
نبرد در ميدان  بودجه  خليج گرگان
 نفس های  آخر را  مي كشد

چهكسيچراغهاراخاموشكرد؟

دونالد ترامپ، آخرين هفته هاي حضورش در كاخ سفيد را مشغول به انجام كاري بوده 
كه در آن مهارت و تبحر خاصي از خود نشان داده است؛ حمله به افرادي كه سهم زيادي 
در به قدرت رسيدن او داشتند. به گزارش ديلي بيست، ترامپ در همين چند روز اخير، 
به اعضاي حزب جمهوريخواه حمله كرده، مقامات دولتي كه زماني متحدان بسيار 
نزديكش بودند را اخراج كرده و عليه مقاماتي موضع گرفته كه گفته اند در پافشاري 

ترامپ براي ماندن در كاخ سفيد او را همراهي نخواهند كرد. صفحه19 را بخوانيد.

محدوديت هاي تردد شبانگاهي با خاموشي روشنايي معابر اصلي و بزرگراه هاي شهر تهران 
همراه شــده، رويه اي كه از زمان تصميم گيري تا اجراي بدون اطالع رساني همراه بوده و 
باعث بروز مشكالت بسياري براي شهروندان و غافلگيري آنهايي شده كه مجوز تردد در 
ساعات 9شب تا 4صبح دارند.  اما ماجراي تعديل بخشي از روشنايي شهر تهران چيست؟ 
مصطفي رجبي مشهدي، معاون شركت توانير و سخنگوي صنعت برق درباره علت خاموشي 
چراغ هاي معابر اصلــي و بزرگراه ها در  زمان اعمال محدوديت هاي تردد به همشــهري 
مي گويد: »هم اكنون مصرف گاز در بخش خانگي و تجاري افزايش قابل مالحظه اي داشته 
و روند افزايش مصرف نگران كننده است، زيرا نيروگاه هاي ما براي تامين برق از سوخت گاز 
استفاده مي كنند، افزايش مصرف در سوخت رساني به نيروگاه ها تأثيرگذار بوده و ما مجبور 

هستيم كه از سوخت دوم استفاده كنيم.«  . صفحه3 را بخوانيد.

ترامپعليهشركا
هفته هاي آخر ر ئيس جمهور آمريكا چگونه مي گذرد

وزارت نيرو و شركت توانير متولي كنترل روشنايي معابر شهر هستند

  ارتباط خليج گرگان با دريای خزر تا 2سال آينده 
قطع می شود

  پسروی آب دريای خزر و خشكی خليج گرگان
معيشت ساحل نشينان رابه خطر انداخته است

كميسيون تلفيق مجلس امروز درباره  كليات اليحه بودجه1400  رأي گيري مي كند
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ديدگاه
هاديحقشناس؛عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس

الزمــه توســعه هــر كشــوري تصميم گيــري 
براســاس افق هــاي بلندمــدت اســت و وقتــي 
 مــا در كشــور برنامــه 5 ســاله توســعه داريــم 
و ســندي بــراي چشــم انداز 20ســاله نوشــته 
و ابالغ مي شــود، براي اين اســت كه كشــور دچار روزمرگي نشــود. به اين 
ترتيب بــدون درنظر گرفتن افق بلندمدت، اداره كشــور دچــار تصميم هاي 

لحظه اي و روزمره خواهد شــد و چشم انداز توسعه مبهم 
خواهد بــود. در چنيــن وضعيتي افراد يــك جامعه در 

 بالتكليفي به ســرمي برند؛ چرا كه نمي دانند در ماه هاي بعــد چه اتفاقي رخ
 خواهد داد.

هزينهايجادتزلزلدربودجهدولت

نگاه
سهندعقدايي؛ كارشناس كوهنوردي 

روز جمعه اول دي ماه 99، در كوه هاي شــمال تهران 
بوراني درگرفت و در پي آن كوهنوردان زيادي درگير 
حادثه شدند. در اين يادداشــت قصد دارم به 10باور 
اشــتباه بپردازم كه سرمنشا بســياري از حوادث و تلفات ســاليان اخير در ميان 

كوهنوردان بوده است.
از مسيري كه جان پناه دارد صعود مي كنيم، پس امن  هستيم!1

در بيشتر آن دسته از شهرهاي ايران كه به كوهستان نزديك هستند، معموال يكي، 
دو جان پناه در مسيرهاي پر صعود وجود دارد. 

10باورغلطكهدرزمستانميتواند
باعثمرگكوهنوردانشود

ادامهدر
صفحه6

ادامهدر
صفحه4

آخرین سفر

  تردد  مجاز
 با تبصره

روايت های تازه از ساعات عمليات 
 ترور عليه سردار سليمانی 

و ابومهدی

 صدور گسترده مجوز تردد 
 در فرمانداري ها موجب افزايش

 بار ترافيكي جاده ها و كم اثر شدن 
محدوديت هاي تردد شده است

در آستانه سالگرد ترور سردار شهيد 
قاسم سليماني يك شبكه تلويزيوني 
عراقي در قالب مســتندي جزئيات 
تازه اي را از اين ماجرا منتشر كرده 
اســت. پيش تر اعالم شــده بود كه 
شهيد سردار ســليماني حامل پيام 
ايران براي عربســتان بــوده و در 
مستند الرحله االخيره جزئيات آن 
فاش شده است. صفحه7 را بخوانيد.

اســت  مــاه  يــك   از  بيشــتر 
محدوديت هــاي تــردد خودروها 
در محورهــاي بين شــهري آغاز 
شده اســت. مسئوالن ســتاد ملي 
مقابله با كرونا تــالش كردند با اين 
روش از ســفر كرونا در جغرافياي 
كشــور جلوگيري كنند و با اجراي 
محدود كننــده،  سياســت هاي 
 از شــتاب بيمــاري بكاهنــد؛

 اقدامي كــه با خارج شــدن همه 
شهرهاي قرمز و تغيير وضعيت آنها 
به زرد، موفق ارزيابي شــده است. 
گرچه سياست اعمال شده توانست 
به خوبي مانع از شــيوع روز افزون 
ويروس در كشور شــود، اما برخي 
شهروندان را با دردسرهاي زيادي 

روبه رو كرد. صفحه10 را بخوانيد.

يادداشت
عليرضامحمودي:دبير گروه ادب وهنر

بازگشت هنر به الله زار، رؤياي دم صبح همه آنهايي 
است كه اول شب ها به ياد پيش پرده خواني محسني 
و كمدي تفكري و درام گرمســيري و بادبزن خانم 
ويندرمر در تئاتر سعدي و تفكري و دهقان و تهران 
به خواب مي روند. برنامه  آينده رؤيايي همه آنهايي است كه تارزان و شزم و دكتر 
شيطان را سري به سري رج زده اند. بوي مانده در دماغ همه آنهايي است كه به 

كوه تخمه تازه بوداده سر نبش كوچه ملي و بادام زميني 
نمك خورده دم ســينما تابان ناخنك زده اند. آنهايي كه 

مزه طعم ســير فراوان دل مارتا ساندويچ دم كافه مشــعل و روغن نشت كرده 
كتلت هاي داغ به نان لواش روبه روي سينما ركس را هنوز روي زبان دارند. 

بامنبهاللهزاربياييد
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بافتتاريخيوفرهنگياللهزاراحياميشود
خيابانقديميپايتختباپيادهروسازيونوسازيبرخيساختمانها،درمسيربازگشتبههويتفرهنگيخوداست

شهر در سوگ یاس
 تابلوها و پرچم ها در بسياري از نقاط تهران 

به مناسبت ايام فاطميه  نصب شده است
صفحه3
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  حجت االسالم والمسلمين محمدي گلپايگاني صبح روز گذشته از 
 عكس
خبر

طرف رهبر معظم انقالب اسالمي در بيمارستان محل بستري آيت اهلل 
مصباح يزدي حضور يافت و ضمن عيادت، در جريان آخرين وضعيت 
درماني عضو مجلس خبرگان رهبري قرار گرفت. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حجت االسالم والمسلمين محمدي گلپايگاني 
در اين عيادت گفت: رهبر انقالب اســالمي فرمودند سالم مرا به آيت اهلل مصباح 

برسانيد و بگوييد من هر شب ايشان را دعا مي كنم.

عيادت از آيت اهلل مصباح يزدي

جلسه  دوشنبه عصر سران قوا به ميزباني 
رئيس مجلس در بهارستان برگزار شد. 
رئيس جمهور در پايان اين نشست گفت: 
در اين روزهاي پاياني ســال2020 به 
مردم عزيز ايــران مي گويم كه دو تا 20 
در سالي كه تمام مي شود ملت ما كسب 
كرده اســت. البته دولت نتوانسته نمره 
20 بياورد ولي ملت مــا هم در مقاومت 
و ايســتادگي در برابر جنگ اقتصادي 
و تحريم هاي ضد بشــري و ضدانساني 
آمريكا و هم در برابر ويروس كرونا نمره 
20 كسب كرده است. حسن روحاني با 
اشــاره به موضوع بي اثر كردن تحريم ها 
به عنوان يكــي از محورهاي گفت وگوها 
گفت: همانطور كــه رهبر معظم انقالب 
فرمودند نخستين كار ما بايد بي اثر كردن 
تحريم هاي غيرانساني و غيربشري باشد 
كه در اين زمينــه گفت وگو هاي خوبي 
داشتيم و درمورد شــيوه ها و گام هايي 
كه بايد برداريم، نظرات مشــابه است و 

اتفاق نظر داريم. براساس گزارش پايگاه 
اطالع رساني رياست جمهوري، روحاني 
با اشــاره به طرح موارد همكاري دولت 
و مجلس بر ســر اليحه بودجه1400 و 
اصالحات احتمالي در آن گفت: بنا شــد 
تيم هاي اقتصادي دولت و مجلس در اين 
زمينه بحث و گفت وگو كنند. او با اشاره 
به موضوع واكسن كرونا به عنوان سومين 
موضوع مطرح شده در جلسه سران قوا، 
گفت: متأسفانه درمورد واكسن كرونا دو 
قطبي و بحث هايي در جامعه وجود دارد 

كه سازنده، درست و مفيد نيست.
رئيس جمهــور تأكيــد كــرد: دولت در 
ماه هاي باقيمانده تــا پايان فعاليت خود، 
ســالمت مــردم، شكســتن تحريم ها و 
معيشــت مردم را با جديت و با همكاري 
قــواي ديگــر پيگيــري خواهــد كرد. 
محمدباقر قاليبــاف، رئيس  مجلس هم 
در روايت خود از نشســت مشــترك با 
رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه گفت: 

مســائل تحريمي يكــي از مباحث اين 
نشســت بود و بايســتي به خنثي سازي  
تحريم اولويت دهيم و بــه همين دليل 
گفت وگوهــاي ســران قوا بــراي رفع 
تحريم ها تأثيرگذار است. قاليباف با ابراز 
خوشحالي از نخســتين ميزباني جلسه 
سران قوا در مجلس ابراز اميدواري كرد: 
ان شــاءاهلل اين رفت  وآمدها تداوم داشته 
باشد. بدون شك اين نشست ها همانطور 
كه رهبر معظــم انقالب اشــاره كردند، 

مي تواند در حل مشكالت اثر گذار باشد.
رئيس مجلــس درباره بخــش ديگري از 
دستور كار اين جلسه گفت: هدف مجلس 
در همكاري و هماهنگي با دولت رسيدن 
به بودجه اي با حداقل تورم و درآمدهاي 
واقعي و پايدار براي پيشــرفت و رشــد 

اقتصادي در سال آينده است.
او اضافه كرد:  الحمداهلل اين توافق با رئيس 
محترم جمهوري شــد كه بــا همكاري 
وزراي محترم و سازمان برنامه و بودجه، 

 بتوانيم بودجه اي را ببنديــم كه تورم زا 
نبــوده و موضوعاتــي مانند معيشــت، 
سالمت، رســيدگي به محرومان و قشر 
مســتضعف جامعه و محروميت زدايي و 
توجه ويژه به توليد در بودجه لحاظ شود. 
ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضائيه هم در 
حاشيه نشست و در جمع خبرنگاران بر 
خنثي ســازي تحريم ها به عنوان اولويت 
باالتر كشــور ياد كرد و گفت: كشــور با 
امكانات مادي و معنوي بسياري كه دارد، 
قادر اســت با نيروي متراكــم جواني بر 
مشكالت فائق آيد و در يك كلمه راهبرد 
اساسي خنثي سازي  تحريم ها را با قدرت 
دنبال كند. ايــن را نه در ســخن، بلكه 
در عمل، شــهدا و مجاهدان اين ميدان 
نشــان دادند و ابتكارات و خالقيت ها در 
حوزه هاي مختلف نيز نشــان داده شده 
كه امكان فائق آمدن بر همه مشــكالت 
و خنثي سازي  تحريم ها وجود دارد و اين 

راهبرد را بايد دنبال كرد.

روي خط ديپلماسي

نكته

   خون سردار سليماني روي زمين نمي ماند
دبيركل حزب اهلل لبنان گفت: »پاســخ ترور شــهيد سليماني و 
المهندس، مسئله امروز و فرداست. خونشان روي زمين نمي ماند.« 
سيدحســن نصراهلل كه با شــبكه الميادين گفت وگــو مي كرد، 
افزود: آمريكا معتقد بود كه با ترور شهيد ســليماني و ابومهدي 
المهندس، محور مقاومت به پايان خواهد رســيد، حال آنكه اين 
محور محدود به يكي دو نفــر نبوده و نخواهد بود. سيدحســن 
نصراهلل خواستار محاكمه كساني شــد كه اقدام به ترور شهيدان 
مقاومت در عراق كردند. سيدحســن نصراهلل گفت: بايد با دوره 
باقي مانده رياســت جمهوري ترامپ با هوشــياري و دقت تعامل 
كنيم. به گزارش ايســنا، سيدحســن نصراهلل افــزود: كل آنچه 
تاكنون درباره اقدام احتمالي دونالد ترامپ در روزهاي پاياني دوره 
رياست جمهوري اش گفته شده، همچنان در دست تحليل  و بررسي 
است اما در شــخصيتي مثل ترامپ نوعي جنون عظمت و خشم 
غيرقابل پيش بيني وجود دارد. او گفت كه همه اقدامات آمريكا عليه 
ايران از تحريم و تهديد صرفا به خاطر حمايت جمهوري اسالمي از 
گروه هاي مقاومت در منطقه و در رأس آنها گروه هاي فلسطينی 
نبوده، بلكه واشنگتن به دنبال سيطره بر اين كشور و چپاول منابع 

آن است؛ همانگونه كه در زمان شاه اينگونه بود.

   توصيه ايران به ترامپ در روزهاي آخر
سخنگوي وزارت خارجه در نشست خبري خود با خبرنگاران در 
پاسخ به سؤال خبرنگار فايننشــال تايمز مبني بر اينكه آيا ايران 
پيش بيني مي كند كه ترامپ در روزهاي پاياني حضورش در كاخ 
سفيد اقدام به عمليات نظامي عليه ايران كند، گفت: پيش بيني 
كار يك سياستمدار، يك ديپلمات و حتي يك محقق نيست، ولي 
ما به عنوان يك دولت براي هر ســناريويي آمادگي داريم. به همه 
سناريوها فكر مي كنيم و براي هر ســناريويي پاسخي داريم. به 
گزارش ايسنا، ســعيد خطيب زاده گفت: ما به مقامات آمريكايي 
توصيه مي كنيم كه در روزهاي پاياني حضور خود در كاخ سفيد 
دست از تنش آفريني بردارند و هر قدم خطايي كه بردارند، باعث 
مي شود كه ميراث بدتري را در منطقه به جا بگذارند. اين ديپلمات 
ارشد كشورمان در پاســخ به ســؤال ديگري در ارتباط با اخبار 
منتشر شــده مبني بر سفر يكي از مقامات ارشــد دولت عراق به 
تهران به دستور نخست وزير اين كشور و برخي از تحليل هايي كه 
در اين زمينه منتشر شده است، با رد اين تحليل ها گفت: مشاور 
نخست وزير عراق به تهران سفر كرده است. اين سفر به دعوت ايران 
صورت گرفته  و در جريان اين سفر مقامات 2كشور ايران و عراق در 
مورد موضوعات مختلف در حوزه روابط 2كشور و مسائل منطقه اي 
گفت وگو و رايزني مي كنند و آخرين تحوالت را مورد بررسي قرار 
مي دهند. انجام اينگونه رفت وآمدها و ســفرها بين ايران و عراق 

امري كامال عادي و مرسوم است.

 به كالهبردار و قاتل
 اجازه كانديداتوري نمي دهند

عباســعلي كدخدايي، ســخنگوي شــوراي نگهبان با اســتناد 
به نظرسنجي هاي صورت گرفته از سوي دستگاه هاي دولتي به ايلنا، 
گفت: »ميزان تأثير نظرات شوراي نگهبان در بررسي صالحيت ها 
در كاهش مشاركت بســيار اندك بود؛ به طوري كه در جدولي كه 
تنظيم كرده بودند در پايين ترين رده قرار داشت و زير يك درصد 
بود.« كدخدايــي ادامه داد: »در مجلــس يازدهم تنها صالحيت 
۷۵نفر از نمايندگان پيشين تأييد نشد، اما مردم به 11۷نفر رأي 
ندادند؛ آنجا شــوراي نگهبان مقصر بود؟ چرا رويكرد مردم منفي 
بود؟ از همه طيف هــا هم افرادي كه مي توانســتند رأي بياورند، 
بودند.« سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به محدوديت هاي قانوني 
براي حضور افراد در انتخابات و ضرورت بررسي صالحيت ها گفت: 
»منطقا در نظام سياسي تمام دنيا به كسي كه كالهبردار يا قاتل 

است اجازه نمي دهند كه در مجلس حاضر شود.«
كدخدايي در پاسخ به سؤالي درباره تأييد صالحيت قاليباف، رئيس 
كنوني مجلس با وجود گزارش ها درباره تخلفات در شــهرداري 
و پرونده مالــي قائم مقام او، گفت: »ما معموالً از مراجع رســمي 
استعالم مي كنيم كه يكي از آنها قوه قضاييه است. به هر حال قوه 
قضاييه بايد به ما اعالم كند كه پرونده اي هست يا در جريان است. 
چنين موضوعاتي به ما اعالم نشد و مطالب تنها در رسانه ها مطرح 
شد كه نمي توان مطالب رســانه ها را مالك بررسي صالحيت ها 
قرار داد. بنابراين پرونده ايشــان هم مانند پرونده هاي ديگر مورد 
رسيدگي قرار گرفت و مطالبي كه در پرونده بود، بيان شد و نهايتاً 
با رأي مثبت اعضاي شوراي نگهبان روبه رو شد و درواقع تاكنون 

سندي در اين خصوص به دست ما نرسيده است.«
وي درباره ردصالحيت علي مطهري، نماينده ســابق مجلس نيز 
توضيح داد: »دليل رد صالحيت آقاي مطهري موضوعات اقتصادي 
نبوده است، بلكه داليل ديگري مطرح بوده كه به خودشان نيز گفته 
شده است و با يكي از اعضاي شوراي نگهبان صحبت كردند كه از 
ايشان خواســتيم اجازه دهند گفت وگوها با دوربين ثبت و ضبط 
شود، اما آقاي مطهري اجازه ندادند. بهترين راه اين بود كه اجازه 
مي دادند آن گفت وگو ضبط شود تا امروز شــاهد اين اختالفات 
نباشيم.« سخنگوي شــوراي نگهبان در بخشــي از گفت وگوي 
خود با ايلنا درباره كانديداتوري نظاميان در انتخابات گفت: »در 
ساير كشورها نيز غالب افرادي كه در پست هاي رياست جمهوري 
حاضر شدند، سابقه نظامي گري داشته اند.« وي با اعالم موافقت 
ضمني با اين مســئله در عين حال تعيين مقررات سختگيرانه تر 
براي حضور نظاميان در انتخابات را امر معقولي دانست. سخنگوي 
شــوراي نگهبان تأييد صالحيت زنان براي حضــور در انتخابات 
رياست جمهوري را منوط به نظر آقايان در اين شورا عنوان كرد و 
در عين حال ابراز اميدواري كرد كه زنان در اين دوره مصداق رجل 

سياسي شوند.

رئيس قوه قضاييه 2روز پس از ابالغ »سند تحول قضايي«، توضيحاتي را 
پيرامون اين سند و چگونگي تدوين آن مطرح كرد. سيدابراهيم رئيسي قضايی

روز گذشته در نشست فصلي شوراي عالي قوه قضاييه با شوراي قضايي 
استان ها گفت: »اين سند تحولي كه براساس قانون اساسي و سياست هاي ابالغي و 
برنامه هاي توســعه اي در حوزه قضايي و با استفاده از تجارب 40سال گذشته تدوين 
 شــده به دنبال تضمين اجراي عدالت و حفظ حقوق مردم است.« به گزارش ميزان، 
سيد ابراهيم رئيسي هدف سند تحول قضايي را »دســتيابي به عدالت« و »افزايش 
رضايتمندي و اعتماد عمومي مردم نسبت به دســتگاه قضايي و نظام« عنوان كرد و 
گفت: »با وجود صدور بيش از 80 آيين نامه، دســتورالعمل و اليحه در چارچوب اين 

سند، اما از ابتدا تالش بر ارتقا و به روزرساني آن بوده است.« 
رئيس قوه قضاييه، تغيير رويكرد دادخواســت محوري، پاسخگويي، شفاف سازي و 
هوشمند كردن دســتگاه قضا را ازجمله محور هاي اصلي سند تحول براي صيانت از 
حقوق عامه عنوان كرد و گفت: »اصل سند تحول قضايي مبتني بر نگاه مترقي مقام 
معظم رهبري تدوين شده است.« وي بر همين اساس خاطرنشان كرد كه ممكن است 
برخي همكاران دستگاه قضا بگويند اين سند ما را در مرعي و منظر قرار داده و مطالبات 
را افزايش مي دهد، اما هيچ اشكالي ندارد و اين مسئله ما را در انجام وظايفمان مصمم تر 
مي كند. رئيس قوه قضاييه همچنين متذكر شد كه در سند تحول نقش و مسئوليت هر 
يك از اجزاي قضايي به درستي و دقت تعيين شده كه چه كسي متولي كار است، اما 
اين تقسيم بندي ها مانع از آن نيست كه همه بخش ها در ميدان حضور داشته باشند و 
يكديگر را ياري كنند چراكه هيچ جزئي از سازمان قضايي نبايد در برنامه هاي تحولي 

و فرايند هاي قضايي غايب باشد. 

  بعد از مجادالت اخيري كه درباره اليحه 
بودجه دولت و البته رفع تحريم ها بين دولت

مجلس، دولت و قوه قضاييه راه افتاده بود 
ديروز سران 3قوه در بهارســتان گردهم آمدند تا با 

مذاكره، اختالف نظرها را حل كنند.   

رئيس جمهور در نشســت خبري پايان اين جلسه، 
بي اثر كــردن تحريم هــا و شكســتن آن، اليحه 
بودجه1400 و واكســن كرونا را 3محور گفت وگوي 
سران 3قوه نام برد و تأكيد كرد كه در هر 3 مورد اتفاق 
نظر داشتيم و نسبت به شيوه ها هم نظرات مان نزديك 

به يكديگر است.  
روحاني همچنيــن تأكيد كرد: دولــت در ماه هاي 
باقيمانده تا پايــان فعاليت خود، ســالمت مردم، 
شكستن تحريم ها و معيشــت مردم را با جديت و با 

همكاري قواي ديگر پيگيري خواهد كرد. 

تحريم، بودجه و كرونا محور ديدار سران قوا

هماهنگی سران برای خنثي سازي تحریم ها

روايت رئيسي از اهداف تدوين سند تحول قوه قضاييه

سندي براي تضمين عدالت 

اصالح طلبــان درصددند بــا كليد زدن 
اســتراتژي گفتمان بــا »حاكميت«، احزاب

»مــردم« و »درون جريانــي براي رفع 
چالش هاي احتمالي«، پله به پله مسير حضورشان در 

انتخابات1400 را مهيا و هموار كنند.
هرچند پيش نياز ورود آنها به عرصه رقابت هاي انتخاباتي 
رسيدن به تفاهم بر سر فضايي است كه براي رقابت در 
اختيار آنها قرار داده مي شود و اگر برنامه آنها در سطح 
اول با شكست مواجه شود بعيد است شاهد حضور آنان 
يا حداقل حضور يكپارچه شان در انتخابات سيزدهمين 
دوره رياست جمهوري باشيم. سيزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري قرار است 28خردادماه1400 برگزار 
شــود. در غيبت اصالحات در كارزار انتخاباتي1400 
رقابــت منحصر بــه جريــان اصولگــرا و طيف هاي 
درون گروهي آنها خواهد شــد كه در خوش بينانه ترين 
حالت بازتكرار حال و هواي دوم اســفند98 و انتخابات 
مجلس است. اصالح طلبان در حالي درصددند تا فضا را 

براي حضور و تنفس كانديداهايشان در انتخابات پيش 
رو مهيا كنند كه جريان رقيب - اصولگرايان- همچون 
گذشــته از تعدد كانديداها رنج مي برند و كانديداهاي 
بالقوه شــان از هم اكنون در مصاف انتخاباتي با هم قرار 
دارند. بعد از انتخابات دوم اســفندماه ســال گذشته 
كه منجر به تشــكيل مجلس اصولگراي يازدهم شد، 
اختالف نظرهاي درون گروهي جريــان اصالحات كه 
قريب به 3 ماه پيش به صورت غيررســمي نقل محافل 
سياسي بود با اســتعفاي رســمي محمدرضا عارف از 
رياست شــوراي سياســتگذاري اصالحات عيان شد. 
به دنبال اين استعفا و عدم بررسي آن از سوي شوراهاي 
هماهنگي جبهه اصالحات و ورود چهره هاي صاحب نام 
اصالحات به اين رويداد رسما شــوراي سياستگذاري 
اصالحات درحالي كه وارد ششمين سال تاسيسش شده 

بود از رسميت و ماهيت افتاد.
از همان ايــام يعني بهار گذشــته تكاپــوي برخي از 
اصالح طلبان براي شــكل گيري نهادي دمكراتيك تر 

بازگشت اصالحات با »شادا«
جزئياتي از تشكيل سازوكار جديد جريان اصالحات براي حضور در انتخابات1400 

بايدن عالقه مند به مذاكره با اصولگرايان است!
فداحسين مالكي، نماينده اصولگراي مجلس در 

گفت وگو با »انتخاب« و در پاسخ به اين پرسش كه نكته روز
اين ادعاي برخي از اصولگرايــان مبني بر اينكه 
اصولگرايان و انقالبيون بهتر از اصالح طلبان و دولت روحاني در 
سياســت خارجي و مذاكرات عمل مي كنند را چگونه ارزيابي 
مي كنيد، گفت: برخي كشورها ازجمله چين در بحث قرارداد 
2۵ساله با ايران چنين پيش بيني و فرضيه اي را داشت كه بعدا 

نيز اين موضوع را تأييد كرد. چيني ها خيلي عالقه ندارند كه اين قرارداد را با دولت فعلي اجرايي 
كنند. آنان منتظر دولت بعدي هستند كه تصور مي شود دولت بعدي يك دولت اصولگرا خواهد 
بود. اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه در مجلس شوراي اسالمي همچنين در 
پاسخ به پرسشي درمورد برخي اظهارات درمورد تمايل اصولگرايان براي مذاكره با واشنگتن 
تصريح كرد: ما در بحث آمريكا نبايد مسائل كليدي را تا سطح جناح هاي سياسي و احزاب تنزل 
بدهيم. اين موضوع با منافع ملي كشور گره خورده است و چه اصولگرايان و چه اصالح طلبان 
نبايد در اين خصوص از خطوط قرمز عدول كنند. وي ادامه داد: البته درباره دولت بايدن كه 
گفته مي شود شايد عالقه مند به مذاكره با ايران باشد، اين مسئله )تمايل مذاكره با اصولگرايان( 

مطرح است و عالئمي درباره اين مسئله وجود دارد.

   32حزب شوراي هماهنگي كدامند؟
حزب اتحاد ملت ايران، حزب اسالمي كار، حزب اعتماد ملي، مجمع ايثارگران انقالب اسالمي، حزب اراده ملت ايران، 
حزب پيشرو اصالحات، حزب كارگزاران ســازندگي، حزب جوانان ايران، حزب مجمع فرهنگيان ايران اسالمي، حزب 
مردم ساالري، حزب همبستگي، حزب همبستگي دانش آموختگان ايران )حورا(، حزب نداي ايرانيان )ندا(، حزب وحدت 
و همكاري ملي، حزب آزادي، سازمان عدالت و آزادي، سازمان معلمان ايران، مجمع نيروهاي خط امام)ره(، مجمع محققين 
و مدرسين حوزه علميه، مجمع دانش آموختگان ايران اسالمي، مجمع نمايندگان ادوار مجلس و مجمع زنان اصالح طلب، 
انجمن اسالمي جامعه پزشكي ايران، انجمن اسالمي معلمان ايران، انجمن اسالمي مدرسين دانشگاه ها، انجمن اسالمي 
مهندسان، جمعيت زنان مسلمان نوانديش، جمعيت توليدگرايان ايران اسالمي، جمعيت دفاع از حقوق بشر زنان و خانه 

كارگر 32تشكل عضو شوراي هماهنگي اصالحات هستند.

به عنوان جايگزين شوراي سياســتگذاري اصالحات 
كليد خورد تا اينكه در روزهاي اخير زمزمه تشكيل نهاد 
اجماع سازي  خبرساز شده است؛ نهادي كه قرار است با 
تركيب 32حزب حاضر در شوراي هماهنگي اصالحات 
به عالوه 1۵نفر از چهره هــاي حقيقي اصالحات كه در 
حزبي عضو نيستند، استراتژي اصالحات را براي ماراتن 
سياســي1400 طرح ريزي كنند. اجماعي كه به گفته 
قاسم ميرزايي نيكو، سخنگوي مجمع ايثارگران انقالب 
اسالمي »شــورای اجماع دمكراتيك اصالح طلبان« يا 
»شادا« نام گرفته و قرار است به محض تشكيل، جريان 
اصالحات را از سكوت و رخوتي كه در قريب به يك سال 

گذشته به آن دچار شده است خارج كند.
 ميرزايي نيكو بــا اعالم اين خبر به همشــهري گفت: 
بعــد از انتخابات مجلس يازدهم و عيان شــدن برخي 
ناكارآمدي هاي شوراي عالي سياستگذاري اصالحات 
كه منجر به بــروز برخي اختالف نظرها در زمســتان 
سال گذشته شــده بود در شــوراي هماهنگي جبهه 
اصالحات سلسله نشســت هايي براي آسيب شناسي 

جريان اصالحات و چالش هايي كه با آن درگير شــده 
بود برگزار شد؛ نشست هايي كه خبر حضور چهره هايي 
چون محسن آرمين، عليرضا علوي تبار، حسين مرعشي 
و مصطفي تاجزاده در آن خبري شد و توجه رسانه ها را تا 

حدودي به خود جلب كرد.
وي ادامــه داد: در كنــار اين آسيب شناســي ها ما در 
گفت وگو ها و جلساتي كه داشتيم به اين نتيجه رسيديم 
كه براي بازيابي جايگاه اصالحات نيازمند پيشــبرد 3 
گفتمان هستيم؛ گفتمان با حاكميت، گفتمان با مردم 
و گفتمان با احزاب اصالح طلــب براي رفع چالش هاي 
درون جرياني. به همين دليل هم با نظر اكثريت اعضا بنا 

شد نهاد اجماع ساز »شادا« را تشكيل دهيم.

32+15 عضو شادا كدامند؟
ســخنگوي مجمع ايثارگران انقالب اســالمي با بيان 
اينكه نهاد متشكل از نمايندگان 32حزب عضو شوراي 
هماهنگي به عــالوه 1۵چهره اصالح طلــب حقوقي 
اســت ادامه داد: براي تعيين و دعوت از اين 1۵چهره 

حقيقي اصالح طلب با حضور افــرادي چون مصطفي 
تاجزاده، عبداهلل رمضان زاده، عليرضا علوي تبار و... كه 
افراد شاخص جريان هستند اما بنا به داليل سياسي يا 
شخصي عضو حزبي نيستند كميته ۵نفره اي تشكيل 
شده كه بر سر اسامي اين 1۵نفر به تفاهم برسند و نهايتا 
تا پايان ماه از آنها براي عضويت در شادا دعوت كنند تا 

شادا با 4۷عضو رسما فعاليت هايش را آغاز كند.
 ميرزايي نيكو گفت: به محض تشــكيل شــادا كه قرار 
است تحت رهبري محمد خاتمي به عنوان رهبر جريان 
اصالحات امور را پيش ببرنــد 3 گفتمان مذكور پيش 
گرفته خواهد شد و در اين مســير مكاتبه با حاكميت 
و درخواســت مالقات براي ايجاد بستر گفت وگو بر سر 

مباحث انتخاباتي نخستين گام اين نهاد خواهد بود.
وي با بيان اينكه هدف از گفتمان با حاكميت باز شدن 
فضا براي حضور چهره هاي اصالح طلب و دلسوز نظام 
در رقابت هاي انتخاباتي1400 اســت افزود: متأسفانه 
اگر گشايشي در فضاي سياسي انتخاباتي شكل نگيرد 
و فضا بر همين منوال باشد اصالح طلبان فرصت و امكان 
حضور در سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را 
از دست خواهند داد و بعيد است كه به اجماع حداكثري 

براي حضور در اين رقابت ها برسند.
با توجه به استراتژي اي كه در پس تشكيل شادا نهفته 
است، به نظر مي رســد كه عزم اصالحات براي خروج از 
رخوتي كه طي يك ســال گذشته به آن دچار شده بود 
جدي است و درصدد است با استراتژي جديدش يعني 
گفتمان در 3 سطح حاكميتي، مردمي و درون جرياني 
مسير بازگشت به قدرتش را ترميم كند. حال بايد ديد 
كه فضا بــراي ورود و اثر گذاري اين جريــان در بزنگاه 
انتخاباتي1400 چگونه خواهــد بود و آيا اصالح طلبان 
موفق به جريان ســازي  جديد در ســيزدهمين دوره 

انتخابات رياست جمهوري خواهند شد؟
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 الله زار كه زماني مشهورترين و زيباترين 
خيابان پايتخت بود هنوز زير اليه ا ي از گزارش

چراغ هــاي رنگارنــگ و همهمــه 
موتورسيكلت ها زنده و منتظر فرصتي است تا خود را 
نشان دهد. تابلوي سينما ايران سوخته و در ورودي آن 
بسته است اما در ميان همه شلوغي مي شود باقيمانده 
سالن هاي تئاتر، سينما ها، خانه هاي تاريخي و آثاري از 
گذشته با شكوه اين خيابان را ديد. مي توان اميدوار بود 
كه الله زار دوباره بــه صحنه نمايش شــهر برگردد و 
نشانه اي از گذشته پايتخت باشــد. اكنون با مديريت 
شــهرداري قدم اول برداشته شــده و الله زار صاحب 
پياده رو هاي وسيع و سنگفرش  شده است. اگرچه هجوم 
موتورسيكلت ها و وانت بار ها هنوز هم سطح اين خيابان 
را پوشانده اما فضاي قبلي تغيير كرده و اين دگرگوني را 

مي توان با قدم زدن در اين خيابان دريافت.
مدتي پيش ديوان عدالت اداري رأي تخريب ســينما 
ايــران را به ميــراث فرهنگــي ابالغ كرد كــه باعث 
واكنش هــاي عالقه مندان به فرهنــگ و تاريخ تهران 
شــد. با اجراي اين رأي و ناديده گرفتن ارزش تاريخي 
و فرهنگي اين سينما، بخشي از گذشته خيابان الله زار 
از ميان مي رود. آن هم در زمانــي كه خيابان با برخي 
اقدامات شــهرداري در حال احياي هويت قبلي خود 
اســت. پياده روي الله زارنو يا الله زار شمالي از خيابان 
انقالب تا خيابان جمهوري بازسازي شده و از 2طرف 
جاي 2رديف پارك را گرفته است. البته خودرو  ها هم 
دوبــاره آمده اند و كنار جدول جديــد پارك مي كنند 
طوري كــه فقط قســمت كوچكي از آســفالت براي 
رفت وآمد باقي  مانده اســت. آن قسمتي كه از خيابان 
جدا شد و به پياده رو پيوست، به اشغال موتورسيكلت ها 
درآمده است. نيمكت ، گلدان و سطل زباله نصب شده 
اما تعداد موتورسيكلت هايي كه موازي  يكديگر پارك 
شده اند آنقدر زياد است كه راهي براي عابران پياده باقي 
نمي ماند. مغازه ها از سمت ميدان توپخانه فروشندگان 
كابل هاي صنعتي هستند و به تدريج كه به سمت شمال 
مي رويم به فروشندگان المپ و لوازم روشنايي و بعد به 
نمايشگاه هاي لوستر  تا دروازه دولت مي رسيم. وسيله 
حمل بار در الله زار هم وانت نيسان هاي آبي رنگ هستند 

و هم گاري هاي دســتي. وانت ها تمام عرض خيابان را 
مسدود مي كنند اما كابل هاي ســنگين را فقط با آنها 
مي شود جابه جا كرد. خانه اتحاديه و تئاتر نصر بازسازي 
شده اند و قابل استفاده هســتند. سينما هاي متروپل، 
كريســتال، ايران و بقيه فضا هاي تفريحي و فرهنگي 
هم در همين مسير قرار گرفته اند. پاساژ »بازار لوستر 
تهران« تخريب شــد اما آجر هاي آن دوباره در نماي 
جديد استفاده شده است. كسبه مي گويند خانه اتحاديه 
از 150نفر ورثه خريداري و بازســازي شده است پس 

مي توان بنا هاي تاريخي ديگر را هم دوباره زنده كرد.
بخش زيادي از امالك خيابــان الله زار متعلق به بنياد 
مستضعفان و جانبازان، كميته امداد امام خميني)ره( و 
ستاد اجرايي فرمان امام هستند و بقيه پاساژ ها مالكان 
خصوصي دارند. از هر طــرف كوچه هاي فرعي باريك 
جدا مي شــود و درون انبوه بنا هاي بــزرگ و كوچك 
مي روند. ساختمان   هاي فرسوده سقف  هاي شيرواني 
حلبي دارند كه روي آنها عايق بندي شده است. طبقات 
بااليي توليدي پوشاك، كارگاه تعميرات لوازم مختلف 
و انبار هستند. در پيچ و خم پله هاي فرسوده اعالميه ها 
و اخطار هاي آتش نشاني ديده مي شود كه درباره ايمني 
بنا هشدار مي دهند. اگر حادثه اي در اين ساختمان ها 
رخ  دهد امدادرساني به آنها ممكن نيست اما با همه اين 
شرايط چه كسي حاضر است كسب وكار در مغاز ه هايي را 

رها كند كه قيمت هر مترمربع آن تا 300-200ميليون 
تومان مي رســد.  هرچقدر به سمت شــمال خيابان 
مي رويم فضا بيشتر عوض مي شــود. در ضلع جنوب 
شرقي چهارراه سيدعلي يا »چهارراه كنت« ساختماني 
3طبقه قرار داشت كه به نام ساختمان كنت شناخته 
مي شد. اين ساختمان تا مدتي قبل كامال فرسوده بود 
اما مالكان تصميم به بازســازي آن گرفتند و االن در 

مراحل آخر نوسازي قرار دارد. ساختمان هم از نظر نما و 
هم استحكام تقويت شده است و از شهرداري نيز عنوان 
»چراغ اول« را دريافت كرده اســت كه نشانه پيشقدم 
بودن در بازسازي بنا هاي ارزشمند شهر است. يكي از 
مالكان اين بنا كه از سال هاي 60 در الله زار حضور دارد، 
مي گويد كه تابلوي 16متري طبقه اول را جمع آوري 

كرده  اند تا نماي قديمي بهتر ديده شود.

نياز به پاركينگ
نماينده شــوراياران منطقه12 مي گويــد: »ما يك بار 
تعداد موتورسيكلت هاي مغازه داران و اهالي اطراف را 
محاســبه و ثبت كرديم. بنا به اين آمار حدود 15هزار 
موتورســيكلت در اين محدوده وجود دارد. شهرداري 
عقيده دارد كه ســاخت پاركينگ باعث ورود بيشــتر 
خودرو ها مي شود و سفر بيشتري ايجاد مي كند. اينجا 
يك تضاد وجود دارد زيرا كسبه اطراف و ساكنان نياز به 

محل پارك دارند.«
ميكاييل سعيد مي افزايد: »پياده رو سازي  در مدت يك 
سال انجام شد. اصوال كار عمراني را مي توان در چند ماه 
به پايان رساند اما تغييرات بنيادي در محله با همراهي 
معتمدان محله انجام مي شود. ساختمان  هاي متعدد 
به صورت انبار درآمده اند كــه مي گويند مجوز تغيير 
كاربري گرفته اند اما حتي اين مشــكل را هم مي شود 
حل كرد تا الله زار به هويت پيشــين خود بازگردد.« 

بازگشت هويت الله زار 
محمدجواد حق شناس، رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر 
تهران: هرچقدر ديرتر براي احياي هويت فرهنگي الله زار اقدام كنيم زيان 
بيشتري خواهيم ديد زيرا اكنون نياز به بازآفريني اين خيابان داريم چون 
بخشي از هويت شهر ما در اين خيابان شكل گرفته است. به جز مغازه داران، 
كساني كه دل در گرو فرهنگ و هنر دارند و مخصوصا هنرمندان نمايشي در 
اين ميان نقش دارند. پياده راه سازي  و نوسازي نما گام اول است و پس از آن 
بايد مخاطبان را به حضور در اين خيابان دعوت كرد. بايد از امكاناتي مانند 
خانه اتحاديه يا خانه معين التجار استفاده كنيم تا بزرگان تئاتر و سينما و مراسم هاي مرتبط را در آن ببينيم. 
اگر چهره ها در الله زار ديده شوند، خواهيم ديد كه مغازه ها هم كاال هاي فرهنگي عرضه مي كنند و به جاي 
لوازم برقي ابزار هاي توليد فيلم را مي فروشند؛ شركت هاي فرهنگي دفاتر خود را منتقل مي كنند و عوامل 
توليد فيلم در اين خيابان با هم قرار مي گذارند. من پيشنهاد مي كنم كه رسانه ها موضوع تحوالت خيابان 
الله زار را به عنوان يك دغدغه دنبال كنند و با انتشار مداوم تحوالت آن توجه شهروندان را جلب كنند تا 

زماني كه شاهد بازگشت هويت اين خيابان باشيم.

ث
مك

خيابان قديمي پايتخت با پياده رو سازي و نوسازي برخي ساختمان ها، در مسير بازگشت به هويت فرهنگي خود است

يادداشت

 تأمين روشنايي معابر با كيست؟

 مديريــت شــهري در دوره گذشــته 
- باتوجــه به منابع خــوب درآمدي – 
به كمك وزارتخانه ها و ســازمان هاي 
عمومي دولتــي و غيردولتي شــتافته بود و برخــي از وظايف و 
مأموريت هاي آنان را انجام مي داد. اين اقدام شهرداري در گذشته 
– به واسطه تكرار و شكل گيري عرفي اداري - تبديل به ايجاد حق 
از ناحيه دستگاه هاي اجرايي يادشده، شده است. حاال در اين دوره، 
شهرداري تهران عزم بر رعايت قانون و اجراي آن دارد كه با مخالفت 

دستگاه هاي اجرايي مواجه شده است.
يكي از اين موارد مهم »تأمين روشنايي معابر« است كه هم اكنون 
وزارت نيرو، شــهرداري را مســئول قلمداد مي كند و در مواجهه 
مردم به شركت هاي برق منطقه اي، آنها به سوي شهرداري هدايت 
مي شوند و مردم ســرگردان بين وزارت نيرو و شــهرداري تهران 
مانده اند. البته نارضايتي حاصل از عدم تأمين روشــنايي معابر در 

نهايت متوجه دولت در مفهوم عام آن مي شود.
اما بررسي و رجوع به قوانين كشور روشنگر اين ابهام است:

به موجب تبصره2 اصالحي مــاده55 قانون شــهرداري مصوب 
)1345/11/27(، »احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين 
نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق، نيروي آن را تأمين 

نكرده با موافقت قبلي وزارت آب و برق بر عهده شهرداري است.«
ليك در قانون ســازمان برق ايران – مصــوب1346/04/19 در 
تبصره دوم ماده11 آن بيان مي دارد كه نحوه تأمين و تعيين هزينه 
روشنايي معابر به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت 
وزيران خواهد رسيد. هيأت وزيران نيز در تاريخ1364/10/18 بنا 
به پيشنهادهای وزارتين كشور و نيرو آيين نامه نحوه تأمين هزينه 
روشنايي معابر و جابه جايي تاسيسات آب و برق را تصويب كرد و در 
بند يك مصوبه يادشده آمد كه در اجراي ماده11 قانون سازمان برق 
ايران و تبصره2 آن، هزينه روشنايي معابر توسط شركت هاي برق 
منطقه اي رأساً از محل عوارض مقرره بر مصرف برق معابر تأمين و 

برداشت مي شود.
ليك بعدها قانونگذار در بند4 ماده يك قانون تأسيس وزارت نيرو 
مصوب1353/11/28 »تهيه و تدارك و ســاخت وسايل و لوازم و 
ماشين آالت مربوط به امر توليد و انتقال و توزيع آب و برق بر عهده 
وزارت نيرو است«؛ بنابراين از سال1364 با تصويب آيين نامه مصوب 
هيأت وزيران، تا كنون شهرداري ها هيچ گونه وظيفه اي درخصوص 

تامين و تعيين هزينه روشنايي معابر ندارند.
البته مستند به بند4 ماده18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 
دولت، آيين نامه راهنمايي و رانندگــي به تصويب هيأت دولت در 
سال1380 رسيد كه مستند به ماده219 آن »شهرداري ها موظفند 
به منظور افزايش ايمني عبور و مرور، با همكاري زير مجموعه هاي 

وزارت نيرو براي تامين روشنايي معابر اقدام كنند.«
در آيين نامــه مصوب هيــأت دولت شــهرداري ها بــا همكاري 
زيرمجموعه وزارت نيرو موظف به تامين روشنايي معابر شده اند و در 
فرض حاكم بدون آيين نامه، وظيفه همكاري براي شهرداري لحاظ 
شده است. اما نكته مهم اين است كه آيين نامه يادشده به موجب 
قانوني تنظيم شــده است كه مســتنداً به ماده35 قانون تخلفات 
رانندگي مصوب ســال1389 به صراحت مــاده18 قانون تنظيم 
بخشي از مقررات مالي دولت ملغي و بالطبع آيين نامه مصوب هيأت 

دولت منسوخ شده است.
همين معنا در ماده34 قانون تخلفات رانندگي - مصوب سال1382 
- به صراحت ذكر شــده اســت كه »پس از تصويب ايــن قانون و 
تدوين آيين نامه ها و دســتورالعمل هاي مربوطه قوانين و مقررات 
قبلي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو مي شود.« نكته 
مهم اينكه در قانون جديد براي برخي از موارد آن، تهيه آيين نامه 
پيش بيني شده است و براي تمامي آن، آيين نامه اي پيش بيني نشده 
است. با توجه به مراتبي كه پيش گفته شد، تامين روشنايي معابر 

برعهده شركت هاي برق منطقه اي تابعه وزارت نيرو است.
البته خوب است كه شــهرداري ها در اين خصوص وظيفه داشته 
باشــند، اما اين امر نياز به اصالح قانون دارد. شايد در طرح جديد 
مجلس شــوراي اســالمي تحت عنوان طرح »مديريت شهري، 
روستايي و تمركززدايي« اين وظيفه و ساير وظايف - كه از جنس 
امور محلي - تلقي مي شود به شــهرداري ها واگذار شود. اما تا آن 
زمان دولت بايد وظايف قانوني را به درستي انجام دهد و از تحميل 
بار مالي انجام وظايف يادشده بر دوش شهرداري ها پرهيز كنند و در 
اين زمينه - به ويژه - انتظار مي رود وزارت نيرو حسب مفاد قوانين 
برشمرده، نسبت به رفع ابهام نزد همكاران خود در شركت هاي برق 

منطقه اي اهتمام جدي داشته باشد.

ترافيك

علي نوذرپور
مشاور شهردار تهران

سي
عبا

اد 
رش

ي/ ف
هر

مش
س: ه

عك

دي
شي

خور
د 

حام
ي/ 

هر
مش

س: ه
 عك

ن-
يرا

ما ا
سين

محمد سرابي
خبرنگار

چهكسيچراغهاراخاموشكرد؟
وزارت نيرو و شركت توانير متولي كنترل روشنايي معابر شهرهستند

محدوديت هــاي تردد شــبانگاهي با خاموشــي 
چراغ های معابر اصلي و بزرگراه هاي شــهر تهران گزارش2

همراه شده، رويه اي كه از زمان تصميم گيري تا اجرا 
بدون اطالع رســاني بوده و باعث بروز مشــكالت بسياري براي 
شهروندان و غافلگيري آنهايي شده كه مجوز تردد در ساعات 9شب 

تا 4صبح دارند. 
اما ماجراي تعديل بخشــي از روشــنايي شــهر تهران چيست؟ 
مصطفي رجبي مشهدي، معاون شركت توانير و سخنگوي صنعت 
برق درباره علت خاموشــي چراغ هاي معابر اصلــي و بزرگراه ها 
در  زمان اعمــال محدوديت هاي تردد به همشــهري مي گويد: 
»هم اكنون مصرف گاز در بخش خانگــي و تجاري افزايش قابل 
مالحظه اي داشته و روند افزايش مصرف نگران كننده است، زيرا 
نيروگاه هاي ما براي تامين برق از سوخت گاز استفاده مي كنند، 
افزايش مصرف در سوخت رساني به نيروگاه ها تأثيرگذار بوده و ما 

مجبور هستيم كه از سوخت دوم استفاده كنيم.« 
اما اين اتفاق چرا اطالع رساني نشده است؟ در شب هاي گذشته 
خودروهايي كه ســاعت 9شــب به بعد تردد مي كنند، به يكباره 
با معابر و بزرگراه هــای تاريك روبه رو مي شــوند، موضوعي كه 
انتقادهاي بســياري را از سوي شــهروندان و مسئوالن شهري 
به همراه داشــته اســت.كورش جدي ثاني، مديرعامل شركت 
كنترل ترافيك شهر تهران نسبت به اين موضوع گاليه دارد و به 
همشهري مي گويد: »صحبت ما اين است كه وقتي دوستان ما در 
وزارت نيرو و شركت توانير تصميم گرفتند، بايد ما را هم در جريان 
مي گذاشتند. به هر حال، ما مســئول تردد در معابر شهر تهران 
هستيم و حوزه معاونت حمل ونقل و ترافيك بايد پاسخگو باشد. اگر 
تصميم در سطح كالن گرفته شده، بايد ما هم مطلع مي شديم.«  
او ادامه مي دهد: » با خاموشي چراغ ها عدم ديد كافي جهت تردد 
خودروها در بزرگراه ها اتفاق مي افتد كه منجر به تصادف خودرو با 
عابر، خودرو با خودرو و واژگوني مي شود. همچنين افزايش سرقت 
تجهيزات متعلق به شهرداري را شــاهد هستيم، به خصوص در 
مورد تجهيزات هوشمند يا دستبرد به فيبر نوري و غيره. افزايش 
تخريب تجهيزات شهرداري را نيز داريم. همچنين مخاطراتي كه 
براي شهروندان اتفاق مي افتد شامل عدم امكان تردد عابران پياده 

است؛ چه در سطح معابر و چه در سطح تقاطع ها.« 

بي اطالعي از طرح تعديل روشنايي معابر و بزرگراه ها
طرح كاهش يا تعديل روشــنايي معابر و بزرگراه هــا چگونه به 
مرحله اجرا رســيده اســت؛ هنگامي كه مســئوالن شهرداري 
تهران درباره ايــن موضوع اظهار بي اطالعــي مي كنند و پليس 
راهور هم اعالم كرده مخالف اجراي اين طرح اســت. جدي ثاني 
از مخالفت شــهرداري تهران خبر مي دهد و عنوان مي كند: »در 
ماه هاي اخير هم روشنايي چندين معبر ما مانند بزرگراه آزادگان 
و امام علي خاموش شده است. به خصوص در بزرگراه آزادگان كه 
تبديل به قتلگاه شده اســت. ما اين موضوع را به معاون امنيتي و 
انتظامي استانداري هم اعالم كرديم و نامه اي هم از طرف معاونت 
حمل ونقل و ترافيك براي آنها فرستاديم، چون بزرگراه آزادگان 
مسير و شريان  رينگ پيراموني شــهر تهران است و اكثرا در آنجا 
تردد خودروهاي ســنگين را داريم، قطعي برق خيلي خطرناك 

است.« 
تردد در معابر و بزرگراه هايي كه تاريك اســت و شباهت به يك 
شهر متروك دارد، جز غافلگيري و نگراني چيزي براي شهروندان 

نداشته است. 
معاون شركت توانير درباره اين غافلگيري چنين پاسخ مي دهد: 
»ببينيد ما هم از مصرف سوخت گاز مردم واقعا غافلگير شديم و 
مصرف خيلي افزايش يافته اســت. در واقع امكان پذير نيست كه 
تصميمات جديد را اجرا نكنيم. اگر در روزهاي آينده مجبور شويم 
كه برق خانه هاي مردم را هم در اين شرايط كرونايي قطع كنيم، 
وضعيت خيلي سخت مي شــود. به هر حال، سوخت رساني يك 

تهران به مناسبت ايام فاطميه با نصب تابلوها، 
اشعارمذهبي و پرچم سياهپوش شد

شهردرسوگياس
تبليغات محيطي نخستين سالگرد شهادت سردار سليماني 

با شعار »مرد ميدان« در پايتخت به اجرا درمي آيد

به مناسبت فرارسيدن ايام ســوگواري شهادت حضرت فاطمه 
زهرا)س( كه امسال با نخستين سالروز شهادت سردار شهيد حاج مناسبت

قاسم سليماني همزمان شده، خيابان ها، ميادين و معابر پايتخت 
سياهپوش و مهياي عزاداري شهروندان شده است.

معاونت امور اجتماعــي و فرهنگي شــهرداري تهران كه هرســاله برنامه ها و 
سياست هاي الزم در اين زمينه را به دستگاه هاي مربوطه ابالغ مي كند، امسال 
هم برنامه هاي مختلفي را براي ايام سوگواري شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( 
و تكريم بانوي دو عالم تدارك ديده و شهر را آماده اين روزها كرده است. بازديد 
ميداني خبرنگاران همشهري از مناطق مختلف شــهر، نشان مي دهد اقدامات 
متناسب با اين روزها صورت گرفته كه همچنان ادامه دارد. به طور نمونه بر پايه 
پل هاي حافظ، كريم خان، سيدخندان، مديريت ، ســتارخان و ميادين و نقاط 
بسياري از بزرگراه ها پرچم سياه يا اشعاري در رثاي حضرت زهرا)س( نصب شده 
است. آماده سازي  فضاي شهر طبق برنامه زمانبندي از سوي سازمان زيباسازي 
شــهرداري تهران ادامه دارد. برزين ضرغامي، مديرعامل ســازمان زيباسازي 
شهرداري تهران با توجه به اهميت بزرگداشت ايام فاطميه از مزين كردن تابلوها 
و بيلبوردهاي شــهر به نام حضرت فاطمه)س( خبر داد. او به نخستين سالگرد 
شهادت سردار قاسم سليماني اشاره كرد و گفت:»سازمان زيباسازي، فضاسازي 
محيطي را هم به اين مناســبت از شــب هاي قبل آغاز كرده و قرار است از همه 
ظرفيت ها و فضاهاي شهري در اختيار اين سازمان و مناطق استفاده شود. ضمن 
اينكه طي توافقي كه سازمان زيباسازي با بنياد شهيد داشته، بخشي از تبليغات 

محيطي با شعار »مرد ميدان« در شهر به اجرا در خواهد آمد.«
 به گفته ضرغامي، طراحي ها كامال با بنياد شهيد هماهنگ و سعي شده از طرح هاي 
آنها استفاده شود. درواقع فضاسازي محيطي شامل همه فضاهاي شهر است؛ چه 
آنهايي كه در اختيار سازمان زيباسازي است و چه آنها كه در اختيار مناطق است. 
او با بيان اينكه در مناطق 22گانه شــهر تهران طرح هاي تبليغاتي به مناسبت 
شهادت سردار دل ها و شهيد ابومهدي اجرا مي شود، ادامه داد: »عالوه بر اينها، 
2ديوارنگاري قرار است اجرا شود كه كار اين ديوارنگاري ها آغاز شده و به زودي 
به اتمام مي رسد. همچنين قرار است فضاسازي مناسب و 2 كار ويژه در 2مسير 
خيابان انقالب- آزادي به دليل اينكه مسير تشييع پيكر ايشان بود و همينطور 
بزرگراه شهيد سليماني انجام شود و اقدامات اين كار، از ديروز دوشنبه آغاز شده 
است.« اين مدير ارشد شهرداري تهران با بيان اينكه حوزه فعاليت هاي شهرداري 
تهران حوزه گسترده اي است و براي برگزاري هر چه باشكوه تر سالگرد شهادت 
حاج قاسم سليماني همه معاونت ها و ســازمان هاي مربوطه در حال فعاليت و 
برنامه ريزي هستند، از اجراي ويدئو مپينگ به مدت 2 شب در 12 و 13 دي روي 
برج آزادي خبرداد و گفت: »همچنين يادمان شهيد قاسم سليماني در دهه فجر 

رونمايي خواهد شد.«

  محمود مواليي
خبر نگار

   پليس با قطع برق بزرگراه ها مخالف است
سردار محمدحسين حميدي، رئيس پليس راهور تهران: چند روزي است كه روشنايي محورهاي بزرگراهي از ساعت 9شب تا 4صبح قطع مي شود 
و عده اي گمان مي كنند اين كار توسط پليس انجام مي شود. پليس وظيفه اي در قطع و وصل كردن برق ندارد و قطعا صددرصد با اين كار مخالف 
هستيم. مسئوالن توانير نامه اي ارسال كرده و در آن ذكر كرده اند كه در تامين برق مشكل دارند و زيرساخت ها نياز به بازسازي دارد و از اين رو در 
زمان هاي مشخص چراغ های برخي از معابر را خاموش مي كنند. اين كار حتما معضالت ترافيكي و... درپي خواهد داشت و ميزان حوادث را افزايش 
مي دهد و مشكالت متعددي براي مردم به وجود مي آورد و از اين رو پيگير هستيم تا اين مشكل هرچه سريع تر مرتفع شود. به طور كلي يكي از 
مشكالت شهر تهران، عدم تامين روشنايي كافي در برخي از معابر پرتردد است، مانند اطراف بزرگراه ها  كه به دليل نوع پوشش عابران، منجر به 
حوادث مي شود و پليس هم به عنوان مدافع حقوق مردم هميشه به دنبال اين است كه ميزان روشنايي در سطح شبكه معابر تهران به حداكثر 
برسد. به همين  دليل در برخي  حوادث كه ناشي از عدم تامين روشنايي است، مسئوالن سازمان ها و متوليان را به عنوان مقصر در تصادفات به 
مراجع قضايي معرفي كرده ايم و اين كار را همچنان انجام مي دهيم. در مورد خاموشي هاي اخير به هر حال مسئوالن توانير معذوريت دارند و براي 

تقويت زيرساخت ها اين كار الزم است كه سعي مي كنيم همكاري داشته باشيم تا هرچه زودتر اين مشكل رفع شود.

 موتورسواران متخلف
 »موتوريار« مي شوند

  راكبان متخلف كاور به تن مي كنند و براي ســاعاتي مانند پليس 
راهور در معابر مي ايســتند و با هدايت خودروهــا و عابران پياده، 
انضباط اجتماعي و ترافيكي را برقرار مي كنند. اين كليات طرحي 
است كه اجراي آن توســط پليس راهور چندروزي است در معابر 

اصلي و پرتردد ازجمله خيابان وليعصر شروع شده است. 
سردار محمدحسين حميدي، رئيس پليس راهور تهران روز گذشته 
در نشست خبري با تشريح ابعاد مختلف اين طرح گفت: » در اين 
طرح، خبري از توقيف موتور و انتقال به پاركينگ نيســت، بلكه 
موتورسيكلت در گوشه اي از خيابان پارك مي شود و راكب متخلف 
كاور آرم دار كه رويش عبارت موتوريار پليس نوشته شده را به تن 
مي كند و تابلو ايست به دست مي گيرد و چند ساعت به عنوان همكار، 
كنار نيروهاي پليس كنترل رفت وآمــد خودروها و عابران پياده را 
بر عهده مي گيرد. اين طرح هيچ هزينه اي بــراي پليس و راكبان 
ندارد و با اين كار تالش شده است رفتار صحيح ترافيكي به متخلفان 
آموزش داده شود.«  مرحله اول، طرح در 10نقطه اجرا شد و به گفته 
سردار حميدي با توجه به استقبال خوب راكبان و مردم، تعداد نقاط 
افزايش يافته است: »اكنون اين طرح در 60نقطه از تهران به ويژه 
معابر مركزي و پرتردد، اجرا مي شود كه در مراحل نخست كارها با 
شيب ماليم پيش مي رود و از ساعت 7 تا 10صبح اجرا مي شود، اما 

به مرور زمان 24ساعته خواهد شد.«

عضو شوراياري محله فردوســي نيز مي گويد: »براي 
حل مشــكل پاركينگ مي توان از امالك رها شده در 
اين محله استفاده كرد كه در سراسر خيابان و به فاصله 
كمي از محور اصلي وجود دارند. اين بنا هاي قديمي و 
محوطه ها ممكن است مشكل مالكيت داشته باشند 
ولي از نظر حقوقي مي توان اين مشكل را حل كرد. اگر 
مالكان يك نفر باشند براساس ماده9 و اگر چند شريك 
باشند براساس ماده4 قانون شهرداري ها مي توان آن 

را به كاربري عمومي مانند پاركينگ اختصاص داد.«
محمد احمدي با تأكيد بر لزوم اســتقرار دائم پليس 
راهور در خيابان الله زار مي افزايد: »همانطور كه بازار 
ميوه وتره بار ميدان شوش به محل جديد منتقل و در 
آنجا تثبيت شد مي توان نوع كسب وكار اين خيابان را 
هم به تدريج و متناسب با هويت اين خيابان تغيير داد.«

مديريت شهري نيز موافق همكاري با كسبه و اهالي اين 
منطقه براي بهبود شرايط خيابان الله زار است. معاون 
برنامه ريزي و توسعه شهري منطقه12 با اشاره به اينكه 
پروژه الله زار شمالي در سال98 شــروع شد و امسال 
به پايان رسيد، مي گويد: »شــهرداري اعالم كرده كه 
پاركينگ كريستال را در اختيار كسبه قرار مي دهد تا 
موتورسيكلت هاي خود را در آن پارك كنند اما هنوز از 
آن استقبال نشده است. از طرف ديگر بعضي از مالكان 
خصوصي هم اعالم كرده اند كه مي خواهند امالك خود 
را تبديل به پاركينگ كنند. اگر كسبه موتورسيكلت ها 
و خودرو هاي خود را به ايــن پاركينگ ها انتقال دهند 
بخش مهمي از توقف ها در طول خيابان كم مي شود. 
براي الله زار جنوبي هم طرح هايــي داريم البته پروژه  
الله زار شمالي در اختيار منطقه12 بود و پروژه الله زار 
جنوبي بعد از بررســي هاي الزم از سوي معاونت فني 

عمراني اجرا خواهد شد.«
مصطفي حسيني كومله تأكيد مي كند: »نمي شود حل 
مشكل يك خيابان يا به صورت پروژه كالبدي و از يك 
دستگاه انتظار داشته باشيم و تصور كنيم با يك عمليات 
عمراني تمام مشكل حل مي شود. ما كار پياده روسازي 
را به پايان رســانديم و حاال بايد بر كيفيت اســتفاده 
از آن اضافه كنيم. قســمت هاي ديگر مانند بازسازي 
جداره ها)نما( را با مشــاركت مردمي پيش  برديم كه 
نتيجه بهتري به نسبت طرح هاي پيمانكاري به دست 
آورديم. اگر كسبه همراهي كنند و بتوانيم مراحل بعدي 
را با مشاركت مردم پيش ببريم در مدت كوتاه مي توان 

به نتايج مطلوب دست پيدا كرد.«
وقتي كه كرونا به پايان رسيد شهر نيازمند خيابان هايي 
پرجنب و جوش و شاد است تا ميزبان شهروندان باشد. 
خيابان الله زار كه خاطره گذشته تهران را با مراكز خريد 
و صحنه هاي نمايش ســاخته بود مي تواند دوباره اين 

صحنه را زنده كند و زندگي دوباره اي به شهر ببخشد.

محدوديت هايي دارد كه در اين راه بايد به همديگر كمك كنيم تا 
اين مسئله در اين يكي دو ماه پيش  رو حل و فصل شود. به نظر من، 
اگر 10درصد كاهش مصرف برق و گاز داشته باشيم كه با اقدامات 
ساده ميسر اســت، اين مشــكالت به طور كلي برطرف مي شود. 
راهكار هم اين اســت كه مردم يك درجه از دماي خانه يا محيط 
كار خود را كم كنند كه اين تا 6درصــد مصرف انرژي تأثيرگذار 
خواهد بود. فقط كافي است كه ما يك مقدار لباس گرم تر بپوشيم 
ودرجه  وســايل گرمايشــي را هم كمي كمتر كنيم، قطعا تأثير 
مناسبي خواهد گذاشــت تا بار ديگر به شرايط عادي برگرديم.« 
او درباره اينكه انتقاد نســبت به اجراي طرح خاموشــي چراغ ها 
زياد است، مي گويد: »ميزان روشنايي كه هم اكنون وجود دارد، 
به لحاظ امنيتي كفايت مي كند. البته ما برق كوچه و خيابان ها را 
كه قطع نكرده ايم، در واقع ما روشنايي معابر اصلي را قطع كرديم 
كه در ســاعات ممنوعيت تردد، تنها خودروها تردد مي كنند كه 

چراغ دارند.« 
وحيد نوروزي، كارشناس مديريت شهري اما چنين نظري ندارد 
و تأكيد مي كند: »يقين دارم دستور خاموشي چراغ هاي معابر و 
بزرگراه هاي تهران رأس ساعت21 ازجمله تصميم ها و اقدامات 
هيجاني است كه حتي دو صفحه مطالعه و توجيه منطقي و فني 
ندارد. مثل روز، روشن اســت كه اين تصميم عجوالنه و سطحي، 

موجب كاهش ديد رانندگان و افزايش تصادفات مي شود.« 

مديريت يكپارچه شهري
مديريت يكپارچه شــهري يكي از مســائلي اســت كه اغلب در 
كشورهاي توسعه يافته اجرا مي شود و نتيجه  روشني داشته است. 
در ايران اما بحث مديريت يكپارچه شهري سال هاست كه مطرح 
است و اليحه آن نيز به مجلس شــوراي اسالمي ارسال شده، اما 
تاكنون به تصويب نرسيده اســت. درحالي كه با اجراي مديريت 
يكپارچه، شــهر باهمكاري و هماهنگي همه نهادهاي مسئول و 
توسط مديريت شهري اداره مي شود. اجراي طرح كاهش روشنايي 
معابــر و بزرگراه ها و به طور كلي تصميماتي از اين دســت بدون 
هماهنگي با مديريت شهري، نشان مي دهد كه اجراي مديريت 
يكپارچه شهري مي تواند تحول بزرگي باشد. معاون شركت توانير 
در اين رابطه مي گويد: »ما تصميم در سطح كالن گرفتيم. در واقع 
هماهنگي الزم را با وزارت نفت، مسئوالن امنيتي و حتي قضايي 
كشور انجام داديم و در جلسه اي به اين شكل تصميم گرفتيم.« 
جدي ثاني، مديرعامل شركت كنترل ترافيك شهر تهران اما تأكيد 
مي كند: »من فكر نمي كنم كه دوستان امنيتي و قضايي اين قضيه 
را تأييد كنند، زيرا در زمان خاموشي چراغ های معابر و بزرگراه ها 
تخلفات چندين برابر مي شــود و پليس هم اعالم كرده كه با آنها 

هماهنگ نشده است.« 
طرح تعديــل روشــنايي معابر چه زمانــي اجرا نخواهد شــد. 
رجبي مشــهدي مي گويد: »به محض اينكه مصــرف گاز خانگي 
كاهش پيدا كند، سهم گاز نيروگاه ها افزايش يابد، قدري هم هوا 
گرم  شود، محدوديت ها برطرف خواهد شد. البته اگر رعايت نكنيم، 

شايد روزهاي آينده سخت تر باشد.«

  مجيد جباري
خبر نگار

بافت تاريخي و فرهنگي الله زار   احيا مي شود
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مسکن

2بلوك مسكوني در انتظار فروش متري
طرح تأمين مالي حوزه مسکن از طريق انتشــار اوراق سلف موازي 
استاندارد يا همان فروش متري مسکن تقريبا نهايي شده و متوليان 
امر از رونمايي قريب الوقوع اين طرح خبر مي دهند. آنگونه كه عليرضا 
ناصرپور، معاون توسعه بازار بورس كاالي ايران به همشهري مي گويد: 
اجراي اين طرح منتظر اعمال تغييراتي در دستورالعمل سلف موازي 
استاندارد است كه در دستور كار سازمان بورس قرار دارد و فعال يك 
شركت انبوه ساز نيز براي پيش فروش 2 بلوك از يك پروژه مسکوني 

خود در قالب اين طرح اعالم آمادگي كرده است.
به گزارش همشهري، تأمين نقدينگي براي سازندگان و توليدكنندگان 
مســکن همواره يکي از بحث هاي اصلي صنعت ســاختمان ايران و 
به خصوص بازار مسکن بوده اســت كه هر بار راهکاري موقتي براي 
آن معرفي شده؛ اما هيچ گاه قادر به حل ريشه اي مشکالت اين حوزه 
نبوده اســت. در اين ميان، از حدود 2دهه پيــش، طرح تأمين مالي 
حوزه مسکن از طريق انتشار اوراق سلف موازي اســتاندارد در بازار 
سرمايه نيز ارائه شده كه هر بار به دليلي به مرحله اجرا نرسيده است؛ 
حاال اما، مقدمات استفاده از اين ابزار مدرن براي ايجاد بستر مطمئن 
سرمايه گذاري براي متقاضيان مسکن و همچنين تأمين يك منبع 
شفاف و مساعد براي سازندگان صنعت ساختمان فراهم آمده است 
كه به زودي توسط بورس كاالي ايران و تحت نظارت سازمان بورس 

رونمايي و فعال خواهد شد.

يك انبوه ساز در صف فروش متري
معاون توســعه بازار بورس كاالي ايران مي گويد: طرح فروش متري 
مسکن در قالب قرارداد سلف موازي استاندارد به هيأت پذيرش بورس 
كاالي ايران ارسال شده و بررسي هاي الزم نيز روي آن صورت گرفته 
اســت؛ اما اجراي اين طرح نيازمند اعمال تغييراتي در دستورالعمل 
سلف موازي استاندارد بود كه توسط ســازمان بورس در حال اقدام 
است. عليرضا ناصرپور در گفت وگو با همشهري مي افزايد: به محض 
اتمام فرايند تغيير دستورالعمل ســلف موازي استاندارد در سازمان 
بورس، بحث انتشار اين اوراق آماده اجراســت و اوراق مورد تقاضاي 
اين حوزه بعــد از تأييد هيأت پذيرش قابل انتشــار خواهــد بود. او 
مي گويد: درخواست اصلي انتشار اوراق سلف موازي استاندارد براي 
تأمين مالي حوزه مسکن، توسط يکي از شركت هاي انبوه سازي گروه 
سرمايه گذاري مسکن به بورس كاالي ايران ارسال شده كه قرار است 
براي يك پروژه ساختماني در اســتان تهران و در قالب قرارداد سلف 
پيش فروش شود. به گفته ناصرپور، مقدار مدنظر اين انبوه ساز براي 
مرحله اول انتشار اوراق شامل 2بلوك از اين پروژه مسکوني مشتمل 

بر 88واحد آپارتمان است.

اوراق سلف در ركود و رونق مسكن
اوراق سلف، موازي استاندارد ابزاري است كه هم براي متقاضيان خرد 
مسکن امکان خريد تدريجي مســکن را فراهم مي آورد و هم تأمين 
مالي سازندگان و انبوه سازان را تسهيل خواهد كرد؛ اما ركودي شدن 
فضاي بازار مسکن، يکي از عواملي است كه مي تواند ميزان تقاضا از اين 
اوراق را تحت تأثير قرار دهد و دورنماي فروش قابل توجه اين اوراق را 
متأثر كند. معاون توسعه بازار بورس كاالي ايران نيز اثرگذاري ركود 
و رونق بازار مســکن بر وضعيت فروش اين اوراق را تأييد مي كند، اما 
معتقد است به واسطه اينکه سررسيد اين اوراق  3ساله است، همچنان 
مي تواند طيف گسترده اي از سرمايه گذاران بلندمدتي را جذب كند. 
نکته ديگري كه ناصرپور در مورد اوراق سلف موازي استاندارد براي 
تأمين مالي حوزه مسکن يادآوري مي كند، اين است كه در معامالت 
سلف ارتباط مســتقيم تري ميان ســرمايه گذار و واحد سرمايه پذير 
برقرار مي شود و برخالف ساختار صندوق هاي زمين و ساختمان كه 
سرمايه گذار مالك تعدادي از واحدهاي صندوق مي شد، در اين طرح 
سرمايه گذار به صورت مشاع در كل پروژه سهم دارد و متراژ مشخصي از 
آن را خريداري مي كند؛ از اين رو جذابيت بيشتري براي سرمايه گذاري 

وجود دارد.

تالش براي تضمين قدرت خريد
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي مي گويد: اوراق سلف 
موازي استاندارد يا همان فروش مسکن متري تحت نظارت سازمان 
بورس، راهکار مطمئني براي سرمايه گذاري و تأمين سرمايه خريدار 
و سازنده است و به تضمين قدرت خريد آن دسته از متقاضيان مسکن 
كه سرمايه الزم براي خريد يك واحد مسکوني را ندارد، كمك مي كند. 
محمود محمودزاده  با اشاره به اينکه انتشار اوراق سلف با هدف كمك 
به متقاضيان مسکن و همچنين ســازندگان طراحي شده و به زودي 
رونمايي خواهد شد، مي افزايد: از طريق خريد اين اوراق، متقاضيان 
مسکن مي توانند در چند مرحله نسبت به خريد يك واحد مسکوني 
يا تأمين مالي توليد آن مسکن اقدام كنند، زيرا هم اكنون اين مشکل 
وجود دارد كه براي بيشتر خانوارها تأمين هزينه هاي تهيه يك مسکن 
دشوار است، بنابراين خانوارها با پس انداز و سرمايه گذاري پول خود از 
طريق خريد اوراق سلف بازار مسکن، مي توانند در بخشي از سود خريد 
يك واحد مسکوني سهيم شده و ارزش پول خود را حفظ كنند. معاون 
وزير راه و شهرسازي معتقد است: انتشار اوراق سلف و خريد آن توسط 
متقاضيان اين ويژگي را دارد كه چنانچه تالطمي در بازار مسکن ايجاد 
شود، ارزش پول متقاضيان مسکن حفظ شود و درعين حال اين روش 
سرمايه گذاري مطمئني براي متقاضيان واقعي مسکن است كه از اين 
طريق متقاضيان مي توانند اطمينان حاصل كنند كه مسائل حاشيه اي 
براي آنها رخ نمي دهد، زيرا همه اين مراحل با نظارت سازمان بورس 
انجام مي شود و موضوع انتشار اوراق سلف به شکل شفاف از نظر قانوني 

پيش خواهد رفت.

بودجه
گزارش

از اين منظر بالتکليف نگه داشــتن بودجه يا 2مرحله اي كردن آن 
به عدم  قطعيت ها در اقتصاد دامن مي زند و روند توســعه كشور را 

متزلزل مي سازد.
بودجه ساالنه كشور براساس چارچوب برنامه 5 ســاله تهيه مي شود و با تصويب آن در 
مجلس، چند ماه طول مي كشد تا بخشنامه ها و آيين نامه هاي آن در دولت نوشته شود 
و همين مسئله باعث خواهد شد تا 2مرحله اي كردن بودجه براي كشور هزينه داشته 
باشد. به همين دليل است كه همواره دستگاه هاي اجرايي تأكيد دارند كه سال مالي آنها 
3 ماه اضافه شود؛ چرا كه تا دســتور العمل ها و بخشنامه ها نوشته، تصويب و ابالغ شود، 
نيمي از سال گذشــته و اختصاص بودجه هاي عمراني معموال با چندماه تأخير صورت 
مي پذيرد. اگر بودجه سال آينده هم با تأخير تصويب يا 2مرحله اي شود، هزينه نخست 
اين نوع تصميم گيري متوجه پروژه هاي عمراني نيمه تمام خواهد شد كه بازهم با تأخير 

به اتمام خواهد رسيد.
از ســوي ديگر ســال آينده انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شــود و فضاي كلي 
كشــور سياســي خواهد بود و وقتي قرار باشــد بودجه هم براســاس 2مقطع زماني 
تصويــب و به دولــت ابالغ شــود، غلبه جو سياســي بر اقتصاد كشــور ســنگين تر 
 شــده، بالتکليفي ها تشــديد مي شــود و عــدم  قطعيت ها هــم افزايــش مي يابد. 
ما در كشور به اندازه كافي با كندي نظام بوروكراسي براي تصميم گيري مواجه هستيم 
و اگر بخواهيم بودجه را در ترديد نگه داريد، روند جاري به ويژه در بخش عمراني كشور 

دچار اختالل خواهد شد.
نکته مهم اين است كه اگر مجلس بخواهد بودجه ســال آينده را دو مرحله اي تصويب 

كند، مشخص اســت كه حقوق كاركنان دولت و هزينه هاي جاري دولت، چه بودجه 
يك سقف داشته باشد و چه 2 سقف بايد پرداخت شود و پاشنه آشيل بودجه 2سقفي 
يا 2مرحله اي متوجه پروژه هاي عمراني اســت و پيمانــکاران بالتکليف و كارفرمايان 
 طرح ها در ابهام باقي مي مانند و هزينه تمام شــده اين پروژه هــا افزايش خواهد يافت.

 وقتي مي گوييم بودجه 2مرحله اي باشــد، يعني در ترسيم چشم انداز يکساله كشور با 
ترديد مواجه هستيم.

البته به جاي ايجاد عدم  قطعيت و ترديد در بودجه كشــور، مجلس مي تواند از فرمول 
ديگري استفاده كرده و بودجه را تقسيم بندي نکند و يکپارچه آن را تصويب كند، ولي 
برخي تخصيص بودجه هاي جاري و عمراني را مشروط به تحقق درآمدها كند. ازجمله 
اينکه اختصاص برخي رديف هاي بودجه جاري و عمراني در 2ســتون جداگانه تنظيم 
شود و براساس اولويت ها و منابع دولت تخصيص بودجه صورت پذيرد و براي اختصاص 
بودجه به ستون ديگر، در قانون بودجه شرط گذاشته شود، به شرط افزايش منابع. اما 
اينکه مجلس بخواهد بودجه را براســاس بازده زماني مشــخص تقسيم بندي كند، به 

مصلحت كشور نخواهد بود.
مسئله ديگر اين است كه گفته مي شــود مجلس به كليات اليحه رأي ندهد و آن را به 
دولت برگرداند تا اليحه اصالح شــود. اما وقتي دولت به اعداد و ارقام بودجه و احکام و 
تبصره هاي آن اعتقاد دارد، برگشت دادن به دولت مشــکلي را حل نخواهد كرد و اگر 
دوباره دولت همين اليحه را به مجلس برگرداند، تصميم بعدي چه خواهد بود؟ چالش 
اصلي بر سر اين است كه هزينه هاي جاري دولت سنگين است، بخشي از اين هزينه ها 
به حقوق كاركنان مربوط مي شــود و بخش بزرگي از آن در قالب فصل رفاهي ازجمله 
يارانه هاي متعدد نظيــر يارانه نقدي، كمك معيشــتي اول و دوم و همچنين كمك به 
صندوق هاي بازنشســتگي اختصاص داد و ســهم بودجه هاي عمراني زياد نيست. اگر 
مجلس بخواهد تصميم گيري درباره بودجه هاي عمرانــي را به تأخير بيندازد، اقتصاد 
كشور آسيب مي بيند. بودجه را 2مرحله اي بستن راهکار نيست و هزينه زيادي به كشور 
تحميل مي كند. بهتر است بودجه را يکپارچه ببينيم و در يك فضاي كارشناسي شده 

آن را اصالح كنيم.

اوج گيري دوباره واگذاري از طريق رد ديون
 بعد از 3سال، واگذاري سهام از طريق رد ديون دوباره شتاب گرفت

بعد از 3ســال توقف در روند واگذاري 
سهام به سبك رد ديون، دوباره واگذاري 
سهام به اين شيوه در سال99 اوج گرفته 
است و درصورت اجراي مصوبه دولت 
براي واگذاري ســهام 7شــركت دولتي بــه بانك ها، ميزان 
واگذاري سهام در قالب رد ديون در اين سال به باالترين ميزان 

خود در كل عمر خصوصي سازي  خواهد رسيد.
به گزارش همشهري، واگذاري سهام در قالب رد ديون از جمله 
موضوعاتي است كه در طول سال هاي گذشته جنجال هاي 
زيادي ايجاد كرده است و كارشناسان انتقاد هاي زيادي به اين 
سبك از واگذاري دارند. دولت يازدهم و دوازدهم هم از همان 
آغاز شروع فعاليت اش انتقاد هاي زيادي به روند واگذاري سهام 
شركت هاي دولتي در قالب رد ديون مطرح كرد و حتي روند 
واگذاري سهام به اين شيوه را ظرف 3 سال يعني از سال هاي 
96 تا 98 به طور كامل متوقف كرد، اما وجود محدوديت هايي 
در كســري بودجه، دوباره دولت را مجبور كرده است كه به 
شــيوه قبل باز گردد و تازه ترين مصوبات نشان مي دهد كه 

واگذاري سهام در قالب رد ديون در حال اوج گيري است.

روند واگذاري در قالب  رد ديون
بررســي ها نشــان مي دهد كه از ابتداي دهه80 تاكنون كه 
روند خصوصي سازي  در اقتصاد ايران به صورت جدي مطرح 
شــده تا كنون نزديك به 191هزار ميليارد تومان از ســهام 
شركت هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده كه از اين 
ميزان 19.5درصد، يعني رقمي معادل37هزار و100ميليارد 
تومان به سهام شركت هاي خصولتي واگذار شده است. اين 
واگذاري ها به اين دليل انجام شــده كه دولــت در پرداخت 
بدهي هاي خود به شركت ها و نهادها ناتوان بوده و به همين 
دليل به جاي پرداخت وجه نقد به آنها ســهام شــركت هاي 
دولتي را واگذاركرده اســت كه اصطالحا به اين كار رد ديون 
گفته مي شود. اما اين واگذاري ها كه در طول سال هاي گذشته 
مشکالتي را در رويه بنگاهداري شركت ها ايجاد كرده همواره 
مورد انتقاد كارشناسان بوده است. به زعم برخي كارشناسان؛ 
واگذاري سهام در قالب رد ديون اختصاصي با اهداف سياسي 

انجام شده است.
اطالعات موجود در مورد واگذاري ســهام در قالب رد ديون 
نشان مي دهد كه باالترين ميزان واگذاري سهام در قالب رد 
ديون در سال1392 اتفاق افتاده است كه نزديك به 31درصد 
از كل واگذاري ها در اين سال به شركت هاي خصولتي واگذار 
شده است. در اين سال كه مصادف با آغاز به كار دولت يازدهم 
بود، جمعا 44هزار ميليارد تومان سهام به بخش خصوصي و 
از اين ميزان 13هزار و500ميليــارد تومان در قالب رد ديون 
واگذار شده است. رتبه دوم باالترين واگذاري هاي انجام شده 
در قالب رد ديون از نظر ارزش به ســال جاري اختصاص دارد 
كه دولت تاكنون 6هزارو150ميليارد تومان از سهام شركت ها 

را در قبال بدهي هايش به ساير شركت ها واگذار كرده است.

واگذاري ها دوباره اوج مي گيرد
هرچند رشــد واگذاري ســهام در قالب رد ديون در سال92 
ارتباطي به عملکرد دولت يازدهم نــدارد و عمدتا مربوط به 
مصوبات قبلي در دولت دهم است، اما اكنون بعد از 3سال توقف 
واگذاري سهام در قالب رد ديون گويا به دليل محدوديت هاي 
مالي، چاره اي پيش پاي دولت براي از سرگيري واگذاري ها به 
شيوه گذشته باقي نمانده است؛ چرا كه تحريم ها و فشار هاي 
اقتصادي ساختار مالي دولت را به  شدت تحت تأثير قرار داده 

و حاال درصورت اجراي مصوبه هيأت دولت كه يکشنبه شب 
به تصويب رســيده، اين واگذاري ها دوباره قرار اســت اوج 
بگيرد. با مصوبه هيأت دولت 43هزارو500ميليارد تومان از 
باقي مانده سهام دولت در شــركت هاي پااليش نفت تهران، 
تبريز، اصفهان، بندرعباس، سرمايه گذاري ملي ايران، هپکو و 
ايران ترانسفو به بانك هاي ملت، صادرات و تجارت واگذار  شود. 
مطابق اين مصوبه 29هزار ميليارد تومان از اين ميزان سهام در 
قالب ديون تهاتر خواهد شد. به اين ترتيب با توجه به واگذاري 
6150ميليارد تومان از سهام شركت هاي دولتي از ابتداي سال 
تاكنون در قالب رد ديون، درصورت اجراي اين مصوبه جمع 
كل واگذاري هاي انجام شده در قالب رد ديون در سال جاري 
از مرز 35هزار ميليارد تومان عبور خواهد كرد كه باالترين رقم 
واگذاري در قالب رد ديون از ابتداي تاريخ خصوصي ســازي  
از ابتداي دهه80 تاكنون اســت. اين ميزان واگذاري بيش از 
2.5برابر كل واگذاري هاي انجام شــده در قالب رد ديون در 
سال92 است كه پيش از اين بيشترين حجم واگذاري در يك 

سال را به خود اختصاص داده بود.

چرا رد ديون اوج گرفت
ريشه واگذاري ها در قالب رد ديون به موضوعات مختلفي باز 
مي گردد، اما داليل اجراي اين شــيوه در شرايط فعلي با رد 
ديون هاي انجام شده در دولت قبل تفاوت دارد. دولت نهم و 
دهم عمدتا تحت تأثير شرايط سياسي اقدام به واگذاري سهام 
شركت هاي دولتي به شركت هاي خصولتي كرد، اما دولت 
فعلي عمدتا به دليل كمبود منابع مالي و رشد نکردن بخش 
خصوصي مجبور به واگذاري ســهام در قالب رد ديون شده 
است. برآورد ها حاكي از آن اســت كه ميزان كسري بودجه 
دولت در سال جاري رقمي معادل200هزار ميليارد تومان 
خواهد بود. همچنين دولت در ســال بعد هم از همين حاال 
روي كاغذ با 319هزار ميليارد تومان كسري تراز عملياتي 
مواجه اســت. اين موضوع دولت را به سمت واگذاري سهام 
در قالب رد ديون سوق داده است؛ چرا كه تحريم ها، كرونا، 
ركود اقتصادي دولت را با تنگناهاي مالي مواجه كرده است. 
اما نکته دوم و مهم تر اين است كه بخش خصوصي هم از توان 
كافي براي خريد سهام شركت هاي دولتي بزرگ برخوردار 
نيســت و علت اين موضوع وجود قوانيني است كه در چند 
دهه گذشته مانع از بزرگ شدن بخش خصوصي واقعي در 

ايران شده است.
يکي از استدالل هاي مقامات ســازمان خصوصي در دولت 
نهم و دهم براي واگذاري سهام به شــركت هاي خصولتي 
اين بود كه بخــش خصوصي واقعي در ايــران، توان خريد 
ســهام شــركت هاي بزرگ را ندارند. اگرچه اين استدالل 
درست بود اما به زعم بســياري از كارشناسان؛ ريشه اصلي 
بزرگ نشدن بخش خصوصي واقعي در ايران وجود قوانين و 
محدوديت هاي زياد پيش پاي بخش خصوصي واقعي است 
كه به مانعي در برابر بزرگ شــدن بخش خصوصي در ايران 

تبديل شده است.
اين رويه همچنان ادامه دارد و شايد نتوان شركتي را در بخش 
خصوصي پيدا كرد كه تــوان پرداخت 43هزارو500ميليارد 
تومان براي خريد ســهام پااليشــگاه ها، بانك ها و يا ســاير 
شركت ها را داشته باشد. به همين دليل با وجود آنکه دولت از 
ابتداي سال تاكنون چندبار تالش كرده تا سهام پااليشگاه ها را 
به بخش خصوصي واگذار كند، اما كسي حاضر به خريد سهام 
اين شركت ها نشد و در نهايت با تصويب دولت قرار شد سهام 

اين شركت ها به بانك ها واگذار شود.

   سازوكار سرمايه گذاري در مسكن متري
سازوكار انتشار اوراق سلف موازي اســتاندارد به اين صورت است كه 
يك ســازنده مجوزهاي الزم براي ساخت وســاز را از شهرداري و ساير 
سازمان هاي مربوطه دريافت كرده و براي تأمين سرمايه موردنياز خود در 
يك پروژه مسكوني مشخص، درخواست خود را به هيأت پذيرش بورس 
ارسال مي كند و بعد از تأييد اين درخواســت، اجازه انتشار اوراق سلف 
موازي اســتاندارد براي تأمين مالي آن پروژه صادر مي شود و متقاضيان 
سرمايه گذاري با خريد اين اوراق، مستقيما، در آن پروژه سرمايه گذاري 
مي كنند. در پايان سازنده بايد در زمان سررسيد، براساس تعهدي كه در 
زمان انتشار اوراق داشته، دين خود را در قبال تمامي اوراق منتشر شده ادا 
كند تا بتواند پروژه ساخته شده را مالك شود. به گزارش همشهري، بسته 
به تعهدي كه سرمايه پذير در زمان انتشار اوراق سلف موازي استاندارد 
ارائه مي دهد، مكانيسم هاي تسويه اوراق نيز مشخص خواهد شد كه چند 
حالت خواهد داشت. به عنوان مثال، در يكي از حالت ها، فروشنده در ابتدای 
قرارداد متعهد مي شود كه اگر شما اوراق واحدي را مثال متري ۱۰ ميليون 
تومان خريداري كرديد، بعد از اتمام پروژه به عنوان مثال، آن را از شــما 
متري ۱۵ ميليون تومان باز خريد كند. در حالت دوم، فرد سازنده در قرارداد 
متعهد شود كه در پايان دوره، واحد را براساس قيمت روز از سرمايه گذار 
باز خريداري كند. همچنين در مكانيسم ديگري، اگر يك واحد بنا به داليلي 

در بازار اصلي مشتري نداشت، معامالت آن در بازار فرعي انجام شود.

بودجه1400 به احتمال 
زياد بيــن دولت فعلي و 
دولــت بعدي تقســيم 
خواهــد شــد! البته در 
ظاهر اين اتفاق طبيعي اســت چرا كه دولت 
فعلي تا آخر مرداد سال آينده حيات خواهد 
داشــت و دولت بعدي از شــهريور سال بعد 
متولد مي شود. ماجرا اما اين است كه مجلس 
مي خواهــد از حــاال بودجه ســال1400 را 
به گونه اي ببندد كه ممکن است دولت حاضر 
را در تنگنا قرار دهد. به گزارش همشــهري، 
گزينه بودجه 2ســقفي و 2زمانه كه از سوي 
الياس نادران، رئيس كميسيون تلفيق بودجه 
مجلس در صحن غيرعلني و غيررســمي، با 
نمايندگان مطرح شده، اين شــائبه را ايجاد 
مي كند كه دست دولت براي افزايش حقوق ها 
دست كم تا خرداد ســال آينده بسته خواهد 
بود. قرار است صبح اول وقت امروز محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلــس جمع بندي نهايي 
نشســت صبح ديروز را با نمايندگان در ميان 
بگذارد و پس از آن كميسيون تلفيق تصميم 
خواهد گرفت كه به كليات اليحه رأي مثبت 

يا منفي بدهد.

در پشت درهاي بسته چه گذشت؟
محمدحســين فرهنگي، ســخنگوي هيأت 
رئيســه مجلس ديروز پس از پايان نشســت 
نمايندگان پشــت درهاي بسته با بيان اينکه 
كميســيون تلفيق امروز درباره رد يا تصويب 
كليــات اليحــه بودجــه1400  رأي گيري 
مي كند، از پيشــنهاد بســته شــدن بودجه 
به صورت 2سقفي از سوي رئيس كميسيون 

تلفيق در جلسه غيرعلني امروز خبر داد.
به گزارش خانــه ملت، او در پاســخ به دليل 
غيررسمي و غيرعلني شدن نشست بودجه اي 
مجلس گفــت: از آنجــا كه امــکان رعايت 
آيين نامه در اينگونه جلســات وجود ندارد و 
افــراد مختلفي صحبت مي كننــد و اين كار 
مطابق آيين نامه نيست، جلسه ديروز به صورت 
غيررسمي و غيرعلني با موضوع بررسي اليحه 
بودجه سال1400 برگزار شد. وي افزود: در 
ابتداي اين جلســه اعضاي كميسيون تلفيق 
بودجه1400 و همچنين رئيس كميســيون 
برنامه و بودجه، رئيس كميســيون تلفيق و 
رئيس مركز پژوهش هــا ديدگاه هاي خود را 
درباره اليحه مذكور مطرح كردند كه براساس 
اين نظرات بايد نوآوري هايي در بودجه لحاظ 
شــده و برخي از ســاختارهاي ناصحيح در 
بودجه ريزي جاري كشور را تغيير دهند چه 
در نظام مالياتي و چه در ســاير بخش ها. وي 
با بيان اينکه در ادامه 10نفــر از نمايندگان 
به عنوان مخالف و موافق نظــر خود را درباره 
كليات اليحه بودجه سال1400 بيان كردند، 
توضيح داد: مخالفــان تصويب كليات اليحه 
بودجه معتقــد بودند كــه در مجلس امکان 
اصالح كلي اليحــه وجود نــدارد و ايرادات 
بسياري در درآمدها و كســري بودجه وارد 

بوده لذا بايد كليات را رد كــرد و با ارجاع آن 
به دولت درصدد اصالح آن برآمد. همچنين 
موافقان تصويب كليات اليحه بودجه ســال 
آينده معتقد بودند نبايد فرصت سوزي كنيم 
ضمن آنکه دولت مسير درآمدها و هزينه ها را 
باز گذاشته است. فرهنگي درباره پيشنهادهاي 
مطرح شــده از ســوي الياس نادران گفت: 
براساس پيشنهاد آقاي نادران مي توان بودجه 
را به صورت 2ســقفي تنظيم كنيم، بخشي را 
در حد آنچه واقعي و عملياتي است و بخشي 
را هم در محدوده نظر دولت، البته با وقفه اي 
در اجرا، چراكه نمي توان اجازه اجرا را به سقف 

دوم از ابتداي بودجه داد.

سكته در بودجه آخر
تصميم احتمالي نمايندگان براي 2ســقفي 
كردن بودجه1400 بيشتر به معناي تقسيم 
درآمدها و منابع بودجــه به يك دوره 5ماهه 
در دولت روحاني و 7ماهــه در دولت آينده 
خواهد بود و  كم سابقه است كه در طول تاريخ 
مجلس چنين تصميمي براي بودجه كشــور 
گرفته شــود و اجازه دخل و خــرج بودجه را 
به دولت قانوني حاضر نداد. چرا كه 2سقفي 
شــدن بودجه 2ســقف منابع بودجه عمدتا 
ناشــي از برآورد فروش نفت در بودجه است. 
به اين ترتيب كه احتمــاال مجلس به دولت 
فعلي اجازه خواهد داد تــا روي يك ميليون 
بشکه نفت در روز حساب باز كند و در دولت 
آينده سقف هزينه كردن از درآمدهاي نفتي 

بيشتر خواهد شد.
محمدحســين فرهنگي، ســخنگوي هيأت 
رئيســه مجلس مي گويد: رئيس مجلس در 
جلســه صبح ديروز يك جمع بنــدي اوليه 
ارائه كرد اما قرار شــده تا امروز صبح و قبل 
از شــروع جلســه علني جمع بندي نهايي را 
اعالم كند. به نظر مي رسد محمدباقر قاليباف 
ديروز و ديشب سخت مشــغول رايزني بوده 
تا بتواند به يك جمع بندي مشــخص برسد و 
پس از آن كميسيون تلفيق بودجه براساس 
جمع بندي ارائه شــده، تصميم گيري كند. 
به گفته فرهنگــي، در نشســت غيرعلني و 
غيررســمي ديروز هيچ رأي گيري اي صورت 
نگرفت اما در تبيين موضوع و بيان موافقت ها 
و مخالفت ها با كليات، بحث هاي خوبي صورت 
گرفت كــه قطعاً آثار خــود را برجاي خواهد 
گذاشــت و نظرات مطرح شده به كميسيون 

تلفيق ارجاع شده است.

مذاكرات داغ تلفيقي ها
كميسيون تلفيق بودجه مجلس ديروز عصر 
يکي از داغ ترين مذاكرات خود را تجربه كرده 
و احتمال كشيده شــدن بحث ها به نشست 
شب هم وجود داشــته اســت. رحيم زارع، 
سخنگوي كميسيون قبل از آغاز اين نشست 
به خبرنگاران مي گويد: براســاس آيين نامه 
تلفيق، در ابتدا به منظور بررسي كليات بودجه 
رئيس ســازمان برنامه و بودجه و پس از آن 

مسئوالن مركز پژوهش هاي مجلس، ديوان 
محاســبات و اتاق هاي ســه گانه نيز گزارش 
خود را ارائه خواهند كرد. وي افزود: پس از آن 
4 موافق و 4 مخالف نظر خود را درباره كليات 
اليحه بودجــه بيان خواهند كــرد و  اگر كار 
كميسيون تلفيق به شيفت سوم بکشد، امکان 
رأي گيري درباره كليات اليحه بودجه ســال 
آينده وجود دارد و همــکاران تصميم گيري 

خواهند كرد.
به گفته زارع، در كميســيون تلفيق بيشــتر 
بحث نمايندگان به درآمدهــاي نفتي، نرخ 
ارز، درآمدهاي مالياتي و فروش اوراق منتشر 
شده معطوف است كه رقمي حدود 130هزار 
ميليارد تومان براي اصل و ســود اين اوراق 
درنظر گرفته شــده و دولت بايد به تعهدات 
خود عمل كند. وي افــزود: اگر كليات اليحه 
بودجه در كميسيون تلفيق به  تصويب نرسد، 
به صحن علني ارجاع  خواهد شــد تا در آنجا 
درباره اليحه تصميم گيري شــود، اگر تأييد 
شود هم به تلفيق بازمي گردد و درصورت رد 

كليات روانه دولت خواهد شد.

رايزني ها و مذاكرات سخت
به گزارش همشــهري، دولت با 2زمانه شدن 
بودجه و تقسيم آن به شــدت مخالف است. 
از سوي ديگر كميســيون تلفيق مانده است 
كه به كليات اليحه رأي بدهد و بعد نسبت به 
اصالحات آن اقدام كند يا اينکه به رد كليات 
رأي بدهد كه در اين صورت اليحه دولت بدون 
تغييري در تبصره ها و ارقام آن مســتقيم به 
صحن علني مجلس خواهد رفت. كميسيون 
تلفيق براســاس آيين نامــه داخلي مجلس 
موظف است پس از پايان مهلت تعيين شده 
براي كميسيون هاي تخصصي و نمايندگان 
جهت ارائه گزارش شان، حداكثر ظرف 3هفته 
رســيدگي و گزارش نهايي خود را به مجلس 
ارائه كند و گزارش مســکوت  مانده پذيرفته 
نيســت. چنانچه گزارش كميســيون تلفيق 
مبني بر رد كليات اليحه باشــد و در مجلس 
نيز كليات اليحه به تصويب نرســد، موضوع 
به دولت اعالم مي شود تا حداكثر ظرف مدت 
يك   ماه اليحه را اصالح و به مجلس ارائه كند و 
اگر كليات اليحه به تصويب مجلس برسد، به 
كميسيون تلفيق اعاده مي شود تا ظرف مدت 
15روز گزارش جديد را به مجلس تقديم كند.

تعليق بودجه در تلفيق!
آخرين خبــر اينکه بــا رأي اكثريت اعضاي 
كميســيون تلفيق بودجه رأي گيري درباره 
كليات بودجه ســال1400 بــه تعويق افتاد. 
حاال همه منتظر گزارش و جمع بندي رئيس 
مجلس هســتند كه چه تصميمي قرار است 
گرفته شود چرا كه در آيين نامه داخلي مجلس 
گزينه تعليــق بودجه در كميســيون تلفيق 
پيش بيني نشــده و اعضاي اين كميســيون 
بايد يا رأي به تصويب بدهند يا آن را رد كنند 
و نمي توانند بودجه را روي هــوا نگه  دارند و 
به دولت بگويند اليحــه را اصالح كند. ديروز 
حســينعلي حاجي دليگاني، عضو كميسيون 
تلفيق در گفت وگو با فــارس، افزود: تصميم 
اعضاي كميسيون تلفيق بر اين شد تا زماني 
كه دولت اليحه اصالحي بودجه را به مجلس 
نياورد، رأي گيري درباره كليات اليحه بودجه 
انجام نخواهد شد. وي ادامه داد: بر اين اساس 
رأي گيري درباره كليات اليحه بودجه1400 
پس از ارائه اليحــه اصالحي بودجه1400 از 
سوي دولت به مجلس انجام خواهد شد. وي 
گفت: طبق تصميم اتخاذشــده صحبت هاي 
موافقان و مخالفان كليات اليحه بودجه پس 
از ارائه اليحه اصالحي انجام مي شــود تا در 
فضاي جديد و تغيير ايجاد شــده در اليحه، 

نمايندگان نطق هاي خود را داشته باشند.

كميسيون تلفيق مجلس امروز درباره  كليات نبرد در ميدان  بودجه
بودجه1400  رأي گيري مي كند

   بودجه قابل دفاع است
بودجه پيشنهادي دولت در شرايط فعلي كشور قابل دفاع است! محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه 
با اين موضع گيري قبل از اينكه در جلسه كميسيون تلفيق بودجه حاضر شود، گفت: سنجش بودجه۱4۰۰  با 
شاخص هاي اقتصاد كالسيك واقع گرايانه نيست. او با بيان اينكه نمايندگان مركز پژوهش هاي مجلس ديدگاه هاي 
كارشناسي خود را بيان كرده اند، گفت: اميدواريم تا پايان روز نتيجه مشخص شود، البته استدالل دولت اين است 
كه مقايسه دخل و خرج در شرايط كنوني كه تحت محاصره سخت اقتصادي هستيم، با شرايط عادي واقع بينانه 
نخواهد بود و دولت نظر كارشناسي خود كه مبتني بر واقعيت هاست را بيان خواهد كرد. وي در واكنش به ابهامات 
نمايندگان نسبت به اليحه بودجه۱4۰۰ گفت: بودجه سانتريفيوژ نيست، بلكه مبتني بر درآمد ها و هزينه ها بوده؛ 
ما در محاصره اقتصادي هستيم و بحث نفت بر بخش هاي ديگر اقتصادي تأثيرگذار خواهد بود. رئيس سازمان 
برنامه و بودجه تأكيد كرد: اگر بخواهيم هزينه هاي فرهنگيان، بازنشستگان، كادر درمان و پرستاران را ذيل 
درآمد مالياتي ببريم، آن وقت چه آشوبي در جامعه به پا مي شود؟ اين هنر نيست كه بگوييم، چون دخلمان از 
نظر ماليات در حد 22۵هزار ميليارد تومان است همه اين هزينه ها را ذيل آن تعريف كنيم. نوبخت ادامه داد: آيا 
اعضاي كميسيون آموزش از بودجه اي كه براي آموزش و پرورش گذاشته ايم راضي هستند؟ اعضاي كميسيون 
امنيت ملي معتقدند كه دولت براي بودجه دفاعي كم گذاشته، بنابراين اگر قرار باشد همه مواردي كه دوستان 
مطرح مي كنند در بودجه قيد شود وضعيت بدتر مي شود. هنر نيست كه بگوييم كسري بودجه داريم بلكه هنر آن 
است كه با همين كسري ها، كشور را اداره كنيم. معتقدم بودجه تدويني دولت در شرايط كنوني قابل دفاع است.

هزينه ايجاد تزلزل در بودجه دولت

يادداشت

ادامه از 
صفحه اول

ميزان واگذاري هاي انجام شده در قالب رد ديون از ابتداي دهه 8۰ تاكنون- ارقام به ميليارد ريال
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فريببالوازمخانگيارزانبانهاي
معاون پيشگيري ستاد ملي مبارزه با قاچاق كاال و ارز با بيان اينكه لوازم خانگي توليد داخل به نام خارجي در بانه )غرب كشور( به فروش مي رسد، به 
مردم هشدار داد تا فريب ارزاني لوازم خانگي با تبليغات مذكور را نخورند. عبداهلل هندياني در پاسخ به اينكه در پيامك هاي مربوط به لوازم خانگي 
قاچاق از شهرهايي همچون بانه افراد فروشنده به ذكر شماره حساب و ديگر مشخصات خود اقدام مي كنند و چرا با اين افراد تاكنون برخورد جدي 
نشده است؟ افزود: كساني كه شماره كارت يا شماره حساب اعالم مي كنند بيشتر »تك فروش« بوده و »عمده بيار« نيستند. او افزود: اين فروشندگان 
با توجه به بسته بودن مرزها، تداوم تحريم ها و مهيا نبودن شرايط براي واردات، اغلب اجناس داخلي را با آرم هاي خارجي و تغييراتي كه روي آنها 
اعمال مي كنند، به مشتريان با قيمت هاي پايين تر مي فروشند. مشتريان نيز از اين طريق جذب آنها می شوند و به خريد كاال مي پردازند. هندياني 
تأكيد كرد، در واقع اجناسي كه از طريق اين قبيل پيامك ها خريداري مي شود، نه تنها كيفيت و خدمات پس از فروش ندارد، بلكه معلوم نيست آن 
برچسب و مارك روي محصول متعلق به همان كاال باشد. همچنين عوامل انتظامي در اين مناطق و حوزه ها با مواردي كه اعالم مي شود به شدت برخورد 
مي كنند. او افزود: امروز توليدكنندگان عمده لوازم خانگي از رشد حدود ۴5درصدي توليدات خود در هشت ماهه امسال خبر مي دهند. اگر قرار بود 

كاالي قاچاق وارد شود و جلوي واردات آنها به كشور گرفته نمي شد، اين توليدكنندگان قادر به رشد نبودند.

ممنوعيت واردت، افزايش شديد قيمت ها و  لوازم خانگی
وجود تقاضا بــراي انواع يخچــال و فريزر 
برندهاي مشهور خارجي موجب قيمت هاي 
نجومــي ايــن محصوالت شــده اســت، 
قيمت هايي كه در برخي موارد حتي از نرخ يك پرايد و تيباي صفر 

كيلومتر نيز پيشي مي گيرد.
به گزارش همشهري، اگر قصد تعويض يا خريد يخچال و فريزرهاي 
نو برندهاي مشهور براي تامين جهيزيه يا مصارف خانگي را داريد، 
بدانيد كه اين روزها براي خريد محصوالت برخي برندهاي كره اي 
يا اروپايي بايد بنابر نوع، كاركرد و برند اين يخچال فريزرها از 60تا 
بيش از 120ميليون تومان هزينه كنيد. قيمت هايي كه با نرخ روز 
برخي انواع خودروهاي صفر كيلومتر داخلي در بازار برابري می كند 
و در برخي موارد بيشتر از قيمت اين خودروهاست. در بازار ديروز 
خودرو هر دســتگاه پرايد صفر كيلومتر 111به نرخ 121ميليون، 
پرايد131 با قيمت 102ميليون، پرايد132 به نرخ 105ميليون، 
تيباي صندوقدار معمولي 111ميليون و تيباي هاچ بك معمولي 
به نرخ 121ميليون تومان عرضه شد. اين در حالي است كه نگاهي 
به قيمت انواع يخچال فريزر ســايد باي ســايد برندهاي خارجي 
و حتي وطني با كيفيت نســبتا خوب نشان مي دهد كه مشتريان 
خريد اين محصوالت بايد بنابر نوع درخواست خود در برخي موارد 
حتي كمي بيشــتر از قيمت برخي انواع پرايد وتيباي نو و دست 
دوم در بازار لوازم خانگي هزينه كنند؛ چرا كه قيمت60تا بيش از 
125ميليون توماني برخي انواع يخچال و فريزر برندهاي مشهور 
كره اي و اروپايي در آگهي فروش درج شده در فضاي مجازي حتي 
از نرخ روز خريد برخي انواع پرايد و تيباي صفر كيلومتر در حاشيه 

بازار نيز بيشتر است.  
بررسي قيمت يخچال فريزرسايد باي ســايد ايراني در بازار لوازم 
خانگي نيز نشان مي دهد كه اين روزها مشتريان براي خريد انواع 
يخچال و فريزر ايراني با كيفيت متوسط بايد از حداقل 25تا بيش 
از 50ميليون تومان هزينه كنند اما اين قيمت ها در مورد برندهاي 
خارجي به خصوص محصوالت كمياب كره اي و اروپايي از حداقل 
حدود 60تا بيش از 120ميليون تومان اســت. گرچه شايد بتوان 
يخچال فريزرهاي ايراني با قيمت كمتر از 30ميليون تومان نيز در 
بازار پيدا كرد اما نبايد توقع كيفيت، امكانات، دوام و خدمات پس 
از فروش چندان مناســبي را از اين نوع يخچال و فريزرها داشت. 
متقاضيان خريد محصوالت خارجي نيز كه هنوز نتوانسته اند سليقه 
خود را به سمت خريد يخچال وفريزرهاي ايراني تغيير دهند نيز 
بايد براي خريد محصوالت برندهاي كره اي سامسونگ و ال جي يا 
محصوالت اروپايي مانند بوش بيشــتر از پول خريد پرايد و تيباي 

صفر يا برخي محصوالت كاركرده پژو هزينه كنند.

يخچال و فريزرهاي 120ميليون توماني 
بررســي ميداني خبرنگار همشــهري، قيمت فروش برخي انواع 
يخچال و فريزر خارجي در آگهي هاي فروش فضاي مجازي نشان 
مي دهد كه قيمت برخي انواع محصوالت بوش و ال جي 120ميليون 
تومان و محصوالت سامســونگ در محدوده 70تــا 90ميليون 
تومان اســت به نحوي كه اين روزها مشــتريان براي خريد يك 
 BOSCH يخچال فريزر سايد باي سايد دو قلوي تو كار بوش مدل
KIR81AF30- GIN81AE30 بايد 120ميليون، ال جي سيلور 
مدل InstaView SXI555NS حدود 110ميليون، ال جي استيل 
مدل MDN73NS از 110تا 120ميليون و ال جي ســفيد مدل 
InstaView SXI555NW حدود 95ميليون تومان هزينه كنند. 
 SXI535NS همچنين يخچال فريزر سايد باي سايد ال جي مدل
به قيمت 73ميليــون و 200هزار، يخچال فريــزر دوقلوي بوش 
مدل KSV36VI304–GSN36VI304 به قيمت 64ميليون و 
 BOSCH KSW36VI304– GSN36VI314 800هزار و مدل
اين برند بــه قيمت 64ميليــون و 939هزار، سامســونگ مدل 
SAMSUNG FSR14STS  به قيمت 90ميليون، سامسونگ 
سفيد صدفي مدل FSR14W به قيمت 89ميليون و 300هزار، 
سامسونگ 34فوت  FSR12w به قيمت 80ميليون، سايد ال جي 
سري InstaView  مدل  SXI535W به قيمت 75تا 80ميليون، 
بكو مدل GNE134751 به قيمت 69ميليون، سامسونگ مدل 
 SXB550WB به قيمت 64ميليون، ال جي سفيد مدل G26S
به قيمت 80ميليون، ال جــي مــدل SXP450WB به قيمت 
63تا 75ميليون، ال جي مدل SXI535W به قيمت 74ميليون و 

600تا 79ميليون و 400هزار، سامسونگ مدل FSR12 به قيمت 
85ميليون و 100هزار، سامسونگ مدل ROSSO2 به قيمت 85 
ميليون و 300هزار، وايت هاوس مدل WEM28VGHEWW به 
 RR20W-RZ20W قيمت 69تا 84ميليون، سامســونگ مدل
به قيمت 62ميليون و 950هزار و يخچال فريزر سامسونگ مدل 
RS25 به قيمت 64ميليون و 200هزار تومان به مشتريان عرضه 

مي شود.

كورس فريزرهاي داخلي براي گراني 
بررسي قيمت انواع يخچال و فريزر توليد داخل در آگهي هاي فروش 
فضاي مجازي نيز نشــان مي دهد كه در بازار يخچال و فريزرهاي 
وطني نيز قيمت محصوالت برخي برندها از مرز 50ميليون تومان 
عبور كرده است. گرچه در اين بازار مي توان محصوالتي گمنام با 
قيمت 15تا حدود 30ميليون تومان نيز پيدا كرد اما براي مشتريان 
مشكل پسند كه تا چندي پيش خريدار پر و پاقرص مدل هاي كره اي 
و اروپايي بوده و اين روزها به دليل گراني انواع يخچال وفريزر ناچار به 
تغيير ذائقه خود به خريد محصوالت ايراني شده اند، خريد اينگونه 
يخچال و فريزرها در اولويت نيســت و به ناچار بايد به سراغ انواع 
محصوالت گران قيمت تر ايراني مانند دوو، اسنوا و... با قيمت بيش 

از 50ميليون تومان بروند. 
در بازار اين محصوالت يخچال و فريزر سايد باي سايد اسنوا مدل 
S8-2261S به قيمت 30ميليون و 400هزار، ســايد باي سايد 
دوو مــدل D2S-3033S به قيمت 41ميليــون و 20هزار، دوو 
مدل D2S-3133SS به قيمت 36ميليون و 450هزار، اســنوا 
مدل SN8-3320SS بــه قيمت 44ميليــون و 830هزار، دوو 
مدل D4S-0036SS بــه قيمت 56ميليــون و 780هزارو دوو 
مدل D2S-0034SS به قيمت 50ميليون و 490هزار تومان به 
مشتريان عرضه مي شود. همچنين يخچال فريزر وست پوينت مدل 
WSQ 5916ERWDSK به قيمت 53ميليون و يخچال فريزر 
WVMC-2619.ERK-WNMC- دوقلوي وســت پوينت مدل

3619ERWDK به قيمت 49ميليون تومان به فروش مي رسد.

نوبت به قاچاق يخچال فريرز رسيد 
عرضه آزادانه انواع يخچال و فريــزر خارجي در فضاي مجازي و از 
طريق قاچاق در حالي اســت كه نايب رئيس اتحاديه فروشندگان 
لوازم خانگــي با بيان اينكه يخچــال فريزرهاي كــره اي در بازار 

گارانتي و خدمات پــس از فروش ندارند، گفــت: درصد كمي از 
مردم اين يخچال هاي كــره اي را با گارانتي هاي متفرقه مي خرند. 
همچنين هر چه به انتهاي سال نزديك مي شويم توليد لوازم خانگي 
بيشتر مي شود. با توجه به نوســان ارزي كه وجود دارد مردم توقع 
دارند قيمت كاالها ارزان شــود درحالي كه چنين اتفاقي نخواهد 
افتاد. محمد حســين اســاميان، افزود: توليدكنندگان 3مدل 
سايدباي سايد ايراني توليد مي كنند كه اين يخچال نياز بازار را در 
مدل هاي مختلف تامين مي كند، عاوه بر سايدباي سايدهاي ايراني، 
برخي يخچال هاي ديگر هستند كه از طريق شبكه قاچاق تامين 
مي شوند كه ترجيح برخي خريدن يخچال هاي كره اي است. او با 
توصيه به مردم گفت: برخي مردم براي خريد جهيزيه با آگاهي به 
اينكه محصوالت خارجي خدمات پس از فروش و گارانتي ندارند باز 
هم يخچال و فريزرهاي برندهاي كره اي را از شبكه قاچاق مي خرند 
اما درصورتي كه اگر سايدباي سايد كره اي در بازار پيدا شود، بدون 
ضمانت است و متأســفانه درصد كمي از مردم اين يخچال هاي 
كره اي را با گارانتي هاي متفرقه خريداري مي كنند اما در بازار، تمام 

محصوالت برندهاي كره اي از شبكه قاچاق تهيه مي شود.

وعده ارزاني لوازم خانگي 
عبور قيمت برخي انواع يخچال و فريزر خارجي از نرخ پرايد و تيبا در 
حالي است كه مسئوالن وزارت صنعت و توليد كنندگان با استناد به 
تامين ورق مورد نياز توليد كنندگان اين محصوالت وعده كاهش 
قيمت ها را مي دهند. مديركل دفتر صنايع برق، فلزي و لوازم خانگي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيــان اينكه با عرضه اختصاصي 
ورق هاي فوالدي به توليد كنندگان لوازم خانگي در كشور، قيمت 
لوازم خانگي در بازار كاهش مي يابد، گفت: با اين اقدام انتظار داريم 
در زمينه كاهش قيمت لوازم خانگي در كشور تا پايان سال جاري 

گام هاي اساسي بر داريم. 
كيوان گــردان، افزود: عرضــه اختصاصي ورق هــاي فوالدي به 
توليدكنندگان لوازم خانگي در كشور از هفته گذشته آغاز شده و 
در اين راستا تمام مسيرهاي منتهي به فروش ورق هاي فوالدي در 
بازار سياه را بستيم. حميد رضا غزنوي، سخنگوي انجمن صنفي 
توليدكنندگان لوازم خانگي ايران نيز با بيان اينكه شيوه نامه فروش 
فوالد به توليدكنندگان لوازم خانگي در بورس نيازمند آيين نامه 
اســت و انتظار داريم با توزيع فوالد ارزان قيمت به روش صحيح، 

زمينه كاهش قيمت لوازم خانگي در بازار فراهم شود. 

 رشد 78هزار ميليارد توماني
بازار سهام

پس از 3روز نزول ديروز شاخص كل بورس تهران  بورس
1.3درصد رشــد كرد و بيش از 78هزار ميليارد 
تومان به ارزش سهام شركت هاي حاضر در بورس 

و فرابورس اضافه شد.
به گزارش همشهري، در شرايطي كه بازار ســهام از روز چهارشنبه وارد 
يك روند نزولي شده بود، ديروز شاخص كل بورس تهران با 1.3درصد، 
معادل 18هزار واحد رشد كرد. با اين ميزان رشد بيش از 78هزار ميليارد 
تومان به ارزش بازار سهام اضافه شد و جمع كل ارزش بورس تهران و فرا 
بورس به 7069هزار ميليارد تومان رسيد. سهامداران ديروز جمعا 16هزار 
و802 ميليارد تومان اوراق بهادار در بورس و فرابورس خريداري كردند 
كه اين ميزان در مقايسه با معامات روز يكشنبه 15درصد كاهش نشان 
مي دهد. رشد روز گذشته بازار سهام در شرايطي اتفاق افتاد كه اين روز ها 
بازار سهام از يك روند مشخص پيروي نمي كند و برخي روز ها با صعود و 
برخي روز ها با نزول مواجه مي شود. برخي سرمايه گذاران بر اين باورند 
كه علت اين افت و خيز هاي  شاخص، عملكرد ضعيف بازار گردان هاست.

حسين ايزدي يك كارشناس بازار سرمايه، در اين باره گفت: افت و خيز 
شاخص كاما طبيعي است؛ با اين حال، برخي تصميمات يا اظهارنظرهاي 

نسنجيده، روند معامات را برهم مي زند.
او با اشــاره به روند اين روزهاي بــازار گفت: با نگاهي به شــرايط بازار 
بايد گفت؛ بازارگردان ها اغلب نقش خود را بــه خوبي ايفا مي كنند، اما 
سهامداران نوپا با كوچك ترين اتفاق واكنش شديد نشان مي دهند و اين 
موضوع باعث ايجاد ترس و ترديد مجدد در بازار مي شــود. ايزدي تأكيد 
كرد: برخي معتقدند كه قوانين بازارگرداني بايد تغيير كند كه البته اين 
نقد وارد است، اما فعاليت آنها نيز بايد حرفه اي تر دنبال شود تا بازار سهام، 

رفتاري منطقي داشته باشد.
او همچنين با اشاره به ضعف عملكردي در برخي سهامداران گفت: اينكه 
با قيمت پايين سهم بخريم و با قيمت باالتر بفروشيم، بازارگرداني نيست. 
بايد بازارسازي مناسب انجام شود، يعني سهامداران را در مسير معقول 
هدايت كرده و شفافيت اطاعاتي را ارتقاء دهيم تا به بازار عميق برسيم. 
فردين آقا بزرگي يك كارشناس ديگر بازار سرمايه هم بر اين باور است 
كه با وجود افت و خيز هاي فعلي شاخص بازار سهام به روند صعودي اش 
تا پايان ســال ادامه خواهد داد و در اين مدت دست كم 20درصد رشد 

خواهد كرد. 
او افزود: بازار سهام در نيمه دوم سال به رشد خود ادامه خواهد داد چرا كه 
آثار تورم، افزايش نرخ فروش محصوالت و در نتيجه برايند همه اين موارد 
خود را به طور مثبت در سود و زيان شركت ها نشان خواهد داد. او ادامه 
داد: به استناد ارائه اطاعات مناسبي كه شركت ها در گزارش هاي 9ماهه 
و احتماال ساالنه خود خواهند داشت، در كنار ارزيابي اليحه بودجه1400 
كه پيش نويس اوليه آن حاكي از تورم بيش از 40درصد است، كماكان 
فضاي كسب وكار درگير مسائلي از جمله افزايش نرخ فروش محصوالت 

است و آثار تورم در همه زمينه ها خود را نشان مي دهد.

تصميميبرايتغييردامنهنوسانگرفتهنشدهاست
محسن عليزاده، عضو ناظر شوراي عالي بورس درخصوص احتمال تغيير دامنه 
نوســان گفت: موضوع تغيير دامنه نوسان نيز به عنوان يكي از مسائل مهم 
امروز بازار سرمايه چندين مرتبه در اين شورا بررسي و درخصوص افزايش يا 
كاهش آن اظهارنظرات مختلفي شد. او با بيان اينكه تا كنون هيچ تصميمي 
در شوراي عالي بورس در اين خصوص گرفته نشده، تأكيد كرد: بي  ترديد اگر 
شورا به اين نتيجه برسد كه تغيير در دامنه نوسان براي بهبود شرايط بازار و 
معامالت الزم است، حتما مصوبه يا مصوباتي را در اين باره ابالغ مي كند. او 
درباره شايعات اخير درخصوص تغيير دامنه نوسان گفت: مشاهده مي كنيم 
كه حتي شايعه يك كارگزاري درخصوص افزايش يا كاهش دامنه نوسان، بازار 
را متاثر كرده و نتيجه آن را روز شنبه در بورس ديديم. به گفته او، متأسفانه 
شناخت كم سرمايه گذاران از بازار سرمايه عامل واكنش هاي سريع و هيجاني 
است و اين قاعده درخصوص FATF نيز وجود دارد. عضو ناظر شوراي عالي 
بورس درباره داليل اعالم نشدن اسامي حقوقي هاي متخلف بازار سرمايه 
از سوي سازمان بورس، گفت: آنچه در اين خصوص الزم بود، برخورد جدي 
سازمان با متخلفان بود كه به سلب صالحيت مديريت يا تعليق آنها منتهي 
شد و به لحاظ حقوقي نبايد اسامي اعالم مي شد، اما در راستاي تحقق شعار 
شفافيت در بازار سرمايه، بهتر است اطالعات الزم منتشر شود تا سهامداران 
متوجه شوند متخلفان چه كساني بوده اند. نماينده مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: البته در اين خصوص اقدام ديگري در حال بررسي است تا متخلفين 

به دستگاه قضا معرفي شوند.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1437142181291.28شاخص كل بورس - واحد
15.50-3081-16802ارزش معامالت - ميليارد تومان

7069781.12ارزش بازار - هزار ميليارد تومان
3852741760.05ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري - ميليارد تومان

گزارش ميداني همشهري از قيمت يخچال و فريزرسايد برندهاي مشهور در فضاي مجازي

مشتريان براي خريد يخچال فريزر سايدباي سايد برندهاي مشهور خارجي بايد بيش از قيمت انواع پرايد و برخي مدل هاي تيباي 
صفر كيلومتر و براي خريد برخي انواع يخچال و فريزر وطني در حد انواع دست دوم اين خودروها هزينه كنند

بررسي قيمت انواع يخچال فريزر سايد باي سايد برندهاي مشهورخارجي در فضاي مجازي نشان مي دهد كه برخي انواع سايدباي سايد بوش 
و ال جي با قيمت 100تا 120ميليون و محصوالت سامسونگ به نرخ 80تا 90ميليون تومان آزادانه و با گارانتي معتبر به مشتريان عرضه مي شود.

يخچالفريزرهايگرانترازخودرو
شكالت؛ اقتصادي ترين چشم روشني

شكات هاي پذيرايي با بسته بندي هاي شيك و  سوپرماركت
تزئينات خاص شــان يكي از جذاب ترين اقام 
موجود در سوپرماركت ها هستند و اين زيبايي 
ظاهري در كنار پرطرفدار بودن خود شكات، 
اين بســته ها را به يكي از كاربردي ترين و پرطرفدارترين محصوالت 

تبديل كرده است. 
قديم ها وقت مهماني رفتن، بيشــتر بردن گل و كادوهايي از جنس 
لوازم خانه و آشپزخانه مرسوم بود، ولي اين روزها با قيمت هاي باالي 
گل و لوازم خانگي، شــكات هاي پذيرايي جايگزين آنها شــده اند و 
مناسب ترين چشم روشني محسوب مي شــوند. تنوع شكل ، قيافه 
و تنوع طعم شــكات ها به دليل افزايش تعداد برندهاي توليدكننده 
بسيار زياد است. ايران در يك دهه اخير در صنعت شيريني و شكات 
پيشرفت بسيار خوبي داشته و محصوالت برندهاي شناخته شده ايران 
به كشورهاي ديگر هم صادر مي شــود. فرمند، آيدين، شونيز، باراكا 
و  آي ســودا از معروف ترين برندهاي توليد كننده شكات محسوب 
مي شوند كه هركدام تنوع زيادي در محصوالت توليدي دارند. قيمت در 
برندهاي مختلف فرق دارد و البته بستگي زيادي هم به نوع بسته بندي 
دارد. به طور مثال، طراحي بسيار متنوع در طرح روي بسته هاي برند 
فرمند يكي از داليلي اســت كه توليدات اين شركت را در مغازه ها از 
ديگر محصوالت متمايز مي كند. وزن بسته هاي شكات پذيرايي از 
100گرمي تا يك كيلويي متنوع است و قيمت آنها بسته به وزن بين 
30تا نزديك به 150هزار تومان متنوع است؛ ولي بسته هاي معمولي 
اين محصوالت با وزني بين 200تا300گــرم در حدود 50تا 60هزار 
تومان قيمت دارند. اين نوع شكات ها را از مغازه هاي شيريني فروشي 
هم مي شــود تهيه كرد؛ ولي از آنجايي كه مردم چه براي پذيرايي از 
مهمان و چه به عنوان پيشكشي كوچك در مواقع مهماني رفتن، اين 
اقام را مي خرند، معموال نخستين و نزديك ترين سوپرماركت سر راه را 
براي خريد انتخاب مي كنند. تقاضا براي خريد اين محصوالت به گفته 
فروشندگان طي امســال به دليل كاهش رفت وآمدها و دورهمي ها 

نزديك به 50درصد كاهش داشته است.
 

قيمت فروش بعضي از انواع شكالت پذيرايي در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

42.000سلكشن- 400گرميآي سودا
48.000بسته طرح ايران باستان- 600گرميباراكا

30.000پك كادويي قلبي- 100گرميشوگرمن
49.000شوكو دراژه كريستال- 370گرميفرمند
44.000كادويي آكاليفا موزيك- 187گرميفرمند
60.000مخلوط پذيرا-280گرميشونيز
60.000مخلوط كالسيك-400گرميشونيز

49.500كاكائويي مغزدار- 500گرميآي سودا
59.000مخلوط طرح لندنفرمند
75.000هندميد مونتكارلو- 245گرميباراكا
140.000فندقي يونيكا- يك كيلوييشونيز
85.000مغزدار مخلوط- 300گرميآيدين
65.000مغزدار مدل جرسيا- 235گرميآيدين

قيمت پايين گوشت بوقلمون در ميادين 

براي استفاده از گوشت بوقلمون در كشور ما هنوز  تره  بار
به اندازه كافي فرهنگسازي  نشده و با وجود تأكيد 
كارشناسان تغذيه بر ارزش هاي غذايي اين نوع 
گوشــت هنوز ميانگين مصرف در كشــور باال 
نيست درحالي كه گوشــت بوقلمون مي تواند جايگزين خوبي براي 

گوشت قرمز باشد. 
به گزارش همشهري، گوشت بوقلمون به دليل بافت ويژه اي كه دارد 
هنگام طبخ حجم خود را از دســت نمي دهد ولي اين تنها مزيت آن 
نيست. اين نوع گوشت در زمينه خواص غذايي نيز پيشتاز و بسيار غني 
است. به دليل چربي پايين، گوشت بوقلمون براي بدنسازي  و تناسب 
اندام بسيار مناسب است، چرا كه غني از پروتئين و داراي مقدار كمي 
كربوهيدرات و چربي اســت. اين گوشت همچنين براي كنترل قند 
و كاهش كلســترول نيز توصيه مي شــود. قيمت گوشت بوقلمون با 
وجود باال بودن ارزش غذايي، از گوشــت قرمز بسيار پايين تر است و 
در غرفه هاي فروش اقام پروتئيني ميادين ميوه و تره بار قيمت اين 
محصول از مغازه هاي قصابي نيز پايين تر اســت. براي اينكه تصوير 
بهتري از قيمت اين محصول داشــته باشــيد قيمت اجزاي مختلف 
بوقلمون با مرغ مقايسه شده و در جدول انتهاي اين مطلب آمده است. 
مقايسه قيمت مرغ و بوقلمون در ميادين ميوه و تره بار تهران، نشان 
مي دهد كه مبلغ خريد 7 عدد مرغ متوسط در اين مراكز، معادل مبلغي 
اســت كه براي خريد نصف يك عدد بوقلمون كامل بايد هزينه شود. 
مقايسه قيمت اجزا و قطعات مرغ و بوقلمون نيز حاكي از اين است كه 
به جز بال و بازوي مرغ كه از بال و بازوي بوقلمون گران تر است، ساير 
بخش هاي بوقلمون از مرغ گران تر است و اين تفاوت قيمت در مواردي 

مانند گردن و مغز ران بوقلمون به بيش از دو برابر مي رسد. 

قيمت قطعات مختلف مرغ و بوقلمون در ميادين ميوه و تره بار تهران )تومان(
قيمت براي مرغ قيمت براي بوقلموننام محصول

17.10029.000بال
24.70027.600بازو

22.00010.200گردن
74.60036.500مغز ران

58.60031.200ران
61.30034.200سينه
57.10037.200ساق
73.10051.400فيله

38.10020.400محصول كامل

شيوع كرونا، يك سالي مي شود  بازار
كه مصرف شوينده ها را در تمام 
دنيا به چندين برابر قبل رسانده 
و اين مواد را به يكي از مهم ترين 

اجزاي زندگي مردم تبديل كرده است. 
از زمستان سال قبل و نخستين روزهاي گسترش اين 
بيماري در ايران تهيه مواد شوينده و ضدعفوني كننده 
در كنار ديگر اقام بهداشــتي و پيشــگيري كننده از 
سرايت بيماري، مثل ماسك و دستكش يكبارمصرف 
به يكي از مهم ترين دغدغه هاي مردم تبديل شــد و 
افزايش يكباره تقاضا در مقاطعي بازار را با چالش هايي 
مثل كمبود و افزايش قيمت مواجه كرد. هماهنگ شدن 
شركت هاي توليدكننده با حجم باالي افزايش تقاضا، 
آن هم در شــرايطي كه همه توليدكنندگان خود را 
براي تعطيات دوهفته اي ســال نو آماده مي كردند 
كار چندان آســاني نبود اما با توجه بــه بحران ايجاد 
شده تمهيدات الزم به ســرعت اتخاذ شد تا مشكات 
دسترســي مردم به انواع مواد شــوينده ظرف مدت 

كوتاهي به حداقل برسد.
 بازار مواد شــوينده معموالً بازاري فصلي اســت و در 
مقاطعي از سال با افزايش تقاضا مواجه مي شود اما كرونا 

شرايط را تغيير داد و باعث شد به گفته مسئوالن وزارت 
صمت توليد شوينده ها به 8برابر برسد. اين حجم توليد 
بازار مواد شوينده و بهداشتي را تا بعد از عيد به ثبات 
و آرامش رساند و تقريبا هيچ مشكلي براي تهيه اقام 

بهداشتي وجود نداشت؛ البته جز قيمت باال.

گراني اقالم بهداشتي
قيمــت بعضــي محصــوالت بهداشــتي و مــواد 
ضدعفوني كننده مثل انواع ماســك و دســتكش و 
الكل در فاصله چند روز بعد از شــيوع كرونا در كشور 
به شــدت افزايش يافت.درحالي كه هر روز و هر لحظه 
از ســوي كارشناسان و مســئوالن بهداشت و درمان 
بر حياتي بودن و ضرورت اســتفاده از اين اقام تأكيد 
مي شــد، داروخانه ها از اين محصوالت خالي شــد و 
مصرف كننــدگان ناچار بودند هرچــه را هركجا پيدا 
مي كنند، با هر قيمتي كه گفته مي شود تهيه كنند تا 
حتي االمكان از بيماري در امان بمانند. قيمت هرعدد 
ماســك دواليه از 500تومان به 2هزار تومان و قيمت 
انواع تخصصي تر مثل N95 از 2هــزار تومان به 10تا 
20هزارتومان رسيد و سوءاستفاده از اين نياز، قيمت 
بعضي ماسك ها را در فضاي مجازي تا 50هزار تومان 

و باالتر هم برد. 
دستكش يكبارمصرف از بسته اي 25هزار تومان، ابتدا 
به 50هزار تومان رسيد و بعد تا 180هزار تومان هم باال 

فرخنده رفائي
خبرنگار

بازار شوينده ها؛ التهاب جديدي در راه نيست
انجمن صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي، شايعه افزايش قيمت شوينده ها براي 

سومين بار طي امسال را رد و اعام كرد آخرين تغيير قيمت مربوط به 2ماه قبل است

رفت و درنهايت تا همين امروزهم از 70-60هزار تومان 
پايين تر نيامده است.

قيمت شوينده ها باال رفت
با همه بي نظمي هايي كه با شــيوع كرونــا در زمينه 
تامين ماســك و دســتكش به وجود آمد، بازار مواد 
شــوينده و پاك كننده به خوبي تامين شد و به اذعان 
همگان، كمبودي در اين بخش مشــاهده نشــد، اما 
افزايش قيمت چالشــي بود كه مصرف كنندگان را با 
مشــكل مواجه كرد. مصرف تمام انواع شوينده ها، از 
مايع دستشــويي گرفته تا پودر و مايع لباسشــويي، 
صابون، پاك كننده هاي چندمنظوره و سفيدكننده ها، 
كه اين آخــري در نبود الكل بــراي ضدعفوني كردن 
سطوح استفاده مي شد، به شدت در دوره كرونا افزايش 
يافت و اين مــواد هنوز هم با تقاضــاي بااليي در بازار 
مواجهند اما از ســوي ديگر افزايش نــرخ ارز، تامين 
مواداوليــه وارداتي را براي توليدكننــدگان پرهزينه 
كرده و همزمان، ديگر هزينه هــاي توليد نيز افزايش 

يافت و توليدكنندگان اعام كردند چاره اي جز افزايش 
قيمت نهايي محصوالت ندارند وگرنه قــادر به ادامه 

توليد نيستند. 
قيمت انواع شوينده تا تابستان امسال 25درصد افزايش 
يافت و در برخي اقــام تا 70درصد هــم باال رفت و 
در شــرايطي كه خانواده ها ناچار بودند چيزي حدود 
30درصد درآمدشان را به تهيه مجموعه وسايل و اقام 
بهداشتي اختصاص بدهند، هزينه سرسام آوري را به 

مردم تحميل كرد.

2بار افزايش قيمت طي امسال
افزايش نــرخ ارز و گراني مواد توليد پتروشــيمي ها 
مهم ترين داليل افزايش قيمت تمام شده محصوالت 
شــوينده عنوان شــد. پس از يك دور افزايش قيمت 
20درصدي در ارديبهشت و خرداد، در روزهاي ابتدايي 
آبان ماه انجمن صنايع شوينده و بهداشتي اعام كرد با 
توجه به افزايش قيمت تمام شده توليد، برخي واحدهاي 
توليدكننده توانايي ادامه توليد با قيمت هاي قبلي را 

ندارند و بر اين اساس با تأييد سازمان حمايت و به منظور 
»جلوگيري از زيان صنعتگــران، جلوگيري از كمبود 
مواد شوينده در بازار و عدم اعمال قيمت هاي مختلف 
در بازار« مصوبه افزايش قيمت از ســوي اين انجمن 

صادر شده است.

سومين دور گراني؛ آري يا خير؟
 از آبان امســال قيمت مصوب 6 محصول شــوينده و 
بهداشتي شامل پودر ماشين لباسشويي، صابون، مايع 
ظرفشويي، مايع دستشــويي، خميردندان و شيشه 
پاك كن 40 درصد و ســاير مواد شــوينده 30 درصد 
افزايش يافت. حاال اما صحبت از سومين دور افزايش 
قيمت هاســت. نگاهي به قيمت انواع شوينده در بازار 
قيمت هاي بعضا سرســام آوري مثل 80تا 100هزار 
تومان براي مايع لباسشــويي 3ليتري و 15تا30هزار 
تومان براي يك بطري مايع دستشــويي 500ميلي 
ليتري نشــان مي دهد و در ديگر اقام هم قيمت هاي 
بعضا جديدي ديده مي شــود. مغازه دارها مي گويند 
خريدهاي اخيرشــان بــا قيمت هاي جديــد بوده و 
محصوالت را گران تر از قبــل خريده اند و تلويزيون از 
گران شدن شوينده ها در روزهاي اخير گزارش مي دهد. 
در واكنش به اين اخبار و گزارش ها، معاون ســازمان 
تعزيرات ســومين دور افزايش قيمت مواد شوينده را 
غيرقانوني و بدون مجوز دانسته و اعام كرده قيمت هاي 
آبان ماه را ماك عمل قرار داده و با گرانفروشان برخورد 

خواهد شد. 
همه اينها در شرايطي است كه انجمن صنايع شوينده 
و بهداشتي ايران دور سوم افزايش قيمت ها را تكذيب و 
اعام مي كند قيمت شوينده ها نسبت به نرخ هاي اعام 

شده در آبان تغيير نكرده است.

قيمتهابرايسومينبارافزايشنمييابد
رئيس انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي كشــور، افزايش سومين باره قيمت 
محصوالت شوينده را تكذيب و اعالم كرد هيچ يك از شركت هاي توليدكننده به تازگي قيمت 
محصوالتش را باال نبرده است. بختيار علم بيگي در گفت وگو با همشهري درباره قيمت هاي 
جديدي كه در برخي محصوالت شــوينده ديده مي شــود، گفت: آخرين افزايش قيمت 
محصوالت شوينده و بهداشتي همان ۴0درصدي بود كه در آبان ماه با تأييد سازمان حمايت 

اعمال شد و پس از آن هيچ يك از شركت ها قيمت هاي خود را باال نبرده اند. وي با تأكيد بر اينكه دور سومي از افزايش قيمت 
در راه نيست، افزود: محصوالت توليد مهرماه و قبل از آن، در انبار شركت ها موجود بوده بدون تغيير قيمت و با نرخ تابستان 
در مغازه ها توزيع شده و اگر امروز فروشندگان با قيمت هاي جديد در خريدهايشان مواجه مي شوند مربوط به محصوالتي 
است كه از آبان به بعد توليد و قيمت گذاري شده اند. علم بيگي چنين شايعاتي را بي انصافي در حق توليدكنندگان دانست 
و افزود: در يك سالي كه از شيوع كرونا مي گذرد توليدكنندگان با همه مشكالت تالش خود را كرده اند كه بازار را تامين 

كنند و در چنين شرايطي درست نيست كه با جوسازي و بدون مطالعه و تحقيق به گرانفروشي متهم شوند.
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 حواشي انتخاب 
 يك سرپرست  در واليبال

كارشناس حوزه واليبال مي گويد سال هاست كه پست ها 
در واليبال به افراد غيرواليبالي سپرده مي شود

رئیس اتحادیه صنف چلوکبابی ها و 
تاالرهای پذیرایی قزوین، سرپرست 
تیم والیبال نوجوانان ایران شد؛ این 
مهم ترین خبر 2 روز گذشته ورزش 
ایران اســت. کانال هــای تلگرامی، 
سایت ها و حتی روزنامه ها برای اینکه 
بازدیدشان را باال ببرند، این خبر را با 
تیترهای جذاب منتشــر کرده اند اما 
کسي از فدراسیون نپرسیده که چرا 

این انتخاب را داشته است.
رویه انتخاب علیرضا عســگری برای 
سرپرســتی تیم مشــخص است؛ او 
سرپرســت تیم والیبال شــهرداری 
قزویــن اســت و مســعود آرمــات 
-سرمربی این تیم- سرمربیگری تیم 
نوجوانان را هم بــه عهده دارد. گفته 
می شــود مســعود آرمات، عسگری 
را به فدراســیون معرفی کرده است. 
جمشید حمیدی، کارشناس والیبال 
هم مثل بیشتر والیبالی ها و ورزشی ها 
به این انتخاب انتقاد دارد اما می گوید: 
»بیشتر رسانه ها به جای انتقاد از این 
انتخاب، شغل سرپرســت تیم را به 
سخره گرفته اند. انتقاد اصلی باید از 
فدراسیون باشد که چرا این انتخاب 

را انجام داده است.«
محمد داورزنی در بازگشــت دوباره 
بــه فدراســیون بــرای اداره امور با 
افراد جدیــدی همــکاری کرد که 
مورد تایید جامعــه والیبال نبودند. 
او وحید مرادی را به عنوان مشــاور 
انتخاب کرد. ایراد ایــن بود که چرا 
شخصی که تجربه ورزشی اش ریاست 
فدراســیون شــنا بوده باید مشاور 
اول فدراســیون والیبال باشــد؟ اما 
انتخاب های بعــدی داورزنی، انتقاد 
از مرادی را کمرنگ کرد. نایب رئیس 
و دبیر فدراســیون، رئیس سازمان 
لیــگ و هر پســت دیگــری که در 
فدراسیون بود به افرادی سپرده شد 

که ســابقه ای در والیبال نداشته اند؛ 
شهرام عظیمی، میالد تقوی، توفیق 
کابلی، مهنــاز شــاددل و... نام های 
آشنایی برای جامعه ورزشی نبودند 
و هنــوز ســابقه کاری ایــن افراد 
بــرای خیلی ها مشــخص نیســت. 
نظر حمیدی این اســت که جامعه 
والیبال از اول برای ایــن انتخاب ها 
باید به فدراســیون اعتراض می کرد: 
»والیبــال 600مربــی بین المللی 
دارد که دســت کم 400نفر آنها در 
والیبال کاری ندارند. هــزار بازیکن 
هم دارد که آنها هم در والیبال کاری 
انجام نمی دهند. چرا باید سمت های 
والیبال به افراد غیروالیبالي ســپرده 
شــود؟ این کار امروز و دیروز نیست. 
12ســال سرپرســت تیم ملی یک 
بسکتبالیســت بود! االن هم که همه 
پست ها به غیروالیبالی ها داده شده. 
من هم مثل بقیه به انتخاب سرپرست 
تیم نوجوانان انتقاد دارم. سرپرست و 
همه اعضای کادر فنی تیم نوجوانان 
باید از بهترین ها باشــند اما چرا در 
انتخاب هــای قبلی که پســت های 
کلیدی بــه افراد داده شــد، جامعه 
والیبال سکوت کرد؟« حمیدی اعتقاد 
دارد چون این بار کلمــه چلوکباب 
جذاب بوده همه زبانشــان به انتقاد 

باز شده است.
با انتخاب پرحاشــیه سرپرست تیم 
نوجوانان، شایعاتی هم مطرح است. 
گفته می شــود این انتخاب داورزنی 
به خاطر مســایل مالــی و بی پولی 
فدراســیون اســت. منتقدان که به 
انتخــاب خود مســعود آرمات برای 
سرمربیگری تیم نوجوانان هم ایراد 
می گیرند، می گویند فدراســیون به 
خاطر اینکه بــرای برپایی اردوهای 
تیم هزینه ای نکند، این انتخاب ها را 

انجام داده است. 

وجود جان پناه نقطــه اتکاي ذهني 
کوهنورداني است که تجربه و اعتماد 
به نفس صعودهاي زمستاني در مسیرهاي بکر را ندارند، اما باید 
توجه داشت که در زمستان به دقیقه اي ممکن است شرایط 
در ارتفاعات تغییر کند. حتي در یــک روز آفتابي، وقتي در 
ارتفاعي باالتر از 3هزارمتر داریم صعود مي کنیم تنها با وزیدن 
یک ساعته بادي  منطقه اي با سرعت باالتر از 40کیلومتر که 
بسیاري اوقات هواشناسي هم پیش بیني نمي کند، دما ممکن 
است معادل تا منفي 20درجه کمتر شــود و شرایط را براي 
کوهنورد طاقت فرســا کند. در این وضعیت کوهنورداني که 
تجربه و تجهیزات کافي نداشته و با اتکا به جان پناه آمده باشند، 

ممکن است مجال رسیدن به پناهگاه را پیدا نکنند.
از دیگرسو بارها در زمستان دیده ایم که به خاطر خرابي درب 
جان پناه یا بي توجهي کوهنوردان، کل جان پناهي که به امید 
پناه گرفتن در آن صعود کرده ایم، پر از برف مي شــود و قابل 
استفاده نیســت.حوادث زیادي که هر زمستان در کوه هاي 
شــمال تهران، با وجود بیش از 10 پناهگاه و جان پناه روي 
مي دهد نمونه اي است از این موضوع که جان پناه اگرچه صعود 

را راحت مي کند اما ایمن نمي کند!
جایي که کوهنوردان زیادي صعود مي کنند مي رویم،  خیال مان راحت است!2
مســیرهاي شــلوغ کوهنوردي، حس امنیت را به کوهنورد 
غیرحرفه اي مي دهد. با این اطمینان که هر جا بقیه مي روند ما 

هم مي رویم و اگر مشکلي پیش بیاید تنها نیستیم!
اما در کوهستان وقتي شرایط دشوار مي شود افراد با تجربه و 
قوي هم تا حدي قادر به کمک هستند که جان خودشان به 
خطر نیفتد. اینکه از دیگراني که ما را نمي شناسند بخواهیم در 
شرایط سخت آب و هوایي که باید مراقب خود و همنوردان گروه 
خود باشند، بیایند و در نقش منجي ما ظاهر شوند، انتظاري 
منطقي نیست. جمله طالیي در کوهنوردي هست که »تا جایي 
صعود کن که بتواني خودت از همانجا برگردي نه تا آنجایي که 

دیگران مجبور باشند تو را برگردانند.«
در حوادث زیادي دیده ایم که کوهنوردان بسیار با تجربه که 
از پس خود بــر مي آمده اند براي امداد به افــراد کم تجربه تر 
مانده اند و متأسفانه هم خودشان و هم فرد حادثه دیده، باهم 
جان باخته اند. تراژدي بام اورست در بهار1996 نمونه اي از این 
دست حوادث بود که کتاب و فیلم معروف »در هواي رقیق« به 
وقایع نگاري آن مي پردازد. در آن حادثه کوهنوردان بزرگي چون 
راب هال و اندي کروم براي امداد به جمعي از کوهنوردان گرفتار 
شده در بوران، در ارتفاعات اورست در فاصله اي نه چندان دور از 
چادرهاي شان زمینگیر شدند و نهایتا خود در کنار 6نفر دیگر، 

تنها در چند ساعت هواي خراب، جان باختند!
در کوهي که در آن جاده کشــیده شده کوهنوردي  مي کنیم، اگر هوا خراب شد از جاده برمي گردیم!3
در زمستان و در کوه هاي پر برف، تنها مسیر امن، صعود و فرود 
از روي یال ها است. دامنه ها و دره هاي پربرف، محل فرو ریختن 
بهمن هاست. جاده هاي کوهستاني همگي با عبوري عرضي 
و به شــکل زیگزاگ از دامنه ها و سینه کش هاي پر شیب باال 
مي روند و شیب هاي برفي را جا به جا برش عرضي مي دهند 
 و لذا در زمســتان هم در مســیر بهمن و هم عامل تحریک

 فرو ریختن بهمن هستند.
خطرناك تر اینکه جاده ها، سکویي مسطح هستند که بهمن در 

مسیر ریزش خود این حفره هاي مصنوعي را پر مي کند و بارها 
دیده شده افراد و خودروهایي که در جاده ها اسیر بهمن شده اند، 
زیر چندین متر برف مدفون شده اند حال آنکه در دیگر نقاط، 

برف فرو ریخته، عمق چنداني نداشته است.
حادثه بهمن88 در جاده شمشک به دیزین که منجر به جان 
باختن 8نفر از کوهنوردان و کارآموزان شــد حادثه اي از این 

دست بود.
مسیر را بلدیم، تابستان یک بار این قله را صعود کرده ایم. صعودهاي تابستانه معموال از مسیرهاي پا خورده اي 4
است که کمترین درگیري را با نوارهاي سنگي و صخره اي کوه ها 
دارد. این مسیرها گاهي از قعر دره ها مي گذرد یا با عبور عرضي و 
زیگزاگي دامنه ها. اما زماني که برف زیادي در کوهستان نشسته 
تنها مسیر ایمن صعود از راس یالهاست که محل تقسیم برف 
است. در زمســتان حتي به قیمت درگیري با معابر سنگي و 
صخره اي باید از رفتن به دامنه ها و سینه کش هاي کوه اجتناب 
کنیم. بنابراین به صرف اینکه راه صعود تابســتانه یک کوه را 
مي شناسیم دلیل نمي شود که در زمستان هم بتوانیم از مسیري 

ایمن صعود کنیم.
بارش برف دیشب تمام شــده است؛ امروز هوا صاف  است!5
دیشب تا صبح مي بارید اما هواشناسي براي امروز، هوایي آفتابي 

بدون وزش باد پیش بیني کرده است! پس بزن که بریم!
و اشتباه از همین جا شروع مي شود چون تا 2 روز بعد از بارش 
برف، کوهســتان فرصت مي خواهد بهمن هایش را بتکاند و 
برف هاي تازه و پودري که ناپایدار روي هم انباشته شده اند به 

عمق دره ها فرو ریزند.
حاال اگر در فرداي بارش، روزي گرم و آفتابي هم پیش رو داشته 

باشیم که خطر دوچندان مي شود!
هرچه گروهي که همراه شان به کوه مي رویم بزرگ تر  باشد، صعودمان ایمن تر است!6
اگرچه انسان به غریزه در گروه هاي بزرگ تر احساس امنیت 
بیشتري مي کند، اما این قاعده براي کوهنوردي زمستانه صادق 
نیست.در کوهنوردي زمســتانه حفظ ریتم حرکت و تناوب 
توقف، شرط مهمي براي حفظ گرماي بدن است. گروه هاي 
پرتعداد کندترند و سرعت افراد متفاوت است و همین مسئله 
باعث مي شود تا کوهنوردان با توانایي هاي مختلف نتوانند به 
ریتم مطلوب خود برسند و بارها گروه مجبور به توقف شود.
در زمستان بهترین ترکیب، گروه 5-4نفره اي است که توان 
جسماني و ســرعت افراد نزدیک به هم باشــد و در آن میان 

حداقل 2فرد باتجربه حضور داشته باشند.
با تله کابین برمي گردیم. جاي نگراني نیست! کوهنوردي شامل صعود و فرود است. باوري عجیب 7

در اذهان برخي به وجود آمده که پایین آمدن به زانوها آسیب 
مي رساند؛ پس از مســیرهایي صعود مي کنند که بتوانند با 

تجهیزاتي مثل تله کابین یا تله سیژ برگردند!
این باور جدا از مغایرتش با فیزیولوژي ورزشــي، در زمستان 
مي تواند مشکل آفرین باشــد. نبود آمادگي جسمي و رواني 
کوهنورد براي فرود از همه آن ارتفاعي که صعود کرده است، 
نقطه ضعفي است که در شــرایط بحران قابل جبران نیست.

ســاعات کار تله کابین ها محدود است و منتظر ما نمي مانند 
تا به ایستگاه هاي باالیي برســیم. در توفان هاي شدید بنا به 
دســتورالعمل هاي ایمني کابین ها متوقف مي شوند و البته 

همیشه احتمال خرابي دستگاه هاي ساخت بشر وجود دارد.
در ســاعات عصرگاهي هر جمعــه، ســرگرداني جمعي از 
کوهنوردان، بعد از تعطیلي ایســتگاه 7تلــه کابین توچال، 

صحنه اي تکراري است که بارها دیده ایم!
نداریم!8 تجهیزات کوهنوردي خوبي داریم، مشکلي با سرما 
گرچه تجهیزات خوب، شرط الزم کوهنوردي زمستاني ایمن 
است، اما شــرط کافي آن، مهارت در مراقبت از بدن در برابر 
سرماســت.باید بدانیم در دماهاي کمتر از منهاي 10درجه، 
خصوصا اگر وزش باد هم داشــته باشــیم، بهترین برندهاي 
دستکش ، کفش و جوراب هم به تنهایي براي حفاظت بدن 
در برابر سرمازدگي کافي نیســتند. در این شرایط کوهنورد 
باید به تناوب انگشتانش را تکان دهد، با اینکه در سرما دشوار 
است، اما پیوسته مایعات و مواد غذایي پر انرژي مصرف کند و 
اینکه مراقب باشد به موقع و قبل از سرد شدن بدن، البسه گرم 
و ضد بادش را بپوشد، نه زماني که انگشتان از فرط یخ زدگي 
دردناك شده اند.بارها دیده شــده کوهنوردان کم تجربه در 
هنگام شروع وزش بادهاي شدید، به جاي توقف آزاردهنده و 
باز کردن کوله و درآوردن و پوشیدن البسه گرم، تنها بر سرعت 
گام هایشــان مي افزایند! گویي در کوهستان وسیع مجالي 

دارند براي فرار!
این موارد اگرچه ســاده و بدیهي به نظر مي آیند، اما مهارت 
استفاده از تجهیزات کوهنوردي و حفاظت از بدن در شرایط 

دشوار، با تکرار و در کنار مربیان مجرب کسب مي شود.
این روزها آمادگي بدني خوبي دارم، از پس شرایط  برمي آیم!9
اینکه هر هفته کوه برویم و حتي طي هفته هم ورزش کنیم 
خیلي خوب است، اما ما را روئین تن نمي کند! بد نیست به چند 
اطالعات علمي ذیل توجه کنیم تا بیشتر درك کنیم سرما با 

بدن انسان چه مي کند:
وقتي لباس هاي ما به خاطر تعریق خیس مي شــوند، اتالف 
حرارت بدن بســته به میــزان رطوبت 5 تا20برابر بیشــتر 
مي شود.در هوایي مفرح با برودت 1- درجه اگر بادي با سرعت 
25کیلومتر بر ساعت وزیدن گیرد، دماي معادل و محسوس 
براي بدن انسان تا 18-کاهش مي یابد.در زماني که بدن شروع 
به لرزیدن مي  کند، متابولیسم عضالت در حال لرزش تا 5 برابر 
بیشتر از حالت عادي فعال مي شــود و قند خون را به سرعت 
مي سوزاند.بنابراین توجه داشته باشیم در سرماي شدید، اگر 
مهارت محافظت نباشد، قوي ترین بدن ها هم تنها کمي دیرتر 

تخلیه مي شوند.
امکان ندارد مجبور شویم شــب در کوه بمانیم؛ هر  طوري شده حتما تا عصر برمي گردیم!10
با همه مهارت ها و برنامه ریزي ها، در محیط وحشي کوهستان 
باز هم متغیرها و مشــکالت دور از ذهن زیاد پیش مي آیند 
و گاهي همه برنامه ما را به هم مي ریزند. پــس هر بار که در 
زمستان به کوه مي رویم باید این آمادگي را داشته باشیم که 
شاید مجبور شویم شب را بدون سرپناه در کوهستان بمانیم. 
در چنین شرایطي شرط زنده ماندن آشنایي با تکنیک هاي بقا 
در زمستان است. از کندن غار برفي و شب ماني در آن، تا حفظ 
انرژي دروني با عایق بندي بدن با وسایل موجود و جیره بندي 
خوراك و آب باقي مانده. مهارت هایي که جز از طریق آموزش 

و تمرین به دست نمي آیند.

10باور غلط كه در زمستان مي تواند باعث مرگ كوهنوردان شود

بهروز رســایلي| با اعالم برنامه 3 هفته بعدي ليگ بيستم فوتبال، موج بزرگي از 
اعتراض ها عليه سازمان ليگ شكل گرفت. ذوب آهن اطالعيه داد، محمود فكري 
و جواد نكونام مصاحبه كردند و پرســپوليس هم يك بيانيه دسته جمعي عليه 
همه صادر كرد! تمام اينها در حالي است كه مسئوالن هر تيم فقط از زاويه منافع 
خودشان به ماجرا نگاه مي كنند و دست به مغالطه مي زنند. به راستي كه فوتبال 

ايران بهشت بهانه جوهاست.

  حرف نسنجيده يحيي
پیش از فینال لیگ قهرمانان آسیا، 2 بازي پرسپولیس برابر نساجي و ذوب آهن لغو 
شد. اولي بنا به میل پرسپولیس بود و دومي نه. لغو اولي این تیم را از سفر در شرایط 
کرونا و بیم مصدومیت روي چمن خراب نجات داد و لغو دومي سرخپوشــان را از 
شرایط بازي دور کرد. با این همه پرسپولیس به جبران لطفي که در ماجراي تعویق 
بازي با نساجي به این تیم شــده بود، باید انعطاف پذیري بیشتري به خرج مي داد. 

یحیي گل محمدي گفت: »اگر فاصله بین بازي با نساجي و ذوب آهن کمتر از 6 روز 
باشد من نیستم.« این حرف نسنجیده اي بود، اما سازمان لیگ به آن گوش داد و بازي 
با ذوب را از چهارشنبه به پنجشنبه موکول کرد. همین تعویق 24ساعته غیرضروري 
عامل تشدید حمالت به سرخ ها شد، درحالي که این تأخیر مي توانست وجود نداشته 

باشد و پرسپولیس دست باال را بگیرد.
 طلبكاري عجيب فكري

خود باشگاه استقالل اعالم کرده بود تا وقتي پرسپولیس مسابقات معوقه اش را برگزار 
نکند این تیم در داربي حاضر نخواهد شد. ســازمان لیگ هم به این خواسته جامه 
عمل پوشاند، اما باز سرمربي آبي ها طلبکار است و ادعا مي کند این تیم نباید 2 بازي 
با گل گهر و آلومینیوم اراك را برگزار مي کرد! این یعني استقاللي ها انتظار داشتند 
پرسپولیس مسابقات عقب افتاده اش را برگزار کند و آنها هم استراحت کنند. در این 
صورت استقالل از 28آذر و بازي با ذوب آهن تا 22دي و روز داربي حتي یک مسابقه 
رسمي هم انجام نمي داد؛ خداوکیلي در این صورت خود فکري و استقاللي ها بعد از 
ناکامي احتمالي در داربي نمي گفتند دوري 24روزه از مسابقات این تیم را از شرایط 
بازي دور کرده و تقصیر را گردن سازمان لیگ نمي انداختند؟ االن طراحي مسابقات 
طوري است که مصدومان و محرومان انضباطي استقالل به داربي مي رسند و این تیم 
در آمادگي به مصاف پرسپولیس مي رود؛ خب پس دلیل این همه طلبکاري چیست؟

 چه مي گويي آقاي نكونام؟
اعتراضات جواد نکونام هم غریب است. خالصه مصاحبه 2 هزار کلمه اي او این است که 
کل لیگ باید متوقف مي شد تا اول پرسپولیس مسابقات عقب افتاده اش را برگزار کند. 
این در حالي است که هیچ کجاي دنیا چنین تصمیماتي نمي گیرند. به هر حال سازمان 
لیگ یک فرجه معقول براي برگزاري بازي ها دارد و مخصوصا با توجه به در پیش بودن 
فصل جدید لیگ قهرمانان آســیا نمي تواند اینقدر تعلل به خرج بدهد. در اسپانیا هم 
مسابقات فصل جاري اللیگا در حالي شروع شد که رئال مادرید از هفته دوم و بارسلونا 
از هفته سوم بازي هاي شان را شروع کردند، چون مسابقات آنها در لیگ قهرمانان اروپا 
دیرتر تمام شده بود و استراحت شان کمتر از سایرین بود. هنوز هم بارسلونا یک و نسبت 
به بعضي تیم ها 2بازي عقب افتاده دارد؛ آیا در اسپانیا لیگ را متوقف کردند تا ابتدا بارسا 

بازي هاي عقب افتاده اش را برگزار کند؟ نه، چنین درخواستي عاقالنه نیست.
  شيرين بازي ذوب آهن

بیانیه ذوب آهن بیشتر از اینکه جاي نقد داشته باشد بامزه است؛ یک نوع تالش سطحي 
براي جلب توجه. اوج کار دوســتان هم اســتفاده از تعابیري مثل واکسن کروناست. 
خود ذوبي ها هم مي دانند دیدارشان با پرســپولیس به نفع آنها لغو شد و این تعویق 
24ساعته اصال چیز مهمي نیســت که به خاطرش هیاهو کرده اند. گفتیم که؛ بیشتر 

جنبه خودنمایي دارد. جدي نیست.

  بهشت بهانه جوها
  اين شما و اين هم كلكسيون كم نظير از اظهارات غيرمنطقي

چند ساعت پس از اينكه كريستيانو رونالدو به عنوان 
بهترين بازيكن قرن۲1، رئال مادريد به عنوان بهترين 
باشگاه قرن و گوارديوال به عنوان بهترين مربي قرن 
در مراسم گلوب ساكر جايزه گرفتند، مصاحبه ليونل 
مسي با شبكه السستا به مناسبت پايان سال۲0۲0، 
بازتاب فراواني در رسانه هاي بين المللي داشت. براي 
انجام اين مصاحبه جوردي اِووله خبرنگار مشهور 
كاتاالن به خانه مسي در كاســتلدفلس بارسلونا 
رفت و هرچند نسبت به زمان تعيين شده به خاطر 
دير رسيدن تاكسي تأخير داشت ولي مصاحبه اي 
طوالني با كاپيتان بارسا در فضايي دوستانه داشت. 
اين مصاحبه به حدي طوالني بود كه خود مسي در 
پايان گفت و گو مدعي شد هيچ خبرنگاري تا به حال 

نتوانسته اين چنين از او حرف بكشد.

  فعال هستم
انتشــار اين مصاحبه در روزهايي كه شايعه انتقال 
مســي به پاريس يا منچســتر در نقل و انتقاالت 
زمستاني جدي تر از قبل دنبال مي شد، اهميت زيادي 
براي فوتبالي ها داشت. با وجود اين مسي تمام اين 
شايعات را تكذيب كرد و مدعي شد حداقل تا پايان 
فصل در بارسا مي ماند. او در اين خصوص توضيحات 
بيشــتري هم داد: »تا پايان فصل تصميم جديدي 
نخواهم گرفت. منتظر مي مانم تا ببينم شرايط چطور 
خواهد بود. هم اكنون تمركزم روي تيم و ادامه فصل 
است. هدف كسب جام است و نمي خواهم تمركزم 
را به خاطر چيزهاي ديگر از دســت بدهم. با هيچ 
باشگاهي هم حرف نزده ام و در انتقاالت زمستاني هم 

صحبت نخواهم كرد. نمي دانم مي روم يا خير ولي اگر 
رفتني باشم، دوست دارم روزي برگردم.«

  نه پاريس نه منچستر
در ماه هــاي اخير از پاريس و منچســتر به عنوان 
مقصد احتمالي مسي نام برده شده است. ازهمين رو 
جوردي اِووله در بخشي از مصاحبه ۲ كتاب راهنما 
پيش روي مسي گذاشت كه يكي مربوط به پاريس 
و ديگري مربوط به منچستر بود. خبرنگار از مسي 
خواست تا يكي را انتخاب كند اما او در جواب گفت: 

»نه. براي خودتان نگه داريد.«
يكي ديگر از بخش هاي مهم مصاحبه مسي زماني 
بود كه او به نوعي از مقصد احتمالي اش رونمايي كرد 
و گفت: »هميشه گفته ام كه دوست دارم زندگي در 
آمريكا را تجربه كنم. تجربه ليگ فوتبال اين كشور. 

ولي اين موضوع مربوط به آينده است و نه االن.«

  داستان رياست
مسي درست مثل مصاحبه قبلي اش در اين گفت و گو 
هم از خجالت بارتمئو درآمد اما نگفت در انتخابات از 
چه نامزدي حمايت مي كند. كاپيتان بارسا كه به نظر 
مي رسيد از حاميان الپورتا باشد درخصوص بارتمئو 
و انتخابات گفت: » واقعيت اين است كه بارتمئو در 
بســياري موارد مرا فريب داد ولي دوست ندارم در 
موردش حرف بزنم. مسئله اي خصوصي است ولي 
او طي ســال ها مرا فريب داد. براي انتخابات هم با 
هيچ كس صحبت نكرده ام و بــه نامزدي هم تمايل 

ندارم. نمي دانم كه رأي خواهم داد يا خير.«

 جدايي؟
شايد وقتي 

ديگر
    مسي رسما 
    اعالم كرد در

   نقل و انتقاالت
     زمستاني بارسا     

   را  ترك نخواهد
   كرد

ادامه از 
صفحه اول
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در آستانه ســالگرد ترور شهيد 
سردار قاسم سليماني يك شبكه مقاومت

تلويزيونــي عراقــي در قالــب 
مستندي جزئيات تازه اي را از اين ماجرا منتشر 
كرده است. پيش تر اعالم شــده بود كه سردار 
سليماني حامل پيام ايران براي عربستان بوده و 
در مستند الرحله االخيره جزئيات آن فاش شده 

است.
در اين مستند آمده است كه سردار سليماني در 
سفر خود ابتدا تهران را به مقصد دمشق ترك 
كرد و پس از رســيدن به دمشق بدون اينكه با 
مقامات سوري ديدار كند، عازم بيروت شد و با 
سيدحسن نصراهلل، دبيركل حزب اهلل لبنان ديدار 
كرد و بعد از لبنان عازم بغداد شد كه در فرودگاه 

توسط نيروهاي آمريكايي به شهادت رسيد.
به گزارش ايســنا، شيخ نعيم قاســم، معاون 
دبيركل حزب اهلل لبنان در اين مســتند تأكيد 
مي كند كه تنها سيدحسن نصراهلل و يك  مقام 
نظامي لبناني از سفر شهيدسليماني به بيروت 
خبر داشتند. او مي گويد: برخي سفرهاي سردار 
ســليماني به صورت ناگهاني بــود و تنها چند 
ساعت طول مي كشيد. با اين حال، سيدحسن 
نصراهلل گفت كه ديدارش با ســردار سليماني 
كاري نبوده و مسائلي براي گفت وگو نداشتند 
و گويي كه شهيد ســليماني براي خداحافظي 

آمده بود.

نامه عربستان چه بود؟
عادل عبدالمهدي، نخست وزير پيشين عراق 
هم در اين مستند با بيان اينكه پس از سفرش 
به پكن و بعد از هماهنگي با عربســتان براي 
ميانجيگري ميان ايران و عربستان به رياض رفته 
است، گفت: با ملك سلمان، پادشاه عربستان و 
محمد بن ســلمان، وليعهد اين كشور ديدار و 
موضوع را مطرح كرديم. آنها گفتند: بسيار خب، 
ما نامه اي براي شما ارسال خواهيم كرد و تو آن 

را به دست طرف ايراني برسان.
نخســت وزير پيشــين عراق پيام عربستان را 

پيامي خشــك توصيف كرد كه فاقد ســالم و 
بسم اهلل بوده اســت و افزود: من گفتم ارسال 
چنين پيامي به ايران سخت است. سعودي ها 
گفتند: نخست وزير عراق پيام ما را ببيند و اگر 
مالحظاتي دارد به ما بگويد. من مالحظاتي كه 
داشتم را براي آنها ارسال كردم و سعودي ها نيز 
پيام جديدي نوشتند. اين پيام ديپلماتيك تر 
بود، مضامين آن تغيير نكرده بود، اما شكل پيام 

و برخي كلمات آن تغيير كرده بود.
عادل عبدالمهدي در ادامــه گفت: من پيام را 
به دست سردار سليماني رساندم و او نيز گفت: ما 
به اين پيام پاسخ خواهيم داد. بعد از آن، شهيد 
ســليماني را ديدم و به او گفتم: پاسخي به من 
نداديد. سردار ســليماني گفت: در سفر بعدي 
پاسخ ايران را خواهم آورد كه آن سفر آخرين 

سفر بود و سردار سليماني در آن شهيد شد.

انگشتر اهدايي نوي المالكي
عادل عبدالمهدي، نخست وزير پيشين عراق 
درباره وقايع شب ترور سردار سليماني هم گفت: 
تقريبا ســاعت يك بامداد بود كه اخباري در 
رابطه با انفجار هواپيمايي حامل اشخاص ايراني 
در فرودگاه بغداد منتشر شد. شخصي كه مرا از 
خواب بيدار كرد، آقاي الكاظمي، نخست وزير 
كنوني عراق بود كه با من تلفني تماس گرفت. 
ما مي دانستيم كه سردار سليماني مي خواهد به 
عراق بيايد؛ زيرا من روز بعد از آن حادثه ساعت 
8:30 صبح، موعد مالقات با ســردار سليماني 

داشتم و قرار بود صبحانه را با هم بخوريم.
وي خاطرنشان كرد: الكاظمي زماني كه با من 
تماس گرفت، گفت كه چنيــن اتفاقي افتاده 
است، اما شــك و شــبهه هايي وجود دارد كه 
چه كســي در اين حادثه شهيد شده است. من 
با سفارت جمهوري اســالمي ايران در بغداد 
تماس گرفتم كه آنها نيز اطالعي نداشــتند. 
تصاويري در شــبكه هاي اجتماعي منتشــر 
مي شد، يكي از آن تصاوير انگشتر بود و من به 
قاسم سليماني است. نوري المالكي، نخست وزير محض ديدن آن، فهميدم كه اين پيكر شهيد 

پيشين عراق و دبيركل حزب الدعوه نيز در اين 
مستند مي گويد: وقت نماز صبح بود كه من تلفن 
همراهم را باز كــردم. تصويري ديدم كه مبني 
بر شهادت حاج قاسم بود. تصوير يك دست و 
انگشتر بود و من به محض ديدن انگشتر گفتم 
اين خبر درست است؛ زيرا آن انگشتر را من به 

حاج قاسم داده بودم.

كويت يا قطر؟
نحوه عمليات ترور از ديگر قسمت هاي مستندي 
است كه شــبكه عراقي درباره سردار سليماني 
ســاخته اســت. در رابطه با پهپاد هاي مهاجم 
روايت هاي متعددي وجود داشــت؛ روايت اول 
مي گويد كه 2پهپــاد آمريكايي از خاك كويت 
برخاستند و وارد حريم هوايي عراق شده و اين 
عمليات را انجام دادند، اما ستاد نيروهاي مسلح 
كويت چند ساعت بعد اين خبر را تكذيب كردند 
و روايت دوم اين است كه يك پهپاد آمريكايي 
از پايگاه العديد قطر برخاســته و اين عمليات 
را انجام داده اســت، اما در بيانيه پدافند هوايي 
عراق آمده است كه 3پهپاد آمريكايي غيرمسلح 
روز پنجشنبه وارد حريم هوايي بغداد شده اند 

و بعد از عمليات در همان شــب به سوي اردن 
پرواز كرده اند. شبكه العهد در اين مستند روايت 
جديدي را هم مطرح مي كنــد مبني بر اينكه 
3پهپاد آمريكايي از نوع ام كيو9 در ساعت هاي 
مختلف روز پنجشنبه تقريبا از ساعت 10:30 
صبح تا ۴بعدازظهــر از پايگاه عين االســد در 
اســتان االنبار پرواز كرده و وارد حريم هوايي 
بغداد شده اند و برج مراقبت فرودگاه بغداد آنها 
را رصد كرده اســت. احمد االســدي، نماينده 
فراكسيون السند الوطني در پارلمان عراق و يكي 
از اعضاي حشدالشعبي در اين مستند مي گويد: 
پهپادهايي كه عمليات ترور را انجام دادند 3پهپاد 
آمريكايي بودند و از پايگاه عين االسد برخاستند 
و از صبح روز پنجشــنبه به مدت 20ساعت در 
آســمان بغداد در حال حركت بودنــد و بعد از 
انجام عمليات ترور مستقيما به پايگاه عين االسد 
بازگشتند. وي در بخش ديگري از اين مستند 
مي گويد: هواپيماي حامل ســردار ســليماني 
ساعت 00:28 بامداد وارد فرودگاه بغداد شد و 
از زمان خروج سردار از هواپيما تا انجام عمليات 
تنها 6 تا ۷ دقيقه طول كشيد و داده هاي اوليه 
نشان مي دهد كه عامل انساني در اين عمليات 

دست داشته و اطالعات پرواز را داده است.

 روايت های تازه از ساعات عمليات ترور عليه سردار سليمانی 
و مهندس ابومهدی

گزارش

گاليه از لغو تجمع 9دي و دهه فجر 

روي خط انتخابات 

كافه مجلس

  مصوبه انتخاباتي مجلس و ضربه به جمهوريت
مجيــد انصاري، عضو مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام با انتقاد از طرح اصالح قانون 
انتخابات در مجلس، گفته است: اگر اين 
طرح قانوني همانگونه كه در كميســيون 
شوراها تصويب شده و در دستور كار صحن 
علني مجلس قرار گرفته، عينا تصويب و از 

سوي شوراي نگهبان تأييد شــود، به نظرم يك فاجعه ملي خواهد بود. 
به عنوان كسي كه ســاليان ســال در زمينه قانونگذاري، به ويژه قانون 
انتخابات كار كرده  ام، هشــدار جدي مي دهم كه با تصويب اين قانون، 
ضربه كاري به انقالب اسالمي وارد خواهد شــد و جمهوريت نظام در 
مسير اضمحالل و فرسايش قرار خواهد گرفت. به گزارش جماران، وي 
گفت: در بخشــي از اين مصوبه مجلس آمده است: »فرماندهان عالي 
نيروهاي مسلح با جايگاه سرلشگري و باالتر مي  توانند بدون استعفا از 
سمت خودشان، كانديداي رياست جمهوري شوند«. اين مسئله ممكن 
است در نگاه نخست چندان مهم به نظر نرسد، درصورتي كه مسئله اي 
بسيار مهم و حياتي براي انتخابات رياســت جمهوري و مردم ساالري 
ديني و براي نيروهاي مسلح است. وي بيان كرد: از آقاي دكتر قاليباف 
و ديگر برادراني كه سابقه خدمت و فرماندهي در سپاه را داشته و دارند 
و همه عزت و آبرو و هستي آنها مرهون حضرت امام خميني)ره( است، 
انتظار نمي رفت كه به اين سادگي و در برابر انظار عموم ملت ايران كه 
وفاداران به مكتب امام خميني)ره( هستند، روشن ترين اصل سياسي 
مورد تأكيد حضرت امام را كه بارها و بارها در سخنراني ها، نوشته ها و 
نهايتا در وصيتنامه جامع خويش بدان تأكيد كرده اند با توجيهاتي زير پا 
بگذارند. امام ورود سپاه، ارتش و نيروهاي مسلح را به دسته بندي هاي 

سياسي و امور انتخاباتي با صراحت نهي كرده اند.

  شباهت رياست الريجاني و رياست قاليباف بر مجلس
ناصر ايماني، تحليلگر جريــان اصولگرا 
در گفت وگــو با اعتمادآنالين در پاســخ 
به اين ســؤال كه »چرا در جريان اصالح 
قانون انتخابات در مجلس يازدهم به كرات 
پيشنهادهايي از طرف چهره هاي پايداري 
در مجلس براي تحديد حضور قاليباف و 

كانديداتوري او مطرح مي شد«، گفت: مسئله اين ارتباط صفر و صدي 
نيست و شكي نيست كه جبهه پايداري ايراداتي به قاليباف وارد مي كند. 
گزينه اول و حتي دوم جبهه پايداري در شرايط عادي قاليباف نيست 
منتهاي مراتب همه  چيز نسبي است. االن جبهه پايداري مي داند كه 
آقاي قاليباف با همه ايرادات، براي رياســت بر مجلس محاسنش به 
معايبش مي ارزد. او توضيح داد: اين شــرايط درســت همانند دوران 
رياست علي الريجاني بر مجالس هشتم تا دهم است؛ عده اي اصولگرا 
انتقادات جدي به الريجاني وارد مي كردند اما سرجمع مي دانستند براي 
آنها كســي بهتر از علي الريجاني در شرايط فعلي نخواهد بود. ارتباط 

جبهه پايداري با قاليباف نيز از همين جنس است.

  قاتل ها نامزد انتخاب مي شوند؟
عباس عبدي، روزنامه نگار اصالح طلب و 
پژوهشگر در توييتي در واكنش به اظهارات 
جنجال برانگيز سخنگوي شوراي نگهبان 
كه گفته بود ممكن است مردم يك قاتل را 
انتخاب كنند، نوشت: »تا حاال مي گفتند 
قاتل ها را اعدام مي كنند، نگو صاف صاف 

مي چرخيدند و در انتخابات شــركت مي كردند و كسي خبر نداشته. 
به عالوه مردمي كه به قاتل بالفعل رأي دهند، حتــي اگر قاتل را هم 

رد صالحيت كنيد، به يك قاتل بالقوه رأي خواهند داد.«

  انتخابات، انگيزه غيراصيل نظاميان
محمد عطريانفر، عضو شــوراي مركزي 
حزب كارگزاران سازندگي درباره اصالح 
قانون انتخابات و بحــث حضور نظاميان 
در انتخابات گفت: نمايندگان با اين كارها 
دغدغه نظاميان را در تأمين منافع ملي و 
حفظ و حراست از تماميت ارضي كشور 

كاهش مي دهند و آنها را با تصويب اين نوع مواد قانوني تحريك مي كنند 
كه از انجام تكاليف خود فاصله بگيرند و به سمت فضاهاي انتخاباتي 
متمايل شوند كه اين آسيب به ركن اساسي رسالت مهم نظامي و دفاعي 
كشور به واسطه آنهاست. وقتي از اين زاويه به مسئله نگاه مي شود به نظر 
مي رسد كه اقدام مجلسيان خيرخواهي نيست اگرچه در ظاهر اينگونه 
به نظر مي آيد و به رغم اينكه گفته مي شــود درصــدد كمك و ايجاد 
فرصت براي نظاميان هستند اما به اصل تكليف محوري نظاميان آسيب 
مي زنند و با ادبيات ساده آنها را هوايي مي كنند. به گزارش ايلنا، اين فعال 
سياسي اصالح طلب دغدغه  حضور در فضاي سياسي را براي نظاميان 
يك »انگيزه غيراصيل« دانست و گفت: ممكن است تحت تأثير چنين 
فضايي براي نظاميان خلق تحريك به سوي مسائل سياسي ايجاد شود 

و مي توان گفت اين موضوعات انگيزه هاي غيراصيل براي آنان است.

درحالي كه رئيس جمهور، مســئوالن دولتي و ســتاد ملي كرونا 
بر ضرورت رعايت پروتكل هاي بهداشــتي در ايام فاطميه تأكيد 
مي كنند، قائم مقــام شــوراي هماهنگي تبليغات اســالمي از 
تصميمات ستاد ملي مقابله با كرونا انتقاد كرده است. نصرت اهلل 
لطفي در نشست خبري ضمن تشــريح برنامه هاي بزرگداشت 
سردار شهيد سليماني و »دهه بصيرت و ميثاق با واليت«، با بيان 
اينكه »از قبل اعالم كرديم كه هرگز بنا نداشته و نداريم به صورت 
جزيره اي تصميــم بگيريم و قائليم كه همــه اركان نظام بايد در 
يك راستا و به باور داشتن به يكديگر انجام وظيفه كنيم« گفت: 
»اما ديديم كه بعدازظهر 12 آبان دو مراســم محكوميت اهانت 
به پيامبر اسالم)ص( و بزرگداشــت روز ملي استكبارستيزي لغو 
شد؛ اين درحالي بود كه جلســات متعددي پيش از آن تاريخ با 
حضور نمايندگان 26نهاد برگزار شــده بود و اعالم كرده بوديم 
كه تجمعات به صورت نمادين با رعايت اصول دقيق و مالحظات 

ابالغي برگزار خواهد شد.« 
به گزارش ايسنا، لطفي همچنين گفت: »براي 9 دي و دهه فجر 
پيش رو و 22 بهمن هم نامه اي نوشــتم، اما بــاز هم با بي مهري 
مواجه شديم. من در نامه عرض كردم كه ما قائل به اجراي مصوبات 
هستيم لكن شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي كه نشان داده با 
رعايت همه  اصول بهداشــتي توان برگزاري مراسم را دارد، اگر 
نگوييم با تهديد صفر درصد اما تهديد شــيوع ويروس به مراتب 
كمتر از مراسمي است كه شــاهد برگزاري آنها بوده ايم. قادريم 
مراسم  يوم اهلل را برگزار كنيم؛ به طور مثال در مراسم افتتاح آزادراه 
تبريز- سهند و برگزاري يك مسابقه ورزشي با حضور وزير ورزش 

شاهد حضور جمعيت بسيار زيادي بوديم.« 
جانشين شوراي هماهنگي تبليغات اســالمي با بيان اينكه »از 
ستاد كرونا درخواست كردم اجازه دهد برنامه هاي نمادين برگزار 
شود و به فراموشي سپرده نشود« تأكيد كرد: »دشمنان و افرادي 
تحت تأثير دشمن به دنبال فراموشي 9 دي و ايام اهلل ها هستند. ما 
اثبات كرده ايم كه توان مديريت و رعايت همه شيوه نامه ها وجود 
دارد اما متأسفانه باز هم دوســتان بي مهري كردند؛ با وجود اين 
ما باز هم قائل به حفظ حرمت ها و عمل كــردن به مصوبات ولو 
مصوبات غيركارشناسي و دوگانه هستيم. آنچه ما مي خواستيم 
برگزاري مراسم  نمادين با جمعيت حداقلي و رعايت شيوه نامه هاي 
بهداشتي بود كه متأســفانه مورد بي مهري قرار گرفت؛ به همين 
دليل نيز ما امسال به جاي كار ميداني، كار تبييني در بستر رسانه 

و فضاي مجازي انجام مي دهيم.«

ضرورت استمرار رعايت مصوبات ستاد كرونا
اين ســخنان انتقادي قائم مقام شــوراي هماهنگــي تبليغات 
اســالمي از تصميمات ســتاد ملــي كرونا درخصــوص برپايي 
مراسم در حالي اســت كه رئيس جمهور طي سخناني در جلسه 
كميته هاي تخصصي ســتاد ملي مقابله با كرونا در ۴دي ماه، از 
برخي دورهمي ها و برگزاري مراسم سوگواري دهه هاي فاطميه 
ابراز نگراني كرد و از محبان حضــرت فاطمه)س( و اهل بيت)ع( 
خواست ضمن گراميداشت ايام ســوگواري به همان نحوي كه 
در ماه محرم و صفر با شــور و حرارت اما توأم با رعايت پروتكل ها 
انجام شــد، رعايت دقيق پروتكل ها را اولويت نخست برنامه هاي 

ايام سوگواري قرار دهند.
استاندار تهران نيز با اشــاره به كاهش مراجعات به بيمارستان ها 
و فوتي ها در تهران، شرايط فعلي را شكننده دانست و بر استمرار 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي و مصوبات ستاد ملي كرونا تأكيد 
كرد. انوشيروان محسني بندپي با درخواست از شهروندان جهت 
رعايت مصوبات ستاد كرونا در مورد برگزاري مراسم ايام فاطميه و 
بزرگداشت شهادت سردار سليماني تأكيد كرد: طبق مصوبه ستاد 
ملي كرونا برگزاري هر نوع تجمع در مناسبت هاي مختلف ممنوع 
است و مراسم  بايد به شــكل مجازي برگزار شود و در اين زمينه 

نظارت ها تشديد مي شود.

  مسئوليت جان باختن كوهنوردان با كيست
سيد مصطفي ميرســليم در صفحه شــخصي خود در توييتر نوشت: 
»وزارت ورزش پاســخ دهد مســئوليت فاجعه جان باختن 12 نفر از 
هموطنان عزيز ما با نخستين برف زمستاني، با كيست؟ چه نظارتي بر 

فعاليت هاي فدراسيون كوهنوردي اعمال مي شود؟«

  قم عقب نگاه داشته شده است
عليرضا زاكاني، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي گفته 
است: با توجه به اينكه استان قم دومين شــهر زيارتي كشور و كانون 
فكري جهان اسالم و انقالب اسالمي است، اما توسط بسياري از عناصر 
به صورت عمد در يك نقطه درجا زده و عقب نگه داشــته مي شود. به 
گزارش ايسنا، وي گفت: وجود مراجع عظام تقليد و علما در شهر قم اين 
فرصت را براي توسعه همه جانبه استان ايجاد كرده است ولي متأسفانه 

اين توسعه يافتگي در سال  هاي گذشته مغفول مانده است.

  سياري به خاطر بودجه به مجلس رفت
معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوري اســالمي ايــران با حضور در 
كميسيون امنيت ملي و سياســت خارجي مجلس شوراي اسالمي با 
اعضاي اين كميسيون ديدار و گفت وگو كرد. به گزارش ايسنا به نقل از 
ارتش، ضرورت بازنگري و ارتقاي بودجه ارتش در رديف هاي اعتباري 
بودجه ســال 1۴00 و الزام دولت بر اولويت دهي به بودجه امور دفاعي 
نيروهاي مسلح ازجمله موضوعات اصلي اين ديدار بود. بررسي تطبيقي 
رديف هاي اختصاص يافته به ارتش در بودجه سال جاري و سال1۴00 
نيز در ديدار حميدرضاحاج بابايي، رئيس كميســيون برنامه و بودجه 

مجلس با امير دريادار سياري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دولت با وجود مخالفت خود با قانون 
هسته اي مجلس يازدهم، درنهايت روز هسته اي

دوشنبه آيين نامه اجرايي اين قانون را 
به دستگاه ها ابالغ كرد. در متن خبر تنظيم شده از 
ســوي دفتر هيأت دولت تأكيد شــده »آيين نامه 
اجرايي قانون اقدام راهبــردي براي لغو تحريم ها و 
صيانت از منافع ملــت ايران به منظــور رفع مؤثر 
تحريم ها و اجراي كامل برجــام به تصويب هيأت 
دولت رسيده است.« اسحاق جهانگيري، معاون اول 
رئيس جمهور ايــن آيين نامه را بــه وزارت دفاع، 
دادگســتري، نفت، امور خارجه، امور اقتصادي و 
دارايي، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژي اتمي 
و بانك مركزي و معاونت حقوقي رئيس جمهور ابالغ 

كرد.
نمايندگان مجلس آذرماه قانون اقدام راهبردي براي 
لغو تحريم ها را تصويــب كردند كه دولت را از 2ماه 
آينده براي خروج از برجام تحت فشار قرار مي دهد. 
اين قانون را محمدباقــر قاليباف، رئيس  مجلس به 
جاي حســن روحاني رئيس  جمهور بــراي اجرا به 
روزنامه رسمي كشور ابالغ كرد و 18آذرماه به عنوان 
تاريخ تصويب و الزم االجرا شدن آن ثبت شد. دولت 
در آيين نامه اجرايي قانون 2 تصريح اصلي در شروع 
فوري و آني غني ســازي 20درصــدي و افزايش 
500كيلوگرمي ظرفيت غني سازي اورانيوم را به 2 

تا 3 ماه آينده موكول كرده است.
حســن روحاني، رئيس جمهور در نشست خبري 

2۴آذرماه خود با خبرنــگاران گفته بود دولت اين 
قانون را با تفســير خودش از عنوان كلي طرح كه 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم هاست اجرا مي كند. 
او صراحتا اعالم كرده بود: »دولت اين قانون را مفيد 
نمي داند و قبل از اينكه به تصويب نهايي برسد، نظرم 
را صريحا اعالم كردم. اين نظر شخص من نيست و 
در دولت اتفاق  آرا  وجود دارد. دولت به اتفاق آرا  اين 
قانون را براي كشور مفيد نمي داند. اينكه به طرف 
مقابل فشــار بياوريم، همه اقدامات را سال گذشته 
انجام داديم؛ يعني همــه مراحل تعهدات مان را در 
5مرحله يكي پس از ديگري كنار گذاشتيم، به وزراي 
مربوطه و معاونين مربوطه دستور دادم كه آيين نامه 
اجرايي اين قانون را فراهم كنند. اميدوارم تا پايان 
اين هفته و احتماال در چهارشــنبه و يا يكشــنبه 
آينده در دولت مطــرح و آيين نامــه اش تصويب 
شود و وقتي تصويب شــد، در چارچوب آيين نامه 
اجرا خواهد شد. تفســيري كه ما از اين قانون براي 
اجرا داريم و آيين نامه اش را بر همان مبنا خواهيم 
نوشت، در چارچوب آن عنوان است؛ يعني قانوني 
كه مي خواهد تحريم را بردارد، نه قانوني كه تحريم 

را به تأخير بيندازد.«
مقابله متــن آيين نامه مصــوب دولت بــا قانون 
تصويب شده مجلســي ها گوياي تفسيري است كه 
دولت از اين قانون با هدف اجراي كامل برجام داشته 
اســت. نمايندگان در مصوبه خواستار غني سازي 
فوري 20درصدي شده و آورده بودند: »در راستاي 

با وجود تأكيد مسئوالن ستاد كرونا بر استمرار رعايت 
مصوبات، قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي از 

تصميمات اين ستاد انتقاد كرد

دولت آيين نامه  قانون اقدام راهبردي عليه تحريم ها را براساس تفسير خود ابالغ كرد

غني سازي  در 1400
 دولت غني سازي 20درصدي و افزايش 500كيلوگرمي ظرفيت غني سازي را 

به 2 تا 3 ماه آينده موكول كرد

تأمين شروط 9گانه مقام معظم رهبري درخصوص 
توافق هسته اي، ســازمان انرژي اتمي ايران موظف 
اســت بالفاصله پس از تصويب ايــن قانون، جهت 
مصارف صلح آميز نســبت بــه توليــد اورانيوم با 
غناي 20درصد اقدام و ســاالنه بــه ميزان حداقل 
120كيلوگرم آن را در داخل كشــور ذخيره كند.« 
آيين نامه اجرايي اين ماده واحده را منوط به تامين 
اعتبار و پيش نيازهاي فني كرده اســت: »سازمان 
انرژي اتمي در اجراي ماده يك قانون گزارش جامعي 
از وضعيت موجود و نيز موارد نياز به اورانيوم با غناي 
20درصد و پيش نيازهاي فني و مالي آنها و ديگر ابعاد 
مربوط را تهيه و ظرف 2ماه از تاريخ الزم االجرا شدن 
قانون به دولت ارائه مي دهــد.« درنهايت نيز تأكيد 
شــده با تامين اعتبار و پيش نيازهاي فني سازمان 

اقدامات الزم را جهت غني سازي به منظور استفاده 
صلح آميز به عمل مي آورد.

در قانون خواسته شــده توليد اورانيوم غني سازي 
شده »بالفاصله« با سطح غناي متناسب به ميزان 
حداقل 500كيلوگــرم افزايش يابــد و همچنين 
پس از 3ماه عمليات غني ســازي با هزار دســتگاه 
سانتريفيوژهاي نسل دوم پيشرفته و 16۴ماشين 
نسل6 آغاز شــود. آيين نامه اجرايي مصوب دولت 
با تلفيق 2ماده، افزايــش 500كيلوگرمي اورانيوم 
غني شــده را منوط به تامين اعتبــار و راه اندازي 
ماشــين هاي نســل IR2M و IR6 از 3ماه آينده 

كرده است.
در مهم ترين بند مورد مناقشــه قانــون يعني الزام 
مجلس به دولت براي لغو اجراي پروتكل الحاقي طي 

2ماه نيز دولت اعالم كرده اين بند را با لحاظ مصوبات 
شــوراي عالي امنيت ملي و اهداف قانون و منافع و 
مصالح ملي اجرا مي كند. قانون از دولت خواســته 
درصورت اجرا نشــدن تعهدات 1+۴ و عادي نشدن 
روابط كامل بانكي و عدم رفع كامل موانع صادرات 
و فروش كامــل نفت و فرآورده هــاي نفتي ايران و 
برگشت كامل و ســريع ارز منابع حاصل از فروش 
2ماه بعد از تصويــب قانون نظارت هــاي فراتر از 
پادمان ازجمله اجراي داوطلبانه ســند )پروتكل( 
الحاقي متوقف شــود. از طرف دولــت وزارت امور 
خارجه مســئول تجميع گزارش اجــراي تعهدات 

1+۴ شده است.
حاشــيه مهم دولت بر مصوبه مجلســي ها در اين 
آيين نامه نيز اجراي قانون طبق مصوبات شوراي عالي 
امنيت ملي و مقررات و مالحظات پادماني است كه 
مجلسي ها در روند قانون تصويب شده مدعي شده 
بودند نظر شوراي عالي امنيت ملي تامين شده است.
مجلســي ها ضمانت اجرايي قانون را زنــدان 2 تا 
25ســال خاطيان ذيل قانون مجازات اسالمي قرار 
داده اند كه دولت در آيين نامه اجرايي دستگاه هاي 
اجرايي را تنها درصورت آماده بودن منابع طبق نظر 
رئيس سازمان برنامه و بودجه و امكانات فني طبق 
نظر رئيس ســازمان انرژي اتمي و شرايط سياسي 
طبق نظر وزير امور خارجه مســتوجب اين ضمان 
دانسته است، آن هم درصورتي كه عمدا مفاد قانون 
را انجام نداده باشد يا عمدا به تأخير انداخته باشد و 
قصد بي اثر كردن قانون را داشته باشد. براساس قانون 
مجلس مســتنكفين از اجراي اين قانون به تناسب 
امتناع يا ممانعت از اجرا  به مجازات تعزيري درجه2 
تا 5 قانون مجازات اسالمي محكوم مي شوند. نقض 
مقررات حكومتي يكي از مواردي است كه در قانون 
مجازات اســالمي برايش تعزير درنظر گرفته شده 
اســت و نمايندگان مجلس نيز از همين ماده قانون 

مجازات براي ملزم كردن دولت استفاده كرده اند.

آخرین سفر

   ردپاي شركت انگليسي در ترور سردار سليماني

در مستند پخش شــده از تلويزيون عراق همچنين آمده است كه شركت انگليسي »جي.فور.اس« متهم به 
رصد تحركات سردار سليماني و ابومهدي و تسهيل عمليات ترور آنهاست و اين شركت معموال افراد عراقي 
را استخدام مي كند تا براي تحقق اهداف خود آنها را به كار گيرند. برخي اطالعات نشان مي دهد كه يك عنصر 
بشري تحركات سردار سليماني را به اين شركت داده است و يك فرد عراقي نيز كه تا اين لحظه شناسايي نشده 
به اين مسئله متهم است. قيس الخزعلي، دبيركل عصائب اهل الحق عراق در اين مستند تأكيد مي كند: روتين 
فرودگاه بغداد اين است كه به هنگام نشستن يك هواپيما در فرودگاه شركت جي.فور.اس بايد در يك مكان 
مشخصي از فرودگاه حضور داشته باشد، اما تنها در آن روز و آن پرواز خودروي اين شركت انگليسي در مكان 
خود حضور نيافت، بلكه دقيقا در مقابل راه پله هواپيما و محل پياده شدن مسافران ايستاد؛ لذا اين امر نشان 

مي دهد كه اين شركت مسئول انجام اين ماموريت شده است.

تبادل اطالعات در آلمان
علي باقري، دبير ستاد حقوق بشر جمهوري اسالمي ايران گفته است: از كشورهايي كه به 
نوعي دخيل و درگير در جنايت ترور سردار سليماني بودند، درخواست شده كه اطالعات 
و مستندات را در اختيار دستگاه قضايي ايران قرار دهند. به گزارش ايسنا، دبير حقوق 
بشر جمهوري اسالمي ايران گفت: آخرين كشور آلمان بود؛ اخبار و اطالعاتي به دست ما 
رسيد كه پايگاه آمريكايي ها )رامشتاين( در آلمان در تبادل اطالعات ميان پهپادهاي 
آمريكايي كه در جنايت ترور شهيد سليماني درگير بودند دخيل بوده است. وي همچنين 
گفت: در ارتباط با پرونده شهيد حاج قاسم سليماني ۴۸متهم شناسايي شدند و اقدامات 

الزم براي تحت تعقيب قراردادن آنها انجام شده است.
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خليج گرگان آهسته آهســته آب 
مي رود. پســرفت دريا و پيشرفت گزارش

ســاحل، غم انگيزترين صحنه  اين 
روزهاي اين خليج است. برخي مي گويند ٥٠٠ متر و 
اخباري هم از پســروي يك كيلومتري آن حكايت 
مي كند. روزگاري نه چندان دور، خليج رؤيايي گرگان 
كه بر اثر پيشروي آب در ساحل شبه جزيره ميانكاله 
شــكل گرفته بود، حدود 4٠٠كيلومترمربع وسعت 
داشت؛ مساحتي كه اكنون بيش از 1٠٠كيلومترمربع 
آن خشك شده است. احداث سدهاي بسيار روي 
رودخانه هايي كه منتهي به خليج مي شوند، كاهش 
ميزان بارندگي و كاهش آبدهي رود ولگا در روسيه كه 
7٠تا 9٠درصد آب خزر را تامين مي كند، از مهم ترين 
داليل پسروي آب به سمت دريا و كاهش شديد عمق 
آب در اين خليج اســت. عالوه بــر دغدغه هاي 
زيست محيطي و خطر انقراض گونه هاي جانوري و 
گياهي، خشــكي خليج گرگان بر معيشت جوامع 
محلي نيز اثري مستقيم گذاشته و پسروي آب در اين 
منطقه كم شيب، گردشــگري و صيادي را از رونق 
انداخته است. بالاستفاده ماندن طرح هاي شيالتي و 
بندري، چالش ها و آسيب هاي اجتماعي به واسطه 
نبود شغل در منطقه، مهاجرت اهالي و افزايش صيد 
غيرمجاز در مرزهاي آبي از ديگر مشكالتي است كه 
مردم اين ســرزمين با آن روبه رو هستند. اكنون 
ســواحل گلســتان به جاي اينكــه مكاني براي 
گردشگري، آب تني تابستاني و صيد ماهي زمستاني 
باشد، به محلي براي رويش بوته هاي صحرايي تبديل 

شده است.

كاهش گردشگران ساحلي
داستان خليج گرگان و سایه خشكسالي كه بر سر آن 
افتاده، از سال ها پيش نه تنها كســب و كار صيادان و 
اهالي شهرهاي ســاحلي مانند بندر تركمن را از رونق 
انداخته، بلكه تعداد گردشگران را نيز به شدت كاهش 
داده است. سيدرضا هاشــم نژاد، از فعاالن قایقراني در 
بندر تركمن با بيان اینكه در چند سال اخير عمق آب 
از 5متر به 2متر رسيده است، به همشهري مي گوید: 
فعاليت ما قایقراني و بردن گردشــگر به دریاست. اگر 
آبي نباشــد این فعاليت هم از بين مي رود. تاكنون هم 
40خانواده در بندر تركمن كه درآمدشان از قایقراني 
است، با كم شــدن 80درصدي تعداد گردشگران در 
3-2سال اخير، شغل خود را از دست داده اند یا با درآمد 
پایين روزگار مي گذرانند. تا چند سال قبل آخر هفته ها 
گاهي 15خانواده براي رفتن به جزیره آشــوراده سوار 
بر قایق مي شــدند، اما اكنون هفته اي یك یا 2خانواده 
براي قایق سواري به اسكله مي آیند. پسروي آب خليج 
و كرونا بر تعداد گردشــگر و معيشــت ما تأثير زیادي 

گذاشته است.

بازارچه بي رونق بندر تركمن
عبدالحميد آق در بازارچه ساحلي غرفه دارد؛ بازارچه اي 
كه پيش از این كنار اسكله و لب آب قرار داشت و حاال 
وسط زميني خشك واقع شــده و با ساحل چند صد 
متر فاصله دارد. عبدالحميد هم مانند بسياري دیگر از 
غرفه داران معتقد است اسكله بدون آب، جاذبه اي براي 
گردشگران ندارد و نبود گردشگر كسب و كار را از رونق 
انداخته است. او مي گوید: روزگاري در بازارچه، اهالي با 
ساخت صنایع دستي و بومي و فروش آن در غرفه هاي 
این بازارچه عالوه بر ترویج فرهنگ بومي، سبب اشتغال 
و درآمدزایي مي شــدند و ده ها زن و دختر تركمن با 
پخت شيریني  هاي محلي مانند بورك و پيشمه  خرج 

خانواده شان را درمي آوردند، اما با عقب نشيني آب دیگر 
ساحلي وجود ندارد كه گردشگران بخواهند براي تفریح 
به این منطقه بيایند. با كاهش مسافر هم این بازارچه كه 
منبع درآمد 2هزار نفر بود، از رونق افتاده و عده زیادي 

غرفه هاي خود را رها كرده و رفته اند.

بيكاري صيادان در حاشيه خليج
اسالم گلزاري، یكي از صيادان بندر تركمن، از كسادي 
كارش در این شهر ساحلي مي گوید و توضيح مي دهد: 
زماني خليج گرگان و تاالب گميشــان معدن ماهيان 
خاویاري، سفيد، كپور و كفال بود، اما از وقتي بخشي 
از خليج خشك شــد، دیگر ماهي در این آب پيدا نشد 
و صيادي هم در این منطقه از رونق افتاد. حاال بيشتر 
صيادان یا بيكارند، یا از سر ناچاري براي كار به شهرهاي 
دیگر مانند چابهار و تهران مهاجــرت كرده اند یا براي 
ماهيگيري 200كيلومتر تا مرز تركمنستان مي روند 
و به صورت قاچاق ماهي صيــد مي كنند كه خطرات 
خودش را دارد. عده اي هم قایق هاي خود را فروخته اند 
و با پولش زندگي مي كنند و برخي دیگر به شغل هاي 

كارگري و دستفروشي روي آورده اند.
او اضافه مي كند: قبال 90درصد جوانان این شهر صيادي 
مي كردند، اما حاال بيكار شده اند و متأسفانه آسيب هاي 

اجتماعي بيشتر شده است.

كشاورزي به جاي صيادي
گرچه نگراني ها درباره پسروي آب خزر هر روز بيشتر 
مي شود، اما برخي از كارشناســان معتقدند عالوه بر 
اجراي طرح هاي مرتبط با احيا و نجات خليج گرگان از 
خشكسالي، مي توان بر صادرات محصوالت كشاورزي و 
دامي براي بهبود وضعيت اقتصادي اهالي نيز متمركز 
شد. احسان خواجه اي یكي از این كارشناسان است كه 
تالش براي افزایش بهره وري كشاورزي را یكي از راه هاي 

كاهش دغدغه مــردم زیان دیده در مناطق ســاحلي 
مي داند و مي گوید: در كنار توجه به بخش كشاورزي، 
اجراي طرح هاي توســعه اي در بخش پرورش و توليد 
ميگو هم راهــكار نجات بخش دیگري بــراي افزایش 
اشتغال است. صادرات محصوالت پروتئيني و كشاورزي 
نيز مي تواند آورده خوبي براي مردم منطقه داشته باشد؛ 
به شرط آنكه صنایع تبدیلي افزایش یابد تا محصوالت 

به صورت خام صادر نشوند.

تأثير خشكي خليج بر زندگي جوامع محلي
محدوده اي كه در گذشته محل لنگر انداختن كشتي ها 
بود، حــاال فاصله چنداني با خشــكي كامــل ندارد و 
كارشناسان معتقدند در حالت خوش بينانه 12 سال و 
در بدبينانه ترین حالت 4 سال دیگر خليج گرگان خشك 
مي شود. اسحاق حمایتي، كارشناس و فعال اجتماعي، 
یكي از تأثيرات مهم این خشكي بر زندگي جوامع محلي 
را، ایجاد ریزگردها و توفان هاي نمكي در استان مي داند 
و معتقد اســت خليج گرگان درصورت خشك و حتي 
نيمه خشك شــدن مي تواند به منبع گردوغبار محلي 
تبدیل شــود كه تا 50 كيلومتر اطــراف حوضه آبریز 
خزر را تحت تأثير قرار مي دهد و كشــاورزي را مختل 
مي كند. او مي گوید: در هر دوره 25 ســاله یك مرحله 
پسروي دریا صورت مي گيرد كه وقوع آن طبيعي است، 
اما به علت سدسازي هاي متعدد روي رودخانه هایي كه 
به خليج منتهي مي شوند، دیگر نمي توان انتظار داشت 
دوره پسروي آب به اتمام برســد و دوره پيشروي آغاز 
و خليج پر آب شــود؛ هرچند هنوز با پدیده ریزگرد در 
منطقه مواجه نشده ایم، اما نگراني در این حوزه جدي 
است. او مي افزاید: اكنون انباشت گل والي در كانال هاي 
خزیني و چپاقلي به عنــوان محدوده هاي رابط خليج 
گرگان و دریاي خزر و بي توجهي به رفع این مشكل، از 
سطح آب خليج گرگان كاسته و این منطقه را آرام آرام 

به محدوده اي خشك تبدیل كرده كه اگر این روند ادامه 
یابد، سرنوشت دریاچه اروميه در انتظار خليج گرگان 

خواهد بود.
  

گوهر فيروزه اي خزر نيز مانند صدها تاالب و رودخانه 
كشــور نفس هاي آخر خود را مي كشــد و درصورت 
خشكي آن، عالوه بر اینكه برخي از گونه هاي جانوري 
و گياهي منقرض مي شــوند، معيشت ساحل نشينان 
گلستاني نيز تحت تأثير قرار گرفته و بسياري از مشاغل 
از بين خواهند رفت. یقينا احياي تنها خليج دریاي خزر 
مي تواند رونق و اميد را به منطقــه برگردانده و از بروز 
بحران جلوگيري كند. به نظر مي رســد خليج گرگان 
براي جان گرفتن و رهایي از خشــكيدن، بيش از آنكه 
نيازمند مهرباني طبيعت باشد، چشم انتظار وحدت نظر 

كارشناسان و اراده دست اندركاران است.

پسروي آب دریاي خزر و خشكي خليج گرگان، معيشت ساحل نشينان را به خطر انداخته و بسياري از مردم این پهنه آبي را با معضل بيكاري روبه رو كرده است

آب و هواسفره خليج گرگان براي مردم كوچك شد

جو پايدار و افزايش آلودگي هوا تا 
اوايل هفته آينده

   خليج گرگان بودجه ويژه ندارد 
هادي حق شــناس، استاندار 
گلستان كه سال ها در سازمان 
بنــادر و دريانوردي كشــور 
فعاليت داشــته و بسياري او را 
يكي از صاحب نظــران درباره 
مباحث مربوط به خليج گرگان 
مي دانند، معتقد است: خشكي اين خليج نه  فقط بندرگز و 
بندرتركمن و گميشان، بلكه حتي گرگان و برخي شهرهاي 
استان مازندران را هم در معرض خطرات زيست محيطي 
قرار مي دهد و معيشــت مردم اين مناطق را با مشكل 
مواجه مي كند. او حيات اســتان را منوط به نجات خليج 
گرگان و تزريق آب به اين پهنه آبي پس از انجام مطالعات 
كارشناسي مي داند و مي گويد: تأكيدي بر اليروبي خليج 
گرگان نداريم، اما بر اين باوريم كه احياي خليج نيازمند آب 
است و بايد تمام دستگاه هاي متولي به دنبال يافتن چاره 
براي رساندن آب به اين پهنه در حال خشكيدن باشند 
و نبايد بيش از اين تعلل شود. استاندار گلستان از نبود 
رديف اعتباري ويژه براي خليج در اليحه بودجه 14٠٠گاليه 
مي كند و مي افزايد: با اينكه اعتبار براي احيا و نجات خليج 
گرگان در دل بودجه دســتگاه هاي مختلف ازجمله آب 
منطقه اي، سازمان بنادر و محيط زيست و... وجود دارد، اما 
ما پيگير اختصاص رديف اعتباري مجزا براي احياي خليج 
در اليحه بودجه 14٠٠ هستيم و مكاتباتي نيز در اين زمينه 
انجام شده است. اميدواريم نمايندگان استان در مجلس 

نيز اين موضوع را در اولويت قرار دهند.

سازمان هواشناسي تا اوایل هفته آینده جوي پایدار را در همه مناطق 
كشور پيش بيني كرده است، اما برخي استان ها هنوز با برف سنگين 

روزهاي گذشته در جدال هستند.
گرم شدن نســبي هوا، شــرایط را براي ســقوط بهمن در ارتفاعات 
زاگرس مساعد كرده است و پس از سقوط مرگبار بهمن در ارتفاعات 
تهران این خطر همچنان در  ارتفاعــات پایتخت و ارتفاعات زاگرس 
جنوبي وجــود دارد. همچنين برف ســنگين و كمينه دماي منهاي 
18درجه سانتي گراد طي 2 شب پياپي در بجنورد )خراسان شمالي(، 
این شهر را به سردترین مركز اســتان تبدیل كرد و موجب یخ زدگي 
معابر و خيابان هاي آن شد. پس از بجنورد، زنجان با دماي 13 درجه 
ســانتي گراد زیر صفر، دومين مركز استان سرد كشور طي شبانه روز 

گذشته بود.
دماي هوا در اغلب شهرهاي خراسان رضوي هم طي شبانه روز گذشته 
زیر صفر بود و پس از بارش ســنگين برف در روزهاي چهارم تا هفتم 
دي ماه 10 هزار و 423 كيلومتر از جاده هاي این استان برف روبي شد. 
در اردبيل هم برف سنگين دماي هوا را كاهش داد، اما اهالي این استان 
با همين برف به استقبال جشنواره مجازي آدم برفي در خلخال رفتند. 
این جشنواره با هدف استفاده از ظرفيت هاي زمستاني منطقه مطابق 
با پروتكل هاي بهداشتي مقابله با كرونا و پيام رساني پویش همگاني 
برگزار شــد و اهالي عكس هاي مختلفي از آدم برفي ساخته شده در 

خانه ها را به دبيرخانه جشنواره ارسال كردند.
در آذربایجان غربي اما به جاي عكس آدم برفي ها، تصاویري از مرزبانان 
منتشر شده است كه در برف و كوالك سنگين مرزهاي شمال غربي 

به پاسباني مشغول هستند.
با این همه، رئيس اداره پيش بيني هواشناسي آذربایجان غربي توضيح 
مي دهد كه در مناطق شهري این استان با افزایش پایداري و سكون 
جو، كاهش كيفيت هوا و غبار محلي در نواحــي پرتردد پيش بيني 
مي شــود. مهدي صابري این وضعيت را تا آخر هفتــه جاري پایدار 
مي داند و مي گوید: »از اواسط هفته آینده با ورود سامانه بارشي جدید 
از سكون هوا كاسته مي شود.« پيش بيني  هواشناسي نشان مي دهد این 
جو پایدار تا اواسط هفته آینده در همه استان هاي كشور حاكم است 
و موجب بروز آالیندگي در برخي كالنشــهرها چون اصفهان، تهران 
و كرج مي شود. كارشناس ســازمان هواشناسي با بيان اینكه شرایط 
جوي در اغلب مناطق از امروز )سه شــنبه( پایدار است به همشهري 
مي گوید:  » لرستان، چهارمحال و بختياري، غرب اصفهان، كهگيلویه 
و بویراحمد، شمال و شمال شرق خوزســتان، ایالم، شمال فارس و 
بوشهر، جنوب كرمانشــاه، مركزي و همدان روز گذشته )دوشنبه( 
شــاهد افزایش ابر، بارش پراكنده و رعدوبرق بودند.« فریبا گودرزي 
با بيان اینكــه از امروز دریاي خزر و خليج فارس مــواج خواهند بود، 
تأكيد مي كند شرایط جوي هفته آینده و فعاليت سامانه هاي بارشي با 

نقشه هاي جدید اطالع رساني خواهد شد.

فاطمه عباسي
خبر نگار
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 تصوير طلوع و غروب خورشيد در ساحل خليج گرگان 
محيط
زيست

ديگر رؤيايي نيست. انگار، فلق و شفق خليج گرگان ديگر 
تصويري دور از يك پهنه آبي است كه روزگاري پر آب بود 
و حاال خشكيده است. تنها نشان از آب هماني است كه آن سوتر از كوير 
تازه متولد شده، جايي دور از دسترس ديده مي شود. برآوردها از خشكي 
خليج گرگان به روايت هاي گوناگون دولت و كارشناسان 8هزار هكتار يا 
10هزار هكتار است. اما اين عدد هرچه باشد، چشم مي بيند كه آبي در 
كار نيست. هنوز زيباست، اما وضعيت فعلي خليج گرگان آدم را به ياد 
شعر منوچهر آتشي مي اندازد كه مي گويد: »عجب سعادت غمناكي«، 
غمناك است؛ چون سال هاست كه فرياد همه براي خشك شدن خليج 
گرگان بلند است؛ هم دولت، هم مردم و هم كارشناسان. اما تا لحظه اي 
كه اين گزارش را مي خوانيد، حتي يك تصميم عملي و گره گشا براي 
بيرون كشيدن خليج گرگان از ورطه خشــكيدگي و پايان اين بحران 

اتخاذ نشده است.

آغازماجرا
از سال74 خبرهايي مبني بر پسروي آب درياي خزر براساس شواهد 
و گزارش هاي كارشناسي منتشر شــد؛ موضوعي كه به شكل طبيعي 
خليج گرگان و تاالب ميانكاله را هم تحت الشعاع قرار داد. روند گردش 
آب در خزر و رســوب گذاري در ناحيه خليج گرگان، اليروبي نشــدن 
رودخانه هايي كه به اين خليج منتهي مي شــوند و توســعه سدها در 
باالدست آن رودخانه هاست كه در شرايطي عادي مصب خود را تشكيل 
مي دادند. كاهش آب خزر به دليل رسوبات ناشي از، بين رفتن جنگل هاي 
باالدست و به ويژه مشكل گسترده پرداخت نشدن حقابه ولگا به خزر 
به عنوان اصلي ترين منبع تغذيه اين درياچه در نبود يك معاهده داراي 

ضمانت اجرايي بود.
اقدامات جانبي مانند احداث بندر تجاري اميرآباد با بارگذاري سنگين 
تاسيسات و تأثيرات ناشي از رســوبات حاصل از فعاليت بندر بر حجم 
رسوب گذاري كانال هاي آبرسان نيز مسير آبرساني به خليج گرگان را 

تنگ و تنگ تر و اين پهنه آبي را كوچك و كوچك تر كرد.

2دههخوابسنگين
حدود 4 ماه پيش و بعد از 2دهه اعتراض به خشك شدن خليج گرگان 
در ســتاد احياي تاالب هاي كشــور، اعتبار 900ميليارد توماني براي 
نجات خليج گرگان در قالب اعتبارات دستگاه هاي اجرايي مختلف به 
تصويب رسيد. قرار شد همين اعتبار ناكافي نيز درمدت ۵سال به استان 
اختصاص پيدا كند؛ عددي كه در ميان خبرها نبود اعتبار براي احياي 

خليج گرگان در اليحه بودجه 1400گم شد.

كجايقصههستيم؟
مجري طرح بين المللي »اثر نوسانات درياي خزر بر محيط زيست مناطق 
ساحلي« اما آب پاكي را روی دست دوستداران محيط زيست ريخت و از 

احياي تدريجي خليج گرگان به جای احيای پرشتاب خبر داد.
همايون خوشروان به همشهري گفت: اگر روند پسروي آب درياي خزر 
به همين روال ادامه يابد، ارتباط آبي خليج گرگان و خزر تا سال1402 
كامال قطع مي شود و با اين شرايط، خليج گرگان تا يك دهه آينده به طور 

كامل خشك خواهد شد.
او گفت: نفوذ آب شور درياي خزر در زمان پيشروي آب سبب شد كه 
تركيب آب خليج گرگان »شورمز« شود و نفوذ آب شور درياي خزر 
به تاالب ميانكاله و خليج گرگان موجب شد تا زيستگاه هاي مختلف 
مانند مارش هاي شور، مارش هاي لب شــور، ماسه  زارهاي پوشيده از 
جنگل هاي گز كه در حاشــيه اين خليج قرار داشتند، از بين بروند و 
به جاي آنها محيط تاالبي كه متاثر از نفوذ جريانات آبي درياي خزر 
است، شكل بگيرد. به گفته خوشروان، تاالب ميانكاله و خليج گرگان 
يك ذخيره گاه زيستي اســت كه ارزش جهاني دارد و در كنوانسيون 
رامســر به عنوان يك منطقه بسيار مهم حفاظت شــده ثبت شده و 
زيستگاه پرندگان بسيار ارزشمندي اســت كه با پسروي آب، قاچاق 
آنها نيز افزايش مي يابد. همچنين صيد ماهي كفال در تابستان و رواج 
ماهيگيري در اين مناطق نيز باعث شــده كه بر هرم غذايي اثرگذار 
باشــد و اين تأثير مي تواند باعث شود كه زندگي ســاير جانوران نيز 

تحت الشعاع قرار گيرد.

ريزگردتاشرقمازندران
رئيس پژوهشكده علوم جوي پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم 
جوي كشور نيز معتقد اســت خليج گرگان درصورت خشك و حتي 
نيمه خشك شدن مي تواند به منبع گردوغبار محلي تبديل شود كه تا 
۵0كيلومتر اطراف حوضه آبريز خزر را تحت تأثير قرار مي دهد. پروين 
غفاريان به همشهري گفت: مدل سازي انجام شده در سال2016 نشان 
مي دهد كه خليج گرگان درصورت خشك شدن مي تواند به عنوان يك 
منبع گردوغبار شناخته شود و غلظت قابل مالحظه اي داشته باشد و 
بيش از هزار ميكروگرم از هواي خشــك را تا سطح باالي جوي ببرد. 
البته شدت گردوغبار به ميزان باد وابسته است و اگر سرعت باد 7متر بر 
ثانيه باشد، مي تواند غبار شديدي در منطقه ايجاد كند و تا ۵0كيلومتر را 
نيز تحت تأثير قرار دهد؛ اثري كه تا شهرستان بهشهر در شرق مازندران 
نيز ديده خواهد شــد. اما اين تنها اثر از بين رفتن خليج گرگان نيست 
كه زندگي انسان ها را تحت الشــعاع قرار مي دهد، بلكه عالوه بر اينكه 
پرندگان زمستان گذران نيز ديگر به اين منطقه باز نخواهند گشت، يكي 

از بكرترين ذخاير آبي زيست كره هم از بين خواهد رفت.

اكوسيستمبزرگودرمعرضخطر
عيسي مواليي، كارشناس اكوسيستم هاي آبي نيز به همشهري گفته است 
كه مسئوليت بين المللي ما در مورد خليج گرگان آنجا اهميت مي يابد كه 
بدانيم اين خليج در سال13۵4 به همراه تاالب ميانكاله و لپوي زاغمرز 
به عنوان نخستين مجموعه تاالب بين المللي جهان در فهرست تاالب هاي 
كنوانسيون رامسر به ثبت رسيد تا ثابت شــود نه فقط اين خليج، بلكه 
نواحي اطراف آن شامل شبه جزيره ميانكاله به عنوان پناهگاه حيات وحش 
و تاالب بين المللي ُگميشــان يك مجموعه ارزشــمند زيست  محيطي 
اســت.  او مي گويد: خليج گرگان يكي از بزرگ ترين مخازن آب شيرين 
متصل به درياي خزر نيز هســت و تداوم زندگي بسياري از جانداران در 
بزرگ ترين درياچه زمين به اتصال اين خليج با دريا وابسته است؛ يعني 
زيست بوم نيز عالوه بر تأثيرات انسانی با مرگ خليج گرگان از بين خواهد 
رفت. متأســفانه عمق خليج گرگان كه در برخي نقاط به حداكثر 3 متر 
مي رسيد، اينك بر اثر رسوب گذاري به 1/۵ متر كاهش پيدا كرده است و 
به سمت نابودي پيش مي رود. اين كارشناس اكوسيستم هاي آبي تأكيد 

دارد: از هر منظر كه به خليج گرگان نگاه كنيم، چه از جنبه  اقتصادي و 
چه از منظر اكولوژيكي و زيستي، به اين نتيجه مي رسيم كه خليج گرگان 
داراي اهميت باال و به عنوان مركزي تفريحي و شــيالتي مورد استفاده 
ساكنان منطقه بوده و در بخش هاي تكثير آبزيان، ماهيان استخواني و 
ماهيان غضروفي و جذب پرندگان مهاجر زمســتاني نقش مهمي دارد. 
او مي گويد: گرچه هر اقدامي براي احيــاي خليج گرگان از همين حاال 
هم دير خواهد بود، اما اجراي برنامه احياي خليج گرگان بهتر از دســت 
روي دست گذاشتن است. البته نبايد فراموش كنيم كه آبرساني به خليج 
گرگان شرط نجات آن است، اما آبرساني به خزر به عنوان مادر خليج نبايد 
فراموش شود. به گفته مواليي، سيستم كشتيراني ولگا و سياست هاي آبي 
روسيه، آبرساني به خزر را دچار مشكل كرده است. البته ممكن است با 
هر روش مصنوعي در نهايت بتوان به خليج گرگان آبرســاني كرد، اما تا 
زماني كه تراز آب خزر پايين مي رود، خليج گرگان هم همسو با خزر رفتار 
مي كند؛ اين همان خطر اصلي است كه متأسفانه كمتر در بررسي هاي 

خليج گرگان ديده مي شود.

دستدرازيبهخليج
عيسي مواليي، كارشناس اكوسيستم هاي آبي معتقد است، يكي ديگر از 
مشكالت امروز خليج گرگان، گسترش كشاورزي به محدوده هاي خشك 
شده است. چون زمين حاصلخيز از بقاياي خشك شده اين خليج مكان 
مناسبي براي كشت  و زرع است، كشاورزان حاشيه نيز به اين مناطق تعدي 
كرده اند. نظارتي هم از سوي سازمان جهادكشــاورزي و سازمان اراضي 
كشور براي مقابله با اين تعدي ها وجود ندارد. اين توجيه كه هر كجا پاي 
معيشت در ميان است بايد پا پس كشيد هم موجب شده است تا اراده اي 
براي مقابله با توسعه كشاورزي در بخش هاي خشك شده خليج گرگان كه 
تاالب خواري ناميده مي شود، وجود نداشته باشد. درحالي كه متضرر اصلي 

اين وضعيت، عالوه بر خليج گرگان، حاشيه نشينان اين منطقه هستند.
در اليحه بودجه ســال1400 نيــز اعتباري به احيــاي خليج گرگان 
اختصاص نيافته است و در اين وضعيت خليج گرگان هم آخرين نفس ها 
را براي حيات می كشد. حتي مشخص نيست اعتبار برنامه اجرايي احياي 
خليج گرگان هم چه زمان از سوي دفتر تاالب ها تخصيص مي يابد و قرار 

است اين اعتبار صرف كدام طرح مديريتي شود.

ارتباط خليج گرگان با دريای خزر تا دو سال آينده قطع می شود
مرگ خليج گرگان به معنای انتشار گردوغبار از گلستان به مازندران است

خليجگرگاننفسهایآخرراميكشد

ستارهحجتي
خبر نگار

منابع طبيعی

طرحجديدمديريتجنگلهيركاني
مديريت جنگل هاي شمال كشور قرار است تا اطالع ثانوي بر مبناي طرح 
جديدی صورت گيرد كه در آن عمليات حفاظت، گردشگری و حفظ 
تنوع زيستی لحاظ می شود. اين در حالي است كه مطالعات تفصيلي 
طرح جايگزين جنگلداري هنوز به پايان نرســيده است. جنگل هاي 
هيركاني سال هاست با معضالتي نظير قاچاق چوب و خاك، ويالسازي، 
دفن زباله و حريق مواجه مي شوند و بايد هر چه سريع تر، مديريت آنها 
سامان يابد. هم اكنون تنها طرح اجرايي در منطقه هيركاني، طرح تنفس 

جنگل و عدم بهره برداري از چوب است. 
آنگونه كه رضا بياني، جانشين معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كشور به همشهري خبر داده، سازمان جنگل ها براساس 
قانون برنامه ششم توســعه موظف به تدوين و اجراي طرح جايگزين 
جنگلداري است. طرح جايگزين بايد با رويكرد مديريت پايدار جنگل 
باشد؛ بنابراين نياز است كه در مرحله اول براي تدوين طرح جايگزين، 
مطالعات نيمه  تفصيلي انجام شود؛ سپس مطالعات تفصيلي و عمليات 
اجرايي مشخص شوند. آنگونه كه بياني گفته است، علت تأخير طرح 
جايگزين جنگلداري از سوي سازمان جنگل ها، مشكالت مختلف در 
مسير تدوين اســت كه مهم ترين آنها كمبود اعتبار است و سبب شده 
طرح از زمانبندي عقب بيفتد.  باوجود اين قرار است  براي سال1400 
برنامه حفاظت فني كه اخيرا تدوين شده است، اجرايي شود. درحال  
حاضر طرح هاي نيمه تفصيلي مديريت جنگل هاي شــمال كشــور 
7۵درصد پيشــرفت كرده اند و پهنه بندي ها در جنگل هاي شمال تا 
حدود زيادي انجام شده است. در جنگل 9پهنه مختلف ازجمله پهنه 
جنگل، پهنه مرتع، پهنه زمين هاي كشــاورزي، پهنه حفاظت، پهنه 
گردشگري، پهنه تنوع زيستي و... وجود دارد؛ البته اين پهنه بندي ها با 
استفاده از اطالعات هواشناسي، زمين شناسي، پوشش گياهي، وضعيت 
آفات و بيماري ها، آتش سوزي هاي جنگلي، وضعيت فرسايش و... انجام 
شده است. پس از مطالعات نيمه تفصيلي نياز است كه در هركدام از اين 
پهنه ها مطالعات تفصيلي انجام شود. انجام مطالعات تفصيلي درحال 
پيگيري اســت، اما انجام كامل اين مطالعات براي جنگل هاي شمال 
كشور حدود 2 ســال زمان خواهد برد؛ بنابراين هنوز تا تدوين كامل 
طرح جايگزين جنگلداري زمان زيادي باقي مانده است.  به گفته بياني، 
در طرح تفصيلي براي هركدام از 9پهنه جنگل عمليات هاي مشخصي 
ازجمله حفاظت، گردشگري، حفظ تنوع زيستي و... اجرايي خواهد شد. 
سازمان جنگل ها به دنبال آن است كه طي اين مدت و تا زمان تدوين 
طرح جايگزين عمليات حفاظت فني در جنگل هاي شمال اجرايي شود. 
در اين مدت برخي عمليات حفاظتي فني مانند فنس كشي، ترميم راه ها، 
مديريت درختان شكسته و... اجتناب ناپذير است و بايد تا زمان تدوين 
كامل طرح به آنها رسيدگي شود. از اين رو معاونت جنگل طرحي براي 
اجراي عمليات حفاظت فني تدوين كرده و قرار است تا زماني كه طرح 
جايگزين براساس شاخص هاي مديريت پايدار آماده شود، از اين طرح 
براي مديريت جنگل هاي شمال استفاده شود؛ البته بايد تأكيد كرد كه 
در اين طرح نيز همانند طرح تنفس هيچ گونــه بهره برداري چوبي از 

جنگل ها نخواهيم داشت.
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صدور گسترده مجوز تردد در فرمانداري ها موجب افزايش بار ترافيكي جاده ها و كم اثر شدن 
محدوديت هاي تردد شده است 

 تردد مجاز با تبصره
  بيشتر از يك  ماه است محدوديت هاي 

تردد خودروها در محورهاي بين شهري گزارش
آغاز شده است. مسئوالن ستاد ملي مقابله 
با كرونا تــاش كردند با ايــن روش از ســفر كرونا در 
جغرافياي كشور جلوگيري كنند و با اجراي سياست هاي 
محدود كننده، از شــتاب بيماري بكاهند؛ اقدامي كه با 
خارج شدن همه شهرهاي قرمز و تغيير وضعيت آنها به 
زرد، موفق ارزيابي شده است. گرچه سياست اعمال شده 
توانست به خوبي مانع از شيوع روز افزون ويروس در كشور 
شود، اما برخي شهروندان را با دردسرهاي زيادي روبه رو 
كرد. برخي شهروندان به همشهري مي گويند با خودروي 
شخصي خود قبل از آغاز محدوديت ها به استان ديگري 
سفر كرده اند و اكنون يك  ماه است نمي توانند از وسيله 
نقليه خود اســتفاده كنند و به شهرهايشان برگردند. 
»كورش سعيدي مهر« يكي از اين شهروندان است كه در 
اين باره به همشهري مي گويد: وقتي محدوديت ها شروع 
شد، ما رودسر بوديم. پاك ماشينم مربوط به تهران است 
و مجبور شدم از تاكسي و آژانس براي تردد داخل شهر 
اســتفاده كنم، چون پليــس جريمه مي كــرد. االن 
مي خواهم برگردم، مشــكلي نيست و مي گويند پاك 

تهران مي تواند از شهر بدون جريمه رد شود.

با اين حال، گروه ديگري از شهروندان هستند كه مشكل 
پيچيده تري دارند و اثبات مشكلشــان هم كار سختي 
اســت. »رضا برازنده« مالك پرايد آلبالويي رنگي است 
كه سال ها ست پاك آن مربوط به شهرستان ديگري 
است. محل كار او در يكي از شهرهاي اقماري تهران است 
و بايد هر روز از تهران به اين شهر در نزديكي تهران برود 
و برگردد. هر رفت وآمد با خودرو براي او بهاي سنگيني 
دارد؛ جريمه 500هزار توماني كه يكي دوبار صابون آن به 
تنش خورده است. برازنده به همشهري مي گويد: چون 
پاكم مال شهرستان است، بايد فرمانداري بروم و مجوز 
بگيرم. فرمانداري هم مجوزهايي كه مي دهد، براي چند 

روز بيشتر نيست و براي همين بايد مدام در مسير خانه 
تا فرمانداري و فرمانداري تا خانه در رفت وآمد باشــم. 
اين رويه قابل قبول نيســت و بايد بــراي افرادي مانند 
من فكر ديگري كنند. يا بايد مجوزي بدهند كه مدت 
طوالني تري بتوان از آن استفاده كرد يا برچسب بدهند 

كه  مشكل من و افرادي مانند من برطرف شود.

نيروي انتظامي مرجع صدور مجوز ترددها نيست 
سرهنگ عين اهلل جهاني، معاون اجتماعي پليس راهور 
در پاسخ به اين سؤال همشــهري كه نيروي انتظامي 
مجوزي براي افزايش ترددهاي بين شهري در استان هاي 
مسافرپذير داشته است يا نه، با رد اين موضوع مي گويد: 
براساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا، فرمانداري ها 
تنها مرجع و مركز صدور مجوز براي افرادي هستند كه 
به تشخيص آنها امكان تردد بين شهرها را دارند. نيروي 
انتظامي در امور فرمانداري ها دخالتي ندارد و براساس 
نامه نگاري فرمانداري ها و اعام پاك خودروها از سوي 
اين مرجع، اجازه تردد به خودروها را مي دهد. اين مقام 
انتظامي مي  گويد: ناجــا نمي تواند مانع صدور مجوز به 
افرادي كه فرمانداري آنها را محق تردد بين شهرها  اعام 
مي كند، شود. مسئوليت و وظيفه هر دستگاهي در اين 
حوزه مشخص است و نيروي انتظامي نيز حق ورود به 
اين مسئله را نداشته و تنها براساس مصوبه ستاد ملي 

كرونا عمل مي كند.

ترددهاي بين شهري در حال افزايش است 
صدور مجوز تردد از سوي فرمانداري ها در حال افزايش 
است و به نظر مي رســد بســياري از افراد با حضور در 
محل فرمانداري، موفق به كسب اجازه براي تردد هاي 
بين شهري مي شوند؛ ترددهايي كه جاده هاي كشور را 
كم كم پرترافيك تر از يك  ماه گذشته كرده است. معاون 
مركز مديريت راه هاي ســازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي به همشــهري مي گويد: ترددهاي بين شهري 
در جاده هاي كشــور خصوصا به مراكز و اســتان هاي 
مسافرپذير رو به افزايش است و استان هاي مازندران، 
گيان، اصفهان و گلســتان در صدر افزايش ترددها و 
ورود و خروج خودروهــا در دوره آغاز محدوديت هاي 
تردد بين شهري بوده اند. مژگان جليليان با اشاره به اينكه 
بســياري از رانندگان به دليل دريافت نكردن پيامك 
جريمه تصور كرده اند جريمه اي بابت تردد غيرمجاز آنها 
در جاده ها ثبت نمي شود، مي گويد: برخي رانندگان مجوز 
تردد را از دستگاه هاي مسئول دريافت كرده اند و ممكن 
است برخي از اين ترددها ناشي از مجوزهايي بوده باشد 
كه از سوي مراجع مسئول به رانندگان داده شده است. 
او ادامه مي دهد: برخي ترددها در استاني مانند استان 
مركزي به دليل قرار گرفتن در شــاهراه ارتباطي كشور 
افزايش داشته  و لزوما به معناي سفر افراد به اين استان 
نبوده است، اما  به دليل قرارگيري دوربين ها در محورهاي 
ارتباطي اين استان، آمار تردد در استان مركزي افزايش 

داشته است.

فعال محدوديت ترددها به قوت خود باقي است 
هر چند ترددهاي بين شــهري روند افزايشي به خود 

گرفته و آمارها حكايت از رشــد ترددها در جاده هاي 
كشــور دارد، اما مسئوالن ســتاد ملي مقابله با كرونا 
مي گويند هيچ برنامه اي براي لغو محدوديت ترددها 
خصوصا در جاده هاي بين شهري ندارند و كسي نبايد 
فكر كند با كاهــش آمار جان باختــگان و مبتايان، 

وضعيت به حالت عادي بازگشته است. 
مسئوالن اين ستاد تأكيد مي كنند فعا برنامه اي براي 
لغو محدوديت ها و بازگرداندن تردد به حالت عادي در 
دستور كار خود ندارند. آنطور كه حسين قاسمي، دبير 
كميته امنيتي ستاد ملي مقابله با كرونا مي گويد، اين 
ستاد ممنوعيت هاي هوشمندي را در راهبرد مقابله با 
ويروس كرونا پيگيري مي  كند و اين روند را تا رسيدن 
به نتيجه مطلــوب ادامه مي دهــد: محدوديت هاي 
راهبردي تردد زماني اعمال شد كه 160شهر كشور در 
وضعيت قرمز بودند. با اجراي ممنوعيت ها كه از ابتداي 
آذرماه شروع شد، خوشبختانه اكنون هيچ شهري در 
وضعيت قرمز نيســت كه اين موضوع نشــان دهنده 
موثر بودن اين راهبرد در كاهش شــيوع ويروس در 

كشور بوده است.
 به گفته او، در برنامه ريزي ستاد كرونا، بحثي درباره 
پايــان دادن به ممنوعيت ترددهــا در روزهاي آينده 
مطرح نيســت: زماني ممنوعيت ها و محدوديت هاي 
تردد در كشور لغو مي شود كه وضعيت شيوع ويروس 
كاما مهار شــده باشــد و در هيچ نقطه اي از كشور 
وضعيت نارنجي يا زرد را شــاهد نباشــيم و وضعيت 
به اصطاح ســفيد شده باشــد. تا زماني كه وضعيت 
سفيد اعام نشــود، اين محدوديت ها و ممنوعيت ها 

برقرار خواهد بود.

خبر

مددجويان كميته امداد در شهرهاي 
جديد صاحبخانه مي شوند 

مديركل دفتر تامين مسكن و امور مهندسي ساختمان كميته امداد 
امام خميني)ره( گفت: در قالب طرح هاي ســاخت مسكن، طرح 
ساخت هزار واحد مســكوني براي ايتام با مشاركت كميته امداد، 
ســازمان برنامه و بودجه و يك بنياد حامي ايتــام آغاز و به زودي 

واحدهاي مسكوني ساخته شده در اختيار ايتام قرار مي گيرد.
احمدرضا دالونــد در گفت وگو با همشــهري با اشــاره به اينكه 
اولويت هايي براي واگذاري واحدها به ايتام در نظر گرفته شــده 
اســت، افزود: تعداد ايتام در بعد خانوار، زير پوشش كميته امداد 
بودن فرد و وضعيت نامناسب مسكن در حال سكونت 2معياري 
است كه با درنظر گرفتن آن، واحد مسكوني به ايتام واگذار مي شود. 
به گفته وي، واگذاري واحدها به شكل كاما رايگان انجام مي شود و 

افراد مشمول اين طرح نياز به پرداخت وجه ندارند.
مديركل دفتر تامين مســكن و امور مهندسي ساختمان كميته 
امداد در پاسخ به اين سؤال همشهري كه در شرايط سخت كنوني، 
بســياري از خانواده هاي ساكن در مناطق حاشــيه اي و محروم 
در كانشهرها با مشكل تامين مســكن روبه رو هستند از امضاي 
تفاهمنامه همكاري مشــترك با شــركت مادرتخصصي عمران 
شهرهاي جديد براي تملك و ســاخت واحدهاي مسكوني براي 
كمك به اين دســته از افراد خبر داد و گفت: در 16شهر جديد، 
تفاهمي امضا شده است كه براساس آن، مساكن مهري كه مالكيت 
آن بر عهده دولت است به افراد زير پوشــش كميته امداد واگذار 
شــود. به گفته وي، بسياري از واحدهاي مســكن مهر نيمه تمام 
هستند و كميته امداد موافقت كرده با تملك اين واحدها به نرخ 
بهاي سال92، اين اماك را از دولت تحويل گرفته و با تكميل آن 

به مددجويان كميته امداد واگذار كند.
دالوند افزود: براساس برنامه مصوب اين نهاد براي امسال ساخت 
و تامين 6۴هزار واحد مسكوني براي مددجويان برنامه ريزي شده 
اســت كه تاكنون بيش از 15هزار واحد تكميل و به مددجويان 

تحويل شده و مابقي تعهدات نيز در حال انجام است.
وي با اشــاره به تفاهمنامه كميته امداد و ســپاه پاسداران براي 
ساخت 6500واحد مسكوني ويژه مددجويان، گفت: سال گذشته 
2260واحد مسكن در قالب اين تفاهمنامه احداث شد و تا پايان 
سال تمام واحدهاي مشمول اين تفاهمنامه تكميل و به مددجويان 

واگذار مي شود.
مديركل دفتر تامين مســكن و امور مهندسي ساختمان كميته 
امداد تأكيد كرد: تفاهمنامه 16هزار واحدي با ســازمان برنامه و 
بودجه براي مددجويان سيستان و بلوچستان، كرمان و خراسان 
جنوبي در حال پيگيري است و تا پايان امســال همه واحدها به 
مددجويان تحويل خواهد شد. همچنين هزار واحد مسكوني براي 
ايتام نيازمند در قالب تفاهمنامه با مؤسسه بوتراب در حال ساخت 

است كه تاكنون 260واحد تحويل جامعه هدف شده است.

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار
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افزايشي به خود گرفته و آمارها حكايت 
از رشــد ترددها در جاده هاي كشور 
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   ســال 2020براي همه دنيا ســال 
سختي بود، اما كشــفيات جديد در فضا

تصاويــر  و  شمســي  منظومــه 
خيره كننده از كيهان، نقطه درخشاني را در كارنامه 

فضايي سال 2020رقم زد.
در اين ســال بــراي نخســتين بار يك شــركت 
خصوصي توانست در اقدامي بي سابقه با موشكي 
قابل اســتفاده مجدد فضانوردان را با موفقيت به 
فضا ببرد و راه را براي استارتاپ ها در اين حوزه هم 

هموارتر كند.
به گزارش ســي ان ان، در شــرايطي كه بيماري 
همه گير كوويد-19جهان را با بحران روبه رو كرده 
بود، فضانوردان با خيال راحت به فضا رفتند و حتي 
چندين پرتاب تاريخي فضاپيما هم در اين ســال 

سخت به وقوع پيوست.

پرتاب نخستين فضاپيماي خصوصي
سال گذشته براي نخســتين بار پاي شركت هاي 
خصوصي در پروژه اي مهم به پرتاب انسان به فضا 
باز شد. تا سال ها فقط دولت هاي آمريكا و روسيه در 
اين حوزه فعال بودند اما در سال 2020 در رخدادي 
تاريخي براي نخســتين بار فضانوردان به وسيله 
كپسول كرو دراگون اسپيس ايكس راهي ايستگاه 

فضايي بين المللي شدند.
اين فضاپيما فضانوردان ناسا »داگالس هرلي« و 
»رابرت بهنكن« را به ايستگاه فضايي بين المللي 
منتقل كرد. در اين ماموريت آزمايشي نخستين 
فضاپيماي ســاخت شــركتي خصوصي انسان 
را به فضا مي بــرد و همچنين از ســال 2011كه 

برنامه شاتل فضايي ناسا به پايان رسيد، نخستين 
باري بود كه فضانوردي از آمريــكا به فضا پرتاب 
مي شد. نخســتين پرواز عملياتي و غيرآزمايشي 
اين فضاپيما هم در نوامبر انجام شــد كه طي آن 
4فضانورد به ايستگا فضايي بين المللي رفتند. در 
فاصله بين پايان برنامه شاتل فضايي در سال2011 
تا حاال، فضانوردان ناسا مجبور بودند به  كپسول 
فضايي سايوز روسيه اعتماد كنند. ناسا همچنين 
در حال همكاري بــا بوئينگ براي توســعه يك 

فضاپيماي ديگر است.  

چيني ها نمونه  ماه را به زمين آوردند 
اداره ملي فضايي چين در تالش اســت تا درباره  
ماه اطالعات بيشتري كســب كند. براي اين كار 
در مأموريتي با نــام Chang’e5 با موفقيت يك 

فضاپيماي روباتيك را براي نمونه برداري از سطح  
ماه به كار گرفتند كه اوايل  ماه دســامبر به زمين 
بازگشــت. اين فضاپيما از 4 قسمت ساخته شده 
است كه توانايي انجام يك سري مانورهاي جداگانه 
را براي آن فراهــم مي كند: فــرود، پرتاب نمونه 
به فضا، انجام سفر به زمين و ســرانجام منجنيق 
كردن آن به جو زمين. اين فضاپيمــا ابتدا در ماه 
نوامبر پرتاب شد، در دســامبر  ماه را لمس كرد و 
در 16دسامبر به زمين بازگشت. پس از ماموريت 
اتحاد جماهير شــوروي بــه نــام Luna24 در 
سال1974 اين نخستين بار است كه يك ماموريت 
نمونه اي از  ماه را به ســياره زمين باز مي گرداند. 
Chang’e5 بخشي از بزرگ ترين پروژه اكتشاف 
قمري چيني يا پروژه Chang’e است كه به عنوان 

الهه  ماه چيني نامگذاري شده است.

گردآوري نمونه هاي سيارك بونو 
در  ماه اكتبر ماموريت OSIRISREx  ناسا مدت 
كوتاهي روي ســيارك نزديك زميــن بونو فرود 
آمد و با موفقيت يك نمونه ســنگين از زيرسطح 
سيارك جمع آوري كرد كه تا سال 2023به زمين 
بازگردانده خواهد شــد. اين نخســتين ماموريت 
آژانس بود كه روي ســياركي فرود آمد و نمونه اي 
را جمع آوري كــرد و فضاپيما نيز تصاوير بســيار 
خوبي از آن لحظه تاريخــي ثبت كرد. اين نمونه از 
مواد زيرسطح سيارك مي تواند در مورد چگونگي 
شكل گيري منظومه شمسي و نحوه انتقال عناصري 

مانند آب به زمين اطالعات بيشتري به ما بدهد.

نگاهي تازه به خورشيد 
ماموريت Solar Orbiter پس از نخستين گذر از 

خورشيد در سالي كه گذشت نزديك ترين تصاوير 
گرفته شده از خورشــيد را ثبت كرد. در تصاوير، 
شراره هاي خورشــيدي كوچكي وجود دارد كه در 
نزديكي سطح خورشيد ديده مي شوند. دانشمندان 
هنوز نمي دانند كه اين شراره ها دقيقا چيست، اما 
معتقدند كه اينها مي توانند نانو شعله يا جرقه هاي 
ريزي باشند كه به گرم شدن جو خارجي خورشيد 
كمك مي كنند. نخستين تصاوير برگشت داده شده 
 Daniel K. Inouye توسط تلسكوپ خورشيدي
بنياد ملي علوم نشان داد كه سطح خورشيد مكاني 

خشن است!

پايان راديو تلسكوپ آرسيبو
تلسكوپ مشهور آرسيبو كه در فيلم هاي سينمايي 
مختلفي هم ديده شده در سالي كه گذشت به پايان 
كار خود رسيد. آرسيبو يك تلسكوپ راديويي در 
پورتوريكو است كه دومين تلسكوپ بزرگ جهان 
بود و مدت هاست كه يك ابزار اصلي در تحقيقات 

نجومي به حساب مي آيد.
ناسا در ســاليان گذشــته از اين تلسكوپ براي 
شناســايي اشــياي نزديك به زميــن، ازجمله 
  ،OSIRISREx سيارك بونو پيش از ماموريت
براي انتخاب مكان هاي فرود براي ماموريت هاي 
آپولو و ناوهــاي وايكينگ مريخ اســتفاده كرده 
است. اين تلسكوپ از يك گنبد معكوس منفرد 
تشكيل شــده بود و به وســيله كابل معلق بود. 
امســال 2 عدد از اين كابل ها خراب شد و پس از 
مدتي وقفه، بنياد ملي علوم اعالم كرده بود كه اين 
تلســكوپ نمي تواند به راحتي ترميم شود. قبل 
از اين اتفاق، كابل هاي باقيمانده تلســكوپ نيز 
شكسته شد و باعث سقوط ابزارهاي آويزان روي 

گنبد تلسكوپ شده بود.

جهان استارت آپي

 روش خاص يك استارت آپ
براي ساخت اسكوتر

اسكوترهاي برقي با مجوز حضور در جاده ها، معموالً از يك قاب فلزي 
لوله اي تشكيل شــده كه با صفحات پالستيكي پوشــانده شده اند، 
اما اخيرا اســتارتاپ ســوئدي Stilride با اسكوتر ســاخته شده از 
ورق هاي فوالد ضد زنگ تا شده، طبق روشي كه ادعا مي كند دوستدار 

محيط زيست است، قصد حضوري جدي در بازار را دارد.

به گزارش وب سايت نيواطلس، اين وسيله نقليه كه SUS1 نام گرفته 
است، كار خود را به عنوان يك پروژه تحقيقاتي با بودجه دولتي آغاز 
كرد و اكنون با همكاري شــركت توسعه محصوالت سوئدي سمكان 
)Semcon( در حال طراحي اســت. در نمونه اوليه فعلي، بدنه اين 
اسكوتر برقي از بخش هايي از ورق هاي فوالدي ضد زنگ نيم و يك و 
نيم ميلي متري ساخته شده است. نكته اينجاست كه پيش از آنكه اين 
ورق ها به هم جوش داده شوند، با استفاده از سيستم توليد روباتيك 
اختصاصي استارت آپ Stilride به نام LIGHT.FOLD ، آنها، جمع 
و به شكل هاي دلخواه در آورده مي شوند. »يوناس نيوانگ« بنيانگذار 
استارت آپ Stilride كه دفتر مركزي آن در استكهلم واقع شده است 
مي گويد كه در نسخه نهايي اين اسكوتر برقي، هدف اين خواهد بود كه 
كل بدنه از يك ورق ساخته شود كه به سبك اوريگامي، چين خورده 
باشد. به گفته نيوانگ، اين روش ساختاري نه تنها به ايجاد يك شكل 
متمايز منجر مي شود، بلكه به كار دستي و همچنين هزينه پايين تر 
قابل توجهي نسبت به ساخت اسكوترهاي لوله اي و سنتي نياز دارد. 
عالوه بر اين، مي توان از آن در كارخانه هاي كوچك و منطقه اي استفاده 
كرد و با اين كار هزينه هاي حمل ونقل مواد اوليه و محصوالت نهايي را 
كاهش داد. همچنين بايد گفت كه ضايعات فلزي و بدنه اسكوتر كامال 
قابل بازيافت هســتند. نيوانگ در پايان وعده داده است كه نخستين 
نمونه ها از اين اســكوتر براي عرضه در بازار بين ســال هاي 2022و 
2023توليد خواهد شد و در دســترس كاربران قرار خواهد گرفت. 
ضمن اينكه قيمت تقريبي هر دستگاه نيز 5500دالر برآورد شده است. 
البته هنوز مشخصات دقيق و كاملي درباره اين اسكوتر اعالم نشده، اما 
اين استارت آپ قول داده است كه اين وسيله نقليه برقي از نظر برد و 

سرعت فوق العاده خواهد بود.

»بيت كويــن« پــس از 
دستيابي به ركورد بيش رمزارز

از 28هزار دالر در اوايل 
هفته جاري، اكنــون در طوالني ترين 
روند صعودي ماهانــه خود در بيش از 
يك ســال گذشــته قرار دارد. برخي 
كارشناسان مالي بر اين باور هستند كه 
بعيد به نظر مي رسد، بيت كوين به اين 
زودي ها از اين روند ركوردشكني كوتاه 
بيايد. به گزارش بلومبرگ، براســاس 
ارزيابي هاي انجام شده، بزرگ ترين رمز 
ارز جهان روز يكشنبه به باالترين رقم 
خود يعني 28هزار و 365دالر رسيد. 
پس از دوره اي در اواسط سال2019، 
ايــن طوالني تريــن رونــد صعودي 
بيت كوين بوده اســت. »ويجي آيار«، 
رئيس توســعه تجارت بــا بورس رمز 
»لونو« در سنگاپور، مي گويد: »حس 
من اين است كه ما بسيار به اوج قيمت 
نزديك هستيم؛ اگرچه بر اين باورم كه 
مي توانيم به قيمــت 30هزار دالر هم 
برســيم. با اين حال، به طور قطع يك 
عقبگرد را هم مي بينيم، اما ميزان آن 
احتماال زياد نيست. فقط ممكن است 
بين 10تا 15درصد افت داشته باشيم.« 
بيت كوين نظرات كارشناســان را نيز 

حسابي دگرگون كرده، زيرا قيمت آن 
در سال2020بيش از 3برابر شده است. 
بسياري آن را به عنوان يك مانع در برابر 
ضعف دالر و خطر تورم ســريع تر در 
ميــان تزريــق محرك هــاي بزرگ 
مي دانند و از عالقه روزافزون مؤسسه ها 
و نهادها براي خريــد در اين ميان ياد 
مي كننــد. برخــي ديگــر از اعتبار 
بيت كوين به عنوان يك سرمايه گذاري 
مطمئن ســخن به ميــان آورده اند. 
به عنوان نمونه، يكي از مديران ارشــد 
»بلــك راك« كــه شــركت مديريت 

سرمايه گذاري است، گفته كه رمز ارزها 
مي توانند جايگزين طال شوند. ضمن 
اينكه برخي از شــركت هاي مالي هم 
تراكنش با بيت كويــن را پذيرفته اند. 
»آيار« نيز در ايــن خصوص مي گويد: 
»به دنبال توسعه XRP كه يك شبكه 
پرداخــت آزاد محســوب مي شــود، 
سرمايه گذاران به ســراغ بيت كوين و 
ســاير ارزهــاي ديجيتــال رفته اند. 
بيت كوين روز دوشــنبه )ديــروز( تا 
3/6درصد صعــود كرد و از ســاعت 
7:07صبــح در لنــدن بــا حــدود 

27100دالر معامله شد. رمز ارزها در 
سال جاري ميالدي حدود 279درصد 
پيشرفت كرده است. از سوي ديگر و به 
نوشته اسپوتنيك، »كريس توماس« 
رئيس بخــش دارايي هــاي ديجيتال 
بانــك آناليــن Swissquote اعالم 
كــرده كــه بيــش از 3تــا 5ميليون 
بيت كوين در سراســر جهــان براي 
هميشه از دست رفته است. به گفته او 
به دليل تجهيزات آســيب ديده براي 
اســتخراج و همچنين فراموش شدن 
رمزهــا، اســتفاده از اين مقــدار ارز 
ديجيتال ناممكن شده است. تاكنون 
حدود 19ميليون بيت كوين استخراج 
شده و در ســال2021، اين حجم به 
21ميليون نيز خواهد رسيد، اما تقاضا 
از عرضه بيشتر است و در سال آينده، 
ارز ديجيتال گران تر هم خواهد شــد. 
درحال حاضر سرمايه گذاران به دليل 
تزريق هايي كه سيستم رزرو فدرال و 
ديگر بانك هــاي مركزي بــه اقتصاد 
مي كنند، معامله هاي پر ريســكي را 
انجــام مي دهند. قيمــت بيت  كوين 
همچنين تحت تأثير خبرهاي مربوط 
به ويــروس كرونــا و واكســن اش با 

تغييرات بسياري روبه رو مي شود.

اگر يك گوشــي قديمي آيفون يا اندرويــد داريد، 
به احتمــال زيــاد نمي توانيــد از اول ژانويــه 
2021)12دي99( به پيام رسان واتساپ دسترسي 
داشته باشيد. اين احتمال هم وجود دارد كه اگر به اين 
پيام رسان دسترسي داشته باشيد، از بعضي امكانات 

اين پيام رسان نتوانيد استفاده كنيد.
به گــزارش تك رادار، ســازندگان اين اپليكيشــن 
پيام رسان تأييد كرده اند كه پشتيباني از دستگاه هاي 
قديمي در ســال جديد متوقف خواهد شد. بنابراين 
براي عده اي ممكن اســت اين عدم پشتيباني به اين 
معني باشد كه استفاده از اين اپليكيشن به طور كلي 
متوقف مي شود. با اين حال، اگر گوشي شما از سيستم 
عامل iOS9 يا باالتر در دستگاه هاي آيفون يا سيستم 
عامــل Android4.0.3 يا باالتر در دســتگاه هاي 

اندرويد برخوردار باشد، تحت تأثير اين عدم پشتيباني 
قرار نخواهد گرفت.

به اين ترتيب كســاني كه آيفون4 يا پايين تر دارند 
نمي توانند جديدترين نرم افزار را به روزرساني كنند. 
همچنين برخي از تلفن هاي بسيار قديمي اندرويدي 
نيز تحت تأثير اين تصميم قرار خواهند گرفت. مانند 
SamsungGalaxyS2 كه در سال2011 عرضه 
شد. با اين حال، بسياري از كاربران اپليكيشن واتساپ 
مي توانند نرم افزار گوشي خود را به نسخه اي باالتر از 

iOS9 يا Android4.0.3 ارتقا دهند تا به اين ترتيب 
مطمئن شوند كه تحت تأثير اين عدم پشتيباني قرار 
نمي گيرند. بنابراين توصيه مي شــود كه در صورت 
نگراني از توقف دسترســي، نرم افزار گوشي خود را 

بررسي كنيد.
كســاني كه گوشــي آيفون دارند مي توانند مسير 
Settings > General > Software update را 
در گوشــي خود طي كنند تا ببينند چه نرم افزاري 
در گوشي آنها در حال اجراست. كســاني هم كه از 
گوشي اندرويد استفاده مي كنند مي توانند با مراجعه 
به بخش تنظيمات)setting( و ورود به بخش درباره 
تلفن)aboutphone( از وضعيت سيســتم عامل 

خود آگاه شوند.
اين در حالي است كه بعضي از كاربران دستگاه هاي 
بســيار قديمي به هيچ وجــه نمي تواننــد نرم افزار 
گوشي خود را ارتقا دهند و اگر شــما جزو اين گروه 
هستيد، ممكن اســت به اين معني باشد كه از اول 
ژانويه)12دي( دسترسي به برخي از امكانات واتساپ 
را از دست مي دهيد. اگر چنين اتفاقي رخ دهد يا اينكه 
به طور كلي دسترســي به اين اپليكيشن را از دست 
دهيد، ممكن است مجبور شويد گوشي خود را ارتقا 
دهيد تا بتوانيد از اين پيام رســان بيشترين استفاده 

را ببريد.

بيت كوين پس از زدن ركورد 28 هزار دالر در اتفاقي بي سابقه همچنان زنجيره ركوردشكني  هاي بيت كوين 
روند صعودي عجيب خود را طي مي كند

 كابوس توقف واتساپ
در اول ژانويه 

پيام رسان واتساپ از 12دي ماه در بعضي 
گوشي هاي قديمي از دسترس خارج مي شود

با وجود كوويد-19 فضا از بحران زمين كمي 
دور بود و سال ۲۰۲۰ شاهد تحوالت مهمي در 

ماجراجويي فضايي بشر بود 
سال پرماجراي فضايي

سي امين سالگرد تلسكوپ هابلهمسايگان عجيب و غريب زمين نگاهي به فضا در سال 2021

در ۲۰۲۰چندين ماموريت مهم به مريخ انجام شد، 
اما سال۲۰۲1 شاهدكشــف هاي جديد در مريخ 
خواهد بود. سال۲۰۲1 همچنين مي تواند نخستين 
مشاهدات تلسكوپ فضايي جيمز وب ناسا را پس 
از پرتاب  ماه اكتبر و گرفتن عكسي با نام »اولين 
نور« از رصدخانه VeraC.Rubin در شــيلي 
ببيند. نخستين نور، نخســتين تصوير نجومي 
اســت كه پس از تكميل توسط تلسكوپ گرفته 
مي شود. پروژه آرتميس ناسا نيز به احتمال زياد 
امسال پيشرفت هاي بزرگي خواهد داشت. اهداف 

علمي اين ماموريت و نخستين تيم متشكل از 18فضانورد آرتميس در سال۲۰۲۰ اعالم شد. 
برنامه آرتميس به دنبال فرود آوردن نخستين زن و مرد در  ماه در سال۲۰۲4 است؛ بنابراين 

به روزرساني در مورد اهداف، آموزش و آماده سازي  آرتميس در سال۲۰۲1 انتظار مي رود.

ماه، ناهيد، مريخ و مشــتري همه با كشف جديد امسال 
خبرساز بودند. تحقيقات جديد نشان داد كه ممكن است 
بيش از حد تصور در  ماه آب وجود داشته باشد؛ به ويژه در 
سطح خورشيدي آن. از اين آب مي توان به عنوان منبعي 
براي ماموريت هاي آينده از جمله بازگشت انسان به سطح 
 ماه از طريق برنامه آرتميس استفاده كرد. همچنين نخستين 
نتايج پس از بازگشت ناو هواپيمابر InSight نشان داد كه 
مريخ از نظر لرزه اي فعال است و به طور منظم لرزه هايي مانند 
زمين را تجربه مي كند. ونوس نيز ممكن است توانايي اين را 
داشته باشد كه زندگي را در ابرهاي خود نگه دارد. يك گاز 

زميني نيز در جو ناهيد شناسايي شد. كشف فسفين مي تواند به روندهاي ناشناخته رخ داده اشاره كند. 
فسفين وجود حيات در زمين را نشان مي داد. ايده زندگي هوايي در ابرهاي ونوس جذاب است. گرچه اين 

احتمال وجود ندارد، محققان مي خواهند اين ايده را در آينده بيشتر بررسي كنند.

تلســكوپ فضايي هابل 3۰سال پيش 
در مــاه آوريل راه اندازي شــد و براي 
هميشه نحوه مشاهده جهان را تغيير 
داد. هابل ستاره شناسان سراسر جهان 
را قادر به مطالعه ســياهچاله ها، انرژي 
تاريك مرموز، كهكشــان هاي دور و 
ادغام كهكشاني كرده است. اين ابزار 
تحقيقاتي حياتي، ســيارات خارج از 
منظومه شمسي و محل تشكيل آنها در 
اطراف ستارگان و تشكيل ستاره و مرگ 

را مشاهده كرده است و 97 درصد جهان را مي بيند. تيم هاي هابل در سال ۲۰۲۰به 
انتشار تصاوير جديد ادامه داده و به كشفيات بسياري كمك كردند. دانشمندان 
هابل معتقدند كه اين تلسكوپ حداقل تا سال ۲۰۲5به كار خود ادامه خواهد داد.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار
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در روزی که چین برای شــیوع دوباره کرونا وضعیــت اضطراری اعالم 
کرده و واکسیناســیون را سرعت بخشــیده، یک شــهروند خبرنگار 
به دلیل تهیه گزارشــی از شــهر ووهان حکم 4 ســال زنــدان گرفت

چیــن بــار دیگــر ســرتیتر خبرهــای کرونــا شــد

 رســانه هاي جهان دیروز 2تصویر متفــاوت از چین 
را مخابره کردند؛ کشــوري که با خطر شیوع دوباره 
کرونا مواجه شده و ترسان از تکرار اپیدمي به سرعت 
در حال تست گرفتن از مردم، تشــدید سختگیرانه 
محدودیت ها و انجام هرچه ســریع تر واکسیناسیون 
اســت و نیز کشــوري که در یــک دادگاه غیرعلني 
روزنامه نگاري را به جرم نوشــتن گزارشــي درباره 
استیصال مردم ووهان در زمان شیوع کرونا، به 4سال 

زندان محکوم کرد.
دادگاه ژانگ ژان کوتاه بود؛ 2ســاعت پشت درهاي 
بســته. او زني37ســاله، وکیل اســت و خبرنگاری 
مستقل. جرمش تهیه گزارشي است از شهر ووهان، 
در زماني کــه با همه گیري کرونــا و قرنطینه مواجه 
شــده بود. او تقریبا 3 ماه پس از شیوع کرونا در چین 
به ووهان ســفر کرد؛ به وقت ایــران تقریبا همزمان 
با بهمن ســال98. وی فیلم هایي از این شهر منتشر 
کرد که تصویر متفاوتي از ووهان را نشان مي داد. این 
گزارش ها دولت چین را در مظان این اتهام قرار داد که 
در جریان همه گیري کرونا صداي شهروندان عادي را 
سرکوب کرده است. مردم ویدئوهاي ژانگ را دست 
به دست مي کردند که او ناگهان در ووهان ناپدید شد. 
چند روز بعد گفتند در شانگهاي توسط پلیس چین 

بازداشت شده است.
حاال دوشــنبه، 28دسامبر، یک ســال پس از شروع 
شیوع ویروس در شــانگهاي، چین اپیدمي کرونا را 
مهار کرده است. واکســن هاي کرونا مسئله روز است 
و مردم امیدوارند کابوس زندگي با کووید-19 هرچه 

زودتر تمام شود. در چین ژانگ ژان همه این ماه ها را 
در زندان گذرانده و بســیاري از روزها را در اعتصاب 
غذا. تا این دوشنبه که او را از سلولش بیرون کشیدند 
براي محاکمه. دوشنبه، دیروز بود؛ روزي که سرانجام 
دادگاهي براي رسیدگي به اتهاماتی که به ژانگ نسبت 
داده شده، برگزار شد؛ دادگاهي که کمتر از 2ساعت 
به طول انجامید، او را به 4سال زندان محکوم کرد. در 
چین رویه نانوشته اي وجود دارد که دادگاه هاي مربوط 
به موضوعات حقوق بشري و مسائلي که ممکن است 
ابعاد جهاني نامطلوب براي این کشور داشته باشد، در 
تعطیالت یا زماني که جهــان تحت تأثیر رویدادهاي 
دیگري است، برگزار می شــود. این دادگاه ها عموما 
غیرعلني هســتند؛ همانطور کــه دادگاه ژانگ بود. 
ژانگ، یکي از چندین شــهروند روزنامه نگار است که 
به جرم گزارش در مورد ووهان بازداشــت شــده، اما 
نخستین فردي است که به زندان محکوم شده است. 
حکم مأموریت او در چین توســط ســازمان جهاني 
بهداشــت براي تحقیق در مورد ویروس کرونا صادر 
شده بود. قرار بود او به ابهاماتي درباره شروع همه گیري 
پاسخ بدهد. برخي فعاالن اجتماعي در چین، پس از 
برگزاري این محاکمه و بازداشت ژانگ گفته اند که این 
برخوردها نشان مي دهد، بخشي از حقایق درباره شروع 
همه گیري دســت کم به زودي شــنیده نخواهد شد. 
برگزاري دادگاه ژانگ همچنین با بازداشــت تعدادي 
از هواداران او همراه بود. واشنگتن پســت نوشته که 
پلیس چین 9نفر را در این رابطه بازداشت کرده است.
چین یکي از کشــورهایي اســت که بیشترین تعداد 

روزنامه نــگاران زنداني را دارد. این کشــور بیشــتر 
رســانه هاي خارجي را از طریق دســتگاه سانسور و 
نظارت گســترده آنالین خود مســدود و مطبوعات 
داخلي را هم به صورت شــدید کنترل مي کند. دولت 
چین در  ماه مارس گذشــته )اســفند 1398( و در 
شــرایطي که بحث همه گیري کرونا در این کشــور 
موضوع اول جهان بود، در اقدامي بي سابقه خبرنگاران 
روزنامه هاي »نیویورك تایمز«، »واشنگتن پســت« و 
»وال اســتریت ژورنال« آمریکا را از این کشور اخراج 
کرد. مقامات چیني گفتند این اقدامشــان پاســخي 
متقابل به ایجاد محدودیت دولت آمریکا براي فعالیت 

رسانه هاي دولتي چین در داخل آمریکاست.

اعالم وضعيت اضطراري در پكن
از ســوي دیگر در پکن مردم خبر اخراج ژانگ ژان را 
شنیده یا نشنیده درگیر مسئله اي تازه هستند. شیوع 
دوباره کرونا در این شــهر همه را نگران کرده است. 
دویچه وله گزارش داده با گســترش بیشتر ویروس 
کرونا در چین، در پایتخت و شهرهاي بزرگ وضعیت 
فوق العاده اعالم و مقررات سخت تري وضع شده. دولت 
به طور مرتب از مردم تست مي گیرد و آنها را با شتاب 

بیشتري واکسینه مي کند.
دولت چین در پکن وضعیت فوق العاده اعالم کرده و از 
شهروندان خواسته است تا جاي ممکن خانه را ترك 
نکنند. در محله شوني که یکي از محالت بزرگ پکن 
است و گفته مي شود میزان سرایت بیماري باالست، 
شــرایط ویژه اعالم شــده و براي تمام 8۰۰هزار نفر 

ساکنان این محله، تســت کرونا انجام شده است. در 
محله دیگري به نام چائویانگ از 234 هزار و 413 نفر 
تست گرفته شده که گفته مي شود هیچ فرد مبتالیي 
در میان آنها نبوده است. اهالي تنها با ارائه نتیجه تست 

خود مي توانند محله را ترك کنند.
چین هر چند موفق شده تا حد زیادي کرونا را تحت 
کنترل درآورد، امــا همچنان مــواردي پراکنده در 
میان شهروندان دیده مي شــود. به گفته رسانه هاي 
جمعي چین، مقام هاي بهداشــتي این کشــور قصد 
دارنــد به ۵۰ میلیــون نفر از گروه هاي حســاس در 
برابر ویروس تا  ماه فوریه که تعطیالت سال نو شروع 
مي شود، واکسن بزنند. نگراني هاي اخیر موجب شده 
فرایند واکسیناسیون در این کشور هم سرعت بگیرد. 
دولت همچنیــن از کارمندان تقاضا کرده اســت که 
از اول ژانویه تا آغاز تعطیالت، شــهر را ترك نکنند. 
از همگان خواسته شده اســت در این برهه زماني از 
مسافرت خودداري کنند. همزمان از طریق شبکه هاي 
اجتماعي و پیام رسان ها به شهروندان پیام هایي ارسال 
شده است که آنان را تشویق مي کند در طول تعطیالت 
پیش رو در پایتخت بمانند و به خصــوص از رفتن به 
شهرها و مناطقي که در معرض خطر باالي ابتال قرار 
دارد، خودداري کنند. مراکز بهداشــتي شهر نیز در 
بیانیه هایي جداگانه از مردم خواسته اند در اجتماعات و 
گردهمایي ها شرکت نکنند. برگزاري اجتماعات بزرگ 
ازجمله رویدادهاي ورزشي و بازدید از معابد و مراکز 

تفریحي نیز باید متوقف شود.
قرار شده اســت که ســینماها، کتابخانه ها، موزه ها 

و اماکن تفریحي بــا 7۵درصد ظرفیــت کار کنند. 
همچنیــن اپراتورهــاي شــرکت هاي هواپیمایي و 
ایستگاه هاي راه آهن و راهنمایي و رانندگي بزرگراه ها 
به دقــت کنترل دماي افــراد و ضد عفونــي را انجام 
مي دهند. اقدامات سختگیرانه در پکن پس از آن اتخاذ 
مي شود که گزارش شد ســومین مورد جدید ابتال به 
کرونا در یک هفته گذشته در این شهر به ثبت رسیده 
است. مورد جدید، کارمند شرکت هواپیمایي آسیانا 
در پکن اســت که پس از بازگشــت از کره جنوبي در 
روز سه شنبه آزمایش کرونای او مثبت بوده است. او 
ازجمله موارد حامل ویروس و بدون عالمت شناسایي 
شده اســت. از روز 12 فوریه یعني نزدیک به یک ماه 
و نیم دیگر تعطیالت رســمي عید بهــار چین آغاز 
مي شود و قرار است تا آن زمان، دست کم ۵۰میلیون 
نفر واکسینه شوند. شرکت هاي تولید واکسن در پکن 
و شهرهاي دیگر در حال فعالیت شــبانه روزي براي 
تولید دوزهاي بیشتري از واکسن براي واکسیناسیون 

سراسري هستند.
به دنبال ابتالي این فرد به کرونا تمامي کلیســاهاي 
شهر پکن مراسم ویژه کریســمس و گردهمایي هاي 
مرتبط با این روز را لغو کردند و برخي نیز کال تعطیل 
شده اند. به مردم گفته شده است از سفر به اطراف شهر 

خودداري کنند.
روزنامه گلوبال تایمــز، ارگان حزب حاکم چین 2روز 
پیش نوشت، احتمال دارد کساني که براي تعطیالت 
از شهر پکن خارج مي شــوند در بازگشت مجبور به 

قرنطینه 14روزه شوند. 

 از وضعیت اضطراری
تا محکومیت خانم ژانگ

مسئوالن نظام سالمت نگران مهماني ها و فعالیت مشاغل 
گروه اولند؛ آنها مي گویند اگــر دوباره این دو بخش فعال 
شــوند، بار دیگر شــاهد افزایش موارد ابتال و فوت ناشي 
از کرونا خواهیم بود. پیش از این وزارت بهداشــت اعالم 
کرده بود که ۵1درصد موارد ابتال به ویروس کرونا، ناشي 
از همین دورهمي هــا و مهماني هاي خانوادگي اســت. 
مشــاغل گروه اول هم محل تردد افراد زیادي هستند؛ 
مثل فروشگاه هاي زنجیره اي، مراکز بهداشتي و درماني، 
میادین میوه و تره بار، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایي. با 
اجراي محدودیت هاي تردد در شــهرهاي قرمز و ادامه 
اجراي آن در شهرهاي نارنجي و زرد، آمار فوت و ابتالي 
کرونا در کشور از 3 هفته گذشته روند نزولي به خود گرفت. 
به طوري که روز گذشــته آمار فوت به 121نفر رســید و 
نسبت به 8 روز قبل یعني اول دي، کاهش 7۰نفري داشت. 
با این حال اما بسیاري از مسئوالن همچنان نگران پیک 
جدیدي از بیماري در کشــورند. یکي از آنها نادر توکلي، 
معاون درمان ستاد مقابله با کروناي استان تهران است. او 
به ایسنا مي گوید بیماري در تهران شرایط در حال کنترلي 
دارد، با این حال برپایي مهماني ها و فعالیت مشاغل گروه 
اول، جزو نگراني هاي اصلي است، چرا که در اماکن اداري و 
سازمان ها دورکاري و پروتکل ها در حال اجراست و درباره 
آنها نگراني کمتري وجود دارد. او هــم خبرهایي که در 
روزهاي گذشته درباره کاهش موارد بستري منتشر شده 
را تأیید مي کند با این توضیح که بسیاري از بیماران بستري 
شده، بیماري هاي زمینه اي دارند و الزاما بیماري فعالشان 
کووید- 19نیست. به گفته او وضعیت تهران هنوز نارنجي 
است و محدودیت هاي تردد شبانه همچنان برقرار است. در 
این مدت مرگ ومیر ناشي از کرونا در تهران به صورت روزانه 
بین 3۰تا 4۰نفر است و موارد بستري در بیمارستان ها هم 
روزانه 2۵۰مورد ثبت مي شود. با اینکه در هفته گذشته 
برخي مراسم دورهمي شب یلدا را برگزار کردند اما به گفته 
این مسئول در ستاد مقابله با کروناي تهران، انتظار وقوع 
موج بزرگ بیماري پس از شــب یلدا وجود ندارد. توکلي 
درباره جهش اخیر ویروس در انگلستان و آفریقاي جنوبي 
و احتمال ورود آن به ایران هــم توضیحاتي مي دهد. به 
گفته او، مطالعه مستندي درباره وضعیت جهش ویروس 
وجود ندارد، فرضیه اي مطرح اســت مبني بر اینکه پیک 
اخیر بیماري در کشور که میزان آلودگي زایي را نسبت به 
موج هاي قبلي افزایش داد، ممکن است همین نوع جهش 
یافته ویروس در ایران باشد. البته مطالعه ثابت شده جهش 

در کشور انجام نشده است.

نگراني از برپایي مهماني ها 
و فعالیت مشاغل گروه اول 
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دستور زبان عشق 
   روزگاري حرفش را هم نمي شد زد و سال هاست شورش 
درآمده. تصویر عشــق در ســینماي پس از انقالب، فراز و 
نشیب هاي فراواني داشته. در دهه 60، تقریبا با فقدان فیلم 
عاشقانه مواجهیم و باید تک صحنه هاي عاشقانه را به عنوان تالش هاي فیلمسازان براي 
یافتن راه هایي جهت هموار كردن مسیر نمایش آنچه ممنوع شمرده مي شد، به عنوان 
كوشش هایي خالقانه پاس بداریم. فیلم هنجارشكنانه مخملباف را هم باید كنار بگذاریم كه 
ممنوعه ترین عشق ممكن را به بهانه فلسفه نسبیت به تصویر مي كشید و همه را از مسیري 
كه در كمتر از یک دهه از »توبه نصوح« تا »نوبت عاشقي« پیموده بود متحیر مي كرد. آن 
سال ها تصویر واقعي عشق دهه شصتي سینماي ایران منحصر به سكانس هایي از »هامون« 
مهرجویي بود كه در اوج تنش ها، به گذشته بازمي گشت و قرار عاشقانه هامون و مهشید 
را در كتابفروشي كتابسرا به تصویر مي كشید و شوري مي آفرید. این عشق طبقه متوسط 
شهري در فیلمي روشنفكرانه بود. مسعود كیمیایي در »دندان مار« براي نمایش جرقه اي 
از عالقه و مقدمه اي از عشق، باید در خانه اي كه پس از مرگ مادر چراغش خاموش شده، 
نور المپ روي صورت دختر جوان جنگ زده روشن شود یا در انتهاي همین فیلم براي 
نشان دادن عالقه گلچهره سجادیه به احمد نجفي، تنها به نماي نقطه نظر زني كه نگران 
سرنوشت احمد است كفایت مي كرد. دوربیني كه دو بار از دید زن با حركت افقي دوربین 
سراسر پرده اي سفید را به امید افتادن سایه مرد )احمد( مي رفت و مي آمد. این تصویر 
غیرمستقیم و تلویحي از عشق كه بخشي از آن محصول و برخاسته از محدودیت هاي دهه 

60 است، تأثیرش از همه عاشقانه هاي گل درشت سال هاي بعد بیشتر به نظر مي رسد.
   وقتي از عشق در سینما حرف مي زنیم منظورمان جلوه مشخص و معلومي از عالقه 
و احساس میان جنس مخالف است. ســرفصلي مهم در زندگي )كه شاید عده اي هرگز 
تجربه اش نكنند یا توهمش را با اصل جنس اشتباه بگیرند( كه ادبیات و هنر نمي تواند 
كنارش بگذارد. این داستان همیشه انسان است و در هر دوره اي و هر شرایطي گریزي از 
آن نیست. ممنوعه ترین شكلش در كالم اهلل و در احسن  القصص روایت شده. در طول قرن ها 
ادبیات كالسیک و گنجینه هاي ادبا و عرفا، از وجودش بهره مند شده اند. سینه ها سوخته 
و قلب ها شكسته شده و به درد آمده و شورها برانگیخته شده. گاهي استعاره اي از مفاهیم 
معنوي و عشق الهي بوده و گاهي هم هیچ تفسیري نتوانسته جلوه آشكار عشق زمیني را 

به آسمان ها پیوند بزند. خالصه اینكه گریزي از عشق نیست.
   تصویر عشق در سینماي ایران جلوه هاي مختلف و متفاوت دارد. »غریبانه« به عنوان 
محصول سینماي عامه  پسند همان  قدر عاشقانه است كه »شب هاي روشن« به عنوان 
نماینده سینماي روشنفكرانه. فیلم هایي با خاستگاه هاي متفاوت و متمایز از هم در نهایت 
قرار است حسي از تمایل و اشتیاق را به تصویر بكشند كه نامش عشق است. میزان توانایي 
و ناكامي احتمالي فیلمساز هم ربطي به خاستگاه و گرایش اثرش ندارد. فیلم عاشقانه گرم 
و پرشور و فیلم عاشقانه سرد و خوددار و با فاصله در نهایت قرار است حسي را متبلور كنند. 
این حس و حساسیت چه از دل فیلمفارسي بیرون بیاید چه از كانون روشنفكران خسته، 
در نهایت به عنوان اثر عاشقانه كاركردي مشخص و معلوم باید داشته باشد. تمسک صرف 
به شاهكارهاي ادبي و سینمایي و مفاهیم فلسفي و مضامین عرفاني هیچ فیلمي را در تاریخ 

سینما عاقبت به خیر نكرده. فیلم عاشقانه هم از این قاعده مستثني نیست.
    از سوي دیگر بیرون كشــیدن فیلم ها از بستر زمان، نظام تولید، شرایط اجتماعي، 
فرهنگي و قواعد ژانري، گاهي وقت ها به قضاوت هایي غیرمنصفانه منجر مي شود. به عنوان 
مثال فیلمي چون »سلطان قلب ها« به عنوان محصولي از سینماي جریان اصلي قبل از 
انقالب فیلم به بار نشسته اي است كه تصویرش از عشق خودبسنده، منطبق با جهان اثر و 
واجد شرایط زمانه اش است. فیلم هنوز هم كار مي كند و در چارچوب قواعد و نظام معنایي 
و ساختار روایي اش به عنوان محصول سینماي عامه پسند، فیلمي مؤثر و نمونه اي قابل 

مطالعه و تحلیل است.
   تصویر حسین رضایي در انتهاي »زیر درختان زیتون« كه در آن اكستریم النگ شات 
جادویي، به ســوي دوربین مي دود. آن نقطه كوچكي كه در آن نما )با زیبایي گرافیكي 
حیرت انگیز( درشت تر از هر كلوزآپي، شادمانانه پیروزي عاشقانه اي را نوید مي دهد، از 
معدود فرجام هاي خوش در سینماي متفاوت ایران اســت. بخشي از دلپذیر بودن زیر 
درختان زیتون كه چه در سه گانه معروف به »كوكر« )خانه دوست كجاست؟، زندگي و 
دیگر هیچ و زیر درختان زیتون( و چه در كل كارنامه كیارستمي، دوست داشتني تر )و نه 
الزاما بهتر( است، همین قصه عشق و پایان خوشش است. در اینجا از قدیم این خرافه جا 
افتاده كه فرجام خوش در روایت هاي عاشقانه،  شأن فیلم هنري را پایین مي آورد. پس 
رسیدن عاشق و معشوق براي فیلمفارسي هاست و فیلم متفاوت باید حتما سر دلدادگان را 
به طاق بكوبد، از عشق به نفرت برساندشان، قرباني شان كند و خالصه هر كاري بكند تا كام 
عشاق در انتها تلخ شود. این طوري فیلم هنري تر و متفاوت تر است. زیر درختان زیتون ما 
در طول فیلم در جریان عشق حسین به طاهره قرار گرفته ایم و موضوع آنقدر جدي است 
كه محمدعلي كشاورز در نقش كارگردان، بیشــتر از فیلمي كه در حال ساختش است 
نگران فرجام ماجراي عاشقانه حسین اســت. نماي خیلي دور انتهاي فیلم، ما را شاهد 
موفقیت شخصیتي مي كند كه از ابتدا با ســماجت و صداقت كار را پیش برده بود. این 
پایان خوش به یادمان مي آورد كه بد نیست در فیلم هاي هنري، مثل عامه پسند ها، گاهي 

عشاق به هم برسند.
   نام فیلم هایي را كه در واقع تغییر سبک زندگي و تحول دیدگاه ها و سازندگانشان را 
نمایان مي كنند، به سختي مي شود عاشقانه گذاشت. تعدادي از آنها رسما براي توجیه تغییر 
زیست شخصي سازندگانشان ساخته شده اند و عشق بهانه است و عاشقانه اي هم معموال 
در كار نیست. این هم نوعي فیلم شخصي ساختن است و وقتي در زندگي تان عشق را واقعا 

لمس نكرده اید، به ندرت ممكن است بتوانید آن را به شكلي باورپذیر به تصویر بكشید.
سمت دیگر هم سفارش بازار اســت كه براي فروش، فیلم عاشــقانه مي خواهد. از دل 
كلیشه ها و قواعد نخ نما شده هم به ندرت محصول قابل توجهي بیرون آمده. اما در همین 
سینما مواردي هستند كه با همین مناسبات تولید شده اند و عاشقانه هاي موفقي هم از 

كار درآمده اند.
  عاشقانه هاي روشنفكرانه، اگر نمونه هاي موفقي باشند در گذر و مرور زمان براي خود 
دوستداراني ثابت قدم مي یابند. البته اگر موفق باشند. به پشت سر كه نگاه مي كنیم تعداد 
شكست ها از پیروزي ها بیشتر است. اگر شب هاي روشن، تبدیل به فیلم كالت )در محدوده 
و ظرفیت خودش به عنوان فیلمي كه اگاهانه قواعد ســینماي تجارتي را رعایت نكرده( 
مي شود، این موفقیت را نمي شود به شكل مكانیكي به هر فیلم سردي كه عشاقش با لحني 

مونوتن با یكدیگر درباره ادبیات و هنر حرف بزنند، تعمیم و تسري داد.
   و دست آخر اینكه این نسل تازه و این عاشقانه هاي متاخر و اصال این شیوه هاي نمایش 
عشق، كه به واسطه مهربان شدن ممیزي، دیگر خیلي خودشان را در بند بیان تلویحي 
و رعایت ظرافت نمي دانند؛ حتي اگر دلپذیر نباشند كه اغلب نیستند، قابل مطالعه اند. 
فیلم ها و سریال ها با انواع و اقسام روابط عشــقي، كاراكترها و موقعیت هاي داستاني و 
خلق موقعیت ها و لحظه هاي عاطفي، با ابزارهاي بیاني شــان قرار است در نهایت قصه 
عشق بگویند؛ اینكه سازندگانشان چقدر به دســتور زبان عشق مسلط هستند و چقدر 
ابزار كارشان هم البته داستاني است. تحلیل فیلم و سریال عاشقانه این دوران هم بدون 
درنظر گرفتن شرایط روز جامعه، به عنوان بستري كه این آثار در دلش شكل گرفته اند، 
خیلي كامل و جامع نیست. به همان نسبتي كه زمانه بدي است، فیلم ها هم بدتر شده اند. با 
افول عشق، عاشقانه ها هم كم اثر تر و قالبي تر شده اند. و به همان نسبت كه امیدي به آینده 

هست، عاشقانه هایي هم براي از تشنگي نمردن وجود دارد.
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   آقارضــا، پادوي شــیرین عقل 
پابه سن گذاشته دكان خرازي و بساط 
لباس عروس فروشي، دربه در دنبال 
عشق اش مي گردد. از زن رویاهایش 
توقع زیادي نــدارد؛ برخالف پدرش 
كه دنبال كسي است كه پخت وپز و 
رفت وروب كند، رضا پي زني اســت 
كه مهربان باشد و دل به درددل هاي 

رضا بدهد اما او را نمي یابد و كارش به جنون عشق هاي یكطرفه 
مي كشد. خواب سفید سرشار از سادگي است و این سادگي چنان زیبا به 
تصویر كشیده شده كه چندان رخ نازیباي جراحت فقر و نداري به عنوان 

بستر زیرین قصه، در آن به چشم نمي آید.

   ویراني از همان لحظه گسستن 
آغاز مي شــود، از همان لحظه گم 
شدن دســت ها و آغوش ها پشت 
حصار بلند شیشــه اي. آرام جانت 
مــي رود و تو فقط با اشــک نظاره 
مي كنــي شــب را و روز و هنوز را. 
حاال زخم تنهایي شده یک بیماري 
لعــالج و دردش وادارت  صعب ا

مي كند پناه ببري بــه گنجه خاطرات تــا از میان هزاران، 
یكي را دلخوش بماني و بخواهي كه بماني تا سحر چه زاید باز. عكس و 
آلبوم و خنده ها و خاطرات كه بوي سیب كه اناري پوك شده را شبیه تر 
هستند. یعني همه آن لب هاي به هم چفت نشده از شوق، دروغ بود؟ 
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يك عاشقانه جنگی هر شب تنهايی يكطرفه به عشق! 

داستان عشق در سینماي ایران با همان نخستین 
تجربه ها آغاز مي شــود؛ از نخســتین فیلم ناطق 1

سینماي ایران »دختر لر« كه عشق جعفر به گلنار به آن 
جان مي دهد. در فیلم هاي پیشگامان سینماي ایران، رد 
عشق در »حاجي آقا آكتور ســینما« و اقتباس هاي ادبي 
سپنتا هم مشهود است. طبیعي و بدیهي است كه مثال فیلم 
»لیلي و مجنون« عاشقانه باشد. سینماي نوپاي ایران كه 
مشهور ترین و موفق ترین كارگردانش، فیلم هاي فارسي را 
در اســتودیوهاي مجهــز هنــدي مي ســازد، در دوران 
شكل گیري تصویر عشق را بیشتر از ادبیات كهن مي گیرد.

با كوشــش هاي دكتر اسماعیل كوشــان دور تازه 
سینماي ایران پس از ۱۱ سال سكوت آغاز مي شود. 2

در این فاصله خیلي چیزها تغییر كرده؛ ازجمله جامعه اي 
كه با سرعت بیشتري تن به تغییرات مي دهد و سینمایي 
كه حاال با وجود آماتوریسمي گریزناپذیر، به تدبیر كوشان، 
از ملودرام هاي مصري الهام مي گرفت و عشق را چاشني كار 
فیلم هایي چون »شرمسار« مي كرد. در این تصویر و تصور 
از عشــق همچنان متأثــر از ادبیات شــكل مي گرفت و 

فیلمنامه ها را هم ادیبان مي نوشتند؛ مثل نظام وفا.
در سینماي فارســي، عشق در بســیاري از موارد 

مترادف با هوس دانسته مي شود و عاقبت عاشقي در 3
بسیاري از فیلم ها، تباهي است. در دهه30 تقریبا هر دختر 
روستایي كه عاشق پسري شهري مي شود عمال گلیم بخت 
خودش را سیه مي دوزد؛ البته معموال در مهاجرت به تهران 
با تمام بدنامي ها و بي عفتي هــاي متداول، در نهایت مرد 
لوطي اي سر و كله اش پیدا مي شود تا دختر فریب خورده 
روستایي را با سویه مثبت دلداگي هم آشنا كند. گاهي هم 
پســرعمو یا هم والیتي كه از ابتدا عاشق دختر بوده از راه 
مي رسد تا ماجرا، پایان خوشي داشته باشد. دهه30 دهه 
معصومیت سینماي ایران است؛ دهه ملودرام هاي اخالقي 
و حكایت هاي عبرت آموز. پرتماشاگر ترین فیلم این دوران 
»امیر ارسالن نامدار« اســت؛ اقتباسي از ادبیات محبوب 
عامه و داســتاني كه ایراني ها با آن مانوس بودند. آنچه در 
فیلم محبوب تماشاگران دهه30، ملت را به ذوق مي آورد 
عشق امیر ارسالن به فرخ لقا بود؛ هرچند نمونه هاي بعدي 
كه براســاس امیر ارسالن ساخته شــدند، چندان مورد 
استقبال قرار نگرفتند. تعداد فیلم هاي عاشقانه در این دوره 
خیلي زیاد نیست و ما بیشــتر با صحنه هاي عاشقانه در 
فیلم ها مواجهیم تا آثاري كه در آنها اساس درام براساس 
عشق شكل بگیرد. فیلم هاي فارسي ملغمه اي از همه  چیز 
هســتند؛ ملغمه اي از شــانس و عشــق و تصادف؛ كمي 
حادثه پرداز، كمي معمایي، قــدري كمدي و در مواردي 
موزیكال و گاهي هم عاشــقانه. منابع الهام هم بیشــتر 
ملودرام هــاي هندي هســتند كه بــا ذائقه تماشــاگر 
فیلمفارســي همخواني دارند. البتــه در اواخر دهه 30 و 
اوایــل40 هنوز طبقه متوســط، فیلم ایرانــي مي بیند و 

كاراكترها هنوز نسبتي با این طبقه دارند.

عشق در یک نگاه؛ دلبســتگي دختر پولدار به پسر 
فقیر؛ جواني كه خود را عاشق پیشه نشان مي دهد 4

ولي در واقع به دنبال ثروت دختر است. عشق در سینماي 
فارسي معموال با چنین بهانه هایي شــكل مي گیرد و به 
نمایش درمي آید. در مهم ترین فیلم هاي دهه40، تم اصلي 
فیلم را دلدادگي تشكیل نمي دهد. در فیلم »گنج قارون« 
عشق میان علي  بي غم و شیرین زرپرســت فقط یكي از 
خطوط فرعي ماجراســت. در عوض فردین در »سلطان 
قلب ها« از تم عاشــقانه بهره مي گیرد و تا حدودي هم به 

توفیق مي رسد.
 تغییر ناگزیر ســینماي ایران در انتهاي دهه40، 

ظهور نسل تازه اي از فیلمســازان و تحول فضاي 5
سینماي فارسي، تصویر عشــق را هم تا حدودي متحول 
مي كند. در فیلم هاي منسوب به موج نو، یا خبري از عشق 
نیست یا نمایش و تجســم عاشقانه شــكلي متفاوت از 
سینماي فارسي دارد. حتي اگر در ظاهر تشابهي هم وجود 
داشته باشــد در پرداخت همه  چیز رنگ و بویي متفاوت 
به خود مي گیرد. مهم ترین تفــاوت در محصول و نتیجه 
عشق است. عشــق در موج نو معموال با ناكامي و شكست 
تراژیک همراه است. عشق ویرانگر و مرگ آفرین فیلم هاي 
موج نو در نقطه مقابل فیلم هاي فارسي قرار مي گیرد كه 
عموما با وصال عاشــق و معشــوق به پایان مي رسیدند. 
فیلم هاي عاشقانه موج نو مثل »داش آكل«، »سوته دالن« 
و »بن بست« با تلخي و ناكامي به پایان مي رسند. »نازنین« 
یكي از استثناهاست كه از دل دربه دري و نگون بختي زوج 

عاشق با تصاویري رویاپردازانه )و ناهمگون با فضاي فیلم( 
فرجامي خوش براي شخصیت ها رقم مي خورد.

مهم ترین فیلمســازان ســینماي دهه 50 در حوزه فیلم 
عاشــقانه، امیر مجاهد و محمد دلجو بودنــد. »یاران«، 
»علف هاي هرز«، »ماهي ها در خاك مي میرند« و »شب 
غریبان« واریاسیون هاي متفاوتي از یک تم واحد هستند 
كه با رمانتیسمي جوان پسند، قصه هاي عاشقانه تلخي را 
روایت مي كنند. پرفروش ترین فیلم سینماي قبل از انقالب 
هم در واقع ملودرامي عاشقانه بود؛ ملودرامي كه سال56 

تماشاگران پرتعدادي یافت.
بعد از پیروزي انقــالب و تغییر گســترده فضاي 

فیلمسازي، عشق، مضمون غایب بیشتر فیلم ها شد. 6
در ســینمایي كه هنوز تكلیف زن در آن مشــخص نبود 
نمي شد از عشق حرف زد. سال64 رسول صدرعاملي براي 
نمایش عشق میان زوج جوان آنها را از نعمت بینایي محروم 
كرد تا سكانسي بي مثال در سینماي آن سال ها را ثبت كند؛ 
سكانســي كه زوج جــوان در پارك بــا یكدیگر مالقات 
مي كنند. نمایش عشق زمیني در این دوران، جزو خطوط 
قرمز محسوب مي شــود. مي توان ســینماي دهه60 را 
سینمایي بدون ظهور و نمود عشــق دانست. دست كم تا 
پایان جنگ داستان به همین صورت پیش مي رود. از اواخر 
دهه 60  فضا كمي باز مي شود. سال 6۹ نمایش فیلم »نوبت 
عاشقي« در جشنواره فجر جنجال مي آفریند. تصویر عشق 
منحصر به فیلم مخملباف نیست و در این جشنواره، شاهد 
نمایش »مجنون«، »عروس«و »گزل« هم هستیم. در این 

دوره كه زیاد هم طول نمي كشد، چند فیلم عاشقانه ساخته 
مي شود.

میانه هاي دهه 70دوران برهوت عشــق در سینماي 
ایران است؛ سال هایي كه سینماي ایران كامال جامه 7

مردانه به تن كرده و فیلم اكشــن تبدیل به ژانر مسلط شده 
است. 2فیلم مهم این دوران كه توسط 2فیلمساز نامدار ساخته 
شدند، خالف جریان اصلي مي ایستند. اگر مهرجویي در »لیال« 
عاشقانه میان زن و شوهري جوان را به تصویر مي كشد، كار 
كیمیایي در فیلم »سلطان« نمایشگر عشقي جوانانه است كه 
نســبتي با قواعد ممیزي آن دوران ندارد. در این دوران فیلم 
»عاشــقانه« علیرضا داوود نــژاد هم روي پــرده مي آید كه 

نسخه اي قابل نمایش از »پیشنهاد بي شرمانه« است.
 پس از دوم خرداد، »شور عشق« در آمد! بازشدن 

فضاي اجتماعي و فرهنگي، آنچه تا دیروز ممنوع بود 8
را به امر مجاز تبدیل كرد. حتي نمایش عشق هاي نوجوانانه 
هم امكان پذیر شد و »مصایب شــیرین« روي پرده آمد. 
جوان هاي گیتار به دست از راه رسیدند و سینمایي كه تا 
ســال ها با مفهوم جواني بیگانه بود، حــاال جبران مافات 
مي كرد. »غریبانه«، »سیاوش«، »پارتي«، »آبي« و... از راه 
مي رسند و در سال هاي بعد فیلمسازي چون مجیدي هم 
در »باران« عشــق زمیني را بهانه اي براي تزكیه نفس و 
اعتالي انساني قرار مي دهد. در »شوكران« عشق پرشور 
ســیما ریاحي به محمود به خون مي نشیند و در »شیدا« 

ملودرام عاشقانه با سینماي جنگ پیوند مي یابد.
نمایش روشنفكرانه عشق با پرهیز از قواعد سینماي 

عامه پســند، مهم ترین نمودش را در »شــب هاي 9
روشن« مي یابد. فیلم فرزاد موتمن، آغازگر جریاني است 
كه در ســال هاي بعــد نه از ســوي خودش كه توســط 
فیلمسازان دیگر پیگیري مي شود؛ در واقع پس از شب هاي 
روشن، ســینماي هنري ایران به دنبال راه هایي تازه براي 
تصویركردن عشق مي گردد. فیلمي چون »چیزهایي هست 
كه نمي داني« نوعي از عاشقانه را به نمایش مي گذارد كه 
بیشتر از آنكه مشابهي در محصوالت داخلي داشته باشد، 

تاثر فیلمساز از ادبیات و سینماي اروپا را نمایان مي كند.
حاال سال هاســت كه عشــق نام ممنوعه نیست. 

سال هاست كه ساخته شــدن فیلم هایي با مثلث و 10
مربــع و ذوزنقه عشــقي، آنقدر عادي شــده كــه دیگر 
حساسیتي را هم برنمي انگیزد. اگر روزگاري قرار گذاشتن 
بیژن امكانیان و هیلدا پیرزاد در پارك ساعي تماشاگران 
»گل هاي داوودي« را به سوت و كف وا مي داشت، حاال در 
بازار وفور عشق با انواع و اقسام مختلف و متنوع و با فضاي 
بازي كه فیلمســازان دهه 60 خوابش را هم نمي دیدند، 
به ندرت شاهد عاشقانه اي شــورانگیز مي شویم كه از آن 
خاطره اي جمعي ساخته شود و در یادها بماند. حاال و در 
این سینما عشق شده یک كلمه سه حرفي كه بسیار تكرار 
مي شود و به ندرت تأثیر مي گذارد. براي به یاد آوردن آخرین 
عاشقانه تأثیر گذاري كه از ســینماي ایران دیده ایم باید 
خیلي به ذهنمان فشــار بیاوریم و تازه روي مصادیق هم 
به سختي به اتفاق نظر خواهیم رسید.فیلمي كه احتماال 
اتفاق نظرنسبي در موردش وجود دارد مي تواند» در دنیاي 
تو ساعت چند است؟« باشــد كه آن هم محصول 6 سال 
پیش است.  به نظر مي رسد در دوران وفور عاشقانه ها بیشتر 

از گذشته با فقدان عشق مواجهیم.

نوبت عاشقی
۱0 نكته درباره تصویر عشق
 در سینماي ایران

شب های روشن

مسعود پویا
روزنامه نگار

  5ســال از پایان جنگ ایران و 
عراق گذشته بود، اما فضاي جامعه 
آنچنان از جنگ فاصله نداشت. اگر 
حین دفاع در برابــر عراق، موضوع 
كمک بــه لبنــان در رویارویي با 
صهیونیست ها به میان كشیده شد 
و احمد متوسلیان را به سوي خود 
روانه كرد، پــس از آن نیز كمک به 

مســلمانان بوســني در جریان هجوم صرب ها به بوسني و 
هرزگوین مورد توجه قرار گرفت. فضــاي جامعه براي این كمک  آماده 
شــده بود، حتي نیروهاي داوطلب نیز از ایران براي دفاع از مسلمانان 

بوسني گسیل داده شدند. 
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سعيد مروتي 
روزنامه نگار
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محمد عدلي
روزنامه نگار

مسعود پويا
روزنامه نگار

محدثه واعظي پور
روزنامه نگار

  5سال از پايان جنگ ايران و عراق گذشته بود، 
اما فضاي جامعه آنچنان از جنگ فاصله نداشت. اگر 
حين دفاع در برابر عراق، موضوع كمك به لبنان در 
رويارويي با صهيونيســت ها به ميان كشيده شد و 
احمد متوسليان را به سوي خود روانه كرد، پس از 
آن نيز كمك به مسلمانان بوسني در جريان هجوم 
صرب ها به بوســني و هرزگوين مــورد توجه قرار 
گرفت. فضاي جامعه براي اين كمك  آماده شــده 
بود، حتي نيروهاي داوطلب نيز از ايران براي دفاع 
از مسلمانان بوسني گسيل داده شدند. اخبار جنگ 
بوســني در ابتداي دهه70 به بخــش ثابت اخبار 
رسمي ايران تبديل شد و نيروهاي از جنگ برگشته 
حال و هــواي جنگ گرفتنــد. ابراهيم حاتمي كيا 
نيز به عنوان فيلمســاز جنگي به موضوع كشــتار 
مسلمانان بوسني حساس شد و فيلمنامه خاكستر 
سبز را در همان حال و هوا نوشت؛ »فكر مي كرديم 
كه بعد از جنگ ماموريت جهادي تمام شده است، 
ولي ماجراي بوسني صحنه را باز كرد؛ دشمن هم 
وسيع تر شــد و در آن فضا، شــامه ام به آن سمت 

كشيده شد.« 
حاتمي كيا كه تا آن زمان عمــوم فيلم هايش را در 
ميدان جنگ ساخته بود و به تازگي تجربه موفق »از 
كرخه تا راين« را از سر گذرانده بود، متفاوت ترين 
فيلم خود را ساخت. »خاكستر سبز« مهجورترين 
فيلم او نيز هست، اما در دسته بهترين ساخته هايش 
قــرار مي گيرد. خودش هم با گذشــت 27ســال، 

همچنان از اين فرزند گوشه نشــين يــاد مي كند. 
يك بار در سال1394 از اينكه آن زمان برخي درباره 
اين فيلم از واژه نظربازي اســتفاده كــرده بودند، 

گاليه كرد.
خاكستر سبز يك عاشــقانه جنگي است حتي اگر 
كارگردانش بخواهد قصه عاشــقانه فيلم را تنها در 
حد يك نشــانه گذاري تعريف كنــد. ماجرا درباره 
جنگ است و آوارگي در آن بيشترين نقش را دارد، 
اما همه اين رويدادها در بســتري پيش مي رود كه 

عاشقانه هاي ناآرام را تداعي مي كند.
فيلمسازي كه براي تحقيق به كرواسي سفر كرده 
و قرار است ماموريتي دوســتانه را نيز دنبال كند، 
وارد مسير متفاوتي مي شــود. او با نيمه يك پالك، 
يك عكس و يك نوار كاســت كه دوســتش به نام 
عزيز آن را ضبط كرده، براي يافتن فاطيما، سفري 
را آغاز مي كند كــه ادامه و اتمامش ديگر دســت 
خودش نيست. هادي در اين سفر مهمان يك مادر 
و دختر جنگ زده مي شود و همراه با زن ديگري به 
نام فاطمه كه زبان فارسي مي داند، به دنبال صاحب 
عكس مي رود. تصويرهاي عاشــقانه فيلم در ميان 
آوارگي هاي جنگ، چشــم نواز اســت. در يكي از 
سكانس ها هادي مشغول عكاسي از دختري است 
كه مهمان خانه شــان بود. به او پيشــنهاد مي كند 
كه بخندد تا عكس ها خوب درآيد؛ دخترك لبخند 
مي زند. هادي بدون آنكه زبانش را بداند با دســت 
اشاره مي كند كه بيشتر بخندد. دختر سعي مي كند 
عميق تر بخندد، اما هرچه بيشــتر لبخند مي زند، 
چهره اش غمبارتر مي شود. اينكه از چشم ها بدون 
آنكه اشك بريزند، اندوه ببارد و لب ها لبخند واقعي 

داشته باشــد، تصويري ماندگار از اين فيلم برجاي 
گذاشته است. تركيب غم و شادي در چهره بازيگر 
بوسنيايي شايد نشان دهنده تمام درونمايه خاكستر 
ســبز باشــد. حاتمي كيا بعدها توضيح داد كه چرا 
حس بازيگران بوســنيايي اين قدر واقعي اســت؛ 
»در بســياري از صحنه هاي فيلم، بازيگران، خود 
بچه هاي بوســنيايي هســتند كه در حال آوارگي 
سر صحنه حاضر مي شــدند؛ گريه مي كردند. همه 
مي دانستند چه كنند و اتوماتيك سر جاي خودشان 

قرار مي گرفتند.«
حاتمي كيا در سال1372 يك فيلمنامه كالسيك 
از جنس سفر قهرماني نوشته و نشانه هاي تئوريك 
اين سبك را نيز رعايت كرده است. به همين دليل 
خاكستر سبز يك فيلم روان و پرماجرا از آب درآمده 
كه سينماشناسان نسبت به آن واكنش هاي مثبتي 

نشان دادند.
ديالوگ اصغر كه براي برگرداندن هادي به كرواسي 
آمده نيز نشــان مي دهد عاشــقانه جنگي ابراهيم 
حاتمي كيا به خوبي از آب درآمده اســت. او وقتي 
مي بيند هــادي از يافتن فاطيما كوتــاه نمي آيد و 
خودش نيز درگير عشق شده است به او مي گويد: 
»قصه عزيز، قصه ليلي و مجنون نيســت؛ يوسف و 
زليخا هم نيست«. او مي خواهد از تكرار عاشقانه عزيز 
جلوگيري كند، به همين دليل بعد از اين جمله به 

هادي نهيب مي زند: »تو نبايد بسوزي«.
هادي اما با گوش كردن به صداي ضبط شده عزيز 
در نوار كاســت و ديدن نشانه ها در شــرق اروپا، به 
ماجراهاي عاشقانه پي مي برد و خود نيز در همان 

درد مي سوزد.

  عاشقانه اي كه زمان نمايشش همه را غافلگير كرد. 
احتماالً به اين دليل كه چنين جلوه اي از عشق در هيچ 
كدام از فيلم هاي داريوش مهرجويي ديده نشــده بود. 
»درخت گالبي« اما به عنوان اقتباسي وفادار از داستان 
گلي ترقي، تصويري نوستالژيك و رؤيايي از عشق دوران 
جواني مي ساخت. تصويري از عشق سال هاي سبز كه 
مهرجويي در آخرين فيلم بزرگش آن را با چيره دستي و 
هنرمندي به نمايش گذاشته بود. عشق محمود به ميم 
دختري كه به درستي كمي بزرگ تر از پسر نوجوان گرفته 
شده بود و با تصاوير سكرآور محمود كالري، لذت بصري 
اين گذشته خيال انگيز با اندوه گريزناپذير از دست رفتن 
و تمام شدن و ناكامي همراه بود. راوي )محمود( استاد 
و نويســنده معروف كه حاال مثل درخت گالبي باغش 

ســترون شــده و بار نمي دهد، يكي از آن روشنفكران 
افسرده حال و مايوس سينماي هنري ايران است كه اگر 
رجعتي به گذشته نبود و گذري به دوران طاليي سپري 
شــده، اين هم يكي از انبوه فيلم هاي سرد و ستروني 
مي شد كه خيلي زود از يادها مي رفت. فيلم اما به جادوي 
عشق حيات مي يابد و جان مي گيرد. عشقي كه در نهايت 
سياست آن را مي كشد. فيلم به شكلي هوشمندانه وارد 

دعواي آرمان گرايي و آرمان گريزي نمي شود. هرچند 
كه سياست را مانع اصلي به هجران نشستن عاشقانه ها 
مي داند. گرفتاري محمود، نامه هاي ميم و در نهايت مرگ 
او، اندوهناك ترين تصوير عشق نافرجام را در سينماي 
دهه 70 ايران رقم مي زند. آن ســرزندگي و نشــاط و 
سرخوشي، در تندباد حوادث سياســي ازبين مي رود. 
سياستي كه ارزشي براي زندگي شخصي قائل نيست و 
چون هدف وسيله را توجيه مي كند، احترامي هم براي 
عشق و انسانيت و عواطف بشري قائل نمي شود. فيلم با 
آن تابستان طاليي و آن گذشته رؤيايي و بعدازظهر هاي 
داغ و بوي كتاني هاي ميم، تصوير دقيقي از گذشته از 
دست رفته مي سازد؛ تصويري كه با اندوه عشق نافرجام، 
تركيبي از سرخوشي و حســرت را در رفت وآمد ميان 
گذشته و حال مي سازد و در نهايت اين اندوه عشق است 
كه مي ماند و اين جمله از شعر ميم كه به حسرتي ابدي 

دامن مي زند؛ »دير اومدي، ُمرد پري...«.

 آنچه در »رگ خواب« تازه و خيره كننده است، 
نمايشي است كه فيلم از احوال و روحيه مينا )ليال 
حاتمي( در يك رابطه عاشقانه به نمايش مي گذارد. 
همين ويژگي نقطه اي است كه مخالفان و موافقان 
فيلم بر ســر آن بحث مي كنند. مخالفــان، فيلم را 
ضد زن مي داننــد و معتقدند نعمــت اهلل با نمايش 
شخصيت مينا، زنان را موجوداتي مفلوك نشان داده 

اما دوستداران فيلم، در اين رابطه عاشقانه كه يك 
سوي آن نياز مينا و ســوي ديگر آن منفعت طلبي 
كامران )كورش تهامي( است، واقعيت روابط امروز 
را مي بينند. فيلم، عاشقانه اي است مربوط به روزگار 
خود؛ همانطــور كه »هامون« محصــول زمانه اي 
اســت كه تكرار نمي شود. مينا، شــكار شكارچي 
جذابي مي شــود كه نمي خواهد به عشق تن بدهد. 
خودويرانگري مينا، اتفاقي است كه بسياري از زنان 
در چنين موقعيت هايي گرفتارش مي شوند. بسياري 
از آنها چون او آواره يا كارتن خواب نمي شــوند، اما 

همچون مينا تا مرز فروپاشــي پيش مي روند. فيلم 
انــرژي اش را از دو بازي خوب مي گيــرد. كورش 
تهامي بهترين بازي سال هاي فعاليتش را دارد، در 
نقش بدمني جذاب كه در سكانس درگيري با مينا 
در رســتوران، ضعيف و حقير به نظر مي رسد و ليال 
حاتمي كه معصوميت، سادگي و زيبايي شكننده را 
نمايش مي دهد. فيلم پر از سكانس هاي به يادماندني 
است. ازجمله سكانسي كه مينا در تنهايي به عكس 
كامران در گوشي اش نگاه مي كند و آرام آرام عاشق 

مردي مي شود كه براي رفتن، آمده است.

عاشقانههای

سینمایایران

این شماره

يكطرفه به عشق!  حميد جبلی 1380  خواب سفيد

يك عاشقانه جنگی

عشق سال های سبز

عاشقانه، به رنگ جنون

ابراهيم حاتمی كيا 1372  خاكستر سبز

داريوش مهرجويي 1376 درخت گالبی

حميد نعمت ا... 1395 رگ خواب

علي عمادي
منتقد

  آقارضا، پادوي شــيرين عقل پابه سن گذاشــته 
دكان خرازي و بساط لباس عروس فروشي، دربه در 
دنبال عشــق اش مي گردد. از زن روياهايش توقع 
زيادي ندارد؛ برخالف پدرش كه دنبال كسي است 
كه پخت وپز و رفت وروب كند، رضا پي زني اســت 
كه مهربان باشد و دل به درددل هاي رضا بدهد اما 
او را نمي يابد و كارش به جنون عشق هاي يكطرفه 

مي كشد.
خواب سفيد سرشار از سادگي است و اين سادگي 
چنان زيبا به تصوير كشــيده شــده كه چندان رخ 
نازيباي جراحت فقر و نداري به عنوان بستر زيرين 
قصه، در آن به چشم نمي آيد؛ در عوض آنچه جلب 
توجه مي كند، ســاده دلي رضا، حجب و حياي او و 
درك غريزي اش از عشق اســت؛ عشقي كه بيشتر 

جنبه مادرانگي دارد تا زنانگي.
ســنگ صبور رضا، ســنگ قبر مادرش است. با او 
حرف مي زنــد و درددل مي كند. از عشــق هايش 
به او مي گويــد و از دلشكســتگي هايش؛ آن هم با 
ساده ترين كلمات. اما فقط اين نيست. رضا ارتباط 
خوبي با ديگران دارد؛ به هر آشــنايي كه مي رسد، 
مهربانانه و با لحن خاص خودش مي گويد: »سالم! 
حالت خوبه؟«؛ ديگراني هم كه در فيلم مي بينيم، با 

رضا مهربان اند و شيريني او را دوست دارند اما رضا 
بيش از اين مي خواهد و طالب عشق است اما چون 
آن را نمي يابد، به هر شــمايلي كــه جلوه و جمال 
زنانگي دارد، دل مي بازد و با آنها به حرف و درددل 
مي نشيند؛ از مانكن لباس عروس تا عكس  مدل هايي 
در لباس عروس كــه از مجالت مد برداشــته و به 
ديوار چسبانده است. حس و حساسيت رضا به آنها 
كامال واقعي است؛ درست مثل جايي كه مي خواهد 
لباس عروس را از تن مانكن پشت ويترين درآورد؛ 
پرده ها را مي كشد، چشم هايش را از روي شرم و حيا 
مي بندد و بالفاصله تن عريان پالستيكي مانكن را با 

پارچه اي ديگر مي پوشاند.
رضا كه وقتــي با دوچرخه از روي ســنگ قبرهاي 
قبرســتان عبور مي كند، از تك تك مــردگان زير 
چرخ ها معذرت  مي خواهد، چنان به روان اين عشق 

باورمند است كه نه ســردي سنگ قبر مادرش او را 
از اين جاده يكطرفه بيرون مي كشــد و نه سختي و 
خشكي اندام هاي پالستيكي و كاغذي شمايل هايش 
از عشــق. آنچه او را از اين ســوداي خيالي نجات 
مي دهد، كالم مشــفقانه زني اســت كه به سبك 
بســياري از افراد در مواجهه با آدم هايي شبيه رضا، 
او را »عزيزم« خطاب مي كند... و رضاي سودايي با 
همين كلمه واقعا عاشق مي شود؛ غافل از اينكه اين 

نيز كماكان عشقي يكسويه است.
در نقطه مقابل رضا، معصومــه قرار دارد؛ دختركي 
ساده و معصوم و كم حرف و بي آاليش كه با مادرش 
سرايدار قبرستاني است كه مادر رضا در آن خفته و 
به خاطر دوخت ودوز لباس عروس، با رضا حشرونشر 
دارد. اگرچه ســادگي معصومه نشاني از جلوه هاي 
رؤيايي ذهن سودازده رضا ندارد اما اكسير عشق، هم 
مهر لبان سكوت زده معصومه را مي شكند و هم رضا 
را از جنون جاده هاي رابطه يكطرفه بيرون مي كشد. 
پايان فيلم گرچه كالسيك و تكراري به  نظر مي آيد 
اما بي نظير است؛ جايي كه معصومه ترك دوچرخه 

رضا در جاده اي برفي رو به آينده مي روند.
خواب سفيد تصويري بديع و زيبا از عشق هاي ساده 
اســت؛ عاشــقانه اي كه بي هيچ لكنت و اضافه اي، 
ســادگي در آن، حرف اول و آخر را مي زند؛ هرچند 
در اين روزگار آشــفته، ســادگي چندان خريدار 

نداشته باشد.

آنچه در خواب ســفيد جلب توجه 
مي كنــد، ســاده دلي رضــا، حجب 
و حيــاي او و درك غريــزي اش از 
عشق است؛ عشقي كه بيشتر جنبه 

مادرانگي دارد تا زنانگي

گرفتاري محمــود، نامه هاي ميم و 
در نهايت مرگ او، اندوهناك ترين 
تصوير عشق نافرجام را در سينماي 

دهه 70 ايران رقم مي زند
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ونت خواهم كشيد به مدد عشق از گور بير

اصل عشقبه وقت گيله گل

هر شب تنهايی
   ويراني از همان لحظه گسســتن آغاز مي شود، 
از همان لحظه گم شــدن دست ها و آغوش ها پشت 
حصار بلند شيشــه اي. آرام جانت مي رود و تو فقط 
با اشك نظاره مي كني شــب را و روز و هنوز را. حاال 
زخم تنهايي شده يك بيماري صعب العالج و دردش 
وادارت مي كند پناه ببري به گنجه خاطرات تا از ميان 
هزاران، يكي را دلخوش بماني و بخواهي كه بماني تا 

سحر چه زايد باز.
عكس و آلبوم و خنده ها و خاطرات كه بوي سيب كه 
اناري پوك شده را شبيه تر هســتند. يعني همه آن 
لب هاي به هم چفت نشده از شوق، دروغ بود؟ تمام آن 
دوره ها و گعده ها و شليك خنده ها كار سياهي لشكر 
روزگار بود كه حاال در ويرانه به جا مانده اش بايد يك 

حضور، نه يك حس شادي را تمنا كني؟
دوري را چطور بايد حالي كرد به جان؟ نيستي ها و 
دروغ ها و تغييرها را چطور؟ اصال مگر مي شود از يك 
جايي به بعد برف كه باريد تو بفهمي قصه ات دوغ بوده 

و زندگي ات دروغ؟
تب و لرز تنهايي اما مي رود، چله نشيني فراق باالخره 
خجالت مي كشــد، تنهايي اصال حوصله اش از صبر 
و اشك تو ســر مي رود. شــب يلدا هرقدر طوالني و 

ترسناك اما باالخره ختم مي شود به تأللو آفتاب...

استثنايی كه قاعده نشد

مرتضي كاردر
روزنامه نگار

ياسمن هجري
روزنامه نگار

شهاب مهدوی
روزنامه نگار

مسعودمير
روزنامه نگار

دانيال معمار
روزنامه نگار

  همه فيلم هاي ايرج كريمي حكايت جست و جو 
و سفر است و تصادف و عشقي كه از دست رفته يا در 
آستانه زوال است و بيماري و مرگي كه شتابان مي آيد 
و سرنوشت همه  چيز را عوض مي كند. همه فيلم هاي 
ايرج كريمي كوشــش براي همدلــي و همزباني و 
رســيدن به مفهوم گمشده اي اســت كه هر يك از 
شخصيت ها تلقي متفاوتي از آن دارند. همه فيلم هاي 
ايرج كريمي يك داستان است كه او سعي مي كند به 
شكل هاي گوناگون تعريف كند، هر بار درونمايه اي 
پررنگ تر مي شود و طرحي نو مي آيد و داستاني تازه 
صورت مي بندد، گاهي مرگ، گاهي عشــق، گاهي 
جست و جو، گاهي كوشــش براي رسيدن به مفهوم 
نامعلوم. حتــي در خود فيلم ها نيــز در لحظه هايي 
يكي از آنها غلبه پيدا مي كند، انگار تكه هايي از چند 
فيلم باشند كه به صورت موازي تدوين شده اند و يك 
فيلم تازه را سامان داده اند؛ داســتان هايي كه انگار 
هنوز شــكل نگرفته اند، مي روند و مي آيند و تعريف 
مي شوند و قرار است در ويرايش هاي بعدي كامل تر 
شوند و داستان بزرگ را خلق كنند و فيلم بزرگ را 
به پرده سينما بياورند. همه فيلم هاي ايرج كريمي 
كوشش براي سبكي از داستان گويي در سينماست؛ 
كوشش براي تصوير كردن شــكلي نو از ادبيات در 
سينما، تصوير كردن داستان هايي بدون فراز و فرود 
و موقعيت هايي كه ناگهان شكل مي گيرند و خيلي 
روزمره و عادي به نظر مي آيند و قرار است در همين 
روزمرگي هاي ناگهان درونمايه هاي ازلي ابدي مثل 
عشق و مرگ و... را به تصوير بكشند. همه فيلم هاي 
ايرج كريمي... اصاًل مگر ايرج كريمي چند فيلم دارد؟ 
  بيژن، علي و سعيد در جست و جوي آرامگاه هاي 

  »در دنياي تو ســاعت چند اســت؟« در ظاهر 
قصه اي آشــنا و تكراري دارد. فرهاد )علي مصفا( از 
نوجواني عاشق گيله گل )ليال حاتمي( بوده و او فارغ 
از اين عشق ديوانه وار و صادقانه، زندگي خودش را 
داشته است. اما آنچه اين ماجراي تكراري را تازه و 
شــنيدني كرده، نوع نگاه كارگردان به جزئيات اين 

عشق ويرانگر است.
بازگشــت گيله گل به زادگاهش، شعله عشق را در 
دل فرهاد مجنون، روشــن مي كنــد. گيله گل اما 
هنوز به اين ماجرا بي اعتناســت. صفي يزدانيان در 
نخستين فيلمش از رشت و معماري آن، از فرهنگي 
كه روزگاري بر مردم منطقه حاكــم بوده و از حال 
و هواي اين شــهر زيباي باراني براي غناي داستان 
عاشقانه اش استفاده كرده است. عمارتي كه گيله گل 
در آن زندگي مي كند، كوچه هــا و محله هاي زيبا و 
آوازهايي كه به زبان گيلكي مي شــنويم، بخشي از 

اتمسفر فيلم است و به آن زيبايي و شكوه مي دهد.
گيله گل هم بخشــي از اين زيبايي است كه البته به 
فرهاد و كارهاي عجيب و غريبش بي توجه اســت. 
فرهاد همه توانش را به كار مي گيرد تا براي او جذاب 

   »ســلطان« عاشــقانه ترين فيلم بعد از انقالب 
كيميايي و مهم ترين فيلم او در دهه 70 است. نقش 
و اهميت فيلم از ارتباط گســترده اش با نسل جوان 
مي آيد. نسلي كه در دهه 60 به نظر مي رسيد خيلي 
سينماي كيميايي را به جا نمي آورد. سلطان بعد از 
»ضيافت« دومين گام مؤثر كيميايي براي رسيدن 
به حس و حساسيتي است كه نسل پس از انقالب با 
آن پيوند يابد و ارتباط برقــرار كند. آنچه فيلم را به 
اثري متمايز در زمان خودش تبديل كرد، ابتدا خلق 
شخصيتي كاريزماتيك و بعد تصوير بي واسطه عشق 

در روزگار محدوديت است.
 فيلم خياباني و جمع و جــور و ارزان كيميايي كه 
با سرعت ساخته شــد، تصويري از دورانش )دوران 
سازندگي و تغيير سيماي تهران( به دست مي دهد 
و عشقي جوانانه را با فرجامي تراژيك خلق مي كند 
كه گويي پيوند ميان آدم هايي از دو نسل و دو دنياي 

متفاوت است.
 سلطان انگار از دل سياه و سفيد هاي خاطره انگيز 
دهه 50 بيــرون آمده و مريم كوهســاري دختري 
متعلــق به روزگار معاصر اســت. اين عشــق ميان 

دوســتان فقيدشــان كاوه و آبان راهــي كندلوس 
مي شوند. ذكر جست و جوگران عشــق كاوه و آبان 
است و در خالل جست و جو در آرامگاه هاي كندلوس 
تكه تكه به زبان بيژن و علي و سعيد مي آيد. نماهايي 
از زندگي كاوه و آبان به تصوير كشــيده مي شود كه 

گوشه هايي از عشق شان را به تماشا بگذارد.
عشق كاوه و آبان محصول يك تصادف است و مگر 
همه عشق ها محصول تصادف نيستند؟ عشقي كه 
در نهايت سادگي و ازخودگذشــتگي و هم زيستي 
مســالمت آميز شــكل مي گيرد، چيزهايي كه در 
زندگي جست و جوكنندگان غايب است. حتي وقتي 
دســت مرگ مي آيد كه آبــان را از كاوه جدا كند، 
ازخودگذشتگي آبان است كه به كمك مي آيد و آيا 

باشد، اما معموال دسته گلي به آب مي دهد كه او را 
از چشم معشوق مي اندازد. سكانس پاياني فيلم كه 
يادآور »ســوته دالن« )علي حاتمي( است، پاياني 
درست براي اين عشق جانسوز است، به نظر نمي رسد 
عاشق دلشكسته شانســي براي جلب نظر معشوق 

پيش دستي كاوه در مرگ هم نوعي ازخودگذشتگي 
است؟ 

عشقي كه ايرج كريمي مي كوشد در »باغ هاي كندلوس« 
جاودانگي اش را تصوير كند چه مختصاتي دارد كه اين قدر 
رشك برانگيز و دست نيافتني به نظر مي رسد؟ نماهاي 
طوالني جســت و جوي بيژن ،علي و سعيد و بحث هاي 
طوالني شان درباره عشق وقتي در كنار نما هاي زندگي 
كاوه و آبان قرار مي گيرد، قرار است چه چيزي را نشان 
بدهد؟ عشــق كاوه و آبان يا سرگشــتگي دوستانشان 
را؟ اصاًل رفقايي كه پس از ســال ها به جســت و جوي 
آرامگاه هــاي كاوه و آبــان آمده انــد، به دنبال عشــق 
دست نيافتني اين دو مي گردند يا عشق هاي از دست رفته 
خودشان را جست و جو مي كنند؟ كاوه و آبان واقعاً اين قدر 
عاشقانه هم را دوست داشته اند يا عشق آنها ساخته ذهن 

دوستانشان است؟ 
جوينده يابنده اســت و جســت و جو در نهايت به 
سرانجام مي رسد اما انگار ســرانجام داستان در اين 
جهان اتفاق نمي افتد. تصادفي هولناك درمي گيرد 
و مرگ مي آيد و بيژن و علي، كاوه و آبان را در سوي 
ديگر مالقات مي كنند و ســعيد كــه لحظه اي به 
مالقاتشــان نايل مي شــود، مي ماند كه داستان را 

روايت كند.
  همه فيلم هاي ايرج كريمي حكايت جست و جو 
و سفر است و تصادف و عشــقي از دست رفته. همه 
فيلم هاي ايرج كريمي جست و جوي گمشده اي است 
كه دور از دست به نظر مي رسد. همه فيلم هاي ايرج 
كريمي كوشش براي شكلي تازه از داستان  گويي در 
سينماست كه... متأسفانه مرگ شتابان از راه مي رسد 
و جست و جو را ناتمام مي گذارد، درست مثل باغ هاي 

كندلوس.
 عنوان نوشته سطري از شعر بلند »اسماعيل« 

سروده رضا براهني است.

داشته باشد، اما گيله گل در آخرين لحظات زندگي 
فرهاد متوجه او مي شود. وقتي فرهاد پس از آن همه 
تالش، تسليم مرگ مي شود، گيله گل از سر ترحم 
يا مهر، او را نگاه مي كند. شايد عشق، همين لحظه 

كوتاه و شكننده است...

گذشته و امروز است. گذشــته اي كه به زمان حال 
مي آيد. دلپذيرترين عاشقانه كيميايي بعد از انقالب، 
با ديالوگ هايي كه جوان ها به خاطرشان سپردند و 
لحظات ناب عاطفي اش تصويري از دوران مي سازد، 
خاطره جمعي رقم مي زند و عشــق را همانطور كه 
از كيميايي انتظار مي رود متبلور مي ســازد. عشق 

در پياده رو ها و خيابان هاي تهــران دهه 70 كه در 
سينماي آن دوران حكم كيميا را داشت. تصويري 
ناب از اصل جنس. مثل لحظه اي كه سلطان پس از 
تحويل اسناد، هنگام خداحافظي به مريم مي گويد: 
»اوني كه بهت دادم فتوكپيه. بــراي اصلش يه بار 

ديگه مي بينمت«.

عاشقانههای

سینمایایران

این شماره

ايرج كريمي 1383  باغ های كندلوس

صفي يزدانيان1393 مسعود كيميايی 1375در دنيای تو ساعت چند است؟ سلطان

فرزاد مؤتمن 1381 وشن شب های ر

همه فيلم هاي ايرج كريمي حكايت 
جست و جو و ســفر است و تصادف 
و عشــقي از دســت رفتــه. همه 
فيلم هاي ايرج كريمي جست و جوي 
گمشده اي اســت كه دور از دست 
به نظر مي رسد. همه فيلم هاي ايرج 
كريمي كوشش براي شكلي تازه از 
داســتان  گويي در سينماست كه... 
متأسفانه مرگ شتابان از راه مي رسد 
و جســت و جو را ناتمام مي گذارد، 

درست مثل باغ هاي كندلوس

   شايد براي كساني كه در برهوت جريان سازي 
ســينماي ايران به دنبال يك جرقه اميد مي گردند، 
شب هاي روشن به عنوان دومين فيلم فرزاد مؤتمن 
همين جرقه بود، اما حاال مي توان به يقين گفت كه 
»شب هاي روشن« فقط يك استثنا در كارنامه اين 
فيلمساز اســت، نه يك نويد براي ظهور يك جريان 

تازه. شــايد بايد خوش ســاخت و ديدني بودن اين 
عاشقانه سينماي ايران را در عوامل ديگري به غيراز 
كارگرداني جست وجو كرد؛ مثال مي توان فيلمنامه 
سعيد عقيقي را عامل موفقيت فيلم دانست يا بازي 
مهدي احمدي و هانيه توسلي را يا اصال خود داستان 
داستايوفسكي را، با همه تغييرات ريز و درشتي كه 
در آن صورت گرفته. حتي مي تــوان آميخته بودن 
فيلم به ادبيات و شعر و شاعري را عامل ديدني شدن 
شب هاي روشن دانســت، عاملي كه به رمانتيك تر 

شــدن فضاي اين عاشقانه به شــدت كمك كرده. 
شــب هاي روشن، ســكانس هاي دوست داشتني و 
به يادماندني زيــاد دارد و تنها بخش باســمه اي و 
سردســتي فيلم، سكانس آشــنايي مرد و زن قصه 
است كه خب مي توان از آن گذشت و ناديده گرفت. 
به هرحال مؤتمن نه در تنها فيلم قبل از شــب هاي 
روشن و نه در 12، 11 فيلمي كه بعد از آن ساخت، 
هيچ وقت نتوانست ثابت كند كه اين فيلم يك استثنا 

در كارنامه اش نبود.

كيومرث پوراحمد 1380 شب يلدا
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سعيد مروتي
روزنامه نگار

در مجموعه اي از به يادماندني تريــن لحظه هاي ناب عاطفي و نمايش 
سينمايي و بيانگر عشق با ميزانسن، چون صحنه مشاهده اعظم توسط 
قيصر از پشت پنجره، مكثي كوتاه و با معنا ميان مكالمه سيد و قدرت در 
»گوزن ها« و ارجاع و اشاره اي به خاطره عشقي مكتوم مانده )قدرت: مريم كه يادته؟ خواهر كوچيكم... 
سيد: آره يادمه. خوب يادمه...(، فصل جدايي دانيال و مونس در حضور نوري و پاي اسكله در »سرب«، 
لرزيدن چراغ در داخل چال تعويض روغني بعد از ورود مرد به داخل چاله و ديدار با همسر پس از سال ها 
دوري در فيلم »گروهبان«، با اين تعبير دقيق و درست: »اين چراغ سال ها روشن مانده تا در اين لحظه 
بلرزد.« و انبوهي لحظه و سكانس عاشقانه ديگر، »داش آكل« عاشقانه اي تمام و كمال از مسعود كيميايي 
است؛ عاشقانه اي كه در قله مي ايستد و اهميتش نه الزاما در اقتباس از نويسنده نامدار )كه كيميايي 

تغييراتي در داستانش داده( كه اتفاقا از ميزانسن كارگردان مي آيد.

  داش آكل ميان داستان هاي كوتاه صادق هدايت 
جزو بهترين هــا و خوش پرداخت ترين هاســت. در 
مجموعه »ســه قطره خون«، اين داســتان از همه 
منســجم تر و پالوده تر است. داســتان كوتاهي كه 
استادانه نوشته شده و با شــروعي فوق العاده )همه 
اهل شيراز مي دانستند داش آكل و كاكا رستم سايه 
يكديگر را بــا تير مي زنند( و پايان بندي درخشــان 
)مرجان قفــس طوطي را جلوش گذاشــته بود و به 
رنگ آميزي پر و بال، نوك برجسته و چشم هاي گرد 
بي حالت طوطي خيره شده بود. ناگاه طوطي با لحن 
داشي با لحن خراشيده اي گفت: »مرجان... مرجان... 
تو مرا كشتي... من به كه بگويم... مرجان... عشق تو... 
مرا كشت«. اشك از چشم هاي مرجان سرازير شد( 
داستاني با جهان بيني و ديدگاه ژرف هدايت كه طبيعتا 
نه خوش بينانه است، نه دلبسته سنت و نظم و نظام و 
عرف قديم و نه در تقابل خير و شر، آنچه را كه حقيقت 
مي داند به نفع آرمان كنار مي گذارد. نكته جالب توجه 
داستان همدلي هدايت با شخصيت داش آكل به عنوان 
لوطي بر آمده از جامعه اي ســنتي است؛ جامعه اي 
كه عشق آكل به مرجان را برنمي تابد. زخم نهايي و 
كاري كه آكل از كاكارســتم مي خورد در واقع زخم 
عشق است. داش آكل مي ميرد؛ مرجان متوجه ماجرا 
مي شود و كاكا رستم مي ماند و مردم شيراز. تاريكي بر 
روشنايي و ناجوانمردي بر لوطي گري پيروز مي شود.

   مسعود كيميايي سال13۵0 بر اساس داستان 
هدايت فيلمي مي ســازد كه در عين وفــاداري به 

چارچوب اصلي داســتان، تغييراتي هم در آن داده 
شده؛ تغييراتي، هم براي ســينمايي كردن اثر و هم 
اضافه كردن مولفه ها، خصايص و ويژگي هاي كيميايي 
به اثر و نتيجــه داش آكل كيميايي اســت. به قولي 
داستان صادق هدايت هم احترامش محفوظ است و به 
 عنوان اثر ادبي و يكي از بهترين داستان هاي نويسنده 
نامدار و بزرگش، جايگاه ويژه خودش را دارد. برخالف 
فيلم »خاك«، در داش آكل تقريبــا همه تغييرات 
كيميايي در داستان، به نفع فيلم تمام شده. از عوض 
كردن لوكيشن ها، تا اضافه كردن شخصيت ها )اقدس، 
قنبرعلي و...( و تغيير كاراكتر داش آكل كه در فيلم 
كيميايي به مراتب مذهبي تر از داش آكل هدايت است.

زمــان اكــران داش آكل، خيلــي از منتقــدان و 
روزنامه نگاران با مقايســه داســتان هدايت و فيلم 
كيميايي، هر تغييري از سوي كارگردان را نشانه اي 
از ضعف و ايراد فيلم دانســتند. انــگار كه كيميايي 
جوان حق نداشته در داستان هدايت بزرگ و نامدار 
دست ببرد و سناريويش را به سياقي كه مي پسندد 
بنويسد و بســازد. اين تلقي در گذر زمان تبديل شد 
به تصور خراب كردن داستان نويسنده پيشرو توسط 

كارگرداني با ديدگاه سنتي.
   ســراغ خود فيلم برويم و نخستين تغيير مهم 
در داستان. در داســتان هدايت داش آكل و مرجان 
نخســتين بار يكديگر را در داخــل خانه حاج صمد 
مي بينند. پرده اي كنار مي رود و داش آكل و مرجان 
چشم در چشم مي شوند. كيميايي نخستين ديدار 

داش آكل و مرجان را به گورســتان منتقل مي كند 
تا بهترين سكانس عاشقانه سينماي ايران را بسازد. 
دكوپاژ، ميزانسن و حس حاكم بر صحنه و شكل گرفتن 
عشقي كه نطفه اش در گورستان بسته مي شود، در 
لحظه آب پاشيدن داش آكل به چهره مدهوش مرجان، 
با همراهي موســيقي منفرد زاده، شــوري بي مثال 
مي آفريند. همراهي موزيك منفــرد زاده با حركت 
انگشتان داش آكل كه آب به صورت مرجان مي پاشد، 
قطع هاي مؤثر به نماهاي درشت داش آكل و مرجان، 
پايين آوردن روبنده مرجان و خروجشان از صحنه، 
جا ماندن دستمال ســياه مرجان و برداشته شدنش 
توسط داش آكل در كمتر از يك دقيقه، هم داستان 
عشــق را مي گويد و هم سرنوشــتش را. همه را هم 
با ميزانســن مي گويد؛ با طراحي موقعيت درست، 
جاي دوربين درســت، نماهاي دقيق و قطع هاي به 
موقع؛ اجرايي درجه يك و پرحــس و حال كه نقش 
فيلمبــرداري نعمت حقيقي، بازي بهــروز وثوقي و 
موســيقي منفرد زاده را هم بايد در كنار هوشمندي 
كيميايي لحاظ كنيم؛ نتيجه باشكوه ترين سكانس 

عاشقانه سينماي ايران است.
  تأكيد بر تنهايي داش آكل تقريبا در سراسر فيلم 
به چشم مي خورد. همچنان كه تأكيد بر مردانگي و 
لوطي گري اش كه با وجود ميل به انزوا و فاصله گرفتن 
از جمع شاهدش هستيم. كيميايي از همان ابتداي 
فيلم و در نخستين تقابل داش آكل و كاكارستم بر اين 
تنهايي تراژيك تأكيد مي كند. با اينكه نبرد با پيروزي 
داش آكل به اتمام مي رســد، پايان بندي ســكانس 
رجز خواني كاكارستم است؛»تو واليت شيراز سكه يه 
پولت مي كنم.« و تصوير داش آكل تنها در النگ شات، 
با تأكيد موسيقي، اين تنهايي را به رخ مي كشد و انگار 

پيش بيني وقايع آينده نيز هست.
  كل سكانس نماز خواندن داش آكل در خانه پدري 
مرجان، با سكانس گفت وگوي مرجان و مادرش كه به 
اين ديالوگ شهره است: »اين داش آكل از كجا وارد 
زندگي ما شد؟«، نشانه هايي از تعلق خاطر متقابل را 
نمايان مي كند كه بر التهاب عاشــقانه اثر مي افزايد. 
در صحنه كوتاه تماشاي مرجان توسط داش آكل كه 
بالفاصله بعد از صحنه نماز خواندن مي آيد، كيميايي 
از نماي نقطه نظر بهره خالقانه و در خدمت تم عاشقانه 
اثر مي گيرد. صحنه اي كــه كيميايي مي گويد براي 
رسيدن به اين هدف دكوپاژش كرده؛ »مي خواستم 

داش آكل با همه وجودش به مرجان نگاه كند.«
  داش آكل كيميايي مجموعه اي به هم پيوسته از 
سكانس هايي است كه هيچ كدام معمولي و متوسط 
نيستند. از نظر تعداد صحنه هاي درخشان، فيلم فقط 
با گوزن ها و »دندان مار« قابل قياس است. نمي دانم 

چندبار داش آكل را ديده ام. حسابش از دستم در رفته 
است اما به شــكل غريبي فيلم در ديدارهاي مكرر 
تأثيرش را حفظ كرده و در گــذر زمان ارزش هايش 
بيشتر به چشم آمده. لحظه اي كه داش آكل در حياط 
خانه اش دســتي به آب مي زند و صحنه گورســتان 
برايش تداعي مي شود را مي گذارم كنار آخرين نماي 
فيلم، بعد از اينكه داش آكل مرده و مرجان هم از زبان 
طوطي متوجه همه  چيز شده. نماي پاياني حضور دو 
گنجشك بر لب حوض، شتك كردن آب، پريدن يكي و 
ماندن ديگري است. فيلم با ارجاعي مجدد به سكانس 
گورستان پايان مي يابد و اين ارجاع و تداعي نه اطناب 
و تكرار كه نمود ظرافت و هوشمندي سينمايي است. 
داستان درخشان و خوش ساخت صادق هدايت سر 
جايش است و مي شود همچنان خواندش و لذت برد. 
با احترام به هدايت، فيلم اما داش آكل كيميايي است؛ 
روايت مردي كه به قول مادر مرجان» انقدر با حقيقته 
كه اگه پاش رو روي حبه انگور بذاره سقش شيرين 
مي شــه«؛ لوطي اي كه فرياد »بزن به كوچه« اش بر 
سر جاهلي كه دست روي زن بلند مي كند در يادها 
مي ماند و رجزهايش براي كاكارســتم كه ربطي به 
داســتان هدايت ندارد؛ »قســم به تيغ علي رسواي 

شهرت مي كنم.« 
»قرارمون باشه بعد تعزيه كه امام حسين شاهد من 

و تو باشه.« 
 فيلم كيميايي روايتگر تنهايي عميق مردي است كه 
هيچ چيزي در دنيا نمي تواند زخمش را التيام ببخشد؛ 
زخم عشق مردي كه خود همه كارهاي عروسي دختر 
مورد عالقه اش را به سامان مي رساند. لجن مال و تحقير 
مي شود ولي در نهايت مي ايستد و مرگ سرافرازانه را 
تجربه مي كند. اگر داش آكل هدايت مرگش شــبيه 
خودكشي است، كشته شــدن داش آكل كيميايي 
بيشتر به شــهادت مي ماند. موسيقي منفرد زاده هم 
در صحنه زخم خوردن داش آكل، بر اساس تم نوحه 
معروف »سينه زنان حرم حســيني« تنظيم و اجرا 
شده اســت. داش آكل روايت پرحس و حال عشقي 
است كه كمر مرد را مي شكند كه وقتي از اقدس نام 
گوينده جمله »وقتي مرد غم داره، يه كوه درد داره« را 

مي پرسد جواب مي شنود »مرجان«!
مردي كه جمله مادر مرجان دنيا را بر سرش خراب 
مي كند؛ »هر چي باشه شما جاي پدر مرجان هستيد«. 
و تراژدي داش آكل از همين نقطه شروع مي شود؛ از 
لحظه اي كه وصي حاج صمد مي شود و در نخستين 
ديدار دل به دخترش مي بندد. داش آكل دشــواري 
مرد ماندن در زمانه نامرد و روزگار نامراد است. حكايت 
عشــقي كه جهان مردانه فيلــم را تلطيف مي كند؛ 

عشقي كه به قول فروغ خواهر مرگ است.

پهلوان عشق
همه اهل شيراز مي دانستند...

مسعود كيميايي 13۵0  داش آكل 

عاشقانههای

سینمایایران

این شماره
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اسلحه سامورايي ها- شبانگاه

2- نقــاش هلنــدي قرن 
هفدهــم و از شــاگردان 
رامبرانــد- از ســبزي هاي 

خوردني
در  كتــاب  3- محفظــه 
در  بنــدري  كتابخانــه- 
اوكرايــن- گوشــه اي در 

دستگاه شور
4- چين و چروك- وسيله اي 

براي پرواز- شبيه ملخ
۵- اهــل نيســت- معطر- 

تست بي پايان!
6- نفس- سريع ترين عضله 

بدن- ارابه
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پوســت گياه- كاشتن بوته 

برنج
8- روده ها- دزديدن- سفره

9- قرار- ســنگيني معده- 
قسمتي از پا

10- سنگ چخماق- شيوه- 
حاصل هر عدد به توان صفر

11- يك و دو- نام چند تن از 
پادشاهان فرانسه بود - واضح
12- شهســوار امروزي- از 

اصول دين- دستي
13- قــواي نظامــي يــك 
كشــور- فاضالب- امپراتور 

ديوانه روم باستان 
14- نقل حديــث- مهاجم 
ريزنقش تيم فوتبال استقالل
1۵- فراركــردن- پايتخت 

مالت- موسيقي
  

عمودي:
1- فرمانبــرداري- رمانــي 

نوشته فهيمه رحيمي
2- مجـــــازات- قــــارچ 
ذره بينــي در خمير ترش- 

سياهي لشگر سينمايي
3- تكيه روي يك حرف در 
زبان شناســي- عطاكردن- 

دوست خواندني
4- جواب مثبت- نمايش با 
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8- تب انســان و حيوان- با 
سالح گرم پرتاب مي شود- 

خوشي و خرمي
9- انگشــت ابهــام- رمان 
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كه
10- صاحب منصب ارتشي- 
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مدفن پروين اعتصامي
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گوشه اي در دستگاه همايون
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1۵- كشوري در ميان سيحون 

و جيحون- درمانگاه

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3832
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  امتحان دستياري پزشكي اسفندماه برگزار نشود
از وزارت بهداشت تقاضا داريم كه با توجه به درگيري شديد پزشكان 
در اين ايام كرونايي، امتحان دستياري پزشكي از اسفند ماه به زمان 

ديگري موكول شود.
جمعي از داوطلبان آزمون دستياري پزشكي

  پل عابر پياده كمربندي آزادگان حفاظ ندارد
پل عابر پياده كمربندي آزادگان در الين وسط حفاظ ندارد و چندي 
است كه اين حفاظ ها توسط سارقان به سرقت رفته است. اكنون با آغاز 
بارندگي ها اين مسير بسيار لغزنده و خطرناك است و از آن خطرناك تر 
عبور از وســط آزادراه براي رفتن به طرف ديگر است. لطفاً مسئوالن 

توجه كنند.
اكبري از تهران

  پروتكل هاي بهداشتي در تبريز درست اجرا نمي شوند
با كاهش آمار مرگ ومير و خبرهايي كه از آمار بيماران بســتري در 
بيمارســتان ها يا فوت شــدگان اعالم مي شود همشــهريان رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي را رها كرده و به خصــوص در اتوبوس و بازار 
خبري از رعايت آنها نيســت. بازار تبريز گويا روزهاي عادي زمستان 
را مي گذراند و مردم انــگار ابايي از ابتال به كرونا ندارند. الزم اســت 

راهكارهاي قانوني براي اين شهر لحاظ كنند.
حسام قديري از تبريز

  صندوق هاي صدقات سطح شهر مديريت شوند
چندســالي مي شــود كه از اطالع رســاني هاي پرداخت صدقات و 
سايركمك هاي مؤمنانه به وسيله كدهاي دستوري و تلفن گوياي حك 
شده روي صندوق صدقات كميته امداد مي گذرد اما هنوز بسياري از 
صندوق ها همچنان قديمي و دست نخورده باقي مانده است. درثاني 
گاهي بر ايــن صندوق ها نظارت نمي شــود و دزدان از آنها ســرقت 

مي كنند.
صادقي از تهران

  ديوار در حال ريزش در صفادشت
چرا مسئولين شهرداري صفادشت با وجود گزارش هاي مردمي نسبت 
به ديوار گلي و قديمي كوچه ابوذر غفاري بــه ارتفاع 6متر بي توجه 
هستند. اين ديوار در حال ريزش است و هر آن ممكن است حادثه اي 

ناگوار رخ دهد. به داد اهالي كوچه برسيد.
رضاپور از صفادشت 

  تقلب و فرار از معاينه فني خودروها جدي گرفته نمي شود
بدون شك يكي از علت هاي آلودگي هوا خودروها هستند و تقلب يا 
فرار از معاينه فني موضوعي است كه از آن غفلت شده است. تا زماني 
كه فكري جدي براي خودروهاي 5ســال و باالتر نشــود نبايد توقع 

كاهش آلودگي هوا را داشته باشيم.
اسفندياري از تهران 

  حقوق كارمندان قراردادي آموزش و پرورش افزايش نيافت
افزايش حقوق پرسنل آموزش و پرورش شامل كارمندان قراردادي 
نشده است. ازمسئوالن درخواست دارم نظري هم به افزايش حقوق 

اين قشر داشته باشند.
مديري از اصفهان

  شركت هاي بورسي ملزم به پرداخت سود از طريق سجام شوند
چرا سازمان بورس شــركت ها را الزام نمي كند سود سهام را از طريق 
سجام به شماره حساب سهامداران واريز كنند، بسياري از شركت ها 
هنوز مي گويند ســود را حضورا از بانك ها بگيريــد كه اغلب به دليل 
ناچيز بودن سهامداران از آن صرف نظر مي كنند و در اين اوضاع كرونا 
بانك ها بعضا به همين دليل از قبل شلوغ تر شده اند. حتي مي توان با 
شركت هايي كه سود سهام را سجامي به حساب سهامداران نمي ريزند 

برخورد قانوني كرد.
قهرماني از تهران 

  دادگستري رشت عدالت را رعايت نمي كند
به نظر مي رســد مســئوالن قوه قضاييه بايــد توجه بيشــتري به 
دادگستري هاي شهرستان ها به خصوص رشت داشته باشند تا برخي 

تخلفات مثل خريد رأي انجام نشود و عدالت جاري شود.
سيدعلي از رشت

  شهريه هاي سنگين كالس هاي انجمن پرستاري
انجمن پرستاري ايران شعبه مركز شهر كه درخيابان انقالب تهران 
است براي برگزاري دوره هاي آموزشي پزشكي شهريه ها را چند برابر 
كرده است و عالقه مندان به شــركت در اين دوره ها با مشكل روبه رو 

شده اند. از وزارت بهداشت توقع نظارت داريم.
نوري از تهران 

  كسي حريف بازار ماهي فريدونكنار نيست
همه گونه تخلفي در فروش آبزيان در بازار ماهي فريدونكنار صورت 
مي گيرد. به اشارتي الشه شكار شده پرندگان مهاجر، ماهيان خاوياري 
يا ساير شــكارهاي غيرقانوني براي فروش آماده است. مسئوالن هم 
مي دانند اما برخوردي نمي شــود و آينده محيط زيست با اين وضع 

اسفبار خواهد بود.
رحيمي از فريدونكنار

  سارقان دريچه فاضالبي در منطقه 19باقي نگذاشته اند
در محدوه منزل ما درخاني آبادنو كه در منطقه 19قرار دارد سارقان 
اغلب دريچه هاي فاضالب منازل و خيابان را به سرقت برده اند كه از 

مسئوالن توقع داريم با اين موضوع برخورد كنند.
طاهر بلغار از تهران

  رزمندگان ارتش و سپاه را ايثارگر نمي دانند
اطالع رساني در مورد بند »و« ماده 44قانون 5ساله كشور همچنان 
مبهم است. مثال مشخص نيســت كه آيا اين قانون شامل همسران 
ايثارگران نيز مي شــود يا خير. درثاني تعريــف ايثارگر در آن مبهم 
است زيرا رزمندگان ســال هاي جنگ ارتش و سپاه به صورت لفظي 
ايثارگر ناميده مي شوند. بنابراين ايثارگران چگونه از مزاياي اين قانون 

بهره مند شوند.
محبي از شاهرود

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پدر و پسر عامالن جنايت 
خانوادگي كرمانشاه 

ناپديد شدن پدر پس از كشته شدن پسرش 
در كرمانشاه راز اين جنايت خانوادگي را فاش 
كرد. به گــزارش پليس، به دنبــال وقوع قتل 
جواني 26ساله در شهر كرمانشاه، رسيدگي به 
موضوع در دستور كار پليس قرار گرفت. تيمي 
از كارآگاهان تحقيقات براي دستگيري قاتل 
يا قاتالن را آغاز كردند و  سرنخ هايي به دست 
آوردند كه نشــان مي داد پدر و برادر مقتول 
دســت به اين جنايت زده اند. به گفته معاون 
اجتماعي پليس اســتان كرمانشــاه،  ناپديد 
شــدن پدر مقتول پس از پيدا شــدن جسد 
پسرش شك مأموران را تبديل به يقين كرد و 
پس از چند روز جست وجو مأموران مخفيگاه 
وي را شناسايي و او را دســتگير كردند. اين 
مرد در بازجويي ها به ارتكاب قتل پســرش با 
همدستي پســر ديگرش اعتراف و انگيزه اش 
را نيز اختالفات خانوادگي عنوان كرد. معاون 
اجتماعی پليس استان در پايان از دستگيري 
برادر مقتول و معرفي هــر دو متهم به قتل به 

دستگاه قضا خبر داد.

 راز كشف سر دختري 
در سطل زباله 

2ساعت پس از پيدا شدن سر دختري  در سطل 
زباله اي در شهرستان سيرجان، راز اين جنايت 
فاش شــد.  به گزارش فارس، سحرگاه ديروز 
كارگران جمع آوري زباله هنگام تخليه مخزن 
زباله اي در يكي از خيابان هاي سيرجان متوجه 
يك پالستيك سنگين با ظاهري غيرطبيعي 
شدند. آنها پس از بازكردن در پالستيك با سر 
يك دختر جوان مواجه شدند و پليس را خبر 
كردند. محســن نيك ورز، دادستان سيرجان 
گفت:   قاتل 2ساعت پس از اين ماجرا خود را 
به پليس معرفي و اسرار جنايت را فاش كرد. 
او به روابط خود با مقتول اقرار كرد و گفت كه 
هر دوي آنها كارتن خواب بوده اند و مدعي شد 
كه مواد مخدر صنعتي مصــرف مي كرده و به 
دليل مصرف شيشه دست به جنايت زده است. 
دادستان ســيرجان افزود: قاتل جسد مقتول 
را در حوالي يكي از بوستان هاي حاشيه شهر 
سيرجان مخفي كرده بود كه جسد اين دختر 
نوجوان پس از كشف شدن، براي احراز هويت و 
سير مراحل قانوني به سردخانه پزشكي قانوني 

منتقل شد.

نجات باورنكردني

چطور متوجه شــديد كه جوان 
20ساله قصد خودكشي دارد؟

من كارمند شــركت مهندســي سيستم ياس 
ارغواني هستم اما شــب ها براي تامين مخارج 
زندگي در اســنپ كار مي كنم. حدود ســاعت 
11شب بود و آخرين مســافرم را به مقصدش 
رسانده بودم و به ســمت خانه مان در مجيديه 
مي رفتم كه وقتي پيچيدم داخل رمپ خروجي 
بزرگراه امام علي، متوجه پســر جواني شدم كه 
فرياد مي زد و به سمت پل جانبازان كه از باالي 
اتوبان رد مي شــد مي رفت. حالش خوب نبود 
و حدس زدم كه مي خواهد باليي ســر خودش 
بياورد. ماشين را پارك كردم و پياده شدم. پسر 
جوان رفت لبه پل و از روي گاردريل رد شد. به 
ســمتش دويدم و فرياد زدم كه دست نگه دارد 
اما او توجهي نكرد. لبه پل ايســتاد و فرياد زنان 
چيزهايي گفت و پاهايش را از لبه پل جدا كرد 
كه به داخل اتوبان بپرد كه همان لحظه رسيدم 
و دســتم را از الي نرده هاي گاردريل بردم و به 
كمرش قالب كردم. دســت و پايــش روي هوا 
آويزان بود و من درحالي كه به نرده هاي گاردريل 
چسبيده بودم و دستم را از الي آنها بيرون برده و 
دور كمر او قالب كرده بودم، تالش مي كردم كه 

سقوط نكنم.
در آن لحظه تنها بوديد؟ كسي نبود 

كه كمك تان كند؟
اتفاقا 3 يا 4نفــري از آن اطراف عبور مي كردند. 
فرياد زدم كه »كمك كنيــد« اما عجيب بود كه 

هيچ كس به كمكم نيامد.
پسر جوان در چه حالي بود؟

اصال حالش خوب نبود. انگار به آخر خط رسيده 
بود. فرياد مي زد كــه رهايش كنم و مي گفت كه 
مي خواهد بميرد. اما خودش هم انگار ترسيده بود. 
نه تقال مي كرد كه سقوط كند و نه تالش مي كرد 

كه خودش را نجات دهد.

نمي توانستي او را باال بكشي؟
نه. براي اينكه نجاتش دهم بايد او را باال مي آوردم و 
از گاردريل لبه پل به سمت خودم رد مي كردم كه 

شدني نبود. بدون كمك نمي شد او را نجات داد.
چقدر او را در همــان حالت نگه 

داشتي؟
خودم تصور مي كردم سه يا چهار دقيقه. اما وقتي 
ماجرا تمام شد و گوشي ام را چك كردم ديدم كه 
حدود 7دقيقه او را در همان حالت نگه داشــته 
بودم. انــگار وقتي آدم در چنين شــرايطي قرار 
مي گيرد، زورش بيشتر مي شود. هنوز هم باورم 
نمي شود كه چطور با يك دست او را در هوا نگه 

داشته بود كه كمك برسد.
مگر از چه كســي كمك خواسته 

بودي؟
وقتي ديدم كه به عابــران در آن لحظه اميدي 
نيســت، تصميم گرفتم پليس و آتش نشاني را 
خبر كنم. دست چپم را حائل كرده بودم دور بدن 
او و از كمربندش گرفته بودم كه سقوط نكند. با 
دست ديگرم گوشي ام را درآوردم و ابتدا 110 را 
گرفتم و اپراتور كه از پشت گوشي فرياد آن پسر 
جوان را شنيد، مطمئن شد كه ماجرا جدي است. 
اما لحظاتي كه گذشــت به اين فكــر افتادم كه 
به آتش نشــاني هم خبر بدهم و در همان حالت 

شماره125 را گرفتم.
كدام شان زودتر رسيدند؟

باورم نمي شد كه آتش نشــانان با آن سرعت سر 
برسند. راستش انرژي ام داشــت تمام مي شد. 
نيرويي برايــم باقي نمانده بود. بعــد از تماس با 
آتش نشانان دست ديگرم را هم از الي نرده ها رد 
كردم و كاپشنش را گرفتم كه پاره شد. خدا خدا 
مي كردم كه نيروهاي كمكي زودتر برسند. همان 
موقع بود كه چشمم به ماشين هاي آتش نشاني 
افتاد. 2تيم، يكــي از اتوبان و يكــي از خيابان 
جانبازان رسيدند. 3نفر از آتش نشانان با ديدن آن 

شرايط، با استفاده از تجهيزات خودشان را به اين 
طرف گاردريل رساندند و پسر جوان را گرفتند و 
باال آوردند. شايد اگر 10ثانيه ديرتر رسيده بودند 
ديگر نمي توانستم او را نگه دارم و به پايين پرت 

شده بود و جانش را از دست داده بود.
خودت در اين حادثه آسيب ديدي؟

آســيب جدي نديدم اما همه بدنم درد مي كرد. 
خواســت خدا بود كه به من انرژي داد كه حدود 
7دقيقه او را در هوا نگه دارم. وقتي آتش نشانان 
او را باال كشــيدند، روي صندلي هاي ايســتگاه 
اتوبوســي در همان اطراف بردند و روانشناسي 
كه از آتش نشــاني آمده بود شروع كرد به حرف 
زدن با او و توانســت آرامش كنــد. در آن لحظه 
نيروهاي آتش نشاني از من تشكر كردند و تعجب 
كرده بودند كه چطور توانســته بودم او را نجات 
دهم. حتي فرمانده آتش نشــانان هم كه از اين 
ماجرا باخبر شده بود با من تماس گرفت و تشكر 
كرد. بعد هم از كالنتري تماس گرفتند و ماجرا 
را برايشان شــرح دادم. پس از آن به خانه و نزد 
همســرم و فرزندانم رفتم و حاال هم وقتي به آن 
شب فكر مي كنم، خدا را شكر مي كنم كه توانايي 
نگه داشتن پسرجوان را در آن شرايط سخت به 

من داد.
جثه او نسبت به خودت بزرگ تر 

بود يا كوچك تر؟
از من الغرتر و كم سن و سال تر بود و آخرش هم 

نفهميدم كه چرا قصد خودكشي داشت.
قبال هم چنين اتفاقاتي برايت رخ 

داده بود؟
جوان تر كه بودم ورزش هاي رزمي كار مي كردم. 
عاشــق عمليات  نجات بودم و از 16سالگي، هر 
وقت آتش نشاني يا هالل احمر دوره هاي آموزشي 
مي گذاشتند، شركت مي كردم. دوره هاي امداد 
و نجات را ديده بودم و همين باعث شــد كه در 
2حادثه، موفق به نجات عده اي از هموطنانم شوم. 
يكي از آنها چند سال پيش در اتوبان بهشت زهرا 
رخ داد. آن موقع روي ماشــين حمل دلســتر و 

آب معدني يكي از شركت ها كار مي كردم. آن روز 
در نزديكي بهشت زهرا اتوبوسي با دختربچه اي 
تصادف كرد و دختربچه چند متر آنطرف تر پرت 
شــد. مردي با ديدن اين صحنه عرض اتوبان را 
دويد كه خودش را به دختربچه برساند و همين 
باعث شــد كه ماشــين هاي عبوري ترمز كنند 
و چند ماشــين به هم كوبيدند. در اين تصادف 
زنجيره اي عده اي مجروح شــده بودند. با ديدن 
اين صحنه كاميونت شركت را كنار اتوبان پارك 
كردم، باكس هاي آب معدني را برداشتم و به كمك 
مجروحان رفتم. مي دانستم كه خون و لخته خون 
ممكن است راه تنفســي عده اي از آنها را بسته 
باشد. فوري به آنها آب رساندم و وقتي اورژانس 
آمد، بابت اين كار و نجات عده اي از مجروحان از 
من تشكر كردند. حادثه دوم در خيابان ستارخان 
اتفاق افتاد. يك ماشين با سرعت زياد به ديواره 
خيابان كوبيده بــود و راننده فوت شــده بود و 
سرنشين ديگر ماشين نمي توانست نفس بكشد. 
من سوار موتور بودم كه اين صحنه را ديدم و فوري 
شلنگ بنزين موتور را كندم و آنها را داخل گلوي 
سرنشين ماشــين كردم كه بتواند نفس بكشد. 
وقتي اورژانس رسيد، پزشك اورژانس به من گفت 
كه اگر اين كار را نكرده بودم، آن فرد حتما جانش 

را از دست داده بود.
شــما كه اينقدر كمك به مردم و 
نجات جان آنها برايت مهم است، خودتان هم 

دچار حادثه شده ايد؟
بله. ســال90 با موتور از باالي پل پارك وي رد 
مي شدم كه ماشــين به من زد و از باالي پل به 
پايين پرت شدم. اما كاله ايمني باعث شد كه به 
طرز معجزه آسايي زنده بمانم. در اين حادثه آسيب 
جدي ديدم و دچار شكستگي استخوان در چند 
نقطه از بدنم شدم اما يادم است كه در آن زمان 
صدا و ســيما اين حادثه را چندبار در تلويزيون 
پخش كرد با اين عنوان كه اگر من نكات ايمني 
را رعايت نكرده بودم و كاله ايمني نداشتم، از اين 

حادثه جان سالم به در نمي بردم.

مرگ كوهنوردي كه عاشق كوه بود
چند روز پس از كوالك و بهمن مرگبار در ارتفاعات 

شمال تهران كه جان 12كوهنورد را گرفت هر چند پيگيري
عمليات جست وجو و نجات به پايان رسيد، اما براي 
خانواده هاي قربانيان، اين آغاز داغي بزرگ است. داغي كه ممكن 
است با گذر زمان كم رنگ تر شود، اما هرگز از ياد آنها نخواهد رفت.

يكــي از كوهنورداني كه در ايــن حادثه جانش را از دســت داد 
اشكان رضواني نراقي بود؛ متولد سال 62و داراي مدرك دكتري 
شهرسازي از دانشگاه ميشــگان آمريكا. او سه سال و نيم قبل به 
ايران بازگشت و استاد هنرهاي زيباي دانشگاه تهران شد. صفحه 
اينســتاگرامش پر است از عكس هاي كوهســتان. از صعودهاي 
ســخت به قله هاي بلند و پر برف نه تنها در ايران كــه در ايالت 

ميشيگان آمريكا.
او عضو هيأت علمي دانشكده شهرسازي دانشــگاه تهران بود و 
حتي عكس صفحه رســمي اش در سايت دانشــگاه هم با لباس 
كوهنوردي بود، اما آنچه اين روزها توجه خيلي ها را جلب كرد، يكي 
از پست هايش در صفحه اينستاگرامش بود. جايي كه نوشته بود: 
» مرگ هميشه و همه جا با ماست. همين حاال، در همين لحظاتي 
كه اين نوشته ها را مي خوانيد، آدم هاي بسياري در خانه هايشان، 
در تخت هاي بيمارستان، در جاده و پشت ميزكار مي ميرند. هايدگر 
گفته بود انسان موجودي اســت معطوِف به مرگ. آمده است كه 

برود. گريزي ندارد؛ مرگ مثل سايه اي به دنبال اوست«.
 اشــكان رضواني نراقي ســرانجام روز جمعه در راه صعود به قله 
كلكچال جانش را از دست داد و جسدش در جايي نزديك به قله 
كشف شد. ريحانه طباطبايي، دختر دايي او كه اين روزها عزادار 
مرگ دردناك پسرعمه اش است در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
» اشكان يك كوهنورد حرفه اي بود. سال ها بود كه همه عشقش 
رفتن به كوه و صعود به قله ها بود و ما هنوز هم باورمان نمي شود كه 

او ديگر در جمع ما نيست«.
او با بغض ادامه مي دهد: اشكان دانشجوي رشته شهرسازي دانشگاه 
تهران بود كه بعد از پايان دوره كارشناسي ارشد، بورسيه يكي از 
دانشگاه هاي آمريكا شد. به همراه همسرش سال ها قبل راهي ايالت 
ميشيگان آمريكا شدند و اشكان مدرك دكترايش را از آنجا گرفت.

كوهنورد جــوان بعد از گرفتن مدرك دكترايــش، خبر بارداري 
همسرش را شنيد و هر دو تصميم گرفتند كه به ايران بازگردند تا 

فرزندشان در كشور خودشان به دنيا بيايد.
»3سال و نيم قبل وقتي پسرشــان در ايران به دنيا آمد تصميم 
گرفتند همين جا بمانند«. دختر دايي اشكان اين را مي گويد و ادامه 
مي دهد: »او مي خواست به مردم خود و در وطنش خدمت كند. 
او در ايران استاد دانشگاه و عضو هيأت علمي دانشكده شهرسازي 
دانشگاه تهران بود. عالوه بر اين همچنان عاشق كوه بود و به جرأت 
مي توانم بگويم كه هر هفته به كوه مي رفت. خيلي حرفه اي بود، 
نه تنها به تمام قله ها در ايران بلكه زماني كه در آمريكا بود هم به 
قله هايي در ايالت ميشــيگان كه به قول خودش سخت و پر برف 
بود صعود كرده بود. او آنقدر عاشــق كوه و كوهنوردي بود كه در 

دوران دانشــجويي اش انجمني راه اندازي كرده بود به نام انجمن 
كوهنوردان.

اشكان رضواني آخرين بار صبح جمعه با دوستش راهي ارتفاعات 
كلكچال شــد. اما هيچ كس فكرش را نمي كرد كه بازگشتي در 
كار نيست و او در دامن كوه، جايي كه عاشقش بود تسليم مرگ 

خواهد شد.
دختر دايي اش مي گويد: همسر اشــكان باردار است و او براي به 
دنيا آمدن دومين فرزندشــان لحظه شــماري مي كرد. صبح كه 
راهي كلكچال شد، همه مطمئن بوديم كه به راحتي به قله صعود 
مي كند. چرا كه كارش همين بود. يك روزه تصميم مي گرفت به قله 
دماوند برود؛ مي رفت و همان روز هم بر مي گشت. بنابراين كلكچال 
برايش راحت و آسان بود. صبح رفت و عصر ما خبر سقوط بهمن را 
شنيديم. هرچه به موبايلش زنگ زديم آنتن نداشت با اين حال اميد 
داشتيم كه برمي گردد. همسرش مي گفت او كوهنوردی حرفه اي 
است. راه را بلد است و اتفاقي برايش نمي افتد. بارها خودش تعريف 
كرده بود كه چطور در مسيرهاي برفي، كوالك و سرماي شديد 
گرفتار شده، اما به راحتي از بحران عبور كرده و به سالمت برگشته 
بود. حتي تعريف كرده بود كه بارها روي صخره ها و در شــرايط 
سخت خوابيده است. به همين دليل اميدوار بوديم به بازگشتش 

اما اميدهايمان روز شنبه با پيدا شدن پيكر بي جانش نااميد شد.
جسد اشكان رضواني نراقي ظهر شنبه در نزديكي قله ميان برف ها 
پيدا شد و به پايين كوه انتقال يافت. خانواده وي نيز او را شناسايي 
كرده و پس از آن جسد به پزشكي قانوني انتقال يافت. در عمليات 
جست وجو عالوه بر تيم هاي هالل احمر، دوستان اشكان هم حضور 
داشتند تا اينكه ظهر شنبه جسد او را درحالي كه به نظر مي رسيد بر 
اثر يخ زدگي فوت شده پيدا كردند. او با دوستش به كوه رفته بود كه 
متأسفانه دوستش هم در اين حادثه فوت شد و از مردم مي خواهيم 

كه براي آرامش دل خانواده اشكان و همسر باردارش دعا كنند.

اسيدپاشي، زن جوان را راهي بيمارستان كرد

در جست وجوي خدمه گمشده شناور خوارزم

 مرد فداكار چطور جواني را كه از باالي پل 
 
به بزرگراه پريده بود را از مرگ حتمي نجات داد؟

زن جواني كه دانشــجوي دكتري مديريت است پس از خروج از 
دادگاه خانواده تهران، هدف اسيدپاشي قرار گرفت و مصدوم شد.

به گزارش همشهري، ساعت13:20 يكشنبه هفتم دي ماه گزارش 
يك حادثه اسيدپاشي حوالي شهرك وليعصر به پليس اعالم شد. 
طولي نكشــيد كه مأموران براي بررسي ماجرا راهي محل حادثه 
شــدند. تحقيقات حكايت از اين داشــت كه قرباني اسيدپاشي 
زني متولد ســال72 بوده كه از ناحيه شكم و پا هدف اسيدپاشي 
قرار گرفته و براي درمان به بيمارستان انتقال يافته بود. شاهدان 
مي گفتند كه دو موتورسوار به سمت زن جوان حمله ور شده بودند 
و يكي از آنها دست به اسيدپاشي زده بود. به گفته آنها، زن جوان 
پس از فرار مردان موتورسوار فرياد زنان از مردم كمك خواسته و 

شاهدان به كمك او شتافته و با اورژانس تماس گرفته بودند.

اختالف با همسر 
پس از تحقيق در محل حادثه، مأموران پليس راهي بيمارســتان 
شدند. قرباني اسيدپاشي كه دانشــجوي دكتري مديريت است 
مي گفت كه با همســرش اختالف دارد و به او مشــكوك است. 
وي گفت: 4سال قبل با مردي آشنا شــدم و بعد از مدتي كوتاه با 
يكديگر ازدواج كرديم. اما زندگي مان ســرانجام خوبي نداشــت 
و اختالف هايمان شــروع شــد. به دليل اين اختالفات شــديد و 

درگيري هايي كه داشــتيم بچه دار نشــديم تا اينكه تصميم به 
جدايي گرفتيم. وي ادامه داد: اختالفات بين من و شوهرم به دادگاه 
خانواده كشيده شده و من تصميم داشتم هرچه زودتر از او طالق 
بگيرم. روز حادثه نيز براي پيگيري پرونده به دادگاه خانواده تهران 
رفتم و بعد از اتمام كارهايم از آنجا خارج شدم تا به خانه برگردم. در 
نزديكي خانه مان بودم كه متوجه شدم موتورسواري با دو سرنشين 
تعقيبم مي كنند. آنها به من نزديك شدند، اما چهره شان مشخص 
نبود چون هردو كاله كاسكت داشتند. ناگهان يكي از آنها كه ترك 
نشين بود و يك بطري در دست داشت، محتويات آن را به روي من 
پاشيد. خوشبختانه به صورتم پاشيده نشد، اما لباس هايم سوختند 
و از ناحيه شكم و پا به شدت مصدوم شدم. موتورسواران وقتي من 
فرياد مي زدم پا به فرار گذاشتند اما من مطمئنم كه فرد اسيدپاش 
شوهرم بود كه براي انتقام جويي دست به اسيدپاشي زد. او قبل از 
اين هم من را تهديد به اسيدپاشي كرده بود و تصورم اين است كه 

سرانجام تهديدهايش را عملي كرده است.
با اين شــكايت، قاضي مصطفي واحدي، بازپرس شعبه يازدهم 
دادسراي جنايي تهران دســتور احضار همسر شاكي و تحقيق از 
وي، بررسي دوربين هاي مداربسته محل حادثه و تحقيق از شهود 
را صادر كرده تا اســرار اين حادثه اسيدپاشــي فاش و اسيدپاش 

شناسايي شود.

3روز پس از واژگوني شــناور خوارزم در 
حوالــي جزيره الرك اســتان هرمزگان، 

جســد يكي از 8خدمه ناپديد شده 
اين شناور از دريا بيرون كشيده 

شد.
شــناور خــوارزم حامل 
15عدد بيــل مكانيكي 
بــود كه حدود ســاعت 
جمعــه  7بعدازظهــر 
5دي ماه بندر شــناص 

عمــان را بــه مقصــد 
بندرعباس ترك كرد. اما در 

ميانه راه و در موقعيت 15مايلي 
جنوب شــرق جزيره الرك به داليلي 

كه درحال بررسي است اين شناور واژگون 
و 7نفر از خدمه اين شناور با مليت ايراني 
و يك نفر نيز تبعه كشــور هندوســتان، 

مفقود شدند.
به دنبــال اين حادثه، عمليــات تيم هاي 
جســت وجو و نجات براي يافتن خدمه 
گمشده اين شناور آغاز شد تا اينكه صبح 
ديروز پيكر بي جان يكي از آنها پيدا شد. 
معاون دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي 
هرمزگان به ايسنا گفت: با تالش بي وقفه 

صبــح 
ديروز پيكر 
بي جان يك نفر از خدمه 
شناور خوارزم پيدا شد و تالش براي يافتن 

ديگر مفقودان همچنان ادامه دارد.
اسماعيل مكي زاده با بيان اينكه از همان 
لحظات آغازين پيدا شــدن شناور تالش 
براي يافتن خدمه مفقود شده آغاز شد و 
تاكنون نيز ادامه دارد، اظهار كرد: چندين 
گروه جست وجو و نجات دريايي متشكل 
از نيروهاي دريايي و هوايي ندسا، نداجا، 
درياباني، همياران ناجي و اداره كل بنادر و 

دريانوردي در شرايط نامساعد جوي جهت 
يافتن اثري از خدمه مفقود شده شناور در 

منطقه حضور دارند.
وي گفت: تقســيم بنــدي مناطقي كه 
احتمال مي رفت جريان آب افــراد را به 
آن سمت سوق دهد سبب شد تا هرگروه 
مســئوليت پايش حوزه  از پيش تعيين 
شــده را با هماهنگي مركز جست وجو و 
نجات دريايي استان برعهده بگيرد كه اين 
امر ضمن جلوگيري از اتالف وقت، دقت 
تيم هاي اعزامي را نسبت به حوزه تعيين 

شده خود بيشتر كرده است. 

»دستم را دور كمرش قالب كرده بودم و بيشتر از 7دقيقه در هوا آويزان بود. انرژي ام 
داشت تمام مي شد و چيزي نمانده بود سقوط كند كه نيروهاي آتش نشاني رسيدند و...« داخلي

اين مهم ترين لحظات از صحنه خودكشي يك پسر جوان در اتوبان امام علي تهران است. 
جواني كه قصد داشت با پريدن از روي پل به زندگي اش پايان بدهد اما در آخرين لحظات مردي همچون 
فرشته نجات سررسيد و او را روي هوا گرفت و مانع از مرگ حتمي وي شد. اما اين اتفاق چطور رخ داد 
و فرشته نجات 39ساله چگونه در آخرين لحظات توانســت زندگي پسري 20ساله را نجات دهد؟ 
محمدعلي سعيد، قهرمان اين حادثه در گفت وگو با همشهري از جزئيات اتفاقي مي گويد كه نيمه شب 

شنبه در اتوبان امام علي رخ داد.

عضو هيأت علمي دانشكده شهرسازي دانشگاه تهران يكي از قربانيان جمعه سياه كوهستان بود
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اميدواريبهبازگشايي
پيشازبهمن

گزارشي از نشست خبري مرمت موزه هنرهاي معاصر تهران

نشست خبري آخرين وضعيت مرمت موزه هنرهاي معاصر تهران 
صبح دوشنبه، هشتم دي برگزار شــد. هادي مظفري، مديركل 
هنرهاي تجسمي وزارت ارشاد درباره طوالني شدن مرمت و تأخير 
در بازگشايي موزه گفت: »مرمت قرار بود در جايي انجام شود كه 
بخشي از گنجينه هنري دنيا در آن قرار دارد و از ابتدا اين مسئله 
مطرح بود كه در زمان مرمت بايد اين آثار در موزه نگهداري شوند 
يا به جاي ديگري منتقل شــوند. راه هاي مختلفي در اين زمينه 
بررسي شد و موزه هاي ديگري در كشور براي نگهداري موقت از 
اين آثار درنظر گرفته شد، اما حجم زياد آثار و ارزش باالي آنها و 
ريسك امنيتي كه وجود داشت باعث شد به اين نتيجه برسيم كه 
امن ترين جا براي نگهداري از اين آثار داخل خود موزه است. اين 
مسئله نياز به ساخت گنجينه موقتي داشت كه آثار به آن منتقل 
شود و طبيعتا اين گنجينه موقت نيز بايد به همان اندازه گنجينه 

اصلي، مناسب و امن بود.«
مرمت موزه گســترده ترين مرمت انجام شده در آنجا در 40سال 
گذشته است. به گفته مظفري »در پروژه هاي عمراني معموال چند 
جبهه كاري با هم آغاز شــده و در يك زمانبندي مشخص پيش 
مي روند، اما در موزه به دليل وجود اين آثار ارزشمند نمي توانستيم 
بعضي از كارها را با هم پيش ببريم و بر اين اساس فعاليت ها بايد 
پلكاني انجام مي شد و اين مســئله نيز در زمانبندي پروژه تأثير 
زيادي داشــت. همچنين در بررســي اوليه، همه جبهه ها مورد 
توجه قرار نگرفته بود و زماني كه مرمت آغاز شد، موارد جديدي 
به نظر آمد كه يا بايد از آنها چشم پوشــي مي كرديم يا ايستادگي 
مي كرديم تا اين بخش ها نيز مرمت شود. با توجه به اينكه مرمت 
موزه بعد از 40ســال در حال انجام بود و پس  از آن نيز نمي توان 
براي مرمت هاي مختلف موزه را تعطيل كرد، تصميم گرفته شد 

كه تمام اين جبهه هاي جديد در همين مرحله مرمت شوند.«
مظفري در پايان صحبت هاي خــود ابراز اميدواري كرد كه موزه 
پيش از پايان دي ماه بازگشايي شود؛ »بارها درباره زمان بازگشايي 
موزه خلف وعده شده و قول هايي داده بوديم كه نتوانستيم آنها را 
عملي كنيم. شرايطي كه براي كشور پيش آمد و نگراني كه براي 
موزه و آثار آن داشتيم، باعث شد كار بازسازي به طول بينجامد 
و تالش كرديم هميشــه مطمئن ترين راه را حتي اگر طوالني تر 
باشد، انتخاب كنيم. در اين مدت نشست هاي متعددي با رسانه ها 
برگزار كرديم تا روند كار كامال بــراي مخاطبان و جامعه هنري 
شفاف باشد و اميدواريم كه تا قبل از پايان دي ماه موزه هنرهاي 

معاصر بازگشايي شود.«
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جديدســرمايهگذاريميكنند؛مثلاتفاقي
كهبرايبازارميوهوترهبارميدانامينسلطان
رخدادوبهجايديگريمنتقلشــدياصنف
آهنفروشانياترمينالهاكهبهنقاطمناسب
ديگريانتقالدادهشدند.بهمحضاينكهاعالم
شودشهرداريچنينقصديدارد،خوداصناف
پاپيشميگذارندوفشارتقاضاازروياللهزار
برداشتهميشــود؛چراكهسرمايهگذارجايي
سرمايهگذاريميكندكهبرايشبهصرفهباشد
ووقتيسرمايهگذاريدراللهزارسودنداشته
باشــد،طبيعتااصنافجايديگريمســتقر
ميشوند.حتيالزمنيستكهاينجابهجاييبه
خارجشهرباشد.درخودشهرظرفيتهاييبراي
ايجادمناطقتجاريمتناسببااصناففعالدر
خياباناللهزاروجوددارد.اگرقصداحياياللهزار

راداريم،چارهكاردرايناست.

پيادهروهاياينخيابانقديميهمچنانبستهاستسالنهايتئاترخياباناللهزارباوجودبازسازي

گزارشهمشهريازموانعبازگشتفرهنگوهنربهخيابان
اللهزاردرگفتوگوبايككارشناسشهرسازيوبناهايتاريخي

نمايش به ال له زار  برنگشته

راه سخت بازگشت به الله زار

راهرفتندراللهزاراينروزهاآنقدرجذابيتيندارد.
بهانهپيادهرويدراينخيابانبلندتنهاوتنهاخريد
لوسترووسايلروشنايياســت.ازپيادهروهاي
سنگفرشكهبهتازگيبازسازيشدهاندكهميگذريهمچنانتئاترنصروپارسوسالنهاي
سينماييراميبينيكهحالوهوايترابرايچنددقيقهعوضميكنند.ساليانينهآنقدر
دور،اينسالنهامحلحضوربزرگترينكارگردانانتئاتروبازيگرانبوده؛سالنهايیكهبراي
تماشاي2نمايش،يكبليتميخريديوقدمزدندراللهزاربرايخودشصفاييداشت.حاال
ديگرنهآنسالنهادرهايشانبازاستونهكسبهراضيبهتركاينخيابانهستند.حاالديگر
ديوارهاوتابلوهايفرسودهتئاترنصروپارسدرحالكندهشدنهستندوكسينيستبه
دادشانبرسد.سالننصرقراربودبهموزهتئاترتبديلشود.كلنگبازسازيواحداثمجدد
آنبرزمينزدهشدوفازيكآننيزاحداثشد،اماديگرخبريازاينموزهنيست.دراين
ميان،بيپوليحرفاولراميزندوشايدبياهميتبودناينسالنهايبهيادماندنيازنگاه
مديرانفرهنگي.امابهطورحتماگركاريبرايسالنهاياللهزارنشود،يكدههديگرنهاز

تئاترنصرچيزيباقيميماندونهازتئاترپارس.

حــالوروزخيابــاناللهزار
بيشباهتبهفيلمبدوبيكيفيتي
نيســتكهبدكارگردانيشده،
دكوپاژدرســتيندارد،ميزانسنهايششــلختهوبيحسوحالاست،
تمامفكروذكرشگيشهاست،همهنقشاولهايشرابهسياهيلشكرها
سپردهاندوازهرستاره،هنروظرافتيتهيشدهاست.مطمئناچنينفيلمي
توجهيبرنميانگيزدودليبرايشنميلرزدوجزكدورتخاطروماللتدائم
حاصلديگريندارد.اينفيلمسالهاســتدريكيازخاطرهانگيزترين
خيابانهايتهراناكرانشدهومشخصنيســتباالخرهروزيازاكران
پايينكشيدهميشودوتصويريجذابواحترامبرانگيز،همچوندوره
شكوهخياباناللهزار،جايگزينآنميشودياخير.اماآنچهمشخصاست
ايناســتكهاللهزارخاطرهايروبهزوالاستكهداردازحافظهشهري
پيروفرسوده،پاكوستردهميشــودوهمچونقهرمانيكهدورهاشبه

سررسيده،ميرودتاسالنهسالنهدرالبهالي
تاريخپرازگردوغباراينشهرگموگورشود.
همينچندوقتپيشبودكهخبررسيد»سينما
ايران«،يكيازنمادهــايقديمياينخيابان
تاريخي،قراراستتخريبشودواحتماالدر
جايآنمجتمعيتجاريســودآوريقدعلم

كند.گويامثلهرفيلمپرعيبوايرادديگريقرارنيستمصايبومشكالت
اينخيابانتمامشودواتفاقاهرچهزمانبيشترميگذرد-چوناصالتآن
بيشترفراموشميشود-خطاهاواشــتباهاتبزرگتريرقمميخورد.
گوياتنهاچارهمتوقفكردناينتواليســكانسهاياشتباهوبيِچفتو
بست،يككاتآنيوشوكهكنندهاست.اسكندرمختاري،استاددانشگاه
وكارشناسشهرسازيوبناهايتاريخي،دربارهاهميتكارگردانيمجدد

اينخيابانوحفظميراثآنباهمشهريگفتوگوكردهاست.

   سرنوشت غريب تئاتر پارس
روزگاربرايتئاترپارسهمرويخوشنشاننداد.اينتماشاخانهقديميكهنامعبدالحسيننوشينراهميشه
همراهشداردبهخاطرمشكالتمالكيتيدرتعطيليكاملبهسرميبرد؛روزگاريتئاترپارسبهتريننمايشها
رادرخودداشتوحاالپاساژپارسجايگزينششدهاست.سال8۳بودكهاينتماشاخانهبستهشد.تئاترپارس
مدتيبامديريتمجيدجعفرينمايشهاييرارويصحنهبرد،وليپسازمدتيبهدليلمشكالتماليتئاتررا
واگذاركردوتئاترپارسعماًلبرايمدتيتعطيلشد.تئاترپارسدرتاريخ2۷مرداد1۳88بهدليلشكايتستاد

اجراييفرمانامامپلمبشدهبود.

الله زار همين است. تصور شكوهي 
تمام شده كه گوشه هاي كم سويي 
از آن در عكس هاي سياه و ســفيد و راش هاي بي گاه 
كشف شــده فيلم هاي خبري. اينها بهانه اي است براي 
نسلي كه فقط در خواب راه مي رود تا به همه نسل هاي 
بعد از خــود خاطــره خياباني را تكرار كنــد تا جواني 
خود را به بعيد ترين تصوير هزار و يك شــبي پايتختي 
در خاورميانــه نزديك كنــد و براي نســل بي  خاطره 
امروز كــه نزديك ترين چيزي كه از ال لــه زار مي داند، 
پشت شهرداري و كنسول اســت، حرفي براي گفتن 
كنار گذاشته باشــد. نســل فيلم  جفتي خــودش را به 
ندانستن مي زند كه براي نسل پي اس فايو، الله زار حتي 
براي دور دور هم مقصد دوري اســت. اين سرنوشــت 
خيابان هاست و ربطي به نســل ها ندارد كه هر چيزي 
را تا جلوي چشــمش نباشــد، نمي بيند. تصوير سند 

است نه تصور.
 انگار شهرزاد شهر ما وقتي داشت براي خيابان ها قصه 
مي نوشــت، براي الله زار قصه  تلخي نوشــت. جانش 
را به وعده ســلطان بند زد و به جاي قصه، غصه قالب 
كرد به گوش هاي قصه نوش، بوتيمار شــب بيدار. براي 
همه خيابان ها هر چه بود، داســتان آني نشد كه براي 
الله زار. به بهانه هزار شــب خنده و يك شب گريه، آن 
شب گريه دار ماند براي الله زار. قصه  شروع شد؛ روشن، 
تمام شد؛ تاريك. شروع شــد؛ خنده. تمام شد؛ گريه. 
براي خيابان چراغ ها و صدا ها، صحنه ها و پرده ها، نواها 

و نئون ها، پيش پرده ها و برنامه آينده ها، خياط خانه ها 
و تماشا خانه ها، عكاس خانه ها و پرده خانه ها داستان كه 
به سر رسيد، تنها كالغ بود كه خانه رسيد. الله زار رفت 

و تصوري از خود برجاگذاشت.
حاال هر از   گاهي به بهانه آوار كردن سقف يك جا و باال 
آوردن ديوار يك جاي ديگر، چه ســينما ايران باشــد 
چه خانه اتحاديه، چه مغازه پيرايش باشد چه ويترين 
معرفت، مرثيه براي اللــه زار راه مي افتد كه چرا مقصد 
هنرمندان امروز خيابان هنر ديروز نيســت. اين دست 
سرنوشت نبود، خواست مردم تهران بود كه به جاي هر 
چيزي در خيابان دنبال جاي پارك بگردند و به جاي هر 
بنايي، آپارتمان بسازند. آنچه بر الله زار گذشت، داستان 

ديگري نبود. شهرزاد تهران، همان شهرزاد الله زار بود.
 الله زار روي دســت تهران مانده. ايــن يك كيلومتر و 
650متري كه از دهان بسته مانده سينما تابان تا ديوار 
قفل خورده سينما شــهر هنر خيابان نيست، خنجري 
در سينه و داغي در دل است. اين تصميم شهر بود كه 
صحنه ها خلوت، نئون ها خالي و صدا ها خاموش شوند. 
اين تكانه هاي تتمه تهي شدن درون تهران از خود بود 
كه تنش را به تيغ سپرد تا پيراهن نو كند. حاال مائيم و 
اين پيراهن. گشاد و تنگ خياطش خودمان بوديم. اگر 
مصمم به تصميم بازگشــت به خيابان الله زار هستيم، 
بايد از سرنوشت شهر برگشت. اين ديگر قصه شهرزاد 

نيست؛ داستان شهروندان است.

بامنبهاللهزاربياييد
ادامهاز

صفحهاول

نشستخبریمرمتومعرفیهويتبصریموزههنرهایمعاصر

آنچهداردبــهاللهزار
تحميلميشــوددر
شــأنآننيست.اين
گذشــته در خيابان
بوده فرهنگي مكاني
وازكالبــدوبدنــه
ارزشمنديبرخوردار

بودهاست

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

محمدناصراحدي
روزنامه نگار
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كيوسك

بحران ليبي همچنان دســتخوش 
روابط ميان قدرت هاي منطقه اي و گزارش

بين المللي است؛ قدرت هايي كه گاه 
با مصالحــه و گاه بــا تنش هاي ميــان خود، بر 
سرنوشت اين كشور بزرگ آفريقايي طي يك دهه 
گذشته تأثير گذاشته  اند. طرابلس، پايتخت ليبي 
در هفته اخير ميزبان 2هيأت عالي رتبه از مقامات 
مصري و تركيه اي بوده است؛ 2كشوري كه ليبي را 
به صحنه جنگ نيابتي ميان خود تبديل كرده اند. 
اگرچه سفرهاي مقامات تركيه به طرابلس اتفاق 
جديدي نيست، چرا كه اين شــهر، مقر متحدان 
تركيه در بحران ليبي به شمار مي رود، اما بازشدن 
پــاي ميهمانان مصــري به طرابلــس، مي تواند 
نشانه اي مهم از تغيير معادالت در جنگ داخلي 

اين كشور باشد.
براســاس گزارش هاي منتشر شده در رسانه هاي 
خبري، هر يك از هيأت هاي نامبرده در اين سفرها 
تالش كرده اند روابط خــود با دولت وفاق ملي در 
پايتخت ليبي را تقويت كنند. به نوشته خبرگزاري 
آناتولي، هيأت تركيه به رياست خلوصي آكار، وزير 
دفاع و همچنين با مشاركت فرماندهان نيروهاي 
دريايي و هوايي، آخرين جزئيات توافق امنيتي و 
نظامي ميان طرفين را بررسي كرده اند. اين توافق 
شامل افزايش كمك هاي لجستيكي و مستشاري 
ارتش تركيه به دولت وفــاق و همچنين تربيت 
»نيروهاي واكنش سريع« ليبي در اردوگاه هاي 
نظامي تركيه مي شود. از سوي ديگر، هيأت مصري 
نيز با حضور شخصيت هاي ديپلماتيك و امنيتي 
از جمله عباس كامل، رئيس ســازمان اطالعات 
اين كشور با نمايندگان دولت وفاق بر سر تقويت 
روابط دوجانبه و البته »گشايش سفارت مصر در 

طرابلس« رايزني كرده اند.
نبايد فراموش كرد كه مصر تا كمتر از يك ســال 
قبل، دولت مســتقر در طرابلس به رياست فايز 
السراج را به رسميت نشناخته و نيروهاي نظامي 
تحت كنتــرل آن را »ميلشــياي تروريســتي« 
مي ناميد. عبدالفتاح سيسي، رئيس جمهور مصر 
پيش از اين، زمانــي كه نيروهــاي دولت وفاق 
موفق به پيشروي عليه شبه نظاميان خليفه حفتر 
در نزديكي شهر نفتي »سرت« شــده بودند، در 
اظهارنظري بي سابقه هشــدار داد  با اشغال اين 
شهر توسط دولت وفاق، ارتش مصر مستقيما براي 
مداخله در جنگ ليبــي ورود خواهد كرد. به اين 
ترتيب، مي توان گفت مواضع رسمي مصر نسبت به 
بحران ليبي و مشخصا دولت وفاق در طرابلس )كه 
از حمايت تركيه برخوردار است( براي نخستين بار 

طي 6سال گذشته تغيير كرده است.

چرا مصر تغيير موضع داده است؟
مصر در 6سال گذشته مهم ترين متحد و پشتيبان 
خليفه حفتر در شرق ليبي عليه دولت وفاق بوده 
اســت. اگرچه كشــورهاي ديگري نظير امارات، 
عربستان سعودي، فرانســه، روسيه و حتي رژيم 

صهيونيستي هم در اردوگاه حاميان حفتر حضور 
دارند، اما بدون شــك بار اصلــي حمايت نظامي 
و لجستيكي از شــبه نظاميان مستقر در بنغازي 
همواره بر دوش قاهره بوده است. مقامات عالي رتبه 
مصر ازجمله رئيس جمهور اين كشور بارها دولت 
وفاق را نيرويي تروريستي ناميده اند كه با حمايت 
تركيه و قطر به دنبال ايجاد بي ثباتي و آشوب در 
شرق درياي مديترانه و شمال آفريقا ست. اما چرا 
ناگهان تمام اين مواضع زير پا گذاشته شده و مصر، 
درحالي كه حفتر همچنان مشغول جنگ با دولت 
وفاق است، براي مذاكره با اين دولت عازم طرابلس 
مي شود؟ پاســخ اين ســؤال هنوز به طور قطعي 
روشن نيست اما در ميان بخش عمده تحليل هاي 
منتشرشده، 2عامل به طور مشترك ديده مي شود:

شكست ترامپ: با وجود آنكه نهادهاي 
حكومتي آمريكا نظير پنتاگون و وزارت 1

خارجه از حاميان دولت وفاق به شمار مي روند، اما 
ديدگاه شخصي ترامپ در حمايت از خليفه حفتر، 
بسياري از معادالت ليبي را تحت الشعاع قرار داده 
بود. او در ســال2019 در اقدامي كــه منجر به 
غافلگيري بسياري از سياستمداران و تحليلگران 
شد، با خليفه حفتر تماس تلفني برقرار كرده و از 
»مبارزه او عليه تروريســم« تقدير كرد. اكنون 
روشن است با پيروزي بايدن، وضعيت بحران ليبي 
نيز تغيير خواهد كرد. عبدالباري عطوان، سردبير 
روزنامه رأي اليوم پيش بيني كرده كه دولت مصر 
تا پيش از مستقر شــدن جو بايدن در كاخ سفيد 
تالش مي كند جايگاه خــود در بحران ليبي را از 
حامي يك جبهه نظامي به قدرتي ميانجيگر بين 

طرفين تغيير دهد.
واقعيت هاي ميداني: خليفه حفتر در 

سال هاي 2017 و 2019 دو حمله بزرگ 2
را بــراي فتــح طرابلــس و بســتن پرونــده 
درگيري هاي نظامي در اين كشور آغاز كرد. او 
تصور مي كرد با تكيه بر حمايت هاي گســترده 
نظامي و مالــي مصر، عربســتان و امــارات و 
همچنين در سايه چراغ سبز قدرت هايي نظير 
فرانسه و روسيه در شــوراي امنيت قادر است 
نيروي نظامــي محدود طرف مقابــل را در هم 
شكســته و آخرين مانع پيــش روي خود براي 
تصرف كامل ليبي را از ميان بردارد. در اين ميان 
اما مقاومت جدي دولت وفاق، حمايت  مالي قطر 
و در نهايــت ورود نظامــي تركيــه تمــام 
پيش بيني هاي حفتر را بر باد داد و بحران ليبي را 
به جنگي فرسايشي تبديل كرد. البته ماجرا به 
اينجــا محدود نمانــد، چرا كه دولــت وفاق در 
تابســتان امســال با اســتفاده از حمايت هاي 
تسليحاتي تركيه توانست خطوط نظاميان حفتر 
در مركز ليبــي را در هــم شكســته و به طور 
بي سابقه اي تا نزديكي شهر سرت پيشروي كند. 
اين نبرد نقطه عطفي مهم در جنگ داخلي ليبي 
بود؛ چرا كه با تغيير خطوط نبرد، احتمال سقوط 
طرابلس و شكست دولت وفاق را به صفر نزديك 
كرد. نايل الشافعي، تحليلگر مصري معتقد است 
تغيير موضع مصر در قبال دولت وفاق، مي تواند 
واكنشي به تغيير معادالت ميداني و از بين رفتن 

رؤياي فتح طرابلس باشد.
تمام اينها در حالي اســت كه هنوز نشــانه اي از 
تغيير موضع ســاير حاميان حفتر، يعني امارات، 
عربستان، روسيه و فرانسه نسبت به بحران ليبي 
ديده نمي شــود. اگرچه برخي منابع غيررسمي 
مدعي شده اند سفر اخير محمد بن زايد، وليعهد 
ابوظبي به مصر، مي تواند نشــانه اي از هماهنگي 
2كشور در پرونده ليبي باشــد، اما با وجود اين، 
هيچ يك از كشــورهاي نامبــرده تا كنون مانند 
مصر، دست كم به شكل رسمي تغيير موضعي در 
قبال دولت وفاق از خود نشان نداده اند. حال بايد 
منتظر ماند و ديد آيا افزايش هزينه دفاع از حفتر 
در دوران بايدن، تغييري در مواضع اين كشورها 

ايجاد خواهد كرد يا نه؟ 

با تغيير معادالت ميداني و بين المللي به سود دولت وفاق ملي در ليبي، موضع حاميان ژنرال 
حفتر نسبت به جنگ عليه طرابلس تغيير كرده است

عقربههابهسويطرابلسميچرخد

دونالد ترامپ باالخره پس از كشــمكش 
فراوان با دمكرات ها، مصوبه 2.۳تريليون 
دالري كنگره را كه شــامل بودجه دولت 
فدرال و كمك مالي براي مقابله با پيامدهاي 
اقتصادي بحران كرونا مي شود، امضا كرد. 
خودداري ترامپ از امضــاي اين مصوبه 
به تعطيلي بخشــي از دولت فدرال و قطع 
حقوق بيكاري ميليون ها نفر از شهروندان 
آمريكا منجر مي شد. ترامپ مخالف رقم 
پيشــنهادي بود و معتقد بود كنگره بايد 
بودجه بيشتري براي كمك به كسب وكارها 

اختصاص دهد.

روزنامه گاردين ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

 آثار رواني كرونا 
تا سال ها مي ماند

 غزه؛ حمالت هوايي 
عليه اهداف غيرنظامي

فرار دولت آمريكا از تعطيلي

روزنامه گاردين در گزارشــي با ارائه نتايج يك 
تحقيق دانشگاهي در انگليس نوشته است كه 
اثرات بحران كرونا تا ســال ها بعد از درمان آن 
باقي خواهد ماند. به نوشته گاردين، بار رواني اين 
بحران، سخت ترين اتفاق براي مردم جهان بعد 
از جنگ جهاني دوم است. بر اين اساس، تركيب 
اثرات بيماري، تبعات اجتماعي و مشــكالت 
اقتصادي ناشي از آن اثرات مخربي بر سالمت 
روان مردم جهان مي گذارد كه تا ســال ها ادامه 

خواهد داشت.

روزنامه العربي الجديــد در گزارش خود، 
موضــوع حمــالت هوايي اخيــر رژيم 
صهيونيستي عليه نوار غزه را مورد بررسي 
قرار داده اســت. براســاس گزارش اين 
روزنامه، هدف اين حمــالت، كارخانه ها، 
مراكز توليدي و زيرســاخت هاي خدماتي 
و اقتصادي بوده كه هيچ ارتباطي با نيروي 
نظامي گروه حماس نداشته اند. به نوشته 
العربي الجديد، اســرائيل به دنبال از بين 
بردن تمام فرصت هاي اقتصادي براي بهبود 

وضعيت معيشتي در نوار غزه است.

جهان نما

ترامپ عليه شركا
دونالد ترامپ در هفته هاي آخر رياست جمهوري اش، به 

افرادي كه او را به قدرت رسانده اند حمله مي كند 

دونالد ترامپ، آخريــن هفته هاي حضورش در كاخ ســفيد را 
مشغول كاري بوده كه در آن مهارت و تبحر خاصي از خود نشان 
داده است؛ حمله به افرادي كه سهم زيادي در به قدرت رسيدن 

او داشتند.
به گزارش ديلي بيست، ترامپ در همين چند روز اخير، به اعضاي 
حزب جمهوريخواه حمله كرده، مقامات دولتي كه زماني متحدان 
بسيار نزديكش بودند را اخراج كرده و عليه مقاماتي موضع گرفته 
كه گفته اند در پافشــاري ترامپ براي ماندن در كاخ ســفيد او را 

همراهي نخواهند كرد.
براي بسياري، اولويت منافع شخصي ترامپ بر ديگر مسائل پوشيده 
نيست. اما هيچ وقت تالش هاي ترامپ و تيم او در راستاي منافع 
شخصي اش اينقدر آشكار نبوده و اين تالش ها هرگز اين قدر هم 

جنجالي نبوده است.
يكي از نزديكان رئيس جمهور كه همراه با او به فلوريدا رفته درباره 
تعطيالت كريسمس ترامپ در مار آ الگو گفته است: »رئيس جمهور 
بيشــتر آخر هفته كريسمســي خود را به صحبــت درباره ديگر 
جمهوريخواهاني پرداخت كه طبق ميل او رفتار نمي كنند. او اين 

افراد را شكست خورده و بازنده خوانده است.«
رفتارهاي ترامپ البته سؤال هاي بي پاســخي درباره آينده او هم 
ايجاد مي كند. و اين ســؤال ها اين پارادوكس بنيادي را نشــان 
مي دهد: چطور مردي كه تمامي پل هاي پشــت سرش را خراب 

كرده در نهايت تنها نمي ماند؟

سم نانبرگ حامي و مشاور ارشد سياسي سابق ترامپ گفته است: 
»او ديگر يك سلبريتي ابر ثروتمند در نيويورك نيست بلكه عضو 
باشگاه روساي تك دوره اي اســت و در كنار افرادي مانند جيمي 
كارتر و جورج بوش پدر قرار دارد. او مي توانســت طوري از قدرت 
كناره گيري كند و خارج شود كه پايگاه قدرت خود را حفظ كند اما 
كار را به ديوانه هايي مثل رودي جولياني سپرده... او طوري رفتار 
مي كند كه انگار در يك ســنگر در انتهاي جنگ جهاني دوم گير 

افتاده است.«
ترامپ هميشه خود را يك ساختارشكن و كسي كه عليه سيستم 
است نشــان داده. او مي خواســت به عنوان نماينده مستقل در 
انتخابات رياست جمهوري شركت كند با اين حال در نهايت قبول 
كرد نامزد حزب جمهوريخواه شود. يكي از غافلگيري هاي دوران 
رياست جمهوري او اين بود كه به سختي تالش مي كرد دستور كار 
سنتي روساي جمهوري جمهوريخواه را رعايت كند. او اما هرگز 
عضو واقعي حزب نبود. او يك رئيس جمهور ســنتي هم نبود. او 
هرگز به دستياران و نمايندگان جمهوريخواه و اعضاي كابينه اش 
وفاداري نشــان نداد. او افراد را در توييتر اخراج و اعضاي حزب را 

مسخره مي كرد.
اما حتي اگر همين اســتانداردها را درنظر بگيريم، كاري كه در 
روزهاي اخير در همين راستا انجام داده، باعث شوكه شدن حتي 
نزديكان خود ترامپ شده است. او به ميچ مك كانل رهبر اكثريت 
جمهوريخواه در ســنا به خاطر قبول پيروزي جــو بايدن حمله 
كرده است؛ او جان تون سناتور جمهوريخواه را به خاطر اينكه از 
ادعاهاي ترامپ درباره نتيجه انتخابات دفاع نكرده تهديد كرده 
است؛ او به ويليام بار دادستان كل به خاطر اينكه به اندازه كافي 
براي برگرداندن نتيجه انتخابات تالش نكرده حمله كرده است؛ 
او از پت سيپولن از نزديكان خود در كاخ سفيد به خاطر اينكه از 
ايده هاي ابتكاري افراطي اش براي بازگرداندن انتخابات حمايت 
نكرده روي برگردانده اســت؛ ترامپ حتي مســئله شناســايي 
حاكميت مراكش بر برخي مناطق در آفريقا را به خاطر لجبازي با 
سناتور جيمز اينهوف كه در نهايي كردن توافق آمريكا و مراكش 
دست داشته به تعويق انداخته اســت. ترامپ درست در آستانه 
انتخابات مجدد براي 2كرسي ســنا در ايالت جورجيا، به رهبر 
جمهوريخواهان در اين ايالت حمله كرده اســت. او حتي اليحه 
بودجه كمك هاي هنگفتي را كه كنگره بعد از مدت ها بر سر آن 
به توافق رسيده  و وزارت خزانه داري دولت خود ترامپ مدت ها 
با كنگره درباره آن مذاكره كرده بود هم بعــد از چند روز معلق 
نگه داشتن آن امضا كرد. پاســخ ترامپ به افرادي كه معتقدند 
رئيس جمهور رويكردي غيرسازنده و مشكل ساز دارد اين است 

كه اصال به آنها فكر هم نمي كند.
برخي منابع گفته اند كه او در جمع هاي خصوصي، در پاســخ به 
انتقادهاي محافظه كاران از امضا نشــدن اليحه بودجه گفته بود 
كه اصال به اين افراد و انتقادهايشــان اهميت نمي دهد. در مقابل 
او گفته اســت كه جمهوريخواهان به اندازه كافي براي ترامپ و 
در راستاي خواسته هاي او كار نكرده اند. حتي وقتي يك دستيار 
ترامپ به او گفته بود كه امضا نكردن اين اليحه، باعث مي شــود 
جمهوريخواهان در واشــنگتن و جورجيا دچار مشكل شوند  اين 
پاسخ را از ترامپ شنيده بود: »باالخره زندگي يعني همين ديگر.« 
او سپس بالفاصله به اين مسئله بازگشته بود كه جمهوريخواهان 
بايد در كنگره »تقلب« گسترده در انتخابات را برمال كنند و جلوي 
انتخاب بايدن را بگيرند. او همچنين از جمهوريخواهان گله كرده 
بود كه به اندازه كافي براي اين منظور نمي جنگند و جبهه متحدي 

براي حمايت از او ندارند.
بسياري از نزديكان ترامپ به خوبي مي دانسته اند كه او در نهايت 
عليه حزب و دستيارانش موضع مي گيرد اما اين حجم از تخاصم 

عليه نزديكان و حزب، حتي آنها را هم غافلگير كرده است.
نانبرگ درباره اينكه چرا افراد، با علــم به اين خصلت ترامپ به او 
نزديك مي شوند گفته اســت: »برخي به خاطر قدرت مطلق به او 
نزديك شده اند. برخي بوي پول به مشام شــان رسيده و ديگران 
فكر كرده اند كه مي توانند ترامپ را شــكل بدهند و به چيزي كه 
مي خواهند تبديل كنند. اما بسياري از چيزها مثل يك راز هستند 

كه پاسخي براي آن نيست.«

دبهالند؛نخستينوزير
بوميآمريكا

انتخاب دب هالند، يك زن سرخپوســت به عنوان وزير 
كشــور در دولت آمريكا مانند خيلي از انتخاب هاي ديگر 
جو بايدن، تاريخ ساز بوده است. نماينده 60ساله كنگره از 
ايالت نيومكزيكو، ماه آينده نخستين زن بومي آمريكايي 
خواهد بود كه به عنوان وزير در كاخ سفيد مشغول به فعاليت 
مي شود. او بعد از چارلز كورتيس كه بين سال هاي 1929 تا 
19۳۳ معاون رئيس جمهور آمريكا بود، باالترين مقام را در 

دولت اين كشور به عنوان يك بومي خواهد داشت.
به گزارش گاردين، اين دانش آموخته حقوق كه عضو قبيله 
»الگونا پوئبلو« يكي از 567قبيله مستقل آمريكاست، قصد 
دارد در پست جديد خود تعهدات قانوني را كه دولت نسبت 
به قبايل اين كشور دارد، اجرايي و اين امكان را براي آنها 
ايجاد كند تا از حقوقي مانند مشاركت سياسي و فرصت هاي 
شغلي برابر كه ســال ها ناديده گرفته شده بود، برخوردار 
شوند. او گفته كه به عنوان وزير كشور، تغييرات آب وهوايي، 
رايزني با قبايل و احياي اقتصاد سبز از اولويت هايش خواهد 
بود. 70هزار پرسنل وزارت كشور، مسئول نظارت بر يك 
پنجم همه زمين هاي آمريكا، 1.7ميليارد هكتار از سواحل، 
پارك هاي ملي، پناهگاه هاي حيات وحش و منابع طبيعي 

مانند گاز، نفت و آب اين كشور هستند.
كار هالند با توجه به 4سال اظهارات نژادپرستانه و ناديده 
گرفتن محيط زيست با توسعه طرح هاي مبتني بر سوخت 
فســيلي در دولت دونالد ترامپ، كار سختي خواهد بود. 
جوامع بومي در آمريكا و ديگر نقاط جهان معموال از اقشاري 
هستند كه بيشترين آســيب را از تغييرات آب وهوايي 
مانند باال رفتن ســطح درياها و خشكسالي و بحران هاي 
زيست محيطي ناشي از فعاليت صنايع آلوده ديده اند. هالند 
به عنوان وزير كشور، هم در خنثي كردن اقدامات ترامپ و 
هم در پيشبرد اهداف تيم محيط زيستي جديد بايدن، نقش 
كليدي ايفا خواهد كرد. اين انتصاب همچنين تأثير زيادي در 
كنترل بحران گرم شدن زمين دارد، زيرا يك چهارم گازهاي 
كربني توليد شده در آمريكا ناشي از مصرف سوخت هاي 

فسيلي در زمين هاي عمومي است.
هالند در ســخنراني كه بعد از انتخابــش به عنوان وزير 
كشــور انجام داد، گفت: »من در مــورد زمين و مناطق 
حفاظت شده مان بسيار ســختگير خواهم بود. اين لحظه 
زمان مهمي است، زيرا وزير كشور قبلي يك بار ادعا كرد 
كه هدفش »متمدن كردن يا نابود كردن« ما است. من يك 

گواه زنده براي شكست اين ايدئولوژي خطرناك هستم.« 
اين نخستين بار نيست كه هالند تاريخ ساز شده است. در 
سال2018 او يكي از 2زن بومي بود كه براي نخستين بار به 
كنگره راه پيدا كرد. هالند از يك خانواده نظامي مي آيد؛ 
مادرش يك زن سرخپوســت بود كــه در نيروي دريايي 
آمريكا خدمت كرد و پدرش نيز يك نروژي-آمريكايي و 
افسر يكي از شاخه هاي نيروهاي مسلح آمريكا بود. هالند 
كه يك فرزند دختر دارد، گفته كه به عنوان يك مادر تنها، 

دوره هاي سختي را در زندگي پشت سر گذاشته است.
وزير كشور منتخب بايدن كه مانند خيلي از بوميان آمريكا 
تجربه بي خانماني و كمبود غذا را داشــته، خود را يكي 
از قربانيان سياست هاي نژادپرســتانه آمريكا مانند جدا 
كردن هزاران كودك سرخپوســت از خانواده هايشان در 
بين سال هاي 1860 و 1978 مي داند. مادربزرگ هالند در 
سن 8سالگي مجبور بود براي مدت 5سال در يك مدرسه 
كاتوليك كه 160كيلومتر از خانه شان فاصله داشت درس 
بخواند. او گفته است:»خيلي از مردم ساكن در آمريكا از 
حوادث تاريخي اين زمانه آسيب ديده اند. من يكي از اين 
افراد هستم، من محصول سياســت ادغام سازي آمريكا 
هســتم.« از نظر هالند، »نمايندگي« و »تنوع« 2ويژگي 
مهم در فعاليت سياسي هستند. زيرا تجربه هاي زندگي، 
تصميمات سياسي را شكل مي دهند. او به گاردين گفت: 
»ما به افرادي كه ديدگاه هاي يكسان دارند نيازي نداريم، 
ما كساني را مي خواهيم كه از نقاط مختلف اين كشور و به 
شيوه هاي مختلف تربيت شده باشند؛ كساني كه فرهنگ و 
تاريخ شان و آنچه را كه از والدين و نياكان شان آموخته اند 
با خود به كنگره بياورند تا در تصميم هايي كه ما مي گيريم 
تأثير بگذارند.« شعار هالند در سال2018 براي راهيابي به 
مجلس نمايندگان اين بود: » كنگره هيچ وقت صداي افرادي 
مانند من را نشنيده است.« او در اين مدت تالش زيادي براي 
وضع قوانين در زمينه هاي مختلف مانند خشونت عليه زنان 
سرخپوست توسط كارگران موقت شاغل در كارخانه هاي 
اطراف زمين هاي بوميان كرد. او گفته اســت: »آزار و قتل 
زنان بومي از زماني  كه اروپايي هــا از اواخر دهه1400 به 
اين قاره آمدند، رواج دارد. اولويت من مبارزه با خشونت 
عليه زنان بومي است؛ مشكلي كه تنها با وضع چند قانون 
حل نمي شود.«  هالند در دولتي مشغول خواهد شد كه با 
مشكالت بي سابقه اي مانند همه گيري كرونا، ركود اقتصادي 
و بحران آب وهوايي روبه رو خواهد بود. سابقه روابط خوب  
او با گروه هاي سياســي از جمله حزب جمهوريخواه برگ 
برنده اي براي بايدن اســت.  هالند ازجمله دمكرات هاي 
ترقي خواه بود كه در طول تابســتان امســال بعد از قتل 
جورج فلويد توسط پليس آمريكا از اعتراض هاي مردمي 
نسبت به نژادپرستي در آمريكا حمايت كردند و خواستار 
ريشــه كن شــدن نابرابري ها در حوزه سالمت، مسكن، 
مهاجرت، آموزش، اشــتغال و محيط زيست شدند. مردم 
بومي آمريكا نيز ازجمله گروه هايــي بودند كه به جنبش 

»زندگي سياهپوستان مهم است« پيوستند. 

بازسازي خرابي هاي به جامانده از جنگ ليبي، يكي از محورهاي رقابت ميان قدرت هاي منطقه اي و بين المللي است.

چراليبيبــرايقدرتهاي
منطقهوجهانمهماست؟

  انرژي: معموال ريشــه جنگ ها و بحران هاي 
نظامي بزرگ را بايد در منابع انرژي جست وجو 
كرد. جنگ ليبــي هم از اين قاعده مســتثني 
نيست. ليبي در دوران قذافي، يكي از مهم ترين 
توليدكنندگان نفت جهــان بود كه نقش مهمي 
در اقتصاد اروپا داشت. طي سال هاي گذشته اما 
صادرات نفت اين كشور عمدتا به طور غيررسمي، 
با قيمت ارزان و توسط كمپاني هاي نفتي فرانسوي 
يا ايتاليايي صورت گرفته است. بنابراين تسلط هر 
يك از نيروهاي موجود در اين كشور بر بخش هاي 
نفت خيز، از اهميت زيادي براي قدرت هايي نظير 

فرانسه، روسيه، تركيه و... برخوردار است.
البته نفــت تمام ماجرا نيســت و ليبي به دليل 
موقعيت جغرافيايي، نقش مهمي در معادالت گاز 
مديترانه نيز دارد. كشورهاي مصر، يونان و قبرس 
به همراه رژيم صهيونيستي در سال2019 مجمع 
گازي مديترانه را براي مقابله با تركيه در بازارهاي 
گاز تاسيس كردند. تركيه نيز به فاصه كوتاهي با 
دولت وفاق ملي ليبي بر سر ترسيم خطوط مرزي 
در شرق درياي مديترانه به توافق رسيد. بر اين 
اساس، سرنوشت جنگ داخلي ليبي بر معادالت 

پيچيده گاز در درياي مديترانه نيز تأثير دارد.
  تجارت و عمران: ليبي در دوران قذافي يكي 
از مهم ترين مقاصد ســرمايه گذاري و صادرات 
كاالهاي تركيــه در منطقه بود، اما با ســقوط 
دولت و آغاز بحران داخلي، سرنوشت تمام اين 
سرمايه گذاري ها در سايه ابهام قرار گرفت. تركيه 
به خوبي مي داند كه درصورت سيطره مخالفانش 
بر ليبي، آينده اي در بازارهاي اين كشور نخواهد 
داشت. در مقابل، اگرچه توليدات تجاري مصر توان 
رقابت با تركيه را ندارد، اما شركت هاي عمراني 
اين كشور )كه عمدتا وابسته به ارتش هستند(، 
بازسازي ويراني هاي به جا مانده از جنگ ليبي را 

حق خود مي دانند. 
  اسالم سياسي و اخوان المسلمين: تركيه طي 
سال هاي گذشــته به مهم ترين پايگاه جريانات 
اسالمي نظير اخوان المسلمين تبديل شده است 
و بر اين اساس، حمايت از دولت اسالمگراي وفاق 
ملي نيز در دستور كار آنكارا قرار دارد. در مقابل، 
دولت نظامي مصر، گروه هاي اسالمي نامبرده را 
تهديدي مهم براي امنيت ملي خود تلقي مي كند 
و روشن است كه ديدگاه مثبتي به روي كار آمدن 
يك دولت اسالمگراي نزديك به تركيه در مرزهاي 

غربي خود ندارد.

تعداد نيروهاي پليس در كابل دوبرابر مي شود
همزمان با ادامــه انفجارهاي 

سريالي در كابل، امراهلل صالح، آسيا
معاون رئيس جمهور افغانستان 
كه مســئوليت امنيت پايتخت را هم به عهده 
گرفته، اعالم كرد كه شــمار نيروهاي پليس 
مستقر در اين شــهر دوبرابر مي شود. به گفته 
صالح، قرار اســت تامين اين نيروها، از طريق 
جذب نيروي جديد انجام شود. سخنان صالح 
در حالي مطرح مي شود كه 2انفجار، صبح و 

عصر، كابل را بار ديگر لرزاند. اين 2عمليات تروريستي، يك كشته و 13زخمي به جا گذاشته است. 
صبح يك خودروي نيروهاي امنيتي هدف قرار گرفت كه تلفاتي درپي نداشت. حمله بعدازظهر 
اما عليه ميني بوس كارمندان اداره ثبت  احوال كابل انجام شد. بمب در يك دوچرخه جاسازي 
شده بود. طبق آمار منتشر شده از سوي تلويزيون طلوع افغانستان، در كمتر از 10 روز در نتيجه 
عمليات تروريستي در كابل دست كم 23نفر كشته و 72نفر ديگر زخمي شده اند. فعاالن سياسي، 

فعاالن حقوق زنان، كاركنان دولت و روزنامه نگاران هدف عمده اين حمالت بوده اند.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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همایون شجریان در اینستاگرام خود نوشــت: »با درود به شما مهربانان گرامی. 
طراحی سنگ مزار پدر پس از بجا آوردن مراسم هفتم توسط استاد ) بيژن جناب( 
آغاز و چندین طرح آماده گردید. ســپس با عزیزاِن بزرگوار ) استاد سایه و استاد 
شفيعی كدكنی ( مشورت انجام گرفت. هر دو بزرگوار با اینجانب هم عقيده بودند 
تا تنها به اسم پدر و عبارت خاك پای مردم ایران با دست خط خودشان كه دنيایی 
سخن است بسنده شود چرا كه نياز به هيچ شــعر و توصيفی برای پدر نيست و 
نامشان گویای كامل و شفاف همه چيز است. بنابراین از استاد اميرخانی بزرگوار 
خواهش نمودم تا نام پدر و تاریخ های وفات و تولد ایشان را خوشنویسی بفرمایند.

ایشان قبول زحمت فرموده و این درخواست را به انجام رساندند.طرح به مرحله 
نهایی رسيد. سپس جناب بهبودی و مجموعه ایشان كه ساليان درازی است در 
داخل و خارج از كشور در زمينه سنگ فعاليت دارند، پيشنهاد ساخت سنگ مزار 
پدر را با خانواده مطرح فرموده و به مردم ایران هدیه كردند.ایشان و همکارانشان 
وقت و انرژی زیادی صرف دقت در انجام این مسئوليت نمودند تا همه چيز آن طور 
شود كه در طرح استاد جناب آمده است. تمام این مراحل بعالوه توافقاتی كه باید 
با نگاه مثبت تر نهایی می شد به زمان و صبوری نياز داشت، و شکر ایزد كه انجام 
پذیرفت. با وجود نگرانی هایی كه مجموعه بهبودی از وجود ســرما برای نصب 
سنگ داشتند و دارند به اميد خدا در یکی دو روز پيش رو این كار به انجام خواهد 
رسيد. تصاویر مراحل ساخت تا نصب را در اختيار دوستان در فضای مجازی قرار 
خواهيم داد تا عزیزانی كه عالقه مند هســتند به یادگار داشته باشند. سالمت و 

برقرار باشيد.«

كروناچهعاشقانيراكهنماياننكرد!

محمد مالي، در تویيتر با انتشــار این عکس نوشت: »فاطمه هویزاوي، یك معلم 
اهوازي است. او  وقتي به ویروس كرونا مبتال شد فقط یك روز استراحت كرد. این 
معلم عاشق با ماسك اكسيژن به دانش آموزانش درس مي دهد. كرونا كه آمد چه 

عشق هاي پاكي نمایان شد.«

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

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

عكس:رويترز خوابكودكهنديرويتراكتوركشاورزي

تا حاال به مفهوم جهاندیدگي توجه 
كرده اید؟ آدم هایي كه زیاد ســفر 
مي كنند، بــا مردم و افــراد دیگر 
زیاد نشست و برخاست مي كنند و 

ماحصل همه این رفت وآمدها 
و نشســت و برخاســت ها، 

نگرشــي در آنهــا ایجاد 
مي كنــد كــه از آن به 
نــام جهاندیدگــي یاد 

مي كنيــم. آدم هاي جهاندیده، انعطاف بيشــتري دارند 
و كمتــر درگير تصلب فکــري و اعتقــادي و همچنين 
گم اندیشــي مي شــوند. به قول فرمایــش حضرت امير 
عليه الســالم، آنها بدون اینکه زیاد عمر كنند، تجربيات 
و سرگذشت هاي دیگران را دیده و مطالعه كرده اند و به 
همين نسبت، عمري به اندازه همه آنها داشته و مي توانند 
از این تجربه ها در همه جا استفاده كنند. چنين است كه 
فردي جهاندیده مي شود و مي توانيم روي او و حرف هایش 

حساب باز كنيم.
دكتر محمود ســریع القلم، پژوهشــگر حوزه مطالعات 
توسعه، نکته جالبي در این مورد دارد. او در جایي درباره 
ویژگي هاي سياســتمداران اشــاره مي كند كه یك فرد 
سياسي تا به 20، 30سفر خارجي نرفته باشد، نمي تواند 
نگرش مناسب براي پست سياسي داشته باشد؛ چراكه در 
غيراین صورت، با نخســتين مواجهه خارجي، اعتماد به 
نفسش را از دست خواهد داد. نادر طالب زاده، كارگردان و 
مجري، زماني در این مورد نکته جالبي را طي مصاحبه اي 
بيان كرد. او گفت: وقتي شما براي نخستين بار به آمریکا 
و نيویورك مي رســيد، تا یك ســال محو این شهر و این 
فرهنگ و كشور مي شــوید؛ یعني تا یکي، دو سال شما 
كاماًل در برابر چنين نظم و فرهنگي بي دفاعيد و مثل یك 
پدیده طبيعي بزرگ، چه بخواهيد و چه نخواهيد شما را 
متأثر از خود مي كند. بعد از آن اســت كه یا كامال هضم 
در این فرهنگ مي شــوید یا مي توانيد پادزهر آن را نزد 
خودتان پيدا كنيد. پس به این نتيجه مي رسيم كه وقتي 
سياستمداري فرهنگ ها، آدم ها و كشورهاي مختلف را 
ندیده باشد، نمي تواند نگرش كاملي براي مذاكره و روبه رو 

شدن با آنها و... داشته باشد.
جهاندیدگي، نســبت مهمي با ســفر رفتن دارد و سفر، 
یعني با خود مردم و خود سبك زندگي و خود كوچه ها و 
خيابان هاي مقصد درگير شــوید و ببينيد كه آنها چطور 
دارند فکــر و زندگي مي كنند. در این صورت اســت كه 
مي توانيد تجربه ها و نگاه هاي دیگــران را به نگرش تان 
اضافه كنيد. به واقع عقل ما، یعني حاصل جمع تجربه هاي 
ما و دیگران. مجموعــه این تجربه ها مي توانــد ما را در 

زندگي بسيار جلوتر بيندازد.
اما نکته حياتي آنجاســت كه بخشــي از این تجربه هاي 
دیگران، از مســير مطالعه به دســت مي آیــد و خاصه 
رمان خواني. شاید در نگاه اول با خودتان بگویيد چه لزومي 
دارد در این وضعيت، من رماني 500 یا هزار صفحه اي را 

بخوانم؛ گيرم كه شاهکار ادبي هم باشد.
البته باعث تأســف اســت كه هنوز باید دربــاره دالیل 
كتابخواني و ادبيات خواني بحث كنيــم، اما با این حال، 
هيچ گاه نباید نااميد بود. رمان هــا، درواقع برش هایي از 
زندگي هاي اجتماعي كشورهاي مختلف هستند. وقتي 
رمان مي خوانيد، شــما عماًل به كوچه پســکوچه هاي 
كشورها و فرهنگ ها و حتي زمان هاي دیگر سفر مي كنيد 

و با آنها یکي مي شوید. 
درســت همان تفاوتي كه بين تاریخ و رمان هســت؛ در 
تاریخ شما از باال به یك شــهر و كشور نگاه مي كنيد و در 
رمان ها و داستان ها شما در كوچه هاي همان شهر و مقصد 
قدم مي زنيد و با مردمانش و دالیل كارهایي كه مي كنند، 

آشنا مي شوید.
آري، رمان  و داستان خواني فرصتي ناب براي جهاندیدگي 
است؛ با ســفرهاي ادبي به كوچه پس كوچه هاي جوامع 
دیگر. در این صورت است كه مي توانيد تجربه هاي دیگران 
را به خودتان اضافه و عقل تان را بزرگ تر و بزرگ تر كنيد. 
مي توانيد روایت هاي دیگر از زندگي را به خوبي درك كنيد 
و دیگر تمركزتان روي روایت انحصاري خودتان از تاریخ، 
زندگي، فرهنگ و انسان نباشــد. آیا همين دالیل، براي 

رمان خواني ما كفایت نمي كند؟

عيسيمحمديیادداشت
روزنامه نگار

برلين:دادگاهــي در آلمان حکم به توقــف توليد نوعي 
كلوچه تهيه شده از خاك  اره داد. به گزارش آدیتي سنترال، 
صاحب یك واحد نانوایي در شــهر كارلســروهه آلمان 
به مدت 20سال این كلوچه ها را با خاك  اره توليد مي كرد 
و با افزودن سبزي به آن مشتري هاي بسياري هم داشت 
كه آگاهانه این كلوچه ها را خریده و مصرف مي كردند. این 
نانوا به مستنداتي درباره سنتي بودن پخت این كلوچه ها 

با استفاده از خاك  اره در فرهنگ آلمان اشاره مي كند.

مسكو:گربه اي كه در مركز بازیافت زباله هاي روسيه داخل 
كيسه زباله اي گره زده پيدا شده بود نجات یافت و سپس 
در مراســمي نمادین به عنوان معاون وزیر محيط زیست 
این كشور انتخاب شد. به گزارش اسپوتنيك، كارگر هایي 
كه این گربه را نجات داده بودند هم گواهي افتخار دریافت 
كردند. یکي از آنها مي گوید: هر ماه حيواناتي مانند گربه، 
سگ، الك پشــت و حتي جوجه تيغي هاي رها شده را در 

كيسه هاي دربسته پيدا مي كنيم.

منچستر:دو نوجوان و مردي كه با برگزاري مسابقه بوكس 
موجب تجمع بيش از 100نفر شده بودند هریك به پرداخت 
هزار پوند جریمه محکوم شدند. به گزارش سایت بریتانيایي 
مترو، به گفته پليس شهر منچســتر كه این مسابقه آنجا 
برگزار شــده بود امکان تعيين هویت تماشاچي هاي این 
مسابقه وجود ندارد و بنابراین امکان جریمه  آنها نيز وجود 
ندارد. اما چنانچه در تجمع هــاي غيرقانوني حاضران نيز 
دستگير شوند آنها نيز باید جریمه  مشابهي پرداخت كنند.

لندن:  دولت بریتانيا ازسال2022 ميالدي تبليغ هرگونه 
خوراك پرچربي، پرشکر و پرنمك را ممنوع مي كند و نيز 
كارهایي مانند دوباره پر كردن ليوان نوشابه به شکل مجاني 
در رســتوران ها مجاز نخواهد بود. به گــزارش یورونيوز، 
فروشگاه هاي بریتانيا از آوریل سال2022 اجازه نخواهند 
داشــت نزدیك در ورودي، پاي صندوق یا نبش راهروي 
قفسه كاالها، یعني جاهایي كه بيشتر در معرض دید است 

تبليغ این كاال ها را نصب كنند.

ممنوعيتآگهيفستفوددربريتانياجريمهبرگزاركنندگانمسابقهبوكسگربهايمعاونوزيرمحيطزيستشدتوقفتوليدكلوچهخاكاره

داستانهاوفرصتيبراي
جهانديدگي

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:ال مال اعود من العقل؛
هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست.
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قدرمجموعهگل،مرِغسحرداندوبس
كهنههركوورقيخواند،معانيدانست

ايكهازدفترعقل،آيِتعشقآموزي
ترسمايننكته،بهتحقيقندانيدانست

حافظ دفتري را كه جایي، ســال ها در گرو باده و صهبا بوده است، برمي دارد و راه 
صحرا مي گيرد »بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گير/ چه وقت مدرسه و بحث كشف 
كشاف اســت؟« او از دفتِر  عقل، آیِت عشــق مي آموزد و آنجا كه پنهان صراحي 
مي كشد، در شگفت است كه »عجب گر آتش این َزرق در دفتر نمي گيرد«؛ در نگاِه 
خواجه ما كه هر ورقي از چمن، دفتر حالي دگر است، »علم عشق، در دفتر نباشد«

روزگاِر خاقاني از رقِم نامش بر دفتر یار، خوش است و آخِر جهان را زماني مي داند 
كه »دفتر دل ها ز وفا پاك شد«. او مي سراید:
سرگذشِت حاِل خاقاني به دفتر ساز، از آنك
نو به نو، غم هاش، تو بر تو، چو دفتر ساختند

ســعدي اول دفتر را به نام ایزد دانا آغاز مي كند و چون به حدیث عشق مي رسد، 
مي گوید »به صد دفتر نشاید گفت حسب الحاِل مشتاقي«، نزد او »برِگ درختاِن 

سبز، پيش خداونِد هوش/ هر ورقي دفتري ست، معرفت كردگار«
صائب مي پرسد، وقتي كه »نکند باِد خزان رحم به مجموعه ُگل/ من به اميد چه 
شيرازه كنم دفتِر خویش؟« و مي افزاید: »ما ناِم خود ز صفحه دل ها سترده ایم/ در 

دفتر جهان ورِق باد بُرده ایم«

شيرازهدفتِردل

فضاي مجازي

داستان نوشــتن نکات جزئي، ریز و در نگاه 
نخست شاید كم اهميتي دارد كه اگر رعایت 
نشوند، داستان لطمه هایي اساسي مي بيند. 
در ادامه به چند مورد از آنها اشــاره اي گذرا 

مي كنم.

موقع نوشتن داستان هایي كه زمان  آنها سده هاي گذشته است، باید به 1
زبان مردم آن روزگار صحبت كرد؛ مثال اگر 
قرار است داستاني بنویســيم درباره احوال 
اجتماعي مردم دوراِن مظفرالدین شاه، باید 
بدانيــم در آن روزگار چون امــروز صحبت 
نمي كردند و بسياري از واژه هاي متداول این 
روزها، در آن دوران كاربرد نداشــته اســت. 

درواقع نویســنده باید تصویري قانع كننده، 
دقيق و زنده از زمــان و مکان آن روزگار ارائه 

دهد.

مهم باشــد، وظيفه شــما به عنوان 2 اگر نکته اي را كه در داستان مي آورید 
نویسنده این است كه اطالعاتتان در آن مورد 
دقيق و درست باشــد. هيچ نکته ریزي نباید 
بي اهميت تلقي شود؛ چون اگر مهم نباشد، 
طبيعتا زائد است و نباید در داستان بياید. یکي 
از دالیلي كه آثار برخي نویسندگان جوان و 
تازه كار هرگز چاپ نمي شــود این است كه 
مي گویند: »هيچ كس به این نکته جزئي توجه 
نخواهد كرد.« یا مي گویند: »این نکته ارزش 

فوت و فن نوشتن )9(

داستانپاياننامهنيست؛لفاظيممنوع

فرزامشيرزادي
نویسنده و روزنامه نگار

ندارد كه آدم خودش را به دردســر و زحمت 
بيندازد.«

حقایق وقایع داستاني را با ظرافت  تمام در داســتان به هم بياميزید. از 3
لفاظي و فضل فروشــي هم بپرهيزید. خوِد 
داستان باید براي شــما از هر چيِز دیگري 
مهم تر باشد. برخي از نویسندگان نمي توانند 
در داستانشــان ســخنراني نکنند كه این 
لطمه زننده است. نویســنده رمان تاریخي 
ممکن اســت مصرانه ســعي كنــد همه 
معلوماتــش را مثاًل درباره قــرن اول به رخ 
دیگران بکشــد، چه این معلومات ربطي به 
داستان داشته باشــد، چه نداشته باشد. اما 
رمــان پایان نامه، فوق ليســانس یا دكتري 
نيســت. لزومي ندارد آن  را پــر از اطالعات 

فاضل مآبانه كنيد.

مطابق معلومات تان انتخاب كنيد. از 4 نوع طرح و اشخاص داستان تان را 

رفتن به سمت مقوالتي كه با آن ناآشنایيد 
بپرهيزید.

اهميت ویژه اي دارد. حتما حقایقي 5 عمق حقيقت و باورپذیري داستان 
وجود دارد كه بسيار عميق تر از واقعيات صرف 
هستند. رفتار و گفتار شخصيت ها باید واقعي 
باشد؛ به همين جهت باید ضمن تحقيق، به 
لحن و حــرف زدن مردم هــم دقيقا گوش 
بسپارید و نحوه صحبت كردن آنها را به خاطر 

بسپارید.

دارد؛ ممکن اســت نتوانيد مستقيم 6 پژوهش قبل از نوشتن بسيار اهميت 
درباره زندگي و رفتار یك فضانورد ناسا تحقيق 
كنيد اما حتما تحقيق دربــاره زندگي یك 
خلبــان هواپيمــا یا ناخــداي یــك لنج یا 
یدك كش به كارتان مي آید. پس از این مراحل 
است كه متوجه تفاوت شخصيت هاي واقعي 

و خيالي در داستان تان مي شوید.

نمايشگاهكتابمجازي،هفتهنخستبهمن
ثبت  نام ناشــران براي حضور در نخســتين نمایشگاه 
مجازي كتاب تهران كه هفته نخســت بهمن برگزار 
خواهد شد، از 10دي آغاز مي شــود و تا 14دي ادامه 
دارد. به گزارش همشهري، ناشــران متقاضي حضور 
در نخستين نمایشگاه مجازي كتاب تهران مي توانند 
با مراجعه به سایت خانه كتاب، ضوابط و شرایط حضور 
در این نمایشگاه را مشاهده كنند. عضویت ناشران در 

سامانه پست كتاب براي بهره مندي از تخفيف هاي پست كتاب الزامي است. عالقه مندان براي اطالع از نحوه 
ثبت نام ناشران ، بن نمایشگاه، سرویس هاي ارسال كتاب و سامانه فروش كتاب مي توانند با سامانه پاسخگویي 
نمایشگاه مجازي كتاب به شماره 91009898-021 تماس بگيرند. نخستين نمایشگاه مجازي كتاب تهران از 

اول تا ششم بهمن ماه سال جاري برگزار خواهد شد.

فراخوان»فرفره«باموضوعكودكانوكرونا
فراخوان نخستين دوره جشــنواره فرهنگيـ   هنري 
»فرفره« كه با محوریــت موضوعي »كودكان و دوران 
كرونایي« در 2بخش هنري و ادبي برگزار مي شــود، 
منتشر شد. به گزارش همشــهري، در این فراخوان از 
تمامي هنرمندان، اولياي تربيتي، مربيان، پژوهشگران 
و همچنيــن خانواده هاي كــودكان و نوجوانان باالي 

3سال در هر سطح و حرفه اي دعوت شده تا در جشنواره شركت كنند. جشنواره فرهنگي-  هنري »فرفره« در 
بخش هاي عکاسي، نقاشي، شعر و داستان كوتاه برگزار خواهد شد. عالقه مندان مي توانند براي كسب اطالعات 

بيشتر به سایت این جشنواره به نشاني www.capf.ir مراجعه كنند.

رویدادهاي فرهنگي و هنري

»در تاریکي« رماني اســت به قلم »ماي جيا« استاد 
نوشتن داستان هاي جاسوســي در چين كه مهرداد 
وثوقي آن را به فارســي برگردانده و به تازگي از سوي 
انتشارات ققنوس منتشر شده است. ماي جيا متولد 
سال 1964 در یکي از روستاهاي كوهستاني سواحل 
جنوبي چين اســت. این روزها از او به عنــوان »پدر 

رمان هاي جاسوسي چين« یاد مي شود. او كار نوشتن را از سال 1986 آغاز 
كرد و موفق شد نخستين رمانش را با عنوان »كشف رمز« سال 2002 منتشر 
كند. نوشتن این رمان 11 سال طول كشيد و براي نویسنده اش 8 جایزه برتر ادبي 
ازجمله جایزه بهترین كتاب چين را به ارمغان آورد. ترجمه انگليسي »كشف 
رمز« سال2014 توسط انتشارات پنگوئن رندوم و گروه FSG در آمریکا چاپ 
شد. اكونوميست، نيویورك تایمز و حدود 40رسانه مهم ادبي جهان درباره این 
كتاب نقدهاي مثبت منتشر كرده اند. در رمان »در تاریکي« واحد701 یا سازمان 
جاسوسي چين در پي تقویت نيروهاي انساني خود است. به این ترتيب یك مامور 
نابينا در مقام »شنودگر باد« كه مي تواند صداها را از كيلومترها دورتر بشنود، 
نابغه اي ریاضيدان كه زیباست و با مسائلي كه براي خود به وجود مي آورد، باعث 
سرانجامي تأسف بار مي شود، پيرمردي كه كد رمزها را دررؤیاي خود مي شکند 
و جاسوســي كه ماموریت هاي خطير را به عهده مي گيرد، جذب این سازمان 
مي شوند. توطئه، اســتعداد و نبوغ، موقعيت هاي حساس اخالقي، آشوب هاي 
دروني و... ازجمله موضوعاتي هستند كه آدم هاي این داستان و سازمان701 با 
آنها دست  به گریبانند. انتشارات ققنوس ترجمه فارسي این رمان 447صفحه اي 

را با شمارگان هزار و 100نسخه به بهاي 68هزار تومان منتشر كرده است.

ویترین

درتاريكي
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چرا نمازجمعه 
اهميت دارد ؟
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وقتي نخســتين نماز جمعه رسمي 
جمهوري اســامي ايران در پنجم 
مردادماه1358برگزار شد، خيلي   ها 
نمي   دانســتند ايــن همــه تأكيد 
امام   خميني)ره( بر برگــزاري نماز 
جمعه چه دليل و آثاري دارد� تا پيش 
از انقاب اسامي ايران، مردم حضور 
خاصي در نماز جمعه نداشتند و اين 
آيين، به   صورت فرمايشي در بعضي 
شــهرها مثل تهران برگزار مي   شد� 
بعضي از علما و مراجع تقليد هم در 
شهرهاي مختلف به   صورت محدود و 
با جمعيت اندك در خانه   ها يا مساجد 
زيرنظر خود نماز جمعه مي   خواندند� 
برگزاري يكپارچه و سراســري نماز 
جمعه در شهرهاي ايران، از شئونات 
اسامي   اي بود كه با پيروزي انقاب 

اسامي، احيا و زنده شد�
نماز جمعــه در دهه1360، منشــأ 
بسياري از امور مردم بود� اين آيين، 
محلي بود كه مسئولين كشور به مردم 
در مورد اقدامات و اتفاقات كشــور 
گزارش مستقيم مي   دادند و با مردم 
رودررو صحبت مي   كردند� بسياري از 
گزارش   هاي مربوط به اتفاقات جنگ 
ابتدا از تريبون نمــاز جمعه به مردم 
اطاع داده مي   شد و بعد در روزنامه   ها 
و رســانه   ها بازتاب پيدا مي   كرد� در 
كنار اينها، نماز جمعــه براي مردم، 
كاركرد يك شــبكه اجتماعي را هم 
داشت� بســياري از تجمعات از دل 
نماز جمعه شكل مي   گرفت� ستادهاي 
مردمي مانند ستادهاي جمع   آوري 
كمك   هاي مردمي بــراي جبهه   ها، 
خانه اولشــان نماز جمعه بود� عاوه 
بر اينها، بيشــتر اوقات در كنار نماز 
جمعه، نمايشگاه   هاي هنري انقابي 
گوناگوني برگزار مي   شــد كه محلي 

براي مردمي كردن هنر انقابي بود�
عاوه بر همــه اينها، نمــاز جمعه، 
كاركردي نمادين هم داشــت؛ اين 
آيين سياسي-عبادي در آن دهه نماد 
مقاومت مردم در برابر دشمنان داخلي 
و خارجي بود� اصرار به برگزاري نماز 
جمعه در شــهرهايي مانند آبادان، 
نمادي از ايســتادگي مردم در برابر 
محاصره دشمن بود و به همين دليل 
حتي وقتي صدام تهديد مي   كرد كه 
نماز جمعه شهرهاي مختلف را بمباران 
خواهد كرد، مردم بسيار پرشورتر از 
روزهاي قبل در نماز جمعه شــركت 

مي   كردند�

بال انقاب
 محمود مرتضايي فر 

خدمتگزار باوفاي نمازجمعه

محمد مقدسي   ���������������������������������������������������������

در زندگي لحظه   هايي هســتند كه در بزنگاهي مسير 
زندگي آدمي را تغيير مي   دهند و سرنوشــت را به راهي 
مي   برند كه هيچ   گاه انتظار آن را نداشته   ايد. براي محمود 
مرتضايي   فــر كه در ســه دهه اول انقاب اســامي، از 
همــان روز اول و ورود امام خمينــي در صحنــه بود و 
نواي شعارهايش مردم را به شــور و اتحاد وامي   داشت، 
شــايد مهم   ترين لحظه زندگــي   اش، در 12بهمن   ماه 
ســال1357رقم خورد. زماني كه مردم از ســخنراني 
تاريخي امام   خميني)ره( در بهشــت زهرا به وجد آمده 
بودند، اما تجربه مواجهه با يك پيروزي بزرگ را نداشتند. 
آنچه تا به حال انجام داده    بودند، شركت در مبارزه و شعار 
براي سرنگوني شــاه بود و حاال در يك قدمي پيروزي    
بودند. آن روز چند خبرنگار كه پايين جايگاه نشســته 
بودند بعد از اين كام امام كه مــن در دهان اين دولت 
مي   زنم، از شدت هيجان شروع كردند به   دست زدن. تا 
قبل از آن روز، هميشه در تجمعات اينچنيني در تأييد 
حرف سخنران يا جمعيت دست مي   زدند يا مي   گفتند 
»صحيح است! صحيح است!« اما هيچ كدام از اين عبارات 
متناسب با شور و حال و پيام امام    )ره( نبود. حاج محمود 
مرتضايي   فر در يك لحظه در بزنگاه وســط آن شــور و 
هيجان مردم، يادش آمد براي چه در آنجا حضور دارد 
و با صداي پرطنينش 3بار فريــاد زد: »اهلل اكبر«. ابهت 
و صابت اين    اهلل   اكبر طوري بود كــه در همان لحظه، 
جمعيت را با خود همراه كــرد و جمعيت يكصدا بانگ 
   اهلل   اكبر ســردادند و تكبير وارد ادبيات انقاب اسامي 

ايران شد.
مرتضايي   فر كه در نوجواني مانند بيشــتر هم   سن   هاي 
مذهبي   اش در كاس تفســير و قرائت قرآن شــركت 
مي   كرد، به واسطه صداي خوبش و نزديكي محل كارش 
به مسجد هدايت، براي اذان گفتن و اقامه نماز به آنجا 
مي   رفت و اين، آغاز آشــنايي او با آيت   اهلل سيدمحمود 
طالقاني بود. عاوه بر اين، قاري قابلي بود و صوتي خوش 
داشت. آيت   اهلل طالقاني كه طنين صدا و اجراي او را در 
سخنراني   هاي خود و آقاي مطهري و ديگران ديده بود 
و سال   ها مي شد كه او را مي   شناخت، از او براي اجرا در 
مراسم استقبال از امام دعوت كرد. پس از پيروزي انقاب 
اسامي و دســتور امام براي برپايي نماز جمعه، وقتي 
مرتضايي   فر صبح جمعه، پنجم مرداد1358 براي كمك 
به دانشــگاه تهران رفت، آيت   اهلل طالقاني از او خواست 
نخستين نماز جمعه تهران را اداره و اجرا كند و اين آغاز 
راهي بيست وهفت ســاله براي او بود. در اين 27سال، 
كمتر كسي نام واقعي او را مي   دانست و بيشتر مردم او را با 
عنوان »وزير شعار« مي   شناختند، غافل از اينكه اين لقب 
نخستين بار از زبان فرزند امام، حاج سيداحمد خميني 
به او داده شده بود. ماجرا اينطور بود كه امام   خميني)ره( 
از حاج احمدآقا، حال آقاي مرتضايي   فر را مي   پرســد و 
حاج احمد هم مي   گويد كه وزير شعار را مي   فرماييد و امام 
مي   خندد و از آنجا حاج محمود مرتضايي   فر به وزير شعار 

معروف مي   شود و اين لقب براي او مي   ماند.
مرتضايي   فر در سال   هاي آخر عمر كه ديگر توان سال   هاي 
اول انقاب را نداشت، از افراد خوش   صدا و تحصيل   كرده 
براي اداره نماز جمعه دعــوت كرد و خودش فقط ناظر 
برنامه   ها بود. بعد كه دچار كسالت شد، ديگر نتوانست 
به تريبون نماز جمعه برگردد. آخرين نماز جمعه   اي كه 
در آن نقش مجري و اداره   كننده را داشت، در مرداد   ماه 
سال1386و همزمان با بيست   وهشتمين سالگرد برپايي 
نخستين نماز جمعه انقاب اســامي ايران بود. حاج 
محمود مرتضايي   فر، طنين صداي انقاب، ســرانجام 
در تاريخ 21ارديبهشت   ماه ســال1392 بعد از دوره   اي 
بيماري درگذشــت. مقام معظم رهبري به مناســبت 
فوت او پيامي صادر كردنــد و از زحمات اين يار انقاب 
و خدمتگزار باوفاي نماز جمعه تهران تشــكر كردند و 

درگذشتش را تسليت گفتند.

بيست   وپنجم تيرماه 1361، بيست   وچهارم    ماه رمضان، 
روز قدس بود. مردم همدان هم مانند ديگر مردم ايران، 
از چند روز قبل خــود را آماده راهپيمايــي روز قدس 
كرده بودند. صبــح روز جمعه، راهپيمايي تازه شــروع 
شده بود و راهپيمايان از مســيرهاي مختلف به سمت 
ميدان امام   خميني همدان در حركت بودند كه ناگهان، 
صداي پرواز بمب   افكن   هاي عراقي و انفجار بمب   هايشان 
مردم را وحشت   زده كرد. شهر همدان تا آن روز بمباران 
نشده بود؛ نه مردم تجربه شــنيدن صداي هواپيماهاي 
شيرجه   زده به سمت زمين را داشتند، نه در شهر خبري 
از ضدهوايي و پدافند هوايي بــود. بمب   ها به محله   هاي 
ششصددســتگاه و ســبدبافان خورد. گروهي از مردم، 
سراسيمه به سمت محل اصابت بمب   ها دويدند تا كساني 
را كه زير آوار مانده بودنــد، نجات دهند. يكي از بمب   ها 
به سه   راهي ششصددستگاه خورده و خانه   هاي سازماني 

دانشگاه بوعلي را خراب كرده بود. آن يكي هم خانه   هاي 
گلي سبدبافان را به تلي از خاك تبديل كرده بود. بعد از 
چند دقيقه شلوغي، دوباره باقي راهپيمايان با روحيه   اي 
قوي   تر و فريادهايي بلندتر نسبت به قبل، به سمت ميدان 
امام   خميني    و از آنجا به سمت استاديوم آزادي حركت 
كردند. ساعت از يازده   ونيم گذشته بود. قسمت زيادي 
از جمعيت راهپيمايان به استاديوم رسيده بودند. تعداد 
زيادي از مردم در اســتاديوم آزادي سجاده   هايشان را 
پهن كرده و منتظر شروع خطبه   هاي نماز جمعه بودند. 
سخنران پيش از خطبه   ها، خبر از پيروزي   هاي رزمندگان 
در عمليات رمضان، مخصوصــا رزمندگان گردان   هاي 
اعزامي از همدان مي   داد و جمعيت سراپا شادي و غرور 
شده بود كه ناگهان دوباره صداي بمب   افكن   هاي صدام 
در آســمان همدان پيچيد. اين بار هم هواپيماها 2جا را 
بمباران كردند؛ محله قلعه   سبزي در جنوب باباطاهر و 
استاديوم آزادي. صداي بسيار بلندي در استاديوم آزادي 
پيچيد و موج انفجار بســياري از مردم را گيج و حيران 
به اطراف پرتاب كرد. بمب در ضلع شــمالي استاديوم، 
نزديك قســمت زنان خورده بود و اجســاد و بدن   هاي 
زنان نمازگزار پيچيده در چادرهايشــان در جاي جاي 
اســتاديوم پراكنده شــده بود. هرجا را نگاه مي   كردي، 

قسمتي از بدن يك شهيد افتاده بود. خون نمازگزاران 
و سجاده   هاي خونين زمين چمن را گلگون كرده بودند. 
شدت انفجار آن قدر زياد بود كه قسمت   هايي از اجساد 
شهدا تا چندصدمتري اســتاديوم هم پرتاب شده بود. 
حدود 80نفر كه بيشترشان زن و كودك بودند، همانجا 
شهيد شدند. بيشتر از 500نفر هم زخمي شده بودند كه 
به بيمارستان منتقل شدند. چند دقيقه بعد، وقتي كمي 
غوغا خوابيد، آيت   اهلل نوري همداني، امام   جمعه همدان، 
پيشــنهاد داد كه براي اثبات مقاومت و پايداري مردم 
همدان و تعطيل نشدن فريضه نماز جمعه سيل جمعيت 
به سوي مسجد جامع روانه شوند و نماز را در آنجا به جا 
بياورند. مردمي كه آسيب نديده بودند، از اين پيشنهاد 
استقبال كردند و با شعارهايي كوبنده و سرشار از خشم 
به سمت مسجد جامع رفتند و باالخره نماز جمعه ظهر 
روز قدس را در آنجا اقامه كردند. اين بمباران سبب شد 
كه پس از آن تا پايان جنگ در بســياري از شهرها نماز 
جمعه در محوطه آثار باســتاني و تاريخي برگزار شود 
تا عراق نتوانــد به راحتي نماز جمعــه را بمباران كند. 
به   عنوان مثال در كرمانشاه تا سال   ها نماز جمعه در بلوار 
طاق   بستان و بعدها در محوطه جلوي طاق   هاي تاريخي 

طاق   بستان برگزار مي   شد.

نماز جمعه هاي تهران در دهه هاي 60 و 70 بســيار 
مورد توجه قرار مي گرفت. بســياري از مسائل مهم 
سياســي، رويكرد مســئوالن و جهت دهي به افكار 
عمومي، در خطبه هــاي نماز جمعه خود را نشــان 
مي داد. نه تنها مردم حاضر بلكه اكثر شهروندان گوش 
به راديو مي سپردند تا سخنراني خطبه ها را بشنوند 
يا پخش تلويزيوني آن را دنبــال مي كردند. از اين رو 
خطبه هاي زيادي بودند كه جنبــه تاريخي يافتند. 
از بين آنها چند خطبه نماز جمعه اهميت بيشــتري 

داشتند كه در اينجا مرور مي شوند.

 آرامش پس از غائله 14اسفند
نماز جمعه 15اســفند1359 بــه امامت آيت   اهلل 

خامنه   اي
روز 14اسفند1359، بني   صدر به مناسبت سالگرد 
فوت دكتر مصدق، در دانشگاه تهران سخنراني كرد. 
او در سخنراني   اش به نيروهاي انقابي معترض شد 
و جمعيت هوادارانش را به حمله به نيروهاي انقابي 
تشــويق كرد. هواداران بني   صدر كه بيشترشان از 
هواداران و سمپات   هاي منافقين )سازمان مجاهدين 
خلق( بودند، به كســاني كه فكر مي   كردند مخالف 
بني   صدر هستند، حمله كردند. درگيري باال گرفت 
و تعداد زيادي از افرادي كه ظاهر مذهبي داشتند، 
زخمي و چند نفر هم كشته شدند. هر لحظه ممكن 
بود اين بحران شــدت بيشــتري بگيرد و تبديل به 
درگيري مسلحانه بين نيروهاي انقابي و هواداران 
بني   صدر شــود. فرداي آن روز آيــت   اهلل خامنه   اي 
به نماز جمعه رفتند و در مورد ريشــه حوادث روز 
قبل و اهداف گروهك   هــا از راه انداختن تجمعات 
و آشــوب   هاي اينچنيني صحبت كردند و از مردم 
خواستند بر اعصابشان مسلط باشند و با شعارهاي 
تفرقه   افكن، بهانه به دشــمنان ندهنــد. بعد از اين 
نماز جمعه، نيروهاي انقابــي آرامش پيدا كردند و 
ســعي كردند از بروز درگيري با هواداران بني   صدر 

جلوگيري كنند.

داستان مك فارلين
نمــاز جمعــه 14آبــان1365 بــه امامــت 

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني
حضور ناگهانــي رابرت مك فارلين، مشــاور امنيت 
ملي رئيس جمهــور آمريــكا در ايران بــراي انجام 
مذاكرات محرمانه با سران جمهوري اسامي، رسوايي 
بزرگي بــراي دولت رونالد ريگان به همراه داشــت. 
با آنكه ايــن ماجرا چندي قبل اتفــاق افتاده بود، اما 
برخي جريانات سياســي كه مقاصد خاصي را دنبال 
مي كردند آن را در روزنامه الشــراع لبنان منتشــر 
كردند. آيت اهلل هاشمي رفســنجاني در خاطرات آن 
روزها چنين آورده است: »روز 10 آبان حاج احمدآقا 
آمد. از شيوع خبر سفر مك فارلين به ايران به گونه اي 
انحرافي نگران بود. پيشنهاد داشت تا آن را به گونه اي، 
واقعي كه براي ما پيروزي و براي آمريكايي ها خفت 
و شكست باشد، مطرح كنيم. پيش از آنكه دشمنان 
سوءاستفاده كنند«. هاشمي در نخستين جمعه، به 
نماز جمعه تهران آمد و ماوقع را در خال خطبه هاي 

نماز جمعه با مردم درميان گذاشت.
مانور تجمل

نماز جمعه 18آبــان1368 به امامــت آيت   اهلل 
هاشمي رفسنجاني

بعــد از ارتحــال امام خمينــي )ره( و رهبــري 
آيت   اهلل خامنــه   اي، آيت   اهلل هاشمي رفســنجاني 
در انتخابــات رياســت   جمهوري بــا 90درصد آرا 
و با شــعار اصاحات اقتصادي و بازســازي اقتصاد 
جنگ   زده پيروز شــد. تورم بــاال، جنگ   زدگاني كه 
مي   خواستند به شــهرهاي ويران   شده   شان بازگردند 
و خرابي   هاي فراوان ناشــي از جنگ، مردم و كشور 
را تحت فشــار شــديد اقتصادي گذاشــته بود. در 
چنين شرايطي، آيت   اهلل هاشمي رفسنجاني در نماز 
جمعه 18آبان1368 مطلب جديدي را عنوان كرد: 
»اظهار فقر و بيچارگي كافي اســت. اين رفتارهاي 
درويش مســلكانه وجهه جمهوري اســامي را نزد 
جهانيان تخريب كرده اســت. زمان آن رســيده كه 

مســئولين ما به »مانور تجمل« روي آورند. از امروز 
به   خاطر اسام و انقاب، مسئولين وظيفه دارند مرتب 
و باوقار باشــند. هرچند ما فقير باشيم و اقتصادمان 
بسامان نباشــد، اما براي آنكه در ديدگان ساير ملل 
مسلمان و غيرمسلمان ملتي مفلوك جلوه نكنيم، الزم 
است تا جلوه   هايي از تجمل در چهره كشور و مسئولين 
حاكميتي رويت شود«. اين سخنان آيت   اهلل كه بعدها 
به »خطبه تجمل« معروف شــد، سرآغاز بحث   هاي 
فراواني در مطبوعات و ادبيات سياسي ايران و واكاوي 

مفهومي بزرگ   تر يعني »عدالت اجتماعي« شد.
محكوميت قتل هاي زنجيره اي

نماز جمعه 18دي1377 به امامت مقام معظم رهبري
وقوع قتل هاي زنجيره اي در ســال77، فضاي افكار 
عمومي كشور را به شدت تحت تأثير قرار داد، به گونه اي 
كه رهبر معظم انقاب در نماز جمعه به اين موضوع 
اشــاره كردند و فرمودند: »ايــن قتل هايي كه اتفاق 
افتاد، حوادثي بسيار بد، زشــت، نفرت آور و حقيقتاً 
درخور محكوم كردن بود. كساني كه اينها را محكوم 
كردند، بجا محكوم كردند. اينها عاوه بر اينكه قتل 
بود، جنايت بود؛ با روش هاي بــد و غيرقانوني بود ... 
نكته دوم اين است كه من بايد از وزارت اطاعات -از 
مديران وزارت، از وزير و معاونان و مسئوالن، از هيأت 
سه نفره اي كه رئيس جمهور براي پيگيري اين حادثه 
معين كردند- تشكر كنم. اينها واقعاً زحمت كشيدند 
و حقيقتاً اين روزها تجربه سختي را از سر گذراندند. 
اين شوخي نيست، انسان يك نقطه ضعفي را در پيكره 
خودش احساس كند، صادقانه آن را با مردم در ميان 
بگذارد و بگويد اينجايم اين اشكال را دارد، اين ضعف 

را دارد«. 
آخرين خطبه هاشمي

نمــاز جمعــه 26تيــر1388 بــه امامــت 
آيت   اهلل هاشمي   رفسنجاني

از آخريــن نماز جمعه آيت   اهلل هاشمي رفســنجاني، 
مدتي گذشــته بود و قرار شــد او 26تير 1388در 
تهران نمــاز جمعه بخوانــد. اين درحالــي بود كه 

آشــوب   هاي خياباني رنگ ديگري به   خــود گرفته 
بود و فراتر از اعتراض هاي مدني محســوب مي شد. 
آيت   اهلل هاشمي رفســنجاني در خطبه   هاي اين نماز 
جمعه، در مورد اتحاد در جامعــه نبوي و جمهوري 
اســامي صحبت كرد. او پس از انتقــاد از عملكرد 
صداوسيما در انتخابات، به همه توصيه كرد كه مسائل 
را با قانــون حل كنند. اين نماز جمعه حاشــيه   هاي 
فراواني داشــت؛ تعداد زيــادي از زنــان و مردان با 
نشان   هاي ســبزرنگ در اين نماز جمعه حاضر شده 
بودند. عاوه بر ايــن تعداد زيــادي از جوانان بدون 
وضو و با كفــش به   صورت مختلــط در خيابان   هاي 
اطراف دانشــگاه تهران نمــاز جمعه را بــه امامت 
آيت   اهلل هاشمي رفسنجاني خواندند. پس از پايان اقامه 
نماز هم در خيابان   هاي اطراف دانشگاه، درگيري   ها و 
زدوخوردهايي اتفاق افتاد. اين نماز جمعه، آخرين نماز 

جمعه آيت   اهلل هاشمي رفسنجاني بود.
فصل   الخطاب رهبري

نماز جمعه 29خرداد1388 به امامت مقام معظم 
رهبري

انتخابات دهمين دوره رياست   جمهوري برگزار شده 
بود و 2نامزد اين انتخابات، بــا ادعاي تقلب در آراي 
مردم، نتيجه را نپذيرفته بودند. اعتراض آنها خيلي زود 
تبديل به آشوب   هاي خياباني شد. واكنش احمدي   نژاد 
به اين ماجراها هم روزبه   روز بر هيزم آتش آشوب   ها 
مي   افزود. يك هفته پس از انتخابات، ايشان تصميم 
به اقامه نماز جمعه 29خرداد گرفت. جمعيت بسيار 
زيادي در اين نماز جمعه شركت كردند. آنهايي هم كه 
اهل شركت در نماز جمعه نبودند، خطبه   هاي اين نماز 
جمعه را بادقت دنبال كردند. ايشان در اين خطبه   ها 
از شــخصيت و خدمات آيت   اهلل هاشمي رفسنجاني 
تمجيد و تعريف و براي نخستين بار به   وجود اختاف 
نظــر بــا آيت   اهلل هاشمي رفســنجاني در بعضي از 
موضوعات اشاره كردند. در مورد ادعاي تقلب هم از 
نامزدها خواستند كه اعتراضات خودشان را به   صورت 

قانوني پيگيري و قانون را رعايت كنند.

وز جمعه  دين ، انقالب ، شهر؛  ر

سجاده خون
صدام نماز جمعه روز قدس همدان را به 

خاك و خون كشيد

عكاسی و هنرهای 
تجسمی از نماز جمعه 

يكی از نمادهای 
هنری سال های 

ابتدايی برگزاری 
نمازجمعه های پس از 
پيروزی انقاب است� 
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مهم   ترين رويداد   هاي سياسي كه در نماز جمعه   ها به وقوع پيوست

يادداشت
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سيربيسلوك
منصب امام   جمعه از عصر صفوي تا پهلوي، به مرور تبديل به منصبي موروثي شد

تا پيش از دوران صفوي، اقامه نمازجمعه چندان بين شــيعيان مرسوم 
نبود اما پس از تشكيل حكومت شــيعه   مذهب صفويه، به مرور از دوره 
حكومت    شاه    اسماعيل    اول    صفوي، اقامه نمازجمعه    در ايران گسترش 
پيدا كرد. در تاريخ، علت    رواج اين آيين را    يكي انتقاد حكومت    عثماني 
از شيعيان    به   خاطر برگزار نكردن    نمازجمعه    و دومي تالش    علماي شيعه    
آن زمان مانند محقق    كركي براي جا انداختن نمازجمعه    بين شيعيان 

ايران نوشته   اند.
مشكل اصلي سر راه برگزاري نمازجمعه در سراسر ايران، فتواي بعضي از 
مراجع و علماي شيعه در مورد اشكال برگزاري نمازجمعه در عصر غيبت 
بود. در زمان شاه    سليمان    اول    صفوي، آن   قدر دعوا بر سر نمازجمعه در 
زمان غيبت باال گرفت كه او مجلسي با حضور فقها و وزير اعظمش    ترتيب    

داد تا باالخره فقها درباره حكم    نمازجمعه    به    نتيجه   اي واحد برسند.
محقق    كركي در زنده كردن اين آيين، حامياني مانند تعدادي از علماي 
جبل    عامل    داشــت و حكومت    صفوي هم از او پشــتيباني مي   كرد. اما 
جا انداختن اين آيين به   تدريج    در جامعه شــيعي ايران    به انجام رسيد. 
محقق كركي به شاه طهماسب اول پيشنهاد داد كه براي شهرهاي مختلف 
ايران امام جمعه تعيين كند و در زمان شاه عباس اول، رسما منصب امام 

جمعه تعريف شد.
در آن زمان منصبي به نام شيخ   االســالم وجود داشت. شيخ االسالم يا 
آخوند، دعاوي شــرعي را حل مي   كرد و به امر به معروف و نهي از منكر 
مي   رســيد و صيغه طالق شــرعي را هم جاري مي   كرد. در كنار اينها، 
مسئوليت اجراي برخي از احكام اقتصادي و اجتماعي دين را هم برعهده 
داشت. شيخ   االسالم مانند قاضي با فرمان مخصوص شاه معين مي   شد و 
در خيلي از شهرها، امام جمعه همان شيخ   االسالم شهر بود. البته    علمايي 
مانند مالمحسن    فيض    كاشاني هم بودند كه با وجود شيخ   االسالم نبودن، 

به    درخواست    شاه   ، امامت    جمعه    را برعهده    مي   گرفتند.
نخستين    نمازجمعه    عصر صفوي را محقق    كركي در مسجد جامع    عتيق    
اصفهان    اقامه    كرد. پس از او علماي ديگري مانند شيخ بهايي، ميرداماد، 
محمدتقي مجلســي، محمدباقر مجلسي، ســبزواري و شيخ    لطف   اللّ    

اصفهاني هم منصب امامت جمعه را قبول كردند.
در دوره افشــاريه    و قاجاريه   ، نشــان    مي   دهد كه    منصب    امامت    جمعه،    
تبديل به يك منصب موروثي شد و در بعضي از خاندان   ها مانند خاندان    

خاتون    آبادي و خاندان    مجلسي در تهران    و اصفهان از پدر به پسر منتقل 
مي   شد.     اين موضوع سبب شده بود به مرور اعتماد مردم به منصب امام 
جمعه كمتر و كمتر شــود. عالوه بر اين، در دوره قاجار اهميت و اعتبار 
مناصب مذهبي كاهش شــديدي پيدا كرده بــود و به   تبع منصب امام 
جمعه هم به   تدريج اهميت و قدرت ديني و سياسي خود را از دست داد و 
به   خصوص بين مردم جايگاه خاصي نداشت. در اواخر دوره قاجار، بعضي 
از امامان    جمعه به   عنوان روحانيون درباري    در برابر علماي مشروطه   خواه    
كه    مخالف    حكومت    اســتبدادي قاجار بودند، قــرار گرفتند و عليه آنها 

فعاليت مي   كردند.
در دوران    پهلوي در بعضي از شهرها منصب امام جمعه وجود داشت. 
اين امام   جمعه   ها معموال مستقيما با شاه و دربار ارتباطات حسنه    و 
رسمي   اي داشــتند، به همين   خاطر مردم قبولشان نداشتند و اقامه 
نمازجمعه    هم رونق چنداني نداشــت. آخرين امام جمعه تهران در 
دوره پهلوي، سيدحســن امامي، فرزند ميرزا ابوالقاسم امامي بود. او 
در لوزان سوئيس در رشته حقوق درس خوانده و به   صورت موروثي 
به اين منصب رســيده بود. منصب امامت جمعه از نســل آيت   الل 
ميرمحمدصالح خاتون   آبادي به ابوالقاسم امامي و بعد به سيدحسن 
امامي ارث رسيده بود. امامي به   خاطر اينكه در غرب درس خوانده بود 

و با تفكرات روشنفكرانه   اش، محبوب دربار بود.
در دوران پهلوي، شهيد نواب صفوي، نخستين كسي است كه خواهان 
تجديد نظر در روال برگزاري نمازجمعه بود. او مي   گفت اين آيين بايد از 
حالت فرمايشي خارج شود و شاه و سران حكومت هم در اقامه نمازجمعه 
حضور داشته باشــند و روال انتخاب امام جمعه هم تغيير كند. عالوه بر 
نمازجمعه رسمي و درباري، بعضي از علما به   صورت مستقل نمازجمعه را 
برگزار مي   كردند؛ آيت   الل اراكي از سال 1336هجري شمسي تا پيروزي 
انقالب اسالمي هر جمعه در مسجد امام حسن عسكري)ع( قم نمازجمعه 
اقامه مي   كرد. آيت   الل ســيدمحمدتقي غضنفري هم در شهر خوانسار 
از اواخر دهه1270تــا زمان از دنيا رفتنش در 1310هجري شمســي 
نمازجمعه را برگزار مي   كرد. در تهران هم از قبل از انقالب اسالمي ايران 
تا زمان نخستين نمازجمعه در پنجم مرداد1358، آيت   الل محمدباقر 
خوانساري در مسجد امام خميني)ره( بازار تهران و در اصفهان حاج آقا 

رحيم ارباب و آيت   الل طاهري نمازجمعه اقامه مي   كردند.

چهره هاي مشهور در نمازجمعه 

ادواردو آنيلي
ادواردو آنيلي مي   توانســت يكي از قدرتمندترين آدم   هاي ايتاليا 
باشد. او كه پدرش از ثروتمندترين و بانفوذترين آدم   ها در ايتاليا 
بود، از دانشگاه پرينســتون اياالت   متحده آمريكا در رشته اديان 
شرقي فارغ   التحصيل شده    بود. پس از فارغ   التحصيلي از دانشگاه، 
ادواردو به هند و ايران سفر كرد و آشنايي او با قرآن سبب شد عالقه 
به اســالم در روح او جوانه بزند. او بعد از آشنايي با محمدحسن 
قديري ابيانه به ايران ســفر كرد و با امام   خميني )ره( ديدار كرد؛ 
ديداري كه آيت   الل خامنه   اي و آيت   الل هاشمي رفسنجاني هم در 
آن حضور داشتند. او كه شيفته مذهب شيعه شده    بود، در مشهد 
شيعه شد. يكي از مهم   ترين تصاويري كه از ادواردو آنيلي در ايران 
موجود اســت، تصوير حضور او در صف اول نمازجمعه چهاردهم 
فروردين    ماه1360به امامت آيت الل خامنه اي است. ادواردو آنيلي 
تالش   هاي بسياري براي معرفي اســالم در ايتاليا كرد اما مرگ 
مشكوك او در ســال2000ميالدي به اين تالش   ها خاتمه داد. از 
حضور او در ايران و تالش   هايش براي اســالم، فيلم   هاي مستند 
زيادي ساخته شده و چندين كتاب هم در اين مورد نوشته شده    

است.

محمد علي كلي
محمدعلي)كلي( سلطان بوكس جهان و برترين ورزشكار قرن در 
ارديبهشت   ماه سال1372 به دعوت فدراسيون بوكس جمهوري 
اسالمي به ايران سفر كرد. برنامه سفر او بســيار فشرده بود و در 
آن ضمن ديدار با مقامات مهم كشــور، به نقاط مختلف ايران هم 
سفر كرد؛ ازجمله به زيارت بارگاه امام   رضا)ع( در مشهد رفت و در 
مراسم عزاداري روز عاشوراي مردم رشت هم حضور پيدا كرد. او 
روز جمعه هفدهم ارديبهشت به همراه رئيس سازمان تربيت بدني 
وقت، حسن غفوري   فرد در نمازجمعه تهران شركت كرد. حضور او 
در ايران و شركت در نمازجمعه در كنار نمازگزاران ايراني، بازتاب 

گسترده   اي در مطبوعات ايران و جهان داشت.
 

شون پن
شــون پن، يكي از معروف   ترين و بهترين بازيگران سينماي روز 
دنياست و تا به حال برنده 2جايزه اسكار شده است. حضور او در 
ايران كامال در سكوت خبري اتفاق افتاد. او در آن    سال   ها به   خاطر 
حضور نظامي دولت جورج بوش در عراق و افغانســتان به بهانه 
حوادث 11سپتامبر ســال2001، به دولت اياالت   متحده آمريكا 

معترض بود. شون پن، در سال2004ميالدي به عراق سفر كرده 
بود و از وضعيت عراق اشغال   شــده براي روزنامه سن فرانسيسكو 
كرونيكل گزارشــي تهيه كرده بود. در سال2005هم يك هفته 
قبل از برگزاري انتخابات رياســت   جمهوري سال1384 ايران، با 
توجه به باالگرفتن تنش   ها بين ايران و اياالت متحده آمريكا، براي 
تهيه گزارش از انتخابات و وضعيت سياســي ايران براي روزنامه 
سن فرانسيســكو كرونيكل به ايران ســفر كرد. او قصد داشت از 
فرصت ناشناس بودن در ايران بيشترين استفاده را ببرد و گزارشي 
بي   واسطه از ايران براي رســانه   هاي آمريكايي بنويسد. اما انتشار 
عكس   هاي حضور او در جايگاه خبرنگاران در نمازجمعه بيســتم 
خردادماه تهران كه آن روز به امامت آيت   الل جنتي اقامه مي   شد، 
برنامه كاري او را به   شــدت تحت   تأثير قــرار داد. او آن روز جمعه 
به   صورت ناشناس و با عنوان خبرنگار به همراه دفترچه يادداشت 
كوچكي در نمازجمعه شركت كرده بود اما پس از شناخته شدنش، 
هتل الله محل اقامت او و دو دوست خبرنگارش تبديل به محل 
ازدحام مشتاقان و عالقه   مندان او شــد؛ به   گونه   اي كه تعدادي از 
قرار مالقات   هايش با سياســتمداران ايراني با مشكل مواجه شد و 

برنامه سفر به دلخواهش پيش نرفت.  

حسنا مرادی �����������������������������������������������������������������������������
چند ماه بعد از پيروزي انقالب اســالمي ايران، با نظر امام خميني )ره(، 
اقامه نمازجمعه در شهرهاي مختلف ايران شروع شد. در بسياري از مراكز 
استان ها و شهرها، نمازجمعه معموال در مساجد جامع آن شهرها برگزار 
مي   شد. در مشــهد هم نمازگزاران براي اقامه نماز به حرم امام رضا)ع( 
مي   رفتند. اما نمازجمعه تهران در دانشــگاه تهران برگزار مي   شد؛ هيچ 
كدام از مساجد تهران آن   قدر بزرگ نبودند كه جوابگوي تعداد نمازگزاران 
باشــند. حرم و صحن امامزاده   هاي بزرگ ماننــد امامزاده صالح)ع( و 
حضرت   عبدالعظيم)ع( هم نه به اندازه كافي بزرگ بودند و نه محلشان، 
محل مناســبي بود. از طرف ديگر مسقف نبودن فضاي نماز در دانشگاه 
تهران و نبود سيستم گرمايشي و سرمايشي در فضاي باز آن، نمازگزارها 
را در زمستان و تابستان و برف و باران اذيت مي   كرد. همين شد كه فكر 
ساختن يك مصلي براي تهران جرقه خورد. در ابتدا مكان   هاي ديگري 
براي ساخت مصلي پيشــنهاد شــده بود. يكي از اين مكان   ها پادگان 
وليعصر)عج( در ميدان سپاه بود. اين مكان به دليل نداشتن دسترسي 
مناسب به حمل ونقل عمومي رد شــد. محل ديگري كه پيشنهاد شده 
بود، پادگان حر يا همان باغشــاه قديم بود. اگر اين پادگان مي   خواست 
به مصلي تبديل شود، بايد تعداد زيادي از خانه   هاي اطراف آن خريداري 
مي   شد تا دسترسي آن به خيابان   هاي اصلي راحت   تر شود. عالوه بر اين، 
ميزان دسترســي پادگان حر به حمل   ونقل عمومي در طرح   هاي آينده 
مناسب نبود و به اين داليل اين پيشــنهاد هم رد شد. پيشنهاد بعدي 
زمين   هاي شمال ميدان آزادي بود. نزديكي زياد به فرودگاه، لزوم خريد 
بسياري از منازل مسكوني و از همه مهم   تر مركزيت نداشتن باعث شد اين 
زمين   ها هم انتخاب نشوند. پيشنهاد ديگر پارك الله در بلوار كشاورز بود. 
اين پارك، هم موقعيت مناسبي داشت و هم دسترسي   اش خوب بود اما 
تخريب فضاي سبز ارزشمند پارك الله چندان عاقالنه نبود و اين گزينه    
هم رد شد. در نهايت توجه   ها به زمين   هاي عباس   آباد جلب شد. در دوره 
پهلوي، شاه مي   خواست در اين زمين   ها طرح شهستان پهلوي خود را اجرا 
كند. اين مجموعه بزرگ شهري قرار بود مركز سياسي، اداري و فرهنگي 
تهران شود تا چهره   اي جهاني و شيك از پايتخت به نمايش بگذارد. قرار 
بود همه سفارتخانه   هاي كشورها در ايران غير از سفارت انگليس و چين 
به شهستان پهلوي منتقل شوند و ميدان مركزي وسيع شاه و ملت كه 
از ميدان نقش جهان در اصفهان و ميدان ســرخ در مسكو وسيع   تر بود، 
در آن ساخته شــود تا قدرت و توانايي رژيم شاهنشاهي را نشان بدهد 
اما پيروزي انقالب اسالمي ايران اين طرح را مسكوت گذاشت. به خاطر 
موقعيت خوب اين زمين   ها، خالي بودنشان و وجود چندين ايستگاه مترو 
كه قرار بود ساخته شود و بزرگراه در نزديكي آنها، بخشي از زمين   هاي 
عباس   آباد براي احداث مصلي انتخاب شد. براي نخستين بار نماز عيد فطر 

به امامت آيت الل سيدعلي خامنه اي، تيرماه سال 62 در اين تپه ها برگزار 
شد و خطيب نماز، پيشنهاد داد در همين محل، مصالي تهران ساخته 
شود. عمليات خاكبرداري اين تپه هاي خاكي و تسطيح مصلي چندان 
طول نكشيد اما كار ساخت آن در شرايط جنگي، به راحتي امكان پذير 
نبود. 28دي   ماه 1363فراخواني براي طراحــي بناي مصلي از تريبون 
نمازجمعه اعالم شد و فرداي آن روز هم در روزنامه   ها فراخوان چاپ شد. 
در اين فراخوان 36شخصيت حقيقي و حقوقي، از داخل و خارج ايران 
)كشورهاي ژاپن، سوريه، پاكستان و هلند( شركت كردند و طرح   هايشان 
را براي ستاد نمازجمعه تهران فرســتادند. هيأت داوران اين فراخوان، 
محمدكريم پيرنيا، مهدي چمران، باقر آيت   الل   زاده شيرازي، مهندس 
غفاري و مهندس حجــت بودند. در نهايت هيچ كــدام از اين 36طرح 
نتوانست تأييد هيأت داوران را به دست بياورد. با وجود اين، اين مسابقه 
عمومي سبب شــد خطوط اوليه طرح معماري مصلي مشخص شود. 
پس از اين فراخوان، اين خطوط اوليه طرح معماري مصلي به تعدادي از 
اساتيد معماري كشور داده شد تا يك جمع   بندي و ارائه اسكيس پايه براي 
طرح مصلي ارائه دهند. از بين اين اساتيد، تنها دكتر لطيف ابوالقاسمي و 
دكتر پرويز مؤيدعهد هر كدام طرحي ارائه كردند كه در نهايت طرح آقاي 
مؤيدعهد در ســال1365 مورد قبول واقع شد و به تأييد رئيس   جمهور 
رسيد. تأمين زمين   هاي مصلي در عباس   آباد چند سالي طول كشيد و در 
نهايت با حكم امام خميني)ره( اين زمين   ها در اختيار مصلي قرار داده شد. 
در سال1369 پس از بازنگري طرح مؤيد عهد، پروژه ساخت مصلي كليد 

خورد كه تا امروز ساخت اين پروژه بزرگ ادامه دارد.
در قســمت   هاي مختلف طرح پرويز مؤيد عهد از عددهــاي مقدس و 
معني   دار مرتبط با فرهنگ شــيعي استفاده شده اســت. در اين طرح، 
مصلي 14گلدسته، 12صحن و 5ورودي به نام   هاي باب رسول   الل)ص(، 
باب اميرالمؤمنين)ع(، باب فاطمه الزهرا)س(، باب امام حسن)ع( و باب 
امام حســين)ع( دارد. ارتفاع ايوان بزرگ مصلي 72متر به عدد شهداي 
كربال و دهانه آن 110متر و ارتفاع گنبد مســجد جامع 63متر به عدد 
سال   هاي عمر پيامبر اســالم)ص( و اميرمومنان علي)ع( است. عالوه بر 
اين، سعي شده در قســمت   هاي مختلف بنا، از معماري مناطق مختلف 
ايران الهام گرفته شود. بر همين مبنا، 7گنبد براي مصلي طراحي شده كه 
هر كدام متأثر از معماري يكي از مناطق ايران بزرگ هستند. گنبد اصلي 
مصلي، از بزرگ   ترين گنبد   هاي جهان اسالم است و 2گلدسته بلند مصلي 
با ارتفاع 140متر، بلندترين گلدسته   هاي جهان اسالم هستند. ظرفيت 
نهايي مصلي حدود 500هزار نفر خواهد بود. اين مكان طوري طراحي شده 
كه تنها محل برگزاري نماز   هاي يوميه و نماز   هاي جمعه نباشد بلكه اين 
مجموعه مجتمع بزرگ فرهنگي- اسالمي با كاربري   هاي متنوع فرهنگي، 

آموزشي و مذهبي خواهد بود.

سفير وحدت
منافقين، دومين امام   جمعه تبريز را هم ترور كردند

شهيد سيداسداهلل مدني )1292-1360( 
پس از شهادت آيت   اهلل قاضي طباطبايي، آيت   اهلل سيداسداهلل مدني از سوي امام)ره(، امام   جمعه تبريز 
شد� پس از پيروزي انقالب، حزب خلق مسلمان به رهبري آيت   اهلل ســيدمحمدكاظم شريعتمداري، 

آشوب   هاي فراواني در آذربايجان و به   خصوص تبريز ايجاد كرده بودند� 
آنها تمايالت جدايي   طلبانه   شــان را ضميمه مخالفتشــان با امام )ره( كرده بودند و حرفشان اين بود 
كه شريعتمداري كه متولد تبريز )ساكن قم( اســت، بايد رهبر آذربايجان شود و اگر امام)ره( مصداق 
واليت   فقيه باشــد، ما اين واليت   فقيه را قبول نداريم� در آن زمان در تبريز، افراد زيادي به   دليل اصالت 
تبريزي شــريعتمداري، مقلد او بودند و در ابتدا به حكم مرجعيت او، از حزب خلق مسلمان طرفداري 
مي   كردند� اما خيلي زود نيروهاي اين حزب شروع به كشت و كشتار مردم و تخريب اموال آنها كردند و 
غائله پرآشوب و خونيني در تبريز به راه انداختند� آنها مدام آيت   اهلل مدني را تهديد مي   كردند كه اگر 

شهداي محراب 
خميني آذربايجان

گروهك فرقان، نخستين امام   جمعه تبريز را ترور كرد
شهيد آيت   اهلل سيدمحمدعلي قاضي طباطبايي )1293-1358( 

پنجشنبه، دهم آبان 1358، نخستين عيد قربان پس از انقالب بود� آيت   اهلل قاضي طباطبايي، 
امام   جمعه تبريز، صبح همين روز نماز عيد قربان را در ميدان نماز تبريز اقامه كرد� حوالي 
ساعت 7شب وقتي آيت   اهلل از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد شعبان برمي   گشت، سر 
سه   راهي مقصوديه، لحظه   اي سرعت ماشينش كمي كند شد� يك جوان 26-25ساله از 
فرصت استفاده كرد و جلوي ماشين را گرفت تا با امام جمعه صحبت كند� آيت   اهلل قاضي 
طباطبايي با روي خوش هميشگي   اش از جوان اســتقبال كرد� در كسري از ثانيه، جوان 
اسلحه   اش را از جيب بيرون كشيد و 3تير به آيت   اهلل شليك كرد� تير اول و دوم به سر و كتف او 
اصابت كرد و تير سوم هم خطا رفت� ضارب هم به   سرعت خودش را ميان جمعيت و ماشين   ها 

گم كرد� آيت   اهلل قاضي طباطبايي را به سرعت به بيمارستان رساندند اما تالش   ها فايده   اي 
نداشت و همان شب، آيت   اهلل شهيد شد� گروهك فرقان خيلي زود اعالم كرد ترور امام   جمعه 
تبريز كار آنها بوده است� در چند   ماه اول بعد از انقالب، فرقاني   ها كه به تفاسير من   درآوردي و 
بي   پايه و اساس شان از قرآن معروف بودند، بسياري از شخصيت   هاي مردمي و مغزهاي متفكر 
انقالب اسالمي را ترور كردند� شهيد آيت   اهلل قاضي طباطبايي، عالوه بر اعتبار علمي بااليش، 
محبوب قلوب مردم آذربايجان بود� در خانه او هميشه روي مردم باز بود و خودش شخصا 
درخواست   هاي مردم را مي   شنيد و با مردم رودررو حرف مي   زد� رسيدگي به مشكالت مردم 
از مهم   ترين دغدغه   هايش بود، براي همين در ماه   هاي بعد از انقالب كه اوضاع كشور هنوز 
نابسامان بود، او براي تأمين معيشت مردم به   دنبال بازگشايي كارخانه   هايي بود كه در زمان 
انقالب تعطيل شده بودند� با اينكه تعداد نمازجمعه   هايي كه او اقامه كرده بود، زياد نبود اما 
خطبه   هاي نمازجمعه او، خطبه   هاي وحدت   آفرين بودند و در خطبه   هايش سعي مي   كرد به 

مردم آذربايجان در مورد فتنه حزب خلق مسلمان آگاهي و هوشياری بدهد�

تاريخ  نمازجمعه در ايران

هر جمعه با انقالب

كوتاه از امامان جمعه تهران

مقام معظم رهبری
خورشيد انقالب 

آيت   الل سيدعلي خامنه ای در نخستين سال بعد از پيروزي انقالب اسالمي پس از بازگشت آيت   الل منتظري 
به قم، در حكمي از امام   خميني)ره( به   عنوان امام جمعه دائم تهران منصوب شدند. در سال   هاي اوليه پس از 
پيروزي انقالب، تريبون نمازجمعه براي ايشان محلي براي اميدافزايي ملت بود. بسياري از اخبار مهم جنگ 
و كشور مانند خبر سرنگوني هلی كوپترهاي آمريكايي در نمازجمعه روز پنجم ارديبهشت1359يا خبر فتح 
فاو در سال1365 براي نخستين بار از تريبون نمازجمعه   هاي ايشان به گوش مردم مي   رسيد. پس از انتخاب 
آيت   الل خامنه   اي به رياست   جمهوري، سران سه قوه هر سه امام جمعه تهران بودند و به   ترتيب هر هفته   اي 
كه امام جمعه بودند بنا به وظايفشان از اوضاع و احوال مسئوليتشان گزارشي را به مردم تقديم مي   كردند. 
در آن دوره خطبه   هاي ايشان معموال گزارشــي از وضعيت امور جاري و سازندگي و تعيين خط   مشي كلي 
سياست خارجي جمهوري اسالمي بود. بعد از رحلت امام و آغاز رهبري آيت   الل خامنه   اي، حضور مرتب رهبر 
محدودتر شده و تقريبا سالي يك   بار و در   ماه رمضان نمازجمعه را اقامه مي   كنند، مگر اينكه اتفاقي رخ داده باشد 
و جامعه نياز به رهنمود   هاي صريح رهبر در مسائل داشته باشد. در دهه   هاي 1370، 1380و 1390، جنبه 
وحدت   آفريني بين مردم خطبه   هاي رهبري بيش از پيش مشخص است؛ مانند خطبه   هاي رهبر انقالب بعد 
از اتفاقات18تيرماه 1378و حوادث كوي دانشگاه يا خطبه   هاي ايشان در نماز جمعه بعد از انتخابات1388. 

ايشان تا به حال چندين خطبه نمازجمعه را با خطاب به مقاومت اسالمي، به عربي ايراد كرده   اند.

آيت الل هاشمي رفسنجاني
رسانه دفاع مقدس

آيت   الل هاشمي رفســنجاني با فرمان شفاهي امام   خميني 
از تيرماه1360امام جمعه موقت تهران شد. او در آن زمان، 
رئيس قوه مقننه و نماينده امام در شوراي   عالي دفاع پس از 
شهادت مصطفي چمران بود. هاشمي رفسنجاني با هوش 
سياســي خود تريبون نمازجمعه را به محلــي براي بيان 

مواضع جمهوري اسالمي درخصوص مسائل مختلف كرد. در دهه60 با توجه به اشرافي كه به مسائل 
جنگ داشت، خطبه   هاي نمازجمعه را تبديل به رسانه دفاع   مقدس ايران كرد و در تريبون نمازجمعه 
از اوضاع و احوال كلي جنگ ســخن مي   گفت. او خطبه   هاي نمازجمعه را به تريبون رسمي ايران براي 
بيان مواضع كلي نظام تبديل كرده بود، به   طوري   كه رسانه   هاي خارجي حساسيت اين تريبون را درك 
كرده    بودند و اين خطبه   ها را با دقت پوشــش خبري مي   دادند. پس از جنگ و با آغاز دوران سازندگي 
او خطبه   هاي نمازجمعه را به محلي براي بيان خدمات دولتش و گزارش عملكرد دولتمردانش تبديل 
كرد. در سال1360كه چندين امام جمعه به   دست منافقين ترور شدند، آيت   الل هاشمي رفسنجاني براي 
حضور در نمازجمعه، زير لباس خود جليقه ضدگلوله مي   پوشيد. مواضع او در بعضي از نمازجمعه   ها، 
حواشي بسياري پيدا مي   كرد؛ مانند تذكر به مجريان انتخابات دوم خرداد براي تقلب نكردن يا دفاع از 
غالمحسين كرباسچي، شهردار ســابق تهران، هنگام محاكمه او. طي 30سال پس از انقالب، آيت   الل 
هاشمي رفسنجاني با اقامه 400نمازجمعه ركورد دار حضور در اين سنگر مهم انقالب اسالمي بود. او پس 
از انتخابات سال1388 در 26تيرماه سال1388 مواضع خاص و پيشنهادهاي خود را براي عبور از آن 
بحران در تريبون نمازجمعه بيان كرد و بعد از آن، ديگر در نمازجمعه حضور پيدا نكرد و بعد از 28سال با 

اين تريبون مهم و سرنوشت   ساز انقالب اسالمي خداحافظي كرد.

آيت الل احمد جنتي
پير انقالب

آيت الل احمد جنتي در سال1358 و با تأسيس نهاد شوراي 
نگهبان قانون اساســي با فرمان امام خميني)ره( از ســوي 
امام)ره( جزو فقهاي شوراي نگهبان انتخاب شد. او به فرمان 
امام)ره(، پس از شهادت آيت الل اشرفي اصفهاني، ابتدا امام 
جمعه كرمانشاه، اهواز و در نهايت قم شد و در فروردين1371 

مقام معظم رهبري او را به امامت جمعه موقت تهران منصوب كرد. او تا به حال نزديك به250 نمازجمعه 
در تهران اقامه كرده است. تا به حال بارها خطبه هاي آيت الل حاشيه هاي فراوان پيدا كرده و صراحت بيان 
او در نقد اتفاقات سياسي و اجتماعي، او را به يكي از جنجالي ترين خطباي جمعه تهران تبديل كرده است. 
كنايه هاي او به آيت الل هاشمي رفسنجاني، حمايت ها و نظراتش راجع به محمود احمدي نژاد، نظراتش 
در مورد حجاب و... از موارد جنجال آفرين در خطبه هاي او بوده اند. در ســال1396 او در نامه اي به مقام 
معظم رهبري درخواست كناره گيري از نمازجمعه را كرد كه رهبر انقالب با درخواست او موافقت كردند.

آيت الل حسينعلي منتظري
مرد نمازجمعه

آيت   الل حسينعلي منتظري از پيش از انقالب در زندان در 
روزهاي جمعه، نمازجمعه اقامه مي   كرد و افرادي همچون 
آيت   الل هاشمي رفسنجاني و آيت   الل مهدوي كني هم در 
اين نماز حاضر مي   شدند. بعد از آزادي از زندان و تبعيد به 
نجف   آباد در آنجا هم نمازجمعه اقامه مي   كرد؛ اقبال مردم به 

نمازجمعه   هاي او در قبل از انقالب به حدي بود كه نجف   آباد در كنار قم به يكي از شهرهاي مسئله   ساز 
براي رژيم شاه تبديل شده بود. در سال1358 بعد از فوت آيت   الل طالقاني، دولت موقت مي   خواست 
فرد مورد نظر خودش بر پيكر آيت   الل طالقاني نماز بخواند تا او را به   عنوان امام   جمعه بعدي تهران جلوه 
دهد اما امام)ره( طي فرماني آيت   الل منتظري را به   عنوان امام جمعه تهران منصوب كردند؛ آيت   الل 
منتظري از شهريور1358 تا دي   ماه 1358 امام جمعه تهران بود و    18نمازجمعه در تهران اقامه كرد. 
پس از آن براي سال   هايي هم با فرمان امام)ره(، امام جمعه شهر قم شد. نمازجمعه   هاي آيت   الل منتظري 
حاشيه   سازتر از آيت   الل طالقاني بود اما در آن زمان اين حاشيه   ها كمتر به مطبوعات كشيده مي   شد. 
يكي از نكاتي كه در آن ســال   ها آيت   الل منتظري در خطبه   هاي نمازجمعه مطرح كرد اعتراضش به 
ساخت مترو با توجيه لوكس بودن مترو و ضروري نبودن صرف هزينه براي آن پس از انقالب بود. عالوه 
بر اين، او در تريبون نمازجمعه از مذاكرات صلح دولت موقت با گروه   هاي ضدانقالب در كردستان انتقاد 
كرد. اين انتقاد او آن  قدر حاشيه پيدا كرد كه پس از چند روز، اعالم كرد كه آنچه در نمازجمعه گفته 

تنها موضع شخصي او بوده و موضع نظام همان است كه دولت موقت اعالم مي   كند.

خانهدوست
تپه هاي عباس آباد

مصالي امام   خميني ره شد 

نخستين امام جمعه تهران پس از پيروزي انقالب اسالمي آيت اهلل سيدمحمود طالقاني بود كه به حكم امام اين مراسم عبادي و سياسي را برگزار كرد� پس از ارتحال ايشان، آيت اهلل 

حسينعلي منتظري، امام جمعه تهران شد و پس از بازگشت ايشان به قم براي پيگيري تدريس در حوزه علميه، امام خميني، آيت اهلل سيدعلي خامنه اي را به عنوان امام جمعه 

تهران منصوب كردند� مشغله هاي فراوان و سفر به مناطق جنگي موجب شد برخي هفته ها ايشان نتوانند به خطبه هاي نمازجمعه برسند و از اين رو امام جمعه هاي موقت براي 

برپايي اين مراسم سياسي و عبادي معرفي شدند� طي اين 40سال، نمازهاي جمعه در تهران، جز بزرگواراني كه كوتاه معرفي شده اند، از سوي چهره هايي چون حجت االسالم 

محمدمهدي رباني املشي، آيت اهلل محمد يزدي، حجت االسالم سيدمحمدحسين ابوترابي فرد، آيت اهلل سيداحمد خاتمي، حجت االسالم كاظم صديقي، آيت اهلل سيدحسن 

طاهري خرم آبادي، حجت االسالم محمدعلي موحدي كرماني و حجت االسالم محمدجواد حاج علي اكبري به عنوان ائمه جمعه موقت تهران اقامه شده است�
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در دهه های 1360  و 1370كه رؤساي هر ســه قوه، امام جمعه تهران 
بودند، نمازجمعه تهــران يكي از مهم   ترين اتفاقات سياســي هفتگي 
كشور بود. از همان نخســتين نمازجمعه آيت   اهلل طالقاني، اين فريضه 
عبادي و سياسي به بهترين شــكل براي تلويزيون فيلمبرداري شده 
بود؛ خطبه   هاي نخستين نمازجمعه به   صورت مستقيم از راديو پخش 
مي   شد. بهروز رضوي كه براي گزارش اين نمازجمعه به دانشگاه تهران 
رفته بود، زماني كه آيت   اهلل طالقاني بعد از خطبه   ها، شروع به اقامه نماز 
كرد، هنگام خواندن سوره   ها، بداهه   هاي معروفي گفت كه از آن پس در 
ذهن مردمي كه نمازجمعه تهران را از راديو مي   شنيدند، ماندگار شد. در 
سال   هاي ابتدايي دهه1360افراد مختلفي، نمازجمعه   ها را فيلمبرداري 
مي   كردند كه يكي از آنها، مسعود كيميايي بود. با وجود اينكه او در آن 
زمان، كارگردان معروفي بود، چندين نمازجمعه تهران را هم فيلمبرداري 
كرد. از نيمه   هاي دهه1360تا نيمه   هاي دهه1390به   مدت 30ســال 

به   طور مداوم، عيسي بلوكات، كارگردان تلويزيوني كاركشته كه تجربه 
كارگرداني بسياري از مسابقات فوتبال، نمازجمعه   هاي تهران، نمازهاي 
عيد فطر و مناظرات انتخاباتي را در كارنامه پربارش داشت، كار پوشش 
تصويري مراسم نمازجمعه   هاي تهران را بر عهده گرفت. بلوكات تالش 
مي   كرد در تصويربرداري نمازجمعه،  نگاهي ملي و فراجناحي داشــته 
باشد و همه جنبه   هاي اين گردهمايي هفتگي را در قالب تصوير نمايش 
دهد. در روزهاي شلوغ اقامه نماز مانند نمازجمعه   هاي آيت   اهلل خامنه   اي، 
جمعيت بسيار زيادي از نمازگزاران خيابان   هاي اطراف دانشگاه را هم پر 
مي   كردند. تصويربرداري از همه نمازگزاران و هماهنگي تصاوير آنها با 
سخنان رهبري نياز به ظرافت خاصي داشت كه بلوكات تالش مي   كرد با 
دقت تمام اين كار را به انجام برساند. نكته جالبي كه در تصويربرداري   هاي 
بلوكات قابل توجه است، تالش او براي نمايش نسل   هاي جديد انقالب كه 
با اشتياق و روحيه انقالبي در اين نمازجمعه شركت مي   كردند، در آينه 
تصاوير بود. عالوه   براين، براي اينكه بتواند ساختار تصويري قصه   گو براي 
مراسم نمازجمعه تعريف كند و تصويري تكراري از مراسم بازتاب ندهد، 
ابتدا خطبه   ها را با دقت گوش مي   كرد و بعد هنگام تدوين، تصاوير متناسب 
را در جاهاي الزم مي   نشاند. بلوكات عالوه بر فيلمبرداري از نمازجمعه، 

سال   ها تصويربردار نمازعيد فطر آيت   اهلل خامنه   اي هم بود.

 سخنران پيش از 
خطبه ها

  محمد مقدسي  �����������������������������������������������������������������������

از همان نخســتين نمازجمعه آيت   اهلل طالقاني، بسياري از مردم 
ساعت   ها زودتر از زمان شروع خطبه   هاي نمازجمعه به دانشگاه 
تهران آمده بودند. به مرور زمان، ستاد برگزاري نمازجمعه براي 
استفاده بيشــتر نمازگزاران از زمان انتظار براي شروع خطبه   ها، 
شروع به دعوت مهمان هايي به   عنوان سخنران پيش از خطبه   ها 
كردند. پس از مدتي سخنراني پيش از شروع نمازجمعه، تبديل به 
تريبون مسئوالن براي صحبت با مردم شد. در اين سال   ها افرادي 
مانند مهدي بازرگان، محمد مجتهد شبســتري، شــهيد دكتر 
بهشتي، شهيد باهنر، شــهيد رجايي، حبيب   اهلل عسكراوالدي، 
جالل   الدين فارســي، بني   صدر، علي   اكبــر معين   فر، محمدعلي 
هادي، شــهيد محمد منتظري، علي   اكبر ناطــق نوري، آيت   اهلل 

هاشمي رفسنجاني و موسوي خوئيني   ها به   عنوان سخنران پيش از 
خطبه   ها در نمازجمعه صحبت كردند. در بعضي از نمازجمعه   ها كه 
پس از پايان عمليات خاصي در جبهه   هاي جنگ برگزار مي   شدند، 
فرماندهان نظامي جنگ مانند محسن رضايي و شهيد علي صياد 
شيرازي در مورد اين عمليات   ها به مردم گزارش مي   دادند. گاهي 
هم با توجه به مناســبت   ها، از مداحان و ســخنران   هاي مذهبي 
دعوت مي   شد. با اين حال، از آنجا كه در دهه1360امامان جمعه 
بيشتر يا از سران ســه قوه بودند يا در رأس ســازماني ملي قرار 
داشتند و در خطبه   ها از اقداماتشــان به مردم گزارش مي   دادند، 
خطبه   هاي امامان جمعه از هر رســانه   اي، قوي   تر عمل مي   كرد. 
مواجهه رودرروي مســئولين با مردم و ارتباط و اتفاقاتي هم در 
جريان سخنراني   ها و قبل و بعد از خطبه   ها رخ مي   داد، به نزديكي 

مردم به مسئولين كمك مي   كرد.

با گذشتن از دهه1360، ميزان اهميت و جنجالي بودن سخنان 
پيش از خطبه سخنرانان كمتر شد. بيشتر سخنران   ها، مديران 
وزارتخانه يا ادارات و سازمان   هاي دولتي   اي بودند كه مي   خواستند 
از يك تريبون رسمي با مردم صحبت كنند و سخنراني   هاي آنها 
بيشتر جنبه اطالع   رســاني و بيانيه اداري داشــت. از نيمه دوم 
دهه1380براي افزايش جذابيت سخنراني   هاي پيش از خطبه   ها 
و غني   تر كردن محتواي آنها، عالوه بر مسئولين مدعو، از شاعران، 
مداحان و سخنرانان محبوبي مانند علي انساني، رحيم   پور ازغدي 
و حجت   االسالم پناهيان هم براي ســخنراني پيش از خطبه   ها 
دعوت شد. سخنراني   هاي اين افراد گاهي حواشي   هايي هم ايجاد 
مي   كرد؛ مانند ســخنراني   هاي انتقادي رحيم   پور ازغدي كه در 
سال   هاي اخير به جاي حرف   هاي كلي، با دليل و برهان به عملكرد 
نهادها، وزارتخانه   ها و حتي حوزه   هاي علميه هم انتقاد كرده است.

سفير وحدت
منافقين، دومين امام   جمعه تبريز را هم ترور كردند

شهيد سيداسداهلل مدني )1292-1360( 
پس از شهادت آيت   اهلل قاضي طباطبايي، آيت   اهلل سيداسداهلل مدني از سوي امام)ره(، امام   جمعه تبريز 
شد� پس از پيروزي انقالب، حزب خلق مسلمان به رهبري آيت   اهلل ســيدمحمدكاظم شريعتمداري، 

آشوب   هاي فراواني در آذربايجان و به   خصوص تبريز ايجاد كرده بودند� 
آنها تمايالت جدايي   طلبانه   شــان را ضميمه مخالفتشــان با امام )ره( كرده بودند و حرفشان اين بود 
كه شريعتمداري كه متولد تبريز )ساكن قم( اســت، بايد رهبر آذربايجان شود و اگر امام)ره( مصداق 
واليت   فقيه باشــد، ما اين واليت   فقيه را قبول نداريم� در آن زمان در تبريز، افراد زيادي به   دليل اصالت 
تبريزي شــريعتمداري، مقلد او بودند و در ابتدا به حكم مرجعيت او، از حزب خلق مسلمان طرفداري 
مي   كردند� اما خيلي زود نيروهاي اين حزب شروع به كشت و كشتار مردم و تخريب اموال آنها كردند و 
غائله پرآشوب و خونيني در تبريز به راه انداختند� آنها مدام آيت   اهلل مدني را تهديد مي   كردند كه اگر 

نمازجمعه برپا كني، آتشت مي   زنيم� به خانه   اش هجوم مي   بردند و حتي تالش كردند او را ترور كنند اما 
آيت   اهلل تا زمان شهادتش بدون هيچ ترسي از اين تهديدها، از تريبون نمازجمعه با نقشه   هاي آنها مقابله 
و تالش مي   كرد دســت اين گروهك را براي مردم رو و بين مردم اتحاد ايجاد كند� پس از شروع جنگ 
تحميلي، آيت   اهلل براي روحيه دادن به رزمنده   ها بارها به مناطــق جنگي مي   رفت و در جمع رزمنده   ها 
حاضر مي   شد� ساعت 13:40 بعد از ظهر روز بيستم شــهريور 1360، بعد از اينكه آيت   اهلل سيداسداهلل 
مدني، دومين امام   جمعه تبريز، نمازجمعه را در ميدان نماز تبريز اقامه كرد، لحظاتي در محراب نشست و 
مشغول تعقيبات نماز شد� در همان حين، جواني بيست ساله    از صف   هاي جلوي جمعيت، از جايش بلند شد 
و خود را پشت سر امام   جمعه رساند و دست او را گرفت� آيت   اهلل مدني كه به سمت جوان برگشت، جوان به 
سرعت او را بغل كرد و در همان حال نارنجكي را كه در دست داشت، منفجر كرد� آيت   اهلل مدني، در همان 
جا به شهادت رسيد� نزديك 40 نفر از نمازگزاران هم زخمي و 6 نفرشان هم شهيد شدند� منافقين، در 
نشريات خودشان، رسما مسئوليت اين ترور را پذيرفتند� اين ترور، شروع پروژه ترور ائمه جمعه ايران 

به وسيله منافقين بود�

نيك   سيرت شيرازي
منافقين، آيت   اهلل دستغيب، امام   جمعه شيراز را در راه نمازجمعه ترور كردند

شهيد آيت   اهلل سيدعبدالحسين دستغيب )1288-1360( 
پس از پيروزي انقالب اسالمي، آيت   اهلل دستغيب از سوي امام خميني )ره(، 
امام جمعه شيراز شد� آيت   اهلل در 4دهه    آخر عمرش در شيراز كارهاي ماندگار 
فراواني به انجام رسانده بود؛ از بازسازي مسجد باستاني و مخروبه عتيق شيراز 
تا كارهاي خيريه عمراني، خدماتي و آموزشي او، چهره   اي مردمي و محبوب از او 
ساخته بود� نفوذ عميق آيت   اهلل در قلب   هاي مردم شيراز به   دليل ساده   زيستي 
و نفس حق و خدمات اجتماعي فراوانش به مردم، منافقين را به فكر ترورش 
انداخت� آنها بعد از كار اطالعاتي فراوان و شناسايي خانه و برنامه عبور و مرور 
آيت   اهلل، عمليات ترور او را در روز 13آبان طراحي كردند اما نقشه   شان شكست 
خورد، به همين   خاطر تصميم گرفتند از ترور انتحاري استفاده كنند� ساعت 

11:40 پيش از ظهر جمعه، 20 آذر 1360، آيت   اهلل دستغيب به همراه محافظان و 
همراهانش از خانه   اش در پشت مدرسه خان براي اقامه نمازجمعه خارج شد� 
چند كوچه بيشتر دور نشده بودند كه زن منافقي با تظاهر به اينكه مي   خواهد 
به آيت   اهلل نامه بدهد، به او نزديك شد� محافظان آيت   اهلل دستغيب به اشاره 
آيت   اهلل مانع او نشدند� وقتي زن به آيت   اهلل رسيد، بمب همراهش را منفجر كرد 
و انفجار بسيار شديدي رخ داد و آيت   اهلل به شهادت رسيد� 12نفر از همراهان 
آيت   اهلل دستغيب ازجمله برادرزاده و نوه او هم شهيد و چندده نفر از مردم 
زخمي شدند� انفجار آن   قدر شديد بود كه جدا كردن قطعات اجساد از يكديگر 
ممكن نبود و حتي قطعات بدن   هاي شهدا تا مسجد خان كه حدود چند صدمتر 
از آنجا فاصله داشت هم پرتاب شده بود� آن روز، تنها روزي بود كه در شيراز 
نمازجمعه برگزار نشد؛ پسر آيت   اهلل به جاي او به منبر نمازجمعه رفت و خبر 

شهادت آيت   اهلل دستغيب را به مردم منتظر داد� 

عجب نمازي شد
اولين نمازجمعه تهران در پنجم مردادماه1358در دانشگاه تهران برگزار شد

غروب روز سوم مردادماه 1358، تلفن منزل آيت   اهلل سيدمحمود طالقاني 
زنگ خورد. آقا ســيدمحمود تازه نماز مغربش را خوانده بود و داشــت 
تعقيبات نماز را بجا مي   آورد. پشت تلفن، حاج احمد آقا بود كه مي   گفت 
امام همين االن گفتند كه به آقا ســيدمحمود بگو پس   فردا نمازجمعه 
بخواند. بگو همين امشب هم تلويزيون اعالم كند. گوشه و كنار كار را هم 
خودت بگير. بايد مطلب جا بيفتد. آيت   اهلل طالقاني، گوشي تلفن را گرفت 
و براي حاج احمد آقا عذر آورد كه آخر من مريض هستم، خسته   ام، پا   هايم 
درد مي   كند... حاال آقا يك مهلتي به ما بدهند تا فكري بكنيم. آخر همين 
پس   فردا كه نمي   شود. اين كار تداركات مي   خواهد. بعد افراد ديگري را 
براي اين كار پيشنهاد كرد اما حاج احمد آقا سعي مي   كرد ايشان را قانع 
كند و باالخره موفق هم شد. بعد از تمام شدن تلفن، آيت   اهلل طالقاني به فكر 
فرو رفت و گفت: اوال بايد مردم را آماده كنيم. بعد هم به فكر محل و مكاني 
باشيم. تا آن زمان كسي برگزاري سراسري و گسترده نمازجمعه را تجربه 
نكرده بود. بيشتر مردم اصال نمي   دانستند آداب و احكام نمازجمعه چطور 
است. كسي نمي   دانست كه چه جمعيتي در نماز شركت خواهد كرد؛ 
به   خصوص كه   ماه رمضان هم بود. پيش از آن پرجمعيت   ترين نمازهاي 
جماعت تهران، نمازهاي عيد فطر و عيد قربان بودند كه در قبل و بعد از 
انقالب در تپه   هاي خالي قيطريه و ترمينال خزانه برگزار شــده بودند. 
پيدا كردن و هماهنگي يك فضاي باز مناســب در ۲روز به   نظر سخت و 
پيچيده مي   آمد. احمد جاللي، از نزديكان به آيت   هلل طالقاني كه برنامه    »با 
قرآن در صحنه« را به همراه آيت   هلل در تلويزيون اجرا مي كرد و در آن شب، 
پيش آيت   اهلل بود، دانشگاه تهران را پيشنهاد داد. دانشگاه تهران چندين 
مزيت داشت؛ اول اينكه تقريبا در مركز شهر بود و دسترسي از همه جاي 
تهران به آن خوب بود. ديگر آنكه فضاي مرتب و زيبايي داشت و از همه 
مهم   تر اينكه برگزاري نخستين نمازجمعه در دانشگاه تهران، بار معنايي 

هم داشت و از آن مي   شد پيوند دانشگاه و مسجد را تعبير كرد.
همان شب، احمد جاللي به صداوسيما رفت و بين برنامه   هاي پس از خبر، 
حكم امام   خميني)ره( در مورد برگــزاري نمازجمعه و انتصاب آيت   اهلل 
طالقاني به عنوان امام   جمعه را اعالم كرد و مختصري از احكام آن را هم 
توضيح داد. در آخر هم اعالم كرد كه نمازجمعه در دانشگاه تهران برگزار 

خواهد شد.
صبح پنجشنبه روزنامه   هاي كشــور تيتر زدند كه فردا براساس تكليف 
شرعي، آيت   اهلل طالقاني در دانشگاه تهران نمازجمعه برگزار مي   كند. شرح 
خبر، اطالعات بيشتري از تيتر نداشت چون هنوز كسي نمي   دانست اصال 
كم و كيف برگزاري نمازجمعه چطور است و حتي روزنامه   ها تأكيد كرده 
بودند كه حدود شرعي آن بعدا مشخص مي   شود. اين ناآشنايي مردم و 

تازگي نمازجمعه اين شك را در دل احمد جاللي كه دنبال هماهنگي و 
كارهاي تداركاتي و اجرايي برگزاري نمازجمعه بود، انداخته بود كه نكند 
جمعيت كمي در نماز حضور پيدا كنند. به همين   خاطر با شهاب   الدين 
اشراقي، داماد امام)ره( تماس گرفت و از او خواست كه به امام)ره( پيشنهاد 
دهد كه در مورد شركت در نمازجمعه حكم يا فتوايي شرعي بدهند چون 
ذهن جامعه با اين آيين    عبادي- سياسي آشنا نيست و نمازجمعه، قرن   ها 
بين شيعه متروك بوده. بعد از نيم ساعت كه احمد جاللي دوباره تماس 
گرفت، اشــراقي گفت كه امام )ره( فرمودند: »نيازي به اين كار نيست. 
انتصاب آقاي طالقاني به امامت جمعه كافي است كه نمازجمعه بگيرد«. 
زمين فوتبال چمن دانشگاه تهران كه ســطحي پايين   تر از بقيه نقاط 
دانشگاه داشت، به   عنوان محل برگزاري اصلي نمازجمعه انتخاب شد. 
بلندگوها به سرعت در فضاي دانشــگاه كار گذاشته شد و دوربين   هاي 

صداوسيما هم در محل   هاي مناسب در زمين چمن تعبيه شد.
صبح روز جمعه پنجم مرداد )سوم رمضان( رسيد. بسياري از مردم، از 
8صبح راهي دانشگاه تهران شده بودند. محمود مرتضايي   فر، قاري، مكبر 
و مؤذن مسجد هدايت هم صبح اول وقت راهي دانشگاه تهران شده بود تا 
اگر كاري از دستش بربيايد، كمك كند. آيت   اهلل طالقاني كه سال   ها بود او 

را مي   شناخت، كار اداره مراسم نمازجمعه را به او سپرد.
جمعيت بســيار زيادي از زن و مرد و جوان بــراي نمازجمعه آمده 
بودند. نه   تنها دانشگاه پر شــده بود بلكه در خيابان   هاي اطراف هم 
جاي ســوزن انداختن نبود. جمعيت تا داخل پارك الله و نزديكي 
ميدان فلسطين رسيده بود. از آن طرف، آبي براي وضو گرفتن نبود و 
گرماي هوا مردم روزه   دار، اما صبور را مي   آزرد. روزهاي بعد، روزنامه   ها 
جمعيت حاضر در نمازجمعه را حدود يك   ميليون نفر تخمين زدند. 
ساعت 1۲:30 ظهر، آيت   اهلل طالقاني وارد محوطه زمين چمن شد و 
خطبه   هاي نمازجمعه را آغاز كرد. در نخستين خطبه   هاي نمازجمعه 
تهران، آيت   اهلل طالقاني از ضرورت نمازجمعه و به تصوير كشــيدن 
قدرت مسلمين در اينگونه اجتماع   ها گفت. عالوه بر اين، به انتخابات 
نزديك خبرگان هم اشــاره كرد و از همه گروه   ها خواســت در اين 
انتخابات شركت كنند. بعد از پايان خطبه   ها، نمازجمعه خوانده شد. در 
فاصله نمازجمعه و نماز عصر هم مرتضايي   فر به ياد دعاي پيامبر)ص( و 

اصحاب ايشان پس از فتح مكه، دعاي وحدت خواند.
همان شب، خطبه   هاي نمازجمعه و تصاويري كه با هلي   كوپتر از 
نمازگزاران گرفته شــده بود، از تلويزيون پخش شد. امام)ره( كه 
اين تصاوير را از تلويزيون ديده بودند، با خرســندي گفته بودند: 

»عجب نمازي شد«. 

راويان نمازجمعه
تالش كردم كه با تصاوير، قصه تعريف كنم

فيلمبرداران نمازجمعه

شعار  هاي نمازجمعه 

سرود ملت
سال1357، شــيوه   هاي مبارزاتي و سبك و ســياق عملي گروه   هاي معترض و 
آزادي   خواه چپ و كمونيســتي، براي جوان   ها و تحصيل   كرده   ها جذابيت خاصي 
داشت� به همين   خاطر، در بسياري از تجمعات قبل انقالب مي   شد ردپاي تقليد از 
سبك مبارزات آن گروه   ها را ديد� روز12بهمن، وقتي امام   خميني    )ره( در بهشت 
زهرا گفتند من توي دهن اين دولت مي   زنم، مردم كه از اين حرف امام    )ره( به هيجان 
آمدند، گروهي در تأييد حرف امام )ره( به رسم تجمعات چپ شروع به   دست زدن 
كردند و گروهي هم فرياد زدند: »صحيح است� صحيح است«� محمود مرتضايي   فر 
كه كنار پاي امام نشسته بود، ناگهان فكري به ذهنش رسيد و فرياد   اهلل   اكبر سر داد� 
اهلل    اكبر، مطلع اذان مسلمانان، در معنا با ماهيت توحيدي و ضدظلم انقالب اسالمي 
ايران كامال مطابقت داشت، از سوي ديگر، كوتاه و خوش   آهنگ بود، همين شد كه از 

آن پس، تكبير تبديل به نخستين شعار انقالب اسالمي ايران شد�
پس از شروع اقامه نمازجمعه در مرداد1358، به مرور شعاردادن مردم در اين آيين، 
نمادي شد از ابراز نظر مردم� خيلي از شعارها ساخته و پرداخته مردم و تحت   تأثير 
اتفاقات روز بود و مي   شد رد اتفاقات روز را در آنها ديد، به   عنوان نمونه مي   توان به 
شعار »توطئه چپ و راست، گوينده   اش روح   اهلل   ست« اشاره كرد� با اينكه شعارهاي 
ضدآمريكايي از ابتداي انقالب داده مي   شدند اما پس از اشغال سفارت آمريكا و 
مشخص شدن ماهيت واقعي اين سفارت، شعارهاي ضدآمريكايي افزايش قابل 
توجهي پيدا كردند و شعار   هاي »آمريكا، آمريكا، مرگ به نيرنگ تو/ خون شهيدان ما 
مي   چكد از چنگ تو« و »مرگ بر آمريكا« جزو جدانشدني همه تجمعات مردم شدند�

يكي از مهم   ترين صحنه   هاي حضور مردم در دهه1360، مراسم نمازجمعه هفتگي 
بود� شعارهايي كه در نمازجمعه مطرح مي   شدند، حالت رسمي داشتند و پيام آنها 
مهم بود؛ در واقع نوعي بيانيه رسمي شفاهي براي نظام بود� بيشتر اوقات محمود 
مرتضايي   فر با توجه به اتفاقات روز و مهمان هاي سياسي و فرهنگي نمازجمعه، 
شعارهايي مي   نوشت و قبل از شروع مراسم، آنها را با امام   جمعه هماهنگ مي   كرد تا 
در مراسم آن روز استفاده شوند� اين شعارها تنوع زيادي داشتند كه بعضي از آنها در 
ادامه مي   آيند: »گوش به فرمان توييم خميني«، »زنده و جاويد باد راه شهيدان ما«، 
»خميني بت   شكن امام امت ماست/ رهبري خميني، اساس وحدت ماست«، »سالم 
بر خميني درود بر شهيدان«، »خدايا! خدايا! تا انقالب مهدي خميني را نگه   دار!«، 
»گلوله گلوله جواب مفسدين اســت/ فلسطين فلسطين خانه مسلمين است«، 
»مرگ بر سه مفسدين، كارتر و سادات و بگين« و »خميني روح خدا/ فرمانده كل 
قوا«� البته هميشه اينطور نبود كه همه شعارها، تأييدشده تريبون نمازجمعه باشند 
و گاهي شعارهايي هم از طرف مردم مطرح مي   شد كه با واكنش مرحوم مرتضايی فر 

و ديگران، ادامه پيدا نمي   كرد؛ مانند شعار »مرگ بر بازرگان«�

آيت اهلل سيدمحمود طالقاني
مجاهد مبارز 

آيت   اهلل طالقاني كه از ســوي امام   خميني به نام »ابوذر 
زمان« خوانده شــده بود، نخســتين نمازجمعه تهران 
را به فرمــان حضرت امــام)ره( اقامه كرد و نخســتين 
امام جمعه تهران بعد از انقالب بــود. او تا زمان رحلتش 
در 19شــهريور   ماه 1358جمعا 5نمازجمعه در تهران 

اقامه كرد كه اولي در دانشــگاه تهران برگزار شد و آخرينش به مناســبت هفدهم شهريور   ماه در 
بهشت زهراي تهران برقرار شــد. آيت   اهلل طالقاني بعد از پيروزي انقالب، به امام)ره( پيشنهاد داد 
كه حاال كه حكومت اسالمي در كشور برقرار اســت، مانند باقي ديار مسلمين بهتر است در كشور 
نمازجمعه برقرار باشد. امام   خميني)ره( از اين پيشــنهاد استقبال كردند و چندي بعد اين وظيفه 
را بر دوش اين مجاهد نستوه گذاشتند. او در نمازجمعه همه را نقد مي   كرد و كارهاي مثبت همه 

گروه   ها و دسته   ها را مي   ديد. 

آيت اهلل موسوي اردبيلي
مرد قضا

آيت   اهلل عبدالكريم موســوي اردبيلي بــا فرمان امام )ره( 
از بهمن   ماه ســال1358 امام جمعه موقت تهران شد و تا 
سال137۲ در تهران نمازجمعه را اقامه مي   كرد. با اينكه 
خطبه   هاي موســوي اردبيلي معموال چندان حاشيه   اي 
به   دنبال نداشت اما آخرين خطبه او با موضوع شيوه تعيين 
مرجعيت در شــيعه مورد توجه قرار گرفت و خيلي   ها در 

مورد آن اظهارنظر كردند. چند روز پس از همين خطبه، او به   طور ناگهاني سكته كرد و به همين دليل، 
از امامت جمعه كناره   گيري كرد و به قم بازگشت.

آيت اهلل امامي كاشاني
مرد متانت 

آيت   اهلل محمد امامي كاشاني از ياران و شاگردان نزديك 
امام و از اعضاي مؤسس جامعه روحانيت مبارز هم بود. او 
با فرمان امام   خميني از سال 1360تا به امروز، امام جمعه 
موقت تهران شده است. با وجود مسئوليت   هاي حساس 
او در ســال   هاي پس از انقــالب مانند توليت مدرســه 
شهيدمطهري )سپهساالر(، رياست ديوان عدالت اداري، 

عضويت فقهاي شوراي نگهبان، نماينده مجلس شوراي اسالمي از شهر كاشان و عضويت مجلس 
خبرگان، خطبه   هاي آيت   اهلل امامي كاشــاني هيچ   گاه جنجالي به   دنبال نداشتند. او در خطبه   هاي 

نمازجمعه بيشتر با لحن آرام، گرم و طوالني   اش به بيان مضامين اخالقي و عرفاني    مي   پردازد.
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بعد از برگزاري نخستين نمازجمعه به امامت 
آيت   اهلل طالقاني در ســال1358، بسياري 
از شــهرهاي كشــور متقاضي برگزاري 
نمازجمعه شــدند و با اجازه امام به تدريج 
تعداد ائمه جمعه در كشور افزايش پيدا كرد.

چند ماه پــس از فوت آيــت   اهلل طالقاني، 
آيت   اهلل منتظري، امام جمعه تهران، قصد 
بازگشت به قم را داشــت، به همين دليل 
امام )ره( آيت   اهلل خامنــه   اي را به عنوان 
امام جمعه تهران منصوب كردند. آيت   اهلل 
خامنه   اي در نخستين ديدارها با امام)ره( 
بعد از انتصابشــان به ايشــان پيشنهاد 
مي   دهند كه چون تعداد ائمه جمعه در حال 
افزايش است و اينکه اداره معنوي جامعه 
در هر منطقه در دست امامان جمعه است، 
نياز است كه شبکه   اي منسجم در بين علما 
وجود داشته باشــد تا بعدها بتوانيم اين 
شبکه را به شبکه باقي ائمه جمعه كشورهاي 
ديگر مسلمان متصل كنيم و كنگره جهان 

اسالم را برگزار كنيم.
اين پيشنهاد با استقبال امام روبه   رو شد و 
خيلي زود، سمينار اول ائمه جمعه ايران در 
كتابخانه مدرسه فيضيه قم برگزار شد. اين 
سمينار مقدمه تشکيل شوراي مركزي ائمه 

جمعه شد.
در ادامه اين ســمينارها در 29مردادماه 
ســال1363 امام خميني)ره( در حکمي 
حجج اسالم ابطحي، رســولي، توسلي، 
صانعي، عبايي، كشميري و قاضي     عسکر 
را مأمور تدوين امــور گوناگون ائمه جمعه 
كردند و بر اين اساس دبيرخانه   اي در قم با 
عنوان »دبيرخانه مركزي ائمه جمعه سراسر 

كشور« تأسيس شد.
بعد از رحلت امام )ره( و آغاز رهبري آيت   اهلل 
خامنه   اي با توجه به ديد نهادســاز رهبر 
انقالب، در حکمي شوراي مركزي ائمه جمعه 
به شوراي سياست   گذاري ائمه جمعه تبديل 
شد كه زيرنظر يك هيأت اجرايي فعاليت 
مي   كردند. نخســتين رئيس اين هيأت، 
حجت   االسالم رسولي محالتي بود و پس 
از ايشــان به مدت 17سال حجت االسالم 
سيدرضا تقوي اين ســمت را در اختيار 
داشت. هدف رهبر انقالب، اصالح ساختار 
و هماهنگي بيشتر ائمه جمعه و تالش براي 
حفظ پويايي اين سنگر مهم انقالب بود. در 
سال   هاي اخير با توجه به تغيير نسل   هاي 
انقالب و حضور دغدغه   هاي نو نياز بود كه 
ائمه جمعه با تغييرات سريع جامعه جوان 
ايراني همراه باشند. از اين رو در سال1396 
حجت   االســالم علي   اكبــري به عنوان 
رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه و 
امام جمعه موقت تهران انتخاب شد تا زمينه 

تحقق اين موضوع را فراهم كند.

آيت   اهلل غالمحسين جمي
مظهر مقاومت و پايداري خوزستان

سابقه فعاليت   هاي سياسي آيت   اهلل غالمحسين جمي به پس از قيام 15خرداد و تبعيد امام)ره( 
به تركيه و نجف برمي   گشت. با حضور امام   خميني )ره( در نجف، آيت   اهلل جمي تبديل به پل 
ارتباطي ايشان با شاگردان و يارانش شد. اعالميه   هاي امام ابتدا به آبادان مي   رسيد و سپس از 
طريق شبكه   اي كه آيت   اهلل جمي ساخته بود، به تمام ايران ارسال مي   شد. بعد از پيروزي انقالب 
اســالمي با فرمان حضرت امام، آيت   اهلل جمي امام جمعه آبادان شد. او در بحبوحه جنگ و در 
محاصره آبادان در كنار مردم و نيروهاي نظامي در آبادان ماند و با برقراري مرتب نمازجمعه، در 
تقويت روحيه مقاومت محافظان شهر تأثير بسياري گذاشت و بارها از طرف امام مورد تمجيد 
قرار گرفت. آيت   اهلل جمي، مرتب به جبهه   هاي جنگ سركشي مي   كرد. حضور مداوم او در جبهه   ها 

تأثير فراواني در تقويت روحيه رزمندگان داشت. آيت اهلل جمي در سال 87درگذشت.

آيت   اهلل عبداهلل جوادي آملي
سفير توحيد

آيت   اهلل عبداهلل جوادي آملي در دور اول و دوم مجلس خبرگان نماينده مردم اســتان 
مازندران در مجلس خبرگان بود. او در سال1367 به دستور امام   خميني    )ره( در سفر به 
مسكو نامه امام   خميني)ره( را به گورباچف رهبر شوروي داد و در سال1379 هم از طرف 
رهبر معظم انقالب براي ارائه پيام ايشان به هزاره اديان به نيويورك سفر كرد. آيت   اهلل 
عبداهلل جوادي آملي در دهه هــای1370و 1380 امام جمعه موقت قم بود. مقام باالي 
عرفاني او سبب مي   شد بسياري از عالقه   مندان به معارف ديني، جذب نمازجمعه   هاي او 
شوند. آيت   اهلل جوادي آملي معموال در خطبه   هاي نمازجمعه به مسائل فلسفي و عرفاني 

مي   پرداخت و سخنانش دور از جهت   گيري   هاي سياسي بود.

حجت   االسالم غالمرضا حسني
همراه مردم

حجت   االسالم غالمرضا حسني بعد از پيروزي انقالب اسالمي با فرمان امام خميني)ره(، 
امام جمعه و نماينده ولي فقيه در استان آذربايجان غربي شد. او از سال   ها پيش از انقالب 
همواره براي محافظت از خودش، با خود اسلحه حمل می كرد. شجاعت و جسور بودن 
حسني معروف بود؛ كمي مانده به پيروزي انقالب اسالمي، حسني بين صحبت   هايش روي 
منبر، ناگهان در باالي منبر به   طور غافلگيرانه يك كالشينكف از زير عباي خود درمي   آورد 

و مي   گويد: »مردم اين يك تفنگ است، نوك مگسكش هم قلب شاه«. 
سازمان منافقين چندين بار تالش كرد كه او را ترور كند؛ بار اول وقتي جوان منافق سعي 
مي   كند از پشت به او نزديك شــود، با يك ضربه رزمي پا او را دور مي   كند و محافظانش 
او را دســتگير مي   كنند. بار ديگر در تهران منافقين او و پســرش را به رگبار مي   بندند. 
حجت   االسالم حسني به همراه پســرش با منافقين درگير مي   شــوند و به آنها شليك 
مي   كنند. در نهايت منافقين موفق به ترور او نمي   شوند، اما حجت   االسالم و پسرش به   شدت 
زخمي مي   شوند، تا حدي كه براي معالجه به ايرلند اعزام مي   شوند. حجت   االسالم حسني 
در بين مردم اروميه خيلي محبوب بود. همراهي او با مــردم و صريح   اللهجه بودن او در 
برخورد با مسئولين استاني و حتي كشوري سبب اين محبوبيت او شده بود. با وجود اين، 
در دوران اصالحات، روزنامه   هاي اصالح   طلب سخنان تند او را به   شدت پوشش مي   دادند و 
سخنان او را دستمايه مطالب طنز خود قرار مي   دادند. او با وجود تمام امكانات مالي   اي كه 
مي   توانست در اختيار بگيرد، از لحاظ اقتصادي كامال مستقل بود و و از امكانات بيت   المال 
به هيچ وجه استفاده نمي   كرد. حجت   االسالم حسني از قبل از انقالب در روستاي بزرگ   آباد 
شهرستان اروميه زمين كشاورزي و مرغداري داشت كه مخارج زندگي خود و خانواده   اش 

را از آن   جا تأمين مي   كرد. ايشان سال 97به ديار باقي شتافت.

آيت   اهلل حائري شيرازي
مرد اخالق

آيت   اهلل حائري شيرازي از سال1342به   مدت 10سال در مسجد شمشيرگرهاي شيراز امام جماعت 
بود؛ او در آن سال   ها در آن مسجد جلسات فرهنگي و عقيدتي براي جوانان برگزار مي   كرد كه نتيجه 
آن تربيت نسلي از جوانان مسلمان بود كه امروز هر كدام از بزرگان شيراز و استان فارس هستند. 
بعد از پيروزي انقالب اسالمي او كه نماينده مردم شيراز در مجلس اول شوراي اسالمي بود، بعد از 
شهادت آيت   اهلل دستغيب از سوي امام   خميني)ره(، به امامت جمعه شيراز و نمايندگي ولي فقيه در 
اين استان منصوب شد و تا سال1387 اين مسئوليت را برعهده داشت. آيت   اهلل حائري شيرازي در 
مجلس دوم خبرگان رهبري از سوي مردم شيراز انتخاب شد و در سال1368 در مخالفت با رهبري 

شورايي سخنراني پرشوري انجام داد. ايشان سال96 بدرود حيات گفت.

پيام   آور وحدت
آيت   اهلل مسلم ملکوتي

امام خميني )ره( در تاريخ 21 آبان60 آيت   اهلل مسلم ملكوتي را به   عنوان نماينده خودش در 
آذربايجان و امام جمعه شهر تبريز برگزيد. وقتي آيت   اهلل ملكوتي وارد شهر تبريز شد، حزب 
خلق مسلمان تازه منحل شده بود. ظاهرا غائله خوابيده بود، اما شكاف تفرقه عميقي به جا 
مانده بود. عده زيادي از روحانيون كه طرفدار و مقلد آيت   اهلل شريعتمداري بودند، منزوي و 
حتي بعضي از آنها به اتهاماتي دستگير و محاكمه شــده بودند. عالوه بر اين، در همين ايام، 
واكنش   هايي كه نسبت به رد برداشت امام)ره( از واليت   فقيه از سوي آيت   اهلل خويي انجام شده 
بود، تعداد ديگري از روحاني   هاي خطه آذربايجان را نسبت به انقالب دلسرد كرده بود. به همين 
داليل، بسياري از مساجد تبريز و اطراف آن تعطيل شده بودند و مردم هم از آن وضع ناراضي و 
ناراحت بودند. آيت   اهلل ملكوتي با برخوردهاي معقول و بزرگوارانه   اش در نقش يك پدر مهربان، 
تعداد زيادي از روحاني   ها و مردم عادي را كه در اين ماجراها به ضدانقالب تبديل شده بودند، 
دوباره به سوي انقالب جذب  و مردم تبريز را دوباره متحد كرد. او از تريبون نمازجمعه به   عنوان 
رسانه اتحاد استفاده مي   كرد و با وجود اينكه در برخورد با جريان   هاي مخالف سعي مي   كرد 
طرز تفكر و انديشه   هاي آنها را نقد كند، اما با احترام با مخالفين برخورد مي   كرد. با اينكه آيت   اهلل 
ملكوتي عضو جامعه مدرســين حوزه علميه قم و نزديك به طيف اصولگرا و راست بود، اما 
به   عنوان نماينده امام و امام جمعه تبريز، هيچ وقت به گروه خاصي گرايش نداشت و با همه 

يكسان برخورد مي   كرد و حامي همه مردم بود. آيت اهلل ملكوتي سال93 درگذشت.

آيت   اهلل علي مشكيني
استاد مصلح

بعد از پيروزي انقالب اسالمي آيت   اهلل علي مشكيني )علي   اكبر فيض آلني( در بلواي حزب 
خلق مسلمان آذربايجان با فرمان امام)ره( به آن منطقه رفت تا در ختم غائله كمك كند. 
بعد از شهادت آيت   اهلل مدني با فرمان امام)ره( چند ماهي امام جمعه تبريز بود كه پس از آن 
دوباره با فرمان امام)ره( راهي قم شد و تا پايان عمر در سال1386 با فرمان حضرت امام)ره( 
و مقام معظم رهبري امام جمعه موقت قم بود. او در خطبه   هاي نمازجمعه كمتر به مسائل 
سياسي داخلی مي   پرداخت و بيشتر خطبه   هايش در شرح مفاهيم اخالقي و كرامات اخالق 
بودند. در واقع خطبه   هاي نمازجمعه او، براي نمازگزاران مدرسه اخالق بود. خاطره رفتار 
گرم و صميمي و تواضع بي اندازه او در ذهن نمازگزاران قم و تبريز تا به امروز باقي مانده است.

جمعه خونين
منافقين به   عنوان عامل رژيم بعث عراق  

نمازجمعه تهران را بمب   گذاري كردند
 24 اسفند 1363، آخرين جمعه آن سال بود. صدام از چند روز 
قبل تهديد كرده بود كه نمازجمعه تهران را بمباران مي   كند، اما 
آن روز به جاي آنكه نمازجمعه خلوت   تر از روزهاي قبل باشد، 
شلوغ   تر شده بود. امام جمعه آن روز، رئيس   جمهور وقت، آيت   اهلل 
خامنه   اي بود. ســاعت دوازده و بيست   ونه دقيقه بود و آيت   اهلل 
خامنه   اي در حال ايراد خطبــه دوم نمازجمعه بودند. موضوع 
صحبت امام جمعه درباره تفاوت   هاي انديشه   هاي دكتر مصدق 
و آيت   اهلل كاشاني بود. وقتي آيت   اهلل خامنه   اي جمله »مرحوم 
آيت   اهلل كاشاني يك فرد مكتبي بود...« را گفتند، ناگهان صداي 
بلندي از انتهاي زمين چمن آمد و موج انفجار همه جا را لرزاند.
چند لحظه   اي غوغا شد. آيت   اهلل خامنه   اي براي چند ثانيه از 
پشت منبر پايين آمدند و محمود مرتضايي   فر پشت تريبون 
رفت و شعار    اهلل   اكبر داد تا مشخص شــود اوضاع از چه قرار 
است. با اينكه امكان ســوءقصد به رئيس   جمهور خيلي زياد 

بود، اما ايشــان بالفاصله تصميم گرفتند كه خطبه را ادامه 
بدهند، به همين   خاطر مرتضايي   فر دوباره پشت تريبون رفت 
و گفت: »توجه فرماييد! توجه فرماييد! رياست محترم جمهور 
به خطبه   هاي عالمانه خود ادامه مي   دهند«. مردم در همين 
فاصله كوتاه آرام   تر شــدند و پس از شــعارهاي »اهلل اكبر«، 
»مرگ بر آمريكا«، »جنگ جنگ تا پيروزي« و »منافق مسلح 
اعدام بايد گردد« نمازگزاران، ايشــان خطبه    دوم نمازجمعه 

را ادامه دادند.
آيت   اهلل خامنه   اي پس از شــعارهاي مردم گفتند: »هفته    اي 
كه گذشــت، براي جمهوري اســالمي ايران هفته مقابله به 
مثل بود. در مقابل شرارت   ها، در مقابل جنايت   ها و در مقابل 
خباثت   ها همه ديدند كه ما مقابله به مثل مي   كنيم و مشــت 
را با مشت محكم   تري پاسخ مي   دهيم. اگرچه دشمن ما يك 
دشمن ناجوانمرد و خبيث اســت، اما اين چيزي نيست كه 
نياز به استدالل داشــته باشــد. براي او وقتي كه در ميدان 
جنگ نمي   تواند مقاومت كند، وقتي تودهني در ميدان جنگ 
مي   خورد، براي او شهر، روستا، بيمارستان، محل نمازجمعه و 
اجتماع انبوه مردم غيرنظامي تفاوتي نمي   كند و هر جايي كه 
از دستش بربيايد را مي   زند. ما تهديد كرديم و گفتيم خباثت 
نكنيد. گفتيم از انتقام ما بترسيد. ما توانايي داريم و مي   توانيم 

مقابله به مثل بكنيم، اما جدي نگرفتند و باور نكردند و ديديد 
كه مقابله به مثل ما به يك جبهه هم منحصر نماند. ما در همه 
جا، مراكز اساسي و حساس را مورد تهاجم و هدف قرار داديم 
و مقابله به مثل كرديم. االن به شما مي   گويم، ما همين حركت 
وحشيانه را كه االن انجام داد، با كمال شدت و قدرت مقابله 
به مثل خواهيم كــرد«. منظور آيت   اهلل خامنــه   اي از مقابله 
به مثل پاسخ 3روز قبل جمهوري اســالمي ايران به حمالت 
موشكي رژيم بعث عراق به شهرها و مناطق مسكوني با شليك 
نخستين موشك بالستيك اســكاد بي  به مواضع عراق و البته 

عمليات بدر بود كه در جبهه   هاي جنوب در حال اجرا بود.
پس از شعارهاي فراوان و پرشور نمازگزاران، آيت   اهلل خامنه   اي 
ادامه دادند: »همانطور كه از شــعارهاي شما برادران عزيز هم 
فهميده مي   شود، اين صداي انفجاري كه رخ داد، مربوط به يك 
حركت منافقانه رذالت   آميزي بود كــه در بحبوحه جنگ اين 
مردم، عوامل و مزدوران خائن اســتكبار جهاني در نمازجمعه 
اين بمب دســتي را كار گذاشــته بودند«. پس از اين سخنان 
امام جمعه، مردم با شعار »مرگ بر منافق« و »حسين حسين 
شعار ماست/ شهادت افتخار ماست« ايشان را همراهي كردند. 
اما اين پايان ماجراهاي نمازجمعه آن روز نبود. وقتي آيت   اهلل 
خامنه   اي در حال اقامــه نماز بودنــد، هواپيماهاي عراقي در 

آسمان تهران ظاهر شدند؛ امام جمعه تهران با نهايت آرامش 
و با صداي محكم و بلند داشتند قنوت مي   خواندند و در همان 
حال صداي ضدهوايي   هايي كه به ســمت هواپيماها شليك 
مي   كردند، از اطراف دانشگاه تهران شــنيده مي   شد. با وجود 
صداي بلند ضدهوايي   ها و هواپيماها مــردم انگار نه انگار كه 
اتفاقي افتاده اســت، در صفوف به هم فشرده، پشت سر ايشان 

نماز را تا به آخر با آرامش خواندند.
بعدا مشــخص شــد كه نيروهاي منافقين، با جاسازي بمب 
در جانماز، آن را وارد دانشگاه تهران كرده بودند و قصدشان 
اين بود كه خود را به جلوي جايگاه برســانند و بمب را آن   جا 
منفجر كنند اما نتوانســته بودند از بازرسي دوم نمازجمعه 
بگذرند و به ناچار آن را در انتهاي زمين چمن و دور از جايگاه 
گذاشــته بودند. برنامه منافقين در قراري هماهنگ با رژيم 
بعثي عراق، اين بود كه بمــب را در زمان حضور هواپيماهاي 
عراقي در آسمان تهران منفجر كنند تا اينطور به   نظر بيايد كه 
هواپيماهاي عراقي نمازجمعه تهران را بمباران كرده   اند. اما 
بمب نيم ساعت زودتر منفجر شد و نمايش تبليغاتي خونين 
منافقين، ناموفــق ماند. در اثــر اين بمب   گذاري ســازمان 
منافقين، 14نفــر از نمازگزاران شــهيد و 88نفر هم زخمي 

شدند.

سنگرمعنوی 
انقالب اسالمی

پيرجبههها
سازمان منافقين در بيست   وسوم مهرماه 1361، آيت   اهلل اشرفي اصفهاني 

را ترور كرد
شهيد آيت   اهلل عطاءاهلل اشرفي اصفهاني )1279-1360( 

در مهرماه 1358علماي كرمانشــاه از امام خواستند تا آيت   اهلل عطاءاهلل 
اشرفي اصفهاني را به   عنوان امام   جمعه كرمانشاه منصوب كند. پس از شروع 
جنگ تحميلي با اينکه نزديك به 80سال سن داشت، بارها به جبهه   هاي 
ايالم، قصرشــيرين و پادگان ابوذر، گيالنغرب، نوسود، بستان، آبادان، 
خرمشهر و سومار    رفت و براي رزمنده   ها سخنراني       كرد. او در سال   هاي 
حضورش در كرمانشاه حوزه علميه امام   خميني)ره( را در اين شهر تأسيس 
كرد. مدرسه و مسجد آيت   اهلل بروجردي را بازسازي كرد و كتابخانه اين 

مدرسه را توسعه داد. عالوه بر اين براي خانم   ها هم حوزه علميه خواهران 
راه انداخت. اقدامات و آثار وجودي بي   نظير آيت   اهلل اشــرفي اصفهاني 
در كرمانشاه، سازمان منافقين را به فکر حذف او انداخته بود. آنها 3بار 
اقدام به ترور او كردند. بار اول، بمب صوتي   اي در خانه او انداختند، اما ترور 
شکست خورد. بار دوم، مي   خواستند جلوي در مسجد آيت   اهلل بروجردي، 
او را با كالشينکف به رگبار ببندند، اما اسلحه   شان گير كرد. بار آخر، روز 
23مهر1361، زماني   كه آيت   اهلل اشرفي اصفهاني كنار محراب در حال گوش 
دادن سخنراني    پيش از خطبه   ها بود، يکي از اعضاي سازمان منافقين از 
ميان جمعيت بلند شد و خود را به آيت   اهلل رساند. او بعد از اينکه آيت   اهلل 
اشرفي اصفهاني را بغل كرد، ضامن نارنجکي را كه در دست داشت كشيد و 

آيت   اهلل اشرفي اصفهاني را به شهادت رساند.

شجاعخّير
آيت   اهلل صدوقي پس از چندين تالش ناموفق سازمان منافقين ، ترور شد

شهيد آيت   اهلل محمد صدوقي )1288-1361( 
مردم يزد، عالقه خاصي به آيت   اهلل صدوقي داشتند. او در 3دهه آخر عمرش در يزد، عالوه 
بر فعاليت   هاي سياسي و ديني، فعاليت   هاي عام   المنفعه و خيريه فراواني هم مانند تأسيس 
صندوق قرض   الحسنه ولي   عصر )عج(، سازمان خيريه پزشکي سيدالشهدا، تأسيس مركز 
تحقيقات اعصاب و روان و... به انجام رسانده بود. عالوه بر اين، شجاعت آيت   اهلل صدوقي، 
زبانزد همه بود. نيروهاي رژيم شاهنشاهي چندين بار خانه او را به   دنبال واحدي گشتند، 
اما آخر هم او را پيدا نکردند. پس از پيروزي انقالب، امام   خميني    )ره( آيت   اهلل صدوقي را 
به   عنوان امام   جمعه يزد منصوب كرد و آيت   اهلل هم از سال1358، نمازجمعه را در مسجد 
مالاسماعيل يزد اقامه مي   كرد. پس از امام   جمعه شــدن آيت   اهلل صدوقي، چندين بار 

سازمان منافقين تالش كردند تا او را ترور كنند. يك   بار فردي كه لباس طلبگي پوشيده 
بود، مي   خواست خود را به او برساند و بمبش را منفجر كند كه موفق نشد. بار ديگر يك 
موتورسوار به آيت   اهلل حمله كرد، اما او هم شکست خورد. بار سوم هم به ماشين آيت   اهلل 
صدوقي حمله كردند، اما باز هم ناكام ماندند اما چهارمين نقشه ترور سازمان منافقين 
براي آيت   اهلل صدوقي حساب   شده   تر از قبلي   ها بود. جوان    25ساله    منافقي با ظاهر مذهبي 
از چند هفته قبل ترور شروع به رفت   وآمد به مسجد حظيره )مسجدي كه پايگاه آيت   اهلل 
صدوقي بود و در آن نمازهاي يوميه را اقامه مي   كرد( كرده بود و خود را بسيجي جا زده 
بود. روز يازدهم تير1361، مصادف با دهم   ماه رمضان، جوان منافق، بعد از تمام شدن اقامه 
نمازجمعه، وقتي آيت   اهلل صدوقي مي   خواست از محراب خارج شود، ناگهان از پشت سر به 
او حمله كرد و بعد از اينکه دستش را دور گردن آيت   اهلل صدوقي انداخت، بمب همراهش 

را منفجر كرد و آيت   اهلل را به شهادت رساند.
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