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يادداشت

  سيدحسين موسويان
استاد دانشگاه پرينستون آمريكا

حدود 2ســال و نيم 
پيــش در پايــگاه 
نظامــي ســتاد کل 
نيروهــاي مســلح 
آمريكا در فلوريدا، توسط مرکز مطالعات 
استراتژيك دانشگاه عمليات مشترك 
ويــژه نيروهاي مســلح اين کشــور، 
مناظره اي بيــن ترکي الفيصل، رئيس 
پيشــين ســازمان امنيت عربستان و 
من تشكيل شــد که گزارش کامل آن 
در رســانه هاي آمريكا منتشــر شد و 
رســانه هاي داخلي هم آن را منعكس 
کردند. حــدود 200تــن از نظاميان 
برجسته ازجمله معاون نيروي عمليات 
ويژه ارتــش آمريكا حضور داشــتند. 
مناظره داغي بين 2مقام سابق ايراني و 
سعودي صورت گرفت که براي نظاميان 

آمريكا بسيار جالب و بي سابقه بود. 
ادامه در صفحه2

10ويژگي سردارسليماني

خانم ها مريم، منظر  و آذر منصوري 
 با نهايت تأثر درگذشــت پدر گرامي تان  را به شما  و خانواده محترم تان 
تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال براي آن مرحوم  علو درجات 

و براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت داريم.
همكاران شما در موسسه همشهري 

معلمــان مناطــق محــروم اغلب از 
نيروهاي تازه کار و کم تجربه هســتند 
مگر در جايي استثنا باشــد. در مورد 
بيمارســتان هم اين مســئله صدق 
مي کند. دولت بيمارستان هاي زيادي 
ســاخته ولي معطل پزشك و پرستار 

است. صفحه10  را بخوانيد.

آيــت اهلل محمدتقی مصبــاح يزدی 
عضــو مجلــس خبــرگان رهبري و 
رئيس مؤسســه آموزشی و پژوهشی 
امام خمينی)ره( عصــر جمعه پس از 
تحمل يك دوره بيماري، درگذشت. 
او متولد ســال1313 شــهر يزد بود. 
تحصيالت مقدماتی حــوزوی را در 
يزد به پايان رساند و برای تحصيالت 
تكميلی علوم اسالمی، عازم نجف شد 
و يك سال بعد برای ادامه تحصيل به 
قم هجــرت کرد. ايشــان از چند روز 
پيش در يكی از بيمارستان های تهران 
بستری شده بود. صفحه2  را بخوانيد.

خبرســاخت واکســن کرونا را بدون 
ترديد بايد بهترين خبر سال نفرين شده 
2020دانســت. پاندمی کرونا در يك 
سال گذشته نه تنها جان ميليون ها نفر 
را در سراســر دنيا گرفت بلكه اقتصاد 
جهان را نيز تا آستانه سقوط آزاد پيش 

برد . صفحه هاي13تا 16 را بخوانيد.

35 منطقه كشور 
 رشته رياضي

 و تجربي ندارند

درگذشت 
 آيت اهلل 

مصباح يزدی

 سرانجام ما 
و واكسن كرونا

 گفت وگو با علي اصغرفاني
وزير اسبق آموزش و پرورش 
درباره وضعيت مدارس محروم

در ايران ابهامات زيــادی درباره 
ساخت و خريد واکسن کرونا وجود 
دارد. از 3کارشناس حوزه پزشكی 
پرســيديم ايرانی هــا به کدام 

واکسن می رسند؟

2ماه پيش آلودگي هواي اين روزهاي 
کالنشهرهاي کشور پيش بيني شده 
بود، اما هيچ قدمي از قدم برداشــته 
نشــد و حاال چند روزی است نيمي 
از 8کالنشــهر درگير آلودگي هوا در 
کشــور در وضعيت نارنجي يا هشدار 
قرار دارند و نيم ديگر، در شرايط قرمز 
يا بحراني هستند. صفحه9را بخوانيد.

 نفس عميق
قدغن

آلودگي هواي 8کالنشهر در 
آبان ماه پيش بيني شده بود، اما 
اقدامی اساسی  براي کنترل اين 

وضعيت  صورت نگرفت

ويدئويي از فرآيند تصويرسازي صفحه اول امروز را در همشهري TV ببينيد

شــرح عكس: تصويرچهره شــهيد سردار 
ســليماني، طراحي شــده از تصاوير750نفر از  
شرکت کنندگان در مراسم تشييع پيكر ايشان 

در دي ماه  سال 98 است.
 طرح و اجرا: حامد يزداني و مهدي سالمي
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مسيرنيرويقدستغييرنميكند
براساس گزارش خبرگزاري صداوســيما، فرمانده 
نيروي قدس سپاه در اين مراسم با بيان اينكه دوست 
داشتيم اين جلسه در حضور ملت ايران برگزار شود، 
اما به دليل شرايط خاص به صورت محدود برگزار شد، 
گفت: مسير نيروي قدس و مقاومت با شيطنت هايي 
كه آمريكا مي كند، تغيير نمي كند؛ ممكن اســت از 
داخل خانه تان پاسخ جنايت تان را بدهند. او تصريح 
كرد: آنهايي كه اين جنايت را كردند )ترور ســردار 
ســليماني و همراهان( بدانند؛ كاري كردند كه در 
سراســر عالم هر كجا مردي پيدا شود، آمادگي دارد 
كه نامردهايي كه اين كار را كردند، به سزاي عملش  
برساند. مي بينيد كه در سالگرد شــهيد سليماني، 
در فلسطين قهرمان رزمايش مي گذارند؛ جايي كه 
زماني نمي شد حتي يك تير شــليك كرد. در لبنان 
مي بينيد كه وقتي يك مجاهد را اشــغالگران رژيم 
صهيونيسم در چند ماه گذشته شهيد كردند، از ترس 
و وحشت شــان حاال نمي توانيم يك سرباز از آنان را 
ببينيم. سردار قاآني با اشاره به ايستادگي مسلمانان 
در سوريه براي رســيدن به آزادي اين كشور گفت: 
در عراق هم فرزندان مجاهد بي سابقه ترين اقدامات 
پروازي را انجام دادند. درحالي كــه آمريكايي ها در 
عراق به خود مي لرزند، اين راه شــهيد ســليماني و 
حركت اوســت كه همچنان ادامــه دارد. او خطاب 

به دشــمنان افزود: شــما 30ســال به دنبال زدن 
شــهيد ســليماني و ابومهدي المهندس بوديد اما 
بايد عقالنيتــي در اين اقدام مي بــود. كثيف ترين و 
جنايتكارترين آدم كه هيچ اصولي را رعايت نمي كند 
با وسوســه هاي ســعودي و رژيم صهيونيستي اين 

جنايت را مرتكب شد.

زندگيدشمنسختترخواهدبود
رئيس قوه قضاييه در اين مراســم اخالص، بصيرت، 
واليي بودن، حامي مظلومان بــودن و مردمي بودن 
را 5 ويژگي مكتب شهيد ســليماني دانست. ابراهيم 
رئيسي با تأكيد بر اين نكته كه نگاه شهيد سليماني 
به مردم از نوع نگاه تشريفاتي سياسيون نبود چرا كه 
او حقيقتا مردم را دوست داشت، تصريح كرد: شهيد 
ســليماني يك چهــره انقالبي بود كه هــم انقالبي 
مي انديشيد و هم انقالبي عمل مي كرد و هيچ مانعي 
براي او مانع تلقي نمي شد و او خود و يارانش را قادر 
مي دانست كه تمامي موانع را از سر راه بردارند. شهيد 
سليماني از عمق جان به »ما مي توانيم« باور داشت 
و به آن عمل مي كرد. او با بيان اينكه ممكن اســت 
دست نشانده هاي دشمن در منطقه با اسرائيل پيوند 
برقرار كنند اما بايد بدانند كه بيداري از بين رفتني 
نيست، افزود: ممكن است دشــمن در يك منطقه 
فتنه كند ولــي جهل زدايي از بين رفتني نيســت. 

رئيسي با بيان اينكه شهيد سليماني قبل از شهادت 
به شهود رسيد، عنوان كرد: شهيد سليماني از ايران 
به عنوان قرارگاه حســين ابن علي)ع( ياد مي كند و 
جمهوري اسالمي را حرم مي داند و معتقد است اگر 
جمهوري اسالمي آسيب ببيند، ســاير حرم ها هم 
آسيب مي بينند. رئيس قوه قضاييه با اشاره به توليد 
قدرت صورت گرفته از سوي شــهيد سليماني براي 
جمهوري اسالمي ايران، گفت: قدرتي كه حاج قاسم 

سليماني در منطقه به وجود آورده است، هرگز نبايد 
به سردي بگرايد. او با اشاره به بروز جلوه هايي از انتقام 
سخت، عنوان كرد: دشمن منتظر انتقام سخت باشد؛ 
آنها انتقامي ســخت را خواهند ديد و آنچه تاكنون 
ديده اند، جلوه هايي از انتقام بوده اســت. نيروهاي 
مقاومت و امت اســالم زمان و مكان ايــن انتقام را 
تعيين خواهد كرد اما دشمن بداند كه زندگي از اين 
پس براي او سخت تر خواهد بود و كيفر عامالن اين 
جنايت جلوه هايي از انتقام سخت خواهد بود. رئيسي 
با تأكيد بر اين نكته كه تمام كساني كه در ترور شهيد 
سليماني نقش داشتند در هيچ جاي اين كره زمين 
امنيت نخواهند داشت، تصريح كرد: تصور نشود اگر 
كسي در كسوت رئيس جمهور آمريكا به عنوان يك 
قاتل يا آمر به قتل ظاهر شد، از اجراي قانون و عدالت 

خارج مي شود و در حاشيه اي امن قرار مي گيرد.

باشهادتسردارمقاومتعراقمتحولشد
رئيس حشدالشــعبي عراق هم يكي از ســخنرانان 
مراسم بود كه گفت: حاج قاســم صفاتي داشت كه 
همه در يك انسان جمع نمي شد و با شهادت ايشان، 
مقاومت عراق متحول شــد. ما عزادار فرمانده قاسم 
سليماني هستيم، ميهمان فقيد ما در سرزمين عراق 
به شهادت رسيد. مردم عراق عاشق شهيد سليماني 

شدند، در شرايطي كه منطقه تحت يك آگاهي كاذب 
قرار گرفت. مردم عراق توانستند راه صحيح حضور 
در همه مســائل را بدانند كه ازجمله مهم ترين آنها 
مسئله فلسطين اســت. عراق نمي تواند مسيري را 
طي كند كه برخي افــراد ضعيف النفس طي كردند، 
زيرا عراق در كنار فلســطين باقي خواهد ماند و ما 
اين را مديون فرمانده شهيد قاسم سليماني هستيم. 
زياد نخاله، دبير كل جنبش جهاد اسالمي فلسطين 
هم در اين مراسم گفت: از ميان برداشتن او به دليل 
ترس آمريكايي ها بــود تا راه را بــه روي پيروزي و 
بزرگ طلبي و فساد صهيونيســت ها باز كند و پروژه 
صهيونيست بتواند بر فلسطين مسلط شود و محاصره 
مجاهدين فلسطين تكميل شود. تصميم دشمن اين 
است كه فلسطين و قدس را بفروشند و اين كار را در 
غياب شهيد حاج قاسم سليماني مي كنند. حاج قاسم 
ســليماني در رأس مجاهدان ملت فلسطين و قدس 
بود. شهادت مي دهم موشك هايي كه پايتخت رژيم 
صهيونيســتي را در هم كوبيد، خود حاج قاســم در 
رساندن آنها به مجاهدين فلسطيني نظارت مي كرد. 
شهادت ايشان آغازي بر فروپاشي هاي ديگر منطقه 
بود. ديديم كه رهبران منطقه يكي پس از ديگري در 
برابر سرور آمريكايي شــان چگونه با التماس، از آنها 

كسب حمايت داشتند.

 نخستين مراسم سالگرد شهادت سردار سليماني با حضور 
چهره هاي داخلي و جبهه مقاومت در منطقه، برگزار شد
 سردار قاآني، فرمانده نيروي قدس سپاه: ممكن است 

از داخل خانه تان پاسخ جنايت تان را بدهيم

يك رأي گيري ديگر، يك شكست ديگر براي آمريكا رقم زد

 جمع مقاومت 
در سالگرد شهادت سردار

ياد

درگذشتآيتاهللمصباحيزدي

هشدارايراندربارهماجراجوييآمريكا
درخليجفارس

پيشــنهادهاي آمريكا براي اختصاص 
سياست
بودجه تشكيل كميته تحريم ايران در خارجي

ســازمان ملــل اگرچــه بــا مخالفت 
110كشور ناكام ماند، اما رأي عجيب برخي كشورها در 

اين رابطه حيرت همگان را برانگيخت.
در نشست كميته اداري و مالي مجمع عمومي سازمان 
ملل كه در نيويورك برگزار شد، معاون نمايندگي دائم 
آمريكا 2 پيشــنهاد را براي درج در قطعنامه برنامه و 

بودجه اين سازمان در سال مالي 2021 مطرح كرد.
اولين پيشــنهاد آمريكا درباره اختصاص بودجه براي 
ايجاد يك كميته و يك گروه كارشناسي براي تحريم 
ايران بود. كميته و گروه كارشناسي مورد نظر آمريكا 
همان هايي اســت كه قبل از انعقــاد برجام و تصويب 
قطعنامه2231 شــوراي امنيت وجود داشتند و االن 

ديگر وجود خارجي ندارند.
با اين حال، معاون نمايندگي دائــم آمريكا گفت كه 
اين كشور سازوكار ماشــه در قالب قطعنامه2231 را 
فعال كرده و قطعنامه هاي قبلي بازگشته اند و كميته 
و گروه كارشناسي تحريم كه قبال وجود داشتند، بايد 
مجددا احيا شوند و اين مستلزم اختصاص بودجه است. 
پيشــنهاد ديگر آمريكا نيز كاســتن از بودجه اجراي 
قطعنامه2231 بود. بعد از ارائه پيشنهاد آمريكا، سفير 
و معاون نمايندگي دائم جمهوري اســالمي ايران در 
سازمان ملل و نمايندگان روسيه، آلمان، چين، ونزوئال، 
كوبا، نيكاراگوئه و سوريه سخنراني كردند و ضمن اعالم 
مخالفت صريح با پيشنهاد آمريكا، از اعضاي سازمان 

خواستند به پيشنهادهاي آمريكا رأي مخالف بدهند.
نماينــده آلمان نيز طي ســخناني بــه نمايندگي از 
اعضاي اتحاديه اروپا گفت كه اقدام آمريكا در تعارض 
بــا قطعنامه2231 شــوراي امنيت اســت و اعضاي 
اتحاديه اروپا به آن رأي منفي خواهند داد و از ســاير 
كشورها نيز مي خواهند به پيشنهادهاي آمريكا رأي 

منفي بدهنــد. نمايندگان روســيه و چين نيز ضمن 
تشــريح اقدامات غيرقانوني آمريكا در خروج از برجام 
و نيز تالش هاي ناموفــق آن در مقابله بــا اين توافق 
طي ماه هاي اخير، پيشنهادهاي جديد آمريكا را فاقد 
هرگونه مبناي حقوقي دانســته و ضمــن مخالفت با 
آنها، خواستار مخالفت ساير كشورها شدند. قطعنامه 
پيشنهادي آمريكا فقط 10موافق شامل اياالت متحده 
آمريكا، عربستان سعودي، اسرائيل، بحرين، جيبوتي، 
الســالوادور، هاييتي، ميكرونزيا، مراكش و دولت در 
تبعيد يمن )دولت عبد ربه منصور هادي( داشــت. در 
اين ميان دولت عراق در تصميمي عجيب به قطعنامه  
آمريكايي كه زمينه ساز بازگشت تحريم  هاي سازمان 
ملل متحد عليه ايران بود، رأي ممتنع داد درحالي كه 
به دليل همين تحريم ها و ناتواني در پرداخت طلب هاي 
مالي ايران با مشــكالتي جدي در تاميــن برق و گاز 
شهروندان خود دســت و پنجه نرم مي كند.  از ميان 
15كشور همســايه ايران دولت هاي روسيه، تركيه، 
پاكستان، قزاقستان، آذربايجان و ارمنستان به قطعنامه 
پيشنهادي آمريكا رأي مخالف، دولت عربستان سعودي 
و بحرين رأي موافق و 5كشــور امارات متحده عربي، 
كويت، عراق، عمان و قطر هم رأي ممتنع دادند. 2كشور 
افغانستان و تركمنستان هم در رأي گيري اين قطعنامه 
غايب بودند. غيبت افغانســتان و فرار از اعالم موضع 
درباره تحريم ايران گاليه وزارت خارجه ايران را درپي 
داشت. سيد رسول موســوي، مديركل بخش آسياي 
غربي وزارت امور خارجه روز جمعه در توييتي نوشت: 
افغانستان كجا بودي؟ هيچ كشــوري در دنيا صريحا 
از بقاي جمهوري افغانســتان همانند ايران حمايت 
نمي كند اما افغاســتان زماني كــه در مجمع عمومي 
سازمان ملل عليه ايران رأي گيري مي شد، غايب بود. 
110كشور به نفع ايران، 10كشور عليه ايران و 32كشور 

رأي ممتنع دادند. افغانستان غايب بود.

بعد از مناظــره، معاون 
نيروي عمليــات ويژه 
آمريكا نزد من آمد و گفت: به شــما تبريك 
مي گويــم كه به خوبــي توانســتيد مواضع 
كشــورتان را توضيح دهيد. مدتــي بود كه 
مترصد فرصتي بودم كه به يك ايراني وفادار 
به كشــورش بگويم كه ما ژنرال هاي آمريكا، 
احترام خاصي براي ژنرال سليماني شما قائل 
هســتيم. او دشمن ماســت اما ويژگي هاي 
نظامي او در استراتژي و تاكتيك، باعث شده 
كه به عنوان يك نظامي براي او احترام قائل 

باشيم.
چند سال پيش تر در دانشگاه جنگ آمريكا 
در حضور حدود 400ژنرال و افسر عالي رتبه 
نيروهاي مسلح آمريكا ســخنراني داشتم و 
20دليل بي اعتمادي ايران به آمريكا را تشريح 
كردم كه رسانه ها اين سخنراني را هم منتشر 
كردند. بعد از سخنراني يكي از نظاميان ارشد 
حاضر به من گفت: من و همــه حضار براي 
نخســتين بار با داليل بي اعتمادي ايران به 
آمريكا آشنا شديم. سخنراني شما ثابت كرد 
كه ما نظاميان آمريكا ايران را نمي شناسيم. 
در اين دانشــگاه و در كالس هــاي درس در 
مورد تاكتيك ها و استراتژي هاي نوين جنگي 
روز بحث مي شــود. طبيعتا يكي از مباحث 
هم چالش هــاي ايران در منطقه اســت. ما 
نمي توانيم بفهميم چگونه يك نظامي شما 
مثل ســليماني مي تواند بــدون تحصيالت 
تخصصي نظامــي، مبتكر اســتراتژي ها و 
تاكتيك هاي نظامي باشد كه برجسته ترين 
ژنرال هاي نظامي آمريــكا را هم گيج كند. 
ژنرال سليماني شما يك پديده است. او دشمن 
اول آمريكا درمنطقه خاورميانه اســت، اما 
در نيروهاي مســلح آمريكا، بسياري براي او 
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به عنوان يك نظامــي خارق العاده و حرفه اي 
احترام قائل هستند. اين دو نمونه از برداشت 
ژنرال هاي آمريكايي از ســردار شهيد قاسم 
سليماني بود. درطول 8سال تصدي كميته 
سياســت خارجي شــوراي امنيت ملي در 
جلسات بسيار زيادي درمورد مسائل منطقه با 
حاج قاسم شركت داشتيم. ويژگي هاي سردار 
شــهيد در قالب يك مقاله نمي گنجد لذا به 

10مورد بسنده مي كنم:
داشت كه تا آخر عمرش هم نظامي 1 يك نظامي تمام عيــار بود و تصميم 

باقي بماند.
امنيتي - سياسي نبوغي داشت بسيار 2 در تحليل و درك مســائل نظامي - 
فراتــر از تجربه حضور 8ســاله اش در ميدان 

جنگ و 8سال دفاع مقدس.
كسي در اخالص او ترديد نمي كرد و 3 سالمت نفس او درحدي باال بود كه 

لذا نظراتش عميقا مورد توجه قرار مي گرفت.
نظاميان به كارهاي سياسي و حزبي و 4 به امر امام)ره( در مــورد عدم ورود 
جناح بندي هاي سياسي به شــدت معتقد و 
پايبنــد بــود. بــا اينكــه اگــر كانديداي 
رياست جمهوري مي شد، رأي بااليي مي آورد، 
اما يك لحظه هم به چنين پست و مقام هايي 

فكر نمي كرد.
را سه طالقه كرده بود.5 از نظر مالي پاك بود و مال و منال دنيا 
در عين اينكه عاشــق ايران بود، اما  نگاهش فراملي بود و دنبال مصالح و 6
منافع مسلمانان و شــيعيان در كل منطقه و 
جهان بود. لذا نهضت مقاومت در منطقه را روح 

و جان و سامان داد.
قائل بود. مطيع محض واليت و مقام 7 براي بزرگان انقالب احترام خاصي 
معظم رهبري بود همزمان آيت اهلل هاشمي را 
بسيار دوست داشت. هميشه براي او به عنوان 

فرمانده خود درجنگ احتــرام ويژه قائل بود، 
مرتب با او مالقات و مشــورت مي كرد و جزو 
نخســتين كســاني بود كه بعد از فوت آقاي 
هاشمي، به منزلش رفت و روي پيكر او افتاد و 

به شدت گريست.
فرمانــده اي بود كه خــود را در اتاق  فرماندهي محصور نكــرده بود و در 8
ميدان هاي جنگ دركنار ســربازانش و بسان 
يك ســرباز معمولــي لباس مي پوشــيد و 
مي جنگيد. اين ويژگي  سردار شهيد به دوران 
دفاع مقدس محدود نبود، در دوران مبارزه با 
داعش در ســوريه و عراق و در دوران جنگ 
اسرائيل عليه لبنان و جنگ 33روزه هم بسان 
يك ســرباز جنگيــد و به هميــن دليل هم 
مي خواست روي سنگ قبرش عنوان »سرباز« 

و نه سردار را بنويسند.
افــراط و تفريط نبــود. روزي كه در 9 يك انقالبي عملگرا و واقع گرا بود. اهل 
دوران حمله آمريكا به افغانستان، منافع كشور 
را در مبارزه عليه طالبــان ديد، ترديد نكرد و 
مردانه مبارزه كرد، نقش كليدي در شكست 
طالبان و پيروزي جبهه شمال ايفا كرد و از انگ 
همكاري با آمريكا هم نهراسيد. زماني كه منافع 
كشور را در مقابله با داعش در سوريه و عراق 
ديد، جان بركــف در مقابل تروريســت ها و 
آمريكايي هــا ايســتاد و نقش كليــدي در 

بيرون راندن داعش از عراق و سوريه ايفا كرد.
مردمي زيست. قلبا عاشق شهادت بود 10 مردمي بود و تا آخرين لحظه عمرش 

و خداوند متعال هم شهادت را نصيب او كرد.
ويژگي هاي كم نظيرش موجب شــده بود كه 
دوست و دشــمن براي او احترام خاصي قائل 
باشــند و ملت ايران هم با حضور 20ميليوني 
در تشــييع جنازه اش، به احترامش ايستاد و 
گريست. با حدود 40سال در لباس پاسداري، 
بزرگ ترين ميراثش »الگوي يك پاسدار واقعي 

انقالب« بود. خدايش او را رحمت كند.

رأيعجيبهمسايگاندربارهتحريمايران

آيت اهلل محمدتقی مصباح يزدی عضو مجلس خبرگان رهبري و رئيس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی عصر جمعه پس از تحمل يك 
دوره بيماري درگذشت. او متولد سال1313 شهر يزد بود. تحصيالت 
مقدماتی حوزوی را در يزد به پايان رساند و برای تحصيالت تكميلی 
علوم اسالمی عازم نجف شد و يك سال بعد برای ادامه تحصيل به قم 
هجرت كرد. دفتر آيت اهلل مصباح يزدی يازدهم آذرماه گذشته با صدور 
اطالعيه ای از ضعف مفرط جسمانی آيت اهلل مصباح يزدی  به دليل ادامه 
و تشديد بيماری گوارشی و ادامه درمان زير نظر تيم پزشكی در منزل 
خبر داده بود. رئيس موسســه آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره(، 

از چند روز پيش در يكی از بيمارستان های تهران بستری شده بود.
اين عضو 86 ســاله جامعه مدرســين حوزه علميه قــم در انتخابات 
اسفندماه سال گذشته ميان دوره اي خبرگان پنجم از حوزه انتخابيه 
استان خراســان رضوي با حدود يك ميليون و 100هزار راي به اين 
مجلس راه يافته بود. او پدر معنوي جريان سياســي موسوم به جبهه 
پايداري متشــكل از چهره هاي سياســي نزديك بــه دولت محمود 
احمدي نژاد بود. اين جبهه مردادماه ســال90 با هدف دســتيابي به 
كرسي هاي نمايندگي مجلس نهم با سخنراني آيت اهلل مصباح يزدي 
اعالم موجوديت كرد.  براساس گزارش تسنيم، آيت اهلل مصباح يزدي 
در سال 1369 به عنوان نماينده دومين دوره مجلس خبرگان رهبری از 
استان خوزستان، و پس از آن نيز در دوره های سوم و چهارم اين مجلس 
از سوی مردم تهران به نمايندگی برگزيده شد. او در انتخابات خبرگان 
پنجم در ســال94 هم از حوزه انتخابيه اســتان تهران براي رقابت ها 
ثبت نام كرده بود كه با پيروزي فهرست آيت اهلل هاشمي رفسنجاني از 

راهيابي به انتخابات بازماند. 

همزمان با سالگرد ترور شهيد ســليماني، تحركات آمريكا در منطقه 
يك بار ديگر احتمال تنش را افزايش داد. مقامــات ديپلماتيك ايران 
نسبت به عواقب احتمالي اين تحركات هشدار داده اند و البته آمريكا هم 
به دليل آنچه دوري از تنش با ايران اعالم كرده يكي از ناوهاي خود را از 
خليج فارس خارج كرده است.  آمريكايي ها به بهانه سالگرد ترور سردار 
سليماني هواپيماهاي بمب افكن خود را راهي منطقه خليج فارس كرده 
بودند كه اين اقدام با واكنش وزير خارجه ايران همراه شد. محمدجواد 
ظريف در صفحه توييترش نوشت: دونالد ترامپ و طرفدارانش به جاي 
مبارزه با كوويد-19 در آمريكا ميلياردها پول را صرف به پرواز درآوردن 
بمب افكن هاي B52 و فرستادن نيروي دريايي به منطقه ما مي كنند. 
اطالعات به دست آمده از عراق نشانگر دسيسه اي براي جور كردن بهانه 
جنگ است. ظريف در تماس تلفني با شيخ احمد ناصر المحمد الصباح 
وزير امور خارجه كويت هم گفت: مسئوليت عواقب هرگونه ماجراجويي 
احتمالي برعهده واشنگتن خواهد بود.  نمايندگي كشورمان در سازمان 
ملل هم  درنامه اي خطاب به رئيس شوراي امنيت و دبير كل سازمان 
ملل گفت: آمريكا عالوه بر اعزام سالح هاي پيشرفته و بسيار پيچيده به 
اين منطقه در چند هفته گذشــته به انجام برخي اعمال تحريك آميز 
نظامي نيز مبادرت كرده كه ازجمله شامل به پرواز درآوردن تعدادي از 
بمب افكن هاي راهبردي دوربرد خود در روزهاي اخير بر فراز خليج فارس 
است. در پي تحركات ديپلماتيك ايران يك منبع مسئول در پنتاگون 
در مصاحبه با اسكاي نيوز گفت كه خروج ناو هواپيمابر نيميتز از منطقه 
خاورميانه در چارچوب رساندن اين پيام اطمينان بخش است كه مسير 

تنش با ايران به سمت تنش هاي بيشتر حركت نمي كند. 

بامداديكسالپيشدرچنينروزيخبرحملهپهپاديآمريكابهخودرويفرماندهنيرويقدس
سپاهوهمراهانشناگوارترينحادثهسياسيوجمعيايرانشدوخبرشهادتسرلشكرقاسمدفاعي

سليمانيغميبزرگبردلمردمنشاند.ديروزدرنخستينسالگرداينواقعه،بسياريازمقامات
لشكريوكشوريدردانشگاهتهرانگردهمآمدهبودندتامراسمگراميداشتيكسالگيشهادتاينفرمانده
بزرگكشوررابرگزاركنند.ابراهيمرئيسيرئيسقوهقضاييه،حسيناشتريفرماندهنيرويانتظامي،حسين
سالميفرماندهكلسپاه،اسماعيلقاآنيفرماندهنيرويقدسسپاه،محمودعلويوزيراطالعاتومحسن
هاشميرفسنجانيرئيسشورايشهرتهرانازجملهمهمانانحاضردراينمراسمبودند.شرايطبيماريكرونا
چارهايجزبرگزاريمراسمباجمعيتمحدودوبهاندازهصندليهايفاصلهگذاريشدهباقينگذاشتهبود.در
كناراعضايخانوادهسردار،برخيهمرزمانوهمراهانسردارسليمانيدرجبههمقاومتمنطقهاينيزبهمراسم
سالگردشآمدهبودندوسخنرانيهمكردند،ازهاشمصفيالدينمعاوناجراييحزباهلللبنانوفالحالفياض
رئيسسازمانحشدالشعبي)بسيجمردمي(عراقگرفتهتاشيخاحمدبدرالدينحسونمفتياعظمسوريه،
زيادنخالهدبيركلجنبشجهاداسالميفلسطينوابراهيممحمدالديلميسفيرجديديمندرتهرانونماينده

جنبشانصاراهلليمنازمهمانانويژهاينمراسمبودند.

گراميداشت سردار در لبنان، سوريه و عراق
مردمكشــورهايمختلفهمچنانباشركتدرمراســمگراميداشتشهيدان
حاجقاسمسليمانيوالمهندسوهمرزمانوفادارشانيادوخاطرهشهدايمقاومت
راگراميداشتند.شبكهتلويزيونيالميادينازبرگزاريمراسميمردميدرالبوكمال
سوريهبهمناسبتسالروزشهادتفرماندهانپيروزي،سپهبدشهيدحاجقاسم
سليمانيوشــهيدالمهندسخبرداد.دراينمراسمعشايرديرالزور،شهروندان
سوري،نمايندگانيازمقاومتلبنانوفلسطينوبسيجمردميعراقحضورداشتند.
البوكمالازتوابعديرالزورودرنزديكيمرزعراققراردارد.سفارتايراندربغداد
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گفت:هيچكسدربارهنقشايندوشــهيددرخاموشكــردنفتنهطايفهگرايي
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مناسبعملخواهيمكرد.
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 سازمان بازرسي شهرداري 
تهران براي نخســتين بار در گزارش

كشور، گزارشي از ميزان ثبت 
شــكايت ها، انتقــادات و پيشــنهادهاي 
شــهروندان در ســامانه1888 را در سايت 
شفافيت منتشر كرده است كه حل مشكالت 
حمل و نقل و تغيير كاربري در صدر آن قرار 
دارد.  اين سامانه از سال1384 مشغول به كار 
است و در ابتدا تنها پيام هاي تلفني شهروندان 
را ثبت مي كرد، اما اكنون اپليكيشــن ها و 
سايت هاي اينترنتي هم مي توانند اين پيام ها 
را منتقل كنند و مجموع آنها بنا به جدولي كه 
روي سايت قرار دارد به بيش از 60هزار پيام 
رسيده اســت. داده هاي موجود در سايت 
shafaf.tehran.ir به صورت سيستماتيك 
از سامانه1888 اســتخراج و به وب سايت 
منتقل مي شوند و مسئوليت صحت داده ها با 

سازمان بازرسي است.

اطالعات منتشرشده داراي 2بخش است. 
بخش اول فايل هاي اكسل 6ماهه از جزئيات 
پيام هاي ثبت شده در سامانه1888 است. 
اين جزئيات موضوع پيام، تاريخ ثبت پيام، 
طول زمان رســيدگي به پيــام، وضعيت 
بازخورد و وضعيت نهايي رسيدگي را نشان 
مي دهند. بخش دوم گزارش هاي كلي سامانه 
است كه اطالعات قبلي را به صورت نمودار 
نشــان مي دهد.)جدول شــماره يك( اين 
نمودار ها با هدف ارائه چشم اندازي كلي از 
پيام هاي ثبت شده انتشار يافته اند و شامل 
»موضوعات داراي بيشترين گاليه مندي«، 
»تعداد پيام ها بر حسب نتيجه رسيدگي«، 
»تعداد پيام هاي مرتبط با هر واحد اجرايي«، 
»ميانگيــن زمان رســيدگي مرتبط با هر 
واحد اجرايي« و »جدول فراواني پيام هاي 
راهنمايي و ارشاد« هستند. بخشي از پيام ها 
كه كمتر از يك درصد كل پيام ها را تشكيل 
مي دهند و منحصرا شامل شكايت از كارمند 
خاصي هســتند )به دليل حريم خصوصي 
افراد( از فايل هاي اكسل حذف شده اند اما 

در گزارش هاي كلي وب سايت شفاف موجود 
هســتند. بنابراين به جز اينگونه شكايات 
حوزه منابع انساني و حراست؛ ديگر شكايات 
مرتبط با شهرسازي، اتوبوســراني و مترو، 
سازمان ورزش، فضاي سبز و ساير مواردي 
كه شــهروندان گزارش مي دهند نيز روي 
وب ســايت شــفاف قرار دارند. در بررسي 
پيام هــا بايد به تفاوت بين 2ســامانه ثبت 
پيام هاي مردمي شهرداري تهران توجه كرد. 
سامانه13۷، سامانه اي است كه عمدتا نيازها 
و فوريت هاي شهري را به صورت 24ساعته 
پيگيري مي كند و سامانه1888، سامانه اي 
است كه در آن شــكايات و پيشنهادهاي 
شــهروندان درخصوص عملكرد مديريت 
شهري ثبت و پيگيري مي شود. اگر پيام هاي 
13۷ بي پاسخ بماند، شــهروند مي تواند به 
سامانه1888 شــكايت كند. در اين بين، 
اكنون شــهرداري براي ســامانه13۷ در 
حال ساخت بخشي اســت كه داده ها روي 
نقشه بصري شوند و مثال با انتخاب موضوع 
زباله گردي و پسماند مشخص شود بيشترين 
و كمترين درخواست ها در كدام مناطق و 

نواحي است.
 

 3دسته كلي پيام هاي 1888
در گزارش كلي كه از سامانه1888 منتشر 
شــده اســت، پيام ها به انواع »راهنمايي و 
ارشاد«، »شكايت و انتقاد«، »تقدير و تشكر« 

و »پيشنهاد« دسته بندي شده اند.

راهنمايي و ارشاد
بخشي از اين پيام ها شــامل كسب اطالع 
شهروندان از مواردي مثل طرح ترافيك است 

كه ارسال آنها از سوي شــهروندان ناشي از 
عملكرد ضعيف در اطالع رساني هاست. بخش 
ديگر شامل انتقادات و شكايت هاي تكراري 
است كه مديريت شهري در حال پيگيري 
آن هاست. به عالوه شــكايت ها و انتقاداتي 
كه فاقد جزئيات كافي هستند هم برچسب 
پيام هاي »راهنمايي و ارشاد« خورده اند كه با 
پيشنهاد كميته شفافيت مقرر شد اين دسته 
از پيام ها جهت استحضار به حوزه هاي مرتبط 

در شهرداري تهران ارجاع داده شوند.

پيشنهاد
پيام هاي شامل عنوان »پيشنهاد« معموال 
فاقد خصوصيــات فني و جزئيــات كافي 
هستند. حال به پيشنهاد كميته شفافيت 
قرار اســت اين پيام ها عالوه بر اينكه طبق 
روال قبلي به واحدهاي ذيربط ارجاع داده 
مي شوند، در ســامانه جمعي »باهم« نيز 
منتشر شوند تا شهروندان بتوانند اين ايده ها 
را با بحث و هم انديشــي پخته كنند. اين 
پيشنهاد هم اكنون از سوي سازمان فناوري 
اطالعات و ارتباطات شــهرداري تهران در 

حال پيگيري است.

انتقادات و شكايات 
بسياري از پيام هاي »انتقادات و شكايات« 
به دليــل نداشــتن جزئيات كافــي مورد 
رســيدگي قرار نمي گيرند. به عنوان مثال 
شهروند درخصوص ساخت وساز غيرمجاز در 
محله خود شكايتي را مطرح مي كند، اما چون 
اطالعات ملك را به درستي منتقل نمي كند، 
كارشناسان شهري نمي توانند به شكايت او 
رسيدگي كنند. به همين جهت قرار است تا 

پايان امسال، فرم هاي ثبت پيام به روزرساني 
شوند تا شهروندان از جزئياتي حائز اهميت 
در موضوعات گوناگون اعم از شهرســازي، 
حمل ونقل عمومي، مجموعه هاي ورزشي 
و... باخبر شــوند. از ســوي ديگر، 4ماهي 
مي شــود كه قابليت ثبت درخواســت يا 
گزارش مشكالت شــهري روي اپليكيشن 
»تهران من« نيز فراهم شــده است. در اين 
سامانه در هرجايي از شهر، با هر مشكلي كه 
مواجه شديد، مي توانيد پيام تان را به همراه 
نقطه دقيق مكاني، عكــس، صوت يا فيلم 
ثبت كنيد. به اين صورت ضمن ثبت دقيق 
مشكل از لحاظ زماني، مكاني و... مي توانيد 
نتيجه و بازخورد پيام تان را از طريق سامانه 

پيگيري كنيد.

40درصد شــهروندان از وسيله نقليه 
شخصي استفاده مي كنند

مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري 
تهران با همكاري ايسپا و نظارت اداره كل 
مطالعات اجتماعي و فرهنگــي، ديدگاه 
شــهروندان تهــران در مــورد عملكرد 
شــهرداري تهران در حــوزه حمل ونقل 
و ترافيك را بررســي كرده اســت. در اين 
آمارگيري مشخص شــده كه افراد 30 تا 
49سال مطلع ترين گروه سني از اقدامات 
شــهرداري در حوزه حمل ونقل و ترافيك 
هستند. در جدول شــماره 2 جزئياتي از 
اين نظرسنجي مشترك آمده است. نكته 
جالب در اين نظرسنجي آن است كه نشان 
مي دهد حدود 40.6درصد مردم از وسيله 
نقليه شخصي براي تردد شهري استفاده 

مي كنند. 

60هزار درخواست شهروندان تهراني در سايت شفافيت شهرداري بارگذاري شد

حل مشكالت حمل ونقل در صدر درخواست  شهروندان
بهاره آروين: با انتشار عمومي پيام هاي شهروندي، دستگاه ها براي پايين آوردن آمار شكايات با يكديگر رقابت خواهند كرد

يادداشت

جاي خالي نماي سواري

ســليماني، بــرادر عزيــزم 1 صبــح روز شــهادت ســردار 
محمدمهــدي همــت تمــاس گرفت. 
بغض آلود ســخن مي گفت. گفت از طــرف خانواده شــهيد همت، 
مي خواهيم نامه   اي به شورا بنويسيم و درخواست كنيم بزرگراه شهيد 
همت به نام سردار سليماني تغيير كند، مي خواهيم نشان بدهيم شهيد 

تازه ما سردار سليماني چه جايگاهي نزد خانواده شهدا دارد.
گفتم عزيز دل، به نظر من اين كار الزم نيســت. اگر مي خواهيد چنين 
پيامي منتقل كنيد، بحث ديگري است. اما ما در شورا حتما بهترين كار 

را انجام خواهيم داد.
طبيعي بــود كه كميســيون نامگذاري شــورا در حــوزه نامگذاري 
پيشنهادهاي مناسبي در صحن مطرح خواهند كرد. در انديشه اقدام 

ديگري در كنار تصويب پيشنهاد كميسيون نامگذاري بودم.
سيدمحسن اندرزگو و تعدادي از فرزندان شهدا به شهرك شهيد 2 ظهر روز شــهادت ســردار، به همراه محمدمهــدي همت ، 
دقايقي رفتيم. در شهرك و حوالي مسجد و حسينيه افراد زيادي آمده 

بودند. به خانه سردار شهيد رفتيم و به فرزندان سردار تسليت گفتيم.
در اين انديشــه بودم كه عالوه بر پيشنهادي كه كميسيون نامگذاري 
شوراي اسالمي شــهر تهران جهت تصويب به صحن خواهد آورد، چه 

مي توان كرد؟
به ذهنم آمد اگر شــهرداري تهران متولي برگزاري مســابقه اي براي 
يادمان سردار شهيد سليماني باشد و فراخوان اين مسابقه در رسانه هاي 
بين المللي منتشر شود و از هر نقطه جهان، هر معمار ، مجسمه ساز و 
هنرمندي بتواند طرح پيشنهادي خود را براي احداث در شهر تهران ارائه 

كند، اين كار مي تواند تأكيدي از منظر هنر بر نام و نشان سردار باشد.
تهران به طراحي و احداث يادمان ســردار شــهيد ســپهبد 3 در جلسه 15دي ماه، طرحي دوفوريتي با عنوان »الزام شهرداري 
حاج قاسم سليماني از طريق انتشار فراخوان بين المللي« در صحن شورا 
ارائه كردم و از اصل طرح و دو فوريت آن دفاع كردم. طرح به تصويب رسيد 
و برمبناي واحده آن، شــهرداري تهران موظف است طراحي و احداث 
يادمان سردار شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني را در محل مناسبي از 
فضاي عمومي شهر تهران در دستور كار قرار دهد و براساس تبصره3 
همين مصوبه، شورا مرا به عنوان ناظر اجراي مصوبه انتخاب كرد. اميد 
داشتم در نخستين سالگرد شهادت سردار شهيد كه آخرين سال فعاليت 
شوراي پنجم است، مسابقه برگزار شده باشد و طرح برنده انتخاب و در 

محل مناسبي از شهر اجرا شده باشد.
خواهد شد. اسطوره دوران ما. آنگونه كه نيما در منظومه افسانه 4 از همان روزهاي آغازين پيدا بود كه سردار افسانه و اسطوره 

سروده بود؛
تندخيزي كه ره شد پس از او /  جاي خالي نماي سواري

در روزهاي آغازين شــهادت سردار، در مراسم شــهادت او، جمعيت 
حيات بخشي كه به خيابان هاي شهر آمد از هر قوم ، حزب و گروه، نشاني 
ملي ، فراجناحي و فراسرزميني بر پيشاني ســردار گذاشت. چهره اي 
ملي، و فراسرزميني در فضاهاي شــهري نيازمند يادماني سرزميني و 
فراسرزميني اســت. كه حافظ گفت؛ گر انگشت سليماني نباشد / چه 

خاصيت دهد نقش نگيني.

 رونمايي از تنديس سردار شهيد سليماني 
مديرعامل ســازمان زيباســازي شــهرداري تهران از رونمايي 
تنديس سردار شهيد ســليماني در دهه فجر خبر داد. به گزارش 
تسنيم، برزين ضرغامي در حاشــيه آيين رونمايي از ديوارنگاره 
سردار شهيد حاج قاســم ســليماني در جمع خبرنگاران گفت:  
»به زودي ديوارنگاره هاي ديگري از تمثال سردار شهيد حاج قاسم 
ســليماني در برخي از معابر و مناطق تهران رونمايي خواهد شد. 
ديوارنگاره سردار شهيد حاج قاسم سليماني در منطقه 5در يكي 
از قديمي ترين خيابان هاي اين منطقه قــرار دارد. همچنين قرار 
اســت از ديوارنگاره تمثال سردار شهيد ســليماني در بزرگراهي 
كه به نام ايشان نامگذاري شده است، رونمايي شود.« او در رابطه 
با بهره برداري از تنديس ســردار شــهيد حاج قاسم سليماني در 
پايتخت گفت:  »اين تنديس توســط يكــي از هنرمندان بنام در 
حال آماده سازي  است و براســاس هماهنگي هاي صورت گرفته 
در دهه فجر اين اثر رونمايي خواهد شد. اكثر فضاهاي شهري به 
بيلبوردهاي شهيد سليماني اختصاص داده شده است. همچنين 
جمعه شب و شنبه شــب ويدئو مپينگ روي برج آزادي با موضوع 

حاج قاسم پخش خواهد شد.« 

علي اعطا
 سخنگوي شوراي شهر تهران

نگاه

حاج قاسم؛ سرمايه اي بي بديل 
براي تاريخ معاصر

 ســخت اســت 
نوشتن از مردي 
كــه كمتريــن 
شــباهت را بــه 
همنوعــان زمانه 
خــود داشــت. 

فراتر از همه مي انديشــيد و خاكي تر از همگان 
مي زيست. رزمنده اي عاشورايي كه شجاعت را 
معنا مي بخشيد و فرمانده اي بي نظير كه تجسم 
عيني پهلوانان اســاطيري بود و در عين حال، 
دلي در سينه داشت سرشار از عطوفت به مردم 
و ارزش ها كه بر گونه هايش جاري مي شــد و 
بر شــانه هايش لرزه مي انداخت. سخت است 
گفتن از سياســتمدار و ديپلماتي كم نظير، كه 
در قــاب و قالب هيچ جريانــي نمي گنجيد اما 
افتخار همه جناح هاي سياسي شد. سخت است 
ترسيم چهره مردي وطن دوست، كه در مقابل 
رهبرش سراپا تسليم بود و اطاعت، بي آنكه به 
مصادره واليت بينديشــد و به قضاوت خودي 
و غيرخــودي در ميان مردم بپــردازد. او همه 
مردم ايران از هر رنگ و نژاد و مذهب و ســليقه 
را خودي مي دانست و بر عكس بسياري، همه 
ظرفيت خودش را در كم كردن مرزبندي هاي 
بين اقشــار مردم و جريان هاي سياسي به كار 
مي بست و به پاس همين انديشه انساني بود كه 
وقتي آسماني شد همه ايران به پا خاست. سخت 
است بيان ويژگي هاي همرزم شهيدان و همدم 
و همنشين هميشگي يتيمان و دلشكستگان، 
بي آنكه در اين ميدان سراسر رزم با خصم ظاهر و 
باطن، رنگي از دنياي ريا و تزوير بر چهره بنشاند 
و خود را به اســارت مدح و ســتايش متملقان 
درآورد. سخت است تفسير فضائل دليرمردي كه 
بيش از چهاردهه در ميان هر كارزار نفسگيري 
چه در ميانه نبرد و چه در صحنه باليا، و چه در 
عرصه انسجام بخشي بين تفكرات متفاوت، با 
عزمي راسخ، اما با دلي مهربان به مدد همنوعان 
و ديگران مي شتافت بي آنكه به غنيمتي چنگ 
اندازد و سهمي طلب كند. سخت است سخن 
راندن از فرماندهي كه هرآنچه كرد از براي خدا 
و خلق خدا بود و هرآنچه به دســت آورد اعتماد 
آحاد جامعه به او بود. خدايي انديشيد تا حيات و 
مماتش همگان را به ياد خدا و خليفه اهلل اندازد. 
سخت است مدح آن عزيزي كه يك عمر كرباليي 
زيست و با پيكري همانند عاشوراييان به ديدار 
معشوق شتافت تا تصويري شود از حماسه اي 
عاشورايي در عصر حاضر و روضه اي شود بر لبان 
نجواهاي عاشقانه با معشوق. سخت است گفتن 
از حاج قاسم، از سردار دل ها و محبوب قلب ها. 
سخت است نوشتن از ســليماني؛ آن شهيدي 
كه دليرانه جنگيد، عارفانه و عاشــقانه زيست 
و مظلومانه در غربت ســوخت تا از خاكسترش 
ققنوس ها برآيند و راهش را ادامه دهند. سخت 
است گفتن از حاج قاسم چراكه شبيه او در زمانه 
ما بسيار كميابند و مهم ترين درد اين زمانه نبود 
همين افراد با همين نگاه هاست. حاج قاسم اگر 
سردار دل ها شد، ريشــه در انديشه معطوف به 
حقوق عمومي دارد و نسبت تفكرش به سربلندي 
مردمان سرزمينش و همين شباهت برخاسته 
از بي شباهتي است كه سردار شهيد حاج قاسم 
سليماني را نه تنها افتخار ايران در تاريخ معاصر، 
بلكه مايه مباهات همه آزادگان جهان نموده و 
نامش را براي هميشــه جاودان ساخته است. و 
البته كه مهم ترين رسالت همگاني و انتظار اين 
قهرمان ملي، عدم تحميل نگاه هاي جناحي و 
سياسي و مصادره معطوف به منافع بخشي به 

انديشه و مكتب اين شهيد بزرگوار است.

  محمد ساالري
عضو شوراي شهر تهران

محمد سرابي
خبرنگار

جدول شماره يك/ بيشتر درخواست هاي شهروندان از 1888

مجموع پيام هاي 
شكايت و انتقاد 
شهروندان در 

1888 از ابتداي 
سال99

 1۷هزار 
مورد

حمل ونقل 
و ترافيك

 تأخير اتوبوس 
8000بخش خصوصي

 تعمير و نگهداري 
3600پل عابر پياده

تعيين كرايه حمل ونقل 
3300عمومي و تاكسي

شهرسازي 
و معماري

 تغيير كاربري مسكوني 
4800به تجاري و اداري

2000ساخت بناي بدون مجوز

آلودگي ها و مزاحمت هاي 
1800ناشي از شهرسازي

 تبديل پاركينگ 
1400به انباري و تجاري

خدمات 
شهري

 عملكرد ميادين 
1300ميوه و تره بار

1300زمين بازي داخل پارك ها

جدول شماره 2/ نظرسنجي آگاهي شهروندان از فعاليت هاي شهري

۷0 درصد
از برخي اقدامات حوزه حمل ونقل و ترافيك مانند كلنگ زني خط10 مترو، 
نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي، افزايش تعداد واگن هاي مترو و كاهش 

فاصله حركت قطارهاي شهري و بهسازي معابر اطالع ندارند.

در جريان طرح دوچرخه هاي اشتراكي بيدود هستند.6۵ درصد

خواهان توسعه حمل ونقل عمومي )مترو و اتوبوس( هستند.61 درصد

عملكرد شهرداري در حوزه حمل ونقل و ترافيك را متوسط و بهتر از متوسط ۵6 درصد
ارزيابي كرده اند.

خواهان بهبود كيفيت اتوبوس هاي درون شهري هستند.۵0 درصد

در جريان پويش سه شنبه هاي بدون خودرو هستند.43 درصد

از نوسازي خودروهاي فرسوده تاكسيراني اطالع دارند.43 درصد

خواهان بهبود كيفيت متروي تهران هستند.42 درصد

خواهان بهبود كيفيت تاكسي هاي درون شهري هستند.40 درصد

از تكميل شبكه بزرگراهي شهر اطالع دارند.40 درصد

خواهان گسترش اتوبان هاي شهري هستند.16 درصد

گذر از »هفت خان«؛ براي دسترس پذيري شهرها
 يزد ميزبان پانزدهمين جلسه ستاد پيگيري و هماهنگي مناسب سازي  كشور بود

سميه گالبگيريان
خبر نگار

 شــهر بادگيرها الگوي مناسب ســازي 
كالنشهرهاي كشور شده است؛ شهري كه شهرسازي

با داشــتن بافــت تاريخــي و معماري 
خيره كننده خاص خود، ثبت جهاني شده و حاال نمونه اي 
موفق در دسترس پذيري نيز به شــمار مي رود تا ديگر 
كالنشهرهاي كشور هم بتوانند از آن الگو بگيرند و در اين 

مسير حركت كنند.
يزد مدتي اســت كه لقب دســترس پذير را بــا اجراي 
طرح هاي مناسب ســازي يدك مي كشــد؛ البته اينكه 
بتوان تمام و كمال گفت اين شهر يا شهر ديگري از ايران، 
دسترس پذير شده است، اغراق آميز خواهد بود؛ چراكه 
دسترس پذيري يعني تمام امكانات و خدمات بايد براي 
همه قابل استفاده باشد و افراد داراي معلوليت و كم توان 

در اولويت استفاده از خدمات باشند.
با اين حال يزدي ها به واسطه انجام اقدامات اخير به ويژه 
اجراي پروژه هفت خان، ميزبان پانزدهمين جلسه ستاد 
پيگيري و هماهنگي مناسب سازي  كشور شدند. معاون 
وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كشور در اين ستاد كه در صحن شوراي شهر يزد برگزار 

شد، با اشاره به تغيير نگرش و ديدگاه اعضاي شوراي شهر 
و شهردار يزد، گفت: »شايد براي اجراي طرح هاي عمراني 
بزرگ ميلياردها تومان هزينه شود اما آنچنان كه بايد به 
چشم نيايد، ولی برخي از پروژه هاي كوچك كه نيازهاي 
شهروندان به ويژه جامعه خاصي را تامين مي كند بيشتر 
به چشم آمده و مورد نياز است.« فرزانه صادق مالواجرد 
به اجراي طرح سه شــنبه هاي بدون خودرو اشاره كرد 
و افــزود: »در دوره تصدي به عنوان شــهردار اصفهان 
طرح هاي عمراني بزرگــي را با اعتبارات چند ميلياردي 
اجرا كرديم كه شايد كسي آنچنان به خاطر نداشته باشد، 
اما همه سه شنبه هاي بدون خودرو را به ياد دارند. اجراي 
شهر دسترس پذير نيز از اين نوع طرح هاست. شهر يزد 
به عنوان شهر دسترس پذير پايلوت كشور انتخاب شده 
است.«  وحيد قبادي دانا، رئيس سازمان بهزيستي كشور 
و رئيس ستاد مناسب سازي  كشور نيز در اين جلسه گفت: 
»قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت در اسفندماه 
سال96 مصوب مجلس و در ارديبهشت ماه سال9۷ توسط 
رئيس جمهوري ابالغ شد. در تبصره ماده5، وزارت راه و 
شهرسازي شهرداري ها را مكلف به مناسب سازي كرد. 
در اين تبصره ذكر شــده كه ضمانت اجرايي آن جزاي 
نقدي درجه 5 تا 8 موضــوع ماده19 قانــون مجازات 
اسالمي، انفصال موقت يا دائم از خدمات عمومي، تنزل 

مقام يا محروميت از انتصاب به پســت هاي حســاس و 
مديريتي يا اخراج از نهاد يا سازمان متبوع است.« فرزانه 
صادق مالواجرد، معاون وزير راه و شهرسازي كشور هم در 
اين جلسه با اشاره به نقش اداره كل راه و شهرسازي استان 
يزد در مناسب سازي شــهر يزد گفت: دسترس پذيري 
مي تواند به عنوان يك برند براي شهرهاي كشور تعريف 
شود و شــهرها در اين زمينه به رقابت بپردازند؛ چراكه 
بسياري از شــهرهاي كشور شــرايط الزم براي حضور 

معلوالن را نداشته و دسترس پذير نيستند.
معــاون معمــاري و شهرســازي شــهرداري تهران 
نيز بر ضرورت توجــه به كيفيت در اجــراي طرح هاي 
مناسب ســازي  در يزد تأكيد كرد و گفت: »اين مهم از 
اهميت بسزايي برخوردار است؛ به طوري كه براي نمونه 
در شهر تهران در حوزه كمي اقدامات بسياري در حوزه 
مناسب ســازي  صورت گرفته اســت، اما برخي از آنها 
از كيفيت الزم برخوردار نيســتند.« به گفته عبدالرضا 
گلپايگاني اين در حالي است كه براي اجراي اين طرح ها 
هزينه زيادي شده است، اما درواقع امر جزئيات آن درست 
نيست. به گزارش همشــهري در طرح هفت خان يزد، 
۷مقطع شهر مناسب سازي شده كه طرح از خان نخست، 
يعني مركز آموزش و پرورش استثنايي شروع شده و به 

خان هفتم، مسجدجامع يزد مي رسد.

   بهاره آروين، رئيس كميته شفافيت شوراي اسالمي شهر تهران 
انتشار پيام هاي 1888 گامي پيشروانه و مهم از سوي سازمان 
بازرسي شهرداري تهران محســوب مي شود. سازمان هاي 
نظارتي به اين دليل كه با حوزه تخلفات مرتبط هستند و در 
مورد حفظ حريم شــخصي و آبروي افراد مالحظاتي دارند، 
معموال با سطح بااليي از محرمانگي كار مي كنند و از اين جهت 
متأسفانه هيچ نوع گزارش عمومي از ميزان تخلفات انجام شده 
در دستگاه هاي مختلف يا شكايات مردم از آنها ارائه نمي شود. 
انتشار داده ها، به خودي خود مزيتي براي شهروندان ندارد و حصول نتيجه مطلوب مستلزم 
اقدامات بعدي و استفاده از داده ها توسط ذينفعاني چون اهل رسانه، شهروندان، پژوهشگران 
شهري و نهادهاي سياستگذار و ناظر شهري است. تنها پس از اين اقدامات ثانويه است كه روند 
رسيدگي و پاسخگويي به شكايات و پيشنهادات بهتر مي شود. مباحثي مثل رشوه، زدوبند، 
پارتي بازي و فساد مالي، موضوعاتي هستند كه معموال در 1888 پيگيري و رسيدگي نمي شوند. 
پيش از اين اطالعات پيام هاي 1888 به صورت گزارش هاي ادواري در اختيار حوزه هاي معاونتي 
قرار مي گرفت و انتشار عمومي آنها با جزئيات اتفاق نيفتاده بود. اگر ديگر سازمان هاي نظارتي از 
اين حركت الگو بگيرند، ممكن است تحولي جدي در كشور رخ دهد. به عنوان مثال اگر سازمان 
بازرسي كشور چنين گام ارزشمندي برداشته و شكايات شهروندان از دستگاه  هاي مختلف را 
به صورت عمومي منتشر كند، دستگاه ها براي پايين آوردن آمار شكايات مردم با يكديگر رقابت 
خواهند كرد؛ ضمن اينكه اگر به جاي رسيدگي به شكايات پشت درهاي بسته، آنها را به صورت 
عمومي منتشر كنيم، تحليل اين آمارها نتايج مثبتي به نفع مردم خواهد داشت. پيش از اينكه 
كميته شفافيت به موضوع پيام هاي 1888 ورود كند، به برخي از پيام ها رسيدگي كافي نمي شد. 
به عنوان مثال ما متوجه شديم كه درصد قابل توجهي از پيام هاي شهروندان -ساالنه حدود 
۷0 تا 80درصد پيام ها- برچسب »راهنمايي و ارشاد« مي خورند و از چرخه رسيدگي حذف 
مي شوند. البته وقتي از شفاف شدن شكايات1888 سخن مي گوييم، بحث فساد يا تخلفات 
مالي مطرح نيست؛ بلكه منظور كاستي ها و ضعف هاي عملكردي و فرايندي شهرداري است 

كه منجر به شكايت و انتقاد شهروندان مي شود. )ايسنا(

فرصتي براي كاهش شكايت و افزايش رقابت
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خودرو

مناقشه قيمت گذاري خودرو باال گرفت

 واكنش مسئوالن دولتي، دستگاه هاي نظارتي و بازار
 به فرمول جديد قيمت گذاري خودروهاي كم تيراژ

 زمزمه هاي گراني خودرو با رونمايي از فرمول جديد 
شوراي رقابت براي قيمت گذاري 18خودروی كم تيراژ 
موجب افزايش 20ميليون توماني قيمت ها در بازار شد

رونمايي فرمول جديد شوراي رقابت براي تعيين قيمت 18خودروی 
كم تيراژ داخلي موجب واكنش ســازمان بازرســي كل كشور، وزير 

صنعت و بازار خودرو به احتمال گراني رسمي اين خودروها شد.
به گزارش همشهري، رئيس شوراي رقابت در نشست خبري هفته 
گذشــته خود با تأكيد بر مخالفت اين شــورا با آزادســازي قيمت 
خودروهاي كم تيراژ داخلي از فرمول جديدي براي تعيين قيمت اين 
خودروها رونمايي كرد كه بر مبناي آن رشد 50درصدي تيراژ توليد 
جايگزين نرخ تورم بخشي اعالم شده توسط بانك مركزي براي تعيين 
ميزان افزايش قيمت 18خودروی كم تيراژ داخلي خواهد شد. ارائه 
اين دستورالعمل در حالي با واكنش مسئوالن سازمان بازرسي كل 
كشور مواجه شد كه پيش از آن با ارائه طرح جهش توليد خودرو به 
شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، علي ربيعي سخنگوي دولت 
از آماده سازي  طرح جامع خودروی ارائه شده از سوي وزارت صمت، 
مبتني بر نظارت بر قيمت و افزايش توليد در دولت خبر داده بود اما 
رئيس شوراي رقابت در پاسخ به همشهري در مورد موازی كاري در 
روش هاي دوگانه دولت و شوراي رقابت براي تعيين قيمت خودرو، 
اعالم كرد كه به نظر نمي رســد موضوع آزادسازي قيمت 45درصد 
محصوالت خودروسازان در شــوراي اقتصادي هماهنگي سران قوا 
جدي باشد و از نظر قانوني نيز شــوراي رقابت متولي تعيين ضوابط 
قيمت گذاري در بازارهاي انحصاري ازجمله خودرو است. همچنين 
بررسي هاي مركز ملي رقابت نشــان مي دهد كه بازار اين خودروها 
نيمه رقابتي اســت و هنوز از انحصار خارج نشده است. از سوي ديگر 
باالگرفتن مناقشه تعيين قيمت خودروهاي كم تيراژ داخلي و امكان 
افزايش قيمت اين خودروها مطابق با فرمول جديد شــوراي رقابت 
موجب واكنــش بازار و افزايــش حدود 20ميليــون توماني قيمت 
خودروهايي شد كه طي چند هفته گذشــته با تثبيت نرخ ارز، سير 

نزولي قيمت را تجربه مي كرد.

انتقاد سازمان بازرسي از شوراي رقابت 
سازمان بازرسي كل كشور نخستين منتقد دستورالعمل جديد تعيين 
قيمت خودروهاي كم تيراژ داخلي بود كه بالفاصله بعد از رونمايي از 
اين فرمول، رئيس اين سازمان از تأثير اين تصميم بر افزايش قيمت 
خودروهاي موجود در بازار ابراز نگراني كرد. حجت االســالم حسن 
درويشيان با اشاره به اينكه نمي توانيم براي حل مشكالت شركت هاي 
خودروساز، فشار قيمتي را به مردم تحميل كنيم، افزود: بايد نيرو ها 
پااليش شده و توليد، صرفه بيشتري پيدا كند نه اينكه با افزايش قيمت 

انتظار كنترل بازار را داشته باشيم.
معاون نظارت و بازرسي امور توليدي سازمان بازرسي كل كشور نيز 
با اشاره به تصميم شوراي رقابت براي قيمت گذاري برخي خودروها 
گفت: تصميم جديد با فشــار بيش از حد وزارت صمت انجام شده 
و دليل اين تصميم را ترغيب خودروســاز ها به توليد بيشــتر عنوان 
كرده اند. نادر شــكربيگي، با بيان اينكه خــودروی داخلي با قيمت 
موجود در توان خريد مردم نيســت، افزود: چرا بايــد براي ترغيب 
خودروساز فشار بيشتري به مردم اعمال كنيم. خودرو هاي توليدی 
در شرايط فعلي هم در  شأن مردم ما نيســت، پس چرا بايد افزايش 
50درصدي را در برخي خودرو ها شاهد باشــيم. او با اشاره به اينكه 
ارزيابي مناســبي براي بررســي كيفي خودرو ها و لوازم خانگي در 
كشور انجام نمي شود، افزود: تا زماني كه به سطح مطلوبي از كيفيت 
توليد دست پيدا نكرده باشيم نبايد به دنبال افزايش ممنوعيت هاي 
صادراتي باشيم. اشكان ميرمحمدي، بازرس كل امور صنعت، معدن 
و تجارت ســازمان بازرسي كل كشــور نيز گفت: مشكالت صنعت 
خودرو را درك كرده اما به صراحت اعالم مي كنيم كه بنا بر هشــدار 
سازمان بازرسي كل كشور، پيامدهاي اين موضوع بر گردن شوراي 

رقابت خواهد بود.

بازگشت وزارت صمت به قيمت گذاري خودرو
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در نشست روز پنجشنبه هفته گذشته 
خود با مسئوالن سازمان بازرسي كل كشــور، از بازگشت مسئوليت 
قيمت گذاري خودرو به اين وزارتخانه خبر داد و اين موضوع را از وظايف 
اصلي وزارتخانه متبوع خود قلمداد كرد. عليرضا رزم حسيني، افزود: 
يكي از آسيب هاي وزارت  صمت، انتقال وظايف به خارج از اين مجموعه 
بود، تجارت خارجي، فوالد، قيمت گذاري در كاالهايي مثل خودرو با 
وزارت صمت است اما افراد زيادي در آن دخيل هستند كه با تالش ها و 
رايزني هاي انجام شده وظايف دوباره به اين مجموعه در حال بازگشت 
است. او افزود: ســتاد تنظيم بازار مصوبه اي از شوراي عالي سران قوا 
داشت كه به تأييد مقام معظم رهبري نيز رسيده بود تا وزارت صمت با 
اين ابزار اجازه كنترل بازار را داشته باشد. اما از ابتداي سال اين اعتبار 
به  پايان رسيد و ستاد ديگر توان مداخله در كنترل كاالهاي صادراتي 
و اقدام براي كنترل بازار در برخي اقالم را نداشــت و با تأخير حداقل 
3ماهه در تصميم گيري، تأييد و اجرا مواجه خواهيم بود. رزم حسيني 
با بيان اينكه پذيرفتني نيست ملت ايران خودرويي با ضريب اطمينان 
و قيمت مناسب نداشته باشند، افزود: همه فعاليت هاي صنعت خودرو 
در سازمان ايدرو متمركز شــده تا هم انحصار شكســته و هم زيان 

خودروسازها رفع شود.

گراني 20ميليوني خودروها؛ دستاورد مناقشه قيمت گذاري
در شرايطي كه رئيس شوراي رقابت در پاسخ به همشهري هرگونه تأثير 
احتمالي فرمول جديد قيمت گــذاري خودروهاي كم تيراژ بر افزايش 
قيمت ها در بازار خودرو كه ســير نزولي دارد را رد كرد، قيمت خودرو 
در بازار طي 3روز پاياني هفته گذشته سير صعودي به  خود گرفت. رضا 
شيوا، با بيان اينكه بازار خودرو وضع خوبي دارد و قيمت ها رو به كاهش 
است و اطمينان داريم با افزايش توليد، قيمت خودرو درب كارخانه به 
قيمت بازار نزديك شود، گفت: »به نظر نمي رسد، فرمول جديد موجب 
افزايش قيمت در بازار شود، اما در هر صورت منتظريم دالل ها كم كم 
از اين بازار خارج شــوند، چون ديگر قيمت ها و سود موجود براي آنها 
به صرفه نيست.« اين در حالي است كه بازار خودرو نسبت به اين مصوبه 
واكنش نشان داد و قيمت پرايد131 از 101 به 110ميليون و تيبا2 از 
122 به 127ميليون تومان رسيد. همچنين قيمت خودروهايي مانند 
پژو206 تيپ5 و پژو پارس با موتور تي يو5 تا حدود 20ميليون تومان 
افزايش يافت؛ به نحوي كه قيمت پژو206تيپ5 از 175 تا 180ميليون 
به 200ميليون و پــژو پارس از 200 به 220ميليون رســيد و قيمت 

پژو206 تيپ2 از 187 به 194ميليون تومان رسيد.

پيگيري هاي قانوني جامعه كارگري  دستمزد
بــراي تحقق مطالبــات مزدي، از 
خــوان اول ديوان عدالــت اداري 
گذشت و هيأت تخصصي ديوان، به 
ابطال هــر دو مصوبه مــزد99 يعنــي مصوبــه اوليه 
20فروردين98 و مصوبه ترميمي 17خرداد99 رأي داد. 
درصورت تصويب در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، 
تغييراتي بنيادين در رويه تعيين مزد، دستمزد سال99، 
دستمزد سال هاي آتي و مســتمري بازنشستگان ايجاد 

مي كند.
به گزارش همشــهري، شــكايت مورد بررسي در هيأت 
تخصصي ديوان عدالــت اداري، از ســوي كانون عالي 
انجمن هــاي صنفي كارگري كشــور، كانون هماهنگي 
شوراهاي اسالمي كار استان تهران و گروه جهادي امام 
صادق)ع( و با استناد به عدم رعايت بند دوم ماده41 قانون 
كار در ديوان ثبت شــده و از نظر قضات متخصص حوزه 
روابط كار در هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري درست 
بوده است؛ اما رأي اين قضات متخصص براي الزم االجرا 
شدن بايد در هيأت عمومي ديوان نيز تأييد شود تا ابطال 
مصوبات مزد99 و تأثير آن بر تغيير روند تعيين مزد در 

سال جاري و سال هاي آينده تحقق يابد.

عدالت به جاي مساوات
در جريان مذاكرات تعيين دستمزد سال99 كه از اواخر 
پاييز98 آغاز شده بود و هيچ گاه به نتيجه موردقبول هر 
سه طرف شوراي عالي كار نرسيد، كارگران تأكيد داشتند 
كه تعيين مزد بايد با افزايش هزينه ها و رسيدن رقم سبد 
معيشــت به 4ميليون و940هزار تومان تناسب داشته 
باشد و مالك باال بردن رقم دســتمزد نيز اضافه شدن به 
پايه حقوق باشد؛ چراكه جمع بزرگي از كارگران عمال از 
دريافت مزايا محروم هستند و افزايش مزد با رشد مبلغ 
مزاياي قانون كار تفاوتي در وضعيت آنها ايجاد نمي كند. 
در مقابل نمايندگان دولت و كارفرما در شوراي عالي كار 
به واسطه نظر دولت بر تورم زا بودن افزايش مزد پايه، در 
مرحله اول ضمن مخالفت حداكثري با متناسب ســازي 
مزد و هزينه معيشــت به افزايــش 21درصدي حداقل 
حقوق كارگران رأي دادند، درحالي كه به گفته نمايندگان 
كارگران در شــوراي عالي كار، اين افزايش حتي با تورم 
حداقل 34درصدي ســال98 نيز تناسبي نداشت. البته 
نمايندگان دولــت در مذاكرات مزد99 بــر مهار تورم 
در كانال 20 تا 22درصــد تأكيد داشــتند و بر همين 
اســاس به صورت نانوشــته رشــد 21درصدي مزد98 
مشروط به مهار نرخ تورم در همين محدوده بود. در ادامه 
وقتي مطالبات طرف كارگري به هيچ نحوي در مصوبه 
مزد99 اعمال نشــد، نمايندگان كارگري از امضاي اين 
مصوبه  خودداري كردند و از همان زمان ســيل شكايات 
تشكل هاي كارگري به صورت انفرادي و جمعي به سمت 
ديوان عدالت اداري و دستگاه قضا روانه شد. به دنبال اين 

شكايت و در شرايطي كه شــيب افزايشي تورم نيز ادامه 
پيدا كرد، مطالبات كارگران براي بازنگري مزد تا جايي 
باال گرفت كه پاي رئيس دستگاه قضا و سازمان بازرسي 
كشور نيز به ماجرا باز شــد و به ناچار شوراي عالي كار بار 
ديگر جلسه اي براي ترميم دستمزد99 برگزار كرد و اين 
بار با كاهش حق ســنوات، مبالغي به حداقل مزد اضافه 
كرد تا افزايش حداقل دســتمزد99 به 26درصد برسد، 
اما نه اين اقدام و نه افزايش 200هزارتوماني بن مسكن از 
تيرماه امسال نتوانست پاسخگوي مطالبه مزدي كارگران 
باشد. در ادامه حتي وزير كار براي كنترل فضا، در جريان 
ورود سازمان بازرسي به موضوع دستمزد99، وعده داد 
در نيمه دوم سال جلسه بازنگري مزد را برگزار كند؛ اما از 
خردادماه به بعد حتي برگزاري جلسات رسمي و الزامي 
شوراي عالي كار نيز معلق شد و مطالبات مزدي كارگران 
را به بن بست كشاند. در اين ميان، يكباره شكايت كارگران 
در ديوان عدالت اداري كه خبري از روال رسيدگي به آن 
منتشر نمي شد، توانست خوان اول دادگاه را با پيروزي 
رد كند تا اميد به اصــالح روال تعيين مزد و مدنظر قرار 

گرفتن همه مفاد ماده41 قانون كار دوباره تقويت شود.

ماحصل اتحاد صنفي
ناصر چمني، رئيــس كانون عالــي انجمن هاي صنفي 
كارگــران ايــران و يكــي از نماينــدگان كارگري در 
پيگيري شكايت در ديوان عدالت اداري مي گويد: يكي 
از بزرگ ترين مشــكالت كارگري ايــران در قبل و بعد 
از انقالب، متحد نبــودن جامعه كارگــري در پيگيري 
مطالبات بوده؛ اما موضوع مــزد99 به قدري با مطالبات 
مشــترك همه تشــكل هاي كارگري در تضاد بود كه 
اتحادي مثال زدني ميان آنها ايجاد كرد و باعث شــد در 
همان جلسه نهايي شدن مصوبه مزد، ضمن اتفاق نظر بر 
امضا نكردن مصوبه، بحث را به عدالت اداري ارجاع دهند 
و دســتگاه عدالت را براي حق خواهي مطالبات صنفي 

انتخاب كنند. 
علي خدايي، نماينده كارگران در شــوراي عالي كار نيز 
اتفاق نظر همه تشــكل هاي كارگري در ماجراي مزد99 
را جزء بي ســابقه ترين اتفاقات حوزه كارگري مي داند و 
به همشهري مي گويد: تشــكل هاي كارگري در موضوع 
مزد99  فارغ از اسم و خاستگاه تشــكل، همگي در يك 
مســير قرار گرفتند تا فرايند تأمين معيشــت كارگران 
بهتر شود. البته خدايي اين موضوع را نيز يادآور مي شود 
كه با رأي هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري، مصوبات 
مزد99 ابطال نشــده و همچنان بايد منتظر رأي هيأت 
عمومي ديوان ماند، امــا همين رأي ديوان تخصصي نيز 
به همگان ثابت مي كند كه مطالبه طــرف كارگري در 

ماجراي تعيين دستمزد بحق و قانوني است.

تأثير رأي نهايي ديوان بر مزد99 
عضو كارگري شــوراي عالي كار، مي گويــد: اگر هيأت 

عمومي ديوان عدالــت اداري نيز نظر هيأت تخصصي را 
تأييد كرده و رأي ابطال مصوبــات مزد99 را صادر كند، 
بايد مصوبه مزد99 دوباره بــا اعمال نظر طرف كارگري 
اصالح شود. علي خدايي مي افزايد: در اين وضعيت فقط 
مصوبه مزد99 باطل مي شود و مذاكرات مزد 1400مثل 
قبل ادامه پيدا مي كند، اما در ادامه تجديدنظر در مصوبه 
مزد99 بايد مطابق با معيارهاي قانون كار انجام شود كه 
عمال مزد1400 را نيز تحت تأثير قرار مي دهد؛ چراكه هم 
افزايش دســتمزد پايه 99 روي دستمزد1400 اثرگذار 
است و هم بازگشت روال تعيين مزد به ريل قانوني و لزوم 
توجه به هزينه معيشت در تعيين دستمزد باعث مي شود 
مزد ســال آينده با توجه بيشــتر به رقم سبد معيشت 
تعيين شود. خدايي با تأكيد بر اينكه عقب ماندگي مزدي 
كارگران زاييده بي توجهي و اتفاقات سال هاي متمادي 
است، تصريح مي كند: از سال92 كه تالش براي تعيين 
هزينه معيشــت پررنگ  شــده، هيچ گاه طرف كارگري 
خواستار جبران يكباره شكاف مزد و معيشت نبوده، اما 
همواره تأكيد داشته است كه بايد قدم مثبتي در مسير 
برداشته شود و برنامه ريزي و استراتژي شركاي اجتماعي 

براي جبران اين شكاف مشخص باشد.

تأثير ابطال مصوبه مزد99 بر بازنشستگان
براي ابطال مصوبات مزد99، بايد شكايت كارگران  نظر 
مســاعد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را نيز جلب 
كند؛ ازاين رو هنوز نمي توان از ابطال مصوبات و نتايج آن 
صحبت كرد. عضو كارگري شوراي عالي كار در پاسخ به 
اينكه درصورت نهايي شدن رأي هيأت تخصصي ديوان 
در هيأت عمومي، چه تغييري بر دســتمزد كارگران رخ 
مي دهد، مي گويد: اگــر اين مصوبه ابطال شــود، ما به  
جايگاهي برمي گرديم كه خواستار اعمال بند2 ماده41 
در تعيين مزد و متناسب سازي دستمزد با هزينه معيشت 
بوديم و شركاي اجتماعي نيز به پشتوانه رأي ديوان بايد 
با گوش شــنواتري پاي كار بيايند تا يك مصوبه جديد 
و متناســب با نظر گروه كارگري براي مــزد99 تدوين 
شود. در ادامه، اين مصوبه به عنوان مبنايي براي تعيين 
دســتمزد1400 قرار خواهد گرفت؛ هرچند جا افتادن 
رعايت بند2 ماده41 قانون كار در تعيين دســتمزد يك 
دستاورد بزرگ براي همه سال هاي آينده است و تغييرات 
بنيادين خواهد داشــت. خدايي در مــورد اينكه اصالح 
مصوبه مزد99 بر مستمري بازنشســتگان نيز تغييري 
دارد يا نه، مي گويد: درصورتي كه مصوبه مزد99 با رأي 
نهايي هيأت عمومي ديوان ابطال شــود و در مذاكرات 
جديد، حداقل مــزد كارگري افزايش پيــدا كند، عمال 
مبناي تعيين مزد و مستمري بازنشســتگان مرتبط با 
قانون كار نيز تغيير مي كند و با استناد به ماده96 قانون 
تأمين اجتماعي كه اعالم كرده مزد بازنشســتگان نبايد 
كمتر از مزد شاغالن باشد، عمال مستمري بازنشستگان 

نيز افزايش خواهد يافت.

رويهتعيينمزدبهمسيرقانونيبرميگردد
ابطال مصوبات مزد99 در هيأت تخصصي ديوان عدالت تأييد شد

 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري، شكايت گروه هاي كارگري مبني بر قانون شكني در مصوبات مزد99 را تأييد كرد 
و اميد به تغيير ريل رويه مزد جاني دوباره گرفت

سوپرماركت

گزارش

افتتاح مسير رفت قطعه٢ آزادراه 
تهران-شمال در دولت روحانی

بنياد مستضعفان به عنوان مجري مســير رفت قطعه2 آزادراه تهران- 
شمال و ســازمان برنامه وبودجه به عنوان متولي تأمين مالي اين طرح، 
سررســيد افتتاح آن را پيش از پايان كار دولت دوازدهم اعالم كرده اند. 
ديروز نيز محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه وبودجه ضمن بازديد از 

اين قطعه، بر تحقق هدف گذاري انجام شده براي افتتاح آن تأكيد كرد.
به گزارش همشهري، با تكميل مســير رفت قطعه2 آزادراه تهران -شمال بيش از 5كيلومتر 
از مسير تردد تهران به ســمت شــمال كاهش مي  يابد و به خصوص در ايام پيك سفر، فشار 
قابل توجهي از ترافيك رفت مسير تهران- شمال از جاده چالوس كاسته خواهد شد. چندي 
پيش نيز قطعه يك آزادراه تهران- شمال به بهره برداري رســيد و حدود 60كيلومتر از اين 

مسير را كاهش داد.

قطعه 3700ميلياردي
رئيس سازمان برنامه وبودجه اعتبار نهايي موردنياز براي ساخت مسير رفت قطعه2 آزادراه 
تهران - شــمال را 3هزارو700ميليارد تومان اعالم كرد. محمدباقر نوبخت ديروز در بازديد 
مشترك با رئيس بنياد مستضعفان از منطقه2 آزادراه تهران- شمال، با اشاره به ميزان اعتبار 
تخصيص داده شــده براي تكميل اين قطعه از آزادراه، گفت: از آخرين بازديد ما از منطقه2 
آزادراه تهران- شــمال در تيرماه، تا امــروز 1200ميليارد تومان براي ايــن قطعه از آزادراه 
سرمايه گذاري شده است. نوبخت با بيان اينكه هزينه احداث قطعه2 آزادراه تهران- شمال، 
بيش از پيش بيني ها و برآوردهاي اوليه بوده، افزود: براساس برآوردهاي اوليه، هزينه احداث 
قطعه2 آزادراه تهران-شمال، 2هزار ميليارد تومان بود ولي با توجه به تورم كشور، برآورد ما 
اين اســت كه اين رقم تا 3700ميليارد تومان خواهد رســيد. رئيس سازمان برنامه وبودجه 
خاطرنشان كرد: دولت و بنياد مستضعفان كه هركدام 50درصد اين سرمايه  گذاري را متقبل 
مي شوند، مصمم هستند كه با تخصيص هرچه ســريع تر، اين پروژه به اتمام برسد؛ چراكه با 

طوالني شدن زمان پروژه، تكميل آن گران تر خواهد شد.

مختصات قطعه2 با بزرگ ترين تونل خاورميانه
قطعه دوم آزادراه تهران- شمال  طولي معادل 22كيلومتر دارد و بيش از 90درصد آن را تونل 
تشكيل مي دهد. تونل البرز شرقي به طول 6400متر، به عنوان بزرگ  ترين تونل خاورميانه، 
در اين منطقه از آزادراه تهران- شــمال قرار دارد و عمليات عمراني آن تا پايان سال به اتمام 
مي رسد. تونل البرز شــرقي به گونه اي طراحي شــده كه تجهيزات و تأسيسات آن در طبقه 
فوقاني نصب مي شوند و قرار است پس از تكميل عمليات عمراني، عمليات نصب تجهيزات و 
تأسيسات آن آغاز  شود. براساس اطالعات ارائه شده از بنياد مستضعفان، عمليات اجرايي در 
مسير رفت منطقه2 آزادراه تهران- شمال، طبق برنامه ريزي و زمانبندي، به صورت 24ساعته 
در حال انجام اســت و 800دستگاه ماشين آالت ســنگين و 2هزار كارگر و مهندس در اين 
منطقه مشغول كار هستند. با تكميل اين قطعه تا پايان دولت دوازدهم، فقط 47كيلومتر ديگر 
تا تكميل مسير رفت آزادراه تهران- شمال باقي مي ماند كه البته جزو پيچيده ترين بخش هاي 
اين پروژه محسوب مي شود. اظهارات دولتمردان حاكي از اين است كه دولت مصمم است با 
همكاري بنياد مستضعفان تا پايان امسال تمامي اعتبار موردنياز براي تكميل قطعه2 آزادراه 
تهران- شمال را تأمين كند تا برنامه ريزي هاي از قبل انجام شده براي افتتاح آن پيش از اتمام 
عمر دولت محقق شود. ديروز رئيس ســازمان برنامه وبودجه با اشاره به همزماني اين بازديد 
با نخستين سالگرد شهادت حاج قاسم ســليماني ابراز خوشحالي كرد كه در سالروز شهادت 
سردار سليماني، اين پيام  به دشمنان ايران مخابره مي شود كه ياران حاج قاسم، نه تنها براي 
تأمين امنيت كشور، بلكه براي تأمين رفاه و آســايش مردم، شبانه روزي در تالش هستند و 
با وجود تمام خباثت ها و سنگ اندازي هاي دشمنان، از مسير پيشرفت بازنمي مانند. به گفته 
نوبخت، دولت و بنياد مستضعفان در طول اجراي پروژه آزادراه تهران- شمال تا اين اندازه با 
يكديگر هماهنگ نبوده اند و تا امروز به تمام تعهدات خود براي تكميل اين مسير عمل كرده اند.

قيمت زعفران در سوپرماركت ها 
زعفران از قديم و نديم يك ادويه مجلسي محسوب مي شده و بيشتر، زماني 
كه مهمان به خانه ها مي آمد، پلوها رنگ خوشرنگ زعفران مي گرفتند اما 
با همه گران بودن و مجلسي بودنش هنوز هم مصرف بااليي دارد. ايراني ها 
نخســتين توليدكننده و البته نخســتين مصرف كننده زعفران در دنيا 
هستند كه البته تا االن سود زيادي از عنوان »اولين و بزرگ ترين توليدكننده زعفران جهان« 
به زعفران كاران نرسيده اســت. از لحاظ مصرف خوراكي، ايراني ها همچنان بيشترين ميزان 
زعفران را در غذاهايشان استفاده مي كنند و با وجود قيمت باالي اين ادويه گرانبها، مصرف آن 
نه تنها در غذا بلكه به عنوان دمنوش در سال هاي اخير بيشتر شده است. اگر فاميل و آشنايي در 
استان خراسان داشته باشيد، معموال اين ادويه با قيمت مناسب تري به دست تان مي رسد اما 
در غير اين صورت بايد سراغ سوپرماركت ها برويد. البته زعفران را غير از سوپرماركت مي توان 
از خواربارفروشــي ها و مغازه هاي برنج فروشــي و حتي بعضي از نانوايي ها هم خريد، اما در هر 
صورت بسته بندي هاي معمولي زعفران در اندازه هاي نيم و يك مثقالي يا همين حدود به فروش 
مي رسد. برند در زعفران زياد است و همه هم معروفند ولي اين روزها بيشتر زعفران هاي برند 
سحرخيز در سوپرماركت ها ديده مي شود. قائنات، سحرخيز و بهرامن، از معروف ترين برندها 
هستند و نوين زعفران، گلستان و اليت، فاميال و مصطفوي هم در بسياري از سوپرماركت ها ديده 
مي شوند. قيمت زعفران بستگي زيادي به اين دارد كه آنچه مي خريم، كدام قسمت از گل زعفران 

باشد؛ سرگل و ساقه قيمت باال و ريشه زعفران قيمت خيلي پايين تري دارد.

قيمت فروش انواع زعفران در سوپرماركت هاي تهران 

قيمت )تومان(مشخصاتبرند

77.500شاهنامه )يك مثقالي(نوين زعفران

77.500جعبه اي )يك مثقالي(مصطفوي

265.000گرميسحرخيز

84.500يك مثقاليسحرخيز

43.500نيم مثقاليگلستان

23.000يك گرميگليران

18.000سرگل درجه يك )يك گرمي(بهرامن

88.000سرگل كادويي )يك مثقالي(سحرخيز

76.500درجه يك )4گرمي(مصطفوي

50.000سرگل صادراتي )يك مثقالي(قائنات



5 2 شنبه 13 دي 99  شماره 8126 اقتصاد 3 0 2 3 6 2 1

آغاز پذيره نويسي 2صندوق كاالي كشاورزي
معاون بورس كاالي ايران درباره آغاز به كار صندوق هاي كاالي كشــاورزي گفت: از هفته آينده پذيره نويسي 2صندوق كشاورزي 
قابل معامله در بورس كاال آغاز مي شود و افراد حقيقي و حقوقي مي توانند در اين پذيره نويسي شركت كنند. عليرضا ناصرپورافزود: 
سرمايه گذاري در اين صندوق، به صورت هر واحد است و واحدهاي اين صندوق متشكل از كاالهاي كشاورزي است كه در بورس كاال 
معامله مي شوند. ناصرپور گفت: افراد با خريد هر واحد از اين صندوق، به مدير صندوق اجازه مي دهند در كاالهاي مبتني بر سپرده مانند 
پسته و زعفران سرمايه گذاري كند. او با بيان اينكه اين صندوق هاي قابل معامله با سرمايه متغير ايجاد مي شود، افزود: صندوق هاي 
كشاورزي در مرحله نخست با حداقل ۱۰ميليارد تومان و با ۱۰۰ميليون واحد سرمايه گذاري، پذيره نويسي مي شود و درصورت تكميل 
واحدها، منابع مالي صندوق دوباره افزايش مي يابد. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي ايران اضافه كرد: هفته آينده 
پذيره نويسي در 5روز كاري صورت مي گيرد و بعد از دريافت مجوز از سازمان بورس، معامالت ثانويه در بورس كاال انجام مي شود. او 
افزود: يكي از مزايای اين صندوق ها، متنوع سازي  سبد سرمايه گذاران در بازار سرمايه است و ريسك را كاهش مي دهد و همچنين در 

بخش اقتصاد كالن، اين صندوق ها باعث پايدارسازي قيمت محصوالت مي شوند.

ث
مك

سناريوي تكراري مرغ و تخم  بازار
مرغ اين روزها با رشد بيش از 
10هــزار توماني هر شــانه 
تخــم مــــرغ در ســـطح 
خرده فروشي در حالي ادامه يافته است كه قيمت هر 
كيلوگرم مرغ تازه در واحدهاي صنفي در مرز 19 تا 
22هزار تومان در نوسان است. با سقوط هر كيلوگرم 
مــرغ تــازه حتــي بــه كمتــر از نــرخ مصوب 
20هزارو400توماني ســتاد تنظيم بــازار، اين بار 
تخم مرغ در واكنش به مصوبه قبلي ستاد تنظيم بازار 
مبني بر افزايش نرخ مصوب هر كيلوگرم تخم مرغ از 
12هزارو500 به 14هزار تومان، جور ارزان شــدن 
مرغ را كشيده اســت. اين افزايش قيمت در حالي 
اســت كه توليد كنندگان با اشــاره به رشد هزينه 
تمام شــده توليد به دليل كمبود و گراني نهاده ها و 
قيمت تمام شده 15هزارو733توماني هر كيلوگرم 
تخم مرغ از برخوردهاي تعزيراتي با مرغداران انتقاد 
مي كنند، توليدكنندگاني كه قبال در باره نرخ حداقل 
35هزار توماني هر شانه تخم مرغ هشدار داده بودند، 
اما اكنون نرخ بازار تخم مرغ حتي از پيش بيني هاي 

توليد كنندگان نيز فراتر رفته است.

تفاوت ۱8هزار توماني شانه تخم مرغ 
گزارش ميداني خبرنگار همشــهري از نرخ فروش    
تخم مرغ در واحدهاي صنفي خرده فروشي سطح 
شهر تهران حاكي از داغ تر شدن عرضه چندنرخي 
و افزايش شــكاف قيمت تخم مــرغ از مرغداري تا 
خرده فروشي است. فروشــندگان اين قيمت هاي 
چندگانه را با اســتناد بــه نوع، ســايز، كيفيت يا 
شناســنامه دار بودن و نوع بســته بندي تخم مرغ 
توجيه مي كنند. با اين روند نرخ هر شانه تخم مرغ 
در واحدهاي خرده فروشي از 38 تا 48هزار تومان 
در نوسان است. درحالي كه تخم مرغ معمولي با نرخ 
متفاوت 38 تا 43هزار تومان به مشــتريان عرضه 
مي شود، هر شــانه تخم مرغ 20عددي بسته بندي 
برخي برندهاي مشهور مانند تالونگ درشت زرده 
طاليي به قيمت 43هزار تومان و هر شانه 30عددي 
اين محصول بــا قيمت 48هزار تومــان به فروش 
مي رسد. عالوه بر آن بررسي قيمت انواع تخم مرغ 
بسته بندي در فروشــگاه هاي مجازي نيز حاكي از 
رشد 10 تا 15هزار توماني قيمت يك شانه 30عددي 

تخم مرغ اســت به نحوي كه برخي فروشگاه هاي 
مجازي هر شانه 20عددي تخم مرغ را بنابر كيفيت 
به نرخ 22هزارو500 تا نزديك بــه 30هزار تومان 
عرضه مي كنند. عرضه چندنرخــي تخم مرغ بنابر 
سايز در حالي اســت كه ناصر نبي پور، سخنگوي 
اتحاديه مرغداران ميهن درشت يا ريز بودن تخم مرغ 
را در كيفيت اين محصول بي تأثير دانسته و تأكيد 
مي كند، هر چه ســن مرغ بيشــتر باشد، تخم مرغ 
آن درشت تر اســت و هم اكنون تخم مرغ مربوط به 
مرغ هاي پرورشــي فروردين و ارديبهشت در بازار 
عرضه مي شــود كه به علت ســن كم اين مرغ ها، 

تخم مرغ آنها ريز است.

صف تخم مرغ به جاي مرغ
بررسي وضعيت و شرايط عرضه تخم مرغ در برخي 
مراكز عرضه مستقيم مانند ميادين ميوه و تره بار نيز 
نشان مي دهد كه افزايش قيمت خرده فروشي اين 
محصول در فروشگاه هاي سطح شهر موجب رشد 
تقاضاي خريد تخم مرغ در فروشگاه هاي زنجيره اي 
و ميادين ميــوه و تره بار شــده اســت. گرچه در 
فروشگاه هاي زنجيره اي انواع تخم مرغ با بسته بندي 
و ســايز و قيمت هاي متفاوت به مشتريان عرضه 
مي شود اما عرضه تخم مرغ تنظيم بازاري در ميادين 

ميوه و تره بار موجب طوالني شدن صف خريد اين 
محصول در اين مراكز شده است به نحوي كه گزارش 
ميداني همشــهري از وضعيت عرضه تخم مرغ در 
ميدان ميوه و تره بار تهرانسر حاكي از تشكيل صف 
خريد تخم مرغ در اين ميدان اســت كه به نرخ هر 
كيلوگرم 14هزارو500 و هر شــانه حــدود 28 تا 
29هزارو500تومان )بنابر سايز و وزن شانه تخم مرغ( 
عرضه می شود. همچنين در ميدان ميوه و تره بار هر 
كيلوگرم مرغ تازه به نرخ 19هزارو900تومان عرضه 
مي شد كه كمتر از نرخ مصوب 20هزارو400توماني 

ستاد تنظيم بازار است.

تداوم كشمكش نرخ مصوب و قيمت تمام شده 
مرغداران با ارائه مستندات هزينه تمام شده توليد 
تخم مرغ به ســتاد تنظيم بازار و سازمان حمايت 
براي سومين بار خواســتار افزايش نرخ مصوب اين 
محصول طي سال جاري شدند و زمزمه هاي افزايش 
نرخ مصوب هر كيلوگرم تخم مرغ از 14هزار تومان 
به 16هزار تومان در ســتاد تنظيم بــازار به گوش 
مي رســد. با وجود اين توليد كنندگان تخم مرغ از 
تثبيت دستوري قيمت اين فراورده و برخوردهاي 
تعزيراتي با مرغداران گاليه مي كنند. ســخنگوي 
اتحاديه مرغداران ميهن در گفت وگو با همشهري 

دفاع از كيان علم اقتصاد و بورس 
درحالي كه نظام قيمت گذاري 
دســتوري زيربناهاي اقتصاد 
ايران را با چالش هاي اساســي 
مواجه كرده و هيچ كس حاضر به 
حل اين چالش بزرگ در اقتصاد 
ايران نيســت، رئيس سازمان 

بورس در مقام دفاع از بنيان هاي علم اقتصاد و بازارسرمايه 
برآمــد و گفت:اقداماتي مثل قيمت گذاري دســتوري در 
حوزه هايي همانند فوالد، سيمان، خودرو، فشار به نهادهاي 
بازنشســتگي براي تأمين نقدينگــي و... هرچند، با انگيزه 
ارزشمند صيانت از منافع مردم انجام مي شوند اما نه فقط در 
ميدان عمل به نتيجه نمي رسند بلكه به منافع سهامداران 

هم آسيب مي زنند. 
به گفته حسن قاليباف اصل نتيجه قيمت گذاري دستوري 
در عرضه هاي بورس، متضرر شــدن ســهامداران اســت. 
اين براي نخستين بار اســت كه يك مقام عاليرتبه در بازار 
ســرمايه به صراحت از نظام قيمت گذاري دســتوري و در 
واقع از بنيان هاي علم اقتصاد و بازار سرمايه دفاع مي كند. 
او به صراحت تأكيد كرده است سازمان بورس در چارچوب 
مأموريت قانوني خود براي حمايت از سرمايه گذاران، موافق 
قيمت گذاري هاي دســتوري، نبوده و نيســت و نهادهاي 
باالدستي نيز براي مقابله با پيامدهاي منفي ناخواسته، در 

فرايندهاي بازار رقابتي، دخالت نكنند.
 تقريبا هيچ يك از روســاي قبلي اين ســازمان كه وظيفه 
اصلي شــان صيانت از بازار سرمايه اســت از سياست نظام 
قيمت گذاري دستوري كه ضربات زيادي به بازار سرمايه و 
حتي اقتصاد زده است انتقاد نكرده اند.  اين در حالي است كه 
يكي از مهم ترين بخش هايي كه در طول سال هاي گذشته 
زيان هاي زيادي از نظام قيمت گذاري دستوري متحمل شده 
بازار سرمايه است. به زعم بســياري از اقتصاددانان درحال 
حاضر يكي از بزرگ ترين مشــكالتي كه ساختار اقتصادي 
كشور را با مشكل مواجه كرده و اجازه نمي دهد بازار براساس 
مكانيسم هاي صحيح خود از طريق عرضه و تقاضا فعاليت 
كند نظام قيمت گذاري دستوري است كه از طريق سركوب 
قيمت ها صرفا رانت زيادي بين عده اي خاص توزيع مي كند 
و صرفا تورم را از دوره اي به دوره اي ديگر با ابعاد گسترده تر به 
ضرر مردم به عنوان مصرف كننده هاي واقعي منتقل مي كند.

برآورد خسارت هاي وارد شده به اقتصاد ايران از محل نظام 
قيمت گذاري دستوري هنوز به طور دقيق برآورد نشده است 
اما مي توان به جرأت گفت كه ســاالنه ده ها ميليارد دالر از 
محل ناديده گرفتن مكانيسم هاي بازار به مردم ايران خسارت 
وارد شده است و به جاي آن رانت سرشاري نصيب دالالن 
شده است. نمونه عيني اين خســارت ها تعيين دستوري 
قيمت ها در بازار محصوالت بورس كاالســت كه ســاالنه 
چندين ميليارد دالر رانت نصيب عــده اي خاص مي كند. 
اين ويژه خواران قادرند محصوالت مختلف را به دليل نظام 
قيمت گذاري دستوري وزارت صنعت از بورس كاال ارزان تر 

بخرند و خارج از بورس گران تر بفروشند.
همانطور كه رئيس ســازمان بورس هم تأكيد كرده است 
تجربه هاي متعدد، نشــان داده اغلب محصوالت مشمول 
قيمت هاي دستوري در بورس، راهي بازار آزاد مي شوند و با 
قيمت هاي گزافي به فروش مي روند و همه تفاوت قيمت هاي 
هنگفت ناشي از خريد آن در بورس و فروش آنها در بازار آزاد، 

به جيب واسطه ها سرازير مي شود.

 برق سوزي 
در سرزمين هاي شمالي

  خبر: محمدحسن متولي زاده، مديرعامل شركت توانير 
مي گويد: رشــد مصرف برق در اســتان مازندران به خاطر 
ســاخت و ســازهاي زياد3 برابر ميانگين كشوري است. 
به گفته اين مقام مسئول، بهينه ســازي  مصرف انرژي در 
كشور به خاطر مسائل اقتصادي، زيست محيطي و مهم تر از 
همه امنيت عرضه انرژي يك ضرورت اجتناب ناپذير است 

كه وزارت نيرو به اين سمت به پيش مي رود.
  نقد: رشد 3برابري مصرف برق در استان سرسبز مازندران 
نسبت به ميانگين رشد مصرف كشور يعني يك فاجعه در 
مصرف و ناديده گرفتن سياست هاي كاهنده مصرف انرژي 
در كشــور. چراكه مصرف انرژي در بخش ساختمان ارزش 
افزوده چنداني براي اقتصاد ايران ندارد و نشانه برق سوزي 

دارد. 
حال سؤال اينجاست كه چرا در طراحي سياست هاي توسعه 
شــهري و به ويژه در حوزه ساخت وساز يك الگوي درستي 
تعريف نشده تا ساالنه چندين ميليارد تومان صرف عرضه 

انرژي و هدررفت آن نشود؟ 
آنچه مديرعامل شركت توانير مي گويد نمايانگر يك الگوي 
ناصحيح از توســعه يافتگي بدقواره در كشور است و به نظر 
مي رسد ساخت وساز در يكي از زيباترين استان هاي ايران 
بازده اقتصادي زيادي دارد حال آنكه بازده منفي ناشــي از 
بدمصرفي برق را ناديده مي گيريم. البته كه حق شهروندان 
بهره مندي از انرژي پايدار اســت اما حق شهروندي ايجاب 
مي كند تا از سياستگذاران بخواهند توضيح دهند كه براي 
كاهش مصرف انرژي و جلوگيري از رشــد فزاينده شدت 
انرژي در كشور چه انديشيده اند؟ از يك منظر مي توان راحت 
ساخت وساز ويالها در مازندران را به عنوان مقصر اصلي اين 
بدمصرفي معرفي كرد اما از منظر ديگر دليل رشــد سريع 
ساخت وساز در اين استان و البته استان هاي ديگر ناشي از 
فقدان طرح جامع و البته پيوست مصرف انرژي در توسعه 

كمي شهرها و كالنشهرهاست.
 اين روزها كه كشور با بحران تامين برق پايدار مواجه شده و 
نيروگاه ها با تمام قدرت حتي با مصرف مازوت در حال توليد 
برق هستند، فرصت خوبي است تا به مسئله مديريت مصرف 
انرژي در كشــور به عنوان يك مطالبه ملي توجه بيشتري 

صورت گيرد.

گزارش ميداني خبرنگار همشهري حاكي از رسيدن نرخ هر شانه تخم مرغ به 30 تا 48هزار تومان 
)بسته به كيفيت( در خرده فروشي ها و نزول قيمت مرغ به مرز 19هزار تومان است

چهره روزسبقت گراني تخم مرغ از مرغ

نقد خبر

ميوه و تره بار در ميادين، 37درصد 
ارزان تر از مغازه ها 

قيمت هاي جديد انواع ميوه و محصوالت ديگر  تره  بار
در ميادين ميوه و تره بار نشان مي دهد با اينكه در 
برخي ميوه ها مثل انار شــاهد اندكي افزايش 
قيمت در نرخنامه جديد سازمان ميادين ميوه و 
تره بار شــهر تهران هســتيم، هنوز قيمت ها در ميادين 37درصد از 

ميانگين قيمت در مغازه هاي سطح شهر ارزان تر است. 
به گزارش همشــهري، قيمت اقالم پرمصرفي مثل پرتقال و نارنگي 
و سيب در مغازه ها 18هزار تومان اســت درحالي كه اين ميانگين در 
ميادين حدود 10هزار تومان برآورد مي شود. در بخش سبزي، صيفي 
و محصوالت فرنگي هم اختالف زيادي بين قيمت ها مشاهده مي شود 
كه در بعضي اقالم مثل لوبياسبز قيمت در مغازه ها بيش از 2برابر قيمت 

اين محصول در غرفه هاي ميادين است. 

مقايسه قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار با مغازه هاي سطح شهر

قيمت در ميادين نام محصول
)تومان(

ميانگين در سطح 
شهر )تومان(

اختالف قيمت 
)درصد(

8.50015.50045سيب قرمز 
9.90017.00042سيب زرد

9.90018.00045پرتقال تامسون شمال
12.20021.00042پرتقال تامسون جنوب

11.90018.50036نارنگي شمال
11.00017.50037نارنگي جنوب
9.90013.00024ليمو شيرين

14.20022.50037انار
17.90030.00040گالبي
12.50024.00048انگور

1.9003.00037هندوانه
12.70019.50035كيوي

132.500219.50040جمع كل ميوه

مقايسه قيمت انواع محصوالت فرنگي و صيفي در ميادين و مغازه هاي سطح شهر

قيمت در ميادين نام محصول
)تومان(

ميانگين در سطح 
شهر )تومان(

اختالف قيمت 
)درصد(

6.8009.00024.5خيار رسمي
7.95010.00020.5خيار گلخانه اي

5.6008.00030گوجه فرنگي بوته اي
8.30011.00024.5گوجه فرنگي گلخانه اي

4.7007.00033كدو سبز
5.9008.50030.5كدو حلوايي
4.3005.50022سيب زميني

4.4006.00027پياز زرد
4.7006.50028پياز سفيد
9.70018.00046لوبيا سبز

4.2006.50035.5سبزي هاي برگي
5.5007.50027هويج

جمع كل محصوالت 
72.050103.50030.5فرنگي

204.550323.00037جمع كل ميوه و فرنگي

برندگان عصر كرونا در سال2۰2۰
شيوع ويروس كرونا هرچند باعث افت 14درصدي كل تجارت جهان 
شد اما كشورهايي كه در زمينه توليد و عرضه اقالم پزشكي و بهداشتي 

جلوتر از بقيه بودند، سود خوبي به دست آورده اند. 
به گزارش همشهري، تازه ترين گزارش اتاق تهران از اثر ويروس كرونا 
بر تجارت جهان نشان مي دهد: در سال گذشته ميالدي، بخش مهمي 
از اقتصاد جهان تحت تأثير شــيوع ويروس كرونا قرار گرفت و به اين 
ترتيب ميزان كل تجارت در ســال2020، حدودا 14 درصد كاهش 
پيدا كرد. با وجــود اين در حوزه اقالم پزشــكي و محصوالت مرتبط 
با كرونا، ميزان تجارت با رشــدي 16درصدي همراه شد و به بيش از 

1130ميليارد دالر رسيد.
اين گزارش مي افزايد: در نيمه نخست سال2020، واردات محصوالت 
محافظت از صورت در سراسر جهان حدود 90درصد افزايش يافت و 
تنها تجارت ماسك، بيش از 6برابر رشــد كرد. اطالعات ارائه شده از 
سوي سازمان تجارت جهاني نشــان مي دهد كه با سهم 56درصدي 
از كل بازار ماســك جهان، اصلي ترين صادركننده اين محصول در 
سراسر جهان بوده اســت. البته چين براي توليد اين ميزان ماسك 
نياز به واردات الياف نساجي داشته و در اين مدت واردات خود در اين 

مواداوليه را 3برابر افزايش داده است.
در ميان مهم ترين واردكنندگان اقالم پزشكي براي مقابله با كرونا نيز 
اياالت متحده آمريكا در نيمه نخست سال گذشته ميالدي با بيش از 
36ميليارد دالر رتبه نخست را دراختيار داشته است و چين با بيش از 
54ميليارد دالر صادرات، اصلي ترين تامين كننده اقالم مقابله با كرونا 
در اين مدت بوده است. ميزان صادرات مرتبط با كرونا از سوي چين 
در ماه هاي ابتدايي سال گذشــته ميالدي، بيش از 207درصد رشد 

داشته است.
در ميان 10صادركننده اصلي اقالم مربوط بــه كرونا، پس از چين، 
آمريكا با صادرات 23ميليارد دالري قرار گرفته و آلمان، هلند، مكزيك، 
ژاپن و بلژيك در رده هاي بعدي هستند. در ميان صادركنندگان برتر، 
تنها چين در اين حوزه رشــد قابل توجه 207درصدي داشته و ساير 
كشورها يا مانند سال هاي قبل در اين حوزه كاال فروخته اند يا حتي 

به دليل افزايش نياز داخلي، كاهش صادرات نيز داشته اند.
در ميان 10واردكننده عمده اقالم مربوط به كرونا نيز پس از آمريكا، 
آلمان با واردات بيش از 16ميليارد دالري در رده دوم قرار گرفته و پس 
از آن، چين، فرانســه، ژاپن، هلند، انگليس، ايتاليا و كانادا قرار دارند. 
برخالف وضعيت صادركنندگان، در حــوزه واردات افزايش تقاضا در 
همه كشورها مشهود بوده و فرانســه با افزايش بيش از 61درصدي 

واردات در اين حوزه، باالترين ركورد را به خود اختصاص داده است.

فعاليــت صندوق هاي كاالي كشــاورزي براي  بورس كاال
نخستين بار در ايران از هفته جاري آغاز خواهد 
شد. صندوق هاي كاالي كشاورزي از يك طرف 
مي توانند سبد دارايي سرمايه گذاران را در بازار 
سرمايه متنوع كنند و از طرف ديگر كمك بزرگي به تامين مالي بخش 
كشاورزي از طريق بهينه سازي  معامالت اوراق بهادار مبتني بر كاالهاي 

كشاورزي كنند.
به گزارش همشــهري، آنطور كه بورس كاال با صدور اطالعيه اي اعالم 
كرد، قرار اســت براي نخســتين بار از هفته جاري 2صندوق كاالي 
كشاورزي فعاليت خود را آغاز كنند. پذيره نويسي عمومي اين صندوق 
هم از روز يكشنبه 14دي  تا 20دي ماه ادامه خواهد داشت و متقاضيان 

مي توانند واحد هاي اين صندوق را خريداري كنند.
روش كار به اين صورت است كه اين صندوق ها در اوراق بهادار مبتني 
بر كاالهاي كشاورزي سرمايه گذاري مي كنند و سرمايه گذاران با خريد 
واحد هاي اين دو صنــدوق علنا در معامالت محصوالت كشــاورزي 
شريك مي شوند. بر اين اساس قرار است صندوق سرمايه گذاري طالي 
سرخ نوويرا، در اوراق بهاداري شامل گواهي سپرده زعفران، زيره سبز، 
پسته و اوراق مشتقه مبتني بر زعفران، زيره سبز و پسته سرمايه گذاري 
كند و منابع مالي صندوق سرمايه گذاري گروه زعفران سحر نيز صرف 
سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر كاالي كشاورزي ازجمله پسته، 
زعفران و زيره سبز خواهد شد. ارزش واحدهاي اين دو صندوق 10هزار 

ريال تعيين شده است.
سابقه فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري كااليي در ايران به سال1396 
بازمي گردد كه براي نخستين بارفعاليت صندوق هاي كااليي مبتني بر 
سكه طال آغاز شد و هم اكنون تعداد آنها به 4صندوق رسيده است، اما اين 
براي نخستين بار است كه قرار است فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري 
كاالهاي كشاورزي باتوجه به تكميل زنجيره ابزار هاي معامالتي روي 

محصوالت كشاورزي مانند زعفران و زيره سبز در ايران آغاز شود.
با تاسيس اين صندوق ها سرمايه گذاران مي توانند به طور غيرمستقيم 
در حوزه كشاورزي سرمايه گذاري كنند، اما اين صندوق ها چه كاركردها 

و ويژگي هايي دارند؟

كاركرد ها و ويژگي ها
صندوق هاي كاالي كشاورزي منافع زيادي هم براي سرمايه گذاران و 
هم براي فعاالن بخش كشاورزي دارد. صندوق هاي كاالي كشاورزي 
ابزار مفيدي براي متنوع سازي  سبد سهام سرمايه گذاران در بازار سرمايه 
محسوب مي شوند. به عبارت بهتر، ســرمايه گذاران بورس مي توانند 
بخشــي از دارايي خود را در اوراق بهادار و بخشــي ديگر را در حوزه 
كااليي سرمايه گذاري  كنند. به باور تحليلگران وجود نوسان در قيمت 
محصوالت كشاورزي امكان خوبي را فراهم مي كند كه حتي افراد تازه 
وارد بتوانند با خريد واحد هاي اين صندوق هاي كااليي، ســبد سهام 
خود را متنوع تر كنند و به جاي آنكه اين كاالها را به صورت فيزيكي و 
در بازارهاي سنتي معامله كنند، آنها را در قالب ابزارهاي مختلف مالي 
همچون صندوق هاي سرمايه گذاري مبتني بر كاال خريد و فروش كنند.
اين صندوق ها همچنين ابزاري براي محافظت از سرمايه گذاران در برابر 
تورم اند. قيمت كاالها با تورم افزايش مي يابد و اين كاالها را به يكي از 
معدود دارايي هايي كه از تورم سود مي برد، تبديل مي كند. همچنين 
صندوق هاي كاالي كشاورزي در شــرايط خاص، ابزار مناسبي براي 

پوشش ريسك نرخ ارز هستند.
از طرف ديگر صندوق هاي كااليي با اســتفاده از معامالت اوراق بهادار 

مبتني بر كاالها، به توسعه اقتصادي و تامين مالي بخش كشاورزي كمك 
كنند. قرار است اين صندوق ها در ابزاري مانند گواهي سپرده و اوراق 

مشتقه سرمايه گذاري كنند.
در واقع دارايــي پايه تمام صندوق هاي ســرمايه گذاري كااليي اوراق 
بهاداري شــامل گواهي ســپرده كااليي، قراردادهــاي آتي كااليي، 
قراردادهاي اختيار معامله كااليي و قراردادهاي سلف موازي استاندارد 

است.
صندوق هاي ســرمايه گذاري كااليي به طور مســتقيم مجوز خريد و 
نگهداري كاالي فيزيكي را ندارند. آنطور كه بورس كاال اعالم كرده است 
بخش اصلي معامالت اين صندوق ها در شرايط فعلي به گواهي سپرده و 
اوراق مشتقه اختصاص خواهد يافت. استفاده از اوراق گواهي سپرده در 
چند سال گذشته توانسته است منابع مالي بخش هاي مختلف اقتصادي 
را تامين كندو ريسك هاي مربوط به خريد و نگهداري فيزيكي كاال را از 
بين ببرد؛ به طور مثال كشاورزان مي توانند با استفاده از گواهي سپرده 
بدون آنكه درگير مسائلي از قبيل هزينه هاي حمل ونقل، هزينه هاي 
مالياتي و افت كيفيت محصوالتشان شوند كاالهايشان را در انبارهاي 
استاندارد مورد تأييد بورس كاال سپرده كرده و بفروشند و ريسك فروش 

محصوالتشان را به شدت كاهش دهند.
استفاده از گواهي سپرده باعث مي شــود به جاي اينكه كاال به صورت 
فيزيكي دست به دست و منتقل شود، از اوراق بهادار يعني گواهي سپرده 
استفاده شود؛ بنابراين، اين ابزار قابليت اين را دارد كه هزينه جابه جايي 
و حمل ونقل را براي مبادالت بعدي آن كاال به حداقل برساند و اين روند 
منجر به كاهش قيمت نهايي آن كاال خواهد شد. از طرف ديگر استفاده 
از ابزاري مانند گواهي سپرده كه قرار است نقش مهمي در دارايي هاي 
صندوق هاي سرمايه گذاري كشاورزي ايفا كند، باعث مي شود كيفيت 
محصوالت در نتيجه جابه جايي كاهش نيابــد و ماليات نقل و انتقال 
و حمل ونقل آن به شــدت كاهش يابد چرا كه معامالت گواهي سپرده 

كااليي معاف از ماليات است.
همچنين جذب سرمايه هاي خرد و مديريت تقاضا از ديگر ويژگي هاي 
صندوق هاي كاالي كشاورزي است كه اين صندوق ها با هدايت نقدينگي 
به سمت يك بازار تحت نظارت و شفاف، نقش زيادي در كاهش التهابات 

بازار سنتي ايفا خواهند كرد.

نحوه معامالت صندوق هاي كااليي
صندوق هاي سرمايه گذاري كااليي فرصت هاي سرمايه گذاري جديدي 
را براي ســرمايه گذاران به وجود مي آورند. معامــالت واحد هاي اين 

صندوق ها دقيقاً مانند سهام عادي و صندوق هاي قابل معامله در بورس 
است. از آنجا كه اين اوراق بازارگرداني مي شوند، از نقدشوندگي بااليي 

هم برخوردارند.
اين صندوق ها اين امكان را براي ســرمايه گذاران فراهم مي كنند كه 
بدون اينكه به طور مستقيم وارد فرايند معامالت فيزيكي كاال ها شوند 
از طريق اوراق بهادار مبتني بر صندوق ها در سود و زيان معامالت اين 
كاال شريك شوند. زماني كه سرمايه گذاران واحد هاي اين صندوق ها 
را خريداري مي كنند اين صندوق از طرف ســرمايه گذار، اوراق بهادار 
مبتني بر كاالهاي كشاورزي را خريداري مي كند و هر چه قيمت آن كاال 
افزايش يابد در نتيجه قيمت اوراق بهادار مبتني بر آن كاال هم افزايش 
مي يابد و سرمايه گذاران از محل نوسان هاي قيمت نفع مي برند؛ بنابراين 
ســرمايه گذاران بدون اينكه درگير معامالت فيزيكي شوند مي توانند 
با خريد واحدهاي صندوق سرمايه گذاري كشاورزي از سود معامالت 
كشاورزي برخوردار شوند و در عين حال سبد سرمايه گذاري هاي خود 

را در كنار خريد سهام متنوع تر كنند.

آغاز فعاليت صندوق هاي كاالي كشاورزي براي نخستين بار
بورس كاالي ايران از پذيره نويسي 2صندوق كاالي كشاورزي از روز يكشنبه 14دي ماه تا 20دي ماه خبر داد

با بيان اينكه توليد كنندگان تخم مرغ مســتندات 
رشد هزينه تمام شده توليد را به ستاد تنظيم بازار 
ارائه كردند كه بر مبناي آن قيمت تمام شده كنوني 
هر كيلوگرم تخم مــرغ بــه  15 هزارو733تومان 
رسيده اســت، گفت: با وجود ارائه اين مستندات و 
رشد هزينه تمام شده توليد، دستگاه هاي تعزيراتي 
با برخورد و جريمه مرغــداران تأكيد مي كنند كه 
توليد كنندگان بايد هر كيلوگرم تخم مرغ را به نرخ 

مصوب 12هزارو500توماني قبلي عرضه كنند.
ناصر نبي پور، قيمت تمام شده كنوني هر كيلو گرم 
تخم مرغ را حدود 16هزار تومان بنا بر سهم تامين 
نهاده ها با قيمت مصوب دولتي يا بازار آزاد دانست 
و افزود: اين در حالي است كه بعد از تصويب قيمت 
12هزار توماني تخم مرغ، ســتاد تنظيم بازار نرخ 
مصوب نهاده هاي توليد مانند كنجاله سويا و ذرت 
را نيز رسما افزايش داد و مرغداران هنوز هم ناچار 
به خريد بخشي از نهاده هاي مورد نياز توليد از بازار 

آزاد هستند. 
او آخرين نرخ مصــوب هر كيلوگــرم تخم مرغ را 
14هزار تومــان و معادل هر شــانه 28هزار تومان 
دانســت و افزود: مرغداران به دليل توجه به منافع 
مصرف كنندگان و بهبود نســبي بازار نهاده ها، اين 
نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار را پذيرفته اند. اين در 
حالي اســت كه طي 3-4 ماه اخير قيمت جوجه از 
5 تا 7هزار تومان به 12هزار تومان و قيمت كارتن 
طي يك هفته از 700 به 765تومان رسيده و ساير 
مولفه هاي توليد مانند شــانه، دارو، مكمل و... نيز 
گران شده است. او عرضه چندنرخي و گرانفروشي 
تخم مرغ درسطح بازار را مرتبط با توليد كنندگان 
ندانست و افزود: اتحاديه مرغداران ميهن، تخم مرغ 
را با نرخ مصوب در ســامانه بار انداز توزيع مي كند 
و دســتگاه هاي نظارتي بايد بر بازار نظارت كنند. 
همچنين طي چند ماه گذشته به دليل رشد قيمت 
و كمبود نهاده ها، مرغداران ناچار به كشتار مرغ هاي 
مادر شدند كه اين امر موجب كاهش توليد روزانه 
تخم مرغ به حداكثر 2هزارو800تن و ظرفيت هاي 

خالي بسيار در واحدهاي مرغداري شده است.
  قيمت مصوب تخم مرغ از ابتداي امســال چندبار 
تغيير يافته اســت. به نحوي كه ابتدا سقف قيمت 
مصوب هر كيلوگرم تخم مرغ در مرغداري حداكثر 
9500تومــان و قيمــت مصرف كننده هر شــانه 
تخم مرغ 30عددي بســته بــه وزن آن در حدود 
20هزار تومان اعالم شد. در ادامه اين ستاد حداكثر 
قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ فلــه درب واحدهاي 
مرغداري را به 12هزارو500تومــان افزايش داد. 
اكنون نيز نرخ مصوب هر كيلوگرم تخم مرغ در حالي 
به 14هزار تومان افزايش يافته كه نرخ خرده فروشي 
هر شانه 30عددي تخم مرغ بنابر نوع، سايز و كيفيت 

به 38 تا 48هزار تومان افزايش يافته است.
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رامين رضاييان كه شب گذشته به الســيليه پيوست به حرف 
و حديث هاي به وجود آمــده در مورد احتمال بازگشــتش به 
پرســپوليس اين چنين واكنش نشــان داده بــود:» الدوحيل 
مي خواهد مرا به تيمي ديگر بدهد، اما چون پرسپوليس رقيب 
آسيايي اين تيم است، آنها با اين انتقال موافقت نمي كنند. « جالب 
شد؛ يعني چون درصدي احتمال دارد پرسپوليس به الدوحيل 
بخورد، آنها رامين را به تيمي مي دادند كه در ليگ خودشــان 
حضور دارد و احتمال رويارويي شان قطعي است. البته شايد هم 
مي خواستند رضاييان را به بارسلونا بدهند كه در يك قاره ديگر 
است! در اين ميان اما يك سؤال مهم تر هم وجود دارد؛ اينكه اگر 
رامين اينقدر باكيفيت است كه رقبا با حضورش تقويت مي شوند، 

چرا آنها اين بازيكن را پيش خودشان نگه نداشتند؟ 

چراپيشخودشاننگهنداشتند؟

مســعود شــجاعي باالخره در چهارمين تجربه سرمربيگري 
موقتش روي نيمكت تراكتور، به خودش ايمان آورد و در مقابل 
شهرخودرو 20دقيقه به خودش بازي داد. اين در حالي است كه 
او در 3 مسابقه قبلي فقط روي نيمكت نشسته بود. نتيجه كار هم 
روشن بود؛ تراكتور در اين دقايق حتي يك موقعيت گل هم خلق 
نكرد، اما در عوض مسعود چند توپ اساسي لو داد و در آخرين 
ثانيه مسابقه هم نزديك بود اين تيم گل بخورد و بازي خانگي 
را ببازد. به هر حال آقاي زنوزي مالك باشــگاه است و از قديم 
هم گفته اند صالح مملكت خويش خسروان دانند. ايشان قبال 
گفتند در ايران گزينه اي بهتر از شــجاعي براي هدايت تراكتور 
وجود ندارد، اميدواريم او در پايان فصل هــم همين ديدگاه را 

داشته باشد.

باالخرهبهخودشايمانآورد

استقالل 3امتياز شيرين را از دل كوير بيرون كشيد و در يكي 
از مهم ترين بازي هاي فصلش گل گهر را شكست داد. طبيعتا 
اين نتيجه بسيار خوب بود و به همين دليل هم محمود فكري 
احساساتي شد و بعد از پايان مسابقه گفت: »استقالل دلخواه 
من به همين شكل است.« اگر مقصود فكري فقط نتيجه باشد 
مشكلي نيست، اما اگر سرمربي استقالل به كيفيت بازي تيمش 
هم اشاره داشته، خيلي نمي توانيم با او موافق باشيم. حقيقت آن 
است كه استقالل با وجود برتري در اين مسابقه به شدت تحت 
فشار قرار داشت و اگر عملكرد كامال متفاوت دروازه بان هاي2 
تيم در كار نبود، اصال بعيد نبود با دست خالي به تهران برگردد. 
اگر قرار است استقالل امسال به جاهاي خوبي برسد، بايد خيلي 

بهتر از اينها باشد.

دقيقاهمينشكل؟

نكته بازي

ليلي خرســند| گالره ناظمی، داور ایرانی فوتســال 
این شــانس را دارد که بهترین داور فوتسال جهان در 
سال2020 باشد. فوتسال پلنت که در پایان سال ميالدی 
بهترین های فوتسال جهان را انتخاب می کند، ناظمی را 
در ليست 10داور برتر سال قرار داده است. در این ليست 
مردان و زنان جدا از هم نيستند و عالوه بر ناظمی 2 داور 
زن دیگر هم در جمع 10نفر هستند؛ ایرینا وليکانووای 
روسی و والریا پالما از شيلی.  ناظمی از سال2014 داور 
بين المللی اســت، تجربه داوری در المپيک جوانان، 
بازی های آسيایی، جام ملت های فوتسال زنان اروپا و 
جام باشگاه های جهان مردان را هم دارد. او در گفت وگو 

با همشهری از این اتفاق مهم صحبت کرده است.

  فکر می کنيد چقدر شــانس دارید که 
بهترین داور سال شوید؟

خيلی سخت است. هر 10نفر اين شانس را دارند كه 
انتخاب شوند. همه كارشناسان داوری، مربيان 
و كاپيتان های تيم های ملی و تيم های منتخب 
باشــگاهی رای می دهند. در همين حد هم كه 

انتخاب شده ام، خيلی خوب است.
  این 10نفر چطــور انتخاب 

شده اند؟
بر اساس قضاوت هايی كه داوران در سال 

انجام می دهند، خود فوتســال پلنت 
داوران منتخــب را معرفی می كند. 
بعد از نظر سنجی هم هر داوری كه 
بيشترين امتياز را بياورد، انتخاب 

می شود.
  سال2020 کرونا 
بيشتر مسابقات را لغو کرد. 
آیــا داوران فرصت دیده 

شدن داشتند؟
آخرين مســابقه ای كه ما سوت 
زديم، جام باشــگاه های جهان 
مردان بود. بقيه مسابقاتی كه 
برگزار شده، در سطح داخلی 

بوده اند.
  همه این 10داور در جام باشــگاه های 

جهان بودند؟
به جز يك نفر بقيه بودند. فدراســيون های اروپايی و آسيايی 
هم نظرشان را می دهند. البته امسال در سطح آسيا مسابقه ای 

نداشتيم.
  رقيب زن هم که دارید. نســبت به آنها 

چقدر شانس دارید؟
بله 2 زن ديگر غير از من هستند. بيشتر داور روسی رقيب است. 
ما هر دو در المپيك بوديم، سطح مان به هم نزديك است ولی 

باز هم نمی شود گفت شانس چه كسی بيشتر است.
  فکر می کنيد اگر به جای آسيا در اروپا 
داوری می کردید، شانس بيشــتری برای انتخاب 

شدن داشتيد؟
اگر اروپا بودم، می توانست اين اتفاق بيفتد. درست است كه ما 
در ايران از فيلترهای زيادی رد می شويم و داور زن زيادی 
هم داريم اما موضوع اين اســت كه ما فقط برای ليگ 
زنان داوری می كنيم. داوران زن در كشورهای ديگر 
مسابقات مردان را هم داوری می كنند و شناخت 
بيشتری روی آنها هست. همين داور روس يك 
هفته برای ليگ مردان و يك هفته برای ليگ زنان 

سوت می زند.
  جایزه نفر اول چقدر 

است؟
نمی دانم. جايزه اش هر چقدر باشد، 
با شما نصف می كنم... چون سخت 
اســت اين را می گويم..... اين را 
به شوخی گفتم ولی رقابت 
است و هيچ چيز مشخص 
نيست. برای من خيلی 
ارزشمند است كه بين 
10نفر اول هســتم 
و رقابت ســخت 
اســت ولی من 
هم به اندازه بقيه 

شانس دارم.

   ناظمی: هر 10نفرمان
 شانس داریم

  قرباني: در استقالل گل هاي من به چشم نيامد
 علي قرباني در گفت وگو با همشهري درباره همه  چيز صحبت کرد منهاي حضورش 

در تيم ملي آذربایجان

   نام گالره ناظمی در جمع 10داور برتر سال قرار گرفته و او از شانسش
  برای اول شدن می گوید

 دست باالي فكري
شايد تا قبل از ديدارهاي اخير پرسپوليس و استقالل برابر رقبا، به نظر مي رسيد سرخ ها براي 
داربي در موقعيت بهتري قرار دارند، اما حاال شرايط عوض شده است. پرسپوليس در بازي با 
ذوب آهن در حالي متوقف شد كه خبري از نمايش قهرمانانه روز مسابقه با نساجي نبود و اين 
مسئله انتقادهاي زيادي را متوجه اين تيم كرده است. از سوي ديگر از دست دادن 4 امتياز در 2 
مسابقه، بخشي از ظرفيت بالقوه پرسپوليس براي صعود در جدول را از بين برد و ارزش بيشتري 
به صدرنشيني اين روزهاي استقالل داد. از سوي ديگر آبي ها فارغ از كيفيت بازي سيرجان 
3امتياز بسيار مهم را از ديدار برابر گل گهر به دست آوردند. به عالوه پيش داربي استقالل روي 
كاغذ راحت تر از پرسپوليس اســت. آبي ها در تهران بايد به مصاف آلومينيوم اراك بروند، اما 
پرسپوليس با سپاهان مصاف خواهد داشت كه طبيعتا نبرد دشوارتري به نظر مي رسد. از همه 
اينها كه بگذريم استقالل يك روز بيشتر از پرسپوليس استراحت مي كند. آنها دوشنبه با تيم 
اراكي بازي دارند، اما پرسپوليس سه شنبه رودرروي سپاهان قرار مي گيرد. به عالوه به تأخير 
افتادن داربي كمك كرد تا استقالل شرايط بهتري پيدا كند. مصدوماني همچون شيخ دياباته، 
محمد نادري، ميليچ و سياوش يزداني احتماال به اين بازي خواهند رسيد و البته غائله فرشيد 
اسماعيلي هم ختم شده است. در نتيجه دســت كم در اين لحظه اينطور به نظر مي رسد كه 

استقالل شرايط بهتري براي داربي دارد.

  واكنش ميليچ به تصميم فكري
  خنده دار است

هروويه ميليچ مدافع كروات اســتقالل در بازي بــا گل گهر به ميدان 
نرفت و محمود فكري ترجيح داد از محمد دانشــگر در پســت دفاع 
چپ اســتفاده كند. يك روز بعد از اين بازي ميليچ با انتشار پستي در 
اينستاگرام نوشت: »نيمكت نشيني بدون دليل! اشكالي ندارد هميشه 
از تيم حمايت كنيد. ديروز برد خوبي به دست آورديم و هم تيمي هايم 
خوب كار كردند.« اين پست اينســتاگرامي به مذاق محمود فكري و 
مديران استقالل خوش نيامد. سرمربي آبي ها ديروز از حضور ميليچ 
در تمرينات جلوگيري كرد و اين بازيكن را در اختيار كميته انضباطي 
باشــگاه قرار داد.ميليچ كه از اين تصميم كادرفني استقالل ناراحت 
شده، قصد دارد امروز به باشگاه برود تا ببيند ماجرا چيست. او اعتقاد 
دارد اعتراض خاصي به نيمكت نشيني نكرده كه بخواهد مورد غضب 
كادرفني قرار بگيرد و به همين خاطر قصد دارد با مســئوالن باشگاه 
صحبت كند. ايــن بازيكن كروات در گفت وگــوي كوتاهي كه با ايلنا 
داشــته در مورد بيانيه باشــگاه و تصميم فكري گفته است: »اول از 
همه من مي خواهم به باشــگاه بروم و ببينم چه پيش آمده چون اين 
مسئله خيلي خنده دار است و فكر مي كنم كه اين تنها يك جوك بد 
است.«فكري در حالي اين تصميم را در مورد ميليچ گرفته كه محمد 
نادري ديگر مدافع چپ استقالل همچنان مصدوم است. نادري با توجه 
به شدت مصدوميتش هنوز تمرينات اختصاصي انجام مي دهد و فرصت 
دارد كه حداقل خودش را به داربي برساند. اما با توجه به اينكه مدت 
زيادي از تمرينات گروهي و مسابقات دور بوده احتمال دارد كادر فني 
روي او ريسك نكرده و پس از داربي از اين بازيكن استفاده كند. با اين 
شرايط قابل پيش بيني اســت كه ماجراي ميليچ با يك عذرخواهي يا 

يك جريمه خفيف به پايان برسد.
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سال فوتبالي۲0۲1 آغاز شد
  صد شکر که آن رفت، صد شکر که این آمد

سال2020 با همه فرودها )فرازي در كار نبود( به پايان 
رسيد و از ديشب با بازي منچســتر- استون ويال تقويم 
فوتبالي2021 آغاز شد. نتايج عجيبي در اين سال رقم 
خورد و تيم هاي بزرگ تحت شــرايط كرونايي و بدون 
اســتفاده از تماشــاگران خود امتيازات زيادي از دست 
دادند؛ منچستر6 بريك به تاتنهام باخت، بارسلونا 8 بر2به 
بايرن مونيخ، منچسترســيتي 5بريك به لستر، ليورپول 
7بريك به استون ويال و آلمان 6 برصفر به اسپانيا. مسي كه 
اخيرا وياليي لوكس در ميامي خريداري كرده تا شايعات 
انتقالش به تيم ديويد بكام را تقويت كند، در سال2020 
آمار گلزني جالبي نداشت و تنها 1۹گل در ليگ به ثمر 
رساند اما موفق شد با 171دريبل موفق بهترين ركورد 
را در اين زمينــه باالتر از آدام ترائــوره )وولورهمپتون، 
140( و ژرمي بوگا )101، ساســولو( بــه نام خود ثبت 
كند. كريســتيانو رونالدو با آمار 33گل در 2۹بازي )هر 
76دقيقه يــك گل(، بهترين گلزن ســال2020 پنج 
 ليگ معتبر اروپايي در بازي هــاي داخلي لقب گرفت. 
لواندوفســكي با 32 گل و ايموبيله با 28گل در رده هاي 
دوم و سوم قرار گرفتند و مسي هم با 1۹گل در رده دهم 
است. هالند و صالح )23(، لوكاكو )22(، زالتان )20( و 
امباپه و كايوتو هم به  اندازه مسي گل زده اند تا در ليست 
10 نفره بهترين گلزنان ليگ هاي اروپايي جاي بگيرند. 
رونالدو در اينســتاگرام هم با 1۹.7ميليون اليك باالتر 

از مســي با 16.4ميليون اليك بهترين ركورد را داشت. 
جيمز تاورنير، مدافع رنجرز با 17گل باالتر از ســرخيو 
راموس 13گله بهترين مدافع گلزن در ليگ هاي داخلي 
بود )بدون احتســاب گل هاي قاره اي و ملي(. نام رامين 
رضاييان از الدوحيل نيز بــا 10گل بين برترين ها جاي 
گرفت. ون بيساكا، سلطان تكل بيشترين تكل را بين همه 
بازيكنان با ۹6تكل به نام خود ثبت كرد. اوبالك )اتلتيكو( 
با 18كلين شيت در ليگ هاي داخلي بهترين آمار را بين 
همه دروازه بان هاي 5ليگ معتبر اروپايي داشت، باالتر از 
ادرسون از من ســيتي كه فعال به كوويد- 20 دچار شده 
)17(،  كورتوا از رئــال )16( و دخه آ از من يونايتد )14(. 
در ليگ برتر هم كه ســال2021 را از ديشب آغاز كرد، 
ليورپول 77امتياز در كل سال گرفت كه از من سيتي )66( 
و من يونايتد )65( بيشتر است. امشب هم الليگاي2021 
شــروع مي شــود كه در مهم ترين بازي رئال مادريد به 
مصاف تيم رده هشتمي ســلتاويگو مي رود. كريم بنزما 
بيشترين گل )23گل( و بيشــترين پاس گل )۹پاس( 
را براي رئال مادريد در تمام مسابقات در سال 2020به 
ثمر رســاند اما در الليگا تنها 17گل در سال2020 زد. 
رئال مادريد سال 2020 را با 83امتياز در الليگا به اتمام 
رســاند يعني 10 امتياز بيشــتر از اتلتيكو و 15 امتياز 
بيشتر از بارسلونا. آخرين باري كه رئال بيشترين امتياز 
را در الليگا كسب كرده بود به سال2016 برمي گردد كه 

رئال در آن زمان ۹1امتياز كســب كرده بود. با اين حال 
آنها 2 امتياز كمتر و 2 بازي بيشــتر از اتلتيكو در صدر 
جدول دارند. تيم زيدان سال2020 را با توقف مقابل تيم 
گمنام الچه به پايان برد تا نشان دهد همچنان به منش 
رابين هودي خود ادامه مي دهد و از تيم هاي بزرگ امتياز 
مي گيرد و آن را بين فقرا و ضعيف ها تقسيم مي كند. رئال 
در برابر بارسلونا، اتلتيكو مادريد، سويا و اتلتيك بيلبائو 
12امتياز در اين فصل گرفته و از بازي با كاريس، آالوس و 
الچه تنها يك امتياز. فصل قبل هم همه باخت هاي زيدان 
مقابل تيم هاي رده دهم به پايين جدول بود. سلتاويگو 
دقيقا مثل رئال از 7بازي آخرش 6برد به دست آورده. رئال 
براي نخستين بار از ســال2007 به اين سو در يك سال 
ميالدي موفق به زدن 100 گل يا بيشتر نشد )۹1گل(. در 
سال2014 با مثلث BBC 178گل در يك سال ميالدي 
به ثبت رسيده بود. سري آ از فرداشب از سر گرفته مي شود 
و بوندس ليگا از امشــب. فعال در ليــگ برتر هم خبري 
از تعويق مســابقات به خاطر ويروس جهش يافته كرونا 
نيست و قرار است فردا ديدار منچسترسيتي كه بيشترين 
كرونايي ها را دارد مقابل چلســي برگزار شود. بازي هاي 
امشب به اين ترتيب اســت؛ تاتنهام- ليدز، ساعت16 و 
وست بروم- آرســنال، ســاعت23:30 . همه اميدواريم 
فوتبال در سال2021 با بازگشت تماشاگران همراه باشد 

و كرونا براي هميشه گورش را گم كند!

بهروز رسايلي| در مسابقه اي که به وضوح 2نيمه متفاوت داشت، 
پرسپوليس برابر ذوب آهن تن به تساوي یک - یک داد تا بعد 
از باخت به اولسان هيونداي و توقف مقابل نساجي قائم شهر، 
سومين مسابقه دور از پيروزي اش را تجربه کند. نوع اتفاقات این 
دیدار و مخصوصا نمایش ضعيف پرسپوليس در نيمه دوم طوري 
بود که در آستانه 2 بازي حساس برابر سپاهان و استقالل، زنگ 

خطر را براي سرخپوشان به صدا درآورد.

  مهاجم ندارند که ندارند
مهم ترين مشكل پرسپوليس هماني است كه از ابتداي فصل وجود داشت 
و به دفعات تكرار شده، اما عالجي نيافته است. اين تيم مهاجم ندارد و 
بسيار سخت به گل مي رسد. پرسپوليس در ششمين بازي اش در حالي به 
عدد 6گل زده رسيد كه هيچ كدام از آنها را مهاجمان نزده اند. پاي مهدي 
عبدي در ليگ هنوز به گلزني باز نشده است. او نسبت به سن و سالش 
تحرك كمي هم دارد و اين مســئله براي پرسپوليس مشكل ساز شده. 
وحيد اميري هم به عنوان مهاجم سابق كمتر از فصول گذشته به سمت 
دروازه ضربه مي زند. در مورد آرمان رمضاني هم هيچ حرفي براي گفتن 
باقي نمانده. حاال ديگر موقعيت خراب كردن او عادي شده و بين بازيكنان 

تيم هم حوصله اي براي گذاشتن استوري هاي حمايتي وجود ندارد.
  جالل تا کي دوام مي آورد؟

با توجه به سن و سال باالي جالل حسيني، روند استراحت دادن به او از 
ابتداي فصل گذشته آغاز شد. با اين حال بعد از جدايي شجاع خليل زاده، 
حسيني به ناچار در كنار محمدحسين كنعاني زادگان به عنوان مدافع 
ثابت در همه بازي ها به ميدان رفته و روشن نيست كه او تا چه زماني اين 
برنامه فشرده را تاب خواهد آورد. اگر پرسپوليسي ها يك گزينه جانشين 
براي حسيني رو مي كردند و در برخي مسابقات از او سود مي بردند، هم 
به جالل فشــار كمتري مي آمد و هم يك يار ذخيره براي روز مبادا در 
آب نمك باقي مي ماند. پرسپوليس 3 روز ديگر با سپاهان بازي دارد و 10 
روز ديگر با استقالل؛ درصورتي كه اين برنامه باعث مصدوميت سنگين 
جالل شود، چنين خسراني براي پرسپوليس غيرقابل جبران خواهد بود.

   بحران دفاع چپ
اخراج انضباطي و غيرضروري سعيد آقايي باعث شد پرسپوليس براي 
بازي حساس سه شنبه برابر سپاهان دفاع چپ در اختيار نداشته باشد. 
اگرچه كارت بازي محمد انصاري صادر شــده، اما طبيعتا بازيكني كه 
چندين ماه از ميادين دور بوده، نمي تواند به شــكل ناگهاني آن هم در 
چنين مسابقه سنگيني به زمين برگردد. بنابراين يافتن جانشين او كار 
دشواري خواهد بود. فعال نزديك ترين گزينه به ذهن، حضور وحيد اميري 
در پست دفاع چپ است، هرچند او هر بار در اين منطقه به بازي گرفته 
شده نمايش هاي ضعيفي داشته اســت. ضمن اينكه عقب نگه داشتن 
اميري، بخشــي از همين مختصر نيروي تهاجمي پرسپوليس را هم از 

بين خواهد برد.
   بشار بي جانشين

از حاال به بعد، پس از هر ناكامي پرســپوليس اســم بشار رسن يكي از 
پرتكرارترين كليدواژه ها براي سرخپوشان خواهد بود. قبال هم گفتيم 
و نوشتيم در فوتبال بدون بازيســاز ايران، رسن يك مهره بي جانشين 
است، اما به هر حال او يك روز بايد مي رفت و چنين روزي حاال فرارسيده 
است. در همين ديدار با ذوب آهن جاي خالي بازيكني كه بتواند توپ را 
نگه دارد و پاس هاي كليدي ارســال كند، در ميانه ميدان پرسپوليس 
حسابي به چشم آمد؛ مخصوصا كه احمد نوراللهي هم مدت هاست افت 
كرده و كيفيت سابق را ندارد. پرسش اينجاست كه اين روند تا كي ادامه 

خواهد يافت؟
   ریسک ناپذیري یحيي

نهايتا مي رسيم به عدم عالقه سرمربي پرســپوليس به ريسك كردن. 
يك سالگي حضور يحيي گل محمدي در پرســپوليس نزديك است، 
اما او هنوز پديده اي كه كشف خودش باشد در اين تيم رو نكرده. نه يك 
دفاع مياني، نه يك مدافع چپ، نه يك هافبك بازيساز و نه يك مهاجم 
مستعد. سوگواري بابت جدايي بشار و محروميت عيسي آل كثير و... براي 
پرسپوليس امتياز نمي شود. يحيي بايد خالقيت بيشتري نشان بدهد. 
پارسال در مسابقات تشريفاتي پايان فصل اين فرصت را داشت و از آن 

سود نبرد. با اين حال هنوز هم دير نشده و او بايد به جوانان اعتماد كند.

  هراس به رنگ سرخ
   5 نگراني جدي در مورد پرسپوليس
  بعد از بازي با ذوب آهن 

اميرحسين اعظمي| علي قرباني، مهاجم فصل گذشته 
ســپاهان بعد از جدایي از این تيم، راهي فوتبال 
آذربایجان شــد تا به عضویت باشگاه سومقایيت 
درآید. عجيب ترین تصميم قرباني اما بازي کردن در 
تيم ملي آذربایجان بود. او که موقعيت ایده آلي براي 
حضور در تيم ملي ایران نداشت، در نهایت تصميم 
گرفت تا پيراهن تيم ملي فوتبال آذربایجان را بر تن 
کند. قرباني تأکيد مي کند که نمي تواند هيچ صحبتي 
در این زمينه داشــته باشد ولي درخصوص حضور 
در فوتبال آذربایجان و دوراني که در اســتقالل و 
سپاهان پشت سر گذاشته، به سؤاالت همشهري 

ورزشي پاسخ داده است.

  برخــي ایــن ذهنيــت را دارند که 
فوتباليســت هاي ایراني وقتي مشتریان کمي در 
ليگ برتر ایران دارند، به فوتبال آذربایجان مي روند. 

در مورد این ذهنيت چه صحبتي داري؟
من قبل از حضور در آذربايجان از سطح فوتبال اين كشور 

شــناختي نداشــتم ولي وقتي به اينجا آمدم، در مجموع 
نگاهم به كشــور و فوتبال آذربايجان عوض شــد؛ چه از 
لحاظ فوتبالي و چه از لحاظ امكانات كه در شرايط بسيار 
بهتري نسبت به خيلي از تيم هاي ايراني هستند. هر فردي 
نظر خودش را دارد و اين قابل احترام است، ولي تيم هاي 
آذربايجاني در ليگ قهرمانــان و ليگ اروپا بازي كرده اند. 
اينكه شــما مي گوييد وقتي بازيكني تيم پيدا نمي كند به 
فوتبال آذربايجان مي رود، اصال ذهنيت درستي نيست. من 
با سپاهان يك فصل ديگر قرارداد داشتم و مي توانستم در 
اين تيم بمانم، در ضمن حتي اگر هم نمي ماندم از تيم هاي 
ديگر هم پيشنهادهاي جدي و قطعي داشتم. من دوست 
داشتم شــرايط فوتبالي ام را عوض كنم و خودم را بيشتر 
نشان دهم و بيشتر پيشرفت كنم. توافق من با سپاهان هم 
طوري بود كه فقط براي حضور در تيم هاي خارجي فسخ 
قراردادم را مي دادند ولي براي پيوستن به تيم هاي داخلي 

امكان جابه جايي نداشتم.
 پيوســتن تو به تيم ملي آذربایجان هم 
اتفاق جالبي بود. اگر زمان به عقب برگردد، چنين 

تصميمي را مي گيري؟
با عرض پوزش، من در اين زمينه نمي توانم صحبت كنم.

 شرایط تيم شــما در نيم فصل اول ليگ 
آذربایجان چطور بود؟

وضعيت تيم تا قبل از مصدوميت زانويــم خوب بود و در 
صدر جدول قرار داشتيم. همه  چيز عالي بود ولي متأسفانه 
بعد از مصدوميتــم در 4، 5بازي  آخر زيــاد جالب نتيجه 

نگرفتيم و االن هم در رده چهارم هستيم.
 فکر مي کني حضور در ليگ آذربایجان 

براي تو یک پيشرفت فني محسوب مي شود؟
از نظر من ليگ اينجا با ديد بهتري دنبال مي شود و اينجا 
فوتباليست ها بهتر مي توانند خودشان را نشان دهند. اينجا 
اگر بازيكني در سطح خوب فوتبال بازي كند و درجه يك 

باشد، كشورهاي پيشرفته تر به او پيشنهاد مي دهند.
 آیا به این فکر مي کني که به فوتبال ایران 

برگردي؟
راستش را بخواهيد به اين موضوع فكر نكردم و دوست دارم 
در خارج از ايران بازي كنم. اميدوارم تا پايان فصل عملكرد 
خوبي داشته باشم و به تعداد گل هايم اضافه كنم تا در فصل 
آينده شانس حضور در تيم هاي قوي تر و ليگ هاي معتبرتر 
را داشته باشم. من سابقه بازي در ليگ اسلواكي را هم دارم 
و در ليگ اروپا هم گل زده ام. حاال هم هدفم اين اســت به 

تيم هاي قوي تر بروم.
 در مورد زمان حضورت در اســتقالل 

صحبت کــن، فکر مي کني آنجــا عملکرد خوبي 
داشتي؟

من 2 فصل در استقالل بودم. سال اول شرايط خيلي خوبي 
داشــتم و در اكثر بازي ها به عنوان مهاجم يا وينگر بازي 
مي كردم و گل هاي خوبي هم براي اســتقالل زدم. تقريبا 
مي توان گفت جدا از ابتداي فصــل، نتايج خوبي گرفتيم 
و در نهايت هم در رتبه دوم قرار گرفتيم. در ســال دوم ما 
تغييرات زيادي داشتيم و مشــكالت مديريتي هم وجود 
داشــت، تيم ما از لحاظ ســبك بازي و گلزني به مشكل 
خورد و بچه هــا هم هماهنگ نبودنــد. تيم هم خوب گل 
نمي زد و تمام فشــارها روي مهاجمان ازجمله خودم بود، 
آن زمان فشــار زيادي روي من وجود داشت و اين باعث 
شــد نتوانم آنطور كه خودم مي خواهم، بازي كنم. البته 
در هر 3جام گل زدم، پــاس گل دادم و خوب بازي كردم. 
من در اين 2ســال 17 يا 18گل زدم ولي اين گل ها اصال 
به چشــم نيامد و دليلش را نمي دانم. مطمئن باشيد اگر 
 يك مهاجم خارجي جاي من بــود، طور ديگري به او نگاه

 مي شد.
 اگر یادت باشــد در برخي  بازي ها هم 

موقعيت هاي زیادي را خراب کردي؟
اين براي هر بازيكني پيش مي آيد و بزرگ ترين مهاجمان 
دنيا هم ممكن اســت موقعيت خراب كننــد. اگر اتفاقي 
توسط من رقم مي خورد، توســط فضاي مجازي چندين 
برابر ديده مي شد! در مجموع من از عملكردم در استقالل 

راضي بودم.
 فکر مي کني در سپاهان عملکرد خوبي 

داشتي؟
من 2سال پيش در نيم فصل دوم به تيم اضافه شدم 
و شــرايطم آن ابتدا خوب بود، ولي به مرور زمان 
شــرايط خوب پيش نرفت كه خيلي اتفاقات در 
آن دخيل بود ولي نمي خواهم وارد ريز مسائل 
شــوم. من نتوانســتم آنطور كه بايد خودم را 
نشان دهم و حضورم در سپاهان راضي كننده 
نبود؛ چه از لحاظ فنــي و چه از لحاظ آماري. 
من همه تالشــم را مي كردم ولي نتوانستم 
توانايي هايم را نشــان دهم، اما هيچ وقت هم 

كم  كاري نكردم.
 فکر مي کنــي موفق ترین 
مهاجمي که هم اکنون خــارج از ایران 

بازي مي کند، چه کسي است؟
من نمي توانم از يك نفر اسم ببرم، همه مهاجمان 
خوب هستند و از لحاظ فني در سطح بااليي قرار 
دارند. البته مهدي طارمي و سردار آزمون االن در 
شرايط بهتري نسبت به بقيه قرار دارند و شرايط 
تيمشان هم خيلي خوب است. كاوه رضايي هم 
شرايط خوبي دارد كه البته دچار مصدوميت هم 

شد. همه مهاجمان ايراني خصوصيات 
خوبي دارند.
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صلح اول به از جنگ آخر
توصيف اميرعبداللهيان، معاون سابق وزير امور خارجه درباره مشي و منش سردار سليماني در 
تعامل با وزارت خارجه شايد گوياترين تصوير از اين همكاري مشترك در طول 22سال فرماندهي 
سردار سليماني بر سپاه قدس باشد: »درباره ابعاد شخصيتي سردار سليماني بايد بگويم ايشان 
را به معناي واقعي بايد سردار صلح و امنيت ناميد. سردار اعتقادش فقط نظامي گري نبود، بلكه 
اين بود كه ديپلماسي بايد دقيق كار كند. در مواجهه با مقامات آمريكايي خواست آداب اسالمي 
و آداب ديپلماتيك در مذاكره رعايت شود و هيچ صحبت و اتهام مطرح شده از طرف آمريكايي، 
بي پاسخ گذاشته نشود. مي گفت مهم اين است كه وقتي آمريكايي ها برگشتند بگويند ايراني ها 
منطقي مذاكره كردند.« درنهايت هم تأكيد مي كند: »اما در كنار همه اينها سردارسليماني براي 
»صلح« تالش مي  كرد. بهترين تعريفي كه مي شود از سردار سليماني كرد و بهترين عنواني كه 

مي شود در تابلوها براي اسم سردار سليماني استفاده كرد »سردار صلح« است.«

ث
مك

»ساعت 12شب، ضاحيه سوت وكور 
بود. حزب اهلل يك اتاق عمليات در دفاعي

قلب ضاحيه داشت. ساختمان هاي 
مجاور بمباران و منهدم مي شدند. توافق كرديم از 
اين نقطه به ساختمان ديگري منتقل شويم. وقتي 
منتقل شــديم، بمباران ديگري صورت گرفت و 
كنار همان ساختمان را زدند. در همان ساختمان 
صبر كرديم، چون در آنجا خط امن داشتيم و نبايد 
ارتباط سيد و مخصوصا ارتباط عماد قطع مي شد. 
مجددا  بمباران ديگري صورت گرفت و يك پل را 
در كنار اين ساختمان زدند. احساس مي شد كه 
اين دو بمباران، زدن سومي هم دارد و ممكن است 
به اين ساختمان برسد. در آن ساختمان فقط 3نفر 

بودند: من، سيد و عماد.«
همين يك پاراگراف گفت وگوي تفصيلي سرلشكر 
قاسم سليماني، فرمانده شهيد  نيروي قدس سپاه 
3ماه قبل از شهادتش با پايگاه اطالع رساني دفتر 
حفظ و نشــر رهبر معظم انقالب، گوياي عمق 
نفــوذ و فعاليت هاي ميداني او تــا قلب تحوالت 
خاورميانه و بحران هايي همچون جنگ 33روزه 
لبنان بود. فرمانده سپاه كرمان در جنگ تحميلي 
خيلي زود از ميانه دهه70 بازوي مشترك نظاميان 
در همكاري با سياســت خارجي كشــور شد. او 
بهمن ماه سال76 از ســوي آيت اهلل خامنه اي به 
فرماندهي نيروي قدس منصوب شــد و كارايي 
و عملكردش خيلي زود ســرتيپ پاسدار قاسم 
ســليماني را به چهره معتمد مقامــات نظام در 
جلسات  و مشورت هايشان تبديل كرد. 13سال 
بعد نيز در همين جايگاه درجه سرلشكري خود 
را از فرمانــده معظم كل قوا دريافــت كرد. او در 
گزارش خود از نخســتين هفته جنگ 33روزه 
لبنــان در ســال2006)1385( و حضورش در 
جمع ســران نظام مي گويد: »تقريبــا هفته اول 
كه سپري شــد، از تهران اصرار داشتند كه من 
به تهران بيايم تا درباره جنگ توضيح بدهم. آن 
وقت رهبر معظم انقالب در مشــهد بودند و من 
خدمت ايشان رســيدم براي جلسه سران 3قوه 
و مسئوالن اصلي كه عضو شــوراي امنيت ملي 
بودند و غالبا در بخش هــاي امنيتي و اطالعاتي 
حضور داشتند. در جلسه مشهد، من گزارشي را  از 
حادثه دادم. گزارش من گزارش تلخي بود؛ يعني 
مشاهدات من افقي از پيروزي را نشان نمي داد. 
جنگ كامال جنگ متفاوت، تكنولوژيك و دقيقي 
بود. اهداف با دقت انتخاب مي شد. ساختمان هاي 
12طبقه با يك بمب با زمين يكسان مي شدند.« 
آيت اهلل خامنه اي هم پيام روحيه بخشی به سردار 
مي دهد و مي گويد، حزب اهلل با گرفتن 2اســير 
در طرح غافلگيــري رژيم صهيونيســتي عليه 

 فرمانده 
محور مقاومت

  پرهيزكاري اصالح طلبان از كانديداي اجاره اي
محمد سالمتي، فعال سياســي اصالح طلب،  در گفت وگو با اعتمادآنالين درباره 
استراتژي انتخاباتي اصالح طلبان گفت: اصالح طلبان در حالي بايد خود را آماده 
حضور در انتخابات1۴00 كنند كه پشتوانه مردمي شان تضعيف شده است. به هر 
حال دولتي كه اصالح طلبان كامال حمايتش كردند نتوانست عملكرد خوبي داشته 
باشد و طي آن نارضايتي مردم به اوج رســيد. هرچند اصالح طلبان مي توانند با 
تشريح شرايط مردم را از اين اشتباه كه »دولت مقصر صددرصد گرفتاري هايشان 
است« دربياورند. عضو كابينه دوران جنگ افزود: اصالح طلبان قطعا به اين تصميم 
رســيده اند كه ديگر از كانديداي اجاره اي پرهيز كنند و بر اين اعتقاد اصرار دارند 
كه حتما بايد با چهره اي اصالح طلب وارد انتخابات1۴00 شوند. طبيعتا به همين 
منظور چهره هاي اصالح طلب بايد از همين حاال آماده شوند و اينطور نباشد كه از 

ردصالحيت قطعي حرف بزنند.

  نگراني اصولگرايان از تجربه92
سيدحسين نقوي حســيني درباره تكثر شــخصيت هاي اصولگرا در صحنه انتخابات 
رياست جمهوري سال1۴00 به نامه نيوز گفت: قطعا همه افراد اصولگرا و اصالح طلب كه 
براي رياست جمهوري ثبت نام مي كنند براساس اصل رجل سياسي و مذهبي بودن تأييد 
صالحيت نخواهند شد. عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران افزود: هم اكنون ديدگاهي 
در جريان اصولگرايي وجود دارد كه منتظر بمانيم و تركيب نامزدهاي تأييدصالحيت 
شده را ببينيم و بعد درباره آنها تصميم گيري شود، اما ديدگاه ديگر معتقد است همين 
االن تصميم گيري شود تا افراد ديگر ثبت نام نكنند چون هر كدام تأييدصالحيت شوند، 
بعد خيلي ســخت مي توان آنها را راضي به كناره گيري كرد. اتفاقي كه سال92 افتاد و 

نامزدها قول دادند تنهــا يك نفر از آنها در صحنه بماند و بقيه انصــراف دهند اما نهايتا 
برخي ها انصراف ندادند.

  »سيستم خيلي حساب شده« اصولگرايان
مهدي چمران، نايب رئيس شوراي ائتالف نيروهاي انقالب درخصوص سازوكار اين شورا 
براي انتخابات1۴00 به ايلنا گفت: براي انتخابات و تاسيس شوراها در سراسر كشور يك 
برنامه كامال حساب شده با بهره گيري از تجربياتي كه در انتخابات مجلس كسب شد، 
داريم و اكنون در مرحله شكل دادن مجامع استاني و انتخاب شوراهاي استاني هستيم. 
چمران ادامه داد: روند كار هم اينگونه است كه ما تعدادي را انتخاب مي كنيم و اين  افراد 
به عنوان محور فعاليت مأمور به تشكيل مجامع در استان ها و شهرستان ها مي شوند كه در 
اين مجامع طي يك انتخابات كه به صورت عام است شوراي ائتالف شكل مي گيرد. اين يك 
سيستم خيلي حساب شده است و براي نخستين بار هم است كه در كشور اجرا مي شود.

  مردم به چهره هاي جديد گرايش دارند
يك عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري درباره تعدد و تكثر نامزدها براي انتخابات1۴00 
به خبرآنالين گفت: وجود طيف گسترده از كانديداها در انتخابات پيش رو موجب خواهد 
شد شور و نشاط انتخاباتي در كشور ايجاد شــود، به ويژه در شرايط كرونايي كه امكان 
برگزاي تجمعات وجود ندارد. جريان اصولگرا با توجه به اينكه مورد هجمه هاي متعدد 
واقع شده، بيشتر از جريان هاي ديگر انگيزه دارد. هرچند اين مطالبه حس مي شود كه 
مردم گرايش به چهره هاي جديد دارند كه با وجود سابقه مناسب در گذشته به اين عرصه 
ورود نداشته اند. محمد ناظمي اردكاني درباره نقش جامعه روحانيت مبارز در فعاليت هاي 
انتخاباتي اصولگرايان هم گفت: جامعه روحانيت مبارز براي انتخابات1۴00 خودش را 
ميزبان كليه احزاب سياسي و اقشار مختلف تعريف و از آنها دعوت به عمل آورده است تا در 
نشست هاي انتخاباتي همه ديده شده و به وحدت برسند و باعث هم افزايي آرا در انتخابات 
سال آينده شوند. براي خودشان سهمي قائل نيستند، بنابراين جايگاه اصلي آنان كه نقش 

راهبردي است حفظ خواهد شد.

 شخصيت چند بعدي سردار سليماني 
 از او مشاوري بادرايت براي مقامات 

و فرماندهان ساخته بود

حزب اهلل پيشدستي كرد. فرمانده سپاه قدس هم 
همين پيام را با يك توصيه رهبر انقالب به لبنان 
منتقل مي كند: »آقا فرمودند، اين دعاي جوشن 
صغير حالت يك انسان مضطر است؛ انساني كه 
در يك اضطرار شديد اســت و مي خواهد با خدا 

حرف بزند.«

حمايت از مذاكرات افغانستان و عراق
تشــديد برنامه هــاي جنگ طلبانــه آمريكا در 
منطقه، شــلوغ ترين ســال هاي فعاليت سردار 
شهيد ســليماني را از همان ابتداي دهه80 رقم 
زده بود. او در مذاكرات صلح افغانســتان و بعدتر 
مذاكرات عراق در جريان ســقوط صدام حسين 
عقبه پشــتيبان و مشــاور ديپلمات هاي ايراني 
بود. محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه درباره 
مذاكرات صلح افغانســتان مي گويد: »به جرأت 
مي توانم بگويم در مذاكــرات بن آلمان، در صلح 
افغانســتان، اگر حمايت هاي ســردار سليماني 

نبود، امكان نداشت توفيقاتي را كه در كنفرانس 
به دست آورديم، به دست بياوريم. رابطه تنگاتنگي 
كه بنده به عنوان نماينده ايــران در كنفرانس با 
آقاي سليماني در سال80 به عنوان فرمانده نيروي 
قدس داشتم و ميزان كمكي كه سردار سليماني 
براي دستيابي به توافق بن كرد، از ميزان كمك هر 

كسي بيشتر بود.«
ديپلمات هاي ايرانــي روايت هاي قابل توجهي از 
نقش پررنگ مشورت هاي ســردار سليماني در 
بحبوحه تحوالت سقوط صدام حسين در عراق 
)2003( و كنترل آثار آن بر منطقه دارند. ظريف 
از دوره مسئوليت خود به عنوان نماينده دائم ايران 
در سازمان ملل در آن ســال ها به سايت انتخاب 
مي گويد: »وقتي نماينده دائم ايران در ســازمان 
ملل بودم، 3دور با اجــازه رهبري با آمريكايي ها 
قبل و بعد از حمله آمريكا به عراق مذاكره داشتم 
كه خطرات اقدام شان را به آنها تذكر دادم. در اين 
مذاكرات، سردار سليماني بيشترين حمايت را از 

من كرد و بيشترين تماس را با ايشان داشتم. اصال 
رفاقت ما با ايشــان، از اين دو واقعه )افغانستان و 

عراق( آغاز شد.«
حسين اميرعبداللهيان، ديپلمات وزارت خارجه 
هم درباره مذاكرات سه جانبه ايران، عراق و آمريكا 

در سال86 در دوره عراق پس از صدام مي گويد: 
»ســردار ســليماني ژنرال بود، اما در عين حال 
يك ديپلمات تمام عيار بــود. زماني كه مذاكرات 
ســه جانبه با عراق و آمريكا را داشــتيم، رهبري 
مسئوليت مذاكرات را به سردار سليماني سپرد. 
سردار براي هر مرحله مذاكره بيش از 100ساعت 
جلســه مي گذاشــت كه گاهي تا 2بامداد ادامه 
مي يافت. حتي درباره تشريفات، مثال براي دعوت 
احتمالي ناهار از طرف آمريكايي مي گفت، دعوت 
آمريكا را رد نكنيد، اما به شــرط حضور عراقي ها 
به عنوان طــرف ثالث.« به گفتــه او؛ »در ارتباط 
با آن مذاكرات، مســئول پرونــده و هدايت تيم 
مذاكره كننده سردار سليماني بود. از طرف ما آقاي 
كاظمي قمي، سفير وقت ما در عراق، آقاي دكتر 
اميري، از شــوراي عالي امنيت ملي، و از وزارت 
امور خارجه بنده، در آن مذاكرات بوديم. دوستاني 
كه در آن مذاكره بودند، شهادت مي  دهند سردار 
سليماني براي ما ده ها ساعت جلسه مي  گذاشت. 

آن موقع آقاي دكتر الريجاني، دبير عالي شوراي 
امنيت ملي بودند.«

فرماندهي در دمشق
يك دهه بعد بازي امنيتي جديدی در خاورميانه 
با نام داعش، خطيرترين و سرنوشت ســازترين 
دوره مسئوليت سردار سليماني را در ناامن ترين 
سال هاي خاورميانه رقم زد. جنگ2011 داعش 
عليه ســوريه امنيت همه كشــورها را به خطر 
انداخته بــود. عبداللهيان دربــاره بحراني ترين 
روزهاي خاورميانه مي گويد: »شــجاعت، تدبير 
و نگاه اســتراتژيك ايشــان به گونه اي بود كه در 
مقطعي در بحران سوريه همه  چيز براي سقوط 
دمشق آماده شده بود و ايراني هاي مقيم سوريه نيز 
مي گفتند پرواز بفرستيد؛ چراكه دمشق درحال 
سقوط است. ســردار گفتند به دمشق مي روم تا 
بشار اسد اين پيام را بگيرد كه من مي روم و در كنار 
بشار اسد از اتاقش وضعيت را مديريت مي كنم و 

چنين كاري هم كرد.«
۴سال پس از حضور سردار سليماني در سوريه، 
او اقــدام بزرگ ديگــري براي تقويــت ائتالف 
ضدداعش در منطقه انجام داد و روســيه را نيز 
به محور مقاومت وارد كرد. محمدجعفر اسدي، 
فرمانده سابق مستشاران ايراني در سوريه درباره 
نقش آفريني ســردار ســليماني در ايــن واقعه 
مي گويد: »پس از ۴سال مبارزه و مقاومت ايران 
در سوريه، سردار ســليماني در سفري به روسيه 
بود كه به مدت 2ســاعت و 20دقيقــه با پوتين 
ديدار و گفت وگو كرد تا روس هــا را قانع كند در 
سوريه حضور يابند. سردار ســليماني به پوتين 
تفهيم كرد كه سوريه آخرين سنگر جبهه شرق 
است و اگر اين را از دست بدهيد، غربي  ها ارزشي 
براي شما قائل نيســتند.« مهدي سنايي، سفير 
وقت ايران در روســيه نيز با تأييد همين روايت 
درباره آغاز همكاري ايران و روسيه عليه داعش 

در سال9۴ مي گويد: »ايران كنار سوريه ايستاده 
بود و اطميناني كه برخي داشتند كه دولت اسد 
ســقوط مي كند با ترديد مواجه شد و همزمان 
همكاري هاي ايران و روسيه گسترش يافت. اين 
اقدام با سفر شهيد سليماني به روسيه شكل عملي 
گرفت. بعد از مالقاتي كه ايشــان با آقاي پوتين 
داشت در پاييز همان سال، روسيه وارد عمليات در 
سوريه شد. اگر همكاري ايران و روسيه نبود، االن 

شرايط سوريه و منطقه اينطور نبود.«
ظريف بارها در مصاحبه هاي گوناگون به مراودات 
نزديك سردار سليماني با دســتگاه ديپلماسي 
كشور اشاره داشت. او يك ماه پس از شهادت سردار 
ســليماني در دي ماه98 در يك سخنراني گفت: 
»ديپلماسي در برابر قدرت نظامي نيست. برخي 
دوستان ما فكر مي كنند كه اگر بپذيرند ديپلماسي 
مهم است، يعني بايد بپذيرند ما بايد واداده باشيم. 
چنين نيست، ديپلماسي در كنار قدرت نظامي 
است. همين ساختمان كه به نام شهيد سليماني 
نامگذاري شده، هر سه شــنبه شاهد يك جلسه 
مهم بين بنده و آقاي ســليماني بود كه ببينيم 
چگونه مي شود ديپلماســي و ميدان در كنار هم 
باشند. هر زمان ديپلماسي نياز به ميدان دارد از آن 

استفاده كنيم و برعكس.«
آذرماه امسال ظريف درباره ابعاد اين همكاري ها 
و همراهي بر سر سياست هاي منطقه اي توضيح 
داد: »در دوراني كه وزير بــودم، به صورت مرتب 
با همديگر ديدار داشتيم. سردار سليماني درباره 
آنچه كه در صحنه ديپلماســي توقع داشت، چه 
در گروه طرفداران ســوريه، چه در آستانه، چه 
در حمايت از مردم يمــن با من بحث و گفت وگو 
مي كرد. سپس سياستي كه من و ايشان روي آن 
گفت وگو كرده و به توافق رســيده بوديم، دنبال 
مي شد. اگر سردار سليماني به ديپلماسي اعتقادي 
نداشت، ضرورتي نداشت كه وقت محدود بنده و 

ايشان، صرف اين مسائل شود.«

روي خط انتخابات

تشديد برنامه هاي جنگ طلبانه آمريكا 
در منطقه، شــلوغ ترين ســال هاي 
فعاليت سردار شهيد ســليماني را از 
همان ابتداي دهــه80 رقم زده بود. او 
در مذاكرات صلح افغانســتان و بعدتر 
مذاكرات عــراق در جريان ســقوط 
صدام حسين عقبه پشتيبان و مشاور 

ديپلمات هاي ايراني بود
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رشت فقط »شهر باران هاي نقره اي« 
نيســت. اين شــهر يا بهتر است گزارش

بگوييم مركز نخستين استان شكل 
گرفته در ايران، فشرده ترين شهر كشور از نظر 
نسبت جمعيت به وسعت هم محسوب مي شود. 
رشت، شــهر »شب هاي روشــن« هم هست. 
هميشه تا پاسي از شب تردد و گشت و گذار در 
آن جريان دارد و رســتوران ها و كافه ها و حتي 
گاري هاي كبابي براي مردم انواع غذاهاي محلي 
را سرو مي كنند. رشت در حالت عادي 600هزار 
نفر جمعيت دارد، امــا در روزهاي تعطيل و اوج 
گردشگري تا بيش از 2ميليون نفر را در خود جاي 
مي دهد. جمعيتي كه هر ســال بــا برگزاري 
برنامه هاي فرهنگي به مناســبت روز و هفته 
رشت، سرگرمي هاي خياباني زيادي داشتند؛ 
گردش و تفريح در بازار برجاي مانده از دوران 
قاجار با 14كاروانسرا، تماشاي موسيقي زنده در 
ميدان شهرداري با ساختماني برگرفته از معماري 
نئوكالسيك اروپا، برج ســاعت، موزه پست و 
ساختمان قديمي هتل ايران يا پارك شهر )باغ 
محتشم( يادگار اكبر خان بيگلربيگي از مالكان 
طراز اول ايران در عصر ناصري. امسال اما ماجرا 

طور ديگري رقم خورده است.

وبينار آموزشي براي شهروندان رشت 
از 16شهرســتان گيالن، 1٠شهرســتان در وضعيت 
نارنجي و 6 شهرستان در وضعيت قرمز كرونايي هستند 
و همين وضعيت شكننده و از سوي ديگر همزماني با ايام 
دهه فاطميه و سالگرد شهادت سردار قاسم سليماني، 
مسئوالن شهري رشــت را بر آن داشت تا مانند تجربه  
شهر اصفهان در آذر ماه، بزرگداشت روز رشت را به جاي 

خيابان در خانه ها و به صورت مجازي برگزار كنند.
رئيس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري 
رشت به همشــهري مي گويد: »به مناسبت روز رشت، 
توليد محتواي فرهنگي و آموزشــي در فضاي مجازي 
با توجه به نياز شهر و شــهروندان و شرايط حال حاضر 

انجام شده است.« 
»حميدرضا محمــدي« تجليل از مدافعان ســالمت، 
مسابقه كتابخواني با محوريت سردار شهيد سليماني، 
مسابقه استاني شعر و متن ادبي، انتشار قصه هاي صوتي 
گيلكي، جشنواره عكس موبايلي و وبينارهاي آموزشي 

را از برنامه هاي اين روز اعالم مي كند.

تفاهمنامه يكساله 3 شهر خالق 
امضاي تفاهمنامه شــهر خالق ميان رشــت، مشهد و 
اصفهان به همين مناسبت از برنامه هاي ديگري است كه 
رئيس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري 
رشت به آن اشــاره مي كند. عنواني كه با تنوع بيش از 
17٠غذاي محلي و طبخ غذاهاي لذيذي چون باقال قاتق، 
ميرزا قاسمي، ترش تره، اناربيج، غورابيج، چغرتمه، كال 

كباب و... براي رشت به ارمغان آمده است.
اين تفاهمنامه با هدف آشنايي فعاالن حوزه گردشگري 
و شهروندان با ظرفيت ها و جاذبه هاي گردشگري، تعامل 
و هم افزايي براي بهره برداري از ظرفيت هاي گردشگري 
با محوريت گردشگري خالق و همكاري براي معرفي و 
ارتقاي برندهاي گردشگري ميان سازمان هاي فرهنگي، 

اجتماعي و ورزشي 3شهر امضا شده است.
به گفته محمدي، قرار اســت با اجراي اين تفاهمنامه 
اقداماتي در زمينه بازاريابي محصوالت، توسعه مشاغل 
گردشگري، انعكاس اخبار، اجراي تورهاي گردشگري، 
آمــوزش توليــد و بازاريابــي صنايع دســتي و تبليغ 

گردشگري به مدت يك سال انجام شود.

بزرگداشت رشت محدود به يك روز نباشد
با وجود همه برنامه هاي درنظر گرفته شده و در شرايطي 
كه مســئوالن اعالم مي كنند امســال به دليل شرايط 
بزرگداشت رشت را به شكلي متفاوت برگزار مي كنند، 
اما يكي از شهروندان معتقد است بزرگداشت روز رشت 

نبايد به يك روز و يك هفته محدود شود.
»رضا علوي« با بيان اينكه برنامه هاي يك روزه مشكالت 
رشت را حل نخواهد كرد به همشهري مي گويد: »بسياري 
از بناهاي تاريخي چون خانه ميرزا خليل رفيع نخستين 
شــهردار رشــت، خانه ترابي، نصرت اعظم ســميعي، 
ابريشــمي يا خانه ميرزا كوچك خان جنگلي در شهر 
وجود دارد كه شهرداري و شــورا و ديگر نهادها و حتي 

خود شــهروندان تالش و عالقه اي بــه حفظ يا معرفي 
آنها از خود نشان نمي دهند. به نظرم بهتر است به جاي 
تمركز بر هفته رشت در طول سال برنامه هاي مؤثر براي 
گفت و گو بين مديران مديريت شهري و نخبگان برگزار 
و براي حفظ هويت و تاريخ رشت تالش شود.« معصومه 
بهزادي، شهروند ديگري با اشــاره به اينكه رشت، شهر 
اولين هاست و نخستين داروخانه شــبانه روزي، بانك، 
تئاتر، مريض خانه، كارخانه برق، خيابان سنگفرش و... را 
در خود دارد، تأكيد مي كند شوراي شهر بايد بيش از اينها 
براي معرفي تاريخ و هويت شهر تالش كند. شهروندان با 
افتخار درباره رشت صحبت مي كنند. براي آنها نام »ميرزا 
كوچك خان جنگلي« و جنبــش جنگل براي مبارزه با 
استعمار، پروفسور سميعي جراح مشهور دنيا، دكتر معين 

نخستين دكتر ادبيات و دكتر بهزاد پدر زيست شناسي 
ايران با افتخار همراه اســت. حتي شهروندي كه اصالتا 
آذري اما ساكن رشت است، از خوبي هاي شهر باران هاي 
نقــره اي، آب و هواي دلپذير، مــردم مهربان و مفاخر و 
بزرگان شــهر مي گويد كه موجب شده است زندگي در 

رشت تجربه دلنشيني براي همه باشد.

يك شهر و 16قوم
تجربه دلنشين زندگي با اقوام مختلف در رشت، يكي 
از ويژگي هاي خاص اين شــهر است. رشــت ميزبان 
16قوم است كه در كنار هم زندگي آرامي دارند و همين 
درهم  آميختگي فرهنگي مي تواند در چنين روزي مورد 

توجه قرار گيرد و معرفي شود.
يكي از پژوهشگران رشت هدف اصلي از نامگذاري روز 
رشــت را تحقق همين اهداف مي داند و به همشهري 
مي گويد: »هرچند روز رشت با توجه به تاريخ مركز استان 
شدن اين شهر نامگذاري شده است، اما مي توان در اين 
روز به هويت فرهنگي، مسائل شهري، حقوق شهروندي 
و معضالت رشت هم پرداخت و به نظر مي رسد مسئوالن 

در اين بخش كم كاري كرده اند.«
هوشنگ عباسي با اشــاره به برگزاري وبيناري درباره 
مشكالت شهر رشت در هفته گذشته تأكيد مي كند كه 

جاي خالي مسئوالن در اين جلسه پر رنگ بود.
او مي افزايد: »ما انتظار نداريم مشــكالت شــهر رشت 
ازجمله آلودگي رودخانه زرجوب، ظرفيت مغفول مانده 
تاالب عينك يا مشكالت شهري، يك روزه حل شود اما 

حداقل مســئوالن مي توانند در چنين جلساتي حاضر 
باشند و نظر و ايده استادان دانشــگاه و كارشناسان را 
بشنوند تا در برنامه ريزي و سياســتگذاري آينده از آن 
استفاده كنند.« عباسي پيشنهاد مي دهد براي تحقق 
اهداف روز بزرگداشت رشت، عالوه بر مطالبه گري مردم، 
مسئوالن هم بايد به جاي كارهاي گذرا، اهل برنامه هاي 

درازمدت باشند.

نگاهي به گذشته 
رشت با همه مشكالت شــهري كه امروز دامنگيرش 
شده، تاريخ قابل توجهي دارد. اين شــهر از زمان شاه 
عباس مركز گيالن شد و مي توان شروع پيشرفت آن را 
از همين دوران دانست. گيالن پيش از حمله شاه عباس 
به دو بخش »بيه پيش « و »بيه پس«  تقســيم مي شد 
كه در يكي بــا مركزيت الهيجــان، كياييان حكومت 
مي كردند و در ديگري با مركزيت فومن، اسحاقيان. با 
حمله شاه عباس به گيالن، رشت مركز حكومت گيالن 
شد. بعد از آن با پيشرفت در دوران قاجار، اين شهر پل 
ارتباطي ايران و اروپا يا دروازه ورود تمدن جديد به ايران 
شد و نخستين شهرداري، نخستين راه آهن، نخستين 
چاپخانه، نخستين روزنامه، مدارس جديد، رونق هنر و 
نمايش و انجمن هاي زنانه در آن شكل گرفت. شهروندان 
رشت  با استناد به همين تاريخچه، بزرگداشت رشت را 
بهانه اي براي پاسداشت هويت اين شهر و بيان مشكالت 
آن مي دانند تا تجربه دلنشــين توســعه دوباره در آن 

تكرار شود.

 روز و هفته گراميداشت رشت امسال حال و هوای متفاوتی دارد  
شيوع كرونا برنامه های اين هفته را از خيابان به خانه های مردم برده است

ميدان شهرداری رشت در فهرست آثار ملی ثبت شده است   عكس:مصطفی يكرنگی

روز متفاوت »رشت«
سيده زهرا عباسي

خبرنگار

يادداشت 

پديده مهاجرت معكوس به روستاهاي گيالن

»مالكان غايب از ده« از ويژگي هاي نظام 
ارباب رعيتي در ايران بود كه با اصالحات 
ارضي از بين رفت، اما با گذشت 5٠سال 
به نظر مي رسد با مهاجرت  معكوس شاهد 
شكل نويني از اين پديده هستيم كه طي 
آن صاحبان اراضي نه در روستاها بلكه در 

شهرها ساكن هستند و با تغيير كاركرد اراضي مولد، ساختار اقتصادي 
روستاها را نيز دگرگون كرده اند. گيالن يكي از مناطقي است كه به دليل 
موقعيت جغرافيايي و شرايط اكولوژيكي ممتاز و منحصر به فرد، مورد 
توجه مهاجران و به ويژه مالكان غايب از ده بوده است. براساس آخرين 
آمار،  18٠هزارو467مهاجر در قالــب 61هزارو597خانوار مهاجر در 
اين استان زندگي مي كنند كه 68درصد آنها در رشت، الهيجان، انزلي، 
آستانه اشرفيه، لنگرود و رضوانشهر هستند. بخش عمده از مهاجران 
دائم، مهاجران بازگشتي هستند كه به مبدا حركت يا يكي از روستاهاي 
نزديك به محل تولد يا اقامت خود در روســتا بازگشته اند. همچنين 
حــدود 15.4درصد از كل مهاجــران گيالن از مناطق گرمســيري 
كشور و از استان هاي مركزي، شــرقي و جنوبي هستند. از 9استاني 
كه خاستگاه مهاجران از اســتان هاي گرم و خشك كشور محسوب 
مي شوند، اصفهان و فارس بيشــترين تعداد جابه جايي ها را به سمت 
گيالن داشــته اند و باالخره 1٠.3درصد از جابه جايي ها موقت و دائم 
به سمت روستاهاي استان منشــأ درون استاني داشته است. گرايش 
به تملك اراضي روستايي توسط شهرنشــينان و افراد خارج از روستا 
)مهاجر( يكي از واقعيت هاي موجود ســكونتگاه هاي روستايي است. 
با وجود اينكه زمين در فرهنگ عمومي روستاييان از جايگاه ويژه اي 
برخوردار است، اما امروزه توسط روستاييان و كشاورزان به سهولت به 

فروش گذاشته مي شود.
تغيير نســل، اختالف شــديد هزينه و فايده فعاليت هاي كشاورزي، 
فشارهاي اقتصادي و نيازهاي مالي و دستيابي به منابع جديد قدرت و 
ثروت در روستا از عمده ترين داليل واگذاري و فروش زمين در ميان 
روستاييان است. هم اكنون نســبت خانوار غيربومي به بومي گيالن 
حدود 2٠درصد است و با توجه به پتانسيل جمعيت غيربومي در اسكان 
موقت )باتوجه به خريد زمين( مي توان گفت اين نسبت در سال هاي 
آينده تا 38درصد نيز افزايش مي يابد و اين ارقام يعني نسبت مالكان 
غايب از ده در روستاهاي استان رقم قابل توجه و نيازمند توجه و تامل 
بيشتري است. پژوهش هاي ميداني نشان مي دهد تغيير مالكيت زمين 
در روستاها و دست به دست شدن آن از »ساكنان بومي« به »مهاجرين 
متقاضي« موجب پيامدهايي چون تغيير كاركرد منابع توليد، تغيير 
منابع قدرت، تغيير نقش اقتصادي روستاها به سكونتگاهي،  كاهش 
سطح اعتماد و وفاق اجتماعي، كاهش درجه زيست پذيري روستاهاي 
استان است و همچنين ارزش افزوده اين نقل و انتقال نصيب روستاييان 

نمي شود.

تيمور آمار
دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت

   جذب سرمايه گذار براي توسعه شهري رشت
شهردار رشت به همشهري مي گويد: »شهر رشت به دليل شرايط ويژه آب و هوايي و جاذبه طبيعي كه به واسطه آن ايجاد شده 
پذيراي گردشگران زيادي است. نامگذاري روز رشت هم مي تواند بهانه اي براي يادآوري جاذبه ها و ظرفيت هاي گردشگري 
آن و محركي براي جذب گردشگر بيشتر به ويژه از كشورهاي ديگر باشد.« »سيد محمد احمدي« درباره ويژگي دوم يعني 
انتخاب رشت از 5سال پيش به عنوان شهر خالق خوراك شناسي هم توضيح مي دهد: »انتخاب رشت به عنوان شهر خالق 
مي تواند در كنار جاذبه هاي ديگر گردشگري بهانه اي براي رشد گردشگري و جهاني شدن آن باشد.« با اين همه شهردار تأكيد 
مي كند رشت با همه ظرفيت هاي خود شهر مظلومي است و توجه كمتري به الزامات توسعه آن شده. احمدي معتقد است 
نامگذاري روز رشت مي تواند زمينه اي براي معرفي اين شهر، جلب توجه به آن و در نتيجه توجه بيشتر به مشكالت باشد و 
اتفاقا تالش مديران استان به ويژه شهرداري و شورا هم حل اين مشكالت با كمك نهادهاي  مختلف و شهروندان است. شهردار 
رشت البته مهم ترين راه حل مشكالت شهري و توسعه آن را جذب سرمايه گذار و بخش خصوصي مي داند و مي گويد: »يكي از 
بندهاي موجود در تفاهمنامه ميان 3شهر خالق، تقويت ميزباني براي گردشگري است. همين بند مورد توجه مسئوالن شهري 
هم قرار دارد تا با جلب مشاركت بخش خصوصي به توسعه شهر برسيم.« او كاهش بوروكراسي و موانع سرمايه گذاري را از 
مهم ترين برنامه هاي كوتاه مدت شهرداري براي جذب بيشتر سرمايه گذاري به ويژه در شرايط اقتصادي حال حاضر مي داند.
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2ماه پيش آلودگي هواي اين روزهاي كالنشــهرهاي 
كشــور پيش بيني شــده بود، اما هيچ قدمي از قدم آلودگي

برداشته نشد و حاال چند روزی است نيمي از 8كالنشهر 
درگير آلودگي هوا در كشور در وضعيت نارنجي يا هشدار قرار دارند و 
نيم ديگر، در شرايط قرمز يا بحراني هستند. در چنين شرايطي تنها 

بايد به شهروندان توصيه كرد كه »نفس عميق نكشيد!«
طی روزهای اخير آلودگی هوا دغدغه اصلی شــهروندان شهرهای 
كشور بوده و قرار است درباره تعطيلی های احتمالی تصميم گرفته 

شود. 
طبق مصوبه 6دي ســتاد ملي كرونا، اختيار تعطيلي يا عدم تعطيلي 
كالنشهرهاي آلوده به اســتاندارها تفويض شد، اما تاكنون خبري از 
تعطيلي شهرهاي آلوده از سوي آنها به رسانه ها مخابره نشده است. در 
چنين شرايطي برخي نهادها، استفاده كمتر از گاز خانگي را به عنوان 
راهكار ارائه مي دهند؛ نكته اي كه به وضــوح آدرس غلط در تمامي 
عرصه هاي مديريتي محيط زيست كشور است؛ چون حجم آاليندگي 
موتورخانه هاي خانگي آنقدر باال نيست كه اثري بر كاهش آلودگي هوا 
داشته باشد. از سوي ديگر نيروگاه هايي كه گاز به آنها نمي رسد هم 
طبق قانون حق استفاده از مازوت را ندارند كه بخواهند غيرمستقيم 

هوا را آلوده تر كنند.

اهميتراهكارهايسريع
در شرايط افزايش بيش از حد آلودگي هوا، راهكارهاي سريع اهميت 
دوچندان مي يابد. اين راهكارها البته در شهرهاي درگير آلودگي هوا 
وجود داشته و دارد، اما عملي نشده است. به گزارش سازمان حفاظت 
محيط زيست، محمد ميرزايي قمي، رئيس مركز ملي هوا و تغيير اقليم 
اين سازمان اعالم كرد: براي كمتر كردن ميزان آلودگي هواي تهران و 

شهرهاي كشور راهكارهاي سريع پيشنهاد شده است.

رئيس مركز ملي هوا و تغيير اقليم ســازمان محيط زيســت با اشاره 
به آلودگي هوا گفت: 2 ماه پيش با ستاد ملي كرونا مكاتباتي انجام و 

پيش بيني شده بود كه وضعيت آلودگي هوا افزايش خواهد يافت.
وي با بيان اينكه وضعيت آلودگي هواي كشور حاد بود، گفت: از همين 
رو راهكارهاي سريع، كم هزينه و كوتاه مدت به عنوان اولويت پيشنهاد 
شــد. ميرزايي قمي درباره اين راهكارها گفت: منــع تردد خودروها و 
موتورسيكلت هاي دودزا و همچنين منع تردد كاميون هاي ديزلي با 
عمر باالي 20سال در داخل محدوده هاي شهري پيشنهاد و به تصويب 
رسيد. ميزان كمتر شدن آلودگي هوا پس از اين محدوديت ها را پليس 

راهور بايد اعالم كند. وي با انتقاد از تردد ناوگان ديزلي در كشور گفت: 
زماني كه شاخص اكســيدهاي گوگرد در شب افزايش مي يابد، يعني 
تردد ناوگان ديزلي وجود داشــته اســت، اما اطالعات نشان مي دهد 
آنچنان كه بايد كنترل منع تردد خودروهاي ديزلي وجود نداشته است.
ميرزايي قمي درباره معاينه فني خودروها گفت: معاينه فني خودروها 
هم اكنون به صورت مكانيزه انجام مي شود و تمام دوربين هاي شهري 
پالك ماشين ها را مي خوانند و از سامانه سيمفا استعالم مي گيرند، 
اما شــهرداري ها مي گويند هنوز كد دوربين ها توسط پليس خوانده 

نشده و اختالفاتي وجود دارد.

اينهمهقانون!
بالغ بر 18قانون اصلي و فرعي درخصوص تكاليف و وظايف 14نهاد 
كشور براي كاهش آلودگي هوا وجود دارد كه بخش قابل توجه آنها بر 
زمين مانده است. به گزارش همشهري، طرح كاهش آاليندگي، الزام 
معاينه فني، بازسازي و نوسازي اتوبوس ها، جابه جايي صنايع آالينده 
و طرح كهاب )كنترل بخارات بنزين در جايگاه هاي عرضه سوخت(  
ازجمله طرح هايي اســت كه اجراي آنها در قانون هواي پاك تأكيد 
شده است. از طرفي خودرو هاي فرسوده هم ســبب ايجاد آلودگي 

هوا مي شوند.
 هم اكنون در همه كالنشهر ها از سوخت بنزين با استاندارد يورو4 و 
۵ استفاده مي شود، اما مصرف هر نوع سوخت در خودرو هاي قديمي 
و به اصطالح فرســوده، موجب احتراق ناقص شده كه اين معضل به 
افزايش آاليندگي منجر مي شود. ناوگان حمل ونقل عمومي به ويژه 
اتوبوســراني نيز با كمبود اتوبوس روبه روست، تاكسي هاي فرسوده 
همچنان در شهرها تردد مي كنند و در كنار اين موارد، پديده وارونگي 

دما نيز موجب افزايش آلودگي هوا در نيمه دوم سال شده است.

  تهران، كرج، قم و اهواز در شرايط بحراني آلودگي هوا هستند و اصفهان، تبريز، اراك و 
مشهد نيز  در وضعيت هشدار قرار دارند

  آلودگي هواي 8كالنشهر در آبان ماه پيش بيني شده بود، اما اقدامی اساسی
 براي كنترل اين وضعيت  صورت نگرفت

نفس عميق قدغن! گزارش

2020چهبرسرمحيطزيستآمد؟
پايگاه خبــري زميــن )earth( ســال 2020 را ركــوردار بحران هاي 
محيط زيستي اعالم كرد. براساس اين گزارش كه در ايرنا منتشر شد،  انتشار 
گازهاي گلخانه اي از بزرگترين مشكالت محيط زيستی كره زمين است و 
سازمان ملل هم صالحيت مقابله با بحران آب وهوايی را از دست داده است. 
چون نتوانسته از بروز جنگ در جهان جلوگيری كند و اعضاء را به تعهدات 
توافق آب وهوايی پاريس متعهد سازد. به نوشته اين پايگاه اينترنتي، يک 
سوم غذای مورد نياز بشــر حدود 1.3 ميليارد تن غذا نيز به زباله تبديل 
شده يا هدر رفته است. اين ميزان غذا برای تامين نياز خوراكی 3 ميليارد 
نفر كفايت می كند. پسماند غذا و ضايعات آن ساالنه باعث آزاد شدن 4.4 
گيگاتن )4400 ميليارد كيلوگرم( گازهای گلخانه ای می شــود. مطابق 
گزارش های بين المللی، اين اتــالف، معادل مصرف 2۵0 كيلومتر مكعب 
آب، بكارگيری 1٫4 ميليارد هكتار از اراضی قابل كشت و اضافه نمودن 3/3 
ميليارد تن گازهای گلخانه ای به اتمسفر زمين است. اين امر در شرايطی رخ 
می دهد كه بشر با كمبود منابع طبيعی مواجه است و بيش از 2/2 ميليارد 
نفر در سراسر جهان نزديک به فقر يا در فقر مطلق به سر می برند. گزارش 
سازمان صندوق جهانی طبيعت، نشان می دهد اندازه جمعيت پستانداران، 
ماهی ها، پرندگان، خزندگان و دوزيســتان با كاهش 68٪ بين سال های 
19۷0 و 2016 مواجه شده اســت. گروهی از حيوانات در معرض تجارت 
غيرقانونی حيات وحش قرار داشته اند و اگر بشر در طبيعت دخالت نداشت 

از دست دادن گونه های جانوری هزاران سال طول می كشيد. 
تقريبا يازده ميليون تن پالستيک هرسال به اقيانوس ها روانه می شود و 
به ساكنان حيات وحش و حيوانات آبزی لطمه می زند. آلودگی پالستيک 
تا سال 2040 به 29 تن در ســال افزايش خواهد يافت. 91 درصد از كل 
پالســتيک جهان كه تاكنون توليد شده بازيافت نمی شــود. زباله های 
پالستيكی كه در سال 2020 همزمان با كرونا به طبيعت وارد شد نيز تا 
ادوار طوالنی به عنوان يكی از پيامدهای محيط زيستی اين همه گيری بر 
جای خواهد ماند. حدود 4.2 تا ۷ ميليون نفر نيز ساالنه در اثر آلودگی هوا 
در سراسر جهان می ميرند و از هر 10 نفر 9 نفر هوايی را كه حاوی مقادير 
زيادی آالينده اســت تنفس می كنند. در آفريقا ، طبق اعالم يونيسف، 
2۵8 هزار نفر در سال 201۷ در اثر آلودگی هوا جان باختند. آلودگي ها 
بيشتر از منابع صنعتی و وسايل نقليه موتوری و كيفيت پايين هوا به دليل 
طوفان های گردوغبار بود. آلودگی هوا ساالنه به 400 هزار مرگ در اتحاديه 
اروپا در سال 2012 )آخرين ســالی كه اطالعات در دسترس بود( كمک 
كرده است.  ســال 2020 ركوردهای نامطلوب آب وهوايی شكسته شد. 
افزايش دما در همه فصول از قطب جنوب تا قطب شمال ثبت شده است. 
از ابتدای سال آتش سوزی در استراليا، سيبری و كاليفرنيا بی سابقه بود. 
توفان در اقيانوس اطلس ركورد زد و يخ های الپتف، دريايی حاشيه ای در 
اقيانوس منجمد شمالی كه در بيشتر طول سال يخ زده است ديرتر از هر 
زمان ديگر شكل گرفت. 2020 همزمان، تأثير آشكارتر گرمايش جهانی 
توسط انسان را نشان داد. از سال 2014 تاكنون ششمين سال گرم در طول 
تاريخ بشر به ثبت رسيد. 2020، خسارات ناشی از زيان های فجايع طبيعی 
در مقايسه با سال 2019 هم بيشتر بود و اين موضوع پيامدهای مخرب 

گرمايش زمين در بلندمدت را نشان می دهد.

حادثه اي كه هفته گذشته در ارتفاعات 
محيط
تهــران رخ داد و جــان 11كوهنورد را زيست

گرفــت، نشــان داد كــه شــناخت از 
پديده هاي جوي در كوهستان چه به صورت پيش بيني 

يا در لحظه مي تواند حافظ جان كوهنوردان باشد.
ارتفاعات تهران، براي بســياري از ساكنان دامنه البرز 
مركزي، تفرجگاهی امن است. بسياري روزهاي تعطيل 
را در دره ها و يال هاي منتهي به قله هاي شمال تهران 
سپري مي كنند و حضور در طبيعت را الزمه زندگي در 

پايتخت مي دانند. بسياري از كوهنوردان و كوه پيمايان 
نيز با ديدن شــرايط جوي مناســب كه در آن خبري 
از بارش برف و باران نيســت با تجهيزات اندك راهي 
كوهستان مي شوند كه اين آغاز يک حادثه بالقوه است. 
محسن هاشم نژاد، كارشناس هواشناسي با اعالم اينكه 
در كوهستان »پديده هاي حدي« يعني عددهايي كه 
بيش از شرايط نرمال هستند، بيشتر مشاهده مي شود 
به همشهري مي گويد: وزش باد باالي 100كيلومتر در 
ساعت در محيط هاي شهري به ندرت رخ مي دهد، ولي 
در محيط كوهستاني و در ارتفاعات باال، اين پديده در 
طول سال به وفور وجود دارد و تغييرات جوي از سرعت 
بيشتري برخوردار هستند؛ لذا پديده »غافلگيري« در 
كوهستان بيشــتر رخ مي دهد. در مناطق شهري اگر 
پديده جوي ناگهاني رخ دهد، امــكان پناه گرفتن در 
ســاختمان ها وجود دارد، ولي در كوهســتان، افراد با 

گا م هاي بيشتر و زمانبر به محيط امن مي رسند.

چگونهدرطبيعتغافلگيرنشويم؟
بين كوهنوردان اين جمله بســيار شــايع است: »يک 
دفعه هوا خراب شــد.« اما به اعتقاد محسن هاشم نژاد، 
متخصص هواشناسي كوهستان، هوا مي تواند به سرعت 
تغيير كند، ولي به ناگهان خراب نمي شود. او مي گويد: 
تلفيق پيش بيني هوا و شــناخت حــال حاضر وضعيت 
جوي كمک مي كند تــا در طبيعت »بــراي خودمان 
زمان بخريم« و ديگــر »غافلگير« نشــويم. عده اي به 
تصور اينكــه تجهيزات بــه روز كوهنــوردي، آنها را به 
ســالمت در ارتفاعات همراهي مي كند در هر شرايطي 
به دل كوهســتان مي روند؛ اين در حالي اســت كه به 
اعتقاد متخصص هواشناسي كوهستان، حرفه اي ترين 
تجهيــزات هم به صــورت محدود مقاومت نســبت به 
پديده هاي جوي را بيشــتر مي كنند؛ به طور مثال، اگر 
پديده جوي مثل باران به تنهايــي رخ دهد، لباس هاي 
ضد آب توانايي بيشتري براي حفاظت از انسان دارند، اما 

اگر اين پديده با سرما، برف و باد تلفيق شود، ديگر اين 
تجهيزات كارايي الزم را ندارند.

بهكدامكلماتكليديحساسباشيم؟
كابوس كوهنوردان در صعودهاي زمستاني بروز پديده 
بسيار خطرناك بهمن است. به گفته محسن هاشم نژاد، 
مدرس هواشناسي كوهستان فدراسيون كوهنوردي، 
در پيش بيني هاي هواشناسي كوهستان، كلماتي وجود 
دارد كه توجه به آن مي تواند جان افراد را نجات دهد. او 
مي گويد: جمالتي همچون »بارش شديد و قابل مالحظه 
برف« به معناي احتمال بروز بهمن است. هرچه بارش 
سريع و زيادتر باشــد، احتمال ســرازير شدن برف از 
شيب ها به پايين دست بيشتر است. در پيش بيني هايي 
كه در آن »وزش شديد و به صورت جهشي« درج شده، 
سرعت و جهت باد به ناگهان مي تواند تغيير كند. به اين 
وضعيت در علم هواشناسي »بادهاي برشي« مي گويند 

كه توان ضربه زدن دارند؛ يعني اگر به كوهنورد برخورد 
كند مي تواند به از بين رفتن تعادل او منجر شود و اگر به 
سطح برف اصابت كند، مي تواند منجر به تحريک توده 

عظيم برفی براي فروريختن بهمن شود.
عالوه بر فصل زمســتان، تا اوايل بهار و ارديبهشت ماه 
حتي در ارتفاعات باالتر از 4هزار متــر بايد به كلمات 
»افزايش محسوس دما« و »افزايش دما در ميانه روز« 
هم حســاس بود؛ چون اين وضعيــت مي تواند باعث 
ذوب شــدن اليه هاي برف و درنتيجه ريزش بهمن در 
شيب هاي مســتعد شــود. او مي گويد: بعضي وقت ها 
عامل بروز بهمن، خطاي انساني است. كساني هستند 
كه پهنه هاي برف در شيب ها را با تردد نابجا مي شكنند 
و باعث بروز بهمن مي شوند. ارتفاعات نزديک به شهر يا 
مناطق كوهستاني بكر از لحاظ »احتمال بروز بهمن« 
هم تفاوتي با يكديگر ندارند؛ چون شيب و شرايط جوي 

مي تواند باعث بروز بهمن در كوهستان شود.

كیفیت هواي ديروز و پیش بینی امروز 8كالنشهر كشور

پیش بیني هواي شنبهشاخص جمعهشهر

ناسالم براي گروه هاي حساس )هشدار(136 )نارنجي(تبريز

ناسالم براي گروه هاي حساس )هشدار(129 )نارنجي(اصفهان

ناسالم براي گروه هاي حساس )هشدار(100 )نارنجي(اراك

ناسالم براي گروه هاي حساس )هشدار(132 )نارنجي(مشهد

ناسالم براي همه )بحران(155 )قرمز(كرج

ناسالم براي همه )بحران(160 )قرمز(تهران

ناسالم براي همه )بحران(156 )قرمز(اهواز

ناسالم براي همه )بحران(152 )قرمز(قم
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معلمــان مناطــق محروم 
اغلب از نيروهــاي تازه كار 
و كم تجربــه هســتند مگر 
در جايي اســتثنا باشد. در 
مورد بيمارســتان هم اين 
مسئله صدق مي كند. دولت 
بيمارســتان هاي زيــادي 
ســاخته ولي معطل پزشك 

و پرستار است

 فقر آموزشي سال هاست كه گريبان 
برخي شهرها و روستاهاي مرزي و گفت وگو

محروم كشور را گرفته، كرونا هم در 
اين مدت بر آتش آن دامن زده و اوضاع را وخيم تر 
كرده است. كمبود مدرسه يا امكانات آموزشي در 
برخي مناطق، ممانعت اغلب خانواده ها از تحصيل 
دختران در دوره راهنمايي و متوسطه، ترك تحصيل 
پسران به دليل بي انگيزگي يا اشتغال زودهنگام، 
كمبود يا مهاجرت معلم از برخي روستاها و چندين 
علت ديگر باعث شده هنوز آمار كودكان و نوجوانان 
بيرون از مدرســه در اين مناطق باال باشــد. آذر 
امسال، مديران آموزش و پرورش چند استان كشور 
ازجمله خوزستان، خراسان رضوي و قزوين آمار 
بااليــي از بازماندگي تحصيلي كــودكان و ترك 
تحصيل نوجوانان در مناطق خود ارائه كرده و نسبت 
به ايجاد موج كم سوادي و بي سوادي هشدار دادند. 
در اين باره با علي اصغر فاني وزير اسبق آموزش و 
پرورش گفت وگويي داشــتيم. كسي كه به گفته 
خودش نزديك به 50سال از عمرش را در مدارس، 
مناطق آموزشي كشور، دانشــگاه و دست آخر 
وزارت آموزش و پرورش گذرانده و حاال در آستانه 
68سالگي با دوستان و همكاران معلمش به دنبال 
شناسايي نقاط ضعف آموزشي مناطق محروم و ارائه 
خدمات به آنها هستند. او براي مان از روزهايي گفت 
كه وزير بوده و حين بازديد از مدارس مناطق محروم 
خجالت زده  شــده و به اين فكر مي كرده كه چرا 
سرنوشــت مردم در همه اين سال ها هنوز تغيير 
نكرده اســت. »وقتي وزير بودم و به بعضي از اين 
مناطق مي رفتم، واقعا از اينكــه وزيرم خجالت 
مي كشيدم. پيش خودم مي گفتم من وزير مملكت 
باشم و اين وضع مردم باشد. نه روشويي دارند، نه 
توالت دارند، نه بهداشت دارند. نه دانش آموز نحوه 
تست زدن بلد است، برخي روستاها معلم ندارند و... 
اين شد كه بعد از وزارت تصميم گرفتم كاري براي 
آنها كنم.« آنچه در ادامه مي خوانيد بخشــي از 

گفت وگوي تفصيلي همشهري با اوست:
آقاي فاني شــما به گفتــه خودتان 
نزديك به 50ســال از عمرتان را در آموزش و 
پرورش سپري كرده ايد و در كارنامه كاري تان 

از معلمي و مديريت در مناطق محروم تا وزارت 
را داشــته ايد، براي مان بگوييد چرا دولت هاي 
بعــد از انقالب در بهبود وضعيــت آموزش در 
برخي اســتان ها مانند سيستان و بلوچستان، 
خراسان شمالي و جنوبي، چهارمحال و بختياري، 
جنوب كرمان و حتي حاشيه تهران موفق عمل 
نكردند و هنوز هم شاهد بي سوادي و كم سوادي 

در بين كودكان و نوجوانان اين مناطق هستيم؟
من بعد از وزارت تصميم گرفتم كه ديگر هيچ كار دولتي 
را نپذيرم و گفتم اگر ما خير بوديم، بس است و اگر شر هم 
بوديم، بس است. آخرعمري براي خودمان و آخرتمان 
كاري كنيم. ماه ها گذشــت و ذهنم درگير پاسخ دادن 
به اين سؤال بود كه چرا با وجود هزينه هاي زيادي كه 
دولت هاي مختلــف بعد از انقــاب در مناطق محروم 
كرده اند، هنوز هم اين مناطق محرومند؟ يادم آمد كه 
وقتي وزير بودم و به بعضي از اين مناطق مي رفتم واقعا 
از اينكه وزيرم خجالت مي كشيدم. پيش خودم مي گفتم 
من وزير مملكت باشم و اين وضع مردم باشد. نه روشويي 
درستي دارند، نه توالت دارند، نه بهداشت دارند، مدرسه 
امكانات ندارد يا معلم گذاشــته و رفته، دخترها ترك 
تحصيل كرد ه اند يا پســرها حتي نمي توانند درست از 
روي يك متن بخوانند. در بعضــي مناطق دانش آموز 
حتي صندلي ندارد كه روي آن بنشــيند و روي زمين 
درس مي خواند. اين سؤال چندين  ماه ذهنم را مشغول 
كرد. پاسخي كه براي آن داشتم، شــايد دقيق نباشد 
ولي حداقل مؤثر بود. حرف اين است كه چون مناطق 

محــروم از خودشــان نيروي 
انساني متخصص بومي ندارند، 
محروم مي ماننــد؛ مثا ما در 
وزارتخانه شاهد آن بوديم كه 
خّير مدرسه ساز يا دولت بودجه 
كاني مي گــذارد و در منطقه 
محروم مدرسه مي سازد، بعد 
دچار چالش مي شود كه حاال 
معلمش را از كجا بياوريم؟ در 
منطقه مي گردند و مي بينند 
معلم ندارند. اين مي شــود كه 
از 100كيلومتر آن طرف تر و 
حتي دورتر كسي را به روستا 
آورده اند و گذاشته اند سر كاس 
و بعد او از رديف اســتخدامي 
منطقه محروم استفاده كرده و 

به استخدام آموزش و پرورش درآمده اما 2 يا 3سال بعد 
از كار كردنش در آن منطقه محروم، خودش را به شهر 
منتقل كرده و دوباره اين روستا و مدرسه بي معلم مانده 
است. بار دوم باز آموزش و پرورش رديف استخدامي داده 
و نفر ديگري را برگزيده و استخدام كرده اما او هم 3يا4 
سال مانده و بعد انتقالي گرفته و باز هم همان داستان و 
سيكل معيوب تا سال هاي سال ادامه پيدا كرده است. اگر 
شما در آموزش و پرورش، وضعيت معلمان اين مناطق 
را رصد كني، مي بيني كه سابقه خدمت آنها زير 5سال 
و حتي 4سال است و اين يعني معلمان مناطق محروم 
اغلب از نيروهاي تازه كار و كم تجربه هستند مگر در جايي 
استثنا باشد. در مورد بيمارستان هم اين مسئله صدق 
مي كند. دولت بيمارستان هاي زيادي ساخته ولي معطل 
پزشك و پرستار است. اما اگر آن شهرستان يا روستا از 
خود پزشك، معلم و پرستار داشت، قطعا رشد مي كرد. 
بنابراين پاسخ آن سؤال ما اين شــد كه بايد آموزش و 

پرورش مناطق محروم را تقويت كنيم.
در نهايــت تصميم گرفتيم بــا جمعي از دوســتان و 
فرهنگيان قديمي از پتانســيل و ارتباطاتي كه داريم 
استفاده كنيم و وضعيت مدارس مناطق محروم را سر 
و ســامان بدهيم. برگزاري كاس هــاي تقويتي براي 
دانش آموزان، ارسال كتاب هاي كمك آموزشي، آموزش 
معلمان و مديران اين مدارس، ارائه خدمات مشاوره اي 
براي داوطلبان كنكور و مشاوره تحصيلي به دانش آموزان 

از كارهايي است كه ما به  دنبال آن هستيم.
 اشــاره كرديد به كمبود نيروي انساني 
متخصص بومي مانند پزشك، 
پرستار، معلم و مهندس در 
اين مناطق؛ ريشه مشكل 
در كجاســت؟ چــرا مثال 
داوطلب كنكور در سيستان 
و بلوچستان يا كهگيلويه و 
بويراحمد شانس قبولي در 
پزشكي يا پرستاري را ندارد 
و به طور محــدود در برخي 
رشــته هاي علوم انساني 
و فنــي و  حرفه اي مي تواند 
تحصيلــش را ادامه دهد و 
آخر هم از شهرهاي اطراف 
برايشان پزشك و پرستار 

برسد؟
ببينيد ما 750منطقه آموزشي 

در كل كشور داريم كه وقتي با 14شاخص مورد تأييد 
وزارت آموزش و پرورش آنها را بررسي كرديم، متوجه 
شديم 105منطقه در انتهاي ليست قرار مي گيرند كه از 
نظر آموزشي محروم هستند. ما و دوستان فرهنگي مان 
از اين 105مورد، 40منطقه آخر را براي ارزيابي وضعيت 
آموزشــي و ارائه خدمات انتخاب كرديــم. در يكي از 
بررســي هايمان ديديم كه در 35منطقه كشــور اصا 
رشته رياضي و تجربي را تدريس نمي كنند و اين يعني 
از 35نقطه از ايران هيچ گاه پزشك، پرستار و مهندس 
وارد جامعه نمي شود. همچنين در 40منطقه 12هزار 
دانش آموز پايه دوازدهم داريم كه فقط 500نفرشــان 
رشــته رياضي هســتند. حدود 9هزار نفر در ادبيات و 
علوم انساني درس مي خوانند و بقيه هم تجربي هستند. 
در رشته فني و حرفه اي هم متأسفانه بيشتر هنرستان ها، 
رشته هايشــان به درد نيازهاي آن منطقه نمي خورند. 
بنابراين يكي از برنامه هاي ما تقويت معلمان براي ارائه 
اين رشته ها از يك ســو و تقويت درس علوم و رياضي 
دانش آموزان سال نهم شد تا بتوانيم اين دو رشته را در 

35منطقه راه بيندازيم.
شايد باورتان نشود اما خيلي از دانش آموزان پايه دوازدهم 
در اين مناطق حتي بلد نيســتند تســت بزنند، اصا 
نمي دانند كجا را با مداد سياه بايد عامت بزنند و پر كنند. 
يا دانش آموز از اين مرحله گذشته و رتبه قابل قبولي هم 
گرفته اما بلد نيست رشــته انتخاب كنند. اين معضل 
را مقايســه كنيد با تهران كه مؤسسات زيادي انتخاب 
رشته مي كنند و مشاوره مفصل مي دهند و دانش آموز 

از سال هاي اول متوسطه دسترســي فراواني به منابع 
آموزشي دارد. البته در آن ارزيابي شاخص هاي ديگري 
هم بررسي شــده، مثل آموزش دختران، معدل نهايي 
سال آخر دبيرستان، گذر تحصيلي و... كه نشان داد اين 

مناطق وضعيت خوبي ندارند.
 در مورد وضعيــت آموزش دختران، 
وزارت آموزش و پرورش هيچ وقت آمار واقعي 
بازماندگــي و ترك تحصيل آنهــا را نداده اما 
گزارش هاي ميدانــي و پراكنده خبرنگاران در 
طول يك دهه اخير نشان مي دهد تعداد ترك 
تحصيل دختران در دوره متوسطه اول و دوم زياد 
است. شما به عنوان وزير اسبق آموزش و پرورش 

نظرتان در اين باره چيست؟ 
اتفاقا يكي از شــاخص هاي ما در ارزيابي 105منطقه 
آموزشي، مسئله تحصيل دختران بود. ببينيد معموال 
ميزان تولد دختران و پسران مســاوي است. مثا اگر 
يك سال نسبت تولد پسران به دختران 51 به 49درصد 
باشد، ســال آينده اين رقم برعكس مي شود. هيچ گاه 
نبوده كه اين نسبت در تولد تفاوت معناداري پيدا كند 
پس طبيعتا بايد نيمي از دانش آموزان ما دختر باشند اما 
شاهد اين هستيم كه فقط 25 تا 30درصد دانش آموزان 
در اين مناطق را دختران تشــكيل مي دهند اين يعني 

آمــوزش و پــرورش و نهادهاي 
فرهنگي ديگر در ترغيب خانواده ها 

براي تحصيل دختران دچار ضعف جدي هستند و بايد 
در اين باره برنامه ريزي كنند.

گفت وگو با علي اصغرفاني، وزير اسبق آموزش و پرورش درباره وضعيت مدارس محروم ايران

در35منطقهكشوررشتهرياضيوتجربيتدريسنميشود
فهيمه طباطبايي

خبر نگار

ايثارگران بدانند

 ايثارگران را 
بازيچه اغراض خود نكنيم )۲(

با ارجاع استفساريه تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران و فرزندان آنان از 
شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسامي به دليل مغايرت با اصل73 قانون 
اساسي، مجلس با انجام تغييراتي مجدداً آن را در تاريخ 30ارديبهشت ماه 

سال1399 به تصويب رساند. متن اصاحي به شرح زير است:
 آيا منظور از تبديل وضعيت استخدامي از شركتي، قراردادي، پيماني 
به رسمي قطعي مقرر در تبصره1 بند»ذ« ماده87 قانون برنامه پنج ساله 
ششم توســعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسامي ايران 
مصوبه 1395/12/14، تبديل وضعيت استخدامي افراد مذكور در ماده21 
قانون جامع ايثارگران توسط دستگاه محل خدمت خود به رسمي قطعي 
است كه خارج از سهميه استخدامي و بدون آزمون جذب و دستگاه هاي 
مشمول ماده2 قانون جامع خدمات رســاني به ايثارگران شده اند را نيز 

شامل مي گردد؟ 
پاسخ: بلي.

شــوراي نگهبان اين اصاحيه را براي تامين نظر خود كافي ندانست و 
مجدداً در جلسه مورخ 1399/3/12 نظريه خود را به شرح زير اعام كرد: 
با وجود اصاح به عمل آمده، ايراد سابق اين شورا درخصوص مغايرت 
مصوبه با اصل73 قانون اساسي و نظريه تفسيري شورا درباره آن اصل، 
كماكان به قوت خود باقي است. هرچند اين نظريه قابل مناقشه بوده و 
بخش عمده اي از كارشناسان خبره آن را نمي پذيرند ولي به دليل آنكه 
جزو اختيارات و وظايف قانوني شوراي نگهبان است چاره اي جز تامين 
نظر شوراي نگهبان وجود ندارد. مجلس شوراي اسامي براي بار سوم و 
به منظور تامين نظر شوراي نگهبان عنوان و موضوع استفساريه را اصاح 
كرد. اصاح عنوان و موضوع استفساريه، آغاز دردسرهاي جامعه ايثارگري 
بود. اين اصاحيه كه حسب توافقات قبل از تصويب، بين مجلس و شوراي 
نگهبان به انجام رسيده بود كاما باعث تغيير موضوع و موجب شد چرخه 
معيوبي با پاسخ به استعامات و نظريه ها از سوي برخي مراجع ذيربط، 

مانع جدي در جهت اجراي قانون ايجاد كنند.
عنوان و موضوع استفساريه و پاســخ آن كه براي بار سوم در دستوركار 

مجلس شوراي اسامي قرار گرفت به شرح زير است:
طرح استفســاريه بند»و« ماده44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 

جمهوري اسامي ايران 
موضوع استفساريه: 

آيا دولت موظف است از افراد مشــمول ماده21 قانون جامع خدمات 
رســاني به ايثارگران مصوب1386/4/3 و اصاحات و الحاقات بعدي 
آن كه در زمان حاكميت قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري 
اسامي ايران مصوب 1388/10/25 به صورتي غير از استخدام رسمي 
به كارگيري شده اند را براساس شرايط مندرج در بند »و« ماده44 قانون 
مذكور )قانون برنامه پنج ســاله پنجم( و اصاحات بعدي آن به صورت 

رسمي به استخدام درآورد؟ 
پاسخ: بلي.

اين استفساريه در مورخ 27 مهر ماه 1399 به تصويب مجلس شوراي 
اسامي رسيد.

ادامه در 
صفحه 1۲

اله
نور 

ضا 
ي/ ر

هر
مش

س: ه
عك



11 2 شنبه 13 دي 99  شماره 8126 #هوشمند 3 0 2 3 6 2 9

 طي هفته هاي اخير بسياري 
از كاربران از كيفيت پايين اينترنت

اينترنت گاليه مند بوده اند. 
به خاطر تعداد كم مشتركان اينترنت ثابت 
در كشور وقتي گاليه ها از كيفيت اينترنت 
زياد مي شود حتما پاي اينترنت موبايل و 
مشــتقات آن     مثــل TD-LTE  مطرح 
اســت. از مجموع بيشــتر از 86ميليون 
مشــترك اينترنت پهن باند كشور حدود 
90درصد از طريق شبكه هاي اپراتورهاي 
موبايل به اينترنت دسترســي دارند و هر 
اختاللــي در آن مي توانــد روي زندگي 
ميليون ها نفر به ويژه در شــرايط شيوع 
كرونا كه نياز به اينترنت بيشتر از هميشه 

است تأثير منفي بگذارد.
حاال گزارش ها نشــان مي دهــد كه يك 
اختالل در فضاي فركانســي كشــور كه 
مدت هاســت وجــود دارد در هفته هاي 
اخير بيشتر شــده و احتماال عامل اصلي 
در فركانس هاي شــبكه موبايل كشــور 
شده است. اين اختال ل ها به ويژه در شبكه 
موبايل همــراه اول كه بيشــترين تعداد 
مشترك را در كشــور دارد قابل توجه تر 

بوده است.

از پارازيت بــراي جي پي اس تا مختل 
شدن اينترنت 

به گزارش همشــهري، اگر شما هم اين 
روزها در حال مســيريابي با اســتفاده از 
اپليكيشن هاي داخلي يا خارجي بوده ايد 
 GPS حتما تجربه قطع ناگهاني ارتباط با
و گم شــدن موقعيت خــود را به ويژه در 
خيابان هاي تهران داشــته ايد. از حدود 
2سال قبل اختالل جي پي اس در مناطق 
خاص وجود داشــته اســت، امــا به نظر 
مي رسد به خاطر موارد مختلف گسترده 
اين اختالل در هفته هاي اخير بيشــتر 

شده است.
براســاس گزارش هــاي مختلف 
اين گســترش اختالل با ارسال 
پارازيــت از منبــع نامعلــوم 
بــراي عمومي مــردم باعث 
تأثيرگذاري جدي روي باند 
فركانســي 1800مگاهرتز 
شده است كه مورد استفاده 
بســياري از كاربران نسل 
چهارم تلفن همراه اســت. 
اين اختالل گسترده باعث 

شده تا گوشي هاي موبايل كاربران مجبور 
به استفاده از باندهاي فركانسي 2100 و 
2600 مگاهرتز شود كه افزايش ترافيك 
و فشــار روي اين باندهاي فركانسي خود 
دليل ديگري براي كاهش كيفيت اينترنت 
موبايل شده است. با حدس  و گمان هايی 
در اين رابطه، يك منبــع آگاه كه نامش 
فاش نشده در گفت وگو با نشريه پيوست 
هم تأييد كرده كه ارســال پارازيت روي 
باند فركانســي1800 عامــل اختالل در 
اينترنت موبايــل در اپراتــور همراه اول 
اســت. ســخنگوي دولت دهم هم هفته 
گذشته در كنفرانس خبري هفتگي خود 
با خبرنگاران، موضوع اختالل جي پي اس 
را تاييد كرد اما عمدي بودن آن را رد كرد. 
علي ربيعــي گفت كه رئيــس جمهور از 
مدت ها قبل دستور داده بود كه در شوراي 
عالي امنيــت ملي به ابعــاد مختلف اين 

موضوع پرداخته شود.

منبع اختالل: نامعلوم 
به تازگي و همزمان بــا پخش برنامه 

زنده گزارش عادل فردوسي پور از طريق 
اينســتاگرام اي اف اســي فارسي برخي 
از كاربــران از كاهش ســرعت و كيفيت 
اينترنت موبايل خبــر دادند. يك روز بعد 
از اين اتفاق، ســازمان تنظيم مقررات در 
نامه اي به همراه اول با اشــاره به دريافت 
گزارش هاي اختــالل روي اينترنت اين 
اپراتور و تأكيد روي اين موضوع كه مشكل 
از شــبكه ارتباطات زيرســاخت نبوده؛ 
دستور داده بود تا ظرف ۴8ساعت داليل 
اين اختالل روي شــبكه همراه اول اعالم 
شود. با گذشــت بيش از 2 هفته از انتشار 
اين نامه هنوز گزارشي عمومي و رسمي 
درخصوص علت اختالل ايجاد شده روي 

شبكه همراه اول منتشر نشده است.
ارســال پارازيت روي باند فركانسي مورد 
استفاده GPS و نسل چهارم تلفن همراه 
موضوع تازه اي نيســت، اما از آن دســت 
مســائلي اســت كه هيچ كس درباره آن 
پاسخي ندارد. حدود 2 سال قبل ماجراي 
اختالل GPS با يك اختالل سراسري در 
شهر تهران شروع شــد كه تقريبا حدود 
10روز ادامه داشت. اين مسئله به شكلي 
بود كــه كاربران اپليكيشــن هاي 
مســيريابي در هرجاي شــهر 
موقعيــت خــود را در فرودگاه 
بين المللي امام خميني مشاهده 
مي كردند. اين اختالل گسترده 
همچنيــن باعــث قطع شــدن 
 TD-LTE تمامي ســرويس هاي

در پايتخــت شــد. دكل هاي 

 GPS گزارش هاي منتشر شده نشان مي دهد كه طي هفته هاي اخير گسترش اختالل
و ارسال پارازيت در باند1800 باعث كاهش كيفيت اينترنت موبايل شده است 

عامل اختالل اينترنت  جهان استارت آپي

كنترل مصرف آب با ساعت استارت آپي

بحران كمبود آب در جهان معضلي اســت كه بايد هرچه سريع تر 
فكري به حال آن كرد. با توسعه دانش، حاال شايد بتوان با بهره گيري 
از علم و كمك گرفتــن از فناوري، آســان تر و اصولي تر به مقابله 
با اين بحران پرداخــت. بايد گفت كه يكــي از راه هاي مهم براي 
كاهش مصرف آب خانگي دانســتن ميزان آب مورد استفاده شما 
براي امور مختلف اســت. به همين منظور و با هدف دستيابي به 
چنين موضوع خطيري، ساعت هوشــمند آب Pleco براي ارائه 
اين اطالعات به شما طراحي شده اســت كه براي نخستين بار در 
نمايشــگاه الكترونيك مصرفــي CES 2021( 2021( رونمايي 
خواهد شد. نمايشگاهي كه بين روزهاي 11 تا 1۴ژانويه )دوشنبه 
22 تا پنجشــنبه 25دي ماه1399( در شــهر الس وگاس برگزار 
خواهد شد. به گزارش وب ســايت نيواطلس، اين دستگاه توسط 
اســتارت آپ NudgeSystems كه دفتر مركــزي آن در ايالت 
كاليفرنيا قرار دارد ساخته و از ۴قســمت تشكيل شده است: يك 
حسگر، يك محفظه / فرستنده باتري )كه به حسگر متصل است(، 
يك واحد نمايشگر و يك برنامه اندرويدي يا iOS. كاربران از طريق 
بند يكپارچه، حسگر را به كنتور آب خانه خود متصل مي كنند. اين 
حسگر، داده ها را به محفظه باتري منتقل مي كند كه به نوبه خود 
به صورت بي سيم، اين داده ها را به واحد نمايشگر انتقال مي دهد. 
آن واحد با استفاده از شبكه واي فاي خانگي، داده ها را براي تجزيه 
و تحليل به فضاي ابــري انتقال مي دهد. درنهايــت هم با كمك 
اپليكيشن، نتايج پردازش شده را براي اطالع رساني و برنامه ريزي 
كاربران، به نمايش در مي آورد. همه  چيز به نظــر ايده آل مي آيد، 
اما آيا اين وســيله واقعا كار مي كند؟ »دانيــال كامارگو«، يكي از 
مقامات استارت آپ NudgeSystems در اين خصوص مي گويد: 
»بيشتر كنتورهاي آب در اياالت متحده از همان اصل كار اتصال 
مغناطيسي بين قسمت متحرك وارد شده در جريان آب و مكانيسم 
شماره گيري استفاده مي كنند. ما سيستمي ايجاد كرده ايم كه اين 
ميدان مغناطيسي را تشخيص مي دهد و سيگنال را از يك نقطه در 
ورودي آب پردازش مي كند. الگوريتم هاي اختصاصي منحصر به فرد 
ما پس از آن، اين سيگنال ها را پردازش كرده و آنها را روانه دوش، 
سيستم آبياري، شــير آب توالت و ساير شيرهاي آب مي كند و در 
ادامه با تجزيه و تحليل آب مصرفي ازجمله ميزان، مدت زمان و... 
نتايج را مشخص مي كند. « در عين حال گفته شده كه اين سيستم 
قادر است نشتي را در لوله آب تشخيص دهد و كاربران را از وجود 
آنها آگاه كند. يعني يك خدمت بسيار بزرگ كه عالوه بر جلوگيري 
از هدررفت آب، مي تواند يك مانــع جدي در مقابل تخريب كف و 
ديوارهاي خانه بر اثر نفوذ رطوبت به آنها به حساب آيد. عالوه بر اين، 
داده هايي مانند مصرف كل آب در طول روز، هفته و ماه، همراه با 
تغيير در ميزان استفاده از آب در زمان هاي مختلف روز را نيز فراهم 
مي كند. ساعت هوشمند آب Pleco پس از نمايشگاه CES، قرار 
است با قيمت 2۴9دالر در دســترس عموم باشد كه البته هزينه 

آبونمان ماهانه 5دالري را نيز بايد به آن اضافه كرد.

ميلياردر جوان و بنيانگذار اپليكيشن اسنپ چت »ايوان 
اشپيگل« معتقد اســت آمريكا در آستانه ورود به دوره 
جديدي از رقابت جهاني است و براي برنده شدن در اين 
رقابت نياز به سرمايه گذاري بيشتر روي نسل هاي آينده  

در مقابل كشــورهاي ديگر از جمله چين و هند دارد. 
اشپيگل مي گويد: شرايط حاضر چيزي نيست كه قبال 
با آن روبه رو شده باشيم. او بر اين باور است كه آمريكا 
براي ماندگاري در اين رقابت جهاني بايد تصميمات و 
تفكرات بلندمدت بگيرد. به گزارش بي بي ســي، او كه 
حين تحصيل در دانشگاه استنفورد موفق به راه اندازي 
اپليكيشن اســنپ چت شد، در 25ســالگي به يكي از 

ميلياردهاي جوان جهان تبديل شد و ادعا مي كند اگر 
ماليات بيشتري هم بدهد خوشحال مي شود. او افزايش 
قدرت شركت هاي فناوري ســيليكون ولي را به دليل 
ظهور اينترنت اجتناب ناپذير مي داند و احساس مي كند 
افزايش نظارت بر اين غول هاي فناوري منطقي است. 
در ماه اكتبر ميزان كاربران روزانه اپليكيشن اسنپ چت 

تقريبا به 250ميليون نفر رسيد.

داغ تر شدن رقابت فناورانه 
آمريكا با چين و هند

ايالن ماسك روزي را در 
آينده اي نــه چندان دور فضا

تجسم و تصور مي كند كه 
نسل بعدي استارشيپ را از زمين به ماه، 
مريخ يا دقيقا به آن سوي جهان بفرستد. 
اين تصور به اين شــكل است كه چند 
دقيقه بعد از پرتاب، استيج اول موشك 
SuperHeavy كه براي صعود استفاده 
مي شــود، به برج پرتاب بازمي گردد. اما 
اين بار در اين برج، يك بازوي مخصوص 
طراحي شده كه بوســتر را مي گيرد و تا 
يك ســاعت بعد آماده پرتــاب مجدد 
مي شــود. SuperHeavy در واقــع 
قدرتمندترين راكت يا موشك اسپيس 
ايكس به حســاب مي آيد؛ شركتي كه با 
استفاده مجدد از اســتيج يا مرحله اول 
موشك هاي فضايي تحولي در اين صنعت 
به وجود آورد. ايالن ماســك، بنيانگذار 
اســپيس ايكس در رشــته توييتي كه 
منتشر كرده، در پاسخ به يكي از كاربران 
توييتر مي نويسد: »ما سعي خواهيم كرد 
ســنگين فــوق  كننــده   تقويــت  
)Super Heavy Booster( را با بازوي 
برج پرتاب و با اســتفاده از شبكه اي از 
 باله هــا روي بــرج پرتاب بنشــانيم.«

 SuperHeavy يك تقويت كننده نسل 
بعدي است كه براي تطبيق با استارشيپ 
شركت اســپيس ايكس اكنون در حال 
توسعه در بخش تاسيسات اين شركت در 
تگزاس اســت. شــايد اوايل ايــن  ماه 
نخستين پرواز آزمايشي موفق در ارتفاع 
زياد نمونــه اوليه استارشــيپ را ديده 
باشيد كه با يك انفجار بزرگ در هنگام 

فرود آمدن عمــرش به پايان رســيد. 
چشــم انداز ماســك ايــن اســت كه 
استارشــيپ درنهايت 100مسافر را به 
منظومه شمسي منتقل كند و پروازهاي 
فوق ســريع قــاره اي را از طريق فضا به 

سرانجام برساند.

مزيت هاي طرح جديد
موشــك فعلي اســپيس ايكس، يعني 
فالكون9 كه بــراي پرتــاب ماهواره ها 
و فرســتادن فضاپيمــا بــه ايســتگاه 
بين المللي فضايي اســتفاده مي شود، 
با اســتفاده از پايه هاي جمع شونده به 
 زميــن بازمي گردد و فــرود مي آيد. در
SuperHeavy كــه مي توانــد بــا 
بزرگ ترين و قدرتمندترين راكت هاي 
ســاخته شــده در طول تاريــخ رقابت 
كند، ماســك با حذف ايــن پايه ها در 

جست وجوي چند مزيت است.
او در توييتــر خــود مي نويســد: »اين 
كار باعث صرفه جويــي در هزينه هاي 
پايه ها و كم شدن جرم و حجم مي شود. 
همچنين حذف پايه ها تغيير مكان فوري 
تقويت كننده براي پرتاب را امكان پذير 
مي كند تا در كمتر از يك ساعت دوباره 
آماده شود.« اين حركت، فشار ناشي از 
فرود را به سمت پره هاي شبكه هدايت 
مي كند كه تقريبا در باالي تقويت كننده 
قرار دارند و اساساً براي هدايت موشك 
در هنگام پرواز و متوقف كردن فشار بر 
انواع ابزارهاي روي برج پرتاب استفاده 

مي شوند.
ماسك مي گويد كه اســتفاده از پايه ها 
بــراي فــرود SuperHeavy البتــه 
مي تواند همچنان به عنوان يك گزينه، 

قابل استفاده باشد. 

مخابراتــي TD-LTE نيــز به جز تعيين 
موقعيت مكاني، بيشتر براي اينكه بتوانند 
از نظر زماني بــا يكديگر تطابق پيدا كرده 
و بسته هاي اطالعات را با يكديگر مبادله 
كنند، از ساعت هاي اتمي GPS استفاده 
مي كنند. اعتراض گسترده كاربران ازجمله 
سرويس هاي تاكسي اينترنتي، راننده ها 
و پيك ها كه نقشــه و موقعيت يابي بخش 
مهمي از پلتفرم شــان را تشكيل مي دهد 
باعث شد تا چند روز بعد وزارت ارتباطات 
در اين رابطه واكنش نشــان دهد. در آن 
زمان حسين فالح جوشقاني، معاون وزير 
ارتباطات و رئيس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطــات راديويي كــه متولي فضاي 
فركانسي كشور است در گفت وگو با ايرنا 
گفته بود كه با وجود تأكيد مراجع امنيتي 
ازجمله شوراي عالي امنيت ملي مبني بر 
غيرقانوني بودن اين اختالل ها و دســتور 
توقف آن، همچنــان اين اختالل ها وجود 
دارد. بعد از 2سال و به سكوت رفتن وزارت 
ارتباطات به نظر مي رســد اين اختالل ها 
ادامه دارد و براساس موقعيت هاي مختلف 
از سوي منبعي در كشور شدت و گستره 

آن تغيير مي كند.

GPS چطور مختل مي شود؟ 
ســامانه هاي GPS عموما در دستگاه ها 
و برنامه هاي مكان ياب مثل تاكســي هاي 
اينترنتي، راننده ها، كشتي ها، هواپيماها و... 
استفاده مي شود و اختالل در آنها مي تواند 
باعث تصادف، گم شــدن دســتگاه ها و 
حوادث غيرقابل جبران شود. اين سامانه ها 
به جز تعيين طول و عــرض جغرافيايي، 
زمان را نيز با دقت بســيار بااليي تعيين 
مي كننــد و چون به ســاعت اتمي مجهز 
هستند، بسياري از سامانه هاي مخابراتي 
و راديويي در جهان بــراي تعيين دقيق 
زمان و ارتبــاط با يكديگر نيــز از همين 
ســامانه اســتفاده مي كننــد. آنطور 
كــه مقام هــاي وزارت ارتباطات 
اختالل GPS را تأييد كرده اند 
مشخص مي شود كه اختالل به 
وسيله دســتگاه هاي مشهور 
بــه GPS Jammer كه در 
مناطق جنگي و نظامي كاربرد 
دارند، صــورت مي گيرد. اين 
دســتگاه ها مثل كاري كه براي 
ارسال پارازيت براي مقابله با دريافت 
تصاوير ماهواره اي صورت مي  گرفت در 
فركانس فعاليت ماهواره هاي GPS در 
منطقه اي با وسعت خاص اختالل ايجاد 
مي كنند. اســتفاده از اين دستگاه هاي 
مختل كننده به صورت معمول در مناطق 
نظامي براي گمراه كردن دســتگاه هاي 
دشــمن، پهپادها يا حتي موشك ها مورد 

استفاده قرار مي گيرد.

فرود متفاوت موشك قدرتمند اسپيس ايكس 
ايالن ماسك در حال طراحي يك بازوي مخصوص در برج پرتاب است تا به 

جاي فرود مرسوم مرحله اول، راكت سوپر هوي را در آسمان بگيرد!

   انتظار براي تحقق رويا
اينكه چه زماني مي توانيم اين تجســم را در عمل ببينيم هنوز مشــخص نيست. شركت 
اســپيس ايكس در حال كار روي SuperHeavy در تگزاس است، اما پيش از ديدن هر 
يك از اين نوآوري هاي احتمالي در عالم واقع، انتظار چند پرواز آزمايشي ديگر از نمونه هاي 
اوليه استارشيپ بدون اين تقويت كننده بزرگ را بايد داشته باشيم. مهم ترين موضوع شايد 
حيرت آور بودن آن نباشد، اگرچه بسياري از اين نوآوري و ابتكار شگفت زده مي شوند. هدف 

اصلي ايالن ماسك براي طراحي و ساخت اين نوآوري، كاهش هزينه هاست. 

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار



 شنبه 13 دي 99  شماره 8126 12

گزارش همشهری از تجربه بخشی از کادر درمان که در دوران کرونا دیده نشدند

 روزگار مهجوری 
کمک پرستاران

  آمار فوتي هاي روزانه کرونا روز گذشته به پایين ترین 
ميزان خود در 196روز گذشته رسيد. آخرین بار سي 
و یكم خرداد بود که شــمار فوتي هــاي این ویروس 
در کشــور، 115نفر اعالم شــد و حاال در ســيصد و 
هجدهمين روز از شــيوع ویروس در کشــور، تعداد 
فوتي هاي روزانه به 114نفر در روز گذشــته رسيد. 
به گزارش همشهري، هر چند که آمار ابتالي روزانه 
همچنان باالست و براســاس اعالم سخنگوي وزارت 
بهداشت، روز گذشته 6هزار و 286مورد جدید ابتال 
ثبت شــد. با اعمال محدودیت هاي تردد، از ابتداي 
دي تا کنــون روند فوتي ها و مبتالیــان کرونا، نزولي 
شده است. به طوري که در نخستين روز این ماه تعداد 
فوتي ها 191نفر بود. در روز هفتم به 119رســيد و 
روز گذشته هم به کمترین ميزان خود یعني 114نفر 
رسيد. بر این اساس از ابتداي نخستين ماه زمستان 
تاکنون یك هزار و 712نفر جانشان را از دست داده 
و 73هزار و 45نفر هم مبتال شــدند. هرچند که این 
آمارها رسمي اســت و گفته مي شود آمارهاي واقعي 
را باید 2.5برابر کرد. این موضــوع بيش از همه براي 
مبتالیان مصداق پيدا مي کند چراکه موارد بسياري 
از ابتال در آزمایشــگاه هاي خصوصي ثبت مي شود و 
آمارهاي رسمي مبتني بر مراجعه به بيمارستان است. 
بنا بر اعالم سيما الري، سخنگوي وزارت بهداشت با 
اضافه شدن موارد جدید فوت، تعداد رسمي قربانيان 
کرونا، به 55هزارو337نفر رسيد و مبتالیان هم یك 
ميليون و 231هزارو429نفر ثبت شــد. هرچند که 
همچنان 5هزارو13نفر در وضعيت شــدید بيماري 
به سر مي برند. به گفته  مســئوالن وزارت بهداشت، با 
اینكه بسياري از استان ها از وضعيت قرمز خارج و به 
نارنجي و زرد تغيير وضعيت داده بودند اما 4شهرستان 
ساري، رامسر و سوادکوه شمالي در استان مازندران  
همچنان در وضعيت قرمز به سر مي برند. در این ميان 
63شهرستان هم در وضعيت نارنجي و 381شهرستان 

هم در وضعيت زرد به سر مي برند.

غيرحضوري شدن صدور 
مجوز ترددهاي بين شهري

فرماندار تهران با بيــان اینكه از این پس صدور مجوز 
ترددهاي بين شــهري توســط تمام فرمانداري هاي 
اســتان تهران امكان پذیر اســت، گفت: صدور این 
مجوزهــا از 16دي ماه بــه  صــورت غيرحضوري و 

سيستمي خواهد بود.
عيسي فرهادي، در تشــریح تغييرات در روند صدور 
مجوز ترددهاي بين شهري گفت: با هدف جلوگيري از 
تجمع جمعيتي و رعایت پروتكل هاي بهداشتي، مقرر 
شد از این پس سایر فرمانداري هاي استان تهران نيز 
مجوز تردد بين شهري را صادر کنند البته مجوزهاي 
تردد به  صورت محدود و تنها براي یك بار براي افرادي 
که واجد شرایط هستند و ضرورت تردد دارند، صادر 

مي شود.
او افــزود: به دليل وجود مشــكالتي چــون ازدحام 
جمعيتي و تعدد درخواســت ها و همچنين ضرورت 
رعایت شيوه نامه هاي بهداشتي و رعایت فاصله گذاري 
اجتماعي، با تصميمات اتخاذ شده، صدور مجوزهاي 
مذکور از روز شنبه)13دي ماه( تا سه شنبه)16دي ماه( 
متوقف بوده و پس از آن به  صورت آنالین ارائه خواهد 

شد و از آن پس مراجعه حضوري نخواهيم داشت.
فرهادي گفت: بهره گيري از سيستم به این شكل است 
که براي افرادي که ضرورت تردد دارند مستندات شان 
پس از بارگذاري در سيستم مورد بررسي قرار مي گيرد 
و نهایتا بــه فرد در سيســتم جواب داده مي شــود. 
بي تردید افراد تنها مي توانند در موارد ضروري همانند 
درمان و داشتن کار در سيستم قضایي تقاضاي مجوز 
تردد داشته باشــند که در این موارد تالش مي کنيم 
همكاري الزم انجام شود. آدرس سایت مذکور و نحوه 
درخواست و شرایط مجوز نيز متعاقبا به اطالع عموم 

خواهد رسيد.

114فوتي بعد از 196روز
اینسو

ما هم در انجمني که بــا همكارانمان به عنوان  ادامه از 
انجمن مردم راه انــدازي کردیم دنبال حل این صفحه 10

دست از معضالت هستيم.
 به جز این مورد، گذر تحصيلي هم یك شاخص مهم است که ارزیابي 
ما نشان داده در مناطق محروم وضعيت خوبي نداریم. براي آنهایي 
که نمي دانند گذر تحصيلي یعني چه به زبان ساده توضيح بدهم که 
وقتي دانش آموز یك مقطع تحصيلي را تمام کرد، بررسي مي شود 
که آیا وارد مقطع بعد شده یا نه؟ در 40منطقه آخر از 750منطقه 
آموزشي کشور، جمعيت دانش آموزان در متوسطه اول)راهنمایي 
قدیم( نصف مي شــود یعني از 100دانش آموز پایه ششــم، فقط 
50نفر به پایه هفتم مي  روند و بدتر اینكه در دوره متوســطه دوم 
دوباره ورودي ها نصف مي شــود و این یعني ریزش و ترك تحصيل 

دانش آموزان در این مناطق.
گروه هاي دانشجويي و نهادهاي مردمي زيادي در 
چند دهه گذشــته تالش كرده اند كه فقر آموزشي در مناطق 
محروم كشور را برطرف كنند اما به دليل ناكارآمدي سيستم 
آموزش و پرورش كشور، كه شما هم به آن اشاره كرديد، اين 
اتفاق نيفتاده. حاال شما و دوســتانتان از دل همان سيستم 

ناكارآمد كه حتي مدتي در راس آن بوديد، ســر در آورده و 
تصميم داريد اين مشكالت را برطرف كنيد. دسترسي خوبي 
هم به اطالعات، آمار و منابع داريد، به ما بگوييد حاال كه بيرون 
از گود نشسته ايد چگونه مي خواهيد اين معضالت را در مناطق 

محروم برطرف كنيد؟
بله من گفتم که 50سال در این سيستم کار کرده ام و از معلمي تا 
مدیریت مدرسه و مدیریت آموزش و پرورش منطقه و بعد استان 
و معاونت وزارتخانه و در نهایت خــود وزارت را هم تجربه کرده ام 
و اندوخته هاي فراواني در این مســير کسب کردم. قطعا پتانسيل 
و تجــارب و ارتباطات زیادي در اختيار ما هســت که هيچ انجمن 
و نهاد دیگري ندارد. ما خواســتيم این پتانســيل که کشور براي 
ایجاد آن هزینه زیادي کرده را خارج از مجموعه رســمي آموزش 
و پرورش بالفعل کنيم و بيكار و بي تفاوت ننشــينيم. دنبال تغيير 
سيستم آموزشي کشور یا دخالت در امور وزارتخانه هم نيستيم و در 
چارچوب آنها مي خواهيم خدماتي را به مناطق محروم ارائه بدهيم.

مثال من بــا مدیران مــدارس مطــرح و موفــق غيردولتي که 
درآمدهاي خوبي دارند، ارتباط دارم و از آنها خواســتم که بيایند 
و خواهرخوانده مدارس مــا در این 40منطقه شــوند. از آنها نام 

نمي برم اما اغلب آنها موافقت کردند و تا االن توانستيم 15مدرسه 
را تحت پوشــش بگيریم. آنها باید هر نوع خدمات آموزشــي که 
به دانش آموزان خود ارائه مي دهند، بــه خواهرخوانده خود هم 
بدهنــد. کتابخانه را مجهــز کنند، فيلم هاي آموزشــي معلمان 
خود را ارسال کنند. جزوه درسي در اختيار دانش آموزان منطقه 
محروم بگذارنــد و... ما پول نداریم ولي اعتبــار داریم و از همين 
اعتبار اســتفاده کردیم که بتوانيم به مناطق محروم کمك کنيم. 
مي خواهيم با کمتریــن هزینه هم افزایي کنيــم و نيكوکاران را 
در قالب هاي متفاوت تري از مدرسه ســازي در این مناطق فعال 
کنيم. اینها حرف هاي جدیدي است و کار ما 10سال دیگر جواب 
مي دهد. مي دانيم که یك منطقه با منطقه دیگر تفاوت هاي زیادي 
در فرهنگ، امكانات، ظرفيت، عالقه منــدي و نيازها دارد. کار ما 
اصال دستوري نيســت. ما با مدیران کلي که االن فعال هستند یا 
بازنشسته شــده اند و در آن منطقه اعتبار دارند ارتباط مي گيریم 
و به کمك آنها که شناخت دقيقي روي منطقه دارند، برنامه هاي 

خود را پياده مي کنيم.
 شيوع ويروس كرونا از بهمن سال گذشته تا كنون، 
آسيب هاي اساسي و بعضا غيرقابل جبراني را به دانش آموزان 
زد. بسياري از آنها به علت دسترســي نداشتن به آموزش 
مجازي يا تعطيلي مكرر مــدارس در مناطق محروم مجبور 
به ترك تحصيل شدند، شما و دوستان فرهنگي تان از كدام 

پتانسيل تان براي بهبود وضعيت آنها استفاده كرديد؟
از کارهاي مهمي کــه کردیــم، برگــزاري کالس آنالین براي 
دانش آموزان پایه دوازدهم مناطــق محروم بود. اکثر این مناطق 
معلمان قوي ندارند، به خصوص در مقطع متوســطه دوم. ما یك 
تفاهمنامه با مدیریت دبيرستان البرز تنظيم کردیم و از معلمان 

آنجا که خيلي قوي هستند، خواستيم که براي این بچه ها کالس 
بگذارند که خوشــبختانه قبول کردند در این کار خير شــرکت 
کنند. این شد که عصر چهارشنبه ها و کل روز پنجشنبه معلمان 
همزمان در رشته ریاضي، تجربي و انســاني در 3 تيم مجزا براي 
دانش آموزان پایــه دوازدهم مناطق محــروم تدریس مي کنند. 
دانش آموزاني که موبایل، تبلت، لپ تــاپ و اینترنت دارند، را به 
آنها لينك دادیم که وصل شوند و از کالس استفاده کنند، آنهایي 
هم که هيچ دسترســي نداشــتند، از آموزش و پرورش منطقه 
خواستيم در دبيرستان هایي که سالن دارند، صندلي ها را با فاصله 
2متر بچينند و بچه ها با رعایت پروتكل هاي بهداشتي روي پرده 
ویدئویي کالس ها را ببيننــد. در مناطقي هم که هيچ کدام از این 
امكانات نبود، برایشان کتاب کنكور و کمك آموزشي مي فرستيم. 
براي پایــه دهم و یازدهم هــم دروس ضبط شــده را آفالین در 
اختيارشان گذاشتيم تا هر زمان دسترسي پيدا کردند، کالس ها 
را ببينند. ما مي خواهيم هر طور شده دانش آموزان متوسطه دوم 
را تقویت کنيم تا شاهد قبولي آنها در رشته هاي برتر دانشگاهي 

باشيم.
همچنين امســال براي آموزش معلمان ابتدایي در تدریس درس 
علوم و ریاضي برنامه ریزي کردیم و با مجوز آموزش و پرورش براي 
آنها لوح فشرده آموزشي فرستادیم. براي آموزش مدیران مدارس 
مناطق محروم هم خودم مي خواهــم تدریس کنم چون اگر مدیر 

موفق عمل کند، بسياري از مسائل مدرسه حل مي شود.
 در ابتداي صحبت هايتان اشاره كرديد كه عالوه بر 
توسعه نامتوازن رشته هاي نظري، هنرستان هاي فني و  حرفه اي 
و كاردانش هم در مناطق محروم ضعيف هســتند، در اين باره 

دقيق تر توضيح مي دهيد كه منظورتان چيست؟

گفتم که در اغلب این مناطق رشــته هاي ریاضي و تجربي به دليل 
کمبود معلم از یك سو و ضعف پایه درســي دانش آموزان از سوي 
دیگر آموزش داده نمي شــود و از 12هزار دانش آموز پایه دوازدهم 
9هزار نفرشان در رشته ادبيات و علوم انساني تحصيل مي کنند. در 
رشــته فني و حرفه اي و کاردانش هم نيازهاي منطقه اصال در نظر 
گرفته نشده، مثال توسعه رشته انيميشن یا حسابداري در مناطق 
محروم خيلي زیاد اســت تازه آموزش آن هم کيفيت الزم را ندارد. 
شــما به من بگویيد در یك منطقه که یك ریــال و 2 ریال بودجه 
نمي آید، این همه حسابدار براي چه تربيت مي شود؟ یا براي اینكه 
خودشان را راحت کنند و نرخ پوشش تحصيلي را باال ببرند، رشته 
مدیریت خانواده که همان خانه داري است یا چهره پردازي را توسعه 
داده اند. این یعني وضعيت فني و حرفه اي هم خوب نيست و فقط 
آمارســازي مي کنند. یك هماهنگي و تفاهم با سازمان آموزش و 
پروش فني و حرفه اي داریم که در 10منطقه شروع به استعدادیابي 
کنيم تا از دانش آموزان پایه هاي نهم تست سنجش شغلي بگيرند. 
مناطقي را هم انتخاب کردیم که ســازمان فني و حرفه اي وابسته 
به وزارت کار داشته باشــند. عالوه بر این قرار شــد سازمان براي 
هنرآموزان سال آخر فني و حرفه اي و کاردانش مربي بفرستد و دوره 
عملي برایشان برگزار کند که مهارتشان بهتر شود. ما نمي خواهيم 
در مدیریت آموزش و پرورش دخالت کنيم فقط گفتيم رشته هاي 
مورد نياز منطقه را در هنرستان آنجا تقویت مي کنيم. مثال رشته 
کشــاورزي، زراعت یا دامداري و از طریق خيرین یا هر جایي که 
بتوانيم توسعه دهيم. جهت گيري ما به سمت ایجاد توازن در رشته ها 
و شاخه هاست. اینها بخش هایي از برنامه هاي ماست که مي خواهيم 
به عنوان فرهنگيان بازنشسته و فعال انجمن مردم در کنار آموزش 

و پرورش دنبال کنيم .

»روز پرستار، به همه گل دادند به من كه رسيدند، 
ديگر گلي نمانده بود.«

 »برايمــان كارت هديــه فرســتادند، مديران 
بيمارستان گفتند، اينها شركتي  و غيرقانوني اند. 

كارت هاي هديه را بين ديگران تقسيم كردند.«
» كرونا كه آمد، سختي  كار ما دوچندان شد.  همراه 
بيمار حذف شــد و حاال ما شخصي ترين كارهاي 
بيمار را انجام مي دهيم.  اعتراضي هم نيست، اما 

چرا اسمي از ما برده نمي شود و چرا ما را نديدند؟«
 »هيچ كدام از قوانين پرستاري شامل ما نمي شود؛ 

حتي پاداش كرونا. از كارانه هم خبري نيست.«

 این روایت کمك پرســتاراني اســت که نه مي خواهند 
نامشان فاش شــود و نه کســي بداند کدام بيمارستان، 
محل خدمت شــان اســت. آنها با نام هاي مســتعار از 
دردهایشان مي گویند؛ از اینكه قرار بود بهيار باشند و حاال 
کمك پرستارند؛ از تبعيض ها و فشار کار و حمایتي که از 
آنها نمي شود. آنها نه راه پس دارند و نه راه پيش. هزینه 
کرده اند و چندین سال است که در بيمارستان ها مشغول 
به کارند، مشكل شان معيشت است و گالیه دارند که چرا 

هيچ قانوني از آنها حمایت نمي کند.
خودش را نيلوفر معرفي مي کند و حتي نمي گوید در کدام 
شهر است. نگران است اگر گالیه اش به گوش مسئوالن 
برسد، توبيخش کنند و شــرکت طرف قرارداد، برایش 
نامه اي بزند که یعني دیگر به او نياز ندارند. نيلوفر بيشتر از 
3سال است که در یكي از بيمارستان هاي دولتي مشغول 
به کار است. 3ســال پيش از طریق یكي از شرکت هاي 
اســتخدامي که به گفته خــودش، شــرکت کوچك و 
ناشناخته اي اســت، جذب بيمارستان شد و حاال بيشتر 
از 10 ماه است که بيماران بستري بخش کرونا را مراقبت 
مي کند. نيلوفر مي گوید، در تمام ماه هاي گذشته هيچ کس 
نامي از آنها نبرد و کسي نگفت کمك پرستار همان کسي 
بود که بيمار را در نبود همراهش، تنها نگذاشت، به او غذا 
داد، دارو داد، تختش را مرتب و لباســش را عوض کرد، او 
را حمام و دستشویي برد و براي سي تي اسكن و آزمایش 
جابه جایش کرد: »کمك پرســتاران پابه  پاي پرستاران 
کار کردند، اما حتي روز پرستار، آنها را در گروه پرستاري 
نگذاشتند و کسي گلي به دستشان نداد. حتي در رسانه ها 
هم کسي اسمي از آنها نياورد؛ درحالي که کافي است یك 
نفر بياید و ببيند که این افراد مشغول چه کاري هستند 
و چقدر براي بيماران زحمت مي کشــند.«  تيرماه سال 
94بود که معاون وقت پرســتاري وزارت بهداشت از آغاز 
دوره آموزش یكساله کمك پرستاران مهارتي خبر داد و 
گفت که به دليل بازنشسته شدن بهياران و کمك بهياران 
قدیمي، نياز به بهياران جدید است؛ به همين دليل این گروه 
آموزش مي بينند و سال بعد هم از طرف بخش خصوصي 
و خرید خدمت جذب خواهند شد. کمك پرستاران را ابتدا 
به عنوان بهيار و بعدها به عنوان کمك بهيار پاي کالس هاي 
آموزشي کشاندند. اوایل کار، شرکت تعاوني کارکنان نظام 
سالمت به طور انحصاري برگزاري دوره را با مبلغ بيش از 
5ميليون تومان در دست گرفته بود، اما وقتي نسبت به 
این موضوع اعتراض شد و سازمان بازرسي به ماجرا ورود 
پيدا کرد، سازمان بسيج جامعه پزشكي و جهاددانشگاهي 
هم به گروه برگزارکنندگان اضافه شدند. شرکت تعاوني 
کارکنان نظام ســالمت، با مدیریت یكي از معاونان وقت 
وزارت بهداشت راه اندازي شده بود. از افراد شرکت کننده 

در این دوره، به عنوان بهيار و کمك بهيار نام برده مي شد. در 
بخش توضيحات وظایف و عملكرد این گروه پس از پایان 
دوره، نوشته شده که »آنها در تمام بخش هاي بيمارستان 
فعال مي شــوند و در ساختار تشــكيالتي بيمارستان ها 
جایگاه خواهند داشــت.« یكي از قوانين شرکت در این 
دوره، نداشــتن مدارك باالتر از دیپلم بود؛ این در حالي 
است که بسياري از کمك پرستاران، مدارك کارشناسي و 
کارشناسي ارشد دارند و در این دوره ها هم شرکت کرده اند. 
قرار بود 2 ماه و نيم از دوره به آموزش نظري و عملي و 9 ماه 
به کارآموزي اختصاص داده شود و 2هفته پایاني هم براي 
آمادگي براي شــرکت در آزمون. اما به گفته برخي از این 
کمك پرستاران، عده اي با پرداخت پول توانستند دوره را 
خيلي زودتر تمام کنند. سؤال اینجا بود که کمك پرستار 
چه وظایفي در بيمارســتان دارد؟ 5سال پيش در شرح 
وظایف این گروه، اعالم شد که این افراد، خدمات بهداشتي 
و مراقبت هاي رواني، جســمي و معنــوي از بيماران را 
بر عهده دارند. خدمات تغذیه، تامين بهداشت اوليه فردي 
بيماران، جابه جایي و نقل و انتقــال آنها، نظافت محيط 
بستري و کمك در پذیرش و ترخيص بيماران جزو وظایف 
کمك پرستاران عنوان شد. به اینها کنترل عالئم حياتي 
بيمار، وزن و گرفتن نمونه ادرار را هم باید اضافه کرد. آنها 
در بخش تئوري، آموزش داروشناسي و روش هاي تجویز 
دارو، ایمني بيمار و کنترل عفونت و... را هم آموزش دیدند، 
اما به گفته محمد شریفي مقدم، دبيرکل خانه پرستار، این 
اقدامات تنها براي جذاب کردن دوره ها آموزش داده شد و 
بعدها جزو وظایف کمك پرستاران به شمار نرفت و حتي به 

آنها اجازه انجام این اقدامات داده نشد.

محروم از قوانين پرستاري
کمك پرستار نيلوفر مي گوید، آنها در بيمارستان شرح 
وظایف مشخصي ندارند. با شيوع کرونا، کارهاي جدیدي 
برایشان تعریف شد که همان کارهاي همراه بيمار است. 
آنها از حجم باالي کارها، کمبود نيرو و مراقبت از تعداد 
زیادي از بيماران در هر شــيفت، انتقاد مي کنند. همه 
اینها هم در شرایطي است که باید در سكوت به کارشان 
ادامه دهند و هر اعتراضي مســاوي است با امضاي نامه 
تعدیل. تبدیل وضعيت براي آنها آرزوي دست نيافتني 
شده است؛ آن هم در شرایطي که پرستاران زیادي جلوتر 
از آنها در صف ایســتاده اند و نسبت به آنها اولویت دارند. 
نيلوفر مي گوید، ساعت کاري شان باالست، قانون ارتقاي 
بهره وري نظام سالمت و اضافه کار و سایر مزایا براي آنها 
اعمال نمي شود و یك ماه سخت کاري براي او با حقوق 
2ميليون و 600هزار تومان تمام مي شــود. شرکت به 
آنها کارانه نمي دهد، اما شرکت هاي بزرگ تر مبلغ بسيار 
ناچيزي به عنوان کارانه به نيروهایشان پرداخت مي کنند.

طرف قرارداد کمك پرستاران، شرکت هاي خصوصي اند. 
به نيروهاي طرف قرارداد آنها، شــرکتي مي گویند که از 
حداقل مزایا و تسهيالت کادر درمان بهره مند مي شوند. 
برخي از این شرکت ها معروف و بزرگ  هستند و برخي 
دیگر کوچك و با حداقل حمایت ها. شرکت ها با توجه به 
بزرگي و کوچكي ، از نيروهایشان حمایت مي کنند؛ هر 
چند که به گفته کمك پرستار نيلوفر، حتي شرکت های 
بزرگ نيز در  ماه گذشته به نيروهاي کمك پرستار تنها 

150هزار تومان کارانه پرداخت کرده اند.

آموزش كمك پرستار به نام بهيار
نيلوفر با مدرك کارشناســي، زماني که در این دوره ها 

شــرکت کرد، تصورش این بود که به عنــوان بهيار وارد 
بيمارستان مي شــود. این تنها تصور او نبود، بلكه تمام 
کساني که در نخســتين دوره ها شرکت کردند، همين 
برداشت را داشتند؛ چراکه همه جا از آنها به عنوان بهيار 
یاد مي شد. در ميانه دوره آموزشي بود که متوجه شدند 
اینها ترفندهایي بــراي جذب نيرو بوده اســت. با همه 
اینها برگزاري نخستين دوره شــان با اعتراض پرستاران 

مواجه شد.
مهــر ســال94 پرســتاران به شــكل گيري رشــته 
کمك پرستاري یك ساله دســت به اعتراض زدند. آنها 
در دانشكده پرستاري دانشــگاه تهران جمع شدند و از 
اینكه قرار بــود گروهي آموزش داده شــوند که در امور 
باليني و درماني شرکت کنند، بيانيه نوشتند و خواستار 
تغيير در شــرح وظایف آنها و جایگزینــي بيماریار به 
جاي کمك پرســتار یا کمك بهيار بــراي جلوگيري از 
تداخل وظایفشان با پرستاران و بهياران شدند. آن موقع 
به تازگي ماجــراي آموزش این گروه مطرح شــده بود. 
همان موقع اعالم شــد که اضافه شدن کمك پرستاران 
براي حذف همراه بيمار است؛ بنابراین امور جاري بيمار 
به کمك پرستاران سپرده مي شــود؛ حتي معاون وقت 
پرستاري وزارت بهداشت هم به آنها اطمينان خاطر داد 
که قرار نيست کمك پرستاران جاي پرستاران را بگيرند. 
اما پرستاران معترض بودند که چرا در شرح وظایف این 
گروه برخي اقدامات درماني مثل نظارت بر عالئم حياتي، 
کنترل دماي بدن، فشار خون، ضربان قلب و تعداد تنفس 
آمده است. آنها گفتند، چرا با وجود 20هزار کمك بهيار 
آماده به کار، نيروي جدید تربيت مي شــود؟ سال94، 
هزینه یك دوره آموزش دوره کمك پرســتاري که قبال 
5ميليون و800هزار تومان بود، 3ميليون و600هزار تومان 
اعالم شد و این در حالي بود که همان موقع دبيرکل خانه 
پرســتار تأکيد کرد که هزینه این دوره 800هزار تومان 

است و مابقي آن سود به شمار مي رود.
با اینكه به گفته ميرزابيگي، معاون وقت وزیر بهداشت 
قرار بود سال بعد از این دوره، نيروها جذب مراکز درماني 
شوند، اما 2سال بعد یعني مهر96، افراد آموزش دیده بيكار 
در انتظار یافتن شــغل مانده بودند. حاال اعتراض اصلي 
کمك پرستاران، سپردن کار نيروهاي خدمات به آنهاست؛ 
درحالي که مي گویند آنها آموزش هاي دیگري دیده بودند. 
با اینكه کمك پرستاران مي گویند دیگر بيمارستان ها 
نيروي بهيار و کمك بهيار و کمك پرستار جذب نمي کنند، 
اما دوره هاي آموزشي کمك پرستاري همچنان در حال 
برگزاري اســت. نمونه آن جهاد دانشــگاهي خراسان 
شمالي است که مرداد99 آگهي ثبت نام دوره را منتشر 
و هزینــه آن را 2ميليون و500هزار تومــان اعالم کرد. 
کمك پرستاران در بيمارستان ها، با مقنعه صورتي و مانتو 
و شلوار کرم، شناخته مي شوند. قلب یكي از همين مقنعه 
صورتي ها، نوزدهم آبان در بيمارســتاني در همدان، از 
تپيدن ایستاد. گلنار قيامتي، کمك پرستار 58ساله اي 
بود که در پي ابتال به کرونا جانش را از دست داد و به عنوان 
دومين قرباني کروناي کادر درمان همدان شناخته شد. 
این کمك پرستار در حالي 2 ماه پيش جانش را از دست 

داد که تنها 3 ماه به بازنشستگي اش مانده بود.
کمك پرســتاران مي گویند، کارهاي پرریسك و سطح 
پایين به عهده آنهاســت و گاهي یك کمك پرستار باید 
از 35بيمار مراقبت کند. هانيه 30ساله، یكي از این افراد 
است که چند هفته دیگر وارد دومين سال فعاليتش در 
یكي از بيمارستان هاي دولتي مي شــود. او هم تمایلي 

به برمال کردن هویتش ندارد. هانيه 8 ماه به طور مداوم 
در بخش کرونا مشــغول به کار بوده و مي گوید به دليل 
فشار کار باال و سختي پوشش ضدکرونا، نيمي از وزنش 
را از دست داده. آنها در 3شــيفت صبح، عصر و شب در 
بيمارستان مشغول به کارند و تعدادشان کم است و قرار 
نيست نيروي جدیدی جذب شــود: »اوایل پرستاران 
از اسم کمك پرســتار، واهمه داشــتند. تصورشان این 
بود که ما جــاي آنها را مي گيریــم؛ درحالي که ما براي 
کمك رفته بودیم و دستيارشان هستيم، اما آنها ترس 
از امنيت شغلي شــان داشــتند.« هانيه را  یك شرکت 
کارآفریني خصوصي به کار گرفته، حقوق اش کارگري 
اســت و کارانه اش حدود 150هزار تومــان. با مدرك 
کارشناســي مدیریت و حجم باالي کار، دریافتي آخر 
 ماهش حدود 3ميليون تومان می شــود: »4سال پيش 
وقتي در دوره آموزشــي جهاد دانشگاهي شرکت کردم 
اصال فكر نمي کردم قرار است این اتفاقات بيفتد. قرار بود 
بهيار شویم که سر از کمك پرستاري درآوردیم.« او در 
شهر کوچكي زندگي مي کند که نرخ بيكاري باالست. 
رشته تحصيلي اش اشتغالي نداشته و از سرناچاري کار 
در این بخش را پذیرفته، اما مي گوید مراقبت از بيماران را 
دوست دارد. گروهي از آنها قراردادهاي 89روزه دارند که 
در بدترین شرایط استخدامي به سرمي برند. همه اینها در 
شرایطي است که بيمارستان ها با کمبود نيرو مواجهند. 
او مي گوید نيروهاي شرکتي اضافه کار اجباري دارند و 

در سخت ترین شرایط از آنها کار بيشتري مي خواهند.

كمك پرستار، نيروي خدماتي شناخته مي شود
علي، 26ساله، 3سالي مي شود به عنوان کمك پرستار 
در یكي از بيمارســتان هاي دولتي ســنندج مشغول 
به کار است. او مي گوید، شــيفت هاي کمك پرستاري 
در کردستان متفاوت با سایر استان هاست. آنها شيفت 
شب کوتاه دارند که 5ســاعت و نيمه است. روز بعد هم 
کمك پرستار باید سر ســاعت در محل کارش حاضر 
باشد. به گفته او، در هيچ یك از دانشگاه هاي علوم پزشكي 
کشور، چنين شيفتي وجود ندارد. همه اینها در شرایطي 
است که بيشــتر بيمارستان هاي این اســتان خارج از 
شهر قرار دارند و مسير تردد، سخت و ناهموار است. این 
افراد باید هزینه زیادي براي رفت وآمد پرداخت کنند. 
علي درباره شرایط شغلي کمك پرستاران مي گوید که 
وظایف آنها تفاوتي با نيروهاي خدماتي ندارد؛ حتي در 
بيمارستان آنها، به کمك پرستاران اجازه گرفتن قند و 
فشار خون را نمي دهند. اما در مقابل تمام کارهاي مربوط 
به بهداشت و جابه جایي بيمار با کمك پرستار است. او 
هم مشكل همكارانش را در شــهرهاي دیگر دارد: »ما 
به عنوان بهيار براي دوره آموزشي ثبت نام کردیم. تمام 
آنچه در این دوره به ما آموزش داده شــد در قالب بهيار 
بود، اما بعدها مشخص شــد ما را براي کمك پرستاري 
مي خواهند.« علي دوره آموزشــي را سال 94گذراند و 
حاال از طریق یكي از شرکت ها مشغول به کار است. این 
شرکت  ماه گذشته 30هزار تومان به عنوان کارانه براي 
او واریز کرد؛ درحالي که 80ساعت اضافه کار داشت. در 
مجموع ميزان دریافتي اش 3ميليون و900هزار تومان 
بود. علي مي گوید کمك پرســتاران آنقدر در معرض 
اشــعه دســتگاه ها قرار دارند که باید به آنها حق اشعه 
تعلق گيرد، اما این اتفاق نمي افتد: »تا قبل از کرونا در هر 
شيفت 10 تا 15بيمار را براي سي تي اسكن و رادیولوژي 
منتقل مي کردیم و در معرض اشعه ها قرار داریم. اینها 

بازي با جان ماست.« به گفته او، در دوره آموزشي، آنها 
تمام تئوري هاي ترم یك تا 4پرستاري را گذرانده اند. در 
بيمارســتان کار نيروي خدمات را انجام مي دهند و از 

تخصص شان استفاده نمي شود.

كمك پرســتاري به دنبال منافع مالي و سياســت 
نادرست شكل گرفت

ماجراي اعتراض کمك پرستاران به وضعيت شغلي شان 
اما اتفاق تازه اي نيست. آنها مدت هاست که معترضند 
و حاال با شيوع کرونا و فشار مضاعف، صدایشان بلندتر 
شده. محمد شــریفي مقدم، دبيرکل خانه پرستار که 
از ابتدا با شكل گيري کمك پرســتاری مخالف بود به 
همشهري مي گوید: از زماني که طرح تحول نظام سالمت 
اجرا شد، عده اي در وزارت بهداشت به دنبال این بودند تا 
پرستاري را کوچك کنند؛ به همين دليل براي جبران 
کمبود پرستار، قرار شــد نيروهایي آموزش دیده و به 
نظام درمان اضافه شوند که این کمبود را جبران کرده 
و اعتراض بيماران کاهش پيدا کند. همان موقع طرح 
بهياري یك ســاله مطرح و با راه اندازي مؤسسه هایي 
براي آموزش این افراد، شهریه هاي قابل توجهي از این 
افراد دریافت شد. حتي اوایل تعرفه اش باالي 7ميليون 
تومان بود، اما بعدها کاهش پيدا کرد؛ درحالي که ما اساسا 
چيزي به عنوان بهياري یكســاله نداریم. شریفي مقدم 
در توضيح بيشتر مي گوید: همان موقع گروه پرستاري 
نسبت به این اقدام اعتراض کرد، ولی به هر حال منافع 
مالي پشت ماجرا بود. با این حال این دوره ها برگزار شد 
و بعدها بهيار به کمك پرستار تغيير نام داد؛ درحالي که 
به طور معمول بهياران افرادي هســتند که مدرکشان 
از سيكل شروع مي شــود و معموال در مناطق محروم 
براي کمك به وضعيت بهداشت به مدت 3سال آموزش 
مي بينند و پولــي از آنها گرفته نمي شــود. هم اکنون 
نزدیك به 15مدرسه بهياري در مناطق محروم وجود 
دارد. شریفي مقدم مي گوید که شرح وظایفي که براي 
کمك پرستاران نوشته شده همان وظایف کمك بهيار 
اســت و با این روش به نوعي این افراد فریب خوردند؛ 
درحالي که خيلي از آنها مدارك تحصيلي باالیي دارند؛ 
حتي گزارش هایي به دست ما رسيده که مدرك فروشي 
اتفاق افتاده و افــرادي بدون گذرانــدن دوره، مدرك 
گرفتند. به گفته او، عنوان کمك بهياري از سال93-94 
حذف شده و کمك پرســتاران به نوعي جایگزین این 
گروه شده اند، اما از همه مزایا و قوانين شامل پرستاري 
محرومند که نمونه آن قانون ارتقاي بهره وري است: »در 
این قانون یا قانون مشاغل ســخت و زیان آور، اسمي از 
کمك پرستاري نيامده است؛ آن زمان هم اصال چنين 
عنواني وجود نداشــت؛ بنابراین آنها نمي توانند از این 
قوانين بهره ببرند. حتي ميزان ســاعت کار در شيفت 
شب براي پرستاران 18ساعت حساب مي شود، اما براي 
کمك پرستار 12ساعت.« به گفته دبيرکل خانه پرستار، 
وظایف کمك پرستار شــبيه نيروهاي خدمات است و 
به اقدامات اوليه مراقبتي از بيماران مربوط مي شــود. 
بهيار در رده باالتري قرار دارد و مي تواند تزریق عضالني 
انجام داده و فشار خون بگيرد. به هر حال شكل گيري 
کمك پرستاری به دنبال سياست هاي نادرست مدیران 

وقت وزارت بهداشت و سودهاي مالي بوده است.
نام کمك پرستاران از قلم افتاده، از فهرست بلندباالي کادر 
درمان جامانده اند و فراموش شده اند و حاال مي خواهند در 

ميان کادر درمان، جایي داشته باشند.

تعدادي از کمك پرستاران می گویند بيشترین مراقبت ها را از بيماران 
انجام می دهند  اما حتی روز پرســتار از آنها تقدیر نشد و از فهرست 

بلندباالی زحمتكشان کرونا خط خوردند

زهرا جعفرزاده 
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علی فاطمی
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان

سال 1400همراه با واكسن كرونا

واكســن كرونا چه زمانی به دســت مردم ایران 
می رسد؟ مرجع اطالع رسانی در این باره سازمان 
غذا و دارو اســت و آنها باید بگویند كه كی مردم 
می توانند به واكسن دسترسی پیدا كنند اما من می توانم بگویم تا بهار سال 

آینده مردم ایران منتظر واكسن نباشند.
ایران مثل همه كشورها از 2طریق می تواند به واكسن برسد؛ هم وارد كند 
و هم تولید. برای اینكه واكسن خارجی بخریم باید حداقل3 ماه قبل اقدام 
و كارآزمایی بالینی الزم را داخل كشــور انجام می دادیم. تركیه، شــهریور 
برای واردات واكسن چینی كارآزمایی بالینی را روی حدود هزار و 300نفر 
انجام داد و حاال خبر داده اند كه این هفته 50میلیون دوز واكســن را وارد 

كشورشان می كنند.
 متأسفانه این اتفاق در ایران نیفتاد و تا جایی كه من اطالع دارم بررسی های 
الزم نه روی واكسن چینی، نه واكسن روسی و نه روی 2 واكسن آمریكایی 
انجام نشده اســت. درحالی كه حتی در كشورهای همســایه ما عربستان، 
بحرین و تركیه در مرحله آغاز واكسیناســیون هستند ما هنوز خبر نداریم 
كه این واكسن كی به دست مردم می رسد. مهم هم نیست كه این واكسن از 
كدام منبع تهیه شود، مهم برنامه ریزی برای خرید بود. كشورهای دیگر از 
ماه ها قبل برای واردات برنامه ریزی كرده اند و هم به طور مستقیم با شركت 
تولید كننده و هم با برنامه جهانی كوواكس برای داشــتن واكسن قرارداد 

بسته اند.
به نظر می رســد در كشــور ما برای اینكه واكسن به دســت مردم برسد، 
ســردرگمی وجود دارد. بعضی ها اصــرار دارند كه حتما باید از واكســن 
داخلی استفاده كنیم و بعضی ها می گویند باید واكسن خارجی وارد كنیم. 
دخالت هایی كه بعضا خارج از سیستم بهداشت و درمان انجام می شود، كار 
را سخت كرده است. ما بیشتر درگیر مسائل سیاسی شده ایم، یك بار هشتگ 
واكسن بخریم ترند می شود، یك بار هشــتگ واكسن می سازیم. این نشان 
می دهد نظام دارویی درمانی ما ســردرگم است. این مسئله ای است كه در 

كشورهای دیگر كمتر دیده می شود.
وزارت بهداشت اگر به تنهایی تصمیم گیرنده بود و شرایط مالی هم فراهم 
بود، می توانســت به محض اینكه نخســتین واكسن روســی ساخته شد،  
تعدادی از این واكسن را بگیرد و بررســی های الزم را انجام بدهد. اگر این 
واكسن یا واكسن های دیگر را گرفته بودیم، االن نتایج آزمایش ها مشخص 
بود و قراردادهای خرید را هم با این شــركت ها بســته  بودیم. كارهایی هم 
كه در كشــور برای تولید واكسن شده، با ارزش اســت و منكر زحماتی كه 
كشیده می شود، نیستیم ولی واقعیت این است كه هدف اولمان باید رساندن 
واكسن به مردم باشد، همانطور كه در همه كشورها اولویت، سریع رسیدن 
 واكسن به دست مردم اســت. در انگلستان دانشگاه آكســفورد با شركت

 Astra Zenica برای تولید اقدام كردند اما موفق نبودند اما انگلیس منتظر 
به نتیجه رســیدن تولید واكســن داخلی نماند و خارج از آمریكا نخستین 
كشوری بود كه واكسن را برای مردمش خرید و قبل از همه واكسیناسیون 
را آغاز كرد. كشــورهایی كه برنامه دارند، ضمن اینكه تولید داخل كشــور 
خودشان را حمایت می كنند و پیش می برند، به موقع واكسن خریدند. خیلی 
هم مهم نیست كه این واكسن از كدام كشور خریده شود. همه این واكسن ها 
چه در كشور مبدا و چه در كشور مقصد آزمایش  می شوند. اگر واكسنی تأیید 

شود، نگران سالمتی و ایمنی اش نیستیم.
گفته می شــود عده ای از مردم نه به واكســن وارداتی اعتمادی دارند و نه 
حاضرند واكسن تولید داخلی را اســتفاده كنند، اما به نظر من اگر واكسن 
باشد، مردم استفاده می كنند، حتی واكسن ایرانی. خیلی از واكسن هایی كه 
در برنامه های بهداشتی ما اســتفاده می شود، مثل همه واكسن  هایی كه به 
بچه ها زده می شود، تولید داخل است. ایران سابقه طوالنی در ساخت واكسن 
دارد و نمی شــود این را كتمان كرد. بی اعتمادی مردم هم دلیل دارد؛ دبیر 
كمیته علمی ستاد مبارزه با كرونا گفته واكسن فایزر را وارد نمی كنیم چون 
شــرایط نگهداری در یخچال های منفی 70درجه را نداریم، این اظهارنظر 
اشتباه بود. واكســن فایزر تا یك ماه به یخچال های فوق سرد نیازی ندارد، 
واكسن داخل باكس های مخصوص حمل می شود و تا 10روز می شود این 
باكس ها را در دمای اتاق نگه داشت و كافی است هر پنج، شش روز یك بار با 
یخ خشك واكسن ها را شارژ كرد. متأسفانه به خاطر كمبود آگاهی مسئوالن 
اظهارنظرهایی می كنند كه درست نیســت. یا اینكه یكی از اعضای هیأت 
رئیســه مجلس گفته بود ما باید اهتمام كنیم و فقط از واكسن تولید داخل 
استفاده كنیم ولی ما باید اهتمام كنیم تا واكسن هر چه زودتر به دست مردم 
برسد. اگر واكســن تولید داخلی بود كه چه بهتر، اگر نبود حتما باید وارد 
كنیم. ما هر روز صدها نفر را از دست می دهیم و یك روز هم نباید تعلل كنیم.

به نظر می رسد اتفاقی كه در واردات واكسن آنفلوآنزا افتاده بود، در واكسن 
كرونا هم تكرار می شود.

 ما برای خرید واكسن فرصت طالیی را از دست داده ایم و اگر امروز بخواهیم 
با شركت های تولید كننده واكسن قرارداد ببندیم تا ماه سوم سال آینده باید 
صبر كنیم تا به دستمان برسد. بخشــی از این مسئله به خاطر تحریم های 
مالی بود اما مشــكل اصلی ما در برنامه ریزی است. اوفك 200میلیون دالر 
برای خرید واكسن مجوز داده، اگر این واكسن خریده شود، با توجه به قیمت 
واكسن می شود بین 6تا 20میلیون نفر را واكسیناسیون كرد. اما مسئله االن 
زمان است. واكسنی هم كه قرار است از طریق كوواكس به ایران داده شود، 

تا سال آینده به دستمان نمی رسد. 
در این شرایط ما تا سال آینده واكسنی نداریم مگر اینكه واكسن ایرانی به 
مرحله تولید برسد ولی می دانیم فازهای یك و دو واكسن ایرانی هنوز طی 
نشده. تا زمانی كه جواب آزمایش ها نیاید، نمی شــود واكسن را در اختیار 
مردم قرار داد. گفته اند تا اواخر بهمن، آزمایش ها كامل می شود اما ما مدرك 
یا مرجع معتبر نداریم كه به طور قطعی تأیید كند كه تا آخر بهمن واكسن 
ایرانی به مرحله تولید می رسد یا نه. به نظر می آید اگر واكسن ایرانی به مرحله 
تولید هم برسد، فقط می توانیم در حجم محدود این واكسن را داشته باشیم 

و برای تولید انبوه باید منتظر بهار باشیم.
این نگرانی وجود دارد كه واكســن قاچاقی وارد ایران شود. احتمال قاچاق 
واكسن تقریبا صفر اســت چون باید تولید انبوه باشد تا قاچاقی انجام شود 
ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است اما این احتمال زیاد است كه واكسن تقلبی 

وارد بازار شود همانطور كه واكسن آنفلوآنزای تقلبی پیش فروش شده بود.

یادداشت یك
واكسن كرونا

این شماره

خبر كشف واكسن كرونا را بدون تردید باید بهترین خبر سال نفرین شده 2020دانست. پاندمی 
كرونا در یك سال گذشته نه تنها جان میلیون ها نفر را در سراسر دنیا گرفت بلكه اقتصاد جهان را 
نیز تا آستانه سقوط آزاد پیش برد. عجیب نیست كه حتی پیش از تأیید رسمی واكسن ها از سوی 
سازمان بهداشت جهانی، شاخص های اقتصاد جهانی قبل از شاخص های سالمت رو به بهبود گذاشت. تاكنون واكسن های2 شركت 
فایزر و مدرنا از سوی سازمان بهداشت جهانی تأییدشده و بیشتر شركت ها در صف خرید این واكسن ها قرار گرفته اند. در ایران 
اما همزمان با اظهارنظرهای مختلف مسئوالن كشور درباره موانع خرید واكسن  خارجی، سخن از رسیدن واكسن تولید داخل به 
مرحله تست انسانی به میان آمده و امروز در كنار ابهاماتی كه درباره سازوكار و میزان تأثیرگذاری واكسن ها مطرح می شود، در 
ذهن ایرانی ها یك سؤال مهم دیگر نیز نقش بسته است؛ سرانجام كدام واكسن به ایرانی ها می رسد؟ 3تن از كارشناسان حوزه 
پزشكی كشور در گفت وگو با همشهری دیدگاه های خود در این باره را بیان كرده اند. ذكر این نكته ضروری است كه توضیحات 
دكتر مسعود سلیمانی برای آشنایی خوانندگان با انواع واكسن های كرونا و سازوكار تأثیرگذاری آنها با تفصیل بیشتری آمده است.

نباید زمان را از دست داد

ویروس ها كارت های شناســایی دارند 
كه به واســطه آنها توسط بدن شناخته 
می شــوند. ویروس هایی كه بتوانند با فریب مبادی ورودی، كارت 
شناسایی مورد قبول سلول بدن انسان را ارائه كنند، می توانند وارد 
سلول شوند و بیماری ایجاد كنند. ویروس كرونا هم چنین كارت 
تقلبی ای دارد كه به واسطه آن وارد سلول  می شود. واكسن ها وظیفه 
دارند این كارت های تقلبی را به سیستم ایمنی بدن معرفی كنند. 
وقتی سیستم ایمنی از وجود این كارت تقلبی آگاه شد، به روش های 
مختلف امكان استفاده از این كارت را از ویروس می گیرد و اطالعات 
كارت تقلبی در حافظه طوالنی مدت انسان باقی می ماند. بنابراین 
اگر مثاًل چند ماه بعد همان ویروس وارد بدن فردی شود كه واكسن 
آن ویروس را دریافت كرده است، بدون فوت وقت توسط سیستم 

ایمنی شناسایی و از ورود و تكثیر آن در بدن جلوگیری می شود.
هرگاه یك دارو یا واكســن جدید تولید می شود، ابتدا باید مرحله 
مطالعات آزمایشــگاهی و مطالعه روی حیوان را طی كند. در این 
مرحله باید مطمئن شویم كه واكسن می تواند كارت شناسایی تقلبی 
را به سیستم ایمنی حیوانات معرفی و در آنها حافظه طوالنی مدت 
ایجاد كند. ابتدا با موش و خرگوش و خوكچه شروع و درنهایت این 
خاصیت در میمون نشان داده می شود. وقتی مرحله آزمایشگاهی 
و حیوانی با موفقیت به پایان رســید، نوبت به تزریق به انســان ها 
می رسد. باید نشــان داده شود كه واكســن تولیدشده در مرحله 
نخست، ضرری برای انسان ها ندارد و در مرحله دوم سبب معرفی 
كارت شناسایی تقلبی ویروس به بدن می شود و می تواند حافظه 
طوالنی مدت در سیستم ایمنی انسان ایجاد كند. این كار در انسان ها 
در سه فاز انجام می شــود. در هر فاز باید اثربخشی و بی ضرربودن 

واكسن ثابت شود.
تاكنون 2 واكســن فایزر و مدرنا فازهای بالینی خود را با موفقیت 
به پایان رسانده و توانسته اند در سطح بین المللی مجوز تزریق در 
همه انســان ها را در شــرایط اضطراری بگیرند. در ساخت این دو 
واكسن از پلت فرم mRNA استفاده شده است. در این تكنولوژی، 
كارت شناسایی تقلبی از طریق واداركردن سلول های خود فرد به 
تولید این كارت به مدت یك تا 2هفته انجام می شــود. كارت های 
تولیدشده در گردش خون توسط سیستم ایمنی فرد شناسایی شده 
و حساس سازی علیه آن صورت می پذیرد. با این حال، بی خطری 
بلندمدت واكسن فایزر با وجود كیفیت باال هنوز معلوم نیست چون 

این نوع واكسن ها بسیار جدید هستند.
سایر واكســن ها هنوز در حال گذراندن فازهای یك تا 3مطالعات 
بالینی خود هستند. واكسن آكسفورد-آسترازنكا از ویروس دیگری 
كه برای انســان بیماری زا نیســت، برای انتقال اطالعات كارت 
شناسایی تقلبی ویروس كرونا به بدن و معرفی آن به سیستم ایمنی 
استفاده می كند. واكسن گاملیای روســی و كان سینوی چینی 
و جانســن آمریكایی هم به همین شــیوه عمل می كنند. واكسن 
نوواكس اســترالیایی از پلت فرم پروتئین ســاب یونیت نوتركیب 
استفاده می كند. واكســن هپاتیت كه اكنون در بازار وجود دارد و 
به طور وسیعی در ایران استفاده می شود، از این تكنولوژی استفاده 
می كند. در این تكنولوژی كارت تقلبی ویــروس كرونا، جداگانه 
طراحی، ساخته و به صورت انبوه تولید می شود و پس از اتصال به 
موادی كه می توانند قابلیت شناسایی این كارت های تقلبی توسط 
سیستم ایمنی بدن را افزایش دهند، به بدن تزریق می شود. این نوع 
واكسن ها با توجه به اینكه در سیستم ایمنی، كمترین مداخله را 
می كنند و هیچ چیز دیگری جز اطالعات كارت تقلبی یادشده را به 

بدن وارد نمی كنند، بسیار ایمن هستند.
در واكسن های سینوفارم و ســینوواك چینی و بهارات هندی از 
تكنولوژی ویروس كشته شده استفاده می شــود. این تكنولوژی 
به دلیل ساده بودن و امكان تولید انبوه ساده تر، برای كشورهای با 
درآمد پایین قابل دسترس تر است اما از آن جهت كه این واكسن ها 
عالوه بر كارت تقلبی اختصاصی یادشــده، تقریباً همه كارت های 
شناسایی ویروس را به بدن انســان منتقل می كنند، ضعف دارند. 
شناسایی بعضی از این كارت ها نه تنها كمكی به ایمن شدن فرد در 
مقابل كرونا نمی كند بلكه ممكن است در بعضی از افراد حتی به ضرر 

ایمنی فرد هم عمل كند.
همانطور كه گفته شد، واكسن های فایزر و مدرنا كیفیت باالیی دارند 
اما از آنجا كه كشورهای بسیاری به دنبال تهیه آنها هستند، دستیابی 
به این دو واكسن دشوار اســت. در پاندمی كرونا ما از نظر زمان در 
مضیقه هســتیم. انتظار می رود وزارت بهداشــت باكیفیت ترین و 
بی خطرترین واكسن  را كه مستندات فازهای یك و 2و 3مطالعات 
بالینی آن مشخص باشد، به هر میزان كه می تواند برای مردم تهیه 
كند؛ با این نگاه كه هر چه جلوتر می رویم، تولیدكنندگان داخلی به 
واكسن مؤثرتری برای تأمین ایمنی همه 85میلیون ایرانی دست پیدا 
خواهند كرد. ما توان علمی و فنی تولید واكسن را در مقیاس كوچك 
داریم و با تولید انبوه واكســن هم بیگانه نیستیم. انستیتو پاستور 
ایران و مؤسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی از مراكز معتبر 
داخلی فعال در زمینه ساخت واكسن هستند و در بلندمدت اعتماد 
كامل وجود دارد كه می توانیم واكسن داخلی مؤثر و بی خطری تولید 
كنیم اما در كوتاه مدت، برای تأمین سالمت مردم انتظار می رود كه 

مسئوالن در تهیه واكسن از منابع خارجی تالش كنند.

در ایران ابهامات زیادی درباره ساخت و خرید واكسن كرونا وجود 
دارد. از سه كارشناس حوزه پزشكی پرسیدیم ایرانی ها به كدام 

واكسن می رسند؟

ونا سرانجام ما و واكسن كر
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می شود. این 
تكنولوژی به دلیل 
ساده بودن و امكان 
تولید انبوه ساده تر، 
برای كشورهای با 
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علوم پزشكی تهران

احمد قویدل
مدیرعامل كانون هموفیلی ایران و شبكه 

كمك )كمیته غیردولتی مهار كرونا(

ود درخرداد  انتظار می ر
 10  میلیون دوز واكسن ایرانی تولید شود

واكســن كشته شده شركت شــفا فارمد، 
نخستین واكســن كرونای ایرانی است كه 
مجوز سازمان غذا و دارو و كمیته ملی اخالق را دریافت كرده است. فرایند 
تولید و توسعه واكسن در تمام دنیا بین 12تا 15سال به طول می انجامد. 
اما در شرایط اپیدمی كووید، تمام دنیا به این نتیجه رسید كه مراحل تولید 
واكسن باید كوتاه تر شود. كوتاه ترشدن به معنی فشرده تركردن برخی از 
مراحل است. در پروسه تولید واكسن، یك سری مطالعات پیش بالینی 
شامل مطالعات و آزمایش های حیوانی وجود دارد. بعد از آن باید مجوز 
اداره بیولوژیك سازمان غذا و دارو دریافت شود. درنهایت، پروتكل مطالعات 
بالینی و تأیید كمیته ملی اخالق نوشته می شود. بخش مطالعات بالینی 
كه روی انسان انجام می شود، شامل 4فاز است. مطالعه فاز یك واكسن 
ایرانی طبق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و داروی 
آمریكا پیش رفته است. در این دستورالعمل ها قید شده كه جامعه آماری 
در فاز یك بین 20تا 100نفر اســت. هدف اصلــی در مطالعات این فاز، 
سنجش اثربخشی و اطمینان از ایمنی محصول است؛ درواقع، بررسی 
اینكه عوارض خارج از انتظار و آســتانه پژوهش ها بروز نكند. در برخی 
از كشورها شاهد تلفیقی از فاز یك و 2بودیم و برای همین جمعیت های 
بیشتری در تست انسانی شركت كردند. در فازهای 2و 3جمعیت ها بیشتر 
می شوند و به چندصدهزار و چندده هزار می رسند. در این مرحله است كه 
اثربخشی به معنای آن است كه واكسن به صورت پیشگیرانه مانع از ابتال 
به بیماری می شود. برآورد می شود كه در خردادماه سال آینده در مرحله 
آغاز یا میانه فاز 3مطالعات بالینی باشیم و در این ماه به مقدار داده ایمن 
و اثربخش برسیم. البته پژوهش، فراز و نشیب دارد. بعد از آن، درصورت 
تأیید سازمان غذا و دارو و كمیته ملی اخالق، مجوز استفاده عمومی، چه 
به صورت محدود و چه گسترده، صادر می شود. انتظار می رود كه خردادماه 

به تولید حدود 10 میلیون دوز واكسن دست یابیم.

ودتر واردات واكسن انجام شود هرچه ز

پیــش از كرونــا، پاندمی آبلــه آخرین 
پاندمی ای بود كــه در دنیا اتفــاق افتاد. 
300میلیون نفر در قرن های بیستم و بیست ویكم بر اثر آبله جان خود 
را از دست دادند. 40 سال پیش بود كه سازمان ملل توانست این پاندمی 
را مهار كند و ریشه كنی آن را جشــن بگیرد. 180سال از تاریخ كشف 
واكسن آبله تا ریشه كنی آن طول كشــید. یك سال است كه پاندمی 
كرونا هر لحظه جان چندیــن نفر را می گیرد. در شــرایط كنونی كه 
شاهد شیوع گونه جدید ویروس كرونا با 70درصد قدرت سرایت بیشتر 
نسبت به گونه های دیگر هســتیم، باید سیاست های اصولی در زمینه 
واردات واكسن اتخاذ شود. خوشــبختانه كمپانی های سازنده واكسن 
كرونا اعالم كرده اند كه واكســن، مصونیت الزم را دربرابر گونه جدید 
هم ایجاد می كند اما تا زمانی كه واكسن را تزریق نكنیم، امكان سرایت 
ویروس وجود دارد. ما اگر به سمت استفاده از آخرین دستاوردهای علم 
بشر حركت نكنیم، در درجه نخست به سالمت مردم و در درجه دوم به 
اقتصاد كشور كه در حال فلج شدن است، ضربه می زنیم. منطق حكم 
می كند زمانی كه واكسن كرونا در دسترس قرار گرفته، با مبالغی كه قابل 
تأمین است، آن را وارد كنیم و به اسم خودكفایی در تولید واكسن بیش 
از این به سالمت جامعه آسیب وارد نكنیم. به توان دانشمندان ایرانی باور 
داریم اما تولید واكسن ایمن، پروسه ای زمان بر است و مطالعات بالینی 
درازمدت نیاز دارد. باید سران سه قوه، نه فقط قوه مجریه، هر چه زودتر 
زمینه خرید واكسن را از منابع معتبر جهانی فراهم كنند تا انسان های 
كمتری جانشان را از دست دهند. بعد از تهیه فوری نخستین محموله 
واكسن، باید كادر درمان نخستین گروهی باشند كه واكسن را دریافت 
می كنند تا سالمت آنها تضمین شود و در درجه دوم، باید هر چه زودتر 
سالخوردگان و افراد دارای بیماری های زمینه ای واكسن را دریافت كنند 
و به سمت واكسیناسیون عمومی برویم تا زنجیره شیوع كرونا قطع شود.
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واكسن كرونا

این شماره

اواسط آذر 99، يك تبليغ گردشگري خارج از كشور در فضاي 
مجازي جلب توجه كــرد. اين تبليغ كه عكســي كوچك از 
سرنگ و شيشه كوچك آمپول هم در آن ديده مي شود، با اين 
توضيحات همراه بود: 5روز در استانبول، تور ويژه تزريق واكسن 
كرونا، 25تا 30دي ماه، همراه با گشت شهري رايگان، شروع 

قيمت از 15ميليون تومان.
اين تبليغ درســت در روزهاي ابتدايي كشــف واكسن كرونا 
منتشر شد و طبيعي بود كه ذهن بسياري از مردم را درگير كند. 
همين موضوع باعث شد مديران و مقامات بلندپايه ذيربط به 
سرعت واكنش نشان دهند تا بتوانند مردم را متوجه يك جريان 
كالهبرداري كنند. پيگيري ماجرا به يك آژانس در خوزستان 
رسيد كه مديرش مدعي شــد، تبليغات سال گذشته آژانس 
او جعل شــده و عناوين جديد تور ويژه تزريق واكسن كرونا و 
سفر و سالمتي به آن اضافه شــده است. او گفت براي برخورد 
قانوني با اين تخلف، شكايت قضايي كرده و مدعي شد كه »طي 
تماس هاي متعدد و مكرر كه مشــتريان محترم با شعب اين 
شركت برقرار كردند، متوجه شديم شايعه اي درباره برگزاري 
تور تزريق واكسن كرونا در استانبول شكل گرفته و مردم پيگير 
صحت و سقم موضوع هستند. پس از بررسي و گرفتن اطالعات 
از مشتريان و پرسيدن اين سؤال كه اين خبر چگونه و از كجا 
به دست شما رسيده است، اعالم كردند بنر تبليغاتي را بدون نام، 
لوگو و شماره تلفن به صورت گسترده در شبكه هاي اجتماعي 
ديده اند ولي براي اطمينان از درست يا غلط بودن موضوع تماس 
گرفته اند. بنابراين ضمن اطالع رساني جعلي بودن اين موضوع 
به مشــتريان و در جريان گذاشــتن و مطلع كردن مسئوالن 
استان خوزستان، بخش  اي تي و بخش تور اين شركت مسئول 
بررسي شدند كه متأسفانه مشخص شد بنري دستكاري  شده و 
غيرواقعي با مخدوش شدن تلفن ها و آدرس وب سايت با ليبل 
مشــكي رنگ، از روي طرح بنر اين شــركت كه مربوط به تور 
اســتانبول آذرماه 98 بوده، در شبكه هاي اجتماعي به صورت 

گسترده انتشار يافته و دست به دست مي شود«.

در مقابل تبليغات واكنش سريع انجام ندهيد
با توجه به اينكه همه مردم در جهان به دنبال واكســن كرونا 
هستند، اين طبيعي اســت كه براي به دست آوردن آن دست 

پيشگيري مهم تر از تزريق
چگونه واكسن كوويد- 19يكباره در چند كشور تهيه و 

توليد شد؟

واكسن كوويد- 19شايد مهم ترين محصول قرن گذشته باشد كه 
چشم هايي را منتظر و بدن هايي را طالب خود كرد. ترس، مهم ترين 
دليل براي محبوبيت اين محصول تازه رسيده و امتحان نشده 
بود. ترس از ترك نابهنگام زندگي در عصري كه ادعاهاي علمي 
روزانه انسان ها را شگفت زده مي كند. استيصال از پاندمي كرونا 
و فلج شدن زندگي مردم جهان باعث شد خيلي از شركت هاي 
دارويي تالش كنند تا انســان عصر امروز را از چيزي ناديدني و 
كشنده برهانند. اما در اين يك سال بارها اين تالش ناكام بود تا 
اينكه در يك ماه گذشته بسياري از شركت هاي نام آشنا يا غريبه 
ادعا كردند به فرمول اين واكسن دست يافته اند؛ ادعايي همزمان 
ميان كشورهاي جهان. آيا پشت اين ظهور يكباره سياستي پنهان 
است يا ما كاشفان فروتن شوكران، جام هاي زهر را خوب شناخته 
و به طبيعت بار ديگر چيره شده ايم. در اين باره و بيشتر با حميد 
سوري، اپيدميولوژيست، استاد دانشگاه و عضو ستاد ملي كنترل 

اپيدمي كرونا صحبت كرده ايم.

در اين يك ماه بارها صداي 
كشف شد، كشف شــد شنيده ايم. 
به نظر شــما چــرا همه كشــورها 
 به دنبال تهيــه و توليد واكســن 
كوويد- 19افتاده انــد و چرا يكباره 
همگي دســت به توليد واكسن هاي 

مخصوص خود زده اند؟ اين وضعيت طبيعي و منطقي است؟ 
مؤسسات مختلفي در كشورهاي زيادي در تكاپو و تالش براي توليد 
واكسن كوويد- 19هستند. اما اينكه كداميك همه مراحل تأييد نهايي 
را با موفقيت پشت ســر بگذارد، هنوز براي هيچ يك اتفاق نيفتاده و 
توسط سازمان هاي معتبر جهاني مثل سازمان بهداشت تأييد قطعي 
نشده است. حتي 2واكســن مدرنا و فايزر نيز فقط در چند كشور به 
تأييد رسيده اند. در توليد واكسن دو امر مهم وجود دارد؛ اثربخشي و 
ايمني. اين روزها بيشتر درباره اثربخشي واكسن صحبت مي شود و 
كمتر ايمني آن مدنظر قرار مي گيرد. زيرا تهيه يك محصول پزشكي 
جديد به 10سال زمان نياز دارد. اما در شرايط فعلي اپيدمي اين رويه 
و مسير را تسريع كرده و سختگيري ها را كاهش داده اند. اما در اين 
شرايط نگراني درباره ايمني واكسن است؛ به عبارتي اثرات سوء كه 
واكسن روي بدن انسان به جاي خواهد گذاشت. اين نوع استفاده از 
واكسن، در محيط آزمايشگاهي و شرايط ويژه اي بوده و اثربخشي آن 
بيش از زماني است كه وارد بازار شده و به شكل عمومي مورد استفاده 
قرار مي گيرد. از سويي اثرات جانبي ناشي از مشكالت ايمني واكسن 
در كوتاه مدت بررسي شده و اثرات بلندمدت آن مشخص نيست. از 
اين رو هر واكسني ممكن است در طول دوره استفاده متوقف شود. 
به همين خاطر رقابت علمي بين كشورها و مسائل تجاري آنها باعث 
مي شود تهيه واكسن در كشورها مورد توجه قرار بگيرد. هيچ محصول 
بيولوژيك هيچ گاه در اين ســال ها تا اين اندازه متقاضي نداشته كه 
حاال واكســن كوويد- 19دارد. به دنبال شرايط نامناسب اقتصادي 
كه با پاندمي كرونا ايجاد شده، همه كشورها درصدد ترميم اقتصاد 
آسيب ديده خود هستند. پس بيزينس گوشــه ديگر تهيه واكسن 

به حساب مي آيد.
آيا اين به معناي آن است كه مردم پيگير تهيه واكسن 

نباشند؟
اين به معناي آن نيست كه از زاويه منفي به تهيه واكسن نگاه كنيم. 
تقاضاي مردمي بخــش ديگري از اين ماجراســت. طبيعي به نظر 
مي رسد كه دولت ها تالش  كنند واكسن هاي بومي خود را با توجه به 
زيرساخت هاي موجود در كشور و فناوري هايشان به دست بياورند. 
كشــور ما نيز در اين باره تالش هايي كرده، هرچند از پيشتازان اين 

عرصه نيست، اما بايد براي تهيه واكسن داخلي تكاپو كند.
با توجه به اينكه شركت هاي مختلفي در دنيا وارد اين 
بازار شده اند، آيا مي توان منتظر بود كه جهان به زودي نسبت به 

ويروس كرونا واكسينه شود؟
توليد و تهيه واكسن در ظرفيت محدودي خواهد بود. اگر توليد تا يك 
سال آتي با شكست مواجه نشود، فقط 20درصد از جمعيت دنيا را 
پوشش خواهد داد. زيرا چنين واكسن هايي دوز يادآور هم دارند. با يك 
تزريق اين رويه كنترل نمي شود. بنابراين هر كشور بايد اولويت هاي 
تزريق واكسن خود را مشخص كند. اينكه با توجه به واكسن وارد شده 
و بضاعت موجود، چه گروه هايي بايد واكسينه شوند. اين مسئله قابل 
الگوبرداري نيست و هر كشور ممكن است اولويت هاي خاص خود 
را داشته باشد. بنابراين الزم اســت هر چه سريع تر مطالعات بومي 
صورت گرفته كه اولويت دريافت واكسن در كشور براساس مطالعه 

مشخص شود.
بعضي از شركت ها يا كشورهايي كه در حال ساخت و 
توليد واكسن هستند، مراحل تحقيقاتي و آزمايشگاهي خود را 
به طور كامل و لحظه اي در معرض ديد عموم قرار مي دهند. اين 
مردم را نسبت به رويه توليد آگاه تر و اطمينان بيشتري ايجاد 
خواهد كرد. آيا ما نيز در توليد واكســن بايد از چنين روشي 

پيروي كنيم؟
اين جزو مقررات بين المللي اســت و كشــورهايي كه به اين شكل 
عمل نمي كنند از نظر اخالق علمي دچار مشكل هستند. در منابع 
تأييد شــده علمي بايد موافقتنامه كتبي آگاهانه كســب شود. در 
غيراين صورت ايــن رويه با مباحث اخــالق در پژوهش بين المللي 
مغاير است. به عبارتي تا فازهاي مطالعاتي و كارهاي آزمايشي  و علمي 
روشن و شفاف نباشد و توسط كميته هاي بي طرف تأييد و بررسي 
نشود، انتظار اعتماد از مردم بي جا، غيراخالقي و غيرانساني خواهد 
بود. من به عنوان متخصص اين حوزه و با توجــه به اينكه هر هفته 
در جلسات مشترك در ســتاد مبارزه با كرونا شركت مي كنم، هنوز 
درباره كم و كيف واكسن ايراني بي اطالعم. در هيچ جاي دنيا دولت ها 
حق ندارند به زور مردم را وادار به واكسينه شدن كنند. در ضمن اين 
تحقيقات در مراحل اوليه قرار دارد و بايد تحت نظر كيت هاي فعالي 
قرار بگيرد كه اگر كمترين عارضه اي ايجاد شــد مراقبت هاي ويژه 

درماني صورت بگيرد.
مهار پاندمي مستلزم آن اســت كه 70درصد مردم 
واكسن را تزريق كرده باشــند، آيا هيچ يك از اين شركت ها، 

ازجمله واكسن ايراني امكان توليد انبوه دارد؟ 
توليد واكسن در بخشي نياز به تكنيك و فناوري و در بخشي نياز 
به توليد انبوه دارد. آيا ما از نظر تكنولــوژي به اين دانش و تجربه 
رسيده ايم و اصال زيرساخت هاي الزم را داريم؟ پاسخ به اين سؤال 
را نمي دانم. ايمني معموال به دو شــكل حاصل مي شود؛ طبيعي و 

مصنوعي.

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

تله گذاري با واكسن كرونا
تور واكسن كرونا توجه بسياري از مردم را به خود جلب كرد اما اين شيوه اي براي 

كالهبرداري بود 

به هر كاري بزنند و چنين شــرايطي كالهبــرداران را به فكر 
سوءاستفاده انداخته است. رضا غني لو،جرم شناس و كارشناس 
دادگستري با اشــاره به جذابيت هاي تبليغاتي واكسن كرونا 
مي گويد: »موضوع واكســن كرونا به بحثي روز و جهانشمول 
تبديل شده و توجه مردم را به شدت به خود جلب كرده است. در 
بسياري از كشورها نيز اين واكسن توليد و به صورت آزمايشي 
واكسيناسيون انجام شده است. برهمين اساس بسياري از افراد 
سودجو مي توانند از فرصت به دســت آمده براي كالهبرداري 

اســتفاده كنند. اما مردم بايد آگاهي خود را نســبت به اخبار 
موضوعات حساس باال ببرند تا به راحتي هرگونه خبر يا تبليغ 

كذب را قبول نكنند«. 
غني لو با اشــاره به اينكه دولت ها مردم خود را در اولويت قرار 
مي دهند، اضافه مي كند:»هر دولتي به صورت اضطرار واكسن 
را در كشور خود و با توجه به اولويت بندي بين مردم خود توزيع 
مي كند. هنوز هم ســازمان جهاني بهداشــت اجازه استفاده 
واكسن را براي مليت هاي ديگر نداده است. همچنين صنعت 

گردشگري هنوز اجازه توريست درماني در بحث كرونا ندارد و 
هيچ تورليدري چنين مجوزي ندارد. مردم بايد هوشيار باشند و 

در مقابل هر تبليغي واكنش احساسي انجام ندهند«.
اين كارشــناس مي گويد:»فروش اين واكســن بين اشخاص 
حقوقي صــورت خواهد گرفت نه افــرادي حقيقي. دولت ها، 
جمعيت ها، سازمان ها و سازمان هاي مردم نهاد )ان جي او ها( در 
اولويت هستند. اين تبليغات يك توهم و يك بازاريابي كاذب 
بيش نبوده است چرا كه هنوز زيرساخت هاي اين قضيه فراهم 

نشده است«. 
دكترغني لو با اشــاره به اين نكته كه خيلي زود جلوي تبليغ 
گرفته شــد، مي گويد:»در اين مورد ويژه اطالع رساني ستاد 
مقابله با كرونا به موقع بود. شبكه هاي اجتماعي نيز به سرعت 
اطالع رساني كردند و مردم در دام اين كالهبرداران نيفتادند«.

اسير احساسات نشويد
پليس ســايبري همواره به دقت در كالهبرداري هاي فضاي 
مجازي تأكيد دارد اما بسياري از مردم با وجود هشدارهاي زياد 
همچنان در دام كالهبرداران اينترنتي مي افتند. يك كارشناس 
انتظامي، فضاي سايبري و مجازي و پليس فتا مي گويد:» اخيرا 
تبليغات  جعلي با عناوين تور ويژه تزريق واكسن كرونا در حال 
انتشار بوده كه كالهبرداري اســت.  پليس نيز اقدامات خود را 
براي شناسايي و دستگيري آنها در دســتور كار دارد. از مردم 
تقاضا داريم در مقابل اينگونه دام ها به شدت هوشيار باشند و هر 

تبليغ بي پايه و اساس را باور نكنند«.
ســرهنگ رســول جليليان ادامه مي دهد: »كالهبرداران با 
استفاده از موضوعات روز نقشه هاي به روز مي كشند و با ابزار 
روز از مردم كالهبرداري مي كنند. هرقدر تكنولوژي پيشرفت 
مي كند كالهبرداران نيز پيشرفته مي شوند و از ناآگاهي افراد 
سوءاســتفاده كرده و مردم را در دام خــود گرفتار مي كنند. 
بسياري از كالهبرداران از كارت ها و درگاه هاي جعلي معتادان  
يا افراد بي نام و نشان براي كالهبرداري استفاده مي كنند. مردم 
نيز با رفتارهاي احساساتي اسير تبليغات مي شوند. حتي گاهي 
اين موارد خطرات جاني در پي دارد. درباره واكسن كرونا حتما 
مسئوالن بهداشتي پيگير هستند و مطمئن ترين راه پيگيري از 

سوي مسئوالن بهداشت و درمان است«.

واكسيناسيون بالتكليف
وضعيت واكسن كرونا در كدام كشورها نامشخص است؟

خبر موفقيت آميز بودن نتايج مراحل آخر آزمايش واكســن 
كرونا خبري مسرت بخش بود البته براي 14درصد از جمعيت 
جهان. واقعيت اين است كه 86درصد از جمعيت سياره زمين 
اميد چنداني به دسترسي فوري به واكسن كرونا ندارند، بخش 
زيادي از اين 86درصد نســبت به دسترسي به واكسن هاي 

باكيفيت و معتبر نااميدند و بخشي ديگر از اين 86درصد به 
كل از واكسينه شدن در برابر كوويد-19نااميدند. نمونه اين 
نااميدي را در ايران هم شاهد هستيم. خبر آغاز واكسيناسيون 
در جهان براي ايراني ها در ابتــدا بي اهميت مي نمود زيرا به 
داليل مختلف كه كوچك ترين آن وجود تحريم هاي اقتصادي 
است، اميدي به دسترسي به واكسن نداشتند. اظهارنظرهاي 
ضدونقيض مقامات بهداشتي كشور، انصراف دادن از خريداري 
واكسن فايزر، اعالم نكردن نام شــركت هايي كه قرار است 

واكســن ايران را تامين كننديا زمان قطعي ورود واكسن به 
ايران، همگي مزيد بر علت شدند تا ايراني ها از دسترسي به 
واكسن كرونا قطع اميد كنند و به تازگي هم كارزاري در فضاي 
مجازي به راه انداخته اند تا حق طبيعي خود براي دسترسي به 
داروي معتبر و قابل اعتماد را به مسئوالن كشور گوشزد كنند. 
ايران مانند بسياري از كشورهاي ديگر يكي از اعضاي كوواكس 
اســت، اما اين عضويت به معني دسترسي قطعي و سريع به 
واكسن نيست و بيشتر كشورهاي جهان همزمان با عضويت 
در اين سازوكار، به صورت مستقل با توليد كننده هاي واكسن 

وارد معامله شده اند.
اگرچه تقريبا تمامي كشورهاي جهان، 189كشور، به كارزار 
تقسيم عادالنه واكسن ســازمان جهاني بهداشت، كوواكس 
پيوسته اند اما چند كشور ثروتمند جهان نه تنها به كوواكس 
نپيوستند بلكه اين ريسك را كردند تا واكسن را پيش از اثبات 
تأثيرگذاري اش پيش خريد كنند. كانادا به اندازه اي واكسن 
از شركت هاي فايزر و مدرنا خريداري كرده است كه مي تواند 

پنج بار كل جمعيتش را واكســينه كند. در چنين شرايطي 
وضعيت كشــورهايي مانند ايران كه با موانع و مشكالتي جز 
محدوديت منابع مالي هم دست به گريبانند، دشوارتر خواهد 
شد. بسياري از كارشناسان در ســازمان هاي جهاني مانند 
سازمان بهداشت نگران آن هســتند كه ايده توزيع عادالنه 
واكسن در ميان كشــورهاي فقير و غني به سرعت درحال 
ناپديد شدن باشــد. به گفته آرناد برنارت، رئيس بهداشت 
مجمع جهاني اقتصاد، از حدود 12ميليارد دوز واكســني كه 
انتظار مي رود تا ســال 2021توسط صنعت داروسازي جهان 
توليد شود، 9ميليارد دوز توسط كشورهاي ثروتمند خريداري 
شده اند و حجم واكسن تامين شده توسط كوواكس هم براي 
مابقي كشورها كافي نيست، نتيجه اين وضعيت آن است كه 
ديگر كشورها واكسن را با تأخير بسيار زياد دريافت كنند. در 
ادامه نگاهي خواهيم داشت به وضعيت كشورهايي كه وضعيت 
آنها در صف انتظار براي خريد واكسن همچنان نامشخص است 

يا به كل از خريد واكسن خارجي انصراف داده اند.

سميرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

ان
جه

ف 
كلي

الت
ي ب

ها
ور

ش
ك

يكي از فقيرترين كشــورهاي جهان كه پيــش از آغاز همه گيري هم 
به واسطه جنگ بخش زيادي از سرمايه انساني و زيرساخت هاي خود 
را از دست داده بود. اكنون با زنده شدن اميد براي مقابله با كرونا، يمن 
اميدوار است با كمك سازوكار كوواكس بتواند واكسن را به 20درصد 
از مردم خود برساند. اما سال ها جنگ و تخريب بيمارستان ها، جاده ها 
و زيرســاخت هاي حياتي در اين كشــور اميد براي توزيع تدريجي و 
همگاني واكسن بسيار كم رنگ شده است. دودستگي سياسي در اين 
كشور عامل نگران كننده ديگري است كه سرنوشت رسيدن واكسن به 

مردم اين كشور را مبهم تر از هميشه ساخته است.

 فيصل مقداد، وزير خارجه سوريه به تازگي از آغاز مذاكرات با روسيه براي 
دريافت واكسن اسپوتنيك 5خبر داده است. مقداد ابراز اميدواري كرده است 
سوريه بتواند اســپوتنيك 5 و ديگر واكسن هاي ضدكروناي ساخت روسيه 
را دريافت كند زيرا اعتماد اين كشــور به واكسن هاي روسيه بيشتر از ديگر 
واكسن ها ازجمله واكسن فايزر است. سوريه همچنين اميدوار است مردم 
روسيه به اندازه اي بخشنده باشند كه با توجه به شرايط كنوني سوريه، اين 

واكسن ها را رايگان در اختيار سوري ها قرار دهند.

وزير بهداشت اين كشور اعالم كرد هيچ برنامه اي براي خريداري و واردات واكسن كوويد-19وجود ندارد 
و قرار است در تانزانيا با استفاده از طب محلي و داروهاي گياهي مردم را در برابر اين بيماري مقاوم كنند. 

تانزانيا يكي از نخستين كشورهايي بود كه داروي گياهي ضد كرونايي را از ماداگاسكار خريداري كرد.

حدود 2.5ميليون فلسطيني ساكن مناطق اشغالي نوار باختري بايد براي مدتي نامشخص در انتظار 
رسيدن واكسن كرونا بمانند. رژيم صهيونيستي براي شهروندان خود واكسن فايزر خريداري كرده 

است و آن را تنها به شهروندان مناطق اشغالي تزريق خواهد كرد.
 از سويي ديگر، مقامات بهداشتي فلســطين اعالم كرده اند هنوز براي خريداري واكسن هاي فايزر 
و مدرنا با اين دو شركت درحال مذاكره هســتند و هنوز هيچ قراردادي براي خريد واكسن به امضا 

نرسيده است.

يمن

سوريه

تانزانيا

فلسطين

ماداگاسكار
مقامات اين كشور رســما اعالم كردند قصد پيوستن به 
سازوكار كوواكس را ندارند و واكسني خريداري نخواهند 
كرد. سخنگوي دولت ماداگاسكار تأييد كرد اين كشوراز 
همان معجون سنتي كه دانشمندان اين كشور اوايل سال 
براي مقابله با كرونا ابداع كرده اند استفاده خواهند كرد تا 
زماني كه تأثيرگذاري و بي خطر بودن واكسن هاي جديد 
براي آنها به اثبات برسد. اين دارو از گياهي به نام آرتميسيا 
يا كينگو به دســت مي آيد كه خواص ضد ماالريا دارد اما 

هرگز به تأييد سازمان جهاني بهداشت نرسيده است.

ويتنام
تنها كشــور آســيايي كه هنوز اخبار دقيقــي درباره 
خريداري واكســن از شــركت هاي خارجي درباره آن 
وجود نــدارد. اين كشــور كه با 96ميليــون جمعيت، 
به دليل عملكرد فوق العــاده در مديريت همه گيري با 
تنها 1400مورد ابتال و 35مرگ، تحســين كشورهاي 
جهان را برانگيخته است، بيشتر بر واكسن توليد داخلي 
خود اتكا دارد و خريد واكسن از كشورهاي ديگر در حد 
مذاكره با شركت هاي فايزر و چند شركت چيني و روسي 
باقي مانده است. ويتنام به تازگي نخستين فاز از آزمايش 
انساني واكســن خود را با حضور 3داوطلب آغاز كرد. 2 
شركت واكسن سازي ديگر هم قرار است از ماه هاي دوم 
و سوم سال 2021فاز اول آزمايش هاي خود را آغاز كنند.
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فوبياي واكسن 
بر اساس نتايج يك نظرسنجي كه توسط روزنامه همشهري 
انجام شد، 76درصد افراد واكسن وارداتي را ترجيح مي دهند

تقريبا همه نگران اند. هيچ كس با اطمينان درباره واكسن حرف نمي زند. 
ارائه نكردن داده هاي شفاف درباره واكسن توسط مسئوالن، موجب 
شكل گيري هزار و يك فرضيه در بين افراد جامعه شده  و به ترديدها 
دامن زده اســت. به خصوص كه از گوش  و كنارهــا خبرهايي درباره 
ناتواني ايران براي خريد واكســن به واســطه تحريم هاي آمريكا و 
نپيوستن ايران به FATF به گوش مي رسد. علي ربيعي، سخنگوي 
دولت ايران، در نشست خبري هفتگي خود به طور تلويحي تأييد كرد 
كه نپيوســتن ايران به گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF، خريد 
واكسن خارجي كرونا را با مشكل مواجه كرده  است. پيش از آن هم، 
علي مطهري، نماينده پيشين مجلس در توييتر خود نوشته بود به علت 
حضور ايران در فهرست سياه، امكان واريز پول واكسن خارجي كرونا 
براي ما وجود ندارد. هشتگ »واكسن بخريد« يكي از مهم ترين نتايج 
اين ابهام گسترده بود؛ هشتگي كه رئيس جمهور را به واكنش واداشت. 
او در پاسخ به اين مطالبه گفت هم واكسن مي خريم و هم پروژه توليد 
واكســن داخلي را ادامه مي دهيم. روحاني تأكيد كرد كه »از همان 
روزها و ماه هاي اوليه يكي از مسائل مورد نظر دولت تهيه واكسن بوده و 
تأكيد كرد اينكه شركت هاي دانش بنيان از همان ابتدا كارشان را شروع 
كردند، به خاطر تأكيد بر ساخت واكسن بود اما بنا بود كه همزمان هم 
به دنبال خريد برويم و رفتيم. تمام تبليغات نادرست و نارواست«. اين 
در حالي است كه هنوز هيچ كدام از مسئوالن درباره كشوري كه قرار 
است ايران از آن واكسن بخرد توضيحي نداده و همين موضوع موجب 
شده كه گمانه زني ها چين يا روسيه را مبدا احتمالي بدانند. اما آيا مردم 

ايران براي تزريق واكسن چيني يا روسي اقدام مي كنند؟ 
از ســوي ديگر هنوز مشخص نيســت كه پرداخت هزينه واكسن با 
دولت است يا مردم. البته اين احتمال هم وجود دارد كه واكسن هم به 
كاالهاي يارانه اي بپيوندد كه بخشي از هزينه آن را دولت و بخشي ديگر 
را مردم پرداخت كنند. تنها چيزي كه به نظر مي رسد تا لحظه تنظيم 
اين گزارش روشن شده است، اولويت بندي دريافت واكسن است. به 
گفته رئيس جمهور، سالخوردگان، كادر درمان و گروه هاي پرخطر، 
نخستين گروه هايي هستند كه آنتي كرونا را دريافت خواهند كرد. در 
مقابل اما يك مقام آگاه در وزارت بهداشت به همشهري مي گويد بيش 
از 10هزار نفر براي دريافت واكسن كرونای ايراني ثبت نام كرده اند و اين 
عدد را مصداق اعتماد مردم به دولت و وزارت بهداشت قلمداد مي كند. 

اما نتايج نظرسنجي هاي همشهري روايت ديگري دارد... .

ترجيح 76درصدي واكسن وارداتي 
71درصد شركت كنندگان در نظرســنجي روزنامه همشهري گفته اند 
كه تمايل ندارنــد در گروه اول واكســن بزنند. همچنيــن 76درصد 
شركت كنندگان اعالم داشته اند كه حاضر نيستند واكسن ايراني بزنند 
مگر اينكه اين واكسن آزمايش هاي باليني را پشت سر بگذارد و مورد تأييد 
سازماني مثل سازمان بهداشت جهاني قرار بگيرد. 24درصد باقي مانده اما 
بر اين باورند كه چندان تفاوتي نمي كند كه كدام واكسن، ترجيح مي دهند 
هرچه سريع تر شانس خود را براي ايمن شدن در برابر اين ويروس امتحان 
كنند. اين در حالي است كه كارشناسان و پزشكان در سراسر دنيا تأكيد 
دارند كه نبايد براي توزيع و تزريق واكسن عجله كرد؛ چرا كه اين تعجيل 
ممكن است راســتي آزمايي مراحل مختلف توليد را دچار مشكل كند. 
شركت كنندگان در نظرسنجي همشهري اما چقدر به پايان اين پاندمي 
اميد داشتند؟ 56درصد شركت كنندگان بر اين باور بودند كه تا يك سال 
ديگر پاندمي كرونا در سراسر جهان پايان پيدا مي كند. بيشتر اين افراد 
معتقد بودند كه آغاز فرايند واكسيناسيون مي تواند زنجيره انتقال كرونا در 
كشورهاي مختلف را قطع كند و همين كاهش سرعت شيوع به ريشه كن 
كردن اين ويروس كمك مي كند. گفتني اســت نظرســنجي روزنامه 
همشهري بين 216نفر انجام شده و آمارهاي داده شده بر اساس پاسخ 

اين جامعه هدف به پرسش هاي مطرح شده ارائه شده است.

از زير سنگ....
يكي از مهم ترين ابعاد ماجراي واكسن، هزينه تهيه آن است. تقريبا 
هيچ مقام مسئولي به درستي در اين باره توضيحي ارائه نكرده است. 
آيا قرار است واكســن  2دالري بعد از رســيدن به ايران قيمت هاي 
نجومي پيدا كند؟ يا زير پوشــش بيمه قرار مي گيرد؟ آيا يارانه به آن 
تعلق مي گيرد؟ آيا واكســن در ايران هم مانند بســياري از كشورها 
رايگان توزيع مي شود؟ 60شــركت كننده در نظرسنجي همشهري 
گفته اند حدس مي زنند امكان پرداخت هزينه واكسن وارداتي كرونا 
را نداشته باشند اما عموما گفته اند كه هر طور شده اين مبلغ را آماده 
مي كنند و بسياري از آنها تأكيد داشتند كه حتي اگر شده از زير سنگ 
اين مبلغ را براي سالمتي خود و خانواده شان فراهم مي كنند اما در 
عين حال بيش از 80درصد افراد حاضر در اين نظرسنجي بر اين باور 
بودند كه واكسن بايد رايگان در اختيار همه افراد جامعه قرار بگيرد. 
در نظرسنجي همشهري سؤال ديگري هم مطرح شده بود كه براي 
پاسخ به آن 4گزينه در نظر گرفته شد. از شركت كنندگان پرسيديم كه 
به نظر آنها چند درصد مردم توان پرداخت هزينه واكسن براي خود و 
خانواده خود را دارند. »كمتر از 30درصد« گزينه اي بود كه 106نفر 
از شركت كنندگان آن را انتخاب كردند و اين يعني 49درصد بر اين 
باور بودند كه 70درصد مردم قدرت خريد كافي براي تهيه واكســن 
را ندارند. 45نفر از اعضاي حاضر در نظرســنجي گزينه » بين 30تا 
50درصد« را انتخاب كردند و 38نفر با گزينه »بين 50تا 70درصد« 
موافق بودند. تنها 27نفر گفتنــد كه فكر مي كنند بيش از 70درصد 

مردم ايران توان خريد واكسن را خواهند داشت.

درباره هزار و يك فوبيا 
واكسيناسيون كه در كشورهاي توسعه يافته شروع شد، سيل هجوم 
خبرهاي منفي به راه افتاد. از فلج شــدن گرفته تا مرگ... از واكنش 
آلرژيك داوطلبان گرفته تا ابتال به كرونا بعد از تزريق. تقريبا همه اين 
خبرها به سرعت تكذيب شدند به جز واكنش آلرژيك تعداد محدودي 
از داوطلبان واكسن؛ خبرهايي كه به نظر مي رسد تأثير خود را بر همه 
گذاشــته و دلهره و ترس را عميق تر كــرده. آرش مي گويد: به نظرم 
واكســن هاي ايراني هم قابل اعتماد هستند به شــرط آنكه ناظرين 
بين المللي آن را راستي آزمايي كند. علي معمار جواني است كه مانند 
آرش فكر مي كند و تأكيد دارد اگر واكسني مورد تأييد FDA  باشد 
براي تزريق آن مشكلي ندارد. اين در حالي است كه زهره، كارشناس 
امور مالي يكــي از بانك هاي خصوصي تأكيــد دارد كه فقط حاضر 
است از واكسن فايزر يا مدرنا استفاده كند. عوارض جانبي احتمالي، 
آسيب هايي كه ممكن است واكسن هاي مختلف به سيستم ايمني بدن 
بزند و مرگ يا فلج شدن به واسطه واكسن در صدر ترس ها و فوبياهاي 
شركت كنندگان در نظرسنجي همشــهري قرار داشت. آيا وقت آن 
نرسيده كه مقام هاي مسئول با استفاده از رسانه ها و تريبون هايي كه 
در اختيار دارند نسبت به همه اين ترس ها و ابهامات توضيح بدهند؟ 

واكسن كرونا
این شماره

رقابت وسيع جهاني در توليد يك 
واكســن بي خطر و در عين حال 
مؤثر عليه كرونا موجب شــده تا 
مردم به دو گروه طرفداران تزريق 
واكسن و مخالفان و به اصالح گروه 
ضد واكسن ها تقســيم شوند. در 
ايران نيز اخبار توليد و تزريق واكســن ايراني واكنش هاي 
زيادي از سوي مخالفان و موافقان تزريق واكسن به دنبال 
داشــته اســت. بي اعتمادي ها به تزريق نكردن واكسن 
علت هاي گوناگوني دارد. اول اينكه، توليد واكسن به طور 
معمول و طبق تاريخچه پزشــكي حداقل به يك پروســه 
طوالني مدت 10ساله نياز دارد تا عوارض بلندمدت خود را 
نيز بروز دهد اما قرار گرفتن سريع 2واكسن فايزر و مدرنا و 
واكســن ايراني در كمتر از يك سال كمي بر بي اعتمادي ها 
دامن مي زند. شايد اگر مقاله هاي علمي معتبر در خصوص 
واكسن كرونا و عوارض آن از ســوي مراكزي علمي معتبر 
دنيا در حوزه پزشكي منتشر شود و اطالعات بيشتري در 
اختيار مردم گذاشته شود اعتمادها افزايش يابد. دكتر مينو 
محرز، متخصص بيماري هــاي عفوني،عضو كميته علمي 
ستاد ملي كرونا و يكي از پزشــكان پرسابقه در تحقيقات 
براي بيماري هاي عفوني است كه براي تحقيقات روي واكسن 
ايراني كرونا انتخاب شــده و محقق اصلي مطالعات باليني 
پروژه توليد واكسن ايراني كروناست. در ادامه گفت وگوي 
ما را با وي درخصوص عوارض واكســن كرونا و اخبار ضد و 
نقيضي كه در فضاي مجازي در حال انتشار است، مي خوانيد:

چندين كشور خبر از انجام تحقيقات باليني، توليد و 
عرضه واكسن داده اند. معتبرترين واكسن هاي كرونا هم اكنون 

كدام است؟
واكسن فايزر- بيون تك تنها واكسني كه به صورت روتين درآمريكا 
و انگليس هم اكنون در سطح وسيع مصرف مي شود. واكسن مدرنا 
هم به تازگي مجوز سازمان غذا و داروي آمريكا)اف دي اي(را دريافت 

كرده اما هنوز به طور وسيع مصرف نشده است.
آيا خبر انتشار مرگ ومير 6نفر از مصرف كنندگان 

فايزر را تأييد مي كنيد؟ 
اين اخبار كذب بود و برخالف حرف و حديث هايي كه پيرامون اين 
واكسن در فضاي مجازي به راه افتاده، تاكنون هيچ عارضه اي روي 

افراد نداشته و مرگ وميري گزارش نشده است.
يعني در كشورهايي كه واكسن كرونا زده شده، هيچ 

عارضه اي مشاهده نشده است؟
طبق آخرين اعالم محققان آمريكايي، بهتر است اين واكسن براي 
 )Autoimmunedisease(كساني كه بيماري هاي خود ايمني
دارند از جمله بيماري هاي روماتيسمي استفاده نشود. ممكن است 
براي بيماراني كه زمينه شديد آلرژي دارند واكنش شديد آلرژيكي 

به دنبال داشته باشد.
توليد واكسن كاري زمانبر است. چرا كه براي تهيه 
و توليد يك واكسن، ايمن و مؤثر بودن در اولويت قرار دارد. 
چگونه مي توان به واكسن هايي كه در كوتاه ترين مدت و بدون 
درنظر گرفتن عوارض بلندمدت به بازار مصرف عرضه مي شود، 

اعتماد كرد؟
گاهي شرايط به گونه اي پيش مي رود كه زمان كافي براي تحقيقات 
بلندمدت وجود دارد اما در شرايط كنوني كه آمار باالي مرگ وميرها 
را در سراسر جهان شاهديم نمي توان صبر كنيم تا ببينيم واكسن ها 
10سال بعد چه عوارض جانبي به دنبال خواهند داشت. بنابراين 
به افراد تزريق مي شود تا ببينيم 10سال بعد آيا عارضه اي به دنبال 

خواهد داشت يا نه.
در اين مدت كه بيزينس هاي سوداگرانه داروي كرونا 
از سوي بســياري از غول هاي داروسازي دنيا صورت گرفته، 
چگونه مي توان به قدرت هاي جهانــي اعتماد كرد و با خيال 
راحت واردات واكسن به كشورهاي در حال توسعه ازجمله 

ايران انجام داد؟
با واكسن فايزر تمام پرستاران و برخي پزشكان را در سطح آمريكا 
واكسينه كرده اند و كار واكســينه كردن روي گروه هاي ديگر را 
نيز آغاز كرده اند. اينطور نيســت كه بخواهد براي نخستين بار در 
كشورهاي جهان سومي تست شــود. در سراسر جهان داوطلبان 
زيادي براي واكسينه شدن وجود دارند. اين تفكرات كه قدرت هاي 
جهاني با تزريق واكسن به دنبال وارد كردن عناصري هستند تا از 
اين طريق انســان ها را تحت كنترل خود دربياورند، ماليخوليايي 
غيرعلمي و نادرســت اســت كه گروه هاي ضد واكسن در فضاي 
مجازي به راه انداخته اند. بايد اين نكتــه را مدنظر قرار دهيم كه 
توليد و توزيع واكسن در كشورهاي جهان ســوم بسيار سخت و 
هزينه بر اســت چرا كه انجام تحقيقات در جهان سوم كار سختي 
است. بنابراين ما ناچاريم بنا را بر اين بگذاريم كه 3مؤسسه جهاني 
كه مجوز و تأييديه مي دهند كارشــان را درست انجام مي دهند. 
اگرچه قبول دارم كــه بيزينس دارو در آمريــكا در مدت كرونا با 
ارائه مقاالت فيــك بر له يا عليه برخي داروهــاي كرونايي كثيف 
عمل كرده و به نگراني هاي مردم دامن زده است كه در دنيا سابقه 
نداشت اما اميدواريم كه ديگر شاهد چنين اقداماتي نباشيم. البته 
با تحريم هايي كه آمريكا گذاشته دسترسي به واكسن براي خريد و 
انتقال به كشور بسيار سخت شده. بنابراين ما بايد خودكفا باشيم و 
خودمان خط توليد واكسن كرونا را در كشور راه اندازي كنيم و اين 
كار را هم آغاز كرده ايم. واردات ميليون ها دوز واكسن به كشور به 

لحاظ اقتصادي هزينه هاي سنگيني را بر كشور تحميل مي كند.
آيا هم اكنون مقــاالت علمي معتبري در خصوص 

واكسن هاي عرضه شده به بازار جهاني وجود دارد كه مردم 
براي آگاهي بيشتر به اين منابع مراجعه كنند؟ 

كانادا، انگليس و آمريكا تازه اين كار را شروع كرده اند اما هم اكنون 
مقاالت معتبري در اين خصوص منتشر نشده است.

تبليغات ضد واكســن ها چه پيامدهايي به دنبال 
خواهد داشت؟

تا اين اندازه بدبيني به تزريق واكسن خطرناك است چرا كه منجر به 
اين مي شود كه مردم واكسن نزنند. درحالي كه بيماري هاي عفوني 
كشنده با واكسن قابل پيشگيري هستند. اگر اين تفكر ضد واكسن 
فراگير شود ما هيچ گاه از اين ايپدمي رهايي نخواهيم يافت. قطعا 
پيشگيري از درمان بهتر است و واكسن يكي از راه هاي پيشگيري 
است. چرا از اين موهبت اســتفاده نكنيم و بدبين باشيم؟ بايد با 
واكسن هاي ويروس كشته شــده يا ضعيف شده، سطح مصونيت 

جامعه را باال ببريم تا بتوانيم با اين ويروس مبارزه كنيم.
2 واكســن فايزر و مدرنا با روش mRNA ساخته 
 mRNA شده و متعلق به اين گروه هستند. توضيح مي دهيد

چيست؟
mRNA يك نوآوري جديد در واكسيناســيون است. mRNA ماده 
ژنتيك مصنوعي است كه نمي تواند به نسل بعدي منتقل شود. واكسن ها 
به طور سنتي حاوي ويروس هاي ضعيف شده يا پروتئين هاي امضاي 
خالص ويروس هستند اما در مورد واكسن mRNA كوويد- 19قضيه 
متفاوت اســت زيرا فرد به جاي تزريق پروتئين ويروسي، مواد ژنتيك 
)mRNA( را دريافت مي كند كه اين مواد ژنتيك، پروتئين ويروسي را 
كددار كرده و وقتي كه اين دستورالعمل هاي ژنتيك به قسمت فوقاني 
و بااليي بازوها تزريق مي شود، سلول هاي عضالني با ترجمه اين كدها، 
پروتئين هاي ويروسي را مستقيما در بدن ايجاد مي كنند. خوبي اين نوع 
واكسن ها اين است كه بســياري از مراحل توليد را از بين مي برند زيرا 
بدن انسان به جاي تزريق پروتئين هاي ويروسي، از دستورالعمل هاي 

توليد پروتئين هاي ويروسي خود استفاده مي كند.

واكسن كوويد-19؛ عوارض دارد يا ندارد؟ 

خود 
ايمني ها 

واكسن 
نزنند

دكتر محرز، محقق اصلي مطالعات 
باليني پروژه توليد واكسن ايراني: فايزر 

تاكنون هيچ عارضه و مرگ وميري 
به دنبال نداشته است

خديجه نوروزی
روزنامه نگار

قوانين جهاني درباره مبادله داروهاي حياتي چه مي گويند؟

دولت ها نمي توانند مانع مبادله دارو شوند 
نصري، حقوق دان بين الملل: كارشكني در مبارزه با پاندمي كرونا بي ترديد مصداقي از 

»جنايت عليه بشريت« است

ليال شريف
روزنامه نگار

تهيه واكسن به يك كارزار جهاني تبديل شده و در اين ميان كشوري مانند ايران به دليل 
تحريم ها و مشكالت سيستم بانكي با موانع بسياري روبه رو است تا جايي كه واشنگتن پست 
در گزارشي اعالم كرد: »اگرچه سخنگوي برنامه واكسن جهاني كواكس مي گويد، ايران براي 
تهيه واكسن معافيت از دولت اياالت متحده دريافت كرده است اما تحليل گران هشدار مي دهند كه تحريم هاي مالي مانع ايران براي 
مشاركت در اين برنامه و خريدهاي پزشكي مرتبط با آن است«.هر چند مسئوالن ايران درباره موانع دسترسي به واكسن كرونا، 
روايت هاي مختلفي داشتند اما سرانجام عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني درباره تامين بودجه 
اوليه براي خريد واكسن خارجي كرونا توضيح داد:» ابتدا قصد داشتيم با استفاده از منابع خود در كره جنوبي براي خريد واكسن 
اقدام كنيم و در اين راستا بايد 180ميليون يورو از كره جنوبي به آمريكا منتقل مي كرديم اما با توجه به سابقه آمريكا اين ريسك 
را نكرديم و كره هم تضمين نداد. پس از منتفي شدن گزينه انتقال منابع از كره، از طريق ۳ بانك در تركيه، اروپا و يكي از شعب 
فعال ايران خريد واكسن را پيگيري كرديم كه در نهايت مورد  سوم به نتيجه رسيد«. در ميان تمام حرف و حديث هاي شكل گرفته 
پيرامون تهيه واكسن، برخي اين پرسش مهم را مطرح مي كنند كه »قوانين بين المللي درباره دريافت واكسن كرونا چه مي گويند؟« 

براي پاسخ به اين پرسش با رضا نصري، حقوق دان بين الملل گفت وگو كرديم.

او درباره قوانيــن جهاني بــراي مبادله 
داروهاي حياتي گفت: »در نظام و قوانين 
بين المللي، به هرآنچه مستقيم به سالمت 
جمعي »جامعه بشري« و مقوله »امنيت 
بهداشتي جهاني« مربوط مي شود، معموالً 
در چارچوب مقررات ســازمان بهداشت 
 2005International يا مقررات موســوم بــه - )WHO( جهاني
Health Regulations - رسيدگي مي شــود. اين مقررات ابتدا در 
اواسط قرن گذشته براي تقويت همكاري هاي فني و تخصصي، تسهيل 
همكاري هاي چندجانبه و دوجانبه ميان دولت ها، ايجاد شفافيت، تبادل 
اطالعات، تســهيل تحقيقات و همكاري هاي بشردوستانه در زمينه 
ســالمت عمومي به تصويب مجمع عمومي سازمان بهداشت جهاني 
رسيد و سپس با گذشت زمان و مواجهه بشــر با تجربه اپيدمي هاي 
گوناگون در چند نوبت اصالح و به روز شد. امروز بيش از 196 كشور دنيا 
نيز مقيد به تبعيت از اين مقررات هستند. مطابق اين مقررات، نه تنها 
دولت ها نمي توانند از مبادله دارو و دسترسي ديگران به اقالم و كاالهاي 
 Mobilize the( »حياتي ممانعت كنند، بلكه موظف به »بسيج منابع
resources( در جهت هم افزايي براي حل چالش هاي حوزه »امنيت 
سالمت« نيز هستند. طبيعتاً، در شرايطي مانند پاندمي كرونا كه در 
مقابل آن »وضعيت اضطراري« نيز اعالم شــده، اين مقررات اهميت 
و موضوعيتي دوچندان پيدا مي كند«.  با وجود چنين قوانيني شاهد 
هســتيم كه بحث دسترسي به واكســن كرونا به يك جدال سياسي 
جهاني تبديل شده است و برخي نسبت به نقش كم رمق سازمان ملل و 
سازمان هاي حقوق بشري براي رفع اين مشكل گله دارند؛ نكته اي كه 
نصري درباره آن توضيح داد:»با توجه به ماهيت جنايتكارانه، ضدبشري و 

مخاطره آميز مانع تراشي هاي آمريكا در دوران اين بحران، چارچوب هاي 
حقوقي ديگري نيز - مانند قوانين بين المللي كيفري براي پيگرد بانيان و 
مجريان اين تحريم ها به اتهام »جنايت عليه بشريت« - و حتي چارچوب 
منشور سازمان ملل متحد - ازجمله موازين مربوط به توسل به شوراي 
امنيت - براي رسيدگي به اين وضعيت تهديدآميز براي امنيت جهان 
موضوعيت دارند. اما قاعدتاً، اصلي ترين مرجع رسمي براي رسيدگي به 
معضل دسترسي ايران به داروهاي حياتي، در وهله اول سازمان بهداشت 
جهاني است. در كنار اين  فرايندهاي بين   دولتي و رسمي، سازمان هاي 
حقوق بشــري و نهادهاي غيردولتي نيز مي توانند - با ابزار حقوقي و 

روابط عمومي - در اين زمينه نقش آفريني كنند«.

اميدواري براي شكل گيري همكاري جهاني به واسطه كرونا
از زمان تاسيس سازمان بهداشت جهاني، جهان با اپيدمي هاي گوناگون 
و چالش هاي مهم در حوزه »امنيت سالمت« مواجه بوده است. اغلب اين 
چالش ها يا محصور به يك منطقه خاص - مانند آفريقا - بوده يا سرعت 
شيوع آن در جهان پايين تر و شيوه مبارزه با آن آسان تر بوده است. اما 
در اين مواقع، همواره شــاهد برخي اصالحات و بازنگري ها در قوانين 
بين المللي مربوط به مبارزه با شيوع بيماري - به منظور تقويت و تحكيم 
همكاري ها - بوده ايم. نصري با اشاره به نقش سازمان بهداشت جهاني 
و قوانين جهاني در كنترل بيماري هاي فراگير و نزديكي ميان كشورها 
براي حل چنين بحران هايي گفت:» به عنوان مثال در ســال 2005 و 
سپس در سال 2009، پس از بحران سارس و آنفلوآنزاي خوكي، مقررات 
بهداشت جهاني با تغييرات و اصالحاتي در همين راستا روبه رو شد. در 
نتيجه، تجربه نشان مي دهد كه در شــرايط بحران هاي اين چنيني، 
رويكرد و روند كلي عمدتاً به سمت تقويت شفافيت و همكاري هاست، 

اما بحران كرونا نخستين تجربه از اين جنس و در اين ابعاد وسيع است و 
به دليل رويكرد افراطي و نامتعارف دولت ترامپ، به جاي اينكه به تقويت 
همكاري  ها منجر شود، به سرعت به يك نزاع سياسي و امنيتي تبديل 
شد. بسياري از تحليل گران اميدوار هستند با روي كار آمدن دولت بايدن 
و تحقق رويكردي كه وعده اش را داده، روند منفي فعلي مثبت شود و 

همكاري و هم افزايي بهتري در اين حوزه صورت بگيرد«.

جنايت سيستماتيك بايد با پاسخ حقوقي همراه شود
»آيا مي توان مانع تراشي براي دريافت واكسن در دوران كرونا را به عنوان 
جنايت عليه بشريت مطرح و پيگيري كرد؟«، اين سؤالي بود كه نصري 
در قامت كارشناس حقوق بين الملل با قطعيت به آن پاسخ مثبت داد؛ 
»قطعاً چنين است. در اين مورد ديگر فقط مسئوليت يك »دولت« در 
ميان نيست، بلكه يك مسئوليت كيفري براي اشخاص - اعم از بانيان، 
طراحان، مجريان و مبلغان اين سياســت ضد بشري - در ميان است. 
تحريم هاي آمريكا در اوج پاندمي كرونا - كه حتي درست پس از اينكه 
ايران اعالم كرد با نيم ميليون مورد مثبت ابتال دست  و پنجه نرم مي كند 
تشديد هم شد - از مصاديق »جنايت عليه بشريت«  است كه فقط ايران 
هم قرباني آن نيست. افكار عمومي جهان، دولت هاي اروپايي و ساير 
دولت ها هم بايد متوجه شوند كه تضعيف يك كشور در مقابله با يك 
پاندمي خطرناك در نهايت به تضعيف »تالش جهاني« براي شكست اين 
ويروس منجر خواهد شد و تبعات آن عمالً دامن همه را هم خواهد گرفت. 
از اين رو، اين ظرفيت حقوقي وجود دارد كه مقامات دولت ترامپ - پس 
از اتمام دوره زمامداري شان - در محافل قضايي داخلي مورد پيگرد و 
محاكمه قرار بگيرند. امروز تخمين زده مي شود بيش از 15هزار شهروند 
ايراني مســتقيم بر اثر تحريم ها در دوران كرونا جان خود را از دست  
داده اند. اين جنايت سيســتماتيك نمي تواند پاسخ حقوقي نداشته 
باشد.« بر اساس گفته اين كارشناس حقوق بين الملل »كارشكني در 

مبارزه ايران با پاندمي كرونا بي ترديد مصداقي از »جنايت عليه بشريت« 
است و چنانچه قواي قضائيه دولت  هاي اروپايي عزم الزم را داشته باشند، 
مبناي حقوقي پيگرد آمران و عامالن و مبلغان اين جنايت فراهم است؛ 
همانطور كه برخي جنايتكاران جنگي آمريكايي در دوران جورج بوش 

نيز امروز از محاكم اروپا گريزان اند.«

مانع تراشي قوانين FATF در مسير واكسن كرونا
مشكالت ايران براي تهيه واكسن كرونا تنها محدود به تحريم هاي آمريكا 
نيست چرا كه موضع ايران در قبال FATF ، به خودي خود چالش هاي 
مالي جديدي را رقم زده است تا جايي كه علي مطهري با انتشار توييتي به 
اين موضوع واكنش نشان داد؛ »ايران به دليل قرار داشتن در فهرست سياه 
اف اي تي اف )FATF( نتوانسته است، 50ميليون دالر مبلغ سهميه ايران 
از واكسن كروناي سازمان جهاني بهداشت را پرداخت كند.« رضا نصري 
نيز در صحبت هايش به مانع تراشي FATF در مسير تهيه واكسن كرونا 
براي ايرانيان اشاره كرد. بر اساس گفته اين كارشناس حقوق بين الملل 
»موضوع FATF موضوعي است كه بايد در داخل كشور و نه با صدقه يك 
سازمان بين المللي مالي حل وفصل شود؛ يعني اگر حتي FATF اختيار و 
توان اين را داشته باشد تا در شرايط پاندمي كرونا نوعي استثنا براي ايران 
قائل شود، باز هم در نهايت تصميم گيرنده نهايي، آن بانك خصوصي يا 
مؤسسه اي خواهد بود كه بايد »ريســك« كار با ايران را بپذيرد؛ و بعيد 
است حتي در شرايط اضطراري هيچ بانكي حاضر شود چنين ريسكي 
را براي مالحظات انساني متقبل شــود.« او معتقد است: »اگر آنطور 
كه رئيس بانك مركزي و صاحب نظران امر مي گويند، عدم پيوســتن 
ايران به FATF به مانعي براي مبادله دارو و انتقال اقالم حياتي به ايران 
تبديل شده است، كساني كه بايد در پافشاري بر مواضع خود »استثناء« 
 FATF قائل شوند، مسئوليني هستند كه هم اكنون با پيوستن ايران به

همچنان مخالفت مي كنند«.

مائده اميني 
روزنامه نگار



ابراز رضايت متفاوت 
يكي از اعضاي كادر 

درمان در آمريكا 
پس از تزريق واكسن 

كرونا

مبارزه بزرگ عليه جديد ترين دشمن بشريت از انگلستان 
آغاز شد. نخستين واكســن كوويد-19، محصول شركت 
فايزر-بيونتك به ســالمندي بريتانيايي به نام مارگارت 
كينان تزريق شد تا آغازي باشد براي روند واكسيناسيون 
تدريجي در سراسر جهان. كشورهاي زيادي واكسن هاي 
مدرنا و فايزر را پيش خريد كرده اند و اخبار واكسيناسيون 
و عوارض جانبي واكسن هاي جديد اكنون بيشتر از آمار 
ابتال و مرگ ومير كرونا در رسانه هاي جهان بازتاب دارند. 
درحال حاضر بريتانيا، امارات، آمريكا، كانادا، عربستان، 
قطر، مكزيك، صربستان، كويت، شيلي، روسيه و كاستاريكا 
واكسيناســيون عليه كرونا را آغــاز كرده اند و به زودي 
كشورهاي ديگر با دريافت سفارش واكسن هاي خود، به 
جمع اين كشورها خواهند پيوست. افراد شناخته شده اي 
مانند جو بايدن با هدف تشويق عموم مردم براي دريافت 
واكسن، براي زدن آن داوطلب شده اند و 3رئيس جمهور 
پيشين آمريكا، باراك اوباما، بيل كلينتون، جورج  بوش و 
همچنين كاماال هريس، معاون اول جو بايدن و همسرش هم 
با همين هدف براي تزريق واكسن جديد داوطلب شده اند. 
در بريتانيا بوريس جانسون، نخســت وزير اين كشور در 
مراسم تزريق نخستين واكسن ها به شهروندان بريتانيايي 
حضور پيدا كرد و تزريق واكسن فايزر به ويليام شكسپير 
خبرساز شد. در ايران هم به تازگي و از نهم دي ماه فاز اول 
آزمايش انساني واكســن ايراني كرونا آغاز شد و در اين 
مرحله واكسن به 3نفر تزريق شد. قابل پيش بيني است تا 
زماني كه تمامي كشورها واكسن  را دريافت نكرده و تزريق 
را آغاز نكنند، اولين هاي واكسيناسيون همچنان ادامه دار 
خواهد بود و ثبت تصاويري كه به زودي به تكه هاي درخشان 
از تاريك ترين بخش تاريخ بشريت تبديل خواهد شد ادامه 

خواهد يافت.
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واكسن كرونا

این شماره

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه  نگار

تکه هايي درخشان
 از تاريك ترين بخش تاريخ

تصاويري از آغاز واكسيناسيون عليه كرونا در جهان

جو بايدن، رئيس جمهور 
منتخب اياالت متحده 
آمريكا جلوي دوربين هاي 
تلويزيوني نخستين دوز 
واكسن خود را دريافت 
كرد تا خيال آمريكايي ها را 
از امن بودن واكسن كرونا 
راحت كند.

مايك پنس، معاون اول 
دونالد ترامپ مقام ارشد 
ديگري در كاخ سفيد است 
كه با هدف متقاعد كردن 
افكار عمومي آمريكا در 
مراسمي در كاخ سفيد 
داوطلب دريافت واكسن 
جديد كرونا شد.

اندور كومو، فرماندار نيويورك 
درحال تماشاي آنالين اجراي 

نخستين تزريق واكسن 
كروناي شركت فايزر به سارا 

ليندسي، نخستين آمريكايي 
دريافت كننده واكسن

نخستين تزريق 
انساني واكسن 

ايراني كرونا به دختر 
رئيس ستاد اجرايي 

فرمان امام )ره( با 
حضور وزير بهداشت

تكنيسين هاي 
داروخانه درحال 
انتقال واكسن 
فايزر به مركز 
پزشكي WU در 
ويسكانسين 
آمريكا

بيراماگاكسالا
ازسعونممندزقوب
ركيپتفهنگراو
ادانقدتوربيخ
ناگراشاهراارا

دزيامارانبراك
انگرگيامولو

زاغردنشايفارغج
رايتزكولگاا
هدافاگارپروصم
انمبتارمتدابع
ليتمفرعورانه
ورماسراينمهب
ژاسولهنرنلاولا
نجهتسمهوهقدنز
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افقي:
 1- نويسنده- عبوس- مادر

2- خويشــاوندان- آشيانه- 
ايستگاه راه آهن

3- پــدر آذري- فوق- درس 
نگارشي

4- نوعي طالق- كتاب مصور 
جغرافيا- آكنده و سرشار

5- تلخ- بزرگ تــر- فيلمي 
ساخته استيون اسپيلبرگ- 

گشودن معما
6- پيروي كــردن- گلــي 

آپارتماني- شور
7- ســوره پنجاه و هشــتم 

قرآن- سخن سنج- امت ها
8- رهبر سياسي مسلمانان 
هند و نخستين نخست وزير 

پاكستان
9- ستايش- خانه ساحلي- 

ره يافت
10- بافنــده- گيرنده امواج 

تلويزيوني- دلير و بي باك
11- شايعه- خداپرست پيش 
از ظهور اسالم- خداي هندو- 

دندانه سوهان
12- رقيق نيســت- اشــعه 

مجهول- سنگين
13- پيشــوا- متولد شــده- 

بلدرچين
14- همســــــر حضــرت 
يعقــوب)ع(- بــه حالــت 

خميده- به مرحلــه چاپ و 
توزيع رسيدن كتاب

15- نمايشنامه اي مذهبي به 
قلم علي موذني- رها- تجاوز 

به حقوق ديگران
  

عمودي:
1- بهره وام- پيشرفته- ميوه 

هسته دار نارس
2- بيرون آوردن- شتاب زده- 

حرف انتخاب
3- خون ريز- فني در كشتي- 

زين و برگ اسب
4- مگابايت- درآمد- زماني 

بسيار كوتاه
5- شهرســتاني در اســتان 
قزويــن- از جزايــر جنوبي 
ايران- جانشين هنرپيشه در 

صحنه هاي خطرناك
6- ضميــر متكلــم وحده- 
مورخ ايراني دربار غزنويان- 

فالني
7- كرمينــه- جبران كردن- 

وسط
8- آژند- نام قديم فلسطين- 
بيماري عفوني ناشي از ورود 

باكتري خاك به بدن
9- گشــاده- دســت كم- 

مسيحي
10- فراموشكار- خبرگزاري 
جمهــوري اســالمي ايران- 

عدل
خفــت-  و  خــواري   -11

بد اخالق- توهين آميز
12- بـــــوي خـــــــوش- 

خالصه گويي- عيد ويتنام
13- افسار- اتاق قابل حمل- از 

پيامبران الهي
14- بله روسي- تركيب قلع و 

سرب- زنده ياد
15- پيشتاز لشكر- درج شده- 

از حلق تا معده

 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 | 3835
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  امتحانات مقاطع مختلف همزمان برگزار نشود
برخي خانواده ها چند محصل در مقاطع تحصيلي و تنها يك گوشي 
تلفن همراه دارند كه همين باعث مي شود در صورت برگزاري همزمان 
امتحانات آنالين يكي از دانش آموزان نتواند آزمون بدهد. من 3فرزند 
در مقاطع ابتدايي و دبيرستان دارم كه امتحانات 2نفر آنها دائم با هم 

تداخل دارد و واقعا امكان تهيه گوشي تلفن همراه ديگري نداريم.
مادر نگران از كرمان

  چرا محله پاسگاه نعمت آباد ميدان تره بار ندارد؟
چرا در محله پاســگاه نعمت آباد، خيابان زمزم واقــع در منطقه1۷ 
شهرداري تهران، يك ميدان تره بار براي ســاكنان كم درآمد درنظر 
نگرفته اند، آن وقت ميوه ارزان را در ميادين تره بار باالي شهر به شمال 

شهري ها كه كمتر نياز دارند، مي فروشند؟ اين عدالت است؟
حسين رنجبر از تهران

  قبر در دزفول؛ 25ميليون تومان
يعني پس از مرگ هم نبايد آرامش داشته باشيم؟ چه كسي مسئول 
اســت كه در شهرســتان دزفول در استان خوزســتان در شهرك 
محمدبن جعفر قيمت يك قبر ۵0سانت در 2متر 2۵ميليون تومان 

است؟ چرا بايد اينطور باشد؟ چه كسي پاسخگوست؟
شيرالي از دزفول

  همه عمرم مستأجر بودم اما مسكن ملي به من نمي رسد
بازنشسته 80ساله اي هستم كه همه عمر مستأجر بوده ام. درخواست 
خريد طرح مسكن ملي آبســرد را كرده و كليه فرم هاي مربوطه را پر 
كردم، شرايط الزم را هم داشــتم و فقط به دليل سكونت در تهران از 

ليست حذف شدم. تقاضاي رسيدگي دارم.
يك بازنشسته

  دائم نگران قيمت ها هستيم
آرامش از شب هايمان هم رفته است، چون نگرانيم صبح كه از خواب 
برخاستيم قيمت كااليي چندبرابر شده باشد. مسئوالن تنظيم بازار، 
تعزيرات و حمايــت از مصرف كننده چه خروجي اي از جلســات و 

برخوردها با گرانفروشان داشته اند كه ما از آن بي اطالعيم؟
شهروند تهراني

  جلوي سرقت دريچه هاي فاضالب را بگيرند
كثيف ترين ســرقت يعني همين ســرقت دريچه هاي فاضالب كه 
مي تواند هر لحظه جان چند كودك را به خطر بيندازد! اين نوع سرقت 
در شيراز آنقدر زياد شده كه هر آن ممكن است جان كودك يا حتي 

بزرگسال ريزاندامي را بگيرد. لطفا مسئوالن فكري بكنند.
هژيري از شيراز

  تمام زندگي مان به داليل اقتصادي از دست رفت
براي حمايت از كســب وكار فرزندم كه بيكار شــده بود منزلمان را 
فروختيم. بخشي از آن سرمايه كار پسرم شــد كه ورشكست شد و 
بخشي هم طال و ســكه خريديم كه قيمت ها پايين آمد. منزلمان را 
هم كه مرداد فروختيم قيمتش دوبرابر شــده است. شايد بخشي از 
كار نيازمند تدبير بيشتر ما بوده اما چه كســي پاسخگوي خسارات 
مالي مردمي مانند من اســت كه نمي توانند يك ساعت ديگرشان را 

پيش بيني كنند.
دبير بازنشسته 

  شوراي نگهبان افراد تشنه قدرت را تأييد نكند
براي انتخابات رياســت جمهوري كه فاصله چنداني هم با آن نداريم 
شــوراي نگهبان افراد تشــنه قدرت را تأييد نكند و برخالف سنوات 
گذشته افراد را براساس تخصص و مدارك تحصيلي شان بررسي كنند.
موسي  خاني از زنجان

  زيرساخت ارائه كارت ملي چه زماني فراهم مي شود؟
چرا مسئوالن اقدام به كاري مي كنند كه زيرساختش فراهم نيست. در 
تاريخ ۷مهر98 براي تعويض كارت ملي اقدام كردم و تاكنون 2بار هم 
به دفتر پيشخوان رفته ام، اما نه تنها كارت ملي به دستم نرسيده، بلكه 

كسي هم پاسخگو نيست.
جمشيد وحداني از تهران

  هزينه درمان پسر سربازم بر عهده كيست؟
پسر سربازم دچار شكستگي از ناحيه انگشت شــده است. او را براي 
درمان به بيمارستان۵01 ارتش برديم كه گفتند تمامي هزينه هاي 
درمان را بايد بپردازيد. بعــد از اقدامات اوليه به منزل برگشــتيم و 
پزشــكان ديگر گفتند حتما بايد جراحي شود كه 1۷ميليون هزينه 
دارد. من هم جز يك پرايد كه با آن كسب درآمد مي كنم چيزي ندارم. 
سؤالم اين است كه مگر سربازان نبايد بيمه باشند؟ مگر بيمه نبايد تا 

پاي جان حامي آنها باشد؟
پدر درمانده

  به دختران خردسال طال آويزان نكنيد
از اينكه هنوز هم برخي خانواده ها به دختر خردسال يا نوزاد خود طال 
آويزان مي كنند متعجب مي شوم. با اين كار فقط جان آن كودك به 

خطر مي افتد. لطفا مردم جدي بگيرند و به سارقان فرصت ندهند.
محمدي از يزد 

  شهرداري رودهن كوچه ما را آسفالت كند
زمستان پارسال شركت آبفا كوچه ما واقع در بوستان1۷ كوچه ياس 
نبي در شهر رودهن را حفاري و بعد به حال خود رها كرد و رفت. بارها 
به سازمان آب مراجعه كرديم و هربار مي گويند اول شهرداري رودهن 
بايد جوي آب را درست كند تا ما آسفالت كنيم. شهرداري هم بعد از 
يك سال اقدامي نكرده و عبور و مرور در كوچه بسيار سخت است. از 

شهرداري يا سازمان آبفاي رودهن مي خواهيم كه اقدامي بكنند.
محمد خدادادي از رودهن

  چه زماني شكستگي لوله نفت اردل درست مي شود؟
اكنون بيش از 2هفته از شكستگي لوله انتقال نفت ميانكوه در اردل 
گذشته و نفت زيادي در منطقه پخش شــده كه هرچه بيشتر شود 
پاكسازي آن سخت و خسارت آن بيشــتر خواهد شد. تا اين نفت به 
مناطق مسكوني و آب و كشت منطقه آسيب نرسانده است، اقدامي 
بكنند زيرا با روند ُكند كنوني نمي توان به اصالح اين وضع اميد داشت.
سيوند از اردل چهارمحال و بختياري

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

دستور ويژه در پرونده 
سيلي زدن به زن افغان

انتشار فيلمي كوتاه درباره سيلي زدن مأمور 
پليــس در اردوگاه مهاجران بــه زني افغان 
جنجال زيــادي به پا كرد و باعث تشــكيل 
پرونده و دستور ويژه دادستان نظامي براي 

پيگيري اين حادثه شد.
به گزارش همشهري، از روز چهارشنبه فيلم 
كوتاهي در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد 
كه در آن يكي از مأمــوران پليس در يكي از 
اردوگاه هاي مهاجران افغان به زني ســيلي 
مي زند. اين فيلم كوتاه اما بازتاب گسترده اي 
داشت و جنجال زيادي به پا كرد. بررسي هاي 
اوليه نشــان مي دهد كه اين حادثه حدود 
2هفته قبل در اردوگاه عسگرآباد ورامين كه 
در آنجا مهاجران خارجي غيرمجاز نگهداري 
و ساماندهي مي شــوند اتفاق افتاده است. 
رســانه هاي افغان مدعي هســتند اين زن 
هنگامي كه براي پيگيري وضعيت فرزندش 
به اردوگاه رفته و براي خواسته اش سماجت 
كرده، از سوي يكي از مأموران سيلي خورده 

است.
به دنبال انتشار اين فيلم معاونت اجتماعي 
فرماندهي انتظامي شــرق اســتان تهران 
بيانيه اي صادر و اعالم كرد: دســتور ويژه اي 
براي بررسي دقيق و ســريع اين حادثه در 
اردوگاه صادر شــده اســت و پليس اجازه 
نمي دهد حقي از كســي ضايع شــود و به 
محض تكميل تحقيقات، جزئيات اين اتفاق 
اطالع رســاني مي شــود. همچنين سردار 
كيومرث عزيزي، فرمانده انتظامي شــرق 
استان تهران جزئيات بيشتري از اين حادثه را 
بازگو كرد و از آغاز تحقيقات در اين خصوص 
خبر داد. او به تسنيم گفت: بعد از بررسي هاي 
اوليه مشخص شد آدرسي كه فرزند اين زن 
اعالم كرده غير واقعي و جعلي بود و متأسفانه 
به رغم تالش مأموران تاكنون هيچ آدرسي از 
اين زن براي مشــخص شدن صحت و سقم 

اين حادثه پيدا نشده است.
وي در ادامــه گفــت: از طرفــي به منظور 
رســيدگي دقيق تر به موضــوع پليس هاي 
تخصصي فتا و اطالعات و امنيت عمومي اين 
فرماندهي اقدامات اوليه را براي شناســايي 
منتشــر كننده ويدئو براي پيدا كردن اين 
بانو آغاز كرده و ســرنخ هايي نيز در اين باره 

به دست آمده است.
سردار عزيزي در ادامه گفت: پليس، امنيت 
را براي همه مردم، حتي اتباع بيگانه كه در 
كشور جمهوري اســالمي ايران ساكن يا در 
حال تردد هســتند برقرار مي كند و به هيچ 
عنوان اجازه نمي دهد حقي از آنها ضايع شود. 
در اين مورد ممكن است موضوع سناريويي 
از پيش تعيين شده باشد. به همين دليل تا 
روشن شدن كامل موضوع، تحقيقات ادامه 

پيدا خواهد كرد.
در همين حال، بازتاب هاي اين حادثه آنچنان 
وسيع بود كه دادســتان نظامي تهران نيز 
دستور تحقيق و برخورد با مأمور متخلف را 
صادر كرد. غالمعباس تركي، دادستان نظامي 
اســتان تهران به معاون دادستان نظامي و 
سرپرست دادسراي نظامي شرق استان تهران 
دستور داد كه صحت و سقم موضوع به طور 
دقيق بررسي و درصورت صحت به سرعت با 

مأمور خاطي برخورد قانوني  شود.

عمليات سكوت، براي 
نجات كودك 8ساله

انفجار گاز در اهواز موجب تخريب 
3 طبقه از يك ساختمان و گرفتار داخلي

شدن دست كم 9نفر زير آوار شد؛ 
اما آتش نشانان با اجراي عمليات سكوت توانستند 
حادثه ديدگان ازجمله كودكي 8ساله را زنده از 

زير آوار بيرون بكشند.
به گزارش همشهري، عقربه هاي ساعت11:33 
روز جمعه را نشــان مي داد كــه انفجار مهيبي 
منطقه كيانپارس اهواز را بــه لرزه درآورد. مركز 
انفجار يكي از ســاختمان هاي خيابان 1۵ غربي 
بود. هنوز به درستي علت حادثه معلوم نبود اما 
دقايقي بعد خودروهاي امدادي آژيركشان راهي 
محل حادثه شدند. بررسي هاي اوليه نشان مي داد 
كه حادثه در طبقه دوم ساختماني 6طبقه اتفاق 
افتاده و به احتمال زياد علت حادثه نشت گاز است. 
چيزي نگذشت كه عالوه بر نيروهاي آتش نشاني 
و اورژانس جمعيت زيادي در محل حادثه جمع 
شدند. انفجار به قدري پرقدرت بود كه ديوارها و 
بخشي از سقف طبقه هاي اول تا سوم فروريخته 
و وسايل و تكه هاي ديوار ســاختمان به اطراف 
پرتاب شده بود. هيچ كس از سرنوشت ساكنان 
ساختمان اطالعي نداشت اما آنطور كه همسايه ها 
مي گفتند حدود 10نفر در 3 طبقه پاييني ساكن 
بودند. در اين شرايط بود كه عمليات امداد و نجات 

آغاز شد. ريزش سقف طبقه اول و دوم آواربرداري 
را دشوار كرده بود. كوچك ترين لرزشي موجب 
ريزش هاي بعدي مي شد و همين موضوع جان 
مصدومان احتمالي را كه زير آوار گرفتار شــده 
بودند به خطر مي انداخت. در اين شرايط تنها راه، 

آواربرداري دستي بود.
آتش نشــانان در دقايق اوليه توانســتند 8زن و 
مرد را كه در نقاط مختلف محل حادثه زير آوار 
بودند زنده بيرون بكشــند. برخــي از آنها دچار 
جراحات سطحي شده و جراحات چند نفر ديگر 
شــديد بود. با وجود اين، اظهــارات آنها حاكي 
از آن بود كه پسري 8ســاله نيز زير آوار گرفتار 
شده و در حال دســت و پنجه نرم كردن با مرگ 
است. به درستي معلوم نبود او بعد از انفجار چه 
سرنوشــتي پيدا كرده و در كدام بخش از ويرانه 
ساختمان مدفون شــده است. از سويي از دست 
دادن زمان مي توانست به قيمت جان اين كودك 
تمام شود. همچنين هياهو و ازدحام مانع مي شد 
تا آتش نشانان بتوانند محل گرفتار شدن كودك 
را شناسايي كنند. در اين شرايط تنها سكوت بود 
كه مي توانست به آنها كمك كند تا كودك را پيدا 
كنند. به اين ترتيب محل حادثه تخليه و به همه 
افراد حاضر در صحنه دستور داده شد تا سكوت را 
رعايت كنند. در اين شرايط هيچ كس نبايد حرفي 

مي زد تا شــايد با اجراي عمليات سكوت صداي 
پسر 8 ساله شنيده شود. با شروع عمليات سكوت 
عجيبي در محل حكمفرما شــد. آتش نشانان با 
احتياط خاصي به جســت وجوهاي خود ادامه 
دادند و ســعي كردند صداي كودك را بشنوند. 
چند دقيقه بعد آنها در گوشــه اي از ساختمان 
صداي ضعيفي را شنيدند. صداي پسربچه بود كه 
پدرش را صدا مي كرد و كمك مي خواست. يكباره 
سكوت شكسته شد و آتش نشانان خود را به طرف 
كودك رساندند. بخشي از سينه او از آوار بيرون 
مانده اما سر،  دست و پاهايش زير آوار مانده بود. 
آتش نشانان شروع به صحبت با او كردند و گفتند 
كه جاي نگراني نيســت و بــه زودي او را نجات 
مي دهند. كودك تشــنه بود و آب مي خواست. 
آتش نشانان دقايقي بعد با كنار زدن آوار توانستند 
به او آب بدهند و درحالي كه به نظر مي رســيد او 

دچار شكستگي شده است دقايقي بعد او را به طور 
كامل از زير آوار بيرون كشيده و با انجام آتل بندي 

وي را به امدادگران اورژانس تحويل دادند.
ابراهيم قنبــري، رئيس آتش نشــاني اهواز در 
اين باره به همشهري گفت: در جريان اين حادثه 
9نفر از زير آوار زنده بيرون كشيده شدند و تا عصر 
جمعه اين حادثه هيچ تلفاتي نداشت. وي ادامه 
داد: در جريان عمليات اعالم شد كه ممكن است 
فرد ديگري نيز زير آوار گرفتار شده باشد به همين 
دليل جست وجوها با استفاده از دستگاه زنده ياب 
و تا حصول اطمينان از وضعيت اين فرد ادامه پيدا 
خواهد كرد. قنبري درباره علت اصلي وقوع اين 
حادثه گفت: بررســي هاي اوليه نشان مي دهد 
علت حادثه نشت گاز از طبقه دوم و انفجار است 
اما اينكه اين نشــت چگونه اتفاق افتاده از سوي 

كارشناسان در دست بررسي است.

سرقتبرايخريدبازیهايرايانهاي
پســر 18ساله كه عاشــق بازي هاي 

رايانه اي بود، وقتي به خاطر گران شدن دادسرا
بازي هاي جديد نتوانســت از عهده 

خريد آنها برآيد سر از دنياي سارقان درآورد.
به گزارش همشــهري، متهم و همدستش از مدتي 
قبل و با شــكايت چندين زن و مرد در شعبه سوم 
دادسراي ويژه ســرقت تعقيب قرار گرفتند. يكي از 
مالباخته ها كه زني جوان بــود، در توضيح ماجراي 
ســرقت به بازپرس قريب احمد زاده گفت: حوالي 
غروب از محل كارم در مركز تهران بيرون آمدم كه به 
خانه بروم. به سمت خيابان اصلي مي رفتم كه صداي 
موتوري را از پشت سرم شنيدم. ترسيدم و احساس 

كردم كه مرا تعقيب مي كند. 
حدســم درســت از آب در آمــد 2سرنشــين 
موتورسيكلت به من نزديك شده و ناگهان به سمتم 
هجوم آوردند. آنها 2پســر بودند كه صورتشان را با 
ماسك خاصي پوشــانده بودند. روي ماسك تصوير 
عجيبي بود و به نظرم به بازي هاي خشــن رايانه اي 
شباهت داشــت. فردي كه ترك موتور نشسته بود 
با تهديد چاقو گوشي موبايل مرا كه در دستم گرفته 
بودم قاپيد. شوكه شده بودم اما از ترس جانم حرفي 
نزدم. دزدان بعد از سرقت گوشي گران قيمتم فرار 
كردند.  مي خواســتم پــالك موتور را بــردارم، اما 
شــماره اش ناخوانا و به نظرم با گل پوشــانده شده 
بود. تنها چيزي كه به نظرم خاص بود ماســك هاي 

2سارق بود.

فرار نافرجام
درحالي كه بقيه شــاكيان هم اظهارات مشابهي را 
مطرح كرده بودند، گروهي از مأموران پليس آگاهي 
با دستور بازپرس دادسراي ويژه سرقت، تحقيقات 
براي شناسايي دزدان را آغاز كردند. بقيه شاكيان نيز 
مي گفتند كه آنها ماسك هايي داشتند كه روي آن 
تصاوير مربوط به بازي هاي رايانه اي بود. بررسي ها 
نشان مي داد كه طعمه هاي ســارقان اغلب زنان و 
مردان جوان بودند كــه در مناطق مختلف تهران و 
هنگام شــب به دام دزدان گرفتار شده بودند. تمام 
آنها يا در حال صحبت با گوشي هاي گران قيمت شان 
بودند، يا اينكه ســرگرم گوش كردن به موسيقي با 

هندزفري كه در دام سارقان گرفتار شده بودند.
درحالي كه رديابي ها براي شناســايي دزدان ادامه 
داشت يكي از آنها چند روز قبل در جدال با آخرين 
طعمه  گير افتاد. سارقان  قصد سرقت گوشي موبايل 
را داشــتند كه صاحب آن با آنها درگير شد. با اين 
حال دزدان قصد داشــتند هر طور شده فرار كنند 
كه هنگام فرار، ناگهان ترك نشين از روي موتور به 
زمين افتاد و مردم كه با شنيدن فريادها ي مرد جوان 
در آنجا جمع شده بودند سارق را دستگير كردند و 
مانع فرارش شــدند. راكب موتور اما با جا گذاشتن 
همدستش متواري شد. با دستگيري اين فرد، وي به 
اداره آگاهي منتقل شد و با اطالعات به دست آمده 
از او، همدستش نيز به دام مأموران افتاد. تحقيقات 

از آنها ادامه دارد.

قصاصمستأجربهجرمقتلصاحبخانه

دستگيرياشرارفراريپايتختدرروستايجنگلي

انفجار گاز در ساختماني 9نفر را 

تا يك قدمي مرگ پيش برد

مستأجري كه با شليك گلوله صاحبخانه اش را به قتل رسانده بود چند 
روز قبل در محوطه زندان رجايي شهر به دار مجازات آويخته شد.

به گزارش همشهري، اين جنايت ظهر سوم ارديبهشت سال9۷ رخ داد. 
آن روز مرد 6۵ساله اي در ميدان ميوه و تره بار شهرك قدس به ضرب 
گلوله به قتل رسيد. اظهارات افراد حاضر در محل نشان مي داد بعد از 
وقوع اين جنايت يك خودروي پژو206 به ســرعت آنجا را ترك كرده 
است كه در ادامه سرنخ هايي به دست آمد كه نشان مي داد راننده پژو 
مستأجر مقتول بوده است. از سويي بررســي ها از اين حكايت داشت 
كه مقتول با مســتأجر خود دچار اختالف بود و چون او خانه را تخليه 
نمي كرد، صاحبخانه حكم تخليه گرفته بود. در اين شــرايط مأموران 
سراغ مســتأجر جوان رفتند اما او ناپديد شــده بود. رديابي ها براي 
شناسايي مخفيگاه او ادامه داشت تا اينكه مشخص شد كه او در يكي از 
استان هاي جنوبي كشور مخفي شده است. با اين سرنخ وي دستگير 

شد و در بازجويي ها راز قتل صاحبخانه را فاش كرد.

اختالف مالي 
متهم 4۵ساله كه ليســانس كشاورزي داشــت درخصوص جزئيات 
جنايت گفت: سال92 بود كه شدم مستأجر مقتول و اين بزرگ ترين 

اشتباه زندگي ام بود. 
در آن زمان آپارتمان او را در شهرك غرب، با قيمت 13۵ميليون تومان 
رهن كردم. اما چند وقت بعد مقتول نزد من آمــد و گفت بايد ماهي 
6ميليون تومان اجاره بدهي. چند روز بعد هم به شوراي حل اختالف 
رفت و از من شــكايت كرد. ما باهم اختالف داشــتيم اما با وجود اين 
سال هاي بعد هم آنجا را تمديد كرده و 30ميليون تومان به عنوان پول 
پيش به او دادم كه جمعا شد 16۵ميليون تومان. اما حدود يكي دو سال 
پيش از مقتول خواستم پولم را جور كند تا خانه را تخليه كنم اما او پولم 
را نمي داد. حتي شكايت كردم اما به نتيجه اي نرسيدم تا اينكه بعد از 
عيد همراه خانواده ام به سفر رفتم و وقتي برگشتم ديدم وسايل خانه ام 
را بيرون برده و اجازه نمي دهد وارد آپارتمان شوم. حتي نمي گفت كه 
وسايلم را كجا برده است. بارديگر شكايت كردم اما هم پولم را نمي داد 
و هم خانه را از دســت داده بودم. همين شد كه براي رسيدن به پول و 

وسايل خانه ام تصميم گرفتم او را گروگان بگيرم.
او ادامه داد: با اسلحه شكاري كه متعلق به اجداد پدري ام بود به محل 
كار مقتول در ميدان تره بار رفتم. او را صدا زدم اما با لحن تندي با من 
صحبت كرد. وقتي اســلحه را ديد گفت تو جرأت نداري مرا بزني. اين 
جمله ها را كه گفت بيشتر عصبي شدم و ماشه را كشيدم. وي ادامه داد: 
پس از قتل با اينكه عذاب وجدان داشتم اما فرار كردم. مدتي در استان 

كرمان و يزد بودم اما در نهايت دستگير شدم.
متهم پس از شرح جزئيات حادثه روانه زندان شد و مدتي بعد در دادگاه 
كيفري پاي ميز محاكمه رفت. با شكايت اولياي دم قضات دادگاه وي را 
به قصاص محكوم كردند و حكم به تأييد قضات ديوان عالي كشور رسيد. 
با قطعي شدن راي، پرونده به شــعبه اجراي احكام دادسراي جنايي 
تهران فرستاده شد تا مقدمات اجراي حكم فراهم شود. به اين ترتيب 
مرد محكوم به قصاص چند روز قبل در محوطه زندان رجايي شهر پاي 
چوبه دار رفت و با اجراي حكم قصاص، پرونده اين جنايت مختومه شد.

2شرور مسلح كه يك مغازه  اغذيه فروشي 
در حوالي خيابان هاشمي را به رگبار بسته 
بودند در روستايي جنگلي در شمال كشور 

دستگير شدند.
به گــزارش همشــهري، حدود ســاعت 
3بامــداد يازدهم آذرماه، صــداي رگبار 
گلوله سكوت خيابان هاشمي تهران را در 
هم شكست. 2مرد كه سالح گرم در اختيار 
داشتند عربده مي كشــيدند و يك مغازه 
اغذيه فروشي را به رگبار بسته بودند. در 
جريان تيراندازي آنها شيشه ها و كركره 
مغازه تخريب شده بود و پس از آن مردان 

مسلح پا به فرار گذاشتند.
ترس و وحشتي كه اين تيراندازي در بين 

اهالي محل ايجاد كرده بود باعث شد كه 
رســيدگي به اين ماجرا به صورت ويژه از 
سوي مأموران پليس امنيت عمومي تهران 
آغاز شود. مأموران در همان بررسي هاي 
اوليه و تحقيقات محلي هويت 2شــرور 

مسلح را شناسايي كردند. 
در بررسي ها معلوم شد كه  آنها با صاحب 
مغــازه اغذيه فروشــي اختــالف مالي 
داشته اند و براي اينكه او را بترسانند اقدام 
به تيراندازي به سوي مغازه اش كرده اند.   
بررسي ها براي دستگيري متهمان ادامه 
يافت، اما تحقيقات نشــان مي داد كه هر 
دو متهم تهران را ترك كــرده و به مكان 
نامعلومــي گريخته اند. با ايــن حال در 

بررسي هاي تخصصي محل اختفاي آنها 
در روســتايي جنگلي در شــمال كشور 
شناسايي  و تيم عملياتي پليس با دريافت 

نيابت قضايي راهي شمال كشور شد.
سردار علي ذوالقدري، رئيس پليس امنيت 
عمومي تهران گفت: بررســي ها نشــان 
مي داد كه هر دو ســابقه دار بوده و پيش 
از اين نيز به اتهام ارتكاب جرايم مختلف 

دستگير و روانه زندان شده بودند. 
وي ادامه داد: با شناسايي مخفيگاه آنها، 
مأموران موفق شــدند در يــك عمليات 
ضربتي هر دو متهم را دســتگير كنند و 
آنها پس از اعتراف به تيراندازي در اختيار 

مرجع قضايي قرار گرفتند.

   سارق پشيمان
متهم دستگير شده 18ســال بيشتر ندارد و 
مي گويد به خاطر خريد بازي هاي رايانه اي سر 
از دنياي سارقان در آورده است. همدستش اما 
يك خالفكار سابقه دار است كه به او اطمينان 
داده بود دستگير نمي شوند. با وجود اين خيلي 

زودتر از آنچه تصورش را مي كرد گير افتاد.

انگيزه ات از سرقت هاي سريالي 
چه بود؟

من عاشق بازي هاي رايانه اي هستم. از صبح تا شب 
يا پاي لپ تاپ هستم يا پي اس.4، معموال اينترنتي 
بازي ها را مي خرم و با افراد مختلف بازي مي كنم. اما 
مدت هاست كه بازي ها با گران شدن دالر، به شدت 
افزايش قيمت داشته است. از سوي ديگر من بيكارم 
وهزينه بازي ها را از پدرم مي گرفتــم. اما آخرين 
بار كه ســراغ پدرم رفتم كه از او پول بگيرم، وقتي 

متوجه قيمت ها شد مخالفت كرد. من هم پولي براي خريد آنها نداشتم. همين باعث شد تا در اين سن و سال كم تبديل به 
يك دزد شوم.

با همدستت چطور آشنا شدي؟
او يك خالفكار سابقه دار است. در پارك با هم آشنا شديم. دقيقا يك ماه قبل بود كه او را ديدم. مي گفت تازه از زندان آزاد شده 
است. 2سالي مي شد كه به اتهام زورگيري و كيف قاپي زندان بود. او وقتي شنيد كه من در حسرت خريد بازي هاي رايانه اي 
هستم به من پيشنهاد سرقت داد. اما اطمينان داد كه دستگير نمي شويم. خودش به من آموزش سرقت و گوشي قاپي داد. بعد 

از چند جلسه آموزش، سوار بر موتور شديم و با پوشاندن صورت هايمان دست به موبايل قاپي مي زديم.
با موبايل هاي سرقتي چه مي كردي؟

همدستم، مالخري را مي شناخت كه گوشي ها را از ما مي خريد. با پولي كه او به ما مي داد موفق شدم بازي  بخرم و خوشحال 
بودم.

ماجراي ماسك مخصوصي كه به صورت داشتيد چه بود؟
پيشنهاد من بود. چون عاشق بازي  هاي رايانه اي هستم، با ديدن ماسك ها از آنها خوشم آمد و به همدستم گفتم اگر از اينها 

استفاده كنيم، هرگز گير نمي افتيم. اما اشتباه مي كردم.

يكي از مأمــوران مرزباني در جريان 
درگيري با اشرار و قاچاقچيان مسلح 
در منطقه مرزي ســراوان به شهادت 

رسيد.
به گزارش همشــهري، اســتواردوم 
مصطفي دالور يكي از مرزداران هنگ 
مرزي ســراوان در جنوب سيستان و 
بلوچســتان بود كه روز پنجشــنبه 
در درگيري با اشــرار و قاچاقچيان 

مواد مخدر به  شهادت رسيد.

شهادتمأءمورمرزبانيدردرگيريبااشرار
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كرونابهمثابهفيلتر
اين قاعده اولــي بود كه كرونا با همــه بدي هايش به 
جريان ســينما در دنيا تحميل كرد و ما هم در ايران 
از اين تحميل كه اگر به آن دقيق شــويم مطلوب هم 
هست بي نصيب نمانديم: قاعده فيلتر. زندگي با ماسك 
و شست و شوي بيشتر همراه شد و فيلترها براي عبور 
نكردن ويروس ها انگار خيلي سمبليك در حوزه سينما 
اين مهم را يادآور شدند كه اوال نمي توان با هر شرايط 
بي خودي فيلم ساخت و ثانياً نبايد هر اثر بي خودي را 
به نام ســينما به كام جماعت تسليم در سالن سينما 
ريخت. موضوع از اين قرار بود كه هم شرايط ساخت 
فيلم هاي سينمايي دشوار شد و كوچك ترين بي تفاوتي 
درباره رعايت پروتكل ها باعث مواجه شدن پروژه ها با 
مشكالت متعدد شــد و هم وضعيت نيم بند باز بودن 
سينماها باعث شد كه به سخره گرفتن ذائقه رو به رشد 
تماشاگران، راهي به موفقيت يك اثر نمي برد و محكوم 

به شكست است.
اين 2نكته قطعا در آينده اثرات مهمي در چرخه توليد 
در سينماي ايران و ارتقاي كيفيت همه آن چيزي است 
كه در سينماي ايران از آن به عنوان توليد با روش ها و 

امكانات غيرحرفه اي يا قديمي ياد مي شود.

كارهرفيلمنيستاكرانشدن
كرونا كه اكران در سينماها را متوقف كرد زمزمه اكران 
آنالين در همه دنيا با صداي واضح تري به گوش رسيد. 
ايران هم از اين سفره به اندازه سهم خودش بهره برد و 
البته بيش از آنكه در كسب درآمد و جابه جايي آمارهاي 
فضاي مجازي موفق باشد در شناخت و مواجه شدن با 
كاستي ها و ايرادها به موفقيت رسيد. نخستين موفقيت، 
پررنگ شدن همان هشدار هميشگي بود تا زماني كه 
محصوالت فرهنگي در ايران شامل قوانين كپي رايت 
نشوند سرنوشت خوبي در فضاي مجازي در انتظارشان 
نيست. كپي شدن غيرقانوني فيلم ها تنها بعد از چند 
دقيقه و نه حتي چند ساعت بعد از آغاز نمايش آنالين، 
اين شبهه را براي هر سازنده و فعال فرهنگي برطرف 
كرد كه تنها راه برون رفت از ســايه ســنگين قاچاق 
محصوالت فرهنگي و بي قيمت شدن شان در چنگال 
دالالن فرهنگي و ســايت ها و شــبكه هاي مختلف، 
امضاي قوانين بين المللي كپي رايت و پيوستن به اين 
معاهده جهاني است. موضوع ديگر از آب و گل درآمدن 
مسئله انتخاب فيلم براي اكران آنالين بود. تا پيش از 
اينكه فيلم ها در ايام  كرونا با اكران آنالين محكي جدي 
بخورند بسياري فكر مي كردند چون در اكران آنالين 
هزينه تماشاي فيلم براي افراد زياد نيست و با يك بليت 
چند نفر مي توانند در تلويزيون خانه به تماشاي فيلم 
بنشينند، بنابراين مي توان هر محصولي را به اميد موفق 
شدن راهي بازار اكران آنالين كرد. كرونا و قرنطينه و 
اكران آنالين چند ده فيلم سينماي ايران در اين ماه ها، 
اين فرضيه را باطل كرد و حاال همه مي دانند فيلمي كه 
در تجربه اكران سينماها موفق است در اكران آنالين 
هم موفق خواهد شد و برعكس. ضمن اينكه مي توان 
اميدوار بود با جدي شــدن موضوع خلوت شدن صف 
اكران براي انبوه فيلم هايي كه بي ترديد سرنوشــتي 
جز شكست نداشتند، رقباي جدي تر زودتر به ابتداي 
صف برســند. اكران آنالين ثابت كرد انبوه فيلم هاي 
سطحي كه هر سال در كشــور ساخته مي شود حتي 
با هزينه نمايش پايين هم مشتري و مخاطب ندارد و 
ما سال ها براي به نمايش درنيامدن فيلم هايي نگران 
بوديم كه اكرانشان با بليت ارزان تر هم براي خانواده ها 
جذابيتي ايجاد نمي كند. شايد اين اتفاقات سبب شود 
آمار توليد در سينماي ما منطقي تر و البته كيفيت آثار 

صعودي تر شود.

خشاباصلي
اگر افزايش كيفيــت توليد و البته جبــر مفيد براي 
ســاختن و اكران كردن فيلم هاي مرغوب را 2گلوله 
مهم ســينماي دوران كرونا براي مبــارزه با هيوالي 
ورشكستگي قلمداد كنيم، بايد عنوان خشاب اصلي 
ســينما براي اين نجات را به فيلم هايي اهدا كنيم كه 
مي توانند در فصل گرم يا سرد، با ماسك و بدون ماسك، 
با فاصله گــذاري اجتماعي يا بدون آن، با واكســن يا 
بي واكسن و خالصه در يك كالم با هر شرايط دشواري 
مردم را به سينماها بكشانند. براي رسيدن به فهرستي 
از اين فيلم ها مي توان از ســوگلي هاي جشنواره هاي 
ســپري شــده شــروع  كرد. از آتاباي و روز صفر كه 
طيف هاي مختلفي را به سينماها خواهند كشاند. وقتي 
يك  سريال امنيتي پليسي در تلويزيون با مبتدي ترين 
وضعيت ســاخت و بازي، گريم و داستان آنقدر براي 
مخاطبان مهم مي شــود چطور ممكن است فيلمي 
به خوش ساختي روز صفر كه اتفاقا مضموني امنيتي 
هم دارد مورد توجه قرار نگيرد؟ وقتي هنوز برش هاي 
يك سريال عاشقانه معمولي در فضاي مجازي با اليك 
و كامنت داغ مي شود، عاشقانه اي مثل آتاباي بي ترديد 

تماشاگران را كيفور خواهد  كرد.
بعد از اينها بايد رفت ســراغ توقيفي هــا و آنهايي كه 
ســوءتفاهم هاي مختلف ســبب ديده نشدن شــان 
شده است. نظرتان درباره اكران مارمولك يا رستاخيز 
چيست؟ شك نكنيد اين فيلم ها براي تماشاگر سينما 
جذابند. حاال مي توان دايره محدود اكران را با شــعاع 
بيشتري رصد  و روزهاي رونق بعد از كرونا را بهتر در 

ذهن مجسم كرد.
مســئوالن حوزه فرهنگ يادتان باشد سينماها بايد 
دوباره زنده شــوند پس لطفا تا هنوز كرونا هســت و 
سينماها تعطيلند، جلسات و رايزني ها و مذاكرات براي 
پركردن خشاب سينما را به نتيجه برسانيد. سانس بعد 

از كرونا دير يا زود برقرار مي شود.

گزارش

مریمرستمی
روزنامه نگار

هــرســالدرهياهوی
رقابتهایجشنوارهفيلم
فجر،مخاطبانحرفهای
ومنتقدانســينماعالوهبرنگاهبهجریانكلیحاكمبرسينما،
تمركزبيشــتریرویآثارافرادیدارندكهنامشانبرایاولين
باربهعنوانكارگردانیکفيلمسينماییبلندمطرحمیشود.
نامهاییكهدرخششبسياریشــاندرسالهایگذشتهباعث
شدهاميدبهدیدنآثاریمتفاوتازاینفيلماولیهابيشترشود.
نگاهیبيندازیمبــهفيلماولیهایيكهتاكنوندرجشــنواره

سیونهمفيلمفجرثبتنامكردهاند.

نيلگون،نخستينفيلمبلندسينمایيحسينسهيليزاده
 سهيلي زاده فعاليت خود را با ساخت آثار تلويزيوني از دهه70 آغاز كرد 
و طي اين سال ها آثار پرمخاطبي چون »دلنوازان« را كارگرداني كرده 
است. او اين روزها مشغول ساخت سريال »ملكه گدايان« براي پخش 
از شبكه نمايش خانگي است. نيلگون به قلم بابك كايدان نوشته شده 
و ايرج محمدي آن را تهيه كرده است. محمدرضا فروتن، ميترا حجار، 
همايون ارشادي، آناهيتا درگاهي و سام درخشاني در اين فيلم ايفاي 

نقش كرده اند.

لحظهايودیگرهيچبهكارگردانيكاوهقهرمان
كاوه قهرمان، فارغ التحصيل دانشــگاه هنر با مدرك كارشناسي ارشد 
است و فيلمسازي را از سال1380 با ساخت فيلم كوتاه آغاز و تاكنون 
28فيلم كوتاه داستاني، تجربي و مستند ساخته است. قهرمان عالوه 
بر فيلم كوتاه، نزديك به 200تيزر تبليغاتي را كارگرداني كرده است. 
لحظه اي و ديگر هيچ به تهيه كنندگي سيدغالمرضا موسوي و با بازي 
رعنا آزادي ور، مهدي پاكدل، سروش صحت و نازنين فراهاني قرار است 

به عنوان نخستين فيلم بلند سينمايي كاوه قهرمان نمايش داده شود.

روزيروزگاريآبادانبهكارگردانيحميدرضاآذرنگ
حميدرضا آذرنگ در حوزه كارگرداني و بازيگري تئاتر و بازيگري سينما 
و تلويزيون شناخته شده است. وي نخستين تجربه فيلمسازي خود را به 
تهيه كنندگي عبداهلل اسكندري و علي اوجي با حضور فاطمه معتمدآريا 

و محسن تنابنده آغاز كرده است.

حكمتجدیدنظربهكارگردانيمحمدامينكریمپور
 اين چهره اينســتاگرامي به تازگــي كارگرداني فيلمــي به نام حكم 
تجديدنظر را برعهده گرفته است؛ اتفاقي كه انتشار خبرش با حواشي 
زيادي در ميان هنرمندان همراه بود. در حكم تجديدنظر ژاله صامتي، 
همايون ارشادي و فريد سجادي حسيني بازي و غالمرضا كريمي آن 

را تهيه كرده است.

آهوبهكارگردانيهوشنگگلمكاني
نام هوشــنگ گلمكاني براي اهالي سينما آشناســت. اين بار اما نام 
گلمكاني به عنوان فيلم اولي در سينما با فيلم آهو مطرح خواهد شد. آهو 
را جواد نوروزبيگي تهيه خواهد كرد و بازيگراني چون رضا كيانيان، علي 

مصفا و حامد كميلي در آن حضور دارند.

سياهبازبهكارگردانيحميدهمتي
حميد همتي، فارغ التحصيل فيلمســازي انجمن سينما جوان ايران 
است. وي در چندين فيلم سينمايي به عنوان دستيار و برنامه ريز فعاليت 
داشته كه ازجمله آنها مي توان به فيلم هاي اخالقتو خوب كن، بدون 
اجازه، قفس طاليي و... اشاره كرد. همتي همچنين در چندين سريال 
تلويزيوني دستيار و برنامه ريز بوده است. نام سياه باز به تهيه كنندگي 
سيدعلي قائم مقامي با بازي سام قريبيان، افسانه بايگان و شاهد احمدلو 

نيز در اسامي فيلم اولي هاي جشنواره درج شده است.

خورشيدآنماهبهكارگردانيستارهاسكندري
تجربه حضور چندين ساله ســتاره اســكندري در تلويزيون نام او را 
براي اهالي سينما نيز آشــنا كرده اســت. اين بار اما اسكندري قرار 
است در نخستين تجربه فيلمســازي خود با فيلم خورشيد آن  ماه به 

تهيه كنندگي منوچهر محمدي معرفي شود.

ليپاربهكارگردانيحسينریگي
حسين ريگي فعاليت فيلمسازي خود را از سال1374 با گذراندن دوره 
فيلمسازي در مؤسسه سينمايي پارسافيلم تهران آغاز كرد. او پس از 
گذراندن اين دوره همكاري خود را با انجمن سينماي جوانان ايران آغاز 
و تاكنون بيش از 20فيلم كوتاه داستاني، مستند و انيميشن كارگرداني 
كرده است. او در جشنواره امسال با فيلم ليپار به تهيه كنندگي سعيد 

خاني حضور خواهد داشت.

زاواالبهكارگردانيارسالناميري
ارســالن اميري را بيشــتر به دليل فيلمنامه هايي كه نوشــته است 
مي شناســيم. او كار حرفه اي خود را با مستندســازي و تدوين آغاز 
كرد و در جشنواره ســي ونهم براي نخســتين بار با كارگرداني فيلم 
سينمايي زاواال به تهيه كنندگي مشــترك روح اهلل برادري و سميرا 

برادري حضور دارد.

هویتبصريیكيازنشانههايبازسازيموزه
از ماه ها پيش اعالم شــده بود كه بازگشــايي موزه 
پس از دوره طوالنــي مرمت فقط برگــزاري يك 
نمايشگاه نخواهد بود و شامل مجموعه اي از برنامه ها 
و اتفاق هاست ازجمله رونمايي از وب سايت تازه موزه 
و تكميل شناسنامه آثار گنجينه موزه و رونمايي از 

نشانه و هويت بصري تازه.
موزه هنرهاي معاصر تهران هويت بصري نداشــته 
است. نشانه اي داشــته كه جواد پويان در دهه 60 
طراحي كرده و بعد نام موزه به شكل فونت »زر بولد« 
زير آن نوشته شده است. هويت بصري تازه قرار بود 
شامل نشانه ، فونت ، رنگ اصلي ، رنگ هاي فرعي و 
المان هايي باشد و در فعاليت ها و محصوالت گوناگون 
موزه مورد استفاده قرار گيرد به گونه اي كه هر جا به 
چشم بيننده اي مي خورد في الفور دريابد با محصولي 

از موزه هنرهاي معاصر مواجه است.
علي القاعده چاره اي نبود جز اينكه  هويت بصري تازه 
مجموعه اي منسجم و يكدست باشد و زيرنظر يك نفر 
انجام شود. براي طراحي هويت بصري تازه، تغيير در 

نشانه فعلي اجتناب ناپذير به نظر مي رسيد.

رضاعابدیني؛انتخابياجتنابناپذیر
بخشــي از اعتراض ها در روزهاي اخير متوجه رضا 
عابديني، طــراح هويت بصري تازه اســت. از ماه ها 
پيش اعالم شــده بود كه طراحي نشــانه و هويت 
بصري موزه به عهده رضا عابديني، گرافيست نامدار 
ايراني اســت. آن زمان كســي به انتخاب عابديني 
اعتراضي نكرد. اصال اگر قرار بــه انتخاب يك نفر از 
ميان گرافيست هاي ايراني باشد چه كسي انتخاب 
مي شــود؟ رضا عابديني يكــي از تأثيرگذارترين 
گرافيست هاي در حال حاضر ايران است. تحوالت او 
در گرافيك ايراني در دهه 70 بر كسي پوشيده نيست. 
تغييراتي كه او در حروف فارسي و استفاده از آنها در 
گرافيك انجام داده، كاركرد و هويت تازه اي به حروف 
ايراني بخشيده است. بسياري از گرافيست هاي حال 
حاضر ايران پيرو سبك او و ادامه دهندگان راهي اند 
كه عابديني در گرافيــك ايراني آغاز كرده. عالوه بر 
اين، او از انگشت شــمار گرافيست هاي ايراني است 
كه جايگاهي جهاني دارد. حتي اگر قرار بود جامعه 
گرافيست ها يا تشكل هاي صنفي گرافيك يك نفر را 
انتخاب كنند باز هم رضا عابديني يكي از اصلي ترين 

گزينه ها به شمار مي رفت.
اما حاال پــس از رونمايــي از هويت بصــري تازه، 
اعتراض هاي بســياري متوجه رضا عابديني شده 
است. حتي بعضي كارنامه او را زير سؤال برده اند. آيا 
بعضي از حمله ها و اعتراض ها نوعي تسويه حساب 

شخصي با رضا عابديني است؟

قرارنيستنشانهقدیميكنارگذاشتهشود
رضا عابديني در جلسه رونمايي از هويت بصري تازه به 
همه پرسش هاي احتمالي درباره هويت بصري پاسخ 
گفته است: »هيچ سابقه اي براي هويت بصري موزه 
وجود ندارد. در ســال هاي گذشته تنها فعاليت هاي 
پراكنده انجام شده است كه بسياري از آنها درخشان 
هستند و شــخصا آنها را در آرشــيو خود نگهداري 

مي كنم. اما در آن سال ها طراحان و مديران وقت به 
اين مسئله فكر نمي كردند كه موزه اي در اين حد با 
اين آثار ارزشمند كه جايگاه مهمي در ميان موزه هاي 
هنرهاي معاصر جهــان دارد، نياز به طراحي هويت 
بصري داشته باشــد. البته اين مسئله در جهان هم 
عمري در حدود 20سال دارد و پيش از آن تمركزي 
روي هويت بصري وجود نداشت. اما چنين فضايي كه 
فعاليت هاي متفاوتي دارد اگر هويت بصري مشخص 
نداشته باشد مخاطبان نمي توانند اين فعاليت ها را 
رديابي كنند.« در عين حال گفته است كه قرار نيست 
لوگوي قديمي موزه كنار گذاشته شود. »قرار نيست 
كه لوگوي قديمي موزه كامال كنار گذاشته شود، بلكه 
در كتاب ها و ساير فضاهايي كه امكان پذير باشد از اين 
لوگو استفاده خواهيم كرد. من بارها شاهد بودم كه 
كيوريتورهاي خارجي كه براي رويدادهاي مشترك 
به موزه مي آمدند از ما يك گايدالين بصري درخواست 
مي كردند تا بتوانند برنامه هاي خود را با آن طراحي 
كنند، اما هيچ وقت چنين چيزي نداشــتيم. هويت 
بصري موزه ما را به يك موزه اســتاندارد كه هويت 

بصري دارد تبديل مي كند.«

بهسراغنقشهموزهرفتم
آيا معترضــان متوجه فقدان هويــت بصري موزه 
بوده اند و اجزاي گوناگون مجموعــه بصري تازه را 
ارزيابي كرده اند يا اعتراض شان فقط به تغيير نشانه 
موزه است؟ آيا اصال كسي به حرف هاي رضا عابديني 
درباره هويت بصري و ايده  او براي خلق نشــانه تازه 
توجه كرده است؟ »بســياري از موزه ها به طوركلي 
نشانه هاي قديمي خود را كنار گذاشته و به طراحي 
نشانه جديد پرداخته اند. همين مسئله باعث شد كه 
درخواست كنم نشــانه جديدي براي موزه طراحي 
شود و با وجود اينكه نشــانه قديمي موزه را بسيار 
دوست دارم، اما با اين لوگو هيچ كاري نمي توانستيم 
انجام دهيم. بنابراين به فكر طراحي نشــانه جديد 
افتادم و اين بار بــه جاي اينكه به شــكل ظاهري 
ساختمان موزه توجه كرده و از آن الهام بگيريم، به 
سراغ پالن )نقشه( موزه رفتم و فرمي شبيه مربع را از 
آن برداشت كرده و بر آن اساس المان هاي مختلف 
را طراحي كرديم كه مي تواند به شكل ها و اندازه هاي 
مختلف درآيد و در فضاهاي گوناگون استفاده شود.«

واكنشيكه2ماهدیرترصورتگرفت
فارغ از اينها نكته اينجاست كه هويت بصري تازه موزه 
نزديك به 2  ماه است كه مورداستفاده قرار مي گيرد. 
نخستين بار بيســتم آبان بود كه صفحه اينستاگرام 
موزه با هويت بصري تازه به روز شد. پس از هك شدن 
صفحه موزه و طراحي صفحه تازه باز هم نشــانه هاي 
بصري تازه مورد اســتفاده قرار گرفت. در يكي دو  ماه 
گذشته مجموعه مطالب بسياري با استفاده از هويت 
بصري تازه توليد شده است. همشهري در روز نهم آذر 
گزارشــي با عنوان »ام را به نشانه موزه بگير« منتشر 
كرد. در مدتي كه نشانه هاي بصري تازه مورد استفاده 
قرار گرفته بود، هيچ اعتراضي در شبكه هاي اجتماعي 
به چشم نمي خورد. اما چگونه است كه پس از رونمايي 
همه كاربران شبكه هاي اجتماعي متوجه هويت بصري 
موزه شده اند؟ بي ترديد بخشي از اعتراض ها به دليل 
جايگاهي است كه نشانه قديمي موزه در حافظه بصري 
مخاطبان دارد. اثر جواد پويان كه با استفاده از 4 بادگير 
خلق شده نشانه اي درخشان اســت كه در 30 سال 
گذشته به عنوان نشانه بصري موزه جا افتاده است. اما 
آنچه رضا عابديني براي موزه طراحي كرده روزآمدتر از 
نشانه هاي گذشته و مجموعه اي است از نشانه و هويت 
بصري كه شأنيت بيشتري با جايگاه بين المللي موزه 
دارد و در فعاليت هاي آينده موزه كاركرد بيشــتري 

خواهد داشت.
  

اعتراض هاي روزهاي اخير به نشانه تازه موزه محدود 
نشده و به فرايند طوالني بازســازي موزه نيز رسيده 
است. حتي بحث هاي قديمي درباره گنجينه موزه نيز 
دوباره مطرح شده اســت. عموم دوستداران هنرهاي 
تجسمي داليل تأخير در بازگشايي موزه را نمي دانند. 
شايد بازگشــايي زودتر موزه هنرهاي معاصر تهران، 
رونمايي از وب ســايت موزه و شناســنامه كامل آثار 
گنجينه و برنامه هاي تازه، هم در محيط موزه و هم در 
فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي، بتواند قدري از 

انتقادها بكاهد.

نگاهي به خشاب  پر سينماهاي ايران براي مبارزه با ورشكستگي
نگاهي به موج گسترده اعتراض ها به هويت بصري تازه و تغيير نشانه آشناي موزه هنرهاي معاصر تهران 

اینیکرویاپردازياستامارویاها
بهســاحلواقعيتخواهندرسيد
واینگونهاســتكهجهانيانسال
جدیدرانهباهراسمرگباركروناكهبااميدچيرهشــدنعلمبردرد،جشنگرفتهاند.ما
همگوشهایندنياایستادهایمواندكاندكخيالمانراازوهممرگفلهايهموطنانبه
پيشگيريودرمانوراههايبرونرفتاززیرسایهبلندنابوديهدایتميكنيم.باهمين
دلخوشياستكهمنتظریمفرداآفتابدلگرمكنندهتربرزندگيهايمابتابدومهتاب،
گشادهدستترازهميشهسببشودتيرگيهاوپلشتيهاازیادمانبرود.حاالمنتظریم
تاكرونااگرهمقصدرفتننكندچنانزمينگيروبيقدرتبشودكهروزهايعبورازآنرا
مشتاقانهزیستكنيم،بههميندلخوشياستكهباخودمانفكرميكنيماگرروزيكرونا
راشكستدادیماحوالسينمایيمانچگونهخواهدبود.اینیکرویاپردازياستاماپاي

رویاهابهخنكايساحلواقعيتميرسد...

اعتراضهابهتغييرنشــانهموزههنرهايمعاصرپــسازرونمایياز
نشانهوهویتبصريتازهشــدتگرفتهاست.جستوجويهشتگ
#موزه_هنرهاي_معاصر_تهرانو#رضا_عابدینيمارابهدههامطلب
اعتراضيدربارهتغييرنشــانهموزههنرهايمعاصرتهرانميرساند.
كمپيشآمدهكهجامعههنرهايتجســميبهیکمسئلهبهشكل

دستهجمعيواكنشنشاندهد.بيشــترواكنشهانيزازسويعموم
دوستدارانهنرهايتجسميدرشبكههاياجتماعيانجامشدهاست.
اماآیاواقعاهویتبصريتازهموزهآنقدرفاجعهباراستكهمستحقاین
همهاعتراضباشدیااینكهانتقادهابهخاطرمخدوششدنحافظهبصري
دوستدارانموزهاست؟آیادوستدارانموزهبههمهاجزايهویتبصري
توجهكردهاندیافقطتغييرنشانهموزهمسئلهشاناست؟آیااعتراضها
فقطبههویتبصريموزهبرميگرددیاتأخيردربازسازيموزهنيزدر

اعتراضهاتأثيرگذاربودهاست؟

نشانه اي كه فقط يك نشانه نيستسئانس بعد از كرونا

مرد خاص
نگاهي به مستند »بوسه اي از ابومهدي«

درروزشهادتسردارقاسمسليمانيوابومهديمهندسوهمراهانشان
درحاليكههمهدرشوكبهسرميبردند،مســتنديتقریباازتمام
شبكههايتلویزیوني،درســاعتهايمختلفپخششدكهرابطه
2فرماندهایرانيوعراقيراهماننددوبرادرهمراه،نشانميداد.مستند
»سلفيباابومهدي«گرچهقبالنيزازتلویزیونپخششدهبودامادرروز
شهادتمعنایيدیگرداشت.حاالهمانتيمدرسالگردفقدانحاجقاسم
وابومهديمستنديدیگررابافرمروایيجدیديساختهاندكهدركنار
شــاعرانگيدرروایت،بهصورتویژهبهشخصيتابومهديمهندس
فرماندهحشدالشعبيعراقپرداختهاست.مستنديخاصباتصاویري
بيبدیلكهبخشــيازآنتاكنونمنتشرنشــدهاست.جمالجعفر
ابراهيميكهاوراابومهديمهندسميخواندند،فرماندهحشدالشعبي
عراق،كسيبودكهدرمستندسلفيباابومهدي،بهفارسيروانبالهجه
عربيصحبتميكرد؛اوحاالدرميانمانيستودرمستندجدید-كه
بهقولمهديمطهرنویســندهوتهيهكنندهمستنددرامتدادسلفي
باابومهدياست-باهمراهویارحاجقاسمبهترآشناميشویم.اوكه

ازتهيهكنندگانمطرحسينمايمستنداستدربارهساختمستند
»بوســهازابومهدي«ميگوید:»مستندسازيدرعراقبهخاطربحث
ترددبرايزیارتخيليسادهترازمستندسازيدرسوریهویامناطق
دیگراست.ازطرفدیگربابدنهحشدالشعبيبهخاطرفرهنگهمكاري
وهمراهيواینكهبرخيازفرماندهانآنهابهزبانفارسيآشناهستند
بهترميتوانستيمارتباطبرقراركنيم.بهخاطردفعشرداعشحضور
درعملياتبرايگروههايمستندســازمهيابود.درهمانزماندر
مناطقمختلفمابهابومهديمهندسبرخوردیمواورادنبالكردیم.
بهخاطروضعيتعملياتمختلفصحبتكردنبااوبرایمانرؤیاشده
بود.باالخرهبههمرسيدیموبهدالیليكهگفتم،بيشترراهدادندوكار
بهجایيرسيدكهوحيدفراهانيوسيدهاشمموسويوبندهچندروز
همراهشبودیمودوربينماناورادنبالميكرد.تصاویرزیاديدراین
چندروزازاوگرفتيمكهبخشيازآندرمستند»سلفيباابومهدي«
استفادهشــد.ازبرخيدیگرهمكهواقعامنحصربهفرداستدراین
مستندبهرهبردیم.ضمناینكهمدیریتاعالنحشدودكترعليخفاف
ازیارانابومهديوخانوادهمحترمشاننيزتصاویرخوبيدراختيارمان
گذاشتندكهازدرونآنمستند»بوســهايازابومهدي«بيرونآمد.
ضمناینكهمشاورهومشــاركتفرزندانابومهديهمبرايشناخت
بهترازاوبهماخيليكمکكرد.دریکبحثكلي2مســتندسلفيبا
ابومهديوبوســهايازابومهديرابایدباهمدیدچهآنكهمنظومهاي

متناوبازیکشخصيتخاصاست.«لحنمستندبوسهايازابومهدي
شاعرانهاستبهصورتيكهدرمستندازفرميكارسختياستوشاید
دریکنگاهكلينتواندتصویردرستيازموضوعراارائهدهدامامتن
مستندوتصاویرآنتاحدودزیاديابومهديمهندسرانمایانتركرده
وشایدكسيكهنميشناختيمرابهماميشناساند.مهديمطهرعالوه
برتهيهكنندگياینكارنویســندهمتنهماست:»ابومهديخيلي
باحوصلهبودودركنارتعددكارهاوشایدسرشلوغيهایشموضوعات
راكاملميگفت،وقتميگذاشتوكارراتاانجامنميدادمثالاگركسي
آنجابودوبایدبااوحرفميزد،نيمهتمامرهانميكرد.ماباشخصيت
خاصيكهدرفيلمميبينيدروبهروهســتيمكهمثالاگررزمندهاي
ميخواهدبااوعكسبگيردكاملميایستدتادرقابشواضحباشد.
ازنظرشخصيهمشایدكسيكهخدابهاو4دختردادهاستنوعياز
مهرباني،مالطفتخاصوعاطفهرادراوميتوانيدببينيدكهمنحصربه
فرداســت.«وحيدفراهاني،كارگردانمستند»سلفيباابومهدي«و
»بوسهايازابومهدي«دربارهاین2مستندميگوید:»درعملياتفلوجه
همراهابومهديبودیم.دركارسلفيمایکهيجانيداشتيمكهتوانسته
بودیمبااومصاحبهكنيموحرفبزنيم.درواقعبحثمااینبودكهاورابه
مخاطببشناسانيم.بعدازپخشكارحدسماینبودكهنتوانستهبودیم
ابعادشخصيتابومهديرابگویيموشایددركاربوسهازابومهديكه
بعدازشهادتشتوليدشد،انگيزهمااینبودعمقشخصيتایشانرا

نشاندهيم؛یکجوراحساسدینبهعظمتاینشخصيتواالبود.سر
همينجنسروایتمامتفاوتاستكهدرتصاویرمشهوداست.جایي
كهاومثالبهسنگررزمندههاميرودوجايخوابووضعيتسنگررا
بازرســيميكندویاباآدمهايمختلفدیدارميكندوروحياتاین
دیدارازنظرمعرفتيبسيارقابلمراجعهاست.درموردلحنشاعرانه
بوسهازابومهدي،شایدبخشــيازآنبرميگرددبهفقدانوهجراني
كهبعدازشهادتاودچارشــدیم.منعكسابومهديرارويميزم
دارموبارهاخوابشرادیدهام.واقعافكرميكنمهنوززندهاستودر
ميانرزمندههاباآنهاعكسمياندازدوصورتشانراميبوسد.«وحيد
فراهاني،تدوینگركارمستندهماست.اودربارهلحنروایيفيلمتأكيد
ميكند:»شهيدابومهديدرموضوعرسانهوكاررسانهايبسيارتأكيد
داشت.یادماستیکشببسيارخستهبود.مابرايتغييرفضابراياو
بخشيازكارهايمستندخودمانراگذاشتيمتاببيند.خيليخوشش
آمدوانرژيگرفت.ومصاحبهمادرحاليكهساعتيازشبگذشتهبود
شروعشد.بعدازمصاحبهدریکشرایطغيررسميرويزميننشست
ودوبارهبرخيمسائلراكهاحساسكردبایدبگویدودرسؤاالتمانبود
راگفتكهدركاردومیعنيبوسهايازابومهديآمدهاستوازنظرروایي
وتاریخيهممهمهستند.«مستندبوسهايازابومهديبهنویسندگي
وتهيهكنندگيمهديمطهروكارگردانيوحيدفراهانياینروزهااز
شبكههايمختلفعربيوبينالملليوتلویزیونایرانپخشميشود.

گزارشروزنامههمشهريدرتاریخیكشنبه
17آذر1399دربارهتغييراتنشانموزه

غوغايثبتنامفيلماولیها

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

مسعودمير
روزنامه نگار
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كيوسك

 سي وسومين مجمع حزب 
حاكم آلمــان بعد از تعويق گزارش

چند باره، باالخره قرار است 
2هفته ديگر برگزار شود تا هم رهبر حزب 
دمكرات مســيحي مشخص شــود و هم 
فردي كه احتماال سال آينده به جاي آنگال 
مركل، صدر اعظم بعدي اين كشور خواهد 

بود.
مركل كه ســال2020 هم براي دهمين 
سال پياپي از سوي مجله فوربس، به عنوان 
قدرتمندترين زن جهان معرفي شــده، 
امســال بعد از 16ســال دفترش را ترك 
مي كند. انتخابات سراســري آلمان براي 
انتخاب جانشين او قرار است 26سپتامبر 
يعني 9 ماه ديگر برگزار  شود. رهبر جديد 
حزب دمكرات مســيحي آلمان هركسي 
كه باشد به احتمال زياد نامزد صدراعظمي 
آلمان نيز خواهد بود. اين حزب، شــانس 
بااليي براي پيروزي در انتخابات سراسري 
سال2021 دارد و در نتيجه مي تواند دولت 

آينده را تشكيل دهد.
هم اكنون 3نامزد براي رهبري حزب حاكم 
آلمان رقابت مي كنند كه نام هاي آشنايي 
در ســطح جهاني نيســتند: فريدريش 
مرتس، آرمين الشــت و نوربرت روتگن. 
رهبر جديــد، جايگزين آنگــرت كرامپ 
كارنباوئر مي شــود كه اوايل سال2018 
به عنوان جانشــين مركل انتخاب شد اما 
در پايان همان سال به دليل يك رسوايي 
سياســي و خدشــه وارد كردن به وجهه 

حزب، از سمت خود استعفا داد.
براي پســت صدراعظمي آلمــان گزينه 
محبوب تــري از هــر 3نامــزد حــزب 
دمكــرات مســيحي آلمان هــم وجود 
دارد. نظرســنجي ها نشــان مي دهــد 
كه بيــش از نيمي از اعضــاي اين حزب 
معتقدند كه ماركــوس زودر، رهبر حزب 
خواهرخوانده شان يعني حزب سوسيال 
مسيحي در برابر اين 3نفر شانس بيشتري 
براي بردن انتخابات سراسري سال آينده 
دارد. اما مشــكل اينجاســت كه او گفته 
تمايلي ندارد وارد اين رقابت بشود. يكي 
از نظرســنجي ها كه 3 ماه پيش از سوي 
شــبكه تلويزيوني ARD آلمــان برگزار 
شــد، نشــان داد محبوبيت زودر در بين 
مردم نيز 52درصد اســت كه دليل اصلي 
آن به موفقيت او در مديرت بحران كرونا 
در اســتان باواريــا برمي گــردد. در اين 
نظرســنجي مرتس با 27درصد، الشت 
26درصــد و روتگــن بــا 21درصد در 
رتبه هاي بعدي قرار داشتند. درنظرسنجي 
كه شبكه تلويزيوني آلمان ZDF يك ماه 
بعد از اين نظرسنجي انجام داد، محبوبيت 
رهبر حزب سوسيال مسيحي آلمان بيشتر 

هم شد و به 58درصد رسيد.

فريدريش مرتس
نظرسنجي ها نشــان مي دهد كه مرتس 
در بين مــردم محبوبيت بااليــي دارد. او 
در 2دهه گذشته هميشه جزو چهره هاي 
مطرح حزب حاكم آلمان بوده و به كرسي 

رياست حزب چشم داشته است. مرتس 
بين ســال هاي 1994 تا 2009 نماينده 
پارلمان آلمان يعني »بوندســتاگ« بوده 
اســت. او در دوره اي فعاليت سياسي اش 
كمرنگ شد و در بخش خصوصي فعاليت 
كرد و حاال با ثــروت فراواني كه اندوخته 
مي خواهد دوبــاره به ميدان سياســت 

برگردد.
مرتس 2ســال پيش در رقابت با كرامپ 
كارنباوئر براي رسيدن به كرسي رهبري 
حزب شكست خورد. به گزارش پوليتيكو، 
او كه دوســتان زيادي در بيــن مقامات 
رده باالي حزب ندارد، قصــد دارد بنيان 
محافظه كاري حزب را تقويت كند. مرتس 
ازجمله كساني بوده كه مركل را محكوم 
به چپ گرايــي افراطي در امــوري مانند 
مهاجرت و سياست هاي اجتماعي كرده؛ 
چيزي كه برخالف اصول حزب دمكرات 

مسيحي است.
فريدريش مرتس بارها تأخير در برگزاري 
انتخابات حزب را توطئه مــركل و ديگر 
ســران حزب خوانده و بــه همين دليل 
بســياري اين وكيل 64ســاله را »ترامپ 
آلمان« لقب داده اند. حدود يك ماه ونيم 
پيــش وقتي قرار شــد انتخابــات حزب 
دمكرات مســيحي آلمان به دليل شيوع 
كرونا به جــاي 4دســامبر در 15ژانويه 
برگزار شود، مرتس، رقيب اصلي اش يعني 
»آرمين الشت« را متهم كرد كه مي خواهد 
سيســتم را بــازي بدهــد. او گفت كه 
دست هايي پنهان در حزب تالش مي كنند 
تا به بهانه همه گيري، مانع اين شوند كه او 
رهبر شود. مرتس همچنين رهبران حزب 
را متهم به خريدن زمان بيشتر براي نامزد 
محبوبشان، الشت كرد تا از اين طريق به 
او فرصتي بدهند كه عملكرد خود را بهبود 
بخشد. شايد چنين كشــمكش هايي در 
خيلي از ديگر كشــورهاي اروپايي عادي 
باشــد، اما براي جامعه سياســي ائتالفي 
آلمان آن هم در حزب آرام و موقري مانند 
دمكرات مسيحي كه به دليل همين ويژگي 
توانسته ده ها سال در آلمان حاكم باشد، 

طبيعي نيست.
مرتس در بيشتر نظرســنجي ها پيشتاز 
است، اما برد او مي تواند باعث گسيختگي 
در حزب شــود. طرفداران مركل به دليل 
پايان دادن به ميراث صدراعظم محبوب 
آلمان، روي خوشــي به او نشان نخواهند 
داد. از ســوي ديگر با انتخاب سياستمدار 
محافظــه كاري كه ســوابق فعاليت هاي 
تجــاري و ديدگاه هــاي اجتماعــي اش 
بحث برانگيز است، ائتالف حزب دمكرات 
مسيحي با حزب سبزهاي آلمان به مانع 

بزرگي بر خواهد خورد.

آرمين الشت
از زمستان ســال2018 كه فرايند رقابت 
براي انتخاب رهبر جديد حزب دمكرات 
مسيحي آغاز شد، الشت ميانه رو همواره 
به عنوان اصلي ترين گزينــه براي انتقال 
بزرگ تريــن حزب آلمان به دوران پســا 
مركل مطرح بوده است. نخست وزير ايالت 
نوردراين وســتفالن آلمان كه سال ها در 
حزب فعاليت داشته و قدرت نفوذ بااليي 

دارد، نامزد مورد عالقه صدر اعظم آلمان 
نيز هست. او كه سابقه نمايندگي پارلمان 
آلمان و پارلمان اروپا را دارد، در واكنش به 
حواشي كه مرتس برايش ايجاد كرد همان 
كاري را كرد كه از كسي مانند مركل انتظار 
مي رفت؛ آرامش خود را حفظ كرد و گفت 
كه بيش از هرچيز سالمتي مردم برايش 
مهم است نه انتخابات حزب. اما اين تنها 

دردسري نبود كه برايش درست شد.
گاردين در گزارشــي نوشــته است كه 
نخستين بار بهار امســال بعد از مخالفت 
با قرنطينه سراسري سختگيرانه، توانايي 
الشت در مديريت بحران مورد ترديد قرار 
گرفت. اخالق تند، ويژگي ديگري است كه 
از ديد منتقدان اين سياستمدار 60ساله 
دور نمانده اســت. قرارداد 42.5ميليون 
يورويي دولت ايالت نوردراين وستفالن با 
كمپاني فشني كه پسرش يوهانس الشت 
با آنها همكاري مي كند، آخرين حاشيه اي 
است كه براي او ايجاد شده است. هرچند 
او اين اتهام را رد كرده اســت. وزارت امور 
داخلــي اين ايالــت نيز اعالم كــرده كه 
كمپاني مذكور در قرارداد منعقد شــده 
پايين ترين رقم را پيشنهاد داده و تخلفي 

صورت نگرفته است.
براساس نظرسنجي اشپيگل، محبوبيت 
نخست وزير پرجمعيت ترين ايالت آلمان در 
بين مردم و طرفداران حزب متبوعش رو 
به كاهش است و بعد از مرتس محافظه كار، 
در جايگاه دوم قرار دارد. الشــت، اما در 
برابر رقبايش يك برتري دارد و آن اينكه 
30درصد نمايندگاني كه رأيشــان رهبر 
آينده حــزب را تعيين مي كنــد از ايالت 
او هستند. به هرحال الشــت ديگر زمان 
زيادي ندارد تا بتواند تصوير بهتري از خود 

به افكار عمومي نشان دهد.

نوربرت روتگن
در بين افــرادي كه بــراي رهبري حزب 
دمكرات مسيحي آلمان رقابت مي كنند 
به نظر مي رســد، روتگن شانس كمتري 
داشــته باشــد. او كه هم اكنون مسئول 
كميته امور خارجه پارلمان آلمان است، 
روتگن سابقه 3سال وزارت محيط زيست 
آلمــان را هــم دارد. او در ســال2012 
به دليل شكســت ســنگين در انتخابات 
ايالت نوردراين وســتفالن از سوي مركل 
بركنار شــد. به اعتقاد اين سياســتمدار 
55ســاله، حزب دمكرات مسيحي آلمان 
به »شــجاعت« و »كفايت« نيــاز دارد تا 
خود را احيــا كند. روتگن ميانه رو ســال 
گذشته پس از استعفاي كرامپ كارنباوئر، 
نخســتين فردي بود كه بــراي رهبري 
حزب حاكم آلمان رســما نامزدي خود را 
اعالم كرد. خبرگزاري آسوشيتدپرس به 
نقل از او نوشــته كه درس هاي فراواني از 
شكست هايش گرفته است. او گفته است: 
»حزب بايد اعتبار خود را دوباره به دست 
بياورد؛ در غيراين صورت يك نسل كامل 
از راي دهندگان را از دســت خواهد داد.« 
به اعتقاد ناظران، روتگن به دليل اينكه از 
متحدان مركل نيست و جايگاه محكمي 
در حزب ندارد، شانسش براي پيروزي هم 

بسيار كم است.

 3سياستمدار آلماني بر سر كرسي رهبري حزب دمكرات مسيحي
و جانشيني آنگال مركل به عنوان صدراعظم آلمان رقابت خواهند كرد

رقابت مردانه بر سر جانشيني مركل

گاردين در گزارشي به  موضوع رسميت يافتن 
خروج انگليس از اتحاديــه اروپا پرداخته 
است. به نوشــته اين روزنامه، انگليس بعد 
از 4ســال و 27هفته و 2روز بعد از برگزاري 
رفراندوم برگزيت  و پس از توافق با مقام هاي 
اروپايي از اتحاديه اروپا خارج مي شــود؛ 
خروجي كه برخالف زمان برگزاري انتخابات، 
بدون هياهو و در يك فضاي مبهم در مورد 

آينده اقتصاد انگليس انجام شده است.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه گاردين ]انگليس[

پايان سال بحران

آرزوها در پايان سال بحران ها

خروج بدون هياهو

نيويورك تايمــز در صفحــه اول خــود 
چندتصوير متفاوت از شب سال نو ميالدي 
را منتشر كرده كه نشان از وضعيت آشفته 
جهان دارد. يكي از تصاوير پرستاران بخش 
كروناي يكي از بيمارســتان هاي ايتاليا را 
نشان مي دهد كه به هم سال نو را تبريك 
مي گويند. در تصويري ديگر، ميدان تايمز 
در قلب نيويورك نشــان داده شــده كه 
برخالف سال هاي قبل، خالي از حضور مردم 
اســت. تصوير آخر اما تصويري متفاوت از 
شادي مردم در شهر ووهان چين همزمان 
با ورود به سال2021 ميالدي است. ووهان 
نقطه آغاز شــيوع ويروس كرونا بود. چين 
برخالف ديگر كشورهاي جهان موفق شده 

شيوع ويروس را مهار كند.

روزنامه العربي الجديد در گزارش خود به 
بررسي آمال و آرزوهاي كشورهاي عربي 
در پايان سال2020 پرداخته است؛ سالي 
كه به نوشــته اين روزنامه، پر از مصيبت 
و بحران بود. كاهش ســطح فقر در مصر 
و اردن، توقف جنگ در ســوريه و ليبي، 
پايان محاصره و تحريم براي مردم غزه و 
ازسرگيري روابط دوستانه ميان كشورهاي 
عربي خليج فــارس، مهم ترين آرزوهاي 
شهروندان عربي براي سال جديد ميالدي 

به حساب مي آيد.

جهان نما

پس لرزه هاي برگزيت در خاورميانه

11شب به وقت لندن در آخرين روز سال2020 ميالدي )پنجشنبه 
11دي1399( زماني بود كه انگليســي ها باالخره داستان جدايي از 
اتحاديه اروپا را به سرانجام رساندند و از بازار واحد، اتحاديه گمركي و 
بقيه ساختارهاي اقتصادي اروپا خارج شدند. خروج انگليس از مدار 
سياست و اقتصاد اتحاديه اروپا، بعد از امضاي توافقي ممكن شد كه 
هفته قبل به دست آمد و حاصل 4/5 ســال بحث و جدل در لندن و 

بروكسل، از زمان برگزاري همه پرسي برگزيت بود.
چيزهاي زيادي دربــاره اينكه روابط اتحاديه اروپــا و انگليس بعد از 
برگزيت چگونه پيش خواهد رفت گفته شده اما كارشناسان معتقدند 
اين طالق تاريخي مي تواند بر جنبه هايي از سياست خارجي انگليس 

هم اثر بگذارد؛ ازجمله بر تجارت و امنيت در خاورميانه.
به گزارش الجزيره، جاناتان هيل، مدير مركز مطالعات خاورميانه در 
كينگز كالج لندن و اســتاد روابط بين الملل، گفته است كه برگزيت، 
تجارت را به زودي، و براي هميشــه تغيير خواهد داد. او گفته است: 
»نظام واردات-صــادرات تغيير خواهد كرد و توســعه خواهد يافت. 
شــركت هايي كه در خاورميانه هستند بايد اســتانداردهاي خاص 
انگليس را رعايت كنند و بايد با اين شرايط سازگار باشند چون قوانين 
تا حدودي تغيير خواهد كرد، به خصوص اينكه اگر محصوالتشان از 

مسير اروپا به انگليس مي رسد.«
احتماال تغييراتي عمده در بخش هايي مانند كشاورزي اعمال خواهد 
شــد چرا كه اتحاديه اروپا هميشــه در اين بخش ها قوانين بســيار 
سخت گيرانه اي اعمال كرده است. هيل در همين رابطه گفته است: 
»احتماال تجارت دوباره تنظيم خواهد شد و انگليس رويكردي متفاوت 
و احتماال ساده تر نسبت به تجارت محصوالت كشاورزي از خود نشان 
خواهد داد. احتماال گوجه فرنگي هاي تونسي و اسفناج هاي مراكشي 
بيشتري نسبت به گذشته در انگليس خواهيد ديد. بازار جديدي براي 

محصوالت كشورهايي مثل تونس و مراكش باز خواهد شد.«
اما فراتر از آن، انگليــس به دنبال اين خواهد بود تــا روابط خود را با 
كشورهاي مشخصي در منطقه توســعه دهد. گيلبرت آچكار، استاد 
مطالعات توســعه و روابط بين الملل در مدرســه مطالعات شــرقي 
و آفريقايــي لندن در اين باره گفته اســت: »ارتبــاط بين انگليس و 
كشورهاي خليج فارس كاهش پيدا نخواهد كرد. انگليس تالش خواهد 
كرد تا روابط ويژه خود را با كشورهاي منطقه حفظ كند. انگليس زماني 
ارباب پادشاهي هاي منطقه خاورميانه بوده و به هرحال تالش خواهد 
كرد تا در كنار آمريكا، نفوذ خود را در اين كشورها حفظ كند تا از امتياز 
دسترسي به بازارهاي اين كشورها بهره ببرد؛ كشورهايي كه معموال 
خريداران عمده و جدي تســليحات هستند و ســرمايه گذاري هاي 

هنگفت و زيادي در بازارهاي سرمايه انجام مي دهند.«
به گفته آچكار، تصميم انگليس در  ماه نوامبر براي كاهش كمك هاي 
خارجي و افزايش هزينه هاي نظامي مي تواند بخشي از برنامه هاي اين 
كشور براي افزايش فروش تسليحات در خاورميانه باشد. او گفته است: 
»انگليس يكي از تامين كنندگان عمده سالح براي عربستان است و در 
بحران يمن نقش دارد. انتظار اين است كه در دوران بعد از برگزيت، 

فروش بيشتري هم داشته باشد.«
در همين حال، احتماال نقش اتحاديه اروپا در كشورهايي كه انگليس 
به صورت سنتي نفوذ زيادي در آنها دارد كم خواهد شد. هيل در اين باره 
گفته است: »احتماال اتحاديه اروپا ديگر در كشورهاي خليج فارس و 

اردن نفوذ سابق را نداشته باشد.«
جدايي انگليس، كه بيشترين ظرفيت نظامي را در اروپا دارد، همچنين 
مي تواند باعث شود كه كشورهاي اتحاديه اروپا و به خصوص فرانسه و 
آلمان استراتژي مداخله گرانه كمتري در خاورميانه در پيش بگيرند. 
با اين حال هيل معتقد است كه با وجود برگزيت، اتحادي بين اروپا و 
انگليس براي دستيابي به اهداف مشخصي در منطقه ازجمله مسائل 

مرتبط با دمكراسي و حقوق بشر وجود خواهد داشت.
پيروزي جو بايدن در آمريكا البته باعث شــده كــه انگليس بيش از 
گذشــته در كنار اتحاديه اروپا بماند؛ »اگر ترامپ انتخاب شده بود، 
اين امكان كه انگليس راهش را به طور مشــخص از اتحاديه اروپا جدا 
كند بيشــتر بود. اما با انتخاب بايدن، اين احتمال كمتر شده است. 
دولت بايدن، بسيار بيشتر از دولت ترامپ به همكاري با اتحاديه اروپا 

عالقه مند است.«
براي ناظران، همراهي انگليس با حمله آمريكا به عراق در سال2003 
مثال بارزي از عالقه لندن براي همكاري نزديك با آمريكاســت. اما 
وضعيت فعلي باعث خواهد شــد تا انگليس به اروپا نزديك تر باشد. 
محمد الدهشن، پژوهشگر خاورميانه در مؤسسه چتهم هاوس لندن 
گفته است: »سياســت خارجي انگليس هميشه وابسته به بروكسل 
نيســت، بلكه انگليس در موارد زيادي راه خودش را رفته يا به جاي 
اتحاديه اروپا، به واشــنگتن نزديك بوده است. كابوس عراق آخرين 
مثال در همين رابطه است. اما دولت جديد آمريكا احتماال همكاري  
بيشتري با اروپا خواهد داشــت؛ اين يعني، سياست خارجي انگليس 

هم به سياست خارجي اروپا نزديك تر مي شود.«
برگزيت همچنين مي تواند به كاهش كمك هاي انسان دوســتانه به 
خاورميانه منجر شــود. اتحاديه اروپا يكــي از بزرگ ترين نهادهاي 
ارائه دهنده كمك هاي انسان دوستانه در خاورميانه و شمال آفريقا به 
شمار مي رود. در گذشته، انگليس هم يكي از حاميان عمده بود. حاال 
احتماال اروپا روي ســاختن دوباره اقتصاد خود در دوران بعد از كرونا 
تمركز خواهد كرد. اين مي تواند عواقب جدي براي مردم بحران زده 
در كشورهايي مانند يمن و سوريه و همينطور ميليون ها پناهجو در 

تركيه و لبنان داشته باشد.

ابومهدي مهندس؛ مرد هميشه در ميدان
سال گذشته در نخســتين ســاعات بامداد 13دي ماه، ابومهدي مهندس، 
نايب رئيس سازمان حشد شــعبي به همراه سردار قاسم سليماني در نزديكي 
فرودگاه بغداد، توسط نيروي هوايي ارتش آمريكا به شهادت رسيد. بسياري از 
شهادت او به عنوان نقطه عطفي در تاريخ مقاومت عراق عليه ائتالف غرب به 

رهبري آمريكا ياد مي كنند.
جمال جعفر محمد علي آل ابراهيم، مشهور به ابومهدي مهندس در سال1954 در 
شهر بصره به دنيا آمد. او پدري عراقي و مادري ايراني داشت. جمال در 19سالگي 
براي تحصيالت عاليه وارد دانشــگاه بغداد شده و 4سال بعد، مدرك خود را در 
رشته مهندسي تكنولوژي از اين دانشگاه دريافت كرد. ريشه مشهور شدن او به 
لقب »مهندس« نيز به همين نقطه بازمي گردد. ابومهدي بالفاصله پس از خروج 
از دانشگاه، براي مدتي در تاسيسات صنايع آهن و فوالد عراق در بصره مشغول 
به كار شد؛ اگرچه گرايش او به سياست، به كلي مسير زندگي اش را از كارخانجات 
صنعتي دور كرد. مهندس از سنين نوجواني به حزب الدعوه )مهم ترين تشكل 
سياسي-مذهبي شيعيان عراق( پيوسته بود و به گفتمان اين جريان براي اصالح 
وضعيت عراق باور داشت. او در سال1980 و پس از قدرت گرفتن صدام حسين، 
عراق را به مقصد كويت ترك كرد، چرا كه صدام حزب الدعوه را اصلي ترين تهديد 
عليه خود مي دانست و بر اين اساس، فشارهاي بي سابقه اي را عليه اعضا و حتي 
بدنه اجتماعي حامي حزب آغاز كرده بود؛ فشــارهايي كه نقطه اوج آن، اعدام 
آيت اهلل محمدباقر صدر، روحاني برجســته شــيعي و ازجمله مؤسسان اصلي 
حزب الدعوه بود. دوران اقامت مهندس و بسياري ديگر از جوانان مبارز عراقي در 
كويت، نقطه عطفي مهم براي سازماندهي و شبكه سازي مخالفان حزب بعث در 
عراق بود. اين جريانات طي سال هاي اوليه دهه80 با هدايت روحانيت شيعه عراق 
به گفتماني منسجم براي مبارزه با صدام دست يافتند؛ گفتماني كه تنها محدود 
به استبداد حزب بعث نبود و ديدگاه روشني هم در قبال استعمار غربي داشت. 
ابومهدي مهندس در اين مقطع از زندگي خود سلسله اقدامات مهمي را عليه 
منافع غرب )مخصوصا آمريكا، انگليس و فرانسه( در سطح منطقه خاورميانه آغاز 
كرد؛ اقداماتي كه خشم اين كشورها را درپي داشته و درنهايت، منجر به خروج او از 
كويت شد. جالب آنكه دستگاه قضايي كويت در سال1983 و در دادگاهي غيابي 
براي مهندس حكم اعدام صادر كرد. به اين ترتيب تقابل ميان غرب و نظام هاي 
وابسته منطقه با ابومهدي مهندس، جوان 30ساله عراقي در اين مقطع وارد مرحله 
جديدي شد. او ديگر مجاهدي تحت تعقيب بود كه فعاليت هايش نه تنها براي نظام 

بعثي عراق، بلكه براي كليت استعمار در منطقه نگران كننده به شمار مي آمد.
در اين مرحله ديگر پايگاه امني جز ايران باقي نمانده بود؛ به اين ترتيب فرمانده 
جوان عراقي به همراه ساير مجاهدين اين كشور عازم ايران شدند. اين مجموعه، 
هسته اوليه سپاه بدر را تشكيل دادند؛ سپاهي متشكل از مجاهدين عراقي كه 
دوشادوش رزمندگان ايران عليه ارتش بعث جنگيدند و در برخي مقاطع، نقش 
بسيار مهمي در مقابله با اجراي طرح هاي نظامي صدام و متحدانش ايفا كردند. 
پايان اين مرحله پر فراز و نشيب از زندگي مهندس با سقوط نظام صدام، دشمن 
ديرين مبارزان عراقي همراه بود. او در سال2003 به همراه ساير شيعيان عراقي بار 
ديگر به وطنش بازگشت و 2سال بعد، با شركت در ليست نامزدهاي مورد حمايت 
حزب الدعوه به رياست نوري مالكي، موفق به ورود به پارلمان عراق شد. با وجود 
آنكه ديكتاتوري بعث، مهم ترين مانع رشد و توسعه عراق، ديگر از بين رفته بود، 
اما هنوز هم موانع مهمي بر سر راه اين كشــور براي استقالل و پيشرفت وجود 
داشت. موانعي كه باعث شد مهندس خيلي زود راه خود را از كرسي هاي پارلماني 

جدا كرده و بار ديگر به ميدان نبرد بازگردد.

فرماندهي حشد شعبي
مهندس ازجمله نيروهاي سياسي عراقي بود كه همواره نسبت به خأل هاي امنيتي 
ايجاد شده توسط آمريكا پس از اشغال عراق هشدار مي داد. به باور اين نيروها، 
فروپاشي ساختار امنيتي عراق و عدم بازسازي مناسب آن به دليل نفوذ آمريكا 
و البته وابستگي هاي شديد دولت جديد بغداد، مي توانست پيامدهاي خطرناكي 
براي آينده اين كشور داشته باشد. مجموعه اين پيش بيني ها در سال2014 به 
تحقق پيوست و گروه تروريستي داعش موفق شــد ظرف مدت محدودي، با 
شكست سنگين ارتش و ســازمان اطالعات عراق بر بخش بزرگي از خاك اين 
كشور مسلط شود. در اين مقطع، مرحله ديگري از زندگي ابومهدي مهندس آغاز 
شــد؛ مرحله اي كه مي توان آن را مبارزه با تروريسم يا فرماندهي حشد شعبي 

)بسيج مردمي( ناميد.
اين نيروي نظامي بزرگ به فاصله كوتاهي پس از ســقوط استان موصل، با پيام 
مرجعيت نجف و فرمان نوري مالكي، نخست وزير وقت توسط گروه هاي مجاهد 
عراقي سازماندهي و تشكيل شد؛ همان گروه هايي كه پرچمدار مبارزه با نظام 
بعث بودند و بعدها سپاه بدر را در ايران تاسيس كردند. رياست اين سازمان با فالح 
الفياض بود، اما به گواه بسياري از تحليلگران و كارشناسان عراقي، فرمانده حقيقي 
حشد همواره در اختيار ابومهدي مهندس قرار داشت. به روايت شبكه الميادين، 
مهندس از پذيرش رياست سازمان خودداري كرد، چرا كه ترجيح مي داد بخش 

اصلي وقت خود را در جبهه هاي نبرد بگذراند.
ابو مهدي مهندس عالوه بر فرماندهي مجموعه نيروهاي حشد، در شكل گيري 
برخي زير مجموعه هاي خاص اين نيرو، ازجمله كتائب حزب اهلل نقش اساســي 
داشت. ابومهدي مهندس در تمام سال هايي كه مي توان آن را »يك عمر جهاد« 
ناميد، در كنار سردار قاسم سليماني بود و يكي از نزديك ترين مشاوران او به شمار 
مي آمد. تصاوير حضور مستقيم اين 2 فرمانده در كنار هم در جبهه هاي نبرد عليه 
تروريسم، يكي از نقاط ماندگار تاريخ عراق و حتي منطقه خاورميانه است. رابطه 
اين 2 فرمانده مقاومت به گونه اي بود كه مهندس در مصاحبه اي به زبان فارسي از 
»افتخار سربازي براي حاج  قاسم« سخن گفت. جالب آنكه تقدير، پايان راه جهاد 
اين فرمانده را نيز در كنار هم قرار داده بود؛ وقتي كه ابو مهدي در بامداد 13دي98 
براي استقبال از يار ديرينش به فرودگاه بغداد رفت ساعاتي بعد، با حمله پهپادي 

ارتش آمريكا، به  شهادت رسيد.
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سمانه معظمي
روزنامه نگار

جاش هاولی، ســناتور جمهوريخواه، 
اعالم كرده كه روز چهارشــنبه هفته آمريكا

جــاري در جريان جلســه تاييد آرای 
الكترال جو بايدن، به نتايج انتخابات اعتراض خواهد 

كرد. 
تصميــم هاولي در پــي درخواســت دونالد ترامپ 
از ســناتورهاي جمهوريخواه بــراي حمايت از او و 
جلوگيري از تاييد نتيجه انتخابات انجام مي شــود. 
ترامــپ تاكنــون از قبــول شكســت در انتخابات 
رياست جمهوری خودداری كرده و ادعاهايی را هم 
مبنی بر تقلب در انتخابــات مطرح كرده اما تاكنون 

شكايت های او در دادگاه  نتيجه ای نداشته است.
جو بايدن با 306 رای الكتــرال در مقابل 232 رای 
الكترال دونالد ترامپ به پيروزی رسيده است. اعضای 
كالج انتخاباتی آمريكا ماه گذشــته به طور رسمی 

پيروزی جو بايدن بر دونالــد ترامپ را تاييد كردند. 
اكنون به عنوان بخشی از روند تاييد انتخابات، كنگره 
نيز بايد روز ششــم ژانويه )17 دي( نتيجه نهايی را 

تاييد كند. 
گروهی از جمهوريخواهــان در مجلس نمايندگان 
آمريكا پيش از اين گفته بودند كه در جريان بررسی 

نتيجه انتخابات در كنگره در جلسه روز چهارشنبه به 
پيروزي بايدن اعتراض خواهند كرد. آنها به همراهی 
يك نماينده در سنا احتياج دارند تا نتيجه انتخابات 
به طور رسمی در صحن كنگره به رای گذاشته شود. 
جاش هاولی همان يك نفر مورد نياز اعضاي مجلس 

نمايندگان است.
اكثريت مجلس نمايندگان در اختيار دمكرات هاست 
و اكثريت مجلس ســنا در اختيار جمهوريخواهان 
اســت.پيش از ايــن ميــچ مك كانــل، رهبــر 
جمهوريخواهان سنا، پيروزی جو بايدن در انتخابات 
را تبريك گفته اما برخي چهره هاي نزديك به ترامپ 
در كنگره اعالم كرده اند كه همچنان براي جلوگيري 

از پيروزي بايدن تالش خواهند كرد. 
خبرگزاري آسوشــيتدپرس، در گزارشي به نقل از 
تحليلگران سياســي در آمريكا نوشته كه اين اقدام 
هاولي و ديگر جمهوريخواهان مي تواند تاييد نتيجه 
انتخابات را با تاخير روبه رو كند امــا در نهايت آنها 

نمي توانند مانع انجام آن شوند.

خط و نشان جمهوريخواهان كنگره براي بايدن
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دماوندبرفي

حســاب تویيتري فالت ایران، این عكس را از جورج اورتگا، با شرح »دماوند، دیو 
سپيد پاي در بند« منتشر كرده است كه نمایي زیبا از این كوه سر به فلك كشيده 

و رشته كوه البرز به نمایش گذاشته است.

انتقامبهسبككارآفريني
نســيم توكل، كارآفرین برتر در 
سال هاي 97 و 98، در سالگرد 
شهادت سردار قاسم سليماني، 
در تویيتي نوشــت: »یك سال 
آهنگ پيشــوازم صداي  قاسم 
سليماني اســت. مزاح مي كنند 
كه تو كجا و... و مــن مي گویم 
سليماني نقطه تعادل بود؛ عنصر 
منطــق و اعتدالل، بــه نامش 
كوشيدیم در سالگردش انتقام 
بگيریم و امروز با طراحي و توليد 

2 ساب سيستم مهم در تجهيزات پزشكي تحریمي آمریكایي انتقام گرفتيم.«

زادروز
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بچه بودیم كــه كائوس ســاخته برادران 
تاویانی را دیدیــم. نامي غریب كه وقتی 
مجله فيلم  درباره اش مقاله نوشت متوجه 
شدیم معنی اش پوچی است. كائوس را 
نه به خاطر بــرادران تاویانی ) كه خيلی 

برایمان مهم نبودند و شــناخت چندانی 
ازشــان نداشــتيم(  كه به خاطر چيچو و فرانكو تماشا 
كردیم. كائوس هم البتــه فيلم چيچــو فرانكویی نبود 
و دوســتش نداشــتيم. نام عجيبش اما با ما ماند. خيلی 
وقت ها یــاد و خاطره فيلم مــالل آور بــرادران تاویانی 
برایمان زنده شــد. كائوس به معنای پوچــی ماند با ما.  
ميزان انتقادهای سياســتمداران از وضع موجود شدت 
گرفته اســت. دليلش احتماال انتخابات 1400 اســت و 
هرچه زمان بگذرد ميزان انتقادها هم بيشتر خواهد شد. 
از روزگار وعده و وعيد به دوران انكار و افشاگری رسيده 
ایم. این روزها حرف هایی را مي شــنویم و مي خوانيم كه 
قبال مشابه شان را فقط در رسانه هایی كه همين منتقدان 
امروز، معاند مي ناميدنــد، مي دیدیم. روزگاری زدن این 
حرف ها در داخل، عواقبی برای گوینده به همراه داشت. 
االن اما هرچه بخواهيد دربــاره »آقایان« و »آقا زاده ها« 
مي گویند و منتشر مي كنند. بخشــی از حرف ها هم به 
شدت تند است. نكته جالب توجه اما ناقدان وضع موجود 
هستند كه خودشان دارای مسئوليت های مهمي بوده اند. 
بخشــی از وضع موجود كه ملت را ناراضی كرده توسط 
همين دوستان و رفقایشان خلق شده است. نمي شود دم 
انتخابات قبای منتقد صاحبان قدرت را به تن كرد و انتظار 
داشت ملت فراموش كنند كه خود این دوستان در دوران 
مسئوليتشان چه مي كردند و چگونه در نقش مدافع وضع 
موجود، ظاهر مي شدند. فاصله ميان مدافع و منتقد به این 
سرعت طی نمي شود و اگر هم بشود نمي توان جامپ كات 
زد و یك دفعه خود را در صــف اول منتقدان و معترضان 
قرار داد. مردم هم بعيد است این ژست اپوزیسيون گرفتن 
را از ســوی چهره هایی كه خودشان نماد وضع موجودند 
باور كنند.   دوســتی مي گفت تا دیروز به اینها معترض 
بودید كه چنين و چنانند، حاال هم كه حرف دل مردم را 

مي زنند باز هم معترضشان هستيد. 
گفتم از تغيير مثبــت هر فردی باید اســتقبال كرد، به 
شــرطی كه طرف در مورد عملكرد خودش هم توضيح 
بدهد و در صــورت نياز، بابتش رســما عذرخواهی كند. 
نمي شود در دل سيستمي ســال ها حضور داشت، انواع و 
اقسام مسئوليت ها را بر عهده گرفت، همچنان از عملكرد 
خود كه خيلی ها به آن نقد های جدی دارند دفاع كرد، و 
بعد حرف های تند و تيز زد. حرف هایی كه گفتنش برای 
شهروندان عادی مي تواند عواقب دردناكی داشته باشد. 
به دوستم گفتم این روزها همه ش یاد كائوس مي افتم. 

گفت چيچو و فرانكوش چقدر بی ربط بودند.
گفتم خيلی.

سعيدمروتينقد و نظر
روزنامه نگار

كاليفرنيا:قاتلي زنجيره اي كه به بي رحم ترین قاتل آمریكا 
مشهور بود در 80سالگي و به مرگي طبيعي در بيمارستان 
جان باخت. به گزارش دویچه وله، ساموئل ليتل كه حدود 
50نفر را در 19ایالت آمریكا كشــته بود در ســال2014 
ميالدي به 3بار حبس ابد محكوم شــد. او در سال2012 
ميــالدي و به صورت تصادفــي به خاطــر معامله جزئي 
مواد مخدر دستگير و سپس شناسایي شد. حدود نيمي از  

قرباني هاي او هنوز شناسایي نشده اند.

 sea slug كاليفرنيا:وزن و اندازه یك حلــزون دریایي
باعث شد عنوان بزرگ ترین حلزون دریایي جهان به این 
جانور دریایي تعلق گيرد. به گزارش آدیتي ســنترال، این 
حلزون دریایي كه بدون خانه مارپيچش بيش از 14كيلو 
وزن دارد رنگش سياه است. یكي از این جانوران آبزي كه 
در سواحل آمریكا كشف شد هم طولش به 99سانتي متر 
مي رســيد. بدن این حلزون هاي آبي براي ماهي ها بسيار 

سمي است.

بارسلونا:هنرمندي اســپانيایي  طرح انواع فرش و قالي 
را طــوري روي كفپوش هاي چوبي كنــده  كاري مي كند 
كه فرش نبودن آن فقط با نزدیك شدن به این اثر هنري 
مقدور اســت. به گزارش آدیتي سنترال،  سلوا آپاریسيو در 
صفحه اینستاگرامش انواع این طرح هاي قالي و فرش ها را 
كه به صورت كنده كاري درآورده نمایش مي دهد. كاربر ها 
از او درباره روش كارش مي پرســند و او در پاسخ به آنها 

ویدئوهایي از شيوه كارش را منتشر مي كند.

ماساچوست: براي نخستين بار در ایاالت متحده آمریكا نصب 
برچسب  اخطارهاي بهداشــتي و محيط زیستي درباره خطر 
سوخت هاي فسيلي در پمپ هاي بنزین شهر كمبریج ایالت 
ماساچوست اجباري شد. به گزارش ایندیپندنت، هدف از نصب 
این برچسب ها این است كه به مشتري درباره ارتباط مستقيم 
استفاده از سوخت  فســيلي با بحران محيط زیست اطالعات 
دهد. روي برچسب ها نوشــته: اخطار؛ سوزاندن سوخت هاي 

فسيلي براي انسان و محيط زیست خطرناك است.

برچسباخطاراقليميرويجايگاهسوختكندهكاريطرحفرشرويكفپوشحلزون14كيلوييمرگبيرحمترينقاتلزنجيرهاي

كائوس

همســران روزنامه نگاران زنداني صبح دیــروز با حضور در 
دادسراي انتظامي قضات از رئيس شعبه1410 دادگاه عمومي 
تهران شــكایت كردند. همسران شــمس الواعظين، لطيف 
صفري، عمادالدین باقي و احمد زیدآبادي در 5 بند شكایت 
كردند. شكایت آنان شــامل مواردي چون نحوه دستگيري، 
زندان انفرادي بلندمدت، بازجویي بدون حضور وكيل، اعمال 
فشار در زندان، تضييع حقوق انساني مانند قطع تماس تلفني، 
حذف برنامه هاي مالقات و عدم  رعایت اصل تفكيك زندانيان 
بود. خانواده روزنامه نگاران زنداني در شكایت نامه خود خطاب 
به دادستان دادسراي انتظامي قضات نوشته اند: آنچه در آغاز 
سبب شــكایت ما و همسرانمان است ســبب و نيز كيفيت 
بازداشت موقت این افراد بود. شأن نزول قرار بازداشت موقت،  
بيم فرار متهم یا تباني براي امحاء آثار جرم است و هيچيك از 
این موارد در مورد همسرانمان كه نویسندگاني شناخته شده 
در ســطح ملي هســتند صدق نمي كند. همه آنها تاكنون 
داوطلبانه به دادگاه رجوع كرده اند و موارد شكایت نيز مستند 
به نوشته هاي ایشان در مطبوعات قانوني و رسمي كشور است.

یكي از نویسندگان و پژوهشــگر ان پركار كه در 
كنار كميت باالي آثارش، كيفيــت و ارزش آنها 
نيز زبانزد اهل ادب شد جالل الدین همایي شاعر، 
نویسنده، پژوهشــگر و مصحح ایراني است كه در 
سال1278 خورشيدي درســت در چنين روزي 
)سيزدهم  دي ( پا به عرصه وجود گذاشت. او پس 
از تاسيس دانشگاه تهران به تدریس دوره دكتري 

در دانشكده هاي حقوق و ادبيات پرداخت و عضو فرهنگستان ایران شد. مدتي هم 
در دانشگاه هاي بيروت و الهور تدریس كرد. استاد همایي شعر هم مي سرود و سنا 
تخلص مي كرد. بيش از 15هزار بيت او در دیوان ســنا به كوشش دخترش به چاپ 
رسيده است. جالل الدین همایي سرانجام در سال1359 چشم از جهان فرو بست و 

در تكيه لسان االرض تخت فوالد اصفهان در نزدیكی گلزار شهدا دفن شد.

شكايتهمسرانروزنامهنگارانزنداني
ازقاضيمرتضوي

جاللالدينهمايي

20 سال پيش 

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:المّن یفسد االحسان؛
مّنت گذاردن، احسان و نيكي را فاسد كند.
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ازسِركشتهخودميگذريهمچونباد
چهتوانكردكهعمراستوشتابيدارد

جاِنبيماِرمرانيستزتو،رويسؤال
ايخوشآنخستهكهازدوستجوابيدارد

شتاب، چاالكي و تندي است، در برابر درنگ و كندي. دوِر فلك پُرشتاب است و 
روزگار نيز هم. در نگاه حافظ ایام گل، چو عمر به رفتن شتاب دارد و در سویي دیگر، 
پند مي دهد كه »طریِق عشق پر آشوب و فتنه است،  اي دل! / بيفتد آنكه در این 
راه، با شتاب رود« براي حافظ، اسب و قبا مي فرستند تا به شتاب به مجلسي برسد 

كه سرودشان ذكر خير اوست.
در نگاه خاقاني، ملك الموت از پي جان ربودن شتاب دارد و هدهد صبا نيز به شتاب 
مي گذرد، او مي گوید: »بر سِر كوي ُحسِن تو، پاي دلم شكسته شد / تا چو درنگ 

مي كند، جان به شتاب مي رود«
موالنا دریچه اي مي گشاید كه »هزار َدر ِز صفا، اندروِن دل باز است / شتاب كن كه 

ِز تأخيرها، بس آفات است«
سعدي بر آن است كه »همراه اگر شتاب كند همره تو نيست« او مي سراید: »دریاب 
دمي كه مي تواني / بشتاب كه عمر در شتاب است« و آنگاه كه خشمگين هستي، 
تصميم نگير و جهد كن تا بروِن خط باشــي »چون غلط بشنوي، شتاب مكن / تا 

نباید كه خود، غلط باشي«
صائب در تصویر چيدن گل و تمثيِل بهره گيري از جواني، مي سراید: »عرِق شبنِم 

گل، خشك نگشته است هنوز / مگذارید كه گلچين به شتابش بَِبَرد«

»بارِششتابازدرنگ«

فضاي مجازي
نمي دانم چــه اتفاقي افتاده بود كه خاكســپاري 
عقب افتاد و ما و خانواده حاج قاسم را آوردند درون 
یك پــادگان نظامي. مدت زمان نســبتا طوالني 
بالتكليف بودیم. ظهر خبــر جانباختن تعدادي از 
هموطنان كرماني زیر دست و پا و ازدحام جمعيت 
براي شركت در مراسم تشييع جنازه حاج قاسم را 
دادند. داغ حاج قاســم یك طرف، این اتفاقات هم 
روح و روانمان را له كرده بود. از ماشــين ها پياده 
شــدیم. كمي آن طرف تر تریلي اي بود كه اجساد 

توساعتيننشستي
كهآتشيبنشاني

اميدمحدث
ایستاده بودند. رفتم جلو و به همسر شهيد همت و 

شفيع خاني سالم كردم.
چند دقيقه بعد مهدي به همراه یكي از بچه هاي 
قدس آمد. رو به ما و به اتاقك اشــاره كرد و گفت 
تابوت حاجي آنجاست. مي رویم داخل. شب قبل 
همه بچه ها رفته بودند و روي كفن حاجي شفاعت 
نامه نوشته بودند و من نشد كه بروم. حاال فرصت 
خوبي بود تا خودم را به كفن حاج قاسم برسانم و 
باهم قول و قرار بنویســيم. در اتاقك باز شد، اول 
مهدي رفت داخل و ما هم پشت سرش وارد شدیم. 
چند قدم كه وارد اتاقك شدیم تابوتي را دیدیم كه 
دورش پرچم ایران كشيده بودند و رویش نوشته 
بودند: قاسم ســليماني. زانوهایم لرزید و از درون 

شروع كردم به لرزیدن. 
 از اتاقك آمدیم بيــرون، هيچ كدام حالمان، حال 
نبود... دستم در دست مهدي بود و فروریخته بودم. 

پاهایم را به ســختي بلند مي كردم و روي زمين 
مي كشيدم. آمدیم داخل حســينيه. گفتند فعال 
خاكسپاري عقب افتاده است، سوار ماشين شدیم 
و برگشتيم هتل. صبح فردا رفتيم به محل اقامت 
خانواده حاج قاسم و با آنها رفتيم براي خاكسپاري. 
قيامت بود. حاج قاســم وصيت كرده بود بچه هاي 
شــهدا دفن اش كنند. خداحافظي كردن از شما 

براي ما سخت بود، حاج قاسم عزیز.
محمد دادمان یا مهدي همت بود كه گفت: اسمش 
قاسم بود، حكایت دست و سرش هم حكایت پيكر 

ارباب است و این تن خودش روضه كربالست.
حاج قاســم تــو چطــور بــه تنهایي ایــن همه 
بودي؟صداي مهدي سلحشور آمد كه مي خواند: 
سوختم، شبيه تو ميان شعله ها سوختم، شبيه تو با 
یاد شهدا / سوختم تو رفتي و جاماندم از شهادت و 

صداي ناله ها و گریه ها بلند شد.

فيلمسازايرانيبرگزيدهجشنواره»كرامت«
مرضيه ریاحي از دومين جشنواره جهاني فيلم حقوق بشر  موسوم به 
»كرامت« جایزه گرفت. در این جشــنواره فيلم هاي كوتاه داستاني، 
مستند و انيميشن با موضوع حقوق بشر به رقابت مي پردازند و جایزه 
بهترین فيلم كوتاه داستاني جشــنواره به »كالس رانندگي« ساخته 
مرضيه ریاحي به نمایندگي از ایران اهدا شــد. این جشــنواره یكي از 

جشنواره هاي زیرمجموعه جشنواره »كرامت« اردن است كه همگي با یك عنوان و اهداف مشترك برگزار مي شوند.

كارگاههاينمايشعروسكيمباركدرفضايمجازي
كارگاه هاي هجدهمين جشنواره نمایش عروسكي تهران-مبارك همزمان با 
برگزاري كارگاه »بيان تصویري عروسك در قاب« آغاز به كار مي كنند. به سبب 
شيوع و ممانعت از گسترش و انتشار ویروس كرونا، تمام كارگاه هاي این دوره 
از جشنواره به منظور رعایت شيوه نامه هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي 
در فضاي مجازي و غيرحضوري برگزار مي شــوند. عنوان نخستين كارگاه 
جشنواره امسال، بيان تصویري عروسك در قاب است كه طي 2روز هجدهم 
و بيســت و پنجم دي با حضور كارگردان و مدرس تئاتر، ميزبان متقاضيان 

مي شود. متقاضيان  براي شــركت در این كارگاه تا 16دي فرصت دارند از طریق تماس با شماره تلفن هاي 09353801982 و 
02166710702 ثبت  نام كنند.

ثبتنامكارگاههايزمستانهادبيكانونپرورشفكري
كارگاه هاي ادبي مجازي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در فصل 
زمستان از 18دي آغاز مي شود. به گزارش همشــهري، »نوشتن خالق«، 
»خوانش متون كهن« و »شعرسرایي« عنوان  این كارگاه هاي ادبي است كه 
در سطح مقدماتي برگزار خواهد شد. بر همين اساس، كودكان و نوجوانان 
عالقه مند به ادبيات در گروه هاي سني 7ســال به باال »نوخوان«، 9سال به 
باال »نونهال« و 15سال به باال »نوجوان« مي توانند در این كارگاه ها ثبت نام 

كنند. عالقه مندان براي ثبت نام در كارگاه هاي ادبي، هنري، فرهنگي و مهارت هاي زندگي تا 17دي1399 فرصت دارند به پایگاه 
مجازي كانون به نشاني kpf.ir مراجعه كنند.

رویدادهاي فرهنگي و هنري

»نامه هایــي از كرمان بــه دوبلين« از 
اميلي الریمر را محمد قائد به فارســي 
برگردانده كه از سوي نشر كالغ منتشر 

شده است.
این كتاب شامل بيش از 50نامه از خانم 
اميلي الریمر به خانواده اش در زماني 
است كه او به عنوان همسر یك دیپلمات 
در شهر كرمان به سر مي برده است. این 
نامه ها شخصي است ولي بعدها خانواده 

وي آنها را به موزه بریتانيا سپردند و محمد قائد، 
نویسنده و مترجم شناخته شده سال ها پيش این نامه ها را در آنجا 
مي بيند و تصميم مي گيرد ترجمه و در قالب یك كتاب منتشرشان 

كند.
این نامه ها در زمان حكومت احمدشاه و در سال هاي 1913 و 1914 
نوشته شــده اند. نامه ها اطالعات خوبي درباره وضعيت اجتماعي، 
اوضاع سياسي شهر كرمان، چگونگي رابطه نماینده دولت انگليس 
با والي شهر كرمان، نوع زندگي مردم، اعتصاب قاليبافان این شهر، 
تفنگچي هاي بختياري، نوع معاشرت مردم و برگزاري مراسم مختلف 

مانند تعزیه خواني و سوگواري مردم به دست مي دهد.
در آن زمان در كرمان، تقسيم بندي اي كه روس ها و انگليسي ها روي 
ایران انجام داده بودند، زیرنظر انگليس ها بود؛ بنابراین كنسولگري 
بریتانيا در آن زمان در این شهر كارهاي زیادي انجام مي داد و در امور 
مهم شهر ازجمله دعواها نيز دخالت مي كرد. در یكي از این نامه ها 
به دعواي آلماني ها و سوئيسي ها بر سر كارگاه هاي قاليبافي و نقش 

قالي ها اشاره شده است.
نشر كالغ »نامه هایي از كرمان به دوبلين« را در450صفحه به  بهاي 

90هزار تومان منتشر كرده است.

ویترین

نامههاييازكرمانبهدوبلين

هوايتهراننامناسببرايهمهگروهها

همشهري سيزدهم دي 1379

مطهر و مبارك شهدایمان را حمل مي كرد. چند 
نفري آمدند و ما را به سمت حسينيه اي راهنمایي 
كردند. خانواده حاج قاسم هم وارد شدند و آن طرف 
حسينيه نشســتند. ما دو نفر دو نفر، سه نفر سه 
نفر دور هم جمع شــده بودیم و گریه مي كردیم. 
مبهوت بودم. باورم نمي شد. دروغ چرا حالم شبيه 
روز خاكسپاري پدرم بود. همانقدر مبهوت، گيج، 

نگران و منگ ...
دیگر غروب شده بود، آفتاب كم رمق در حال غروب 
كردن بود و ما هنوز داخل حســينيه بودیم. آمدم 
بيرون كه هوایي عوض كنــم. مهدي و مصطفي 
همت و رضا شفيع خاني را دیدم كه كنار مادرشان 
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شبيه خوانان ايراني به بيرون از 
مرزهاي ايران سفر كردند

  مهرداد رهسپار�������������������������������������������������������� 
تابستان سال1991، برابر با تابستان1370، »فرهنگ ايران« يكي از 
بخش هاي فستيوال آوينيون شد� در اين دوره حدود 60هنرمند از 
تئاتر ، موسيقي و هنرهاي سنتي ايران به شهر آوينيون در فرانسه 
سفر كردند� اجراي تعزيه يا به   عبارت بهتر »مجلس شبيه خواني« 
در فستيوال آوينيون بهترين فرصت براي عرضه هنرهاي نمايشي 
سنتي ايران در عرصه اي بين المللي بود� اين فستيوال را بايد از 2جهت 
مهم بدانيم؛ نخســت اينكه پيش از انقالب بسياري از عالقه   مندان 
به نمايش هاي شرقي در جشــن هنر شيراز با تعزيه كم و بيش آشنا 
شــده بودند� پس از جشن هنر شــيراز تاليفاتي به   صورت مقاله و 
كتاب به زبان هاي فرانسه و انگليسي درباره اين نمايش سنتي ايران 
منتشر مي شود� اما در آوينيون، براي نخستين بار بيرون از مرزهاي 

ايران چند مجلس شبيه خواني اجرا مي شد و در واقع اين نخستين 
بار بود كه يك گروه شــبيه خواني، براي اجرا به بيرون از ايران سفر 
مي كردند� اين ســفر مقدمه اي براي اجراهاي ديگري شد، ازجمله 
سفرهاي ديگري به پاريس، نيويورك و رم در سال هاي بعد� مسئله 
دوم، زمان اجرايي در جدول برنامه ريزي فســتيوال آوينيون بود� 
آلن گرومبك، دبير فستيوال آوينيون، پيش از برگزاري فستيوال 
به ايران سفر كرده و با گروه هاي شبيه خواني و علي منتظري مدير 
مركز هنرهاي نمايشي آشنايي كافي داشت� آنها در همين ديدارها 
دريافتند كه مي توان برنامه مجلس شبيه خواني را در برنامه30تير 
تــا 3مرداد1370بگنجانند كه برابر با 7تــا 12محرم 1314هجري 
قمري بود؛ يعني مصادف با روزهايي كه تعزيه به    عنوان بخشــي از 
برنامه سوگواري محرم در سراسر ايران اجرا مي شود� همان طور كه 

ميادين شهر و تكيه ها و صحن مساجد محلي براي برگزاري تعزيه 
در ايران اســت، در آوينيون هم صحن كليساي كاتوليك سلستن 
را براي مجلس شــبيه خواني در نظر گرفتند� در اين برنامه به    مدت 
5شب، از ساعت 10شــب، در مجموع 3نسخه تعزيه از جمله تعزيه 
حر، تعزيه شهادت امام حســين)ع( و تعزيه شهادت امام رضا)ع( با 
تعزيه گرداني مرحوم هاشم فياض براي مخاطبان فستيوال اجرا شد� 
اكسپرس، ليبراسيون، لوموند و بسياري از نشريات روزانه و هفتگي 
فرانسه مقاالت و يادداشت هايي درباره ويژگي هاي ديني و ارزش های 
نمايشي شبيه خواني منتشر كردند� جالل ستاري كه نقش مهمي در 
برگزاري و انتخاب متون شبيه خواني ها داشت، گزارش هايي گزيده از 
اين واكنش ها را ترجمه و ويژه نامه هاي آوينيون1991 را در فصلنامه 

تئاتر و ماهنامه نمايش منتشر كرد�

آوينيون از نگاهي ديگر
علي منتظري ����������������������������������������������������������������  
همه    اهل    تئاتر    كم    و بيش در جريان برگــزاري چهل و چهارمين دوره 
فستيوال بين   المللي آوينيون قرار گرفته   اند. آنچه در پي    مي  آيد نگاهي    
است متفاوت به اين جشــنواره. در اين راه به ناچار با    طرح چند سؤال 
تالش     خواهيم    كرد كه با زاويه   اي ديگر به بررسي اجمالي اين جشنواره 
بپردازيم. حضور هنرمندان ايراني در فستيوال آوينيون چنان بازتابي 
در محافل    و مجامع بين   المللي و در سطح مطبوعات و رسانه   هاي معتبر 
اروپا و حتي     مطبوعات داخلي و محلي فرانسه داشت كه گويي در اين 
راه مسابقه   اي در كار است. به راستي دليل اين همه استقبال و بازتاب 
چه بود؟ به   نظر مي   رسد اگر ما پاسخ اين سؤال را نيابيم، بعيد    مي   نمايد    
كه بتوانيم براي تجربه   هاي    بعدي از دستاوردهاي اين حضور به خوبي 

استفاده كنيم.
نگارنده اين سطور عامل اصلي موفقيت هنرمندان ايراني را در آوينيون در 
يك كالم در جوهر ناب    هنر    مذهبي، ملي و محلي ايران مي   داند. به درستي 
روشن است كه اين قضاوت در پي حذف نقش عوامل ديگر نيست. بلكه 
آنچه ما بر آن تأكيد داريم بازشناسي عامل اصلي    و تعيين   كننده     چنين 

رخدادي است. به   عبارت ديگر اگرچه خصوصيات فستيوال بين   المللي    آوينيون به   خاطر حضور هزاران 
تماشاگر حرفه   اي، مديران فستيوال   هاي    بين   المللي، هنرمندان اروپايي و خبرنگاران و گزارشگران 
مطبوعات جهان    در جاي خويش    به    حضور    پررنگ ما در فستيوال ابعاد    گسترده   اي    بخشيد    اما فراموش 
نكنيم كه نمايش ديني و مذهبي و موسيقي محلي و مقامي ايران    بود كه يكباره مخاطبان ناآشناي ما را 
با دنيايي تازه    از    هنر    اين مرزوبوم    شگفت   زده كرد. بسياري از هنرمندان و غيرهنرمندان    در    حوزه كار ما 
مي   گفتند و هنوز نيز به اشتباه مي   گويند: چرا تئاتر معاصر ايران در آوينيون    معرفي نشد؟ چرا فقط تعزيه 
و خيمه   شب   بازي    در    چنين    رويدادي شركت داشت    و چرا مثال در اين ميدان بين   المللي رنگ    و رخساره 

مشخصي از تئاتر پس    از پيروزي انقالب ديده نشد؟
در پاسخ به همه اين سؤال   ها فقط به اين    نكته    اشاره    مي   كنيم كه ما به جز ورود از راه هنر ديني و ملي    
خويش    به دروازه قلب مخاطبان بين   المللي    راه ديگري نداريم. تا ما نتوانيم هويت منطقه   اي و ملي و 
توانايي هاي فرهنگ     ديني    خويش    را به رخ آنها بكشيم، از هر راه ديگري كه به عرصه    وسيع     و رنگارنگ    
فعاليت   هاي هنري بين   المللي وارد شويم بيراهه رفته   ايم و آب در هاون كوبيده   ايم. البته از استثناها    
مي   گذريم   . به هرحال    بحث ما اين بود كه در آوينيون تعزيه و خيمه   شب   بازي    بهترين مدخل ورود بود و 
ناگفته    پيداست    آنچه ما ديديم به خوبي نشان داد كه هر راه ديگري در همين    حجم    فعلي    مي   توانست 

عدم   موفقيت ما را رقم    بزند.
نكته ديگري كه تمايل دارم پيرامون آن    سطوري    را قلمي كنم يادآوري    احترام شايسته دست   اندركاران 
فستيوال آوينيون نســبت به ما و هنرمندان     ايراني    بود   . رنجي كه ما در جهان سوم هميشه به دوش 
كشيده   ايم يك تحقير تاريخي است كه    اروپاييان    نســبت به ما و فرهنگ ما بروز داده و مي   دهند. در 
آوينيون اين پديده    نحس    كه    حتي گاه در خودي ها باور است و به يك    احساس خودكم   بيني تبديل 
شده، رنگ باخت و ما    در    همه   جا    شاهد احترام وصف   ناپذير از سوي مسئوالن، هنرمندان و دست   اندركاران 

آوينيون    نسبت به    خويش    بوديم. اين موفقيت را نيز ما مرهون توانايي هنر ايران    مي   دانيم.
شايد تاكنون كسي نداند كه    نگارنده    اين سطور از سال46پس از طراحي و راه   اندازي جشنواره تئاتر 
دانشجويان    كشور    از سوي جهاد دانشگاهي    و حتي قبل از    پذيرش    مسئوليت    مركز هنرهاي نمايشي با 
آقاي آلن گرومبك،    رئيس    فستيوال آوينيون مكاتبه داشته و خواستار حضور يك گروه تئاتر ايراني در 
اين فستيوال    شده   ام   . آقاي گرومبك حتي پاسخ نامه    اينجانب     را نداد    ! سال    بعد    موضوع را از طريق سازمان 
ملي    يونسكو    در ايران و نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در سازمان مركزي يونسكو در پاريس     دنبال    

كردم. به هر حال پس از مدت   ها ايشان    پاسخ نمايندگي ما را    دادند   .
يك پاسخ منفي محترمانه! غرض    اينكه    كساني كه تا ديروز پاسخ يك نامه معمولي را چه مثبت و چه 
منفي    نمي   دادند    اكنون يك سال و نيم در ارتباط صميمي    و مداوم    در پي معرفي    هنر    ايران بودند و لحظه   اي 

از    تأمين    نظرات    ما غفلت نداشتند.
به راستي اين احـترام و اين برخورد و عالوه    بر آنها اين رفت   وآمدها    ناشي    از بروز چه پديده   اي بود؟ فرد 
پيگير كه    عوض    نشده بود   . كادر    برگزاري    فستيوال هم كه همان   ها    بودند؛ پس در اين ميان چه چيزي 
تعيين كننده بود؟ اينجانب بر اساس يك تحليل روشن، باز    هم    معتقدم خلوص هنرمندان    گمنام ما 
براي    غربيان    و جوهر    ناب    هنر    مذهبي و ملي ما    بود    كه توانست    به تحقق چنين رويدادي واقعيت ببخشد. 
وقتي در پاريس كارشناسان ما با آقاي گرومبك    مذاكره    كردند   ، وقتي برنامه تحول و گسترش تئاتر 
كشور به    آنها    تفهيم    شد   ، و وقتي    آقاي    گرومبك و همراهان او از برنامه   هاي    جشنواره موسيقي فجر و 
جشنواره سراسري تئاتر فجر ديدن كردند، و وقتي    گوشه   اي از نمايش مذهبي و موسيقي محلي و مقامي 
ما عرضه شد، و آنگاه    اين    هنرمندان صادقانه و باشكوه در آوينيون به هنرنمايي پرداختند، ديگر براي 
هيچ   كس جاي شك و شبهه باقي نماند كه با مردم و نظامي روبه   رو هستند كه ريشه   اي عميق از يك 
تمدن ديني و ملي    همراه    خود دارد. ديگر با عناوين ظالمانه و جعلي تروريست و سمپاشي هاي مسموم 
نمي   توان حيات    آنان را منكر شد و چنين است كه از اين زاويه هم علل حـضور نمايش مذهبي    و سنتي 
ما در    آوينيون    به   عنوان يك چهارراه بين   المللي براي گسترش فعاليت   هاي فرهنگي- هنري در مجامع 

جهاني قابل تأمل است.
چه   كسي باور مي   كند كه بروك هنرمند    سرشناس    و مشهور به دنبال    مالقات با نگارنده    باشد؟!  يا 
چه   كسي باور مي   كند كه كانال 2 تلويزيون    فرانسه با مصاحبه و پخش تصاويري از تعزيه به معرفي 
وضعيت تئاتر كشور ما بپردازد؟ و يا چه   كسي    باور    مي  كند كه در يك    گفت   وگوي    مطبوعاتي در حضور 
جمع قابل   توجهي از خبرنگاران، گروه ايراني و گرومبك به   نحوي به    بازتاب موقعيت و شرايط فرهنگ 
و هنر دوران پس از پيروزي انقالب    اسالمي و اقدامات جمهوري اسالمي ايران بپردازند    و باورهاي    
مخدوش    مخاطبان را نسبت به هنر، هنرمند و امور فرهنگي و هنري در اين كشور تصحيح كرده و به 

تبيين ارزش   هاي نظام اسالمي بپردازند؟
هنرمنداني چون ژان كلود كارير و پيتر بروك كه به آساني    چيزي     را تأييد    نمي   كنند، اكنون چگونه است 
كه هم به تماشاي مكرر برنامه   هاي ما مي   نشينند و هم در پي گفت   وگو و مالقات    با مسئوالن ايراني 
هستند؟ از نگاه اينجانب اين همه اتفاق امكان   پذير نيست مگر    به    اعتبار    همان    گنجينه   اي كه در آنجا 
معرفي شد و ذكر آن رفت و اما بخوانيد آنچه اين    گنجينه براي تئاتر     امروز    به بار آورده كه به   زودي شاهد 

آن خواهيم بود:
 1- برگزاري يك دوره آموزش    كوتاه   مدت    تئاتر    توسط مدرسين    فرانسوي براي هنرمندان حرفه   اي تئاتر 

و هنرمندان تئاتر شهرستان.
2- اجراي برنامه نمايش توسط يك    گروه فرانسوي در تهران.

3-تنظيم يك برنامه براي معرفي 8متن نمايشي از نويسندگان    تئاتر كشور و ترجمه اين    آثار    به زبان 
فرانسه و قرائت آنها در كانون نويسندگان تئاتر فرانسه و پيامدهاي بعدي آن براي انتشار احتمالي و عقد 

قرارداد با نويسندگان متون توسط ناشرين فرانسوي.
4- معرفي 2نمايشنامه ايراني به وزارت فرهنگ    فرانسه جهت    ترجمه و چاپ آن به زبان فرانسه.

5- اجراي نمايش سنتي ايراني در تئاتر مردمي شهر ليون فرانسه و شركت در جشنواره پاييزي پاريس 
و جشنواره پاييزي مادريد.

6- قرارها و مالقات هاي بي   شــمار براي معرفي    تئاتر    امروز ايران و يك ارتباط دوجانبه با كشورهايي 
همچون فرانسه،آلمان،سوئيس و... .

در پايان با    يادآوري اين نكته كه براي معرفي تئاتر معاصر نبايد شتابزده عمل كرد و با تذكر اين مسئله    كه    
در پي اين موفقيت بزرگ نبايد دچار غرور كاذب شويم، در انتظار طلوع هنر جمهوري اسالمي ايران در 

تمام عرصه   ها روزشماري مي   كنيم و براي همه هنرمندان آرزوي توفيق الهي    مسئلت    داريم   .

سليم خان و فرخ خان 
در سفر فرنگ

شب هاي آوينيون 
شروان اميرزاده�������������������������������������������������� 
كورش نريماني، نويســنده و كارگردان،  و همكار سال های 
نخست تحريريه همشــهری، ســال1378در هجدهمين 
جشنواره تئاتر فجر نمايشي به نام »شــب  هاي آوينيون« را 
به صحنه مي برد. ماجراي اين نمايش گم شــدن »سفير« يا 
همان »ســوت خيمه شب باز« در فســتيوال آوينيون است. 
سفير، سوتي است كه مرشد خيمه شب بازي آن را در دهان 
خود مي گذارد تا صداي مبارك )شــخصيت اصلي نمايش 
خيمه شب بازي( را تقليد كند. با گم شدن سفير خيمه شب باز، 
بحران اين نمايش كمدي آغاز مي شود. اين نمايش وضعيت 
كميك و در عين حال معنادار از اجراي يك نمايشي سنتي از 
ايران در غرب را نشــان مي دهد. به اين معنا كه اگر تنها يك 
جزء بسيار كوچك از نمايش سنتي ايران در فرانسه از دست 
برود، ديگر اجراي خيمه شب بازي مطلقا ممكن نخواهد بود اما 
از شوخي ظريف اين نمايشنامه نويس كه بگذريم، به اجراي 
نمايش خيمه شب بازي توسط گروه مرحوم احمد خمسه اي 
در فســتيوال آوينيون1991 مي رســيم. در اين فستيوال 
كه جز گروه شــبيه خواني و گروه هاي گوناگون موســيقي 
محلي از ايــران و هنرمنداني چون حاج قربان ســليماني، 
شــاهميرزا مرادي، محمدنقي طوقانيان، سعيد شنبه زاده، 
موسي زنگشاهي، شهرام ناظري، محمد موسوي و گروه هايي 
از موســيقي محلي قوچان، تركمن، بلوچستان، كردستان و 
آذربايجان با مديريت علي مرادخاني شــركت كرده اند، يك 
گروه كوچك خيمه شب بازي هم در اين حاشيه حضور دارد. 
احمد شيخ احمد خمسه اي در آوينيون »بارگاه سليم خان« 
را اجرا مي كند، و اصغر احمدي نيز »عروســي فرخ خان پسر 
سليم خان«. با اين كه مديران وزارت ارشاد وقت درباره حضور 
يك گروه خيمه شب بازي از ايران در آوينيون ترديد داشتند، 
سفيران نمايش هاي شادي آور ايراني در فرنگ بدون گم كردن 
سفير خيمه شب بازي، اجراهايي موفق را در فستيوال رقم زدند.

 کارنامه تئاتر 
هفتاد

صحنه اي از اجراي تعزيه حر در صحن كليساي 
سلستن، آوينيون، �1991عكسي كه روي جلد 
نشريه لكورا، نشــريه كاتوليك هاي فرانسه 

منتشر شده است�

پيتر بروك كه پيش از اين در جشن هنر شيراز با تعزيه آشنا شده، پس از 
اجراي تعزيه با مرحوم هاشم فياض ديدار مي كند� بروك نيز در اين دوره 

از فستيوال با نمايش توفان شكسپير حضور دارد�

صحن كليساي سلستن در آوينيون، محل اجراي مجلس شبيه خواني پوستر جشنواره آوينيون

از راست آلن گرومبك )مدير جشنواره(، محمود عزيزي )كارشناس تعزيه( و علي منتظري اجراي تعزيه حر در صحن كليساي سلستن� 1991، آوينيون
)مدير مركز هنرهاي نمايشي( در جلسه پرسش و پاسخ درباره اجراي شبيه خواني در آوينيون

اصغر احمدي، خيمه شب باز حســين فرخي از اعضاي هيأت اعزامي ايران به فرانسه، در حاشيه فستيوال 
درباره نمايش توفان به كارگرداني پيتر بروك با ژان كلود كاريرگفت وگو مي كند�

شبيه خوانان پيش از اجراي تعزيه در آوينيون احمد خمسه اياجراي خيمه شب بازي سليم خان پسر فرخ  خان در آوينيوناجراي خيمه شب بازي بارگاه سليم خان در آوينيون

آلن گرومبك، عكس از 
سايت رسمي فستيوال 
آوينيون

 بازتات اجراي تعزيه  
حر در نشريه آن سر

احمد خمسه اي، 
خيمه شب باز

سفرنامه 
مصــور 
آوينيون
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سرمقاله چهاردهمين 
فصلنامه تئاتر، 
تابستان 1370 كه 
سرپرست مركز 
هنرهای نمايشی، 
چگونگی حضور 
گروه های ايرانی در 
فستيوال آوينيون را 
شرح داده است�



در سال1377علي رفيعي با طراحي صحنه نمايش »عروسي خون« نوشته فدريكو گارسيا لوركا 
نظر بسياري از عالقه   مندان تئاتر را به   خود جلب كرد. او براي صحنه پردازي اين نمايش كم و بيش از 
همه امكانات باقي مانده تاالر وحدت استفاده كرده و نمايشي طوالني و چشمگير را به صحنه برد. سن 
تاالر وحدت به   دليل عمقي كه داشت اين فرصت را به علي رفيعي در مقام كارگردان و طراح صحنه 
داد كه بتواند سطوحي مختلف ديداري را روي صحنه بازنمايي كند. اما همه خوبي هاي عروسي 
خون در صحنه پردازي نبود، در اين نمايش بهترين بازيگران نسل قديم تئاتر در كنار بازيگران جوان 
به ايفاي نقش پرداختند كه عبارت بودند از رويا تيموريان، گوهرخيرانديش، مريم سعادت، سيامك  

 صفري، حسن   معجوني، مهردادضيايي و سيامك   انصاري.

صحنه پردازي 
عروسي خون

 1374
  شــنبه  13 دی 1399   شــماره 112

یادداشت دوم

 ترجمه براي تئاتر؛ 
خواندني هاي دانشجويان تئاتر در دهه 70

حسن ملكي؛ 
تجربه   هاي كوتاه

انتشــارات تجربــه بــا مديريت حســن ملكــي، در 
سال1374انتشار مجموعه اي با عنوان »اولي    ها: ادبيات    
نمايشــي    جهان« را آغاز كرد كه نخستين نمايشنامه از 
اين مجموعه نيز »شب بخير مادر« نوشته مارشا نورمن با 
ترجمه حميد احيا بود. در همين سال هم محمد يعقوبي 
تمرين نمايشــنامه را با پانته آ بهرام و ريما رامين فر آغاز 
مي   كند اما تا مرداد 1376موفق به اجراي اين نمايشنامه 
نمي   شود. بنابراين در سال1374، نخستين نمايشنامه 
ترجمه از حميد احيا در نخستين مجموعه از اولي هاي 
انتشارات تجربه منتشر شده و محمد يعقوبي نيز 2سال 
بعد، با اجراي همين نمايشــنامه، براي نخستين بار به 

شكلي رسمي به   عنوان كارگردان تئاتر فعاليت خود را آغاز كرده و به مجموعه تئاترشهر مي آيد. 
اما مجموعه اولي ها به نتيجه مطلوب ناشر نمي رسد. او بعدها درباره اين تجربه در نشر تجربه، 
به مناسبت تجديد چاپ همين نمايشنامه نوشت:»اولي  ها مجموعه اي بود كه به تعبيري در 
نطفه خفه شد. هدف   اش پسنديده بود اما پيش بيني هايي كه براي آن داشتيم، يك سر نادرست 
و حتي خام نمودند و مجموعه چند گامي فراتر رفت و وا رفت. اميد و انگيزه ادامه آن اما پاك از 
ميان نرفته، شايد تنها از سر پررويي. از اين   رو هيچ   چيز بعدي نيست«. از نيمه دوم دهه 70 نشر 
تجربه، در مجموعه اي به نام »تجربه    هاي كوتاه« انتشار نمايشنامه   هاي مشهور جهان را آغاز 
كرد؛ نمايشنامه   هايي از پيتر هانتكه، تام استاپارد، آرتو كوپيت، سام شپارد، ويليام سارويان، 
مارگريت دوراس، وودي آلن، داريو فو و ديگران در اين مجموعه منتشــر شدند. در ميان اين 
كتاب هاي جيبي پالتويي زردرنگ، آثار پيتر هانتكه كه پيش از اين توسط عباس نعلبنديان در 
دهه 50 منتشر شده و در آن دوران ناياب محسوب مي شد، با ترجمه   هاي جديدي منتشر شد، 
»اهانت به تماشاگر«، »غيب گويي« و »اتهام به   خود« 3 نمايشنامه اين مجموعه بودند كه در 
ميان دانشجويان دهه 70 طرفدار بسيار داشت. از سوي ديگر بسياري از اين نمايشنامه ها در 
مجموعه تئاترشهر  يا در جشنواره   هاي دانشجويي اجرا مي شد و مي   توان نشر تجربه را در زمينه 
ترجمه، موفق ترين نشر دهه 70دانســت. در اين دهه در هر كتابخانه اي كتاب   هاي زرد رنگ 
انتشارات تجربه يافت مي شد. همان نمايشنامه را امروز نشر چشمه با جلد آبي و در همان قطع 

منتشر مي   كند كه اين نشان از اقبال ديرپاي اين مجموعه داستان و نمايشنامه دارد.
 

مصطفي اسالميه و هوشنگ آزادي ور؛ جلد سوم 
براكت در كنار تئاتر تجربي 

در ســال   هاي فترت تئاتر، پژوهندگان و نويسندگان و 
مترجمان فرصت شــماردند و در واپسين ايام دهه    60و 
ســال   هاي آغازين دهه70    مهم   ترين منابــع و مراجع 
مكتوب تئاتر در ايران را فرادســت آوردند. بســياري از 
اين منابع و مراجع تا به امروز معتبر و مســتند مانده و 
از اين جمله اســت كتاب مغتنم »تاريــخ تئاتر جهان« 
نوشته اسكار گ. براكت. اين كتاب نخستين تاريخ جامع 
تئاتر در ايران بود كه توســط هوشنگ آزادي ور ترجمه 
و منتشر شد. نخســتين مجلد از اين كتاب 3جلدي در 
1363منتشر شد و انتشار جلد سوم آن كه به تئاتر قرن 
بيستم مي پرداخت، تا 1376به طول انجاميد. به جرأت 

مي   توان گفت كه اين كتاب در سراسر دهه هاي 60و 70و حتي بعد از آن يگانه مرجع آكادميك 
تاريخ تئاتر جهان به زبان فارســي در ايران بود. ترجمه    هوشنگ آزادي ور كه در شعر و تئاتر و 
سينما كارآزموده بود گويي زبان فرهنگنامه اي تئاتر ايران را بازتعريف كرد. انتشار جلد سوم اين 
كتاب در ميانه دهه70در تحول تئاتر ايران پس از انقالب بي تأثير نبود؛ كتابي كه به طليعه   هاي 
تئاتر نوين مي   پرداخت، از ايبســن آغاز مي كرد و به جريانــات تئاتر جهان در 1960ميالدي 
مي   انجاميد. در كنار جلد سوم تاريخ تئاتر، كتاب ديگري هم در كتابخانه هر دانشجوي تئاتر 
يافت مي شد: تئاتر تجربي، نوشته    جيمز روز- اونز   ، ترجمه مصطفي اسالميه كه چاپ اول آن 
سال1369در انتشارات سروش بود، اما به شكل مستمر هر سال در دهه 70 تجديد چاپ شد. 
جلد سوم تاريخ تئاتر جهان براكت و تئاتر تجربي، مهم   ترين منبع دانشجويان تئاتر براي آشنايي 

با تئاتر قرن بيستم بود.
 

فرشيده نسرين؛ هنر چهره پردازي
در ســال1371كتاب كاربردي و بســيار مفيد »گريم 
براي صحنه« نوشــته فليپ پروت به ترجمه فرشــيده 
نسرين منتشر شد. اين كتاب را مي   توان خودآموز گريم 
به زبان ساده دانست؛ كتابي با نقاشــي   هايي ابتدايي و 
راهكارهايي آســان كه در برهوت منابع تئاتري چشمه 
جوشــاني بود. كتاب همچنين مزين بــود به مجموعه 
عكس   هايي باكيفيت مطلوب كه قياس و معيار مناسبي 
براي مخاطبان فراهم مي كرد؛ عكس   هايي از اورسن ولز 
و الرنس اوليويه و ريچارد برتون و جان ويكرز همگي در 
نقش اتللو و عكس   هايي از الرنس اوليويه در نقش   هاي 

استاد معمار و سزار و مكبت و غيره.
 

سهيال نجم؛ نمايش ژاپني
در حين برگزاري نخســتين نمايشــگاه تئاتر ژاپن در 
پاريس خانم ســوالنژ تيري مجموعــه مقاالتي درباره 
تئاتر ژاپن گردآوري مي   كند كه ســهيال نجم آنها را در 
سال1370ذيل عنوان »نمايش ژاپن، زنده هزارساله« 
به فارسي ترجمه و منتشر مي   كند. اين كتاب مجموعه 
مقاالتي ا   ست درباره تئاتر ژاپن كه هر چند ناقص تصويري 
كلي از تئاتر در سرزمين آفتاب را ترسيم مي   كند. عنايت 
مترجمين و محققان ايراني به تئاتر شرق دور و نزديك 
به سال   هاي جشن هنر شــيراز برمي   گردد كه در آن به 
فراخور نمايش تئاترها، توضيح و تبيين مبادي آنها الزم 
مي   افتاد. كتاب نمايش ژاپن، زنده هزارساله نيز تالشي از 

همين قسم است. در آن سال 70كه كتاب »كيوگن: نمايش شادي آور ژاپني« مژده شمسايي 
هنوز منتشر نشده و كتاب »نمايش در ژاپن« بهرام بيضايي هم هنوز تجديد چاپ نشده و ناياب 

بود، اين كتاب دريچه اي براي آشنايي دانشجويان با نمايش شرق بود.

سياوش طالبيان������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
تئاتر ايران در دهه    70 دربرگيرنده تمام جريان هاي تئاتري پس از انقالب است� اگر در سال هاي دهه 60 
جريان غالب، تئاتر مقاومت و تئاتر مذهبي   ـ    آييني ا   ست، در دهه  70 نشان و اثري هست از بضاعت كلي 
تئاتر ايران� در كنار تئاتر مقاومت و مذهبي    ـ    آييني، استادان بزرگ تئاتر ايران، پس از سال   ها سكوت 
دوباره به صحنه مي   آيند� بهرام بيضايي پس از »مرگ يزدگرد« )1358( و پس از 18سال به سالن چهارسو 
بازمي   گردد و نور افكن هاي سالن اصلي تئاتر شهر صحنه را براي آثاري از حميد سمندريان، ركن   الدين 
خسروي، علي رفيعي، داوود رشيدي و ديگران روشن مي   كنند� در همين سال   هاست كه اسماعيل خلج، 
بازمانده محبوب كارگاه نمايش، جامه عوض مي   كند و تئاتر نوين خودش را نمايش مي   دهد� در كنار اينها 
بايد به جريان پيشروي تئاتر پس از انقالب نيز اشاره كرد؛ تئاتري   هاي جواني كه در اين دهه پا بر صحنه 
مي   گذارند و خاك صحنه را به توبره مي   كشند� حامد محمدطاهري با نمايش »سياها« تاريخ تئاتر پس از 
انقالب را از نو تعريف مي   كند و چهره   هايي چون محمد يعقوبي، فرهاد مهندس پور، محمد رحمانيان، حميد 
امجد، اصغر فرهادي و ديگران در متن و اجرا دست به تجربه   هايي مي   زنند كه تا امروز در تئاتر ايران متجلي    
است� در دهه 70 كارگردانان زن نقش پر رنگي دارند؛ زناني كه به واسطه انقالب و جنگ و شرايط فرهنگي 
كم   كار شده   اند در همين دهه است كه به ميدان مي   آيند و در صحنه خوش مي   درخشند: پري صابري با 
نمايش   هاي مجللي كه مي   توان آنها را توسعه اپراي ايراني خواند يا منيژه محامدي با نمايش   هاي امروزيني 
كه گويي از قلب برادوي درآمده   اند� به اين ليست طوالني مي   توان اضافه كرد خانم   ها گالب آدينه را و چيستا 
يثربي و مريم معترف و ريما رامين فر و سودابه اسكويي و پروانه مژده و ديگران را� سويه ديگر تئاتر ايران در 
دهه70، تئاتر مفرح وكمدي    است؛ طنزآوري كه ريشه در سنت   هاي نمايش كهن ايراني دارد� در اين سال   ها 
دو نام درخشان است: داوود فتحعلي بيگي و منوچهر نوذري� يكي نماينده نمايش   هاي سنتي شادي آور 
ايران است و ديگري نماينده پر زرق و برق تئاترهاي الله   زار كه در آن روزها، هم بر صحنه   هاي تئاتر نمايان 
مي   شد هم در صبح جمعه با شما، در راديو� چندين دليل براي تفاوت تئاتر دهه 70 ايران با گذشته مي   توان 
برشمرد: آرامش و ثبات حاكم بر جامعه، ميل به سازندگي و اصالحات و تمايل و رغبت مسئوالن فرهنگي 
به رونق فعاليت   هاي هنري� در زمانه    اي كه سالن   هاي خصوصي هنوز داير نشده   اند و تئاترشهر قلب تپنده 
تئاتر ايران است، مديريت نسبتا مستمر حسين پاكدل بر اين مجموعه يكي ديگر از داليل نشاط تئاتر در 
دهه70 است� آنچه زير شماره شده، الزاما بهترين   هاي تئاتر دهه70 نيست� برخي از آنها موجد جريان   هايي 
در تئاتر ايران شده   اند و برخي ديگر در بايگاني خانه تئاتر جا خوش كرده   اند� گاه مورد اقبال تماشاگران 
بوده   اند و گاه ستايش شده منتقدان� اين يادداشت نمي   تواند شمايلي دقيق از تئاتر دهه70 ايران فرا     دست 

بياورد� مي   تواند نوري باشد بر چند صحنه�

عشق آباد
داوود ميرباقري پس از فراغت از ساخت سريال امام علي)ع( بارديگر به صحنه تئاتر روي آورد. هر چند نمايش معركه در معركه او نظرها 
را به   خود جلب كرده بود اما موفقيت نمايش »عشق آباد« از رنگي ديگر بود. فرهنگ عامه و به   خصوص توجه و مداقه به نمايش   هاي 
شادي   آور ايرانـ  تخت حوضي و سياه بازي و از اين دستـ  يكي از ويژگي   هاي هميشــگي آثار ميرباقري    بوده و عشق آباد كمال اين 
تعلق خاطر است. عشق آباد ميرباقري مملو بود از موسيقي و رقص و طنز. ديالوگ   نويسي مألوف ميرباقري كه در آن به جا و نابه جا از 
ضرب   المثل   ها و متل   ها و امثال ساير استفاده مي   كند يا به كالم قافيه دار و ريتميك روي مي   آورد، در عشق آباد چنان خودنمايي مي   كند 
كه از عشق آباد مثل آباد مي   سازد. اما همين   ها براي تماشاگران مغموم دهه70 جذاب است؛ اينكه تماشاگران ترانه   هاي فراموش شده و 
ممنوعه   شان را از صحنه سالن اصلي تئاتر شهر بشنوند. در اين ميان درخشش پرويز پرستويي و ماهايا پطرسيان را نبايد ناديده گرفت. 

گروه بازيگران عشق آباد به شايستگي توانستند چهره جدي و عبوس تئاتر آن روزگار را دمي خندان كنند.

نمايش هاي دهه 70

دايره گچي 
قفقازي

حميد سمندريان يكي از بزرگ   ترين و تأثيرگذارترين 
چهره   هاي تئاتر ايران پس از10  سال    فترت در دهه70 
به سالن   هاي تئاتر بازگشــت� او كه در آلمان تئاتر 
حرفه   اي آموخته بود، در سال   هاي پيش از انقالب 
يكه   تاز كارگرداني نمايشــنامه   هاي فرنگي بود� 
ويژگي تئاتر سمندريان تسلط و شناخت بي   بديل 
كارگردان بر نمايشنامه و تحليل آن است كه خاصه 
در بازي درخشــان بازيگرانش متجلي مي   شود� 
براي سمندريان امكانات بصري تئاتر مثل طراحي 
صحنه و نور و��� تنها ابزار روايت تئاتر نيســت او 
از اين ابزار براي تحليل نمايــش و القاي خوانش و 
تفسير خود از نمايشــنامه بهره مي   گيرد� در دهه 
70 خورشيدي حميد سمندريان نمايشنامه   هاي 
»بازي استرينبرگ« نوشته دورنمات و »دايره گچي 
قفقازي« اثر برتولت برشــت را به صحنه برد� متن 
نمايشنامه اخير را ســمندريان به همراهي فروغ 
فرخزاد ترجمه كرده بود� در سال 1377خورشيدي 
نمايش دايره گچي قفقازي به اجرا درآمد و مايه اقبال 
تماشاگران و تحســين منتقدان شد� حاصل بازي 
استادانه ســعيد پورصميمي و آزيتا حاجيان، طنز 
گزنده متن و شوخ طبعي   هاي بي   نظير كارگردان، 
دايره گچي قفقازي را ماندگار كرده است� بسياري 
اين اثر را يكي از بهترين نمونه   ها در بازتوليِد بومي 

سيستم تئاتر روايي برشت مي   دانند�
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2و3صفحـــــــههاي
برج ۱۰۰۰ ساله، بر بلنداي جهان

تولد 
سالن خورشيد

یادداشت سوم
در ســال1375 اعضاي گروه تئاتر نرگس ســياه به سرپرســتي حامد 
محمدطاهري ساخت سالني را براي اجرای نمايش سياها در تئاتر شهر آغاز 
كردند. سالني عجيب و نيم دايره كه دقيق روي قوس ساختمان تئاترشهر 
قرار داشت. در دوران مديريت حسين پاكدل بر مجموعه تئاترشهر، ساخت 
اين سالن كه تمام و كمال حاصل كارگروه نرگس سياه بود، براي اجراي 
نمايش سياها آماده شد. تمرين و اجراي گروه در همين سالن انجام شد. 
اين عكس يادگاري مهدي پاكدل، مجيد بهرامي، حسين پاكدل و حامد 

محمدطاهري از روزهاي ساخت سالن تئاتر خورشيد است.

تاليف براي تئاتر؛ خواندني هاي 
دانشجويان تئاتر در دهه هفتاد 

بهرام بيضايي؛ 
تجديد چاپ نمايش در ايران

در حيطه    تاريخ تئاتر ايران چاپ و تجديد چاپ 2اثر در 
اين دهه قابل توجه اســت. كتاب نمايش در ايران بهرام 
بيضايي كه در سال 1344خورشيدي براي نخستين بار 
منتشر شده بود در دهه    70 پس از ربع قرن تجديد چاپ 
مي   شود. پيش از اين كتاب تحقيقات پراكنده   اي درباره 
تاريخ نمايش ايرانــي، نظيركتاب بنياد نمايش در ايران 
اثر دكتر ابوالقاســم جنتي عطايي صــورت گرفته بود. 
اما همچنان تنها مرجــع معتبر و البته ناياب تا ســال 
1379همين كتاب نمايش در ايران بود. اين كتاب هنوز 
منبعي موثق و خواندني    است. اين هم از توانايي بيضايي 

است كه در 27سالگي چنين پژوهشي را فراهم كرده اســت و هم از غفلت ديگر پژوهندگان 
كه نتوانستند بديلي بياورند براي اين كتاب. تمركز اصلي كتاب نمايش در ايران بر بنيان   هاي 
نمايشي ا   ست. در نبود گزاره   هاي مستدل تاريخي محقق روش كار بديعي اختيار كرده است. 
كتاب به دو بخش پيش و پس از اسالم تقسيم شده و ذيل اين تقسيم   بندي گونه   هاي مختلف 
نمايش ايراني )همچون تعزيه و نقالي و نمايش   هاي شادي   آور و عروسكي( واكاوي شده است. 
يعني سير تحقيق توأمان كه تاريخي    اســت، موضوعي ا   ست. بيضايي در اين كتاب به مدخل 
تئاتر فرنگي   مآب و تئاتر معاصر نمي پردازد و بر همان ريشه   ها و بنيان   ها مي   ماند. انتشار مجدد 

اين كتاب در دهه    70رخداد مباركي بود، خاصه در محيط آموزشي و دانشگاهي تئاتر ايران.
 

مصطفي اسكويي؛ تئاتر 
ايران از مسكو 

در سال1370كتاب متفاوتي منتشر مي   شود. مصطفي 
اسكويي كتاب پژوهشي در تاريخ تئاتر ايران را در مسكو 
به چاپ مي   رســاند. اين پژوهش البتــه در قياس با كار 
بيضايي قاعده   مند   تر و مفصل   تر به   نظر مي رســد و بنا بر 
تقسيم   بندي نويسنده تئاتر باستان و تئاتر قرون وسطي 
و تئاتر معاصر را دربرمي   گيرد. صرف   نظر از كيفيت چنين 
طبقه   بندي، سهم تئاتر باســتان و قرون وسطي در اين 
كتاب قريب به 500صفحه   اي تنها 69صفحه اســت و 

از انواع مبادي نمايش در ايران تنها به تعزيه پرداخته اســت. دكتر اسكويي كه خود مؤسس 
هنركده و تئاتر آناهيتا ا   ست، دوران معاصر تاريخ تئاتر خود را به پيش و پس از تأسيس گروه 
تئاتر آناهيتا تقسيم مي   كند. در اينكه خانواده اسكويي در شناخت استانيسالوسكي و شيوه يا 
سيستم تئاتر علمي در ايران و پرورش نسلي درخشان از تئاتري   ها نقش شكوهمندي داشته   اند 
شكي نيست اما خويشــتن را قاعده    تاريخ قراردادن مشكوك است. با اين همه آنچه در كتاب 
پژوهشي در تاريخ تئاتر ايران چشمگير است جزءنگري نويسنده است بر جريانات معاصر تئاتر 
ايران تا دهه    60. ماده    خام تحقيق در اين كتاب ديده   ها و تجربه   هاي نويسنده است و تكيه بر 
نقد و خبرهاي مطبوعات و اعالنات و بروشورهاي نمايش   ها و خبرنامه   هاي وزارتخانه   ها. كتاب 
اسكويي به شمارگان 3000نسخه در مسكو منتشر شد، بامقدمه   هايي از دانيل كميساراوف و 
ب. سمينوف در انستيتوي دولتي تئاتر، موسيقي و سينماي لنينگراد كه نوشته بود اين كتاب 
بايد تدريس شود!از سرنوشت اين كتاب در روسيه، ترجمه و تدريس آن خبري نداريم. همچنان 

نمي   دانيم كه چطور كتاب دست به   دست گشت و هياهو به پا كرد.
 

احمد دامود؛ آموزگار كارگرداني كارگردانان جوان
احمد دامود كه ســال   ها در فضاي آكادميك تئاتر ايران 
به تدريس بازيگري و كارگرداني پرداخته بود، در سال 
1376دست به   كار شد تا كمبود منابع مكتوب در رشته 
تخصصي خــود را جبران كند. حاصــل همت او كتاب 
اصــول كارگرداني تئاتــر بود كه به ســرعت تبديل به 
معتبرترين مرجع دانشــگاهي در اين رشته شد. اصول 
كارگرداني تئاتر كتاب موجز و مفيدي ا   ست كه در عين 
اختصار هيچ   كدام از اصول اوليــه كارگرداني تئاتر را از 
قلم نينداخته اســت. اين كتاب تا به امروز بالغ بر پانزده 
بار تجديد چاپ شــده اســت كه همين حكم پرمايگي 

آن است.
 

جالل ستاري؛  فصل هاي جامانده از فصلنامه
الله تقيان و جالل ستاري كه ساليان سال چراغ فصلنامه 
تئاتر را روشن نگاه داشــته بودند در سال1374كتاب 
درباره تعزيه و تئاتر در ايران را روانــه بازار كردند. اين 
كتاب در اصل دســتچين مقاالتي ا   ســت كه آنها براي 
انتشــار در آخرين شــماره فصلنامه تئاتــر در آن ايام 
تدارك ديده بودند. فصلنامه تئاتر حاصل تالش تقيان 
و ســتاري پيش از انقالب بود. الله تقيان در پاييز سال 
1356نخستين شماره از اين فصلنامه را منتشر كرد و تا 
پاييز 1357چهار شماره از آن منتشر شد. پس از انقالب 
الله تقيان تا پايان زمستان 1370شانزده شماره از اين 
نشــريه تخصصي را به جامعه عالقه   مندان تئاتر عرضه 

كرد تا اينكه در انتشار آن وقفه افتاد. كتاب درباره تعزيه و تئاتر در ايران با چهار بخش سامان 
گرفته است. در بخش نخست علي بلوكباشي، ژان كالمار، شكيل حسين و ديگران مقاالتي 
مفصل درباره تعزيه نوشته   اند كه خاصه مقاله ژان كالمار، بانيان تعزيه خواني، هر چند خالي 
از اشكال نيست، به   شــدت دقيق و حاوي اطالعات مهم تاريخي ا   ست. بخش دوم اين كتاب 
به نمايش تخت حوضي اختصاص يافته و بخش ســوم گوشه   هايي از تاريخ تئاتر در ايران نام 
گرفته اســت. آخرين بخش كتاب نيز گزارش   هايي مي   دهد درباره نمايشنامه   هاي كهن. در 
فصلي با نام گوشــه   هايي از تاريخ تئاتر در ايران با 2 مقاله از آندرانيك هويان مواجه هستيم؛ 
اولي در شناخت مانول ماروتيان چهره شاخص تئاتر ارامنه و ديگري در باب سابقه اجراهاي 
نمايشنامه اتللو در ايران. آندرانيك هويان در اين مقاله به دقت اجراهاي متعدد اتللو در ايران را 
از 1303تا 1370بررسي مي   كند. به گزارش اين مقاله در نوزدهم آذر   ماه 1370نمايشنامه اتللو 
به كارگرداني هوشنگ توكلي در سالن اصلي تئاترشهر به اجرا درآمده است و در آن هوشنگ 
توكلي و مهرانه مهين ترابي و جمشيد جهانزاده و ديگران به ايفاي نقش پرداخته   اند. به نوشته 
هويان نمايش بي   روح و دلمرده و بي   جان و بسيار ضعيف بوده، مشتي نمونه خروارها اجراي 

تئاتر در سال   هاي آغازين دهه 70.

سياها
در ميانه دهه 70خورشيدي، تئاتر ايران در سيطره جرياني شبه كالسيك و رسمي بود؛ تئاتري كه 
ديگر نه جوابگوي جامعه جوان و هيجان زده ســال   هاي پس از 1376بود و نه قواعدش تئاتري   هاي 
جوان و سركش را مجاب مي   كرد. دريچه   هاي شناخت تئاتر مدرن و تجربي جهان محدود مي   شد 
به يك جلد كتاب »تئاتر تجربي: از استانيسالوسكي تا پيتر بروك« نوشته جيمز روز اونز )ترجمه 
مصطفي اسالميه( يا خاطرات پراكنده از جشن هنرهاي شــيراز و سال   هاي اوج كارگاه نمايش در 
دهه 50 خورشيدي. عدم   دسترسي به منابع دست اول، در نبود اينترنت و مرجع مكتوب و تصوير، يا 
مواجهه مستقيم تماشاگران با تئاتر تجربي، تصويري گنگ از تئاتر تجربي را در ذهن كارگردانان نو   گرا 
ايجاد مي   كرد. در اين بين حامد محمدطاهري با تاسيس گروه نرگس سياه سعي كرد تا تلقي خودش 
از آموزه   هاي يرژي گروتوفسكي را پياده كند. گروه نرگس سياه پس از مدت   ها تمرين سخت و نفس گير 
گوشه مخروبه اي در مجموعه تئاتر شهر را در اختيار گرفت و به قياس آزمايشگاه گروتوفسكي سالن 
نمايش خانه خورشيد را بنا كرد. محمدطاهري با تكيه بر تئاتر فيزيك و قابليت   هاي بدن بازيگران، 
تصويرسازي   هاي بديع و بداهه پردازي   هايي هدفمند، درك عميق از متن و شخصي   سازي نمايشنامه 
و باالخره بهره   گيري از ميزانسن   هاي مسحور كننده، نمايش سياها نوشته ژان ژنه را در سال1379به 

صحنه آورد.
نمايش سياها نقطه عطفي شد در تئاتر ايران. مخاطباني كه آشنايي چنداني با تئاتر مدرن نداشتند 
روبه   رو شدند با تئاتري كه در آن خالقيت بود و آشــنايي   زدايي و زيبايي شناسي. تئاتري كه به   طور 
هدفمند مشاركت تماشاگران را بر صحنه مي   طلبيد و ريزبينانه براي هر كنشي، زيرمتني داشت. 
اين اصرار بر هدفمندي و زيرمتن   ها حتي در بروشور نمايش هم خودنمايي مي   كرد؛ آنجا كه مخاطب 
مي   بايست چندباري بروشور را در نور بچرخاند تا متوجه اين جمله از تقديم نامچه نمايشنامه بشود: 
»براي عبداهلل«! نمايش سياها در سالن كوچك خانه    خورشيد موفقيت بزرگي به بار آورد و موجد 
تولد نسخه ديگري از اين نمايش شد؛ تئاتري كه خواسته يا ناخواسته از مرزهاي مرسوم تئاتري فراتر 
مي   رفت و به سر حد پرفورمنس آرت مي   رسيد. تئاتري كه در آن نمايشنامه ژان ژنه ديگر حرف اول 
را نمي   زد و بر صحنه تلقي گروه نرگس سياه از متن خودنمايي مي   كرد. حتي فراتر از آن اين نمايش 
به بيرون از خود هم ارجاع مي   داد؛ مثال به اشعار يداهلل رويايي. شايد به جهت اين حسن همنشيني 
بتوان آثار اندك گروه نرگس سياه را در شــمار تئاتر ديگر آورد. سياها پاسخي بود براي ذهن تشنه 
نسل جوانان دهه 70كه البته از انتقاد بري نبود. برخي از منتقدان تئاتر، سياها را نمايش سخيفي 
مي   دانستند از معماگونگي بي   حاصل و پرت و پالگويي روشنفكرانه. برخي سياهاي محمدطاهري 
را دهن كجي مي   خواندند به جريان تئاتر شريف و ديگراني هستند كه به شور و شوق جوانان نرگس 

سياه احترام مي   گذارند.

نمايش هاي دهه 70

كارنامه بندار بيدخش
بازگشت بهرام بيضايي به سالن چهارسو شــايد مهم   ترين اتفاق تئاتر 
ايران در دهه70 خورشيدي باشــد. بيضايي اين بازگشت شكوهمند را 
با نمايشنامه »بندار بيدخش« تدارك ديد؛ نمايشنامه   اي بسيار سخت و 
ثقيل كه بي   شباهت نبود به آخرين تئاتري كه در همين سالن اجرا كرده 
بود. كارنامه بندار بيدخش نيز همچون مرگ يزدگرد ريشه در داستان   هاي 
شاهنامه داشت و تأويلي بود از داستان جمشيد. بندار بيدخش، دانشي 
مردي كه جام جهان نماي را براي جمشيد ساخته اينك به خشم پادشاه 
دچار شده و در رويين دژ به بند كشيده شده است. بيضايي در نوشتن و 
اجراي اين تئاتر به يكي از فرم   هاي روايي تئاتر مرگ يزدگرد هم رجوع 
مي   كند و آن پيشنهاد فرمال را بسط مي   دهد؛ اينكه بازيگران در وقت 
لزوم با حفظ هويت نقش به برخوان بدل شوند و نقش   هاي ديگر را اجرا 
كنند. اين سيال بودن روايت و همچنين دايره كلمات نامأنوس متن درك 
نمايش را براي مخاطب دشوار مي   كند. در آن سال   ها بخت با تماشاگراني 
يار بود كه پيش تر متن نمايشنامه را در مجله كلك خوانده بودند. بيضايي 
براي اين اجرا به سراغ2  همكار قديمي   اش رفت؛ مهدي هاشمي و زنده ياد 
پرويز پورحسيني. اكنون شايد براي كساني كه اين نمايش را ديده   اند 
تصور بازيگراني ديگر به جاي اين دو تن سخت باشد. تالش جانفرساي 
اين دو بازيگر بر صحنه تئاتر فراموش ناشدني ا   ست. به راستي جان فرسا! 
به قدري كه حين اجرا براي يكي از بازيگران نمايش عارضه قلبي اتفاق 
افتاد و نمايش براي لحظاتي متوقف شد. كارنامه بندار بيدخش، تئاتري 
بود با مونولوگ   هاي طوالني و ميزانسن   هاي پيچيده با كمترين وسايل 
صحنه كه لحظه   اي كسالت بار نمي   شد و از ضرب آهنگ خويش نمي   افتاد! 
قماري سخت براي كارگرداني كاركشــته  و  صف طويل تماشاگران در 

محوطه تئاتر شهر گوياي اقبال مردمي اثر بود.

پيروزي در شيكاگو
در نخستين سال   هاي دهه 70 خورشيدي، تئاتر »پيروزي« در شيكاگو در سالن اصلي تئاتر شهر به صحنه رفت. پيروزي در شيكاگو 
از نخستين نمايش   هاي فاخر تئاتر پس از انقالب بود؛ صحنه   اي مجلل با بازيگراني طراز اول و همراهي موسيقي زنده. داوود رشيدي، 
كارگردان اين نمايش خود نيز متن نمايشنامه آن را ترجمه كرده بود. اين نمايش شكوه تئاتر را به سالن   ها بازگرداند و مورد استقبال 
بي   نظير تماشاگران قرارگرفت. تركيب داوود رشيدي در مقام كارگردان، مهدي هاشمي و فريماه فرجامي و سيامك اطلسي و ديگران 
در مقام بازيگر بر صحنه اي كه مرتضي مميز طراحي كرده بود و موسيقي بابك بيات از آن شنيده مي   شد، هرگز در تئاتر ايران تكرار نشد.

سووشون
در سال   هاي پاياني دهه70 خورشيدي، منيژه محامدي توانست از رمان 
محبوب و ماندگار »سووشون« اقتباسي براي صحنه فراهم كند. محامدي 
تنها كارگرداني است كه با اجازه و تأييد سيمين دانشور به سراغ اين كتاب 
رفته است. تئاتر سووشــون هر چند در گيشه موفق بود اما نتوانست نظر 
مساعد منتقدان را جلب كند. شايد استفاده از يك ستاره سينما، افسانه 
بايگان، براي نقش زري دليل موافقت تماشاگران و مرافقت منتقدان بود. 
هنوز حضور ستارگان سينما بر صحنه تئاتر مقبول و متداول نبود. افسانه 
بايگان حضور قابل دفاعي در اين نمايش داشــت و محامدي توانسته بود 
رماني را با تعدد شخصيت   ها و اتفاق   ها و مكان هايش به يك صحنه تئاتر 

مبدل كند.
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هر پژوهشــگر تئاتر ايران مي   داند كه جمع   آوري ا
اســناد تصويري از اجراهاي تئاتر در كشور ما تا 
چه حد سخت و در بعضي موارد غيرممكن است. 
جمع   آوري اسناد تصويري نمايش ايران در دهه 70 
بدون همكاري روابط   عمومي تئاترشهر و چند نفر 
از دوستان آرشيويســت به خصوص آقاي ابراهيم 
حسيني امكان   پذير نبود. در اينجا از حسن همكاري 

آنها براي ايجاد اين مجموعه سپاسگزاريم.

گو
كا

شي
در 

ي 
وز

ير
ش پ

ماي
در ن

د  
آزا

ير 
هژ

م 
اظ

و ك
ی 

شم
 ها

دی
مه



4صفحــه  1374
  شــنبه  13 دی 1399   شــماره 112

پديده صف براي كساني كه دهه 60 را ديده اند، امر دور از 
ذهن يا عجيبي نيست، سوژه بسياري از نشريات فكاهي2 
دهه از نشريات دهه هاي 60 و 70 شوخي با پديده اي به 
نام صف است. اما آنچه در تئاتر دهه70 رخ داد، »صف براي 
تئاتر« بود؛ پديده اي نوظهور براي برخي از نمايش هايي 
كه در مجموعه تئاتر شهر به صحنه مي آمد. پس از انقالب، 
تنها زماني كه براي ديدن تئاتر، بليت ها تمام مي شد و يا 

نياز بود كه براي ديدن نمايشي در صف بليت ايستاد، ايام 
جشــنواره تئاتر فجر بود. افراد حاضر در صف هم عموما 

دانشجويان مشتاق تئاتر بودند. 
اما در دهه 70، نمايش هايي به صحنه رفتند كه مخاطب 
آن بيش از ظرفيت تئاتر شهر بود، بنابراين گاهي بليت ها 
تمام مي شــد، گاهي هم نياز بود كه براي ديدن نمايشي، 
حتي در صف ايســتاد. اجراي »پيروزي« در شــيكاگو 

در اين زمينه پيشــگام بود و نمايش هاي ديگري نيز در 
ذهن تماشــاگران آن ســال ها وجود دارد كه بليت آن را 
به دشــواري تهيه كردند و گاهي هم در صف ايستادند، 
ازجمله »عشــق آباد« به  نوشــته و كارگردانــي داوود 
ميرباقري، »ســياها«  به نوشــته ژان ژنه به كارگرداني 
حامد محمدطاهري و »كارنامه بندار بيدخش« نوشته و 

كارگرداني بهرام بيضايي. صف براي تئاتر! 

یادداشت چهارم

حرف تئاتر در صحن قانون 
اعتراض نمايندگان مجلس پنجم به چند تئاتر در جلسه استيضاح

 31تــن از نمايندگان مجلس شــوراي اســالمي در تاريخ 11 
ارديبهشت1378، سيدعطاءاهلل مهاجراني، سخنگوي دولت و وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي )1376-1379( را استيضاح مي كنند. 
اين نمايندگان كه بــه وضعيت فرهنگ و هنر كشــور معترض 
هستند، بخشــي از نطق خود را به برنامه هاي تئاتر در نيمه دوم 
دهه70 اختصاص مي دهند. برخي سخنان نمايندگان مخالف در 
مجلس آن قدر تند است كه امروز امكان بازنشر آن وجود ندارد. در 
اين ميان يكي از چهره هاي كليدي استيضاح، سيدمحمد حسيني، 
نماينده رفســنجان در مجلس پنجم اســت كه از سال1388تا 
1392سكان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را به   دست مي گيرد. 
در نطق مخالف سيدمحمد حسيني، پس از نقد كلي سياست هاي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، به بخش تئاتر مي رسيم. حسيني 
مي گويد: »و اما تئاتر؛ اگر سينما زاييده صنعت و تكنولوژي است، 
تئاتر ريشــه در تاريخ، تفكر و تربيت دارد، هم قدمت دارد و هم 
اصالت. هر اثر هنري مي تواند صرفا ســرگرمي آور باشد اما تئاتر 
بدون هدف نمي تواند باشد. تئاتر بي هدف از شمول اين نام خارج 
مي شود و از حيز اين تلقي ساقط مي   شود، زيرا اين هنر ريشه در 
حكمت و فلســفه دارد. ضمن تقدير از تئاتر متعهد و هنرمندان 
شايســته آن و تجليل از امكان حضور هنرمندان شهرستاني در 
جشنواره تئاتر فجر77بايد گفت در بعضي نمايش   ها آن گذشت 
كه زبان از افشاي آن شرم دارد. در اين جشنواره نه به باور جامعه 
كه به عفت عمومي لطمه زدند؛ آنگاه كــه در صحنه و در حضور 
مردم، تحفه   اي از فرنگ آمده را فرصت جوالن دادند در مقابل ديده 
مبهوت تماشاچيان مرد و زن مســلمان ايراني و در دل ام القراي 
انقالب اسالمي، دو مرد دقايقي چند عريان شده و... موجب نگراني 
و اعتراض خانواده ها به   خصوص بانوان گرامي را فراهم مي كنند«. 
حسيني اشاره اي به نام اين نمايش نمي كند اما مي توان حدس زد 
كه اعتراض او به اجراي »رابينسون كروزوئه« نوشته نينو داينترونا 
و جياكو موراويشير، به كارگرداني تايگون نوبري و بازي محمدعلي 
بهبودي، ايراني مقيم آلمان در بخش ويژه جشنواره باشد. حسيني 
در ادامه انتقاد خود به اين نمايش، وزير فرهنگ را مستقيم خطاب 

قرار داده و مي افزايد: »راستي اين است وعده جناب وزير در زينت 
شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي نظام اسالمي ما؟ اين 
است آن محاسن موعود جناب وزير در جلب رأي اعتماد؟ شايان 
ذكر است كه در تبليغ اين نمايشنامه آورده بودند اين نمايش در 
راستاي گفت   وگوي تمدن   ها روي صحنه مي   آيد. نخستين هديه 
گفت   وگوي تمدن   ها در قالب هنر! حبذا بر اين وزير، آفرين بر اين 
هنر! كاش الاقل حرمت رياست محترم جمهوري را كه مبدع اين 
انديشه است حفظ مي   نمودند!« حسيني پس از اعتراض به نمايش 
به شوخي زننده ديگري روي صحنه اشاره كرده و مي گويد: »اين 
قبيل حركات جلف و جمــالت نازيبا در تئاترهاي مختلف وجود 
داشت كه اظهار آن چه بسا اشاعه فســاد باشد، پس براي حفظ 
حريم حيا، اجازه دهيد از بيان موارد خــودداري كنم. در بعضي 
از اين نمايش ها كار به آنجا رسيد كه حتي بعضي از روزنامه   هاي 
طرفدار سهله و سمحه به ايرادگيري پرداختند«. اعتراض ديگر اين 
نماينده در آن سال به اجراي نمايش »مهابهاراتا« در قالب نمايش 
سنتي »كاتاكالي« از هند، در هفدهمين جشنواره تئاتر فجر در 
سال1377است. او با اشاره به اين نمايش كه آن را »تحفه هند« 
مي نامد، خطاب به وزير مي گويد: »جالب اســت بدانيد اخيرا در 
تئاتر، رقص را حركات موزون گويند. يعني پاالن عوض شده است! 
و مع االســف در روزنامه اي كه با بودجه بيت المال اداره مي شود 
در نقدي به تجليل از رقص محلــي در تئاتري كه تحفه هند بود 
مي پردازد كه خوشبختانه با اقدام به موقع دست اندركاران جشنواره 
از ادامــه نمايش آن جلوگيــري به عمل مي آيــد«. هفدهمين 
جشنواره بين المللي تئاتر فجر با دبيري حسين سليمي از يك تا 
15بهمن در تهران برگزار شد. در اين دوره روبرتو چولي، سرپرست 
و كارگردان گروه تئاتر روهــر از آلمان با نمايش هاي »گزارش به 
آكادمي«، »باغ آلبالو« و »پينوكيو فاست« در جشنواره شركت 
كرد، در بخش مربوط به گفت   وگوي تمدن هــا نيز نمايش هاي 
»بهرام چوبينه« كاري از توره خان احمدخان اف از تاجيكستان، 
و »مرگ كيكاوس« كاري از سامسون اســتپانيان از ارمنستان 

مورد توجه بود.

تئاتر نصر در خيابان الله زار كه پيش از آن تئاتر دهقان نام داشت و پيش از 
همه اينها به آن تماشاخانه تهران مي گفتند، مدتي پس از انقالب تعطيل 
مي شود. تابستان1367، اين سالن كه قديمي ترين سالن تئاتر در تهران 
بود، با برگزاري مراسمي بار ديگر فعاليت خود را آغاز مي كند. در مراسم 
بازگشايي تئاتر نصر كه توسط سرپرست مركز هنرهاي نمايشي وزارت 
ارشاد اسالمي، علي منتظري برگزار شد، چهره هاي آشنايي چون علي 
اصغر گرمسيري، ايران دفتري و مجيد محسني حضور داشته و هر كدام 
از آنها درباره تاريخچه تئاتر نصر براي مخاطبان حاضر در سالن سخنراني 
مي كنند. در پايان اين مراسم علي منتظري روي صحنه تئاتر نصر مي آيد 
و در سخنراني خود از همه هنرمندان تئاتر به   ويژه هنرمنداني كه به قول 
او »در سال هاي اخير از صحنه ها دور بوده اند« دعوت به فعاليت مجدد 
مي كند. با اين مقدمه از بازگشــايي تئاتر نصر در سال1367مي توان به 
جان گرفتن تئاتر تخت حوضي در دهه70رسيد. با بازگشايي تئاتر نصر در 
سال1367، تئاتر كسري هم در سال1369بازگشايي مي شود. هر چند 
تئاتر كسري قدمت تئاتر نصر را ندارد اما اين مكان نيز به يكي از مكان هاي 
مورد حمايت تئاتر تخت حوضي تبديل مي شود. با اين سالن ها در دهه70، 

تخت حوضي هم جهاني مي شود. به قول حسن عظيمي از بازيگران تئاتر 
الله زار، گروه ما در مهر   ماه1370از »الله  زار به شانزليزه« رفت. با اجراي 
نمايش »سعدي هملت مي شود« در ليون پاريس، با حضور سعدي افشار، 
توجه  مسئوالن مركز هنرهاي نمايشي بار ديگر به نمايش سياه بازي جلب 
شد، بدين ترتيب براي نخستين بار، »نخستين فستيوال تئاتر سياه بازي 
سعدي افشار« نيز پس از بازگشت اين گروه از فرانسه از 22آبان آغاز شد. 
در ميان مسئوالن آن زمان افرادي چون محمود عزيزي، علي منتظري 
و عليرضا سميع آذر در احياي تئاتر تخت حوضي نقشي بسيار مهم   تر از 
گروه هاي نمايش ســنتي ايفا كردند. زيرا اين مديران موفق شده بودند 
سالن هايي مرده و از ياد رفته را در اختيار گروه هاي نمايشي سنتي قرار 
دهند و در اين سالن هاي مرده، تئاتر عامه پسند امكان حيات يافت. بنا به 
گزارشــي كه قطب الدين صادقي، تحت عنوان »اقتصاد تئاتر ايران« در 
زمستان1376در فصلنامه هنر نوشته، نمايش سعدي هملت مي شود در 
سال1370در تئاتر نصر به   مدت 101شب اجرا مي شود و 32205تماشاگر 
دارد. صادقي در همين نوشته نشان مي دهد كه سعدي هملت مي شود، 
تا سال1376، پرفروش ترين تئاتر عامه پسند است. طبق محاسبات او 

تئاتر نصر در نيمه اول دهه1370، در سال حدود 20تا 24نمايشنامه به 
صحنه مي برد، در ماه80اجرا دارد و عايدات آن با بليت 100توماني، در   ماه 
يك ميليون و 600هزارتومان اســت. در دهه70 تنها تئاتر نصر نبود كه 
نمايش هاي عامه پسند به صحنه مي برد، منوچهر نوذري در تئاتر گلريز و 
سالن هاي ديگري ازجمله تئاتر دماوند، سالن چمران و چند مركز تفريحي 
ديگر، مانند بولينگ عبدو هم بودند. اما گران ترين بليت در تئاتر گلريز بود. 
در دهه 70، بليت تئاتر گلريز 300تومان، تئاتر چمران 250تومان، تئاتر 
دماوند، 200تومان و تئاتر بولينگ عبدو، 250تومان بود. بنابراين تئاتر 
نصر در دهه70، محلي براي تماشاي ارزان ترين و سنتي ترين نمايش هاي 
عامه پسند بود. تئاتر كسري )اسوه كنوني( نيز به همين منوال بليت هاي 
100توماني و كمتر از 100تومان داشت. در اين فستيوال سعدي هملت 
مي شود، »عروســي فيروز خان«، »بلورك و چشمه نوش« و »شمشير 
حضرت سليمان« كه همه نوشته و حسن عظيمي و كارگرداني او بودند، 
با حضور سعدي افشار و خودش با عنوان بازيگر و ساير بازيگران ازجمله 
راحله حدادي، مينا شمس مقدم، رضا رضامندي و مجيد افشار در تئاتر 

نصر و كسري به صحنه رفت.

 تئاتر نصر در دهه 70

نخستين فستيوال سياه بازی
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تئاتر در گورستان
وصله بر سوسوي فانوس نياويخته بر اين درخت زيتون
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بازيوعاطفيحسينكارگردانيبه،چرمشيرمحمدنوشته»زيتوندرختاينبرنياويخته
.شودمياجرارودباردارستانگورستاندر،زلزلهسالگرد70/3/30نخستيندربقاييبهروز

آنچهدرادامهميبينيد،عكسهايحميدجبليازاجرايايننمايشاست.
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