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دانش آموزان 

چاق هستند
4ميليون و 1963دانش آموز ايراني 
اضافه وزن دارند يا چاق هستند. اين 
آماري اســت كه از دل طرح كنترل 
وزن و چاقي دانش آمــوزان معروف 
به »كوچ« در ســال جديد منتشــر 
شده و نشان مي دهد كه 30.1درصد 
از مجموع كل دانش آمــوزان ايراني 
در بازه ســني 7 تا 17سال دچار اين 
معضل هستند. مســئله اضافه وزن و 
چاقي دانش آموزان پديــده تازه اي 
نيســت، پيمايش »كاســپين« در 
ســال95 كه در مدارس كشور انجام 
شد، نشان داد 22درصد دانش آموزان 
دچار اين معضل هستند. صفحه10 

را بخوانيد.

HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.29  No.8129  TUE  JAN.5 16صفحه راهنما ويژه تهران  3000تومان 2021  4+20 صفحه شماره 8129   سال بيست و نهم 21 جمادي االول 1442   سه شنبه 16 دي 1399 
مزاحمان فرسوده

صفحه3

اينکــه رفته رفته شــهرهای ما 
تمايــل يافته اند تا يــک روز از 
سال را در تقويم به نام خود ثبت 
كنند اتفاق فرخنده ای است زيرا 
حکايت از بهتر شدن حال جامعه 

ما از نظر فرهنگی می كند.
در واقع از عاليم آن است كه يک بيماری مزمن بعد از مدت ها 
در حال فروكش است. اين تمنا نشان می دهد اهل آن شهرها 
گويی دوباره به ياد می آورند فرق ميان رشت،  اصفهان،شيراز، 
مشهد،  تبريز، ساری و سنندج فراتر از ارقام و آمار جمعيت 

و مساحت و صنعت و كشاورزی اســت؛ و آنچه يک شهر را 
 از ديگــران متمايز می كند،  كيفيت زندگی اهل آن اســت. 
هر كدام از شــهرهای ما منحصر به فردند و به همين دليل 
می توان با وام  گرفتن اين مصراع از حضرت حافظ: »خوشــا 
شيراز و وضع بی مثالش«  آن را برای هر شهر ديگری بازخواند: 
»خوشــا كرمان و وضع بی مثالش، خوشــا تهــران و وضع 

بی مثالش، خوشا اهواز و وضع بی مثالش...«. 
وجه بی مثال شــهر همان كيفيت، عطر و طعم آن است كه 
به دليل مختصات ويژه و ديرينگی زيست با شهرهای ديگری 
متمايز اســت. نبايد فراموش كرد كه ايــن كيفيات راحت 
به دست نيامده و سرمايه ای ديرينه است؛ هرچند مدتی بود 
از آن ســرافکنده بوديم و به همين دليل آسيب زيادی بدان 

وارد شد. به نظر می رسد مديريت شهری 
در هر كدام از شهرها به مرور متوجه اين 

موضوع شده اند و در نخستين مرحله اين توجه با رقابت برای 
نامگذاری يک روز در سال به نام شهرشان بروز يافته است.

يادداشت
سيد محمد بهشتی ؛ كارشناس حوزه فرهنگ

 دوباره اهل شهرمان شويم

ادامه در 
صفحه2

 توییتر 
 برای سیاسیون 
حتما الزم است

 90دقيقه گپ وگفت
 با عزت اهلل ضرغامی، عضو 

شورای عالی فضای مجازی درباره 
شکاف بين حاكميت و مردم 

غفلت كرده ايم! ضرغامي غفلت 
كرده در تلويزيون افشاگري نکرده 
است. رئيس پيشين قوه قضاييه 
هــم غفلت كــرده بيــخ گوش 
خودش، فردي زد و بند كرده و 

او متوجه نشده است

 همشهري  همزمان با هفته فرهنگي رشت و در آستانه  روز كرمان
به اهميت و ارزش  هاي نامگذاري روزهايي به نام شهرها در تقويم رسمي پرداخته است

روزي براي
 احوالپرسي شهرها

8

شروع غنی سازی 20 درصد

 يادمان شهيد سليمانی 
در ساحل  درياچه خليج فارس 

 توقف سرشماري 
خانه به خانه

 رئيس مركز آمار ايران:  سال آينده سرشماري برگزار نمي شود 
و تحوالت بزرگي در نظام آمارگيري در راه است

درست يک ماه بعد از تصويب يک فوريت طرح موسوم به اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها، سخنگوي دولت ايران از سرگيري 
غني ســازي  20درصدي در فردو را اعالم كرد. علي ربيعي همچنين از دســتور رئيس جمهور براي تامين اعتبار قانون اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها خبر داد و گفت: در هفته گذشــته نيز رئيس جمهور در نامه اي به جناب آقاي جهانگيري معاون 

اول رئيس جمهور درخصوص تامين بودجه بخشي از اين قانون در سال1399 دستور الزم را داده است. صفحه2 را بخوانيد.

در سرشماري سال1395، حدود 22ميليون خانوار به 75سؤال در فرم هاي كاغذي پاسخ دادند. از تاريخ تولد گرفته تا نوع جنسيت، 
تعداد فرزند، افراد درحال تحصيل، وضعيت اشتغال، وضعيت مسکن، مقدار تسهيالت در اختيار خانوار و ده ها سؤال ديگر. آمارگيران 
خانه به خانه مي رفتند و سرشماري ماجرايي داشت و قصه اي. آمارگيران مکان به مکان مراجعه و پس از تهيه پاسخ پرسش هاي 

ارائه شده، فرم ها را به سازمان برنامه و بودجه استان ها تحويل مي دادند. صفحه10 را بخوانيد.

حناچي: شهيد حاج قاسم سليماني جزو دستاوردهاي انقالب اسالمي ايران است
نیصفحه3
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صفحه2

شهر را با خاطراتش مي نويسند، 
خاطراتي كه مربوط به گذشــته 
است. اما خاطرات آينده شهر را 
هم مي توان نوشــت. نامگذاري 
روزي از روزهاي سال به نام يک 
شهر همان ترسيم خاطرات آينده 

شهر در يک روز است.
تولد مولودي چون يک شهر زيباست. شــهر ظرف خاطرات 
جمعي اســت. خاطرات جمعي ســاكنانش. تولد يک شــهر 
مي تواند بطئي باشد و آرام، به جاي يک روز و يک ساعت ممکن 

است تولد يک شهر سال ها به طول انجامد. اما در نهايت مولود، 
مولود اســت و اگر مولود يک شهر باشــد خانه اي پا به عرصه 
حيات گذاشته كه مادر جوامع انساني است. مادري با آغوشي 

باز براي كار و زندگي فرزندانش در نسل هاي پياپي.
تداوم حيات يک شهر امکان حضور و زندگي ساكنانش را در 
نسل هاي متمادي و به صورت مداوم فراهم مي كند. از اين تداوم 
حيات، مدنيت حاصل مي شود و ميوه فرهنگ به بار مي نشيند 

و انسان با فرهنگ است كه مي تواند جايگاه يابد.
شــئونات جوامع بشــري در تاريخ تمدن بشــري بــا معيار 
جايگاه فرهنگي اوســت كه قابل تعريف اســت. بدين اعتبار، 
شــهر كه ميزبان جوامع انساني اســت در يک تداوم پيوسته 
تاريخي يــک مركز توليد فرهنگي به شــمار مــي رود. بيراه 

نيست كه شــهر را مصنوع دســت انسان 
و جوامع انســاني و پديده اي فرهنگســاز 

 به  شــمار آوريم و فرهنگ را ارزشــمندترين هديه انســان 
به جهان هستي. 

نگاه
اسكندر مختاري؛پژوهشگر مطالعات معماري

به سراغ شهر بايد رفت

ادامه در 
صفحه8
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   تاییدغنی سازی ۲۰ درصد در آژانس
کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، گفت: 
به دنبال ارائه اصالحیه پرسشنامه اطالعات طراحی سایت فردو به آژانس و حضور بازرسان 
در این سایت در صبح روز جاری برای راستی آزمایی اطالعات ارائه شده و برداشتن مهر و  
موم سیلندر حاوی اورانیوم ۴.۱ درصد، مدیرکل آژانس طی گزارشی آغاز تولید اورانیوم تا 
غنای ۲۰ درصد را تایید کرد. غریب آبادی افزود: در این گزارش آمده است که بازرسان آژانس 
مهر و موم یک سیلندر ۱۳۷.۲ کیلوگرمی اورانیوم ۴.۱ درصد را برداشته و این سیلندر به خط 
تولید وصل و تولید اورانیوم تا غنای ۲۰ درصد از سوی ایران آغاز شد.   نماینده دائم کشورمان 
گفت این اقدام به دنبال نامه مورخ ۱۱ دی ماه ایران به آژانس صورت گرفت. در این نامه که طی 
گزارشی از سوی آژانس به اطالع کشورهای عضو نیز رسیده، آمده است: »مطابق مصوبه 
اخیر مجلس شورای اسالمی و به منظور پایبندی به این مصوبه، سازمان انرژی اتمی قصد دارد 
اورانیوم تا غنای ۲۰ درصد را در کارخانه غنی سازی سوخت فردو تولید نماید. پرسشنامه 

اطالعات طراحی سایت فردو نیز متعاقبا به روز رسانی خواهد شد«.

 آیین تشییع و خاکسپاري پیكر آیت اهلل محمدتقي مصباح 
 عكس
خبر

یزدي عالم پرهیزگار و رئیس مؤسســه امام خمیني )ره( 
باحضور حضرت آیت اهلل حسین نوري همداني از مراجع 
تقلید، علما، اســاتید، روحانیون و طالب حوزه علمیه و 
عموم مردم قم در آستان مقدس کریمه اهل بیت)ع( برگزار شد. به گزارش 
سایت رسا، حضرت آیت اهلل نوري همداني از مراجع تقلید بر پیكر مطهر 

آیت اهلل مصباح یزدي اقامه نماز کرد.

وداع با آیت اهلل مصباح یزدي

  در سال هاي اخیر به اعتقاد 
برخی جامعه شناسان و سیاستمداران 
شكاف بین حاکمیت و مردم عمیق تر 
شده است. اساســا شما به عنوان یكي 
از مسئوالن نظام به این شكاف معتقد 
هســتید و اگر بله، فكر مي کنید دلیل 

آن چیست؟
موضوع شــكاف بين دولــت و ملت بحث 
جديــدي نيســت و سال هاســت كــه 
صاحب نظــران ذيل اين موضــوع حرف 
مي زنند؛ منتها در مملكــت ما بين قرائت 
رســمي و قرائت عرفي از نظام هم شكاف 
وجــود دارد و اين شــكاف بيــش از حد 
استاندارد اســت. -داخل پرانتز بگويم كه 
وقتي از نظام حرف مي زنيم يك مجموعه به 
هم پيوسته جامعي از قدرت حاكم بر نظام 
تصور مي شود و گمان مي كنيم نظام يعني 
همين؛ اينطور نيست. اين تصور به خصوص 
درباره كساني كه به رســانه ها دسترسي 
داشــته و قرائت خاصي از نظام مي كنند، 
غلط است- بعضي ها خودشان براي آدم ها 
يك تعريفــي مي ســازند و مي گويند اين 
آدم عين نظام است، اگر بخواهيد نزديك 
اين آدم بشــويد و انتقاد كنيد، مي گويند 
شــما خالف نظام عمل مي كنيد. يك ميز 
مي سازند و مي گويند اين ميز، نظام است، 
لذا آنجايي كه من مي گويم بايد زير اين ميز 
زد، يك عده تصــور مي كنند اين ميز، ميز 
نظام است و مي پرسند مگر مي شود زير اين 
ميز زد؟ يك جاهايي در دنيا شــكاف بين 
دولت و ملت، شكاف هاي عميقي است و به 
بحث هاي ايدئولوژيك، بحث هاي فرهنگي 
يا مسائل سياســي جدي مربوط مي شود. 
ولي در كشــور ما اينطور نيست، يعني ما 
با اصالح رفتارهايمــان، ادبياتمان، دوري 
از تنگ نظري هايمان، مي توانيم شــكاف 
را كم كنيم. در هر صورت، االن اين فاصله 
وجود دارد. امروز مــردم در هر موضوعي 
مي خواهند صحبت كننــد، مي بينند آن 
موضوع دچار دوقطبي شــده است، يعني 
روي ساده ترين موضوعات مي پرسند اين 
طرفي هســتيد يا آن طرفي. من خاطرم 
است يك سالي آيت اهلل منتظري سه شنبه 
را عيد فطر اعالم كردند، نظام براساس نظر 
رهبري معظم چهارشنبه را عيد اعالم كرد، 
خب از قديم تفاوت نظر مراجع مشــخص 
بوده و هركدام براساس آن مشاهده اي كه 
معتمدين مي گفتند، روز عيد را مشخص 
مي كردنــد. اينقدر اين مســئله دوقطبي 
شــده بود كه بعضي جاها به شوخي گفته 
مي شد آقا شــما سه شــنبه اي هستيد يا 
چهارشنبه اي؟ همين االن درباره واكسن؛ 
بعضي ها مي گويند اين طرفي هســتي كه 
معتقدند واكسن بايد از خارج وارد بشود يا 
آن طرفي كه مي گويند بايد واكسن داخلي 
استفاده شــود؟ عجيب است! هركدام هم 
داليلي را مي آورند كه آن طرف مشكالتي 

دارد و به سياست هم ربطش مي دهند.

خب این تكثر آرا را در جامعه 
نشان مي دهد یا اختالف را؟ بد است یا 

خوب؟
اين بد است، چون موضوعات در چارچوب 
حاكميت دوقطبي مي شود. تكثر آرا بايد 
به رسميت شــناخته شــود، همه حرف 
بزننــد، همه مصون باشــند، متأســفانه 
هزينه حريــت در اين مملكــت باال رفته 
اســت. من همين چند روز پيش با آقاي 
مهدي نصيــري گفت وگو كــردم، خب 
ايشان آدم شناخته شده اي است. در همين 
چندروز بعضي از دوستانمان مرتب با من 

تماس مي گيرند كــه فالني؛ آقاي نصيري 
مواضعش نســبت به حكومت، نسبت به 
نظام فالن  چيز است، چرا شــما با ايشان 
گفت وگو كرديد؟ آقاي نصيري دوتا انتقاد 
از نظام كرده، به ايــن زودي بايد از قطار 
پياده شــود؟ يك وقتي غالم كويتي پور را 
مي خواســتند از قطار پياده كنند كه من 
درباره ايشــان گفتم آقاي غالم كويتي پور 
خود قطار اســت. حماسه ســراي انقالب 
و جنگ بــوده، بچه هاي مــردم با صداي 
كويتي پور به جبهه رفته اند و شهيد شده اند. 
يك عده نشســته اند تحليل كرده اند كه 
حــاال دخترخانمي به اســتوديوي آقاي 
كويتي پور رفته و ايشــان هــم معلمش 
بوده، بايد تكليفش را با حكومت روشــن 
كند. ما بايد بنشــينيم همديگر را تكفير 
كنيم؟ كي هستيم ما؟ شــهيدمطهري با 
زن روز گفت وگو كــرد؛ زن روز! مجله اي 
كه من وقتي مي خواســتم يك پست در 
اينســتاگرامم بنويسم، آرشــيو مجله را 
كه گشــتم، اينقدر مبتذل بــود كه كلي 
گشتيم تا يك شماره از مجله گير آورديم و 
عكسش را منتشر كرديم. شهيدمطهري با 
آن عظمت با زن روز گفت وگو كرد. به حرف 
هيچ كس هــم گوش نكرد، اگــر االن اين 
اتفاق مي افتاد كه واويال بود. آقاي مطهري 
استدالل داشت؛ مي گفت من مي خواهم 
راجع به فيلم محلل حرف بزنم و بگويم اين 
چه انحرافي است كه نسبت به اسالم انجام 
مي گيرد؟ خب اگر در مسجد حرف بزنم آن 
مسجدي ها كه فيلم محلل را نديده اند، من 
بايد بروم در روزنامــه زن روز كه خيلي از 
مخاطبينش سينمارو هستند و فيلم آقاي 
نصرت كريمي را ديده اند، براي آنها توضيح 
بدهم؛ ولي بعضي وقت ها ما ريشه استدالل 
را مي سوزانيم. همين شهيدمطهري وقتي 
داستان راستان مي نوشــت گفتند آقا در  
شأن شما نيست! مطهري فيلسوف و فقيه، 
براي بچه ها داســتان مي نويسد؟ آنقدر به 
ايشان فشار آوردند و آخر سر هم گفتند كه 
عيب ندارد شما داستان راستان را بنويس 
ولي زير آن ننويس مطهري! به اسم شخص 
ديگري بنويس. اينهــا را آقاي مطهري در 
مقدمه كتاب آورده اســت. مي گويد اين 
بيماري اســت. يك بيماري كه يك عده 
گرفتارش شده اند و اين بيماري اجتماعي 
بايد رفع شــود. برگرديم سر اصل مطلب! 
خب ايــن فاصله زياد شــده، در حالي  كه 
فاصله نيست. اگر يك خرده خواص جامعه 
دست از رفتار دوگانه بردارند و راحت تر با 
مردم باشــند و انعكاس بدهند، به نظر من 

اين شكاف را در اين حد نخواهيم داشت.

یعني مشكل در رفتار خواص 
است؟

مشكل ما اين است كه خيلي از خواص مثال 
در منزل آهنگ خاصي را گوش مي كنند، 
موسيقي خاصي را گوش مي كنند، بيرون 
كه مي آيند مي گويند آقا اين حرام است، 
اين را گوش نكنيد، آقا جلوی اين را بگيريد، 
جلوی آن را بگيريد. يكي از آقايان مدت ها 
قبل به من گفت در منزل نوار موســيقي 
خواننــده زن را گــوش مي كنــد -حاال 
ايشــان ام كلثوم را مي گفت چون متعلق 
به گذشــته بود- هيچ هم مشكلي شرعي 
ندارد. مي دانيد كــه در فتاواي حضرت آقا 
درباره موسيقي و در واقع درس هاي غنا و 
موسيقي كه من همه را بررسي و نت برداري 
كردم و در نشســت افق رسانه صداوسيما 
تبيين كردم خيلي از چيزهايي كه ما فكر 
مي كنيم باعث حرمت موسيقي مي شود، 

تصور اشتباه است. خب نمي شود طرف در 
خانه اش خيلي چيزها برايش حالل باشد، 
بيرون كه مي رود همان چيزها را براي مردم 
حرام بداند. من طرفــدار تعبير حداقلي و 
حداكثري در دين نيستم. يك وقتي، فردي 
آدم متشرعي اســت، رفتارش را بر مبناي 
دين تنظيم مي كند، به تكاليف شرعي اش 
عمل مي كند، به اعتقاداتش عمل مي كند؛ 
براي اين فرد، دين بايــد دين حداكثري 
باشد، اما اگر حاكميت خواست براي مردم 
قانون بگذارد، بايد رعايت همه سليقه ها، 
اعتقادات، اقليت هاي ديني، را بكند -اينها 
ذيل همان موضوع وحدت اســت كه شما 
اشــاره كرديد- لذا اينجا ما دين حداقلي 
را مي خواهيم. مثل كســي كه مي خواهد 
نماز جماعت بخوانــد، پيش هر عالمي كه 
برويد مي گويد كســي كه امــام جماعت 
مي ايســتد بايد رعايت اضعف مامومين را 
بكند. يعني چه؟ يعني ركوع و ســجود را 
طوري انجام بدهد كــه آن پيرمردي كه 
نمي تواند سرپا بايســتد، بتواند نمازش را 
به جماعت بخواند. متأســفانه من مسئول 
جمهوري اســالمي در خانه دين حداقلي 
را انجام مي دهم، اما وقتي پاي مردم وسط 
است دين حداكثري اعمال مي كنم، چرا؟ 
براي اينكه حقوقم قطع نشــود، ميزم سر 
جايش بماند، جريان هاي رسانه اي با من 
برخورد نكنند. اين را بايد حل كنيم، بايد 

مدارا با مردم را با صداي بلند بگوييم.
 من در همین باره یک مثال 
بزنم، امروز به برکــت فضاي مجازي، 
این رفتار دوگانه بعضي از مســئوالن 
دیده مي شــود، پســر فالن سفیر در 
فالن کشور تصاویري از سبک زندگي 
خودش در اینستاگرام منتشر مي کند 
که یک دهم که چه عــرض کنم، یک 
صدم آن زندگي آرزوي خیلي از جوانان 
ایران است. همان فالن سفیر در عموم 
ادعاي ساده زیستي مي کند، نوه فالن 
روحاني صاحب منصب کشور تصویري 
از دانشــگاهش در نیویورك براي ما 
نیویورك ندیده ها منتشر مي کند- شما 

البته نیویورك را دیده اید-...
بله يك بار آقاي احمدي نژاد خدا پدرش را 
بيامرزد به سازمان ملل رفت ما هم رفتيم 
و نيويورك را ديديم؛ شايد هم تا آخر عمر 

ديگر نبينيم. )با خنده(

همیــن روحانــي صاحب 
منصب که نوه ایشان چراغ هاي روشن 
دانشــگاهش در نیویــورك را به رخ 
جوانان مي کشد، قائل به دین حداکثري 
به تعبیر شــما براي مــردم بودند، یا 
مثال هاي دیگري که مثــال عروس و 
داماد فالن سفیر تصاویر زندگي لوکس 
و الکچري شــان را براي مردم نشان 
مي دهند. این فضاي مجــازي چقدر 
در واقع بیني مردم نســبت به زندگي 
مسئوالن و ایجاد گسست بین مردم و 

حاکمیت مؤثر بوده است؟
من معتقــدم فضاي مجازي آمده اســت 
انقالب اسالمي را نجات بدهد، معتقدم اگر 
فضاي مجازي نبود، ما بايد مي رفتيم و اگر 
زورمان مي رسيد فضاي مجازي اي اختراع 
مي كرديم تا انقالب اسالمي را نجات بدهد. 
هيچ كس به اندازه من آســيب هاي فضاي 
مجازي را ريز نكرده اســت، مــن با اينكه 
معتقدم فضاي مجازي آسيب هاي جدي 
فرهنگي در اشــكال مختلف به خصوص 
براي اقشــار مختلف دارد خيلي فوايد در 
حوزه سياســي، آزادي بيان و...  هم دارد. 

)با اشاره به شال گردن روي ميز( شما اين 
شال گردن را ببينيد، اخيرا عيال ما بافته 
است. اين را از اينستاگرام ياد گرفته است، 
همه  چيز مي بافد، اين يك آموزش است، 
مردم با بعضي از اين ســرويس ها زندگي 
مي كنند، حاال اگر بياييم بگوييم همه اينها 
را قطع مي كنيم، چــون مثال يك جاهايي 
اشــكاالت اخالقي و سياسي دارد، درست 
نيســت. در آن مثالي هم كه شــما زديد 
هميشه در هر حكومتي اشكاالتي هست، 
اگر پسر يك ســفير يا اگر پسر يك وزير، 
دچار ضعف اخالقي مي شــود، نبايد اين 
را تعميم بدهيم، اتفاقا اين باعث مي شود 
مســئوالن و خواص كمي حواس شان را 
جمع كنند، پسر فالن سفير در آمريكاي 
التين اگر تصاوير مبتذل منتشر مي كند، 
نبايــد بگوييم همه مســئوالن اينطوري 
هســتند، كما اينكه درباره هيچ قشــري 

اينگونه نيست.

این بحثي کــه مي فرمایید 
فضاي مجازي آمده اســت تا انقالب را 
نجات بدهد فكر کنم بین مسئوالن نظام 

فقط نظر شماست! 
خيلي چيزها هست كه بين مسئوالن فقط 

نظر من است. )باخنده(

بین این شبكه هاي اجتماعي 
و پلتفرم هاي پیام رســان که در عموم 
به عنوان فضاي مجازي شناخته مي شود 
از قضا اینستاگرام که مبتذل ترین بستر 
را دارد، فیلتر نیســت، ولي تلگرام و 
توییتر فیلتر اســت. حال چطور شما 
معتقدید که فضاي مجازي آمده انقالب 
را نجات بدهد ولي اجماع بین مسئوالن 
این اســت که ناجي انقالب باید فیلتر 

شود؟
ســؤال خوبي كرديــد، پاســخ مي دانيد 
چيســت؟ متأســفانه يكي از اشكاالت ما 
در طول ســال هاي گذشــته اين بوده كه 
مسائل ســايبري در حوزه سياسي افتاد؛ 
همان صحبتي كــه اول گفت وگو مطرح 
كرديم، دو قطبي شــد، يعني آدم ها براي 
اينكه رأي بياورند طرفدار فضاي مجازي 
شــدند و حريف را متهم كردنــد كه آنها 
ضد فضاي مجازي و طرفــدار فيلترينگ 
هســتند اصال فيلترينگ محل تميز دادن 
اين خط و آن خط شــد. حاال كاري ندارم 
كه آقاي روحاني كه خــودش را طرفدار 
فضاي مجازي مي دانست، خودش اصوال 
مجسمه فيلترينگ است – جرأت مي كنيد 
اينها را چاپ كنيد؟- آقاي روحاني اساسا 
نمي تواند حرف مخالف را بشــنود، اين را 
به خاطر اين دعواي اخيــر ما كه به بيرون 
از جلســه شــوراي عالي فضــاي مجازي 
كشيده شد نمي گويم. از روز اول كه آقاي 
روحاني آن باال نشست، چه در دولت، چه 
در شوراي عالي امنيت ملي، چه در شوراي 
فضاي مجازي و يا شوراي انقالب فرهنگي، 
ما هر بار حرف منطقي و دلســوزانه زديم، 
ايشان ناراحت شــد. حاال آقاي رحيم پور 
}ازغدي{ مثل من نيست، آقاي رحيم پور 
وقتي دعوا شد دو تا درشت تر گفت و رفت. 
آقاي روحاني كه اصال تحمل حرف مقابل 
را ندارد شد طرفدار آزادي و شروع كرد به 
كوبيدن مخالفانــش به خاطر فيلترينگ، 
آن وقت يك عده كه زندگي شان براساس 

اعتقاد به فضاي مجازي 
اســت شــدند طرفدار 

فيلترينگ. بنابرايــن فضاي مجازي رفت 
داخل سياست.
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توییتر برای سیاسیون  حتما الزم است
نكته

گزارش

 دولت الیحه حفظ کرامت 
و حمایت از زنان  راتصویب کرد

هيأت وزيران به منظور حفظ كرامت و منزلت زنان، حمايت از آنها 
در برابر خشــونت و تحكيم مباني خانواده و حفاظت از كيان آن، 
اليحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت را به تصويب 
رساند. به گزارش پايگاه اطالع رســاني رياست جمهوري، در اين 
اليحه، هر رفتار كه به جهت جنسيت يا موقعيت آسيب پذير يا نوع 
رابطه مرتكب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسيب يا ضرر به جسم 
يا روان يا شخصيت، حيثيت و يا محدوديت يا محروميت از حقوق 
و آزادي هاي قانوني وي گردد، به عنوان خشونت تلقي مي شود. در 
راستاي تحقق اهداف اين اليحه، قوه قضاييه مكلف است نسبت 
به ايجاد و تقويت دفاتر حمايت از زنان خشونت ديده يا در معرض 
خشونت و اتخاذ تدابير الزم جهت حفظ حقوق و كرامت آنان در 
مراجع قضايي و... و نيز برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه قضات، 
ضابطان و كاركنان مراجع قضايي اقدام كند. تأســيس صندوق 
حمايت از زنان خشونت ديده يا در معرض خشونت از سوي وزارت 
دادگستري، با هدف حمايت از اين قشر در مواردي نظير پرداخت 
تفاضل ديه درصورتي كه زن به قتل رسيده و قاتل مرد است و اولياي 
دم زن مقتول جهت انجام قصاص، توانايي پرداخت تفاضل ديه را 
ندارند و نيز تأمين هزينه هاي درماني، آموزش مهارت هاي زندگي 
و شغلي در طول مدت حبس براي زنان زنداني، از ديگر نكات مورد 
تأكيد اين اليحه است. مطابق اليحه مزبور، مابه التفاوت ديه زنان 
سرپرست خانواري كه به قتل مي رسند يا آسيب جسمي به آنها 
وارد مي شود، به اندازه ديه مردان از بيت المال پرداخت خواهد شد. 
سازمان صدا و سيماي جمهوري اســالمي ايران نيز مكلف است 
نسبت به تهيه و پخش برنامه هاي رسانه اي در زمينه افزايش حفظ 
كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت و ترويج الگوهاي شايسته 

رفتار با آنان در خانواده و جامعه اقدام كند.

توقیف شناور کره جنوبي
در ماه های اخير اختالفات بين ايران و كره جنوبی به خاطر 

توقيف 9ميليارد دالر از اموال ايران در اين كشور باال گرفته است

نيروي دريايي سپاه روز گذشــته در اطالعيه اي از توقيف شناور 
نفتكش كره جنوبي بــا نام تجاري هانكوك چيــن به دليل نقض 
پروتكل هاي زيســت محيطي خبر داد. به گزارش ايسنا، در اين 
اطالعيه آمده است: »اين شــناور از مبدا بندر الجبيل عربستان 
سعودي عازم كره جنوبي بود كه در خليج فارس به دليل نقض پياپي 
قوانين زيست محيطي دريايي توقيف شــد. اين كشتي با پرچم 
كره جنوبي در حال تردد و حامل 7هزارو200تن اتانول بوده است. 
خدمه هاي دستگير شده از اين شناور از مليت هاي كره، اندونزي، 
ويتنام و ميانمار هســتند. اين شــناور  پس از توقيف در لنگرگاه 
بندرعباس پهلو گرفت و پرونده آن براي طي مراحل قانوني تحويل 
مراجع قضايي كشور خواهدشد. توقيف اين شناور به درخواست 
اداره بنادر و كشتيراني و با حكم دادســتاني استان هرمزگان در 

ساعت 10صبح پانزدهم دي ماه انجام شد.«
به گزارش همشهري، توقيف شــناور كره جنوبي توسط سپاه در 
حالي است كه كاهش حجم تجارت ميان 2كشور در نتيجه پيروي 
كره جنوبي از تحريم هاي آمريكا و نيز توقيف دارايي هاي ايران در 
بانك هاي اين كشور طي يك سال گذشــته خبرساز شده است. 
منابع مختلف پول هاي بلوكه شده ايران در بانك هاي كره جنوبي 
حاصل از فروش نفت ايران به اين كشــور را بيــن 6 تا 9ميليارد 
دالر برآورد كرده اند. از ســوي ديگر، گفته مي شــود كه كره طي 
3سال گذشــته خريد نفت خود را از ايران به صفر رسانده است. 
اين در حالي است كه تا پيش از تشديد تحريم ها در دوره ترامپ، 
كره جنوبي جزو 5كشور عمده خريدار محصوالت نفتي ايران بود.

اما تالش هاي ايران براي آزادسازي مبالغ بلوكه شده نيز تاكنون 
بي نتيجه بوده است. عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي در 
جريان سفر به سئول در خردادماه سال گذشته و ديدار با مسئوالن 
بانكي و اقتصادي اين كشور، كره را به »محافظه كاري بيش از حد« 
متهم كرد و خواستار اقدام جدي مسئوالن سئول در حل مشكالت 
بانكي 2كشور شد. همتي طي اظهاراتي در هفته هاي گذشته نيز 
با انتقاد از كره اي ها گفته بود: »هم اكنون 7ميليارد دالر را در كشور 
كره به صورت ســپرده داريم، ولي به اين ســپرده نه اجازه انتقال 
مي دهند و نه به آن ســود مي دهند؛ حتي درخواست هزينه براي 
نگهداري پول هم دارند كه اين اوج زشــتي كار دولت كره است و 
حتي براي انتقال پول خودمان تضمين را از طريق ما مي خواهند.« 
چندي پيش هم حســين تنهايي، رئيس اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و كره جنوبي در ســخناني گفت كه كره جنوبي نه تنها براي 
آزادسازي پول هاي بلوكه شده جمهوري اسالمي كاري نمي كند 
بلكه بانك هاي اين كشــور حق  العمل و اجــرت نگهداري پول را 
هم از ايران مي خواهند. وزارت امور خارجــه كره جنوبی با تاييد 
توقيف نفتكش حامل مواد شــيميايی اين كشور خواستار آزادی 

فوری آن شد.

درســت يك ماه بعد از تصويب يك فوريت طرح موسوم به اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها ســخنگوي دولت ايران از سرگيري هسته ای

غني سازي  20درصدي در فردو را اعالم كرد.
علي ربيعي همچنين از دســتور رئيس جمهور براي تاميــن اعتبار قانون اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها خبر داد و گفت: در هفته گذشته نيز رئيس جمهور 
در نامه اي به جناب آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور درخصوص تامين 

بودجه بخشي از اين قانون در سال1399 دستور الزم را داده است.
وي افزود: همچنين رئيس جمهور در روزهاي گذشته دستور اجراي قانون اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها را صادر و از ساعاتي پيش فرايند تزريق گاز شروع شد 
و تا ساعاتي ديگر نخستين محصول اورانيوم غني شده  UF6 به دست خواهد آمد.

ربيعي با بيــان اينكه كليه ايــن فرايند پس از انجــام اقدامات اوليــه از قبيل 
اطالع رســاني به آژانس بين المللي انرژي اتمي و تحويل پرسشنامه طراحي بر 
مبناي تعهدات پادماني كشــور صورت گرفته اســت تأكيد كرد: مواضع دولت 
درخصوص اين قانون به صراحت اعالم شده است. با اين حال دولت خود را ملزم 

به اجراي قانون مي داند.
در همين رابطه سخنگوي وزارت خارجه در پاســخ به سؤالي در مورد اظهارات 
اخير علی اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي مبني بر آمادگي اين سازمان 
براي غني سازي  20درصد و واكنش آژانس به اين موضوع گفت: صحبت ايشان 
ناظر بر قانوني است كه در مجلس تصويب شده است. آيين نامه اجرايي اين قانون 
ابالغ شده است و همه دستگاه ها ازجمله سازمان انرژي اتمي مكلف به اجراي آن 
هستند. سعيد خطيب زاده ادامه داد: ما در چارچوب تعهدات خود بايد به آژانس 

گزارش بدهيم كه اين كار انجام شده است.
به گزارش همشهری، آژانس بين المللي انرژي اتمي روز جمعه از تصميم ايران 
براي افزايش سطح غني سازي اورانيوم تا خلوص 20درصد در سايت فردو خبر 
داد؛ سطحي كه قبل از توافق سال2015 به آن رســيده بود. ديروز هم يكي از 
سخنگويان آژانس بين المللي انرژي اتمي )IAEA( در واكنش به اين خبر گفت: 
»بازرسان آژانس بر فعاليت ها )غني سازي( در تأسيسات غني سازي سوخت فردو 
نظارت داشته اند. بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي در واكنش به 
اقدام ايران مدعي شد: افزايش غني سازي  اورانيوم در ايران نقض پايبندي هاي 
قبلي است و نشان دهنده نيت اين كشور براي توليد سالح هسته اي است. او در 
ادامه با تكرار ادعاهاي قبلي بيان كرد: اسرائيل به ايران اجازه نخواهد داد كه به 
سالح هسته اي دست يابد. اتحاديه اروپايي هم مدعي شــد كه اين اقدام ايران 

انحراف قابل مالحظه اي از توافق هسته اي است.
مجلس ايران  ماه گذشــته و در پي ترور شــهيد محســن فخري زاده، يكي از 
دانشــمندان هســته اي ايران با تصويب كليات طرح »اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران« به دولت تكليف كرد تا براي لغو تحريم ها، 
غني سازي 20درصدي اورانيوم را عملياتي كند و سازمان انرژي اتمي ايران نيز 

استفاده از سانتريفيوژهاي نسل6 را در دستور كار خود قرار دهد.
مقامات دولتي صراحتا تصويب قانون مذكــور را غيرمفيد توصيف كرده بودند 
ازجمله حســن روحاني، رئيس جمهور و محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه.  
مصوبه مجلس حتي صداي انتقاد علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي كه 
شخصيتي آرام دارد را هم درآورده بود. صالحي، در يك اظهارنظر رسانه اي با اشاره 
به هزينه هاي ساخت سانتريفيوژ آي آر6 به كنايه گفته بود كساني كه گفته اند 
1000عدد ســانتريفيوژ  آي آر6 بســازيم يا قيمت آن را نمي دانند يا نمي دانند 
سانتريفيوژ آي آر6  چيست؟! او همچنين از شــوراي نگهبان به دليل تأييد اين 
مصوبه به رغم بار مالي كه براي دولت دارد انتقاد كرده و گفته بود: ما براي ساخت 

سانتريفيوژها آمادگي داريم اما پول آن را چه كسي مي دهد؟
روحاني نارضايتي خــود از مصوبه مجلــس را با ابالغ نكردن آن نشــان داد تا 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس 2 هفته قبل راسا اقدام به ابالغ اين قانون كند.

برخي منتقدان مصوبه مجلس پس از مطرح شدن جزئيات آن بر اين باور بودند 
كه شايد مجلس با هدف جلوگيري از بازگشــت بايدن به برجام و موكول شدن 
مذاكرات برجام به دولت آينده ايران اقدام به طراحي اين مصوبه كرده است اما از 
سوي ديگر برخي ناظران بر اين باورند كه مصوبه مجلس شايد باعث شود توان 
هسته اي و تخصصي ايران به ســطح قبل از برجام برسد و در اين صورت بايدن 
انگيزه بيشتري براي بازگشت به آن و توقف روند پيش روي برنامه هسته اي ايران 
خواهد داشت. پيش از اين انگليس، فرانســه و آلمان به ايران درخصوص نقض 
تعهدات برجامي اش هشــدار داده بودند اما محمد جواد ظريف در پاسخ گفت 
چگونه اســت مدعيان دمكراســي از دولت ايران مي خواهند مصوبه پارلمان را 

اجرا نكند.

عزت اهلل ضرغامی از آن بازیكن هایی است که خودش 
را دور زمین گرم می کند تا سر بزنگاه وارد زمین بشود؛ 
این را خودش  می گوید و هر بــار صحبت ورودش به 
ریاست جمهوری می شود، چنین تعبیری به کار می برد. او بعد از پایان دوران ریاستش در صداوسیما به 
خانه ای در پاستور در جوار نهاد ریاست جمهوری رفته است؛ ســاختمانی که به گفته خودش متعلق به 
خاندان امیراعلم است؛ سیاستمدار و وزیر بهداری دوران پهلوی؛ خانه ای که بالكن معروفش محل قرارهای 
ضرغامی با بیش از صد چهره از طیف های مختلف بوده از منتهی الیه راست تا منتهی الیه چپ؛ چهره هایی 
که حتی در دوران حضور ضرغامی در صدا وسیما اعترافاتشان از رسانه ملی پخش شده بود؛ مثل ابطحی 
و عطریانفر، به قول خودش گفت وگو رابطه آدم ها را روغن کاری می کند،  رئیس پیشین صداوسیما و عضو 
فعلی شورای عالی فضای مجازی این روزها با همین صبحانه های معروفش شناخته می شود و البته پست های 
اینستاگرامی و گفت وگوهایش. انگار که دارد دوباره گرم می کند برای ورود به زمین؛ می گوید در ۴۰سال 
گذشته قواعد نادرستی چیده شده است که باید زیر میز زد؛ این بار وقتی از او سوال می کنم که قصدش برای 
ورود به انتخابات ریاست جمهوری جدی است یا نه، نمی گوید دارد گرم می کند؛ می گوید همه داخل اتوبوس 
نشسته ایم و داریم می رویم؛ حرف توی حرف آمد و نشد بگویم این اتوبوسی آمدن و رفتن ها  هم از همان 

قواعدی است که باید زیر میزش زد. 

 مجید مهرابی دلجو
دبير گروه سياسی

 ادامه در 
صفحه ۷

شروع غني سازي  20درصد
 سخنگوی دولت از دستور رئيس جمهور برای از سرگيری 

غنی سازی 20درصد طبق مصوبه اخير مجلس خبر داد

 نماينده ايران در آژانس: آژانس انرژی اتمی 
آغاز توليد اورانيوم تا غنای 20درصد را تاييد كرد

امــا بــه مــوازات آن الزم اســت 
كــه مديــران در كنــار تــالش 
برای تحقــق چنيــن آرزويی همــواره از خود بپرســند 
كــه چيســت آن كيفيــت يكتــای زاهدان،طبــس و 

 اروميــه كه بايــد بــدان نازيد و بــه رخ ديگران كشــيد. 
در واقع همه اين اقدامات بهانه ای است برای اين يادآوری. اگر 
حقيقتا نامگذاری يك روز موجب آن شود كه به ياد بياوريم 
وضع بی مثال شهرمان چگونه اســت، اتفاق فوق العاده ای 
می افتد كه بر آينده و هويت شــهرهای مــا تأثير نيكويی 
خواهد گذاشــت. چراكه  برای يك مريوانی ثروتی باالتر از 

مريوانی بودن وجود ندارد و برای احراز اين ثروت تنها الزم 
 است به ياد مريوانی ها آورد كه صاحب چه گوهری هستند. 
اين يادآوری به ما كمك می كند تا دوباره از مرتبه شهروندی 
كه نهايتا يك تعريف حقوقی از ســاكنان شهر است به اهل 
 شهر بودن ارتقا پيدا كنيم و صاحبان اصلی شهرهايمان را

 بازيابيم.

ادامه از 
صفحه اول

دوباره اهل شهرمان شویم
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  ســاخت بناي يادمان شهيد سردار 
قاســم ســليماني در غرب درياچه گزارش

شــهداي خليج فارس )چيتگر( آغاز 
شد. اين بنا شامل نماد هايي از اين سردار شهيد و 
همراهان او ســت كه در ســازه  بزرگي قرار دارد و 
به عنوان بخشي از بوستان و محوطه درياچه چيتگر 

درخواهد آمد.
شهرداري تهران ساخت 2 يادمان را در دستور كار 
قرار داده؛ يكي يادمان ســرباز وطن كه به مسابقه 
بين المللي گذاشته شده و در تپه هاي عباس آباد بنا 
مي شود و ديگري يادماني است كه در كنار درياچه 
خليج فارس در پهنه جنوب غربي درياچه مكان يابي 
شــده  و با همكاري ســتاد عتبات عاليات ساخته 
مي شــود. اين يادبود معماري خاصي دارد و قرار 

است در كمتر از يك سال به اتمام برسد.
شــهردار تهران در برنامه آغاز عمليــات اجرايي 
يادمان شــهيدان، سردار حاج قاســم سليماني و 
ابومهدي المهندس كه با حضور خانواده شــهيد 
حاج قاسم ســليماني برگزار شــد، ابتدا با اشاره به 
جزئيات يادماني كه در سمت غرب درياچه ساخته 
مي شــود، گفت: »براي ســاخت اين سازه حدود 
2۰۰۰متر فضا درنظر گرفته شده و مساحت سازه 
متناسب با مقياس و سطح اشغالش در حدود ۷۰۰ 
تا 1۰۰۰متر خواهــد بود. كاركــرد آن به صورت 

يادمان و مكمل فضا ي اطراف است.«
پيروز حناچي ســپس درباره شــخصيت شــهيد 
سليماني گفت: »شــهيد حاج قاسم سليماني جزو 
دســتاوردهاي انقاب اســامي ايران و از همان 
جواناني بود كــه امام در ســال1۳۴2 درباره آنها 
فرموده بودند سربازان من در گهواره اند. آنها كساني 
بودند كه در شرايط انقاب و جنگ فرصت خدمت 

پيدا كردند.«
شهردار پايتخت گفت: »8سال دفاع مقدس ذخيره 
بي بديلي بود زيرا در كنار شــهدايي كه جايشــان 
خالي است، نيروهايي تربيت شدند كه ذخيره كشور 
هستند و اگر كشور امروز روي پاي خود مي ايستد و 
مشكات را حل مي كند، به واسطه خود باوري است 

كه از آن سال ها بنيان گذاشته شد.«
او با نقل جمله اي از سردار ســليماني افزود: »اين 

شــهيد مي گفتند در هر بحراني يك فرصت نهفته 
است و مي شود بحران ها را به فرصت تبديل كرد؛ به 

شرط اينكه نترسيم و نترسانيم.«
حناچي ادامه داد: »به نظر من يكي از داليل عاقه 
و احترام مردم به شــهيد ســليماني، اقدامي بود 
كه ايشــان براي حضرت فاطمه)س( با ســاخت 
رواقي به نــام آن حضرت در كنار مضجع شــريف 
اميرالمومنيــن)ع( انجام دادند و ايــن كار بزرگي 
بود. بسياري از شــهداي ما با آرزوي ديدار عتبات 
عاليات از دنيا رفتند و باز كــردن و امن كردن اين 
راه و فراهم كردن امكان زيــارت، افتخاري بود كه 
ايشــان آن را فراهم كردند. كســاني كه ايشان را 
شهيد كردند، بدانند كه شــرايط اكنون براي آنها 
سخت تر است، زيرا شهداي ما بركاتي دارند كه پس 

از شهادت آنها تجلي پيدا مي كند.«

استكبارستيزي
رئيس شوراي شهر تهران نيز در اين مراسم گفت: 
»ســردار حاج قاســم ســليماني، همانطور كه در 
زندگينامه خودشان نوشتند، هيچ گاه ترس به  خود 

راه نمي دادند و در هر كاري موفق بودند.«
محسن هاشمي رفسنجاني افزود: »شهيد سليماني 
در صحبت هاي خودشــان از استكبارســتيزي و 
صهيونيسم  ستيزي گفتند و خودشان هم مصداق 
همين مبارزه بودند. پايه انقاب اسامي از همين 
استكبارســتيزي و صهيونيسم ستيزي شروع شد؛ 
چنان كه كتاب سرگذشت فلسطين يا كارنامه سياه 
استعمار نوشته آيت اهلل هاشمي كه در سال1۳۴۳ 
منتشر شــد، خيلي مورد اســتقبال قرار گرفت و 
همين حركت ادامه پيدا كرد. آخرين ديداري كه 
با شهيدسليماني داشــتيم، در زمان فوت آيت اهلل 
هاشــمي رفســنجاني بود كه به ديدن ما آمدند و 
در آخرين بار كه آمدند هم يك انگشتر به خانواده 
ما هديه دادند.«  هاشــمي تأكيد كرد: »به محض 
رسيدن خبر شهادت سردار، شوراي شهر مصوبه اي 
براي ســاخت يك نماد تصويب كرد اما شهرداري 
تأكيد داشــت كه طراحي آن با برگزاري مسابقه و 
بررسي همه ايده ها انجام شــود. اكنون اميدواريم 
اين يادمــان در مدت كوتاهي ســاخته شــود.«  
حجت االسام سيدمهدي خاموشي، رئيس سازمان 
اوقاف و امــور خيريه و  محمــد جال مآب، رئيس 
ستاد بازسازي عتبات عاليات نيز در اين مراسم به 

سخنراني درباره شهيد سليماني پرداختند. در پايان 
مراسم از ماكت يادمان كه با استفاده از نماد گنبد، 
مناره و در دو قسمت متصل به هم ساخته مي شود، 

رونمايي شد.

تصاوير سردار سليماني در شهر
اين روز ها شــهرداري بيلبورد هاي متعددي را در 
كنار معابر و پل هــاي عابرپياده بــه تصاوير و نقل 
جماتي از شهيد ســليماني اختصاص داده است. 
به جز يادمان ســردار ســليماني در چيتگر، برخي 
 مناطق شهرداري تهران مانند منطقه5 نيز در يك 
سال گذشته نماد ها يا تصاويري از شهيد سليمانی 
را در محدوده خود نصب كرده اند. در منطقه۴ نيز 
تصوير شــهيد ســليماني در ابعاد بزرگ در محور 
بزرگراه شهيد سليماني شــرق به غرب نرسيده به 
بزرگراه شــهيد باقري، روي ديوار نقاشي مي شود. 
همچنين تنديســي از شــهيد در ميدان رسالت 
طراحي و در حال ســاخت اســت كه در دهه فجر 

پرده برداري خواهد شد. 

شهر بي هوازی

آلودگي هــوا، داد همــه را درآورده. 
نفس كه به ســختي فرو مــي رود و 
برمي آيد، ديگر نه »ممد حيات است« 
و نه »مفرح ذات«. هوا آنچنان پس اســت كه دوچرخه سواري به 
هيچ عنوان توصيه نمي شود. دوچرخه سواري ورزشي »هوازي« 
است. هوازي يعني خون اكسيژن دار به سراسر بدن پمپاژ مي شود 
كه مناسب براي قلب و عروق و البته چربي سوزي است. در هوايي 
كه پر است از ذرات معلق و انواع و اقسام آالينده ها و در وضعيتي 
كه مجبور به اســتفاده از ماسك هستيم، ســطح اكسيژن خون 
نه  تنها باال نيست، بلكه پايين تر از حد نرمال است و فشار آوردن 
به قلب براي پمپاژ چنيــن خوني، مي  تواند منجــر به حادثه اي 

ناخوشايند شود.
چند روزي، بيرون رفتن از خانه و انجام برخي كارها را به تعويق 
انداختم تا شــايد بادي بيايد و ابر تيره آلودگي براي يكي دو روز 
سايه اش را از سر شهر كم كند كه اين اتفاق نيفتاد و ايستگاه هاي 
ســنجش آلودگي هوا اعدادي باالتر از 15۰ را نشان مي دادند تا 
سرانجام رسيديم به روزي كه خروج از خانه، ناگزير شد. مجبور 
بودم با وسايل نقليه عمومي در شهر تردد كنم. صبح از خانه بيرون 
رفتم و شب كه برمي  گشــتم، بيش از هر زمان ديگري متعجب 
بودم. هيچ كدام از مقررات راهنمايي و رانندگي نيست كه از سوي 
برخي رانندگان، ناديده گرفته نشود و از آن سو، انگار اين موضوع 
براي كسي مهم نيســت. در طول روز، از پوشاندن پاك خودرو 
تا ورود ممنوع رفتن و پارك دوبله و ســوبله كردن و... به سادگي 
اتفاق مي افتاد . در مسير BRT آنقدر خودروي شخصي - و همگي 
تك سرنشــين - زياد بود كه اتوبوس نمي توانست حركت كند. 
يادم مي آيد كه پيش از اين حتي گاهي از ورود موتورسيكلت به 
اين مسير، جلوگيري مي شد؛ اما حاال هيچ مانعي براي بستن راه 

اتوبوس وجود نداشت.
هفته پيش درباره مسدود شدن مســير دوچرخه نوشتم و تصور 
مي كردم كسي به فكر دوچرخه سوارها نيست؛ اما انگار كا كسي 
به فكر شهر نيست و پايتخت - حداقل از نظر ترافيكي - به حال 
خود رها شده اســت. با اين وضعيت، دور نيست روزي كه از خط 

ويژه و مسير BRT  هم نتوان استفاده كرد. 

خبر

مشاور شهردار و رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل 
شهرداري تهران:

 استخدام در شهرداري
 شفاف و زيرنظر نهادهاي نظارتي است

اســتخدام نيرو از طريــق فراخوان 
عمومي در شــهرداري تهــران براي 
جذب دســتياران مديران شهرداري 

طي 2۰سال گذشته بي سابقه است.
غامحسين محمدي، مشاور شهردار و 
رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل 
شــهرداري تهران در گفت وگو با پايگاه خبري شــهر با اشاره به 
مصاحبه گزينش دستياران مديران شهرداري كه طي اين هفته 
انجام مي شود، توضيح داد: انتخاب دستيار مديران شهرداري از 
طريق فراخوان عمومي و برگزاري آزمون و مصاحبه علمي و فني 
از ميان كاركنان شهرداري و عموم شــهروندان واجد شرايط در 

فضايي منصفانه و رقابتي در حال انجام است.
او گفت: براي نخستين بار استخدام از طريق فراخوان عمومي براي 
رعايت حقوق عامه و با هماهنگي و مجوز سازمان امور استخدامي 
انجام شده است و اين اقدام مبتني بر شــعار تهران شهري براي 

همه و ضامن عدالت اجتماعي است.
او ادامه داد: در بخش هاي تخصصي و مديريتي شهرداري تهران 
كمبود نيرو احساس مي شود. ضمن اينكه تعداد افراد بازنشسته 
و كساني كه در آستانه بازنشستگي يا خريد خدمت هستند، هم 
در حال افزايش اســت. با توجه به اين نكات تصميم گرفته شد 
كه نيروي جوان متخصص با شــرايط خاص علمي و تجربي و به 
تعداد محدودي از طريق فراخوان عمومــي براي رعايت حقوق 
عامه و بسط عدالت اجتماعي و با هماهنگي و مجوز سازمان امور 

استخدامي انتخاب شوند.
مشاور شــهردار تهران گفت: همه افرادي كه شرايط ورود به اين 
رقابت را داشتند پس از اطاع رساني شفاف در آزمون استاندارد 
علمي شــركت كردند و پس از اعام رسمي افراد به تعداد ۳برابر 
ظرفيت )بيــش از ۷۰۰نفر( و ســنجش صاحيت هاي فكري و 
تجربي، اكنون با انتخاب اولويت هــاي كاري خود به معاونت ها 
و ســازمان هاي ذيربط شــهرداري براي مصاحبه نهايي معرفي 

شده اند.
آنطور كه محمدي گفته است، در مشاركت عموم افراد در مرحله 
اول به جز شرايط عمومي فرايند استخدام هيچ محدوديتي برقرار 
نبود و اكنون نيز همه افراد واجــد صاحيت مي توانند در فرايند 
گزينش، توانمندي هاي خود را ارائه و در نهايت بنا به امتيازبندي 

و تشخيص دستگاه هاي ذيربط شهرداري، استخدام شوند.
رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران، با توضيح 
اينكه مطابق با برنامه سوم توسعه شــهر تهران و بودجه ساالنه، 
شــهرداري اجازه دارد به ميزان 5۰درصد افراد بازنشسته شده، 
نيرو جذب كند، افزود: شهرداري در ۳سال گذشته جذب نيروي 
محدودي داشــت، به طوري كه در ســال1۳96 تعداد كاركنان 
شــهرداري تهران بيش از 65هزار نفر بود كــه اكنون به نزديك 
6۰هزار نفر رسيده است. شــهرداري براي نوسازي سازماني به 
ازاي بازنشسته شدن نيروهاي قديمي مي تواند جذب نيرو داشته 
باشد، اما تعداد افرادي كه از اين طريق انتخاب مي شوند، بسيار 
محدود و در يك پروتكل هاي مشخص و دقيق است كه در مقايسه 
با رويه هاي گذشــته مي توان از آن به عنوان نقطه برتري دوران 

فعلي ياد كرد.
مشاور شــهردار تهران با تأكيد بر جوانگرايي و ضرورت افزايش 
نيروهاي جوان بيان كرد: هرم ســني پرسنل شهرداري در حال 
نيل به ميانســالي اســت كه با اين اقدامات اميد داريم نيروهاي 
جوان متخصص با درخشش خود ضامن روزآمدي سازمان باشند.

ميثم قاسمي
شهروند دوچرخه سوار

جلسه شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور و تمركززدايي از تهران ديروز به 
رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد. به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري در اين 
جلسه ساماندهي تهران را يك ضرورت دانست و گفت: »مسائل حمل ونقل، محدوديت 
منابع آب، آلودگي هوا، حاشيه نشيني و وجود واحدهاي صنعتي در داخل شهر ازجمله 
مسائل و مشكات تهران هستند كه فارع از بحث انتقال يا عدم انتقال پايتخت، بايد به 

اين مسائل به طور جدي رسيدگي شود.«
 او با اشاره به برخي پيشنهادها مبني بر انتقال مركز سياسي و اداري كشور و تمركززدايي 

از تهران، عنوان كرد: »موضوع انتقال پايتخت موضوع جديدي نيست و در دولت هاي 
گذشته نيز اين موضوع مطرح بوده است. وقتي موضوع انتقال پايتخت مطرح مي شود، 
بايد به صورت جامع مورد بحث و بررسي قرار گيرد و نبايد اين موضوع محدود به انتقال 
مركز سياسي از تهران باشد؛ چراكه مسائل تهران و جمعيت ساكن در اين كانشهر را 
نمي توان ناديده گرفت.« جهانگيري با اشاره به تدوين پيش نويس سند سياستگذاري 
ساماندهي و تمركززدايي تهران يادآور شــد:  »كارگروه تخصصي شوراي ساماندهي 
مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران جلسات متعددي را با 
دستگاه  هاي مربوطه برگزار كرده كه حاصل اين جلسات تدوين اين پيش نويس است 

كه جمع بندي آن به ۳ پيشنهاد منتج شده است.«
  معــاون اول رئيس جمهور با اشــاره به نظــرات و ديدگاه هاي موافــق و مخالف در 
جلسه درخصوص اين پيش نويس، از اعضاي شورا خواســت تا برگزاري جلسه آتي 

كه در اواخر ســال انجام خواهد شد، پيشــنهادهاي مطرح شــده را مورد بررسي و 
 مطالعه دقيق تر قرار دهند و الزامــات، نحوه اجرا و برنامه زمان بندي هر پيشــنهاد 
را به صورت روشن و شفاف تدوين كنند تا در جلسه آتي درخصوص آن تصميم گيري 

شود.
در اين جلســه كه وزير راه و شهرســازي، وزير نيرو، شــهردار تهران، رئيس شوراي 
شــهر تهران و نمايندگان مجلس نيز حضور داشــتند، گزارشــي از پيش نويس سند 
سياستگذاري ساماندهي و تمركززدايي تهران ارائه شد. در اين گزارش تراكم و تمركز 
شديد جمعيتي و اقتصادي، مخاطرات طبيعي، آلودگي زيست محيطي، نارسايي هاي 
شبكه هاي حمل ونقل و زيرساختي و خدماتي، ناكارايي اقتصادي و افت رقابت پذيري 
ازجمله ابر مسئله هاي تهران برشمرده شد و پيامدهاي هر يك از اين مسائل نيز مورد 

بررسي قرار گرفت.

پيش نويس سند تمرکز زدايی تهران تدوين شد

   سوخت ناقص، هوا را آلوده كرده است
تعطيلي دانشگاه ها، مدارس و کاهش ترافيك شهري در سال هاي گذشــته راه حلي براي کاهش آلودگي اعالم مي شد، اما 
امسال با وجود تعطيلي آنها، هوا همچنان آلوده است. شدت گرفتن آلودگي هوا در تهران و شهر هاي بزرگ همزمان با بيماري 
کرونا، سالمت شهروندان را تهديد مي کند. اگرچه ميزان آلودگي در روز هاي اخير تغيير کرده، اما هواي شهر همچنان ناسالم 
براي گروه هاي حساس محسوب مي شود. اخيرا موضوع آلودگي ناشي از سوزاندن مازوت در صنايع نيز مطرح شده است. 
شهردار تهران در مراسم شروع ساخت يادمان شهيد قاسم سليماني در نزديكي درياچه چيتگر گفت: »در شرايط وارونگي 
دما آلودگي هواي تهران را حادتر حس مي کنيم مخصوصا وقتي که سرعت بادهاي محلي زير 2متر بر ثانيه مي شود که اوجش 
در دي ماه است. اگر آلوده سازي  آالينده هاي ثابت و متحرك  در حالت عادي بيشتر شود جاي نگراني است. تفاوت جدي کنوني 
در تهران و کالنشهر ها افزايش دي اکسيد گوگرد است که از سوخت ناقص ناشي مي شود.« پيروز حناچي افزود: »سوخت ناقص  
در خودروهاي شخصي بدون معاينه فني و خودروهاي سنگين و گازوئيلي که با گازوئيل غيراستاندارد کار مي کنند، اتفاق 
مي افتد و همچنين صنايعي که از سوخت غيراستاندارد يا از مازوت استفاده مي کنند. اگر صنايع بزرگ مثل نيرو گاه ها اين کار 
را بكنند، ميزان آاليندگي چند ده برابر مي شود و اصال قابل مقايسه با منابع متحرك نيست. آلودگي از مرز تقسيمات کشور  
تبعيت نمي کند و نمي توانيم بگوييم اگر در استان تهران مصرف مازوت را کنترل کنيم، مشكل تمام مي شود. در اين شرايط 
اگر نيروگاه هاي استان هاي البرز و قزوين هم  آالينده توليد کنند با باد غرب به شرق آن را در تهران حس مي کنيم. باد غالب 
تهران جنوب غربي به شمال شرقي است و از  مرزهاي تقسيمات کشور هم عبور مي کند.« او گفت: »ما کنترل و پايش هواي 
تهران را انجام و اطالعات الزم را در اختيار استانداري و دستگاه هاي مربوطه قرار مي دهيم. هم اکنون شاخص pm 2.5 در اول 
صبح حدود ۱5۷ است که جاي نگراني دارد چون تا شب خيلي بيشتر مي شود.« شهردار تهران همچنين در جمع خبرنگاران 
درباره خريد اتوبوس هاي جديد براي ناوگان اتوبوسراني گفت: »خط اتوبوس سازي  ايران خودرو ديزل را مجددا راه اندازي 
کرديم و براي ساخت 25۰دستگاه قرارداد بسته ايم که تعدادي از آنها به ناوگان اضافه شد.« پيروز حناچي درباره نصب فيلتر 
دوده در اتوبوس ها هم گفت: »يك موضوع اين بود که براي اتوبوس ها فيلتر دوده نصب کنيم االن اتوبوس هاي جديدي تحويل 
مي گيريم که اين فيلتر را دارند.« او همچنين درباره اجرای طرح کاپ گفت: »در برخي  مناطق که طرح کاپ در حال اجر است، 

تأکيد شده  که ابتدا سطل هاي داخل ساختمان  ها نصب و بعد سطل هاي درون معابر جمع آوري شوند.« 

يادمان شهيد سليماني در ساحل درياچه خليج فارس 
حناچي: شهيد حاج قاسم سليماني جزو دستاوردهاي انقاب اسامي ايران است

۴چرخ اغلبشان پنچر اســت و برخي هم اصا الستيك و چرخ 
ندارند و زير رينگ ها آجر چيده اند. شيشه برخي شكسته و بعضي 
هم زير غبار رنــگ باخته اند. بعضي پاك دارند كه اعدادشــان 
به ســختي خوانده مي شــود و برخي هم اصا پــاك ندارند. 
خودروهايي قديمي مثــل فيات ، كادياك و پيــكان با مدل ها 
و رنگ هاي مختلــف كه روزي در خيابان ها جــوالن مي دادند و 
ايستادن كنارشان و عكس يادگاري گرفتن آرزويي بود كه براي 
همه دست يافتني نبود حاال در گوشه اي از خيابان و كوچه و حتي 
حاشيه بوستاني، رها شده اند و ديگر كســي نه تنها رغبتي براي 
گرفتن عكس يادگاري با آنها ندارد بلكه حتي دلشان نمي خواهد 

از چند قدمي شان عبور كنند. 
در ســايه رها شــدن حيواناتي چون گربه ها و سگ ها و حشرات 

موذي مانند موش و سوســك آنها را تصاحــب كرده اند. ماجرا 
به اينجا ختم نمي شــود و خودروهاي رها شــده در معابر عاوه 
بر مشكات زيســت محيطي و نازيبايي بصري شهري، به محل 
بزه اجتماعــي تبديل شــده و امنيت و آرامش مــردم را تهديد 
 مي كنند. كارتن خواب ها و معتادان هم از اين خودروها سهم دارند 
و براي در امان ماندن از سوز ســرما به آنها پناه مي برند و بيتوته 

مي كنند.
آمار دقيقي از خودروهاي اسقاطي رها شــده در معابر پايتخت 
وجود ندارد و آخرين اعداد و ارقام مربوط به شهريور1۳96 است 
كه سردار محمدرضا مهماندار، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي 
وقت تهران از شناســايي 16۰دســتگاه خودروي رها شده خبر 
داد و گفت: »براساس سامانه شماره گذاري به مالك اطاع داده 
مي شود و درصورت پاســخگو نبودن و يا دير اقدام كردن مالك، 
خودرو به پاركينگ منتقل مي شــود.« پيگيري هــا اما از پليس 
راهور تهران نتيجه نداد و مسئوالن در اين مورد پاسخگو نبودند. 

محمد سرابي
خبرنگار

ژاد
س ن

عبا
د 

حم
ي/ م

هر
مش

س: ه
عك

مي
ست

ر ر
 امي

ي/
هر

مش
س: ه

عك

مزاحمان فرسوده

    زينب  زينال زاده
تماس از شما، جمع آوري با شهرداريخبر نگار

سامانه خدماتي ۱3۷ و نظارتي ۱888 راه هاي ارتباطي 
مردم با مديران شهري هستند. شــهروندان براي 
رفع مشكالت حوزه شهري اعم از آبگرفتگي معابر، 
هرس درختان، جمع آوري زباله و شســت و شوي 
سطل هاي زباله و رفت و روب معابر عمومي مي توانند 
با ســامانه۱3۷ تماس بگيرند. همچنين انتقادات و 
پيشــنهادات درخصوص عملكرد مديران شهري 
مناطق و محله ها هم در سامانه ۱888 ثبت مي شوند. 
مردم مي توانند از طريق شــماره هاي ۱3۷ و ۱888 
نشاني ماشين هاي اســقاطي و رها شده را اعالم و به 
مديران شهري در اجراي بهتر طرح جمع آوري آنها 

کمك کنند.

ث
مك

 بررسي پرونده جمع آوري خودروهاي اسقاطي رها شده در معابر شهري 
كه سبب نازيبايي پايتخت شده اند

معاون اول رئيس جمهور خبرداد: 

بنابراين سراغ سيدحسن رسولي، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
شوراي اسامي شهر تهران رفتيم؛ چراكه او سال1۳9۷ نخستين 
فردي بود كه به موضوع شناســايي و جمع آوري خودروهاي رها 
شده در معابر پايتخت واكنش نشــان داده بود. به گفته رسولي 
پديده رها شدن خودروهاي اسقاطي در معابر، يك معضل شهري 
است كه شهروندان همواره خواســتار جمع آوري و انتقال آنها به 

پاركينگ هستند.
 او با اشــاره به طرح هــاي اجرا شــده در راســتاي جمع آوري 
خودروهاي اســقاطي مي گويد: »جمع آوري ايــن خودروها از 
مطالبات شهروندان است و ازاين رو در دستور كار مديريت شهر 
تهران قرار گرفته و به حق هم در سال هاي گذشته اقدامات خوبي 
انجام شده است. نكته قابل تأمل اين است كه نبايد چنين كارها 
و اقداماتي مقطعي و زودگذر باشــد. مديران شهري در مناطق و 
122ناحيه پايتخت بايد نســبت به اين پديده حساس باشند و 
محله ها را رصد كنند و درصورت مشاهده خودروهاي رها شده، 
اقدامات الزم را البتــه با رعايت قانون و مقــررات انجام دهند.« 
به گفته اين عضو شوراي شــهر تهران، اكثر خودروهاي رها شده 
بيش از 5۰ســال عمر دارند و عاوه بر نازيبا كردن چهره شهر و 

محله، زمينه بزه اجتماعي را هم فراهم كرده اند.

برخورد قانوني براساس ماده55 
براســاس تبصره يك، بند2 ماده55 قانون شهرداري جمع آوري 
دكه ها و كيوســك در معابر عمومي شــهر كه به گونه اي مسير 
عبور و مرور شهروندان را ســد مي كنند، وظيفه شهرداري است. 
سيدحســن رســولي در ادامه صحبت هايش به اين ماده قانوني 
اشاره مي كند و مي گويد: »براســاس همين تبصره و ماده قانوني 
از شهردار و معاون خدمات شهري شــهرداري تهران مي توانند 
برنامه اي تدوين و با همكاري پليس راهور و مســئوالن قضايي 
نســبت به تعيين تكليف وضعيت خودروهاي اسقاطي رها شده 
يا انتقــال آنها به پاركينــگ عمومي اقدام كنند. بــاز هم تأكيد 
مي كنم كه اقدامات خوبي در راستاي تعيين تكليف و جمع آوري 
خودروهاي اســقاطي رها شــده در معابر عمومي صورت گرفته 
است اما براي رســيدن به نتايج رضايتبخش بايد اين كار تداوم 

داشته باشد.«

رسيدگي شهرداري به فضاهاي بي دفاع شهري
در اصطاحات شهري، خودروهاي رها شــده در معابر عمومي، 
فضاي بي دفاع شهري محسوب مي شوند. فضاهايي كه امنيت و 

آرامش مردم را تهديد مي كنــد و به گفته اصغر عطايي، مديركل 
خدمات شــهري تهران از اين رو مديريت شهري مناسب سازي 
چنين فضاهايي را به عهده دارد. او مي گويد: »وجود اين خودروها 
در معابر عمومي ســبب زشــتي منظر شهري مي شــوند و رفع 
چنين موارد و ايجاد زيبايي بصري در شــهر، وظيفه شهرداري 
اســت. مديريت شــهري به اين موضوع ورود كرده و جمع آوري 
اين خودروها را در دســتور كار مديران شهري مناطق قرار داده 
اســت.« به گفته اين مقام مسئول، در گذشــته مديريت شهري 
براي جمع آوري خودروهاي رها شده در معابر عمومي با عوامل 
بازدارنده و مشكات عديده اي مواجه بود كه با هماهنگي معاونت 
حمل ونقل و ترافيــك و نيروهاي راهور مناطــق، موانع برطرف 

شده اند.
 عطايي به روند جمع آوري خودروها اشــاره مي كند و مي گويد: 
»خودروهاي اسقاطي كه اغلب در ليست فضاهاي بي دفاع شهري 
قرار مي گيرند، شناســايي و در چند مرحله به مالك اخطار داده 
مي شــود تا وضعيت خودرو را تعيين تكليف كند. اگر انجام داد 
كه مشكلي نيست اما درصورت كوتاهي و بي توجهي به اخطارها 
خودرو با دســتور قضايي توســط نيروهاي اجرائيات شهرداري 
جمع آوري و به پاركينگ عمومي انتقال داده مي شوند.« به گفته 
مديركل خدمات شهري تهران، از گذشته اين كار بسيار زمان بر 
بود اما با هماهنگي بين دستگاهي خودروهاي اسقاطي در مدت 

زمان كوتاهي تعيين تكليف مي شوند.
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همتي: به جاي باالبردن نرخ ارز، روي فروش بيشتر نفت 
متمركز شويد

 رئيس كل بانك مركزي در واكنش به مصوبه كميسيون تلفيق درخصوص تعيين نرخ 
تسعير ارز، گفت: مبناي محاسباتي آن مشخص نيست و رسميت دادن به نرخ تسعير 
۱۷۵۰۰تومان را به صالح اقتصاد نمي دانم. عبدالناصر همتي تصريح كرد: موضوع نرخ 
ارز در بودجه از اهميت ويژه اي برخوردار اســت، براي همين در بحث هاي مربوط به 
اليحه بودجه در جلسات دولت درخصوص نرخ تسعير درآمدهاي ارزي دولت )ناشي 

از صادرات نفت و ميعانات گازي( با حساسيت خاصي تصميم گيري شد.
رئيس كل بانك مركزي تأكيد كرد: تعيين نرخ ۱۷۵۰۰تومان به ازاي هر دالر و رسميت 
دادن به اين نرخ تســعير ارز در بودجه را با توجه به توفيقات اخير در صدور نفت و 
فراورده هاي نفتي و خنثي كردن تحريم هاي جاري از يك طرف و نيز روند تحوالت و 
احتمال كاهش تحريم ها در سال آتي ازطرف ديگر، به صالح اقتصاد كشور نمي دانم. 
همتي در گفت وگو با تسنيم افزود: نكته اي كه بايد توجه شود موضوع تأثير آن بر رشد 
پايه پولي است. ممكن اســت در ظاهر اين اقدام با كم كردن از ميزان صادرات نفت 
موجب تراز دخل و خرج بودجه شود ولي براساس تجربه كشور و رابطه مالي دولت و 
بانك مركزي، تأثير آن در نقدينگي را نمي توان ناديده گرفت. به جاي باال بردن نرخ 
تسعير ارز در بودجه كه مبناي محاسباتي آن نيز مشخص نشده است، بهتراست تالش 

مجموعه نظام به صدور نفت بيشتر كه حق مردم ايران است متمركز شود.

ث
مك

 تقالي ايرالين ها 
براي فرار از ورشكستگي

با افزايش تقاضاي سفر هوايي، ايرالين ها خواستار لغو 
محدوديت 60 درصدي استفاده از ظرفيت هواپيما 

شده اند تا جلوی تداوم زيان پروازهاي فعلي را بگيرند

انجمن شــركت هاي هواپيمايي مي گويــد: محدوديت هاي وضع 
شده براي تردد بين شــهري، تقاضاي ســفر هوايي را افزايش داده 
اســت؛ اما ايرالين ها به واســطه محدوديت 60درصدي استفاده از 
هواپيما همچنان بايــد پروازها را با نصف ظرفيــت و با زيان برگزار 
كنند. درحالي كه اين محدوديت در هيچ كشــوري اجرا نمي شود و 
حذف آن مي تواند از تداوم زيان و ورشكستگي ايرالين هاي ايراني 

جلوگيري كند.
به گزارش همشــهري، اعمال محدوديت 60 درصدي اســتفاده از 
ظرفيت هواپيما در پروازهاي داخلي يكي از مصوبات ستاد مقابله با 
كروناست كه به منظور رعايت فاصله گذاري اجتماعي در هواپيماها 
الزامي شده و در موج سوم كرونا نيز باوجود مخالفت با افزايش قيمت 
بليت هواپيما اجرا مي شود؛ اما انجمن شركت هاي هواپيمايي مدعي 
است چنين محدوديتي حتي از سوي ســازمان بهداشت جهاني، 
ســازمان بين المللي هواپيمايي و انجمن بين المللي شــركت هاي 
هواپيمايي توصيه نشده و اجراي آن با توجه به شرايط تهويه داخل 

هواپيما موضوعيتي ندارد.

درخواست از دولت
انجمن شــركت هاي هواپيمايــي 3 روز پيش با ارســال نامه اي به 
رئيس جمهور خواســتار حذف محدوديت 60درصدي اســتفاده از 
ظرفيت هواپيما در پروازهاي داخلي شده بود كه البته تاكنون جوابي 
دريافت نكرده است. در اين نامه اعالم شده بود: »صنعت حمل ونقل 
كشور پس از شيوع كرونا و اعمال محدوديت هاي تردد دچار آسيب 
بسيار شــديدي شــده اســت، به طوري كه در 6ماه نخست امسال 
تقاضاي ســفر با پروازهاي داخلي 43درصد و تقاضــاي پروازهاي 
خارجي 96درصد كاهــش يافته و بخشــي از هواپيماهاي فعال را 
به دليل عدم وجود مســافر زمينگير كرده است. از سوي ديگر اعمال 
محدوديت اســتفاده از 60درصد ظرفيت از سوي وزارت بهداشت، 
فشار اقتصادي وارده به شــركت هاي هواپيمايي را دوچندان كرده 
و ايرالين ها بايــد پروازهاي خود را حتي درصورت وجود مســافر با 
نيمي از ظرفيت برگزار كنند كه همواره هزينه انجام آن از درآمد آن 
بيشتر است. انجمن شركت هاي هواپيمايي در نامه به حسن روحاني 
مدعي شده اســت: »اعمال محدوديت استفاده از 60درصد ظرفيت 
هواپيماها در پروازها تاكنون از ســوي ســازمان بهداشت جهاني، 
ســازمان بين المللي هواپيمايي و انجمن بين المللي شــركت هاي 
هواپيمايي نيز توصيه ]نشده[ يا مورد تأكيد قرار نگرفته و تحقيقات 
علمي و دانشگاهي شركت هاي ســازنده هواپيما و ياتا روي سيستم 
تهويه هوا در كابين هواپيما و نوع چينش صندلي نيز از احتمال بسيار 
اندك ابتالي مسافران در هواپيما حكايت دارد به گونه اي كه براساس 
آخرين آمار منتشر شده از سوي ياتا، قبل از الزام به استفاده از ماسك 
احتمال ابتال در كابين هواپيما يك مورد در 27ميليون مســافر در 

پروازها بوده است.«

ايرالين ها چه مي گويند؟
به دنبال الزامي شدن محدوديت اســتفاده 60درصدي از ظرفيت 
هواپيمــا در پروازهاي داخلــي، انجمن شــركت هاي هواپيمايي 
دســت به كار افزايش قيمت بليت شــد و تالش كــرد دخل وخرج 
ايرالين ها در شــرايط جديد را تراز كند؛ اما اين اقدام به ســرعت با 
واكنش دولت و مجلس مواجه شد و به سرانجام موردنظر ايرالين ها 
نرسيد. در ادامه مقرر شد با استفاده از تســهيالت حمايتي دولت 
و همكاري ايرالين ها، محدوديت ها براي مهار كرونا رعايت شــود. 
حاال اما، دبير انجمن شــركت هاي هواپيمايــي مي گويد: وضعيت 
مالي ايرالين ها به مرحله اي رسيده است كه تداوم اين محدوديت ها 
مي تواند به تعديل نيرو و ورشكستگي آنها منجر شود و عماًل خواستار 
لغو اين محدوديت ها شده است. مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو 
با همشــهري مي افزايد: با اعمال محدوديت اســتفاده از 60درصد 
ظرفيت، فروش ايرالين ها 49درصد كاهش يافته و نيمي از مسافران 
را از دست داده اند؛ درحالي كه هزينه هاي آنها هميشگي و ثابت است 
و با تغيير تعداد مســافر، اختالف قابل تأملي در آن ايجاد نمي شود. 
نكته ديگري كه اسعدي ساماني يادآور مي شود اين است كه طبق 
الزام وزارت بهداشت، فاصله گذاري اجتماعي در داخل هواپيما بايد با 
خالي ماندن يك صندلي ميان 2 مسافر اجرا شود كه با اين شيوه در 
اغلب هواپيماهاي فعال در ايران فقط 50درصد هواپيما قابل استفاده 
مي ماند. او همچنين اتصال سامانه فروش بليت و صدور كارت پرواز 
به سامانه وزارت بهداشــت و كنترل آنالين سالمت مسافران را در 
پايش سالمت سرنشينان هواپيما مؤثر مي داند و معتقد است: با اين 
سختگيري ها و با توجه به تهويه عالي كابين هواپيما ضرورتي براي 
محدوديت 60درصدي وجود ندارد؛ به خصوص كه اين محدوديت ها 
قبل و بعد از پرواز در ناوگان حمل ونقل و جامعه نيز رعايت نمي شود.

مسافران بي پرواز
نكته ديگري كه اسعدي ساماني براي حذف محدوديت 60درصدي مطرح 
مي كند، افزايش استقبال از ســفر هوايي به واسطه وضع محدوديت هاي 
شديد ترددي اســت كه باعث شده مســافرت های ضروري و كاری را به 
اســتفاده از هواپيما ترغيب كند. او مي گويد: باوجود كاهش چشــمگير 
تقاضاي سفر در دوره كرونا، بعد از اعمال محدوديت تردد بين شهر ورق 
برگشته و تقاضاي سفر به مراتب از ظرفيت 60درصدي هواپيماها بيشتر 
است درنتيجه ايرالين ها قادر به پاسخگويي به همه متقاضيان نيستند. 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي، استفاده از فرصت موجود را راهي براي 
نجات ايرالين ها از وضعيت حاد مالي مي داند و معتقد است فقط با حذف 
محدوديت 60درصدي، شــرايط براي ايرالين ها فراهم مي شود كه براي 

مدتي هزينه و درآمد خود را تراز كنند و از دام ورشكستگي نجات يابند.

۷۰درصد ايرالين ها ذخيره مالي ندارند
براســاس آمارهايي كه دبيــر انجمن شــركت هاي هواپيمايي به 
همشــهري ارائه مي كند، در شــرايط فعلي مجموع هواپيماهاي 
مســافري فعال در كشــور از 165فروند فراتر نمــي رود و ناتواني 
ايرالين ها براي پوشــش هزينه هاي تعمير و نگهــداري مي تواند 
به كاهش اين تعداد منجر شــود. اسعدي ســاماني مي گويد: فعال 
70درصد سهم جابه جايي مســافر هوايي در ايران به ايرالين هاي 
بخش خصوصي تعلق دارد و اين ايرالين ها به واسطه اينكه در دوره 
كرونا ذخاير مالي خود را از دســت داده اند، عماًل توان تحمل تداوم 
زيان را ندارند. به گفته او، در اين شــرايط وقتي ايرالين هاي بخش 
خصوصي قادر به پوشش دهي هزينه ها نباشند، ناگزير به تعديل نيرو 

و حتي اعالم ورشكستگي براساس ماده 141قانون تجارت هستند.

رئيــس كل بانــك 
مي گويد  مركــزي 
تصميم كميســيون 
بودجــه  تلفيــق 
مجلس بــراي درنظــر گرفتن نــرخ ارز 
برمبناي دالر 17هــزار و500تومان در 
بودجه1400 نه تنها به نفع اقتصاد ايران 
نيســت بلكه راه را براي رشــد پايه پولي 
هموار مي سازد. اين موضع گيري صريح 
همتــي البته با واكنش ســريع مدافعان 
دالر 17هزار و500تومان مواجه شــد و 
نخســتين كســي كه به دفاع از اين نرخ 
پرداخت شــمس الدين حســيني، وزير 
اقتصاد دولت محمود احمدي نژاد و عضو 
فعلي كميســيون تلفيق بودجه مجلس 
بود كه گفت نرخ ارز كميســيون تلفيق 
پايين تر از نرخ پيشنهادي دولت است. به 
گزارش همشهري، تصميم گيري درباره 
سهم نفت در بودجه و نرخ دالر در بودجه 
هم آســان و هم پيچيده اســت و به نظر 
كميسيون تلفيق ســاده ترين و در عين 
حال پرهزينه تريــن راه را انتخاب كرده 
اســت. اين كميســيون مي گويد: دولت 
سال آينده روي فروش روزانه 1.5ميليون 
بشــكه نفت حســاب باز كند و از توزيع 
دالر 4200تومــان دســت بــردارد. به 
جاي آن كل درآمدهــاي نفتي و به طور 
خاص سهم دولت بر مبناي دالر 17هزار 
و500تومان حساب و به خزانه واريز شود. 
بانك مركزي اما مي داند كه با اين حساب 
و كتاب ســاده، چه چالش جديدي براي 
اقتصاد ايجاد مي شود و افزايش نرخ ارز در 
بودجه، يعني چاپ بيشتر پول و افزايش 
نرخ تورم. توصيه همتي بــه نمايندگان 
مجلس اين اســت كه به جاي دستكاري 
در نرخ ارز به دولت كمــك كنند تا نفت 
بيشتري بفروشــد نه اينكه از نفت كمتر، 
ريال بيشــتري چاپ و در حساب دولت 

درآمد شناسايي شود.
روي ديگر ماجرا به وعــده وداع با دوران 
چند نرخي ارز برمي گردد. ســؤال اصلي 
اينجاست كه آيا مهم ترين دستاورد ارزي 
ايران پس از انقالب يعني يكسان ســازي 
نــرخ ارز در دولت محمــد خاتمي كه با 
بي تدبيري دولت هاي بعدي از بين رفت و 
رانت ارزي را براي اقتصاد ايران به همراه 
داشت، با مصوبه كميسيون تلفيق بودجه 
احيا خواهد شد؟ اعضاي كميسيون تلفيق 
بودجه چنين باوري دارند اما واقعيت تلخ 
اينجاســت كه نرخ ارز محاسبه شده در 
اين كميســيون براي يك بودجه يكساله 
اســت كه نصف آن را دولت فعلي و نصف 
ديگر آن را دولت بعدي اجرا مي كند و با 
اين مصوبه نه تنهــا ارز تك نرخي نخواهد 
شــد بلكه كالف پيچيده ارزي كشــور، 

پيچيده تر خواهد شد.

اختالف در تبصره يك
كميسيون تلفيق بودجه مجلس تصميم 
گرفته تا نــرخ دالر را در بودجه1400 از 
رقــم 11هزارو500تومان برآورد شــده 
از ســوي دولت به 17هزارو500تومان 
افزايش دهد. با ايــن تفاوت كه در اليحه 
دولت دالر 4200توماني بــراي واردات 
برخــي كاالهــاي اساســي و نهاده هاي 
دامــي حفظ شــده وليكن كميســيون 
تلفيق در نخســتين مصوبه مهم خود به 
اين جمع بندي رســيده كه بســاط دالر 

4200برچيده شــود و به جاي آن دالر 
در بودجــه1400 روي رقــم 17هــزار 
و500تومان تك نرخي شود. اما اين يك 
روي سكه است و روي ديگر آن پيچيده 
و البته دردسرســاز خواهد بــود؛ چراكه 
تعيين نرخ ارز در بودجه يك ساله و وادار 
كردن دولت به اينكه نــرخ ارز در بازار را 
هم به قيمت دالر بودجــه پايين بياورد، 
با ابهام هاي جدي مواجه است و مي تواند 
زمينه افزايش پايه پولي و نرخ تورم بيشتر 

را هموار سازد.
به گزارش همشهري، پس از اختالف نظر 
نخســت دولت و مجلس بر ســر كليات 
اليحــه بودجــه1400 و تصويــب آن 
در كميســيون تلفيــق بودجه بــا نامه 
اصالحي حســن روحاني، رئيس جمهور، 
نخستين تصميم كميســيون تلفيق در 
همان تبصره يك اليحــه بودجه1400 
با مخالفت صريح بانــك مركزي مواجه 
شد. گذشــته از موضع گيري هاي برخي 
نمايندگان كه از رئيس كل بانك مركزي 
خواستند تا مباحث كميســيون تلفيق 
را تا زمان تصميم گيري رســانه اي نكند، 
مواضع عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك 
مركزي و سيدشــمس الدين حســيني، 
وزير اقتصاد دولــت محمود احمدي نژاد 
و عضو كميســيون تلفيق بودجه مجلس 
نشــان مي دهد كه ماجراي دالر 17هزار 
و500توماني مصوب كميســيون تلفيق 
بودجه ريشــه در يك اختالف نظر جدي 
بين بدنــه كارشناســي بانــك مركزي 
و ديــدگاه غالــب بر كميســيون تلفيق 
بودجه1400 دارد. پشــت پرده چه خبر 

است؟

ارز تك  نرخي مي شود؟
احمد اميرآبادي فراهاني، عضو كميسيون 
تلفيق بودجــه مجلس براي نخســتين 
بار فــاش كرد كــه اين كميســيون به 
كاهش ميزان فروش روزانــه نفت ايران 
از 2.3ميليون بشكه در روز به 1.5ميليون 
بشــكه در بودجه1400 رأي داده و خبر 
تك نرخي شدن ارز را رسانه اي كرد. او در 
گفت وگو با خبرگــزاري خانه ملت گفت: 
علي الرغم اينكه دولــت در اليحه بودجه 
ســال آينده ميزان فروش روزانه نفت را 
2.3ميليون بشــكه پيش بيني كرده بود، 
اما نمايندگان در اين نشست بعد از بحث 

و بررســي با فروش مقــدار يك ميليون 
و 500هزار بشــكه نفت در روز موافقت 
كردند. وي تصريــح كرد: همچنين طبق 
تصميم كميســيون، ارز در ســال آينده 
تك نرخي شده و نرخ ارز در بودجه سال 
آينده كه هم اكنون براساس سامانه نيما 
حدود 26هزار تومان اســت، به 17هزار 

و500هزار تومان كاهش مي يابد.
اما آيا دولت تصميــم دارد بودجه1400 
را روي دالر 26هــزار تومانــي ببنــدد؟ 
واقعيت اين اســت كه دولــت در بودجه 
ســال آينده ميانگين نــرخ دالر را اعالم 
نكرده اما ميانگين نرخ دالر پيشــنهادي 
دولت بــا احتســاب باقي مانــدن دالر 
4200تومانــي جهت كاالهاي اساســي 
خاص 11هزار و500تومــان پيش بيني 
شــده اما تصميم گيري دربــاره حفظ يا 
حذف دالر 4200توماني بر عهده مجلس 
گذاشــته شــده اســت. به همين دليل 
در اليحــه بودجه دولت آمده اســت كه 
درصورت تغيير نــرخ ترجيحي ارز مورد 
اســتفاده در بودجه1400 به نرخ سامانه 
معامالتي الكترونيكي به دولت اجازه داده 
شود منابع درآمدي ناشــي از اين تغيير 
نرخ ارز صرف تامين معيشــت و سالمت 

مردم شود.
به اين ترتيب ابهام اصلي اينجاســت كه 
آيا منظور دولت از نرخ ســامانه معامالت 
الكترونيكي يــا همان نــرخ ارز نيمايي، 
قيمت فعلي است يا نرخي كه در بودجه 
پيش بيني و به تصويب مي رسد؟ از آنجايي 
كه دولت در اليحــه بودجه معادل ريالي 
اين تغيير نرخ را تعييــن نكرده و اختيار 
تصميم گيــري را به مذاكــرات مجلس 
واگذار كــرده، حاال اعضاي كميســيون 
تلفيق به اين نتيجه رسيده اند كه نرخ ارز 
در بودجــه1400 از 11هزارو500تومان 
به 17هزار و500تومان افزايش يابد و به 
اين ترتيب بانــك مركزي موظف خواهد 
بود به ازاي هريــك دالر آمريكا از فروش 
احتمالي درآمدهاي ارزي دولت، 17هزار 

و500تومان به خزانه دولت واريز كند.
اما چرا بانك مركــزي با چنين تصميمي 
مخالف است و اجازه نمي دهد دولت از اين 
محل درآمد بيشتري كسب كند و بخشي 
از هزينه هاي خود را پوشش دهد؟ سؤال 
مهم تر؛ آيا تغيير نرخ محاســباتي ارز در 
بودجه به معناي تك نرخي شدن ارز است 

يا مدافعان دالر 17هــزار و500توماني 
در بودجه1400 هــدف ديگري را دنبال 
مي كنند چراكه پس از تصويب اين نرخ، 
اين فرضيه مطرح مي شــود كــه وقتي 
مجلس دالر را 17هزار و500تومان اعالم 
كرده، چرا نرخ آن در بازار بيشــتر است و 
دولت و بانك مركزي ناتوان از تك نرخي 

كردن ارز هستند؟

مدافع جدي دالر ۱۷۵۰۰
درحالي كه برخي اعضاي كميسيون تلفيق 
در حال تكذيب تصميم اين كميســيون 
هستند و مدعي اند كه هنوز دالر 17هزار 
و500تومان به تصويب نرســيده و نبايد 
بانك مركزي اين خبر را رسانه اي مي كرد، 
سيد شمس الدين حســيني، وزير اقتصاد 
دولت ســابق و عضو كميســيون تلفيق 
بودجه خبر را تأييــد مي كند و می گويد: 
كميســيون تلفيق بودجه نرخ ارزي را كه 
براي محاســبات در اليحه بودجه1400 
درنظر گرفته ، بســيار پايين تر از نرخ ارز 
مورد نظر دولت اســت. به گفته اين عضو 
ناظر شوراي پول و اعتبار، دولت در هيچ 
بخشي از اليحه بودجه ســال آينده از ارز 
4200توماني صحبتي به ميان نياورده و 
نگاهش در اين اليحه كامال اتخاذ سياست 
چند نرخي ارزي اســت. حسيني با بيان 
اينكه درخصوص سياست چند نرخي ارز 
مشكالت متعددي در كشور به وجود آمده 
است، اظهار كرد: بسياري از دستگاه هاي 
تخصصي و كارشناســان دولتي نسبت به 
سياســت چند نرخي بــودن ارز و به طور 
مشخص عدم دســتيابي مردم به مزاياي 
ارز 4200توماني و يارانــه اي گاليه مند 

هستند.
وي ادامه داد: به رغم اينكه طي ســاليان 
گذشــته صدها ميليارد تومــان از منابع 
ملي و بيت المال به صــورت ارز ترجيحي 
و يارانه اي براي تامين كاالهاي اساســي 
تخصيص پيدا كرده ولــي در عمل نه تنها 
اين موضوع كمكي بــه كنترل قيمت ها و 
توليد نداشته حتي كاالهاي ضروري هم با 
قيمت مناسب به دست مردم نرسيده است.

وداع با دالر رانتي
اين نماينــده مجلس با تأكيــد براينكه 
بســياري از كاالهاي ضــروري مردم با 
افزايش قيمت مواجه بوده است، می گويد: 
دولت با ادعاي كنتــرل قيمت ها و پايين 
نگاه داشــتن اقالم مورد نيــاز مردم طي 
سال هاي گذشته از ارز ترجيحي استفاده 
كرده است اما براساس واقعيت هاي بازار 
و گزارش نهادهاي تخصصي مانند ديوان 
محاسبات كشور اين ارز عمدتا در اختيار 
افراد خاص قرار گرفته و در نتيجه منجر 
به تشكيل يك سري پرونده براي گروه ها 
شــده و افرادي هم دســتگير شــده اند. 

حســيني می افزايد: براين اساس اعضاي 
كميســيون تلفيق بودجه1400 معتقد 
است، دولت به لحاظ سياست ارزي بايد 
به سمت كاهش نرخ هاي ارزي در بازار و 
به طور مشخص يكسان سازي ارزي حركت 
كند و با برچيدن رانت و فساد ارزي، منابع 
حاصله را به جاي پرداخت به واسطه ها و 
دالالن به طور مســتقيم در اختيار مردم 
قرار دهد و براساس مصوبه اين كميسيون 
به جاي پرداخت ارز يارانه اي به دالالن و 
واسطه ها، ديگر اين منابع به صورت يارانه 
و متناسب با دهك ها به حساب مردم واريز 

خواهد شد.

فرضيات ارزي يا تصورات نادرست؟
حســيني در عيــن حــال مي گويــد: 
مصوبه كميســيون تلفيق درباره حذف 
ارز 4200تومانــي در حقيقــت اصالح 
تبصــره)1( اليحه بودجه ســال1400 
بود، دولت در اين تبصره مباني و فروض 
محاسباتي نرخ ارز خود را براساس فروش 
2.3هزار بشــكه نفــت در روز و با قيمت 
40دالر قرار داده بود كه براي تبديل آن 
مي خواست از نرخ مؤثر 11هزارو500هزار 
تومان اســتفاده كند اما ايــن موضوع را 
شــفاف بيان نكــرده بــود. به گفته اين 
نماينده مجلس، پيشــنهاد دولت براي 
مبنا قرار گرفتن نرخ ارز نيمايي درصورت 
برچيده شدن بساط دالر 4200تومان را 
غيرشفاف مي داند و مي گويد كميسيون 

تلفيق اين تبصره را شفاف كرده است.

رمزگشايي از تصميم تلفيقي ها
شــمس الدين حســيني از تصميــم 
كميسيون تلفيق رمزگشــايي و فرضيه 
حاكم بر آن را تشريح مي كند و مي افزايد: 
مــا در كميســيون تلفيق بودجــه ابتدا 
بحث فرضيات را در تعييــن قيمت ارز و 
منابع درآمدي اصــالح و اعالم كرديم و 
به جاي پيش بيني بودجه بــا ارز حاصل 
از فروش 2.3ميليون بشكه نفت در روز با 
واقع بيني براساس ميزان حداكثري فروش 
يك ميليون بشكه نفت در سال99، فروش 
نفت را براي سال آينده 1.5ميليون بشكه 

در روز قرار داديم.
او با بيان اينكه منعي براي فروش بيشتر 
نفت توســط دولت وجود نــدارد و براي 
800هزار بشكه ديگر هم به دولت اجازه 
داده شــده كه از آن به عنوان سقف دوم 
بودجــه قلمــداد مي شــود و درآمد آن 
بايد صرف فعاليت هاي ســرمايه گذاري، 
توليدي، پروژه هاي عمرانــي، كمك به 

معيشت مردم و سالمت كند.
وزيــر اســبق اقتصــاد در عيــن حال 
مي گويد: نــرخ ارز پيش بيني شــده در 
مصوبه كميســيون تلفيــق پايين تر از 
نرخ پيشــنهادي دولت است. به گزارش 

همشهري، اين گفته حســيني يك نوع 
برداشــت مبهم از اليحــه بودجه1400 
دولت اســت و ايــن فرضيــه را تقويت 
مي كند كه هــدف دولــت دالر 26هزار 
توماني نيماســت اما مجلس دنبال دالر 
17هزار و500تومان اســت. درحالي كه 
دولت نه رقمي را پيشــنهاد كــرده و نه 
اينكه به صراحت گفته كــه نرخ دالر در 
بودجه1400 نرخ ارز نيمايي باشد. حاال 
بايد ديــد در نهايت بودجه ســال آينده 
براســاس كدام قيمت دالر بسته خواهد 

شد.

پوست خربزه زير پاي دولت
اختالف فرضيه هاي محاســباتي دولت 
و مجلس بر ســر نرخ ارز محاســبه شده 
در بودجه طبيعي اســت امــا اينكه اين 
مســئله به نرخ ارز بازار گره زده شــود، 
يك پالس مبهــم و گمراه كننــده براي 
اقتصاد اســت كه آيا واقعا ممكن اســت 
زمينه براي يكسان سازي نرخ ارز فراهم 
شود؟ شمس الدين حســيني مي گويد: 
بايد به سمت سياست تك نرخي حركت 
كنيم و ما هيچ نرخ ارزي را در كميسيون 
تلفيق بودجه تصويب نكرده ايم بلكه اين 
هنر دولــت خواهد بود كــه تالش كند 
بــازار ارز را تنظيم كنــد. وي می افزايد: 
ما در كميســيون تلفيق بودجه تنها نرخ 
محاســباتي كه در بخش هــاي مختلف 
اليحــه بودجــه دولــت از 4200تومان 
تــا 11هــزار و500تومــان و 17هــزار 
و500تومــان و حتي در بخشــي ديگر 
نرخ ســامانه معامالت الكترونيكي و نيما 
را آورده بــود، اصــالح كرديــم و اكنون 
اين هنر دولت اســت كه بتوانــد نرخ ارز 
26هزارتومانــي را كاهش دهــد، البته 

اميدواريم كه آن را افزايش ندهد!

مجلس ارز را تك نرخي كرد!
مجلس نرخي براي ارز مصوب نكرده است 
بلكه ارز را تك نرخي كــرد! اين تازه ترين 
تناقض در مصوبه  مبهم كميسيون تلفيق 
است كه ديروز از سوي ســخنگوي اين 
كميسيون بيان شده اســت. رحيم زارع 
مي گويد: مجلــس، نرخي را بــراي ارز 
مصوب نكرده بلكه فقط از پيشــنهادات 
دولت اســتفاده كرد و فعال تك نرخي ارز 
را محاسبه كرده است. او درحالي كه ديگر 
اعضاي كميســيون برداشــت ديگري از 
مصوبه دالر 17هــزار و500تومان دارند، 
مي گويد مجلس نرخ مصوب نكرده بلكه 
براســاس محاســبات اليحه پيشنهادي 
دولت كــه نــرخ ارز را 17هــزار و 500 
پيشنهاد داده، تصميم گرفتيم كه تفاوت 
دالر 17هزار و500 بودجه1400 تومان 
تا نــرخ ارز نيمايي كه بيــش از 7هزار و 

500تومان است، رانت ايجاد نكند.

دالر 17500تومان مي شود؟
رمزگشايي همشهري از ارز تك نرخي در بودجه1400 

سكه و طال

مسكن

دالر

آمارهاي رسمي از رشد 6.8درصدي ميانگين قيمت اجاره در پاييز امسال 
حكايت دارد؛ البته اين ميزان رشد، 5درصد كمتر از تورم بازار اجاره در 
فصل تابستان است. به گزارش همشــهري، طبق اعالم مركز آمار ايران، 
در فصل پاييز امسال، شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در 
مناطق شهري، با رشد 6.8درصدي نســبت به فصل قبل به 209واحد رسيده كه بيانگر رشد 
109درصدي نسبت به سال پايه 1395 است. بررسي ها نشان مي دهد ميانگين قيمت اجاره در 
مناطق شهري ايران در پاييز امسال 108درصد نسبت به پاييز سال95 افزايش يافته و ميانگين 

تورم ساالنه اين بازار در 3سال اخير 36درصد بوده است.

ركوردداران تورم اجاره
بررسي تورم بازار اجاره مناطق شهري در فصل پاييز امسال به  تفكيك استان هاي مختلف نشان 
مي دهد در اين فصل بيشترين نرخ تورم فصلي اجاره مربوط به استان آذربايجان غربي بوده كه 
با رشد 19درصدي نسبت به تابستان مواجه شــده و در مقابل استان سيستان و بلوچستان با 
رشد 3.9درصدي اجاره فصل پاييز نسبت به فصل تابستان، ركورددار كمترين ميزان افزايش 

قيمت در اين بازار بوده است.
همچنين بررسي وضعيت تورم بازار اجاره در استان هاي مختلف براساس ميزان تغيير نسبت 
به فصل مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( حاكي از اين است كه در پاييز امسال، شاخص 
اجاره بهاي شهري 28.4درصد نســبت به پاييز ســال قبل افزايش يافته است. براساس اين 
اطالعات، از منظر تورم نقطه به نقطه بازار اجاره در فصل پاييز امســال، بيشــترين نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان كرمانشاه با 38.6درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان 
سيستان و بلوچستان با 12.7درصد افزايش بوده است. به عبارتي در پاييز امسال، خانوارهاي 
استان كرمانشاه به طور متوسط 10.2واحد درصد بيشــتر از ميانگين كل كشور و خانوارهاي 
استان سيستان و بلوچستان 15.7واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور در بخش اجاره بها 
هزينه كرده اند. طبق اعالم مركز آمار ايران، نرخ تورم چهارفصل بازار اجاره منتهي به فصل پاييز 

امسال در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 26درصد برآورد شده كه تقريبا معادل تورم عمومي 
در اين بازه زماني است.

تورم 34درصدي قرارداد تمديدي
براساس مصوبه ستاد مقابله با كرونا، قراردادهاي اجاره سررسيد شــده در دوره كرونا تا 3 ماه 
بعد از عادي شدن شرايط به صورت خودكار تمديد مي شود و سقف مجاز افزايش قيمت براي 
اين قراردادها در تهران 25درصد، در كالنشــهرها 20درصد و در ساير نقاط شهري 15درصد 
خواهد بود. البته در همين مصوبه نيز اصل بر توافق موجر و مســتأجر گذاشته شد و به همين 
دليل آمارهاي منتشرشده از سوي مركز آمار ايران براي تورم قراردادهاي اجاره، نرخ هايي بيش 
از 25درصد را روايت مي كند. پيش ازاين مركز آمار ايران متوسط افزايش هزينه اجاره بها براي 
قراردادهاي تمديد شده در فصل تابستان را 41درصد اعالم كرده بود و در فصل پاييز نيز از تورم 
34درصدي اين قراردادها خبر داده است. در اين ميان گرچه مركز آمار ايران در گزارش هاي خود 
به صراحت اعالم كرده  كه اين اعداد و ارقام مربوط به قراردادهاي تمديد شده است، اما معاونت 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي معتقد اســت آنچه مركز آمار اعالم كرده، حاكي از 
تورم تركيبي از قراردادهاي تمديدي و قراردادهاي جديد بوده و به واسطه اينكه مصوبه ستاد 
مقابله با كرونا مشمول قراردادهاي جديد نيست، باعث افزايش تورم به بيش از سقف مجاز شده 
است. البته درصورت صحت اين ادعا، تورم قراردادهاي اجاره بايد حدود 50درصد باشد تا بتواند 
ميانگين تورم بازار اجاره تا ارقام اعالم شده از سوي مركز آمار را افزايش دهد كه البته اين موضوع 

نيز با ادعاي وزارت راه و شهرسازي در ساماندهي بازار اجاره همخواني ندارد.

روز طاليي سكه و طال
بعد از روزها نوســان زير مرز 12ميليون تومان، قيمت سكه در بازار 
تهران دوباره از اين مرز عبور كرد و كارشناسان اين افزايش را آخرين 
تالش سكه براي حفظ كانال 12ميليوني پيش از جابه جايي قدرت 
در آمريكا مي دانند. به گزارش همشهري، عبور انس از 1900دالر و 
رسيدن بهاي طال به باالترين ميزان 2ماه اخير در بازارهاي جهاني به عنوان محركي قوي 
بازار طال و ســكه ايران را نيز به افزايش قيمت واداشــت و در ادامه روند روبه رشدي كه از 
يكشنبه آغاز شده بود، طال و ســكه هردو ديروز افزايش چشمگير قيمت را به خود ديدند. 
براي هر قطعه سكه امامي تا ساعت 17ديروز روي سايت اتحاديه طال و جواهر تهران رقم 
12ميليون  و100هزار تومان به ثبت رسيد كه در مقايسه با يكشنبه 200هزار تومان رشد 
داشت. سكه بهار آزادي هم با همين ميزان افزايش با 11ميليون  و700هزار تومان رسيد. 
نيم سكه 150هزار تومان گران شد و هر قطعه آن 6ميليون و350هزار تومان قيمت خورد. 
ربع سكه با 50هزار تومان رشد نســبت به روز قبل به 4ميليون و200هزار تومان رسيد و 
سكه گرمي 2ميليون و350هزار تومان رسيد كه 30هزار تومان بيشتر از روز يكشنبه بود. 
به نظر مي رسد افزايش قيمت فلز زرد تقاضا براي خريد را افزايش داده و گرچه رشد قيمت 
ارز در روز گذشته نيز روند افزايشي را شتاب بخشــيد، به باور كارشناسان، خريداران نيز 

ريسك خريد را با نيم نگاهي به 
سطح 11ميليون و800توماني 
ضرر و زيان براي هر قطعه سكه 
طرح جديد، پذيرفته اند. در بازار 
طال هر مثقال طال نســبت به 
روز يكشــنبه 130هزار تومان 
گران تر شد و تا ساعت 17ديروز 
به 5ميليون و 145هزار تومان 
رســيد. هر گرم طالي 18عيار 
نيز ديــروز يــك ميليــون و 

157هزار تومان معامله شد.

 تورم پاييزي بازار اجاره 
به 6/8درصد رسيد

قيمت طال در بازار آزاد تا ساعت 16:30 ديروز

قيمت )تومان(نوع دارايي

5.145.000مظنه تهران

1.187.722طالي 18عيار )گرم(

12.100.000سكه طرح جديد

11.700.000سكه طرح قديم

6.350.000نيم سكه

4.200.000ربع سكه

2.350.000سكه يك گرمي
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وعدههايشبهدولتيها
بررسي ها نشان مي دهد كه واگذاري شركت هاي دولتي و شبه دولتي با موانعي مواجه است كه اغلب اين موانع به طور واضح مشخص 
نيست و همانطور كه مقامات قبلي سازمان خصوصي سازي  گفته اند اين موانع عمدتا شامل نوعي مقاومت در برابر خصوصي سازي  است.

اوايل سال جاري وزير اقتصاد براي الزام شركت هاي شبه دولتي به واگذاري شركت هاي زير مجموعه شان، در نشستي با مديران اين 
شركت ها ازآنها خواست تا زمينه ورود سهامشان رابه بورس فراهم كنند. فرهاد دژپسند در نشستي كه با عنوان تامين مالي بنگاه هاي 
اقتصادي برگزار شده بود، از شركت هاي بزرگ خواسته بود تا در بازار سرمايه نقش فعال داشــته باشند. با رايزني هاي انجام شده از 
سوي دولت اين شركت هاي شبه دولتي تحت فشار قرار گرفتند تا سهام شركت هاي زير مجموعه شان را در بورس عرضه كنند. پس از 
اين نشست ها بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي فرمان امام، صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق ذخيره فرهنگيان، سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي فوالد اعالم كرده اند سهام شركت هاي زير مجموعه هايشان را وارد بورس مي كنند. اما باوجود 
اين وعده ها به غيراز تامين اجتماعي كه سهام چند شركت بزرگ ازجمله شستا را در بورس واگذار كرد تقريبا شركت هاي ديگر قدم 
اساسي براي واگذاري شركت هايشان بر نداشتند. داده هاي آماري همشهري نشان مي دهد كه هم اكنون 585شركت بزرگ ايران كه 
عمدتا شركت هايي هستند كه راهبري اقتصاد ايران را برعهده دارندتحت مالكيت ومديريت هلدينگ هاي بزرگ شبه دولتي هستند 
كه برآورد مي شود ارزش آنها نزديك به 500هزار ميليارد تومان باشد. هم اكنون تعداد شركت هاي زير مجموعه بنياد مستضعفان 189، 
ستاد اجرايي فرمان امام 55، سرمايه گذاري تامين اجتماعي178، صندوق بازنشستگي كشوري 113، صندوق ذخيره فرهنگيان 29و 
صندوق بازنشستگي فوالد 21شركت است اما از شركت هاي تحت مالكيت آستان قدس رضوي و قرارگاه خاتم هيچ اطالعاتي دردست 
نيست. اين شركت ها فقط بخشي از شركت هاي قابل واگذاري هستند و در مورد سهام قابل واگذاري ساير نهاد ها و دستگاه هاي مرتبط 

باساير قوا نين اطالعي در دست نيست.

با تصويب قانون بودجــه 1400در 
مجلس بــار ديگر طيف زيــادي از 
شركت ها و نهاد هاي دولتي و عمومي 
مشتمل بر قواي سه گانه موظف به 
واگذاري شــركت هاي زير مجموعه خود مي شوند. آنطور 
كه رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 1400 
مجلس گفته است، اعضاي اين كميسيون با تمديد حكمي 
در بودجه موافقت كردند كه براساس آن، كليه دستگاه هاي 
دولتي مكلف شــدند تا دســتگاه هاي زيرمجموعه قابل 
واگذاري خود را براي اجراي خصوصي سازي در سال آينده 

مشخص و به سازمان برنامه و بودجه معرفي كنند.
به گزارش همشهري، چند سالي است كه بحث واگذاري 
همه شركت هاي دولتي مطرح است و حتي فلسفه اجراي 
خصوصي سازي  از ابتداي دهه80 نيز واگذاري سهام همه 
شــركت هاي دولتي بود اما به جرأت مي تــوان گفت كه 
خصوصي ســازي  در اين كار ناكام بــوده و حتي در موارد 
مهمي سهام شركت هاي بزرگ به شركت هاي شبه دولتي 

يا خصولتي واگذار شده است.
بررســي ها نشــان مي دهد از ابتداي دهــه 80كه روند 
خصوصي ســازي  در اقتصاد ايران به صورت جدي مطرح 
شد، تا كنون نزديك به 191هزار ميليارد تومان از سهام 
شــركت هاي دولتي به بخش خصوصي واگذاري شــده 
اســت كه از اين ميزان 19.5درصد يعني رقمي معادل 
37هــزارو 100ميليارد تومان به ســهام شــركت هاي 
خصولتي واگذاري شــده اســت. اين واگذاري ها به اين 
دليل انجام شده اســت كه دولت در پرداخت بدهي هاي 
خود به شركت ها و نهادها ناتوان بود و به همين دليل به 
جاي پرداخت وجه نقد، به آنها سهام شركت هاي دولتي 
را واگذاركرده اســت كه اصطالحا به ايــن كار رد ديون 
گفته مي شــود. اما اين واگذاري ها كه درطول سال هاي 
گذشته مشكالتي را در رويه بنگاه داري شركت ها ايجاد 
كرده است همواره مورد انتقاد كارشناسان بوده است. به 
زعم برخي كارشناسان واگذاري سهام در طول سال هاي 
گذشته نه فقط منجربه تقويت بخش خصوصي نشده بلكه 
بخش خصوصي را در ايران، به دليــل ايجاد انحصار هاي 
جديد دربازار، به شــدت تضعيف كرده است و به همين 
دليل اســت كه بخش خصوصي در ايران تــوان رقابت 
با شركت هاي شــبه دولتي و خريد ســهام شركت هاي 

دولتي را ندارد. با وجود اين ناكامي ها چند ســالي است 
كه بحث واگذاري ســهام شــركت هاي دولتي و شــبه 
دولتي بيشتر ازگذشــته مطرح شده است و در تازه ترين 
رويداد كميسيون تلفيق مجلس در جريان بررسي اليحه 
1400دوباره حكم واگذاري اين شركت ها را تمديد كرد.

مصوبه كميسيون تلفيق
براساس بررسي هاي كميســيون تلفيق مجلس از اليحه 
بودجه 1400اعضاي اين كميسيون با تمديد حكمي كه 
درلوايح بودجه قبلي نيز وجودداشت موافقت كردند مطابق 
اين حكم كليه دستگاه هاي دولتي موضوع ماده 29قانون 
برنامه پنج ساله ششم توسعه مكلف شدند زيرمجموعه هاي 
قابل واگذاري را براي اجراي خصوصي سازي مشخص و به 
سازمان برنامه و بودجه معرفي كنند. رحيم زارع، سخنگوي 
كميسيون تلفيق بودجه 1400 مجلس درباره تمديد اين 
حكم گفت: اعضاي اين كميســيون با تمديد حكمي در 
بودجه موافقت كردند كه براساس آن، كليه دستگاه هاي 
دولتي مكلف شــدند تا دســتگاه هاي زيرمجموعه قابل 
واگذاري خود را براي اجراي خصوصي سازي در سال آينده 
مشــخص و به ســازمان برنامه و بودجه معرفي كنند. اما 
شركت هايي كه تحت شمول ماده 29قانون برنامه ششم 
قرار مي گيرند چه شــركت هايي هستند كه مطابق قانون 

بايد سهام آنها واگذار شود؟

كدام شركت ها بايد واگذار شوند؟
شــركت هايي كه در دايره شــمول ماده 29برنامه ششم 
توسعه قرار مي گيرند، طيف وسيعي از شركت ها شامل كليه 
دستگاه هاي اجرايي قواي سه گانه را در بر مي گيرد. بر اين 
اساس چنانچه قرار باشد طبق تصميم مجلس اين نهاد ها 
و سازمان ها شركت هاي قابل واگذاري خود را براي عرضه 
سهام معرفي كنند كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، 
دانشگاه ها، شركت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به 
دولت، بانك ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت هاي بيمه 
دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات 
عمومي، بنيادها و نهادهاي انقالب اسالمي، مجلس شوراي 
اسالمي، شوراي نگهبان، بنيادها و مؤسساتي كه زيرنظر 
ولي فقيه اداره مي شــوند، وزارت جهادكشاورزي، شركت 
ملي نفت، شركت ملي گاز، شركت ملي صنايع پتروشيمي، 
سازمان گسترش نوسازي صنايع، بانك مركزي جمهوري، 
سازمان بنادر و كشــتيراني، سازمان توســعه و نوسازي 
معادن و صنايع معدني ايران، صدا و سيما، ستاد اجرايي و 
قرارگاه هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها بايد 
نسبت به معرفي شركت هاي قابل واگذاري خود به سازمان 

برنامه و بودجه اقدام كنند.

آيا واگذاري اين شركت ها شدني است؟
با وجود تكليف مجلس براي واگذاري سهام اين شركت هاي 
دولتي و شبه دولتي اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا 
واگذاري اين حجم از سهام شركت هاي دولتي شدني است 
و آيا دولت باالخره موفق به واگذاري حداقل بخشي از سهام 

اين شركت ها مي شود يا خير؟
مروري بر ســوابق گذشــته نشــان مي دهد كه تكليف به 
واگذاري سهام شركت هاي دولتي ونهاد هاي وابسته به ساير 
قوا موضوع جديدي نيست و به ويژه از اواسط دهه 90بيشتر 
از گذشته مطرح شده است حتي بحث حكم واگذاري اين 
شركت در اليحه بودجه فقط مربوط به اليحه بودجه سال 
1400نيســت و در لوايح قبلي دولت نيز اين الزام قانوني 
وجودداشته است. اما با وجود اين تكاليف دولت توفيق زيادي 
در واگذاري سهام اين شــركت ها نداشته است. مسئوالن 
سازمان خصوصي سازي  در دوره هاي قبل تأكيد كرده بودند 
كه دربرابر واگذاري سهام اين شركت ها مقاومت هاي زيادي 
وجود دارد و به همين دليل ســازمان خصوصي به راحتي 

قادربه واگذاري سهام اين شركت ها نيست.

تميز كردن ســطح اجاق گاز و هود، بدون شك و با فاصله زياد، 
سخت ترين و نچسب ترين كار آشپزخانه است. زدودن لكه هاي 
چربي از ســطح گاز مخصوصا اگر مدتي هم از آن گذشته باشد 
به هيچ عنوان كار راحتي نيســت؛ بايد ابر و اسكاچ و حتي سيم 
ظرفشويي را برداريد و به جان گاز بي نوا بيفتيد كه خيلي وقت ها رنگ و لعاب گاز زودتر 
از لكه ها پاك مي شود.به همين دليل بايد اسپري ها و مايع هاي گاز پاك كن را يكي از 
مهم ترين شوينده هاي آشپزخانه ها دانست و از مخترعش سپاسگزار بود. خوشبختانه 
اين روزها انواع اين شوينده ها را مي توان در سوپرماركت ها پيدا كرد و با استفاده از آن 
چالش هاي اين كار دشوار را به حداقل رساند. تا چندسال پيش گاز پاك كن ها يكي 
دو برند بيشتر نبودند اما امروزه شركت هاي توليد كننده زيادي در اين زمينه فعالند 

و بيشتر از 10برند از اين محصول در سوپرماركت ها و هايپرماركت ها ديده مي شود. 
در كنار كميت، تنوع هم در گاز پاك كن ها زياد شــده و انواع تخصصي اين محصول 
براي گازهاي لعابي يا استيل يا انواع معطر يا ژله اي هم توليد شده كه دست خريداران 
را براي انتخاب باز گذاشته است. اتك را مي توان قديمي ترين گاز پاك كن و پرچمدار 
در اين زمينه دانســت. غير از اتك، برندهاي رافونه، اكتيو، اكــو، من و گلرنگ را هم 
مي توان به وفور در قفسه هاي سوپرماركت ها ديد. اين برندها تقريبا سهم بازار يكساني 
دارند و البته ســهم بازار را با انواع خارجي اين محصول هم تقســيم كرده اند. سيف، 
معروف ترين برند خارجي شوينده در ايران است كه به دليل كيفيت باالي محصوالت، 
گاز پاك كن هايش هم طرفداران زيادي پيدا كرده است. البته گاز پاك كن هاي ايراني 
هم امتحان خود را به خوبي پس داده اند و رقابت شانه به شانه اي با انواع خارجي دارند. 
پورچوز، ديگر گاز پاك كن خارجي موجود در بازار است كه البته اين محصول هم در 
كنار سيف، قيمت بســيار بااليي دارد. قيمت انواع ايراني گاز پاك كن هم طي امسال 
افزايش بسيار زيادي داشته و در كنار ديگر شوينده ها دوبار افزايش رسمي قيمت را از 
سر گذرانده اند؛ به طوري كه قيمت گاز پاك كن ها از تابستان تاكنون چندبرابر شده 
است. در يك قلم، مايع گاز پاك كن اكتيو مرداد امسال 5.500تومان بود كه به 12هزار 
تومان و سپس به 20هزار تومان رسيد. توضيح اين نكته ضروري است كه قيمت هاي 
درج شده در جدول، نرخ خريدهاي قبلي فروشگاه ها در تابستان و پاييز است و ممكن 

است شما با قيمت هاي متفاوتي مواجه شويد.

كليه دستگاه هاي دولتي دوباره مكلف مي شوند شركت هاي زيرمجموعه خود را براي اجراي خصوصي سازي در سال آينده 
مشخص و به سازمان برنامه و بودجه معرفي كنند

بازار ميوه  و  تره بار افزايش هزينه هاي برق انداختن اجاق گازالزامبهواگذاريشركتهايزيرمجموعههمهدستگاهها

 قيمت تمام انواع سبزي و صيفي 
در ميادين، زير 10هزار تومان 

قيمت جديد انواع سبزي و صيفي در ميادين 
ميوه و تره بار سطح شــهر تهران اعالم شد و 
بر اين اساس تمام انواع ســبزي و صيفي در 
غرفه هاي اين مراكز خريد زير 10هزار تومان 

قيمت خورده اند. 
به گزارش همشــهري، ســازمان مديريت ميادين شــهرداري 
 تهران، قيمت جديد انواع محصوالت فرنگي را اعالم كرد كه اين 
نرخ ها از ديروز در 250ميدان و بــازار ميوه و تره بار تهران اعمال 

مي شود. 
افزايش قيمت برخي از اقالم ميــوه و برخي محصوالت فرنگي در 
مغازه هاي ميوه فروشي سطح شهر تهران در 3 ماه گذشته خبرساز 
شــد كه گوجه، هويج و تا حدودي خيار در صدر گران شــده ها 
بودند. در همان زمان نيز در ميادين ميوه و تره بار اين محصوالت 
با قيمت هايي پايين تر از مغازه ها فروخته مي شــد اما در نرخنامه 
جديد ميادين، قيمت تمام سبزيجات و صيفي جاتي كه در ميادين 
ميوه و تره بار عرضه مي شوند، زير 10هزار تومان تعيين شده  است. 
همچنين برآوردهاي آماري سازمان ميادين ميوه و تره بار نشان 
مي دهد در ميان محصوالت فرنگي و صيفي جات، گوجه فرنگي، 
پياز و سيب زميني باالترين ميزان تقاضا و بيشترين سهم را در سبد 

خريد خانوارها داشته اند و پرفروش ترين ها بوده اند. 
براساس گزارش روابط عمومي ســازمان ميادين ميوه و تره بار، 
به ترتيب »ســيب درختي، پرتقال و انگور« در بيــن انواع ميوه و 
»گوجه فرنگي، پياز و ســيب زميني« در بين محصوالت فرنگي، 
بيشترين تقاضا را در 9 ماه امسال در ميادين ميوه و تره بار به خود 

اختصاص داده اند. 
براســاس  اين گزارش، در بين انواع ميوه به ترتيب سيب درختي، 
پرتقال، انگور، هندوانه، نارنگي، خربــزه، انار، هلو، موز و گيالس، 
پرتقاضاترين ميوه هاي ميادين از جانب شهروندان بودند. همچنين، 
در بين محصوالت فرنگي نيز به ترتيب گوجه فرنگي، پياز، سيب 
زميني، خيار، سبزي، بادمجان، كدوي سبز، لوبيا سبز، هويج و ليمو 

تُرش، پرتقاضاترين محصوالت از سوي مشتريان ميادين بودند.

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

قيمت - توماننام محصول
7.400خيار رسمي

8.500خيار گلخانه اي
5.900گوجه فرنگي بوته اي

8.300گوجه فرنگي گلخانه اي
5.300كدو مسمايي
6.500كدو حلوايي
4.500سيب زميني

4.800پياز زرد
5.100پياز سفيد
9.700لوبيا سبز

8.300سبزي  پاك كرده
4.600سبزي دسته اي جور

5.500هويج
9.800فلفل دلمه اي رنگي
5.700فلفل دلمه اي سبز

4.500نارنج
4.400كاهو پيچ ساالدي

3.500كاهو رسمي و چيني
8.500سير تازه با برگ

3.900بادمجان دلمه اي و ممتاز

قيمت فروش بعضي از انواع مايع گازپاك كن در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
70020.130 ميلي ليترياكتيو

50020.720 ميلي ليتري- معطررافونه
75021.750 ميلي ليتريگلرنگ

50019.500 ميلي ليترياكو
50022.000ميلي ليترياتك

75045.000ميلي ليتريمستر ماسل
84.000يك ليتريپورچوز

50016.770ميلي ليتريمن
26.500يك ليترياكو 
43.000يك ليتريسيف

شــاخص كل بورس تهران ديروز 1.4درصد رشد كرد و بيش از 
90هزار ميليارد تومان به ارزش شــركت هاي حاضر در بورس و 
فرابورس اضافه شد. ديروز همچنين ورق برگشت و بعد از 7روز 
خروج نقدينگي، بيش از 310ميليارد تومــان نقدينگي تازه از 

سوي سهامداران حقيقي به بازار سهام تزريق شد.
به گزارش همشهري، در شــرايطي كه ظرف يك هفته گذشته 4هزار و884ميليارد 
تومان از نقدينگي سهامداران حقيقي از بازار خارج شده است، ديروز ورق برگشت و به 
جاي خروج پول، 310ميليارد تومان نقدينگي تازه وارد بازار سهام شد. با تزريق اين 
ميزان نقدينگي شاخص كل بورس تهران 1.4درصد رشد كرد و بيش از 90هزار ميليارد 
تومان به ارزش بازار سهام اضافه شــد. چنانچه اين رويه ورود نقدينگي به بازار، ادامه 
يابد مي توان انتظار داشت روند صعودي بازار سهام تداوم يابد. با اين حال انتشار برخي 
اخبار سياسي ازجمله انتشار شايعاتي درباره افزايش سطح تنش بين ايران و آمريكا به 
مانع بزرگي بر سر رشد شاخص هاي بورس تبديل شده است. ديروز همچنين انتشار 
خبر هايي درباره موضع گيري اروپا و توقيف يك كشتي متعلق به كره جنوبي بر حجم 

نگراني سهامداران اضافه كرد.
كارشناسان بر اين باورند كه انتشار اين خبرها منجر به افزايش ريسك هاي بازار شده 

است.
بهادر شمس يك كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه نوسان روزهاي اخير شاخص و 
قيمت سهام اكثر شركت ها ناشي از مسائل سياسي است به ايرنا گفت: نگراني فعاالن 
بازار سرمايه مربوط به ماه پاياني حضور ترامپ در كاخ سفيد و احتمال اقدام نظامي از 

سوي ترامپ است كه باعث شده سرمايه گذاران با احتياط رفتار كنند.
اين كارشناس ادامه داد: سهامداران نبايد چندان نگران وضعيت فعلي بازار باشند. چون 
خطري معامالت بورس را تهديد نمي كند و در نبــود هيچ متغير مؤثر و منفي، فقط 

مسئله سياسي مطرح است.
شمس، فعاليت دولت در بازار سرمايه را يكي از متغيرهاي اليحه بودجه سال آينده 
دانست و گفت: طبق مفاد اليحه بودجه، بورس سال پررونقي را درپيش خواهد داشت 

كه اين موضوع سيگنال مثبتي بوده كه با تصويب مجلس به بازار داده خواهد شد.
او افزود: دراين ميان بازارهاي موازي هم در ركود كامل به سرمي برند و به نظر مي رسد 
درصورت ايجاد اعتماد دوباره، بورس در 2ماه پاياني ســال با شرايط مثبتي روبه رو 
شود. به گفته او انتظار مي رود با انتشار گزارش عملكرد شركت ها، از هفته آينده رونق 

معامالت بازار سهام آغاز شود و تا پايان سال ادامه يابد.
يك كارشناس ديگر بازار سرمايه اما نظر ديگري دارد و بر اين باور است كه عامل نزول 
بورس كاهش اعتماد سرمايه گذاران به شركت هاي بزرگ است. فواد صلواتي در اين باره 
گفت: به نظر مي رسد فعاالن بازار و سهامداران اعتماد كمتري به شركت هاي بزرگ 
دولتي دارند. شــركت هايي كه عالوه بر گزارش هاي ضعيف، با افزايش سرمايه هاي 
سنگين و افزايش سطح شناور، به ميداني براي جوالن و نوسان گيري برخي سهامداران 

حقوقي ها و صندوق ها تبديل شده اند.
به گفته او در حال حاضر با ادامه شرايط فعلي، شركت هاي بزرگ دركوتاه مدت آينده 
روشني ندارند. او افزود: احتماالً با توجه به اصالح سنگين برخي از صنايع و گزارش هاي 
9 ماه مناسب، شاهد تزريق نقدينگي به ســمت صنايع كوچك همچون شركت هاي 
دارو سازي ، سرمايه گذاري ها يا برخي از شــركت هاي حاضر در گروه سيمان، فلزات 

اساسي و شيميايي باشيم.
صلواتي تأكيد كرد: گزارش هاي 12 ماه گروه سرمايه گذاري از 10روز ديگر در سامانه 
كدال منتشر مي شود كه با توجه به اصالح سنگين و سودهاي بزرگي كه اين شركت ها 
شناســايي كرده اند، پيش بيني تقاضا در نمادهاي ارزشمند اين صنعت دور از انتظار 

نخواهد بود.

گزارشتره  بار

سوپرماركت

نوسان قيمت ها در حاشيه بازار خودرو

رشد 90هزار ميليارد توماني بازار سهام
بورس
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نوسان قيمت ها در حاشيه 
بازار خودروهاي داخلي در 
حالي شدت گرفته كه برخي 
خودروســازان به دليل نبود 
تقاضاي خريد از عرضه برخي 

محصوالت خود بدون قرعه كشي خبر مي دهند.
به گزارش همشهري، قيمت خودرو كه طي 3ماه 
اخير متاثر از كاهش نرخ ارز و افت شديد تقاضاي 
خريد و فروش در بازار ســير نزولي به خود گرفته 
بود با باال گرفتن مناقشه قيمت گذاري، جو رواني 
ناشــي از تصويب و اجراي دســتورالعمل جديد 
شــوراي رقابت و مخالفت ســازمان بازرسي كل 
كشــور، برخي نمايندگان مجلس و وزير صمت 
با اين مصوبه از ابتــداي دي ماه بــار ديگر روند 
افزايشي به خود گرفت. به نحوي كه قيمت برخي 
انواع پژو و تندر90 رشد قيمت 10 تا 25ميليون 

توماني را شــاهد بودند و ايــن افزايش قيمت در 
محصوالت سايپا نيز با رســيدن نرخ پرايد111 
به 122ميليــون، پرايد131 بــه 104ميليون و 
پرايد151 به 108ميليون تومان ادامه يافت. اما 
با فروكش كردن تب اختالفــات قيمت گذاري، 
از ديروز )دوشــنبه( تب گراني خودرو تا حدودي 
فروكش كرد و بازار بي مشــتري خودرو شرايط 
نســبتا آرامي را تجربه كرد. اين افزايش قيمت ها 
در حالي اســت كه فعاالن صنفي از تشديد ركود 
و به صفر رســيدن انجام معامالت در بازار خودرو 
خبر داده و اين شرايط بازار و نبود مشتري موجب 
شده تا حتي سايپا براي نخستين بار بعد از اجراي 
سيستم قرعه كشي براي پيش فروش خودرو، دو 
محصول خود شــامل وانت پرايد )سايپا151( و 
وانت نيسان تك سوز آپشنال را بدون قرعه كشي 

به مشتريان عرضه كند.

گراني 18ميليوني برخي انواع پژو 
بررسي قيمت فروش محصوالت ايران خودرو در 
حاشيه بازار نشان مي دهد كه نرخ انواع محصوالت 
اين شركت طي 2هفته گذشته از 10 تا 25ميليون 
تومان افزايش يافت. به نحوي كه قيمت انواع پژو 
نيز با مطرح شــدن فرمول جديد قيمت گذاري 
خودروهاي كم تيراژ داخلي سير صعودي به خود 
گرفت و اين مدل خودروها تا 15دي ماه نســبت 
به اول اين ماه بين 7 تا 18ميليون تومان افزايش 
يافت. كمترين ميــزان افزايش قيمت در خانواده 
پژو مربــوط به پژو206 صنــدوق دار با 7ميليون 
تومان بوده و پژو پارس TU5 با 18ميليون تومان 
بيشــترين افزايش قيمت را تجربــه كرد. پس از 
آن پژو پارس اتوماتيك و پژو ســال دوگانه سوز 
با 17ميليون تومان افزايش به صورت مشــترك 
در رتبــه دوم و پژو206 تيپ2 بــا 16.5ميليون 
افزايش قيمت در جايگاه ســوم قرار گرفت. طي 
هفته گذشته و با ارائه فرمول جديد قيمت گذاري 
خودروهاي كم تيراژ، جو رواني ناشــي از گراني 
رســمي اين خودروها از بهمن ماه موجب شد تا 
قيمت ها در بازار خــودرو روندي صعودي به خود 
گيرد گرچه بــا مخالفــت وزارت صمت، برخي 
نمايندگان مجلس و ســازمان بازرسي كل كشور 
با اين شــيوه قيمت گذاري، تب افزايش قيمت ها 
در بازار خودرو تا حــدودي فروكش كرد. عالوه 
بر محصوالت پژو، قيمت برخي انواع خودروهاي 
مونتاژي رنو در حاشيه بازار سير صعودي تندتري 
به خود گرفت به نحوي كه قيمت تندر90  اي2 طي 
مدت حدود 2هفته افزايــش 25ميليون توماني 
را شــاهد بود. افزايش 2 تا 25ميليــون توماني 
قيمت حاشــيه بازار خودروهاي پرتيراژ داخلي 
)محصوالت ايران خودرو و سايپا( در حالي است 
كه ركود حاكم بر بازار خودرو تشديد شده و كمتر 
خريدار يا فروشنده اي براي خودروهاي داخلي در 

بازار وجود دارد.

ميزان نوسان قيمت برخي انواع پژو در حاشيه بازار خودرو 
  ميزان افزايش
(ميليون تومان)

  قيمت 15دي
(ميليون تومان)

قيمت اول دي
(ميليون تومان) نام و مدل خودرو

13 187 174  GLX 405 پژو
11 187 176 پژو GLX 405 دوگانه سوز
16 210 194 پژو پارس سال
17 238 221 پژو سال دوگانه سوز
18 250 232     TU5 پژو پارس
17 302 285 پژو پارس اتوماتيك
12 284 272 پژو 207 دنده اي
12 315 303 پژو 207 پانوراما
15 410 395 پژو 207 اتوماتيك
10 910 900 پژو 2008

16.5 195 178.5 پژو206 تيپ2
13 255 242 پژو206 تيپ 5
7 239 232 پژو206 صندوقدار

16 194 178 SLX 405 پژو

گزارش ميداني همشهري از وضعيت بازار خودرو نشان مي دهد جو رواني ناشي از باال گرفتن مناقشه قيمت گذاري موجب 
افزايش 2 تا 25ميليون توماني قيمت برخي خودروهاي داخلي در حاشيه بازار از ابتداي دي تا 15دي ماه جاري شد

ريپ زدن گراني خودرو
 افزايش قيمــت خودروهاي داخلي در حاشــيه 
بازار كه با اعالم دستورالعمل جديد قيمت گذاري 
خودروهاي كم تيراژ و نزديك شدن به موعد اعالم 
قيمت سه ماهه چهارم خودروهاي پرتيراژ توسط 
شــوراي رقابت ســير صعودي به خود گرفته بود 
با اعالم مخالفت دســتگاه هاي دولتي، مجلس و 
قوه قضاييه متوقف شــد به نحوي كــه همزمان با 
اين مخالفت ها قيمت پژو405 جــي ال ايكس با 
كاهش 3ميليون تومانــي از 179ميليون تومان 
به 176ميليــون تومان رســيد. همچنين قيمت 
پژو206 تيپ2 از 191ميليون بــه 186ميليون، 
پژو206تيپ5 از 251ميليون به 245ميليون و در 
گروه خودروهاي مونتاژي قيمت پژو2008 مدل 98 
و 99 به ترتيب به 799 و 916ميليون تومان رسيد. 
همچنين قيمت ســمند ال ايكس از 178ميليون 
به 175ميليون رســيد. در گروه خودروهاي تيبا 
نيز قيمت تيبا 2 از 124ميليــون به 122ميليون 
رســيد و تيبا صندوقدار، صندوقدار پالس و تيبا2 
پالس به ترتيب 113، 117 و 129ميليون تومان 

قيمت خورد.
تغيير شيوه فروش با كاهش تقاضاي خودرو

نوسان قيمت حاشيه بازار خودرو در شرايطي است 
كه تشديد ركود حاكم بر بازار و افت شديد تقاضاي 
واقعي، موجب بازنگري برخي خودروسازان در شيوه 
فروش برخي محصوالت شد به نحوي كه در جريان 
پيش فروش اخير سايپا تعداد متقاضيان خريد دو 
محصول اين شركت كمتر از ميزان عرضه بود و براي 
نخستين بار خودروهاي وانت پرايد )سايپا 151( و 

وانت نيسان تك سوز آپشنال بدون قرعه كشي به 
مشتريان عرضه شد. اين در حالي است كه طي 3 ماه 
گذشــته روند افزايش قيمت كارخانه خودروهاي 
صفر كيلومتر، طرح هاي پيش فروش طوالني مدت، 
افت شــديد تقاضا و تشــديد ركود حاكم بر بازار 
موجب كاهش فاصله قيمت بازار و كارخانه برخي 

خودروهاي توليد و مونتاژ داخلي شده است.

فروكش كردن تب گراني خودرو
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو 
نيز از فروكش كردن تب چند روزه گراني با افزايش 
عرضه خودرو توسط خودروسازان خبر داده و گفت: 
بازار خودرو كه بعد از جو رواني منفي ناشي از اعالم 
فرمول جديد قيمت گذاري خودرو توسط شوراي 
رقابت شاهد سير صعودي قيمت ها بود اين روزها 
آرامش نســبي را تجربه مي كند. سعيد موتمني، 
با اشاره به كاهش نســبي قيمت برخي خودروها 
در حاشــيه بازار افزود: ديروز قيمت پژو پارس به 
207ميليون، پــژو206 تيپ2 بــه 181ميليون، 
پژو206 تيپ 5 به 243ميليون، سمند ال ايكس 
به 180ميليون، پرايد 111بــه 112ميليون، تيبا 
2 به 124ميليون و كوييك دنده اي به 142ميليون 
تومان رسيد. او با تأكيد بر تأثير كاهش نوسان نرخ 
ارز بر بازار خودرو گفت: به نظر مي رسد درصورت 
تداوم اين روند، نوسان قيمت خودرو در حاشيه بازار 
تا پايان امسال بسيار اندك باشد. همچنين با انجام 
تعهدات معوق ايران خودرو و سايپا، عرضه خودرو 
توسط خودروسازان افزايش يافته و اين عرضه باعث 

كاهش يا تثبيت قيمت خودرو در بازار شده است.

و خودر
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درحالي كه سون هيونگ مين دوازدهمين گلش را هم براي 
تاتنهام به ثمر رســاند تا در كورس كفش طال شانه به شانه 
محمد صالح حركت كند، تيتر اول سايت هاي ورزشي ايران 
در مورد جهانبخش اين بود كه بعد از تلف شــدن موقعيت 
دقيقه 90 ولور همپتون، نفس عليرضا در سينه حبس شده 
است! خب البته او 90 دقيقه روي نيمكت نشست، اما همين 
كه روي موقعيت لحظه آخري حريف استرس داشته، تيتر 
 اول سايت ورزشــي كشور ما شده اســت! 3 سال گذشت،
 2 مربي عوض شدند و قيمت جهانبخش در ترانسفرماركت 
13ميليون يورو كاهش پيدا كرد. در 28سالگي شايد واقعا 
انتقال به يك تيم ديگر و بيشتر بازي كردن، بهتر از تالش 

براي اثبات اين باشد كه برايتون انتخاب خوبي بوده است.

دستاورد جهانبخش در برايتون

بعد از توقف پرسپوليس برابر ذوب آهن كه با يك نمايش ضعيف 
و نااميدكننده همراه بود، انتقادهــا از يحيي گل محمدي اوج 
گرفت و حتي چند پيشكســوت هم مطالبي در نقد او به زبان 
آوردند. به هر حال بعد از فينال آســيا و ديدار با نساجي، اين 
سومين مسابقه بدون پيروزي سرخپوشان بود و كمي اعتراض 
طبيعي است. با اين حال هواداران پرسپوليس به صحنه آمدند، 
يك توفان توييتري در حمايت از سرمربي شان راه انداختند؛ تا 
جايي كه گويا هشتگ »يحيي تنها نيست« در ساعاتي به ترند 
اول توييتر تبديل شد. اين مسلما براي يحيي شيرين است، اما 
در عين حال كار او هم براي جــواب دادن به اين همه محبت 
دشوار خواهد بود. گل محمدي به پشتوانه اين حمايت عمومي 

بايد با هراس كمتري به جوانان تيمش بازي بدهد.

كار يحيي سخت تر شد

همين 2هفته پيش محمود فكري مطالبي با اين مضمون بيان 
كرده بود: »استقالل در زمان استراماچوني با بازي هاي بيشتر به 
صدر جدول رسيد و بعدا كه تعداد مسابقات برابر شد، تيم پايين 
آمد.« بعد خود فكري هر وقت در هر شرايطي تيمش را به صدر 
مي رساند، كامال از موضع باالنشين مطلق ليگ سخن مي گويد. 
نمونه اش هم نشســت خبري پيش از بازي ديروز با آلومينيوم 
اراك كه فكري در آن اولتيماتوم دادن به سرمربي صدر جدول 
را خنده دار توصيف كرد. خب برادر جــان، در زمان انجام اين 
مصاحبه شــما هم با توجه به انجام 2 بازي بيشــتر نسبت به 
پرسپوليس اول بوديد. نمي شود كه صدرنشيني استراماچوني 
درست نباشد، اما صدرنشــيني مشابه شما جنبه حقيقي پيدا 

كند. هرچند در مورد داستان اولتيماتوم با فكري موافقيم.

صدر من يا صدر استرا؟
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پيام برانكو براي يحيي 
همان هميشگي

  واكنش ايوانكوويچ به جدايي بازيكنان پرسپوليس 
بسيار آشناست

 مالقات بعد از 15ماه
 طوالني ترين فاصله در دوئل پرسپوليس و سپاهان

  طي 23سال اخير

در روزهايي كه كادر فني پرســپوليس همچنان بابت جدايي بازيكناني مثل شجاع 
خليل زاده و مخصوصا بشار رسن در تب و تاب است، برانكو ايوانكوويچ در مصاحبه اش با 
يك روزنامه انگليسي زبان چاپ تهران مطالب جالبي در اين مورد به زبان آورده است. 
سرمربي پيشين و موفق پرسپوليس گفته: »اين روند در دوره من و گابريل كالدرون 
هم وجود داشت و االن براي يحيي گل محمدي هم تكرار مي شود. عادي است كه هر 
بازيكني در طول زندگي حرفه اي تيم خود را تغيير دهد. ما نمي توانيم آنها را سرزنش 
كنيم و بايد به آنها حق داده شود كه درباره آينده خود تصميم بگيرند. فكر مي كنم زمان 
خوبي نيست كه پرسپوليس به بازيكناني كه باشگاه را ترك كرده  اند فكر كند. در پنجره 
نقل وانتقاالت قبلي بازيكنان خوبي به تيم اضافه شده اند.« نمي توان گفت برانكو بيرون 
گود نشسته و دستور مي دهد لنگش كن؛ او در دوره حضور خودش در ايران هم هرگز، 
هيچ بازيكني را بابت جدايي از پرسپوليس مالمت نكرد. بين همه آنهايي كه رفتند و 
بعضا ستارگان فوتبال ايران هم بودند، شايد فقط يك بار برانكو از رامين رضاييان گله 
كرد، آن هم به خاطر اينكه ابتداي ليگ شانزدهم و قبل از پيوستن به ريزه اسپور، جواب 
تلفنش را نداده بود. تنها ناراحتي برانكو بي حرمت شدن خودش بود، وگرنه بعدا هم كه 
رامين به زور به تيم برگشت، خود او عذرش را خواست. در هر صورت برانكو از راه دور 
به يحيي گل محمدي پيغام مي دهد كه رفته ها را رها كند و سرانجام تمركزش را روي 

موجودي تيم بگذارد. به نظر مي رسد يحيي بايد اين توصيه را جدي بگيرد.

پرســپوليس و ســپاهان در حالي امروز به مصاف هم مي روند كه تقابل اين دو تيم 
قديمي و محبوب فوتبال ايران در ســال هاي اخير لقب »ال كالسيكو« را به خودش 
اختصاص داده است. شايد اغراق نباشد اگر بگوييم حواشــي ديدارهاي رودرروي 
اين دو تيم در 20سال گذشــته، هيچ كم از داربي تهران نداشته است. انواع و اقسام 
اتفاقات عجيب و غريب در اين ديدار رخ داده و هر كدام از آنها به حساسيت و جذابيت 
اين دوئل افزوده است. با اين حال تقابل پيش روي پرسپوليس و سپاهان از يك نظر 
ديگر هم منحصربه فرد اســت؛ اينكه اين دو تيم بيشــتر از 15 ماه است با هم بازي 
نكرده اند و چنين فاصله اي در طول 23ســال اخير بي سابقه بوده است. در حقيقت 
بعد از سال76 كه پرســپوليس به خاطر تعداد زياد بازي هاي عقب افتاده اش از ليگ 
كنار گذاشته شد، هرگز پيش نيامده بود كه بين 2 نبرد اين تيم با سپاهان حتي يك 
سال كامل فاصله بيفتد، اما حاال اين شكاف از 15 ماه هم بيشتر شده است. دليلش 
هم داستان عدم حضور سپاهان در بازي برگشــت فصل گذشته بود؛ مسابقه اي كه 
بايد روز چهارم اسفند انجام مي شد، اما تيم امير قلعه نويي از رختكن بيرون نيامد و 
نتيجه آن ديدار 3بر صفر به سود قرمزها اعالم شد. در اين مدت 2 تيم در جام حذفي 
هم به هم نخوردند. به اين ترتيب آخرين رويارويي پرســپوليس و سپاهان به همان 
برتري 2بر صفر تيم اصفهاني در ديدار رفت ليگ نوزدهم در تاريخ چهارم مهر سال 
گذشته مربوط مي شود. اين مسئله حساسيت هاي مسابقه را بيشتر مي كند؛ ديداري 

كه نتيجه آن در سرنوشت يحيي گل محمدي و محرم نويدكيا تأثير زيادي دارد.

علي كريمي روز گذشــته رســما وارد عرصه 
انتخاباتي فدراســيون فوتبال شد. او كه در روز 
فينال آسيايي پرســپوليس و در جريان يكي از 
برنامه هاي اينترنتي براي حضور در انتخابات اعالم 
آمادگي كرده بود، روز گذشته از طريق اينستاگرام 
اعالم كرد براي پست رياست فدراسيون كانديدا 
خواهد شــد تا با فســاد مبارزه كند. كريمي كه 
در اين ســال ها يكي از منتقدان جدي عملكرد 
فدراسيون و مديران فعلي و سابقش بوده، در پست 
اينستاگرامي اش نوشــت: »مي خواهم همچنان 
كنار مردم سرزمينم باشم و براي سربلندي دوباره 
فوتبال ايران، به عنوان كانديدا در پست رياست 
فدراســيون فوتبال در انتخابات شــركت كنم. 
تغييرات اساسي از ســوي فيفا و اي اف سي در 
اساسنامه شكل گرفته و حاال فوتبالي ها راحت تر 
مي تواننــد وارد عرصه انتخابات شــوند و من 
اميدوارم در روز ۱۰ اسفند فوتبال ايران عزيزمان 
يك روز پاك و عاري از هرگونه زد و بندهاي ناسالم 

را تجربه كند.«
جادوگر كه حاال به واسطه تغيير قوانين و ۱27بازي 
ملي اش مي تواند كانديداي رياســت فدراسيون 
شــود، يك رقيب جدي براي نام هايي مثل حيدر 
بهاروند، هدايت ممبيني، عزيزي خادم و مصطفي 
آجرلو به حســاب مي آيد؛ نام هايي كه برخالف 
كريمي حمايت چهره هاي محبوب و خاص فوتبال 
را در اختيار نخواهند داشت. براي نمونه بد نيست 
بدانيد يكي از نخستين چهره هايي كه روز گذشته 
پست اينستاگرامي كريمي را اليك كرد، مهدي 
مهدوي كيا بود، چهــره اي كه در كامنتش حضور 
كريمي را اتفاقي مفيد براي فوتبال ايران دانسته و 
مدعي شده همه از او حمايت خواهند كرد. با موج 
حمايتي كه با هشتگ »زنده_باد_فوتبال_پاك« 
و »نجات_فوتبال_با_اتحاد_فوتبالي_ها« تنها 
دقايقي پس از انتشار پســت علي كريمي به راه 
افتاده، حاال شــايد تعدادي از نامزدهاي رياست 
فدراســيون حتي قيد ثبت نام بــراي انتخابات 
۱۰ اسفند را هم بزنند! هر چند هنوز هم مشخص 
نيســت كريمي در روزهاي باقيمانده تا انتخابات 
بتواند رأي مثبت اعضاي مجمع را هم به دست آورد 
اما به هر حال حضور او تنور رقابت را حسابي داغ 
خواهد كرد. حضور چهره اي مثل كريمي در راس 
فدراســيون، يك اتفاق هيجان انگيز خواهد بود. 
در بسياري از كشورهاي ديگر دنيا هم مديريت 
فوتبال، به چهره هاي شــاخص با سابقه حضور 

درخشان در تيم ملي سپرده مي شود .

سودای 
ریاست در 
سر جادوگر
علي كريمي روز گذشته 
رسما وارد عرصه انتخاباتي 
فدراسيون فوتبال شد

بعد از آنكه مســي تعداد گل هاي پلــه براي يك 
باشــگاه را جابه جا كــرد، نوبت رونالدو بــود تا با 
درخشش در برد4 بريك مقابل اودينزه كه 2 گل 
و يك پاس گل را به نام خود ثبت كرد، ركورد همه 
گل هاي پله در بازي هاي رسمي را بزند. البته خود 
پله و باشگاه سانتوس اين ركوردشكني ها را قبول 
ندارنــد و مدعي اند تعداد گل هــاي او 1282گل 
در 1363بازي بــوده نه 757تا و حــدود 200تا 
كمتر از اين عدد را فقط براي سانتوس زده است. 
او در 19نوامبــر1969 با گلي كــه از روي نقطه 
پنالتي به واســكودوگاما زد هزارمين گل عمرش 
را جشــن گرفت اما فيفــا و آمار رســمي چنين 
ركوردي را نپذيرفته اســت. پله در زبان پرتغالي 
هيچ معنايي ندارد و خــود پله هم نمي داند نامش 
به چه معناست، اما ممكن اســت اين نام از كلمه 
عبري بيله گرفته باشد كه مفهوم آن معجزه است. 
آمار رسمي معتقد است كه ركورد 1282گل پله 
مثل لقب خود آقاي ادسون آرانتس دو ناسيمنتو 
پله بي معني اســت! البته با همين آمار رســمي و 
ناديده گرفته شــدن گل هاي غيررســمي هم او 
تا 80ســالگي صبر كرد تا ركوردهايش به دست 
2 تن از مدعيان عنــوان بهتريــن بازيكن تاريخ 
شكسته شود. او در سال2000 در يك راي گيري 
اينترنتــي به طور مشــترك با مارادونــا به عنوان 
بهترين بازيكن تاريخ فوتبال انتخاب شد اما بعدها 
بســياري اين راي گيري را زير ســؤال بردند و به 

آن تقلب نســبت دادند و از طرفي منتقدان ايراد 
گرفتند كه بيشتر راي دهندگان نوجواناني بودند 
كه بازي هاي پله را نديده انــد. كتاب ركوردهاي 
گينس تعداد گل هاي او را 1281گل ثبت كرده و 
خودش در پروفايل اينستاگرامش آن را 1283گل 
دانسته. اين رقم ناخالصي دارد و شامل گل هايي 
در بازي هاي دوستانه غيررســمي يا گل هايي كه 
او در ارتش به ثمر رســاند هم مي شود. مثل اين 
مي ماند كه مثال پرسپوليس يك ديدار تداركاتي با 
تيم فجر سپاسي انجام مي دهد؛ پله و هوادارانش 
گل هاي اينگونه بازي ها را هم به حساب ركوردش 
گذاشته اند. روايت ها بســيار متفاوت است. او در 
560بازي در ليگ برزيل براي سانتوس 541گل 
زد، در 92بازي ملــي 77گل، 27گل در 26بازي 
بين المللــي باشــگاهي، 501گل در 523ديدار 
دوســتانه و تداركاتــي، 14گل در 11بازي براي 
تيم ارتش، 3 گل در 2 بازي براي تيم ســنديكاي 
ورزشكاران ســائوپائولو )چيزي تو مايه هاي تيم 
هنرمندان(، 9گل در 13بــازي براي تيم منتخب 
سائوپائولو، 112گل در 138بازي در جام هاي ملي 
كه جمع آن با اين آمارگيري به 1284گل مي رسد. 
رونالدو كه بيش از نيمــي از گل هاي عمرش را در 
دوران 9ســاله اش در رئال مادريد به ثمر رسانده، 
در 2 بــازي آينده مقابــل ميالن و ساســولو كه 
ظرف 4روز برگزار مي شــود اين فرصت را دارد تا 
با زدن يك گل ديگر به ركورد نفر اول فهرســت 

بهترين گلزنان تاريخ فوتبال يعني يوزف بيتسان 
)جوزف بيكان( اهل كشور چكسلواكي )759گل( 
برسد. اين بازيكن چك كه در 3 تيم ملي مختلف 
شــامل اتريش، چكســلواكي و بوهيميا و موراويا 
)كه هم اكنون بخشي از كشــور چك است( بازي 
كرده، و 29گل در 34بازي ملي به ثمر رســانده، 
در دوران بازي در باشــگاه بزرگــي فرصت بازي 
پيدا نكرد و در تيم هايي مثل راپيدوين، اســالويا 
پراگ، آدميــرا واكــر و... روزگار گذراند. ركورد او 
در بازي هــاي باشــگاهي 616گل در 399بازي 
بوده و بقيــه گل هاش دربازي هاي دوســتانه اما 
رسمي به ثبت رسيده اســت. رونالدو با گلزني در 
نخســتين ديدار ســال نوي يوونتوس موفق شد 
نامش را در كنار زالتان به عنــوان بازيكني كه در 
20سال پياپي ميالدي توانسته اند گل بزنند ثبت 
كند. او 3 ســال ديگر هم بايد گل بزند تا به ركورد 
عجيب توتي و رايان گيگز با گلزني در 23ســال 
مختلف ميالدي برســد. گلزني در سال2022 او 
را به ركورد 21سال گلزني يوهان كرايوف، آلفردو 
دي استفانو، پله و هوگو سانچس مي رساند. زالتان 
وقتي از مصدوميت برگردد، با گلزني براي ميالن 
مي تواند زودتر از رونالدو و همين امسال به ركورد 
پله و ديگران دست يابد. رونالدو در اينستاگرام هم 
ركورد زد و به 250ميليون دنبال كننده رسيد كه 
91ميليون بيشتر از كل دنبال كنندگان 20باشگاه 

ليگ برتري است!

 رونالدو 
يك گل تا جاودانگي
 پله زنده ماند 
 و در ۸۰سالگي 2 ركوردش 
را به كريستيانو و مسي تقديم كرد

استقالل با برتری 2 بر صفر مقابل آلومينيوم در بهترين شرايط به داربی تهران 
رسيد. عصر ديروز آبی پوشــان برای برگزاری نهمين بازی خود در ليگ بيستم 
مقابل آلومينيوم اراك قرار گرفتند. محمود فكری برای اين بازی تيمش را تقريبا 
با همان تركيب برنده مقابل گل گهر به ميدان فرستاد و فقط فرشيد اسماعيلی 
را در خط ميانی جانشين آرش رضاوند كرد. فرشيد كه بعد از پشت سر گذاشتن 
مسائل انضباطی از بازی قبلی دوباره به ليســت آبی ها برگشته، در سيرجان از 
دقيقه60 جانشين رضاوند شده بود و اين بار از ابتدا بازی كرد تا رضاوند در نيمه 
دوم جای او را بگيرد. نيمه اول 2 تيم نمايشی نسبتا پاياپای داشتند و آلومينيوم 
در زمين حريف هرگز به احتياط و بازی تدافعی روی نياورد. تيم رسول خطيبی 
در اين نيمه به اندازه ميزبان سرشناس خود صاحب موقعيت شد و بدشانس بود 
كه گلی وارد دروازه استقالل نكرد. اما استقالل يك بار با شوت ارسالن مطهری 
به گل رسيد كه پورحميدی دروازه بان سابق اســتقالل واكنش مناسبی روی 
اين شوت نداشت. در نيمه دوم اســتقالل بهتر از نيمه اول بازی كرد و بازيكنان 
آلومينيوم كه جواد خيابانی اصرار داشــت آنها را آله مينيوم صدا كند موقعيت 
چندانی روی دروازه آبی ها ايجاد نكردند. شــيخ دياباته هم بعد از مصدوميتی 
طوالنی مدت از دقيقه70 به زمين آمد تا با 20دقيقه بازی برای حضور در داربی 
هفته آينده آماده شــود. اتفاقا روی حركت همين بازيكن بود كه مهدی قائدی 
صاحب توپ شد و با حركت به سمت دروازه حريف دومين گل استقالل را به نام 

خودش ثبت كرد. آبی پوشان با اين پيروزی 18امتيازی شدند و مجددا در صدر 
جدول قرار گرفتند تا در بهترين شــرايط روحی روانی و بدون مصدوم و محروم 
به استقبال پرسپوليس بروند. در ديگر بازی های ديروز شهرخودرو بعد از چند 
نتيجه ضعيف توانست سايپا را با يك گل شكست دهد، نفت آبادان با 2گل نفت 
مسجدسليمان را شكست داد و در رتبه دوم باقی ماند، فوالد هم با مس رفسنجان 

به تساوی يك بر يك رسيد.
  ال كالسيكو؛ پيش غذای داربی

در ادامه اين مسابقات از ســاعت16:30 امروز در تك بازی عقب افتاده از هفته 
هفتم 2 تيم پرسپوليس و سپاهان در ورزشگاه آزادی به مصاف يكديگر خواهند 
رفت. پرسپوليس بعد از شكست در فينال آسيا با 2 تساوی متوالی به ليگ ايران 
برگشته و هنوز رنگ پيروزی را نديده است. سرخپوشان در آستانه داربی تهران 
كار ســختی در مقابل سپاهان خواهند داشــت و در مقابل اين رقيب قدرتمند 
قديمی عالوه بر 3امتياز بازی بايد به فكر مصدوميت و محروميت بازيكنان خود 
هم باشند. شــاگردان محرم نويدكيا هم يك هفته بعد از بازی و تساوی عجيب 
3-3 در تبريز به مصاف پرســپوليس می آيند تا شايد با غلبه بر اين تيم به جمع 
صدرنشينان برگردند و به رقابت با استقالل ادامه بدهند. سپاهان فصل گذشته 
در تهران پرسپوليس را شكست داده بود و سايه بازی برگشت 2 تيم كه برگزار 

نشد و هزاران حاشيه به دنبال داشت كامال بر روی اين بازی سنگينی می كند.

  بهترین آبی،آماده داربی
  استقالل در 4بازی اخيرش 3بار پيروز شده و 3بار كلين شيت كرده است
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گزارش

رئيس قوه قضاييه در گفت وگو با شــبكه تلويزيوني المنار لبنان 
كه به مناسبت سالگرد شهادت شهيدسليماني و همرزمانش از 
اين شبكه پخش مي شد، با بيان اينكه »حاج قاسم شهيد« براي 
دشمن خطرناك تر از حاج قاسم در حال حيات شد، گفت : امروز 
هر مرد و زن و دختر و پسري در عالم اســام احساس مي كند 
بايد خودش حاج قاسم باشــد و حاج قاسم تكثير شده و از وجود 
ايشان چهره هاي مصمم و خطرپذير در مواجهه با استكبار و رژيم 
صهيونيستي پديد آمده اســت. به گزارش ميزان، سيدابراهيم 
رئيسي در اين گفت وگو ترور حاج قاسم ســليماني و ابومهدي 
المهندس و يارانشان را مصداق تروريست دولتي دانست و گفت: 
ترور آنها در كشوري ثالث و در زماني رخ داده كه حاج قاسم مهمان 
رسمي نخست وزير عراق بود. وي تصريح كرد: اين كار قطعاً يك 
جنايت است كه با هيچ يك از قوانين و مقررات بين المللي و اصول 
حقوق بشر سازگاري ندارد و آمران و عامان و كساني كه در اين 
ترور معاونت و مشاركت داشتند قابل تعقيب هستند و اين تعقيب 

نيز، تعطيل نخواهد شد. 
رئيس قوه قضاييه گفت: ترامپ اين جنايت را مرتكب شده و علناً 
هم در رسانه ها اعام كرده كه او دســتور اين كار را داده است و 
چه در آمريكا رئيس دولت باشد يا نباشــد، بايد سزاي جنايتي 
كه مرتكب شده را ببيند و تمام كساني هم كه در اين زمينه به او 
كمك كردند يا مباشرت داشتند، شناسايي شده اند. رئيسي افزود: 
در ايران دادگاهي ويژه مأمور پيگيري اين مسئله شده، اما چون 
محل وقوع ترور در كشــور عراق بوده با مسئوالن عراقي مذاكره 
داشتيم و مسئوالن سياسي و قضايي 2كشور جلساتي داشته اند 
تا به صورت مشترك اين كار پيگيري شــود و اين پيگيري را تا 

مجازات همه جنايتكاران رها نخواهيم كرد.

سالح هسته اي، خط قرمز نظام است
رئيس دســتگاه قضايي جمهوري اســامي ايران در بخشي از 
گفت وگوي خود با شبكه المنار لبنان، با بيان اينكه قدرت دفاعي 
و موشكي جمهوري اســامي ايران در جهت بازدارندگي است، 
افزود: ما حق خودمان مي دانيم از هــر ظرفيت بازدارنده اي كه 
دشمن را از تجاوز به حقوق ملت ايران و ملت هاي منطقه بازدارد 
و بر توان ما بيفزايد، برخوردار باشيم و از آن استفاده كنيم. رئيسي 
تنها خط قرمز در اين ساحت را استفاده از ساح هسته اي عنوان 
كرد و گفت: امام خامنه اي رفتن به سوي توليد ساح هسته اي 
را ممنوع و حرام شــرعي اعام كردند. اما جمهوري اســامي 
تاش مي كند قدرت بازدارندگي خود را باال ببرد. وي با اشاره به 
تاش هاي دشمن براي محدودسازي نفوذ ايران در منطقه گفت: 
آنها با طرح موضوع مذاكره دنبال محدودســازي نفوذ و قدرت 
منطقه اي و قدرت امنيتي و دفاعي ما هستند، اما رهبري بيدار و 
حكيم ما همواره تأكيد كرده اند و اين تأكيد بحق در تمام اليه هاي 
تصميم سازي  و تصميم گيري نظام جمهوري اسامي هم ساري 
و جاري اســت كه به هيچ عنوان پاي ميز مذاكــره اي نخواهيم 
نشست كه دنبال محدودسازي قدرت دفاعي و امنيتي ما باشد و 
اين محدوديت را خاف امنيت جمهوري اسامي مي دانيم و زير 

بار آن نخواهيم رفت.

عادي سازي  روابط با اسرائیل، امنیت نمي آورد
از سوی ديگر جانشــين فرمانده نيروي قدس ســپاه پاسداران 
انقاب اســامي نيز در گفت وگو با شــبكه الميادين به تقويت 
جبهه مقاومت در دوره فرماندهي سردار ســليماني اشاره كرد 
و گفت: شهيدســليماني تنها شــخصيت نظامي ايران است كه 
به مدت 40ســال در تمامي جبهه ها و در خط مقدم قرار داشت. 
شهيدسليماني هيچ گاه از جبهه ها دور نشد. اگر وضعيت گروه هاي 
فلسطيني را در زماني كه شهيدسليماني مسئوليت نيرو را بر عهده 
گرفت با وضعيت كنوني آنها مقايسه كنيم، خواهيم ديد كه آنها 
به جز سنگ چيزي در اختيار نداشتند. به گزارش ايسنا، سردار 
محمد حجازي به عادي سازي  روابط برخي كشورهاي منطقه با 
رژيم صهيونيستي اشاره كرد و گفت: برخي افراد در كشورهاي 
امارات و بحرين و غيره گمان مي كنند كه عادي ســازي  روابط با 
رژيم صهيونيستي براي آنها امنيت مي آورد. به آنها مي گوييم كه 
آيا رژيم صهيونيستي توان تضمين امنيت خود را دارد تا بتواند 
از شما حمايت كند؟ وي افزود: هر اتفاقي كه در جهان اسامي 
رخ مي دهد باعث مي شود كه اسرائيلي ها از ترس به لرزه درآيند. 
اســرائيلي ها چگونه مي توانند امنيت ديگــران را تامين كنند، 
درحالي كه توان ايجاد امنيت براي خود را ندارند؟ مسئوالن اصلي 
در امارات و بحرين و ديگر كشــورها مي دانند كه توجيهات آنان 
براي عادي سازي  روابط با اسرائيل دروغ و نادرست است. حجم 
اقتصاد رژيم صهيونيستي چقدر است كه مثا بتواند به اقتصاد 
امارات كمك كند؟ عادي ســازي  روابط ممكن اســت تهديدي 
براي امنيت ملي ايران باشد. به اين كشورها مي گوييم كه وجود 
اسرائيل در كشورهايتان براي شما امنيت نمي آورد، بلكه امنيت 

شما را مي گيرد.

تعقیب آمران و عامالن ترور 
تعطیل بردار نیست

رئيس قوه قضاييه در گفت وگو با شبكه المنار لبنان، 
محدودسازي نفوذ ايران در منطقه را غيرقابل مذاكره دانست

  خودتحقیري
عليرضا معزي، معــاون ارتباطــات و اطاع رســاني دفتر 
رياست جمهوري در رشته توييتي نوشت: رئيس جمهور از لزوم 
اعام اولويت ها، دستورالعمل ها و همچنين گزارش دهي شفاف 
و دقيق وزارت بهداشت از كساني كه واكسن را دريافت خواهند 

كرد، سخن گفته بود.  جهانگيري هم به صراحت گفته كه هيچ 
مقام دولتي و خانواده اش حق ندارد خارج از دستورالعمل ها به 
واكسن دسترسي پيدا كند. وي در ادامه افزود: دولت در موضوع 
واكسن، نه در تله توهم توطئه نسبت به واكسن خارجي گرفتار 
شده و نه به خودتحقيري نسبت به واكسن داخلي مجال داده 
است. در اين تنگناي تحريم، فقط و فقط يك دغدغه وجود 

دارد؛ تأمين سامت شهروندان.

 اتهامات را در دادگاه اثبات كنند
چهره سياسي اصاح  طلب گفت: يكي از روش هاي روزنامه كيهان، 
اتهام زني هايي است كه از جانب هر كس ديگري صورت بگيرد بايد 
به دادگاه برود و يقينا محكوم خواهد شد اما كيهان از پشتوانه اي 
برخوردار است كه مي تواند به افراد، اتهام خيانت و جاسوسي كه 
نسبت هاي مجرمانه است، وارد كند آن هم اظهارنظراتي كه در 
هيچ محكمه اي اثبات نشده باشد، در نتيجه با او هم برخوردي 

صورت نمي گيرد. به گزارش برنا،  فيض اهلل عرب ســرخي گفت: 
بارها گفته مي شود كه سران اصاح طلب با آمريكا ارتباط دارند 
و از آمريكا پول مي گيرند و يا با اسرائيل همكاري مي كنند اين 
اتهام زني ها اگر واقعيت داشته باشــد به آساني مي توان آن را در 
دادگاه اثبات كرد. وي افزود: اگر اصاح طلب شناسنامه داري براي 
اسرائيل جاسوسي كرده، وی را در دادگاه محاكمه كنند و اسناد 

جاسوسي اش را به مردم نشان داده و ارائه دهند. 

در حاشيه سياست

ادامه از 
صفحه 2

من يك پرانتز بین صحبت تان 
باز كنم آقاي مهندس؛ به عنوان كسي كه 
روي بحث دسترسي 
آزاد به اطالعات كار 
كرده اســت چیزي كه در اين چارچوب 
مي بینیم اين بود كه قانون دسترسي آزاد 
به اطالعــات در دولت آقاي احمدي نژاد 
بايگاني شــد. در دولت آقاي روحاني ، 
تدوين آيین نامه هاي دسترســي آزاد 
به اطالعات جزو نخســتین كارها بود، 
درباره بودجه شفاف همینطور، در دولت 
يازدهم و دوازدهم ريز و جزئیات بودجه در 
دسترس مردم قرار گرفت؛ مشخص شد 
چه نهادهايي از چه بودجه هايي استفاده 

مي كنند...
من دربــاره بودجه چنين اعتقــادي ندارم. 
اصا نگاه آقاي روحاني به بودجه نگاه شفافي 
نيســت. اخيرا من در يك يادداشــتي هم 
نوشتم اين بودجه سياسي ترين اليحه بودجه 
تاريخ ايران اســت. به همين دليل پيشنهاد 
كردم مجلس كليات را رد كند؛ چون نه در 
حوزه درآمدها و نه در حوزه هزينه ها منطق 
ندارد، البته بعد از اين يادداشت آقاي دكتر 
نوبخت- رئيس ســازمان برنامــه و بودجه 
كشــور- با من تماس گرفت و من را دعوت 
كردند به يك جلســه ناهار، گفتند صحبت 
شما براي من مهم اســت، اگر شما چنين 
نظري داريد بياييد تا مــن توضيح بدهم. با 
اينكه ايشان در مقطع بودجه خيلي سرشان 
شلوغ است، يك جلســه ناهار ما را دعوت 
كردند و چون ايشــان گياني هستند لطف 
كردند به ما ماهي دادند، نمي دانســتند من 
ماهي دوست ندارم )مي خندد(. اتفاقا ايشان 
در يك گفت وگويي گفته بودند اين بودجه 
پيام سياسي به جهانيان است. نقطه مقابل 
حرف من بود. البته من واقعا از آقاي نوبخت 
تشكر مي كنم، ولي حرف هاي من سرجاي 
خودش بود. مهم ترين حرف من اين بود كه 
اگر شما معتقديد اين بودجه پيام سياسي به 
دنيا دارد، نظر من عكس است. دنيا بايد بداند 
ما براساس روزي 2.3ميليون بشكه فروش 
نفت، بودجه را نبستيم و اينطور برداشت كند 
كه اينها بودجه را براساس فروش 2.3ميليون 
بشــكه بســته اند پس مي خواهند پاي ميز 
مذاكره بياينــد؛ گفتم اگر شــما بودجه را 
براساس روزي 500 تا700بشكه مي بستيد 
و براساس يك محاســبه حداقلي كشور را 
اداره مي كرديد، آن وقت آنها برايشــان جا 
مي افتاد كه ايران براي اداره كشور برنامه دارد 
و به اين فروش نفت دل نبسته است. درباره 
فيلترينگ هم معتقدم اگر ما در اين 7سال 
مي توانســتيم مثا در حوزه پيام رســان ها 
پيام رسان داخلي را با پشتيباني هاي خوب 
فنــي و محتوايي راه انــدازي كنيم، اينقدر 
وابســتگي به ديگــران نداشــتيم. همين 
اينســتاگرام كه مي تواند در آموزش مثبت 
باشــد، ببينيد چه فيلترينگي درباره حاج 
قاسم ســليماني مي گذارد، ادعاي جريان 
آزاد و دمكراسي اش افتضاح است، مديريت 
اينستاگرام حتي حاضر نشد پستي را كه من 
براي زينب ســليماني گذاشته بودم تحمل 
كند، زينب تازه ازدواج كــرده بود و ما يك 
جايي با هم ماقات كرديم، در فضاي مجازي 
يك عده شــروع كرده بودند به حرف هاي 
بي ربط زدن كه مثًا چرا ســردار سليماني 
تازه شــهيد شــده و دخترش ازدواج كرده 
اســت! مگر كار بدي كرده بود؟ من شنيدم 
كه ازدواج ايشــان را بــزرگان توصيه كرده 
بودند و مقدمات ازدواج هم قبل از شهادت 
حاج قاسم فراهم شــده بود من اين عكسي 
را كه از زينب داشتم در اينستاگرام منتشر 
كردم، اينستاگرام به من تذكر داد! نتوانست 
عكس زينــب را تحمل كنــد و اين عكس 
را حذف كــرد! براي مديريت اينســتاگرام 
بي آبرويي نيســت؟ آقاي روحاني بعد از 7 
سال كه كشور را اداره كرده چه پاسخي دارد 
براي اينكه شبكه ملي اطاعات و حداقل اين 
پيام رسان هاي داخلي را سر و سامان نداد؟ 
بله بعضي اتفاق ها افتاد و بعضي از دوستان 
داخل زحمت كشــيدند ولي آنطور كه بايد 
از روز اول پشتيباني نكردند. در مقطعي هم 
همت خوبي شد و پيام رسان هاي داخلي باال 
آمدند اما فوراً از آسمان طرح جديدي مثل 

تلگرام طايي و موبوگرام آمد.
 مــن در اينجــا دو نكته را 
مي خواهم عر ض كنم، اول اينكه به قیمت 
حذف رقیب، نمي توان مردم را به سمت 
پیام رســان هاي داخلي هل داد، مردم 
خودشان انتخاب مي كنند. واقعیت دوم 
اين بود كه مردم به مالكان پیام رسان هاي 
داخلي اعتماد نداشتند؛ مثال معتقد بودند 
كه محتواي پیام هايشان رصد مي شود، 
همان بحثي كه شما درباره اعتماد سازي  
فرموديد و گفتید كه ما در اين 40ســال 
اعتمادسازي نكرديم، به نظر من هر دولتي 
غیراز دولت آقاي روحاني هم بود بحث 

پیام رسان هاي داخلي با شكست مواجه 
مي شد و اساســا اين موضوع ارتباطي با 

دولت ها نداشت.
من نظرم را مطرح كردم شما هم نقدتان را 

گفتيد، عبور كنيم.
   از اين بحث عبور كنیم و به 
بحث اعتمادسازي برگرديم. شما گفتید 
كه در بحث اعتمادي سازي  ضعیف عمل 
كرده ايم؛ اين اعتمادسازي را چه كسي 
يا چه كساني بايد ايجاد مي كردند؟ شما 
10سال مدير رسانه ملي اين كشور بوديد 
و بخشــي از اين اعتمادسازي به عهده 
شما بود، اين اعتمادسازي را مگر شماها 
نبايد انجام مي داديد؟ چرا ضعیف عمل 

كرده ايم؟
من وقتــي از زير ميــز زدن صحبت كردم، 
بعضي هــا گفتنــد ضرغامي خــودت هم 
روي ميزي، ضرغامي پايه هــاي اين ميز را 
خودت محكم كردي، بله مــا هم توي اين 
ميز بوده ايم، ما هــم در حاكميت بوده ايم، 
منتها به يك جايي رسيده ايم كه اين ميز با 
اين مشخصات قابل دوام نيست و بايد زير 
اين ميز زد، چون ما كمي غفلت كرده ايم، 
من براســاس آسيب شناسي ام از وضعيت 
امروز كشور حرف روشني دارم؛ اگر كسي 
امروز از درون كشــور وضعيت كشــور را 
آسيب شناســي مي كند، آسيب شناسي 
از موضع قدرت اســت، آسيب شناسي از 
موضع ضعف نيست، بعضي ها فكر مي كنند 
وقتي ما مي گوييم آسيب شناسي، يك نفر 
از آسمان بايد بيايد براي ما آسيب شناسي 
كند، آسيب شناســي را چه كســاني بايد 

انجام دهند؟ آسيب شناســي را كساني بايد 
انجام بدهند كه خودشان مي دانند در داخل 
كشــور چه خبر اســت. اين را توجه داشته 
باشــيد. بنابراين امروز بنده ضرغامي يا هر 
كس ديگري كــه در حكومت مســئوليت 
داشته اســت، مي خواهيم بگوييم مجموعه 
عملكرد ما به موقعيتي رسيده كه در گام دوم 
انقاب بايد تحوالت ســاختاري و محتوايي 
به خصوص در رويه ها و روش ها ايجاد كنيم. 
ما در اصول مشــكل نداريم. مثا در حوزه 
طبقاتي شدن جامعه، در حوزه اينكه اصحاب 
ثروت و قــدرت همديگر را پيــدا كرده اند، 
غفلت كرده ايم، ضرغامــي غفلت كرده در 
تلويزيون افشاگري نكرده است. رئيس قوه 
قضاييه هم غفلت كرده بيخ گوش خودش، 
فردي زد و بند كرده و او متوجه نشده است. 
اصا شــما اين حرف من را به حساب دفاع 
از آقاي آملي بگذاريــد. يا در حوزه آموزش؛ 
مــدارس غيرانتفاعي خوب هســتند؟ بله، 

خيلي خوب هســتند! به آموزش و پرورش 
كمك مي كنند؟ بله كمك مي كنند. ارتقای 
آموزشــي مي دهند؟ بله درســت است! اما 
اين مــدارس آرام آرام به جايي رســيده اند 
كه امروز مي بينيم آموزش در اين كشــور 
طبقاتي شــده اســت. ربطي به اين خط و 
آن خط نــدارد، بزرگان اصولگــرا و بزرگان 
اصاح طلب، همه اينهــا در اين جرياني كه 
به نظر من يك جريان ناسالم اقتصادي است 
ورود پيدا كرده اند. با شهريه هاي درشت و با 
سرويس هاي خيلي خاص كاري كرده اند كه 
بچه اي كه مي خواهد در دانشــگاه شريف يا 
دانشگاه اميركبير بنشيند جز از اين مجرا كه 
با پول تقويت مي شود نمي تواند عبور كند؛ 
اين يعني طبقاتي شــدن. من در اين شش 
هفت سالي كه مسئوليت ندارم فرصت پيدا 
كرده ام بيش از 100نشســت با چهره هاي 
مختلف از جريان هاي مختلف سياسي داشته 
باشــم. از منتهي اليه راســت تا منتهي اليه 
چپ، چهار تا پنج ساعت نشسته ايم و بحث 
كرده ايم كه چه بود و چه شــد؟ قرار بود چه 
كار بكنيم؟ من از خودم دفاع نمي كنم. اصا 
ضرغامي مقصر اصلي؛ يك جايي در وســط 
دريا قايقي داشــت غرق مي شد،  كسي آمد 
گفت اگر مي خواهيد اين قايق غرق نشــود 
2نفر را داخــل آب بيندازيد، تا گفتند 2نفر 
همه به غام سياهي كه داخل قايق بود نگاه 
كردند، غام گفت مي گوينــد 2 نفر، اصا 
يكي از آن 2نفر من، نفر دوم را هم پيدا كنيد. 
درباره صداوسيما دفاعيات من جاي خودش 
اســت و درباره آن بحث  خواهم كرد، اما من 
در جاي ديگري خواهم گفت كه عامان اين 

بي اعتمادي در سيستم چه كساني هستند و 
كجا ها هستند. ما در كشور تاريكخانه داريم؛ 
عده اي در هميــن تاريكخانه ها مي گويند، 
مي برند، مي بندند. البته موفق نمي شــوند، 
نظام ما نظام واليي اســت و وقتي به آن باال 
مي رسند به يك سد برخورد مي كنند و اين 
نقطه قوت ماست. اگر اين نقطه قوت نباشد 
هزار اتفاق در اين كشور مي افتد. ما االن بايد 
رويه ها و روش هاي غلــط را اصاح كنيم، 
تحول را به رسميت بشناســيم و هر جايي 
هم كه الزم شــد، علف هاي هرزي كه رشد 
كرده و النه كرده  است، ريشه كن كنيم. بايد 
به شعار هايي كه ســال57 داديم برگرديم، 
بهترين روش براي نجات كشور بازگشت به 

شعارهاي سال57 است.
آقــاي احمدي نژاد هم همین 
بحث بازگشت به شــعارهاي دهه۶0 را 
مطرح كرد و برايند اين شــعار شد آن 
۸ســالي كه آقاي احمدي نژاد كشور را 
اداره كرد. اينكه شما مي گويید برگرديم 
به شعارهاي سال۵7 من را كمي نگران 

مي كند.
نگران اينكه مسير احمدي نژاد تكرار شود؟

بله دقیقا.
ببينيــد؛ عملكردها روشــن اســت. آقاي 
احمدي نژاد در اين كشــور رئيس جمهوري 
بود كه عملكــرد دارد. هر وقت الزم شــد 
عملكرد روساي جمهور و مديران عالي كشور 
صادقانه ارزيابي شود آن وقت روشن مي شود 
كه چه كسي خوب كار كرده و چه كسي بد. 
من معتقدم مجموعه مديريت كشور حتما 
در اين 40ســال عملكردهايي داشــته كه 
امروز به اينجا رسيده ايم. نقاط قوت را عرض 
مي كنم. هر مديري نقطه قوتي دارد و نقطه 
ضعفی؛ آقاي احمدي نــژاد هم از اين قاعده 
مستثنی نيســت. آقاي احمدي نژاد نقاط 
قوت فراواني داشــت و خدمات ارزنده اي به 
كشور كرد، مثل هر مدير ديگري هم مي شود 
درباره نقاط ضعف آقاي احمدي نژاد مواردي 
را شمرد. اگر كسي نقاط قوت احمدي نژاد را 
مي گويد يعني احمدي نژادي است؟ يارانه ها، 
مسكن مهر، سفر استاني، سهام عدالت، اينها 
نكات مثبت عملكرد احمدي نژاد اســت. ما 
بايد به ســمت نقاط قوت آدم ها برويم و از 
نقاط ضعف آدم ها پرهيز كنيــم. مهم اين 
است كه ما هرچقدر جلوتر مي رويم بتوانيم 
از تجربيات گذشــته اســتفاده كنيم. اگر 
صف بندي كرديم و گفتيم اين احمدي نژادي 
است آن احمدي نژادي نيست، اين طرفدار 
هاشمي اســت، آن طرفدار هاشمي نيست، 
خط بندي هاي اشــتباه انجام داده ايم. اتفاقا 
اصاح طلب و اصولگرا آنجايي كه پاي كاسبي 
در ميان بوده، جايي كه پاي اســتفاده هاي 
شخصي در ميان بوده است، با هم خوب كار 

كرده اند و هواي هم را داشته اند. 
به نظر مــن بخشــي از اين 
گسســت اجتماعي كه امروز شاهد آن 
هســتیم به خاطر همین خط كشي هايي 
است كه شــما به آن اشــاره مي كنید، 
نمونــه اش همیــن موضــوع عادل 
فردوسي پور در صداوســیما يا مزدك 
میرزايي كه از ايــران رفت، يعني همین 
كه عده اي مي گويند يا بر مايید يا با ما، با 
اين خطوط بین خودشان و غیرخودشان 
تفاوت قائل هســتند، اگر شــما االن 
رئیس صداوسیما بوديد، براي اين وضع 
نارضايتي در جامعه، براي اين خط كشي ها 

و دوقطبي ها چه كار مي كرديد؟ 
اشكال امروز ما اين اســت كه نظام راهبرد 
مشخصي براي مواجهه با مخالف، اپوزيسيون 
و معاند ندارد. بعضي هــا در اين زمينه هم  
از رهبري خــرج مي كننــد. اتفاقا رهبري 
سياست هاي روشــني در اين حوزه دارند، 
مثا سياســت هاي جذب حداكثري و دفع 
حداقلي، سياستي روشن در اين زمينه است 
ولي عده اي به نام رهبري و اسم رهبري دنبال 
سياســت جذب حداقلي و دفع حداكثري 
هستند، افتخار مي كنند و قربت الي اهلل هم 
ايــن كار را مي كنند، از رفقاي ما هســتند. 
متأسفانه چون راهبرد مشــخصي نداريم، 
نمي آييم مخالفان را دســته بندي كنيم كه 
چه كسي مخالف است؟ چه كسي ضد انقاب 
است؟ چه كســي وابســته به خارج است؟ 
چه كسي پول مي گيرد؟ چه كسي جاسوس 
است؟ و چه كســي نزديك ماست و داخل 
حكومت است؟ دوســتي به من انتقاد كرد 
كه آقا شــما چرا راجع به مرحــوم ابراهيم 
يزدي مطلب نوشــته ايد و از ايشان تجليل 
كرده ايد؟ عنوان مطلب كه من نوشته بودم، 
اين بود »سياســتمدار باشــخصيت« البته 
در همان يادداشــت من زواياي فكري ام را 
با آقاي ابراهيم يزدي تعييــن كردم، من با 
آقاي ابراهيــم يزدي اصــا قرابت فكري و 

سياسي ندارم...
شــما تســخیر كننده النه 
جاسوســي بوديد و آقاي يزدي مخالف 

تسخیر؟
بله، آنها مخالف بودند،  اما مــن آدم ها را به 
آدم هاي با شخصيت و بي شخصيت تقسيم 
مي كنم. در بين سياســيون، در بين اساتيد 
دانشــگاه، در بين مبلغان دينــي همه جا 
اين رفتارها را ديــده ام. ابراهيم يزدي جزو 
با شخصيت هاست، همه اخاق و شخصيت 
و ادبش را قبول دارند، اپوزيسيون جمهوري 
اسامي ابراهيم يزدي باشــد، بهتر است يا 
مسيح علي نژاد؟ واقعا اپوزيسيون جمهوري 
اسامي مسيح علي نژاد است؟ )مي خندد( 
شما اگر مخالفي مثل ابراهيم يزدي داشته 
باشــيد كه حرف براي گفتن دارد، جايگاه 
دارد و  از لحاظ رفتاري آدم مورد قبولي است، 
بهتر است يا مسيح علي نژاد؟ ما نمي نشينيم 
براي محاربين، معاندين و ناراضي ها، راهبرد 
تعيين كنيم و سياستگذاري كنيم، آن وقت 
همه را به يك چوب مي رانيم، مثا درباره 9 
دي رهبري همان سال به من تأكيد كردند 
فاني رفتارتان طوري باشد كه بين كساني 
كه اغتشاش مي كنند و ضد انقاب هستند و 
كشور را به هم مي ريزند و برايشان موسوي- 
احمدي نژاد مطرح نيســت، با كساني كه از 
توده مردم هستند و به موسوي رأي داده اند، 
تميز قائل شويد - كســاني كه به تعبير من 
در 25خرداد ســال88 آمدنــد و تظاهرات 
كردند - تاشمان را هم كرديم، يك جاهايي 
هم با ما مخالف بودند. بنابراين نخستين قدم 
اين است كه بتوانيم با هم حرف بزنيم، بايد 
شجاعت داشت، بايد از خط قرمزهاي موهوم 
عبور كنيم، اخيرا رهبري هم گفتند شــما 
مي خواهيد مذاكره كنيد، بنشينيد در داخل 
بين خودتان مذاكره كنيد و مشــكات تان 
را حل كنيد، اين را فقط بــه آقاي روحاني 
گفتند، حتما مصداقش آقاي روحاني بود اما 
اگر ضرغامي بگويد كه تذكر رهبري فقط به 
آقاي روحاني بود و  شأن ضرغامي اجل از اين 
حرف هاست كه بنشيند و مذاكره كند، حتما 
اشتباه كرده است. وقتي طرفين درباره يك 
موضوع گفت وگو مي كنند، قرائت ها تعديل 
مي شود. گفت وگو روابط آدم ها را روغن كاري 
مي كند، من با آقاي محمدعلي زم همين جا 
4ساعت گفت وگو كرده ام. با حسين كروبي 
همين جا 4ساعت گفت وگو كردم و با ديگران 
هم همينطور. ما راهي جز گفت وگو نداريم. 

راهي جز وحدت نداريم.
 در دوره اي كــه شــما در 
صداوسیما بوديد، اتهاماتي به كساني از 
افراد نظام زده شــد كه هیچ وقت جواب 
داده نشد، حاضريد طلب حاللیت كنید و 
فكر مي كنید كسي هست كه هنوز دلش 

با شما صاف نشده باشد؟
در كار رسانه به دليل اينكه در سطح وسيع 
برنامه سازي و اطاع رساني مي شود، حتما 
كساني هســتند كه ناراضي باشــند، بارها 
پيش آمده بود كه ما در برنامه هاي تلويزيون 
از افراد عذرخواهي كرديــم، در برنامه زنده 
بعد از حوادث ســال88 ما از آقاي هاشمي 
عذرخواهي كرديــم، يعني برنامه زنده اي از 
ميدان وليعصر پخــش مي كرديم، آنجا يك 
تعدادي از بين جمعيت عليه آقاي هاشمي 
شــعار دادند، فيلمبردار روي اين شــعار ها 
تسلط نداشــت، اما به محض اينكه خبر21 
را زدند، متن عذرخواهي را خودم نوشــتم، 
گذاشتيم جلوي آقاي حياتي و ايشان از آقاي 
هاشمي به خاطر اين شعارها عذرخواهي كرد. 
از اين اتفاقات در سازمان مي افتد اما در كار 
تلويزيون اگر هر كســي فكر كند هر چيزي 
همانطور كه او خيال مي كــرده بايد پخش 

 شود، اين قابل عملياتي شدن نيست.
آقاي ناطق نوري از چهره هايي 
هستند كه ظاهرا هنوز با شما دلشان صاف 
نشــده و گاليه دارند، حاضريد در اينجا 
صبحانه بخوريد و مشكالت را حل كنید؟

ايشان  اگر براي صبحانه بيايند حتما صبحانه 
مي خوريم و مشكات را حل مي كنيم.

و ســؤال آخر، چرا از تويیتر 
استفاده مي كنید؛ تويیتر فیلتر است؟

اين هــم از آن چيزهاي عجيب اســت، در 
كشــور ما بعضي چيزها ممنوع است، ولي 
همه اســتفاده مي كنند، من خودم صفحه 
توييتــر را راه نينداختم، چنــد جوان اين 
صفحه را راه انداختــه بودند و اخبار مربوط 
به من را اســتفاده مي كردند، تا اينكه يك 
روز در خيابــان  راه مي رفتــم، چند جوان 
آمدند و ســام و عليك كردند و گفتند ما 
همان كساني هســتيم كه در توييتر به نام 
شــما صفحه راه انداخته ايم، تشكر كردم و 
گفتم حاال كه راه انداخته ايد، يك دسترسي 
هم به ما بدهيد و از آنجا بــه بعد من ادامه 
دادم. من راجع به توييتر و فيلترينگ توييتر 
حرف دارم اما اجــازه بدهيد اين حرف ها را 
در جلسات به دوستان شوراي عالي فضاي 
مجازي منتقل كنم. خيلي رسانه اي نكنيم، 
ولي معتقدم توييتر براي سياســيون حتما 

الزم است.

بعد از حوادث سال88 ما از آقاي 
هاشمي عذرخواهي كرديم، در 
برنامه زنده اي يك تعدادي از 
بين جمعيت عليه آقاي هاشمي 
شــعار دادند، در خبر21 متن 
عذرخواهي را خودم نوشتم و 

پخش شد

با فردوسی پور مشکلی نداشتم
 من معموال سؤاالت راجع به صداوســیما را جواب نمي دهم، به دلیل اينكه دوستان ما در آنجا هستند و زحمت مي كشند و من معتقد به 
اجتهاد مديريتي هستم، حتما يك مصلحت هايي را مي بینند و تصمیماتي مي گیرند، البته اگر نكته اي داشته باشم خصوصي به مديران 
صداوسیما منتقل مي كنم، اين كلیت قصه؛ اما درباره آقاي فردوسي پور در حدي كه از من سؤال مي شود، من به دوره خودم برمي گردم و 
مي گويم من مشكلي با عادل نداشتم، دوره من برنامه عادل فردوسي پور و برنامه نود از برنامه هاي موفق بود. همفكري و همراهي ايشان 
خوب بود. البته عادل همیشه يك ذره شیطنت هايي دارد ولي من با عادل تا روز آخر مشكلي نداشتم، اينكه االن چه اتفاقي افتاده است، 
برمي گردد به روابطي كه من از آن مطلع نیستم و اينها را موكول مي كنم به جواب دوستاني كه در اين حوزه تصمیم گیر هستند و قاعدتا 

آنها بايد جواب بدهند.

ث
مك

 توییتر برای سیاسیون 
حتما الزم است
ضرغامی: غفلت كرده ايم! 
ضرغامي غفلت كرده در تلويزيون افشاگري 
نكرده است. رئيس قوه قضاييه هم غفلت 
كرده بيخ گوش خودش، فردي زد و بند كرده 
و او متوجه نشده است
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سبزه ميدان و خاطرات يك شهر

سبزه ميدان از غروب جان ديگري مي گيرد. ميداني نه 
چندان بزرگ كه روزها هم پاتوق پيرمردهايي است كه 
عالقه به شطرنج و تخته نرد دارند و گاه تا حدود 20نفر 
دور آنها حلقه مي زنند تا ببينند سرانجام كداميك برنده 
بازي هستند. قدمت سبزه ميدان به دوره قاجار مي رسد. 
در آن ايام اين مكان هم ســبزه زار بود و هم استخر كه 
پس از توســعه شهرنشــيني در مكان آبگاه يا استخر، 
سينما 22بهمن فعلي ساخته شد و از آن باغ كه تا محله 
چمارسرا امتداد داشت چيزي جز همين محوطه ميدان 
مانند باقي نماند. ســبزه ميدان جايگاهي نوستالوژيك 
در ميان مردم رشــت دارد و حتــي روزهايي كه باراني 
نيست، ميزبان اهالي و گپ و گفت آنهاست. اغلب اهالي 
و حتي گردشگران از اين ميدان خاطرات زيادي دارند. 
چند سالي است بعد از پياده راه سازي در اين محدوده و 
خيابان هاي اطراف، تنديس هاي زيادي از مشاهير بزرگ 
گيالن مانند آيت اهلل بهجت، پروفســور مجيد سميعي، 
دكتر محمود بهزاد،  شيون فومني، اكبر رادي، گلچين 
گيالني، ناصر مســعودي، نادر گلچين و پروفسور فضل 

اهلل رضا نصب شده.

بفرماييد چاي آلبالو!
دست فروشان از ســاعت 6به بعد بســاط خود را پهن 
مي كنند. گاري ها كباب و گاهي چاي آلبالو به مشتريان 
عرضه مي كننــد و در نقاط مختلف پياده راه از ســمت 
خيابان شيك به سمت خيابان تختي مستقر مي شوند. 
پيــش از دوران كرونا البته اين گاري ها مشــتري های 
زيادي داشــتند؛ هرچند در ايــن ايام هــم از تك و تا 
نيفتاده اند. »ابراهيم ولــي زاده« يكي از گاري چي هايي 
اســت كه چاي دارچين و آلبالويش ميان گردشگران و 
اهالي معروف است. او مي گويد 28سال است سابقه اين 
كار را دارد و از برادر مرحومش ايــن حرفه را آموخته و 
ادامه داده: »4سال است كه در پياده راه هستيم، اما قبل 
از پياده راه در خيابان شــريعتي كار مي كردم. بسياري 
از مســافران تهراني يا اصفهاني و شيرازي در تعطيالت 
به قصد چــاي آلبالو به ســبزه ميدان مي آيند. خيلي از 
جوان ها هم عكس مي گيرند و در شبكه هاي اجتماعي 

قرار مي دهند كه همين باعث عالقه و انگيزه ماست.«
او توضيح مي دهد كه قرار بود گاري ها ســر و ســاماني 
بگيرند، اما اين اتفاق هنوز نيفتاده اســت، درحالي كه 
مي شد مثل كشورهاي آذربايجان يا تركيه اين قسمت را 

به خيابان غذا و خوراك تبديل كرد.

ميدان گردي به صرف كباب گاري 
سيخ هاي كباب و دل و جگر و مرغ زعفراني و كوبيده را 
منظم و مرتب جلوي ويترين گاري اش چيده. تعدادي 
صندلي و ميز هــم در محوطه پياده راه قــرار دارد كه 
مشــتري ها به نوبت آنجــا مي نشــينند و كباب گاري 
مي خورند. »محمد عبدي« يكي از دستفروشاني است كه 

جنب هتل ارديبهشت گاري كبابي دارد. او تأكيد مي كند 
كه رشت در داشتن گاري كبابي سابقه طوالني دارد و قبل 
از رستوران و كافه ها، گاري كبابي هايش معروف بودند. به 
اعتقاد محمد، دليل عالقه مردم به كباب گاري اين است 
كه خودشان كباب ها را مي بينند و هر كدام را خواستند 
ســفارش مي دهند.  مشــتري هاي كباب گاري از همه 
قشري هستند و حتي مردم در روزهاي باراني مي آيند و 
زير سقف هتل ايران يا ساختمان شهرداري مي ايستند و 
كباب گاري مي خورند. هرچند مشتري هاي كباب گاري 
در ايام كرونا كم شده و مســافران هم كمتر به اين شهر 
مي آيند، اما عبدي و همكارانش اميدوارند با ساماندهي 
گاري ها از سوي شهرداري بعد از دوران كرونا بتوان از اين 

ظرفيت براي جذب بيشتر گردشگر استفاده كرد.

عطر و رنگ در بازار روز رشت
كمي آن طرف تر از سبزه ميدان بوي سير تازه، زيتون و 
انواع سبزي محلي از دور هوش از سر رهگذران مي برد، 
اما فقط كافي است پايتان به يكي از راسته هاي بازار باز 
شود تا دلتان بخواهد همه خوراكي ها را تست كنيد؛ از 
خوج )گالبي وحشــي( گرفته تا انار ترش و سير تازه و 
زيتون پرورده اعال، رنگ و لعــاب آب نارنج و انار تازه و 

بوي برنج تازه يا بوي مطبوع رشته خوشكار تازه و كلوچه 
داغ فومني. از اين طرف و آن طرف هم آوازهاي گيلكي 
به گوش مي رســد؛ آوازهايي كــه محلي ها مي گويند 
برآمده از آوازخواني كشاورزان است. اهالي روستاهاي 
اطراف كه محصول خود را براي فــروش مي آورند، با 
شــعرخواني مشــتري ها را به خريد دعوت مي كنند: 
»بيا سالمه گوجه...« بازار رشت يا تنها بازار غيرمسقف 
كشور اين روزها بيشتر محل فروش ماهي و محصوالت 
كشاورزي است، اما در گذشته هر راسته آن مخصوص 
شــغلي بود؛ مثال كاروانسراي ســعادت محل كسب 
فرش  و ابريشم فروشان يا راسته اي براي طالفروشان و 
مس گران. با اين همه بازار جنبه هاي ديگري هم داشته 
است. روايت است كه نخستين تئاتر نوين ايران در رشت 
و در همين بازار در كليساي ارمني ها يعني »مسروپ 
مقدس« شكل گرفت؛ اين كليسا بعدها كاروانسرا شد 
و حاال پاســاژي به نام »آرسن« با مالكيت خليفه گري 

ارامنه گيالن جاي آن را گرفته است.

ناز داره كولي/ واز كونه كولي 
چرخي هاي و دست فروشاني كه ميوه و سبزي تازه را 
با زنبيل به سرميدان آورده اند از رنگ و لعاب و تازگي 
آنها مي گويند، اما در راسته ماهي فروشان از ناز و اداي 
ماهي تازه از آب گرفته شده مي شنويد. ماهي فروش ها 
دم حجره ايســتاده و با كف زدن توجه مشــتري ها را 
جلب مي كنند: »ناز داره كولي/ واز كونه كولي )ماهي 
كولي ناز دارد و باال و پايين مي پرد(« باال و پايين پريدن 
كولي از تازگي ماهي خبر مي دهد. »اسماعيل رهنما« 
يكي از ماهي فروشــان بازار اســت كه اين كسب وكار 

خانوادگي را زنده نگه داشــته. او قدمت بازار رشت را 
براساس تصاوير موجود مربوط به دوره قاجار مي داند، 
اما توضيح مي دهد كه در گذشته راسته ماهي فروشان 
محلي براي فــروش غذا و پرنده هايــي چون خوتكا و 
چنگر و مرغابي و ... بوده است. به جاي اين راسته اهالي 
ماهي تازه رسيده از انزلي را از بندر »پيربازار« يا محله 
»ساغري ســازان« مي خريدند. حاال اما ماهي فروشان 
در يكي از راســته هاي بازار، ماهــي را چوب مي زنند؛ 
كاري كه به اعتقاد رهنما در همه كشورها از استراليا و 
انگليس گرفته تا كشورهاي حوزه خليج فارس هم باب 
است: »صيد اگر زياد باشد با تقاضا همخواني ندارد و اگر 
كم باشد هم همينطور. همخواني ميان عرضه و تقاضا 
را كاسبان بازار با چوب زني و قيمت گذاري بايد ايجاد 
كنند. در واقع چوب زني يك مزايده براي خريد و فروش 

ماهي تازه است. «
  

به نظر مي رسد فضاهاي شهري رشت است كه نام اين 
شهر را با حدود 3ميليون هشــتگ در اينستاگرام به 
ششمين شهر پربازديد بعد از تهران، مشهد، اصفهان، 

شيراز و اهواز تبديل كرده است.

هفته فرهنگی رشت فرصتی است برای آشنايي بيشتر با يك قوم كه سبك زندگی، فضای سرسبز و تنوع 
غذا پيوندهای مشتركی بين آن ها و گردشگران به وجود آورده است

رشت؛ شهر طعم و عطر و رنگ

سيده زهرا عباسي - فرشته رضايي
خبرنگار

مكث 

روزي براي شهرها

به سراغ شهر بايد رفت

در هر جاي شــهر باران هاي نقره اي 
خوردن ميرزاقاسمي يا باقالقاتق در 
هواي مه گرفته يكــي از جذابيت ها 
براي اهالي و گردشــگران اســت. 
220نوع غــذاي محلي لقب شــهر 
خالق خوراك شناســي را براي اين 

شهر به ارمغان آورده است.
يك كارشــناس خوراك شناســي و 
استاد دانشــگاه، اين عنوان و تنوع 
غذايي در رشت را نتيجه تنوع خوب 
اقليمي و محصوالت كشاورزي اين 
خطه مي داند كه موجب شده تا انواع 
و اقسام سبزي و مواداوليه مورد نياز 
براي تهيه و طبخ غذا در دســترس 
باشد. روشن بابايي همتي به خاطرات 
»آرتــور امانوئل كريستين ســن« 
ايران شناس فرانسوي اشاره مي كند 
كه گفته بود؛ يك روز در روســتايي 
در گيالن وقت ناهــار مهمان خانه 

روســتايي مي شــود. خانم خانه با 
سبزي چيده شده از باغچه خانه ناهار 
مي پزد و همين اتفاق و نقش آشپزي 
گياهي در گيالن براي كريستين سن 

جالب مي شود.
اين پژوهشگر با بيان اينكه 220گونه 
متنــوع خوراكي يا حتي براســاس 
برخي گفته ها، تا 300نــوع غذا در 
گيالن طبخ مي شود، توضيح مي دهد 
كه رســتوران هاي محلــي نهايتا تا 
20نوع غذا را در منــوي خود دارند 
و مردم هم شــايد به ندرت در سال 
غذايي از اين فهرست حدود 20تايي 
كه شهرت بيشــتري دارند در خانه 
بپزند. البته اين استاد دانشگاه خبر 
مي دهد كه كتاب آشپزي مخصوص 
گيالن در دســت تدوين است و در 
آينــده مي تواند منبــع خوبي براي 

رجوع باشد.

همه جذابيت هاي رشت به خوراك 
و غذا محدود نيســت. وجود مفاخر 
نام آشنا، بناها و معماري قابل توجه 
خانه هاي تاريخي يــا توليد يكي از 
مهم ترين محصوالت مصرفي يعني 
برنــج هركــدام رتبــه و جايگاهي 
براي رشــت رقم زده اند. اما يكي از 
ويژگي هاي جالب توجه كه پيوندي 
هم با بافت شهري دارد، كتابخواني 

اهالي است.
رشت چند ســالي است در رده هاي 
اول كتابخواني و خريــد كتاب قرار 
گرفته است و كتابفروشي هاي رشت 
با فروش 81هزار و 81نسخه كتاب 
بــه ارزش بيش از 5ميليــارد ريال، 
رتبه پنجم فروش براســاس تعداد 
كتاب و رتبه هفتم فروش براســاس 
مبلغ كتاب را در بين شهرهاي كشور 
كسب كرده اند. كتابفروشي فرازمند 

رشت با فروش 1027نسخه كتاب، 
رتبه اول پرفروش ترين كتابفروشي 
طرح بهاره كتاب99 براساس تعداد 

كتاب را داشت.
از وقتي انواع كتابفروشــي ها چون 
نصرت، طاعتي، مــژده و فرازمند در 
اطراف پياده راه رشت و در كنار بازار 
و سينما يا نخستين كتابخانه ملي در 
رشت مستقر شــد، كتابخواني براي 

رشتي ها يك عادت شده است.
ابراهيم فرازمند، صاحب كتابفروشي 
فرازمنــد تأكيد مي كند كه رشــت 
در ســال هاي قبل هم به شــهري 
كتابخوان و روزنامه خوان شهره بوده، 
اما اينكه در سال هاي اخير با وجود 
مشكالت اقتصادي و معيشتي نسبت 
به استان هاي پيشرفته و مركزي در 
خريد و خوانش كتاب جزو اولين ها 

قرار گرفته ، هنر است.

نامگذاري يك روز به نام شهرها، اقدامي است كه از چند سال پيش 
با هدف معرفي تاريخ و هويت شهر، جاذبه هاي گردشگري، توسعه 
شهري و تبادل فرهنگي با شــهرهاي ديگر و البته ترويج شادي و 
نشاط در شــهرها و گردهمايي مردمي، آغاز شــد. از ميان بيش از 
1300شهر ايران فقط تعدادي از آنها روزي به نام خود ثبت  كرده اند 

و در اين ميان تعداد انگشت شماري روز ملي دارند.
براي مثال، مي توان به روز ملي قم اشــاره كرد. با تصويب شوراي 
اســالمي شــهر قم 23ربيع االول ســالروز ورود حضــرت فاطمه 
معصومه)س( به اين شهر در تقويم به عنوان روز قم نامگذاري شد 

كه پيگيري براي ثبت آن در تقويم رسمي كشور ادامه دارد.
اصفهان، تهران، شيراز، گرگان، ســنندج و برخي شهرهاي ديگر 
روزهاي ملي دارند كه در تقويم به ثبت رسيده است. اصفهان اين 
روز را به بهانه شروع ساخت بناي شــهر اصفهان در يك آذر، تهران 
به مناســبت آغاز فرآيند اهميت يافتن پايتختــي تهران در قانون 
اساســي در 14مهر، شيراز به دليل طراوت و شــادابي اين شهر در 
نيمه ارديبهشت و سنندج همزمان با دستور ساخت شهر به دستور 

سليمان خان اردالن جشن مي گيرد.
روز ملي اراك در 28مهرماه  همزمان با سالروز صدارت اميركبير و 
با هدف توسعه و گسترش فرهنگ اين كالنشهر انتخاب شده است. 
كرمانشاهيان روز اين شهر يا گهواره تمدن ايران را 5مرداد گرامي 
مي دارند. اين روز براي كرمانشاهي ها يادآور ياد و خاطره دالورمرد ها 

و رشادت هاي رزمندگان در عمليات مرصاد است.
گرگاني ها طبق مصوبه سال1396 شوراي اسالمي شهر گرگان روز 
5آذر را به عنوان روز ملي گرگان و با هدف پاسداشــت قيام خونين 
مردم گرگان در 5آذر1357 عليه رژيم پهلــوي گرامي مي دارند. 
تبريزي هــا روز 14مرداد و پيروزي مشــروطه را به دليل اهميت و 
جايگاه تبريز در قيام مشــروطه، روز خود مي دانند. اهالي رشــت 
هم روز اين شــهر را همزمان با انتخاب آن به عنوان مركز سياسي، 
فرهنگي، اجتماعي، اقتصــادي گيالن در تاريــخ 12دي گرامي 

مي دارند.
در شــهرهاي ديگر هم روزهايي به نام روز فرهنگي نامگذاري شده 
است. در بوشهر 18اسفند سالروز افتتاح مدرسه تاريخي سعادت با 
هدف حفظ بافت تاريخي و فرهنگي شهر انتخاب شده و در ساري 
13تير به عنوان يادآور روز كمان گيري آرش. كرماني ها هم به بهانه 
روز والدت خواجــوي كرماني در 17دي ايــن روز را به عنوان روز 

فرهنگي خود انتخاب كرده اند.
اما نامگــذاري در برخي شــهرها متفاوت تر اســت و ارتباطي به 
وقايع تاريخي ندارد. براي مثال، شــوراي شــهر كرج روز فرهنگي 
اين كالنشــهر را همزمان با مهم ترين رويداد گردشگري اين شهر 
يعني آغاز جشــنواره الله ها در تاريخ 21فروردين انتخاب كرده و 
در برازجان در استان بوشــهر روز فرهنگي پيوندي با معيشت اين 
ديار دارد ؛ برازجاني ها 12اسفند و آغاز گرده افشاني نخل هايشان را 

به عنوان روز شهرشان مي شناسند.

فرهنگ پاسداشت حضور انسان 
در كره مســكون اســت و شهر 

هسته اعتالي فرهنگي انسان و جوامع انساني.
پاسداشــت و ارج گذاري شــهر بهانــه مي خواهد؛ 
بهانه اي براي تكريم و نكوداشــت. نكوداشت آغوش 
مادري كه شهروند را در خود پناه داده است. شهروند 
همان فرزند شهر است. نكوداشت يك شهر در يك 
روز از روزهاي ســال بهانه فرزندان يك شهر است 
براي نزديكي بيشــتر به شــهر. اين نكوداشت مرور 
خاطرات شــهر را در بســتر زمان به همراه دارد. در 
ضمن نكوداشت يك شــهر اهليت را تذكر مي دهد 
و تعلق مكاني را براي ساكنان امروز و آينده شهر به 
ارمغان مي آورد. تعلق مكاني شــهروند و شهر همان 

احصاي هويت است.
نكوداشت يك شهر ميوه با طعم هويت دارد. هويت، 
آسودگي و آرامش خيال را به همراه دارد و حوادث و 
ناماليمات را امري گذرا مي انگارد. شهروند باهويت، 
شهرگريز نيســت. رو به شــهر دارد. نيكي ها را قدر 

مي داند و از زشتي ها روي برمي گرداند.
تعلق به مكان و احصاي هويت حاصل پيوند در جوامع 
شهري است. نكوداشت يك شهر در يك روز از سال 
پيوند جوامع شهري را قوام مي دهد و از سويي ديگر، 
عامل پيوند بين نسلي اســت. ديروز، امروز و فرداي 
شهر در قالب اين نكوداشت است كه در كنار هم قرار 
مي گيرند و با هم رخ مي نمايند. نكوداشت يك شهر، 
ثمر مي دهد. پيوند، ثمره اين نكوداشت است؛ پيوند 

بين نسلي در شهروندان.
نكوداشت خود خاطره ساز اســت. به سراغ شهر بايد 
رفت و ديداري تازه كرد. سري به مشــاهير بايد زد. 

مشاهيري كه شــهر را با فرهنگ پيوستند و پايداري 
حاصل آن شــد؛ پايــداري فرهنگ. مشــاهيري كه 
در شــهر حضور دارنــد بي هيچ تمنايي جــز ديدار، 
ديدار با اهل شــهر. نكوداشت مشــاهير، نكوداشت 
شهر است. نكوداشت مشــاهير، مشاهير پرور است و 
نسل امروز و گل هاي نورســته آن را براي فرداروزي 
پرورش مي دهد. نكوداشــت شــهر نكوداشت مكان 
- خاطره ها و مكان - رويدادهاي شــهر هم هســت. 
مركــز تاريخي شــهر و عناصر و اجــزاي آن هريك 
يادگاري از گذشــته اند و خاطره ســاكنين شهر در 
اين مكان ها نقش بســته اســت. پرس و جوي حال 
 شهر مروري بر خاطرات هم هســت و اينچنين شهر 
يك بار ديگر حول محور فرهنگ متحد خواهد شــد. 
بدين اعتبار نكوداشــت يك شــهر به اهليت توجه 
 مي دهد، فرهنگ محور است و پايداري شهر را به همراه

 خواهد داشت.

پياده راهي براي كتابخوان هاغذا چه ميل داريد؟ 

هفته فرهنگي رشت  چند روزي است شروع شده، روز رشت امسال به جاي 
خيابان در خانه مردم و به صورت مجازي در حال برگزاري اســت. به همين 
بهانه سري به كوچه و خيابان هاي رشــت زده ايم كه به دليل ويژگي هاي 
مختلف لقب هاي زيادي براي خود دســت و پا كرده است؛ شهر باران هاي 
نقره اي،  شــهر خالق خوراك شناسي يا شهر شــب هاي روشن. رشت به 
غيراز همه اين ويژگي ها بزرگ  ترين مجموعه پياده راه  كشور را هم در خود 
جاي داده و به جاي شلوغي و صداي بوق ماشين ها شاهد قدم زدن  اهالي و 

گردشــگران در  حال و هوي بازار و گاري هاي كبابي و چاي فروشان است. 
نام خيابان مركزي آن را »شيك« گذاشــته اند؛ خياباني كه قدمتي چند 
ساله دارد و علت نامگذاري اش به ســابقه  توليد پوشاك و رونق دوخت و 
طراحي لباس بر مي گردد. پاساژهايي قديمي در اين خيابان قرار دارند كه 
روزگاري از برندهاي توليد پوشاك كشور و مد و لباس بوده اند. شايد با همين 
ويژگي هاست كه رشت به خوش پوشــی، خوش خوراكي و خوش مشربي 
ساكنانش معروف شده. سبك زندگي، فضاي سرسبز و تنوع غذا پيوندهاي 
مشتركي بين رشت و گردشگران به وجود آورده؛ شهري كه به زيست شبانه 
معروف است و بسياري از مشاغل آن پس از غروب تازه كارشان را شروع 

مي كنند.

ادامه از 
صفحه اول
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   تمديد آلودگي
آلودگيهوادر۸كالنشهركشورادامهمييابد.آنگونهكهنقشههايهواشناسيبينالمللينشانميدهد،آلودگيهوادر
كالنشهرهايتهران،اصفهان،كرج،قم،اراك،اهواز،تبريزومشهدادامهخواهدداشت.پايداريهواوكاهشچشمگير
بادوبارانمهمترينعاملبرايادامهشرايطآلودگيهواستوتودههايهواييباكمترينسرعتباددركالنشهرهاباقي
ميمانند،بدينترتيبباوجودمنابعآاليندهثابتومتحرك،انتشارآاليندههايجويتاپايانهفتهموجبميشودهواي
آلودهدرآسمانشهرهاباقيبماند.درتهرانبنابرپيشبينيهايانجامشدهدرشهرداريتهران،صبحامروزهمزمانبا
آغازترددخودروها،غلظتآاليندههابهويژهذراتمعلقافزايشپيداكردهوكاهشكيفيتهوادربرخيمناطقپرتردد
پيشبينيميشــود.اماطيروزباوزشبادمؤثر،پراكندگيآاليندههادورازانتظارنخواهدبود.درعينحالباكاهش
ناپايداريجويوحاكميتجوآرامدراواخرامشبپيشبينيميشودتجمعآاليندههاوافزايشغلظتذراتمعلقناشي

ازترافيكشامگاهيسبببرقراريوضعيتناسالمبرايگروههايحساسدربرخيمناطقپرترددشود.

   داستان يك توافق براي مرمت مشترك آثار تاريخي عراق
31تيرماهسال1392وزيرگردشگريوآثارباستانيعراقباسفربهتهراندراواخردولتدهمازمرمتگران
ايرانيخواستبراينجاتآثارباستانيعراقازجملهطاقكسریبهعراقكمككنند.سال139۸اماتفاهمنامه
نجاتبخشيآثارتاريخيمشتركايرانوعراقباسفروزيرفرهنگعراقبهتهرانمنعقدشدووزيرفرهنگ
عراقدرديدارباعلياصغرمونسان،وزيرميراثفرهنگيبهتمايلايرانبرايبازسازيآثارتاريخيعراقپاسخ
مثبتداد.بدينترتيبهياتيمتشكلازمتخصصانميراثفرهنگيعراقبهايرانسفركردندودرنشستبا
معاونميراثفرهنگيكشورمانتفاهمنامهنجاتبخشيآثارحاشيهفراتومرمتمشتركآثارتاريخيرا
بررسيكردند.اماپسازآنبودكهمسئوالنوزارتميراثفرهنگياعالمكردندطرفعراقيهمكاريالزمبراي
مرمتآثارتاريخيراندارد.بعدتراعالمشدكهبهدليلحضورداعشدرعراقامكانسفرمرمتگرانايرانيبهآن
كشوروجودندارد.بدينترتيبتوافقنامههمكاريمشتركگردشگريوميراثفرهنگيايرانوعراقدربخش
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وزير نفت مي گويد: »چاره اي جز تحويل 
آلودگي
مازوت به نيروگاه هــا نداريم.« رئيس هوا

سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد: 
»مصرف مازوت اجتناب ناپذير است.« آسمان شهرها 
هم از انباشــت آالينده هاي مختلــف خبر مي دهند. 
رئيس فراكســيون محيط زيســت مجلــس هم در 
گفت وگويي راديويي خبر داده است كه »هفته آينده 
تمامي دســتگاه هاي متولي مقابله با آلودگي هوا به 
فراكسيون محيط زيســت فراخوانده مي شوند تا در 
حضور معاون حقوق عامه دادســتاني مشخص شود 
كدام دستگاه ها در بحث مقابله با آلودگي هوا اهمال و 
كم كاري داشته اند.« با اين حال شركت برق حرارتي 
اطالعيــه داده كه »مــازوت در نيروگاه ها اســتفاده 
نمي شود.« در چنين شرايطي تنها راه براي رسيدن به 
منبع اصلي مازوت ســوزي در كالنشــهرهاي كشور 
تحليل آالينده هاي پايش شــده در شهرهاســت و 
همشهري در اين گزارش شــواهد مازوت سوزي در 

كالنشهرهاي كشور را بررسي كرده است.

آمارواضح
تحليل وضعيت 8كالنشهر درگير در آلودگي هوا نشان 
مي دهد كه شواهد مازوت سوزي در 5كالنشهر تهران، 
كرج، اراك، تبريز و قم به وضوح پيداست و اين چيزي 
نيست كه از نگاه رسانه ها و مردم پنهان بماند. درست 
اول دي ماه امســال بود كه عيســي كالنتري، رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست كشور از مازوت سوزي 
در برخي نيروگاه ها و صنايع نزديك به كالنشهرهاي 

كشور خبر داد.
همشهري براي بررسي شــواهد اين موضوع شاخص 
دي اكســيد گوگرد موجود در هواي كالنشــهرها را 

استخراج كرده كه مشــخص مي كند پس از اراك و 
قم كه قطعا مازوت ســوزي دارند، نيروگاه ها و برخي 
ازصنايع اطراف كالنشهرهاي تهران، كرج و تبريز نيز 

به مازوت سوزي روي آورده اند.
شاخص هاي ثبت شده در 15روز نخست دي ماه امسال 
يعني تا ديروز هيچ شكي براي مازوت سوزي نيروگاه ها 
و صنايع اطراف قم و اراك به جاي نمي گذارد. در تهران 
نيز شاخص دي اكســيد گوگرد آنقدر باال هست كه 
مازوت ســوزي  در پايتخت هم قطعي باشد. در كرج و 
تبريز نيز شاخص ها نشان مي دهد استفاده از مازوت 
بينابيني بوده و نيروگاه ها گاهي از گاز نيز براي ادامه 

فعاليت استفاده كرده اند.

رهگيريمازوتسوزها
دي اكسيد گوگرد، مهم ترين نشــانه براي رهگيري 
مازوت سوزي در كالنشهرهاي كشور است. اين آالينده 
هر روز در همه كالنشــهرها اندازه گيري مي شود و به 
وضوح نشان مي دهد يك شهر به سمت مازوت سوزي 
رفته است يا خير؟ اما چرا براي پيدا كردن شهرهاي 
مازوت سوز بايد سراغ اكسيد گوگرد رفت؟ مازوت يا 
نفت كوره، سنگين ترين سوخت در ستون تقطير نفت 
خام است كه به آساني قابل اشتعال نيست و براي آنكه 
بسوزد، بايد مقادير بسياري گوگرد به آن اضافه شود. 
در نتيجه هنگام احتراق، گوگرد آن با اكسيژن تركيب 
مي شود و تبديل به دي اكسيد گوگرد و ساير تركيبات 
ســولفوريك مي شــود. به همين علــت آژانس هاي 
محيط زيســت جهاني كه آالينده هــاي اصلي معيار 
جهان را در 4دهه پيش شناسايي كرده اند، تأكيد بر 

اندازه گيري دي اكسيد گوگرد داشتند.
كشــورهاي صاحب نفت جهان براي آنكه مازوت را به 
بخش صادرات برسانند از مقادير اندك گوگرد استفاده 
مي كنند كه كمتر از 50قسمت در ميليون است. اما در 
ايران طي ســال هاي اخير گوگرد فزاينده اي به مازوت 

پااليشگاه ها تزريق شده كه اندازه گيري هاي وزارت نفت 
گاه تا عدد 30هزار قسمت در ميليون را تأييد كرده اند. 
بدين ترتيب مازوت ايراني تا 600برابر استاندارد جهاني 

گوگرد دارد و به آساني قابل رهگيري است.

گوگرددربنزينوگازوئيلنيست
گوگرد ماده اي است كه طي سال هاي اخير در بنزين و 
گازوئيل توزيعي كشور نيز ديده شده است. اما ميزان 
باالي گوگردهاي سوزانده شده اخير بي شك مربوط 
به مازوت سوزي اســت. طبق اعالم رســمي وزارت 
نفت و پايش هاي انجام شــده در ســازمان حفاظت 
محيط زيست، از تابستان98 بنزين و گازوئيل توزيعي 
در كالنشهرها و حومه آن در حد يورو4 بوده كه بايد 
ميزان گوگرد موجود در آن كمتر از 50قســمت در 
ميليون باشد. بررســي هاي انجام شده آزمايشگاهي 
شهرداري تهران نيز استاندارد بودن بنزين و گازوئيل 
يورو4 را ثابت كرده اســت. بدين ترتيب انگشت اتهام 
افزايش دي اكسيد گوگرد جز به سمت مازوت سوزها 
نمي رود كه سوختي با ميزان گوگرد باال مي سوزانند 

و شاخص دي اكسيد گوگرد قطعا مربوط به آنهاست.

شاخص كيفيت هواي 15روز اخير نشان مي دهد در تهران، كرج، اراك، تبريز و قم 
مازوت سوزي همچنان جريان دارد ردگیری مازوت در 5كالنشهر دريچه

اسمرمز؛مازوت!

سوخت مازوت سرطان زاست و مشكالت تنفسي، افزايش احتمال بروز 
بيماري هاي تنفسي و حمله قلبي را به شــدت افزايش مي دهد. ساليان 
طوالني است كه متخصصان تأكيد مي كنند، رفتارهاي توسعه اي بدون 
توجه به اقليم و توسعه پايدار، تأثير خود را بر سالمت مردم و اكوسيستم 

نه تنها در كوتاه مدت بلكه در درازمدت  نيزنشان مي دهد.
اسم رمز مازوت و تخلف از قانون هواي پاك امروز غوغايي به پا كرده 
است. يك روز رئيس ســازمان حفاظت محيط زيست   مازوت سوزي 
نيروگاه ها و صنايع  را تأييد و فرداي آن روز مسئول ديگری اين موضوع 
را تكذيب مي كند. يك روز وزير نفت اســتفاده از ســوخت مازوت را 
تأييد می كند   و روز بعد وزير نيرو مي گويد مازوت ســوزي پاشــنه 
آشيل ما شده است و اين چرخه ادامه دارد. به راستي چه كسي درست 
مي گويد؟ چرا در اين چند سال برنامه هاي توسعه اي به صورت پايدار 
پيش نرفت كه كشور امروز مجبور به استفاده از سوخت مازوت نباشد؟ 
آيا كارشناسان مرتبط چنين روزهايي را پيش بيني نكرده بودند؟ چرا 
تا به امروز مديران كل دســتگاه هاي دولتي دخيل در موضوع مقابله 
با بحران آلودگي هوا توان تصميم ســازي  براي تصميم گيران كالن 
نداشته اند تا امروز آسمان ايران درگير چنين بحران شديدي نشود؟ 
چرا مسئوالن در اين بحران با دستپاچگي تقصير را برگردن يكديگر 
مي اندازند و حتي به طنز آدرس غلط هم به مردم مي دهند؟ چه اتفاقي 
افتاده اســت كه اين روزها كالنتری، رئيس ســازمان محيط زيست 
رسما خطاب به مردم مي گويد: »مردم در تختخواب لخت شوند و در 
اتاق نشيمن لباس بپوشند!!! تا مصرف گاز كم شود.«  شواهد مي گويد 
مجلس نه استفاده از سوخت مازوت را تأييد كرد و نه تكذيب. مجلسي 
كه فراكسيون محيط زيستش مدعي است يك ماه پيش راهكارهاي 
چند ماده اي و هشدارهايي درباره آلودگي هوا به دولت داده و تأكيد 
كرده كه اگرچرخ بر همين منوال بچرخد، روزهاي ســختي در پيش 
است و اتفاقا آن روزهاي سخت هم اتفاق افتاد، اقدامي براي بايگاني 
نشدن هشدارها و راهكارها نكرد؟ اين همه آن چيزي نيست كه مردم 

از مجلس در ماجراي مقابله با آلودگي هوا انتظار دارند.
از قــوه قضاييه هم بايد پرســيد كه چرا بــراي احقاق حقــوق عامه با 
دســتگاه هايي كه در اجراي قانــون هواي پاك تخلــف كردند برخورد 

نمي شود؟ 
درست در شرايطي كه بحران آلودگي هوا بيداد مي كند، دولت به جاي 
تشكيل كميته ويژه بررســي مقصران، نشست بررسي مديريت مصرف 
سوخت زمستاني با حضور وزرايي كه امروز دستگاه هاي زير مجموعه شان 
متهمان اصلي بحران آلودگي هوا هســتند، برگــزار مي كند و احتماالً، 
خروجي اين نشســت هم مردم را مقصر آلودگي هوا اعالم مي كند. بهتر 
آن است كه رئيس جمهوري نيز سكوت خود را در موضوع بحران آلودگي 
هوا بشــكند و خود احقاق حق مردم در برخــورداري از هواي پاك را از 

دستگاه هاي زيرمجموعه مطالبه كند. 

سعيدنبي
كارشناس حوزه محيط زيست

كارزارمردميدرايرانوعراقبراينجاتطاقكسري
 همزمان با فروريختن بخش هايي از سقف ايوان مدائن در بغداد، دوستداران ميراث فرهنگي در عراق و ايران 

از دولت ها خواسته اند نجات طاق كسري را در اولويت قرار دهند

بخشي از ســقف ايوان مدائن )طاق  ميراث
كســري( مهم ترين اثــر معماري فرهنگی

برجاي مانده از دوره ساســاني در 
جهان كه در جنوب بغداد قــرار دارد، اواخر هفته 
گذشــته به دليل فرســايش فرو ريخــت و حاال 
دوســتداران ميراث فرهنگي در ايــران و عراق از 
دولت ها خواســته اند ايوان مدائن را از خطر ريزش 

نجات دهند.
ريزش سقف اين بنای ساســانی اگرچه در ايران از 
حساسيت بااليي برخوردار بود، اما رسانه هاي عراقي 
نيز دولت و وزارت فرهنگ آن كشور را به باد انتقاد 
گرفتند كه چرا طاق كســري را مرمت و حفاظت 
نكرده است تا شــاهد فرو ريختن تدريجي اين اثر 

معماري مهم در عراق نباشند.
در ايران نيز به موازات فعاليت دوستداران ميراث 
فرهنگي و رسانه هاي عراقي، رسانه ها و دوستداران 
ميراث فرهنگي ايران نيز واكنش هايي به موضوع 
فرو ريختن بخشي از سقف ايوان مدائن به عنوان يك 
شاهكار معماري ساساني در عراق نشان دادند. در 
تازه ترين اتفاق در ايران، پويش مردمي درخواست 
از دولت ايران و عراق براي مرمت و حفاظت از طاق 
كسري كه عنوان بزرگ ترين طاق خشتي جهان را 

به خود اختصاص داده است، به راه افتاد.
كارزار مردمي درخواســت از مســئوالن ايراني و 
عراقي براي مرمت و حفاظت از ايوان مدائن از دولت 
عراق و ايران خواسته است كه »ثبت منظر فرهنگي 
طاق كسري در فهرست ميراث جهاني يونسكو« را 
در دستور كار قرار دهند و» اقدامات الزم براي احيا ، 
حفاظت، مرمت و نگهداري دائمي از ايوان مدائن« 
را انجام و با »ايجاد پايگاه حفاظت و پژوهش طاق 
كسري برنامه ريزي و اقدامات اجرايي مناسب براي 
گسترش گردشگري پايدار با هدف معرفي اين اثر 

ارزشمند به جهانيان« را در دستور كار قرار دهند.
طاق كســري در منطقه المدائن بغداد قرار دارد و 
حتي در زمان جنگ با داعش بــر عراق، برخالف 
بســياري از آثار تاريخي اين كشور كه توسط اين 
گروه تروريستي منهدم شدند، آسيب نديد. اكنون 
پويش مردمي نجات طاق كســري در نامه اي به 
مســئوالن دولتي ايران و عراق اعــالم كرد: بناي 
تاريخي ايوان طاق كسري نه تنها يك يادگار بسيار 
ارزشــمند از تمدن بزرگ ساســاني-ايراني است 
كه براي نســل  هاي حال و آينده به جاي مانده كه 
حتي به عنوان تنها اثر باقيمانده از شــهر باستاني 
تيسفون، بزرگ ترين شهر تمدن ميانرودان، نماد 
پيوستگي ميان فرهنگ و تمدن امروز 2ملت ايران 

و عراق است و يكي از مولفه هاي مهم تامين منافع 
فرهنگي و ملي 2كشــور در جغرافياي سياســي 
منطقه به شمار مي رود. « كارزار مردمي نجات طاق 
كسري كه ديروز تشكيل شد و در حال جمع آوري 
امضاي مردمي اســت:» اثر تاريخــي ايوان طاق 
كسري، ميراث فرهنگي هر 2كشور ايران و عراق 
اســت و به دليــل ارزش هاي بي بديــل معماري، 
به عنوان بزرگ ترين طاق آجري جهان، فرهنگي، 
تاريخي، علمي، پژوهشي، باستان شناسي و جايگاه 
آن در توسعه پايدار، شايسته توجه و تالش جديد 
مردم و دولت هاي اين 2كشــور بــراي صيانت و 
معرفي ارزش هــاي آن به مــردم منطقه و جهان 

است.«
اين كارزار افزوده اســت: »با عنايت بــه اينكه اثر 
ارزشمند طاق كسري به دليل عوامل مخرب طبيعي 
و فعاليت هاي زيانبار انســاني به ويژه مخاطرات و 
تهديدهاي گوناگون جنگ در معرض آسيب هاي 
جــدي و خطر تخريــب و نابــودي قــرار گرفته 
اســت، ما امضاكنندگان حاضر از 2دولت ايران و 
عراق درخواســت مي كنيم با بازانديشي در مورد 
ارزش هاي اين اثر، همه اقدامــات الزم و فوري را 
براي ثبت منظر فرهنگي طاق كسري در فهرست 

ميراث جهاني يونســكو؛ اتخاذ اقدامات الزم براي 
احيا، حفاظت، مرمت و نگهداري دائمي اثر؛ ايجاد 
پايگاه حفاظت و پژوهش طاق كسري برنامه ريزي و 
اقدامات اجرايي مناسب براي گسترش گردشگري 
پايدار با هدف معرفي اين اثر ارزشمند به جهانيان 

به كار بندند.«
امضاكنندگان اين پويش همچنين از سازمان هاي 
مردم نهاد 2كشور ايران و عراق، نهادهاي بين المللي 
مرتبط به ويژه يونســكو، ايكروم )مركز بين المللي 
مطالعه، حفاظت و مرمت آثــار تاريخي فرهنگي( 
و ايكوموس )شــوراي جهاني حفاظــت از بناها و 
محوطه هاي تاريخــي( درخواســت كرده اند در 
چارچوب ماموريت ها و اختيارات خود، اهتمام الزم 
را براي ترغيب و كمك به 2دولت عراق و ايران در 
نجات بخشي و حفاظت از بناي طاق كسري به نفع 

نسل هاي حاضر و آينده بشريت به كار بندند.
كارزار مردمي نجات طاق كسري همچنين اعالم 
كرد كه در راستاي تحقق هدف مهم نجات بخشي 
و حفاظت از طاق كسري، آماده هرگونه مشاركت 
و همكاري و همچنين جلب حمايت و كمك هاي 
مالي و فني دوستداران ميراث فرهنگي ايران و عراق 

در سراسر نقاط جهان است.

اين روزهــا در برخي تاالب هاي كشــور كه محل 
حيات
زمســتان گذراني پرندگان مهاجر است، از سوي وحش

دوســتداران حيات وحش و بعضا زيرنظر سازمان 
حفاظت محيط زيست، غذادهي دســتي صورت مي پذيرد. اين 
درحالي است كه به اعتقاد كارشناســان كلوني هاي غيرطبيعي 
پرندگان مهاجر، بيماري هاي مسري و متابوليك را بين گونه هاي 

مختلف ايجاد مي كند.
دوستداران محيط زيست حتي با اجاره مستثنيات در دل پهنه هاي 
تاالبي، عرصه هايي را براي حفاظــت از پرندگان فراهم مي كنند. 
به طور مثال، گروهي از فعاالن محيط زيست در خوزستان با اجاره 
200هكتار در هورالعظيم به پرندگان مهاجر گندم آب پز مي دهند 
تا در شــرايطي كه دامگاه هاي شــكارچيان غيرمجاز در منطقه 

برپاست، فضايي امن براي پرندگان ايجاد كرده باشند.
شــهاب الدين منتظمي، مديــركل دفتر حفاظــت و مديريت 
حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيســت اما در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: اخيرا حدود 5هزار بال قوي مهاجر نيز وارد 
فريدونكنار شــده اند كه اگر با غذادهي به اين پرندگان، جمعيت 
در اين نقطه مديريت نمي شد، پرندگان در دسته هاي متعدد به 
مناطق ناامن اطراف پراكنده مي شــدند. همچنين براي پايش و 
مديريت جمعيت قوها براي بيماري آنفلوآنزاي پرندگان، غذادهي 
كامال و مستقيما زيرنظر اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
مازندران انجام شده است. اين منطقه به صورت شبانه روز پايش 
مي شود و با همكاري سازمان دامپزشكي 20تن خوراك مطمئن 
در اختيار سازمان و دوســتداران حيات وحش به صورت دوره اي 
قرار گرفته است. بيشتر تشكل هايي كه اين كار را انجام مي دهند، 
زير نظر ادارات كل هستند ولي در برخي مناطق متأسفانه غذادهي 
بدون نظارت اســت و مي تواند تخلفاتي مانند شكار را نيز در پي 
داشته باشد. او معتقد اســت كه ايجاد كلوني هاي غيرطبيعي از 
پرندگان، آنچنان كه در سرخرود فريدونكنار صورت گرفته، مانع از 
پراكنش آنها در دسته هاي كوچك اما متعدد مي شود و در نتيجه 

اگر در اين كلوني بيماري هم وجود داشته باشد، به اطراف منتقل 
نمي شود و مي توان آن را پايش كرد.

شهاب الدين منتظمي مي گويد: »با توجه به بروز كرونا و آنفلوآنزاي 
فوق حاد پرندگان، خرد جمعي كارشناسان و رعايت پروتكل هاي 
سازمان دامپزشكي به اين نتيجه رســيديم كه پرندگان در اين 
منطقه باقي بمانند.« پروتكل هاي ســازمان دامپزشكي در مورد 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان بيشــتر ناظر بر پايش و جمع آوري 
الشه هاي پرندگان مهاجر و امحاي ســريع آن توسط نيروهاي 
سازمان حفاظت محيط زيست مي شود تا بيماري به مرغداري ها 

سرايت نكرده و خسارات مالي فراوان به اين صنف وارد نكند.
ايمان معماريان، دامپزشك حيات وحش، الزمه هرگونه دخالت در 
طبيعت را پيش مطالعات علمي مي داند و مي گويد: هرگونه تغيير 
در چرخه زيســتي حيوانات از غذادهي، ايجاد چشمه يا آبشخور 
و... نياز به پيش مطالعه بســيار زياد دارد. درصورتي كه مطالعات 
انجام هركدام از اين موارد را ضروري اعالم كرد، پيش مطالعه در 
مورد جيره غذاي طبيعي گونه ها بايد صورت گيرد. برخي  گونه ها 
به ويژه پرندگان كنارآبزي براي ادامه مهاجرت تغذيه زيادي انجام 
نمي دهند تا با كاهش وزن به مهاجرت ادامه دهند. هيچ مقاله  اي 
در مورد اين پيش مطالعات تاكنون در كشور منتشر نشده است. 
غذايي كه به پرندگان مهاجر در كشور داده مي شود، گندم و ذرت 
است كه حجم باالي آن كربوهيدرات است. درحالي كه در جيره 
طبيعي آنها فيبر و پروتئين است. اين پرندگان هزاران سال است 
كه اين مســير را آمده و رفته اند و غذا دهي غيراصولي مشكالت 
متابوليك زيادي براي پرندگان ايجاد مي كند. نمونه هاي متعددي 
از قوهاي سرخرود به همكاران من ارجاع داده شده كه اين گونه ها 
مبتال به بيماري هاي كبدي ناشي از بيماري هاي متابوليك بودند.

استدالل كســاني كه به پرندگان مهاجر غذادهي مي كنند، اين 
است كه اگر ما اين كار را نكنيم، دامگاه دارها با غذادهي، پرنده ها 
را شكار مي كنند. اما از نظر ايمان معماريان، اين كار اشتباه است و 
نمي توان با يك اشتباه ديگر آن را جبران كرد و راه حل، تنها مقابله 
با شكار غيرقانوني است. او در گفت وگو با همشهري مي گويد: در 
كلوني هاي غيرطبيعي تعداد پرندگان از ظرفيت برد يك زيستگاه 
بيشتر مي شود و درنتيجه احتمال انتقال بيماري نيز بيشتر است.
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ضرورتاستفادهازفناوريهاي
نويندراطفايحريقجنگلها

در شرايطي كه تعداد و وسعت حريق جنگل ها 
منابع
طي سال هاي اخير افزايش چشمگيري داشته، طبيعی

اســتفاده از فناوري هاي نوين در اطفاي حريق 
جنگل ها يك ضرورت محسوب مي شــود. به گزارش سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشــور، مسعود منصور، رئيس 
ســازمان جنگل ها گفت: يكي از پروژه هاي مهمي كه ضرورت 
دارد در دستور كار قرار گيرد پروژه پايش، رصد و اطفاي حريق 
است. منصور در مراسم رونمايي از پروژه هاي منابع طبيعي و 
امضاي تفاهمنامه ايجاد مركز نوآوري و فناوري منابع طبيعي و 
آبخيزداري با اشاره به اينكه ســازمان جنگل ها براي مديريت 
بيش از 80درصد از عرصه هاي كشور عالوه بر ساختاري قوي و 
پاكدست نيازمند توجه به 2 رويكرد است، اظهار كرد: يكي از اين 
رويكردها مشــاركت مردم در مباحث مرتبط با منابع طبيعي 
است. اگر مردم در كنار ما نباشند چه در مرحله برنامه ريزي و 
چه در مرحله اجرا براي حفاظت، احيا، توســعه و بهره برداري 
موفق نخواهيم شــد. منصور با بيان اينكه در زمينه فناوري و 
استفاده از تكنولوژي ها، سازمان جنگل ها 11پروژه را با همكاري 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تعريف كرده است، 
تصريح كرد: از اين تعداد، 7 پروژه در حال اجراســت و 4 پروژه 
ديگر نيز به زودي اجرايي مي شود. رسالت سازمان جنگل ها اين 

است كه اين پروژه ها را به نقاط مختلف كشور تعميم دهد.
 

تبادلآبيباخزربرايحفظ
ميانكالهوخليجگرگان

تبادل آبي با درياي خــزر مهم ترين اقدام براي 
حفظ تاالب ميانكاله و خليج گرگان اســت. به تاالب

گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، احمدرضا 
الهيجان زاده، معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت 
محيط زيست گفت: وضعيت انتقال آب از رودخانه ها به تاالب 
و خليج گرگان در فصل شــروع بارندگي بهتر شــده است، 
بنابراين ورودي آب از اين طريق با توجه به بارندگي هاي نسبتاً 
خوب پاييز گذشته بيشتر شده است و با ادامه اين روند شرايط 
بهتري رقم خواهد خورد. مهر و اوايل آبان هرســال كمترين 
ميزان آب در تاالب ديده مي شــود و آن را دچار خشكيدگي 
مي كند، برآورد هاي خشكيدگي حدود 8 تا 10هزار هكتار و 
بيشتر در سمت استان مازندران است؛ بنابراين براي جلوگيري 
از ادامه اين وضعيت طرح جامع  تــاالب و خليج پرندگان به 
تصويب ستاد ملي هماهنگي و احياي تاالب ها رسيده است. 
براساس طرح 5ساله، تمام دستگاه ها بايد بودجه بندي خود را 
طوري انجام دهند كه تاالب در پايــان اين زمان به وضعيت 
مطلوب خود برسد. تبادل آبي با درياي خزر يكي از مهم ترين 
اقداماتي است كه در اين زمينه بايد انجام شود مطالعات تبادل 
آبي درياي خزر در بهار و تابستان گذشته انجام شده و مشخص 
كرده است كه چه اقداماتي بايد انجام شود. محل اتصال تاالب 
به دريا مهم است و البته اكنون برقرار است، اما به دليل تمركز 
رسوب گذاري در آنجا طي ســال هاي گذشته ورودي آب كم 

شده است.

غذايمرگ؛هديهبرايپرندگانمهاجر
 غذادهي به پرندگان مهاجر توسط گروه هاي مردمي بدون توجه به جيره غذايي

پرندگان مهاجر را بيمار مي كند
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 4ميليون و 1963دانش آموز ايراني اضافه وزن دارند يا چاق 
هستند. اين آماري اســت كه از دل طرح كنترل وزن و گزارش

چاقي دانش آموزان معروف به »كوچ« در ســال جديد 
منتشر شده و نشان مي دهد كه 30.1درصد از مجموع كل دانش آموزان 

ايراني در بازه سني 7 تا 17سال دچار اين معضل هستند.
مسئله اضافه وزن و چاقي دانش آموزان پديده تازه اي نيست، پيمايش 
»كاسپين« در سال95 كه در مدارس كشور انجام شد، نشان داد 22درصد 
دانش آموزان دچار اين معضل هستند، اما ظاهرا كرونا و ماندن در خانه 
باعث شده اين آمار در سال جديد جهش فوق العاده اي پيدا كند. معاون 
تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش گفت: قرنطينه خانگي، 
بي تحركي، تعطيلي مدارس و ريزه خواري ازجمله داليل عمده اضافه وزن 

و چاقي در دانش آموزان است.
مهرزاد حميدي اضافه كرد: آمار 30.1درصد تكان دهنده است. مرگ ومير 
ناشي از كرونا حدود 50هزار نفر اســت؛ اين در حالي است كه قريب به 
4ميليون دانش آموز ما اضافه وزن و چاقي دارند كه به معناي ســونامي 
بيماري هاي غيرواگير در آينده است. اين يك آسيب مخفي به شمار مي آيد 
كه كسي به فكر آن نيست و سال هاي بعد بايد روي درمان بيماري هاي 

ناشي از آن فكر كنيم. 
البته حميدي نگفته كه منظورش از كساني كه به فكر اين معضل نيستند، 
چه كساني است. مربيان تربيت بدني مدارس؟ مسئوالن وزارت آموزش و 

پرورش و بهداشت؟ يا خانواده ها؟ 

استان هاي چاق و الغر كدامند؟
طبق اطالعات منتشرشده از طرح »كوچ«، اســتان تهران، مازندران، 
گيالن، اردبيل و آذربايجان شرقي داراي بيشترين ميزان دانش آموزان 
داراي اضافه وزن هستند و استان هاي گيالن، شــهر تهران، مازندران، 
البرز، بوشهر و خوزســتان باالترين ميزان دانش آموزان چاق را به  خود 

اختصاص مي دهند.
از سويي ديگر آمارهاي طرح كوچ نشان مي دهد كه 6درصد دانش آموزان 
الغر يا خيلي الغر هســتند و وزن طبيعي ندارند كه اين مس أله نشان 
مي دهد دچار سوءتغذيه هستند. اســتان هاي سيستان و بلوچستان، 
هرمزگان، خراسان جنوبي و كرمان بيشترين ميزان دانش آموز الغر را 
دارند. حميدي در اين باره توضيح داد: »از آن سو اردبيل، گيالن، مازندران 
و آذربايجان شــرقي كمترين دانش آموزان الغر را دارند. اســتان هاي 
چهارمحال بختياري، سيستان و بلوچســتان، كهگيلويه و بويراحمد 
و خراســان جنوبي بيشــترين ميزان دانش آموزان در وزن طبيعي را 
دارند. استان هاي گيالن، مازندران، تهران و بوشهر هم كمترين ميزان 

دانش آموزان در وزن طبيعي را دارند كه اين ارقام خطرناك است.«

تناسب اندام دختران چرا بيش از پسران است؟
يكي از نتايج طرح كوچ كه براي مســئوالن وزارت بهداشت و آموزش 
و پرورش باعث تعجب و سؤال شــد، وزن متناسب دانش آموزان دختر 
نسبت به پسر با توجه به محدوديت هاي زنان در ايران براي ورزش و تحرك 
است. معاون تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش در اين باره 
گفت: »در بخش آمار دانش آموزان بــا وزن طبيعي مي توان گفت كه 
67.96درصد دخترها و 59.76پسرها طبيعي هستند. 8.2درصد پسرها، 
كمتر وزن طبيعي دارند. اينكه چرا دخترها تحرك كمتري دارند، ولي 
وزن طبيعي شان بهتر است دو فرض دارد؛ نخست خوردن هراسي است 
و ديگري توجه بيشتر خانواده ها به سالمت دخترها و تناسب وزن آنها. اما 
اگر دختران به لحاظ نخوردن و عدم تحرك بخواهند وزنشان را در حالت 

طبيعي نگه دارند، مشكالت ديگري متوجه آنها مي شود.«
طــرح كنتــرل وزن و چاقــي دانش آمــوزان همچنين نشــان داده 
نســبت به ســال95، دختران 2.18درصــد و پســران 6.30درصد 
افزايش وزن و چاقــي دارند. در بخــش دانش آمــوزان الغر و خيلي 
الغر هم آمــار دختــران 5.76درصد و پســران 6.24درصد اســت 
و دختــران وضعيت بهتري دارنــد. حميدي گفت: »البته نســبت به 
ســال95 كه خودمان تحقيقي انجام داده بوديم ايــن آمار 6.4درصد 

 بود و اكنون الغري مقداري نســبت به ســال95 كاهش يافته است.«

مسئوالن وزارت بهداشت چه مي گويند؟
اضافه وزن و چاقي دانش آموزان باعث شده كه مسئوالن وزارت بهداشت 
از مديران آموزش و پرورش بخواهند كه براي يك بار هم كه شده مفاهيم 
و اصول تغذيه اي صحيح را در كتاب هاي درســي بياورند تا كودكان و 

نوجوانان در اين زمينه آگاهي الزم را كسب كنند.
زهرا عبداللهي، مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت معتقد است 
كه روند افزايش چاقي در كودكان و نوجوانان نگران كننده است و سرعت 
اين افزايش باالست. »مطالعاتي درباره كودكان زير 5سال انجام شده كه 
نشان مي دهد در يك دوره 10ســاله اضافه وزن و چاقي اين گروه سني 
دوبرابر شده است. براي كنترل مشكل چاقي نياز به همكاري همه جانبه 
و تعامل بين بخشي داريم. وزارت بهداشت و آموزش و پرورش به تنهايي 
نمي توانند اين كار را انجام دهند و بخش هاي ديگر هم سهيم هستند زيرا 

محيط نبايد محيط چاق كننده اي براي كودكان باشد.«
عبداللهي تبليغات محيطي را مروج دهنده غذاهاي پركالري و چاق كننده 
دانست و گفت: »تا زماني كه تبليغات صداوسيما براي تهديدكننده هاي 

سالمت وجود دارد و بيلبوردها در شهر و جاده ها انواع كاالهاي چاق كننده 
را تبليغ مي كنند، آموزش هاي ما مؤثر واقع نمي شود.«

وي با بيان اينكه ما به كودكان و نوجوانان آموزش مي دهيم ولي تبليغات، 
تأثير آموزش ها را كمرنگ مي كند ، گفت: »در كنار فعاليت هايي كه بايد 
انجام شود، فرهنگسازي تغذيه نقش اساسي دارد. اين مهم بايد نهادينه 
شود و حتي از مرحله پيش دبستاني بچه ها با مفاهيم غذا و تغذيه آشنا 
شوند. از طرف ديگر، همه مشكل سوءتغذيه با آموزش حل نمي شود و 
حمايت هاي تغذيه اي و فقرزدايي در استان ها بايد با جديت دنبال شود. 
همچنين بايد توجه داشت چاقي  خود يك عامل خطر ابتال به كروناست 
و خطر مرگ ناشي از كرونا در كساني كه چاق هستند، 40درصد بيشتر 

است.«
اضافه وزن و چاقي از آن معضالتي است كه به شكل خاموش دامن بيشتر 
كودكان و نوجوانان به خصوص در شهرهاي بزرگ را گرفته؛ آماري كه 
كمتر براي مسئوالن و خانواده هاي داراي فرزند چاق و البته جامعه مهم 
است و به آن توجه مي كنند. كودكاني كه غذاهاي مناسب نمي خورند، 
كمتر بازي مي كنند و تحرك ندارند، چاقي خيلي زود گريبانشــان را 

مي گيرد. 

 معاون تربيت بدني آموزش و پرورش، زنگ هشدار چاقي دانش آموزان را به صدا درآورد
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 كرونا و مسئوليت اجتماعي
 آموزش عالي

كرونا نه به عنوان يك بحران، بلكه يك ابر بحران، يك فاجعه و حتي همانند 
يك جنگ جهاني تمام عيار، تمامي انسان ها را در تمامي ابعاد و شئون 
زندگي در سراسر جهان درگير خود كرده است؛ نظام آموزش عالي هم 
مانند ديگر نهادها، از يك سو فعاليت هاي جاري اش تعليق شده و از سوي 
ديگر و در جدال سرنوشت ساز بشريت با اين ويروس، داراي سهم و رسالتي 
مهم در قبال جامعه است؛ در اين نوشتار سعي مي شود به اين بخش از 
مواجهه نظام آموزش عالي با ويروس كرونا، يعني مسئوليت اجتماعي 

نظام آموزش عالي در مواجهه با كرونا پرداخته شود.
انتظار و توقع از نظام آموزش عالي به عنوان نماينده علم در جامعه، كه 
خبره ترين افراد جامعه در آن فعاليت مي كنند اين بوده و هســت كه 
حداقل در بزنگاه هاي تاريخي به كمك بشريت بيايد تا او را در مواجهه با 
انواع بحران ها و چالش هاي سرنوشت ساز كمك كند و او را به سالمت به 

ساحل نجات رهنمون كند: 
 1-هرچند در ابتداي شيوع اين ويروس، توجهات و محوريت با متخصصان 
حوزه پزشكي بود اما با تداوم شيوع و گسترش اين ويروس و تأثير گسترده 
آن در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياســي و..، به تدريج ســاير 
متخصصان مثل روان شناسان، جامعه شناسان، اقتصاددانان و... نيز در 
كانون توجه و نياز جامعه قرار گرفته اند؛ انتظار اين اســت كه با ورود و 
دخالت مؤثر و با برنامه دانشگاه ها و متخصصان آنها در اغلب اين حوزه ها 
به خصوص حوزه هاي رواني و اجتماعي، از نقش هاي مخرب اين ويروس 
كاسته شــود و نگذارند اين ويروس پنجه در چهره بشريت بكشد. بايد 
بپذيريم كه اقدامات و برنامه هاي نظــام آموزش عالي ما در عرصه هاي 
مختلف مرتبط با اين ويروس به اندازه كفايت و نياز نبوده و شاهد كندي و 

بي تصميمي هاي زيادي در اين نهاد استراتژيك هستيم.
2- ويروس كرونا براي نظام آموزش عالي ما اين فرصت را فراهم كرده تا 
نسبت به محيط پيرامون و انتظارات و نيازهاي آن حساس تر و متعهد به 
انجام مسئوليت هاي اجتماعي در قبال جامعه و خير عمومي باشد؛ نظام 
آموزش عالي بايد نگران حال و آينده جامعه در ابعاد مختلف آن بوده و به 
منافع بلندمدت جامعه و فضيلت كالن جامعه بينديشد و نسبت به آن 

تعهد و مسئوليت بيشتري داشته باشد.
3- دانشگاه هاي نسل جديد، محصور در چهارديواري دانشگاه نيستند 
بلكه متناسب با شرايط و نياز جامعه پيراموني و رخدادهايي كه آن را 
متاثر مي كند، به ارائه تحليل و تفسير از آن و راه حل هاي بی بديل و مؤثر 
پرداخته و ظرفيت ها و امكانات موجود و مغفول جامعه را شناسايي و 
معرفي مي كند؛ در اين صورت شاهد ارتقای علم و دانشگاه در جامعه 
خواهيم بود. اگر اين نهاد بتوانــد در اين زمينه فعال و مؤثر عمل كند 
بي شك شاهد ارتقاي منزلت علم و عالم خواهيم بود و در غيراين صورت 
بايد شاهد انزواي بيشتر اين نهاد باشيم. لذا براي حفظ اميد جامعه به 
دانشگاه ها و نيز استمرار اعتماد و استفاده از منابع ملي در آن، دانشگاه ها 
بايد با تعامل و ارتباط مؤثر، نيازها و انتظارات بوم خود را در اولويت اول 
و اصلي قرار دهند و حداقل براي زماني هم كه شده از نقش توليد مقاله 

براي موضوعات انتزاعي براي جامعه خودي دور شوند.
4- در اين وضعيت بغرنج و سخت، نبايد دانشگاه ها دنبال تحقيقات كلي 
و مبهم بروند و به مسائل و پرسش هاي عاميانه ورود پيدا كنند بلكه نياز 
است نهادهاي مسئول، فراخوان نيازها و پژوهش هاي مورد نياز خود را 
به دانشگاه ها بدهند و دانشگاه ها از توان خود براي توليد محصوالت و 
دانش فني مورد نياز استفاده مفيد به عمل آورند. ضروري است طرح ها 
و رساله هاي دانشجويان به موضوعات مورد نياز جامعه هدايت شود و 

تحقيقات كاربردي در اولويت قرار گيرند.
5- با توجه به ابهامات و تناقضات گسترده در ابعاد مختلف ويروس كرونا، 
كه البته بخشي از آن ناشي از رفتارهاي پيچيده و سيال اين ويروس 
هست، انتظار اين است كه نهادهاي علمي، گزارشي دقيق از ماهيت 
واقعي و پيدا و پنهان اين ويروس و اثرات آن در ابعاد مختلف براساس 
اطالعات و پژوهش هاي دقيق علمي ارائه دهد؛ بي شــك استفاده از 

تجارب و يافته هاي بين المللي در اين زمينه بسيار راهگشاست.
6- دورنماي رفتار اين ويروس حكايت از آن دارد كه بازگشت به وضعيت 
قبل كرونا، به طور كامل غيرممكن است و اين پاندمي در سطح جهان 
پايدار خواهد بود و احتمال وقوع تغييرات در ابعاد مختلف تقريبا قطعي 
به نظر مي رسد، بنابراين دنياي پساكرونايي نيز خواهد آمد، پس انتظار 
مي رود نهادهاي دانشگاهي و علمي به عنوان كانون اجتماع نخبگان و 
اصحاب علم و انديشه، در شــناخت ابعاد مختلف جهان پساكرونايي 
اقدام كرده و آينده اي كه محتوم و البته مبهم است را تبيين و توصيف 
كند؛ به نظر مي رسد دنياي پساكرونايي متاثر از نوع عملكرد ما و ميزان 
بهره گيري از انديشه هاي نخبگان در پيش بيني و بعد طراحي مسير 

پيش رو و بهره گيري از تجارب بين المللي در اين زمينه است.

مجيد دارابي
دانش آموخته دكتري تخصصي مديريت آموزشي از دانشگاه تهران

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

در سرشــماري ســال1395، حــدود 
22ميليون خانوار به 75سؤال در فرم هاي مصاحبه

كاغذي پاسخ دادند. از تاريخ تولد گرفته 
تا نوع جنســيت، تعداد فرزند، افراد درحال تحصيل، 
وضعيت اشتغال، وضعيت مسكن، مقدار تسهيالت در 
اختيار خانوار و ده ها سؤال ديگر. آمارگيران خانه به خانه 
مي رفتند و سرشــماري ماجرايي داشــت و قصه اي. 
آمارگيران مكان به مكان مراجعه و پس از تهيه پاسخ 
پرســش هاي ارائه شده، فرم ها را به ســازمان برنامه و 
بودجه استان ها تحويل مي دادند. فرم ها به مركز آمار 
ايران ارسال مي شــد و 2هزار كارشناس مثل ساعت، 
دقيق و منظم و به خط اســتخراج اطالعــات را انجام 
مي دادند. سال 95يعني 5سال قبل، حدود 220تن وزن 
كاغذهايي بود كــه در مركز آمار ايران اطالعاتشــان 
استخراج شده بود. اگر كاغذها را روي هم بگذاريم در آن 
ســال برابر ارتفاع قله ســبالن كاغذ روي هم انباشته 
مي شد. ديگر منتظر آمارگيران نباشيد. رئيس مركز آمار 
مي گويد: در سال1405، طرح سرشماري ثبتي - مبنا 
اجرا و اطالعــات اين نوع از سرشــماري بدون حضور 
آمارگيران و تنهــا از داده هاي اداري ذخيره شــده در 
دستگاه هاي اجرايي تامين مي شود. ريز داده هاي موجود 
براي توليد آمــار به مركز آمار تحويل مي شــود و اين 
اطالعات، پايه اوليه آمار جمعيت كشور را شكل خواهد 
داد. به گفته او، ســال 1400 هم سرشــماري انجام 
نمي شود. در سال1307 خورشيدي با تصويب »قانون 

سجل احوال« دولت موظف شــد هر 10 سال يك بار 
سرشماري كند، اما نخستين سرشــماري رسمي در 
ســال1318 آغاز شــد. دولت بــراي اجــراي قانون 
سرشماري كه  دهم خرداد 1318 به تصويب مجلس 
شوراي ملي رسيد، ابتدا در اول تير آن سال سرشماري 
را به صورت آزمايشــي در شهر كاشــان اجرا كرد. روز 
اجراي سرشماري تعطيل همگاني شد و جز مأموران 
سرشــماري، همه مردم ملزم شــدند در خانه بمانند. 
مأمــوران سرشــماري از ميــان كارمنــدان دولت و 
شهرداري ها، كدخدايان، معلمان و استادان دانشگاه ها، 
دانش آموزان و دانشجويان انتخاب شده بودند. نخستين 
سرشماري عمومي نفوس و مسكن را مركز آمار ايران در 
سال1335 انجام داد و از آن زمان تا سال 1385 هر 10 
سال يك بار سرشماري را برگزار كرده است. از سال 85به 
بعد هر 5ســال يك بار اين آمار به روز رساني مي شود. 
رئيس مركز آمار ايران به همشــهري مي گويد: نظام 
آمارگيري كشور در حال تغيير و ازجمله اين تغييرات 

توقف روش آمارگيري خانه به خانه است.
رئيس مركز آمار ايران درباره نظــام جديد آمارگيري 
كشــور و اينكه چه اطالعاتي در اين نظام مورد توجه 
قرار مي گيرد، مي گويد: عالوه بر ثبت آماري جمعيت، 
اطالعات آماري از محل ســكونت افراد، كسب وكار و 
نيز تحصيالت، افراد در حال تحصيل، ثبت تحصيالت 
افراد، مســكن و ويژگي هاي مســكن در نظام آماري 
ثبتي - مبنا مورد توجه است. جواد حسين زاده با تأكيد 
براينكه، نظام هاي موفق براي برنامه ريزي و تصميم هاي 
كالن راهبردي خود نيازمنــد دريافت داده هاي دقيق 
از وضعيت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياســي 

جامعه هســتند تا بتوانند حكمراني خود را به درستي 
انجام دهند، بر ارتباط مستقيم حكمراني نظام داده ها 
با حكمراني مؤثر درجامعــه تأكيد مي كند و مي گويد: 
بدون نظام مشخص در تبادل داده و استفاده از داده هاي 
اطالعاتي دربرنامه ريزي هاي كالن و راهبردي كشور، به 
توفيق جدي در دستيابي به اهدافي مانند اقتصاد بدون 
نفت، اقتصاد مقاومتي و افزايــش كارايي نظام اداري 
كشور نخواهيم رسيد. بســياري از اهداف بزرگي كه 
دنبال آن هستيم، ارتباط مستقيمي با نظام حكمراني 
داده دركشور دارد. تجربه ديگر كشورها نشان مي دهد 
مهم ترين روش اجراي نظام حكمراني داده در كشور، 
روش ثبتي - مبناست كه با اين روش مي توان بسياري 

از ضعف هاي آماري كشور را برطرف كرد.

نظام آماري جديد چطور كار مي كند؟
رئيس مركز آمــار ايران به تفاوت هــاي آمارگيري به 
روش ثبتي- مبنا با روش هاي اجرا شده گذشته اشاره 
مي كند و مي گويد: در روش هاي سنتي آمارگيري، با 
به كارگيري صد ها هزار آمارگير و استفاده از ميليون ها 
برگ كاغذ و صرف زمان و تجهيزات بســيار وســيع، 
تنها مي توانستيم عكســي از وضعيت كنوني در زمان 
آمارگيري را تهيــه و در اختيار مســئوالن بگذاريم. 
تصويري كه كارآمدي چنداني نداشت. به گفته او، در 
نظام جديد آمارگيري كه ازســال 1405اجرا خواهد 
شد، شاهد تحولي بزرگ در نظام جمع آوري داده هاي 
اطالعاتي و ريزداده ها براي رسيدن به تصويري درست 
از وضعيت كشور در حوزه نفوس و مسكن خواهيم بود: 
در روش ثبتي- مبنا، تمام داده هاي جمع آوري شــده 
بدون نياز به حضور آمارگير و صرفا براساس داده هاي 

اطالعاتي ثبت شده در پايگاه داده هاي آماري سازمان ها، 
دســتگاه ها و وزارتخانه هاي مرتبط بــا موضوع آمار 
استخراج مي شود. موضوعي كه به سرعت بخشيدن در 
دريافت اطالعات، صحت اطالعات دريافتي و نيز كاهش 
90درصــدي هزينه هاي آمارگيري در كشــور منجر 
مي شود. حسين زاده توضيح داد: نظام آمارگيري ثبتي 
- مبنا مي تواند به ايجاد جريــان اطالعات و زنده بودن 
اين روند در كشــورهايي كه اين نظــام آمارگيري را 
اجرا مي كنند كمك كند. با اين روند، هرگونه تغيير و 
تحول در وضعيت مســكن، جا به جايي موقعيت افراد 
در واحدهاي مســكوني و نيز تحوالتي مانند مهاجرت 
و مانند آن بررســي شــده و اين تغييرات در لحظه در 

سامانه هاي آماري ثبت مي شود.

پايگاه هاي آماري دستگاه ها كارآمد يا ناكارآمد؟
آنطور كه رئيس مركز آمار ايران به همشهري مي گويد، 
مبناي اصلي اجراي طرح آمارگيــري ثبتي - مبنا بر 
داده هايي است كه در پايگاه هاي اطالعاتي 15دستگاه، 
وزارتخانه و سازمان درگير با موضوع آمار قرار داده شده 
است. او درپاسخ به اين سؤال كه تا چه اندازه آمارهاي 
اين مراكز به روزرســاني شده و قابل اســتناد است، 
مي گويد: وضعيت سامانه هاي اطالعاتي در دستگاه هاي 
مختلف مناسب است اما، آنچه بايد به آن توجه كرد اين 
است كه اين داده ها و ريزداده ها بايد براي كارآمد شدن 
به يكديگر متصل شوند. در برخي حوزه ها خصوصا در 
حوزه مسكن با وجود قوانيني كه براي اعالم كدپستي و 
موقعيت سكونت افراد وجود دارد، اين قوانين به درستي 
اجرا نمي شود كه مي طلبد اين قوانين با جديت بيشتري 
اجرا شود و درصورت نياز ضمانت هاي الزم براي اجرا 

كردن آن پيش بيني شود. حســين زاده مي گويد كه 
وضعيت كنوني كشور در ايجاد زيرساخت هاي الزم براي 
اجراي نظام ثبتي- مبنا به شكلي نيست كه بايد باشد: 
بايد اذعان كرد كه زيرساخت هاي مورد نياز براي اجراي 
اين روش از آمارگيري دركشــور هنوز به شكل كامل 
مهيا نيست. بسياري از پايگاه هاي آماري در دستگاه ها 
به يكديگر متصل نيستند و ضرورت دارد اين پايگاه ها 
و داده هاي آنــان در يك مركز جمع بندي و بررســي 
شوند. وي توضيح داد: براي ايجاد هماهنگي دراتصال 
پايگاه هاي آماري، ستاد ملي سرشماري نفوس و مسكن 
با عضويت بخش هاي مرتبط با موضوع آمار شكل گرفته 
است و در قالب اين ستاد تاكنون 20مصوبه راهبردي 
براي ايجاد هماهنگي و تقسيم كار ملي درحوزه آماري 
ميان دستگاه ها نهايي و براي اجرا به دستگاه هاي مرتبط 
ابالغ شده اســت. در برخي بخش ها نيازمند تصويب 
قوانيني در مجلس هستيم تا خالءها و ضعف ها برطرف 
شود و بتوانيم نظام آمارگيري ثبتي- مبنا را با صحت 
بيشــتري در جمع آوري اطالعات پيش ببريم. رئيس 
مركز آمار ايران با تأكيد بر اينكه اجراي سرشــماري 
ثبتي - مبنا 5سال ديگر انجام مي شود و در اين فاصله 
بايد الزاماتي از سوي دستگاه ها براي جبران كمبودهاي 
آماري در پايگاه هاي آماري اين دستگاه ها را رعايت كند، 
ادامه داد: حاكميت و دولت بايد به گونه اي برنامه ريزي 
كنند كه خدمات قابل ارائه آنها به مردم منوط به ارائه 
اطالعات خدمت گيرنده شود. با اين اتفاق هم داده هاي 
آماري اين دستگاه ها به روز رساني مي شود هم اينكه 
تا ســال آغاز اجراي سرشــماري ثبتي- مبنا مي توان 
داده هاي به روز و به هنگامي از وضعيت مردم ســاكن 
كشور در بخش هاي مختلف ترسيم و آن را تحليل كرد. 

رئيس مركز آمارايران به همشهري مي گويد؛ سال 1405سال تحول در 
نظام آمارگيري كشور و تغيير در كسب داده هاي آماري از مردم است

سرشماري خانه به خانه 
متوقف مي شود

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

   آمارها محرمانه است 
رئيس مركز آمار ايران در ادامه با اشاره به اينكه، اين مركز در سال هاي طوالني فعاليت خود همواره استاندارد محرمانگي 
آمارها و داده هاي اطالعاتي ارائه شده ازسوي مردم را با استفاده از روش ها و شيوه هاي شناخته شده جهاني در دستور 
كارقرار داده است، مي گويد: مركز آمار ايران با قدمت بااليي كه دارد، حتي يك مورد اعتراض يا شكايت از فردي به دليل 
افشاي اطالعات فردي خود نداشته است. همه استانداردها و چارچوب هاي محرمانگي داده هاي اطالعاتي مردم در همه 
سرشماري ها با باالترين ضريب امنيتي مورد بررسي قرارمي گيرد و به اين دليل، نبايد نگراني درباره افشاي اطالعات در اين 
حوزه براي كسي ايجاد شود. حسين زاده تاكيد مي كند: همه داده هاي دريافتي از مراكز مختلف در اتاق امن كد گذاري شده 
و با حذف اطالعات هويتي افراد، اطالعات دريافتي با ساير داده ها تجميع و در نهايت آمار نهايي تهيه و در اختيار مسئوالن 

براي برنامه ريزي هاي بعدي قرار مي گيرد. 

نشانه هاي ويروس كروناي انگليسي در كردستان، نگراني هاي تازه اي 
از شــيوع اين ويروس ايجاد كرده، هر چند كه به گفته ســخنگوي 
دانشگاه علوم پزشكي كردستان، آزمايش هاي او براي بررسي بيشتر 

به تهران فرستاده شده و آزمايش هاي اوليه منفي بوده است.
 ماجرا از انتشــار يك فايل صوتي در شــبكه هاي اجتماعي استان 
كردستان شروع شد. وقتي موضوع بازگشت يك پزشك سنندجي 

از انگليس با نشانه هاي شــديد كرونا را برمال كرد. اين پزشك هفته 
گذشته از اين كشور بازگشته بود و با نشانه هاي شديد ابتال به كرونا 
در بيمارستان توحيد اين شهر بستري شد. همين موضوع سبب شد 
تا شائبه هاي ورود ويروس كروناي انگليسي به كشور ايجاد شود. به 
گزارش ايســنا، در فايل صوتي، زني به زبان كردي نسبت به رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي هشدار مي دهد و درباره بازگشت اين پزشك 
از انگلستان و ابتال به كروناي جهش يافته انگليسي توضيح مي دهد. 
حتي به اين موضوع اشاره مي كند كه وزارت بهداشت پيگير است تا 
راننده و ساير افرادي كه با اين پزشك در ارتباط بودند را پيدا كند. روز 
گذشته اما با تأييد بستري شدن اين پزشك در بيمارستان از سوي 
آرزو فالحي، سخنگوي دانشــگاه علوم پزشكي كردستان، موضوع 
جدي تر شــد. اين در حالي اســت كه پيش از اين عليرضا رئيسي، 
سخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا در يك برنامه تلويزيوني اعالم 

كرده بود كه در كشورهاي همسايه شرقي ويروس كروناي انگليسي 
پيدا شده است و چه بسا كه  اين ويروس وارد ايران هم شده باشد. او 
يكي از ويژگي هاي اين ويروس را سرايت باالي آن اعالم كرده بود. 
حاال با تأييد مشاهده نشــانه هاي ويروس انگليسي در كردستان، 
سخنگوي دانشگاه علوم پزشــكي اين اســتان درباره ابتالي اين 
پزشك سنندجي توضيح بيشتري به همشهري مي دهد. به گفته او، 
آزمايش كروناي اين پزشك منفي ، اما مشكوك به اين بيماري است 
و با احتمال ابتال به كروناي انگليســي آزمايش او براي بررسي ژنوم 
به تهران فرستاده شده تا مشــخص شود كه اين چه ويروسي است. 
او مي گويد: اين پزشك در بيمارستان توحيد سنندج كه مخصوص 
بيماران مبتال به كروناست بستري شده، تمام نشانه هاي كرونا را دارد 
اما هنوز به طور يقين مشخص نشــده كه مبتال به كروناي انگليسي 
است. او از ارائه اطالعات بيشتر درباره موضوع خودداري مي كند و 

تنها به گفتن اين موضوع بسنده مي كند كه وضعيت جسمي بيمار، 
بد نيست و درباره اينكه آيا موارد ديگري گزارش شده است، پاسخي 
نمي دهد. اين پزشك سنندجي در شرايطي هفته گذشته از انگليس 
بازگشته كه دوم دي، معاون هوانوردي سازمان هواپيمايي، از توقف 
2 هفته اي پروازها بين ايران و انگليس خبــر داده و گفته بود كه به 
شركت هاي خارجي ابالغ شده مســافري از مبدا انگليس به ايران 
نياورند. روز گذشته هم معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم كرد 
كه اين ممنوعيت ها تمديد شده و پرواز به انگليس به صورت رفت و 
برگشت ممنوع است و پرواز غيرمستقيم كه از انگليس به استانبول 
و بعد به ايران مي آمد، ممنوع شده است. تمام كشورهاي اروپايي كه 
بخواهند وارد ايران شوند، بايد 48 يا 72 ساعت قبل PCR منفي 
داشته باشند و بعد بتوانند وارد كشور شوند. به گفته او، اين ويروس 
جهش يافته در تركيه، عمان و اخيرا در پاكستان مشاهده شده است.

با تأييد بستري پزشك بازگشته از انگليس، بررسي  
درخصوص احتمال ابتالي او به ويروس جديد آغاز شد

  جست وجوي كروناي 
انگليسي در سنندج
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 درخواست روانپزشكان از دولت
 براي پس گرفتن يك اليحه

اليحه »حمايت از حقوق افراد مبتال به اختالالت رواني« كه تدوين آن 
سال ها به طول انجاميد، در دولت به تصويب رسيد و براي طي تشريفات 
به مجلس ارســال شــد. در حالي اين اليحه فروردين سال جاري در 
مجلس اعالم وصول و در انتظار تصويب است كه به گفته روانپزشكان 
به دليل وجود ايراداتي در برخي مــواد مي تواند براي  افرادي كه حتي 
بيمار نيستند مشكل آفرين باشد.هدف از تدوين اين اليحه حمايت از 
حقوق بيماران داراي اختالل رواني و بســتري اجباري آنها در موارد 
خطرآفرين براي درمان بود كه نبايد شــامل حــال تمام افراد جامعه 
شود؛ چراكه شيوع اين اختالالت در جامعه تنها 25درصد است و ساير 
افراد داراي اختالل رواني خفيف يا متوسط خود بايد در جهت احقاق 
حقوق اقدام كنند. از اين رو، انجمن علمي روانپزشكان ايران طي 2 نامه  
از وزير بهداشت درخواست استرداد اليحه مذكور به منظور اصالح آن را 
داشته است و در آخرين نامه خود داليل خود براي استرداد اليحه را به 
وزارت بهداشت اعالم كرده است. همچنين به دليل نگراني ايجاد شده 
در روانپزشكان، اعضاي اين انجمن درنامه هايي  به رئيس جمهوري و 
مديركل دفتر مطالعــات اجتماعي مركز پژوهش هــاي مجلس نيز 
خواستار بازپس گيري اليحه مذكور از مجلس به دولت شدند. استفاده از 
بستري اجباري روانپزشكي براي افرادي كه مبتال به بيماري روانپزشكي 
نيستند، افزايش ميزان بستري اجباري كه برخالف حق آزادي و حق 
انتخاب بيماران اســت، افزايش انگ براي بيماران روانپزشكي و نيز 
افزايش ترس ايــن بيماران جهت مراجعه  به مراكــز درماني، موجب 

نگراني جدي روانپزشكان شده است.
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 تا حــدود يك مــاه ديگر در 
و فضا تاريخــي  ماموريتــي 

مريخ نــورد  هيجان انگيــز 
perseverance روي ســطح مريخ فرود 
مي آيد تا آغازگر دور جديدي از ماجراجويي 

بشر در سيارات ديگر باشد.
 در سال جاري ماموريت هاي چندگانه براي 
كشــف مريخ، مشــاهدات جديد منظومه 
شمسي با تلسكوپ هاي نوين و برنامه هاي 
در دست اجرا براي بازگشت انسان به ماه در 
سال 2024 رقم مي خورد. كاوشگر پاركر 
سوالر در همين ژانويه نزديك ترين حالت 
خود به خورشــيد را تجربــه خواهد كرد. 
OSIRIS-Rex پس از جمع آوري موفقيت 
آميز نمونه سيارك بونو در نزديكي زمين، 
بازگشــت خود را به زمين آغــاز مي كند. 
دانشــمندان نيز به مكاشفه و مطالعه روي 
نمونه اي كه فضاپيماي ژاپني هايابوســا2 
از ســيارك ريوگو آورده اســت خواهند 
پرداخت. در اينجا به ســاير ماموريت هاي 

مهم سال2021 پرداخته شده است.

شناسايي مريخ با روش هاي نوين
2020سال ماموريت هاي مختلف به مريخ 
بود و چين، امارات و ناســا مريخ نوردهايي 

را به اين ســياره پر رمز و راز فرستادند اما 
2021احتماال سال كشف هاي جديد از اين 
سياره خواهد بود. هر 3كاوشگر بايد در ماه 
فوريه به مريخ برســند. كاوشگر Hope از 
امارات به عنوان نخستين ماموريت فضايي 
اماراتي ها براي جمع آوري اطالعات در مورد 
جو مريــخ 687 روز در مــدار خواهد ماند. 
كاوشــگر تيانوان- 1 از چين، قبل از فرود 
به دور ســياره خواهد چرخيد بــا اين اميد 
كه بتواند اطالعات مهمــي در مورد خاك 
مريخ، ساختار زمين شناسي، محيط، جو و 
نشانه هاي آب را جمع آوري كند. اما كاوشگر 
ناسا با نام استقامت يا Perseverance در 
تاريخ 18فوريه در مريــخ فرود خواهد آمد. 
اين مريخ نورد مجهز بــه چندين دوربين و 
ميكروفون اســت كه فرود را به صورت زنده 
ضبط مي كند. ناســا انتظــار دارد كه صدا، 
تصاوير و فيلم را طي چند هفته پس از فرود 
دوباره به زمين داشته باشــد. پس از فرود 
ماموريت دو ســاله Perseverance آغاز 
مي شــود. اين مريخ نورد يك هلي كوپتر به 
نام Ingenuity زير خود دارد كه درصورت 
موفق بودن در عمليات، نخستين بالگردي 
اســت كه در ســياره اي ديگر به پــرواز در 
مي آيد. هنگامي كه Ingenuity روي سطح 
قرار گرفت، Perseverance به يك مكان 
امن مي رود و بــا اســتفاده از دوربين هاي 
خود از راه دور پرواز آن را مشــاهده و ضبط 

مي كند. پس از آن پروازها، مريخ نورد ناســا 
شروع به جســت وجوي شواهدي از زندگي 
باستاني، آب و هوا و زمين شناسي مي كند 
و نمونه هايي را جمع می كند و به زمين باز 

مي گرداند.

كاوش در سيارات فراخورشيدي
تلسكوپ فضايي مورد انتظار جيمز وب كه 
قرار اســت در ماه اكتبر به فضا پرتاب شود، 
رصدخانه بزرگ فضايي بعدي ناســا خواهد 
بود. پرتاب اين تلســكوپ در طول سال ها 
چندين بار به تأخير افتــاده و احتمال دارد 
به دليل همه گيري با تأخيرهاي بيشــتري 
روبه رو شــود. تاريخ جديد پرتاب 31 اكتبر 
2021 اســت. اين تلســكوپ به ســؤاالت 
دانشــمندان درباره منظومه شمسي پاسخ 
خواهــد داد و ســيارات فراخورشــيدي را 
عميق تر با روش هاي جديــد مورد مطالعه 

قرار مي دهد.

اولين نور رصدخانه ورا رابين
 هنگامي كــه رصدخانــه ورا ســي رابين

Vera C. Rubin( در ســال2023  (
مشــاهدات خود را از پايگاهي در شــيلي 
آغاز مي كند، دوربين SUV آن مي تواند هر 
چند شــب يك بار منظره هاي كامل آسمان 
جنوب را ثبت كند. اين كار به نوع جديدي 
از دوربين نيــاز دارد كه قبال ديده نشــده 

اســت. اين بزرگ ترين دوربيــن ديجيتال 
جهان اســت كه مي تواند يــك توپ گلف 
را از فاصلــه 15مايلــي درحالي كه تصاوير 
خيره كننده 3200 مگاپيكســلي را ضبط 
مي كند، تشخيص دهد. انتظار مي رود »اولين 
نور« رصدخانه در سال2021 اتفاق بيفتد. 
نخستين نور نخستين تصوير نجومي است 
كه پس از اتمام توســط تلســكوپ گرفته 

شده است.

آرتميس؛ يك نسل جديد فضايي
برنامه آرتميس ناســا، كــه مي خواهد در 
ســال2024 نخســتين زن و مــرد را پس 
از ســال ها روي ماه بفرســتد، سال گذشته 
پيشرفت بزرگي داشت و احتماال سال2021 
شاهد پيشرفت ها و نقاط عطف بيشتري در 
برنامه خواهيم بود. نقاط عطف دســتيابي 
به برنامــه آرتميس تاكنون شــامل معرفي 
توافقنامه آرتميس و ساير كشورها، تكميل 
مرحله اصلي موشك SLS و كپسول خدمه 
Orion كه فضانوردان آرتميــس را به فضا 
منتقل مي كند، است. درحالي كه نخستين 
ماموريت آرتميس در نوامبر 2021 يك پرواز 
آزمايشي بدون سرنشــين است، آرتميس 
دوم در ماه آگوست سال2023 به سمت ماه 
پرتاب خواهد شــد. ايــن ماموريت ها راه را 
براي آرتميس سوم كه ماموريت اصلي است، 

هموار مي كنند.

 اگرچه در سال2020 برخي برنامه هاي علمي فضا به دليل 
بحران كرونا به تأخير افتاد اما 2021 مي تواند نويد يك سال 

علمي پربارتر از آنچه كمتر ديده ايم را بدهد

لحظه شماري براي 
هيجان كاوش فضايي

جهان استارت آپي

 پايش مزارع عمودي هند
با كمك هوش مصنوعي

توســعه مزارع عمودي يكي از راه حل هاي موجود براي فرار از بحران 
جهاني غذا به حســاب مي آيد. بحراني كه مي توان به جرأت گفت كه 
همين االن نيز دامن بشريت را گرفته اســت. به گزارش هندوستان 
تايمز، استارت آپ بارتون بريز )Barton Breeze( سيستم  مزرعه 
داخلي عمودي با قابليت كنترل هوش مصنوعي را ارائه مي دهد. بدين 
شكل كه كنترل خودكار دما، روش هاي مختلف آبياري و حتي تنظيم 
نور و تهويه هوا نيز به وسيله اين هوش مصنوعي كنترل مي شود. اين 
استارت آپ هندي كه ابتدا در ســال2015 در دبي تاسيس شده، به 
هندوستان و قطر نيز راه پيدا كرده است. در هندوستان، استارت آپ 
Barton Breeze، توانسته 16مزرعه راه اندازي كند. اين استارت آپ 
با استفاده از فناوري مجهز به هوش مصنوعي )AI( با حداقل دخالت 
انســان، 38نوع ميوه، گل و ســبزي  ازجمله سوســن و رز، خربزه و 
گوجه فرنگي را پرورش مي دهد. شيوندرا سينگ، مؤسس 33ساله اين 
استارت آپ مي گويد: »ما سه متخصص مزرعه داريم. يك زراعت شناس 
كه اين علم را مي داند، يك حشره شــناس بــراي مراقبت گياهان از 

آفت ها و يك فيزيولوژيست گياه براي مراقبت از سالمت گياهان.«

يكي از مهم ترين نكات مي تواند اين باشد كه همه  چيز در مزارع بارتون 
بريز خودكار است. سينگ در اين خصوص مي گويد: »اين كار بازده 
بيشــتر را در مدت زمان كوتاه تري امكان پذير مي كند. كاهو به طور 
سنتي در 60روز رشــد  مي كند، اما در سيســتم ما، تقريبا 40روزه 
به عمل مي آيد.« در عين حال يكي از كارهايي كه اين اســتارت آپ 
انجام مي دهد، اين اســت كه آنها طرح خريد محصول از كشاورزان 
را هم در دستور كارشــان دارند. اين مهم باعث مي شود كشاورزاني 
كه با اســتارت آپ بارتون بريز همكاري مي كنند، خيال شان از بابت 
فروش محصول راحت باشــد. اين طرح به شــركت امكان مي دهد 
محصول كشاورزان را با نرخ ثابت ساالنه خريداري كند. همچنين براي 
بهبود عملكرد در پرورش محصول، آنها اقدام به برگزاري كالس هاي 
آموزشــي و خدماتي در اين خصوص به كشــاورزان مي كنند. وقتي 
صحبت استفاده از هوش مصنوعي در مزارع عمودي مي شود، سينگ 
مي گويد: »اطالعات زيادي در دسترس اســت، اما آنچه براي اياالت 
متحده يا هلند مفيد است، از نظر طراحي سيستم ممكن است براي 
هند خوب نباشد. همانطور كه پارامترهاي محيط متفاوت است، شما 

بايد ماشين ها را نيز منطبق با آن تغيير دهيد.«

خطر حباب بيت كوين
روايتي از اظهارنظرهاي كارشناسان مختلف از چرايي رشد قيمت ارزهاي 

ديجيتال و آينده بازار آن در دنيا  

لــــي كــــه  حـا ر د
سـرمـايه گـــــذاران رمزارز

همچنـــان درحــال 
ريســك كــردن هســتند، ارزهاي 
ديجيتال در راه تبديل شــدن به يك 
دارايي اصلي هســتند و روز دوشنبه 
بيت كوين در آسيا پس از ثبت ركورد 
34هزار و 800دالري يكشنبه، 33هزار 
و 365دالر معامله شــد. بــه گزارش 
وب سايت شــبكه خبري الجزيره، اين 
آخرين نقطه عطف محبوب ترين رمز 
ارز جهان كمتر از 3هفته پس از عبور از 
مرز 20هزار دالر بود. حاال بيت كوين از 
اواسط ماه مارس سال گذشته ميالدي 
تاكنون، 800درصد رشد داشته است؛ 
رقمي سرسام آور و البته وسوسه انگيز. 
بــا محدوديــت عرضــه 21ميليون 
بيت كوين، برخي از دولت ها و بانك هاي 
مركزي در پاسخ با اشــاره به بيماري 
همه گير كوويد-19، آن را به عنوان يك 
حصار در برابر خطر تورم تلقي مي كنند. 
در مقابل برخي نيز آن را به عنوان يك 
مكان امــن در چنيــن ايامــي براي 
سرمايه گذاري دانسته اند؛ چيزي شبيه 
به طال. »موه سيونگ سيم«، تحليلگر 
ارز در بانك ســنگاپور درباره آخرين 
شرايط بازار ارزهاي ديجيتال مي گويد: 
»برخي از داليل ترس از ضعيف تر شدن 
دالر را نشان مي دهد. به نظر مي رسد كه 
برخي از مردم بيت كويــن را به عنوان 
ابزاري مقابل نگراني نسبت به كاهش 
ارزش پــول مي دانند و خريــد آن را 
نسبت به خريد طال ترجيح مي دهند. « 
بيت كويــن همچنيــن  پيشــروي 
منعكس كننــده افزايــش انتظارات و 
تبديل شــدن بــه يــك روش اصلي 
پرداخت اســت؛ همانگونه كه پي پال، 
شبكه خود را به روي ارزهاي ديجيتال 
باز كرده است و معامالت را با اين ارزها 
قبول مي كند. از ســوي ديگر اما خطر 
كاهش شديد ناگهاني ارزش رمزارزها 
هم مثل هر بازار سرمايه گذاري ديگري 

وجود دارد.
در اين ميــان بلومبرگ هــم گزارش 
داد كــه »آنتوني ترنچف«، شــريك 

مدير و بنيانگــذار Nexo در لندن كه 
خود را به عنوان بزرگ ترين وام دهنده 
رمزنگاري جهان معرفي مي كند، گفته 
است: »ارز ديجيتال احتماالً در 3ماهه 
اول ســال2021 حدود 50هزار دالر 
خواهد بود. سرمايه گذاران نهادي كه 
اين هفته به ميزهاي خود بازمي گردند، 
احتماالً پس از خريد خرده فروشي در 
تعطيالت، قيمت ها را بيشــتر افزايش 

خواهند داد. « 

زماني براي پايان حباب
روزنامــه اينديپندنت نيز با انتشــار 
مقالــه اي درخصــوص محبوب ترين 
رمــز ارز جهان نوشــته اســت: البته 
بيت كوين مي توانــد باالتر از اينها هم 
برود اما هيچ كس نمي داند تا چه زماني. 
براســاس گزارش اين روزنامه حباب 
بيت كوين به هر حال زماني مي تركد؛اما 
كي و چطور كســي نمي داند.  رويترز 
گــزارش داد كــه ســرگئي نظروف، 
بنيانگــذار Chainlink، يــك پروژه 
جهانــي بالكچين، فكــر مي كند كه 
قيمت بيت كوين حتــي درنهايت به 
100 هزار دالر خواهد رســيد، اما در 
برخي از مراحل همه بازارها برعكس 
مي شــوند و در اين حالت هيچ بانك 
مركزي براي نجــات آن وجود ندارد. 
درســت كه برخي مي گويند اين يك 
امتياز مثبت اســت، ولي نظروف در 
مقابل اين استدالل را ارائه كرده است: 
»مردم سال هاســت كه به طور مداوم 
اعتماد خــود را به ارزهــاي دولتي از 
دســت مي دهند و سياست هاي پولي 
ناشــي از تأثيرات اقتصــادي ويروس 
كرونــا نيز فقط باعث كاهش بيشــتر 
اين بي اعتمادي شــده است. « از يك 
نظر حق با اوست، زيرا مبالغ هنگفتي 
از پول جهاني كه توســط بانك هاي 
مركزي ايجاد شــده، اعتماد به آنها را 
از بين برده، اما درواقع اين پول اضافي 
بوده كه به دارايي هاي حاشيه اي مانند 
بيت كوين، رمز ارزهاي ديگر و ســهام 
فناوري پيشرفته اياالت متحده تبديل 
شده است. اتريوم، دومين ارز ديجيتال 
بزرگ جهان، سال گذشته 465درصد 
رشد داشت و در ادامه آن، روز شنبه نيز 

7درصد بيشتر رشد كرد. 

گوشــــي هاي دوربيــــن دار طــي چنــد ســال گذشــته 
پيشرفت هاي چشمگيري داشــته اند. اكنون حتي گوشي هاي 
ميان رده از قابليت هاي ضبط 4k و فيلمبرداري و عكاســي در 
شــب برخوردارند. اگر نگاهــي به پرچمدارهــا بيندازيم حتي 
پيشــرفت هاي بيشــتري ماننــد گوشــي هاي داراي دوربين 
108مگاپيكسلي و قابليت ضبط 8k و حتي مجموعه دوربين هاي 
معروف به penta-lens را مشاهده مي كنيم. اين قابليت تركيبي 
از چند دوربين و سنسور است كه امكان عكاسي و فيلمبرداري 
در حالت هاي متنــوع و حرفه اي را مقــدور مي كند. به گزارش 
androidauthority تصور اينكه توليدكنندگان گوشــي هاي 
هوشمند چگونه مي توانند در سال جاري ميالدي امكانات فعلي 
را ارتقا دهند دشوار است، اما شايد بتوان چند ايده درباره انتظار 

از دوربين هاي امسال ارائه كرد.

8K توسعه ويدئوهاي
نخســتين بار در ســال2020 ضبط ويدئو با كيفيت 8K در 
گوشي هاي هوشمند آغاز شد. اگرچه تكنولوژي 8K به دليل 
قيمت تلويزيون هــا و مانيتورهاي 8K هنــوز كامال فراگير 
نشــده، اما اين موضوع مانع پشــتيباني سامسونگ، ال جي 
و شيائومي از 8K نشــد. بنابراين انتظار مي رود اين روند در 
ســال2021 ادامه يابد. احتماال برندهــاي ديگر مانند اپل، 
 8k گوگل، موتوروال، وان پالس و سوني هم تا سال2022 به

دست مي يابند.

بهره گيري برندهاي بيشتر از دوربين هاي با وضوح باال
برندهايي چون اپل، گــوگل و ســوني، از 8K بي بهره 

بــه  و  هســتند 
ي  بيــــن ها ر و د
12مـــگاپيـكسلي 
اكتفا كرده اند. آنها 
 8k اگر خواســتار
در ســال 2021 يا 
هســتند   2022
بايد يــك دوربين 
با وضوح بسيار باال 
ارائه دهنــد. آنها يا 

بايد دوربين هاي 12مگاپيكســلي خود را حذف كنند يا مانند 
سامسونگ آن را حفظ كنند و يك سنسور ثانويه با وضوح باالتر 

براي 8K و بزرگ نمايي تركيبي اضافه كنند.

ويدئوي 4K كمكي
8K در حــال عموميت يافتن و محبوب شــدن اســت، اما اين 
بدان معنا نيست كه برندها ضبط 4K را فراموش خواهند كرد. 
درحالي كه ايسوس و سوني ضبط 4k با سرعت 120فريم در ثانيه 
را به گوشي هاي خود اضافه كرده اند، ما شاهد توانايي بيشتر در 
وان پالس با قابليت هاي 4K HDR بوديم. ما قطعا انتظار اين نوع 
پيشرفت ها را براي ضبط 4K در سال2021 داريم. با اين حال، 
قبال سامســونگ اعالم كرده كه مي تواند در آينده ضبط 4K با 

سرعت 240فريم در ثانيه را هم عرضه كند.

ضبط همزمان 
اســنپدراگون 888 تازه وارد شركت 
كوالــكام، احتمــاال بســياري از 
پرچمــداران 2021 را راضــي 
خواهد كرد. يكي از ويژگي هاي 
جالب توجهي كه به اين ترتيب 
امكان پذير مي شــود، ضبط 
همزمان حداكثــر 3دوربين 
است. اين قابليت نويدبخش 
توانايــي ضبــط تصاويــر 
28مگاپيكســلي از 3دوربين 
مختلف به طور همزمان است. 
همين فناوري امــكان ضبط 
همزمان 4K HDR از 3دوربين 
مختلف را نيز فراهم مي كند.

بهبود رنگ ها 
ما قبال ديده ايم كه بســياري از گوشي ها، تصاويري با گستره اي 
از رنگ هــاي متنوع، HDR بهتر و نمايشــگرهاي دقيق تر ارائه 
كرده اند، اما به نظر مي رسد اين موضوع يكي از موارد مهم و قابل 
توجه در سال2021 باشد. به ويژه اپل با پشتيباني از فيلمبرداري 
و ويرايش محتواي Dolby Vision HDR در ســري آيفون12 
خبرساز شد. اين شركت ادعا كرد كه از رنگ 8بيتي به 10بيتي 
ارتقا مي يابد كه نتيجه آن 60برابر رنگ بيشــتر است. بنابراين 
عجيب نخواهد بود كه در ســال2021 صنعت موبايل كار اپل 

را دنبال كند.

2دوربين تله براي پرچمداران 
 Mi اولين گوشي هوشــمند با 2دوربين تله گوشــي شيائومي
Note10 بود كه در اواخر ســال2019 به بازار عرضه شد. از آن 
 Mi 10Pro، Vivo X50Pro ،Pro پس مدل هاي ديگر ماننــد
Plus Huawei P40Pro Plus و Mate 40Pro Plus همين 
كار را انجام دادند. بنابراين انتظار مي رود در ســال2021 شاهد 
برندهاي بيشتري باشيم كه از دوربين هاي تله استفاده مي كنند.

دوربين هاي سلفي بيشتر در نمايشگر
ما نخستين گوشي با دوربين ســلفي در نمايشگر را در فناوري 
مبتكرانه ZTE Axon 205G مشــاهده كرده ايم. اين گوشي 
دوربين سلفي را براي بهره بردن از يك تجربه واقعي تمام صفحه 
زير صفحه نمايشــگر قرار مي دهد. به اين ترتيب انتظار مي رود 
سامسونگ و شيائومي اين فناوري را در سال2021 ارائه دهند.

بحران كرونا و دوري از هم در جشن سال نوي ميالدي 
باعث شد تا واتســاپ يك ركورد تاريخي براي خودش 
ثبت كند. در شب سال نو ميالدي 1. 4ميليارد تماس 
صوتي و تصويري توسط واتساپ برقرار شده كه نسبت 
به آمار مشــابه ســال قبل در همين تاريخ 50درصد 

افزايش را نشــان مي دهد. شــيوع بيماري كوويد-19 
در كشــورهاي مختلف جهان باعث شد تا افراد زيادي 
مجبور باشند شب سال نو را دور از هم سپري كنند و به 
همين خاطر رو به پلتفرم هاي آنالين مختلف براي تماس 
صوتي و تصويري آوردند. واتساپ هر چند اشكاالت فني 
و زيرساختي فراواني دارد اما پركاربردترين پيام رسان 
جهان به حساب مي آيد. سال گذشته واتساپ اعالم كرد 

تعداد كاربرانش در سراسر جهان به بيشتر از 2ميليارد 
نفر رسيده است. در ايران هم پس از فيلترينگ تلگرام 
بسياري از مردم به سراغ واتساپ رفتند و آمارها از رشد 
شديد كاربران اين پيام رســان در ايران خبر مي دهد. 
پيش از اين سرعت و ساختار فني پيشرفته تلگرام باعث 
شده بود كه كســي در ايران خيلي توجهي به واتساپ 

نداشته باشد.

   رمز ارز در ايران
طي روزهاي اخير و با رشــد عجيب قيمت رمزارزهاي مشهور خيلي از ايراني ها هم به 
فكر تبديل دارايي هاي خود به بيت كوين، اتريــوم و رمزارزهاي ديگر افتاده اند. برخي 
گمانه زني ها نشان مي دهد كه برخي ســايت هاي خريد و فروش رمزارزها در اين ايام 
سودشان به روزي بيشتر از 2 ميليارد تومان رسيده است. نكته مهم و اساسي در اين ميان 
اين است كه ارزهاي ديجيتال نيز »بازار تخصصي« خود را دارند. اين بدان معني است كه 
هر كسي نمي تواند با سرمايه اش و به صرف مطالعه چند ساعته و يا مشورت با برخي ديگر 
وارد اين بازار شود. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه گام گذاشتن به اين بازار نياز به مطالعه 

دقيق تر و البته داشتن تخصص كافي در كنار مشورت با متخصصان امر دارد.

 پيشرفت دوربين ها
در گوشي هاي 2021

اگرچه تاكنون شاهد كيفيت هاي 4k و 8k در دوربين ها 
بوده ايم اما انتظار مي رود كه در سال جاري ميالدي شاهد 

قابليت هاي بيشتري باشيم

ركوردشكني 1/ ۴ ميلياردي واتساپ

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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ونا  بهبوديافتگان كر
وزهای آلوده  در خانه بمانند   ر

 فوق تخصص بيماري هاي ريه بيمارســتان مسيح دانشوري، با 
يادآوري آسيب هاي ريوي ناشــي از بيماري كرونا، به بيماران 
كرونايي بهبوديافته توصيه كرد خطــرات آلودگي هوا را جدي 

بگيرند و در روزهاي آلوده تا حدامكان از منزل خارج نشوند.
به گفته عاطفه عابديني يكي از مسائلي كه در آلودگي هوا بسيار 
مهم است، وجود ذرات معلق در هواست كه هم آسيب ريوي ايجاد 
مي كند و هم باعث مي شود عفونت ها، ويروس ها و باكتري ها به 
اين ذرات معلق وصل شوند و انتقال و سرايت پذيري بيماري ها 
افزايش يابد. او ادامــه داد: به همين خاطر گفته مي شــود در 
زمان هايي كه هوا آلوده است، قدرت انتقال ويروس كرونا افزايش 
مي يابد. عابديني درباره گروه هاي پرخطر در برابر آلودگي هوا 
توضيح داد: اكنون كه آلودگي هوا با شيوع كرونا همزمان شده 
است، بايد به ياد داشته باشيم كساني كه مشكالت نقص ايمني 
دارند، بايد از تردد غيرضروري در شهر خودداري كنند. همچنين 
افرادي كه بيماري هاي مزمن ريوي و قلبي دارند، افراد مبتال به 
ديابت، ســالمندان، كودكان و زنان باردار همه در گروهي قرار 
مي گيرند كه در معرض خطرات ناشي از آلودگي هوا هستند. اكثر 
افراد گروه يادشــده اگر به كرونا نيز دچار شوند، نسبت به ساير 
افراد در معرض خطر بيشتري قرار دارند. عابديني درباره وضعيت 
بهبوديافتگان بيماري كرونا توضيح داد: كساني كه به شكل شديد 
به كرونا مبتال شده اند، ممكن است دچار آسيب هاي ريوي شده 
باشند و حتي با بوهاي معمولي به سرفه بيفتند و تحريك پذيري 
بيشتري نسبت به ساير افراد داشته باشــند. با توجه به اينكه 
احتمال ابتالي مجدد به كرونا نيز ممكن است و با توجه به احتمال 
آسيب هاي ريوي، بهتر اســت بيماران كرونايي بهبوديافته در 

منزل بمانند.

 يكي مي گفت سالمتي باغباني كه زمستان را بيشتر از بهار دوست دارد. مي داني چرا؟ 
او خوب مي داند در سوز مرگ، زنده ماندن غنيمت است و در سرماي بهت، طراوت 
زندگي را گم نكردن هنر. زمستان آمده اما انگار از آغاز سال هم زمستان بوده است، 
اصال انگار زمستان از سال قبل يخ بست تا امسال بس كه منجمد شديم با خبر تلخ 
وداع و زهركامي از سوگ. نشانه ها اما هميشه هستند، نگاه كن كه در زمستان هم 
بهار با شمايل گل هايش در باغچه عبور خودنمايي مي كند. نگاه كن كه هنوز در اين 
سال سخت مردي با گل هايش نان گرم به گل هاي بي رمق سفره اش هديه مي كند و 
زني در كمركش خيابان به يادبود و خاطره اي، بهاي گل را مي پردازد. زمستان است اما بايد بهاري زيست...

 زمستانكرونا پالس
 است

مسعود مير
روزنامه نگار

اگر از گروه افراد قانون شكن نبوده باشيد، آخرين باري كه 
آرايشگاه يا سلماني رفته ايد، به زمستان سال قبل و پيش 
از شروع كرونا برمي گردد. احتماال در اين فاصله درباره 
بسياري از موارد، به خودكفايي رسيده ايد. اما در ساخت 
لوازم آرايشي- بهداشتي هنوز و تا هميشه به بازار متكي 
هستيم. آخرين باري كه براي خودتان وسيله اي آرايشي- 
بهداشتي خريده ايد، به چه زماني بازمي گردد؟ احتماال به 
زمان خيلي دور... و به نظر مي رسد تا چند وقت بعد هم 
نيازي به خريد كاالي جديد نداريد. داليل اين تغييرات 
فقط به يك كلمه بازمي گردد:» كرونا« اما به همان نسبت، 
استفاده از لوازم بهداشتي مانند الكل و ماسك و... چند 
برابر شده اســت. صنعت لوازم آرايشي- بهداشتي هم 
مانند هر صنعت ديگري دستخوش تغيير شده اند كه 
آمارها و گزارش ها، به خوبي گوياي اين تغييرات هستند.

در آرايش ايران چه مي گذرد؟
آمارهاي اعالم شده توســط خبرگزاري هاي داخلي و 
خارجي نشان مي دهد كه ميزان استفاده از لوازم آرايشي، 
كاهش چشــمگيري پيدا كرده؛ به طــوري كه ميزان 
اســتفاده از لوازم آرايشــي در ايران، 72درصد كاهش 
يافته اســت. داليل اين تغيير را مي توان به اين شكل 

فهرست كرد:
- در خانه مي مانيم: وقتي قرار باشد از 7 روز هفته، 8 روز 
را در خانه بمانيم، دليلي براي استفاده از لوازم آرايشی 
به ويژه از همه لوازم و به شكل مكرر وجود ندارد. تعطيل 
شدن دورهمي هاي دوستانه و خانوادگي و حتي كاهش 
مدت زمان حضور در محل كار نيز از ديگر داليل كاهش 

استفاده از لوازم آرايشي است.
- افزايش قيمت: لوازم آرايشــي توليــد داخل، 15تا 
30درصد و لوازم آرايشــي خارجي، 40تا 100درصد 
افزايــش قيمت داشــته اند. بنابرايــن افزايش قيمت 
محصوالت و از طرفي كم توان شدن مردم در خريد، از 
داليل ديگر كاهش خريد و استفاده از لوازم آرايشي است.

 - توصيه به نظافت: از آنجايي كه براي جلوگيري از ابتال به 
كرونا، بايد بارها دست و صورت را شست؛ استفاده از لوازم 
آرايشي، چندان مقرون به صرفه نيست. عالوه اينكه لوازم 
آرايشي مي توانند به عنوان عامل ثانويه زمينه ساز  ابتال به 
بعضي بيماري هاي پوستي شوند. براي مثال، تماس مكرر 
ماسك با صورت و حساس شدن پوست و استفاده از لوازم 

آرايشي، بروز ضايعات پوستي را تشديد مي كنند.

چشم ها هنوز ديده مي شوند 
با اجباري شدن استفاده از ماسك در خارج از منزل، تنها 
چشم  و ابروها درمعرض ديد قرار دارند. بنابراين اگرچه 
درمجموع آمار خريد لوازم آرايشــي كاهش يافته ، اما 
خريد ادوات آرايشي مربوط به چشم مانند ريمل، خط 
چشم، سايه و... با افزايش 40درصدي روبه رو بوده است.

تقلبي  حمله كرده است
يك قدم پيش از كرونا، تحريم باعث توقف در ورود لوازم 
آرايشي خارجي به كشور شد. پس از آن نيز با باال رفتن 
سرسام آور قيمت ارز خارجي روبه رو شديم. به همين دليل 
تقلبي ها، چه آنهايي كه در شيشه ها و تيوپ هاي برندهاي 
اصلي پر مي شــوند و چه آنهايي كه تاريخ مصرف شان 
گذشته و با دستكاري دوباره وارد بازار می شوند، سالمت 
بسياري را به خطر انداخته اند. هم اكنون با وجود كرونا و 
توقف ورود بسياري از اقالم، اين مسئله تشديد شده است. 
بنابراين بيش از پيش بايد مراقب خريد و استفاده از لوازم 
آرايشي- بهداشــتي بود. در اين بين، آمار خريد لوازم 
آرايشي داخلي تا 30درصد افزايش يافته كه عمده ترين 

دليل آن ناتواني خريدار براي خريد انواع خارجي است.

مصرف بهداشتي ها، افزايش يافته است
هرچه ميزان استفاده از لوازم آرايشي كاهش يافته ، آمار 
استفاده از لوازم بهداشتي افزايش يافته است. در ميان اين 
اقالم، خريد انواع كرم هاي مرطوب كننده و چرب كننده 
پوست دست و صورت، كرم ها و لوسين هاي مورد استفاده 
براي درمان حساسيت پوستي، افزايش يافته است. دليل 
آن را مي توان باال رفتن مصرف لوازم ضدعفوني كننده 

تأثيركرونــا بر مصــرف لوازم آرايشــی محــدود به ايران نيســت. 
براســاس آمار و اطالعات ارائه شده توسط ســايت مكنزي تغييرات 
در صنعت آرايشي- بهداشــتي درســطح جهاني اتفاق افتاده است

گزارشــي از همه تأثيراتي كه كرونا بر صنعت آرايشي جهان گذاشت
فروش يك نوع صابون دست ساز معطر فرانسوي در يك 
هفته منتهي به 16 ماه مارس 2020، 800درصد افزايش 

فروش نشان مي دهد.
- آرام بخش ها ماندند: براســاس آمار اعالم شده توسط 
كمپاني »زاِلندو«، يكي از شــركت هاي بزرگ تجاري 
فروش لوازم خانگي و طراحي داخلي در شــهر برلين، 
فروش لوازمي مانند انواع شمع معطر، انواع عصاره هاي 
معطر، محصوالت سم زدا، محصوالت مراقبت از پوست 
و مو و ناخن، پس از شيوع كرونا، تا 300درصد افزايش 
يافت. اما آمار سايت آمازون بيانگر آن است كه در سال 
2019ميالدي و پيش از وجود بيمــاري كرونا، الگوي 
فروش محصوالت آرايشي- بهداشتي به گونه  ديگري 
بوده است. براساس آمار آمازون، ميزان فروش محصوالت 
مراقبت از ناخن)218درصد(، رنگ مو )172درصد( و 
محصوالت مورد استفاده براي حمام و مراقبت از پوست 
بدن )65درصد( باالتر از مقدار آن در  ماه مشــابه آن در 

سال 2020ميالدي، بوده است.

آنهايي كه خواستند و خودكفا شدند
پس از تعطيلي سالن هاي آرايشي و سلماني ها، آمار خريد 
وسايل مورد استفاده در منزل براي مراقبت و نظافت از 
خود )DIY( افزايش يافتند. 66درصد از افراد فعال در اين 
حوزه)سالن هاي آرايشي و سلماني ها(، به مكنزي گفته اند 
كه نمي توانند به شرايط قبل از كرونا بازگردند و 36درصد 
نيز معتقدند پس از پايان كرونا مي توانند به شرايط قبل 

بازگردند؛ اما اين بازگشت قطعا زمان بر خواهد بود.

ماسك های همخوان آمدند
شايد اين بخش بيشتر به طراحي مد و لباس مربوط باشد؛ 
اما از آنجايي كه يكي از اصول بهداشتي مراقبت در برابر 
ابتال به ويروس كرونا، استفاده از ماسك است؛ آن را در 
اين بخش بررسي كرديم. پس از شيوع كرونا، طراحي 
انواع ماســك براي شــرايط مختلف رونق گرفت. اين 
مسئله تا جايي پيش  رفت كه در طراحي لباس عروس، 
ماسك نيز طراحي شد. اتفاقي كه قطعا سال ها بعد، در 
زمره موارد تولد يافته در دوره كرونا به حســاب مي آيد. 
اگرچه ماسك هاي پارچه اي از نظر حفاظت اصال مناسب 
نيستند، اما به عنوان بخشي از لباس اشخاص، با طرح هاي 

مختلف توليد شدند.

به جمع بندي برسيم
صنعت لوازم آرايشي- بهداشتي نيز مانند بسياري از ديگر 
صنايع دستخوش تغييراتي شد. اگر بخواهيم شرايط 
ايجاد شده براي صنعت لوازم آرايشي- بهداشتي در دوره 
شــيوع كرونا را جمع بندي كنيم، مي توانيم آن را در 3 

نكته  خالصه كنيم:
1/ اينترنتي ها، توسعه يافتند: اگر تا پيش از شيوع ويروس 
كرونا، خريدهاي اينترنتي جاي خــود را در بين مردم، 
به ويژه مردم بعضي از كشــورهاي دنيا باز كرده بود، اما 
پس از شيوع اين بيماري، آنهايي كه پيش از اين با فروش 
اينترنتي با مشتري در ارتباط بودند، كمتر دچار آسيب 
شــدند. آنهايي هم كه توانستند به اين خيل بپيوندند، 
توانستند از بالي كرونا، جان سالم به در ببرند. در كل، با 
شيوع كرونا، فروش اينترنتي، جايگاه خود را بيش از پيش 

در ميان مردم بازكرد.
2/ نوآوري شتاب گرفت: كرونا نشان داد كه زندگي انسان 
مي تواند در لحظه تغيير كند. بنابراين بايد بتوانيم زندگي 
را با همان سرعت، تغيير دهيم. توليد كنندگان، طراحان و 
سازندگان مد و لوازم آرايشی نيز دريافتند كه بايد پابه پاي 
تغيير، محصوالت خود را از نظر امكان نگهداري، ارسال 
و بسته بندي و... به روز كنند تا مصرف كننده بتواند آن را 

به راحتي خريداري و مصرف كند.
3/ سرمايه گذاري هاي نو: پس از افت فروش و يا تعطيلی 
بسياری از مراكز فروش، بسياری از فروش خطوط توليد 
كارخانه ها توليدكنندگان به اين نتيجه رسيدند كه بايد 
بتوانند درحوزه هاي مختلف سرمايه گذاري كرده و امكان 
تغيير در نوع توليدات خود را مهيا كنند. براي مثال، تغيير 
خط توليد بســياری از اقالم به توليد اقالم ديگری كه 

بيشتر مورد استفاده قرار گرفته اند .

براي دست ها و يا شستن مكرر صورت دانست.

در دنيا چه مي گذرد؟ 
تأثيركرونا بر مصرف لوازم آرايشــی محــدود به ايران 
نيست. براساس آمار و اطالعات ارائه شده توسط سايت 
»مكنزي« تغييرات در صنعت آرايشــي- بهداشــتي 

درسطح جهاني اتفاق افتاده است.
1/ افت فروش: ميزان فروش جهاني محصوالت آرايشي 
شــامل رنگ مو، انواع لوازم آرايش صورت، انواع كرم ها، 
مراقبت كننده هاي مختلف پوســت و مــو و... كاهش 
يافته است. فروش 3 ماهه نخست سال 2020ميالدي 
شركت هاي آرايشي بسيار ضعيف بوده است؛ به شكلي 
كه بسياري از آنها، مجبور به توقف خط توليد و يا كاهش 
دادن تعداد يا محدود كــردن فعاليت  نمايندگي هاي 
خود شده اند. اگر بدانيم كه فروش ساالنه شركت هاي 
آرايشي- بهداشتي، 500ميليارد دالر بوده است، متوجه 
خواهيم شد كه افت فروش چطور مي تواند به اين صنعت 
ضربه وارد كند. اين درحالي است كه به پيش بيني اين 
مركز، افت فروش تا 3 و يا شايد 6ماهه نخست سال2021 

ميالدي نيز ادامه داشته باشد.
2/ تغيير، راه نجات: بســياري از برندهاي آرايشــي- 
بهداشــتي، پس از ركود توليد و فروش در بخش لوازم 
آرايشي، به ســمت توليد لوازم بهداشتي تغيير جهت 
داده اند. اين نكته حتــي در توليد برندهاي خصوصي 
چهره هاي معروف نيز ديده شــده. توليد انواع ماسك، 
موادضدعفوني كننده دســت و محصوالت مشابه آنها 
ازجمله اين تغييرات بود. نكته ديگــر تغيير در توليد 

همان لوازم آرايشي اســت. تغييرات ديگري نيز به اين 
شرح اتفاق افتاد:

- خط توليد رژلب به خط توليد »چرب كننده لب« تغيير 
يافت؛ محصولي كه به جاي رژلب قابل استفاده است.

- تغيير خط توليد ريمل به محصوالت مراقبت كننده 
از چشم

- تغيير خط توليد عطر به توليد ژل ها يا ديگر محصوالت 
ضدعفوني كننده

3/ ســالمت، مقدم برزيبايي: نكته جالــب ديگر اينكه 
بسياري از افرادي كه با شيوع و ادامه كرونا، از لوازم آرايشي 
چشم استفاده مي كردند، اين كار را نيز ترك كرده و يا به 
شكل چشمگيري كاهش دادند. اين نشان مي دهد نياز 
به شست وشوي مكرر صورت و نگراني از انتقال آلودگي 
از طريق لوازم آرايشي، باعث اين تغيير الگو شده است. 
مصرف لوازم آرايشي در آمريكا طي سال 2020ميالدي، 
20تا 30درصد كاهش يافته كه به نظر مي رسد اين آمار 

به 35درصد و باالتر در سال ميالدي جديد نيز برسد.
4/ آنالين، نجات بخش بود: از شروع شيوع ويروس كرونا، 
فعاليت هايي توانستند به كارشان ادامه دهند كه امكان 
فروش آنالين را داشــته و يا اين امكان را فراهم كردند. 
براساس گزارش سايت مكنزي، در 4 ماه منتهي به ماه 
آوريل 2020ميالدي، ميزان فروش آنالين، تا 20درصد 
افزايش نشــان مي دهد كه در چين اين رقــم برابر با 

30درصد است.
5/ خرده فروش ها باختند: مانند بســياري از مشاغل، 
ضرر اصلي متوجه خرده فروشان شد. براساس آمارها، 
در فروشــگاه هاي فروش لوازم آرايــش زنجيره اي در 

انگليس، آمار فروش حضوري از 25مارس تا سوم آوريل 
2020ميالدي، دو ســوم كاهش نشــان مي دهد. اين 
درحالي است كه در همين زمان بسياري از خرده فروشان 
لوازم آرايشي مجبور به تعطيل كردن مغازه های خود 
شدند. نكته اينجاســت كه در همان موارد فروش نيز 
بيشتر لوازم بهداشتي به فروش مي رفتند و فروش لوازم 
آرايشي، در 2 هفته نخست همين بازه زماني، به شكلي 

نوساني بين 50تا 70درصد كاهش يافته است.

كدام ها هنوز فروش مي روند؟ 
استفاده از ماسك و پوشيده شــدن بخش عمده اي از 
صــورت، دوركاري، نبودن دورهمي هاي دوســتانه يا 
خانوادگي و نياز به شستن مكرر صورت، همگي داليل 
اصلي كاهش مصرف لوازم آرايشي بين 55تا 75درصد 
طي سال گذشــته ميالدي بوده است. اما در يك نكته، 
افزايش مصرف ديده مي شــود. براساس آمار ارائه شده 
توسط سايت »علي بابا« يكي از سايت هاي خبري كشور 
چين، فروش لوازم آرايشي مربوط به چشم، 150درصد 
طي يك ماه منتهي به 18فوريــه 2020افزايش يافته 
است. اين مسئله نشان مي دهد آرايش بخشي از صورت 
كه  حاال بيش از هر زمان ديگري ديده مي شود؛ هنوز هم 
در اولويت زندگي اجتماعي و توجه به زيبايي فردي قرار 

دارد. عالوه براين، آمارها اين طور مي گويند:
- بهداشتي ها ماندند: فروش محصوالت مراقبت از پوست 
و مو، انواع شامپوي ســر و بدن، لوسيون ها و كرم هاي 
بهداشتي و در يك جمع بندي كلي، همه محصوالتي 
كه جنبه بهداشتي دارند، دچار افت نشدند. براي مثال 

مهتاب خسرو شاهي آرايشِ  آرايش تغيير كرد
خبرنگار

بايد پذيرفت كه ويروســي 
كوچك زندگــي همه  ما را 
مختل كــرده، هركدام از ما 
به نحوي آســيب ديده ايم، 
اما در اين ميــان كودكان 
3تا6 ســال نياز به مراقبتي 
بيشتر دارند، چراكه يكباره 
تمامي روابط اجتماعي شان 
يا به طور كامل قطع شده و يا 

به شدت محدود شده است.
كودك 3تا6 ســال توانايي تحليل شرايط را ندارد، او 
نه تنها امكان حضور در كنار همسن و ساالن خود را از 
دست داده، بلكه تمامي بازي هايش نيز محدود شده 
و از آموزش هاي مختلف مخصوص ســنش، محروم 

مانده است.
 با اينكه بارها روانشناســان هشدار داده اند كه، اخبار 
منفي مثل بيماري، جنگ، زلزله و... را در كنار كودكان 
بازگو نكنيد تا كودكان با تصويرسازي هاي ذهني خود 
نگران و سراسيمه نشــوند، اما غالبا اكثر كودكان در 

معرض اين اخبار قرار مي گيرند.
در چنين شــرايطي هنردرماني بهتريــن ابزار براي 
برون ريــزي روحيــات كودك اســت، كــه يكي از 
تكنيك هاي تأثير گــذار و جذاب اين رشــته، براي 

كودكان رنگ بازي است.

 اما چگونه رنگ بازي كنيم؟ 
 تركيب كردن رنگ ها باهم و كشف رنگ هاي جديد 

مي تواند ساعت ها كودك شما را سرگرم و شاد كند.
اما اگر استانداردهاي الزم براي كودك در انجام اين 

امر فراهم نشود، اين كار مي تواند نتيجه عكس دهد.
1-براي آنكــه لوازمي همچون مبــل و فرش رنگي 
نشــوند، قبل از كار حتما نقطه اي از خانه را انتخاب 
كنيــد، دورش را خلوت كنيد، ســفره ضخيم براي 
فعاليت هــاي اينچنيني كودكتان كنــار بگذاريد، تا 
درصورت واژگون شدن رنگ ها، رنگ به زير آن نفوذ 

نكند.
2-براي آنكه لباس كودك خراب نشود، از لباس هاي 
كهنه يا كاور مخصوص رنگ استفاده كنيد تا آزادي 

عمل كودك خود را نگيريد.
3-در كاسه هاي كوچك سنگين، به صورت جداگانه 
رنگ زرد، قرمز، آبي و سفيد گواش بريزيد. رنگ ها را 
با كمي آب رقيق كنيد. دقت كنيد كاسه ها بلند و يا 
سبك نباشــند كه با تكاني كوچك واژگون شوند. به 
جاي كاســه ها مي توانيد از پالت تخم مرغي استفاده 

كنيد.
 در ظرفي جداگانه براي شســتن قلم مو آب بريزيد و 
پارچه يا حوله اي را براي خشك كردن قلم مو در كنار 
ظرف آب قرار دهيد. به كودكتان آموزش دهيد بعداز 
اســتفاده از هر رنگ، قلم موي خود را در آب بشويد و 

با حوله پاك كند و بعد، از رنگ بعدي استفاده كند.
4-چند ظرف خالي در كنار كودك بگذاريد، از كودك 
بخواهيد تا رنگ ها را در ظرف هاي جديد باهم تركيب 
كند. دقت كنيد كه هيچ گاه نتيجه را زودتر به كودك 
نگوييد، بگذاريد كودك خودش كشــف كند، زرد با 
قرمز چه رنگي مي شــود؟ براي مثال اگر كودك از ما 
پرسيد رنگ سبز را چطور بسازم؟ به او پاسخ مستقيم 
نمي دهيم، مي گوييم بيا تا باهم كشــف كنيم. به او 
اجازه مي دهيم تا در مســير رســيدن به رنگ سبز 
هزاران رنگ ديگر را هم كشــف كند. اين كار كودك 
را سر ذوق مي آورد؛ او كشــف مي كند و از آن شاد و 

هيجان زده مي شود.
5-به هيچ عنوان در انجام اين نوع فعاليت ها، كودك 
را محدود نكنيد و او را از رنگي شــدن دست و پايش 
نترسانيد. اگر حين كشف رنگ ها، كودكتان دست و 
پاهايش را رنگ كرد، او را سرزنش نكنيد، مي توانيد 

دستش را، به صورت چاپ به روي مقوا و كاغذ بزنيد.

يك يادآوري مهم
رنگ هايي مثل گــواش و آبرنگ كه حاللشــان آب 
است، براي پوست ضرر چنداني ندارند، اما اگر نگران 
حساسيت هاي پوستي كودكتان هستيد، مي توانيد 
به جاي گــواش از رنگ هاي انگشــتي و يا رنگ هاي 

خوراكي استفاده كنيد.
 و در آخر در چنين شــرايطي كه به علــت بيماري 
مجبوريم، ســاعات زيادي را در خانه بمانيم، بايد با 
صبر و حوصله بيشتري كودكانمان را همراهي كنيم تا 

كودكاني شاد و خالق داشته باشيم.

لذت كشف رنگ ها
چگونه در دوران كرونا از هنردرماني براي 

آرامش كودكانمان استفاده كنيم؟

راهنما

جوانه عليزاده 
كارشناس ارشد 
پژوهش در هنر و 
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داردكهتاكنونافشانشدهاست«.دكترتفرشــيبعدازايناشارهكردكه
سالهاستتالشميكنداسناددولتيانگلستاندرموردكودتاي28مرداد
آزادشودوحتيبراياينكاربهدادگاهشكايتبردهوجالباينجاستكه
تاكنونموفقنبوده.هميننكتهمهمدركودتاي28مرداديعنيرسيدنبه
روايتيدستاولاز»كار،كارانگليسيهاست«،بزرگتريندستاوردمستند
كودتاي53بهكارگردانيتقياميرانياست.معنيومفهوماينموضوعالبته
ازگذشتههموارهموردبررسيتاريخپژوهانومستندسازانبودهامااينكه
چطوربريتانيانقشخودرادركودتامحوكرديادرصددمحوكردنآناست،
برايمخاطبجالبتوجهوحتيقابلمراجعهاست.تقياميرانيكارگردان
مستندكودتاي53،بسيارخوباينموضوعرابامخاطبدرميانميگذارد
وحتيدربرخيازصحنههامثلجاييكهاومتــناصليمصاحبهنورمن
داربيشايررئيسايستگاهاينتليجنتسرويس)سازمانجاسوسيبريتانيا(
درتهرانرابامتناستفادهشدهبازآفرينيميكند،مثليككارآگاهبهخوبي
ميتواندازپسكارشبربيايد.درموضوعروايت،تقياميرانيموضوعمهمي
رابامادرميانميگذاردكهازنظرتاريخيبسيارقابلمراجعهوشايدنقطه
عطفاينمستندازنظرمحتوايروايياستوحتيبهنظرممهمترينبخش
مصاحبهگمشدهيامصاحبهربودهشدهنورمنداربيشايرمأموراينتليجنت
سرويسدرتهراناست.اوبهقصهقتلمحمودافشارطوسرئيسشهرباني
وفاداربهمحمدمصدقاشــارهميكند؛سرتيپافشارطوسدرارديبهشت
1332توسطعواملكودتاربودهميشودوبهغارتلودرتپههايلشكركدر
شمالتهرانبردهميشودوپسازدوروزشكنجهشديدكهآثارشدرجنازه
اوصحنهايدلخراشرابهوجودآوردهبود،كشتهميشود.قتلافشارطوس
بهعنوانمقدمهكودتاموردتوجهاستطوريكهفرماندهپليسهمراهدكتر
مصدقحذفميشــودوعمالنهاديكهدرادارهامنيتيشــهرهادخالت
مستقيمداشتهاست،ازدستمصدقخارجميشود.نوعقتلنيزيكهشدار
براينظاميانهوادارمصدقاستطوريكهروندآنهارادرحمايتازدولت
مليكندميكند.درواقعقتلفجيعسرتيپافشارطوس،همازنظرروانيو

همحذففيزيكيبرايستادكودتابسيارمهمبود.
درمستندكودتاي53اينموضوعبازميشود؛نورمنداربيشايرميگويد
اينقتلبادستوربريتانياوپيمانكاريافراديدرستادكودتاعليهمصدق
صورتگرفتهاســت.اينمسئله،همازنظرسياســيوهمتاريخيبسيار
اهميتدارد؛چهآنكهبراينخستينبارعنوانميشودبريتانيادرقتليك
دولتمردايرانيبهصورترسميدســتوراتاطالعاتيوامنيتيدادهاست.
ازسويديگردراينمستندافســرانيازحزبتودهكهدرآنموقععنوان
حزبيشانمخفيبودوبهاينكارمأمورشدهبودندوازآنامتناعكردند،در
مورداينقتلسرنوشتسازكهدرتاريخنهضتمليكمترازآنسخنرفته
است،روايتخودرابيانميكنند.تقياميرانيدراينجابهخوبيمسئلهاي
كهشايددرگذشــتهدرحدگمانهمطرحبودرارمزگشاييميكندوحتي
فراتربابيانيصريحگفتهاست؛ازايننگاهنيزمستندكودتاي53تنهايك
روايتتاريخيرابياننميكندبلكــهارزشافزودهايفراترازجزئياتتازه

گفتهشده،كودتاي1953رارمزگشاييكردهاست.
نكتهمهمترديگريكهشــايددرمســتندهايتاريخيكمتروجوددارد،
اشارهبهاثراتكودتاي28مرداددرسپهرسياستواجتماعيايرانوامتداد
تاريخيآناست.البتهدراينماجراتقياميرانيازپژوهشهاونوشتههاي
نويسندگانيمانندريچاردكاتمدركتاب»ناسيوناليسمدرايران«اينايده
راگرفتهكهاگركودتاي28مردادتوسطآمريكاوبريتانيارخنميدادودولت
مليمحمدمصدقرويكارباقيميماندايرانچگونهايرانيميشد؟مستند
ميخواهدبگويدبســياريازاتفاقاتيكــهدرخاورميانهامروزرخميدهد
بهخاطرجلوگيريازروندطبيعيدموكراسيواستقاللدركشورهايينظير
ايراناستكهآمريكاوبريتانياودركلغرببرسرخاورميانهآوردهاست.
اينايدهقابلمراجعهوموردبحثتاريخياســتوبايدبيشتردرموردش

گفت.گرچهنميتواندمدارتاريخراجابهجاكردوگذشتهراتغييرداد.
ازنظرفرمي،مستندازهمهامكاناتســاختيكفيلمدربيانپيامخود
بهبهترينشكلممكنبهرهبردهاســتبهصورتيكهاينفيلمراميتوان
نمونهايكاملبرايساختآموزشمستندســازيگردآوريياآرشيوي

دانست.

يادداشتيك

 مستند

كودتای53

این شماره

در 19 آگوست 1953 ميالدي )28 مرداد 1332(  سفر به انتهاي شب آغاز مي شود. تماشاي 
روايتي تازه از كودتاي 28 مرداد، شوق برانگيز است. »كودتاي 53« برخالف بيشتر آثاري كه 
در اين سال ها درباره 28 مرداد 32 ديده ايم، نكاتي گفته نشده دارد. اين، مستندي مناسبتي 
نيست كه با نخستين و در دسترس ترين مصالحي كه در اختيار سازندگان فيلم قرار مي گيرد، به سرعت ساخته و آماده پخش شود. 
مفهوم پژوهش و تحقيق براي يافتن اسناد تازه و تاباندن نور به نقاط تاريك، در كودتاي 53، كامال مشهود و قابل لمس است. اينكه 
كارگردان در ابتداي فيلم مي گويد از 1۰ سال پيش شروع به ساخت مستندش كرده، ادعايي نيست كه انتظار تماشاگر را باال ببرد و 
در انتها مغبونش كند. نتيجه سال ها تالش را مي شود در كودتاي 53 مشاهده كرد. ايده مركزي و نكته اي كه كل فيلم حول محور آن 
شكل مي گيرد، نشان دادن سهم انگلستان در كودتايي است كه بيشتر به نام آمريكا تمام  شده؛ پرداخت اين ايده، چيدمان درستي 

در اين مستند دارد.

كودتاي53،برايجملهمعروفدايــيجانناپلئوني»كاركار
انگليسيهاست«كليمدركوســندجورميكند.يافتنبازيگري
مهموتاامروزگمنامكودتا،نورمنداربيشر،مامورامآيسيكس،
برگبرندهفيلماست.وتأييدطراحيوكليدزدنماجرايربودنو
قتلافشارطوس،رئيسشهربانيوقتوافسرارشدوفاداربهمصدق،
توسطداربيشرنقطهعطفاثراســت.فيلمنشانميدهدباوجود
تمامروايتهاواسنادمنتشرشــدهدراينسالها،هنوزهمدرباره
كودتاچيزهايزياديوجودداردكهگفتهنشده؛سندهايبسياري
هستكههنوزرونشدهوكودتاي53يكامكانبراينماياندناين
حقيقتاستكهدربارهواقعهايبااينميزاناهميت،همچنانراهها

ومسيرهايناپيمودهايوجوددارد.

نقشوسهموالترمرچبهعنوانتدوينگركودتاي53،درروايت
جذابودقيقفيلمغيرقابلانكاراست.اينفيلمينيستكهروي
ميزمونتاژساختهشدهباشدوليحضورتدوينگريچيرهدستدر
مراحلتوليد،باعثشدهانبوهمصالحبهدســتآمدهدرطوليك
دهه،باعثپرگوييوماللآورشدناينفيلمنشود.پرگوييومالل
آفتمستندهايبسياريبودهكهنمونههايشرادرجشنوارهسينما
حقيقتبسيارديدهايم.نحوهبرشزدننماهاوشيوهانتقالاطالعات
بهتماشاگر،درسياستبرايرهروانپرتعدادسينمايمستنددر
اينسرزمين.تقياميرانيكارگردانكودتاي53،خوشاقبالبوده
كهوالترمرچراكنارشداشتهوالبتهخودشهمدرمقامفيلمسازي
كهتراژديسقوطدولتمليمصدقمسئلهاشبوده،باتماموجود

درفيلمشمايهگذاشتهاست.

فيلمدركنارطرحمعما،گرهافكنيوگرهگشــاييوتمهيدات
بصريوبهرهازريففاينزدرنقشداربيشروروكردناسنادوحضور
شــاهدان،درنهايتقراراســتبهايننتيجهبرسدكهقدرتهاي
بزرگبهدنبالبسطدموكراسيدركشــورهايديگرنيستند.اين
نتيجهگيريهمانچيزياستكهمكرردرتريبونهايرسميآن
راميخوانيموميشنويم.تفاوتدرهوشوحوصلهبرايجزئيات

است.دركودتاي53،جزئياتجايشعارهايمرسومراگرفتهاست.
آنچهدردقايقپايانيفيلمبالحنيشــعارگونهمطرحميشودهم
بهدليلهمانجزئياتيكهدردقايققبلديدهايمقابلپذيرشاست.

پهلويدومربعقرنكوشــيدتاكودتاي28مردادرابهعنوان
قيامملــي28مردادجابيندازد.كوششــيبيهودهكــهدرنهايت
نتوانستچهرهواقعيترامخدوشسازد.درسالهاياخيرگرايشي
سلطنتطلبانهباظاهريروشنفكرانهرخنمودكهقصدشزيرسؤال
بردننفسكودتابود.شهوتمتفاوتنماييگروهيازروشنفكرانهم
زمينهايشدتابهايندروغشاخدارشاخوبرگدادهشود.درمقابل
تقديسيكهجامعهروشنفكريسالهايطوالنينثارمصدقكرده
بود،گروهيازراهرســيدندكهبهبهانهنقدرهبرجبههملي،نفس
كودتارازيرسؤالبردند.پيداستكهكارگردانكودتاي53،شيفته
مصدقاستواينشــيفتگيراهمهمانابتدايكارعيانميكند.
مصدقمثلهرفردديگــريبهدليلمعصومنبودن،اشــتباهاتي
همداشتهكهميشــودبهآنهاهمپرداخت.موضوعكودتاي53اما
چيزديگرياســت؛فيلمدرحدمقدوروممكنميكوشدتاازايده
مركزياشفاصلهنگيرد.روكردندستدولتانگليسباشناساندن
نورمنداربيشــردرمقاميكــيازكارگردانهاياصلــيكودتا،
دستاوردياستقابلتوجهكهبخشعمدهاهميتفيلمهمازهمين
جاميآيد.بيشترلحظاتتكاندهندهفيلمهممربوطبههمينرمز
گشاييازمعمايي۶۷سالهاســت.كودتاي53نخستينمستندي
نيستكهبهنقشانگلستاندركودتاي28مردادميپردازد.ماپيش
ازاين»كودتاوملكه«راهمباتأكيدوتمركزبرنقشوسهمبريتانيا
درشبسياهيكهبرايايرانيانتداركديدهشد،ديدهايم)كهايده
مركزياشحاشــيهايزائدبراصلاســت(.تفاوتفيلماميرانيبا
مستندكودتاوملكهدركشفنورمنداربيشرخالصهنميشود)كه
البتهمهمتريندستاوردوبرگبرندهفيلماست(.بخشيازتمايزفيلم
بهفرمروايياشبازميگرددواينكهاسنادبهشيوهفيلميمعمايي
پليسيروميشوند.جاسوسيكهفارســيراخوبحرفميزده،
ارتباطاتگستردهايباايرانيانداشــتهوراهورسمخريدنشانرا

 مستند كودتاي 53  تراژدي سقوط دولت ملي مصدق را از منظري 
تازه بررسي مي كند

سفر به انتهای شب

نقش و سهم 
والتر مرچ 

به عنوان تدوينگر 
كودتاي53، در 

روايت جذاب 
و دقيق فيلم 

غيرقابل انكار 
است. اين فيلمي 

نيست كه روي 
ميز مونتاژ ساخته 

شده باشد ولي 
حضور تدوينگري 

چيره دست در 
مراحل توليد، 

باعث شده انبوه 
مصالح به دست 

آمده در طول 
يك دهه، باعث 

پرگويي و مالل آور 
شدن اين فيلم 

نشود

همخوبميدانســته.فيلمميگويدجادهايكهكرميتروزولت
آمريكايــيدرهفتههايمنتهيبه28مرداددرآنتاختهتوســط
مامورامآيسيكسهموارشدهبوده.قطعاتمختلفيكهكنارهم
قرارميگيرندازسازندگانمجموعه»پايانامپراتوري«،تاحضور
متيندفتري،استفادهازبازيگرمطرحيچونرالففاينزدرنقش
داربيشر،يافتنمقالهمهمواشنگتنپستو...بهشكليمنسجمدر

خدمتيككليتقرارميگيرند.

فيلمازيكســومپايانيهمشــتاببيشــتريميگيردوهم
اطالعاتيكــهارائهميدهدبــرايمخاطبيكهداســتانكودتارا
ميداند،تازگيندارد.اينمهمترينايرادياســتكهميشــودبه
كودتاي53گرفت.البتهنبايدفراموشكــردكهپرداختنبههمه
ابعادكودتادرقالبمســتنديســينمايينهامكانپذيراستونه
جزواهدافسازندگاناينفيلمبوده؛اينكارراشايدفقطبتوانبا
مجموعهايتلويزيونيانجامداد.نكتهديگراينكهفيلمبرايمخاطب
جهانيساختهشده؛مخاطبيكهبرخالفماايرانيها،احتماالچيز
زياديدربارهكودتانميداند.پسآنچهبرايماتكرارياستبراي
بينندهايكهاطالعياز28مردادنداردتازگيدارد.اميرانيدرحدي
كهظرفيتزمانيفيلمشاجازهمــيدادهبرشهاييازكودتارابه

مخاطبارائهكردهاست.

اندوهيكهسايهاشدرسراسركودتاي53افكندهشده،اندوهي
برخاستهازسربريدندموكراسيوبسطدادنديكتاتورياست.فيلم
صراحتاميگويدكودتاي28مردادسرنوشتچندنسلازايرانيانرا
تغييردادهواصالمســيرتاريخرادراينسرزمينعوضكردهاست.
اينفيلمياستكهسازندهاشباسمپاتيبسياربهرهبرنهضتملي
شدننفتآنرابهسرانجامرســانده.شايداينشيفتگيباعثشده
باشدكهاشتباهاتدكترمصدقبهكودتاي53راهنيابدوليطبقآنچه
دراسنادارائهشدهدرفيلمارائهميشود،حتيبافرضمرتكبنشدن
برخيازاينخطاهاواشتباهاتهم،درنهايتتصميمانگلستانودر
مرحلهبعدآمريكا،سقوطدولتمليمصدقبوده.احتماالتنهاكاري
كهمصدقبرايجلوگيريازاينتصميمميتوانستانجامدهداين
بودكهنفتراملينميكردومنافعانگلستانرابهخطرنميانداخت.
اينتحليلياستكهفيلمتقياميرانيارائهميدهدكهميشودباآن
موافقيامخالفبودكهالبتهدربستريكهكودتاي53خلقميكند،

مخالفتباچنينتحليليخيليآساننيست.

يكطرفدربارقرارگرفتهكهپيادهنظامشلمپنها،بدكارگان،
روزنامهنگارانوسياســتمدارانخريداريشدهتوسطانگلستانو
آمريكاهستندوطرفديگرمصدقويارانشايستادهاند.اينوسط
گروهيهمهستندكهدلخوشيازدربارندارندوليسمتدولت
مليهمنميايستند.دوطيفكامالمتضادباهمعمالدر28مرداد
يككارراانجامميدهند.كودتاي53خيليوارداينماجرانميشود،
فرصتشراهمنداردامادرهمينروايتپرشتابدوسهروزمنتهي
بهكودتاهمميتوانظرافتهاييدرپرداختاثــرديدكهآنرااز
آثارمشابهمتمايزميسازد.نتيجهايكهاميرانيدرانتهايفيلمش
ميگيرد،زهرياســتكهبهكاممخاطبايرانيريختهميشــود.
مخاطبيكهميانروايتمسلطاينسالهاوروايتسلطنتطلبان
وروشنفكراني)كههمچنانبهشكليمصرانهميكوشندنفسكودتا
رازيرسؤالببرند(بافيلمياســتكهثبتحقيقتميكند.ثبت
حقيقتيتلختراززهركهپيشازتماشــايكودتــاي53همآنرا
ميدانســتيمولياحتماالمتوجهابعادشنبوديموقطعابايكياز
بازيگراناصلياشآشنايينداشتيم.روايتكودتاييكهفقطمصدق

راسرنگوننكرد،بلكهزندگيچندنسلازايرانيانراتغييرداد.

روايت كودتا 
چندمستندايرانيوخارجيكهبهكودتاي28مردادپرداختهاند

دربارهكودتاي28مرداد،دركناراســناد،مقاالتوكتابهايمنتشرشده،
مســتندهايينيزســاختهشــدهكههركدامروايتيازاينماجراراعرضه
ميكنند.بسياريازاينفيلمهادرواقعمستندهايتلويزيونيهستندكهبا
همانشتابمعمولآثارمناسبتيتوليدوپخششدهاند؛مستندهاييكهبه
هرحالاغراضسياسيسازندگانوسفارشدهندگانرانيزبههمراهدارندو
درموارديچيدماناطالعاتواسنادومصاحبههادرخدمتهدفيازپيش
تعيينشــدهقرارگرفتهاند.دراينميانوباوجوداختالفنظرفراوانميان
ديدگاههايسياسيسازندگاناينمستندها،نهايتاتفاوتيدررويكردنهادي
رسميدرداخلوكاناليتلويزيونيدرخارجوجودندارد.آنهاكههوشمندتر

بودهانداهدافواغراضخودراپشتظاهريخونسردپنهانكردهاند...

ثبت حقيقت
»كودتای53«بهروايتتقیاميرانی

»كودتای53«پسازيكسالنمايشموفقدرجشنوارههایجهانیفيلم
باالخرهدرجشنوارهسينما-حقيقتبهنمايشدرآمدوبااستقبالجمعی
ازمنتقدانوتعدادزيادیازتماشاگرانروبهروشــد.چندیپيشبهبهانه
جلوگيریازنمايشعمومیومجازیفيلمباتقیاميرانیگفتوگویمفصلی
انجامداديمكهبهدليلمحدوديتجاشــماخالصهایازآنرادرشــماره
8۰8۷درتاريخ2۷آبانخوانديد.ازقرارمعلومباســعیوپیگيریعوامل
سازندهفيلم،مشكلنمايشعمومیآنبرطرفشدهومخاطبانمیتوانند
كودتای53راازتاريخ1۷دیماهدرسايتهاشورببينند.بههمينبهانهدر
گفتوگويیتازهبخشهایجاماندهازگفتوگویقبلیوديدگاههایجديد

كارگردانفيلمراباشمادرميانگذاشتهايم...

جاسوسي كه از ام آي سيكس آمد 
»كودتاي53«ضدقهرمانتازهايبراي28مرداد32روميكند

موضعكارگردانازهمانابتدايفيلممشخصاست.تقياميرانيشيفتهمصدق
استواينراميشوددرهماناوايلفيلممتوجهشد.ميدانيمكهبافيلميمواجهيم
كهقراراستباواكاوي28مرداد32ازمصدقبهعنوانقهرمانضداستعمارتجليل
كند.دقيقابههميندليلاستكهاميرانيحرفهايركيكاردشيرزاهديدرباره
مصدقرادرفيلمشنگهميدارد.فحشهايفرزندكودتاچيخودسنديمبنيبر
حقانيتمصدقاست.فرزندكودتاچيهمباحضورشدرمقابلدوربينبهشكلي
ناخواستهبهترسيمچهرهايدوستداشتيودرعينحالمظلومازقهرماننهضت
مليشدنصنعتنفت،ياريميرســاند.درحاليكهاغلبشاهدانايرانيسمت
مصدققراردارندوباهمدليازاوميگويند،مخالفخوانياردشيرزاهدي،درعمل
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تفاوت فيلم ما با آنچه 
قبال روايت شده در 
اين است كه نسخه 

اصلي مصاحبه نورمن 
داربي شر، جاسوس 

انگليسي و مأمور 
ام آي سيكس كه 

سردسته و كارگردان 
اصلي كودتا بوده را 

افشا مي كند و به اين 
ترتيب، در غياب اقرار 
رسمي دولت بريتانيا 

)كه تا امروز هم رخ 
نداده( فيلم ما سندي 

مسلم از نقش آنها 
در كودتا عليه دولت 

ملي مصدق ارائه 
مي دهد. تا روزي كه 

دولت بريتانيا رسما به 
نقش اش اعتراف كند، 
مستند ما با مدركي كه 
منتشر كرده، به نوعي 
همان كار را مي كند و 

اميدوارم در گذر زمان 
شاهد اين اقرار رسمي 

از طرف آنها باشيم

با توجه به روندي كه در مسير توليد 
كودتاي۵۳ طي شــده، يك دهه با مصدق و 
كودتا زندگي كرده ايد. چه شــد كه تصميم 
گرفتيد درباره كودتاي ۲۸مرداد فيلم بسازيد؟ 
دقيقا از كي به ساختن فيلمي با موضوع كودتا 

فكر كرديد؟ 
شايد بتوانم بگويم فكر ساختن فيلمي درباره كودتا 
از كودكي ام شروع شد. من با اين ماجرا بزرگ شدم. 
با صحبت هاي بزرگ ترها دربــاره دكتر مصدق و 
كودتايي كه هنوز هم داغ و زنده اســت. كودتاي 
28 مرداد هيچ وقت كهنه نشد. در همه اين سال ها 
تأثير ايــن كودتا را چه در داخل كشــور و چه در 

ارتباط ايران با جهان مشاهده كرده ايم.
اينها هميشه در ذهنم بود ولي هميشه مي خواستم 
زماني ســراغ كودتا بــروم كه تجربــه كافي در 
فيلمسازي داشته باشم. حواسم بود كه نبايد بدون 
آمادگي كامل ســراغ موضوع به اين مهمي بروم. 
بنابراين قصه كودتا هميشه در ذهنم بود و منتظر 
فرصت مناسبي بودم كه سراغش بروم. بعد از اينكه 
حدود۴0 مستند تلويزيوني ساختم احساس كردم 
حاال ديگر آنقدر تجربه فيلمسازي دارم كه بتوانم 
آرزوي هميشــگي ام را عملي كنم. ساختن فيلم 
ســينمايي درباره كودتا در واقع فيلم همه عمرم 
بود و بايد صبر مي كردم تا هم تجربه فيلمسازي ام 
بيشتر شود و هم به لحاظ سياسي به پختگي الزم 
برسم. اين لحظه باالخره سررسيد. مي دانستم كه 
اين مهم ترين فيلم زندگي ام اســت و خواهد بود. 
بعيد مي دانم بعد از اين ساختن هيچ فيلمي اين 
قدر برايم مهم باشد. كارگرداني كودتاي53 اين قدر 
برايم ارزشمند است كه اگر از فردا به من بگويند 
ديگر نمي تواني فيلم بسازي، خيالم راحت است 
كه فيلمي را كه هميشه دوست داشتم ساخته ام و 
حرفم را هم زده ام؛ فيلمي كه از كودكي مسئله ام 
بوده. از سال هاي دور با 28 مرداد و دكتر مصدق 
زندگي كردم تا در نهايت من و اين ســوژه اي كه 

هميشه دنبالم بود به هم رسيديم.

با توجه به اينكه ســاختن فيلمي 
درباره كودتا هميشه مســئله تان بوده و در 
خود فيلم هم انبوهي از اسناد چقدر به چشم 
مي خورد،چقدرتحقيق طوالني و پروپيماني 

درباره موضوع از سال هاي قبل داشتيد؟ 
به شــكل كلي وقتــي تصميم مي گيــرم درباره 
موضوعي فيلم بســازم تعمد دارم كه درباره اش 
اطالعات زيادي نداشته باشم. اصال جذابيت ماجرا 
و ترغيب شدنم به ساختن يك فيلم با كنجكاوي 
درباره موضوعش آغاز مي شــود. كشف موضوع 
خودش اصل داستان است پس عمدا زياد تحقيق 
نمي كنم و از دل كشف و شهود است كه پي مي برم 
چگونه بايد فيلم را بســازم. براي كودتاي 53 هم 
ايده از پيش تعيين شده اي نداشتم. درست است 
كه هميشه دوست داشتم درباره اش فيلم بسازم 
ولي اينكه چگونه اين كار را انجــام دهم و از چه 
زاويه اي با كودتا مواجه شوم موضوعي نبود كه از 
قبل برايم معلوم باشد. چيزي كه به آن اطمينان 
داشتم اهميت موضوع بود و اينكه فيلم حتما بايد 
در سطح جهاني ديده شود. بنابراين موقع ساختن 

فيلم به مخاطب ايراني فكر نمي كردم.

اين را از نام فيلم هم مي شود فهميد.

بله. ايراني ها از موضوع مطلعند. مخالف يا موافق 
كودتا، باالخــره تحليلي دربــاره اش دارند و اين 
داســتان آشــنايي براي هموطنان من اســت. 
مخاطب هدف كودتــاي 53، مخاطب غيرايراني 
اســت؛ مخاطبي كه ايران را با انقالب 5۷، بحران 
گروگانگيري و مواردي اين چنيني مي شناســد 
و احتماال چيز زيــادي درباره كودتــا نمي داند. 
دوست داشــتم اين مخاطب بداند كه چه اتفاقي 
رخ داد كه ايران به اين نقطه رسيد و كودتا چگونه 

زمينه ساز حوادث بعدي شد.

با والتر مرچ چگونه آشنا شديد؟ 
هميشــه از طرفداران والتر مرچ بودم و كارش را 
تحسين مي كردم. مي توانم بگويم دست روزگار ما 
را با هم آشنا كرد؛ از طريق دوستي مشترك و بعد 
مستند »تب ذرات« كه مرچ تدوينش كرده بود و 
موضوعش براي من هم جالب بود. جالب است كه 
نخستين بار دقيقا در روز 28 مرداد 1390 يكديگر 
را ديديم. البته آن موقع حواسم به زمان نبود. مرچ 
را دوست داشتم و عكســي هم با او گرفتم. بعدا 
وقتي عكس را نگاه كردم ديدم تاريخ 19 آگوست 
2012 بر آن حك شده؛ يعني درست روز كودتا... .

مستند شما نقش مؤثر دولت بريتانيا 
در كودتاي ۲۸ مرداد را روايت مي كند. در اين 
ســال ها، كتاب ها، پژوهش ها و اسناد زيادي 
درباره كودتا منتشر شده است. فيلم شما چه 
تفاوتي با آنچه پيش تر انجام شده، دارد و چرا 
اميدوار هستيد با اين فيلم، بريتانيا دست به 
اقرار رسمي مبني بر مشاركت در كودتا عليه 

دكتر مصدق بزند؟
 حرف شما درســت اســت. كتاب و پژوهش در 
اين باره فراوان اســت. ما در جريــان كارمان از 
بسياري از همين پژوهش ها استفاده كرديم و از 
مشاوره كســاني كه پيش تر در اين باره كتاب و 
تحقيق منتشر كرده بودند، سود برديم؛ ازجمله 
آقايان پروفســور فخرالدين عظيمي، پروفسور 
علي رهنما، پروفسور آبراهاميان و استيون دوريل 
كه اين دو نفر اخير در فيلم هــم حاضرند. نكته 
همين است كه هيچ كدام از اين اسناد و تحقيقاتي 
كه بســيار هم اهميت دارند تا پيش از اين رنگ 
پرده ســينما را به خود نديده بودند. اينكه مأمور 
»ام آي ســيكس« با ضمير اول شــخص مفرد، 
جزئيات نقش اش در هدايت كودتا را افشــا كند، 
چنين چيزي وجود نداشــته. تفــاوت فيلم ما با 
آنچه قبال روايت شده در اين است كه نسخه اصلي 
مصاحبه نورمن داربي شــر، جاســوس انگليسي 
و مأمور ام آي سيكس كه سردســته و كارگردان 
اصلي كودتا بوده را افشا مي كند و به اين ترتيب، 
در غياب اقرار رســمي دولت بريتانيا )كه تا امروز 
هم رخ نداده( فيلم ما ســندي مسلم از نقش آنها 
در كودتا عليه دولت ملي مصدق ارائه مي دهد. تا 
روزي كه دولت بريتانيا رسما به نقش اش اعتراف 
كند، مستند ما با مدركي كه منتشر كرده، به نوعي 
همان كار را مي كند و اميدوارم در گذر زمان شاهد 

اين اقرار رسمي از طرف آنها باشيم.

دربــاره موضــوع كپي رايــت و 
جنجال هايي كه آفريده شده، چه نظري داريد؟

 گرفتن كپي رايت و اخذ حق اســتفاده از آرشيو 

2مرحله داشــته. اجازه بدهيد شــفاف توضيح 
بدهم. فيلم ما از آرشــيو، زياد استفاده كرده. 30 
الي ۴0 درصد فيلم را منابع آرشــيوي تشــكيل 
مي دهد. اينهــا به صورت عكس، مقاله، ســند و 
نيز آرشــيو تلويزيوني قديمي و جديد، از بيش از 
30 منبع به مستند ما راه يافته؛ يعني ما از بيش 
از 30ســازمان و ارگان مختلف اجازه گرفتيم؛ از 
»آسوشيتدپرس«، »گتي«، »پته«، »ان. بي. سي 
يونيورسال«، »انســتيتو لوچه ايتاليا« گرفته تا 
شبكه هاي قديمي آمريكايي... و براي هر منبعي 
كه استفاده كرديم، قرارداد داشتيم و كسب اجازه 
كرديم. قرارداد ما هــم در 2مرحله بوده. مرحله 
اول براي نمايش جشنواره اي كه با پيش پرداخت 
صورت گرفته و بعد از جشــنواره اگر فيلم شــما 
پخش كننده رسمي پيدا كند، براي پخش عمومي 
چه در سينما و چه در شبكه هاي تلويزيوني و چه 
در ســايت ها، دوباره با صاحب كپي رايت مذاكره 
صورت می گيرد و مبلغي پرداخت مي شــود. اين 
روال معمولي است كه قاعدتا انجام مي شود و ما 
هم عينا همين كار را انجام داديم و با همه  جز يك 
مورد، سريع به نتيجه رسيديم؛ يعني همه هزينه 
استفاده از اين آرشيوها را گرفتند و اجازه رسمي را 
هم براي پخش عمومي دادند. با »آي تي وي« كه 
صاحب كپي رايت مجموعــه »پايان امپراتوري« 
است هم طبق روال معمول وارد مذاكره شديم و 
براي نمايش جشنواره اي هم هيچ مشكلي نبود؛ 
يعني هزينــه را دريافت و از فيلم بســيار تعريف 
كردند ولي وقتي بــه مرحلــه دوم يعني اكران 
عمومي رسيد، ماجرا را كش دادند. بعد از 6 هفته 
متوجه شديم ما را دنبال نخودسياه فرستاده اند. ما 
دائم پيگير مي شديم ولي آنها جوابي نمي دادند تا 
اينكه متوجه شديم قضيه اين است كه تيم پايان 
امپراتوري از ما و فيلم ما ناراضي اند. مســئله هم 
اصال مالي نيست؛ در واقع، درحالي كه پول ما آماده 
بود براي پخش عمومي، تيــم آي تي وي )يعني 
درست همان كســاني كه پيش تر از فيلم تعريف 
و تمجيد كــرده بودند( اعالم كردنــد مجوز ما را 
تمديد نمي كنند چون به حيثيت همكاران شان 
در تيم پايــان امپراتوري لطمــه زده ايم. بعد هم 
رضايتشــان را منوط كردند به رضايت تيم پايان 
امپراتوري و آنها هم اعالم كردند احساس مي كنند 
به حيثيت شان لطمه خورده و رضايت نمي دهند 
مگر اينكه ما فيلم را يك بار ديگر مطابق ســليقه 
و خواســت آنها تدوين كنيم. يك دستورالعمل 
تدوين مجدد براي ما فرســتادند در 12 صفحه 
كه فقط و فقط درصورتي با پخش فيلم موافقند 
كه اين اصالحات اعمال شود. عمال مي خواستند 
كه فيلم را سانسور و اخته كنند و ما هرگز تن به 
چنين چيزي نمي داديم. اين اتفاق باعث شد كه 
ما ناچار فيلم را بعد از 3هفتــه از پخش عمومي 
خارج كنيم. تهديد كردند كه شكايت مي كنند و 
خواستار اين بودند كه فيلم را همانطوري تدوين 
كنيم كه آنها مي خواهند وگرنه ما را مي كشانند به 
دادگاه. اين داستان لطمه خوردن حيثيت، اصال نه 
مبناي حقوقي داشت و نه مبناي اخالقي. حتي به 
فرض اينكه در حد ادعا، شكايتشان قابل ارزيابي 
بود باز هم تيم پايان امپراتوري امكان شــكايت 
نداشــتند چون از زماني كه اين امكان را داشتند 
خيلي گذشته بود. وكالي كاركشته و متخصص 
ادعايشان را رد كردند و ثابت شد كه كل طرح دعوا، 

ثبت حقیقت 
گفت وگو با تقی اميرانی كارگردان كودتای 53

»كودتاي ۵۳ « پس از يك سال نمايش موفق در جشنواره هاي جهاني فيلم، باالخره در جشنواره 
سينما حقيقت به نمايش درآمد و با استقبال جمعي از منتقدان و تعداد زيادي از تماشاگران روبه رو 
شد. چندي پيش به بهانه جلوگيري از نمايش عمومي و مجازي فيلم با تقي اميراني گفت و گوي 
مفصلي انجام داديم كه به دليل محدوديت جا، شما خالصه اي از آن را در شماره ۸۰۸۷ در تاريخ ۲۷ آبان خوانديد. از قرار معلوم با سعي و پيگيري 
عوامل سازنده فيلم، مشكل نمايش عمومي آن برطرف شده و مخاطبان مي توانند كودتاي ۵۳ را از تاريخ 1۷ دي ماه در سايت هاشور ببينند. 

به همين بهانه در گفت و گويي تازه، بخش هاي جامانده از گفت و گوي قبلي و ديدگاه هاي جديد كارگردان فيلم را با شما در ميان گذاشته ايم.

پوچ و توخالي بوده. خبر جديد اين است كه مشكل فيلم 
حل شده است. پشت اين داســتان فقط تالش براي 
لطمه زدن و از دور خارج كردن كودتاي 53 بود كه خب 
هم مشكوك اســت و هم باعث تأسف. اين وسط، من 
هنوز متحيرم از رفتاردو سه نفر مثال خبرنگار و همينطور 
يك اســتاد دانشــگاه در لندن كه پيش تر از حاميان 
فيلم ما بود ولي بعــد از ادعاهاي تيم پايان امپراتوري، 
شمشيرش را از رو بست و اعالم كرد كه تحقيقات فيلم 
مخدوش اســت. دليل عمده اش هم همين ادعاهاي 
پايان امپراتوري بود و دليل دومش هم اين بود كه ما چرا 
به كتاب آقاي پروفسور آبراهاميان در فيلم مان ارجاع 
نداده ايم! اگر كسي يك فيلم مستند در زندگي اش ديده 
باشــد مي داند كه بين فيلم و مقاله دانشگاهي كه بايد 
بخش ارجاعات داشته باشد فرق هست. آقاي پروفسور 
آبراهاميان در كتابشــان »كودتا« به همين مصاحبه 
داربي شــر ارجاع داده بودند؛ يعني براي نوشتن كتاب 
كودتا از آقاي متين دفتري نسخه پياده شده مصاحبه 
داربي شر را امانت گرفته بودند. ما زماني اين ارجاع را در 
كتابشان ديديم كه اصل نسخه مصاحبه، به لطف آقاي 
متين دفتري، مدت ها بود در لندن در اختيارمان بود. 
به عالوه فيلم ما ادعا نمي كند كه داربي شــر ناشناخته 
بوده و ما كشفش كرده ايم. اين را ادعا مي كند كه پيش 
از ما كسي به داربي شر و نقش بريتانيا در براندازي يك 
دولت ملي، روي پرده سينما جان نداده  بود و حرف هاي 
او را واو به واو بررسي نكرده بود. در ضمن اينطور نبوده 
است كه اين آقايان اتهامي را مودبانه و منطقي و متين 
عليه تيم كودتاي 53 مطرح كنند. اينها شروع كردند 
به هجمــه و حمله به ما روي فضــاي مجازي كه تقي 
اميراني دروغگو است و تحقيقاتش بي ارزش و بي مبنا 
و بي اساس است! كسي اين چنين به ما حمله مي كرد 
كه استاد دانشگاه اســت! تمام اتكاي اين آقا و دو سه 
نفر ديگري كه به ما حمله كردند به هشــت مقاله )بله 
هشت مقاله زنجيره اي( يك نفر بود؛ يك آدم مغرض و 

مشكوك كه سابقه اش روشن است. 

به نظر شما، بي هيچ مدركي به ديگران 
اتهام وارد كردن در  شأن يك تحليلگر تاريخ و استاد 

معتبر دانشگاه است؟ 
ما به خاطر اخــالق و همينطور توصيه وكال، ســعي 
كرديم از جنجال مطبوعاتي پرهيز كنيم و مســئله را 
بين خودمان با احترام و منطق، دوســتانه حل كنيم. 
به همين دليل، با وجود چندين درخواســت مصاحبه 
با خبرگزاري هاي مهم، ما هيچ جا صحبتي در اين باره 
نكرديم ولي عوامل تيــم پايان امپراتــوري دائما در 
مطبوعات عليه ما مصاحبه كردند، شــايعه پردازي و 
دروغ ســازي كردند و چند خبرنگار ايراني هم با اين 
كاروان همراه شدند. ما تا كارد به استخوانمان نرسيد با 
هيچ جا مصاحبه اي نكرديم و آن زمان هم فقط يك بار 
براي نجات فيلم از سانسور شدن و از دست رفتن بود با 

روزنامه آبزرور.

 شما در طول ساخت فيلم تان با سازندگان مجموعه 
پايان امپراتوري و خانم اليســون روپر در تماس 

بوديد؟
  از ابتداي ســاخت فيلم، خانم روپر در جريان ماجرا 
بودند. دقيقا مي دانستند كه از مجموعه پايان امپراتوري 
هم اســتفاده مي كنيم. اما نكته، برخورد ايشان بعد از 
نمايش فيلم اســت كه هم خودشــان و هم بعضي از 
خبرنگاران مغرض آن را تكــرار كردند؛ اينكه از ديدن 
مصاحبه خودشان در كودتاي 53 شوكه شده اند و اينكه 
مصاحبه مخدوش اســت. چنين ادعايي اصال صحت 
ندارد. به شهادت راش هاي فيلم، ما مصاحبه را طوري 
تدوين نكرديم كه مثال معنا در آن دگرگون شود. اين 
ادعا مضحك است و صحت ندارد. هرچيزي كه خانم 
روپر گفته و در فيلم موجود است عينا در مصاحبه اش 
بوده و هيچ دخل وتصرفي دركار نيســت. ايشان قبل 
از حضور در اتاق تدوين هم در جريــان بودند كه قرار 
اســت در آنجا فيلمبرداري صورت بگيــرد. در همان 
جا، رضايتنامه را هم به ميل خودشان و دوستانه امضا 
كردند. من حتي صبح همان روز حضور ايشان، برنامه 
پايان امپراتوري درباره ايران را برايشان فرستاده بودم 
تا ببينند و خاطره اين برنامه برايشــان زنده شود و در 
موردش ذهنيت داشته باشند؛ يعني ما تمام قواعد بازي 
را رعايت كرديم و خانم روپر در جريان محتواي فيلم 
بوده. حاال اينكه در جشنواره حضور داشته و فيلم را در 
آنجا ديده يا نه را نمي دانــم چون در تمام نمايش هاي 
جشــنواره اي فيلم حضور نداشــتم اما ما از تيم پايان 
امپراتوري، پيش از پخش عمومي فيلــم، دقيقا 3بار 
دعوت كرديم كه بيايند و فيلم را در سينماي كوچكي 

شهاب مهدوي
روزنامه نگار

جاسوسي كه از ام آي سيكس آمد 
   كودتاي 53  ضد قهرمان تازه اي

 براي 28مرداد32 رو مي كند

 زنده باد مصدق
 موضع كارگــردان از همان ابتــداي فيلم 
مشخص است. تقي اميراني شيفته مصدق است 
و اين را مي شود در همان اوايل فيلم متوجه شد. مي دانيم كه با فيلمي مواجهيم 
كه قرار است با واكاوي 28مرداد32 از مصدق به عنوان قهرمان ضد استعمار تجليل 
كند. دقيقا به همين دليل است كه اميراني حرف هاي ركيك اردشير زاهدي درباره 
مصدق را در فيلمش نگه مي دارد. فحش هاي فرزند كودتاچي خود سندي مبني بر 
حقانيت مصدق است. فرزند كودتاچي هم با حضورش در مقابل دوربين به شكلي 
ناخواسته به ترســيم چهره اي دوست داشــتي و در عين حال مظلوم از قهرمان 
نهضت ملي شدن صنعت نفت، ياري مي رساند. درحالي كه اغلب شاهدان ايراني 
سمت مصدق قرار دارند و با همدلي از او مي گويند، مخالف خواني اردشير زاهدي، 
سلطنت طلبي كه اين روزها محبوب اصولگرايان شده، در عمل مهر تأييد بر رهبر 
جبهه ملي مي زند. اميراني در بررسي داليل كودتا وارد نقدهايي كه به عملكرد 
مصدق شده )شايد مهم ترينش انحالل مجلس شوراي ملي( نمي شود. نقد مصدق، 
موضوعيتي در »كودتاي53 « ندارد. اين هم از نگاه ستايش آميز اميراني به آقاي 
نخست وزير مي آيد. نقد مصدق هم مي تواند دستمايه آثاري ديگر باشد، مستند 

كودتاي53 چنين ماموريتي براي خودش تعريف نكرده است.
پايان امپراتوري

 بخش قابل توجهي از مستند كودتاي53 از دل مجموعه پايان امپراتوري بيرون 
مي آيد. مجموعه اي كه در دهه80 ميالدي ساخته و پخش شد و يك قسمتش هم 
درباره ايران و كودتاي 28مرداد بود. اميراني با تكه هاي حذف شده از سريال كار دارد. 
معماي كودتاي53 از همين جا شكل مي گيرد؛ از سفيد خواني بخش هاي بيرون 
آمده. عوامل پايان امپراتوري هم به عنوان شاهد در فيلم حضور مي يابند، همچنان كه 
در تصاوير آرشيوي پايان امپراتوري سهم بيشتري در محصول نهايي دارد. آيا اتكاي 
بيش از حد به يك منبع ضعف مستند است؟ در اين مورد خاص نه ! فيلم توجيهی 
دراماتيك برايش دارد و كشفي بزرگ كه نشــان مي دهد بي جهت يك مجموعه 
تلويزيوني پخش شده در دهه80، مورد توجه و بررسي كارگردان قرار نگرفته است.

جاسوسي كه از بريتانيا آمد 
  نورمن داربي شر ضدقهرمان تازه اي است كه تقي اميراني در فيلمش آن را رو 
مي كند. داربي شر آنقدر براي اميراني اهميت داشته كه رالف فاينز بازيگر سرشناس 
را مقابل دوربين آورده تا نقش اش را بازآفريني كند. تمهيدي هوشــمندانه براي 
بخشيدن اهميتي مضاعف به جاسوسي كه ســال هاي طوالني جعبه سياه كودتا 
بوده است. لحظه كليدي فيلم، جايي اســت كه جاسوس انگليسي به مشاركت و 
اساسا طراحي نقشه ربودن و قتل افشار طوس، افسر ارشد وفادار به مصدق و رئيس 
شهرباني اعتراف مي كند. اين لحظه اي است تاريخي كه فيلمساز قدرش را مي داند 
و تأكيد هاي به جايي بر آن مي كند. نورمن داربي شر، حلقه مفقوده كودتاست كه تا 
امروز رد و نشاني از او وجود نداشته. تمام نداشته هاي فيلم تقي اميراني را مي شود 

به همين يك مورد بخشيد.
روباه پير 

 در اين سال ها آنقدر از كودتاي 28 مرداد به عنوان كودتايي آمريكايي نام برده 
شده كه فراموش شده، شروع دعوا از سوي انگلستان بوده است؛ روباه پيري كه 
وقتي دســتش از چاه هاي نفت ايران كوتاه شد، تصميم گرفت براي پس گرفتن 
جايگاه و منافعش دست به هر كاري بزند؛ حتي اگر اين كار ساقط كردن دولت 
ملي مصدق باشد. روباه پير نقشه كودتا را كشيد، آمريكا را مجاب كرد كه راهي جز 
سرنگوني مصدق وجود ندارد و در نهايت هم همه  چيز به پاي سيا و كرميت روزولت 
تمام شد. نقش انگليسي ها در همه اين سال ها تقليل داده شد و حاال كودتاي53 
نيمه تاريك ماه را نمايان مي كنــد. اوايل فيلم روايتي از يــك مأمور آمريكايي 
مي بينيم كه از ارزان تمام شدن كودتا مي گويد: »ما يك و نيم ميليون دالر براي 
كودتا درنظر گرفتــه بوديم ولي كار فقط با 60 هزار دالر انجام شــد«.  مصاحبه 
كشف شده از نورمن داربي شر نشان مي دهد كه چرا كودتا براي آمريكايي ها ارزان 
تمام شده؛ علتش  يك و نيم ميليون پوندي است كه انگلستان از طريق داربي شر 
در ايران خرج كرده و با آن همه را خريده بود. رو شــدن نقش پررنگ بريتانيا در 
كودتاي28 مرداد، برگ برنده فيلم اميراني است. بي جهت نيست كه انگلستان 
مي كوشــد فيلم كودتاي53 را مخدوش و دروغين جلوه دهــد. تكذيب روايت 

شاهدان نشان مي دهد كودتاي53 به جاي درستي زده است.
آمريكايي ها 

  آنچه فيلم نشان مي دهد از نقش آمريكا به عنوان مجري نقشه هاي بريتانيا 
حكايت دارد؛ كودتايي كه سازمان سيا در اجرايش نقش اصلي را ايفا كرد. اغلب 
مستند هاي ساخته شــده درباره كودتا بر اين نقش حداكثري تأكيد كرده اند؛ 
مستند كودتاي53 بدون اينكه اين نقش آفريني را انكار كند، حجم زيادي را به آن 
اختصاص نمي دهد. هدف فيلمساز پررنگ كردن نقش بريتانياست و تمركزش 
بر داربي شــر به عنوان ضد قهرمان ماجرا، مجال چنداني به حضور آمريكايي ها 
نمي دهد. البته كه فيلمساز سهم گسترده يانكي ها در كودتا را هم تكذيب نمي كند 

ولي اين فيلمي نيست كه تمركزش بر فعاليت سيا در ايران سال32 باشد.
 مخالفان داخلي مصدق 

 يكي ديگر از مواردي كه فيلمساز خيلي به آن ورود نمي كند مخالفان داخلي 
مصدق است. پيروزي كودتا بدون همراهي از داخل امكان پذير نبود؛ مخالفاني كه 
يا با حضور دولت ملي مصدق منافعشان در خطر افتاده بود يا پول گرفته بودند و 
يا هر دو مورد درباره شان صدق مي كرد. كودتاي53 نقش عوامل مؤثر داخلي را 
خيلي بررسي نمي كند. يك دليلش مي تواند اين باشد كه داستان جذاب داربي 
شر فرصت زيادي براي اين كار باقي نمي گذارد. دليل ديگر شايد محافظه كاري 
فيلمساز باشــد؛ به خصوص اينكه كودتاي53 در مورد مخالفان داخلي مصدق 
تمركز و تأكيدش بيشتر بر دربار پهلوي و توده اي هاست. اميراني يك طيف مهم را 
جا انداخته؛ گروهي كه به رهبري آيت اهلل كاشاني در نهضت ملي شدن صنعت نفت 
كنار مصدق و يارانش بود و بعد با اختالفي كه ايجاد شد بين طيف مذهبي و مليون 
فاصله افتاد. اينكه اميراني وارد اين داستان نمي شود قابل درك است. او دوست 
داشته فيلمش در كشورش به صورت رسمي و گسترده امكان نمايش داشته باشد. 

پس آگاهانه وارد داستان مناقشه برانگيز آيت اهلل كاشاني نمي شود.
افسوس ابدي

 تماشــاي كودتاي53 براي مخاطب ايراني با افسوســي ابدي همراه است. 
28 مرداد 32 از آن زخم هايي اســت كه التيام نمي يابد. سنگ بناي ديوار بلند 
بي اعتمادي ميان ايران و آمريكا و در ســطحي كالن تر، ايــران و جهان غرب از 
همين نقطه گذاشته شد؛ از دخالت دو كشوري كه يكي استعمارگري كهنه كار و 
ديگري ابر قدرتي تازه نفس بود؛ دخالت در امور داخلي كشوري كه مي خواست 
از حق مشروعش برخوردار باشد و اجازه چپاول ثروت ملي اش را ندهد. كودتاي 
سال32 هم اين حق را از ملت ايران گرفت و هم با ساقط كردن دولتي ملي زمينه 
خودكامگي پهلوي دوم را فراهم كرد. در 28 مرداد32 دموكراســي در ايران به 
مسلخ برده شد. كودتاي53 روايتگر گوشه اي از اتفاقي است كه مسير تاريخ را در 
اين سرزمين و كل منطقه تغيير داد و باعث تحميل 25سال ديكتاتوري تمام عيار 
در ايران شد. اهميت بازخواني رخدادي كه نزديك به هفت دهه از آن مي گذرد 
در جلوگيري از تكرار آن است. كودتاي53 مي گويد دل هيچ بيگانه اي براي اين 

سرزمين نسوخته است.

نگاه

 مستند

كودتای53

این شماره

حامد صرافی زاده
روزنامه نگار
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بعد از اينكه حدود۴۰ 
مستند تلويزيوني 

ساختم احساس 
كردم حاال ديگر آنقدر 

تجربه فيلمسازي 
دارم كه بتوانم آرزوي 
هميشگي ام را عملي 

كنم. ساختن فيلم 
سينمايي درباره 

كودتا در واقع فيلم 
همه عمرم بود و بايد 
صبر مي كردم تا هم 
تجربه فيلمسازي ام 

بيشتر شود و هم 
به لحاظ سياسي به 
پختگي الزم برسم. 

اين لحظه باالخره 
سررسيد. مي دانستم 

كه اين مهم ترين 
فيلم زندگي ام است 

و خواهد بود. بعيد 
مي دانم بعد از اين 

ساختن هيچ فيلمي 
اين قدر برايم مهم 
باشد. كارگرداني 

كودتاي5۳ اين قدر 
برايم ارزشمند 

است كه اگر از فردا 
به من بگويند ديگر 

نمي تواني فيلم 
بسازي، خيالم راحت 

است كه فيلمي را 
كه هميشه دوست 

داشتم ساخته ام

كه در محله ســوهوي لندن اجاره كــرده بوديم، 
ببينند. نيامدند. همه اين ايميل ها موجود اســت 
ولي اينها بعدها، ادعا كردند كه من خواسته ام فيلم 
را از آنها پنهان كنم كه نبيننــد و در مقابل عمل 

انجام شده قرار بگيرند! 

يعني از تمام محتواي فيلم و نقش داربي شــر 
و استفاده از آرشــيو پايان امپراتوري مطلع 

بوده اند؟
  قطعــا همينطور بــوده. همه اينهــا در نقدهاي 
منتشر شده هم آمده و حتي در جريانم كه دوست 
نزديك اين خانم هم در جشــنواره، فيلم را ديده 
و درباره اش در ژانويــه 2020، يعني 8 ماه قبل از 
پخش عمومي بــا هم گفت وگو داشــته اند. همه 
اينها نشان مي دهد كه داستان غافلگيري، روايت 
صادقانه اي نيست. اينطور نيســت كه اينها بعد از 
گذشت يك ســال، يك دفعه متوجه شوند و بعد 
شكايت صورت بگيرد. اين براي ما معمايي است كه 

فقط خود اينها مي توانند حلش كنند.

در اين مدت بازخوردهايي هم وجود داشــته 
كه بــه نوعي حكم تكذيب روايت شــاهدان 
مستند شما را دارد. مثل انتشار مصاحبه اي با 
متين دفتري، نوه مصدق از او نقل شده كه چيزي 

را به خاطر نمي آورد.
  متين دفتري چيزي را انكار نكــرده. اين ماجرا را 
آقاي متين دفتري، 4 بار در طول 2 ســال براي ما 
روايت كرده؛ يك بار در پاريس كه مصاحبه انجام 
شد و در فيلم هم هســت و يك بار در گفت وگويي 
تلفني. ما دوباره دعوت شان كرديم و به اتاق تدوين 
در لندن آمدند و اين ماجرا را باز تكرار كردند. يك بار 
هم در اكــران خصوصي در لندن خاطره شــان را 
گفتند و در اين 4 بار هرگز روايت آقاي متين دفتري 
تغيير نكرد و عين آنچه را كه در حافظه شان ثبت 
شده بود، بازگو كردند. حاال كساني كه مي خواستند 
آقاي متين دفتري و فيلم مــا را تخريب كنند چه 
كردند؛يك آخر شــب خبرنگاري انگليسي براي 
مصاحبه با آقاي متين دفتــري تماس مي گيرد. 
متين دفتري مي گويد االن دير وقت است و زمان 
مناســبي براي اين كار نيست و مي خواهد بخوابد 
و فردا تماس بگيرند. خبرنگار اما براســاس همين 
تماس مصاحبه اي با اين مضمون تنظيم مي كند 
كه من االن حافظــه ام كار نمي كند و چيزي يادم 
نمي آيد. حــاال آن آقاي مثال خبرنگار، براســاس 
همين مثال مصاحبه، مي نويسد متين دفتري اساسا 
ماجرا را انكار كرده و گفته چيزي به ياد ندارم. اين 
داستان عوض كردن نظر شاهداني كه در كودتاي 
53 با آنها مصاحبه شده، يك جور تخريب عمدي 
به قصد بي اعتبار كردن فيلم اســت؛ كساني كه با 
مهارت سعي كردند با دروغ پردازي هايشان فيلم 
را زير ســؤال ببرند. داســتان فيلمبردار مجموعه 
پايان امپراتوري هم همينطور است. ايشان فردي 
بسيار محترم، حرفه اي، با شــرافت و دقيق است؛ 
فرد معتبري كه برايش احترام خاصي قائل هستم 
و دلم مي سوزد كه در چنين گردابي گرفتار شده. 
نمي دانم به چه شــكل و با چه فشــاري حرفش 
را عوض كرده. درحالي كه من تا پاي تلفن اســم 
داربي شر را آوردم، حافظه اش خيلي شفاف بود و 
گفت يادم هست. حاال چرا يادش هست؟ چون به 
گفته ايشان حرف هاي داربي شر آن قدر تكان دهنده 

و تعجب آور بوده كه بعد از گذشت سال ها همچنان 
در خاطرم مانده. آن قدر حافظه اش دقيق بود كه 
در تمــاس اول، حتي پنجره هاي اتــاق هتلي كه 
مصاحبه داربي شر در آنجا انجام شد را هم يادش 
بود كه چقدر فيلمبرداري و نورپردازي مقابل آن 
پنجره ها مشكل بوده. آنچه در گفت وگوي تلفني 
بيان مي شود، چند روز بعد در اتاق تدوين دوباره 
تكرار مي شود؛ يعني خاطره اش عوض نمي شود، 
شفاف تر و دقيق تر مي شود. و 4ماه بعد در هتلي كه 
ما در حال فيلمبرداري هستيم، دوباره همان ها را 
تكرار مي كند. بعد از اين ماجراها، ايشان فيلم را در 
جشنواره لندن ديد و نگفت من اشتباه گفته ام. بعد 
از آن به من ايميل زد و تبريك هم گفت. حاال شما 
بفرماييد بعد از اعالم نارضايتي تيم پايان امپراتوري، 
چه اتفاقي مي افتد كه همين آدم ايميل مي زند و 
مي گويد هرچه گفتم اشــتباه بوده. اين براي شما 
جالب نيســت؟ به نظر من قابل بررسي است. اين 
هم مثل داســتان آقاي متين دفتري است و اينكه 
آقايان سعي كردند يكي يكي روايت شاهدان ما را 

مخدوش جلوه  دهند.

در واقع شما ادعا مي كنيد كه براي جلوگيري از 
پخش عمومي مستند كودتاي 5۳، توطئه اي 

شكل گرفته؟
  ما ادعا نمي كنيم. كار من به عنوان مستندســاز، 
طرح ســؤال بوده. معمايي طرح كرده ايم. مدارك 
را كنار يكديگر گذاشته ايم و قضاوت را به مخاطب 
آگاه و باهوش سپرده ايم. ما االن ادعا نمي كنيم كه 
به صورت مستقيم و غيرمستقيم سعي دارند فيلم 
را خراب كنند. واقعيت هايي را مطرح مي كنيم كه 
چگونه در پخش كودتــاي 53 وقفه ايجاد كردند. 
چگونه با هر كســي كه به طريقي حامي فيلم بود، 
تماس گرفته بودنــد كه از حمايت فيلم دســت 
بردارد؛ ازجمله با رالف فاينز، هنرپيشه فيلم تماس 
گرفتند و گفتند از تيم كودتاي 53 حمايت نكن! 
با افراد سرشناســي كه فيلم را پســنديده بودند 
يكي يكي تماس مي گرفتند و از آنها مي خواستند 
ما را تنها بگذارند. فيلم يك سال در جشنواره هاي 
مختلف دنيا پخش شد، وقتي بيش از 40نقد مثبت 
مي گيرد و تبديل به شروع حركتي براي وادار كردن 
دولت انگليس به مشــاركت در كودتا مي شــود، 
يك دفعه سروكله شــكايت پيدا مي شود. روايت 
شاهدان تكذيب مي شود. پيداست كه كاركرد فيلم 
ما ايجاد نگراني كرده و فيلم براي انگليسي ها گران 

تمام شده است.

درباره ماجراي تكذيب وكيل دعاوي 
»هلنا كندي« توضيح مي دهيد.

 هلنا كندي، وكيلي عالي رتبه و سطح باالست كه 
به عنوان مشاور و دوست سازندگان مجموعه پايان 
امپراتوري وارد قضيه شــد؛ درواقع از خانم كندي 
درخواست شــده بود به عنوان َحكم بي طرف وارد 
ماجرا شــود. ايميل هايي ردوبدل شــد. اتفاقاتي 
افتاد كه امر را بر ما مسجل كرد كه ايشان ميانجي 
بي طرفي نيســت و كامال نماينده طــرف مقابل 
است. اين باعث تأســف بود و ما به مذاكرات پايان 
داديم. ديگر جواب شــان را نداديم چون متأسفانه 
اين اطمينان از ما سلب شــده بود كه ايشان آدم 

بي طرفي باشند.
گفتيد كه خوشبختانه مشكل فيلم 

حل شده. چطور موفق شديد كه فيلم را دوباره 
به سينماهاي مجازي برگردانيد؟

اين داستان باال و پايين هاي بسياري داشت كه مثل 
خود فيلم كودتاي 53 و به همان اندازه هيجان انگيز 
است. من همه را فيلمبرداري كرده ام و برنامه دارم 
به عنوان ادامه فيلم، يك روز آن را منتشر كنم. ما از 
روز اولي كه كار را شروع كرديم با چند وكيل معتبر 
مشورت كرده بوديم. عرف ساخت فيلم هاي مستند 
سياسي همين اســت كه مطمئن شوي بعدا كسي 
نمي تواند انگي به تو و فيلمت بچسباند. اين كسب 
اطمينان ها وقتي فيلم درباره مسائل نسبتا حساس 
سياسي است، مهم تر هم مي شود. ما بعد از شنيدن 
ادعاي تيم پايان امپراتــوري، از طريق همان وكال 
كار را پي گرفتيم. كمي بعد به اين نتيجه رسيديم 
كه مجبوريم برويم ســراغ وكاليي كه هم كارشان 
را بهتر بلدند و هم اين پــروژه را صرفا به خاطر پول 
نپذيرفته اند. در اين ميان چند وكيل ايراني در ايتاليا 
و انگليس كه عرق ملي دارند و انسان هاي با اخالق 
و وطن پرستي هســتند به ما كمك شاياني كردند. 
مشــورت و همكاري اين هموطنان گره گشــا بود. 
ما به تيم پايان امپراتوري اعالم رســمي كرديم كه 
ادعايشــان مبناي اخالقي، عقالني و حقوقي ندارد. 
آنها خودشان هم اين را به خوبي مي دانستند و براي 
همين هم در طول اين مدت هيچ وقت اقدام قانوني 
نكردند و فقط ما را تهديد مي كردند. جالب است از 
آن تيم، دو سه نفري كه مرتب ما را تهديد به شكايت 
مي كردند حتي در فيلم نيستند كه بخواهند ادعايي 
داشته باشــند. نامي از آنها در فيلم نيست. همين 
گفت وگويي را كه با تيم پايــان امپراتوري از طريق 
وكيل داشــتيم، با صاحب معنوي راش هاي پايان 
امپراتوري يعني آي تي وي هم داشتيم و اعالم كرديم 
 كه طبق قوانين مالكيت معنوي مــا مي توانيم اين

 14 دقيقــه اي را كه از راش هاي پايــان امپراتوري 
اســتفاده كرده ايم بدون پرداخت يك پني به شما، 
Fair Use كنيم و نيازي به مجوز شــما نداريم. اما 
ترجيح مان اين است كه هزينه استفاده از اين راش ها 
را بپردازيــم. آي تي وي بعد از شــنيدن حرف هاي 
وكالي ما، مجوز اســتفاده از اين 14 دقيقه را صادر 
كرد. اين وقفه چند ماهه باعث شــد مــا قوي تر و 

مصمم تر برگرديم.

آنچه بيشترين بحث را ايجاد كرد حضور نورمن 
داربي شر است. آيا شــما به سندي رسيده ايد 
كه حضور او را مقابل دوربيــن مجموعه پايان 
امپراتوري تأييد كند؟ ســندي كه اثبات كند 
فيلمي در اين رابطه با حضور داربي شــر ثبت 

شده است...
 بخشــي از مدارك و اســنادي كه احتمال صحت 
اين ماجرا را تقويت مي كند، در فيلــم وجود دارد. 
اســناد زيادي هم داريم كه در اين نســخه از آنها 
اســتفاده نكرده ايــم. مجموعه اين اســناد گرچه 
به صورت صددرصد ثابت نمي كند از او فيلمبرداري 
شــده ولي اين احتمال را بســيار تقويت مي كند. 
چيدمان اســناد و مدارك با ظرافــت فوق العاده اي 
انجام شــده و كاري كه والتر مرچ كرده كمي شبيه 
فيلم »مكالمه« فوردكاپوال است كه خودش دنياي 
جذاب و هيجان انگيزي اســت. در كل ما ترديدي 
نداريم كه داســتان، چيزي كه تا امروز گفته شده، 
نيســت و روزي اين مدارك تكميــل و اصل ماجرا 
براي همه آشــكار خواهد شــد. حتي اگر ادعاي ما 

در حد فرضيه و احتمال اســت، من واقعا كنجكاوم 
بدانم نوار صداي داربي شر كجاست چون عوامل تيم 
پايان امپراتوري، اذعان كرده اند كه مصاحبه را انجام 
داده اند ولي به صورت صوتي. باالخره وقتي همه اسناد 
و فيلم ها و صداهايشان را نگه داشته اند قاعدتا اين نوار 
صوتي به زعم خودشان »بسيار مهم« هم بايد يك 
جايي وجود داشته باشد. شما اينطور فكر نمي كنيد؟ 
چرا مصاحبه همكارش را طــوري كات كرده اند كه 
به همان مصاحبه داربي شــر اينتركات كنند؟ نوار 
مصاحبه تصويري استيون ميد كه موجود است. به 
هر حال، داليل زيادي وجود دارد كه هر آدم كنجكاو 
جوياي حقيقتي بخواهد در اين باره بيشتر فكر كند.

و داستان ننوشتن نام مجموعه پايان امپراتوري 
در فيلم چطور؟

 اين اتهام بي اســاس و دروغيني است كه عده اي از 
هموطنان هم مثل همان آقاي خبرنگار آن را تكرار 
كرده اند. اينكه ما از آرشيو مجموعه پايان امپراتوري 
در فيلم مان اســتفاده كرده ايم بدون اينكه ارجاعي 
به آن بدهيم، دروغ شــرم آوري اســت. اتفاقا ما به 
مجموعه پايان امپراتوري در فيلم مان بيش از همه 
تصاوير آرشــيوي مان، كرديت داديم. باالي 10 بار 
اســم اين مجموعه در فيلم ما ثبت شــده. كپشن 
جداگانه دارد. در گفتار فيلم هم از آن اسم مي بريم 
و براســاس قراردادي كه با صاحب كپي رايت، يعني 
آي تي وي، داشــتيم اســم آي تي وي در تيتراژ آخر 
فيلم آمده. فيلم همه جا در دسترس است. مي توانيد 
ببينيد. هركس فيلم ما را ببيند متوجه مي شود كه 
فهرست آرشيوها بســيار طوالني است. اين يكي از 
مضحك ترين دروغ هايي اســت كه دربــاره فيلم ما 
گفته اند و ماجرا آن قدر واضح است كه هركس فيلم 
را ببيند، متوجه مي شــود كه چنين اتهامي چقدر 
احمقانه اســت. اين را هم به شــما بگويم كه آقاي 
رالف فاينز  به خاطر اين موضوع بيشتر از ما عصباني  
شــده بود. رالف فاينز كامال و صــد در صد كنار ما و 
پيگير ماجرا بود. او به عنوان هنرمندي برجسته اگر 
به ايده مستند كودتاي 53 باور نداشت، با ما همكاري 
نمي كرد؛ كاري كه با شور و عالقه فراواني انجام داده 
و يكي از بهترين فعاليت هاي هنري اوســت. روندي 
هم كه كودتاي 53 طي كرده و پذيرش اش در اسكار 
و بفتا نشان مي دهد كه نمي شود جلوي حركت اين 
فيلم را گرفت. واشنگتن پست از كودتاي 53، به عنوان 
يكي از 5 مستند برتر 2020 نام برده. فيلم مراحلي را 
كه نياز بوده طي كرده و براي اســكار واجد شرايط 
شده. در انگلســتان فيلم در6 رشته براي جايزه بفتا 
واجد شرايط شده. در بخش هاي نخستين فيلم بلند 
سينمايي، بهترين فيلم، تدوين، مستند، موسيقي و 
فيلمبرداري. مايكل مور، فيلــم را ديده و خيلي هم 
شگفت زده شده. او هم از مشكالت فيلم ما آگاه بود و 
ايميلي هم براي من زد و براي كمك اعالم آمادگي 
كرد. همينطور ورنر هرتزوگ و كلي آدم معتبر ديگر 
كه كنار كودتاي 53 ايستادند و با دلگرمي آنها، كار را 
پيش برديم و در اين نبرد حقوقي ايستاديم و موفق 
هم شــديم. هدف از تمام اين جنجال ها و بازي هاي 
تبليغاتي خراب كردن كودتاي 53 بود و باعث تأسف 
اســت كه هموطنان ما هم آمدند و به اين داســتان 
كذب كمك كردند. شــنيده ايد كه زمســتان تمام 
مي شود و روســياهي به زغال مي ماند؟ اين داستان 
دروغ بافي هاي كساني است كه خواستند فيلم ما را 
زمين بزنند. كودتاي 53 مهم ترين فيلم همه زندگي 
من است و براي اينكه ديده بشود چندين ماه بسيار 
سخت را زيرفشارهاي مالي و روحي گذراندم كه آرزو 
مي كنم هيچ كس تجربه نكند. خوشــحالم امروز كه 
اين مصاحبه انجام مي شــود اين هياهوي غم انگيز 
به پايان رسيده، فيلم ما در جشنواره سينماحقيقت 
باارزش ترين جايزه يعني جايزه بهترين فيلم از نگاه 
تماشــاگران را گرفته و در خانه خودش ديده شده 
است و از هفدهم دي ماه هم در سراسر ايران از طريق 
وب سايت هاشور  دردسترس همه قرار خواهد گرفت. 
پخش آمريكا دوباره به جريان افتاده و پخش در ساير 
كشورها هم از هشتم ژانويه شروع مي شود. براي من 
بهترين و دلگرم كننده ترين اتفــاق در اين چند ماه 
بسيار سختي كه به تيم ما، به خصوص به من و والتر 
تحميل شد، حمايت و شــوق مردمي بوده است كه 
دلشــان براي ايران مي تپد و راضي به دفن حقيقت 
نشــدند. كنار ما ايســتادند و به ما قوت قلب دادند. 
خوشحالم كه رنجي كه كشيدم، ثمر داده و حاصل 
كارم به دل مردم نشسته است. چه افتخاري باالتر از 
اين براي يك مستندساز مي توان متصور شد؟ هيچ! 

 مستند

كودتای53

این شماره

تأليف مشترك 
 والتر مرچ در كودتاي 53، نقشي مهم و كليدي در سر وشكل 

تكنيكي فاخر اين مستند و ساختار روايي جذابش ايفا كرده است

  همه آنچه تا امروز درباره مصدق و كودتا ديده ايم را بايد كنار بگذاريم؛ همه 
آن تصاوير آرشيوي بارها ديده شده و تفسيرها و تحليل هاي تكراري در له و 
عليه مصدق؛ همه آن مستندهايي كه با تركيب كليشه اي تصوير آرشيوي و 
مصاحبه و نريشني »شير فهم كن« قصه كودتا را مي گفتند. »كودتاي 53« 
چند ســر و گردن از همه نمونه هاي داخلي و خارجي باالتر مي ايستد. وجه 
تمايزش هم صرفا يافتن كاراكتري تازه )نورمن داربي شر( كه ساختار روايي و 
تدوينش است. فيلم تقي اميراني، كارگردان خوش فكر، صبور و دقيق كودتاي 
53، بخشي از اهميت و تأثيرش را در حضور پررنگ والتر مرچ به دست آورده 
است؛ تدوينگر و متخصص صداي برجسته و برنده سه جايزه اسكار با سابقه 
حضور در فيلم هاي شاخصي چون »پدرخوانده« )هر سه قسمت(، »مكالمه«، 
»اينك آخرالزمان«، »بيمار انگليسي«، »روح« و... ؛هنرمند خالقي كه از ايده 

تقي اميراني خوش اش مي آيد و پاي كار توليد كودتاي 53 مي آيد.
 كاري كه مرچ در كودتاي 53 انجام داده با توجه  بــه انبوه مصالحي كه در 
اختيار داشته، خيره كننده اســت. انتقال هنرمندانه اين حجم از اطالعات، 
ظرافت هاي تدويني و تعيين ساختار روايي درســت و متناسب، در نهايت 
كودتاي 53 را به يكي از خوش ريتم ترين مستند هاي سياسي سال هاي اخير 

تبديل مي كند.
آنچه در تعيين ساختار روايي كودتاي 53 اهميت داشته، قصه گويي است. ما 
قرار است داستان كودتا را دنبال كنيم؛ داستاني كه قهرمانش مصدق است 
و ضد قهرمان ها مخالفان او هســتند. از دل اين تقابل، درام شكل مي گيرد و 
قصه جلو مي رود؛ قصه كودتايي كه آدم هاي پشت پرده اش مهم تر از آدم هاي 
مقابل ديدش بودند. حاال در بازخواني ماجرا پس از ســال هاي طوالني، بايد 
سراغ شاهدان رفت. تقي اميراني در مقام راوي و كارگردان، پروسه اي را طي 
مي كند و از بخت خوش در گفت وگو با متين دفتري، نوه دختري دكتر مصدق، 
با نورمن داربی شر آشنا مي شود. اما قضيه فقط به يك بخت خوش منحصر 
نمي شود و فيلمساز قدر كاراكتري كه به دست آورده را مي داند. آنچه در فيلم 
شاهدش هستيم، مجموعه اي متشكل و تقريبا منسجم است. در روايت كودتا، 
اصلي رعايت شده كه معموال در سينماي مستند ايران رعايت نمي شود و آن 
اصل جذابيت، قصه گويي و سرگرمي كننده بودن است. شيوه انتقال اطالعات 

به تماشاگر و تقطيع نماها در خدمت تم محوري اثر است.
والتر مرچ كه در ايران با 2كتاب ترجمه شده اش )»در يك چشم به هم زدن« 
و »مكالمات، والتر مرچ و هنر تدوين«( چهره شاخص و تأثيرگذاري بر نسل 
تازه تدوينگران بوده، با كودتاي 53 سرمشق و آموزه اي ديگر از خودش به جا 

مي گذارد.
مهم ترين درس مرچ در فيلم اميراني، اين است كه چگونه مقابل انبوهي سند 
تاريخي ارزشمند، نظم، پويايي و ايجاز را حفظ كنيد؛ طوري كه نه منابع را 

هدر دهيد و نه سند محوري به مالل آور بودن بينجامد.
اين هنر والتر مرچ بزرگ در كودتاي 53 است؛ درسي بزرگ به خصوص براي 
سينماي مســتند ايران كه در حوزه مستند سياســي زيادي ايدئولوژيك و 

زيادي مالل آور است.

پالن

مستند افشاگرانه و روشنگرانه
گزارش گاردين از كودتاي53

  گاردين در گزارشي مستند »كودتاي53« را اثري روشنگر و افشاگرانه ناميد: 
مستند 53 كه در 19آگوست و همزمان با شصت و هفتمين سالگرد كودتا پخش 
شد، براساس تحقيقات اميراني به عنوان يك مدير انگليسي-ايراني ساخته شد. او 
با همكاري والتر مرچ، تدوينگر تحسين شده فيلم هايي همچون »مكالمه«، »اينك 
آخرالزمان« و »بيمار انگليسي« به بايگاني اسناد كودتاي53 دست يافت و با بسياري 

از افراد درگير در اين ماجرا مصاحبه كرد.
مرچ گفت: ما وقتي شروع به ساخت اين فيلم كرديم، هيچ چيزي راجع به رمز و راز 
داربي شر يا رمز و رازهاي مربوط به معماي كودتاي53 نمي دانستيم. تقي چيزهايي 
را كشف كرد و ما به دنبال آنها حركت كرديم. عنصر هيجان بخشي از الگوي ما نبود 
كه به واسطه آن به مصاحبه هاي غيبي توجه كنيم. تاكنون من در كارهايم با اين 
حجم از مطالب كار نكرده بودم، 532ساعت فيلم بود كه بيش از دوبرابر چيزي است 

كه من در فيلم اينك آخرالزمان با آن سروكار داشتم.
نقطه عطف زماني بود كه اميراني به آرشيو مستند تلويزيوني »پايان امپراتوري« 
دست پيدا كرد. در ابتداي يك بخش از اين مستند كه درباره ايران بود، مصاحبه اي 
با داربي شر وجود داشت كه با صراحت صحبت مي كرد. داربي شر مي گويد: دستوري 
كه به من داده شد، بسيار ساده بود. گفتند به آنجا برويد و به سفير اطالع ندهيد. 
هرگونه هزينه اي كه براي تأمين سرنگوني مصدق با ابزارهاي قانوني يا شبه قانوني 
نياز داريد را از سرويس اطالعات مخفي دريافت خواهيد كرد. افسر ام آي سيكس در 
ادامه، توضيح مي دهد كه او مبلغ هنگفتي پول، بيش از يك ميليون و نيم پوند، خرج 

كرد. وي افزود: من شخصاً دستور مي دادم و شورش خياباني را هدايت مي كردم.
با اين حال، آن مصاحبه پرسروصدا هرگز پخش نشد. در فيلم اميراني، بخش مربوط 
به داربي شر با بازي رالف فاينز اجرا مي شود كه خطوط متن سانسورشده گرانادا را 
ارائه مي دهد. داربي شر در سال1993 درگذشت و آليسون روپر، محقق سابق گرانادا 
كه در مســتند پايان امپراتوري هم كار مي كرد، به همراه تهيه كننده و كارگردان 
اين مستند، يعني مارك اندرسون به اميراني گفتند كه آنها هيچ خاطره روشني از 

مصاحبه با افسر ام آي سيكس يا آنچه در اين فيلم رخ داده است، ندارند.
] در سال 1953[شــاه كه در ايتاليا و در تبعيد زندگي مي كرد به ايران برگشت و 
با همكاري ژنرال فضل اهلل زاهدي كه مورد تأييد ســيا و ام آي سيكس بود به اداره 
كشور پرداخت. در آمريكا، اين كودتا به »عمليات آژاكس« معروف بود، درحالي كه 
در انگليس از آن با عنوان »عمليات چكمه« ياد مي شد. شاه تا زمان پيروزي انقالب 
اسالمي در سال1979 بر ايران حكومت كرد. اين كودتا نه تنها روابط غرب با ايران را 

به مدت 60سال شكل داد، بلكه خاورميانه را  دچار تغيير كرد.

گزارش

رو كردن دست دولت انگليس با 
شناساندن نورمن داربي شر در مقام يكي 
از كارگردان هاي اصلي كودتا، دستاوردي 
است قابل توجه كه بخش عمده اهميت 
فيلم هم از همين جا مي آيد. حضور 
بازيگر مطرحي چون رالف فاينز در نقش 
داربي شر، اهميت مضاعفی به اين كاراكتر 
بخشيده است.



درباره كودتاي ۲۸مرداد، در كنار اسناد، مقاالت 
و كتاب هاي منتشر شده، مستندهايي نيز ساخته 
شــده كه هركدام روايتي از اين ماجرا را عرضه 
مي كنند. بسياري از اين فيلم ها درواقع مستندهاي تلويزيوني هستند كه با همان شتاب 
معمول آثار مناسبتي توليد و پخش شده اند؛ مستند هايي كه به هر حال اغراض سياسي 
سازندگان و سفارش دهندگان را نيز به همراه دارند و در مواردي چيدمان اطالعات و 
اسناد و مصاحبه ها در خدمت هدفي از پيش تعيين شده قرار گرفته اند. در اين ميان و 
با وجود اختالف نظر فراوان ميان ديدگاه هاي سياسي سازندگان اين مستندها، نهايتا 
تفاوتي در رويكرد نهادي رســمي در داخل و كانالي تلويزيوني در خارج وجود ندارد. 
آنها كه هوشمندتر بوده اند اهداف و اغراض از پيش تعيين شده شان را پشت ظاهري 
خونسرد و بي طرف پنهان كرده اند. مشكل بسياري از مستند هاي ساخته شده درباره 
كودتا، نداشتن حرف، تحليل و سندي تازه و كفايت به اسناد دردسترس و جدي نگرفتن 

پژوهش اســت. اگر مخاطب كمي اطالعات تاريخي درباره كودتاي ۲۸مرداد داشته 
باشد، با تماشاي اين گروه مستندها دچار مالل و در مواردي حيرت مي شود. مالل از 
تكرار مكررات و حيرت از غلبه نگاهي ايدئولوژيك كه عامدانه بخشي از عوامل مؤثر 
در كودتا را نمي بيند. با اين همه مروري بر چند مستند ساخته شده درباره كودتا نشان 
مي دهد همچنان مي شود نكاتي جذاب و روشنگر يافت و با جداكردن آنها از دل چيدمان 
مطلوب سازندگان، اين قطعات را كنار هم گذاشت و روايت كودتاي ۲۸مرداد را تكميل 
كرد. ضمن اينكه هر رويكردي به موضوع، از سوي طرف هاي صاحب منافع، ديدگاه هاي 
اهل مصادره به مطلوب و افراد و جريان هاي سياسي داخلي و خارجي، واكنش هايي را 
در پي خواهد داشت. و جالب اينكه گاهي وقت ها معترضان به يك مستند درباره كودتا 
را افراد و گروه هايي تشكيل مي دهند كه سايه همديگر را با تير مي زنند، ولي يا در مورد 
مصدق، جبهه ملي و كودتا، به واسطه اشتراك منافع، اتفاق نظر مي يابند يا هر تأكيد و 

سند و تحليل تاريخي را از منظر خود غيرمنصفانه مي دانند.

كودتای آمريكايی
  نمونه كالسيك مستند تلويزيوني كه تقريبا هيچ نكته 
تازه اي را بيان نمي كند. اين مستند همانطور كه از نامش 
برمي آيد با تمركز بر نقش آمريكا ســاخته شــده است؛ 
روايتي آشنا و كالسيك كه به سبك مستندهاي روتين با 

چند مصاحبه شكل گرفته است.
 فيلم برخــالف نامش دقايق زيــادي را هم بــه كودتا 
اختصاص نمي دهد. با شتاب از ماجراي اصلي مي گذرد. 

مقدمه و مؤخره اش هم مثل تنه اصلي، فاقد نكاتي است 
كه مخاطب قبال با آنها مواجه نشــده باشد. تصاوير مورد 
اســتفاده هم اغلب قبال ديده شــده و از بيــن فيلم ها و 
عكس هاي آرشــيوي كه در نخســتين جست وجوهاي 
اينترنتي به دســت مي آيد انتخاب شــده است. مستند 
»كودتاي آمريكايي« روايت رسمي و مكرر گفته شده را 

در قالبي كليشه اي تكرار مي كند.
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مسعود پويا
روزنامه نگار

چند مستند ايراني و خارجي كه به كودتاي ۲۸مرداد پرداخته اند
وايت كودتا ر

مشكل بسياري 
از مستند هاي 

ساخته شده درباره 
كودتا، نداشتن 
حرف، تحليل و 

سندي تازه و كفايت 
به اسناد دردسترس 

و جدي نگرفتن 
پژوهش است. 

اگر مخاطب كمي 
اطالعات تاريخي 

درباره كودتاي 
۲۸مرداد داشته 
باشد، با تماشاي 

اين گروه مستندها 
دچار مالل و در 
مواردي حيرت 

مي شود

مستند
کودتای53

این شماره

   كودتا 
  مســتند 2قســمتي »كودتا« 2روايت را كنار 
يكديگر پيش مي برد كه درنهايت به داليل، ريشه ها 
و تبعات كودتاي 28مرداد مي پردازد. ســازندگان 
اين مستند راويان شان را از 2طيف متفاوت انتخاب 
كرده اند؛ محمدمهدي عبدخدايي از اعضاي فداييان 
اسالم و صادق زيباكالم استاد دانشگاه. نتيجه 2روايت 
از 2زاويه ديد متفاوت درباره يك رويداد اســت. در 
بخش هايي از مســتند كودتا به نظر مي رسد راويان 
درحال روخواني كتاب تاريخ دبيرستان هستند. فيلم 
از ضعف پژوهش رنج مي برد و زيادي ژورناليســتي 

است و اطالعات تازه اي به مخاطبش نمي دهد.

مصدق، نفت و كودتا 
    مستندي كه در آن كوشيده  شده حجم زيادي 
از اطالعات را در زماني كوتاه به بيننده منتقل كند. 
علت اســتفاده زياد از نريشن هم احتماال به همين 
دليل است. فيلم در مورد كودتا، بيشتر بر نقش حزب 
توده، جنگ ســرد، هراس از كمونيسم و اختالفات 
داخلي در نهضت ملي و يــاران و همراهان مصدق 
تأكيد دارد. در واقع جانمايه مستند »مصدق، نفت 
و كودتا« را اختالفات دكتر مصدق و آيت اهلل كاشاني 
تشكيل مي دهد. استفاده از فرزند آيت اهلل كاشاني 
هم كه حرف هاي تنــدي درباره مصــدق مي زند 
بيش از آنكه بي طرفي فيلمســاز را نشان دهد، از 
تالش او براي جهت گيري و تأكيد بر نقش پررنگ 
همراهان سابق مصدق در سقوطش حكايت دارد. 
مصدق، نفت و كودتا، در نقطه مقابل مســتند هاي 
مناسبتي صداوسيما قرار مي گيرد. با وجود اختالف 
ديدگاه شديد، در عمل رويكردي مشابه با آنها دارد؛ 
رويكردي كه در آن كوشيده شده ديدگاهي سياسي 
بدون ظرافت و هوشمندي به مخاطب حقنه شود. 
با اينكه فيلمساز مي كوشــد خود را در مقام راوي 
ديدگاه هاي مختلف قرار دهد، درنهايت قضاوتش را 
مي كند؛ نتيجه اش هم پررنگ كردن نقش اختالفات 
داخلي به نفع تقليل نقش 2ابرقدرتي است كه دولت 
ملي مصدق را ســرنگون كردند. فيلم به جز برخي 
تصاوير كه از آرشــيو انگليســي ها بيرون آمده، به 
لحاظ بصري هم دستاورد چنداني ندارد. بماند كه 
در استفاده از تصاوير گاهي بي دقتي هاي عجيبي به 

چشم مي خورد.

محاكمه 
    مستند »محاكمه« بيشتر به سرنوشت مصدق 
پس از كودتاي 28مرداد مي پردازد و درواقع فيلمي 
اســت با تمركز بر بخشــي از زندگــي رهبر جبهه 
ملي. اين مســتند همانطور كــه از نامش برمي آيد 
فيلمي اســت درباره محاكمه دكترمصدق و در اين 
مســير به كودتاي 28مرداد هم پرداخته مي شود. 
مســتند محاكمه با اينكه موضوعــش مصدق پس 
از كودتاســت، به رخــداد 28مــرداد32 به صورت 
گسترده اي نمي پردازد. محاكمه جزو مستند هايي 
است كه خالقيت در آن به چشم مي خورد و همين 

موضوع آن را از توليدات مشابه متمايز كرده است.

ملكه و كودتا
    محصولي از كانال4 بي بي ســي كه با روايت 2مورخ 
بريتانيايي، پروفســور ريچارد آلدريچ و پروفسور روري 
كورمك، از اســناد منتشرشــده وزارت خارجه آمريكا و 
يافته ها از آرشيو ملي واشنگتن، كار را پيش مي برد. فيلم 
همانطور كه از نامش برمي آيد قرار است نقش و سهم ملكه 
اليزابت دوم را در كودتا بررسي كند و تأكيدش را بر پيامي 
مي گذارد كه از ســوي وزير خارجه وقت بريتانيا و از قول 
ملكه صادر شده و هم طرف آمريكايي از آن سوءاستفاده 
كرده و هم طرف ايراني در تحليلش دچار سوءبرداشــت 
شده است. »كودتا و ملكه« گرچه سعي دارد اليزابت دوم 

را از دست داشتن در كودتا مبرا كند، ولي براساس اسنادي 
كه در فيلم هست، نقش بريتانيا در سرنگوني مصدق مورد 
تأييد قرار مي گيرد. داستان پيامي كه محل سوءتفاهم و 
سوءاستفاده قرار گرفته هم اهميت چنداني ندارد و واجد 
نكته تاريخي خاصي نيست. اينكه ملكه اليزابت كه در آن 
مقطع تازه به قدرت رسيده بود، نقش مستقيم در كودتا 
نداشته و همه  چيز زير ســر دولتمردان بوده هم موضوع 
مهمي محسوب نمي شــود. گفتن اينكه كودتا براساس 
يك سوءتفاهم و سوءاســتفاده درنهايت شكل گرفته هم 

به شوخي مي ماند.

امنراكتيوردنب
تايچاپارانيمس
ونمسراكتمدخوت
ماناتسوراجترا
بقيفلتامريان
يبلاطلمورربنچ
لوراسورباوهي

نادرگرسسوبوتا
مكشيراسطولدج
ررقمميهسهودنا
ويشكهزتاومان
اساهلنارياليو
ربوستيجوجنيار
يزوريپيناوررا
ديدمقارزيخمين
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   مسئوالن فقط منتظر وزش باد نباشند
اگر در طبيعت دستكاري نشــود، در توسعه شهرها مسائل آينده آنها 
پيش بيني شود، در خودروسازي و تامين ســوخت دقت شود و ده ها 
مورد ديگر اصال معضلي به نام آلودگي هوا نخواهيم داشت. اكنون كه 
اين مشكل را داريم توقع اين است كه مسئوالن براي حل آن تدبير كنند 
نه اينكه منتظر باشند باد بوزد و بعد تا بحران بعدي آلودگي هوا مشكل 

را به فراموشي بسپارند!
عبدي از تهران

   بانكداري الكترونيك پر از نقص است
اگر بانكداري الكترونيك به معنايي كــه بانك ها ادعا مي كنند اجرايي 
شده باشد نبايد هنوز كاغذ به دست  بين بانك ها آمد و شد كرد. وقتي 
حسابي رفع توقيف شد آيا در اين سيستم بانكي نبايد در همه شعب 
اين موضوع قابل رويت باشد؟ چگونه است كه شعبه به شعبه بايد برويم 
و رفع توقيفي را اعالم كنيم آن هم به خاطر مســدود شدني كه از سر 

گرفتاري است نه اختالس و كالهبرداري.
توكلي از كرج

  رقم ها ي بيمه خويش فرما خارج از توان مردم است
به تازگي رقم هاي بيمه خويش فرمايــي در تامين اجتماعي آنقدر باال 
رفته كه پرداخت آن براي قشر متوسط و فقير بسيار سخت است. فردي 
مانند من با 28سال سابقه مي خواهد كه حتما بيمه 30ساله اش تكميل 
شود اما اين ارقام واقعا منصفانه نيست و خارج از توان همه اقشار است.
آوايي از نهاوند

    نانوايي خيابان دولت ورامين صبح ها دير باز مي كند
كارگران نانوايي بربري داخل خيابان دولت در شهرستان ورامين تهران 
ساعت هفت و نيم صبح تازه از خواب بيدار مي شوند. بارها به اتحاديه 
نانوايان ورامين هم زنگ زده ايم. عنوان كرده اند كه اين كار تخلف است 

ولي وضعيت تغيير نكرده و مردم صبح ها معطل اين نانوا مي شوند.
احمد تاجيك از ورامين

    مشكل اصلي؛  گراني و تورم
امروز مشكل اساسي كشور گراني و تورم   است و مسئوالن بايد فقط 
و فقط روی اين موضوع تمركز كننــد. قمارباز اينترنتي، ماهواره، نوع 
پوشش، فرهنگ و... در جايي مهم هستند كه مردم ناني براي خوردن 
داشته باشــند. مســئوالن و برخي تندروها به جاي اهميت دادن به 
حاشــيه ها به حل مشــكل اصلي مردم بپردازند. پس از حل معضل 
گراني با توان و فكر باز مي توان براي حل باقي مشــكالت مديريت و 

برنامه ريزي كرد.
محمد از رشت

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

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

با مردم

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

 سارقان كارگاه طالسازي 
مي خواستند طالفروش شوند

 مدير فروش، حسابدار و منشي يك 
كارگاه طالســازي، با همدســتي دادسرا

يكديگر 28كيلو طال از اين كارگاه 
سرقت كرده و نقشه كشــيده بودند كه خودشان 
مغازه طالفروشــي بــاز كننــد اما اســتفعاي 

دسته جمعي آنها، رازشان را فاش كرد.
به گزارش همشهري، چند روز پيش صاحب يك 
كارگاه طالسازي راهي اداره آگاهي تهران شد و 
گفت كه كارمندانش دســت به سرقت 28كيلو 
طــال از كارگاه او زده اند. وي توضيــح داد: من 
مدت هاست كه كارگاه طالسازي دارم و به خاطر 
شهرتم سفارشات بااليي دارم. نه تنها طالفروشان 
تهراني بلكه بسياري از طالفروشان شهرهاي ديگر 
هم سفارشات طاليشان را به من مي دهند و وضع 
مالي خوبي دارم. وي ادامه داد: در كارگاهم 2مرد 
و دختري جوان كار مي كردند كه چند وقت قبل 
به صورت همزمان استعفا دادند و همين استعفاي 
همزمان آنها شك مرا برانگيخت. آنها به صورت 
جداگانه از مدت ها قبل اســتخدام شده بودند. 
يكي از مردها حســابدار، ديگري مدير فروش و 

دختر جوان نيز منشــي كارگاه بودند كه خيلي 
به آنها اعتماد داشــتم غافل از اينكه آنها نقشه 
شومي برايم كشيده بودند. شاكي گفت: به دليل 
مشغله هاي كاري فرصت نمي كردم تمام حساب 
و كتاب كارگاه را به صورت دقيق بررسي كنم تا 
اينكه وقتي كارمندانم همزمان اســتعفا دادند، 
آنهم در شرايطي كه كارشان خوب پيش مي رفت 
و حقوقشان هم مناسب بود، به ماجرا مشكوك 
شدم. مطمئن شــدم كه اتفاقي افتاده اما باز هم 
نمي دانســتم كه اين اتفاق چيســت. تا اينكه 
شنيدم، مديرفروشــم بعد از استعفا كار تجاري 
آغاز كرده و يــك خودروي خارجــي مدل باال 
سوار مي شود. كمي بعد هم شنيدم كه آن 3نفر 
يك مغازه طالفروشي تاسيس كرده اند و همين 
باعث شد كه تصميم بگيرم حساب و كتاب هاي 
گذشته را به طور دقيق بررسي كنم. براي همين 
يك حسابرس استخدام كردم و او تمامي اسناد 
و مدارك مالي را بررسي كرد و متوجه شد كه در 
چند وقت اخير آن 3نفر بــا فاكتورهاي جعلي، 
28كيلو طال از كارگاه ســرقت كرده اند و وقتي 

متوجه ماجرا شدم تصميم گرفتم شكايت كنم.

اقرار به سرقت
با اين شكايت و پس از بررسي مداركي كه شاكي 
در اختيار پليس و دادسرا قرار داد، بازپرس شعبه 
هفتم دادســراي ويژه سرقت دســتور بازداشت 
3متهم را صادر كرد و مأموران پليس آگاهي چند 
روز پيش آنها را دستگير كردند. اگرچه متهمان 
در ابتدا منكــر هرگونه جرمي بودنــد اما وقتي 
شواهد و مدارك را عليه خود ديدند لب به اعتراف 
گشودند و به سرقت 28كيلو طال اقرار كردند. يكي 
از متهمان كه مدير فروش بود گفت: ما سه نفر از 
وقتي همكار شديم، باهم آشنا شديم و به تدريج 
رابطه مان صميمي شد. هيچ كدام از ما وضع مالي 
خوبي نداشتيم و حقوقي هم كه مي گرفتيم كفاف 
زندگي مــان را نمي داد. از طرفــي گردش مالي 
صاحبكارمان آنقدر زياد بود كه مي دانستيم اگر 

مبلغ زيادي از او سرقت شود متوجه نمي شود.
وي ادامه داد: چون من مدير فروش بودم، تمامي 
طالهاي سفارش شــده را من تحويل مي دادم 
و فاكتور و رسيد آن را به دوســتم كه حسابدار 
بود مي دادم. سفارشات طالفروشان خيلي زياد 
بود. از يــك كيلو تا 10كيلو ســفارش مي دادند 
و ما هم نســبت به وزن طاليي كه هر مشــتري 
ســفارش مي داد، هر بار از 100گرم تا نيم كيلو 
طال ســرقت مي كرديم. ســپس فاكتور سازي  
مي كرديم تا صاحب كارگاه متوجه نقشه ما نشود. 
ما طالهاي سرقتي را بين يكديگر تقسيم كرده و 
در جايي سرمايه گذاري مي كرديم. اگرچه اوايل 
ســرقت هايمان كم بود اما بعد وسوســه شديم 
بيشتر طال سرقت كنيم. سپس تصميم گرفتيم 
يك طالفروشــي بزنيم و همزمان استعفا داديم 
كه مغازه خودمان را راه انــدازي كنيم اما همين 

موضوع باعث شد كه لو برويم.
3متهم پــس از اقرار به ســرقت و فريب صاحب 
كارگاه با قرار قانوني بازداشت شدند و تحقيقات 

در اين پرونده ادامه دارد.

استعفاي همزمان كارمندان 

كارگاه طالسازي راز سرقت 

28كيلو طال را فاش كرد 

خريد 2ميلياردي دام با چك هاي بالمحل
 »خريد دام با قيمتي باالتــر از بازار.« اين 

ترفند 2كالهبــردار بود كه بــا راه اندازي انتظامي
دامداري صوري اقدام به خريد دام می كردند 

و در ازاي آن چك بالمحل به فروشندگان مي دادند.
به گزارش همشــهري، تحقيقات پليس براي دستگيري 
متهمان با شكايت تعدادي از دامداران شهرستان نظرآباد 
آغاز شــد. بررســي اظهارات شاكيان نشــان مي داد كه 
2مرد شيك پوش با مراجعه به مراكز خريد و فروش دام، 
فروشندگان را شناسايي می كردند و با اين ادعا كه صاحب 
دامداري صنعتي و يك مركز تجاري هستند، براي خريد 
دام با آنها وارد معامله مي شدند. آنها بابت خريد هر راس 

دام قيمتي بيش از قيمت بازار پيشــنهاد مــی دادند.اما 
مي گفتند كه پول آن را از طريق چك پرداخت مي كنند. 
فروشندگان نيز به خاطر قيمت وسوسه  كننده اي كه آنها 
پيشنهاد كرده بودند موافقت می كردند و در ازاي دريافت 
چك، دام هايشان را به آنها می فروختند. اما چند روز بعد 
زماني كه براي وصول چك به بانك مــی رفتند، متوجه 
می شــدند كه چك بالمحل است و هيچ پولي در حساب 

خريداران نيست.
با اين شــكايات، تحقيقــات پليس براي شناســايي و 
دســتگيري مردان كالهبردار آغاز شد. سرهنگ فرج اهلل 
اســداللهي، فرمانده انتظامي شهرستان نظرآباد گفت: با 

پيگيري سرنخ هايي كه از متهمان به دست آمده بود، معلوم 
شد كه هر دوي آنها در تهران سكونت دارند و براي فريب 
طعمه هايشان اقدام به تاسيس يك واحد تجاري و دامداري 
صوري كرده و عالوه بر دام، اقالم غذايي نيز از فروشندگان 
خريداري كرده و به آنها نيز چك بالمحل داده بودند. وي 
ادامه داد: با شناســايي محل اختفاي متهمان، تيمي از 
مأموران راهي پايتخت شــدند و در يك عمليات ضربتي 
هر دو كالهبردار را دســتگير كردند. آنها در بازجويي ها 
به كالهبرداري 2ميليارد توماني از 20نفر اعتراف كردند 
اما از آنجا كه احتمال مي رود افراد ديگري هم در دام اين 
باند گرفتار شده باشــند، بازپرس شعبه دوم دادگستري 

شهرســتان نظرآباد، مجوز چاپ عكس بدون پوشــش 
متهمان را در روزنامه ها صادر كرده و شــاكيان احتمالي 
مي توانند براي طرح شــكايت به اداره مبــارزه با جعل و 
كالهبرداري پليس آگاهي شهرستان نظرآباد مراجعه يا با 

شماره تلفن 45403560-026 تماس بگيرند.

 يكــي از واگن هــاي قطار 
شــهري تبريــز در جريان داخلي

حادثه اي عجيــب از خط 
خارج شد و به شدت آسيب ديد. اين حادثه 
در حالي رخ داد كه واگن خالي از مســافر 
بود و درصورت حضور شهروندان در قطار 

ممكن بود يك فاجعه اتفاق بيفتد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه ساعت 
9:15 صبح ديروز در فاز سوم متروي تبريز 
و در نزديكي سه راهي امين به سمت الله 
در منطقه قونقا اتفاق افتــاد. ماجرا از اين 
قرار بود كه اين قطار در حال عبور از مسير 
بود كه به داليلي كه هنوز اعالم نشده واگن 
دوم بعد از واگن راهبر از خط خارج شــد. 
تصاوير منتشر شده از اين حادثه از شدت 
اين حادثه حكايت دارد و نشــان مي دهد 
يكي از واگن ها به شدت آسيب ديده است.

بهــرام فرهخــت، مديرعامل شــركت 

بهره برداري قطار شهري تبريز در توضيح 
اين حادثه به ايســنا گفت: خوشــبختانه 
هنگام وقوع حادثه قطار خالي از مسافر بود 
و فقط شاهد خسارت مالي به واگن بوديم و 
به دليل بيمه بودن اين خسارت هم جبران 

خواهد شد.
وي ادامــه داد: واگن خارج شــده از ريل، 
واگن راهبــر نبود و دوميــن واگن بعد از 
واگن راهبر از ريل خارج شد. حادثه هيچ 
محدوديتي در ارائه خدمات به مســافران 
ايجاد نكرد و خدمات سازمان قطار شهري 
تبريز كماكان طبق روال معمول ادامه دارد. 
او در مورد علت حادثه گفت: علت حادثه 
توسط كارشناسان سازمان قطار شهري در 
حال بررسي است و پس از مشخص شدن 
علت اعالم خواهد شد. براساس اين گزارش 
در جريان اين حادثه راهبر قطار از ناحيه 
چشم مصدوم و به بيمارستان منتقل شد. 

مسموميت با گاز منواكسيد كربن در كنگاور حادثه تلخي را رقم زد و موجب جان باختن 
مادر و كودكي شد. به گزارش همشهري، اين حادثه صبح ديروز در يكي از محله هاي 
شهرستان كنگاور واقع در استان كرمانشــاه اتفاق افتاد و دقايقي بعد گروه هاي امداد 
و نجات راهي آنجا شدند. بررسي ها نشــان مي داد در اين حادثه زني 32ساله همراه با 
2فرزند 9 و 17ساله اش دچار گازگرفتگي شــده اند و وضعيت وخيمي دارند. هرچند 
امدادگران تالش كردند آنها را نجات دهند اما مادر و فرزند 9ســاله اش جان خود را از 
دست داده بودند و پسر 17ساله كه او نيز وضعيت خوبي نداشت به بيمارستان منتقل 
شد. سرهنگ عنايت فالحي، فرمانده انتظامي كنگاور در اين باره گفت: دقايقي پس از 
حادثه همكارانم در محل حادثه حاضر شدند و بررسي ها نشان داد 2نفر از اعضاي اين 
خانواده جان خود را از دست داده اند كه پيكر آنها به پزشكي قانوني منتقل شد. وي از 
شهروندان خواست نكات ايمني را رعايت كنند و از استاندارد بودن بخاري و لوله كشي 

آن و همچنين باز بودن راه خروجي دودكش اطمينان حاصل كنند.

خروج متروي تبريز از خط به خير گذشت

گازگرفتگي مرگبار مادر و كودك

تصاوير متهمان با مجوز قضايي 
منتشر مي شود
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   نامزدهاي چهارمين دوره جايزه ابوالحسن نجفي
»وقترفتن«اثريوزفوينكلر،ترجمهعلياصغرحداد،نشرماهي

»اگرايننيزانساناست«نوشتهپريمولوي،ترجمهسپاسريوندي،نشرماهي
»پترزبورگ«نوشتهآندريبيهلي،ترجمهفرزانهطاهري،نشرمركز

»اينهمهنوريكهنميتوانيمببينيم«نوشتهآنتونيدوئر،ترجمهنوشينطيبي،انتشاراتنيلوفر
»استادپترزبورگ«نوشتهجي.ام.كوتسي،ترجمهمحمدرضاتركتتاري،نشرماهي

»مانونلسكو«نوشتهآبهپرهوو،ترجمهمحمودگودرزي،نشرافق
»خيالپردازيهايرهروتنها«نوشتهژانژاكروسو،ترجمهمحمدرضاپارسايار،نشرفرهنگمعاصر

»بيستهزارفرسنگزيردرياها«نوشتهژولورن،ترجمهمحمدنجابتي،نشرققنوس

اميد طبيب زاده جايزه خود را به دبيرخانه جايزه نجفي تقديم كرد
يكيازحوزههايموردعالقهزندهيادابوالحسننجفي،وزنشعرفارسيبود.
نجفيكارهاياستادخودپرويزناتلخانلريرادرطبقهبنديعروضفارسي
وشيوهنوينتقطيعادامهدارد.درســنامه»وزنشعرفارسي«و»اختيارات
شاعريومقالههايديگردرعروضفارسي«ازجملهآثارنجفيدراينحوزه
است.كتابناتماماو»طبقهبنديوزنهايشعرفارسي«بودكهسالگذشتهبه
همتاميدطبيبزادهبهسرانجامرسيدودرجايزهكتابسالشايستهتقدير
شد.اميدطبيبزادههفتونيمميليونتومانجايزهكتابسالرابهدبيرخانه
جايزهنجفياهداكردهكهصرفبرگزاريبهترچهارميندورهجايزهابوالحسننجفيشود.اميدطبيبزاده
ازنزديكترينشاگردانابوالحسننجفياستكهكارهاياورادرحوزهعروضپيگيريوتكميلكردهاست.

جشننامهابوالحسننجفينيزبهكوششاوفراهمآمدهاست.

ث
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 : به

رح
ادامهراهيكهنجفيآغازكردهاستط

ضياء موحد، شــاعر و استاد نامدار فلســفه و منطق  در 
ســال هاي اخير همواره يكــي از داوران جايزه نجفي 
بوده اســت. بررســي آثار مترجمان جوان سبب شده 
 كه او تصوير روشــني از ترجمه ايران در سال هاي اخير 
داشته باشد. او می گويد: »داوري آثار جايزه نجفي، مرا 
به آينده ترجمه فارسي بسيار اميدوار  كرده است. شايد 
سال هاي زيادي بسياري از ترجمه هاي فارسي از زبان 
دوم صورت مي گرفت، اما خوشبختانه امروز مترجمان 
بسياري آمده اند كه آثار ادبي را از زبان اصلي به فارسي 
برمي گردانند. در دوره هاي داوري جايزه نجفي با آثاري از 
زبان آلماني، روسي، فرانسوي و سوئدي مواجه مي شويم 
كه بيشترشان از زبان اصلي به فارسي درآمده اند. بسياري 
از آنها ترجمه هاي خوبي است و نشان مي دهد مترجمان 
به  زبان مبدأ و مقصد تســلط كافي دارند. در عين حال 
ويراســتاراني آمده اند كه به خوبي به ويرايش ترجمه ها 
مي پردازند. اين اســت ادامه راهي كــه نجفي در كنار 
ديگراني چون آقاي سميعي گيالني در نشر دانشگاهي 
آغاز كرده و ديگراني مثل آقاي موسي اسوار ادامه داده اند 
و ويراستاراني در اين كالس ها تربيت شده اند و ما امروز با 

نسل خوبي از ويراستاران جوان مواجهيم.«

بعضيازآثاريكهكنارگذاشــتهميشــوندهم
مستحقجايزهاند

در كارنامه ضياء موحد ترجمه نيز به چشــم مي خورد، 
ازجمله كتاب »نظريه ادبيات« كــه او و زنده ياد پرويز 
مهاجر به فارسي برگردانده اند و جايزه كتاب سال را از آن 
خود كرده و »منتقدان فرهنگ« لزلي جانسون و ترجمه 
شماري از اشعار سيلويا پالت. او در ترجمه گزيده كار بوده 
و دشوارپسند، اما ارزيابي اش از ترجمه هاي امروز مثبت 
است؛ »در نهايت جايزه به يك اثر مي رسد اما بعضي از 
آثاري كه كنار گذاشته مي شــوند، به نظر من مستحق 
دريافت جايزه اند و از اثر برگزيده كم ندارند. منتها رقابت 
در مرحله نهايي قدري دشوار است. البته ما همه آثار را 
نمي بينيم و آثاري كه به مرحله نهايي می آيند، به رؤيت 
داوران می رســند؛ آنچه مي گويم براساس آثاري است 
كه به مرحله نهايي آمده اند. اما دقت آقاي محمدخاني 
به اندازه اي اســت كه ما مطمئنيم اثر شايسته اي از نظر 

دور نمي ماند.« 

نيافتنمعادل،ازتنبليمترجماست
نمي شــود با ضياء موحد 
درباره جايزه نجفي صحبت 
كرد و ســخني از صاحب 
جايزه به ميان نياورد. سابقه 
مصاحبت او با ابوالحســن 
نجفي به گذشته هاي دور 
برمي  گردد؛ به ســال هاي »جنگ اصفهــان«؛ يكي از 
مجله هاي جريان ســاز ادبيات امروز. دوستي طوالني 

ضياء موحد و ابوالحسن نجفي نزديك به نيم قرن استمرار 
داشته است؛ »مصاحبت با ابوالحسن نجفي سراسر نكته 
بود. در طول سال هايي كه سعيد ارباب شيراني مشغول 
ترجمه »تاريخ نقد جديد« )رنه ولك( بود، جلسه هايي 
برگزار مي شــد كه او ترجمه را مي خواند و متواضعانه از 
نجفي و ديگران توقع داشت اشكاالت كار را بگويند. يكي 
از اصلي ترين كوشش هاي هميشگي نجفي يافتن معادل 
براي لغت هايي بود كه به نظر مي رسيد معادلي در فارسي 
نداشته باشند. ابوالحسن نجفي معتقد بود براي 90درصد 
واژه ها معادل فارسي وجود دارد و اگر مترجمي موفق به 
يافتن معادل نمي شود، از تنبلي اوست و اگر مترجمي به 
زبان فارسي مسلط باشد و متون كهن فارسي را به درستي 
خوانده باشد، در بيشتر موارد مي تواند معادل را پيدا كند.

عين همين ماجرا سال هاي دورتر هنگام ترجمه نظريه 
ادبيات كه من و پرويز مهاجر به فارسي برگردانده بوديم، 
اتفاق افتاد. نكته هاي نجفي درباره ترجمه دقيق بود. كار 
به گونه اي شده بود كه مرحوم اسماعيل سعادت مي گفت 

ترجمه فارسي اثر از ترجمه فرانسه اش دقيق تر است.
مصاحبت با نجفي سراسر نكته بود. او همواره به زبان و 
ترجمه فكر مي كرد و در پي كشف نكته هاي تازه بود. كم 
پيش نمي آمد كه هنگام حضور در محفل و مجلسي يا 
وقت قدم زدن در خيابان ناگهان كسي كلمه اي را به كار 

مي برد و نجفي مي گفت اين مي تواند معادل خوبي براي 
فالن واژه باشد كه در فارسي معادلي ندارد.« 

جايزههاييبدوندبيرخانه
علي اصغــر محمدخاني، 
مدير مركز فرهنگي شــهر 
كتاب كه اكنــون 3جايزه 
»فتــح اهلل مجتبايــي«، 
»رضــا داوري اردكاني« و 
»ابوالحســن نجفــي« به 
دبيري او برگزار مي شود، به همشهري از دشواري هاي 
برگزاري جايزه ها مي گويــد: »هيچ كدام از اين جايزه ها 
دبيرخانه و تشكيالت مستقلي، مثل جايزه كتاب سال 
و... ندارد و همــه كارها  در مركز فرهنگي شــهر كتاب 
انجام مي شود. فرصت زيادي الزم است كه داوران كارها 
را ارزيابي كننــد و پايان نامه ها و ترجمه هــا را بخوانند 
و به نتيجه نهايي برسند. بســياري از داوران، استادان 
پيشكســوت حوزه هاي خودشان هســتند و كارهاي 
دانشگاهي و پژوهشي بسياري دارند. در عين حال براي 
ارزيابي آثار هيچ حق الزحمــه اي دريافت نمي كنند و 
كارشان صرفاً براي زنده نگه داشتن نام بزرگان و توجه به 

كوشش هاي نسل جوان است.«

ضياء موحد و علي اصغر محمدخاني از چهارمين دوره جايزه 
ابوالحسن نجفي مي گويند

 بازگشايي سالن هاي سينمای حوزه هنري 
در همه استان ها جز تهران و مازندران

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

سينما

امسال، ســالن هاي ســينماي ايران، مثل تمام نقاط جهان، حال و 
روزشــان خوش نبود و روزهاي زيادي تعطيل بودنــد و در روزهاي 
غيرتعطيل هم مشتريان زيادي نداشــتند كه بخواهند پا به تاريكي 
پرجاذبه ســالن ها بگذارند. در اين مدت، برخي فيلم ها ترجيح دادند 
نمايش آنالين را بيازمايند تا پشــت خط اكران سالن هاي سينما كه 
معلوم نبود چه زمانی دوباره باز خواهند شد معطل نمانند. اما از اول 
آذر و با تشديد محدوديت هاي كرونايي، سينماهاي كشور كال تعطيل 
شدند؛ تا اينكه روز گذشته خبر رسيد كه براساس اعالم روابط عمومي 
مؤسسه »بهمن سبز« وابسته به حوزه هنري، با توجه به تغيير وضعيت 
بســياري از شــهرها از نارنجي به زرد طي روزهاي اخير، هم اكنون 
سينماهاي حوزه هنري در تمام شهرهاي كشــور به جز استان هاي 

مازندران و تهران فعال و مشغول به كار شده اند. 
وضعيت 2 استان مازندران و تهران هم اكنون ناپايدار است و به دليل 
حضور سينماها در گروه شغلي 3، پس از تغيير وضعيت به زرد اجازه 
فعاليت خواهند يافت. برنامه اكران اين سينماها مطابق با فيلم هاي 
در حال نمايش قبلي است و به زودي با تصويب شوراي صنفي نمايش، 
اكران فيلم هاي جديد آغاز خواهد شــد. مطابق آنچه در ســايت نه 
چندان به روز مؤسسه بهمن ســبز آمده، اين مؤسسه در استان هاي 
آذربايجان غربي 3سينما، آذربايجان شرقي 4سينما، اصفهان 3سينما، 
البرز يك سينما، بوشهر يك ســينما، تهران 7سينما، چهارمحال و 
بختياري يك سينما، خراســان جنوبي يك سينما، خراسان رضوي 
2سينما، خوزســتان 3سينما، زنجان يك ســينما، فارس 5سينما، 
قزوين يك سينما، كردســتان يك سينما، كرمانشــاه يك سينما، 
گلستان 4سينما، لرســتان 2سينما، مازندران 3ســينما و همدان 
2سينما دارد. بدون سينماهاي استان هاي تهران و مازندران كه هنوز 
شروع به فعاليت نكرده اند، بايد گفت سينماهاي مؤسسه بهمن سبز 

در 17استان فعاليت خود را از سر گرفته اند.
فيلم جديدي كه قرار است در استان هايي كه سالن هاي سينمايي شان 
بازگشايي شــده اكران شــود، فيلم  »ديدن اين فيلم جرم است« به 
تهيه كنندگي محمدرضا شفاه و كارگرداني رضا زهتابچيان است كه 
از چهارشــنبه 17 دي به طور همزمان در سينماهاي مؤسسه بهمن 
سبز اكران مي شود. اين فيلم كه محصول ســازمان سينمايي سوره 
حوزه هنري است، در بهمن 1397در سي و هفتمين جشنواره فيلم 
فجر نمايش داده شد اما دريافت پروانه نمايش آن، به دليل مضمون 
حساسيت برانگيزش، وارد مسير پرپيچ و خمی شد. آبان سال گذشته، 
ابراهيم داروغه زاده كه از خرداد1396 تا تير1398 معاون ارزشيابي و 
نظارت سازمان سينمايي بود، در اظهارنظري اكران »ديدن اين فيلم 
جرم است« را به تصميم وزير ارشاد و رئيس سازمان سينمايي حواله 
داد. باالخره اين فيلم كه براي نهادهــاي تصميم گير چالش زيادي 
ايجاد كرده بود، در زمســتان كرونازده بي تماشاگر سينماها فرصت 
اكران پيدا كرده است. در اين فيلم، امير آقايي، ليندا كياني، حسين 
پاكدل، حميدرضــا پگاه، محمود پاك نيت، احســان اماني و مهدي 
زمين پرداز بازي كرده اند. حاال بايد ديد اين فيلم كه مدت هاست حرف 
و حديث هايي درباره آن وجود دارد چقدر در جذب مخاطبان گريخته 

از سينما مي تواند موفق عمل كند.

اكران»ديدناينفيلمجرماست«

جايزهابوالحسننجفيكمكمداردبهيكيازاتفاقهايثابت
تقويمادبياتايرانتبديلميشود.برگزاركنندگانآندر
دورههايگذشتهچنانكهشايستهناممترجمبزرگزبان
فارسياست،رفتاركرده،بهگونهايكهبسياريازمترجمان،بهويژهمترجمانجوان،هرسالمنتظرندكه
نامنامزدهاوبرگزيدگانجايزهاعالمشود.كسبجايزهايكهبهناماستادبزرگزبانفارسياست،براي
هرمترجميمايهمباهاتاست؛خاصهاينكهشماريازبهترينمترجمانودشوارپسندتريناستادان
داوريجايزهرابهعهدهدارند.حاالنامزدهايچهارميندورهجايزهابوالحسننجفياعالمشدند.اين
باردرمياننامزدهاازمترجمانآشناتامترجمانجوانبهچشمميخورد.داوريجايزهچهارمراضياء
موحد،مهستيبحريني،عبداهللكوثري،حســينمعصوميهمداني،موسياسوار،ابوالفضلحريو
آبتينگلكارعهدهداربودهاند.ضياءموحدوعلياصغرمحمدخانيازچهارمينجايزهابوالحسننجفي
بههمشهريگفتهاند.برگزيدهچهارميندورهجايزهابوالحسننجفيهفتمبهمنماهمعرفيميشود.

كمتر از يك ماه به آغاز سي ونهمين جشنواره 
تئاتر فجر باقي مانده است؛ جشنواره اي كه در 
اين روزهاي فراخوان بخش تازه اي را منتشــر 
كرده و مي خواهد در دوران برگزاري جشنواره 
از ظرفيت 50درصدي ســالن هاي نمايشــي 
استفاده كند. به گزارش همشهري، افزودن يك 
بخش جديد به جشنواره هايي چون تئاتر فجر 
با توجه به آيين نامه جشــنواره به نظر درست 
نيســت، اما با توجه به شــرايط موجود دبير 
جشــنواره تصميم گرفته تا بخش هنر بدن و 
حركت را به جشــنواره تئاتــر39 اضافه كند؛ 
بخشي كه مشخص نخواهد بود سال آينده هم 
در فراخوان جشنواره قرار خواهد گرفت يا خير. 

امسال اين بخش در كيش برگزار مي شود.

دســت اندركاران جشــنواره تصميم گرفتند 
همزمان با برپايي جشــنواره فجــر در تهران، 
در جزيره كيش كه شرايط مساعدتري هم از 
نظر شــيوع كرونا دارد، با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي برگزار شــود. بايد ديد آيا برگزاري 
اين بخش جز مشــاركت معاونــت فرهنگي 
– اجتماعي كيــش، حامي و اسپانســر مالي 
خواهد داشت؟ اين بخش كه به طور »ويژه« و 
با مديريت ياسر خاسب در جشنواره گنجانده 
شــده، با مشــاركت يك مجموعه فرهنگي و 
حمايت معاونــت فرهنگي–اجتماعي منطقه 
آزاد كيش برپا خواهد شد و طبق فراخواني در 
دو بخش تك نفره)ســولو( و دو نفره)دوئت( از 

متقاضيان دعوت به ثبت نام كرده است.

تصميماتجديدبرايتئاترفجر۳۹

اميدوار به آينده ترجمه فارسي
 نامزدهاي چهارمين دوره جايزه ابوالحسن نجفي معرفي شدند

ياوريگانه
روزنامه نگار
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 علي مراد
كارشناس خاورميانه

كيوسك

 انتشار فايل صوتي مكالمه 
دونالد ترامپ با مســئول آمريكا

برگزاري انتخابات در ايالت 
جورجيا كه در آن رئيس جمهور آمريكا 
مي خواهد انتخابــات عمال بــه نفع او 
دســتكاري شــود بــا واكنش هــاي 
گسترده اي مواجه شــده و از اين اقدام 
ترامــپ، به عنوان حمله به دمكراســي 

آمريكايي ها ياد شده است.
براي نخســتين بار، واشــنگتن پست 
مكالمه طوالني ترامپ با برد رافنسبرگر 
را منتشر كرده اســت. در بخشي از اين 
صحبت ها، ترامپ به وزيــر امور داخلي 
جمهوريخواه ايالت جورجيا گفته است: 
»من فقط مي خواهم 11هزار و 780رأي 

پيدا كنيد.«
ايالــت جورجيــا كــه در دســت 
جمهوريخواهان است، در انتخابات اخير، 
براي نخستين بار در يك نسل به نامزد 
دمكرات ها رأي داد و به جو بايدن كمك 
كرد تا باالتر از ترامپ برنده انتخابات سوم 
نوامبر شــود. بايدن در نهايت 306رأي 
الكتــرال در مقابــل 232رأي الكترال 
ترامپ كسب كرده و قرار است 20ژانويه 
به عنوان رئيس جمهــور جديد آمريكا 

سوگند ياد كند.

كاماال هريســف، معاون آقــاي بايدن، 
تماس ترامپ را سوء استفاده از قدرت و 
يكي از مشاوران بايدن، اين كار را حمله 

به دمكراسي آمريكايي خوانده است.
ترامپ از ســوم نوامبر به بعد به شــدت 
در تالش بوده تــا نتيجه انتخاباتي را كه 
به گفته خودش در آن تقلب گســترده 
روي داده برگردانــد. او نتوانســته 
ادعاهايش درباره تقلــب را اثبات كند. 
تيم حقوقي او هم بارها به دادگاه شكايت 
برده اند، اما هرگز موفق به تغيير نتيجه آرا 

در هيچ ايالتي نشده اند.
تمامي 50ايالت آمريكا نتيجه انتخابات 
را تأييد كرده اند و قرار است فردا كنگره، 

رسما پيروزي بايدن را تأييد كند.
ترامــپ در گفت وگوي تلفني، ســعي 
مي كند بــا زبان بازي، تحت فشــار قرار 
دادن و تهديد، رافنسبرگر را مجاب كند 
تا به درخواست هايش رسيدگي كند. او 
در بخشي از صحبت هايش مي گويد اگر 
رافنسبرگر آرا را بازشماري كند كسي او 

را سرزنش نخواهد كرد.
رافنســبرگر اما مرتبا در پاسخ به ترامپ 
مي گويد كــه به او اطالعات نادرســتي 
داده شده و نتيجه آرا در اين ايالت كامال 

درست و صحيح است.
ترامپ در بخشــي از اين مكالمه حتي 
رافنسبرگر را تهديد مي كند و مي گويد: 
»تو مي داني آنها )در فولتن كانتي، جايي 

كه ترامپ مدعي اســت آرا دســتكاري 
شــده اند( چه كاري كرده انــد و آن را 
گزارش نمي كني. اين كار جرم اســت. 
نبايد اجازه دهي چنيــن چيزي اتفاق 
بيفتد. اين كار براي تو دردسرساز خواهد 
شد.« او ســپس درخواست مي كند كه 
11هزار و 780رأي برايش پيدا شــود تا 
مجموع آرايش به 2ميليون و 473هزار 
و 634رأي برســد. با اين ميــزان رأي 
درخواستي، او يك رأي بيشتر از بايدن 
به دســت خواهد آورد كــه 2ميليون و 
473هزار و 633رأي در جورجيا كسب 

كرده است.
هرچند ايــن اصرار ترامپ بــراي تغيير 
نتيجه جورجيا شــوكه كننده است، اما 
حتي اگر ايــن اتفاق هــم مي افتاد، در 

پيروزي بايدن خللي ايجاد نمي شد.
با وجــود ايــن كارشناســان حقوقي و 
چهره هاي دمكرات به شــدت نسبت به 
اين تالش ها واكنش نشان داده اند. دايان 
فاينستاين، سناتور دمكرات گفته كه اين 
اقدام ترامپ برخالف قانون است و آنتوي 
مايكل كرايس، اســتاد حقوق دانشگاه 
جورجيا گفته اســت كه اين كار ترامپ، 
نقض قوانين انتخاباتي اســت. كرايس 
گفته اســت كه اگر هركس ديگري به 
جاي ترامــپ ايــن كار را كــرده بود، 
تحقيقات درباره وقوع جرم شروع مي شد.

 باب باوئر، مشاور ارشد بايدن هم درباره 

اين اقدام ترامپ گفته است: »اين مكالمه 
نشان دهنده تمام داســتان بي شرمانه 
حمله ترامپ به دمكراســي آمريكايي 

است. «
تغيير رنگ جورجيا از قرمز به آبي )رنگ 
حزب دمكرات ها(، مي تواند حتي عواقب 
بيشــتري براي جمهوريخواهان داشته 
باشد. امروز، قرار است دور دوم انتخابات 
سنا در اين اياالت برگزار شود. 2 نماينده 
دمكرات و 2 نماينده جمهوريخواه رقابت 
سنگيني با هم دارند و جمهوريخواهان 
نگــران هســتند همچــون انتخابات 
رياست جمهوري، مردم اين ايالت در اين 
انتخابات هم به دمكرات ها رأي بدهند. 
در اين صــورت، ممكن اســت اكثريت 
جمهوريخواه در ســنا از دست برود. اگر 
2 نماينده دمكرات به سنا بروند، تعداد 
ســناتورهاي جمهوريخــواه و دمكرات 
برابر مي شــود و در آن صــورت، معاون 
رئيس جمهور به عنــوان رئيس قانوني 
سنا، حرف آخر را در تصميم گيري هاي 

سنا خواهد زد.
ترامپ در حالي بر تغيير نتيجه انتخابات  
به هر روشي اعتقاد دارد كه 10 وزير دفاع 
پيشين آمريكا با انتشار متن مشتركي در 
واشنگتن پست از او خواسته اند شكست 
را قبول كند و درباره استفاده از نيروهاي 
نظامي توسط ترامپ براي حل مناقشات 

انتخاباتي هشدار داده اند.

ادامه ترورهاي روزنامه نگاران، شخصيت هاي 
سياســي و فعاالن مدني در افغانستان طي 
هفته هاي اخير نگراني هــا در مورد وضعيت 
امنيتي اين كشور را افزايش داده است. به نوشته 
نيويورك تايمز، طي سال گذشته ميالدي، در 
اين كشور دست كم 136غيرنظامي و 168نظامي 

هدف عمليات ترور قرار گرفته  اند.

مجله نشنال جئوگرافيك ]آمريكا[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

2020؛ سال تلخ

ادامه خط ترور در كابل

مجله نشنال جئوگرافيك در شماره اخير خود 
به مرور وقايع سال2020 ميالدي پرداخته است. 
تصوير جلد اين مجله، 2نفر از كادر درمان كرونا 
است. نشنال جئوگرافيك نوشته است كه بدون 
شك سال گذشته ميالدي يك سال تلخ براي همه 
جهان بود، چراكه افراد زيادي جان خود را در پي 

ابتال به كرونا از دست دادند.

نگاه

شهيد سليماني به روايت آمريكايي ها

سردار سليماني تا پيش از حمله آمريكا 
به عراق و آغاز مقاومت عليه اشــغال اين 
كشور، شخصيت شــناخته شده اي در 
غرب نبود. ســخنان و گزارش هاي رســانه ها و نخبگان غربي درباره 
سردار سليماني نيز از سال2006 آغار شد؛ زماني كه او تصميم گرفت 
غرب را از حضور خود در كنار مقاومت لبنان باخبر كند. نخستين اسناد 
و گزارش هاي مكتوب درباره سردار سليماني در رسانه ها و مخصوصا 
انديشكده هاي آمريكا توسط سازمان تروريستي منافقين تهيه شده 
است. پس از آن در سال2011، نام سردار سليماني به دليل تحوالت 
پرســرعت رخ داده در منطقه غرب آسيا به ســوژه مهم رسانه هاي 
آمريكا تبديل شد. به رغم آنكه برخي از نخبگان آمريكايي به بخشي از 
دستاوردها و شايستگي هاي سردار توجه داشتند، اما مجموعه رويكرد 
آمريكايي ها به وي بيانگر يك واقعيت قطعي بود؛ سليماني پروژه آمريكا 

در منطقه را تهديد مي كند.

تصوير سازمان هاي نظامي و اطالعاتي از سردار
نشريه فارين پاليسي در ژانويه2019 مقاله اي را از ژنرال و فرمانده سابق 
اداره مشترك عمليات ويژه ارتش، استنلي ماكريستال منتشر كرد كه 
در آن از تجربه خود با سردار سليماني در عراق و ديدگاهش نسبت به 
وي نوشته بود. او براي توصيف شخصيت شهيد سليماني مي نويسد: 
»هوش، كارايي و تعهد او به كشورش مايه احترام متحدان و مخالفت با 
منتقدين وي مي شد. بدون شك حضور قدرتمند او براي چندين دهه 
در هدايت سياست خارجي ايران نقش داشــته است. مي توان گفت 
سليماني، قدرتمندترين شــخصيت و آزادترين نيرو براي تحرك در 
سطح خاورميانه امروز است.« ماكريســتال در ادامه با بررسي داليل 
موفقيت سردار سليماني مي نويسد: ازجمله عوامل بسيار مهم در اين 
زمينه، دوره طوالني فرماندهي وي در رياســت نيروي قدس است، از 
سال1998 تا به امروز. برخورداري ســليماني از آزادي عمل امتيازي 
به حســاب مي آيد كه بســياري از متخصصان ارتش و سازمان هاي 
اطالعاتي آمريكا در حسرت آن هستند. درنهايت، قدرت يك فرمانده 
در نگاه ديگران نهفته است و با احتماالت قابل تصور براي آينده بيشتر 
مي شود. بر اين اساس سليماني توانست با اعتباري فراتر از يك بازيگر 
موقت نقش آفريني كند. از سوي ديگر ژنرال بازنشسته ديويد پتراوس، 
فرمانده نيروهاي آمريكا در عراق ما بين ســال هاي 2007 تا 2008 و 
پس از آن، فرماندهي مركزي ارتــش آمريكا در مصاحبه اي با روزنامه 
واشنگتن پست از تجربه  خود با سردار سليماني سخن مي گويد. او در 
اين مصاحبه به خبرنگار روزنامه كه پرسيده بود »وقتي تصاوير سردار 
سليماني را در خطوط مقدم جبهه ها در عراق مي بينيد چه تصوري در 
ذهن شما شكل مي گيرد؟« پاسخي داده كه مي توان آن را بيانگر وجود 
»مشكالت شــخصي« ميان طرفين دانست. پتراوس مي گويد: وقتي 
عكس حاج قاســم، دوســتمان در عراق را مي بينيم مسائل مختلفي 
به ذهنم خطور مي كند اما قادر به بيان آنها نيســتم چرا كه شايسته 
انتشار در چنين روزنامه اي نيست! باوجود اين اما پتراوس در بخشي از 
مصاحبه به ويژگي هاي بارز شخصيتي در شهيد سليماني اعتراف كرده 
و مي گويد: او انساني فوق العاده توانمند، مبتكر و البته دشمني با كفايت 
براي ماست. بازي را بسيار خوب بلد بود، با اينكه بازي طوالني و سختي 
است. اما شايد مهم ترين تحليل مفصل از شهيد سليماني پيش از ترور 
وي، پژوهشي است كه توسط علي صوفان، افسر سابق تحقيقات فدرالي 
در نشريه »مركز مبارزه با تروريسم«، زيرنظر آكادمي نظامي آمريكا در 
وست پوينت منتشر شد. در اين گزارش آمده: سليماني دستاوردهاي 
خود را با تلفيقي از سياست هاي مختلف، ازجمله ديپلماسي هوشمند 
محقق مي كند. ايران با برنامه هايي نظير ائتالف تاكتيكي با روسيه و  
شــخص والديمير پوتين و حمايت از گروه هاي شيعي در كشورهاي 
مختلف و... به تدريج پيشگام اســتراتژي نادري در منطقه شده است؛ 
اســتراتژي كه ميان نيروهاي غيردولتي و كشورها اجماعي نيرومند 
ساخته و نتايج آن، اكنون در لبنان، سوريه، عراق و يمن قابل مشاهده 
است. صوفان همچنين در تعبيري تامل برانگيز مي نويسد: »كسي كه 

مي خواهد ايران را بشناسد بايد قاسم سليماني را بشناسد.«

توجه به محبوبيت سردار 
رسانه هاي آمريكا اهتمام خاصي به بررسي ميزان محبوبيت شهيد 
ســليماني در داخل ايران داشتند. براي مثال، اســكات پيترسون، 
روزنامه نگار متخصص خاورميانه بــا ارجاع به تاريخ و فرهنگ ايراني 
در اين موضوع مي نويسد: مردمي كه شاهنامه و قصه هاي افسانه اي 
درباره اســطوره ها و قهرمانان خود دارد، قاسم سليماني را به يكي از 
همين قهرمانان تبديل مي كند؛ مردي با موي خاكستري كه عمرخود 
را براي خدمت به كشورش در سپاه پاســداران گذراند، سختي ها را 
پشت سر گذاشت و پيروزي هاي بزرگ به دست آورد. به  باور بسياري 
از مراكز پژوهشي آمريكا، خطر سردار سليماني براي سياست هاي اين 
كشور در خاورميانه تنها منحصر به ميادين نبرد نبود و داخل ايران 
را نيز دربرمي گرفت؛ چراكه شــهروندان ايران او را شخصيتي ملي 
مي دانستند كه همگي بر سر احترام و عالقه به وي اتفاق نظر دارند. در 
گزارش شوراي آتالنتيك آمده: قابل توجه است كه هواداران سليماني 
از القابي همچون »حاج قاسم« و يا »ســردار دل ها« براي ناميدن او 
استفاده مي كنند. تصوير بدنه اجتماعي از سليماني، سربازي فداكار 

است كه در كوه و صحرا به دنبال شهادت مي گردد.

بخش زيادي از زباله هايي كه كشورهاي اروپايي با هدف 
بازيافت به تركيه صادر مي كنند، به جاي كارخانه ها سر گزارش

از طبيعت و دريا درمي آورند. پالستيك هايي كه قرار بود 
پردازش شوند، به صورت غيرقانوني در جنوب تركيه، رها، سوزانده يا 
دفن مي شوند. اين سرنوشت زباله هايي اســت كه مردم كشورهاي 
اروپايي خوشحال از خدمتي كه به محيط زيست مي كنند، با وسواس 
زياد از مبدأ تفكيك مي كنند. بعد از اينكه چين از زمســتان2018 
واردات زباله را ممنوع كرد، تركيه به مقصد محبوب كشورهاي اروپايي 
براي صادرات زباله هاي پالستيكي تبديل شد. براساس اطالعات مركز 
آمار اتحاديه اروپا، يك چهارم صادرات ســال گذشته پسماند اروپا به 
تركيه بوده و در اين ميان بيشترين ســهم يعني بيش از يك چهارم 
زباله ها متعلق به كشــور انگليس اســت. واردات ماهانــه زباله هاي 
پالستيكي اروپا به تركيه از 2016 تا 2019 بيش از 10برابر شده است. 
سال2016 آمار پالستيك هايي  كه به صورت ماهانه از اين قاره وارد 
تركيه مي شد 4هزار تن بود، اما اين ميزان در سال هاي 2018 و 2019 
به ترتيب به 33هزار تن و 48هزارو500تن افزايش پيدا كرد. مشخص 
نيست چه درصدي از زباله هاي وارداتي بازيافت   و چه ميزان به صورت 
غيرقانوني امحا مي شوند، اما با توجه به هزينه باالي فرايند بازيافت، 
به نظر مي رسد رها كردن، سوزاندن يا دفن زباله ها كنار جاده ها يا نهرها 
گزينه به صرفه تري باشد. از آنجا كه اروپا براي اين زباله ها پول خوبي 
پرداخت مي كند، هميشه اين وسوسه مالي براي شركت هاي تركيه 
وجود دارد كه طالي كثيــف را وارد كنند، اما فقط بخشــي از آن را 
بازيافت مي كنند و بقيه به صورت غيرقانوني امحا مي شود. به گزارش 
خبرگزاري فرانس پرس، دست كم 10محل شناخته شده ازجمله در 
استان آداناي تركيه وجود دارد كه زباله هاي وارداتي از انگليس، ايتاليا، 

بلژيك، آلمان، فرانســه و هلند در آنجا رها مي شوند. سدت گوندادو، 
اســتاد دانشــگاه چوكوروا در آدانا مي گويد: »مردم اروپا بايد بدانند 
سرنوشت زباله هايي كه با دقت تفكيك مي كنند، در آخرين مرحله، 
بازيافت نيســت. بيشــتر آنها تبديل به كوهي از زبالــه و به صورت 
غيرقانوني امحا مي شــوند.« اروپا با وجود اهداف زيســت محيطي 
بلندپروازانه اي كه دارد، هنوز فقط كمتر از يك سوم پالستيك هايش را 
بازيافت مي كند؛ بقيه  سوزانده يا دفن مي شوند. از بين بازيافتي ها نيز 
فقط نيمي از آنها در داخل ايــن قاره پردازش مي شــوند و بقيه راه 

كشورهاي خارجي را در پيش مي گيرند.

توقف واردات زباله
فعاالن محيط زيست در باره مشكالت زيست محيطي ناشي از امحاي 
غيرقانوني و سوزاندن زباله هاي پالستيكي هشدار مي دهند و معتقدند 
كه فرايند صادرات و واردات زباله بايد متوقف شود؛ زيرا نه تنها آورده اي 

براي محيط زيســت ندارد، بلكه به يك تجارت غيرقانوني نيز دامن 
زده است. پليس اينترپل تابستان امسال نسبت به افزايش مشاركت 
باندهاي جنايي در تجارت جهاني امحاي غيرقانوني زباله پالستيكي 
هشدار داده است. مقامات كشورهاي اروپايي تاكنون واكنشي به اين 
موضوع نشان نداده اند يا دست كم دولت تركيه را وادار به پاسخگويي 

نكرده اند.
برخي از زباله هايي كه غيرقانوني امحا مي شــوند سر از رودخانه هاي 
منتهي به درياي مديترانه در مي آورند. حجم باالي اين زباله ها، آب، 
خاك و هوا را در معرض آلودگي قرار داده اســت. به گزارش الجزيره، 
بيشترين آلودگي درياي مديترانه مربوط به ساحل جنوبي تركيه است 
كه سه برابر  آلوده تر از ديگر نقاط اين درياست. اين كشور مسئول توليد 
حدود يك پنجم پالستيك هايي است كه به دريا ريخته مي شود. اين 
موضوع، آسيب جدي به زندگي جانوري درياي مديترانه وارد كرده، 
به طوري كه تحقيقات نشان مي دهد تقريبا نيمي از ماهي ها آلوده به 

ميكروپالستيك ها هستند.
براساس آمار صندوق جهاني طبيعت )WWF(، حدود 247ميليارد 
قطعه پالســتيك در درياي مديترانه شــناور اســت و هــر دقيقه 
33هزارو800بطري پالســتيكي به آن اضافه مي شود. تخمين زده 
مي شود رها شدن زباله هاي پالســتيكي در دريا ساالنه 93ميليون 
دالر به اقتصاد تركيه به ويژه در بخش گردشگري آسيب بزند. هرچند 
وزارت محيط زيســت تركيه همه آمارهاي گزارش صندوق جهاني 
طبيعت درباره اين كشور را تأييد نكرده است، اما تا زماني كه بخواهد 

از زباله ساير كشورها درآمدزايي كند، بايد عواقب آن را هم بپذيرد.

بازيافت زباله هاي داخلي
گروه هاي مردم نهاد از دولت تركيه مي خواهنــد كه به جاي واردات 
پالستيك، زباله هاي داخلي خودش را بازيافت كند. هم اكنون فقط 
10درصد زباله هاي اين كشور دوباره به چرخه برمي گردد كه دليل آن 
تفكيك نكردن زباله ها از مبدأ و نبود سيستم مكانيزه جمع آوري زباله 
در شهرهاست. وزير محيط زيســت تركيه، 3 ماه پيش از شركت هاي 
بازيافت خواست كه فقط تا 50درصد نياز خود را وارد و بقيه را از منابع 
داخلي تامين كنند. فعاالن محيط زيست اما معتقدند كه دولت تركيه 
در مورد آمار و اطالعات در زمينه مديريت پســماند شفافيت الزم را 

ندارد؛ موضوعي كه به ادامه روند كنوني دامن زده است.

از پالستيك تا پوشاك
همه پالســتيك هاي وارداتــي از اروپا در طبيعــت تركيه رها 
نمي شوند؛ در استان غازي عينتاب، بطري هاي پالستيكي وارداتي 
از اروپا و آمريكا، پاكسازي، آسياب و ذوب مي شوند تا تبديل به نخ 
شوند و در صنايع پوشاك مورد استفاده قرار بگيرند. تنها در يكي 
از اين كارخانه ها، ماهانه 1500تن نخ توليد و به 30كشــور براي 
استفاده در برندهاي بزرگ پوشاك صادر مي شود. كارخانه هاي 
بازيافت زبالــه در تركيه موافــق افزايش واردات هســتند، زيرا 
معتقدند كه زباله هاي پالستيكي براي صنعت رو به رشد اين كشور 
حياتي است. ظفر كاپالن، مديرعامل يكي از اين كارخانه ها اگرچه 
تأييد مي كند كه سيستم جمع آوري زباله هاي شهري در تركيه 
بايد ارتقا پيدا كند، اما معتقد است: »حتي اگر ما همه زباله هاي 
خودمان را جمع آوري كنيم، براي تامين نيازهاي صنعت بازيافت 
كافي نيست. مواداوليه اي كه براي تامين كاالهاي بازيافتي مورد 
نياز بازارهاي اروپا و خاورميانه الزم است، بسيار فراتر از زباله هاي 

داخلي است.«

دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا در تماس 
تلفني با يك مقام ارشد ايالت جورجيا از او 

خواسته برايش رأي »پيدا« كند

تهديدوزبانبازي
براييكرأيبيشتر

پلوسي،دوبارهرئيسمجلس
نمايندگان

نانسي پلوسي با برتري 
براي  شــكننده اي، 
چهارمين بار متوالي 
و احتماال آخرين بار 
به عنوان رئيس مجلس 
نمايندگان انتخاب شد. 

انتخابات مجدد او، تحت تأثيــر كاهش اكثريت 
نمايندگان دمكرات در مجلس نمايندگان و شكاف 
در بين آنها بود. پلوســي 80ساله، سومين رئيس 
مجلس در 25سال گذشته است كه كمتر از 218رأي 
به دســت مي آورد. 5نماينده دمكرات در صحن 
مجلس از پلوسي حمايت نكردند و به او رأي ندادند. 
با حضور كاماال هريس در كاخ ســفيد به عنوان 
معاون رئيس جمهور، با قاطعيت نمي توان گفت كه 
پلوسي قدرتمند زن آمريكا به شمار مي رود؛ با اين 
حال او فراتر از جايگاهش، به عنوان يك كاراكتر 
قدرتمند در سياســت آمريكا شناخته مي شود. 
يكي از مهم ترين چالش هاي او، هموار كردن مسير 
پيش روي دولت اســت. او بايد جمهوريخواهان 
مجلس نمايندگان را مجاب كند كه با دستور كار 
دولت بايدن همراهي كنند. عالوه بر آنها، پلوسي 
بايد نمايندگان پيشروي حزب خودش را هم مهار 

و مجاب كند.
اولين زني كه به عنوان رئيس مجلس نمايندگان 
رسيده و البته با اين چالش ها، آشناست؛ 2 سال 
پيش 15نماينده دمكرات عليه او شورش كردند، 
اما در نهايت پلوســي دوباره انتخاب شد. او يكي 
از دشمنان سرسخت ترامپ بوده و در شرايطي در 
كنگره باقي مي ماند كه ترامپ بايد تا 2 هفته ديگر 

كاخ سفيد را ترك كند.

 رد زباله هاي اروپا
در طبيعت تركيه

بخش زيادي از زباله هاي پالستيكي منتقل شده از اروپا به 
تركيه، به جاي بازيافت، در طبيعت رها يا به صورت غيرقانوني 

امحا مي شوند

سهمكشورهاياروپاييازصادراتزباله
طبق اين نمــودار كه ميزان صادرات زباله هاي پالســتيكي در اروپا را 
در سال2019 نشــان مي دهد، انگليس با صادرات بيش از 154هزار تن 
پسماند، رتبه نخست را در بين كشورهاي اروپايي دارد. ايتاليا، بلژيك 
و آلمان به ترتيب با صادرات بيش از 89هزار تن، 86هزار تن و 67هزار 
تن در جايگاه هاي بعدي قرار دارنــد. طبق اين نمودار، روماني كمترين 
سهم را در بين كشورهاي اروپايي دارد و فقط 7300تن زباله پالستيكي 

صادر مي كند.

دادگاه با استرداد آسانژ مخالفت كرد
دادگاهي در لندن درخواست استرداد جوليان آســانژ، بنيانگذار وب سايت افشاگر 
ويكي ليكس، به آمريكا را رد كرد. دليل اين اقدام نگراني از ســالمت رواني آسانژ و 
احتمال خودكشــي او در زندان آمريكا عنوان شده است. وب سايت ويكي ليكس در 
سال2010 در يك افشاگري بزرگ، هزاران سند محرمانه نظامي و دولتي آمريكا را 
منتشر كرد. مقام هاي امنيتي آمريكا به دنبال بازداشت آسانژ بودند اما او خارج از اين 
كشور به سر مي برد. اندكي بعد، مقامات سوئد از صدور حكم دستگيري جوليان آسانژ 
به اتهام ارتكاب تجاوز جنسي در اين كشور خبر دادند. آسانژ اين اتهام را رد كرد و اين 
اقدام را سياسي خواند. آسانژ در پي متهم شدن به تجاوز جنسي و احتمال استردادش 
به اين كشور، در سال2012 از اكوادور درخواست پناهندگي كرد و تا سال2019 در 
سفارتخانه اين كشور در لندن پناه گرفت. او در سال2012 به حكم دادگاهي در لندن 
بازداشت و با قرار وثيقه آزاد شــده بود. به همين دليل، پس از خروجش از سفارت 
اكوادور، دادگاه به دليل نقض تعهد آزادي با وثيقه، او را به 50هفته زندان محكوم كرد. 
آسانژ 49ساله هم اكنون در زندان فوق امنيتي بلمارش در جنوب شرقي لندن زنداني 
است. چنانچه او به آمريكا مسترد شود، با 18اتهام روبه رو خواهد شد و درصورتي كه 

گناهكار شناخته شود، مي تواند به 175سال زندان محكوم شود.
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الناز محمدی ، در توييتر با انتشار اين عکس ها نوشت: »كتاب »از خاكستر خود 
برمی خيزيم« را اسرين معروفی، نوشــته و تازه منتشر شده است؛ اسرين يکی از 
دختران سوخته  مدرسه انقالب اسالمی شين آباد است و با كلی تالش و ذوق، اين 
كتاب را كه روايت روز حادثه و سال های سخت بعد از آن است، منتشر كرده. بخريم 

و ازش حمايت كنيم.«

موتورهايکاربراتوري
سيدمحمد فخار، روزنامه نگار 
در تــوييــــتر نــوشــــت: 
»موتورسيکلت هاي ايران كه 
قريب بــه اتفــاق كاربراتوري 
هســتند هيچ گاه نمي توانند 
معاينه فني قابل قبولي دريافت 
كنند؛ چون ژيگلور سوختشان 

به راحتي قابل دستکاري اســت. آنها عامل 20درصد آالينده هاي سمي گازي و 
10درصد ذرات معلق شهرها هســتند و تنها راه رهايي از آنها، اسقاط شدنشان 

است.«

سالمرگ

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

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

عكس:گاردين خوابگاهشبانهلشكردوچرخههايبرقيشهرچانگشايچينکههرروزصبحبهجنگآلودگيهواميروند.

نوشــتن از شــهر و روايت آنچه در اطراف 
زندگي مان مي گذرد، در كنار قصه انسان ها 

و حال و احوال شان به تصويرپردازي 
دقيق اشــيا و محيــط پيرامون 

هم نياز دارد. بــه رنگ ها بايد 
جاني دوباره داد، از خزه هاي 
باقيمانده روي آجر ديوارهاي 

قديمي نوشت و همراه خودروها، 
موتورها، دوچرخه هــا و پياده ها راه افتــاد و رفت تا جايي 
كه شــهر رخصت مي دهد تا نوشته شــود. وقتي از شهر 
مي نويسيم اين تنها خيابان و سطل زباله و جوي آب نيست 
كه واجد معنا مي شود. ما از كالبدي حياتي مي نويسيم كه 
روحي جمعي در آن دميده شده، حيات پيدا كرده و راه خود 
را يافته است تا بشود شــهري براي همه. هنگام نوشتن از 
شهر، نور مغازه ها، تونل هاي مترو، راه رفتن انسان ها، غم و 
شادي ها و اكسيرهاي حيات بخش اين همه انسان را بايد به 
ياد بياوريم. همراه هرچه اطراف مان را فراگرفته راه بيفتيم 
و آرام نگيريم. به حاشيه حاشيه برويم، از جنوب به مركز، از 
كافه به ماتم سرا، از خانه به خيابان و اينگونه تن دردمند و 
بينوا، مکنت و شادي و سالمت مردمان را به يکسان ببينيم. 
گوناگوني را ديد و نوشت. دست آنها را كه آدرس روي كاغذ 
در مشت مانده شان را فراموش كرده اند، گرفت و تا رسيدن 
به نشاني همراهي  شــان كرد. در صف نان ايستاد، در صف 
درمان ايستاد، در صف زندگي و مرگ ايستاد. شهر اينگونه 
است. با نواها و ناله ها و شادي هاي بي شمار و بسيار كه هريك 
به زمانه و ساز خود مي رقصد و شنيده مي شود. شهر همه 
اين تصاوير اســت و آنچه قرار است نامش روي كاغذ ثبت 
شود بايد واجد آن عناصري باشد كه در خود اين گوناگوني 
را به نمايش مي گذارد. در شهر مي توان راوي بود، مي توان 
قصه نوشت، مي توان راه رفت و بوييد و سخن گفت و حرف 

شنيد و تصاوير را كنار هم چيد.
تهران اين روزهــا را وقتي گرفتار آلودگي هــوا و بيماري 
مســري و غم ايام و فقدان مســکن و گراني است، چگونه 
مي توان نوشت؟ چگونه مي توان همه اين مشکالت را ديد 
و براي نوشتن از سبك زندگي و روايت چيزهاي كوچك و 
ديدني آن پيشقدم شــد؟ وقتي در هوايي قدم مي زنيم كه 
هر لحظه نفس كشــيدن توي آن خطر آسيب رسيدن به 
جسم مان را دوچندان مي كند، چطور مي توان خوشدل و 
شــادمان از زيبايي تهران و تاريخ تهران و چنارهاي تهران 
و ديدني هاي تهران و معاشــرت در تهران ســخن گفت. 
كالبد آســيب ديده به روح جمعي شــهروندان اين شهر 
آسيب مي زند. نمي توان بي توجه به هواي تهران از مهرباني 
براي همديگر ســخن گفت. حتي نمي توان به مؤثر بودن 
آموزش هاي شهروندي براي رســيدن به شهري بهتر هم 
اميدوار بــود. وقتي نياز كليدي و اولويت اول شــهروندان 
يعني امکان نفس كشيدن در هواي سالم به دست فراموشي 
سپرده شود، نمي توان انتظار داشت كه همين شهروندان 
پايبندي خــود به چيزهايــي كه ما آموزش شــهروندي 

نام گذاري كرده ايم را نشان دهند.
شهر، كليت به هم پيوسته اي است كه هر مشکل و اختاللي 
در بخشي از آن منجر به ايجاد اختالل در بخش هاي ديگر 
مي شــود. همانگونه كه اين بيماري مسري، روي سيستم 
اقتصادي شهر تأثير نهاده، هواي ناسالم هم منجر به كاهش 
توجه شهروندان به اولويت هاي فرهنگي و آموزشي مي شود. 
وقتي اولويت اول زيستن و تالش براي بقا باشد، چه انتظاري 
مي توان داشت كه شــهروندان مثال در نريختن زباله توي 
شهر پيشقدم باشــند. موضوع خيلي ساده است و توضيح 

چنداني نياز ندارد.
تهران اين روزها، نيازمند تصميم گيري كالن براي كاهش 
آلودگي است. در اجراي اين برنامه كالن هر چند مي توان 
روي كمك تك تك شهروندان حساب كرد، اما واقعيت آن 
است كه مقصر دانستن همين شــهروندان در آلوده شدن 
شهر چاره كار نيســت. اين تلقي چيزي جز القاي مفهوم 
مخرب»رها شدن به حال خود« در ذهن تك تك شهروندان 
ايجاد نمي كند. نتيجه هم از پيش معلوم اســت. رهاكردن 
شــهر به حال خود، رفتن به انزوا و فاصله گرفتن از هر چه 

رنگ و بوي كار جمعي و اجتماعي دارد.
واقعيت اين است كه آلودگي هواي تهران از حد بحراني هم 
فراتر رفته و  چيزي كه در هواي اين شهر مشاهده مي شود، 
با هر متر و معياري، جز فاجعه نيست. براي تصميم گيري 
در مورد رفع اين بحران نمي توان منتظر باد و باران بود. هر 
روزي كه بگذرد، آسيب  آن به سالمت شهروندان بيشتر و 
بيشتر مي شــود. در اين هواي آلوده نمي شود درباره چيز 

ديگري نوشت.

داوودپنهانيقصه شهر
روزنامه نگار

آيوا:پژوهشگري آمريکايي براي اثبات مضرات خوردن 
قنديل، بخشــي از يك قنديل را به آزمايشــگاه برد. به 
گزارش تي ام زد، كتي نيکوالئو در اين آزمايش ثابت كرد 
كه در بيشتر قنديل ها مقداري فضله پرنده  يافت مي شود 
كه براي دستگاه گوارش انسان بسيار مضر است. به گفته 
او، خوردن و گاز زدن قنديل ها در فصل زمستان مي تواند 
به تهوع، ســرگيجه و بيماري هاي انگلي دستگاه گوارش 

ختم شود.

پكن:كارگردان يك برنامه زنده در چين به عوامل دستور 
داد تا تمامي درخت هاي كريسمسي را كه در دكور هتل 
محل فيلمبرداري اين نمايش وجود داشــت، سانســور 
كنند. به گزارش آديتي سنترال، پس از اينکه تماس هاي 
مردمي زيادي با اين برنامه گرفته شــد، كارگردان دليل 
اين سانسور را پيشــگيري از تبليغ جشن كريسمس در 
وضعيت شيوع كرونا و تجمع خطرناك افراد در اين جشن 

عنوان كرد.

ويرجينيا:مردي در آمريکا وقتي مشغول كمك كردن 
به دوستش براي خريد خودرو بود ناگهان در گاراژ محل 
خريد، خودرويي را كه 17سال پيش آن را از تعميرگاهش 
دزديده بودند شــناخت. به گزارش يو پي آي، او در حالي  
اين خودروي كامارو نارنجي رنگ را در ميان خودرو هاي 
ديگر شناخت كه پيش از اين بار ها به خانواده اش گفته بود 
باالخره كاماروي دزديده شده را پيدا مي كنم. قرار است 

اين خودرو به وي بازگردانده شود.

کرنوال:در انگلســتان حوالي سال نو نوعي كيك ماهي 
مي پزند كه حتما ســر ماهي ها بايد از آن بيرون باشــد. 
به گزارش آديتي سنترال، داستاني پشت اين غذاي سنتي 
وجود دارد كه مي گويد در قرن 16ميالدي ناگهان درياچه  و 
دريا هاي اطراف انگلستان طوري يخ زد كه هيچ  ماهيگيري 
نتوانســت ماهي بگيرد. تا اينکه يك ماهيگيــر يخ ها را 
شکســت، ماهي گرفت و با بيرون گذاشتن سر ماهي ها از 
كيك ماهي، مهارت ماهيگيري خود را به نمايش گذاشت.
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روحآسيبديدهشهر

فقدان نوازش رواني در كودكي، ما را در بزرگسالي تشنه نوازش و ارتباط با ديگران و گداي 
محبت و به دنبال عشــق دويدن مي كند. اين موارد به نوعي تمام زندگي ما را در اختيار 
مي گيرد. اين احتمال هم وجود دارد كه ما همــه را رد و نفي كنيم و خودمان را بي نياز و 
آزاد از همه اين ارتباطات بدانيم و از هر نوع دوستي پرهيز كنيم و آن را يك دروغ، فريب و 
يك بازي بدانيم. اگر فرزند شما توجه مي خواهد، بايد بدانيد كه نگاهي، گفت وگويي و آغوشي 
دواي درد است و ريختن آب روي آتشي كه مي تواند خاطر او را آسوده كند. كودكي كه اين توجه را 
داشته باشد، در بزرگسالي، گداي توجه و محبت نخواهد بود، بلکه مشتاق محبت و توجه خواهد بود! 

يکي از ويژگي هاي هنرمندان راديو نسبت به حوزه 
ســينما و تئاتر، ديده نشدن آنهاســت. صداهاي 
ماندگار راديو مانند عروسك گردان هاي تئاتر سايه 

)وايانگ كوليت( به پشت صحنه رفته، عروسك هاي 
مسطح اين نوع نمايش را به دســت گرفته و بدون 

اينکه مخاطب آنها را ببيند هنر خود را به نمايش 
مي گذارند. حميد عاملي، پيــر قصه گوي راديو 
كه نزديك به نيم قرن صدايش از اين رســانه 
غيرديداري به گوش مي رسيد هم نيازي به ديده 

شدن نمي ديد. او سال1352 قصه گوي برنامه قصه ظهر جمعه شد. پيشکسوت 
اهل قلم و پاي ثابت برنامه شب راديو، گويندگي 900قسمت از برنامه يك شب 
از هزار و يك شب راديو را هم به عهده داشــت. او كه  زاده ارديبهشت سال1320 
بود، شانزدهم دي سال1386 و پس از كنار گذاشته شدن از قصه گويي و درددلي 
كه از او نقل قول مي كنيم بدرود حيات گفت. متأســفم كه مدير شبکه تهران به 
من مي گويد »آقاي عاملي، بچه ها امروز پاي رايانه هســتند و ديگر قصه گوش 
نمي دهند، بايد قصه برداشته شود.« اما خانم احمدي نمي گويد كه وقتي بچه ها 
پاي دستگاه هاي مضر مي نشينند، قصه مي تواند بچه را سرگرم كند. وي از روز اولي 
كه به راديو تهران آمد، گفت قصه نمي خواهد. به من گفت »بچه هاي من مي گويند 

كه ديگر قصه به درد نمي خورد.«

تأثيرمخربنامهربانيباکودکان

قصهگوييکهدليليبرايديدهشدننميديد

مهارت

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:من جهل اغتّر بنفسه و كان يومه شّرا من امسه؛
كسي كه جاهل و نادان باشد به نفس خود مغرور شود، امروزش بدتر از فردايش است.
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ازجانطمعبريدن،آسانبودوليكن
ازدوستاِنجانيمشكلتوانبريدن

فرصتشمارصحبت،کزايندوراههمنزل
چونبگذريم،ديگر،نتوانبههمرسيدن

آسان، ساده و راحت و بي رنج است، در برابر مشــکل و دشواري. حافظ مي گويد: 
»رفتن آسان بَُود اَر واقِف منزل باشي.« او به ياد عهِد آساني، دشواري منزل را تحمل 
مي كند و از دست آنکه در مشکِل غِم عشقش گرفتار است، مي گويد: »ولي دل را تو 
آسان بردي از من« براي خوش و آسان رفتن، از پارسايان مدد مي طلبد و مي داند 
»تحصيِل عشق و رندي، آسان نمود اول« و هرچند كارها را بر خود آسان بگيرد، 

ولي »سخت مي گردد جهان بر مردمان سخت كوش.«
خاقاني بر آن است كه »طمع آســان، ولي طلب صعب است« و مي گويد: »آسان 

همي بري ز حريفاِن خويش دل / چون قرعه بر تو افتد، آسان نمي دهي«
سعدي مي داند كه »پس از دشواري آسانيســت ناچار« و با اين حال »كنون به 
سختي و آسانيش ببايد ســاخت.« او مي ســرايد: »نصيحت گفتن آسان است 

سرگردان عاشق را / وليکن با كه مي گويي كه نتواند پذيرفتن«
صائب كه نمي خواهد به آساني دامان فرصت را از دست بدهد، با بي زباني مي گويد: 
»شود آسان دل از جان برگرفتن در كهنسالي / كه در فصِل خزان برگ از هوا گيرد 
جدايي را« او در طريِق دشواِر دل شاد بودن مي سرايد: »دامِن شادي چو غم آسان 

نمي آيد به دست / پسته را خون مي شود دل، تا لبي خندان كند«

دريغاعهِدآساني

فضاي مجازي

باغستان سنتي قزوين چيزي نزديك به 12هزار 
باغ چاله است با ريخت و قيافه هاي مختلف، سه 
توك، اوش قوالخ يا چهارگوش، خوله َچم، دراز 
نردباني و شکل هاي ديگر كه دورتادورش را مرز 
خاكي گرفته تا بتوانــد آب را مثل چاهچه توي 
خودش نگه دارد. باغ چاله ها پيش از صنعتي شدن 
قزوين )دهه40( عين يك شال، متصل چهار دور 
شهر را گرفته بودند و حاال مثل نعل از سه طرف 
شهر را بغل كرده و جان زده اند. اهل باغستان به 

اين پهنه پرروزي مي گويند بيابان يا صحرا.
صحرا چشمه ندارد. بياباني ها و صحراكاران همه 
اميدشان به برف و باران كوه هاي پشت سر شهر 
است؛ اصال اگر كوه ها نباشند صحرا و بيابان هم 

نيســت. برف و باران همين كوه ها بوده اند كه 
هار شده اند و هزاران هزار سال توي رودخانه ها 
صدا كرده اند و ســيل راه انداخته اند. آدم هاي 
قديم دســت كم از هزار و خرده اي سال پيش 
مهارش كرده اند و از همچون خطري يك فرصت 
سبز و خرم ساخته اند و از دشت و بيابان گرم و 

ترك خورده قزوين، باغستان عمل آورده اند.
گذشتگان دســت كم از هفت، هشت، ده قرن 
پيش براي آب پنج رودخانه فصلي اَرنجك، ديَزج 
يا بازار، زوار، َدليچاي و َوشــته نقشه ريخته اند. 
آب را بين محل ها ســهم كرده اند و »مهجات 
اوديه قزوين« را در طوماري كه مهر تاريخ نگار 
حمداله مســتوفي پاي آن خورده نوشته اند يا 

يادداشت

آب،نوبهافتاد!

مهديحاجيکريم،فرشتهبهرامي
دقيق تر بگوييــم، بازنويســي كرده اند. معلوم 
كرده اند هر محل يا فند چند هنگام حقابه دارد و 

مطابق آن به باغستان آب رسانده اند.
به جز دليچاي و وشــته كه معلــوم نمي كند 
چه وقت راه مي افتــد، آب مابقي رودخانه ها از 
15دي ماه دوره مي افتد و تا آخرهاي بهار با چند 

روز پس و پيش ادامه دارد.
رودخانــه ارنجك از شــجاع الدين و پَخَته كوه 
و يکــي دو كوه ديگر روســتاي زرشــك آب 
مي گيرد و از 15دي ماه تا 28ارديبهشت از آن 
ارنجك خورهاي باغستان قزوين است؛ دوروبر 

900هکتار.
رودخانه بازار از برف ارتفاعات ســلطان ويس و 
آله تر و ديلك ها و چشــمه هاي روستاي الولك 
زنده است و آبش از 15دي ماه تا 7خرداد ماه در 
اختيار باغ هاي بين جاده تاكستان تا جاده بويين 

زهراست؛ تقريبا 675هکتار.
رودخانه زوار از پــاي قله برف گير مــارال راه 
مي افتــد و از 15دي ماه تا 19ارديبهشــت ماه 

حقابه 460هکتار از محل هاي غرب باغســتان 
قزوين است.

آب دليچاي از هر وقت كه يخ باز شود و آب راه 
بيفتد تا 19ارديبهشت كه پنجاه بَدر قزويني ها 

باشد از آن 600هکتار از باغ هاست.
رودخانه وشته از برف تپه ماهورهاي روستاي 
اردبيلك جان مي گيرد و بي خبر مي آيد؛ نيست 
سربندش نزديك ست! آب وشته چيزي نزديك 
به 200هکتار از باغستان را مي ليسد و بعد از ده 

پانزده روز خشك مي شود.
خداخدا مي كنيم در زمستان و بهار ترسالي هاي 
پيش رو، هزارها باغ چاله صحراي قزوين تا گلو 

بخورند، از آب درآيند و خاك آب نمانند.
امسال اسفند 30روزه اســت. امروز شانزدهم 

دي ماه99 است؛ آب دوره افتاد.

* منبع: صفي نژاد، جواد، تحليل و تفسير طومار آبياري 
قرن هشــتم قزوين، تهران، انتشارات مؤسسه گنجينه 

ملي آب ايران، 1383

»گرگموگلهميبرم«درفهرستاسكار
انيميشــن »گرگم و گله مي برم« به كارگرداني اميرهوشــنگ معين 
در فهرســت نهايي فيلم هاي كوتاه انيميشن اسکار2021 قرار گرفت. 
به گزارش همشــهري، با پايان يافتن دوره مقدماتي، اسامي 96فيلم 
كوتاه انيميشن اسکار2021 براي رقابت با يکديگر منتشر شد. گرگم و 
گله مي برم با دريافت جايزه كبوتر طاليي بهترين فيلم كوتاه در بخش 
انيميشــن كوتاه جشــنواره اليپزيگ آلمان2019 و همچنين جايزه 
هيروشيما2020 شايســته معرفي به اين بخش شــد. اين انيميشن 
تاكنون 15جايزه بين المللي را در كارنامه خــود ثبت كرده و بيش از 
30حضور بين المللي داشته است. اين پويانمايي برگرفته از داستاني با 

همين نام نوشته افسانه شعبان نژاد است.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

كتاب خاطرات جان بولتون، مشــاور امنيت 
ملي ترامپ با عنوان »اتاق بيضي؛ اتاقي كه در 
آنجا اتفاق افتاد« با ترجمه مسعود ميرزايي 
و بهجت عباســي در 616صفحه از ســوي 
انتشارات روزنامه ايران به تازگي منتشر شده 
است. بولتون كه خود به عنوان سياستمداري 
تندرو و جنگ طلب مشهور است، پس از خروج 
از كاخ سفيد، بخشي از تجربيات و مشاهدات 

دست اول خود را در اين كتاب براي حمله به رئيس سابق خود به كار گرفته 
و بعضا نکات جالب توجه و سرگرم كننده اي را درباره ويژگي هاي شخصيتي 
و رفتاري ترامپ به خواننده ارائه مي كند. هرچند كه او در فصل پاياني اشاره 
مي كند كه اگر سانســورهاي دولتي، كتاب او را كوتــاه نکرده بود، ترامپ 
با شرمساري هاي بيشتري مواجه مي شــد. تصويري كه او از ترامپ ارائه 
مي دهد يك رئيس جمهوري كم سواد و فاقد دانش سياسي است كه حتي 

از ساده ترين موضوعات مهم جهاني نيز آگاه نيست.
يکي از نکات جذاب در مورد كتاب بولتون، پيشينه سياسي خود نويسنده 
است و اينکه چه اتفاقي در ســال هاي اخير در سطوح باالي سياسي و در 
ميان نخبگان آمريکا روي داده است كه فرد متعصب و محافظه كاري نظير 
بولتون دست به چنين افشاگري هاي تحقيرآميزي عليه رئيس خود كه يك 
رئيس جمهور جمهوريخواه است، مي زند. مطالعه اين كتاب جنجالي شايد 
به اين سؤال و سؤاالت بســيار ديگر درباره اوضاع سياسي آشفته آمريکا و 
نحوه تصميم سازي  درون حلقه هاي بسته كاخ سفيد، به ويژه »اتاق بيضي« 

به عنوان دفتر اصلي رئيس جمهوري آمريکا پاسخ دهد.

ويترين

اتاقبيضي
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عباس كيارستمي با نخل طال بزرگ   ترين 
موفقيت سينماي هنري ايران را رقم زد

سياست مدار 
نجيب

»حســن حبيبي« 12مرداد 1376 
معاون اول رئيس جمهور شد

�������������������������� حميدرضا محمدي 

او فقط سياســت   مدار نبــود، مرد 
فرهنگ بود، و مرد حقوق هم� اگرچه 
در آغاز انقالب، تا پشــت در اتاق 
رياست   جمهوري هم پيش رفت اما 
با آنكه مورد حمايت حزب جمهوري 
اســالمي بود ولي زير يك   ميليون 
رأي آورد هرچنــد    12ســال، در 
دولت   هاي پنجم تا هفتم، معاون اولي 
رئيس   جمهور را تجربــه كرد� البته 
چون حقوقدان برجســته   اي بود و 
درس   خوانده دانشــگاه سوربن، هم 
در هيأت پيش   نويس قانون اساسي 
عضويت داشت، هم در دولت چهارم، 
وزير دادگســتري بود و هم آنكه در 
جايگاه عضو حقوقدان،    12سال در 

شوراي نگهبان حضور يافت�
اما »حســن حبيبي« جز آنكه در 
دايره سياست مي   گنجيد، در عرصه 
فرهنگ هم مرد مؤثري بود� او كه خود 
عضو شوراي   عالي انقالب فرهنگي 
بود، كوشيد تا سرانجام فرهنگستان 
زبان و ادب فارسي در بهمن 1368 
ايجاد شــود و خود او در 28خرداد 
1370 به رياســت آن برگزيده شد� 
او در حضور نزديك به سه   ساله   اش، 
»تجهيز مركز فرهنگســتان، ايجاد 
كتابخانــه   اي با گنجينــه    حدود 
   50هزار جلد كتاب، تأمين مســكن 
پژوهشگران كشورهاي همسايه و 
نشر نامه فرهنگستان« را صورت داد�

او البته چون دغدغه ايران را داشت، 
با كســب موافقت وزارت علوم، در 
ســال1376، بنياد ايران   شناسي را 
پايه گذاشت� در    15سال رياست اين 
نهاد علمي، »تمركز آن مؤسســه را 
بر تحقيق روي ايران كنوني محدود 
كرده بود« زيرا معتقد بود »با توجه 
به محدوديت   ها و توانايي   هاي موجود 
و انبوه موضوع   هاي كار نشده و بكر در 
داخل مرزهاي كشور، بهتر است به 
جاي صرف وقت و هزينه براي روشن 
شــدن واقعياتي در بيرون از ايران 
امروز به صدها و بلكه هزارها موجودي 
علمي و فرهنگــي و تمدني نيازمند 
شناســايي و گردآوري و تحقيق و 
معرفي در جاي   جاي كشور پرداخته 
شــود« و البته توجهش به اين مهم 
بود كه »ما نه در خارج از ايران، و نه 
در ايران، طرحــي نظام   يافته براي 
ايران   شناســي نداشته   ايم�« حسن 
حبيبي، مرد نجيب سياست و فرهنگ 
بود كه توانست در عرصه سياست، 

بنيان   هاي فرهنگي را پديد     آورد�

سیاستمدار

گزارش یکمطبوعات

محمد مقدسي �����������������������������������������������
عباس كيارستمي در سال1994 با فيلم »زير درختان 
زيتون« به نخل طالي كن نزديك شــد، اما آن سال 
»كلينت ايســتوود« رئيس هيأت داوران جشنواره 
كن بود و جايزه به هم   وطنش، »كوئينتين تارانتينو«، 
براي فيلم »پالپ فيكشــن« رسيد� 3ســال بعد، در 
سال1997 همه    چيز براي جايزه بردن كيارستمي مهيا 
بود؛ كيارستمي در »طعم گيالس« جهان داستانش را 
بعد از سال   ها از طبيعت زيباي شمال به شهر غبارآلود 
تهران آورده بود� بيشــتر داســتان طعم گيالس در 
ماشين مي   گذشت� قصه فيلم درباره مردي بود كه قصد 
خودكشي داشت و دنبال كســي مي   گشت تا در ازاي 

200هزار تومان روي او خاك بريزد� فيلم به همراه فيلم 
ژاپني و حاال فراموش   شده »مارماهي« ساخته »شوهي 
ايمامورا« برنده نخل طالي جشنواره كن سال1997 شد� 
اين بزرگ   ترين افتخار و جايزه بخش هنري سينماي 
ايران تا به امروز بوده    است� حاشيه   هاي فيلم از همان 
لحظه گرفتن نخل طال از دســت   هاي »كاترين دنوو«، 
بازيگر مشهور فرانسوي، شروع شد� در دنيا، منتقدان 
در 2جبهه كامال متضاد موافقان و مخالفان نســبت 
به فيلم واكنش نشــان دادند� »راجر ايبرت«، منتقد 
مشهور سينما، به   شدت به فيلم تاخته بود، اما »جاناتان 
رزنبام« شيفته و واله فيلم شد و آن را شاهكار مسلم 
مي   دانســت� در ايران هم مخالفان از هر بهانه   اي براي 

حمله به كيارستمي و فيلمش استفاده مي   كردند و از 
طرفي موافقان، شــارحان بي   صله فيلمي شده بودند 
كه قصه چنداني براي گفتن نداشــت� مخالفان سنبه 
پرزورتري داشتند و مدام به كيارستمي بابت رفتارش در 
جشنواره و پي رنگ اصلي فيلم كه حول خودكشي شكل 
گرفته    بود، مي   تاختند اما حواشي فيلم به اينها ختم نشد 
و رنگ سياسي هم به   خود گرفت� هفته   نامه سينما نوشت: 
»پيروزي كيارستمي، پيروزي جمهوري اسالمي است«� 
ايران در آن روزها به   خاطر ماجــراي كافه ميكونوس 
به   شدت تحت هجمه رســانه   اي قرار داشت اما بعضي 
افتخار نخل طالي عباس كيارستمي را نوعي دلجويي 

ديپلماتيك فرانسوي   ها از ايران تعبير مي   كردند�

وز خرداد دومین ر
دوران تازه اي در روند

 تاريخ معاصر ايران آغاز شد 

 عليرضا احمدي ������������������������������������
دوم خــرداد1376 را مي توان نقطه عطفي 
در تاريخ معاصر ايران پس از انقالب   اسالمي 
ارزيابي كرد؛ چراكه تحرك ايجاد شــده در 
اليه   هاي مختلف جامعه ســپهر سياســي 
كشور را به   شدت تحت   تأثير قرار داد و به   نوعي 
دوران   ساز شد؛ از يك   ســو طيفي به   قدرت 
بازگشت كه حداقل براي 10سال در حاشيه 
قرار گرفته بود و از سوي ديگر بر گفتمان   هاي 
سياسي كشور در دهه   هاي بعد تأثير عميقي 
برجا نهاد و از اين پس شاهد رقابت 2جريان 
قدرتمند در سياست ايران بوديم كه هركدام 
با ويژگي   هاي منحصربه   فــردي از ديگري 

متمايز مي   شد.
طرح شعارهايي از قبيل »توسعه سياسي«، 
»جامعــه مدنــي«، »قانون    گرايــي«، 
»تنش    زدايي در عرصه جهاني« و... از سوي 
جناح چپ كه گسترش مشاركت مردم در 
صحنه   هاي مختلف سياســي، اجتماعي و 
فرهنگي را هــدف گرفته بود، در فضايي كه 
جناح راست بيشــتر به حفظ وضع موجود 
در دوره هاشمي   رفســنجاني تمايل داشت، 
آغازگر حركتي شد كه به موج تحوالت در 

كشور شتاب دوچندان بخشيد.
طبقه متوســط جديدي كه درپي بازسازي 
شتابان كشور پس از پايان جنگ تحميلي 
شــكل گرفت، به   دنبال ايجاد تغييراتي در 
اجتماع بود كه شايد بتوان يكي از داليل آن 
را توسعه نامتوازني دانست كه در دولت   هاي 
پنجم و ششــم پديد آمــد؛ افزايش درآمد 
ســرانه، كاهش بيكاري، رشــد كشاورزي، 
رونق صنايع و پيشــرفت   هاي قابل توجه در 
حوزه نفت، گاز و پتروشيمي توسعه اقتصادي 
به   همراه داشت، درحالي   كه راه براي افزايش 
مشاركت   هاي سياســي-اجتماعي چندان 

هموار نبود.
 تحــرك اجتماعــي كــه به   دنبال رشــد 
قابل   توجه شــاخص   هايي مانند جمعيت، 
جواني جمعيت، گســترش شهرنشــيني، 
توســعه ســوادآموزي و افزايــش ميزان 
باسوادي دركشور، توسعه آموزش و پرورش 
و آموزش   عالي و پيشــرفت چشمگير حوزه 
ارتباطــات در كشــور به   وجــود آمده   بود، 
پيامدهايــي از قبيــل »رشــد جمعيــت 
روشنفكري«، »گســترش طبقه متوسط 
جديد« و »مرجعيت اجتماعي روشنفكران 
و قشــرهاي تحصيل   كرده« داشت. ايجاد 
فرهنگسراها، انتشار رسانه   هاي جديد مانند 
»ايران« و »همشــهري« و باز شدن نسبي 

فضا براي فعاليت   هاي سياســي، اجتماعي 
و فرهنگي به   ويژه براي بانــوان نيز در دوره 
ســازندگي اتفاق افتاد كه ســبب افزايش 
تقاضاهــاي سياســي-اجتماعي طبقات 
متوسط جديد و دامن زدن به احساس نياز 
ورود منســجم   تر به صحنه سياسي كشور 
شد و انتخابات دوم خرداد1376 بستري بود 

براي تحقق اين خواست   ها.
از ميانه   هــاي پاييــز1375 حــال و هواي 
انتخابــات در فضــاي سياســي كشــور 
قابل مشــاهده    بود و 2جريان اصلي رقيب 
به رايزني براي معرفي كانديداي موردنظر 
خود شــتاب بيشتري بخشــيده بودند. در 
اين ميان جنب   وجــوش در اردوگاه چپ   ها 
بيشتر بود؛ چراكه هنوز كانديداي مشخصي 
نداشتند و به   دنبال چهره   اي بودند كه توانايي 
مديريت فضاي انتخاباتي ايجاد شده را داشته 
باشــد. آنها تأكيد ويژه   اي بــراي به    ميدان 
آوردن »ميرحســين موســوي« داشتند، 
اما او در نخســتين روزهاي آبــان1375 با 
انتشــار بيانيه   اي آب پاكي را روي دســت 
چپ  گراها ريخت و اعالم كرد براي انتخابات 

خرداد1376 كانديدا نمي   شود.
اين موضوع ســبب شــد نگاه   ها به سمت 
حجت االسالم سيدمحمد خاتمي برگردد؛ 
چهــره   اي كــه اگرچــه فعاالن سياســي 
در ابتدا شــانس بااليي بــراي پيروزي   اش 
قائل نبودنــد، اما مي   توانســت يك رقيب 
جدي براي كانديداي جناح راســت باشد. 
خاتمي در دي   مــاه كانديداتــوري خود را 
براي رياســت   جمهوري هفتم اعالم كرد و 
مجمع روحانيون مبارز و بخشي از كارگزاران 
سازندگي حمايت خود را از او اعالم كردند. 
واكنش راســت   گرايان نشــان مي   داد آنها 
رقيب را چندان جــدي نمي   بينند و حضور 
او را فقط در پرشــور شــدن انتخابات مؤثر 
مي   دانند. بر همين اساس بود كه »محمدرضا 
باهنر«، عضو هيأت رئيســه مجلس پنجم، 
درباره اعالم كانديداتوري خاتمي در جمع 
خبرنگاران گفت كه »با ورود دكتر خاتمي، 
انتخابات رياست   جمهوري جدي تر و موجب 
حضور بيشتر مردم در پاي صندوق   هاي رأي 

مي   شود«. 
هرچه روزها بــه پايان اســفند نزديك   تر 
مي   شدند، دودلي   ها در جناح چپ روي نام 
خاتمي كمتر مي   شــد و به   ويژه كارگزاران، 
مؤثرتر به حمايــت از خاتمي مي   پرداخت. 
حضور مؤثر خاتمي در برنامه   هاي مختلف 
كه با تشريح مواضع سياسي و ديپلماتيك 

او همراه بود و همچنين سفر با اتوبوس تأثير 
به   سزايي در جلب آراي خاكستري داشت.

اســفند1375 درحالي به پايان رسيد كه 
اجماع چپ   گرايان بر نــام خاتمي درحال 
تكميل شــدن بــود و راســت   ها در حالي 
»علي   اكبــر ناطق   نــوري« گزينــه تثبيت 
شده   شــان بود كه حضور »محمد محمدي 
ري   شهري« ديگر كانديداي منتسب به اين 
جريان كه حمايت برخي از گروه   ها را با خود 
داشت و »سيدرضا زواره   اي« كه با حمايت 
برخي راست   گرايان اعالم كانديداتوري كرده 
بود، اجماع حداكثري آنان را تهديد مي   كرد.

فروردين1376 با وجــود اينكه صدور رأي 
دادگاه برلين پيرامون تيراندازي در رستوران 
ميكونوس واكنش   هاي بســياري در ايران 
به   همراه داشت و تاحدودي فضاي سياسي 
كشــور را تحت   تأثير قرار داد، اما نتوانســت 
از حــرارت رقابت   هاي انتخاباتــي بكاهد و 
در بيســت   وچهارمين روز فروردين، حزب 
كارگزاران حمايت رسمي خود را از خاتمي 
اعالم كرد؛ موضوعي كه در شــرايط كاهش 
انسجام انتخاباتي در اردوگاه راست   گرايان، 
اعتمــاد به   نفس چپ   هــا را افزايش مي   داد. 
اكنون ديگــر فضاي عمومي كشــور كامال 
انتخاباتي شده بود و فعاليت   هاي انتخاباتي 
كانديداها با حاشــيه   هايي نيز همراه بود كه 
در تجمع   ها و سخنراني   ها ديده مي   شد، مانند 
تنش   هايي كه 30فروردين در دانشگاه تهران 
و فــرداي آن روز در مســجد حوض لقمان 

مشهد در سخنراني خاتمي رخ داد.
در چهارميــن روز ارديبهشــت ثبت   نــام 
كانديداهاي انتخابات رياســت   جمهوري از 
سوي وزارت   كشور آغاز شد؛ 238نفر ثبت   نام 
كردند كه 9نفر از آنان زن بودند و در نهايت 
شــوراي نگهبان »علي    اكبــر ناطق   نوري«، 
»محمد محمدي ري   شهري«، »سيد محمد 
خاتمي« و »رضا زواره   اي« را تأييد صالحيت 
كرد تا تبليغات انتخاباتي با حرارت ويژه   تري 
آغاز شود و ارديبهشت كه از ميانه گذشت، 
نظرسنجي   ها نشان مي   داد آراي خاتمي در 

حال افزايش است.
اينها در شــرايطي بود كه نبــرد تبليغاتي 
سنگيني از سوي هر دو طرف در جريان بود؛ 
از شــايعه انصراف خاتمي گرفته تا حواشي 
»بنويســيد خاتمي؛ بخوانيد ناطق« گل   آقا 
كه منعكس   كننده شــائبه   هايي بود درباره 
بي   طرفي دولــت در انتخابــات و حمايت 
مسئوالن عالي   رتبه كشــور از يك كانديدا؛ 
موضوعي كه با واكنش مقام   هاي ارشد كشور 

مواجه شد و در تقويت حس اعتماد مردم و 
آرامش فضاي سياسي كشور بسيار مؤثر بود.

هاشمي   رفســنجاني با وجود اينكه به   دليل 
عضويــت در جامعه روحانيت مبــارز براي 
حمايــت از ناطق   نوري تحت   فشــار بود، در 
خطبه   هاي نمازجمعه 26 ارديبهشت 1376 
به شائبه   ها درباره مهندسي انتخابات از سوي 
دولت واكنش نشــان داد؛»همه مسئوالن 
اجرايي و ناظر انتخابات بايــد واقعا اين كار 
را بكنند كه همان رأي مردم هست بيايد در 
صندوق و همان خوانده شود و همان اعالم 
شود. ممكن است كســي فكر كند كه حاال 
ما اگر تغييراتي بدهيم، شخص مقبولي كه 
خودمان به او ايمان داريم به سركار مي   آيد، 
خب براي جامعه نفعي است ولي اين كار ضرر 
بنياني دارد، اعتماد مــردم را ضعيف كردن 
بزرگ   ترين جنايت است به ملت و نظامي كه 
مي   خواهد به اتكاي مردم، اين همه مشكالت 
را حل كند... امروز هيچ گناهــي را بدتر از 
اين نمي   دانم كه كسي به   خودش حق بدهد 
كه در آراي مردم دســت ببرد يــا جريان را 
 منحرف كند.« رهبرانقالب نيز در سخنراني
 31 ارديبهشــت خــود در جمــع خانواده 
مفقودان و اســراي جنگ تحميلي شــائبه 
مهندسي انتخابات را رد كردند؛ »مگر ممكن 
است در انتخابات جمهوري اسالمي كسي 
به   خود حق بدهد يا جرأت اين را داشته باشد 

كه در آراي مردم دست   كاري انجام دهد.« 
انتخابات صبح روز جمعه دوم خرداد در حالي 
آغاز شد كه بيشتر نظرسنجي   ها از پيشتازي 
خاتمي حكايت داشــت و تحــرك عمومي 
در جامعــه و به   ويژه در ميــان جوانان مويد 
اين موضــوع بود. در ايــن دوره از انتخابات 
36ميليون    و 466هزارنفر واجد شرايط رأي 
دادن بودند كــه 29ميليون و145هزارنفر 
پاي صندوق   ها حاضر شــدند و مشــاركت 
79/92درصــدي را رقم زدنــد كــه رقــم 
كم   سابقه   اي محســوب مي   شد. شمارش   آرا 
نشــان داد خاتمــي بــا كســب بيــش    از 
20ميليون رأي يعني معادل 69درصد آرا، 
هفتمين دولت جمهوري   اســالمي   ايران را 
تشــكيل خواهد داد؛ ناطق   نوري 7ميليون، 
زواره   اي772هزار رأي و ري   شهري 744هزار 
رأي كســب كردند. ناطق   نوري رقيب اصلي 
خاتمي بالفاصله فــرداي انتخابات با صدور 
پيامي پيــروزي خاتمــي را تبريك گفت؛ 
»هدف همه ما،    خدمت به اسالم و مردم عزيز 
ايران اســت و نبايد افتخار خدمتگزاري را با 

هيچ   چيز ديگري مبادله كنيم.« 

محمدناصر احدی   ��������������������������������������
در دوم خــرداد1376، بــا روي كار آمــدن 
اطالح   طلبان، فضاي سياسي كشور دستخوش 
تغييراتي شد و دوره جديدي از حيات مطبوعات 
رقم خــورد. ســيدمحمد خاتمــي در مقــام 
رئيس   جمهور، عطاءاهلل مهاجراني به   عنوان وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي و مرحوم احمد بورقاني 
در ســمت معاون امور مطبوعاتــي و تبليغاتي 
اين وزارتخانه در ســخنان اميدواركننده   شان 
بر شور و اشــتياق روزنامه   نگاراني كه به آفتابي 
شدن آســمان تيره   وتار سياســت و رسيدن به 
زبان مشترك با سياستمداران و رفع سوءظن   ها 
نسبت به   خودشان و حرفه   شــان اميد داشتند 
مي   افزود اما طولي نكشــيد كه هــم متصديان 
دولت تازه و هم روزنامه   نــگاران وارث دردهاي 
كهنه پي بردند كه قرار نيســت به اين راحتي   ها 
دنيا به كامشان شود و بيداري رؤياها خيلي زود 
مي   تواند به كابوس   هاي بيداري بدل شــود. در 
اين سال، دفتر دو نشــريه »ايران فردا« و »پيام 
دانشــجو« مورد حمله قرار گرفتند و به نوشته 
كتاب »روزنامــه    نگاري در ايران؛ از رســالت تا 
حرفه«، »در دي ماه، آيت   اهلل يــزدي كه در يك 
كنفرانس خبري ســخن مي   گفت در پاسخ به 
پرسشي از خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسالمي 
درباره گزارش   هاي داير بر بازداشت رهبر » نهضت 
آزادي ايران«، دكتر ابراهيم يزدي، گفت: به شما 
چه كه جريان چيست؟ مگر بايد به شما بگويم 
كه چيســت؟« با اين حال، به   رغم همه موانعي 
كه در تحقق آزادي بيان و كاستن از فشار نهادها 
و گروه   هاي اقتدارگرا بر مطبوعات وجود داشت، 
بذرهاي اميد كه با رؤياهاي دور و دراز اســتقرار 
يك جامعه چندصدايي سيراب مي   شد، در حال 

جوانه زدن بود.
در بهمــن1376، روزنامــه »جامعــه« بــه 

صاحب   امتيــازي حميدرضــا جاليي   پــور و به 
ســردبيري ماشاءاهلل شــمس   الواعظين با شعار 
»نخستين روزنامه جامعه مدني ايران« منتشر 
شــد. آنها، جز باور به مباني فكري مشــترك 
در سياســت و آزادي، تحت   تأثير نظرات دكتر 
عبدالكريم سروش بودند و درصدد بودند تجربه 
مجله »كيان« را در ســطح يك نشــريه روزانه 
گسترش دهند. باز به نوشــته كتاب مزبور، »در 
نخستين شماره جامعه، آقاي شمس   الواعظين 
در بيانيــه   اي 10ماده   اي، از جملــه، اعالم كرد 
كه روزنامه با اتكا به تكنيك   هاي اطالع   رساني، 
وظيفه خود را در چارچوب قانون مطبوعات و با 
رعايت امانت خبري بي   هيچ پيش   داوري انجام 
خواهد داد؛ تمامي مندرجات و آثار نوشتاري و 
تصويري خود را در چارچوب احترام به صاحبان 
اثر و تربيت كادر مســئول و جسور مطبوعاتي، 
شناســنامه   دار كرده و هيچ مقالــه و گزارش و 
عكس و... را بدون قيد نام و مشــخصات واقعي 
توليدكننده آن منتشــر نخواهد كــرد« و به» 
كليه نهادهــا، احزاب، جمعيت   هــا و گروه   هاي 
اجتماعــي در دو طيف مدرن و ســنتي احترام 
خواهد گذاشت؛ و ويژگی هاي مرسوم مطبوعات را 
در حوزه تحليل، گزارش، زبان تصوير و كاريكاتور 
و... مورد توجه قرار خواهــد داد و براي »جهاني 
 شــدن مطبوعات ايــران« خواهد كوشــيد.«
  اما حرفــه   اي بودن بــه تنهايي ضامــن دوام 
و اســتمرار جامعه نبــود؛ اين روزنامــه بعد از 
120شماره توقيف شــد و به خاكستر نشست، 
اما به فاصله 24ســاعت، از خاكستر آن روزنامه 
»توس« متولد شــد. توس بعد از 45شماره به 
سرنوشت جامعه دچار شــد، اما باز از ريشه هاي 
آن، روزنامه »نشــاط« روييد. ســال76 آغازگر 
دوره   اي از تالش   هاي ناتمــام، اما نه نافرجام، در 

مطبوعات ايران بود.

از خاكستر به خاكستر
تولد و مرگ مطبوعات اطالح طلب

مطبوعات خارجی

در آستانه بازي قرن 
نگاه ويژه رسانه ها واسپانسرها روي بازي تاريخي فوتبال ميان ايران و آمريكا

  آرش نهاوندي      �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
روزنامه وال   اســتريت ژورنال در تاريخ 5دســامبر 1997)14آذر 1376( در خبري با اشــاره به قرعه   كشي 
جام   جهاني1998 در شهر بندری مارسي، از يكي از تاريخي ترين قرعه   هاي تمام ادوار جام   هاي جهاني، پرده 
برداشت و تيتر زد: »ايران و آمريكا در دور اول)مقدماتي( با يكديگر مصاف خواهند داد« به نوشته اين روزنامه، 
فوتبال آمريكا )از نظر رسانه   اي و اقتصادي( يكي از بهترين روزهاي خود را سپري مي   كند، البته نه به اين دليل كه 
توانسته تيم   هاي قدرتمندي نظير ايتاليا و برزيل را شكست دهد، بلكه به اين دليل كه مشخص شده اين تيم قرار 
است در جام   جهاني)98( با ايران مسابقه دهد و رسانه   ها اين مسابقه را به   طور ويژه پوشش خواهند داد و همين 
مسئله باعث افزايش درآمد شبكه   هاي كابلي پوشش   دهنده اين ديدار تاريخي و كسب اسپانسرهاي بيشتر براي 
برنامه   هاي اين شبكه   ها خواهد شد. به نوشته وال استريت ژورنال، آمريكايي   ها در مسابقات جام جهاني كه قرار 
است تابستان سال آينده در فرانسه برگزار شود، در مرحله اول ضمن رويارويي با دشمن سياسي خود ايران، با 
تيم   هاي آلمان و يوگسالوي نيز مصاف خواهند داد. هم   اكنون شايد چندان اهميت نداشته باشد كه تيم متوسط 
آمريكا تا چه مرحله   اي از جام جهاني پيش خواهد رفت. از نظر مقامات فدراسيون فوتبال آمريكا مهم اين است 
كه مسابقه ايران و آمريكا تا چه حد قرار است سرو صدا به پا كند و از نظر سياسي و ورزشي توجه اسپانسرها و 
رسانه   ها را به   خود معطوف كند. آلن روتنبرگ رئيس فدراسيون فوتبال آمريكا گفت: كسي نمي   داند عملكرد ما 
در جام جهاني چگونه خواهد بود. او در ادامه بدون اشاره مستقيم به مصاف تاريخي ايران و آمريكا به   عنوان يكي 
از داليل جلب توجه ويژه بينندگان تلويزيوني، رسانه   ها و اسپانسرها، گفت: اما بازي تيم ما را در اين جام جهاني 
بسياري خواهند ديد. در ادامه اين مطلب به   طور خاص به اين مسئله اشــاره شده كه مسابقه ايران و آمريكا 
مي   تواند توجه ويژه اسپانسرها و رسانه   هاي آمريكايي را به   خود جلب كند. در بخشي از مطلب به اين مسئله اشاره 
شده كه دست   كم يك ميليارد نفر در سراسر دنيا به   طور روزانه مسابقات مرحله مقدماتي جام جهاني فرانسه را 
تماشا خواهند كرد. مسئله اصلي براي رسانه   هاي آمريكا باال بردن تعداد بينندگان تلويزيوني مسابقات تيم ملي 
فوتبال اين كشور در جام جهاني و كسب در آمد و اسپانسرهاي بيشتر است كه به   نظر مي   رسد با برگزاري ديدار 

تاريخي ميان ايران و آمريكا اين هدف براي رسانه   هاي آمريكايي محقق خواهد شد.
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  سيد محمد حسين محمدي    ������������������������������������������ 

متولد قم بود و پدرش خادم حرم حضرت معصومه)س(. ســال   هاي 
آغازين طلبگي   اش سال   هاي آغازين تأســيس حوزه علميه قم بود. 
امتحان سال دوم طلبگي را خود شــيخ عبدالكريم حائري از او گرفته 
بود. قدرت پاسخ   گويي و تسلطش آيت اهلل حائري را چنان به تحسين 
وا   داشت كه نام ســيدرضا و امتحانش حسابي ســروصدا به پا كرد. تا 
زمان حيات شيخ عبدالكريم، شــاگردي او را مي   كرد اما بعد از وفات 
مرحوم مؤســس، پاي درس آيت اهلل ســيدمحمدتقي خوانساري و 

مرحوم حجت زانوي شاگردي زد. مدتي نيز در محضر آيت   اهلل  بروجردي 
فقه خوانده بود. بساط تدريسش از همان سال   هاي جواني به راه بود، 
كساني چون آيت اهلل مرتضي مطهري، آيت اهلل احمد جنتي، آيت اهلل 
مشكيني، آيت اهلل سيدمصطفي خميني و ديگران، دوره    سطح را نزد 
او خوانده بودند. شهرتش ولي به   خاطر علمش نبود، اين عملش بود كه 
نامش را بر سر زبان   ها انداخت. آيت اهلل سيدرضا بهاءالديني اگرچه به 
شكل رسمي به هيچ   يك از سنت   هاي عرفاني تعلقي نداشت و نمي   توان 
او را به هيچ   يك از جريان   هاي عرفاني نسبت داد اما سلوك رفتاري   اش 
سبب شده بود تا او را به   عنوان شخصيتي عرفاني بشناسند. بسياري 

از شــخصيت   هاي عرفاني معاصر و عالقه   مندان به سير و سلوك از او 
به   عنوان الگو ياد مي   كنند و كرامت   هايي را نيز به او نسبت مي   دهند. 
آيت اهلل بهاءالديني ازجمله كساني بود كه عالوه بر ارادت بسيار زيادي 
كه به امام خميني داشت، يكي از طرفداران سرسخت آيت   اهلل خامنه   اي 
بود. در نقل   هاي متعددي كه توسط شاگردان و خانواده   اش گزارش   شده، 
او حتي در زمان انتخاب آيــت   اهلل منتظري به قائم   مقامي، معتقد بود 
كه رهبري بعــد از امام خميني، به آيت   اهلل خامنه   اي خواهد رســيد. 
برخي اين اتفاق را به   عنوان يكي از پيشگويي   هاي آيت   اهلل بهاءالديني 
دانسته   اند. آيت اهلل بهاءالديني همچنين رابطه بسيار نزديكي با شهيد 

صياد شيرازي داشت. بسياري، صياد را يكي از مريدان پر و پا قرص او 
دانسته   اند. آيت اهلل بهاءالديني نيز در ديداري با طالب شيراز گفته بود: 
»برويد از صياد شيرازي درس زندگي بگيريد، اگر صياد شيرازي شديد، 
هم دنيا داريد و هم آخرت.«  آيت   اهلل بهاءالديني در سال1376 از دنيا 
رفت. درباره كيفيت دفن و محل دفن او در حرم حضرت معصومه نيز 
روايت   هاي قابل   توجهي گزارش   شده اســت. بعد از وفات او بسياري از 
علما ازجمله آيت   اهلل خامنه   اي پيام   هاي مختلفي صادر كردند و هركدام 
به   نحوي مقام عملي و سلوك رفتاري او را ستوده و فقدان او را خسارتي 

عظيم دانستند.

سلوك عرفاني 
آيت اهلل سيدرضا بهاءالديني تعريف 

كامل يك عارف بود 

چهره اول
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معماری

نفت شيرين ايران
حضور نمايندگان سه كمپاني نفتي آمريكايي در تهران

مطبوعات خارجی

خ نر

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

روزنامه وال استريت ژورنال در تاريخ 12 مي 1997)22 ارديبهشت 1376( تيتر زد: 
»كمپاني   هاي نفتي آمريكا در اجالسي در تهران حضور يافتند«. به گزارش اين روزنامه 
از اصفهان، 3 كمپاني آمريكايي به   رغم تحريم   هاي تجاري آمريكا عليه ايران، در يك 
كنفرانس انرژي در ايران حضور يافتند. حضور مقامات مياني »موبايل اويل«، »آموكو« 
و »دو پونت« در اين اجالس، نشان از عمق مشــكالت آمريكا در تالش   هاي خود در 
منزوي كردن صنعت نفت ايران دارد. ايران از منابع نفتي و گازي ساحلي و فرا ساحلي 
بزرگي برخوردار است، از همين روست كه كمپاني   هاي نفتي آمريكايي تالش دارند 

ارتباط خود را با ايران حفظ كنند تا درصورت تغييــر وضعيت در روابط ميان ايران و 
آمريكا، در آينده بتوانند در قرار دادهاي نفتي با ايران مشاركت داشته باشند. البته براي 
اينكه اين ارتباطات منجر به عقد قرارداد شــود، در ابتدا بايد تحريم   هاي آمريكا عليه 
ايران برداشته شود. به   رغم تنش   هاي ديپلماتيك كنوني ميان ايران و اروپا و به   رغم آنكه 
در آمريكا قانوني به   منظور جريمه كردن كمپاني   هايي كه بيش از 40ميليون دالر در 
ايران سرمايه   گذاري كنند، تصويب شده، كمپاني   هاي نفتي اروپايي همچنان در حال 
عقد قراردادهاي نفتي با ايران هستند. مقامات ايراني اخيرا اعالم كرده   اند كه به   منظور 
توسعه ميدان نفتي »بالل« با يك كمپاني بريتانيايي به توافق رسيده   اند، هزينه پروژه 

توسعه اين ميدان نفتي بيش از 140ميليون دالر برآورد شده است.

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

 »در پنجمين روز نوروز76 به دفتر آقاي هاشمي رفتم 
و ايشــان گفتند كه برگزاري اجالس در سالن   هايي كه 
داريم خوب نيســت و بايد فكري در ايــن رابطه كرد. 
گفتم االن بيشــتر از    7ماه وقت نداريم. آقاي هاشمي 
گفتند به هر حال ببينيد چــه كار مي   توان انجام داد.« 
عباس آخوندي در زمان حضــورش در وزارتخانه راه و 
شهرسازي، اين چنين يكي از مهم   ترين ماموريت   هاي 
زمانه خود را بــر عهده مي   گيرد؛ او    7مــاه وقت دارد تا 
سالني براي برگزاري اجالس سران كشورهاي اسالمي 
برگزار كند و آنطور كه در خاطراتش آمده، براي ساخت 
اين بنا از طرح   هاي پيشين اســتفاده شده است؛ » به 
مجمع سوابق طرح   هاي بزرگي كه در وزارت مسكن و 
شهرسازي آن زمان بود، مراجعه كردم. ديدم قرار بوده 
كه يك سالن براي اركستر ســمفوني تهران با ظرفيت 
5هزار نفر در تپه   هاي عباس   آباد ساخته شود. طرح   هايي 
براي اين كار تهيه شده بود. آمدم به آقاي هاشمي گفتم 
يك چنين چيــزي وجود دارد ولي اگــر بخواهيم كار 
را آغاز كنيم پيشنهادم اين اســت كه سالن را در ضلع 
شمال نمايشگاه بين   المللي بســازيم. البته اين طرح را 
مورد تجديدنظر كلي قرار داديم؛ چراكه براي يك هدف 
و جاي ديگري بود. اما ايــده معماري را بگيريم و با يك 
گروه مهندسي طرح را در جايي ديگر تجديد اجرا كنيم. 

ايشان گفتند موضوع را در جلسه هيأت وزيران مطرح 
كن و اين شد.«  در آن زمان كه نفت ايران بشكه   اي 8دالر 
بود، كسي فكرش را نمي   كرد كه ايراني   ها با اتكا به توان 
معماري، استفاده از مصالح بومي خود و طراحي داخلي 
شرقي، بنايي را در    7ماه بدون كمك سازندگان خارجي 
بسازند اما ســالن اجالس سران كشــورهاي اسالمي 
نخستين سازه بعد از انقالب بود كه نه   تنها ركورد زمان 
ساخت را شكســت بلكه توانســت يك اثر ماندگار در 
تاريخ معماري معاصر باشد. درست روز افتتاح اجالس 
سران، روز بهره   برداري از اين سالن هم بود؛ اتفاقي نادر 
كه مي   توانست به خاطره بدي براي ادبيات ديپلماتيك 
كشور بدل شــود اما همه حاضران بين   المللي از ديدن 
چنين سالني انگشت به دهان ماندند و اگرچه سقف در 
ابتداي برنامه كمي نشتي داشت اما همه    چيز به خير و 
خوشي تمام شد. در ويكي   پديا از ساخت اين بنا اطالعات 
ناقصي وجود دارد و نوشته شده كه طراحي اين مجموعه 
به مهندسان مشاور شركت پارســيكان به سرپرستي 
مهندس شاهرخ والي اشــاره دارد؛ شركتي كه بيش از 
هر حوزه   اي اكنون به   عنوان يكي از غول   هاي سازندگي 
در عرصه نفت و گاز و پتروشــيمي و كاني    شــناخته 
مي   شود. بايد اين بخش از تاريخ را اصالح كرد و نام چند 
نفر و شــركت را به   عنوان طراحان و ســازندگان اصلي 
اين بنا افزود: معماري ســالن اجالس، كار مهندسان 
مشاور پيرراز است؛ گروهي رؤيايي متشكل از محسن 

ميرحيدر، يحيي فيوضي يوسفي و نادر اردالن و نبايد 
از نام شركت مهندسان مشاور ماندال هم غفلت كرد كه 
اردالن آن را با شــراكت هوشنگ جاهد در سال1352 
تاسيس كرد و برخي از پروژه   ها را پس از انقالب و انحالل 
شركت، در سال   هاي نخســت دهه70 در سراسر ايران 
ساخت. بعدها از اين افراد و جايگاه شان در معماري پس 

از انقالب بيشتر خواهيم گفت.

عليرضا احمدي ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
 بهار1376 درحالي آغاز شــد كه تب   وتاب انتخابات ششمين دوره رياست   جمهوري 
سراسر كشــور را فرا گرفته بود و ســيدمحمد خاتمي، علي    اكبر ناطق   نوري، محمد 
محمدي ري   شــهري و ســيدرضا زواره   اي آماده كارزار انتخاباتي در روز دوم خرداد 
مي   شدند اما اكنون ديگر همه مي   دانستند كه رقابت اصلي ميان خاتمي و ناطق   نوري 
است و در اين ميان حزب كارگزاران ســازندگي كه بدنه اصلي آن را تكنوكرات   هاي 
دولت هاشمي   رفسنجاني تشكيل مي دادند، حمايت خود را از خاتمي اعالم كردند تا 

مشي اقتصادي دولت آينده تا حدود زيادي قابل پيش   بيني باشد.
دولت اصالحات درحالي به   قدرت رسيد كه 2سال از اجراي برنامه دوم توسعه در دولت 
سازندگي گذشته بود و اصالح طلبان سعي داشتند درهمين مدت باقي   مانده با اعمال 
تغييراتي دركشــور، زمينه   هاي دســتيابي به اهداف اين برنامه را فراهم كنند. يكي از 
چالش   هاي مهم پيش   رو در اين زمينه، مشــكالت به   وجود آمده با كشورهاي اروپايي 
پس از حوادث »ميكونوس« بود كه دولت اصالحات موفق شد با عادي   سازي اين روابط، 
زمينه رونق تجارت   خارجي را كه به تحرك اقتصادي در كشورمنجر مي   شد، فراهم كند.

در چنين شرايطي، تركيب اقتصادي كابينه نخســت خاتمي كه در شرايط كاهش 
درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت ايران از مرداد1376 كار خود را رسما آغاز كرد، 
نشان داد دولت اصالحات در حوزه اقتصاد مسير توســعه اقتصادي و تعديل را ادامه 
مي   دهد. برهمين اســاس حضور مديراني مانند محسن نوربخش، غالمرضا شافعي، 
اسحاق جهانگيري، حسين كمالي، عيسي كالنتري، بيژن زنگنه، غالمرضا آقازاده و 
محمدعلي نجفي در دولت كه از چهره   هاي كليدي دوران سازندگي بودند، همچنان 

تداوم يافت.
در نخستين ماه   هاي آغاز به   كار دولت هفتم يكي از مهم   ترين اخبار اقتصادي سال اعالم 
شد؛ هشتم مهرماه )اواخر سپتامبر1997( قرارداد 4/2ميليارد دالري توسعه فازهاي 
2و 3پارس   جنوبي با شركت توتال فرانسه به   شيوه »بيع    متقابل« امضا شد و شركت   هاي 
گازپروم روسيه و پتروناس مالزي هم شركاي شركت فرانسوي توتال در اين قرارداد 
بودند كه با واكنش وزارت امورخارجه اياالت   متحده مواجه شد اما تأثيري نداشت و در 
اجالس وزيران خارجه اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ، از اين قرارداد حمايت شد. اين 
موضوع نشان داد  كه تحريم   هاي آمريكا تنها توانسته جلوي حضور شركت   هاي نفتي 

اين   كشور در ايران را بگيرد.
در اين ميان در داخل كشور تحوالت اقتصادي مهمي جريان داشت؛ دولت براي خروج 
بازار مسكن از ركود، طرح   هاي ويژه   اي داشت كه اختصاص تسهيالت به انبوه   سازان 
ازجمله آنها بود. ازسوي ديگر سيستم بانكي كشور نخســتين گام   هاي خود را براي 
ورود به عصر نوين بانكداري برمي   داشت؛ براي اولين   بار 600دستگاه اي تي ام ازسوي 
بانك   ملي وارد و نصب شــد، اما با توجه به اينكه »نظام بانكي آماده ورود به اين حوزه 
نبود« و درآن مقطع ظرفيت فني، مديريتي، فكري و نيروي   انساني متخصص كافي 
را نداشت، اين دستگاه   ها فعاليت چشمگيري نداشــتند. تصويب اليحه موافقتنامه    
بازرگاني    ميــان دولت   هاي    ايران    و كويــت     در فروردين   ماه، استان شــدن قزوين در 
خردادماه، تصويب اليحه موافقتنامه همكاري   هاي شيالتي بين دولت ايران و دولت 
روسيه در خردادماه، انتخاب محمدعلي نجفي به سمت رئيس سازمان برنامه و بودجه 
در شهريورماه )برنامه سوم توسعه در زمان رياست نجفي بر سازمان برنامه و بودجه 
تهيه شد(، اعطاي اجازه قانوني به شركت   هاي    خارجي    براي ثبت     شعبه    يا نمايندگي    
در آبان   ماه و تصويب نهايي اليحه تأسيس    استان    گلستان    از سوي شوراي   نگهبان در 

دي   ماه، از مهم   ترين اخبار اقتصادي سال1376 بود.

احسان بهرام غفاري   �������������������������������������������������

در سال1376، طرحي از جانب كانون پرورش فكري 
مطرح شد تا عروسك   هايي با نام دارا و سارا طراحي شده 
تا صنعت اسباب   بازي كشــور، در مقابل عروسك   هاي 

غربي و به   ويژه عروسك باربي قرار گيرد.
خيلي زود لقب »عروســك ملي« به اين دو داده شد 
اما نتوانســتند در دل بچه هاي ايراني جايي باز كنند. 
وزن بســيار باال، طراحي صورت نه   چندان دلچســب، 
عدم   تحرك   پذيري و قابليت حركتي، نداشتن لباس   هاي 
مختلف و در نهايت قيمت بسيار باالي اين عروسك   ها 
باعث شد كه كماكان عروســك هاي خارجي و حتي 

باربي بهترين گزينه براي كودكاني باشد كه به عروسك 
عالقه   مند بودند. از طرفي وقتي مشــخص شد سازنده 
دارا و سارا ايراني نيست، خيلي زود لقب عروسك ملي 
هم از طرف مسئوالن كانون پرورش فكري كودكان و 

نوجوانان كه اين پروژه را زيرنظر داشتند، تكذيب شد.
فرزانه بابايي، طراح اين دو عروسك در اين   باره مي   گويد: 
»عروسك    هاي دارا و سارا در سه ســري به مخاطبان 
عرضه شد كه در ســري اول عروسك   ها سنگين بود و 
به   دليل داشتن بوي بد نفت، به آن اسانس پرتقال زده 
بودند و با شستن در آب سياه مي   شد و كيفيت خوبي 
نداشت اما عروسك   هاي سري ســوم از لحاظ كيفيت 
بســيار خوب بودند، بو نمي   دادند و كيفيت قابل   قبولي 

داشــتند«. به هر حال از زمان جرقه ايده تا توليد اين 
عروسك   ها توسط كشــور چين، 5سال طول كشيد و 

جزو طرح   هاي شكست   خورده لقب گرفت.

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

بنزين 10توماني 2سال بيشتر دوام نياورد و در سال76 
هر ليتر بنزين، 16تومان شد. كاهش تورم در سال76 
نيز تداوم يافت و به 17درصد رسيد. شاخص كل قيمت 
سهام نسبت به سال پيش، 14.6درصد كاهش داشت و 
بالغ بر 1653.06بود. قيمت سكه طال هم رو به كاهش 
گذاشت و با 5.9درصد نزول، هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي 38هــزار و 834تومان قيمت داشــت. اما نرخ 
دالر آمريكا در بازار غيررســمي در اين سال بازهم به 
روند افزايشــي خود ادامه داد و با 7.6درصد رشــد، به 
478تومان رسيد. همانند دالر، قيمت مسكن در كل 
كشور هم با سرعتي اندك )14درصد( زياد شد و حتي در 
تهران، نسبت به سال قبل پايين   تر هم آمد. هرمترمربع 
آپارتمان مسكوني در كشور، به   طور ميانگين 59هزار و 
700تومان ارزش داشت. پس از تهران، كرج با 17درصد 
رشد، صاحب گران   ترين متوســط قيمت آپارتمان با 

رقمي معادل 83هــزار و 100تومان براي هر مترمربع 
بود. ارزان   ترين متوسط قيمت هم براي يزد رقم خورد 
كه هر مترمربع واحد مســكوني با 15درصد افزايش، 
41هزار و 100تومان قيمت داشــت. غير از پايتخت، 
متوسط قيمت آپارتمان در سال76 نسبت به سال75 
در همه شهرهاي منتخب باال رفت و رشت در اين سال 
عنوان   دار بيشترين رشد بود؛ با 32درصد افزايش قيمت. 
متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني آپارتماني 
در ســال76 در تهران 156هزار تومان بود كه نسبت 
به سال قبل مترمربعي 4هزار و 300تومان كمتر نشان 
مي   داد. در اين سال قيمت مسكن تغيير چنداني از خود 
نشان نداد و صرفا با كاهش تقاضا در مناطق برخوردار، 
فرصت رشــد به مناطق جنوبي و كمتر برخوردار شهر 
رســيده بود تا اندكي رونق را تجربه كنند. بيشــترين 
متوسط در منطقه 3بود )هرمترمربع 246هزار تومان( و 
منطقه يك )هرمترمربع 245هزار تومان( كه در هر دو 
منطقه قيمت تقريبا ثابت و اندكي كاهش در آن ديده 

متوسط هزينه ماهانه يك خانوار ايراني در سال 1376

ثبات   نسبي قيمت ها
نگاهي به دخل و خرج خانوار ايراني در سال1376

سلبريتي هاي  قديم
   شروان اميرزاده     ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

در انتخابات خرداد76 كه هنوز اصطالح »سلبريتي« به اندازه امروز»سلبريتي« نبود، چهره هاي مشهور سينما به شكل گسترده اي در انتخابات شركت كردند و 
اين كار از جواد عليزاده روي جلد شماره78 ماهنامه »طنز و كاريكاتور« منتشر شد.

اقتصاد

يك سال، يك خبر 

ادامه راه توسعه اقتصادي
قرارداد توسعه فازهاي 2 و 3پارس جنوبي با شركت توتال فرانسه امضا شد

سارا عليه باربي
پروژه ساخت عروسك ملي كليد خورد 

ساخت هفت ماهه يك سالن در روزگار نفت 8  دالري
پيوند ميرحيدر و اردالن در سالن اجالس

مي   شد. كمترين متوسط در منطقه 18ديده مي   شد كه 
با 7درصد افزايش، هرمترمربــع در آن حدود 93هزار 
تومان بود. منطقه 12در اين سال بيشترين رشد قيمت 
مسكن را بين مناطق تهران داشت و با 22درصد افزايش، 
هر مترمربع آن حدود 136هــزار تومان بود. برخالف 
وضعيت خريد و فروش كه حكايت از ثبات داشت، نرخ 
اجاره در اين سال در كل شهر تهران حدود 20درصد 
افزايش نشان مي   داد. متوسط اجاره   بهاي يك مترمربع 
واحد مسكوني آپارتماني در تهران بالغ بر 668تومان 
بود؛ يعني در آن ســال براي يك واحــد 100متري، 
به   طور متوسط ماهانه 66هزار و 830تومان در   ماه )بدون 
وديعه( اجاره پرداخت مي   شد. بيشــترين اجاره   بها با 
9درصد افزايش نسبت به سال قبل مربوط به منطقه 3با 
مترمربعي 1003تومان بود و كمترين، منطقه 18با هر 
مترمربع 469تومان كه 32درصد افزايش نسبت به سال 
75داشت. متوسط اجاره   بها در آن سال در همه مناطق 
تهران افزايش يافته بود. مناطــق 18و 4 با 32درصد و 
منطقه 20 با 29درصد، بيشترين رشد قيمت اجاره   بها را 
در تهران آن سال داشتند. در سال76 دستمزد   ها كمتر 
از 23درصد افزايش يافت و حداقل دســتمزد بالغ بر 
25هزار و 446تومان بود. متوســط هزينه در اين سال 
براي هر ماه 143هزار و 60تومان بود، درحالي   كه خانوار 
ايراني به   طور ميانگين در هر   ماه 121هزار و 132تومان 
درآمد داشت. بين اقالم هزينه   اي، تفريح و سرگرمي با 
82درصد و حمل   ونقل با 67درصد، بيشترين رشد قيمت 
را داشتند. گوشت گوسفندي در سال76 نسبت به سال 
قبل از آن كمتر از 20تومان گران شد و به 1290تومان 
براي هركيلوگرم رســيد. ثبات قيمت موجب شد در 
اين سال متوســط مقدار مصرف ســاالنه گوشت دام 

خانوارهاي ايراني يك كيلوگرم افزايش يابد.

متوسط درآمد و هزينه خانوارهاي ايراني در سال 1376

درصد افزايشسال 76سال 75هزينه و درآمد ساالنه  )تومان(
68713.87 ،044530 ،466هزينه هاي خوراكي و دخاني

03232.48 ،186 ،2161 ،895هزينه هاي غيرخوراكي
71926.11 ،716 ،2601 ،361 ،1كل هزينه هاي خانوار
58531.19 ،453 ،9931 ،107 ،1كل درآمدهاي خانوار

خوراكي و 
پوشاك حمل ونقلمسكن وانرژيآشاميدني

وكفش
كاالو 

درمان و لوازم منزلخدمات ديگر
تفريح و تحصيلبهداشت

ارتباطاتدخانياتسرگرمي

133 ،1521 ،2861، 4662 ،2062 ،7896 ،3089 ،04511 ،81913 ،78614 ،07237 ،43هزينه )تومان(
30.126.410.49.17.96.84.41.71.60.80.8درصد

فکاهی

آگهی

به انتخاب
عبدالرضا نعمت اللهی



2و3صفحـــــــههاي گزارش ويژه

معجزه در روز مرگ اميد 
تيم ملي با پيروزي  دراماتيك برابر استراليا در سال76، بعد از دو دهه راهي جام جهاني شد

ورزش

جواد نصرتي �������������������������������������������������������������������������������
مقدماتي جام   جهاني98 فرانسه، پرهيجان   ترين درام تاريخ فوتبال ايران 
اســت كه خوش   ترين پايان ممكن را هم داشت؛ صعود به بزرگ   ترين 

رويداد فوتبال دنيا بعد از دودهه.
تيم ملي كه يك سال قبل از جام ملت   ها در عين شايستگي از قهرماني 
دور مانده و سوم شده بود، اين بار فراز و نشيب زيادي را تجربه كرد، اما 
پاداش بزرگي گرفت كه آن نسل طاليي از فوتبال ايران، مستحق آن 
بودند. تيم محمد مايلي كهن بعد از سومي در جام ملت   ها، در مرحله 
اول مقدماتي، ركوردهايي جهاني را جا به جا    كــرد و با زدن 17گل به 
مالديو، در سطح دنيا سروصدا به پا كرد. قرقيزستان و سوريه هم حريف 
ايران در مرحله اولي مقدماتي نبودند تا تيم ملي، در مرحله نهايي در 
كنار عربستان، چين، قطر و كويت در يك گروه قرار بگيرد. صدرنشين 
اين گروه مســتقيم به جام جهاني مي   رفت و تيم دوم در مسيري قرار 

مي   گرفت كه عمال بن   بستي براي دوري از جام جهاني بود.
ايران در بازي اول با درخشش مهدي مهدوي   كيا در داليان، چين را 4 بر 
2 شكست داد و در بازي دوم با تك گل كريم باقري، در آزادي از شكست 
برابر عربستان گريخت. در كويت، گل دقيقه90 كريم باقري، دومين 
تساوي يك-يك ايران را رقم زد. باقري، در پيروزي 3 بر صفر برابر قطر 
هم در كنار علي دايي، 2گل ديگر به ثمر رساند. در دور برگشت، ورق 
برگشت و ايران چين را برد، به عربستان و قطر باخت و با كويت مساوي 
كرد. كار صعود به پلي   آف آسيا كشيد. تيم دوم ديگر گروه بازي   ها، ژاپن 
بود و سامورايي   هاي آبي با گل طاليي، كلك ما را ناكام گذاشتند. ايران 
يك بر صفر عقب افتاد، اما با گل   هاي خداداد عزيزي و دايي تا دقيقه58 
جلو افتاد. يك گل در دقيقه75 بازي را مساوي كرد و به وقت اضافي 

كشاند تا اينكه در دقيقه118، كلك ايران كنده شد.
اين شكســت 3 بر 2 در زمين بي   طرف در مالزي، يكي از تلخ   ترين 
شكست   هاي تاريخ تيم ملي به شمار مي   رود، اما كار هنوز تمام نشده 
بود. يكي از بهترين تيم   هايي كه تاريخ استراليا به    خود ديده بود، در 
2بازي رفت و برگشت در پلي   آف آسيا-اقيانويســه، انتظار ايران را 
مي   كشيد. ايران مربي   اش را تعويض كرده بود و والدير ويه   را، يك مربي 
گمنام برزيلي روي نيمكت تيم مي   نشست. اما استراليا چيزي فراتر از 
رقباي آسيايي به   نظر مي   رسيد. آنها در بازي رفت، با تمام ستاره   هايشان 
و در صدر آنها هري كيول كه در ليگ برتر انگليس آتش   بازي مي   كرد 
به تهران آمدند؛ جز ســتاره   ها، گفته مي   شد كه حتي آب هم با خود 

از اســتراليا آورده   اند. گل كيول را عزيزي جــواب داد و همه    چيز به 
كارناوال ملبورن كشيده شد. اين بازي با رژه ماشين   هاي كالسيك 
و آتش   بازي   ها و مراسم مختلفي برگزار شد. فضا طوري بود كه انگار 
استراليا جشــن صعود را پيش از بازي گرفته است. ما در 20دقيقه 
اول، خوش   شانس   ترين تيم دنيا بوديم؛ ده   ها توپ به سمت ما آمد كه 
هركدامشان مي   توانست گل شود. تنها چيزي كه بين تور ما و مهاجمان 
تشنه استراليا قرار داشت، جسورترين دروزاه   بان دنيا در آن روز بود: 
احمدرضا عابدزاده. او تا مي   توانست دروازه ايران را بسته نگه داشت. 
اما كيول در دقيقه 32 و ويدمار در دقيقه48 عابدزاره را مغلوب كردند. 
بالفاصله بعد از گل دوم استراليا، پتر هور تماشاچي جنجالي استراليايي 
كه به پريدن به زمين رقابت   هاي ورزشي معروف بود، وارد زمين شد و 
تور دروازه ايران را پاره كرد. او، هديه خدا به تيم ملي بود. بازي دقايق 
زيادي متوقف شد و بازيكنان نفس راحتي كشيدند. بعد از اين واقعه بود 

كه تيم ملي فهميد مي   تواند به دروازه استراليا نزديك شود. باقري در 
دقيقه75 اختالف را به حداقل رساند و عزيزي در دقيقه79، مهم   ترين 
گل زندگي خودش و يكي از مهم   ترين گل   هاي تاريخ فوتبال ايران را 
به ثمر رساند. بازي 2 بر 2 مساوي شد و ايران با همين نتيجه صعود 
مي   كرد. ساندر پل، داور سرشناس بازي، نزديك به 9دقيقه وقت اضافي 
گرفت، اما ايران، به تيم مغرور تري ونبلز درسي داد كه در تاريخ فوتبال 

استراليا ثبت شده است.
اين صعود چنان اتفاق بزرگي بود كه مردم بعد از بازي، در سراسر كشور 
به خيابان   ها ريختند و اين شادي را جشن گرفتند. صعود به جام جهاني، 
يك جهش بزرگ بود و نسل جديدي از ايراني   ها، حتي آنها كه هرگز 
فوتبال نديده بودند را عاشق فوتبال كرد. هواداران، آن سال زجر زيادي 
كشــيدند و چند مرحله غمباد گرفتند، اما درنهايت، بلندترين فرياد 

شادي را در خيابان   ها سر دادند.

انجمن گرافيك؛ شروع يك راه تازه
انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران تاسيس شد 

بيش از دودهه تالش بايد به ثمر مي   نشست. طراحان گرافيك ايران 
از نيم   قرن پيش، در تكاپو براي ايجاد يك تشكل صنفي بودند. از 
تالش   هاي سال   هاي1353 و 1355 و سنديكاي گرافيست   هاي 
تهران گرفته تا نشست   هاي سال1363 در رستوران سورن و انتشار 
نخســتين تعرفه   بهاي كارهاي طراحي گرافيك، خبر از آينده   اي 

روشن مي   داد.
با شروع بازســازي   هاي فرهنگي و اقتصادي كشــور در آستانه 
دهه1370، توسعه مراكز آموزشي و از همه مهم   تر ورود تجهيزات 
مدرن چاپ و نشــر، طراحي گرافيك بســيار جدي   تر شد. براي 
مشخص كردن و شناســاندن بســتري كه گرافيك ايران بعد از 
دهه1370 در آن قرار گرفت، بايد به رشــد كّمــي هنرجويان و 
دانشجويان رشته گرافيك و توجه نسل جديد به جريان   هاي هنري 
خارج از ايران و تأثيرپذيري از اين رويدادها و روآوردن اين نسل به 
رسانه   هاي جديد و تمايل به همگامي با آنها اشاره كرد. بارزترين 
مشخصه توسعه گرافيك در اين دهه را مي   توان ورود كامپيوتر به 
اين حرفه دانست؛ عاملي كه موجب تحولي مهم در سرعت و فرايند 
طراحي آثار گرافيكي شد. تا قبل از آن، كارها اغلب با صرف زمان 

زياد و استفاده از روش   هاي دستي طراحي مي   شد.
تأسيس »انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران« مهم   ترين اتفاق 
اين دهه براي فعاالن اين رشته بود. پيش از تأسيس انجمن )تعاوني 
تهيه و تامين ملزومات حرفه   اي طراحان گرافيك ايران( رسميت 
يافته بود. پس از طي كردن مراحل قانوني و تالش   هاي بســيار، 

انجمن سرانجام در مهرماه 1376 تأسيس شد.
مرتضي مميز در نخستين شماره از جهت اطالع )خبرنامه انجمن( 
در فروردين   ماه 1377 چنين نوشــته بود:     »3سال پيش همكار 
پرانرژي ما آقاي مهرداد احمدي شيخاني«، با عشق فراوان تصميم 
خود را براي ايجاد مركز همبستگي در امور حرفه   اي با ما در ميان 
گذاشت. قرار بينابيني با او گذاشتيم. گفتيم: انرژي از تو، مشورت 
و جمع   بندي از ما. الحق تالش كرد و جمع كثيري از همكاران پير 

و جوان را گردآورد. 

مرتضي مميز، قباد شيوا، محمد احصايي، ابراهيم حقيقي، امراهلل 
فرهادي، مسعود ســپهر، ايرج ميرزاعليخاني و فتح   اهلل مرزبان، 

نخستين هيأت مديره انجمن را تشكيل مي   دادند.
مهرداد احمدي شيخاني كه ايده ايجاد انجمن از او بود، در همان 
شماره از جهت اطالع ماجرا را چنين روايت كرده است: »معموال 
پديده   هاي اجتماعي زماني اتفاق مي   افتند كه آمادگي ذهني الزم 
در محيط وجود داشته باشد. و پاييز1373 نيز از اين لحاظ زماني 
بود براي ايجاد تشكلي در ميان طراحان گرافيك ايران. در مهرماه 
آن ســال همزمان با برپايي چهارمين دوساالنه گرافيك، در يك 
گفت   وگوي دوســتانه با آقايان كورش پارسانژاد، كورش شبگرد 
و حميدرضا رحماني، اين پيشــنهاد مطرح شــد كه بد نيست با 
تعداد ديگري از طراحان گرافيك جوان نمايشگاه مشتركي از آثار 
گرافيك برگزار كنيم. پيگيري اين موضوع برعهده من نهاده شد. 
پس از گفت   وگوهاي بعدي فكرمــان را به   صورت طرح راه   اندازي 
مجمعي از طراحــان گرافيك جوان كتباً بــه معاونت اجتماعي 
شــهرداري منطقه6 تهران، آقاي محمود طيبانــي، ارائه كرديم 
كه در آن طرح مكاني جهت خانه گرافيك با امكانات شــهرداري 
پيش   بيني شده بود. در اسفند 1373 باخبر شدم كه طرح مشابه 
ديگري نيز از طرف شركت گسترش فضاهاي فرهنگي پيشنهاد 
شــده اســت. از اين   رو با ارائه   كنندگان اين طرح مالقاتي ترتيب 
داديم كه درنهايت با همكاري معاونت وقت شهرداري منطقه6، به 
تشكيل جلساتي پانزده نفره در نگارخانه الله انجاميد. خانم صالحي، 
آقايان خسروجردي، پارسانژاد، خورشيدپور، عابديني، شبگرد، 
رحماني، مهرزاده، وزيريان، صيفوري، ميرفتاح، محجوب و افراد 
ديگري كه متأسفانه نامشان را فراموش كرده   ام، هسته اوليه اين 
جلسات بودند و در نتيجه اين گفت   وگوها قرار شد تا دعوتي عمومي 
از همه طراحان گرافيك براي ابراز نظراتشــان به عمل بياوريم. 
با حمايت اســتاد مميز در بعدازظهر يكم تيرمــاه1374 در يك 
اتفاق باورنكردني بيش از 180نفر در نگارخانه الله جمع شدند. از 
پيشكسوتان و جوانان هركس كه مي   توانست آمده بود. نگاه   ها اول با 

شك همراه بود. جلسه   اي كه ميزبان نداشت! هيچ   كس دعوت   كننده 
را نمي   شناخت و آخر دعوت كننده   اي هم نبود. آن   چيزي كه اين 
180نفر را دور هم جمع كرد همان نياز مشترك بود. داشتن يك 
تشكل مســتقل و مال خود! جلســه اداره   كننده نداشت، از بين 
حاضرين قرار شد آقايان سپهر، اخوان و من اداره جلسه را به   عهده 
بگيريم. همه   چيز بدون هيچ هماهنگي از قبل پيش رفت، با دعوت 
از پيشكسوتان، آنان از تجربه و تالش   هاي قبلي شان براي راه   اندازي 
يك تشكل صنفي پيش از انقالب گفتند، استاد مميز از سختي   هاي 
پيش رو و استاد شــيوا از آنچه آخر راهِ تشكل قبلي بود شمه   اي را 
بيان كردند. 2هفته بعد در همان مكان جلســه ديگري با حضور 
نزديك به 80نفر برگزار شد كه از بين خود، چند نفر را به   عنوان گروه 
كار برگزيدند تا راهكارهاي رسيدن به يك تشكل قانوني را بررسي 
كنند. اين گروه شامل خانم   ها شاهين   مقدم و شاهسوند و آقايان 
حقيقي، سپهر، سوادكوهي، كلهرنيا، احتشامي، عليخاني، مرزبان 
و شيخاني بود. گروه پس از بررسي   هاي متعدد در شهريور 1374 
در سالن مبنا، گزارش خود را ارائه كرد و با تصويب حاضرين قرار 
شد كه كار خود را تا تشكيل تعاوني طراحان گرافيك ادامه دهد و 
يك سال بعد در تاريخ 1375/6/26 تعاوني طراحان گرافيك بعد از 
2سال پيگيري مداوم، به   عنوان نخستين تشكل طراحان گرافيك 
ايران بعد از انقالب اسالمي به ثبت رسيد. به   دنبال آن يك سال بعد 
و با پيگيري   هاي مستمر آقاي ايرج ميرزاعليخاني و حمايت وزارت 
كار و امور اجتماعي، تشكيل انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران 

ميسر شد«. 
انجمن گرافيك ايران در 23سال گذشته با 8هيأت مديره مختلف، 
فراز و نشيب   هاي بسياري را پشت ســر گذاشته است. به   دليل 
گستردگي ابعاد انجمن به   عنوان باالترين و قدرت   مندترين نهاد 
رســمي حوزه طراحي گرافيك در ايران، بررسي تأثيرها، نقاط 
قوت و ضعف و ديگر موارد مرتبــط با آن، خود نيازمند يك جلد 
كتاب جامع با پژوهشي مفصل اســت؛كار مهمي كه تا به امروز 

حاصل نشده است.

سريال

دور از مركز

ياران غار 
مردان آنجلس؛ هنرنمايي گويندگان

سدسازي در پايان سازندگي
بلندترين سازه پس از انقالب به بهره برداري رسيد

سال تغيير
نويسندگان، چشم انتظار تغيير در 

فضاي فرهنگي بودند

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

در فضاي سياست اتفاق بزرگي افتاده بود. مردم مردي از 
فرهنگ را انتخاب كرده بودند؛ اهل فرهنگ و قلم از دوران 
او خاطرات خوشي داشــتند و دلبسته تغييراتي كه وعده 
داده    بود، شده بودند. نسل جديدي از جوانان و خوانندگان 
پيگير ادبيات هم از راه رسيده بودند و فضاي باز فرهنگي 
مي   توانست خوراك مناســب آنها را بيافريند. در اين سال 
حسن بني   عامري، نويسنده عزلت   گزيده سال   هاي اخير، با 

رمان اول خود »گنجشك ها بهشت را مي   فهمند« خوش 
درخشيد. رماني كه داســتان جنگ بود، اما براي عبور از 
كليشه   هاي مرسوم اين آثار وارد فضايي شاعرانه و خيالي 
مي   شد. داســتان رمان روايت خبرنگاري به نام دانيال بود 
كه همراه دوستش، آعليجان، به جنگ رفته بود. دوستش 
شهيد مي   شد و آب   هاي اروندرود او را با خود مي   بردند، اما 
بعد از سال   ها جسم سالم   مانده   اش از اروندرود بازمي   گشت. 
در ادامه اما آعليجان با دانيال تماس مي   گرفت و مرز خيال 
و واقعيت درهم مي    آميخت. بني   عامري شــخصيت   هايي 

واقعي، مانند شهيد چمران را هم وارد داستان خود كرده 
بود كه صحنه   هاي جانداري در رمان خلق مي   كردند. زويا 
پيرزاد، ستاره ادبيات داستاني در دهه1380، در سال   هاي 
ابتدايي اصالحات در حال تجربه   اندوزي بود. او در اين سال 
مجموعه داستان »طعم گس خرمالو« را منتشر كرد؛ كتابي 
مشتمل بر 5داســتان كه در آن با نثر روان و شيرين خود 
به بررسي روابط انساني مخصوصاً روابط زندگي زناشويي 
مي   پرداخت. رضا براهني رمان پست مدرنيستي و ضد   روايت 
خود با نام بلند »آزاده خانم و نويســنده   اش يا آشوويتس 

خصوصي دكتر شريفي« را در اين سال منتشر كرد. محور 
اصلي داستان وقايع سياسي   اي بود كه از دهه1320 شروع 
مي   شد و تا دهه1370 ادامه پيدا مي   كرد. آزاده زني اثيري 
بود كه نويســنده   اش، دكتر شــريفي، او را در قالب   هاي 
مختلف زنان دنياي بيرون فرومي   برد؛ گاهي شبيه شخصيت 
زن اثيري بوف كور مي   شــد و گاهي هم به قهرمان مؤنث 
شب   هاي روشن داستايوفسكي مي   مانست. نويسنده   اش، 
دكتر شريفي، هم دلبسته او بود و هم مانند قهرمان داستان 

بوف كور از او مي   گريخت.

محمد مسعود  احدی    �������������������������������������������������������������������

در ادامه سياســت صداوسيما مبني بر ساخت ســريال   هاي تاريخي با 
درونمايه مذهبي، فرج   اهلل سلحشور به سراغ يكي از معروف   ترين قصه   هاي 
قرآني رفت و سرنوشت اصحاب كهف را به   تصويركشيد. »مردان آنجلس« 
كه در سال1376 از شبكه اول سيما پخش    شد، داستان تعدادي از افراد 
بلندمرتبه دربار روم باســتان را روايت    مي   كرد كه به    سبب خداپرستي، 
مورد هجمه امپراتور وقت قرار مي   گيرند و بــراي در امان ماندن از گزند 
او، شبانه به غاري در خارج از شهر پناه    مي   برند. يكي از اين افراد -به نام 
ماكسي   ميليان- پس از بيداري از خواب شبانه، براي خريد آذوقه به شهر 
مي   رود و در آنجا درمي   يابد كه او و يارانش نه يك شــب، كه 309سال را 
در خواب گذرانده   اند و در اين مدت، پيامبري به نام عيســي)ع( ظهور 
كرده و داســتان آنان را هم در كتاب آســماني خود به نام انجيل آورده 
   اســت. اين مجموعه كه در آن زمان طرفداران زيادي داشــت، بخش 
بزرگي از موفقيت خود را مرهون دوبله بود كه لحن فارســي بازيگران و 
حتي لهجه برخي از آنها را پوشــش مي   داد و رومي بودن شخصيت   ها را 
باورپذير مي   ساخت. منوچهر اسماعيلي، بهرام زند، مينو غزنوي و محمد 
عبادي ازجمله گويندگان اصلي اين سريال بودند كه با صدا و بيان خود به 
شخصيت   پردازي داستان كمك شاياني كردند. از حاشيه   هاي جالب اين 

سريال مي   توان به عكسي اشاره كرد كه 20سال پس از نمايش نخست 
سريال در فضاي مجازي منتشر شد و در آن سربازان رومي با شمشيرهايي 
شبيه به سيخ كباب، راه را بر ماكسي   ميليان بسته   اند. تهيه   كننده مجموعه، 
محسن علي   اكبري، در واكنش به اين عكس گفته: »اين سريال خالي از 
اشكال نبود و يكي از اشــكاالت، مربوط به همين مورد است. ما كاري 
مي   كرديم كه تا به حال انجام نداده    بوديم و طبيعتاً ضعف   هايي داشتيم«. 
ازجمله بازيگران مردان آنجلس مي   توان به جعفر دهقان، مهتاب كرامتي، 

جهانبخش سلطاني و رضا توكلي اشاره كرد.

  فرزاد سپهر      ��������������������������������������������������������������������������������

افتتاح سدهاي بزرگ كشور از همان ماه   هاي ابتدايي سال1376، همزمان 
با روزها و ماه   هاي پاياني دولت آيت   اهلل هاشمي رفسنجاني فقيد كه با عنوان 
دولت سازندگي در رسانه   ها خوانده مي   شد، به يك جمع   بندي رسيد تا 
در دولت   هاي آتي نيز پيگيري شــود. رئيس   جمهور وقت در گفت   وگو 
با خبرنگار صداوسيما ســدهاي بزرگ را جزو طرح   هاي بزرگ كشور، 
مايه افتخار جمهوري اسالمي و سند داشــتن دانش سدسازي در دنيا 
دانست كه هم براي آب و برق و هم براي كشاورزي و امور زيربنايي بسيار 
مؤثر هستند. در ارديبهشت 1376 سد شهيدرجايي، به   گفته رسانه   ها 
بلندترين ســازه پس از انقالب به بهره   برداري رسيد و در مراسم افتتاح 
آن، آيت   اهلل هاشمي رفسنجاني خواستار اجراي طرح آبراه از غرب به شرق 
مازندران شد. رئيس   جمهور وقت در اين مراسم از وزير نيروي دولت خود 
خواست تا طرح كاريز )كانال( سراسري انتقال آب مازندران را با سرعت 

هرچه تمام   تر اجرا كند. اين كاريز يا كانال به   گفته بيژن زنگنه، وزير نيروي 
وقت با اتمام طرح نهايي در حال اجرا بوده و از چالوس تا تركمن   صحرا به 
طول 300كيلومتر امتداد دارد و ساخت آن بيش از 1500ميليارد ريال 
هزينه خواهد داشت. سد عظيم مخزني شــهيدرجايي به همراه شبكه 
آبياري زهكشي ســد انحرافي تجن- ســاري در 41كيلومتري جنوب 
شهرستان ساري و روي رودخانه تجن ساخته شــد. كار ساخت سد از 
سال1370 آغاز و تا زمان افتتاح بالغ بر 170ميليارد ريال براي آن بودجه 
صرف شد. ســد شــهيدرجايي به   گفته زنگنه، وزير نيرو، با 138 ارتفاع 
مرتفع   ترين سدي است كه پس از انقالب ساخته شده و با اجراي اين سد 
230ميليارد ريال به درآمد مردم منطقه افزوده مي   شود. سدسازي در 
دولت سازندگي بعدها با نقدهايي ازجمله مكان   يابي نادرست، ايجاد تغيير 
ناهمگون محيط   زيستي در منطقه، آسيب به وضعيت كشاورزي و حتي 
ميراث فرهنگي مواجه شد؛ نقدهايي كه با شدت گرفتن بحران آب شكل 

جدي   تري به   خود گرفت.

معراج قنبري

سوگلی سينماهای تهران در آتش
ظهر جمعه، 29 فروردين، سينما آزادی در آتش سوخت

حوادث

  حسنا مرادی    �������������������������������������������������������������������������������

 »تعطيالت تابستاني«، فيلم فريدون حســن   پور تازه شروع شده بود. 
با اينكه جمعه بود، ولي نخستين ســانس سينما آزادي چندان شلوغ 
نبود. تنها 150نفر در سينما بودند و بيشتر از دوسوم سينما خالي بود. 
يكدفعه صداي بلندي از قسمت بالكن سينما شنيده شد و خيلي زود، 
دود غليظي سينما را فراگرفت. بالفاصله پخش فيلم قطع شد و درهاي 
ســينما را باز كردند تا تماشاچيان از سينما خارج شــوند. تعدادي از 
كارمندان سينما هم سعي كردند آتش را خاموش كنند، اما تالش شان 
فايده   اي نداشت. پرده بالكن، صندلي   هاي چوبي و ديواركوب   هاي مخمل 
ســينما خوراك خوبي براي آتش بودند. آتش   سوزي ساعت يك  و ربع 
بعدازظهر شروع شد، اما تا 25دقيقه بعد كسي به آتش   نشاني زنگ نزد. 
5-4 دقيقه بعد از تماس، نخستين ماشين آتش   نشاني به تقاطع خيابان 
شهيدبهشتي )عباس   آباد( و خالد اسالمبولي )وزرا( رسيد. خيلي زود 
بيشتر از 8ماشين آتش   نشاني مشــغول خاموش كردن آتش شدند، 
اما تالش   هاي آنها هم فايده   اي نداشت. ســقف سينما ذوب شده بود. 
ديوارها، صندلي   ها و پرده   ها سوخته بودند. سينما آزادي، تا سال1359، 
»شهرفرنگ« نام داشت. اين ســينما كار خود را روز چهارشنبه سوم 
ارديبهشــت 1348 با اكران فيلم »مايرلينگ«، ساخته ترنس يانگ 
شــروع كرد. بازي بازيگران محبوبي مانند عمر شريف و كاترين دنوو 
در مايرلينگ، سبب شده بود از همان نخســتين سانس شروع به كار 
سينما، جمعيت در آن موج بزند. خيلي زود كيفيت خوب پخش فيلم 
و فضاي بزرگ و زيباي سالن سينماي سينما شهرفرنگ در كنار اكران 
بهترين فيلم   هاي روز دنيا مانند »جنگ ستارگان«، آن را به انتخاب اول 
سينمادوستان تبديل كرد و حتي در سال   هاي بعد قيمت گران   تر بليت 
آن نسبت به باقي سينماها هيچ وقت آن را خلوت نكرد. در سال1350 
برادران روحاني، صاحبان سينما شهرفرنگ، سينماي كوچك ديگري به 
نام سينما شهر قصه كنار آن ساختند. اين سينما تا پايان عمرش ميزبان 
محفل   هايي خصوصي   تر براي عالقه   مندان حرفه   اي   تر سينما بود. پس 
از پيروزي انقالب اسالمي، برادران روحاني از ايران رفتند و سينما هم 
مصادره شد و باالخره به دســت حوزه هنري رسيد. سال1359، اسم 
سينما هم عوض شد و »آزادي« نام گرفت. بسياري از دهه پنجاهي   ها و 

دهه شصتي   هاي تهراني نخستين فيلم سينمايي خود را روي پرده اين 
سينما ديدند. هر سال بهمن   ماه، سينما آزادي ميزبان اصلي جشنواره 
فيلم فجر بود و صف بليت آن چندده   متر طول داشــت. بســياري از 
كارگردانــان و تهيه   كنندگان ماه   ها در صف اكــران فيلم مي   ماندند تا 
بتوانند فيلم خود را در اين سينما اكران كنند. سال1375، سينما آزادي 
با فروش 150ميليون تومان، پرفروش   ترين سينماي ايران شد. اما دوران 
اوج و خوش سوگلي ســينماهاي ايران، در آخرين روزهاي فروردين 
1376 ناگهان به پايان رسيد. سينما در اثر آتش   سوزي آسيب فراواني 
ديده و خراب شده بود. خيلي زود ســينما شهرقصه، فرزند كوچكش 
هم براي جلوگيري از ريزش و تخريب، خراب شد و يك گودال خالي 
و زشت جاي اين دو سينما را در گوشه تقاطع خيابان شهيدبهشتي و 
خالد اسالمبولي گرفت. با اينكه آتش   نشاني علت آتش   سوزي را اتصال 
برق اعالم كرده بود، اما تا مدت   ها در مورد علت آتش   ســوزي حرف و 
حديث   هاي زيادي در دهان   ها مي   چرخيد. بعضي مي   گفتند سينما را 
عمدا آتش زده   اند تا پول بيمه آن را بگيرند، بعضي هم دليل آتش   سوزي 
را تصميم مالك آن براي ساخت پاســاژ و مجموعه   تجاري به جاي آن 
مي   دانستند. مصاحبه   هاي متعدد و چندحرفي دست   اندركاران حوزه 
هنري هم به شايعات بيشتر دامن مي   زد. با اين حال هيچ وقت هيچ كدام 
از شــايعات ثابت نشــدند و به مرور زمان ماجراهاي پر از پيچ   وخم و 

كش   وقوس بازسازي، جاي آنها را گرفتند.
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4صفحــه

 هنر شايد شغل باشد
د رانتظار تأسيس انجمن هنرمندان  تجسمي

با اين عطش تا چشمه رفتن کاری نداره
پوست اندازی فضای موسيقی پس از دوم خرداد

آبي که  گاو  می خورد
آتيال پسياني نمايشنامه اي از محمد چرمشير را به صحنه برد

تجسمی

موسيقی

تئاتر

  ندا زندي   �����������������������������������������������������������������������������������

 »... پدرم از آنها جدا شــد و بــراي خودش در ســراي الله زار، 
چاپخانه   اي را با يك ماشين   دستي تاسيس كرد. اين ماشين را با پا 
مي   زدند و حروف آن زمان در همه چاپخانه   ها مسطح بود. زينك 
را هم با سفيده تخم مرغ درست مي   كردند. دستگاهي مثل ديگ 
بزرگي بود كه آن را مي   گرداندند و زينك و كاغذ چاپي را هم در 
آن مي   گذاشتند و ســفيده تخم مرغ به تعداد زيادي مي   ريختند 
و آن قدر آن را تكان مي   دادنــد و مي   چرخاندند كه وقتي كاغذ را 
برمي   داشتند عكس در آن چاپ شده بود... در طول روز ممكن بود 
يكی دو صندوق تخم   مرغ را براي اين كار بگيريم و هركس كه رد 
مي   شد زرده   هاي تخم   مرغ را به او مي   داديم كه بخورد«؛ اين بخشي 
از خاطرات جذاب    سيدجمال الدين سيدمهدي دربندي از كار در 
چاپخانه پدرش و كار با ماشين دستي است كه در كتاب »تاريخ 

شفاهي كتاب« شده است. 
او به واسطه همكاري پدرش با ابراهيم رمضاني، در همان نوجواني 
به كتابخانه ابن سينا رفت و به   مدت 10سال همانجا ماند و شناخت 

زيادي از كار نشر و نويسندگان نامي روزگار پيدا كرد. مدت   ها در 
چاپخانه علمي   ها كار كرد و از نزديك شاهد رقابت   ها و ماجراهاي 
ميان علمي   ها و عبدالرحيم جعفري بود. او در سال1347 انتشارات 
غزالي را تاسيس كرد و تا سال1356 حدود 100عنوان كتاب به 
چاپ رســاند اما پس از انقالب از ميزان فعاليتش كاســته شد و 
»ايران اقليم عشق« آخرين كتابي بود كه توسط انتشارات غزالي 
به بازار عرضه شد. انتشارات غزالي در نيمه دوم دهه1370 براي 

هميشه به   كار خود پايان داد.

فرج بعد از شدت 
پيروزي وزير اسبق ارشاد در انتخابات رياست جمهوري سينماي 

ايران را از برخي محدوديت ها رها مي كند 

رازهاي خفاش شب
پرونده اي كه مغلوب ترس شد

سينما 

وانكاوی معاصر ر

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

در بهار76 سينمايي   ها متاثر از دوقطبي ايجاد شده در جامعه، در دو 
جبهه متفاوت ايستاده بودند. بيشتر سينماگران با هدايت خانه سينما 
سمت حجت االسالم سيدمحمد خاتمي ايستاده بودند و گروهي ديگر 
در همراهي با وزارت ارشاد سمت حجت االسالم علي اكبر ناطق نوري. 
رقابت چپ و راست به سينما هم كشيده شد. براي نخستين بار براي 
نامزدهاي انتخابات رياست   جمهوري فيلم تبليغاتي ساخته مي   شد. 
طيف خانه سينما كه سينماگران مورد حمايت انوار و بهشتي در دهه 
60 بودند فيلم تبليغاتي خاتمي را ســاختند. سينماگران نزديك به 
هيأت اسالمي هنرمندان هم فيلم ناطق نوري را كارگرداني كردند. 
يك طرف سيف   اهلل داد و درويش و افخمي ايســتاده بودند و طرف 
ديگر بهزاد بهزادپور و رفقايش. حتي هشدار وزير راست گراي ارشاد 
هم نتوانســت تأثيري بر همراهي اكثريت جامعه سينمايي كشور با 
كانديداي جناح چپ بگذارد. در انتهاي سال75 وقتي سياست   هاي 
سينمايي سال جديد اعالم مي   شــد، ضرغامي فكر نمي   كرد فرصت 
تكميل برنامه هايش براي سينماي ايران را نخواهد يافت. درجه بندي 
فيلم   ها اعالم شده و گفته شد كارگردان   هاي فيلم   هايي كه درجه كيفي 
»ب ستاره« و »ج« دريافت كرده   اند سال76 حق كارگرداني نخواهند 
داشت. در فهرست منتشر شده فيلم »سلطان«، ب ستاره گرفته بود 
و طبق ضوابط ارشاد مسعود كيميايي حق فيلمسازي در سال76 را 
نداشت. سينمايي كه به   گفته ضرغامي پشت گرم به حمايت   هاي مالي 
ارشاد، وام   ها و سهميه نگاتيو بود و اصال مشكل مالي نداشت. موجي 
كه بعد از عيد در جامعه به راه افتاد همه را غافلگير كرد و كانديداي 
كم اميد مجمع روحانيون مبارز كه به   نظر مي   رسيد بيشتر اهل فرهنگ 
از او شــناخت دارند تبديل به رقيب جدي رئيس مجلس پنجم شد. 
دوم خرداد كه رسيد، داستان براي ســينمايي   هايي كه دل خوشي 
از سختگيري   هاي ارشاد در اختيار راســت سنتي نداشتند شيرين 
شد. بعد از اعالم نتايج رياست   جمهوري، معاون امور سينمايي ديگر 
پا به وزارت ارشاد نگذاشت. طولي نكشــيد كه سيف   اهلل داد معاون 
امور سينمايي شد تا دوراني تازه آغاز شــود. پرتماشاگر   ترين فيلم 
اكران76 »آدم برفي« بود كه پس از 3سال توقيف، پروانه گرفت و با 

آنكه خيلي   ها نسخه ويدئويي قاچاق و بي   كيفيتش را ديده بودند؛ در 
اكران عمومي تماشاگران پرتعداد يافت؛ بيش از 4ميليون و 470هزار 
نفر به تماشاي فيلم داوود ميرباقري شتافتند. با فاصله   اي قابل توجه 
»عقرب«، »جوانمرد« و »نابخشوده« جزو پرمخاطب   ترين فيلم   هاي 
ســال بودند. رونق بخش اكران اما »ليال«ي مهرجويي و »سلطان« 
كيميايي بودند. دو فيلمســاز قديمي با دو فيلــم كه از بهترين   هاي 

كارنامه   شان، شوري در جوان   هاي عالقه   مند به سينما آفريدند.
اين درحالي بود كه فيلم   هاي مهم نســل پــس از انقالب، مخاطب 
چنداني نيافتند. هرچند كه منتقدان كوشيدند جبران مافات كنند. 
»بچه    هاي آسمان« مجيدي، »سرزمين خورشيد« درويش و »نون و 
گلدون« مخملباف گرچه صندلي   هاي خالي بسياري در اكران عمومي 

داشتند ولي نشريات با صفحات بسيار به استقبالشان رفتند.
جشنواره شانزدهم نخستين فستيوالي بود كه در دولت خاتمي برگزار 
مي   شد. بيشتر فيلم   ها هم در دوره مديريت سابق ارشاد مجوز گرفته 
بودند ولي نشــانه   هاي دوم خرداد را مي   شد در »آژانس شيشه   اي«، 
»بانوي ارديبهشت« و »درخت گالبي« مشــاهده كرد. فيلم تند و 
تيز حاتمي كيا بيشتر جوايز را به    خود اختصاص داد و جناح چپ به 
ستايش و جناح راست به نكوهشش مشغول شدند. جشنواره   اي كه 
»جهان پهلوان تختي«، »تولد يك پروانه«، »مرسدس« و »سيب« 
هم جزو آثار پرسر و صدا و بحث برانگيزش بودند؛ نشانه   هايي از فرج 
بعد از شدت را به نمايش مي   گذاشــت. دوران تازه   اي آغاز شده بود؛ 

دوران دوم خرداد.

 جمال رهنمايي   ��������������������������������������������������������������������

آدم ربايي، ســرقت، آزار، تجاوز و قتل اتهامات غالمرضا خوشرو، 
يكي از معروف ترين قاتالن زنجيره   اي ايران بود كه در سال1376 

به دار آويخته شد.
قتل   هاي پي در پي و مشابه او در بهار و تابستان سال76 موجي از 
ناامني و اضطراب در تهران به راه انداخته بود. قاتل به شــيوه   اي 
يكســان زنان و دختران جوان را در پوشــش مسافركشي سوار 
اتومبيل خود مي   كرد و پس از آزار و تجاوز آنان را كارد آجين می كرد 
و جسد آنان را مي   ســوزاند. او پس از ارتكاب 9فقره قتل به   صورت 
اتفاقي دستگير شد و با خونسردي اتهامات را رد كرد و آرام تسليم 
دار مجازات شد. در گزارش   هايي كه از جريان دستگيري، محاكمه 
و اعدام او منتشر شده، هيچ اشاره   اي به تهيه گزارش   هاي بررسي 
متخصصين روانشناس يا روانپزشــك از متهم نشده است. شيوه 
عملكرد، بي   رحمي و خشــونت عريــان و انتقام   جويي بي   هدف و 
آرامش غيرطبيعي در جريان محاكمه و اعدام و همچنين سوابق 
قبلي او در ســرقت، تجاوز و فريب و فرار از دست مأموران و حتي 
تالش براي جازدن خود به   عنوان جاسوس بين   المللي نشان دهنده 

عمق اختالالت عجيب شخصيتي او بوده   اند.
بررسي روانشناختي اينگونه مجرمين منحصر به فرد، رمزگشايي 
سؤاالت بســياري درباره شــرارت   هاي منحصر به فرد اين افراد 
جنايت دوست است درحالي   كه متهم خيلي زود پس از دستگيري 
زير فشار شديد افكار عمومي و التهاب و ترس مردم و شايد به   دليل 

ترس از متواري شدن مجدد او با عجله و بدون واكاوي اين رازهاي 
مخوف اعدام شد. او با زيركي پس از هربار دستگيري هويت اصلي 
خود را پنهان مي   كــرد و در آخرين دســتگيري خودش را تبعه 
افغانستان معرفي كرد و به همين علت مهاجران افغاني در آن ايام 
مورد حمله و صدمات مالي و جاني در سراسر ايران قرار گرفتند و 
همين ناآرامي   ها هم يكي ديگر از داليل سرعت بخشيدن به اجراي 

مجازات و تسكين خشم و ناآرامي عمومي بود.
غالمرضا خوشرو از ســوي مطبوعات »خفاش شب« نام گرفت و 
نام او حتي پس از مرگ مدت   ها آرامش كشور را از بين برده بود. 
مجازات سريع او بازگشت آرامش به شــب   هاي تهران را در پي 
داشت اما چرايي   هاي اين جنايت پيشگي و رازهاي مگو و تاريك او 

نيز با خودش به خاك سپرده شد.
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پايان کار »غزالي«
شاهد رقابت علمي ها و عبدالرحيم جعفري

نشر

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

مهر   مــاه ســال1376 تاريــخ بســيار مهمي اســت؛ در اين 
تاريخ يــك انجمن به   طور رســمي ثبت و تأســيس شــد؛ 
انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران، و نخســتين نشســت 
مشــورتي جهت تأســيس انجمن هنرمندان نقاش ايران در 
21مهر   ماه برپا شــد. اين دو رخداد به واقع نخســتين گام   ها 
 در به رســميت شــناختن فعاليت هنري به   عنوان يك شغل

 بود.
 در عين   حال اين دو انجمن ســنگ بناي تأســيس 7انجمن 
ديگر در طول يك دهه بعد را نيز گذاشتند. هر چند مشكالت 
انجمن   ها همچنان پابرجاست؛ اول از آن   رو كه تقريباً هيج   كدام 
هنوز به    معناي واقعي مستقل نيستند و به واسطه كهنه بودن 
قوانين كار در ايران هنوز نتوانسته   اند هنر را به شكل فعاليتی 
حرفه   اي به تأييــد وزارت كار )كه هم   اكنــون وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي خوانده مي   شــود( برسانند. از طرف ديگر 
درحالي   كه در جريان شــكل   گيري هنر جديد ســخت بتوان 
شــاخه   هاي هنري را به شــيوه قديم از يكديگر تفكيك كرد، 
اين انجمن   ها مســتقل از هم عمل مي   كنند و هنوز با هم يكي 
نشده   اند تا انجمني بزرگ   تر نظير انجمن هنرمندان تجسمي 

ايران شكل بگيرد.
نخســتين گام براي تأســيس انجمن هنرمندان نقاش ايران 
در 20مهر   ماه ســال1376 و در حاشــيه چهارمين دوساالنه 
نقاشي تهران برداشته شد، اما خود انجمن به تاريخ 13دي   ماه 

سال1377 ثبت و رسماً تأسيس شد.

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

 دوم خرداد با تمام پيامدهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي   اش، 
ديگر امكاني بر ادامه محافظه   كاري   هاي نهادينه   شــده ســر راه 
همراهي و هم   گرايي با سليقه   هاي تازه بروز كرده    در متن اجتماع 

باقي نمي   گذاشت.
هر چند در نبود امكان واكاوي اســناد و نامه   نگاري   هاي اداري و 
صحت   سنجي روايات بازگو شده، توانايي ارزيابي تصميم   سازي   ها 
و تصميم   گيري   هاي نهادهاي فرهنگي هم ميسر نيست، اما برايند 
مجموعه شواهد در دسترس از آن روزها چنين مي   نمايد كه در اين 
راه، مجموعه نهادهاي فرهنگي بيش از هر چيز، مجري تصميمات 
نهادهاي باالدستي بوده   اند و در نتيجه امكان تقليل مبناي شكل 
گرفتن آن فضاي تازه براي موسيقي به خواست يا عزم يك مدير 

فرهنگي دور از ذهن مي   نمايد.
در نگاهي تاريخي يكي از آن اتفاقات نو و تازه در دفتر موســيقي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و در همان روزهاي اوليه جاگيري 
دولت تازه پي   ريزي شــد؛ آنجا كــه مديران تازه بــا هدف تهيه 
آلبوم   هايي متناسب با فضاي پيش آمده، مؤسسه    »پيغام سحر« 
را راه   اندازي كردند. در نخســتين گام و به واســطه كم   آشنايي با 
كارورزان قديمي و جديد موسيقي و ترانه پاپ- كه نزديك به دو 
دهه در اين عرصه خاموش مانده بودند -الهه حميدي را به عنوان 
مدير توليدچند ترانه پاپ به كار دعوت كردند. حاصل پيگيري الهه 
حميدي شكل   گيري مجموعه   اي به نام »ايران من«، از كارهاي 
آهنگسازان نام   آشناي عرصه ترانه   هاي پاپ شهري پيش از انقالب، 
هم   چون ناصر چشــم  آذر، كورش يغمايي، مهدي سپهر، در كنار 
جمعي از كارورزان و هنرورزان تازه كار اين عرصه هم   چون حميد 

غالمعلي، محمدرضا عقيلي، خشايار اعتمادي و... شد.
جدا از فضاي متفاوت ملودي و تنظيم ايــن ترانه   ها، نكته جالب 
توجه در اين راه مضمون كالم ترانه   هاي اين آلبوم بود كه در پيروي 
از آن محافظه   كاري   هاي پيشــين، همچنان حول مفاهيم دوراز 
حساسيت   هاي رسمي پردازش شده بودند. مجموعه   اي مرتبط با 
مفهوم ذهني وطن كه پس از صعود تيم ملي فوتبال ايران به جام 

جهاني، با قرارگيري عبارت »ويژه مســابقات جام جهاني فوتبال 
1998« روي جلد آن به حد يك آلبوم مناسبتي هم تقليل پيدا 
كرد. با وجود اين هم آلبوم ايران من از اتفاقات تازه اي در عرصه 
موسيقي خبر مي   داد كه مهم   ترين آنها اتصال موسيقي ترانه   ها به 
فضاي 20سال پيش از خود بود؛ اتفاق معناداري كه نخستين ترانه 
آلبوم ايران من بازتنظيم و بازاجرايي از ملودي ناصر چشم   آذر براي 
ترانه تيتراژ شوي تلويريوني »دنياي خوب ما« در سال   هاي دهه 
50 بود؛ با اين تفاوت كه آنجــا هم   خوانان زن و مرد كالم منصور 
تهراني را اين   چنين هم   خواني مي   كردند: »بيا بيا كه با هم دنيايي نو 
بسازيم/ عاشقونه بخنديم چه خوبه دل ببازيم« و اينجا محمدرضا 
عيوضي كالم سيدفريد احمدي را مي   خواند كه: »تو دشت خالي 
شب سحر در انتظاره/ منتظره تا خورشيد دوباره گل بكاره«. ايران 
من در حالي به بازار آمد كه خوانندگان جوان و عالقه   مند به فضاي 
ترانه   هاي قديمي در استوديوهاي مختلف مشغول ضبط كارهاي 

تازه   شان بودند.

مهرداد رهسپار ��������������������������������������������������������������������������
آتيال پسياني در ارديبهشــت و خرداد 1376 نمايشنامه اي از محمد 
چرمشير را به صحنه  برد. متني كه براساس ضرب المثلي ژاپني نوشته 
شده و شيوه اجرايي آن هم ملهم از تعزيه است. نمايش دو بخش يا به 
قول معروف دو اپيزود دارد، اپيزود اول: »آبي كه گاو مي خورد، شــير 
مي شود« و اپيزود دوم: »آبي كه مار مي خورد، زهر مي شود«. نمايش 
تنها دو بازيگر دارد؛ بهرام ابراهيمي و فاطمه نقوي. در اجراي اين نمايش 
همه    چيز از تعزيه و نقالي مي بينيم؛ كالهخود با پر بزرگ قرمز، زره سنج، 
رداي سفيد، اليه اي ضخيم از شن روي صحنه و در نهايت پرده نقالي كه 
در انتهاي صحنه آويخته شده و بازيگران امكان ورود و خروج از سطح 
آن را دارند. اجرا پر از قواعد و قراردادهاي تعزيه و نقالي است و مضمون 
نمايشنامه نيز - در اپيزود اول - به تعزيه نامه حر شباهت بسيار دارد و 
در اپيزود دوم به تعزيه نامه عباس هندو كه از يافته هاي بهرام بيضايي 
است. شخصيت محوري اپيزود اول يكي از اشقياست كه كابوس قساوت 
خود به اوليا را مي بيند. او هنگامي كه به جهان واقعي و عالم بيداري پا 
مي گذارد و شروع به توبه از درگاه خداوند مي كند درحالي   كه هنوز زمان 
ايفاي نقش سنگدالنه او فرانرسيده است. اپيزود دوم درباره حمله مغول 
به نيشابور است. در اين قسمت فرزند فرهيخته كتابدار شهر نيشابور 
گرفتار عشق يكي از شمن هاي مغول مي شــود. تا اين جا كمي شبيه 

به فيلمنامه »سلندر« نوشته بهرام بيضايي است، اما عشقي كه در دل 
شمن نسبت به او وجود دارد، فكر انتقام را از سر دختر نيشابوري بيرون 
مي كند. تا اين جا بايد گفت كمي هم شبيه به »پرده نئي« بيضايي است. 
اين نمايش را بايد، هم در مضمون و هم در اجرا وامدار تجربه هاي بهرام 
بيضايي در تئاتر و سينما بدانيم. تجربياتي كه كمي بعد، به بهترين شكل 
ممكن توسط خود او دراجراي نمايش »كارنامه بندار بيدخش« به كار 

آمد و نمايشي به ياد ماندني ساخت.

تابستان كنار دريا 
چرت مي زند

»كنسرت در جهنم« )۱۳۷۶( آغاز راه 
رسول يونان است، شاعري كه يكي از 
 تأثيرگذارترين شاعران سال هاي بعد 

خواهد شد

مرتضي كاردر �����������������������������������������������������
»اين شهر/ شهر قصه   هاي مادر بزرگ نيست/ 
كه زيبا و آرام باشــد/ آسمانش را هرگز آبي 
نديده   ام/ من از اينجا خواهم رفت/ و فرقي هم 
نمي   كند/ كه فانوسي داشته باشم يا نه/ كسي 

كه مي   گريزد/ از گم شدن نمي   ترسد«� 
 »كنســرت در جهنم« كه جلدي شــبيه 
كتاب   هاي عامه   پسند دارد، آغاز راه شاعري 
اســت كه يكي از تأثيرگذارترين شاعران 
سال   هاي بعد مي   شود� رسول يونان شاعري 
است كه حركت آرام خود را، فارغ از جريان   ها 
و پســند زمانه، آغاز مي   كند و سال   ها ادامه 
مي   دهد و به مرور زمان يكي از محبوب   ترين 

شاعران امروز مي   شود�
رســول يونان وقتي آغاز مي   كند كه شــعر 
امروز ايــران آوردگاه جريان   هاي گوناگون 
است، جريان   هايي كه شماري از آنها براساس 
نظريه   ها شكل گرفته   اند� او زماني آغاز مي   كند 
كه بسياري از شعرها دشوار و بلند و پيچيده   اند 
و خوانندگان پس از تأمل بســيار در شعرها 
چيزي از آنها در نمي   يابند، زماني كه بازي   هاي 
زباني جزء جدايي   ناپذير شــعر شده است، 
جريان   هاي گذشــته نيز به حيات خود ادامه 
مي   دهند، اما رسول يونان نه شاعري زبان   گرا و 
اهل بازي   هاي زباني و نظريه زبانيت زبان است، 
نه وابسته به جريان   هاي گذشته، نه شاعري 

است كه اهل نظريه باشد�
شعر رسول يونان شعري ساده است، بدون 
برجسته   ســازي   ها و تمايزهاي زباني� شعر 
او بيشــتر از اينكه در زبان اتفــاق بيفتد، 
مي   كوشد چشــم   اندازي تازه به   دست دهد� 
شعر او شــعر زندگي روزمره است، شعري 
است كه شــاعرانگي را در نگاه متفاوت به 
اشيا و اتفاق   هاي روزمره جست   و   جو مي   كند� 
رسول يونان شــاعري تصويرگرا و روايتگر 
است� روايت   هاي ساده او خيلي وقت   ها پاياني 
فراواقعي مي   يابند� بســياري از شعرهاي او 
عاشــقانه   اند و اغلــب روايت نرســيدن؛ 
درونمايه   اي تكرارشونده كه در اقبال عمومي 
به شــعر او تأثيرگذار بوده   اند� دســتمايه 
اصلي او براي خلق شــعر، ارائه تشخيص و 
جان   بخشيدن به اشياي گوناگوني است كه در 
شعر او حاضرند� جان   بخشيدن به اشيا بسيار 

به كمك كاركرد فراواقع   گرايانه   شان مي   آيد�
در عين حال منتقدان شعرهاي رسول يونان 
همواره او را متهم كرده   اند كه شــعرهايش 
ايراني نيســت و عــاري از فضاهاي بومي و 
تحت   تأثير ترجمه اســت� چه او ترجمه   هاي 
بسياري از شــاعران ترك نيز به   دست داده 
اســت� تصويرگري   هاي ويژه او شايد از شعر 
ديگر شاعران الهام يافته باشد، اما بسياري از 
آنها مخصوص خود او است� تخيل قدرتمند او 

را نمي   توان انكار كرد�
وقتي خوانندگان شعر از دشواري   هاي دهه 
۷0 خسته مي   شــوند و جريان   ها و حلقه   ها و 
شاعران مدعي پس از دوسه مجموعه، شعر 
را كنار مي   گذارند، شعر ساده شاعراني مثل 
رسول يونان جلوه مي   كند، شعري كه به   مرور 
زمان خوانندگان خود را مي   يابد و در سال   هاي 
بعد فراگير مي   شود و شــاعران بسياري را 
تحت   تأثير قرار مي   دهد� نبايــد از نظر دور 
داشت كه او شــعر خود را درست در ازدحام 

جريان   هاي دهه ۷0 آغاز كرده است�
»تنهايم/ مثل مرغ ســفيد دريايي/ بر دكل 
كشــتي� / عقربه   ها به خواب رفته   اند/ باد در 
نوزيدن اصرار مي   كند/ ابر در نيامدن/ باران 
در نباريدن/ و تابستان كاله حصيري بر سر 

گذاشته/ كنار دريا چرت مي   زند«� 

شعر

علي اكبر شيرواني��������������������������������������������������������������

 رضا جواليي كارش را در دهه60 آغاز كرد و در دهه70 ديده 
و خوانده شد. انتشار دو كتاب »سوءقصد به ذات همايوني« و 
»جاودانگان« فصل نويي براي جواليي بود و موقعيتش را در 
راهي كه آغاز كرده بود تثبيت كرد. جواليي از همان كارهاي 
اولش سراغ تاريخ رفت و عمده كارهايش در بستر تاريخ و 
در دوره قاجار مي   گذرد. چه بــا فرض تقدم تاريخ بر زبان و 

چه با تقدم زبان بر تاريخ، نثر و زبــان در كارهاي جواليي 
نقش برجسته   اي دارد و ويژگي جداناپذير آثار او محسوب 
مي   شود. نثر جواليي برساخته   اي از زبان تاريخ است و بافت 
امروزي دارد و شايد بشود آن را گرته   اي از تاريخ دانست. در 
تالطم   هاي زباني ای كه دهه70 گريبانگير ادبيات شده بود و 
در سال   هايي كه زبان تاريخ روزبه   روز دستخوش تحول بود، 
كارهاي جواليي لنگري شد براي زبان و داستان تاريخي؛ 
همان اندازه مطمئن كه گاهي بازدارنده. »حسين    خان از 

پلكان كشتي پايين آمد. بوي نمك و ماهي گنديده دماغش 
را پُر كرد. بخار رقيقي سطح مرداب را پوشانده بود. چمدانش 
را به   دست ديگر داد و لباسش را مرتب كرد. پا به سطح اسكله 
گذاشت. احساس خفيف سرگيجه داشت. تذكره   اش را از 
جيب بغل بيرون آورد. قباًل اسكناسي الي آن گذاشته بود. 
جلو ميز كه رسيد تذكره را پيِش روي مأمور گذاشت. مأمور 
تذكره را ورق زد. خواست ايرادي بگيرد. اسكناس را ديد، 
يك لحظه معطل ماند، نگاهش تا سينه او باال آمد. دوروبر را 

پاييد، اسكناس را مثل برق ناپديد كرد. ُمهري روي يكي از 
صفحات كوبيد و گفت: اوغور به   خير حضرت واال. به سوي 
محوطه گمرك   خانه رفت. عقب و جلد او رديفي از مهاجران 
اخراجي در حركت بودند. ميان آنهــا همه   جور آدمي بود. 
كارگران آذربايجاني، تجار دربه   در گيالني، فعله   هاي فصلي، 
با خانواده يا تنها. در صف ايســتاد. سر چرخانيد. از مردي 
كه پشت سرش ايستاده بود پرسيد: خيلي وقت آن طرف 

بوديد؟« 

پرونده اي كهنه
كارهاي جواليي لنگري براي زبان و 

داستان تاريخي است 
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