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موارد ضروري به مشموالن اين قانون پرداخت مي شود. صفحه9 را بخوانيد.
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ديگر زنداني نمي شوند   

 محیط بانان و جنگل بانان با مصوبه ديروز دولت
مشمول بیمه كامل حوادث و پرداخت ديه شدند 
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موافقت رهبر معظم انقالب با عفو و 
تخفيف مجازات تعدادي از محكومان

انقالبرسا

خبرنگارديدار
همافرانبودم

راويانصادق
يكپیروزی

 حسن خجسته  
در گفت و گو با همشهری 
از رسانه های مورد استفاده 
انقالبيون سال57 می گويد

انقاب ها، جنگ پیام ها و روايت ها 
هســتند. اگر خللي در اين نبرد 
ايجاد شود، اساســاً انقاب ها هم 
فلج مي شوند. در موضوع انقاب 
اسامي هم دقیقاً چنین ماجرايي 

را شاهد بوديم.

 گفت و گو با 
 غالمرضا موسوی

خبرنگار  كیهان در  سال57

 ثبت لحظات تاریخی
 در  گفت و گو با 
عكاسان انقالب

يادداشت
غالمرضا مصباحي مقدم  ؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

مردم تعامل مسئوالن را طلب می کنند

صفحه2

شماره بعدي روزنامه همشهري، شنبه 25 بهمن ماه منتشر مي شودچهل و دومین سالگرد پیروزي انقاب اسامي را تبريك مي گويیم

جشن متفاوت  انقالب
 مراسم يوم اهلل 22 بهمن به دليل رعايت پروتكل هاي بهداشتي در قالب 
کاروان هاي خودرويي، موتوري و دوچرخه سوار  در 12مسير ويژه  برگزار مي شود

صفحه3
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مصايب جامعه آرمان باخته
  جواد طوسي

اين سه زن
  هوشنگ گلمكانی

نقطه سر خط
  سعید مروتي

انا هلل و انااليه راجعون
 بــا كمــال تأســف و تأثــر درگــــــذشت  مــــرحوم آيــت اهلل 
 ســید محمــد ضیاءآبادی  اســتاد اخــاق و تفســیر قــرآن كريم را

به بازماندگان،عاقمندان و مريدان  آن مرحوم تسلیت مي گويم. 
پيروز حناچي
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 محمدباقر قاليباف، 
رئيس مجلس كه به مجلس

مسكو ســفر كرده، 
پيام مقام معظم رهبري خطاب به 
والديمير پوتيــن را تحويل رئيس 

دوماي روسيه داده است.
انتقــال پيــام كتبــي رهبرمعظم 
انقالب به رئيس جمهوري روســيه 
يكــي از اهداف اصلي ســفر رئيس 
مجلس به مسكو اســت كه بر ديگر 
برنامه هاي ســفر او ســايه افكنده 
آنچنان كه قاليبــاف در بدو ورود به 
مسكو، فضا سازي  هاي صورت گرفته 
عليه چندوچون ســفرش را مورد 
اشاره قرار داد و با بيان اينكه در اين 
ســفر حامل پيــام رهبرانقالب در 
خصوص ادامه دار بــودن طرح هاي 
راهبردي ميان ايران و روسيه براي 
رئيس جمهور روسيه هستم، گفت: با 
وجود اين شاهديم همان جريان ها، 
طي 2۴ساعت چه غوغايي عليه اين 
سفر به راه انداختند كه بيانگر يك 
طراحي مشخص است.  به گزارش 
خانه ملــت، قاليباف افــزود: وقتی 
مي خواستم زمان ســفر به روسيه 
را به تعويق بينــدازم، رهبر معظم 
انقالب فرمودند اين سفر را به تأخير 
نيندازيد و تأكيدشــان بــر اين بود 
نكاتي را به صورت مكتوب به شــما 
ارائه مي كنم تا به روســيه ببريد. او 
گفت: غرب گراها در كشــورمان در 
بحث همكاري هاي مشترك ايران 
با روسيه و چين سنگ اندازي هايي 
مي كننــد، ماننــد بحــث برنامه 

راهبردي 25ساله ايران و چين كه 
ظرف ۴8ســاعت هجمه اي را عليه 
چين بــه راه انداختنــد كه موجب 
تعجب اين كشور شــد. همچنين 
شاهد بوديم از روزي كه سفر من به 
روسيه قطعي شد، هجمه هاي زيادي 

را به وجود آوردند.

پيام وي ژه قاليباف چه بود؟
اگرچه قاليباف بر اهميت انتقال اين 
پيام تأكيد كرده، اما هنوز جزئياتي 
از آن منتشر نشده است. آنطور كه 
از سخنان ديروز قاليباف در ديدار با 
همتاي روسي اش برمي آيد، مي توان 
حدس زد كه اين پيام حاوي نكاتي 
در مورد بازتعريف روابط درازمدت 
و پايدار ميان تهران و مسكو است؛ 
چنان كــه رئيس مجلــس هنگام 
تقديــم اين پيام بــه رئيس دوماي 
روسيه با ابالغ ســالم رهبر انقالب 
به اين كشور، تأكيد كرد: همانگونه 
كه وجود ايران مستقل به نفع روسيه 
است، وجود روســيه مقتدر نيز به 
نفع ايران است. قاليباف با تأكيد بر 
بازتعريف روابط پايــدار، درازمدت 
و راهبردي ميان دو كشــور گفت: 
تغيير و جابه جايي در كاخ ســفيد 
در نــگاه راهبردي ما به مناســبات 
تهران-مســكو اثري نــدارد. وي با 
اشاره به مداخالت آمريكا در منطقه 
ازجمله در تحوالت عراق، ســوريه 
و... تأكيد كرد: نقشه هاي بلندمدت 
آمريــكا به جز ضــرر و زيــان براي 
منطقه و به ويژه براي ايران و روسيه 

اثري نــدارد. قاليباف همچنين بعد 
از تقديم اين پيام بــه نماينده وي ژه 
پوتين در حســاب كاربري اش در 
توييتر نوشت: »پيام راهبردي رهبر 
معظم انقالب كــه تحويل نماينده 
ويژه رئيس جمهور و رئيس دوماي 
روسيه شد، فصل جديدي در روابط 
راهبردي ايران و روسيه و نقشه راه 
 نگاه به شرق  در ديپلماسي كشورمان 
خواهد بود. همانگونه كه وجود  ايران 
قوي  به نفع روســيه اســت، وجود 
روسيه مقتدر نيز به نفع ايران است.«

حمايت وزارت خارجه از ســفر 
قاليباف

واكنش هــاي  البــه الي  در 
صورت گرفتــه به ســفر قاليباف 

و حاشــيه هايی كــه در مــورد 
عدم ديدار او و پوتيــن -كه بعضا 
در جهــت تضعيــف جايــگاه او 
به عنوان نماينده ايران در روسيه 
بوده- منتشر شده است، دستگاه 
ديپلماسي به عنوان مدافع او ظاهر 
شــد و از حضور او در مسكو دفاع 
كرد؛ چنان كه محمدجواد ظريف، 
وزير امــور خارجه در پاســخ به 
سؤالي در مورد سفر رئيس مجلس 
به روســيه و اينكه وي حامل چه 
پيامي اســت و آيا وزارت خارجه 
در جريان اين ســفر بوده است يا 
نه، گفت: بله ما از انجام اين سفر 
اطالع داشتيم. البته پروتكل هاي 
كرونايــي و پروتكل هاي مالقات 
روساي مجلس، امكان مالقات با 
آقاي پوتين را فراهم نمي كرد و ما 
اين را از همان ابتدا به دوستان در 
مجلس گفتيم. وي با بيان اينكه 
در وزارت خارجــه و همچنيــن 
ســفارت ايران در روسيه تالش 
شد كه سفر بســيار خوبي براي 
آقاي قاليباف تدارك ديده شود، 
افزود: اميدواريم اين ســفر، سفر 
موفقي در راستاي تقويت روابط 

دو كشور باشد.

ســعيد خطيب زاده، ســخنگوي 
وزارت خارجــه هم در نشســت 
خبــري ديروز خود در پاســخ به 
سؤال ديگري در مورد سفر اخير 
رئيس مجلس به روسيه و برخي 
از اظهارنظرها مبني بر اينكه علت 
عدم ديــدار پوتين بــا قاليباف به 
كم كاري هــاي وزارت خارجه در 
اين حوزه برمي گردد، گفت: حيف 
است كه يك سفر به اين مهمي را 
برخي از افرادي كه از امور اطالع 
ندارند مي خواهند از اين موضوع 
براي برخوردهاي جناحي استفاده 
كنند. او با بيان اينكه ما اكنون در 
شــرايط ويژه اي به سر مي بريم و 
نفع انجام اين سفر در اين شرايط 
بســيار مهم اســت خاطرنشان 
كرد: متأسفانه مي بينيم برخي از 
افرادي كه در جريان امور نيستند 
اظهارات غيرســازنده اي مطرح 
مي كنند. اينگونه اظهارات، سازنده 
نيست و پيغام غلط است. ما از اين 
دوستان مي خواهيم كه در مورد 
مسائل حاكميتي، شأن حاكميتي 
داشته باشند و اجازه بدهند كه قوا 
در تعامل نزديك با يكديگر امور را 

به پيش ببرند.

قاليباف گفت پيام مقام معظم رهبري فصل جديدي در روابط 
ايران و روسيه و نقشه راه  نگاه به شرق  در ديپلماسي كشورمان 

خواهد بود
پيام ويژه به پوتين رسيد

سالگرد

 موافقت رهبر معظم انقالب با عفو 
و تخفيف مجازات تعدادي از محكومان

به مناسبت فرا رسيدن ســالروز پيروزي شكوهمند 
انقالب اسالمي، حضرت آيت اهلل خامنه اي با عفو يا رهبری

تخفيف مجازات 3هزارو8۴۰ نفر از محكومان محاكم 
عمومي و انقالب، ســازمان قضايي نيروهاي مســلح و تعزيرات 
حكومتي موافقت كردند.  به گزارش دفتر حفظ و نشــر آثار مقام 
معظم رهبري، ابراهيم  رئيســي رئيس قوه قضاييه به مناســبت 
فرارسيدن سالروز پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي در نامه اي به 
رهبر انقالب اسالمي پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات اين 
محكومان را كه از ســوي كميســيون مركزي عفو و بخشودگي 
قوه قضاييه واجد شرايط الزم تشخيص داده شده اند، ارائه كرد و اين 
پيشنهاد در اجراي بند11 از اصل11۰ قانون اساسي مورد موافقت 

حضرت آيت اهلل خامنه اي قرار گرفت.

سخنرانان روز 22 بهمن 
راهپيمايي بزرگداشت چهل ودومين سالگرد انقالب اسالمي امسال 
به دليل رعايت پروتكل هاي بهداشتي در قالب خودرويي، موتوري و 

كاروان هاي دوچرخه سواري برگزار مي شود.
  در ليست بلندباالي سخنرانان مراسم امسال نكته اي قابل توجه 
است و آن اينكه تريبون هاي مراسم 22بهمن امسال گسترده تر از 
سال قبل در اختيار چهره هاي نزديك به جريان پايداري و مخالفان 
دولت قرار گرفته اســت. همچنين حسن روحاني ،رئيس جمهور 
سخنران اصلی مراسم 22بهمن امسال تهران است كه به صورت 
خودرويي و موتــوري در ميدان آزادي برگزار می شــود. از جمع 
28نفره سخنرانان ساير استان ها 2وزير اطالعات و اقتصاد دولت 
تدبيرواميد در فهرست شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي براي 
مراسم 22بهمن قرار دارند. براســاس گزارش فارس، نصرت اهلل 
لطفي، قائم مقام اين شورا گفته با مكاتبه اي كه با ستاد ملي كرونا 
داشتيم، تصويب شد كه در سراسر كشــور، فارغ از سطح شيوع 
كرونا، راهپيمايي خانوادگي خودرويي، موتوري و دوچرخه برگزار 
شود. براي مراسم امسال سعيد جليلي به خراسان رضوي دعوت 
شده، سيدرضا تقوي به استان اصفهان مي رود، مجتبي ذوالنوري 
در قم ســخنراني مي كند، محمد حســيني وزير فرهنگ دولت 
محمود احمدي نژاد در استان كردســتان حضور خواهد داشت، 
سرلشكر رحيم صفوي در جمع راهپيمايان استان لرستان شركت 
مي كند، احمد خاتمي عازم بوشــهر اســت، محمدرضا نقدي به 
خوزستان مي رود و منوچهر متكي وزير خارجه دولت احمدي نژاد 
هم سخنران سيستان و بلوچستان خواهد بود. غالمرضا سليماني 
رئيس سازمان بسيج، حميدرضا حاجي بابايي و حجت االسالم علي 
سعيدي نيز ديگر چهره هاي مراسم 22بهمن در برخي استان هاي 

ديگر هستند.

چهل ودومين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي با مشكالت داخلي 
و خارجي متعددي همراه شده است كه مردم را نسبت به عزم و نگاه

انسجام ويژه مسئوالن براي حل اضطراري مشكالت شان بدبين 
مي سازد. رفع اين نقيصه قبل از هر چيز تيزبيني و زيركي مقامات كشور در 
رصد افكار عمومي و نحوه نگرش مردم به شيوه اداره كشور را طلب مي كند. اگر 
در شرايط عادي، همراهي مقامات كشور با يكديگر امري واجب تلقي مي شود، 
در شرايط كنوني ناشي از فشارهاي آمريكا بر كشور اين مسئله واجب موكد 
است. قواي سه گانه اداره كننده كشور بايد با هم هماهنگ باشند تا بتوانند حل 
مشكالت كشور را در دستور كار قرار دهند؛ به خصوص در شرايطي كه دشمن 
لجوج داريم و بنا دارد هر رخنه اي كه پيدا شود از آنجا نفوذ كند، تأثير بگذارد 
و به اختالفات دامن بزند. اين فشارها طي 3سال گذشته بسيار بر مردم سنگين 
شده اند و تحريم هاي يكجانبه آمريكا آن را از حد تحمل عموم مردم خارج كرده 
است. مردم در اين شرايط از مسئوالن قوه مقننه، مجريه و قضاييه همدلي و 
همكاري و رسيدن به يك راه حل در تعامل با يكديگر را طلب مي كنند. مقامات 
و مسئوالن بايد بحث و گفت وگوهاي خود را خارج از رسانه ها دنبال كنند و در 
جلسات مشترك با يكديگر با تفاهم نسبي در حل وفصل مسائل اضطراري امروز 
مردم گام بردارند. آنها هرگونه توافق با يكديگر در اين مسير را بايد غيرعلني 
دنبال كنند. مردم نتيجه عيني از اين توافقات مي خواهند تا مشكالت شان حل 
شود و در چنين حالتي سپاسگزار مسئوالن خواهند بود. اعمال آنها به گونه اي 
نباشد كه ذهن مردم را به خودش گرفتار كند. در شرايطي كه گرفتاري هاي 
ناشي از تحريم بر كشــور وجود دارد و صعوبت ناشي از مشكالت اقتصادي و 
معيشتي مردم ذهن آنها را مشغول خود كرده است، مقامات نبايد مزيد بر علت 
شوند و خدايی ناكرده بر نگراني هاي مردم بيفزايند. در سالگرد انقالب اسالمي 
يادآوري نيات و اعمال خالص و بي چشمداشت در شيوه هاي حكمراني ابتداي 
انقالب مي تواند متذكر مســئوالن امروز باشد. مشــاركت جمعي و جهادي 
مسئوالن بدون وزن و ترازو كردن مسئوليت ها و اختيارات شان تجربه موفق آن 
روزها بود و بايد از تجربيات انقالب اســتفاده كرد. ما اگرچه به دنبال عقبگرد 
نيستيم، ولي از تجربيات موفق گذشته نيز مي آموزيم. جريان هاي سياسي بايد 
بياموزند در كشور قهر سياسي وجود ندارد. آنچه وجود دارد اختالف نظرهاست. 
اين اختالف نظرها مي تواند با گفت وگوها كاهش پيدا كند؛ به خصوص اگر اين 
اختالف نظرها در احزاب، جمعيت ها و گروه هاي سياسي وجود دارد، نبايد در 
عرصه اجرايي و مديريت ورود كند. در اين عرصه بايد مديريت واحد و يكپارچه 
از سوي دولت، رئيس جمهور و وزارتخانه ها شكل بگيرد و نبايد مسائل حزبي و 
جناحي در تصميم گيري هاي اجرايي كشور و دولت دخالت كند. اختالفات 
سياسي و اختالف نظرها نيز در اين مسير امري معقول، پذيرفته و بديهي است، 
ولي اين اختالفات بايد فقط در عرصه گفت وگوهاي سياسي باشد و مطلقا در 
عرصه اجرا و عمل ورود نكند. در عرصه اجرا و عمل مي بايد از الگوهاي مديريت 
تبعيت كرد و الگوهاي مديريت الگوهاي استاندارد، علمي، تجربه شده و موفق 
اســت. اين الگوها هم در ايران و هم در جهان تجربه شده و هيچ گاه مسائل 

سياسي و حزبي نبايد در اينگونه مديريت دخالت داشته باشد.

 مردم تعامل مسئوالن را 
طلب می کنند

 غالمرضا مصباحي مقدم
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام

رويكرد ديپلماسي بايد اقتصادي-سياسي مي شد
به رغم حمايت هاي وزارت خارجه از جايگاه قاليباف و اهميت سفر او به مسكو، رئيس مجلس در سخنراني اش 
در جمع ديپلمات ها و روساي نهادهاي ايران در روسيه، با اشاره به تأكيدات قبلي خود درباره لزوم تمركز وزارت 
خارجه بر حوزه اقتصادي، تأكيد كرد كه وقتي در حوزه علمي و دفاعي عمق استراتژيك ما 2۰۰۰كيلومتر است 
ولي در حوزه اقتصادي به اندازه يك خمپاره۶۰ هم نيست، يعني وزارت امورخارجه بايد از 2۰سال پيش رويكرد 
خود را از نگاه سياسي-امنيتي تغيير داده و كامال اقتصادي-سياسي مي كرد، تا مي توانستيم از ظرفيت هاي 

كشور براي ارتقاي توان اقتصادي به خوبي استفاده كنيم.

ث
مك
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مراســم يوم اهلل 22بهمن99 متفاوت تر از چهل ويك 
مراسم برگزار شــده از ابتداي انقالب انجام مي شود. گزارش

مراسم 22بهمن امسال به دليل شيوع كرونا متفاوت 
برگزار مي شود و شهروندان با خودرو و موتورسيكلت مي توانند در 
اين مراســم شــركت كرده و اين روز را گرامي بدارند. به گزارش 
همشهري، مســيرهاي 12گانه حركت خودرويي مراسم يوم اهلل 
22بهمن و محدوديت هاي ترافيكي آن در تهران از ســوي شوراي 

هماهنگي تبليغات اسالمي اعالم شده است. 
براســاس مصوبه كميته ترافيكي برگزاري اين مراسم، در فاصله 
زماني اعالم شده )ساعت 2۳:۰۰ روز سه شنبه 21 بهمن، تا پايان 
مراسم 22 بهمن در روز چهارشنبه(، مسافران ورودي به تهران از 
طريق تقاطع آزادراه تهران- كرج و كمربنــدي آزادگان به پايانه 
مسافري جنوب انتقال داده مي شوند. مسافراني كه قصد خروج از 
تهران را دارند هم مي توانند از پايانه هاي مسافري جنوب، بيهقي و 
شرق تهران به سمت مقاصد خود حركت كنند. مسيرهاي 12گانه 
چون سنوات قبل تعيين شده اند كه 6مســير ويژه موتورسيكلت 
و 6مسير هم براي خودروها پيش بيني شــده است. نورافشاني در 
42نقطه شــهر به ويژه در 21ميدان از ديگر برنامه هاســت. برزين 
ضرغامي، مديرعامل ســازمان زيباسازي شــهر تهران دراين باره 
گفت: »اين سازمان به مناســب 22بهمن ماه مراسم نورافشاني را 
از ساعت 21 روز سه شنبه 21 و چهارشنبه 22بهمن در بسياري از 
ميدان هاي شهر تهران اجرا خواهد كرد. اكران طرح هاي تبليغات 
فرهنگي مانند طراحي، چاپ و نصب ســازه هاي بيلبورد، عرشــه 

و پرتابل و همچنين نصب بنر در ســطح شــهر با مفاهيم انقالب 
اســالمي ازجمله اقدامات اين سازمان اســت.« سازمان فرهنگي 
هنري شــهرداري تهران نيز عالوه بر برنامه هاي متعدد، 2كاروان 
ويژه براي حركت در مسير راهپيمايي و اجراي برنامه آماده كرده 
است. همچنين خدمات شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
به شهروندان در روز 22 بهمن رايگان خواهد بود. البته طبق روال 
سنوات گذشته و به منظور حفظ نظم و امنيت در روز 22بهمن در 
ميدان آزادي، ايســتگاه متروي ميدان آزادي واقع در خط 4مترو 
از ابتداي صبح تا پايان مراسم تعطيل اســت و مسافرگيري انجام 

نخواهد شد.
روز گذشته رئيس پليس راهور تهران بزرگ نيز در نشست خبري 
خود درباره يوم اهلل 22بهمن گفت: »مراسم چهارشنبه از ميدان امام 
حسين)ع( شروع مي شود و مقصد نهايي شركت كنندگان هم ميدان 
آزادي خواهد بود. محور خيابان انقالب از ميدان امام حسين)ع( تا 
ميدان آزادي مسير ويژه موتورسواران است و محور بزرگراه آيت اهلل 
سعيدي در مسير جنوب به شمال از ميدان فتح تا ميدان آزادي و 
مسير شمال به جنوب بزرگراه جناح از فلكه دوم صادقيه تا ميدان 
آزادي مسير ويژه تردد خودروسواران پيش بيني شده است.« سردار 
محمدحسين حميدي ادامه داد: »محدوديت منع پارك خودرو در 
حاشيه مسيرهاي راهپيمايي از امشب اعمال مي شود و خودروهاي 
پارك شــده توســط عوامل پليس راهور با جرثقيل به پاركينگ 
منتقل مي شوند و مالكان براي كسب اطالع از وضعيت خودرويشان 
مي توانند با 11۰تماس بگيرند.« همچنين  معاونت امور  فرهنگي و 

اجتماعي شهرداري تهران اعالم كرده كه  قرار است از مسير ميدان 
امام حسين تا ميدان آزادي فضايي براي دوچرخه سواري و شركت 
در مراســم با دوچرخه فراهم شــود. عالوه براين هريك از مناطق 
22گانه شهرداري 2غرفه در مســيرهاي مراسم تعيين كرده اند و  

اجراي ويدئو مپينگ در ميدان آزادي هم از ديگر برنامه هاست.

مسيرهاي رژه موتوري، خودرويي و دوچرخه اي  به مناسبت ۲۲بهمن:
مسير شماره يك)موتوري(: مسجد امام حسين)ع(، ميدان 

امام حسين، خيابان انقالب، خيابان آزادي، ميدان آزادي.
مسير شماره2 )خودرويي(: مسجد جامع ابوذر، ميدان ابوذر، 

خيابان ابوذر، خيابان شهيد آيت اهلل سعيدي، ميدان آزادي.
 مسير شــماره۳ )خودرويي(: مســجد امام هادي، خيابان 
شــهيدآقايي، ميدان معلم، خيابان تختي، خيابان شــهيد 

آيت اهلل سعيدي، ميدان آزادي.
مسير شماره4 )موتوري(: مسجد دارالسالم، ميدان منيريه، 
خيابان شهيد معيري، خيابان كارگر، ميدان انقالب، خيابان 

آزادي، ميدان آزادي.
مسير شماره5 )موتوري(: مســجد الجواد، ميدان هفتم تير، 
خيابان شهيد آيت اهلل مفتح، خيابان انقالب، خيابان آزادي، 

ميدان آزادي.
مسير شماره6 )موتوري(: مســجد حضرت امير)ع(، خيابان 
كارگر شمالي، ميدان انقالب اسالمي، خيابان آزادي، ميدان 

آزادي.

مسير شماره7 )موتوري(: مســجد حضرت مهدي، خيابان 
ستارخان، خيابان شادمهر، خيابان آزادي، ميدان آزادي.

مسير شماره8 )موتوري(: مسجد حضرت حجت بن الحسن، 
خيابان رودكي، خيابان آزادي، ميدان آزادي.

 مسير شــماره9 )خودرويي(: مسجد امام ســجاد، خيابان 
آيت اهلل اشرفي اصفهاني، فلكه دوم صادقيه، خيابان محمدعلي 

جناح، ميدان آزادي.
مسير شماره1۰ )خودرويي(: مسجد امام جعفر صادق، فلكه 

دوم صادقيه، خيابان محمدعلي جناح، ميدان آزادي.

مسير شــماره11 )خودرويي(: مســجد جامع رسول اكرم، 
تهرانسر، بلوار شــاهد، بلوار گلها، بزرگراه فتح، ميدان فتح، 

خيابان آيت اهلل سعيدي، ميدان آزادي.
 مسير شماره12)خودرويي(: مســجد نظام مافي، بلوار آيت اهلل 
كاشاني، فلكه دوم صادقيه، خيابان محمدعلي جناح، ميدان آزادي.

امشب و فرداشب 42نقطه شهر تهران نورافشاني مي شود

مراسم يوم اهلل 22 بهمن به دليل رعايت پروتكل هاي بهداشتي در قالب كاروان هاي خودرويي، موتوري و دوچرخه سوار  در 12مسير ويژه  برگزار مي شود

جشن متفاوت  انقالب

مسافراني كه مي   خواهند كارت بليت مترو 
را شارژ كنند در بعضي ايستگاه ها با اين مترو

پيام روبه رو مي شــوند »لطفــا كدملي 

ده رقمي خود را وارد كنيد« بيشــتر مسافران كدملي 
دارند اما اتباع خارجي كه بخشــي از مســافران مترو 
هستند و كدملي ندارند، چطور بايد كارت هاي خود را 

شارژ كنند؟ 
به گفته مديرعامل شــركت بهره برداري متروي تهران 
ارائه كدملي، شروع طرحي براي كنترل و رصد بيماري 

كروناست كه در برخي از كشور هاي ديگر هم به اشكال 
مختلفي اجرا مي شود. فرنوش نوبخت مي گويد: بيشتر 
مسافران در اين زمينه همكاري داشته اند و براي اتباع 

كشور هاي ديگر كه فاقد كدملي هستند نيز، محدوديتي 
كه مانع استفاده از مترو باشد وجود ندارد.

اوايل آذر امسال سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا از 
الزام همراه داشتن كارت ملي براي گرفتن خدمت در 
ادارات و همچنين استفاده از حمل ونقل عمومي، خبر 
داد. به گفته عليرضا رئيســي مراجعان بايد كارت ملي 
خود را ارائه دهند تا اگر در آزمايش كرونا مبتال تشخيص 
داده شوند بتوان آنها را شناسايي كرد. از آذر تاكنون اين 
طرح نه در ادارات و نه در حمل ونقل عمومي اجرا نشده 
بود اما حاال كساني كه مي خواهند كارت بليت دريافت 
كنند يا آن را شارژ كنند، بايد شماره ملي خود را وارد 
دستگاه كنند. مديرعامل شركت بهر ه برداري متروي 
تهران مي گويد: »اين طرح طبق مصوبه ســتاد مقابله 

با كرونا تازه شروع شده اســت و اجباري نيست اما در 
آينده توسعه پيدا خواهد كرد. در اين چند روز مسافران 
معموال شــماره ملي خود را ارائه داده اند و كساني كه 
شهروند ايران نيستند هم شــماره هايي براي اقامت يا 

گذرنامه دارند كه از آن استفاده مي شود.«
فرنوش نوبخــت با اشــاره به اينكــه در متــرو بايد 
مراقبت هاي بيشــتري در زمينه جلوگيري از انتشار 
كرونا اعمال كرد، مي افزايد: »هــدف اين طرح حفظ 
سالمت جامعه است. در برخي از كشور هاي ديگر هم 
ابزار هاي گوناگوني براي شناســايي بيماران در سطح 
شهر استفاده مي شود. ديديم كه در همين هفته هاي 
گذشته 2نفر از ورزشكاران مان به دليل اين بيماري فوت 

كردند و چقدر باعث اندوه هموطنان شد.«

او با تأكيد بــر اينكه به تدريــج بايــد كارت بليت ها 
شخصي  سازي شود، مي گويد: »دريافت كدملي براي 
شــارژ كارت بليت يك بار انجام مي شــود و زماني كه 
شــماره ملي در اين كارت ثبت شــد، ديگر نيازي به 
وارد كردن مجدد نيســت. همچنين اگر با استفاده از 
دســتگاه هاي خودكار امكان شارژ وجود نداشته باشد 

مسافران مي توانند به باجه مراجعه كنند.«
در هفته هاي اخير با وجود اخطار هاي متعدد مسئوالن 
بهداشتي درباره خطر انتقال ويروس كوويد-19، ميزان 

رفت وآمد در پايتخت افزايش يافته است.
حمل ونقل عمومي تهران مثل خيلي از شهرهاي جهان 
بايد به ســمت شخصي ســازي  كارت  بليت ها و ثبت 

دقيق تر رفت وآمد در اين شبكه حركت كند.

 درخواست كدملي در مترو براي كنترل كرونا 
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران: ارائه كدملي براي شارژ 

و خريد كارت بليت در ايستگاه ها ضروري نيست
محمد سرابي
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مسير دوچرخه ســواري: از 
ميدان امام حســين)ع( تا 

ميدان آزادي 
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   واگذاري از طريق فرابورس
رئيس سازمان خصوصي سازي مي گويد: به ترتيب سهام پرسپوليس و بعد از 
آن سهام استقالل در فرابورس واگذار خواهند شد. با اين حال به نظر مي رسد 
هنوز زمان دقيق و نحوه عرضه سهام مشخص نيست. حسن علي قنبري ديروز 
گفت: سهام پرسپوليس زودتر از استقالل عرضه خواهد شد، زيرا اطالعات 
اين باشگاه منظم و دقيق تر بوده و رسيدگي ها درحال اتمام است.رسيدگي 
پرونده استقالل نيز در جريان است و با وقفه يك هفته اي سهام اين شركت هم 
عرضه خواهد شد. رئيس سازمان خصوصي سازي  با بيان اينكه قرار بود سهام 
سرخابي ها در دهه فجر عرضه شود، ادامه داد: ازآنجا كه مي خواهيم اين عرضه 
با دقت صورت بگيرد و به دليل عجله و اشتباه با گرفتاري هاي مشابه مواجه 
نشويم ممكن است كمي تأخير داشته باشد. قنبري درمورد صورت هاي مالي 
2 باشگاه نيز توضيح داد: شفافيت را سازمان حسابرسي مشخص مي كند و 
زماني كه شفافيت صورت هاي مالي سرخابي ها را تأييد كرد به سازمان بورس 
ارائه مي كند حساب هاي قبلي 2 باشگاه تأييد شده و حساب هاي شش ماهه 

آنها نيز درخواست داده شده است.

 به گفته مســئوالن بانك مركزي 
تا پايان سال ۴بانك امكان استفاده 
از موبايــل بــه جــاي كارت را در 

فروشگاه ها فراهم مي كنند
 مسئوالن بانك مركزي مي گويند 
با ســامانه كهربا و توســعه شبكه 
خريد بدون كارت، سرعت، امنيت و 
سالمت خريد از فروشگاه ها افزايش 

مي يابد

گزارش

 حل مشكل مسكن 
در گرو رشد 70درصدي توليد

موبايل،جايگزين كارت در شبكه خريد
همشهري از تحول تكنيكي در نظام پرداخت هاي بانكي گزارش مي دهد

آمارها حاكي از اين است كه توليد مسكن از ســال 92تا پايان 98به 
۴ميليون و 62هزار واحد رســيده كه اين ميزان فقط 58درصد از نياز 
واقعي كشور به مسكن را پاسخ داده است. براساس اسناد باالدستي، 
براي تأمين نياز ســاالنه كشور به مســكن، فارغ از كسري سال هاي 
قبل، ميزان توليد فعلي بايد بيش از 70درصد افزايش يابد. به گزارش 
همشهري، در طرح جامع مسكن نياز ساالنه كشور به توليد مسكن با 
درنظر گرفتن ضريب تخريب و نوسازي خانه هاي موجود، يك ميليون 
واحد پيش بيني شــده؛ اما به جز دوره رونق توليد مسكن در ابتداي 
دهه90 كه ميزان توليد به مدد احداث مسكن مهر به يك ميليون واحد 
در سال نزديك شد، در هيچ سالي توليد مسكن متناسب با نياز واقعي 

كشور نبوده و هر سال كسري مسكن كشور بيشتر شده است.

توليد مسكن شهري و روستايي
آمارهاي مربوط به توليد مسكن شــهري در دوره سال هاي92 تا 98 
نشان مي دهد در اين بازه زماني درمجموع 3 ميليون و 583 هزار مسكن 
شهري توليد شــده كه كمترين ميزان آن مربوط به سال 96معادل 
60هزار واحد و بيشترين ميزان آن متعلق به سال 92معادل 83۴هزار 
واحد بوده است. همچنين در بخش توليد مسكن روستايي نيز در اين 
دوره زماني درمجموع ۴79هزار واحد مســكن روستايي توليد شده 
كه ركورد بيشترين ميزان توليد به ســال92 معادل 105هزار واحد 
و كمترين ميزان توليد به ســال96 معادل 70هــزار واحد اختصاص 

داشته است.

كسري 2.9ميليون واحدي
آنگونه كه آمارهاي مربوط به عملكرد سياســتگذاري حوزه مسكن و 
شهرسازي در دوره سال هاي92 تا 98نشان مي دهد، در طول 7سال 
گذشته به طور ميانگين ســاالنه 580هزار و 285واحد مسكوني در 
مناطق شهري و روستايي كشور احداث شده و عمال در مقايسه با برآورد 
يك ميليون واحدي طرح جامع مسكن، ساالنه حدود ۴20هزار واحد به 
كسري مسكن كشور افزوده شده است. با اين حساب مجموع كسري 
توليد مسكن كشور فقط در اين دوره 7ساله به 2ميليون و 938هزار 
واحد رسيده است و اين موضوع نيز يكي از داليل تشنج قيمتي بازار بوده 
است؛ گرچه در اقتصاد ايران، به واسطه دوره هاي تورمي و شوك ارزي 
متوالي، حتي رفع كسري مسكن نيز لزوما قادر به تثبيت قيمت مسكن 
نيست و تا زماني كه مسكن در قالب يك كاالي سرمايه اي پرطرفدار 
مطرح باشد و ابزارهاي مالياتي نيز قادر به جلوگيري از سوداگري در 
اين بازار نباشند، رشد روزافزون قيمت مسكن يك اتفاق ناگزير تلقي 

خواهد شد.
 

تخمين كسري مسكن در ايران
بررسي ها نشان مي دهد در شرايط فعلي حدود 25ميليون و 750هزار 
خانوار در ايران زندگي مي كند درحالي كه با توجه به نسبت 95درصدي 
مسكن به خانوار، فعال موجودي مسكن كشور از 2۴ميليون و 500هزار 
واحد فراتر نمي رود. بر اين اساس، براي تحقق نسبت 100درصدي مسكن 
به خانوار و حذف تراكم خانوار در واحد مسكوني، بايد حدود 1.3ميليون 
واحد مســكوني در اختيار خانوارهاي موجود قرار گيرد. البته اين رقم، 
ميزان واقعي كمبود واحد مسكوني نيست؛ چراكه ميزان واقعي كمبود 
مسكن يا نياز به مسكن كشور زماني مشخص مي شود كه نياز به مسكن 
با فرض ثبات تراكم خانوار در واحد مسكوني، نياز براي جمعيت افزوده 
شــده، نياز براي ازدواج ها و خانواده هاي تازه تشكيل شده، نياز جهت 
حذف تراكم خانوار در واحد مسكوني، نياز ناشي از استهالك، نياز ناشي 
از نرخ تخريب واحدهاي مسكوني، نياز به مسكن براي حوادث غيرمترقبه 
و همچنين نياز به مسكن جهت حذف واحدهاي مسكوني بي دوام موجود 
در كشور نيز محاسبه و احصا شود. بررسي هاي مقدماتي با احتساب نرخ 
رشد جمعيت، ازدواج، طالق، تخريب، اســتهالك و ضريب خانه هاي 
خالي حاكي از اين است كه كسري فعلي مســكن در ايران مي تواند به 
۴.8ميليون واحد برسد كه جبران آن بايد با برنامه ريزي هاي دقيق نظير 
سند بازآفريني شهري و پس از آمايش سرزميني انجام شود. اين مسئله، 
به خصوص در شرايط فعلي كه بحث الزام دولت به ساخت ۴ميليون واحد 
مسكوني در ۴سال آينده نيز در مجلس مطرح و تصويب شده بايد بيش از 
پيش مورد توجه قرار گيرد چراكه ساخت بدون برنامه مسكن در مناطق 
مختلف شايد بتواند از منظر عدد و آمار مشكل مسكن را برطرف كند؛ اما 
بدون پاسخگويي مؤثر به تقاضاي مسكن در هر نقطه مكاني هرگز قادر 
به ساماندهي حوزه مسكن و رفع ريشه اي مشكل نخواهد بود. اين تجربه 
در ماجراي مسكن مهر در چندين نقطه از كشور به ويژه شهرهاي جديد 

پرديس و هشتگرد در حومه پايتخت به وضوح مشاهده شد.

سهم مسكن در سبد هزينه خانوار
بررسي سهم مسكن در ســبد هزينه خانوار شهري در 3دهه گذشته 
نشان مي دهد اين شاخص در اين دوره زماني بين 25.3تا 33.۴درصد 
در نوسان بوده اســت. براساس آمارهاي رســمي، كمترين رقم اين 
شاخص در سال137۴ ثبت شده كه معادل 25.3درصد بوده است و از 
سال 1386به بعد، سهم مسكن از هزينه خانوار همواره رقمي باالتر از 
30درصد را به خود اختصاص داده و در يك روند افزايشي به 36.۴درصد 
در سال98 افزايش يافته است. اين شاخص براي دهك هزينه اي اول 
)فقيرترين دهك( حدود 50درصد و براي دهك هاي باال )ثروتمندترين 
دهك ها( كمتر از 30درصد است. به گزارش همشهري، تقويت توليد و 
رفع كسري مسكن در كنار ساماندهي بازار مسكن و سياستگذاري براي 
خانه دار كردن متقاضيان مصرفي مي تواند روند صعودي سهم مسكن از 

هزينه خانوار را تعديل و حتي منفي كند.

ساير شاخص هاي مرتبط با حوزه مسكن
آمارها مربوط به واگذاري زمين جهت تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد، 
معلوالن، مددجويان نهادهاي حمايتي و... نشان مي دهد از ابتداي انقالب 
تا پايان بهمن99 زمين موردنياز براي ســاخت 2ميليون و 326هزار و 
763واحد مسكوني از سوي دولت تخصيص داده شــده و قرار است تا 
پايان دولت دوازدهم اين رقم به 2ميليون و ۴75هزارو96واحد مسكوني 
برسد.در موضوع ســاختمان هاي پايدار )بادوام( نيز آمارهاي وزارت راه 
و شهرســازي حاكي  از آن اســت كه در زمان پيروزي انقالب اسالمي 
2۴درصد از ساختمان هاي كشور جزو ساختمان هاي بادوام بوده اند كه 
اين رقم در ابتداي دولت يازدهم بــه 79درصد و هم اكنون به 83درصد 
رسيده است. ارزيابي تعداد مســكن به خانوار نيز نشان مي دهد تعداد 
مسكن به خانوار تا زمان پيروزي انقالب اسالمي 79درصد بود، در ابتداي 
دولت يازدهم به 9۴.2درصد رسيد و هم اكنون اين نسبت 95درصد است. 
همچنين در موضوع جمعيت اسكان يافته در شهرهاي جديد در ابتداي 
دولت يازدهم 616 هزار نفر در شهرهاي جديد اسكان يافته بودند كه اين 
رقم هم اكنون به يك ميليون و 109هزار نفر رســيده است و پيش بيني 

مي شود تا پايان دولت اين ميزان به يك ميليون و 185هزار نفر برسد.

رئيس سازمان خصوصي سازي  
مي گويد ســهام پرسپوليس 
به زودي در فرابــورس واگذار 
مي شــود و بعد از آن نوبت به اســتقالل خواهد 
رسيد. هرچند او توضيحي درباره نحوه واگذاري 
سهام اين دو باشگاه ارائه نكرده، اما تأكيد دارد؛ 
صورت هاي مالي دو باشگاه مورد تأييد سازمان 

حسابرسي قرارگرفته و آماده عرضه است.
به گزارش همشــهري، بعد از 2 دهه تالش براي 
واگذاري سهام پرســپوليس و استقالل بار ديگر 

بحث واگذاري ســهام اين دو باشــگاه داغ شده 
است، اما هنوز مشخص نيســت آيا اين وعده ها 
محقق خواهد شد يا همچون گذشته با بن بست 
خصوصي سازي  مواجه خواهد شد. رئيس سازمان 
خصوصي ســازي  فعال تأكيد كرده، صورت هاي 
مالي 2 باشــگاه تأييد شده و 2 شــركت تامين 
سرمايه در حال قيمت گذاري سهام اين دو باشگاه 
هستند. قراراست پس از اين قيمت گذاري ابتدا 
سهام پرسپوليس به دليل شفافيت بيشتر و سپس 
استقالل از طريق فرابورس عرضه شوند. هنوز اما 

مشخص نيست چند درصد از سهام اين دو باشگاه 
و به چه شكل واگذار خواهد شــد. البته رئيس 
سازمان خصوصي ســازي  ديروز در يك نشست 
خبري وعده داد؛ ســهام اين دو باشگاه به عموم 

عرضه خواهد شد.
در دي ماه امسال فرهاد دژپســند، وزير اقتصاد 
گفته بود: دليل تأخير چندساله براي عرضه سهام 
2 باشگاه دولتي اســتقالل و پرسپوليس دقت 
در تشــريفات قانوني واداري اموال و دارايي هاي 
2 باشــگاه بوده اســت. به گفته او وزارت اقتصاد 
بايد اطمينان حاصل كند كه منافع دو باشگاه و 
سهامداران در عرضه اوليه در بورس حفظ خواهد 
شد،اما اطالعات دريافتي همشهري از وضعيت 
مالي 2 باشــگاه پرسپوليس و اســتقالل نشان 

مي دهد، برخالف ســخنان وزير اقتصاد هر دو 
باشگاه همچنان از نظر صورت هاي مالي، ميزان 
دارايي ها، قوانين حاكميت شــركتي و ساختار 
حقوقي به ويژه در مورد قرارداد بازيكنان شفاف 
نيستند و ضعف هاي بزرگي دارند و حتي به دليل 
ضعف هاي حقوقي تهديد هاي زيادي قرارداد هاي 
بازيكنان اين شركت را در ابعاد داخلي و خارجي 
تهديد مي كند كه مي تواند بار مالي زيادي براي 
خريداران احتمالي داشــته باشد.برخي ديگر از 
اطالعات نشان مي دهد بار عمده قيمت گذاري 
سهام اين دو باشگاه مشتمل بر برند يا نام تجاري 
اين دو باشــگاه و دارايي آنهاســت و احتماال در 
جريان قيمت گذاري سهام اين دو باشگاه بحث 

سودآوري آنها لحاظ نخواهد شد.

كم كم بــا دنيــاي خريد، 
بــا كارت هــاي بانكــي 
خداحافظي كنيد. در آينده 
نزديك مي توانيد همــه خريدهاي خود را با 
موبايل و بدون نياز به كارت كشيدن پرداخت 
كنيد. اين اتفاق با اجراي طــرح جديدي با 
نام كهربا امكان پذير شــده، اقدامي كه از آن 
به عنوان گامي بلند به سمت خريدهاي تمام 
موبايلي يادشده است. البته به گفته عبدالناصر 

همتي، رئيس كل بانك مركزي هدف از اين 
تغيير در نظام پرداخت هاي بانكي ايران به ويژه 
در حوزه كارت هاي بانكــي » ارتقاي امنيت 
تراكنش ها«، »افزايش رفاه و دسترسي آسان 
مردم « و البته »مقابله با جرم و پولشــويي« 
اســت. رئيس كل بانك مركــزي ديروز در 
مراســم بهره برداري از پروژه جديد پرداخت 
موبايلي از بانك ها و شركت هاي ارائه دهنده 
خدمات پرداخت )psp( ها دعوت كرد تا در 

اين حوزه بــه رقابت بپردازنــد. او گفت: اين 
خدمت، راحتي و امنيت مناسبي را در اختيار 

مشتريان شبكه بانكي قرار خواهد داد.

برخورد با قمار و شرط بندي
به گزارش همشهري، گذشته از آنكه در يك 
سال گذشــته شــيوع كرونا ضرورت حذف 
كارت هاي بانكــي در خريدهــاي روزانه را 
افزايش داده، واقعيت مهم تر آن اســت كه 
نظام بانكي ايران سال هاســت درگير نقل و 
انتقال پول هاي كثيف و معامالت غيرمجاز 
است. طبق خبرهاي رسمي 500هزار كارت 
بانكي در حوزه قمار و و پولشويي فعال هستند 
و همين موضوع مي تواند دليل اصلي تغيير 
مســير پرداخت ها از كارت به موبايل تلقي 
شود؛ چنانكه رئيس شــوراي پول و اعتبار 
هم از تشــديد برخوردها با سايت هاي قمار 
شــرط بندي خبر داده و تأكيد كرده است: 
با همكاري قوه قضاييــه 2هزار كارت بانكي 
كه در مراكز قمار استفاده مي شد، شناسايي 
شــد. همچنين 500هزار حساب بانكي نيز 
شناسايي شــده كه قرار اســت در 3مرحله 
اخطار، هشدار و پيگيري قضايي با دارندگان 

حساب ها برخورد شود.

خريد بدون كارت چيست؟
آن طــور كه بانــك مركزي اعــالم كرده، 
در روش جديد پرداخت بــا موبايل كه به 

تراكنش هــاي »حضوري بــدون كارت« 
معروف اســت، از قابليت  NFC استفاده 
شده، يعني اگر گوشي كاربر داراي قابليت 
NFC باشد و دستگاه كارتخوان نصب شده 
نيز از چنين قابليتي برخوردار باشد، كاربر 
مي تواند با نزديك كردن گوشي تلفن همراه 
خود به دســتگاه كارتخوان و بدون نياز به 
استفاده از فيزيك كارت بانكي، وجه مورد 
نظــر را پرداخت كند. البتــه دارنده كارت 
بايد پيش از آن اطالعات كارت بانكي خود 
را در يكــي از برنامه هــاي پرداخت تأييد 
شــده بانك مركزي، ذخيره كند. در قالب 
اين نوع تراكنش هــا اطالعات كارت بانكي 
به صورت امن از دستگاه كارتخوان دريافت 
و به سوئيچ شاپرك ارســال مي شود. اين 
اطالعات با اســتفاده از ســامانه سهند كه 
ازجمله سامانه هاي حاكميتي بانك مركزي 
به حساب مي آيد، تحليل و در مسير ارسال 
به شــتاب و بانك ها قرار مي گيرند. اگرچه 
در اين فرايند همچنــان وارد كردن مبلغ 

تراكنش و رمــز اول كارت بانكي ضروري 
اســت، اما حذف فيزيــك كارت بانكي را 
مي توان ازجمله امتياز هاي استفاده از مدل 
تراكنش حضوري بدون حضور كارت براي 
ســهولت و رعايت بيشتر شــيوه نامه هاي 
بهداشتي در دوره هايي مانند دوره فراگيري 

بيماري ها تلقي كرد.

شروع با 4بانك؛ كارت ها حذف نمي شود
مهران محرميان، معــاون فناوري هاي نوين 
بانك مركزي ديروز از تالش ۴بانك براي ارائه 
خدمات پرداخت موبايلي تا پايان سال خبر 
داد. او افزود: اين كار مبتني بر استانداردهاي 
بين المللي است كه در دنيا چند سالي است 
شروع شده، ولي ما به دليل تحريم مشكالتي 
در اين حوزه داشتيم كه با تالش مهندسان 
ايرانــي اين كار انجــام شــد. او تأكيد كرد: 
مشــتريان بانك ها نگران حذف كارت ها و 
نداشتن گوشي تلفن همراه مناسب نباشند 
زيرا همزمان دستگاه هاي كارتخوان قديمي به 

همان روش قبلي قابليت انجام كار را خواهند 
داشت و حذف نمي شوند. او با بيان اينكه اين 
كار به هيچ عنوان اجباري نيست، گفت: در 
ســاير نقاط دنيا فيزيك كارت حذف نشده 

و استفاده از اين تكنولوژي اختياري است.

پايان كالهبرداري با كارت 
به گزارش همشــهري، در ســال هاي اخير 
پرونده هاي زيادي در ارتباط با كالهبرداري 
از طريق كارت هاي بانكي در محاكم قضايي و 

پليس فتا تشكيل شده بود.
اما به گفته معاون فناوري بانك مركزي، طرح 
جديد پرداخت موبايلــي در حوزه تخلفات 
از كارت هاي بانكي تأثير مستقيم و شفافي 
خواهد داشت و كالهبرداري ها در اين حوزه 
را به صورت جدي كاهش خواهد داد، بنابراين 
سطح امنيت كار بسيار باال خواهد رفت و در 
عين اينكه امنيت را افزايش مي دهد، مردم 
هم سهولت بيشتري براي پرداخت خواهند 

داشت.

از سال92 تاكنون هر سال 520هزار واحد مسكوني احداث شده و اين 
ميزان براي متناسب شدن با نياز، بايد 70درصد افزايش پيدا كند

بازار پول

   »كهربا« به آهستگي مي آيد
سهم كارت هاي بانكي از جريان پرداخت ها كاهش خواهد يافت و سيستم پرداخت موبايلي جاي آن را در 
پايانه هاي فروشگاهي خواهد گرفت. پرداخت موبايلي قرار بود 3سال پيش رونمايي شود، اما به دليل آماده 
نبودن زيرساخت ها و البته دست اندازهاي ايجاد شده در مسير دسترسي ايران به فناوري روز دنيا به تأخير 
افتاد. ضمن اينكه درگير شدن بانك مركزي با نوسان هاي بي پايان ارزي، باعث شد تا دگرگوني فناوري 
در حوزه بانكي با تأخير صورت پذيرد. به نظر مي رسد چالش اصلي پيش روي سامانه »كهربا« اين است كه 
بسياري از دستگاه هاي كارتخوان با فناوري قديمي كار مي كند و قابليت استفاده از آنها در پرداخت هاي 
موبايلي وجود ندارد. از اين منظر موفقيت طرح و اقبال مردم و فروشــگاه ها به استفاده از موبايل براي 
پرداخت ها، مشروط به سرمايه گذاري در اين حوزه خواهد بود. حال بايد ديد بانك ها چگونه با اين چالش 
روبه رو خواهند شد. برآوردهاي همشهري حاكي است هم اكنون دست كم 7ميليون پايانه فروشگاهي در 
ايران فعال است طبيعتا جايگزيني اين تعداد دستگاه قديمي با دستگاه هاي پرداخت  موبايلي مبتني بر 
فناوري NFC، به صورت تدريجي امكان پذير خواهد بود و هنوز زود است كه از وداع با كارت هاي بانكي 
سخن بگوييم. شايد به همين دليل است كه محرميان، معاون فناوري بانك مركزي مي گويد: دنبال پروژه اي 
هستيم تا كارت بانكي فيزيكي حذف شود و روي موبايل قرار گيرد و ديگر نيازي به حمل آن نباشد. اينكه 
تا چه ميزان بانك مركزي بتواند عموم مردم را به پرداخت هاي موبايلي، به جاي استفاده از كارت هاي بانكي 
سوق دهد، البته از منظر ديگر هم اهميت دارد و تقاضا براي رول هاي كاغذ وارداتي جهت دريافت رسيد 
خريد هم به شدت افت خواهد كرد. حاال بايد منتظر ماند و ديد بانك ها و شركت هاي ارائه دهنده خدمات 
پرداخت تا چه ميزان به فراخوان رئيس كل بانك مركزي براي پيوستن به طرح جديد روي خوش نشان 
مي دهد آن هم در شرايطي كه از »كهربا« در هفته هاي پاياني سال بهره برداري شده و بانك ها دست كم 

دغدغه هاي ديگري هم دارند و شايد فعال اولويت شان حركت به سمت پرداخت هاي موبايلي نباشد.

آيا وعده تكراري خصوصي سازي  سرخابي ها اين بار محقق مي شود
اول پرسپوليس؛ بعد استقالل

خصوصی 
سازی
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نزول »شاخص هم وزن« 
اين پيام را به بازار مخابره 
كرد كه رشد »شاخص 
كل« عمدتا تحت تأثير 
رشــد قيمت ســهام 
شــركت هاي بزرگ و 
شاخص ساز اتفاق افتاده 

است

مسئوالن وزارت صنعت راه ميان بري  و خودر
را براي اصالح يا آزادســازي قيمت 
خودرو دنبال مي كنند. قرار است اين 
راه ميان بر در قالب سياست هاي شوراي جهش توليد   با 

هماهنگي شوراي رقابت نهايي شود.
بــه گــزارش همشــهري، شــوراي رقابــت تدوين 
دســتورالعمل قيمت گذاري خودرو را از وظايف ذاتي 
و قانوني خود قلمداد مي كند اما افزايش زيان انباشته 
شركت  هاي خودروساز موجب شده تا دست اندركاران 
بخش صنعت راه ميان بري را براي خروج از بن بســت 
قيمت گذاري دســتوري و اصالح قيمت خودروهاي 
داخلي دنبال كنند. وزارت صنعت و سازمان گسترش 
و نوســازي صنايع ايران)ايدرو(، در چارچوب شوراي 
جهش توليد، بســته اي حمايتي را براي حل بحران 
خودروســازان طراحي كرده انــد. در چارچوب اين 
طرح افزايش ســاخت داخــل براي كاهــش هزينه 
تمام شــده توليد، پرداخت تســهيالت، فروش اموال 
غيرمولد خودروسازان و در نهايت اصالح قيمت خودرو 
به عنوان سازوكار خروج خودروسازان از بن بست دنبال 
مي شــود. اصالح قيمت خودرو محــور پيگيري هاي 
خبرنگار همشهري از وزير صنعت، رئيس ايدرو، رئيس 
كميسيون صنايع و معادن مجلس و مديرعامل ايران 
خودرو در حاشيه افتتاح خطوط ساخت داخل قطعات 

خودرو تارا بود.

قيمتخودروبهزودياصالحميشود
عليرضا رزم حســيني، وزير صنعت، معدن و تجارت 
در پاسخ به خبرنگار همشــهري در مورد وضع بسته 
حمايتي و اصالح قيمت خودرو، گفت: حمايت وزارت 
صنعت از صنايع خودروسازي به يك يا 2 خودروساز 
منحصــر نخواهد بود بلكــه از همه خودروســازان و 
قطعه ســازاني كه به سمت داخلي ســازي  بروند و از 
ظرفيت صنايع داخلي براي تامين قطعات اســتفاده 
كنند، حمايت مي شــود. رزم حسيني درباره اصالح يا 
آزادسازي قيمت خودروهاي داخلي افزود: در زمينه 
تعيين قيمت خودرو مجبوريم طبق قانون عمل كنيم 
اما به دنبال تعيين قيمت دستوري نبوده و نيستيم. بايد 
نظارت بر قيمت و عرضه نيز در خود تشكل هاي صنفي 

اعمال شود و صنوف، بازار را كنترل كنند. 
او در پاســخ به همشــهري در مورد آخرين وضعيت 
تأييد بسته حمايت از توليد در دولت و شوراي جهش 
توليد، افزود: تدوين اين بســته مراحل نهايي خود را 
طي مي كند و بخش هايي از آن نيز هم اكنون در حال 
اجراســت. وزيرصنعت با بيان اينكه مخالف انحصار 
و قيمت گذاري دســتوري در خودروسازي هستيم، 
افزود: بايد به ســمتي حركت كنيم كه قيمت  خودرو 
در بازار تعيين و دالالن و واسطه ها از بازار خارج شوند. 
اين موضوع، مطالبه  خودروســازان نيز هســت. آنها 
نمي خواهند در يك فضاي انحصــاري فعاليت كنند 
بلكه خواستار رشد در فضاي رقابتي هستند. او افزود: 
در عرصه قطعه سازي ، به دنبال مجموعه سازي  قطعات 
هستيم تا در انواع خودروها قابل استفاده باشد كه در 
اين صورت، قيمت تمام شــده كاهش خواهد يافت و 

امكان رقابت بيشتر مي شود.

اصالحقيمتخودرودرشورايجهشتوليد
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران)ايدرو( 
هم در پاســخ به همشــهري در مورد روند آزادسازي 

يا اصالح قيمت خودرو براي خروج خودروســازان از 
زيان، گفت: شــوراي جهش توليد به ايدرو در زمينه 
تدوين بســته حمايتي صنعت خودرو و دفاع از آن در 
دولت وظيفه اي را محول كرده است. اين طرح آخرين 
مراحل بررسي را در ســطح هاي كالن طي مي كند. 
محسن صالحي نيا در عين حال افزود: البته اين طرح 
به معناي آزادســازي قيمت خودروها نيست، بلكه در 
آن ساماندهي توليد و بازار خودرو در محورهايي مانند 
رشد تيراژ، كاهش هزينه تمام شده توليد خودرو، فروش 
دارايي هــاي غيرمولد و كاهش هزينه هــا در زنجيره 
تامين مواداوليه، توسعه زنجيره تامين، توليد و افزايش 

ساخت داخل قطعات خودرو مدنظر قرار گرفته است.
صالحي نيا تأكيد كرد: در پي جلسه اي كه 2هفته پيش 
با معاون اول رياست جمهوري داشــتيم، مقرر شد تا 
بسته حمايتي صنعت خودرو در 2جلسه كارشناسي 
شوراي جهش توليد بررسي و براي تأييد نهايي و اجرا 
ارائه شود. تالش مي كنيم تا پايان بهمن ماه جاري اين 
بسته حمايتي را ارائه و با تأييد دولت اجرايي كنيم. او 
افزود: با اجرايي شدن بسته حمايتي صنعت خودرو بر 
مبناي تفاهم و اتفاق نظري كه با شوراي رقابت خواهيم 
داشت، موضوع اصالح قيمت خودرو نهايي و مديريت 

مي شود. 
صالحي نيا تأكيد كرد: بســته حمايتي جهش توليد 
خودرو طي هفته جــاري در وزارت صنعت نهايي و از 
جزئيات آن رونمايي مي شــود و با اجرايي شدن اين 
بســته امكان اصالح قيمت خودرو نيز فراهم مي شود 
زيرا خودروسازان با كاهش هزينه تمام شده توليد قادر 
خواهند بود تا زيان ناشــي از كاهش يا تثبيت قيمت 

خودرو به دليل قيمت گذاري دستوري را با اين شيوه 
جبران كنند.

شورايكاهشقيمتتمامشدهدرايرانخودرو
مديرعامل ايران خودرو نيز در پاسخ به همشهري در 
مورد احتمال اصــالح و كاهش قيمت محصوالت اين 
شــركت، گفت: كاهش قيمت تمام شده توليد خودرو 
را از طريق ارتقاي بهره وري و تغييــر رويكرد واردات  
برخي قطعات بــه توليد داخل آن دنبــال مي كنيم. 
اكنون كاهش قيمت تمام شده توليد با اتخاذ روش هاي 

مختلف در دستور كار ايران خودرو قرار گرفته است. 
فرشاد مقيمي تأكيد كرد: با وجود اين بخشي از رشد 
هزينه تمام شده توليد خودرو مرتبط با تامين مواداوليه 
و خارج از حيطه اختيارات خودروسازان است كه در اين 
زمينه نيز بايد سياستگذاران توجه الزم را داشته باشند. 
او افزود: در اجراي پروژه توليد تارا تمام سياست ها را 
براي كاهش هزينه تمام شــده توليد و اصالح قيمت 
اين خودرو مدنظــر قرار داده ايم و بــراي تحقق بهتر 
اين هدف  گذاري شوراي باالدســتي در ايران خودرو 

تشكيل شده است.
مقيمي تأكيد كرد: در اين شــورا تمام مسائل مرتبط 
با كاهش هزينه تمام شــده توليد ازجمله لجستيك، 
قطعات و داخلي سازي  را به طور همزمان دنبال مي كنيم 
تا قيمت تمام شده توليد كاهش يابد. گرچه هنوز قيمت 
نهايي فروش تارا اعالم نشــده امــا قيمت فروش اين 
خودرو قطعا با لحاظ همــه فاكتورهاي مذكور كه در 
كاهش هزينه تمام شده توليد اين خودرو نقش دارند، 

تعيين خواهد شد.

شاخص كل بورس تهران، ديروز  بورس
براي دومين روز متوالي رشد كرد، 
با وجود اين در سوي ديگر جدول 
شاخص هاي بورس، ديروز شاخص كل هم وزن با 
نزول مواجه شد. آمارها نشــان مي دهد؛ در طول 
معامالت ديــروز بــورس، ســهامداران حقيقي 
700ميليارد تومــان نقدينگي را از بــازار خارج 
كرده اند. با توجه به نحوه محاسبه شاخص هاي كل 
و هم وزن، اين پيام به بازار مخابره شــد كه رشد 
شــاخص كل بورس تهران عمدتا تحت تأثير رشد 
قيمت سهام شركت هاي بزرگ و شاخص ساز اتفاق 

افتاده است.
به گزارش همشهري، با تغيير رئيس جديد سازمان 
بورس، وزارت اقتصاد هم وارد گود شده و كارهايي 
براي مثبت شدن شاخص بورس انجام داده است؛ 
به ويژه آنكه از چندي پيش بحث اســتيضاح وزير 
اقتصاد به دليل نزول بورس در مجلس داغ شــده 
است. در چنين شرايطي، وزير اقتصاد عزم خود را 
جزم كرده تا روند بورس را تغيير دهد، اما مروري 
بر رفتار بازار ســهام در 2 روز گذشته و اظهارنظر 
كارشناسان نشــان مي دهد؛ تصميم هاي جديد، 
خيلي جنبه كارشناســي ندارد؛ ضمن آنكه ديروز 
وزير اقتصاد بار ديگر از تعميق بازار سرمايه سخن 
گفت اما هيچ مالك عيني و عملياتي درباره نحوه 

تعميق معامالت بورس ارائه نكرده است.

آمارهاچهميگويند؟
از روز يكشنبه، بعد از آنكه شوراي بورس طرحي را 
براي به كارگيري دامنه نوسان نامتقارن در بورس 
تصويب كرد، رشد شاخص كل بورس تهران شروع 
شد اما ديروز، دوشــنبه، فقط شاخص كل بورس 

تهران رشــد كرد اما شاخص 
هم  وزن با نزول مواجه شــد. 
آمارهــا  نشــان مي دهد؛ در 
مبادالت روز  يكشنبه شاخص 
كل بورس تهران و  شــاخص 
هم وزن بيش از 3درصد  رشد 
كردنــد، ولــي در مبادالت 
ديــروز ورق برگشــت و در 
برابر رشد 2درصدي شاخص 
كل، شاخص هم وزن با نزول 
مواجه شد. البته سيگنال هاي 
متناقض بازار بــه همين جا 
ختم نشد؛ در روزي كه ميزان 
خروج نقدينگي سهامداران 
حقيقــي بــه 700ميليارد 

تومان رســيده بود، ارزش معامالت خرد تا سطح 
15هزار ميليــارد تومان باال رفت. بررســي رفتار 
معامالتي بازار سهام در مبادالت ديروز و نحوه رشد 
شاخص ها نشان مي دهد كه دليل اصلي رشد بازار 
سهام و ارائه سيگنال هاي متناقض، احتماال تمركز 
سياستگذاران و بازارســازان بر سهام شركت هاي 
شاخص ســاز بوده اســت و همين عامل موجب 
شــده در مبادالت ديروز در مقابل رشــد قيمت 
سهام شــركت هاي بزرگ قيمت سهام 55درصد 
شركت ها با نزول مواجه شوند. شواهد آماري نشان 
مي دهد كه رشد شاخص كل بورس تهران عمدتا 
تحت تأثير رشد قيمت ســهام شركت هاي بزرگ 
كه به شركت هاي شاخص ســاز معروف هستند، 
محقق شده و قيمت سهام شــركت هاي كوچك 
همچنان در حال نزول است. طبق فرمول محاسبه، 
در شاخص هم وزن همه شــركت هاي بورس اثر 
يكساني بر شاخص دارند و اصطالحا هيچ شركتي 
وزن بيشتري نسبت به شركت هاي ديگر بر شاخص 
ندارد. بر اين مبنا رشــد روز گذشته شاخص كل 
بورس تهران عمدتا تحت تأثير عمليات بازار گرداني 
سهام روي سهام شركت هاي بزرگ، كه وزن زيادي 
بر شــاخص دارند، اتفاق افتاده است و اين مسئله 
نشان مي دهد كه احتماال برخي از مسئوالن ارشد 

اقتصادي كه اخيرا دايره نفوذشان در بازار سرمايه، 
برخالف قانون بازار اوراق بهادار، بيشترشــده، به 
نزول بازار سهام تمايلي ندارند. اكنون اين پرسش 
مطرح است كه آيا به كارگيري چنين روشي براي 
جلوگيري از نزول بورس مؤثر است يا صرفا به رشد 
قيمت سهام شركت هاي بزرگ براي حفظ شاخص 

بورس منجر مي شود؟

آيارشدتداومخواهديافت؟
كارشناســاني كه با رســانه ها گفت وگو كرده اند 
مي گويند: با وجود رشــد شــاخص كل بورس در 
روز هاي يكشنبه و دوشــنبه، تحت تأثير مصوبات 
شوراي بورس، تداوم رشد بازار سهام منوط به رفع 
ابهامات بازار درباره بودجه، نرخ دالر و مسائل مطرح 
در روابط بين الملل است. به گفته اغلب كارشناسان؛ 
استفاده از دامنه نوسان نامتقارن،  كه قرار است از 
روز شنبه 25بهمن به كار گرفته شود، عمدتا يك 
مسّكن موقت است؛ به همين دليل رشدهاي 2 روز 
گذشته خيلي بنيادي و پايدار نيست و براي تداوم 
روند رو به رشد بورس بايد چالش ها و ابهامات بازار 

سهام برطرف شود.
پيمان تاتايي، كارشــناس بازار سرمايه در اين باره 
گفت: اســتفاده از دامنه نوســان نامتقارن شايد 
دركوتاه مدت بازار را مثبت كند، اما رشــد 10 تا 
20درصدي بازار ســرمايه تحت تأثير اجراي اين 
تصميمات، بورس را به سطح جديدي خواهد رساند 
كه ممكن است با كوچك ترين تلنگري نزولي شود 
و دوباره به حضور بازارگردان ها نياز باشد. به گفته او،  
پيش تر در زمان رياست علي صالح آبادي و حسين 
عبده تبريزي هم دامنه نوسان بازار به نامتقارن تغيير 
كرد كه موفقيت آميز نبود. او با اشاره به محدوديت 
منابع بازارگردان ها تأكيدكرد: 
حمايت از ســهام شركت ها، 
قدرتمند نخواهد بــود و در 
نهايت هيجــان منفي و قفل 
شدن در صف هاي فروش را 

شاهد خواهيم بود.
روزبــه شــريعتي، ديگــر 
كارشــناس بازار ســرمايه با 
بيان اينكه ميزان  رشــد بازار 
سهام در روزهاي آينده قابل 
پيش بينــي نيســت گفت: 
فعاالن  بــازار به دنبال ايجاد 
تعادل در بازار هستند و دامنه 
نوسان نامتقارن يك مسكن 
موقت بيشتر نيست. او با بيان 
اينكه رشد شاخص بورس به دليل جو رواني ناشي از 
تغيير دامنه نوسان بود تأكيد كرد: ابهاماتي درباره 
بازار اعم از نرخ دالر، بودجه و نرخ حامل هاي انرژي 
وجود دارد؛ بنابراين وضعيت بنيادي بازار، سراسر 
پر از ابهام است. ازنظر تكنيكي هم خيلي نمي توان 
بازار را تحليل كرد؛ زيرا در شرايط فعلي رفتار هاي 
توده اي، بازار را به جلو مي برد و ســقف رشد و كف 

ريزش بازار مشخص نيست.
احسان رضاپور، كارشناس بازارسرمايه در اين باره 
گفت: بازار ســهام به خبر تغيير دامنه نوســان به 
دامنه نوســان نامتقارن در 2روز گذشته واكنش 
مثبت نشــان داد و تقاضا در بازار بيشــتر شد؛ با 
اين حال دليل اصلي رشد شاخص طي اين 2 روز 
ارزندگي سهام به دليل نزول بيش از حد شاخص 
در ماه هاي قبل بوده است. او ادامه داد: شايد تغيير 
دامنه نوسان، برخي ســرمايه گذاران را نسبت به 
ســرمايه گذاري در بازار خوش بين كند، اما هنوز 
متغير هايي كه موجب اطمينان ســرمايه گذاران 
مي شود مانند بودجه و سياست هاي بين المللي با 
ابهام مواجه است. به گفته او، تا زماني كه ابهامات 
از بين نرود خريداران با وجــود تصميم هايي كه 
براي دامنه نوسان گرفته شده با تمام قوا وارد بازار 

نمي شوند.

مسئوالن وزارت صنعت از بررسي نهايي و اجراي طرحي با هدف كاهش هزينه تمام شده، رشد داخلي سازي  و 
تيراژ و آزادسازي قيمت خودرو با هماهنگي شوراي رقابت خبر مي دهند

روز دوشنبه با وجود رشد »شاخص كل«، براي دومين روز متوالي، 
»شاخص هم وزن« با افت مواجه شد

رشدمتزلزلبورسبامسّكنموقتخودرو در پيچ تند آزادسازي قيمت

ازكلم8تومانيتاسير28توماني؛
قيمتجديدترشيدرميادين

قيمت جديد انواع ترشي و شور در نرخنامه جديد  تره  بار

ســازمان ميادين ميوه و تره بار شــهرداري تهران 
اعالم شد. 

به گزارش همشهري، براساس اين نرخنامه باالترين قيمت ترشي در 
ميادين، 28هزار و 500تومان براي سيرترشي مرواريد و پايين ترين 
قيمت 8هزار تومان و مربوط به ترشي گل كلم است. قيمت انواع ترشي 
ميوه نيز در نرخنامه جديد آمده كه بر اين اساس بعضي از ميوه هاي به 
نسبت كمياب در مقايسه با انواع در دسترس تر قيمت باالتري دارند. 
به طور مثال، قيمت هر كيلوگرم ترشي هندوانه ابوجهل، كامكوات و 
ذرت كوچك 25هزار تومان و قيمت ترشي سيب درختي، به و مركبات 

11هزار تومان تعيين شده است. 
در نرخنامه جديد قيمت انواع شــور نيز آمده است؛ هركيلوگرم شور 
مخلوط، شور گل كلم و غوره شور در نرخنامه جديد 16هزار تومان و 

شور برگ مو 18هزار تومان قيمت خورده اند.
 

قيمت بعضي از انواع ترشي در ميادين ميوه و تره بار تهران )تومان(
قيمت هر كيلو نوع ترشيقيمت هر كيلونوع ترشي
14.000بادمجان13.000هفت بيجار

15.000بادمجان شكم پر11.500ليته
14.000گوجه سبز12.500مخلوط ريز

15.000باميه درشت11.000مخلوط درشت
18.000باميه ريز13.000مخلوط مخصوص شيرازي

18.000آلبالو و گيالس13.000پياز
14.000مخلوط با سس گوجه16.000فلفل ماري و سوزني

10.000مخلوط با سس انار18.000فلفل انواع
11.000بندري13.000گل كلم

26.000موسير8.000كلم برگ سفيد و قرمز
28.500سيرترشي مرواريد17.000سيرترشي تازه
18.000گل سير19.000سيرترشي كهنه

ماستهايعجيب؛قيمتهايغريب
ماســت در ســفره ايراني ها و البته ديگر مليت ها  سوپرماركت
حضوري تاريخي داشــته و در طول زمان بسته به 
فرهنگ هر كشــور در نحوه توليد يــا مصرف آن 

تغييراتي داده شده تا محصوالت متنوع تري سر سفره ها بنشيند. 
ماست چكيده، ماست و خيار و ماست و موســير از محبوب ترين ها 
در ايــران بوده اند، با اين حال تنوع به همين مــوارد و چند تركيب با 
سبزيجات محلي محدود بوده و در واقع نهايت چيزي كه ما به فكرمان 
رسيده به ماست اضافه كنيم، همين چند مورد بوده به اضافه اسفناج. 
فكر شركت هاي توليدكننده لبنيات اما بهتر از ما كار مي كند. باور بكنيد 
يا نه، االن »ماســت ذرت مكزيكي با قارچ« هم در بازار لبنيات ايران 
موجود است. در سال هاي اخير شركت هاي لبني تقريبا هرچيزي را كه 
فكرش را بكنيد به ماست اضافه كرده اند و حاصل كار در مواردي بسيار 

هم مشتري پسند از كار درآمده است. 
مشاهدات خبرنگاران همشهري نشان مي دهد تالش شركت هاي لبني 
براي ذائقه سازي  به رغم ذائقه به نسبت سختگير ايراني ها در سال هاي 
اخير بسيار موفق بوده است. چنان كه به گفته سوپرماركت دارها نه تنها 
تمام انواع ماســت هاي طعم دار موجود در بازار مشتري خودشان را 
دارند بلكه به نظر مي رسد خيلي از خريدارها به آنچه موجود است هم 
راضي نيســتند و هر از گاهي انواع جديد لبنيات، به ويژه ماست را، از 

سوپرماركت ها سراغ مي گيرند. 
قيمت اين محصوالت طبيعتا از ماست ســاده باالتر و حداقل دوبرابر 
است و در حقيقت شــركت هاي لبني جداي از جذب مشتري جديد 
براي برندشــان، از توليد اين محصوالت ســود بيشــتري نسبت به 

محصوالت عادي مي برند. 
قيمت هركيلو ماست موسير پاستوريزه به طور ميانگين 25هزار تومان 
است درحالي كه ماست ســاده در نهايت 12هزار تومان قيمت دارد. 
ماست هاي طعم دار موجود در ســوپرماركت ها از شركت هاي كاله، 
چوپان، دامداران، هراز، مانيزان، ميهن، پاك، پاكبان، رامك، به تك و... 

تنوع بسيار زيادي دارند و هر روز بر اين تنوع افزوده مي شود.

قيمت انواع ماست طعم دار در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
7.800ماست موسير- 250گرميهراز
19.500ماست ميوه اي آلوئه ورا- 450گرميكاله

12.500ماست موسير- 500گرميدامداران
14.000ماست دالل كم چرب- 800گرميهراز
7.000ماست موسير چكيده- 240گرميميهن
12.000ماست سبزيجات ضد ديابت- 450گرميهراز
8.500ماست بادمجان- 400گرميكاله

6.500ماست موسير هم زده- 250گرميرامك
6.000ماست توت فرنگي، الكتيويا پرچرب- 150گرميكاله

1.500ماست موسير- 90گرمي)يك نفره(به تك
14.200ماست ذرت مكزيكي با قارچ، كم چرب- 750گرميهراز
14.000ماست اسفناج- 750گرميكاله
14.000ماست و خيار- 800گرميهراز

قيمت هــر دالر آمريكا ديــروز در  بازار  ارز

واكنش به گفتمان سياســي ايران و 
آمريكا دربــاره نحوه بازگشــتن به 
برجام و صــدور پيام هايــي، كه حل تنش هــا و رفع 
تحريم ها را پيچيده تر مي كند، واكنش منفي نشان داد 

و دست كم 500تومان افزايش يافت.
به گزارش همشهري، كارشناسان بارها گفته اند، يكي 
از داليل رشد قيمت دالر از سال 97تاكنون، صرف نظر 
از عوامل كالن اقتصادي، كاهــش جريان ورودي ارز 
به دليل اعمال تحريم هاي آمريكا بوده اســت زيرا اين 
عامل موازنه عرضه و تقاضا را در بازار ارز به هم ريخته 
اســت. به همين دليل بازار ارز اين روزها به گفتمان 
سياسي ايران و آمريكا، به ويژه بعد از برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري در اياالت متحده، بسيار حساس است 
و هر نوع گفتماني كه به حل چالش هاي سياسي منتج 
شــود مي تواند به كاهش قيمت دالر منجر و هر نوع 
پيامي كه نشان دهد تنش ها دوباره اوج خواهد گرفت 
به رشد قيمت دالر منجر خواهد شد. شايد به پشتوانه 

همين اســتدالل بود كه چندي پيش حسن روحاني 
اميدوار به انجام توافق سياســي وعده داد كه قيمت 

هر دالر آمريكا تا 15هزار تومان كاهش خواهد يافت.
با وجود اين وعده ها كارشناســان بر ايــن باورند كه 
آينده قيمت دالر به رفع تحريم ها و كاهش تنش هاي 
سياسي بين ايران و آمريكا گره خورده و درصورت رفع 
تنش هاي هسته اي و انجام توافق بين ايران و آمريكا 
جريان ورود ارز به كشــور افزايش خواهــد يافت و با 
افزايش جريان ورود ارز موازنه عرضــه و تقاضاي ارز 

نماگر هاي بازارسهام در مبادالت ديروز
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1192834223021.91شاخص كل بورس-واحد
3346020788164.05ارزش معامالت- ميليارد تومان

5938911.56ارزش بازار- هزار ميليارد تومان
39728823450.59ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري- ميليارد تومان

   صدور سيگنال هاي متناقض از بورس
شاخصكلبورستهراندرمبادالتروزدوشنبهبا22هزارو302واحدرشد،معادل1.9درصدافزايشيافت،امادر
سيگناليمتناقضشاخصهموزن859واحدافتكرد.سهامداراندرمبادالتديروز33هزارو460ميلياردتومان
اوراقبهاداردادوستدكردندكهازاينميزان15هزارميلياردتومانبهمعامالتخرداختصاصيافت.ارزشمعامالت
خرددرمبادالتديروزدرحاليبارشدمواجهشدكهظرفچندروزگذشتهاينميزانبهكمتراز10هزارميليارد
تومانرسيدهبود.تحتتأثيراينرشد،ديروزارزشكلبازارسهامبا91هزارميلياردتومانافزايشبه5938هزار
ميلياردتومانرسيد.باوجوداينرشد،ديروزدرسيگنالمتناقضديگري،شاخصكلهموزنبا854واحدنزول
مواجهشدوسهامدارانحقيقي700ميلياردتوماننقدينگيراازبازارسهامخارجكردند.سهامدارانحقيقياز

20آذرماهتاكنوننزديكبه25هزارميلياردتوماننقدينگيازبازارسهامخارجكردهاند.

واكنشمنفيدالربهگفتمانايرانوآمريكا
قيمت هر دالر آمريكا ديروز تحت تأثير صدور پيام هاي متفاوت ايران و آمريكا 

درباره نحوه بازگشت به برجام دست كم 500تومان در بازار آزاد رشد كرد

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت17ديروز- ارقام به ريال
درصدتغييرمقدارتغييرقيمت نام ارز
970900.04 ،236دالر
5101،1000.39 ،285يورو

6903،8901.15 ،341پوند انگليس
27010،101.5 ،68درهم امارات

8002000.58 ،34لير تركيه
6003،4001.23 ،279فرانك سوئيس

6007001.85 ،38يوان چين

به نفع عرضه بيشــتر، تغيير خواهد كرد و به تقويت 
ارزش پول ملي منجر خواهد شد. ضمن اينكه هر نوع 
كاهش تحريم ها مي تواند به رشــد اقتصادي بيشتر و 
حتي افزايش صادرات منجر شود و اين خود مي تواند 
درآمد هاي ارزي ايران نســبت به 2 سال گذشته را به 

شكل محسوسي افزايش دهد.
با تكيه بر اين اســتدالل ها اكنون اغلب كارشناسان و 
فعاالن بازار ارز در انتظارتعيين تكليف روابط سياسي 
ايران و آمريكا و حل تنش هاي سياســي هستند زيرا 
كاهش تحريم ها درآمدهــاي ارزي دولت را افزايش و 

دست ارزي بانك مركزي را قوي تر خواهد كرد. 
نخســتين واكنش فعاالن بازار به ايــن رويداد بعد از 
پيروزي جو بايدن كه گفته مي شد مدافع بازگشت به 
برجام است، در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، اتفاق 
افتاد و قيمت هر دالر آمريكا از ســطح 32هزار تومان 
تا 22هزار تومان نزول كرد و بيشــتر از 2  ماه است كه 
تحت تأثير همين رويداد در داالن 24تا 25هزار تومان 
در نوسان اســت و از اين محدوده تجاوز نمي كند. اما 
از يكشنبه شب با آشكار شــدن اختالف ديدگاه هاي 
مقامات سياسي 2 كشور در مورد نحوه بازگشت آمريكا 
به برجام، قيمت دالر با نوسان بيشتري مواجه شد. در 
مبادالت ديروز هر دالر آمريكا با دست كم 500تومان 
رشد از 24هزارو 100تومان تا محدوده 24هزارو 600 
و در برخي ساعات روز تا 24هزارو 700تومان در بازار 
آزاد نوسان كرد. جو بايدن، رئيس جمهوي آمريكا گفته 
است الزمه بازگشــت دوباره آمريكا به برجام كاهش 
سطح غني سازي  در ايران است؛ موضوعي كه احتماال 

با موافقت مقامات سياسي ايران مواجه نخواهد شد.

قيمت گذاري دستوري خودرو، معنا ندارد
عزتاهللاكبري،رئيسكميسيونصنايعومعادنمجلسهمدرپاسخبههمشهريدرموردرويكردمجلس
بهقيمتگذاريدستوريواصالحقيمتخودرو،گفت:درحوزهتوليدوبازارخودروقيمتگذاريدستوري
اصالمعناندارد.هركسيكهدستورقيمتگذاريميدهدبايدهزينهآنرانيزپرداختكند.وقتيمرجعي
نسبتبهتعيينقيمتخودروبهميزانكمترازهزينهتمامشدهحكمميكند،دولتياشورايرقابتبايد
مابهالتفاوتآنراپرداختكند.اوتأكيدكرد:درتعاملبادولتبهدنبالسازوكارهاييهستيمتابساط
قيمتگذاريدستوريخودروجمعشود.اودرموردعرضهخودرودربورسگفت:درمورداينموضوع
كارگروهيدركميسيونصنايعمشغولكارباواحدهايمختلف،دولتوخودروسازانوبخشخصوصي

استامااينطرحهنوزنهايينشدهاست.

ث
مك
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اعتراض عجيب بازيكنان استقالل به كمبود غذاي كافي در 
اردوهاي اين تيم، كلمات جديدي را به ادبيات فوتبالي ايران و 
كليدواژه هاي مربوط به كل كل و كري خواني اضافه كرد. چنين 
اظهاراتي با هيچ متر و معياري پذيرفتني نيست و شايد بهتر بود 
بازيكنان اين مشكل را به طور غيرعلني با مديريت باشگاه در 
ميان مي گذاشتند. درنهايت يك تبريك ويژه هم بايد به باشگاه 
استقالل بگوييم؛ عزيزاني كه تيم كشتي درست كرده اند، اما 
در فوتبال پول سير كردن شــكم بازيكنان شان را هم ندارند. 
بهتر نبود به جاي اين حاشيه رفتن ها، يك تيم را درست اداره 
مي كرديد؟ راستي جراتش را داريد به اعضاي تيم كشتي هم 
فقط نفري يك پرس غذا بدهيد يا نه؟ بعيد مي دانيم كسي در 

باشگاه قدرت انجام اين ريسك را داشته باشد!

تيم كشتي بله، غذاي كافي نه!

يك سال از حضور يحيي گل محمدي در پرسپوليس مي گذرد، اما 
هنوز اين باشگاه هزينه صدور رضايتنامه را به شهرخودرو نپرداخته 
است. واقعا عجيب است كه تيمي در كورس قهرماني سرمربي اش 
را به خاطر پول به يك تيم ديگر بدهد و دچار فروپاشي فني شود، 
اما بعد از يك سال هنوز مبلغ رضايتنامه به دستش نرسيده باشد. 
در هر صورت باشگاه مشهدي به پرسپوليس اولتيماتوم داده كه 
هر چه ســريع تر 8ميليارد تومان بابت اين جابه جايي بپردازد، 
وگرنه به كنفدراسيون فوتبال آسيا شــكايت خواهد كرد. حاال 
هم سازمان ليگ خوشحال باشد كه ديگر مربي خارجي نداريم. 
خيلي به نفع مان شده؛ چون االن مربي ايراني داريم كه فقط رقم 
رضايتنامه اش 350هزار دالر است و تازه قرار شده شكايت بابت 

انتقال او به مراجع بين المللي برده شود.

خوشحال باشيد مربي خارجي نداريم

سؤال تحقيرآميز و بي ربط يك خبرنگار از پژمان جمشيدي در 
نشست خبري فيلم »خط فرضي«، به شدت مايه انتقاد شده و 
خب خيلي ها به درستي به دفاع از فوتباليست ديروز و هنرپيشه 
امروز برخاسته اند. در صدر اين گروه هم خانم آزيتا حاجيان بود 
كه سابقه هنري روشني دارد. در مجموع هنوز هم برخي اهالي 
سينما و تلويزيون نسبت به پژمان گارد دارند؛ از جمله جهانگير 
الماسي كه همين تازگي ها نسبت به ورود ورزشكاران به دنياي 
هنر انتقاد كرده بود. انتظار مي رفت موفقيت هاي چشــمگير 
جمشيدي به اين روند خاتمه بدهد، اما اگر هنوز مخالفتي هست، 
بايد خطاب به سينماگر معترض گفت واي به حالت كه رقابت در 
حوزه تخصصي ات را به يك فوتباليست باخته اي. كسي كه كارش 

را بلد باشد، جايش به اين راحتي تنگ نمي شود.

واي به حالت كه به فوتباليست باختي

نكته بازي

اســامي نهايي نامزدهاي انتخابات دهم اسفند فدراسيون 
فوتبال رســما اعالم شــد تا ماجرا از امروز رنگي جدي به 
خود بگيرد. بدون شك مهم ترين خبر، رد صالحيت حيدر 
بهاروند سرپرست حال حاضر فدراسيون و تأييد صالحيت 
مهدي مهدوي كيا بوده، چهره هايي كه حرف و حديث هاي 
زيادي در مورد آنها رسانه اي شده بود. با اين اتفاق شايد بد 
نباشد نگاهي به معادالت پيش روي انتخابات داشته باشيم؛ 

معادالتي كه پيچيده به نظر مي رسد.
   غايب كليدي

شــايعه رد صالحيت بهاروند پس از كلي حرف و حديث به 
واقعيت تبديل شد اما با وجود اين به نظر مي رسد سرپرست 
حال حاضر فدراسيون فوتبال، يكي از تأثيرگذارترين افراد 
انتخابات پيش رو باشد و به نوعي آرايش انتخابات را مشخص 
كند. قبل از هــر اتفاقي بايد ديد بهارونــد در گام اول چه 
واكنشي به رد صالحيتش نشان مي دهد و آيا برنامه اي براي 
كشاندن اين ماجرا به فيفا دارد يا خير. در صورت ورود فيفا 
به داستان رد صالحيت ها، هر احتمالي وجود خواهد داشت؛ 
از بسته شدن پرونده انتخابات گرفته تا تعليق فوتبال ايران. 
اما در غير اين صورت بهاروند نقشــي كليــدي در آرايش 
انتخابات پيدا خواهد كرد. بدون شــك به جز علي كريمي 

كه توجهي به ســبد آراي بهاروند ندارد، به نظر مي رسد از 
امروز رقابتي جدي بين نامزدها براي كشــاندن سرپرست 
فدراسيون به اردوگاه خودشان آغاز شــده باشد. طبيعتا 
در اين ميان شــانس عزيزي خادم براي به دســت آوردن 
حمايت بهاروند از ســاير نامزدها بيشتر خواهد بود چراكه 
سرپرست حال حاضر، گزينه پيشــنهادي اين نامزد براي 
پست نايب رئيسي اول بوده است. درعين حال بهاروند هم 
عزيزي خادم را به عنوان نايب رئيس پيشنهادي به مجمع 

معرفي كرده است .
  تأثيرگذارها

خيلي ها اعتقاد دارند بعد از بهاروند، علي كفاشيان نقشي 
كليدي در انتخابات پيش رو ايفا خواهد كرد؛ رئيس سابق 
فدراسيون كه به نظر مي رسد هنوز رابطه هايش در فوتبال 
را از دست نداده است. باتوجه به جنگي كه علي كريمي با 
كفاشيان در فضاي مجازي به راه انداخته، حاال نامزدهاي 
ديگر مسير آسان تري براي جلب نظر رئيس سابق پيش رو 
دارند. در اين شــرايط احتمال اينكه كفاشــيان به سمت 
اردوگاه عزيزي خادم يا كيومرث هاشمي برود خيلي بيشتر 
از حضور او در اردوگاه سردارآجرلو خواهد بود. البته به جز 
كفاشيان، شنيده مي شود اين احتمال هم وجود دارد كه 

مهدي تاج، ديگر رئيس سابق فدراسيون هم بخواهد نقشي 
كليدي در انتخابات پيش رو داشته باشد. باتوجه به اينكه 
تاج با عزيزي خادم رابطه  خوبي نداشته، احتمال اينكه او به 
سمت اردوگاه سردار آجرلو برود، بيشتر است. در هفته هاي 
اخير عده اي هم بر اين عقيده بوده اند كه مهدي محمدنبي 
مي تواند نقشــي كليدي در انتخابات پيــش رو ايفا كند. 
هرچند طبق قانون، دبيركل فقط بايــد مجري انتخابات 
باشد اما اين شايعه تمايل نبي به كيومرث هاشمي، مدتي 
است رسانه اي شده؛ شــايعه اي كه  از سوي طرفين تأييد 

نشده است.
  كانديداي خاص

عزيزي خادم به خاص ترين نامزد پست رياست فدراسيون 
فوتبال تبديل شده؛ نامزدي كه بهاروند به عنوان نايب رئيس 
اولش رد صالحيت شده و گفته مي شود قنبرزاده به عنوان 
نايب رئيس دومــش از حضور در انتخابــات انصراف داده 
است. اينطور كه طرفداري گزارش داده، قنبرزاده در تاريخ 
16 بهمن نامه اي به نبي نوشته و رسما از حضور در انتخابات 
انصراف داده اســت. به اين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد 
عزيزي خادم در صورت رأي آوردن در انتخابات چه كساني را 
به عنوان سرپرست پست هاي نايب رئيسي معرفي مي كند.

سه»رئيس«ويكجادوگر

آخرينفرصتها
   3 بازيكن پرسپوليس پيش از نقل وانتقاالت زمستاني

 بايد خودي نشان بدهند

 انتخابات فدراسيون فوتبال در حالي برگزار مي شود كه به نظر مي رسد روساي پيشين و سرپرست فعلي فدراسيون
   نقش مهمي در انتخاب رئيس جديد ايفا خواهند كرد

شجاعي،گزينهاول
وآخرتراكتور

خطيبي تيم دارد، الكس نوري گران است و دايي شرط 
گذاشته تمرينات تيم به تهران منتقل شود

اميرحسين اعظمي| باشگاه تراكتور انگار در عجيب ترين موقعيت تاريخ خود قرار 
گرفته است. محمدرضا زنوزي مالك اين باشگاه بعد از كسب نتايج ضعيف، حاال 
بايد براي خارج شدن از زير فشار انتقادها تغييراتي را در كادر فني انجام دهد ولي 
چالش اساسي اين است كه در بين مربيان داخلي گزينه مناسبي براي هدايت 
تراكتور وجود ندارد و استفاده از مربي خارجي هم ممنوع است. البته عليرضا 
رحيمي معاون فرهنگي باشگاه تراكتور يكشنبه شب در شبكه تلويزيوني سهند 
اعالم كرد كه مذاكراتي را با توني اوليويرا و ساغالم 2 سرمربي سابق اين تيم انجام 
داده اند كه با پاســخ منفي هر دو مربي مواجه شدند. اينكه مسئوالن تراكتور با 
وجود ممنوعيت استفاده از مربي خارجي، با اين دو مربي مذاكره كرده اند هم در 

نوع خودش عجيب است.

  پاسخ منفي دايي
تراكتوري ها بعد از شكست برابر پرسپوليس دوباره ســراغ علي دايي رفتند ولي قابل 
پيش بيني بود كه طرفين به توافق نرسند. دايي به دليل گرفتاري هاي شخصي در تهران 
و درگيري با مشغله هاي مربوط به كار و تجارت، شرايط ترك پايتخت را ندارد. او حتي در 
مذاكرات چند روز گذشته با مسئوالن تراكتور بحث انتقال تمرينات اين تيم به تهران را 
مطرح كرد كه مورد موافقت مسئوالن باشگاه قرار نگرفت. به اين ترتيب مذاكره با دايي هم 
نتيجه مثبتي نداشت. از طرفي رسول خطيبي هم يك گزينه مناسب براي تراكتوري ها 
محسوب مي شود ولي او به دليل فعاليت در آلومينيوم اراك فعال نمي تواند به تيم سابقش 
برگردد. الكس نوري هم در ابتداي فصل پيشنهاد مالي بااليي به تراكتور داد تا تبريزي ها 
قيد اين مربي را هم بزنند. حاال چالش بزرگ تراكتور اين است كه گزينه ايده آلي براي 
انتخاب سرمربي ندارد. حتي آنها روي ساكت الهامي كه اين تيم را در جام حذفي قهرمان 

كرد هم نظر مثبتي ندارند.
  بازيكنان شجاعي را مي خواهند

در همين حال اكثر بازيكنان تراكتور موافق اين هستند كه شجاعي سرمربي دائم تيم 
شود چرا كه او رابطه اي بسيار صميمي با بازيكنان دارد. نكته جالب اين است كه در تمرين 
روز يكشنبه شجاعي برخالف هميشه براي نخستين بار در كنار ديگر بازيكنان تمرين 
نكرد و فقط به عنوان سرمربي تيم را تمرين داد. يكي از بازيكنان تراكتور در اين باره به 
همشهري گفت: براي ما عجيب بود كه آقامسعود روز يكشنبه تمرين نكرد و روز دوشنبه 
هم كه به تمرين اضافه شد مثل هميشه نبود. با توجه به اين اتفاقات احتمال مي دهيم به 
اين موضوع فكر كند كه فوتبال را كنار بگذارد و سرمربيگري را در همين تراكتور ادامه 
دهد. همه بچه ها در اين شرايط فقط موافق سرمربي شدن شجاعي هستند و اميدواريم 

باشگاه آقامسعود را انتخاب كند.
زنوزي مدتي پيش در مصاحبه اي به اين موضوع اشــاره كرد كه مي خواهد با شجاعي 
به عنوان سرمربي قرارداد 3ساله امضا كند ولي مسئله مهم اين است كه مالك تراكتور 
بتواند مســعود را به خداحافظي از فوتبال راضي كند. البته برخي از دوستان نزديك 
شجاعي هم به او توصيه كرده اند كه هدايت تراكتور را بر عهده نگيرد و بايد ديد در روزهاي 
آينده چه شرايطي ايجاد خواهد شد. نشان دادن چراغ سبز از سوي شجاعي مي تواند اين 
گره كور را باز كند. زنوزي روزهاي سختي را پشت سر مي گذارد و بايد ديد چه تصميمي 

در مورد نيمكت تراكتور خواهد گرفت.

شيخ دياباته مهاجم آفريقايي استقالل كه حدود 2 هفته قبل دچار مصدوميت شد و 2 بازي 
گذشته مقابل نفت مسجدسليمان و نســاجي مازندران را از دست داد، ديروز به تمرينات 
تيمش برگشت. البته در مورد دياباته شايعات زيادي مطرح بود؛ گفته مي شد اين مهاجم 
خارجي مصدوم نيست و به خاطر ناراحتي از مسئوالن باشگاه براي عدم پرداخت مطالباتش 
در تمرينات و مسابقات شركت نمي كند. اما مسئوالن استقالل دائما اين شايعه را تكذيب 
مي كردند. جالب اينكه بازگشت دياباته به تمرينات دقيقا در همان روزي اتفاق افتاد كه خبر 
پرداخت مطالبات او نيز منتشر شد. اين مهاجم ظهر ديروز با حضور در دفتر باشگاه استقالل 
مطالبات خود را دريافت كرد و خطاب به مديرعامل باشــگاه گفت كه به دليل مصدوميت 
نتوانسته در فصل جاري براي استقالل زياد مثمرثمر باشد ولي اميدوار است كه در نيم فصل 
دوم و بازي هاي ليگ قهرمانان آسيا بتواند بيشــتر به تيم كمك كند. او  ديروزكارش را با 
دويدن انفرادي دور زمين آغاز كرد. استقاللي ها مي گويند مصدوميت اين بازيكن تقريبا 

بهبود يافته و خودش را براي بازي با سپاهان آماده مي كند. البته بايد ديد با توجه به دوري  از 
تمرينات، آيا شيخ مي تواند از نظر بدني خودش را به ساير بازيكنان برساند و مقابل سپاهان 

حاضر شود يا در اين بازي هم غايب خواهد بود.
اســتقاللي ها ديروز در حالي در مجموعه ورزشــي انقالب تمرين كردند كه وريا غفوري 
كاپيتان آبي ها هم در تمرين حاضر شد. اين بازيكن كه با مسئوالن باشگاه استقالل دچار 
اختالف شده است، قبل از شروع تمرين جلسه اي سرپايي را با بازيكنان برگزار كرد و با آنها 
درخصوص حاشيه هاي اخير و بازي هاي آينده اســتقالل صحبت كرد. در تمرين ديروز 
اســتقالل محمود فكري حضور نداشت و ظاهرا حضور در يك جلســه مهم باعث غيبت 
سرمربي آبي ها شده بود. حنيف عمران زاده مربي استقالل هم به دليل ابتال به ويروس كرونا 
در تمرين ديروز حضور نداشت. او بايد دوران قرنطينه را پشت سر بگذارد و با استقالل به 

اصفهان نخواهد رفت.

وريابرگشت،دياباتهتمرينكرد
 مطالبات مهاجم آفريقايي پرداخت شد و كاپيتان هم در آستانه بازي مهم با سپاهان به تمرينات برگشت

داستان كوتاه ترسناك يك كلمه اي؛ آليسون
بين ركوردهاي اين هفته رقابت هاي باشگاهي اروپا 

سوتي هاي دروازه بان ليورپول از همه مهم تر بود
ليورپول در غياب تماشــاگرانش كه پرســروصداترين تماشــاگران 
جهان به حســاب مي آيند يك باخت خانگي وحشــتناك 4 بريك به 
منچسترسيتي داد و همه مدعيان قهرماني را نااميد كرد. اين سومين 
شكست خانگي پياپي ليورپول بود كه قبل از اين 3باخت)برنلي، برايتون 
و سيتي(، 68بازي ليگ برتر را در آنفيلد بدون باخت سپري كرده بود. 
نقش اول اين فاجعه كســي نبود جز دروازه بان تيم منتخب اروپا در 
سال2020 يعني جناب آقاي آليسون كه معلوم نيست چرا اين همه 
تبليغات روي او صورت مي گيرد. دروازه بــان برزيلي زماني كه هنوز 
چيزي از دست نرفته بود در عرض  3دقيقه 3پاس اشتباه به مهاجمان 
من سيتي داد و 2گل به آنها تقديم كرد. او مثل همه دروازه بان هاي چند 
دهه اخير ليورپول غير از پپه رينا شامل بروس گروبالر،  ديويد جيمز، 
كاريوس، مينيوله و... اسير طلســم قفس توري ليورپول شده است و 
راه به راه سوتي مي دهد. او روي همه گل ها مقصر بود و واكنشي درخور 
نشــان نداد. تيم يورگن كلوپ حاال از 23بازي تنها 40امتياز دارد كه 
2۷امتياز از فصل قبل كمتر و اين بيشــترين افت بين مدافعان عنوان 
قهرماني در ادوار ليگ برتر اســت. گل صالح كه از روي دايوينگ او در 
محوطه جريمه حريف و پنالتي مشكوك به دست آمد، طلسم 410دقيقه 
گل نزني اين تيم در بازي هاي خانگي را باطل كرد. به طرز عجيبي غيراز 
يكي همه بازي هاي پيش روي ليورپول ســخت اســت؛ لسترسيتي، 

اليپزيش، اورتون، شفيلد، فوالم، اليپزيش، ولوز، چلسي و آرسنال.
  سيتي هم بعد از 602دقيقه سرانجام گل خورد.

 رحيم استرلينگ پس از مسي )211( و آگودرو )110( به سومين 
بازيكن زيرنظر گوارديوال تبديل شــد كه 100گل بــراي تيم هاي او 

مي زنند.
  مسي مثال قرار بود در بازي با بتيس استراحت كند، اما اوايل نيمه 
دوم وقتي بارسا يك گل عقب بود، به بازي رفت و تنها 136ثانيه پس 
از ورود، ســريع ترين گل فصل الليگا را به عنوان بازيكن تعويضي به 

ثبت رساند.
  اين ششمين برد متوالي بارسلونا در تمامي رقابت ها بود.

  دي يونگ در جريان ديدار بارســلونا مقابل رئــال بتيس، ركورد 
100درصد پاس صحيح را به ثبت رساند )81از 81( كه البته اين براي 
يك هافبك وسط آمار بااليي نيست و تراشتگن گاهي در همين حد 

پاس رد و بدل مي كند.
  به مناســبت غيبت كروس در ديدار بعدي مقابــل ختافه به دليل 
محروميت، آمار پاس هاي اين آلماني در الليگا را هم از زمان پيوستن 
به رئال ببينيد؛ 13521پاس، 125۷5پاس صحيح و ۹3درصد دقت 
پاس. رئال ساعت23:30 امشب با ختافه بازي دارد؛ درحالي كه زيدان 

تنها 12بازيكن اصلي شامل 3دروازه بان را در اختيار دارد.
  ساعت 23:15 هم بازي برگشــت اينتر با يوونتوس در جام حذفي 
ايتاليا )برد2بــر يك يووه در بازي رفت( برگزار مي شــود. خبر جالب 
درباره اينتر درآمد 2.5ميليون يورويي اين باشگاه از مسابقه اي است 
كه هيچ ربطي به آنها نداشت. با تساوي سمپدوريا مقابل بنونتو قرارداد 
آنتونيو كاندروا توسط سمپدوريا دائمي شد. بند خريد بازيكن زماني 
دائمي مي شد كه ســمپدوريا در  ماه فوريه بتواند حداقل يك امتياز 
كسب كند كه اين اتفاق رخ داد و اينتر 2.5ميليون به دست آورد تا براي 
آغاز پرداخت قسط هاي مربوط به خريد 40ميليوني اشرف حكيمي از 

رئال مادريد كمي دستش باز شود.

جهان

بهروز رسايلي| پرســپوليس تا پايان نيم فصل اول 
3 بازي ديگر دارد؛ 3 مسابقه برابر مس رفسنجان، 
پيكان و گل گهر. بازي اول امروز در ورزشگاه آزادي 
برگزار خواهد شــد و البته نبرد دشواري است برابر 
تيمي كه در 5 مسابقه قبلي شكست نخورده. نكته 
مهم اما اينجاســت كه برخي بازيكنان پرسپوليس 
تا پيش از پنجره زمستاني و آغاز نقل وانتقاالت بايد 
خودشان را نشــان بدهند و جايگاه  شان را تثبيت 
كنند. اين 3 بازي، دست كم براي 3 سرخپوش حكم 

آخرين فرصت را براي جلب نظر كادرفني دارد.
  بوژيدار رادوشوويچ

مهم ترين فرد اين فهرســت خود اوست؛ دروازه بان 
كرواتي كه ســال ها به چشــم يك نيمكت نشين 
استاندارد با قابليت تبديل شدن به گلر اول به او نگاه 
شد، اما در فاصله رفتن عليرضا بيرانوند و آمدن حامد 
لك نتوانست اعتمادها را جلب كند. در نتيجه االن 
ترديد زيادي به وجود آمده كه آيا پرداخت دستمزد 
دالري به بازيكني كه نهايتا ســالي سه، چهار بازي 
انجام مي دهد منطقي هست يا نه. در چنين فضايي 
رادو همين اواخر تا مرز جدايي از پرســپوليس هم 
پيش رفت، اما حاال با 4 اخطاره شدن لك به احتمال 
فراوان او در ديدار با مس رفســنجان درون دروازه 
سرخ ها خواهد ايستاد. اين شايد سرنوشت سازترين 
بازي بوژيدار باشــد؛ جايي كه با يك نمايش خوب 
مي تواند تمايل باشگاه به ادامه همكاري را افزايش 
بدهد و چه بســا با يك عملكرد ضعيــف، فرايند 
جدايي اش را تســريع كند. رادو امروز بخشــي از 

آينده اش را مي سازد.
 اميد عاليشاه

داستان او واقعا عجيب است؛ بازيكن باكيفيتي كه 

انگار نيمكت نشيني به سرنوشتش گره خورده. حتي 
جدايي چندين ستاره پرســپوليس در اين سال ها 
هم نتوانســت اميد را به تركيب اصلي سرخپوشان 
برساند. حاال اما اوضاع براي اين بازيكن بدتر هم شده؛ 
چون مهدي ترابي دقيقا در پست او به پرسپوليس 
برگشته است. باشگاه بعد از جدايي ترابي، احسان 
پهلوان را جذب كرد كه حاال اين بازيكن نيز در تيم 
حضور دارد. اگر فوروارد جذب شود يا عيسي آل كثير 
برگردد، وحيد اميري هم در پســت وينگر چپ به 
همين ترافيك افزوده خواهد شد! همه اينها يعني 
عاليشاه واقعا كار سختي در پرسپوليس دارد و اصال 
بعيد نيست اگر در نقل وانتقاالت زمستاني به تيمي 
ديگر برود يا با يك بازيكن در پســت دفاع مياني يا 
خط حمله معاوضه شــود. اگر قرار است سرنوشت 
اميد تغيير كند، زمان مناسب اين كار همين 3 بازي 

پاياني دور رفت است.
  مهدي شيري

مصدوميت محمدحسين كنعاني زادگان باعث شد 
او بعد از فاجعه هند پنالتي در فينال آسيا دوباره به 
تركيب اصلي برگــردد. االن كمال كاميابي نيا دفاع 
وسط است، شيري در سمت راست اين خط به ميدان 
مي رود و سيامك نعمتي هم به پست تخصصي اش 
در خط مياني بازگشته است. شيري مي داند كه به 
هر حال كنعاني زادگان به تركيب بازخواهد گشت، 
بنابراين فرصت زيادي براي اثبات شايستگي هايش 
ندارد. تك تك بازي ها براي او حياتي اســت، وگرنه 
برمي گردد روي نيمكت و تازه شــايد باشــگاه در 
زمستان يك دفاع راست ديگر بخرد و جا براي اين 
 بازيكن تنگ تر شود. آيا شيري مي تواند كاري را كه 

3 سال انجام نداد، در اين 3 بازي انجام دهد؟

40روز بعد از برگزاري فينال آسيا و شكست پرسپوليس در مقابل اولسان، 
سرخپوشان هنوز نتوانسته اند تعداد بازي هاي خودشان را به ساير تيم هاي 
ليگ برتر برســانند. نايب قهرمان آسيا بعد از بازگشــت از قطر در مقابل 
برنامه هاي عجيب و غريب ليگ ايران بازي هاي عقب افتاده اش از هفته هاي 
پنجم تا هفتم را انجام داد اما در اين مسير بازي هايش در هفته هاي نهم و 
دهم به تعويق افتاد. حاال درحالي كه تنها يك هفته تا پايان نيم فصل باقي 
مانده، پرسپوليس 2 بازي عقب افتاده مقابل مس رفسنجان و گل گهر دارد 
كه بازي اول قبل از هفته پانزدهم و بازي دوم بعد از آن برگزار مي شــود.

عصر امروز از ساعت 1۷سرخپوشان پرسپوليس كه حاال 2هفته اي هست 
سياهپوش شــده اند، ميزبان مس رفســنجان خواهند بود. حريف امروز 
پرســپوليس اگرچه به اســمش نمي آيد اما يكي از بهترين و منظم ترين 
تيم هاي حال حاضر ليگ اســت كه رقيب ســختي براي پرسپوليسي ها 
خواهد بود. تيم محمد ربيعي 5هفته اســت در ليگ نباختــه، از 4بازي 
اخيرش در خارج از خانه 3برد و يك مساوي به دست آورده و بعد از باخت 
هفته اول مقابل استقالل، ديگر در زمين هيچ تيمي شكست نخورده است. 
همين آمار كافي است تا پرسپوليسي ها باور كنند با حريف سختي روبه رو 
خواهند بود. مس رفسنجان امروز در حالي به زمين پرسپوليس مي آيد كه 
از ۷ميهماني گذشته اش صاحب 3برد، 3تساوي و فقط يك باخت شده و در 
جدول بازي هاي غيرخانگي باالتر از تيم هاي پرسپوليس، فوالد، صنعت نفت 
و گل گهر رتبه چهارم را در اختيــار دارد. مس از لحاظ عملكرد فني هم از 
سايت متريكا نمره ميانگين ۷/05 را گرفته و از اين لحاظ ششمين تيم ليگ 
محسوب مي شود. در همين جدول پرسپوليس كه هفته گذشته با نمايش 
خوب مقابل تراكتور نمره۷/۹ را دريافت كرد، با ميانگين نمره۷/26 در رتبه 
اول قرار دارد. پرسپوليس بعد از 2برد متوالي مقابل ماشين سازي و تراكتور 
به بازي امروز رسيده و قطعا اگر بتواند به سومين برد متوالي اش برسد، گام 
اساسي را براي فرار به سمت قهرماني نيم فصل برداشته است. تنها غايب 
سياهپوشان پرسپوليس در بازي امروز حامد لك است كه 4كارته شده و 

جاي خودش را درون دروازه به رادوشوويچ داده است.

حملهسياهپوشان
بهقهرمانينيمفصل

ميهمان امروز پرسپوليس فقط يك بار در ميهماني شكست 
خورده، آن هم هفته اول مقابل استقالل



7 سياست  سه شنبه 21 بهمن 99  شماره 8157  2 3 0 2 3 6 0 8

رايزني هاي فرستاده وي ژه با ظريف و خرازي 
محمدجواد ظريف، رئيس دستگاه ديپلماسي و مارتين گريفيتس، نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل در امور يمن در محل وزارت خارجه 
ديدار و درباره آخرين تحوالت يمن به بحث و تبادل نظر پرداختند. وزير امور خارجه كشورمان در اين ديدار با اشاره به تحوالت پس 
از آغاز بحران يمن و به ويژه سوابق تحركات و ابتكارات جمهوري اسالمي ايران طي اين سال ها به تشريح ديدگاه جمهوري اسالمي 
ايران براي خاتمه دادن به اين موضوع پرداخت و تنها راه حل بحران يمن را از طريق سياسي و نه جنگ تحميلي دانست. ظريف در اين 
مالقات، آمادگي كامل جمهوري اسالمي ايران را در حمايت از هرگونه نقش آفريني مؤثر سازمان ملل متحد در حل اين بحران اعالم 
كرد. مارتين گريفيتس، نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل متحد نيز در اين ديدار، آگاهي از ديدگاه جمهوري اسالمي ايران در زمينه 
برقراري صلح و آرامش در يمن را بااهميت ارزيابي كرد و ديدگاه سازمان ملل متحد را درخصوص حل بحران در يمن از طريق برقراري 

آتش بس، كمك رساني اقتصادي و از سر گيري گفت وگوهاي سياسي تشريح كرد.
گريفيتس، نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل متحد كه در روز نخست رايزني هايش با علي اصغر خاجي، دستيار ويژه وزير خارجه 
رايزني كرده بود، ديروز با سيدكمال خرازي، رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي رايزني كرد. خرازي بعد از ديدار با نماينده ويژه 
دبيركل سازمان ملل متحد در امور يمن با اشاره به موضع جديد آمريكا درباره يمن گفت: اگر آمريكا و اروپايي ها در اينكه بخواهند 

ارسال سالح را خاتمه دهند، صادق باشند و همكاري هاي اطالعاتي با عربستان نداشته باشند اين موضوع يك تحول مثبت است. 
مارتين گريفيتس كه 3سالي مي شود به عنوان نماينده دبيركل ســازمان ملل در امور يمن منصوب شده براي نخستين بار به ايران 

سفر كرده است.

ث
مك

ســاعاتي بعد از سخنراني 
رهبر معظم انقالب مبني بر ديپلماسي

شــرط ايران براي احياي 
تعهدات برجامي، فايلي از پيش ضبط شده 
از جو بايــدن رئيس جمهور جديد آمريكا 
منتشر شد كه براي ســاعاتي برجام را در 
حالت احتضار قرار داد، بايدن به خبرنگار 
ســي بي اس گفته بود كه آمريــكا تنها 
درصورتي به برجام بر مي گردد كه ايران 
غني ســازي  اورانيوم را متوقف كند. اين 
اظهارات كه مغاير با متن توافق هسته اي 
بود به سرعت در رسانه هاي جهان بازتاب 
يافت تا اينكه مسئوالن كاخ سفيد توضيح 
دادند كه منظور بايدن غني سازي  فراتر از 
برجام بوده است؛ البته اين توضيح كمكي 
به برون رفت برجام از بن بست نكرده است.
جو بايدن در بخش ديگري از سخنان خود 
)البته مربوط به مصاحبه اي از پيش ضبط 
شده بود( مهم ترين شــرط ايران مبني 
بر لزوم لغو تحريم ها قبل از بازگشــت به 
برجام را رد كرد تــا محمدجواد ظريف، 
وزير خارجه ايــران او را دعوت به اصالح 

سخنانش كند.
وزير امور خارجــه در واكنش به موضع 
بايدن، در يك گفت وگوي تلويزيوني در 
پاسخ به اين سؤال كه مقامات آمريكايي 

در مورد موضوع برجام گفته اند كه توپ 
در زمين ايران است، گفت: حتما توپ در 

زمين ما نيست.
ظريف همچنيــن در اظهارنظر ديگري 
كه از طريق شــبكه آمريكايي سي ان ان 
منتشر شد درباره سازوكار احياي برجام 
گفت: مسئله روشن است: اينكه آيا آنها 

مي خواهند از سياســت هاي شكســت 
خورده رئيس جمهور ترامپ جدا شوند، يا 
اينكه مي خواهند روي آنها سياست خود را 
بنا كنند، تصميمي است كه رئيس جمهور 
بايدن و مشــاورانش بايد اتخــاذ كنند. 
اگر آنهــا بخواهنــد سياستشــان را بر 
شكست هاي ترامپ بنا كنند، نتيجه اي 

جز ناكامي براي آنها نخواهد داشت.
وزيــر خارجه دربــاره زمزمه ها مبني بر 
توافق جديد با ايران كه البته بيشــتر از 
طرف اروپايي ها مطرح مي شود هم بيان 
كرد: كل توافق هسته اي غيرقابل مذاكره 
اســت، زيراكه به طور كامل مذاكره شد. 
ما بايد توافقي را اجــرا كنيم كه در مورد 
آن مذاكره كرديم. ما يك اسب را دو بار 
نمي خريم. شما، خود را جاي ما بگذاريد. 
شــما با يك معامله موافقــت كرديد، بر 
سر يك دادوستد توافق كرديد، موافقت 
كرديد كه برخي خواسته هاي مشخص را 
فدا كنيد، زيرا توافق كرديد كه به برخي از 
مسائل نپردازيد؛ به عنوان مثال، ما توافق 
كرديم كه محدوديت هاي خريد و تحويل 
اسلحه توسط ايران براي 5سال ديگر، كه 
در ماه اكتبر پايان يافــت، ادامه يابد. اين 
مسئله نمي تواند بازآفريده شده يا دوباره 

مذاكره شود. زمان گذشته است.
ديروز ســعيد خطيب زاده، ســخنگوي 
وزارت خارجه هم بــه اظهارات مكرون، 
رئيس جمهور فرانسه كه اعالم كرده بود 
حاضر اســت در ارتباط با موضوع برجام 
بين ايران و آمريــكا ميانجيگري  كند، 

واكنش نشــان داد و گفت: برجام نياز به 
ميانجيگري ندارد. همه  چيز در اين توافق 
بين المللي نوشته شــده است و در زمان 
تدوين اين توافق حتي در مورد ويرگول ها 

و كاماها نيز بحث و گفت وگو شده است.
مكرون به تازگي اظهاراتي مبني بر لزوم 
پيوستن عربســتان به توافق هسته اي 
با ايران و نيز ســختگيرانه شــدن اين 
توافق مطرح كرده بــود كه محمد جواد 
ظريف، وزير خارجه ايران در مصاحبه با 
همشهري اين اظهارات را با هدف فروش 

سالح به عربستان عنوان كرد.

توافق 25ســاله با چيــن در مرحله 
عملياتي شدن 

در هفته هــاي اخير و همزمــان با بروز 
بن بســت در توافــق هســته اي، ايران 
پرونده هاي موازي در سياســت خارجي 
باز كرده است؛ از پيگيري توافق راهبردي 
با روســيه تا رونمايي از توافق بلندمدت 
موسوم به 25ساله با چين كه محمد جواد 
ظريف، وزير خارجه عملياتي شدن اين 
توافق با چين را قريب الوقوع خوانده است.

ظريف بــدون تشــريح جزئيــات اين 
توافق با اشــاره بــه دور خــوردن ايران 
در همكاري هــاي اقتصــادي منطقــه 
به خصوص در حــوزه حمل ونقل گفت: 
اآلن در توافق 25ســاله با چين، فعاًل در 
پيشنهاد دو طرف اين است كه ايران بايد 

در خطوط ترانزيتي باشد.

رئيس جمهور آمريكا كه پيش از اين شعار بازگشت به توافق را مي داد توپ را در زمين ايران انداخته است
برجام در محاق ؛توافق با چين روي ميز قضايي

رئيس قوه قضاييه راهي بغداد شد 

خبر

  نگاه آخوندي به مشكالت دولت
عباس آخوندي، 
وزير سابق راه و 
شهرســازي در 
يــي  گو گفت و
با ايســنا درباره 
علــل و عوامــل 

ناكارآمــدي دولت هاي پيشــين و موانع 
كارآمــدي دولت ها، دربــاره دولت كنوني 
گفت: بزرگ ترين مشكل آقاي روحاني اين 
است كه نمي تواند مسئله را با جامعه در ميان 
بگذارد، لذا ممكن اســت برجام را درست 
تشخيص دهد ولي نمي تواند مسئله را حل 
و فصل كند، زيرا توان همراه كردن جامعه با 
خود را ندارد. ممكن است FATF را درست 
تشخيص دهد، ولي نمي تواند اين مسئله را 
با جامعه در ميان بگذارد و فكر نمي كند كه 
در آخر كار عهدي با مردم بسته كه بايد به 
پيمان خود وفادار باشــد بلكه فكر مي كند 
مسئله را بايد جاي ديگري حل و فصل كند. 

  چاپ تعرفه هاي انتخاباتي 
جمال عرف، معاون سياســي وزير كشــور 
در رابطــه بــا آخريــن اخبار مربــوط به 
برگــزاري انتخابات 1۴00، بــه مهر گفت: 
تعرفه هاي انتخابات در حال چاپ اســت و 
احتماالً چاپ تعرفه انتخابات شــوراها طي 
روزهاي آينده تمام خواهد شد. وي افزود: 
در گام بعدي، وارد فرايند چاپ تعرفه هاي 
رياست جمهوري و پس از آن دو مياندوره اي 
مجلس خبــرگان رهبري كــه در ۴ حوزه 
و مجلس شــوراي اســالمي كه در 6 حوزه 
برگزار مي شــود، خواهيم شد. عرف گفت: 
در تقويم انتخابات اينطور پيش بيني شده 
است كه پايان سال چاپ تعرفه ها تمام شود. 
همچنين در حال ارزيابــي و نهايي كردن 
صندوق ها هستيم و كارهاي ديگري مانند 
ُمهر و... هم طبق روال برنامه ريزي شــده 
در حال انجام اســت. وي در رابطه با ميزان 
مشــخص چاپ تعرفه ها بــراي انتخابات 
پيش رو گفت: قاعدتاً براســاس تعداد كل 
واجدين شرايط به اضافه درصد افزايش هر 
دوره اي، تعرفه ها چاپ مي شــود كه هنوز 

ميزان نهايي آن مشخص نشده است.

ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه ديروز در صدر يك هيأت بلندپايه 
قضايي راهي بغداد شد. سفارت جمهوري اسالمي ايران در بغداد 
اين سفر را در راستاي توسعه همه جانبه روابط فيمابين دو كشوِر 
دوست و برادر ايران و عراق و در پاسخ به سفر سال گذشته رئيس 
شوراي عالي قضايي جمهوري عراق به تهران اعالم كرد. سفر رئيسي 
بنا به دعوت رسمي فائق زيدان و با هدف گسترش روابط قضايي و 

حقوقي صورت مي گيرد.
در اين ســفر، رئيس قوه قضاييه جمهوري اسالمي ايران و هيأت 
همراه، عالوه بر ديــدار و مذاكره با همتاي خود، با ســاير مقامات 
عالي رتبه جمهوري عراق نيز ديدار خواهند داشــت. همچنين در 
اين سفر چند يادداشــت تفاهم همكاري ميان مقامات عالي رتبه 
قضايي دو كشور به امضا خواهد رسيد. قرار است در حاشيه اين سفر، 
يادداشت تفاهم هايي با وزارت دادگستري و هيأت پاكدستي فدرال 
و كميسيارياي عالي حقوق بشر عراق امضا شود. در اين سفر عليرضا 
آوائي، وزير دادگستري نيز حضورخواهد داشت و قرار است با همتاي 

عراقي خود ديدار و گفت وگو كند.
پيش از اين سفر، رئيس قوه قضاييه با اشــاره به ضرورت افزايش 
اعتماد مردم به كارآمدي نظام اداري كشــور گفت: همه اشخاص 
نقش آفرين در نظام اداري كشور، بايد موضوع افزايش اعتماد مردم 
به كارآمدي نظام اداري را سرلوحه اقدامات و برنامه هاي خود قرار 
دهند. به گزارش ميزان، او ديروز در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه 
با اشاره به در پيش بودن 22بهمن سالروز انقالب اسالمي، گفت: پيام 
انقالب اسالمي، »ما مي توانيم« و استحكام دروني قدرت و جلوه اي از 

قدرت و اراده مردم در برابر اراده بيگانگان است.
رئيس قوه قضاييه با تأكيد بر جايگاه واليت و رهبري در نظام و كشور 
ما، اين جايگاه را عمود خيمه و منشأ اقتدار دانست و گفت: جايگاه 
واليت و زعامت و رهبري براي نظام و كشور ما قدرت آفرين است 
و براي مردم ما نيز بصيرت آفريــن و برانگيزاننده جهت حضور در 
صحنه ها و عرصه هاي مختلف اجتماعي است؛ در همين موضوع 
شيوع بيماري كرونا ما شاهد جلوه هاي هدايت مقام معظم رهبري 
در عرصه هايي همچون مشاركت مردم، كمك مومنانه، رعايت اصول 

بهداشتي و توانايي در توليد ماسك و واكسن بوديم.

 افزايش اعتماد مردم 
در دستور كار نظام اداري

   ايران،  چين و روســيه 
رزمايش دريايي برگزار مي كنند
ايران از بعد از انقالب روابط دوستانه اي 
را با كشورهاي شرق برقرار كرده كه اين 
روابط در سال هاي اخير رو به گسترش 
است؛ روابطي كه عالوه بر ابعاد سياسي 
و اقتصادي رنگ و لعاب نظامي و امنيتي 
هم يافته اســت؛ در همين رابطه لوان 
جاگاريان، ســفير روسيه در جمهوري 
اســالمي ايران با اشــاره به برگزاري 
رزمايش مشــترك دريايي بين ايران، 
روسيه و چين در سال گذشته ميالدي 
اعالم كرده است كه رزمايش نظامي-
دريايي چند جانبه در شــمال درياي 
هند اواسط  ماه فوريه سال 2021برگزار 
خواهد شــد. در جريان اين رزمايش 
قرار است همكاري و تعامل در عمليات 
جســت وجو - نجات و تأمين امنيت 

كشتيراني تمرين شود.
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مسافران در راه شهرهاي نارنجي

رانندگان بین شهري به ويژه سواري ها از افزايش تعداد مسافر نسبت به روزهاي قبل خبر 
مي دهند اما سازمان راهداري هنوز تغییر محسوسي را در تعداد مسافران گزارش نمي كند

ظرفيت اتوبوس هاي شمال پر شد
كارآفريني

اشتغالزايي جوان لرستاني 
براي500خانوار 

نامش علي است و اهل الیگودرز؛ شــهري در استان لرستان كه دغدغه 
بسیاري از جوانانش مانند بسیاري از شهرهاي ديگر، تامین معیشت و 
داشتن شغل مناسب است. در اين بین اما علي جاپُلقي غصه نداري را كنار 
گذاشت، آستین هايش را باال زد و حاال با افتخار سرش را باال مي گیرد و 
مي گويد: هنوز كاري كه مي خواستم براي الیگودرز و جوانانش انجام دهم، 
تمام نشده، اما مهم اين است كه همواره تالش كنم. بي شك خواستن 
توانستن است. او به جمله اي كه مي گويد خواستن توانستن است، باور 

دارد؛ ضرب المثلي كه اين روزها گاهي فقط به حرف زيباست. 
خــودش مي گويــد: بــا 
انتخاب هــاي درســت و 
اراده مي توان بســیاري از 
مشــكالت را حل كرد. من 
كارم را با ســرمايه اندكي 
شروع كردم؛ فقط 2میلیون 
تومان. جاپلقي درباره كارش 

توضیح مي دهد: مي ديدم و مي شنیدم كه خیلي از مردم در شهرهاي 
بزرگ به دلیل گراني و هزينه هاي سنگین زندگي مجبورند در خانه كار 
كنند تا كمك خرجي داشته باشند؛ به ويژه زنان كه هنرمندتر از مردان 
هستند و ساده تر از مردان محصوالت دست دوخت خود را تولید مي كنند 

و با كمك اينترنت و شبكه هاي مجازي به فروش مي رسانند. 
فكر كردم چرا ما اين كار را نكنیم؟ پس از كمي تحقیق و جست و جو، 
دســت آخر تولید صندل و دمپايي دســت دوز را آغاز كردم. در ابتدا 
100جفت صنــدل در  ماه تولید مي كرديم. خودم بــودم و خانواده ام. 
كفي را از بازار مي خريديم، رويه را مي دوختیم و بعد با منجوق و ملیله 
زينت مي داديم؛ كار ساده اي كه هر كسي مي تواند در خانه انجام دهد. 
پس از مدتي مشتري هايمان زياد شد. اطالعیه داديم و از افراد ديگر هم 
براي همكاري دعوت كرديم. كار ما به همین شكل توسعه پیدا كرد. او 
مي گويد: امروز 20هزار جفت دمپايي و صندل در  ماه تولید مي كنیم. 
حدود 500خانوار در خانه هاي خودشــان با ما همــكاري مي كنند. 
نمي گويم درآمد بســیار زيادي دارند. میانگیــن درآمدي كه اين كار 
براي هر فرد دارد 900هزار تومان در  ماه اســت. بیشترين همكاران ما 
بانوان هستند، اما آقايان هم با ما همكاري مي كنند. خالصه اين رقم آب 
باريكه اي به درآمد خانواده ها اضافه مي كند. بعضي همكاران ما به ويژه در 
میان آقايان از افرادي بودند كه در شرايط بد اقتصادي بیكار شده بودند. 
همین ناني كه سر سفره شان مي آمد، روحیه شان را حفظ مي كرد. حاال 
هم كه بسیاري از آنها به سركار بازگشته اند، باز هم از اين شغل به عنوان 
شغل دوم استفاده مي كنند. كار براي ما از ابتدا آسان نبود، اما كمي صبر 
به خرج داديم و بردباري و باالخره مشكالت را شكست داديم. دوست 
دارم همه جوان ها اين حرف ها را بخوانند تا شايد آنها هم آستین هايشان 

را باال بزنند. خدا بزرگ است و كمكشان مي كند.

افزايش مسافران اتوبوسي در همه خطوط
با وجود اينكه مشهد، اصفهان، شيراز، بندرعباس، بوشهر، جزيره قشم و كيش هم جزو شهرهاي ممنوعه 
اعالم شده اند،  اما مشاهده هاي ميداني نشان مي دهد مسافران اتوبوسي اين شهرها مانند شهرهاي شمالي 
در روزهاي اخير افزايش يافته است. اين خبري است كه »ناصر شــهرابي« مديرعامل يكي ازتعاوني ها 
اعالم مي كند و به همشهري مي گويد: »با توجه به تعطيالت پيش رو در اغلب شهرها شاهد افزايش مسافر 
هستيم، اما در شهرهايي كه منع تردد دارند، مسافر بيشتر است. براي مثال در يكي دو روز گذشته مسافران 
خراسان رضوي، فارس، گيالن، گلستان و مازندران افزايش يافته و مي توان گفت ظرفيت 50درصدي همه 

اتوبوس ها پر مي شود.«

ث
مك

ستاره حجتي
خبرنگار با مسئول 

 كاهش 40درصدي سفر 
طي 11 ماه سال جاري

طبق مصوبه كمیته امنیتي انتظامي وزارت 
كشور از روز شــنبه منع تردد به 3استان و 
7شهر اجرا شــده اســت و به همین دلیل 
بسیاري از مسافران براي ســفر به ناوگان 
حمل ونقل عمومي رو آورده اند. با وجود اين، 
مديركل دفتر حمل ونقل مســافر سازمان 
راهداري به همشهري مي گويد: »در روزهاي 
گذشته و بعد از اعمال مصوبه جديد، تغییر 
محسوســي را در تعداد مســافران ناوگان 

حمل ونقل عمومي شاهد نبوديم.«
داريوش باقرجوان، با بیان اينكه منع تردد 
براي ناوگان شخصي با هدف قطع زنجیره 
كرونا تصويب شــده اســت، مي افزايد: »با 
توجه به توصیه هاي بهداشــتي اغلب مردم 
خودشان اصراري براي ســفر ندارند و طي 
11 ماه سال جاري نســبت به سال گذشته 
۴0درصد كاهش سفر را در كل كشور شاهد 
بوديم.« وي البته منكر سفرهاي ضروري و 
همچنین اصرار برخي از شهروندان به سفر 
در ايام تعطیل نمي شود و مي گويد: »طبق 
قانون كد ملي هر مســافري كه قصد سفر 
با نــاوگان را دارد در زمــان خريد بلیت در 
سامانه وزارت بهداشــت بررسي مي شود و 
اگر مســافر مبتال به كرونا باشد اجازه سفر 
نخواهد داشــت. همچنین همه مســافران 
ملزم به رعايــت پروتكل هاي بهداشــتي 
ازجمله اســتفاده از ماســك هســتند. از 
سوي ديگر، ســواري ها با 3نفر و اتوبوس ها 
بــا 50درصد ظرفیــت  مي توانند مســافر 
سوار كنند. مســافران اتوبوس ها حتما بايد 
روي صندلي هاي كنار پنجره بنشــینند.« 
باقرجــوان البته تأكید مي كنــد راهداري 
مدعي رعايت صددرصدي پروتكل ها نیست 
و مســافران مي توانند تخلــف در اين باره 
را به ســازمان اطالع دهند. مديركل دفتر 
حمل ونقل مسافر سازمان راهداري ضريب 
اشــغال اتوبوس ها را با میانگین 32صندلي 
در گذشته 17نفر و هم اكنون 13نفر عنوان 
مي كنــد و توضیح مي دهد: »آمــار و ارقام 
مويد اين است كه شــاهد هجوم مسافران 

نیستیم.«

افزايش مسافران شهرهاي شمالي
»املشي« يكي از رانندگان ترمینال غرب تهران است 
كه در مسیر تهران-رشت فعالیت مي كند. او معتقد 
است تعداد مســافران به مقصد شــهرهاي شمالي 
در روزهاي گذشــته تا 50درصد افزايش يافته و اين 
افزايش به ويژه از روز يكشنبه محسوس بود.  املشي 
تعداد خودروهاي شخصي را در جاده بسیار كم اعالم 
مي كند و به همشهري مي گويد: »به دلیل ممنوعیت 
تردد، مردم به ناوگان حمل ونقل عمومي رو آورده اند. 
اين روزها اگر به ترمینال غرب سر بزنید سواري خطي 
نیست چون تعداد مسافر زياد است و به محض اينكه 

يك سواري مي آيد   ، ظرفیتش  پر مي شود.« 
اين راننده بین شــهري البتــه افزايش مســافر در 
تعطیالتي كه ممنوعیت تردد پالك غیربومي درنظر 
گرفته نشده بود را بیشتر مي داند و توضیح مي دهد: 
»در يك ســال  گذشته با وجود شــیوع كرونا شاهد 
افزايش ســفر در تعطیالت بوديــم. زماني كه تردد 
خودروها آزاد است تعداد مســافر و ترافیك افزايش 
مي يابد، اما در تعطیالت پیش رو ترافیك كم و فقط 

مسافر زياد است.«

اتوبوس ها، منتظر شلوغي آخر هفته 
ناوگان اتوبوســراني هم گرچه به اعتقاد رانندگان در 
روزهاي كرونايي با اقبال كمتري نســبت به سواري 
روبه رو هســتند، اما در روزهايي كه ممنوعیت تردد 
با خودروي شخصي برقرار اســت، اتوبوس هاي بین 
شهري هم مسافر بیشــتري دارند. اتوبوس ها مانند 
ســواري مجبور به رعايت پروتكل هاي بهداشــتي 
هستند و طبق قانون فقط 50درصد ظرفیت مي توانند 

بلیت فروشي كنند آن هم صندلي هاي كنار پنجره.
»مرتضي محمدپور« راننده مسیر تهران-گیالن است 
كه زمان رفت از شهريار و انديشه به سمت رودسر و 
لنگرود حركت مي كند و در مسیر بازگشت به تهران- 
اســالم آباد و سلطان آباد ســر مي زند. او روز گذشته 
در مســیر تهران به ســمت گیالن تغییر خاصي در 
تعداد مسافر مشاهده نكرده، اما معتقد است از امروز 
)سه شنبه( با افزايش نسبي مسافر مواجه خواهیم شد.

محمدپور مسیر تهران به رشت در تعطیالت پیش رو 
را شــلوغ اما در مسیر بازگشــت خلوت پیش بیني 
مي كند و به همشــهري مي گويد:  »به همه مسافران 
يك پك بهداشــتي شــامل ماســك ، پد الكلي و... 
مي دهیم. متأسفانه برخي از مســافران به توصیه ها 
عمل نمي كنند و ماســك نمي زنند كــه پلیس راه 
به خاطر اين بي توجهي رانندگان را جريمه مي كند.« 
او البته از مسئوالن گاليه و تأكید مي كند همه ضرر 
دوران شیوع كرونا و رعايت پروتكل هاي بهداشتي بر 
دوش رانندگان اســت و هیچ كس در طول ماه هاي 

گذشــته به فكر رانندگان نبوده و فقط زمان شلوغي 
مسافر و تعطیالت مسئوالن پايانه ها، بازرسي، ترابري 
و پلیس راه براي نظارت و جريمه رانندگان در پايانه ها 

حاضر هستند.

پيش بيني شلوغي سالن هاي انتظار
رانندگان و مســئوالن پايانه هاي مســافربري براي 
پیش بیني شرايط آخر هفته به تجربه هاي قبلي رجوع 
مي كنند. افزايش تا 50درصد مســافر محتمل ترين 
اتفاقي است كه به نظرشــان رخ خواهد داد. هرچند 
اتوبوس و سواري ها به دلیل محدوديت بلیت فروشي 
امكان جابه جايي بیشتر مســافران را ندارند و به نظر 
مي رسد روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه با حجمي از 
مسافران در سالن هاي انتظار پايانه ها به ويژه در تهران 

روبه رو باشیم.
مسئول يكي از پايانه هاي اتوبوسراني گیالن بیشترين 
ســفر را از مبدا تهران و به سمت شــهرهاي شمالي 
يا شــهرهايي مانند اصفهان و شــیراز مي داند و به 

همشهري مي گويد: »معموال اين روزها به دلیل اينكه 
مناسبت مذهبي نداريم بار ترافیكي از شهرهايي چون 

مشهد برداشته مي شود.«
»مرتضي شفیعي« مي افزايد: »بیشتر مسافران اين 
روزها افراد ساكن هســتند كه براي كاري به تهران 
يا شــهرهاي ديگر رفته اند يا افرادي كه اينجا قوم و 
خويش دارند. به ندرت پیش مي آيد افرادي كه مكاني 

براي استقرار ندارند با اتوبوس و سواري سفر كنند.«
او پیش بیني مي كند حجم مسافران در روزهاي پاياني 
هفته تا 50درصد افزايش يابد كه البته ناوگان به دلیل 
محدوديت مسافرگیري امكان جابه جايي اين حجم را 
نخواهند داشت و نهايت 10درصد افزايش را پوشش 
دهند. شفیعي همچنین درخواست مي كند با توجه به 
كاهش قابل توجه مسافر به ويژه در بخش اتوبوسراني 
حداقل هزينه بلیت اتوبوس افزايش يابد تا بخشي از 
ضرر رانندگان جبران شــود، زيرا هم اكنون كاهش 
سفر و رعايت پروتكل هاي بهداشتي فقط موجب ضرر 
رانندگان شده است به طوري كه پیش بیني مي شود تا 

يك سال آينده ناوگان 50درصد ريزش كند.
  

با وجود توصیه هاي ستاد ملي مقابله با كرونا و آغاز منع 
تردد در شهرهاي نارنجي اما سفرها هنوز به راه است. 
به همین دلیل در برخي استان ها دستورالعمل هاي 
سختگیرانه اي درنظر گرفته شــده تا شايد آن هايي 
كه كار ضروري ندارند از ســفر پشیمان شوند. تست 
اجباري پي سي آر و قرنطینه اجباري با هزينه شخصي 
يكي از اين دستورالعمل هاســت كه در بدو ورود به 
جزيره هاي قشم،  كیش و هرمز اجرا مي شود تا كسي 

به اين ديار سفر نكند.

براساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا ورود خودروهاي با پالك غيربومي به 
استان هاي گيالن، مازندران و گلســتان و همچنين شهرهاي مشهد، اصفهان، 
شيراز، بندرعباس، بوشهر، جزيره قشم و كيش از ابتداي هفته جاري ممنوع و 
محدوديت تردد شبانه هم از ساعت 21تا 3بامداد در شهرهاي قرمز، نارنجي، زرد و آبي برقرار است. هرچند اين تصميم با هدف 
جلوگيري از گسترش بيماري كرونا گرفته شده  اما مسافران زيادي به جاي در خانه ماندن وسيله سفر را تغيير داده اند و اتوبوس  
و سواري بين شهري را جايگزين خودروي شخصي كرده اند. سازمان راهداري هنوز تغيير محسوسي را در تعداد مسافر گزارش 
نمي كند، اما رانندگان بين شهري به ويژه سواري ها از افزايش تعداد مســافر نسبت به روزهاي قبل به ويژه از تهران به مقصد 

شهرهاي شمالي خبر مي دهند.

سيده زهرا عباسی
خبر نگار
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با مصوبه روز گذشــته دولت، از اين پس محيط بانان و جنگل بانان مشمول بيمه كامل 
حوادث و پرداخت ديه مي شوند 

محيطبانهاوجنگلبانهاديگرزندانينميشوند گزارش خبری

كشفدروازهپارسهدرتختجمشيد
كوروش هخامنشي فرمان احداث دروازه را به افتخار 

فتح بابل صادر كرده بود

سرپرست هيأت ايراني پروژه مشترك كاوش باستان شناسي محوطه 
جهاني تخت جمشيد نتايج آخرين فصل از كاوش هاي مشترك ايران 
و ايتاليا در اين محوطه باســتاني پس از 10سال همكاري مشترك را 
تشريح و اعالم كرد كه باستان شــناس ها توانسته اند دروازه پارسه در 
نزديكي تل آجري تخت جمشيد را از زير خاك بيرون بياورند و اثبات 
كنند كه كوروش كبير فرمان ساخت دروازه باغ پارسه را پس از سال 
539قبل از ميالد مسيح و به افتخار فتح بابل در تخت جمشيد صادر 
كرده است. به گزارش پايگاه ميراث جهاني تخت جمشيد اين دروازه 
كه فرمان ساخت آن 2560سال قبل توسط كوروش بزرگ صادر شد 
در دوران كمبوجيه، فرزند او به بهره برداري رســيد. براســاس آنچه 
سرپرست ايراني كاوش مشترك با ايتاليا در تخت جمشيد در نشست با 
خبرنگاران اعالم كرده است، دروازه پرديس پارسه به ابعاد 30 در ۴0 با 
ارتفاع تقريبي 12 متر، داراي كريدوري در مركز بوده كه بخش مركزي 
آن را يك اتاق مستطيل به ابعاد 8 در 12 متر تشكيل مي داد و درون 
اين اتاق مركزي نيز ۴ صندلي نشيمن وجود داشته و راهروي مركزي 
اين دروازه نيز از دو طرف به سوي پرديس هخامنشي باز مي شد. آنطور 
كه عليرضا عسگري چاوردي خبر داد، دروازه پارسه از خشت و آجر بنا 
شده و سراسر نماي داخلي و بيروني آن با آجرهاي رنگين تزئين شده 
بود. بخش پايين و ازاره ديوارها نيز مزيــن به گل هاي لوتوس، بدنه و 
نماي ديوارها مزين به نقوش رنگين از حيوانات اسطوره اي، نمادها و 
سمبل هاي اعتقادي ايران باستان، هخامنشي، عيالمي و بين النهرين 
بود. باستان شــناس ها در اتاق مركزي دروازه پارسه حتي توانسته اند 
كتيبه هايي به خط و نگارش بابلي و عيالمي كشف كنند. براساس اعالم 
سرپرست ايراني كاوش هاي مشترك باستان شناسي ايران و ايتاليا در 
تخت جمشيد، اسناد نگارشي، مصالح ساخت دروازه پارسه، نقوش به كار 
رفته در تزئين نماي دروازه و جنبه هاي تقدس و تشرف، دروازه پارسه 
پس از ســال 539 قبل از ميالد به افتخار فتح بابل به دستور كوروش 
احداث شد. كمبوجيه، فرزند كوروش نيز همزمان با حكومت كوروش 
در شهر بابل به مدت 8 سال فرمانروا بود و در سال 529 قبل از ميالد به 
پادشاهي ايران رسيد. عسگري چاوردي مي گويد: كوروش هخامنشي 
به دليل اهميت مذهبي و فتح مهم ترين شــهر دنياي باستان، دستور 
ساخت دروازه را صادر كرد و كمبوجيه، فرزندش به دليل عالقه به شهر 
بابل، آشنايي ديرينه با بابلي ها و پيوند فرهنگي جهان باستان كار ساخت 
مجموعه بزرگ معماري شهر پارسه به سبك معماري بابلي را ادامه داد و 
در دوره سلطنت او دروازه پرديس شهر پارسه در بخش فيروزي اين شهر 
به بهره برداري رسيد. هيأت باستان شناسي مشترك ايراني - ايتاليايي به 
سرپرستي مشترك پي ير فرانچسكو كاليري از دانشگاه بولونيا و عليرضا 
عسگري چاوردي از دانشگاه شيراز از سال 1390 تا 1399 طي 10 فصل 
كاوش باستان شناسي مجموعه اسناد و مدارك گسترده باستان شناسي 

را از شهر پارسه كشف كرده اند.

 هيأت وزيران در جلســه ديروز به رياست حسن 
محيط
روحاني، رئيس جمهوري »آيين نامه اجرايي قانون زيست

حمايــت قضايي و بيمــه اي از مأمــوران يگان 
حفاظت محيط زيست و جنگلباني« را تصويب كرد.

اين آيين نامه مشــتمل بر نحوه تأمين و پرداخت مبالغي است 
كه در پوشــش بيمه اي و همچنين قانون به كارگيري ســالح 
توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري به مشموالن اين قانون 
پرداخت مي شود. پايگاه اطالع رساني دولت اعالم كرده است كه 
»به موجب اين آيين نامه، ديه و خساراتي كه بر اثر به كارگيري 
سالح توسط مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگلباني با 
رعايت مقررات قانون به كارگيري سالح توسط نيروهاي مسلح 
در موارد ضروري حادث شده باشــد، از محل اعتبارات مربوط 
توسط دســتگاه اجرايي براســاس رأي مرجع قضايي پرداخت 

خواهد شد.«
جمشــيد محبت خاني، فرمانده يگان حفاظت سازمان حفاظت 
محيط زيست در اين باره به همشهري مي گويد: پيش از تصويب 
اين آيين نامه، بيمه مســئوليت براي نيروهــاي يگان حفاظت 
محيط زيســت و محيط بان ها اجباري نبود و شخص محيط بان 
به صورت انفــرادي درخواســت مي كرد كه بخشــي از حقوق 
ماهانه اش براي بيمه كســر شــود. در برخي موارد مديران كل  
استاني تصميم مي گرفتند كه همه پرسنل خود را با كسر مبلغ 
اندكي بيمه كنند، ولي بعضا با مخالفت پرسنل مواجه مي شدند. 
در چنين شــرايطي اگر محاكم قضايي رأي بــه پرداخت ديه 
توســط محيط بان ها و نيروهاي يگان حفاظــت مي دادند، آنها 
بايد شــخصا متحمل پرداخت ديه مي شدند و درصورت ناتواني 
بايد به زندان مي رفتند. البته ســازمان حفاظت محيط زيست، 
تنها مي توانست پرداخت بخشي از ديه را متقبل شود كه نقطه 
مثبت اليحه حمايت قضايي از محيط بانان، اين كالف سردرگم 
قديمي را گشود. به موجب آيين نامه قانون حمايت از محيط بانان 
و نيروهاي جنگلباني كه روز گذشــته به تصويب هيأت وزيران 
رسيد، دستگاه هاي اجرايي مكلفند مأموران خود را در راستاي 
انجام وظايف و مأموريت، مطابق قانون در قبال شــهادت، فوت، 
بيماري صعب العالج، نقص عضو، از كارافتادگي و حوادث بيمه 

كنند.
جمشيد محبت خاني مي گويد: پوشش بيمه اي نيروهاي سازمان 
براي درمان بيماري هاي صعب العالج سقف داشت، اما هم اكنون 
با عنوان بيمه هاي تكميلي اين بخــش نيز با حمايت حداكثري 
انجام خواهد شد. قانونگذار البته پا را فراتر گذاشته و به مديران 
اجازه داده است عالوه بر جبران خسارات واردشده توسط شركت 
بيمه گر، با رعايــت قوانين و مقررات به مأمورانــي كه در انجام 

وظيفه مطابق قانون، متحمل صدمات بدني و ضرر و زيان مالي 
شده اند، كمك مالي شود.

از مهم ترين مشــكالتي كه يگان هاي حفاظت محيط زيســت 
در ســال هاي اخير با آن روبــه رو بودند، حمايــت از همياران 
محيط زيســت بود كه عمدتا در آتش ســوزي ها به كمك يگان 
حفاظت مي رفتند و دچار آسيب مي شدند، ولي در قانون رديف 
بودجه اي بــراي حمايت از آنها وجود نداشــت كه حاال به گفته 
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست كشور، با تصويب آيين نامه 

از سوي دولت، مشكل اين افراد نيز برطرف مي شود.
جمشيد محبت خاني مي گويد: به همياران محيط زيست تا پيش 
از قانون جديد و به صورت مقطعي كمك  مي شــد، ولي نه محل 
قانوني براي اين كمك ها وجود داشت و نه الزاما جبران خسارت 
صورت مي گرفت. اما با آيين نامه جديد مصوب دولت، همياران 
داوطلب طبيعت كه به ســازمان هاي حفاظت محيط زيســت 
و جنگل هــا و مراتع كمك مي كنند، مشــمول حمايت بيمه اي 
مي شــوند؛ به شــرط آنكه پيش از همــكاري داوطلبانه مانند 
نيروهاي داوطلب هالل احمر، در ســامانه ايجادشــده ثبت نام 
كرده و شماره داوطلبي داشته باشند. ذكر اين نكته نيز ضروري 
است كه همياران طبيعت جز در موارد تعقيب و گريز متخلفان، 
درصورت بروز حادثه مانند آتش سوزي، سيل، سقوط، شكستگي 
و... تحت پوشش بيمه  قرار مي گيرند. چون عمليات هاي تعقيب 
و گريز خط قرمز يگان هاســت و داوطلبان به هيچ عنوان نبايد 
به كار گرفته شــوند. عالوه بر همياران داوطلب، در برخي موارد 
نيز نيروهاي ســاير معاونت ها براي عمليات هاي اطفا ی حريق 
و... كه با يگان هاي حفاظت محيط زيســت همكاري تنگاتنگ 
دارند، اگر دچار حادثه شــوند، دست مســئوالن محيط زيست 
براي حمايت هاي قضايي و بيمه اي از آنها باز اســت. اقدام روز 
گذشــته دولت در تصويــب آيين نامه قانــون حمايت قضايي 
و بيمــه اي از محيط بانــان و جنگلبانان يكــي از قديمي ترين 
مشــكالت نيروهاي محيط بان و جنگلبان را مرتفع كرده است. 
تا پيش از اين اقدام، صندوق ملي محيط زيست بخشي از مبالغ 
ديه يا وثيقه نيروهاي يگان هاي حفاظــت را پرداخت مي كرد، 
اما هيچ گاه ايــن مبالغ كفــاف حل مشــكالت محيط بان ها و 
يگان هاي حفاظت محيط زيست و جنگلبان ها را نمي داد. جمشيد 
محبت خاني نيز با اشاره به اينكه صندوق ملي محيط زيست چند 
ســال اســت اين حمايت ها را انجام مي دهد، مي گويد: سازمان 
حفاظت محيط زيست پيش از ايجاد اين صندوق با رديف بودجه 
حق الكشف ها، بخشي از مشــكالت محيط بان ها را حل مي كرد. 
بعدها نيز صندوق ملي محيط زيست بخشي از حمايت را برعهده 
گرفت، اما درصورت بروز چند اتفــاق همزمان، هيچ كدام از اين 
كمك ها، كفاف هزينه هاي چند پرونده را نمي داد كه هم اكنون با 
موضوع بيمه محدوديت هاي حمايتي از محيط بان ها، جنگلبان ها 

و حتي همياران طبيعت برچيده شد.

زهرارفيعي
خبرنگار

سيدمحمدفخار
خبر نگار

برداشت درختان جنگلي ارزان تر شد
هيأت وزيران عوارض بهره برداري از چوب جنگلي را نسبت به سال گذشته 5درصد كاهش داد

قوانين بهره برداري از چوب درختان 
منابع
جنگلي همچنان با تبصــره به روز طبيعي

مي شوند و مدل قيمت گذاري آنان 
پس از بارها اصالح، همچنان با نرخ ريال محاســبه 
مي شــود. ناگوارترين پيام اين نرخ ها اين است كه 
بهره برداري از درختان جنگلي هنوز هم ارزان است. 
ديروز و البته با تصميم هيأت دولت، اين نرخ نسبت 
به سال گذشــته حدود 5درصد ديگر ارزان تر شد. 
ديروز، هيأت وزيــران، قانوني را اصــالح كرد كه 
53سال از آن مي گذرد. قانون حفاظت و بهره برداري 
از جنگل ها و مراتع مصــوب 25مرداد 13۴6 هنوز 
به عنوان قانون اصلي در عرصه هاي طبيعي كشــور 
اجــرا مي شــود و تعرفه هــاي انــدك آن بــراي 
بهره برداران، چراغ سبز بهره برداري از جنگل ها ست. 
ســايت دولت در اين باره اعالم كرد: »بــا توجه به 
گذشــت بيش از 50ســال از زمان تصويب قانون 
حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و ضرورت 
به روز رســاني تعرفه قطع درختان جنگلي، هيات 
وزيران با اصــالح تعرفه مربوط بــه بهره برداري از 
درختان جنگلــي موضوع مــاده 15  قانون مذكور 
موافقت كرد. الزم به ذكر اســت، مبالغ مندرج در 
اصالحيه فوق، با استفاده از سامانه محاسبه گر تورم 
مركز آمار ايران و در اجراي مــاده 10  قانون احكام 
دائمي برنامه هاي توسعه كشور، براي سال 1397 به 
ميزان 26.9درصد، در ســال 1398 به ميزان 3۴.8 
درصــد و پيش بيني ســال 1399 نيز بــه ميزان 

30 درصد برآورد و لحاظ شده است.« 

كاهشقيمتقطعدرخت
حجم چوبي كه يك درخت صنوبر يكساله تامين 
مي كند، 50مترمكعب است. عوارض قطع چنين 

درختي سال گذشته 1010تومان بود كه اين عدد 
امسال به 975تومان رسيده اســت. در هر هكتار 
جنگل دست كاشت، 3300صنوبر كاشته مي شود 
و اگر سن اين درختان يك سال باشد، در سال 98 
به ميزان 3.3ميليون تومان عوارض برداشت آنها 
بود كه امســال اين رقم با تصميم هيأت دولت به 
3.2ميليون تومان رســيد. حال اگر اين عوارض را 
براي يك درخت 30ساله صنوبر محاسبه كنيم، در 
سال 98 عوارض آن، 30هزار تومان و امسال 29هزار 
تومان شده اســت. اين اعداد در هكتار 99ميليون 
تومان براي سال گذشته و 95ميليون تومان براي 
امسال است. اين محاسبه به وضوح نشان مي دهد 
چرا مصوبه اخير هيأت وزيران موجب ارزان تر شدن 

قيمت قطع درختان شده است.

ارزانينگرانكننده
طرح تنفس جنگل و ممنوعيت برداشــت چوب 
شكســته و افتاده در جنگل هاي شمال همچنان 
درحال اجراســت. اگرچه در خالل اين طرح هاي 
مهم همچنان پاي قاچاقچيان از جنگل هاي شمالي 
قطع نشده، اما ارزان تر شــدن نرخ بهره برداري از 
جنگل براي اراضي طبيعي زاگرسي نيز يك تهديد 
بالقوه محسوب مي شود. البته هدف اصلي هيأت 

وزيران در اين قيمت گذاري ها، حمايت از صنايع 
چوب و كاغذ داخلي اســت كه طي 2سال اخير 
با سخت ترين شــرايط تحريمي و تورمي مواجه 
شده اند اما در كفه ديگر ترازو، عرصه هاي جنگلي 
قرار دارند كه بايد با ســخت ترين قوانين حمايتي 
محافظت شوند تا درختان زاگرسي بيش از پيش 

مورد حمايت قرار گيرند.

سازمانجنگلهاچهميگويد؟
رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
در تازه ترين موضع گيــري در اين باره اعالم كرد: 
هدف از اجراي اين اصالحيه جبران عقب افتادگي 
تعهــدات و فعاليت هاي منابع  طبيعي اســت و با 
هدف گذاري هاي انجام شده امسال 30 هزار هكتار 
توســعه زراعت چوب در كشــور انجام مي شود. 
مسعود منصور گفت: پس از طرح توقف برداشت 
چوب از جنگل با مشــكالتي مانند قاچاق چوب 
و توليد زغال روبه رو هســتيم. به گفته او، صنايع 
چوب و كارخانجات چوبــي طبق آماري كه اعالم 
كرده اند، ساالنه ظرفيت استفاده از 13.5 ميليون 
مترمكعب چوب دارند، اما اكنون به علت مشكالتي 
كه در زمينه واردات چوب با پوست و مواد سلولزي 
وجود دارد، ايــن ميزان مصرفي بــه 6.5 ميليون 
مترمكعب كاهش يافته اســت. رئيس ســازمان 
جنگل ها افزود: زراعــت چوب يكي از راهكارهاي 
تامين بخشي از چوب مصرفي كارخانجات صنعتي 
است و در اين زمينه عالوه بر اراضي ملي مستعد و 
مستثنيات اشخاص، مكاتباتي را با نيروهاي مسلح 
و نهادهايي كه فضا براي توليد زراعت چوب دارند 
انجام داده ايم تا با تامين نهال بتوانيم هم به توسعه 
فضاي سبز كمك كنيم هم با اين اقدام فشار را از 

روي جنگل ها برداريم.

عوارضبهرهبرداريدرختانجنگليايرانبرايهرمترمكعبدرخت
دستهسومدستهدومدستهاولدستهبندي

زربين،ارس،شمشاد،نوعدرخت
سرخدار،گردو،آزاد

راش،بلوط،زبانگنجشك،ملچ،افرا،
شيردار،الوكك،توسكا،نمدار

اوجا،سفيدپلت،كلهو،
ممرزوسايرگونهها

150ريال250ريال300ريالعوارضسال1346

190ريال355ريال380ريالعوارضسال1397

202ريال337ريال404ريالعوارضسال1398
195ريال325ريال390ريالعوارضسال1399
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»دو گانه معيشت و سالمت بسيار جدي 
اســت و شهرداري هم مشــكالت مادي اجتماعي

متعددي داشــته اســت، اما تالش شده 
براساس رويكرد تهران شهري براي همه، به سمت شهر 
انسان محور پيش برويم. تعبير ما اين است كه مردم غير از 
كار و خريد، در محالت حضور داشته باشند«؛ اين مطلب 
را معاون امور اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران در 
نشست خبري ديروز اعالم كرد. محمدرضا جوادي يگانه 
در اين نشست با بيان اينكه در دوران كرونا سال سختي را 
داشتيم، گفت: »طي يك سال گذشــته سعي كرده ايم 
آموزش هايي را بــراي مقابله با اين ويــروس و بيماري 
كوويد-19 داشته باشيم. به همين منظور آموزش هاي 
گسترده اي را  از ابتداي شــيوع كرونا، در فضاي شهر با 
تبليغات شــهري آغاز كرديم. در نوروز چون نتوانستيم 
نوروز گاه را برگزار كنيم، به سمت اجراي برنامه نوروزخانه 
رفتيم و برنامه هاي هنري به صورت مجازي برگزار شد.« 
جوادي يگانه با اشاره به انجام 10 نظرسنجي درخصوص 
كرونا  اعالم كرد كه دوگانه معيشت و سالمت جدي است 
و ادامه داد : »با اين نظرسنجي ها ميزان اعتماد به اخبار 
صداوسيما، عملكرد  دولت و شــهرداري به طور مداوم 
سنجيده شد. بيش از نيمي از مردم معيشت برايشان از 
سالمت مهم تر بوده و يك سوم مردم گفته بودند مجبوريم 

سر كار برويم.«
او همچنين درباره خبر برخي رسانه ها از كم كاري ها در ايام 
محرم گفت: »برخالف نقد موجود درخصوص كم كاري 

شهرداري در ايام محرم، اقدامات شهرداري بسيار زياد بود 
اما به دليل عدم حضور مردم، ديده نشد. در محرم امسال 
دستورالعمل مشتركي ميان شهرداري و سپاه منعقد شد 
و ما با اصناف و مساجد همكاري كرديم و در دوران كرونا به 
خانواده ها  تأكيد داشته ايم. ما رقيب ديگر نهادها نيستيم و 
در مساجد، اصناف و هيئات ورودي نداشتيم.« او با اشاره به 
رويكرد معاونت اجتماعي گفت: »مردم جان شهر هستند 
و اگر آنها نباشند، ما هم نيستيم. در محرم امسال اقدامات 
ما بيشتر از سال هاي گذشته بود و اصرار ما اين است كه كار 

بايد به دست مردم انجام شود.«

پيچيدگي موضوع معيشت و دستفروشي 
معاون شهردار تهران درخصوص به خطر افتادن معيشت 
ســازمان هاي فرهنگي و اصنــاف و مشــاغل هنري و 
گردشگري شهرداري در  دوران شيوع كرونا، گفت: »تالش 
كرده ايم با توجه به مصوبه شــورا به صورت قانوني از اين 
سازمان ها و اصناف حمايت كنيم. در مكان هايي مانند برج 
ميالد و سازمان ورزش كه با مردم سروكار دارند، به مشكل 
برخوردند.« او افزود: »مسئله اصلي برج ميالد كه از ابتداي 
سال98 خودگردان بوده و خدمات گردشگري به 20درصد 
رسيده و در تنگناست، هم اكنون راه حل پيشنهادي اين 
است كه به صورت قانوني از آن حمايت كنيم.« او گفت: 
»برج ميالد رديف جبران هزينه ندارد و هر برنامه اي كه 
در برج ميالد انجام مي شــود در حساب مي ماند و يكي از 
خدمات جشنواره فيلم فجر بود كه منجر به درآمد زايي 
براي برج ميالد شد.« جوادي يگانه درخصوص دستفروشي 
مترو نيز گفت: »موضوع دستفروشي پيچيده است. بيش 
از نيمي از مردم با دستفروشــي مترو مخالف هستند اما 

با برخورد هم مخالف هســتند، چون اين مســئله مثل 
كودك كار محصول فقر است  و اين افراد راهي براي تامين 
معاش ندارند، بناي ما به تفاهم رسيدن در اين زمينه است.« 
معاون شهردار درخصوص تصميم گيري درباره امالك 
واگذار شده توضيح داد: »بندي در قانون شهرداري وجود 
دارد كه مي گويد، شــهرداري مي توانــد بهره برداري از 
امالك خود را به فعاليت هاي عام المنفعه اختصاص دهد و 
چون شورا هرگونه واگذاري امالك را با مصوبه شورا مجاز 
دانسته است و به اين ترتيب امالكي كه واگذار شده اند 
فهرســت شــدند و آنهايي كه بهره برداري عام المنفعه 
داشتند، معرفي شدند و منتظريم شورا تصميم بگيرد.«

كار پيمانكاران شهري اصالح مي شود
معاون امــور فرهنگــي و اجتماعي شــهرداري تهران 
درخصوص وضعيت گرمخانه ها در زمــان كرونا، گفت: 
»اين مجموعه ها منظم است و سطح بهداشت در اين مراكز 
باالست. بناي شهرداري در افشــاي عدد نيست اما آمار 
قابل توجهي از مرگ ومير بر اثر ويروس كرونا در گرمخانه ها 
نداشــته ايم. درحال حاضر تمــام گرمخانه هاي تهران 
24 ساعته خدمات مي دهند. موضوع مقابله با كار كودكان 
به طور مداوم پيگيري مي شود و بناي ما برخورد با مسئله 
كودك كار نيســت بلكه به دنبال اصالح كار پيمانكاران 
شهري هستيم.« معاون شهردار تهران با اشاره به برگزاري 
كمپين هاي متعدد فرهنگسازي همچون آپارتمان نشيني، 
شهر دوستدار كودك و محالت دوستدار كودك گفت: »اگر 
تهران قرار است شهري براي همه باشد، مقدماتي دارد كه 
يكي از آنها امن تر كردن شهر براي زنان است كه به صورت 
پايلوت در منطقه10 اجرا شده و همه فضاهاي غيرمحصور، 
غيرمحصور شوند. در دوران كرونا نظر سنجي هاي بسياري 
برگزار كرديم و كمپين هاي متعددي در اين راستا برگزار 
شد. همچنين شهر دوستدار كودك با مدرسه تابستاني 
آغاز شد تا دانش آموزان و نوجوانان از آموزش ها بهره مند 
شوند.« جوادي يگانه با بيان اينكه شهر براي زنان بايد امن 
باشد، گفت: »درحال حاضر براي انجام اين امر روشنايي 
خيابان افزايش يافتــه و به دنبال امن كــردن فضا هاي 
محصور و كوتاه تر كردن پوشش گياهي هستيم،  همچنين 
مي خواهيم ساعت خدمات دهي حمل ونقل عمومي شهر را 
افزايش دهيم؛ زيرا زنان و مادران بايد در شهر امنيت داشته 
باشند.« جوادي يگانه با اشاره به طرح زيست شبانه گفت: 
»تهران شهر زنده اي است. ما گفت وگو هاي متعددي در 
اين رابطه داشته ايم و زنده بودن شهر قوت است و معتقديم 
اين موضوع به افزايش امنيت و اشتغال كمك مي كند و 

هم اكنون اين طرح درحال انجام است.«

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در نشست خبري:

 دو گانه معيشت و سالمت جدي است 

  خيابان الله زار حدود هزار و 
600متر و بيش از 150سال گزارش

قدمــت دارد و يكــي از 
خيابان هــاي قديمي پايتخت محســوب 
مي شود. در گذشته بســياري از سالن هاي 
تئاتر، رستوران ها، خياط خانه ها، سينماها و 
فروشگاه هاي معروف ايران در اين خيابان قرار 
داشتند، اما درگذر زمان صنف الكترونيكي و 
لوستر فروشي الله زار را قرق كردند و هر آنچه 
در آن وجود داشت، يا تخريب شد يا به عنوان 
انباري مورد استفاده قرار گرفت. همين تغيير 
در خيابان الله زار ســبب ايجاد آشــفتگي 
ترافيكي شده بود؛ به گونه اي كه هم كسبه و 
هم كســاني كه براي خريد به اين خيابان 
مي آمدند، گاليه داشــتند. به همين دليل 
بازآفريني و بهسازي الله زار در دستور كار 
شهرداري منطقه 12قرار گرفت و عمليات 
پياده راه سازي از اواخر سال گذشته در الله زار 
شمالي شروع شد و اواسط امسال هم به اتمام 
رسيد. همگان انتظار داشتند با بهره برداري از 
اين خيابان، شاهد چهره متفاوتي از الله زار 
باشند، اما موتورســواران آن را به پاركينگ 

اختصاصي تبديــل كردند. ايــن موضوع 
بازتاب هاي زيادي را در شبكه هاي مجازي 
داشــته و هر يك از كاربران با عبارت هاي 
مختلفي اين كار را نادرســت دانستند و از 
مديريت شهري و پليس راهور خواستند در 
اين خصوص پاسخ دهند. محمدرضا جوادي 
يگانه، معاون اجتماعي و فرهنگي شهردار 
تهران پارك و تردد موتورســواران در اين 
خيابان را امري طبيعي مي داند و در پاسخ به 
كاربران مي گويد: »خيابان الله زار يك گذر 
تجاري است و عابران پياده رغبت كمي براي 
حضور در آن دارند. بنابرايــن تردد و پارك 
موتورسوار در اين خيابان امري طبيعي است 
و اعمال قانون هم به تنهايي نمي تواند مشكل 
خيابان الله زار را حل كند. پس بهترين گزينه 
براي برون رفت از ايــن معضل، بازگرداندن 

حيات به الله زار اســت؛ به نحوي كه چون 
گذشته شاهد فعاليت ســالن هاي تئاتر و 

سينما و...در الله زار باشيم.«

باكس هاي گل، سدي براي موتورسواران
وضعيت كنوني خيابان الله زار سبب اعتراض 
زينب عبادي، معاون حمل ونقل و ترافيك 
شهردار منطقه 12شــده است: »مديريت 
شــهري در برخورد با موتورسواران، ابزاري 
نداشــته و به لحاظ قانوني هم اجازه چنين 
كاري را ندارد. بنابراين نيروهاي راهور بايد 
به اين موضوع ورود كنند و از طريق اعمال 
قانون، اجازه تردد و پارك موتورسيكلت در 
خيابان الله زار را ندهنــد.« تخلف راكبان 
موتورســوار در همه جا مشهود است و بايد 
گفت كه موتورسواران به قوانين راهنمايي 

و رانندگي احتــرام نمي گذارند. او به تأمين 
پاركينگ در اطراف خيابان الله زار هم اشاره 
مي كند و مي گويد: »پاركينگ كريســتال 
در ضلــع شــمالي خيابان جمهــوري و 
پاركينگ هاي خيابان باربد، فضاي مناسبی 
براي پارك موتورسيكلت ها است، اما كسبه 
تمايل دارند موتورها را مقابل مغازه شــان 
پارك كنند و از اين رو شاهد چنين معضلي در 
خيابان الله زار هستيم.« نصب موانع فيزيكي 
گزينه اي است كه براي حل اين مشكل در 
دستور كار مديريت شهري منطقه12قرار 
گرفته است و عبادي مي گويد: »اين خيابان 
براي رفاه عابران پياده، بهسازي شده است 
و از ايــن رو مردم از مديريت شــهري توقع 
دارند، در برابر اين مشــكل سكوت نكند و 
براي رفع آن اقداماتــي انجام دهد. بنابراين 
براساس برنامه ريزي هاي انجام شده با نصب 
المان هــاي فيزيكي و فالورباكس ســعي 
داريم از تردد و پارك موتورسيكلت در اين 
خيابان جلوگيري كنيم.« به گفته او، نصب 
فالورباكس ها)گلدان هاي بزرگ( به گونه اي 
انجام مي شود تا از يك ســو زيبايي بصري 
اين خيابان مخدوش نشود و از سوي ديگر 
هم عابران پياده براي تردد مشكلي نداشته 

باشند. 

شهرداري منطقه 12: به زودي با المان هاي فيزيكي و گلدان هاي بزرگ، مانع از ورود موتورسيكلت ها به 
پياده راه الله زار خواهيم شد

پيادهروهاياللهزارازموتورسيكلتخاليميشود

زينب زينال زاده
خبر نگار

قانونبازدارندهنيست
پارك موتورسيكلت در معابر عمومي ازجمله پياده روها ممنوع است. سرگرد مهدي رحيمي، 
كارشــناس تصادفات پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ، با تأييد اين موضوع مي گويد: 
»براساس ماده 163آيين نامه راهنمايي و رانندگي توقف در پياده رو، جزو اماكن ممنوع است و 
براي عبور و مرور موتورسواران از پياده رو 75هزار تومان و پارك در پياده رو هم 40هزار تومان 
جريمه پيش بيني شده است؛ اما بايد بپذيريم كه موتورسواران به هيچ يك از قوانين راهنمايي و 
رانندگي احترام نمي گذارند.« او به بازدارنده نبودن قوانين هم اشاره مي كند و مي گويد: » نيروهاي 
راهور برحسب وظيفه و برابر قوانين با موتورسواران متخلف برخورد مي كنند، اما بايد بپذيريم كه 

قوانين بازدارنده نيست و نياز به قوانين سختگيرانه تري است.«

    پريسا اميرقاسم خاني 
خبر نگار
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تقريبا يك سال از شيوع ويروس كرونا در 
ايران مي گذرد. در اين مدت اگرچه رنج فناوری

دســت و پنجه نرم كردن با اين بيماري 
اولويت اول همه مردم بوده است، اما شيوع اين بيماري 
باعث شــد كه ســبك زندگي بخش عمده اي از مردم 
دستخوش تحول شود. مهم ترين اتفاق، حضور بيش از 
پيش مردم در خانه ها و عدم حضور در اجتماعات مختلف 
بود. براي اينكه از يكنواختي اين شــرايط كاسته شود، 
بسياري از مردم به سمت بازي هاي ديجيتال و VOD ها 
گرايش يافتند، به طوري كه آمارها حكايت از رشد قابل 
توجه دانلود بازي هاي موبايلي، خريد كنسول هاي بازي 
و رشد ترافيك VOD ها دارد. اين اتفاق مختص ايران 
نيست، چراكه در بيشتر نقاط دنيا شاهد افزايش استفاده 

از اين نوع سرگرمي ها بوديم.

107ميليون دانلود طي 45روز
گــزارش يكــی از فروشــگاه های ايرانــی دانلود 
اپليكيشــن حاكي از آن اســت كه طي 6 ماه اول 
ســال جاري بازي هاي موبايلي با رشــدي معادل 
حدود 70درصد در صدر عاليق مردم به بازي هاي 
ديجيتال قــرار گرفته اســت. همچنيــن آمارها 
نشــان مي دهد كه تنها از اول اســفند98 )زمان 
اعالم رســمي شــيوع ويروس كرونا در كشور( تا 
15فروردين بازي هاي موبايلــي 107ميليون بار 
دانلود يا به روزرساني شــده اند. در اين ميان 3ژانر 
بازي هاي اســتراتژي با 53درصد رشد، بازي هاي 
خانوادگي با ۴1درصــد و بازي هــاي ماجرايي با 
37درصد، بيشترين رشــد دانلود يا به روزرساني را 
داشــته اند. دليل آمار باالي بازي هاي موبايلي در 
مقايسه با بازي هاي كنسولي و كامپيوتري اين است 
كه كنسول هاي بازي نياز به صرف هزينه براي خريد 
دارند و همچنين سرگرم شدن با بازي هاي موبايلي 
تقريبا در همه مكان ها)خانه، وسايل حمل ونقل و 

خودروهاي شخصي و...( امكان پذير است.
اين در حالي است كه كل دنيا در سال2020 با افزايش 
دانلود بازي هاي موبايلي همراه بوده است. به طوري كه 
بازي هاي معمولي از نظر دانلود بــه ميزان 78درصد، 
بازار را به تسخير خود در آوردند. درحالي كه بسياري از 
مردم به دليل تعطيلي ها و قرنطينه هاي ناشي از بيماري 

كوويد-19در داخل خانه ها محبوس شــده بودند، آن 
دسته از بازي هاي موبايلي كه به نوعي با تعامل اجتماعي 
همراه بودند رونق گرفتند. به عنوان مثال، يك بازي بنام 
در ميان ما )Among Us(، در سال2020 در چندين 
كشور ازجمله آمريكا به يك بازي محبوب و پرطرفدار 

تبديل شد.
اين در حالي است كه بازي هاي موبايلي در سال2020 
ســهمي در حدود 72ميليارد دالر از بــازار بازي هاي 
ديجيتال را به دســت آورد. همچنيــن پيش بيني ها 
حاكي از اين اســت كه اين رقم در سال2023 به بيش 
از 100ميليارد دالر مي رســد. فراموش نكنيد كه اين 
رقم فقط مربوط به بازي هاي موبايلي اســت و ســاير 
پلتفرم هاي بازي مانند كنسول ها و كامپيوتر اين رقم را 

در سال2020 به 180ميليارد دالر رسانده اند.

گروه سني، هزينه، تعداد و جنسيت گيمرها
چندي پيش سعيدرضا عاملي، دبير شــوراي عالي انقالب 
فرهنگي در ديدار با مديران بنياد بازي هاي رايانه اي گفته بود: 
»مطالعات آماري نشان مي دهد كه گروه سني18 تا 25سال 
به طور ميانگين، 20ساعت در هفته از بازي هاي كامپيوتري 
و موبايلي استفاده مي كنند. البته گروه سني بازي ها شامل 

دوره سني بزرگسال حتي 60سال به باال هم مي شود.« 
ساير كشــورها هم از اين وضعيت مستثني نيستند و 
گروه هاي سني مختلف در سراســر دنيا به بازي هاي 

ديجيتال گرايش دارند و از آن لذت مي برند.

ســيدصادق پژمان، مديرعامل بنياد ملــي بازي هاي 
رايانه اي هم طي مصاحبه اي با ايرنا مي گويد: به صورت 
تخميني مي تــوان گفت هزينه  كــرد بازيكنان ايراني 
براي سخت  افزار و نرم افزار بازي به طور متوسط تا پايان 
سال1399 به بيش از 1500ميليارد تومان و يك سال 
بعد به 1900ميليارد تومان مي رسد. اين در حالي است 
كه اين عدد در ســال1۴01 به بيش از 2هزار ميليارد 

تومان خواهد رسيد.
او با اشاره به اينكه تعداد گيمرهاي بازي هاي موبايلي 
تا پايان ســال1399 به 31ميليون نفر مي رسد، ادامه 
مي دهد: تا ســال1۴01 اين تعداد بــه 35ميليون نفر 
خواهد رسيد. درحالي كه پيش بيني ها نشان مي دهد با 
احتساب 2پلتفرم اصلي ديگر يعني كامپيوتر و كنسول، 
تعداد كل بازيكنان بازي هاي ديجيتال در ايران از پايان 
سال1399 تا پايان سال1۴01، از 36/۴ميليون نفر به 

۴1/6ميليون نفر خواهد رسيد.
به گفته پژمان، اگرچه تركيب جنســيتي بازيكنان نيز 
طي 3سال پيش رو دستخوش تغييراتي مي شود، با اين 
حال همچنان بازيكنان مرد، سهم بيشتري در بازي هاي 
رايانه اي دارند و ســهم بازيكنان مرد در سال1399 و 
سال هاي آينده كماكان بيشــتر خواهد بود. براساس 
تخمين ها، 67درصد بازيكنان در ســال1399 مرد و 
33درصد زنان خواهند بود. اين رقم براي ســال هاي 
1۴00 و 1۴01 به نســبت 68درصد مــرد در مقابل 

32درصد زن پيش بيني شده است.

قرنطينه باعث افزايش محبوبيت بازی های كامپيوتری ازجمله روی گوشی های هوشمند شده است

جهش 70درصدی دانلود بازي در سال كرونا به سوی آينده

خطر آيفون1۲ براي دستگاه هاي 
ضربان ساز قلب

يكي از جديدترين ويژگي هاي گوشي هاي سري 12آيفون، آهنرباي 
قوي آن اســت كه در لوازم جانبي MagSafe اپل براي به حداكثر 
رساندن شارژ كمك مي كند اما اين ويژگي باعث كنجكاوي گورجيت 

سينگ و همكارانش در مركز تخصصي قلب و عروق هنري فورد شد.
دكتر سينگ متخصص الكتروفيزيولوژي قلب است، تخصصي كه با 
اختالالت مختلف الكتريكي و ريتم ســر وكار دارد. وي در استفاده 
از وســايلي مانند دفيبريالتورهاي قابل كاشــت كــه ضربان قلب 
نامنظم را شناســايي كرده و قلب را به ريتم طبيعــي برمي گردانند 
و ضربان ســازهايي كه از برق بــراي تپش قلب اســتفاده مي كنند، 

متخصص است.
در مجموع بيش از 300هزار نفر در آمريكا ســاالنه براي كاشت اين 
دستگاه در قلب تحت عمل جراحي قرار مي گيرند. عالوه بر اين، سال 
گذشته تقريبا از هر ۴تلفن همراه فروخته شده يكي آيفون12 بوده 
است. اين دستگاه هاي قلب داراي ســوئيچ هايي هستند كه به يك 
آهنرباي خارجي پاســخ مي دهند تا عملكردشان را تغيير دهد. براي 
دفيبريالتور مي توان از آهنربا براي خاموش كردن دســتگاه استفاده 
كرد. يك آهنرباي قوي مي تواند در دســتگاه ضربان ساز قلب باعث 
تحريك تكانه هاي الكتريكي شود و اين مي تواند يك وضعيت بالقوه 

كشنده به نام فيبريالسيون بطني را ايجاد كند.
ســينگ مي گويد: بديهي اســت ما هر بار كه نياز به كنترل يكي از 
اين وسايل داشته باشــيم، نمي توانيم عمل جراحي انجام دهيم، به 
همين دليل آنها به گونه اي طراحي شده اند كه به ما امكان مي دهد از 
آهنربا هاي قوي روي قفسه سينه براي كنترل عملكرد آنها استفاده 
كنيم. بنابراين براي ما سؤال بود كه آيا آهنرباي آيفون12 بر عملكرد 

اين دستگاه ها تأثير مي گذارد؟
براي آگاهي از صحت سوءظن، سينگ و همكارانش آيفون12پرو را از 

روي قفسه سينه بيمار با دفيبريالتور قابل كاشت عبور دادند.
سينگ مي گويد: وقتي آيفون را به قفسه سينه بيمار نزديك كرديم، 
دفيبريالتور غيرفعال شد و ديديم كه عملكردهاي دستگاه به حالت 
تعليق درآمده است. وقتي گوشي را از قفسه سينه بيمار دور كرديم، 

دفيبريالتور بالفاصله به عملكرد طبيعي خود بازگشت.
اين باعث شــگفتي ما شــد. ما تصور مي كرديم كه آهنرباي موجود 
در گوشــي آنقدر ضعيف اســت كه نمي تواند ســوئيچ مغناطيسي 
دفيبريالتور را قطع كند. سينگ و همكارانش كه از كشف خود نگران 
بودند، بالفاصله دست نوشته اي درباره يافته هاي خود تهيه و آن را به 
مجله پزشكي HeartRhythm ارسال كردند كه در ۴ژانويه2021 
منتشر شد. سينگ و همكارانش در اين مقاله نوشتند: ما معتقديم كه 
يافته هاي ما براي افرادي كه با اين دستگاه هاي موجود در قلب زندگي 
مي كنند، پيامدهاي عميقي دارد. آنها ممكن است بدون اطالع از اثر 
مخرب گوشي هوشمند خود آن را در جيب پيراهن يا جيب كت خود 
قرار مي دهند و نمي دانند كه اين كار به شكل كشنده اي باعث اختالل 

در دفيبريالتور يا ضربان ساز مي شود.

کنترل ۲۴ساعته استرس با حسگر پوشیدنی
حسگرهای پوشيدنی جديد می تواند با آناليز امالح موجود در عرق بدن، نقش 

مهمی در روان درمانی داشته باشد

عرق انســان حاوی انواع نشــانگرهای زيســتی 
ارزشمندی است كه می تواند برای رديابی جنبه های 
مختلف سالمت انسان مانند سطح گلوكز در بيماران 
ديابتی يا شــرايط متابوليكی در حين ورزش مورد 
استفاده قرار بگيرد. به گزارش وب سايت نيواطلس، 
نوع جديدی از حسگرهای پوشــيدنی، نويد آن را 
می دهد كه می توان از چنين موضوعی به ســادگی 
استفاده كرد. دانشــمندان در مؤسسه پلی تكنيك 
فدرال لوزان  )EPFL(در سوئيس نخستين نمونه 
از اين حسگرها را برای كنترل مداوم سطح استرس 
در طول روز تهيه كرده اند و اميدوارند تشــخيص 
عالئم بيماری مرتبط با استرس ناشی از اختالالت 
در چرخه های هورمونی طبيعی آسان تر شود. اين 
تحقيــق روی هورمون كورتيزول متمركز اســت 

كه می تواند در پاســخ به حوادث 
استرس زا افزايش يابد، اما در حالت 
طبيعی مطابق با ريتم شبانه روزی 
ما به طور طبيعی در طول روز نيز 
ترشح می شود. سطح اين هورمون 
بين ساعت 6 تا 8صبح به اوج خود 
می رســد و در طول روز به تدريج 
كاهش پيدا می كند و نقش مهمی 
در تنظيم مواردی مانند قند خون، 
فشــار خون و متابوليســم دارد. 

آدريان يونسكيو، سرپرست تيم تحقيق EPFL در 
اين خصوص می گويد: »در افرادی كه از بيماری های 
مرتبط با استرس رنج می برند، اين ريتم شبانه روزی 
كامال به هم ريخته می شــود و اگر بدن بيش از حد 
كورتيزول توليد كند يا برعكــس مقدار آن كافی 
نباشد، می تواند به طور جدی به سالمت فرد آسيب 
برساند و به طور بالقوه منجر به چاقی، بيماری های 
قلبی _ عروقی، افســردگی يا فرســودگی روانی 
شود.« در سال 2018، تحقيقات دانشگاه استنفورد 
منجر به توليد اولين حسگر پوستی پوشيدنی شد 
كه می تواند ســطح كورتيزول فرد را از طريق عرق 
بدن او اندازه گيری كند. اين حسگر زمانی كه روی 
بدن قرار می گرفت، شروع به اندازه گيری می كرد و 
كارش در اصل جمــع آوری نمونه ها  برای تجزيه و 
تحليل، به طور لحظه ای روی افراد بود. با اين حال 
تيم EPFL به دنبال راه حلی بود كه بتواند به صورت 

شبانه روزی اين كار را انجام دهد و حسگرها در طول 
2۴ساعت بتوانند كار نمونه برداری و اندازه گيری را 
انجام دهند. در بطن دستيابی به موفقيت، حساسيت 
باال و همچنين پايين بودن محدوديت های تشخيص 
يك عامل مهم به حساب می آيد. اين موضوع به دليل 
آن است كه الكترود ساخته شده از گرافن بوده كه 
می تواند به كورتيزول متصل شود و آن را دريافت 
كند. اين ابزار با يك ترانزيستور كار می كند تا غلظت 
كورتيزول را در تعريق فــرد اندازه گيری كند. اين 
اولين سيستمی است كه برای پيگيری مداوم غلظت 
كورتيزول در طول چرخه شبانه روزی ايجاد خواهد 
شد و برخی از امكانات بسيار مفيد را ايجاد می كند. 
يونسكيو در اين باره می گويد: »اين مزيت اصلی و 
ويژگی نوآورانه دستگاه ماست. از آنجا كه می توان از 
آن به صورت شبانه روزی استفاده كرد، دانشمندان 
می توانند داده های كمی و عينــی را درباره برخی 
بيماری های مرتبط با استرس جمع آوری كنند. آنها 

می توانند ايــن كار را به صورت غيرتهاجمی، دقيق 
و به صورت لحظه ای در طيف وســيعی از غلظت 
كورتيزول در عرق انسان انجام دهند.« اين وسيله 
در آزمايشــگاه قرار گرفته و تيــم محقق در حال 
برنامه ريزی برای آزمايش آن در يك بيمارســتان 
محلی روی بيمارانی اســت كه از شرايط مرتبط با 
استرس مانند سندرم كوشينگ، بيماری آديسون 
و چاقی رنج می برند. عالوه بر اين، آنها معتقدند اين 
فناوری می تواند در تشخيص و درمان بيماری های 
روانشــناختی ناشی از اســترس نقش مهمی ايفا 
كند. يونسكيو در ادامه گفت: »داشتن يك سيستم 
پوشــيدنی قابل اعتماد می تواند به پزشكان كمك 
كند تا به طور مثال دريابنــد كه درمان ها روی يك 
بيمار مبتال به افسردگی يا فرسودگی ذهنی موثر 
بوده است يا خير. درواقع اين يك گام بسيار بزرگ 

در درک اين بيماری ها خواهد بود.«

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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 علي اسحاقي، رئيس مؤسسه واكسن سازي رازي گفت: 
هر آنچه در مؤسسه توليد مي شــود براساس تحقيقات 
همين مؤسسه انجام شده و هيچ نوع فرآورده  خارجی در 
محصوالت توليدی آن استفاده نشده است. او به روند توليد 
واكسن اشاره كرد و گفت: »از اسفند سال گذشته روند 
توليد واكسن آغاز شده و در فروردين، مطالعات انجام شد. 
پس از آن، آزمايش با تزريق واكســن به 25ميمون سبز 
آفريقايي انجام شد..« به گفته اسحاقي، آزمايش باليني اين 
واكسن 27دي از سوي كميته ملي اخالق وزارت بهداشت 
تأييديه گرفت. او  روند تحقيقات واكسن را رضايتبخش 
توصيف كرد و گفت :روند آماده سازي براي تزريق واكسن 
در فاز انساني آغاز شده بر همين اســاس، سايتي براي 
ثبت نام داوطلبان طراحي شده است.اسحاقي با بيان اينكه 
فعالً نمي توان گفت توليد واكسن چگونه خواهد بود، افزود: 
»اينكه بگوييم چند دوز واكســن قرار است توليد شود، 
هنوز زود اســت و اميدوارم بعد از فاز دوم بتوانيم به اين 
سؤال پاسخ دهيم.« رئيس مؤسسه واكسن سازي رازي به 
برخي شائبه ها درباره واكسن توليدي اين مؤسسه اشاره 
كرد: »گفته اند واكســن ما ژنوم چيني يا انگليسي دارد. 
قطعاً براي ساخت واكسن از ديگران هم كمك مي گيريم، 
اما دانش اصلي مربوط به كشورمان است و اينكه هر كس 
در مورد هر چيزي نظر مي  دهد قابل قبول نيست.   در ادامه 
اين نشست، مسعود سليماني، مسئول كارآزمايي باليني 
واكسن رازی كووپارس گفت: در فاز يك تست انساني اين 
واكسن، بي خطري و ايمني زايي با افراد كامال سالم مورد 
بررســي قرار مي گيرد، در فاز 2تعداد بيشتري از افراد 
مبتال به بيماري هاي كنترل شــده، مورد آزمايش قرار 
مي گيرند و در فاز 3، افراد با هر ويژگي حضور خواهند 
داشت. او افزود: »در فاز يك 13داوطلب 18 تا 55سال، 
وارد فرايند كارآزمايي مي شــوند كه از اين تعداد، يك 
نفر مقدار معين واكســن و 12نفر ديگر دوزهاي ديگر 
را مي گيرند. در مرحله دوم 120نفر دوز واكســن را در 
2مرحله مي گيرند و 2هفته پس از تزريق دوم، اين افراد 
ارزيابي و عالئم آنها بررسي مي شود. در روز سی و پنجم به 
بعد بررسي نتايج انجام شده و درصورت تأييديه ايمني و 
بي خطر بودن دارو و دريافت مجوز سازمان غذا و دارو، فاز 
دوم مطالعه شروع مي شود. در فاز دوم، 500 نفر در 2گروه 
250نفره قرار دارند. يك گروه  واكسن و يك گروه  واكسن 
كمتر را دريافت می كنند و 2هفته بعد از تزريق دوم، نتايج 

به دست آمده، مورد بررسي قرار مي گيرد.

آخرين جزئيات از واكسن مؤسسه رازي
 آغاز روند تزريق واكسن كووپارس 

احتماال از هفته آينده

خبر
بعد از گذشت هفته هاي آرام كرونايي، چند 
روزي اســت خيز ماليم بيماري در برخي 
شهرها آغاز شده و طبق اعالم ستاد ملي مقابله 
با كرونا تعداد شهرهاي زرد و نارنجي در حال 
افزايش است. هفته گذشته وزارت بهداشت 
فقط 18 شهرستان آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، 
تنكابن، جويبار، چالوس، رامســر، ساري، 
فريدونكنار، قائمشهر، محمودآباد، نكا، نور 
و نوشــهر در مازندران و صومعه سرا، رودسر 
و الهيجان در گيالن را در وضعيت نارنجي 
اعالم كرد و 124 شهرستان در وضعيت زرد 
و 306 شهرستان در وضعيت آبي بودند. اما 
حاال تعداد شهرهاي نارنجي از 18 به 36 مورد 
و شهرهاي زرد از 130 به 178 مورد افزايش 
و تعداد شــهرهاي آبي از 306 به 234 شهر 

كاهش يافته است.
همين خيز ماليم كه مســئوالن اســتاني 
معتقدند احتماال در نيمه دوم اسفند به يك 
پيك منجر خواهد شد، ستاد ملي مقابله با 
كرونا را بر آن داشته در بسياري از استان ها 
منع تردد اعالم كند. اين منع تردد با هدف 
جلوگيري از سفر در تعطيالت آخر هفته در 
3 استان گيالن، مازندران و گلستان و 7شهر 
مشهد، اصفهان، شيراز، بندرعباس، بوشهر، 
جزيره قشم و كيش آغاز شــده و منع تردد 

شبانه هم در اغلب شهرها برقرار است.

به مازندران نياييد 
گرچه در تصميم گيري جديد ســتاد ملي 
مقابله با كرونا تردد پالك غيربومي به 3 استان 
شمالي مازندران، گيالن و گلستان ممنوع 
اســت، اما مازندران در هفته هاي گذشته 
وضعيت شكننده تري نسبت به همسايه هاي 
خود داشته. در اين مدت، مازندران تنها استان 
نارنجي كشور بود و طي چند روز گذشته هم 
تعداد شهرســتان هاي نارنجي آن افزايش 
يافت. هم اكنــون به جز ســيمرغ، گلوگاه، 
ميان دورود، سوادكوه، كالردشت، عباس آباد، 
فريدونكنار و چالوس كه در وضعيت زرد قرار 

دارند، بقيه استان در شرايط نارنجي است.
سخنگوي علوم پزشكي مازندران در اين باره 
به همشهري مي گويد: »در 24ساعت گذشته 
163 بيمار مشكوك به كرونا در مراكز درماني 
استان بستري شــدند و جمع بستري ها به 
906 مورد رسيد. از اين تعداد 195 نفر عالئم 
حاد تنفســي دارند و در بخش ويژه بستري 
هستند و متأسفانه 13نفر هم فوت كردند. در 
همين مدت 159نفر مرخص شدند تا درمان 

را در منزل ادامه دهند.« ســيمين بابايي، 
وضع شهرهاي نارنجي را شكننده توصيف 
مي كند و مي افزايد: »وضع بي ثبات مازندران 
موجب شده تردد به اين استان كامال ممنوع 
شود. همچنين تردد بين شهري به شهرهاي 
نارنجــي هم ممنوع اســت و از مســافران 

مي خواهيم به اين استان سفر نكنند.«
مازندران به گفته مسئوالن علوم پزشكي با 
شيب ماليم وارد پيك سوم بيماري شده و 
با شيب ماليم هم در حال خروج از آن است 
و اگر پروتكل ها رعايت نشود، ممكن است 

بالفاصله به پيك چهارم وارد شود.

افزايش شهرستان هاي نارنجي در گيالن 
در گيالن هم شــرايط با اختالف در تعداد 
شهرستان هاي نارنجي مشابه مازندران است. 
گيالن در هفته هاي گذشــته 3شهرستان 

نارنجي داشت و اين آمار هم اكنون به 7مورد 
رسيده است. براساس آخرين گزارش هاي 
علوم پزشكي گيالن، شهرستان هاي رودسر، 
الهيجان، صومعه سرا، رودبار، رشت، آستانه 
اشرفيه و بندرانزلي مناطق نارنجي گيالن 
هستند. همچنين 7شهرستان اين استان 
در وضع زرد و 2شهرســتان املش و شفت 
نيز در وضعيت آبي قرار دارنــد. با توجه به 
اين شرايط براساس مصوبه كميته امنيتي 
انتظامي وزارت كشــور از 18 بهمن ورود و 
تردد خودروهاي پالك غيربومي به استان  
ممنوع شده است. در داخل استان هم تردد 
از شهرستان هاي زرد به نارنجي و برعكس 

همچنان ممنوع است.

خطر موج چهارم كرونا در گلستان
گلستان از استان هايي است كه در روزهاي 

گذشــته بنابر اعالم مسئوالن علوم پزشكي 
وضع سينوســي همراه با افزايش يا كاهش 
اندك در آمار مبتاليان به كرونا را پشت سر 
گذاشته و تردد پالك غيربومي به آن از ابتداي 

هفته جاري ممنوع شده است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكي گلســتان 
شرايط حال حاضر استان را زرد مي داند و به 
همشهري مي گويد: »در مجموع در گلستان  
2شهرســتان كردكوي و بندرگز نارنجي و 
مراوه تپه، گاليكش، راميان و گميشــان در 
شرايط زرد هستند.« عبدالرضا فاضل با تأكيد 
بر اينكه آمار كرونا در گلستان در 2، 3هفته 
اخير كاهش يا افزايش چشمگيري نداشته 
است، به گزارش ســتاد ملي مقابله با كرونا 
مبني بر شيب افزايشي خفيف در 12استان 
اشــاره مي كند و آن را زنگ خطر براي ساير 
اســتان ها مي داند. وي توضيــح مي دهد: 

»معموال در شــيب هاي افزايشي، ابتدا آمار 
بيماران سرپايي افزايش مي يابد و 2هفته بعد 
آمار بستري باال مي رود. به نظر مي رسد نيمه 
دوم اسفند آمار كرونا در گلستان به صورت 
قابل توجهي افزايش يابد.« با توجه به زنگ 
هشدار در همه استان ها، عالوه بر منع تردد 
شبانه از ساعت 10تا 3بامداد، تردد غيربومي 
به گلستان هم ممنوع شــده و با 500هزار 
تومان جريمه همراه خواهد بود. البته رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در گلستان هم باالتر 
از ميانگين كشوري و حدود 78درصد است، 
اما فاضل نگراني اصلي ايــن روزها را تغيير 
قدرت انتقال ويروس و افزايش شانس انتقال 
آن مي داند. بنابر آخرين آمار علوم پزشــكي 
گلستان هم اكنون 75بيمار كرونايي بدحال 
در بخش مراقبت هاي ويژه بستري و 22نفر 
به دستگاه هاي ونتيالتور متصل هستند. روز 
گذشته 3نفر در اين استان بر اثر ابتال به كرونا 

فوت كردند.

هفته دوم روند افزايشي در اصفهان 
پس از افزايش نســبي آمار كرونا در مناطق 
مختلف كشور، هرمزگان، خوزستان، يزد، 
گيالن، مازندران و گلستان، آذربايجان غربي 

و لرستان هشدار دريافت كرده اند.
هرچند نام اصفهان در ميان اســتان هايي 
كه هشدار گرفته اند، نيست، اما شهرستان 
اصفهان در ميان 7شهرستاني قرار گرفته كه 
ورود پالك غيربومي به آنها ممنوع است. اين 
تصميم بعد از نارنجي شدن وضعيت اردستان 
گرفته شد كه سخنگوي علوم پزشكي اصفهان 
درباره آن به همشهري توضيح مي دهد: »منع 
تردد درواقع در شهرهايي است كه شرايط 
بدي دارند يا به سمت تغيير شرايط حركت 
مي كنند. در اصفهان هم متأســفانه بعد از 
مدت ها ثبات آمار، از هفته گذشته خيز ماليم 
كرونا آغاز شده و يكشنبه )19بهمن( بعد از 
مدت ها شاهد افزايش آمار بستري به بيش از 
100نفر بوديم.« آرش نجيمي با بيان اينكه 
6شهرستان خميني شــهر، شاهين شهر، 
لنجان، مباركه، نجف آباد و نطنز از وضع آبي به 
زرد تغيير وضع داده اند، مي افزايد: »هشدارها 
را از  ماه گذشته شروع كرديم، اما هيچ تغييري 
در رعايت پروتكل ها شاهد نبوديم و در نتيجه 
از 2هفته بعد مراجعه به مراكز پزشكي افزايش 
يافت. اگر شرايط به همين منوال پيش رود، 
ممكن است با افزايش قابل توجهي در همه 

آمارها روبه رو شويم.«

به گفته وي، رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
به طور قابل توجهي در اصفهان كاهش يافته 

است.

قرنطينه اجباري مبتاليان غيربومي در 
هرمزگان

عالوه بر شهرهاي شــمالي در اين فصل از 
ســال، آب و هواي مطبوع در جنوب ايران 
هم مســافران زيــادي را به ســفر ترغيب 
مي كند. با توجه به همين موضوع مسئوالن 
علوم پزشكي هرمزگان قوانين سختگيرانه اي 
را براي تردد به جزاير كيش، قشــم و هرمز 
گذاشته اند. طبق اعالم ستاد استاني مقابله 
با كرونا تردد پالك غيربومي به بندرعباس، 
حاجي آباد ، ميناب، بستك، بندرلنگه، جاسك 
و جزاير قشم و كيش و هرمز از روز گذشته 
ممنوع شده اســت. با اين حال سخنگوي 
علوم پزشــكي هرمــزگان به همشــهري 
مي گويد: »مسافراني كه از راه هاي ديگر به 
استان مي آيند هم براي ورود به جزاير بايد با 
هزينه شخصي تست سريع و پي سي آر بدهند. 
هزينه تست ســريع براي هر نفر 150هزار 
تومان و هزينه پي ســي آر 350هزار تومان 
است. اگر نتيجه تســت مثبت يا مشكوك 
باشد، فرد قرنطينه اجباري مي شود كه براي 
اين قرنطينه هم هر نفر بايد روزي 200هزار 

تومان پرداخت كند.«
فاطمه نوروزيان با بيــان اينكه بندرعباس، 
ميناب، جاســك و حاجي آباد در وضع زرد 
و بندرلنگه، بستك و جزاير قشم و كيش و 
هرمز در وضع نارنجي هســتند، مي افزايد: 
»تعداد كل فوتي هاي استان تا روز گذشته به 
1005مورد رسيده است و هم اكنون 128نفر 
در مراكز درماني بستري و 1496نفر هم در 

قرنطينه خانگي هستند.«
به گفته او، آمار بيماران سرپايي و موارد مثبت 
در هرمزگان رو به افزايش است و شهروندان 
بايد پروتكل هاي بهداشتي را بيشتر رعايت 

كنند.
   

طبق آخرين اعالم وزارت بهداشت 36 شهر 
در آذربايجان شرقي، اصفهان، خراسانشمالي، 
سمنان، كرمانشاه، گيالن، مازندران، گلستان، 
هرمزگان، همدان و يزد نارنجي و در وضعيت 
پرخطر قرار گرفته اند و تردد پالك غيربومي 
در آنها ممنوع است. تهران و البرز همچنان در 
وضعيت زرد هستند، اما شرايط شكننده اي 

دارند.

هشدارسفربهاستانها
سيده زهرا عباسي

خبرنگار

تعــداد شهرســتان هاي زرد و نارنجــي در حــال 
افزايــش اســت و تعطيــالت پيــش رو نگراني هــا را 
دربــاره ورود به موج چهــارم كرونــا افزايش داده اســت  
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انقالب ها، جنگ پيام ها و روايت ها هستند. اگر خللي در اين نبرد ايجاد شود، اساساً انقالب ها هم فلج مي شوند. 
در موضوع انقالب اسالمي هم دقيقًا چنين ماجرايي را شاهد بوديم؛ جنگ پيام ها و روايت ها ميان انقالبيون 
و رژيم پهلوي و طرفدارانش. انقالبيون به وسيله رســانه هاي مختلف سعي مي كردند كه روايت هاي موجود را بشكنند و پيام هاي 
جديدي منتقل كنند. اما آنها از چه رسانه هايي اســتفاده مي كردند و به چه ترتيبي؟ براي بيشتر دانستن در اين باره، سراغ دكتر 
حسن خجسته رفته ايم. او كه هم سن و سالش به انقالب مي خورد، هم عضو هيأت علمي دانشگاه صدا و سيما و كارشناس رسانه و 

ارتباطات است و جزو مديران ارشد صداوسيما هم بوده است.

عيسی محمدی

 ويژه انقالب

كيهان 
   شماره ۱۰۶۱۸

   ۱ بهمن ۵۷
اوليــن خبــر مربــوط بــه 
بازگشــت امام خمينــي )ره( 
به ايــران، امــروز در روزنامه 
كيهــان و اطالعات منتشــر 
مي شــود. عكس يــك امروز 
روزنامــه كيهــان، تصويري 
از امام را نشــان مي دهد كه 
ميان گروهــي از ژاندارم هاي 
فرانسوي و عالقه مندانش قرار 
گرفته است. تحريريه كيهان، 
تيتر»امام خميني جمعه در 
تهران نماز مي خواند« را براي 
صفحه اول انتخــاب كرده و 
در صفحه هاي داخلي به نقل 
يكي از نزديكان امام، نوشــته 
كه رهبر ۷۸ ســاله شــيعيان 
ايران براي نماز مغرب و عشا در 
مسجد اصلي شهر روز جمعه 
وارد تهران مي شود و سپس در 
پيشاپيش جمعيت به بهشت 

زهرا)س( خواهند رفت.

كيهان 
   شماره ۱۰۶۲۰

   ۳بهمن ۵۷
امــروز نخســتين مصاحبه 
امام خميني )ره( با خبرنگاران 
ايرانــي در روزنامــه كيهان 
منتشــر شده اســت. امام در 
بخش هايــي از اين گفت و گو 
درباره آزادي بيــان و عقيده 
مي فرمايند: »اگر مضر به حال 
ملت نباشــد، بيان همه  چيز 
آزاد اســت. چيزهايــي آزاد 
نيســت كه مضر به حال ملت 
ما باشد.« ايشــان همچنين 
درباره نقش زنان در حكومت 
اســالمي مي گويند:»زنــان 
همچون مردان در ســاختن 
جامعه اســالمي فردا شركت 
دارند. آنــان از حق رأي دادن 
و رأي گرفتن برخوردارند. در 
مبارزات اخير ايران، زنان هم 
ســهمي چون مردان دارند. 
ما همه گونــه آزادي را به زن 
خواهيم داد. البته جلوي فساد 

را مي گيريم.«

كيهان 
   شماره ۱۰۶۲۱

   ۴بهمن ۵۷
در  شــده  منتشــر  خبــر 
روزنامه هاي امروز، موجي از 
نگراني را ميان انقالبيون ايجاد 
مي كند. روزنامه كيهان تيتر 
يك امروزش را بــه محاصره 
فرودگاه مهرآباد توسط تانك ها 
اختصاص داده و عكسي جذاب 
و البتــه از راه دور را كــه اين 
محاصره را نشــان مي دهد، 
منتشــر كرده است. مهندس 
بازرگان هــم در مصاحبه اي 
مطبوعاتــي، نقطه نظراتش 
را درباره حكومت اســالمي و 
نحوه تشكيل شوراي انقالب 
و دولت موقت بيان كرده است. 
او مي گويد:»بهترين راهي كه 
در برابر شــاهپور بختيار قرار 
دارد اين اســت كه اســتعفا 
كند. همانگونه كــه چند تن 
از وزيرانش استعفا كرده اند يا 
به زودي استعفا خواهند كرد.«

روز شمار
 انقالب

    وقتــي كه بحث از رســانه هاي 
سال57 و سال هاي منتهي به انقالب 
مي شــود، همه ما ياد مطبوعات و 
سخنراني ها و نوارها و ديوارنوشته ها 
و چيزهايي از اين قبيل مي افتيم. آيا 
اين نگاه ما درســت است يا از نگاه 
شما كه اســتاد ارتباطات هستيد، 
رسانه فراگيرتر از اين حرف هاست؟

هر چيزي كــه در عالم وجــود دارد، نوعي ابزار 
ارتباطي است. هر چيزي كه از طريق آن بتوانيد 
پيامي را منتقل كنيد، رســانه تلقي مي شــود. 
حاال در اين ميانه رسانه ها تبديل به انواع فردي 
و جمعي مي شــوند. االن كسي مثال موي سرش 
را رنگ مي كند، اين نوعي ابــزار ارتباطي فردي 
است كه مي خواهد پيام زيبايي و جواني را منتقل 
كند. يا پوشيدن لباسي خاص هم به اين همين 
معناست. حاال اينكه پيام درست منتقل مي شود 
يا نه، يا اينكه درست فهم مي شود يا نه بحث هاي 
ديگري است. نگاه من اين است كه همه  چيز در 
عالم، ابزار ارتباطات و انتقال پيام هاســت؛ بازار 
خودش في نفسه يك رسانه است، نماز جماعت به 
مفهوم كلي آن يك پيام است و يك رسانه. حاال 
اينكه ابزار ما براي انتقال ارتباطات الكترونيكي و 

جمعي بشود، باز هم بحثي ديگر است.
    برگرديــم به صــدر انقالب و 
سال هاي قبل از آن. كدام رسانه هاي 
جمعي براي انتقال پيام هاي انقالبي 

بيشتر به كار مي آمدند؟
ببينيد! يك انقالب سه مرحله دارد. هر مرحله اي 
هم رســانه هاي خودش را دارد و  هم رسانه هاي 
دشمن خودش را. طبيعي است كه هر كدام از اين 
رسانه ها هم كاركرد خودشان را پيدا مي كنند كه 
بايد در ظرف زمانه اش مورد ارزيابي قرار بگيرد. 
مرحله اول انقالب، مرحله قبل از پيروزي و تصرف 
قدرت سياسي است كه خيلي مهم است. خيلي از 
انقالب ها در اين مرحله شكست مي خورند. مرحله 
دوم مرحله حفظ قدرت است. انقالب نيكاراگوئه 
نزديك به انقالب ايران اتفــاق افتاد اما زياد دوام 
نياورد ولي كوبا توانســت مثل ايران انقالبش را 
حفظ كند. در مرحله سوم هم كه ما بسط انديشه 
انقالب را مشــاهده مي كنيم. همانطور كه اشاره 
كردم در هر ســه مرحله، رســانه هاي دوست و 
دشمن معنا پيدا مي كنند و بستگي دارد كه شما 
در كدام مرحله باشــيد. اما براي پاسخ به سؤال 
شما، بايد اشاره كنم كه جريان عمومي رسانه هاي 
مرحله اول و تا قبل از پيــروزي و تصرف قدرت 

سياسي، در اختيار دشمنان انقالب 
و حاكميت آن دوره بود. هدف 

اصلي هم اين بود كه غفلت 
و ســرگرمي ايجاد كند 
تا سر جوان ها و مردم 
گرم باشد كه به مسائل 
مهم فكر نكنند. همين 
االن منتقــدان، بــه 
رســانه هاي غربي اين 

انتقــاد را دارنــد كه به 

رسانههای
انقالبرسا

انقالب

دكتر حسن خجسته 
برايمان از رسانه های 

مورد استفاده انقالبيون 
سال57 می گويد

قدري سرگرمي ســازي مي كنند تا اين غفلت 
اتفاق بيفتد. در دوره پيش از انقالب هم موسيقي 
و سينما و تلويزيون چنين كاركردي داشتند و 
مأموريت داشتند كه مردم را از فكر كردن جدي 
دور كنند. وضعيت عجيبي، مخصوصاً در حوزه 
فيلم هاي فارسي بود. انواع ظرفيت براي تخطئه 
انديشــه انقالب يا ايجاد يأس و نااميدي به كار 

گرفته مي شد.
    انقالبيــون بــراي واكنــش 
نشــان دادن و انتقال پيام ها از چه 
رسانه هايي استفاده مي كردند يا 
بهتر است بگويم به چه رسانه هايي 

اساسا دسترسي داشتند؟
اوايل انقالب كه شــب نامه ها به عنوان رســانه 
انتخاب شــده بودند. بعدها البته سخنراني ها و 
نوارهاي سخنراني و حتي يكي، دو تا مجله در قم 
هم به عنوان رسانه انقالبيون مورد استفاده قرار 
گرفت. كتاب هايي هم وجود داشــت كه مباني 
معرفتي انديشه امام را براي مردم و جوان ترها 
تبيين مي كــرد. ولي از يك جــاي ديگري كه 
مبارزات جا افتاد و جدي و تبديل به اعتصابات 

شد، نوار خيلي مهم شد.
    يعني قبل از آن وجود نداشت و 

مورد استفاده قرار نمي گرفت؟
چرا، قباًل هم وجود داشــت و مورد اســتفاده 
قرار مي گرفت ولــي محدود بود. اما در ســال 
5۷ديگر اوج اســتفاده از نوار كاست ها بود كه 
سخنراني هاي امام از طريق آن دست به دست 
مي شد و به مردم مي رســيد و مخاطبان مطلع 
مي شدند كه چه اتفاقاتي افتاده و چه كارهايي 
بايد انجام بدهند. متقاباًل طــرف مقابل هم از 
ظرفيت هاي رســانه اي خودش بــراي تهديد 
و تخريــب و منفعل كردن انقالبيون اســتفاده 
مي كرد. اما از نگاه كلي، بحث رسانه ها در مرحله 
دوم انقــالب كه مرحله حفظ قدرت سياســي 
است و خيلي از انقالب ها در اين مرحله از بين 
رفته اند، اهميت بيشتري مي يابد. قبل از انقالب 
اگر شما را به عنوان انقالبي دستگير مي كردند، 
مي توانستند از طريق ابزارهاي امنيتي و اعدام 
و دستگيري و زندان و... برخورد كنند. اما حاال 
شما قدرت سياســي را در اختيار داريد و ديگر 
خبري از برخوردهاي شديد نيست. اينجاست 
كه قدرت هاي جهان از طريق رسانه هاي جهاني 
به همه اركان انقالب شــما حملــه مي كنند. 
در ســال هاي 5۷ و 5۸شــاهد اين حمله هاي 
رسانه اي بوديم. اينجاســت كه تئوري مارپيچ 
سكوت اهميت و كاربرد پيدا مي كند. 
اينقدر درباره انقالب حرف هاي 
منفــي زده مي شــود كه 
گاهي نســبت به انقالب 
شــك پيش مي آيد. در 
مرحلــه دوم انقالب ها 
شــاهد حمله فيزيكي 
براي نابودي انقالب هم 
هستيم كه در مورد ايران 
از طريق حمله بعثي ها به 

مي كند. ميشــل فوكو وقتي كه به ايران مي آيد 
و بازمي گردد، اصاًل اشــاره مي كند كه چيزي در 
كشور دست روشنفكرها نيســت و همه  چيز به 
اختيار و فرمان آيت اهلل خميني اســت. اهميت 
رسانه گون بودن امام از اين بابت است كه مطرح 

مي شود.
    وضعيــت رســانه ها در مراحل 
دوم و ســوم انقالب اسالمي ايران 
چطور بوده؟ حاال كه بحثش مطرح 
شد، بد نيست نيم نگاهي هم به آن 

بيندازيم...
همانطور كه اشــاره كردم، هجمــه زيادي عليه 
انقالب صورت گرفته بود. من خودم از راديوهاي 
خارجي مي شنيدم كه مثاًل فالن دكتر پيش بيني 
كرده كه انقالب با اين وضعيت نفت و دشمني ها، 
تا 6 ماه بيشتر دوام نمي آورد. اينها خيلي مهم بود. 
مثل االن نبود كه دكترها و متخصص ها اين همه 
زيادشده باشند و از ارج و قرب شان كم شده باشد. 
آن موقع اگر فالن دكتر از فالن دانشگاه حرفي در 
رسانه ها مي زد، خيلي اهميت داشت و اثرگذاري 
مي كرد. تا پايان جنگ تحميلي و تا سال ارتحال 
حضرت امام، هنوز قدرت هاي جهاني و دشمن، 
احتمال فروپاشي جمهوري اسالمي را مي دادند. 
اما به محض اينكه بعد از درگذشت امام، رهبري 
تعيين شده و يك انسجام داخلي هم ايجاد شد، 
ديگر اين فكر از بين رفت. آن موقع مثالً كيسينجر 
گفته بود كه ايران ايرانستان خواهد شد. اما بعد از 
انتخاب رهبري و انسجام داخلي، انقالب اسالمي 
وارد مرحله سوم خودش شــد. بعد از آن بود كه 
رســانه ها كاركردهاي جديدي پيدا كردند؛ چه 
رسانه هاي انقالب و ايران و چه رسانه هاي دشمن. 
در مرحله سوم انقالب در واقع شاهد جنگ بزرگي 

كشورمان اتفاق افتاد.
    وضعيت اســتفاده انقالبيون و 
امام از رســانه هاي موجود چطور 
بود؟ مثاًل مي بينيم كه حضرت امام 
پيش از بازگشــت به كشور، طي 
يك حركت هوشمندانه در حوزه 
ديپلماسي عمومي و در آستانه سال 
نوي مسيحي، براي همسايه هاي 
مسيحي خودشان در نوفل لوشاتو 
هديه مي فرســتند و قبل از روز 
پرواز با آنها ديدار كرده و دلجويي 

مي كنند...
البته چنين رويه اي در داخل كشــور هم وجود 
داشت و اگر كسي آسيب ديده بود، از او دلجويي 
مي شــد و به او ســر مي زدند. چنين مواردي 

به صورت پراكنده وجود داشت...
    مثاًل در مورد رســانه و استفاده 
از آن، مي بينيم كــه بين لوموند و 
فيگارو رقابتي براي مصاحبه با امام 
در جريان بود. امام ممنوع المصاحبه 
بود كه ظاهرا فيگارو توانسته بود 
با عنوان ديــدار و مذاكره با امام، 
گزارش اين ديــدار را چاپ كند و 
امام هم اين روند را پذيرفته بودند 

تا پيام شان را برسانند...
ببينيد! روزنامه هاي خارجي به ســرعت داخل 
ايران منعكس نمي شد و زمان مي برد تا ترجمه 
شده و به داخل برسد. اگر هم چنين كاري انجام 
شد، براي اثرگذاري روي رسانه ها و مخاطب 
خارجي بوده. اما اين را توجه داشته باشيد كه 
امام خودش في نفسه يك رسانه مهم بود. اصاًل 
عكس هاي امام و حاالت او در اين عكس ها، 
وقتي كه داخل كشــور مي شد به مثابه يك 
رســانه عمل مي كرد. ديويد بارنت، عكاس 
معروف آمريكايي كه عكس هايش از امام 
هم خيلي در آمريكا مورد توجه قرار گرفت، 
يكي از عكس هاي معروفــش از امام را به 
اين علت داراي اهميــت مي داند كه رهبر 
نهضت بدون هيچ تالشــي، اثرگذاري 

براي به زانو درآوردن انديشــه انقالب هســتيم؛ 
چرا كه انقــالب در اين مرحله به دنبال بســط و 
گسترش فكري خود است. برژينسكي در كتاب 
»عرصه بزرگ شــطرنج« خود، اگر اشتباه نكنم 
جايي گفته بود كه انديشه انقالب اسالمي ايران 
يك بار از مرزهايش عبور كرده و نبايد اجازه اين 
كار را بدهيم؛ چرا كه اگر دوباره اين اتفاق بيفتد، 
ديگر نمي شــود كاري كرد. توصيــه مي كند به 
آمريكايي ها كه تا زمان مشخصي بايد اين انديشه 
كنترل شود، وگرنه آمريكا در قرن بعد ديگر قدرت 
اول جهان نخواهد بود و باعــث و باني اين افول 
نيز ايران خواهد بود. به واقع امــروزه نبرد، نبرد 
در عرصه ژئومدياست. پيش از اين ژئوپلتيك يا 
جغرافياي انســاني و اقتصادي و سياسي و... در 
تصميم گيري هاي جهاني اهميت داشت؛ امروزه 
جغرافيا و بازنمايي هاي رسانه اي. دشمن امروزه 

از ظرفيت ژئومديا دارد عليه ما استفاده مي كند.
    بعضي ها، ديوارنويســي ها را هم 
از رســانه هاي معتبر زمان انقالب 
مي داننــد. در اين باره نظر شــما 

چيست؟
رســانه هاي انقالب كه با همان شب نامه ها آغاز 
شدند كه خيلي ها هم به خاطرش به زندان رفتند. 
اما ديوارنويســي و بخش اعظم آن، به ســال5۷ 
بازمي گــردد. قبل از آن وجود نداشــت يا اينكه 

به ندرت بود. اما در ماه هاي نزديك به انقالب ديگر 
خيلي رايج شده بود.

    خود شما در ســال ها و ماه هاي 
انقالب، بيشــتر تحت تأثير كدام 
رســانه هايي كه در خدمت انقالب 

بودند، قرار گرفتيد؟
من بيشتر با ســخنراني ها و نوار كاست ها درگير 
بودم. البته جلســات هم به عنوان رســانه هاي 
شــفاهي مهم مطرح بودند كه در آنها شرايط را 
تحليل مي كرديم و اطالعاتي به دست مي آورديم. 
از ســال5۷ هم كه اعالميه ها باب شــدند. البته 
قبل تر از آن اعالميه ها وجود داشــت ولي صرفاً 
براي شــرايطي خاص. اما در سال5۷ كه نوارها و 
سخنراني ها باب شدند، اين اعالميه ها در كاست ها 

هم خوانده مي شدند.
    يك جورهايي شبيه پادكست هاي 
امروزي كــه صوتي هســتند و 
مجموعــه اي از محتواهاي صوتي 

محسوب مي شوند، ديگر؟
بله، بله، شــبيه به همين. اينها بودند كه ما را در 

سال انقالب درگير مي كردند.

یك انقالب سه مرحله دارد؛ 
هر مرحله ای هم رسانه های 

خودش را دارد و  هم 
رسانه های دشمن خودش 

را. طبیعی است كه هر كدام 
از این رسانه ها هم كاركرد 

خودشان را پیدا می كنند كه 
باید در ظرف زمانه اش مورد 

ارزیابی قرار بگیرد

سه شنبه

شماره ۸۱۵۷
۲۱ بهمن ۱۳99 

جرقه های 
انقالب در البه الی 
مطبوعات
مطبوعات نقش تعيين كننده ای در 
جريان سازی های سياسی و اجتماعی يك 
كشور ايفا می كنند. اما وقتی قرار باشد اين 
جريان به يك انقالب منتهی شود چنين نقشی 
به شكلی حساس تر و البته با تأثير بيشتر به 
وقوع می پيوندد. هر چند مطبوعات ايران در عصر 
پهلوی دوم، دوران پرفراز و نشيب و رو به اختناقي را 
تجربه كرد، اما جرقه هايی از سوی انقالبيون مذهبی 
و روشنفكران طرفدار حكومت اسالمی در مطبوعات 
قابل رؤيت است كه می توان از آنها به عنوان نخستين 
حركت های رو به انقالب ياد كرد. در روزهای سرنوشت ساز 
بهمن 5۷، شميم انقالب در همه جا پراكنده شد و مطبوعات 
هم از اين جريان بی تأثير نماند. اما هنوز حكومت مورد 
تأييد شاهنشاهی بر سر كار بود و اقدام عليه آن می توانست 
برای هر روزنامه ای تبعات سنگينی داشته باشد. اولين بار 
روزنامه اطالعات با انتشار متن فرمان امام خمينی )ره( به 
مهندس بازرگان مبنی بر تشكيل دولت به نوعی وجاهت 
حكومت بختيار را از بين برد. اين پيام در روز ۱5 بهمن ماه 
در روزنامه اطالعات به چاپ رسيد و نويد پيروزی بخش 
انقالب اسالمی بود.



اعالمیه ها در تاریخ انقالب اسالمی ایران 
نقش مؤثری داشــته اند. از چگونگی 
شكل گیری شان گرفته تا انتشارشان، 
از مهم ترین شان گرفته تا اولین شان 
و از تأثیرگذارترین شــان گرفتــه تا 
تقلبی های شان همه جریان های تاریخی 
منحصربه فرد و شنیدنی خودشان را 
دارند كه به گفته پژوهشــگران تاریخ 
معاصر ایران برای شرح هر كدام شان 
می توان صفحات بی شماری اختصاص 

داد.

منبرهای سخنرانی، رسانه ای در دست روحانیون انقالبی بود

قیامباواژهها
دست روحانیون مبارز انقالبی از رسانه هایی مثل رادیو و تلویزیون كوتاه 
بود و آنها از رسانه منبر برای بیان اندیشه ها و همچنین اطالع رسانی به 
مردم از شرایط جامعه و آنچه قرار بود اتفاق بیفتد، استفاده می كردند. 
مساجد و منبرهای ســخنرانی از پایگاه های مردمی بود و سخنانی كه 
روحانیون در این محافل به زبان می آوردند، از هر رســانه و تریبونی 
تأثیرگذار تر بود. قبل و بعد از انقالب، سخنرانی های تأثیرگذار زیادی 
انجام شــدند كه امروز نیز از آنها به عنوان سخنرانی های تاریخی یاد 
می شود. بسیاری از این ســخنرانی ها به صورت مكتوب در كتاب ها به 
چاپ رسیدند و هنوز هم مخاطبان خاص خود را دارند. مردم در پای این 
سخنرانی ها به دنبال شنیدن حرف ها و درد دل های خود بودند كه بیخ 

گلویشان باال می آمد اما جسارت ابراز آن را نداشتند.

سخنرانی ها از كی شروع شد؟

اینكه نخستین سخنرانی ها ضد حكومت دقیقا توسط چه كسی و در كجا انجام 
شد، مشخص نیست. اما سال۱۳۴۱ و مطرح شــدن الیحه انجمن های ایالتی و 
والیتی بهانه آغاز سخنرانی ها در تهران و شهرهای دیگر بود. جشن های ملی كه 
در این سال ها برگزار می شد و مراودات دربار با انگلیس و اسرائیل و آمریكا هم از 
موضوع های دیگری بود كه در این سخنرانی ها به آنها پرداخته می شد. حكومت 
در پی این سخنرانی ها به روحانیون هشدار می داد تا جایی كه ساواك عده ای از 
روحانیون را احضار كرده و از آنها خواسته بود درباره ۳موضوع صحبت نكنند؛ شاه، 
اسرائیل و در خطر بودن دین. این موضوع یكی از بحث هایی بود كه امام خمینی در 

سخنرانی تاریخی خود در ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ به آن پرداخت.

ممنوع المنبرها چه می كردند؟

روحانیون در آن سال ها به واسطه سخنرانی هایشان معموال ممنوع المنبر می شدند. 
ساواك به آنها می گفت كه دیگر حق باال رفتن از منبر و سخنرانی را ندارند. بسیاری 
از روحانیون با بازی كردن با كلمه هایی، حكم هایی كه برایشان صادر می شد، دوباره 
سخنرانی را از سر می گرفتند؛ یا پایین منبر به سخنرانی می نشستند یا از واعظ 
و سخنران دیگری برای ادامه صحبت شان كمك می گرفتند. این موضوع باعث 
خشم ساواك می شد. روحانیون با توجیه های اینچنینی سخنرانی در مساجد و 

محافل را ادامه می دادند.

در سخنرانی ها چه می گفتند؟

محتوای سخنرانی ها از دهه۴0، كم كم به سمت انتقاد از حكومت و تصمیم های 
سیاسی شاه روی آورد. مردم از زمان مشروطه همواره با حكومت اختالف داشتند. 
جرأت ابراز این اختالف ها به دلیل برخوردهای شدید حكومت در مردم كمتر دیده 
می شد. روحانیون كه این اختالف ها را به خوبی احساس می كردند، پای منبر ها 
و ســخنرانی ها به انتقاد می پرداختند و مردم از این جرأت استقبال می كردند. 
اختالف های علنی حكومت و روحانیون و در پی آن مردم، از همین سخنرانی ها 

آغاز شد.

تجزیه و تحلیل های ساواك

ساواك گزارشگرانی بین جمعیت در مساجد و پای مجالس سخنرانی ها داشت 
كه رفت وآمد ها را تحت نظر داشتند و به سخنرانی ها گوش می دادند و بعد آن را 
تجزیه و تحلیل می كردند كه مثال چرا این سخنران امروز از فقر یا موضوع دیگری 
صحبت كرد. آخرین تحوالت و اتفاق های سیاسی از طریق منبر ها به اطالع مردم 
می رسید. محتوای این سخنرانی ها برای حكومت به قدری ناخوشایند بود كه از 
راه های مختلف در آن اخالل ایجاد می كرد. مثال در ســخنرانی امام خمینی در 
مدرسه فیضیه، دولت برق ها را قطع كرده بود و برای اینكه سخنرانی امام به گوش 

مردم برسد، از موتور برق استفاده كردند.

پای منبرهای فلسفی واعظ

محمدتقی فلسفی به واسطه منبر ها و سخنرانی هایی كه داشت به »فلسفی واعظ« 
مشهور شــد. او كه منبر رفتن و وعظ و خطابه را از دوران كودكی آغاز كرده بود، 
بیانی نافذ و صریح داشت. مرحوم شیخ فلسفی، سبك جدیدی را در سخنوری و 
منبررفتن ابداع كرده بود كه مخاطبان زیادی داشــت. همین روش های نوین، 
منبرهای او را از گرایش های عوامانه و بیان مطالب خرافی دور كرد و با بررســی 
معضالت اجتماعی و نقد عملكرد مســئوالن حكومتی، برای منبر یك رسالت 
اجتماعی و سیاسی قائل شد. این روش او در وعظ و سخنرانی به تدریج مورد توجه 

و تقلید بسیاری از وعاظ كشور قرار گرفت.

سخنرانی های تاریخی یك پیشوا

امام خمینی ازجمله افرادی بود كه سخنرانی های تندی ضد حكومت انجام می داد. 
سخنرانی او در سیزدهم خرداد ســال۱۳۴۲ كه با عاشورای حسینی هم مقارن 
بود، به عنوان سخنرانی ای تاریخی شناخته شده است و جرقه ای بود كه شعله های 
انقالب را روشن كرد. واقعه حمله به مدرسه فیضیه قم و دستگیری امام و جمعی 
از روحانیون در پی همین سخنرانی اتفاق افتاد. ساواك در اسناد خود، سخنرانی 
۱۳ خرداد امام خمینی در مدرسه فیضیه را اینگونه روایت می كند: »روز عاشورا، 
عصر، خمینی به مدرســه فیضیه قم آمد. جمعیت تمام صحن مدرسه فیضیه، 
صحن بزرگ حضرت، میدان جلوی صحن را گرفته بــود... تعداد جمعیت را در 
حدود ۲00هزار نفر می گفتند و اظهار می داشتند در تاریخ قم چنین جمعیتی 

دیده نشده است...«.

تربیت انقالبی در اطراف منبرها

مساجد و منبرهای سخنرانی، مدارسی بودند كه به تربیت نیروهای انقالبی همت 
گماشــته بودند. تفاوت فرهنگ حاكم بر جامعه و فرهنگ خانواده ها خلئی در 
جامعه ایجاد كرده بود. مردم این تفاوت ها و تضادها را به خوبی احساس می كردند. 
مساجد، كانون هایی بودند كه مبانی فكری و دینی آنها را با خود داشتند. الگوهای 
زندگی غربی به هر بهانه ای سر از گوشه و كنار شهر در می آورد. روزنامه ها، سینما ها 
و هنر دور از آموزه های مذهبی فعال بودند. منبرهای ســخنرانی در مساجد این 

خألها را جبران می كردند.

از آیت هللا طالقانی تا شهید مطهری

افراد زیادی تربیت یافته منبرهای سخنرانی مساجد در این دوره بودند. روحانیون و 
طالب هم در این جلسه ها حاضر می شدند و از آن درس می گرفتند. استادان بزرگ 
علوم و فقه و فلسفه مثل آیت اهلل سیدمحمود طالقانی، شهید مرتضی مطهری، 
شهید دكتر باهنر، دكتر شــریعتی و دیگر بزرگان انقالبی منبر ها را سنگرهای 
مبارزه خود انتخاب كرده بودند و مسائل سیاسی روز، دستمایه سخنرانی هایشان 
بود. در خاطراتی كه از سخنرانی های مرحوم فلسفی واعظ یاد می شود، آمده است 
كه مردم، قبل و بعد از منبرهای سخنرانی ایشان پاكت های یادداشتی را به دست 
ایشان می دادند كه در آنها تقاضای دعا برای شفای بیمار و گله و شكایت از وضعیت 

جامعه و مدارس و بی عدالتی های جامعه بود.

سهشنبه۱۴

شماره8157
21بهمن1399

كیهان 
شماره1۰۶23

8بهمن57
امروز خبــر ســفر بختیار به 
پاریس برای دیدار با امام )ره( 
در روزنامه ها منتشــر شــده 
اســت. اما تیتر یك روزنامه 
كیهان به واكنش رهبر انقالب 
ایــران نســبت به ایــن خبر 
اختصاص دارد؛ »امام خمینی: 
بختیــار را تا اســتعفا ندهد، 
نمی پذیریــم.« عكس هــای 
صفحــه اول هم مربــوط به 
تشــییع شــهدای تظاهرات 
روز جمعه گذشــته از مقابل 
بیمارستان مصدق و مبارزات 
مســلحانه مردم بــا مأموران 
ارتش اســت. روزنامه كیهان، 
خبر بازداشت ۵ روزنامه نگار 
روزنامه های كیهان، اطالعات 
و آیندگان در منطقه ما توسط 
فرماندار نظامــی تهران را نیز 

امروز منتشر كرده است.

كیهان 
شماره1۰۶25
1۰بهمن57

تیتر»نزن، سرباز...« هم یكی 
از تیترهای مانــدگار روزنامه 
كیهــان در روزهــای قبل از 
پیــروزی انقالب به حســاب 
می آید كه به پیشنهاد محمد 
بلوری، معاون ســردبیر وقت 
در صفحــه اول روزنامه امروز 
قرار می گیــرد. قــرار گرفتن 
این تیتر كنار عكســی از یك 
ســرباز، كه یك دانشــجو را 
مقابل دانشگاه با اسلحه نشانه 
گرفته، باعث جذاب شــدن 
صفحه اول شده است. همین 
عكس و تیتر باعث می شــود 
كــه كیهــان امــروز، خیلی 
ســریع و زود تر از شماره های 
قبل به چاپ دوم برسد. خبر 
سنگربندی خیابانی در تهران 
در روزنامه های امروز منتشر 
می شود كه نشان دهنده شدت 

مبارزات است.

كیهان 
شماره1۰۶2۶
11بهمن57

آمدن امام)ره( قطعی شــده 
اســت و روزنامه كیهــان با 
تیتر بزرگ »امــام صبح فردا 
در تهران اســت« به استقبال 
این خبر می رود. نقشه مسیر 
حركت امــام)ره( از فرودگاه 
تــا بهشــت زهــرا)س( در 
صفحه اول كشــیده شــده و 
خبرهای مربوط به اســتقبال 
و حفاظــت از رهبــر انقالب، 
به چاپ رســیده است. چاپ 
اول روزنامه به ســرعت نایاب 
می شود و خیلی زود، چاپ دوم 
به دست مردم می رسد. تهران 
روزهای شلوغ تری را نسبت به 
روزهای قبل تجربه می كند، 
چون میلیون ها نفر از سراسر 
كشور، خودشان را به اطراف 
فرودگاه مهرآباد رســانده اند 
تا از پیر و مرادشــان استقبال 

كنند.

روزشمار
انقالب

 ویژه انقالب

اعتماد مردم به مطبوعات جلب شد و به اعتبار رسیدند؛ 
زیرا پیش تر فكر می كردند مطبوعات تحت فشار سانسور 
هستند. اعتماد و استقبال مردم موجب افزایش تیراژ 
روزنامه ها شد و حتی من خودم شاهدم كه آن زمان در 
روزنامه شبانه روز كار می كردند تا به حدود یك میلیون 
تیراژ برســیم. كیهان، اطالعات و چنــد روزنامه دیگر 

مورد وثوق مردم نقش مهمی در این زمان ایفا كردند.
    چطور شــد كه روزنامه ها از نظارت و 

سانسور رژیم دور ماندند؟
خیلی هم بی دردســر نبود زیرا روزنامه نگاران در ایام 
انقالب ۲اعتصاب را پشت سر گذاشتند؛ اعتصاب اول 
بعد از زمانی بود كه خبرها را منتشــر كرده بودند. یك 
روز صبح كه وارد روزنامه شدیم متوجه شدیم كه یك 
ســرهنگ حكومت نظامی داخل دفتر سردبیر برای 
نظارت در چاپ و احیانا سانســور حضور دارد. با دیدن 
او همه ما غافلگیر و ناراحت شدیم. خبرنگاران كیهان 
همه قلم را زمین گذاشتند و تصمیم گرفتیم كه دیگر 
كار نكنیم. آن زمان آقای فریــدون جیرانی در روزنامه 
اطالعات كار می كردند. با ایشان تماس گرفتم و جریان 
را گفتم و ایشان هم گفتند در دفتر ما هم همین اتفاق 
افتاده است. ما روزنامه نگاران اعالم كردیم با این وضعیت 
هیچ كدام كار نمی كنیم و طبیعتاً روزنامه منتشر نشد. 
اعتصاب ۲ روزنامه كیهان و اطالعــات با تعهد دولت 
كه اعالم كرد زین پس كاری به كار مطبوعات نخواهد 
داشــت شكسته شــد و روزنامه ها دوباره چاپ شدند. 
روزنامه ها از آن پس آزادانه تر می نوشتند. گزارش وقایع 

به طور كامل در روزنامه منتشر شــد و این ماجرا تا 
۱۳آبان۵۷ ادامه داشت كه عوامل رژیم به 

مغازه ها حمله و در تهران آشوب به پا 
كردند كه البته این آشوب ها را 

رژیم به پای مردم نوشت. همان 
شب شــریف امامی استعفا 
كرد، ازهاری نخست وزیر و 
حكومت كامال نظامی شد. 
اعتصاب ۶۲روزه مطبوعات 
نیــز در همیــن زمــان 
آغاز شد. خبرنگارها در 

این مدت به دفتر تحریریه می رفتند و خبرهایی دریافت 
و تنظیم می كردند اما روزنامه چاپ نمی شد. حتی در 
داخل تحریریــه پذیرای گروه هــای مختلفی از مردم 
بودیم كه پیش ما می آمدنــد و از این اعتصاب حمایت 
می كردند. اعتصاب ها نیز تا ۱۵دی۵۷ ادامه داشــت تا 
حكومت ازهاری هم بركنار شــد و بختیار نخست وزیر 
قول داد كه آزادی مطبوعات را رعایت كند. روزنامه ها 
تصمیم گرفتند به اعتصاب پایان دهند اما پیش از آن 
از امام)ره( اجازه گرفتند و ایشان نیز پیامی صادر كردند 
و گفتند كه به  كار خــود بازگردید و اگر دولت برخالف 
قولش عمل كرد، دوباره اعتصاب كنید. خبرنگاران مجدد 
كار را دست گرفتند و اتفاقا مؤثرترین نقش مطبوعات 
در همین روزها رقم خورد. نمونه آن گزارش و عكسی 
بود كه از دیدار امام )ره( و همافران گرفته شــد و بعد از 

آن اتفاقات خوبی رقم خورد. این 
عكس از ۲جنبه اهمیت 

داشــت؛ نخست 

آنكه انتشــارش در آن روزها روی انقالب اثرگذار بود و 
دوم اینكه تنها عكس های ثبت شده از این واقعه است.

    همان عكس تاریخی كه از پشت سر 
همافران گرفته شــده بود؟ ماجرای این 
عكس چه بود كه تا این اندازه در پیروزی 

انقالب اثرگذار بود؟ 
من خودم خبرنگار این گزارش از مدرسه علوی بودم. از 
۱۲ تا ۲۲بهمن نیز اخبار مختلف تظاهرات، سخنرانی ها 
و دیدارهای امام )ره( در این مدرسه منتشر می شد. روز 
پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه عكس تاریخی مرحوم حسین 
پرتوی از دیدار همافران با امام )ره( منتشــر شــد 
كه یكــی از عوامل اصلی ســقوط كامل رژیم 
در ۲۲ بهمــن نیز همین عكــس بود. من 
به عنوان خبرنگار این گــزارش همراه 
عكاس در دبســتان حضور داشتم. 
به خاطر شرایط آشفته و بالتكلیف 
آن روزهــا، صالح نبــود چهره 
همافرها در روزنامه چاپ شود. 
به مسئوالنی كه آنجا بودند 
پیشنهاد دادیم از پشت سر 
آنها عكس بگیریم تا كسی 
شناسایی نشود. پس از چاپ 
عكــس در روزنامــه كیهان، 
دولت شاپور بختیار این عكس را 
مونتاژشده خواند و آن را تكذیب كرد. اما 
امام)ره( اعالم كردند كه عكس مونتاژ نیست و 

برگه های تاریخ ساز 
در دست انقالبیون

اعالمیه ها  را می توان مهم ترین رسانه های  انقالب دانست

توزیع كننده های اعالمیه 
اعالمیه ها توسط افراد معروف نوشته می شدند. اعالمیه هایی 
كه از طرف امام خمینی)ره( و دیگر مراجع منتشر می شدند 
از طریق مهر مخصوصشان روی برگه ها مشخص می شدند. 
جامعه مدرســین هم از دیگر گروه هایی بودند كه اعالمیه 
منتشــر می كردند كه افرادی مثل آیت اهلل مشكینی در آن 
عضویت داشــتند. اعضای جامعه مدرســین از چهره های 
برجسته دینی و سیاسی در كشور بودند، لذا حرف هایشان 
برای مــردم حجت تلقی می شــد. این گــروه از جامعیت 
بیشتری نســبت به دیگر گروه ها برخوردار بود و در شهر 
قــم مركزیت داشــت. شــهیدمطهری، شهیدبهشــتی، 
آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل موســوی اردبیلی و... نیز ازجمله 
افرادی بودند كه در تهران و شهرستان ها به عنوان رهبران 
انقالب شناخته می شدند و ســخنرانی ها و گفته هایشان 
به صورت اعالمیه منتشر می شد. تمام اعالمیه هایی كه در 
كشور منتشر می شد همراستا با روش امام)ره( بود. اگر گاهی 
بعضی از افراد اعالمیه هایی منتشــر می كردند كه با روش 
امام خمینی)ره( تعارض داشت، آن اعالمیه به سرعت جمع 
می شد و به دست مردم نمی رسید. شناسایی این دست از 
اعالمیه ها هم كار سختی نبود، چراكه روش امام خمینی)ره( 

از   همان ابتدا مشخص و واضح بود.

غالمرضا موسوی، خبرنگار روزنامه كیهان در روزهای پیروزی 
انقالب از نقش مطبوعات در وقوع این رخداد تاریخی می گوید

خربنگار ديدار 
همافران بودم

مطبوعات نقــش بی بدیل خود را در 
جامعه و ابعاد مختلف زندگی بشری 
حفظ كرده و در ایجــاد تغییرات و 
دگرگونی های سیاســی، اجتماعی، 
فرهنگــی و حتی اقتصــادی مؤثر 
بوده اند. در پیروزی انقالب اســالمی 
نیــز روزنامه ها، گرچــه محدود و 
انگشت شمار بودند اما تأثیرشان در این 
انقالب انكارناپذیر است. در این دوره 
گرچه رادیو و تلویزیون، تحت كنترل 
و هدایت رژیم پهلوی قرار داشت اما 
مطبوعات تمام تالش خود را كردند 
تا مسیری همگام با مردم و انقالبیون 
طی كنند. برای خوانش نقش مطبوعات 
در پیروزی انقالب سراغ »غالمرضا 
موســوی« خبرنگار روزنامه كیهان 
در آن مقطع زمانی رفتیم؛ كسی كه 
گرچه این روزها او را بیشتر به عنوان 
تهیه كننده و رئیــس هیأت مدیره 
اتحادیه صنف تهیه كنندگان سینمای 
ایران می شناســند امــا در جوانی 
پا به پای تظاهــرات مردمی به عنوان 
خبرنگار و گاهی عكاس در شهرهای 
مختلف حضور داشته و معتقد است 
هیچ دوره ای مثل روزهای منتهی به 
پیروزی انقالب، همزمان مردم و ارتش 
با روزنامه نگاران همراه و همدل نبودند.

الناز عباسیان

    پیــش از پیروی انقــالب، رادیو و 
تلویزیون در انحصار دولت بود و خبری 
از حوادث و قیام هــای مردمی پخش 
نمی كردند. وضعیت روزنامه ها در این 

زمان چطور بود؟
در غیاب رادیو و تلویزیــون كه تحت كنترل و هدایت 
رژیم پهلوی بود مطبوعات تمام تالش خود را كردند 
تا مسیری همگام با مردم و انقالبیون طی كنند. اغلب 
روزنامه ها با وجود نگاهی كه حاكمیت و حتی بعضی 
از صاحبان روزنامه ها داشــتند، توانســتند با انتشار 
اخبار قیام ها، نظــر مردم را جلب كننــد. البته چون 
مقاالت و یادداشــت های افراد اثرگذار و مهم جامعه 
از اقشــار مختلف هم در روزنامه ها منتشــر می شد، 
بسیاری مشتاق خواندن این نقطه نظرات در روزنامه ها 
بودند. بعد از حكومت نظامی و به ویژه بعد از نخستین 
راهپیمایی گسترده كه عید فطر )تابستان ۵۷( صورت 
گرفت، نقش روزنامه ها به شــدت پررنگ شد. پس از 
چند ماه، سكوت روزنامه ها شكست و این راهپیمایی 
به صورت گسترده -به رغم اینكه سیستم سانسور دولت 
وقت اجازه نمی داد - چاپ شــد. از ایــن زمان بود كه 

تكثیر و انتشار 
اعالمیه ها

اعالمیه ها بعد از نوشته شدن باید 
تكثیر می شدند. تكثیر اعالمیه ها 
هــم از طریق چــاپ آنهــا اتفاق 
می افتاد كه چاپ هم در آن زمان 
به وسیله دستگاه های استنسیل 
یا از طریق كپی كــردن آنها انجام 
می شد. در بعضی موارد برای تكثیر 
اعالمیه ها از دســتگاه های كپی 
ادارات و مدارس استفاده می شد؛ 
البته به صورت مخفیانه. در موارد 
دیگر هم از دستگاه های مغازه های 
تكثیر استفاده می شد كه با دادن 
پول قابــل توجهی به مغــازه دار 
به صورت شــبانه از دستگاه های 
آنها استفاده می شــد. البته گاهی 
هم خود مغازه دار ها كه از نیروهای 
انقالبی محسوب می شدند امكانات 
خود را رایگان برای چاپ اعالمیه 
اختصاص می دادنــد و نیروهای 
انقالبی به طور مخفیانه و پشــت 
درهای بسته از شــب تا صبح به 
تكثیر اعالمیه ها مشغول می شدند. 
اعالمیه ها بعــد از تكثیر باید برای 
انتشار به بخش های مختلف شهر 
منتقل می شدند. افرادی كه كارتن 
اعالمیه ها را دریافــت می كردند 
افراد مشــخصی بودند. غیر از این 
افراد، كارتن های حاوی اعالمیه ها 
بــه مســاجد، زیارتگاه هــا، حرم 
امامزاده ها و مكان هایی كه مردم 
به صورت جمعیتی در آنجا حضور 
داشتند مثل هیئت ها و مجالس، 

منتقل می شدند.

مهم ترین اعالمیه انقالب
هریك از اعالمیه هایی كه در طول تاریخ شكل گیری انقالب 
اسالمی ایران منتشر شد در جایگاه خودش مهم و تأثیر گذار 
بود، اما بعضــی از ایــن اعالمیه ها نقش خاصی داشــتند. 
اعالمیه ای كه ضربه شدیدی به دستگاه حاكمیت شاهنشاهی 
وارد كرد اعالمیه تعطیلی ۱۵ خرداد در سال ۱۳۵۷ بود. برای 
حكومت غیرقابل تصور بود كه همزمان در سراسر ایران بازار ها 
و مغازه ها تعطیل شوند. اعالمیه ای كه در نیمه شعبان سال۵۷ 
منتشر شد و امام خمینی)ره( طی این اعالمیه جشن در این 
روز را تحریم اعالم كردند، یكی از مهم ترین اعالمیه های تاریخ 
انقالب اسالمی به شمار می رود. ساواك برنامه هایی را ضمن 
اجرای این جشن طراحی كرده بود كه با این كار تمام نقشه 
و برنامه های شان خنثی شد. اعالمیه منصوب به ۱۷شهریور 
یكی دیگر از اعالمیه های تاریخ ساز اســت. با اتفاقی كه در 
۱۷شهریور افتاد و كشتار و خونریزی  كه حكومت به بارآورد 
همه وحشــت كرده بودنــد و فكر می كردند كــه مبارزه به 
بن بست می رسد. اما با انتشار اعالمیه امام خمینی)ره( كه در 
آن بیان داشته بودند كه  ای كاش بین شما بودم و به شهادت 
می رسیدم و مقایسه ای كه بین شهدای ۱۷شهریور با شهدای 
كربال داشتند باعث شد نهضت انقالب جان دوباره ای بگیرد و 

منفی بافی ها از بین برود.
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كیهان 
شماره1۰۶28
13بهمن57

»من تــوی دهن ایــن دولت 
می زنــم« تیتــری اســت 
كــه روزنامــه كیهــان روز 
1۳بهمن مــاه در صفحه اول 
خود ثبت می كند. درباره این 
تیتر، مهدی فرقانی، سرپرست 
گروه خبری آن زمان كیهان 
در بهشت زهرا)س( می گوید: 
»آن روز باید اخبار مربوط به 
حضور امام و سخنرانی ایشان 
را پوشش می دادم. هر لحظه 
اخبار ضد و نقیض می رســید 
و همــه در انتظــار حادثه ای 
بزرگ بودنــد. ناگزیر بودم به 
حالت ایستاده تمام سخنرانی 
را یادداشت كنم. غروب بود كه 
توانستیم به روزنامه برگردیم و 
وقتی كه چاپ سوم روزنامه و 
آن تیتر را دیدیم خستگی از 

تن بیرون رفت.«

كیهان 
شماره1۰۶29
15بهمن57

امــروز دولــت بختیــار از 
شــوك اولیه ورود امام)ره( و 
اســتقبال میلیونی از ایشان 
خارج شده اســت و نخستین 
واكنش هایشان در روزنامه ها 
دیــده می شــود. تیتــر یك 
روزنامه كیهــان، به گفته های 
نخســت وزیر رژیــم پهلوی 
اختصــاص دارد و شــاید به 
همین دلیل از روزنامه امروز 
زیاد اســتقبالی نمی شــود و 
كیهان به چاپ دوم نمی رسد. 
بختیار گفته است كه در برخی 
از اصول، نه با شــاه ســازش 
می كند، نه با امام خمینی. اكثر 
شهرستان های ایران همچنان 
صحنه نبردهای خیابانی است 
و خبرهــای مربوط بــه آمار 
شهدا و مجروحان روز گذشته 
در روزنامه های امروز به چاپ 

رسیده است.

كیهان 
شماره1۰۶3۰
1۶بهمن57

تصویر در آغوش كشیدن یك 
كودك توسط امام)ره(، عكس 
یك روزنامه كیهان اســت كه 
مردمی بودن نهضتی را نشان 
می دهد كه در ایران به پا شده 
است. روزنامه نگاران كیهان، 
امروز بر اساس شــنیده ها و 
تحلیل هایشــان، پیش بینی 
كرده اند كــه امام، فردا رئیس 
دولت موقت را معرفی می كند. 
بخش هایی از گفت و گوی شب 
گذشته شاهپور بختیار با رادیو 
تهران هم منتشر شده است. او 
می گوید:»مــن میل دارم كه 
رژیمی در این مملكت استوار 
شــود كه نه رژیم دیكتاتوری 
شاه است و نه شبیه جمهوری 
لیبی و پاكستان. متأسفم كه 
آیت اهلل خمینی به پیام هایم 

توجه نكردند... .«

روز شمار
 ویژه انقالب انقالب

نواركاست ها، یكی از مهم  ترین رسانه های انقالب بودند 

نوارهایی كه فریاد می زدند
روی نوار كاست نوشته شده بود »ســخنرانی امام«. روزگاری داشتن 
همین نوار جرمی بود كه می توانست حتی به اعدام دارنده آن منجر شود. 
صاحبان اندیشه های انقالبی در مساجد سخنرانی می كردند و نوارهای 
ضبط شده این سخنرانی ها دست به دست و شهر به شهر می گشت و گوش 
به گوش می پیچید. مردم در مساجد به این نوارها گوش می دادند و بعد از 
خارج شدن از مسجد، محتوای این سخنرانی ها و پیام ها را به گوش دیگران 
می رساندند و آن را برای همدیگر نقل می كردند. محتوای این نوارها گاهی 
هم اعالمیه ای می شد كه از یك صبح تا شب، در تمام خیابان ها و خانه های 

شهر پخش شده بود.

محتوای نوارهای صوتی انقالبی

استفاده عمده از نوارهای صوتی برای انتقال پیام ها در زمان انقالب، از آنجا شروع 
شد كه امام خمینی )ره( به نجف و بعد به پاریس تبعید شد. یعنی دلیلی كه باعث 
شد اســتفاده از نوارهای صوتی بین انقالبیون رواج پیدا كند، دوری از امام بود و 
نیاز به ابزاری كــه بتواند امانتدارانه، صحبت های ایشــان را به مردم منتقل كند. 
محتوای ایــن نوارها، صحبت ها و ســخنرانی هایی بود كه امــام خطاب به مردم 
داشــتند. محتوای این نوارها گاهی تلفنی به دســت انقالبیون در داخل كشــور 
می رسید یا ســوغاتی بود كه از سفربرگشــته ها با خود به ایران می آوردند. زمان 
اقامت امام خمینی )ره( در نجف، نوارهایی با محتوای درسی برای شاگردان امام 

به ایران می رسید.

شاخص ترین كاست های انقالب

شاخص ترین نوارهای صوتی انقالبی متعلق به سخنرانی های امام خمینی )ره( است. 
با این حال محتوای سخنرانی های افرادی مثل دكتر علی شریعتی، آیت اهلل محمود 
طالقانی و دیگر اندیشمندان و انقالبی ها هم دست به دست میان مردم می گشت. در 
سال1۳57، با نزدیك شدن به سرنگونی حكومت شاهنشاهی، سرودهای انقالبی هم 
به محتوای نوارهای انقالبی اضافه شد. حسینیه ارشاد جایی بود كه سرود معروف 
»خمینی  ای امام« در آن ضبط و با بازگشــت امام به ایران، اجرا شد. البته پیش از 
تبعید امام خمینی )ره( هم اســتفاده هایی از نوارهای صوتی به عنوان رسانه هایی 
برای انقالب صورت گرفت. بارزترین نمونه آن هم در جریان ســخنرانی تاریخی 

امام خمینی)ره( در خرداد سال 1۳42اتفاق افتاد.
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معروف ترین نوار صوتی ای كه در جریان انقالب دست به دست می شد و هیاهوی 
زیادی هم در شــهرهای مختلف ایجاد كرد، نوار ســخنرانی امام خمینی )ره( در 
1۳خرداد سال 1۳42در قم بود. آن ســال ها قم به مركزی برای مبارزه روحانیت 
علیه رژیم تبدیل شده بود. امام خمینی)ره( در اعتراض به تصویب الیحه انجمن های 

ایالتی و والیتی سخنرانی تند و كوبنده ای علیه شاه در مدرسه فیضیه انجام داد.

سخنرانی معروف عصر عاشورا

نمونه ای از نوار صوتی ســخنرانی 1۳خرداد 42به ســرعت در تمام اســتان های 
كشــور توزیع شــد و طالب در مدارس علمیه و مســاجد به آن گوش می دادند. 
مأموران امنیت و اطالعات تمام اســتان ها به جســت و جوی این نوارها برآمده و 
نامه نگاری های بسیاری در این زمینه از استان های كشور به تهران صورت گرفت. 
امام خمینی)ره( در این سخنرانی كه در عصر عاشورا اتفاق افتاد، ضمن اخطارها 
و نصیحت هایی به شــاه، حكومت را همدست اســرائیل خواند و از بی حرمتی ها 
 نسبت به روحانیت گالیه كرد. این سخنرانی موجب دستگیری امام خمینی)ره(  و 

قیام پانزده خرداد شد.

توزیع نوارهای صوتی انقالبی

توزیع نوارهای انقالبی، به اندازه توزیع اعالمیه ها و شب نامه ها دشوار بود. نوارهایی 
كه در زمان حضور امام خمینی )ره( در نجف و نوفل لوشــاتو پر می شــد، توسط 
مسافران به داخل كشور آورده می شــد. برای اینكه محتوای این نوارها شناسایی 
نشود، روی این نوارها برچسب می زدند »موسیقی شرقی«. نوارها در تهران به دست 
انقالبی ها می رسید. از روی آن نوارهای دیگری، حدود۳0،20 نوار كاست، تكثیر 
می شد و به استان های دیگر، به دست روحانیون و معتمدان می رسید. مساجد و 
حوزه های علمیه ازجمله جاهایی بودند كه این نوارها در آنجا توزیع می شد و طالب 

و مردم به آن گوش می دادند.

اول موسیقی، بعد سخنرانی

از مهر ماه سال1۳44 تا سال 1۳56، به دلیل كم شدن فعالیت های سیاسی، حجم 
نوارها هم كمتر شد. از سال1۳56 با از سرگیری فعالیت ها، نوارها هم دوباره دست 
به دست می شد؛ این بار در تظاهرات  و راهپیمایی ها هم می شد سراغی از نوارهای 
صوتی گرفت. گاه نوارهای سخنرانی را روی نوارهای دیگر ضبط می كردند؛ ابتدای 
نوار موسیقی بود و همین باعث می شــد تا درصورت دستگیری و لو رفتن نوارها، 
شانسی برای فرار از دست مأموران ساواك وجود داشته باشد. بعد از مدتی از تكثیر 
نوارهای سخنرانی، ساواك این موضوع را می فهمد. این موضوع باعث می شود تا 
مأموران ساواك هر نوار صوتی مشكوكی را از ابتدا تا انتها با دقت گوش كنند؛ این 

موضوع از اسناد و گزارش های ساواك به خوبی روشن است.

اعالمیه های صوتی؛ كوتاه و برنده

اعالمیه های صوتی، پیام های كوتاهی بودنــد كه حضرت امام خمینی )ره( در نوار 
كاست ها به ایران می فرستادند. این پیام های كوتاه برای توزیع راحت تر، روی كاغذ 
پیاده شده و به سرعت در تمام كشور توزیع می شدند. این صحبت ها معموال با امضای 
گروه های انقالبی مثل »فجر اسالم« و مواردی از این دست به صورت اعالمیه توزیع 
می شدند؛ گروه هایی كه به صورت محلی، در مساجد شكل می گرفتند و روحانیون 
نقش اساســی ای در هدایت آنها داشتند. اواخر ســال 1۳57بود و اوج تظاهرات 
مردمی. پای نوارهای صوتی انقالب از مراكز راهپیمایی به دانشگاه ها هم باز شده 
بود كه دانشجوها دسته دسته كنار هم جمع می شدند و به این نوارها گوش می دادند 

و درباره آنها بحث و گفت وگو می كردند.

نوارهایی چندمنظوره

این نوارهای ضبط شده هم بسته به محتوایی كه داشــتند، در ایران به شكل های 
مختلف توزیع می شــدند و در اختیار مردم قرار می گرفتند. گاهی این پیام ها تنها 
مربوط به ســردمداران انقالب بود و دســتوراتی برای آنها. گاهی سخنرانی ای از 
امام )ره( بود كه باید به گوش مردم می رسید. نوارهایی از این سخنرانی ها در تهران 
تكثیر می شد و به سایر شهرها و استان ها هم ارسال می شد. پیام های صوتی امام )ره( 
كه متن كوتاهی داشتند، گاهی در ایران روی كاغذ چاپ می شد و حالت اعالمیه 
به خود می گرفت. استفاده دو طرفه از نوارهای صوتی برای انقالبیون این امكان را 
فراهم می كرد تا بتوانند بیشترین اطمینان را از صحت و سقم پیام ها داشته باشند 
و با اعتماد به آنچه می شنیدند، بتوانند تصمیم بگیرند و حركت های انقالبی بعدی 

را برنامه ریزی كنند.

صحت دارد. به دنبال همین تأیید نیز گارد شاهنشاهی 
به نیروی هوایی حمله كرد و جنگی تمام عیار به راه افتاد 
و مردم نیز به حمایت از نیروی هوایی پرداختند. مردم 
به پادگان ها حمله كردند و حكومت نظامی اعالم شد كه 
امام )ره( آن را لغو كردند و به این ترتیب در روز 22بهمن 
پادگان ها و مراكز نظامی و گارد شاهنشــاهی به طور 

كامل سقوط كرد.
    وضعیت خبرنگاران در زمان انقالب 
به چه صورت بود؟ دستگیر یا شكنجه 

می شدند؟
دستگیری، شــكنجه، ممنوع الكاری و تهدید همیشه 
در كمین مخالفان رژیم بود امــا در روزهای منتهی به 
پیروزی انقالب چون نظام دیگر از هم گسســته شده 
بود این فشارها كمتر شد. البته ناگفته نماند بسیاری از 
روزنامه نگاران كیهان تجربه دستگیری و زندان داشته و 
حتی برخی از آنها اعدام شده بودند. همین موضوع به 

محبوبیت این روزنامه میان مردم افزوده بود.
    خاطره ای شیرین از روزنامه نگاری در 

آن زمان دارید؟
تمام برخورد و تعاملی كه مردم و ارتشی ها با ما داشتند 
خاطرات شــیرین مطبوعاتی ها از انقالب است. برای 
نخســتین بار بود كه مطبوعات به این اندازه همزمان 
مورد وثوق مردم و همچنین ســربازان و افســران كه 
در میــدان بودند قرار گرفته بود. خیلی ارزشــمند بود 
وقتی مردم و ارتشی ها شما را به عنوان یك روزنامه نگار 
می شــناختند. از این جهت كه آدم مؤثری در انقالب 

هســتی به تو احترام قائلند. خاطرم هســت آن زمان 
جوان ترها برای خانواده های مســن تر یا دارای شرایط 
خاص زحماتی می كشــیدند مثــال در تهیه نفت )كه 
باید حتمــا در صف های طوالنی می ایســتادند( برای 
این خانواده ها مســاعدت می كردند. یك روز از سر كار 
برگشتم و دیدم كه چند جوان انقالبی مقابل در خانه 
ما، ظرف نفتی تهیه كرده و یادداشــتی گذاشته اند كه 
»برادر! شــما دارید برای انقالب كار می كنید و فرصت 
برای ایستادن در صف نفت ندارید. ما این كار را برای شما 
انجام می دهیم. هرچه نیاز دارید به مسجد اطالع دهید تا 
تهیه كنیم و شما با خیال راحت به كارهای مطبوعاتی تان 
برسید«. من شرمنده این محبت آنها شدم چون واقعا 
استحقاق این محبت آنها را نداشتم. به آنها اعالم كردم 
این اعتماد و اعتبار خیلی ارزشمند است اما دیگر این كار 

را انجام ندهید تا بیشتر از این شرمنده نشوم.
    روزنامه ها از آن سال ها تا به امروز فراز و 
نشیب های بسیاری داشتند. به نظر شما با 
وجود رسانه های مختلف و فضای مجازی 

هنوز هم می توانند جریان ساز باشند؟
گرچه این روزها فضای مجــازی رقیب مطبوعات 
شده  اند اما تفاوت و اعتبار مطبوعات در این است 
كه قدرت تشخیص صحت و سقم، كانالیزه و تحلیل 
اخبار و گزارش ها را دارند. این مطبوعات هســتند 
كه با شناسایی عالیق و نیازهای جامعه می توانند 
مســائل روز را تحلیل كرده و  در جامعه خط مشی 

ایجاد كنند.

تنها اعالمیه جعلی 
طی چندین سالی كه اعالمیه ها نقش رسانه های 
گروه های انقالبــی را بین مردم ایفــا می كردند 
تنها یك مورد پیش آمد كه اعالمیه ای دروغین 
منتشر شــود. این اعالمیه كه به دست ساواك و 
با قصد و منظور از پیش تعیین شده منتشر شد، 
به نام امام خمینی)ره( بــود. اما از آنجا كه اهداف 
انقالب و مسیر حركت های آن به روشنی از سوی 
امام)ره( مشخص شده بود اهداف شوم این اعالمیه 
به زودی بین مردم آشكار شد و قضیه جعلی بودن 
آن لو رفت. وقتی مردم به مطالب درج شده در این 
اعالمیه مشكوك شدند برای اطمینان بیشتر آن 
را پیش امام خمینی )ره( بردند. امام هم فرمودند 
كه این كار، باید كار ســاواك باشــد و مردم باید 
هوشــیار باشــند كه گاهی ممكن است دشمن 
چنین كارهای موازی ای انجام دهد. بعد از استفتا 
از امــام)ره( این اعالمیه به ســرعت جمع آوری 
شد. چون ساواك بین جریانات مذهبی نفوذی 
نداشــت این اعالمیه در اماكن مذهبی منتشر 
نشد، غیر از تعدادی از مساجد كه آنها هم به 
سرعت جمع آوری شدند. تمام اعالمیه هایی 
كه از سوی امام)ره( و افراد و گروه های انقالبی 

منتشر می شدند مستقیم خود شاه را مورد 
انتقاد قرار می دادنــد. اگر اعالمیه ای 

منتشر می شــد كه به جای 
شخص شاه به دیگر گروه ها 
می پرداخــت معلــوم بود 
كه این اعالمیــه متعلق 
به امــام)ره( و گروه های 

انقالبی نیست.

تأیید اعتبار اعالمیه ها 
وقتی اعالمیــه ای به صورت یك تكه كاغذ قرار اســت 
بین مردم منتشــر شــود باید برای مخاطب نشانی از 
اعتبار داشته باشد. از ۳طریق اعالمیه هایی كه به دست 
مردم می رســید از لحاظ اعتبار قابــل تأیید بود. یكی 
از این روش ها مهری بود كه زیر نوشــته ها می خورد. 
امام خمینی)ره( و مراجع، نوشته های خود را با مهر های 
مخصوص به خود، تأیید و معتبر می كردند. مهر مراجع 
بین مردم به عنوان یك حجت تلقی می شد. دومین روش 
این بود كه اعالمیه ها باید توسط گروه های مورد تأیید 
انقالب و مردم چاپ و منتشر می شد. گروه هایی مثل 
فریاد اسالم، ندای امام، ندای امت و... گروه هایی بودند 
كه به دلیل اینكه شناسایی نشوند با اسم های مستعاری 
كه بین مردم شناخته شده بود به چاپ و نشر اعالمیه ها 
می پرداختند. سومین روش برای مطمئن شدن از اعتبار 
یك اعالمیه رجوع به پخش كننده ها بود. یعنی مردم 
با توجه به اعتبار و نام و نشــانی كه از پخش كننده ها 
سراغ داشتند به اعالمیه هایی كه از جانب آنها می رسید 
اعتماد می كردند. اما اهداف و خط مشــی انقالب به 
قدری توسط امام خمینی)ره( و انقالبیون واضح و 
شفاف شده بود كه مردم می توانستند یك 
اعالمیه جعلی را از یك اعالمیه واقعی 

تشخیص دهند.

دیوارنوشته ها نقش مهمی در پیشبرد انقالب ایفا می كردند

دیوارهای انقالبی
شعارنویسی یكی از گویا ترین و در دسترس ترین رسانه های مبارزاتی در شكل گیری انقالب 
اسالمی بود. دیوارنوشته های انقالب به صورت گویا ترین و صادق ترین زبان مسلمانان مبارز و 
همچنین اصلی ترین و معتبر ترین اسناد و مدارك انقالب اسالمی درآمدند. اینجا می توانید 
نكات مهمی درباره دیوار نوشته ها مطالعه كنید كه بیانگر نكات مهم و ارزشمندی از نوع 

مبارزه، اندیشه و نوع نگرش مردم در زمان مبارزه با رژیم شاه است.

ننگ با رنگ پاك نمی شود

شعار های دیوارنوشــته  با ابزارهای گوناگونی نوشته شــده و حتی بعضی از نوشته ها با 

خون نقش می بستند كه فرا تر از ظرفیت یك دیوار بودند. شعارهایی مثل » اهلل اكبر« یا 

»مرگ بر شاه«، خاطره دیوارهایی است كه هنوز هم وقتی از محله های قدیمی شهر عبور 

می كنید، آنها را می بینید. بعضی دیوار ها با شــعار هایی كه مدام نوشته  و دوباره با رنگ 

پاك شده اند به گونه ای پوشیده شده اند كه انگار رنگ شده اند. دست خط ها و تصاویری 

كه در كنار هم قرار گرفته اند بسیار گویا هستند و بیانگر وضعیت و حس و حال مردم آن 

زمان اند. دیوارنوشته های انقالب اصلی ترین و معتبر ترین اسناد و مدارك انقالب اسالمی 

هستند. دشمن از   همان ابتدا به تأثیرگذار بودن این سالح مردمی پی برد و همه نیروهای 

امنیتی خود را برای مقابله با آن بسیج كرد. مأموران حكومتی مسئولیت محوكردن آنها 

را از صفحات شهر ها و روستا ها برعهده داشتند. از این رو شعار و دیوارنویسی معروف با این 

مضمون كه ننگ با رنگ پاك نمی شود از این اینجا شكل گرفت و روی دیوار ها نقش بست.

ابزارها علیه حاكمیت 

برای شعارنویسی روی دیوار از ابزار های مختلفی استفاده می شد. رایج ترین آنها فیكساتور 

بود كه به صورت اســپری رنگ از آن استفاده می شد. اســتفاده همه جانبه از فیكساتور 

به دلیل سرعت و وسعت عمل و قدرت پوششی آن بوده است. دومین وسیله مورد استفاده 

در شعارنویسی ماژیك بود كه به خاطر استفاده راحت و امكان اختفای آن بیشتر مورد 

استفاده قرار می گرفت. به همین خاطر مردمی ترین دیوار نوشته ها و البته خوش خط ترین 

آنها با ماژیك نوشته می شــدند. سومین ابزار، قلم مو بود كه وســیله ای بود كه هركس 

به راحتی نمی توانست با آن كار كند و بیشتر توسط هنرمندان استفاده می شد و قلم مو ها از 

طرف خوشنویسان و در زمان هایی كه آرامش نسبی برقرار بود، بسیار محدود به كار گرفته 

می شده است. شابلن، چهارمین ابزار برای دیوارنویسی بود. شابلن ها به خاطر نبود امكانات 

كافی و البته وجود افراد متخصص در ساخت شابلن كمتر مورد استفاده قرار می گرفته 

است. نقوش شابلن ها را بیشتر تصاویر شخصیت های مبارز و شهدا تشكیل می دادند.

نوار كه پا نداره

دیوارنوشته ها سه گونه بودند. یا شعر بودند یا نقاشــی و در مواردی هم حدیث و سخن 

بزرگان، مضمون دیوار نوشته ها را تشكیل می دادند. بخشی كه شعر و كاریكاتور و نقاشی 

بود، بیشتر در هجو رژیم پهلوی و جریانات مخالف با انقالب بود كه تالش در تمسخر و 

تضعیف كردن چهره آنها در ذهن مردم داشت. دیوارنوشته های سال 1۳57 نشان می دهد 

كه بیش از ۹0 درصد شعار ها در حمله به رژیم پیشین و كارگزاران آن، حمایت از امام)ره(، 

تأیید اسالم، تأیید حكومت اسالمی، تمجید از شهدا و تالش در جهت وحدت مردم برای 

تداوم مبارزه است. یكی از معروف ترین دیوارنوشته ها مربوط می شد به جریانی كه در آن 

ازهاری، نخست وزیر وقت برای اینكه بگوید در تهران خبری از اعتراض و معترضان نیست 

و نیروهای مبارز را كوچك و ناچیز نشان دهد، گفته بود من با همسرم به پشت بام رفتیم و 

دیدیم كه صدا ها از ضبط صوت ها بیرون می آید. اما فردای   همان روز دیوار ها پر بود از این 
شعار »ازهاری گوساله، بازم بگو نواِره، نوار كه پا نداره.« 

شعارنویسی بر دیوار ها بیشتر متوجه افراد باسواد جامعه بوده است.تشكیل می دادند. البته نكته مهم در شعارنویسی و دیوار نویسی ها این است كه مجموعه و هنری در دیوار نوشته های آن زمان وجود نداشت؛ چرا كه نویسندگان آنها را مردمان عادی ابتدایی و ارزان داشتند، اما به سالحی تبدیل شده بودند كه بسیار مؤثر و كارساز بود. هیچ فن مبارزاتی اش را می شناخت؛ ابزارهای ساده و پیش پا افتاده ای كه در زندگی روزمره نقشی آگاه كننده و گاهی هم تهدید كننده. انقالب در مسیر پیشرفت خود ابزارهای رسانه ای و آنچه به دور از چشم حاكمان وقت بر دیوارهای شهر نقش می بست، گاهی محرك بود، گاهی تحت سانسور شدید حكومت بود، دیوارهای شهر، زبان گویای مردم مبارز انقالبی بودند. مقابل قدرت متمركز دستگاه حاكم یاری كرد. در این روز ها كه دستگاه های ارتباط جمعی شریف امامی، مصادف با 4 شهریور تا 4 آبان سال 57، به اوج خود رسید و مردم بی سالح را در شعارنویسی بر دیوارهای شهر تهران پس از سال های ســیاه اختناق و خفقان در دوران دیوار علیه اختناق

شعارها در میانه و پایین شهر
متأثر از شعار های خیابانی و تظاهرات بود و البته كارایی محدودتری هم داشت.شعار های انقالبی بود. شعار های كوچه بیشتر توسط افراد   همان محل نوشته می شد كه عموما و معبر اصلی عبور و مرور مردم به حساب می آمدند، دیوار هایشان محل مناسبی برای نوشتن را برای دیوارنویسی تضمین می كرد. از آنجا كه خیابان ها مسیر راهپیمایی و تظاهرات بودند شعار نویسی در آن مناطق را بیشتر می كرد. در پایین شهر هم وجود كوچه های تو در تو امنیت حضور داشتند. امنیتی كه به خاطر راهپیمایی ها و تظاهرات در میانه شهر وجود داشت، امكان پایین شهر به صورت منظم، هم برای راهپیمایی و هم برای شعار نویسی در مناطق میان شهر البته كشتارهایی كه در این مناطق صورت می گرفت، تعداد دیوارنوشته ها نسبتا زیاد بود. مردم دیوار نوشته ها را داشت. در پایین شهر به دلیل درگیری های سیاسی، اجتماعی و مذهبی و را داشــت. میان شــهر، چون مركز تجمعات و راهپیمایی ها و تظاهرات بوده، بیشــترین باالی شــهر به علت دور بودن ذهنی و مكانی از وقایع و درگیری ها، كمترین دیوار نوشته ها 



كیهان 
  شماره ۱۰۶۳۲

  ۱۹بهمن ۵۷
امروز همافــران نیــروی هوایی در 
مدرسه علوی با لباس نظامی حاضر 
می شوند و با فرمان رژه، از برابر امام 
رژه می روند و بــا او بیعت می كنند. 
حســین پرتوی، عــكاس روزنامه 
كیهان، عكســی از پشت سر در این 
مراسم می گیرد كه در صفحه نخست 
روزنامه امروز چاپ می شود. پرتوی با 
تیزهوشی خاصی كه داشت، توانست 
تنها عكاسی باشد كه در مراسم بیعت 
همافران با امام حضور پیدا می كند. او 
به مسئوالن حفاظت مدرسه علوی 
قول می دهد كه در عكسش صورت 
هیچ كس از همافران دیده نشود. بعد 
از چاپ این عكس در روزنامه كیهان، 

به همافر ها حمله می شود.

كیهان 
  شماره ۱۰۶۳۲

 ۲۱بهمن ۵۷
بختیار، شب گذشته اعالم كرده كه 
عكس روزنامه كیهان از رژه همافران 
در مقابل امام)ره( یك مونتاژ بچگانه 
بوده است. اما امروز اعالمیه ای از طرف 
كمیته تبلیغات دفتر امام درباره این 
عكس كیهان منتشــر می شود كه 
تأیید كردن این عكس توســط امام 
را بیان می كند. ماجرای چاپ عكس 
بازتاب های دیگری هــم در روزهای 
قبل داشته كه مهم ترین آنها، جنگ 
خونین لشــكر گارد شاهنشاهی با 
مأموران نیروی هوایی بوده اســت. 
كیهان خبر می دهد كه در مبارزات 
مربوط به نیروی هوایــی، ده ها نفر 
شــهید و صد ها نفر به شدت مجروح 
شــده اند. مردم مســلح به یاری 

همافران رفته اند.

روز شمار
 انقالب
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1- شــعبده باز- نوعی آجر 

دانه درشت- مسطح 
2- بلــه آلمانی- شــهری 
در اســتان چهار محــال و 

بختیاری- پروژكتور
3- نام اصلی پهلوان پوریای 

ولی- دوستی
4- چین و چروك- داداش 

خاله- قبر غیرمسلمان
5- پــول كره جنوبی- تازه 

بالغ شده- سابقه شغلی
6- لباس حج- آســودگی- 

سازمان فضانوردی آمریكا
7- رشــته ای در موسیقی- 
عیــد كریســمس- ابــزار 

سوراخ كردن
8- خندق- قلعه باالی كوه- 
دایره ای شكل- درخت انگور
9- دومین مهره گردن- نوعی 
بمب دست ســاز كوچك- باز 
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خوراك پزی قدیم
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زنبور
15- از بند رســته- بســیار 
زیاد- پرنده ای شبیه چكاوك

  
عمودی:

1- گروهی- نوشــته پایان 
كتاب- پسوند شباهت

2- از الحان باربدی- پیغمبر 
خدا

3- پشت سر- گاز باالبرنده 
بالن- كار ناتمام!

4- سنگ چاقو تیزكنی- تیری 
كه با كمان اندازند- شهری با 

طبیعت زیبا در مازندران
5- رفت وآمد- تب انسان و 

حیوان- پایتخت زیمبابوه
6- سوره چهل و چهارم قرآن- 

كشاورز- شتر قوی هیكل
7- عنصری از گروه هالوژن ها- 
جواب دادن به پرســش های 
امتحان از روی ورقه دیگری- 

وسیله شالیكوبی
8- ســرزمین آریایی هــا- 

سر و صدا
9- زشت و مهیب- باد بسیار 

گرم- نگهداری
10- منفذ- عاشق- سرسری

11- رهبر قزاق های روسی 
و فاتح ســیبری- مروارید- 

ستون خیمه
12- آستانه- گوشه ای در دستگاه 

شور- درجه حرارت
13- دســته و گــروه- هــر چیز 

سبك وزن- خمیده 
14- مجموعه گیاهان و جانورانی 
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می كنند- درنگ نما
15- مكر و حیله- اســب تندرو- 

خیاط قدیم

 اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه های سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع های كوچك 3 در 3 یك بار جدول اعداد | 3866
دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

265814739
847539612
391627458
984176325
652398174
713452986
176985243
539241867
428763591

متوسط

9  3 2      
  1  9     
 8 6       
 2    6  4 1
5   7  3   8
1 9  8    3  
      8 5  
    4  6   
     7 4  3369582147

475319286
281647593
592874631
836125974
147963852
754291368
613458729
928736415

ساده

متوسط

953278164
741695382
286431975
328956741
564713298
197824536
432169857
875342619
619587423

سخت

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

ساده

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

عكاسان انقالب از ثبت این رویداد تاریخی در عكس ها می گویند

راویان صادق یك پیروزی

سه شنبه16

شماره 8۱۵۷
 ویژه انقالب۲۱ بهمن ۱۳۹۹ 

حاال 42ســال از آن روزهای پرالتهاب گذشته؛ از 
رویدادهای مهمی كه درنهایت به پیروزی انقالب 
اسالمی منجر شد. مثل همه رویدادهای تاریخی دیگر، آنچه برای نسل های 
بعد باقی مانده تا با حال و هوای آن روزها و وقایع تاریخی آشــنا شــوند، 
روایت های راویان، عكس ها و فیلم هاست. عكس هایی كه برای نسل جوان 
راوی رویدادی است كه شاهد آن نبوده اند و برای مسن ترها، یادگار روزهای 

پرشوری كه به چشم دیده اند. مجموعه عكس های روزهای منتهی به پیروزی 
انقالب اسالمی در واقع اسناد مهمی از آن زمان محسوب می شوند كه نقش 
رسانه ای قدرتمندی هم داشتند. تعداد عكاسانی كه این رویداد تاریخی 
را از دریچه دوربین خود ثبت كرده اند، آنقدر زیاد نیســت و انگشت شمار 
عكاسانی هستند كه تالش كردند اتفاقات پیروزی انقالب اسالمی را صادقانه 

به تصویر بكشند.

نیلوفر  ذوالفقاری

مریم زندی

قاب هایی از عشق به ایران
اگر تعداد عكاســان زمــان انقالب اســالمی 
انگشت شــمار باشــد، حضور یــك زن در این 
فهرســت واقعا قابل توجه اســت. مریم زندی، 
عكاســی كه عكس های او در سال های اخیر در 
دوكتاب با نام های »انقالب57« و »حكومت58« 
منتشر شــده، ثبت كننده تصاویر كم نظیری از 
مهم ترین روزهای اواخر دهه50 ایران است. كتاب 

انقالب57 او برای سال ها اجازه انتشار نداشت و زندی نیز با حذف تعدادی 
از عكس هایش برای گرفتن اجازه انتشــار موافقت نكرد. در مقدمه كتاب 
جمله ای آمده كه تأثیرگذار است: »میدان 24 اسفند)انقالب فعلی(، شلوغ 
بود، نمی توانستم در خانه بمانم، خودم را به یك ایستگاه سرپوشیده اتوبوس 
رساندم و تصمیم گرفتم از آن باال بروم، اما با بچه ای در بغل كه نمی شد«. 
هرچند زندی در همه این ســال ها قلم را بر زمین نگذاشته و هم قلمش را 
داشته و هم دوربینش را، اما می گوید: »من حرف زیادی برای گفتن ندارم. 
همیشه گفته ام كه عكس های من، حرف های من هستند. من عاشق حرفه ام، 
هنر عكاسی هستم و همیشه سعی كرده ام كه آثارم مفید، ماندگار و تأثیرگذار 
باشد«. زندی كه برای ثبت و انتشار واقعیت اتفاقات پافشاری زیادی داشته، 
می گوید: »در كارهای اجتماعی و خبری تالش كرده ام نگاهی ثبت كننده و 
حقیقت جو داشته باشم. موقع عكاسی در همه كارهایم سعی كرده ام عشقم 
را به ایران، سرزمین محبوبم، نشان دهم و ثابت كنم. وقتی  انقالب شد و من 
شروع به عكاسی از رویدادهای انقالب كردم، در استخدام تلویزیون بودم. بعدها 
برخی از این عكس ها مانند تصویر آیت اهلل طالقانی و چند عكس تظاهرات، 
در مجله سروش منتشرشد و در همان زمان هم به شكل پوسترهای بزرگ 
در سردر دانشگاه و محل هایی از طرف گروه هایی مورد استفاده قرار گرفت«. 
اما زندی تصمیم نداشته این تصاویر به صورت عكس های خبری منتشر شود؛ 
»دلم می خواست یك روز آنها را با نگاه عكاسانه انتخاب و منتشر كنم. در آن 
زمان این عكس ها همچنان درگیر زمان، مكان و اتفاق خاص خودشان بودند. 
باید عمری از آنها می گذشت تا منتشر شوند.«  زندی پرتره امام خمینی)ره( و 

عكسی كه از آیت اهلل طالقانی گرفته را جزو عكس های ماندگار خود می داند.

سعید صادقی

دوربین به دست در درگیری های خیاابین
سعید صادقی هم جزو آن دسته از پیشكسوتان 
هنر عكاســی اســت كه تجربه ارزشمندی از 
عكاســی روزهــای انقــالب دارد و بعدهــا 
ماندگارترین تصاویــر را از جبهه های جنگ به 
ثبت رسانده است.او عكاسی را از دوران انقالب 
اسالمی آغاز كرد و به عنوان عكاس و خبرنگار، 
در روزنامه جمهوری اســالمی در سال1358 

همزمان با شروع جنگ تحمیلی، این حرفه را ادامه داد. او درباره عكاسی 
از وقایع انقالب اسالمی می گوید: »در روزهای درگیری و التهاب انقالب 
اسالمی، ما چند نفر بودیم كه كار عكاســی انجام می دادیم و در جریان 
مبارزات انقالب، حضور داشــتیم و عكس می گرفتیم. جالب اینكه پایه 
نخستین حركت بزرگ مردمی علیه شاه را هم خودمان گذاشتیم. مردم را 
در تپه های قیطریه جمع كردیم و از آنجا با شعار مرگ بر شاه تا پیچ شمیران 
راهپیمایی كردیم و عكس گرفتیم«. به گفته صادقی انقالب كه به پیروزی 
رسید، قرار شد روزنامه ای به اسم »جمهوری اسالمی« منتشر شود كه از 
او هم به عنوان عكاس دعوت به كار كردند؛ »من خیلی دلم می خواســت 
به ســینما بروم و در این هنر فعالیت كنم، ولی آن موقع ســینماها همه 
تعطیل بود. برای همین به روزنامه جمهوری اسالمی رفتم و از درگیری ها 
و كشمكش های خیابانی بعد از انقالب عكاسی می كردم. هر وقت هم كه 
برای عكاسی می رفتم، یا خونین و زخمی به روزنامه برمی گشتم یا دستگیر 
می شدم!« او با اشاره به اینكه عكاسی او با رویدادهای مهمی مثل انقالب 
و درگیری های منافقین آغاز شد، درباره تأثیر این رویدادها در رشد هنر 
عكاسی خود می گوید: »عكاسی در این برهه ها بدون شك سرعت عمل 
من را باال بردند و بینشــم را زیاد كردند. من اصال آدم سیاسی ای نبودم و 
همه زندگی ام در عكس و سینما خالصه شده بود. انقالب و وقایع بعد از 
آن من را با سیاست آشنا كرد. در جنگ هم جهان بینی پیدا كردم. اگرچه 
ابتدا فقط هدفم عكاسی بود و به چیز دیگری فكر نمی كردم، اما اشك ها، 
زخم ها، ایثارها و شــجاعتی كه می دیدم، رفته رفته نگاهم را تغییر داد و 

شكل عكاسی ام را به كلی عوض كرد«. 

علی فریدونی

هر عكس، هزار سطر خرب
علی فریدونی وقتی در نوجوانی از شــهریار به 
تهران آمد و در عكاسخانه ای در تهران مشغول 
به كار شد، هیچ آشنایی ای با عكاسی نداشت. 
او می گوید: »در آن عكاســخانه كه شاهرخ نام 
داشت، كم كم با ظهور و چاپ عكس آشنا شدم. 
بعد در ســال1355 به اســتخدام خبرگزاری 
ایرنا درآمدم. آنجا هم سال ها كار چاپ را انجام 

می دادم و در البراتوار مشغول بودم. در آن زمان خبرگزاری 8نفر عكاس 
داشت كه باید حتما یكی از آنها بازنشسته می شد تا یكی دیگر جایش را 
بگیرد«. آن طور كه فریدونی می گوید، او در دوران انقالب با دوربین های 
 هاسل بالد ایرنا عكاسی را تجربه كرده است. او با اشاره به ویژگی هایی كه 
باعث شده آثار عكاسان انقالب تا این اندازه ماندگار شود، می گوید: »اگر 
عكاس از صمیم قلب و با تمام وجود ســوژه را حس و درك كند و بتواند 
ارتباط قلبی با آن برقرار سازد، حتما آن عكس ماندگار می شود و پیام خود 
را به بیننده می دهد. چنین عكسی انگار هزار سطر خبر است كه می تواند 
یك سند و در همه جا قابل دفاع باشد. بنابراین احتیاج نیست شما حرف 
بزنید، آن عكس خودش خیلی پیام و حرف دارد و این را باید عكاسان جوان 
ما بفهمند، یاد بگیرند و تمرین كنند و اگر عكاسی را به عنوان شغل انتخاب 
كردند با تمام وجودشان وارد این كار شوند؛ یعنی حتی عكاسی را بر زندگی 
خود ترجیح دهند«. فریدونی معتقد است عكاسانی كه در دوران انقالب و 
جنگ حاضر بودند، فضای ذهنی متفاوتی داشتند؛ » آنها اصال دنبال پول و 
شهرت نبودند و حضورشان فقط به عنوان انجام تكلیف بود. مثل رزمنده ای 
كه داوطلب می جنگد، عكاس هم می رود كه آن صحنه های مهم را ثبت 
كند. تفاوت عكاسی انقالب و جنگ ما با جنگ های دیگر دنیا هم همین 
است.«  فریدونی كه آرشیو پرتعدادی از عكس های روزهای انقالب اسالمی 
و بعد از آن، دفاع مقدس را از خود به یادگار گذاشته، می گوید انتخاب یكی 
از بین آنها به عنوان بهترین، برایش سخت است؛ »من همه عكس هایم را 
خیلی دوست دارم، چرا كه با تمام وجودم ثبتشان كردم. عكس هایم را مثل 

بچه های خودم دوست دارم.«

علی كاوه

عكیس ماندگار روی اسكناس ها
علی كاوه در ســال های فعالیت حرفه ای 
خود در هنر عكاسی، تجربه های مختلف 
ارزشمندی كسب كرده است؛ از عكاسی 
در روزهــای انقالب گرفته تا عكاســی از 
رویدادهای ورزشی مهم. او كه عكس های 
بسیاری از دوران انقالب و امام خمینی )ره( 
گرفته است، بیشتر با یكی از معروف ترین 

عكس هایش شناخته می شود؛ عكسی كه روی اســكناس هزار تومانی 
چاپ شــده و همیشــه همراه مردم اســت. كاوه می گوید: »من متولد 
1325هستم و از هفت سالگی با دنیای عكس آشنا شدم. سال 1340 بود 
كه همكاری خود را با مطبوعات آغاز كردم«. او با اشاره به تصمیمش برای 
ثبت رویدادهای انقالب اسالمی می گوید: »اوایل انقالب، وقتی در ساعت 
حكومت نظامی بیرون رفته بودم، مرا به اشــتباه به جرم تكثیر و پخش 
اعالمیه دستگیر و زندانی كردند.3روز طول كشید تا متوجه شوند اشتباه 
كرده اند و بعد من آزاد شــدم. تا قبل از این اتفاق من آدم سیاسی نبودم، 
ولی از آن به بعد بود كه شروع به عكاســی از وقایع انقالب كردم.« بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی، كاوه نخستین عكس را از امام خمینی)ره( هنگام 
ورود به بهشت زهرا گرفت. او ماجرای گرفتن این عكس را تعریف می كند؛ 
»ما  دو همكار عكاس بودیم. من به همكارم گفتم تو به فرودگاه برو و من 
هم می روم بهشت زهرا. به این ترتیب من نخستین عكس رهبر انقالب را 
در بهشــت زهراگرفتم و وقتی انقالب به پیروزی رسید، تمام نگاتیوهایی 
را كه داشتم بردم و به تلویزیون تحویل دادم«. كاوه می گوید برای معرفی 
خودش، معموال به این نكته اشاره می كند كه هنر او را در جیب های همه 
مردم می شــود پیدا كرد، چراكه تصویری كه از امــام خمینی)ره( روی 
اسكناس های 100، 500، 1000و 2000تومانی چاپ شده را او عكاسی 
كرده است. كاوه در بیان خاطراتش می گوید: »عكاسی از امام)ره( خیلی 
مشكل بود، چون به چشمان امام نمی توانستید نگاه كنید. وقتی در فیضیه 
قم با لنز تله از امام)ره( عكاسی می كردم، ایشــان از دوربین به من نگاه 

می كردند و من احساس می كردم كه می لرزم«.
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كيوسك

روزنامه گاردين ]انگليس[

روزنامه 8صبح ]افغانستان[

تخلف ملكه از قانون

افزايش خشونت ها در سراسر افغانستان

روزنامه گاردين در يك گزارش افشاگرايانه 
خبر داده كه ملكه انگليس با اعمال نفوذ در 
دولت اين كشــور، پيش نويس يك قانون را 
به گونه اي تغيير داده كه ميزان ثروتش از چشم 
مردم پنهان بماند. گاردين نوشته به مداركي 
دســت پيدا كرده كه نشان مي دهد ملكه در 
دهه 1970برخي وزرا را براي اين خواسته خود 

تحت فشار قرار داده است.

روزنامه 8صبح چاپ كابل نوشــته كه در 
يك ماه گذشــته، مواردي از درگيري ها و 
انفجارها در ۳۳ واليت افغانستان ثبت شده 
است. قندهار، هلمند، ارزگان، بلخ و هرات 
بيشترين آمار تلفات و درگيري را داشته اند. 
دولت، طالبان را مسئول اين حمالت مي داند. 

آتش اعتراض مردم به كودتاي ارتش در 
ميانمار، سراسر اين كشور را فراگرفته و گزارش

اعتصاب سراسري و 3روز متوالي اعتراض 
در شهرهاي مختلف، اين كشور را در آستانه خشونت هاي 

داخلي قرار داده است.
به گزارش الجزيــره، اعتراض صلح آميــز معترضان به 
كودتا، ديــروز در ناي پيداو پايتخت ميانمار به آشــوب 
كشيده شد و پليس با ماشين آب پاش به معترضان حمله 
كرد. ژنرال هاي ارتش كه قدرت را در دست گرفته اند، تا 
پيش از اين از خود خويشــتنداري نشان داده بودند اما 
حمله به اعتراض صلح آميز معترضان  و در پي آن بيانيه 
تهديد آميز، مي تواند نشانه اي از تغيير رويكرد ارتش باشد 
و پيامدهاي اين تغيير برخــورد، مي تواند رويدادهايي 

خونين در روزهاي آينده باشد.
در بيانيه حاكمان نظامي درباره رويدادهاي اخير كه در 
تلويزيون دولتي ميانمار پخش شد، آمده كه در روزهاي 
اخير، گروه هايي به بهانه دمكراسي و حقوق بشر، قانون 
را نقض و تهديد به استفاده از زور كرده اند. در بيانيه آمده 
است: »اقدامات بايد مطابق با قانون باشد و با اقداماتي كه 
ثبات كشــور، امنيت عمومي و حاكميت قانون را بر هم 

بزند برخورد خواهد شد.«
در تصاويري كه از ناي پيداو منتشر شده، مشخص است 
كه پليس با استفاده از ماشين آب پاش به اجتماع مردم 
در يك بزرگراه حمله مي كند. ارتش يكم فوريه، در پي 
چند هفته اختالف بر سر نتيجه انتخابات در اين كشور، 
كودتا كرد و آنگ سان سوچي رهبر غيررسمي اين كشور 
را بازداشــت كرد. عالوه بر او، ديگر چهره هاي سياسي 
از جمله وين مينت رئيس جمهور هم بازداشــت شدند. 
اين كودتا، با محكوميت شــديد بين المللي همراه شده 
و بســياري از كشــورها و نهادهاي بين المللي، ازجمله 
سازمان ملل، آن را محكوم كرده و خواستار آزادي سوچي 

و ديگر چهره هاي سياسي شده اند.
از آن زمــان، اعتراض ها به اين اقــدام ارتش در ميانمار 
باال گرفته و با سازماندهي بيشــتري همراه بوده است. 
گروه هاي مختلف از پيشــه وران و مشــاغل با اعتصاب 

سراسري از اين اعتراض ها حمايت كرده اند.

جنگ براي سرنوشت 
در يانگون پايتخت پيشين ميانمار، پرستاران، معلمان، 
كارمندان بخش عمومي و راهبان به اعتراض ها پيوسته اند 
و ديروز پالكاردهايي در دســت گرفتنــد كه روي آنها 
نوشته بود: »نه به ديكتاتوري؛ ما دمكراسي مي خواهيم؛ 

رهبرمان را آزاد كنيد، به آراي ما احترام بگذاريد.«

مردم در ميانمار، براي سومين روز متوالي در اعتراض به كودتاي ارتش به خيابان ها 
ريختند و وعده دادند ديكتاتوري ارتش را با اعتصاب سراسري در هم بكوبند

فرياد عليه كودتا

جواد نصرتي
روزنامه نگار

نشانه هاي ترسناك 

 خواندن بيانيه در تلويزيون دولتي درباره 
اينكه عليه افرادي كه قانون را نقض كنند 
اقداماتي در نظر گرفته خواهد شد؛ شليك 
هشدار ژنرال ها به شمار مي رود. در آخرين 
اعتراض هاي ضدارتش در ســال2007، 
هشدار رســمي تنها 2روز قبل از اينكه 
سربازها اعزام شوند داده شد. و 2روز بعد از 
نخستين هشدار، شليك آتش با گلوله هاي 
جنگي شروع شد و ده ها نفر كشته شدند. 
البته آن مســئله در دوران متفاوتي روي 
داد؛ شبكه هاي اجتماعي وجود نداشتند 
و فقط موبايــل و اينترنت در اختيار مردم 
بود. اين بار، با وجود دســتور ارتش براي 
فيلتركردن فيسبوك، اعتراض ها به صورت 
زنده در اين شبكه اجتماعي پخش مي شود. 
آيا ارتش در چنين شرايطي، حاضر خواهد 
شد نارضايتي بيشتري را به جان بخرد و از 
آتش مرگبار گلوله براي تحميل اراده اش 
استفاده كند؟ نشانه ها اصال خوب نيستند. 
ژنرال هايي كه قــدرت را قبضه كرده اند 
معتقدند كار درستي كرده اند كه آنگ سان 
سوچي را بازداشــت كرده اند. آنها حتي 
گفته اند اين مردم هستند كه با »نداشتن 
نظم و ديسيپلين«، دمكراسي را به خطر 

انداخته اند.

يل
حل

ت

يك پرستار در يك بيمارســتان دولتي درباره حمايت 
از اعتراض ها به رويترز گفته اســت: »ما كاركنان بخش 
درمان رهبري اين كارزار را به عهده گرفته ايم و از تمامي 
كارمندان دولت مي خواهيم كه به اعتراض ها بپيوندند. 
پيام ما به مردم اين است كه مي خواهيم كامال رژيم ارتش 

را در هم بكوبيم و براي سرنوشت خودمان بجنگيم.«
رهبــران اعتراض هــا از كارمندان دولت درخواســت 
كرده اند كه به اعتصاب هاي سراسري بپيوندند و روزنامه 
»اكنون ميانمار« به نقل از تينــزار مانگ كه از رهبران 
اعتراض هاست نوشته است: »ما مي خواهيم با اعتصاب ها، 

ديكتاتوري نظامي را در هم بكوبيم.«
در روزهــاي اخير ده ها هزار نفر در شــهرهاي مختلف 
ميانمــار در حمايت از دولت غيرنظامي اين كشــور به 
خيابان ها آمده و به كودتا اعتــراض كرده اند. مردم در 
شهرهايي كه اقليت هاي نژادي در آن زندگي مي كنند 
هم به خيابان ريختند و كساني عليه ارتش شعار دادند 

كه از مخالفان دولت آنگ سان سوچي به شمار مي روند.
اين اعتراض ها از سال 2007به بعد بي سابقه بوده است. 
در آن ســال، راهبان بودايي عليــه ديكتاتوري ارتش 
اعتراض كردند و ارتش به شدت اين اعتراض ها را سركوب 
كرد. در همان زمان گفته مي شد كه راهبان زيادي توسط 
ارتش كشته شده اند. يك سال بعد از آن سركوب مرگبار، 
ژنرال هاي ارتش پيش نويس يك نسخه جديد از قانون 
اساسي كشورشان را به همه پرسي گذاشتند كه همچنان 
به ارتش سهم زيادي از قدرت در اين كشور مي داد اما راه 
را براي سر كار آمدن يك دولت غيرنظامي هم باز مي كرد.
در ســال هاي بعد از آن، حزب آنگ ســان سوچي در 
انتخابات بر حزب مورد حمايت ارتش غلبه كرد و همين 
پاييز، موفق شد با قاطعيت بيشتري در انتخابات سراسري 
به پيروزي برسد. ارتش بعد از انتخابات مسئله تخلف هاي 
گسترده در انتخابات را پيش كشيد. اين ادعاها، توسط 
كميسيون انتخابات رد شد و شكايت ارتش به ديوان عالي 
ارجاع داده شد. با اين حال، ژنرال ها منتظر نماندند و با 
كودتا، براي يك ســال وضعيت فوق العاده در اين كشور 

اعالم كرده و قدرت را قبضه كردند. 
ژنرال ها، فعال با معترضان بدرفتاري نكرده اند اما اقدام 
ديروز پليس و بيانيــه اي كه بعد از مقابلــه با مردم در 
پايتخت منتشــر شــد،  اين نگراني را ايجاد كرده كه 
ژنرال ها، دوباره مثل سال2007 با قوه قهريه با معترضان 
هوادار دمكراســي برخورد كنند. ارتــش پيش تر در 
ســال1988 هم ســابقه برخورد خونين با اعتراض ها 
را داشته و ســركوب فريادهاي عدالت خواهانه، سنتي 
ديرينه در ارتش ميانمار به شمار مي رود. در همين رابطه، 
اعزام شبانه كاميون هاي ارتشي به يانگون، باعث افزايش 
شديد نگراني ها درباره استفاده ارتش از قوه قهريه شده 
اســت. اعتراض در پايتخت ميانمار، باعث تعجب شده 
است؛ چون بخش عمده جمعيت اين شهر كه به تازگي 
پايتخت كشور شــده را كارمندان دولت و خانواده هاي 

آنها تشكيل مي دهند. ناي پيداو كه ساخت هدفمند آن 
در دولت نظامي قبلي ميانمار انجام شد، شاهد حضور 
سنگين نظامي هاست و برخالف يانگون، سنت اعتراض 
در آن وجود ندارد. ارتش روز شنبه دسترسي مردم به 
اينترنت را قطع كرد اما اينترنت دوباره يكشــنبه وصل 
شد. اين اقدام دولت، به شــدت مردم را خشمگين كرد 
چون خاطــرات زندگي در دوران ايزوله خودســاخته 
ارتش و فقر و سركوبي كه 50سال حاكميت نظاميان )از 
1962 تا 2011( در اين كشور به همراه داشت را براي 

آنها زنده كرد.
آنگ سان ســوچي كه وقتي به قدرت رسيد با ژنرال ها 
در قتل عام گسترده مسلمانان در استان راخين همسو 
بود، پيش از آن سال ها عليه ديكتاتوري ارتشيان مبارزه 
كرده و 15ســال در حبس خانگي بود. او به خاطر اين 
فعاليت هايش برنــده جايزه صلح نوبل شــد؛ هرچند 
همراهي با ژنرال ها در سركوب خونين مسلمانان باعث 
شد درخواست هايي جهاني براي پس گرفتن جايزه او 
مطرح شود. رهبر 75ساله حزب حاكم ميانمار، از زمان 
كودتا در حبس بوده و حاال بــا اتهام واردات غيرقانوني 

شش واكي-تاكي )نوعي بي سيم( مواجه است. 

جاناتان هد
تحليلگر امور آسياي بي بي سي

  كمك به بازنشستگان شركت توزيع برق استان تهران چه شد؟
قرار بود به مناسبت اعياد قربان و غدير خم و نيز روز تكريم خانواده و در 
راستاي تكريم بازنشستگان مبلغ 2ميليون تومان به عنوان كمك هاي 
رفاهي به بازنشستگان و مستمري بگيران شركت توانير اعم از تامين 
اجتماعي و صندوق كشوري پرداخت شود، اما متأسفانه تا اين لحظه به 
دستورالعمل تاريخ 15مرداد 99به شماره 99.42.3780توانير توجهي 
نشده است و شركت توزيع برق استان تهران نسبت به پرداخت آن به 

مشموالن اقدامی نكرده است.
از بازنشستگان توانير

  به فرهنگيان بازنشسته سرپرست خانوار وام قرض الحسنه بدهند
به فرهنگيان بازنشسته كه سرپرست خانواده هستند، وام قرض الحسنه 

بدهند. از مسئوالن آموزش و پرورش تقاضاي توجه داريم.
سهيال جوازي از گيالن

  جاده بسيار ناايمن سولقان را دريابيد
جاده ســولقان در 8كيلومتري تهران بسيار ناايمن است. در روزهاي 
تعطيل وضعيت اين جاده وحشتناك مي شود و ترافيك در جاده اي 
كه زيرساخت محكمي ندارد، غوغا مي كند. بخشي از وجوه دريافتي از 
جريمه هاي رانندگي را به تجهيزات ايمني جاده ها و اصالح راه هايي از 

جمله جاده امامزاده داوود و سولقان اختصاص دهند.
فرهنگي از سولقان

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

احداث بيمارستان در برنامه هاي آتي شهرداري منطقه 19است
روابط عمومي منطقه 19شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
موضوع كمبود امكانات رفاهي در منطقه 19در ستون »با مردم« روز 
12بهمن پاسخ داده است: »تأســيس و راه اندازي بيمارستان و ساير 
مراكز بهداشــتي درماني برعهده وزارت بهداشت است. با وجود اين، 
پروژه احداث بيمارســتان در اولويت برنامه هاي آتي اين شهرداري 
قرار دارد و كارهاي مقدماتي آن نيز انجام شــده است. عالوه بر اين 
به منظور تامين نيازهاي درماني و ســالمت محور شهروندان ضمن 
وجود 2درمانگاه شهر سالم در منطقه، اقدامات مختلفي نيز در طول 
سال در اين منطقه انجام مي شود كه ازجمله مي توان به انجام تست قند 
خون و فشارخون، غربالگري رايگان بينايي سنجي با مشاركت سازمان 
بهزيستي در سراهاي محالت و غربالگري بهداشت دهان و دندان با 
مشاركت دانشگاه علوم پزشكي تهران اشاره كرد. همچنين گروه هاي 
جهادي در چندين نوبت با اســتقرار در محالت كم برخوردار به ارائه 

خدمات درماني و سالمت محور پرداخته اند.«

دادگاه رســيدگی به پرونده فساد مالی 
بنياميــن نتانياهو، نخســت وزير رژيم 
صهيونيستي، كار خود را پس از وقفه اي 
9 ماهه، بــار ديگر آغاز كرده اســت. به 
گزارش رويترز، نخســت وزير 71 ساله 
اسرائيل در اظهارات خود در اين دادگاه، 
اتهامــات طرح شــده را »بی اســاس و 
مضحك« خواند و رد كــرد. نتانياهو با 
ماسك در جلســه دادگاه حضور يافت 
و پس از 20 دقيقه جلسه را ترك كرد. 
در مقابــل ســاختمان دادگاه، عده ای 
عليه نتانياهو دســت به تظاهرات زده و 
خواستار بازداشت او شدند. اعتراضات 

عليه نتانياهــو طي 9 ماه گذشــته در 
جريان بوده است. 

نتانياهــو متهــم بــه فســاد مالــی، 
رشوه خواری و سوءاســتفاده از اعتماد 

عمومی است. پرونده فساد مالی نتانياهو 
به سال 2019 مربوط اســت. بررسی 
اين پرونده قرار بود در سال 2020 آغاز 
شود، اما دادگاه به علت شيوع كرونا به 

تعويق افتاد. همچنين گفته می شــود 
كه نتانياهو در ارتباط با فعاليت شركت 
مخابرات بســك، ميليون ها يورو رشوه 
دريافت كرده است. پرونده فساد مالی 
عليه نتانياهو شــامل اظهارات بيش از 
300 شاهد و شاكی است. طبق قوانين 
اسرائيل، سياســتمداران اين كشور از 
مصونيت سياســی برخوردار نيستند 
و می توانند حتــی در دوره زمامداری 
خود مــورد محاكمه قــرار گيرند. اين 
نخستين بار است كه يك نخست وزير 
رژيم صهيونيســتي در دوره زمامداری 

خود محاكمه می شود.

آغاز محاكمه نتانياهو به اتهام فساد مالی و رشوه خواری
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يك بار شرايط سياسي تأثير گذار 
مي شــود و يك بار نابساماني هاي گزارش1

اجتماعــي. گاهــي انتخــاب از 
سرچشمه احتياط، آلوده مي شود و زماني تن دادن 
به نظرات بيروني، رودخانه جاري سينما را گل آلود 
مي كند. امسال كه كرونا مي خواست بود و نبود 
جشنواره را از ريشه بخشكاند تا تنگي نفس صنعت 
سينما در اين مملكت به خفگي مبدل شود، دل ها 
گرم بود به تالش براي جبران روزهاي ويروس زده 
و رفــع دلخوري ها و شســتن خاطــرات تلخ و 
كالفه كننده از برخي داوري ها در ادوار برگزاري 
جشنواره فيلم فجر. دلگرمي به جشنواره خيلي 
زود با دلسردي از امكان به نمايش درآمدن فيلم 
قاتل و وحشي دگرگون شد و حاال هم كه بعد از 
چند روز پرالتهاب و حاشــيه، داوران اســامي 
كانديداها براي دريافت ســيمرغ در بخش هاي 
مختلف را به دبير جشــنواره ســپرده اند، به آن 
دلسردي ها مقادير بسياري حيرت هم افزون شده 
است. حاال نامزدهاي دريافت ســيمرغ بايد در 
حالي تا چهارشنبه شب انتظار بكشند تا معلوم 
شود كه توان كنار زدن رقبا را داشته اند يا نه كه تا 
همين حاال هم چندين رقيب قدرتمند از گردونه 

رقابت كنار گذاشته شده اند.

همثلهديه،هاديوهوتن
هرجور حســاب كنيد، باز هم نمي توانيد براي 
معادله ناديده گرفتن 3 بازيگر كــه اتفاقا نام هر 
سه نفرشــان با »ه« شروع مي شــود، به جواب 
برسيد. توضيح اينكه هيچ اثري از نام هديه تهراني 
به عنوان بازيگر اصلي زن در فيلم بي همه  چيز در 
ميان نامزدها نيست و هادي حجازي فر هم در اين 
فيلم به راحتي درخشيدن اما ناديده گرفته شدنش 
در ســال هاي قبل دوباره مورد بي مهري كه نه، 
بي توجهي مطلق قرار گرفته اســت. حجازي فر 

در ســال هاي قبل كانديدا مي شــد اما سيمرغ 
نمي گرفت ولي امسال داوران كال خيال خودشان 
را راحت كرده و نام او را حتي در ميان نامزدها هم 
ننوشته اند. در اين روزهايي كه از آغاز جشنواره 
مي گذرد، اگر تماشــاي فيلم محســن قرايي با 
بازي هديه تهراني روي پرده هم نصيب كســي 
نشده باشــد، مي توان ادعا كرد كه تيزرش روي 
موبايل عشاق ســينماي ايران بارها به نمايش 
درآمده و ديده شده است. تهراني با ايفاي نقش 
زني ميانسال، دســت و دلباز، مشــهور و البته 
انتقام جو چنان در فيلم »بي همه  چيز« مخاطبان 
را مجــذوب مي كند كه نبــودن نامش در ميان 
نامزدهاي بهترين بازيگر نقش اصلي زن به چيزي 

جز كج سليقگي و بي توجهي تعبير نخواهد شد.
به جز تهراني و حجازي فر، به جز هديه و هادي و 
خالصه به جز بي همه  چيز، بايد قرباني بعدي  شيوه 
داوري جشنواره سي و نهم را به نام هوتن شكيبا 
سند گرفت. هوتن شكيبا در ابلق، يك كبوترباز 
حرفه اي با لكنت زباني جزئي است كه البته كبوتر 
عاشقي هايش جلد همسر و خانه اش است و اتفاقا 
در بيان اين دلدادگي ها هيچ لكنتي ندارد. به جز 
ابلق اما هوتن در فيلم تي تي يك اتفاق مهم است؛ 
پسرك آوازه خوان و دائما مست و نشئه با زندگي 
كولي وار خود روي پرده تماشاگر را جذب مي كند 
ولي عجيب است كه اين توانايي به چشم داوران 
نيامده است. جالب اينكه در سينماي ايران و در 
جشنواره فيلم فجر هر بازيگري براي ايفاي نقش 
معتاد يا الت به راحتي سيمرغ را شكار كرده است 
اما هوتن شكيبا حتي براي دريافت سيمرغ نامزد 
هم نشــده است. جشنواره ســي و نهم به هديه، 

هادي و هوتن بسيار بدهكار است.

بمثلباران،مثلبهداد
در فهرســت كانديداهاي جشــنواره سي و نهم 
براي دريافت سيمرغ بي ترديد نام باران كوثري 
خالي است. باران بعد از مدت ها در فيلم گيجگاه، 
گويي با خودش و ميانسالي اش كنار آمده است و 

نتيجه شده بازي در نقش زني كه بعد از جدايي 
از همســرش كه در زندان اســت، دل به مردي 
مي ســپارد كه مي تواند براي پسرش هم معلم 
خوبي باشــد و هم پدري مهربان. بازيگر نقش 
مقابل باران هم بر عهده حامد بهداد اســت كه 
قابليت هاي جدي و شــيطنت هاي ويژه اش را 
هم توأمان به گيجگاه سپرده، ولي به اندازه يك 
دوبازيگر فوق العاده ضعيف كانديدا شده در بخش 
اصلي و مكمل مرد هم تحويل گرفته نشده است. 
نكته ديگر باراني اينكه كوثري با آن گريم عجيب 
و سنگين در نقش دختر ميانسال روستايي كه 
همه زندگي اش در قرباني نشدن گاوش خالصه 
مي شود هم مي توانست در ميان نامزدهاي بخش 
مكمل جايي براي خود دست و پا كند اما داوران 

قطعا و حتما چنين عقيد ه اي نداشتند.

شيشليك؛ماجرايپرطرفدارنيمروز
چه بخواهيم و چه نخواهيم، كارگردان وقايع نگار 
تاريخ معاصــر كه با ماجراي نيمــروز ثابت كرد 
فارغ از جهان بيني سياســي اش يك كارگردان 
تمام عيار در ســينماي ايران است، حاال فيلمي 
انتقادي درباره تئوريزه كردن و تقدس بخشيدن 
به فقر ساخته است. نتيجه ؟ ساخته شدن فيلمي 
طنازانه كه اليه هاي تلخ زيرســطح آن مي تواند 
هر تماشاگري را در مقام قياس يا همزاد پنداري 
به آســتانه اعتراض هم برســاند. نتيجه ديگر؟ 
برگزاركنندگان جشــنواره فيلــم فجر، اعضاي 
شوراي صدور پروانه نمايش و دست آخر داوران 
حســابي از اين لقمه خوش خــوراك مهدويان 
پرهيز كردند. باز هم نتيجــه؟ فيلم در 3 بخش 
فني)چهره پردازي، طراحي لباس و صدابرداري( 
و بخش بازيگر مكمل مرد نامزد شــده اســت. 
مي توانيد همين االن تعــداد نامزدي فيلم هاي 
مهدويان در جشــنواره هاي ديگر را با اين دوره 
مقايسه كنيد تا حســاب كار دست تان بيايد كه 
شيشليك روي هر ميزي به خصوص ميز دولتي 

طرفدار ندارد.

 حكايت هميشگي ديده نشدن ديدني ها 
در چشم داوران فجر، قسمت 39 داوري ابلق

بزرگداشت4هنرمند،درجشنوارهموسيقيفجر

نذرروغنريخته
تنور اكران اسفند و بهمن با اين 4فيلم  گرم نمي شود

برگزاريجشــنواره،آنهمدر
شرايطيكهكرونافروكشنكرده،
بعضيهارااميدواركردكهاكران
عيدميتواندفرصتمناسبيبرايكشاندنمردمبهسالنهاي
سينماباشــد.امااكرانفيلمهايجديديكهبتواندمردمرابه
سينمارفتنترغيبكند،درشرايطكرونايياينروزهااصالآسان

نيست.چرا؟چون:
اوال،تازمانيكــهكروناقربانيميگيــرد،خيليهابرايحفظ
سالمتيخودشانواطرافيانشــانحاضرنيستندپايشانرادر
سينماومكانهايعموميبگذارند.طبيعتاهرتصميمنامعقول
وعجوالنهايدربارهبازگشاييمراكزعموميبهنتايجيمهلك
ختمخواهدشدوبرآمارمبتاليانوقربانيانكروناخواهدافزود.
پس،حتياگرمسئوالنازميزانسختگيريهاومحدوديتها
بكاهند،ميتوانحدسزدكهتعدادزيــاديازمردمبهراحتي
راضينخواهندشد،باحضوردرمجامععمومي،سالمتيوجانشان
رادرمعرضخطرقراردهند.هميناولمهرامسالودرماجراي
بازگشاييمدارس،برخالفخواستمسئوالنكهعالقهمندبه
بازگشاييمدارسوازسرگيريآموزشحضوريبودند،اغلب
خانوادههاازفرستادنفرزندانشانبهكالسهايدرسخودداري
كردندودرنهايتآموزشمجازيبهتنهاگزينهممكنبرايفعاليت
مدارسبدلشد.ثانيا،اغلبتهيهكنندگانحاضرنيستندريسك
كنندوفيلمهايشانرابرايسالنهايخاليبهنمايشدرآورند.
هنوزازفيلمهايجشنوارهسالقبل،»ابربارانشگرفته«)مجيد
برزگر(،»آتاباي«)نيكيكريمي(،»روزصفر«)ســعيدملكان(،
»درختگردو«)محمدحسينمهدويان(وكليفيلمديگراكران
نشدهاندوبعيداســتبااينوضعيتكروناوتعطيليهابهاين
زوديهارنگپردهراببينند.بهاينفيلمهابايدفيلمهايجديدي
راافزودكهامسالساختهشدهاندومسلمابعضيهايشانمثل
»شيشليك«مهدويانو»روشن«روحاهللحجازيفركهازحضور

رضاعطارانبهرهبردهاند،بهدنبالركوردزنيدرگيشههستند.
اكرانآنالينهمآنقدرهاسوددهنيســتكهتهيهكنندگانو
سرمايهگذارانفيلمهابهاكرانآثارشاندرپلتفرمهايآنالين

رضايتدهند.
بااينحسابنبايدانتظارمعجزهداشت.بايدپذيرفتسينماي
ايرانباهمينوضعيتقرنرابهپايانميرســاندوچشمانداز
روشــنيهمدرقرنتازهندارد.نشــانههابهماچيزيجزاين
نميگويند.هميننيمهاولسال،فيلم»شنايپروانه«كهبهتازگي
نسخهقاچاقآنازسايتهاوكانالهايتلگراميدانلودفيلمسر
درآورده،اكرانشــداماابداذرهايازتوقعاتبرايموفقيتش
دراكرانعموميرابرآوردهنســاخت.حاالهماكرانمجددآن
از23بهمن،بعدازانتشاِرنســخهقاچاقش،مصداقبارزروغن
ريختهرانذرامامزادهكردناست.اگرامكانشبودآماريازتعداد
دانلودهايغيرمجازاينفيلماعالمشود،احتماالبهايننتيجه
ميرسيديمكهاغلبمخاطبانبالقوهاينفيلمتاكنونموفقبه
تماشايآنشدهاندواكرانمجدد»شنايپروانه«ديگرجذابيت
وكششيبرايسينماروهاندارد.اينموضوعدربارهفيلم»آن
كهقراراستاز۶ شب«كورشآهاريبابازيشهابحسينيـ
نيزصادقاست.چندشبپيشبودكه اسفندبهرويپردهبرودـ
يكيازشبكههايماهوارهاي»آنشب«راپخشكردوباگشتي
درسايتهاوكانالهايدانلودفيلمميتواننسخهايازاينفيلم
راپيداكرد.»اينجاهمبارانميبارد«ساختهنادرطريقتهمكه
همزمانباشــنايپروانهاكرانخواهدشد،حتياگردرروزگار
غيركروناييووفورونعمتهماكرانميشد،تماشاگرينداشت؛
حاالكهديگرهيچ.پس،بااينسهفيلمنميتوانتنوراكرانراگرم
كهروزيقراربودآنجليناجولي كرد.»الله«اسداهللنيكنژادهمـ
 ياجسيكاآلبانقشاولشرابازيكنندوتوليدپرمكافاتيداشتـ
بعيداستداستانيجذابترازماجرايساختخودفيلمداشته
باشدكهتماشاگرانبخواهندبرايديدنشبرسرسالمتيشان
ريسككنند؛چهاگرجزاينبودپروژهايكهميلياردهاتومان
كهفصل بودجهدولتيراحيفوميلكرده،نبايددراســفندـ
بهرويپردهميرفت.»الله«كهباالخرهبعد مردهاكراناستـ
چندسالكشمكشاز2۹بهمناكرانميشود،پژمردهترازآن

استكهانتظارداشتهباشيمبايكگلبهارشود.

ياوريگانه
روزنامه نگار

با پايان جشنواره فيلم فجر، 
تمام تالش اين اســت كه گزارش2

درهاي ســينما با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي باز نگه داشته شود و 
بار ديگر سينما تعطيل نشود. دبير شوراي 
صنفي نمايــش با تأكيد بــر اين موضوع 
مي گويد: »از امروز اكران فيلم ها شــروع 
مي شود و با توجه به تعيين ساعت21 براي 
منع ورود و خروج، سينماگران مي توانند 
آخريــن ســانس اكــران فيلــم را در 

ساعت 19:30داشته باشند.«
مرتضي شايســته از برنامه ريــزي براي 
اكران 4 فيلم خبر مي دهد و به همشهري 
مي گويد: »در آخرين جلسه شوراي صنفي 
نمايش تصميم بر اين است كه با توجه به 
شــرايطي كه براي اكران فيلم ها در زمان 
جشنواره  فجر وجود داشت، اين روند را از 
اين پس ادامه مي دهيم و 2 فيلم »شناي 
پروانه« بــه كارگرداني محمــد كارت و 
»آنجا هم باران مي بارد« بــه كارگرداني 

نادر طريقت از 23 بهمن مــاه اكران خود 
را شروع كنند. همچنين قرار است »الله« 
به كارگرداني اسداهلل نيك نژاد از 29 بهمن 
و فيلم »آن شــب« كورش آهــاري از 6 

اسفند ماه روانه اكران شود.«
اين تهيه كننده سينما مي افزايد: »سينماها 
همچنان بر رعايت پروتكل ها تأكيد دارند 
و تمهيداتي كــه براي تضميــن فروش 
سينماها درنظر گرفته شــده بود، تا آخر 
اســفندماه همچنان برقرار است.« وي در 
پاسخ به اين ســؤال كه از 4فيلم، 2فيلم 
به صورت قاچاق اكران شــده و يك فيلم 
ديگر هم از شــبكه هاي ماهواره اي پخش 

شده و به نظرتان اســتقبال به چه شكل 
خواهد بود؟ توضيح مي دهد: »هم  اكنون 
تمام تالش ما اين اســت كه درهاي سالن 
سينما بسته نشود و با رعايت پروتكل هاي 
كامل بهداشــتي اكران را داشــته باشيم 
و دربــاره قاچاق فيلم ها نيــز به طور حتم 
تصميماتي گرفته مي شــود.« شايســته 
درباره وضعيت اكران نوروزي هم مي گويد: 
»در جلســه هفته آينده كه روز يكشنبه 
برگزار مي شود، تكليف فيلم هاي نوروزي 
نيز مشخص خواهد شــد.« فيلم »شناي 
پروانه« محمــد كارت و »الله« اســداهلل 
نيك نژاد از فيلم  هاي مانده در صف اكران 
سال گذشته هســتند كه قرار بود نوروز 
سال 99 روي پرده سينماها روند. »شناي 
پروانه« بهترين فيلم جشنواره فجر سال 98 
از نگاه مخاطبان بود و در طول يك سال نيز 
اين فيلم قاچاق شد و سرو صدا به پا كرد. 
»الله« هــم يكي از فيلم هاي پرحاشــيه 
سال هاي گذشته در توليد بوده كه بودجه و 
روند ساخت آن سر و صداي زيادي به پا كرد 
و از ديگر بحث هاي فيلم مالكيت آن بود كه 

باعث شد مدتي در صدر اخبار روز باشد.

 تكليف اكران نوروزي آغازاكران4فيلم
هفته آينده مشخص مي شود

بزرگداشت 4 هنرمند موسيقي در 
سي وششمين جشنواره موسيقي خبرروز

فجر برگزار مي شــود. به گزارش 
همشهري، بزرگداشت محمدرضا اسحاقي گرجي 
خواننده و نوازنده دوتار گرجي، زنده ياد احمدعلي 
راغب آهنگساز و موزيسين، مليحه سعيدي نوازنده 
قانون و حســن ناهيد نوازنده نــي در اختتاميه 
جشنواره موسيقي فجر برگزار مي شود. محمدرضا 
اسحاقي گرجي، نوازنده دوتار گرجي و خواننده و 
روايتگــر خنياگــري مازندران اســت. زنده ياد 

احمدعلي راغب نيز پس از پيروزي انقالب اسالمي،  هنگام وقايع پراهميت آن دوران 
مثل دفاع مقدس و شــهادت مقام هاي كشــوري و... آثار ماندگاري به جا گذاشته كه 
مي توان به سرودهايي همچون  بانگ آزادي، شهيد مطهر، آمريكا آمريكا ننگ به نيرنگ 
تو، شهيد مفتح، جنگ جنگ تا پيروزي، اين پيروزي خجسته باد و... اشاره كرد. مليحه 
سعيدي در زمينه پژوهش و موسيقي كودك فعاليت زيادي داشته. وي مبدع نواختن 
ده انگشتي و مولف و تنظيم كننده رديف موسيقي ايراني براي  ساز قانون است. حسن 
ناهيد، نوازنده سرشــناس ني ستاره پرفروغ در آسمان موســيقي ايران، نوازنده  ساز 
خوش نواي »ني« و از موافق ترين ياران استاد فرامرز پايور است كه خدمات بي پاياني به 
موسيقي ملي داشته. مجموعه اجراهاي اركستر استادان به سرپرستي فرامرز پايور و با 
ني نوازي استاد ناهيد، باعث شد تا تمامي آثار استادان  ابوالحسن صبا، علينقي وزيري، 
روح  اهلل خالقي و ركن الدين مختاري با دقيق ترين متد ممكن ثبت و اجرا شود. وي يكي 
از درخشان ترين چهره هاي هنري صد سال اخير در ايران است. اين دوره از جشنواره 
موســيقي فجر،  در بخش هاي رقابتي و غيررقابتي 28بهمن تا سوم اسفندماه برگزار 
مي شود و جايزه ترانه، جايزه موسيقي و رسانه و نشست هاي پژوهشي برنامه هاي ديگر 

اين دوره از جشنواره است.

مسعودمير
روزنامه نگار

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

بااينهمهسياهيچهكنيم؟
اغلب فيلم هاي جشنواره سي و نهم تلخ و 

يأس آلود بودند

اندوهگين و مايوس. خشمگين و افسرده. تصويرگر 
سياهي و نااميدي مطلق. بيشتر فيلم هاي جشنواره 
سي و نهم را با چنين تعابيري بايد توصيف كرد. اگر 
قرار باشد ســينماي ايران را بر مبناي اين 16 فيلم 
راه يافته به بخش مســابقه ارزيابي كنيم مي توانيم 
فيلم ها را در دو دسته ارگاني و خصوصي قرار دهيم. 
البته كه اين فيلم ها آينه تمام نماي سينماي ايران 
نيســتند ولي به هر حال تصويري از اين سينما را 
در مهم ترين رخداد ســاالنه اش ارائه مي دهند كه 
تفكربرانگيز و نگران كننده است. فيلم هاي خصوصي 
و خصولتي بــه كنار حتي در توليــدات ارگاني هم 
رگه هاي محسوسي از غلبه ســياهي و نااميدي از 
تغيير شرايط مشاهده مي شود. به لحاظ كيفي فجر 
سي و نهم تفاوت معناداري با دوره هاي قبل ندارد. 
دست هاي اين جشــنواره آن قدرها هم كه عده اي 
مي گويند خالي نيست. سينماي ايران سال هاست 
در رشته هايي چون فيلمبرداري، تدوين و جلوه هاي 
ويژه پيشرفت هاي قابل توجهي كرده است. امسال 
در شاخه بازيگري هم شاهد اتفاق هاي خوبي بوديم. 
در رشته هاي فني حضور جوان ها اميدبخش است و 
در بازيگري چهره هاي باتجربه، با اجراهاي پرطراوت 
و متفاوتشــان غافلگير كننده ظاهر شدند. امسال 
حضور پررنگ ســينماگران زن هم از شاخصه هاي 
جشنواره بود. از بين سازندگان فيلم اول كار ارسالن 
در فيلم »زاوال« نشان از تالشي به بار نشسته براي 
انطباق عناصر بومي با ژانر وحشت داشت. همانطور 
كه حميدرضا آذرنگ بــا »روزي روزگاري آبادان« 
نشــان داد به عنوان كارگردان هم مي تواند مجالي 
براي درخشش داشته باشد. حتي فيلم »مصلحت« 
به عنوان تكمله اي دهه شــصتي و »ديدن اين فيلم 
جرم اســت« در مجموع اثري پذيرفتنــي بود. باز 
مي شــود به دستاوردهاي محســن قرايي در فيلم 
»بي همه  چيز« اشاره كرد كه مهارت تكنيكي اش قابل 
قياس با دو تجربه قبلي اش نبود و اگر در پرده پاياني 
سقوط نمي كرد مي شد آن را بهترين فيلم جشنواره 
امسال ناميد. در فيلم هايي چون »روشن«، »يدو« و 
»مامان« هم مي تــوان نكاتي جالب توجه يافت. در 
مجموع اما در جشنواره امسال هيچ فيلمي نبود كه 
شوري بيافريند. مثل اتفاقي كه مثال سال گذشته 
با »شــناي پروانه« رخ داد. در فجر سي و نهم جاي 
پديده اي كه همه را شگفت زده كند خالي بود. فيلم 
5 ستاره اي وجود نداشت و در عوض تعداد متوسط ها 
زياد بود. آنچه فراوان مشاهده شد آثاري بودند كه 
تلخي را مثل زهر در كام تماشاگر مي ريختند. انگار 
فضاي اجتماعي بيشــترين تأثير را بر كارگردان ها 
گذاشته است. اين ميزان سياهي و اين ميزان تأكيد 
بر اينكه راه گريزي نيست، بن بستي را مقابل ديدگان 
مخاطب ترســيم مي كند كه انتهايش چيزي جز 
سياهي و تباهي نيست. سؤال اين جاست؛ با اين همه 
سياهي چه كنيم؟ به كجاي اين شب تيره بياويزيم 

قباي ژنده خود را؟ راه گريزي نيست؟

ناهيدپيشور
روزنامه نگار

  برگزيدگان بخش هاي رقابتي تئاتر فجر در مراسمي كه 
تاالر وحدت ميزبان آن بود معرفي شدند.

سی ونهمين جشنواره تئاتر فجر شامگاه روز گذشته به 
پايان رسيد. مراسم اين دوره از جشنواره در تاالر وحدت 
برگزار شــد و با حفظ پروتكل هاي بهداشتي و ظرفيت 
محدود ميزبان اهالي تئاتر بود. اين دوره از جشــنواره 
در بخش هاي مختلفی همچون بخش صحنه ای، تئاتر 
خيابانی، ديگرگونه های اجرايی، راديو تئاتر، تله تئاتر و 
گزارش صحنه ای، سرباز انقالب و پوستر و عكس برگزار 

و اسامي برگزيدگان نيز اعالم شد. 
به گزارش همشهري؛ اجراي اختتاميه اين دوره را نيما 
كرمي برعهده داشت. اولين بخش اهدای جوايز مراسم 
اختتاميه سی و نهمين جشــنواره تئاتر فجر به بخش 
پوستر و عكس جشنواره اختصاص داشت. در اين دوره 

از جشنواره سازمان ها و ارگان هايي چون سازمان حفظ 
آثار و نشــر ارزش هاي دفاع مقدس و شــركت متروي 
تهران نيز با معرفي برخــي از نمايش ها جوايزي را اهدا 
كرد. ســازمان حفظ آثــار جوايز خود را بــه 2 نمايش 
»برونسي« و »سرباز« اهدا كرد و شــركت مترو نيز 3 
نمايش »سه شنبه هاي لعنتي«، »پاشوره« و »ژنرال« را 
از ميان آثار انتخاب كرد. در ادامه برنامه از خانواده شهيد 
فخــري زاده تجليل به  عمل آمد. در ادامه اين مراســم 
جايزه هاي بخش تئاتر خياباني و مســابقه صحنه اي به 

برگزيدگان اين دو بخش اهدا شد.
در بخش مســابقه تئاتر صحنه ای، لوح تقدير و جايزه 
نقدی رتبه برتر بازيگری مرد به گروه بازيگران »آبگوشت 
زهرماری« اختصاص يافت و حميدرضا محمدي جايزه 
بازيگر مرد را گرفت. ويدا موســوي هــم براي نمايش 
»بهشت حكيم اهلل« جايزه بهترين بازيگر زن را دريافت 
كرد و تنديس و ديپلم افتخار به آيه كيانپور براي بازي 

 در »سگدو« اهدا شد.  در ادامه، حسين مسافر آستانه، 
سيد عباس صالحی، وزير ارشــاد  و مجبتی حسينی، 
معاون هنري برای پاسداشــت مقام هنــری همايون 
علی آبادی نويســنده و منتقد تئاتر، جمشيد داورپناه 
نويسنده و كارگردان تئاتر، اختر تاجيك عكاس و بهرام 
ابراهيمی بازيگر روی صحنه آمدند و از اين هنرمندان 
با اهدای جوايزی تقدير كردند.  اين مراســم با معرفي 

بهترين تئاتر در بخش صحنه اي به پايان رسيد.

تنديسهايتئاترفجر3۹،اهداشد
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عكس:ايرنا/موسيكورهاي رونماييازواكسنرازي»كووپارس«ساختايران

 »در ائودوسيا كه از هر ســو به باال و 
پايين گسترده اســت و كوچه هاي 
تنگ و پيچ درپيچ، پلكان ها، درهاي 
زاويه دار، خانه هاي كلنگي و خرابه 
دارد، قاليچه اي نگهداري مي شود 

كه مي تواني به تامل در آن، شكل واقعي شهر را بيابي. در 
نگاه اول، هيچ چيز نيست كه كمتر از نقش اين قاليچه به 
ائودوســيا بماند؛ نقش منظم گل هايي قرينه كه در طول 
خطوطي مستقيم و اســليمي تكرار مي شوند، بافته شده 
با نخ هايي از رنگ هايي بي نظير و درخشــان كه مي تواني 
تارهايشان را در امتداد پود قالي دنبال كني. اما اگر بايستي 
و به دقت در آن بنگري، مجاب مي شوي كه هر نقطه قالي 
نشاني از مكاني در شهر دارد و تمام آنچه در شهر هست، 
در طرح قالي هم هست و همه  چيز براساس روابطي واقعي 
در آن قرار گرفته اســت؛ روابطي كه از چشم تو كه محو 
آمدوشد آدم هايي هستي كه در هم مي لولند و به هم تنه 
مي زنند، پنهان مي ماند.« ايتالو كالوينو/ شهرهاي نامرئي 
شمايل شهر از فراز آسمان اينگونه است. فرشي گسترده با 
تار و پودهايي فراوان. بين اين تار و پودها خانه ها، كوچه ها 
و محله هاي ما جا خوش كرده  و ما از دل اين تارهاي در هم 
تنيده شهر را مي سازيم. مي توان از اينجا به نقش پررنگ 
شهر فكر كرد، چشم دوخت و همراه جمعيتي كه همزمان 
با آغاز روز به آن وارد مي شــوند، تبديل به ضربان نبضي 
شد كه مي زند و نشانه زندگي مي شود. مي توان محو اين 
آمدوشــد روزانه به تركيب آدم هايي فكر كرد كه در كنار 
هم قرار گرفته اند، مجموع شده اند و روايتي روزانه از شهر 
را به زبان هاي مختلف تكرار مي كننــد. در اين جماعت 
متنوع، در اين انبوه خلق، رازها به يك زبان تكرار مي شوند 
و جغرافيا در خطوط فرضي اش محو مي شود. آنچه باقي 
مي ماند حضور انسان هايي اســت كه بي توجه به هم، در 
گريز از شهر و رازهاي آن، انگار از سرزميني دور آمده، به 
سرزمين دور ديگري در اين شهر مي روند و مي گريزند تا 
ساعاتي متمادي از روز بگذرد و آنها را دوباره در تكرار غربت 
خود به هم برساند و اين مســير رفت و برگشت روزانه، به 
تكراري ترين شيوه ممكن سپري شود. در اين شهر پر نقش 
و نگار، آدمي دچار تكرار مي شود. تكرار همه آنچه هر روز با 
آن زندگي مي كنيم، تكرار همه رفتارها. رويدادها و اتفاقاتي 
در صحنه زندگي كه يك بــار برايمان پيش مي آيد و تا ابد 
تكرار مي شوند، روي سرمان سايه مي گسترانند و اثرشان 
باقي مي ماند. در چنيــن وضعيتي، گاه همه عمر به تكرار 
يك لحظه و همه انسان ها، به تكثير شمايل يك نفر تبديل 
مي شوند. نگاهي به اين تكرار، نگاهي به شمايل انسان ها در 
چنبره زندگي روزمره، بيگانگي آنها و تأثير اين امر بر روح و 
روان آدمي  است. وقتي روزها و رخدادها در جهان شخصي 
ما، در شهر و خيابان به عنصر تكرار گرفتار مي شوند، امر 
روزمره تبديل به مغاك مي شــود. افتادن در اين مغاك، 

افتادن در دام لحظات تكراري و رفتارهاي تكراري است.
شــهر همچنان كه جايي براي تبديل شــدن به صحنه 
تكراري تريــن رخدادها و رفتارهاســت، مي تواند جايي 
براي تجربيات تازه و اتفاقات نو باشد. از دل تار و پودهاي 
به هم پيوســته كه روزها و شــب هاي مــا در ميان آنها 
شكل مي گيرد و جايي براي تكراري ترين اتفاقات است، 
معناهاي تازه شــكل مي گيرد. معناهايي كه گاه پنهان 
مي مانند و گاه شــكلي تازه و نو به خــود مي گيرند. هر 
چهره اي كه مي بينيم، همچنان كه مي تواند يادآور چهره 
روز قبل باشــد، مي تواند اتفاقي تازه نيز باشد. اين سخن 
»ايتالو كالوينو« نويســنده ايتاليايي در كتاب شهرهاي 
نامرئي، يادآور اين وجه زندگي در شهر است: »به محض 
ورود به ســرزميني كه پايتخت آن ائوترپيا است، مسافر 
نه يك شهر، بلكه چندين شــهر با ابعاد يكسان مي بيند 
كه به يكديگر بي شباهت نيستند و در نجدي گسترده و 
مواج پراكنده اند. ائوترپيا نه يكي از اين شهرها، بلكه تمام 
آنهاست. اما مردم شهر تنها در يكي از آنها زندگي مي كنند 
و بقيه خالي است و آن هم به تناوب. حال مي گويم چطور: 
روزي كه ســاكنان ائوترپيا حس كنند از خســتگي رو 
به مرگند و ديگر هيچ يك شــغلش را، پدر و مادرش را، 
خانه اش را، قرض هايش را، مردمي را كه بايد سالم شان 
كند يا آنها به او سالمي كنند تحمل نكند، آن روز تمامي 
شهروندان تصميم مي گيرند به شهر همسايه نقل مكان 

كنند؛ شهري كه خالي و در انتظارشان است.«

داوودپنهاني قصه شهر
روزنامهنگار

لندن:  يك زنبوردار بريتانيايي كه در تالش براي آوردن 
15 ميليون زنبور عسل به بريتانياست، مي گويد به او گفته 
شــده كه به دليل قوانين برگزيت ايــن زنبورها توقيف و 
سوزانده مي شوند. به گزارش اينديپندنت، قوانين جديدي 
كه پس از خروج بريتانيا از بازار واحد اروپا و اتحاديه گمرك 
تصويب شده به اين معناســت كه واردات انواع خاصي از 
زنبورها به كشور ممنوع است. از اول ژانويه، فقط واردات 

زنبورهاي ملكه به بريتانيا مجاز است.

جاوه: جاري شدن ســيلي به رنگ ســرخ در روستاي 
جنگوت در مركز جاوه و جنوب شهر پكالونگان اندونزي 
توجه عكاس هــا و خبرگزاري ها را به خــود جلب كرد. 
به گــزارش ناين نيوز، اگرچــه كارشــناس ها رنگ اين 
سيل را ناشــي از نشــت آب از كارخانه رنگرزي پارچه 
در آن حوالي دانســتند اما گروه هاي بســياري از مردم 
 اين ســيل خونين را يكي از نشــانه هاي آخر زمان تلقي 

كرده اند.

قطبجنوب: شاه پنگوئن  ها اين قابليت را دارند كه در ميان 
خود اجتماعات يا كلونی های بزرگی تشكيل دهند كه هزاران 
عضو دارد و اكنون دانشمندان واقعيت جديدي درباره آنها كشف 
كرده اند. به گزارش بي بي سي و به گفته دانشمندان در هر كلوني 
چند صد عضوي شاه پنگوئن ها صدا يا در واقع فركانسي خاص 
ميان اعضاي آن گروه وجود دارد. اين فركانس معرف فقط يك 
گروه است و ساير كلوني ها از فركانس ديگري براي صدا زدن 

يكديگر استفاده مي كنند.

نشويل: جوان 20ساله اي كه در يوتيوب دنبال كننده هاي 
بسياري داشت و در آمريكا مشهور بود هنگام اجراي يك 
دوربين مخفي درباره سرقت بر اثر شليك گلوله كشته شد. 
به گزارش پاپ كالچر، او كه با نام تيموتي ويلك در يوتيوب 
ويدئو مي ســاخت در پاركينگ يك مجتمع فروشگاهي 
در آمريكا يك سرقت  را به شــوخي صحنه سازي كرد كه 
ناگهان توسط جواني 23ساله كه خيال مي كرد مورد سرقت 

مسلحانه قرار گرفته به ضرب گلوله كشته شد.
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شمايلمتفاوتيكشهر

مهارت

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:ما اعظم نعم اهلل سبحانه في الدنيا و ما اصغرها في نعم اآلخره؛
چه بزرگ است نعمت هاي خداي سبحان در دنيا و چه كوچك است آنها در كنار نعمت هاي آخرت.

 اذان ظهــر:  12:19 غروب آفتــاب: 17:40 اذان مغــرب: 17:59
 نيمه شب شــرعي: 23:36 اذان صبح: 5:32 طلــوع آفتاب: 6:56

نامم ز كارخانه عشاق محو باد 
گر جز محبِت تو بَُود شغِل ديگرم

اي عاشقاِن روي تو، از ذره بيشتر
من كي رسم به وصِل تو؟ كز ذره كمترم

حافظ به نوك قلمش، َرَقم مي كند كه »في الجمله اعتماد مكن بر ثباِت دهر/ كاين 
كارخانه اي ا ست كه تغيير مي كند« و خود را ســبوكِش اين ِديِر رندسوز مي داند، 
همچون »بسا َسرا كه در اين كارخانه سنگ و سبوست« او مي گويد: »بيا كه رونِق 

اين كارخانه كم نشود/ به زهِد همچون تويي يا به فسِق همچو مني«
اوحدي در احواِل آفرينش مي سرايد: » اين چنين كارخانه اي در دست/ تو چنان 

خفته خوش، چه عذرت هست؟«
خواجوي كرماني مي گويد: »گر من خماِر خود، ز لِب يار بشــكنم/ بازاِر كارخانه 

اسرار بشكنم«
بيدل در كارخانه فرصت، دري مي گشــايد و مي بندد: »مژگان به كارخانه حيرت 

گشوده ايم/ در دسِت ما، كليِد دِر باز داده اند«
صائب بر آن اســت »در كارخانه اي كه ندانند قدِر كار/ از كار، هر كه دست كشد، 
كاردان تر اســت« و چنين تصوير مي آفريند: »دهاِن تيشــه فرهاد شد به خون، 

شيرين/ هنوز ُمزد از اين كارخانه مي طلبيم«
جامي مي گويد: »كوي فنا و فقر عجب كارخانه اي است/ خوش آنكه هر چه داشت، 
در اين كارخانه باخت« و مي افزايد: »ز كارخانه عشقم جز اين نصيبي نيست/ كه بر 

زبان گذرد گه گهم حكايت عشق«
فروغي بسطامي، قسمت خود را ز كارخانه عشــق، داغ و دردي مي داند كه از حد 
افزون است و مي سرايد: »كارخانه ماني در زمانه گم گردد/ گر ز پرده بنمايي زلف 

و خاِل مشكين را«

منوچهــر احترامــي )16 تيــر1320 تهــران –23 
بهمن1387تهران( از قديمي ترين نويسندگان ادبيات 
كودك و نوجوان و طنزپردازي بي هياهو بود. او سال1337 
نخستين كار فكاهي اش را براي مجله توفيق فرستاد. اين 

سال، نخستين سال فعاليت دور سوم روزنامه فكاهي توفيق با مديريت برادران )حسن، 
حسين و عباس( توفيق بود كه تا ســال1350 ادامه يافت. مجموعه كارهاي »حسني 
نگو يه دسته گل« او از دهه60 تا امروز، با مجموع تيراژ چند ميليوني همچنان يكي از 
محبوب ترين كتاب هاي كودكان به شمار مي رود.احترامي در مدارس مروي و دارالفنون 
دوران تحصيل را طي كرد و از دانشــكده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد. وي 
سال ها به عنوان طنزنويس با نشــريات مختلف همكاري داشت و امضاهاي مستعاري 
چون »م. پسرخاله« و »الفـ  اينكاره« از امضاهاي اوست.احترامي مجموعه اي از آثارش 
را دركتاب »جامع الحكايات« منتشر كرد و چاپ بخشــي از داستان هاي طنزش را در 
مجموعه »بچه ها، من هم بازي« تدارك ديد. منوچهر احترامي در دوران حياتش بيش 
از 50 عنوان كتاب براي كودكان نوشت و منتشر كرد كه »حسني نگو يه دسته گل«، 
»خروس نگو يه ساعت«، »خرس وكوزه عسل« و »دزده و مرغ فلفلي« از آن جمله اند. 
وي كه كارمند و بازنشسته مركز آمار ايران بود، چهارشنبه، 23بهمن1387 بر اثر نارسايي 

قلبي، در يكي از بيمارستان هاي تهران درگذشت.

آرزوكردنآرزوها

يك مؤسسه فرهنگي در خوزســتان، آرزو هاي كودكان مبتال به سرطان را برآورده 
مي كند؛ براي خوشحال كردن اين بچه ها و اميدوار كردن شان به زندگي. لبخند يك 
كودك و اميد به زندگي مي تواند گنجي باشد براي آيندگان زمين كه از نسلي به نسل 

ديگر منتقل شود؛ تنها با لبخند يك كودك در جست وجوي اميد.
كاربري در توييتر با انتشــار عكس هايي از اين كار خير، برخي از كارهاي انجام شده 

را نوشته است:
»پرند« دختري 8 ساله و مبتال به بيماري سرطان است. او آرزو داشت كه روزي لباس 
عروس صورتي به تن كند و عروس شود. آرزوي پرند 8 ساله كه ماه ها براي رسيدن به 
آن انتظار مي كشيد، برآورده شد. پرند پس از برآورده شدن آرزويش براي ادامه روند 
درمان به بيمارستان شهيد بقايي اهواز )بخش كودكان مبتال به سرطان( منتقل شد. 
همچنين بنيامين 6 ساله، محمد 9 ساله و ميالد 11 ساله 3 كودك مبتال به سرطان 
هستند. اين كودكان آرزو داشتند تا روزي فوتباليست و در مستطيل سبز پا به توپ 
شوند. اين 3 كودك با حضور در استاديوم فوالد خوزستان و بازي با تيم نونهاالن اين 
باشــگاه در اهواز به آرزوي خود رسيدند. مؤسسه فرهنگي پنجمين فصل قشنگ، با 
تحقق آرزوهاي كودكان مبتال به سرطان ســعي دارد تا اميد را در دل اين كودكان 
زنده نگه دارد و آنها را براي رسيدن به آينده اي روشن و جنگ با سرطان تشويق كند.

نكته: انتشار چهره كودكان با اجازه خانواده آنهاست.

رونِقكارخانهعشق

خالِقحسنيودهشلمرود

فضاي مجازي

ظهوريكپلتفرماجتماعيمتفاوت
يك پلتفرم اينترنتي آلماني به نام گفت وگوي كشور من در يك ابتكار عمل جالب 

توجه، بستري براي گفت وگوي سياسي ميان شهروندان اروپايي داراي عقايد 
متضاد به صورت ناشناس و آنالين فراهم كرده است.

اين سايت به ابتكار رســانه آلماني زيت آنالين در سال2017 راه اندازي 
شده و نخستين تجربه موفق رويداد محور آن در سال2019 برگزار شده است. تا كنون افرادي 

از 33كشور در اين پلتفرم گفت وگو كرده اند. تعداد 100هزار نفر در اين طرح شركت كرده اند.
ايده و فلسفه اصلي پشت اين طرح، اين مسئله است كه گفت وگو ميان شهروندان داراي عقايد 
سياسي متضاد مي تواند به كاهش تعارضات ميان كشورها و حل مسايل اجتماعي و سياسي آنها 
كمك كرده و به تعميق صلح و دوستي ميان ملت ها منجر شود.افراد هنگام ثبت نام؛ پروفايل خود 
را تكميل مي كنند كه شامل اسم، جنسيت، تحصيالت، شغل، كشور و شهر محل اقامت و محل 
كار، اطالعات تماس و پاسخ به يك پرسشنامه درباره عقايد سياسي مختلف است.پلتفرم به صورت 
هوشمند ديدگاه هاي سياسي را طبقه بندي كرده و طرفين داراي عقايد متضاد را به صورت دو 
به دو به هم پيشنهاد مي دهد. طرفين معرفي شده به هم، در بستري كه پلتفرم مشخص كرده و 
شبيه اتاق هاي گفت وگو يا فروم است درباره موضوع مورد اختالف خود گفت وگو مي كنند. سوابق 
گفت وگوها تا زماني كه افراد عضو اين اتاق گفت وگو هستند باقي مي ماند و مي تواند تا هر مدتي 
ادامه يابد، اما به محضي كه يكي از طرفين گفت وگو، اتاق گفت وگو را براي هميشه ترك كند، اتاق 
از بين مي رود و همه سوابق گفت وگوهاي اتاق نيز براي هميشه پاك مي شود و در جايي ذخيره 
نمي شود.پلتفرم اين مشــخصات افراد را براي طرفين نمايش نمي دهد تا افراد بتوانند آزادانه و 

بدون مالحظه ديدگاه ها و استدالل هاي خود را مطرح كنند.
پلتفرم گفت وگوي كشور من توسط گوگل پشتيباني فني شده ولي اصل طرح توسط رسانه ها و 
نهادهاي مختلف اروپايي حمايت مالي شده است. نياز نيست درباره مسايل كالن مانند برگزيت 
يا مهاجران گفت وگو كنيد، مي توانيد درباره مسايل كوچك و خرد و حتي اجتماعي صحبت كنيد.

به نظر مي رسد ايده اين پلتفرم در نقطه مقابل پلتفرم هاي دوست يابي مانند فيسبوك و توييتر 
و اينستاگرام مطرح شده است. در شبكه هاي اجتماعي مرسوم دنيا، الگوريتم طوري است كه 
ديدگاه هاي مخالف را حذف كرده و افراد غيرهمســو و همگن با فرد را از دايره شبكه اجتماعي 
اول طرد مي كند. برخي از صاحب نظران ارتباطات، نسبت به اين الگوريتم شبكه هاي اجتماعي 
انتقاداتي را وارد كرده و معتقدند اين شــبكه ها، افراد را ايزوله و منزوي كرده و به دليل كاناليزه 
كردن جريان اطالعات و ديدگاه ها، باعث توقف رشد فكري و اجتماعي افراد عضو اين شبكه ها 
مي شوند و افراد عضو در معرض ديدگاه هاي مخالف خود قرار نمي گيرند و افراد در شبكه هاي 

اجتماعي جزيره جزيره مي شوند.
به نظر مي رسد سايت مذكور، يك پلتفرم ضد شــبكه هاي اجتماعي مرسوم دنياست. انحصار 
شبكه هاي اجتماعي بزرگ دنيا در اختيار فيسبوك است. تالش هاي گوگل در دو دهه گذشته 
براي راه اندازي يك شبكه اجتماعي جهاني موفق نبوده و با شكست مواجه شده است. پروژه هاي 
گوگل ويو، گوگل پالس، گوگل باز، جايكو و داگ بال ازجمله شبكه هاي اجتماعي شكست خورده 

گوگل به شمار مي روند.
اين پلتفرم، يك تجربه جديــد در تعميق گفت وگوهاي سياســي و اجتماعي ميان مردم يك 
كشور با مردم كشورهاي ديگر اروپايي به شــمار مي رود. تعميق گفت وگو و مفاهمه براساس 
نظريات فيلسوفان سياسي دنيا، خود بخشي از فرايند مردم ساالري محسوب مي شود چرا كه 
افراد مي توانند در معرض ديدگاه هاي متفاوت قرار گرفته و ديگران را اقناع كنند يا نســبت به 

ديدگاه هاي متفاوت ديگران اقناع شوند.
به نظر مي رسد مشــابه چنين تجربه اي مي تواند در ايران نيز اجرا شود و پلتفرمي مشابه براي 
گفت وگوهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي راه اندازي شــده و زمينه گفت وگوي محترمانه و 

آگاهانه ميان افراد با ديدگاه هاي متضاد در كشور را فراهم كند.

يادداشت

»به امين بگو دوستش دارم« نوشته مريم راهي و »زائران كوهستان 
مه آلود« نوشــته محمدرضا بايرامي 2 عنوان كتابي هســتند كه به 
تازگي از سوي انتشارات نيستان منتشــر شده اند.داستان »به امين 
بگو دوستش دارم« در سبك مستند روايي تاريخي نوشته شده است 
و داستاني را درباره تاريخ صدر اسالم روايت مي كند، داستاني درباره 
4 شــخصيت بزرگ تاريخ اســالم، حضرات عبدالمطلب، ابوطالب، 
حمزه و جعفر )عليهم السالم(. داستان از ديدن خوابي عجيب توسط 
عبدالمطلب آغاز مي شــود. خوابي كه در آن هاجر، همســر مكرمه 
حضرت ابراهيم )ع( از وي مي خواهد تا فرزندش اسماعيل را سيراب 
كند و او را به سمت حفر دوباره چاه زمزم كه سال ها پيش از آن توسط 
يكي از قبايل پر شده بود هدايت مي كند و اين سرآغاز روايتي است 
كه راهي در آن شــمه اي از زالل ناب زيست و زندگي نبوي را روايت 
مي كند. اين كتاب 324صفحه اي به بهاي 66هزار تومان منتشر شده 
است. »زائران كوهســتان مه آلود« بايرامي هم داستاني با محوريت 

سفري به كوهستاني رازآميز در روستايي است كه هر ساله با مراسم مذهبي سنتي خود، بسياري 
را از گوشه و كنار كشور به سويش مي كشد تا نفســي يا شايد ديداري تازه كنند. اما در اين مسير 
مسائل و مشكالتي گريبان مسافران داستان را مي گيرد تا با به جا آوردن رسم رفاقت و دوستي و 
خطر كردن براي يكديگر، حكمت هايي از زندگي را با خود به ارمغان ببرند. بايرامي در اين اثر بار 
ديگر به سنت مورد عالقه  خود كه استفاده از عناصر ادبي فولكلور در داستان نويسي براي نوجوانان 

است بازگشته. اين كتاب در 176 صفحه با قيمت 39 هزار تومان منتشر شده است.

ويترين

2كتابازنيستان

حميدضياييپرور
پژوهشگرفضايمجازي

خوابكودكاننوپا
اگر بگذاريد فرزندتان در طول روز زياد بخوابد، شــب ها به اندازه  كافی خسته نمی شود و 
راحت به خواب نمی رود. خواب فرزندتان را به حداكثر سه ساعت در طول روز محدود كنيد. 
ضمنا به خاطر داشته باشيد خواب بعد از ساعت دو بعد از ظهر ممنوع است، مگر اينكه نشود 
جلوی آن را گرفت. دليلش هم اين است كه خواب بچه ها در طول روز هر چقدر زودتر باشد 
برای شب خسته تر می شوند. در غير اين صورت بچه ای كه ساعت سه بعد از ظهر بخوابد و 

پنج عصر بيدار شود، نمی تواند ساعت 8 تا 9 شب روي تختش باشد و خميازه بكشد!



بانوي سالخورده، اشك ها و سكوت  ها، 
جاي خالي علي و چند داستان ديگر

ويژه نامه ســی و نهمين جشــنواره فيلــم و تئاتــر فجر-بهمن 1399

 سه شنبه 21 بهمن 99 
 شماره  دوم 

صدف فاطمی 
خبرنگار

 عكس:
 حامد خورشيدي

2

مصايب جامعه آرمان باخته

ســاِل غريبي را داريم با همــه ضايعات و تلفاتــش به اتمام 
مي رســانيم. قاعدتاً فضاي عمومي و حال و هواي اين دوره از 
جشنواره فيلم فجر هم مســتثنا از اين شرايط نيست. تركيب 
واحد هيأت انتخاب و هيــأت داوري، تقليل فيلم هاي بخش 
مســابقه به 1۶ فيلم،  نمايش نــدادن فيلم ها بــراي صنوف 
ســينمايي كه در يك ســال اخير به قدر كافي با تنگناهاي 
اقتصادي و افسردگي روحي دست به گريبان بودند و كاهش 
آشكار حضور مردمي، از جمله  اين نشانه ها و تصميمات است. 
در واقع با يك جشنواره چراغ خاموش و دست به عصا در يك 
وضعيت اضطراري روبه رو هستيم. اما آنچه با مشاهده برخي از 
فيلم هاي جشنواره سي و نهم قابل ذكر و بررسي جامعه شناسانه 
به نظر مي آيد، نگاه انفعالي و مايوسانه و خالي از فضيلت انساني 
در اغلب  آنهاســت. آيا فيلمســاز چنين دوراني از اين نگرش 
تلخ انديشانه و خالي از هر نقطه اميد گريزي ندارد؟ نمي خواهم 
همچون تريبون هاي رسمي رســانه اي از موضع پرخاشگر و 
طلبكارانه با اين فيلم ها و سازندگانشــان برخورد كنم و بدون 
يك رابطه علت و معلولي، دادگاه صحرايي راه بيندازم و حكم 
يكجانبه و ناعادالنه صادر كنم، اما به آينده جامعه اي با اين حجم 
انبوه از ياس و افسردگي و پريشان حالي و عصبيت و تنيده شده 
با فقر و بدبختي مي انديشــم؛ مخاطب خلع سالح شده اي كه 
خودش در اين جامعه ملتهب و پراعوجاج و ســردرگم به قدر 
كافي كم آورده و در آســتانه جنون قرار گرفته است، با ديدن 
اين فيلم ها چه حال و روزي پيدا مي كند؟ آيا رئاليسم اين زمانه 
صرفاً در سان ديدن از اين فقر و نكبت و تيره روزي و استيصال 
و اندوه بي پايان خالصه مي شــود يا نياز به يك نگاه فاعالنه و 
عصيانگر و مطالبه گر و نقطه اميدبخش هــم دارد؟ در همان 
دوران »موج نو« در ميان حجم وسيع فيلم هاي درهم آميخته 
با شكســت و پايان تراژيك، شاهد شخصيت هاي كنش مند و 
ستيزنده و عدالت خواهي چون ســيد و قدرت گوزن ها، صالح 
و مسيب خاك، اِبي كندو، زاير ممد تنگسير و... بوديم. اما در 
اين دوران غبارگرفته و خاكستري آيا بايد مرثيه خواِن مرگ 
قهرمان باشيم و با اندوهي ســترون كنار بياييم؟ آيا پذيرش 
چنين تقديرمحتوم و سياهي و نگاه خشمگينانه به توده مردم، 
به منزله صحه گذاشتن بر يك جامعه منفعل و ناكارآمد و كنار 

آمده با بي عدالتي نيست؟

جهاني ترين جشنواره بومي دنيا

جشــنواره فيلم فجر، جهاني ترين جشــنواره بومي دنياست! 
آن قدر جهاني اســت كه بعيد به نظر مي رســد از كشورهاي 
صاحب صنعت سينما كسي حتي اسمش را هم نشنيده باشد؛ و 
آن قدر بومي و محلي است كه هر سال به سادگي هرچه تمام تر، 
قواعد و قوانين خود را تغيير مي دهد، از نو متولد مي شــود و 
بدون توجه به نقدها و تحليل هايي كه درباره اش نوشته شده 
و مي شــود، به راه خود ادامه مي دهد؛ گويــي آب از آب تكان 

نخورده!
براي اثبات اين ادعا بــه داليل متعددي نياز نيســت. كافي 
اســت يك نفر همت كند و اگــر نگوييم از همه، دســت كم 
بخش عمده اي از كساني كه در طول تقريباً 40سال گذشته، 
تنديس نمادين اين جشنواره )يعني سيمرغ( را به خانه برده اند 
راضي كند مثاًل در فضاي ســبز موزه ســينما حاضر شده و 
جايزه هاي شان را در كنار هم قرار دهند. بدون شك افراد حاضر 
در آن مراسِم خيالي با طيفي از سيمرغ ها روبه رو خواهند شد 
كه بعضي هاي شان يك لوح شيشــه اي است بر پايه اي فلزي، 
برخي ديگر شكل مجســمه دارند و تعدادي ديگر كريستالي 
هستند و طبعاً كاِر ارزشمند و قيمتي استادكاران اين حرفه. 
درحالي كه اگر بالتشبيه، ســيمرغ را با اسكار مقايسه كنيم، 
اســكارهاي اصغر فرهادي، دقيقاً همان تنديس هايي اســت 
كه در دستان چاپلين و اسكورســيزي و ايناريتو و ديگران جا 

خوش كرده بود.
متأســفانه هنوز حافظه مان كدر نشــده و طبعاً هنــوز از ياد 
نبرده ايم سالي كه وحيد جليلوند براي گرفتن جايزه اش روي 
صحنه رفت، به لوح جالبي كه گرفته بود اشاره كرد و درحالي كه 
لبخند به لب داشت، از همان باال خطاب به دبير وقت جشنواره 

گفت: »آقاي رضاداد، پس سيمرغ اش كو؟!«
اين جشنواره براي مخاطبان و تماشاگران سنتي اش هم بارها 
و بارها تغيير كرده است. از گذاشتن يك رديف صندلي اضافي 
براي مطبوعاتي ها و خبرنگاران در سال هاي خيلي دور گرفته 
تا... . اين روزها كه اگر پرده اي به وسعت تهران را بر تارك برج 
ميالد نصب كرده و فيلم هــا را از روي آن به نمايش درآورند، 
حتماً باز هم كساني خواهند بود كه از موقعيت و زاويه  نامناسب 

جاي خود )نسبت به پرده( گله و شكايت داشته باشند! 
براي مطبوعاتي ها و خبرنگار جماعت هم كه اين جشــنواره 
پر از خاطرات تمام نشدني است؛ از اختصاص بليت فيلم هاي 
ســينماها و بخش هاي مختلف گرفته تا توزيــع كوپن هاي 
رنگارنگ براي شــام و ناهار و ميان وعــده؛ از تغيير در زمان 
برگزاري جشنواره )به خاطر همزماني با برخي مراسم مذهبي 
خاص( گرفته تا رساندن فيلم ها به ســالن نمايش، به صورت 
حلقه به حلقه و پرده به پرده! و البتــه فراموش كردم از كارت 
مخصوص اهل رسانه براي تماشاي فيلم ها ياد كنم كه گاهي 
به اندازه چهار انگشِت به هم فشــرده بود و گاهي به قاعده يك 
كِف دست! امســال هم كه در اقدامي به ياد ماندني، از شگرد 
قرعه كشي استفاده شد تا تماشــاگران بي تاب جشنواره، يك 
شوخي بزرگ ديگر )يعني رعايت تمام پروتكل هاي بهداشتي( 
را نيز به چشم ببينند. درحالي كه اگر تعارف را كنار بگذاريم، 
شــايد برخي مخاطبان همين فيلم ها ســال آينده در صف 
جشنواره نباشند و توفان مرگبار كرونا آنها را از ما گرفته باشد.

چاره اي نيست. در كشــوري كه با تغيير دولت ها، مديران )از 
رده باال گرفته تا رده پايين( هــم مجبور به رفتن و ترك  ميزها 
هستند، ايده مديريت يكپارچه و طوالني مدت، فقط يك رؤياي 
آرمان گرايانه كوچك و جذاب به حســاب مي آيد. احتماالً در 
چنين شــرايطي تنها كاري كه از ما برمي آيد گشودن ديوان 
حافظ و تكرار اين غزل اوست. جايي كه مي فرمايد: وفا كنيم 
و مالمت كشيم و خوش باشيم/ كه در طريقت ما كافري ست 

رنجيدن.

جواد طوسي
منتقد

اميد نجوان
منتقد

 خبر رسيد »سر تراشــيده ليال حاتمي از حد متعارف خارج بود«؛ اين 
توضيحي بود كه معاونت نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي درباره 
مشكل فيلم »قاتل و وحشي« راهي رسانه ها كرد. اين توضيح اما نه تنها 
كافي نبود كه يك بار ديگر بحث گوش و سانسور و سينما و زن را روي 
ميز گذاشــت؛ اينكه هنوز زنان ســينماي ايران راه درازي دارند براي 
شكوفايي؛ اينكه اين ســينما انگار قرار نيست پيش برود و هنوز درگير 
تعابير پيش پاافتاده اي اســت و به قول پانته آ بهرام، زن بودن و بودن در 

اين سينما آسان نيست.
      

اول؛ حرف »بي همه چيز« چند روز قبل از شــروع جشنواره سر خط 
خبرها بود. همه از حضور متفاوت هديه تهراني مي گفتند و فيلمي كه 
قرار است سروصداي زيادي راه بيندازد. اكران بي همه چيز روز اول در 
كاخ جشنواره شــروع پرخبري بود؛ خيلي ها به خاطر بازي ها، داستان 
فيلم و تصاويري كه كنار هم چيده شده بود، لقب فيلمي »خوش ساخت 
و خوب« را به آخرين ساخته محسن قرايي دادند. به اعتقاد آنها اقتباس 
از نمايشــنامه »مالقات با بانوي سالخورده« به درســتي درآمده بود. 
آن طرف اما عده ديگري بودند كه نوشتند اين فيلم با كرامت انساني در 
تضاد است. انگشت اتهام را به سمت مردم مي گيرد كه يعني آنها مقصر 
تمام پلشتي ها هستند. باز عده اي به حمايت برخاستند كه فيلم خوب، 
خوب است، حتي اگر شما بخواهيد مغرضانه زير سؤالش ببريد. اين اما 
تنها خبر مهم روز اول جشــنواره نبود؛ كرونا و پروتكل هايي كه وعده 
اجرايش را داده بودند وزنه ســنگين تري داشت. در همان ساعت هاي 
ابتدايي برگزاري نخستين روز جشنواره، انگشت اشاره خيلي ها به سمت 
پروتكل هايي دراز شد كه قبل از شروع جشنواره وعده اجرايش را داده 
بودند، اما هيچ جايي خبري از آنها نبود. جمعيت حاضر در سالن در يك 

قدمي هم ايستاده و گپ مي زدند. در مراسم فتوكال عكاس ها چسبيده 
به هم شاتر مي زدند و تنها چيزي كه مهم نبود احتمال انتقال ويروس 
كرونا بود. كمي عقب تر از فرش قرمزي كه پهن شده بود و سكويي كه 
بازيگرها براي فتوكال راهي اش مي شدند، آدم ها پچ پچ مي كردند كه اين 
جشنواره با اين وضعيتي كه دارد برگزار مي شود، حتما آمار مبتاليان به 
كوويد-19 را افزايش مي دهد. اين وسط تصاويري كه از فتوكال فيلم 
بي همه چيز منتشر شد، صداي خيلي ها را بلند كرد. بازيگران فيلم براي 
ثبت تصوير، بدون ماسك شان كنار هم روي سكو ژست گرفتند و معاون 
بهداشت هم همان شب خبر داد كه اگر با اين وضعيت بخواهيد ادامه 
دهيد و پروتكل ها را رعايت نكنيد، جشنواره را تعطيل مي كنيم برود پي  
كارش. از فردا كمي سخت تر گرفتند. الاقل تالش كردند در ظاهر هم 
كه شده سخت تر بگيرند. توييتر هم پر شد از پيام هاي 2۸0كاراكتري با 
اين مضمون كه جشنواره فيلم فجر كرونا رو شكست داد، اما خيابان هاي 

ساعت 9 شب به بعد هنوز ناقل  هستند.
      

دوم؛ صداي خنده ها در سالن پيچيد. »شيشــليك« تكليف را از قبل 
معلوم كرده بود. تماشــاگران مي دانســتند كه قرار اســت براي چند 
ساعت هم كه شــده فارغ از تمام تلخي هايي كه اين روزها بدجوري با 
آن دست وپنجه نرم مي كنند، بخندند. شيشليك اما بيشتر از اينها صدا 
كرد. مهدويان، كارگردان فيلم كه با اسكايپ به نشست خبري پيوسته 
بود، گفت كه خودش مي داند اين فيلم با بقيه كارهاي كارنامه اش فرق 
دارد، اما خيلي هايي كه اين فرق را نپسنديده بودند، نوشتند بدون تعارف 
بدترين اســت. رضا عطاران هم يكــي از بازيگران فيلــم جايي ميان 
صحبت هاي ژاله صامتي، بازيگر ديگر فيلم گفت: »ماسكت داره ميفته. 
يهو دهنت معلوم مي شه  ها.« تا به كمك زبان طنز، متلكی روانه آنهايي 
كند كه به دليل ديده شدن گوش هاي ليال حاتمي، قاتل و وحشي را از 
جشنواره كنار گذاشتند. جمعيت خنديدند. آن طرف هوشنگ گلمكاني 
و مسعود فراستي هم كلمات تند و تيزي در تعريف و انتقاد از شيشليك 
به هم پرتاب كردند تا فيلم محمدحسين مهدويان رتبه اول پربحث ترين 
فيلم جشنواره را از آن خود كند؛ فراستي در برنامه هفت به تندي از فيلم 
مهدويان انتقاد كرد و گفت: »اين فيلم به حدي توهين آميز است كه فقط 
ضدكارگر و كار نيست، بلكه ضدانسان اســت و كساني كه به اين فيلم 

مي خندند بايد فكري براي خودشان بكنند چون وضع شان خيلي خراب 
است« .گلمكاني اما در حمايت از شيشليك سينه سپر كرد و نوشت: » اين 
فيلم يك كمدي بسيار سياه است با فيلمنامه اي دقيق و بازي ها و اجراي 
خوب. از چنين فيلمي و از هيچ فيلمي، انتظار شعارهاي راديكال و فضاي 

مجازي پسند نبايد و نمي توان داشت«. 
      

سوم؛ »ابلق« قبل از شروع جشــنواره به همت بعضي خبرنگارها روي 
زبان ها افتاده بود. عده اي از قبل دعوت شــده بودند كه فيلم را ببينند و 
درباره اش بنويســند كه طبعا هم همه خوب نوشتند. روز اكران اما ورق 
برگشت. در كنار مخاطباني كه ابلق را فيلمي خوب با قصه اي خوب  و البته 
بازي هايي خوب تر توصيف كرده بودند، ديگراني اضافه شدند كه آخرين 
ساخته نرگس آبيار را حسابي زير ســؤال بردند. به اعتقاد خيلي ها ابلق 
تصويري از زنان عليه زنان است و هرقدر آبيار تالش كرده دغدغه مندي اش 
را به درستي به تصوير بكشد، اما اين فيلِم بي نهايت محافظه كار، زنان را به 
سكوت در برابر آزار دعوت مي كند؛ چيزي كه از قضا خالف اصول ابتدايي 

جنبشي است كه با نام Me Too در دنيا مطرح شده.
      

چهارم؛ خبر رسيد علي انصاريان، ستاره خوش خنده دنياي فوتبال و بعد 
از آن سينما، بعد از چندين روز بستري در بيمارستان از دنيا رفت. همه جا 
پر شد از تصوير علي؛ از خنده هايش، از لحظات دوست داشتني اش در 
زمين سبز فوتبال و از هنرنمايي اش روي پرده  نقره اي. قبل تر روز اكران 
»رمانتيسم عماد و طوبا«، از جاي خالي علي انصاريان، بازيگر اين فيلم 
در مراسم فوتوكال و نشست خبري ياد كردند. حتي همه با هم دست به 
دعا شدند كه علي دوباره خيلي زود سر پا شود و به رسم هميشه اش از 
همين بيماري هم داســتان خنده داري در بياورد. نشد، ولي... حوالي 
ســاعت ۵عصر بود كه خبر مرگ علي پيچيد. آن روز نوبت اكران فيلم 
»مصلحت« در كاخ جشنواره بود. نشســت پرسش و پاسخ فيلم با يك 
دقيقه سكوت براي بزرگداشــت اين فوتباليست و هنرمند شروع شد. 
روز بعد كه نوبت به »روشــن« رســيد، رضا عطــاران، بازيگر فيلم در 
نشست خبري از لزوم خريد واكسن گفت و روزهاي خوبي كه اميدوار 
بود باالخره بياينــد. فاطمه معتمدآريا بازيگر فيلــم »روزي روزگاري 
آبادان« هم با همان لحن دوست داشتني اش غم از دست دادن مهرداد 

ميناوند و علي انصاريان را به كلمه درآورد و گفت: »فكر مي كنم اگر من 
به جاي آنها رفته بودم امروز مردم ايران درد و غم كمتري داشــتند«. 
 كه يعني آنها خيلــي عزيز بودند، كه يعني آنهــا دلگرمي مردم بودند. 
حتما اين تلخي تا هميشــه مي ماند؛ مثل خيلــي تلخي هاي ديگر كه 

گذشت زمان آنها را نشست و كمرنگ شان نكرد.
      

پنجم ؛ رضا صفايي پور و محمد الهي، ستاره هاي قديمي سينما به نشست 
خبري فيلم »گيجگاه« آمدند كه خبرش همه جا پيچيد. بهرنگ علوي، 
يكي از بازيگران اين فيلم گفت كه با علي انصاريان قرار داشته كه امروز 
فيلم را با هم ببينند. اما علي نيست و جاي او حسابي خالي است. علوي 
همچنين از ستاد جشنواره خواست در كنار تمام جايزه ها، سهم علي را 
هم كنار بگذارند. حامد بهداد و باران كوثري، دو بازيگر ديگر فيلم هم با 
الكل و ضدعفوني كردن دست ها در جايگاه پرسش و پاسخ، پرفورمنسي 
راه انداختند كه دوربين  هاي زيادي آن را ثبــت كردند و مابقي ماجرا 
هم كه معلوم اســت ديگر؛ شــبكه هاي اجتماعي اين  جور حاشيه ها را 
خيلي دوست دارند. در نشســت خبري »خط فرضي« هم سؤال يكي 
از خبرنگاران از پژمان جمشــيدي، بازيگر اين فيلم سروصداي زيادي 
راه انداخت. محمود گبرلو، مجري نشست جشنواره به نقل از خبرنگار 
گفت: »در فوتبال كه به جايي نرسيديد، فكر نمي كنيد براي ديده شدن 
راه هاي بهتري هم وجود دارد و ديده شــدن صرفا بــا ورود به بازيگري 
نيســت؟« بماند كه آزيتا حاجيان به حمايت از جمشيدي خطاب به 
حاضران در نشست گفت: »بعضي اوقات خيلي بي انصاف هستيد«، اما 
پژمان جمشيدي هم بهترين جوابي كه درخور بود را تحويل داد: »اونقدر 
كه شما فكر مي كنيد نه ديده شدن براي من ارزشمنده و نه زندگي اونقدر 
چيز مهمي هست كه براي ديده شدن بخوام همچين كاري كنم«. مردم 
با هشتگ پژمان جمشيدي در رسانه هاي اجتماعي از او حمايت كردند. 
عده اي آن خبرنگار را غيرحرفه اي ناميدند و گفتند اين لحن و ادبيات 
دور از  شأن رسانه است. خيلي ها هم گبرلو را مقصر دانستند كه با اين 

همه »تجربه« چرا اساسا اين سؤال را مطرح مي كند! 
آخر؛ سي ونهمين دوره جشنواره فيلم فجر هم با تمام حاشيه هاي 
تلخ و شيرينش برگزار شــد. مرحله آخر اما مثل هميشه حواشي 

بيشتري دارد. 

هرچه درباره زيست شــلوغ و سراســر كار و البته رفتارهاي 
طنزآلود و فيلم ها و ســريال هاي كمــدي او مي دانيد را پاك 
كنيد. خانم ها و آقايان حاال درباره رضا عطاراني بايد بنويسيم 
كه تغييرات عجيبي در زندگي اش داده است. پسر شلوغ و طناز 
سينما بعد از اينكه چند ســالي فروش گيشه ها را بيمه كرد 
و نشــان داد بازار رضا، بازار محبوب و مخاطب پسندي است، 
كم كم زندگي را براي خود و دنياي حرفه اي خود دگرگون كرد. 
حاال ما درباره عطاراني حرف مي زنيم كه به انتخاب خودش 
نقش هايي را مي پذيرد كه در منتهي اليه هر دو طيف تجربيات 
سينمايي اش قرار دارد. انگار عطاران با خودش شرط كرده بايد 

بسيار بخنداند و فراوان بگرياند.
اين شهود ذهني است يا تالش براي معادل سازي  را نمي  دانم 
اما اعتقاد دارم او پيترسلرز ماست. درست شبيه او از كمدي 
پول در مي آورد و اين پول را در تجربه هاي فيلمسازي هزينه 
مي كند كه شايد چندان معمول نباشد. او هم در كمدي هاي 
پولساز ايفاي نقش مي كند و هم در ساخته هاي جريان ساز. 
كافي است مرور كنيم حضور در لوليتا و سرمايه گذاري در فيلم 
بي سرانجام »شبح در خورشيد ظهر« توسط سلرز را و بعد به ياد 
بياوريم او پلنگ صورتي سينما ست. خب، حاال دوست داريد از 
»شيشليك« گيشه پسند بدانيد يا »روشن« مانند زهر؟ اصال 

دوست داريد به دراكوال فكر كنيد؟
عطاران حاال سلرز اســت و صد البته مانند او پولساز و مهم و 

محبوب و هنرمند...

شيشليك بزن
اولين و البته پرحاشــيه ترين حضور عطاران در جشــنواره 
سي و نهم بوي كباب مي داد. عطاران با نقش يك كارگر بيچاره 
كه چنان مغزش شست وشو داده شده كه فقرش را باور كرده و 
بيچارگي اش را چونان يك آيين زندگي مي كند، در فيلم كامال 
خارج از عرف محمد حسين مهدويان خوش درخشيد. عطاران 
كه در ساير فيلم ها و سريال هايش نقش يكي از اعضاي جامعه 
كه زير خط فقر گيرافتاده را به خوبي تجربه و تمرين كرده بود، 
در فيلم شيشليك به اين كاراكتر آشنا چاشني شيطنت هاي 
سياســي و ايدئولوژي را هم پاشــيده تا اين دفعه »ماجراي 
نيمروز« مهدويان نه با دعواهــاي اول انقالبي كه با يك پرس 

شيشليك مغز پخت روايت شود.
آقا رضا بي ترديــد در اين فيلم هم توانايي جذب تماشــاگر و 
سرو كردن خنده هاي تلخ و شيرين را با خود دارد تا مخاطب 

به فقر و روزگار سخت كارگران بي حقوق دندان قروچه كند.

روشن شو
دومين حضور رضا عطاران در جشنواره امسال فيلم فجر در 
فيلم روح اهلل حجازي رقم خورد. »روشن« حكايت مردي است 
خاموش كه زير فشار زندگي و المروتي آدم ها گر گرفته است. 
عطاران در اين فيلم بي ترديد برنده نهايي همه آن چيزهايي 
است كه فيلم روشن را سروشكل داده اند. در ميانه قصه كال و 
البته ديررس از هم پاشيدن زندگي شخصي و نداشتن سرپناه و 
دروغ هاي مسكن مهر، اين رضا عطاران است كه انگار بي خيال 
همه  چيز تنها كوله تجربيات خودش را سنگين تر مي كند وگرنه 
روشن فيلمي نيست كه بتوان با آن در سال هاي آينده كيفور 

شد. عطاران با اين فيلم روشن شده است.

خانم ها آقايان معرفی می كنم

رضا سلرز
مسعود مير

روزنامه نگار
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رســانه ها به تصورات قالبي از زنــان دامن مي زنند و 
باعث تكثير ايده هاي نادرست درباره توانايي ها، نيازها 
و خواست هاي آنها مي شوند. زنان در رسانه ها طوري 
به نمايش درمي آيند كه باعث بروز توقعات و انتظارات 
خاصي از آنها مي شود؛ مثال در برخي فيلم ها و سريال ها 
و اغلب تبليغات تلويزيوني، زنان بايد خانه داري كنند 
و به رتق و فتق امور فرزندان و همسرانشــان بپردازند 
چراكه آنها همچون مردان توانايي كار در خارج از خانه 
را ندارند؛ اما اين موضوع واقعيت ندارد. شــيال روباتام 
در كتاب »زنــان در تكاپو؛ زنــان و كنش اجتماعي« 
مي نويســد: »زنان كمتر از يك دهــم درآمد جهاني 
را دريافت مي كنند، اما دو ســوم كار جهــان را انجام 
مي دهند. با اينكه درآمد زنان كمتر از مردان اســت، 
مدت زمان كار آنان بيشــتر از مردان است. مدت كار 
زنان در كشــورهاي توســعه يافته 2تا 5ساعت، در 
آمريكاي التين و كارائيب 5 تا 6 ســاعت و در آفريقا 
و آسيا 12 تا 13ساعت در هفته بيشــتر از مدت كار 
مردان اســت. چنانچه كار در خانه و مراقبت از بچه را 
نيز درنظر گيريم، زنان به طور متوسط 60 تا 70ساعت 
در هفته كار مي كننــد«. در واقع زنان به اندازه مردان 
و حتي بيشتر از آنها در خارج از خانه كار مي كنند، اما 
آنچه عادالنه تقسيم نمي شــود درآمد حاصل از اين 
كار است. ولي رســانه ها و مخصوصا سينما مي توانند 
در اصالح اين وضعيت نقش به ســزايي داشته باشند. 
تصويري كه از زن در سينما ارائه مي شود، مي تواند به 
تقويت كليشه ها بينجامد يا با درهم شكستن تصورات 
قالبي و انگ ها و انگاره هاي تكراري به خلق تصويري 
نو از زني قدرتمند دست يازد كه به تغيير واقعيت هاي 
اجتماع ياري مي رســاند. حتي گاه اين انتظار از زنان 
كارگردان وجود دارد كه آنها بتوانند، در نظام مردساالر 
سينما، تصويري متفاوت از زنان ارائه دهند. اما آيا به 
راستي چنين چيزي شدني است و اين انتظار از زنان 

كارگردان بجاست؟ 
در سال هاي اخير در فيلم هاي سينماي ايران بخش 
عمده اي از بار درام بر دوش زنان گذاشته شده است، اما 
آيا اين بيشتر شدن نقش زنان در درام هاي سينمايي 
به معنــاي بهبود و پيشــرفت در تصويري اســت كه 
محصوالت ســينماي ايران از زنان ارائــه كرده اند؟ 
شخصيت هاي زن در اغلب فيلم ها همچنان منفعل تر 
از مردان هســتند يا عامليت كمتري از مردان دارند. 
»قرباني« آشناترين شمايلي است كه زنان در فيلم ها 
بر عهده دارند؛ حاال عــده اي از آنها عليــه اين وضع 
مي شــورند و تصميم به تغيير وضعيــت مي گيرند و 
عده اي ديگر دردمندانه اين موقعيت را تاب مي آورند و 
تصويري همدلي برانگيز از چهره قرباني ارائه مي دهند. 
البته كه مسلم اســت نياز داســتان و درام مشخص 
مي كند كه زنان در چه موقعيت و وضعيتي بايد تصوير 
شــوند و اگر فيلمي صرفا بخواهد بر موج جريان هاي 
اجتماع سوار شود و با اســتفاده از جنب و جوشي كه 
در مطالبه حقوق زنان پديــد آمده، خودش را فيلمي 

پيشرو و همسو با تحوالت اجتماعي نشان دهد، نبايد 
انتظار داشته باشد كه حتي از سوي زنان جدي گرفته 
شود. دقيقا به همين دليل است كه »ابلق« نرگس آبيار 
نتوانست در جشنواره امسال از منتقدان نمره قبولي 
بگيرد و فيلمــي در حمايت از حقوق زنان شــناخته 
شود؛ چراكه اســتلزامات درام با ايده مضموني فيلم 
همخواني و تناسب نداشــت و به رغم آنكه فيلم سعي 
داشــت خود را فيلمي واقع گرا جا بزند، نتوانست در 
اين مسير موفق شود. البته با وجود اينكه زنان  در چند 
فيلم نرگس آبيار نقشي كليدي دارند، سينماي آبيار 
را با اتكا به نظريات تئوري هاي فمينيستي فيلم هرگز 
نمي توان سينمايي زنانه دانست كه از نُرم ها و الگوهاي 
سينماي مسلط روايي پا فراتر مي نهد و قصد شكستن 
و برانداختن كليشه هايي را دارد. سينماي داستانگوي 
آبيار از همان قواعد و اصولــي پيروي مي كند كه نياز 
ســينماي داستانگوست و در ســينماي داستانگوي 
مســلط زنان همواره تجربه فرودســتي را تجربه اي 

طبيعي و فسخ ناشدني جلو ه مي دهند.
يكي ديگر از فيلمسازان زن حاضر در جشنواره امسال 
آيدا پناهنده بود كه با »تي تي« در جشنواره حاضر شد. 
2كار پيشين پناهنده، »ناهيد« )1393( و »اسرافيل« 
)1395(، واكنش هــاي مثبتي از منتقــدان دريافت 
كردند و يكي از وجوهي كه در اين دو فيلم جلب توجه 
مي كردند، تصوير دلگرم كننده و احترام انگيزي بود كه 
از شخصيت هاي زن فيلم ها ارائه مي شد. البته پناهنده 
بيش از آنكه درگير اين موضوع باشد كه بخواهد زني 
متفاوت را به تصوير بكشــد، به روند كلي داســتان و 
پرورش ايده اصلي فيلمنامه توجه دارد اما نوع داستان 
و دغدغه هايي كه براي روايت برمي گزيند اين پيام را 
به تماشاگر مخابره مي كند كه در كار او مي توان انتظار 
مواجهه اي متفاوت با مسئله زنان را داشت. تي تي نيز 
در مدار 2فيلم ديگر پناهنده جــاي مي گيرد و بدون 
توسل به كليشه هاي رايج در ســينماي اين روزها به 

درامي آرام و دلنشين منجر شده است.
»خط فرضي« ساخته فرنوش صمدي فيلم ديگري بود 
كه كارگرداني زن را به جشــنواره امسال معرفي كرد. 
صمدي كه كار فيلمسازي را با فيلم كوتاه شروع كرده، 
در نخستين ساخته بلند خود ترجيح داده از راهي كه 
قبال پيموده شده و امتحان خود را پس داده است عبور 
كند تا بتوانــد گام اولش را در ســينما محكم بردارد. 
دروغ و پنهان كاري مضاميني هستند كه پيش از اين 
قابليت هايشان در ســينماي اصغر فرهادي به خوبي 
محك زده شده و كارگردانان جوان بسياري، با توجه 
به وفور مسائل اخالقي جامعه، ســعي كرده اند از اين 
مسير شروعي كم خطر و قانع كننده در سينما داشته 
باشند. نقش اصلي فيلم صمدي هم يك زن است اما 
فيلم همانطور كه در ساختار و داستانگويي از الگوهاي 
مسلط بهره گرفته، در نمايش تصوير زن هم به زاويه اي 
نو و دغدغه اي مطابــق با نيازهــاي زن امروز جامعه 
ايران توجه نداشته است. به هر حال، الگوهاي مسلط 
سينماي روايي چنان پرقدرت و حتي انعطاف ناپذيرند 
كه نمي توان از كارگرداني كه براي نخستين بار به وادي 
سينماي بلند قدم گذاشته انتظار داشت به راحتي از 

پس تغيير آنها برآيد.
فيلم هاي زنانه جشــنواره امســال، مانند فيلم هاي 
اجتماعي يا فيلم هاي كمدي يا فيلم هاي زندگي نامه اي 
اين جشنواره، در ارزيابي كلي نمره قبولي نمي گيرند 
و همچنان با همه مدعايشــان در واقع گرا بودن و نظر 
داشــتن به ماجراهاي واقعي براي روايت داستانشان، 
مايه زيادي براي اثرگذاري بر فضاي كلي سينماي ايران 
ندارند و حتي به صورت انفرادي نيز نبايد از آنها توقع 
داشت كه در آسمان شب چون ســتاره اي درخشان 

نگاه ها را به خود جلب كنند.

 فيلمسازان زن حاضر در جشنواره فجر 
چه تصويري از زن در فيلم هايشان ارائه كرده اند؟

جاي خالي تمايز هوشنگ گلمکانی
منتقد

سید احمد بطحایی
نويسنده

یاور یگانه 
روزنامه نگار

بهنود امیني 
روزنامه نگار

در انتظار »مسافران«
نگاهي به فيلم روزي روزگاري آبادان 

خواندن نخستين خبرها درباره نخستين تجربه كارگرداني حميدرضا 
آذرنگ -در سينما- و مرور فهرســت بازيگران فيلم، خاطره تماشاي 
تئاتر هاي او را در ذهنم زنده كرد تا حدس بزنم احتماال »روزي روزگاري 
آبادان« فيلمي درباره جنگ و مصايب آن باشد كه خانواده اي آشفته حال 
را در مركز قصه تصوير مي كند؛ مادري دلســوز و غمخوار )يادآور تيپ 
آشــناي نقش آفريني هاي اين چند ســال فاطمه معتمدآريا ازجمله 
آباجان و جان دار( پدري دمدمي مزاج و شايد بذله گو )شمايل محسن 
تنابنده در پايتخت به سختي قابل فراموشي است( و درامي كه قرار است 
در ميان موشــك و گلوله رنگ بگيرد و با مايه هايي از نوستالژي دوران 
در زمين هاي بومي پروار شود )مضاميني كه در نمايشنامه هاي آذرنگ 

پربسامد است(.
بخش آغازين فيلم هم بر اين خيال صحه مي گذارد؛ خانه اي كه اعضايش 
هر كدام رازي براي پنهان كردن دارند و كليشه هاي روابط خانوادگي 
)بدبيني همسر به شوهر، تقالي دختر و پسر جوان خانواده براي برقراري 
رابطه با جنس مخالف، اعتياد شوهر و...( در يك مختصات زماني نامعلوم 
قوه پيشبرد روايت است و تنها چيزي كه در ذهن بيننده ايجاد پرسش 
مي كند، همان ابهام زمان وقوع حوادث فيلم است. كمي دير تر متوجه 
مي شويم كه سال ها از پايان جنگ تحميلي مي گذرد و خانواده مذكور 
-كه به نظر مي رسد با تصميم قريب الوقوع مادر براي جدايي از همسر در 
آستانه ازهم گسيختگي قرار دارد- در بحبوحه حمله اياالت متحده به 
عراق، قصد سفر نوروزي به يكي ديگر از شهرهاي جنوبي ايران را دارند. 
همه  چيز مهياست تا شاهد يك اثر معمولي و خنثي ديگر در ژانر موهوم 
اجتماعي باشيم كه با ورود ناگهاني موشكي به نشيمن خانه، همانطور 
كه سقف خانه ترك برمي دارد و دماغه موشك آشكار مي شود، پوسته 
ظاهري و رئاليستي فيلم كه يك سوم آغازين قصه بدان تحميل كرده 
نيز كنار مي رود و روايت تازه اي در مرز مبهمي از خيال و واقعيت آغاز 

مي شود.
پيچيدگي اين فصل با فرض شومي كه پسر بزرگ خانواده مطرح مي كند 

)نكنه ما ُمرديم؟!..( وارد ســطح ديگري مي شود؛ يك طور رويارويي با 
مرگ، نيستي و البته آتش جنگ كه حاال با مرور نماد هايي كه پيش تر 
و در قسمت اول فيلم تماشا كرديم -مثل لوستر تازه خريداري شده اي 
كه فرزندان خانواده اصرار به نصبش دارند يا سفره هفت سين روي ميز- 
طنيني »مسافران«ي مي يابند!  كاش آذرنگ به توصيه بهرام بيضايي 
در شرح علت حذف كردن صحنه هايي اساسي از روايت مسافران )مثل 
صحنه تصادف فيلم( عمل مي كرد؛ »گاهي نشــان ندادن يك صحنه 

بسيار مؤثرتر از نشان دادن آن است*«.

اگر آن چند دقيقه پاياني )كه نماهاي هوايي بي تناســب با ســاختار 
بصري فيلم( تصاويري از خانه تخريب شــده خانواده را نشان مي دهد 
نبود و فيلم در همان لحظه تلخ و شيرين خودآگاهي خانواده از مرگ 
و نشستن در مقابل سفره هفت ســين پايان مي يافت اثري متفاوت و 
تأثيرگذار با مضمون ظاهرا كليشه اي و خشك ضد جنگ شاهد بوديم. 
هر چند كه آذرنگ و بازيگرانش با همين روايت فعلي نيز خط بطالني بر 

پيش داوري هايمان درباره روزي روزگاري آبادان كشيده اند!
* از مصاحبه بیضایي با شهرام جعفري نژاد، مجله فیلم، شماره 135

سه زن فيلمساز جشنواره سی ونهم

این سه زن
نگاهی به مشكل فقهی حجاب در سينما

سر كچل لیال حاتمي

وقتي فهرســت فيلم هاي متقاضي حضور 
در سي ونهمين جشنواره فيلم فجر منتشر 
شد، يكي از نخســتين ايده هايي كه براي 
طراحي جلد شماره ويژه ماهنامه »فيلم« 
كه هر سال به مناسبت برگزاري اين رويداد 
منتشر مي شــود به نظرمان رسيد، تمركز 
بر حضور چشــمگير زنان فيلمساز بود. در 
فهرســت 110فيلم متقاضي شــركت در 
جشنواره، 8فيلم ســاخته زنان فيلمساز 
بود؛ يعني حدود 8درصد. اما وقتي فهرست 
16فيلم نهايي حاضر در جشنواره اعالم شد 
و 3 فيلم از زنان فيلمساز هم در ميان آنها 

بود، اين نسبت به حدود 19درصد رسيد.
اشــتياق زنان به حضور در ســينما طي 
40ســال اخير يك واقعيت آشــكار بوده 
كه به نظر مي رســد مثل ســاير عرصه ها 
اقدامــي واكنشــي اســت. در واكنش به 
محدوديت هاي اجتماعي و سنتي و قانوني، 
زنان مي كوشند توانايي ها و استعدادهاي 
خود را آشكار كنند و به نوعي حتي به رخ 
بكشــند. اين همان انگيزه و محركي شد 
كه از چند ســال پيش براي نخستين بار 
در تاريخ ايران شــمار دختران دانشجو از 

پسران بيشتر شد.
در زمينه سينما، به طور طبيعي از گذشته 
هم عمــده گرايش زنــان و دختــران به 
بازيگري بوده اما در چهار دهه اخير عالقه 
به كارگرداني هم در ميان آنان سير صعودي 
داشــته اســت. در واقع جز فيلمبرداري، 
ازجمله فعاليت هاي ســينمايي  كه نياز به 
صرف توان جســماني هم داشته، زنان در 
همه زمينه هاي هنري و فني سينما حضور 
چشــمگيري دارند. البته با وجود كوچك 
شدن دوربين ها در دوران ديجيتال، هنوز 
هم توجه زنــان به فيلمبــرداري كمتر از 
ساير رشته هاست كه اين موضوع مي تواند 
موضوع تحقيق مستقلي بشود، اما حضور 
زنان در توليد فيلم هاي كوتاه و مســتند، 
به خصوص در 20ســال اخير رشد مداوم 
و چشمگيري داشته اســت. با اينكه آمار 
فعاليت زنــان در عرصه مستندســازي و 
ساخت فيلم كوتاه بسيار قابل توجه است 
و حضور زنــان در بازيگري هم رشــدي 
كم وبيش در حد مردان بازيگر داشته، اما 
به نظر مي رسد هيچ چيز مانند كارگرداني 
فيلم بلند داستاني نمي تواند به كارنامه يك 
سينماگرـ  اعم از زن و مرد ـ  رسميت بدهد. 
از همين رو بايد حضور 3 زن كارگردان در 
ميان 16فيلم حاضر در جشنواره سي ونهم 
فجر را پراهميت تلقي كــرد؛ به خصوص 
كه فيلم هاي حاضر در جشــنواره امسال 
به نوعي برگزيده  داوران هســتند و فقط 
فيلم هاي كانديــداي دريافــت جايزه به 

مرحله به تعبيري پلي-آف راه يافته اند.
در ميان 8زن فيلمساز فهرست اوليه، چند 
فيلم اولي هم بودند و يكي از آن فيلم اولي ها 
)فرنوش صمــدي( به مرحلــه نهايي راه 
يافت و يكــي از 3فيلمســاز زن حاضر در 
جشنواره بود. او نيز مانند دو زن فيلمساز 
ديگــر )نرگس آبيــار و آيــدا پناهنده( از 
عرصه هاي فيلم كوتاه و مستند آمده و نشان 
مي دهد كه هر سه آنها مسيري طبيعي را 
براي تبديل شــدن به كارگردان سينماي 
حرفه اي پيموده اند. هيچ كدام شــان از راه 
ميانبر يا به واسطه رانت و پارتي سينماگر 
نشــده اند. بقيه 8زن فيلمســاز حاضر در 
فهرست اوليه نيز كم وبيش چنين موقعيتي 

دارند.
خواه ناخواه در بررسي آثار زنان فيلمساز، 
هر تماشاگر و منتقدي به دنبال حال وهواي 
زنانه مي گردد )يا نشــانه هايي كه انتساب 
آنها را به ســازنده اش توضيــح دهد( كه 
اين ويژگي در هر ســه فيلم زنان فيلمساز 
جشــنواره هســت. نرگس آبيار و فرنوش 
صمدي به دو مشكل عام زنان پرداخته اند 
و »ابلق« و »خــط فرضي« بــه تعبيري 
فيلم هاي اجتماعي هستند. البته در ابلق 
خشونتي مشاهده مي شود كه بيشتر يك 
ويژگي مردانه تلقي مي شود و از فيلم قبلي 
آبيار در كارنامه او پيدا شــده، اما جان مايه 
فيلمش يك مشــكل ديرين و مهيب زنانه 
است كه در دوران ما هرچند تشديد شده 
اما جسارت ابرازش توســط خود زنان هم 
پيدا شده اســت. فيلم آيدا پناهنده گرچه 
داستانش بر بستر يك جامعه بسته سنتي 
مي گذرد اما به زحمت مي توان آن را فيلمي 
اجتماعي توصيف كرد. »تي تي« بيشــتر 
يك فيلم شاعرانه درباره دختري ساده دل 
اســت با رؤياهاي عاشقانه اش كه سرانجام 
از يافتن گم شــده اش نااميد و به تعبيري 

منصرف مي شود.
اما جدا از اين تقسيم بندي هاي موضوعي 
و جنســيتي يا هر تقســيم بندي ديگري، 
هر ســه كارگردان زن جشــنواره امسال، 
فيلمســازند... يعني سينماگرند. اين از هر 

موضوع ديگري مهم تر است.

اوایل زمستان سال گذشته كه كرونا 
هنوز با جفت پاهایــش روي كنده 
زانویمان قرار نگرفته بود همســفر 
چند تهیه كننده و فیلمســاز بودم. 
بهانه این همراهي كنفرانسي بود با 
دو كلیدواژه دین و سینما. ما و چند 
دوست هم لباس دیگر از فلسفه سینما 
و دوستي و قرابتش با دین مي گفتیم و 
دوستان هنري به جاي این موضوعات 
انتزاعي تنها خواسته شان این بود: 
آقا این دو طره مو و لعل گوش و الي 
گردن ما رو حل كــن! به عبارتي ما 
بیرون از گود بودیم و آنها كه میل و 
كباده راست مي كردند، در یك جاي 
عیني و دقیق باید مشکلمان را با هم 

حل مي كردیم.
 داســتان هم ظاهرش ســاده بود. 
فیلمســاز مي گوید مــن چطوري 
واقعیت را به نمایــش بگذارم وقتي 
زن مي خواهد شوهر كه نه، بچه اش را 
بغل كند. یا توي اتاق خواب چطوري 
روســري و روبند به سر و صورت زن 
بچســبانم. یا حتي تر، تکلیف ما در 
نمایش داستان هاي قبل اجباري شدن 
حجاب، مثل قبل و ابتــداي انقالب 
چیست؟ در این بازنمایي باید وفادار 

واقعیت بود یا بخشنامه ها؟
 از ابتداي پیروزي انقالب با »چریکه 
تارا« و »مرگ یزدگرد« بهرام بیضایي 
برو تا »خط قرمز« مســعود كیمیایي 
گرفته تا همین روزهــا كه بحث داغ 
»كاناپه« كیانــوش عیاري و داغ تر از 
همه، »قاتل وحشي« سعید نعمت اهلل، 
اینها تنها چند نمونــه از فیلم هایي 
بودند كه در این چالش بي پایان دین 
و هنر محکوم به حذف از پرده نقره اي 
سینما شــدند. الاقل به طور رسمي 
نمي توان نام و نشاني از آنها دید. این 
دوتاي آخر اما كمي پیچیده ترند كه در 
یك نکته باریك بهم مي رسند؛ »مو«.

عیاري در كاناپه جاي نمایش مو دست 
به دامان كاله گیس شده و نعمت اهلل هم 
كال صورت مسئله را پاك كرده. یك 
موزر 1400 آلماني برداشته و با شماره 
دو افتاده به جان كله لیال حاتمي و تمام 
طره هاي پیدا و ناپیدایش را زده. و البته 
در انتها هردو در یك جاي نه چندان 
ظریف دیگر، با یکدیگر همراه شده اند؛ 

»توقیف«.
فکر مي كنم در ایــن دعوا كه ظاهري 
فقهي حقوقــي دارد، دو مســئله 
اساســي وجود دارد؛ یکي پررنگ و 
پرســر و صدا تر و دیگري كم نشان و 
لیك مهم تر. آنکه در بــدو امر انگار 
تنهاترین مســئله است حکم فقهي 
موضوع است. در این مورد اكثر مراجع 
حکم به جواز نمایــش گاله گیس به 
جاي مو داده اند به شــرطي كه براي 
زینت نباشد. با این حکم، كاناپه اجماال 
مي تواند پیگیر مجوزش باشد. اما این 
حکم و مجوز اجمالي گرهي از مشکل 
سعید نعمت اهلل باز نمي كند. چون او مو 
را حذف كرده ولي به جایش كله كچل 
لیال حاتمي را به نمایش گذاشته و این 

دیگر راه دررو ندارد.
اما نکته مهم تري كــه در این میان 
كمتر به آن توجه شده یا الاقل جرأت 
بیانش نبــوده، مدخلیت تم، محتوا و 
مضمون در اعطاي جــواز یا عدم  آن 
است. به عبارت ساده تر اگر فیلم كاناپه 
كیانوش عیاري، اثــري اجتماعي و 
انتقادي نبود احتماال با مشکل خاصي 
مواجه نمي شد و یکي دو سال بعِد اكران 
در همین شبکه هاي تلویزیوني هم به 

نمایش درمي آمد. 
سریال »در چشم باد« جعفري جوزاني 
هم طره مویش وافرتر است و هم گردي 
گردنش. مهماني هایش هم فربه از تمام 
مأكوالت و مشروبات محکوم به حرمت. 
ولي به واسطه رویکرد نمایش تاریخ 
ایران و فساد خاندان شاهنشاهي هم 
در ردیف سریال هاي الف قرار گرفت 
و هم به كرات از چهل و ســه شبکه 
رســانه ملي به نمایش درآمد. البته 
كاركردگرایي در محصوالت فرهنگي 
ریشه اي دیرینه دارد. به عنوان مثال 
در روزگاري كه اجمــاع محکمي در 
استفاده از هرگونه آالت موسیقي حتي 
ني بود سرودهاي انقالبي با استفاده از 
همین ابزار تولید و منتشر مي شد و به 
جاي اعتراض، احسنت و آفرین را هم 
با خود بدرقه مي كرد. در واقع باید گفت 
گره كور این چند تار موي آویزان، تنها 
با رفاقت حجره روحاني و اتاق گریم 

حل نمي شود.
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مرتضي كاردر
روزنامه نگار

نه بيست، نه مطرب

محمدحسين مهدويان خواسته فيلمي كمدي ارائه كند و اثري 
تازه در ژانري متفاوت به دست دهد كه احتماالً، هم تصوير رايج از 
خودش را به عنوان كارگردان فيلم هاي سياسي يا روايتگر تاريخ 
معاصر ايران به هم بريزد و هم قدرت خود را در فيلمسازي به رخ 
بكشد و بكوشد كه يك بار ديگر ثابت كند كه مي تواند هرجور 
كه بخواهد فيلم بسازد، تماشــاگر را بخنداند و طيف تازه اي از 
تماشاگران را در سينما همراه خود كند و در گيشه به موفقيتي 
چشمگير دست يابد و... اما صرف خنداندن تماشاگر نمي توانسته 
هدف او باشد و احتماالً در ناخودآگاه خود چنين كاري را قدري 
دون  شأن خود مي دانسته است، پس خواســته طنزي تلخ و 
سياه ارائه كند كه احتماالً يعني طنزي كه فيلمسازي متفاوت 
بسازد با طنزهاي رايج سينما فرق مي كند و مي تواند تماشاگر 
را به تأمل وادارد و قدري شــعارهاي سياسي- اجتماعي بدهد 
و موقعيت هايي شــبيه موقعيت كارگران نيشكر هفت تپه را 
شبيه ســازي كند و... . اما وقتي احتمال مي دهد كه نمي تواند 
تماشاگر را بخنداند به شــوخي هاي دم دستي فيلم هاي طنز 
عامه پسند روي مي آورد، مثل تأكيد بر كلمه پشم كه به خاطر 
معنايي كه در فرهنگ عاميانه امروز دارد فيلمساز را فريب داده 
و او گمان كرده كه مي تواند ســبب خنده تماشاگر شود. بعد 
مجموعه اي از شوخي هاي ركيك و موقعيت هاي غيررسمي و 
نامتعارف شبكه هاي اجتماعي مثل صحنه هاي جلسه آموزشي 
فنون دلبري زنان خانه دار را به فيلم ضميمه مي كند و از خلق 
لحظه هايي كه مي تواند در نمايش عمومي حذف شــود ابايي 
ندارد. وقتي هم احتمــال مي دهد ميزان موقعيت هاي كمدي 
زيادشده خيلي سريع به خلق موقعيت هايي مي پردازد كه فكر 
مي كند مي تواند به كمك طنز سياهي كه در ذهن داشته، بيايد 
و اغراق در كنش ها و موسيقي را چاشني مي كند كه صحنه ها 

تأثيرگذارتر شوند.
نتيجه فيلمي شده كه نه اين است و نه آن، نه مثل كمدي هاي 
عامه پســندي چون »هزارپا« و »مطرب« و... است، نه شبيه 
طنزهاي سياهي مثل »بيست« و »اسب حيوان نجيبي است« 
و... . نه مي تواند بخنداند، نه ســبب تأمل مي شود. ميان دو نوع 

طنز بالتكليف است.
بالتكليفي فيلم را مي توان نتيجه بالتكليفي فيلمساز دانست 
كه دوست دارد از فيلمسازي  گذشته اش فاصله بگيرد، اما هنوز 
نوع فيلمسازي آينده اش را انتخاب نكرده و مقصد بعدي اش را 
در سينما نمي داند. او فيلمسازي است كه روايتگر تاريخ سياسي 
معاصر ايران است يا فيلمسازي كه دوست دارد ملودرام يا فيلم 
طنز بسازد و ژانرهاي گوناگون سينمايي را تجربه كند؟ به نظر 
مي رسد تا زماني كه محمدحسين مهدويان خود به حل مسائل 
و پاسخ به پرسش هاي دروني اش نپردازد، بالتكليفي اش ادامه 
خواهد داشت. شايد بهتر باشد او مدتي از فيلم ساختن دست 
بكشد و رويه هر ســال يك فيلم را متوقف كند و قدري بيشتر 
درباره آينده فيلمسازي اش تأمل و پس از فترتي كوتاه به شكلي 

تازه ظهور كند.

نگاهی به فیلم شیشلیک

بهنود اميني 
روزنامه نگار

 بيم ها و اميد ها

گزاره هايي با اين مضمون كه »در اين سينماي آپارتماني و 
تكراري، تالش هايي -هرچند نافرجام- براي خلق فيلمي با 
مود هارور و فانتزي و فضايي متفــاوت، مهم و قابل تمجيد 
است و... !« به اندازه كافي در چند سال اخير مورد استفاده 
قرار گرفته اســت و حاال ديگر صرف بي تجربگي سينماي 
ايران در اين قلمروها نمي تواند بهانه خوبي براي ارزشگذاري 
بر فيلمي باشــد؛ از آنجا كه در دهه گذشته چندين فيلم به 
قصد تجربه آزمايي در اين حوزه و بسط و گسترش مرزهاي 
محدود سينماي ايران ساخته شده اند و اتفاقا فيلمي مانند 
»پوست« )ساخته برادران ارك( كه در جشنواره  سال گذشته 
به نمايش درآمد و با استقبال خوبي روبه رو شد، نمونه  موفقي 
از اين گروه فيلم هاست كه توانست افق هاي اميدواركننده اي 

را در اين چشم انداز مالل آور آشكار كند.
با اين مقدمه چينــي اما »زاالوا« )ارســالن اميــري( اثر 
قابل اعتنايي اســت؛ نســبت متن و اجرا به خوبي )و شايد 
ناخودآگاه!( رعايت شده؛ به اين معنا كه در مقابل پالت الغر 
و كم حجم فيلم اجرايي متناسب -شايد تحت تأثيرشرايط 

ساخت و توليد!- و به اندازه قرار دارد.
زاالوا را در دو اليــه مي توان دنبال كرد؛ اليه   ســطحي كه 
به خصوص در شــروع قصه و تــا نيمه اول، غالب اســت و 
مولفه هاي آشنايي از ژانر وحشت را فرامي خواند تا براساس 
باور مردمان روستايي مبني بر جن زدگي آن جغرافيا، پيش 
برود. اما در يك سوم انتهايي فيلم اليه  ديگر كه تا پيش از اين، 
حضور كمرنگ تري داشته هويدا مي شود تا وجوه نقادانه  اثر 
)نسبت به تحجر و خرافه باوري( را بسازد. بنابراين در نيمه 
اول فيلم با اثري روبه رو هســتيم كه قصد دارد با فضاسازي 
رازآلود و وهم آور، تصويِر چهره ي پريشان مردمان روستا و 
تك افتادگي قهرمان فيلم )نويد پورفرج در نقش ستوان( در 
مقابل آنها، يك تريلر ترسناك باشد، اما به واسطه ي كم رمقي 
مواد و موقعيت هايي كه براي اين منظور ترتيب داده، ناموفق 
است و با پديدار شدن بخش دوم )مؤكدشدن موضع قهرمان و 
فيلمساز در مقابل خرافه( نيز اين سويه  فيلم ناپديد مي شود.
هر چند اين دو پارگــي و بقيه ضعف هــاي فيلمنامه )كه 
مهم ترينش همان ناتواني در گردهمايــي تركيب مؤثري 
از موقعيت هاي هراس انگيز اســت(، به لطــف بازي خوب 
مجموعه بازيگــران )چه نام هايــي مانند پورفــرج، پوريا 
رحيمي سام و هدي زين العابدين و چه هنرپيشگان بومي( 
و كارگرداني اي كه نه در سطحي ماوراي اين فيلمنامه )كه 
باعث مي شود ضعف هاي آن بيش از پيش به چشم بيايد( و 
نه در ســطحي نازل تر از متن عمل مي كند تا اين يكدستي 

نهايي، اميدوارمان كند به آينده فيلمسازي كارگردان.

 نگاهي به فیلم زاالوا

 نقطه سر خط

 1( براي نخستين بار در اين سي و چند سال )دقيقا از بهمن 
1368 و جشنواره هشتم تا امســال و اين دوره( فيلم هاي 
جشنواره را نديدم. از اين 16 فيلمي كه هيأت داوران نامزد 
دريافت سيمرغ كرده اند و يك بخش مسابقه جمع و جور را 
تشكيل داده اند، تعدادي شان كنجكاوي برانگيز هستند ولي 
نه آنقدر كه در اين شرايط كرونايي مشتاق ديدنشان باشم. 

فيلم ها را بعدا هم مي شود ديد.
2( همانطور كه انتظار مي رفت جشنواره امسال شور و شوقي 
ايجاد نكرد. روي يك فيلم تقريبا توافق جمعي وجود دارد. 
يكي دو فيلم ديگر هم واكنش هاي بيشتري نسبت به بقيه 
فيلم ها برانگيختند و در له و عليه شــان نكاتي مطرح شد. 
رسانه هاي اصولگرا همچنان در فيلم ها به دنبال نشانه هاي 
ضديــت و عناد و مخالفت با سيســتم گشــتند. در مقابل 
رسانه هاي اصالح طلب هم )البته با شور و حرارتي كمتر از 
هميشه( فيلم هاي جريان راست را مورد واكاوي قرار دادند.

 همين و تمام. ســينماي ايران در غريب ترين وضعيتي كه 
تاكنون مشاهده شده، پديده اي است كه بدون بازخورد، بدون 
ديده شدن و بدون اكران و گيشه به حياتش ادامه مي دهد. 
اين غيرعادي ترين شرايط حاكم بر سينماي ايران از ابتداي 
شــكل گيري اش بوده. تالش براي عادي جلوه دادن شرايط 

غيرعادي، گرچه قابل درك ولي محكوم به شكست است.
3( آيه يأس خواندن را دوســت نــدارم ولي ايــن ميزان 
خوشــحالي جمعي را هم نمي توانم درك كنم. اين ميزان 
همراهي با هر وضعيتي و اصرار براي حضور در هر شرايطي 
قابل فهم نيست؛ درست مثل سينمايي كه خالف هر قاعده 

مرسوم و متداولي در سراسر دنيا، به راهش ادامه مي دهد.
۴( قرار بود جشــنواره در حداقلي ترين شكل ممكن برگزار 
شود كه در نهايت نشد و دل برگزار كنندگان طاقت نياورد. 
جشنواره فيلم فجر از بحران كرونا نتوانست فرصت بسازد؛ 
فرصتي براي رســيدن به استاندارد فســتيوال هاي معتبر 
جهان. به نمايش محدود و مختصر. وقتي امسال نشد يعني 

هيچ سالي نمي شود.
 5( اين شايد از عوارض باال رفتن سن و سال باشد كه ديگر 
هيچ اتفاقي نمي تواند غافلگيرت كند. همه  چيز در نهايت 
قابل پيش بيني بودن در جريان اســت و البته زندگي هم 
ادامه دارد. جشنواره فيلم فجر با كرونا هم پيش مي رود. 
فيلم هايي نمايش داده شده و سيمرغ هايي اهدا مي شود. 
احتماال باز هم عده اي معترض خواهند شد كه حقشان 
پايمال شده است. باز هم حاشيه ها بر متن غلبه خواهد 
كرد. جشنواره امسال هم در يادها خواهد ماند كه حتي 
كرونا هم نتوانســت متوقفش كند. اين هم مي تواند 

دستاوردي باشد.

درباره جشنواره سی ونهم

 داو ري ميان رسانه و كرونا

همه آن هفت نفري كه در نخستين روزهاي بهمن ماه سال1399 
در كنار محمدمهدي طباطبايي نژاد، دبير جشــنواره ايستادند 
و با صورت هاي پوشيده در ماسك در مقابل موزه سينما عكس 
انداختند تا خبر انتصاب شــان به عنوان اعضــاي هيأت داوران 
سي ونهمين جشنواره ملي فيلم فجر را تأييد كنند قدم در راهي 
دشوار و روزهايي پرمخاطره گذاشتند. در سال هايي كه داوري 
جشــنواره بيش از هر چيز با هجمه همراه است، پذيرفتن اين 
عنوان كار آساني نيست، آن هم در سي ونهمين دوره جشنواره اي 
كه هيأت انتخاب ندارد، تنها 16فيلم در بخش مسابقه اش حضور 
دارند و دستورالعمل هاي بهداشتي مشكلي بر مشكالتش افزوده.

داوري جشــنواره فيلم فجر بيشتر با شــايعه و اعتراض همراه 
بوده است؛ موضوعي نه چندان دور از ذهن. هر داوري بي ترديد 
سوءتفاهم برانگيز است و مسئله ساز. با ترديد هميشگي نسبت 
به اســتقالل اعضاي هيأت داوران كه در طول اين ســال ها هم 
كمتر نشد و با وجود انكار هيأت داوران در سال هاي متمادي در 
دوره هاي اخير جشنواره هم همچنان بر زبان ها ماند و شد ابزاري 
ديگر براي حمله به اعضاي هيأت داوران جشنواره. اما آن هفت نفر 
با صورت هاي پوشيده، ايستاده در مقابل چشم انداز خالي موزه 
سينما در ايام كرونازده، نه فقط آماج حمالت مرسوم و هميشگي 
قرار گرفته اند كه امســال البد بايد تاوان شكل عجيب برگزاري 
جشــنواره را هم بدهند. پس اگر در ســال هاي گذشته اعضاي 
هيأت داوران مي توانستند بخشي از بار را بر دوش هيأت انتخاب 
بيندازند و الاقل در مقابل رسانه ها دست تنها نباشند، در اين دوره 
مفر چنداني ندارند و البد بايد در فقدان هيأت انتخاب هجمه هاي 

جديدي را پذيرا باشند.
اما آنچه در طول 20سال نخست برگزاري جشنواره بيشتر در قالب 
شايعاتي در مورد اعمال نفوذ بر اعضاي هيأت انتخاب مطرح بود، 
در طول يك دهه گذشته و با رشد روزافزون شبكه هاي اجتماعي 
و گسترش فضاي مجازي و البته رسانه هاي مجازي شكل تازه اي 
به خود گرفته اســت. در روزگاري كه مطالبه گري در اشــكال 
مختلف فرهنگي به شــكل روزافزوني رشد مي كند، هر انتخاب 
هيأت داوران مي تواند واكنش هايي تند را برانگيزاند و ســرآغاز 
يك دوقطبي جديد در قضاوت انتخاب هيأت داوران جشــنواره 
شود. تجربه دوره هاي پيشين جشنواره نشان مي دهد كه حتي 
توضيحات هيأت داوران بعد از پايان جشنواره هم لزوماً كمكي به 
آرام شدن فضا نخواهد كرد؛ آنچنان كه محمدرضا فروتن و رسول 
صدرعاملي در فجر سي وششــم در قانع كردن رسانه ها چندان 
موفق نبودند. با اينكه در جشــنواره امســال دستورالعمل هاي 
بهداشتي تعداد رســانه هاي حاضر در برج ميالد را كم كرده، اما 
به همان نسبت شاهد افزايش رســانه هاي مجازي هستيم كه 
جاي خالي خبررساني را پر مي كنند. همين حقيقت مي تواند به 
معني حمله به هيأت داوراني باشد كه امسال تنها اهداف حمالت 

رسانه ها هستند.
داوري در جشــنواره فيلم فجر هيچ گاه آســان نبوده است؛ در 
سينمايي كوچك، ســخت است داوري كســاني كه همكارت 
هستند و آشــنا. داوري در جشــنواره اي كه در سال هاي اخير 
سردرگم تر از هميشه بوده، ســخت تر از قبل. شايد از آن رو كه 
رسانه هاي مجازي شكلي تازه از اطالع رســاني را باب كرده اند، 
درحالي كه سياست هاي جشنواره فجر همچنان با كمترين تغيير 
نسبت به قبل مانده است. در اين ميانه چه كساني بهتر از اعضاي 
هيأت داوران پيدا مي شوند تا جوابگوي ناكارآمدي يك جشنواره 

باشند؟ داوري در جشنواره فيلم فجر واقعاً كار دشواري است.

هیأت داوران در جشنواره فجر سي ونهم

حافظ روحاني
روزنامه نگار

 سينما عليه مردم

جشــنواره تقريبا تمام شــده و آنچه از اين دوره بی يال و 
دم اشــكم به ياد می ماند، حذف »فرديت« است. اين لزوما 
انتخاب هيات داوران/انتخاب نيست. اين خروجی چهل سال 
سيستم مميزی سينماست كه حاال در آستانه ورود به قرن 
جديد باعث شده در فيلم ها نه چيزی از قهرمان باقی بماند 
و نه ضدقهرمان. آنچه در فيلم های منتخب جشنواره امسال 
ديديم، اغلب نمايندگان توده ای بی شكل با عنوان »مردم« 
بودند كه اسير انفعال، ترس، جهل، فقر، خرافات و... شده اند 
و عزت نفس و بلندنظری خود را از دست داده اند. اين مردم 
كه سينمای ايران تصويرش می كند، همدلی برنمی انگيزد. 
برعكس، نفرت انگيز يا رقت بار اســت و جای »بدمن« را در 
برخی فيلم ها گرفته. اين مردم در اين فيلم ها دست به دست 
هم می دهند و شخصيت های اصلی را تباه می كنند. مديران 
هم راضی اند كه كســی به نمايندگی از اين توده بی شكل 
و بی هويت برايشــان نامه نمی زند و احضارشان نمی كند و 

صندلی مديريت را از زيرشان نمی كشد.
اما فقط سانســور نيســت كه اين بال را سر ســينما آورده. 
ســينماگران هم ديگر خــود را وامدار و وابســته به مردم 
نمی دانند. اساســا معادالت طوری رقم خــورده كه ديگر 
تماشاگران )به عنوان سفارش دهنده واقعی فيلم( اهميتی 
ندارند. در ســينمای ايران ديگر كمتر كسی برای تماشاگر 
فيلم می سازد. جريان سرمايه و سفارش يا از نهادها و ارگان ها 
می آيد يا از سرمايه گذاران ناشناخته ای كه منشأ و ماهيت 
سرمايه شان مشكوك است. پس نبايد از ديدن اين گرايش 
ضدمردمی در فيلم ها تعجب كنيم. شيوع كرونا اين پرده را 
كامال كنار زد؛ اكرانی در كار نيســت ولی توليد ادامه دارد. 
توليد به چه دليل و برای چه كسانی؟ قطعا برای مردم نيست. 
اما بودجه ها همچنان می رسند و قراردادها امضا می شوند و 
فاكتورهای هزينه پر می شوند و وقتی داوری تماشاگر در كار 
نيست كه حكم به موفقيت يا شكست دهد، وضعيت همين 

است كه می بينيم. 
گرايش جديد در ســينما كه برای فرار از سانسور، مردم و 
جامعه را مقصر تصوير می كنــد و رگ حياتش را به بودجه 
دولتی و ســرمايه مشــكوك گره می زند، خطرناك است. 
جشنواره رو به پايان اســت و چند هفته ديگر سال 1۴00 
از راه می رســد. جشــنواره فيلم فجر ديگر داعيه ندارد كه 
آينه تمام نمای سينمای ايران است، اما اين آينه رنگ و رو 
رفته و ترك خورده در آستانه چهل سالگی تصوير ترسناكی 
مقابل چشم ما گذاشته كه بايد از آن بهراسيم. تصويری كه 
كابوس وار و ناخوشايند است. تصويری كه در جشنواره فجر 

سی و نهم رسما رونمايی شد: سينما عليه مردم!

فیلم های ایرانی در آستانه قرن جدید

علی مصلح
منتقد

سي ونهمين جشنواره فيلم فجر با تمام دوره هاي قبلي 
فرق مي كند و البته از اول هم قرار بود فرق كند. اما نكته 
اينجاست كه قرار بود اين فرق كردن نتيجه ناگزير شرايط 
خاص روزهاي كرونايي باشــد ولي فرق هاي جشنواره 
امسال هيچ ربطي به كرونا و شــرايط كرونايي ندارد و 
يك جور ديگري فرق مي كند. در واقع كرونا بهانه اي شد 
كه سازوكار جديدي براساس يك الگوي من درآوردي 
امتحان شود و سياستگذاران جشنواره در تمام مواردي 
كه پيش از اين ممكن بود برايشان دردسر و مناقشه ايجاد 

كند تصميم راحت تر را بگيرند و شيوه اي كنترل شده 
و بي خطر را )با رمز كرونا و شرايط ويژه( اجرايي كنند. 
حذف هيأت انتخاب و ابداع روش جديد و بي ســابقه 
ادغام داوري و انتخاب و بيرون گذاشــتن تعداد زيادي 
از فيلم هاي متقاضي و آماده نمايش، ازجمله تصميمات 
ويژه اي بود كه ربطش به كرونا و شرايط كرونايي را فقط 
خود مديران و سياســتگذاران مي فهمند. اگر قرار بود 
برگزاري و شيوه قانونگذاري اين دوره با دوره هاي قبلي 
تفاوت كند قاعدتاً بايد اين تفاوت در شكل سانس بندي 
و فاصله گذاري اجتماعي و رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
بازتاب مي يافت، نه در مميزي و نحوه انتخاب فيلم ها و 
داوري. گنجاندن فقط 16 فيلم در ويترين جشنواره اي 
كه طبق اعالم برگزاركنندگانش بيش از 60 فيلم آماده 
نمايش را غربال كرده اين ابهام را ايجاد مي كند كه با توجه 
به كيفيت فيلم هاي موجود، آيا 50- 40 فيلم بيرون مانده 
كيفيت شان حتي از» شيشليك« و »منصور« هم پايين تر 

بود؟ و اساسًا چگونه هيأت برگزاركننده در طول حدود 
12- 10 روز توانسته بيش از 60 فيلم را بررسي كند و پس 
از بحث و گفت وگو به تركيــب منصفانه اي از انتخاب ها 
برسد؟ يعني جناب احساني و همكاران شان در اين چند 
روز به طور متوسط روزي 5 فيلم را ديده اند و درباره هر 
كدام بحث كرده اند؟ اگر اينطور باشد كه بايد به اعضاي اين 

هيأت پركار، اسكار استقامت و سختكوشي داد!
حاصل اين شيوه انتخاب و نگاه كنترلي حاكم بر اين دوره، 
در چشم انداز كلي فيلم ها مشــهود مي شود؛ 16 فيلم با 
قالب ها و رويكردهاي مضمونــي متفاوت و متنوع كه به 
طرز عجيبي همگي تهيه كننده و ســرمايه گذار دولتي 
و »نهادي« دارند و رد پــاي دوگانه خودي – غيرخودي 
را در پروسه توليد و اكران شــان مي توان تشخيص داد. 
نكته مهم درباره فيلم هاي اين دوره، بيگانگي اغلب آنها 
با زمانه و معضالت اجتماعي امروز است. از لحاظ موضوع 
و زمينه دراماتيك ممكن است برخي فيلم ها دغدغه مند 

به نظر برسند، اما زمان و مكان و شناسه هاي جغرافيايي و 
اجتماعي شان به گونه اي دستكاري شده كه از نقد امروز 
و اينجا پرهيز كنند. داســتان »زاالوا « و »بي همه چيز« 
در محيطي روســتايي و پيش از انقالب اتفاق مي افتد، 
ستاره بازي قصه خانواده اي مهاجر در ينگه دنيا را شرح 
مي دهد كه هر نقد و اعتراضي متوجه جامعه ميزبان است، 
»گيج گاه« ، منصور  و »مصلحت« روايتگر داستان هايي از 
دهه هاي قبل هستند و محيط گذشته را بازسازي كرده اند، 
ماجراي »ابلق« در يك فضاي بســته و شبيه گتو اتفاق 
مي افتد، »مامان« و» خط فرضــي« بيش از آنكه به تأثير 
محيط و شرايط اجتماعي بپردازند روي انتخاب فردي و 
شرايط رواني و فرم شخصيت پردازي تأكيد دارند... اغلب 
فيلم ها نه اعتراضي به وضعيت امروز و اينجا دارند و نه جهت 
انتقاد و اعتراض شان به سمت جامعه پيرامون است. اگر هم 
معضل و نابساماني خاصي وجود دارد يا مربوط به گذشته 
اســت و يا در محيطي ايزوله و كنترل شده در ناكجاآباد 

اتفاق مي افتد. گويي فيلمسازان مورد تأييد جشنواره هيچ 
نسبت مستقيمي با جامعه و زمانه خود ندارند و ايده ها و 
طرح هاي فيلمنامه را مستقيم از بايگاني ذهن شان بيرون 
مي كشــند. درحالي كه يكي از مهم ترين عواملي كه به 
سينماي ايران در سال هاي اخير اعتبار بخشيده همين 
ارتباط نزديك فيلمساز با جامعه و مشكالت اجتماعي است. 
در شرايطي كه بسياري از نشانه هاي وضعيت موجود، در 
رسانه ها بازتابي شتابزده و سطحي مي يابد، سينما مي تواند 
ثبت كننده يك دوران باشد و ريشه ها و زمينه هاي تاريخي 
و اجتماعي را مشخص كند. طبعاً اين رويكرد ممكن است 
حساسيت برانگيز هم باشد، اما پرهيز از ورود به موضوع ها 
و محدوده هاي حساسيت برانگيز هيچ دستاوردي براي 
ســينماي ايران ندارد و صرفاً نمــادي از پيروزي نهايي 
مميزي است. جشنواره فيلم فجر در كنار همه پيشنهادها و 
صداهاي زير و بمش نياز به فرياد و هشدار هم دارد؛ صدايي 

كه غايب است.

مهم ترين ويژگی جشنواره امسال

جای خالی فرياد

شاهين شجري كهن
منتقد
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نمایش رادیویی

 کرونا توي سالن نمايش 
نشسته بود!

امسال كرونا مهمان ناخوانده جشنواره تئاتر فجر است. او همراه 
با تماشــاگران حتي قبل از آنها، وارد سالن مي شود و به تماشاي 
نمایش ها مي نشيند. كرونا تماشاگر بسيار خوبي است چون نه با 
بغل دســتي اش حرف مي زند، نه چيزي مي خورد، نه وسط اجرا، 
سالن را با صداي تق تق كفش هاي پاشنه بلندش ترك مي كند، نه 
روي صندلي كس دیگري مي نشيند، نه نور موبایلش مزاحم دید 
دیگران مي شود، نه از صحنه عكس مي گيرد، نه الیو مي گذارد، نه 
براي ورود به سالن با مسئول كنترل بليت چانه مي زند، نه وقتي 
چراغ ها خاموش شدند، ماســكش را برمي دارد و با نشستن روي 
صندلي خالي ضربدر خورده و نشانه گذاري شده، فاصله اجتماعي 
را نقض مي كند، نه در پایان اجرا با عوامل نمایش عكس یادگاري 
مي گيرد و... خالصه تماشاگر بســيار فهيم، منظم و عالي قدري 
است كه بي سر و صدا مي آید و بدون مختل كردن نظم سالن، در 
سكوت كامل نمایش ها را مي بيند و از تماشاي شان لذت مي برد؛ 
تنها ایرادش این است كه خودش و دوستانش نصف صندلي هاي 
سالن را اشغال مي كنند و امكان تماشــاي نمایش در سالن را از 
برخي دوســتداران تئاتر مي گيرند. البته كرونا مدعي است كه با 
این كار امكان تماشــاي نمایش ها را به صورت مجازي براي عده 
بيشتري فراهم آورده و تئاتر را به داخل خانه هاي مردم برده است 
و سياســتگذاران را متوجه این نكته كرده كه در شرایط بحراني 
مي توان جشــنواره را به شــيوه هاي دیگري برگزار كرد و فضاي 
مجازي بيش از آنچه فكرش را مي كنند، مي تواند به گســترش، 
توسعه و فراگيري هنر تئاتر كمك كند؛ پربيراه هم نمي گوید. هر 
چند خيلي از مشتاقان تئاتر بر این اعتقادند كه نمایش را باید در 
سالن دید و تئاتر فيلمبرداري شــده اصال تئاتر نيست بلكه فيلم 

است و حس و حال اجراي زنده را به تماشاگر منتقل نمي كند.
    

نمایش كه تمام مي شود همه مهمان ها از سالن خارج مي شوند اما 
كرونا همان جا محكم سرجایش مي نشيند و منتظر اجراي بعدي 
مي ماند، غافل از آنكه صاحبخانه نمي خواهدش و با كلي سمپاش و 
اسپري به جانش خواهد افتاد تا هر طور شده قبل از شروع نمایش 
بعدي او را بيرون كند. با آمدن سمپاش ها، كرونا بساطش را جمع 
مي كند و مي رود اما با شروع ســانس بعد، دوباره دست در دست 
دیگر تماشاگران، آن هم بدون بليت، به داخل سالن مي آید و نصف 
صندلي ها را به اشــغال خود در مي آورد و این چرخه همينطور 

ادامه پيدا مي كند.
    

كرونا با حضور ســاكت و مرموزش نه تنها فرم برگزاري جشنواره 
تئاتر فجر امسال و آداب تماشاي نمایش، بلكه شيوه هاي اجراي 
روي صحنه را نيز تغيير داده است. كرو نا باعث شده كم تجربه تر ها 
بيش از پيش، متوجه اهميت ماسك به عنوان یك ابزار نمایشي 
كه ریشــه در تئاتر یونان باستان دارد، بشــوند و حتي از آن در 
نمایش خود استفاده ساختاري كنند )مثل نمایش »خواهرم منم 
ایسمنه« كه گروه همسرایانش همگي ماسك بر چهره داشتند و 
ماسك ها جلوه حماسي نمایش را چند برابر كرده بود(. هر چند 
به »تئاتر ماسك« به عنوان یكي از تأثيرگذارترین و جذاب ترین 
فرم هاي نمایشي در تئاتر ایران توجه چنداني نشده اما به واسطه 
حضور سنگين و دیرپاي كرونا، نشانه هایي از این فرم نمایشي در 
اجراهاي هاي جشنواره امسال به چشم مي خورد كه به بهتر شدن 

كليت كار انجاميده، حتي نمایش ها را جذاب تر كرده است.
كرونا حتي ميزانســن نمایش ها را تغيير داده است. تماس هاي 
نزدیك، چشــم در چشــم دوختن پارتنرها، نگاه هاي رخ به رخ 
و بازي هاي نفس به نفس بازیگران كمتر شــده و آدم هاي روي 
صحنه تا جایي كه ممكن است از هم فاصله مي گيرند. در نمایش 
»كمدي زا« دیدم كه یكي از بازیگران حين اجرا، روي صحنه و در 
مقابل چشم تماشاگران، دست هایش را بدون كاركرد دراماتيك، 
با استفاده از اسپري ضدعفوني كرد، این كار خيلي خوب بود چون 
بي آن كه به روند اجراي نمایش خدشــه اي وارد شود، یك طور 
فرهنگسازي از طریق رســانه و هنر تئاتر صورت مي گرفت و به 
تماشاگر به طور غيرمســتقيم یاد داده مي شد كه در هر شرایطي 

باید رودربایستي را كنار بگذارد و به فكر سالمتش باشد.
    

اینك به واســطه حضور كرونا بيش از پيش دریافته ایم كه براي 
خرید بليت نمایش نياز به مراجعه حضوري نداریم، نياز به پرینت 
گرفتن از بليت نداریم، نياز به تجدید كــردن بليت اینترنتي در 
گيشه نداریم، نياز به راه دادن انبوه تماشاگران بيش از ظرفيت به 
داخل سالن نداریم و نباید با پر شدن صندلي ها، تماشاگران  بدون 

صندلي را روي زمين و پله بنشانيم.
كرونا خيلي چيزها را به ما یاد داد. اميدوارم وقتي واكسيناسيون 
عمومي به خير و خوشي انجام شد و كرونا عقب نشست، آموزه ها 
و تجربه هاي مان را به باد فراموشي نسپاریم و دوباره به نقطه صفر 
برنگردیم. ویروس هاي دیگري در راهند و فرشته مرگ همچنان 

در سالن نمایش روي صندلي اش نشسته است.

شهرام خرازي ها
منتقد

جشنواره تئاتر فجر به روزهاي پاياني خود 
نزديك مي شود؛ جشنواره اي که بسياري از 
شرکت کنندگان بودنش را بهتر از نبودنش 
مي دانند و معتقدند در اين وضعيت اقتصادي 
و تعطيلي فعاليت هاي نمايشي، جشنواره 
جان تازه اي به گروه ها بخشــيده است؛ 
هرچند اين وضعيت ايده آل نيست. احسان 
جانمي، نويسنده و کارگردان »بيداري به 
وقت خون«، از جريان برگزاري جشنواره 
تئاتر فجر مي گويد و اينكه جشنواره باعث 

مي شود گروه هاي تئاتري ديده شوند.

تئاتر در دوران کرونا حذف شد
وي به همشهري توضيح مي دهد: »بايد از 
شعار دوري کرد. متأسفانه وقتي که کرونا 
آمد و چشم انداز مناســبي براي مقابله با 
اين بيماري نبود دليل آن هم ناشــناخته 
بودن آن است. اتفاقي که براي فعاليت هاي 
فرهنگي، هنري و گروهي افتاد. آن قدر اين 
صدمه جدي بود که با حذف اين هنر روبه رو 
شد و وقتي که جشنواره اي به نام جشنواره 
تئاتر فجر با يك عقبه و قدمتي است از آن 
مي توان به عنوان يك پيشــقراول و يك 
بزرگ تر نام برد و وارد عمل شد که به همه 
اعالم کند ما هستيم و وجود داريم و ما را 

ناديده نگيريد«. 

وضعيت تئاتر شهرستان بغرنج است
جانمي با عنوان اين مطلب که ما مظلوم ترين 
موجودات دنيا هســتيم، ادامه مي دهد: 
»بسياري از فضاهاي عمومي باز شده است، 
اما ســختي ها و محدوديت هاي تئاتري ها 
همچنان بسيار زياد است. در تهران به هر 

حال اجرا هايي را روي صحنه مي برند، اما 
در شهرستان  ها اين اتفاق خيلي به سختي 
مي افتد. و گاهي هم نمي افتد و اين براي ما که 
شغل حرفه اي مان تئاتر است بسيار سخت 
است، چون ما حياتمان به تئاتر بسته است. 
و اين حيات ما را با خطر مواجه کرده است 
و داريم از بين مي رويم. اين جشنواره دارد 

اعالم مي کند که اين جماعت را ببينيد«.

تئاتر تلويزيوني هم معايبي دارد
احســان جانمي به پخش آنالين تئاتر از 
پلتفر م ها نيز اشاره مي کند و آن را راهكاري 
مي داند که براي خود مزايــا و معايبي هم 
دارد. وي مي گويد: »يكي از مزاياي آن اين 
است که تماشاگران بيشتري اثر را مي بينند. 
و در عين حال يك راهكار براي ادامه حيات 
ما تئاتري هاست. از معايبش اين است که 
حق کپي رايت وجود ندارد. خودم بشخصه 
با ضبط آثار موافق نيستم، چراکه دوربين 
نمي تواند تمام لحظات تئاتر را ثبت کند و 
اجراي زنده ويژگي هــاي خاص خودش را 
دارد. يك جاهايي ميزانســن هاي تئاتر و 
احساس بي واسطه بازيگر با تماشاگر قرباني 
مديوم دوربين مي شــود و اينكه مديوم 
تلويزيوني براي ضبط آثار قرار گيرد با آن 
اصال موافق نيستم. اما به هر حال اين تنها 
راهكار روزگار کرونايي است و چاره اي جز 

اين نداريم«. 

به وقت کرونا
اين کارگــردان از تجربه  خودش مي گويد 
و اينكه چاره اي جز اجرا نداشــتند. اين 
کارگردان اضافه مي کند:» نمايش »بيداري 
به وقت خون« را در دوران کرونا نوشتم و 
کســي فكرش را نمي کرد که اين بيماري 
اين همه طول بكشد. من با گروه در ميان 
گذاشتم و آنها حاضر شدند در اين شرايط 

سخت با حفظ تمام اين پروتكل ها بيايند 
و ما بعضي روزها و لحظه ها در تمرين مان 
بود که نگران اين بوديــم که اتفاقي براي 
کسي نيفتد. شايد براي نخستين بار بود که 
مراقبت از ديگران را سرلوحه کار خودمان 
قرار مي داديم تا بتوانيــم تمرين کنيم. با 
کمبود امكاناتي روبــه رو بوديم چون ما 
اقتصاد ضعيفي داريم. قشر ضعيفي به لحاظ 
هزينه هستيم. بدون هيچ حمايتي کار را 

جلو برديم و در جشنواره شرکت کرديم«.

تئاتر تلويزيوني؛ بهترين راهكار ممكن
عليرضا حميدين، کارگــردان نمايش »ته 
بليت«، از ديگر شــرکت کنندگان در اين 
دوره اســت. او درباره اجراي تئاترش که 
تجربي اســت مي گويد و اينكه تئاتر در 
فضاي مجازي در اين شرايط سخت مي تواند 
بهترين راهكار باشد. وي همچنين از شرايط 
ســخت تمرين در اين روزها مي گويد و به 
توضيح درباره نمايش اش مي پردازد: »در 
نمايش ما 6کاراکتر وجود دارد که به خاطر 
سينما، جسمي، روحي و رواني دچار مرگ 
مي شوند و حاال برگشتند در سينماسوخته 
يا ســينمابرزخ و قصه هاي خود را تعريف 

مي کنند«.

اجبارهايي که به گروه تحميل مي شود
او به همشهري مي گويد: »نمايش از سينما 
فردوسي و فيلم کازابالنكا شروع مي شود تا 
به »متري شش ونيم« و »تنت« برسد. اين 
نمايش به نوعي از جادو و افســون سينما 
مي گويد و درباره نوستالژي هاي سينماست. 
نمايش ته بليت 7بازيگر و 6کاراکتر دارد«. 
حميدين با بيان اينكه اجراهاي ما در سال 
گذشــته و قبل از آغاز کرونا شروع شده، 
عنوان مي کند: »در اجرا دچار تغيير و تحول 
زيادي شــديم و نقش يكي از کاراکترها 

را به دليل اينكــه بازيگرمان دچار بيماري 
قلبي شد، مجبور شــديم به طور کامل از 
نمايشنامه حذف کنيم. حقيقتا در شرايط 
فعلي تمرين کردن سخت شده، اما تالش 
کرديم خيلي زود کار را براي اجراي مجدد 

آماده کنيم«.

آوردن تئاتر به فضاهاي عمومي
او با اشاره به اينكه اجراي تئاتر در پالتوهاي 
خصوصي با توجه به امكانات محدود آنها 
دشــواري هايي دارد، ادامه مي دهد: »فكر 
مي کنم از همه دوستاني که امسال در اين 
شــرايط کرونايي همچنان به فعاليت خود 
ادامه دادند و نمايشي را روي صحنه بردند 
در آينده به عنوان کســاني که تئاتر را رها 
نكردند ياد خواهد شــد. قبل از اينكه در 
تئاتر خصوصي اين اتفاقات رقم بخورد و تا 
اين ميزان قدرتمند شود، اتفاقات جذابي در 
تئاتر تجربي مانند رفتن به سمت فضاهايي 
غير از سالن سرپوشيده در حال رقم خوردن 
بود. فكر مي کنم اين نوع تجربه تئاتر بيشتر 
از تئاتر مجازي در اين شرايط کمك مي کند، 
زيرا تئاتر مجازي خيلي معنايي ندارد. تئاتر 
آن اتفاقي است که بين بازيگر و تماشايي 
مي افتد و وقتي اين فاصله تعريف شده از بين 
برود من حداقل ديگر متوجه آن نمي شوم«.
حميدين همچنين راهكاري را بيان مي کند 
و اينكه مي توان اجراي تئاتر را به فضاهايي 
چون زمين هاي ورزشــي، پارك ها يا حتي 
خيابان ها برد، چرا که در اين شرايط دنيا هم 

اين اجراها را تجربه مي کند.

جشنواره تئاتر فجر؛ احياي دوباره تئاتر
بسياري از کارگردانان تئاتر، موافق برگزاري 
جشنواره تئاتر فجر حتي در پلتفرم ها بودند. 
عدم حمايت ها و کمي ها و کاستي ها در تئاتر 
آن قدر زياد است که اهالي تئاتر، جشنواره 

تئاتر فجر را يك نقطه اميد مي دانند. داوود 
پورحمزه، کارگردان »ژوان«، معتقد است 
برگزاري جشــنواره تئاتر فجر در شرايط 
فعلي احيای مجدد تئاتر بعد از چالش کرونا 
به شمار مي رود. او درباره شكل گيري ايده 
نمايش به همشهري مي گويد: »اين ايده در 
ايام کرونا و زماني که دچار تنهايي و تعطيلي 
تئاتر بوديم، شكل گرفت. وسوسه تمرين 
هر بازيگر تئاتري را رها نمي کند دست به 
نوشتن يك مونولوگ زدم تا در تنهايي هم 

بتوانم آن را تمرين کنم«.
به گفتــه پورحمزه ايــن کار يك نمايش 
مونولوگ اســت که يك جوان ُکرد پس از 
مرگش، قصه آفرينــش، زندگي و حمله به 
شهرش در زمان جنگ را تعريف مي کند. 
سيامند زندگي خود را از زمان تولد تا عاشق 
شــدنش در حالي روايت مي کند که بعد از 
حمله عراق به شهرش تمام خانواده و عشق 

خود به نام ژوان را از دست داده است.
اين کارگردان درباره برگزاري جشنواره تئاتر 
فجر نيز مي گويد: »اگر جشنواره فجر برگزار 
نمي شد شايد به اين زودي ها شاهد احياي 
تئاتر بعد از کرونا نبوديم، حتي اگر سياست 
خاصي در جشنواره فجر وجود داشته باشد، 
اما همين برگزاري در اين شرايط قطعا به تئاتر 
کمك کرد و حمايت از آن درواقع حمايت از 

تئاتر در وضعيت فعلي است«.
پورحمزه درباره بازشدن سالن هاي تئاتر با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي هم توضيح 
مي دهد: »هم اکنون در متــرو، اتوبوس و 
خيابان هــا ازدحام و شــلوغي غيرقابل 
کنترل به راحتي قابل مشاهده است، ولي 
تعطيلي ها نصيب تئاتر و ســينما مي شود. 
شايد درچشم بودن تئاتر و سينما باشد که 
نخستين تعطيلي ها هميشه از اينجا شروع 
مي شود. خدا را شكر جشنواره فجر باعث 

شد تا کمي رونق دوباره به تئاتر بازگردد«.

كارگردانان از برگزاري جشنواره تئاتر فجر سي ونهم مي گویند

نوشتن و اجرا در روزگار كرونا
كارگردانان تئاتر معتقدند در این وضعيت نابسامان، برگزاري تئاتر فجر توانست روزنه  اميد ایجاد كند

اميد پويانفر
خبرنگار

رضــا بصيــرت، مدیرعامــل انجمن 
هنرهاي نمایشــي، با اشاره به دوران 
سخت كرونا و برگزاري جشنواره تئاتر 
فجر به همشهري مي گوید: »در زماني 
كه شيوع ویروس كرونا شرایط سختي 
را براي فعاالن حــوزه تئاتر رقم زد و 
تعطيلي متناوب ســالن هاي تئاتر را 
باعث شــد لذا تصميم برآن شد كه با 
اســتفاده از ابزار جدید چراغ تئاتر را 
روشــن نگه داریم هرچند تماشــاي 
تئاتر در ســالن لطف دیگري دارد و 
به عبارتي نفس تئاتر به نفس تماشاگر 
آن زنده هست ولي ناگزیر برآن شدیم 
كه توليدات نمایشي خود را با رویكرد 
حمایتي در بســتري به نام تلویزیون 

تئاتر ایران ارائه دهيم«. وي در ادامه 
به اهداف مورد نظر اشــاره مي كند و 
اینكه تلویزیون تئاتــر مي تواند یك 
آرشيو بصري باشد و زمينه ساز معرفي 
ظرفيت هاي متنوع تئاترایران به ویژه 
تئاتر خــارج از تهران بــه مخاطبان 
تئاتر شــود. بصيرت؛ تسهيل  كردن 
دسترسي مخاطبان تئاتر به نمایش ها 
و رویدادهاي تئاتر ایران، ایجادكننده 
بســتر اقتصادي براي توليدكنندگان 
تئاتر به ویژه توليدات خارج از تهران، 
بســتر پژوهشــي تئاتر ایــران براي 
پژوهشــگران داخلي و خارجي را از 
دیگر اهداف تاســيس تلویزیون تئاتر 
خطــاب مي كنــد و ســپس توضيح 

مي دهــد: »این تلویزیــون مي تواند 
معرف ظرفيت هاي تئاتر اســتان ها 
به فعــاالن حــوزه داخلــي تئاتر و 
همچنين معــرف ظرفيت هاي تئاتر 
ایــران بــه فســتيوال هاي داخلي و 
خارجي باشد«. مدیر انجمن هنرهاي 
 نمایشــي در ادامه اضافــه مي كند:
» هم اكنــون مرحلــه راه انــدازي و 
بارگذاري محتــواي رایــگان اعم از 
اختتاميه هــاي رویدادهاي مختلف و 
ســمينارها و ميزگرد هاي پژوهشي و 
پوشش سي ونهمين جشــنواره تئاتر 
فجر و پخــش آثار نمایشــي حاضر 
در جشــنواره انجام شــده است و در 
مرحله بعــد ارائه توليدات نمایشــي 

سراســر كشــور و در مرحله پایاني 
توليد برنامه هاي تركيبي و همچنين 
ارائه تاریخچه اجراهاي نمایشــي در 
تاالرهاي تابعه )تئاتر شهر، سنگلج و 
تاالر هنر( كه شامل عكس، تاریخ اجرا، 
عوامل نمایش، كاتولوگ و... در دستور 
كار داریم كه ان شاءاهلل آرشيو بسيار 
جذاب و مناســبي براي عالقه مندان 
خواهد بــود. نكته قابــل توجه اینكه 
استاندارد و ویژگي هاي پخش آثار از 
بســتر فضاي مجازي تدوین، تنظيم 
و در دســترس عموم قرار گرفته كه 
خود هميــن باعث ارتقــاي كيفيت 
vod آثار توليد شــده براي پخش در
و رضایتمندي مخاطب خواهد شد«.

مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی از اهداف راه اندازی تلویزیون تئاتر ایران می گوید

تلویزیونوتئاتر؛پیشنهادتازهبرایتهیهکنندگان

امسال کرونا باعث شد که بخش 
نمايش های راديويی در جشنواره 
تئاتر فجر برگزار شود. تئاترهای 

راديويی که در سالن عباس جوانمرد 
از ۱4 بهمن اجرا می شود. عكس 

نمايش سين جين به کارگردانی بهرام 
ابراهيمی- عكس: رضا معطريان


	01-1(11-21)-NEW
	02(11-21)
	03(11-21)
	04(11-21)
	05(11-21)
	06(11-21)
	07(11-21)
	08(11-21)
	09(11-21)
	10(11-21)
	11(11-21)
	12(11-21)
	13(11-21)
	14(11-21)
	15(11-21)
	16(11-21)
	17(11-21)
	18(11-21)
	19(11-21)
	20(11-21)
	21(11-21)
	22(11-21)
	23(11-21)
	24(11-21)

