهرا)س( ســومين پسر و ششمين فرزند 
سيدمصطفي موسوي شاگرد ميرزاي شيرازي و بانو هاجر، 
از نوادگان آيت   اهلل خوانساري، به دنيا آمد. سيدمصطفي كه 
از نبرد با بهرام   خان، سردسته اشرار خمين، برگشت، قابله، 
نوزاد را دست او داد. ســيد در گوش اش اذان و اقامه گفت و 

نامش را سيدروح   اهلل گذاشت.

1281. يتيمي
سيدروح   اهلل پنج ماهه بود كه برادران بهرام   خان انتقام گرفتند 
و سيدمصطفي را شهيد كردند. هنوز 10سالش نشده    بود كه 

مادر هم در قحطي و وباي جنگ جهاني اول درگذشت.

1293. غيرت نوجواني
جنگ جهاني اول كه شروع شــد قواي دول متفق به ايران 
سرازير شــدند. خمين هم از چكمه قواي اجنبي و ظلم   شان 
بي   نصيب نماند و از اينكه با حملــه نيروهاي روس به خمين 

سيدروح   اهلل تفنگ برنو دست گرفت و با اشغالگران جنگيد.

1298. و اينك حوزه
به حوزه علميه اراك رفت تا شاگرد شيخ عبدالكريم حائري 
شود. اساتيد ديگر هم بودند اما او با شيخ عبدالكريم ارتباط 

گرفت. با درگذشت شيخ عبدالكريم او راهي قم شد.

1302. تأثير مدرس
سيدروح   اهلل براي دادخواهي از ظلم خوانين پيش سيدحسن 
مدرس نماينده مجلس رفت. مــدرس به او گفت: »بزنيد كه 
بروند شكايت كنند، نه اينكه بخوريد و برويد شكايت كنيد«. 
ســيدروح   اهلل مدرس را يك مبارز عليه ظلم رضاخان، يك 
سياستمدار با تقوا و يك عالم مي   دانست. او مدرس را الگو قرار 
داد و تالش كرد با درس خواندن به جايگاه باالي علمي    برسد.

1304. سجل
داشتن ســجل و نام خانوادگي كه اجباري شد، حكومت به 
فرزندان سيدمصطفي اجازه نداد شهرت واحد انتخاب كنند. 
به سيدمرتضي پسنديده را دادند و سيدروح   اهلل هم شهرت 

مصطفوي را برگزيد.

1306. مجتهد جوان
سيدروح   اهلل جزو نوابغ حوزه علميه قم شد و در 25سالگي 
اجتهاد گرفت. زماني استاد حوزه شد كه رضاشاه مي   خواست 
حوزه را با خاك يكسان كند. ســيدروح   اهلل با چشمان خود 
اشك   هاي آيت   اهلل حائري را ديد كه مي   گفت: »انگليس حلقوم 

اسالم را گرفته، تا آن را خفه نكند دست بردار نيست«. 

 1307. عرفان مي   خواهم
دم در حجره، سيدروح   اهلل اين پا و آن پا مي   كرد تا كار حاج   آقا 
شاه   آبادي با طلبه   ها تمام شــود. وقتي راه افتاد سمت خانه، 
روح   اهلل هم دنبالش راه افتاد. دودل بود بگويد يا نه. آخر دل 
را به دريا زد و جلو رفت؛ »مي    شود برايم فلسفه بگوييد؟« آقا 
گفت: »مرا معاف كنيد«. اما روح   اهلل دست بردار نبود، اصرار و 
خواهش كرد. عرق روي پيشاني اش را پاك كرد و گفت: »آقا 
راستش را بخواهيد من از شــما فلسفه نمي   خواهم، عرفان 
مي   خواهم«. آقا خنديد، به خانه رسيده بود. استاد به شاگردش 

تعارف كرد بيايد داخل، روح   اهلل هم قبول كرد.

1307. همسفر
توي حياط پاي حوض نشســت. بوي عطر اقاقي همه جا را 
برداشــته بود. آبي به    صورتش زد، نسيمي خنك آمد. حاال 
همسفرش را پيدا كرده بود، دوستش را، ياورش را، استادش 
را. جز يكي دو نفر كه جسته و گريخته مي   آمدند، روح   اهلل پاي 
ثابت بحث عرفان آقاي شاه   آبادي بود. بعد از نخستين جلسه 
فهميد كه نمي   تواند دل بكند. بعدها كه روح   اهلل، امام شــد 
هميشه مي   گفت: »من در لطافت روح هيچ   كس را مانند آقاي 

شاه   آبادي روحي فداه نديدم«. 

 1308. ازدواج با قدسي
پرسيدند چرا ازدواج نمي   كني. گفت هنوز كسي پيدا نكرده   ام. 
گفتند حاج آقا ثقفي ]آيت   اهلل ميــرزا محمدثقفي تهراني[ 
دختران خوبي دارد. رفت خواستگاري، اما خديجه ثقفي و 
مادربزرگش برخالف حاج آقا مخالف بودند. از اين   رو جواب 
خواستگاري    10ماه طول كشيد. خديجه ثقفي خواب ديد كه 
يك مراسم عروسي است و رسول   اهلل)ص(، اميرالمومنين)ع( 
و امام حسن)ع( نشسته   اند. خوابش را براي مادربزرگ تعريف 
كرد. او هم گفت: »پس معلوم است كه اين سيد، سيدواقعي 

است. مبارك است«. 

1325. دست به دامان بروجردي
اقتدار حوزه با ارتحال آسيدابوالحسن اصفهاني و آيت   اهلل قمي 
ضعيف شد. آيت   اهلل خمينی دست به دامان آيت   اهلل بروجردي 
مرجع شيعيان جهان شد تا به قم بيايد و حوزه رونق بگيرد. 
بروجردي پذيرفت و به قم آمد تا دوباره اين ميراث شيعه سرپا 

شود؛ وضعيتي كه غربي   ها از آن وحشت داشتند.

1325. روزهاي رمضان
حدود ســال1325 بود كه به محالت آمدند. علماي شهر ما 
به ايشان ارادت داشتند. پيشــنهاد كردند كه مسجدي در 
اختيارشان بگذارند تا مردم بهره ببرند. ايشان فرمودند: »من 
را به حال خود بگذاريد و به   كار خودتان مشغول باشيد«. چند 
روزي كه از    ماه رمضان گذشــت، عده   اي گفتند حاال كه شما 
نماز جماعت را نپذيرفتيد حداقل جلسه   اي تشكيل دهيد 
كه بعضي   ها از محضرتان استفاده كنند. باالخره امام جلسه 
را پذيرفتند و آن جلسه در روزهاي    ماه رمضان، ساعت پنج 
بعدازظهر در مسجدي در مركز شهر برپا شد. روي زمين پاي 

ستوني مي   نشستند و جمعيت دور ايشان حلقه مي   زدند.

1329.خانواده
 »بچه    ها شب تا صبح گريه مي   كردند. من مجبور بودم شب تا 
صبح بيدارم بمانم. امام هم شب را تقسيم كرده بود. دو ساعت 

من بچه را ساكت مي   كردم و دو ساعت او«. 

 9فروردين 1340. ارتحال آيت   اهلل بروجردي
آمريكا بعد از كودتاي 28مرداد 1332منتظر فرصتي بود تا 
برنامه خود را در ايران پياده كند. ارتحال آيت   اهلل بروجردي 
اين فرصت را به آمريكايي   هــا داد. اليحه انجمن   هاي ايالتي 
و واليتي، بعــد اصالحات ارضي و بعد كاپيتوالســيون. اما 

آمريكايي   ها فكر يك جاي كار را نكرده بودند.

16مهر 1341. نخستين اعتراض
با تصويب »اليحه انتخاب انجمن   هاي ايالتي و واليتي« كه در 
آن قيد اسالم از شرايط انتخاب   شوندگان حذف و سوگند به 
كتاب آسماني جايگزين ســوگند به قرآن مي   شد، آيت   اهلل 
به شــاه تلگرام زد: »انتظار ملت مسلمان اين است كه با امر 
اكيد آقاي علم را ملزم كنيد از قانون اســالم تبعيت كنند 
و از جســارتي كه به قرآن كريم نموده استغفار نماييد. واال 
ناگزيرم در نامه سرگشاده به اعليحضرت مطالب ديگري را 

تذكر دهم«. 

آبان 1341. جديت
ديد پايتخت به تلگرام وقعي ننهاد. دوباره تلگرام زد: »بيش از 
اين با احساسات مردم بازي نكنند، علماي اسالم دست بردار 
نيستند. با امروز و فردا كردن نمي   توانند موضوع را مسكوت 
بگذارند، صحبت خطر براي اســالم اســت«. وقتي هم كه 
دولت به   صورت فرمايشي اليحه را لغو كرد آيت   اهلل پيام داد: 
»تمام اينها خيمه شب بازي اســت، دروغ است. اينها برنامه 

اساسي   تري براي اين مملكت دارند«. 

 9فروردين 1342.تقيه، حرام
آيت   اهلل خمينی)ره( در پيامي تقيــه را حرام اعالم كردند؛ 
»اصول اسالم در معرض اســت. قرآن و مذهب در مخاطره 

است. تقيه حرام است و اظهار حقايق واجب ولو بلغ ما بلغ.« 

 1342. انجام وظيفه
اعالميه    هايش زياد شده بود. بزرگي برايش پيغام فرستاد كه 
چون شما مرجع هستيد، زيبنده نيست اين   قدر بيانيه دهيد. 
گفت بگوييد من نمي خواهم مرجع بشوم. من مي خواهم به 

وظيفه ام عمل كنم.

 23فروردين 1342. منع مهاجرت
دسته   اي علما عزم نجف كرده بودند تا از اين شرايط خالصي 
يابند. همزمان شاه هم تالش مي   كرد با ارسال پيام به آيت   اهلل 
حكيم در نجف مركز مرجعيت را از ايران به نجف منتقل كند 
تا نفس راحتي بكشد. امام به اين علما پيام داد: »مهاجرت از 
ايران جز خالي كردن ميدان براي رژيم و سرگردان ساختن 
مردم چيزي در بر نخواهد داشت. منطق الهي قرآن در مصاف 

با دشمن احدي الحسنيين است، يا شهادت يا پيروزي«.

26دي 1357. فرار شاه
فرار شاه از ايران. امام   خمينی؛ »اهلل اكبر. عزيمت شاه 
نخستين مرحله پيروزي ما به سوي پايان ديكتاتوري 
پنجاه ساله است و پيروزي نهايي فقط هنگامي به   دست 
مي   آيد كه رژيم خاندان و از آن مهم   تر سلطه خارجي   ها 

بر ايران پايان يابد.« 

 15خرداد 1342. دستگيري
ساعت 2نيمه شب به زور رفتند داخل خانه امام و خادم را به 
باد كتك گرفتند. لباس پوشيد و رفت و گفت روح   اهلل خمينی 
منم. او را عقب ماشين سوار كردند. بين دو مامور. هر دو هم 
اسلحه داشتند. كسي كه جلو نشسته بود هم اسلحه داشت. 
اما پاهايشان مي   لرزيد. ترســيده بودند. آيت   اهلل دستش را 

گذاشت روي پايشان. خيلي طول كشيد تا آرام شدند.

15خرداد 1342. قيام خونين
مردم در بسياري از شــهرها در اعتراض به دستگيري آقا 
تظاهرات كردند. پاسخ مأموران شاه هم تنها گلوله بود و صدها 
نفر در قم، ورامين، تهران، مشهد، تبريز، شيراز و شهرهاي 

ديگر به شهادت رسيدند.

30خرداد 1342. مرجعيت عام
اسداهلل علم و بسياري ديگر اصرار داشتند كه امام اعدام شود. 
45نفر از علما به تهران آمدند و پس از مذاكره   هاي فراوان، 
2مرداد در اعالميه مشتركي مرجعيت آيت   اهلل خمينی تأييد 
شد. طبق قانون اساســي مراجع تقليد از مصونيت قضايي 

برخوردار بودند.

مرداد 1342. 40ميليون تومان
نامه و پاكت پول شاه را كه نصيري برايش آورده بود تا كار به 
رژيم نداشته باشد، رد كرد؛ »من 40ميليون تومان مي   دهم 
شاه رفع شر بكند. نصيري پرسيد از كجا مي   آوريد؟ آيت   اهلل 
گفت: به مردم در همه شهرها و قصبات اعالم مي   كنيم هركس 
با شاه مخالف است يك تومان بدهد. يك ساعته 40ميليون 
تومان جمع مي   شود بدون اينكه به بودجه مملكت فشار    آيد.«

 1342. تزكيه نفس
آقايي نوشتند: »آقاي حاج روح   اهلل خمينی. آيا شما خودت 
را اعلم از علما مي داني يا نه«؟ نوشتند: »بسمه تعالي. تزكيه 
المرء لنفسه قبيح. روح   اهلل الموسوي الخمينی«. نه گفت آري، 

نه گفت نه.

 1343. رفع حصر
شبي كه آمدند و به آيت   اهلل گفتند فردا آزادت مي   كنيم، ايشان 
گفت: »من كه عوض نشــده   ام. اگر بناست شماها به كارهاي 
سابق ادامه دهيد، بودن من در اينجا اصلح است«. سرهنگ 
مولوي جواب داد كه »به درجه   ام قسم كه ديگر آن حرف   ها 
نيست«. 18فروردين آيت   اهلل را از حصر خانگي در داووديه 

تهران آزاد كردند و ساعت 22شب به قم بردند.

21فروردين 1343. كدام تفاهم
اطالعات در مطلب »اتحاد مقدس« نوشت روحانيت و دولت 
تفاهم كرده   اند. آيت   اهلل به عباس مســعودي صاحب امتياز 
روزنامه اطالعات: »اين تفاهم چيســت و كجاست؟ بگو اين 
تفاهم را كي تفاهم كرده؟ من تفاهم كرده   ام يا آقايان ديگر 
تفاهم كرده   اند؟ اين تفاهم بايســتي روشن بشود. خمينی 
را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد كرد. من پاپ نيستم كه فقط 
روزهاي يكشنبه مراسمي انجام دهم و بقيه را سلطان باشم و 
به امور كاري نداشته باشم. بايستي اين را خودت توي روزنامه 
بنويسي و تكذيب كني. اگر نكني من تو را تكذيب مي   كنم«. 

 22 فروردين 1343. سرباز، ما هستيم
مالقات ســرهنگ مولوي رئيس ســازمان امنيت تهران با 
امام خمينی)ره( در قم؛ »آقا، من فكر مي   كنم صالح بر اين باشد 
كه شما دست از اين اعتراض و تكذيب كردن روزنامه اطالعات 
برداريد و اگر برنداريد درهرحال ما ســربازيم...«. آيت   اهلل 
وسط حرفش پريد: »تو كجايت سرباز است؟ اگر سرباز بوديد 
كه چادر زنانه ســرتان نمي   كرديد فرار كنيد )اشاره به فرار 
سربازان از سربازخانه   ها در شهريور1320( سرباز ما هستيم 

كه درهرحال از اين مملكت دفاع مي   كنيم«.

 1343. تحريرالوسيله
در سرماي بورساي تركيه اجازه ندادند عمامه بر سر بگذارد 
و عبا بر تن كند. گفتند كاله. قبول نكرد و با سر برهنه بيرون 
مي   رفت. همانجا بيكار ننشست و نگارش كتاب تحريرالوسيله 

به زبان عربي را شروع كرد.

13مهر 1344. تبعيد در تبعيد
با نامه   هاي دانشــجويان ايراني خارج از كشور به دبيركل 
سازمان ملل و فشــار دبيركل به دولت تركيه، دولت ايران، 
آيت   اهلل را به عراق تبعيد كرد. اين اتفاق نادري بود كه دولتي، 
شهروند خود را به كشوري ديگر تبعيد كند. آيت   اهلل 23مهر 
به نجف رفت. شاه گفته بود: »نجف هر كوچه   اش هفت مجتهد 
دارد و خمينی در آن گم مي   شــود«. اما اشتباه مي   كرد. كار 
آيت   اهلل گرفت و 23 آبان تدريس در حوزه علميه نجف را با 
درس با سخنراني درباره وظايف سران كشورهاي اسالمي و 
مسئوليت علما در مبارزه با استعمار و صهيونيسم شروع كرد.

اول بهمن 1348. واليت فقيه
شاه و صدام در جنگ سرد راديويي به جان هم افتاده بودند. اما 
آيت   اهلل باالي منبر مسجد شيخ انصاري نجف رفت و 13شب 
از موضوعي جنجالي سخنراني كرد؛ واليت فقيه و حكومت 
اسالمي. سخنراني   اش را طالب پياده كردند و در جزوه   اي به 
ايران و كشورهاي اسالمي فرستادند. جزوه را در مكه حجاج 
ممالك اســالمي مي   خواندند و در تهران ساواك. رژيم تازه 

فهميد با تبعيد آيت   اهلل به نجف چه اشتباهي كرده است.

9بهمن 1348. جواب مخالفان
مخالفت خيلي   ها در نجف درآمد كه اين واليت فقيه ديگر چه 
صيغه   اي است؟ امام ضمن استناد به احاديث امام صادق)ع( 
و كتاب »من اليحضرالفقيه« شيخ طوسي و لزوم سرپرستي 
جامعه اسالمي توسط فقيه در عصر غيبت گفت: »خدا مي   داند 
كه اين صحبت ها از مسائل واجب   تر است. اين صحبت ها شما 

را زنده مي   كند. اين وضع نكبت بار شما را تغيير مي   دهد«. 

 1349. منافقان زمانه ما
نمايندگان سازمان مجاهدين خلق رفتند نجف براي مالقات. 
از ايران هم بســياري از علما و سياســيون از او خواستند 

مجاهدين را تأييد كند، اما زير بار نرفت.

اول آبان 1356. شهادت مصطفي
پس از تشــييع فرزندش به كربال، به منزل رفت و به قدسي 
گفت: »امانتي خداوند به ما داده بود و اينك از ما گرفت. من 
صبر مي كنم. شما هم صبر كنيد و صبرتان هم براي خدا باشد«.

17دي 1356. شروع انقالب
مقاله »ارتجاع سرخ و سياه در ايران« را عالوه بر اطالعات، 
به كيهان و آيندگان و رستاخيز هم دادند. اما آنها آيت   اهلل را 
همچنان محبوب مي   دانستند و زير بار چاپ مقاله نرفتند. در 
نهايت اطالعات اين مقاله توهين   آميز به امام را چاپ كرد و 

آتش زير خاكستر را پس از 14سال شعله   ور كرد.

12مهر 1357. اخراج امام از نجف
محاصره خانه امام خمينی در نجف و دستور اخراج ايشان از 
خاك عراق. حركت امام خمينی از نجف به سمت كويت. دولت 
كويت به بهانه نداشتن گذرنامه، اجازه ورود به امام خمينی را 
از پست مرزي عبدلي در منطقه سسوان نداد. اقامت امام در 

هتل »شط الذهبي« در مرز عراق و كويت.

13مهر 1357. عزم پاريس
بازگشت امام از مرز عراق و كويت به بصره و سپس حركت به 
سمت فرودگاه بغداد براي رفتن به پاريس. پاريس به اين دليل 
انتخاب شد كه روزي دو پرواز بين تهران و پاريس برقرار بود و 

ايرانيان مشكلي براي سفر به پاريس نداشتند.

 12بهمن 1357. نگار مي   رسد
بازگشت به ايران پس از 14سال تبعيد. امام خمينی مستقيما 
از فرودگاه مهرآباد راهي بهشت زهرا شد تا در كنار شهيدان 
انقالب نخستين ســخنراني را انجام دهند؛ »خود اون آدم، 
دولت اون آدم، مجلس اون آدم، همه غيرقانوني است و بايد 
محاكمه بشوند و ما آنها را محاكمه مي   كنيم. من دولت تعيين 
مي   كنم، من توي دهن دولت مي   زنم من به پشتيباني اين ملت 

دولت تعيين مي   كنم.« 

19بهمن 1357. تير خالص به رژيم
همافران مخفيانه با ساك لباس به مدرسه علوی رفته و آنجا 
با پوشيدن يونيفرم به امام خمينی احترام نظامي گذاشتند. 
ستاد بزرگ ارتشتاران عكس ديدار همافران با امام در روزنامه 
عصر كيهان را جعلي خواند. اما امام عكس منتشــر شده در 
كيهان را تأييد كرد و همين براي فروپاشي بزرگ   ترين ارتش 

خاورميانه كافي بود.

22بهمن 1357. پيروزي انقالب اسالمي
با پايان يافتن نظام شاهنشاهي امام پيام داد: »انقالب ما از نظر 
پيروزي بر دشمن هنوز به پايان نرسيده است. دشمن از انواع 
وسايل و دسايس بهره   مند است و توطئه   ها در كمين است. 
هوشياري و اطاعت از فرمانه اي رهبري و دولت موقت توطئه   ها 

را نقش بر آب مي   سازد«. 

 10 اسفند 1357. نه بيش، نه كم
امام در پاسخ به انواع پيشنهادها براي مدل حكومت ايران و 
رفراندوم 10فروردين 58 فرمودند: »نه جمهوري، نه جمهوري 
دمكراتيك، نــه جمهوري دمكراتيك اســالمي، موضوع 
رفراندوم جمهوري اسالمي اســت، نه يك كلمه كم، نه يك 

كلمه بيش«. 

 10فروردين 1358.جمهوري اسالمي
برگزاري رفراندوم تعيين رژيم. حدقل ســن رأي دهندگان 
16سال تمام اعالم شد. امام خمينی پاي صندوق رأي حاضر 
شدند و به جمهوري اسالمي رأي »آري« دادند. 2روز بعد امام 
در پيامي انتخاب جمهوري اسالمي را به   عنوان رژيم حكومتي 

جديد تبريك گفتند.

 16بهمن 1357. نخستين دولت
امام خمينی)ره( مهندس مهدي بازرگان را به   عنوان رئيس 

نخستين دولت حكومت اسالمي تعيين كردند.

آبان 1343. عزاي كاپيتوالسيون
از صبح مردم جمع شده   اند بيت مرجعشان. مرجع بغض كرده 
آمد. مردم كه ديدندش به گريه افتادند. انّاهلل و انّااليه راجعون 
گفت و شروع كرد: »من تاثرات قلبي خودم را نمي   توانم اظهار 
كنم. قلب من در فشار است. اين چند روزي كه مسائل اخير 
ايران را شنيده   ام خوابم كم شــده است«. مرجع گريه كرد. 
مردم گريه كردند. مي   گفت: »ايران را فروختند. استقالل ما 
را فروختند. آقايان من اعالم خطر مي   كنم.    اي ارتش ايران، 
   اي سياسيون،    اي بازرگانان،    اي مراجع اسالم من اعالم خطر 
مي   كنم.    اي نجف،    اي قــم،    اي تهران من اعالم خطر مي   كنم. 

رفت اسالم...«. 

 13آبان 1343. ياران گهواره
نيمه   شب تيمسار مولوي بازداشتش كرد و مستقيم به فرودگاه 
مهرآباد بردش تا با يك هواپيماي نظامي به تركيه تبعيد شود. 
پاي پلكان هواپيما مولوي گفت: »يارانش كجا هستند آقاي 

خمينی؟« گفت: »ياران من در گهواره   ها خوابيده   اند«. 

1327. شجاعت
رفت كاخ شاه به    نمايندگي از آيت   اهلل بروجردي. محكم گفت 
ما مخالف تغيير قانون اساسي هستيم. نخستين   بار بود شاه 

اسمش را مي   شنيد.

 1323.كشف االسرار
 »داشــتم مي   رفتم فيضيه. ديدم همه دارند درباره    اســرار 
هزارساله )كتابی از علی اكبر حكمی زاده كه شبهه هايی به 
دين اســالم وارد كرده بود(حرف مي   زنند. با خودم گفتم ما 
داريم اخالق مي   گوييم و بحث اينها تا حوزه هم آمده است. 
برگشتم. سي چهل روز همه كارهايم را تعطيل كردم و جواب 

او را در كشف   االسرار نوشتم.« 

 15ارديبهشت 1323. پيشنهاد قيام
نخستين نامه     و بيانيه سياسي روح   اهلل موسوي خمينی)ره( 
به مردم با عنوان بيانيه »قيام    اهلل« كه با آيه »قل انما اعظكم 
بواحده ان تقوموا هلل مثني و فرادي« آغاز و در آن از همه علما 
و روحانيون و دينداران دعوت شد براي نجات دين از دست 
يك مشت شهوتران قيام كنند؛ »اين كلمه تنها راه اصالح دو 
جهان است. قيام براي شخص اســت كه يك نفر مازندراني 
بي   سواد را بر يك گروه چندين ميليوني چيره مي   كند. قيام 
براي نفع شخصي است كه االن هم چند كودك خيابان   گرد را 
در تمام كشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حكومت 
داده.« اما درخواست »انقالب اسالمي« او در آن زمان مورد 

استقبال واقع نشد.



  زهرا عابدي ���������������������������������������������������������������������������������������������������

 چه مخالف انقالب اسالمي باشي چه طرفدار، نمي   تواني تأثیر امام خمینی)ره( را بر تحوالت 
امروز منطقه و جهان، منكر شــوي. از نظر من كه تنها نه، از نظر هزاران كارشناس سیاسي يا 
مسائل خاورمیانه كه با يك گوگل كردن ســاده به منابعش مي   تواني دسترسي داشته باشي، 
امام خمینی)ره( آغازگر عصر جديدي است؛ عصري كه در آن برعكس سال   هاي قبلش، مسلمانان 
از مسلمان بودن   شان نه ترسي دارند و نه ابايي، بلكه به آن مفتخرند. امام خمینی)ره( با انقالبي 
كه در ايران به راه انداخت، اسالم را از پستوي خانه   ها و كنج خاك گرفته مسجدها بیرون كشید 
و آن را با مفهومي به نام جهاد و شــهادت مسلح كرد. كساني كه همین چهل پنجاه سال پیش 
نگاه   شان به دين صرفا جنبه تاريخي داشــت، يكهو انگار ناخواسته درگیر توفاني شده باشند، 

ارزش كلمات و مفاهیم لغتنامه اسالم   شان به هم ريخت؛ »لبیك يا حسین« ديگر يك ذكر كهنه 
قديمي بي   ثمر نبود بلكه به اندازه تمامیت وجود مسلمانان، عینیت گرفته بود. دين زنده شد و 
همچون سیالي پويا در رگ   هاي پیر جهان، خروشان، سرازير شد و به تمام كوچه پس   كوچه   هاي 
جهان سرك كشید. دولت   ها، همان هايي كه نان   شــان در روغن بي   خبري و زنگ   زدگي مردم 
بود، هیچ   وقت از امام و بینش او خوش   شان نیامد. هیچ   وقت نتوانستند يك قدم عقب بنشینند و 
بگذارند مردم خودشان براي سرنوشت   شان تصمیم بگیرند. همین   ها تا جايي كه از دست   شان 
برمي   آمد، با همان دانش نصفه و نیمه   شان، ســعي كردند سدي براي اين جريان شوند. سعي 
كردند با همان سیاست   هاي پروپاگاندا و رسانه   هاي غول   پیكري كه براي كور كردن مردم جهان 
ساخته بودند، از امام خمینی)ره( چهره خطرناك و زشتي بیافرينند و به ذهن جهان غالب كنند؛ 
اما كور خوانده بودند كه اراده   اي الهي اين   بار امام خمینی)ره( را آينه   اي ساخته بود براي بازتاب 

قدرت خدا بر زمین. امام خمینی)ره( تبديل به هديه   اي آسماني شد نه فقط براي شیعه كه براي 
تمام مسلمانان جهان. براي نجات اسالم از قوم   گرايي و حزبي   گري.كافي ا   ست اخبار داخلي كه 
نه، اخبار رسانه   هاي خارجي را يك روز دنبال كنید. میان   شان قطعا خبري از مسلمانان بحرين، 
يمن، تونس، الجزاير، سوريه، عراق، مصر، اروپا يا حتی خود آمريكا خواهید شنید كه به واسطه 
تأثیر انقالب اسالمي به پا خاسته   اند و به   دنبال احقاق حق نه فقط خودشان، كه مسلماناني هزاران 
كیلومتر دورتر از خودشان هستند. شايد در دلت بگويي بیچاره خبر نداري كه اوضاع مسلمانان 
جهان حسابي به هم ريخته است. هنوز كه هنوز است در جاي   جاي عالم آدم   ها را صرفا به جرم 
دين اسالم مي   كشند و آواره مي   كنند. با همه اينها من به آينده جهان خوشبینم. نه فقط به اتكا 
وعده قرآن، كه ديدن موج بیداري اسالمي    در جهان كه دارد تبديل مي   شود به سونامي   اي از 

همان جنس، اصال سخت نیست.  

تأثير امام بر جهان
امام خمینی ره ؛ هديه خدا به 

مسلمانان جهان

يادداشت

2و3صفحـــــــههاي
 معراج قنبري

زود رفت دير آمد 
5ارديبهشت 1359. شكست آمريكا

پس از شكست نظامي آمريكا در صحراي طبس امام فرمود: 
»كارتر باز احســاس نكرده با چه ملتي روبه   روست و با چه 
مكتبي بازي مي   كند� كارتر بداند كــه اگر اين گروه به مركز 
جاسوسي آمريكا در تهران حمله كرده بودند، اكنون همه50 
نفر جاسوس محبوس در النه جاسوسي رهسپار جهنم بودند«� 

زمستان 1366.گرماي زمستان
با اوج گرفتن جنگ ايــران و آمريكا، امام فرمود   : »جنگ در 
راس امور است�« پيام امام به جاي اينكه بين مسئوالن داخلي 
تحولي ايجاد كند، صدام را متحول كرد� صدام جنگ را در راس 
امور قرار داد و باالترين رديف بودجه كشور را به   عنوان بودجه 
دفاعي تعيين كرد� اما داخل كشور بودجه دفاعي به كمتر از 
10 درصد رسيد� امام خواهان حمايت مالي از رزمندگان شد تا 
در زمستان سرد66 تنور جبهه   ها گرم بماند� مخارج سه ماهه 
هر رزمنده 20هزار تومان بود و امام پيشــقدم شد و هزينه 
50رزمنده را داد� در عرض يك هفتــه مردم هزينه 70هزار 

رزمنده را تقبل كردند�

 31شهريور 1359. مديريت بحران
جنگ براي مرزنشينان از ماه   ها قبل شروع شده بود� اما براي 
تهراني   ها ساعت14:20 روز 31شهريور شروع شد� ميگ   ها 
كه مهرآباد را بمباران كردند و مردم هراسان شدند امام پيام 
داد: »مردم دست و پاي خود را گم نكنند، دزدي آمده سنگي 
انداخته و فرار كرده� اگر چنانچه صدام حسين حد خودش را 
نداند و تجاوز را تكرار بكند ما دستور مي   دهيم ملت ما بسيج 
مي   شوند و ما با ملت عراق كاري نداريم بلكه اين صدام حسين 

است كه به واسطه تحريك آمريكا اقدام كرده است«� 

 8مهر 1359. جوانان اهوازي
آنقدر سربازان بعثي به اهواز نزديك شده بودند كه با خمپاره 
شهر را مي   زدند� مردم اهواز هم مثل آبادان و خرمشهر بدون 
اينكه وســايلي را جمع كنند عزم كوچ كــرده بودند� امام 
پيام داد: »مگر جوانان اهوازي مرده   اند كه دشــمن اهواز را 
بگيرد؟« فرمان امام روح تازه   اي را در كالبد مدافعان دميد و 
آنها به فرماندهي علي غيور اصلي شبانه با يورشي بعثي   ها را 

كيلومترها از شهر دور كردند�

10مهر 1359. سالح   هاي پنهان
آقاي خامنه   اي نماينده امام در شــوراي    عالي دفاع با لباس 
نظامي آمد خدمت امام و از كمبــود جنگ   افزار گفت� امام 
دستور داد همه تفنگ   ها را بشــمارند� پس از چند روز آمار 
ســاح   ها را خدمت امام آورد� امام جواب داد: »نه بيشتر از 
اين حرف   هاست� خيلي بيشــتر� آنها براي جنگ با شوروي 
بيش از اينها ساح انباشته بودند«� همه از حرف امام تعجب 
كردند� بعدها به ساح   هايي برخوردند كه از وجودشان كسي 

خبري نداشت�

14 اسفند 1359. شياطين
در سخنراني جنجالي بني   صدر در دانشگاه تهران در سالگرد 
دكتر مصدق، شعار مرگ بر بهشتي مجاهدين خلق، امام را 
بسيار ناراحت كرد� امام به همه مسئوالن ازجمله رئيس   جمهور 
بني صدر پيام داد: »شــياطيني هستند به   صورت انسان كه 
شما را دارند به اختاف مي   كشــند«� مسعود رجوي پس از 
بازگشت از پاريس، در ماقات با بني صدر خواستار برگزاري 
رفراندوم شد و بني   صدر هم پذيرفت� مردم و نيروهاي انقاب 

از بي   كفايتي بني   صدر به ستوه آمده بودند�

 21 ارديبهشت 1360. رد مالقات
امام خمينی)ره( درخواســت رهبران سازمان مجاهدين 
خلق را براي ماقات دوم رد كردند؛ »شما به قوانين اسام 
گردن فرود بياوريد، كشور اسامي ما همه شما را مي   پذيرد 
و من هم كه يك طلبه هستم با شــما حاضرم بنشينم و 

صحبت كنم���« 

 20خرداد 1360. عزل فرمانده كل قوا
بني   صدر كه بي   كفايتي در امور نظامي را از حد گذرانده بود 
توسط امام از فرماندهي كل قوا بركنار شد؛ »بسم    اهلل الرحمن 
الرحيم� ستاد مشــترك نيروهاي مسلح جمهوري اسامي 
ايران� آقاي ابوالحسن بني   صدر از فرماندهي نيروهاي مسلح 

بركنار شده   اند� روح   اهلل الموسوي الخمينی�« 

 31خرداد 1360.تابع مجلس
پس از تصويب عدم   كفايت سياســي بني صدر براي تصدي 
پست رياست   جمهوري، در مجلس شوراي اسامي، امام در 
حكمي بني صدر را از رياســت   جمهوري عزل كرد و فرمود: 

»كرارا به بني   صدر گفتم حسابت را از منافقين جدا كن�« 

 8شهريور 1360. پست   تر از ابن ملجم
پس از شنيدن خبر شهادت آقايان رجايي و باهنر در انفجار 
دفتر نخست   وزيري داشت براي مردم سخنراني مي   كرد� بغض 
كرده بود اما بغضش را فرومي خورد؛ »من ابن ملجم را از اينها 
مردتر مي   دانم� او در حضور مردم كار خودش را كرد و اينها 

مردانگي آن نامرد را هم ندارند�« 

 28 اسفند 1360. فتح بزرگ
محســن رضايي به نمايندگي از همه فرماندهان، از اهواز به 
تهران آمد تا امام براي آغاز عمليات فتح   المبين اســتخاره 
بگيرد� امام گفت: »اســتخاره الزم نيست� عمليات را انجام 
دهيد كه به فضــل خدا پيروزيد«� 3روز بعــد امام پيروزي 
رزمندگان اسام در عمليات فتح   المبين را فتح عظيم خواند�

3خرداد 1361. مافوق طبيعت
چند روز قبل از آزادي خرمشهر هرچه فرماندهان مي   زدند 
به در بسته مي   خوردند� بســياري تيپ   ها به گردان تبديل 
شده بودند آن   قدر شهيد دادند� در بعضي محورها رزمندگان 
عقب   نشــيني هم كردند� صياد و رضايي آمدند پيش امام و 
گفتند آزادي خرمشهر غيرممكن است� امام جواب داد: »تا 
توكلتان چقدر باشد«� 11ظهر سوم خرداد، خرمشهر كه آزاد 
شد امام فرمود: »آزادي خرمشهر امري مافوق طبيعت بود� 

خرمشهر را خدا آزاد كرد«� 

اسفند 1362. حفظ مجنون
با پيروزي بزرگ رزمندگان در جزاير مجنون صدام پاتك   هاي 
ســنگين را براي پس گرفتن جزاير شــروع كرد� روزها و 
ساعت   هاي سختي براي رزمندگان بود� امام فرمودند: »جزاير 
حتما بايد نگه داشته شوند، هر طور كه شده«� محمدابراهيم 
همت فرمانده لشكر 27 همه تاشش را كرد تا حرف امام روي 
زمين نماند� بعثي   ها نه با شــيميايي و نه بمباران نتوانستند 

مجنون را پس بگيرند�

21بهمن 1364. فتح فاو
خبر پيروزي رزمندگان در عمليات والفجر 8 و فتح فاو را كه 
آوردند، ســيداحمد مي   گفت تا آن روز امام را كسي اينقدر 
خوشحال نديده بود؛ »قدرتمندي شما در همه جا سايه افكنده 

است و االن خواب در چشم صداميان نيست«� 

 6فروردين 1365. سكته قلبي
امام خمينی به   دنبال سكته قلبي دچار مرگ ناگهاني شدند كه 
پزشك معالج بافاصله با ماساژ قلبي و با استفاده از دستگاه 

اكسيژن حيات را به امام بازمي گرداند�

9 تير 1365. نبرد مهران
ارتش بعث در يورشي ناگهاني 17خرداد 65 به تافي از دست 
دادن فاو، شهر مرزي مهران را گرفت� خبر كه به تهران رسيد 
امام فرمودند: »مهران را پس بگيريد، مهران را پس بگيريد«� 
غروب نهم تيرماه صدام آماده مي   شد در كنفرانسي مطبوعاتي 
خبر فتح مهران را اعام كند� هنوز جمله   اش تمام نشده    بود؛ 
»مهران مهريه فاو است���« خبر دادند ايرانيان مهران را پس 
گرفتند� رزمندگان اســام پس از عمليات كرباي يك به 
تهران آمدند تا شادي امام را ببينند� در راه مي   خواندند: »به 
سوي شهر تهران عازم ديدار جانانم، به سوي گلشن حسيني 
مي   روم، به ديدار امام خمينی مي   روم«� امام را كه ديدند گفتند: 

»خدايا خدايا تا انقاب مهدي خمينی را نگهدار«� 

دي 65. شكست؛ پل پيروزي
راديوهاي بيگانه پيروزي صدام در كرباي 4 را در بوق و كرنا 
كرده بودند� هزاران رزمنده هنوز در منطقه بودند و از طرفي 
بعثي   هاي سرخوش از پيروزي خيلي   ها را مرخص كرده بودند� 
فرماندهان بايد تصميمی حساس و تاريخي مي گرفتند� آمدند 
پيش امام براي كسب تكليف� امام گفت: »از همان منطقه   اي كه 
شكست خورديد، عمليات كنيد كه پيروزيد«� كرباي 5 كه 
شروع شد شلمچه پس از 6سال طعم آزادي را چشيد و شاكله 

ارتش بعث هم از هم پاشيد�

27 ارديبهشت 1367. با هم باشيد
امام به 2جناح سياسي »روحانيت مبارز« و »روحانيون مبارز« 
كه بعدها جناح   هاي چپ و راســت نظام شدند، براي اتحاد 
فرمودند: »بايد با هم باشــيد، مباحثه كنيد� ولي دشمن هم 

نباشيد«� 

 12تير 1367. فاجعه ايرباس
وينسنس 2تا موشك فرســتاد� يكي خورد به كمر هواپيما 
و يكي هم به آن طرف   تر� جايي كه موشــك   ها خورده بود 
مسافران پودر شده بودند� همه 290 نفر به شهادت رسيدند� 
خبر كه رسيد، فاطي ]همسر حاج احمدآقا[ مي   گفت ديگر 
كسي خنده بر لب امام نديد� بسيار ضعيف شده بود� موقع ناهار 
به فاطي گفته بود: »اينقدر ضعف دارم كه نمي   توانم قاشق را 

هم بلند كنم«� اصا بيماري امام از همان روز شروع شد�

27 تير 1367. جام زهر
امام اينگونه پايان جنگ را نمي   خواســت� به او گفته بودند 
جوانان ديگر انگيزه جهاد ندارند� امــام ذوق وصف   ناپذير 
رزمندگان وفادار اسام را مي   دانست� اما بنا به مصلحت كشور 
و اســام قطعنامه598 را پذيرفت؛ »قبول اين مسئله براي 
من از زهر كشنده   تر است ولي راضي به رضاي خدايم و براي 

رضايت او اين جرعه را نوشيدم�« 

 31تير 1367. انگيزه رزمندگان
صدام مثل لگدزدنش به قرارداد الجزاير در 26 شهريور 59، به 
قطعنامه 598 هم لگد زد و 4روز پس از پذيرش قطعنامه دوباره 
حمله سراسري را آغاز كرد� امام پيام داد: »فرزندان انقابي   ام، 
توجه كنيد� به دنيا ثابت شد صدام معتقد به مجامع بين   المللي 
نيست� اينجا نقطه حياتي كفر و اسام است، نقطه شكست 
يا پيروزي«� همان جواناني كه آنها را بي   انگيزه مي   خواندند 

دوباره عزم جبهه   ها كردند و دشمن را تا مرز عقب راندند�

11دي 1367. بيداري از خواب كمونيسم
نامه   اي به ميخائيل گورباچف رهبر همسايه شمالي نوشت� 
همان كه موشك   هايش سال   ها از حسن همجواري بر سر مردم 
مي   باريد� گورباچف را از نزديكي به غرب برحذر داشت و به 
مطالعه اديان الهي دعوت كرد؛ »از اين پس كمونيسم را بايد 

در موزه   هاي تاريخ سياسي جهان جست   وجو كرد�« 

 25بهمن 1367. حكم سب نبي
در واكنش به انتشار كتاب »آيات شيطاني« سلمان رشدي 
كه به پيامبر اسام)ص( اهانت كرده بود، حكم اعدام را براي 
نويسنده اين كتاب صادر كرد� با اين فتوا انگلستان رابطه    اش 
را با ايران قطع كرد� برخي مسئوالن گله داشتند كه اين فتوا 
سياست خارجي را به هم مي   ريزد� رفتند رايزني كنند بلكه 
امام تعديلي كند� امام جواب داد: »اگر سلمان رشدي توبه هم 

كند و زاهد زمانه شود حكم سرجايش هست«� 

 7 اسفند 1367. پاسخ گورباچف
ادوارد شواردنادزه وزير امور خارجه شوروي به جماران آمد 
تا پاسخ گورباچف را بياورد� در فضاي ساده امام روح   اهلل نه از 
تشريفات ديپلماتيك خبري بود، نه از ضيافتي رنگارنگ� يك 
استكان چاي و دو حبه قند، پذيرايي حاج عيسي، خادم امام 
از وزير ابرقدرت جهان بود� جواب اين بود: »ما دانشمندان 
شما را به مناظره فلسفي دعوت مي   كنيم«� امام گفت: »من 
مي   خواســتم دريچه   اي به حقيقت براي ايشــان باز كنم«� 
گورباچف 4سال بعد، پس از فروپاشي شوروي گفت كه »اي 

كاش پيام آيت   اهلل خمينی را جدي مي   گرفتم«� 

 28 ارديبهشت 1368. قصه  قصه ديگري است
سراشيبي جماران بود� پايين كه مي   رفت گفت: »من ديگر از 
اين سرازيري باال نمي   آيم«� همه گفتند: »خدا نكند آقاجان 
ان شاءاهلل خوب مي   شويد و مي   آييد تا سايه   تان باال سرمان 
باشد«� امام گفت: »قصه قصه ديگري است«� همين جا بود 
كه باالخره خنديد� اما اين خنده   اش با همه خنده   هايش فرق 

داشت� اين را فقط قدسي مي   فهميد�

10خرداد 1368. رهبر قلب ها
آشوريان، كاتوليك   ها و آشــوريان كليساي شرق نيز براي 
سامتي امام مراسم دعا و نيايش برگزار كردند� دامنه مراسم   ها 
تا آن سوي مرزهاي ايران حتي تا نايروبي پايتخت كنيا هم 
رفته بود� همه مسلمانان جهان و حتي غيرمسلمانان دست 
به دعا برداشــته بودند� حاال ديگر ا مام خمينی فقط متعلق 

به ايرانيان نبود�

11خرداد 1368. سر نماز
آنقدر درد مي   كشيد كه هيچ مســكني كارساز نبود� از زياد 
بودن درد از حال مي   رفت� با هيچ   چيز نمي   شــد امام را بيدار 
كرد� فقط وقتي مي   رفتند باالي ســرش و از نماز مي   گفتند 
چشمانش باز مي   شد� ظرف آبي براي امام مي   آوردند تا وضو 
بگيرد� گوشه عمامه مشكي   اش را مي   انداخت دور گردنش� مهر 

كه مي   آوردند همانجا روي تخت نماز مي   خواند�

11خرداد 1368. تكبير گفت
فشارش افتاده بود روي پنج� پنج يعني مرگ� پزشكان بيشتر 
از آنچه عمل مي   كردند دست به   كار شدند� دو ساعتي طول 
كشيد تا عائم حياتي پديدار شود� خواست بلند شود� دكتر 
عارفي گفت: »چه كار مي   كنيد«؟ امام بي   رمق گفت: »نماز«� 
عارفي گفت: »آقا شما در فقه مجتهديد من در طب� حركت 
براي شما به فتواي من حرام است«� چند سانتي دستش را باال 
آورد� تكبير گفت و نمازش را خوابيده خواند� كاري از دست 

عارفي بر نمي   آمد�

13خرداد 1368. آخرين ديدار
ظهر بود� دوباره چشــمانش باز شــد� گفت: »بگو اهل   بيت 
بيايند«� با نگاهي كه رمقي نداشــت همه را نگاه كرد� اول 
به پرستار گفت علي، پسر دوســاله احمد را بيرون ببرند� 
نمي   خواست چشم   هاي خداحافظي   اش او را ببيند� بعد دست 
احمد را گرفت و گفت: »مادرت به جز خدا كسي را ندارد مبادا 
خاف ميل او عمل كني«� بعدش بــه همه گفت: »راه خيلي 
سخت است� سعي كنيد معصيت نكنيد� ديگر با شما كاري 
ندارم� چراغ   ها را خاموش كنيد� هركدام مي   خواهيد برويد و 

هر كدام مي   خواهيد بمانيد«� 

 13خرداد 1368. قلب   ها براي امام
بخش خبري ساعت21 عاجزانه از مردم تقاضاي دعا مي   كرد� 
مردم به بي   امام شدن اصا فكر نمي   كردند� جمعيت عظيمي 
جلوي جماران جمع شدند كه قلب   شان را اهدا كنند تا امام 
برگردد� مثل همان چند هزار نفري كه 5بهمن 1358 مقابل 
بيمارســتان قلب مهدي رضايي سرودست مي   شكستند تا 

قلب   شان را به امام اهدا كنند�

13خرداد 1368. بغض   ها تركيد
شمارش گلبول   ها دكتر عارفي را نگران كرده بود� بايد شيمي 
درماني را شروع مي   كردند� چاره   اي نداشتند� منحني قلب 
تغيير كرد� آزمايش   ها مايوس   كننده بود� امام كاما بي   هوش 
شدند� پزشكان دوبار به او شــوك دادند� چشم   ها به صفحه 
ضربان قلب بود� خط ممتد تغييــري نمي   كرد� 22:40 دكتر 

عارفي كه بر سرش زد بغض سيداحمد تركيد�

15خرداد 1368. امام، خداحافظ
هنوز خيلي   هــا باور نمي   كردند� شــهر خيــل عظيمي از 
سياهپوشــاني را مي   ديد كه عازم مصا بودند� داخل اتاقك 
شيشه   اي مي   گفتند امام خفته است� كسي باورش نمي   شد� اما 
چرا� هر كه خبر را باور مي   كرد روي دست مردم به بيرون مصا 
هدايت مي   شد� 8نفر واقعا باور كرده بودند� آنها به امام   شان 

پيوستند�

 6 فروردين 1368. پايان منتظري
در پي نفوذ باند مهدي هاشــمي و برخي منافقين در دفتر 
آيت   اهلل منتظري كه منجر به راه پيــدا كردن نامه محرمانه 
امام به راديو بي   بي   سي شده بود، امام در نامه   اي به منتظري 
مشروعيت رهبري آينده نظام را از وي ساقط دانست؛ »از آنجا 
كه روشن است پس از من اين كشور و انقاب اسامي عزيز را 
به   دست ليبرال   ها و منافقين مي   سپاريد صاحيت و مشروعيت 

رهبري آينده نظام را از دست داده   ايد�« 

6مرداد 1366. برائت از مشركين
امام   خمينی در پيامي منسوب به »برائت از مشركين« همه 
مسلمانان جهان و زائران بيت   اهلل الحرام را بر لزوم اعام برائت 
از دشمنان اســام فرا خواندند؛ »اسام به   زودي سنگرهاي 

كليدي جهان را فتح خواهد كرد�« 

 12مرداد 1366. لكه ننگ آل   سعود
پيام امام خمينی به مناســبت فاجعه جمعه ســياه مكه؛ 
»دوباره دست كثيف آمريكا و اسرائيل از آستين رياكاران و 
سردمداران كشور عربستان و خائنين به حرمين شرفين به 
درآمد� اين لكه ننگي اســت كه با آب زمزم و كوثر هم پاك 

نمي   شود�« 

 12مهر 1365. هشدار به منتظري
امام خمينی)ره( در پيامي به آيت   اهلل منتظري، وي را از حمايت 
از سيدمهدي هاشمي برحذر داشتند و نيز درباره دسيسه   هاي 

منافقين هشدار دادند�

 6مهر 1360. شكست حصر آبادان
اصرار امام بر شكست حصر آبادان پس از يك سال محاصره 
بود� حسن باقري مسئول 24ســاله واحد اطاعات عمليات 
سپاه استفاده از اصل غافلگيري را پيشنهاد داد� فرماندهان 
سپاه طرح حسن باقري را براي امام فرستادند� امام فرمود: 
»ارتش هم بايد باشد� آنها را نسبت به كارتان توجيه كنيد«� 
با توجيه ارتش لشكر خراســان به آبادان آمد و از اين   رو نام 
عمليات ثامن االئمه شد� با شكست محاصره آبادان امام پيام 

داد: »به اسم ملت بزرگ ايران از رزمندگان تقدير مي   كنم«� 

 16اسفند 1360. ورزشكارها
بازيكنان پرسپوليس، شاهين و اســتقال همه به جماران 
رفتند تا با امام ماقات كنند� امام گفت: »من خودم ورزشكار 

نيستم، اما ورزشكارها را دوست دارم«� 

 28 ارديبهشت 1368. خانوم خداحافظ
دم در بود� خطاب به قدســي همســرش گفــت: »خانوم 
خداحافظ«� قدسي داشــت با فريده حرف مي   زد و متوجه 
نشد� چند قدم برداشت برگشت گفت: »خانوم خداحافظ«� 
باز قدسي نشنيد� چند لحظه ايستاد به قدسي نگاه كرد� تمام 

قد رو كرد به او و گفت: »خانوم خداحافظ«� 

29 فروردين 1358. ارتش انقالب
امام در واكنش به درخواســت   هاي گروه   هاي افراطي براي 
انحال ارتش فرمودند كه انحال ارتش جايز نيست و آن روز 

را روز ارتش ناميدند�

6 ارديبهشت 1358. ديدار رهبران مجاهدين خلق
مسعود رجوي و موسي خياباني رهبران سازمان مجاهدين 
خلق براي ماقات با امام اجازه خواستند و امام پذيرفت� براي 
برخي شبهه ايجاد شد كه چرا امام بايد اينها را بپذيرد� امام 
جواب داد: »يكي اينكه احتمال مي   دادم اينها مطالبي داشته 
باشند كه به گوش من نرسيده باشد و بعد بگويند ما مطالبي 
داشتيم و امام وقت نداد به گوش او برسانيم و اگر مي   گفتيم، 
امام قبول مي   كرد� من چرا بايد اين فرصت را از اينها بگيرم� 
دوم اينكه من خودم مطالبي داشتم كه بايد به اينها مي   گفتم 
به   عنوان اتمام حجت، كه خــداي نكرده بعدها در دل خودم 
نماند كه چرا به اينها نگفتم و اينها نگويند كه امام حرف   هايش 

را به ما نگفت«� 

 12 ارديبهشت 1358. پاره تن
در عزاي مصطفي گريه نكرد اما در ســوگ آيت   اهلل مطهري 
هق   هق گريه   هايش را كسي فراموش نكرده است؛ »مطهري 

پاره تن من بود� بكشيد ما را ملت ما بيدارتر مي   شود«� 

 16مرداد 1358. روز قدس
اسرائيل حماتش را به جنوب لبنان و جناياتش را در فلسطين 
گســترش مي   داد و اين با توجه به در پيش بودن نخستين 
سالگرد پيمان كمپ ديويد، براي جهان اسام خطري بزرگ 
محسوب مي   شد� راهبرد امام براي مقابله با رويه توسعه     طلبي 
يهود، اعام آخرين جمعه    مــاه مبارك رمضان به   عنوان روز 
جهاني قدس بود� پيشنهادي كه مورد استقبال همه مسلمانان 

جهان قرار گرفت و هنوز نيز پابرجاست�

27 مرداد 1358. عمل انقالبي
فرمان امام خمينی براي پايان دادن به بحران كردستان و غائله 
پاوه؛ »اين توطئه گرها در صف كفار هستند� دولت و ژاندارمري 
و ارتش با شدت رفتار كند� اگر با شدت رفتار نكنند، ما با آنها 
با شدت رفتار مي   كنيم� مسامحه حدودي دارد� مي   آيم تهران 
و با رؤسايي كه مسامحه مي   كنند، انقابي عمل مي   كنم� برويد 

توطئه گرها را سركوب كنيد� مسامحه نكنيد�« 

 13 آبان 1358. خوب جايي را گرفتيد
پس از فتح النه جاسوســي آمريكا توسط دانشجويان پيرو 
خط امام به آنها گفت: »آنجــا را نگه داريد كه خوب جايي را 
گرفته   ايد«� كمي بعد دســتور داد زنان و سياهپوستان آزاد 
شدند� ضمن برحذر داشتن اعضاي شوراي انقاب و مقامات 
دولتي از مذاكره با آمريكايي   ها، در پاسخ تهديد كارتر به حمله 

نظامي هم گفت: »آمريكا هيچ غلطي نمي   تواند بكند«� 

2بهمن 1358. نخستين بستري
امام كه اسفند سال گذشــته به قم رفته بودند با حادشدن 
وضعيت سامتشــان به تهران آمدند و در بيمارستان قلب 
مهدي رضايي ]شهيد رجايي فعلي[ بستري شدند� هزاران نفر 
از مردم براي اهداي قلب خود به امام خمينی تجمع كرده بودند�

15بهمن 1358. حب الدنيا
امام در مراســم تنفيذ حكم رياســت   جمهوري ابوالحسن 
بني صدر فرمــود: »من يك كلمه به آقــاي بني صدر تذكر 
مي   دهم� اين يك تذكر براي همه است� حب الدنيا راس كل 
خطيئه� هر مقامي كه براي بشر حاصل مي   شود، روزي گرفته 
خواهد شد و آن روز هم نامعلوم است� مقام آنها را مغرور نكند 

كه اين مقام رفتني است«� 

 6 فروردين 1359. رسوايي كارتر
نامه تاريخي جيمي كارتر رئيس   جمهور آمريكا به امام خمينی؛ 
»عاليجناب� تمنا دارم مرا در حل بحران فيمابين براســاس 
ضوابط منصفانه و شــرافتمندانه جدا يــاري كنيد و از اين 
بابت نهايت حق   شناسي را خواهم داشت� با تقديم بهترين 
احترامات� جيمي كارتر� 26 مارس �1980« امام نامه محرمانه 

كارتر را رسانه   اي كردند�

 21دي 1358. مرد سال
مجله آمريكايي تايم كه طي رســمي از دهه1920 هر سال 
اثرگذارترين شخص را به   عنوان مرد سال برمي   گزيد، براي 

سال1979 امام خمينی را به   عنوان مرد سال انتخاب كرد�
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براي ما مراسم ارتحال امام)ره( از عصر روز 13خرداد كه امام ايست قلبي كرد، 
شروع شد. با ما تماس گرفتند كه اگر احتمال عدم   بهبود امام)ره( در بيمارستان 
شهيدرجايي برود و الزم باشد ايشــان به بيمارستاني ديگر در داخل يا خارج از 
كشور منتقل شوند شما ايشان را به فرودگاه مهرآباد منتقل كنيد. منتها ضايعه 
ارتحال امام)ره( اتفاق افتاد. همان شب از ما خواستند كه فردا پيش از طلوع آفتاب 
آماده باشيم براي مكان يابي محل تدفين. ساعت 5صبح آماده بوديم و مسئوالن 
را به همراه حاج احمدآقا برديم حوالي بهشت زهرا. روز 15خرداد روز وداع بود 
و صبح 16خرداد براي تدفين، پيكر امام)ره( را توسط يك كانيتنر يخچال دار از 

مصلي به سمت بهشت زهرا بردند اما در بين راه با هجوم مردم، تابوت شكست و 
كفن امام)ره( آسيب ديد. يكي از خلبانان مان رسيد تا پيكر امام)ره( را به جماران 
ببرد تا دوباره كفن شود. پس از پرواز بالگرد و نشستن در محوطه تدفين امام)ره(، 
با هجوم مردم كفن امام)ره( باز هم آســيب ديد. خلبان هم توانايي بلند شدن 
نداشت و 5بار قصد پرواز داشت و مردم مانع مي   شدند و پايه   هاي بالگرد را گرفته 
بودند. خلبان هم ترس از اين داشت كه مبادا كنترل بالگرد از دستش خارج شود 
و پروانه   ها به مردم آسيبي بزند. در نهايت پيكر دوباره به جماران منتقل شد و ما 
تصميم گرفتيم با تعداد بيشتري بالگرد عمليات را انجام دهيم. 4فروند بالگرد 

آورديم و يك فروند هم نيروي هوايي. قرار بر اين شــد كه ما 4بالگرد هر كدام، 
يك تابوت را حمل كنيم و تابوت اصلي كه تابوت حضرت امام)ره( بود را نيروي 
هوايي كه فرمانده نيروي هوايي شخصا هدايتش مي   كرد به بهشت زهرا ببرد. 
همه بالگردها در اردوگاه شهيد باهنر نزديك جماران مستقر شديم. در 4 بالگرد 
تابوت آلومينيومي گذاشته شــد و بعد به همراه بالگرد نيروي هوايي همگي به 
سمت بهشت زهرا حركت كرديم. اين تدبير جواب داد و موقعي كه رسيديم هر 
كدام رفتيم در يك ضلع منطقه نشستيم تا به   صورت ظاهري مردم جذب بشوند 
به سمت تابوت ها. مردم هجوم مي   آوردند به سمت تابوت و تصور مي   كردند تابوت 

حضرت امام)ره( است و آن را از بالگرد خارج مي   كردند. اين اتفاق وقتي در چهار 
ضلع منطقه افتاد جمعيت كمي از مركز محوطه كه محل تدفين بود خالي شد و 
بالگرد اصلي نشست و پيكر حضرت امام)ره( دفن شد. البته باز هم مردمي كه در 
مركز محوطه هنوز حاضر بودند هجوم آوردند ولي باالخره پيكر امام)ره( به سختي 
دفن شد. ما هم وقتي كه تابوت   هاي آلومينيومي دست مردم افتاد سريع از منطقه 
خارج شديم. همان روز بنده، خانواده حضرت امام)ره( را آوردم بهشت زهرا و آنها 
بر سر مزار امام)ره( حاضر شدند. بعد آنها را طواف داديم دور محل دفن امام)ره( و 

سپس برگردانديم به بيت   شان.

تلخ ترين پرواز
سردارسيدرضا محمدي 

خلبان مراسم تشييع

يادداشت 

اسپانيا
ال پاييس: آيت   اهلل   خميني شخصيتي هميشه پيروز بود. 
آيت   اهلل   خميني درگذشت اما راه آن خداشناس قم ادامه 
خواهد داشت. راز پيروزي آيت   اهلل   خميني در شخصيت 
و خميره او بود. اندوه و هيجان غيرارادي ملتي وفادار در 
آخرين ديدار با مردي كه توانست غرور آنها را احيا كند 

مراسم خاكسپاري را ساعت ها به تأخير انداخت.
 

فرانسه
خبرگزاري فرانسه: موجي از مردم براي مشاهده آخرين 
بار شخصي كه طي يك دهه حســاس رهبر سياسي و 
مذهبي ايران بود به مصالي پايتخت آمدند. اين درحالي 
بود كه هزاران نفر در مقابل پيكر امام شب گذشته به شب 

زنده داري پرداختند.
 

انگلستان
تايمــز: آيت   اهلل   خميني بــه زبان مردم عادي ســخن 
مي   گفت و به طرفــداران فقير و محروم خــود اعتماد 
به نفس مي   بخشــيد. اين احســاس آنها را قادر ساخت 
تا هر كســي را كه سر راهشان بايســتد با مشت از بين 
ببرند. وي به مردم نشــان داد كه حتي مي   توان در برابر 
قدرت   هايي مثل آمريكا ايســتاد و نهراسيد. وداع مردم 
ايران با آيت   اهلل   خميني، شايسته رهبري بود كه بر حمايت 
توده   هاي مردم متكي بود. از نظر مردم ايران ممكن است 
جسم او آنها را تنها گذاشته باشد  اما روح و دستورات او 
جاودانه خواهد ماند و تشييع او فرصتي بود كه مردم ايران 

حمايت خود را از آيت   اهلل به نمايش بگذارند.

اينديپندنت: كمتر ديده شده است كه تغيير مسير تاريخ 
به   عهده يك مرد آن هم دســت تنها گذاشته شود و اين 
همان كاري بود كه آيت   اهلل   خميني از عهده آن برآمد. او 
يك نظريه پرداز برجسته سياسي بود كه موفق شد انديشه 
خود در مورد يك حكومت اسالمي را كه به   نظر مي   رسيد 
بايد در عرض دو ،سه قرن تحقق يابد به   دست خويش و در 
مدتي كوتاه به ثمر برساند. ]امام[ خميني ممكن است 
تنها پيامبري در سرزمين خود بوده باشد، و ايده   هاي وي 
هرگز به ايسمي جهاني تبديل نشود  ولي كوشيد كشوري 
را از غرب جدا كند و به زندگي ساده و شيعه گرايي ايراني 

بازگرداند.

آبزرور: رمز توفيق آيت   اهلل   خميني خلوص عقيده و تقابل 
عقيدتي با آسودگي   هاي غرب بود و اين رمز توفيق وي 

احساس افتخار پيروان اوست.

فايننشــال تايمز: همه كســاني كه انتظار داشــتند با 
درگذشت آيت   اهلل   خميني سياســت   هاي ايران ناگهان 
تغيير كند بايد با ديدن صحنه   هاي پرهيجان و خروشان از 
جمعيت تشييع   كننده پيكر آيت   اهلل   خميني همه اميدهاي 
خود را بر باد رفته ديده باشند. كساني كه پيش   بيني كرده 
بودند در غيبت رهبري آيت   اهلل   خميني بر سر جانشيني 
رهبري در ايران هرج و مرج و تشــنج بروز خواهد كرد 
بايد با ديدن انتخاب سريع آيت   اهلل خامنه   اي كه از سوي 
بسياري از شخصيت   هاي ايران تأييد شده دچار اختالل 

ذهن شده باشند.

مجله اكونوميست: عظمت مراسم سوگواري توده   هاي 
ايراني در غم فقدان رهبرشان نشــان داد كه جمهوري 

اسالمي رژيمي پايدار است.

بي بي   ســي: آيت   اهلل   خميني، جهان اسالم را بيش از هر 
رويداد ديگــري در قرن حاضر يا حتــي در قرون ديگر 
تكان داد. هرگز هيچ انقالبي تحت نام اسالم روي نداده 
بود و در واقع انقالب اســالمي واژه   اي تازه اســت كه با 
آيت   اهلل   خميني، مفهــوم پيدا كرد. او به   عنــوان يكي از 
قدرتمندترين رهبران انقالبي قــرن اخير در خاورميانه 
محسوب مي   شود كه موفق شــد براي مردم عادي ايران 
شخصيت و غرور آنان را بازگرداند و توانست كشور ايران 
را كه پرچمدار نفوذ غرب در خاورميانه و آسياي شرقي 
بود به نخســتين جمهوري انقالبي اسالمي مدرن عالم 

مبدل سازد.

رويتــرز: بعيــد به   نظــر مي   رســد پس از درگذشــت 
آيت   اهلل   خميني نيــز روابط ايران و آمريــكا بهبود يابد. 
درگذشت آيت   اهلل   خميني حتي مي   تواند حمالت عليه 

منافع غرب را از سوي ايران تشديد كند.
 

آلمان غربي
اشــپيگل: آيت   اهلل   خميني براي مردم نمونه بارز انقالب 
اسالمي بود و شاه را كه مورد تنفر مردم بود فراري داد و 
پوزه آمريكا را چندين بار به خاك ماليد   . شخصي بود كه 
به يكصد ميليون شيعه جهان اعتماد به نفس و غرور داد. 
فقط آيت   اهلل   خميني بود كه به اعتراف حتي دشمنانش 
كوچك ترين لكه سياهي در بيوگرافي   اش ديده نمي   شود.

راديو كلن: بدون ترديد نام آيت   اهلل   خميني در تاريخ جهان 
در رديف نام مرداني ثبت خواهد شد كه واقعيت سياسي 
قرن بيســتم را تغيير دادند. اگر كسي ]امام[ خميني را 
يك فرد متعصب بداند كه توانســته بود توده   هاي عوام 
و بي   اطالع را در يك كشور شــرقي به فريب دنبال خود 

بكشاند درباره او قضاوتي سطحي كرده است   .

خبرگــزاري آلمان: امــروز اكثر شــيعيان جهان براي 
درگذشت مردي كه او را مســيح قرن بيستم مي   دانند 

عزاداري مي   كنند.
 آلمان شرقي

آلمان نوين: آيت   اهلل   خميني شخصيتي است كه پيوسته با 
آغاز مرحله نوين در تاريخ ايران باقي خواهد بود.

 
ايتاليا

اســتامپا: آيت   اهلل   خميني بيانگر نياز ملتي بود كه دچار 
يك هويت بيگانه شده بود و او آنان را به خويشتن خويش 
بازگرداند. حقيقت تفكر آيت   اهلل   خميني بسيار عميق است 
و جهان غرب تاكنون از درك آن عاجز مانده است چرا كه 
غرب از ابتدا انقالب اسالمي و انديشه رهبري، آن را با ساير 

انقالب   هاي جهان سومي و ماركسيستي اشتباه گرفت.
 

شوروي
راديو مسكو: انساني چشــم از جهان فرو بست كه مردم 
ايران را براي پيكار عليه حكومت ســلطنتي برانگيخت 
و به سلطنت 2500ســاله ايران خاتمه داد. فعاليت   هاي 
او موجب تحــوالت و دگرگوني   هاي بي   نظيري در حيات 
اقتصادي، سياسي و معنوي جامعه ايران شده است. ايشان 
انديشــه   هاي اصلي خويش را بار ديگر در وصيتنامه خود 
مطرح ساخت. سه نكته پايه و اساس تعاليم امام خميني در 
طول مبارزات بود؛ يعني اسالم، استقالل و مقاومت در برابر 

سيطره و قيادت خارجيان.
 

بلژيك
استاندارد: ما عادت داريم در ايران جمعيت   هاي انبوه و 

ميليوني را مشاهده كنيم، ولي اين بار با تمام دفعات قبل 
فرق دارد و اين تعداد جمعيت تا به حال در ايران سابقه 

نداشته است.

 لوسوار   : انبوهي از مردم با حضور خود تأثرشان را در سوگ 
آيت   اهلل   خميني نشــان دادند. ميليون ها ايراني به طرف 
تهران كه از ساعت 6صبح جنازه آيت   اهلل براي وداع مردم 
در آنجا به نمايش گذاشته بود ســرازير شدند   . هيجان و 
فشار جمعيت باعث كشته شــدن 8نفر و زخمي شدن 

500نفر شد.

پرچم سرخ: با ورود هلي   كوپتر حامل پيكر آيت   اهلل   خميني 
حزن و اندوه مردم به اوج خود رسيد و در اين مراسم تعداد 

بي   شماري مجروح شدند.
 

چكسلواكي
رودپراو: مرگ ]امام[ خميني فاجعه   اي عظيم و ضايعه   اي 

جبران ناپذير براي ايران است.
 

تركيه
مليت: آيت   اهلل   خمينــي به جهانيــان درس   هاي زيادي 
آموخت. او براي ملت   هاي جهان قيام را آموخت، درس عزت 
و شرف و ايستادگي در برابر كفار را آموخت. براي مومنان 
مقاومت در مقابل ظلم و دشمنان تا به دندان مسلح اسالم را 
آموخت و باالخره  ]امام[ خميني آموزگار بزرگ شهادت بود 

و براي مسلمانان درس شهادت را نيك آموخت.

سوئد
داگنس نايتر: بيش از 10ميليون نفر ايراني در تهران جمع 
شدند تا پيكر رهبر خود را تشييع كنند. تهران پوشيده از 
مردم عزادار و غرق در ســوگواري است كه براي آخرين 

وداع با آيت   اهلل   خميني گرد آمده بودند.
 

نروژ
داگيالدت: آيت   اهلل   خميني شــخصي بود اســتوار و در 
سختي   ها به آرامي تصميم مي   گرفت. سخن وي قانون 
بود و قانون وي قرآن؛ همان قرآنــي كه هر روز در وقت 

معين آن را تالوت مي   كرد.
 

هلند
تروو: پيكر رهبر مذهبي ايران آيت   اهلل   خميني پس از اينكه 
كنترل مردم از دست مقامات خارج شد با تأخير به خاك 
سپرده شد. تعداد مردم تهران براي شركت در مراسم 10 

ميليون تن بود.
 

آمريكا
نيويورك تايمــز: آيت   اهلل   خميني، رهبر اســالمي ايران 

نيرويي عمده در صحنه سياسي جهان بود.
  آسوشــيتدپرس: آيت   اهلل   خمينــي يك پادشــاه را 
ســرنگون كرد، يك ابرقدرت را متحير ســاخت و با 
پيام تقوا و قدرت خود براي مسلمانان، دنيا را تكان 
داد. او هيچ   وقت ســازش نكرد و در چهره مصمم و 
پوالدين   اش هيچ نشــاني از ترديد و آشفتگي دروني 

كه معموال بســياري از افراد بر ســر قدرت دچار آن 
مي   شوند ديده نمي   شــد. در تمامي دوران انقالبش، 
پيام او ساده باقي ماند: »شاه بايد برود« و هيچ كدام 
از پيشنهادهای متعدد سازش در اين زمينه به جايي 
نرسيد. چهره امام خميني هرگز نشانه   اي از ترديد به 

همراه نداشت.
 

واشنگتن پست: او يكي از رهبران رياضت كش )متقي( و 
انعطاف ناپذير اسالم شيعه بود كه شاه ايران را برانداخت 

و آمريكا را تحقير كرد.
 

انقالبــي  آيت   اهلل   خمينــي  تريبيــون:  لــد  هرا
خســتگي ناپذيري بود كــه تا آخريــن لحظه حيات 
بــه آرزوي خــود بــراي پي ريــزي يــك جامعــه 
اســالمي و حكومــت اســالمي در ايــران وفــادار 
مانــد. آيت   اهلل   خمينــي در آنچــه براي ســرزمين 
 باســتاني   اش مي   خواســت لحظه   اي درنــگ نكرد. 
وي خود را ماموري مي   دانســت كه مي   بايد ايران را از 
آنچه فساد و انحطاط غربي مي   ديده پاك كند و خلوص 

اسالمي را به ملت بازگرداند.
 

آرژانتين
بوينوس آيرس هرالــد: اســالم تولد مجدد خــود را از 
آيت   اهلل   خمينــي دارد و او بود كه با احيــاي ارزش   هاي 
فراموش شده ميليون ها انســان، تعجب رهبران غرب و 

جهانيان را برانگيخت.

 مكزيك
ميلنيو: عشق دوســتداران آيت   اهلل   خميني در وداع با 
رهبرشان، بزرگ   ترين مراسم تشــييع جنازه در عصر 

مدرن را رقم زد.
 

پاكستان
مسلم: امام خميني با تاسيس يك نظام اسالمي در ايران 
نه   تنها مردم اين كشــور را از نظام ستمشاهي نجات داد 
بلكه تمام مسلمانان و مســتضعفين را بيداري و آگاهي 
بخشــيد و متحول كرد. او رهبر قاطعي بود كه در طول 
حيات در مقابل دشمنان ايستاد و سر فرود نياورد. براي 
امام خميني هيچ مصلحتي جز اسالم اصيل مطرح نبود و 

همواره قاطعانه از اسالم و مسلمانان دفاع كرد.

پاكستان تايمز: رهبري قاطعانه امام، مسلمانان را هدايت 
كرد و لرزه بر تن دشمنان اسالم انداخت. او از هيچ قدرتي 
هراس نداشت و با وجود تهديدات ابرقدرت ها آمريكا را 

شيطان بزرگ و شوروي را متجاوز خواند.

نيشــن: امام خمينــي با وجــود تهديــدات مختلف 
ابرقدرت ها سياست نه شرقي نه غربي را اعالم كرد و در 

مقابل دشمنان ايستاد.

جنگ: امام خميني نشــانه وحدت امت اســالم بود و با 
مجاهدت خويش غرور ابرقدرت ها را شكست. او نه   تنها 
براي شيعيان كه براي همه مســلمانان رهبري قاطع و 

شكست ناپذير بود.

حيدر: جهان اسالم با رحلت امام خميني، از رهبري عظيم 
و كبير محروم شد. گرچه مرگ حق است و امروز امام نيز 
به ديار باقي شتافت اما بي   شك راه و نام امام خميني براي 
هميشه به   عنوان اسوه ارزش   هاي متعالي در تاريخ باقي 

خواهد ماند.

مركز: امروز جهان اسالم در سوگ مردي الهي و رهبري 
شايســته در عزا و ماتم فرو رفته اســت. امروز اشك از 

چشمان تمام مسلمانان و محرومان جهان جاري است.
 

ژاپن
ژاپن تايمــز: آيت   اهلل   خميني يــك ابرمرد بــود كه در 
سال1979قدرت را به   دست گرفت و دنياي اسالم را به 
لرزه درآورد. او توانست ايران را به يك جمهوري مذهبي 

مبدل سازد و هر دو ابرقدرت را به مبارزه طلبيد.

ماينيچي ژاپن: آيت   اهلل   خميني نه   تنها بنيانگذار و راهنماي 
مذهبي انقالب اسالمي ايران بود، بلكه وي به   عنوان نيروي 
محركه تجديد حيات اســالمگرايي در جهان به شــمار 

مي   رفت.
 

سوريه
تشرين: جهان اسالم شخصيتي را از دست داد كه تاريخ 
نظير او را كمتر به   خود ديده است. رحلت ايشان نه   تنها 
براي ايران بلكه براي جهان اســالم و امت عرب ضايعه 
بزرگي محسوب مي   شود. كســاني كه تصور مي   كنند با 
رحلت امام خميني انقالب اسالمي از مسير و راه اصلي 

خود منحرف مي   شود سخت در اشتباه   اند.
 

الوطن: ايشــان با درايــت و تدبير، كاروان انقــالب را از 
طوفان   هاي مخوف جهان به سوي نور هدايت كرد. منشور 
مبارزه او با ظلم و استبداد ابدي و جاودانه باقي خواهد ماند.

 
لبنان

السفير: امام خميني آخرين تاريخ ســاز قرن معاصر بود 
كه سلطه افسانه   اي غرب را لگدمال كرده و با ايجاد امتي 
انقالبي عصر تازه   اي را به   وجود آورد و با انتقال وي از دنياي 
فاني به جهان باقي عصر خميني پايان نخواهد يافت. دهه 
كنوني را بايد عصر خميني ناميد. او از شخصيت   هاي نادري 
اســت كه در دل و جان ميليون   ها انسان در سرتاسر اين 

جهان پهناور رسوخ كرده است.

الديار: مردي كه از عظيم   ترين رجال قرن حاضر محسوب 
مي   شد چشم از جهان فروبست؛ مردي كه با ساده   ترين 
زندگي دنيا را به لــرزه درآورد و انقالبي عظيم در اركان 
جهان ايجاد كرد كه صداي آن همچنان در اذهان تاريخ 
باقي خواهد ماند. او بود كه آمريكا را شيطان بزرگ معرفي 

كرد و همه معادالت سلطه گري ريشه دار را تغيير داد.
 

قبرس
فيل لفتروس: امواج جمعيــت آرامگاه آيت   اهلل   خميني را 
به   عنوان زيارتگاه جديد اسالم مورد تقديس قرار داده   اند.

 
مصر

االهرام-حسنين هيكل: او مردي بزرگ بود كه از جهان 
ديگري آمده بود.

 
الجزاير

الشعب: امت اسالمي گوهري گرانبها و كمياب را كه جهان 
اسالم تاكنون به   خود نديده است، از دست داد. امام خميني 
كه در طول 87سال عمر خود لحظه   اي از گسترش تعاليم 
اسالم و آزادي دربند كشيدگان تاريخ باز نايستاد و قلب 
مهربان وي براي اســتقالل و آزادي جمهوري اسالمي 
مي   تپيد، به سوي خدا شــتافت و جهان اسالم در غم از 

دست دادنش به سوگ نشست.

ارتحال امامره از ديد  رسانه هاي جهان

قانونش قرآن بود
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