
خطر بازگشت روزهاي  بد كرونا
  گزارش همشهري از روند نگران كننده افزايش ابتال به كرونا دركشور و رشد موارد بستري كودكان

  رئيس ستاد اجرايي فرمان امام: 14ميليون دوز واكسن كرونا تا 3 ماه ديگر توليد مي شود

کانون های آلودگی  تهران 
نزدیک صنایع هستند

مجلس، ظريف را دو اخطاره كرد؛ در ادبيات فوتبالي، بازيكني كه دواخطاره مي شود، 
بازي بعدي را از دست مي دهد؛ در آستانه انتخابات 1400؛ دو كارت زرد در يك روز 
براي وزير خارجه از ســوي مجلســي كه يكپارچه مخالف راهبرد دولت روحاني در 
سياست خارجي است، حامل پيام هاي انتخاباتي است و از بد حادثه مراسم سؤال از 
ظريف در صحن علني مجلس يك روز قبل از مراسم تحليف جو بايدن، رئيس جمهور 
جديد آمريكا برگزار شد؛ رئيس جمهوري كه گفته است قصد بازگشت به برجام را دارد 
و اينگونه پيام ديگري هم از طرف نمايندگان صادر مي شود كه مي توانند  وزير خارجه 

را به خاطر تالش براي مذاكره با آمريكا بازخواست  كنند . صفحه2 را  بخوانيد.

كارت زرد  مجلس به مذاكره
 ظريف  در روز دو اخطاره شدن در مجلس: كار من مذاكره است

اين را به حساب گناه من نگذاريد

مهارت هايي 
براي فكرنكردن 

به خودكشي
واكاوي داليل و راهكارهاي 

 پيشگيري از خودكشي 
در گفت وگو با كارشناسان

نزديك به 2ســال اســت كه با آوار 
رويدادهاي تلخ، شيوع گسترده كرونا، 
فشارهاي اقتصادي و... روبه رو هستيم. 
كارشناسان مدت هاست استمرار اين 
وضعيت و اثرگذاري منفي آن بر روح 
و روان افرادي كه در معرض آن قرار 
گرفته اند را به عنــوان خطري بالقوه 
براي ســالمت روان جامعه گوشــزد 
كرده و خواهان اتخاذ تدابيري جدي 
از سوي مسئوالن و برنامه ريزان نظام 
سالمت روان كشــور براي برخورد با 
موج سنگين ناشــي از اين رويدادها 
شــده اند. موجي كه گفته مي شــود 
مي توانــد بــه افزايش آســيب هاي 
اجتماعي در كشور ازجمله گسترش 
افسردگي، خودكشي و... منجر شود. 

صفحه10 را بخوانيد.

رتبه بندي اولويت هاي ايران امروز 
نشــان مي دهد پس از مقوله بسيار 
بااهميت سياست خارجي و در پله 
اول ايــن مقوله، داســتان تحريم، 
مؤثرتريــن موضوع بر كســب وكار 
ايرانيان اســت. به ايــن معني كه 
زندگي ايرانيان با ادامه تحريم هاي 
موجود در ســال1400 تيره و تارتر 
شــده و ســطح رفاه مــادي مردم 
روند كاهنده را تجربه خواهد كرد. 
پــس از مقوله سياســت خارجي و 
داستان تحريم و البته مقوله بسيار 
با اهميت مقابله با ويروس آزاردهنده 
و آسيب ســاز كرونا، بــدون ترديد 
ماهيت و كيفيت بودجه سال1400 
مهم تريــن مســئله روز ايــران در 
زمستان آخرين ســال قرن حاضر 
و نخستين سال ســده اي است كه 

شروع مي شود.صفحه4 را بخوانيد.

 پيروزحناچي: شاخص های سنجش آلودگی هوا 
به نسبت سال پيش سختگيرانه تر شده است

HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.29  No.8140  WED  JAN.20 20صفحه راهنما ويژه تهران  3000تومان 2021  4+20 صفحه شماره 8140   سال بيست و نهم 6 جمادی الثانی 1442   چهار شنبه 1 بهمن 1399 

فرزانه فصيحي:  هدفم اين بار 
سهميه المپيك است 

صفحه6

كودكان و نوجوانان تهراني در مسابقه اي با عنوان شهر آرزوها
»شهري كه من دوست دارم از پشت پنجره خانه مان ببينم«  شهر آرزوهايشان را  نقاشي كردند

صفحه12

صفحه7

صفحه3

امروز مراســم انتقال قدرت در آمريكا برگزار مي شــود. همزمان با اين رويداد و از 
چند روز پيش همه بازارها به اين رويداد واكنش نشان داده اند و عمدتا تحت تأثير 
چشــم انداز مثبتي كه در اين باره متصور هســتند با نزول مواجه شدند به طوري 
كه ديروز قيمت هر دالر آمريكا به طور غيرمنتظــره اي حتي به 21هزار تومان هم 
رسيد. ساير بازارها هم با كاهش قيمت مواجه شده اند. تحليلگران براين باورند كه 
جريان انتقال قدرت دركاخ ســفيد به دمكرات ها مي تواند در كوتاه مدت منجر به 
افت قيمت ها به ويژه در بازار هاي سرمايه گذاري شود. صفحه هاي 5 و 19 را  بخوانيد.

بازارها در بزنگاه تاريخی
 همزمان با  التهاب واشنگتن در آستانه مراسم تحليف بايدن

بازارها در ايران به اين انتقال قدرت، واكنش متفاوتي نشان دادند

راه عبور از تنگناي 
بودجه1400

يادداشت
محمد پارسا؛ رئيس هيأت مديره 

فدراسيون صادرات انرژي
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كارت زرد مجلس يعني چه؟
كارت زرد تعبيري پارلماني است كه از مجلس هشتم براي تقويت جايگاه نظارتي بهارستان ابداع شد، از آن زمان 
تا كنون وقتي نمايندگان از توضيحات وزير حين بررسي ســؤال در صحن علني قانع نشوند و رأي به وارد بودن 
سؤال نماينده سؤال كننده بدهند، اصطالحا مي گويند وزير كارت زرد يا اخطار گرفت. بنابر اين كارت زرد و حتي 
تعدد آن به خودي خود نمي تواند عاملي براي استيضاح وزير باشد. براساسا آيين نامه داخلي مجلس تنها زماني 
طرح استيضاح به جريان مي افتد كه با امضاي حداقل 10تا 15نماينده تحويل هيأت رئيسه مجلس شود. با اين حال، 

عده اي از نمايندگان معتقدند درصورتي كه كارت زردها به عدد 3 برسد، وزير استيضاح خواهد شد! 

ث
مك

مجلس، ظريــف را دو اخطــاره كرد؛ در 
ادبيات فوتبالــي، بازيكني كه دواخطاره مجلس

مي شود، بازي بعدي را از دست مي دهد؛ 
در آســتانه انتخابات 1400؛ دو كارت زرد در يك روز 
براي وزير خارجه از سوي مجلسي كه يكپارچه مخالف 
راهبرد دولت روحاني در سياست خارجي است، حامل 
پيام هاي انتخاباتي است و از بد حادثه مراسم سؤال از 
ظريف در صحن علني مجلس يك روز قبل از مراســم 
تحليف جو بايدن، رئيس جمهور جديد آمريكا برگزار 
شــد؛ رئيس جمهوري كه گفته است قصد بازگشت به 
برجــام را دارد و اينگونــه پيام ديگري هــم از طرف 
نمايندگان صادر مي شود كه مي توانند  وزير خارجه را 
به خاطر تالش براي مذاكره با آمريكا بازخواست كنند؛ 
پيامي كه احتمال از سر گيري مذاكرات برجامي و احياي 
برجام از ســوي دولت جديد آمريكا را مورد هدف قرار 
داده اســت و به ظريــف در رأس وزارت خارجه اعالم 
مي كند در اين مســير همچون دوره گذشته همراهي 

همه جانبه اي نخواهد داشت.
تا پيش از استقرار مجلس يازدهم، محمد جواد ظريف 
جزو معــدود وزراي كابينه دوازدهم بــود كه همواره 
پايگاه و اقبال خوبي در ميان نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي داشت و اگرچه به دليل احضار هاي پياپي اش به 
مجلس به دليل ســؤاالت مكرر طيف وابسته به جريان 
پايداري در بهارســتان آماج حمله و نقدهاي تند و تيز 
و بعضــا تخريب گونه آنها قرار مي گرفــت، اما حمايت 
اكثريت مجلس از او چنان بود كه هر بار با رأي حمايتي 
بيشــتر و پرشــمارتري از نمايندگان بدرقه مي شد. 
ديروز اما روز متفاوتي براي ظريف در بهارســتان بود 
و همراهي اكثريت مجلس از نمايندگان ســؤال كننده 
سبب محكوم شــدن او در صحن بهارســتان شد و او 
برخالف گذشته با دريافت 2 كارت زرد، پيام جدي از 
مجلس اصولگراي يازدهم گرفت. تالش براي مذاكره با 
آمريكا 3هفته بعد از ترور سردار سليماني و فعال نبودن 
ديپلماسي اقتصادي در وزارت خارجه محور 2سؤالي بود 
كه ديروز در بهارستان مورد بررسي قرار گرفت. سؤال 
اول را منتقد دو آتشه و هميشگي ظريف، جواد كريمي 
قدوسي، نماينده مشــهد مطرح كرد و سؤال ديگر از 

سوي فرهاد بشيري، نمايند اصولگراي پاكدشت بود.

 ظريف: برجام نه بوي گند مي دهد و نه دفن شده است 
در آغاز بررسي سؤاالت از ظريف، جواد كريمي قدوسي، 
نماينده مشهد و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس گفــت: آقاي ظريف بعد از شــهادت 
سردار قاسم ســليماني مصاحبه اي داشــت مبني بر 
اينكه همچنان آماده مذاكره با آمريكا هســتيم. يك 
هفته قبل از آن هم در دوحه با برگمن، افسر سابق رژيم 

صهيونيستي مالقاتي داشتيد. 
به دنبال ســخنان كريمي قدوسي، محمد جواد ظريف 
گفت: من مصاحبه محكمي با مجله اشــپيگل آلمان 
داشتم و چيزي نگفتم جز فرمايش رهبري كه گفتند 

اگر آمريكا به 1+5 بازگردد، ما مذاكره مي كنيم و علتش 
كه اين را گفتم اين بود كه مانع شــوم كه آمريكايي ها 
ادعا كنند ايران به دنبال ديپلماسي نيست. ابزار من در 
حوزه ديپلماسي هم كامال مشخص است و من وظيفه 
دارم از آن ابزار اســتفاده كنم. اميدوارم كه مورد قبول 
واقع شويم. ظريف يادآور شد: ما در واقع در خط مقام 
معظم رهبري حركت مي كنيم. ايشان هفته گذشته در 
سخنراني شان فرمودند كه عجله اي به بازگشت آمريكا 
به برجام نداريم. از نظر ايشان نه برجام بوي گند مي دهد 
و نه دفن شده است. مجلس هم قانوني كه تصويب كرد 
براي اجراي برجام است نه دفن آن. الاقل رياست مجلس 
شوراي اســالمي اينطور به ما گفتند. آقا هم گفتند ما 
عجله نداريم. اگر آمريكا تعهدات خــود را اجرا كند و 
تحريم ها را بردارد، مي تواند برگردد و در 1+5 بنشيند 
مبناي سياست ما هم همين اســت و رياست مجلس 

شوراي اسالمي هم در اين جلسه بود.
وزير امور خارجه يادآور شد: مالقات بنده نه يك هفته 
قبل از شهادت سردار بزرگ سليماني، بلكه يك سال و 
نيم قبل از آن و براي آزاد كردن يك سليماني ديگر بود. 
مسعود سليماني دانشمند بزرگ كشورمان يك سال در 
بدترين شرايط اسير آمريكا بود. فردي كه از طرف آمريكا 
مي خواست مذاكره كند، آقايي را همراهش آورد كه بعدا 
معلوم شد او 10 سال در رژيم صهيونيستي بود، ما او را 
نمي شناختيم. او در جلسه يادداشت بر مي داشت و بعد 

هم با من عكس گرفت.
وزير امور خارجه همچنين گفت: من جلوي جان كري 
نماز خواندم آن هم وسط مذاكره و به او گفتم مي خواهم 
به خودم يادآوري كنم كه َقَدر قدرت خداست نه شما، 
من با صدام هم مذاكره كردم، خيال مي كنيد از اينكه 
روبه روي صدام نشســتم، لذت بردم؟ كار من اين بود، 
من ناگزير بودم. اين را به عنــوان گناه من ثبت نكنيد، 

ان شاءاهلل اينها كفاره گناهانمان خواهد بود.

وي بخشــي از مصاحبه خود با مجله اشپيگل را براي 
نمايندگان خواند و گفت: عين مصاحبه من با اشپيگل 
موجود است و اين از محكم ترين مصاحبه هايم است، آقا 
هم بارها گفتند فالني محكم حرف مي زند. من معتقد م 
اياالت متحده آمريكا از مردم ايران مي ترسد. مردم ايران 
مايه عزت و اقتدار ما هســتند و آنچه اياالت متحده را 
شكست داده موشك هاي ما نيســت - اگرچه آن هم 
مهم است- بلكه فرهنگ ايثار و شهادت اين ملت است. 
توضيحات ظريف اما به كام اكثريت مجلس خوش نيامد 

و بهارستان توضيحاتش را قانع كننده ندانست.

دومين كارت زرد مجلس به ظريف 
بعد از سؤال كريمي قدوســي، نوبت به بررسي سؤال 
فرهاد بشيري، نماينده پاكدشت رسيد. او از وزير امور 
خارجه پرسيد چرا ديپلماسي اقتصادي جدي گرفته 
نمي شود؟ موضوعي كه سبب شد محمدباقر قاليباف در 
رأس مجلس اعالم كند آمادگي داريم نام وزارت خارجه 

به »وزارت خارجه و تجارت بين الملل« تغيير كند.
 در پي توضيحات و ايــده قاليباف، ظريف در پاســخ 
به ســؤال نماينده پاكدشــت گفت: بحث ديپلماسي 
اقتصادي مسئله پيچيده اي است كه نيازمند همكاري 
همه اركان كشور به ويژه دولت و مجلس است. با توجه 
به فشارهايي كه در وزارت خارجه وارد شد، بحث اقتصاد 
به موضوع ثانويه در وزارتخانه تبديل شــد، در دوران 
بنده نيز براساس پيشــنهاد مجلس و همفكري كه با 
كميسيون اقتصادي مجلس شــكل گرفت، قرار شد تا 
معاونت اقتصادي مجددا احيا شود و ما بر همين اساس 
كل ساختار وزارت خارجه را به هم ريختيم تا از ساختار 
منطقه اي به ساختار موضوعي بازگشته و يك معاونت 
اقتصادي و يك معاونت سياسي را ايجاد كرده تا اقتصاد 

نيز هم سطح مسائل سياسي و امنيتي قرار گيرد.
وزير امور خارجه افزود: مــا نمي توانيم واقعيت ها را در 
كشور ناديده بگيريم؛ چرا كه بسياري از فشارها بر كشور 
سياسي امنيتي است. اقدامات ما در زمينه ديپلماسي 
اقتصادي ناموفق نبوده است اما آن قدري كه ما انتظار 
داشتيم، موفقيت آميز نيز نبوده و نيازمند آسيب شناسي 

است.
وزير امور خارجه تأكيد كرد: رئيس مجلس پيشــنهاد 
دادند تا وزارت خارجه متولي كل روابط خارجي باشد 
كه اين امر هم مزايايي دارد هــم معايبي. امروز وزارت 
خارجه مســئوليت روابط خارجي را ندارد. بلكه فقط 

مسئول سياست خارجي است.

وزير امور خارجه: كار من مذاكره است؛ اين را به حساب گناه من نگذاريد
روي خط انتخاباتكارت زرد مجلس به مذاكره

روي خط ديپلماسي

  مردم به تاثير خود در انتخابات شک دارند
مصطفــي  درايتي، عضو حــزب اتحــاد ملــت، در گفت وگو با 
اعتمادآنالين با اشاره به تأثير اختالفات دستگاه هاي مختلف بر 
انگيزه مردم براي رأي دادن گفت: اصوالً مردم به تأثير و نقش خود 
در انتخابات شــك دارند و به همين دليل جدل هاي دستگاه ها و 
مقام هاي مسئول برايشان اهميتي ندارد؛ يعني مردم پيش خود 
مي گويند كارهــا و قرارها جاي ديگر برنامه ريزي مي شــود و به 
همين دليل نقش خودشان را در تشكيل مجلس و دولت بي تأثير 
مي دانند. اين فعال سياسي اصالح طلب در ادامه گفت: بعيد است 
مردم انگيزه اي براي رأي دادن در انتخابات رياســت جمهوري 

داشته باشند. 

  خودبرتربين ها خود را »قبه نور« مي دانند
عزت اهلل ضرغامي كه نامش به عنوان يكي از كانديداهاي احتمالي 
انتخابات رياست جمهوري 1400مطرح شده است، در تازه ترين 
پيام توييتري خود با كنايه به جريان هاي شناخته شده سياسي 
نوشت: » جريان هاي خودبرتربين سياسي، اكثريت مردم را قشر 
خاكستري مي دانند و خودشان را قشر سفيد و قبه نور! آنان غافل از 
»سياهي« هاي خودشان، به دنبال »سپيد« كردن ديگرانند. خود 

را  خاكستري بدانيم و به آن افتخار كنيم.« 

  پيشنهاد رقابت درباره »سياهه مسائل«
مشاور رئيس جمهوري طي ســخناني توصيه كرد كه نامزدهاي 
رياست جمهوري براي حل ســياهه اي از مسائل رقابت كنند. به 
گزارش ايرنا، حسام الدين آشنا گفت: سياهه مسائل مهم است و 
ما در سياست خارجي و سياست داخلي بايد سياهه مسائل مان 
را فراهم كنيم. اگر سياهه مســائل وجود داشته باشند، آن وقت 
رقابت هاي سياسي در انتخابات رياست جمهوري و مجلس و در 
جاهايي كه مردم حق انتخاب دارند رقابت بر ســر پيشنهادهاي 
واقعي براي حل مسائل واقعي مي شود. آشنا خاطرنشان كرد: آن 
وقت است كه وجود احزاب معنا دارد و سخنراني و مناظره صرفا 
كافي نيست بلكه داشتن برنامه مشخص براي حل مسائل مشخص 

كه زمانبندي و هزينه فايده و اولويت داشته باشد،  ضروري است.

   برجام؛ گام اول بايدن
يك منبع آشــنا با تفكرات تيم گذار جو بايــدن،  رئيس جمهور 
منتخب آمريكا كه مي خواست نامش فاش نشود، درباره تصميم 
دولت بايدن براي بازگشــت به توافق هسته اي گفت: اگر ايران به 
پايبندي كامل به توافق بازگردد، ما هم همين كار را خواهيم كرد. 
اين گام اول خواهد بود. به گزارش ايسنا، اين منبع ناشناس ادامه 
داد: بازگشــت به توافق اوليه »كف رويكرد دولت بايدن نسبت به 

ايران است نه سقف آن« و »به آنجا ختم نمي شود«.

   برجام محصول دولت نبود
نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد و عضو تيم مذاكره كننده 
هسته اي تأكيد مي كند »برجام« صرفا محصول دولت حسن روحاني 
نيست، بلكه مسئله اي است كه مجلس و شوراي عالي امنيت ملي هم 
درباره اش نظر داده اند و مقام معظم رهبري هم در اين باره دستوراتي 
صادر كردند. مجيد تخت روانچي در گفت وگو با ايسنا درباره سرنوشت 
برجام در دولت آينده ايران مي گويد: صحبت درباره اينكه در تابستان 
آينده، دولت بعدي چه سياستي را اتخاد مي كند، زود است. شايد 
برجامي نداشته باشيم كه اصال دولت بعدي بخواهد آن را ادامه دهد. 

سياست فعلي ما اين است كه برجام ادامه پيدا مي كند.

   ميانجيگري قطر براي ايران
وزير امور خارجه قطر در گفت وگويي ضمن تأكيد بر اينكه كشورهاي 
خليج فارس بايد وارد مذاكره با ايران شــوند، گفت: كشــورش از 
مذاكرات بالقوه ميــان ايران و آمريكا حمايت خواهد كرد. شــيخ 
محمد بن عبدالرحمان الثاني، وزير امور خارجه قطر كه مدت هاست 
خواستار نشستي ميان رهبران شوراي همكاري خليج فارس شامل 
6كشور عربي با ايران شده است، گفت: »به اتفاق افتادن اين، اميد 

داريم و هنوز باور داريم كه بايد اتفاق بيفتد.«/ ايسنا

   ايران دار و دسته ترامپ را تحريم كرد
سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه اعالم كرد: مقامات 
ارشد آمريكا شامل دونالد ترامپ رئيس جمهور، مايك پمپئو وزير 
امورخارجه، مارك اسپر وزير دفاع سابق، كريستوفر ميلر سرپرست 
وزارت دفاع، استيون منوچين وزير خزانه داري، جينا هسپل رئيس 
آژانس مركزي اطالعات)سيا(، جان بولُتن مشاور سابق امنيت ملي، 
برايان هوك رئيس سابق گروه اقدام عليه ايران و نماينده سابق ويژه 
وزارت امورخارجه آمريكا در امور ايران، اليوت آبرامز نماينده ويژه 
وزارت امورخارجه آمريكا در امور ايران و آندريا گاكي مسئول اداره 
كنترل دارايي هاي خارجي آمريكا )اوفك( در فهرست تحريم هاي 
جمهوري اسالمي ايران قرار گرفتند. علت اين اقدام ارتكاب جنايات 
تروريستي، ترويج و حمايت از تروريسم كه تهديدي جدي عليه صلح 
و امنيت منطقه اي و بين المللي است و نيز به دليل نقض قواعد اساسي 
و اصول بنيادين حقوق بين الملل ازجمله حقوق بشر اعالم شده است.

در هيچ دوره اي در بررسي اليحه بودجه با اين حجم از ادبيات 
غيراقتصادي و سياسي مواجه نبوده ايم

ربيعي با انتقاد از حجم اتهامات و حمالت از طرف مجلس به دولت: 

 روان مردم را آزرده نكنيد

جلسات اخير سخنگوي دولت به نشست هايي براي پاسخ به مخالفت ها و هجمه هاي 
مجلس عليه دولت تبديل شده است. بهانه هاي هجمه هم جور است، يا بودجه است يا دولت

ادعاي نديدن واقعيت هاي تحريم  يا شرايط سياست خارجي كشور، از يك سو دولت را 
بابت فرو ريختن شاخص بورس نكوهش مي كنند و از سوي ديگر كاهش قيمت ها در بازار طال و ارز را 
سياسي بازي دولت در ماه هاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري1400 مي خوانند. نشست خبري 
روز سه شنبه علي ربيعي، سخنگوي دولت پاسخي به طرح اين اتهامات از سوي مخالفان بود. ربيعي 
درخصوص برخي اظهارنظرها و اتهام زني ها درخصوص اليحه بودجه، گفت: در هيچ دوره اي در بررسي 
اليحه بودجه با اين حجم از ادبيات غيراقتصادي، غيركارشناسي و سياسي مواجه نبوديم و امروز شاهد 

ادبياتي كامال سياسي هستيم.

 به گزارش ايرنا، علي ربيعي درخصوص اين اتهام كه »بودجه براي فروپاشي نظام تدوين شده« گفت: 
من نمي فهمم كجاي اين بودجه قرار بوده فروپاشــي كند و كجاي آنچه تا االن تصويب كرديد، از 
فروپاشي جلوگيري كرده است. يك شاخص به مردم بگوييد تا همه بفهمند كه اينجا قرار بوده فروپاشي 
كند. آيا قيمت ارز را در1۷500 ضرب كردن و همه  چيز را بر آن مبنا تعيين كردن از فروپاشي جلوگيري 
كرد. او ادامه داد: »پنهان كردن ارز به خاطر انتخاب بايدن« از اتهامات عجيب و غريبي است كه اگر وقوع 
آن يك ذره هم صحت داشته باشد، هر كس اين تصور را كرده، خائن به ملت است. چرا جفا كارانه باز هم 
تكرار مي كنيد و وقتي تكذيب مي شود، مسخره مي كنيد و باز بيان مي كنيد. اشاره ربيعي به اظهارات 
اخير اميرحسين قاضي زاده هاشمي بود كه مدعي شده بود »دولت منابع ارزي را ذخيره كرده تا با روي 
كارآمدن جو بايدن، قيمت دالر را تا 11 هزار تومان براي چند ماه پايين بياورد«. ربيعي در ادامه گفت: 
گفته شده مثال »بودجه شركت ها پنهان شده يا كجا رفته، يا زمين سوخته براي دولت آينده گذاشته 
شده است«، اين تعابير در ذهن مردم خواهد نشست. به جاي اينكه در يك جمع حزبي در مورد بودجه 
صحبت كنيد، در جمع كارشناسان بودجه اي در مركز پژوهش هاي مجلس صحبت كنيد و بگذاريد 
كارشناسان ديگر هم باشند و آنجا درباره بودجه بحث اقتصادي صورت بگيرد. متأسفم دوستان توجه 
نمي كنند كه اظهاراتي از اين دست موجب بي اعتمادي به حاكميت و نظام مي شود. اين حجم از اين 
اظهارات با هيچ دوره اي در زمان ارائه بودجه، قابل مقايسه نيست. به هر حال، بودجه هر آنچه هست 
درست مي شود، بي اعتمادي را چگونه مي خواهيد درست كنيد. كسري  هاي بي اعتمادي ناشي از اين 
اظهارات در سرمايه اجتماعي مردم جبران پذير نيست. وي با بيان اينكه بودجه جاي عدد و رقم و حرف 
كارشناسي است، گفت: كليات بودجه متناسب با واقعيت ها بوده و محدوديت ها و ظرفيت هاي كشور را 
ديديم و نگاهي هم به پيروزي نهايي در عقب راندن تحريم را  در بودجه داشتيم. ربيعي با اشاره به تعابير 
و الفاظي مثل فاجعه بار خواندن برخي از اين تصميمات، گفت: برخي از اين تصميمات در نشست هاي 
سران قوا هماهنگ شده است. دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور افزود: مجلس حق دارد درباره 
بودجه بدون اينكه شاكله آن به هم بخورد، اظهارنظر و قضاوت بكند. هرچند شنيده هايي داريم كه 

آنقدر تغيير مي دهد كه شوراي نگهبان رد مي كند و ناگزير بودجه سه دوازدهم اجرا شود. 

برخي عادت دارند سياه ببينند
ربيعی در پاسخ به سؤال ديگري درباره روند نرخ ارز و طال با اشــاره به اينكه براي فهم شرايط اين 
روزهاي بازار ارز نياز به دانش تخصصي اقتصاد و بودجه ريزي سنجيده نيست، گفت: هر فردي در كف 
بازار نيز متوجه مي شود كه با نبودن ترامپ، شكست فشار حداكثري و فروريختن تحريم ها قيمت 
شكننده و كاذب ارز و سكه به سمت تعادل و قيمت اصلي خود نزديك خواهد شد. هر كسي از همان 
كف بازار مي داند زماني كه منابع بانك مركزي آزاد شود و امكان عرضه از تقاضا پيشي بگيرد، قيمت ها 
متعادل مي شود و پايين مي آيد. ظاهرا برخي افراد عادت كرده اند هر موضوعي را با عينك سياسي و 
تيره ببينند؛ هر چند به قيمت ضربه زدن به روح و روان جامعه باشد. وي با بيان اينكه قيمت ارز و طال 
صرفا وابسته به متغيرهاي دروني نيست و متغيرهاي بيروني اعم از سياسي و اقتصادي هم مؤثرند، 
افزود: با نزديك شدن به پايان جنگ اقتصادي عالئم آن نشان داده خواهد شد و دست كم فشارهايي 
كم خواهد شد و جامعه خود اين را احساس كرده است. بنابراين، درخواستم اين است در اين شرايط با 
عينك سياسي و تيره مسائل را نبينيم، چون روح و روان جامعه به اندازه كافي از تحريم و كرونا آزرده 

است، بيشتر آن را آزرده نكنيم.

اولين محموله واكسن به زودي 
وارد مي شود

رئيس جمهور تأكيد كرد كه دولت مصمم است ظرف هفته هاي آينده و با ورود 
نخستين محموله واكسن خريداري شده، عمليات واكسيناسيون را در كشور دولت

مطابق جدول طراحي شده از جامعه هدف آغاز كند. حسن روحاني با بيان اينكه 
بايد در كنار ساير احتياجات دارويي و تجهيزات پزشكي، واكسن كرونا با اولويت توليد و تامين 
شود، گفت: اگر تحريم ها، مانع تراشي ها و ايجاد محدوديت ها در تامين منابع خريد واكسن از 
سوي دولت تروريست ترامپ نبود، قطعا واكسيناسيون را خيلي زودتر مي توانستيم آغاز كنيم 

و اين نيز جنايتي بود كه آمريكايي ها در حق ملت ايران انجام دادند.
به گزارش پايگاه اطالع رســاني رياســت جمهوري، روحاني تصريح كرد كه به رغم همه اين 
مانع تراشي ها و ايجاد محدوديت ها، اقدامات الزم براي خريد واكسن انجام شده و نخستين 
محموله آن كه مورد تأييد وزارت بهداشــت و درمان اســت ظرف هفته هاي آتي وارد كشور 

مي شود و بالفاصله نيز درچارچوب سند ملي تدوين شده، واكسيناسيون آغاز مي شود.
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جلسه شوراي شــهر تهران روز گذشته به رياست 
محسن هاشمي رفسنجاني در حالي برگزار شد كه شورا

پرونده بررســي باغات و نامگذاري معابر روي ميز 
اعضاي پارلمان شهري قرار داشت. مهم ترين خبر جلسه ديروز ارائه 
اليحه بودجه سال1400 شهرداري تهران در هفته آينده به شورا 

بود.
به گزارش همشهري، روز گذشــته  پيش از ورود اعضاي شوراي 
شهر به صحن، جلسه هم انديشي با حضور پيروز حناچي، شهردار 
تهران برگزار و موضــوع ارائه اليحه بودجه1400 مطرح شــد و 
شهردار تهران گفت كه اليحه را تا جلســه آينده به شورا تحويل 
مي دهد. رئيس شوراي شهر تهران هم گفت كه اميدواريم بتوانيم 
در يك ماه آينده رسيدگي به بودجه سال1400 را در دستور كار 
قرار دهيم. جلسه ديروز شورا با بررســي 6پرونده پالك ثبتي از 
حيث باغ يا غيرباغ بودن منطقه يك شروع شد و محمد ساالري، 
رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران به ارائه 
گزارش در مورد هريك از پالك ها پرداخت كه درنهايت باغ بودن 
يك پالك ثبتي در خيابان لواساني و 2 پالك در خيابان نياوران، 
تصويب شد. باغ بودن يك پالك ثبتي در سوهانك اما رأي نياورد و 
در پايان هم تصميم گيري در مورد پالك ثبتي خيابان شهيدباهنر 

به جلسه آتي موكول شد.

نام شهيد رضايي نژاد بر خياباني در منطقه2
پس از تعييــن تكليف باغــات منطقه يــك، پرونده بررســي 
نامگذاري معابــر در دســتور كار اعضاي پارلمان شــهري قرار 
گرفته و محمدجواد حق شــناس، رئيس كميســيون فرهنگي و 
اجتماعي شــوراي شــهر گفت كه نامگذاري معابر به نام بزرگان 
و شخصيت هاي شناخته شده و مفاخر ايران زمين سبب آشنايي 
بيشتر نسل جوان با آنها مي شود. بر اين اساس نامگذاري معابري به 
نام اساتيدي چون محمد اسالمي ندوشن، محمدابراهيم باستاني 
پاليزي، عبدالحسين زرين كوب، بديع الزمان فروزان فر و علمايي 

مانند آيت اهلل صانعي و هنرمندانی ازجمله حميد ســمندريان، 
منوچهر احترامــي و خسروشــكيبايي  مطرح شــد، موافقان و 
مخالفان نظرات و پيشنهادات خود را ارائه دادند. درنهايت تغيير 
نام 32خيابان پايتخت تصويب شد. همچنين روز گذشته مقرر شد 
نام شهيد داريوش رضايي نژاد روي خيابان ناهيد در منطقه2 حك 
شود. اين خيابان در بلوار نلسون ماندال)آفريقا( قرار دارد. همچنين 
در همين منطقه با مصوبه شــورا خيابان ايثار به نام سردار شهيد 

پور جعفري همرزم شهيد سليماني تغيير نام مي دهد.

در سال هاي گذشــته خودرو هاي 
شخصي عامل آلودگي هوا معرفي گزارش

مي شدند و امسال كه سواري ها كمتر 
و دانشــگاه ها و مدارس تعطيل هستند، سوخت 
پرگوگرد نيرو گا ه ها متهم اصلي آلوده كردن هوا 
اعالم شدند. سوزاندن مازوت براي توليد برق و از 
طرف ديگر شــايعه مصرف زياد برق براي توليد 
رمز ارز  هم از بحث هاي ديگري است كه همزمان با 

وارونگي هوا مطرح مي شود.
 شهردار تهران در آيين تجليل از سفيران هواي پاك 
شهر تهران گفت: »امســال با استفاده از عكس هاي 
ماهواره اي روزانه آلودگي هواي تهران را رصد كرديم 
كه نشــان دهنده تفاوت هايي در آالينده هاســت و 
كانون هاي آلودگي نزديك صنايع سنگين و آالينده اي 
هستند كه قبال اينطور نبود. مقايسه ها نشان مي دهد 
كه امســال وضعيت حاد تري در آلودگي هوا داريم و 
شايد شــرايط تحريم تأثير داشته است.« به گزارش 
همشهري، پيروز حناچي افزود: »امسال شاخص هاي 
سنجش آلودگي هوا سختگيرانه تر اعمال شده است.«

او افزود: »ما كشوري هستيم كه منابع نفتي فراواني 
داريم و گوگرد زياد از ويژگي هاي نفت ما ست. طبعا 
مشــتقات آن هم گوگرد بااليي دارد. به همين دليل 
گازوئيل عادی پااليشــگاه هاي ما 7هــزار پي پي ام 
آاليندگي گوگردي دارد. درحالي كه در شهر تهران ما 

از گازوئيل  50 پي پي ام استفاده ميكنيم«
حناچي تأكيد كرد: »اگر نمودار آلودگي 2دهه اخير 
شــهر تهران را دنبال كنيد، مي بينيد كه آالينده ها 
روند كاهنده داشــته اند ولي اقدامات ديگري هست 
كه در نقطه مقابل اين كاهش اســت و مي تواند اين 
زحمات را به باد بدهد. مسئوالن مي گويند در تهران 
مازوت نمي ســوزانيم ودرســت ميگويند ولی بايد 
توجه داشــت كه   آلودگي از مرز تقسيمات كشوري 
تبعيت نمي كنــد. اگر در آبيك و قزويــن نيروگاه ها 
مازوت ويا گازوئيل عادی بســوزانند، آلودگي آن به 

تهران مي رسد.« شهردار با اشاره به اينكه ما نيازمند 
يكپارچگی تصميمات در مديريت شــهري هستيم، 
گفت: »ترافيك و آلودگي مشكل همه كالنشهرهاي 
جهان اســت و همه شــهرهاي باالي جمعيت يك 
ميليون نفر به تناســب،  اين بال را تجربه مي كنند اما 
اين به معناي غيرقابل حل بودن آن نيست. قانون هواي 
پاك در سال 1396 تصويب شد كه معروف به قانون 
نفس است. بيشــترين نقش در اين قانون را توسعه 

حمل ونقل عمومي بر عهده دارد.«
حناچي كه خود در پويش سه شنبه هاي بدون خودرو 
شركت مي كند و ديروز هم با دوچرخه به مراسم آمده 
بود، گفت: »در كالنشــهرها هيچ راهي جز كنترل 
آالينده ها براي مقابله با آلودگي وجود ندارد. مدهايي 
مثل دوچرخه جايگزين مترو نيست، ولي اگر با ديد 
كاهش مصرف ســوخت نگاه كنيم، توجيه منطقي 
پيدا مي كند. اگر به جاي هر خودرو يك پياده و يك 
دوچرخه قرار بگيرند هم در آلودگي تأثير دارد و هم 
در ترافيك . اما موفقيت در ايــن زمينه ها صرفا كار 
شهرداري نيست بلكه دولت و مردم بايد با هم انجام 
دهند.«  او با تأكيد بر اينكه آلودگي هوا راه حل دارد، 
گفت: »تجربيات مؤثر آلوده ترين شهرهاي جهان در 
كنترل آلودگي قابل مطالعه هستند. شايد اصلي ترين 
تصميمات آنها كنترل مصرف ســوخت فســيلي و 
استفاده از موتورهاي برقي است. موتورسيكلت يك 
وسيله اصلي حمل ونقل در تهران است و برنامه داريم 
كه استفاده از نوع بر قی آن رادر تهران اقتصادي كنيم 
و بار مالي ناشــي از قيمت باتري را از آن برداريم. در 
اين صورت استفاده از موتور برقي مورد استقبال قرار 

مي گيرد.« 
شهردار تهران گفت: »موضوع حمل ونقل عمومي در 
شهرداري تهران يك موضوع حاكميتي است و حل 
آن توسط شــهرداري به تنهايي امكان پذير نيست. 
اكنون زيرساخت هاي خوبي در تهران فراهم شده و 
درصورت تكميل بقيه موارد مي توان سهم حمل ونقل 
عمومي را از 16درصد به باالي 25درصد افزايش داد 
و )در شرايط غيركرونايي( از روزانه حدود 5ميليون 

سفر به 7ميليون سفر رسيد.« 

دولت ســهم حمل ونقل عمومــي را پرداخت 
نمي كند

در ادامه مراســم محســن 
هاشمي رفســنجاني، رئيس 
شوراي شهر تهران گفت: در 
قانون هدفمنــدي يارانه ها 
مســئله  بــه  10 درصــد 
حمل ونقل عمومي اختصاص داده شده است ولي 
سازمان برنامه و بودجه، مجلس و دولت هيچ كدام 
اين قضيه را اجرا نمي كنند و ريالي هم در اين راستا 
پرداخت نشده است. براساس يكي ديگر از قوانين 
نيز دولــت بايد ســاالنه 4 هزار ميليــارد تومان از 
اعتبــارات تخصيص يافته خود را بــه حمل ونقل 
عمومي پرداخت كند كــه در اين زمينه پرداختي 
صورت نگرفته اســت. همچنين 2 مصوبه تأمين 
19 هزار اتوبــوس و 2 هزار واگــن در دولت درنظر 
گرفته شده كه اين 2مورد هم هيچ كدام اجرا نشده 
است. اين در حالي است كه اگر راهكاري براي رفع 
مشــكالت حمل ونقل عمومي اتخاذ نشود، شاهد 

روزانه افزايش آلودگي هوا خواهيم بود.
 او ادامــه داد: بايــد از ظرفيت ســمن  ها و مردم 
همچنين قــوه قضاييــه در مــورد عدم پرداخت 
بدهي هاي حمل ونقــل عمومي از ســوي دولت 
به صورت جدي استفاده كنيم. بايد ديگر در تهران 
اتوبوس هاي ديزلي و گازي استفاده نكنيم و 9 هزار 
اتوبوس برقي را خريداري كنيم. همچنين بايد به 
اين مسئله توجه داشــت كه اگر مترو بسازيم و آن 
را تجهيز نكنيم، به نوعي دور ريختن پول و سرمايه 

است.

منابع مالي مترو فقط اوراق مشاركت بود
سيدمناف هاشــمي، معاون 
حمـل ونـــقل و تـرافـــيك 
شــهرداري تهــران  ديگــر 
سخنران مراسم بود. او گفت:  
اتفاقات اخيــري كه در حوزه 
حمل ونقل افتاده ازجمله ورود كميسيون اصل 90 به 

مسئله قانون هواي پاك و ورود دادستاني به آلودگي 
هوا، نشان دهنده نقش پررنگ افكار عمومي است. در 
حوزه اجراي قانون هواي پاك نقش دســتگاه ها و 
وزارتخانه ها كامال مشخص اســت. 18 دستگاه در 
اجراي قانون هواي پاك نقش دارند اما اگر پايش و 
نظارتي نباشــد، كســي مباحث را دنبال نمي كند 
چرا كه بار مالي دارد. يارانه اتوبــوس 250 ميليارد 
تومان بود اما امســال قرار است هزار ميليارد تومان 
شود يا مي دانيد كه 10سال اســت دولت اتوبوسي 
نداده، اما حاال قرار است كه اعتباراتي در اين زمينه 
درنظــر گرفته شــود. او ادامه داد: در حــوزه مترو 
نتوانســتيم منابع خوبي داشته باشيم و تنها پول ما 
اوراق مشاركت ســال هاي 97 تا 99 بود. اعتبار اين 
اوراق حــدود 2هــزار ميليارد تومان مي شــود كه 
مي توانيم با آن 12 ايســتگاه مترو را افتتاح كنيم. 
شــهردار تهران تأكيد كردند كه بايــد براي وصول 
اوراق سال 1399-1400 از كمك رسانه ها استفاده 
شــود. با كمك رســانه ها بود كه توانســتيم سهم 
750 ميليارد توماني دولت از محل اوراق مشاركت را 
وصول كنيــم. قــرارداد 250 دســتگاه اتوبوس و 
ميني بوس منعقد شــده و يك قرارداد ديگر نيز تا 
پايان سال امضا مي شود. سهم ما 500 ميليارد تومان 
بود و اگر دولت به ما كمك مي كرد مي توانســتيم 
بيش از هــزار ميليارد تومان اتوبــوس توليد داخل 
داشــته باشــيم. او همچنين گفت: خريــد 5 هزار 
دســتگاه اتوبوس با كمك دولت در دستور كار قرار 
دارد و شهردار تهران دستور دادند كه 20 درصد اين 
اتوبوس هــا برقي باشــد و مي بينيد كــه در حوزه 
موتورهاي برقي و نوسازي تاكســي نيز برنامه هاي 
جامعي داريم كه البته يــك روزه جواب نمي دهد و 

برنامه بلندمدت است.

از دست رفتن جان 4هزار نفر بر اثر آلودگي هوا
 در ادامــه همايــش زهــرا 
صدراعـــظم نوري، رئـيـس 
كـمـيـسـيــون سـالمـت و 
محيط زيست شوراي شهر در 

ادامه همايــش گفت:  امروزه شــاهديم كه به دليل 
كرونا، 2ميليون نفر از مــردم جهان جان باخته اند، 
همه جهانيان به تالش و تكاپو افتاده اند تا جلوي اين 
رونــد را بگيرنــد. در شــهر تهــران هم ســاالنه 
از دســت رفتن جان 4هزار نفر بر اثر آلودگي هوا را 
شاهد هستيم. اما سوال اينجاســت كه چرا چنين 
مسئله مهم اهميت كافي در برنامه ندارد؟ ظرفيت 
هواي شهر تهران مشخص است و به ويژه در روزهاي 
سرد، وارونگي دما سبب مي شود كه زيست بوم تهران 
قدرت پااليش هوا را از دســت بدهد. در اين شرايط 
اگر عزم جدي وجود نداشته باشد، وضعيت ما بدتر 
خواهد شــد. او تاكيد كرد: آمار 4هــزار مرگ بر اثر 
آلودگي هوا آمار كمي نيست. براساس گزارش هاي 
بين المللي آلودگي هوا 2.7 ميليارد دالر خسارت به 
بار مي آورد. تهــران هزينه پايتخت بــودن خود را 
مي پردازد و دولت بايد اين هزينه ها را تقبل كند. در 
اين 4ســال تالش كرديم بارگذاري صنايع خرد و 
كالن را كه از عوامل آلودگي هواست، در سطح تهران 
كاهش دهيم، اما انتظار داريم كه ساير دستگاه ها هم 
به بارگذاري صنايع خرد و كالن توجه داشته باشند.

قوانين آلودگي هوا اجرا نشده است
شــينا انصــاري، مديــركل 
محيط زيست و توسعه پايدار 
شهرداري هم با اعالم اينكه از 
نخســتين هشــدار جــدي 
آلودگي هوا 25سال مي گذرد 
گفت: آلودگي هوا بحراني ملي و حل آن نيازمند عزم 
ملي اســت. قوانين آلودگي هوا در ســال 96 بعد از 
به روز رساني هاي بسيار به تصويب رسيد، اما با وجود 
گذشت 3سال، اين قانون از طرف مسئوالن مربوطه 

اجرايي نشده است.
 عزم و اراده مردم در كنار دســتگاه هاي حاكميتي 
منجر به موفقيت اجــراي قوانين هــواي پاك در 
شهر هاي بزرگ دنيا شده است، بنابراين مطالبه گري 
مردم درخصوص اجراي قانــون هواي پاك اهميت 

ويژه اي دارد.

حناچي در آيين تجليل از سفيران هواي پاك تهران:

رئيس شوراي شهر: دولت بايد ساالنه 4 هزار ميليارد تومان از اعتبارات تخصيص يافته خود را به حمل ونقل عمومي پرداخت كند اما پرداختي صورت نگرفته است

در مراسم تجليل از سفيران هواي پاك شهر تهران با اهداي جوايزي از برخي چهره هاي فعال در حوزه قانون هواي پاك و مبارزه با آلودگي ازجمله »علي ضيا« مجري تلويزيون و تعدادي از بازيگران و هنرمندان صدا و سيما قدرداني و تشكر شد.   عكس: مجتبي عربزاده

كانون هاي آلودگي تهران نزديك صنايع هستند

محمد سرابي
خبر نگار

چگونه يك خواست عمومي را بسازيم

در چندماهي كه از دوچرخه ســواري در 
شهر نوشته ام و دوستان را به پياده شدن از 
ماشين تشويق كرده ام، احساس مي كنم 
ترسي در ميان مردم براي سوار شــدن به دوچرخه وجود دارد. انگار 
مطمئن نيستند كار درستي باشد. شايد به نظرشان عجيب مي آيد كه 
به جاي اتوبوس و تاكسي با دوچرخه به سر كار بروند. احتماالً نسل اولي 
كه مي خواستند از خودرو براي تردد شهري استفاده كنند هم همين 
حس را داشته اند؛ روزگاري كه بايد تصميم مي گرفتند چهارپايان را 
رها كنند و چهارچرخه ها را برگزينند. حتما انتخاب سختي بوده، اما 
بعد از گذشت يكي دو نسل، ديگر كســي حتي به تردد با اسب و قاطر 
فكر هم نمي كند. زماني نه چندان دور در بسياري از شهرهاي مسطح، 
اســتفاده از دوچرخه براي ترددهاي روزانه امري عادي بود. شايد يزد 
و اصفهان، نمونه هاي عالي در اين زمينه بودند، اما متأســفانه در اين 
شهرها هم كم كم اســتفاده از دوچرخه كمتر شد. شايد بزرگ شدن 
شهرها عامل اصلي فراموشي دوچرخه ها بود. در شهري مانند تهران 
كه در دامنه كوه بنا شده و كمتر خياباني را مي توان يافت كه سربااليي 
نداشته باشد، استفاده از دوچرخه كاري سخت به نظر مي رسد و زماني 
كه پايتخت رو به گســترش گذاشت، اســتفاده از خودرو تنها گزينه 
ممكن براي تردد بود. ركاب زدن در ســربااليي، كار ســختي است و 
كنترل دوچرخه در سرازيري هاي تند، آسان نيست؛ آن هم البه الي 
اين همه ماشين كه با سرعت مي روند. دوچرخه هاي دنده اي و برقي 
مي توانند اندكي از اين مشكل را حل كنند، اما همچنان بايد مردم را 
به استفاده از دوچرخه تشويق كرد؛ بخشي از اين كار برعهده كساني 
مثل من است و بخشي ديگر برعهده سياستگذاران. معتقد نيستم كه 
براي استفاده مردم از دوچرخه بايد يارانه داد. استفاده از اين ابزار، نياز 
به بررسي ها و مطالعات عميقي دارد و در شرايط فعلي اصال پولي براي 
اين كار وجود ندارد، اما باز هم مي توان از سياست هاي تشويقي در اين 
زمينه سخن گفت. ايجاد مسير دوچرخه، يكي از اين راه هاست كه البته 
تا رسيدن به نقطه مطلوب، فاصله زيادي دارد. شايد بد نباشد آنهايي كه 
در زمينه حمل ونقل شهري مطالعه مي كنند، به اين راه ها فكر كنند، 
پيشنهادهايي به سياستگذاران شهري ارائه دهند و رهايي از خودرو را 
به مطالبه اي جدي بدل كنند. همه گيري استفاده از دوچرخه، در نبود 

يك خواست عمومي و علمي، كاري شدني نيست.

ميثم قاسمي
شهروند دوچرخه سوار

   علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران:
دي ماه 1395، زبانه هاي آتش، تهران و مردمانش را 
سوگوار كرد. وقتي پالسكو فرو مي ريخت، تنها آجر 
و سنگ و آهن و شيشــه نبود كه به پايين پرتاب 
مي شد؛ روياهاي بســياري فروريخت. جان هاي 
بسياري نابود و شهر سوگوار شد. 3سال و نيم پس از 
حادثه تلخ پالسكو در چهارراه استانبول، حادثه ديگري به كشته شدن 19نفر 
و مصدوميت 14نفر از شهروندان منجر شد؛ كلينيك سينا در شميران آتش 
گرفت و دچار انفجار شد. بر مبناي قوانين، ضوابط و مقررات، شهرداري ها در 
زمينه حفظ ايمني شهري در برابر حريق 2 وظيفه دارند. اول وظايفي براي 
مديريت سانحه و فرونشاندن آتش است كه كمتر مجادله و مناقشه اي در 
رابطه با حدود و ثغور آن وجود دارد و دوم، آنچه در جهت پيشگيري از وقوع 
حريق بايد انجام شود كه مناقشه در همين است. اگر چه جامعه و اهل فن 
عمومًا شــهرداري ها را موظف مي دانند تا براي پيشگيري از وقوع چنين 
حوادثي اقداماتي انجام دهند اما قوانين موجود در زمينه ايمني ساختمان ها 
چندان شــهرداري ها را در اجراي چنين وظايفي مبسوط اليد نمي داند. 
براساس بند 14ماده 55قانون شهرداري ها، شهرداري موظف است نسبت 
به جلوگيري از خطراتي مثل سيل و حريق و همچنين فروافتادن ديوارهاي 
مجاور معابر عمومي اقدام و مزاحمت هاي خطرآفرين ساختمان ها را رفع 
كند. همچنين تبصره اين ماده به شهرداري اجازه داده است درصورتي كه از 
طريق مأمور فني خطرآفرين بودن بنايي احراز شود، براي رفع خطر اقدام و 
هزينه آن را به همراه مبلغي مضاف بر هزينه هاي انجام شده از طرف مقابل 
دريافت كند. اين ماده در مقام تعيين حدود و ثغور و به طوركلي راهبري ها و 
سياستگذاري هاي شهرداري در راستاي تأمين ايمني شهراست. عالوه بر 
قانون شهرداري ها؛ براساس مصوبات شوراي شهر تهران، ازجمله اساسنامه 
سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تهران، شهرداري موظف به انجام 
بازرسي هاي دوره اي و مستمر از اماكن عمومي و ساختمان هاي داراي اهميت 
باالست و شــهرداري هاي مناطق موظف به الزام مالك و ذينفع به رعايت 
اخطاريه هاي صادره از جانب سازمان آتش نشاني هستند. با وجود مشخص 
شدن وظايف شهرداري در تأمين ايمني شهر و محدوديت هايي كه در ورود 
به حريم خصوصي وجود دارد، روشن است شهرداري، ابزار اندكي براي ملزم 
ساختن مالكان، نسبت به تأمين ضوابط ايمني، بعد از صدور پايان كار دارد و 
صرفًا مي تواند در راســتاي وظايــف مندرج در بند14 مــاده55 قانون 

شهرداري ها نسبت به اخذ دستورات قضايي اقدام كند.

شهرداري ابزار كافي براي پيشگيري از خطر ندارد

   »ملكه گدايان«  بر  خالف رويكرد شهرداري است
حجت نظري: تذكرم در مورد سياست هاي 
مديريت شــهري در مواجهــه با كار 
كودكان است. اخيراً ســريالي به نام 
»ملكه گدايان« از شبكه نمايش خانگي 
پخش شده كه روابط عمومي و معاونت 
فرهنگي و اجتماعي شــهرداري تهران در توليد اين سريال 
به عنوان كمك كننده حضور داشتند اما محتواي اين سريال و 
آنچه طي دو قســمت نمايش داده شــده نه تنها برخالف 
سياست ها و رويكردهاي شــهرداري تهران است،  بلكه با 
مافيايي و بزهكار نشــان دادن كودكان كار، نفرت و خشم را 

عليه اين كودكان تشديد مي كند.

  بررسي پرونده باغات به صالح شهر نيست
حسن خليل آبادي: مقرر شده به پرونده  
باغ ها كه پس از سال۸9 به ما محول شده 
ورود نكنيم و پرونده هايي كه شامل اين 
شرايط است به مناطق بازگردانده شود. 
متأســفانه همچنان شاهد آن هستيم 

برخي از اين پرونده ها به دســتور جلسه بازگشته و اين امر 
خالف رويه حقوقي، منطقي و مغاير با وظيفه اي اســت كه بر 
عهده ما گذاشته شده است. باور دارم رسيدگي به مواردي كه 
در دوره پيش از ما به آن پرداخته و براي آن تصميم گيري شده 
است، براي شــهرداري هزينه ايجاد مي كند و به صالح شهر 

نيست.

  راه اندازي سامانه بازار الكترونيكي 
مرتضي الويري: يكي از مسائل مهم در 
منابع و مصارف شهرداري منابع غيرنقد 
و ابهامات و مسائل غيرشفافي است كه 
در اين حوزه وجود دارد. در همين منابع 
غيرنقد مقداري هم كه وصول مي شود 
كم اســت و تهاتر مناســبي بين بدهكار و طلبكار صورت 
نمي گيرد. به همين منظور در بند3 تبصره7 بودجه سال99 
الزامي براي شهرداري قائل شديم تا سامانه بازار الكترونيكي 
تهاتر منابع غيرنقد شــهرداري تهران با هدف شفاف سازي  
تعامالت موديان بدهكار و طلبكار و تهاتر فيمابين راه اندازي 
كند. با وجود اين الزام تاكنون چنين سامانه اي راه اندازي نشده 

است.

  شفاف سازي  توسط شهردار تهران
محمدجواد حق شــناس: هفته گذشته 
متأسفانه شهرداران مناطق ۸ و 2 توسط 
مقامات امنيتي و با دستور مقامات قضايي 
دستگير شدند كه ابعاد ماجرا متأسفانه 
براي شهروندان و پيگيري كنندگان مسائل 
شهر هنوز روشن نيست. انتظار می رود كه توسط شهردار تهران تا 
جايي كه به نحوه رسيدگي پرونده آسيب نمي رساند به جامعه و 
رسانه ها اطالع رساني دقيق شــود. همچنين انتظار داريم قوه 

قضاييه به اين مهم هم توجه كند .

  بهره مندي آتش نشانان از مزاياي كار زيان آور
مجيد فراهاني:  تذكر بنده مربوط به اجراي 
بند3 ماده۸0 قانون شــوراهاي اسالمي 
كشور مبني بر لزوم توجه به اجراي بند الف 
تبصره2 ماده7۶ قانون تأمين اجتماعي و 
استفســاريه مجلس شــوراي اسالمي 
درخصوص بهره مندي آتش نشانان از مزاياي بازنشستگي كارهاي 
سخت و زيان آور است و اميدوارم با اجراي تكاليف قانوني اقدام 

عملي در راستاي تكريم آتش نشانان صورت گيرد.

تذكرات و پيشنهادات اعضاي شورا در جلسه265

نرخ عوارض در نقاط مختلف تهران 
ناعادالنه است

معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران با انتقاد از ناعادالنه 
بودن نرخ عوارض در نقاط مختلف شهر تأكيد كرد كه سرانه هاي 
شهري بايد از محل ســاختمان هاي گران قيمت تامين شود. به 
گزارش ايلنا، عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرســازي 
شــهرداري تهران در پاسخ به ســؤالي درباره تحقق درآمدهاي 
حوزه معماري و شهرســازي در ســال جاري گفــت: »تا حدود 
70درصد درآمدهاي بخش شهرســازي محقق شده كه در اين 
شرايط كرونايي و ركود اقتصادي عدد خوبي است.« گلپايگاني با 
بيان اينكه در شهرداري به دنبال افزايش سهم درآمدهاي پايدار 
هستيم، ادامه داد: »به دنبال اين هستيم كل درآمد شهرداري را 
به سمتي ببريم كه عوارض پايدار افزايش پيدا كند كه مهم ترين 
آن اليحه عوارض ارزش افزوده بود. در اين اليحه قرار بر اين بود 
سهم شهرداري ها از 9درصد ماليات بر ارزش افزوده كه در همه 
دنيا به شهرداري تعلق مي گيرد و نه دولت مركزي، افزايش يابد؛ 
اكنون اين سهم 3درصد است و قرار بود تبديل به 4درصد شود، 
اما به شوراي نگهبان رفته و برگشــت خورده، و اين اتفاقي است 
كه مي توانست بار شهرداري ها را از محل عوارض ناپايدار كاهش 

دهد.«

پارلمان شهري پايتخت از هفته آينده جلسات پرفشاري براي بررسي اليحه بودجه سال 
آينده تهران خواهد داشت

بودجه 1400تهران؛ يكشنبه روي ميز شورا
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یادداشتچهره روز

راه عبور از تنگناي بودجه1400

رتبه بندي اولویت هــاي ایران امروز 
نشــان مي دهد پس از مقوله بسيار 
بااهميت سياست خارجي و در پله اول 
این مقوله، داستان تحریم، مؤثرترین 
موضوع بر كسب وكار ایرانيان است. به 
این معني كه زندگي ایرانيان با ادامه 

تحریم هاي موجود در سال1400 تيره و تارتر شده و سطح رفاه 
مادي مردم روند كاهنده را تجربه خواهــد كرد. پس از مقوله 
سياست خارجي و داستان تحریم و البته مقوله بسيار با اهميت 
مقابله با ویروس آزاردهنده و آسيب ســاز كرونا، بدون تردید 
ماهيت و كيفيت بودجه سال1400 مهم ترین مسئله روز ایران 
در زمستان آخرین ســال قرن حاضر و نخستين سال سده اي 
است كه شروع مي شود. متأسفانه و با ناراحتي تمام باید بنویسم 
كه برایند دیدگاه اقتصاددانان و فعاالن اقتصادي و كساني كه 
به هردليل با اقتصاد سياسي سروكار دارند این است كه الیحه 
تنظيم شده بودجه از سوي دولت به ویژه بخش درآمدي الیحه 

بودجه نااميدكننده و غيرواقعي است.

چه بايد كرد
واقعيت این است كه مي توان تا روزهاي پرشمار از اینكه بودجه 
تهيه شده از سوي دولت صدها تنگناي كوچك و بزرگ دارد 
حرف زد و نوشت و منتشر كرد و بر ضخامت نااميدي افزود. این 
واقعيت متأسفانه در ایران شــيوع دارد و هر روز ده ها تحليل، 
خبر و گزارش دراین باره از ســوي اعضــاي مجلس، رهبران 
احزاب و جمعيت هاي سياســي و فعاالن اقتصــادي توليد و 
منتشر مي شود. اما كار درست و ضروري این است كه ببينيم 
براي عبور از بدترین بودجه قرن چه بایــد كرد. چند نكته را 

به طور خالصه یادآور مي شوم:

حقيقت را به مردم بگوييم
آیا جز این است كه بودجه ســاالنه براي اداره بهتر زندگي و 
كسب وكار شهروندان ایراني تهيه مي شود؟ اگر جز این است كه 
باید به مردم گفت و اگر همين است نيز باید حقيقت را به مردم 
گفت. گفتن حقيقت به شهروندان و آماده سازي  ذهنيت آنها 
براي روبه رو شدن با واقعيت مهم ترین مسئله اي است كه باید 
انجام شود. پنهان كردن واقعيت هاي اقتصاد ایران از شهروندان 
روزگار همه را غبارآلودتر مي كند. حقيقت این است كه راه هاي 
كسب درآمد از ســوي دولت به ویژه درآمد حاصل از صادرات 
نفت مسدود است. بنابراین سازمان برنامه و بودجه چيزي جز 

این نمي توانسته است بنویسد.

بودجه سايه داشته باشيم
واقعيت این است كه سياست خارجي ایران با توجه به مجموعه 
ســخنان تا امروز بر زبان آمده از ســوي باالتریــن مقام هاي 
اداره كننده كشور در ســال1400 - دست كم تا نيمه نخست 

آن - همين است كه هست. 
به این ترتيب و بــا توجه به این واقعيت باید ســختگيري در 
بخش درآمدي را باال بگيریم و روي در آمد حاصل از صادرات 
نفت كه روي هم 270هزار ميلياردتومان به طور مســتقيم و 
غيرمستقيم است حساب باز نكنيم. بنابراین مي توان با فرض 
فقدان درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به طور مســتقيم و 
غيرمستقيم راه هاي دیگري را براي كسب درآمد جست وجو 
كرد )مثل انتشار اوراق قرضه نوین كه در یادداشت هاي قبلي 
مفصل توضيح داده شده است(. از طرفي هم مي توان فرض كرد 
اتفاق بزرگي در سياست خارجي مي افتد، نفت صادر مي شود 
و درآمدي نصيب دولت مي شــود. با این فرض یك بودجه در 
سایه هم مي توان نوشت و اگر آن رخداد بزرگ به وقوع پيوست 

بودجه سایه را اجرا كرد.

راه هاي كسب درآمد هاي تازه 
با توجه به اینكه دست كم رقمي نزدیك به 25درصد درآمدهاي 
بودجه ممكن است محقق نشود باید دنبال راه هاي تازه براي 
درآمد گشت تا سال1400 را به نوعي سپري كنيم. قبل از هر 
چيز باید با قاطعيت قبول كنيم راه هایي مثل فروش دارایي هاي 
دولت از راه هاي گوناگون مثل خصوصي ســازي  و دادن سهام 
شركت ها به طلبكاران و فروش اوراق قرضه به شكلي كه االن 
هست راه هاي بازي نيســتند و هركدام بنابر دالیلي مسدود 

شده اند. پس باید دنبال راه هاي تازه باشيم.

توسعه صادرات واقعي
بدون تردید و بي چــون وچرا باید قبول كنيــم واقعي ترین و 
كارآمد ترین راه براي كســب درآمدهاي تازه براي شهروندان 
و دولت، توســعه صادرات است. كشــور ما مي تواند و باید راه 
توســعه صادرات حامل هاي انرژي مثل گاز،  بــرق ، بنزین و 
سایر فرآورده هاي نفت وگاز و پتروشيمي و پس از آن صادرات 
كاالهایي كه از این حامل ها اســتفاده مي كننــد و صادرات 
خدمات فني و مهندســي و كاالهایي كه به دليل طبيعي در 
توليد آنها مزیت داریم و بازارهایي تاریخي براي آنها پيدا شده 
است را باز كند. شرط كار و پيشــرفت در این بخش اما دادن 
اختيارات به صادركنندگان واقعي ، خبرگان و تشــكل هاي 
آنهاســت. با احترام به اعضاي محترم مجلــس و با احترام به 
مدیران دولت و ســایر نهادها باید تأكيد كنم توسعه صادرات 
را صادركنندگان بلدند و نهادهاي اداره كننده كشور تنها باید 
گرفتاري هاي بوروكراسي، سياسي و پشتيباني در بخش هاي 

مختلف را هموار كنند. 
به بخش خصوصي اعتماد كنيد و اجازه دهيد توسعه صادرات 
رونق بگيرد. آیا كشوري كه 50سال پيش به شوروي سابق گاز 
صادر مي كرد االن نمي تواند در برابر گازفروشي تركيه، كشوري 
كه خودش گاز ندارد و آن را از تركمنستان و آذربایجان وارد 
مي كند و از آنجا به اروپا مي فروشــد بایســتد و سهم خود را 
بگيرد؟ این یك نمونه بود و مي توان به مســائل جزئي دیگر 

پرداخت. اما مهم این است كه واقعيت را بپذیریم. 
با توسعه صادرات ارز بيشتري به كشــور وارد مي شود و الزم 
نيست دولت ارز خود را براي كســب درآمد، گران بفروشد و 
یا از بانك ها قــرض بگيرد و پایه پولــي را افزایش داده و تورم 

ایجاد كند.

هنوز كار بررســي الیحه 
بودجــه در كميســيون 
تلفيق مجلس بــه پایان 
نرســيده، صداي دولت از 
حجم تغييرات بلند شــده و از هم اكنون مي توان 
آخرین بودجه دولت حسن روحاني را سياسي ترین 
بودجه تاریخ معاصر ایران قلمداد كرد، چرا كه فاصله 
الیحه پيشنهادي دولت و مصوبات كميسيون تلفيق 
بودجه مجلس نشان مي دهد كه اختالف نظرها به 
صحن علني مجلس كشيده خواهد شد؛ اختالفي 
كه پيش از بررســي بودجــه1400 و قبل از ورود 
به كميســيون تلفيق به اوج خود رســيد و با نامه 
رئيس جمهور مبنــي بر انجام برخــي اصالحات 
ازجمله در ارتباط با ميــزان فروش نفت در بودجه 
و سهم صندوق توسعه ملي و دولت فروكش كرد و 
كميسيون یادشده به كليات الیحه رأي مثبت داد. 
به گزارش همشهري، درحالي كه قرار است هفته 
نخست بهمن ماه از الیحه بودجه دولت و گزارش 
كميسيون تلفيق در صحن علني مجلس رونمایي 
شود، اظهارنظر محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس و 
علي ربيعي، سخنگوي دولت در یك روز نشان داد 

كه اختالف نظرها جدي تر شده است.

انتقاد قاليباف و پاسخ دولت
محمدباقــر قاليباف كه از همــان لحظه تقدیم 
الیحه بودجه به مجلس تاكنــون بارها از بودجه 
پيشــنهادي دولت انتقاد كرده، دیروز در صحن 
علني مجلس گفت: هرچند بناي مجلس از روز 
اول تالش بــراي تعامل با دولت در مســير رفع 
ایرادات الیحه اســت ولي مسئوالن اجرایي باید 
توجه كنند كه با ارائــه اطالعات ناقص نمي توان 

گره اي از مشكالت مردم باز كرد.
او گفته كه برخالف ميل باطني اش و فقط جهت 
روشن شــدن افكار عمومي، برخي از انتقادها را 
مي گوید و سپس با بيان اینكه الیحه بودجه1400 
عالوه بر گســترش بي انضباطي مالي در كشور، 
بخشــي از عواید، امكانات و منابع كشور را از سر 
ســفره مردم برمي دارد و به جيب ســودجویان 
مي ریزد، ادامه داد: اعتبارات دستگاه هاي اجرایي 
دولت، رشد بي ســابقه اي داشته؛ چنانكه برخي 
دســتگاه ها، بيش از 100درصد رشد داشته اند. 
پرســش مهم اینجاســت چرا وقتي هزینه هاي 
زندگــي مردم چنــد برابر شــده و بایــد اتفاقا 
دســتگاه هاي دولتي صرفه  جویي كنند، اینقدر 
آسوده ریخت وپاش كردند؟ قاليباف تصریح كرد: 
وظيفه ما در مجلس آن اســت كه اولویت توزیع 
امكانات را از چاق كردن دالل ها به ســمت قوي 
كردن مردم تغيير دهيم؛ ما در این مسير ثابت قدم 
هستيم و از جوســازي هاي شــبكه خطرناك 

رانت خواران هراسي نداریم.
علي ربيعي اما در یك نشست آنالین با خبرنگاران 
پاســخ قاليباف را صریح مي دهــد و مي گوید: 
اظهارات كلي، مبهم، ســلبي و شعاري مشكلي 
از بودجه و از مردم حل نمي كند، چراكه بودجه 
از اختيارات دولت و رئيس جمهور اســت و نباید 

الیحه بودجه به طرح مجلس تغيير داده شود.
رئيس مجلس اما مخاطب پيــام و انتقاد خود را 
مردم خطاب قرار داده و تأكيد مي كند: نمي شود 
در جنگ اقتصادي انتظار داشــت مردم در خط 
مقدم مقابله با دشمن بایستند و سختي بكشند 
اما برخي افراد در ساحل امن و آسایش، روزبه روز 
مرفه تر شــوند. به گفتــه قاليبــاف، روند توزیع 
تبعيض آلود امكانات باید ابتــدا در بودجه تغيير 

كند و مردم در اولویت مسئوالن قرار گيرند.
پاسخ سخنگوي دولت هم خواندني است؛ جایي 
كه او مي گوید: ما اميدواریم با تعامالت بين مجلس 
و دولت بودجه اي با تفاهم و با هماهنگي در اجرا 
بتوانيم دریافت كنيم كه در غيراین صورت، اگر 
به زمينه هاي اجرایي توجه نشود دولت در اجرا 
با مشكل مواجه مي شــود. ربيعي در عين حال 
فاش مي گوید: در هيچ دوره اي در بررسي الیحه 
بودجه با این حجــم از ادبيــات غيراقتصادي و 

غيركارشناسي مواجه نبوده ایم.

دعوا بر سر دالر 4200 تومانی
به گــزارش همشــهري یكــي از پرچالش ترین 
محورهاي بودجه1400 به تصميم گيري نهایي 
بر ســر ارز 4200توماني برمي گــردد كه رئيس 
مجلس خطاب به دولت مي گوید: بگذارید نرخ ارز 
در فضایي شفاف، قانونمند و طبق سازوكارهاي 
اقتصادي تعيين شــود. قاليباف با بيــان اینكه 
مجلس تاكنون هيچ نرخ ارزي را تكليف و تحميل 
نكرده اســت گفت: نرخ ارز همان است كه دولت 
توانسته در بازار مدیریت كند. ما هيچ كفي براي 
آن نخواهيم گذاشت و هيچ سقفي هم براي فروش 
نفت تعيين نمي كنيم و به هر ميــزان كه دولت 
تالش كند نــرخ واقعي ارز پایيــن بياید؛ همان 

نرخ، معيار مجلس خواهد بود. این موضع گيري 
قاليباف در حالي صورت مي گيرد كه پيش از این 
كميسيون تلفيق بودجه درصدد افزایش نرخ ارز در 
بودجه بود كه عقب نشيني كرد و حاال سخنگوي 
دولت به برخي از انتقادها و شــاید گزارش هاي 
خاص عليه بودجه1400 بــراي نهادهاي خاص 
اشــاره مي كند و با اشــاره به اتهامات وارد شده 
به دولت ازجمله اتهام فروپاشــي نظام تا پنهان 
كردن ارز به دليل انتخاب بایدن و یا ایجاد زمين 
ســوخته براي دولت آینده، می گوید: متأسفانه 
توجه نمي كنند كه اظهاراتي از این دست موجب 
بي اعتمادي به حاكميت و نظام مي شــود. انتقاد 
دیروز قاليباف و پاسخ ربيعي در واقع نشان دهنده 
صف آرایي دوســوي جبهه بودجه ســال آینده 
است؛ جبهه مجلس كه كســري بودجه دولت را 
ام المصائب مي داند و جبهه دولت به بي اعتمادي 
مردم نســبت به حاكميت و نظام برمي گردد كه 

به گفته علي ربيعي قابل جبران نيست.

تقابل در 5جبهه بودجه
نه فقط اظهارنظــر دیروز قاليبــاف كه رویكرد 
كميسيون تلفيق بودجه مجلس تاكنون نشان از 
اختالف نظر جدي بين دولت و مجلس در 5جبهه 
مختلف دارد. جبهه نخست اینكه چگونه مي توان 
معيشت مردم را تقویت كرد و قدرت خرید آنها 
را افزایش داد؟ چالش نخست همين جاست كه 
دولت مي گوید اگر قرار اســت ســال آینده دالر 
4200تومانی در كار نباشد، مجلس قيمت آن را 
تعيين و ریال آن را مشخص كند تا صرف سالمت و 
معيشت مردم شود. مجلس اما بر این باور است كه 
باید یارانه هاي نقدي افراد نيازمند را افزایش داد 
كه از آن به عنوان یارانه بزرگ یاد مي شود. یارانه اي 
كه دست كم به دليل كسري بودجه دولت، رویكرد 
آن بيشتر متوجه انتخابات ریاست جمهوري سال 
آینده ایران خواهد بود؛ این بار با شعار جلوگيري 
از ریخت وپاش ها و جلوگيري از پرشــدن جيب 
دالل ها و رانت خوارها. تقابل دوم بودجه اي قواي 
مقننه و مجریه به حوزه محروم زدایي و مخالفت 
با تبعيض مربوط مي شود. روشن است كه بحث 
تقسيم پول اســت و دولت در نيمه نخست سال 
آینده نمي تواند ســاختار متفاوت تر نســبت به 
سال هاي گذشته را تدارك ببيند اما براي مجلس 
وعده پایان دادن به توزیع ناعادالنه و تبعيض آميز 
امكانات بين مردم از جذابيت بيشتري برخوردار 
است. مسئله اي كه ممكن است نمایندگان را به 
سمت پيش بيني درآمدهاي دولت در روي كاغذ 
سوق دهد درحالي كه خود دولت با كسري بودجه 

شدید و ناپایداري بودجه مواجه است.

چالش توليد؛ رانت يا حمايت
جبهه سوم درگيري بين دولت و مجلس به معماي 
اشــتغال زایي و تقویت قدرت خریــد كارگران و 
توليدكنندگان مربوط مي شود. تجربه نشان داده 
كه حل مشكل اشــتغال یا رفع موانع پيش پاي 
توليدكنندگان در یك بودجه یكساله نشدني است 
و هم اینكه بدون فراهم كردن بســتر الزم جهت 
رونق توليد، زمينه براي توليد رانت در قالب یارانه 
توليد و تسهيالت ارزان قيمت مساعدتر مي شود. 
كميســيون تلفيق بودجه مجلس كه سياســت 
كاهش فقر از كانال یارانه نقدي چندسقفي را دنبال 
مي كند، حاال براي نخستين بار مي خواهد یارانه 
نقدي به توليدكنندگان هم بدهد حال آنكه دولت 
در پرداخت یارانه هاي نقدي و كمك معيشتي نيز 

با كمبود نقدینگي و بودجه مواجه است.

از بهداشت تا فرهنگ
بودجه بخش سالمت و فرهنگ 2جبهه دیگر 
تقابل بين مجلــس و دولت اســت، اما اینكه 
كــدام رویكرد به نفع مردم اســت، چالشــی 
جدی اســت. دســت كم تاكنون كميسيون 
تلفيق بودجه مجلس در افزایش بودجه بخش 
فرهنگي نهادهاي خاص گشاده دستي فراواني 
به خرج داده كه شــائبه انگيز اســت؛ افزون بر 
اینكه افزایــش بودجه بخش ســالمت هم با 
درنظرگرفتن شيوع كرونا سخت و پيچيده  شده 
است. بودجه1400 ایران خواسته یا ناخواسته 
تحت تأثير انتخابات ریاســت جمهوري ســال 
آینده قــرار دارد. در چنين فضایــي احتمال 
اینكه سرنوشــت بودجه به بعــد از انتخابات 
كشيده شود، همچنان وجود دارد و دولت نگران 
اســت كه مجلس بودجه را به گونه اي تصویب 
كند كه قابل اجرا نباشد. سياسي ترین بودجه 
تاریخ معاصر ایران یك بودجه 2دولتي است، 
نيمي از آن براي دولت فعلي و نيم دیگر براي 
دولت بعدي است. شاید با روشن شدن تكليف 
دولت بعدي، قانون بودجه1400 با متمم ها یا 

اصالحات جدي مواجه شود.

چالش بر سر سياسي ترين 
بودجه ايران

همشهري افزایش تنش بر سر سند دخل و خرج 1400 را بررسي مي كند

بودجه

گزارش

دو صد گفته چون نيم كردار نيست

فضاي بازار سرمایه ظرف یك ماه 
گذشــته با چالش هــاي زیادي 
مواجه شــده و نزول هاي مداوم 
شاخص بورس هم برچالش هاي 
موجــود اضافه كرده اســت. در 
این بين ظرف روز هاي گذشــته 
اظهارنظر شخصيت هاي سياسي درباره نزول بورس اوج گرفته 
و گاه حتي این اظهارنظر ها رنگ و بوي خشونت و تهدید هم 
به خود گرفته است. حتي برخي شخصيت هاي سياسي پا را 
فراتر گذاشته و از القاب نامناسب استفاده كرده اند؛ به طوري كه 
روز گذشته احمد نادري یك نماینده مجلس در تویيتر نوشت: 
استيضاح وزیر بي كفایت اقتصاد كه شامل 11 محور است با 
102 امضا به هيأت رئيسه مجلس ارسال شده و افتضاح بورس 
در صدر همه محورهاست. دیروز همچنين محمدباقر قاليباف 
رئيس مجلس با بيان اینكه این وضعيت بازار سرمایه را هرگز 
قابل قبول نمي دانيم و دولت باید جداً در این خصوص پاسخگو 
باشد، گفت: نمي شود پشت تریبون هاي رسمي از مردم دعوت 
كرد تا همه  چيز را به بورس بسپارند و بعد با سوء مدیریت در 
این بازار به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمایه آنها را كم  ارزش 
كنند. قبل از این برخي دیگر از نمایندگان مجلس هم به شكل 
بي سابقه اي از وضعيت فعلي بورس انتقاد كرده بودند و این رویه 

هر روز بيشتر از قبل اوج مي گيرد.
صرف نظر از دالیل و نقش دولــت در نزول بورس باید گفت آنچه 
بازار سرمایه بيش از هر چيز به آن نياز دارد آرامش و عرصه عمل 
است. آنطور كه آمار ها هم نشان مي دهد حجم سرمایه گذاري در 
بازار هاي پر تنش كمتر از سایر بازار هاست؛ بر همين اساس محيط 
سرمایه گذاري باید یك جاي امن، با ثبات و به دور از تنش باشد. در 
چنين شرایطي اظهارنظر شخصيت هاي سياسي شاید از این جنبه 
كه راهكار هایي براي جلوگيري از نزول بورس پيدا شود مناسب 
باشد،اما انتقاد هاي تند، راه به جایي نخواهد برد. ضمن اینكه به نظر 
مي رسد این اظهارنظر ها صرفا به نقد هاي تند خالصه شده است و 
تقریبا هيچ كس راهكاري در آستين ندارد. شخصيت هاي سياسي 
باید دقت داشته باشند كه مداخله سياسيون در بازار نه تنها كمكي 
به بورس نمي كند بلكه مي تواند به فضاي ترس در بازار دامن بزند 
و وضعيت بازار ســهام را بدتر از قبل كند. به همــه اینها باید این 
نكته را هم اضافه كرد كه با وجود آنكه در طول روز هاي گذشــته 
صد ها صفحه اظهارنظر از جانب مقامات رسمي و شخصيت هاي 
سياسي انجام شده، اما در عمل هيچ گام عملي مثبتي براي بهبود 
شرایط بورس برداشته نشده است. شاید بزرگ ترین كاري كه این 
مقامات مسئول مي توانند براي بازار سرمایه انجام دهند حذف نظام 
قيمت گذاري دستوري و كاهش مداخالت دولت در بورس است. به 

بيان بهتر دو صد گفته چون نيم كردار نيست.

محمد پارسا
رئيس هيأت مدیره فدراسيون صادرات انرژي

حاشيه نگاري براي یك استعفا و یك دستور

فضاي سياست زده در بورس
حاشيه سازي  هاي غيرحرفه اي ها دیروز منجر به استعفاي رئيس كاركشته 
سازمان بورس شد؛ همزمان با این رویداد دیروز حسن روحاني به شوراي 

بورس دستورداد تا تعادل را به بورس بازگرداند

نزول ســنگين بــورس هر 
روز ابعاد دامنه دارتري پيدا 
مي كند، به طوري كه دیروز 
رئيس كاركشــته سازمان 
بــورس تحت تأثير حاشيه ســازي  هاي چند ماه 
گذشته اســتعفا داد و همزمان حسن روحاني، 
رئيس جمهور به شوراي بورس دستور داد تعادل 

را به بورس بازگرداند.
به گزارش همشــهري، این روز هــا فضاي بازار 
ســرمایه سياســت زده و پــر از اظهارنظر هاي 
غيركارشناسي به ویژه از ســوي شخصيت هاي 
سياسي و افراد غيرحرفه اي است. اظهارنظرهایي 
كه عرصه را براي مقامات مسئول در بازار سرمایه 
تنگ و فضاي تصميم گيــري را محدود تر كرده 
است. این اظهارنظر هاي غيركارشناسی در طول 
چند ماه گذشته آســيب هاي جدي به بازار وارد 
كرده و حتي جو بازار ســرمایه را امنيتي كرده 
اســت. در چنين شــرایطي روز گذشته حسن 
قاليباف اصل، كه پيش از این مدیرعامل شركت 
بورس بود تحت تأثير این فضاســازي ها استعفا 
داد و در نامه خود نوشــت: بنده در سخت ترین 
شــرایط كه مردم دعوت عمومي به بازار سرمایه 
شده بودند و آزاد سازي  ســهام عدالت و فروش 
صندوق هاي سرمایه گذاري دولتي در حال انجام 
بود، این وظيفه خطير را به عهده گرفتم و در طول 
چند ماه خدمت در دشــوار ترین شرایط به دنبال 
توسعه بازار، تامين مالي، ابزارها و نهاد هاي مالي 
بودم كه در كمترین زمــان بزرگ ترین كارها در 
بازار سرمایه انجام شــد ولي متأسفانه به واسطه 
اقدامات سياســي و ورود غيرحرفه اي و بيش از 
حد اشخاص و مسئولين به مباحث بازار سرمایه 
و بروز افت و خيز شدید شاخص كل بورس تهران 

هيچ وقت دیده نشد.
اشاره قاليباف اصل در این نامه به اظهارنظر هاي 
غيركارشناسي بود كه در طول چند ماه گذشته 
به شــدت فضاي كارشناسي بازار ســرمایه را به 

انحراف كشيده بود.
این استعفاي ناگهاني از طرف یك مدیر نام آشنا 

كه بخش عمده عمر كاري خود را در بازار سرمایه 
سپري كرده است منجر به واكنش هاي متفاوت 
كارشناسان و ســرمایه گذاران در فضاي مجازي 
شــد. در دوره مدیریت او اقداماتي انجام شد كه 
در طول چند دهه انجام نشده بود؛ ازجمله توسعه 
فراگير بازارگردان ها، توســعه برخــي ابزار ها و 
نهاد هاي مالي و تصميم هاي ریز و درشــتي كه 
تأثير زیادي بر عملكرد بازار ســرمایه داشت. اما 
مشكل از آنجا آغاز شد كه اوال شاخص هاي بورس 
شروع به نزول كردند و سهامداران تازه وارد )كه 
اتفاقا برخي از مسئوالن هم در داخل همين دسته 
قرار مي گيرند( دركي از این موضوع نداشــتند و 
ثانيا او سعي كرد استقالل بازار سرمایه را مطابق 
قانون بازار اوراق بهادار حفظ كند و بعد از سال ها 
از دخالت هاي وزارت صنعت در بازار ســرمایه از 

طریق قانونگذاري جلوگيري كرد.

دستور براي ايجاد تعادل در بورس
همزمان با دامنه دار شــدن نزول شــاخص هاي 
بورس كه واكنش سهامداران و مقامات مسئول 
را در پي داشــته اســت، دیروز حســن روحاني 
به شــوراي بورس دســتور داد تا تعــادل را به 
بورس بازگرداند. مطابق قانون بازار اوراق بهادار 
شوراي بورس یك نهاد مســتقل و باالترین مقام 
تصميم گير در بازار سرمایه است و مشخص نيست 
رئيس جمهوري از چه جایگاهي چنين دستوري 
صادر كرده اســت. با این حال آنطور كه حســن 
روحاني تأكيد كرده است: شــوراي عالي بورس 
باید براي حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافيت 
و صيانت از حقوق سرمایه گذاران تصميمات الزم 
را اتخاذ و اجرایي كند. ریاست این شورا بر عهده 
وزیر اقتصاد است و رئيس كل بانك مركزي، وزیر 
صنعت و رئيس اتاق بازرگاني ایران، برخي دیگر 

از اعضاي این شورا را تشكيل مي دهند.
این دســتور در پي آن صادر شــد كه شاخص 
كل بــورس تهران در 160روز گذشــته بيش از 
3000هزار ميليارد تومان معادل 50درصد افت 

كرده است. 
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   تداوم شيوه قرعه كشي فروش خودرو
رئيس شوراي رقابت با دفاع از تداوم شيوه قرعه كشي براي فروش خودرو، گفت: تا زماني كه تقاضاي خريد زياد باشد، عرضه به 
شيوه قرعه كشي انجام خواهد شد، زيرا اكنون با فروش خودرو به شيوه قرعه كشي امكان نفوذ و تقلب در عرضه از بين رفته و 
اگر هنوز هم عده اي متقاضي غيرواقعي براي خريد ثبت نام مي كنند نيز تالش مي كنيم با روش هايي از انجام اين كار جلوگيري 
 كنيم. شيوا رشد تيراژ و واردات خودرو را پيش شرط رشد عرضه دانست و افزود: صاحب نظران زيادي براي ساماندهي بازار 
خودرو بر مبناي رشد تيراژ توليد يا واردات نسخه مي پيچند اما اكنون به دليل مشكالت كشور امكان واردات خودرو وجود 
نداشته و افزايش تيراژ توليد خودرو نيز با همه تالش هاي صورت گرفته، نيازمند سرمايه گذاري زياد و فناوري هاي جديد است. 
او با ابراز اميدواري نسبت به بهبود شرايط اقتصادي كشور و صنعت خودرو، افزود: شوراي رقابت تا پايان سال وضعيت بازار و 
قيمت خودرو را رصد مي كند چرا كه معتقديم شرايط توليد و عرضه خودرو با بهبود وضعيت ارزي، روابط تجاري، فروش نفت، 
كاهش تحريم ها و... در آينده نه چندان دور بهتر خواهد شد و مطمئناً وضعيت اقتصاد ايران در آينده مانند اكنون نخواهد بود.

تحليلگران بر اين باورند كه درصورت 
تنش زدايي در روابط سياسي و رفع 
تحريم ها در دوره رياست جمهوري 
جو بايدن، قيمت طــا و ارز كاهش 
اما رشد اقتصادي و سود شركت هاي 
بــورس افزايــش خواهــد يافت و 
ايــن مي تواند محركي براي رشــد 

شاخص هاي بورس باشد

امروز مراسم انتقال قدرت در  بازارها
آمريكا برگزار مي شود. همزمان 
با اين رويداد و از چند روز پيش 
همــه بازارها به ايــن رويداد 
واكنش نشان داده اند و عمدتا تحت تأثير چشم انداز 
مثبتي كه در اين باره متصور هستند با نزول مواجه 
شدند به طوري كه ديروز قيمت هر دالر آمريكا به طور 
غيرمنتظره اي حتي به 21هزار تومان هم رسيد. ساير 
بازارها هم با كاهش قيمت مواجه شده اند. تحليلگران 
براين باورند كه جريان انتقال قدرت دركاخ سفيد به 
دمكرات هــا مي تواند در كوتاه مــدت منجر به افت 
قيمت ها به ويژه در بازار هاي سرمايه گذاري شود اما 
دربلندمدت همه  چيز به تصميم هاي داخلي و اقتصاد 

كان بستگي دارد.
به گزارش همشــهري، از اواســط آبان ماه تاكنون 
قيمت ها در بازارهاي داخلي در حال كاهش اســت 
اما از چند روز پيش همزمان با نزديك شدن به زمان 
انتقال قدرت در كاخ ســفيد و آغاز به كار جو بايدن 
به عنوان رئيس جمهوري آمريكا ســرعت واكنش 
بازار ها به اين تحوالت بيشــتر شده است به طوري 
كه شيب نزولي بازار سهام به شــدت افزايش يافته 
و قيمت دالر هم فقط ظرف چنــد روز از محدوده 
25هزارو 700تومان تا محدوده 21هزار تومان عقب 
نشيني كرد. ديروز حتي برخي صرافي ها دالر را به 

نرخ 19هزار تومان دادوستد كردند. 
در ساير بازارها ازجمله طا، مســكن و خودرو هم 
وضع مشابهي در جريان اســت و قيمت ها در حال 
نزولند. اين نزول در پي اميدواري براي حل تنش هاي 
سياسي و كاهش تحريم ها به وقوع پيوسته و منجر 
به كاهش انتظارات تورمي در بين مردم شده است. 
در چنين شرايطي انتظار مي رود درصورت كاهش 
تنش هاي سياســي و رفع تحريم ها بازارها بيشتر 
تحت تأثير قراربگيرنــد اما آنطور كــه تحليلگران 
مي گويند همه  چيز در كوتاه مدت به تحريم ها بستگي 
دارد. اگر تحريم ها رفع شود شرايط اقتصادي به كل 
تغيير خواهد كرد اما اگر تحريم ها رفع نشــود تورم 

دوباره رشد خواهد كرد. 
در بلندمدت اما بايد فكري به حال اقتصاد كان كرد 
تا رشد اقتصادي تقويت شود. همه تحليلگران اثرات 
رفع تحريم را مشروط مي دانند و بر اين باورند كه رفع 
تحريم ها در ميان مدت منجر به افت بازار ها مي شود 
اما در بلندمدت همه  چيز بســتگي به سياست هاي 

كان اقتصادي دارد.
آنطور كه كارشناســان مي گويند با تغيير قدرت در 
آمريكا يك ســري از متغيرهاي اقتصادي همســو 
با مســايل سياســي تغيير خواهند كرد اما عمده 
تأثير اين متغيرها از امروز به بعد و از آغاز به كار جو 
بايدن به عنوان رئيس جمهوري آمريكا اتفاق خواهد 

افتاد. به گفتــه آنها انتقال قدرت دركاخ ســفيد در 
ميان مدت منجر به ركود در بازارها به ويژه بازار هاي 
سرمايه گذاري مي شــود و اين موضوع ترمز تورم را 
تا حدودي مي كشد و فرصت مناســبي در اختيار 
سياستگذاران قرار مي دهد اما در بلندمدت همه  چيز 
به سياست هاي كان اقتصادي بستگي دارد و چنانچه 
دولت نتواند ساختار بودجه را اصاح و كسري بودجه 
را جبران كند تورم دوباره بازخواهدگشت و منجر به 

رشد بازار ها خواهد شد.

به نفع بورس، به زيان دالر
محمد احمــد زاده اصل، درباره انتخــاب جو بايدن 
به عنوان رئيس جمهور آمريكا به همشهري مي گويد: 
با انتخاب بايدن بازارهاي مــوازي دركوتاه مدت با 
ركود مواجه خواهند شــد امــا در بلندمدت اقبال 
سرمايه گذاران به بورس بيشتر خواهد شد و حتي ما 
با ايجاد يك اعتماد عمومي مي توانيم دوباره سرمايه ها 

را به سمت بورس هدايت كنيم.
او با بيان اينكه انتخاب بايدن به نفع بازار ســرمايه 
است، مي افزايد:اگر فضاي بين المللي مساعد باشد 
و مذاكرات در چارچوب برجام انجام شود مي توانيم 
به آينده بازار اميدوار باشــيم و حضور بايدن دركاخ 

سفيد مي تواند يك مقدار آرامش را به بازار سرمايه 
برگرداند.

عظيم ثابت، يك كارشناس ديگر بازار سرمايه ابعاد 
گســترده تري از انتخاب بايــدن را واكاوي مي كند 
و مي گويد: همانطور كه مشــخص بود بازار سهام با 
انتخاب بايدن ابتدا وارد يك فاز دفاعي شــد چون 
جوبايدن قول هايي داده اســت كه دوباره به برجام 
بازمي گردد كه مي تواند به كاهش قيمت دالر منجر 

شــود و كاهش قيمت دالر اثر منفي بر بازار سهام 
دارد اما در بلندمدت با توجه به بهبود چشــم انداز 
ســرمايه گذاري حضور بايدن منجر به رشــد بازار 

سرمايه خواهد شد.
او مي افزايد: با انتخاب بايدن چشم انداز سرمايه گذاري 
در ايران مساعد خواهد شد و اگرچه بورس در ابتدا 
ممكن اســت تحت تأثير نزول قيمت دالر با كاهش 
مواجه شــود اما در بلندمدت به دليل مثبت شدن 
چشم انداز سرمايه گذاري در ايران بازارسهام وضعيت 
مناسبي پيدا خواهدكرد و در بلندمدت به نفع بازار 
سهام خواهد بود. ثابت تأكيد مي كند:اگرچه حضور 
بايدن در ابتدا منجر به تداوم نــزول بورس خواهد 
شــداما بعد از آن چون چشــم انداز رشد اقتصادي 
بهتر خواهد شد بازار سهام در بلندمدت رشد خواهد 
كرد. با اين حال، رضا خادمي يك تحليلگر بازارهاي 
مالي چندان به انتخاب بايدن خوشــبين نيست و 
نظر متفاوتي دارد. او بر اين باور است كه احتمال لغو 
تحريم ها زياد نيســت و اين مي تواند منجر به رشد 
دوباره قيمت دالر شــود. به گفته خادمي احتمال 
اينكه با آغاز به كار جو بايدن تحريم هاي ايران رفع 
شود خيلي زياد نيســت بنابر اين با توجه به كسري 
بودجه ساختاري كه دولت دارد و برخي مسائل ديگر 

قيمت ها ازجمله قيمت دالر دوباره رشدخواهد كرد.

افزايش رشد اقتصادي و اثر آن بر بازارها
هرچند كاهش ســطح تنش هاي سياسي مي تواند 
حجم منابع ارزي كشور را افزايش دهد و منجر به افت 
قيمت دالر و به دنبال آن نزول قيمت طا و سكه شود 
اما بررسي ها نشان مي دهد درصورت افزايش سطح 
روابط تجاري ايران با ساير كشور ها درآمد شركت هاي 
بورس به طور مستقيم تحت تأثير قرار خواهد گرفت 
و اين افزايش تراز تجاري سود شركت هاي بورس را 
افزايش مي دهد و منجر به كاهش نسبت قيمت به 
درآمد شركت هاي بورس مي شود. كاهش اين نسبت 
به معناي اين است كه جذابيت خريد سهام در بورس 

افزايش خواهد يافت.
جعفر ربيعــي، مديرعامل هلدينگ پتروشــيمي 
خليج فارس با انتقاد از سياست هاي ترامپ در برخورد 
با ايران مي گويــد: چنانچه تحريم هــاي يكجانبه 
ايران لغو، پول هاي بلوكه شــده ايران آزاد و مسائل 
مربوط به نقل و انتقال مالي نيز برطرف شود، شرايط 
براي افزايش ميزان صــادرات ايران به دليل كاهش 
محدوديت ها بهبود مي يابد. به گفته او انتظار مي رود 
شرايط اقتصادي حاكم بر معامات بين المللي ايران 
اعم از فروش نفت و محدوديت هاي صادراتي ازجمله 

محصوالت پتروشيمي و فوالدي دچار تحول شود.
او با بيان اينكه شــرايط براي فعاليت شركت ها در 
دوره جديد بهتر خواهد شد، تأكيد مي كند:در اين 
شرايط امكان دسترسي شــركت ها به ارز با قيمتي 
مقرون به صرفه تر وجود دارد تا بــا تكيه بر اين ارز 
بتوانند مواداوليه خود را تهيه كنند تا ضمن كاهش 
هزينه توليد خود، افزايش درآمد داشته و حاشيه سود 
بهتري را براي خود ايجاد كنند كه اين مسئله بهترين 
محرك بنيادي براي رشــد ســهام شركت هاست. 
اين امر در كنار كاهــش محدوديت هاي صادراتي و 
افزايش ميزان صادرات بر ميزان سودآوري شركت ها 

مي افزايد.
اين كارشناس بازار ســرمايه ادامه مي دهد: با اتمام 
جنگ هاي تجاري تقاضاي جهاني افزايش مي يابد 
و تقاضاي كشــورهاي توليدكننده هم براي خريد 
مواد خام اوليــه مانند نفت و فلزات رشــد مي كند 
درنتيجه درآمد شركت هاي صادر كننده مواد خام 
افزايش مي يابد. جواد عشقي نژاد، مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري مدبران اقتصاد هم با بيان اينكه بازار 
سرمايه در انتظار يك اتفاق براي رهايي از فشارهاي 
اقتصادي و سياسي نامعقول است مي گويد: يكي از 
مهم ترين موارد، بهبود مراودات مالي ايران در سطح 
بين المللي است. اين موضوع مي تواند افزايش ارزش 
سهام شركت هاي اين صنعت فعال در بازار سرمايه را 

به دنبال داشته باشد.

همزمان با انتقال قدرت در آمريكا واكنش بازار ها به اين رخداد سياسي افزايش يافته است
بازارها در بزنگاه تاريخي

قيمت انواع محصوالت منجمد 
نيمه آماده در ميادين ميوه و تره بار

تهيه انواع سبزي  به شكل پاك شده، شسته و  تره  بار
خرد شده و عرضه آنها به  صورت تازه يا منجمد 
در مغازه هاي ويژه اين محصوالت باعث شده اين 
اقام در تمام طول سال در دسترس همگان قرار 
گيرد. كساني هم كه به دليل مشغله كاري امكان تهيه اين محصوالت 
را در منزل و در فصل مربوطه نداشته اند، مي توانند در تمام طول سال 

از آنها استفاده كنند.
به گزارش همشهري، اســتقبال از اين محصوالت در سال هاي اخير 
افزايش يافته و بســياري از خانواده ها محصوالتــي مثل غوره، باقا، 
لوبياسبز و نخود ســبز را به جاي تهيه در منزل از فروشگاه هاي ويژه 
اين محصوالت خريداري مي كنند. با توجه به افزايش تقاضا براي مواد 
غذايي نيمه آماده و منجمد، اين محصوالت در غرفه هاي ميادين ميوه 
و تره بار شهرداري نيز عرضه مي شود و شهروندان مي توانند اقام مورد 
نياز خود را از اين مراكز خريد تهيه كنند. سازمان ميادين ميوه و تره بار 
شهرداري تهران در نرخنامه جديد تازه ترين قيمت انواع محصوالت 
غذايي منجمد نيمه آماده را در اين مراكز خريد اعام كرده اســت. بر 
اين اساس، قيمت انواع سبزي منجمد با انجماد معمولي در ميادين 
ميوه و تره بار هر كيلوگرم 9500تومان و با انجماد سريع هر كيلوگرم 
10500تومان تعيين شده اســت. قيمت ديگر محصوالت منجمد 

نيمه آماده در ميادين ميوه و تره بار در جدول   آمده است. 

قيمتمحصوالتغذايينيمهآمادهومنجمددرميادينميوهوترهبار
قيمت-تومانمشخصاتنوعمحصول
6.500نيمهآماده-خالليونگينيپيازخردشده
32.300نيمهآمادهذرتشيرين
23.900نخود،ذرتوهويجسبزيجاتمخلوط

15.000خالليونگينيوتوپي-نيمهآمادهسيبزمينيخردشده
6.000خردشدهترهفرنگي
15.000سيرحبهاي
11.000پاكشدهبدوندمغوره
10.000زردلپهباقال
49.000سبزيكدستلپهباقال
17.000خردشدهلوبياسبز

32.000نخودفرنگيسبز
9.900نگينيوخالليهويجخردشده

8.000باغالفبالل
9.000خردشدهكرفس

شوراي رقابت در نشست دوشنبه  و خودر
هفته جاري خود به تثبيت قيمت 
همه خودروهاي داخلي رأي داد 
و با اين روند تا بهار ســال آينده 
هيچ افزايش قيمتي در خودروهاي كم تيراژ و پرتيراژ 

داخلي صورت نمي گيرد.
به گزارش همشهري، با ارائه نرخ تورم بخشي سه ماهه 
چهارم سال 99 توسط بانك مركزي به شوراي رقابت، 
اين شــورا در جلسه 449)دوشــنبه هفته جاري( با 
بررسي متغيرهاي مؤثر در تعيين دستورالعمل قيمت و 
شرايط بازار خودرو، هرگونه افزايش قيمت خودروهاي 
داخلي را ممنوع كرد. اين رأي شوراي رقابت در حالي 
است كه قبا برخي دستگاه هاي نظارتي مانند سازمان 
بازرسي كل كشور با استناد به فرمول جديد اين شورا 
براي قيمت گــذاري خودروهاي كم تيــراژ، افزايش 
چندي پيش قيمت خودرو را ناشــي از شــوك اين 
دستورالعمل به بازار خودرو دانسته و خواستار بررسي 
مجدد اين دستورالعمل در شــوراي رقابت شدند اما 
به گفته رئيس شوراي رقابت، با توجه به محقق نشدن 
پيش شرط اصلي قيمت گذاري خودروهاي كم تيراژ 
يعني رشــد 50درصدي تيراژ توليد اين خودروها در 
بهمن ماه امسال، تا پايان سال جاري هيچ گونه افزايش 

قيمتي در اين خودروها نيز صورت نخواهد گرفت.

تأثير ركود بازار بر تثبيت قيمت خودرو
رئيس شوراي رقابت در پاسخ به همشهري در مورد 
نتايج بررسي هاي اين شورا براي تعيين دستورالعمل 
قيمت گذاري خودروهاي كم تيراژ و پرتيراژ داخلي، 
گفت: براساس مصوبه جلســه 449 اعضاي شوراي 
رقابت به اين نتيجه رسيدند كه هيچ افزايش قيمتي 
در خودروهاي كم تيراژ و پرتيراژ داخلي حداقل تا پايان 
امســال صورت نخواهد گرفت. رضا شيوا  افزود: بانك 
مركزي نرخ تورم بخشي سه ماهه چهارم امسال )دي، 
بهمن و اسفند( را با تأخير و در پايان دي ماه اعام كرد 
كه بر اين اساس نرخ تورم بخشي ايران خودرو 14.1 
و سايپا 14.75درصد بوده است. با درنظر گرفتن ساير 
متغيرها يعني نرخ بهره وري منفي 2.5درصد و شاخص 
كيفيت خودروهــاي توليد داخل، امــكان افزايش 
10درصدي قيمت خودروهاي پرتقاضاي مشــمول 
قيمت گذاري شوراي رقابت وجود داشت. به گفته او، اما 

با توجه به كاهشي بودن قيمت ها، افت شديد تقاضاي 
ناشي از شــيوع كرونا و چشــم انداز مثبت تحوالت 
سياسي و اقتصادي، اعضاي شورا  به اين نتيجه رسيدند 
كه براي جلوگيري از وارد شدن هرگونه هيجان و شوك 
به بازار خودرو تا پايان امسال، هيچ افزايش قيمتي در 
اينگونه خودروها صورت نگيرد كه با اين روند با توجه 
به تعطيات شب عيد، عما قيمت خودروهاي داخلي 

تا پايان فروردين ماه سال 1400 افزايش نمي يابد.
شــيوا پذيرش يا عدم پذيرش خودروسازان در مورد 
مصوبه اين شورا براي تثبيت قيمت خودروهاي داخلي 
را در اجراي اين مصوبه بي تأثير دانست و افزود: اجراي 
مصوبه تثبيت قيمت خودرو بــه موافقت يا مخالفت 
خودروسازان بستگي نداشته و بايد خودروسازان اين 
مصوبه را اجرا كنند. او با بيان اينكه در سه ماهه سوم 
نرخ تورم بخشــي خودرو 23درصد بوده كه با ســير 
نزولي در ســه ماهه چهارم به 14درصد رسيده است، 
گفت: اگر تيراژ توليد خودروهاي داخلي افزايش يابد و 
نرخ تورم بخشي خودرو نزولي باشد، امكان كاهش نرخ 
مصوب اين خودروها براساس مصوبه شوراي رقابت در 
آينده نيز وجود دارد كه مي تواند باعث بيشــتر شدن 

قيمت هاي حاشيه بازار شود.

ثابت ماندن قيمت خودروهاي كم تيراژ
رئيس شــوراي رقابت در مــورد وضعيــت اجراي 
دستورالعمل جديد اين شــورا براي افزايش قيمت 
خودروهاي كم تيــراژ از ابتداي بهمن ماه امســال، 
گفت: شــوراي رقابت برنامه اي براي افزايش قيمت 
خودروهاي كم تيراژ نداشــته بلكه بــر مبناي مدل 
قيمت گذاري جديد رشــد 50درصدي تيراژ توليد 
پيش شرط افزايش قيمت خودروهاي كم تيراژ خواهد 
بود. شيوا افزود: در قيمت گذاري خودروهاي كم تيراژ 
نرخ تورم بخشي مبناي اصلي بوده است اما در فرمول 
قيمت گذاري خودروهــاي كم تيراژ عــاوه بر تورم 
بخشي، رشد 50درصدي تيراژ توليد تا ابتداي بهمن ماه 
امسال پيش شرط افزايش قيمت اين خودروها بوده 
است. به گفته او، اجراي فرمول جديد قيمت گذاري و 
افزايش قيمت خودروهاي پرتيراژ از ابتداي بهمن ماه 
مطابق با توافقي كه با سازمان گسترش و خودروسازان 
صورت گرفت، شرايطي داشــت كه مهم ترين شرط 
آن افزايش 50درصدي تيراژ توليد اين خودروها در 

رأي شوراي رقابت به تثبيت قيمت خودرو تا بهار سال آينده

امسال خودرو گران نمي شود
دي ماه بود. اما خودروســازان و سازمان گسترش در 
اجراي اين فرمول مشكل داشتند و رشد 50درصدي 
تيراژ توليد اين خودروها در دي ماه محقق نشده است، 
بر اين اساس تا زماني كه شرط اصلي ما يعني افزايش 
توليد اتفاق نيفتد، اين فرمول نيز اجرا نمي شود. رئيس 
شوراي رقابت افزود: شــركت سايپا رسما اعام كرده 
كه امكان افزايش 50درصدي تيراژ توليد خودروهاي 
كم تيراژ را ندارد و ايران خودرو اعام كرده كه بايد در 
اين فرمول تغييراتي صورت گيرد تا رشد توليد محقق 

شود كه اين موضوع نيز بايد در شورا بررسي شود. 
شيوا با اشاره به اينكه با اين روند فعا قيمت خودروهاي 
كم تيراژ تغييري نمي كند، در مورد چگونگي تعيين 
قيمت محصوالت جديد خودروسازان گفت: شوراي 
رقابت براي تعيين 18خودرو كم تيراژ داخلي درصورتي 
كه توليد آنها بر مبناي ســي كي دي يا خودرو جديد 
توليد داخل باشد، دستورالعمل دارد كه مطابق آن اگر 
اين خودروها سابقه قيمتي قبلي داشته باشند، همان 
قيمت هاي قبلي مبنــاي تعيين قيمت اين خودروها 
خواهد بود. همچنين تعيين قيمت خودروهاي جديد 
مانند تارا كه هيچ سابقه قيمتي قبلي ندارد، با تشكيل 

كلينيك خودرو صورت مي گيرد.
به گفته او، پيش شــرط افزايش قيمــت خودروهاي 
كم تيراژ از بهمن ماه امسال رشــد 50درصدي تيراژ 
توليد اين خودروها در دي  ماه و ســپس هر ســه ماه 
يك بار بوده كه اين پيش شرط در دي ماه محقق نشده و 
عما اين فرمول اجرا نخواهد شد. با اين روند، اگر حتي 
در بهمن و اسفند نيز افزايش تيراژ توليد خودروهاي 
كم تيراژ اتفاق بيفتد، تأثيــري در افزايش قيمت اين 

خودروها تا پايان امسال نخواهد داشت.

تغيير مبناي محاسبه نرخ تورم بخشي خودرو
رئيس شــوراي رقابت از احتمال تغيير مبناي زماني 
بررســي و اعام نرخ تورم بخشــي خودرو از 3 ماه به 
6 ماه تا يك سال خبر داد و گفت: قبا با توجه به تورم 
لجام گسيخته مقرر شده بود تا نرخ تورم بخشي خودرو 
هر 3 ماه يك بار توســط بانك مركزي بررسي و اعام 
شود، اما اكنون كه تورم نزولي اســت و اميد مي رود 
قيمت خودرو و ساير كاالها كاهش يابد، بررسي 3ماهه 
تورم متوقف خواهد شد و شورا با رصد و پايش وضعيت 
بازار خودرو تا پايان امسال در نشست هاي بعدي خود 
در مورد مبناي بررســي 6ماهه يا يكســاله نرخ تورم 
بخشــي خودرو تصميم گيري خواهد كرد. شيوا با رد 
تأثير اعتراض و درخواست سازمان بازرسي كل كشور 
براي بازنگري در دســتورالعمل جديد قيمت گذاري 
خودرو بر رأي اين شورا به تثبيت قيمت خودرو تا پايان 
امســال، گفت: مصوبه اخير شوراي رقابت ارتباطي با 
اظهارنظر اين ســازمان ندارد و اصا ربطي ندارد كه 
سازمان بازرســي بخواهد مصوبه شــوراي رقابت را 
لغو كند، گرچه اين شورا نيز خواستار بررسي مجدد 
دستورالعمل جديد در شوراي رقابت و نه لغو آن شده 
بود. او در مورد احتمال كاهش قيمت مصوب خودرو 
گفت: ماك شــوراي رقابت در قيمت گذاري خودرو 
فرمول ارائه شده است. بر اساس اين فرمول درصورتي 
كه تورم بخشي خودرو صفر شــده يا كاهشي باشد، 

امكان كاهش قيمت خودرو نيز وجود دارد.
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محســن فروزان، دروازه بان فوالد بعد از شكست اين تيم برابر 
پرسپوليس گفته:»تيم حريف بدون موقعيت گل، 2 گل به ما زد«. 
خب اينجا بايد گفت چشم شما روشن اخوي! باشگاه ها معموال 
به دروازه بان ها پول مي دهند كه فرصت هاي پرشمار رقبا را مهار 
كنند اما گويا شما از فوالدي ها دستمزد مي گيريد كه در بازي 
بدون موقعيت گل، 2 گل دريافت كنيد. اين بيشتر از آنكه تحقير 
پرسپوليس باشد، نوعي خودزني است. صد البته جنابعالي حداقل 
روي گل دوم مقصر بوديد، اما پيش از آن نيز دست كم يك بار با 
خروج اشتباه تان فرصت گلزني به ميزبان داديد كه آنجا مدافعان 
توپ را از روي خط بيرون كشيدند. بعيد است اگر فوالد بدون گلر 
به زمين مي آمد، بيش از همين 2گل را مي خورد. خسته نباشي!

خب چشم شما روشن!

معلوم نيست چرا در فوتبال ما تيم ها از اينكه رقبا پيروزي شان 
را جشن بگيرند ناراحت مي شــوند. مثال محمد خانزاده، مدافع 
تراكتور بعد از شكســت 3بر يك اين تيم برابر اســتقالل پست 
اينستاگرامي گذاشته و نوشــته: »طوري شادي مي كنند انگار 
قهرمان جام جهاني شده اند«. خب االن نبايد خوشحال باشند؟ 
شما اگر قبول داري كه تيم بزرگي هستي، بايد حق بدهي حريفان 
از بردنت خوشحال باشــند. در غيراين صورت اگر فكر مي كني 
بردن تراكتور آن هم در خانه خودش خوشــحالي ندارد، وضع 
خيلي خراب است. جالب اينجاست كه خانزاده پيروزي تراكتور 
بر استقالل در فينال جام حذفي را يادآوري كرده؛ اين يعني او 
حق دارد از برد 4 ماه پيش خوشحال باشد، اما استقاللي ها حق 

ندارند برد 2ساعت قبل شان را جشن بگيرند.

بردن تيم شما، شادي ندارد؟

مدت هاست كه پرسپوليســي ها و اســتقاللي ها يكديگر را به 
برخورداري از حمايت وزارت ورزش متهم مي كنند. در همين 
زمينه اسم كوچك مســعود ســلطاني فر، وزير ورزش به يك 
كليدواژه پرتكرار در كري خواني سرخابي ها تبديل شده است. 
با اين حال در جريان پيروزي اســتقالل در خانه تراكتور، يك 
»مسعود« ديگر نقش اصلي را بازي كرد؛ يعني جناب شجاعي! 
بازيكن- كاپيتان- مربي تراكتور در اين بازي حاج صفي و دژاگه 
را روي نيمكت نشاند، خودش را فيكس كرد و از باب محكم كاري 
گل اول استقالل را هم براي شيخ دياباته ساخت. شجاعي البته 
روي تك گل تراكتور هم اثرگذار بود، اما اين براي بازگشت تيم 
مؤثر نبود. با اين اوصاف بعيد نيست مسعود هم به همين زودي ها 
به سرنوشت 7سرمربي قبلي تراكتور در 3فصل اخير دچار شود.

»مسعود« اصلي اينجا بود

نكته بازي

محمدحسين كنعاني زادگان حق داشت آنقدر از اعالم خطاي هند پنالتي اش 
مقابل فوالد شاكي باشد. به وضوح روشن بود كه توپ به دست مدافع پرسپوليس 
برخورد نكرده اســت. رفتارهاي بعدي او قابل تأييد نيست، اما نفس اعتراض و 
ناراحتي اين بازيكن قابل درك اســت. او در صحنه اعالم پنالتي مقصر نبود، اما 
خيلي جاهاي ديگر اين بازي چرا. در حقيقت توجــه بيش از حد به اين لحظه 
خاص باعث انحراف قضاوت در مورد ســطح كيفي كنعاني مي شود. در بازي با 
پرسپوليس بازيكنان فوالد 2 ضربه سر زدند كه هر دو به تير دروازه خورد و در هر دو 
مورد هم كنعاني در يارگيري اهمال كرده بود. روي توپ اولي كه موسي كوليبالي 
به تير دروازه زد، اصال خود كنعاني يك كرنر ناشيانه داد. هر كدام از اين اشتباهات 
مي توانست منجر به تحميل يك ناكامي ديگر به پرسپوليس شود و به بحران در 
اردوگاه سرخ ها دامن بزند، اما اين بازيكن خوش شانس بود كه اشتباهات مؤثرش 
با تاوان همراه نشد. به طور كلي كنعاني زادگان در چند هفته اخير نمايش هاي 
متزلزلي داشته و كمي دچار افت شده است. مسلما گل هايي كه اخيرا پرسپوليس 
مي خورد و موقعيت هاي زيــادي كه به رقبا مي دهد نمي توانــد با اين موضوع 
بي ارتباط باشد. هم اكنون شرايط مصدوميت او مشخص نيست، اما شايد كمي 

بيرون نشستن و استراحت كردن براي كنعاني زادگان بد نباشد.

  پنالتي آدرس اشتباه است
  در مورد عملكرد بحث برانگيز كنعاني زادگان برابر فوالد
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  طراوت استقالل
 شخصيت پرسپوليس

 به جا مانده از پيروزي ارزشمند سرخابي ها در ايستگاه يازدهم

  پرسپوليس و استقالل در يك بعدازظهر مهيج و نفسگير در تهران و تبريز
 3 امتياز شيرين به دست آوردند تا نشان دهند امسال هم كورس قهرماني بين 
آنها برقرار است؛ شايد حتي نزديك تر از هر زمان ديگري. ابتدا استقالل در 
تبريز با نتيجه 3 بر يك از سد تراكتور گذشت و سپس پرسپوليس در ورزشگاه 

آزادي فوالد را 2  بر يك شكست داد.

1 پيروزي در تبريز، ششمين برد فصل استقالل بود و از اين جهت آنها را كنار صنعت 
نفت آبادان، باالتر از ساير تيم ها قرار داد. استقالل با كسب 22 امتياز از 11بازي، دقيقا 
ميانگين 2 امتياز در هر مســابقه را ثبت كرده و ادامه اين روند مي تواند آنها را قهرمان 
كند. تعداد گل هاي زده استقالل هم حاال به عدد 16رسيده و آنها با گل كردن يك توپ 
ديگر مي توانستند در كنار سپاهان با 17گل زده صاحب بهترين خط حمله ليگ بيستم 
باشند. مهدي قائدي 4بازي پياپي است كه گل هاي  تر و تميز مي زند و شيخ دياباته هم در 
ورزشگاه محبوبش دبل كرد و راه افتاد. جنس استقالل براي ادامه باالنشيني جور است.
2 بعد از يك بازي بدون نجات، رشــيد مظاهري يك سيو درخشان در تبريز داشت. 
واكنش ديدني او روي شوت محمد عباس زاده كمي بعد از گل اول تراكتور رخ داد و اين 
يك بزنگاه بزرگ بود. اگر تيم تبريزي به همين سرعت گل دوم را مي زد، استقاللي ها در 
دقايق آخر مكافات داشتند. ارزش دروازه بان خوب در چنين لحظات حساسي مشخص 
مي شود. بخش قائل توجهي از صدرنشيني امروز استقالل مديون درخشش رشيد است.
3  در تهران پرسپوليس بعد از 49روز طعم پيروزي در ليگ را چشيد و موفق به شكست 
فوالد شد. اين يك برد بسيار ارزشمند و روحيه بخش بود. بدون اين پيروزي قطعا فشار 
رواني سنگيني روي سرخ ها وارد مي آمد، اما حاال آنها يك نفس راحت كشيده اند. يكي 
از مهم ترين ارزش هاي اين برد براي پرسپوليس، تكرار گلزني هاي مهدي عبدي بود. 
گلزن بزرگ ترين مسابقات يك سال گذشته پرسپوليس در ديدار با فوالد هم مثل بازي 
با اســتقالل گل زد و انصافا گلش خيلي هم خوب بود. ديگر امتياز اين بازي باز شدن 
پاي احمد نوراللهي به گل بود. مدت ها از آخرين نمايش خوب هافبك پرســپوليس 
مي گذشت، اما او در اين مسابقه روي گل اول اثر گذاشت و گل دوم را هم خودش زد. 
حامد لك هم مثل رشيد مظاهري عملكرد خنثي در داربي را با يك واكنش خوب تالفي 

كرد. لك بعد از يك- يك شدن بازي با يك مهار ديدني مانع از ثبت گل دوم فوالد شد.
4 با نگاهي واقع بينانه، بايد گفت مشكالت فني پرســپوليس كم نيست. در تهران 
فوالد بهتر از آنها بازي كرد. وقتي همه  چيز تحت تأثير پنالتي اشتباه تيم اهوازي قرار 
مي گيرد، خيلي ها از ياد مي برند كه فوالد قبلش 2 بار به تير دروازه زده بود. اين تيم چند 
موقعيت گل ديگر هم داشت كه مهم ترين آنها را ساسان انصاري در دقيقه پاياني هدر 
داد. پرسپوليس در گذشته هرگز اين قدر به رقبا فرصت گلزني نمي داد و يكي از رازهاي 
موفقيت سرخپوشان هم همين مســئله بود. مخصوصا حاال با وضعيت مبهم جالل 
حسيني و محمدحسين كنعاني زادگان ممكن است كار براي سرخ ها بدتر هم بشود. 
كنعاني حتي اگر مصدوم هم نباشد، الاقل بازي بعدي مقابل آلومينيوم اراك را به دليل 

محروميت از دست داده است.
5  فوتبال قابل پيش بيني نيست، اما مي شود حدس زد امسال رقابت پرسپوليس و 
استقالل براي قهرماني طوالني و جذاب باشد. برگ برنده آبي ها فعال طراوت و عطش 
باالي اين تيم براي پايين كشيدن رقيب سنتي است. در نقطه مقابل پرسپوليس هم به 
شخصيت منحصربه فردش متكي است؛ كاراكتري كه در اثر قهرماني هاي پياپي به وجود 

آمده و به سرخ ها اعتماد به نفس مضاعف مي دهد.

يحيي »واقعاً« تنها نيست!
نگاهي به سابقه طوالني درگيري بين مربيان و مديران پرسپوليس

بهروز رسايلي| شــايد براي برخي هواداران فوتبال درگيري يحيي 
گل محمدي با مهدي رسول پناه عجيب باشد؛ مخصوصاً كه الفاظ تندي 
هم در اين تنش رد و بدل شد و كار به افشاي ويدئوهايي باورنكردني 
كشيد. با اين همه اما پيش از گل محمدي هم موارد پرشماري از درگيري 
بين مديران و مربيان را در باشگاه پرسپوليس داشته ايم. درروزهاي 
اخير هواداران مدام در حال استفاده از هشتگ »يحيي تنها نيست« 
بودند، اما در اين مورد خاص او واقعا تنها نبوده ونيست و امثال علي 

دايي و مانوئل ژوزه هم شرايط مشابهي را تجربه كرده اند.

  علي دايي- حبيب كاشاني
يكي از وحشــتناك ترين درگيري ها از اين دست در ابتداي دهه 90 بين 
علي دايي و حبيب كاشــاني رخ داد. دايي 2 قهرماني پياپي حذفي براي 
پرسپوليس به دست آورد، اما چنان اصطكاك وحشتناكي بين طرفين ايجاد 
شده بود كه بعد از قهرماني دوم در انزلي، دايي از رفتن روي استيج و دريافت 
مدال قهرماني خودداري كرد. بعد هم ماجراي مناظره عجيب و غريب او با 
كاشاني در برنامه 90 پيش آمد. كاشاني در تابستان 90 براي ليگ يازدهم 
حميد استيلي را سرمربي پرسپوليس كرد، اما مردم كه نوع بركناري دايي را 
تاب نياورده بودند از هفته اول عليه استيلي شعار دادند. جالب بود كه دايي با 
ملوان رفت و استيلي با ملوان آمد؛ هر دو پر از تنش. اين يكي از بدترين دوران 
تاريخ معاصر پرسپوليس بود؛ جايي كه دايي در ليگ دهم حتي 5 شكست 

پشت سر هم را تجربه و استعفا كرد، اما كاشاني نپذيرفت.
  مانوئل ژوزه- محمد رويانيان

انتخاب محمد رويانيان براي هدايت پرسپوليس در ابتداي ليگ دوازدهم 
مانوئل ژوزه بود؛ يك مربي پرافتخار در مصر كه به نظر مي رسيد پتانسيل 
موفقيت در پرسپوليس را دارد. او اما با چالش هاي متعددي در اين تيم مواجه 
شد؛ از دعواي قديمي با كارلوس كي روش كه دوباره سر باز كرد تا داستان 
اخراج علي كريمي. رويانيان هم آدمي نبود كه به ژوزه براي ساختن تيمش 
فرصت بدهد. در نتيجه به بدترين شكل ممكن به همكاري با او خاتمه داد. 
مانوئل را در تمرينات راه ندادند و او با تهيه تصوير از اين مسئله، پرسپوليس را 
در فيفا نقره داغ كرد. يكي از گزاف ترين غرامت هاي تاريخ پرسپوليس تقديم 
به كسي شد كه رويانيان در موردش گفته بود: »نگران نباشيد، قرارداد با 

ژوزه را دبه كرديم«.
  علي دايي- حميدرضا سياسي

به طور كلي به ندرت مي توان نمونه اي پيدا كرد كه علي دايي با مديرانش 
چه در باشــگاه ها و چه در فدراسيون درگير نشده باشــد. او در دوره دوم 
سرمربيگري اش در پرسپوليس هم با حميدرضا سياسي اختالف پيدا كرد 
و نهايتا شغلش را در هفته هفتم ليگ چهاردهم از دست داد. در اين مورد 
خاص اتفاقات بسيار عجيبي رخ داد و بخشي از افكار عمومي باور داشت كه 
مديريت وقت باشگاه درصدد تضعيف تيم است. به عنوان مثال مايكل اومانيا 
مدافعي بود كه دايي خواهان جذبش شد، اما باشگاه استخدام او را به بعد از 

بركناري اين مربي موكول كرد! 
  يحيي گل محمدي- رسول پناه

اين هم فصل تازه سريال اختالف بين مديران و مربيان پرسپوليس است. 
يحيي گل محمدي كه از پشتوانه حمايت مردمي بهره مي برد، از مدت ها قبل 
با مهدي رسول پناه زاويه پيدا كرد. اين مسئله ابتدا به بهاي از دست رفتن 
صندلي مديرعاملي براي رسول پناه تمام شد و حاال مي رود تا منصب او در 
هيأت مديره را هم به باد بدهد. رسول پناه هر چه در دل داشت را در خيابان 
عليه يحيي به زبان آورد و گل محمدي هم با تعيين ضرب االجل براي وزير 
ورزش)!( خواهان عزل اين مدير شد. بزرگ ترين كمدي فوتبال ايران، چيزي 

به نام هرم سازماني است.

فوتبال ايران

علي دايي به تازگي گفت وگويي با نشريه كيكر آلمان 
انجام داده و صحبت هاي جالبي مطرح كرده اســت. 
اســطوره فوتبال ايران در ايــن گفت وگو پيرامون 
مســائل مختلفي ازجمله احتمال حضورش در كادر 
فني اورتون صحبت كرده، اما شايد جالب ترين بخش 
صحبت هاي او تكرار دوباره خاطره روزي است كه در 
هواپيما از نشستن كنار محمود احمدي نژاد امتناع 
كرد. بخش هاي جالب صحبت هاي شهريار را بخوانيد.

  رونالدو شايستگي اين ركوردشكني را دارد
فقط يك بار در جام جهانــي 2006كه تيم ملي ايران در 
مقابل پرتغال به ميدان رفت، رونالدو را از نزديك ديدم. 
بدون ترديد او يكــي از بهترين بازيكنــان تاريخ بوده و 

شايستگي رسيدن به اين ركورد را دارد؛ رونالدو بازيكني 
مصمم و سرسخت است و دستيابي به اين ركورد، پاداش 
مناسبي براي همه تالش هاي او در اين عرصه خواهد بود.

  به كادر فني اورتون مي پيوندم
احتماال قرار است يكي از اعضاي كادرفني باشگاه اورتون 
شوم و اين يك افتخار بزرگ براي من است. من در سطح 
بين المللي بازي كــرده ام و تمامي دوره هاي مربيگري را 
هم گذرانده ام و سرمربي تيم ملي فوتبال ايران هم بوده ام 

اما هميشه به دنبال يادگيري چيزهاي جديدي هستم.
  هنوز طرفدار بيله فلد هستم

خيلي خوشــحالم كه بيله فلد به بوندس ليگا بازگشــت. 
من هنوز واقعا طرفدار اين تيم هستم چرا كه اين باشگاه 
نخستين گام من براي بازي كردن در خارج از ايران بود. 

ارنست ميدن دورپ - سرمربي آن زمان بيله فلد- مانند 
 يك پدر براي من بود و شــخصيت فوتبالي مرا شــكل
 داد. مي دانم هنوز هم در فوتبال مشــغول اســت و من 
از همين جا بــراي او بهتريــن آرزوهــا را دارم و براي 
همه  چيزهايي كــه براي من در فوتبــال حرفه اي انجام 

داد، ممنونم.
 چرا در هواپيما كنار احمدي نژاد ننشستم؟

من انســاني آزاد هستم و هميشــه براي آنهايي زندگي 
مي كنم كه مرا حمايت كردند. من هميشــه احســاس 
نزديكي با مردم داشــتم. به همين علت، آن روز ترجيح 
دادم به عقب هواپيما بروم و در صندلي هاي اكونومي در 
كنار مردم بنشينم. هيچ وقت عالقه اي به فعاليت سياسي 

ندارم و اين كار من هم يك عمل سياسي نبود.

  دايي: كنار احمدي نژاد ننشستم كه كنار مردم بنشينم
   اسطوره فوتبال ايران در گفت وگو با كيكر آلمان از اورتون، بيله فلد، رونالدو و احمدي نژاد گفته است

كاپيتان صنعت نفت در كورس آقاي گلي است، اما مي گويد بازيكن 
خودخواهي نيست و موفقيت تيمش   را به افتخارات فردي ترجيح مي دهد

 از نتايج فوق العــاده صنعت نفت در ليگ 
امسال شروع كنيم. شايد خودتان هم فكر نمي كرديد 

كه چنين درخششي داشته باشيد؟
صنعت نفت تعداد زيادي از بازيكنان فصل گذشته را از دست 
داد؛ بازيكناني كه اكثر آنها تأثيرگذار بودند. ما در زمينه جذب 
بازيكن و شروع تمرينات هم از خيلي تيم ها عقب بوديم، ولي 
خوشبختانه تيم خوبي بسته شد. جدا از مسائل فني، بايد در 
مورد جو تيم هم صحبت كنم كه بسيار خوب است. وقتي در 
يك تيم همه متحد و همدل باشند، خيلي چيزها درحالي كه 
فكرش را هم نمي كنيد، خيلي خوب جلو مي رود. در تيم ما 
همه با هم رابطه اي صميمي دارند كه اين موضوع نقش مهمي 
در موفقيت صنعت نفت داشته است. كادر فني ما هم انصافا 

زحمت مي كشند و روي مسائل فني وقت مي گذارند.
 حتما خيلي دوست داشــتيد هواداران 
صنعت نفت به ورزشگاه مي آمدند و درخشش شما را 

از نزديك مي ديدند؟
قطعا همينطور است. آنها يك دلگرمي بزرگ براي ما هستند 
كه البته وقتي در خانه بازي داريم، در بيرون از ورزشگاه كنار 
ما هستند و در سطح شهر هم به ما انرژي مي دهند. اميدوارم 
شرايط مهيا شود تا با از بين رفتن بيماري كرونا دوباره آنها 
را در ورزشــگاه  ببينيم. تمامي بازيكنان، اعضاي كادرفني 
و مديريت باشگاه، خودمان را نســبت به هواداران مسئول 
مي دانيم و تمام تالش ما اين است كه آنها را خوشحال كنيم.

 صنعت نفت فصل گذشته هم تا نيم فصل 
شرايط خوبي داشت ولي يكباره همه  چيز تغيير كرد. 
آيا نگران نيســتيد كه اتفاقات سال گذشته تكرار 

شود؟
به نكته خوبي اشــاره كرديد. اين تيم پارسال در نيم فصل 
اول نتايج خوبي گرفت و امســال هم عالي كار كرده است. 
اين نشــان مي دهد كه پتانســيل فني تيم باال ست و فقط 
ممكن است مسائل بيرون از زمين شرايط را تغيير بدهد كه 
اميدوارم اين اتفاق رخ ندهــد. صنعت نفت تيِم مردم آبادان 
است و آنها عاشقانه اين تيم را دوست دارند، پس مسئوالن 
باشگاه و مســئوالن اســتاني هم بايد به فكر تيم باشند و از 
صنعت نفت حمايت كنند. اين موضوع در ادامه راه براي ما 

خيلي مهم است.
 تيم شما هم اكنون در رده دوم قرار دارد. 

چقدر احتمال مي دهيد امسال سهميه بگيريد؟
خيلي ها در اين مدت اين سؤال ها را از ما پرسيده اند و حتي 
از قهرماني هــم حرف زده اند ولي من قبــال هم گفتم كه ما 
فقط بازي به بــازي جلو مي رويم. از حــاال به آخر فصل فكر 
نمي كنيم چون االن و در اين تايم بايد نتايج خوب بگيريم كه 
در پايان فصل يك اتفاق خوب براي صنعت نفت رقم بخورد. 
شما خودتان مي دانيد كه شرايط تيم ما با مدعيان قهرماني 
چقدر تفاوت دارد و بايد ببينيد آنها چقــدر هزينه كردند و 

چه امكاناتي دارند. توقعات از صنعت نفت بايد منطقي باشد.

 تا اينجاي فصل آمار بسيار خوبي داشتي 
و خيلي ها معتقدند غيبت تــو مي تواند قدرت فني 

صنعت نفت را كاهش دهد. نظر خودت چيست؟
هميشه تالش مي كنم تا براي تيمم بازيكن تأثيرگذاري باشم 
و دنبال موفقيت فردي نيستم. من بازيكن خودخواهي نيستم 
و برايم نتيجه گرفتن تيم از هر چيزي مهم تر است. اگر هم گل 
بزنم يا پاس گل بدهم، قطعا خوشحال مي شوم كه براي تيمم 

كاري انجام داده ام.
 آخرين گل تو هم در بازي با نساجي بود كه 
شوت فوق العاده اي زدي. مثل اينكه هواداران صنعت 

نفت هم به تو لقب آرپي جي زن داده اند؟
بله، هواداران اين لقب را داده اند كه باعث خوشحالي من است، 
من اين لقب را دوست دارم. معموال خوب شوت مي زنم و در 
بازي هاي قبل و سال هاي گذشته هم اين كار را انجام داده ام.

 فكر مي كني آقاي گل شوي؟
زياد به اين موضوع فكر نمي كنم ولي دوست دارم در هر بازي 
گل بزنم، پاس گل بدهم يا اينكــه كار مثبتي كنم تا تيمم 

برنده شود.
 چقدر احتمــال مي دهي بــا ادامه اين 

درخشش، به تيم ملي دعوت شوي؟
خب، هر بازيكني دوســت دارد به تيم ملي كشورش دعوت 
شــود و من هم از اين قاعده مستثني نيستم. تالش مي كنم 

اين روند را ادامه دهم و اميدوارم به تيم ملي هم دعوت شوم.

   از مسابقه شروع كنيم. سال گذشته در 
هر مسابقه اي كه دويدي، نفر اول بودي. اما امسال در 
نخستين مسابقه دوم شدي. البته ركوردت خوب بود.
اين نخستين مسابقه اي بود كه اينجا در صربستان دادم. خدا 
را شكر براي نخستين مسابقه ركوردم خيلي خوب بود. من 
پارسال نخستين مسابقه اي كه دويدم، ركوردم 7:48 ثانيه 
بود، اما امســال 7:39 ثانيه دويدم. براي شروع خيلي خوب 
بود. من در خط پايان با اختالف چند صدم ثانيه دوم شدم. 
مهم اين بود كه استارت خوبي بزنم و تكنيكم خوب باشد كه 
خوب بودم و مربي ام راضي است. در مسابقات بعدي بهتر هم 

مي شوم. بايد سرعت در بدن آدم بيفتد تا بتواند خوب بدود.
  با شرايط كرونايي قرار است چند وقت 

يك بار مسابقه داشته باشي؟
اينجا تقريبا هر هفته مسابقه داريم. چند مسابقه خيلي خوب 
هم دعوت شده ام؛ آلمان، فرانسه و چك مسابقات خيلي خوبي 
دارند. يكي از آرزوهاي من اين است كه كنار دونده هاي خيلي 
خوب بدوم، اما متأسفانه هنوز نتوانسته ام ويزا بگيرم و منتظرم 

تا ويزا بدهند.
  سطح مســابقه اي كه دادي چطور بود؟ 

كرونا اجازه مي دهد دونده هاي خوب به صربستان 
بيايند؟

به دليل بسته بودن سالن ها در بسياري از كشورهاي اروپا، 
تعداد زيادي از دونده ها به صربســتان آمده اند و حضور اين 
دونده ها سطح مسابقات را بســيار باال مي برد. دوندگاني از 
ســوئيس، يونان و بوســني به اضافه دوندگان صرب اينجا 
تمرين مي كنند. در همين مسابقه دونده سوئيسي اول شد 

و دونده صرب سوم.
  باشگاه جديدت چه جايگاهي دارد؟

باشــگاه جديــدم مي شــود گفت تازه تاســيس اســت، 
اما ورزشــكاران تاپي را جذب كرده . تا جايــي كه مي دانم 
ركوردداران سرعت در مردان، ركورددار 200 و 400متر و 
ركورددار پرتاب وزنه صربستان در اين تيم هستند. مسئوالن 
باشگاه بسيار پرتالش و با جزئيات كار مي كنند و بسيار در 

تيم داري دووميداني جدي هستند.
  از وضعيت خودت راضي هستي؟

با توجه به تجربياتي كه سال گذشته داشتم، امسال خيلي 
زود در تيم جا افتادم. اينجا با مربي، باشگاه و هم تيمي هايم 
احساس راحتي مي كنم و اميدوارم اين روند به نتيجه مدنظرم 

منتهي شود.
  قرارداد خوبي بسته اي؟

قرار است روزهاي آينده در مراسمي رسمي، امضاي قرارداد و 
تحويل لباس داشته باشيم. البته شرايط كرونا و محدوديت ها 
در اينجا هم برقرار است و آنها هم دنبال فرصتي مناسب براي 

انجام اين كار هستند.
  در باشگاه جديد مربي  جديد هم داري؟

نه همچنان با مربي سال گذشته ام كار مي كنم. زماني كه ايران 
بودم، مربي ام مسئوالنه و متعهدانه پيگير تمريناتم بود و هر 
هفته برنامه تمريني ام را ارسال مي كرد و به كمك همسرم 
آن را پياده مي كرديم. خوشــبختانه از نظر روحي بسيار به 

هم نزديك هستيم و خوشحالم كه باز هم كنار هم هستيم.
  به ســهميه المپيك فكر مي كني يا با 

وقفه اي كه افتاده بي انگيزه  شده اي؟
اين فصل، هدف اصلي من گرفتن ســهميه المپيك است. 
مســابقات پيش رو قطعا مهم اند، اما بخشي از برنامه ريزي 
ما براي رسيدن به سهميه اســت. از اواخر بهار سال آينده 
مسابقات كســب ســهميه براي بازي هاي المپيك توكيو 
2020آغاز مي شود و من تالش مي كنم كه به سهميه برسم.

فرزانه فصيحي دوباره در صربستان است، دوباره مي دود و دوباره جامعه دووميداني ايران را به روزهاي خوب اميدوار كرده است. او ركورددار دوي 60متر ايران است. سال 
پيش در باشگاه پارتيزان بلگراد تمرين كرد، با ركورد 7:29ثانيه، ورودي مسابقات جهاني را گرفت و چندي بعد ركوردش را در تورنمنت بين المللي در تركيه به 7:25ثانيه 
رساند. تيم جديد فرزانه »BAK« است. او با اين باشگاه قرارداد امضا كرده، اما قرار است روزهاي آينده جلوي دوربين هاي رسانه اي اين قرارداد به ثبت برسد. فرزانه فصيحي 

درباره شرايط اين روزهايش با همشهري گفت وگو كرده است.

   فرزانه فصيحي، ركورددار دوي سرعت ايران، اين بار در صربستان هدف مهم تري دارد؛
 گرفتن سهميه بازي هاي توكيو 2020

  هدفم اين بار سهميه المپيك است 

ريكاني:لقبآرپيجيزن
رادوستدارم

اميرحسين اعظمي|  شروع رؤيايي صنعت نفت در ليگ بيســتم، همزمان شد با درخشش يك ستاره جذاب 
و دوست داشتني به نام طالب ريكاني. او متولد بندر ماهشهر است و يك جنوبي پرانرژي و البته درون گرا كه 
فوتبال را عاشقانه دوست دارد. طالب با اينكه مهاجم نيست، ولي تا االن 6گل براي تيمش زده، 2پاس گل داده 
و يك پنالتي هم گرفته تا نشان دهد تأثيرگذاري اش در صنعت نفت غيرقابل انكار است. با ريكاني درخصوص 
نتايج فوق العاده صنعت نفت در ليگ امسال صحبت كرديم و البته درخشش خودش در مسابقات اين فصل 

كه دوباره نامش را بر سر زبان ها انداخت. گفت وگوي همشهري ورزشي با كاپيتان صنعت نفت را مي خوانيد.
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محمدمهدي گوهري
روزنامه نگار و دوچرخه سوار

انگار فاصله گذاري اجتماعي 
جايش را بين كــودكان باز گزارش

كرده است. كودكان شهر را 
انســان محور و خلوت تر از ايــن چيزي كه 
هست مي خواهند. آنها حتي دوست دارند 
حيوانات در كوچه  و خيابان ها بيشتر مورد 
احترام قرار گيرند. كــودكان در عين حال 
مايلند كه پيشــينه نه چندان دور محله ها 
دوباره احيا شود تا بتوانند با خيالي آسوده 
دوچرخه سواري و بازي كنند؛ درست مثل 
دو سه دهه پيش كه در كوچه پس كوچه هاي 
تهران، كودكان مي توانستند با هفت سنگ و 
لي لي سرگرم شوند و نوجوانان و جوانان تير 
دروازه هــا را علــم كــرده و چندنفــري 

»گل كوچك« بازي كنند.
اين خواســته هاي كودكان دهه نودي را از 
آثاري كه به مســابقه نقاشــي »شهري كه 
من دوست دارم« ارســال كرده اند مي توان 
فهميد؛ مســابقه اي كه امســال با عنوان 
»شهري كه من دوست دارم از پشت پنجره 
خانه مان ببينم« و با محوريت زندگي و كرونا 

توسط شهرداري تهران برگزار شد.
مسابقه نقاشي شهري كه من دوست دارم، 
امسال براي دومين ســال متوالي به همت 
اداره كل آموزش شــهروندي شــهرداري 
تهران و مشــاركت اداره آموزش و پرورش 
و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
در پايتخت برگزار شد. البته شيوع كرونا و 
حضور بچه ها در خانه باعث شــد تا عنوان 
اين مســابقه كمي دستخوش تغيير شده و 
»شهري كه من دوست دارم از پشت پنجره 
خانه مــان ببينم« محور خلــق آثار زيباي 

نقاشي كودكان شهر شود. 
در ايــن بيــن، هرچنــد برگزاركنندگان، 
پيش بيني مي كردند امسال به واسطه شيوع 
بيماري كرونا، تعطيل بودن فضاي مدارس و 
در خانه بودن بچه ها استقبال چشمگيري 
از اين مسابقه نشــود، اما كودكان تهراني 
اين تهديد را به فرصت تبديــل كردند و با 
بازگشايي پنجره هاي جديد در ذهنشان، به 

خلق آثار زيبا پرداختند؛ آثاري كه به اعتقاد 
روانشناسان كودك، مي تواند خواسته هاي 
آنها از شهر را مشــخص كند و نقشه راهي 
مناســب براي آينده در حوزه هاي مختلف 

به ويژه شهرسازي باشد.

رشد جشنواره
فراخوان اين دوره جشنواره »شهري كه من 
دوســت دارم«، مهرماه امسال به مناسبت 
روز جهاني كودك به جامعه هدف كودكان 
و نوجوانان 4 تا 14ســاله اطالع رساني شد. 
جشنواره امســال هرچند در ســايه كرونا 
قرار گرفت اما نكته جالــب اينكه اين دوره 
رشد قابل توجهي هم از لحاظ كميت و هم 

كيفيت نسبت دور پيش داشته است.
مجتبي دانشــور، مديــركل آموزش هاي 
شــهروندي شــهرداري تهران در اين باره 
مي گويد: »كودكان 4 تا 14ســاله تهراني 
گرچه سال گذشته 9300اثر نقاشي زيبا به 
دبيرخانه اين جشــنواره ارسال كرده بودند 
اما امسال برخالف همه انتظارات به لحاظ 
وجــود محدوديت هــاي دوران قرنطينه، 
14878اثر به دبيرخانه ارسال كردند كه اين 

تعداد، 5574اثر از دوره قبل بيشتر است.«
دانشــور مي افزايــد: »از ميــان 1800اثر 
انتخابي توسط هيأت انتخاب، حدود 210اثر 
به عنوان آثار منتخب انتخاب شــدند. حال 

آثار منتخب 11گروه سني، شايسته دريافت 
مدال هاي طال، نقره و برنز مي شوند.«

دانشــور اين اطمينان را هم مي دهد كه با 
توجه به نبود هيــچ محدوديتي در فضاي 
برگزاري نمايشــگاه، تعداد بيشتري از آثار 
ارســالي در معرض ديد شــهروندان قرار 
خواهــد گرفت تــا انگيزه اي بــراي جلب 
مشــاركت هاي بعــدي كــودكان در امور 

شهري باشد.

پنجره هايي تازه در ذهن كودكان باز شد
در تمام آثار راه يافته به مرحله نهايي داوري 
مسابقه »شــهري كه من دوســت دارم از 
پشت پنجره خانه مان ببينم«، رد پاي كرونا 
پررنگ اســت؛ آثاري كه حكايت از آرزوي 
قلبي كودكان تهراني براي برچيده شــدن 
اين ويروس و بازگشت ســالمتي به شهر 

دارد.
فاطمه تنهايي، مدير كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان تهران، بازشدن پنجره اي 
تازه در ذهــن كودكان را دســتاورد بزرگ 
مسابقه شهري كه من دوست دارم از پشت 
پنجره خانه مــان ببينم عنــوان مي كند و 
مي گويد: »برگزاري اين مسابقه، پنجره اميد 
را در ذهن كودكان باز كرد و اين پنجره براي 
هميشــه ماندگار خواهد ماند. اين مسابقه 
به كــودكان فرصت داد تا اگــر در واقعيت 

نمي توانند آنچه دلشان مي خواهد را ببينند 
از پنجره ذهنشان مي توانند آن را به تصوير 
بكشــند و نظاره كنند و اين نگاه، خالقيت، 
اميد و ســرزندگي را در آينده سازان بيدار 

نگه مي دارد.«

شهر خوب با شهروندان خوب 
آموزش و پرورش هم امسال از ظرفيت هاي 
مجــازي خــود بــراي جلب مشــاركت 
دانش آموزان در دومين مسابقه شهري كه 
من دوست دارم از پشــت پنجره خانه مان 
ببينم اســتفاده كرد كه ســامانه شــاد از 

مهم ترين اين ظرفيت ها بود. 
مجتبــي ولي پــوري، معاون پرورشــي و 
فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش شــهر 
تهران در همين ارتباط مي گويد: »يكي از 
ماموريت هاي اصلي آموزش و پرورش تربيت 
شهروندان خوب است؛ همان شعار جهاني 
كه يونسكو نيز سال گذشــته آن را مبناي 
كار خود قرار داد. به خاطــر همين در تمام 
برنامه هاي مشاركتي شهرداري با محوريت 
آموزش شــهروندي در حوزه هاي مختلف 
پسماند، آلودگي هوا، ترافيك و... مشاركت 
داريم و تالش مي كنيم تا با آموزش كودكان 
و نوجوانان و آشــناكردن آنها با آموزه هاي 
شهري، شهرونداني خوب براي آينده تربيت 

كنيم.«

نگاه آرماني كودكان به شهر 
افزايش مشــاركت كودكان و نوجوانان در 
دومين مسابقه شهري كه من دوست دارم از 
پشت پنجره خانه مان ببينم، در كنار شرايط 
خاص برگزاري مســابقه كمــي كار هيأت 

داوران اين دوره از مسابقات را سخت كرد.
 جمال الدين اكرمي، نويســنده و تصويرگر 
كودك و يكي از اعضاي هيأت داوران بررسي 
آثار مســابقه مي گويد: »اوال امسال حجم 
آثار واصله به دبيرخانه در مقايســه با سال 
گذشته خيلي بيشتر بود، بنابراين نياز بود 
داوري آثار در دو بخش مجزا و توســط دو 
تيم 5نفره مورد بررســي قرار بگيرند. يكي 
ديگر از تفاوت هــاي داوري آثار اين دوره از 
مســابقات، تركيب داوران در مرحله نهايي 
بــود. در واقع اين تغيير به منظور بررســي 
محتواي آثار انجام شــد. افزوده شدن ايرج 
طهماســب، كارگردان و كارشناس ارتباط 
با كودك و آتوسا صالحي، كارشناس حوزه 
ادبيات كودك به جمع هيــأت داوران كه 
متشكل از مهدي بني اســدي، كارشناس 
نقاشي و تصويرگري كودك، صديقه قربان، 
تصويرگر كودك و اينجانب، به همين خاطر 
صورت گرفــت.« اكرمــي می افزايد: »اين 
تغيير به ما كمك كرد تا آثار نقاشي واصله 
را براي نخســتين بار از لحاظ محتوايي هم 
مورد بررســي قرار دهيم و حقايق بسياري 
از احوال اين روزهاي كودكان شهرمان در 

سايه زندگي با كرونا آشكار شود.«
او ادامه مي دهد: »مجموعــه آثار واصله به 
مرحله نهايــي داوري، حكايــت از دو نگاه 
آرماني كودكان به شهر و زندگي واقعي آنها 
در شرايط امروز داشت. با تحليل كارشناسي 
نقاشــي هاي كودكان پي بــه عدم  رضايت 
آنهــا از شــرايط قرنطينه برديــم و به اين 
نتيجه رسيديم كه متأســفانه ما به عنوان 
والدين، درس خانه نشــيني را بلد نيستيم 
و با ســرگرم كردن كودكان بــه بازي هاي 
كامپيوتري و ديدن فيلم يا كارتون به جاي 
بازي با آنها باعث شده ايم تا تنهايي هايشان 

را به تصوير بكشند.«
اكرمي همچنين به شروط هفتگانه ترسيم 
نقاشــي براي اين دوره از مســابقه اشاره 

كودكان و نوجوانان تهراني شهر آرزوهايشان را نقاشي كردند

اثر سمت راست: آوا اردستاني رستمي. اثر سمت چپ: فائزه ايزدي

شهري كه من دوست دارم از پشت پنجره خانه مان ببينم
فاطمه عسگري نيا

خبر نگار

شهر دوستدار دوچرخه

شــايد در نگاه بســياري از ما دوچرخه، 
وســيله اي صرفا براي تفريح باشــد، اما 
امروز دوچرخه در كشورهاي توسعه يافته 
پا را فرا تر از اين تعريف نهاده و تبديل به بخشي از سبك حمل ونقل 
عمومي مردم شده است. همينطور دوچرخه تبديل به راه حلي براي 

حفظ سالمت شهروندان و شهر شده است. 
مديران شهري در كشورهاي توسعه يافته با درك اين مسئله در تالش 
براي هر چه بيشــتر كردن سرانه اســتفاده دوچرخه در حمل ونقل 
شهري هســتند؛ مســئله اي كه در ايران توجه شايســته اي به آن 
نمي شود. يكي از راه هاي توسعه دوچرخه سواري در شهر پرترافيك، 
ايجاد مسير هاي ايمن است تا افراد با خيالي آسوده تر پا در ركاب وارد 

خيابان هاي شهر شوند.
اولين آشنايي پايتخت ايران با مســيرهاي ويژه دوچرخه در زمان 
رياست غالمحسين كرباسچي بر شهرداري تهران اتفاق افتاد. در آن 
زمان، مسيري در قلب تهران براي دوچرخه احداث شد كه دانشگاه 
تهران را به كوي دانشــگاه متصل مي كرد، اما اين پــروژه به داليل 
مختلفي موفق نبود. تا زماني كه پيروز حناچي، شهردار تهران سوار بر 
دوچرخه در خيابان هاي تهران ديده شد. دوچرخه سوارشدن هفتگي 
يك مدير دولتي خبري اميدوار كننده بود و باعث شد نگاه جدي تر به 

دوچرخه در مديريت شهري شكل بگيرد. 
يكي از اقداماتي كه در دســتور كار قرار گرفت، توســعه مسيرهاي 
دوچرخه بود؛ مســيرهايي كه با وجود مشــكالت و كاســتي هاي 
فراوان، اميدبخش تغيير نگرش مديران شــهري است. اين مسيرها 
در مقايسه، با نمونه هاي بين المللي خود فاصله زيادي دارند. توسعه 
دوچرخه سواري در شهر خودرومحور تهران كه شهروندانش را طي 
ســاليان متمادي به استفاده از خودرو تشــويق كرده، كاري سخت 
و نيازمند فعاليت هاي جدي است. وارد شــدن دوچرخه در سبك 
حمل ونقل شهروندان تهران، كار سختي است، اما غيرممكن نيست 

و تنها نيازمند اراده اي قوي است.
در كشورهايي كه دوچرخه نقش بسزايي در سرانه حمل ونقل دارد، 
انتخاب اين وسيله توسط شهروندان فارغ از تمام شعار هاي زيبايي 
كه در استفاده از آن داده مي شــود، يك انتخاب اقتصادي است. در 
اين كشورها شهروندان با مشوق هاي مالي و امتيازهاي متنوعي به 

استفاده از آن تشويق مي شوند. 
حال تهران براي تبديل شــدن به يك شهر دوستدار دوچرخه راهی 
طوالني دارد و اين اتفــاق رخ نمي دهد مگر با تغيير نگاه به دوچرخه 
به عنوان يك راه حل مهم. هر يك از ما با انتخاب دوچرخه در بخشي 
از سبك حمل ونقلي خود مي توانيم به اين تغيير شتاب بدهيم و پا در 

ركاب به اميد شهري سبز با هوايي پاك باشيم.

كرده و مي گويد: »ارتباط نقاشــي با شهر، 
رعايت عناصــر زيبايی شناســي، توجه به 
تركيب بندي ها، برخــورداري از زاويه ديد 
خوب، پرهيــز بزرگ ترها از مشــاركت در 
ترسيم نقاشــي، اورجينال بودن نقاشي و 
ديده شــدن موضع از پشــت پنجره خانه، 
شروط هفتگانه شركت در اين مسابقه بود 
كه متأســفانه با توجه به محدوديت هاي 
كرونايي موجود،  بخش زيادي از آثار واصله 
به دبيرخانه جشــنواره در همــان مرحله 
نخست حذف شــدند.« اكرمي دسترسي 
نداشــتن داوران به اصل آثار و بررسي آنها 
از طريق تصاوير ارسالي در فضاي مجازي را 

سختي ديگر كار داوران برشمرد.
به هر ترتيب آثار منتخب از ســوي هيأت 
داوران بــه زودي در قالب نمايشــگاه هاي 
مجازي به نمايش درخواهد آمد و پوســتر 
دومين جشنواره شهري كه من دوست دارم 
از پشت پنجره خانه مان ببينم بعد از انتخاب 
بهترين اثر تهيه و چاپ خواهد شد. در آثار 
رسيده، دوچرخه و گربه، بيشترين حضور را 
در نقاشي كودكان داشتند. در چند نقاشي 
كودكان تهراني، دريا و رودخانه در پشــت 
پنجره جاري است. در اغلب نقاشي ها هم 
نشانه هاي كرونا مشهود بود، اما نه به شكل 
خشن. مثال كمتر از ماسك استفاده شده، اما 
فاصله  بين كاراكترها ترسيم شده و فضاي 

نقاشي ها خلوت بود.

   جزئياتي از جشنواره
مجموع آثار:  14878اثر

آثار منتخب در مرحله اول داوري:  1800اثر 
آثار منتخب در مرحله دوم داوري:  210اثر

گروه سني 8سال بيشترين شركت كننده: 
2147اثر

تعدادگروه سني
179نامشخص

41099 سال
51851 سال
61961 سال
71588 سال
82147 سال
91343 سال

101114 سال
111075 سال
12823 سال
13898 سال
14796 سال

14874جمع
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خشكســالي پديده اي عجيب را در 
روستاهاي مرزي خراسان رضوي رقم گزارش

زده اســت؛ مهاجرت جوانان و پيري 
روستاها. وقتي كشاورزي به عنوان تنها شغل موجود 
از بين مــي رود، جوانان مهاجــرت را به ماندن در 
زمين هايي خشك ترجيح مي دهند. 80تا 90درصد 
جمعيت  برخي روســتاها در صفــر نقطه مرزي 
شهرستان هاي درگز، كالت و سرخس را سالمندان 
تشكيل داده اند و با محروميت  زندگي مي گذرانند. 
قرار بود مشــكالت بي آبي و خشكســالي مردم 
شمال نشين خراسان رضوي با احداث سد رفع شود، 
اما با وجود دپوي بيش از 20ميليون مترمكعب آب، 
سد دورانگر هنوز بهره برداري نشــده و زمين ها 
همچنان تشنه اند. سهميه 2ساعت آب در هر 26روز 
هم گرهي از مشكالت مردم باز نكرده است. گزارش 
همشهري از وضعيت  3روستاي مرزي بدون جوان در 

خراسان رضوي را بخوانيد.

شغل نيست، جوان ها رفته اند 
روســتاي مرزي ميرقلعه در شهرستان درگز 55خانوار 
و 220نفر جمعيت دارد. نبودن جوانان ميان انبوهي از 
پيرزن، پيرمردهايي كه در روستا دور هم جمع شده اند، 
عجيب توي ذوق مي زند. به گفته اهالي وقتي آب نباشد، 
كشاورزي نيست، شغلي هم نيست و جوان ها نمي مانند. 
اجرا نشدن طرح هادي هم موجب شده معابر روستا براي 
عبور و مرور مناسب نباشد. با رفتن جوان ها آمار خانه هاي 
فرسوده روستا در حال افزايش است و به اعتقاد اهالي تا 
چند ســال ديگر اينجا ديگر جايي براي زندگي كردن 

نخواهد بود.
دهيار اين روستا درباره روند سريع خشك شدن باغ هاي 
اين منطقه طي چند سال اخير می گويد: تنها موجودي 
آب روستا به صورت مشترك با 2روستاي ديگر )صفرقلعه 
و خيرآباد( از چاه عميق اجاره اي متعلق به آستان قدس 
تامين مي شود و ما آخرين روستاي بهره بردار هستيم و 
آبي كه به روستا مي رسد با پرتي زياد كامال هدر مي رود.

عليرضا حضرتي مي افزايد: كشاورزي روستا از بين رفته 
و دامپروري هم رو به زوال اســت. بعد از رفتن جوان ها 
همين جمعيت سالمند هم كه مانده اند به سختي روزگار 
مي گذرانند. 80درصد از جمعيت روستا تحت پوشش 
نهادهاي حمايتي هستند و حقوق ماهانه شان 500هزار 

تومان است كه با اين تورم و گراني اصال نمي خواند.
حضرتي به نخســتين سفر اســتاندار خراسان رضوي 
به روستاهاي مرزي اشــاره و عنوان مي كند: چند روز 
پيش آقاي محمدصادق معتمديان به اين منطقه سفر 
كرد و در جريان مشــكالت قرار گرفت. تنها خواســته 
اهالي اين منطقه حذف آبياري ســنتي اســت و اينكه 
حداقل انتقال آب از طريق لوله هاي بتني انجام شــود. 
اصلي ترين محصول روســتا جو، گندم و پنبه اســت، 
اما كم آبي اجازه كاشــت و برداشــت اين محصوالت را 
نمي دهد. اگر استانداري و جهادكشاورزي برنامه اي براي 
كشت هاي مقرون به صرفه مثل زعفران، پسته و كشت 
گلخانه اي داشته باشند، قطعا جوان ها كار و زندگي در 
روستاهاي خودشــان را به كارگري در شهرهاي غريبه 

ترجيح مي دهند.

10ميليون هزينه روزانه براي انتقال آب
صفرقلعــه، دوميــن روســتايي 
است كه تنها 2درصد از جمعيت 
150نفري اش را جوان ها تشكيل 
مي دهند. در صفرقلعه اصال هيچ 
جــوان 18تا 25ســاله اي زندگي 
نمي كند و اين مســئله به شــدت 
اهالي را آزار مي دهــد؛ اينكه چرا 
فرزندانشان بايد راهي غربت شوند و 
به جاي كار در زمين هاي خودشان، 
 كارگر شهرهاي ديگر شوند. از سوي 
ديگر با 500هزار توماني كه ماهانه 
مي گيرند خودشان را سربار دولت 
مي دانند؛ مگر مي شود با اين تورم و 
گراني زندگي گذراند؛ آن هم وقتي 
كه خريد روغن نباتي برايشان حتي 
از مركز اســتان هم گران تر تمام 

مي شود. اصرار هم دارند كه مشــكالت بي آبي برطرف 
شود تا خودشان كشاورزي  كنند و اموراتشان را بگذرانند.
دهيار اين روستا به همشهري مي گويد: از چاه مشترك 
بين 3روستا، سهم آب ما فقط 2ساعت آب در هر 26روز 
است. البته به دليل بارندگي هاي اخير و محدوديت هاي 
برداشــت آب كه با نصب كنتورهاي هوشمند كنترل 
مي شود، كمي شرايط بهتر شــده اما هنوز محصوالت 
كم آب بر جايگزين نشده تا اين مقدار آب جوابگو باشد. 
شرايط اقليمي اين منطقه اجازه كشت محصوالت ديگر 
را به مردم نمي دهد و براي كشت محصوالتي مثل يونجه 

همچنان بي آب هستيم.

جواد خدارحمي به ســدي كــه چند ســال پيش در 
70كيلومتري اين روستا ساخته شــده، اشاره و عنوان 
مي كند: سد دورانگر در غرب شهرستان درگز است و قرار 
بود از آبگيري اين سد سهميه اي هم به ما بدهند، اما با اين 
فاصله طوالني باز هم پرتي آب وجود خواهد داشت. حاال 
هم اگر خودمان آب از اين سد بخريم هزينه اش براي هر 
شبانه روز 10ميليون تومان مي شود و اگر 100ليتر آب 
خريداري كنيم درنهايت 20ليتر به دست مان مي رسد. 
او به خانه هاي فرسوده و راه هاي خراب اين منطقه اشاره 
مي كند و مي افزايد: به دليل كم عرض بودن معابر، تردد 
تريلي و تراكتور در روستا به ســختي انجام مي شود. در 
بازديد اخير استاندار خراسان رضوي قرار شد بازگشايي 
معابر محقق شود. از سوي ديگر روستاي صفرقلعه تبديل 
به كانون سالك در كشور شده؛ زيرا آمار خانه هاي فرسوده 
در اين منطقه باالست و انواع حشــرات در آنها زندگي 
مي كنند. تداوم زندگي در روستاهاي مرزي با اين شرايط 

بسيار سخت خواهد بود.

مرتع روستا را از ما گرفتند 
خيرآباد هم سومين سهامدار همان 
چاه كم آبي اســت كه دبي آب آن 
20ليتر در ثانيه است و پاسخگوي 
نياز اهالي نيست. مردم اين منطقه 
به گفته خودشــان با همين سهم 
كم هم از هيچ بــه 20تا 30درصد 
آب رســيده اند و خدا را شاكرند. 
به گفته دهيار اين منطقه به دليل 
افــت آب هاي زيرزمينــي از دهه 
70مجــوز احداث چــاه جديد به 
اهالي روستا داده نشــده و مردم 
پس از پيگيري هاي متعدد در سال 
94موفق شدند كه مجوز حفاري 
مجدد بگيرند، اما همچنان مشكالت به قوت خود باقي 
اســت. علي اميني از مهاجرت 90درصد از جوان هاي 
روستا خبر مي دهد و عنوان مي كند: اين روستا 50خانوار 
و 221نفر جمعيت دارد و عالوه بر خشكسالي و صدمه اي 
كه به كشاورزي خورده، دامداران هم با مشكالت زيادي 
مواجه هستند. اهالي روســتا حق استفاده از تنها مرتع 
موجود در اين منطقه را ندارند. داستان آن هم مميزي 
است كه سال 75انجام شد. آن زمان با وجود اينكه اهالي 
روستا اصال روزنامه خوان نبودند، اما آگهي تعيين مالك 
مرتع از طريــق روزنامه انجام شــد و اهالي متوجه اين 
آگهي نشدند؛ به همين دليل مرتع به فردي از شهرستان 

قوچان واگذار شده و ما نمي توانيم از آن استفاده كنيم. او 
تامين آب از سد باالدست براي روستا را نيازمند اعتبار 
70تا 80ميليارد توماني مي داند و تأكيد مي كند: ما اينجا 
همه  چيز داريم، اما براي روشن ماندن چراغ روستا بايد 
آب داشته باشيم.  در تمام شهرستان هم هيچ كارخانه اي 
وجود ندارد كه جوان ها بخواهند در آنجا مشغول به كار 
شوند، اما فرزندان ما به زادگاهشــان عشق دارند و اگر 

دولت و مسئوالن نسبت به رونق 
دامداري و كشاورزي در اين منطقه 
توجه داشته باشــند، قطعا شاهد 

مهاجرت معكوس خواهيم بود.

مشكل مشترك مناطق مرزي 
استان 

مدير جهادكشــاورزي شهرستان 
درگز بــا تأييــد مشــكالتي كه 
كشــاورزي ايــن شهرســتان و 
روســتاهاي آن را تهديد مي كند، 
مي گويد: درگز قطب توليد گندم 
در استان اســت و ظرفيت خوبي 
هم در توليد غالت دارد. تقريبا تمام 
محصوالتي كه در خراسان رضوي 

كشت مي شود، كاشــت آن را به صورت يك جا در درگز 
شاهد هستيم. مهدي خالقي مي افزايد: روستاهاي مرزي 
درگز مشكل آب دارند و چاه هاي آنها هم لب شور است، 
اما در مناطق مرزي حفر چاه ها ممنوع و تمام تالش ما 
اين است كه اين محدوديت ها را كاهش دهيم. قرار بود 
با احداث سد دورانگر اين مشكالت تا حدودي رفع شود. 
ساخت اين سد ســال 89با ظرفيت اسمي 28ميليون 
مترمكعبي و بــا دبي 1500ليتر در ثانيه آغاز شــد، اما 
همچنان بدون شبكه زير ســد مانده است. همين االن 
براي سال سوم 20ميليون مترمكعب آب پشت اين سد 
ذخيره شده، اما بهره برداري نمي شــود و 6هزار هكتار 
اراضي پاياب سد تشنه مانده اند. البته آب را به حقابه بران 

مي فروشند و در طول مســيرهاي چند ده كيلومتري و 
بدون لوله كشي بخش زيادي از آن هدر مي رود. خالقي 
مهاجرت معكوس را نياز اين منطقــه مي داند و تأكيد 
مي كند: خالي از سكنه شــدن تنها مختص روستاهاي 
مرزي درگز نيســت و اين نگراني براي كل شهرستان و 
حتي ديگر شهرهاي مرزي منطقه مانند كالت و سرخس 
هم وجود دارد؛ زيرا كشــاورزي به عنــوان اصلي ترين 
شــغل مردم در حال از بين رفتن 
است. اين مردم نگهبان هاي مرزي 
هســتند و بايد امكانات و ســرانه 
شهرهاي بزرگ براي اين مناطق 
هم درنظر گرفته شود. اين مسئول 
درباره عدم اجراي طرح هاي تغيير 
الگوي كشت در منطقه هم عنوان 
مي كند: مــا به تنهايي نمي توانيم 
كاري از پيش ببريــم و در اين باره 
بايد منابع آب هم پاي كار باشــد 
و آب موردنيــاز براي تغيير الگوي 
كشــت را در اختيارمان قرار دهد 
تا بتوانيم با وجــود اين كم آبي ها 
كشت محصوالت كم آب بر را در اين 

روستاها آغاز كنيم.
   

قابل انكار نيســت كه مناطق و شــهرهاي مــرزي از 
توسعه نيافتگي، بيكاري، فقر، مهاجرت و نبود امكانات 
رنج مي برند؛ درحالي كه ايجاد امنيت پايدار در مرزها تنها 
با تجهيزات و استقرار نيروهاي نظامي امكان پذير نيست 
و در طول تاريخ، مردم، بزرگان قومي و معتمدان محلي 
از اصلي ترين عوامل امنيت مرزها بوده اند. روســتاهاي 
مرزي نه تنها در حسرت امكانات هستند بلكه  در فقدان 
جمعيت جواني كه مي تواند پويايي اين مناطق را رقم بزند 
وامانده اند و مسئله هم يك چيز است؛ توسعه يافتگي در 
روســتاهاي مرزي تاكنون نتوانســته به جايگاه واقعي 

خود برسد.

80 تا 90 درصد جمعيت  برخی روستاها در صفرنقطه مرزی شهرستان های خراسان رضوی را سالمندان تشكيل داده اند
روايت پيري روستاهاي مرزي

مريم سرخوش
خبر نگار

روستا 

»تنگ مخدان« براي »دير« ثروت نشد 
شايد نام »دير« را شنيده باشيد، يكي از شهرستان هاي استان بوشهر. 
جايي كه بسياري از شگفتي هاي اين اســتان در آن، جا خوش كرده 
است. مخدان هم يكي از روســتاهاي دير است؛ جايي كه كارشناسان 
گردشگري آن را به صندوق شگفتي هاي طبيعي بوشهر تشبيه كرده اند. 
تنگ مخدان هم يكي از همين شگفتي هايش است. نتيجه جست و جو 
در گوگل معرفي بي نظيري از اين تنگه و 6 خواهر و برادر اســت: تنگ 
تلخ آب بيد، تنگ بنيون، تنگ رواني، تنگ گشي، تنگ يخ و تنگ آشي.

با اين همه شــما مي توانيد عالوه بر دير، ســاعتي براي تماشاي اين 
منظره هاي صخره اي و آبي كه در آغوش كشــيده، بنشينيد. هر چند 
كه در مخدان جايي براي اقامت نيست، اما به گفته عمار، يكي از اهالي 
روستا در خانه هاي مخدان هميشه به روي مهمانان باز است؛ به رسم 
همان سنت ديرينه جنوبي ها؛ مهمان نوازي. عمار مي گويد: ما در مخدان 
كشــاورزي و خرماي درجه يك توليد مي كنيم، اما شغل بيشتر اهالي 
دامپروري است. بايد محصوالت لبني محلي ما را مزه كنيد. چيزي كه 
اين عصر كرونا و گفت و گوهاي تلفني ما را از آن محروم مي كند. بيشتر از 
30 سال است كه بوشهر وارد صنعت نفت و گاز شده، اما سفره نفت و گاز 
هنوز در زادگاه من پهن نشده است. اين را مي گويد و ادامه مي دهد: جاده 
دسترسي به مخدان به دير را حدود 10سالي مي شود كه كمي بازسازي 
كرده اند. ما به گردشگري فكر نكرديم چون امكان تردد گردشگران به 
روستا نبود و همين حاال هم آنقدرها گردشگر به اين منطقه نمي آيد. 
همين اطالعاتي كه هم برخي از آن خبر دارند مديون اينترنت هستيم 
كه زيبايي هاي اين منطقه را به رخ مي كشد. البته 3 سال قبل كسي به 
روستا آمد، مي خواست زمين بخرد و گردشگري راه بيندازد. ديديم اگر 
زمينمان را بدهيم ممكن است هي بيشتر و بيشتر بخرند. زمين هايمان 
برود، مراتع و دام هايمان كم شود و همين نان بخور و نمير را هم از دست 
بدهيم. به گفته عمار در مخدان آدم ها حتي ميان فاميل خودشان ازدواج 
مي كنند. روستا مدرسه كوچكي دارد و كمتر كسي از اهالي آن دانشگاه 
رفته اند. همه ميراث دار شغل پدري مي شــوند، همان دامداري. آهي 
مي كشد و عنوان مي كند: مي گويند  تنگه هاي ما، مثل ثروت و نعمت 
است. اما ما كه تا حاال چيزي نديديم. نشد كسي بيايد اينجا گردشگري 
راه بيندازد، اما اهالي به اين هم فكر مي كنند كه خودشان كاري انجام 
دهند. خدارا چه ديديد شايد چند سال ديگر ما هم براي خودمان هتلي 

چيزي داشتيم و همه براي ديدار تنگه هايمان آمدند.

3روستاي ميرقلعه، صفرقلعه 
و خيرآباد بــراي آبياري تمام 
اراضي كشاورزي شان تنها يك 
چاه مشــترك دارند كه سهم 
هركدام 2ســاعت آب در هر 
26روز اســت. با اين شرايط و 
خشكســالي كــه در منطقه 
به وجود آمده بسياري از جوانان 
اين روســتاها راهي شهرهاي 

ديگر شده اند

مدير جهادكشــاورزي درگز: 
خالي از ســكنه شــدن تنها 
مختــص روســتاهاي مرزي 
درگز نيست و اين نگراني براي 
كل شهرســتان و حتي ديگر 
شهرهاي مرزي منطقه مانند 
كالت و ســرخس هم وجود 
دارد؛ زيرا كشاورزي به عنوان 
اصلي ترين شغل مردم در حال 

از بين رفتن است

ستاره حجتي
خبر نگار
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 4قرق خصوصي كشــور براي شكار 
حيات
93كل و قوچ، مجوز شــكار گرفتند. وحش

قرق دارهــا مي توانند تــا 6درصد از 
جمعيت گونه های قرق به شرط افزايش جمعيت در 
يك سال گذشته شكار كنند. اما امسال براي كمتر 

از اين مقدار مجوز شكار صادر شده است.
هر ساله پس از سرشماري حيات وحش در مناطق 
حفاظت شــده، آزاد و قرق هاي اختصاصي مجوز 
شكار صادر مي شود. سال گذشته نيز با 3 ماه تأخير، 
43۷پروانه شكار چهارپا شامل؛ كل، قوچ، آهو و گراز 
صادر شده بود. امسال اما با وجود آنكه اين پروانه ها 
به موقع صادر شده اند، هنوز گزارشي از سرشماري  
حيات وحش از ســوي دفتر حفاظــت و مديريت 
حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست منتشر 

نشده است.
شــهاب الدين منتظمي، مديــركل دفتر حفاظت 
و مديريــت حيات وحــش ســازمان حفاظــت 
محيط زيســت به همشــهري مي گويد: در سال 
1399 براساس سرشماري هاي انجام شده و بنا به 
درخواست مديران قرق هاي اختصاصي براي تامين 
بخشــي از هزينه هاي حفاظت و مديريت قرق ها 
در راســتاي بهره برداري پايدار با تأييد ادارات كل 
حفاظت محيط زيســت اســتان هاي كرمان و يزد 
و بررســي در كميته فني معاونت محيط طبيعي 
ســازمان، تصميم بر اين گرفته شــد تا در 4قرق 
اختصاصي روباز، چهل گزي، ُدربيد در استان يزد 
و منصورآباد در اســتان كرمان، پروانه شكار كل و 

قوچ صادر شود.
به گفته او، امسال نيز پس از بررسي فني، 60پروانه 
شكار براي كل و 33پروانه شــكار قوچ صادر شده 
است كه اين آمار بســيار كمتر از 6درصد مصوب 

قانون شكار و صيد در قرق هاست.
شــهاب الدين منتظمــي مي گويــد: 30درصد از 
پروانه هــاي صادر شــده در اختيار شــكارچيان 
داخلي و بومي قرار مي گيرد و ۷0درصد مابقي نيز 
پروانه هاي شكار صادر شده با مسئوليت قرق داران 
اســت. اين پروانه ها براي قرق دارهايي صادر شده 
است كه يك سال تمام مانع از بروز تخلف شده اند 
و با اقدامــات حفاظتي جمعيــت حيات وحش را 

افزايش داده اند.
او توضيح مي دهد كه ممكن اســت امســال براي 
شــكارگاه هاي خصوصي هم پروانه صادر شود كه 

هنوز تصميمي در اين مورد گرفته نشده است.
به گفته او، سياست سازمان حفاظت محيط زيست، 
تقويت قرق  هاي اختصاصي و اســتفاده از حفاظت 

مشــاركتي در امر حفــظ تنوع زيســتي همراه با 
بهره بــرداري پايدار جوامع محلي از اكوسيســتم 

است.
شهاب الدين منتظمي، قرق اختصاصي را »مناطق 
حفاظت شده خصوصي« مي نامد و معتقد است، 
قرقدارها تاكنون براي رســيدن بــه بهره برداري 
پايــدار از حيات وحش چنين عملكردي نشــان 

داده اند.
او مي گويــد: هم اكنــون حدود۷0 درخواســت 
قرق داري به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال 
شــده اســت كه كارهاي كارشناســي 30پرونده 
انجام شده و تأييد نهايي آنها منوط به كارشناسي 
مشترك بين ســازمان جنگل ها و مراتع و سازمان 
حفاظت محيط زيســت و تأييديه شــوراي عالي 

حفاظت محيط زيست است.

انتقادفعاالنمحيطزيستبهافزايشقرقهاي
اختصاصي

افرايش تعــداد قرق ها درحالي صــورت مي گيرد 
كه فعاالن محيط زيست در كشــور اين موضوع را 
مورد انتقــاد مي دانند. آنها معتقدند كه سياســت 
سازمان حفاظت محيط زيست بايد به سمت افزايش 
وسعت مناطق چهارگانه تحت مديريت اين سازمان 
معطوف باشــد نه افزايش عرصه هــاي ملي براي 

توسعه شكار! 
به گفته آنها، زمين قرق هاي اختصاصي را سازمان 
منابع طبيعي با واســطه گري ســازمان حفاظت 
محيط زيســت در اختيار داوطلبان قرق داري قرار 
مي دهد. فرزان عليزاده، فعال محيط زيست با اشاره 
به كمپين ممنوعيت شكار در كشور به مدت 5سال 
مي گويد: اين كمپين هم اكنون بيش از 2۷هزار امضا 

دارد و نشان مي دهد فضاي عمومي جامعه مخالف 
فرايند شكار است.

از نظر او آمارهاي ارائه شده در مورد افزايش جمعيت 
حيات وحش در قرق هاي اختصاصي شفاف نيست. 
اين فعال محيط زيست مي گويد: اعالم مي شود كه 
در قرق منصورآباد رفسنجان 100راس قوچ و ميش 
و كل و بز در عرض چند ســال به حدود هزار راس 
افزايش يافته اســت. ولي نمي گويند اين افزايش 
جمعيت با ايجاد آبشخور، فضاي امن، تعليف دستي 
و جلب حيات وحش از مناطق اطراف رخ داده است 
و هنوز معلوم نيست براســاس كدام معيار بار ديگر 

مجوز قرق هاي بيشتر صادر مي شود.
او منتقــد افزايــش مناطق قرق به جــاي مناطق 
حفاظت شــده اســت و با اشــاره به فعاليت هاي 
معدنــكاوي در مناطق حفاظت شــده، مي گويد: 

مناطقي كه قابليت حفاظت دارند به مدت 3تا 5سال 
به منطقه شكار ممنوع تبديل مي شوند تا پس از آن 
به يكي از مناطق چهارگانه تبديل شوند؛ درحالي كه 
در منطقه شكار ممنوع كركس كوه 69معدن وجود 
دارد كه 24معدن از ايــن تعداد در منطقه حفاظت 
شده قرار گرفته است و براي آنها مجوز بهره برداري 
صادر شده اســت. شــكارممنوع بودن منطقه نيز 
ســه دوره تمديد شــد. ولي اين منطقه به منطقه 

چهارگانه محيط زيستي ارتقا نيافت.

افزايشقرقبهجايباالبــردنتعدادمناطق
حفاظتشده

به گفتــه او، براســاس كنوانســيون »آيچــي«، 
سازمان حفاظت محيط زيســت بايد تا پايان سال 
2020حداقل 1۷درصد از مناطق خشكي و آب هاي 
داخلــي و 10درصد از مناطق ســاحلي و دريايي، 
به خصوص مناطقي كــه از لحاظ تنوع زيســتي و 
خدمات اكوسيستمي از اهميت ويژه  برخوردارند را 
به مناطق چهارگانه اضافه كند. درحالي كه سازمان 
حفاظت محيط زيســت به جاي تمركز بر اجرايي 
شدن اين تعهد به تعداد مناطق قرق هاي اختصاصي 
مي افزايد و اين قرق ها منفعــت خاصي هم به اين 

سازمان نمي رسانند.
تنها يك چهارم مبلغ پروانه شكار كه به شكارچيان 
خارجي فروخته مي شــود به خزانــه دولت واريز 
مي شــود و يكي از نقدهاي فرزاد عليــزاده، فعال 
محيط زيســت به ماجراي فروش مجوز شكار نيز 
بي نصيب ماندن جامعه محلي از اين درآمده است. 
او مي گويد: پروانه شكار مي تواند با بازاريابي 22هزار 
دالر فروخته شــود. بقيه بين تورليــدر و قرق دار 
تقسيم مي شود. اين درحالي است كه قرار بود از اين 

مبلغ پولي نصيب جوامع محلي شود.
گزارش اخير صندوق توســعه ملي محيط زيست 
اعالم كرد كه از 20درصد مجوزهاي صادر شــده 
شــكار 4ميليارد تومان نصيب اين صندوق شــده 
است كه اين مبلغ نيز صرف جوامع محلي، حمايت 
از محيط بانان و تاميــن تجهيزات در همان مناطق 
شكار شده اســت. به گفته فرزان عليزاده نيز سهم 
سازمان حفاظت محيط زيســت از سود حاصل از 
فروش مجوز هاي شكار به اندازه اي نيست كه بتوان 

به عوارض آن تن داد.
او مي گويد: كشورهايي كه روزگاري با فروش مجوز 
شــكار براي حفاظت اقدام مي كردنــد حاال به اين 
نتيجه رســيده اند كه به جاي شكار تروفه كه باعث 
ترويج خشونت مي شــود به »حيوان نگري« روي 
بياورند. برخي از پناهگاه هــاي حيات وحش مانند 
ميانكاله، قابليت كســب درآمد از اين راه را دارند و 

بهتر است به اين سمت حركت كنيم.

93 مجوز شكار برای 4 قرق اختصاصي فعال در كشور صادر شد
30 قرق اختصاصی در نوبت تایید يادداشت

قانونگريزيدرطرحتلهكابينامينآباد

امين آباد روستايي در نزديكي شهر فيروزكوه 
در اســتان تهران اســت. در باالدست اين 
روســتا، يك توده  جنگلي با گونه درختي 
ارزشــمند اَِورس )كه اُرس هم خوانده مي شــود( به چشم مي خورد كه 
بسيار زيباست. اســتان تهران از نظر وجود جنگل بســيار فقير است و 
فقط حدود يك ونيم درصد از مســاحت آن را جنگل پوشانده كه بيشتر 
آن از نوع جنگل هاي خشك اســت. در اين نوع جنگل ها به دليل سخت 
بودن شرايط زيستگاه، درختان رشد بســيار كندي دارند و براي نمونه 
مي توان به درخت اورس اشــاره كرد كه به طور ميانگين هر ســال فقط 
حدود نه دهم ميلي متر رشــد قطري دارد. يعني عمر يك پايه از آن كه 
90سانتي متر قطر داشته باشد، هزار سال است! از اين رو و به دليل نقش 
مهمي كه درختان، درختچه ها و گونه هاي علفي جنگل هاي خشك در 
تثبيت خاك آسيب پذير كوهســتان و جذب آب دارند، بسيار ارزشمند 
هستند. جنگل هاي خشك اگر آسيب ببينند، زمان الزم براي ترميم شان 
اگر ممكن باشد، بسيار طوالني و در حد گذشت چندين نسل است. توده  
جنگلي كم مانند امين آباد از اوايل دهه 80 به عنوان »ذخيره گاه جنگلي« 
از سوي اداره منابع طبيعي فيروزكوه ثبت وآگهي ثبت آن منتشر شده، 
طرح مديريت داشته و مورد مطالعه پژوهشگران بسياري بوده است.  چند 
سال پيش اما در فرايندي مشكوك ده ها هكتار از اين پهنه جنگلي براي 
احداث تله كابين و ســاخت يك مجموعه عظيم شــهربازي، هتل، هتل 
آپارتمان، شهربازي، خوراك خانه )رستوران(، و... در اختيار يك شركت 
قرار گرفت. نتيجه اين بود كه جاده هايي در دل جنگل كشــيده شــد، 
پايه هاي فوالدي ناسازگار با طبيعت نصب شــد، درختان چندصدساله 
خشك شدند، درختچه ها و پوشش علفي منطقه در سطح وسيع آسيب 
ديد، سيماي منطقه به هم خورد و اگر اين طرح متوقف نشود، آينده اي 
بسيار بدتر پيش روي منطقه است.  در سال1394 شش انجمن فعال در 
حوزه منابع طبيعي و محيط زيست خواستار توقف پروژه تجاري امين آباد 
شدند. در سال1395 حيدرزاده، مديركل محيط زيست استان تهران، اين 
پروژه را غيرقانوني خواند و در سال9۷ جعفري دولت آبادي دادستان وقت 
تهران گفت كه بازپرس دستور توقف عمليات اجرايي پروژه را صادر كرده 
است. به تازگي هم انجمن اعضاي هيأت علمي مؤسسه  تحقيقات جنگل ها 
و مراتع، انجمن جنگلباني ايران، انجمن پايشگران محيط زيست ايران، 
انجمن كوهنوردان ايران، انجمن دوستداران دماوندكوه، و... با حمايت از 
قوه قضاييه در برخورد با اين پروژه و با يادآوري ماده هايي از قانون حفظ و 
حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي، قانون حفاظت و بهره برداري از 
جنگل ها و مراتع و قانون مجازات اسالمي، خواستار جلوگيري از اجراي 
پروژه امين آباد شدند كه به زيست بوم منطقه آسيب مي رساند. اما با رويكرد 
اخير قوه قضائيه در برخورد با زمين خواري و كوه خواري، اميد مي رود اين 
پروژه به كلي تعطيل و مسببان تخريب، مكلف به بازگرداندن منطقه به  

وضعيت طبيعي شوند. 

عباسمحمدي
مدير گروه ديده بان كوهستان

زهرارفيعي
خبرنگار
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نزديك به 2سال است كه با آوار رويدادهاي تلخ، شيوع گسترده كرونا، فشــارهاي اقتصادي و... روبه رو هستيم. 
كارشناسان مدت هاست استمرار اين وضعيت و اثرگذاري منفي آن بر روح و روان افرادي كه در معرض آن قرار گرفته اند گزارش

را به عنوان خطري بالقوه براي سالمت روان جامعه گوشزد كرده و خواهان اتخاذ تدابيري جدي از سوي مسئوالن و 
برنامه ريزان نظام سالمت روان كشور براي برخورد با موج سنگين ناشي از اين رويدادها شده اند. موجي كه گفته مي شود مي تواند 
به افزايش آسيب هاي اجتماعي در كشور ازجمله گسترش افسردگي، خودكشي و... منجر شــود. آسيبي كه به گفته برخي از 
كارشناسان با موج سينوسي رو به رشد مواجه شده و آمار خودكشي را در كشور افزايش داده است. همشهري براي بررسي داليل 

بروز و چگونگي پيشگيري از اين پديده با كارشناسان و متخصصان به گفت وگو نشسته است.

واكاوي داليل خودكشي و راهكارهاي پيشگيري در گفت و گوي همشهري با كارشناسان

مهارت هايي براي 
فكرنكردن به خودكشي

يادداشت

 افزايش مستمري معلوالن
 شايد وقتي ديگر

وقتي احكام قانون برنامه ششــم توسعه ازســوي دولت براي اجرا به 
دستگاه ها ابالغ شد، برق اميد در چشم بسياري از معلوالن درخشيد. 
در احكام صادر شده قرار بود مبلغ مستمري ناچيز مستمري بگيران 
بهزيســتي و كميته امداد امام خميني)ره( حداقل 20درصد حداقل 
دستمزد شود. مبلغي در حدود 240هزار تومان، عددي كه براي گذران 
زندگي مســتمري بگيران كافي نبود اما همين افزايش مي توانســت 
بخشــي از چاله هاي زندگي معلوالن و مســتمري بگيران اين 2نهاد 
حمايتي را پر كند. اما، خبرها از اتفاق ديگري حكايت مي كند. آنطور 
كه رئيس ســازمان بهزيســتي مي گويد، اعتباري كه به اين سازمان 
براي پرداخت مستمري در ســال1400 درنظر گرفته شده است به 
قدري ناچيز است كه نمي توان ماده 79قانون برنامه ششم را اجرا كرد. 
وحيد قبادي دانا در نشســت خبري مجازي، خود اين خبر را مي دهد 
و مي گويد: اگر قرار باشد مبلغ مســتمري براساس 20درصد حداقل 
حقوق و دستمزد به مستمري بگيران سازمان بهزيستي و كميته امداد 
امام خميني)ره( پرداخت شود، بايد 23هزار ميليارد تومان اعتبار براي 
اين منظور درنظر گرفته شود. از اين اعتبار در اليحه پيشنهادي بودجه 

سال1400 بخش بسيار اندكي از آن پيش بيني شده است.
رئيس سازمان بهزيستي در ادامه از برخي بي مهري ها و كم توجهي ها 
به قوانين حمايتي از معلوالن گاليه مي كند و مي گويد: برخي قوانين 
با تأخير در حوزه حمايت از معلوالن اجرا مي شوند يا اعتبارات آنها به 
اندازه اي نيست كه بتوان با استفاده از اين منابع قانون را به درستي اجرا 
كرد: قانون حمايت از افراد داراي معلوليت چند ســال است تصويب 
شده است. نخستين بودجه براي اجراي اين قانون سال1397 به مبلغ 
200ميليارد تومان براي اجرا ابالغ شد. متأسفانه حتي يك ريال از اين 
بودجه در اين سال به بهزيستي پرداخت نشــد. او حرفش را اينطور 
ادامه مي دهد: بودجه سال1398 اجراي قانون جامع حمايت از حقوق 
معلوالن 1100ميليارد تومان بود كه از ايــن مبلغ تنها 776ميليارد 
تومان آن تخصيص يافت. در سال جاري نيز 1300ميليارد تومان براي 
اجراي قانون به بهزيستي پرداخت شده است. اگر بخواهيم قانون جامع 
حمايت از حقوق معلوالن را اجرا كنيم نيازمند 38هزار ميليارد تومان 
اعتبار هستيم كه براي سال1400 تنها 1700ميليارد تومان در بودجه 
براي آن پيش بيني شــده اســت. آنطور كه رئيس سازمان بهزيستي 
مي گويد، در 2سال اخير روند افرادي كه نيازمند استفاده از خدمات 
حمايتي اين سازمان شده اند افزايش چشمگيري داشته است و تعداد 
كساني كه تقاضاي دريافت مســتمري ماهانه داشته اند با شتابي باال، 
افزايشي شده است: سال1397 از نظر تعداد مددجويان تحت پوشش 
بهزيستي و كميته امداد امام خميني)ره(، شاهد رشد 2برابري افراد در 

مقايسه با سال قبل از آن بوديم.

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

تاب آوري در مقابل خودكشي آموزش مي خواهد 
سيدكاظم ملكوتي ، عضو هيأت مديره انجمن علمي 

پيشگيري از خودكشي ايران
مسئله اقدام به خودكشي كه منجر به فوت شود يا 
نشود، 2مسير كلي را طي مي كند. مسير تعارضات 
خانوادگي، شــخصيتی، رواني، اقتصــادي و... كه 

جمع همه اين موارد با يكديگر، فرد را به مرحله اي از نااميدي، احساس 
بي كسي، تنهايي و قرار گرفتن در بن بستي گريز ناپذير مي رساند كه در 
نهايت فرد با احساس فوران يافته اي از يأس و سرخوردگي روبه رو شده 
و تصميم به خودكشي مي گيرد؛ تصميمي كه مي تواند با موفقيت همراه 
شده يا ناموفق باشد. اما براي رسيدن به چنين مرحله اي از زندگي، فرد 
بايد راهی طوالني را طي كرده باشد و در اين مسير، نشانه هايي از افكارش، 
حرف هايش كه مي خواهد دست به خودكشي بزند و نيز عالئم خستگي، 
گوشه گيري و عصبانيت را از خود بروز داده باشد. اگر در اين مسير، فرد 
دست به خودكشي ناموفقي نيز زده باشد، چنين سابقه اي مي تواند به 
جرقه اي براي شــتاب دادن به تصميم خودكشي منجر شود و احتمال 
اقدام به خودكشي در فرد را تا 9برابر افزايش دهد. اما جاي سؤال است كه 
آيا امكان دارد فرد بدون هيچ سابقه قبلي و به ناگهان دست به خودكشي 
بزند و اين كار را عملي كند؟ جواب به اين ســؤال در اغلب موارد منفي 
است. براي وقوع خودكشي، نيازمند ريزفاكتورها و جمع عوامل مختلف با 
وزن ها و كاركردهاي خاص خود هستيم. در بررسي عوامل شكل دهنده 
پازل خودكشي، بايد مشكالتي مانند افســردگي، انزوا و گوشه گيري، 
اعتياد و مصرف مواد مخدر را نيز مورد توجه قرار داد. اما مسير ديگري نيز 
در ايجاد بحران خودكشي بايد مورد توجه قرار بگيرد. در اين مسير، فرد 
ممكن است دچار رفتار تكانشي و ناگهاني شده و در اين موج، دچار يأس 
و نااميدي شود. يأس و نااميدي كه ممكن است بين نيم ساعت تا نيمروز 
ادامه يابد و درنهايت با همان سرعتي كه ايجاد مي شود از بين برود. در 
اين موج، افرادي كه ويژگي هاي شخصيتي هيجاني بااليي دارند، ممكن 
است تحت تأثير هيجان منفي ايجاد شده، زود عصباني شوند و تصميمي 

زودهنگام و ناپخته گرفته و وجه هيجانات و رفتارهاي تكانشي بر آنها 
غلبه كند. چنين افرادي در برخورد با برخي  ناماليمات ريز و درشــت 
زندگي قافيه را باخته و به مرگ فكر مي كنند. در چنين شــرايطي، اگر 
اقدام مناسبي در پيشگيري از رفتار هيجاني در فرد انجام شود، اقدامات 
پيشگيرانه مي تواند مانند آبي بر آتش عمل كرده و خشم و تصميم ناپخته 
فرد را تعديل كند. با تعديل وضعيت رواني فرد مي توان اقدامات بعدی را 
انجام داد تا فرد هنگام بروز موارد مشابه بتواند مهارت كافي را براي كنترل 
خود پيدا كند و دست كم خطر اقدام به خودكشي را كاهش دهد. از سوي 
ديگر، شاهد هستيم، برخي از افرادي كه دست به خودكشي مي زنند، از 
برخي مواد مخدر و الكل براي فراموش كردن بخشي از مشكالتي كه با آن 
روبه رو هستند، استفاده مي كنند. مطالعات باليني دامنه دار نشان مي دهد 
استفاده از مواد مخدر و الكل به دليل كاهش قدرت تفكر در افراد تا 3برابر 
مي تواند به افزايش اقدام به خودكشي مؤثر باشد. از سوي ديگر، كساني كه 
دست به خودكشي مي زنند تبعاتي براي اطرافيان خود به ارمغان مي آورند. 
يكي از اين تبعات، اتهام زني به اطرافيان و مقصرانگاري آنان در اثرگذاري 
بر خودكشي فرد است. اتهام زدن به افراد يعني مداخله در اطرافيان فرد 
و اين مداخله مي تواند اثرات نامطلوبي را هم بر روح و روان فردي كه مورد 
اتهام قرارگرفته است بر جاي بگذارد و هم اينكه او را به خودكشي ناشي 
از مقصرپنداري و گناهي كه به او منتسب شده است، وادار كند. بيشترين 
افرادي كه با اتهام زني ممكن است دچار آسيب شوند، افرادي هستند 
كه از نظر رواني مستعد خودكشــي بوده يا از نظر رواني نزديك به فرد 
متوفي هستند. كساني كه زمينه هيجاني دارند، كساني كه از مرگ فرد 
احساس گناه مي كنند و تصور مي كنند مقصر هستند، بيشترين آسيب 
را از اتهام هاي اطرافيان مي بينند و بايد حتما مورد مشاوره روانشناسان 
قرار بگيرند تا شانس اقدام به خودكشي در اين افراد كاهش يابد. ضرورت 
دارد رسانه ها با ارائه آموزش هاي كاربردي به مردم و مخاطبان خود به آنها 
يادآوري كنند كه مي توانند در مقابل ناماليمات زندگي تاب آوري بيشتري 
داشته باشند و درصورت نياز به كمك، با شماره هاي 4030يا 1480و نيز 

123تماس بگيرند.

رسانه اخبار خودكشي نباشيم
امير حسين جاللي ندوشن،  روانپزشك اجتماعي

 نوع پوشش اخبار خودكشــي در سطح رسانه ها 
از آن چيزهايي اســت كه نياز به آموزش عمومي 
دارد. در تمام دنيا ازجمله در كشور ما براي نحوه 

پوشش اخبار خودكشي دستورالعمل هاي مشخصي وجود دارد. اخبار 
خودكشي ازجمله اخباري است كه موضوع آزادي بيان و سانسور در 
رابطه با آن، شكل ديگري پيدا مي كند. مطالعات نشان داده كه توجه 
نكردن به ظرافت ها در پوشش اخبار خودكشي، ممكن است شانس 
خودكشي هاي مشابه را در جامعه افزايش دهد و مرگ آدم ها حتي به 

تعداد يك نفر مهم است و بايد از آن پيشگيري كرد.
اثر »ورتر جوان« در پژوهش هاي مربوط به خودكشي يك مثال معروف 
است. اين موضوع مربوط به نوجواني اســت كه پس از خواندن كتاب 
»رنج هاي ورتر جوان« گوته خودكشــي كرد و پــس از آن، موجي از 
خودكشي هاي نوجوانان به همان شيوه در آلمان به راه افتاد. اين واقعه يا 
پديده هاي مشابه ديگري كه در جاهاي ديگر دنيا از رواج خودكشي هاي 
تقليدي در ميان نوجوانان و حتي غيرنوجوانان گزارش شده، به همه ما 
اين را يادآوري مي كند كه بايد در پوشش اخبار خودكشي دقت كنيم.

در حقيقت شهروندان كه امروز به مدد شبكه هاي اجتماعي، در مقام 
توليد محتوا قرار گرفته اند، بايد اين را ياد بگيرند كه انتشــار محتواي 
خشونت آميز يا محتواي مربوط به خودكشي، حائز ظرافت هايي است 
و من به همين دليل به آنها توصيه مي كنم تا پوشــش اخبار مرتبط با 
خودكشــي را به خبرنگاران حرفه اي واگذارند. اين يعني ما به عنوان 
شهروند، نبايد خودمان رسانه اينگونه اخبار شويم و بايد اين را بدانيم 
كه حتي يك فوروارد، يك توييت يا يك نظر در اين گونه موارد مي تواند 
روي يك انسان ديگر تأثير منفي قابل توجهي داشته باشد و به قيمت 
جان او تمام شود. بله عموم جامعه كه آسيب پذيري رواني ندارند ممكن 
اســت تأثير خاص يا معناداري از اين اخبار نگيرند، اما بعضي از افراد 
ممكن اســت با خواندن اين اخبار يا واكنش ها– كه ممكن است دال 

بر قهرمان سازي، دراماتيزه كردن يا نشــان دادن خودكشي به عنوان 
يك عمل قهرمانانه يا يك انتخاب شخصي باشد- تصميم به خودكشي 

بگيرند.
 در مواجهه با خانواده افرادي كه  خودكشي كرده اند بايد توجه كنيم  
كه هر نوع كنجكاوي و گمانه زني و  سؤال يك امر اخالقي نيست. چون  
خانواده به اندازه كافي در اندوه و  بهت است و خودشان به اندازه  كافي 
احساس گناه و  خود سرزنش گري دارند و قطعا بخشي از اين احساس 
گناه به اين دليل است كه خودشان هم نمي دانند كه دقيقا چه اتفاقي 
افتاده است. اين يعني ناباوري بخشي از اين پديده است، حتي اگر فرد 
فرضا بيمار بوده يا خودكشــي براي او قابل حدس بوده باشد. لذا نوع 
همدردي ما با خانواده فردي كه خودكشــي كرده، دقيقا بايد همانند 
فردي باشد كه به دليلي غيراز خودكشي، درگذشته است. اين همدردي 
بايد بر اين موضوع استوار باشد كه اينها كســي را از دست داده اند كه 
برايشان عزيز بوده، او را دوست داشــته  و طبعا اين فقدان، براي آنها 
فوق العاده دردناك بوده است. در اين مسير مهم است كه كنجكاوي 
نكنيم، تحليل نكنيم و حتي تســكين ندهيم. ممكن است فردي كه 
خبره اين كار است يا رابطه معنادار عاطفي با خانواده مورد نظر دارد، 
وارد گفت وگوهايي با بازماندگان شده و آنها را تسكين دهد. اما ديگران 
كه دورتر هستند، بايد صرفا به ابراز همدردي بسنده كنند. هر كاري 
بيشتر از ابراز همدردي، در منظر خانواده ها ممكن است نوعي احساس 
تعرض به حيطه اي را بدهد كه آنها به دليل احساس شرم يا گناه دوست 
ندارند آن را با ديگران به اشتراك بگذارند. مواردي همچون كنجكاوي، 
تسكين دادن به شكل مثال زدن، حرف علمي زدن، حرف كلي زدن، 

حرف فلسفي زدن و... وضع را براي خانواده ها بدتر مي كند.
درباره خودكشي چهره هاي مشهور هم دستورالعمل بسيار مهم اين 
اســت كه اصال نبايد فرد را قهرمان جلوه داد؛ بايد ارزش كارهاي او را 
بدانيم و ياد او را به اعتبار انديشه ها، كارها، تعهد و تشخص اش گرامي 
بداريم، مثل هر فرد ديگري كه در اثر اتفاقي به  غير از خودكشي، جانش 

را از دست داده است.
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يكتالشهمهجانبه
پژوهشگران تنها افرادي نبودند كه به تشخيص زودهنگام عالئم كوويد-19 با ساعت هاي هوشمند 
توجه نشان دادند. شركتي به نام NeuTigers، يك محصول هوش مصنوعي به نام كوويد ديپ 
ساخته است كه مي تواند به شناسايي افراد مبتال به ويروس كرونا در بيمارستان ها و يا خانه هاي 
سالمندان كمك كند. اين شــركت براي اندازه گيري انواع تغييرات پوستي، ضربان قلب و فشار 
خون، از دستگاه پوشيدني براي نظارت بر بيمار در سطح باليني، به نام Empatica E4 استفاده 
كرد. با دادن اين اطالعات به CovidDeep، آنها دريافتند كه مي توانند ويروس را با سرعت 90درصد 
دقيق تر از غربالگري درجه حرارت بدن شناســايي كنند. آنها قصد دارند در نهايت اپليكيشن 
مخصوص خودشان را كه مي تواند با ساعت هاي هوشمند Fitbit، Withings، اپل و سامسونگ 

و غيره كار كند، توليد كنند.

جهان استارت آپي

دستكشي براي از دست ندادن 
ميلي ثانيه ها

جهان بازي هاي رايانه اي هر روز ابعــاد تازه تري به خود مي گيرد و در 
اين ميان روش هاي بديعي توسط برخي شركت ها و  استارت آپ هاي 
حوزه رايانه براي بهبود كيفيت بازي و بازي كردن، ارائه مي شود. همه 
به خوبي مي دانيم كه در دنياي بازي هاي آنالين ســريع، هر ثانيه از 
اهميت بســزايي برخوردار اســت. حتي مي توان گفت اگر گيمري 
بتواند چند ميلي ثانيه زودتر كار خود را عملــي كند، مي تواند برنده 
يك بازي باشد. دســتگاه Impulse Neuro-Controller با توجه 
به اين نكته مهم طراحي شده اســت، زيرا قبل از اينكه شما بخواهيد 
ماوس خود را كليك كنيد، اين حركت را شناسايي كرده و تشخيص 
مي دهد. به گزارش وب ســايت نيواطلس، اين وســيله كه توســط 
اســتارت آپ كانادايي Brink Bionics طراحي و ساخته شده است، 
در اصل يك دســتكش نئوپرن )الســتيك مصنوعي( بدون انگشت 
است كه روي دستي كه روي ماوس است، قرار مي گيرد. اين وسيله 
شامل 4حسگر عصب و عضله است كه باالتر از هر يك از عضالت بين 
استخواني پشت دست قرار مي گيرد؛ عضالتي كه انگشتان را حركت 
مي دهند. طبق گفته متخصصان اين اســتارت آپ، هر عضله پيش از 
شروع به انقباض در يك ثانيه، يك سيگنال الكتريكي توليد مي كند. 
حسگر مربوطه آن سيگنال را شناسايي مي كند كه بالفاصله توسط 
نرم افزار Impulse مورد پردازش قرار مي گيرد و در نتيجه سيگنال 
 كليك ماوس به رايانه بازي ارســال مي شود. بر اين اساس، دستكش
 Impulse Neuro-Controller، اين امكان را به گيمرها مي دهد تا 
كليك هاي شان تا 80ميلي ثانيه زودتر از آنچه در روش هاي معمولي 
امكان پذير است، ثبت شوند. روش هايي كه در اصل به كليك مكانيكي 
واقعي ماوس متكي هستند. اين وسيله همچنين مي تواند بين كليك 
چپ و راســت تفاوت ايجاد كند و البته هيچ ارتباطي با نوع ساخت و 
مدل ماوس هم ندارد؛ اگرچه اين سيستم فقط با رايانه هاي شخصي 
سازگار است. اين دستكش موضوع موفقيت آميزي براي سرمايه گذاري 
بوده اســت و به زودي روي خط توليد قرار مي گيرد. درصورت توليد 
گفته شده است كه قيمت هر دستگاه از آن، 177دالر كانادا )حدود 
139دالر آمريكا( خواهد بود. در انتخاب مدل براي خريد اين وسيله 
شما مي توانيد چپ دست يا راست دست بودن خود را نيز لحاظ كنيد 

و دستكش مناسب را تحويل بگيريد.

 ســاعت هاي هوشــمند و 
گجت هاي پوشيدني در كنار دانش

كمــك بــه تناســب اندام 
مي توانند نقش تعيين كننده اي در تشخيص 
زودهنگام كوويد-19داشــته باشــند. به 
گــزارش انگجــت، محققــان دانشــگاه 
مونت ســيناي به اين نتيجه رسيده اند كه 
ساعت هاي هوشــمند مي توانند تغييرات 
محسوس كوچك در ضربان قلب كاربر را كه 
مي تواند نشانه اي از وجود ويروس كرونا در 
بدن فرد باشــد، يك هفته پيش از شــروع 
بيماري تشخيص بدهد. حتي شركتي كه 
نامي از آن در اين گزارش برده نشده است، 
در حال توســعه يــك گجت پوشــيدني 
سفارشــي مختــص شناســايي بيماري 
كوويد-19 اســت. همه اينهــا مي تواند با 
نگه داشــتن افراد بدون عالمت در خانه به 
جلوگيري از گسترش اين بيماري خطرناك 

كمك كند.
در مطالعــه اي كه محققان اين دانشــگاه 
انجام داده اند، در فاصله بيــن 29آوريل تا 
29ســپتامبر گروهي 297نفره از پرسنل 
كادر درمانــي تحــت نظر قــرار گرفتند. 
همه اين افراد به ســاعت هوشــمند اپل با 
برنامه هايي ويژه كه تغييرات ضربان قلب آنها 
را اندازه گيري مي كرد، مجهز بودند. روبرت 
هيرتن، نويسنده اين تحقيق مي گويد: 7روز 
پيش از اينكه اين افراد تســت كوويد-19 
داده و نتيجــه آن مثبت اعالم شــود، اين 
ساعت تغييرات قابل توجهي را در معيارهاي 

متغيرهاي ضربان قلب نشان داد.
يك مطالعه مشــابه كه از ســوي دانشگاه 
آكســفورد انجام شــد نيز نشــان داد كه 

شــركت كنندگاني كــه انــواع مختلــف 
گجت هاي پوشيدني ردياب مانند گارمين، 
فيت بيت، اپل واچ و غيره داشتند، 81درصد 
آزمايش ويروس كروناي آنها مثبت شــده 
است و تا 9.5روز قبل از شروع عالئم، ضربان 
قلب آنها در حالت اســتراحت تغيير كرده 
است. هيرتن مي گويد: توسعه راهي براي 
شناســايي افرادي كه ممكن اســت بيمار 
باشند، حتي پيش از آنكه عالئم بيماري در 
آنها ظاهر شود، مي تواند يك موفقيت بزرگ 
در كنترل كوويد-19 باشد. اين تكنولوژي 
به ما اجازه مي دهد كــه نه تنها پيامدهاي 
بهداشتي را رديابي و پيش بيني كنيم، بلكه 
مداخله بموقع از راه دور را نيز انجام دهيم، 
اينكه در طول همه  گيري كوويد-19 افراد 
بايد از هم دور باشند، امري مهم در مديريت 

آن است.

تشخيص كرونا با ساعت هوشمند
خيلي  ها براي ورزش از ساعت هاي هوشمند استفاده مي كنند اما محققان 

مي گويند مي شود با اين گجت هاي كوچك به نبرد كوويد-19 رفت

يك باتري جديد توليد شده كه در آن، نانوذرات نيمه هادي با پايه ژرمانيوم، جايگزين گرافيت 
باتري هاي فعلي شده و در 5دقيقه شارژ مي شود

شارژخودرويبرقيدر۵دقيقه

 به تدريــج نقــاط ضعف 
خودروهاي الكتريكي رفع فناوري

شده و زيرســاخت هاي 
الزم براي اين تكنولوژي مدرن فراهم 
مي شــود. در واقــع پــس از آنكــه 
متخصصان و دولت ها بــه اين نتيجه 
رسيدند كه كنار گذاشتن سوخت هاي 
فسيلي براي خودروها مقرون به صرفه 
و براي حفظ محيط زيســت و سالمت 
انســان الزم اســت، ســازندگان اين 
خودروهــا به ســمت بهينــه كردن 
سيســتم هاي مختلف اين خودروها، 
ازجملــه كاهش زمان ســوختگيري، 
حركت كردند. هزينــه اي كه دولت ها 
بابت درمان و البته مرگ هزاران انسان 
به خاطر آلودگي هاي محيط شــهري 
متحمــل مي شــدند، شــايد يكي از 
انگيزه هــاي روي آوردن بــه ايــن 

تكنولوژي باشد.

به اندازه سوختگيري يك باك
حاال براي نخستين بار باتري هايي كه 
قابليت شــارژ كامل در مدت 5دقيقه 

را دارند، در كارخانه اي توليد شــده اند 
كــه گام مهمي براي شــارژ ســريع 
اتومبيل هاي برقي به شــمار مي رود. 
زيرا اين زمان به انــدازه پر كردن باك 

خودروهاي بنزيني يا ديزلي است.
وسايل نقليه الكتريكي بخشي اساسي 
براي مقابله با بحران آب و هوا هستند، 
اما مســئله شــارژ در طول سفر براي 
رانندگان نگران كننده است. باتري هاي 
ليتيوم يوني جديد توســط شركتي به 
نام »استوردات« توليد و توسط شركت 
»ايوانرژي« در چين و در خطوط توليد 

استاندارد توليد شده است.
اســتوردات پيش از اين باتري »شارژ 
فوق العاده سريع« خود را براي گوشي، 
هواپيماهاي بدون سرنشين و اسكوترها 
عرضه كرده است و اكنون هزار باتري 
بــراي نشــان دادن فنــاوري خود به  
خودروسازان و شركت هاي ديگر، توليد 
كرده اســت. دايملر، BP، سامسونگ 
اســتوردات  در  TDK همگــي  و 
ســرمايه گذاري كرده اند كه مجموع 
اين ســرمايه گذاري در سال2020 به 

130ميليون دالر رسيده است.
اين باتري ها مي توانند در عرض 5دقيقه 
كاماًل شارژ شــوند، اما براي اين كار به 

شارژرهايي با انرژي بســيار قوي تر از 
شارژرهاي كنوني نياز داريم. استوردات 
با اســتفاده از زيرســاخت شارژرهاي 
موجود قصد دارد ظرف 5دقيقه معادل 
طي كردن 165كيلومتر مســافت را تا 
ســال 2025براي باتري يك خودرو 

فراهم كند.

پايان يك اضطراب
دورون مايــرزدورف، مديرعامــل 
اســتوردات مي گويد: مانع شــماره 
يك براي اســتفاده از وســايل نقليه 
الكتريكي، ديگر هزينه نيست، بلكه 
اضطــراب طول راه اســت. شــما يا 
نگرانيد كه در بزرگــراه گير بيفتيد 
يا اينكه بايد 2ساعت در يك ايستگاه 
شــارژ منتظر بمانيد. امــا اگر تجربه 
راننده دقيقاً مانند سوختگيري ]يك 
خودروي بنزيني[ باشد، اين اضطراب 

از بين مي رود.
او مي گويد: شــارژ باتري ليتيوم يون 
5دقيقه اي غيرممكن به نظر مي رسيد، 
اما ما نمونه اوليه آزمايشگاهي را عرضه 
نمي كنيم، بلكه نمونه هاي مهندسي را 
از يك خط توليد انبوه ارائه مي دهيم. 
اين موضوع نشان مي دهد كه اين كار 

عملي است و اين باتري از نظر تجاري 
آماده عرضه است.

استفاده از تكنولوژي جديد
باتري هــاي ليتيوم يونــي موجود از 
گرافيت به عنوان يك الكترود استفاده 
مي كننــد و از يون هــاي ليتيوم براي 
ذخيره شارژ اســتفاده مي شود. وقتي 
اين باتري ها به سرعت شارژ مي شوند، 
يون ها متراكم مي شــوند و مي توانند 
نقش مدارهاي كوتاه و فلزي اين باتري 

را بازي كنند.
اين در حالي است كه باتري استوردات، 
نانوذرات نيمــه هــادي را جايگزين 
گرافيت مي كند و يون هــا مي توانند 
با سرعت و سهولت بيشــتري در آن 
حركت كنند. ايــن نانوذرات اكنون بر 
پايه ژرمانيوم ساخته شده اند كه در آب 
محلول هستند و ساخت آنها آسان تر 
است. اما برنامه استوردات، استفاده از 
سيليكون است كه بسيار ارزان تر است 
و انتظار مي رود اين نمونه هاي اوليه در 
اواخر ســال جاري ميالدي ارائه شود. 
مايرزدورف مي گويد كــه هزينه اين 
باتري جديد معادل همين باتري هاي 

فعلي است.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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فرمانده عمليات ســتاد مقابله با كروناي تهران مي گويد، در 2هفته 
اخير با يك روند رو به رشد اما با شيب نسبتا ماليم ميزان بستري ها 
در گروه ســني بين 5تا 1۷ ســال در اســتان تهران روبه رو بوده ايم

بتــال  گــزارش همشــهري از رونــد نگران كننــده افزايــش ا
بــه كرونــا در كشــور و رشــد مــوارد بســتري كــودكان

شرايطشيوعبدترميشود
ماجراي افزايش موارد ابتال در ميان كودكان موضوعي است 
كه از سوي شهناز آرمين، رئيس بخش عفوني بيمارستان 
مفيد در گفت وگو با همشــهري عنوان مي شود، با اين 
توضيح كه موارد ابتال به كرونا در ميان كودكان نســبت 
به يك ماه گذشته بيشتر نشده، اما اين انتظار وجود دارد 
كه در روزهــاي آينده موارد ابتال بــاال رود؛ دليل آن هم 
افزايش ميزان سفرها و كمرنگ شدن رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي است. او مي گويد، نشانه هاي باال رفتن آمار ابتال 
در ميان كودكان، به تدريج خودش را نشان مي دهد، اما تا 
زماني كه به طور جدي در آمارها مشخص شود، كمي طول 
مي كشــد: »از ابتداي آذر كه سختگيري ها براي رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي آغاز و ممنوعيت تردد اعمال شد، 
موارد ابتال تا حد زيادي كنترل شــد، اما حاال كه دوباره 
رعايت پروتكل ها كمرنگ شده، نگران وضعيت آينده شيوع 
اين ويروس هستيم.« رئيس بخش عفوني بيمارستان مفيد 
مي گويد هر پيكي از شيوع مي تواند نگران كننده باشد؛ 
چراكه حاال با ويروس جهش يافته كرونا هم مواجه هستيم؛ 
هر چند كه هنوز اطالعات دقيقي درباره آن و بروز آن در 
ميان كودكان به دست نياورده ايم. اين متخصص مي گويد 
نمي توان گفت كه پيك بعدي چگونــه خواهد بود، اما 
پيش بيني مي شود كه شرايط از وضعيت فعلي بدتر شود.

ممكناستبهدورهآبانبرگرديم
شروين شكوهي، رئيس بخش عفوني بيمارستان لقمان 
هم نگران شرايط آينده شيوع ويروس است. او نسبت به 
اجراي پروتكل هاي بهداشــتي انتقاد دارد و مي گويد كه 
قرنطينه تنها در 2، 3هفته اول با جديت اعمال مي شــد 
و بعد از آن پشت گوش انداخته شد. حاال شاهد هستيم 
كه مردم به خيابان ها مي آيند و درصورت جريمه شدن، 
هزينه آن را پرداخت مي كنند. به نظر مي رسد ديگر حاال 
حتي ارگان هاي اجرايي به دنبال جريمه كردن بيشــتر 
هستند تا واقعا اعمال پروتكل ها. او مي گويد با اين وضعيت 
حتي مشخص نيست كه چرا آمار ابتال و فوت در هفته هاي 
گذشته كاهش پيدا كرده، اما به هر حال در مدت اخير موارد 
ابتال كاهش پيدا كرد، اما حاال شاهد هستيم كه دوباره سير 
صعودي به خود گرفته اســت و به شدت هم ظرفيت باال 
گرفتن آمارها را دارد: »ما انتظار داريم با توجه به شرايط 
پيش آمده، موارد بستري افزايش پيدا كند؛ به هر حال در 
دوره اي به دليل رعايت پروتكل ها، آمار ابتال كاهش پيدا 
كرد، اگر مردم رعايت نكنند، ممكن است شرايط شيوع به 
دوره آبان برگردد. ويروس كامال ظرفيت اين را دارد كه ما 
را به همان دوران برگرداند.« به گفته رئيس بخش عفوني 
بيمارستان لقمان، مردم حافظه كوتاه مدتي دارند و فراموش 
كرده اند كه ما چه شــرايطي را از سر گذرانده ايم تا به اين 
تعداد موارد مرگ برسيم. آنها در انتظار واكسن هستند، 
اما بايد بدانند كه قرار نيست واكسن كار مهمي انجام دهد؛ 
بنابراين بايد همچنان ماسك بزنند و فاصله اجتماعي را 

رعايت كنند: »در همه جاي دنيا مردم خسته شده اند، همه 
اينها در شرايطي است كه هنوز هم خبري از واكسيناسيون 
عمومي نيست و تأثيرگذاري آن ثابت نشده است.« به گفته 
او، موارد بستري كرونا، با سرعت كم رو به افزايش است؛ 
اين در حالي است كه پيش از اين به دليل قرنطينه اي كه 
اعمال شد، ترددها به شدت كم شده بود. ما بايد آن شرايط 
و وضعيت را به همان شكل نگه مي داشتيم، اما مردم خسته 
شــده اند، همه  چيز به رفتار خود افراد بستگي دارد، همه 
اينها در شرايطي است كه نه تنها مردم كه كادر درمان هم 
خسته  و فرسوده شده اند و عارضه هاي رواني و روحي براي 
آنها ايجاد شده و در كنار آن هم دستگاه هاي تشخيصي و 
درماني مثل ونتيالتور و... هم در ماه هاي گذشته به دليل 

حجم باالي بيماران، دچار فرسايش شده است.«  

جابهجاييويروسازشهرهايآلودهبهمناطق
سفيد

ماجراي رعايت نكردن پروتكل ها از ســوي محمدرضا 
هاشــميان، فوق تخصص آی ســی يوی بيمارســتان 
مسيح دانشوري هم مطرح مي شود. او نسبت به باال رفتن 
سفرها و تجمع ها انتقاد مي كند و مي گويد، اين حجم از 
سفرها برخي از استان هاي شمالي را وارد وضعيت قرمز 
كرد و احتمــال جابه جايي ويروس از مناطــق آلوده به 
سفيد را ايجاد كرد. اين متخصص اما مي گويد كه با اين 
شــرايط، هنوز برخي از بيمارستان ها در وضعيت سفيد 
به سرمي برند و بخش هايي كه به دليل كاهش موارد ابتال 
بسته شده، هنوز باز نشده اند. او مي گويد كه نگراني نسبت 
به بازگشت وضعيت كم است، اما به هر حال احتماال باال 
رفتن آمارها وجود دارد؛ چراكه موارد اعالم شده در ابتداي 
قرنطينه با شدت گذشته رعايت نمي شود؛ درحالي كه بايد 
تمام اين اقدامات زيرنظر استانداري انجام شود. او مي گويد 
با اينكه مدارس تعطيل است، اما شاهد حضور كودكان در 
خيابان ها و مراكز عمومي هستيم كه اين موضوع خطرناك 
است. هاشميان مي گويد كه موارد بستري به ميزان جزئي 
باال رفته، اما بخش آي سي يوی بيمارستان مسيح دانشوري 
كه پيش از اين در اختيار بيماران كرونايي بود و با كاهش 
موارد، بسته شد، هنوز باز نشده است. بيمارستان به تدريج 
جراحي هاي پيوند قلب و كبد را شــروع كرده و در حال 
بازگشت به انجام اقدامات درماني براي بيماري هاي ريوي 
است. او درباره شيوع ويروس انگليسي هم مي گويد كه اين 
ويروس جهش يافته، مسري تر است، اما شدت بيشتري 
ندارد، ولی منجر به باال رفتن آمار مرگ ومير مي شود. به 
اعتقاد اين متخصص، با واكسيناسيون ۷0درصدي است 
كه مي توان به ايمني درست و كامل  رسيد. در بسياري از 
كشورها واكسيناسيون آغاز شده، اما فعال در ايران خبري 
نيســت. بحث اصلي واكسيناسيون اســت، اما تاكنون 
صحبت دقيقي درباره آن نشده است. مردم نمي دانند چه 
زماني واكسن وارد كشور مي شود و اين مسئله جامعه را 

دچار استرس كرده است.

2ماه از اعمال محدوديت ها مي گــذرد و نگراني ها از 
بازگشت به شرايط قبل از قرنطينه ، باال رفته است. با 
اينكه از اواســط آذر، آمار ابتال و مرگ ناشي از كرونا، 
روند نزولي به خود گرفته بود و سير آن هم كم وبيش 
پس از نزديك به 2ماه همچنان ادامه دارد، اما باال رفتن 
مواردي از ابتال، مســئوالن را نگران كرده است. حاال 
رئيس ستاد مقابله با كروناي تهران از افزايش بستري 
بيماران 5تا 1۷سال مبتال به كرونا در 2هفته اخير خبر 
داده و نسبت به شروع پيك جديد هشدار داده است. 
به گفته او، قدرمطلق مرگ ومير در افراد زير 10 سال 
پايين اســت، اما حتي در گروه سني صفر تا 10 سال 

هم شاهد افزايش مرگ ومير بوده ايم. هرچند كه رئيس 
بخش عفوني بيمارستان كودكان مفيد مي گويد كه 
هنوز به طور قطعي نمي توان درباره افزايش موارد ابتال 
در ميان كودكان نظر داد، اما شواهد نشان مي دهد كه 
آمار بستري در اين گروه، به تدريج در حال افزايش است. 
عليرضا زالي، رئيس ستاد مقابله با كروناي تهران، روز 
گذشته گفت كه تعداد بستري ها در بخش كرونا و موارد 
مراجعه باال رفته است. او اين وضعيت را خطري براي 
بازگشت به سناريوي تلخ ارديبهشت دانست. به گفته 
او، موارد بهداشــتي و فاصله گذاري در استان تهران 
با شــيب ماليمي كاهش يافته؛ به طوري كه ميانگين 

رعايت فاصله گذاري اجتماعي در هفته اخير به ۷6.6 
رسيده؛ اين درحالي است كه ميزان رعايت شيوه نامه ها 
در هفته هاي قبل به 82.3 درصد مي  رسيد و اين كاهش 
نشان دهنده پايين رفتن ميزان رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي است. به گفته او، مجموع بستري هاي كرونا 
در تهران، يك هزار و 915نفر است و در روزهاي اخير 
اين عدد به باالي 1900نفر رسيده كه ۷60نفر از آنها 
در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بستري اند: »شرايط 
تهران نسبت به هفته قبل در يك حالت ناپايدار است 
و بايد مراقب باشــيم شــتاب در بازگشايي ها مشكل 

ايجاد نكند.«  

خطر اوج گيري دوباره
زهراجعفرزاده

خبرنگار
خط توليد 2 داروي ايورمكتين و موكوسيل و مواداوليه 
چند داروي بيماري هاي قلب و عروق، صرع و فشار خون 
به بهره برداري رسيد. دراين مراســم خط توليد داروي 
ايورمكتين كه درزمينه پيشگيري و درمان كوويد-19 
تجويز مي شود و توليد آن تاكنون دراختيار چند كشور 
دنيا بود، خط توليــد داروي موكوســيل و 3ماده اوليه 
دارويــي بيماري هاي قلب و عروق، صرع، فشــارخون و 
تهوع رونمايي شد. به گزارش همشهری، محمد مخبر، 
رئيس ستاد اجرايي فرمان امام دراين مراسم گفت: يكي از 
جهت گيري هاي جدي ستاد اجرايي در چندسال گذشته 
پركردن خألهاي دارويي موجود دركشــور و جلوگيري 
از خروج ارز بوده اســت. او  گفت: حدود 3درصد واردات 
دارويي داريم كه 35درصد قيمت تمام شده دارويي كشور 
را تشكيل مي دهد. مخبر با اشاره به احداث شهرك دارويي 
توسط ستاد اجرايي فرمان امام گفت: شركت هاي دارويي 
مختلفي در شهرك صنعتي بركت راه اندازي شده است 
كه تا 3 درصد واردات كشــور را تأمين مي كنند. رئيس 
ستاد اجرايي فرمان امام با اشاره به توليد داروي ايورمكتين 
توسط محققان داخلي گفت: تعهد كرديم هر دارويي كه 
احتمال اثرگذاري در بيماري كرونا داشته باشد را توليد 
كنيم كه امروز از يك دارو كه به گفته پزشكان در بيماري 
كرونا تأثيرگذاري بااليي دارد را رونمايي كرديم. وي افزود: 
قطعا حجمي از اين داروي جديد را براي استفاده در مناطق 
محروم كشــور به طور رايگان در اختيار وزارت بهداشت 
قرار خواهيم داد. وي خاطرنشــان كرد: محققان دارويي 
ستاد اجرايي فرمان امام از 3روش ديگر هم مشغول توليد 
واكسن كرونا هستند كه آن3واكسن هم تا پيش از عيد به 
مرحله تست انساني مي رسند. مخبر گفت:ظرف يك ماه 
آينده به توليد 3ميليون دوز واكسن كرونا در ماه خواهيم 
رسيد و ظرف 3ماه آينده اين عدد به 14ميليون دوز در ماه 

خواهد رسيد.

توليد 14ميليون دوز 
واكسن كرونا تا 3 ماه ديگر

خبر

آمــار مبتاليــان  ديروز

591۷
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

1131883
آمــار جان باختگان ديروز

8۷
كل آمــار جان باختگان

569۷3
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سينما در چهار راه سياست
 اكران شدن»ديدن اين فيلم جرم است« 
بحث ســينماي سياســي را دوباره داغ كرده 
اســت؛ فيلمي كه بــه رخدادهاي سياســي 
روز، گروه هــا و جناح ها و نهاد قــدرت به عنوان يك كليت كــه با وجود تمام 
دسته بندي ها در بزنگاه ها همگون و منسجم عمل مي كند، مي پردازد. فيلمي 
كه عده اي آن را مصداق بارز آتش به اختيار مي دانند و له و عليه اش بحث هايي 
در جريان اســت كه به ندرت سينمايي و اغلب سياســي هستند. گويي جاي 
فيلم، با بيانيه گروهي سياسي طرف هستيم؛ بيانيه اي كه مي توانست سرمقاله 
روزنامه اي تندرو باشد. شايد هم نمي توانست. چون معلوم نيست مكتوب كردن 

چنين روايتي چقدر قابل انتشار باشد.
 رسيدن به تعريف فيلم سياسي در سينماي ايران با توجه به آنچه در متن 
فيلم ها، جريان دارد )و نه آنچه ادعا مي شود( اگر غيرممكن نباشد بسيار دشوار 
است. از سوي ديگر هر فيلمي مي تواند سياسي باشد و سياست گريزترين فيلم 
هم مي تواند در همين صفت غيرسياســي بودن، در نهايت كنشي سياسي را 
دنبال يا از آن تبعيت كند. مثال اينكه سينماي ايران در دوره هايي تعمدا چشم 
بر رخددادهايي مي بندد خودش نشــانه نوعي تأثيرپذيري از فضاي سياسي 
است. موضوع كمي پيچيده تر از آن است كه فيلمي با چند شعار سياسي ناميده 

شود يا برعكس.
 سياست، هميشه نقش تعيين كننده اي بر سينماي ايران داشته است اما 
سينماي سياســي ايران تنها در چند مقطع تاريخي خاص مجال خودنمايي 
يافته است. تأثير سياســت در ســينما را در همه ادوار مي توان جست وجو و 
مشاهده كرد. ساخته شــدن »گنج قارون« و پس از آن موج فيلم هاي مشابه 
به صورت غيرمستقيم اما به شــكلي كامال تعيين كننده مولود انقالب سفيد 
شاه و رؤياي آينده بهتر بود. اساسا فيلمفارسي در اختناق رشد كرد و مخاطب 
يافت؛ يعني حتي در شرايطي كه دولت حاكم كاري به سينماي ايران نداشت، 
برايش سياستگذاري نمي كرد و اساسا رهايش كرده بود و خود سينماي فارسي 
عمال بر بستر سياســت هاي حاكم گام برمي د اشت. بنابراين طبيعي است كه 
سينما در 3دهه اخير كه كامال تحت نظارت، هدايت و سياستگذاري دولت بوده 
متاثر از سياست حركت كرده باشد. به اين ترتيب انبوه ملودرام هاي خانوادگي 
و آپارتماني دهه60يا كمدي هاي سرخوشانه و سطحي دهه80 بي آنكه الزاما 
مفهومي »سياسي« را منتقل كنند، به نوعي مولود سياست بودند. اما سينمايي 
كه به صورت پررنگ به نشانه هاي سياسي بپردازد تنها در چند مقطع تاريخي 
خاص امكان بروز و نمود يافته است. در دهه50، فيلمسازان منسوب به جريان 
موج نو در آثارشان به نوعي به مخالف خواني به سياست هاي رژيم مي پرداختند. 
در آن دوران از پرســه هاي نوميدانه ضدقهرمان هاي امير نادري تفسيرهاي 
سياسي صورت گرفت و حتي گفته شــد فيلم »تنگنا« از ماجراي واقعي فرار 
يك چريك شهري الهام گرفته شده است. وقتي »ابي« در انتهاي فيلم »كندو« 
صندلي را از هتلي مجلل بيرون كشــيده و با خود به كف خيابان آورد، باز به 
تعبيرهاي سياسي دامن زد و اساسا خود حركت ضدقهرمان فيلم از جنوب تا 

باالي شهر اعتراضي ارزيابي شد كه خالي از مفاهيم سياسي نبود.
مهم ترين فيلمســاز اين دوران مســعود كيميايي بود كه فيلم هاي دوره اول 
فيلمســازي اش )جز »بيگانه بيا«، »داش آكل« و »غزل«( با نگاهي سياسي 
ارزيابي شدند. از عصيان قيصر گرفته تا ايستادن چريك شهري برابر نظم مسلط 
در »گوزن ها«، مسيري طي شد كه التهاب و اختناق حاكم را با زباني كه فيلم 
به فيلم صريح تر مي شد، روايت مي كرد. آنچه همواره در لفافه بيان مي شد با 
»سفرسنگ« به صراحت به زبان آمد و در روزهاي پر تب و تاب پيروزي انقالب 
كه مردم سينماها را به عنوان مكان هايي كه عرضه كننده فساد و فحشا بودند به 
آتش مي كشيدند، كسي به سالن هاي نمايش دهنده سفرسنگ كاري نداشت 

چون فيلم داشت پيام انقالب را منتشر مي كرد.
پس از پيروزي انقالب و به تبع فضاي سياسي آن دوران، سينما پر شد از تقابل 
انقالبيون با مأموران ساواك. فيلم ها از نشانه هاي سياسي بهره مي گرفتند ولي 

آيا مي شد آنها را آثاري متعلق به سينماي سياسي دانست؟
از ميان موج محصوالت آن دوران، تعداد فيلم هايي كه به اين پرســش، پاسخ 
مثبت مي دادند كمتر از انگشتان يك دست بود؛ »خانه عنكبوت«، »اشباح«، 

»خط قرمز« و...
كمتر كسي است كه انبوه فيلم هايي كه با محوريت مقابله ساواك و انقالبيون 
ساخته شدند را به عنوان محصوالت سينماي سياســي طبقه بندي كند. در 
دهه60سياسي ترين فيلم سينماي ايران، »عروسي خوبان« بود. لحن معترض 
فيلم و دفاعش از عدالتخواهي اجتماعي و آرمان گرايي و انتقاد به كمرنگ شدن 
ارزش هاي انقالب با همان سكانس افتتاحيه معروف فيلم بيان مي شد؛ جايي 
كه دوربين از پشت آرم بنز سرمايه داري بي درد، شعارهاي انقالب را نشانه رفته 

بود. فيلم نمونه اي دهه70با همين گفتمان آژانس شيشه اي بود. 
در نيمه دوم دهه70، ســينماي ايران كه سال ها نســبتي با سياست برقرار 
نمي كرد يكسره غرق در مناسبات سياسي شد از »متولد ماه مهر«، »اعتراض« 
»مرد باراني«، »آقاي رئيس جمهور« گرفته تا كمدي هايي چون »نان،  عشق، 
موتور1000« و »موميايي3«. فيلم ها پر شــدند از نشــانه ها، نمادها و حتي 
شــخصيت هاي سياســي. در آن دوران از ژانري تازه به عنوان دوم خرداد نام 
برده شد كه ســينماي ايران را دربرگرفته بود. اين واكنش سينماي ايران به 
سياسي شدن فضاي جامعه بود. فضا كه عوض شد تب سياست هم در سينما به 
سردي نشست. در اواخر دولت هشتم، »به رنگ ارغوان« ساخته شد و به محاق 
رفت. 6سال بعد وقتي از فيلم حاتمي كيا رفع توقيف به عمل آمد كه مديران 
تازه سينمايي بر مسند كار نشسته بودند و برخالف اسالفشان اعتقاد داشتند 

بايد فيلم سياسي ساخته شود.
 نتيجه اينكه فيلم حاتمي كيا در فضاي ملتهب پس از 88 به جشنواره فجر 
آمد، همه ســيمرغ ها را گرفت و بالفاصله هم اكران شد. از انتهاي دهه 80تا 
اوايل دهه 90 فيلم هايي ســاخته شدند كه منتســب به سينماي سياسي 
بودند، بدون اينكه الزاما فيلم سياسي باشند. اگر يك طرف»قالده هاي طال« 
مي ساخت، طرف ديگر »عصباني نيستم« و »آشغال هاي دوست داشتني« 
را عرضه مي كرد. اما آيا اين فيلم ها اثري متعلق به سينماي سياسي بودند؟ 
در مواردي اگر چند دقيقه از فيلم ها و چند ديالوگ را از آنها حذف كنيم، يا 
اكشني برجا مي ماند كه منطق درام نويسي هم در آن رعايت نشده است، يا 
ملودرامي عاشقانه كه مفاهيم آمده از دل رخدادهاي سياسي نقش تعيين 
كننده اي در آن ندارند. اكشــني كه خوب يا بد ساخته شده، عاشقانه اي كه 
قرار است منادي ظهور و نمود نسل جوان باشد؛ فيلمي كه با مضمون شكل 
مي گيرد و نه درام، به تعريف دقيق و درستي از سينماي سياسي نمي رسيم. 
به نظر مي رسد از مرحله فيلم هايي كه نشانه هايي از سياست را به همراه دارند 

تا سينماي سياسي، هنوز راه درازي مانده است.

يادداشت يك

آيا »ديدن اين فيلم جرم است«
 يك اثر جسارت آميز سياسي است؟

راديكاليسم كور

تیرباران 
 »گوزن ها« ســال53 و در اوج اختناق ســاواك ساخته شــد. فيلم ابتدا 
»تيرباران« نام داشت و بعد گوزن ها ناميده شد. اينكه در دهه50، فيلمی با 
حضور كاراكتری كه چريك بودنش اظهر من الشمس است خود نكته غريبی 
بود. كيميايی از »قيصر« به بعد همواره و فيلم به فيلم مضامين اجتماعی، 
سياسی بيشتری را وارد آثارش می كرد و گوزن ها ادامه مسيری است كه با 
قيصر آغاز و با »بلوچ« و »خاك« ادامه يافت. گوزن ها به شكل جالب توجهی 
مشی مسلحانه را به تصوير می كشيد. از آن شاپرك گير كرده در سيم خاردار 
در تيتراژ گرفته تا كشــيدن دســت خونی بر ديوار آجری دبيرستان بدر، 
كيميايی رئاليسم اجتماعی مدنظرش را با نمادهايی كه انتزاعی نيستند و 

كاركرد و كاربرد مشخصی دارند، اجرا می كند. 

روایت ۸۸ 
»قالده های طال« محصول شكست همه جانبه فيلم »پايان نامه« بود. سال 89 
كه فيلم پايان نامه در جشنواره فجر به نمايش درآمد، ابوالقاسم طالبی، داور 
جشنواره بود. ضعيف از كار درآمدن فيلم حامد كالهداری كه قرار بود روايتی از 
رخدادهای سال 88 باشد و شكستش در همه ابعاد، با وجود تمام حمايت های 
بی دريغ وزارت ارشاد، ساخت فيلمی كه تراز نظام باشد و به مهم ترين رخداد 
سياسی آن سال ها بپردازد را الزامی كرد. پس قالده های طال از اين نقطه شروع 
شد؛ از شكست پايان نامه و قرار بر اين شد كه فيلمی فاخر با روايتی حساب شده 
جلوی دوربين برود. اين حساب شده بودن را می شد در شيوه نمايش فيلم در 
سالن مطبوعات جشنواره سی ام فجر هم ديد و آن را با جنجال های سال قبل 

هنگام نمايش پايان نامه برای روزنامه نگاران مقايسه  كرد .

سینمای افشاگر سیاسی 
وقتي از سينماي سياسي سخن به ميان مي آيد، گاوراس يكي از نخستين 
نام هايي است كه مطرح مي شود؛ فيلمسازي كه مهم ترين فيلم هايش، 
مشهور ترين فيلم هاي سياسي قرن بيستم هســتند. احتماال نام هيچ 
فيلمسازي در تاريخ ســينما به اندازه گاوراس با سياست عجين نشده 
اســت. توانايي او به عنوان كارگردان و اشــتهارش در سينما از رويكرد 
ويژه اش به عالم سياســت نشــأت مي گيرد؛ فيلم هايي كــه از ديدگاه 
سياســي ثابتي پيروي نمي كنند و همين در دوره اي منتقدان را گيج 
كرده بود. گاوراس در دوران اوجش، بارها در ارزيابي ها كارگرداني چپ 
خوانده شده و فيلم بعدي اش كه از راه رســيده، فيلمسازي راست گرا 

لقب گرفته است. 
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شهاب مهدوي
روزنامه نگار

  ديدن اين فيلم جرم است، با شعار سياسي ترين فيلم دهه90 
ايران، در حالي اكران شده كه از نخستين نمايش اش در جشنواره 
سي و هفتم فجر، يعني حدود 2سال پيش تا همين چند روز پيش، 
از آن به عنوان فيلمي توقيفي كه اكران نمي شود ياد مي شد؛ فيلمي 
كه ظاهرا صراحت دارد و سازنده اش در آن با نگاهي انتقادي سراغ 
نهادها، جناح ها و جريانات سياســي، امنيتي كشور رفته و چپ و 
راست را با هم »زده« است. فيلم در واقع يك » آژانس شيشه اي« به 
روز شده است كه بدون مهارت فني و تكنيكي و بي بهره از قهرمان 
كاريزماتيك منبع الهامش ساخته شــده است؛ فيلمي كه در آن 
موقعيت دراماتيك ايجاد نمي شود و همه  چيز بدون حداقل ظرافت 
و منطق كنار هم قرار مي گيرد تا زمينه براي دادن شعارهايي كه 
ظاهرا قرار است نشانه آرمان گرايي و عدالت خواهي باشد، فراهم 

شود.
  مردي )احســان اماني( كه بعدا مي فهميم دو تابعيتي است و 
پاسپورت انگليسي دارد، بدون دليل )علتش بعدا مشخص مي شود 
كه مســتي اســت و بحران روحي حاصل از خاطره اي تلخ از 30 
ســال پيش( زني محجبه را تعقيب مي كند و مورد ضرب و جرح 
قرار مي دهد؛ زني كه اتفاقا همســرش امير )مهدي زمين پرداز( 
فرمانده پايگاه بسيج است و ماجراي ضرب و جرح نزديك پايگاه 
بسيج رخ مي دهد و زن كه مصدوم شده خيلي سريع خودش را به 
همسرش مي رســاند و مرد دوتابعيتي هم خيلي سريع در ايست 
بازرسي گرفتار و دستگير مي شود. با اين مقدمه با اجرايي ضعيف 
و اغراق آميز، فيلمساز صحنه را براي شكل دادن تقابلي كه مدنظر 
دارد، فراهم مي كند. زن به بيمارستان انتقال مي يابد، بچه اي كه 
در شكم دارد ســقط مي شــود. حاال امير با قاتل فرزندش مواجه 
است و از طرف ديگر مرد دو تابعيتي فرد با نفوذي از كار در مي آيد 
كه نهادهاي دولتي، امنيتي در ســطوح باال به دنبال آزاد كردنش 

هستند. فيلم از اينجا تبديل به آژانس شيشه اي 2 مي شود. با اين 
تفاوت كه اگر حاج كاظم در آژانس مسافرتي شهروندان عادي را 
گروگان گرفته بود، اينجا امير، مسئوالن امنيتي و آقازاده اي كه به 
»باال« متصل اســت را در پايگاه بسيج نگه مي دارد. هر كس از راه 
مي رسد اصرار بر آزادي ســريع مرد دو تابعيتي دارد و دليلش هم 
حفظ منافع ملي است. در خط كشي ساده و واضح فيلمساز، همه 
اركان قدرت يك طرف مي ايستند و امير و چند تن از دوستانش 
طرف ديگر. به سبك آژانس شيشــه اي، جنگ مصلحت و آرمان 
به راه مي افتد. اپوزيســيوني در كار نيســت. يك طرف اطالعات 
و نيروي انتظامي و شــوراي امنيت ملي و ســپاه ايستاده و طرف 
ديگر بسيج؛ بسيجي اي كه براي دفاع و اعاده حيثيت از ناموسش 
كوتاه نمي آيد و هر چه ماجرا پيش مي رود، فقط ســطح آدم هاي 
طرف مقابل باالتر مي رود، كه همه هم يك حرف را مي زنند: مرد 
دوتابعيتي بايد به سرعت آزاد شود چون منافع ملي با سرنوشت او 
گره خورده. از شركت در يك جلسه مهم نفتي در توكيو، تا حضور 
سران كشورها در ايران و در نهايت فشار سفارت انگليس، داليلي 
هستند كه پاي كلي از مقامات مختلف را با انبوهي مأمور به پايگاه 

بسيج باز مي كند.
حاال فيلم مي خواهد دقيقــا از چه چيزي انتقاد كنــد؟ از اينكه 
فســاد در كشــور چنان نهادينه شــده كه همه براي نجات مرد 
دوتابعيتي مســت، به ميدان آمده اند؟ اينكه اجــراي قانون براي 
ضعفاســت و آقازاده ها، افراد بانفوذ و متصل به قدرت به راحتي 
قانون را دور مي زنند؟ اين وســط پاي تحريم، مذاكره، حمله به 
سفارتخانه ها و ديگر موضوعات روز سياسي هم به شعاري ترين و 
گل درشت ترين شكل ممكن به ماجرا باز مي شود. فيلم در نهايت از 
حد راديكاليسمي كور فراتر نمي رود؛ درست مثل قهرمانش كه هر 
وقت از او سؤال مي شود كه آخرش مي خواهد چه كار كند مي گويد 

نمي دانم! پس قهرمان فيلم پشــت ظاهر كنش مندش، به شدت 
منفعل است. درست عكس حاج كاظم آژانس كه هر چه بود منفعل 
نبود و هدف مشخص و معيني را دنبال مي كرد )گرفتن بليت لندن 
براي عباس( و شخصيت كاريزماتيكي هم داشت كه هم در طراحي 
كاراكتر و هم در اجرا، تماشاگر را تحت تأثير قرار مي داد. در ديدن 
اين فيلم جرم است، ما مهدي زمين پرداز را داريم كه ترديد و انفعال 
از سر و رويش مي بارد و منفعل تر از آن است و در اجرا خام دست تر 

از آن كه بتواند مسئله اش را به مسئله تماشاگر تبديل كند.
  مشكل ديدن اين فيلم جرم اســت، از سكانس افتتاحيه اش 
شروع مي شود و به سراسر اثر تســري مي يابد. اين فيلمي نيست 
كه بتواند نگاه انتقادي اش به سيســتم را به عنوان فيلم سياسي 
تند و تيزي كه به همه  چيز و همــه كس مي تازد، جا بيندازد؛ يك 
دليلش بي توجهي به قواعد دراماتيك است و دليل ديگر، ديدگاه 
مغشوش سياســي حاكم بر فيلم؛ ديدگاهي كه با وجود صراحت 
ظاهري اش در نهايت راهي براي خروج از موقعيتي كه ســاخته، 
نمي يابد. انتهاي شعارهاي سياسي اش قرار نيست به نتيجه اي كه 
مطلوب نگاه عدالتخواهانه اي كه فيلم مدعي و منادي آن اســت، 
ختم شود. اين بن بستي است كه فيلمساز براي رهايي از آن پاي 
سردار موســوي)امير آقايي( را به آن باز مي كند . انفعال سردار و 
ايستادنش كنار بقيه مســئوالن و بعد آن رفتار غافلگير كننده در 
پايان بندي فيلم و رها نكردن دست مرد دوتابعيتي، فقط بر آشفتگي 
اثر مي افزايد. فيلم نه مي تواند تم بسيجي مظلوم را جا بيندازد، نه 
نگاه انتقادي اش به سيســتم را مي شــود جدي گرفت و نه حتي 
زاويه ديد عدالتخواهانه اش باور پذير است و نسبتي با آرمان گرايي 
مي يابد و اساســا كدام آرمان گرايي و خروش غيرت مردانه كه در 
نهايت با ميزانسن ناشيانه فيلمساز، امير و رفقايش دستبند به دست 
راهي زندان مي شوند و حكم اعدامشان هم كه پيشاپيش صادر شده 
اســت )چرا و چگونه و در چه دادگاهي، فيلم نيازي به توضيحش 
نمي بيند(. آن كنش پاياني سردار هم نمي تواند شكستي كه فيلم 
راوي آن است را پنهان كند. ناتوانی جوانان انقالبی مقابل افرادی كه 
در فيلم اركان سياسی و امنيتی كشور را نمايندگی می كنند. اين 
صريح ترين حرف فيلم است؛ حرف تندي كه احتماال فقط در يك 
محصول نهاد قدرتمند انقالبي مي شــد آن را مشاهده كرد. اينكه 
چنين ديدگاهي چه نسبتي با واقعيت داشته، گويا اهميتي نداشته. 
قبال چنين اتهامي به ســهولت به جناح اصالح طلب زده مي شد و 
كسي هم آن را نشانه جسارت نمي دانست. حاال اما چپ و راست با 
هم نواخته مي شوند و به روايت ديدن اين فيلم جرم است، هر دو 
جناح سر يك سفره نشسته اند و تفاوتي ميانشان نيست و البد اين 
جسورانه است. راديكاليسم كوري كه در ديدن اين فيلم جرم است 
به چشم مي خورد، در نهايت از كوچه بن بست خارج نمي شود و در 
پايان و با وجود حركت به ظاهر قهرمانانه و گنگ و بي منطق سردار، 
چيزي جز نااميدي و ياس را به مخاطبش القا نمي كند. فيلمي كه 
نمي تواند قهرمان بسازد، نمي تواند موقعيت دراماتيك خلق كند 
و در همان20 دقيقه اول تمام مي شود، با آلوده نشان دادن دامن 
همگان، قرار است در نهايت چه كاركردي داشته باشد؟ فيلم ديدن 
اين فيلم جرم است، ســريال آقازاده و نمونه هاي مشابهي كه اين 
يكي دو سال ساخته و به نمايش درآمده اند، قرار است راهگشاي 

مسيري تازه باشند؟ 
فارغ از هر تفسير سياسي، اين محصوالت ابتدا به ساكن نيازمند 
مهارت بيشتري در قصه گويي و خلق كاراكتر هدفمند و كنش مند، 
هستند. و ديدن اين فيلم جرم است در اين زمينه دچار كاستي هاي 

فراوان است.

 »ديدن اين فيلم
 جرم است« نه 

مي تواند تم بسيجي 
مظلوم را جا بيندازد، 
نه نگاه انتقادي اش به 

سيستم را مي شود 
جدي گرفت و نه 
حتي زاويه ديد 

عدالتخواهانه اش 
باور پذير است 

و نسبتي با 
آرمان گرايي مي يابد 

و اساسا كدام 
آرمان گرايي و خروش 

غيرت مردانه كه در 
نهايت با ميزانسن 
ناشيانه فيلمساز، 

امير و رفقايش 
دستبند به دست 

راهي زندان مي شوند 
و حكم اعدامشان 
هم كه پيشاپيش 
صادر شده است 

)چرا و چگونه و در 
چه دادگاهي، فيلم 
نيازي به توضيحش 
نمي بيند(. آن كنش 

پاياني سردار هم 
نمي تواند شكستي 

كه فيلم راوي  آن 
است را پنهان كند

»ديدن اين فيلم جرم است« براي تماشاگري كه سريال »آقازاده« را ديده و 
كم كم به گوشه و كنايه ها و متلك هاي سياسي در فيلم ها و سريال هاي ايراني 
عادت كرده، تصويري آشــنا دارد؛ تصويري كه طيفي از جريان اصولگرا در 
محصوالت هنري اش ارائه مي كند و هم سو با جرياني عمومي و توده اي اين سال ها، تأييد كننده فسادي سيستمي است؛ 
فسادي كه مثل سرطان كل پيكره و اندام جامعه را در برگرفته است. زدن چنين حرفي در مثال يك مقاله، احتماال باعث 
تعقيب قضايي نويسنده و توقيف رسانه منتشر كننده خواهد شــد ولي حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي، سازنده 
فيلمي است كه با صراحت چنين ديدگاهي را ترويج مي دهد؛ ديدگاهي كه به سختي مي توان نامش را نقد درون گفتماني 
گذاشت. يادمان باشد كه فيلم سال9۷ ساخته شده است؛ كمي پس از اعتراضات دي96 كه همه  چيز را به قبل و بعد خودش 
تقسيم كرد و خودش مقدمه اي بر از دست رفتن پايگاه اجتماعي يك جناح و زير سؤال رفتن وجاهت جناحي ديگر شد. 
حاال به نظر مي رسد گروهي از دل جناح راست برخاسته كه نسبت به هم جناحي هاي خودش هم نقد جدي دارد؛ جناح 
تازه اي كه متكي به جوان هاي تازه نفس است و ديدگاه هايش در حوزه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و سياسي، منطبق 
با تصوير كالسيك جناح اصولگرا نيست. نمي شود گفت اين طيف، فاقد تعين و شناسنامه است؛ معترضان خشمگيني 
كه ديدن اين فيلم جرم است را ساخته اند، خاستگاه سياسي مشخصي دارند. اين منتهي عليه راست تندروست كه حاال 
از دنده چپ برخاسته؟ آيا قرار است چنين آثاري را محصول تقسيم بندي هاي تازه در سپهر سياسي ايران بدانيم؟ اين 
سونامي فساد و وادادگي كه فيلم مدعي اش است در نهايت قرار است به چه نتيجه اي منجر شود؟ اينكه فقط جوان هاي 
انقالبي براي اين سرزمين مانده اند و سيستم با كارگزاران چپ و راستش عليه شان برخاسته اند؟ اين آخري تحليل نيست، 
نتيجه آشكار و عياني است كه ديدن اين فيلم جرم است، با صراحت به مخاطبش عرضه مي كند. از مجموعه اينها مي شود 
نتيجه گرفت با يك درام سياسي جدي و تند و تيز مواجهيم كه مسئوالن را محاكمه مي كند و كنار مردم خسته از عملكرد 
دو جناح مي ايستد؟ فيلم نمي تواند به اين پرسش پاسخ مثبت بدهد چون در همان بند اول درمي ماند؛ چون درامي شكل 
نمي گيرد و شخصيتي ساخته نمي شود، همه  چيز برباد مي رود و ساختمان معيوبي برجا مي ماند كه تكيه اش به شعارهاي 
تند است. فيلم به عنوان فيلم، حرفي براي گفتن ندارد و بيشتر به اين كار مي آيد كه تفكر پشت اثر و ديدگاهي كه از چنين 
راديكاليسمي بيرون مي آيد را مقابل ديدگان عموم قرار دهد. ديدن اين فيلم جرم است از اين منظر اهميت و معنا مي يابد.

سعيد مروتي
روزنامه نگار

سینمای
سیاسی

این شماره
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سعيد مروتي
روزنامه نگار

 ناصر تقوایــی از»آرامش در حضــور دیگران« 
به عنوان سیاسی ترین فیلم تاریخ سینمای ایران نام 
برده است. آنچه تقوایی درباره نخستین فیلم بلند 
ســینمایی اش گفته، با توجه به ظاهر فیلم، قدری 
عجیب به نظر می رســد.  فیلم ماجرای ســرهنگ 
بازنشســته ای كه با زن جوان شهرستانی اش پیش 
دخترانش آمده را روایت می كند. در پس این داستان 
اما، تقوایی انحطاط طبقــه ای را روایت می كند كه 
كمك كرد تا مدرنیســم پهلوی جان بگیرد و بعد 

توسط همین سیستم قربانی می شود. فیلم براساس 
داستانی از غالمحسین ساعدی ساخته شد و 3سال 
در توقیف ماند. بعد از اكرانی یك هفته ای، به بهانه 
اعتراض پرستاران فیلم دوباره توقیف شد. نسخه ای 
كه ســال۵2 در ســینما كاپری اكران شد، نسخه 
جرح و تعدیل شده ای اســت و گویا سكانس های 
زیادی از فیلم حذف شــده است. آرامش در حضور 
دیگران، شعار سیاسی نمی دهد. شخصیت هایش 
را به تماشــاگر معرفی می كند و نابودی سرهنگ 

را به نمایش می گذارد كه یكــی از دخترانش را از 
دست می دهد و شاهد فســادی است كه خودش 
جزو بانیانش بوده و حاال این فساد عامل تباهی خود 
و خانواده اش شده است. به گفته تقوایی در نمایشی 
خصوصی ماموری از ســازمان امنیت به تماشای 
فیلم نشسته و با وجود كوشش او برای پرت كردن 
حواســش در نهایت مأمور این جمله را به تقوایی 
می گوید: »تبریك می گویم این نخســتین فیلمی 

است كه درباره حرفه ما ساخته شده است!«

 »گوزن ها« سال۵3 و در اوج اختناق ساواك ساخته 
شد. فیلم ابتدا »تیرباران« نام داشــت و بعد گوزن ها 
نامیده شد. اینكه در دهه۵0، فیلمی با حضور كاراكتری 
كه چریك بودنش اظهر من الشمس است ساخته شود 
خود نكته غریبی بود. كیمیایی از »قیصر« به بعد همواره 
و فیلم به فیلم مضامین اجتماعی، سیاسی بیشتری را 
وارد آثارش می كرد و گوزن ها ادامه مســیری است كه 
با قیصر آغاز و با »بلوچ« و »خاك« ادامه یافت. گوزن ها 
به شــكل جالب توجهی مشی مســلحانه را به تصویر 
می كشید. از آن شــاپرك گیر كرده در سیم خاردار در 
تیتراژ گرفته تا شروع فیلم با النگ شات تهران و تصویر 
اتومبیل آریایی كه روی شیشه اش جای گلوله مشخص 
اســت و قدرت از آن پیاده می شــود تا كشیدن دست 
خونی بر دیوار آجری دبیرستان بدر، مفهومي نمادین 
را به مخاطب منتقل كند. در گوزن ها كیمیایی رئالیسم 
اجتماعی مدنظرش را با نمادهایی كه انتزاعی نیستند و 

كاركرد و كاربرد مشخصی دارند، اجرا می كند. اثري كه 
به شكل صریحی، سیاسی بودنش را فریاد می كند. و این 
صراحت به شكل قابل تاملی تبدیل به شعار نمی شود. 
فیلم در سینمای ایران نمونه متعالی تبدیل امر سیاسی 
به درام است. به تعبیر دقیق تر گوزن ها درامی است كه 
كاراكتر می سازد، داســتان می گوید )و خالق گوزن ها 
داستان گوی درجه یكی است(، موقعیت خلق می كند 
و اعتراض سیاسی، اجتماعی اش از دل میزانسن متبلور 
می شود. قرار گرفتن چریك شهری كنار كاراكتر آشنای 
سینمای كیمیایی كه خاستگاه، ریشه و هویت دارد و 
انبوه دیالوگ های مؤثر و روح معترضی كه در سراســر 
فیلم حضورش حس می شود، خانه ویران سیدو بقیه 
ســاكنان مفلوكش را مانند ســرزمینی گرفتار فقر و 
ظلم، نمایان می كند. گوزن ها فیلمی اســت كه اندازه 
نگه می دارد و همه  چیز را در بستر فضا و آدم هایش تعریف 
می كند. شعارهای تند و چپ گرایانه قدرت با تصویری 
كه فیلمساز از او ارائه می دهد همخوان است. چنانچه 
سید به  عنوان قهرمان مطلوب فیلمســاز، باورپذیر و 
همدلی برانگیز اســت. فیلم در بیشتر سكانس هایش 

ارجاعات و نشانه هایی سیاســی ای به همراه دارد و در 
عین اینكه به شدت فیلم زمانه اش است، رنگ كهنگی 
به خود نگرفته است. ســكانس پایانی گوزن ها و كشته 
شدن سید و قدرت در كنار هم و انفجار آن خانه قدیمی و 
گلوله باران شدنش، شمایلی اسطوره ای از قهرمانان فیلم 
می سازد. رمز ماندگاری یكی از سیاسی ترین فیلم های 
دهــه۵0، در جزئیات، تبلور مایه هــای كیمیایی وار و 
غلبه ای است كه گوزن ها به لحاظ حسی و عاطفی در هر 
دیدار بر تماشاگرش دارد. این فیلم صریح اعتراضی، با 
حس نوستالوژیك و رفاقت مردانه بی نظیرش و عواطف 
انسانی ای كه در آن موج می زند، همچنان زنده مانده 
اســت. اینكه آرمان گرایانی از جان گذشته در دهه۵0 
اسلحه به دست گرفتند تا مقابل ظلم و اختناق بایستند 
چه بودند و چه كردند یك داستان است و اینكه قدرت 
كه با یك چمدان پول و یك مشــت شعار سراغ رفیق 
قدیمی اش می آید یك داستان. نقد و بازخوانی مشی 
چریكی كه در این سال ها باب شــده، ربط چندانی به 
جهان گوزن ها ندارد و فیلم كیمیایی همچنان زنده و 

كنشمند و تأثیر گذار است.

سینمای
سیاسی

این شماره

صراحت و گزندگی ابراهیم گلستان 13۵2 اسرار گنج دره جنی

كسی به سرهنگ نامه نمی نویسد

تیرباران 

ناصر تقوایی 13۵2 آرامش در حضور دیگران 

  اقتباسی موفق از داســتان كوتاه چخوف  كه با 
وجود حجم اندكش، اثری درخشــان و تأثیر گذار 
است، ازجمله آثاری اســت كه سال۵6 با فضای باز 
سیاسی ایجاد شــده، امكان ســاخته شدن یافت. 
فیلم لحن درستی دارد و با سردی و خونسردی كار 
را پیش می برد. »بن بســت« بیش از هرچیز اثری 
عاشقانه است؛ عاشــقانه ای كه در انتها، تماشاگر را 
شــگفت زده می كند. ماجرای دختر جوانی كه در 
انتهای كوچه ای بن بست زندگی می كند، در مقابل 
پنجره اتاقش با مردی مواجه می شود كه سر كوچه 
ایستاده و خیره به اوست. مرد تقریبا هر روز و در هر 

شرایطی به سر كوچه می آید و به مرور دختر جوان 
عاشقش می شــود. مرد به خانه دختر راه می یابد و 
ارتباط میانشان به مرور عمیق تر می شود. دختر در 
اندیشه ازدواج اســت ولی در انتها مرد، مأمور از كار 
درمی آید و برادر دختر را كه مبارز سیاســی است، 
دستگیر می كند. فیلم بیشتر از هر چیز روی رابطه 
مرد و دختر جــوان متمركز می شــود و ملودرامی 
عاشقانه است كه در ســكانس فینال، هم تماشاگر 
را شــگفت زده می كند و هم حال و هوایی سیاسی 
می یابد. دختر جوان به تلخی درمی یابد كه آن همه 
ایستادن ســر كوچه و خیره شدن به خانه شان نه از 

سر عشق كه برای یافتن و دستگیر كردن برادرش 
بوده؛ برادری كه در بیشــتر فیلم غایب است)گفته 
می شود به سفر رفته اســت( و در نهایت هم به دام 
می افتد. حســن فیلم، سكوت شــاید ناگزیرش در 
پرداختن به سیاست است؛ همین سكوت و تأكید بر 
وجوه ملودراماتیك اثر، در عمل به نفع بن بست عمل 
می كند. این فیلمی است كه سازنده اش آن را با هوش 
و فراست سیاسی ساخته است. انتخاب پرویز بهادر در 
نقش مأمور امنیتی، سردی وهم آلودی به این كاراكتر 
داده كه به نفع فیلم عمل می كند. بن بست در كار با 

كنایه های سیاسی هم موفق عمل می كند.

ساواكی و دختر جوان  13۵6 بن بست

مسعود كیمیایی 13۵4 گوزن ها

 »اسرار گنج دره جنی« به شكل عجیبی تصویر 
جامعه ایرانی و سردمدارانش را در قالبی طنزآمیز و 
كنایی نمایان می كند. كامال مشخص است كه روستا، 
ایران اســت، گنج نفت و روســتایی به گنج رسیده 
شخص اول مملكت. این تند و تیز ترین فیلمی است 
كه در دهه ۵0 درباره توسعه نامتوازن عصر پهلوی 

ساخته شده است. ابراهیم گلستان در اینجا برخالف 
آثار قبلی اش )از داستان ها و فیلم های مستند گرفته 
تا فیلم بلند خشــت و آینه( زبــان تلویحی را كنار 
گذاشــته و با صراحت حرف زده؛ صراحتی كه البته 
به زیان فیلم تمام شد و نتیجه اش اكرانی كوتاه و بعد 
توقیفش بود. گویا نمایش فیلم در حضور پهلوی دوم 

و نخست وزیر و رمزگشــایی اش توسط هویدا برای 
شاه، خشم او و حكم توقیفش را به همراه داشته است. 
اسرار گنج دره جنی، نشانه های آشكاری از سقوط و 
ویرانی ساختار و ساختمان ناموزونی را می دهد كه با 
هدر دادن گنج یافته شده، تیشه به ریشه صاحبش 

می زند.

 اقتباسی كیمیایی وار از »شب ســمور« بهرام بیضایی، 
با وفــاداری به خط اصلی داســتان و ایجــاد تغییراتی كه 
مهم ترینش پررنگ كردن نقش مأمور امنیتی فیلم اســت. 
در فیلمنامه شب سمور، الله، كاراكتر محوری فیلم است. 
در واقع شب ســمور مثل اغلب آثار بیضایی اثری زن محور 
است. درحالی كه در »خط قرمز« این سعید امانی است كه در 
محور ماجرا قرار دارد. تغییرات گسترده كیمیایی در فیلمنامه 
بیضایی، شامل دیالوگ ها هم می شود. گفت وگونویسی خط 
قرمز، كنایی و دوپهلوســت. درســت مثل خود فیلم كه از 

صراحت و سرراستی قیصر و گوزن ها فاصله دارد.
 دهه 60 ســینمای ایران پر بود از فیلم هایی كه در آنها 

ساواكی ها با چهره هایی كه خباثت از آنها می بارید، دنبال 
دستگیری انقالبیون بودند. خط قرمز مسعود كیمیایی هم 
می توانست یكی از این فیلم ها باشد كه نیست. در خط قرمز 
فیلمساز كوشیده تا برای شــخصیت محوری اش هویت و 
شناسنامه تعریف كند. خالف اغلب ساواكی های سینمای 
ایران، امانی پلید و بی رحم به دنیا نیامده، زندگی و زیستی 
داشته كه كارش را به اینجا كشانده است. این را فیلمساز با 
روایت گذشته به صورت گفتاری )تك گویی های امانی( یا 
تصویری)فیلم هایی كه امانی در خانه پخش شان می كند( به 
انجام می رساند. نكته دیگر گفت وگوهای پینگ پنگی امانی 
با زندانی و الله همسرش است؛ گفت وگوهایی كه اتفاقا در 
آنها خالف بیشتر آثار پس از انقالب كیمیایی، آدم ها جای 
اینكه مدام حرف خودشان را بزنند، جواب طرف مقابلشان 
را می دهند. گفت وگوهایی كه به خصوص از طرف انقالبیون 

)الله و برادرش( قدری شعاری است ولی دیالكتیك مكالمه 
در آن رعایت شده است. فیلم خط قرمز، ماجرایی عاشقانه 
هم هست. الله دختر مرفهی كه خوب درس خوانده و حاال 
پرستار شده و سال۵۷ با مردی برخاسته از خانواده ای فقیر 
كه از نوجوانی عاشقش بوده ازدواج می كند. دختر انقالبی 
پولدار اســت و ســاواكی از خانواده ای فقیر می آید. سعید 
امانی در البه الی گفته هایــش پیش بینی هایی می كند و 
حرف هایی می زند كه شــاید برای ابتــدای دهه60، كمی 
بی ربط و تند به نظر می رسید. فیلم كیمیایی بیشتر از اینكه 
درباره دعوای ساواك و انقالبیون باشد؛ درباره قدرت است، 

به واقع در نقد قدرت.
 خط قرمز با شكار گوزن ها شــروع می شود و در ادامه با 
قرار دادن سر گوزن روی اتومبیل امانی و برش این صحنه ها 
با تصاویر شــلوغی های خیابان ها در دوران انقالب، تقابلی 

نمادین را به تصویر می كشد؛ تقابل شكارچیان گوزن ها با 
مردم انقالبی. تركیب نماهای خط قرمز با تصاویر مســتند 
روزهای انقالب هنرمندانه و با مفهوم است. این فیلمی است 
كه مثل آثار همدوره اش شــعارهای كلیشه ای نمی دهد یا 
كمتر می دهد و تصویر پر سایه روشنش از شخصیت مأمور 
امنیتی، خالف عادت زمانه اش بود. خط قرمز به عنوان شروع 
فعالیت فیلمسازی كیمیایی در ســال های بعد از انقالب، 
دســتاوردی جز دردسر برایش نداشــت ولی دقیقا همان 
فیلمی است كه از او ساختش انتظار می رفت. فیلم در گذر 
زمان به عنوان یكی از معدود آثار قابل تامل سینمای سیاسی 
ایران، جایگاهی به مراتب مرتفع تر از نخستین نمایش اش در 

نخستین دوره جشنواره فجر یافته است.

* تیتر مطلب برگرفته از دیالوگ های سعید امانی در خط قرمز است.

بستن جایی كه زخم نیست مسعود كیمیایی1361 خط قرمز

سيامك سعيدی
روزنامه نگار
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حاج کاظم و جامعه مدنی

نزاع طبقاتی

یاسمن هجری
روزنامه نگار

  حاتمي كيا فيلمنامه »آژانس شيشــه اي« را در 
اواخر دولت سازندگي نوشــت. بعد از 2 فيلم »بوي 
پيرهن يوسف«و »برج مينو« كه روايت هايي متفاوت 
از دفاع مقدس بودند. بوي پيرهن يوســف به عنوان 
ملودرام با الگوي »از كرخه تا راين« ساخته شده بود 
و برج مينو به لحاظ روايت، ادامه منطقي »خاكستر 
سبز« بود. فيلمي كه بهرام بيضايي آن را تدوين كرد. 
اما نه بوي پيرهن يوسف موفقيت از كرخه تا راين را 
تجديد كرد و نه برج مينو توانست دوستداران خاكستر 
سبز را راضي كند. حاتمي كيا در جست وجوي فضايي 
تازه سراغ موضوعي اجتماعي، شهري رفت و براساس 
فيلم »بعد از ظهر ســگي« )سيدني لومت(فيلمنامه 
آژانس شيشه اي را نوشــت؛ فيلمنامه اي كه ابتدا در 
وزارت ارشاد رد شــد. بعد از انتخابات دوم خرداد كه 
حبيب اهلل كاسه ساز در دوره انتقالي و در زماني كوتاه 
تا عوض شدن دولت، جاي خاكبازان را در اداره نظارت 
و ارزشيابي گرفته بود، فيلم پروانه ساخت گرفت. يعني 

 دو قطبی ســطح پايين ولــی گريزناپذيری كه 
هنگام نمايش عمومی »جدايی نادر از ســيمين« و 
»اخراجی ها 3« به وجود آمد، فيلم ها را منتســب به 
جناح های سياســی ايران می كرد. در اين دوقطبی 
فيلم فرهادی از جناح چپ می آمد و فيلم ده نمكی از 
جناح راست. جدايی نادر از سيمين نماينده سينمايی 
طبقه متوسط شــهری با تمام مصايب و مشكالتش 
محسوب می شــد و اخراجی ها 3 فيلم جريانی كه 
انتخابات 88 را برده بود. حدود 10ســال پيش، اين 
تقسيم بندی و مرزبندی وجود داشت و عده ای هم 
به آن دامن می زدند. حتی طرفداران فيلم شــماره 
يك ســعی می كردند مردم را به تحريم فيلم شماره 
2 ترغيب كنند. اين فضا و حال و هوا در بهار سال 90 
واقعا وجود داشت. اگر اخراجی ها 3 رسما در واكنش 
به انتخابات سال 88 ساخته شده بود، جدايی نادر از 
ســيمين يك ملودرام اجتماعی بود كه تقريبا هيچ 
نشانه ای از انتخابات و سياست و موضوعات ملتهب 

روز در آن به چشم نمی خورد.

آژانس شيشه اي از آخرين فيلم هايي بود كه در دولت 
دوم سازندگي مجوز ساخت گرفت و وقتي ساخته شد 
و به جشنواره رسيد اصالح طلبان روي كار آمده بودند؛ 
زماني كه بحث جامعه مدني وارد گفتمان سياســي 
كشور شده بود و آژانس شيشه اي هم در همين بستر 

تفسير و تحليل مي شد.
  تقابلي كه عده اي ميان عصيان قهرمان و سيستم 
مشــاهده مي كردند، در واقع محصول رخدادهاي 
دوران سازندگي بود ولي همزماني اكران فيلم با روي 
كار آمدن محمد خاتمي، آژانس شيشه اي را تبديل به 
فيلمي كرد كه انگار مقابل پيام دوم خرداد ايستاده 
است. چنين تفسيري با توجه به زمان نوشته شدن 
فيلمنامه و ساختش قطعا نمي توانسته در محاسبات 
حاتمي كيا قرار گرفته باشد. ولي نكته غيرقابل انكار 
تضاد آرمان و مصلحت در جهان اثر بود كه اولي را حاج 
كاظم و دومي را سلحشور نمايندگي مي كرد. گروگان 
گرفتن مردم توسط رزمنده ديروز هم خواه ناخواه به 
تقابل ميان حاج كاظــم و جامعه مدني دامن مي زد. 
فيلم به شــكلي نمادين جناح بندي هاي سياســي 
جامعه دهه 70 را هم به تصوير مي كشيد. و در عين 

 جدايی نادر از سيمين اما فيلمی است كه عميقا 
از تحوالت سياســی اجتماعی انتهای دهه80تأثير 
گرفتــه اســت. می شــود گفــت فيلــم فرهادی 
سياسی ترين فيلم ســينمای ايران در انتهای دهه 
80 اســت. فيلم ملودرامی كه اختــالف ميان يك 
زوج را بررســی می كند؛ اختالفی كه ريشه اش به 
تصميم ســيمين به مهاجرت از ايران و اصرار نادر 
به ماندن بازمی گردد. فيلم از جايی بر سر ماجرای 
بچه سقط شده راضيه موضوع دروغگويی را مطرح 
می كنــد. و در نهايت به تقابل ميــان نادر و حجت 
می پردازد كه تقابل ميان طبقه متوســط و طبقه 
فرودست است. به نظر مي رسد اين آخری از هر چيز 
ديگری در فيلم فرهادی مهم تر و با مفهوم تر است. 
جدايی... زمانه اش را بازتــاب می دهد و دوگانگی و 
دو دستگی جامعه بعد از 88 را به نمايش می گذارد. 
فيلم به نوعی نزاع طبقاتی را به تصوير می كشــد. و 
از اين جهت محصول دوره دوم دولت احمدی نژاد 
است كه اين تقابل به اوج خود رسيد. مسئله شهادت 
دادن و دروغ گفتن هم موقعيت اخالقی پيچيده ای 
را در فيلــم ترســيم می كند كه كامــال در ارتباط 
تنگاتنگ با تم نزاع طبقاتی قرار دارد. فيلم فرهادی 

حال پيچيدگي ماجرا را نمايان مي كرد. مقابل حاج 
كاظم به عنوان شــمايل بازمانــده از دفاع مقدس، 
سلحشوري مي ايستاد كه مأمور امنيتي بود؛ ماموري 
كه براي امنيت و آرامش جامعه مقابل رزمنده ديروز 
كه امروز گروگانگير شــده بود )تنها راه حاج كاظم 
براي نجات همسنگرش عباس( و فيلم با اين تقابل و 
تضاد پيش مي رفت. هرچند ميان همكاران سلحشور، 
احمد كوهي هم بود كه در گذشته شاگرد »حاج آقا 
مربي«)اصطالحي كه سلحشــور بــه كنايه درباره 
حاج كاظم به كار مي بــرد( بود و هنوز رابطه اي مريد 
و مرادي ميانشان جريان داشــت. آژانس شيشه اي 
در نهايت تصويــري از جامعه ايــران در پايان عصر 
سازندگي و ابتداي دوران اصالحات به دست مي داد. 
جالب ترين نكتــه درباره آژانس شيشــه اي، تغيير 
ديدگاه هاي دو جناح درباره آن در گذر زمان اســت. 
وقتي فيلم به نمايش درآمد، جنــاح چپ به دفاع از 
آن برخاست و جناح راست تخطئه اش كرد )مسعود 
ده نمكي در نشريه اش با تيتر درشت، فيلم را »آژانس 
گيشه اي« ناميد(. بعدها جناح چپ آژانس شيشه اي 
را تقديس گر خشونت ناميد و راست عاشق فيلم شد!

در دل روايت قصه ملودرامــش، تصويری از جامعه 
ايران را هم به دست می دهد؛ جامعه ای كه در انتهای 
دهه80، عصبی و تلخ و زخم خورده و چند پاره است؛ 
درست مثل نادر و سيمين و حجت و راضيه. به سنت 
فرهادی، در اين هنگامه هر كس به سهم خود، حق 
دارد و هيچ كاراكتری برتری ويژه ای بر ديگری ندارد. 
فيلم همان قدر كنار طبقه متوسط می ايستد كه كنار 
طبقه فرودست. نادر همان قدر همدلی برانگيز است 
كه حجت. در اين نزاع طبقاتــی، هر دو طرف حق 
دارند. همانطور كه طرفــداران نامزدهای انتخابات 
رياست جمهوری حق داشتند ســمتی كه دوست 
دارند بايستند و رای شــان را بدهند. آنچه بحران را 
می سازد و به نزاع طبقاتی دامن می زند تضاد منافع 
است؛ منافعی كه در جامعه الزاما برای همه به صورت 
يكسان منطبق نمی شــود. جدايی نادر از سيمين، 
همه اين نزاع هــای طبقاتی و شــهادت و دروغ را 
با تمــام چالش های چنيــن موقعيت های پيچيده 
اخالقی اش، بررســی و واكاوی می كند و به همين 
دليل سياســی تر از هر فيلم ديگــر دوران خودش 
است؛ فيلم سياســی ای كه در سراسرش حتی يك 

شعار سياسی هم داده نمی شود.

سینمای
سیاسی

این شماره

ابراهيم حاتمی كيا 1376 آژانس شیشه ای

اصغر فرهادی 1389 جدایی نادر از سیمین

بهمن فرمان آرا 1378 بوی کافور، عطر یاس

ابوالقاسم طالبی 1390 قالده های طال

شاهرخ شانجانی 
روزنامه نگار

  بهمن فرجامی كه بعد از انقالب نتوانسته فيلم 
بسازد حاال مجوز ســاخت فيلمی با موضوع مرگ را 
يافته است. »بوی كافور، عطر ياس« بهمن فرمان آرا 
با چنين طرح داستانی ای شــروع می شود و پيش 
می رود. زبان كنايی فيلم و طنز ســياه حاكم بر اثر، 
در بوی كافور، عطر ياس تا حدودی محصول سال ها 
دوری ناخواسته خالقش از فيلمسازی است. قدری 
متلك انداختن هم احتماال حق مســلم و طبيعی 
هنرمندی اســت كه دســت كم يك دهه از حرفه 
مورد عالقه اش محروم مانده است. بنابراين عجيب 
نيست نام فردی كه به اشتباه در قبری كه فرجامی 
كنار قبر همسرش خريده دفن شده حاجی مساوات 
است. فيلم تا دلتان بخواهد متلك روشنفكرانه دارد 
اما نيش و كنايه هايش نه از حد خارج می شــود و نه 

انصاف را زير پا می گذارد. فيلم محصول سال های اول 
دولت خاتمی است و گرايش و اميدش را به اصالحات 
پنهان نمی كند. فيلم با وجــود تمام تلخی هايش با 
اميد ساخته شده اســت؛ اميد به آينده بهتر ايران. 
آنچه به عنوان نارضايتی سياســی در فيلم به چشم 
می خورد، محصول نگاه انتقادی فيلمســازی است 
كه به پشت سر نگاه می كند و از خطاها و كاستی ها 
می گويد ولی لحنش با وجود ظاهر كنايی اش بيش از 

هرچيز مصلحانه است.
  بوی كافور، عطر ياس فيلمی است كه به صورت 
تمام قد كنار اصالحات نيمه دوم دهه 70 می ايستد. 
می شود گفت نخستين فيلم بعد از انقالب كارگردان 
»شــازده احتجاب« يك فيلم دوم خردادی اســت. 
فيلم به قتل های زنجيره ای واكنش نشان می دهد. 
اوايل فيلم بهمن فرجامی دنبال دوست نويسنده اش 
امير اصفهانی می گردد كه در نهايت جنازه اش پيدا 
می شــود. در جايی ديگر فرجامی در حال تماشای 

تلويزيون است؛ اخباری كه از اعمال خشونت عليه 
طرفداران رئيس جمهور ســيرالئون حكايت دارد. 
گوينده خبــر می گويد شــبه نظاميان شورشــی، 
طرفداران رئيس جمهور را در هركجا كه دســتگير 
می كنند، بالفاصله، دســت يــا پای آنهــا را قطع 
می كنند... فرجامی كانال را عوض می كند، خاتمی 
در ســالگرد دوم خرداد در دانشــگاه تهران در حال 

سخنرانی است.
فيلمســاز با حفظ نگاه انتقادی اش كوشــيده تا به 
تحوالت سياســی نيمه دوم دهه 70 خوش بينانه 
بنگرد. به هميــن دليل با اينكه مرگ ســايه اش بر 
سر فيلم سنگينی می كند، اين زندگی و اميد است 
كه در انتهای فيلــم در ياد می مانــد. فيلم از منظر 
سياســی هم اثری اســت كه با نگاه خوش بينانه به 
جريان دوم خرداد ساخته شده است. نشانه های اين 
خوش بينی سياســی در فيلم های بعدی فرمان آرا 

كمتر به چشم می آيد.

»قالده های طال« محصول شكست همه جانبه فيلم 
»پايان نامه« بود. ســال 89 كه فيلــم پايان نامه در 
جشــنواره فجر به نمايش درآمد، ابوالقاسم طالبی، 
داور جشنواره بود. ضعيف از كار درآمدن فيلم حامد 
كالهداری كه قرار بود روايتی از رخدادهای ســال 
88 باشد و شكســتش در همه ابعاد، با وجود تمام 
حمايت های بی دريغ وزارت ارشــاد، ساخت فيلمی 
كه تراز نظام باشد و به مهم ترين رخداد سياسی آن 
سال ها بپردازد را الزامی كرد. پس قالده های طال از 
اين نقطه شروع شد؛ از شكســت پايان نامه و قرار بر 
اين شد كه فيلمی فاخر با روايتی حساب شده جلوی 
دوربين برود. اين حساب شده بودن را می شد در شيوه 
نمايش فيلم در ســالن مطبوعات جشنواره سی ام 
فجر هم ديد و آن را با جنجال های سال قبل هنگام 
نمايش پايان نامه برای روزنامه نگاران مقايســه اش 

كرد )كه سر و صدا چنان شديد بود كه ديالوگ های 
فيلم به سختی شنيده می شــد(. قالده های طال اما 

داستانی ديگر بود.
قالده های طال، داستانی معمايی را طرح می كند و 
می كوشد با مستند كردن برخی از رخدادهای سال 
88، به تفسيری برسد كه همخوان با برداشت جريان 
رسمي بود. فيلم، برخالف پايان نامه كوشيده در نقل 
رخدادها، به جای گذشــتن و انكار برخی حوادث، 
آنها را به نمايش هم بگذارد؛ مثل تصوير راهپيمايی 
2۵ خرداد كه با اين ديالــوگ مأمور  امنيتی با بازی 

شريفی نيا همراه می شود: »چه جمعيتی اومده!«
سازنده قالده های طال، هوشمندتر از آن است كه به 
انكار بپردازد و  به جايش سايه روشــن هايی را مورد 
توجه قرار می دهد كه بــه روايتی همخوان با قرائت 
رســمی برســد. حضور گروه كوچكی از مخالفان 
نظام كــه تجمعات مردمی را به حاشــيه و جنجال 
می كشاند و همان اندازه مخالف دولت مستقر است 
كه دشــمن مردم معترض و در صحنه. اين ماجرای 

اصلی قالده های طالست؛ تمی  محوری كه ابوالقاسم 
طالبی كوشــيده به آن بپردازد. فيلم روايت جناح 
پيروز انتخابات 88 است ولی كوشيده شده جوری 
ساخته شود كه جريان مقابل را هم جذب كند. برای 
اين كار فيلم نيازمند اثبات بی طرفی بوده و استراتژی 
طالبی برای رسيدن به اين هدف، خارج كردن جناح 
اصالح طلب از ديــد انتقادی اش بــود. فيلم حتی 
تئوری ارتباط ســران جنبش سبز با بيگانگان را كه 
سناريوی مطلوب رسانه های راستگرا بود، هم دنبال 
نمی كند. قالده های طال، سوءاستفاده سلطنت طلبان 
و منافقين را از حوادث پــس از انتخابات به تصوير 
می كشد و در ضمن داستان يك نفوذی در رده های 
باالی وزارت اطالعــات را دنبال می كند؛ نفوذی ای 
كه يافته شدنش در انتهای فيلم غافلگير كننده ولی 
بدون منطق است. فيلم البته به عنوان اكشنی سياسی 
انتظارات را برآورده می سازد. قالده های طال، روايتی 
از سال 88 است كه كوشيده شده حرفه ای و جذاب 

ساخته شود.

  احسان ظلی پور
روزنامه نگار

مسعود پویا 
روزنامه نگار

سایه های بلند باد 

وایت ۸۸ ر
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وقتي از سينماي سياسي ســخن به ميان مي آيد، گاوراس يكي از 
نخستين نام هايي است كه مطرح مي شود؛ فيلمسازي كه مهم ترين 
فيلم هايش، مشهور ترين فيلم هاي سياســي قرن بيستم هستند. 
احتماال نام هيچ فيلمسازي در تاريخ سينما به اندازه گاوراس با سياست عجين نشده است. توانايي او به عنوان 
كارگردان و اشتهارش در سينما از رويكرد ويژه اش به عالم سياســت نشأت مي گيرد؛ فيلم هايي كه از ديدگاه 
سياسي ثابتي پيروي نمي كنند و همين در دوره اي منتقدان را گيج كرده بود. گاوراس در دوران اوجش، بارها در 
ارزيابي ها كارگرداني چپ خوانده شده و فيلم بعدي اش كه از راه رسيده، فيلمسازي راست گرا لقب گرفته است. 
گاوراس با مهارت تكنيكي اش استاد خلق تريلر هاي سياسي بود. فيلم هاي سياسي افشاگرايانه اش تأثيري فراوان 
بر سينماروها مي گذاشت و حاال كه سال ها گذشته، اگر در النگ شات به بررسي آثارش بپردازيم به اين نتيجه 
مي رسيم كه او به معني متعارف و كالسيكش نه چپ بود و نه راست. نه سرسپرده اردوگاه كمونيست ها بود و نه 
نوكر امپرياليسم و عليه رفتارهاي غيرانساني هر دو جريان فيلم ساخت. مي شود گفت كه گاوراس ضد ديكتاتوري 

و اختناق فيلم مي ساخت و برايش ميان توتاليتاريسم چپ و كودتاي راست تفاوتي وجود نداشت.

ناهيد پيشور
روزنامه نگار

كنستانتين گوستا گاوراس در مهم ترين فيلم هايش كوشيد تا 
رخدادهاي سياسي را در قالبي جذاب به تصوير بكشد 

سينمای افشاگر سياسی 
سینمای
سیاسی

این شماره

رازها و دروغ ها
 مشهورترين چهره سينماي سياسي جهان، در دوران اوجش كه 
مدعي برمالكردن رازها و دروغ ها بود، هر روز از سوي دسته اي و 
گروهي متهم يا ستايش مي شد. »زد«)1969( خشم راست گرايان 
را برانگيخت و فيلم محبوب دلدادگان به انقالب هاي چپ گرايانه 
شد. »اعتراف«)1970( جاي مخالفان و مدافعان را تغيير داد و 
»حكومت نظامي« )1973( در ميانه ايستاد و برخي آن را تزوير 
سياسي خواندند كه هم آمريكا را مي نوازد و هم از مبارزان انقالبي، 
چهره اي خشن ترســيم مي كند. در دوران پرتب وتاب دهه70، 
گوســتاگاوراس با هر فيلمش جنجالي به پا مي كــرد و با تغيير 
زمانه و فروپاشي اردوگاه چپ، بيانيه هاي سياسي جاي خود را 
به غمخواري قربانياني دادند كه قرباني بازي هاي سياستمداران 
بودند؛ گويي جز چند گريز مقطعي، گاوراس را گريزي از سياست 

نبود.
فرزند يك عضــو جبهه آزاديبخش  ملي كه عليــه آلماني ها در 
زمان اشغال يونان جنگيده و بعدها به اتهام كمونيست بودن به 
زندان افتاده بود، از همان نوجواني طعم تلخ سياست را چشيد. 
كنستانتين گوستاگاوراس نه به دانشگاه راه يافت، نه شغلي پيدا 
كرد و نه حتي توانست گواهينامه رانندگي دريافت كند، درعوض 
به عنوان فرزند يك مخالف سياسي اين اختيار را يافت كه جالي 
وطن كند. گاوراس به فرانسه رفت و كنار تحصيل در رشته ادبيات 
تطبيقي، با ورود به سينما تك فرانسه، درهاي بهشت را روي خود 
گشوده ديد! سينما عشق دوران كودكي، حاال انتخابي آگاهانه در 
روزگار جواني بود. با تحصيل در مدرسه فيلم ايدك و آغاز كار در 
سينما به عنوان دستيار كارگردان، تابعيتش به عنوان شهروندي 

فرانسوي پذيرفته شد و به همكاري با فيلمسازاني چون رنه كلمان، 
ايو آلگره، رنه كلر، هانري وزنوي، ژاك بكر و ژاك دمي پرداخت و 
سرانجام در ســال 1956»كوچه جنايت« را به عنوان نخستين 
ساخته بلند سينمايي اش جلوي دوربين برد؛ فيلمي كامال تجاري 

كه قرار بود تداوم حرفه اي او را تثبيت كند.
موفقيت كوچه جنايت راه را براي گاوراس جوان گشود و »مرد 
اضافي« را كه اثري درباره جنگ جهاني دوم بود، كارگرداني كرد. 
فيلم ماجراي گروهي از مبارزان جبهه مقاومت اســت كه براي 
نجات دادن 12زنداني سياسي به زندان نازي ها حمله مي كنند 
ولي با زنداني سيزدهمي مواجه مي شوند كه ممكن است جان 
همه را به خطر بيندازد. فيلم افتتاحيه جشنواره مسكو، وقتي قرار 
شد در آمريكا به نمايش درآيد، هم نامش به »گروه ضربت« تغيير 
كرد و هم پايان تلخش »هپي اند«  شد. اين دو فيلم با آنكه جزو آثار 
شاخص گاوراس به شمار نمي آيند، آموزه هايي در خلق تعليق و 
هيجان را به همراه داشتند كه به عنوان تجربياتي مغتنم به كار او 

در آثار بعدي اش آمدند.

زد 
اين احتماال مشهور ترين فيلم سياسي تاريخ سينماست كه درباره 
اتفاقي در كشوري مشخص )يونان در عصر كودتاي سرهنگ ها( 
و بدون نام برده شدن از آن ساخته شده ولي هزار و يك نشانه در 
فيلم به چشم مي خورد كه هر تماشاگري متوجه شود، زد روايتگر 
ماجرايي واقعي اســت. گاوراس بعدها اين شيوه را در فيلم هاي 

بعدي اش هم به كار گرفت.
اقتباس از رمان »زد« نوشته واسيليس و اسيليكوس نام گاوراس 

رائول كوتارد، همكار سينماگران موج نوي فرانسه به تصاوير زد، 
تحركي همخوان با فضاي ملتهب داستان بخشيده بود و موسيقي 
تئودوراكيس كــه آهنگ زد را در دوران حصر خانگي ســاخت، 

ملودي شورانگيز انقالبيون سراسر جهان شد.

اعتراف
اعتراف )1970( فيلم بعدي گاوراس شرح مصائبي بود كه بر سر 
آرتور لندن، معاون وزير خارجه چكسلواكي آمده بود؛ يك عضو 
وفادار حزب كمونيست كه بي دليل دستگير و وادار به اعتراف به 
خيانت مي شد. سوسياليست هايي كه ستايشگر پرشور زد بودند، 
اعتراف  را فيلمي عليه آرمان هاي چپ ارزيابي كردند. درحالي كه 
گاوراس ضد سياست هاي غيرانساني دوران سياه استالين شوريده 
بود اما از ديد وفاداران به اردوگاه چپ، كارگردان انقالبي زد يك شبه 

ضد انقالب شده بود.

حكومت نظامی
حكومت نظامي )1974( پاسخي به مخالفان اعتراف بود كه از زدن 
اتهام همكاري با سازمان سيا نيز به گاوراس ابايي نداشتند. اين بار 
هم گاوراس ماجرايي واقعي را دستمايه خلق اثري سينمايي قرار 
داد. چريك هاي توپامارو اروگوئه 1970، داني آنتوني ميتر يونه، 
عضو آژانس توسعه بين المللي آمريكا را ربودند و مشخص شد كار 
اصلي ميتر يونه آموزش تكنيك هاي ضد شورش به نيروهاي پليس 
است. چريك ها در ازاي آزادي ميتريونه خواستار آزادي زندانيان 
سياسي شدند و وقتي حكومت با اين درخواست مخالفت كرد او را 
به قتل رساندند. اين ماجراي واقعي با همكاري فرانكو سوليانس، 
سناريست كمونيست »نبرد الجزيره« به درامي پر تعليق مبدل 
شد. حكومت نظامي در كشوري فرضي مي گذشت كه البته همه 

مي دانستند اروگوئه است!
ايومونتان در ســومين همــكاري پياپي اش بــا گاوراس نقش 
ميتريونه را بازي كرد. پس از نقد ديكتاتوري استالينسيم نوبت به 
افشاگري درباره سياست هاي مداخله جويانه آمريكا در كشورهاي 
آمريكاي التين رسيده بود. تئودوراكيس موسيقي حكومت نظامي 
را ساخت و بر تصاوير خشن و رئاليســتي گاوراس تنشي اضافه 
كرد كه يادآور همكاري موفقشــان در زد  بود. برخي از منتقدان 
حكومت نظامي را در مقايســه با اعتراف، زيــادي صريح و فاقد 
پيچيدگي خواندند ولي گاوراس براي اعاده حيثيت خود نيازمند 

به اين صراحت بود.

بخش ويژه
بخش ويژه )1975( بازخواني ماجرايي شرم آور در دوران حكومت 
ويشي در جنگ جهاني دوم است؛ يك درام دادگاهي كه به سنت 
سينماي گاوراس در آن مشخص مي شود كه قاضيان، دادستان ها 
و سياستمداران چگونه براي رسيدن به اهداف سياسي، انسانيت 

را زير پا مي گذارند.
 

گمشده 
وقتي گاوراس از تالش هايش براي تغيير حال و هواي فيلم هايش 
نتيجه درخوري نگرفت، دوباره ســراغ سينماي افشاگر سياسي 

رفت. بازگشت به سياست پس از ناكامي در ساخت درامي عاشقانه، 
انتخابي گريزناپذير بود. گاوراس با »گمشده« )1982( به دنياي 
آشناي تريلرهاي سياسي بازگشــت و اين بار هم ماجرايي واقعي، 
دستمايه خلق درامي افشاگرايانه قرار گرفت. پس از كودتاي پينوشه 
در شيلي، چارلز هورمن، جوان آمريكايي در سانتياگو ناپديد مي شود. 
ادهرمن پدر چارلز، به جســت  وجوي فرزند گمشده اش همه جا را 
زير پا مي گذارد و در نهايت معلوم مي شود چارلز كه با روزنامه هاي 
آزاديخواه همكاري داشته و اسنادي مبني بر حمايت ارتش آمريكا 
از كودتاچيان به دست آ ورده بود، كشته شده است. سفير آمريكا به او 
خبر مي دهد كه جسد پسرش پيدا شده. وقتي او تصميم به شكايت 
مي گيرد با صورتحساب كالني براي حمل جسد به آمريكا مواجه 
مي شود. جسد 7ماه در شيلي مي ماند. كالبد شكافي غيرممكن است. 

مدارك، بايگاني شده و شكايت رد مي شود.
اولين نمايش گمشده در جشــنواره كن )كه برنده نخل طال هم 
به صورت مشــترك با »راه« يلمازگوني شد(، سروصداي زيادي را 
به پا كرد. گاوراس پس از نزديك به يك دهه دوباره فيلمي بحث انگيز 
ســاخته بود. انرژي و شــور روزهاي جواني جاي خود را به تأني 
يأس آلودي داده بود كه نوميدانه مي كوشيد به جست وجوي انسانيت 
گمشده بپردازد. همزمان با اكران گمشده در آمريكا، وزارت خارجه 
اين كشور با بيانيه اي رسمي دخالتش در كودتاي نظاميان شيلي 
را رد كرد؛ چيزي كه بعيد به نظر مي رسد هيچ كدام از تماشاگران 

گمشده آن را باور كرده باشند.

افول گاوراس
از دهه 80 ستاره اقبال گاوراس رو به افول مي گذارد. هر چند در اين 
دوران هم او چند فيلم موفق مي سازد. »هاناك« )1983( فيلمي 
دوپهلو از گاوراس درباره مسئله فلسطين است؛ تالشي بلندپروازانه 
كه در نهايت در دامن ملودرام سقوط مي كند. گاوراس در پاسخ به 
انتقادها هاناك را سياســي ترين و راديكال  ترين فيلم كارنامه اش 
خواند. »كسب وكار خانوادگي« )1986( تجربه اي در ژانر كمدي از 
سينماگري عبوس بود كه از طنز براي گزنده تر كردن كنايه هايش 
اســتفاده مي كرد. »لورفته«)1988( از قرباني شــدن عشــق در 
مسلخ سياســت مي گويد؛ زن جواني كه يك مأمور مخفي است، 
عاشق مردي مي شــود كه يك نژادپرست متعصب است. »جعبه 
موســيقي«)1989( آخرين فيلم درخشــان گاوراس تا به امروز، 
درك تازه او از مناسبات سياسي را به نمايش مي گذارد؛ جايي كه 
آرمان گرايي هاي جزم انديشانه در مواجهه با واقعيت هاي تلخ رنگ 
مي بازند. تغيير جهان و پيچيده شدن مناسبات و روابط، تأثيرش را 
بر گاوراس مي گذارد و »آخر الزمان كوچك« )1993( ديدگاه هاي 
تازه كارگرداني كه بيش از همه همكارانش مماس با سياست حركت 
مي كرد را به نمايش گذاشت. گاوراس در سال هاي بعد با فيلم هايي 
چون »شهر ديوانه« )1997( )بازسازي ناموفق »بعداز ظهر سگي« 
لومت(، »آمين«)2002( )درامي درباره جنگ جهاني دوم( و »بتر« 
)2005( )يك كمدي ســياه هجوآميز( كمتر موفق بود و به نظر 
مي رسيد از روزهاي اوجش فاصله گرفته اما هنوز هم وقتي صحبت 
از سينماي سياسي به ميان مي آيد، نخســتين نامي كه به ذهن 
مي رسد اسم كارگرداني اســت كه زد، اعتراف، حكومت نظامي، 
گمشده و جعبه موسيقي را خلق كرده؛ كنستانتين گوستا گاوراس.

زد با همه ستايش هاي 
پرشوري كه از آن 
به عمل آمد و فتح 

گيشه در كنار تأييد 
منتقدان، اين پرسش 
را نيز در برخي اذهان 

به وجود آورد كه آيا 
گاوراس با پايان تلخ زد  
مي خواهد زهر نااميدي 

را در كام انقالبيون 
بريزد؟ لحن پرخروش 

و التهابي كه در 
سراسر اثر موج مي زد، 

خيلي به اين پرسش 
مجال مطرح شدن 
نداد. فيلمبرداري 

رائول كوتارد، همكار 
سينماگران موج نوي 
فرانسه به تصاوير زد، 

تحركي همخوان با 
فضاي ملتهب داستان 

بخشيده بود و موسيقي 
تئودوراكيس كه آهنگ 

زد را در دوران حصر 
خانگي ساخت، ملودي 

شورانگيز انقالبيون 
سراسر جهان شد

را بلند آوازه كرد؛ تريلري سياسي با بازي ايومونتان در نقش يك 
رهبر مبارز كه با توطئه نظامي ها و گروه هاي خشــونت به قتل 
مي رســد. زد،  محصول دوران پر تب وتاب اواخر دهه60 است؛ 
زماني كه سياست، دامن ســينماگران را نيز گرفته بود. گدار از 
اداي دين به فيلم هــاي نوآر در »ازنفس افتــاده« به مقاله هاي 
تصويري- سياســي با چپ گرايي افراطي مي پرداخت و لوئيس 
بونوئل بــورژوازي را زير تازيانه نقد بي رحمانــه و هجوآميزش 
مي گرفت. گاوراس بي پرواتر از هر كارگردان ديگري با بهره گيري 
از سناريوي خورخه سمپرون اســپانيايي، با لحني افشاگرايانه 
به كشته شدن سياســتمدار آرمان خواه كشورش يونان توسط 
فاشيســت ها پرداخت. قتل گريگوريس المبراكيس به وسيله 
اقتدارگرايان يونان توســط گاوراس به تريلري تبديل شده بود 
كه موســيقي تئودوراكيس به التهابش مي افزود. زد، گرچه در 
الجزاير فيلمبرداري شد ولي همه مي دانستند منظور گاوراس از 
كشوري كه هرگز در فيلم از آن نام برده نمي شد، يونان است. زد، 
سندي تصويري از لگدمال شدن آزادي زير چكمه هاي سرهنگان 
يوناني بود كه در كودتاي 1967 قدرت را در دست گرفته بودند. 
پيگيري هاي قاضي جسور و روزنامه نگار چپ ، دست هاي پنهان 
جنايت را آشكار مي ساخت ولي كودتاي نظاميان همه چيز را به 

نقطه صفر بازمي گرداند.
زد با همه ستايش هاي پرشوري كه از آن به عمل آمد و فتح گيشه 
در كنار تأييد منتقدان، اين پرسش را نيز در برخي اذهان به وجود 
آورد كه آيا گاوراس با پايان تلخ زد  مي خواهد زهر نااميدي را در 
كام انقالبيون بريزد؟ لحن پرخروش و التهابي كه در سراسر اثر موج 
مي زد، خيلي به اين پرسش مجال مطرح شدن نداد. فيلمبرداري 

ليبراعنامرافص
ووندركيزابمليف

سارگاسوررقحا
ينايرسندنكاضر
وهنوتبهدنرده
نكداهنتيافياو
ناهنينامرالا
نگراراومهقاور

ارناكدرارتشن
ههاربايكمكندچ
اليدبتنديجاك
رتبزينكانايرا
رواديشيوميان
اسيلكردتيانجكد
روهكتنيلتمادن
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افقي:
در  خالــي  فضــاي   -1  
ســاختمان هاي جنوبــي 
براي گرفتن نــور- بيماري 
كه بدون بستري شــدن در 

بيمارستان معالجه شود
2- تاخــت و تــاز- اشــعه 

فرابنفش- زاپاس
3- كفش دوز- امروز عرب

4- رنگ آرامش بخش- كرم 
گوارشي- شهري در ايتاليا

5- كركس- كارهاي خوب- 
سفيد آذري

آتــش-  دشــمن   -6
لمس شده- سپاسگزار

7- حمد- ايشان- براي بيان 
تأسف به كار مي رود

8- رياضت كــش هندي- 
ستايش شده

9- درخواســت از خــدا- 
كفــر... از كفت بيرون كند- 

اجتناب كردن
10- تئاتر- قاضي- يك و دو

نيرو هــاي  از  11- كام- 
ســه گانه ارتــش- پايدار و 

برقرار
12- بندري در بلغارستان- 
صداي درازگــوش- چين و 

چروك پوست
13- مخلوط كردن- خيابان 

مشجر

14- پيامبر صبور- خوب- 
برچسب

15- جدا كردن ناخالصي ها 
از نفت- اشتياق
  

عمودي:
1- سنگ سياه بر ديوار كعبه- 
دريچه بــاز و بســته كردن 

سيلندر هاي خودرو
2- ضمير انگليسي- مطلب، 
مقولــه- ســيمرغ- حرف  

انتخاب
3- ناپاكي- پيشوا- پيغمبر

4- سر بي مو- مخلوط آب و 
آرد- ماگنت

5- سرد مطبوع- درياچه اي 
زيبا در كالردشت- آهسته

6- گرامي- درس نگارشي- 
فشار روحي

7- نوعي بيسكوئيت سبك- 
به وجود آورنده- در توضيح 

كالم به كار مي رود
نيكــوكار-  داخــل-   -8

اداره كننده- كار ناتمام!
9- جال دهنده كفش- مثل و 

مانند- گذر كردن
10- آب ويرانگر- سخن چين- 

پهلوان افسانه اي آذري
11- كبوتر دشتي- افسرده- 

يك حرف و سه حرف
12- وصل شــدن- واحــد 

طول روســي معادل 1067متر- 
كوچك ترين ذره

13- انسان- آبادي در كوير- كهن 
و قديمي

14- عدد اول- رشته اي از دانش 
كاربردي و فناوري- سمت چپ- 

رمزينه
15- اقامتگاه تابستاني- نويسنده 
و شــاعر كوبايــي و رهبر جنبش 

استقالل كوبا

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3849
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

839417256
672859341
541362897
984531762
357296184
216784539
165923478
793148625
428675913

متوسط

 4   2  8   
5     1    
6 7      3  
  1  7  9   
   1  5    
  6  8  2   
 2      6 7
   5     8
  8  3   4  468739125

321465789
579182436
932576814
645821397
187943652
714298563
896354271
253617948

ساده

متوسط

149326875
583741629
672859431
831274956
294165783
756983214
325498167
467512398
918637542

سخت

     7   6
  2  5  3   
5 4    2    
9     1    
 5      8  
   7     9
   9    7 8
  3  4  6   
4   6      

ساده

4        5
  1 4  5 7   
 7   8   3  
9 3  5  6  1 4
   8  1    
1 8  9  3  5 2
 1   9   6  
  6 3  4 2   
2        8
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  پاركينگ بازار مبل وحدت چه شد
سال هاست بابت احداث پاركينگ براي كاسبان بازار مبل وحدت پول 
پرداخته ايم، اما تاكنون اقدامي درخصوص احداث پاركينگ صورت 
نگرفته اســت. از شــهرداري منطقه 18تقاضا داريم پاسخگوی اين 

مطالبه عمومي باشند.
جمعي از كاسبان خيابان وحدت

  خانه 200ساله امين الدوله، انبار كهنه فروشان است
بي شك يكي از قديمي ترين خانه هاي تاريخي تهران خانه امين الدوله 
سينكي است كه در سال 1240ساخته شده و هنوز دست نخورده باقي 
مانده و خوشــبختانه از تخريب مصون مانده است. اما با كمال تأسف 
سال هاست اين خانه ارزشــمند انبار كهنه فروشان است. اين خانه را 
كه در سراي كهنه فروشان به حال خود رها شــده و آجر به آجر آن 

زيباست، دريابيد.
دادپور از تهران

  فروش اجباري كاال و دريافت هزينه براي ارائه گارانتي
يكي از بزرگ تريــن ارائه دهندگان گارانتي بــراي كاالهاي مختلف، 
. ..الكتريك)نام شركت محفوظ است( اســت كه متأسفانه كمترين 
خدمات را ارائه مي كند. اين شــركت براي ارائه گارانتي كه هميشه 
رايگان بوده است 200هزار تومان دريافت مي كند كه براي بهره مندي 
از ارائه خدمات آن را پرداخته ايم تا تكنيسين شركت به منزل بيايد، اما 
در كمال تعجب تكنيسين ها فقط زماني ارائه خدمت مي كنند كه پودر 
ماشين لباسشويي و نمك مخصوص، محافظ برق و چند وسيله ديگر 
را حتما از آنها بخريد و چنانچه خريد نكنيد 200هزار توماني كه براي 
گارانتي پرداخته ايد نيز از بين خواهد رفت. اسم اين كار چيست واقعا؟
ولي زاده ازتهران

  سهام عدالت حق همه ايرانيان است
واگذاري سهام عدالت حق همه ايرانيان است و مسئوالن نبايد آنهايي 
را كه سهام عدالت نگرفته اند، در گيرودار جلسه و كاغذ بازي و مصوبه 
فراموش كنند. عده اي سهام گرفته اند و عده اي نگرفته اند، واضح است 

كه براساس عدالت همه ايرانيان بايد سهام بگيرند.
بطوطه از دزفول

  تا كي بوي بد تهران را تحمل كنيم 
آلودگي هوا يك طرف بوي زجر آور فاضالب گونه در جنوب شهر يك 
طرف كه هر از گاهي بيرون مي زنــد. در بامداد 24دي ماه در منطقه 
17نفس كشيدن تهوع آور بود. هم سنگيني و آلودگي هوا و هم بوي 

تعفن كه مسئوالن هنوز نتوانسته اند منشأ آن را بيابند.
كاظم از منطقه 17تهران

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

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

با مردم

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

مادر و دختر نقشه زيركانه اي براي 
ســرقت از طعمه هايشان داشتند. پيگيري

دختر در اينســتاگرام طعمه ها را 
شناسايي  و مادر نقش فالگير را بازي مي كرد. با اين 

ترفند دست به سرقت هاي ميليوني مي زدند.
به گزارش همشهري ، تحقيقات  اين پرونده از چند 
روز پيش با شكايت دختري جوان آغاز شد. وي در 
توضيح ماجرا گفت: چندی  قبل در اينستاگرام با 
دختري جوان به نام پرستو آشنا شدم. او از زندگي 
خودش گفت. وقتي متوجه شد كه مجرد هستم 
گفت زني فالگير را مي شناسد كه مي تواند با طلسم 
بخت گشــايي كاري كند كه با مرد موردعالقه ام 

ازدواج كنم.
وي ادامه داد: او با چرب زباني اعتمادم را جلب كرد. 
چند روز بعد قرار مالقات گذاشت تا با زن فالگير 
صحبت كنم. آن روز به همراه پرستو و زن فالگير 
به رستوراني رفتيم. زن فالگير گفت كه زندگي ام 
طلسم شده و براي باطل كردن آن بايد به خانه ام 
بيايد. اين زن از من خواست روزي كه در خانه تنها 
هستم به او زنگ بزنم تا به همراه پرستو به ديدنم 
بيايد. من هم از همه جا بي خبر روزي كه خانواده ام 
در خانه نبودند با آنها تماس گرفتم و دقايقي بعد 

آنها به خانه ام آمدند.
شــاكي گفت: زن فالگير ابتدا وردهاي عجيبي 
خواند. او گفت كه طلسم زندگي ام روي طالهاي 
داخل خانه مان متمركز شده است. از من خواست 
تمام طالهاي خودم و مادرم را بياورم تا طلسم آنها 
را بشكند. زن فالگير خيلي خوب نقشش را بازي 
مي كرد. من همه طالهاي موجــود در خانه را به 
همراه تعدادي ســكه در اختيار وي قرار دادم. او 
وردش را خواند و معجوني  به من داد و خواست كه 
بخشي ازآن را بخورم. بعد از خوردن معجون دچار 
سرگيجه شديدي شدم و از هوش رفتم. چشمانم 
را كه باز كــردم خانواده ام را باالي ســرم ديدم و 
متوجه شدم كه چند ساعتي بيهوش بوده ام. زن 
فالگير و دختر جوان   رفته بودند. تمام طالهايمان 
كه حدود يك كيلو بود به همراه تعدادي سكه و 

يك ساعت طالي 200ميليون توماني مادرم را نيز 
سرقت كرده بودند.

جدال آخرين طعمه با زن رمال
با اين شكايت، پرونده اي در شعبه چهارم دادسراي 
ويژه سرقت تشكيل شد. گروهي از مأموران پليس 
آگاهي تهران تحقيقات را براي شناسايي سارقان 
آغاز كردند. در مدتي كوتاه چند شــكايت مشابه 
ديگر پيش روي تيم تحقيق قرار گرفت كه نشان 
مي داد زن رمال و همدستش با برنامه ريزي قبلي 
و به صورت سريالي، دختران و زنان را به بهانه هاي 
مختلف مانند بخت گشــايي و حل مشــكالت 
خانوادگي شكار كرده اند. سپس با شيوه بيهوشي 
دست به ســرقت طال و جواهرات آنها زده اند، اما 
سرنخي از متهمان در دست نبود. سارقان در همه 
مراحل سرقت ماسك بهداشتي و شيلد به صورت 
داشتند و چهره شــان قابل تشــخيص نبود. اما 
آخرين طعمه آنها كه زني نقاش بود توانســت با 
زيركي مهم ترين سرنخ پرونده را در اختيار پليس 

قرار دهد.
ماجرا از اين قرار بود كه مدتــي قبل زني نقاش 
كه در اينســتاگرام با يكي از ســارقان آشنا شده 
و فريب او و همدتــش را خورده بــود، آنها را به 
خانه اش دعوت كرد كه زن رمال برايش نســخه 
خوشبختي بنويسد. اما وقتي آنها به خانه آمدند، 
به رفتارهايشان مشكوك شد. زن رمال وقتي از او 
خواست كه طالهايش را بياورد، زن نقاش متوجه 
شد كه كاســه اي زير نيم كاسه اســت و مدعي 
شــد كه طاليي در خانه ندارد. در اين شرايط زن 
رمال و همدستش قصد داشــتند با زور و تهديد 
معجون مسموم را به طعمه شان بدهند كه وي با 
آنها درگير شد. زن نقاش در اين درگيري توانست 
ماسك سارقان را كنار بزند و چهره شان را به خاطر 
بسپارد. آن روز نقشه سرقت ناكام ماند و زنان سارق 
مجبور به فرار از آنجا شدند. اما زن نقاش چهره هر 
دو متهم را طراحي كــرد  و در اختيار پليس قرار 
داد. در بررسي بانك مجرمان سابقه دار مشخص 

شد كه سارقان يك مادر و دختر ســابقه دار و از 
مجرمان طايفه فيوج هستند. به اين ترتيب پاتوق 
متهمان زيرنظر  گرفته شد و مادر و دختر به دام 

پليس افتادند.

از جيب بري تا سرقت با شيوه بيهوشي 
زن ميانســال و دخترش در بازجويي ها چاره اي 
جز اقرار به سرقت هاي سريالي نديدند. آنها پيش 
از اين به جرم جيب بري در ايستگاه هاي بي آرتي 
دستگير و پس از تحمل حبس، از زندان آزاد شده 
بودند. اما زمان زيادي از آزادي شان نگذشته بود 
كه بار ديگر نقشه سرقت كشيدند. اين بار در نقش 
رمال تا با شيوه بيهوشي، طالهاي دختران و زنان 
را سرقت كنند. دختر جوان وظيفه اش شناسايي 
طعمه در فضاي مجازي بود و مادر بايد نقش رمال 
را بازي مي كرد تا با ترفندهاي مختلف طال وجواهر 
طعمه ها را ســرقت كنند. متهمان پس از اقرار به 
4 فقره سرقت با قرار قانوني بازداشت شدند.آنها 
براي انجام تحقيقات بيشتر و شناسايي شاكيان 
احتمالي در اختيار مأمــوران اداره آگاهي تهران 

قرار گرفتند.

آتش سوزي در يكي از باربري هاي ميدان شوش موجب وارد شدن خسارت به 
اين باربري شد و دود غليظي در جنوب شهر ايجاد كرد.داخلي

به گزارش همشــهري، عصر ديروز دود سياهي از جنوب شهر به هوا برخاست 
و توجه شــهروندان تهران را جلب كرد. در دقايق اوليه هيچ كس به درستي نمي دانست چه 
اتفاقي افتاده اما دقايقي بعد معلوم شــد يكي از باربري هاي ميدان شوش دچار آتش سوزي 
شده است. در اين شرايط آتش نشانان براي مهار شعله هاي آتش راهي آنجا شدند. سيد جالل 
ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران در اين باره گفت: آتش سوزي در خيابان شهيد رجايي و 
در نزديكي ميدان شوش اتفاق افتاده بود. آنجا يك انباري به وسعت 12هزار مترمربع بود كه 
بخشي از آنجا كه مملو از انواع كاال مثل الستيك و روغن خودرو بود در آتش مي سوخت. در اين 
شرايط آتش نشانان 6ايستگاه عمليات اطفاي حريق را آغاز كردند. ملكي در ادامه گفت: شدت 
آتش سوزي به حدي بود كه سقف هاي شيرواني انبار تخريب شده بود. با اين حال دقايقي بعد 
آتش سوزي به طور كامل تحت كنترل آتش نشانان درآمد. در همين حال، عصر ديروز شركت 
بهره برداري متروي تهران از تعطيلي ايستگاه شــوش و توقف مسافرگيري در نيمه جنوبي 
خط يك خبر داد و اعالم كرد با توجه به گستردگي اين آتش سوزي براي حفظ ايمني بيشتر 
مسافران، به طور موقت مسافرگيري از ايستگاه شوش و در نيمه جنوبي خط يك مترو انجام 
نمي شود. به گفته سخنگوي آتش نشاني، تا لحظه تنظيم اين گزارش عمليات همچنان ادامه 

داشت و هيچ مورد مصدوم يا تلفاتي گزارش نشده بود.

جاعالن،مدركپزشكيميفروختند
اعضاي باندي كه با جعل مدارك دانشگاهي پزشكي 
از دانشگاه هاي خارجي، آنها را به قيمت هنگفتي به 

مشتريان خود مي فروختند دستگير شدند. 
به گزارش همشهري، متهمان زماني تحت تعقيب 
پليس استان البرز قرار گرفتند كه گزارش هايي مبني 
بر فروش مدارك جعلي پزشــكي در اختيار پليس 
امنيت عمومي قرار گرفت. به گفته سردار عباسعلي 
محمديان، رئيس پليس استان البرز، مأموران پليس 
پس از بررسي دريافتند كه متهمان پس از شناسايي 
مشتريانشــان و دريافت مبالغ ميليونــي از آنها، با 
تهيه مدارك جعلي و بارگذاري   آنها در سامانه هاي 
استعالم، تأييديه دريافت مي كردند. به گفته وي، با 
اقدامات پليسي، زنی كه از سركرده هاي اصلي اين 

باند بود در مهرشهر كرج دســتگير و در بازرسي از 
منزل وي تعدادي اوراق و مدارك تحصيلي كشف 
شــد. در ادامه نيز 2 نفر ديگر از اعضاي اين باند در 
نقاط مختلف شهر كرج دســتگير شدند. متهمان 
ضمن اعتراف به جرم خــود مبني بر جعل مدارك 
پزشكي دانشگاه هاي خارج از كشور و ثبت آنها در 
سيستم هاي دانشگاه، معترف شدند كه مدارك را 
به قيمت 200تا 700ميليون تومان مي فروختند. 
محمديان با بيان اينكه اعضــاي اين باند تاكنون از 
40 نفر كالهبرداري كرده انــد، افزود: با تالش هاي 
صورت گرفتــه 20 نفر از مال باختگان شناســايي 
شدند و مشخص شده كه متهمان با اين شگرد حدود 

10ميليارد تومان كالهبرداري كرده اند.

طراحي زن نقاش، مادر و دختر سارق 
را به دام  انداخت

آتشسوزيگسترده
درباربريميدانشوش
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فرهاديلدا
روزنامه نگار

عالوهبراجرايگروههايپاپدركيش،برخياز
گروههاسازهايخودرابرايپايتختكوكميكنند روي خط فجركيش؛ پايتخت پاپ

ازانصرافهاتاپايانفيلمها
ورسيدنبهفجر39

»روزيروزگاريدرآبادان«بهپايانرسيد
فيلم سينمايي »روزي 
روزگاري در آبادان« به 
كارگرداني حميدرضا 
آذرنگ و تهيه كنندگي 
عبــداهلل اســكندري 
و علــي اوجــي آماده 
نمايش در سي ونهمين 
جشــنواره فيلم فجر 

شد. به گزارش همشهري، روزي روزگاري در آبادان در بين ۷6فيلم 
متقاضي حضور در سي ونهمين جشــنواره فيلم فجر است و طبق 
اعالم دبيرخانه جشــنواره 20دي ماه نسخه كامل اين فيلم تحويل 
داده شده است. فاطمه معتمدآريا، محسن تنابنده، الهام شفيعي، 
هيراد آذرنگ، ســهيل جمالي و اميرحسين ابراهيمي در اين فيلم 

نقش آفريني دارند.

»خانهماهرخ«متقاضيحضوردرفجر
از ديگر خبرهاي اين روزهــا رونمايي از اعالن فيلم »خانه ماهرخ« 
است كه شهاب حســيني تهيه كنندگي آن را برعهده دارد. پوستر 
»خانه ماهرخ« به كارگرداني شــهرام ابراهيمــي و تهيه كنندگي 
مشترك محمد محمدي و شــهاب حسيني كه متقاضي حضور در 

سي ونهمين جشنواره فيلم فجر است، رونمايي شد.

از»منصور«تا»مصلحتنظام«
در روزهاي باقيمانده، ســازمان اوج هــم فيلم هايش را كه در فجر 
امسال حضور دارد معرفي كرده است. »كارو«، »منصور«، »مصلحت 
نظام« و انيميشن »پسر دلفيني« آثار ســينمايي سازمان اوج در 
جشــنواره فيلم فجر محسوب مي شــوند و همچنين مستندهاي 
»كميته« و »دستمال سرخ ها« در بخش آثار مستند اين جشنواره 
به شمار مي آيند. فيلم كوتاه »من آمريكايي هستم« نيز در بخش 
فيلم كوتاه به نمايش در مي آيد. »منصور« به كارگرداني ســياوش 
سرمدي با نگاهي به بخش هايي از زندگي شهيد ستاري و طراحي 
و توليد نخســتين جنگنده كامال ايراني، ساخته شــده كه در آن 
بخش هاي ناگفته اي از 8سال دفاع مقدس روايت شده است. »كارو« 
به كارگرداني احمد مرادپور نيز فيلمي در حوزه دفاع مقدس است كه 
به علت شرايط سخت تصويربرداري در كوهستان هاي استان اردبيل 
و آب و هواي نامناسب، به جشنواره سال گذشته نرسيد. »مصلحت 
نظام« به كارگرداني حسين دارابي، يك تريلر جاسوسي- امنيتي 
اســت كه داســتان آن در اواخر دهه50 مي گذرد كه در جشنواره 
فجر رونمايي مي شود. انيميشن ســينمايي »پسر دلفيني« نيز به 

نويسندگي و كارگرداني محمد خيرانديش به نمايش در مي آيد.

تنوع بصري، اقليمي، فرهنگ 
و اقوام و لهجه ها در اين آثار، با 
هدف ديده شدن همه ايرانيان 
روي پرده سينما تحقق يافته 
و البته همان مبحث تكراري 
ســاخت فيلم در خــارج از 
تهران را هم پيگيري مي كند

اصل خبر بسيار ساده و از اين قرار است 
كه در سال1399 بنياد سينمايي فارابي سينما

در مجمــوع فيلم هايــي كــه بــراي 
ساخته شدن شان مشاركت داشته، از 9فيلم كه بر تنوع 

جغرافيايي تأكيد داشته اند، حمايت كرده است.
تنوع بصري، اقليمي، فرهنگ و اقوام و لهجه ها در اين 
آثار، با هدف ديده شدن همه ايرانيان روي پرده سينما 

تحقق يافته و البتــه همان مبحث 
تكراري ســاخت فيلم در خارج از 
تهران را هم پيگيــري مي كند. اين 
حمايت از چنين آثاري البته عموما 
ختم مي شــود به اينكه به زور چند 
نماي روستايي يا شــهري در فيلم 
گنجانده شــود و يكي دو كاراكتر 
فيلم هم با لهجــه صحبت كنند تا 
بلكه به همين راحتي نظر مســاعد 
مديران بــراي مشــاركت مالي در 
جهــت تحقق يكي از اهداف شــان 
جلب شود و دست آخر هم فيلمي 

ساخته شــود كه اگر مثال به جاي گيالن در مازندران 
هم ساخته مي شد، هيچ توفيري در آن ديده نمي شد. 
البته انصــاف را نبايد كنار گذاشــت و بايد اذعان كرد 
كه برخي فيلمســازان در قصه گويــي مرتبط با اقليم 
خود بسيار چيره دست هستند. نمونه بسيار درخشان 
اينگونه فيلم ها را بايد از شــاهكارهاي تقوايي و نادري 
سراغ گرفت و امتدادشــان داد تا نمونه هاي جديدي 

كه شايد به قدرت آن شــاهكارها نباشــند اما آنقدر 
آبرومند ساخته شــده اند كه نياز به توجه ويژه دارند. 
يكي از 9فيلمي كه امسال بنياد ســينمايي فارابي از 
آن حمايت كرد و تمركز دقيقي هم بر اقليمي خاص و 
توليد در خارج از تهران دارد، فيلم احســان عبدي پور 
است. »ميجر« در بوشــهر ساخته شــد و كارگردان 
بوشــهري آن در تمام قصه گويي هايش آنقدر صريح و 
جذاب نشــان داده كه اقليم خود را خوب مي شناسد 
كه خيلي زود تصور ديده شــدن يك فيلم غيرتهراني 
درســت و درمان در اذهان سينما دوستان تداعي شد. 
با اين حال، ميجــر چنان بداقبال 
بوده كه در صدر فهرست فيلم هاي 
رد شده توسط دبيرخانه جشنواره 
فيلم فجر نشست و اين سؤال را در 
ذهن ايجاد كرد كه چطور ممكن 
است فيلمي مشــاركتي كه يكي 
از پايه هــاي حمايتــي و توليدي 
سينماي كشور يعني بنياد فارابي 
براي ســاختش هزينه مي كند، 
در يكي ديگر از اركان ســينمايي 
كشور يعني جشــنواره فيلم فجر 

ناديده انگاشته مي شود.
توجه بيشتر به هماهنگي و تعهد جدي تر به مسئوليت 
شــايد همانا حلقه مفقوده اي اســت كه به واسطه آن 
فيلم هاي اينچنيني به راحتي در كنج آرشــيوها خاك 
نخورند و ســرمايه هاي دولتي به راحتي هدر نرود. اين 
گام هاي معلق در سرمايه گذاري براي يك اثر از يك سو 
و رد كردن يك اثر از ســوي ديگر، مصــداق مديريت 
ضعيف است و كاش اين مديريت باالخره متحول شود.

انصراف»الكپشتوحلزون«
در ميان فيلم هاي متقاضي حضور در جشــنواره، برخي از فيلم ها نيز 

انصراف خود را اعالم مي كنند. ســازندگان »الك پشت و حلزون« به فجر
كارگرداني رضا حماسي كه شهرام گيل آبادي يكي از تهيه كنندگان آن 
است از حضور در جشنواره منصرف شدند. از سوي سازندگان اين فيلم اعالم شده: »از 
آنجا كه فيلمبرداري »الك پشت و حلزون« به منظور اجتناب از احتمال ابتالي عوامل 
و بازيگران به بيماري كرونا، قدري ديرتر از زمان برنامه ريزي شده آغاز شد و از سوي 
ديگر به دليل تغيير در روند انتخاب و داوري اين دوره از جشنواره فيلم فجر و حذف 
امكان تحويل نسخه نهايي و با كيفيت مطلوب در آخرين روزهاي منتهي به جشنواره، 
لذا دست اندركاران اين فيلم تصميم گرفته اند از حضور در سي ونهمين جشنواره فجر 

انصراف دهند.«

حضوريكفيلمتجربيدرفجر
»سه روز و سه قتل« يكي از فيلم هاي حائز شرايط رقابت در سي ونهمين 

جشــنواره ملي فيلم فجر اســت كه توسط مســعود اميني تيراني از فجر
فيلمبرداران سينما كارگرداني شده و تهيه كنندگي آن برعهده جعفر 
صانعي مقدم بوده و سرمايه گذار آن آرش شجاعي است. اين فيلم كه در مدت كمتر از 
3 روز فيلمبرداري شده، براساس يك ايده مركزي و با اجراي بداهه 6 اجراگر ساخته 
شده است. 6 اجراگر وارد خانه اي مي شوند كه سال ها قبل، 3 قتل در مدت 3 روز در آن 
رخ داده و اجســاد براي 5 ســال در آن خانه مدفون بوده اند. بهناز جعفري، حميد 
پورآذري، شادي كرم رودي، سونيا ســنجري، ميالد رحيمي ، سهند كبيري و امير 

شكرگزار از اجراگران »سه روز و سه قتل« هستند.

بعداز11ماهتعطيليكنسرتهاي
موسيقيبهشكلحضوري،باالخرهگزارش

برخيازگروههايموسيقيازجمله
پاپ،كنسرتهايخودرابرگزاركردهوميكنند،
امانهدرپايتخت،بلكهدركيش.كنسرتهايپاپي
كهنمونههايشدرماههاياخيردراينجزيرهبا
افزايشقيمتبليتبرگــزارودرنهايتبهخاطر
رسيدنموجسومشيوعكرونابهتعطيليكشيده
شد.درماههايگذشتهپايتختميزبانچندين
گروهموسيقيواجرايآنالينآنهابوده،امادراين
مدتخبريازاجرايموسيقيبهصورتفيزيكي
نبودوحاالباتبديلشدنوضعيتتهرانازقرمزبه
زردعالوهبرنشستيكهبرايتعييناجراهابرگزار
شد،برخيازگروههايپاپنيزتصميمگرفتندتور

كنسرتهايشانرادركيشبرگزاركنند.

جلساتيبرايشروعدوباره
بهدنبالاعالموضعيتزرددرتهرانوازسرگيري
فعاليتهايگروهسه،طيهفتهگذشتهوهفته
جاري2جلسهباحضورشركتهايبرگزاركننده
كنسرتوهمچنينسالنهايبرگزاريكنسرت
بهرياستمحمداهللياريفومني،مديركلدفتر
موسيقيبرگزاروشرايطازسرگيريكنسرتهاي
موسيقيبررسيشد.دراينجلسات،شركتهاي
برگزاريكنسرتازآسيبفراوانبههنرمندان،
نوازندگانوصاحبانمشــاغلفنــيمرتبطبا
كنسرتطييكسالاخيرســخنگفتند.به

عقيدهشــركتهابرگزاريكنسرتباظرفيت
30تا50درصدظرفيتسالنويكسانسدرروز
توجيهاقتصادينداردوتنهاباهدفبهجريان
افتادندوبارهچرخاقتصادهنرمجبوربهانجام
آنهســتند.درزمينهقيمتبليتهانيزمقرر
شددراينمقطعزمانيباهدفتشويقمردمبه
بهرهمنديازبرنامهها،قيمتبليتكنسرتها

افزايشپيدانكند.

كنسرتهايگراندركيش
پسازاعالمبرگزاريكنسرترضابهرامومسعود
صادقلو،ازخوانندگانموســيقيپاپ،محسن
ابراهيمزادهوبهنامبانيهمبهجمعخوانندگاني
پيوستندكهقراراستدرجزيرهكيشميزبان
طرفدارانخودباشند.براساسبرنامهريزيهاي
صورتگرفتهمحسنابراهيمزاده،روزدوشنبه
ششمبهمنماهكنسرتيرادرتاالرشهرجزيره
كيشبرگزارميكند؛كنســرتيكهبليتهاي
آناز130تا350هزارتومانقيمتگذاريشده
است.بهنامبانيهمروزهاياولودومبهمنماه
طي2نوبتكنســرتهاييرادرتاالركنسرت
هالجزيرهكيشبرگــزارميكند.قيمتبليت
اينكنسرتهانيز220تا350هزارتومانتعيين

شدهاست.

كنســرتآنالينوحيدتاجبااركسترسازهاي
مليايران

اركسترسازهايمليايرانبهخوانندگيرشيد
وطندوســتووحيدتاجپنجشنبهدومبهمن
ازســاعت21رويصحنهميرود.اينكنسرت

بههمتبنيادرودكيوازطريقاپليكيشنلنز
پخشميشود.آثاريازعلينقيوزيري،حسين
دهلوي،فرهادفخرالديني،عليسليمي،اوزير
حاجيبيكاف،توفيــققليافوويليامكتلبي
دراينكنسرتباسازهايايرانياجراميشود.با
توجهبهمحدوديتهايناشيازهمهگيريكرونا،
اركسترسازهايمليتصميمگرفتتاجديدترين
اجرايخودرابهصورتآنالينبهمردمتقديمكند
تادرفرصتمحدوديتهايرفتوآمدميزباناين
اركسترشوند.بازپخشاينكنسرتبهمدت10
شبادامهداردومخاطبانميتواننددراينمدت

بهتماشاياينرويدادبنشينند.

پايانكارهيأتانتخابجشنوارهموسيقيفجر
درميانخبرهايآغازاجراها،دبيرخانهجشنواره
موســيقيفجرنيزهمچنانفعالاست.هيأت
انتخابآثاروگروههايسيوششمينجشنواره
موســيقيفجردر2بخشرقابتيوغيررقابتي
بهكارخودپايانداد.هيأتانتخابآثاروگروهها
دربخشرقابتي1۴8آلبومرادر15جلسهارزيابي
كردوكانديداهايهربخشمعرفيواعالمخواهد
شد.دربخشغيررقابتي100گروهموسيقيدر
حوزهموسيقيدســتگاهي،نواحي،كالسيك
وتلفيقــيبرايحضوردرجشــنوارهازطريق
فراخوانثبتنامكردندكهدرمرحلهنخســت
۶1گروهانتخابشدندودرنهايت10گروهبراي
اجرابهجدولجشــنوارهراهيافتند.باتوجهبه
تقسيمبنديهيأتانتخابدرهربخش،۴0درصد
گروههاازبخشفراخــوانو۶0درصدگروههابا

تأييدهيأتانتخاببهجشنوارهدعوتشدند.

9گاممعلقسال99
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   جانسون؛ خوشحال از رفتن ترامپ
مارک سدویل، مشاور سابق امنيت ملي انگليس، 
در یك مصاحبــه گفته كه بوریس جانســون، 
نخست وزیر این كشــور، از رفتن دونالد ترامپ 
خوشحال است. سدویل كه هم در كابينه ترزا مي 
و هم در كابينه جانسون حضور داشته به روزنامه 
دیلي ميل گفته اســت: »كسانی كه فکر می كنند 
جانســون ترجيح می داده كه ترامپ دوباره در 
انتخابات پيروز شود، اشــتباه می كنند.« او گفته 
است كه انتخاب دوباره ترامپ نمی توانسته به نفع 
امنيت اروپا یا انگليس باشد. همزمان، دفتر نخست 
وزیر انگليس اعالم كرده كه جانســون مشتاق 
همکاری با جو بایدن است. جانسون در اروپا طي 
ســال هاي اخير، یکي از متحدان اصلي ترامپ به 
شمار مي رفت اما تغيير رویکرد او در هفته هاي بعد 
از انتخابات مشهود بوده است. جانسون پيش 
از این گفته بود كه ابــراز تردید ترامپ درباره 
نتيجه انتخابات، »كامال اشتباه« بوده است. 
او همچنين حمله هواداران ترامپ به كنگره 
را محکوم كرد. در سال 2016، یعني زماني كه 
دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهور آمریکا 
به قدرت رسيد، جانســون وزیر خارجه 
انگليس بود و از پيروزي ترامپ بســيار 
استقبال كرد. رابطه این دو به قدري 
نزدیك بود كــه ترامپ در جایي 
جانسون را »ترامپ انگليس« 

خواند.

كيوسك

در روز انتقال قدرت در واشــنگتن و 
برگزاري مراســم تحليف جو بايدن، گزارش

پايتخت آمريكا به دژي تبديل شده كه 
در جاي جاي آن موانع، ســيم خــاردار و فنس هاي 
2متري تعبيه شده تا جلوي حمله اي مشابه آنچه در 

ششم ژانويه در كنگره روي داد، گرفته شود.
ششــم ژانويه، طرفداران دونالد ترامپ، به تحريك 
او به كنگره حمله و آن را فتــح كردند. در اين حمله 
بي سابقه، يك مأمور پليس و 4نفر ديگر كشته شدند. 
كريستوفر ميلر، سرپرست وزارت دفاع آمريكا گفته 
كه پنتاگون نفرات گارد ملي در واشنگتن را از لحاظ 
ســابقه امنيتي بررســي مي كند و از پليس فدرال 
)اف بي آي( به خاطر همكاري هايش بــراي اين كار 
تشكر كرده است. او همچنين در بيانيه اش گفته كه 
هرچند هيچ نشانه اي از احتمال حمله داخلي از سوي 
نيروهاي گارد ملي يا امنيتي ديده نشــده، اما همه 
احتماالت مدنظر قرار گرفته اســت. حدود 25هزار 
نيروي گارد ملي از سراسر آمريكا به واشنگتن اعزام 
شده اند تا امنيت مراسم تحليف را تامين كنند؛ يعني 
تقريبا 2برابر نيروهايي كه 4سال پيش براي مراسم 

تحليف دونالد ترامپ در واشنگتن مستقر شدند.
از دوشــنبه، صدها نيــروي نظامي كــه لباس هاي 
رزمي به تــن كرده انــد در اطراف ســاختمان هاي 
كنگره، كتابخانه آن و همينطور ديوان عالي مشاهده 
مي شوند. درون ساختمان هم انبوهي از نيروها يا در 
حال پست دادن هستند يا در حال استراحت كردن.

نيروهاي گارد ملــي، در واقع نظاميــان پاره وقتي 
هستند كه مشاغل غيرنظامي دارند يا محصل اند. آنها 
به صورت پاره وقت آموزش مي بينند. حاال اين نگراني 
وجود دارد برخي از اين افراد كه هدف اصلي شــان 
محافظت از رئيس جمهور جديد اســت، خودشــان 
تهديدي عليه او باشــند. افرادي كه ممكن اســت 
تهديدي عليه امنيت مراسم يا شخص رئيس جمهور 
باشند توســط اف بي آي بررســي و چك مي شوند 
و درصورت هرگونــه ارتباط اين افــراد با گروه هاي 
افراطي و تروريستي، به مقامات ارشد نظامي اطالع 

داده مي شود.
تا حاال دســت كم 2عضو گارد ملي در رابطه با حمله 
به كنگره بازداشــت شــده اند. تصاوير دوربين هاي 
داخلي كنگره نشــان مي دهد كه برخي از مهاجمان 
آموزش هــاي نظامي داشــته اند و ســطح بااليي از 

همــكاري و برنامه ريزي بين مهاجمان ديده شــده 
اســت. اف بي آي گزارش  هاي زيادي هــم از ارتباط 
نيروهاي امنيتي فعلي و ســابق آمريكا با گروه هاي 
افراطي و تروريســت هاي داخلي كشــف كرده اما 
سرلشــگر ويليام واكر، فرمانده گارد ملي گفته كه از 

نيروهاي تحت امرش اطمينان دارد.
با اين همه، احتمال حمالت از سوي نيرهاي راست 
افراطــي، سفيدپوســت هاي برتري طلــب و ديگر 
گروه هاي نژادپرســت كه از ادعاهاي ترامپ درباره 
تقلب در انتخابــات انگيزه مي گيرند، واشــنگتن را 

ملتهب كرده است.

حاضران و غایبان مراسم تحليف
در مراسم تحليف كه ظهر به وقت محلي در واشنگتن 
برگزار مي شود، مايك پنس، معاون دونالد ترامپ و 
روساي جمهور سابق آمريكا يعني باراك اوباما، جورج 
بوش و بيل كلينتون شركت خواهند كرد. ليدي گاگا 
و جنيفر لوپز برخي از اجراكنندگان سرشــناس اين 
مراسم هستند. تعداد حضار اين مراسم هم به خاطر 

كرونا، امسال كاهش يافته است.
مسئوليت حفظ امنيت اين مراســم به طور رسمي 
با سرويس مخفي آمريكاســت اما طيف گسترده اي 
از نيروهاي امنيتي و نظامي آمريكا در اين مراســم 
حضور دارند؛ از نيروهاي پليس گرفته تا گارد ملي. 
درحالي كه بايدن خود را براي تحويل گرفتن قدرت 
آماده مي كند، ترامپ در سكوت كامل به سروسامان 
دادن آخرين امور رياســت جمهوري اش مشــغول 
اســت؛ مهم ترين آنها تهيه فهرســتي از دوستان و 
نزديكانــش براي عفو اســت كه گفته مي شــود به 

100نفر رســيده اســت. ترامپ اعالم كرده در 
مراسم تحليف شركت نمي كند. او نخستين 

رئيس جمهور آمريكا در 152سال اخير 
است كه در مراســم تحليف جانشين 

خود شركت نمي كند. آخرين بار 
اندرو جانســون در سال1869 

از شركت در مراسم تحليف 
اوليس گرانــت انصراف داد. 
جانســون، همچون ترامپ 
يكــي از معدود روســاي 
جمهــور آمريكاســت كه 
اســتيضاح شــده اســت. 

ترامــپ، نخســتين رئيس جمهور آمريكاســت كه 
2بار استيضاح مي شــود. ترامپ درخواست داده كه 
مراســم خداحافظي براي او در پايگاه اندروز ترتيب 
داده شود. قرار اســت يك باند نظامي و فرش قرمز 
در اين مراســم براي او تدارك ديده شود. ترامپ به 
اقامتــگاه مجلل خود در فلوريدا نقــل مكان خواهد 
كرد تا دوران متالطم بعد از رياست جمهوري اش را 
شروع كند. او كه از سوي مجلس نمايندگان به خاطر 
تحريك شورش در كنگره اســتيضاح شده، منتظر 
جلسه محاكمه خود در سناســت و ممكن است اگر 
محاكمه اش رأي بياورد، از شركت دوباره در انتخابات 
براي هميشــه منع شود. در مراســم تحليف، پيش 
از بايدن كامال هريس، معاون او ســوگند ياد خواهد 
كرد. او دوشــنبه از كرسي خود در ســنا استعفا داد 

تا در كاخ سفيد مشغول به كار شود. جاي او را 
وزير داخلي اياالت كاليفرنيا خواهد گرفت. 
هريس پيش از بايدن ســوگند ياد خواهد 
كرد و بايــدن به عنوان چهل و ششــمين 
رئيس جمهور آمريــكا، راس ظهر به وقت 
واشــنگتن، قدرت را پس از اداي سوگند 

رياست جمهوري تحويل خواهد گرفت.

واشنگتن همزمان با برگزاري مراسم تحليف جو بايدن، از ترس اقدامات 
گروه هاي راست افراطي و نفوذي هاي آنها در التهاب است تحليف در وحشت

قاضي دادگاهي در مسکو حکم داده كه الکسي 
ناوالني، از چهره هاي اصلــي منتقد والدیمير 
پوتين، رئيس جمهور روســيه، باید دست كم 
تا 30روز دیگر در بازداشــت بماند. ناوالني ۴۴ 
ساله، روز یکشنبه 1۷ ژانویه پس از بازگشت از 
آلمان در بازرسي گذرنامه فرودگاه بين المللي 
پوشکين مسکو بازداشت شد. ناوالني مهم ترین 
منتقد پوتين است و 5 ماه پس از آنکه براي درمان 
مسموميت ناشي از ســم نوویچوک به آلمان 
ســفر كرده بود، براي نخستين بار به كشورش 

بازمي گشت.

روزنامه نيویورک تایمز ]آمریکا[

روزنامه یو اس اي تودي ]آمریکا[

روزنامه العربي الجدید ]قطر[

روزنامه فایننشال تایمز ]انگليس[

100هزار قرباني كرونا در 5هفته

ميراث ترامپ براي آمریکا

آماده باش آمریکا عليه 
ترامپيست ها

ناوالني در بازداشت

نيویورک تایمز با انتشار جدولي به رنگ مشکي 
در صفحه اول خود نوشــت كه در آمریکا طي 
5هفته گذشته در موج تازه كرونا 100هزار نفر جان 
خود را از دست داده اند كه فقط در روز ۴ژانویه، 
2هزار و ۴8نفر قرباني شده اند. در مجموع شمار 
قربانيان كرونا در آمریکا به حدود ۴08هزار نفر 
رسيده است. شمار مبتالیان در آمریکا به حدود 

2۴ميليون و 500 هزار نفر افزایش یافته است.

یو اس اي تودي در گزارشــي مفصل به اثراتي 
پرداخته كه ۴سال ریاست جمهوري ترامپ بر 
سياست و سياســت ورزي در آمریکا گذاشته 
است. به نوشته این روزنامه، تهاجمي شدن فضاي 
سياســي، تغيير در تركيب دیوان عالي، تغيير 
قوانين مهاجرتي، برهم خوردن صف متحدان 
آمریکا در عرصه سياست خارجي و دوري آمریکا 
از تعهدات مربوط به تغييرات اقليمي مهم ترین 

ميراث ترامپ در آمریکا خواهد بود.

روزنامه العربي الجدید در صفحه نخست خود 
به جو امنيتي حاكم بر شهر واشنگتن پرداخته و 
تحقيقات پليس فدرال آمریکا از نيروهاي گارد 
ملي براي جلوگيري از حمله به مراسم تحليف را 
نشانه اي از وخامت شرایط سياسي و امنيتي این 
كشور به شمار مي آورد. به نوشته این روزنامه، 
عدم  حضور ترامپ در مراســم تحليف بایدن، 
مقدمه اي بر شکاف سياسي و اجتماعي بي سابقه 

در تاریخ آمریکا خواهد بود.

جهان نما

بحران آموزش در جهان،  زیر سایه كرونا

شيوع كرونا در يك ســال گذشــته اين نگراني را ايجاد كرده كه 
شكاف آموزشي در جهان طي سال هاي آينده عميق تر شود. حتي 
قبل از اينكه همه گيري كرونا موجب تعطيلي گسترده مدارس در 
سراسر جهان شــود، دنيا با بحران آموزشي روبه رو بود. 53درصد 
كودكان 10ســاله در كشــورهاي كم درآمد و با درآمد متوسط، 
امكان يادگيري مهارت خواندن يا به طور كلي حضور در مدرســه 
را نداشتند؛ چيزي كه بانك جهاني آن را به »فقر آموزشي« تعبير 

مي كند.
پيشرفت هاي اخير براي مهار فقر آموزشي بسيار كند بوده است. 
ارزيابي وضعيت 15سال گذشته نشان مي دهد كه 50سال زمان 
مي برد تا فقر آموزشــي در جهان نصف شــود. بانك جهاني سال 
گذشته هدفي معين كرد كه براساس آن فقر آموزشي تا سال2030 
دست كم نصف شود. رسيدن به اين هدف، نيازمند 2يا 3برابر كردن 
پيشرفت هاي اخير در حوزه آموزش اســت؛ كاري كه سخت، اما 
شدني است. با اين همه، شيوع كرونا در يك سال گذشته، شكاف 

آموزشي را عميق تر و رسيدن به اين هدف را دشوارتر كرده است.
براســاس گزارشــي كه بانك جهاني اخيرا درباره تأثير كرونا بر 
وضعيت تحصيلي كودكان منتشر كرده، تعطيلي موقت مدارس 
در بيش از 180كشــور در دوران اوج همه گيري باعث شــد كه 
1.6ميليارد دانش آموز در سرتاســر جهان امكان حضور فيزيكي 
در مراكز آموزشي را نداشته باشند و خانه نشين شوند. براي حدود 
نصف آنها، تعطيلي مدارس بيش از 8 ماه اســت كه طول كشيده 
اســت. اگرچه بيشــتر كشــورها تالش كرده اند كه تا با استفاده 
از شــيوه هاي آمــوزش از راه دور، اختاللــي در فرايند تحصيل 
دانش آموزان ايجاد نشود، اما آســيب هاي آموزشي دور از انتظار 
نيست. نظرسنجي اي كه اخيرا به صورت مشترك از سوي يونيسف، 
يونسكو و بانك جهاني انجام شده نشان مي دهد درحالي كه نظام 
آموزشي كشورها به شيوه هاي مختلف به بحران كرونا پاسخ داده، 
اما فقط نيمي از آنها بر كاركرد آمــوزش آنالين نظارت مي كنند. 
عالوه بر آن در كشورهايي كه اين نظارت انجام مي شود، فقط نيمي 
از دانش آموزان كه بيشتر از كشورهاي با درآمد باال و درآمد متوسط 

هستند، از اين نوع آموزش استفاده مؤثر مي كنند.
بســتن مدارس به دنبال همه گيري كرونا كشــورها را بيشتر از 
اهداف آموزشي شــان دور كرده اســت. آموزش آنالين باعث 
شــده 10تريليون دالر از درآمدي را كه دانش آموزان در آينده 
در زندگي شغلي شان مي توانستند كسب كنند از دست بدهند. 
اين ميزان يك دهم توليد ناخالص داخلــي جهان، نصف توليد 
ساالنه اقتصاد آمريكا يا دوبرابر مخارج عمومي ساالنه جهان در 
حوزه تحصيالت آموزشي است. تعطيلي مراكز آموزشي به دليل 
كرونا، مي تواند نرخ فقر آموزشي را در كشورهاي كم درآمد و با 
درآمد متوسط به ميزان 10درصد افزايش بدهد و از 53درصد به 
63درصد برساند. اين به آن معناست كه تعداد كودكان در سن 
دبستان كه در دامنه فقر آموزشي قرار مي گيرند، 72ميليون نفر 

بيشتر مي شود.
طبق برآورد بانك جهاني پيش بيني مي شود مشكالت تحصيلي 
در مناطقي كه قبل از كرونا با فقر آموزشي متوسط روبه رو بودند، 
بيشتر باشد؛ مانند جنوب آسيا )با نرخ فقر آموزشي 63درصد در 
دوره پيش از كرونا(، آمريكاي التين )48درصد(، آسياي شرقي و 
منطقه اقيانوس آرام )21درصد(. در منطقه جنوب صحراي آفريقا 
و كشورهاي كم درآمد كه تا قبل از كرونا فقر آموزشي خيلي بيشتر 
و 87درصد و 90درصد بود، اين افزايش ها نسبتا كمتر و به ترتيب 

4درصد و 2درصد خواهد بود.
براي اندازه گيري تأثير بحران فعلي در مناطق خاورميانه، جنوب 
صحراي آفريقا و شمال آفريقا بايد شاخص هاي ديگر محروميت 
تحصيلي را هم بسنجيم. در اين مناطق، ميزان شكاف محروميت 
تحصيلي حدود 20درصد است. اين ميزان دوبرابر متوسط جهاني 
)10.5درصد(، 4برابر شــرق آســيا و اقيانوس آرام )5درصد( و 
بيشتر از 10برابر اروپا و آسياي مركزي )1.3( است. ميزان شكاف 
محروميت تحصيلي، نشان مي دهد كه به طور متوسط دانش آموزان 
اين مناطق، يك سال كامل تحصيلي عقب تر از ساير دانش آموزان 

هستند.
تعطيلي مدارس به دليل كرونا ممكن اســت شــكاف محروميت 
تحصيلي را تا حــدود 2.5درصد در خاورميانــه، منطقه جنوب 
صحراي آفريقا، آمريكاي التين و شــمال آفريقــا افزايش بدهد. 
منطقه جنوب صحراي آفريقا، خاورميانه و شمال آفريقا، از مناطقي 
هستند كه بيشترين تعداد كودكان محروم از تحصيل را خواهند 
داشت. ميزان تعداد كودكان محروم از تحصيل در جنوب صحراي 
آفريقا 3برابر ميانگين جهاني و 4برابر اروپا و آسياي مركزي است. 
اين نشان دهنده پيچيدگي و هزينه باالي مبارزه با بحران آموزشي 

در اين قاره است.
بانك جهاني در گزارش خود نتيجه مي گيرد كه در ماه هاي آينده 
وقتي دوباره مدارس باز مي شوند، نظام هاي آموزشي بايد منعطف تر 
شوند و خود را با نيازهاي دانش آموزان انطباق دهند. كشورها بايد 
نظام هاي آموزشي خود را بازتعريف كنند و از فرصتي كه همه گيري 
ايجاد كرد و ضربه اي كه به بخش هاي مختلف مانند ســالمت و 
اقتصاد زد، براي اصالح اين نظام اســتفاده كنند. سياســت هاي 
آموزشــي گوناگوني كه در دوره شيوع كرونا اســتفاده شد مانند 
آموزش از راه دور مي تواند به افزايش تاب آوري نظام آموزشي در 
برابر بحران، منعطف بودن در برابر نيازهاي مختلف دانش آموزان و 
برقراري عدالت آموزشي منجر شود. والدين، معلمان، دانش آموزان، 
دولت ها و ديگر نهادهاي مرتبط، مي توانند با همكاري يكديگر به 
بهتر شدن شرايط آموزشي كمك كنند. بازگشايي مدارس بعد از 
پايان خطر همه گيري كرونا، حياتي است، اما كافي نيست. چالش 
بزرگ، تشخيص و پاسخ سريع به نيازهاي آموزشي هر دانش آموز 
با استفاده مؤثر از تكنولوژي براي ايجاد امكان آموزش برابر چه در 

مدرسه و چه در خانه است.

 وزارتخانه هــاي دفاع در 
آمريكا و عــراق در بيانيه خاورميانه

مشتركي از كاهش مجدد 
نيروهاي نظامي آمريكايی مســتقر در 
عراق خبر داده اند. براساس اين بيانيه، 
تعــداد نيروهاي آمريكايــي حاضر در 
خاك عراق بــه زودي از 2500نفر هم 
كمتر خواهد شد. اگرچه اين بيانيه در 
نــگاه اول، پاســخي مطلــوب بــه 
درخواســت هاي مكرر دولت و پارلمان 
عراق براي خــروج نيروهــاي نظامي 
خارجي از اين كشور اســت، اما به نظر 
مي رســد نكات مبهــم و ترديدبرانگيز 
متعددي در آن وجــود دارد؛ نكاتي كه 
طي روزهاي گذشــته در رســانه هاي 
عراقي و محافل سياسي اين كشور مورد 
بررســي قرار گرفته و البته حواشــي 

زيادي هم به دنبال داشته است.
بخش عمده ايــن ترديدها بــه ميزان 
اطالعــات دولــت عــراق از حجــم 
نيروهــاي آمريكايــي در خــاك اين 
كشــور برمي گــردد. بســياري از اين 
رسانه ها مدعي هستند دولت مصطفي 
الكاظمي، طي يك سال گذشته بدون 
اعتبارســنجي ادعاهاي پنتاگون صرفا 
بر آنها صحه گذاشته است؛ درحالي كه 
روشن نيست تا كنون چه تعداد نيروي 
نظامي آمريكايي خــاك عراق را ترك 
كرده انــد. عــالوه بر اين، اصــوال هيچ 
اطالعات دقيقي درباره تعداد نيروهاي 
آمريكايــي حاضر در خاك عــراق نيز 
وجود ندارد. هم اكنــون و پس از ترور 
سردار ســليماني، نيروهاي آمريكايي 
در 3پايگاه عين االســد )االنبار(، حرير 
)اربيل( و ويكتوريا در نزديكي فرودگاه 
بغداد مستقر هستند. به روايت روزنامه 
العربي الجديــد، حتي امــكان نزديك 
شــدن به اين 3پايــگاه وجــود ندارد 
و هيچ كــس نمي توانــد ادعــا كند از 
وضعيت نيروهــاي آمريكايي در داخل 
اين پايگاه ها مطلع است. شبكه االتجاه 
كه ازجملــه رســانه هاي منتقد دولت 
الكاظمي به شمار مي رود نيز در گزارش 
خود با اشــاره به اين موضوع مي گويد: 
كريستوفر ميلر، سرپرست وزارت دفاع 
آمريكا براي چندمين بار طي هفته هاي 
گذشــته از برنامه جامع پنتاگون براي 
كاهش نيروهــاي نظامــي در عراق و 
افغانستان خبر داده اســت. به گفته او، 

كاهش نيروهاي آمريكا در بغداد، بيانگر 
افزايش قدرت ارتش عراق اســت، اما 
ناظران معتقدنــد هيچ داللتي مبني بر 
اجراي اين برنامه ها از سوي آمريكا وجود 
ندارد و چنين بيانيه هايي صرفا با هدف 
تقويت موضع مصطفي الكاظمي، مقابل 
مخالفــان وي در داخل عراق منتشــر 
مي شود؛ مخالفاني كه دولت را به اخراج 

نظاميان آمريكايي مكلف كرده اند.
عدي عواد، عضو ائتــالف عصائب اهل 
حــق در پارلمان عراق نيز بــه روزنامه 
العربي الجديــد مي گويــد: ادعاهــاي 
پنتاگون از ســوي ملت عراق پذيرفته 
نمي شود؛ چراكه اعتمادي به واشنگتن 
وجود ندارد. آمريكا تــالش مي كند با 
استفاده از شــرايط بحراني عراق، براي 
خود زمــان خريده و ضمــن پيگيري 
سياســت هاي پيشــين در اين كشور، 
خروجــي امــن و آبرومندانــه را براي 
نيروهايش تضمين كند. متأســفانه در 
طرف مقابل نيز هيچ اقدام مؤثري براي 
مقابله با اين رفتارها از سوي دولت عراق 

ديده نمي شود.

حاميان نخســت وزیر هم ناراضي 
هستند

اما ماجرا زماني جالب تر مي شــود كه 
بدانيم بيانيه هاي پنتاگون تنها از سوي 
رقباي نخســت وزير عراق با مخالفت 

روبه رو نشــده و نارضايتــي حاميان 
الكاظمي را هم به دنبال داشته است. 
اين جريان سياسي كه طيف مختلفي 
از احزاب شــيعي تا اهل سنت را در بر 
مي گيرد، معتقد اســت خروج يكباره 
نيروهــاي آمريكايي از عــراق، ارتش 
و ســاير نيروهاي امنيتي اين كشــور 

را در مقابله با خطر تروريســم، دچار 
مشــكالت متعدد مي كند. همچنين 
مســئله حفــظ امنيت مناطــق آزاد 
شده از دســت داعش نيز يكي ديگر 
از چالش هايي است كه به باور حاميان 
الكاظمي، در نبود نيروهاي آمريكايي 
مي تواند به مشكلي بزرگ براي دولت 

عراق تبديل شود. 
بهاء االعرجي، معاون اسبق نخست وزير 
عــراق در اين بــاره به شــبكه العربيه 
مي گويد: براي تصميم گيــري درباره 
خروج نيروهــاي آمريكايــي از خاك 
عراق بايــد تمام منافع ملــي را درنظر 
گرفت. اجراي اين تصميم بدون فراهم 
كردن پيش زمينه هــاي الزم مي تواند 
پيامدهاي امنيتي و اقتصادي نامطلوبي 

براي عراق داشته باشد.
اگرچه در ايــن پرونده، هــر دو طيف 
سياسي عراقي از مواضع دولت به تندي 
انتقاد مي كننــد، اما به نظر مي رســد 
درنهايــت، هر دو جريــان مذكور فاقد 
ابزاري كارآمد براي ارزيابي بيانيه هاي 
پنتاگون بــوده و بنابراين، فرصتي هم 
براي اقدام قانوني عليه دولت در پارلمان 
ندارند. عباس الزاملي، رئيس كميسيون 
دفاع و امنيت پارلمان عراق در اين باره 
به روزنامــه العربي الجديد مي گويد: نه 
دولت، نه پارلمان و نه ســتاد مشترك 
عمليات ارتش، هيچ ابزاري براي اشراف 

دقيق بر داخل پايگاه هاي نظامي آمريكا 
و اطالع از كم و كيف نيروهاي اين كشور 
در اختيار ندارنــد؛ بنابرايــن تأييد يا 
تكذيب ادعاهاي پنتاگون و وزارت دفاع 

عراق براي ما ممكن نيست.
براي درك بهتر ابعاد شــك و ترديدها 
نسبت به بيانيه هاي پنتاگون كافي است 
بدانيم پايگاه هاي عين االســد و حرير 
به تنهايي ظرفيت كافي براي استقبال 
از بيش از 7هزار نيــروي نظامي را در 
خود دارند. اين درحالي است كه فرايند 
انتقال نيروهاي نظامي آمريكا از ســاير 
پايگاه هاي عراقي طي يك سال گذشته 
ساختار شفافي نداشته و روشن نيست 
چه تعداد از اين نيروها، به جاي خروج 
از عراق، به اين دو پايگاه منتقل شده اند.

موضع دولت چيست؟
اگرچــه شــخصيت هاي منتســب به 
مصطفــي الكاظمي تــالش مي كنند 
همزمان با تشــديد مــوج انتقادات، به 
ابهامات و نكات مطرح شــده از سوي 
مخالفان نخســت وزير پاسخ دهند، اما 
بدون شك صداي آنها مشابه رقبايشان 
در ســطح رسانه ها شــنيده نمي شود. 
ازجملــه اين تالش هــا، مصاحبه هاي 
متعــدد رائد جوحــي، رئيــس دفتر 
الكاظمي طي روزهاي اخير در پاســخ 
به حواشي مطرح شده نسبت به خروج 
نظاميان آمريكايي از عراق بوده است. او 
در گفت وگو با شبكه الحدث مي گويد: 
ما براســاس عرف بين الملل و ساختار 
دوجانبه روابط خود بــا آمريكا در قبال 
بيانيه هاي پنتاگون يا هر نهاد رســمي 
ديگري در اين كشور برخورد مي كنيم. 
نمي توان از دولت عراق انتظار داشــت 
به پايگاه هاي آمريكا سركشــي كرده و 
تعداد نظاميان آنها را مورد شــمارش 
قرار دهد؛ چنيــن رفتاري نــه واقعي 
اســت و نه منطقي. دولت هــاي عراق 
و آمريــكا در جريــان ســفر مصطفي 
الكاظمي به واشنگتن در مرداد ماه رسما 
بر سر تنظيم جدول زماني براي خروج 
نيروهاي آمريكايي از عــراق به توافق 
رسيدند. با وجود اين، اما برخي احزاب 
و رســانه هاي عراقي، نظير ائتالف فتح 
)شاخه سياسي حشد شــعبي(، دولت 
را به انفعال در اجــراي اين توافق متهم 

مي كنند. 

كاهش سربازان آمریکایي در عراق؛ واقعيت یا بازي با اعداد؟
مخالفان نخست وزير عراق، اعتبار بيانيه هاي مكرر پنتاگون مبني بر خروج آمريكايي ها از خاك اين كشور را به چالش كشيده اند

25 هزار نيروي گارد ملي از سراسر 
آمریکا به واشنگتن اعزام شده اند تا 
امنيت مراسم تحليف را تامين كنند. 

AP :عکس

   خروج تاريخي آمريكا 
از افغانستان

دولت ترامــپ در آخرین روزهاي 
باقي مانده از عمرش، تعداد نيروهاي 
آمریکایي در خاک افغانستان را به 
كمترین ميزان طي 20سال گذشته 
رسانده اســت. به گفته كریستوفر 
ميلر، سرپرســت كنونــي وزارت 
دفاع، هم اكنون كمتر از 2500نظامي 
آمریکایي در افغاستان حضور دارند. 
اجــراي این تصميم هــا همزمان با 
مذاكرات بي ســابقه دولت آمریکا 
و گروه طالبــان، نگراني هایي را در 
محافل سياسي افغانستان به دنبال 
داشته است. از ســوي دیگر خروج 
گسترده نظاميان آمریکایي در حالي 
صورت مي گيرد كه به گفته سخنگوي 
پنتاگون، تهدید گروه هاي تروریستي 
نظير داعش در افغانستان همچنان پا 
برجاست. تعداد نظاميان آمریکایي 
در افغانستان پيش از این، ۴500نفر 

اعالم شده بود.
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 خبرنگار بودن سخت است. نه اينكه 27 سال 
اســت خبرنگارم، نه اينكه روزنامه ها در ايران 
هميشه در هراس بوده اند و دست به عصا راه 

رفته اند.... نه اينكه امنيت شغلي نيست يا 
ممكن است براي هر نوشته ناخوشايندي 
سر از ناكجاآباد دربياوري و  نه اينكه زمان 

روزنامه هاي كاغذي به سر آمده و آنها مرجعيت خبر از كف داده 
باشند؛ به خاطر فضاي مجازي و چه و چه و چه. نه، خبرنگار بودن 

سخت است اما خبرنگار اجتماعي بودن سخت تر.
 اگر در روزنامه كار كرده باشي تيپ شناسي خبرنگاران هر حوزه 
دستت مي آيد. مثال خبرنگار حوزه ادب و هنر باشي از صبح تا 
شب با نويســندگان و هنرمندان در ارتباطي. بايد بروي فالن 
نمايشگاه  از آخرين كتاب ها حرف بزني يا با روشنفكران صحبت 
كني. بنابراين زاويه نگاه شان، در تو خبرنگار ته نشين مي شود. 
مي توانی خبرنگار ورزشي باشي و از آخرين حذف يك بازيكن 
فوتبال حرف بزني. مي تواني از جابه جايي ميلياردي دالرها و 
آوردن فالن مربي اروپايي گزارش بدهــي . مي تواني از حذف 
فردوسي پور بنويســي، از محبوبيت او، از قهر فالن بازيكن... 
روحيه خبرنگارهاي ورزشي هم مدل خودشان است. اما خبرنگار 
اجتماعي و خبرنگاران حوادث در يك فضاي ديگر به سرمي برند. 
بنويســند اگر زلزله بيايد چند نفر در تهران نابود مي شــوند. 
بنويسند چرا ساختمان پالسكو اين جور شد. بنويسند چطور 
اتفاق مي افتد كه پدري دخترش را سر مي بُرد. چطور مي شود 
مردي از پنجره داخل می شود و زنش را با قمه قطعه قطعه  كند. 

چطور مي شود اسيد، زندگي ها را ذوب كند و چشم ها را كور.
اجتماعي نويس كسي است كه بايد غصه بازماندگان از تحصيل 
را بخورد، همان حجم دانش آموزاني كه به اينترنت و تبلت و تلفن 
هوشمند دسترسي ندارند. به نظرم فضاي خاص ديگري است 

اين گروه اجتماعي در روزنامه ها.
 آدم هايي كه مي روند در حوزه اجتماعي كار مي كنند؛ كم كم 
آب مي شوند، ذوب مي شوند؛ نابود مي شوند. حاال هر چه بعضي 
بگويند شما مثل جراح ها بايد عادت كرده باشيد به زخم و خون 
چون شغل تان ايجاب مي كند؛ چرند اســت. آدم به درد و غم 
ديگري عادت نمي كند. همه اين دردها و خبرهاي نابسامان، 

ته نشين مي شود در روح و روان خبرنگار....
 بله روزنامه نگاري سخت اســت و روزنامه نگار اجتماعي بودن 

سخت تر.

فريباخانينقد و نظر
نويسنده و روزنامه نگار

بهممنوعيتبرقعرأيندهيد
زوريخ: دولت ســوئيس به رأي دهندگان در همه پرسي 
هفتم مارس در اين كشور توصيه كرد با طرح ممنوعيت 
پوشش كامل صورت كه معموال زنان مسلمان به آن مقيد 
هستند، مخالفت كنند. به گزارش اينديپندنت، براساس 
سيستم مبتني بر دمكراسي مستقيم كه در كشور سوئيس 
حاكم است هرگونه پيشنهاد تغيير در قانون اساسي فقط 
درصورت جمع آوري بيش از 100هزار امضا به همه پرسي 

مردمي گذاشته مي شود.

43سالزندانبهدليلتوهينبهپادشاه
بانكوك:  وكالي يك كارمند ســابق دولــت تايلند 
مي گويند موكلشــان به حكم بي سابقه 43سال و 6 ماه 
زندان به اتهام توهين و بدنام كردن ســلطنت محكوم 
شده است. به گزارش يورونيوز، دادگاه كيفري بانكوك 
اين زن را به اتهام ارسال كليپ هاي صوتي به فيسبوك 
و يوتيوب با اظهارنظرهايي كه منتقد پادشــاهي است، 
در 29مورد به دليل نقض قانون اساسي مقصر شناخته  

است.

كشفآرامگاهملكهنئيت
قاهره: باستان شناسان در مصر توانسته اند گنجينه اي شامل 
مجموعه اي از آرامگاه ها و تابوت ها و اجساد موميايي متعلق 
به مصر باستان را در گورستان »ســقاره« واقع در جنوب 
قاهره، پايتخت مصر كشــف كنند. به گــزارش يورونيوز، 
ملكه نئيت، همسر شاه تتي، نخســتين پادشاه از سلسله 
ششم فراعنه بود كه از سال2323 تا 2150پيش از ميالد 
حكمراني مي كرد. باستان شناسان همچنين مكاني با بيش 

از 50تابوت چوبي و اجساد موميايي شده را كشف كردند.

3ماهزندگيدرفرودگاه
شيكاگو: مردي در آمريكا بيش از 3ماه در فرودگاه بين المللي اوهر 
شيكاگو به صورت مخفيانه زندگي كرد تا از بيماري كرونا مصون 
بماند. به گزارش اينديپندنت، اين مرد 36ساله از شرايط حفاظت 
شده فرودگاه در مقابل ويروس استفاده مي كرد و با سرقت كارت 
شناســايي يكي از كارمند هاي فرودگاه از امكانات و خدمات اين 
محل بهره مند مي شــد. مبلغ وثيقه آقاي سينگ از سوی دادگاه 
هزاردالر تعيين شد و از ورود او به اين فرودگاه ممانعت شده است. 

او بايد در تاريخ 27ژانويه در دادگاه حاضر شود.

مراقبخبرنگاراناجتماعيباشيم

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: الفقر مع الّدين الّشــقاء االكبر؛ فقر و نداري كه با قرض توأم باشــد 
بزرگ ترين شقاوت و بدبختي است.
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عشقُدردانهاستومنغواصودرياميكده
سرفروبردمدرآنجاتاكجاسربركنم

عهدوپيمانفلكرانيستچنداناعتبار
عهدباپيمانهبندمشرطباساغركنم

غواص، گوهرجويي است كه در دل دريا فرو رود و پي مرواريد، نفس زنان در اعماق بگردد 
تا كجا به مقصد رسد. حافظ خود را غواص درياي عشق مي داند، همان سان كه خاقاني 
رازِ دل مي گشايد: »غواِص بحِر عشقم، بر ساحِل تمنا/ چندين صدف گشادم، هم گوهري 

ندارم«
نظامي گنجوي، سخنور را غواِص جواهِر معاني مي شمارد: »سخن، گوهر شد و گوينده، 

غواص/ به سختي در كف آيد گوهِر خاص«
موالنا آن كسي را غواص مي داند كه امساك دم دارد و »نََفس دزديدن« بلد است: »خاموش! 

وصِف بحر و ُدر، كم گوي در درياي او/ خواهي كه غواصي كني، َدم دار شو، دم دار شو!«
سعدي بر آن است كه »غواص اگر انديشه كند كاِم نهنگ/ هرگز نكند ُدرِّ گرانمايه به چنگ«  
بيدل، غواص را آشناي جنون پيماي درياي گوهرخيز مي داند: »غواِص آرزوي گرفتاري 
توايم/ ما را تأمِل گره دام گوهر است« صائب همچو غواصي جگرسوخته و نََفس باخته، در 
برابر موِج خطر مي گويد: »بيهوده مسوزان نفِس خويش چو غواص/ كاين نُه صدِف پوچ، 

ُگهر هيچ ندارد« او مي داند كه »دل غواص گردد آب تا گوهر شود پيدا« .
حزين الهيجي چنين حال خود را تصوير مي كند: »نفس در سينه من دست و پا گم كرده 

مي گردد/ چه باشد حال غواصي كه در درياي خون افتد؟«

انديشهكاِمنهنگ

يادبوديكهمكار
همكارانی كه از ماتم گرفتن مجازي در اين چندروزه مچاله 
شده اند، نفس بريده و با چشمان خشكيده از راه مي رسند. 
شيده اللمي در طول 20سال روزنامه نگاري آنقدر در اين 
فضاي حرفه اي با آثار درخشانش ريشه دوانده كه مراسم 
يادبودش، روزنامه نگاران را در زمستان كرونازده، هرچند 
با فاصله، گرد هــم آورد. گرد آمده اند تــا از او بگويند، از 
گزارش هايش، از ميراث حرفه اي اش و از بند بند واژه هايي 

كه در آن دغدغه تنيده شده و درد مردم.
كرونا مجــال نمي دهد ماتم زدگان در آغوش هم اشــك 
بريزند. مجال نمي دهد گفت وگويي جريان يابد تا شــايد 
آتش اين داغ كمي سرد شود. ماتم شيده اللمي زير آسمان 
كبود آخرين روز دي99 برگزار شــد؛ مختصر، پراكنده و 

جانسوز.
 روزنامه نگاران و پيشكســوتان او را صــداي بي صدايان 
مي خوانند و مدافع حقوق زنان و بي پناهان. در اين مراسم 
زهرا نژادبهرام، حســن خليل آبادی و علی اعطا، اعضای 
شوراي شــهر تهران و جمعي از اســاتيد و پيشكسوتان 
روزنامه نگاري ازجمله حســن نمك دوســت، علي اكبر 
قاضي زاده، شهال شركت و افشين اميرشاهي درباره دوران 

كاري و حرفه اي شيده اللمي صحبت كردند.
در ابتداي اين مراسم ابوالحسن رياضي، مديرعامل مؤسسه 
همشــهري با ابزار تأســف و اندوه فراوان بابت درگذشت 
شيده اللمي او را روزنامه نگاري برجسته و پرتالش خواند: 
»اللمي جــزو روزنامه نــگاران پيگير و متعهــد روزنامه 
همشــهري بود و قطعا جاي خالي او در كنار همكارانش 

احساس مي شود.«

علي اكبر قاضي زاده اســتاد روزنامه نگاري، با بيان اينكه 
جامعــه روزنامه نگاري ما از روزنامه نگاراني مانند شــيده 
اللمي، غني نيست و با ابزار تأســف درباره جاي خالي او 
در اين حرفه گفت: »شيده اللمي در ابتدا كارش را با من 
شروع كرد و من شــاهد تولد يك روزنامه نگار بااستعداد 
بودم. طي اين 20سال با من در ارتباط بود. االن حس آن 
پدري را دارم كه شاهد مرگ فرزندش بوده است. چراكه 
من تولد شيده اللمي را به عنوان روزنامه نگار ديدم و مانند 
يك پدر بــه اين فرزنــد روزنامه نگار مي باليــدم تا اينكه 
متأسفانه االن شاهد نيستي او هســتم. نكته اي در مورد 
خانم اللمي كه هميشه مرا تحت تأثير قرار مي داد، حس 
انساني و دغدغه هاي انساني او نسبت به همه آدم ها بود.«

زهرا نژادبهرام، عضو شــوراي شــهر تهران، شيده اللمي 
را روزنامه نــگار دغدغه منــد خوانــد و گفــت: »اللمي 
روزنامه نگاري دغدغه مند بود. دغدغه انســان ها را داشت 
و هر جايي كه احســاس مي كرد مي تواند با حرفه اش به 
دغدغه هاي انساني پاســخ دهد، حضور مي يافت و براي 
به ثمر رســاندن هدفش تالش مي كرد. او هر جا الزم بود 
از هويت انســان دفاع مي كرد، هر جــا الزم بود از هويت 
كودكان كار دفاع مي كرد و هر جا الزم بود از انجمن هاي 
همكارانش دفاع مي كرد. او هر جا كه الزم به دفاع از حقوق 
ديگران بود، حاضر مي شد. قلم بسيار پرتواني داشت. او با 
نوشته هايش با من حرف مي زد. بارها به او گفتم »قلمت با 

من حرف مي زند«.
در ادامه حسن نمك دوست اســتاد روزنامه نگاري، اللمي را 
يكي از بهترين راويان مســائل تلخ جامعه دانست و گفت: 
»معتقدم مهم ترين سازه اي كه روزنامه نگاران توليد مي كنند 
خبر نيســت. زيباترين محصولي كه يك روزنامه نگار توليد 

مي كند، گزارش اســت. در گزارش همــه توانايي هاي يك 
روزنامه نگار يكجا عرضه مي شــود. به همين  خاطر بهترين 
روزنامه نگاران، بهترين گزارشــگران هستند. در ميان انواع 
گزارش، دشوارترين و شگفت انگيزترين آن، گزارش مردمي 
است. گزارشــي كه مخاطبان آن مردم هســتند؛ مردمي 
كه براي زندگي بســيار تالش مي كنند، زحمت مي كشند 
و در جامعه ما بســيار شكســت مي خورند و احتياج دارند 
كســي صداي آنها را بشنود. شــيده اللمي يكي از بهترين 
گزارش نويسان اجتماعي در اين زمينه بود. البته در جامعه 
ما اينطور جاافتاده كه گزارشگري روزنامه نگاري بايد گزارش 
تلخي ها باشــد، در صورتي كه گزارشــگر بايد حالوت ها و 
شيريني هاي زندگي را هم ببيند و آن را گزارش كند. شيده 
فرصت اينكه گزارش هاي شيرين بنويسد را پيدا نكرد.  او جزو 
بهترين گزارش نويسان مســائل تلخ اجتماعي بود.  اي كاش 
مي بود تا شيرين ترين گزارش ها را هم به قلم او مي خوانديم. از 
صميم قلب افسوس مي خورم كه او ديگر در ميان ما نيست.«

افشين اميرشــاهي روزنامه نگار پيشكسوت نيز از تجربه 
20ساله شيده در اين حرفه گفت و دردها و رنج هايي كه 
گزارش نويسي در جامعه براي روزنامه نگار در پي خواهد 
داشت: »شيده اللمي 20سال روزنامه نگاري كرد و هيچ گاه 
پشت ميز ننشست و هميشه در ميدان بود. او صداي مردم 
بود. او در معرض انواع و اقســام مشكالت مردم بود و اين 
مســائل به تدريج در روح شيده رســوخ كرده بود. شيده 
سال ها از غم و درد مردم نوشت و بايد كساني كه راه شيده 
را ادامه مي دهند بيشتر مواظب خود و روحيه شان باشند.«

در اين مراسم خانم ها شهال شــركت و الناز محمدی هم 
هركدام در مورد ويژگی های حرفه ای و آثار مرحوم اللمی 

با حاضران سخن گفتند.

حيرانيانير!

آتش سوزي گسترده جنگل هاي حيران در مرز ايران و آذربايجان باعث واكنش هاي 
زيادي در شبكه هاي اجتماعي شده است. كاربران با هشتگ #حيران_يانير)حيران 

مي سوزد( خواستار توجه بيشتر مسئوالن به اين موضوع شده اند.

نمايیازبــرفدرغرب
كشور

از 2 شب گذشــته، برف و باران 
غرب كشور را فرا گرفت و به لطف 
اين بارش هــا، آاليندگي هوا در 
بسياري از شــهرها كاهش پيدا 

كرده است.
اين عكس وحيد يوســفيان، از 
روســتاي وراينــه نهاونــد، در 
اينستاگرام نهاوند آنالين، زيبايي 

اين منطقه را نشان مي دهد.

فضاي مجازي

پخشآنالينتئاترهايكانون

مديركل امور ســينمايی و تئاتر كانون پــرورش فكری كودكان و 
نوجوانان از آغاز گاِم دوم طرح »نمايش نمــا« از اول بهمن 1399 

خبر داد.
به گزارش همشهري، امير مشــهدی عباس با اعالم اين خبر افزود: 
»نمايش نما« طرح اكران فيلم تئاترهای كودك و نوجوان در فضای 
مجازی از مرداد امسال آغاز شد و تاكنون بيش از 40 فيلم تئاتر ويژه 
كودكان و نوجوانان در ســايت th.kpf.ir در اختيار مخاطبان قرار 

گرفته است.

برپايينمايشگاهنقاشي64كودكبهنفعمحك

نمايشگاه نقاشي آنالين با نقاشي هايي از 64 هنرمند كودك و نوجوان دررده 
سني 8 تا 17 ســال و با هدف حمايت از كودكان سرطاني، در وب سايت 
مؤسسه محك به نمايش گذاشته مي شود. به گزارش همشهري، امسال 
به علت كرونا و موانع آن، نمايشگاه آنالين و به صورت مجازي برگزار مي شود. 
 اين نمايشــگاه 3 بهمن1399 روي وب سايت مؤسســه محك به نشاني

http://mhak.ir/onlinegallery-b  قــرار مي گيــرد و تا 10 بهمن ماه 
ادامه دارد.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

همشهري، 1 بهمن 1379
مقابلهوزارتمسكنوشهرداريها

باقيمتهايغيرواقعيمسكن
مشاور وزير مســكن و شهرســازي در امور فناوري گفت: اين 
وزارتخانه با هماهنگي شــهرداري ها مي تواند برآورد دقيقي از 
قيمت هر نوع بنا داشته باشد تا با قيمت هاي غيرواقعي مسكن 
مقابله شود.  علي صالح آبادي ديروز افزود: دستگاه هاي مذكور 
مي توانند محاســبه درســت و دقيقي از قيمت تمام شــده هر 
مترمربع بنا در تهران و ساير مناطق انجام دهند.  وي افزود: گفته 
مي شود برخي بناها در تهران از قرار هر مترمربع 8تا 10ميليون 
ريال معامله مي شــوند كه ايــن امر حاكــي از غيرواقعي بودن 
قيمت هاست.  صالح آبادي اضافه كرد: ساخت بنا يك موضوع فني 
و اجرايي است، به آساني مي توان قيمت واقعي هر نوع بنا را برآورد 

كرد و هر 6 ماه يا يك سال يك بار آن را در اختيار مردم قرار داد.

20 سال پيش 

دكترمحمدقريب
يكي از نخستين پزشكان متخصص طب اطفال ايران كه 
بعد ها با بنيانگذاري علم نوين پزشــكي كودكان عنوان 
پدر پزشكي اطفال ايران را نيز به خود اختصاص داد دكتر 
محمد قريب اســت. در ســال 1306 محمد قريب جزو 
نخستين گروه دانشــجويان ايراني بود كه به قصد ادامه 
تحصيل به كشور فرانســه رفت. در پايان نخستين سال 
تحصيلي در شهر رمس فرانســه، توانست جايزه البراتوار 
تشريح دانشكده پزشكي را از آن خود كند. محمد قريب 

در ســال 1316 هجري شمســي از رســاله دكتراي خود به نام »وقفه هاي تنفسي 
شيرخواران« دفاع كرد و سرانجام دانشنامه دكتراي پزشكي پاريس را اخذ كرد. وي در 
سال 1317 هجري شمسي به ايران بازگشت، چون معتقد بود دانشي كه كسب كرده 
را بايد در ايران و براي هموطنان خود عرضه كند. در سال 1386 مجموعه تلويزيوني 
»روزگار قريب« به كارگرداني كيانوش عياري از شبكه 3 سيما پخش شد كه به شرح 

زندگينامه دكتر محمد قريب از ابتدا تا انتها پرداخته بود.
محمد قريب )14 تير 1288، تهران 1 بهمن 1353( 



يادبود

1384
شهداي عرفه 

احمد كاظمي و چندتن از فرماندهان ارشد 
سپاه به شهادت رسيدند

چهارشنبه 
1بهمن1399
شماره124

فراز و فرود
محمود احمدي   نــژاد، 3تير 1384، 

رئيس   جمهور شد

حميدرضا محمدي �����������������������

وقتي رئيس   جمهور شــد، سيل 
تحسين و تجليل بود كه به   سويش 
روانــه شــد و روي   كارآمدنش را 
دست الهي دانستند، اما وقتي كاخ 
رياســت   جمهوري را تحويل داد، 
ديگر چندان مقبــول و محبوب 

دوستان و دوستدارانش نبود�
يك   ســال پس از آنكــه محمود 
احمدي   نژاد، كليدداِر ســاختمان 
خيابان پاستور شــد، كتابي در 
ستايش اش منتشر شد كه فاطمه 
رجبي نوشت و او را »معجزه هزاره 
سوم« لقب داد؛ »انتخابات نهم براي 
ملتي كه 27سال ايثار و جانفشاني 
را پشت سر نهاده، معيار سنجش 
و آزموني الهي بوده، اين انتخابات 
كه پس از 16ســال حاكميت گروه 
كارگزاران ســازندگي و جريان 
موسوم به اصالح   طلب انجام گرفت��� 
يــك »اعجاز حقيقي« به   شــمار 
مي   رود�« اما او 31ارديبهشت1390 
نوشــت: »اگر آن عنــوان واقعا 
تأثيري منفــي و توهم   آميز براي 
رئيس   جمهور داشته��� اينجانب در 
پيشگاه خداوند غفار طلب مغفرت 
مي   كنم و عذر خود را با تكيه بر نيت 

خويش اظهار مي   دارم«�
نمونه آنچه او در كتاب خود آورد 
را آيــت اهلل محمدتقــي مصباح 
يزدي، 21خــرداد 1388، در جمع 
تعدادي از هنرمندان بسيجي گفت: 
»خداي     متعال    را شاكريم    كه    زمينه     
انتخاب    چنين    شخصيتي    براي    اين    
دوره     خاص    از انقالب    را فراهم    كرد 
و آيندگان    بــه    اين    نتيجه    خواهند 
رســيد كه    انتخاب   ، مشحون    به    
كرامات    و معجزات    بود«� اما نهم آذِر 
هشت   سال بعد، از او برائت جست: 
   »اعمال و رفتار امروز احمدي نژاد 
را تأييد نمي كنم، چون اكنون يك 

حالت انحرافي در او مي بينم«� 
مثال ديگر، احمد جنتي اســت 
كه 23تيــر 1385در خطبه   هاي 
نمازجمعه تهران، نامه احمدي   نژاد 
به جــورج بــوش، رئيس   جمهور 
آمريكا را »از الهامات خدا« دانست 
و در مقابــل، 25اســفند1391از 
پيام او پس از درگذشــت هوگو 
چاوز، رئيس   جمهور ونزوئال انتقاد 
شديد   اللحني كرد: »اي كاش پيش از 
اينكه بخواهند چنين حرفي بزنند، 
چهار كالم درس مي   خواندند و يك 

چيزي ياد مي   گرفتند«� 
او نقطه پرگار دورانــي بود كه با 
يك حمايت تمام   قد آغاز شد و با 
معاضدتي اعجاب   انگيز به پايان 
رسيد؛ روزگاري رجايي دوم بود و 
زماني   ديگر، محور جريان انحرافي�

سياستمدار

19دي   ماه سال1384، سانحه سقوط يك فروند هواپيماي 
داسو فالكن20 متعلق به ســپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در حوالي اروميه، باعث شهات چند تن از فرماندهان ارشد 
سپاه شد. شــهيد احمد كاظمي )1384- 1338( كه در 
ســال   هاي جنگ تحميلي فرمانده لشگر 8نجف، فرمانده 
قرارگاه حمزه و فرمانده لشگر14 امام   حسين)ع( بود، شهيد 
شاخص اين رويداد تلخ بود. شهيد كاظمي سابقه فرماندهي 
نيروي هوايي و نيروي زميني سپاه پاسداران را در كارنامه 

خود داشت. سردارسرتيپ پاسدار شهيد غالمرضا يزداني، 
سردارسرتيپ پاسدار شهيد سعيد سليماني، سردارسرتيپ 
پاسدار شهيد عباس كروندي مجرد، سردارسرتيپ پاسدار 
شهيد صفدر رشادي، سردارسرتيپ دوم پاسدار شهيد احمد 
الهامي   نژاد و سردارسرتيپ دوم پاسدار شهيد حميد آذين   پور 
از شهداي سانحه سقوط بودند. همزماني شهادت اين شهدا 
در سال84 با روز عرفه، آنها را به نام شهداي عرفه در ميان 

مردم زبانزد كرد.

 دوران طاليي بالگستان فارسي
چه شد كه وبالگ   نويسي در ايران بازي را باخت؟

 محمد كرباسي  ������������������������������������������������

سال1384 را مي   توان اوج دوران وبالگ   نويسي 
فارسي دانست. هرچند وبالگ فارسي از حدود 
چهار سال قبل كارش را شــروع كرده بود، اما 
شــايد هيچ وقت ديگر در تاريــخ مانند 1384 
نشد. براســاس آماري كه در آن سال تهيه شد 
تعداد وبالگ   هاي فارسي به 700هزار رسيد. در 
16شهريور سال1380 نخستين پست وبالگ 
فارسي را ســلمان جريري منتشر گرد. سلمان 
جريري، دانشجوي مهندسي كامپيوتر دانشگاه 
صنعتي شريف، به   عنوان نخستين ايراني بالگش 
را با نام »بالگ ســلمان« در اينترنت قرار داد. 
او كه اكنون در دبي زندگي مي   كند كســي بود 
كه براي اولين   بار از عنوان »وب نوشت« بر وزن 

»دست نوشت« به   جاي بالگ استفاده كرد.
در آن زمان اكتشــاف فضاي وبالگ با سرويس 
بالگر كليد خورد. بالگــر را كه بعدها گوگل آن 
را پيرا لبز خريد ميزبان وبالگ   هاي زياد فارسي 
شــد. هر چند برخي از وبالگ   نويسان فارسي 
سايت مستقل خود را داشــتند. بعد از سلمان، 
در پاييز1380 حســين درخشــان مقاله   اي با 
عنوان »چطور يك وبالگ    فارسي بسازيم؟« در 
بالگش منتشر كرد. اين مقاله در واقع راهنماي 
بالگ   نويســي بود. بعد از آن آدم   ها از طريق اين 
نوشته ياد گرفتند كه چطور بالگ داشته باشند 
و بنويســند و روز   به   روز به تعداد بالگ   نويسان 

افزوده شد.
با اين حال ريشــه   هاي وبالگ   نويسي فارسي 
را بايد در چند ســال قبل جســت   وجو كرد؛ 
زماني كه شبكه   هاي مشــهور به بي    بي   اس در 
ايران شــهرت داشــتند. از حدود سال1377 
چندين بي   بي   اس كه افراد بايد با اســتفاده از 
شــماره   گيري با خط تلفن به مركز اصلي آن 
وصل مي   شدند وجود داشتند. اين پلتفرم   هاي 
تحت سيســتم عامــل داس انجمن   هايي در 
حوزه   هاي مختلف، از سينما گرفته تا سياست 
داشــتند. نســل اين كاربران بي   بــي   اس كه 
نخســتين نســل جواني بودند كه با اينترنت 
دايال   آپ آشنا شــدند بعدها به وبالگ   نويسان 

مشهوري تبديل شدند.
مثل هر موضوع ديگر وبالگ   نويسي در ايران هم 
در ابتدا خام و نپخته بود. به   تدريج اما وبالگ   هاي 
جدي به زبان فارسي شــكل گرفت كه هركدام 

تبديل به رسانه   هاي جديد شدند.
با آمدن ســرويس   دهندگان وبالگ داخلي بازار 
رونق بيشــتري گرفت. پرشين   بالگ نخستين 
ســرويس   دهنده داخلي بــود و بعــد بالگفا و 

بالگ   اسكاي هم طرفداران خود را پيدا كرد.
 

از كودكي تا رشد جواني 
اگر از سال80 تا 84 را كودكي وبالگ   نويسي در 
ايران بدانيم از سال84 تا 88 را بايد دوران جواني 
و اوج   گيري وبالگ در ايران دانست. در آن دوره 
تقريبا هر بچه مدرســه   اي يك وبالگ داشت و 
وبالگ خواندن تبديل به يك فرهنگ عمومي 
شده بود. عوض كردن قالب وبالگ، ارتقاي قالب 
و رنگ   ها، گذاشتن ويجت   هاي جديد، از آب و هوا 
گرفته تا كانتر مشاهده و حتي پخش موسيقي 
با لود شدن صفحه وبالگ تبديل به يك رقابت 
جالب شده بود. براي مقايسه شــايد بشود آن 
دوره را با وضعيت و رشد فعلي پادكست فارسي 

مقايسه كرد.
اين پديــده جديــد، فضايــي فعــال را براي 
گفت   و   گوهايي سنگين و پيوسته فراهم آورد كه 

همه    چيز، از سياست گرفته تا شعر در آن به بحث 
گذاشته مي   شد. اين خاصيت كامنت در وبالگ 
بود كه باب بحث   هــاي داغ را به جاي فضاهايي 

امروزي مثل كانال   هاي تلگرام باز مي   گذاشت.
وبالگستان فارسي براي خودش دنيايي جديد 
بود. بالگرها انحصار اطالعات و تحليل و محتوا 
را خارج از فضاي رســمي شكســته بودند. آن 
نســل وبالگ   نويســان ايراني در دنياي واقعي 
هم گروه   هاي اجتماعي تشــكيل دادند و شروع 
به ديدن يكديگر در بيــرون از محيط مجازي 
به   صورت گروهي كردنــد. وبالگ   نويس   ها دور 
هم جمع مي   شدند و ديگر دوستي   هايشان فراتر 
از حضــور در صفحه بالگ همديگر شــده بود. 
در پــارك و كافه و... با هم قرار مي   گذاشــتند و 
هرچه بيشــتر در    اين   باره صحبت مي   كردند. به 
همين   خاطر بود كه خبر بد در ميان بالگرهاي 
ايرانــي زود مي   پيچيــد. مرگ نويســندگان 
وبالگ   هايي مثل زن رشــتي به   خاطر بيماري 
سرطان، دختر خورشيد در ســانحه رانندگي، 
ماه   پيشوني بر اثر ســقوط از كوه، ژوليس سزار 
به   خاطر آثار جراحت شــيميايي دوران جنگ 
و نويســنده وبالگ مژده به   خاطر آثار بيماري 
قديمي ديســتروفي ماهيچه   اي دوشــن براي 
جامعه وبالگ   نويسان ايراني بسيار تكان   دهنده 

و غمبار بود.
 

تيغ فيلترينگ و اعتياد به فيسبوك
سال88 فيلترينگ بالگر و وردپرس ضربه مهلكي 
به وبالگ   نويسي در ايران زد. برخوردهاي امنيتي 
هم عامل ديگري بود كه باعث شد كم كم دنياي 

وبالگ   نويسي در ايران كم رمق شود.
بسته شدن خدمات اينترنتي پرطرفداري از قبيل 
»بالگ رولينگ« و »گوگل ريــدر« هم ارتباط 

ميان بالگر   ها را دچار اختالل كرد.
ضربه نهايي را اما شايد فراگيرشدن فيسبوك در 
ايران و مدتي بعد توييتر به وبالگ   نويسي فارسي 
زد. فيسبوك به   عنوان شبكه اجتماعي مشهور و 
جهاني خيلي سريع جاي خود را در ميان كاربران 
ايراني باز كرد و كم كم وبالگ خواندن جايش را به 
خواند   ن پست   ها، عكس   ها و فيلم   هاي منتشرشده 

در فيسبوك داد.
افزايش شبكه   هاي اجتماعي نه   تنها چيستي و 
چگونگي محتواي وبالگ   ها و نحوه توليد و انتشار 
آنها را تحت   تأثير قرار داد بلكــه ماهيت رابطه 

»بالگر و مخاطب« را نيز متحول كرد.
امــروز، گفت   و   گو   هــاي اينترنتــي اغلــب به 
»پسنديدن« )اليك( و »اشتراك گذاري« )ِشير( 
محدود شده است. درحالي   كه گذشته پست   هاي 
وبالگ   ها اغلب بحث   هاي طوالني و خواندني را 

به   دنبال داشتند.
مي   شود گفت تا سال90  بدنه اصلي وبالگ   نويسي 
فارســي دچار ريزش شديد شــد. آنهايي كه 
همچنان فعال و پرطرفدار بودند با اســتفاده از 
 Moveable نرم   افزارهاي مديريت محتوا مثل
 type، WordPress،   Joomla ،   Drupal 
وبالگ خود را به سايت خودشان بردند و به   تدريج 
آن را تبديل به توليد محتواي مستقل يا تجاري 
كردند. وبالگ نويســي هنوز هم در ايران ادامه 
دارد، اما شايد ديگر با رشد شبكه   هاي اجتماعي 
هيچ وقت رونق آن دوران طاليي را به   خود نبيند. 
روز 9شهريور هنوز روز جهاني وبالگ نام دارد و 
در ايران 16شهريور كه نخستين وبالگ فارسي 
راه   اندازي شد به روز وبالگستان فارسي مشهور 
شده اســت. هنوز قلب وبالگ فارسي مي   تپد؛ 

هرچند بي   رمق.

عليرضا احمدي ��������������������������������������������������������������������

1384 را مي   توان »سال شگفتي« نام نهاد، چراكه برگزاري 
نهمين انتخابات رياســت   جمهوري و نتايج آن، جريان   هاي 
غالب در حوزه گفتمان   هاي سياسي را كنار زد و قدرت اجرايي 
كشور را به پديده   اي به   نام محمود احمدي   نژاد سپرد. البته اين 
نخستين    بار نبود كه در انتخابات رياست   جمهوري نتيجه اي 
دور از انتطــار رقم مي   خــورد؛ در دوره   هــاي قبل هم كمتر 
كسي پيروزي همراه با آراي باالي بني   صدر، شهيد رجايي و 

سيدمحمد خاتمي را پيش   بيني مي   كرد.
فروردين   ماه1384 كه آغاز شد، فضاي سياسي كشور ديگر 
كامال انتخاباتي شــده بود و جريان   هاي سياسي كشور خود 
را براي ماراتن حساس 27خردادماه آماده مي   كردند و حتي 
تحوالت مهم پرونده هســته   اي ايران و روند گفت   وگوهاي 
لندن با طرف   هاي اروپايي كه به   نظر مي   رسيد سازنده نيست 
هم كمتر توجه محافل سياسي كشور را به   خود جلب مي   كرد.

تا اواسط ارديبهشــت   ماه صف   بندي انتخاباتي جريان   هاي 
سياسي چندان روشن نبود. آمدن يا نيامدن هاشمي   رفسنجاني 
تمركز انتخاباتي اصولگرايان را ضعيف كرده    و تثبيت الريجاني 
به   عنوان كانديداي اصلي »شوراي    هماهنگي نيروهاي انقالب 
اسالمي« با چالش   هاي بســياري مواجه بود، چراكه با وجود 
خروج احمد توكلی از جمع شــش   نفره كانديداهاي شوراي 
هماهنگي به نفع قاليباف، به   نظر مي   رسيد 5نفر ديگر شامل 
محمدباقر قاليباف، محسن رضايي، علي الريجاني، محمود 
احمدي   نژاد و علي    اكبر واليتي قصد ترك كردن ميدان را ندارند 
و تا انتها ايستاده   اند كه درنهايت واليتي پس از ثبت   نام به   نفع 
هاشمي   رفسنجاني كنار كشيد و رضايي هم دوسه روز مانده به 

انتخابات انصراف داد.
تالش   هاي شوراي هماهنگي به رياست علي    اكبر ناطق   نوري 
براي رســيدن به كانديداي واحــد در اردوگاه اصولگرايان 
درنهايت به شكســت انجاميد و اين شــورا به هدف نهايي 
خود نرسيد؛ شــورايي كه از اواسط ســال1383 و با عبرت 
از شكســت   هاي پي   درپي اصولگرايان پــس از دوم   خرداد با 
محوريت چهره   هايي از جريان   هــاي مختلف اصولگرا مانند 
علي    اكبر ناطق نوري، حسين فدايي، حبيب    اهلل عسگراوالدي و 
محمدرضا باهنر تشكيل شد. بعدها اصولگرايان ناسازگاري   هاي 
احمدي   نژاد با سياست   هاي شوراي هماهنگي را از اصلي   ترين 
داليل شكست »پروژه وحدت« ارزيابي كردند. او معتقد بود 
شورا تصميمش را براي حمايت از الريجاني يا واليتي گرفته و 

باقي ماندنش دراين چارچوب بي   فايده است.
 احمدي   نژاد در سال1381 و انتخابات شوراها، مسئول ستاد 
انتخاباتي شوراي هماهنگي نيروهاي انقالب بود و در پيروزي 
كانديداهاي اين جريان نقش مؤثري داشــت و در انتخابات 
مجلس هفتم خوش درخشيده و شــهرداري   تهران را هم به 
نماد »نواصولگرايي« تبديل كرده بود، بنابراين شانس زيادي 
براي پيروزي خود قائل بود و درنهايت هم با خروج از جريان 
اصلي اصولگرايان، وارد كارزار انتخاباتي شد. اوضاع در اردوگاه 
اصالح   طلبان هم چنــدان بهتر نبود. حضــور يا عدم   حضور 
هاشمي   رفسنجاني بر تركيب انتخاباتي آنان هم تأثير منفي 
داشت و مهدي كروبي، مصطفي معين و محسن مهرعليزاده 
به اجماع تن ندادند و زمينه   ساز شكست نهايي اصالح   طلبان 

شدند و تجربه تلخي براي آنان به يادگار ماند.

سه   شــنبه 20ارديبهشــت   ماه، درحالــي فرآينــد ثبت   نام 
كانديداهاي نهمين دوره انتخابات رياســت   جمهوري آغاز 
شد كه حضور هاشمي   رفسنجاني در رقابت انتخاباتي مسجل 
شده بود و نويد انتخاباتي ســه   قطبي را مي   داد؛ اصولگرايان، 
هاشمي   رفسنجاني و اصالح   طلبان. در نخستين روز ثبت   نام، 
112نفر كانديد شــدند؛ 105مــرد و7زن. در دومين روز، 
سه كانديداي نامدار به ستاد انتخابات وزارت كشور رفتند و 
ثبت   نام كردند. مصطفي معين كه به   عنوان كانديداي جبهه 
مشاركت و ســازمان مجاهدين انقالب اســالمي شناخته 
مي   شد، نخستين كانديداي سرشناس بود كه فرآيند ثبت   نام 
را تكميل كرد. بعد از او محسن رضايي به وزارت كشور آمد و 
پس از ثبت   نام، انتخابات را »رقابت بين   نسلي« قلمداد كرد كه 
ميان نســل اول و دوم انقالب برگزار مي   شود. عصر سه   شنبه 
هم هاشمي   رفسنجاني درميان هيجان نمايندگان رسانه   ها، 
به وزارت كشور آمد و پس از ثبت   نام با اشاره به   نظرسنجي   ها، 
»نيمي از مردم ايــران« را مايل به انتخاب خود دانســت. او 
همچنين اعالم كرد براي حضــور در عرصه انتخابات با رهبر 
معظم انقالب صحبتي نداشته و گفت كه كابينه   اش جناحي 

نخواهد بود.
با پايان يافتن مهلت ثبت   نام كانديداها، گمانه   زني   ها براي حضور 
يا عدم   حضور چهره   هاي سياسي هم به انتها رسيد و برخي كه 
در انتظار ثبت   نام ميرحسين موســوي بودند، نااميد شدند. 
دراين ميان همه   چيز تحت   تأثير انتخابات بود، حتي تصميم 
ايران براي ازسرگيري بخشــي از فعاليت   هاي هسته   اي   اش 
كه درپي ناموفق بودن آخرين دور از مذاكــرات ايران و اروپا 
درلندن، از سوي مقام   هاي ارشد نظام اتخاذ شد و بازتاب جهاني 

فوق   العاده   اي داشت.
پس از پايان فرآينــد ثبت   نام كه طي آن حــدود 1015نفر 
به   عنــوان كانديدا اعالم حضــور كردند )200نفــر بيش از 
ثبت   نامي   هاي انتخابات هشــتم در ســال1380(، بررسي 
صالحيت   ها از سوي شــوراي نگهبان، آغاز و با جنجال   هايي 
نيز همراه شــد؛ احمدي   نژاد، هاشمي   رفسنجاني، قاليباف، 
الريجاني، كروبــي و رضايــي تأييد صالحيت شــدند، اما 
مهرعليزاده و معين از حضــور در عرصه رقابــت بازماندند 
كه پس از اعتراض   هاي گســترده به ردصالحيــت اين دو، 
حدادعادل، رئيس مجلس هفتــم، در نامه   اي به رهبرمعظم 
انقالب، خواستار تجديدنظر در بررسي صالحيت كانديداها شد 
كه به »حكم حكومتي« آيت   اهلل خامنه   اي در دوم   خرداد1384 
به آيت   اهلل جنتي، دبيرشوراي   نگهبان، انجاميد و دو كانديداي 

اصالح   طلبان به ماراتن انتخابات بازگشتند.
دوهفته منتهي به 27خردادماه روزهاي سرنوشت   ســازي 
براي سياست در ايران بود؛ مثلث شكل گرفته ميان هاشمي، 
احمدي   نژاد و معين از ســه جريان سياسي كشــور هر روز 
پر رنگ   تر مي   شد و با اينكه در روزهاي آخر محسن رضايي كنار 
كشيد و نظرسنجي   ها هم نتايج خوبي براي قاليباف پيش   بيني 
مي   كردند، اما فضاي شكل گرفته در جريان تبليغات از رقابت 
هاشمي-احمدي   نژاد-معين حكايت مي   كرد كه البته نگراني 
اصالح طلبان و اصولگرايان را توأمان درپي داشت. از يك   سو 
الريجاني به   عنوان كانديداي اصلي شوراي هماهنگي در تقابل 
با احمدي   نژاد و قاليباف وضعيت مناسبي نداشت و از سوي 
ديگر خطر جدي شكسته   شدن آراي معين )كانديداي اصلي 
اصالح   طلبان( در رقابت با كروبــي و مهرعليزاده، جبهه دوم 

خرداد را تهديد مي   كرد.
در اين انتخابــات، بيــش    از 46ميليون   و786هزارنفر واجد 
شــرايط رأي دادن بودنــد كــه حــدود 63درصــد آنان 
)29ميليون   و362هزارنفر( پاي صندوق   هــاي رأي رفتند، 
اما پيش   بيني   ها درست از آب درآمد و تكثر كانديداها سبب 
شد هيچ   يك حائز اكثريت آرا نشوند و هاشمي   رفسنجاني )با 
بيش   از 6ميليون رأي معادل 21درصد آرا( و احمدي   نژاد )با 
بيش   از 5ميليون رأي، معادل 19/48درصد آرا( به دور دوم، 
كه قرار بود در سوم تيرماه1384برگزار شود، راه يابند. كروبي 
نفر سوم فهرست آرا بود كه يكي    دودرصد كمتر از احمدي   نژاد 
رأي آورد و حاشيه   هايي را نيز به   همراه داشت. قاليباف و معين 
به   ترتيب چهارم و پنجم شدند و الريجاني و مهرعليزاده هم در 
رتبه   هاي ششم و هفتم قرار گرفتند كه شكست سنگيني براي 
كانديداي اصلي شوراي    هماهنگي نيروهاي انقالب اسالمي 

محسوب مي   شد.
رقابــت هاشمي   رفســنجاني و احمدي   نــژاد در دور دوم، 
هماورد تبليغاتي دوطرف در ميــان پايگاه   هاي اجتماعي 
آنان را درپي داشت كه تب سياســت در كشور را باال برد و 
با نمادسازي   هايي درســطح جامعه هم همراه بود. هاشمي 
كانديداي طبقه متوسط و احمدي   نژاد نماد طبقات محروم 
پنداشته مي   شد كه با شــعارهايي مانند »ساختار ناسالم 
اقتصــادي«، »تمركززدايي« و »مقابله بــا تجمل   گرايي« 
بخش زيادي از آراي متمايل به اصولگرايان در دور نخست 
را جذب كرد. اين دوقطبي ســهمگين به سود احمدي   نژاد 
تمام شــد و با وجود اينكه در دور دوم اجماع وســيعي در 
ميان اصالح   طلبان بر ســر حمايت از هاشمي   رفســنجاني 
شكل   گرفت، اما پرش ناگهاني آراي احمدي   نژاد كار را براي 
اصالح   طلبان و ميانه   روها تمام كرد؛ او حدود 62درصد آرا 
)بيش   از 17ميليون   و250هزار رأي( را كســب كرد؛ يعني 
صعود 42درصدي داشت. درمقابل آراي هاشمي   رفسنجاني 
فقط 15درصد رشــد كرد و از حدود 6ميليــون رأي دور 
نخســت به بيش   از 10ميليون رأي رســيد تــا صبح روز 
چهارشــنبه، 12مــرداد1384، حكم رياســت   جمهوري 
احمدي   نژاد از سوي رهبرانقالب تنفيذ و عصر جديدي در 

عرصه سياست ايران آغاز شود.
آغاز عصر احمدي   نژاد با تغيير رويكردهاي مهمي در پرونده 
هسته   اي ايران نيز همراه بود كه در نخستين روزهاي1384 
و از سوي مجلس هفتم ريل   گذاري شد. 25ارديبهشت   ماه و 
در روزهايي كه فضاي سياسي كشور تحت   تأثير رقابت   هاي 
انتخابات رياست   جمهوري قرار داشت، مجلس قانون دستيابي 
به فناوري صلح   آميز هسته   اي را تصويب كرد. از سوي ديگر به 
سرانجام نرسيدن گفت   وگوها با سه   كشور اروپايي كه از سال 
قبل آغاز شده بود، سبب شد ايران 10مرداد1384 با ارسال 
نامه   اي به آژانس بين   المللي انرژي اتمــي از قصد خود براي 
ازسرگيري برخي فعاليت   هاي هسته   اي ازجمله در اصفهان 
خبر دهد. برهمين اســاس 17مرداد فــرآوري اورانيوم در 
اصفهان از سر گرفته شد و در 20دي   ماه نيز غني   سازي درنطنز 
استارت خورد. اقدامات ايران سبب شد شوراي حكام آژانس 
در 15بهمن1384 )4فوريه2006( جلسه اضطراري تشكيل 
دهد، قطعنامه   اي عليه ايران تصويب كند و پرونده را به شوراي 
امنيت ســازمان ملل ارجاع دهد تا ســال   هاي سختي براي 

ديپلماسي ايران درپيش باشد.
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تغييراتسال 1384شاخص هاي ساالنه

 0.77   واحد 6.19 درصدرشد اقتصادي

4.8 واحد10.4 درصدتورم 

21.9  درصد9459.36شاخص كل سهام 

22 درصد 35.358 ميليارد تومانواردات

52 درصد 9.465 ميليارد تومانصادرات غيرنفتي

0.2  درصد 892 توماندالر آمريكا

17.6   درصد122.890 تومانسكه طال )تمام(

15   درصد122.592 تومانحداقل دستمزد

وضعيت مسكن در سال 84
)قيمت هرمترمربع به تومان(

قيمت آپارتمان 
در شهرهاي منتخب

قيمت آپارتمان 
در تهران

قيمت اجاره بهاي 
آپارتمان در تهران

303.300649.7003.417متوسط قيمت 
171125درصد تغيير نسبت به سال قبل

باالترين متوسط قيمت 
)شهر يا منطقه(

اصفهان 
423.000

منطقه يك 
1.392.000

منطقه 3 
 5.578

252130درصد تغيير نسبت به سال قبل
كمترين متوسط قيمت 

)شهر يا منطقه(
يزد

159.100
منطقه 20 
 357.800

منطقه 18 
 2.157

538درصد تغيير نسبت به سال قبل
بيشترين درصد رشد 

)شهر يا منطقه(
همدان

91
منطقه 15

40
منطقه 5 
 82

كمترين درصد رشد 
)شهر يا منطقه(

زاهدان
  13

منطقه 9
0.8

منطقه 9 
3

درآمد و هزينه ماهانه 
خانوارهاي منتخب  

درصد از 
هزينه كل

سال 1384 
)قيمت به تومان(

درصد تغيير نسبت 
به سال قبل

554.31119.5ميانگين كل درآمدهاي خانوارهاي منتخب
100572.79113.9ميانگين كل هزينه هاي خانوار

26.9154.26314.6مسكن، آب ، برق و سوخت
23.1132.6266.2هزينه هاي خوراكي و آشاميدني

15.488.11816.6حمل و نقل
9.856.40926.4كاالها و خدمات متفرقه

5.632.09115.4لوازم منزل و خدمات خانه
5.531.25613.5پوشاك و كفش

4.223.89414.6درمان و بهداشت
3.016.9520.3تفريح و امور فرهنگي

2.212.53911.4رستوران و هتل
2.111.90628.1تحصيل 
1.810.27542.9ارتباطات
0.42.4608.9دخانيات

76.4437.70516.5ميانگين هزينه هاي غير خوراكي

هزينه هاي ماهانه برخي اقالم 
خوراكي خانوار  

درصداز هزينه 
خوراكي 

سال 1384
)قيمت به تومان(

درصد تغيير نسبت 
به سال قبل

5.6 16.622.013ميوه هاي تازه
14.719.5435.3گوشت دام

10.513.8897.9سبزي هاي تازه
10.013.15610.5برنج و غالت

8.311.0260.8گوشت پرندگان
6.58.6719.0فراورده هاي شير

3.34.4289.0انواع شير
3.14.1376.0انواع نان

3.04.03411.4گوشت حيوانات دريايي
2.33.0783.5خشكبار و آجيل

2.12.74211.4تخم پرندگان
2.02.6346.9روغن هاي نباتي

1.72.2717.0چاي، قهوه و كاكائو
1.51.99016.9حبوب

1.21.6236.0قند و شكر

  سيد محمد حسين محمدي    ������������������������� 

بااينکه اهل فلســفه بود اما روابط گرمــي با آيت اهلل 
بروجردي داشت.هشــت سال شــاگرد فقه آيت اهلل 
بروجردي بود. به گفته خــودش، حمايت هاي مالي 
آيت اهلل بروجردي سبب شــد تا بدون هيچ دغدغه و 
مشکلي بتواند با خيال راحت به تحصيل بپردازد. در 
همان زمان باوجوداينکه به نسبت جوان بود اما گاهي 
طرف مشورت آيت اهلل قرار مي گرفت. گاهي نيز به عنوان 

ميانجي ميان جريان نهضت ملي و بيت آيت اهلل عمل 
مي کرد. در ابتدا طرفدار کاشاني بود اما بعدها دلش به 
سمت مصدق رفت. درجايي گفته بود: »من براي شکر 
آب نشدن روابط مرجعيت با نخست وزيري وقت ]دکتر 
مصدق[ تمام تالش خود را به کاربــردم، ولي توطئه 
دشمنان قوي تر بود و نشد آنچه بايد مي شد و شد آنچه 
نبايد مي شد« بعد از ماجراهاي مصدق، عالقه اش به 
امور سياسي کم رنگ شد و تمام وقتش را صرف فلسفه 
کرد. در اين ميان دو سالي هم به نجف رفت و پاي درس 

سيد محسن حکيم و سيد عبدالهادي شيرازي نشست. 
او را بايد يکي از مهم تريــن احياگران ميراث مکتوب 
عقلي و عرفاني دانست. در طول تمام سال هاي عمرش 
عالوه بر تدريس سعي مي کرد با مقدمه نويسي، تصحيح 
و چاپ آثار فالسفه و عرفاي اسالمي، اين ميراث را احياء 
کند. در اين ميان توجه زيادي هم به زبان فارسي داشت 
و برخالف سنت مرسوم فالسفه و عرفا سعي مي کرد هر 
آنچه مي نويسد و منتشر مي کند به زبان فارسي باشد. 
به تعبير داريوش شايگان: سنت براي سيد جالل يک 

جسد نبود تا بخواهد به تشييع جنازه بپردازد، بلکه خود 
او تجسم سنت بود«. بسياري از آثار مالصدرا، مالهادي 
ســبزواري،  فيض کاشاني، ميرفندرســکي، قونوي، 
قيصري براي اولين بار توسط ســيد جالل آشتياني 
بود که تصحيح و منتشر شدند. سيد جالل آشتياني تا 
زمان وفاتش در سال 1384 مجرد ماند و ازدواج نکرد. 
اما هر يک از آثاري که از او باقي مانده است، حتماً و قطعاً 
باقيات الصالحات آن فيلسوف فرزانه که تا ابد منافعش 

بر ايران و اسالم خواهد رسيد.

فیلسوف فرزانه
سيد جالل آشتياني مهمترين احياگر 
ميراث مکتوب عقلي و عرفاني است

چهره اول

 1384
  چهار شنبه  1 بهمن 1399   شماره 124

حوادث 

معماری

جواد عزيزي�������������������������������������������������������������������������������������������������������

»يک دوربين ســوخته و کارت خبرنگاري که بخشــي از آن از بين رفته«. اين تنها 
چيزي اســت که از آخرين ماموريت محمد کرباليي احمد، عکاس محبوب روزنامه 
همشهري به جا مانده است. ماموريتي که شــروع آن، 15آذرماه سال84 و پايانش، 
دقايقي پس از آغاز بود. ماجراي ســقوط هواپيماي ســي 130ارتــش که قرار بود 
خبرنگاران، عکاســان و تصويربرداران را براي پوشــش خبري رزمايش »عاشقان 
واليت« به چابهار ببرد، هرگز از خاطره رســانه ها پاك نخواهد شد. آن روز و از صبح 
زود، خبرنگاران و عکاسان رسانه هاي مختلف خودشان را به فرودگاه مهرآباد رسانده 
بودند تا سوار بر هواپيماي ســي 130ارتش، راهي جنوب کشور شوند. بيشتر آنها از 
مدت ها قبل همديگر را مي شناختند و در برنامه هاي مختلف خبري همراه هم بودند 
و شايد همين شناخت و دوستي قديمي شان بود که باعث شد تأخير 5ساعته پرواز 
در ميان گفت وگوهاي دوستانه شان گم شود و برايشان به سرعت برق بگذرد. آن روز 
اگرچه قرار بود هواپيما ساعت 7صبح تهران را به مقصد چابهار ترك کند اما زماني 
روي باند قرار گرفت که چيزي به ساعت 13:30باقي نمانده بود و وقتي دستور پرواز 
صادر شد، موتورهاي هواپيما جان گرفتند و غول آهني از باند ساها به هوا برخاست. اما 
تنها چند دقيقه پس از پرواز بود که هواپيما به دليل نقص فني و به قصد فرودآمدن در 
فضاي سبز شهرك توحيد به اين محوطه نزديک شد و پس از برخورد با ساختمان ها، 
فاجعه اي هولناك رقم خورد. بعدها و در گزارشي که از سوي سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح، منتشر شد چنين آمده بود:» ستوان يکم بابک گوهري، خلبان هواپيما، هنگام 
انجام کنترل هاي قبل از پرواز با برخي از اشکاالت فني ازجمله عيب سيستم ناوبري 
مواجه و از پرواز خودداري مي کند. تيم تعمير و نگهداري اقدام به تعويض سيســتم 
معيوب هواپيما با هواپيماي ديگري مي کنند و در نهايت هواپيما ســاعت 13:21با 
بيش از 5 ساعت تأخير و ديد کم به پرواز در مي آيد ولي 10 دقيقه پس از پرواز به علت 
بروز نقص فني در موتور شماره 4، خلبان اعالم وضعيت اضطراري کرده، موتور شماره 
4 را خاموش و با هماهنگي به فرودگاه بازمي گردد. خلبان پس از کسب مجوز براي 
فرود ارتفاع خود را کاهش داد و در فاصله 7 مايلي باند، هواپيما به برج مراقبت تحويل 
داده مي شود اما در فاصله 4/2 مايلي باند از مسير اصلي خود به سمت چپ منحرف 

شده و بدون اينکه خلبان متوجه انحراف به چپ شود، به زمين نزديک مي شود. در 
اين زمان خلبان متوجه انحراف مسير شده و با سرعت کم اقدام به گردش بيش از حد 
به سمت راست مي کند که اين عمل موجب واماندگي هواپيما و بازگشت آن به چپ 
و شيرجه شديد در کنار بلوك مسکوني 52 شهرك توحيد شده که در نهايت هواپيما 

به زمين برخورد کرده و منفجر مي شود. « 
به دنبال انفجار هواپيما همه 94سرنشين آنکه بيشتر آنها خبرنگاران و عکاسان بودند 
به شهادت رسيدند اما اين پايان ماجرا نبود. چرا که برخورد هواپيما به بلوك مسکوني 
و انفجار شديد، آن هم زماني که تعداد زيادي از اهالي شهرك در خانه هايشان بودند، 
باعث مرگ 34نفر از اهالي شهرك شده و آتشي را رقم زد که فضاي سبز و درختان 
اطراف را تا شعاع 300 متري، به خاکســتر تبديل کرد. يک سال پس از اين حادثه 
اگرچه براساس اطالعيه ســازمان قضايي نيروهاي مسلح، فرودگاه مهرآباد و پايگاه 
هوايي ارتش در سقوط سي -130 مقصر شناخته شده و متهمان به دادگاه معرفي 
شدند اما در سال 86دادگاه رسيدگي کننده به پرونده، متهمان را تبرئه و اعالم کرد 
که رسيدگي به اتهامات سوء مديريت و نبود نظارت صحيح، در حوزه وظايف اداري 

متهمان بوده فاقد جنبه جزايي است.

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

سال 1384است. شهردار تهران قول داده است که برج ميالد را زودتر از موعد مقرر 
بسازد، رئيس جمهور منتخب که پيشتر خودش شهردار بوده، هم قول داده کمک 
مالي کند؛ روزهاي نخست و قول دادن از سِر ِسکِر پيروزي در انتخابات، امري رايج 
به شمار مي رود. در چنين روزهايي ست که نهاِل برج ميالد از دِل تپه هاي نصر رشد 
مي کند تا به ارتفاع 435متر برسد. ايده طراحي سايت بزرگي براي انجام تمامي امور 
اداري، سياسي و بين المللي پايتخت، ايده تازه اي نبود. نخستين بار در طرح جامع 
سال 1348با عنوان »شهســتان پهلوي« نامش به ميان آمد و بعدها بدل به پس 
زمينه ساخت و سازي  شد که برج ميالد يکي از بخش هاي آن بود؛ اولي در تپه هاي 
عباس آباد به طور بالقوه ماند و دومي در تپه هاي نصر بالفعل شد. سال 1370، ايده 
ساخِت برجي براي امور مخابراتي و تلويزيوني کشور به ميان آمد، سه سال زمان برد 
تا از ميان نقاط 17گانه پيشنهادي، کارشناسان تپه هاي نصر را انتخاب کنند، پروژه 
در سال 1376کلنگ زني و تا 1384که قاليباف کليد ساختمان بهشت را دريافت 
کرد، فقط به 40درصد رشد فيزيکي رسيد. اينکه سه سال زمان برد تا برج در دوران 
قاليباف به بهره برداري برسد، نوعي عرض اندام در برابر شهرداري بود که پيشتر 
نتوانسته بود در کاِر گره خورده اين برج گره گشايي کند هرچند که دانش آموخته 

دانشگاه علم و صنعت بود در رشته اي از جنس ساخت و ساز.
حضور محمدرضا حافظي به عنوان معمار و طراح بــرج را نبايد ناديده گرفت. در 
شرايطي که مسئوالن ايده اصلي ساخت اين برج را، طراحي نمادي معاصر براي 
تهران و جايگزيني آن با برج آزادي مي دانستند، محمدرضا حافظي که از خيران 
مدرسه ساز کشور بود اما نه معماري که در آمريکا، مديريت خوانده بود براي طراحي 
برج انتخاب شد. او در سه سال آخر توانست روش قالب هاي غلتان بتوني را با کمک 
مهندسان کانادايي به ياري پروژه برساند و عمال برج ميالد را به يک پروژه هاي تک 
بدل کند. همچنين در کنار روش بسيار مدرن ساخت برج، طراحي آن، شمه اي 
از نماسازي معماري سنتي ايران دارد که گروهي آن را به سقف خانه بروجردي ها 

در کاشان منتسب مي کنند و گروهي ديگر به اسليمي هاي موجود در آرشيو موزه 
رضا عباسي.

هرچه بود، برج ميالد اکنون ديگر صرفا يک برج تلويزيوني نيست؛ تالش براي 
تبديل آن به نماي شهري پايتخت و ســمبل و المان اين شهر، هر روز بيشتر از 
ديروز ادامه دارد و شايد دليل برخي از ساخت وسازها و طرح هاي توسعه اي براي 
استقرار خدماتي چون گردشــگري در اين مجموعه، همين باشد. ششمين برج 
بلند دنيا اتفاقا هم در زمان گشايش و هم هم اکنون، مورد توجه خارجي هاست؛ 
خصوصا آنها که به توان داخلي کشــوري چون ايران در زمينه ســاخت برج ها، 
ميل ها و باروها باور نداشــته و نمي دانند فالت ايران همــواره پر بوده از چنين 
سازه هاي بلندي که هنوز بسياري از آنها پابرجا هســتند. اين پروژه يک اتفاق 
شهري مهم هم بود؛ براي نخســتين بار شــهرداري تهران به باور انجام چنين 
پروژه هايي رسيد و پس از آن بود که روند ســاخت و سازهاي شهرداري در دِل 

تهران اهميت و جايگاه پيدا کرد. 

  عليرضا احمدي  �������������������������������������������������������������������������������������������������������
در بررسي هاي اقتصادي، 1384سال مهمي ارزيابي مي شود، چون عالوه براينکه نخستين 
سال اجراي برنامه چهارم توسعه کشور بود، تقاطع دو گفتمان مهم در اقتصادي سياسي 
معاصر درايران است؛ »توســعه اقتصادي« پس از 16سال تســلط گفتماني در دو دولت 
ســازندگي و اصالحات، جاي خود را به رويکرد »عدالت محوري« داد که تغيير مســيري 
اساسي به حساب مي آمد که در نيمه  تابستان1384محقق شــد. دولت نهم آمده بود که 
»بر مبناي عقالنيت ديني و در راســتاي تعهد به اصول و ارزش هاي اسالمي و نوگرايي در 
روش ها، همچنين با به کارگيري علوم و فنون براي تحقق کارآمدي نظام اسالمي«، شعار 
خدمت رســاني به مردم را جامه عمل بپوشاند. ازســوي ديگر نيمه نخست سال، ماه هاي 
پرکاري براي تيم اقتصادي دولت هشتم بود و بســياري از طرح هاي مهم بايد به سرانجام 
مي رسيد. با وجود اينکه در بهار1384همه چيز زيرسايه رقابت هاي انتخاباتي قرار داشت، اما 
روزهاي پرخبري براي اقتصاد کشور در جريان بود. فروردين ماه که مقطع آغاز اجراي سند 
چشم انداز1404ايران، دو سال پس از ابالغ آن بود با خبرهاي مهمي در حوزه انرژي آغاز شد؛ 
در بيست وسومين روز از اين ماه، خاتمي و صفر مراد نيازاف )رئيس جمهور ترکمنستان( سد 
بزرگ دوستي را در شهرستان مرزي سرخس خراسان رضوي و مرز دوکشور افتتاح کردند. 
حجم اين سد که روي رودخانه »هرير رود« بنا شده بود، 150ميليون مترمکعب و حجم 
آب قابل تنظيم آن ساالنه 820ميليون مترمکعب اعالم شد. چند روز بعد هم فازهاي 4و 
5طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در بيست وهفتمين روز ازاين ماه با حضور خاتمي، 
رئيس جمهور، به بهره برداري رسيد. طرح توسعه اين فازها در مردادماه 1379ازسوي شرکت 
ملي نفت ايران به کنسرسيومي متشکل از شــرکت هاي »اني« ايتاليا به ميزان 60درصد، 

»پتروپارس« 20درصد و »نيکو« 20درصد از کل قرارداد به صورت بيع متقابل واگذار شده 
بود و مأموريت داشت بخشي از مصرف رو به رشد گازطبيعي در بخش هاي خانگي، تجاري 
و صنعتي – نيروگاهي را تأمين کند. در 13ارديبهشت ماه نيز راه آهن هزار کيلومتري بافق - 
مشهد که خط سراسري جنوب ايران را تکميل مي کرد با حضور خاتمي به بهره برداري رسيد. 
اين خط آهن که به عنوان کارآمدترين مســير ترانزيتي کشور مطرح شد، با حضور وزراي 
حمل ونقل 12کشور آسياي ميانه در مشهد افتتاح شد. با راه اندازي اين خط ريلي که حدود 
400ميليارد تومان هزينه دربر داشت، مسير حمل ونقل سرخس-بندرعباس از 814کيلومتر 
کوتاه تر شد. ارديبهشت ماه مقطع مهمي براي خودروسازي ايران هم بود، چراکه اين صنعت 
پس از حدود 38سال )ارديبهشت ماه1346( با خودروي پيکان خداحافظي  کرد و آخرين 
پيکان 25ارديبهشت ماه از خط توليد گذشت. »اسحاق جهانگيري« وزير وقت صنعت در 
مراسم نماديني که تدارك ديده شده بود، پيکان را ارابه اي دانست که صنعت خودرو ايران 
بر دوش آن شکل گرفت و »امروز به موزه مي رود«. براساس برخي آمارها، دراين 38سال 
2ميليون و295هزار دستگاه پيکان توليد شــد و جاي خود را درميان خانواده هاي ايراني 
گشود. بازگشــايي فرودگاه بين المللي امام خميني )ره(، پس از گذشت حدود يک سال از 
افتتاح آن )که به دليل اختالفات وزارت راه وترابري و دستگاه هاي امنيتي بسته شده بود(، 
در ارديبهشت ماه، پذيرش عضويت ناظر ايران در سازمان تجارت جهاني در خردادماه، ابالغ 
سياست هاي کلي اصل44قانون اساسي ازسوي رهبرمعظم انقالب در خردادماه، آغازبه کار 
نخستين نيروگاه بخش خصوصي در اصفهان با نام »چهلســتون« در مردادماه و ساخت 
نخستين کشتي کانتينري اقيانوس پيماي ايران در اسفندماه، از  مهم ترين اخبار اقتصادي 

سال1384بود.

آخرين پيكان
در 38سال، 2ميليون و295هزار دستگاه پيکان توليد شد

گزارش هاي سوخته 
سقوط و انفجار هواپيماي سي 130ارتش، شهادت جمعي از خبرنگاران و عکاسان را رقم زد

یک سال یک خبر

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

آبان ماه سال 1384 رئيس شوراي سازمان نظام پزشکي کشور در مصاحبه اي اعالم 
کرد: »98درصد پزشکان کشور، زير خط فقر زندگي مي کنند« و در ادامه مصاحبه خود 
به اين نکته اشاره کرده بود که زندگي متوسط هم براي پزشکان به يک رؤيا مي ماند. اين 
درحالي است که طبق مصوبه هيات وزيران، تعرفه خدمات پزشکي در بخش دولتي در 
آن سال به اين شرح بوده است: ويزيت پزشک عمومي، 1420تومان، ويزيت پزشک 
متخصص 1900تومان و ويزيت پزشک فوق تخصص 2350 تومان. در آن سال قيمت 
يک کيلو گوشت گوسفندي حدود 5 هزار تومان بوده و مرغ هم کيلويي کمتر از 1500 
تومان قيمت داشت؛ يعني براي ويزيت يک سرماخوردگي معمولي، يک کيلو مرغ در 
آن زمان مي شد خريد. همچنين يک پزشک عمومي با ويزيت حدود 5هزار بيمار قادر 

به خريد يک پرايد صفر بوده است. 

 اطبا در روياي زندگي متوسط
ادعاي نظام پزشکي: 98 درصد پزشکان زير خط فقر زندگي مي کنند 

برج ميالد؛ صرف فعل توانستن در شهرداري
يک خيِر مدرسه ساز در قامت معمار يک نشان شهري

   شروان اميرزاده     �����������������������������ما می توانيم
روي جلد گل  آقا، ســال 15، شماره4، 

تير1384.

اقتصادیفکاهی

خ عقب نشيني تورم ،  افزايش صادرات غيرنفتينر
علي عمادي   پس از تورم يك رقمي سال 69، در ســال 84 تورم به حداقلي رسيد كه در دهه 70 و 80 و تا نگاهي به آمارهاي اقتصادي سال 1384

سال 95 بي سابقه بود� در اين سال صادرات غيرنفتي نيز افزايش چشمگيري داشت� مسكن در اغلب نقاط 
كشور رشدي همپاي تورم داشت اما مورد عجيب در همدان رقم خورد كه قيمت آپارتمان در آن نسبت به 
سال قبل، نزديك به 2 برابر افزايش يافت� متوسط قيمت مسكن در شهركرد 59، خرم  آباد 48، سنندج 39 و 

اهواز 33 درصد رشد نشان مي داد درحالي كه ميانگين قيمت آپارتمان در كرمانشاه، ياسوج و ايالم كمتر از 
سال قبل بود� در بين استان ها تهران باالترين ميانگين هزينه و درآمد را كسب كرد )747 هزار تومان هزينه 
و 741 هزارتومان درآمد ماهانه(� در اين سال كمترين هزينه را استان هرمزگان )ماهانه 393 هزار تومان( و 

كمترين درآمد را استان خراسان شمالي )ماهانه 371 هزار تومان( داشت�
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2و3صفحـــــــههاي گزارش ويژه

خداحافظي های بزرگ

كريم امامي
كريم امامي 75ساله بود كه بار سفر بست. دعوت نجف دريابندري از او براي ترجمه كتاب »گتسبي 
بزرگ«، سرآغاز ورودش به انتشارات فرانكلين بود. پس از چند سال او سرويراستار اين نشر شد و تا 
سال1353 از مهره   هاي مؤثر آنجا بود. »كتاب امروز«، چند گفتار در زمينه تاليف، ترجمه و نشر بود 
كه از مهرماه 1350تا بهمن   ماه 1353، توسط »شركت سهامي كتاب   هاي جيبي« و به سردبيري 
امامي منتشر مي   شد؛ نشريه   اي كه تنها 8شماره منتشر شد اما در نيم   سده    گذشته مورد رجوع و 
بحث بوده است. امامي 18تيرماه 1384درگذشت. مراسم بدرقه او آنچنان كه درخور نامش بود 

برگزار نشد؛ نسبتا خلوت و يك خداحافظي در آرامش.

مرتضي مميز
بيماري سرطان نگذاشــت كه مميز 70 ساله شــود. او ســرانجام پنجم آذر   ماه 1384سفر 
هميشــگي   اش را آغاز كرد. 2 روز بعد در خانه هنرمندان ايران و ســپس باغبان   كالي كرج، 
غوغايي برپا بود. شاگردان و دوستانش يكي از بي   سابقه   ترين مراسم   ها را رقم زدند. پوسترهاي 
سينمايي از عمده   ترين شاخه   هاي فعاليت مرتضي مميز بود. در اين بين تعدادي بسيار ديده 
شده و نمونه   هاي چون تنوره ديو، جست   وجوگر، در مسير تندباد، شيرسنگي و هنرپيشه بسيار 

كم ديده شده است.

مرد اذان 
رحيم موذن زاده اردبيلي درگذشت 

ربناي استاد محمدرضا شــجريان و اذان استاد 
موذن   زاده اردبيلي از الحان ماندگار روايت كلمات 
ديني در دستگاه موسيقي است. رحيم موذن   زاده 
اردبيلي كه با صوت ماندگارش به گلبانگ آواي 
اذان جان بخشيد و جســم به رنجوري بيماري 
سپرد، در بيمارســتاني در تهران بستري شد و 
پــس از دوره   اي كوتاه درمان پاســخ نداد و نزد 
دوست پر كشيد. لحن اذان موذن   زاده اردبيلي 
به گوش مردم آشناست چرا كه موذن   زاده اذان را 
به مانايي عشق، سپرد. استاد رحيم موذن   زاده در 

يكم مهر1304 خورشيدي در اردبيل متولد شد. 
پدر او استاد عبدالكريم موذن   زاده نخستين بار در 
سال1322 خورشيدي در راديو اذان گفت و پس 
از پرواز او، فرزندش از 25سالگي به مسجد ارك 

تهران رفت و اذان گفت.
گزارش ديدار اكبر هاشمي با همراهي ساتيار 
امامي براي عكاســي، منتشــره به تاريخ 7 
ارديبهشت 84در روزنامه همشهري حال و 
هواي ديدار پاياني را با زنده   ياد اســتاد رحيم    
موذن   زاده اردبيلي به خوبي بيان مي   كند. برادر 
استاد رحيم، استاد سليم موذن   زاده اردبيلي نيز 
از چهره   هاي نامي مداحي ايراني به زبان   هاي 
تركي، فارســي و عربي بود و به   گفته جعفر، 
فرزند استاد رحيم، پدر عاشق سليم بود و سليم 

هم عاشق استاد رحيم كه از دو برادر با الحان 
داوودي جز اين انتظار نيســت. استاد رحيم 
موذن   زاده اردبيلي در 5خرداد 1384جان به 
جان   آفرين داد و در باغ بهشت ابن   بابويه جسم 
به خاك سپرد. اســتاد محمدرضا شجريان 
در شانزدهمين نشســت تخصصي انجمن 
بازيگران ايران در كنار اســتاد داوود رشيدي 
درباره اذان موذن   زاده مي   گويد:»اين اذان دو 
ويژگي قابل توجه دارد. زنده   ياد موذن   زاده آن 
را در »بيات ترك« خوانده، چون بيات ترك 
همواره پيام   دهنده، نويددهنده و آگاهي   بخش 
است و اين انتخاب به درستي از سوي ايشان 
انجام شده و هر زماني به مردم نويد مي   دهد. از 
سوي ديگر خلوص، در اين اذان موج مي   زند و 

من با سال   ها كار در عرصه موسيقي، 60سال 
است كه اين اذان را مي   شنوم و با آن زندگي 

مي   كنم«. 

با سه چراغ روشن رفت
منوچهر نوذري چشم از جهان فروبست

 ترمه هوشيار�������������������������������������������������������������������������
با اينكه ســال   ها با صداي منحصر به فردش شناخته مي   شد اما 
در اين سال   هاي آخر هربار نامش مي   آمد يك جمله از او به ذهن 
مي   نشست:» از كي بپرســم؟« منوچهر نوذري، بازيگر، گوينده، 
دوبلور، مجري و در نهايت بازيگري كه بيش از 60ســال در راديو 
و تلويزيون و قاب تصوير ايران مانــد و در نهايت 16 آذر 1384در 
روزهايي كه آلودگي، تهران را تعطيل كرده بود در بيمارســتان 

مدرس درگذشت.
18آذر 84 تهران يكي از آلوده   ترين روزهاي آن سال را تجربه 
مي   كرد، آلودگي كه شهر را به تعطيلي كشــانده بود، اما مانع 
صدها نفري نشده بود كه تا مركز تهران و ميدان ارگ آمده بودند 
تا در تشييع يكي از محبوب   ترين صداهايشان شركت كنند. از 
ايستگاه متروي پانزده خرداد كه باال مي   آمدي جمعيتي موج 
مي   زد كه راه را براي نزديك شدن به ميدان ارگ تنگ مي   كرد. 
مردمي كه آمده بودند در دستشــان كاغذهايي بود كه روي 
آن نوشته بود: »ديگر از كي بپرســم؟يا پانزده   ساله   ها نيايند؟ 
خداحافظ آقاي ملون...«. مردمي كه براي تشــييع منوچهر 
نوذري آمده بودند براي پاسداشــت صدايــي آمده بودند كه 
هميشه در كنارشان بود و خاطره   هاي بزرگي برايشان به جاي 
گذاشت؛ او با سه چراغ روشن به ابديت پيوست. منوچهر نوذري 
10 ارديبهشت 1315 در قزوين به دنيا آمد. او كار هنري خود را 
در سال1332 را آغاز كرد و از نخستين گويندگان دوبله در ايران 
بود. صداي او روي جك لمون، جيمز استورات، كري گرانت، 
استيو مك   كويين در چند فيلم به يادگار مانده است. مهم   ترين 
ويژگي صــداي نــوذري قابليت تغيير آن با شــخصيت   هاي 
مختلف بود. او در ســال1335 به راديو آمــد و از 1338 وارد 

سينما شد. نخستين تجربه بازيگري در سال1341 با بازي در 
فيلم »الله   آتشين« به كارگرداني برادرش محمود و هوشنگ    
لطيف   پور آغاز شد. او بنا به   گفته خودش نخستين كسي بود كه 
در مقابل دوربين تلويزيون رفت و گفت:» نام جعبه   اي كه تصوير 
من را در آن مي   بينيد تلويزيون است.« نوذري در دهه50 مدتي 
در مصر بود و در آنجا نيز فعاليت هنري داشــت. نوذري بعد از 
انقالب به ايران بازگشت اما نتوانست به راديو و تلويزيون بازگردد. 
تا اينكه در سال1367 درحالي   كه در فروشگاه لوازم   التحريري 
كار مي   كرد به راديو دعوت شد و به برنامه صبح جمعه با شما كه 
سال65 راه افتاده بود راه يافت. برنامه صبح    جمعه با شما ادامه 
برنامه شما و راديو بود كه پيش از انقالب هم اجرا مي   شد. صبح 
جمعه با شما هرچند به تهيه   كنندگي فرهنگ جواليي و احمد 
شيشــه   گران و بعدها صادق عبداللهي و سعيد توكل بود اما با 
آمدن منوچهر نوذري جان تازه   اي گرفت. حضور نوذري همزمان 
با مرگ ناگهاني عزت   اهلل مقبلي بود. در كنار او فرهنگ مهرپور، 
منوچهر والي   زاده، حســين اميرفضلي، حسين عرفاني، شهال 
ناظري، بيوك ميرزايي، اصغر سمسارزاده، علي رضا جاويدنيا، 
منوچهر آذري نيز در اين برنامه با اجراي پريچهر بهروان حضور 
داشتند كه براي سال   ها، صبح   هاي جمعه بسياري از ايرانيان را 
2ساعت تمام پاي راديو مي نشاند. صبح جمعه با شما، اواسط 
هفته و با حضور تماشاچي ضبط مي شد. هر هفته تعدادي از 

عالقه مندان اين برنامه در استوديو حاضر مي شدند و با اجراي 
زنده بازيگران راديويي به وجد مي آمدند. گل سرسبد اين برنامه 
اما نوذري بود. شاهرخ نادري كه از تهيه   كنندگان قديمي راديو 
محسوب مي شود در كتاب خاطراتش، »شما و راديو« درباره 
ويژگي   هاي نوذري آورده، جدا از اينكه دهان گرمي داشــت 
احســاس تهيه   كننده را درك مي   كرد و با نگاه و ايما و اشــاره 
مي   فهميد كه از او چه مي   خواهند. حسن ديگري كه داشت اين 
بود كه هيچ وقت تُُپق نمي   زد و هميشه به كالمش مسلط بود. 
معروف ترين نقشي كه او در اين برنامه بازي مي   كرد آقاي ملون 
بود. نوذري بعد از آن به دعوت تلويزيون مجري برنامه مسابقه 
هفته شد كه پنجشنبه    شب ها روي آنتن شبكه يك تلويزيون 
مي رفت. اين مسابقه 15شركت   كننده داشت كه درنهايت 3نفر 
به فينال مي   رسيدند و در برنامه بعدي نيز شركت مي   كردند و 
يك نفر نيز به فينال فيناليست   ها مي   رسيد. اين برنامه با توجه 
به اينكه براســاس اطالعات عمومي بود و محدوديت ســني 
نداشت مورد توجه بسياري قرار گرفت و براي مدت ها يكي از 
پربيننده   ترين برنامه   هاي تلويزيوني بود. بخشي از محبوبيت 
اين برنامه به حاضر جوابي   ها و شوخي   هاي نوذري باز مي   گشت. 
او با شــركت   كنندگان سر پاسخ   ها شــوخي مي   كرد. جمله از 
كي   بپرسم و پانزده   ساله   ها همينطوري نيايند از معروف ترين 
شوخي   هاي نوذري بود. نوذري البته از سال1372 تا 1377 در 
تئاتر گلريز، 5 نمايش طنز به روي صحنه برد كه تعداد زيادي 
تماشاگر را به ميدان فرهنگ يوسف آباد كشاند. نوذري همچنين 
در مجموعه هاي پدر خجالتي، كوچه اقاقيا و باجناق   ها بازي كرد. 
در ســال   هاي پاياني نيز در فيلم »چند مي   گيري گريه    كني« 
به كارگرداني شــاهد احمدلو جلوي دوربيــن رفت. او 16آذر 
1384بعد از مدت طوالني بيماري به   علــت بيماري ريوي و 
عفونت كليه در بيمارستان مدرس تهران درگذشت. نوذري يك 
پسر به اسم ايرج و دختري به اسم نازنين دارد. ايرج به بازيگري و 

مجري   گري روي آورد و نازنين نوذري نيز مترجم است.

سال تنوع
 هوشنگ مرادي كرماني زندگينامه
 پر از درد خود را در قالب داستاني 

خواندني نوشت

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

ادبيات داستاني ايران در حال تغيير نسل بود. نويسندگان كهنه   كار دهه   هاي 
قبل بسيار كم كار شده بودند و نويسندگان نســل تازه از راه رسيده بودند. اثر 
شاخص ماندگاري نوشته نشــده بود و جوايز ادبي بيشتر ويتريني براي ديده 
شدن نويسندگان جوان بود. شاخصه مهم اين سال   ها تعدد و تنوع داستان   ها 
بود.هوشنگ مرادي كرماني، نويسنده »قصه   هاي مجيد«، به كهنسالي رسيده 
بود و در اين سال كتاب »شما كه غريبه نيستيد« را منتشر كرد؛ كتابي كه در 
نظر اول زندگينامه   اي خودنوشت بود، اما زبان قصه   گو و شيرين مرادي كرماني 

كتاب را به داستاني دلنشين و صادقانه تبديل كرده    بود؛ داستان كودكي كه در 
روستاهاي كرمان مي   باليد و سختي مي   كشيد و بزرگ مي   شد و درس مي   خواند 
و در تهران معلم و بعدها داستان   نويســي معروف و محجوب مي   شد. ادبيات 
دفاع   مقدس در دهه1380 روزهاي پررونقي را از ســر مي   گذراند، اين رونق 
يا از نوع جســارت در روايت واقع   گرايي بود يا مانند رمان »شطرنج با ماشين 
قيامت« نوشته حبيب احمدزاده امكانات روايي و مضموني داستان دفاع   مقدس 
را گسترش مي   داد. احمدزاده در دل داستان سراسر تعليق و جنگي   اش در پي 
عمق بخشيدن به دنياي رمانش بود و داستان فلسفي و البته خواندني خلق 
   كرده بود. قهرمان رمان جوان هفده   ساله اي بود كه ديده   بان توپخانه در شهر در 

محاصره آبادان بود اما وظيفه پخش غذا به معدود آدم   هاي باقي مانده در شهر 
بر دوش اش مي   افتاد و در عين حال به   دنبال پيدا كردن ردي از رادار پيشرفته 

عراقي   ها معروف به ماشين قيامت بود. 
نويسنده جواني كه در اين سال نخســتين اثر خود را در بيست   وپنج سالگي 
منتشر كرد، مهدي يزداني خرم بود. او كه تا پيش از آن بيشتر در قالب منتقد 
ادبي و روزنامه   نگار در جامعه ادبي حضور داشت، در اين سال رمان كوتاه »به 
گزارش اداره هواشناسي، فردا اين خورشيد لعنتي« را منتشر كرد. يزداني   خرم، 
داستان روزنامه   نگاري به نام احمد را روايت كرده بود كه زمان را گم كرده    و مدام 
به زمان   ها و مكان   هاي مختلف مي   رفت و مرگ را تجربه مي   كرد. زنان نويسنده 

هم در اين سال حضور پررنگي داشتند. بلقيس سليماني رمان »بازي آخر بانو« 
را منتشر كرد كه روايت حركت و باليدن زني از روستا تا دانشگاه و ازدواج و طالق 
در دل تاريخ متالطم ايران در دهه1360 بود كه بسيار ستايش شد. نويسنده 
ديگر فرخنده آقايي بود كه با رمان »از شيطان آموخت و سوزاند« در اين سال 
حضور پررنگي در ادبيات داســتاني و جوايز ادبي داشت.حسن بني عامري، 
نويسنده گزيده   كار اين سال   ها با رمان »آهسته وحشي مي   شوم« در اين سال 
حضور داشت؛ رماني كه با وجود سخت   خواني   اش، روايت پرتعليق و پرقصه   اش 
نگاه   ها را به   خود جلب كرده بود. زبان بني عامري شــاعرانه و خيال   پرداز بود و 

رمانش روايتي پر از غافلگيري و صحنه   هاي شگفت انگيز بود.

معراج قنبري

نامه جعلي در اهواز 
مركز استان خوزستان ناآرام شد

سال زوج و فرد
شهردار تهران به رياست جمهوري و فرمانده نيروي انتظامي به شهرداري رسيد

يك روز تاريخي در يك دوره طاليي
تيم ملي فوتبال با گل محمد نصرتي به جام جهاني 2006صعود كرد

نشان مشروطه
داستان تابلويي كه در كتابخانه مجلس پيدا شد

دور از مركز

همشهری

ورزش

تهران

  فرزاد سپهر ����������������������������������������������������������������������������������
در فروردين1384 انتشار يك نامه به   گفته رسانه   ها بدون سند و مدرك 
و به قولي جعلي موجب ايجاد ناآرامي نزد هموطنان عرب در شهر اهواز 
شد. نامه را به رئيس وقت دفتر رئيس   جمهوري خطاب به سازمان برنامه 
و بودجه وقت كشور مبني بر تغيير ساختار جمعيتي اعراب خوزستان 
نسبت دادند. با انتشار اين نامه شهر اهواز  درگير ناآرامي و درگيري مردم 
معترض با نيروهاي انتظامي شد. مسئوالن وقت استان در تالش بودند 
تا اصل موضوع را به اطالع مردم عرب اهواز برسانند و بر وحدت عرب و 
عجم تأكيد كنند. پخش گسترده نامه در اهواز بر مغرضانه   بودن اين كار 
مهر تأييد زد تا در نهايت به دستگيري 137نفر از افراد آشوبگر و مخلل 
نظم و امنيت منجر شد. استاندار وقت خوزستان و نماينده   هاي مردم در 
مجلس شوراي اسالمي هر كدام با نوشتن نامه خطاب به رئيس   جمهور 
وقت، خواستار برخورد با عوامل ايجاد ناآرامي در شهر اهواز شدند. اين 
ماجرا با گفته   هاي عبداهلل رمضان   زاده، ســخنگوي وقت دولت مبني بر 

جعلي بودن نامه و دســتور رئيس   جمهور وقت بــراي پيگيري قضيه و 
برخورد با عوامل ايجادكننده اين غائله ختم به خير شد تا حدود    2ماه بعد 
در خردادماه 84بمب   گذاري در اهواز و تهران 10كشــته و ده   ها زخمي 
برجاي بگذارد. 4بمب قوي در مناطق مختلف اهــواز از جمله امانيه و 
پادادشهر به   گفته سخنگوي وقت وزارت كشور منفجر شد كه 8نفر كشته 
و نزديك به 70نفر زخمي در پي داشت.  انفجار يك خودروي بمب   گذاري 
شــده نيز در مقابل فرمانداري اهواز 2كشته و بيش از 7مجروح بر جاي 
گذاشت. ساختمان ســازمان مديريت و برنامه   ريزي استان خوزستان و 
ساختمان اداره كل مسكن محل انفجارهاي ديگر بمب   گذاري در اهواز 
بود. در تهران نيز به شكل همزمان به فاصله   اي 12ساعته بمبي دست   ساز 
در تقاطع خيابان صفا و 17شهريور منفجر شد و 2نفر عابرپياده كشته و 
3تا 5نفر زخمي شدند. استاندار وقت خوزستان در شوراي تامين استان و 
سخنگوي شوراي   عالي امنيت ملي ايران هر كدام از پيگيري و رسيدگي 

به موضوع خبر دادند.

  محمد سرابي     ����������������������������������������
درباره »پيكان« يك شــايعه طنز آميز ساخته 
شده اســت كه مي گويد »وقتي ايراني ها نفت 
را ملي كردند انگليس بيشتر از همه ضرر كرد 
پس انگليسي ها براي اينكه انتقام گرفته باشند، 
خودروی پيكان را به ايراني هــا دادند تا تمام 
نفتي كه ملي كرده اند را تبديل به بنزين كنند 
و توي باك اين ماشين بريزند تا بسوزاند و هدر 
بدهد و دود كند.« داستان اين خودرو عجيب 
كه همزمان با رشــد شهرنشيني وارد فرهنگ 
عمومي شد و براي ســال ها به صورت جزئي از 
سبك زندگي درآمد در سال 84باتوليد آخرين 
دستگاه آن بعد از 38سال به پايان رسيد. وزير 
صنايع و معادن كه 25ارديبهشــت 1383در 
اين مراسم حضور داشــت اسحاق جهانگيري 
بود كه ســال ها بعد معــاون رئيس جمهور در 
دولت حسن روحاني شــد. در اين سال دو نفر 
ديگر هم از يك ســمت به ســمت جديد نقل 
مكان كردند. شــهردار تهران، رئيس جمهور و 
فرمانده نيروي انتظامي، شهردار تهران شد. سوم 
تير ماه 1384محمود احمدي نژاد در دومين دور 

انتخابات رياست جمهوري نهم از اكبر هاشمي 
رفسنجاني پيشــي گرفت. محمدباقر قاليباف 
كه اميد زيــادي به پيــروزي در اين انتخابات 
داشت هنوز در شوك ناشي از شكست بود كه 
از طرف شوراي شهر به عنوان شهردار انتخاب 
شــد. 8نفر از اعضا به او و 7نفــر به گزينه هاي 
ديگر رأي داده بودند. قاليباف بــراي ورود به 
انتخابات رياست جمهوري از فرماندهي نيروي 
انتظامي اســتعفا داده بود. او به مدت 12سال 
شــهردار پايتخت ماند. در سالی كه شهرداري 
پايتخت از احمدي نژاد به قاليباف سپرده شد 
آلودگي هوا و مصرف بنزين دو مشــكل عمده 
شهر ها بود. چندين شركت موتورسيكلت هاي 
125سي ســي توليد مي كردند كه خط توليد 
70نوع آن غيراســتاندارد اعالم شــده بود. در 
آذرماه  مجلس بــا واردات بنزين موافقت كرد 
تا دولت از حســاب ذخيره ارزي براي اين كار 
برداشت كند. براي كنترل ترافيك و آلودگي هوا 
ديگر محدوده طرح ترافيك جوابگو نبود و در 
20آذر طرح زوج و فرد به اجرا گذاشته شد. اين 
طرح باعث افزايش خريد و فروش خودرو هاي 

فرسوده براي اســتفاده از پالك متفاوت آنها و 
رونق بازار موتورسيكلت شد. محدوده طرح زوج 
و فرد از شمال به رسالت از شرق به خيابان آيت 
از غرب به بزرگراه چمران و نواب و از جنوب به 
بزرگراه بعثت مي رســد و مناطق 6، 7، 8، 11، 
12، 13، 14و بخشي از منطقه 3درون آن قرار 
مي گرفت. تقسيم بندي براساس شماره پالك 
در ابتدا براي شهروندان عجيب بود ولي پس از 
مدتي به صورت يك رويه عادي درآمد و در آينده 

هم بي اثر شد.

جواد نصرتي     ���������������������������������������������������������������������������������
تيم ملي در دوران برانكو ايوانكوويچ، چنان مطمئن به جام جهاني صعود 
كرد كه بسياري فكر مي   كردند جام جهاني حق ابدي ماست و تازه وقتي 
ايران از جام جهاني 2010دور ماند بزرگي كار برانكو و تيمش مشخص شد. 
يكي از بهترين تيم   هاي ايران در چند دهه اخير، يك سال قبل   تر با ناداوري 
و بدشانسي از رسيدن به فينال جام ملت   هاي 2004چين بازمانده بود اما 
صعود به جام جهاني، آن هم به مطمئن   ترين شكل ممكن نشان داد كه 
اين تيم، در آسيا نظير ندارد. ايران كه جام جهاني قبلي را در مرحله پلي   آف 
و مقابل ايرلند از دست داده بود، اين بار هم به   عنوان يكي از مدعيان صعود 
كارش را شروع كرد و در نخستين گام، در مسير سخت تيم   هاي قطر،اردن 

و الئوس قرار گرفت.
ايران شروع آســاني داشت و قطر و الئوس را شكســت داد اما شكست 
يك بر صفر برابر اردن در آزادي، در گروهي كه تنها صدرنشــين صعود 
مي   كرد، همه معادالت را به هم ريخت. در بازي برگشت در امان، ايران 
در 9دقيقه آخر با گل   هاي نيكبخت واحدي و علي دايي توانست به يك 
پيروزي حياتي برسد. ايران در 2بازي ديگر هم برنده شد و در مرحله آخر 
مقدماتي، با ژاپن، بحرين و كره   شمالي همگروه شد. نتايج درخشاني كه 
در اوج خونسردي در بازي   هاي رفت به   دست آمد، صعود ايران را خيلي 
زود قطعي كرد. ايران در بازي اول با بحرين، رقيب قسم   خورده   اش، بدون 
گل مساوي كرد اما در بازي دوم، با درخشش وحيد هاشميان و 2گل از او، 
ژاپن را در آزادي دو بر يك شكست داد. در بازي آخر مرحله رفت، شاگردان 
برانكو دو بر صفر كره   شمالي را در پيونگ   يانگ شكست دادند. كره   شمالي 
در بازي برگشت در آزادي هم يك بر صفر شكست خورد. با اين نتايج، ايران 
حتي درصورت تساوي با بحرين هم به جام جهاني صعود مي   كرد اما آن 
بازي، به يكي از شيرين   ترين پيروزي   هاي تاريخ فوتبال ايران تبديل شد. 
تيم ملي نه   تنها به جام جهاني صعود كرد، كه انتقام حذف دوره پيش را از 
بحرين گرفت. بحريني   ها در مرحله آخر مقدماتي آسيا، با شكست ايران 
در منامه، عربستان را به جاي ايران به جام جهاني فرستادند و رقص   شان با 

پرچم عربستان را ايراني   ها هرگز فراموش نخواهند كرد.
عالوه بر آن، مدت   ها تالش زنان براي ديدن بازي   ها در ورزشگاه آزادي به 
ثمر رسيد و تعدادي از پيگيرترين آنها، كه با روسروي   هاي سفيدشان در 
يادها مانده   اند، يكي از مهم   ترين گل   هاي تاريخ فوتبال ايران را از نزديك 
در ورزشگاه آزادي نگاه كردند. ستاره بازي با بحرين، محمد نصرتي مدافع 
جوان تيم ملي بود كه مهم   ترين گل زندگي   اش را در حضور سيدمحمد 
خاتمي، رئيس   جمهور وقت كشــورمان به ثمر رساند. نصرتي كه بعدها 
گفته است انگيزه    و حاالت روحي خاصي در اين بازي داشته و شب قبل 
از بازي در خواب ديده بود كه گل مي   زند، اوايــل بازي يك   بار توپ را به 
ديرك دروازه بحرين زد اما بخت در نيمه دوم روي سر او فرود آمد؛ مدافع 
سرحال تيم ملي، ارسال فريدون زندي از يك ضربه ايستگاهي از سمت 
چپ زمين بحرين را با ضربه سري ديدني به گوشه دروازه بحرين فرستاد. 

اين گل، ايران را به جام جهاني فرستاد و نصرتي را در تاريخ فوتبال ايران 
جاودانه كرد. بعد از اين پيروزي، مردم به خيابان   ها ريختند و جشني ملي 
در خيابان   هاي سراسر كشور برپا شد. اين جشن و خنده اما طعم خون 
داشت و يكي از تلخ ترين حوادث ورزشي تاريخ فوتبال ايران، در همين 
بازي   هاي مقدماتي روي داد. بعد از پيروزي ايران در بازي رفت با ژاپن كه 
در تعطيالت نوروز برگزار شد، ازدحام تماشاچيان در خروجي   ها عواقب 
مرگباري داشت و 7نفر از ده   ها نفري كه زير دست و پا مانده بودند جان 
خود را از دست دادند. بعدها گفته شد و در تحقيق حراست سازمان تربيت 
بدني هم به آن اشاره شد، كه فرود هلي   كوپتر فرمانده وقت نيروي انتظامي 
جلوي يكي از خروجي   ها عامل اين حادثه تلخ بوده است. بر اين اساس، 
مأموران نيروي انتظامي برخي خروجي   هاي نزديك اين هلي   كوپتر را بسته 
بودند تا مردم به آن نزديك نشوند، در نتيجه خروجي   هاي ديگر با ازدحام 
بيشتري مواجه شد و فاجعه به همين   خاطر روي داد. نيروي انتظامي البته 
اين مسئله را تكذيب كرد. قوه قضاييه هم بعد از تحقيقات خود، نيروي 

انتظامي و مديريت مجموعه را مقصر اين حادثه معرفي كرد.

 فرزانه ابراهيم زاده   ������������������������������������������������������������������������

»عدل مظفر در كتابخانه مجلس پيدا شد« اين خبري بود كه عصر 
13مرداد 1384، يك روز مانده به نود و نهمين ســالگرد امضاي 
فرمان تشــكيل مجلس توسط مظفرالدين شــاه، انتشار يافت. با 
امضاي اين فرمان نخستين پارلمان آســيايي شكل گرفت. براي 
70سال سر در اين مجلس شورا تابلويي قرار داشت كه بر آن تنها 
دو كلمه نوشته شــده بود؛ »عدل مظفر«. اين دو كلمه پيشنهاد 
نمايندگان مجلس بود؛ هم به فرمان مشــروطه مظفرالدين شاه 

اشاره داشت و هم براســاس حروف ابجد سال تاسيس مجلس را 
نشان مي داد. اين لوح را عبدالرزاق همداني گراور ساز به خط كلهر 
خوشنويس ســاخت كه آن را ميان دو شــير و خورشيد بر سر در 

عمارت بهارستان نصب كردند.
 با پيروزي انقالب اسالمي، اين لوح و شير و خورشيدها پايين آورده 
شدند و كســي از فرجام آنها خبر نداشت. به   عنوان خبرنگار حوزه 
تاريخ سرنوشت لوح عدل مظفر و شير و خورشيدها برايم مهم شده 
بود. درســت روز 13مرداد 84بود كه به بهانه سالگرد مشروطه با 
مدير وقت كتابخانه مجلس تماس گرفتم. در البه   الي حرف   ها يك 
دفعه پرسيدم كه شما مي   دانيد عدل مظفر كجاست؟ گفت:»بله! 
همين جا در كتابخانه مجلس« ساعتي بعد همراه عكاس نشريه به 
كتابخانه مجلس رفتيم و آن تابلو را ديديم. همان تصويري بود كه 
در بيشتر عكس   هاي بر سردر مجلس به چشم خورده بود. توضيح 
اينكه چطور اين تابلو ســر از كتابخانه مجلــس درآورده را دكتر 
حائري، رئيس اســبق كتابخانه مجلس كه همچنان به كتابخانه 
رفت وآمد داشت، بازگو كرد. روزي در سال58 به او خبر مي دهند 
كه برخي وسايل عمارت بهارستان را دور ريخته اند؛ او سروقت آنها 
مي رود و مي   بيند كه تابلوي عدل مظفر و دو شير باالي سردر كه 

خورشيد يكي از آنها گم شده بود در ميان آنهاست. دكتر حائري 
آنها را در يك گوني ريخته و به مخــزن كتابخانه مي برد. تا آن روز 
تنها چند نفر از محل اين تابلو خبر داشتند اما فرداي آن روز كه خبر 
منتشر شد خيلي   ها تصوير آشــناي باالي سر در مجلس را در آن 
عكس و خبر ديدند. عدل مظفر پيدا شد و حاال چندين سال است 

كه اين تابلو در موزه مجلس قرار دارد.

در سال 84فرهنگ و هنر ايران با چهره   هاي درخشاني وداع كرد
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 سعید مروتی ������������������������������������������
در بهــار84 هرچــه به موعــد انتخابــات 
رياســت   جمهوري نزديك   تر شديم، التهابات 
سياسي بيشتر شد. جالب اينكه خانه سينما، 
تند   ترين مواضــع را عليه كانديدايي در پيش 
گرفت كه تا يك هفته مانده به انتخابات به   نظر 
مي   رســيد قطعا شكســت مي   خورد ولي در 
نهايت او رئيس   جمهور ايران شد. روزهاي پس 
از انتخاب محمود احمدي   نژاد، روزهاي سختي 
براي سينماي ايران و به   خصوص گروه نزديك 
و همسو با خانه سينما بود؛ خانه سينمايي كه 
هنوز جنجال   هاي جشن ســينماي ايران را 
هم در خاطر داشــت كه كار را به دستگيري 
شبانه اعضاي هيأت مديره كشانده بود. وقتي 
سردبير كيهان، وزير ارشاد شد نگراني از روي 
كار آمدن چهره   اي تندرو در معاونت سينمايي، 
كارگردان   هاي معتمد نظام را راهي جلساتي 
مهم كــرد كه نتيجه   اش حضــور محمد رضا 
جعفري جلوه بود. مدير محافظه كار شبكه يك 
سيما، به معاونت سينمايي آمد و در هراس از 

تند روي، محافظه كاري ديگر نه نقطه ضعف 
كه امتياز به شــمار مي   آمــد. دوران تازه   اي 
آغاز شــده بود و ســينماي ايران هم گريزي 
از تغييرات نداشت. ســال 84 سال »حكم« 
كيميايي هم بود؛ بازگشت موفقيت آميز استاد 
كه خرده گيران سربازان جمعه را به ستايش 
واداشت. سال84 همچنان فيلم   هايي كه در 
دوران اصالحات پروانه ساخت گرفته بودند، 
روي پرده مي   آمدند و اين موضوع شامل حال 
برخي از فيلم   هاي سال بعد هم شد. سينماگران 
نگران بازگشت به دوران قبل از سال76 بودند 
ولي اين اتفاق رخ نداد. فيلمسازان جريان ميانه 
چه در گردش به سمت سينماي تجارتي و چه 
در حوزه ســينماي اجتماعي، اغلب شكست 
خوردند و نوبت به چهره   هاي تازه نفس رسيد. 
رضا مير كريمي با »خيلي دور خيلي نزديك« 
فيلمي كه از منتهي عليه راســت تا منتهي 
عليه چپ ســتايش اش مي   كردند، خاستگاه 
طبقاتي   اش را تغييــر داد. اصغر فرهادي هم 
بعد از »شــهرزيبا« درام   هاي جنوب شهري 

را كنار گذاشت و ســراغ طبقه متوسط رفت. 
»چهار شنبه سوري«، آشفتگي   ها و تناقضات 
طبقه متوســط را به نمايش مي   گذاشــت؛ 
طبقــه   اي كه انتخابــات 84 را باختــه بود و 
حيرت زده از رفتار و كردار »معجزه هزاره سوم« 

بود.

 جمال رهنمايي   �������������������������������������������������������������������������
انتخابات رياســت   جمهوري سال1384سنگين   ترين و نفس گيرترين 
انتخابات كشور تا آن زمان بود. صف بندي دو طرف در انتخابات اختالفات 
واضحي داشتند و فضاي دوقطبي رقابت، نشان دهنده تمايزات روشن 
ديدگاه   هاي دو طرف بود. اين انتخابات نقطه عطفي در تاريخ سياسي و 
اجتماعي ايران بود. يك طرف رقابت انديشه   هاي وسيع   تر و پيچيده تري 
داشت كه براي توضيح آن نياز به مقدمات و پذيرفتن آينده   اي بود كه 
به روشني قابل تبيين نبود زيرا مســائل اجتماعي ماهيتا نتايج روشن 
و كامال قابل پيش   بيني ندارند و درك عوامل متعــدد تأثير   گذار بر آن 
از دسترس تفكر خطي به دور بوده و نيازمند پذيرش تفكر سيستمي 
هستند. درحالي   كه طرف مقابل با ساده   سازي    مفاهيم و حتي رند كردن 
اعداد مي   توانست درباره اهداف روشــني صحبت كند كه حتي اعداد 
آن سرراست   تر و قابل هضم   تر بودند. چنين ساده انگاري   هايي شايد در 
صحنه عمل به كار نيايد و محقق نشود اما در عرصه ذهن قابل فهم   تر و 

حتي پذيرفتني   تر به   نظر مي   رسد و اين سرراست بودن و كم ابهام بودن به 
مذاق ذهن خوش تر مي   آيد. هر قدر روانشناسي اجتماعي، درباره رابطه 
رفتار و فكر در عملكرد اجتماعي افراد بيشتر عميق مي   شود، اثرات عوامل 
ناهشيار در رفتار و انديشه اجتماعي گسترده   تر و جامع   تر به   نظر مي   رسد. 
يك زمينه در حال رشد در تحقيقات روانشناسي اجتماعي اين است كه 
در بسياري از موارد ما نمي   دانيم چرا در يك بافت اجتماعي آنگونه فكر يا 
رفتار كرده   ايم و اينكه اين انديشه   ها و اعمال اغلب به شيوه   اي خودكار و 
بدون هيچ   گونه انديشه يا قصدي از جانب ما صورت مي   گيرد. يك نمونه 
برجسته اين تحقيقات درباره »خودخواهي ناآشكار« صورت گرفته كه 
درباره بررسي احساسات ما درمورد دوست داشتن ناخودآگاه هر چيزي 
است كه به   خودپنداره ما نزديك تر است؛ مانند عالقه ما به زندگي كردن 
در خياباني كه همنام خودمان است يا در شهرهايي كه با اعداد مورد عالقه 
ما نامگذاري شده   اند. براســاس اين تحقيقات، ترجيحات ما مي   توانند 

تحت   تأثير واكنش   ها و احساساتي باشند كه ما حتي از آنها خبر نداريم.

 مهرداد رهسپار  �������������������������������������������������������������������������
نمايش »فنز« )طرفداران( نوشــته و كارگرداني محمد رحمانيان از 
نمايش هاي موفق سال1384 بود. نمايش هم در اجراي جشنواره و 
هم پس از آن مورد توجه منتقدان قرار گرفت. تماشاگراني كه در تير 
و مرداد به ديدن اين نمايش  رفتنــد، احتماال اين تصور در آنها ايجاد 
شد كه نيروي هواداري از يك تيم، دليلي بر موفقيت قطعي آن تيم 
نيست. در فنز، فوتبال دوستان يك خانواده انگليسي پيش از برگزاري 
جام جهاني1966 در منچستر گرد هم آمده اند تا با هواداري ها و تعصب 
خود، درامي براي سرگرمي مخاطب شكل دهند. محمد رحمانيان در 
يادداشــتي خود بر اين نمايش نوشت: »تعصب زماني اتفاق مي افتد 
كه تفكري نيســت؛ زماني كه عقل و منطق را كنــار مي گذاريم و از 
ابتدا به يك داوري مطلق مي رسيم، اينجاست كه ديگر خبري از كفه 
آن سوي ترازو نيســت كه چيزي را در كنارش قرار دهيم، زيرا كفه 
ترازوي تعصب ما آن قدر سنگين است كه چيز ديگري نمي تواند كفه 
ديگرش را پر كند، من با فنز دلم مي خواست اثري خلق كنم درباره 

پديده اوباشگري و تعصب«. با اين حال نگاه شوخ طبعانه نمايش به 
دل مخاطبان نشست. فنز در بيست و چهارمين جشنواره بين المللي، 
جايزه اول نمايشنامه نويســي را به   خود اختصاص داد. داوران بخش 
نمايشنامه نويسي ايوب آقاخاني، جمشــيدخانيان و چيستايثربي 
بودند. آخر سال كه آمار تئاترها را مي شمارند، از نمايش فنز به   عنوان 

پربيننده ترين نمايش سال1384 نام بردند.

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

 روز هفتم شهريور   ماه سال1384 احتماال يكي از مهم   ترين روزها در 
تاريخ موزه هنرهاي معاصر و سرآغاز بسياري از بحث   ها، اختالف   ها و 
شايعاتي بود كه در 2دهه بعد بر سر موزه به پا شد؛ روزي كه نمايشگاه 
جنبش هنر مدرن در اين موزه افتتاح شد تا گنجينه آثار هنرمندان 
غيرايراني براي نخستين بار در ســال   هاي پس از پيروزي انقالب به 
نمايش درآيد. تا پيش از برگزاري اين نمايشگاه، شايعات در مورد آثار 
اين مجموعه به گوش مي   رسيد كه عمدتا دال بر از دست رفتن آثار بود 
اما نمايشگاه جنبش هنر مدرن، نشان داد كه اين شايعات تا حد زيادي 
نادرست است و مهم   ترين آثار اين گنجينه در تمام طول اين دهه   ها به 

سالمت در مخزن موزه نگهد   اري مي   شدند.
اما خود اين نمايشگاه هم باعث بروز شايعاتي شد كه در سال   هاي بعد 
بارها مطرح شدند؛ از يك   سو مسئله فهرست كردن آثار و از طرف ديگر 
اخبار ضد   و نقيض در مورد مالكيت بســياري از اين آثار تا 2دهه بعد 
همچنان بر سر زبان   ها ماند و سرمنشاء سوءتفاهم   ها، خبرها و شايعات 
گوناگوني شد. نمايشگاه جنبش هنر مدرن با نمايش 170نقاشي و 
15مجسمه در موزه برپا شد و به   مدت    3ماه در معرض ديد عموم بود، 
درحالي   كه تعدادي از اين آثار براي نخستين بار به نمايش درمي   آمدند؛ 
ازجمله نقاشي سه   لتي از فرانسيس بيكن كه حتي در سال1356 هم 
به نمايش درنيامده بود. به واسطه مشكالت مميزي لت وسط اين اثر 
صرفا در افتتاحيه به تماشا گذاشته شد و تا پايان نمايشگاه مجددا به 
مخزن منتقل شد. همچنين اثري از اگوست رنوار كه به   علت نمايش 
پيكر برهنه هيچ   گاه به نمايش درنيامد و تا امروز همچنان در گنجينه 
موزه نگهداري مي   شــود. اما كامل   ترين مجموعــه اين گنجينه به 
آثار نقاشان آمريكايي موسوم به مكتب نيويورك مربوط مي   شد كه 
باالترين ارزش مالي را نيز دارند. علي   رضا سميع   آذر ارزش اين مجموعه 
را در ســال1399 معادل 2ميليارد دالر برآورد كرد. با پايان يافتن 

نمايش اين مجموعه كه در ســال   هاي بعد چنديــن بار ديگر به 
نمايش درآمدند، گزيده   اي از آثــار ايراني گنجينه موزه هنرهاي 
معاصر به نمايش درآمد. در اين زمان ســميع   آذر از موزه رفته بود 
و عبدالمجيد حسيني   راد در سمت رياست موزه حضور داشت. با 
اين   حال كم   وبيش بسياري اين نمايشگاه را جزو طرح   هاي علي   رضا 
سميع   آذر مي   دانستند. در اين نمايشگاه با دبيري ايرج اسكندري، 
268 اثر از 163هنرمند ايراني در معرض تماشــا قرار گرفت. دبير 
همايش   هاي اين نمايشگاه هم حميد سوري بود. اين نمايشگاه در 
آذر   ماه سال1384 افتتاح شد و تا هفته دوم بهمن   ماه همان سال 
در معرض تماشاي عموم قرار داشت. اهميت اين دو نمايشگاه اين 
بود كه در واپسين سال    حضور علي   رضا سميع   آذر در موزه هنرهاي 
معاصر فرصتي فراهم شد تا گنجينه موزه روي عموم باز شود؛ اتفاقي 
كه بعدتر هم چندبار رخ داد، اما اين نمايشگاه سرآغاز اين باور بود 
كه نمايش اين گنجينه چه كمكي به آشنايي ايرانيان با هنر جهان 
مي   كند و از سوي ديگر جايگاه موزه را به   عنوان يك نهاد فرهنگي تا 

چه اندازه در سطح داخل و خارج از كشور باال مي   برد.

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

روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ 17ژوئيه 2005)26تير 1384( 
به نقل از وزير اطالعات ايران از دســتگيري 200نفــر به اتهام 
عضويت در گروه تروريســتي القاعده در اين كشــور خبر داد. به 
نوشته اين روزنامه، وزير اطالعات همچنين اعالم كرده كه 800نفر 
ديگر نيز به اتهام عضويت در اين گروه تروريستي از ايران ديپورت 
شده اند. علي يونسي وزير اطالعات ايران در اين باره اعالم كرد كه 
اين دستگيري ها هفته گذشته در چارچوب پنجمين موج برخورد 

با تروريست هاي مرتبط با گروه القاعده انجام گرفته است. 
نيويورك تايمز همچنين به نقل از خبرگزاري ايسنا نوشت: اين 
گسترده ترين موج دستگيري عناصر مظنون به عضويت در يك 

گروه تروريستي در ايران است.
خبرنگار نيويورك تايمز در ادامه اين گزارش به اين مسئله اشاره 
كرد كه ايران به ندرت اطالعاتي درباره عمليات انجام گرفته در 
زمينه دستگيري اعضاي مرتبط با گروه القاعده در اين كشور 
ارائه مي دهد. اما اين بار علي يونســي وزير اطالعات ايران در 

اظهارات خود درباره دستگيري تعداد زيادي از عناصر مرتبط 
با القاعده در ايران، جزئيات بيشــتري ارائه داد. البته همچنان 
به طور مشــخص به برخي از جزئيات اين عمليات در اظهارات 
وزير اطالعات ايران اشاره نشده است، علي يونسي در اظهاراتش 
به طور مشخص به جزئياتي درباره چگونگي انجام اين عمليات 
اشاره نكرد و همچنان نامشخص است كه اعضاي القاعده به كجا 

ديپورت شده اند. 
علي يونســي در اظهارات اخير خود به اين مسئله اشاره كرد كه 
القاعده، گروه هاي مختلفي را در جنوب شرقي ايران به منظور انجام 
عمليات تروريستي در شهرهاي بزرگ اين كشور ازجمله در تهران 
سازمان داده بود. اگرچه مقامات ايراني از اعالم نام بازداشت شدگان 
بنا به داليل امنيتي خودداري كرده اند، با اين حال علي يونســي 
به نام يكي از سران اين گروه هاي تروريســتي به نام عبدالمالك 
)احتماال عبدالمالك ريگي( اشاره كرد كه هنوز توسط نيروهاي 
امنيتي ايران بازداشــت نشده اســت. عبدالمالك متهم به اداره 
يكي از گروه هاي تروريستي مرتبط با اسامه بن الدن و همچنين 

مشاركت در قاچاق مواد مخدر است.

كاشف فروتن شاعران
شاعران بسیاري شعر خود را از مجله   هايي 

آغاز كردند كه دبیري بخش شعرشان به   عهده 
منوچهر آتشي بود

مرتضي كاردر��������������������������������������������������������
فردا كه چشم بگشــايم/ از تپه روبه   رو سرازير 
خواهي شد به آن   سوي دامنه اما/ و پنجره   ام براي 
ابد گشوده خواهد ماند/ سپیده دم/ زنبق   ها بیدار 
مي   شوند غوطه   ور در شبنم/ و بوي آويشن و بابونه 
از آغوشم خواهد گريخت/ كجاي اين دره پرسايه 
خوابیده بوديم/ كه جز صــداي تیهوها/ و بوي 
آويشن بر شانه   هايم/ چیزي به ياد نمي   آورم؟/ 
همیشه دلهره گمشدنت را داشتم/ يقین داشتم 
وقتي بیدار شوم/ تو رفته   اي/ و زمین ديگرگونه 
مي   چرخد/ يقین دارم اما كه خواب نديده   ام/ كه 
تو در كنارم بوده اي/ كه با تو سخن گفته   ام/ به 
سايه سار دره كه رسیده   ايم/ تو ساقه مرزنگوشي 
زير دماغمان گرفته   اي/ و ديگر/ چیزي به يادم 
نمانده است/ هزار فرســنگ راه بريدم/ به يك 
لمحه/ صد اسب زير رانم بخار شدند/ تا به چشم 
سار رسیدم/ از دور ديده بودمت/ به جامه پريان 
روستا/ و در آب زالل لرزان چشمه كه نگريستم/ 
ماهي قرمز شتابناكي به درون بیشه   ها خزيد/ 
هزار فرسنگ و صد اسب به يك لمحه/ خستگي 
مفرطم از اين سفر طوالني است/ به يك لمحه/ 
سپیده   دم كه ديده گشودم/ از تپه روبه   رو سرازير 
شدي/ به آن سوي دامنه اما/ و پنجره   ام/ براي 

همیشه گشوده ماند
  

كار منوچهر آتشي، كشف شاعران بود؛ كشف 
اســتعدادهاي جواني كه در شهرستان   هاي 
دور به   سرمي   برند و رســانه   اي ندارند� فرزند 
خلیج   فارس كه از خانه   اش تا خلیج چند قدم 
بیشتر فاصله نبود، مي   رفت و در اعماق درياي 
شــعر غوطه مي   خورد و مرواريدها را صید 
مي   كرد و به بازار شعر مي   آورد� شاعران بسیاري 
در ســال   هايي كه او دبیري بخش شعر مجله 
تماشا )سروش( را به   عهده داشت، از صفحه او به 
شعر حرفه   اي امروز ايران آمدند� فراتر از كشف 
تك   چهره   هاي جوان در اقصي   نقاط ايران، »موج 
ناب« نیز برساخته و محصول كشف منوچهر 
آتشي است� به اينها اضافه كنید انبوه نقدها و 
نوشته   ها و يادداشت   هاي او را بر مجموعه   هاي 
شعر شاعران جواني كه در سال   هاي دهه50 
منتشر مي   شدند� كاشف فروتن شاعران در 
تحريريه مجله تماشا مي   نشست و مجموعه   ها 
را مثل صدف مي   گشود و مرواريدها را از دلشان 
پیدا مي   كرد� حتي سال   هايي را كه از سر اجبار 
و ناچاري در بوشهر به سر مي   برد و در شركت 
گاز كنگان كار مي   كرد در نشريه   ها و مجله   هاي 
محلي نیز از كشف شاعران و نويسندگان جوان 
غفلت نكرد� در سال   هاي دهه70 كه به تهران 
بازگشــت و بعد كه دبیري بخش شعر مجله 
كارنامه را به   عهده گرفت، حكايت تماشا دوباره 
تكرار شد� خیلي از شاعران سال   هاي اخیر نیز 
شاعري را از صفحه   هاي شعر او در كارنامه آغاز 
كردند� با اين همه، منوچهر آتشي هیچ   گاه حق 
معلمي خود را به ياد شاعران نمي   آورد بلكه 
چون شــاگردي فروتن از ايشان مي   آموخت� 
سیر تحول شعر آتشي از سال   هاي دهه30 تا 
دهه80 مديون آموختن   هاي فروتنانه اوست؛ 
بي   آنكه بخواهد شعر شاعران جوان را به نام 
خود مصادره كند يا براي هر دوره شعري خود 
نامي بگذارد يا به نقش خود در تحوالت شعر 
امروز اشاره كند� چنین معلمي در تاريخ شعر 

امروز كم   نظیر است�
منوچهر آتشي در 29 آبان 1384 درگذشت�

شعر

حسنا مرادي  ���������������������������������������������������������������������

بلقيس سليماني در سال1342 در جايي حوالي رابر كرمان 
به دنيا آمد و بعد از انقالب فرهنگي، در دانشگاه تهران فلسفه 
خواند و در نهايت در تهران ماندگار شد. اين سه فراز زندگي او، 
در زندگي بسياري از شخصيت   ها و قهرمان   هاي رمان   هاي او 
تكرار شده   اند. در بيشتر آثار او، زني وجود دارد كه از روستاهاي 
اطراف كرمان به تهران آمده و در دانشگاه تهران درس خوانده    
اســت. او در فراز ســوم زندگي، بعضي از قهرمان   هايش را به 
زادگاهشان بازگردانده و بعضي ها را در تهران ماندگار كرده؛ 

كاري كه خود ســليماني با ماندن در تهران در زندگي واقعي 
و بازگشــت به كرمان در رمان   هايش كرده است. »بازي آخر 
بانو« نخســتين رمان ســليماني بود كه بعد از چاپ با اقبال 
روشنفكران مواجه شــد. با اينكه او از زندگي زنان مي   نوشت 
اما با همان نخستين اثرش نشان داد كه برخالف بسياري از 
زنان نويسنده آن دهه، تحت   تأثير داســتان   هاي زويا پيرزاد 
نيست. سليماني در اين سال   ها 13 رمان و مجموعه   داستان 
نوشــته اســت كه ويژگي خاص همه آنها زبان روان و بدون 
افت   وخيز و بدون پيچيدگي شــان اســت. نثر سليماني در 
روايت داستان   هايش موجز و صريح و بي   حشو و زوايد است. 

او در استفاده از زبان شكسته متعادل و به دستور زبان فارسي 
معيار پايبند است. سليماني در روايت آثارش زاويه ديدهاي 
مختلفي را از اول شخص تا داناي كل تجربه كرده است و در 
اين تجربه   ها به   نحوي ماهرانه توانسته نثر ساده و روان خود را 
به قالب شخصيت رمان   هايش اندازه كند. دلسوزي    ها به طعنه 
و نق و نوق تبديل شده بود. همه مي   دانستند عيب از من است، 
خودم گفته بودم. مادر مســعود سفره حضرت رقيه انداخت. 
همه، هم صدا با مجلس   گردان از طفل خفته در خرابه   هاي شام 
خواستند تا وساطت كند و دامن من سبز شود. مهري آدرس 
چندين پزشك را كه دستشان شــفا بود، به مسعود داده بود. 

خانم معلم در جايي، آن پس و پشــت   ها گفته بود: »داداشم 
كه نمي   تونه همه عمر پاسوز اين دختره اجاق كور بشه.« اكرم 
سربسته خبرها را به من مي   داد و همو بود كه پيشنهاد كرد از 

بهزيستي بچه بياوريم.
فريبا گفته بود: »از كجا معلوم عيب از تو باشه، اين دكترهاي 
ايراني چيزي سرشون نمي   شه، بهتره يه سفر برين خارجه.« 
و از دخترخاله زن   داداش اش گفته بــود كه دكترهاي ايراني 
10سال آزگار پدرش را درآورده بودند با عمل   ها و داروهايشان 
و عاقبت اين پزشك   هاي انگليســي بودند كه فهميده بودند 

عيب از مردش است.

نام كوچك من 
بلقيس

سليماني ؛ روايتگر وجوه مختلف 
زندگي زنانه در ايران

نثر

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

ســاده   ترين فرمول براي موفقيت در فيلمسازي، ســاختن دنباله 
براي يك اثر موفق اســت. ســابقه ذهني مخاطب از شخصيت   ها و 
حال   وهواي يك اثر موفق، باعث مي   شــود تا ساده   تر جذب دنباله آن 
شود   . »مزد ترس« و »بازي با مرگ« به كارگرداني حميد تمجيدي 
و »زير آسمان شهر 1، 2و 3« به كارگرداني مهران غفوريان ازجمله 
ســريال   هاي دهه   هاي70 و 80بودند كه طبق اين فرمول ســاخته 
شدند. اما »شــب هاي برره« نخســتين مجموعه   اي بود كه به جاي 
دنباله، پيش   درآمد سريالي ديگر بود و به روايت وقايع قبل از مجموعه 
»پاورچين« مي   پرداخت. مهران مديري، كارگردان و تيم نويسندگي 
اين مجموعه به سرپرستي پيمان قاسمخاني كه بخشي از سنت   هاي 
عجيب و بعضا ناپسند مردم برره را در مجموعه پاورچين به نمايش 
گذاشته بودند، اين بار با شب   هاي برره، به واكاوي اين آداب و رسوم و 
خاستگاه و علل آن پرداختند. روستاي فرضي برره با شخصيت   هاي 
خيالي   اش، نمايي از جامعه   اي منحط با اخالقياتي مذبوح اســت كه 
شخصيتي محوري به نام »كيانوش« )با بازي سيامك انصاري( به نقد 
آن مي   پردازد. اعتقاد مردم برره به خرافات بي   اساس از ديگر مواردي 
است كه دستمايه ســريال قرار مي   گيرد. شــب   هاي برره هم مانند 
پاورچين، عباراتي را وارد ادبيات گفتاري مردم كرد كه »خرزو خان« 

يكي از آنهاست. يكي از شخصيت   هاي مجموعه به نام »دوبرره« كه 
به استعمال »َگرد نخود« اعتياد داشت، در عالم توهم شخصيتي را 
به نام خرزو خان مي   ديد و با او حرف مــي   زد. از اين رو خرزو خان در 
ادبيات عامه به فردي اطالق مي   شود كه ناديدني و خيالي است و وجود 
خارجي ندارد. به گفته حسن شكوهي، بازيگر و تهيه   كننده، قرار بود 
شب   هاي برره در 135قسمت ساخته شود كه به دليل حواشي آن، تنها 
در 92 قسمت ساخته شد و به دستور مديران شبكه از ادامه ساخت 

سريال جلوگيري به عمل آمد.

ندا زندي �������������������������������������������������������������������������������������
 بسياري از عالقه   مندان به علوم انساني، انتشارات »شيرازه كتاب    ما« 
را با مجموعه   كتاب   هاي »قدم اول« مي   شناسند؛ مجموعه   اي مصور كه 
با زباني ساده و قابل فهم قصد دارد خواننده   اش را با متفكران بزرگ و 
مفاهيم مختلف علوم انساني آشنا كند. اما سابقه اين انتشارات نه به اين 
نام خالصه مي   شود و نه به اين يك مجموعه. اين انتشارات در ابتدا با 
نام »نشر و پژوهش شيرازه كتاب« در سال   هاي مياني دهه70 به جمع 
ناشران عالقه   مند به فرهنگ، تاريخ و موضوعات اجتماعي پيوست و 
براي پيگيري اهدافش تصميم گرفت تا مجموعه   هايي زيرنظر دبيران 
مختلف منتشر كند. حدود يك دهه پس از تاسيس، دگرگوني   هايي در 
تركيب سهامداران اين انتشارات رخ داد و با كناره   گيري يكي از اعضا كه 
از قضا پروانه نشر نيز به نام او بود، اين انتشارات دو مجموعه مطالعات 

زنان و پيش دبســتاني و كودكان را از روال 
كاري خود حذف كرد و مقرر شــد تا ساير 
موضوعات همچون روال قبل چاپ و منتشر 
شــوند؛ موضوعاتي همچون تاريخ معاصر 

ايران، آسياي ميانه و قفقاز، مفاهيم علوم اجتماعي، 
فلسفه و اقتصاد سياسي، جامعه و سياست، قدم اول و مجموعه آزاد. 
براساس آنچه در وب سايت اين انتشــارات موجود است: »در بهمن 
1394و در پي موافقت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالميـ  پس از 
10سال تعلل- با صدور پروانه نشر در بهمن 1394، اين مجموعه موفق 
شده است فعاليت   هاي خود را به نام انتشارات شيرازه كتاب ما و با آرم 
و لوگوي شيرازه ادامه دهد«. انتشارات شيرازه كتاب ما، تاكنون حدود 

بيش از 200عنوان كتاب به عالقه   مندان ارائه داده است.

به انتخابآگهی
عبدالرضا نعمت اللهی
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