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 جان تاالب هاي ايران
در خطر است

یادداشت
هادي حق شناس ؛ كارشناس اقتصادي

در ارتباط با چالش بین دولت و مجلس بر ســر الیحه 
بودجه سال1400 و تغییرات وسیع صورت گرفته در 
كمیســیون تلفیق بودجه مجلس، باید دقت كرد كه 
این بودجه فقط براي دولت نیســت بلکه بودجه كل 
كشور است و تبعات آن كسب وكار و معیشت همه مردم را متاثر مي سازد. براساس 
اصول 52، 53، 54 و 55قانون اساسي 4وظیفه و مرحله براي تبدیل بودجه به قانون 

جهت اجرا تعیین شده كه شامل تهیه و تدوین، تصویب، اجرا و 
نظارت مي شود. 2مرحله تدوین و تهیه و اجرا بر عهده دولت و 

تصویب و نظارت بر عهده مجلس خواهد بود و براساس روح حاكم بر اصل75 قانون 
اساسي مجلس نمي تواند طرحي را تصویب كند كه بار مالي براي دولت داشته باشد.

خطرات بودجه نويسي مجلس

نگاه
بهرام اميراحمديان ؛ كارشناس و تحلیلگر مسائل اوراسیا

اصالح قانون اساســي روسیه به خواســت والدیمیر 
پوتین در سال گذشــته میالدي، امکان ماندن او در 
قدرت تا ســال2036 را فراهم كرده است. این اقدام 
فارغ از تمایل جدي پوتین براي كنترل امور، نشــان دهنده بحران جانشــیني یا 
جایگزیني در روسیه است. پوتین در دوره ریاست جمهوري خود طوري رفتار كرده 

كه اجازه ندهد شخص دومي در كنار او براي جایگزیني پرورش 
پیدا كند. پوتین از سال 1999رهبري بالمنازع كشور را در همه 

 زمینه ها بر عهده داشته و هر كجا بوده، قدرت را با خود بدانجا برده است؛ حتي در
 دوره نخست وزیري.

 ناوالني، بهانه روس ها 
براي خيزش عليه پوتين

صفحه9

ادامه در 
صفحه17

ادامه در 
صفحه19

تجمعبرايرسيدنبهپيكچهارم
   گزارش همشهري از بي توجهي  گروه زيادي از  شهروندان  به  رعايت پروتكل هاي بهداشتي

  بررسی ها  نشان می دهد در پاييز با شيوع موج سوم کرونا، 7/8درصد از شاغالن و 2/3 درصد از بيكاران  غيرفعال شده اند

حكایت دریا 
 یادداشت هایي در ستایش علي نصيريان

 بازیگر تمام نشدني سینما، تئاتر  و تلویزیون ایران 
كه  فردا ۸6 ساله مي شود

تجديدبيعتدولت
باآرمانهاي
بنيانگذارانقالب

 حسن روحانی:  امام)ره(
حاکميت  اسالم را با حكومت 

مردم تلفيق کرد

سيد حسن خميني: اداره کشور 
در دوره تحريم ستودنی بود 

رئیس جمهور دیروز پــس از تجدید 
میثاق بــا آرمان هاي امــام راحل در 
چهل ودومین سالگرد انقالب اسالمي 
طي سخناني با بیان اینکه امام عزیز و 
بزرگوار ما براي موفقیت نهضت اسالمي 
و انقالب اسالمي به قدرت هاي نظامي 
چریکي یا قدرت هــاي خارجي تکیه 
نکرد، گفت: امام هیچ یك از این راه ها 

را انتخاب نکرد.  صفحه2 را بخوانید.

رونمايیاز
دستاوردجديد
فضايیايران

سکههایمهريه
آبمیروند

فراكسیون زنان مجلس با طرح 
كمیسیون حقوقی مخالف است

جدیدترین ماهواره بر ســوخت جامد 
ایران با نام ذوالجناح دیشــب آزمایش 
شد، احمد حسیني، سخنگوي فضایي 
وزارت دفاع در این باره گفت: ماهواره بر 
ذوالجناح در قالب پروژه اي با نام حضرت 
فاطمه الزهرا)س( اجرا شد. این پرتاب 
نخســتین پرتاب ماهواره بر تركیبي 

ذوالجناح بود. صفحه2 را بخوانید.

 مهریه قراردادي دوجانبه بین زوجین 
اســت كه جزو دیون زوج محســوب 
مي شود و درصورت بروز اختالف بین 
زوجین، زوج درصورت پرداخت نکردن 
مهریه به هر دلیل طبق قانون بدهکار 
مالي محسوب مي شود و باید در قبال 
بدهي كه بر عهده دارد، پاسخگو باشد. 

صفحه10 را بخوانید.

 گفت وگو با  كارگردانان »ستاره بازی«، »تك تیرانداز« 
و تئاتر»گرگاس ها یا روز به خیر آقاي وزیر«

 به همراه یادداشت هایي درباره  فیلم هاي »عنکبوت«
»رمانتیسم عماد و طوبي«، »ابلق« و چهره هایي مانند 

پورهدیه تهراني، لیال حاتمي  و جوادعزتي 
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 ماهواره بر تركیبی ذوالجناح
با موفقیت پرتاب شد
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هیات دولت و جمعی از نمایندگان دیروزبا  آرمان های بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی و انقالب تجدید بیعت كردند

بررسی چرایی مغفول ماندن تحقق وعده های انتخاباتی  
در گفت و گو با محمدرضا خباز

رهبری

قضایی

اصالح طلبان

دفاعی

رهبر معظم انقالب در پیامی درگذشت عالم بزرگوار آیت اهلل نظری را 
تسلیت گفتند. براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، متن پیام آیت اهلل خامنه ای به این شرح است: بسم اهلل الرحمن 
الرحیم، درگذشت عالم بزرگوار مرحوم آیت اهلل آقای حاج شیخ عبداهلل 
نظری رحمت اهلل  علیه را به خاندان مكرم و ارادتمندان ایشــان و به 
عموم مردم عزیز مازندران تسلیت عرض می كنم. ایشان از شاگردان 
قدیمی امام راحل بودند و ســابقه مبارزاتی شان به سال های اختناق 
دوران طاغوت برمی گردد كه محور و شمع جمع جوانان حق طلب و 
تشنه حقایق اسالمی در مسجد جامع ساری به شمار می رفتند و پس از 
انقالب همواره پشتیبان و مروج مفاهیم انقالبی و حركت های انقالبی 
بودند. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات برای ایشــان 

مسئلت می كنم. سیدعلی خامنه ای 1۳ بهمن 1۳99

شــماری از جوانان اصالح طلب در نامه ای به رئیس دولت اصالحات و 
اعضای نهاد اجماع ساز اصالح طلبان خواستار 1۰ اصالح نهادی جدی 
شدند. در بخشی از این نامه آمده است: »اصالح طلبان كه برای احیای 
پایگاه اجتماعی ریزش كرده شــان بیش از پیش نیاز به نوســازی ها، 
بازسازی ها و توانمندســازی های گفتمانی و تشكیالتی در جبهه خود 
را احســاس كرده اند باید در عمل نیز به اقتضائات آن تن بدهند. فقط 
نهادهای حكمرانی نیستند كه نیازمند شــفافیت، دمكراتیك و كاراتر 
شدن  هستند و احزاب و نهاد اجماع ســاز اصالح طلبان هم هنوز دچار 
انواعی از اندك ســاالری، ضعف سازماندهی و عدم  شــفافیت اند.« به 
گزارش همشــهری آنالین، در این نامه 1۰ پیشنهاد اصالحی با هدف 
»ارتقای نهاد اجماع ســاز اصالح طلبان« و »بازسازی و نوسازی در این 
جبهه« مورد تأكید قرار گرفته است. نخستین بند این نامه به پایین بودن 
درصد نسل های جدید، زنان و غیرپایتخت نشین در این نهاد اشاره كرده 
و از احزاب اصالح طلب خواسته است تا به دنبال رفع این تبعیض باشند. 
در بند دوم این نامه پیشنهاد شده تا سامانه ای از اعضای همه احزاب و 
تشكل های اصالح طلب تشكیل شود تا زمینه انتخاب دمكراتیك اعضای 

نهاد اجماع ساز در آینده فراهم شود.

 بازگشت به شــعارهای ابتدای دوره دولت تدبیروامید با صحبت های 
صریح تر رئیس جمهور به ویژه در حمایت از گسترش اینترنت با پهنای گپ

باند خارجی و پشتیبانی از وزیر ارتباطات تلنگری به سرمایه اجتماعی 
ناامید از اصالح امور در انتخابات بود. درباره اهمیت تغییر رویه های دولت در مماشات 
حداكثری با مخالفان و ترمیم ســرمایه اجتماعی اصالحــات در انتخابات1400 با 

محمدرضا خباز چهره اصالح طلب و استاندار سابق سمنان گفت وگو كردیم.

به نظر می رسد آقای روحانی در ماه های پایانی فعالیتش از مالحظه كاری دولت دوم 
خود فاصله می گیرد. این تغییرات به چشم مردم خواهد آمد؟

آقای روحانی در انتخابات دور اول شــعارهایی دادند كه نه صددرصد بلكه تعدادی از آنها 
ازجمله بحث های معیشتی تا حدود زیادی عملی شد، به طوری كه بعد از برجام و در دولت 
قبل از ترامپ سرمایه گذاران خارجی به ایران سرازیر شدند و وزرا و دولتمردان فرصت مذاكره 
با سرمایه گذاران نداشتند و آنها را به اتاق بازرگانی حواله می دادند. از نزدیك شاهد بودم كه 
4آسانسور بزرگ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ظرفیت باالبردن سرمایه گذاران 
را نداشت و تعدادی از آنها بعد از آنكه مدت ها معطل آسانسور بودند پله ها را پیش می گرفتند 
و باال می رفتند؛ بنابراین دولت اول آقای روحانی نسبت به دور دوم بسیار موفقیت آمیز بود. 
تورم 44درصد یك رقمی شد و تراز تجاری ما بعد از 6۳سال مثبت شد. در مجموع شرایط 
كشور رو به بهبود می رفت تا اینكه انتخاب ترامپ در ریاست جمهوری آمریكا و لگدزدن او به 
برجام باعث شد ایران در فشار قرار بگیرد. با تحریم ترامپ هیچ كشوری جرأت ارتباط با ایران 
را نداشت. ایران اسما تحریم آمریكا بود ولی رسما تحریم دنیا بود. به همین مناسبت شرایط 
كشور كاماًل دگرگون شد و به جایی رسید كه امروز میزان نارضایتی از وضعیت معیشتی مردم 
بسیار باالست. البته همه گردن تحریم نیست و مقداری هم به سیاست های دولت برمی گردد.
 حمایت از فضای مجازی و كســب وكارهای اینترنتی یكی از شعارهای محوری 
دولت بود ولی با فشارهای خارج از دولت مواجه شد. پرسیده  می شود در بین همه 

مطالبات، پیگیری سفت و سخت این مطالبه چه اولویتی داشت؟
هنگامی كه استاندار سمنان بودم در جلســه ای كه از حقوق شهروندی رونمایی می شد از 
مقامات كشور ازجمله بنده دعوت شده بود و شخصا در آن جلسه حضور داشتم. در آن جلسه 
از زبان آقای رئیس جمهور شــنیدم كه 2 یا ۳مرتبه اعالم كردند انگشت وزیر ما روی فیلتر 
فضای مجازی نخواهد رفت. مردم هم كف زدند و هورا كشیدند. وزیر هم كه در پایین نشسته 

بود با تكان دادن ســر این مســئله را تأیید می كرد. آقای روحانی می گفتند ما به هیچ وجه 
اجازه فیلتر فضای مجازی را نمی دهیم و استدالالت خاص خودشان را نیز داشتند؛ ازجمله 
اینكه فضای مجازی بیش از یك میلیون شغل در كشــور ایجاد كرده است و اگر فیلتر شود 
یك میلیون به جمعیت بیكاران اضافه خواهد شد. امروز سرعت اینترنت ایران در مقایسه با 

برخی كشورهای همسایه بسیار پایین است و این پسندیده نیست.
 پس چرا با فضای مجازی مخالفت می شود؟

مقامات ایران یا دمكراســی را قبول دارند یا ندارند. مســئوالن كشــور، تصمیم سازان و 
تصمیم گیران باید تكلیف خودشان را با این مسئله روشن كنند. اگر قبول ندارند رسما اعالم 
كنند و تكلیف خودشان را با مردم مشخص كنند ولی اگر قبول دارند، اجازه دهند مردم در 
جریان اخباری كه در اطرافشان اتفاق می افتد قرار بگیرند. مردم بر این باورند صداوسیمای 
ما كامال انحصاری اســت و هرچه دلش بخواهد پخش می كند و جلوی پخش هرچه را كه 
بخواهد می گیرد. اهانــت اخیر یك برنامه تلویزیونی به رئیس جمهــور با تعبیر »منقلی« 
آنچنان زشــت بود كه صدای همه را درآورد.  آش آنچنان شــور بود كه رئیس صداوسیما 
مجبور به عذرخواهی شد. با كمال تأسف فقط شبكه یك در ساعت21 آن هم 24ثانیه این 
عذرخواهی را پخش كرد و درون صداوسیما در هیچ بخش رادیویی و شبكه دیگر تلویزیونی 

این عذرخواهی پخش نشد.
 فكر نمی كنید حجم عذرخواهی ها افزایش یافته، ولی مشكل حل نمی شود؟

در چنین فضایی نمی شود گفت رئیس سازمان صداوسیما مقصر است. كسانی بر شبكه ها 
تحمیل شــده اند كه كینه و عداوت به دل دارنــد و اجازه نمی دهنــد عذرخواهی رئیس 
صداوسیما از شبكه هایشان پخش شود. نمونه دوم سیلی نماینده مجلس به گوش یك سرباز 
وظیفه شناس بود. اگر فضای مجازی نبود نه تنها احقاق حق نمی شد و نماینده عذرخواهی 
نمی كرد سرباز مقصر شناخته می شــد،  این 2نمونه ظرف د وهفته اخیر اتفاق افتاده است. 
جمعی در كشور دلشــان می خواهد هر كاری كردند هیچ كس نباشد كه از آنها سؤال كند. 
در كشورهای دیگر كه دمكراسی دارند، چندین شــبكه صداوسیما وجود دارد. شبكه های 
خصوصی مقامات را مواخذه می كنند و هركس تخلف كند باید پاسخ عملكرد خودش را بدهد 
ولی متأسفانه در ایران تالش می كنند همین مقدار اندك فضای مجازی را هم محدود كنند.

 فكر نمی كنید برای بازگشت به شعارهای دولت دیر شده است؟
رئیس جمهور كار بسیار خوبی انجام داد و ای كاش از اول دوره همین كار را انجام می داد و پای 
همه شعارهایش مثل همین مورد می ایستاد. معنا ندارد رئیس جمهور حرفی به مردم بزند و 

رأیی از آنها جمع كند و بعدا وقتی پای عمل رسید و نتوانست، مردم را در جریان نگذارد. اگر 
من جای رئیس جمهور بودم به مردم می گفتم می خواهم قولم را عملی كنم ولی فالن دستگاه 
نمی گذارد. این زحمتی ندارد؛ البته هزینه دارد و باید هزینه اش را پرداخت. 24میلیون نفری 
كه در شرایط بسیار حساس كشور در ســال96 رأی دادند، به شعارهای رئیس جمهور دل 
بستند. بازگشت از نیمه راه ضرر استفاده است. نه تنها 6ماه، حتی اگر 6روز هم از عمر دولت 
تدبیروامید باقی مانده باشد، می ارزد كه آقای رئیس جمهور به عهدی كه با مردم بسته است، 
وفا كند. در غیر این صورت دوره به پایان می رســد و خاطرات ذهن مردم را برای همیشه از 
این دولت مغشوش می كند؛ همانند دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد كه همچنان 
آگاهان می گویند درآمد نفتی 1۰۰سال قبل احمدی نژاد با درآمد نفتی دوره او برابری كرد و 
این درآمد نفت به كجا رفت؟ اینها از ذهن مردم پاك نمی شود. اقدام اخیر آقای رئیس جمهور 

قابل تحسین است و از ایشان به عنوان یك شهروند تشكر می كنم.
 پروژه ناكامی دولت از سوی مخالفان در انتهای راه به كجا می انجامد؟

روحانیت و طلبه معنای جمله» و لو بلغ ما بلغ« را به درستی می داند؛ هر اتفاقی كه می خواهد 
بیفتد. آقای روحانی نیز بر فحوای این جمله واقف است كه وقتی قول داده می شود باید به آن 
عمل شود، چون مردم به قول رئیس جمهور رأی دادند و به مصاحبه ها و مناظره ها رأی دادند. 
در ایران هنوز احزاب فعال نشده اند تا حزب رئیس جمهور معرفی كند و مردم گریبان حزب 
را در مشــكالت بگیرند. مردم به قول هایی كه نامزدها در مصاحبه ها و مناظره ها می دهند 
دل می بندند و به همان ها هم رأی می دهند. كار آقای رئیس جمهور قابل تحسین است و 

امیدوارم در 6ماه باقیمانده تمام تالش و مساعی 
خودشان را به كار بندند تا از ایشان هم نام نیكی 

در تاریخ بماند. البته كه این كار برای ایشــان 
هزینه دارد و هزینه اش را هم باید بپردازند.

رئیــس مجلس دیــروز به همــراه جمعی از 
نماینــدگان مجلــس در حرم مطهــر امام مجلس

خمینــی)ره( حضــور یافت و بــا آرمان های 
بنیانگذار انقالب اســالمی و شــهدا تجدید پیمان كرد. این 
نخستین سال حضور محمدباقر قالیباف در قامت رئیس مجلس 
در حرم امــام خمینی)ره( بود. قالیباف ضمن گرامیداشــت 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: امروز بازگشت به راه و 
مكتب امام )ره( راه موفقیت است. در واقع امروز انقالبی كسی 
است كه دلباخته مردم باشــد و در مسیر حل مشكالت گام 
بردارد. رئیس قوه مقننه افزود: مجلس یازدهم عنوان مجلس 
انقالبی را از رهبر معظم انقالب گرفته است؛ لذا باید سنگربان 
راه امام )ره( باشد و در مسیر تحقق آرمان های ایشان و در راه 
برطرف كردن دغدغه های مردم گام بردارد. امام )ره( فرمودند 
ما می توانیم؛ لــذا اكنون وظیفه همه ما در مجلس اســت تا 

به دنبال تحقق خداباوری، مردم باوری و خودمحوری باشیم.

از راه امام فاصله گرفته ایم 
رئیس قوه مقننه گفت: امام )ره( به ما آموخت و نشان داد 
اگر در راه او مصمم و پایبند باشیم، رژیم تا دندان مسلح و 
منحوس پهلوی و زیاده خواهان، قدرت طلبان و مستكبران 
جهانی نمی توانند كاری از پیش ببرنــد؛ لذا این مرد الهی 
ایســتاد، مبارزه كرد و نتیجه گرفت. قالیبــاف افزود: اگر 
امروزه دچار مشــكالت و چالش هایی هستیم و مردم این 
مهم را مشاهده و در زندگی شان كاستی ها و فشارها را تحمل 
می كنند به این جهت اســت كه از مسیر امام خمینی )ره( 
فاصله گرفته ایم. به گــزارش جماران، رئیس مجلس ادامه 
داد: امام خمینی )ره( اعتقاد به محرومان و مســتضعفان 
داشت و تالش می كرد باری از دوش مستضعفان، كارگران، 
مزدبگیران و محرومان بردارد؛ ایشــان برای عدالت تالش 

می كرد و به قشر محروم جامعه توجه داشت.
وی افــزود: امــروز به همــراه هیأت رئیســه و روســای 

كمیسیون های مجلس با امام خمینی )ره( بیعت می كنیم 
تا طوری در امور عمل كنیم كه شرمنده مردم نباشیم و از 
فرصت خدمتگزاری به مردم بــه خوبی بهره ببریم. رئیس 
مجلس بیان كرد: رهنمودهای رهبر انقالب و سیاست های 
ابالغی ایشان راهگشای امور آینده كشور است؛ لذا باید در 
راســتای تحقق آنها گام برداریم؛ تعبیر و تفسیر از انقالبی 
بودن به این معناست كه دارای ایران قوی و با افتخار باشیم 
و برای رســیدن به این مهم، تك تك مردم ایران باید قوی 
باشــند. وی اضافه كرد: باید در مســیر پیشرفت و عدالت 
حركت كنیم و با ظرفیت های كشور، كارآمدی دین در اداره 
امور جامعه كه ازجمله آرمان های امــام )ره( بود را محقق 
كنیم. او افزود: امام )ره( فقــه را از كنج حجره به قلب های 
مردم وارد كرد و نظام فقه و انقالبی ما نیز برگرفته از فرهنگ 
اهل بیت)ع( و قرآن است؛ لذا در عمل باید این مهم را نشان 

دهیم.

 پیام تسلیت رهبرمعظم  انقالب 
در پی درگذشت آیت اهلل نظری

 نامه جوانان اصالح طلب 
به نهاد اجماع ساز 

بازگشت روحانی به وعده های انتخاباتی اش ارزشمند است

 قالیباف: مجلس انقالبی 
سنگربان  راه امام)ره( باشد

سیدحسن خمینی، تولیت حرم امام خمینی)ره( در روزی 
كه میزبان مشترك دولت و مجلس در تجدید میثاق با سالگرد

آرمان های امام خمینی)ره( بود، مدیریت دولت در دوره 
تحریم ها را ستود و از نمایندگان مجلس خواست هر بحثی كه مانع حل 
مشكالت مردم اســت را كنار بگذارند. سیدحسن خمینی در حضور 
رئیس جمهور و اعضای دولت با اشاره به شرایط سال های اخیر كشور و 
فشارهای وارد بر مردم گفت: هركسی دلسوز كشور است این را می داند 
كه هیچ چیزی هم اكنون مثل مشكل معیشت مردم، گرانی، بیكاری و 
فقر نمی تواند به سستی پایه های نظام منجر شود. برای اینكه بزرگ ترین 
شاهد پیروزی انقالب، كارآمدی نظام است. همت دولت در طول این 
سال ها و به خصوص دورانی كه ترامپ نابخردانه و ظالمانه و در اوج حقد 
و كینه شــدیدترین تحریم را اعمال كرد، ســتودنی اســت. اما امروز 
جمهوری اسالمی باید از هرچیزی می تواند استفاده كند تا مشكالت 
معیشتی مردم برطرف شود. هیچ چیزی نباید مانع عزم و اراده دولت در 
عبور از موانع ناخواسته برای رسیدن به رفاه عمومی و بالندگی اقتصادی 
شود. نام نیك امام و لسان صدقش در میان همه ما به نیكی هست و امروز 
من و شما وظیفه داریم كه این نام را زنده نگه داریم. با همت بیشتر و با 

شجاعت بیشتر این تذكار نیك را گرامی بدارید.
به گزارش جمــاران، سیدحســن خمینــی همچنین با اشــاره به 
دستاوردهای سلبی و ایجابی انقالب اسالمی، گفت: در طول تاریخ ایران 
آزادی خواهی، استقالل خواهی و دینداری همواره با هم همراه نبودند 

و اتفاقا شكست ها همین جا بود. ولی انقالب تنها حركتی در چند سده 
اخیر است كه این هر سه با هم تلفیق شدند.

دستاورد سلبی انقالب
او تصریح كرد: انقالب اسالمی دستاوردهای سلبی و ایجابی بزرگی دارد؛ 
آرمان هایی هم دارد و آفاتی هم پیش روی اوست. بزرگ ترین دستاورد 
سلبی انقالب، نفی سلطنت اســت. روزی كه انقالب پیروز شد، بعد از 
25۰۰سال ریشه یك تفكر پوســیده در جامعه ما كنده شد. دستاورد 
دیگرش نفی استبداد یك قزاق بی سواد است. دستاورد دیگر آن نفی 

وابستگی به كشورهای دیگر است.
یادگار امام با اشــاره به تاریخ مشــروطه گفت: فراموش نكنیم كه از 
مشروطه و شاید ســال های قبل از مشــروطه تمام سیاسیون ایران و 
حتی آزادی خواهان چشم به خارج داشتند. اگرچه بعدا آزادی خواهان 
خودشان را از آن داستان جدا كردند ولی اینكه در آغاز مبارزه باید نگاه به 
بیرون باشد را تقریبا همه آنها داشتند. انقالب در اهداف سلبی به توفیق 
رســیده و در این مملكت قطعا مردم با تبعیت از امام، سیاستمداران، 
اندیشمندان، دانشگاهیان و حوزویان این دستاوردهای بزرگ را به دست 
آوردند. او همچنین با بیان اینكه انقالب دستاوردهای ایجابی بزرگی 
داشته است، افزود: بزرگ ترین آنها تلفیق خواست مردم و خواست خدا 

در یك حكومت جدید است. 

آفات پیش روی انقالب
سیدحســن خمینی با اشــاره به آفات پیــش روی انقــالب گفت: 
امیرالمؤمنین)ع( عوامل ســقوط حكومت ها، دولت ها و تمدن ها را در 
4چیز خالصه می كند. مهم ترین آنها این است كه »تحقیر افاضل« شود. 
هرگاه بزرگان شما در انتهای صف قرار گرفتند و اندیشه، فرد یا گروهی 
توانست جامعه را از معرض خدمتگزاری افاضل حذف كند، به نظرم زنگ 
خطر برای آن جامعه است. دیگری »تضییع اصول« است؛ اینكه امر مهم 
به فراموشی سپرده شود. این نكته ای است كه در سخنان رهبر معظم 

انقالب بسیار هست.

امام درد مردم را فهمید 
یادگار امام همچنین در مراسم دیگری با حضور هیأت رئیسه و روسای 
كمیســیون های مجلس در حرم امام خمینی)ره( با بیــان اینكه اگر 
دینداران تصدی دنیای مردم كردند باید بتوانند دنیای مردم را آباد كنند، 
گفت: امروز شما همت كنید و هر بحثی كه مانع حل مشكل مردم است 
را كنار بگذارید و یك راه بیشتر پیش نگیرید و هرچیز دیگری را در مسیر 
فرو بگذارید. سیدحسن تصریح كرد:  اگر امام بر جان ها حكومت می كرد 
برای این بود كه پیامش عملگرایانه بود و دست روی درد مردم گذاشت. 
امام درد مردم را فهمید و استبداد سلطنتی روزگار خودش را شناخت و 

شجاعانه دست روی درد گذاشت و هزینه هم داد؛ فرزندش را كشتند.

سیدحسن خمینی : اداره كشور در دوره تحريم ستودنی بود 

رئیس جمهور دیروز پس از تجدید میثاق با آرمان های 
امام راحل در چهل ودومین سالگرد انقالب اسالمی طی دولت

سخنانی با بیان اینكه امام عزیز و بزرگوار ما برای موفقیت 
نهضت اســالمی و انقالب اســالمی به قدرت های نظامی چریكی یا 
قدرت های خارجی تكیه نكرد، گفت: امام هیچ یك از این راه ها را انتخاب 
نكرد. امام قدرت اصلی را قدرت مردم می دانست و آنچه تالش می كرد 
این بود كه اذهان و افكار مردم برای آن مسیر و راهی كه امام برای انقالب 
انتخاب كرده بود، اقناع شــود. درواقع امام از ســال ها پیش به خوبی 
می دانست كه قدرت نرم بر قدرت سخت پیروز خواهد شد و او آن قدرت 

نرم را برگزیده و انتخاب كرده بود.

نطق 12بهمن، منشور جمهوریت و اسالمیت
حسن روحانی با اشاره به نخستین نطق امام خمینی)ره( در ایران پس 
از 14سال دوری از وطن كه 12بهمن57در بهشت زهرای تهران ایراد 
شد، گفت: من می خواهم به نطق امام كه نخستین نطق ایشان در ایران 
بعد از 14سال بود، تأكید كنم. آخرین نطق امام به 4آبان سال4۳مربوط 
می شود كه راجع به كاپیتوالسیون صحبت كرد و بعد هم امام تبعید 
شد و دیگر سخنان و اعالمیه های امام یا در نجف یا در پاریس بود، این 
نخستین بار بود كه بعد از 14سال باز امام در این سرزمین با ملت خود 
و با جهانیان حرف زد. نطق امام در روز 12بهمن منشور جمهوریت و 
اسالمیت ماست. آن نطق به عنوان پایه و اســاس نظام ماست و ما تا 
زمانی كه با كالم امام و منطق امام در 12بهمن57در تماس بوده و در 
كنار آن و مجری آن هستیم همچنان پیروز خواهیم بود. او با اشاره به 
صحبت های امام درباره والیت فقیه در نجف و مباحث جمهوریت ایشان 
در پاریس گفت: می خواهم از امام تهران و از امام ایران و نطقی كه امام 
در كنار مرقد پاك شهیدان این سرزمین ایراد كرد و ارواح شهدا و همه 
ملت ایران و جهان را به گواه گرفت،  سخن بگویم. ایشان در آن نطق 
)12بهمن 57( تنها از مشروعیت دینی حرف نزد، ایشان در آن نطق از 
مقبولیت و رأی مردم و حتی از عقالنیت و معقولیت هم حرف زد. او از 
مشروعیت و اسالم سخن گفت و با این دالیل محكم مسیر و راه انقالب 
آینده را برای ما مشخص كرد.  روحانی تاكید كرد: 12 بهمن 57 روزی 

بود كه امام سرمایه اجتماعی را به رخ جهانیان كشید.

امام به والیت شرعی خود اتكا نكرد
به گزارش جماران، رئیس جمهور با تكیه بر بخشــی از صحبت های 
12بهمن57امام خمینی)ره( در بهشت زهرای تهران یادآور شد: حتی 
دولتی كه گفت تعیین می كنم، گفت »من دولت تعیین می كنم به خاطر 
اینكه مردم به من اعتماد دارند« و گفت، به واسطه اینكه مردم به من 
اعتماد كردند، من دولت تعیین می كنم. این سخن مهمی در اجتهاد 
شیعه بود و این ســخن مهمی در فقه سیاسی اسالم و تشیع بود. امام 
به والیت شرعی خود اتكا نكرد، او به اینكه چون مردم مرا قبول دارند، 

اتكا كرد كه من با اتكا به نظر و رأی مردم و پشتوانه مردم دولت تعیین 
می كنم؛ پس مسیر را به خوبی برای ما مشــخص كرد. راه امام راهی 
است كه می تواند باعث بقای این نظامی شود كه او بنیانگذارش بود. راه 
امام تنها به این نیست كه كلمات امام را بخوانیم و تكرار كنیم؛ گرچه 
آن كلمات و آن جمالت برای ما هدایتگر اســت، مهم اجتهاد در كالم 
امام اســت. او تأكید كرد: امام در آن نطق تاریخی بر آرای نسل حاضر 
تأكید و حتی اشاره كرد كه آرای نسل دیروز نمی تواند مبنا برای نسل 
امروز باشد و در هر مقطعی مردم باید با آرای خودشان، نظام مورد نظر 
خود را برگزینند. امام در همان نطق به قاعده سلطه اشاره كرد و اینكه 
مردم نسبت به سرنوشت خودشان می توانند تصمیم بگیرند و اینجا آن 
مسیر و راه درستی اســت كه امام حاكمیت اسالم را با حكومت مردم 
در كنار هم تلفیق می كند و به ما می گوید چگونه باید مســیر را ادامه 
دهیم. رئیس جمهور با اشاره به برگزاری انتخابات متعدد در كشور طی 
42سال گذشته گفت: در اكثر این انتخابات گاهی بیش از دوسوم مردم 
یعنی 7۰درصد پای صندوق های رأی رفته اند و وقتی دوسوم مردم رأی 
بدهند،  نشان دهنده این است كه این رأی تنها به ثمره انتخابات نیست، 
بلكه به شجره است؛ یعنی به نظام رأی می دهند. او با بیان اینكه اهمیت 
انتخابات هم به ثمره و هم به شجره است، گفت: حضور حداكثری در 
انتخابات هم رأی به فرد انتخاب شده اســت و هم رأی به اصل نظام و 
شجره انقالب اســت و امام هم تأكید داشت كه اهداف ما وقتی تامین 

می شود كه انتخابات پرشور داشته باشیم.

رئیس جمهور: امام)ره(، حاكمیت  اسالم را با حكومت مردم تلفیق كرد

 رئیسی: استقالل امروز ما 
جای شكرگزاری دارد

سیدابراهیم رئیسی، روز گذشته طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه 
قضاییه، استقالل را بزرگ ترین نعمت نظام جمهوری اسالمی دانست و با 
بیان اینكه نظام جمهوری اسالمی ایران امروز مستقل ترین نظام در این 
كره خاكی است، گفت: استقالل امروز ما هم برآمده از آزادی ملت است 
و هم حافظ این آزادی برای ملت خواهد بود. به گزارش میزان، رئیس 
قوه قضاییه با تأكید بر اینكه استقالل امروز ما جای شكرگزاری دارد، 
تصریح كرد: آن روز كه ابرقدرت ها برای ملت ما تصمیم می گرفتند و 
یك نیروی وابسته به آمریكا می توانست در گوشه ای از كشور حكمرانی 
كند و در بخش های مهمی از حوزه های نظامی و اقتصادی كشور فعالیت 

داشته باشد به پایان رسیده است.
 رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، ریشه های مبارزه با فقر، فساد، 
تبعیض، ظلم و اســتكبار را درون انقالب اسالمی عنوان كرد و گفت: 
هاضمه جمهوری اسالمی فســاد و تبعیض را نمی پذیرد و ضدظلم و 
ضداستكبار است و قوه قضاییه به عنوان مجری عدالت در كشور، خود 
را موظف می داند كه مصمم و بدون توقف و بدون تبعیض، به مبارزه با 
فساد بپردازد. رئیس قوه قضاییه افزود: ضابط باید گزارش خود را در 
راستای كشف جرم، تحقیق و پیگیری آماده و ارائه كند، اما آن كسی 
كه تصمیم نهایی و قضایی برابر با قانون در رابطه با گزارش را می گیرد، 
دادستان و قاضی است. رئیسی در بخش دیگری از صحبت های خود، 
ضمن تشكر از ضابطین قضایی و دست اندركاران حوزه های مختلف 
امنیتی و انتظامی در سراســر كشــور كه با قوه قضاییه مساعدت و 
همكاری دارند، گفت: ما به ضابطین خاص و عام در زمینه های كشف 
جرم، تحقیق، پیگیری و اجرای دســتورات قضات و دادستان ها، هم 
اعتماد داریم و هم احترام می گذاریم و در عین حال توصیه و تأكید ما 
به همه همكاران این است كه تصمیم گیری بر عهده دادستان و قاضی 
اســت. رئیس قوه قضاییه تأكید كرد كه ضابط باید گزارش خود را در 
راستای كشف جرم، تحقیق و پیگیری آماده و ارائه كند، اما آن كسی 
كه تصمیم نهایی و قضایی برابر با قانون در رابطه با گزارش را می گیرد، 

دادستان و قاضی است.

جدیدترین ماهواره بر سوخت جامد ایران با نام ذوالجناح دیشب آزمایش 
شد، احمد حسینی، ســخنگوی فضایی وزارت دفاع در این باره گفت: 
ماهواره بر ذوالجناح در قالب پروژه ای با نام حضرت فاطمه الزهرا)س( 
اجرا شد. این پرتاب نخستین پرتاب ماهواره بر تركیبی ذوالجناح بود.

منظور از تركیبی، تركیبی از سوخت جامد و مایع است.ما برای نخستین 
بار از سوخت جامد اســتفاده كردیم. با این پرتاب برای نخستین باراز 
قدرتمندترین موتور ســوخت جامــد اســتفاده كردیم.ماهواره بر در 
مرحله اول و دوم از ســوخت جامع و در مرحله ســوم از سوخت مایع 
اســتفاده می كند. به گزارش تسنیم، ســخنگوی فضایی وزارت دفاع 
گفت: ماهواره بر ذوالجناح ماموریتی كه برایش تعریف شده، قرار دادن 
ماهواره ای با حداكثر 22۰كیلوگرم در ارتفاع 5۰۰كیلومتری است كه 
عملكردی نزدیك به سیمرغ دارد. هدف  ما رسیدن به مدار نبود و پرتاب 
با هدف زیرمداری انجام گرفت. تا آن مرحله ای كه مدنظرمان بود، پرواز 
انجام گرفت. ما همچنین می توانیم مجموعه ای از ماهواره ها كه مجموع 
وزن شان 22۰كیلوگرم است را پرتاب كنیم .وی گفت: پرتاب ماهواره بر 

ذوالجناح همچون سیمرغ نیاز به پایگاه ثابت ندارد.

رونمایی از دستاورد جدید فضایی ایران
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 فاصله ميان پايه بتني پل شهيدان حسني و ديوار مركز 
درماني مهرگان فقط چند متر است و تنها يك خودرو شهر

مي تواند از اين فاصله عبور كند. خيابان كنار پل تقريبا 
بن بست محسوب مي شود و قادر به انتقال ترافيك نيست. پل روي 
راه آهن تهران - اهواز را نمي شــود جابه جا كرد امــا ديروز كلنگ 
بازسازي مركز درماني و حسينه ثاراهلل به زمين خورد تا ساختمان 
مجاور معبر حذف و معادل آن كمي آن طرف تر، در محوطه همين 
مركز ساخته شود. با اين كار ملك كمي عقب نشيني مي كند و زمين 
بيشتري به سطح خيابان اضافه مي شــود تا خودرو هاي بيشتري 
بتوانند از اين كنارگذر رد شوند و خدمات بهتري به شهروندان ارائه 
شود. يكي از مشــكالت بافت هاي فرسوده اين اســت كه اجراي 
پروژه هاي بــزرگ عمراني دائمــا به محدوديت هــاي محله اي و 

معارضات ملكي برخورد مي كند.
شهردار تهران در مراســم كلنگ زني و بازســازي مركز درماني و 
حسينيه به تراكم باالي جمعيت و كمبود خدمات و زيرساخت ها 
در مناطقي مانند منطقه17 اشــاره كرد و گفت: »اين منطقه جزو 
مناطقي است كه در دهه هاي۳۰ و 4۰ ساخته شده است و مشكالت 
زيادي دارد. ازجمله اين مسائل عبور 2 خط آهن از اين منطقه يعني 
خطوط  تهران - اهواز و تهران - تبريز است. در محور تهران -تبريز 
پروژه شارباغ اجرا مي شود؛ به اين شكل كه با انتقال خط راه آهن به 

زير زمين، فضاي باالي آن به حوزه عمومي اختصاص پيدا خواهد 
كرد.« پيروز حناچي با اشــاره به اينكه اين محله ها در گذشته دور 
شــكل پيدا كردند گفت:» يكي ديگر از كارهايي كه در اين منطقه 
انجام شده پروژه هاي جمع آوري آب هاي سطحي است كه مشكالت 
زيادي در اين منطقه ايجاد مي كرد و با توجه به تالش هاي همكاران 
من در ســال هاي قبل ميزان آبگرفتگي معابر در روزهاي بارندگي 
شديد كمتر شده است. اين منطقه مشكالت زيربنايي ديگري هم 
دارد كه جمع آوري آب هاي سطحي روي آن تأثير خواهد گذاشت.«

او افزود: »يكي ديگر از كار هايي كه بايد در اين منطقه انجام شود، 
امن كردن نقاط ناامن است. شــب ها مردم براي عبور از اين نقاط 
نگراني دارند و بايد آنها را به فضاي زنده و قابل استفاده براي مردم 

تبديل كنيم.«
حناچي در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت:» از سال گذشته 
در بودجه رديف هــاي جداگانه اي براي اجــراي پروژه هاي محلي 
داشتيم و اين كار خيلي تأثير داشت كه اين پروژه ها تعريف شوند و 
اعتبار خاص دريافت كنند. اولويت را به جايي داديم كه از قبل دفاتر 
خدمات محلي داشتيم و باعنوان بافت فرسوده از آنها نام برده مي شد. 
قبال اين نقاط مطالعه شده و مشاوران با مردم مذاكره كرده بودند و 

اولويت ها در پروژه ها مشخص بود.«
شــهردار تهران گفت:» در بودجه امســال هم جدي تر از گذشته 
بودجه هايي براي اجراي پروژه هاي محلي درنظر گرفته ايم كه در باال 
بردن سطح رفاه محلي و شرايط مناسب تر براي زندگي مردم تأثير 
زيادي دارد البته در اين زمينه با توجه به اينكه مطالعات بهتري در 

بافت هاي فرسوده داشته ايم اين پروژه ها در اين بافت ها بيشتر اجرا 
مي شوند.« او درباره عنوان شــارباغ براي پروژه قطار تهران- تبريز 
گفت: »شــارباغ يا چارباغ به قول برخي همكارانمان كه مي گويند 
اين اصطالح در حقيقت شهرباغ بوده است همه يك ريشه مشترك 
دارند. اين اسم پروژه است و بعد از اينكه به بهره برداري برسد شوراي 
شهر براي آن نامي مشخص مي كند. فعاًل بايد به اين توجه كنيم كه 
در حال ســاخت يك فضاي عمومي در نقطه اي هستيم كه فضاي 

متروك و ناامن شده بود.«
حناچي تأكيد كرد:» با عبور بزرگراه يا راه آهن خيلي از محله ها به 
شكل دو تكه در مي آيند و ارتباطات محلي قطع مي شود.  اما طرح 
شارباغ ارتباط محالت را فراهم مي كند. تبديل شدن اينها به محور 
پياده رو و تفرجگاه مردم به لحاظ اقتصادي و اجتماعي تاثير خواهد 

گذاشت.«
پروژه بازسازي مركز درماني در فضاي محدود مجاور پل شهيدان 

حسني به شكلي انجام مي شــود كه كاربري سابق آن حفظ شود. 
شــهردار منطقه17 دراين بــاره گفت: »هزينه اين پــروژه حدود 
1۰ميليارد تومان است كه در چهارچوب همكاري ميان شهرداري و 
مالكان انجام مي گيرد.« داوود لطفي افزود: »شهرداري فقط هزينه 
ساخت بنا را پرداخت مي كند و همان ساختمان در فضاي محوطه 

ساخته مي شود تا پس از بهره برداري به كار خود ادامه دهد.«
شهردار تهران در پايان بازديد از پروژه هاي منطقه17 با حضور در 
مقبره الشهداي شهرداري منطقه 17 با اهداي دسته گل از تعدادي 

از مادران شهداي منطقه قدرداني كرد. 
بر اساس اين گزارش ديروز شهردار از 7۳پروژه شهري منطقه17 
كه 45مورد آنهــا آماده بهره برداري هســتند بازديد كرد. حناچي 
همچنين دستور آغاز و اجراي 27پروژه ديگر را صادر كرد. در اين 
ميان به گفته لطفي، شهردار منطقه17، عمده اين پروژه ها توسعه 

محله اي هستند.

خبر

 بهره برداري از چند ايستگاه
در خطوط6 و7 تا پايان سال 

ديروز تعدادي از مديران شهري از برخي از ايستگاه هاي در حال تكميل 
خط 7مترو تهران بازديد كردند. به گزارش همشــهري، در جريان اين 
بازديد كه مديركل حوزه شهرداري تهران، معاون حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري و مديرعامل شركت مترو حضور داشتند، ابتدا جلسه بررسي 
گزارش روند پيشرفت عمليات اجرايي ايستگاه هاي خط 7مترو برگزار 
شد و سپس قسمت هاي مختلف ايســتگاه هاي باقرخان، ميدان قيام، 
بزرگراه شهيد محالتي و بزرگراه آهنگ مورد پيمايش ميداني حاضران 
قرار گرفت. مصطفي كاظمي، مديركل حوزه شهردار تهران گفت: »از 
آنجايي كه مسئله حمل ونقل عمومي به معناي انتفاع و بهره مندي عامه 
شهروندان از امكانات شهري بوده و در شرايط سخت اقتصادي كنوني، 
باري را از روي دوش مردم بر مي دارد، اين موضوع با حساسيت ويژه اي 
از سوي شهردار تهران دنبال مي شود؛ ضمن اينكه تكميل هر ايستگاه 
به معناي جمع شدن كارگاه آن ايستگاه بوده و اين مهم كمك مي كند 
تا محيط زندگي شهروندان به لحاظ بصري شرايط بهتري پيدا كند.« 
او با اشاره به مشكل كاهش نقدينگي شهرداري تهران و افزايش چند 
برابري هزينه ها، بحث تامين منابع مالي پروژه هاي شبكه مترو از طريق 
بودجه هاي غيرنقد را مطرح كرد و ادامه داد: »در اين زمينه جلســات 
متعددي تشكيل شده اســت و با پيگيري موضوع، هركمكي كه براي 
توســعه حمل ونقل عمومي از دســتمان بر آيد، دريغ نخواهيم كرد.« 
سيدمناف هاشــمي، معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران نيز 
ضمن قدرداني از دســت اندركاران پروژه هاي مترويي شــهر تهران و 
اذعان به اين نكته كه پيمانكاران مربوطه با وجود مطالبات قابل توجه 
از شهرداري اما به هيچ عنوان كار را در هيچ برهه اي متوقف نكرده اند، 
گفت: »با وجود مشــكالت متعددي كه در ســال جاري داشته ايم اما 
اتفاقات خوبي در شــبكه متروي پايتخت رخ داده است كه كلنگ زني 
خط 1۰مترو، آغاز عمليات اجرايي پايانه 5۰هكتاري آزادگان، احداث 
ورودي هاي متعدد و همچنين بهره برداري از چند ايستگاه در خطوط 6و 
7به همراه افتتاح هايي كه تا پايان سال 1۳99پيش رو داريم، نمونه اي از 
آنهاست.« او عنوان كرد: »با اين حال درصورت تزريق منابع مالي از محل 
سهم بودجه مصوب شهرداري در سال 99، ان شاء اهلل سرعت پيشرفت 
كار بيشتر هم خواهد شــد و اين در حالي است كه البته ما خودمان به 
مشكالت مالي شهرداري تهران كاماًل واقف هستيم. افزايش شمارگان 
واگن هاي مترو از آن جهت اهميت بيشتري پيدا مي كند كه با توسعه 
ايستگاه ها، قطعاً نيازمند ناوگان حمل ونقلي پرشمارتري هستيم تا بتوان 
از ظرفيت جديد ايجاد شده، بهترين بهره برداري ممكن را كرد و سطح 

بهره وري شبكه موجود را ارتقا بخشيد.« 

بازنگري ضوابط ساخت بناهاي بلندمرتبه 
شهر تهران در كميسيون ماده ۵

نوزدهمين جلسه كميسيون ماده 5 شهر تهران در سال جاري به رياست 
پيروز حناچي، شهردار تهران برگزار شد و بازنگري »طرح مكان يابي و 
ضوابط ساخت بناهاي بلندمرتبه شهر تهران« مورد بررسي قرار گرفت. 
به گزارش همشهري، علي اشراقي، رئيس دبيرخانه كميسيون ماده 
5 دراين باره گفت: »مجوز ســاخت بناهاي بلندمرتبه در شهر تهران 
براساس طرح جامع، طرح تفصيلي و ضوابط عام بلندمرتبه سازي كه 
توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابالغ شده صادر مي شود. 
با توجه به ضرورت هاي موجود، شهرداري تهران اقدام به بازبيني طرح 
قبلي كرده است و »طرح مكان يابي و ضوابط ساخت بناهاي بلندمرتبه 
شهر تهران« پس از بررسي در كـارگروه فني، در دستور كار كميسيون 
ماده5 قرار گرفت.« او ادامه داد: »براساس تصميم كميسيون ماده 5 قرار 
شد شهرداري تهران به منظور طي كردن فرايند تصويب طرح، پهنه ها 
و محورهاي مناسب مكان يابي شده و سقف تراكم ساختمان مجاز قابل 
احداث را به شوراي عالي شهرسازي ارسال كند و متعاقباً ضوابط ساخت 
بناهاي بلندمرتبه را به كارگروه فني كميسيون ماده 5 نيز ارائه كند.«  
در اين جلسه محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شـهر تهران 
و عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران 

نيز حضور داشتند.

آسايش و آرامش 

چراغ راهنمايي قرمز است. صف طويلي 
از ماشين ها پشت ســر هم ايستاده اند و 
راننده ها، 12۰ ثانيه اي كه بايد صبر كنند 
را مي شمرند و شــايد به اين فكر مي كنند كه در اين نوبت سبز شدن 
چراغ، آيا مي توانند از چهارراه رد شوند و يا باز هم بايد منتظر بمانند. 
من اما با دوچرخه ام به آرامي از حاشيه سمت راست خيابان رد مي شوم. 
جلو مي روم و درست پشــت خط عابر پياده مي ايستم. سرنشين هاي 
خودروها را مي بينم كه با حســرت به من نگاه مي كنند. به من كه با 
نخستين چراغ سبز از چهارراه رد مي شوم و شايد زودتر از آنها به مقصد 
نرسم؛ اما حتما اعصابم را به دست ترافيك عصرگاهي تهران نسپرده ام. 
دوچرخه سوار شدن، يك انتخاب است مانند هر انتخاب ديگري، تبعات 
خود را دارد. ما با هر انتخاب، چيزهايي از دست مي دهيم و چيزهايي 
به دست مي آوريم. حتما دوچرخه به اندازه خودرو، راحت نيست. گرماي 
تابستان و سرماي زمستان دارد. تك نفره است و نمي توان با خانواده سوار 
آن شد. شايد نتوان با آن از جايي در منتهي اليه شرق تهران به آخرين 
نقطه غربي رفت. ركاب زدن دارد. وقتــي دوچرخه را براي ترددهاي 
شهري انتخاب مي كنيم، يعني همه اين موضوعات را پذيرفته ايم و در 
عوض، چه به دست مي آوريم؟ من تنها يك كلمه برايش دارم: »آرامش«.

در دنياي امروز گاهي بايد ميان آسايش و آرامش، يكي را انتخاب كرد. 
اين دو كلمه كه مترادف هم هستند، تفاوت هايي دارند. از نظر من همه 
آن چيزي كه دنياي مدرن به ما مي دهد، براي آسايش است. راحت تر 
زندگي كردن. هرچه پيش مي رويم، زندگي ســاده تر مي شود. با اين 
همه، گاهي الزم است از ماشين آسودگي پياده شويم. آرام در گوشه اي 
بايستيم و به زندگي راحت خود نگاه كنيم. آيا همه اين آسودگي، براي 
ما آرامش هم به ارمغان آورده است؟ ما هر كاري كه انجام مي دهيم به 
نسبت چند نسل قبل، ساده تر شده است؛ اما آيا به اندازه همان ها آرامش 
داريم؟ چرا فكر مي كنيم قديمي ها با اينكه زندگي سخت تري داشتند، 

آرامش بيشتري داشتند؟

در بازديد شهردار تهران از پروژه هاي منطقه 17 مطرح شد

 بافت هاي فرسوده بايد 
به فضاهاي زنده شهري تبديل شود

محمد سرابي
خبرنگار

الهام مصدقي راد
خبرنگار

 زهوار بخشي از ساختمان ها در رفته 
است و از ميان شان يكباره بنايي 4، گزارش

5طبقه با نماي رومي بيرون آمده و 
خودنمايي مي كند. كوچه هايي كه نهايتا به پهناي 
يك پرايد عــرض دارند، جوي هــاي آب با هم تراز 
نيســتند و اگر حادثه اي رخ دهد، معلوم نيست كه 
خودروهاي امدادي و آتش نشــاني چگونه بايد به 
خانه ها دسترسي پيدا كنند؛ البته برخي شان تنها نام 
 خانه را يدك مي كشند و بي شباهت به فضايي امن و 
آرام هستند. با اين حال، خيلي از ساكنان شان، خدا 
را شكر مي كنند؛ از اينكه سقفي باالي سر دارند. نه 
اينكه دوست نداشته باشند ساختمان شان نو شود، 
اما گاهي تجميع و هزينه ها آنها را دلسرد مي كند. 
نمونه اين چنين بافت هايــي در منطقه 12، 15و 
17تهران يا محله هايي مثل فالح، خزانه، شــوش، 
مولوي، دولت آباد، نعمت آباد و... بسيار است. مجموع 

بافت فرسوده در كل كشــور حدود 6۰هزار هكتار 
است كه در برنامه چهارم توسعه به رفع و بازآفريني 
آن تأكيد شده است. از اين ميزان ۳6۰۰هكتار در 
تهران وجود دارد كه تاكنون طي چند ســال اخير 
بخش اندكي مــورد بازآفريني قــرار گرفته اند. اما 
به گفته كارشناســان هرچند تهران در بازآفريني 
بافت هاي فرسوده جلوتر از ديگر شهرها قرار دارد، اما 
هنوز به يك ســوم مجموع بافت فرســوده اش هم 
نرسيده است. فارغ از اين عقب ماندگي از برنامه، آنچه 
بعد از چند ســال اقدام، اثرات خــود را به نمايش 
گذاشــته و از همان ابتدا مــورد انتقــاد برخي از 
متخصصان حوزه شهرســازي قــرار گرفت، نحوه 
مواجهه با بافت هاي فرسوده و ناكارآمد و همچنين 
مسير انتخاب شده براي بازآفريني اين بافت هاست. 
متخصصان معتقدند راه حل در پيش گرفته شده از 
يك دهه قبل كه عمدتا بر محور تجميع و نوسازي 
حركت مي كند، اثرات نامطلوب و متعدد اجتماعي، 
رواني، شهرسازي، اقتصادي و... را به دنبال خواهد 
داشت و بايد براي ادامه مسير،  هم نوع نگاه و تعاريف 

را تغيير داد و هم مسير ديگري را در پيش گرفت تا 
چند سال آينده، بحران هاي جديدتري ايجاد نشود.

تخريب با انگ فرسودگي
اولين ايرادي كه برخي شهرســازان وارد مي كنند، 
جا انداختن كلمه فرســودگي در جامعه است. آنها 
معتقدند به كارگيري اين اصطالح، خود بزرگ ترين 
عامل ناپايداري اســت و  اي كاش زودتر و پيش از 
آنكه اين واژه در ذهن مردم بنشيند، اصطالح بافت 
ناكارآمد بر ســر زبان ها و حتي ذهن شهرســازان 
و مردم قرار مي گرفت. متأســفانه توســط برخي 
كارشناســان حتي در حوزه ميراث فرهنگي، انگ 
فرسودگي بر برخي بناهاي قديمي تاريخي نيز قرار 
گرفت و به بهانه حفظ جان مردم در برابر خطر زلزله، 
 بخشي از آنها نيز تخريب شد. سولماز حسينيون، 
 متخصص شهرســازي و تاب آوري شهري معتقد 
است، عنوان فرســودگي و قرمز كردن اين بافت ها 
روي نقشه را بايد حذف كرد؛ چراكه خودش تبعات 
اجتماعي و رواني بســياري دارد. او به همشــهري 
مي گويد: »به جاي اين تعاريف بايد از عبارت »برنامه 
اقدام توسعه پايدار در شــهرها« استفاده كنيم كه 
رويكرد تخريب و نوســازي ندارد و بافت و هويت 
محلي و فرهنگ را حفظ مي كند. در عوض، موضوع 
تنوع، توجه به انواع سرانه هاي خدماتي، فضاي سبز، 
بهبود شرايط خدمات رساني و... مدنظر قرار گيرد كه 

همسو با توسعه پايدار است.«
مديران شهري همواره در تعريف بافت فرسوده به 
۳عامل ريزدانگي، ناپايداري و نفوذ ناپذيري اشاره 
مي كنند و بافت هاي داراي اين ۳عنصر را فرسوده 
خوانده و براي جايگزين كردن بافت هاي نوســاز 
با آنها تــالش كرده ا ند. اما تعــدادي از متخصصان 
همچون سولماز حسينيون، متخصص شهرسازي 
و تاب آوري شــهري معتقدند ريزدانگي و عمر بنا، 
ارتباطي با مقاومت يك ساختمان نداشته و نمي توان 
آن  را معياري براي فرسوده بودن و عدم مقاومت در 
برابر زلزله يا هر بحران ديگري عنوان كرد. به گفته 
او، براي مثال شــهر توكيو بناهاي ريزدانه بسياري 
دارد؛ درحالي كه اين شهر از مقاوم ترين بافت هاي 
شهري در برابر زلزله است. ايستايي و عدم تخريب 
برخي ساختمان ها و پل هاي قديمي در برابر زلزله و 
حتي سيل و در مقابل، نابودي ساختمان ها و پل هاي 

تازه ساز طي دهه هاي اخير، به خوبي نشان داده عمر 
بنا هم نمي تواند مالك و معيار خوبي براي فرسوده 

خواندن آن و عدم ناپايداري اش باشد.
اين استاد دانشگاه مي افزايد: »در دهه هاي گذشته 
با همين مالك ها و تشويق ساكنان و مالكان بناهاي 
قديمي به تجميع و نوسازي بنا، بسياري از خانه هاي 
قديمي از بين رفت و سبك زندگي ايراني اصيل نابود 
شــد. اما در همه جاي دنيا آنچه در نقاط بحراني و 
زلزله خيز مهم است، مقاوم ســازي  است و نه فقط 
تخريب و نوســازي، اما اينجا نوســازي را به جاي 
مقاوم ســازي جاانداخته اند كه اين با توسعه پايدار 

در تضاد است.« 

سبك زندگي زير پاي تجميع
تجميع و نوســازي،  ايراد ديگري است كه برخي از 
متخصصان به روند بازآفرينــي بافت هاي ناكارآمد 
وارد مي كنند؛ روشي كه از حدود 2دهه قبل در تهران 
و با استقرار دفاتر نوسازي محالت، تأكيد بسياري بر 
آن شد و مردمي كه سال هاي ســال به سكونت در 
خانه هاي شخصي يا يكي، دو طبقه خوگرفته اند را 
مجبور به سكونت در آپارتمان هاي چند طبقه كرد 
و حتي در مواردي فضايي كه ساكنان براي مشاغل 
خانگي شــان فراهم كرده بودنــد را  از آنها گرفت. 
حسينيون معتقد اســت اين اقدام بافت ارگانيك 
و پوشــش گياهي و جانــوري و همچنين بناهاي 
ارزشمند و قديمي برخي مناطق را نيز از بين برده 
است. او مي گويد: »شهر تهران فرصت ها و ارزش هاي 
زيستي زيادي ازجمله قنات ها و روددره هايش را در 
مناطق روستايي-شــهري با ارزش هاي اكولوژيك 
مانند دربند،  كن و سولقان از دســت داد. در ديگر 
نقاط نيز معماري قديمي از دست رفت و خانه هايي 
جايگزين بناهاي قديمي شده كه نه معماري شان به 
بهبود رواني آدم ها كمك مي كند و نه نوع شهرسازي 
بافت.« اين كارشــناس به موضوع تنوع نيز اشــاره 
كرده و مي گويد: »در مجتمع سازي يا همان فرايند 
تجميع، افراد را مجبور مي كنيم كه همگي در يك 
قالب زندگي كنند و 2فاكتور مهم ســبك زندگي و 
فرهنگ، ناديده گرفته مي شود. به بيان ديگر »آنچه 
در اين فرايند از بين مي رود، تنوع است؛ درصورتي كه 

تنوع جزو ويژگي هاي تاب آوري است.« 
از آنجا كه بيشتر اين نوع خانه ها در بافت قديمي و 
مركز شــهر قرار دارد، اين سبك بازآفريني موجب 
بارگذاري زياد جمعيت در اين مناطق، تراكم باال، 
ايجاد مشكل در ترددها، تشــديد آلودگي هوا و... 
خواهد شد؛ اتفاقي كه به تعبير مهرداد مال عزيزي، 
متخصص شهرسازي، باعث شده خودمان به دست 
خودمان تراكم هسته مركزي شهر را 4برابر  كنيم. او 
در گفت وگو با همشهري تأكيد مي كند: »اگر دولت 
به فكر اقدامات آني نباشد و اجازه دهد در اين مسير 
1۰تا 2۰ســال آينده، منافعش تامين شود، بانك 
تسهيالت بدون  بهره بدهد، انبوه ساز همان 2طبقه را 
بسازد و اصرار به افزايش طبقات به دليل سود بيشتر 
نداشته باشد و همچنين بازآفريني صورت گرفته و 
انواع سرانه ها و معيشت در اين نقاط ايجاد شود، با 

مشكل روبه رو نخواهيم بود.«

بافت هاي شهري نيازمند عرصه گشايي 
در نگاه كلي، نفــوذ ناپذيري يكــي از معيارهاي 
فرســودگي بافت تلقي شــده و آن را مســاوي با 

عرض كم معبر مي دانند، اما در ادبيات بين المللي 
شهرســازي اين عبارت به معناي نسبت ابعاد يك 
بلوك به تعداد مســيرهاي موجود در بلوك گفته 
مي شــود؛ يعني در يك بلوك هرچه تعداد راه ها 
براي رفتن از نقطه الف به نقطه ب بيشــتر باشد، 
مزيت محــدوده افزايــش مي يابد. البتــه در اين 
مســيرها،  اولويت با عابرپياده است. در كشورهاي 
توســعه يافته براي عــرض كم معبر نيــز راه حل 
اســتفاده از خودروهاي ويژه به كارگرفته شــده 
اســت. اتوبوس ويژه، خودروهاي امــدادي ويژه 
و... و به عبارتي مختصات بافــت را تغيير نداده اند. 
مال عزيزي مي گويد: »نياز طرح هاي بافت فرسوده 
ما عرصه گشــايي اســت و نه توده گذاري. عرصه 
يعني معابر باز باشد و فضاي پاتوق ايجاد شود، اين 
كليد موفقيت ماست؛ همان چيزي كه كپنهاك و 
آمســتردام به آن پرداختند.« او به اقدامات جديد 
و قابل تامل شــهرداري در به پا كردن عرصه هاي 
پياده هم اشاره كرده و مي افزايد: »بازآفريني مسير 
راه آهن تبريز و ايجاد مسيرهاي پياده و دوچرخه، 
گســترش فضاي عمومــي و... ازجملــه اقدامات 
ارزشــمندي اســت كه اخيرا در حال اجراســت. 
عرصه گشــايي از ميزان خسارت در شرايط بحران 
مي كاهد. ناگفته نماند كــه رويكرد محله محوري 
هم ميزان رضايت شهروندي را به ويژه در محالت 

فرسوده و كمتر برخوردار افزايش مي دهد«

گزارش همشهري از تغيير نگاهي كه مي تواند با جلوگيري از شيوه هميشگي تخريب، به رونق زندگي در بافت فرسوده بينجامد

 بافت هايي كه مقاوم سازي مي خواهند؛ نه نوسازي 

حسينيون: در همه جاي دنيا آنچه 
در نقاط بحرانــي و زلزله خيز مهم 
است، مقاوم سازي  است و نه فقط 

تخريب و نوسازي

مال عزيزي: نيــاز طرح هاي بافت 
فرسوده ما عرصه گشايي است و نه 
توده گذاري. عرصه گشايي از ميزان 
خسارت در شرايط بحران مي كاهد

    كاوه حاج علي اكبري، مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران
مطرح شدن موضوع فرسودگي در سياستگذاري بخش عمومي در ايران به دهه۱۳۸۰ 
و برنامه چهارم توســعه بازمي گردد؛ به طوري كه از سال۱۳۸۲، قوانين و مقررات 
متعددي در مراجع رسمي به تصويب رسيد. بررسي و تحليل محتواي سياست هايي 
كه در اين دهه مطرح شدند، نشان مي دهد كه نوسازي مسكن تنها جنبه مورد توجه 
سياستگذاران به شمار مي رود. اما از سال۱۳۹۲، سياستگذاري مداخله در بافت هاي 
فرسوده و ناكارآمد شهري در ايران دستخوش تغييرات محتوايي قابل توجهي شد 
كه تأثيرات انكارناپذيري را بر برنامه ها و اقدامات سال هاي بعد بر جاي گذاشت. 
مهم ترين ويژگي هاي سياست هايي كه در چارچوب رويكرد بازآفريني و متفاوت از گذشته مطرح شد، در 6 بخش 
قابل تبيين است. در بخش نخست كه شامل فراهم كردن بستري براي مديريت همكارانه است، مداخله در بافت هاي 
ناكارآمد شهري -در ذات خود- يك سياست فرابخشي، بين دستگاهي و چندانتظامي محسوب مي شود و هيچ يك 
از دستگاه هاي اجرايي در سطوح ملي يا محلي نمي توانند ادعاي پيشبرد سياست مداخله را به تنهايي و بدون 
همكاري و همراهي بقيه دستگاه ها داشته باشند. در بخش دوم توجه همزمان به ابعاد مختلف مداخله، در قالب 
رويكردهاي بهسازي، نوسازي و  بازآفريني و همچنين بررسي تجارب متعدد جهاني نشان مي دهد كه نمي توان 
مداخله در ناكارآمدي را به تخريب و نوسازي مسكن تقليل داد. در بخش سوم، اصالت بخشيدن به جايگاه زمينه 
مداخله را داريم. با وجود اينكه بافت هاي ناكارآمد سكونتگاهي )تركيب بافت هاي فرسوده مصوب و سكونتگاه هايي 
غيررسمي( به عنوان يك پديده واحد با ۱۳۰هزار هكتار مســاحت و ۲۰ ميليون نفر جمعيت تعريف مي شود، اما 
نمي توان اين مشكل را با رويكرد واحد مورد تحليل قرار داد. بخش چهارم شامل به رسميت شناختن سرمايه گذاري 
بخش عمومي در تسهيالت آسايش زيست مي شود و بخش پنجم شامل توجه به مشاركت اجتماعات محلي است. 

بخش ششم نيز مطرح شدن پيشگيري در كنار مداخله است.  

6 توجه به محتواي مداخله  در بافت فرسوده
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نقد خبر

همکاری با هم با حفظ فاصله

ســوغاتي كرونا براي 
بــازار كار ايــران، 
خروج 10.1درصدي 
جمعيت فعال كشور 
در فصل پاييز بوده است؛ آمارهاي مربوط 
به مقايسه وضعيت بازار كار ايران در پاييز 
امسال نســبت به پاييز ســال قبل نشان 
مي دهد در جريان شــيوع موج سوم كرونا 
و اعمال محدوديت هاي ويژه براي مقابله با 
شيوع بيماري كوويد-19، حدود 7.8درصد 
از جمعيت شــاغل و 2.3درصد از جمعيت 
بيكار كشور غيرفعال و از بازار خارج شده اند.

به گزارش همشهري، با شــيوع كرونا از 
اواخر ســال گذشته، كارشناســان بازار 
كار پيش بينــي كردند كه در بــازار كار 
مســئله اي جدي به شكل افزايش شديد 
نرخ بيكاري و تعداد بيكاران بروز خواهد 
كرد و همانگونه كه ساير كشورهاي درگير 
كوويد-19 با افزايش سريع تعداد بيكاران 
مواجه شده اند، بازار كار ايران نيز بايد خود 
را براي اين چالش آماده كند. حاال گرچه 

از ظاهر آمارهاي بازار كار اينگونه برمي آيد 
كه اين اتفاق در كشورمان رخ نداده است 
اما بررسي شاخص هاي جمعيت، جمعيت 
فعال و جمعيت غيرفعال نشــان مي دهد 
بازار كار ايران به شــيوه اي خاص با اين 
تبعات مواجه شــده و فقط اين مسئله به 
داليل گوناگون، در نرخ بيكاري انعكاس 

پيدا نكرده است.

جمعيت فعال در قرنطينه كرونا
بررســي تأثيرات بيمــاري كوويد-19 بر 
بازار كار كشورها نشان مي دهد كه شيوع 
اين پاندمي به نحو متفاوتي بــر بازار كار 
كشــورها تأثيرگذار بــوده و در ايران نيز 
به جاي افزايش نرخ بيكاري، به كاهش نرخ 
مشاركت و شــاغالن و بيكاران از بازار كار 
منجر شده است. به نظر مي رسد اصلي ترين 
عاملي كه باعث قرنطينه جمعيت فعال در 
دوره كرونا شــده، اعمال محدوديت هاي 
شــديد براي برخــي از كســب وكارها، 
به خصــوص در حــوزه خدمــات و افت 

محســوس تقاضاي نيروي كار براي بازار 
باشد كه عمال به نااميدي افراد منجرشده و 
آنها را وادار به خروج از بازار كار كرده است. 
براساس آمارها، در پاييز امسال نسبت به 
پاييز سال قبل، نرخ مشاركت اقتصادي در 
مناطق شهري و روستايي به ترتيب 2.7و 
3.5درصد كاهش يافته اســت؛ به گونه اي 
كه در اين دوره زماني، حدود يك ميليون و 
500هزار نفر از بازار كار خارج شده اند كه 
بيش ازيك ميليون و 12هــزار نفر آنان را 
زنان و 477هزار نفر آنان را مردان تشكيل 

مي دهند.
به گــزارش همشــهري، براســاس نتايج 
فصلي طــرح آمارگيري نيــروي كار، در 
فاصله پاييز 1398تــا پاييز 1399باوجود 
محدوديت هــاي كرونا، نرخ بيــكاري با 
افت1.2درصدي نســبت بــه پاييز 98به 
9.4درصــد رســيده و تعداد بيــكاران از 
2ميليون و 890هزار نفر بــه 2ميليون و 
430هــزار نفر كاهــش پيدا كــرده كه 
بيشــترين بخــش آن مربوط بــه خروج 
جمعيت بيــكار زنان از بازار بوده اســت؛ 
به نحوي كه در سال جاري نسبت به فصل 
مشابه سال گذشــته جمعيت بيكار زنان 
از 936هزار نفر به 700هزار نفر رســيده و 
بيش از 235هزار نفر كاهش يافته اســت 
درحالي كه در دوره مورد بررسي جمعيت 
مردان بيكار از يك ميليون و957هزار نفر 
به 1ميليون و 736هزار رســيده و معادل 

221هزار نفر كاهش يافته است.

تبعات كرونا بر بازار كار استان ها
بررسي نرخ مشاركت اســتاني گوياي آن 
است كه در فصل پاييز امسال در مقايسه با 
فصل مشابه در سال قبل، بيشترين ميزان 
افزايش در نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت 
15ســاله و بيشتر در اســتان هرمزگان با 
3.1درصــد رخ داده اســت و در مقابــل 
استان هاي اصفهان و خراســان رضوي با 
5.2درصد بيشترين ميزان كاهش را در نرخ 
مذكور تجربه كرده اند. اين بررسي ها حاكي 
از اين است كه نســبت به پاييز 1398 نرخ 
مشــاركت اقتصادي 28استان كشور روند 
كاهشي و 2اســتان روند افزايشي داشته و 
نرخ مشاركت استان چهارمحال و بختياري 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته تغييري 
نداشته است. همچنين اين نتايج گوياي آن 
است كه بيشترين و كمترين نرخ مشاركت 
در پاييز1399 به ترتيب مربوط به اســتان 
هرمــزگان بــا 50.5درصد و سيســتان و 

بلوچستان با 32.9درصد است.

نسبت اشتغال استاني
نتايــج طــرح آمارگيــري نيــروي كار 
پاييز1399نشان مي دهد، بيشترين نسبت 
اشتغال مربوط به اســتان خراسان رضوي 
با 44.8درصد و كمترين نسبت مربوط به 
استان سيستان و بلوچستان با 22.9درصد 
است. همچنين، اين بررسي گوياي آن است 
كه بيشترين ميزان كاهش نسبت اشتغال 
در پاييز 1399نســبت به پاييز 1398در 

اســتان همدان با 4.6درصد رخ داده است 
و اســتان هرمزگان با 2.5درصد بيشترين 
ميزان افزايش نسبت اشتغال در دوره مورد 
بررسي را تجربه كرده است. در دوره مورد 
بررسي فقط 3استان هرمزگان، چهارمحال 
و بختياري و گيالن با افزايش نسبت اشتغال 
روبه رو شده اند و در ســاير استان ها در اين 
فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل نسبت 

اشتغال كاهش يافته است.

بازار كار كرونايي بــه روايت ماتريس 
انتقال

ماتريس انتقال جريانات بــازار كار، مبني 
بر خروج و ورود جمعيت غيرفعال، شــاغل 
و بيكار به بازار را نشان مي دهد. بررسي اين 
جريان در بازار كار پاييز امســال حاكي از 
اين اســت كه در اين فصل نسبت به فصل 
مشابه ســال قبل 86.1در صد از جمعيت 
شاغل كشــور همچنان شاغل مانده اند؛ اما 
3.8درصد از آنها به جرگه بيكاران پيوسته  
و 9درصد نيز غيرفعال شــده اند. همچنين 
رصد جريان انتقــال جمعيت بيــكار نيز 
گوياي آن است كه در اين فصل 40.8درصد 

بيكاران قبلــي همچنان بيــكار مانده اند 
و 36.4درصــد از بيكاران جــاي خود را با 
شاغالن قبلي عوض كرده اند. به عبارت ديگر 
36.4درصد از بيكاران پاييز امسال، كساني 
بوده اند كه در پاييز سال قبل جزو جمعيت 
شاغل محسوب مي شــدند اما به هر دليلي 
بيكار شــده اند. همچنيــن 21.7درصد از 
بيكاران فصــل پاييز 98بــه داليلي نظير 
نااميدي از يافتن شغل مناســب در پاييز 

99غيرفعال و از بازار خارج شده اند.
بررســي جريان انتقال جمعيت غيرفعال 
كشــور نيــز نشــان مي دهــد در پاييــز 
1399بالغ بــر 88.3درصــد از جمعيــت 
غيرفعال پاييــز 1398همچنان غيرفعال 
مانده و نتوانســته اند وارد بازار كار شوند؛ 
اما 7.8درصد از اين جمعيت توانســته اند 
شــاغل شــوند كه البته با توجه به ضريب 
اشتغال زايي در اقتصاد ايران، اشتغال بخش 
قابل توجهي از اين افراد ناشي از جايگزيني 
آنها با شاغالن قبلي بوده است. همچنين در 
اين فصل 2.3درصــد از جمعيت غيرفعال 
كشور جوياي كار شده اند و به واسطه نيافتن 

شغل در دسته بيكاران قرار گرفته اند.

ريزش 8/ 7 درصدي شاغالن در موج سوم 
بررسي تحوالت بازار كار در پاييز امسال نشان مي دهد با شيوع موج سوم كرونا، 7.8درصد از شاغالن و 2.3درصد از بيكاران كشور غيرفعال شده اند

همشهري ابعاد اثرگذاري كوويد-19 بر بازار كار ايران را بررسي مي كند

حضور رئيس كل بانك مركــزي در كمتر 
از يك ماه در 2برنامه زنــده تلويزيوني اين 
پيام را به جامعه مخابره كرده كه خبرهاي 
تازه اي در عرصه سياست هاي پولي و ارزي 
سياســتگذار پولي قرار است رخ دهد؛ سفر 
اخير عبدالناصر همتي به استان فارس و بازديد از برخي واحدهاي 
صنعتي اين اســتان و بالفاصله حضور در تهران و بازديد از گروه 
صنعتي ايران خودرو و مذاكرات با مديران اين شركت هم مزيد بر 
علت شد تا اين فرضيه مطرح شود كه اين ميزان تحرك ميداني 
و ظهور رسانه اي مرد شماره يك بانك مركزي به چه معناست؟ 
چرخــش در موضع گيري رئيــس كل بانك مركزي نســبت به 
صنعت خودروســازي ايران هم در نوع خود شــگفت انگيز بود؛ 
چراكه او يك ســال پيش از صنعت خودروســازي به عنوان يك 
صنعت فشل ياد كرده و حاال از كمك بانك مركزي و شبكه بانكي  
به2خودروساز يعني ايران خودرو و ســاپيا خبر مي دهد. برخي 
شائبه قديمي حدود يك ســال پيش را دوباره مطرح مي كنند و 
مي گويند: مواضع اخير رئيس كل، سياسي است و او قصد دارد در 
انتخابات رياست جمهوري سال آينده به عنوان يكي از نامزدهاي 
جدي حاضر شــود. شــائبه اي كه پيش از اين هم مطرح شده و 
دســت كم خبرها حكايت از آن دارد كه شــخص همتي چنين 

انگيزه اي را دست كم هم اكنون ندارد.
گذشته از احتمال اينكه رئيس كل بانك مركزي بخواهد يا نخواهد 
براي كانديداتوري رياست جمهوري ســال آينده ثبت نام كند يا 
نه، مســئله اصلي اما براي مردم و فعاالن اقتصادي اين است كه 
متوجه شوند در ذهن سياســتگذاران پولي چه مي گذرد و آنها 
چه برنامه اي براي بازار پول، بازار ارز و البته اقتصاد ايران دارند و 
آيا نتيجه سياستگذاري آنها حركت اقتصاد ايران به سمت ثبات 
بيشتر خواهد بود يا ثبات نسبي ايجاد شــده و انتظارات تورمي 

كنترل شده، از دست خواهد رفت؟

ثبات ارزي يا نرخ گذاري؟
همشهري در شماره امروز خود در گزارشي به ارزيابي هاي اوليه 
و واكنش ها به موضع گيري همتي پرداخته كه گفته بود نرخ دالر 
ممكن است تا كمتر از 20هزار تومان هم بشود. اما وراي جريان 
ايجادشده در بين فعاالن اقتصادي مبني بر سيگنال دهي ارزي 
رئيس  كل، اصلي ترين چالش پيــش روي اقتصاد ايران در بيم و 
اميد مذاكرات احتمالي بر سر بازگشت ايران و آمريكا به برجام، به 

حوزه سياست هاي ارزي مربوط مي شود.
پيش از اين رئيس كل بانك مركزي تالش كرده بود تا هرگز درباره 
نرخ ارز صحبت نكند و پيش بيني خود از قيمت دالر را پنهان نگه 
دارد اما او براي نخستين بار ترجيح داد كه از احتمال برگشت نرخ 
دالر آمريكا به كمتر از 20هزار تومان سخن بگويد و ريسك ها و 
تبعات احتمالي پس از آن را بپذيرد. البته كه او هم زمان مشخصي 
براي نرخ برآوردشــده نداد و هم اينكه پيش شــرط هايي را هم 
مطرح كرده است. هرچند همه مي خواهند از قيمت هاي آينده 
دالر و ارزش ريال زودتر اطالع كسب كنند، اما پالس دالر كمتر 
از 20هزار تومان تنها مي تواند بخشي از انتظارات تورمي درباره 
بازار ارز را تســكين دهند و مهم تر اما اين است كه بانك مركزي 
سياســت هاي ارزي خود را به گونه اي تنظيم كند كه نتيجه آن 
ثبات در بازار ارز و افزايش قــدرت پيش بيني پذيري در اقتصاد 
به ويژه نزد فعاالن اقتصادي باشــد. همتــي مي گويد كه دنبال 
افزايش نرخ ارز نيســت و تمام تالش خود را معطوف به تعديل 

نرخ ارز كرده است.
نشــانه هايي از فروكش كردن انتظارات براي كاهش قيمت ارز را 
مي توان در بخش افت تقاضا براي ارز تجاري رصد كرد؛ تا جايي 
كه به گفته همتي، واردكنندگان پيش بيني پايين آمدن نرخ ارز 
را دارند، در نتيجه عرضه ارز در سامانه نيما از تقاضا بيشتر است. 
نكته اينجاســت كه بخش قابل توجهي از تقاضــاي ارز تجاري 
به سبب سياست هاي اعمال شــده تجاري و ارزي ازجمله پايش 
ثبت سفارش ها و تأييدنشدن آنها از چرخه عرضه و تقاضاي نيما 

خارج شده و به همين دليل اگر سياست تجاري تغيير كند و دولت 
اجازه واقعي شدن تقاضاي واقعي و جاري شدن ثبت سفارش ها را 
بدهد، كفه تقاضا از عرضه بيشــتر خواهد شد و به سبب تنگناي 
ارزي، احتمال سبقت تقاضا از عرضه ارز حتي در سامانه نيما هم 
قوت خواهد گرفت. بازار ارز كشــور اين روزها در انتظار اكسير 
شفافيت ارزي و تجاري است و روشن شــدن افق ديد مذاكرات 
و گفت وگوهاي سياســي در حوزه روابط خارجي هم دست كم 
انتظارات از بهبود نقل و انتقال و دسترسي به ارز در خارج از كشور 
را تعديل خواهد كرد و هرگونه تالش موقت براي پايين آوردن نرخ 
ارز به سبب سطح مطالبات سياســتمداران در داخل كشور يك 

خطاي بزرگ خواهد بود.

تورم را فراموش نکنيد
رئيس كل بانك مركزي در تلويزيون البته اين را هم گفته: ما نگران 
رشد نقدينگي هستيم و رشد نقدينگي بايد منطقي باشد و دچار 
رشدهاي انفجاري نشود و تا حدي كه توانستيم سعي كرديم كم 
كنيم. ما در اين زمينه تالش كرديم رشد نقدينگي را كنترل كنيم، 
ولي عمده مشكالت تورم و نقدينگي يكي مربوط به بحث ساختار 
بودجه اي است و تحريم هاي بي ســابقه اي كه به كشور وارد شد 

نيز تأثيرگذار است.
به گزارش همشــهري، كســري بودجه دولت واقعيت مسلم و 
انكارناشدني است و پيش بيني مي شود دولت در صورت تصويب 
مصوبه كميسيون تلفيق بودجه مجلس در سال آينده با كسري 
بودجه شــديد تر مواجه شــود تا جايي كه ممكن اســت نقطه 
بازگشــت دوباره به مرز رواني ابرتورم هــا را تقويت كند. نقش و 
اثرگذاري بانك مركزي براي جلوگيري از جبران كسري بودجه با 
چاپ پول بسيار تعيين كننده است و همواره طي سال هاي اخير 
تالش شده تا نه تنها از فشار كسري بودجه به دستگاه چاپ پول 
بانك مركزي جلوگيري شود، بلكه سياســت هاي اعتباري اين 
بانك در حوزه تامين مالي معطوف به تامين حداكثري ســرمايه 
در گردش بنگاه هــاي اقتصادي و پرهيز از پرداخت تســهيالت 
تورم زا با خطر عدم بازگشت بموقع تســهيالت بوده بوده است. 
زنگ خطري كه اكنون مي تواند شبكه بانكي را بدهكارتر به بانك 
مركزي كند و ترازنامه آنها را با خدشه دچار سازد، تسليم شدن 
احتمالي رئيس كل بانك مركزي در برابر فشارها و البي ها جهت 
پرداخت تسهيالت خارج از قاعده به بنگاه هاي خاص ازجمله دو 
خودروساز ايراني است. دســت كم انتظار مي رود براي شفافيت 
بيشتر از اينكه گيرندگان تسهيالت كالن به چه شروطي پايبند 
شده اند، پيشنهاد مي شود كه هرگونه پرداخت تسهيالت مشروط 
به انتشار متن قراردادها و مذاكرات شود. به ويژه اينكه اين شائبه 
مطرح است كه كمك شبكه بانكي به صنعت خودروسازي بيش از 
آنكه برخاسته از يك الگوي برد-برد باشد، براي سرپوش گذاشتن 
بر خطاي قيمت گذاري دولتي خودرو و فقدان اســتراتژي كالن 

صنعتي است. 
پيشنهاد همشهري به سياستگذار ارزي اين است كه هدف مهار 
تورم را جدي بگيرد و تسليم فشــارها براي ايجاد رشد موقت و 

شــكننده در برخي بخش هاي اقتصادي با پمپاژ پول نشود، كه 
اگر چنين اتفاقي رخ دهد و بانك مركزي تســليم شــود، توفان 
تورم فزاينده ناشي از كســري بودجه شديد دولت و خالي شدن 
حساب بانك ها با انبوهي از تسهيالت تكليفي و توافقي و در نتيجه 
بدهكارشدن بانك ها به بانك مركزي در راه خواهد بود. هرچند 
بانك مركزي اصــرار دارد كه پرداخت تســهيالت به بنگاه هاي 
توليدي با اســتفاده از مكانيزم گواهــي اوراق مولد يا همان گام 
صورت گيرد كه ماهيت و كاركرد تورمي ندارد اما ابهام اصلي به 
التزام وام گيرندگاني برمي گردد، كه سال ها به دريافت تسهيالت 

تورم زاي بانكي معتاد شده اند.

بازي در سرزمين سود
سكاندار بانك مركزي در ارتباط با نرخ سود بانكي هم مي گويد: 
نرخ سود بين بانكي ارتباطي با رشد و افت شاخص بورس ندارد. 
برخــي مي گويند با كاهش نرخ ســود بين بانكي بورس رشــد 
مي كند و با باالرفتن آن، شــاهد ريزش شاخص بورس خواهيم 
بود، اما اينگونه نيست؛ چراكه نرخ سود بين بانكي، بين بانك ها و 

عمده فروشي بانك هاست.
وي مي افزايد: نرخ سود بانكي كه مرتبط با بازار سهام است، تغيير 
نكرده و هنوز همان 16درصد است و نرخ گواهي سپرده هم همان 
18درصد باقي مانده است. وي با اشاره به سياست عمليات بازار 
باز گفت: مصمم هســتيم نرخ بين بانكي را در ميانگين كريدور 
خود بياوريم كه براســاس مصوبه شــوراي پول و اعتبار با كف 
14درصد و سقف 22درصد است. به گفته وي، عمليات بازار باز به 
خريد و فروش اوراق خزانه توسط بانك مركزي اطالق مي شود و 
مواقعي كه احساس كنيم نرخ سود بين بانكي از داالني كه تعيين 
كرديم خارج شــده دخالت خواهيم كرد و در واقع اوراق بانك ها 
را مي خريم و پول به آنها تزريق مي كنيم. نكته كليدي اينجاست 
كه همتي مي گويد: هدف گذاري ما اين اســت كه طي روزهاي 
آينده نرخ ســود بين بانكي را به 18 تا 18.5درصد برسانيم و در 
نتيجه مي توان گفت عمليات بازار باز اين قدرت را به ما داد و يك 
ريل گذاري بسيار مهم در بانك مركزي است كه از سال گذشته 

آغاز كرده ايم.
او اعتقاد دارد كه هم اكنون نمي توانيم نرخ سود را افزايش دهيم. 
يك دليل آن ناترازي سيســتم بانكي است كه افزايش نرخ سود 
باعث ناترازي بيشتر بانك ها مي شــود، دليل ديگر اين است كه 
تورم فعلي ناشي از عرضه و تقاضا نيست، بلكه ناشي از شوك ارز 
و انتظارات تورمي است كه بايد انتظارات تورمي را كنترل كنيم 
و بعد از آن براي نرخ سود بانكي تصميم بگيريم اما نرخ سود بين 
بانكي را حتما پيگيري مي كنيم تا به 18 تا 18.5درصد برسد كه 

خودبه خود نرخ سود سپرده ها را نيز تحت تأثير قرار مي دهد.
به گزارش همشــهري، سياســت پايين  نگه داشــتن نرخ سود 
سپرده بانكي كمتر از نرخ تورم، دست كم تا يك سال آينده ادامه 
خواهد داشت و از اين مسير بخشــي از ناترازي بانك ها در حال 
برطرف شدن است و هزينه رفع اين ناترازي را البته سپرده گذاران 
بانكي مي دهند؛ به اين اميد كه سياست كاهش نرخ تورم و تعادل 
در بازار پول از مسير بازار بين بانكي زودتر جواب دهد. سياست 
پايين نگه داشــتن تصنعي و دســتوري نرخ ســود سپرده هاي 
بانكي در شرايط اوج گيري تورمي البته باعث خروج نقدينگي از 
حساب هاي سرمايه گذاري بانك ها به سمت حساب هاي جاري  
و تبديل به پول مي شــود كه آثاري به شدت تخريبي را به همراه 

داشته و خواهد داشت.
سؤال مهم براي همه مردم و فعاالن اقتصادي اين است كه مسير 
تحوالت آينده سياســت هاي پولي و ارزي به چــه جهت تغيير 
خواهد كرد و ايســتگاه مقصد بعدي نرخ تــورم پايين تر خواهد 
بود و بازار باثبات تر ارزي، يا اينكه اقتصاد كشــور دوباره با تورم 
باال و نوسان شــديد نرخ ارز مواجه مي شود؟ چرخش، نرمش يا 
سازش با كاسبان تورم و رانت يك خطر جدي است كه هوشياري 
سياستگذاران اقتصادي را براي مقاومت بيشتر و كالن نگري در 

راستاي منافع ملي مي طلبد.

بانك مســكن براي كمك به خانه دار شــدن 
ســپرده گذاران مسكن يكم، ســن واحدهاي 
مشــمول اين تســهيالت را از 20به 25سال 
افزايش داده تا اين افراد قادر به خريد بناهايي 
با قيمتي پايين تر باشند؛ اما واقعيت بازار مسكن اين موضوع را تأييد 
نمي كند. به گزارش همشهري، بررســي ها نشان مي دهد به واسطه 
افزايش 500درصدي قيمت مســكن در 3ســال اخير و افت حدود 
80درصدي قدرت خريد تسهيالت مســكن يكم، عماًل ارفاق بانك 
مسكن براي باال بردن سن واحدهاي مشمول تسهيالت مسكن يكم 
قادر نيست گرهي از كار سپرده گذاران اين صندوق باز كند؛ چرا كه 
حتي كاهش حدود 5درصدي قيمت مسكن با اين ارفاق نيز نمي تواند 
نسبت پوشــش دهي وام مسكن يكم به ارزش مســكن را به سطح 

قابل قبول 3سال پيش برساند.

مصوبه تسهيل گر
مديرعامل بانك مسكن از مصوبه جديد اين بانك همزمان با فرا رسيدن 
دهه فجر براي تسهيل استفاده متقاضيان خانه  اولي از تسهيالت خريد 
صندوق پس انداز مسكن يكم خبر داده است. طبق اظهارات محمود 
شايان، براساس اين مصوبه، شرط سقف سني آپارتمان هاي مسكوني 
مشمول استفاده از تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم كه پيش 
 از اين از 15سال به 20سال افزايش يافته بود، بار ديگر 5سال افزايش 
يافته و به25 سال رسيده اســت. او اين مصوبه را در راستاي حمايت 
از تقاضاي مصرفي و خانه اولي در بازار مسكن عنوان كرده و مي گويد: 
بانك مسكن در تالش براي تسهيل شرايط خانه دار شدن اين گروه از 
متقاضيان و خانه اولي هايي كه به رغم برخــورداري از امتياز دريافت 
تسهيالت از محل صندوق پس انداز مسكن يكم به دليل جهش قيمت 
مسكن موفق به ورود بازار نشدند، سقف ســني واحدهاي مشمول 
استفاده از اين تسهيالت را از 20 ســال به 25 سال افزايش داد؛ چرا 
كه واحدهاي مسكوني قديمي سازتر در مقايسه با واحدهاي مسكوني 
با عمر بناي كمتر، قيمت مناسب تري  دارند و از اين طريق برخي از 
خانه اولي ها مي توانند نياز خود به خريد مســكن در بازار را برطرف 
كنند. شايان با اســتناد به آمارهاي حوزه مسكن اظهار مي كند: طي 
حداقل 1.5ســال گذشته، ميزان اســتقبال متقاضيان از واحدهاي 
مسكوني با عمر بناي بيشتر به دليل مناسب تر بودن قيمت اين واحدها 
در مقايسه با واحدهاي نوساز يا كم  سن و سال افزايش يافته است. به 
گزارش همشــهري، گرچه اين مصوبه بانك مسكن از منظر ارزان تر 
بودن واحدهاي مسكوني با عمر حدود 25ســال توجيه پذير است؛ 
اما نكته اينجاســت كه اگر چنين واحدي با تسهيالت مسكن يكم 
خريداري شود، در دوره اي اقساط 12ســاله آن به اتمام مي رسد كه 
عمر بنا به ميانگين سن تخريب بنا در ايران رسيده و عماًل كلنگي و 
غيرقابل سكونت قلمداد مي شود. به عبارت ديگر، متقاضيان مسكن يكم 
با خريد واحدهاي مسكوني با عمر حدود 25سال و پرداخت اقساط 
به مدت 12سال، فقط قدرالسهم زمين اين واحدها را صاحب مي شوند 

و دوباره بايد به دنبال تأمين مسكن جديد باشند.

آخرين ميراث وزيرنظريه پرداز
صندوق سپرده گذاري مسكن يكم كه در دوره وزارت عباس آخوندي، 
وزير سابق مسكن و شهرسازي در ســال 94راه اندازي شد و قرار بود 
ميانبر براي خانه دار شدن واقعي ترين متقاضيان مصرفي بازار مسكن 
يعني خانه اولي ها و زوج هاي جوان باشد، حاال به گورستان امتيازهاي 
سررسيد و بال استفاده تبديل شده و عماًل قيمت خريد تسهيالت آن 
به يك پنجم كاهش يافته است. در اين ميان بانك مسكن در 2 نوبت، 
شرط سنتي واحدهاي مسكوني قابل خريد با تسهيالت اين صندوق 
را افزايش داده و از 15به 20و حاال به 25ســال رسانده است تا امكان 
خريد موفق سپرده گذاران را افزايش دهد، اما واقعيت هاي بازار مسكن 
حاكي از آن اســت كه مســكن خانه اولي ها جز با افزايش قابل توجه 
مبلغ وام، برطرف نخواهد شــد. سؤال اين اســت كه آيا وزارت راه و 
بانك مسكن عزمي براي اين كار دارند؟ متأسفانه پاسخ منفي است 
يا حداقل فعاًل شواهدي كه چنين عزمي را تأييد كند ديده نمي شود. 
اين در حالي است كه بانك مسكن مي تواند به واسطه طوالني شدن 
زمان سپرده گذاري بدون سود اين متقاضيان در صندوق مسكن يكم 
و محدود بودن تعداد آنها، طرحي براي افزايش تســهيالت آنها ارائه 
كند؛ به خصوص كه اين افراد واقعي ترين متقاضيان مسكن مصرفي 
طبقه متوسط محسوب مي شوند و با تدبير دولت، مقرر بوده است كه 

با استفاده از ابزار پس انداز خانه دار شوند.

در مسکن يکم چه خبر است؟
آخرين آمارهاي اظهارشده از سوي مســئوالن بانك مسكن حاكي 
از اين است كه از ابتداي اجراي طرح صندوق سپرده گذاري مسكن 
يكم تا اواسط خرداد امسال كه رســماً سپرده پذيري اين صندوق به 
پايان رسيده، 658هزار نفر در صندوق مســكن يكم سپرده گذاري 
كرده اند كه از حدوداً 19 درصد اين افــراد )معادل 123هزار نفر( به 
داليل مختلف انصراف داده و 32 درصــد از آنها )معادل 211 هزار و 
315 نفر( با دريافت تسهيالت نسبت به خريد مسكن اقدام كرده اند. 
با اين تفاصيل، فعالً 323 هزار حساب يعني حدود نيمي از حساب هاي 
صندوق پس انداز مســكن يكم بالتكليف مانده  و به واســطه جهش 
قيمت مسكن و افول قدرت خريد قادر به استفاده از امتياز تسهيالت 
خود نيستند و البته مرجعي نيز براي گره گشايي از كار آنها وارد عمل 
نمي شود. پيگيري هاي قبلي همشــهري از وزارت راه و شهرسازي 
حاكي از اين است كه مسئوالن اين وزارتخانه، صندوق مسكن يكم 
را متعلق به مسكن مي دانند و مي گويند: هرگونه تغيير در مناسبات 
اين صندوق نيز در اختيار بانك مسكن خواهد بود. در مقابل مسئوالن 
بانك مسكن نيز براي كمك به برچيده شدن ماجراي صندوق مسكن 
يكم، آسان ترين راه را انتخاب كرده اند و با معرفي گزينه پرداخت سود 
روزشمار 10درصدي به سپرده هاي رسوب شــده در اين صندوق و 
ابطال امتياز تسهيالت، به سپرده گذاران پيشنهاد مي دهند اعتماد به 
وزارت راه و صندوق مسكن يكم و رؤياي خانه دار شدن با تسهيالتي 
كه قرار بود در قبال سپرده گذاري بلندمدت به آنها اختصاص يابد را به 

چند ميليون تومان سود بفروشند.

خبر: بيژن زنگنه و رضا اردكانيان، وزيران نفت و نيرو به منظور هماهنگي 
در زمينه تأمين پايدار گاز و برق و كاهش اعمال محدوديت سوخت به 
صنايع، ديدار و گفت وگو كردند. وزير نفــت با تأكيد بر اولويت تأمين 
بخش خانگي و تجاري تأكيد كرد: وزارت نفت حداكثر گاز ممكن براي 
نيروگاه ها را تأمين مي كند. وزير نيرو هم در اين ديدار از شركت  ملي گاز 
ايران و شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران براي تأمين 
سوخت مورد نياز نيروگاه ها قدرداني كرد. نتيجه اين ديدار هماهنگي 
الزم براي عبور از فصل سرما و شناسايي و متوقف كردن مزارع توليد 

رمزارزها در فصل سرما اعالم شده است.
نقد: ديدار عصر روز شنبه 2وزير پس از آن صورت گرفت كه اختالف 
بين وزارت نفت و نيرو بر سر تامين سوخت نيروگاه ها به اوج خود رسيد 
تا جايي كه زنگنه ناگهان نظر عوض كرد و گفت: تشكيل وزارت انرژي 
خوب است. جالب تر اينكه ســاعتي پس از اين ديدار هردو وزير راهي 
صدا و سيما شدند تا در 2برنامه جداگانه شركت كنند و وقتي از وزير 
نيرو درباره تشكيل وزارت انرژي سؤال  شد، پاسخ داد: هرچند از كليات 
اين ايده استقبال مي كند، اما طرح آن در اين زمان آدرس اشتباه دادن 
اســت. نقدي كه بر هر دو وزير محترم و تالش گر در روزهاي سخت 
تحريم و بي پولي دولت مي توان داشــت، اين است كه آنچه عيان بود، 
چه حاجت به بيان بود؟ هم زنگنــه و هم اردكانيان به خوبي مي دانند 
با اين روند فزاينده مصرف انرژي و هدر رفت آن نمي توان در آينده به 
امنيت پايدار انرژي دل بست و ضرورت مسئوليت وزارت داشتن اين 
است كه به جاي بخشــي نگري، كالن نگري پيشه كنند و صادقانه از 
فرصت هاي تكرار  شونده در برنامه هاي كسل كننده تلويزيون استفاده 
ببرند و فرياد برآورند كه عصر انرژي خواري تمام  شده و بايد كشور وارد 
قرن مديريت مصرف انرژي شود. ظاهرا 2وزير بر سر يك همكاري با 
حفظ فاصله و شايد يك آتش بس كالمي توافق كرده اند؛ زيرا اگر اين 
اختالف ها در سياستگذاري و اجراي برنامه هاي 2وزارتخانه  جاري و 
ساري شود، مسئله ساز خواهد بود. آقاي زنگنه، آقاي اردكانيان؛ لطفا 
كشور را آماده ورود به عصرجديد انرژي كنيد و از عرضه حداكثري و 
غير بهينه انرژي فاصله بگيريد كه خودتان آگاه هستيد و بهتر مي دانيد 
قرن آينده هجري خورشــيدي، قرن تغيير رژيم غذايي انرژي ايران 

است؛ همچون جهان.

گزارش

   ركوردداران نرخ بيكاري
با نگاهي به نرخ بيکاري جمعيت 15ســاله و بيشــتر به تفکيك اســتاني مالحظه مي شود، در 
پاييز1399بيشترين نرخ بيکاري مربوط به اســتان آذربايجان غربي با 15.5درصد و كمترين نرخ 
بيکاري مربوط به استان خراسان رضوي و ايالم با 5.1درصد اســت. در پاييز 1399نسبت به پاييز 
1398بيشترين كاهش نرخ بيکاري در استان چهارمحال و بختياري اتفاق افتاده كه از 16.1درصد به 
11.9درصد رسيده و با كاهش 4.2درصدي در اين دوره مواجه شده است. در مقابل استان آذربايجان 
غربي با افزايش 4.3درصدي نرخ بيکاري بيشترين افزايش را در دوره مورد بررسي تجربه كرده است. 
دامنه نرخ بيکاري در دوره مذكور برابر با 10.4درصد است. به طوركلي در پاييز 1399نسبت به دوره 

مشابه سال گذشته در 7استان نرخ بيکاري افزايش و در 24استان نرخ مذكور كاهش يافته است.

تعارف ديرهنگام و بي اثر به خانه اولي ها
 با افزايش شرط سني واحدهاي مشمول وام مسكن يكم به 25سال

 متقاضيان پس از پرداخت اقساط 12ساله صاحب يك بناي كلنگي مي شوند

مسكن

كالبدشكافي موضع  جديد بانك مركزي

سياستهايارزيوپوليتغييرميكند؟
بانك
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نياز هاي بازار سهام براي رشد
به باور تحليلگران تا زماني كه بازيگران بازار نتوانند اثر مولفه هاي اقتصادي را بر سهام شركت ها 

در آينده به درستي ارزيابي كنند بازار سهام نمي تواند وارد كانال رشد مداوم شود.
روزبه شريعتي، كارشناس بازار سرمايه با تأكيد بر اينكه همچنان ابهامات بازار به قوت خود باقي 
است گفت: بازارسهام با ابهاماتي از قبيل نرخ دالر در آينده، رابطه سياسي ايران و آمريكا و نرخ 
بهره بانكي دست و پنجه نرم مي كند. اين ابهام ها باعث مي شود ريسك گريزها خريدهاي قابل 
توجهي را انجام ندهند. مگر اينكه قيمت ها تا حدي ارزنده شوند كه با همه ريسك ها، توجيه پذير 
باشند. او افزود: ابهامات فوق هر زماني برطرف شوند، پيش بيني روند بازار راحت تر خواهد بود. 
اكنون وضع بازار به گونه اي است كه سهام برخي شركت ها خوب خريداري مي شود، درحالي كه 
دليل منطقي مبني بر ارزنده بودن آن سهم نسبت به سهم ديگر وجود ندارد.شريعتي با بيان 
اينكه محدوده يك ميليون و ۱5۰ هزار واحد براي شاخص، حاشيه امن بازار است، ادامه داد: اگر 
قرار باشد اين كف از دست برود بايد متغيرهاي بسيار مهم تغيير كند. مثال مطمئن شويم دالر به 

۱5 هزار تومان و نرخ بهره بانكي به ۲۷ درصد مي رسد و تير خالص به بازار زده مي شود.
سهيل كالهچي، ديگر كارشناس بازار سرمايه هم قيمت دالر را از ابهام هاي موجود در بازار سهام 
دانست و گفت: درچند وقت گذشته قيمت دالر با روند نزولي همراه شد و تا محدوده ۲۱ هزار 
تومان كاهش پيدا كرد؛ درحالي كه اكنون دوباره دالر در مسير صعودي قرار گرفته و وارد كانال 
۲۴ هزار تومان شده است. روند قيمت دالر در شرايط كلي بازار تأثير دارد.او همچنين درباره 
تأثير ابهام هايي كه در مورد حل تنش هاي سياسي وجود دارد گفت: شركت هاي توليدي حاضر 
در بورس با يك سوم ظرفيت در حال توليد هستند و توليد برخي از آنها بسيار ناچيز است، اما 
اگر تحريم ها لغو شود صادرات از سر گرفته مي شود كه به افزايش توليد و سودآوري شركت هاي 

بورس منجر مي شود.

ث
مك

بازار ســهام بدون توجه به  بورس
سيگنال ها و پيام هايي كه 
براي رشــد صادر مي شود، 
همچنان به روند كاهشــي 
خود، تحت تأثير ابهام هاي موجود، ادامه مي دهد. 
ظرف 2 روز گذشته ابتدا يك نشست براي تعيين 
تكليف شيوه نامه تنظيم بازار فوالد برگزار شد تا 
شايد محركي براي رشد بورس باشد و بعد از آن 
رئيس كل بانك مركزي از كاهش نرخ بهره بين 
بانكي خبر داد كه مي توانــد به تزريق نقدينگي 
جديد به بازار سهام منجر شود، اما سرمايه گذاران 
به اين اخبار توجهي نكردند. ديروز دوباره شاخص 
بورس 1.5درصد افت كرد. به نظر مي رسد سايه 
ابهام ها و تصميم هاي غيركارشناســي بر بورس 

سنگيني مي كند.
به گزارش همشهري، با وجود آنكه وزارت اقتصاد 
تمايلي به نــزول بورس نــدارد و در تالش براي 
جلوگيري از روند فعلي اســت، اما بازار ســهام 
ديگر توجهي به پيام هاي صادر شــده از مراجع 
سياستگذار ندارد و همچنان به روند نزولي خود 

ادامه مي دهد.
بررسي ها نشان مي دهد يك سلسله ابهام هايی، 
ازجمله نامشــخص بودن نحــوه قيمت گذاري 
محصوالت فوالدي، وضع نرخ بهــره در آينده، 
رابطه سياسي ايران و آمريكا و همينطور قيمت 
دالر، بازار سهام را با ابهام هاي جدي مواجه كرده 
و همين عوامل ازجمله داليل تداوم روند نزولي 
بورس اســت. همزمان در پر تالطم ترين ســال 
بورس، تغييــرات مكرر مديريتــي در مجموعه 
بازارســرمايه نوعي بالتكليفــي در راهبرد ها و 
سياست هاي كالن بازار سرمايه ايجاد كرده است. 
در 40سال گذشته جمعا 5مدير شامل اهلل وردي 
رجايي سلماسي، احمد مير مطهري، حسين عبده 
تبريزي، علي صالح آبادي و محمد فطانت به عنوان 
باالترين مقام بازار ســرمايه انتخاب شده بودند؛ 
درحالي كه فقط در يك سال گذشته وزير اقتصاد 
3مدير كامال متفاوت از جنبه هــاي راهبري را 
به عنوان رئيس سازمان بورس انتخاب كرده است؛ 
اين انتصاب ها از سردرگرمي در حوزه بازار سرمايه 
حكايت دارد و نشان مي دهد وزارت اقتصاد راهبرد 

مشخصي براي بازار سرمايه ندارد.
11 ماه پيش وزير اقتصاد، ابتدا پس از بروز اختالف 
نظر استعفاي شاپور محمدي را كه يك شخصيت 
دانشگاهي بود، از سمت رياست سازمان بورس 
پذيرفت و حســن قاليباف اصل را كه از سال ها 
تجربه فعاليت در بازار ســرمايه برخــوردار بود 
به عنوان رئيس سازمان بورس انتخاب كرد. اين 
انتخاب اما فقــط چند مــاه دوام آورد و به دليل 
فشار هاي غيركارشناســي، حسن قاليباف اصل 

نيز مجبور به استعفا شد.
با اســتعفاي قاليباف هفته قبل وزير اقتصاد در 
رويكردي كامال متفاوت رئيس تــازه اي را براي 
سازمان بورس انتخاب كرد. طبق سوابق شغلي، 
ســكان دار جديد بورس برخالف 2سلف خود، 
با بازار ســرمايه تا حدود زيادي بيگانه است. اين 
3 انتخاب كامال متفاوت نشــان مي دهد وزارت 
اقتصاد راهبرد مشخصي براي اداره بازار سرمايه 
ندارد، اما اين فقط يك ســر ماجراســت. بازار با 
سلسه ابهام هايي مواجه است؛ ابهام هايي كه اتفاقا 

ازجمله عوامل اصلي نزول بازار سهام بوده اند.

ابهام ها و تالش براي صدور سيگنال هاي رشد 
دور تازه نزول بورس از وقتي آغاز شــد كه دولت 
تصميم گرفت شيوه نامه جديدي را براي تنظيم 
بازار فوالد تصويب كند. اين شيوه نامه با توجه به 
نحوه قيمت گذاري دستوري، چالش هاي زيادي 
براي شــركت هاي فوالد ايجاد كــرد و به نزول 
قيمت سهام در بورس منجر شــد. در اين دوره 
همچنين قيمت دالر شــروع به نزول كرد و نرخ 
بهره در بازار بيــن بانكي افزايش يافت. مجموعه 
اين عوامل بازار را با ابهام مواجه كرد كه به نزول 

شاخص هاي بورس منجر شد. دولت و مجلس به 
تازگي تالش هايي را براي حل اين چالش ها آغاز 
كرده اند؛ ازجمله حذف قيمت گذاري دستوري 
فوالد و كاهش نرخ بهره در دستوركار قرار گرفته 
تا از اين طريق ســيگنال هاي تازه اي براي رشد 

بورس صادر شود.
نخســتين تالش براي ايجــاد محركي جديد 
براي رشد بورس به نشست روز يكشنبه فعاالن 
صنعت فوالد و مســئوالن بورس كاال در مجلس 
بر مي گردد. در اين نشســت شــيوه نامه جديد 
فوالد مورد بررســي قرار گرفــت و آنطور كه از 
خبر ها بر مي آيد قرار است كه سقف قيمت گذاري 
فوالد حذف شــود. البته هنوز جزئيات دقيقي از 
تصميم هاي اين نشست منتشر نشده و مشخص 
نيست چه تصميمي براي ساماندهي بازار فوالد 
گرفته شــده اما وزيــر اقتصاد ديــروز به حذف 
قيمت گذاري دســتوري ابراز خوش بيني كرد و 
گفت: ممكن است قيمت گذاري دستوري اجرايي 
نشود. به گفته فرهاد دژ پسند، دولت تصميم گيري 
در اين زمينه را به شــوراي بــورس ارجاع داده؛ 
بنابراين اگــر قرار بر تغيير قيمت گذاري باشــد 
شــوراي بورس بايد در اين زمينه تصميم گيري 

كند.
بــا وجــود خــوش بينــي وزيــر اقتصــاد به 
حــذف قيمت گــذاري دســتوري فــوالد 
اردشيرسعدمحمدي، معاون معدني وزير صنعت 
درباره نشست روز يكشنبه با كميسيون صنايع و 
معادن مجلس گفت: از آنجا كــه بايد دقت نظر 
كافي در مورد اين شــيوه نامه لحاظ مي شــد از 
كميســيون صنايع و معادن مجلس درخواست 

كرده ايــم، فرصتي به وزارت صنعت داده شــود 
تا برنامه اي در اين حــوزه تدوين كنيم كه همه 
ذي نفعــان از اجراي آن رضايت مندي داشــته 
باشند.سخنان سعدمحمدي نشان مي دهد هنوز 
تصميم نهايي درباره شيوه نامه تنظيم بازار فوالد 

گرفته نشده است.
ابهام ديگر اين روزهاي بــازار موضوع نرخ بهره 
بين بانكي است. مشــخص نيست نرخ بهره بين 
بانكي در آينده در چه كانالي حركت خواهد كرد. 
كاهش نرخ بهره مي تواند به رشــد شاخص هاي 
بورس منجر شود اما ازچند ماه پيش بانك مركزي 
به دليل سياســت هاي ضد تورمي سياست رشد 
نرخ بهره بين بانكي را در پيش گرفته در چنين 
شــرايطي عبدالناصر همتي، رئيــس كل بانك 
مركزي، از كاهش نرخ ســود بين بانكي خبر داد 
و گفت: نرخ سود بين بانكي به 18يا 18.5درصد 
كاهش خواهد يافت و در آينده بين 14تا 22درصد 

خواهد ماند.
او اما هيچ توضيحي نداد كه ســازو كار كاهش 
نرخ ســود بين بانكي چگونه اجرا خواهد شد تا 
همچنان بازار سهام در ابهام باقي بماند. همتي از 
سوي ديگر برخالف سخنان رئيس جمهوري كه 
وعده كاهش نرخ ارز را داده بود به صورت تلويحي 
اعالم كرد، قيمت دالر در محدوده 20هزار تومان 
تثبيت خواهد شد. اين ســخنان نيز كه خالف 
سخنان حسن روحاني درباره رسيدن قيمت دالر 
به 15هزار تومان بود بر ابهام هاي بازار سهام درباره 
آينده قيمت دالر اضافه كرد. اين ابهام ها موجب 
شده بازار ســهام توجهي به سيگنال هاي صادر 

شده براي رشد نكند.

رفتار بــازار طــال و ســكه در  سكه و طال
هفته هاي اخير، نسبت به سه ماه 
گذشــته، متفاوت بوده اســت. 
نوســانات كم دامنــه و محدود 
يك ماه پيش؛ حاال جاي خود را به تغييرات بزرگ تر و 
پردامنه تر داده و قيمت سكه در طول دو هفته گذشته، 
يعني از آغاز بهمن به اين سو، بين سه كانال جابه جا 

شده است.
اين تغييرات كه بيشتر حاصل نوسان قيمت دالر در 
بازار داخل بوده گاهي از تغييــرات انس جهاني نيز 
تأثير پذيرفته و گاه كامــال بدون توجه به اين فاكتور 
جهاني دچار تغيير شــده اســت. اين روند پرنوسان 
پيش بيني رفتار بازار فلــز زرد را در ماه هاي پيش رو 
دشوار كرده اســت با اين حال كارشناسان و فعاالن 
بازار معتقدند بازار طال و ســكه اگر در كوتاه مدت و 
با توجه به در پيش بودن عيــد نوروز از فاكتور تقاضا 
تأثير بپذيرد، در درازمدت تابع نرخ ارز خواهد بود و 
تحليل اين بازار بدون توجه به عوامل مؤثر بر نرخ ارز 

امكان پذير نيست.
به گزارش همشهري، قيمت سكه بعد از اوج 16ميليون 
توماني كه در مهرماه تجربه كرد، رو به نزول گذاشت و 
براي آغاز اين روند كاهشي حتي منتظر اما واگرهاي 
انتخابات جنجالي آمريكا هم نماند. سرمايه هايي كه 
با نجومي شــدن قيمت در بازار مسكن و روند نزولي 
شاخص هاي بورس به بازار طال ســرازير شده بودند، 
تاب سكه باالتر از 16ميليون توماني را نياورد و كاهش 
شديد تقاضا، معامالت سكه را به نزديكي صفر رساند. 
بازار مصنوعات طال هــم كه از ابتداي ســال تقريبا 
بي مشتري بود، حاال شــرايط بدتري پيدا كرده بود. 
با مشخص شــدن نتيجه انتخابات در اياالت متحده، 
خوش بيني به تغييــرات اقتصادي و بهبــود روابط 
سياسي در عرصه بين المللي روند كاهشي نرخ ارز را 
نيز شتاب بخشيد و دالر 26هزار توماني را تا 21هزار 
و 300تومــان پايين آورد. در ســطح بين المللي نيز 
افزايش اميد به بهبود شاخص هاي اقتصادي با تأييد 
واكسن هاي كرونا افزايش بهاي انس را متوقف كرد و 
سكه و طال در ايران تمام پشتيبان هاي خود در مسير 

رشد قيمت را از دست داد. 
 دوشنبه 29دي ماه قيمت هر گرم طال بعد از 5 ماه از 
يك ميليون تومان پايين تر آمد و سكه بعد از 6 ماه وارد 
كانال 9ميليون توماني شــد. آخريــن روزي كه طال 
قيمت زير يك ميليون توماني داشــت 2مردادماه و 
آخرين روزي كه ســكه در محدوده 9ميليون تومان 
مشــاهده شــد، 12تيرماه بود. در دوهفته اخير اما 
قيمت ها باز صعودي شده است. بازار طال كه اين روزها 
برخالف جهت انس حركت مي كند، در كنار محرك 
اصلي خود يعنــي دالر، افزايش تقاضاي ســنتي به 

مناسبت عيد نوروز را هم در پيش دارد.

بازار عيد قابل پيش بيني نيست
كرونا پارسال بيشــتر بازارها را كساد كرد و بازار طال 
هم مستثنا نبود. به گفته فعاالن بازار، از روزهاي آغاز 
بحران كرونا در كشور تقاضا در اين بازار بسيار كاهش 
يافته و از ابتداي امســال بازار مصنوعات طال شاهد 

معامالت بسيار كمي بوده است.
تعطيلي مجالس عروســي و توقف برگــزاري ديگر 
مناســبت هايي كه طال به طور معمول از خريدهاي 
آن شمرده مي شود، باعث كسادي بازار طالفروشان 
در طول امسال بود و حاال هم كه مردم به اين نتيجه 
رسيده اند مراســم خود را با رعايت پروتكل ها برگزار 
كنند و تقاضا تا حدودي بهبود يافته، افزايش شديد 
قيمت طال و سكه در بازار باعث شده اميد چنداني به 

بازار عيد وجود نداشته باشد.
نادر بذرافشــان، دبير اتحاديه طال و جواهر تهران در 
گفت وگو با همشهري در اين زمينه مي گويد: بازار طال 
معموالً در پايان سال تا حدودي با افزايش تقاضا مواجه 
مي شود اما پارسال با توجه به شيوع كرونا شرايط بسيار 
متفاوت بود كه البته اين شرايط منحصر به بازار داخلي 
ايران نيست و كل اقتصاد جهان تحت تأثير اين بحران 

قرار گرفته است. امسال هم با توجه به افزايش گراني و 
كاهش بيشتر قدرت خريد مردم نسبت به سال قبل، 
طبيعتا شــرايط براي بازار طال مثل ســال هاي قبل 
نيست و به نظر نمي رســد تقاضا به ميزان سال هاي 
قبل باشد. با اين حال تجربه نشــان داده كه نزديك 
عيد خريد مصنوعات طال و انواع ســكه براي عيدي 
دادن افزايش پيدا مي كند. اينكه برايند عوامل مؤثر بر 
بازار طال، قيمت ها را در كدام نقطه متوقف كند و رفتار 
مردم را به كدام جهت سوق دهد، چيزي است كه بايد 

منتظر ماند و ديد.

محدوده تثبيت قيمت كجاست؟
كارشناســان اقتصادي و فعاالن بــازار طال معتقدند 
اگرچه با توجه به تغييرات نرخ ارز قيمت طال و سكه 
نيز دچار نوسان مي شود اما از آنجا كه شرايط اقتصادي 
اجازه كاهشــي بيش از محدوده 20هزار تومان را به 
دالر نمي دهد سكه نيز بعيد است در مدت چند ماهه 
از محدوده 10ميليون تومان پايين تر تثبيت شــود. 
البته تأكيد كارشناسان بر »محدوده تثبيت« است و 
نه تغييرات موردي و نوساناتي كه حاصل رويدادهاي 
داخلي و بين المللي اســت. تغيير شــرايط ايران در 
عرصه بين المللي به لحاظ سياســي عاملي است كه 
مي تواند تغييرات مهمي را در عرصه اقتصادي براي 

ايران رقم بزند.
به طور مشخص، سياست هاي آمريكا در قبال برجام و 
واكنش هاي احتمالي ايران به اين سياست ها مي تواند 
در بازار ارز، طال، ســكه و حتي بــازار ديگر دارايي ها 
تعيين كننده باشــد. به اعتقاد كارشناسان حتي در 
بهترين شرايط بازار ايران كشــش دالر زير 20هزار 
تومان را ندارد و اين ارز در محدوده 22تا 23هزار تومان 
تثبيت خواهد شد. محدوده تثبيت قيمت سكه نيز با 
توجه به برايند عوامل تأثيرگذار بين 10تا 11ميليون 
پيش بيني مي شود.اين نشان مي دهد بازار طال و سكه 

هم اكنون در مرحله تثبيت قرار دارد.

بازار در مرحله تثبيت است
فعاالن باز طــال معتقدند تثبيــت قيمت ها مي تواند 
دوباره پاي مردم را به معامالت طال و سكه باز كند. آنها 
ماه هاست انتظار چنين روزهايي را مي كشند تا رونق 
دوباره به طالفروشــي ها بازگردد. دبير اتحاديه طال و 
جواهر تهران، شرايط كنوني را باثبات مي داند و از مردم 
مي خواهد مبادالت خود را از سر بگيرند. بذرافشان به 
كساني كه به قصد سرمايه گذاري بازار طال را انتخاب 
مي كنند نيز توصيه مي كند براي سرمايه گذاري اول 
مصنوعات طال بخرند و بعد از آن ســكه. او مي افزايد: 
توصيه اكيد من به مردم اين اســت كه به حوزه هاي 
ديگر ازجمله طــالي آب شــده ورود نكنند تا دچار 

مشكالت و ضرر و زيان نشوند.
مردم مي توانند براي خريد خوب، مطمئن و در عين 
حال به صرفه تر ســراغ مصنوعات با اجرت ســاخت 
كمتــر بروند، نه طالي دســت دوم و نــه طالي آب 
شده. مصنوعاتي مثل انواع النگو و زنجير كه ساختار 
ساده تري دارند، كار كمتري برده اند و به همين نسبت 
اجرت ساخت پايين تري هم دارند. چنين خريدي هم 
مي تواند سرمايه خريدار را حفظ كند و هم پيامدهاي 
احتمالي مثل تقلب در عيار طالي خريداري شده را 

نخواهد داشت.

 با وجود افزايش اميد به تعيين تكليف بازار فوالد و احتمال كاهش نرخ بهره بين بانكي
 شاخص ديروز 1.5درصد كاهش يافت

آيا تقاضاي عيد مي تواند مسير بازار طال را تغيير دهد؟

   عكس: همشهري / امير پناهپور

مسير پرنوسان بازار طال در بهمن ماهبي تفاوتي بورس به سيگنال هاي رشد

كاهش قيمت بادمجان و گوجه فرنگي 
در ميادين 

قيمت جديد ميوه و انواع سبزي و صيفي  در  تره  بار
ميادين ميوه و تره بار اعالم شد. 

به گزارش همشهري، نگاهي به نرخ هاي جديد 
نشان مي دهد قيمت بادمجان و گوجه فرنگي 
نسبت به هفته گذشــته كاهش داشــته و خيار و كلم بروكلي در 
اين مدت گران تر شده اند. بر اســاس نرخنامه جديد قيمت ساير 
محصوالت فرنگي ثابت مانده و نســبت به هفته گذشــته تفاوتي 

نكرده است.
هم اكنون خيار گلخانه اي و رويال با قيمت 12هزار و 500تومان و 
فلفل دلمه رنگي با قيمت 10هزار و 500تومان، گران ترين و كلم 
سفيد با نرخ 2هزار و 800تومان و قرمز و كاهوي چيني با قيمت 3 
و 3هزار و 500تومان، ارزان ترين محصوالت فرنگي ميادين ميوه 
و تره بار هستند. هم اكنون متوسط اختالف قيمت انواع سبزيجات 

و صيفي جات در ميادين با ميانگين سطح شهر 31درصد است.

مقايسه قيمت بعضي انواع سبزي و صيفي  پرتقاضا در ميادين و مغازه ها )تومان(
قيمت در مغازه هاقيمت در مياديننام محصول
9.10018.000خيار رسمي

12.50021.000خيار گلخانه اي و رويال
5.20018.000گوجه فرنگي بوته اي

5.80022.000گوجه فرنگي گلخانه اي
5.90013.000بادمجان قلمي و دلمه

8.30016.500كدو مسمايي
4.5009.000سيب زميني
4.7009.500پياز سفيد
4.4009.000پياز زرد

9.80013.000كلم بروكلي

فرياد بچه دارها از گراني پوشك

خريد پوشك براي كودكان بدون شك يكي از  سوپرماركت
پرهزينه ترين بخش هاي بچه داري اســت؛ 
هزينــه اي كه همــه خانواده هــاي بچه دار 
دست كم 2سال كامل بايد با كم و زياد آن كنار 
بيايند تا كودكشان به سني برسد كه اصطالحا از پوشك گرفته شود. 
بازار ايران تا چند سال پيش پر از برندهاي خارجي پوشك بچه مثل 
پمپرز، اوي بيبي، مولفيكس و غيره بود و چنــد برند ايراني مثل 
ماي بيبي و مرسي در كنار وارداتي ها سهم كمي از بازار داشتند اما 

امروز شرايط متفاوت شده است. 
هم اكنون مولفيكس كه حاال يك برند داخلي محسوب مي شود در 
كنار ماي بيبي بيشترين سهم بازار را در اختيار دارند و از خارجي ها 
كمتر نشاني ديده مي شود، البته اگر باشد هم كمتر كسي از پس 
خريد آن بر مي آيد، اما اين به معناي ارزان بودن داخلي ها نيست. 
بيشــتر خانواده هاي بچه دار از قيمت بسيار باالي پوشك شكايت 
دارند و مي گويند كه به ســختي از پس خريد برندهاي ايراني بر 
مي آيند. سوپرماركت دارها مي گويند مشتري هايشان كم شده و جز 
كساني كه عمده خريد مي كنند، سايرين تنها در مواقع اضطراري از 

سوپرماركت پوشك مي خرند. 
خريداران هم بيشتر خريدشان را به صورت آنالين انجام مي دهند 
تا از تخفيف هاي آنالين هايپرماركت ها استفاده كنند. يك بسته 
پوشك ايراني سايز يك مناسب نوزادان را هم اكنون كمتر از 30هزار 
تومان نمي توان در سوپرماركت و فروشگاه هاي آرايشي بهداشتي 
پيدا كرد و اگر تعداد پوشك در بسته بيشتر باشد قيمت تا 70هزار 
تومان هم باال مي رود. قيمت ســايزهاي بزرگ تر از اين هم بيشتر 

است. 
امســال قيمت پوشــك بچه در تمام برندها و ســايزها افزايش 
قابل مالحظه اي داشــت و حتي در مقطعي از ســال پوشك در 
سوپرماركت ها و فروشگاه هاي اقالم بهداشتي كمياب و ناياب شد. 
توليدكنندگان افزايش نرخ ارز و وارداتي بودن 70درصد مواداوليه 

توليد را دليل گراني عنوان مي كنند.

قيمت فروش انواع پوشك بچه در سوپرماركت هاي تهران )تومان(
قيمت مشخصاتبرند

35.000پوشك كامل سايز يك )2تا 5كيلوگرم(- 20عدديمولفيكس
25.000سايز يك- بسته 11عدديماي بيبي
33.000سايز يك- 22عدديپمپرز

73.500سايز يك- بسته 42عدديمولفيكس 
20.700سايز يك- بسته 20عدديمولفيكس

77.000سايز 2- 33عدديپمپرز
20.650سايز 2)3تا 6كيلوگرم(- 18عدديماي بيبي

111.000مدل نيو- سايز 3- بسته 38عدديببم
111.000مدل نيو- سايز4- بسته 34عدديببم

124.000پول آپ اكو- سايز4- 30عدديماي بيبي
124.000پول آپ- پوشك كامل شورتي- سايز5-26عدديماي بيبي

45.000سايز5)11تا 25كيلوگرم(- 10عدديمولفيكس
292.000پريما سايز 6- 26عدديپمپرز

فرخنده رفائي
خبرنگار

درحالي كه رئيس جمهوري از كاهش قيمت  بازار  ارز
دالر تا محدوده 15هزار تومان سخن مي گويد، 
رئيس كل بانك مركزي از سياست هايي سخن 
گفت كه بر مبناي آن قرار است قيمت تعادلي 
ارز در محدوده 20هزار تومان نوســان كند همزمان مجلس پيام 
مي دهد كه در تالش اســت بســاط ارز چند نرخــي را برچيند. 

سياستگذار ارزي در ايران كيست؟
به گزارش همشهري، اقتصاد ايران از ابتداي دهه 90تاكنون 3بحران 
ارزي را پشت سر گذاشــته و حاال چند ماهي است كه تحت تأثير 
كاهش انتظارات تورمي پس از برگزاري انتخابات آمريكا در داالن 
25هزار تومان در نوســان اســت. 2 هفته پيش حسن روحاني، 
رئيس جمهوري از كاهش قيمت دالر تا محدوده 15هزار تومان با 
آزاد سازي  منابع ارزي ايران سخن گفت. همين سخنان كافي بود 
تا برخي ارزهاي دولتي به سمت بازار ارز سرازير شود تا با افزايش 
عرضه، قيمت دالر تا داالن 22هزار تومان نزول كند، اما اين نزول 
فقط يك روز دوام داشــت و قيمت دالر ظرف چند روز دوباره به 
كانال 25هزار تومان بازگشــت. حاال 2 هفته بعد از سخنان حسن 
روحاني، عبدالناصر همتي، رئيــس كل بانك مركزي كه مقاومت 
دالر را در برابر نزول بيشــتر ديده است در سخناني متفاوت اعالم 
كرد: انتظار دارد دالر به زير 20 هزار تومان برسد. او اگرچه از كاهش 
نرخ ارز حمايت كرد، اما گفت موافق سركوب آن نيست.از مجلس 

نيز خبر مي رســد نماينده هاي مجلس در جريان بررســي اليحه 
بودجه در حال تهيه طرح هايي براي قيمت ارز هستند. چنان كه 
ديروز مهدي اسماعيلي، نماينده مردم ميانه گفت: مجلس امسال 
تالش دارد تا يك بار و براي هميشه بساط ارزهاي چندنرخي را از 
اقتصاد برچيند. به گفته او  سياست هاي ارزي بايد از سياست هاي 
اقتصادي تبعيت كند و كميسيون تلفيق نيز امسال تصميم  گرفته 
تا نرخ ارز را تك نرخي كند و شرايط رهايي از پراكندگي ها و بازاري 

چندنرخي فراهم شود.
اگرچه نماينده هاي مجلس مي گويند در تالشند ارز را تك نرخي 
كنند، اما بررسي سوابق چنين سخناني نشان مي دهد اين گفته ها 
صرفا به تعيين يك سري قيمت هاي جديد ختم مي شود كه تطابقي 
با ساير قيمت ها ندارد. همين حاال ده ها نرخ براي قيمت ارز وجود 

دارد كه هر كدام محصول سياست جداگانه اي است.

رفت و برگشت قيمت دالر
همزمان با اعالم قيمت ها و سياست هاي متفاوت درباره قيمت ارز، 
قيمت هر دالر آمريكا مدام در حال نوسان است؛ به طوري كه ظرف 
يك ماه گذشته به طور مداوم در محدوده 26تا 22هزار تومان نوسان 
كرده و بازار به دليل نا مشخص بودن سياست هاي ارزي در ابهام و 
بالتكليفي به سر مي برد. به زعم كارشناسان، دسترسي بيشتر به 
منابع ارزي تحت تأثير كاهش تنش هاي سياسي، رفع تحريم ها و 

آزاد سازي  منابع ارزي بلوكه شده ايران مي تواند به كاهش قيمت 
دالر منجر شــود، اما برخالف آنچه دولت، مجلس و بانك مركزي 

اعالم مي كنند نمي توان نرخ دقيقي را براي قيمت ارز تعيين كرد.
علي سعدوندي كارشناس اقتصادي درباره قيمت واقعي ارز گفت: 
نرخ حقيقي ارز را نمي توان به شكل دقيق تعيين كرد، ولي احتماال 
قيمت دالر بين 13 تا 17 يا 18 هزار تومان است و چنانچه قيمت 

دالر را 20 درصد باالتر از نرخ حقيقي درنظر بگيريم قيمت منطقي بازار ارز، تحت تأثير پيام هاي نا متقارن
براي قيمت دالر حدود 24 هزار تومان اســت.اوافزود:درصوتي كه 
بخواهيم اين قيمت را در اختيار داشــته باشيم بانك مركزي بايد 
دخالت كند و ارز را از بازار جمع كند؛ وگرنــه امكان پايين آمدن 
نرخ ارز تا 15 هزار تومان هم وجود دارد، اما دوباره باال مي رود. زمان 
اين رشد به دسترسي به منابع ارزي بستگي دارد، ولي سياست به 

سياستي تبديل شده كه هيچ گونه اثر رفاهي در آن وجود ندارد.
او در پاســخ به اين پرســش كه آيا كاهش قيمت ارز براي اقتصاد 
ايران مفيد است، گفت: كاهش بيش از حد قيمت ارز براي اقتصاد 
ايران خوب نيســت زيرا باعث به وجود آمدن روندي تحت عنوان 

صنعت زدايي خواهد شد.
به گفته او براي نخستين بار پس از 50 سال در سال 98 و 99 قيمت 
ارز بــازار آزاد باالتر از نرخ حقيقي آن قرار گرفت و موجب شــد با 
وجود تحريم و شيوع كرونا ســطح توليد صنعتي ايران به پيش از 

تحريم ها برسد.
محمدقلي يوسفي ديگر كارشناس اقتصادي هم دراين باره كه آيا 
قيمت دالر كاهش خواهد يافت يا خير؟ گفت: مسئله كاهش نرخ 
ارز به تعامل سازنده نياز دارد. اقتصاد ايران در آينده با پيج و خم هاي 
سياسي و اجتماعي زيادي روبه رو است زيرا اگرچه اين احتمال وجود 
دارد كه دولت جديد آمريكا تا حدودي با ايران تعامل كند، اما اين كار 
زمان بر است؛ بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم قيمت دالر كاهش 
پيدا كند. به گفته او اقتصاد بايد بر مبناي توليد، صنعت و كشاورزي 
بچرخد، اما ما فقط در تالشيم ارز به دست آوريم تا بتوانيم واردات را 

زياد كنيم، اين امر بسيار تأسف بار است.
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فرشيد باقري باز هم بخشيده شد و به تمرينات استقالل برگشت. 
اين بازيكن آخرين بار در اعتراض به نيمكت نشيني اش از سوي 
محمود فكري در اختيار باشگاه قرار گرفت، اما مشكل حل شد 
و او برگشــت. قبل از آن هم پيغام اينستاگرامي فرشيد خطاب 
به منتقدانش داستان درست كرده بود. ناگفته نماند او پارسال 
هم حاشــيه هايي داشــت. در كل باقري آنقدر رفته و برگشته 
كه حســابش از دست همه خارج شده اســت. يك زمان بهروز 
رهبري فرد اينطوري بود؛ چپ و راســت با علــي پروين درگير 
مي شد، قهر مي كرد و بعد با يك دسته گل برمي گشت. باز انصافا 
رهبري فرد هم بانمك بود و هم بــه درد تيم مي خورد. خالصه 
منتظريم ببينيم باقري دفعه بعد كي دردسر درست مي كند و 

قسمت جديد سريال قهر و آشتي اكران مي شود.

رهبري فرد معاصر تويي!

گفته مي شود محمود فكري تصميم گرفته در بازي با نساجي 
هم حسين حسيني را فيكس كند. حسيني در مسابقه با نفت 
مسجدسليمان به طور غيرمنتظره فيكس شد و يك گل به خودي 
وحشتناك زد. بعد از اين ديدار حســابي از اين دروازه بان انتقاد 
شد و حاال فكري براي اينكه او را نســوزاند تصميم گرفته فورا 
يك فرصت ديگر به حســيني بدهد. طبيعتا سرمربي استقالل 
دارد ريسك بزرگي مي كند و بعدا معلوم خواهد شد اين تصميم 
درستي بوده يا نه؛ اما پرسش بزرگ تر اين است كه اصوال چرا بايد 
3 روز قبل از بازي عالم و آدم تركيب پرســپوليس و استقالل را 
بدانند؟ يعني گل محمدي و فكري هنوز دارند روي تركيب فكر 
مي كنند كه خبرش به رســانه ها درز مي كند. چرا رختكن تان 

اينقدر بايد سوراخ باشد؟

چرا رسانه ها خبر دارند؟

بعد از تعريض ورزشگاه فوالد به خاطر اينكه مثال نادر محمدي 
نتواند درست و حسابي اوت بيندازد، ســعيد آذري مديرعامل 
باشــگاه اهوازي4 خط عذرخواهي كرده و تازه پز شجاعتش را 
هم داده است. در همين 4خط هم استاد گفته قرار بوده تعريض 
زمين براي بازي هاي آسيايي باشد؛ ببخشيد يعني آسيايي ها هم 
اوت انداز دارند؟ بعد مگر شما مي دانيد كه در آسيا ميزبان هستيد 
يا نه؟ بعد چطور مي شود اندازه زمين خانگي تان را ناگهان براي 
چنين مسابقات مهمي تغيير بدهيد و از حالت مانوس هميشگي 
خارج كنيد؟ اين احيانا به نفع رقيب نمي شــود؟ چرا سفسطه 
مي كنيد و عذر بدتر از گناه مي آوريد؟ باز خدا را شكر نادر محمدي 
بازيكن فوالد نيست، وگرنه احتماال در هر مسابقه زمين را تنگ 

مي كردند تا اوت هايش خطرناك تر شود!

باز جاي شكرش باقي است

نكته بازي

بهروز رسايلي| پرسپوليس و استقالل مهم ترين و محبوب ترين تيم هاي 
ايران هستند. رسيدن به پيراهن ســرخ و آبي آنها ساده نيست؛ 
مخصوصا اگر جوان باشيد و اسم و رسم آنچناني پشت سرتان نباشد. 
با اين حال گاهي پيش آمده كه همين 2 تيم پديده هاي قابل توجهي به 
فوتبال ايران معرفي كرده باشند. امسال هم سرخابي ها چند بازيكن 
كم سال و بي نام و نشان در فهرست شان دارند. چند نكته در مورد 

آنها بخوانيد.
1 درنظر افكار عمومي استقالل تيمي است كه هم اكنون بيشتر از پرسپوليس 
بازيكن دارد. آبي ها بعد از چند سال باالخره شاكله اصلي شان را حفظ كردند 
و هم اكنون دســت محمود فكري براي انتخاب بازيكن واقعا باز است. با اين 
حال جالب است كه جوان هاي اين تيم بيشتر از پرسپوليس مورد اعتماد قرار 
گرفته اند. خاقان سبحاني برابر شهرخودرو فيكس شد و حتي گل هم زد، هرچند 
بعدتر آسيب ديد. فردين رابط هم در يكي، دو بازي مورد استفاده قرار گرفته و در 
دقايق پاياني ديدار با نفت مسجدسليمان هم نوبت به محمدحسين فالح رسيد 
كه چند دقيقه در خط حمله به ميدان برود. مجموع دقايق حضور اين بازيكنان 
در تركيب استقالل خيلي چشمگير نبوده، اما به هر حال محمود فكري نشان 
داده به تقالي جوانانش در تمرين توجه مي كند. طبيعتا امروز فردين رابط بيش 

از آريا برزگر اميد دارد كه به تركيب برسد و جدي تر از او هم تمرين مي كند.
2  گفتيم كه سرخابي ها به داليل شــرايط خاص شان امكان كمتري براي 
معرفي پديده هاي جوان به فوتبال دارند، اما در اين سال ها چند جوان از دل 
همين تيم ها از گمنامي به اوج شهرت رسيدند. در استقالل نفراتي مثل مجيد 
حسيني، اميد نورافكن، مهدي قائدي و پيش از آنها فرشيد اسماعيلي چنين 

شرايطي داشتند و در پرسپوليس هم محمد عباس زاده، مهدي طارمي، احمد 
نوراللهي، علي عليپور، محمد انصاري و... فرصت جهش يافتند. اين مسئله نشان 
مي دهد همين حاال هم جوانان بااستعداد در دسترس 2 تيم هستند، اما بايد 

به آنها اعتماد شود.
3  در پرســپوليس زياد بهانه كمبود بازيكــن گرفته مي شــود. اين ادعا 
غلط نيست و طي يك ســال گذشــته ســتاره هاي مهمي از اين تيم جدا 
شــده اند، اما پرســپوليس در هر خط بازيكنان جواني دارد كه مي توانند به 
پر شدن اين خأل كمك كنند. منظورمان اين نيســت كه قطعا اين حفره را 
پر مي كنند؛ الاقل مي شــود اين فرصت را به آنها داد كــه محك بخورند. در 
خط دفاعي احسان حسيني بســيار به ندرت و در كمال خشكدستي فقط 
يك بار فرصت بازي پيدا كرده اســت. در همين خط محمد خاركش، مدافع 
اميدها چندين بار به تناوب در تمرينات بزرگســاالن حاضر شــده و مورد 
استفاده قرار نگرفته است. در خط مياني سعيد حسين پور طي چند حضور 
كوتاه در زمين همه را بــه ظهور يك هافبك مؤثر و خــالق اميدوار كرد، اما 
بالفاصله به نيمكت چســبيد و در خط حمله هم نفراتي مثــل آريا برزگر و 
حتي محمد عمري، مهاجم اميدها با وجود تمرين با بزرگساالن مطلقا تست 
 نمي شوند. يعني نه حتي در بازي هاي تشريفاتي و جايي كه مثال پرسپوليس

 3 بر صفر از شهرخودرو جلو افتاده هم به اينها مهلت نمي دهند.
4   نهايتا چه در پرسپوليس و چه در استقالل، اگر واقعا جمع بندي كادر فني 
اين است كه به فالن جوان اصال بازي نخواهد رسيد، چه بهتر كه او به صورت 
قرضي به تيمي ديگر منتقل شود. در اين صورت او به طور رايگان كسب تجربه 
خواهد كرد و آنجا محك مي خورد؛ اگر به درد خورد كه برش مي گردانند و اگر 
نه دوباره بازيكن را قرض مي دهند يا حتي مقدمات انتقال قطعي اش را فراهم 
مي كنند. حتي از اين مسير مي شود درآمدزايي هم كرد و سرمايه مادي و فني 
به تيم افزود، اما عجيب است كه ترفند انتقال قرضي در باشگاه هاي ايراني و 

مخصوصا پرسپوليس و استقالل تا اين حد مهجور است.

بهــروز رســايلي | با ابتكار كادرفني، فضايي بر خانواده بزرگ 
پرسپوليس حاكم شــده كه انگار اين تيم بايد هرطور شده 
نيم فصل اول را به پايان برساند و در نيم فصل دوم خودش را 
تقويت كند. در اين مدت جمله »بايد خودمان را تا نيم فصل 
بكشانيم« زياد در اردوگاه سرخ ها تكرار شده و اين در حالي 
است كه جا افتادن اين فلسفه از 2 زاويه قابل نقد است. اول 
اينكه سرخپوشان موجودي فعلي را دست كم مي گيرند و مرتب 
امتياز الكي از دست مي دهند. سوزاندن اين امتيازات، قطعا در 
ادامه راه براي تيم گران تمام خواهد شد. از سوي ديگر بايد از 
سرخ ها پرسيد مگر در نيم فصل دوم كدام معجزه قرار است رخ 
بدهد؟ به نظر مي رسد پرسپوليسي ها در مورد نقل وانتقاالت 
زمستاني تا حدودي دچار سوءتفاهم شده اند. بله؛ در اين پنجره 
باشگاه مي تواند يك مدافع مياني بخرد و بخشي از نگراني ها 
را رفع كند، اما بعيد است در مورد بقيه مشكالت و مخصوصًا 

ايرادهاي هجومي خبري از جادوي بزرگ باشد.

  ترابي؛ خطري براي پهلوان
تا لحظه تنظيم اين مطلب به نظر مي رســد بازگشت مهدي ترابي به 
پرسپوليس قطعي است. قرارداد او با العربي فسخ شده و بعيد است ترابي 
برنامه اي غير از حضور دوباره در پرسپوليس داشته باشد. اضافه شدن اين 
بازيكن به جمع سرخپوشان قطعاً به تيم كمك خواهد كرد، اما يادمان 
باشد ترابي دقيقا هم پست احسان پهلوان است. فصل گذشته هم اين 
بازيكن در چند پست امتحان شد و نهايتا در منطقه چپ خط مياني آرام 
گرفت. بعد از جدايي ترابي، احسان پهلوان جذب شده كه در اين منطقه 
جزو بهترين هاي پرسپوليس بوده اســت. او حتي اميد عاليشاه را هم 

نيمكت نشين كرده. اگر كادرفني بتواند به طور همزمان از ترابي و پهلوان 
استفاده كند و هر دو نفر هم اثرگذاري شان را حفظ كنند اتفاق مباركي 
رخ خواهد داد، اما اگر قرار باشد ورود ترابي به قيمت خروج پهلوان تمام 

شود، تيم خيلي سود نكرده است.
  كدام آل كثير برمي گردد؟

بين برخي از هواداران اين ذهنيت وجــود دارد كه با پايان محروميت 
عيســي آل كثير، او در همان فــرم ليگ قهرمانان آســيا به ميادين 
بازخواهدگشت. اين در حالي است كه مسلما 6ماه بازي نكردن و حتي 
محروميت از حضور در تمرينات دسته جمعي كيفيت هر بازيكني را 
كاهش مي دهد. عيسي از فروردين قادر به بازي خواهد بود، اما روشن 
نيست رسيدن او به آمادگي ايده آل چقدر زمان ببرد. اين يعني استوار 
كردن همه برنامه هاي تهاجمي تيم روي بازگشــت مهاجم محروم، 

چندان منطقي به نظر نمي رسد.
  آيا مهاجم تاپي مي شناسيد؟

بعضي هم منتظرند پرسپوليس در زمستان چند ستاره مهم و ازجمله 
يك مهاجم درجه يك بخرد. پرسش اين اســت كه از كدام بازيكنان 
حرف مي زنيد؟ اوالً كه تيم ها بين 2 نيم فصل حاضر نيستند به راحتي 
بازيكنان خوبشان را از دست بدهند؛ در ثاني اصاًل كدام مهاجم تاپ در 
اين بازار وجود دارد كه به  كار پرسپوليس بيايد؟ نهايتش صحبت از امين 
قاسمي نژاد است كه اگر شهرخودرو او را هم از دست بدهد هزار مشكل 
پيدا خواهد كرد. خوب است كه مديران پرسپوليس تمام تالش شان 
را براي جذب بهترين ها به كار بگيرند، امــا بيش از حد هم نبايد روي 
نقل وانتقاالت سرمايه گذاري كرد. همزمان با تحرك در بازار، دريافتن 
موجودي فعلي و تالش براي معرفي پديده هاي جديد هم نبايد از قلم 

بيفتد.

  قرض بدهيد، سود كنيد
  4 نكته در مورد جوانان پرسپوليس و استقالل

  از  رؤيا تا سراب
  3 اشتباه رايج پرسپوليسي ها در مورد نيم فصل

جام حذفي ايتاليا امسال سوژه ها و بازي هاي 
جذاب زيــادي دارد. در دور قبــل ميالن از 
اينتر باخت و حذف شد. در آن بازي زالتان با 
لوكاكو درگير و از سوي اين بازيكن تهديد به 
قتل شد و هر دو يك بازي حذفي محروميت 
گرفتند. زالتان در آن بازي اخراج هم شد و 
در نخســتين بازي بعد از آن در ليگ مقابل 
بولونيا هم كارت قرمز دريافت كرد. حاال اينتر 
كه به سختي از ســد همشهري اش گذشته، 
در نيمه نهايــي و در داربي ايتاليــا به قرعه 
يوونتوس خورده و اين بازي ساعت 23:15 
امشــب برگزار مي شــود و ديگر فيناليست 
كوپا ايتاليا در بازي فرداشــب بين آتاالنتا و 
ناپولي مشخص خواهد شد. اينتر و ميالن كه 
از خودشان ورزشــگاه اختصاصي ندارند، در 
شرف ساخت ورزشگاه جديد 60هزار نفري 
هستند كه نگهداري آن ســالي 25ميليون 
هزينه در بر خواهد داشــت. ديدار امشب در 
كنار بــازي التزيــو- رم پركينه ترين بازي 
باشگاهي در ايتاليا محسوب مي شود. لوكاكو 
و اشرف حكيمي از اينتر به دليل محروميت 
در اين ديدار حضور ندارند و جاي خود را به 
الكسيس و دارميان مي دهند؛ دي امبروزيو 

هم همچنان مصدوم اســت اما اين بازيكن 
متعصب به تازگي به تمرينات گروهي برگشته 
اســت. در اردوي يووه تنها يك غايب وجود 
دارد؛ ديباال كه البته زيرنظر ســاري و پيرلو 
هرگز بازيكن ثابت تركيب نبوده است. سامي 
خديرا هم پــس از دوره اي طوالني كه اصال 
به بازي گرفته نمي شــد به عنــوان بازيكن 
آزاد به هرتابرلين اهدا شــد. بوفون هم طبق 
معمول در بقيه بازي هاي جام حذفي درون 
دروازه قرار مي گيــرد. بازي هاي اين مرحله 
رفت وبرگشــتي اســت پس فرصت جبران 
براي هر دو تيم وجود خواهد داشــت. يووه 
در 6بازي اخير يك باخت و 5برد داشــته اما 
اينتر 2 بازي را مســاوي كرده و بقيه را برده. 
يووه كه 14قهرماني دارد فصل قبل در فينال 
باخت و حاال مي خواهد آن باخت و شكست 
2 هيچ مقابل اينتر در همين ژانويه 2021 را 
جبران كند. اينتر بعد از بايرن مونيخ بهترين 
خط حمله كل 5 ليگ برتــر اروپا را از زمان 
بازگشــايي فوتبال پــس از قرنطينه كرونا 
در اختيار دارد. در 252رويارويي گذشــته 
112برد سهم يووه شده و اينتر تنها 78بار به 

پيروزي رسيده است.

به حيثيت سرخابي ها لطمه نزنيد
تمرين پرسپوليس و استقالل يا محله برو بيا؟

ماجراي مربوط به حضور يكي از الت هاي سرشناس كشور در تمرين 
استقالل بيخ پيدا كرده و حتي گفته مي شود جايگاه پرويز مظلومي 
به عنوان سرپرست اين تيم هم به خطر افتاده است. فارغ از اينكه آيا 
مظلومي به تنهايي مقصر بود و آيا اصال عزل احتمالي او كار درستي 
هســت يا نه، در اين ماجرا صحنه هاي عجيب و غريبي خلق شــد و 
واقعا همه را متعجب كرد. اينكه چنين فردي بدون ماســك و تدابير 
بهداشتي در تمرين حاضر شود و همه با او گرم بگيرند، حيرت انگيز 
است. بعد در همين تيم تا چند ماه پيش كســاني بودند كه از ترس 
كرونا مي گفتند ليگ نبايد شروع شود! چند سال پيش هم در تمرين 
پرسپوليس شــاهد حضور امير مقصودلو، همان خواننده زيرزميني 
معلوم الحالي بوديم كه آمد و هر كاري دلش خواست كرد. اين اتفاق در 
عصر طاليي حميد درخشان رخ داد؛ همان روزهايي كه پيام صادقيان 
در سراسر تمرين خميازه مي كشيد و مربي هم نمي توانست گوش او 
را بپيچاند. به طور كلي چنين اتفاقاتي در شان يك تيم حرفه اي نيست 
و مخصوصا وقتي در مورد پرســپوليس و اســتقالل حرف مي زنيم، 
تك تك عوامل بايد تمام تالش شان را صرف كنند تا به حيثيت اين دو 
باشگاه لطمه وارد نشود. اين حتي اگر حادثه هم باشد، اصال زيبنده 
نيســت و هوادار را ســرافكنده مي كند. تيم هايي كه اين همه چشم 
 دنبال آنهاست بايد پرستيژ متناسب با جايگاه اجتماعي شان را حفظ 

كنند.

فوتبال ايران

 آيا پنجره پرسپوليس بسته شد؟
ديروز موعد بسته شدن پنجره نقل وانتقاالتي پرسپوليس به خاطر بدهي 500هزار 
يورويي به بوديمير بود. اين مهاجم پا به  سن گذاشــته در زمان برانكو با پرسپوليس 
قرارداد بســت اما تنها پس از نيم فصل حضور به كشورش بازگشت و ديگر به ايران 
نيامد. با جدايي ايرج عرب از پرسپوليس و حضور محمد حسن انصاري فرد، بوديمير 
قراردادش را با پرســپوليس يك طرفه فسخ كرد و پس از شــكايت به فيفا، حكم 
500 هزار يورويي عليه پرسپوليس گرفت. براساس اعالم قبلي ديروز آخرين موعد 
پرداخت اين بدهي بود كه اتفاقي نيفتاد و باشگاه به هر دري زد، نتوانست آن را جور 
و واريز كند. برخي منابع خبر دادند كه پرسپوليس 3 پنجره نقل وانتقاالتي محروم 
شده و نمي  تواند در نقل و انتقاالت زمستاني پيش رو بازيكن بگيرد اما بيانيه باشگاه 
و اظهارات سخنگو و همچنين استعالم از فدراسيون مشخص كرد كه هنوز چنين 
اتفاقي رخ نداده است. فدراسيون مي گويد تا ظهر ديروز هنوز نامه اي از فيفا مبني 
بر محروميت وصول نشده و ابراهيم شكوري، سخنگوي هيأت مديره پرسپوليس 
وعده داد كه تا آغاز نقل وانتقاالت زمستاني ليگ برتر كه پس از 2 ديدار عقب افتاده 
پرســپوليس اســتارت مي خورد، بدهي بوديمير پرداخت و خطر محروميت رفع 
مي شود. داوور راديك، وكيل بوديمير هم به ايسنا گفته هنوز پنجره نقل وانتقاالتي 
پرسپوليس بســته نشــده اما به نظر مي رســد بعد از نامه نگاري او به فيفا و اظهار 
عدم وصول مطالبات، حكم محروميت در آينده اي نزديك صادر خواهد شــد. گويا 
اين روند 20روز به طول مي انجامد و تا زمان بازگشــايي نقل وانتقاالت ليگ برتر 
خليج فارس حكم اعالم نمي شــود. فيفا هم هر پرونده  اي از فوتبال ايران خصوصا 
پرسپوليس اعالم وصول مي كند، بالفاصله حكم محروميت از خريد و فروش بازيكن 
مي دهد و اين به خاطر سابقه خرابي است كه اين باشگاه و بقيه باشگاه هاي ايراني نزد 
فيفا دارند. با اين حساب، به نظر مي رسد فعال خبري از عقد قرارداد با مهدي ترابي و 
احيانا بازيكنان جديد ازجمله مدافع مركزي نخواهد بود و شايد پس از قطعي شدن 
حكم محروميت، تا يك سال ونيم ديگر هم پرسپوليس مجبور شود با همين بازيكنان 

و آرمان رمضاني و مهدي شيري و ديگران به بازي ادامه دهد.

عملكرد 13هفته ای محمود فكری در ليگ برتر با وجود 
صدرنشينی استقالل همچنان مورد انتقاد هواداران و 
رسانه ها است. سرمربی استقالل با تكيه بر صدرنشينی 
اين تيــم، كادر فنی آبی ها را بهتريــن كادر فنی ايران 
می خواند اما خيلی ها با او هم عقيده نيســتند و دائما 
از سبك بازی اســتقالل انتقاد می كنند. تاكتيك های 
نامناسب استقالل و ناتوانی اين تيم در خلق موقعيت، 
اصلی ترين دليل انتقادات عليه فكری است و موج بعدی 
انتقادات هــم به مهره چينی غلط ســرمربی در برخی 
از بازی ها و تغييرات مــداوم و گاه بی دليل در برخی از 
خطوط برمی گــردد. در اين بين بد نيســت نگاهی به 
تركيب آبی پوشان در 13بازی گذشــته انداخته و  به 
بررسی ميزان تغييرات تيم در خطوط مختلف بپردازيم.

  دوران آزمون و خطا
استقالل در اولين بازی اين فصل مقابل مس رفسنجان 
قرار گرفت و ليگ را با يك برد 2 بــر صفر آغاز كرد. در 
شروع ليگ استقالل هنوز مشكالت مربوط به بسته بودن 
پنجره نقل وانتقاالتی را حل نكرده بود و به ناچار در بازی 
با مس نمی توانست از بازيكنان جديدش بهره ببرد. به اين 
ترتيب تركيب محمود فكری به بازيكنان فصل گذشته 
استقالل محدود می شد و 11نفر اصلی قابل پيش بينی 
بودند. حسين حسينی، سياوش يزدانی، عارف غالمی، 
وريا غفوری، ميليچ، مسعود ريگی، فرشيد باقری، آرش 
رضاوند، فرشيد اســماعيلی، ارسالن مطهری و مهدی 
قائدی 11بازيكن اصلی اســتقالل در هفته اول بودند. 
محمد دانشگر آن روزها به داليل انضباطی در تركيب 
اصلی قرار نمی گرفت و در اين بازی از دقيقه88 به ميدان 
رفت. شــيخ دياباته هم هنوز آماده نبود و از دقيقه69 
اين بازی به كار گرفته شد. در هفته دوم وقتی استفاده 
از بازيكنان جديد هم برای اســتقالل آزاد شد، فكری 
فقط يك تغيير در تركيب اوليه اش داد و محمدحسين 
مرادمند را جايگزين يزدانی كرد. سياوش يزدانی بعد از 
بازی اول مصدوم شد و به همان جايگاه هميشگی اش 
يعنی ليست بازيكنان هميشه مصدوم برگشت. استقالل 
با حضور مرادمند و 10بازيكن ديگری كه در هفته اول 
مس رفسنجان را برده بودند، بازی هفته دوم را مقابل 
فوالد خوزستان باخت. بعد از اين شكست، فكری 3تغيير 

در تركيب تيمش انجام داد و برای مصاف با ماشين سازی 
رشــيد مظاهری، محمد نادری و احمد موسوی را به 
ترتيب جايگزين حسينی، باقری و اسماعيلی كرد. در 
اين بازی، وريا و موسوی در راست و ميليچ و نادری در 
چپ همزمان به بازی گرفته شدند و استقالل با ضربه 
ايســتگاهی ميليچ به برد خفيفی مقابل ماشين سازی 

قعرنشين رسيد.
   ارسالن، تنها مهره هميشه فيكس

بعد از بردن ماشين ســازی، محمود فكری به تركيب 
برنده ا ش دست نزد و برای اولين بار تيمش را بدون تغيير 
به ميدان فرستاد. حريف آبی پوشان پيكان بود كه تركيب 
برنده فكری مقابل اين تيم بدون گل متوقف شد. با اين 
تساوی ميليچ، ريگی و وريا غفوری از تركيب خارج شدند 
كه البته غيبت وريا و ريگی به دليل مصدوميت بود. در 
غياب آنها مهدی پور، باقری و شــجاعيان وارد تركيب 
اصلی شــدند كه از اين جمع مهدی پور و شــجاعيان 
برای اولين بــار در تركيب 11نفره قــرار می گرفتند. 
حاصل كار اين تركيب، تساوی خانگی يك-يك مقابل 
نفت آبادان بود. هفته بعد آبی پوشــان به مشهد رفتند 
و فكری 2 بازيكن ديگر را بــرای اولين بار وارد تركيب 
اصلی كرد. محمد دانشــگر برای اولين بار در اين فصل 
و ســبحان خاقانی برای اولين بار در عمر فوتبالش در 
تركيب 11نفره اســتقالل قرار گرفتند و عارف غالمی 
و فرشــيد باقری از تركيب خارج شــدند. جالب اينكه 
استقالل آن مسابقه را دقيقا با گل  های همان 2 تازه وارد 
يعنی خاقانی و دانشگر برد. جايزه گلزنی اين 2 بازيكن، 
ماندن در تركيب اصلی برای بازی بعدی مقابل ذوب آهن 
بود. وريــا، ميليچ و ريگی هم بعــد از 2 هفته غيبت به 
تركيب برگشتند و اين بار نوبت به خداحافظی با نادری، 
شــجاعيان و قائدی رسيد. اســتقالل با تركيب جديد 
مقابل ذوب آهن بدون گل متوقف شد و هفته بعد قائدی 
به تركيب برگشت. عارف غالمی هم بعد از 2 بازی غيبت 
دوباره وارد تركيب شد و ميليچ اين بار به همراه سبحان 
خاقانی از تركيب بيرون رفت. قائدی بعد از يك جلسه 
نيمكت نشينی باالخره پايش به گلزنی باز شد و استقالل 
هم گل گهر را 2بريك برد. بعد از اين برد فكری باز هم 
به تركيبش دست زد و فرشــيد اسماعيلی را جانشين 

رضاوند كرد. به اين ترتيب در پايان 9بازی و در آستانه 
داربی تهران، فقط يك بازيكن )ارســالن مطهری( در 
هر 9بازی فيكس بازی كــرده و از تركيب اصلی خارج 

نشده بود.
   ميليچ رفت؛ نادری در رفت وآمد

تركيب اســتقالل در داربی هم 2 تغيير نسبت به بازی 
قبلــی )برتری 2 بر صفــر مقابل آلومينيوم( داشــت؛ 
محمد نادری و آرش رضاوند جانشين دانشگر و فرشيد 
اسماعيلی شده بودند. استقالل در داربی نمايش خوبی 
نداشت و به خصوص در خط دفاعی نااميدكننده ظاهر 
شد. واكنش فكری به اين اتفاق، بيرون كشيدن عارف 
غالمی از تركيــب اصلی و اســتفاده از زوج مرادمند و 
دانشگر بود. بعد از داربی استقالل بايد به زمين تراكتور 
می رفت و فكری كه در نيمه دوم داربی از بازی با 3مهاجم 
نتيجه خوبــی نگرفته بود در زميــن تراكتور روی اين 
تصميم باقی ماند و برای اولين بــار بازی را با 3مهاجم 
آغاز كرد. ايــن تاكتيك با خروج رضاوند و موســوی و 
آمدن شجاعيان و دياباته همراه بود و به برد باارزِش 3 بر 
يك در زمين تراكتور انجاميد. بعد از اين برد، فكری به 
تركيب برنده دست نزد اما با همين تركيب يك بر صفر 
به سايپا باخت! در واقع فكری در دو مقطع )بعد از بردن 
ماشين سازی و تراكتور( به تركيب برنده دست نزده و در 
اين دو مقطع به يك تساوی و يك باخت رسيده است. 
در آخرين بازی مقابل نفت مسجدسليمان -يعنی بعد 
از شكست يك بر صفر مقابل سايپا- فكری ركورد تغيير 
بازيكن در تركيب اصلی اش را شكســت و 5تغيير در 
تركيب 11نفره اش انجام داد. حسينی، غالمی، يزدانی، 
رضاوند و اسماعيلی به جای مظاهری، مرادمند، ريگی، 
مهدی پور و دياباته به زمين رفتند و استقالل از باخت 
يك بر صفرمقابل سايپا به تســاوی يك-يك در زمين 

مسجدسليمان رسيد.
  قائدی بهترين، شجاعيان بدترين

در مجموع، طی 13بــازی اين فصــل محمود فكری 
مجموعا از 20بازيكن در تركيب اصلی تيمش استفاده 
كرده و 5بازيكن ديگر هم به عنوان بازيكن ذخيره دقايقی 
برای آبی ها بازی كرده اند. رده بنــدی اين بازيكنان بر 
اساس نمرات فنی سايت متريكا به اين ترتيب بوده است.

  به محمدحسين فالح، ســجاد آقايی و فردين 
رابط به دليل دقايق كمی كه در ميدان بوده اند هيچ 
امتيازی تعلق نگرفته است. بابك مرادی هم فقط 
25دقيقه بازی كرد و فقط بــرای 22دقيقه بازی 
مقابل نفت مسجدسليمان نمره 7/22 را دريافت 

كرده است.

تيمی با 20بازيکن اصلی
 بررسی تغييرات استقالل طی 13بازی و رده بندی بازيكنان اين تيم با نمرات فنی متريكا

برخورد حذفي در داربي ايتاليا

رتبه                    بازيكن                                                             نمره

1                     مهدی قائدی                                                             7/27
2                     شيخ دياباته                                                            7/27

4                          بابك مرادی                                                   22/ 7

6                        ارسالن مطهری                                               13/ 7

8                            آرش رضاوند                                                   08/ 7

10                            مسعود ريگی                                                   93 /6

12                      محمد نادری                                                   87 /6

14                        محمد دانشگر                                            80 /6

16                        سياوش يزدانی                                                       76 /6

18                        متين كريم زاده                                                              75 /6

20                        فرشيد باقری                                                               67 /6

22                        داريوش شجاعيان                                          48 /6

3                    وريا غفوری                                                            7/22

5                    رشيد مظاهری                                                    7/13

7                   احمد موسوی                                                          7/13

9                   هروويه ميليچ                                                           7/05

11                          عارف غالمی                                                           6/91

13                    فرشيد اسماعيلی                                      6/83

15                   محمدحسين مرادمند                                        6/77

17                        مهدی مهدی پور                                                    6/76

19                        سبحان خاقانی                                                         6/72

21                        حسين حسينی                                                       6/57
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   ادعاي بلينكن در پيشرفت برنامه  هسته اي ايران
وزیر خارجه آمریكا در مصاحبه با شبكه NBC آمریكا مدعي شد: » اگر ایران همچنان محدودیت های 
توافق هسته ای را بردارد چند هفته با توليد مواد الزم برای ساخت یک سالح هسته ای فاصله خواهد 
داشت«. توني بلينكن همچنين گفت: در وضعيت کنونی ایران فقط به چندماه دیگر برای دستيابی 
به مواد شكافتی الزم برای ساخت سالح هسته ای زمان نياز دارد. او اضافه کرد: اگر ایران به تعهدات 

برجامی اش بازگردد، آمریكا هم تمایل به انجام این کار دارد.

   انتصاب نخستين زن در نمايندگي ايران در سازمان ملل
براي نخستين بار بعد از پيروزي انقالب، وزارت امورخارجه یک زن را براي تصدي سمت سفير و معاون 
نمایندگي ایران در سازمان ملل تعيين کرده است. به گزارش همشهري آنالین، زهرا ارشادي، مدیرکل 
حقوق بشر وزارت امورخارجه، قرار است به زودي به عنوان نفر دوم نمایندگي ایران در سازمان ملل 

در نيویورك مشغول فعاليت شود.

سعيد خطيب زاده، سخنگوي 
 سياست
وزارت امــور خارجه گفت: ما خارجي

كامال روشن گفته ايم كه هيچ 
مذاكره دوجانبه اي با آمريكا الزم نيســت و 
نخواهيم داشت. مسئله اين است كه آمريكا 
به تعهدات خود برگردد و بــراي انجام اين 
تعهدات نيــاز به گفت وگو نــدارد و اگر اين 
مراحل انجام شــود در قالب كميســيون 
مشترك برجام امكان گفت وگو درباره مسائل 
برجامي وجود دارد؛ البته تا آنجا راه طوالني 
در پيش داريم و قدم اول اين است كه آمريكا 

به تعهدات خود بازگردد.

فعال موضوعي به جز برجــام با آمریكا 
نداریم 

وي ديروز در نشســت خبري اش در اين باره 

افزود: آمريكايي ها بايد به آنچه در مورد برجام 
گفته اند، عمل كنند، در راســتاي رفع مؤثر 
تحريم هــا و اجراي كامــل قطعنامه2231 
حركت كنند و در آن صــورت در چارچوب 
كميسيون مشــترك برجام مي توانند عضو 
گروه1+5 باشــند؛ البته درصورتي كه اين 
مراحل خوب طي شود .وي با تأكيد بر اينكه 
قدم اول اياالت متحده بايد برداشتن تحريم ها 
به صورت مؤثــر و اجــراي قطعنامه 2231 
سازمان ملل باشد، گفت: بازگشت آمريكا به 

برجام نيز مراحل خاص خود را دارد.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در ارتباط 
با احتمال وجود برخي كانال هاي پشت پرده 
براي رايزنــي بين ايــران و آمريكا گفت: ما 
فعال موضوعي با آمريكا نداريم به جز برجام 
و در مــورد برجام نيز نيازي بــه كانال هاي 

پاسخ سخنگوي وزارت خارجه به شايعات اخير برجامي

مذاكره دوجانبه اي با آمريكا 
نخواهيم داشت

تا انتخابات

  سرمایه اجتماعي دولت ها تنزل یافته
محمدرضا تاجيك، استاد علوم سياسي دانشــگاه شهيدبهشتي و از 
تئوريسين هاي جريان اصالحات در گفت وگو با ايسنا درباره ماهيت 
دولت ها در جمهوري اسالمي ايران گفت: بسياري از دولت ها به يك 
معناي عاميانه در نقــش »گنده الت ها« بروز و ظهــور مي كنند و نه 
براســاس دانش، تجربه و كارآمدي، بلكه براســاس مناسبات قدرت 
بر ســر كار مي آيند و چون دانــش و تجربه الزم را ندارند به شــكل 
ديگري مي خواهند مديريت خود را جاري كنند كه در نتيجه شكاف، 
نارضامندي و ناكارآمدي را عميق تر مي كنند. تاجيك با اشاره به تنزل 
بي سابقه سرمايه اجتماعي دولت افزود: اين مسئله سايه سنگين خود را 
بر انتخابات آتي مي اندازد و مسئله اين است كه سرمايه اجتماعي قابل 
ريكاوري شدن هســت؟ و دولتي خواهيم داشت كه با كارآمدي خود 
سرمايه اجتماعي از دست رفته را بازمي گرداند يا به سمت انتخاباتي با 
مشاركت حداقلي مي رويم و دولت هايي كه سر كار مي آيند متكي به 

رأي حداقلي خواهند بود؟

  انتخاب اصولگرایان؛ رئيسي یا قاليباف؟
اسداهلل بادامچيان، دبيركل حزب موتلفه طي سخناني در نشست خبري 
خود با نمايندگان رســانه ها درباره نامزد مورد اجماع اصولگرايان براي 
انتخابات رياســت جمهوري1400 گفت: در مورد حضور همزمان آقاي 
قاليباف و آقاي رئيسي در انتخابات رياست جمهوري بايد بگوييم كه شوراي 
وحدت از االن در اين زمينه اعالم نظر نمي كند بلكه اعالم نظر به پس از 
تأييد صالحيت ها خواهد رسيد. به گزارش ايسنا، وي افزود: درصورتي كه 
هردوي اين افراد در انتخابات رياست جمهوري حضور پيدا كنند ما بايد 

ببينيم كداميك بيش از ديگري به درد گام دوم انقالب مي خورد.

  شرایط استثنایي کاندیداتوري سران قوا 
احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره كانديداتوري 
احتمالي ابراهيم رئيســي و محمدباقر قاليباف و در پاســخ به ســؤال 
خبرآنالين مبني بر اينكه آيا كانديداتــوري اين دو فرد موجب نخواهد 
شد از كار اصلي خود باز بمانند؟ گفت: چون اينها نمي خواهند خود را از 
طريق كار ديگري جا بيندازند. اگر كار خودشان را خوب انجام بدهند از 
عهده جا انداختن خود بر مي آيند. قانون استعفاي شش ماه قبل از نامزد 
شدن در مورد نمايندگان استثناست. اين قهري است. آقاي رئيس جمهور 
كه پشت تريبون و يا در تلويزيون ظاهر مي شود تبليغ حساب مي شود. 
مي توان گفت آقاي روحاني را نشان ندهند؟! چون ديده مي شوند طبيعي 

است كه اين امتياز براي سران قوا در مقايسه با رقباي آنهاست.

  با آمدن رئيسي، دیگران نمي آیند
احمد سالك از چهره هاي سياسي اصولگرا درباره سناريوي انتخاباتي 
اصولگرايان براي رقابت سياسي سال1400 به نامه نيوز درباره اجماع 
اصولگرايان روي نام سيدابراهيم رئيسي گفت: اگر آقاي رئيسي بيايد 
حتما محور وحدت است و بســياري ديگر نخواهند آمد. در واقع يك 
وحدت رويه و عمل روي حمايت از آقاي رئيســي شكل مي گيرد كه 
فرصت خيلي خوبي خواهد بود. البته قوه قضاييه هم جايگاه مهمي است 
و بايد ديد آقاي رئيسي در فرصتي كه وجود دارد چه تصميمي مي گيرد.

 شوراي نگهبان بعد از بررسي طرح اصالح 
 شوراي 
انتخابــات نگهبان قانــون  از  مــوادي 

رياست جمهوري ايراداتي را به اين طرح 
وارد كرده و آن را براي اصالح به مجلس شوراي اسالمي 
عودت داد. اين مصوبه دي ماه امسال در صحن علني 
مجلس به تصويب رسيد و براي تأييد نهايي به شوراي 
نگهبان ارسال شــده بود. طرح اصالح قانون انتخابات 
رياســت جمهوري مرداد ماه امســال در صحن علني 
پارلمان اعالم وصول و براي بررسي به كميسيون شوراها 
و امور داخلي كشور ارجاع شد. پس از انتشار متن طرح 
اوليه قانون اصالح قانون انتخابات رياســت جمهوري، 
انتقادات زيادي نسبت به مفاد آن مطرح شد و بسياري 
از وكالي ملت بر اصالح جزئيات اين طرح تأكيد كردند. 

منتقدان و كارشناسان اعتقاد داشتند اين طرح بيش از 
آنكه كمكي به بهبــود فرايند ثبت نــام كانديداها در 
انتخابــات رياســت جمهوري باشــد، مشــكالت و 
محدوديت هايي را بر انتخــاب مردم وارد خواهد كرد. 
همچنين گرچــه قصد طراحان طــرح اصالح قانون 
انتخابات اين بود كه بــا اضافه كردن برخي جزئيات و 
شروط به قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري، شرايط 
پيشــين منــدرج در ايــن قانــون را شــفاف تر و 
غيرسليقه اي تر كنند، اما به زعم منتقدان  برآيند طرح 
نهايي، نه تنها ايرادات گذشته را اصالح نمي كرد، بلكه با 
ورود به بحث نظارت ها و افزايــش اختيارات نظارتي 
شوراي نگهبان، در نهايت موجب محدود شدن دايره 

انتخاب مردم مي شد.

ایرادات شوراي نگهبان به مصوبه مجلس چيست؟
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان اعالم 
كرد: طرح اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري كه 
چندي قبل از جانب مجلس براي ما ارســال شده بود، 
در چند جلسه شــوراي نگهبان بررسي شد و اعضاي 
شــورا ايراد هايي به آن دارند كه پاســخش به مجلس 

ارســال شــد و منتظريم كه ببينيم چه اقدامي براي 
رفع ايراد ها خواهد شد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
شوراي نگهبان، وي با تبيين ايراد هاي شوراي نگهبان 
به اين طرح در 6 بند، افزود: بخشي از اين ايراد ها مربوط 
به ماده يك اين اصالحيه است كه با اصل 115 قانون 
اساســي مغايرت دارد.  ازجمله جايي كــه مربوط به 
تابعيت و اخذنكردن مجوز اقامت دائم از ديگر كشور ها 
و يا محدودكردن سابقه تصدي سمت هايي كه در جزء 
10 بند ب اين قانون آمده و اشــاره شده است افرادي 
كه مي خواهند براي انتخابات رياســت جمهوري نام 
نويسي كنند يكي از شــرايط عمومي شان بايد سابقه 
مديريتي باشد كه اعضاي شــوراي نگهبان معتقدند 
اين موضوع با اصل 115 قانون اساســي مغاير است . 
كدخدايي گفت: همچنين در هميــن بند و اين جزء 
موضوع انحصار مناصبي را براي نامزدي و نام نويســي 
انتخابات رياست جمهوري لحاظ كردند و فقط كساني 

مي توانند براي اين انتخابات نام نويســي كنند كه اين 
سمت ها را قبال داشته باشند كه اعضاي شوراي نگهبان 

اين را نيز مغاير با اصل 115 قانون اساسي دانستند.
سخنگوي شوراي نگهبان برخي ديگر از مواد اين مصوبه 
را نيز داراي ابهام دانســت و گفت: ازجمله تبصره يك 
اين ماده كه ناظر به 4 شــرطي است كه در جزء 5 بند 
10 سياست هاي كلي انتخابات آمده بود و اعضاي شورا 

اعالم كردند كه پس از رفع ابهام اعالم نظر مي كنند. 
وي گفت: در بخش دوم ايراد ها به اصالح موادي از قانون 
انتخابات رياســت جمهوري نيز كه مربوط به تعريف و 
اعالم معيارهاست اعضاي شوراي نگهبان آن را مغاير 

با جزء 5 بند 10 سياست هاي كلي انتخابات دانستند.
كدخدايي افــزود: در جاي ديگري كــه اقامت دائم يا 
تابعيت را نيز به منزله ملتزم نبودن و تعهد نداشتن به 
انقالب و نظام جمهوري اسالمي دانسته بودند مغاير با 

اصل 115 قانون اساسي شناخته شد.

شوراي نگهبان مصوبه انتخاباتي مجلس را عودت داد

پشت پرده نيست. آنچه الزم است را صريح 
گفته ايم. در كميســيون مشــترك برجام 
و نشســت وزراي خارجه ايران و 1+4 اين 
موضوعات را مطرح كرديم؛ موضوعاتي نيز 
هســت كه همواره از طريــق حافظ منافع 
آمريكا در ايران منتقل مي شــود؛ بنابراين 
همانطور كه گفتم در مورد موضوع برجام با 
توجه به اينكه مواضع ما روشن است، نيازي 

به كانال هاي پشت پرده نيست.

اهميت ســفر اخير ظریف به منطقه چه 
بود؟

به گزارش ايســنا، وي بــا ارائــه جزئياتي 
از اين ســفر منطقه اي چنــد روزه گفت: در 
اين ســفر موضوعات همــكاري منطقه اي، 

اهميت تحقق صلح و ثبات دائم در منطقه و 
مكانيزم پيشنهادي 3+3 ايران براي همكاري 
منطقه اي مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. 
او با اشاره به سفر منطقه اي وزير امور خارجه 
به كشورهاي آذربايجان، روسيه، ارمنستان، 
گرجســتان، تركيه و نخجوان، افــزود: اين 
سفر يكي از مهم ترين و موفق ترين سفرهاي 
منطقه اي وزير امور خارجــه بود. وي با بيان 
اينكه ما تالش داريم كه بهترين ارتباط را با 
كشــورهاي اين منطقه داشته باشيم، گفت: 
ســفر آقاي ظريف در اين چارچوب صورت 
گرفت كه يك توازن در همكاري ها داشــته 
باشيم و اميدواريم كه پيشنهادهای ايران براي 
همكاري 3 به 3يا در قدم اول 2به 3 زمينه را 
براي گسترش هر چه بيشتر همكاري ها فراهم 

كند. فرصت هاي بي شــماري بيــن ما و اين 
كشورها بعد از حل بحران قره باغ وجود دارد؛ 
ازجمله احياي راه آهن سنتي ايران به باكو و 

ايروان از طريق جلفا.

طالبان بخشي از واقعيت افغانستان است 
ســخنگوي وزارت خارجــه همچنين در 
پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه هيأت 
افغانســتان اخيرا به تهران ســفر داشته و 
مذاكراتي را با مقامات ارشد كشورمان انجام 
داده اند و اين در حالي است كه آقاي ظريف، 
وزير امور خارجه چندي پيش در مصاحبه 
با شــبكه خبري طلوع نيوز افغانستان گفته 
گروه طالبان گروه تروريستي است؛ بنابراين 
دليل گفت وگوي انجام شده چيست، گفت: 
همانطور كــه بارها گفته ايم گــروه طالبان 
بخشــي از واقعيت افغانســتان است. دفتر 
سياسي طالبان در قطر و پاكستان و برخي 
جاهاي ديگر به صورت رسمي فعاليت دارد. 
اين گروه در مذاكرات مستقيم با حاكميت 
و دولت رسمي افغانستان حضور دارد. وي با 
بيان اينكه درخصوص ماهيت و فعاليت هاي 
اين گروه صحبت هاي زيادي مطرح است، 
ادامــه داد: ما موضــوع شــهداي خود در 
مزارشــريف را فراموش نكرده ايم و همواره 

بر پيگيري آن و پيدا كردن عامالن آن تأكيد 
داشته ايم.

عربستان مسيرش را اصالح کند، آغوش 
ما باز است 

اين ديپلمات ارشد كشــورمان در پاسخ به 
ســؤال ديگري در ارتباط با رابطــه ايران با 
عربستان ســعودي گفت: موضع ما همواره 
تأكيد بــر همكاري و گفت وگــو در منطقه 
بدون دخالت خارجي هاســت؛ چراكه اين 
دخالت ها ريشــه هاي بحران و گرفتاري در 

منطقه هستند.
وي ادامــه داد: برخي از همســايگان ما در 
منطقه با ايــن توهم كه حضــور ترامپ در 
كاخ ســفيد پنجره فرصتي برايشان است، 
برخي اقدامات بســيار نامناســب را انجام 
دادند. ما باز هم تأكيد مي كنيم مسير و راه 
گفت وگو همچنان باز است و هرگاه عربستان 
مســير خود را اصالح كند، بــه جنگ يمن 
خاتمه بدهد و بپذيرد كه تنها در چارچوب 
گفت وگوهــاي درون منطقه اي اســت كه 
مي توان به يك فهم مناسب رسيد و ترتيبات 
امنيتي پايداري داشت، جمهوري اسالمي 
ايران هم پذيرايشان خواهد بود و آغوش ما 

براي آنها باز است.
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 پنجاهمین سالگرد »کنوانسیون رامسر« امروز و در 
شــرايطي فرا رســیده  که نبود برنامه ای جامع برای تاالب

آمايش ســرزمین، عدم  هماهنگی بین بخشــی در 
دستگاه های دولتی، خشکسالی های پی درپی و توسعه ناپايدار، جان 

تاالب های ايران را گرفته است. 
کنوانسیون رامســر پیمانی بین المللی اســت که برای حفاظت از 
تاالب ها و حیوانات و گیاهان وابســته به آنها تدوين شده است. اما 
امسال حتی نام اين کنوانسیون از لوگوی پنجاهمین سالگرد آن در 

روز جهاني تاالب ها حذف شده است. 
بیش از هزار تاالب در ايران وجود دارد که اوضاع شان تعريفی ندارد. 
تاالب ها حدود 3میلیون هکتار از اراضی کشــور را شامل می شوند. 
ولی فقط حدود 1.5 میلیون هکتار از آنها در کنوانسیون رامسر ثبت 

شده است. 
تاالب ها اساسا در قانون جايگاه قابل توجهی دارند. 5 سال پیش هیات 
وزيران »آيین نامه نحوه حفاظت، احیا و مديريت تاالب های کشور« 
را برای اجرا به وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت 
محیط زيست ابالغ کرد که براساس آن »پس از تامین نیاز آب شرب 

مردم، تامین حقابه تاالب ها از رودخانه های باالدست نسبت به ساير 
مصارف )کشاورزی و صنعت( در اولويت قرار گیرد«، اما هنوز تامین 
آب با کیفیت برای اکثر تاالب ها اندر خم يک کوچه اســت و تغییر 
چشمگیری در آنها رخ نداده است. به جز تاالب ارومیه که عزم ملی 
برای احیای آن جزم شد، بقیه تاالب ها با نوسانات مديريتی و چشم 
امیدی که به بارش های ســالیانه دارند، وضعیتی شکننده را تجربه 

می کنند.
معاونت دريايی ســازمان حفاظت محیط زيســت 34 تاالب را در 
قالب پروژه حفاظت از تاالب ها انتخاب کــرده تا به صورت پايلوت 
برنامه  هايی را بــرای احیای آنها تدوين و بــرای اجرا تصويب کند. 
از میان آنها 19 برنامه جامع مديريت تاالب تدوين و مصوب شــده 
و برنامه 15 تاالب ديگر در حال تدوين و تصويب اســت. البته براي 
تاالب های میانکالــه و انزلی به دلیل اهمیت ويــژه ای که دارند، با 
همکاری جايکا )آژانس همکاری های بین المللی ژاپن( و ســازمان 

حفاظت محیط زيست برنامه متفاوتی در حال اجرا ست.
مهری اثنی عشری، سرپرســت جديد پروژه حفاظت از تاالب ها در 
گفت وگو با همشــهری درباره چالش های برنامه ريزی برای حفظ 
تاالب ها می گويد: فرايندی که طرح حفاظت تاالب طی می کند، در 
راستای تغییر رويکرد توسعه در کشور است. ما تالش می کنیم که 
ديدگاه و روش مديريت سنتی در کشور را تغییر دهیم و به روشی 

تبديل کنیم که در آن با مشارکت همه دست اندرکاران و ذينفعان 
دولتی و جوامع محلی، در منافع آنها تعادل ايجاد شــود. ايجاد اين 
تغییر نیز زمانبر و الزم اســت که در اين مســیر صبور باشیم تا اين 
فرايند به منظور تغییر نگاه در بخش دولتی و غیردولتی به تدريج در 

مديريت منابع طبیعی ايجاد شود.  
او گفت: رسیدن به نقطه بهینه از نظر همکاری های بین بخشی در 
مديريت تاالب ها زمانبر است. البته در ســال های اخیر کم وبیش 
چنین همکاری هايی بین استان هايی که يک تاالب در حوزه سیاسی 
آنها بود، ديده ايم و برخی از آنها با استقبال پای میز مذاکره می آيند. 
به گفته سرپرست جديد پروژه حفاظت از تاالب ها، در صورت تحقق 
همکاری های بین بخشــی، ديگر تاالب به عنوان کاســه آب ديده 
نمی شود که الزم باشد فقط خود بستر آبی تاالب مديريت شود. بلکه 
بهره برداری هايی که در باال دست حوضه آبريز در صنعت و کشاورزی 
رخ می دهد نیز مديريت می شود؛ چرا که روی سالمت اکوسیستم 
تاالبی تاثیر دارد. برنامه ريزی بــرای کل اين مجموعه اتفاق خوبي 
است که در اين سال ها رخ داده ولی هنوز به هدف نهايی نرسیده ايم. 
اگرچه در قانون بعد از تامین آب شرب، محیط زيست در اولويت قرار 

گرفته است، اما در عمل با آن فاصله داريم.
او از مديريت درياچه ارومیه به عنوان يک تجربه موفق ياد می کند 
و می گويد: در حوضــه درياچه ارومیه، پــروژه حفاظت تاالب ها با 

مشــارکت مالی ژاپن به مدت 7 ســال روی مدل سازی مشارکت 
مردم در احیای درياچه کار می کند. در اين سال ها سازمان حفاظت 
محیط زيســت در همکاری با جهاد کشــاورزی توانست در جلب 
مشارکت جوامع محلی از کشاورزان تا خانواده های آنها نتايج موفقی 

به دست آورد.
پايلوت موفق ديگر که مهری اثنی عشــری از آن ياد می کند، تاالب 
ســاحلی خورخوران بندر خمیر واقع در استان هرمزگان است که 
با همکاری مشارکت مردمی،  شــهرداری و سازمان حفاظت محیط 

زيست احیا شده است. 
او می گويد: ايــن تاالب تحت عنوان »شــهر تاالبی« برای عضويت 
در کنوانسیون رامسر پیشنهاد شده و به عنوان »شهر يادگیرنده« 

توانسته از يونسکو گواهی دريافت کند. 
با وجود اين پايلوت های موفق، تجربه هــای ناموفقی مانند احیای 
تاالب هاي گاوخونــی، جازموريان، هورالعظیــم و... نیز وجود دارد 
که نیازمند رسیدگی اســت. با اين حال کارشناسان مي گويند، در 
پنجاهمین روز جهانی تاالب ها، عمده تريــن چالش های  تاالب ها 
در کشور، نگاه بخشی در کشور، بهره برداری ناپايدار و برنامه ريزی 
نشده، استفاده از منابع آبی بدون در نظر گفتن ظرفیت آنهاست که 
همچنان برقرار است و اجرای موفق برنامه های مصوب تاالب ها را با 

چالش مواجه می کند. 

50سال از تصويب کنوانسیون بین المللی رامسر گذشت
   سرپرست جديد پروژه نجات تاالب ها: باوجود اجرای طرح های موفق احیای تاالب ها با مشارکت جوامع 

محلی، اما رسیدن به نقطه مطلوب در مديريت تاالب ها زمانبر است
جان تاالب هاي ايران در خطر است خبرهای کوتاه

گامتازهدولتبرايحفظواحيايجنگلهايزاگرس
معــاون اول رئیس جمهوري تدوين ســند جامــع حفاظت و احیا 
از جنگل هاي زاگرس را يــک ضرورت خواند و گفــت: حفاظت از 
جنگل هاي زاگرس بايد دغدغه و وظیفه همه دستگاه هاي حاکمیتي 
و مردم باشد. به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت،  اسحاق جهانگیري 
در نخستین جلسه ستاد ملي راهبري حمايت از جنگل هاي زاگرس با 
تأکید بر اهمیت صیانت از منابع طبیعي اعم از جنگل ها و تاالب هاي 
کشــور، گفت: جنگل هاي زاگرس از کانون هاي حیات و زندگي در 
ايران اســت و حفاظت از اين جنگل ها که نقش به سزايي در حیات 
منطقه و نسل هاي آينده دارد، بايد دغدغه و وظیفه همه دستگاه هاي 
حاکمیتي و مردم باشد. معاون اول رئیس جمهوري با اشاره به اينکه 
موضوع حمايت از جنگل هاي زاگرس جزو اولويت هاي نخست کشور 
است که همه روي آن تفاهم و اشتراك نظر دارند، گفت: اين واقعیت 
که آب، خاك و حیات بخش وسیعي از ايران به جنگل هاي زاگرس 
وابسته اســت، نشــان مي دهد که بايد براي حفاظت از اين منابع 
ارزشمند، همه تالش خود را به کار گیريم. معاون اول رئیس جمهوري 
با بیان اينکه تدوين سند جامع حفاظت و احیا از جنگل هاي زاگرس 
يک ضرورت است، گفت: در اين سند بايد فهرست موضوعات اصلي 
درباره جنگل هاي زاگرس تهیه و مســئول هر يــک از موضوعات 
مشخص شود و به طور دقیق تعیین شود که چه دستگاه هايي و ظرف 
چه زماني بايد وظیفه واگذارشده را به انجام برسانند. وي افزود: پس 
از تهیه اين سند جامع و با درنظر گرفتن جوانب حقوقي مي توان آن 
را در دولت تصويب کرد يا اگر الزم بود آن را به مجلس فرســتاد تا 
پشتوانه قانوني پیدا کند. آفت و بیماري درختان بلوط در سال هاي 
اخیر باعث شــده تا بیش از يک میلیون و 450هــزار هکتار از پهنه 

6میلیون هکتاري جنگل هاي زاگرس دچار آفت شود.

ورودسامانهبارشيجديدبهكشور
مديرکل پیش بیني و هشدار سريع سازمان هواشناسي از ورود سامانه 
بارشي جديد به کشور از روز پنجشنبه 16بهمن خبر داد. به گزارش 
ايسنا، صادق ضیايیان با اشــاره به اينکه تا روز پنجشنبه جوي آرام 
در بیشتر مناطق کشور حاکم است، اظهار کرد: از امروز تا 16بهمن 
در شهرهاي صنعتي و پرجمعیت افزايش غلظت آالينده هاي جوي 
دور از انتظار نیست. وي در ادامه با بیان اينکه امروز نواحي مرکزي و 
شرقي خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است، اظهارکرد: از بعدازظهر 
روز پنجشنبه سامانه بارشي از ســمت غرب وارد کشور خواهد شد. 
ضیايیان ادامه داد: از اين رو طي روز جمعه )17بهمن( در استان هاي 
واقع در غرب کشــور و به تدريج در اســتان هاي واقع در دامنه هاي 
زاگرس مرکزي و دامنه هاي جنوبي البرز مرکزي بارش برف و باران 
خواهیم داشت. سامانه بارشي طي روز شنبه )18بهمن( در نیمه غربي 
کشور فعال خواهد بود. مديرکل پیش بیني و هشدار سريع سازمان 
هواشناسي در پايان درباره وضعیت جوي تهران اظهار کرد: آسمان 
تهران امروز و فــردا )14 و 15بهمن( صاف همراه بــا غبار محلي با 
حداقل دماي 3 و حداکثر دماي 14درجه سانتي گراد و روز چهارشنبه 

پیش بیني مي شود.

زهرارفيعي
خبرنگار
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 مهريه قراردادي دوجانبه بين زوجين است 
كه جزو ديون زوج محســوب مي شود و گزارش

درصورت بروز اختــاف بين زوجين زوج 
درصورت پرداخت نكردن مهريه به هر دليل طبق قانون 
بدهكار مالي محسوب مي شود و بايد در قبال بدهي كه 
بر عهده دارد، پاسخگو باشد. اما در اين بين قوانين مربوط به 
مهريه به خصوص با افزايش قيمت ســكه در سال هاي 
گذشته چندباري دستخوش تغيير شده است و حاال در 
آخرين تحول تعدادي از نمايندگان طرحي را ارائه كرده اند 
كه براساس آن، عدم پرداخت مهريه باالي 5سكه  از سوي 
مرم ديگر زنداني نخواهد داشت؛ طرحي كه فعاالن حقوق 
زنان و بخشي از وكا با آن مخالف هستند و مي گويند اين 
اتفاق به معناي تضعيف حقوق زنــان خواهد بود و حتي 
مي تواند باعث افزايش طاق در سطح جامعه شود. البته 
داستان كاهش و تعيين محدوديت براي پرداخت سكه در 

زمان طاق ســبقه اي طوالني دارد و در مجلس قبل نيز 
قانوني در اين رابطه مصوب شــد كه براساس آن، تعيين 
مهريه باالي 110سكه و توانايي نداشتن مرد در پرداخت 
آن، موجب زنداني شدن مرد نمي شود؛ با وجود اين، دوباره 
طرحي در كميســيون قضايي مجلس در دست بررسي 
است كه ميزان مهريه به 5سكه تقليل پيدا كند. نمايندگاني 
كه اين طرح را ارائــه داده اند مي گويند باتوجه به افزايش 
قيمت سكه مردان زيادي در زمان جدايي توان پرداخت 
مهريه را ندارند و به همين دليل زنداني مي شوند. حسن 
نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي مجلس مي گويد: 
»بدهكاران مهريه به جاي زندان بايد آزاد باشند تا بتوانند 

كار و مهريه خود را پرداخت كنند.«

تصويب قانون بدون ضمانت اجرايي، بي فايده است
سيده فاطمه ذوالقدر نيز با بيان اينكه ماده 22قانون حمايت 
از خانواده درخصوص مهريه است، مي گويد: براساس اين 
مصوبه قانوني اگر زن درخواست دريافت مهريه را داشته 
و مرد توان پرداخت آن را نداشــته باشــد، سقف مهريه 

110سكه تعيين شده است، اما در هر صورت تعيين مهريه 
نبايد به گونه اي باشــد كه حقوق بانوان در اين خصوص 

تضييع شود.
نماينده ادوار مختلف مجلس در گفت وگو با همشــهري 
ادامه داد: در مجلس دهم نيز طرحي درخصوص ساماندهي 
بحث مهريه مطرح شد و با مسئوالن قوه قضاييه نيز در اين 
خصوص صحبت هايي انجام گرفت تا مسئله تعديل مهريه 
در دستور كار قرار بگيرد. در اين موضوع نيز قرار بود تا حقي 
از بانوان كشورمان تضييع نشــود و در عين حال مرد نيز 
به دليل توانايي نداشتن در پرداخت مهريه به زندان نرود. 
براساس اين طرح قرار بود تا با توجه به نرخ روز سكه و درآمد 

مرد اين تعديل انجام شده و تقسيط مهريه صورت پذيرد.
به گفته ذوالقدر، در نشســتي كه نماينــدگان دوره نهم 
مجلس درخصوص مبحث مهريه با آيت اهلل رئيسي، رئيس 
قوه قضاييه داشتند  بر اين مسئله از سوي دوطرف تأكيد شد 
كه مهريه ديني است كه بر عهده مرد است و نبايد از دوش 
او ساقط و حق و حقوق بانوان تضييع شود و كاهش دائم 
مهريه و حمايت هاي قانوني از آن درواقع تضييع حقوق زنان 
است. او ادامه داد: طرح فعلي كه كميسيون قضايي مجلس 
ارائه داده است نيز درصورت تصويب بايد به گونه اي باشد 
كه ضمانت اجرايي كافي را داشته و تضميني براي زندگي 
مشترك در آن درنظر گرفته شــده باشد؛ چراكه اكنون 
طرح كاهش زندانيان مهريه وجــود دارد، اما همچنان 
شاهد حضور تعدادي از آقايان به عنوان بدهكار مهريه در 

زندان هستيم.
ذوالقدر مي گويد: باتوجه به مشكات اقتصادي و افزايش 
قيمت سكه، بانوان مي توانند در زمان ازدواج به جاي اينكه 
مهريه باال  درخواست كنند از شروط ضمن عقد مثل حق 
تحصيل، مسكن و طاق و اشــتغال و... استفاده كنند يا 
در شروط ضمن عقد تقســيم اموال را درصورت طاق 
خواستار شــوند. اين موضوع در قانون مدني 1119 نيز 
وجود دارد كه براســاس آن، زوجين مي توانند به همراه 
شروط ضمن عقد، شــروط ديگري را نيز تعيين كنند. 
به گفته اين نماينده مجلس،  داشتن ضمانت اجرايي يكي از 
مهم ترين مسائل در تصويب هر طرحي در خانه ملت است 
وگرنه به صرف تصويب يك طرح نمي توان انتظار داشت 
كه برخي مسائل و مشكات همچون مهريه هاي باال در 
جامعه سر و سامان پيدا كند. فريده غيرت، وكيل پايه يك 
دادگستري هم با اشاره به اينكه با رقم هاي نجومي مهريه 
كه در ســال هاي اخير متداول شده مخالف است، گفت: 

»ريشه تعيين مهريه هاي سنگين عدم امنيتي است كه 
خانم ها در ازدواج دارند؛ چراكه اگر آنها حق طاق داشته 
باشند و درمورد طاق گرفتن زن و شوهر يك مقام بي طرف 
مانند قاضي تصميم بگيرد، جلوي افزايش بي رويه مهريه 
گرفته مي شود. مهريه تنها حقي است كه زنان دارند و اگر 
جواني زير بار مهريه سنگين مي رود و تعهد به پرداخت 
مي كند، بايد آن را بپردازد؛ چراكه اين يك اصل حقوقي و 
شرعي است كه كاما دقيق و روشن ذكر شده است. پس 
اگر جواني به پرداخت مهريه اي متعهد شــود كه توانايي 
پرداخت آن را ندارد بايد جلوي آن را گرفت و از طرفي اگر 
مي خواهند زندان محكومان مهريه را حذف كنند بايد براي 
ساير بدهكاران هم اين كار را انجام دهند؛ يعني مشخص 
كنند به طور كلي بدهكاران تا اين مبلغ زندان نمي روند و 
مي توانند با گرفتن مهلت، بدهي خود را پرداخت كنند كه 
اين كار نشدني ا ســت. پس درمورد بدهكاران مهريه نيز 

نمي توان چنين قانوني گذاشت.

مهريه محل مناقشه
عبدالصمد خرمشــاهي، وكيل دادگستري با بيان اينكه 
مســئله مهريه سال هاست كه محل مناقشــه و بحث و 
گفت وگو شده است، به همشهري مي گويد: »متأسفانه 
با وجود گذشــت ســال ها، هنوز فرهنگســازي  در اين 
خصوص انجام نشده است و همچنان تعيين مهريه بدون 
وجود پشتوانه انجام مي شود. ســال هاي سال است كه 
بخش زيادي از مردان در زمان ازدواج بدون داشتن هيچ 
پشتوانه اي مهريه هاي سنگين را مي پذيرند و بعد از مدتي 
كه در زندگي مشترك به مشــكل برمي خورند، توانايي 
پرداخت مهريه را ندارند و با مشــكات حقوقی مواجه 
مي شــوند؛ به اين دليل كه در هر صورت پرداخت مهريه 
برعهده زوج است و درصورت عدم پرداخت جزو دعاوي 
حقوقي محسوب شده و مرد نيز بدهكار به حساب مي آيد.

او ادامه داد: از همان ابتدا و قبل از ازدواج بايد جزئيات تعيين 
مهريه بين زوجين موافقت شود تا درصورت بروز مشكل در 
زندگي مشترك مرد توانايي پرداخت مهريه را داشته باشد 
و زن نيز بداند كه هر زمان درخواست مهريه را داد، مي تواند 

آن را بدون كم و كاست دريافت كند.
خرمشاهي با تأكيد بر اينكه كاهش ميزان مهريه گره اي 
از مشكات زندگي مشترك باز نمي كند، مي گويد: مهريه 
موضوعي توافقي بين 2فرد و 2خانواده است و براي زن به 
نوعي پشتوانه مالي محسوب مي شود و درصورت كاهش 
مي تواند بعد از جدايي آســيب هاي بسياري را براي زنان 
سرپرست خانوار همراه داشته باشد و حقوق آنها را تضييع 
كند. زن و مرد بايد قبل از هر چيزي نسبت به حقوق خود 
آگاهي داشته باشــند نه اينكه به اتكاي احساسات اوليه 
هر تعداد سكه به عنوان مهريه از سوي مرد تقبل شده و 
در نهايت همين مسئله باعث بسياري از اختافات بين 

زوجين شود.
اين وكيل دادگستري با اشاره به طرح كميسيون قضايي 
مجلس درخصوص اين مسئله كه مهريه باالي 5سكه ديگر 
زندان نخواهد داشت، گفت: چند سال قبل نيز شاهد تعيين 
مهريه تا سقف 110سكه بوديم، اما در عمل همچنان شاهد 
مرداني بوديم كه به دليل توانايي نداشتن در پرداخت مهريه 
به زندان مي رفتند. به اعتقاد من، فرهنگسازي ، آموزش 
حقوق طرفين و آگاهي دادن به زوجين درخصوص حقوق 
فردي كارايي بيشتري از تعيين مهريه يا حذف زندان دارد؛ 
حتي اينكه مقررات سفت و ســختي را تنظيم كنيم كه 
زوجين نتوانند به راحتي از يكديگر جدا شوند به اين اميد 
كه شيرازه خانواده از هم نپاشد، كار مطالعه شده اي نيست؛ 
چراكه وقتي زوجين به مرحله اي در زندگي مشــترك 
مي رســند كه نمي توانند زير يك سقف زندگي كنند به 
ضرب و زور قانون نمي توان اين دو را كنار هم نگه داشت و 

دوام يك خانواده را حفظ كرد.

عضو فراكسيون زنان مجلس به همشهري مي گويد: اين فراكسيون با لغو مجازات زندان براي 
مهريه هاي بيش از 5ساله مخالف است

سكههايمهريههاآبميروند

مهديه تقوي راد
خبر نگار

خبر

خاموشي شهر باعث افزايش وقوع 
جرم مي شود

معاون اجتماعي و پيشــگيري از وقوع جرم دادگستري استان 
تهران گفت: از منظر پيشگيري و ديدگاه حقوقي، تاريكي شهر 
باعث افزايش وقــوع برخي از جرايم از قبيل ســرقت، حوادث 
ترافيكي و تصادفات شــده كه اين عوامل منجر به افزايش ورود 

پرونده به محاكم قضايي خواهد شد.
به گزارش فارس، علي ديزجي، معاون اجتماعي و پيشگيري از 
وقوع جرم دادگستري اســتان تهران با اشاره به اتمام خاموشي 
شبانه و قطعي برق ظرف 10 روز آينده در اين استان عنوان كرد: 
به همين منظور و با توجه به نارضايتي مردم از خاموشــي هاي 
اخير و با هدف پيشــگيري از جرايم و آســيب هاي اجتماعي 
جلسه اي با حضور مسئوالن انتظامي و شركت توزيع نيروي برق 
استان تهران در محل معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم 

دادگستري تهران برگزار شد.
وي اظهار كرد: در اين جلســه نمايندگان فرماندهي انتظامي 
تهران بزرگ با اعام اينكه پس از اعمال خاموشي ها آمار وقوع 
جرايم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش پيدا كرده است 
اعمال خاموشــي دراماكن عمومي و معابر را زمينه ســاز وقوع 

سرقت و جرايم مختلف عنوان كرد.
ديزجي گفت: نمايندگان شــركت توزيع نيــروي برق در اين 
نشست عنوان كردند كه برودت هوا و همچنين شيوع بيماري 
كرونا و لزوم رعايت نكات بهداشتي توسط مردم، مصرف گاز در 
بخش خانگي را نسبت به سال قبل 15درصد افزايش داده است 
و به همين خاطر شبكه انتقال گاز كشور قادر به تامين مازاد گاز 
مصرفي نبوده و سوخت كافي در اختيار نيروگاه ها قرار نگرفته 
است؛ در نتيجه به منظور استفاده بهينه از ميزان برق توليدي و 
مديريت مصرف، تصميم اعمال خاموشي در ساعاتي از شبانه روز 

در سطح شهر اعمال شد.
معاون اجتماعي و پيشــگيري از وقوع جرم دادگستري استان 
تهران افزود: معاون شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در اين 
نشست از اتمام خاموشي شبانه و قطعي برق ظرف 10 روز آينده 
خبر داد و مقرر شــد در طول اين مدت، به منظور پيشگيري از 
وقوع جرايم و حفاظت و حراست از اموال مردم و تامين امنيت، 
نيروي انتظامي جهت برقراري روشنايي نسبت به اعام معابر و 
مناطقي كه خاموشي سبب ارتكاب جرايم در آنها شده به شركت 
توزيع نيروي برق اقدام كند و همچنين شركت هاي توزيع نيروي 
برق در سطح استان تهران برنامه خاموشي برق مناطق مختلف 
را جهت اطاع و انجام اقدامــات الزم در اختيار نيروي انتظامي 
قرار دهند. عاوه بر افزايش جرم، به دليل خاموشي ها در روزهاي 

گذشته تصادفات هم افزايش پيدا كرده است.

طرحكميسيونحقوقيوقضاييبايدبازنگريشود
فاطمه قاسم پور/عضو كميسيون اجتماعي و فراكسيون زنان مجلس

با توجه به نوسانات اقتصادي كه در سال هاي اخير گريبانگير جامعه شده است، جامعه مردان مطالباتي 
را درخصوص پرداخت مهريه از نمايندگان مجلس داشــتند كه بر همين اساس طرح هايي درخصوص 
مهريه توسط برخي نمايندگان مجلس مطرح شد. طرح ارائه شده در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس 
درخصوص عدم پرداخت مهريه باالي 5 سكه، زندان نداشته باشد نيز در همين مورد است كه البته هنوز در 
دست بررسي و كارشناسي بوده و هنوز مصوب نشده است. اعضاي فراكسيون زنان مجلس شوراي اسالمي 
اگرچه با زنداني شدن مرداني كه معسر از پرداخت مهريه هستند، مخالف است، اما اعضاي فراكسيون 
بر اين عقيده اند كه بايد بين حقوق زنان و مردان توازن بر قرار باشد و تعيين مقدار مهريه توسط برخي 
نمايندگان نمي تواند پاسخگوي نياز جامعه زنان در اين خصوص و برقراري توازن و عدالت باشد. اعضاي 
فراكسيون زنان مجلس جلسات مشتركي را با اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي و كارشناسان اين حوزه 
برگزار و اين مسئله را مطرح كردند كه بايد توازن حقوقي بين حقوق زنان و مردان مطرح باشد و طرح ها 
نبايد به گونه اي باشد كه فقط به مسائل جامعه مردان و يا فقط به مسايل جامعه زنان توجه شود و طرف 
ديگر ماجرا مورد بي مهري قرار بگيرد و طرح هاي ارائه شده متضمن اين است كه تمام مسايل جامعه زنان 
و مردان بايد به صورت جامعه ديده شود و طرح اخير ارائه شده درخصوص مهريه نيز در كميسيون قضايي 
مجلس كه مورد مخالفت فراكسيون زنان است بايد مورد بازنگري قرار بگيرد. در عين حال فراكسيون 
زنان مجلس معتقد است فرد معسر در پرداخت مهريه نبايد زنداني شود، اما فردي كه توانايي پرداخت 
مهريه را دارد نبايد با مستمسك قرار دادن يك ماده قانوني امكان فرار از پرداخت ديني را كه به عهده 
گرفته، داشته باشد و طرح مطرح شده در كميسيون قضايي مجلس نبايد به گونه اي باشد كه زنان از بحث 
مهريه منتفع نشوند و فقط يك طرف ماجرا كه زوج است در اين مسئله ديده شود؛ نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي منطقا و به صورت جدي پيگير اين مسئله هستند كه افراد معسر در پرداخت مهريه نبايد 
به هيچ عنوان زنداني شوند و اميدواريم در سال هاي آينده فردي به عنوان اتهامي مهريه در زندان نباشد.

ث
مك
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  »پهناي باند دســتوري 
نيســت، مصرفي است«؛ اينترنت

اين جمله شايد مهم ترين 
بخــش از مصاحبه اخيــر محمد جواد 
آذري جهرمي با صداوســيما به حساب 
بيايد كه بيــان آن از طريــق تلويزيون 

كم سابقه به حساب مي آيد.
در همه سال هاي گذشته روند و تالش 
نهادهاي باالدستي تصميم  گيرنده اين 
بوده كه با فيلترينگ و مسدودســازي 
پلتفرم هــاي خارجي در همــه حوزه ها 
ترافيك را به سوي شبكه داخلي يا شبكه 

ملي اطالعات روانه كنند.
حاال وزير ارتباطات در گفت وگو با شبكه 
خبر اين ماجرا را به صورت كلي به چالش 
كشيده است. به گفته جهرمي، با بستن 
و توسعه ندادن فضاي مجازي، پيشرفت 
شبكه ملي اطالعات رخ نمي دهد بلكه 
بايد توليد محتوا در اين فضا را افزايش 
داد. او در اين زمينــه همچنين مثالي 
عنوان كرد و گفت: »گزارش ورزشــي 
با ارائه مجري قرار اســت پخش شود. 
اين مجري مورد پســند مردم است. او 
مي  تواند در پلتفرم داخلي اين گزارش 
را تهيه كند و اين محتواي داخلي است. 
وقتي با او همراهي صورت نمي گيرد، به 
پلتفرم خارجي مي رود. اگر مي خواهند 
سياست اصولي توســعه پهناي باند و 
افزايــش توليد محتوا را پيــش ببرند، 

راه حــل تنها بســتن فضــاي مجازي 
نيست؛ بلكه گاهي راه حل آزاد كردن و 
عدم انحصار در اين فضا ســت.« به گفته 
جهرمي، »پهناي باند دستوري نيست 
بلكه مصرفي است، مصرف هم به ذائقه 
اســت و در زمينه ذائقه هم بايد به نظر 

مردم توجه شود.«
اين صحبت هاي وزير ارتباطات در حالي 
است كه سياســت هاي در پيش گرفته 
درباره فضاي مجازي از سوي نهادهاي 
تأثير گذار طي ســال هاي گذشته كامال 
متفــاوت بــوده و مسدودســازي اصل 

هميشگي درنظر گرفته شده است.
هم اكنــون بــه غيــر از واتســاپ و 
اينســتاگرام، تقريباً همــه پلتفرم هاي 
مشــهور و جهاني در كشــور مسدود و 
فيلتر شده اند و دسترسي به آنها ممكن 
نيست. تلگرام براساس همين سياست 
و براي روانه كردن پهناي باند به ســوي 
پيام رسان هاي داخلي فيلتر شد اما هنوز 
هيچ پيام رســاني با همــه حمايت هاي 
داخلي نتوانسته موفقيت چنداني در اين 

زمينه به دست آورد.
اين مســئله و طرز تفكــر را به خوبي 
به ويــژه در ميان برخــي نمايندگان 
مجلس هــم مي توان ديــد. به تازگي 
مجتبي رضاخــواه، نماينده تهران در 
گفت وگو با راديو اعــالم كرده كه بايد 
در كشور پهناي باند براي شبكه هاي 

اجتماعي خارجي محدود شود.
او در اين گفت وگو گفــت: از طرفي اگر 
قرار اســت ما قبل از اينكه شــبكه ملي 
اطالعات راه بيفتد اقــدام جدي انجام 
دهيم، الزمه اش اين است كه پهناي باند 
را براي شــبكه هاي اجتماعي خارجي 
محدود كنيــم كه متأســفانه اين اراده 

تا به حال وجود نداشته است.
وزير ارتباطات در گذشــته هم مخالفت 
خود را با فيلترينگ پلتفرم هاي جهاني 
از جمله تلگرام و توييتر  اعالم كرده بود. 
او درباره توييتر به همشهري گفته بود: 
ما هم فضاي رسانه را مي فهميم. هجمه 
ضد انقــالب را مي فهميــم. نگراني هاي 
مختلف را متوجه هســتيم. ديد ما اين 
است در شرايطي كه استكبار جهاني در 
تالش است ايران را منزوي كند و عليه ما 
در افكار عمومي جهان دست به هم افزايي 
و فضاسازي بزند تا افكار عمومي را براي 
تهاجمات آماده كنــد، مردم جهان بايد 

صداي ايران و مردم ايران را بشنوند.

دنياي تلويزيون ساز هاي بي برنامه 
مقام  هاي دولت در مقابل ديدگاه مسدود  
و محدودسازي اعتقاد دارند بايد فضاي 
رقابتي با ايجاد محتواي مناســب وجود 
داشته باشــد. مثال هميشــگي در اين 
رابطه ناموفق بــودن سياســت درباره 
پيام رســان ها و موفقيت سرويس هاي 

نقشــه و مســيريابي داخلي همــراه با 
دسترسي نمونه هاي خارجي است.

امير ناظمي، معــاون وزير ارتباطات هم 
چندي پيش در يادداشــتي اختصاصي 
به همشــهري درباره اين تفاوت ديدگاه 
مهم در دو بخش تصميم گير كشور گفته 
بود. به گفته او، امروز نگاه به اينترنت در 
كشــور، رقابت ميان 2 ديدگاه كليدي 
است؛ 2ديدگاهي كه توليدكننده 2نوع 
سياســت مختلــف و البته سرنوشــت 
مختلف هم هست. اين 2 ديدگاه تفاوت 
نگاه بــه دوگانه محتوا و پلتفرم اســت. 
ديدگاه پلتفرم ســاز مربوط به كســاني 
اســت كه وزن پلتفرم را مهم تر از محتوا 
مي دانند و اولويــت را تصاحب و تملك 
پلتفرم مي دانند. ديدگاه دوم مربوط به 
محتواسازي است. كساني كه يا به دليل 
مهم تر بــودن محتوا يــا به دليل مزيت 
نســبي ملي باال در توليد محتوا نسبت 
به توليد پلتفرم يا به دليل امكان پذيري 
باالتــر توليــد محتــوا آن را مهم تر و 

تأثيرگذارتر از توليد پلتفرم مي دانند.
كاهش پهناي باند شبكه هاي اجتماعي 
خارجــي در اين راســتا بدل و مشــابه 
فيلترينگ به حســاب مي آيد و در واقع 
باعث مي شود كه سرعت دسترسي مردم 
به اين پلتفرم ها آنقــدر اعصاب خردكن 
شود كه به عقيده آنها مردم قيد استفاده 

از پلتفرم خارجي را بزنند.

ناسا هفته گذشته، بي سر و صدا، 
برنامه خــود را براي 2ماموريت فضا

مهم توســعه ماه نشــين هاي 
سرنشــين دار به تأخير انداخت. اين سازمان 
به مدت 2 ماه ماموريتي را كه در برنامه عجوالنه 
ترامپ قرار داشــت به تعويق انداخت. البته با 
بودجه كمي كه از سوي كنگره در اختيار اين 
سازمان قرار مي گيرد و همچنين تمركز دولت 
جديد بر مســائل ملــي، اين موضــوع قابل 
پيش بيني بود. به گزارش سايت ورج، 3شركت 
اسپيس ايكس، بلواوريجين و داينتيكس سال 
گذشته بودجه اي مشترك، معادل 967ميليون 
دالر براي توسعه نمونه هاي مفهومي سيستم 
فرود انساني در ماه كه قابل رقابت باشند، از ناسا 
دريافت كردند. اين اقدام نخستين تالش اين 
آژانس فضايــي براي صرف هزينــه در زمينه 
ماه نشين سرنشين دار بعد از مأموريت آپولو در 

دهه 1970تاكنون است.
ناسا هفته گذشته به اين 3پيمانكار اعالم كرد 
كه تمديد قرارداد آنها تا 30آوريل »الزم خواهد 
بود«. طبق جدول زماني دولــت ترامپ، اين 
آژانس قصد داشت در اواخر فوريه، 2پيشنهاد 
از 3پيشــنهاد را انتخاب كند و مهر تأييدي بر 
اين دو سيستم كه از ســر ناچاري بايد انسان 
را به ماه مي فرســتادند، بزند. اين تأخير كاماًل 
قطعي بود: براســاس اليحه اي كــه كنگره در 
دسامبر گذشــته تصويب كرد، 850ميليون 
دالر براي برنامه سيســتم فرود انساني به ناسا 
اختصاص مي يابد كه بسيار كمتر از 3/2ميليارد 
دالر مورد نياز براي پيشبرد جدول زماني اين 
ماموريت در سال 2024است. با اين حال، ناسا 
همچنان به تاريخ تعيين شده براي ماه فوريه و 
همچنين، پرتاب ماه نشين در 2024متعهد بود. 
همچنين تعويق زماني ديگري هم پيش بيني 
مي شد، چراكه تيم بايدن ظاهرا اظهارنظر در 
مورد سياست هاي فضايي اين كشور را متوقف 
و بيشــتر بر موضوعاتي چون تغييرات اقليمي 
و مهار همه گيري كرونا تمركز كرده اســت. به 
اين ترتيب ممكن است كه آينده دوري را براي 

ماموريت آرتميس بتوان پيش بيني كرد.
در شرايط فعلي، ناســا مي گويد كه اين تأخير 

براي اين است كه زمان بيشتري براي ارزيابي 
پيشــنهادهاي پيمانكاران داشته باشد. با اين 
حال، ناسا اين را هم اضافه كرده كه ممكن است 
نيازي به تمديد كامل يك دوره زماني نداشته 
باشــد و بتواند قراردادهاي ماه نشين را زودتر 
اجرا كند. ناســا مي گويد كه اين زمان تمديد 
شده، به شركت هاي طرف قرارداد هم فرصت 
بيشــتري براي طراحي و توسعه سيستم هاي 

فرود آنها مي دهد.
شركت اسپيس ايكس ماه نشــيني براي ناسا 
طراحي مي كنــد كه يك وســيله نقليه قابل 
استفاده مجدد اســت. اين شركت اين وسيله 
را با پروازهاي كوتــاه در بوكاچيكاي تگزاس 
با موفقيــت آزمايش كرده اســت. بودجه اين 

شركت 135ميليون دالر اعالم شده است.

بلواوريجين كه متعلق به جف بزوس اســت، 
بيشــترين بودجه، معادل 579ميليون دالر را 
براي توسعه پروژه خود دريافت كرده است. اين 
شركت در سال 2019تيمي متشكل از الكهيد 
مارتين، نورثروپ گرومن و دراپر را براي كار در 
اين پروژه معرفي كرد. داينتيكز هم با دريافت 
253ميليون دالر و همكاري با شــركت سيرا 
نوادا براي توسعه ماه نشين خود تالش مي كند.

دولت بايدن هنوز مديــر منتخب خود را براي 
اداره ناسا معرفي نكرده است. همچنين دولت 
جديد اهداف سياست فضايي اين كشور را اعالم 
نكرده اســت، اما انتظار مي رود سرعت برنامه 
آرتميس را تا سال 2024كاهش دهد؛ تاريخي 
كه به نظر مي رسد غيرواقعي است. در ماه جاري 
ميالدي، دولت آمريكا تيــم خود را براي دفتر 
سياستگذاري علوم و فناوري كاخ سفيد اعالم 
كرد. همچنين اريك لنــدر كه يك متخصص 
پيشرو در علم ژنتيك اســت به عنوان مشاور 

عالي علمي بايدن، انتخاب شد.

تأخير در پرواز از زمين به ماه
احتمال تأخير در برنامه هاي فضايي آمريكا با روي كار آمدن بايدن شدت گرفته است

آزادي در مقابل پهناي باند دستوري 

جهان استارت آپي

برترين استارت آپ هاي 2021در يونان

استارت آپ هاي يوناني در سال2021برنامه هاي ويژه خود را دنبال 
مي كنند. به گزارش وب سايت اي يو-استارت آپس، در اين ميان، 
برخي از آنها از ديد كارشناسان امر مي توانند سال فوق العاده اي را 

در پيش داشته باشند.

Prosperty: اين اســتارت آپ كه در سال2020تاسيس شده، 
خود را به عنوان يك پيشتاز در تحول ديجيتال امالك و مستغالت 
در يونان معرفي كرده اســت. اســتارت آپ فناوري امالك با ارائه 
راهكارهاي ديجيتال كامل نوآورانه و اتوماسيون شفاف و حرفه اي 
با هزينه هاي رقابتي، يك بســتر آنالين را ارائه مي دهد كه نحوه 
خريد و فروش امالك در افراد را تغيير مي دهد. اين اســتارت آپ 
يك ميليون و 100هزار يورو بودجه ابتدايي به دســت آورده و از 
ژوئيه سال2020از طريق شركايش قصد دارد فعاليت هاي خود را 

به چند كشور ديگر نيز گسترش دهد.

Roadcube: اين استارت آپ در سال2017تاسيس شده است و 
براي نرم افزار ويژه اش، اشتراك ماهانه را ارائه مي دهد. روش آنها 
اين است كه با استفاده از ابزار هم افزايي، هزينه هاي به دست آوردن 
مشــتري جديد را كاهش مي دهد و از طريق طرح هاي وفاداري 
باعث حفظ آنها مي شود. در سال 2020، اين استارت آپ توانست، 
حدود 1/2ميليون يورو تضمين براي رشــد بيشتر در سال جاري 

به دست آورد.

Workathlon: اين استارت آپ كه در سال2017تاسيس شده، 
يك راه حل بــراي مهمان نوازي با اســتفاده از هــوش مصنوعي 
منحصرا براي صنعت هتلداري ايجاد كرده است. آنها در اصل يك 
پلتفرم استخدام را ارائه داده كه به هتل ها امكان مي دهد از درياي 
استعدادها، سيستم رديابي متقاضيان و پياده سازي هاي اطالعاتي 
 Workathlon .براي حل نيازهاي استخدام خود استفاده كنند
اكنون اعتمــاد بيــش از 150هتلدار و صدهــا متقاضي صنعت 

هتلداري را جلب كرده است.

BibeCoffee: اين اســتارت آپ در سال2018تاسيس شده و 
يك راه حل نظارت بر دستگاه هاي قهوه با استفاده از اينترنت اشيا 
است. BibeCoffee كه براي صاحبان كافي شاپ ها و سازندگان 
دستگاه هاي قهوه طراحي شده، هر دستگاه قهوه ساز حرفه اي را به 
يك ترمينال متصل هوشمند تبديل و تضمين مي كند كه قهوه با 
كيفيت باال سرو مي شود. اين ايده در اصل جمع آوري اطالعات و 
تجزيه و تحليل هاي مفيد، نظارت بر اســتفاده و عملكرد صحيح 
دســتگاه هاي قهوه در زمان واقعي، كاهش هزينه هاي نگهداري 

و درنهايت توليد قهوه، پيش بيني فروش و مصرف آينده است.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

وزير ارتباطات در يك مصاحبه صريح تلويزيوني ديدگاه آزاد كردن و عدم انحصار در فضاي مجازي را 
در مقابل فيلترينگ و مسدودسازي مطرح كرده است
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بي توجهــي شــهروندان در رعايــت پروتكل هاي 
بهداشتي آنچنان نگران كننده است كه معاون درمان 
ستاد كروناي استان تهران را به واكنش انداخته است. 
نادرتوكلــي مي گويد، آمار ابتال در تهــران از حالت 
نزولي خارج شــده و حتي در برخي بيمارســتان ها 
مراجعات سرپايي2برابرقبل شده است: لغوشتابزده 
محدوديت ها، ساده انگاري شــرايط، بروز رفتارهاي 
پرخطر و كاهش محسوس سطح رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي مهم ترين علت افزايش مجدد آمار است. 
او با اشــاره به توقف روند نزولي آمار ابتال به كرونا در 
استان تهران درهفته گذشته مي گويد: آمارها در 10 
روز گذشــته نشان دهنده آن اســت كه روند ابتال از 
حالت نزولي به حالت ثابت تغيير پيدا كرده و حتي در 
برخي بيمارستان ها آمار مراجعات سرپايي تا 2 برابر 

افزايش يافته است.

افزايش بستري ها در سنين پايين
 اين مقام مسئول بهداشتي با بيان اينكه طي چند روز 
اخير آمار بســتري روزانه در بيمارستان هاي استان 
تهران به باالي 300 نفر در روز افزايش يافته اســت، 
ادامه مي دهد: اين در حالي اســت كــه اين عدد در 
هفته ها قبل از آن به زير 200 نفر رسيده بود، بنابراين 
اين افزايش آمار مي تواند زنگ خطــري براي وقوع 
پيك هاي بعدي بيماري باشــد. توكلي افزايش نرخ 
ابتال و بروز بيماري در ســنين زير 25 سال را چالش 
تازه اي براي كشور مي داند و مي گويد: اين مسئله علل 

مختلفي دارد كه در دست بررسي است. 
با اين حال در بررسي هاي انجام گرفته، در شهريور ماه 
ابتالي گروه سني 10 تا 20 سال 8.5 درصد كل بود 
كه االن به 9.5 درصد افزايش يافته اســت. همچنين 
ابتال در سنين پايين تر از 25 سال 0.6 درصد بود كه 
به 1.25 درصد افزايش يافته اســت، به عبارت ديگر 
در تعداد ابتالي زير 20 ســاله ها با افزايش 10 تا 15 
درصدي روبه رو بوده ايم. معاون درمان ستاد كروناي 
اســتان تهران ادامه مي دهد: احتماالً تا هفته آينده 
و براي پيشــگيري از بروز پيك هاي بعدي و شرايط 
ناگوار اپيدمي، برخي محدوديت ها و برنامه ريزي هاي 

كرونايي اعمال خواهد شد.

افزايش 2برابري 
بستري شدگان و احتمال 
 بازگشت محدوديت ها 

خبر

حميدرضابوجاريان
خبرنگار

مركز تجاري بزرگي در غرب تهــران، در روزهاي 
پاياني سال هر روز شلوغ تر از قبل مي شود. درست 
كنار ورودي اصلي، تونلي تعبيه شــده است كه هر 
كس براي ورود به مجتمع بايــد از آن عبور كند تا 
مواد ضد عفوني كننده به شــكل مه پاش بر ســر و 
روي او پاشيده شود. دســتگاه خراب است يا مايع 
ضدعفوني كننده اي نــدارد كه بخواهــد آن را به 
مراجعان پرشــمار، بپاشــد. كمي جلوتر، مردي با 
لباس فرم نگهباني، دستگاه تب سنجي به دست دارد 
و از قرار بايد از هر تازه واردي به مجتمع، تب سنجي 
كند. وظيفه مرد سياهپوش اين است كه اگر كسي 
تب بااليي داشت، از ورودش به مجتمع جلوگيري 
كند. مرد نگهبان اما آنچه را كــه بايد انجام دهد با 
بي توجهي هايي كه نشان می دهد، عملي نمي كند 
و كمتر كســي را مي توان ديد كه دستگاه تب سنج 
تفنگي شكل مرد سياهپوش روي پيشاني اش براي 
تب سنجي قرار گرفته باشــد. همين ابتداي ورود 
مي توان فهميد كه قوانين بازگشايي مجتمع هاي 

تجاري كه ازســوي ســتاد ملي مقابله با كرونا به 
مديران مراكز تجاري ابالغ شــده، در اين مجتمع 

آنطورها كه بايد،  اعمال و اجرا نمي شود.

فروش كرونا با تخفيف 
همه مغازه هــاي مجتمع فعالند. فعاليتشــان را از 
ســاعت 8 تا 8:15 شــروع مي كنند و تا ساعت 21 
كه بايد اجباراً مغازه را تعطيل كنند، يكســره بازند 
تا شــايد در اين روزهاي نزديك به نــوروز، بتوانند 
خســارت هايي را كه در اين يك سال گذشته كرونا 
به كسب وكار و معيشتشان زده است، جبران كنند. 
با اين حال، برخي از كاسب ها گويي از گذشته عبرت 
نگرفته و در مغازه هاي تنگ و ترشي كه به زور كلي 
جنس داخلش جاداده اند، بدون ماسك به مشتري ها 
سرويس مي دهند. هر مغازه حداقل 2مسئول دارد 
و محدوديت يا ممنوعيتي بــراي ورود افراد داخل 
مغازه ندارند. بيشــتر مغازه ها براي جذب مشتري، 
تخفيف هاي پايان فصل خود را روي شيشــه تبليغ 
كرده اند و كاالهاي برخي مغازه دارها به نظر چشــم 
مشتري هاي بيشتري را گرفته و اين باعث شده در 
چند متر جا، 7زن و دختر جوان و ميانسال چسبيده 

به هم با ماســك و بي ماســك در حال پرو لباس يا 
كيف و كفش هســتند. چند نفري هــم كه احتياط 
بيشتري دارند، پشت شيشــه نظاره گر صحنه اند و 
منتظرند با كمتر شدن مشتري هايي كه داخل مغازه 
هستند، شانسشان را براي خريدي كه به نظر ارزان تر 

از جاهاي ديگر مي آيد، امتحان كنند.

كرونا را شكست داديم!
مجتمع بزرگي در غرب تهران را به گونه اي طراحي 
كرده اند كه بشــود از هر متر اجــاره دادن آن، پول 

درآورد. 
راهروها و زيرپله ها را هم اجاره داده اند و پول خوبي 
از اجاره كنندگان دريافت مي شود.  بسياري از كسبه 
در مجتمع خصوصاً آنهايي كه چند پيراهن بيشتر 
از بقيه پاره كرده اند، موضــوع كرونا را جدي گرفته 
و در مغازه هايشان نه اجازه ورود افراد بدون ماسك 
را مي دهند و نه تجمع چند نفر را برمي تابند. سعيد 
منصوري، يكي از موسفيد كرده هاست او مي گويد، 
كرونا هنوز هســت، اما نمي دانم چرا اين جوان ترها 
اعتقادي به كرونا ندارند. شــايد بايد پيك مرگ در 
خانه آنهــا را بزند تا بفهمند مــرگ كرونايي چقدر 

دردناك و عذاب آور است. اشاره منصوري به صاحبان 
چند مغازه آن ســوتر اســت. 3جوان جلوي مغازه 
كفش فروشــي در حال گفت وگو با يكديگرند. فقط 
يكي از آنها ماســك دارد؛ آن هم ماسكي زير چانه 
و 2نفر ديگر اصاًل ماســك ندارند و به نظر خيلي به 
داشتنش عادت ندارند. به بهانه خريد كفش، با يكي 
از فروشنده ها حرف مي زنم. مي پرسم از اينكه كرونا 
بگيرد، نمي ترســد؟ جوابي غافلگيركننده مي دهد: 
ما توانستيم كرونا را شكســت بدهيم. مگر اخبار را 
نمي بينيد؟ هر روز تعداد آدم هايي كه دارند مي ميرند، 
كم مي شــود. حرفش عجيب است. شايد فريب كم 
شدن محدوديت ها و آمارها را خورده است و نمي داند 
همين ماسك نزدن ها و تجمعات پرريسك مي تواند 
دوباره همه  چيز را به هم بزند و وضع شــهر را از آبي 

امروز، به سياه تغيير دهد.

گردش خانوادگي با كرونا 
گشت و گذار در مجتمع، براي بسياري يك تفريح 
است؛ تفريحي كه با دوركار شدن اعضاي خانواده و 
ايجاد فرصت هاي تازه با هم بودن افزايش بيشتري 
پيدا كرده است و اين روزها بيش از هر زمان ديگري 

با فروكش كردن  ظاهري شــيوع ويروس مي توان 
شــاهد حضور خانوادگــي افــراد در مجتمع بود. 
بســياري از خانواده ها خريدار نيستند و تنها براي 
گذران اوقات فراغــت و گاه خريــدي كوچك به 
مجتمع آمده اند. ديد زدن ويترين مغازه ها  و اطالع 
از آخرين قيمت ها شــايد، تفريحي ارزان براي اين 
دسته از خانواده ها باشــد كه از چهارديواري خانه 
فرار كرده اند. خردساالن و حتي نوزادان در آغوش 
پدر و مادر را زياد مي تــوان در مجتمع پيدا كرد؛ 
خردســاالني كه گرچه پدر و مادرشــان ماسك 
به صورت دارند،  امــا والدين حساســيتي مقابل 
ماســك نزدن فرزندانشــان ندارند. گويي والدين 
باور ندارند كه كرونا ديگر دنبال مسن ترها نمي رود 
و هر ريه اي حتي اگر ريه خردســاالن باشد را هم 
به خود درگيــر مي كند و جان بچه هــا را به خطر 
مي اندازد. اين را خانواده رخشــاني كــه همراه با 
نرگس، دختر 4ساله و نيما،  نوزاد 6ماهه در آغوش 
مادر به اين پاســاژ آمده انــد، نمي دانند. مرتضي 
رخشاني مي گويد، تا حاال نشنيده است كه بچه ها 
كرونا بگيرند: نمي دانستم بچه ها كرونا مي گيرند. 
اگر مي دانستم براي نرگس ماسك تهيه مي كردم 
و اصاًل بچه ها را اينجا نمي آوردم كه برايشان خطر 
داشته باشــد. مادر، ماســكي را از داخل كيسه اي 
پالســتيكي برمي دارد و آن را به صورت دخترش 
مي زند و به او مي گويد به ماســكش دست نزند تا 

به خانه برسند.

دردسر تذكر دادن
با اينكــه هنوز بســياري مي دانند  ممكن اســت 
بي احتياطي و بي توجهي يك نفر كه ماسك نزده، 
جانشان را به خطر بيندازد، كمتر كسي را مي توان 
پيدا كرد كه به افرادي كه در مجتمع تردد مي كنند 
و ماســك ندارند، تذكر بدهد. دست كم 30درصد 
مغازه دارها يا از ماسك استفاده نمي كنند يا روش 
درستي در استفاده از آن ندارند. مأموران حفاظت 
مجتمع هم كاري در مقابل اين افراد از دستشــان 
برنمي آيد. يكي از آنها كه نمي خواهد اســمش در 
اين گزارش آورده شود، دل پردردي دارد و مي گويد: 
يك بار به آقايي كه ماسك نزده بود، تذكر دادم بدون 
ماسك وارد مجتمع نشود. به جاي توجه به تذكرم، 
هرچه مي توانست نثارم كرد. مردم هم مي ديدند و 
كســي به آن مرد بدون ماسك اعتراضي نكرد. من 
هم كه ديدم براي كسي مهم نيست، ديگر خودم را 
براي تذكر دادن به دردسر نمي اندازم. شايد احساس 
مســئوليت اجتماعي و ايفاي وظايف شــهروندي 
براي حفظ سالمت عمومي وظيفه اي باشد كه هر 
يك از ما به عنوان ساكنان شهري كه در آن زندگي 
مي كنيم برعهده داريم؛ وظيفــه اي كه نبايد آن را 
محدود به يك يا چند نفر كرد و خود بايد مجري و 

اجرا كننده آن باشيم.

مســئوالن ســتاد ملي مقابله با كرونا در روزهاي اخير از كاهش پرشتاب نرخ رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي از سوي مردم خبر مي دهند و مي گويند، شهروندان با كاهش 
احســاس خطر ابتال به ويروس، اقدامات احتياطي و بهداشتي براي مقابله با ويروس را 
كنار گذاشته اند و با اين اقدام، زمينه را براي خيز چهارم پيك بيماري مساعد كرده اند. 
ساده انگاري شهروندان و كاهش محدوديت ها در روزهاي اخير، بر نگراني مسئوالن در 
شكنندگي وضعيت كاهشي ابتال و فوت بيماران مبتال به كرونا دامن زده و اين ترس را 
ايجاد كرده كه پيك چهارم كرونا خيلي نزديك تر از آن چيزي است كه انتظار آن مي رود. 

خبرنگار همشهري با حضور در يك مركز تجاري پايتخت از بي توجهي برخي 
شهروندان در رعايت پروتكل هاي بهداشتي گزارش مي دهد

 تجمع براي  رسيدن
 به پيك چهارم
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عاليجناب هنر ايران

شــهريور1367 ماهنامه فيلم در اوليــن ويژه نامه فصلي خود 
پرونده اي بر »هزاردستان« علي حاتمي تدارك ديده بود و شاه 1

بيت آن گفت وگو هايي با علي نصيريان و زنده ياد عزت اهلل انتظامي؛ دو 
بزرگي كه نشــانه اعتبار و اصالت بودند. و من خواننده نوجواني شيفته 
بازيگري علي نصيريان در»سربداران«، »هزار دستان« و »شيرسنگي«. 
از صبح تا شب مجله را بلعيدم و گفت وگوي نصيريان را 2بار خواندم. بعد 
ازآن گفت وگو، برايم شمايل بازيگري توانا به هنرمندي توانا و فرهيخته 

بدل شد.
يك نيمه شب سرد پاييزي 1373. پشت صحنه »بوي پيراهن 

يوســف« ابراهيم حاتمي كيا. براي تهيه گــزارش رفته ام، در 2
سال هاي آغازين فعاليت مطبوعاتي؛ صحنه اي كه علي نصيريان )دايي 
غفور(، نيكي كريمي)شيرين( و خود حاتمي كيا )در نقش يك جانباز تازه 
از سفر درماني بازگشته( حضور دارند. جانباز، دايي غفور و شيرين را به 
تصور بمباران از تاكسي پياده مي كند تا در يك كانال آب پناه بگيرند و 
هر ســه خيس و گلي هســتند. بين فيلمبرداري تمام حواسم به علي 
نصيريان بود. مابين صحنه ها، گوشه اي آرام مي نشيند، پتويي بر دوش 
و برنقش خود متمركز است. كمتر حرف مي زند. محترمانه به گونه اي 
رفتار مي كند كه كسي سراغش نرود و ديگران هم مراعات مي كنند. من 
از يك سو بسيار مشتاقم كه باب گفت وگو را با ايشان باز كنم و از سوي 
ديگر جرأت نمي كنم حريم استادي راكه مي خواهد در عالم نقش اش 
باشد، بشكنم. اما دوري جايز نيست، سبكسرانه پيش مي روم با ترس و 
ترديد. استاد سرد و گرم كشيده شــوق من جوان 23ساله آن روزها را 
درك مي كند. موقر و محترم جوري رفتار مي كند  كه نه احساس خامي 
كنم و نه اعتماد به نفسم از دست برود. با خوشرويي هم كالم مي شود؛ به 
قدري كه در يك پشــت صحنه دشــوار امكان دارد. در همين دقايق 
نه چندان بلند مانند يك ميزبان آداب دان مهمان جوان را مي پذيرد و 
سؤاالت را پاسخ مي گويد. و من احترامم به جناب نصيريان دوچندان 

مي شود.
 21بهمن 1375. ســالن همايش هاي بين المللي سازمان صدا 

وسيما. اختتاميه جشنواره فيلم فجر. قرار است عالوه برمجري 3
اصلي اختتاميه جشــنواره، داوود رشــيدي، عزت اهلل انتظامي و علي 
نصيريان هر يك بخشي از مراسم را اجرا كنند. زنده يادان داوود رشيدي 
و عزت اهلل انتظامي با همان پرسوناي آشــنا، بخش خود را اجرا كردند؛ 

يكي با طنزي مليح و ديگري گرم.
اما علي نصيريان حكايت ديگري بود و به كلــي تمام تصورات را به هم 
ريخت. او كه خارج از فضاي بازيگري هميشــه بسيار آرام و باطمانينه 
اســت، هنگام اجرا مانند تمام مجريان كار كشــته آنچنان صحنه را 
دردست مي گيرد كه حاضران حيرت زده مي شوند؛ بجا شوخي مي كند، 
بجا و متناســب نكته مي گويد. بموقع صدايش را بــاال و پايين مي برد 
و... او از ايــن فرصت هم بهره مي برد تا گوشــه اي از توانايي هاي كمتر 
ديده شــده اش را به نمايش بگذارد يا شــايد هم مانند يك نقش تازه 

مي خواهد نمايشي غيرتكراري ارائه دهد.
سال1393. قرار اســت براي نكوداشت محمد علي كشاورز در 

جشنواره فيلم فجر، كتابي را در زماني محدود )50روز( به همراه 4
رامك صبحي آماده كنيم. گفت وگو با علــي نصيريان حتما بايد انجام 
گيرد. با اشــتياق تماس مي گيرم. درحالي كه مدت هاســت گفت وگو 
نكرده؛ بابت رفيق ديرينش كشــاورز مي پذيرد. در فرهنگسراي رسانه 
قرار مي گذاريم. كنار در فرهنگسرا ايستاده بودم از دور قدم زنان با سرعت 
و قبراق با كالهي بر سر و سر ي پايين مي آيد. با ذهني بسيار منضبط و 
دقيق از خاطرات پنجاه و اندي ســال پيش مي گويد در 80ســالگي؛ 
بي تكلف، فروتنانه و به سادگي. دوست دارم ساعت ها بپرسم و بشنوم اما 
حجم گفت وگو محدود است. حسرت من براي حرف هاي ناگفته فراوان 

و شنيدن از زبان استاد.
 ســال1397. باز هم اختتاميه جشــنواره فيلم فجر. سيمرغ 

بلورين نقش مكمل به علي نصيريان براي فيلم »مسخره باز« 5
تعلق مي گيرد. با احترام روي صحنه مي آيد. او خود كه هديه است به 
ســينماي ايران و از هر جايزه اي باالتر، يادآوري مي كند تا آن زمان 
سيمرغ نبرده است. از هيأت داوران تشكر مي كند براي جايزه »درجه 
2«. مي گويد ســعادتمند است كه در 84ســالگي شانس حضور در 
فعاليــت خالقانــه را دارد. رفتارش درس ادب اســت براي بســيار 
ســينماگراني كه جشــنواره فجــر و مراســم پايانــي آن را محل 
تسويه حساب، عقده گشايي، مظلوم نمايي، فضل فروشي يا فخرفروشي 
كرده اند؛ َمنشي كه متمايز كننده هنرمند صاحب سبك فرهيخته و 

اصيل بود با گندم نمايان جوفروش.
....و درآخر.كارنامه عاليجناب علي نصيريان آن قدر پربار اســت كه اين 
امكان را به هر نويســنده اي مي دهد كه درباره آن مطول بنويســد. اما 
من كه از نوجواني شيفته شــمايل او بودم دوست  داشتم چند مواجهه 

مستقيم و غيرمستقيم خود را با آن بزرگ بنويسم.
 علي نصيريــان نمونه كاملي از نمايشــگران بزرگ جهــان در عرصه 
بازيگري ايران است؛ از آن دســت نمايشگراني كه مي توانند نقش هاي 
متفاوت را درخشان و باورپذير ايفا كنند؛ آنهايي كه نقش را ابتدا در خود 
دروني مي كنند و سپس شخصيتي يگانه و غيرتكراري را روي صحنه يا 

قاب دوربين جان مي دهند.
علي نصيريان هم از اين تيره كمياب اســت؛ مانند الك گينس، آنتوني 
هاپكينز، دانيل دي لوييس و...؛ كسي كه هم مي تواند نقش »آقاي هالو« 
را تجسم ببخشد و هم در قامت استوار ستارخان و علي يار شيرسنگي 
قرار گيرد؛ بزرگي كه هم مي تواند پدر دل ســوخته و چشم انتظار بوي 
پيراهن يوسف باشــد و هم پدرخوانده بي رحم و بي بديل »شهرزاد«. 
بازيگري كــه هم مي تواند چهــره چند رنگ و مكار قاضي شــارع را با 
جلوه گري تصوير كند، هم قادر است آرام و كم حرف شخصيت ابوالفتح 
هزار دســتان را عينيت ببخشــد. آن قدر نقش هاي متفاوت، متضاد و 
درخشــان دارد كه اگر نگوييم غيرتكراري حتمــا از غيرتكراري ترين 

بازيگران ايران است.
تولدتان بر ما مبارك آقاي علي نصيريــان. تولدتان مبارك عاليجناب 

فرهنگ و هنر ايران.
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مردي براي تمام فصول 
 كوتاه درباره نقش »بزرگ  آقا«

 در سريال شبكه نمايش خانگي »شهرزاد«
كليشه شــدن بازيگر در اجراي يك نقش، پديده رايجي در مديوم تصوير 
اســت و اين ويژگي چنان نمود دارد كه به عنوان پاشنه آشــيل بازيگران 
شناخته مي شود. بازيگران واقعي، گاهي پيشنهادهاي وسوسه انگيز را كنار 
مي گذارند تامبادا در چاله تكرار نقش بيفتنــد. نگاهي به كارنامه بازيگري 
استاد علي نصيريان نشــان مي دهد كه در اين همه سال فعاليت، او حتي 
نقش هاي مشابه را هم متفاوت بازي كرده؛ چه آنكه بسيار نقش هاي مختلف 
با بازي او جلوه  يافته اند. درخشــش نصيريان در »آقاي هالو« موجب نشد 
نقشي كه او از فردي عامي با رگه هايي شــيرين بازي كرد، در »كفش هاي 

ميرزانوروز« تكرار شود.

دنياي شيرين انتظار
دايي غفور در بوي پيراهن يوسف

 چگونه ماندگار شد
قبر بدون جنــازه را با اصرار خانواده، پر از خاك كرده و ســنگ روي آن 
گذاشته تا نشاني باشد از يوسف گمگشته. بي تابي پدرانه اش را هم چال 
كرده است تا بهانه اي براي چشــم انتظاري نداشته باشد. علي نصيريان 
همان دايي غفور در بوي پيراهن يوسف اســت كه فرزندش را به جنگ 
فرستاده اما فقط يك پالك از او آورده اند. كسي جنازه او را نديده اما قانون 
جنگ مي گويد، پالك بدون صاحب يعني شــهيد. دايي غفور اما قانون 
خودش را دارد و شهيد شدن يوســف را باور ندارد. علي نصيريان يكي از 
بزرگ ترين چالش هاي بازيگري اش را با نقشي از سر گذراند كه يك حس 

خاص در آن جاري بود. 

 مرد چشم هاي اشك آلود
 و لبخندهاي عميق 

 يك استاد دانشگاه خطاب به شــاگردانش گفت: »از پيري نهراسيد كه 
دوران باشكوهي اســت البته اگر جواني با حســاب و كتابي را گذرانده 
باشــيد«. آقاي بازيگر، در دوران باشــكوه كهنســالي قرار دارد چون 
جواني اش را با حســاب و كتاب گذرانده، درســت انتخاب كرده و براي 
ماندگاري نام نيك خــود، آبرومندانه زندگي و كار كرده اســت. با تئاتر 
شروع كرده و پله پله باال آمده، از نوك هرم وارد سينما نشده، از كف هرم 
شروع كرده و حاال به نوك آن رسيده است. نام فيلم ها و سريال هايي كه 
بازي كرده را كنار هم بچينيد. 70ســال فعاليت هنري به بهترين نحو، 

كم حرفي نيست. 
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شاهين امين
روزنامه نگار

آقاي علي نصيريان 
كه فردا 86ساله 

مي شود، تنها 
بازمانده آن نسل 

طاليي است؛ نسلي 
كه احترام و جايگاه 

اين حرفه را تا 
حد زيادي وامدار 
خود كرده است. 
نكته جالب توجه 
اينكه آنها از يك 
جا )صحنه تئاتر( 
و تقريبا همزمان 

)دهه30( كارشان 
را شروع كردند. با 

هم در تله تئاترهاي 
تلويزيون ثابت 

پاسال حضور يافتند و 
تقريبا با هم )از اواخر 
دهه40( وارد سينما 

شدند. و از يك مقطع 
)دهه60( در سينما 
و تلويزيون حضور 

پرتعداد تري را تجربه 
كردند. هنرمندان 

برجسته اي كه با تمام 
اين نقاط مشترك، 

فرديت جالب توجهي 
هم داشتند

جشننامه

علینصیریان

این شماره

حكايت دريا 
علي نصيريان
 بازيگر تمام نشدني سينما، تئاتر و تلويزيون 
ايران، فردا 86 ساله مي شود

  تنها بازمانده از نســل 
طاليي بازيگرانــي كه با 
سابقه منزه تئاتري شان، 
بيش از نيم قرن وجاهت و احترام را در پرده سينما و قاب تلويزيون 
كســب كردند. نام علي نصيريان معموال مترادف با هم نسلي هاي 
درخشــانش به ياد آورده مي شــود؛ همان 5تن معروف: عزت اهلل 
انتظامي، جمشيد مشايخي، داوود رشــيدي، محمد علي كشاورز 
و علي نصيريان. به اين فهرست مي شد نام هاي ديگري هم اضافه 
كرد )مثل جعفر والــي( اما در بحث تداوم و اســتمرار طوالني در 
فعاليت هنري همراه با خاستگاه مشترك، ظاهرا بايد همين 5 تن 
را به عنوان شمايل هاي نسلي طاليي و تكرار نشدني بپذيريم؛ نسلي 
كه درباره شان زياد نوشــته و گفته شده؛ نسلي كه آبروي هنرهاي 
نمايشي اين سرزمين هستند و از ميانشــان نصيريان همچنان با 
حضور پربارش به هر فيلم، ســريال و نمايشــي اعتبار مي بخشد. 
آقاي علي نصيريان كه فردا 86ساله مي شود، تنها بازمانده آن نسل 
طاليي است؛ نســلي كه احترام و جايگاه اين حرفه را تا حد زيادي 
وامدار خود كرده است. نكته جالب توجه اينكه آنها از يك جا )صحنه 
تئاتر( و تقريبا همزمان )دهه30( كارشــان را شروع كردند. با هم 
در تله تئاترهاي تلويزيون ثابت پاسال حضور يافتند و تقريبا با هم 
)از اواخر دهه40( وارد سينما شــدند. و از يك مقطع )دهه60( در 
سينما و تلويزيون حضور پرتعداد تري را تجربه كردند. هنرمندان 
برجسته اي كه با تمام اين نقاط مشــترك، فرديت جالب توجهي 

هم داشتند.

  علي نصيريــان بيــن رفقايش )انتظامــي، مشــايخي و...( 
دســت به قلم تر بود. اين وجه تمايز از ابتداي دهــه40 كه حضور 
نصيريان در تئاتر به پختگي مي رســد قابل مشاهده است. بيشتر 
تئاترهاي مهم و حيثيتي آن ســال ها بر اســاس نمايشنامه هاي 
خارجي روي صحنــه مي رفت. اغلــب اين نمايش ها بر اســاس 
نوشته هايي از لوييجي پيراندلو، جورج برنارد شاو و يوجين اونيل 
اجرا مي شد؛ تئاترهايي كه علي نصيريان در آنها ايفاي نقش مي كرد. 
گاهي خودش كارگردان بود و گاهي هم عباس جوانمرد، جعفر والي 
و عزت اهلل انتظامي. از دهه40، زمزمه تئاتر ملي جدي شد و نصيريان 
از پيشگامان اجراي صحنه اي متن هاي ايراني بود؛ متن هايي الزاما 
با سنت نمايش هاي رو حوضي نوشــته و اجرا نمي شدند؛ مشخصا 
عامه پسند نبودند ولي از سنت هاي ايراني بهره مي گرفتند و مردم 
هم از آنها استقبال مي كردند. پخش تلويزيوني اين نمايش ها هم 
به ديده شدنشان كمك مي كرد. در شــكل گيري آنچه تئاتر ملي 
خوانده شد، آثاري كه نصيريان نوشــت، بازي و كارگرداني كرد، 
سهم قابل مالحظه اي داشت. نمايش هايي چون »سياه«، »گوهر 
شب چراغ« و »هالو« ذوق و قريحه نصيريان و تسلطش بر فرهنگ 
عامه و تصورش از تئاتر به عنوان هنري مدرن را نمايان مي كرد. در 
دهه40 كه بعدها دهه طاليي تئاتر ايران خوانده شد و در روزگاري 
كه نبض نمايش در تاالر ســنگلج مي تپيــد و روزگار جذب طبقه 
متوســط به تئاتر، نصيريان كنار دوســتانش )انتظامي، رشيدي، 
كشاورز، مشايخي، والي و جوانمرد( نقش كليدي داشت. در طول 
يك دهه او و رفقاي تئاتري اش معتبرترين نام ها در عرصه نمايش 

شده بودند.

  در دهه40، دهه شكل گيري و تثبيت سينماي عامه پسند ايران، 
هنرمندان تئاتر از حضور در فيلم هاي ايراني پرهيز مي كردند. فضا، 
حال و هوا و مناسبات سينماي فارســي خيلي با روحيه تئاتري ها 

همخواني نداشت؛ ضمن اينكه اين هنرمندان به عنوان كارمند اداره 
تئاتر براي حضور در سينما با معذوريت قانوني هم مواجه بودند. جز 
يكي دو تجربه در سينماي منفرد و فاقد تداوم و بي ارتباط با سينماي 
جريان اصلي كه توسط روشنفكراني چون فرخ غفاري)شب قوزي( و 
ابراهيم گلستان )خشت و آيينه( ساخته شدند، چهره هاي برجسته 
تئاتر، مقابل دوربين سينما نرفتند. نصيريان اين حضور محدود را 
هم تجربه نكرد تا اينكه نمايش »گاو« نوشته غالمحسين ساعدي به 
كارگرداني جعفر والي روي صحنه رفت؛ نمايشي كه اغلب نامداران 
تئاتر سنگلج در آن حضور داشتند: عزت اهلل انتظامي، علي نصيريان، 

جمشيد مشايخي، پرويز فني زاده و... .
وقتي مهرجويي تصميم گرفت بر اســاس اين نمايش، فيلم گاو را 
كارگرداني كند، تيم بازيگران هم از همين اجراي صحنه اي موفق 
بيرون آمدنــد. تهيه كننده وزارت فرهنگ و هنــر بود و معذوريت 
معمول هم از دوش تئاتري ها برداشــته شــد و جنس كار هم نه 
فيلمفارســي كه تجربه اي متفاوت و ســينمايي بر اســاس متن 
امتحان پس داده دكتر ساعدي بود. مهرجويي در فيلم گاو، عزت اهلل 
انتظامي را در كانون ماجرا قرار داده بود و بقيه كاراكترها، حول محور 
كاراكتر محوري مش حسن قرار داشــتند. ميانشان اما مش اسالم 
با بازي علي نصيريان، تاللو و اهميت بيشــتري داشت. مش اسالم 
به عنوان مغز متفكر روستا مورد مراجعه اهالي بود. با نقش آفريني اي 
كه از اغراق هاي معمول تئاتري فاصله داشت. وقتي فيلم گاو توقيف 
شد، مهرجويي با هدف ساخت فيلمي كه به جريان اصلي نزديك تر 
باشد سراغ نمايشــنامه موفق »هالو« رفت. فيلمنامه با همراهي 
علي نصيريان نوشــته و »آقاي هالو« ساخته شــد. اگر فيلم گاو 
مجال درخشش انتظامي را فراهم كرد در آقاي هالو فيلم متعلق به 
نصيريان بود. روستايي به شهر آمده، با سادگي و صفايي كه باعث 
گرفتاري اش مي شود با اجراي درخشان نصيريان در يادها ماند و 
شهرت و محبوبيتي را به همراه آورد كه با پيشنهادهايي از سينماي 
فارسي همراه شد. نصيريان تن به هيچ كدام از اين پيشنهادها نداد 
و بازيگر اصلي »پستچي« فيلم بعدي مهرجويي شد. تفاوت ميان 
هالو و تقي پستچي كه از تمايز ميان كمدي اجتماعي و سرراست 
تا فيلم روشــنفكرانه و نمادين مي آمد يكي از هنرهاي نصيريان را 
نمايان كرد؛ هنر انعطاف در ايفــاي نقش كه در »دايره مينا« فيلم 
بعدي مهرجويي، نمود بيشــتري يافت. نصيريــان مثل انتظامي، 
بازيگر سينماي روشنفكري قبل از انقالب بود. در »ستارخان« علي 
حاتمي، از پس نقش شخصيت مهم تاريخي )كه توسط مولف فيلم 
خلق شده و تفاوت هاي محسوسي با تصويري كه از او در كتاب هاي 
تاريخي ترسيم شده بود داشت( به خوبي برآمد. »سرايدار« خسرو 
هريتاش مجالي براي اجرايي رئاليستي فراهم كرد و در »مهر گياه« 
عجيب ترين تجربه سينمايي دهه پنجاهش را با فريدون گله پشت 
سر گذاشــت. در 7 فيلمي كه نصيريان در سال هاي قبل از انقالب 
بازي كرد هيچ نقش مشابهي به چشم نمي خورد و هيچ جا شاهد 
تكرار تيپ و كاراكتري جا افتاده نيســتيم. هالو در آقاي هالو هيچ 
ربطي به علي گلفروش فيلم عارفانه مهر گياه ندارد و حتي بازي در 
2فيلم واقع گراي اجتماعي دايره مينا و سرايدار هم به نتايج مشابهي 

منجر نشده است.

  دهه60  دهه پركاري نســل نصيريان بود؛ نســل تئاتري هاي 
خوش نام كه با غيبت و كنار گذاشته شدن همه ستاره هاي سينماي 
فارسي، ميدان يكســره در اختيارشــان قرار گرفته بود. قرار بود 
سينماي پس از انقالب ربطي به سينماي فارسي نداشته باشد، اين 
تغيير ابتدا بايد در ويترين رخ مي داد و بازيگراني كه تداعي كننده 

فيلمفارسي بودند كنار مي رفتند. با اين اتفاق، نسل طاليي انتظامي، 
نصيريان، كشاورز و... بايد از سينماي حاشيه اي روشنفكرانه به سينماي 
جريان اصلي در حال شكل گيري مي آمد؛ اتفاقي كه رخ داد و سينماي 
دهه60 با حضور مؤثر نسل طاليي شكل گرفت. توقيف »مدرسه اي كه 
مي رفتيم« نخستين فيلم بعد از انقالب مهرجويي كه نصيريان مثل 
فيلم هاي قبلي پاي ثابت آن بود پيچيدگي هاي فعاليت فيلمسازان موج 
نويي را نمايان كرد. در سال هايي كه نصيريان مثل رفقايش انتظامي، 
رشيدي، مشايخي و كشاورز در حال بازي در »هزار دستان« حاتمي 
بود، سينماي ايران با حضور كارگردان هاي جوان پوست مي انداخت 
و تغيير مي كرد. »فصل خون« و »آفتاب نشــين ها« سهم نصيريان از 
سينماي انقالبي اوايل دهه60 بود. »جايزه« داوود نژاد چنان مميزي 
شــد كه قضاوت درباره فيلم و اجراي نصيريان شايد چندان منصفانه 
نباشد. در نسخه اكران شده به نظر مي رسد نصيريان تيپ هالو را تكرار 
كرده اســت. نقش كوتاه اما مؤثر مظفرالدين شاه در » كمال الملك« 
حاتمي، توانايي هاي كمتر ديده شده از نصيريان را به نمايش گذاشت. 
ميان 14 فيلمي كــه نصيريان در دهه60 بازي كــرد )دقيقا دو برابر 
فيلم هايش در قبل از انقالب( 2 نقش آفريني حكم نگين جواهر نشان 
كارنامه ايــن بازيگر در ايــن دوران را داشــت؛ 2 نقش آفريني براي 
2فيلمساز از 2نسل متفاوت؛ مسعود جعفري جوزاني در »شير سنگي« 
و ناصر تقوايي در »ناخدا خورشــيد«. 2نقش با تفاوت هايي اساسي با 
يكديگر كه عيار باالي سكه بازيگري نصيريان را بار ديگر مؤكد مي كرد؛ 
علي يار شيرســنگي كه مرگ تراژيكش بر ابعاد حماسي اين وسترن 
ايراني مي افزود با سكانس به ياد ماندني علي يار و نامدار خان )عزت اهلل 
انتظامي( كه شاهكار بازيگري دهه60 بود. و مستر فرهان در »ناخدا 
خورشيد «كه ترسيم دقيق كاراكتري جذاب و همراه با سايه روشن بود. 
از دهه60، نصيريان بيشتر با ابوالفتح صحاف شاه نقشي كه علي حاتمي 

برايش در »هزار دستان« تدارك ديده بود در يادها ماند.

   از دهه70 نصيريان در سينما كم كار شــد. ميان فيلم هاي اين 
دوره اش »بوي پيراهن يوســف« حاتمي كيا با فاصله، بهترين اثرش 
اســت. در نقش دايي غفور، نصيريان بار ديگر هنــر انطباق و انعطاف 

بااليش را به نمايش گذاشت.
در ابتداي دهه80 در فيلم غريب »ديوانــه اي از قفس پريد« پس از 
سال ها با دوست قديمي اش عزت اهلل انتظامي همبازي شد و كوشيد 
از كاراكتري كه مثل بقيه شــخصيت هاي فيلم دچــار ابهام بودند، 
تصويري  باور پذير بسازد. از همين دوره نصيريان به تئاتر بازمي گردد و 
با »پنجره ها« )فرهاد آئيش( خاطرات گذشته را زنده مي كند. نصيريان 
در سال هاي بعد همچنان فوق العاده است. بازي اش در »ميوه ممنوعه« 
)حسن فتحي( پيروزي شــكوهمندي است از عشــق ويرانگر. و در 
»شهرزاد« )حسن فتحي( از آزموني به مراتب دشوار تر سربلند بيرون 
مي آيد و سيمايي درخشــان از پدرخوانده اي ايراني خلق مي كند. در 
»حكايت دريا« با بهمن فرمان آرا سرانجام همكاري مي كند؛ در نقش 
نويسنده اي كه تداعي كننده هوشنگ گلشــيري است. »خورشيد« 
)مجيد مجيدي( آخرين حضور ســينمايي علي نصيريان، تجربه اي 
غافلگيركننده از بازيگري كهنه كار در نقش منفي اســت. نصيريان 
در 85 سالگي همچنان در اوج قدرت و توانايي، قابليت اين را دارد كه 
تماشاگر را غافلگير كند. حتي در فيلم هدر رفته اي چون »مسخره باز« 
)همايون غني زاده( هم نصيريان غبطه برانگيز است؛ هنرمند بي مثالي 
كه به لحاظ تنوع نقش با هيچ كدام از بازيگران هم نسلش قابل مقايسه 
نيست ؛ بازيگري كه در اين سال هاي طوالني )بيش از 50 سال( ميراثي 
گهربار برايمان به يادگار گذاشته و به شكلي منحصر به فرد همچنان 

برگ هايي تازه براي رو كردن دارد. حضورش مستدام.

سعيد مروتی
روزنامه نگار
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علینصیریان

این شماره

قبر بدون جنازه را با اصرار خانــواده، پر از خاك كرده و 
سنگ روي آن گذاشته تا نشاني باشد از يوسف گمگشته. 
بي تابي پدرانه اش را هم چال كرده اســت تــا بهانه اي 
براي چشم انتظاري نداشته باشــد. علي نصيريان همان 
دايي غفور در بوي پيراهن يوســف اســت كه فرزندش 
را به جنگ فرســتاده اما فقط يك پــاك از او آورده اند. 
كسي جنازه او را نديده اما قانون جنگ مي گويد، پاك 
بدون صاحب يعني شــهيد. دايي غفور اما قانون خودش 
را دارد و شهيد شدن يوســف را باور ندارد. علي نصيريان 
يكي از بزرگ ترين چالش هاي بازيگري اش را با نقشي از 
سر گذراند كه يك حس خاص در آن جاري بود. بازيگر 
نقش اصلي فيلم حاتمي كيا در تمام فيلم بايد »انتظار« 
را بازي مي كرد. شايد نوع اشك ريختن، نحوه خنديدن 
يا هر حس ديگري در سينما بتواند براي يك بازيگر بهانه 
نمايش توانايي اش باشد اما درآوردن حس انتظار بدون 
برونگرايي از آن چالش هايي اســت كه بازيگري در طراز 

علي نصيريان مي تواند از آن عبور كند.
دايي غفــور بعد از خريدن قبر براي يوســف، آرامشــي 
پدرانه را با نگراني مادرانه تركيب كرده است. نمي خواهد 
اطرافيانش را درگير حس انتظار كند اما اگر قرار باشــد 
تماشاگر ســينما، انتظار را در يك كاراكتر تصوير كند، 

حتما دايي غفور را به ياد مي آورد.
كوچه را براي عروس كردن، نامزد يوسف چراغاني كرده 
اما چشمانش چيز ديگري مي گويد؛ دلش مي خواهد اين 
آذين بندي را براي اســتقبال از يوسف برپا كرده باشد. او 
يك منتظر واقعي اســت. وقتي تلويزيون تصوير آزادي 
اسراي جنگي را نشان مي دهد، نگاهش از يك پدر نگران 
به يك منتظر اميــدوار تغيير رنگ مي دهــد. زماني كه 
متوجه مي شود، مسافر از فرنگ بازگشته اش براي استقبال 
از برادر اسيرش لحظه شماري مي كند، فصل جديدي در 
بازي علي نصيريان آغاز مي شود. رفتار او هم مانند تركيب 

چهره اش شكل تازه اي به خود مي گيرد. او حاال يكي مثل 
خودش را يافته اســت. او هم منتظر است. ديگر حاضر 
نيست او را رها كند. دغدغه هايش را درك مي كند. با او به 
خانه اسير تازه آزاد شده مي رود كه خبري از خسرو، برادر 
شيرين دارد. اسير تازه بازگشته به دايي غفور خبر مي دهد 
كه از آزادي خسرو خبري نيست؛ چراكه شنيده است او 
را اعدام كرده اند. دايي غفور اينجا دليل انتظار خودش را 
به زبان مي آورد و به آن رنگ منطق مي بخشد؛ »زندگي 
اينقدرها هم ساده نيســت. چطور چيزي را كه نديده ايد 

برايش ساده حكم صادر مي كنيد.«
دايي غفور تنها كسي است كه در اين دنيا حال شيرين را 
درك مي كند. پيغام را به او نمي رساند و حس انتظار را از 
شيرين نمي گيرد. براي او اين حس آنقدر شيرين است 
كه نمي خواهد آن را بدون دليل روشن به پايان برساند. 

حرف ها و پيغام ها براي او دليل نمي شود.
خانه شيرين و كوچه را با شوق چراغاني كرد تا استقبالي 
كه هميشه در فكرش بود را تمرين كرده باشد. او داشت 
بيشتر به خودش كمك مي كرد تا شــيرين. اينجا شايد 
فصل ديگري از بــازي علي نصيريان بــروز كرد و چهره 
ديگري از دايي غفور را به نمايش گذاشــت؛ خنده هاي 

هيجاني كه شوق وصال از البه الي آن بيرون مي زد.
شــيرين در همان حال به دايي غفور گفت مردم هم بايد 
در استقبال باشند؛ بدون آنها نمي شود. چهره دايي غفور 
باز درهم مي شود و شوق در آن مي خشكد؛ » مردم را چه 

كار داري؟ تا خودت باور نكني هيچ كس باور نمي كنه«.

همان شب باران مي بارد. چراغ هاي رنگي روي ريسه ها 
مي شكند. حباب آرزوها يكي يكي خالي مي شود. اسيري 
كه تازه آزاد شــده در خانه را مي زند و شيرين را از آمدن 
برادرش نااميد مي كند. او هم راه رفتن در پيش مي گيرد 

و دايي غفور را مقصر مي پندارد.
دايي غفور ديگر آن چهره به ظاهر آرام را از دست مي دهد؛ 
بر ســر مزار خالي پســرش مي رود. علي نصيريان يكي 
از مونولوگ هاي ماندگار ســينماي ايــران را به يادگار 
مي گذارد. دايي غفور به جوش آمده و كسي جز خدا آنجا 
نيست كه الزم باشد ظاهرش را آرام جلوه دهد. او درونش 
را بيرون مي ريزد و با يوســف گمگشته سخن مي گويد. 
يوســف را خطاب مي كند اما روي صحبتش با خداست. 
يعقوب وار رو به شــهر مي گويد: »بگذاريد تا چشمم سو 

داره، ببينمش«.
خبر زنده بودن خســرو را به او مي دهند. ســراغ شيرين 
مي رود و او را به قصر شــيرين مي برد تا شــايد در ميان 

رهاشدگان از اسارت، خسرو را پيدا كنند.
خودش و شيرين اسرا را كه سرها را از پنجره اتوبوس ها 
بيرون آورده اند، زيرنظر مي گيرند. خســرو را نمي بينند. 
شيرين در ميان اسرا اما آشناي ديگري را مي بيند. خود 
را به دايي غفور مي رســاند و مي گويد كه يوسف را ديده 
است. دنبال اتوبوس مي روند و آن را نگه مي دارند تا يكي 
ديگر از سكانس هاي خاص ســينماي ايران رقم بخورد. 
تصويري كه در تيتراژهاي برنامه هاي ســينمايي جاي 
ثابتي دارد از لحظه وصال پدر با پسري به دست آمده كه 
هيچ كس جز او زنده بودنش را باور نداشت. علي نصيريان 
همان پدر چشم انتظاري است كه لحظه وصال را زيباتر از 
آن انتظار تكرارنشدني در سينما، بازي كرده است. او در 
ميان خاك هاي قصرشيرين مي دود و تلو تلو مي خورد تا 
به يوسف برسد. از دويدن او مي توان فهميد كه زانوهايش 
سست شده و توان نگه داشتن بدن را ندارد. علي نصيريان 
نقش مســتي را بازي مي كند كه از باده عشــق نوشيده 
اســت. به همين دليل اســت كه دايي غفور با او ماندگار 

شده است.

سريال »ميوه ممنوعه« )حسن فتحي( كه  ماه رمضان سال 86 از شبكه دو پخش 
شد، نقطه عطفي در كارنامه بازيگري نصيريان بود. نصيريان با شاه نقش حاج يونس 
فتوحي، دوباره مورد توجه قرارگرفت و ديده شد. پيش از »ميوه ممنوعه« هم، او 
بازيگري بااعتبار و خوش نام بود؛ يكي از بزرگان بازيگري. بازمانده ای از سال هاي 
پيش از انقاب كه به واسطه كارنامه و ســوابقش دچار محدوديت نشد. يكي از 
5چهره اي كه حاال ديگر بين ما نيســتند. اما تا سال ها نامشان كنار هم، مي آمد. 
از آن جمع، عزت اهلل انتظامي بيش از بقيه ســتايش شد و از بين داوود رشيدي، 
محمدعلي كشاورز، جمشيد مشــايخي و علي نصيريان، نصيريان گزيده كارتر 
بود. او كه در دهه60 با بازي در »هزاردســتان« )علي حاتمي( و »ســربداران« 
)محمدعلي نجفي( محبوبيت پيدا كرده بود، مثل اغلب بازيگران ميانســال كه 
سابقه تئاتري داشتند، در سينما پركارتر شد اما در دهه های 70 و80 كمتر مقابل 
دوربين رفت. يكي از مهم ترين نقش هايي كه در دهه70 بازي كرد و هنوز در ذهن 
مانده، دايي غفور در »بوي پيراهن يوسف« )ابراهيم حاتمي كيا( است. حاال و در 
پخش هاي مكرر فيلم از تلويزيون، بازي او همچنان ديدني و با فاصله از ديگران، 

بي عيب و نقص است.
ميوه ممنوعه پس از سربداران و هزاردستان يكي از مهم ترين نقش آفريني هاي 
نصيريان در تلويزيون اســت و البته از نقاط درخشان كارنامه او. با اين تفاوت كه 
ميوه ممنوعه قصــه روز بود، حال و هوايي اجتماعي داشــت و از زوال ارزش هاي 
اخاقي در جامعه آن روز ســخن مي گفت. حســن فتحي در يكــي از بهترين 
ســريال هايش، قصه اي جذاب را روايــت مي كرد كه خط اصلي اش، عشــقي 
غيرمتعارف بود؛ حاج يونس فتوحي، مردي عابد و صاحب آبرو به دختري جوان 
دل مي بست. هستي )هانيه توسلي( نماد دنيا بود و اين دلبستگي، پيرمرد زاهد 
قصه را تا پاي رسوايي و بدنامي مي برد. اما در آخر، حاج يونس فتوحي از دل آتش، 
به آرامش مي رســيد. در فصل پاياني، بيمارستان را ترك كرده، از زير ريسه هاي 
چراغاني عبور مي كرد، سفري پرتاطم را پشت ســر مي گذاشت، به دنيا پشت 
مي كرد و به رستگاري مي رسيد. حركت نصيريان در آن سكانس، رهايي و آزادي 

حاج يونس را به بهترين شكل، بدون تظاهر و اغراق نشان مي دهد.
نصيريان سير تحول حاج يونس را به شكلي باورپذير نمايش مي داد، البته كه از 
بازيگري با سابقه او انتظاري كمتر از اين وجود نداشت. اما تماشاي جزئيات بازي 
او، لذتبخش اســت. 2 بازيگر در ميوه ممنوعه بيش از ديگران، ديده شدند؛ امير 
جعفري در نقش جال فتوحي و علي نصيريان كه دو قطب مخالف بودند. جدال 

اين دو بازيگر در فصل هاي مختلف، به يادماندني است.
نصيريان پس از ميوه ممنوعه در سريال »شــهرزاد« )حسن فتحي( در نقش 
بزرگ آقا، دوباره درخشيد. بدون او، نقش اين پدرخوانده ايراني در مجموعه اي 
پرتعليق و جذاب، غيرقابل تصور است. چشــم هاي باهوش و وقاري كه بخشي 

   آنچه از علي نصيريان، بازيگري تكرار نشدني ساخته، 
جز استعداد و قريحه و دانش و تجربه، پرهيز است؛ پرهيز از 
حضور در هر فيلمي كه بازي در آن نكته اي براي بازيگرش 
نداشته باشــد. طبيعي است كه در مســيري طوالني با 
قدمتي بيش از نيم قرن گاهي هم اشتباه كرده باشد ولي 
تعداد اين خطاهاي محاسباتي بسيار كمتر از حضور هاي 

درخشانش است.

   نصيريــان بازيگري در ســينما را با فيلــم »گاو« 
مهرجويي آغاز كرد و در طول يك دهه در تمام فيلم هاي 
اين كارگردان حاضر بود. راست اينكه جز در فيلم گاو، در 
بقيه آثار مهرجويي اغلب نقش محوري با نصيريان است 
تا انتظامي. با اين همه وقتي در »اجاره نشــين ها« نقش 
پيشــنهادي مهرجويي براي نصيريان مقبول نمي افتد 
و نكته اي در بــازي در آن نقش نمي يابد، پيشــنهاد را 
رد مي كند. نقش پيشــنهادي مهرجويي براي نصيريان 
در فيلم مهرجويي، نقشــي بود كه ايرج راد آن را بازي 
كرد و به نظر همه با علي نصيريان هم داســتان هستند 
كه در اجاره نشــين ها بازي نكرد و همان ســال جلوي 
دوربين »شير سنگي« و »ناخدا خورشيد« رفت؛ يعني 
حتي رفاقت و همكاري طوالني با يكــي از بزرگ ترين 
كارگردانان تاريخ ســينماي ايران هم نتوانســت باعث 
شــود نصيريان در نقشي كه دوســت ندارد، بازي كند. 
جالب اينكه بعد از اجاره نشــين ها ديگــر فرصتي براي 
همكاري مجدد مهرجويي و نصيريان پيش نيامد تا سال 
گذشــته كه »المينور« رفقاي قديمي را دوباره در يك 

قاب قرار داد.

   علــي نصيريان هرگــز بازيگر كليشه شــده در يك 
تيپ، يك ژانر و يك حال و هواي ثابت نبوده است. شايد 
هر بازيگر ديگري جــز او وقتي كارش بــا »آقاي هالو« 
مي گرفت، آن را در نقش هاي بعدي اش تكرار و باز توليد 
مي كرد؛ آن هم در اوايل حضورش در سينما و رسيدن به 
شهرت و سرازير شدن پيشنهادهاي مختلف. نصيريان اما 
تن به اين كار نداد. او تن به بازي در فيلمفارسي هم نداد. 
اسامي كارگردان هايي كه نصيريان در قبل از انقاب با آنها 
كار كرد را مرور كنيد؛ داريوش مهرجويي، علي حاتمي، 
خسرو هريتاش و فريدون گله. بعد از انقاب طبيعي است 

پايانناپذير
درخشش

دنيایشيرينانتظار

نصيريان همچنان خالق و پرتوان و 
دلمشغول خلق است

علي نصيريان و شاه نقش حاج يونس فتوحي

دايي غفور در بوي پيراهن يوسف چگونه ماندگار شد

سيامك سعيدي 
روزنامه نگار

محدثه واعظي پور
روزنامه نگار

كه اين فهرســت پرتعداد شــود؛ به خصوص در دهه60. 
نكته اينجاســت كه نصيريان در روزگار پركاري هم فيلم 
مبتذل بازي نكرد. فيلم ضعيف در كارنامه اش به چشــم 
مي خورد؛ فيلمي كه نشده آن چيزي كه بايد مي شده ولي 
فيلم مبتذل و پيش و پا افتاده تقريبا هرگز. نصيريان هنر 
مراقبت از خويشتن را خوب مي داند. به همين دليل است 

كه در دنباله هاي سريال »شهرزاد« بازي نمي كند.

   علي نصيريان هميشــه هنرمند برجسته سينماي 
ايران بوده؛ هنرمندي كه همه به استادي اش اذعان دارند 
ولي به نظر، او به اندازه شايستگي اش قدر نديده است؛ به 
اندازه هنرش، كارنامه درخشانش و حضوري كه همچنان 
سرچشمه خير و بركت براي هنرهاي نمايشي ايران است. 
مثل او، در قواره و اندازه او، ديگر نداريم. 86سالگي آقاي 
علي نصيريان بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون ايران، اتفاق 
مهمي اســت و چه خوب كه اســتاد همچنان سرحال و 

سرزنده و دلمشغول خلق است. 
چه چيزي از اين بهتر كه نصيريان بعــد از حدود 7دهه 
فعاليت هنري، همچنان سرپاســت و از نفــس نيفتاده. 

قدرش را بيشتر بدانيم.

محمد عدلي
روزنامه نگار

از شــخصيت او اســت، اين بدمن پيچيده را باورپذير و به يكــي از مهم ترين 
شخصيت هاي سريالي تبديل كرده كه 2ستاره محبوب )شهاب حسيني و ترانه 

عليدوستي( داشت.
او تجربه گراســت، قرار گرفتن در تيــم بازيگري فيلم »مســخره باز« )همايون 
غني زاده( كه فضايي خاص و فانتزي داشت، نشان مي دهد كه جسارت مواجه شدن 
با تجربه هاي جديد را دارد. از سويي ديگر، آنقدر باهوش است كه بداند نبايد در 
فصل دوم شهرزاد مقابل دوربين برود و خود را تكرار كند. حضورش در نقش يك 
بزهكار در »خورشــيد« )مجيد مجيدي( در ادامه اين تجربه گرايي و تأييدي بر 
قدرت بازيگري اســت كه در هشتاد و چند ســالگي، هر پاني كه مقابل دوربين 
است، توجه تماشاگر را به خود جلب مي كند. در مجموعه متوسط »برادرجان« 
)محمدرضا آهنج(، در ميان ديالوگ هاي متصنع و بازي هاي اغراق شــده اغلب 
بازيگران،اين علي نصيريان اســت كه بــه اندازه بازي مي كنــد، گرفتار فضاي 
گل درشت مجموعه نمي شود و خودش را به سامت از آن فضاسازي عبور داده و 

به نقش كريم بوستان، جان مي دهد.
علي نصيريان بازيگري حرفه اي، موقر و محترم است. آنها كه با او همكاري كرده اند، 
از نظم و جديتي كه در حرفه اش دارد ســخن ها مي گويند و از احترامي كه براي 
بازيگر مقابل قائل است، ياد مي كنند. عمر او پربركت بوده و خدا را شكر، هنوز و در 
هشتاد و چند سالگي،  شأن و منزلت خود را به عنوان يك استاد، حفظ كرده است. 
اين جايگاه، محصول عمري ممارســت و پرهيز است كه بســياري از بازيگران 
نسل هاي پس از او نداشته اند. نصيريان، سالم زيسته، دور از حاشيه هايي كه همواره 
زندگي هنرمندان را تهديد مي كند. روزهاي دشوار و سخت اين حرفه را تاب آورده 
و اينك چون ستاره اي بر سپهر بازيگري مي درخشد. چه خوش اقباليم كه هم دوره 

او زيسته ايم، عمرش دراز باد.

نصيريان در روزگار 
پركاري هم فيلم 

مبتذل بازي نكرد. 
فيلم ضعيف در 

كارنامه اش به چشم 
مي خورد؛ فيلمي كه 
نشده آن چيزي كه 

بايد مي شده ولي 
فيلم مبتذل و پيش 

و پا افتاده تقريبا 
هرگز. نصيريان هنر 
مراقبت از خويشتن 
را خوب مي داند. به 

همين دليل است كه 
در دنباله هاي سريال 

»شهرزاد« بازي 
نمي كند

»ميوه ممنوعه« 
پس از »سربداران« 

و »هزاردستان« 
يكي از مهم ترين 
نقش آفريني هاي 

نصيريان در تلويزيون 
است و البته از نقاط 

درخشان كارنامه 
او. با اين تفاوت كه 
ميوه ممنوعه قصه 

روز بود، حال و هوايي 
اجتماعي داشت و 
از زوال ارزش هاي 

اخالقي در جامعه آن 
روز سخن مي گفت
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علینصیریان

این شماره

اصال دوست ندارم براي يادواره مكتوب شما سراغ كارنامه 
كاري تان بروم. دروغ چرا؟ تا به حال به بهانه هاي مختلف 
ذوق مرگي هايم از اعجاز نقش هايتان را به زنجير كلمات 
كشيده ام. حاال اما يك اعتراف ساده را مي نويسم و كاش 

برسد به دست و بشود مهمان چشم هايتان.
شما را مدت هاســت كه در هيبت همان مياندار مجلس 
دوستانه تصور مي كنم؛ درست شبيه مردي كه دوستش 
داشتم و حاال جبر روزگار سكوت هايش از خشم و خشنودي 
را از من دريغ كرده است. شما را مي بينم كه در هاله اي از 
نگراني و لبخند با آن معجزه نگاه و صدا شمع بزم را روشن 

مي كنيد كه: مي روي و مي ريزي خون خلق و مي داني... .

چقدر شبيه است اين آواز به صداي روزگار بي محبت به 
عاشقيت. شما همان مرد حاال گمشــده ايد در ميانه يك 
مراســم و صداي آوازتان كه همه را كيفور كرده من را تا 
انتهاي بغض روانه مي كند. اين ماه ها تنهاتر شده ام، درست 
شبيه همان مرد كه ديگر در ميانه احترام جماعتي لبخند 

به لب به تنهايي اش وعده يك دل سير گريه را مي داد.
شما هم تنهاتر شديد، رفقايتان رفته اند و همسروهمراهتان 
نيز. مجلس احترام و تكريم به پاست اما هر چه فكر مي كنم 
چيزي جز آوار حســرت روزهاي رفته و انــدوه مردمان 
سالخورده در ذهنم جريان نمي يابد. من همه عمر مهرباني 
و صداقت آن مرد را ديده بودم، سال هاست به مجد و صفا و 
ممتازي شما نيز مومنم. پس همان تصوير خصوصي را در 
تنهايي هاي خود مرور مي كنم؛ همان جايي كه با لبخندي 

غمين مي خوانيد: خدا منو قربونت كنه، ايشاال... .

خدا منو قربونت كنه...

هزار داستان نصيريان
 استاد در اين سال هاي طوالني ميراثي گهربار برايمان به يادگار گذاشته 

و به شكلي منحصر به فرد همچنان برگ هايي تازه براي رو كردن دارد

مسعودمير
روزنامه نگار

 مرد چشم های
 اشك آلود و لبخندهای عميق

 1
يك اســتاد دانشگاه خطاب به شــاگردانش گفت: 
»از پيري نهراسيد كه دوران باشكوهي است البته 
اگر جواني با حســاب و كتابي را گذرانده باشيد«. 
آقاي بازيگر، در دوران باشــكوه كهنسالي قرار دارد چون 
جواني اش را با حســاب و كتاب گذرانده، درست انتخاب 
كرده و براي ماندگاري نام نيك خود، آبرومندانه زندگي 
و كار كرده است. با تئاتر شروع كرده و پله پله باال آمده، از 
نوك هرم وارد سينما نشده، از كف هرم شروع كرده و حاال 
به نوك آن رسيده است. نام فيلم ها و سريال هايي كه بازي 
كرده را كنار هم بچينيد. 70سال فعاليت هنري به بهترين 
نحو، كم حرفي نيست. استاد علي نصيريان بيش از 7دهه از 
عمرش را صرف جان بخشي به نقش هاي گوناگون كرده و 

حاال در 86سالگي، آكتور بي رقيب سينماست.

 2
علي نصيريان، تاج سر ســينماي ايران است. اين 
حرف من نيســت، حرف همه آنهايي اســت كه 
يك عمر، نقش آفريني هاي استاد را در سينماي 
كشور ديده اند، پا به پايش اشــك ريخته اند، خنديده اند، 
ترسيده اند و عاشق شده اند. دســت خودشان هم نبوده؛ 

نصيريان اينقدر غرق در نقش ها مي شود كه نقش، مي شود 
خود زندگي اش و كيســت كه بتواند در مقابل چشم هاي 
اشــك آلود، لبخندهاي عميق و مونولوگ هاي دلنشين 
پيرمرد دوست داشتني سينما تاب بياورد، نخندد، نگريد، 
نترسد و حس عاشقي را زير پوستش تجربه نكند. فيلم ها 
و ســريال هايي كه او در آنها نقش آفرينــي كرده، آن قدر 
درست و حسابي اند و آن قدر اســتاد از پس نقش هايش 
در آنها برآمده كه حاال قلم شكسته بسته ما، واهمه دارد 
از اينكه نمي تواند حق مطلب را درباره مردي ادا كند كه 
اگر نبود، بازيگري كشورمان، چيزي كم داشت. او كاري 
كرده كه حاال هر وقت صحبت از بازيگري مي شود همه ياد 
اين هنرمند برجسته سينماي ايران مي افتند. استاد كافي 
است كه اراده كند تا يك نقش خلق شود، آن وقت اثري 
را مي آفريند كه هيچ بازيگري در خواب هم نمي تواند به 

گرد پاي او برسد.

 3
به هر حال استاد علي نصيريان، پيرمرد فروتني 
كه موهاي سفيد و چشم هاي نافذش آدم را ياد 
نقاشــي هاي اصيل ايراني مي انــدازد، بازيگري 
اســت كه مي شــود او را مورد خطاب قرار داد و اين شعر 
حافظ را برايش زمزمه كرد: »هر كو نكند فهمي زان كلك 
خيال انگيز / نقش اش به حرام ار خود صورتگر چين باشد«.

دانيال معمار
روزنامه نگار

نصيريان اينقدر غرق 
در نقش ها مي شود 

كه نقش، مي شود 
خود زندگي اش و 
كيست كه بتواند 

در مقابل چشم هاي 
اشك آلود، 

لبخندهاي عميق 
و مونولوگ هاي 

دلنشين پيرمرد 
دوست داشتني 

سينما تاب 
بياورد، نخندد، 

نگريد، نترسد و 
حس عاشقي را 

زير پوستش تجربه 
نكند

استاد علي 
نصيريان، پيرمرد 

فروتني كه موهاي 
سفيد و چشم هاي 
نافذش آدم را ياد 
نقاشي هاي اصيل 
ايراني مي اندازد، 
بازيگري است كه 
مي شود او را مورد 

خطاب قرار داد و اين 
شعر حافظ را برايش 

زمزمه كرد: »هر 
كو نكند فهمي زان 
كلك خيال انگيز / 

نقش اش به حرام ار 
خود صورتگر چين 

باشد«.
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  ستارخان )علی حاتمی 1352( چالش 
بازی در نقش سردار ملی

   نمايش گاو در تاالر سنگلج، به همراه عصمت صفوی، دكتر غالمحسين ساعدی 
)نويسنده(، عزت اهلل انتظامی و جعفر والی )كارگردان(

  با جمشيد مشايخی و پرويز فنی زاده در فيلم» گاو«)13۴۸(؛ شروع بازيگری در سينما با نقش مش اسالم

  مظفرالدين شاه در فيلم »كمال الملك« )علی حاتمی13۶2(؛ نقش كوتاهی كه در 
يادها ماند

  تجربه متفاوت كمدی با »كفش های ميرزا نوروز« 
)محمد متوسالنی 13۶۶(

  با سعيد پورصميمی در »ناخدا خورشيد« )ناصر 
تقوايی 13۶5(؛ فستيوال بازيگری

  دهه 50 كنار يار ديرين،عزت اهلل انتظامی

  ديدار در وقت اضافه؛ همكاری شور انگيز با 
مهرجويی بعد از ۴0 سال وقفه

  با بهمن فرمان آرا در » حكايت دريا« )13۹5(
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بزرگ  آقا باوجود تأثير 
زيادش بر روند داستان 

شهرزاد، شخصيت 
محوري نيست ولي 

درخشش استاد 
نصيريان در اين نقش 

چنان آن را پررنگ كرده 
كه با رفتنش، فصل هاي 

بعدي اين سريال از 
نفس مي افتد. اقبال 
مخاطب به شهرزاد، 

سازندگان را بر ادامه آن 
واداشت اما نصيريان 
حاضر نشد در قالب 

فالش بك در فصل هاي 
بعدي جلوي دوربين 

برود. اين عدم حضور، 
لطمه اي اساسي به 

شهرزاد زد و هيچ كدام 
از آنتاگونيست ها يا 
بدمن ها نتوانستند 

جاي خالي بزرگ آقا را 
پر كنند

كليشه شدن بازيگر در اجراي يك نقش، پديده رايجي 
در مديوم تصوير اســت و اين ويژگي چنان نمود دارد 
كه به عنوان پاشنه آشــيل بازيگران شناخته مي شود. 
بازيگران واقعي، گاهي پيشنهادهاي وسوسه انگيز را 

كنار مي گذارند تامبادا در چاله تكرار نقش بيفتند. 
نگاهي به كارنامه بازيگري استاد علي نصيريان نشان 
مي دهد كه در اين همه سال فعاليت، او حتي نقش هاي 
مشــابه را هم متفاوت بازي كرده؛ چه آنكه بســيار 
نقش هاي مختلف با بازي او جلوه  يافته اند. درخشش 
نصيريان در »آقــاي هالو« )داريــوش مهرجويي – 
1349( موجب نشــد نقش هايي كه او از فردي عامي 
با رگه هايي شــيرين بــازي كــرد، در »كفش هاي 
ميرزانوروز« )محمد متوسالني – 1364( يا داستان 
»پسر شمشير« در سريال »مش خيراهلل، صندوقچه 
اســرار« )داريوش مودبيان – 1372( يكسان باشند. 
هركدام از اين نقش ها خصوصياتــي دارند كه آنها را 
از هم جدا مي كنند. »آقاماشــاء اهلل« سريال مودبيان 
اگرچه در ســاده دلي به آقاي هالو شباهت دارد اما از 
حيث بازي هيچ شــباهتي ميان ايــن دو نقش ديده 
نمي شــود؛ كما اينكه جنس گولــي و حماقت آنها با 
آنچه نصيريــان براي نقش مظفرالدين شــاه در فيلم 
»كمال الملك« )علي حاتمي – 1362( به كار گرفته 
زمين تا آســمان تفــاوت دارد. از ســوي ديگر نبايد 
از ياد برد كه اســتاد، درحالي صحنــه به يادماندني 
تبريك پادشــاهان و روســاي ممالك ديگر كشورها 
را در كمال الملك بازي كرد كه بالفاصله در نقشــي 
كامال متضاد، »قاضي شــارع« )يا قاضي شــارح، در 
سريال »ســربداران«، ســاخته محمدعلي نجفي – 
1363( را جاودانه ساخت و اندكي بعد برخالف چنين 
نقش منفوري، در نقش مثبت »حكيم« در ســريال 
»گرگ ها« )داوود ميرباقري – 1366( ظاهر شد؛ آقاي 
هالو كجا و ناظم مســتبد »مدرسه اي كه مي رفتيم« 
)داريوش مهرجويي – 1359( كجا؟ هرچند كه هر دو 
اثر را يك كارگردان ساخته است. با چنين پيشينه اي، 
بازي اســتاد علي نصيريان در نقش فرعي »بزرگ آقا 
ديوانساالر« در سريال شبكه نمايش خانگي »شهرزاد« 
)حسن فتحي – 1394( ويژگي هاي خاصي دارد كه به 

چند جنبه آن اشاره مي شود.

حسن فتحي تمايل زيادي به استفاده از ارجاع 
به داســتان و آثار آشــنا بــراي مخاطب در 1

ســاخته هايش دارد. در شــهرزاد نيز فتحي، بزرگ آقا 
ديوانساالر را در قامت يك »دن كورلئونه« )پدرخوانده 
– فرانسيس فوردكاپوال – 1972( گنجانده است تا نماد 
قدرت و منشا نيروهاي اهريمني و شخصيت هاي منفي 
اثر باشــد. باوجود اختالف جغرافيــا و تاريخ اين گروه 

مافيايي، شكل و محتواي اين نقش در شهرزاد به گونه اي 
است كه نه تنها يادآور دن كورلئونه مي شود كه مي تواند 
ايفاگر اين نقش را به ورطه تكرار آن بيندازد. با اين حال 
استاد نصيريان، ماهرانه از اين تله جسته و با وجود تامين 
نظر كارگردان و فيلمنامه نويسان بر اين ارجاع، چنان 
نقش را مال خــود مي كند كه بيننــده قرابتي با بازي 
»مارلون براندو« در آن اثر ماندگار نمي يابد؛ آنچه اين 
ارجاع را در ذهن مخاطب رهنمون مي شــود، محتوا و 
روند داستان اين پدرخوانده ايراني است نه تكرار بازي 
براندو. به عنوان نمونه استفاده درست و بجا از خشم و 
بازي عصباني نصيريان در برخي صحنه ها، مانع هرگونه 

تكرار بازي نسخه ارجاع شده مي شود.

 بزرگ  آقا باوجود تأثير زيادش بر روند داستان 
شــهرزاد، شــخصيت محوري نيســت ولي 2

درخشش اســتاد نصيريان در اين نقش چنان آن را 
پررنگ كرده كه با رفتنش، فصل هاي بعدي اين سريال 
از نفس مي افتد. اقبال مخاطب به شهرزاد، سازندگان 
را بر ادامه آن واداشت اما نصيريان حاضر نشد در قالب 

فالش بك در فصل هاي بعدي جلوي دوربين برود. اين 
عدم حضور، لطمه اي اساسي به شهرزاد زد و هيچ كدام 
از آنتاگونيســت ها يا بدمن ها نتوانستند جاي خالي 
بزرگ آقــا را پر كننــد. براســاس همــان ارجاع به 
پدرخوانده، قباد ديوانساالر )شهاب حسيني( برادرزاده 
و داماد بزرگ آقا يادآور »مايكل كورلئونه« مي شود اما 
نه بازي شــهاب حســيني و نــه حضــور »بلقيس 
ديوانســاالر« )روياي نونهالي( نمي تواند قدرت نقش 
بزرگ آقا را احيا كند. سلطه بزرگ آقا بر اثر كه عمده آن 
به واسطه بازي استادانه علي نصيريان ايجاد شد، اين 
نقش را در بسياري از سريال هاي بعدي شبكه نمايش 
خانگي مانند »ممنوعــه«، »رقص روي شيشــه«، 

»مانكن« و »آقازاده« تكرار كرد.

 بزرگ آقــا اگرچه ديوسرشــت اســت اما از 
خصلت هاي انساني بي بهره نيست؛ قرار نبوده 3

مانند برخي آثار نمايشــي اين شخصيت تجلي همه 
صفات ناپسند باشد. بارزترين خصلت مثبت بزرگ آقا 
كه در بازي علي نصيريان به خوبي مشاهده مي شود، 

عاشق بودن اوست. عشق به همســر از دست رفته يا 
دختر لوسش شايد طبيعي باشد اما وجه بروز نيافته آن 
كه از البه الي نگاه ها و كلمات بزرگ آقا بيرون مي زند، 
عشق او به شهرزاد است. بزرگ آقا به هزار و يك دليل و 
مصلحت، آن را مي پوشاند و بر زبان نمي آورد اما بازي 

استاد نصيريان آن را لو مي دهد.

 پس از بزرگ آقا، نصيريان در نقش »آقا هاشم« 
فيلم »خورشيد« )مجيد مجيدي – 1398( 4

بازي كرد؛ شــخصيتي كه از لحاظ طبقه اجتماعي و 
موقعيت، كامال متضاد بزرگ آقا محسوب مي شود. اين 
تفاوت باعث نشده هاشم خورشيد مقبول نباشد. حضور 
اســتاد نصيريان در اثري كه از حيث داستانگويي و 
شخصيت، حداقل استانداردها را داشته باشد، كافي 
است تا نقش به خوبي شكل بگيرد و قوام يابد. آنچه در 
اين ســال ها نقطه نه چندان قوت حضــور وي بوده، 
كارهايي اســت كه فــارغ از محتــوا، در روايت الكن 
بوده اند. ســايه اين بازيگر چهار فصل، بر سر سينما و 

تلويزيون ايران، مستدام بماند! 

خورشيد،همچنانميدرخشد 
تنوع نقش هاي نصيريان در سينماي ايران بي نظير است

 »علي نصيريان يكي از نمونه هاي درخشــان 
ژنتيك ميان گروه هاي مختلف اجتماعي اســت؛ 
هم خصوصيات آدم هاي قلهك و شميران را دارد 
و هم توپخانه و مولوي را؛ يعني به راحتــي مي تواند در نقش آدم هاي مختلف 
فرو برود و آن را بپروراند«. )فريدون گله/ سينماي فريدون گله/ رضا درستكار/ 

نشر خزه 1399(
اين شايد دقيق ترين و در عين حال موجز ترين توصيفي باشد كه مي توان از هنر 
نصيريان ارائه داد. آنچه زنده ياد فريدون گله گفته و اين طي طريق ميان قلهك 
تا توپخانه و شميران تا مولوي، چكيده هنر استادي است كه به ندرت خودش را 
تكرار كرده و بيشتر از هر بازيگري در اين سينما كاراكتر ساخته است. كارنامه 
پربار و پرافتخار نصيريان شاهد مثال براي تداوم حضوري است كه خيرش به 

سينما، تلويزيون و تئاتر ايران زياد رسيده است.
 كدام بازيگري را در ســينماي ايران مي توان سراغ گرفت كه از تنوع نقش 
مثل نصيريان استقبال كرده باشد؟ چند بازيگر را مي شناسيد كه 50سال جلوي 
دوربين رفته باشد و همچنان طراوتش را حفظ كرده باشد؟ فاصله بعيد مهر و 

خشم را چند بازيگر اين سينما، فقط با چشمانشان طي كرده اند؟ 
  نگاه كنيم به آخرين تصويري كه از علي نصيريان در سينماي ايران ديده ايم، 
به »خورشيد« مجيدي كه بيشــتر فيلم بچه هاست؛ در رأسشان كاراكتر علي 
و بعد جواد عزتــي و نصيريان در فرصت هاي نه چندان بلند، ســيمايي تازه از 
شخصيت منفي خلق مي كند كه اصال تيپ نيست و كامال شخصيت است. مثل 
هميشه با كنترلي كه بر چهره دارد و صداي فوق العاده اش از هاشم يك نقش 
منفي جذاب پايين شهري مي سازد. سال هاست كه حضور نصيريان در هر اثري 
يك اتفاق مهم هنري است؛ حتي اگر در آن اثر، كاراكتر محوري نباشد، باز هم 

او صندلي خود را مي يابد و نشان مي دهد كه خورشيد همچنان مي درخشد.

مسعود پويا
روزنامه نگار

مردی برای 
تمام فصول

علي عمادي
روزنامه نگار

كوتاه درباره نقش 
»بزرگ  آقا« در 

سريال شبكه نمايش 
خانگي »شهرزاد«
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افقي:
 1- طبيعــت- مهم تريــن راه 
ارتباط انســان ها با يكديگر- 

خيانت
2- پرجمعيت تريــن كشــور 
همســايه ايران- محلي كه در 
آن وســايل تفريح و سرگرمي 

كودكان وجود دارد
3- ترمــز چارپا- لبــاس تازه 

دوخته شده- هنرمند
4- فرمانروايــي- نصف آجر- 

دخان
5- زودرنج- فقــر و بدبختي- 

كامياب
6- جاده قطار- روشن و آشكار- 

شكفته شده
7- طريقه و روش- هنرپيشــه 

زن- يادداشت
8- كاالها- ياري دهندگان

9- گرداگرد دهــان- نام چند 
تن از پادشاهان انگليس بود- 

افزايش
10- مقابل تحسين- سازمان 
بين المللي استاندارد- نيرومند

11- از واحد هاي ذخيره سازي  
اطالعات در كامپيوتر- تشريفات 

همراه با شكوه و جالل- رواج
12- غــذاي تزريقــي- گل 

شب بو- تيزهوشي
13- پنهان شــدن- آهسته- 

دست عرب

14- از باشــگاه هاي فوتبــال 
اسپانيا- از غدد درون ريز براي 

تنظيم رشد بدن
15- نيمي از دنيا- خوش آوازه- 

شور و غوغا
  

عمودي:
1- خواب- بي بهرگي- فركانس

2- زنده باد آذري- مدافع تبريز 
در مقابل قشون محمدعلي شاه 
قاجار در دوره استبداد صغير بود
3- صدمه- داســتاني نوشته 

ماكسيم گوركي- گرانبها
4- ميمون آدم نمــا- برآورده 
شدن- زمينه پشــت سوژه در 

عكاسي
5- آتش- ارتفاع- خرماي زرد 

و خشك
6- انــكار- شــاعر مراغه اي- 

كجاست
7- از ارتفاعــات هرمــزگان- 
پايتخــت تبــت- برشــته و 

كباب شده
8- شهري در شهرستان نايين- 

اختراع ماركوني
ادب  كــردن-  ســهيم   -9

آموختن- كوچك ترين ذره
10- صوت شگفتي- پايبند به 
پيروي از شرع- هدايت آب هاي 
زيرزميني بــه بيرون از منطقه 

مورد نظر

11- دشمن موش- از شهر هاي مهم 
ژاپن- بي ريا

12- بيماري ســبزي آلــوده- تازه 
ساخته شــده- فيزيكدان فرانسوي 

قرن نوزدهم
13- هدف ها- زنگ كليســا- ضمير 

انگليسي
14- از سلسله هاي حكومتي ايران- 

سال اسب تركي
15- شجاع- گواهينامه- دايه

 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 | 3860
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

947538162
812674359
563192874
784963521
356217948
291845736
139726485
678459213
425381697

متوسط

1 9       4
7  8       
   3  6  8  
  5  2     
 4  7  8  6  
    5  2   
 8  2  1    
      5  1
6       9 7194653278

768294135
235718496
653172849
417839652
829465317
946327581
371586924
582941763

ساده

متوسط

193582674
768149352
254376189
915623748
342718965
876954213
587291436
439867521
621435897

سخت

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

ساده

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

جشننامه

علینصیریان

این شماره
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  سيستم داخلي ثبت دادخواست در ديوان عدالت قطع است
سيستم داخلي ثبت دادخواست در ديوان عدالت اداري از 3 روز قبل 
قطع است و مســئوالن هيچ توضيحي نمي دهند كه چه بايد بكنيم. 
درحالي كه فرصت ثبت دادخواست برخي پرونده ها روبه پايان است 
حداقل به مراجعان بگويند برويد فالن روز بياييد، اما دريغ از همين 

كار ساده.
قلي زاده از منطقه يك تهران 

  كميابي سيمان چه علتي دارد؟
ســيمان به قدري كمياب است كه بســياري از كارهاي ساختماني 
كه جســته و گريخته در حال انجام بود به حال خود رها شده است. 

مسئوالن بر اين موضوع نظارت كنند.
لقماني از مشهد

  كار كردن با دوسوم نيروها باعث شيوع بيشتر كرونا مي شود
طي بخشــنامه آموزش و پرورش از اول بهمن به عنوان كادر اجرايي 
موظف به حضور روزانه در محل كار شديم درحالي كه قبال به صورت 
دو سوم شاغل و يك سوم دوركار اشــتغال داشتيم. با توجه به اينكه 
دانش آموزان هم از آمدن اختياري به مدرســه اســتقبال نمي كنند 
و به عنوان نمونه در يك روز از 600دانش آمــوز 2 دانش آموز همراه 
والدين خود به مدرســه آمدند، چه ضرورتي به اجراي كامل اشتغال 
است درحالي كه رعايت پروتكل ها به خصوص در بحث فاصله گذاري 
كاري سخت و تقريبا نشدني است زيرا مدارس زماني ساخته شده اند 

كه خبري از ضرورت فاصله گذاري اجتماعي نبود.
كادر اجرايي هنرستان دخترانه

  قطعي 6ساعته برق در شهرري بدون پاسخگويي
روز چهارشنبه8 بهمن، برق منطقه شهرري حدود 6ساعت قطع شد. با 
تماس با اداره برق هم كسي پاسخگو نبود و تنها به بخش هاي مختلف 

پاس كاري مي شديم! مگر قرار نبود نهايت قطعي برق 2ساعت باشد؟
رضا از شهرري

  جدول زمانبندي حركت قطارها قديمي است
سالم جدول  زمانبندي حركت قطار مترو در اغلب ايستگاه ها قديمي 
است كه باعث تعجب است و مشكالت فراواني براي مسافران خصوصا 

قطارهاي آخر شب ايجاد كرده است.
احمدي از تهران

  زمان كوتاه بيمه تكميلي آتيه سازان براي تحويل مدارك پزشكي
با توجه به وضعيت كرونايي بازنشستگان كه اغلب كهنسال هستند، 
نمي توانند مدارك پزشكي خود را در موعد مقرر به بيمه تكميلي خود 
تحويل دهند. از مسئوالن بيمه آتيه سازان تقاضا داريم زمان بيشتري 
را براي تحويل مدارك پزشكي بازنشستگان اختصاص دهند تا نگراني 
بازنشستگان برطرف شــود. مثال حداكثر زمان تحويل مدارك را از 

بهمن ماه به آخر فروردين منتقل كنند.
زهرا 70ساله از كرج

  كارشناسان اورژانس راهنمايي اورژانسي بدهند
ساعت 3 بامداد كارشناسان اورژانس تهران براي رفع يك سردرد پس 
از پيشنهاد ارسال آمبوالنس و رد آن از سوي من، 2 شماره تلفن مسدود 
و يك شــماره تلفن بي ربط به من دادند. چرا نقش اورژانس در رفع 
مشكالتي از اين دست تا اين حد غيرمسئوالنه و بي تأثير است؟ حتما 
بايد طرف رو به موت باشــد و آمبوالنس و تيم اعزام كنند، نمي شود 

كسي را تلفني راهنمايي كنند؟
فرزاد برخ از تهران

  شبكه ايران كاال قيمت ها را از كجا درمي آورد
مدتي است شبكه ايران كاال در صداوسيما اقدام به درج قيمت ماشين، 
طال، خانه و وضعيت بورس به صورت زيرنويس مي كند. مشخص نيست 
خبرنگاران اين شــبكه قيمت ها را از كجا مي گيرند كــه اصال با بازار 
مطابقت ندارد. اين روش نادرست به افزايش قيمت كاالها دامن مي زند.
نيكي از تبريز

  طرح راستگرد غرب صدر به جنوب دستواره تعيين تكليف شود 
طرح احداث راستگرد از غرب بزرگراه شهيد صدر به جنوب بلوار شهيد 
دستواره در حدود 25ســال قبل تصويب شد كه به دليل ترافيك پل 
پاســداران و ايجاد خروجي ديگري از اين بلوار به سوي شرق بزرگراه 
صدر و عدم امكان تملك معارضين به داليل فنــي و اخالل در تردد 
خيابان پاسداران و ميدان نوبنياد قابليت اجرايي پيدا نكرد. از شهرداري 
منطقه 3 تقاضا داريم طرح يادشده را حذف كند تا تكليف شهروندان و 

اراضي واقع در مسير جهت نوسازي امالك شان روشن شود.
معصومي ساكن منطقه3

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

دستگيري سارقان مسلح 
طالفروشي بهبهان در لنده

2 نفر از عامالن سرقت مسلحانه از طالفروشي 
بهبهان پس از 7 ماه فرار دســتگير شــدند. 
به گزارش همشهري، سرگرد فرزين جمشيدی، 
فرمانده انتظامی شهرستان لنده گفت: تيرماه 
امسال در پی دريافت خبری مبنی بر سرقت 
نافرجام از يك طالفروشی در شهرستان بهبهان 
در استان خوزستان شناســايی و دستگيری 
سارقان در دستور كار ماموران پليس آگاهی و 
 اطالعات امنيت عمومی شهرستان قرار گرفت.

وي ادامه داد: سارقان در سرقت از طالفروشی 
در بهبهان ناكام مانده بودنــد اما تعقيب آنها 
ادامه داشــت تا اينكه روز دوشــنبه در يك 
عمليات منسجم پليسی 2 نفر از اين سارقان 
شناســايی و در شهر لنده دســتگير شدند و 
از محل اختفاء آنها يك قبضه ســالح جنگی 
كالشينكف كشف شــد. متهمان سابقه دار 

هستند و تحقيقات از آنها ادامه دارد.

 انفجار خونين مين 
در سرپل ذهاب

انفجار يك قبضه مين به جاي مانده از دوران 
جنگ تحميلي در سرپل ذهاب باعث مجروح 
شــدن يك نفر شــد. به گزارش همشهري، 
مهدي كمري، رئيس جمعيــت هالل احمر 
ســرپل ذهاب در اين باره گفت: به دنبال وقوع 
يك فقره انفجار در روســتاي »سفيد سوار- 
كوه باغ« بخش مركزي شهرســتان ســرپل 
ذهاب امدادگران جمعيت هالل احمر پايگاه 
احمدابن اسحاق)ره( راهي محل حادثه شدند. 
وي ادامــه داد: نجاتگران جمعيت هالل احمر 
بالفاصلــه با انجــام اقدامات امــدادي پيش 
بيمارســتاني فرد مجروح را به بيمارســتان 
منتقل كردند و تالش ها براي درمان وي ادامه 
دارد. رئيس جمعيت هالل احمر سرپل ذهاب 
گفت: در جريان اين حادثه يك قبضه مين عمل 
نكرده از دوران جنگ تحميلي منفجر شده و 
باعث قطع شدن پاي فرد مجروح و جراحت و 

آسيب ديدگي وي شد.

قتل 2نفر در دعواي 20برادر
دعواي 20برادر افغانستاني بر سر 

اختالفات مالي، با قتل 2نفر از آنها، جنايي
زخمي شــدن 4نفر و دستگيري 

4نفر ديگر به اتهام قتل پايان يافت.
به گزارش همشهري، شامگاه دوازدهم بهمن ماه 
اهالي منطقه سراج صداي دعوا و درگيري چند 
مرد را شنيدند. چندين مرد با يكديگر درگير شده 
بودند و برخي از آنها چاقو و قمه به دست داشتند. 
شــاهدان وحشــت زده با 110تماس گرفتند و 
گزارش اين نزاع دسته جمعي را اعالم كردند. پس 
از آن به اورژانس زنگ زدند، چرا كه چند نفر در 
جريان اين دعوا چاقو خــورده و خون آلود نقش 
زمين شــده بودند. همين كافي بود تا مأموران 
كالنتري 126فرجام و اورژانس در محل حادثه 

حاضر شوند.

گزارش قتل اول
ماموران كالنتري كه در محل حاضر شــدند، به 
نزاع دسته جمعي پايان دادند. اما 6مرد خون آلود 
روي زمين افتاده بودند كه امدادگران اورژانس، 
مرگ يكــي از آنها را به دليل شــدت جراحات و 
خونريــزي تأييد كرد. اما 5مجــروح ديگر كه با 
ضربات چاقو و قمه زخمي شده و از هوش رفته 
بودند، به بيمارستان انتقال يافتند تا تحت درمان 
قرار بگيرند. در اين شرايط گزارش اين درگيري 
مرگبار بــه قاضي حبيب اهلل صادقــي، بازپرس 
جنايي تهران اعالم و تحقيقات جنايي درباره اين 

درگيري آغاز شد.

اختالف مالي 
گروهي از كارآگاهــان اداره دهم پليس آگاهي 
تهران مأمور شده بودند تا راز اين درگيري مرگبار 
و انگيزه متهمان را فاش كنند. بررسي ها حكايت 
از اين داشت كه دعوا ميان 20برادر و شاگردانشان 
رخ داده است. 20برادر اهل افغانستان بودند و از 
سال ها قبل براي كار به ايران آمده بودند. آنها از 
5مادر و يك پدر بودند كه تعدادي از برادران در 2 
مغازه قصابي حوالي خيابان سراج كار مي كردند و 

تعداد ديگر در كشتارگاهي حوالي ميدان بهمن. 
اما اين برادران از چند مــاه قبل دچار اختالفات 
مالي شده بودند. ظاهرا برادرهايي كه در كشتارگاه 
كار مي كردند گوشــت مورد نياز مغازه برادراني 
كه در قصابي كار مي كردنــد را تهيه مي كردند 
كه به دليل پرداختي ها و قيمت گوشــت دچار 
اختالف شده بودند. آنها از چند ماه قبل با يكديگر 
درگيري داشتند تا اينكه روز حادثه برادراني كه 
در كشتارگاه كار مي كردند به همراه شاگردانشان 
راهي مغازه قصابي برادران ديگرشان در خيابان 

سراج شدند. 
همين مســئله آغاز يك درگيــري بزرگ ميان 
برادرها و شاگردانشــان شــد. دعواي هولناكي 
كه حدود 20دقيقه طول كشــيد و به قتل يكي 
از بــرادران و زخمي شــدن 5نفــر ديگر منجر 
شــد. اما اين پايان ماجرا نبود چــرا كه يكي از 
مجروحان به شدت حالش وخيم شده و در بخش 
مراقبت هاي ويژه بستري شــد و اميدي به زنده 

ماندنش نبود.

گزارش قتل دوم 
صبح 13بهمن مــاه بود كه از بيمارســتان خبر 
رسيد مجروحي كه حالش وخيم بود جان باخته 
است. به اين ترتيب با مرگ دومين مجروح، تعداد 
مقتوالن اين درگيري مرگبار به 2 نفر رسيد. در 
اين شــرايط گزارش دومين قتل نيز به بازپرس 
حبيب اهلل صادقي اعالم شــد و او دستور انتقال 
جسد به پزشــكي قانوني را صادر كرد. دومين 
مقتول از دوستان يكي از برادرها )صاحب مغازه 
قصابي( بود كه براي ميانجيگــري وارد دعواي 
20برادر شده و به قتل رسيده بود. در اين ميان 
برادران و شاگرداني كه در اين درگيري مرگبار 
شركت داشتند بازداشت شدند و صبح ديروز 4نفر 
از متهمان اصلي اين پرنده براي انجام تحقيقات 
به شعبه چهارم دادســراي جنايي تهران انتقال 

يافتند.
4متهم منكر قتل بودند و خودشــان را بي گناه 
مي دانســتند. آنها مدعــي بودند كــه نديدند 

چه كسي به 2 مقتول چاقو زده و باعث مرگشان 
شده است. يكي از آنها كه اتهامش قتل برادرش 
اســت، گفت: در جريان اين درگيــري يكي از 
برادرانم و دوستم كه گناهي در اين ماجرا نداشت 
كشته شدند و من اصال نديدم كه ضربه اصلي را 

چه كسي به متوفيان زد. 
وي ادامه داد: من صاحب يكي از مغازه هاي قصابي 
هستم اما چند وقتي مي شود كه با برادرانم كه در 
كشتارگاه كار مي كنند مشكل پيدا كرده ايم. عمده 
اختالفاتمان به خاطر پول بود تا اينكه شب حادثه 
برادرانم به همراه شاگردانشان به مغازه من حمله 
كردند. البته برادران ديگرم نيز مغازه قصابي دارند 
كه فاصله زيادي با مغازه من ندارد. دو سه نفر از 
مهاجمان به مغازه برادران ديگرم هم هجوم برده 
بودند و همين شروع يك درگيري دسته جمعي 
شد. آن شب شــاگردانم و يكي از دوستانم كه از 
تركيه آمده بود در مغــازه ام بودند كه آنها هم به 
حمايت و هواداري از ما وارد درگيري شدند. يكي 
از برادرانم به من چاقو زد كه به صورت ســطحي 
زخمي شدم اما دوســتم كه از تركيه آمده بود و 
نقشي در ماجرا نداشت و قصدش در اين ماجرا 
فقط ميانجيگري بود به شــدت با ضربه چاقوي 
يكي از برادرانم زخمي شــد كه تالش پزشكان 
براي نجات او فايده اي نداشت و دوستم به قتل 

رسيد. او واقعا نقشــي در اين درگيري نداشت و 
درست روزي كه به ديدن من آمد برادرانم دعوا را 

آغاز كرده و جان او را گرفتند.
وي ادامه داد: آن شــب ما هم ناچار شديم براي 
دفاع از خودمان چاقو از مغازه هايمان برداريم تا 
آنها را بترسانيم. اما من نديدم كه چه كسي با چاقو 
و قمه به ســمت برادرم و دوستم هجوم برد و به 
آنها ضربه زد. من واقعا در آن شرايط به فكر نجات 
خودم بودم و مطمئن هستم كه برادرم با ضربات 

چاقوي من به قتل نرسيده است.
در ادامــه برادر ديگــر نيز كه در ايــن درگيري 
حضور داشــت در دفاع از خود گفت: مدتي بود 
كه با برادرانم دچار اختالف مالي شــده بوديم. 
شــب حادثه من داخل مغازه قصابــي بودم كه 
برادرانم به آنجا حمله كردند. من از ترس پشت 
يخچال پنهان شدم كه آنها مرا بيرون كشيدند و 
به باد كتك گرفتند. من هم نديدم كه چه كسي 
برادرم و دوست برادر ديگرم را به قتل رساند چرا 
كه من در ابتداي درگيري پشت يخچال بودم و 

چيزي نديدم.
با دستور بازپرس جنايي، متهمان بازداشت شده 
و براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران 
اداره آگاهي تهران قرار گرفتند و تحقيقات براي 

روشن شدن حقايق ماجرا ادامه دارد.

 عامالن شهادت مأمور پليس 
دستگير شدند

سيدمحسن منجي 3نفر شد

درگيري خانوادگي در تهران پايان هولناكي داشت

خانواده مردي كه دچار مرگ مغزي شده بود اعضاي بدن او را اهدا كردند

اعضاي بدن مردي كه در جريان جراحي قلبش دچار 
مرگ مغزي شده بود با رضايت خانواده اش به 3بيمار 

نيازمند اهدا شد و به آنها زندگي دوباره اي بخشيد.
به گزارش همشهري، اين مرد 50ساله كه سيدمحسن 
خالقي نام داشــت چند روز قبل به طور ناگهاني دچار 
حمله قلبي شــد. وقتي نزديكانش او را به بيمارستان 
منتقل كردند به آنها اعالم شد كه سيدمحسن وضعيت 
وخيمي دارد. يكي از رگ هاي اصلي قلب او نازك شده 
و در معرض پارگي قرار داشت و اين موضوع جان او را به 

خطر انداخته بود. اين موضوع سيدمحسن و خانواده اش 
را غافلگير كرده بود چرا كه پيش از اين فكرش را هم 
نمي كردند كه قلب او دچار مشكلي تا اين حد جدي 
باشد. هرچند تيم پزشكي اعالم كرد انجام اين جراحي 
ممكن است خطرناك باشد اما راه ديگري جز جراحي 
وجود نداشــت و خانواده او به ناچــار با عمل جراحي 

موافقت كردند.
يك روز بعد سيدمحســن براي جراحي قلب به اتاق 
عمل منتقل شد و خانواده اش چشــم انتظار خبري 

از موفقيت آميز بــودن جراحي و بهبــودي او بودند. 
حرف هاي پزشكان درباره خطر باالي جراحي نزديكان 
بيمار را دلواپس كرده بود بــا وجود اين كاري جز دعا 
كردن از آنها ســاخته نبود. جراحي ســاعت ها طول 

خطرات بودجه نويسي مجلس 
اســتنباط از اصل75 قانون اساسي اين است كه  ادامه از 

مسائل مالي كشور بر عهده دولت است و شوراي صفحه اول
نگهبان هم مي تواند مصوباتي را كه هزينه مالي براي دولت داشته باشد، 
مغاير با قانون اساســي اعالم كند. از اين منظر وقتي وظيفه تصويب 
بودجه بر عهده مجلس گذاشــته شــده، اين تصويب 2مرحله دارد، 
تصويب در مجلس و تأييد در شــوراي نگهبان  به اين معنا نيست كه 
هرچه مجلس تصويب كند، دولت حتي اگر اعتقاد نداشته باشد و نتواند 

آن را اجرا كند، بايد بپذيرد.
مشكل اينجاست كه دولت سقف منابع بودجه عمومي سال آينده را 
841هزار ميليارد تومان پيشنهاد داده و كميسيون تلفيق بودجه اين 
رقم را با حدود 300هزار ميليارد تومان افزايش به 1141هزار ميليارد 
تومان رسانده يعني حدود 41درصد افزايش در سقف منابع و مصارف 
بودجه عمومي سال 1400؛ حال آنكه در همه سنوات گذشته معموال 
تغييرات در ارقام بودجه كمتر از 5درصــد بوده و همين تغيير هم در 
نتيجه توافق دولــت و مجلس صورت مي گيــرد، در ارتباط با مصوبه 
كميسيون تلفيق بودجه 2چالش جدي و جديد شكل گرفته، نخست 
اينكه كميسيون يادشده 40درصد بر ارقام منابع عمومي بودجه افزوده 
است و نكته دوم اينكه دولت موافق نيست. البته دولت مي تواند موافق 
مصارف باشد اما مي داند كه مشكل اساسي در سمت منابع شكننده 
و موهوم بودجه است. ازجمله رشــد ماليات ها بدون اينكه پاسخ داده 
شود كه مگر كسب وكار مردم بهتر شده كه ماليات بيشتري بدهند، يا 
اينكه مجاز شدن واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمين اصلي براي 
كسب درآمد 17هزار ميليارد توماني. مگر در مناطق آزاد چه اتفاقي رخ 
داده كه قرار است خودروها از اين مناطق به سرزمين اصلي بيايند و در 
مقابل ساكنان مناطق آزاد با قحطي خودرو مواجه شوند و بعد از مدتي 
ناچار به واردات خودرو با حقوق و عوارض ســرزمين اصلي شوند. اگر 
تصميم نمايندگان صرفا درآمدزايي از اين مسيرها باشد، كه ديگر پالك 
مناطق آزاد مزيت به حساب نمي آيد چرا كه خودروي جديد با قيمت 

سرزمين اصلي يكي خواهد بود. در ارتباط با نرخ تسعير ارز هم بيشتر 
نگاه كميسيون تلفيق بودجه، نگاه درآمدي است و طبيعتا تعيين نرخ 
باالتر از نرخ پيشنهادي دولت، چالش بزرگي را در حوزه سياست هاي 
ارزي ايجاد خواهد كرد و هرچند يكسان ســازي  نرخ ارز حتما به نفع 
اقتصاد ملي است اما تصميم كميسيون تلفيق يكسان سازي نيست بلكه 

يك درآمديابي عددي با افزايش نرخ ارز در بودجه است.
يكي از عوارض جدي افزايش 300هزار ميليارد توماني منابع بودجه 
كشور، مخدوش شدن سياست هاي پولي و مالي و اثرات منفي آن بر 
اقتصاد كشــور خواهد بود و با تصويب و ابالغ بودجه اي متورم شده، 
تنها ابزار در اختيار ســازمان برنامه و بودجه، ابــزار تخصيص بودجه 
است. تجربه سال هاي گذشته نشــان مي دهد كه نهايت استفاده از 
ابزار تخصيص بودجه درخصوص بودجه هــاي عمراني كارايي دارد و 
ادعاي كاهش هزينه هاي جاري كشــور با ابزار تخصيص بودجه تنها 
يك ادعاست چراكه نمي تواند حقوق كاركنان دولت، ميزان يارانه ها 
و هزينه هاي رفاهي را كم كند و برخي نهادهايي كه از بودجه عمومي 
دولت ارتزاق مي كنند هم دنبال مطالبه خودشان مي روند و به دولت 

فشار سنگيني وارد مي كنند تا آنچه مجلس تصويب كرده را بگيرند.
اين وضعيت دشوار و شــكننده به شــكل گيري انتظارات غيرواقعي 
در سمت هزينه هاي جاري كشــور در بين دســتگاه هاي اجرايي و 
نهادها دامن مي زند و از آنجا كه منابع پيش بيني شــده براي رشــد 
300هزار ميليارد توماني بودجه يك پيش بيني و برآوردي اســت كه 
احتمال تحقق آن پايين اســت، آثار تورم و ركــود اين تصميم گيري 
بر شــاخص هاي كالن اقتصادي نمايان خواهد شد. راهكار اين است 
كه انتظارات از بودجه را عقالنــي كنيم و تصور نكنيم كه بودجه فقط 
براي دولت اســت بلكه اين بودجه كل كشور است و بر فعاليت بخش 
خصوصي، بازارهاي مالي و پولي و بازار ارز اثر مي گذارد و اگر ارقام واقعي 
و متناسب با واقعيت اقتصاد كشور نباشد، نمي توان انتظار شاخص هاي 
مطلوب تر را داشت. مصوبه كميسيون تلفيق بودجه دولت را به شدت 
انبســاطي مي كند و ما شاهد انبساط در سياســت هاي مالي و پولي 
خواهيم بود كه نشانه آن در تزريق بي محاباي پول به اقتصاد تورم زده 

و گرفتار ركود ايران خواهد بود.

بودن سرعتگير در بزرگراه امام رضا)ع( ضروري است
روابط عمومي منطقه 15شــهرداري تهران پيرو چــاپ پيام مردم با 
عنوان »سرعتگيرهاي غيراستاندارد در بزرگراه امام رضا« در ستون با 
مردم روز 30دي ماه پاسخ داده است: »نصب سرعتگير در الين كندرو 
بزرگراه امام رضا به درخواست پليس راهور منطقه15 ايجاد شده كه 
اجراي آن به لحاظ وجود مواردي چون تردد عوارضي عابرين پياده، 
ســرعت غيرمجاز منجر به تصادف فوتي متعدد و تردد زياد به لحاظ 
وجود مراكز بازار گل و گياه و كسبه افاغنه در اين محور با هدف كاهش 
سرعت غيرمجاز و تصادفات و افزايش ايمني عابرين پياده حائز اهميت 
و تأثير گذار بوده است. الزم به ذكر است سرعتگير مورد نظر به تابلوي 

پيش آگاهي و ترسيم خط كشي نمايان است.«

6 عضو باند ســرقت احشــام كه در جريان 
درگيري با مأموران نيــروي انتظامي يكي از 
مأموران را به شهادت رســانده بودند پس از 

46روز فرار دستگير شدند.
به گزارش همشــهري، بيست و پنجم آذرماه 
امسال در درگيري ســارقان مسلح احشام با 
مأموران انتظامي، ستوان يكم مرتضي براتي از 
كاركنان انتظامي شهرستان خمين به شهادت 
رســيد. از همان روز كارآگاهان پليس آگاهي 

تحقيقات خود براي شناسايي و دســتگيري متهمان اين پرونده را آغاز كردند. اين 
تالش ها ادامه داشت تا اينكه سرانجام بعد از گذشت 46روز 6سارق دستگير شدند.

سردار حسن مفخمي شهرستاني، فرمانده انتظامي استان مركزي در اين باره گفت: 
همكارانم بعد از گذشــت 46روز مخفيگاه اعضاي اين باند را در اســتان مركزي و 
استان هاي خوزستان و لرستان شناسايي كردند و سحرگاه روز دوشنبه در عملياتي 
ضربتي 6 عضو اين باند را دســتگير كردند. در اين عمليات 3 قبضه سالح جنگي و 

2 قبضه سالح شكاري و مقاديري مهمات نيز از متهمان كشف شد.

كشيد و بعد از آن سيدمحسن به بخش مراقبت هاي 
ويژه منتقل شد. هنوز هيچ كس به درستي نمي دانست 
كه او چه شرايطي دارد و پزشكان هم پاسخ روشني به 
خانواده نگران سيدمحسن نمي دادند تا اينكه پس از 
چند روز خبري غافلگيركننده به آنها داده شد:» بيمار 

دچار مرگ مغزي شده است.« 
خانواده سيدمحســن آنچه را كه مي شــنيدند باور 
نداشتند. آنها گمان مي كردند چند روز پس از جراحي 
عزيزشان از بيمارستان مرخص مي شود اما حاال خبر 
مرگ مغزي سيدمحسن شوك بزرگي براي شان بود. 
آنها در برابر انتخاب ســختي قرار گرفته بودند. پدر و 
مادر سيدمحسن از يك ســو و همسر و 2 فرزندش از 
ســوي ديگر بايد در اين باره تصميم گيري مي كردند. 
هرچند از دست دادن ناباورانه سيدمحسن براي شان 

سخت بود اما وقتي فهميدند با اهداي اعضاي بدن او 
چند بيمار ديگر به زندگي برمي گردند با اهداي عضو 

موافقت كردند.
سيدمحمد خالقي، برادر سيدمحســن در اين باره به 
همشهري مي گويد: با اينكه وداع با برادرم تلخ بود اما در 
خانواده با يكديگر مشورت كرديم و براي رضاي خدا با 
اهداي اعضاي بدن سيدمحسن موافقت كرديم. او ادامه 
مي دهد: برادرم مردي اجتماعي و انسان دوست بود. او 
براي همه خير مي خواست و مطمئنم از تصميمي كه 
گرفته ايم راضي اســت. بعد از اينكه پزشكان مطمئن 
شدند ديگر برادرم به زندگي برنمي گردد ما هم موافقت 
كرديم و كبد و 2كليه او به بيماران نيازمند اهدا شد. 
با اينكه برادرم را از دســت داديم اما خوشحاليم كه او 
عاقبت به خير شد و ياد و نامش تا هميشه زنده مي ماند.

 قطار، جان 
مرد جوان را گرفت

مرد جوان به دليل برخورد با قطار 
در آبيك قزوين جــان خود را از 

دست داد.
به گزارش همشــهري، ســاعت 
7:50 صبح ديروز بــه اورژانس 
قزوين خبر رســيد مردي بر اثر 
برخورد با قطار به شدت مصدوم 
شده اســت. دقايقي از اين خبر 
مي گذشــت كــه امدادگــران 
اورژانس خــود را به محل حادثه 
كــه در نزديكي ايســتگاه قطار 
آبيك رخ داده بود رسيدند و پي 
بردند مرد حادثه ديده بر اثر شدت 
جراحات وارده جانش را از دست 

داده است.
سهيل سلطاني، رئيس اورژانس 
اســتان قزوين در اين باره گفت: 
پــس از 5دقيقــه فوريت هاي 
پزشــكي آبيك بر بالين مصدوم 
حاضر شــد كه او به علت شدت 
برخورد دچار قطع چند عضو شده 

و عالئم حياتي نيز نداشت.
در اين شــرايط متوفي تحويل 
عوامل انتظامي حاضر در صحنه 
شد و علت اين حادثه كه در ريل 
راه آهن 500متر قبل از ايستگاه 
آبيك رخ داده، در دست بررسي 

است.
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كدا

فيلم »كدا« بــه كارگرداني ســيان هدر، 
زندگي دختري شنوا را روايت مي كند كه 
پدر و مادر و برادري ناشنوا دارد. اعضاي اين 
خانواده ماهيگير هستند. روبي 17ساله )با 
بازي اميليا جونز( تنها عضو شنواي خانواده 
است كه به پدر و مادر و برادر ناشنواي خود 
كمك مي كند. روبي به باشگاه »گروه كر« 
مي پيوندد و به مرور متوجه عالقه خود به 
خوانندگي مي شود. معلم آواز وي كه متوجه 
استعداد روبي در موســيقي مي شود، او را 
ترغيب به حضور در مدرســه موســيقي 
مي كنــد، اما روبــي بايد ميــان كمك به 
خانواده يا تالش براي رســيدن به هدف، 

يكي را انتخاب كند. 

ايميتان:خاطرهنگاريغيرعامدانه

فيلمي اســت به كارگرداني جيمز ردفورد. 
)پســر رابرت ردفورد، بنيانگذار جشنواره 
فيلم ساندنس( جيمز ردفورد در اين فيلم 
به طور عميقي به زندگي و فعاليت حرفه اي 
ايمي تان، نويســنده نوآور آمريكايي نگاه 

كرده است. در اين فيلم، او خانواده و عوامل 
موفقيت ايمي  تــان در نگارش رمان هايش 
ازجمله رمان معروف »جوي بوك كالب« و 
تأثيري كه او بر دنياي رمان نويسي معاصر 
گذاشــته را مورد تجزيه و تحليل قرار داده 

است. 

اولينقرار

آيا تا به حال براي كسي در طول يك شب 
اين همه اتفاقات بد افتاده اســت؟ »اولين 
قرار«، فيلمي كمدي – دراماتيك اســت 
كه در آن به داســتان جواني به نام مايك 
پرداخته مي شود كه تصميم مي گيرد براي 
نخستين بار با فردي كه به او عالقه مند شده 
قرار بگذارد، اما او در وســط يك ماجراي 
توطئه آميز گير مي افتد. او ناخواســته در 
يك حادثه ماشــين ربايي گيــر يك باند 
جنايتكار مي افتــد و آينده ارتباطش هم با 
فرد موردعالقه اش در هاله اي از ابهام قرار 

مي گيرد.

چگونهپايانمييابد

فيلمي است به كارگرداني و بازيگري زوئه 
ليســتر جونز و نويســندگي و كارگرداني 
مشترك زوئه ليستر جونز و داريل وين. در 
اين فيلم، داستان يك زن اهل لس آنجلس 
و كــودك درون او، در روزي كه مي تواند 
آخرين روز حيات روي كره زمين باشــد، 
روايت مي شود. چگونه پايان می يابد، فيلمي 
سرگرم كننده است كه در آن به اين مسئله 
پرداخته مي شود كه پايان دنيا امري خيالي 

نيست و مي تواند واقعا رخ دهد. 

جانوحفره

»جان و حفره« نخستين فيلم به كارگرداني 
پاســكوال سيستوســت. در اين فيلم به 
داستان مرد جواني پرداخته مي شود كه يك 
سنگر نيمه تمام را در جنگل پيدا مي كند 
و تصميم به اســتفاده از آن بــراي مقاصد 

نادرستي مي گيرد. 

سرزمين

فيلمي اســت با بــازي و كارگرداني رابين 
رايت. در ايــن فيلم، داســتان زني روايت 

مي شود كه پس از وقوع يك حادثه غيرقابل 
تصور براي وي و آســيب روحــي كه به او 
وارد شــده بــه منطقه اي كوهســتاني در 
»وايومينگ« مي رود تــا تنهايي را تجربه 
كند. در اين منطقه كوهســتاني او از يك 
مرد محلي)بومــي( مهارت هاي بقا در اين 

سرزمين سخت را ياد مي گيرد. 

يكنفربرايجاده

فيلمي است به كارگرداني »باز پوني پيرا« 
و به تهيه كنندگي وونگ كار واي. اين فيلم 
داستان مردي اســت كه در شهر نيويورك 
در يك رستوران كار مي كند. او به سرزمين 
مادري اش، تايلند بازمي گردد تا چند وقتي 
را در كنار دوستش كه در حال مرگ است، 
سپري كند. اين دو رهسپار سفري مي شوند 
و در جريان اين مسافرت، فرصت اين را پيدا 
مي كنند كه به حقايقي درباره ارتباط شان 
و اينكه زندگي پــس از پايان دوران جواني 

دچار چه تحوالتي مي شود، پي ببرند. 

بازيباكوسهها

والري تيلور را شــايد بتوان شــجاع ترين 
فردي دانســت كه زيــر آب غواصي كرده 
است. اين فيلم مستند به كارگرداني سالي 
ايتكن بــه زندگي و فعاليت شــگفت انگيز 
والري تيلور، اســطوره غواصي اســتراليا، 
از نخســتين روزهاي فعاليتــش به عنوان 
يك كاوشــگر در آب  اقيانوس هــا تا زمان 
ورودش به هاليوود بــراي فيلمبرداري از 
صحنه هاي فيلم »آرواره ها« به كارگرداني 
استيون اسپيلبرگ مي پردازد. فيلم »بازي 
با كوســه ها« فيلمي هيجان انگيز است كه 
در آن به داســتان يك ماجراجــوي واقعا 

فراموش نشدني پرداخته مي شود. 

دنيايپيشرو

ونســا كربي و كاترين واترستون در فيلم 
تاريخي »دنياي پيش رو« به كارگرداني، 
مونا فســتولد بازي كرده اند. در اين فيلم 
به داستان عاشقانه و جذابي در سال هاي 
قرن نوزدهم پرداخته مي شــود. به باور 
منتقدان، ونسا كربي كه در نقش شاهزاده 
مارگارت در سريال »تاج« نيز بازي كرده 
بود، در اين فيلم بازي بسيار خوبي از خود 
ارائه داده است. او همچنين به احتمال زياد 
به دليل نقش آفرينــي در فيلم »تكه هاي 
يك  زن« نيز كانديداي دريافت جايزه از 
جشنواره هاي معتبر ســينمايي خواهد 

شد.

كاپيتانهايذعاتاري

علي العربي در فيلم مســتند »كاپيتان هاي 
ذعاتاري«، داستان 2مرد جوان را كه در يك 
اردوگاه پناهندگان در اردن زندگي مي كنند، 
روايت كرده اســت. فيلمبرداري اين فيلم 
6سال زمان برده است و به نظر مي رسد، صرف 
اين مدت زمان براي ساخت اين فيلم، ارزشش 
را داشته است. در اين فيلم، داستان اين دو 
مرد جوان كه رؤياي تبديل شدن به بازيكنان 
فوتبال را در سر مي پرورانند، روايت مي شود. 

تابستانروح

)يا زماني كه نمي توان از انقالب فيلمبرداري 
تلويزيوني كرد( اين فيلم مســتند توســط 
احمير خالب تامسون ساخته شده و داستان 
جشنواره فرهنگي تابســتان سال 1969را 
روايت مي كند. اين جشــنواره در زماني كه 
برگزار شد، آنچنان كه بايد مورد توجه قرار 
نگرفت؛ حتي برخي از تصاوير اين جشنواره 
ازجمله اجراهاي استيوي واندر، نينا سيمون و 
برخي ديگر از خوانندگان و نوازندگان مشهور 

آن دوران، تا به امروز ديده نشده بودند.

چهل و چهارمين دوره جشنواره ساندنس همزمان با جشنواره فيلم فجر به شكل مجازي در حال برگزاري است
تئاترفرصتي براي بازگشت به وظيفه يك جشنواره

تماشايتئاترازتلويزيون
از امروز سه شنبه، چهاردهم 
بهمن ماه تماشــاي آنالين 
نمايش هاي شركت كننده در 
جشنواره براي عالقه مندان 
تئاتــر آمــاده مي شــود؛ 
تجربه اي كه جشنواره بعد 
از 39 دوره از سر مي گذراند 
و بايد ديد استقبال چگونه 
خواهــد بود.  بــه گزارش 
همشهري، فيلم نمايش ها 

مطابق با جدول پخش آثار از ســاعت 18هر روز تا ساعت 18روز 
بعد در سامانه موجود است و عالوه بر تلويزيون تئاتر در دو پلتفرم 

ديگر هم نمايش داده مي شود.
محمد امروآبادي، مدير ســايت تيوال با عنوان اين خبر كه بليت 
فيلم نمايش ها 10 هزار تومان است و منتظريم كه با آغاز فروش 
بليت ببينيم مخاطبان تا چه اندازه از رويداد استقبال مي كنند، به 
همشهري گفت: »فروش بليت ها در سالن هايي كه بليت فروشي 
داشتند؛ تمام شده و قيمت بليت ها بستگي به سالن هاي نمايش 
داشت. البته هر ســالن حداقل تماشــاگران را به شكل فيزيكي 
به خود اختصاص داده اســت. با اين حال بليت هاي آن به فروش 

رفته است.«
با آغاز نمايش هاي آنالين نيز فروش بليت ها آغاز شده است و هر 
نمايش بعد از يك اجراي محدود براي داوران و تماشاگران ؛ يك 
نمايش هم براي ضبط خواهد داشــت و اين آثار در پلتفرم هاي 
معرفي شــده بارگذاري مي شــوند. هر روز 7نمايش از پلتفرم ها 
براي مخاطبان به نمايش در مي آيد و نمايش فيلم ها تا 21 بهمن 

ادامه دارد.

فوتهنرمندجوانتئاتر
درگذشــت سوسن بقا 
شانجاني، هنرمند جوان 
تئاتــر به دليل ايســت 
قلبي، خبر تلخ دومين 
روز جشــنواره ســي و 
نهم بود. ايــن هنرمند 
به عنوان دستيار طراح 

لباس در نمايش »گرگاس ها« بــه كارگرداني حميدرضا نعيمي 
نيز حضور داشت و خبر درگذشــت وي، گروه اين اثر نمايشي، 
هنرمندان حاضر در جشنواره و دست اندركاران اين دوره از تئاتر 

فجر را بسيار متأثر كرد.

اينروزهاجشــنوارهفيلــمفجرتنها
جشنوارهاينيستكهبرگزارشدهاست؛
درينگهدنياهمجشنوارهفيلمساندنس
ترجيحداده،باباالبردنكيفيتبخشهايمختلفجشنواره،ازتعطيليصرفنظركندو
بهجايقدمزدنستارههارويفرشقرمز،تنهابهنمايشفيلمهاييبپردازدكهحرفوفكر
تازهايدارند.چهبسااگرجشنوارهفيلمفجرهممراسمپيشازنمايشفيلمهاراكهبهعكس
گرفتنستارههاوعواملفيلمهااختصاصدارد،تعطيلميكردومثالشاهدنبوديمكهعادل
فردوسيپوروپرويزپرســتوييهمديگررادرآغوشميگيرند،انتقاداتازرعايتنشدن
پروتكلهايبهداشتيدراينجشنوارههمكمترميشد.البتهبخشعمدهجشنوارهساندنس

مجازياستومتصدياناينجشنوارهبهرغمنمايشهايمحدوديكهبرايتعداديازفيلمها
درنظرگرفتهاند،حاضربهريسكبرسرجانمردمنشدهاند.شايدهمينمحدوديتجشنواره
ساندنسباعثشودكهاينجشنوارهبهذاتخودبرگرددوبارديگرشناسايياستعدادهاي
واقعيسينمارادراولويتقراردهد.چهلوچهارميندورهجشنوارهفيلمساندنسبهعنوان
بزرگترينجشنوارهسينمايمســتقلجهان،ازتاريخ28ژانويهتا3فوريه2021)9بهمن
تا15بهمن1399(بهصورتمجازيدرحالبرگزارياســت.درايندورهازجشنوارهبراي
نخستينبارتمامفيلمهارويپلتفرماينترنتيمختصبهاينفستيوالبهصورتآناليندر
دسترسقرارگرفتهاست.دراينمطلبنگاهيداشتهايمبهتعداديازفيلمهايمهموجديد

سينمايمستقلجهانكهدراينجشنوارهبهصورتبرخطنمايشدادهميشوند.

آرشنهاوندي
خبرنگار
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   آنگ سان سوچي كيست؟ 
آنگ سان ســوچي، دختر ژنرال آنگ 
سان قهرمان استقالل ميانمار، رابطه اي 
سياه و سفيد با ارتش اين كشور داشته 
و بعد از چندسال شيرين،  دوباره تلخي 

اين رابطه را مي چشد.
او رهبــر اصالحــات داخلــي در 
كشــورش بود و چنان در سطح جهان 
سرشناس شــد كه به خاطر اقدامات 
آزادي خواهانه اش، در سال1991 برنده 
جايزه صلح نوبل شــد. رابطه سوچي 
با ارتش، ســال ها تيره بــود و او بين 
سال هاي 1989 تا 2010 زنداني بود. بعد 
از آزادي در سال2010، حزب ان ال دي 
در نخستين انتخابات آزاد در 25سال، 
قاطعانه برنده شد و ســوچي عمال به 
رهبر ميانمار تبديل شد. قانون اساسي 
ميانمار او را به خاطر اينكه فرزنداني با 
تابعيت خارجي دارد از رهبري كشورش 
منع مي كند اما در اين سال ها، او رهبر 
واقعي كشورش بوده و امور را در دست 

داشته است.
خوشــنامي بين المللي او اما در همين 
ســال ها از بين رفت و سوچي از يك 
آزديخــواه صلح طلب بــه يك حامي 
نسل كشــي و جنايــات جنگي عليه 

مسلمانان تبديل شده است.
آنكــه  از  بعــد   ،2016 در ســال
روهينگيايي ها به يك پاسگاه پليس 
حمله كردند و 9افســر را كشــتند، 
سركوب مسلمانان در ايالت راخين اوج 
گرفت و ده ها هزار نفر مجبور شــدند 
به بنگالدش در همسايگي پناه ببرند. 
سركوب مســلمانان توسط ارتش در 
سال2017 به اوج رســيد و 730هزار 
مســلمان به بنگالش متواري شدند. 
ســازمان ملل اعالم كرده است قتل 
عام گســترده، تجاوز و آتش سوزي 
عمدي عليه اقليــت روهينگيا اعمال 
شده و ارتش در انجام اين حمالت، نيت 
نسل كشي داشته اســت. ميانمار اين 
اتهام ها را رد كرد و سوچي در دادگاه 
بين المللي الهه از ميانمار در برابر اتهام 
نسل كشــي دفاع كرد. حمايت هاي 
او از ژنرال هاي متهم به نسل كشــي 
در ميانمار چنان افــكار عمومي دنيا 
را برآشــفت كه بســياري خواستار 
پس گرفتن جايزه صلح نوبل از او شدند. 
حتي چند برنده اين جايزه بارها عليه او 

و موضع گيري هايش موضع گرفتند.
درگيري هــا در منطقــه  راخين در 
ســال2019 بين ارتش ميانمار و گروه 
نــژادي آراكان باال گرفــت و اين بار 
ســوچي،  تعارف را كنار گذاشت و از 
ارتش كشورش خواست تا شورشي ها 

را »در هم بكوبد«.
با وجود انتقادهاي بسيار تند و شديد 
عليه ســوچي در خارج از اين كشور و 
به خصوص در ميان مسلمانان، سوچي 
در ميان اكثريت بودايي در ميانمار كه از 
اقدامات ارتش عليه مسلمانان رضايت 

دارند به شدت محبوب است.

كيوسك

ارتش ميانمــار، ديروز با 
كودتــا قــدرت را در اين گزارش

كشور به دســت گرفت و 
آنگ سان سوچي متحد ســابق خود و 
ديگر رهبران سياسي را بازداشت كرد و 
به تنش ها درباره نتايج انتخابات اخير در 
اين كشور، با قاطعيت به نفع خود پايان 

داد.
به گزارش الجزيره، ارتش براي يك سال، 
وضعيت اضطراري در اين كشــور اعالم 
كرده است. در بيانيه اي كه در تلويزيون 
ارتش ميانمار منتشر شــد، رسما اعالم 
شد كه قدرت در اين كشور به ژنرال مين 
آنگ هالينگ، فرمانده كل قواي ميانمار 
منتقل شده است. ارتش عالوه بر سوچي، 
وين مايينت و ديگر رهبران سياسي اين 

كشور را بازداشت كرده است.
ميانمــار در هفته هــا و روزهــاي اخير 
به شدت ملتهب بود و ارتش به شدت به 
نتيجه انتخابات پارلماني در اين كشــور 
كه در ميانه پاييز برگزار شد معترض بود. 
حزب حاكم ميانمار بــا قاطعيت در اين 
انتخابات برنده شد اما ارتش به نتيجه آن 
اعتراض داشت و مدعي بود كه ميليون ها 
مورد ثبت كرده كه نشانه اي از تقلب در 

انتخابات بوده است.
ميو نايونت، سخنگوي حزب اتحاد ملي 
براي دمكراسي )ان ال دي( ديروز گفت 
كه عالوه بر ســوچي، ديگر رهبران اين 
حزب در سراسر كشور بازداشت شده اند. 
او ديروز همچنين گفت كه ســوچي از 
مردم خواسته تا كودتا را قبول نكنند و 
اعتراض كنند. در بيانيه اي كه با امضاي 
سوچي در همين باره منتشر شده، آمده 
اســت: »اقدامات ارتش اقداماتي است 
كه دوباره كشور را به سمت ديكتاتوري 
مي برد. من به مــردم مي گويم كه اين 
وضعيت را قبول نكننــد، به آن واكنش 

نشان بدهند و به كودتاي ارتش اعتراض 
كنند.«

سوچي در سال هاي اخير رابطه نزديك 
و خوبي با فرماندهان نظامي كشــورش 
داشت و در مسئله ســركوب مسلمانان 
روهينگيــا در اســتان راخيــن، حامي 
اقدامــات آنها بــود و حتــي در عرصه 
بين المللي هم از ژنرال هاي ارتش ميانمار 

و اقدامات آنها دفاع كرده بود.
پارلمان ميانمار قرار بــود ديروز افتتاح 
شود. ارتش مستقيما در پارلمان قدرت 
مطلــق را در اختيار ندارد امــا از طريق 
حزب اتحاد و توســعه كــه عمال حزب 

نيابتي خود است اعمال قدرت مي كند.
كودتاي ارتــش در ميانمار با محكوميت 
بين المللي مواجه شده و سازمان ملل و 
كشورهاي زيادي آن را محكوم كرده اند.

سرانجام كودتا
درگيري ها بين ارتــش و حزب حاكم، 
از بعد از انتخابات پاييز شــروع شــد و 
در روزهــاي اخير به اوج رســيد. ارتش 

مدعي اســت كه انتخابات ناسالم بوده 
اما كميســيون انتخابات اين ادعا را رد 
مي كند. شــكايت هاي ارتش به ديوان 
عالي ميانمار ارجاع داده شده، اما هفته 
گذشته، ژنرال مين آنگ هالينگ تهديد 
كرد كــه ارتش قانون اساســي را از بين 
خواهد برد. بعد از اين صحبت ها نگراني 
از كودتا اوج گرفت اما شنبه ارتش اعالم 
كرد كه صحبت هــاي فرمانده كل قوا بد 
برداشت شــده و اعالم كرد كه به قانون 
اساسي سال2008 وفادار خواهد ماند. با 
اين حال صبح ديروز، ارتش سرانجام وارد 
عمل شد و سايه ديكتاتوري را دوباره بر 

سر ميانمار انداخت. 
ميانمــار كه به نــام برمه هم شــناخته 
مي شود، بعد از اســتقالل از انگليس در 
سال1948، ســال ها زير نظر نظامي ها 
رهبري مي شــد تا اينكه در سال2011، 
اصالحــات داخلي بــه رهبــري آنگ 
سان سوچي به ثمر رســيد و به رهبري 

نظامي ها در اين كشور پايان داده شد.
مردم ميانمار و دنيا بعــد از آن از كودتا 

خبردار شدند كه تلويزيون ارتش اعالم 
كرد قــدرت به فرمانده كل قوا رســيده 
است. به گزارش بي بي سي، سربازان در 
ناي پي تــاو، پايتخت جديد اين كشــور 
و همينطــور يانگون بزرگ ترين شــهر 
ميانمار خيابان ها را بستند و برنامه هاي 
تلويزيوني و راديويي دولتي قطع شــد. 
ارتباطات در اين كشور، ازجمله اينترنت، 
مختل شــد و به بانك ها هم دستور داده 

شد كه تعطيل كنند.
ارتــش گفته اســت كه از قــدرت خود 
براي اعمال وضعيت اضطراري استفاده 
مي كند تا زمينه را بــراي برگزاري يك 

انتخابات جديد فراهم كند.
به گــزارش الجزيره، مــردم در يانگون 
پايتخت تجاري ميانمار، با برافراشــتن 
پرچم حــزب حاكم از دولــت حمايت 
كرده اند. بنرهايي هم در سطح شهر علم 
شده كه پيام هايي در حمايت از آنگ سان 
سوچي و حزب ان ال دي روي آنها نوشته 

شده است.

واكنش هاي جهاني به كودتا 
اقــدام كودتاچي هاي نظامي از ســوي 
كشــورها و نهادهاي بين المللي زيادي 
محكوم شــده و از آمريكا و سازمان ملل 
گرفته تا چين و ســازمان عفو بين الملل 
به آن واكنش نشــان داده انــد. آنتوني 
بلينكن، وزير خارجه آمريكا در واكنش 
به اين اقدام ارتش، خواستار آزادي فوري 
رهبران غيرنظامي و مقامات دولتي شده 
است. آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان 
ملل هم دستگيري رهبران سياسي را قويا 
محكوم كرده است. چين ابراز اميدواری 
كرده كــه تمامــي طرف هــاي درگير 
اختالف هاي خود را تحت قانون اساسي 
و ساختارهاي قانوني كنار بگذارند و ثبات 

را به كشور بازگردانند.
سازمان عفو بين الملل هم گفته است كه 
اقدام ارتش در بازداشت رهبران سياسي، 

بسيار نگران كننده است.

روزنامه تايمز ]انگليس[

روزنامه جروزالم پست ]اسرائيل[

روزنامه العربی الجديد ]قطر[

روزنامه نيويورک تايمز ]آمريكا[

واكسيناسيون سالمندان در انگليس

واكسن روسی در راه فلسطين

انتقام كوچك ها در وال استريت

بازداشت 4 هزار نفر در روسيه

تايمز لندن سخنان نخست وزير انگليس را منتشر 
كرده كه از پايان ماموريت واكسيناسيون تمامی 
سالمندان و كادر درمان در خانه های سالمندان در 
اين كشور خبر داده است. انگليس بعد از آمريكا 
تا به اينجا بيشــترين واكسن را به مردم تزريق 
كرده است. به گفته برويس جانسون، دولت او با 
واكسيناسيون بيش از 598 هزار نفر در يك روز 

ركورد تازه ای به جا گذاشته است. 

روزنامه جروزالم پست به نقل های از مقام های 
دولت خودگردان فلسطين نوشته كه 5هزار دوز 
از واكسن اسپوتنيك-وی ساخت روسيه قرار 
اســت طی هفته جاری به فلسطين برسد. قرار 
است محموله واكسن های ساخت چين هم بعد 
از واكسن هاي روسی راهی فلسطين شود. رژيم 
صهيونيستی طی هفته های اخير واكسيناسيون 
شهروندان خود را آغاز كرده اما از ارسال واكسن 
برای فلسطينی ها خودداری كرده است؛ اقدامی 
كه با اعتراض نهادهای حقوق بشــری روبه رو 

شده است. 

بورس آمريكا يكی از بدتريــن دوران خود را 
پشت سر می گذارد. به نوشــته روزنامه العربی 
الجديد، ارزش بسياری از شركت های بزرگ بازار 
سرمايه در آمريكا ظرف روزهای گذشته سقوط 
بی سابقه ای داشــته و متعاقبا، ميلياردها  دالر 
خسارت برای صاحبان سهام های آنها بر جای 
گذاشته است. در مقابل اين فرآيند، رشد سهام 
شركت های كوچك از جمله يك شركت بازی های 
اينترنتی، توجه تمامی تحليلگران اقتصادی را به 

خود جلب كرده است.

نگاه

در رخدادي نــادر، رئيس ســازمان 
اطالعات رژيم صهيونيستي از سخنان خاورميانه

هفته گذشــته ژنرال آويو كوخافي، 
رئيس ستاد ارتش اين رژيم درباره توافق هسته اي 
ايران و احتمال حمله نظامي به اين كشــور انتقاد 
كرده اســت. ژنــرال كوخافي روز چهارشــنبه در 
واكنش به سخنان وزير خارجه جديد آمريكا مبني 
بر بازگشــت احتمالي بــه توافق هســته اي و لغو 
تحريم هاي ايران، گفته بود: اين يك اشتباه بزرگ 
است. آمريكا با بازگشــت به توافق هسته اي، بدون 
درنظر گرفتن خط قرمزهاي اسرائيل امنيت منطقه 
را به خطر مي اندازد. بدون شــك درصورت حركت 
ايران به سوي ساخت سالح هسته اي، مستقيما به 

اين كشور حمله مي كنيم.
به نوشــته روزنامه يديعوت احرونوت، اين اظهارت 
واكنش تندي را از ســوي رئيس موســاد به دنبال 
داشته است. در گزارش اين روزنامه آمده: »يوسي 
كوهن با انتقاد مســتقيم بــه بنياميــن نتانياهو، 
نخست وزير اسرائيل درباره ســخنان رئيس ستاد 
ارتش گفته اســت، مقامات نظامي حق اظهارنظر 
رســانه اي در اينگونه موارد را ندارند. اين در حالي 
است كه پيش بيني مي شود رياست هيأت اسرائيلي 
در مذاكرات اين رژيم با دولت جديد آمريكا بر سر 
برنامه هســته اي ايران بر عهده كوهن باشــد.« در 
عين حال بايد توجه داشت كه طرح انتقاد موساد از 
رئيس ستاد ارتش به دليل سخنان اخير وي، لزوما 
به معناي سياست هاي متفاوت اين دو نهاد حكومتي 
اسرائيل درباره ايران نيســت. يديعوت احرونوت با 
اشاره به اين موضوع مي نويسد: يوسي كوهن اصرار 

دارد مواضع رژيــم صهيونيســتي در قبال پرونده 
هسته اي و مذاكرات با دولت بايدن، كامال محرمانه 

بوده و هيچ بازتاب رسانه  اي نداشته باشد.
اگرچه ســخنان آويو كوخافي و همچنين انتقادات 
رئيس موساد، واكنش مستقيمي را از سوي مقامات 
عالي رتبه رژيم صهيونيســتي به دنبال نداشــته، 
اما راديو دولتي اســرائيل روز گذشته در گزارشي 
به نقل از منابع رسمي مدعي شــد: سخنان ژنرال 
كوخافي بدون هماهنگي با نخست وزيري و يا وزارت 
دفاع بيان شــده و بيانگر سياست هاي رسمي رژيم 
صهيونيستي نيست. از سوي ديگر روزنامه العربي 
الجديد، اين ســطح از تنش  هاي داخلي در سطوح 
ارشد مقامات اســرائيلي را رخدادي نادر توصيف 
كرده و مي نويسد: از هم اكنون مي توان نشانه هاي 
عدم انسجام در داخل اسرائيل نسبت به سياست هاي 
منطقه اي دولت بايدن را مشــاهده كرد. البته اين 
واقعيت محدود به پرونده هســته اي ايران نبوده و 
رويكرد بايدن در قبال كشورهاي عربي خليج فارس 

را نيز در بر مي گيرد.
مواضع رئيس ستاد ارتش رژيم صهيونيستي، طي 
روزهاي گذشته واكنش ها و انتقادهاي متعددي را 
در سطح رســانه ها و تحليلگران اين رژيم به دنبال 
داشت. در اين ميان برخي رسانه هاي منتقد نتانياهو 
تالش كردند سخنان كوخافي را به مواضع نتانياهو 
منتسب كرده و از بحران در روابط تل آويو-واشنگتن 
ســخن بگويند. براي مثال، روزنامــه هاآرتص در 
اين باره مي نويسد: نتانياهو تالش مي كند به واسطه 
مواضع نظاميان، در سياست هاي منطقه اي دولت 
جديد آمريكا سنگ اندازي كرده و مانع از بازگشت 
اين كشــور به توافق هسته اي شــود. اين رفتارها 
مي تواند ضرباتي جبران ناپذير بــه روابط تاريخي 
آمريكا و اسرائيل وارد كند. نتانياهو و حزب ليكود، 

مهم ترين منتقدان توافق هسته اي دوران اوباما در 
رژيم صهيونيستي به شمار مي روند. در مقابل، سران 
ائتالف آبي-سفيد به عنوان اصلي ترين رقيب وي، 
ازجمله شخصيت هايي نظير يائير الپيد كه همواره 
منتقد سياســت هاي بين المللي نتانياهو هستند، 

مخالفتي نسبت به اين توافق نداشته اند.

تغييــر معنــادار در برنامه ســفر نتانياهو به 
خليج فارس

همزمان با پر رنگ شدن تنش هاي داخلي اسرائيل 
از زمان روي كار آمدن دولت بايدن، رسانه هاي اين 
رژيم مدعي شده اند برنامه سفر بنيامين نتانياهو به 
خليج فارس تغيير كرده است. پيش از اين قرار بود 
نتانياهو در 21بهمن ماه، سفري 3روزه را به مقصد 
ابوظبي، دوبي و منامه )پايتخت بحرين( داشــته 
باشد. اين ســفر در ادامه برنامه عادي سازي  روابط 
عربي-اسرائيلي كه از آخرين ماه هاي دولت ترامپ 
كليد خورد، تعريف مي شــود. اما حاال رسانه هاي 
رژيم صهيونيســتي خبر داده اند كه برنامه ســفر 
نتانياهو تغيير كرده و او به جاي 3روز، تنها 3ساعت 
در ابوظبي حضور خواهد داشت. روزنامه اسرائيل 
اليوم )نزديــك به حزب ليكود( مدعي شــده اين 
تغيير ناگهانــي به دليل محدوديت هاي ناشــي از 
انتشــار موج جديد ويروس كرونا در منطقه است 
اما بسياري از رسانه ها و تحليلگران اين خبر را هم 
به روي كار آمدن دولت بايدن و تنش هاي احتمالي 
ميان اين دولت با نخست وزير فعلي اسرائيل مرتبط 

دانسته اند. براي مثال در گزارش شبكه الجزيره با 
اشــاره به اين موضوع آمده: به نظر مي رسد سرعت 
فرايند عادي ســازي  روابط عربي-اسرائيلي كه در 
ماه هاي منتهي به پايان كار ترامپ تشــديد شده 
بود، حاال با تغيير دولت در واشــنگتن آهســته تر 
شود. پيش از اين، تصميم دولت جديد آمريكا براي 
تعليق فروش تســليحات پيشــرفته به امارات نيز 
فرضيه هاي مشابهي را در سطح رسانه هاي منطقه 
مطرح كرده بود. عبدالباري عطوان، سردبير روزنامه 
رأي اليوم در اين بــاره مي نويســد: جنگنده هاي 
اف-35، پاداش آمريكا براي دست كشيدن امارات 
از مسئله فلســطين و پذيرش عادي سازي  روابط 
با اســرائيل بود. اگرچه نتانياهو در اين معامله به 
هدف خود دست يافته، اما روشــن نيست امارات 
چه زماني به پاداش تسليحاتي خود خواهد رسيد؛ 
چراكه دولت جديد آمريكا، ديدگاه مثبتي نسبت 
به سياست هاي رهبران اين كشور نداشته و بدون 
شــك، خواهان امتيازاتي بيشتر براي صدور مجوز 

فروش اف-35 است.
البته در سايه اين تنش ها، روابط اقتصادي ابوظبي 
و تل آويو همچنان با سرعت در حال پيشرفت است. 
به گزارش شــبكه العربيه، ميزان مبادالت تجاري 
امارات با رژيم صهيونيســتي، ظرف 5 ماه گذشته 
)دقيقــا از موعد عادي ســازي  روابط( بــه بيش از 
300ميليون دالر رسيده است؛ رقمي كه پيش بيني 
مي شود در يك سال آينده از مرز يك ميليارد دالر 
هم عبور كند. در اين ميان نقش مبادالت دريايي، 
مخصوصا در حوزه بنادر بسيار برجسته است. براي 
مثال اسرائيل به تازگي با پيشنهادهاي خريد بندر 
حيفا از سوي شركت بنادر دوبي موافقت كرده است. 
بندر حيفا، استراتژيك ترين پايگاه تجارت دريايي 
رژيم صهيونيستي به شــمار مي رود كه مشتريان 
بزرگي، از اروپا گرفته تا چيــن و حتي تركيه براي 
خريد و يا اجاره آن اعالم آمادگي كرده اند. با وجود 
اين، اسرائيل در تصميمي معنادار ترجيح داده، راه 
را براي فروش اين بندر به يك شركت اماراتي هموار 
كند؛ شركتي كه در ميان رقباي بين المللي حاضر 
در اين مناقصه، خريداري تازه وارد است. به نوشته 
پايگاه اينترنتي بلومبرگ، نهايي شدن قرارداد خريد 
بندر حيفا توسط شركت اماراتي بنادر دوبي، تحولي 

مهم در روابط تل آويو با ابوظبي به شمار مي آيد.

 شكاف داخلي در رژيم صهيونيستي
بر سر ايران 

 سازمان موساد به تندي از اظهارات رئيس ستاد ارتش اسرائيل 
درباره حمله احتمالي به ايران انتقاد كرده است

آنگ سان سوچي رهبر ميانمار و ديگر رهبران سياسي اين كشور، در 
پي كودتاي ارتش از قدرت خلع و زنداني شدند 

سوچي در حبس دوستان

مسير خطرناك ميانمار
از ســال1962 به بعد، هيچ دولت غيرنظامي اي در ميانمار توسط ارتش ساقط 
نشده بود اما ســرانجام، ارتش عادت قديمي خود را احيا كرد. ارتش در حالي 
قانون اساسي اين كشور را نقض كرده كه همين شــنبه قول داده بود تا از آن 

پاسداري كند.
دليل نارضايتي ارتش از انتخابات واضح است؛ يو اس دي پي حزب مورد حمايت 
ارتش، در انتخابات پاييز، عملكردي بسيار نااميدكننده داشت و در مقابل، حزب 
حاكم ان ال دي عملكردي درخشان داشت و حتي بهتر از انتخابات2015 عمل 
كرد. زمانبندي اين كوتا به راحتي توجيه پذير است؛ قرار بود دوشنبه نخستين 
جلسه پارلمان جديد بعد از انتخابات برگزار شود. طبيعتا پارلمان جديد، به خاطر 

تركيب آن، دولتي را روي كار نمي آورد كه باب طبع ارتش باشد.
با وجود اين، نمي توان به راحتي هضم كرد كه چرا ارتش كودتا كرده است. مردم در 
اوج همه گيري كرونا، جان خود را به خطر انداختند و در صف هاي طوالني منتظر 
ماندند تا رأي بدهند؛ 70درصد آنها به آنگ سان سوچي رأي دادند. حاال ارتش 
چطور مي خواهد اكثريت جامعه را، دست كم در يك سالي كه وضعيت اضطراري 
اعالم كرده،  راضي نگه دارد؟ آنگ سان ســوچي هم سياستمداري نيست كه 
بخواهد با ارتش همراهي كند. در نتيجه، به راحتي مي توان گفت كودتاي ارتش، 

اقدام خطرناكي است كه ميانمار را در مسير خطرناكي قرار مي دهد.
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ت
نيويورک تايمز با انتشار تصويری  از رويارويی 
نيروهای پليس و مردم در مسكو، از بازداشت 
حدود 4 هزار نفر از معترضان به دولت خبر داده 
است. تظاهرات در شهرهای مختلف روسيه و 
در سرمايه منفی 40 درجه برای دومين هفته 
پياپی و در اعتراض به دســتگيری الكســی 
ناوالنی در جريان اســت. ناوالنی مهم ترين 
چهره مخالف والديمير پوتين به شمار می رود. 
معترضان به سياست های اقتصادی و وضعيت 

معيشتی خود نيز اعتراض دارند. 

ناوالني، بهانه روس ها براي خيزش 
عليه پوتين

حكومت روسيه، كشوري با نظام فدرالي، در دهه 
سوم قرن بيســت ويكم ناتوان از برآورده كردن 
خواسته هاي مردم است و با بحران عميق مشــروعيت روبه رو است. 
كشــوري كه در دوره تزارها در امپراتوري روســيه و در دوره شوروي 
توانسته بود مشاهير بزرگي به جهان معرفي كند، در اين سال ها حتي 
توانايي پرورش شخصيتي براي جايگزيني پوتين را نداشته است؛ يا 
به عبارت ديگر نمي خواسته كه داشته باشد. اين براي ملت بزرگ روس 
كه طي قرن ها مشاهير و بزرگاني در همه زمينه ها به بشريت معرفي 
كرده و برنــدگان جايزه نوبل در حوزه هاي مختلــف به جهان عرضه 

كرده اند، قابل باور و پذيرش نيست.
تمايل به حفظ قدرت، ويژگي بارز پوتين است. حضور او اما در قدرت 
براي روسيه در ابتداي راه، مطلوب بوده است. او از سال1999 در پي 
ناتواني يلتسين در اداره امور، كفالت رياست جمهوري را در دست گرفت 
و با قدرت تمام به عنوان ناجي روسيه بعد از زمامداري يلتسين منشا 
اثرات خوبي شد. پوتين توانست كشور را از بي نظمي و بحران نجات دهد. 
به همين سبب بر محبوبيت او روزبه روز افزوده شد. طبيعي بود كه پس 
از برقراري آرامش بعداز رفع بحران، جامعه نياز به حل مسائل سياسي 

و اجتماعي و اقتصادي داشت؛ اما مسير به گونه اي ديگر پيش رفت.
اتفاق خارق العاده اي دقيقا در برابر چشــمان مردم اتفاق افتاده است: 
يك ارزش )پوتين( ارزش ديگر )ثبات( را از بين برده اســت. در طول 
سال هاي زيادي كه او در قدرت بوده، نقش او به عنوان متولي ثبات در 
كشور تضمين كننده محبوبيتش بوده است. نام رئيس جمهور در روسيه 
طي اين سال ها مترادف با قابل پيش بيني بودن و عدم تغيير اساسي بوده 
و اين وضعيت مورد اقبال اكثر جامعه روسيه بوده است. با اين حال، در 
سال2020، پوتين به دشمن ثابت در روسيه تبديل شد. او قانون را به 
نفع خود و اطرافيانش بازنويسي كرد. او نشان داد كه پوتين جديد آماده 

است به خاطر منافع خود، بنيان هاي جامعه را ويران كند.
اعتراضات گسترده اخير در روسيه، ضد طبقه نخبگان و ضد فساد است؛ 
اما لزوماً ليبرال، غرب گرا و دمكراسي خواه نيست. جاي تعجب نيست 
كه اعتراضات سراسري روزهاي اخير نه تنها مقامات، بلكه اعضاي موفق 
جامعه را نيز مي ترساند؛ يعني حتي كســاني كه خود را طرفدار رژيم 
نمي دانند. اين اعتراضات مانند جنبش هاي محلي ديده شده در چند 
وقت اخير نيست؛ مانند اعتراضات مسكو در تابستان2019 هم نيست. 
معترضان با يك هدف متحد شده اند: مخالفت با رژيم حاكم، و حمايت 

از رهبر مخالف زنداني؛ الكسي ناوالني.
ويژگي اعتراض هاي اخير اين است كه از پايگاه پشتيباني گسترده تري 
نسبت به اعتراضات معمول طرفداران ناوالني برخوردار است. بسياري از 
كساني كه به خيابان ها ريخته اند تأكيد دارند كه نه تنها به رفتار با ناوالني 
)مسموميت با عامل مرگبار عصبي نوويچوك( معترض هستند، بلكه به 

بي قانوني و غصب قدرت معترض اند.
اينكه والديمير پوتين مســموميت ناوالني را در سخنراني تلويزيوني 
تكذيب و اظهار مي دارد اگر ما بخواهيم مخالفان را به سرعت از ميان 
برمي داريم، نمود كامل بي قانوني اســت. اين موضوعات خشم مردم 
روسيه را برانگيخته و هركس به دنبال درك خود از شرايط و در راستاي 
نارضايتي هايش از شرايط كنوني، در تظاهرات شركت كرده است. اين 
اعتراضات انسجام و رهبري مشخصي ندارد و انتظار مي رود ناآرامي ها 

ادامه داشته باشد.
اما در مورد الكســي ناوالني، در ميان رهبران روســيه 3نوع رفتار 
ديده مي شــود. رويكرد اول كه قدرتمندترين است، رويكرد ساده 
اما ســختگيرانه »ســيلوويكي« است. سيلوويكي  شــامل گروهي 
است كه نيروهاي آن را افســران قديمي ارتش يا نيروهاي قديمي 
امنيتي كا.گ.ب تشكيل مي دهند كه از پست هاي سابق خود كناره 
گرفته و به پست هاي دولتي روي آورده اند. در مقابل اين گروه، گروه 
ديگري موسوم به »سيويليكي« قرار مي گيرد كه متشكل از نيروهاي 
اصالح طلب و اقتصاددانان ليبرال است. پوتين از جنگ قدرت ميان 
اين 2گروه و رقابتشان با يكديگر سود برده است. به اين ترتيب كه با 
ايجاد توازن قوا ميان اين دو، جايگاه خود را به عنوان رأس هرم قدرت 
در كرملين حفظ كرده و توازن قدرت نيز در كرملين برقرار شــده 
است. از نظر سيلوويكي ها، ناوالني مدت ها تهديدي عليه رژيم پوتين 
بوده اما اكنون به دشمني تبديل شده كه بايد دست كم از نظر سياسي 
به طور نمايشي نابود شود. نشانه هاي دخالت سرويس امنيتي فدرال 
)FSB( كه جانشين كا گ ب شــد در جريان مسموم كردن ناوالني 
مشهود اســت. حذف ناوالني براي آنها به موضوعي شخصي تبديل 
شده است. بر اين اساس، ناوالني نه تنها بايد زنداني شود، بلكه بايد 

تحقير و خرد شود.
رويكــرد دوم مربــوط بــه برخــي در رده هــاي تيــم مديريت 
رياست جمهوري است كه مسئول اداره اوضاع سياسي داخلي كشور 
هستند. براي آنها بهترين نتيجه اين بود كه ناوالني صرفا در آلمان 
بماند. آنها خواهان اقداماتي نبودند كه احتماال اعتراضاتي را در پي 
داشته باشد. براي آنها هر اعتراضي در جامعه زمينه ساز تنش هاي 
بيشتر است؛ واقعيتي كه اين مديران از آن فراري هستند. اينها در 
سال هاي اخير از سيستم تصميم گيري كنار گذاشته شده اند. پس 
از اعتراضات كوتاه مدت خياباني مسكو در تابستان2019، مديريت 
اين اتفاقات كاماًل بــه آژانس هاي امنيتي منتقل شــد. از نگاه اين 
نهادها، هرگونه فعاليت ضد پوتين در جامعه اكنون عملي مجرمانه 

تلقي مي شود.
رويكرد سوم شايد جالب ترين باشــد؛ در عين حال كمترين تأثير را 
در سياستگذاري روزمره دارد. ماه هاســت كه نمايندگان گروه هاي 
مختلف جامعه ازجمله شــركت هاي تجــاري، غول هاي صنعتي و 
بانك ها نگران تشــديد تقابل روسيه و غرب هســتند؛ چراكه منافع 
آنها به خطر مي افتد. براي آنها، برخورد بي رحمانه كرملين با ناوالني، 
به معناي تحريم هاي جديد و افزايش فشار عليه روسيه است. برخي از 
اين نخبگان روسي به حق نگرانند كه ممكن است رفتارهاي كرملين 
با ناوالني حتي از خود ناوالني براي ثبات حكومت خطرناك تر باشد. 
در ماه آگوست ســال2019، ســرگئي چمزوف، مديرعامل شركت 
عظيم دولتي »روستك«، از سد راه ورود اعضاي واقعي اپوزيسيون به 
انتخابات انتقاد كرد. با توجه به تفكر چمزوف، بهتر است مخالفان را 
وارد ميدان كرد و آنها را به سيستم راه داد، اما پوتين اين روزها صبر 

چنداني براي چنين منطقي ندارد.
درصورتي كه محافل نخبــه يا جامعه مقاومت معناداري نشــان 
ندهند، ســيلوويكي ها اراده خود را تحميــل خواهند كرد؛ حتي 
فراتر از آنچه با ناوالني رفتار كرده اند. اين به معناي سركوب بيشتر 
اعتراضات داخلي است. روسيه آبستن حوادثي است كه از بي ثباتي 
ايجاد شده در عزم راســخ پوتين براي باقي ماندن در نقش ناجي 
روسيه نشات مي گيرد؛ مردي كه مي توانست براي خود جانشيني 
كارآمد و موجه و مورد قبول جامعه تربيــت و به رهبري كاريزما 

تبديل و خود از قدرت كناره گيري كند. 
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جنگلحرايديردرخطر
ســال ها پيش به دير رفته بودم؛ شهري كوچك و 
كاماًل صيادي. به بازار ماهي رفتم. يك سفره ماهي 

را بــه دام انداخته بودنــد. خوراكــي نبود. 
مي خواستند آن را بكشند. گفتم با آن چكار 
مي كنيد؟ گفتند غذاي ماهي مي شــود در 
اســتخرهاي ماهي. مي خواستند آن  همه 

زيبايي، با چشــم هاي هزاررنگ را بكشند؟ 
راضي نشدم. سفره ماهي  را خريدم و رهايش كردم. در آب غوطه 

زد و ناپديد شد. لذت رها كردن آن  را هنوز حس مي كنم.
اكنون دير، شهر شده است. خانه هاي مدرن و چندين  طبقه دارد. 
در برخي از نقاط فاصله خيابان ساحلي با خليج فارس عزيزمان 
20متر هم نمي شود. در كنار اين شهر، حدفاصل شهر و ساحل 
يك تكه جنگل حرا به  وسعت حدود 11هكتار قرار دارد. جنگل 
حرا يا مانگرو من را به ياد شــهر ونيز مي اندازد. اهالي اين شهر از 
طرف مردم ايتاليا رانده شدند تا در لب دريا مسكن گزينند. خانه 
آنها بر لب آب است و گاه زيرزمين و حتي طبقه همكف هم در آب 
قرار مي گيرد. درواقع مردم ونيز مجبور به ساختن خانه هايشان 
بر لب آب شــدند. عينا همين بال ســر حرا هم آمده. رقابت بين 
گياهان موجب شده كه حرا در بين خشكي و آب قرار گيرد. اين 
گياه سبزينه دار خود دستگاه تصفيه  آب شور خليج فارس را دارد. 
گاه در مدت مد آب، آنها در آب غوطه ور مي شوند. در باال و روي 
تاج مأمن پرندگان و محل النه سازي آنان و در دل آب ريشه آنها 
پناهگاه امن ماهي ها و ميگوهاســت. پرندگان ماهي خوار مانند 
اگرت ها از باالي تاج درختان حرا ماهي را ديده و شكار مي كنند 
و فضله خود را كه پر از مواد غذايي است براي ماهي ها و گياهان و 
ريشه حرا نثار مي كنند و يك غذاي كامل براي حيوانات به وجود 

مي آيد. براي ما انسان ها چه؟
اگرچه فعاليت اقتصادي در بندر صيادي دير، موجب سوختن 
اكســيژن و حركت اتومبيل ها، موتورســيكلت ها، كارگاه هاي 
صنعتي، گرمايش خانه ها، ادارات و كارگاه ها همگي مخل حيات 
است، فقط يك سيستم حياتي در مقابل اين تخريب ها ايستاده و 
آن حرا است كه با عمل فتوسنتز براي ما اكسيژن توليد مي كند. 
و حال، دست تخريب و آزاردهنده بشر درصدد قتل عام آنهاست.

يكي از ســرمايه داران بندر دير درصدد تأسيس ايستگاه توليد 
الرو ميگو اســت. به ظاهر كار خير و توليدي كه سرمايه ای نيز 
همراه با كار براي اهالي ايجاد مي كند! ولي هزار نكته باريك تر از 
مو اينجاست. »نه هركه سر بتراشد قلندري داند!« محل ايجاد 

اين تأسيسات كجاست؟ درست در حريم جنگل حرا.
يعني پساب، مواد شيميايي كه به خورد ميگوها مي دهند، 
جاده هاي مواصالتي، فشــرده شــدن خاك، رفت وآمد 
كاميون ها و آلودگي صوتي و نيز شــيميايي، همه و همه 
زندگي حرا و موجودات وابسته به آنها را به خطر مي اندازد. 
بچه هــاي آگاه و غيرتمند دير كه به زادگاه خود عشــق 
مي ورزند راهــي را براي جلوگيــري از اين همه تخريب 
به عنوان توسعه آغاز كرده اند. عالقه مندان محيط زيست 
طبيعي ايران متفقا و يكپارچه با اين كار مخالفند. مردم 
پاك سرشت دير نيز با تجمع پرتعداد خود اين اقدامات را 

خيانت به مام ميهنمان مي دانند.

اسمعيلكهرميادداشت
استاد دانشگاه و فعال محيط زيست

اعترافبهدروغيكيازقربانيانهولوكاست
بروكســل: ميشا دفونســا يكي از قربانيان هولوكاست 
كه خاطراتــش دربــاره اين رويــداد تاريخــي يكي از 
پرمخاطب ترين كتاب ها بود اعتراف كرد كه جزو قربانيان 
هولوكاســت نبوده اســت. به گزارش ديلي بيست، او در 
خاطراتش به تعقيب شدن توسط نازي هايي كه والدين اش 
را كشته بودند اشــاره مي كند. يكي از بخش هاي جذاب 
كتاب فصلي است كه او در آن دختربچه اي خردسال است 

و توسط گرگ ها در جنگل نجات پيدا مي كند.

آزادياشتباهييكزنداني
ميامي:مقامات قضايي آمريكا در جست وجوي متهمي 
52ساله هستند كه به اشتباه در روز تولدش از زنداني در 
ايالت ميامي آمريكا آزاد شد. سخنگوي زندان هاي آمريكا 
در اين باره گفت: هنوز مشخص نيست چه كسي و چگونه 
مرتكب چنين اشــتباهي شده اســت. متهم به جرائمي 
همچون درگيري مسلحانه محكوم شده بود. به شهروندان 
آمريكا اعالم شده درصورت مشاهده وي با اين متهم درگير 

نشوند و فقط با پليس تماس بگيرند.

تستحيواناتمشكوكبهكرونا
سئول: در كره جنوبي اگر گربه هــا و سگ ها در تماس با 
افراد كرونايي باشــند و پس از آن عالئم مشكوكي از خود 
نشان دهند، از نظر آلوده بودن به ويروس كوويد-19مورد 
آزمايش قرار مي گيرند. به گزارش اسپوتنيك، اين قوانين 
پس از هشدار متخصصان در انگلســتان، مبني بر اينكه 
ويروس كرونا مي تواند طيف وسيعي از حيوانات ازجمله 
گربه، سگ، راســو و ســاير گونه هاي اهلي را آلوده كند 

گرفته شد.

10ميليوندالرجريمهنفرتپراكني
مونتانا: فردي نئونازي كه با افرادي در دست كم 8 ايالت 
آمريكا هزاران تماس تلفني گرفته بــود، اكنون از طرف 
كميسيون ارتباطات فدرال آمريكا با پرداخت جريمه اي 
حدود10 ميليون دالري مواجه شــده اســت. به گزارش 
اينديپندنت، اين تماس ها كه شمار آنها به 34هزار مي رسد 
پيام هايي از پيش ضبط شــده بود و توسط دستگاه هاي 
خودكار ارسال مي شــد. اين فرد كه شناسايي شده است 

تا ماه فوريه مهلت دارد 9.9ميليون دالر جريمه بپردازد.

20 سال پيش 
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موسي غني نژاد، استاد اقتصاد و عضو هيأت علمي دانشكده صنعت 
گفت: هر چند در شرايط فعلي سپردن ارز به دست بازار و سازوكار 
عرضه و تقاضا، نــرخ آن را پايين مي آورد ولي بعد از يك ســال، 
تقاضا افزايش مي يابد و نرخ يك دالر از 1500تومان نيز مي گذرد. 
عدم تثبيت نرخ ارز در شــرايط حاضر منجر به فرار سرمايه ها از 

كشور مي شود. 
غني نژاد ضمن اظهار مطالب فــوق درباره اظهــارات وزير امور 
اقتصادي و دارايي كه چندي پيش گفته بود »بايد تعيين نرخ ارز را 
به عرضه و تقاضا واگذار كرد« گفت: اگر قرار باشد عرضه و تقاضا، 
نرخ ارز را تعيين كند و به عبارت ديگر، خواهان بازار آزاد هستيم، 
همه بازارها بايد آزاد باشند. وي افزود: در شرايط كنوني كه بازارهاي 
ايران بسته اســت و ممنوعيت هاي وارداتي داريم، واگذار كردن 
تعيين نرخ ارز به مكانيزم عرضه و تقاضا در واقع آزاد كردن عرضه 
به طور يكجانبه است، بدون آنكه طرف ديگر اين معادله يعني تقاضا 
آزاد شده باشد و نتيجه آن افت ناگهاني نرخ ارز است و نوسان هاي 

شديد نرخ ارز به ثبات اقتصادي كشور لطمه مي زند.

 حضرتاميــرالمؤمنينعليع:مــن عاند الّنــاس مقتوه؛  كســي كه بــا مردم دشــمني كند
 خشم او را به دل گيرند.
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اگرَرَومزپياش،فتنههابرانگيزد
ورازطلببنشينم،بهكينهبرخيزد

وگربهرهگذري،يكدمازوفاداري
چوگرددرپياشافتم،چوبادبگريزد

وفادار، كسي اســت كه در نگهداشِت پيمان، پابرجا و استوار باشــد. حافظ مي پرسد: »آن 
كيست كز روي كرم، با ما وفاداري كند؟« و بر آن است كه »وفاداري و حق گويي، نه كاِر هر 

كسي باشد!«
خاقاني به روشــني مي گويد: »ز خوبان جز جفاكاري نيايد/ ز بدعهدان، وفاداري نيايد« و 
مي افزايد: »مياِن خاك و خون، چون صيد غلتان است خاقاني/ نگويي كاي وفاداِر جفا برداِر 

من، چوني؟«
انوري مي پرسد: »در همه عالَم، وفاداري كجاست؟/ غم به خروار است، غم خواري كجاست؟«

موالنا مي پرسد: »دال تو چند زني الف، از وفاداري؟/ برو به بحِر وفا، اين وفا چه سود كند؟«
خواجوي كرماني مي ســرايد: »از نكورويان هر آنچ آيد، نكو باشد، ولي/ ياِر زيبا گر وفاداري 

كند، زيبا بَُود«
ســعدي پند مي دهد: »مرا به علت بيگانگي ز خويش، مران/ كه دوســتاِن وفادار، بهتر از 

خويش اند«
سيف فرغاني مي گويد: »ز تو  اي دوست تا ديدم، همه رنج و بال ديدم/ نرفتم گر جفا ديدم، 

همين باشد وفاداري«
صائب قياس مي كند: »نيست ما را در وفاداري به مردم، نسبتي/ ديگران، آب اند و ما، ريِگ 

تِه جوي توايم«

ريِگتِهجوي

اجرابرفرازبرجآزادي

 »skywall نمايش »ديوار آســمان
كاري از گروه تئاتر بــدن ديوانه به 
نويســندگي، طراحي و كارگرداني 
ياسر خاسب بر فراز برج آزادي اجرا 
خواهد شــد. به گزارش ايسنا، ياسر 

خاسب اين اثر را به ياد و احترام اسطوره ها و قهرمانان و شهداي ايران اجرا مي كند. 
تئاتر فيزيكال »ديوار آســمان« به دليل شــيوه خاص اجرايي و به دليل اجرا در 
ارتفاعات و حفظ امنيت جاني تيم اجرايي و با توجه به شرايط جوي و آب و هوايي 

پنجشنبه ساعت18 بر فراز برج آزادي اجرا خواهد شد.

نمايشگاهمجازيكتابخانهمليدردههفجر

نمايشــگاه مجــازي كتابخانــه ملي بــا عنوان 
»گزيــده اي از آثــار انقــالب اســالمي در آينه 
مطالعات ايران شناســي در غــرب« در دهه فجر 
در حال برگزاري اســت. به گزارش همشــهري، 
نخســتين مجموعه از نمايشــگاه دائمي »ايران و 
اسالم« با عنوان »گزيده اي از آثار انقالب اسالمي 
در آينه مطالعات ايران شناســي در غرب )2020-

1979(« به زبان هاي مختلف انگليســي، فرانسه 
و آلمانــي در قالب نمايشــگاه مجازي برپا شــده 
اســت. اين نمايشــگاه تا 22 بهمن ماه ادامه دارد. 

 عالقه منــدان بــراي شــركت در ايــن نمايشــگاه مي تواننــد بــه نشــانی
 www.nlai.ir/revolution-in-west-surveys مراجعه كنند.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

»منازعه فلسطين و اســرائيل« نوشــته تمرا بي.اور با ترجمه پريسا صيادي و 
»داستان اضطراب من« نوشته داريا بينياردي با ترجمه بهاره جهان بخش 2 عنوان 

كتابي هستند كه به تازگي از سوي انتشارات ققنوس منتشر شده اند.
نسخه اصلي كتاب »منازعه فلسطين و اســرائيل« سال 2020 توسط انتشارات 
لوسنت منتشر شده است. رژيم اشغالگر اسرائيل اولين بار سال 1948 با حكمي 
اروپايي كه توسط انگلستان صادر شد، شكل گرفت. فلسطيني ها كه تا پيش از آن 
تحت استعمار انگلستان قرار داشتند، اين حكم را مستبدانه و مغرضانه دانستند. 
به همين دليل هميشه تشكيل اسرائيل را نامشروع و غيرقانوني دانسته اند. عناوين 
اصلي اين كتاب كه تشكيل اسرائيل و حواشي مربوط به آن را از ابتدا تا امروز مرور 
مي كند، به ترتيب عبارتند از: رويدادهاي مهم در منازعه فلســطين و اسرائيل، 
پيشگفتار: حق ديرينه، 1- سرزمين فراموش شــده اي كه كانون توجه مي شود 
2- نبرد ناممكن 3- در انتظار فرصت مناسب 4- پاي ميز مذاكره 5- ورود به هزاره 
جديد، سخن پاياني: راه حل 2 كشور؟ پس از اين  فصول هم »يادداشت ها«، »براي 
مطالعه بيشتر« و »نمايه«  درج شده اند. اين كتاب با 104 صفحه، شمارگان هزار 

و 100 نسخه و قيمت 25 هزار تومان منتشر شده است.
كتاب »داستان اضطراب من« نيز روايتگر زندگي زني ميانسال است كه به ناگاه 

دنيايش زيرورو مي شود. او كه در فرايند مواجهه با بيماري اش است، دردمندانه عشق، 
ترس ها، ناكامي ها و سرخوردگي هايش را واكاوي مي كند. داريا بينياردي در داستان اضطراب من به خوبي 
تنش هاي قهرمان داستان را كه نويسنده اي پريشان احوال و مضطرب است به تصوير كشيده و با توجه به 

تجربه زيسته خود فرايند درمان و تالطم هاي روحي او را گيرا و پركشش روايت مي كند.
 داســتان اضطراب من مخاطب را با خود همراه مي كند تا با رنج شخصيت اصلي همراه و با ترس هاي او 
مواجه شود و او را آماده مي كند تا شجاعانه هر آنچه را تاكنون پس مي زده بپذيرد و شايد بيش از هر چيز 

مخاطب را همچون لئا به پويشي دوباره در خويشتِن خويش فرا مي خواند.
اين كتاب در 215صفحه با شمارگان هزار و 100نسخه به بهاي 35هزار تومان منتشر شده است.

ويترين

»منازعهفلسطينواسرائيل«و»داستاناضطرابمن«

عمريوقففرهنگودانش
عباس زرياب خويي مورخ، اديب، مترجم و نسخه شــناس برجسته اي بود كه به علوم 
و معارف دوران اسالمي و تاريخ و فرهنگ ايران پيش از اسالم آشنايي كامل داشت و 
از همين رهگذر هم در طول زندگي خود خدمات ارزنده اي به فرهنگ و تمدن ايران 
عرضه كرد. او پس از تحصيــالت مقدماتي در خوي و علوم حوزوي در قم، توســط 
قواي روس به تهران تبعيد شــد. در تهران كار در كتابخانه مجلس شوراي ملي او را با 
سيدحسن تقي زاده آشنا كرد كه بعدها با معرفي او بورس مطالعاتي بنياد هومبولت در 
اختيارش قرار گرفت. زرياب خويي با استفاده از اين بورس در سال1339 از دانشگاه 
يوهانس گوتنبرگ شــهر ماينز در رشته هاي تاريخ و فلســفه دكتري گرفت. زرياب 
خويي از سال1345 استاد تاريخ در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران بود و در رشته هاي 
ادبيات فارسي، ادبيات عرب، فلسفه، زبان شناسي و معارف اسالمي تدريس مي كرد. 
وي همچنين عضو انجمن بين المللي شرق شناسي  و از همكاران دايره المعارف فارسي 
و دانشنامه ايران و اسالم بود.  اطلس تاريخي ايران، تاريخ ساسانيان، آيينه جام، سيره 
رسول اهلل، ترجمه كتاب هاي تاريخ فلسفه، لذات فلســفه، تاريخ ايرانيان و عرب ها در 

زمان ساسانيان عنوان برخي از كتاب هاي او هستند.
عباس زرياب خويي )20 مرداد 1298 خوي– 14 بهمن 1373 تهران(

نامهبهرئيسمجلس
 واكنِش انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران 

به توهين يك نماينده مجلس

انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران در واكنش به توهيِن يكي از نمايندگان 
مجلس به روزنامه نگاران و خبرنگاران و تشبيه آنان و فضاي رسانه اي به »شعبان 
بي مخ «، در نامه اي به رئيس مجلس، اين اظهارات را قويا محكوم و خواستاِر وروِد 

هيأت نظارت بر مطبوعات به اين موضوع شد. متن اين نامه به اين شرح است:
رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

جناب آقاي محمدباقر قاليباف
همانگونه كه شــما هم در جريان قرار گرفته ايد اخيرا يكي از نمايندگان مجلس 
تحت تأثير فشــار افكارعمومي عنان اختيار از كف داده و به شــكل زننده اي به 
مجموعه روزنامه نگاران ايراني توهين كرده اســت. حتما عنايت داريد كه فضاي 
عمومي براي روزنامه نگاران چندان فراهم نيست كه در اين موارد به تحقيق و تهيه 
گزارش اقدام كنند؛ در نتيجه اين واكنش ها از جانب آحاد مردم است و محصول 
عدم پاسخگويي مناسب مسئوالن امر و فقدان فضاي رسانه اي آزاد و ايمن. بر اين 
اساس انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران، توهين بهروز محبي نجم آبادي، 
نماينده مجلس شوراي اسالمي به جامعه روزنامه نگاري كشور را قوياً تقبيح كرده 
و آن را به عنوان تعرض به حريم قانوني و اخالقي رسانه هاي كشور محكوم مي كند 
و انتظار دارد كه مديريت محترم مجلس براي جلوگيري از داوري منفي نسبت به 
اين نهاد به نحو مقتضي آن را جبران كند. تشبيه روزنامه نگاران و فضاي رسانه اي به 
»شعبان بي مخ« نه فقط توهيني آشكار كه نشان دهنده بي اعتنايي كامل به موازين 
قانوني و معيارهاي حقوقي اين حرفه است، ضمن اينكه نشان دهنده بي اطالعي از 
تاريخ اين كشور است كه تمركز حمالت شعبان بي مخ و اطرافيان او در روز كودتاي 
شوم متوجه مطبوعات و كشتن روزنامه نگاران بود. جامعه روزنامه نگاري ايران، در 
تالش براي انجام وظيفه حرفه اي خود از هيچ كوششي دريغ ندارند و كسي حق 
ندارد رسانه ها و روزنامه نگاران را به خاطر انتشار اخبار و نظرها، مورد هجوم و توهين 
قرار دهد. چنين گفتاري عليه رسانه ها، تحت هر شرايطي محكوم و تعرض به حريم 
امنيت و آزادي رسانه هاي كشور است. اين سخنان توهين آميز قطعاً در شأن هيچ 
نماينده اي نيست. به همين دليل خواستار آنيم كه هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان 
سكوت نكرده و با رسيدگي فوري به اظهارات اين نماينده، مانع از رواج اين ادبيات 

توهين آميز عليه رسانه ها و روزنامه نگاران شود.
واالمر اليكم

چرا براي نوشــتن داســتان و رمان، طرح 
اهميت ويژه دارد؟ شايد به نظرتان استفاده 
از طرح براي نوشــتن داســتان و رمان به 
دلخواه نويســنده باشــد. اما چنين نيست. 
داســتان نويس بايد – و ناچار اســت – از 
طرحي منســجم براي نوشــتن داستانش 

بهره ببرد.
البته اين به آن معنا نيست كه از قبل بنشيند 
و فكر كند و نقشه بكشد كه براي داستاني 
كه قرار است بنويسد از چه مصالحي استفاده 
كند، از كجا شروع كند، چه نتيجه اي بگيرد، 

چه پيامي داشــته باشــد و پايان داستان 
چگونه باشــد. اين يعني طرح با نوشــتن 
فرمول براي داســتان متفاوت است. جان 
اشتاين بك، نويســنده رمان »خوشه هاي 
خشــم« مي گويد: »اگر قرار باشــد رماني 
400صفحه اي بنويســيد و مــدام به  فكر 
اين باشــيد كه چطور 400صفحه سفيد را 
پركنيد، فاتحه كار خوانده اســت. بنابراين 
شــروع كنيد به نوشــتن، ولــو روزي يك 
صفحه و براساس فرمول-طرح هاي از پيش 
تعيين شــده هم ننويسيد. داســتان هايي 

فوت و فن نوشتن

طرِحداستانودستمالشعبدهبازها

فرزامشيرزادي
نويسنده و روزنامه نگار

كه براســاس طرح هاي از پيش تعيين شده 
نوشته مي شوند و نويســنده داستان را در 
يك چارچوب خاص به جــاي مي آورد، آثار 

خوبي از آب درنمي آيند.«
با اســتناد به توصيه جان اشــتاين بك بايد 
گفت: داســتان هايي كه براســاس فرمول 
نوشته مي شــوند محكوم به فراموشي و فنا 
هستند. اما اين را هم به خاطر داشته باشيم 
كه فرمــول طرح نيســت. در واقع طرح در 
داستان، تنها چيزي است كه اگر همه چيز را 

از داستان بگيريد، باز هم باقي مي ماند.
نويســنده بايــد در طرح اوليــه از توصيف 
صحنه ها و حــوادث زائد بپرهيــزد. عالوه 
بر اين هنــگام خلق طرح داســتان بايد به 
زيبايي شناســي توجه و تا آنجا كه مي تواند 
صحنه ها، گفت وگوها و كنش هاي داستاني 

را دقيق و سنجيده ترسيم كند.

طرح در واقع همان شــالوده داستان است. 
همان كه شــركت هاي بزرگ سينمايي اگر 
بتوانيد يك طرح داستاني خوب و مورد قبول 
را در يك تا 2صفحه به آنها بدهيد، حتما آن 

 را از شما مي خرند.
گوســتاو فلوبــر، نويســنده صاحــب نام 
فرانسوي كه رمان »مادام بواري« را نوشته 
و به طرح رمان هايش بسيار اهميت مي داد 
مي گويد:»بايد براي داستاني كه مي خواهيد 
بنويسيد طرحي جذاب درنظر بگيريد. طرح 
خوب در كنار داســتان گويي گــرم و گيرا 

مخاطب را جذب مي كند.«
فلوبر مي گويد: » خواننده را مجذوب كنيد. 
بايد داســتاني را پيش چشم خواننده ظاهر 
كرد كه مثل دستمال ابريشمي شعبده بازها 
كــه از زيــر ســاعت شــان درمي آورنــد 

خيره كننده باشد.«



اواخــر دهــه20 و اوايل دهــه30 ميالدي، 
هنر و صنعت ســينما ديگر شــكل جهاني 
به خــود گرفته بــود. بيشــتر از 30ســال 
از تولد ســينما در دنيا مي گذشــت و كمتر 
كشــوري را مي ديدي كه دچار جادوي اين 
پديده نو ظهــور يعني »تصويــر متحرك« 
نشــده باشــد و حاال تولد ضلع مهم ديگري 
از صنعــت و هنر ســينما يعني مراســم  و 
جشنواره هاي فيلم كه نخســتين هايش در 
مهم ترين كشــورهاي صاحب سينما متولد 
شدند؛ مراسم اســكار1929و جشنواره فيلم 
ونيز1932. جشــنواره هاي فيلم و مراســم  
جوايز ســاالنه بهترين هاي ســينما، خيلي 
زود خود را به عنوان بخش جدايي ناپذيري از 
صنعت سينما اثبات كردند. اكنون هيچ كشور 
صاحب سينمايي را سراغ نداريم كه جشنواره 
معتبري را به نام خود ثبت نكرده باشد و هيچ 
عالقه مند به ســينمايي را ســراغ نداريم كه 
خبرهاي ايــن جشــنواره ها و برندگان آن را 

پيگيري نكند.
جشنواره فيلم فجر ما هم يكي از اين بي شمار 

جشنواره ها در دنياست كه البته بيشتر از بعد 
ملي اهميــت دارد تا بين المللي. جشــنواره 
ملي فيلم فجر را به گونه اي مي توان مهم ترين 
فرصت براي نمايش و بررسي توليدات يكساله 
سينماي ايران به شــمار آورد. از سال1361 
متولد شد آن هم بعد از 4ســال عدم برپايي 
هيچ جشــنواره فيلمي در ســال هاي بعد از 
انقالب؛ جشنواره اي كه جايگزيني بود براي 
جشنواره بين المللي فيلم تهران -كه آخرين 
دوره اش در ســال1356 برگزار شده بود- اما 
اين جشنواره مختصات كامال منحصر به فردي 
را به خود گرفت كه در كمتر جشنواره معتبري 
مي توان نمونــه اش را ديد. به هــر روي اين 
جشــنواره نه تنها مهم ترين ارزيابي براي كار 
دست اندركاران سينما بود كه مردم عالقه مند 
به سينما نيز هر ســاله چشم انتظار  ماه بهمن 
مي شــدند تا همه فيلم هاي سال جديد را در 
يك ماراتن 10روز فشــرده تماشا و قضاوت 
كنند اما امســال با همه گيري ويروس كرونا 
جهــان وضعيت نــادري را تجربــه مي كند. 
همه مكان هايي كه با حضــور فيزيكي مردم 
ارتباط مستقيمي دارند در اين يك سال دچار 
چالش هاي جدي براي استمرار وضعيت سابق 
هستند. مدرسه ها، دانشــگاه ها، ورزشگاه ها، 
رستوران ها و خب سالن هاي سينما و نمايش 

هم در چارچوب اين قاعــده نامطلوب يعني 
تعطيلي يا بازگشايي با حداقل ميزان كاربري 
گنجانده مي شــوند اما هر چه زمان گذشت 
شــناخت از ويروس و اطالع از نحوه انتشــار 
آن بيشــتر شــد و كم كم دولت ها با تنظيم 
پروتكل هاي بهداشــتي شــرايطي را براي از 
سرگيري بسياري از مشاغل فراهم كردند اما 
چون ذات سينما سرگرمي است كمتر كسي 
براي بازگشايي اش ضرورتي قائل است و انگار 
مدام يادمان مي رود ســينما هم يك صنعت 
است و شمار زيادي در حال ارتزاق از وجود آن 
هســتند كه در زنجيره صنعت سينما، وجود 
سينما ها نقش پررنگي در سرپا نگه داشتن اين 
صنعت بازي مي كننــد. به خصوص كه امكان 
نمايش فيلم ها به صورت آنالين و غيرآنالين در 
فضاي استريم ها باعث شده اين ضرورت كمتر 
از هر چيزي خودش را نشان بدهد. متأسفانه 
در ايران همه آنها كه دستي بر آتش دارند در 
هر وضعيتي تعطيلي سينماها را نخستين و 
آخرين راه حل پيشنهادي مي دانند و بر اكران 
آنالين تكيــه و تأكيد مي كننــد غافل از اين 
مهم كه كشور ما در اين زمينه هم استثناست 
و به دليــل عضو نبودن در كنوانســيون برن 
)براي رعايت حقوق مولف( اكران آنالين يك 
فيلم مساوي با دزديدن آن توسط كانال هاي 

ماهواره و از بين رفتن ســرمايه هزينه شده 
براي توليد آن فيلم  كه مساوي از بين رفتن 
حقوق مولف است خواهد بود. پس اين راه حل 
نيز فعال براي كشور ما كاركردي ندارد. بماند 
كه اصل ســينما رفتن هيچ جايگزيني ندارد 
چــون تجربه تماشــاي دســته جمعي فيلم 
غيرقابل مقايسه با ديدن فيلم به صورت فردي 
روي صفحه موبايل و تبلت و سينماي خانگي 
اســت. همچنان كه پخش زنده مســابقات 
ورزشي با پوشش چندين دوربين هيچ وقت 
نتوانســت باعث خالي شدن ورزشگاه ها شود 
و جاي تجربه ديدن يك مسابقه، هم نفس با 

صد ها تماشاگر ديگر را بگيرد... .
در همه گيــري كرونا بــه فصــل برگزاري 
جشــنواره هاي فيلــم كه رســيديم چالش 
ديگري براي صنعت سينما خودنمايي كرد؛ 
جشــنواره هايي كه بعضا در ميانه جنگ هم 
تعطيل نشــده بودند چاره اي جــز تعطيلي 
نمي ديدند و بعد از سالن هاي سينما و تجربه 
فيلم ديدن در جمعيتي بزرگ حاال يكي ديگر 
از اركان ســينما دچار چالش بزرگ تعطيلي 
بود. بســياري از جشــنواره هاي بين المللي 
فيلم تعطيل شــدند، تأكيد مــن اينجا روي 
بين المللي بودن جشــنواره ها از بابت حضور 
مهمان هاي خارجي از نقاط ديگر دنياست كه 

در اين تعطيلي ها بسيار تأثير گذار است و اينكه 
در اين مدت مدام از تصميم جشــنواره فيلم 
كن صحبت مي شــود و منتقدان مي خواهند 
جشنواره بومي فجر را كه هيچ مهمان خارجي 
ندارد و خيلي راحت مي تواند با رعايت نكات 
بهداشتي برگزار شــود را با مقايسه با تصميم 
جشنواره كن تعطيل كنند انگار هر سال فقط 
دنبال بهانه اي براي تعطيلي اين رويداد مهم 

هستند. 
جشــنواره بين المللي فيلم كن كــه اصوال با 
حضور مهمان هاي خارجــي و فيلم هايي از 
نقاط مختلف دنيا در بخش مسابقه اش، تعريف 
مي شــود بهتر ديد به جاي برگــزاري، فقط 
فهرستي از فيلم هاي انتخابي خود را منتشر 
كند. در مقايســه با تعداد مهمان خارجي از 
تعداد باالي كشــورهاي مختلف كه هر كدام 
به شــكلي درگير ويروس كرونــا بودند اين 
تصميم تنها چاره راه آنها قلمداد شــد. حال 
با اين تفاوت مهم بين ملي و بين المللي بودن 
جشــنواره فجر با ديگر جشــنواره هاي دنيا 
به خصوص كن در چند مثال ديگر مي شــود 
حتي تجربه هاي آنهايــي هم كه مهمان هاي 
بي شــمار خارجي داشــتند را در مواجهه با 
اين چالش بررســي كرد؛ جشــنوارهايي كه 
راه ديگري غيــر از راه آســان تعطيل كردن 

کارگردان فیلم عنکبوت از تجربه 
برگزاري جشنواره های بین المللی 

همزمان با اپیدمی می  نويسد

تعطيلي
 راه حل نيست

را انتخاب كردنــد و با پيدا كــردن راه حلي 
توانســتند جلوي كشيده شــدن خط تيره 
دم برگــزاري در تقويم ســال2020 خود را 
بگيرند. جشــنواره بين المللي فيلم ونيز كه 
عنوان قديمي ترين جشنواره فيلم دنيا را نيز 
داراســت و به گونه اي پرچمدار جشنواره ها 
محسوب مي شود تصميم به برگزاري فيزيكي 
جشنواره گرفت. راه حل آنها كم كردن تعداد 
فيلم ها، تعداد مهمان هــاي خارجي و البته 
تعداد نمايش هاي هر فيلــم در كنار رعايت 
سختگيرانه پروتكل هاي بهداشتي بود. نتيجه 
اينكه ونيز آزمون موفقي را پشت سر گذاشت 
يا جشنواره بين المللي فيلم پوسان كره جنوبي 
كه من نيز با فيلم دوم خودم »عنكبوت« براي 
بخش رسمي آن دعوت شــده بودم. مديران 
جشنواره ابتدا اعالم كردند جشنواره با حضور 
حداقلي مهمان هاي خارجــي )خبرنگاران و 
كارگردانان فيلم هاي منتخب( برگزار مي شود 
و به مــن و ديگر مهمان هــاي خارجي اعالم 
كرده بودند بايد 14روز زودتر به پوسان سفر 
كنيم تا بعد از سپري شــدن دوران قرنطينه 
در جشنواره حاضر شــويم. اين تصميم اما با 
شــروع موج دوم كرونــا در كره جنوبي لغو و 
قرار بر اين شــد حضور مهمان هاي خارجي 
در جلسات پرسش و پاسخ فيلم ها به صورت 

آنالين باشد اما با اينكه جشنواره فيلم پوسان 
هم بين المللي بود اما تصميمش تعطيلي نبود. 
آنها جشنواره را با حضور فيزيكي مردم بومي 
در سالن هاي ســينما البته با حضور كمتر از 
50درصــد و رعايت همه موارد بهداشــتي و 
حضور آنالين كارگردانــان و عوامل خارجي 

فيلم ها به خوبي برگزار كردند.
يادمــان نــرود چالــش اصلــي همــه اين 
جشنواره هاي بين المللي در كنار حضور يك 
جمعيت در يك مكان، حضــور مهمان هاي 
خارجــي كه بايــد از نقاط مختلــف دنيا در 
آن جشنواره حاضر مي شــدند نيز بود. پس 
اصوال مقايســه جشــنواره ملي فيلم فجر با 
جشــنواره هايي همچون كن كــه جمعيت 
حداكثري اش را مهمان هاي خارجي تشكيل 

مي دهد گمراه كننده ذهن هاست.
از نظر من چه به عنوان سينماگر چه به عنوان 
عالقه مند ســينما برگزاري جشــنواره ملي 
فيلم فجر يك ضرورت اســت و ايــن را جدا 
از همه نقد ها و بحث هايي كــه درباره نحوه 
برگزاري، انتخــاب و داوري فيلم فجر وجود 
دارد مي گويم. با اينكه از نظر من هم ايرادهاي 
جدي به نحوه برگزاري جشنواره وارد است اما 
در هيچ وقت و حالتي پيشــنهاد يا راه حل را 

تعطيلي آن نمي دانم.
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كودك 40ساله در قربانگاه بيماري
جشنواره در روزگار كرونازدگي

سي و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر هم شروع شد؛ در سال  
کرونازده و در میانه فوج مخالفان برگزاري در يك سو و موافقاني 
که حفظ جشنواره را مانند يك نشان و سمبل واجب مي دانند. 
با اين حال جشنواره اي که برگزاري اش در نخستین سال هاي 
دهه1360 يك نیاز غیرقابل انکار بود، حاال موي دماغ مديراني 
 است که میانه بحراني دامن گیر مي کوشند جشنواره را براي
 سي و نهمین بار برپا کنند. اين بار به شکلي سمبلیك شايد، 
با حداقل حضور مردمي، بدون هیأت انتخاب، بدون حواشي 
همیشگي و با مشکالت ممیزي که انگار تمامي ندارد و هر بار 

دردسري تازه براي مديران درست مي کند.
اما آنچه بیش از بحران همه گیر کرونازدگي دامان جشنواره را 
گرفته نامعین بودن کارکرد آن در اين سال هاي واپسین قرن 
است. عملکرد ساالنه همه جشنواره جهاني در ايام همه گیري 
بي برنامه و نامشخص بود، پس شايد همچنان سخت بتوان از 
مديران بابت برگزاري جشنواره با اين شکل و شمايل خرده 
گرفت. سردرگمي مديران جشــنواره کن را فراموش نکنید 
يا تبلیغات پرســروصداي ونیز را اما داستان جشنواره فجر 
انگار تفاوت دارد. در نخستین ســال هاي پس از انقالب و در 
پرآشوب ترين دوران سیاسي، جشنواره فیلم فجر فرصتي 
طاليي براي حفظ سینما و کوششي براي تعريف آن در قالب 
يك هنر )و نه سرگرمي( بود، کمي  بعد به ابزاري براي مديريت 
اکران تبديل شد و در تمام طول دوران پیشااينترنت دريچه اي 
کوچك به ســینماي جادويي آن ور آب. اما حاال که اينترنت 
تماشاگران تشنه را به مدد دانلود يا پخش برخط به سرچشمه 
وصل کرده، جشنواره فجر ديگر نه آن کورسو که برنامه اي در 
کنار ساير برنامه هاست. حاال که قانون عوض شده و فیلم ها براي 
نمايش نیازي به حضور اجباري در جشنواره ندارند، نمايش فیلم 
در جشنواره مي تواند باعث دردسر هم باشد؛ کمال تبريزي 
چند سال پیش توصیه کرده بود که نمايش بعضي فیلم ها در 
جشنواره صرفًا حساسیت نسبت به آنها را زياد مي کند. پس 
بسیاري ترجیح مي دهند دور جشــنواره را خط بکشند که 
شايد انتخاب درستي هم باشد. پس کارکرد جشنواره در زمانه 

ما چیست؟ دفاع از هنر سینما يا ابزاري براي بازاريابي بهتر؟
حجت اهلل ايوبي در ابتداي همین دهه اخیر که رو به اتمام است، 
بخش بین المللي را از بخش ملي جدا کرد؛ روالي که همچنان 
ادامه دارد. آنچه او کرد شايد تالشي ناقص در جهت شکل دادن 
به يك جشنواره جهاني بود و فرصتي شايد براي بازاريابي بهتر. 
با اين حال نه فکر او آنچنان کارآمد بود و نه بحران هاي اقتصادي 
سال هاي اخیر مجالي براي بازاريابي بهتر را فراهم مي کرد. پس 
کارکرد جشنواره فیلم فجر در واپسین سال هاي قرن چیست؟ 
انگار هنوز کسي پاسخي براي اين ســؤال ندارد. جشنواره 
هست چون 38سال است که هســت و بسیاري به وجودش 
عادت کرده اند، آيا اين دلیل کافي براي ادامه دادنش، در سال  
کرونازده هست؟ ترديد دارم. شايد بهتر باشد اول کارکردي 
براي جشــنواره مان بیابیم که در آستانه چهل سالگي رشد 

چنداني نکرده است.

حافظ روحاني
روزنامه نگار
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محمدناصر احدی
روزنامه نگار

علی غفاری، کارگردان فیلم »تک تیرانداز« :

سعی کردم فیلمم شبیه فیلم ایستوود نشود

از نيمه دوم دهه 80، رواج فيلم هاي چندشــخصيتي 
)multi protagonist( در سينماي ايران كه به سياق 
فيلم هاي كالسيك قهرمان واحدي ندارند و شبكه اي از 
روابط را در ميان شخصيت ها پديد مي آورند، با اين انتقاد 
مواجه شده كه چرا سينماي ما از فيلم هاي اخالق گراي 
قهرمان محور كالسيك فاصله گرفته است. برخي از اين 
نظرات به بي رغبتي تماشاگر ايراني به اين نوع داستان ها 
نظر دارد و برخي ديگر سينماي قهرمان محور را آنتي تز 
ايده ها، ســبك زندگي و اخالقياتــي مي دانند كه در 
فيلم هاي چندشخصيتي مطرح مي شود. علي غفاري كه 
در دوره تالش براي احياي سينماي قهرمان محور، فيلم 
»استرداد« را با بازي حميد فرخ نژاد ساخت، امسال با 
فيلم »تك تيرانداز« با بازي كامبيز ديرباز در جشنواره 
حاضر است. با او درباره فيلمش و سينماي قهرمان محور 

گپ زده ايم.

عنوان فيلم شما، يعني »تك تيرانداز«، اين 
توقع را در مخاطب عام به وجــود مي آورد كه با فيلمي 

اكشنـ  ماجرايي طرف است؛ اين انتظار بجاست؟ 
من به دنبال اين بودم که بعد از سال ها فیلمي قهرمان محور 
بسازم. در واقع اين فیلم عالوه بر اينكه اکشن است، فیلمي 
حماسي و قهرمان پرور نیز هست. سعي مي کند که الگو بدهد 
و قهرمان داشته باشد؛ چیزي که سال هاست از سینماي ما 
رخت بر بسته و امیدوارم اين فیلم بتواند اين اتفاق را دوباره 

زنده کند.

در اســترداد هم كه مهم ترين فيلم كارنامه 
شماست، نشان داده بوديد به ســينماي داستانگوي 

كالسيك كه قهرمان داشته باشد عالقه منديد.
بله! دقیقا همینطور است. من هم در فیلم استرداد و هم در 
»ابوزينب« ســعي کردم اين کار را بكنم. به هر حال پیروي 
از اصول کالسیک سینما از دلبستگي هاي من است و سعي 

کردم در اين فیلم هم پیاده اش بكنم.

بعد از اســترداد كه محصول 1390 است و 

تبليغات فراواني درباره اش انجام شــد، در سال 1393 
ابوزينب را ســاختيد كه چندان ديده نشــد و پس از 
آن ديگر در ســينما كار نكرديد. چرا بين ابوزينب و 

تك تيرانداز اينقدر فاصله افتاد؟ 
ساختن فیلم در شرايط فعلي کار دشواري است. البته من 
بعد از ساخت استرداد بیكار نبودم؛ ابوزينب را ساختم و بعد 
درگیر ساخت ســريال 100قسمتي »بچه مهندس« شدم 
و االن بعد از چند مدت دوري از ســینما برگشــته ام و فكر 

مي کنم فیلم تک تیرانداز اتفاق خوبي باشد.

فكر مي كنيد تك تيرانداز تماشاگر را راضي 
مي كند؟

تالش هر فیلمسازي است که تماشــاگر را راضي نگه دارد. 
من هم سعي کردم در تک تیرانداز به مخاطب توجه داشته 
باشم و فیلمي بسازم که برازنده پرده سینما باشد. متأسفانه 
مدت هاست که سینماي ما از چارچوب سینما خارج شده 
يعني ديگر بیشتر فیلم ها براي پرده بزرگ ساخته نمي شوند، 
اما ما تالش مان را کرديم که براي مخاطب احترام قائل شويم 
و فیلم خوبي بسازيم. بايد فیلم را با مخاطب ديد و بازخوردها 

را گرفت تا بفهمیم چقدر موفق بوده ايم.

زماني كه فيلم »تك تيرانــداز آمريكايي« 
كلينت ايستوود اكران شــد، بعضي ها در ايران گفتند 
كه شهيد عبدالرســول زرين به مراتب از كريس كايل، 

قهرمان فيلم ايستوود، زبردست تر بوده.
من آن فیلم را ديده ام و ســعي کردم فیلمم اصال شبیه آن 
نشود چون فرهنگ ما، نوع جهان بیني رزمندگان ما در زمان 
جنگ، با شخصیت هايي مثل کريس کايل کاماًل تفاوت دارد 

و ان شااهلل اين تفاوت را در فیلم خواهید ديد.

هاتف عليمرداني كارش را در سينما با ساخت فيلم 
فانتزي »راز دشــت تاران« )1388( براي كودكان 
و نوجوانان آغاز كــرد و فيلم دومش، »يك فراري 
از بگبو« )1390( نيز باز فانتزي اي كودكانه بود. اما 
پس از آن، عليمرداني وارد حوزه سينماي اجتماعي 
شد و با ساخت »به خاطر پونه« )1391(، »مردن به 
وقت شهريور« )1392(، »كوچه بي نام« )1393(، 
»هفت ماهگي« )139۴( و »آباجان« )139۵( نشان 
داد كه عالقه خاصي به بيان مسائل اجتماعي دارد. 
حتي »كلمبوس« )139۷( هم فيلمي كمدي با مايه ها 
و دغدغه هاي اجتماعي بــود. عليمرداني مدتي 
است به آمريكا مهاجرت كرده و »ستاره بازي«كه 
جديدترين فيلم اوســت و در خــارج از ايران 
ساخته شده، حاصل نگاه او به جامعه آمريكاست. 
اين فيلم يكي از 16فيلــم حاضر در بخش رقابتي 
سي ونهمين جشنواره فيلم فجر است و به همين 
دليل سراغ هاتف عليمرداني رفتيم و با او همكالم 

شديم.

ســينماي اجتماعي ژانر نيست، اما در 
اغلب فيلم هاي ايراني تمايل فراوان و حتي مي شود 
گفت عجيب و سؤال برانگيزي به مسائل اجتماعي 
وجود دارد. اين تمايل به حدي است كه گاه به  دنبال 
فيلم هاي كمدي و ملودرام پســوند »اجتماعي« 
مي آيد؛ مثال، كمدي اجتماعي يا ملودرام اجتماعي. 
انگار به اين ترتيب ژانرهاي تثبيت شده اي همچون 
كمدي و ملودرام تأكيد مي كنند كه به مســائل 
اجتماعي توجه دارند. فكــر مي كنيد دليل اين 

موضوع چيست؟
بهتر است به سینماي ايران نه براساس ژانربندي بلكه 
براساس تفكرات بعضي کارگردانان که پیشرو بوده اند و 
آثارشان فضاي خاصي در سینما ايجاد کرده است نگاه 
کنیم. گاهي اين خط و ربط هايــي که اين کارگردانان 
به وجود آورده اند به نفع سینماي ايران بوده و گاهي نه. 
امروز زبان سینماي مدرن ايران در جهان شناخته  شده 
و به هر حال بَِرند است و سالي نیست که اسم فیلم هاي 
ايراني در جشنواره اي شنیده نشود و به نظرم سینمايي 
اســت که از حیث مفهوم در جهان قابل احترام است. 
به نظرم الزم نیســت که بخواهیم فیلم اجتماعي را از 
سبک ها و ژانرهاي ديگر سینما جدا کنیم، چون فضاي 
اجتماعي مي تواند در ژانر کمدي يا ملودرام يا هر ژانر 
ديگري وجود داشته باشد و دامنه خیلي وسیعي دارد. 
براي توضیح بیشتر موضوع، نگاهي را که کیارستمي به 
سینماي ايران داشت درنظر بگیريد. آن نگاه پیرواني 
پیدا کرد که سعي کردند همان سبک و سیاق را تكرار 
کنند، اما 90درصدشان هوش کیارستمي را نداشتند 
و آثارشــان جعلي از کار درمي آمد. بعــد از فرهادي و 
موفقیت هاي جهاني اش، همین اتفاق در ســینماي 
اجتماعي ما هم رخ داد. به نظرم طراح و ســازنده اين 
سبک و سیاق فضاي اجتماعي شــهري در سینماي 
ما اصغر فرهادي اســت و تعداد کســاني که موفق به 
الگوبرداري از سینماي او شدند، تعدادشان بیشتر است. 
به هر حال، کیارســتمي کار خیلي سختي مي کرد و 
کارهايش جهانشمول بود، ولي فضاي جذاب سینمای 
فرهادي با آن روابط تو در تو و تعلیق هايي که بیننده را 
میخكوب مي کند، مقلّدان بیشتري پیدا کرد. بعد از آن، 
هر کسي آمد بستر صاف داســتانش را به عمد و حتي 
گاهي سفارشي ســنگالخي کرد، بدون اينكه زمینه 
الزِم آن وجود داشته باشــد. به همین دلیل 80درصد 
از اين سینماي اجتماعي به نتیجه نرسید، چون جعلي 
بود. ولي در البه الي آنها، بودند فیلمســازاني که رشد 
کردند. در رابطه با کیارستمي هم همین بود؛ 10درصد 
از پیروانش رشد شاياني کردند. اما آنچه براي سینماي 
امروز ما مهم است اين است که خارج از اين خط کشي ها 
و فضاسازي هاي سینمايي، فیلمسازان مؤلفي که نگاه نو 
و نقادانه اي دارند در حال پاگرفتن هستند. من کارهاي 
برخي از فیلمسازان نســل جواني را که بعد از ما وارد 
سینما شدند خیلي دوست دارم. چندتا بیشتر نیستند، 

ولي انگار دارند به مرزي از پختگي مي رسند که حرف 
خودشان را مي زنند و دنباله روي کسي نیستند و اين 
به نظرم قابل احترام است. اگر بخواهم درباره سینماي 
اجتماعي امروز ايران حرف جــدي و مهمي بزنم بايد 
بگويم فیلم هايــي ارزش مانــدگاري دارند که تألیفي 
نقادانه از مسائل واقعي جامعه هســتند؛ يعني از دل 
بستر جامعه درآمده و فضاي ناتورالیستي مستندگونه، 
فیلمساز را برانگیخته کرده و مفهومي را به وجود آورده 
که باعث ساخت فیلم شده است. اما در طرف مقابل، من 
دوستاني را ديده ام که براي يكسري تعلیق ها فیلمنامه 

مي نويسند.

يعني براي دكمه هايي كــه دارند كت 
مي دوزند...

دقیقا همینطور است. حتي من گاهي دوستاني را ديده ام 
که براساس تعلیق هايي که در ذهن داشته اند، پیش تولید 
را شروع مي کنند و بعد مي روند که فیلمنامه بنويسند. 
اما دغدغه واقعي از دل کاغذ بیرون مي آيد. مثال در مورد 
خودم، آباجان از کجا مي آيد؟ از 2بهمن1365 که 86تا 
همكالسي ام جلو چشمم کشــته شدند. ستاره بازي از 
کجا مي آيد؟ از تجربیات من پس از مهاجرتم. نمي گويم 
که من فیلم خوب يا بد مي ســازم، امــا اينها تصاوير 
واقع گرايانه اي است که من را برانگیخته مي کند. من اگر 
هم فیلم اشتباه مي سازم، آنچه را مي نويسم و مي سازم 
که ترغیبم کرده و شاخک هاي حسي ام را به وجد آورده 
يا ناراحت کرده است. فیلمسازان اجتماعي شاخک هاي 

حساس جامعه اند.

پــس، در تحليل شــما، آن 80درصد 
فيلم  اجتماعي موفق نبودند، چون دغدغه واقعي 

نداشتند و بيشتر به دنبال يك موج ساخته شدند.
اين فیلم ها به لحاظ ســاخت هم خوب نبودند. ما ياد 
گرفته ايم فیلم آپارتماني شهري ارزان بسازيم. خانه شما 
مي شود يک لوکیشن و خانه من لوکیشن ديگر و دوتا 
بازيگر هم مي آوريم و 30روز هم فیلمبرداري مي کنیم 
و تمام شد و اين شد فیلم! اما نمي شود. فیلمنامه بايد 
کارگردان را برانگیخته کند. فیلمسازي رياضیات نیست 

که با يک حساب دو دوتا چهارتا فیلم بسازيم.

شــما كه در فيلم هاي تان سراغ طبقه 
پايين و سنتي جامعه رفته ايد، فكر مي كنيد چرا در 
سال هاي اخير نمايش فقر با چاشني عصبيت و داد و 
هوار، مخصوصا در ميان همان فيلمسازان جواني كه 
اشاره كرديد كارهاي شان را دوست داريد، اين قدر 
رايج شده و حتي تا حدي فروش فيلم را هم تضمين 

مي كند؟
اين را قبول نــدارم. االن مردم چنین فیلم هايي را پس 
مي زنند، البته شايد چنین فیلم هايي در جشنواره هاي 
خارجي موفق باشند. من آدم سیاسي اي نیستم و به نظرم 
سیاست از دل همان مسائل اجتماعي بیرون مي آيد. 
وقتي روابط اجتماعي ما درســت باشد، سیاست مان 
هم درست است. من سال هاست که دارم کار اجتماعي 
مي کنم و به هر جغرافیايي مي روم، آن جغرافیا را نقد 
مي کنــم. االن دارم در آمريكا زندگي مي کنم و آمريكا 
را نقد مي کنم. به جد به مســائل و روابط آنجا نقد دارم. 
وقتي اينجا زندگي مي کردم، به مسائل و روابط اينجا 
نقد داشتم. خوبي ها را بايد گفت، اما آنچه مسلم است 
من به عنوان فیلمسازِ اجتماعي کاستي ها، شكست ها و 
گسل هاي اجتماعي را مي بینم، براي اينكه برجسته اش 
کنم و بدون اينكه مرز بندي و خطي داشته باشم، آن را 
بیان مي کنم. مثال، وقتي به دروغ گفتن يک جامعه نقد 
داري، اين موضوعي است که تو را به عنوان فیلمساز آزار 
داده و حاال مي خواهــي آن را در فیلمت بیان کني. اما 
اين با سیاه نمايي فرق دارد. مگر در جامعه آمريكا فقر 
وجود ندارد؟ اما اينكه کســي هروقت بخواهد ايران را 
تصوير کند، تعمدا سیاه ترين جغرافیا را به تصوير بكشد، 
واقعیت امر اين است که پشت چنین نگاهي خط و ربطي 
وجود دارد. من بارها گفته ام که مارکتینگ آمريكايي 
وراي آنچه را ما از آمريكا مي شناسیم به خورد مخاطب 
مي دهد؛ مثال، مجسمه آزادي مثل برج آزادي خودمان 
است يا هالیوود شــبیه خیابان ولیعصر است. ما بايد 
درك کنیم که اين مارکتینگ با فیلم هاي بالك باستر 

دارد آمريكا را به صورت اغراق شــده سرزمین رؤياها و 
فرصت ها نشــان مي دهد، اما در مقابل ايران کشوري 
است قحطي زده و گرسنه. خب، اين دروغ است. واقعیت 
نیســت. من به عنوان فیلمســاز وقتي در اينجا به نقد 
جامعه خودم مي پردازم، آنجا هم که مي روم کاستي ها را 
مي بینم. وقتي يک فیلم آمريكايي دارد مدام خانه هاي 
قشنگ و ســواحل زيبا و زيبارويان را نشان مي دهد، 
چرا دوربین را نمي چرخاند که کوچه پســكوچه هاي 
محله هاي پايین شهر و بي خانمان ها و فقر آمريكايي را 
نشان دهد؟ من معتقدم به عنوان فیلمساز بايد به دور از 
هرگونه سیاستي با مسائل جامعه خودم روبه رو شوم و 
بدون اينكه سیاست زده شوم، به نقد اجتماعي دقیق و 

درست و بدون پیش فرض بپردازم.

بحث من درباره سياه نمايي و فقر نبود. 
براي مثال، فيلمسازي مثل سعيد روستايي ظاهرا در 
فيلم هايش طبقه پايين اجتماع را جلوي دوربينش 
قرار مي دهد و فيلم هايش در جشــنواره فجر هم 
جايزه مي گيرد و مهر ســياه نمايي هم بر آثارش 
نمي زنند و حتي موجي را دنبال خودش راه مي اندازد 

كه فيلم هايي شبيه به فيلم هاي او توليد مي شود.
من درباره شــخص خاصي حــرف نمي زنــم. اما اگر 
فیلم هاي سعید روستايي مي تواند پرمخاطب شود به 
اين دلیل اســت که دغدغه اش واقعي است. مي شود 
نشست با سعید روستايي صحبت کرد که چه چیزي 
آزارش داده؟ از چه زمینه اجتماعي اي مي آيد؟ اما به نظر 
من فیلم هايش به شدت شهودي است، يعني اين چیزها 
را يا ديده يا زندگي کرده. هر چه هست، جعلي نیست. اما 
آثاري وجود دارند که رنجش موجود در آثار روستايي را 
ندارند و سفارشي سیاه نمايي مي کنند؛ يعني کسي ديده 
سعید روستايي فیلمي ساخته که مورد توجه قرار گرفته 

و حاال او هم مي خواهد همین مسیر را برود.

كمي هم دربــاره ســتاره بازي كه در 
جشنواره حضور دارد حرف بزنيم. »ستاره بازي« 

چه جايگاهي در كارنامه شما دارد؟
من هر فیلمي ســاخته ام با تمام وجود ســاخته ام و 
هیچ وقت بــراي هیچ فیلمي کم نگذاشــته ام. البته 
همیشه نمي تواني بهترين اثرت را خلق کني؛ گاهي 
مي شــود خوب، گاهي متوســط و گاهي اثري که 
دوستش نداري. ولي من براي هیچ کدام از اين 9فیلمي 
که ساخته ام و مثل بچه هايم هستند کم نگذاشته ام. 
بعضي از اين بچه ها با سختي بیشتري متولد شده اند، 
مثل ســتاره بازي که زمان زيادي برد و 2 سال طول 
کشید. از نوشتن فیلمنامه تا همین االن دقیقا 2سال 
است که درگیر ســتاره بازي ام. هر فیلمي ساخته ام 
فكر کرده ام که بهترين فیلمم اســت. اما بعد از اينكه 
دو سه ماه از اکران عمومي فیلم گذشت، تازه مي توانم 
جايگاه فیلم را در پرونده کاري ام پیدا کنم. به هر حال، 
االن ستاره بازي براي من عزيزترين و پرزحمت ترين 
فیلمم است. اين فیلم نســبت به فیلم هاي ديگر من 
که کم بودجه بودند، فیلم بسیار بزرگي است و از علي 
ســرتیپي که تهیه کننده درجه يكي است و صبوري 
کرد تا اين فیلم تمام شود متشــكرم. ما در 2 فصل 
مختلف در آمريكا فیلمبرداري داشتیم. بعد هم، بعد از 
40سال براي نخستین بار، تصوير آمريكاي واقعي را در 
يک فیلم ايراني مي بینیم؛ يعني اين جوري نیست که 
لوکیشني را در داخل ايران بازسازي کرده باشیم که 

مثال بگويیم اينجا آمريكاست.

شــما معموال با بازيگــران ثابتي در 
فيلم هاي تان كار مي كنيد و در ستاره بازي هم باز 
فرهاد اصالني و شبنم مقدمي حضور دارند. به دليل 
شناخت و اعتمادي كه به اين بازيگران داريد ترجيح 

مي دهيد در فيلم هاي مختلف با آنها كار كنيد؟
حقیقتش ما بازيگر خوب در ســینما کم داريم؛ مثال، 
ملیسا ذاکري بازيگر جواني اســت که پاي همه برد و 
باخت هاي فیلم هاي قبلي من ايستاد و آمد در ستاره بازي 
با تمام وجودش جوري بازي کرد که وقتي نگاه مي کنم 
خستگي ام در مي رود. يا فرهاد اصالني بازيگري است که 
زبان هم را مي فهمیم و مي دانم توانايي اش چقدر است 
و چه کار مي تواند بكند و مي دانــم چه چیزي برايش 
بنويسم. يا شبنم مقدمي همینطور. ويژگي اين بازيگران 
اين است که بازيگران بسیار خوبي هستند. من خیلي 
عالقه مندم با گروه جديدي کار کنــم، اما در کارهاي 
من بازي خیلي مهم اســت و گروه بازيگراني که با آنها 
کار مي کنم، همیشه به خوبي از عهده ايفاي نقش شان 

برمي آيند.

مايكل مدسن هم كه در »سگ هاي 
انبــاري«، »بيــل را بكش 1و 2« و »هشــت 
نفرت انگيز« كوئنتين تارانتينو يا »تلما و لوئيز« 
ريدلي اسكات بازي كرده، در ستاره بازی حضور 

دارد.
فیلم ما پروژه اي کامال حرفه اي اســت که شــرکتي 
کانادايي آن را جلو برد و توانســتیم مايكل مدســن، 
بازيگر محبوب تارانتین، را در پروژه مان داشته باشیم 
که بســیار بازيگر توانايي اســت. جز مايكل مدسن، 
مارشال َمِنش، بازيگر ايراني -آمريكايي فوق العاده اي 
که در فیلم »دزدان دريايي کارائیب« يا سريال »چطور 
مادرتان را مالقات کردم« بازي کرده و قبال تجربه حضور 
در فیلمي ايراني را نداشــت هم در ستاره بازي حضور 
دارد. ســتاره بازي فارغ از اينكه فیلم خوبي است يا نه، 
پروداکشني حرفه اي دارد و من با اين فیلم تجربه هاي 

بسیار مهمي در سینما کردم.

گفت وگو با هاتف علیمردانی، کارگردان فیلم »ستاره بازی«

تصویرآمریکای واقعی را ببینید

مايكل مديسن، هاتف عليمردانی و فرهاد اصالنی در پشت صحنه فيلم ستاره بازی- عكس: مسعود پاكدل

يادداشت فیلم 1

رمانتيسم نان زير كباب و راديو چهرازي

ســینما از اين فیلم ها هم مي خواهد. اگر با همین جمله 
کنار بیايید ديگر تماشاي »رمانتیســم عماد و طوبي« 
برايتان تراژيک نیست. دومین فیلم کاوه صباغ زاده مانند 
فیلم اول دغدغه رابطه و مديريــت زندگي دارد و البته تا 
دلتان بخواهد فانتزي. اين بار به جاي موتور وسپا، فولكس 
قورباغه اي دلبري مي کند و به جاي آوازهاي کالســیک 
ايتالیايي، خواننده در جاده شــمال از مست چشمان يار 

مي خواند.
رمانتیســم عماد و طوبــي البته تمام تــالش اش براي 
رمانتیک بودن را انجام داده اما اين رمانتیســم در قالب 
سینماي امروز ايران که براي مجوز گرفتن دردسرهاي 
بزرگي دارد، چندان جذاب از آب درنیامده است و درست 
مثل در يک قاب نشســتن بازيگر زن و مردش، بي قواره 

است.
البته نبايد از اين مهم هم گذشــت که برخي تجربه هاي 
تصويري در فیلم کاوه صباغ زاده شــبیه نوعي پیشروي 
در میدان مین است و از اين حیث بايد قدر اين رمانتیسم 

را بدانیم.

کارگردان فیلم البته براي جلب حمايت تماشاگرش چند 
غافلگیري را هم چاشني پالن هايش کرده است. استفاده 
از اپیزود پايیز پادکست راديو چهرازي، شیطنت هاي نان 
زير کبابي، جذابیت هاي شمال و البته علي انصاريان در 
نقش پدر تنها و مهربان شايد بخشي از اين غافلگیري ها 

باشد که احتماال به دل مخاطب بنشیند.
نكته آخر درباره فیلم اينكه شايد آن را بتوان نمونه نسبتا 
موفق از اعتماد به بازيگران تلويزيوني دانست که ماحصل 

تالش شان البته چندان بد هم از آب درنیامده است.
  

اين علي انصاريان اســت که روي پرده سینما در نقش 
پدري تنها، مهربان، اهل شكار و البته طبیعت کارش را 
در حد توان، خوب انجام داده است. انصاريان البته بازيگر 
شاخصي نیســت اما به خاطر کارنامه فوتبالي اش بسیار 
محبوب است و در اين ســال ها در فیلم ها و سريال هاي 

بسیاري بازي کرده است.
انصاريــان در حالي بازيگر نخســتین فیلــم به نمايش 
درآمده در جشنواره سي و نهم بود که خودش در تنهايي 
بیمارســتان با کرونا در حال رقابت اســت. او نتوانست 
فیلمش را روي پرده تماشا کند اما هرآنكه او را روي پرده 

ديد سالمتش را آرزو کرد.

مسعود مير
روزنامه نگار

ندا زندی
روزنامه نگار
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شاهينشجريكهن
روزنامه نگار

بهنوداميني
سعيدمروتیروزنامه نگار

روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

ستاره بود 
 هر دوره اي ستاره عصر خودش را دارد و هديه 
تهراني ستاره عصر اصالحات است؛ بازيگري كه 
در آستانه دوم خرداد با »سلطان« كيميايي آمد 
و خيلي زود به جايگاهي دست يافت كه پيش 
از او و ميان بازيگران زن فقط نيكي كريمي به 
موقعيت مشابهي دست يافته بود. نيكي كريمي 
هم درســت در شروع عصر ســازندگي با فيلم 
»عروس« آمده بود تا نشانه اي بر پايان دهه60 
باشد؛ دهه اي كه در آن زيبايي مسئله بود و در 
مواردي چهره پرداز و طراح پالكارد و پوســتر 
وظيفه زشت كردن بازيگر زن را عهده دار مي شد. 
افسانه بايگان كه بيشتر از هر بازيگر زن ديگري 
به معيارهاي ســتارگي در دهه60 نزديك بود، 
حكايت هــا دارد از آن دوران. هديه تهراني هم 
ستاره عصر اصالحات بود ولي نخستين فيلمش 
را در سال پاياني دولت دوم سازندگي بازي كرد؛ 
دولتي كه عرصه فرهنگ را يكســره به راست 
ســنتي واگذار كرده بود. پوشــش ساده هديه 
تهراني در فيلم »ســلطان« كيميايي محصول 
شرايط و مناسبات ســينماي ايران در سال۷5 
بود ولي پرسونايش ربطي به آن سينما نداشت. 
تهراني از همــان گام اول ســيماي زن مقتدر 
و كنش مند شــهري را به نمايش گذاشــت و 
در فاصله توليد تا اكران فيلم ســلطان، تحول 
سياسي اجتماعي گســترده اي رخ داد كه زنان 
در آن نقش كليدي ايفا كردنــد؛ زن هايي كه 
دنبال تغيير بودند؛ تغيير جايگاه و تحميل خود 
به جامعه اي كه هنوز در كشاكش عبور از سنت 
به مدرنيته بود. جدي گرفته شدن نقش زنان، 
پر رنگ شدن حضورشان در اجتماع و رسيدن 
به كنش مندي و كشــف و مطالبه حقوقشان، 
در ســينماي ايران هم نماينده اي تازه نفس و 
جوان يافت كه نامش هديه تهراني بود. تهراني با 
چهره اي كه شبيه ستارگان كالسيك سينماي 
قبل و بعد از انقالب نبود؛ )مثال در برابر صورت 
اغلب گرد بازيگران زن سينماي جريان اصلير، 
صورت كشيده اي داشــت( و رفتار و پرسونايي 
كه در هيچ فيلمي در دهه60و نيمه اول دهه۷0 
سابقه نداشــت، خيلي زود به شهرت، اعتبار و 
محبوبيت رســيد و جايگاهش را تا پايان عصر 
اصالحات حفظ كرد. تهراني در اين سال ها هم 
خوب فروخت و هم جايــزه گرفت و منتقدان 
ســتايش اش كردنــد. در فاصلــه ۷6 تــا 84 
فيلم هايش جريان ساز، پرفروش و موفق بود. با 
بهترين و شاخص ترين كارگردان ها )كيميايي، 
تقوايي، فرمان آرا، فرهــادي، درويش، افخمي 
و...( همكاري كرد؛ مشخصا در سينماي تجارتي 
عنصري كليدي و يكي از عوامل اصلي گيشــه 
پررونق فيلم ها بود و از طرف ديگر در فيلم هاي 
جريان متفاوت فيلمســازي هم چهره اي مؤثر 
بود. نقطه اوج اين حضور مؤثر يك بار در انتهاي 
دهه۷0 با »شــوكران« و بار ديگر در نيمه اول 
دهه80 با »چهار شنبه ســوري« رقم خورد و 
تهراني تصوير ملموس زن طبقه متوســط را با 
مهارت بازآفريني كرد. همزمان با سقوط طبقه 
متوسط، تهراني هم به شكلي خود خواسته و به 
سوداي درخشــش در حوزه هايي ديگر قباي 
ستارگي را از تن درآورد. حاال نزديك به 16سال 
از آن دوران گذشته و با تهراني 48 ساله مواجهيم 
كه همچنان بارقه هايي از ســتاره - بازيگر عهد 
ماضي را بروز مي دهــد، هرچند زمانه ای ديگر 

شده است و بازگشت به گذشته ناممكن.
 هديه تهراني از همان نخســتين حضور در 
مقابل دوربين، نوعي سردي، اقتدار و جسارت 
را به نمايش گذاشت و سيمايي متفاوت از خود 
ترســيم كرد كه حتي در فيلم مردانه سلطان 
هم به چشــم مي آمد. تصادفي نبــود كه براي 
نخستين بار در فيلمي از كيميايي، زني هم پاي 
قهرمان مردش پيش مي آمد و مي گفت: » منم 
تو بازي توام، اما زنونه ش!« مريم كوهســاري 
دختر ســرايداري كه در مدت زمانــي كوتاه با 
سلطان آشــنا مي شــد، به او دل مي بست )بي 
آنكه آشــكارا چيزي به زبان بياورد( و با موتور 
او شبانه خيابان ها و بزرگراه هاي تهران را پشت 
سر مي گذاشت و حضورش مرهمي بود بر زخم 

انگار در »روزهاي پرتقالي«،3 ســال پيش بود يا شــايد هم در آن 
مسلســل بازي هاي »مسخره باز«، حتي نمي شــود قطعي گفت با 
آبان يا هما، شايد هم در رصد همان عكس هاي بي كيفيت سيل زده 
و بال گرفته از كمك رساني ها بود كه فهميديم هديه سينماي ايران 
جبر عبور روزگار را پذيرفته و اصال هم بنا ندارد كه به جنگش برود. 
حاال با تماشاي »بي همه  چيز« اســت كه مي توان اين انس را بهتر 
تحليل كرد؛ انس با نقشي كه جميله شيخي با آن روي صحنه تئاتر 
در دهه50چهره شــد و وقتي بعد از بيش از 3 دهــه دوباره با بازي 
گوهرخيرانديش روي صحنه رفت هم كسي خوابش را نمي ديد كه 

سوپراستار آن روزهاي سينماي ايران زماني براي ايفاي چنين نقشي 
در سينما پيشقدم شــود. هديه تهراني حاال كالراي مالقات بانوي 
سالخورده است. با تعيين و تغيير نقش ها از نمايشنامه به فيلمنامه 
تساهل كنيد و البته بجاي حميد سمندريان دردانه تئاتر هم بنويسيد 
محسن قرائي جوياي نام سينما. خب با اين پيش فرض ها بايد قصه 
فردريش دورنمات سوئيسي را نه در شهر گولن كه در روستايي حوالي 
دماوند يا گرمسار روايت كرد. حاال بجاي آنتون بنويسيد امير و اسم 

روستاي در حوالي معدن زغال سنگ را هم بگذاريد كندر.
حاال برگرديم سراغ كالرا كه نه، ليلي هم كه البد نه، پس لي لي. خب 
ستاره »قرمز« و »آبي« سينما انگار »شوكران« تلخ ايام را سركشيده 
اما قوي تر شده و برگشته تا »دست هاي آلوده« در سرنوشت محتوم 
جواني اش را اين بار نه چون تجلــي يك ماه گرفتگي بر جان فرزند 

ناخواسته اش كه چونان طلوع انتقام، سرد و بي جان تحويل بگيرد.
تهراني بي ترديد آنقدر هوشيار است كه بداند چه مي كند و آنقدر در 
اين سينما برايش سوت و كف زده اند كه حاال نگران نمايش چهره اي 

نباشد كه شهرت براي چروك كردنش مدام نقشه مي كشد. او به سياق 
بازيگري حرفه اي نقش مناسب احوالتش را خلق كرده و اگر حضور 
پررنگش به عنوان اهرمي براي جذب ســرمايه گذار را هم بي خيال 
شويم آنقدر خوب نقش محبوبش را صيد كرده است كه بايد عنوان 
دقيق ترين محاسبه گر را در ميان هم صنفي هاي بازيگرش دو دستي 
به او تقديم كــرد. ترديد نكنيد كه بخش عمده جذابيت تماشــاي 
بي همه  چيز تماشاي بانوي سالخورده در پرده بزرگ سينما است و 

اين خود هديه مغتنمي خواهد بود.
  

وقتي در مواجهه با نخستين نمايش يك فيلم آن هم براي جماعت 
اطواري و ايرادگير رسانه كسي موبايل چك نمي كند و غر نمي زند 
يعني فيلم توانسته تماشاگرش را ميخكوب كند. اين ادعاي تجربي 
را بگذاريد كنار اينكه دوساعت فيلم تماشا كردن با اين معجزه كه 
يادتان برود در ميانه جنگ با ويروس چيني و بدبختي هاي ادامه دار 
آن هستيد و در روســتاي بي نام و مردمان گمنامش، قصه جماعت 

مذبذب و بيچاره ديروز را به سبك زندگي اينچنيني امروز پيوند بزنيد 
الحق و االنصاف نوبر و البته خواستني است. »بي همه  چيز« در تيتراژ 
با نام يك خيريه قديمي كه چند سالي است فعاليت هايش را جدي و 
گسترده تر كرده آغاز مي شود و خيلي زود از يادمان مي برد كه چقدر 
پرويز پرســتويي درجه يك و هديه تهراني جذاب را در اين سال ها 
كم داشته ايم. اصال چقدر دلمان يك فيلم كالسيك و استخوان دار 
مي خواست كه زندگي روســتايي را خيلي مدرن و درست درمان 
روايت كند و در بند ســوءتفاهم هاي لهجه و مضحك بودن گريم ها 
گرفتار نشود. بعد از تماشاي فيلم جديد محسن قرائي ديگر مي شود 
خيلي راحت در جواب اينكه يك فيلم روستايي بدون ادا نام ببريد 

گفت: بي همه  چيز...
بله. بي همه  چيز هرچند در پيش توليدش بخشش و انتقام، ياركشي 
و شايد دست به يكي كردن زياد داشت اما حاال در روزهاي نمايش 
جشــنواره اي خود خيال ها را راحت مي كند كه فيلم خوبي اســت 

لعنتي...

نما نگاه

يادداشت

ویترینخالیروزاول
از آلن دوباتن تا فردريك دورنمات

باردیگرالتگرافی

جايخاليسيمرغ
آيا بي توجهي هاي جشنواره فجر به بازي هاي جواد عزتي 

سبب غيبت او در جشنواره امسال شده است؟ 

سي ونهمين جشنواره فيلم فجر با هياهوي بسيار – مثل هميشه – 
و ويتريني خالي تر از هميشه مسير ده روزه اش را آغاز كرد؛ اين بار 
با اتكا به 16 فيلم برگزيده كه سايه ده ها فيلم بيرون مانده و انبوهي 
حاشيه و اعتراض بر سرشان است و البته سالن هايي كه فيلم ديدن 
معمولي در آنها نيز نوعي رفتار پرخطر محسوب مي شود! اين يك 
دوره متفاوت براي سينماي ايران است و قابل پيش بيني ا ست اگر 
حاشيه ها و حتي ناهماهنگي ها و اشــكال هاي اين دوره بيشتر از 
دوره هاي قبلي باشد. شيوه ويروس مرگبار كرونا و وضعيت خاصي 
كه سينماي ايران در يك سال اخير گذرانده، شرايط را به گونه اي 
پيش برده كه نمي توان انتظاري فراتر از حفظ موجوديت سينما 
داشت و اينكه جشنواره براي تداوم سير طبيعي توليد و نمايش، 
فضا ايجاد كند كه با انباشت و تورم توليدات چندساله، در دوره هاي 

بعدي با بحراني گسترده تر روبه رو نباشيم.
در هر صورت به همين روال كنوني و در قالب 16فيلم هم جشنواره 
فيلم فجر مي تواند اثرگذاري اش را حفظ كند. وابستگي سينماي 
ايران به جشــنواره، چه در عرصه توليد و چــه در چرخه اكران و 
مخاطب شناسي، چنان عميق است كه عدم برگزاري و توقف حتي 
يك دوره اش مي تواند جريان هاي متعــددي را از نفس بيندازد و 
لطمه جدي به حيات سينما بزند. امسال با تمام حرف و حديث ها 
آنچه در ويترين جشنواره گنجانده شده بازتابي از بضاعت موجود 
سينماي ايران اســت و حاصل جريان هاي فعال در يكي  دو سال 
اخير را نشان مي دهد. حتي غلبه تهيه كننده و سرمايه گذار دولتي 
و »نهاد«ي و پول هاي آلوده به سفارش و خط مشي نيز واقعيت رايج 
در اين سينماست و به هر حال شرايط اين روزها را گوشه تاريخ ثبت 
مي كند؛ ولو اينكه خيلي از ناظران مستقل و دوستداران سينما از 

اين شرايط ناراضي باشند و آن را نشانه اي از پسرفت بدانند.
ميان فيلم هاي اين دوره، آثار قابل توجهي هم به چشم مي خورد و 
از آن بيشتر، فيلم هايی متوسط با چند سكانس يا لحظه سينمايي 
خوب. »رمانتيســم عماد و طوبا« كمــدي رمانتيك جديد كاوه 
صباغ زاده يكي از اين متوسط هاست كه الاقل از لحاظ تنوع لحن 
و قالب و جاذبه هاي محتوايي، انتخاب متفاوتي است. در سينماي 
ما كه اساساً سنت كمدي رمانتيك ندارد و عاشقانه هايش عموماً با 
درام اجتماعي يا ملودرام خانوادگي در هم تنيده مي شوند، اين فيلم 
يادآور ظرفيت هاي لحن روايي در شكل دادن به داستان و پرداخت 
شخصيت است. كمدي رمانتيك جديد كاوه صباغ زاده كم وبيش 
در همان قالبي تعريف مي شود كه فيلم قبلي اش »ايتاليا ايتاليا« 
را ساخته بود؛ يك كمدي عاشقانه متكي به متن و فانتزي كالمي 
كه انرژي سرخوشــانه اي دارد و البته به قصد خنداندن تماشاگر 
ســاخته نشــده بلكه جنبه كميك فيلم در نوع روايت داستان و 
طراحي موقعيت ها خود را نشــان مي دهد. برداشت صباغ زاده از 
كمدي رمانتيك اساساً نسبت مستقيمي با موقعيت هاي خنده آور 
ندارد و بيشتر به دنبال ايجاد فضاي مفرح اســت. او كه در ايتاليا 
ايتاليا با نگاهي به كتابي از جومپا الهيري فيلمنامه را نوشته بود، 
اين بار به سراغ اثر مشهور آلن دوباتن رفته و فيلمنامه را با الهام از 
صحنه هاي اين كتاب نوشته است. البته شيوه اقتباس به گونه اي 
ا ست كه بيشتر حال و  هواي كلي و ايده هاي مطرح شده در كتاب 
به طور غيرمستقيم در متن به كار گرفته شده اند. عناصر مختلفي 
مثل رنگ و موسيقي و غذا و موقعيت هاي فانتزي خانگي، در كنار 
يكديگر لحن و فضاي خاص فيلم را شكل داده اند و صباغ زاده سعي 
كرده از البه الي برخوردها و موقعيت هاي ساده و روزمره، معاني 
عميق تري را كشف كند و مخاطب را به تفكر درباره ريزه كاري ها و 
وجوه پيچيده يك ارتباط عاشقانه وادارد. فيلم به طرزي قابل درك 
در نشان دادن لحظه ها و برخوردهاي رمانتيك دچار موانع متعددي  
است كه كارگردان سعي كرده براي هر يك تمهيدي به كار بگيرد 
ولي در نهايت نمي تواند خلوت و احســاس عاشقانه را به درستي 
تصوير كند و در نتيجه به فانتزي و اشاره هاي معنادار رو مي آورد 
و رابطه زن و مرد را - در لحظاتي لوس و در لحظاتي متعادل – از 
خالل همين كنش ها و برخوردهاي مشترك به تصوير مي كشد. 
مايه هاي داســتاني فيلم كم جان تر از قبلي است و مكث و تكرار 
بيشتر اما سكانس هاي خوبي هم دارد و به خصوص حرف هايي كه 
براي زوج هاي جوان مطرح مي كند ارزش شــنيدن دارد، ازجمله 

اينكه عشق يك مهارت است و بايد تمرين كرد و آموخت.
فيلم قابل توجه ديگر، »بي همه چيز« محســن قرايي اســت كه 
درامي اجتماعي با محوريت انتقام اســت. فيلم شروع خوبي دارد 
اما هرچه به انتها نزديك تر مي شود، بيشتر دچار تكرار و ايستايي 
مي شود و جاذبه هاي دراماتيك اثر به شعار و بيانيه مي رسد. بازي 
هديه تهراني گيج كننده اســت و جمالت قصار پرستويي كاماًل 
برخالف انرژي درام پيش مي روند و ضربه پاياني را به نقطه فرود 
تبديل مي كنند. فيلم لحظه هاي خوبي دارد و از لحاظ كارگرداني 
و اجراي بصري نمره قبولي مي گيرد اما باز هم از همان جايي لطمه 
مي خورد كه پاشنه آشيل اغلب فيلم هاي سينماي ماست؛ متن و 
ســاختار روايي فيلمنامه و نحوه توزيع قصه در خط زماني. ضمن 
اينكه شخصيت ها نيز به تكامل نمي رســند و بيشتر روي اهداف 
و خواســته ها و انگيزه هاي غايي آنها كار شــده تا ريشه هايي كه 
عواطف و درونيات شــان از آن آب مي خورد. تصويري كه فيلم از 
مردم و مفهوم »توده« نشان مي دهد بدبينانه و حاوي نوعي تحقير 
پنهان است؛ انبوهي از انسان هاي بي شــكل و بي هويت كه مثل 
شخصيت هاي كمدي رذايل مولير، تابع منطق تحميلي و شرايط 
زمانه اند و براساس منافع و اميال شان هر ســاختار اخالقي و هر 
ارزشي را مي شكنند يا تا آستانه شكستن خم مي كنند. بي همه چيز 
مي توانست فيلمي بهتر از اين باشد، اگر بلندپروازي كارگردانش با 

محدوديت هاي يك ذهن سياه و سفيد كنترل نمي شد.

تازه  ترين محصول چرخه  مجعول منســوب بــه »الت  گرافي« در 
سينماي ايران، »ابلقِ« نرگس آبيار است؛ حاصل آميزش و التقاط 
جهان دو فيلم »شبي كه ماه كامل شد« و »شناي پروانه« كه البته 

نسبت به هر دو فيلم نيز در مرتبه اي نازل تر قرار مي  گيرد.
انگار تمام فيلمســازان جريان روز ســينماي ايــران، قصد دارند 
روايت شخصي خود را از اين جهان چرك و پرتنش )البته فقط در 
ظاهر( بسازند؛ هر كدام بخش هايي از عناصر )بخوانيد مواد الزم!( 
ازپيش آماده  اين فيلم  ها را برگزيده و با افزودن چند ايده   شخصي و 
احتماال كليشه  اي )نهايت خالقيت اين دسته از فيلم  ها را در عنوان  
اثر و نسبت آن با روايت مي توان يافت!(، رنگ تازه  اي به قصه كهنه 

بزنند.
ابلق قصه  تكراري  اش را با نگاهــي به جنبش روز Me Too پيش 
مي برد و البته در كنشمندي نسبت به اين جنبش نيز سترون است 
و صرفا ســعي مي كند با آتش داغ آن تنور فيلــم را گرم نگه دارد. 
جغرافياي فيلم يعني محله  اي زاغه نشين كه دائما سايه چرخ وفلك 
رنگارنگ شهربازي مجاور را روي خود مي  بيند، در نيمه   اول فيلم 
به واسطه خساست فيلمســاز از نمايش چند النگ  شات كه بتواند 
كليت اين جغرافيا را به مخاطب نشــان دهد، گنگ و گيج  كننده 
به نظر مي رسد؛ درحالي كه در نيمه دوم فيلم، اين جغرافيا و دوگانه 
فقر و ثروت در نماهاي بي شماري از مجاورت آلونك  هاي زاغه  نشين 
و آپارتمان  هاي شهري موكد مي شود. ساختار بصري فيلم همين 
اندازه شلخته و بي  سليقه است. نمود ديگري از اين مسئله را مي توان 
در هلي  شات  هاي پرتعداد و بي كاركرد فيلم تماشا كرد؛ صحنه  تعقيب 
و گريزي در نيمه ابتدايي فيلــم با ريتمي تند و جذب كننده پيش 
مي رود كه ناگهان با يك نماي هوايي  بي  مورد كاراكتر ها گم مي شوند 

و حس آن لحظه، زايل.
روايت نيز به همين اندازه ســردرگم و معطل به نظر مي  رسد؛ يك 
ساعت آغازين فيلم صرف شناساندن كاراكتر ها و سمپات ساختن 
مخاطب نسبت به موقعيت و كاراكتر ترحم برانگيز الناز شاكردوست 
شده است؛ درحالي كه پس از رخ دادن حادثه محرك اصلي فيلم، 
اين روايت پرجزئيات و با تفصيل جاي خــود را به لحني موجز و 
گزارش گون مي  دهد كه مانع اثرگذاري پرده  پاياني فيلم و برداشت 

فيلمساز از كاشته هاي يك ساعت اول قصه مي شود.

او بازيگر همه فن حريف سينماي ايران در سال هاي اخير بوده است. وقتي 
بازي هاي او را  درسه چهار سال گذشته كنار هم مي گذاريم به مجموعه 
گوناگوني از شخصيت ها مي رســيم كه نقش هر كدام آنها را به كمال 

يافته ترين شكل بازي كرده است.
در »تنگه ابوقريب« رزمنده امدادگري اســت كه انگار از دل سال هاي 
جنگ به پرده سينما آمده اســت، بازي او در نقش صادق در »ماجراي 
نيمروز« به قــدري باورپذير بوده كه بحث بر ســر نمونه واقعي اش در 
دهه 60هنوز ادامه دارد. در »جان دار« و »شناي پروانه« توانسته است 
نمونه اي از نسل تازه شخصيت هاي جنوب شــهري به دست دهد. در 
»آتاباي« و »جهان با من برقص« در ميان شخصيت  هاي طبقه متوسط 
بازي كرده است. اين نقش ها را بگذاريد كنار نقش هاي او در »هزارپا« و 
»آينه بغل« و »پارادايس« و... كه محبوب عموم تماشاگران است. كمدي 
به نوعي خاستگاه او در سينما بوده است و هنوز تصوير او بر پرده سينما 

لبخند به لب تماشاگران مي آورد.
كدام بازيگر ســينماي ايران توانســته اســت نقش هاي گوناگوني را 
درطيف ها و طبقه هاي متفاوت شخصيتي و اجتماعي و ژانرهاي گوناگون 
سينمايي بازي كند؟ كدام بازيگر سينماي ايران توانسته است مثل او، در 
بازه زماني محدود، در سطح اول سينماي ايران بدرخشد؟ كدام بازيگر 
بوده است كه هم محبوب عموم تماشاگران باشد و هم در دل تماشاگران 
حرفه اي سينما جا باز كرده باشد؟  اما وقتي به افتخارات رسمي او نگاه 
مي كنيم جاي خالي سيمرغ خود را نشان مي دهد. او در سال هاي اخير 
چندبار در جمع نامزدهاي دريافت سيمرغ بلورين بازيگري نقش اول 
و نقش مكمل قرار گرفته اما هيچ گاه سيمرغ جشنواره بر شانه هاي او 
ننشسته است. ناگفته نماند كه حتي شمار نامزدي هاي او نيز مي توانست 
بيشتر از اينها باشد اما انگار درخشش هاي مكرر او حجابي شده است كه 

نقش هاي او كمتر به چشم داوران سينماي ايران بيايد.
جواد عزتي غايب بزرگ جشنواره امسال است. آيا غيبت او براي 
اين بوده است كه كمي به خودش اســتراحت بدهد و سال هاي 
پركار گذشته را مرور كند يا بي توجهي هاي جشنواره فجر سبب 

غيبت او شده است؟ 

مالقاتباليليسالخورده
يادداشت فيلم 2

مثل اينگريد برگمن در كازابالنكا

۱-مابهســينماميرویمتــادریكزندگي
مجازيشریكشویم.ماسينمانميرویمكه
خودمانراجايكارگردانان،فيلمنامهنویسان،
تدوینگرانوسایرعواملیكفيلمبگذاریمو
خيالبافيكنيم.مادرسالنيتاریك،روبهروي
پردهاينقرهايمينشينيمتاخودمانراجاي
بازیگرانفيلمهاقراردهيم.ستارگانسينما
تجسمآرزوهايدستنيافتنيماهستندوما
دوستداریمحداقلدریكزندگيمجازي،به
آرزوهایمانبرسيم.بههميندليل،قبلازاینكه
كارگردان،نویســنده،تهيهكنندهو...ضامن
فروشیكفيلمباشند،اینبازیگرانهستند
كهميتوانندتماشاگررابهسينمابكشانند.ليال
حاتميهمیكيازهمانستارگانبيچونوچراي
سينمايماســتكهحضورشدریكفيلمبه
تنهایيميتواندفروشگيشهراتضمينكند.
اماشــایدویژگيمتفاوتاوبادیگرستارگان
سينمايایراناینباشدكهاوتوانستهمخاطب
عاديوعامســينمارابهپايفيلمهايخاص
وروشنفكريبكشــاند.خباوچطوراینكار
راميكند؟اینهمان»آن«بازیگرياستكه
دراینبازیگروجوددارد؛یكاستعدادذاتي
كهچندانربطيبــهدانشوتوانایيهايفني
بازیگريندارد.كيفيتبازیگريراشایدبتوان
باآموختنفنبهدستآورد،اما»آن«بازیگري
آموختنينيست.ليالحاتمياین»آن«بازیگري
راداردوبههميندليلميتواندتماشاگرعامرا

بهپايهرفيلميدرسينمابكشاند.
2-ویژگيممتازدیگرليالحاتمينســبتبه
بسياريازسوپراستارهايســينمايایران
ایناستكهاویكزندگيمتعارفومعمولي
دارد.سالهاســتمادريميكندوزندگي
خانوادگياشرادارد.تلقياشازسبكزندگي
خصوصيیكبازیگرخيليمتفاوتاستباطيف
وسيعيازستارگانمعروفسينمايما.حاتمي
داشــتنیكریتمطبيعيزندگيراانتخاب
كردهومثلآدمهايعــاديزندگيميكند؛
یعنيزندگيشــخصياشرافدايحواشيو
هياهوهايمزاحمسينمانكردهاست.بسياري
ازهمكاراناویاازدواجنكردهاند،یابچهندارند
اماحاتميباسبكزندگياشیكخطبطالن
كشيدهرويایننظریاتروشنفكريكهجامعه
هنرينبایددرگيربچهوخانوادهشودتابتواند

رويكارشمتمركزشود.
3-»ليال«،»شــيدا«،»ارتفاعپست«،»آبو
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دیگربهنامفيلمهایيبرگردیدكهحاتميدرآنها
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ثبتشدهازاینفيلمهادرذهنماباتصاویرياز
اینبازیگرشكلميگيرد.بازيسنگينوموقر
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بخشجدانشدنيكاراكترهایششده،نشاناز
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۴-»قاتلوحشي«حميدنعمتاهللاینروزها
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فيلمتوقيفشدهوعلتشهمحضورليالحاتمي
باسريتراشــيدهوبدونحجابدرآناست.
درستوغلطاینماجرابهكنار،اماایناتفاق
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افتادهوالبتهتوقيفيهمدركارنبودهاست.شاید
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دیدهشدنوتوجهبيشتربهیكفيلمميشود.
اینیعنيحاالبایدبپذیریممــاداریمدرباره
بازیگريحرفميزنيمكــهازبازيهایشدر
دهه۷۰بهجایگاهقابلتوجهيدرسينمايامروز
رسيده؛جایگاهيكهميتوانآنرامرزپختگي
ودیدهشدندراینحرفهدانستوحاتميرا
بهعنوانممتازترینبازیگرزنسينمايایران

معرفيكرد.

هديه تهراني يكي از مهم ترين 
ستاره هاي بازيگر  زن سينماي 

پس از انقالب، با »بي همه  چيز« 
در جشنواره امسال حضور دارد

تنهايي قهرمان تك افتاده كيميايي، و شايد هم 
باعث سر باز كردن زخمي تازه مي شد.

اگر ســلطان از اعمــاق دهه هــاي 40و 50و 
از اســطوره گمنام رضا موتــوري مي آمد، در 
»غريبانه« )احمد اميني( نيز بزرگ )ابوالفضل 
پورعــرب( از دل ملودرام هــاي جوان پســند 
دهه50بيرون كشيده شده بود و تهراني در هر 
دو فيلم معاصرترين و امروزي ترين كاراكتر را به 
نمايش مي گذاشت. او زني بود كه گرفتار عشق 
مي شد ولي به ندرت احساســش را به صورت 
آشكار بروز مي داد. هرچند پشت صورت سنگي 
و به ظاهر بي احســاس، در بزنگاه ها مكنونات 
قلبي اش را آشكار مي كرد. هديه تهراني شمايل 
زن معاصر ايراني بر پرده سينماها شد. در تصوير 
آغازين »قرمز« )فريدون جيراني(، با پاي برهنه 
از روي نرده هــاي خط ويژه به وســط خيابان 
مي پريد؛ چيزي كه مشابهش را از هيچ زني در 
سينماي ايران نديده بوديم؛ زن مدرني كه در 
مواجهه با مرد سنتي كم نمي آورد، مي ايستاد، 
مي جنگيد و نهايتا با تمام بالهايي كه بر سرش 
مي آمد پيروز مي شد. نكته ويژه هديه تهراني، 
اعتماد به نفسي بود كه تقريبا در همه نقش هايي 
كه ايفا مي كرد، به چشــم مي خورد؛ اعتماد به 
نفسي كه موجب مي شد در مواجهه با مشكالت 
كمر خم نكنــد. در نيمه دوم دهــه۷0 وقتي 
ســينماي ايران پوســت انداخت و به جوان ها 
روي آورد، تهرانــي مهم ترين و تأثيرگذار ترين 
ستاره زن اين سينما شد. )كنارش نيكي كريمي 
همچنــان اهميت و وجهــه اش را حفظ كرد و 
حتي با بازي در فيلم هايــي چون »دو زن« هم 
ســطح بازيگري اش را ارتقا داد و هم خود را با 
زمانه منطبق كرد. كريمي تا امروز موفق شده 

تداوم حرفه اي اش را در طول 3دهه 
حفظ كند و در عيــن حال به عنوان 
كارگردان به پختگي و بلوغ برسد(. 
در اين سال ها تقريبا همه فيلم هاي 
تهراني)جز يكي،دو استثنا( با اقبال 
عمومي مواجه شــد و پس از آن در 
ميان ســيل پيشــنهادها، تهراني 
موفق شــد)باز هم جز در يكي،دو 

اســتثنا( انتخاب هاي مناســبي انجام دهد. 
اقتدارش روي پرده چيزي بود كه او را از ديگر 
زنان سينماي ايران متمايز مي كرد تا اينكه در 
شــاه نقش زندگي اش توانست مرزهاي تازه اي 
را بگشايد. سيما رياحي در »شوكران«)بهروز 
افخمي(، زني بود كه وقتي گرفتار عشق و تبعات 
ويرانگرش مي شد با وجود مبارزه، شانه هايش 
زير بار اشكي كه پرده در شــده بود مي لرزيد؛ 
جايي كه براي نخستين بار نقش قرباني را بازي 
كرد و در نهايت نيز جانش را از دست داد. سيما 
رياحي قرباني مرز ظريف و پيچيده اخالقيات در 
جامعه معاصر شده بود؛ اخالقياتي مخدوش شده 
كه در نهايت او را در قامت قرباني مي ديد. البته 
پيش از فاجعه نهايي غرورش شكسته شده بود؛ 
غروري كه بخشي از پرســوناي سينمايي اش 
به شمار مي آمد و ورسيون هاي مختلفي از آن 
در »غريبانه«، »قرمز«، »ســياوش« )سامان 
مقدم(، «دســت هاي آلوده« )سيروس الوند(، 
»آبي« )حميد لبخنده(، »پارتي« )مقدم( و... 
به نمايش گذاشته بود. ســينماي تجارتي او را 
در پرسوناي تثبيت شده اش مي طلبيد و شايد 
براي بازيگري كه مي خواست ستاره هم باشد 
چاره اي جز تكرار نبود. هرچند او مي كوشــيد 
همين نقش هاي تكراري را هم تأثير گذار از كار 

دربياورد و البته گاهي 
هم تالش مي كرد كليشــه هديــه تهراني را 
بشــكند. در اين راه وقتي با پيشنهاد فرمان آرا 
مواجه مي شد كوتاهي و منفي بودن نقش باعث 
نمي شــد از چنين تجربه اي بگذرد. همچنان 
كه در »كاغذ بي خط«)ناصــر تقوايي( حضور 
مي يافت در دل ســينماي بدنه هم او تأثيرات 
خودش را مي گذاشــت. در دهــه80 اين فقط 
هديه تهراني بود كه در »دختر ايروني« )محمد 
حسين لطيفي( به خواستگاري مرد محبوبش 
مي رفت يا در »دنيا« )منوچهر مصيري( انتقام 
خود را به شــيوه مخصوص خود از مرد سنتي 
مي گرفت. اوج حضورش در ســينماي ايران را 
بايد در نقش به كل متفاوتش در »چهارشنبه 
ســوري«)اصغر فرهادي( مشــاهده كرد. در 
درامي بر مبناي خيانت، شــايد طبيعي تر بود 
كه تهراني نقش زني را ايفــا كند كه با ورودش 
به ماجرا كانون خانــواده را تهديد مي كند، نه 
اينكه خود در قامت زني مغموم، آســيب پذير 
و دل سوخته از داغ خيانت ظاهر شود. تهراني 
عليه كليشــه اش شــوريده بود و اوجي تازه از 
توانايي هايش را به نمايش گذاشته بود. بعد از 
چهارشنبه سوري، تهراني به تدريج انگيزه اش 
را در بازيگري از دست داد. بيشتر پيشنهاد هاي 
ســينماي بدنه را رد كرد و در عوض در »نيوه 
مانگ«)بهمن قبادي( حاضر شــد. دستياري 
عباس كيارستمي را در »شيرين« تجربه كرد 
و به مرور بــه بازيگري بي انگيزه تبديل شــد؛ 
بازيگر بي انگيزه اي كه همچنان پيشنهاد زياد 
داشت و در فيلم هايي حاضر مي شد كه اكران 
نمي شدند. 4ســال هيچ فيلمي با بازي هديه 
تهراني اكران نشد كه حيرت انگيز بود و جالب 
اينكه هيچ كس هم جايش را نگرفت. برگزاري 
نمايشگاه عكس در فضاي پس از انتخابات88 
با حاشــيه هايش لطمه زيادي به تهراني زد و 
گويا براي جبران مافات زيان مالي اش در فيلم 
»هفت دقيقه تا پاييز«)عليرضا اميني( ظاهر شد. 
انتخاب هاي بعدي اش هم در مسيري نبودند كه 
او را به جاده اصلي بازگردانند و به نظرم خودش 
هم خيلــي تمايلي بــر رخ دادن چنين اتفاقي 
نداشت؛ انگار كه از شمايل ستارگي عبور كرده 
بود و در ساحتي ديگر سير مي كرد. در دهه90 
همچنان كوشــيد تا بازيگر سينماي متفاوت 
باشد و بيشتر هم با فيلمسازان جوان همكاري 
 كرد. در »مســخره باز« )همايون غني زاده( و 
» سينما شهر قصه« )علي اكبر حيدري، كيوان 
عليمحمدي( شمايل هديه تهراني را بازآفريني 
كرد؛ شمايل ستاره دست نيافتني سال هاي نه 
چندان دور. در »بدون تاريخ، بدون امضا«)وحيد 
جليلوند( به نظر مي رســيد قرار اســت شاهد 
حضور ســتاره- بازيگري باشــيم كه در حال 
ترميم ريسمان گسسته اي است كه سال ها او را 
محبوب عوام و مورد تأييد خواص نگاه مي داشت؛ 
بازيگري كــه خودش در يــك مقطع انتخاب 
كرد كه ديگر ســتاره نباشــد. بازي در سريال 
»هم گناه« )مصطفي كيايي( نوستالژي هديه 
تهراني روزهاي اوج را زنده كــرد و حاال هم با 
»بي همه  چيز«)محســن قرايي( به جشنواره 
سي و نهم فجر آمده است. تهراني در ميانسالي 
همچنان چهره قابل اعتناي سينماي ايران است؛ 
هنوز حضورش در هر فيلمي كنجكاوي برانگيز 
اســت و هنوز عده اي اميدوارند باز هم او را در 
قامت ســتاره گونش ببينند؛ اويي كه با ظاهر 
بي آاليش و ساده اش، با پرهيز و فاصله گرفتن از 
هر آنچه حاشيه خوانده مي شود، خودش را كنار 
نگه مي دارد و شايد بايد از اين به بعد شاهد هديه 
تهراني تازه اي باشــيم؛ بازيگري كه روزگاري 
ستاره بي بديلي بود و خودش خواست كه ديگر 
نباشد. هر حضوري از او كه حاال ربع قرن تجربه 
سينمايي را در كارنامه دارد، همچنان مي تواند 

غافلگير كننده و شورانگيز باشد.

دانيالمعمار
روزنامه نگار
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نمایش رادیویی

هانيه سفري
روزنامه نگار

خوانش ۱۰ نمايش راديويي  در 
سالن عباس جوانمرد

برقراري ارتباط رادیویي و تصویر
بهرام ابراهيمي از رادیو تئاتر در فجر 39 مي گوید

پانزده بهمــن و در پنجمين روز از جشــنواره اجراهاي نمایش هاي 
رادیویي آغاز مي شــود. در این دوره از جشنواره 10 نمایش رادیویي 
در بخش رادیو تئاتر اجرا مي شود كه 3 اثر از تهران و مابقي نمایش ها 
از استان هایي چون ایالم، مازندران، آذربایجان شرقي، البرز و اصفهان 
است. خوانش این آثار در سالن عباس جوانمرد خانه تئاتر است. بخشي 
كه بهرام ابراهيمي، بازیگر سينما و تلویزیون معتقد است كه رادیو تئاتر 
شكل مدرني از ارتباط رادیویي و تصویري با تماشاگر و نزدیك ترین 

شكل به ميزانسن سينماست.
بهرام ابراهيمي، عضو هيأت داوران بخش »رادیوتئاتر« سي و نهمين 
جشــنواره تئاتر فجر در گفت وگو با همشــهري دربــاره این بخش 
مي گوید:»رادیو تئاتر شــكل مدرني از ارتباط رادیویي و تصویري با 
تماشاگر است. رادیو است و پایه ميزانسن آن با ميكروفن است. رنگ، 
نور و عناصر دیگري مثل لباس و جا به جایي، مومنت در صحنه و همه 
اینها در آن دخالت دارد. تفاوت آن با انواع دیگر نمایش این است كه 
وابسته به ميكروفن نيستند و در رادیو تئاتر مطلقا وابستگي به ميكروفن 
دارد اما عناصر دیگري هم مثل زیرنویس، پانویس، باالنویس، راوي و... 
مي تواند در آن وجود داشته باشــد. معتقدم رادیو تئاتر نزدیك ترین 

شكل به ميزانسن سينماست«.
ابراهيمــي دربــاره قابليت هــاي ادبي ایــن مدیوم نيــز توضيح 
مي دهد:»رادیو؛ نویسنده هاي خاص خودش را نياز دارد. اینگونه نيست 
كه هركسي متنش آثار بيروني نمایشي نداشته باشد. نمایش رادیویي 
به شدت تخيل گرا و تخيل برانگيز اســت. با ذهنيت و تخيل پردازي 
مخاطب سروكار دارد. بدیهي اســت كه نویسندگان خاص خودش 
را مي طلبد.نویســندگان ماهري در این حوزه فعاليت مي كنند كه 
خيال انگيزي و خيال پردازي نمایش رادیویــي را درك كرده اند. به 
همين دليل با نویســندگان خاص این رشــته باید كار كرد و نه هر 
نویسنده اي كه متن نمایشي مي نویسد. رادیو رسانه اي است كه فقط 
با عنصر كالم و صدا سروكار دارد و مي توان با كالم محدود و جمالت 
كوتاهي یك پرسوناژ را در آن تعریف كرد. در این صورت شنونده خود 
مي داند كه باید به دنبال چه مواردي در شناخت یك شخصيت باشد اما 
در تلویزیون و سينما و تئاتر این ویژگي وجود ندارد. بنابراین اگر متني 

خيال انگيز نيست رادیویي هم نيست«.
این عضو هيأت داوران بخش رادیوتئاتر سي ونهمين جشنواره تئاتر 
فجر درباره پيشــبرد اهداف در این بخش نيز با تأكيد بر این نكته كه 
باید بخش را جدي گرفت؛ اضافه مي كند:»باید از متن هاي ضعيف و 
متوسط نجات پيدا كنيم. متن هاي خوب كارگردان، بازیگر، صدابردار 
و همه  عوامل حرفه اي را براي دیده و شــنيده شدنش كنار هم جمع 
مي كند. در مرحله اول احترام دیگران به رادیوتئاتر اهميت دارد. نياز به 
توجه ویژه  مدیران به این بخش و بخش هاي دیگر حس مي شود. تغيير 
در روند مدیریت ها شاید در طول سال هاي گذشته اجازه رشد را در این 
مسير گرفته است. شاید كساني آمدند كه صاحب نگاه و دیدگاه بودند 
اما این روند ادامه دار نشده اســت«. به اعتقاد ابراهيمي باید هنرهاي 
نمایشي را در تمام اشكالش جدي گرفت نه فقط رادیوتئاتر، بلكه رادیو، 
تئاتر و سایر گونه ها از نقالي و پرده خواني تا تعزیه و نمایش خياباني همه 
و همه را جدي گرفت. اینها پایه هاي نمایش ایراني هستند. نه اینكه 
ایراني ها خالقش شده باشند. نه، اكنون متعلق به ما هستند. وي عنوان 
مي كند كه در این دوره از جشنواره و بخش رادیو تئاتر حضور جوانان 

جذاب است و با توجه به شرایط كرونا جشنواره خوب پيش مي رود.

جشنواره سی و نهم به روایت آمار

3روز از برگزاري جشنواره تئاتر فجر مي گذرد و هنوز نمي توان درباره 
كيفيت آثار منتخب و برگزاري جشنواره سي ونهم در بخش هاي 
مختلف قضاوت كرد. جشنواره اي كه به شكل ملي برگزار شده و 
بودجه اش نسبت به دوره قبل نزديك به 2ميليارد تومان كاهش يافته 
است. هر چند تعطيلي مداوم سالن هاي تئاتر و سردرگمي گروه هاي 

نمايشي سال سختي را براي تئاتر كشور رقم زده است.
اجراي 4۸ نمايش صحنه اي

براساس جدول ارائه شده از سوي دبيرخانه تئاتر فجر، این دوره در 11 
بخش نهایي برگزار مي شود كه این بخش ها شامل 6 بخش اجرایي با 
ميزباني از 10۷ نمایش از تهران و دیگر استان ها و 5بخش غيراجرایي 
است. از مجموع 10۷ نمایش راه یافته به جدول نهایي سي ونهمين 
جشنواره سراسري تئاتر فجر در 6 بخش اجرایي49 نمایش از تهران 
یعني 46 درصد آثار و 58 نمایش از سایر استان ها كه در مجموع 54 
درصد آثار را به خود اختصاص داده را شــامل مي شود. در بخش آثار 
صحنه اي )با 2 زیر مجموعه آثار رقابتي و غيررقابتي( در مجموعه 48 
نمایش حضور دارند كه از این ميان 28 نمایش از تهران )58 درصد 
آثار( و 20 نمایش به سایر اســتان ها )42درصد آثار( تعلق دارد. در 
بخش آثار خياباني )با 2 زیرمجموعه آثار رقابتي و بخش ویژه سرباز 
انقالب( در مجموع 39 نمایش حضور دارند كه از این ميان 8 نمایش از 
تهران )21 درصد آثار( و 31 نمایش به سایر استان ها )۷9 درصد آثار( 

اختصاص پيدا كرده است.
اصفهان در صدر فجر 3۹ 

از ميان آثار نمایشي شركت كننده؛ استان اصفهان با 12 گروه نمایشي 
با اختالف فاحشي نسبت به 2 استان ایالم وكردستان كه هر كدام با 
5 گروه نمایشــي در رتبه دوم این دوره از جشنواره تئاتر فجر حضور 
دارند، در جایگاه نخســت ایســتاده است. بعد از 3اســتان نام برده، 
رتبه سوم به استان كرمانشاه با 4 نمایش، رتبه چهارم به استان هاي 
خراسان رضوي، هرمزگان و همدان هر كدام با 3 نمایش، رتبه پنجم به 
استان هاي آذربایجان شرقي، البرز، بوشهر، خوزستان، قزوین، كرمان، 
گلستان، گيالن و مازندران هر كدام با 2 نمایش و در نهایت رتبه ششم 
به استان هاي خراسان شمالي، زنجان، سيستان و بلوچستان، فارس و 

یزد هر كدام با یك نمایش، تعلق دارد.

جوانان؛ پيشتاز در صحنه رقابت
رقابت 28 گروه نمایشي در بخش مسابقه تئاتر ایران

سي ونهمين جشنواره تئاتر فجر در شكل برگزاري بر بهره گيري از بستر فضاي مجازي 
متمركز است اما در زمان برگزاري جشنواره ، تنها تعدادي از سالن هاي منتخب و داراي 
شرايط مناسب براي اجراي آثار، ميزبان مخاطبان نمايش هاي بخش صحنه اي خواهند 
بود. در بخش رقابتي اين دوره از جشنواره 2۸ نمايش با عنوان مسابقه بزرگ تئاتر 
فجر به رقابت مي پردازند؛ نمايش هايي كه بيشتر موضوعات اجتماعي دارند. از ميان 
آثاري كه براي رقابت در صحنه انتخاب شدند امسال گروه هاي تئاتر ديگر شهرها نيز 
سهم قابل توجهي دارند؛ رقابتي كه شايد جايزه هاي اين دوره را ازآن گروه هاي تئاتر 
شهرستان ها كند. در اين شماره از ويژه تئاتر فجر و شماره بعدي كه در هفته آينده 

منتشر مي شود به معرفي برخي از نمايش ها مي پردازيم.

بهشت حكيم اهلل
»بهشت حكيم اهلل« به نویسندگي خسرو اميري و كارگرداني ویدا موسوي از اصفهان 
یكي دیگر از آثار اســت. در این نمایــش 35دقيقه اي یك بازیگر)ویدا موســوي( و 
10عروسك حضور دارند. نمایش درباره مهاجرت افغان ها و مشكالت زندگي آنهاست.

تن ها
»تن ها« به نویسندگي و كارگرداني عليرضا معروفي از كرج نيز در این بخش حضور دارد. 
در خالصه داستان این نمایش 45دقيقه اي آمده: 8 نفر اسير در یك سلولي به ابعاد یك در 
یك متر در استخبارات عراق. بازیگران این نمایش كيوان احمدي، اميررضا حشمي پور، 
محمدجواد حشمي پور، اميرارسالن خالویي، محمد نيازي، هادي شيخ االسالمي، حسين 

عارف، حامد نساج بخارایي، فردین شاه حسيني و آرمان ميرزایي هستند.

نسخ
»نسخ« به نویسندگي اميد غفاري و كارگرداني اميرحسين غفاري در ميان آثار این بخش 
دیده مي شود. در خالصه این نمایش 55دقيقه اي كه در دهمين جشنواره تئاتر دانشجویي 
ســوره و تئاتر هامون به صحنه رفته؛ آمده: داســتان درباره خانواده اي است كه موش 
خانگي شان مرده و در تدارك مراسمي براي او هستند. بازیگران نسخ حميدرضا بداغي، آوا 

شریفي، بردیا رحيمي، مریم نجار، صادق مرادي و سارا رستم هستند.

چاقوي دم كرده شب 
»چاقوي دم كرده شب« به نویسندگي رضا گشتاســب )براساس داستان طعمه نوشته 
محمد كشاورز( و كارگرداني جليل اميري از كرمان است. در خالصه داستان این نمایش 
45دقيقه اي آمده: برف همه راه هاي ارتباطي شهري كوچك را با دنيا قطع كرده است، 
اكنون كسي باید در این قحطي كاري كند. عوامل این نمایش رضا شریفي، زهرا جمشيدي، 
فاطمه حميدي، مجتبي احسان فر، مينا ابراهيمي، آوا عامري، وانيا مژدهي، دانيال بهجت، 
آرین پورطاهري، آریوسام اميري، علي عسگري و الهه گيلي)بازیگران( و اميد حسيني، 

رضا شيخ زاده و عليرضا صباغ)نوازندگان( هستند

كارگردان »گرگاس ها یا روز به خير آقاي وزیر«

با جانمان قمار كرديم
 حميدرضا نعيمي كه اجراي عمومي خود را با »گرگاس ها یا روز به خير آقاي وزیر« 

آغاز كرده با این نمایش در جشنواره فجر نيز شركت كرده است

حميدرضا نعيمي كارگــردان نمايش »گرگاس ها يا 
روز به خير آقاي وزير« كه در سي و نهمين جشنواره 
تئاتر فجر حاضر اســت، پيش تر نمايش هايي چون 
»سقراط«، »آژاكس«،  »آواي سرخ«، »داستان هاي 
كارور« و... را روي صحنــه بــرده و خودش نيز در 
مقام بازيگر در برخي نمايش ها بازي كرده اســت. 
نعيمي اين دوره از جشنواره تئاتر فجر را مهم ترين 
و تأثيرگذارترين آن در طول سال هاي برگزاري اش 
مي داند و عنوان مي كند جشنواره امسال براي همه 
اهالي تئاتر محسوب مي شــود. حميدرضا نعيمي 

بازيگر، نويسنده و كارگردان تئاتر با اشاره به تأثير 
جشنواره تئاتر فجر بر معرفي آثار نمايشي به جهان 
در اواخر دهه۸۰ و اوايل دهــه۹۰ مي گويد: »بعد از 
سكون و ركود يك ســال اخير تئاتر به دليل كرونا، 
جشنواره فجر خون تازه و جان دوباره به كالبد خسته 
تئاتر برگردانده است. اين را به اين دليل نمي گويم كه 
خودم در اين جشنواره حضور دارم. زيرا من بعد از 
جشنواره اجراي عمومي خواهم داشت اما نياز است 
كه تماشاگران و تمام مردم ايران دوباره به ياد بياورند 
كه هنر ارزشمندي به عنوان هنر نمايش زنده است 
و هنرمندان ما در ۱۰روز جشنواره در ارتباط خود با 
تماشاگران مسئوالن را آگاه خواهند كرد كه بيشتر 
به هنر تئاتر توجه كنند و براي زنده نگه داشتن آن 

برنامه ريزي  هدفمند و دقيق تري داشته باشند«.

اجراي آنالين، يك تجربه براي تئاتر ايران است
نعيمي در ادامه دربــاره اهميت توجه به فضاي 
مجازي به عنوان بستر كمك كننده در اين شرايط 
توضيح مي دهد:» زماني كه اعالم كردم نمايش ما 
اجراي آنالين خواهد داشت، عده اي نظرشان اين 
بود پخش آنالين ممكن است سوءاستفاده هايي 
را به دنبال داشته باشــد و نمايش ها غيرقانوني 
ضبط شوند اما اين اتفاق گريز ناپذير خواهد بود. 
اگر ما پيشگام شده ايم و در اين شرايط سخت و 
مرگبار كار تئاتر مي كنيم بايد مثل يك سالي كه 
با سرافرازي و متانت تاب آورديم و فشاري را بر 
دولت وارد نكرديم، اين لحظه را هم جزء همان 
بخش از وااليي و بزرگي خانــواده تئاتر بدانيم. 
حتي اگر به قيمت لطمه خوردن از لحاظ اقتصادي 
باشــد. اجازه بدهيم كه خانواده ها هر طور كه 
دوست دارند با اثر ما برخورد كنند. حتي اگر فيلم 
كارهاي ما ضبط و پخش بشود، اما در اين لحظه 
دوباره به دوستي و همدلي با تماشاگرها دست 
پيدا مي كنيم. بنابراين اجراي آنالين يك جريان 
تجربه نشده براي تئاتر ماست كه شايد بر اساس 
دستاوردهاي آن بتوانيم براي برنامه ريزي هاي 
آينده تئاترمان در شرايطي مثل كرونا و شرايط 

سخت تر صاحب تجربه و دانش شويم«.

پيشكسوتان به توليد تئاتر بپردازند
كارگردان نمايش »خانه كاغذي« با تأكيد بــر اين نكته كه جوان ها 
هميشه در هر كاري پيشگام هستند و وظيفه خود را هم انجام داده اند 
اما بزرگان و حرفه اي هاي ما هم بايد هرچه سريع تر پا پيش گذاشته 
و اعالم كنند كه متن هايي دارند و در اين شرايط بدون اينكه فقط به 
 مقوله اقتصادي فكر كنند، به توليد تئاتــر بپردازند، اضافه مي كند:
» نمي گويم سخت ترين نمايش من از بابت تكنيك يا تجربه تئاتري است 
اما سخت ترين نمايش زندگي من از بابت توليد بود. من و هنرمندان اين 
گروه با جانمان قمار كرديــم. به عبارتي اين جانبازي در حافظه  تئاتر 
خواهد ماند. روزي كه بايد خطر مي كرديم پا پيش گذاشتيم. به همين 
دليل براي من نمايش گرگاس ها شايد از تمام نمايش هايي كه تا به امروز 

كار كرده ام، بسيار ارزشمندتر است«.

نبايد بگذاريم تماشاگران به تئاتر نديدن عادت كنند
اين مدرس تئاتر درباره حضور پيشكسوتان در اين جريان به عنوان يك اتفاق اميدبخش 
نيز يادآور مي شود:»تمام حرفه اي هاي سينما و تئاتر براي لحظه اي درنگ نكردند و در 
ايام كرونا همچنان فعاليت كردند. حرفه اي هاي ما همانطور كه در شرايط آرامش بخش 
جامعه و روزگار ما تئاتر كار كردند، اكنون نيز بايد فداكاري كنند. االن بيشتر از هر لحظه 
ديگري بايد نشان دهند كه دلشان براي تئاتر و تماشاگران مي تپد. من بي تعارف به عنوان 
كسي كه سال هاســت در تئاتر به صورت جدي فعاليت مي كند، به محض بازگشايي 
سالن  ها در كنار يك گروه جوان قرار گرفتم. در 2نمايش بازي كردم و اكنون كه قرار بود با 
گروه نمايش شايان نمايشي را كار كنم يك لحظه ترديد نكردم. ما به دوستانمان گفتيم 
كه ممكن است به هر دليلي اجرا اتفاق نيفتد و هيچ درآمدي نداشته باشيم اما بايد براي 
خود تئاتر فكري بكنيم. از گفته كيومرث مرادي وام مي گيرم و مي گويم: »در اين شرايط 
وظيفه هنرمندان اين است كه نگذارند مردم به تئاتر نديدن عادت كنند.« در اين جريان 

نيز جوانان پيشگام بودند«.

اولين بار بود كه در ژانر كمدي كار كردم
اين نمايشنامه نويس در ادامه درباره تالش گروهش براي توليد نمايش توضيح مي دهد: 
»شاهد اين بودم كه گروه من 3 ماه در سخت ترين شرايطي كه خانواده ها و همه در نگراني 
بودند، عاشقانه كار كردند. نمايش گرگاس ها نخستين نمايش من است كه كامال در ژانر 
كمدي قرار مي گيرد. تا پيش از اين آثار من يا كمدي تراژدي بودند يا ملودرام هايي كه 
تعريف تراژيك داشتند اما در ژانر كمدي تاكنون نمايشي را كار نكرده بودم. احساس 
كردم در اين شــرايط مخاطبان ما نياز دارند كه حتي جدي ترين حرف ها و تلخ ترين 
اشارات را به زبان و لحن طنز دريابند. اين نمايش را براي خوب كردن حال تماشاگران 
ايراني كار كردم. اميدوارم در ايام جشنواره بزرگان تئاتر با حضورشان باعث دلگرمي ما 

و تشويق تماشاگران براي آمدن به سالن ها باشند«.

فهيمه پنا ه آذر
روزنامه نگار

 سه شنبه هاي لعنتي
»سه شنبه هاي لعنتي« به نویسندگي و كارگرداني محمدمهدي خاتمي است. این نمایش 
مرداد امسال در تاالر سایه مجموعه تئاترشهر با بازي مانلي حسين پور، سروش طاهري، 
شهرام مسعودي، اتابك نادري و نسرین نكيسا به صحنه رفت. خاتمي در این نمایش به 

موضوع خانواده و مشكالتي كه در آن وجود دارد مي پردازد.

جواديه)بيست متري(
»جوادیه)بيست متري(« به نویسندگي كهبد تاراج و كارگرداني رضا بهرامي از تهران 
از آثار این بخش است. این نمایش مرداد امســال در تاالر قشقایي اجرا شد. در این اثر 
نمایشي آرش فالحت پيشه، آیه كيانپور، اميرعدل پرور و هومن بنایي به عنوان بازیگر 
حضور داشتند. جوادیه از جمله آثاري است كه نویسنده تالش دارد به بررسي احواالت 
انسان هاي مختلف امروز با تفكرات متفاوت بپردازد. این تئاتر قصه 4نفر از بچه محل هاي 
جوادیه تهران است كه در دهه 60 هركدام زندگي خود را داشته اند. آنها اكنون مرده اند 

اما به محله خود مي آیند و خاطرات محله و زندگي خود را در گذشته روایت مي كنند.

 پينوكيو
»پينوكيو« به نویسندگي و كارگرداني اوشان محمودي از تهران از آثار این بخش است. 
پينوكيو آذر 98در تاالر مولوي با بازي صادق برقعي، علي تاریمي، پارميدا حسيني، گل آرا 
غفراني و نرگس نيك ســيرت روي صحنه رفت. این نمایش در بخش طراحي صحنه، 
طراحي نور، نویسندگي و كارگرداني كاندیداي دریافت جایزه جشنواره بيست ودوم تئاتر 

دانشگاهي بوده و در بخش طراحي صحنه مورد تقدیر قرار گرفته است.

پنهان خانه پنج در
»پنهان خانه پنج در« به نویسندگي حسين كياني و كارگرداني آرش فالحت پيشه از دیگر 
آثار این بخش است. این نمایش تير99 در تاالر مولوي با بازي عليرضا رشيدي، سارافتحي، 
سارا عالقه مند، آیدا نوروزي، مائده شهنوازیان، مریم بهشتي، حميد باهوش و... اجرا شد. 

این نمایش در اجراي خود توانست رضایت مخاطبان خود را همراه داشته باشد.

سگدو
»سگدو« به نویسندگي محمد چرمشير و كارگرداني عباس غفاري از تهران در ميان این 
28 اثر حضور دارد. این نمایش آبان سال گذشته در سالن سایه با بازي آیه كيانپور و زهره 
رستمي، مرتضي آقاحسيني، سروش طاهري و محمدرضاصولتي به صحنه رفت. سگدو 
روایتگر كابوس هاي دختري ایراني است كه قصد مهاجرت به یكي از كشورهاي اروپایي 

را دارد.
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