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 حاشيه های حذف
 يك شير

صفحه3

يادداشت
ناهيد خداكرمي ؛  عضو و رئيس كميته سالمت شوراي شهر تهران

طبق آمار رسمي وزارت بهداشــت، بيماري ناشي 
از كرونا تا كنون نزديك به 80هزار ايراني را به كام 
مرگ فرو برده است و روند گســترش آن با فراز و 

فرود هاي فريبنده و فرسايشي ادامه دارد.
از اواســط فروردين1400 كــه زنگ خطر آغــاز پيك چهــارم كرونا به صدا 
درآمد تا امــروز كه نزديك به 2 ماه از آن گذشــته اســت، اغلب شــهرهاي 
كشــور و به خصوص پايتخت، شــرايط ســختي را تجربه مي كننــد و عالوه 
بر اينكه روزانه حــدود 200نفر به دليــل ابتال به كوويد-19 جــان خود را از 
دســت مي دهند هم اكنون نزديك به 5000نفر بيمار مبتــال به كوويد-19 
نيز در بخش مراقبت هــاي ويژه با مرگ دســت و پنجه نــرم مي كنند. طي 
16 ماه گذشــته كرونا عالوه بر آنكه  ســاز زندگي شــهروندان سراسر كشور 
را نا كوك ســاخته اســت با تحميل تعطيلي كســب وكارها و ايجاد تغييرات 
 وســيع در ســبك زندگي روزمره مردم، مشــكالت متعددي را براي جامعه

 رقم زده است.
درحالي كه عوارض ناشــي از زندگي با كوويد-19 اغلب كشــورهاي جهان را 

تحت الشعاع قرار داده است اما در كشور ما با تحريم، قطع 
ارتباط بانكي كشور با جهان و مشقت هاي تجار و بازرگانان 

در واردات و صادرات، چكمه هايش را بسيار محكم تر بر گلوي اقتصاد شهرها، 
معيشت و سالمت مردم مي فشارد. 

پيك پنجم كرونا  در راه است؟
ضمیمه امروز همشهری استانی

     پیوند طاق بستان به بیستون

  حل معضل پسماند دغدغه اصلی مازندرانی ها
  شایسته ساالری مطالبه مردم در آذربایجان شرقی

مردموکارشناسانازدولتسیزدهمچهمیخواهند

ادامه در 
صفحه21
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ديدگاه
سيدمحمد بهشتي؛   كارشناس فرهنگي

در بين كشــورهايي كه داراي تاريخ و تمدن كهن 
هستند، كشــورهاي اندك حتي كمتر از انگشتان 
يك دست وجود دارند كه مي توان شاهد تداوم شكل 
تمدني در آنها بود. حتي زمانــي كه از تمدن مصر 
سخن مي گوييم عمدتا مصر باستان مدنظر است كه تمدن آن در 2500سال 
قبل كامال افول كرد و تنها دوران فاطميون در مصر دوره درخشان تمدني بود. 
زماني كه از تمدن يونان نيز سخن گفته مي شود، بايد بدانيم كه يونان باستان 
كه تا 2300سال قبل داراي شكوه تمدني بود، ديگر آن شكوه تمدني را ندارد و 
همان زمان شكوه تمدني اش از بين رفت. در روم نيز همين اتفاق افتاد و شكوه 
تمدني روم نيز در مقطعي بود. اما در مورد ايران اين شكوه تمدني پايان نيافته 
است. از همين دوره معاصر هر چه به گذشته برويد متوجه مي شويد كه شكوه 
تمدني ايران منقطع نشده و از دوره قاجار تا حتي آغاز يكجانشيني بشر براساس 
حفاري هاي باستان شناسي، در ايران شاهد شكوه تمدني هستيم. بنابراين وقتي 
در مورد فرهنگ و تمدن ايران صحبت مي كنيم در مورد موضوع تداوم شكوه 

تمدني سخن مي گوييم.
وقتي بحران بســيار بزرگي در جهان اتفاق مي افتد و بر 
همه فعاليت ها ازجمله بر فعاليت موزه ها تأثير مي گذارد، 

طبيعي است وقتي موزه ها بخواهند آغاز دوباره داشته باشند، بايد با يك رويداد 
بسيار قابل توجه فعاليت خود را آغاز كنند. 

شكوه مداوم ايران

مسئله اصلی و فوری کشور اقتصاد است
رهبرمعظم  انقالب در نشست تصويری با نمايندگان مجلس: كسي كه دلسوز مردم  است، مردم را از رفتن پاي صندوق منع  نمي كند

  اگر نامزدها مردم را قانع كنند كه قادر به حل مشكالت اقتصادی هستند، مشاركت باال می رود

 اكران وعده های
بدون برنامه
 همشهری خطرات شعارگرايی

نامزدهای انتخابات رياست جمهوری را بررسي مي كند

تعدادي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري بدون انتشار برنامه هاي خود به تبليغ 
وعده هايي روي آورده اند كه نشانه هايي از پول پاشي و ارزپاشي تورم ساز را نمايان 
مي سازد. اين وعده ها در شرايطي تكرار مي شود كه مقام معظم رهبري تأكيد كردند: 
»شعارهاي غيرواقع بينانه هم داده نشود. شعارهاي غيرواقع بينانه گاهي ممكن است 
فريب مردم تلقي بشود. باتوجه به امكانات كشور و واقعيات كشور، بايستي شعار داد 

و وعده داد؛ اين جوري بايستي عمل كرد.« صفحه4 را بخوانيد.

درباره 
فرزندكشی

پديدارشناسي خشونت خانوادگي 
به بهانه قتل بابك خرمدين

خانواده خجسته
امينرجبيان،جامعهشناس

 دام تحليل های نمادين 
و »خانواده هراسی«

افشينداورپناه،انسانشناس

 ريشه خشونت 
جای ديگری است

علینجفیتوانا،حقوقدان

 در جامعه جرم زا
مجازات ها بازدارنده نیست

كامبيزنوروزی،حقوقدان

 مجازات كنونی
بازدارنده نيست 

بابكپاكنيا،وكيلدادگستری

جنايت عليه معصوميت 
براساسگزارشهایافبیآی

ساالنهحدود450كودكدرآمريكا
بهدستوالدينشانبهقتلمی رسند

مروریبرحادثههایتلخ
قتلفرزندانبهدستوالدين

پايان انگليسی
در آخرين بازي اين فصل اروپا 
امشب 2تيم انگليسي با مالكان 

 نفتي بر سر قهرماني اروپا 
به مصاف هم مي روند

 ايران حماسي
در لندن پساكرونا

موزه ويكتوريا آلبرت لندن بالفاصله 
پس از اعالم پايان قرنطينه كرونايي 
در انگلســتان، نخســتين رويداد 
مهم فرهنگــي خود را بــه برپايي 
بزرگ ترين نمايشگاه آثار تاريخي 
ايران اختصاص داد.نمايشــگاهي 
كــه طبــق اعــالم ايــن مــوزه، 
بزرگ ترين رويــداد فرهنگي آنها 
در 90 سال گذشته است. نمايشگاه 
ايران حماسي در شــرايطي برگزار 
شــده كه وزارت ميراث فرهنگي، 
گردشــگري و صنايع دستي ايران 
هيچ نقشــي در برپايي آن نداشته 
است. اما محمدرضا كارگر، مديركل 
امور موزه ها و آثار منقول فرهنگي 
ايــن وزارتخانــه به همشــهري 
گفته اســت، برگزاري نمايشــگاه 
ايران حماســي در مــوزه ويكتوريا 
آلبرت لندن نشــان از اهميت آثار 
تاريخي و فرهنگــي و تمدن ايران 

در جهان دارد . صفحه9 را بخوانيد.

وحشت كاذب از  قارچ سياه 
بررسي جزئيات ابتال به يك بيماري غيرآشنا و ميزان شيوع آن 

در ايران،  در گفت وگو با متخصصان عفوني | 12

پيشروي نگران كننده كرونا از جنوب شرق 
 خارج نشدن برخي استان ها از پيك چهارم، مرزي بودن آنها و وجود ويروس هندي

عامل اصلي افزايش شهرهاي قرمز در جنوب و جنوب شرق است | 6
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   تذكر شوراي نگهبان به آملي الريجاني
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در واكنش به سخنان آيت اهلل صادق آملي الريجاني از فقهاي شوراي نگهبان كه 
نسبت به رويه شورا در بررسي صالحيت كانديداها ابراز گاليه كرده بود، گفت كه در اين باره با او گفت وگو كرده و »نكاتي را متذكر« 
شده است. آملي الريجاني در روز اعالم نتايج فهرست كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري پيش رو با انتقاد از فهرست اعالمی 
اين دوره،  گفته بود در 2 دهه اي كه در شوراي نگهبان بوده هرگز تصميمات شوراي نگهبان برايش غيرقابل دفاع نبوده است. البته 

او 24ساعت بعد از بازتاب سخنانش اعالم كرد سخنانش فارغ از مصلحت بودن يا نبودن، دلسوزانه بوده است.

   رأي اولي ها چقدر هستند؟
اسماعيل موسوي، سخنگوي ستاد انتخابات كشور گفت: در اين دوره از انتخابات بيش از 
يك ميليون و۳۰۰هزار رأي اولي داريم. موسوي همچنين با بيان اينكه رعايت شيوه نامه هاي 
بهداشتي در تبليغات همه نامزدها اعم از رياست جمهوري، مجلس، خبرگان و شوراهاي 
شهر و روستا ضروري است، تأكيد كرد: اگر نامزدها و ستادهاي آنها شيوه نامه هاي بهداشتي 
مصوب ستاد ملي كرونا را در تبليغاتشان رعايت نكنند، به عنوان تخلف انتخاباتي محسوب 

مي شود و قاعدتا با آنها برخورد خواهد شد. / ايسنا

 اميرمحمد حسيني
خبرنگار

رهبرمعظم انقالب در ديدار تصويري با 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در رهبری

ســخنان مهمي درباره مسائل اخير 
انتخابات، بيان راه حل هاي عينــي و واقعي درباره 
مشكالت اقتصادي و معيشتي مردم در برنامه هاي 
انتخاباتي نامزدها را عامل اصلي در افزايش انگيزه 
مشــاركت در انتخابات خواندند و با تبيين بايدها و 
نبايدهاي رقابت هاي انتخاباتــي، تأكيد كردند: اثر 
نتيجه انتخابات ســال ها بر زندگي مردم و كشــور 
سايه افكن خواهد بود و اميدواريم انتخابات 28خرداد 
برخالف خواســته دشــمنان مايه آبــرو، عزت و 

سربلندي ايران بشود. 
اطالع رســاني  پايــگاه  گــزارش  بــه 
دفترمقام معظم رهبري، ايشان در اين ديدار كه در 
آغاز دومين ســال فعاليت مجلس يازدهم صورت 

گرفت، همچنين با بيان توصيه هايي به نمايندگان 
ملت در مجلس شــوراي اســالمي براي استمرار 
ويژگي هايي نظير »حركت انقالبي و خردمندانه«، 
»تــالش بي وقفه« و »كارآمــدي و مردمي بودن« 
افزودند: همه مجالس همانگونه كــه امام بزرگوار 
فرمودند بايد خود را عصاره فضائل درخشان و متعدد 
ملت قرار دهند. رهبر انقــالب عملكرد مجلس در 
يك سال اخير را نشــان دهنده تالش، همت بلند و 
كارآمدي خواندند و حضور نيروهاي جوان و پرتوان 
در كنار نيروهاي داراي سوابق تقنيني و اجرايي را، 
موجب توفيق مجلس در تصويب لوايح و طرح هاي 
مهم و متعدد دانستند و با تشكر از حضور رئيس و 
نمايندگان مجلس در ميان مردم و سفرهاي استاني، 
گفتند: اين حركت بســيار خــوب را ادامه دهيد و 

هميشه در كنار مردم بمانيد.

 انقالبي ماندن نيازمند مراقبت دائمي است 
ايشــان تصويرســازي منفي از مجلس يازدهم را 
حركتي بــدون انگيزه هاي دلســوزانه و اصالحي 
خواندند و افزودند: برخي انتقادات به  قصد اصالح و 
تكميل صورت مي گيرد، اما در تصويرسازي منفي، 
اين انگيزه ها وجود ندارد، نمايندگان مجلس بايد با 
بي اعتنايي به اين كارها، به اجراي وظايف خود ادامه 
دهند و در رفتار و گفتار، بهانه اي به دست دشمنان 
و اينگونه مخالفان ندهند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در بيان چند توصيه به نماينــدگان منتخب ملت 
در مجلس افزودند: توصيه اصلي، انقالبي ماندن و 
حفظ ويژگي هايي نظير»تحرك و تالش بي وقفه« 
است، چراكه خداوند به فرموده قرآن كريم، مالئك 
رحمت خود را بر كســاني نــازل مي فرمايد كه در 
صراط مســتقيم، اســتقامت به خرج دهند. رهبر 

انقالب با اشــاره به انحراف تدريجي برخي عناصر 
گفتند: برخي در اوايل، پرتوان و با حرارت بودند اما 
وسوسه هاي مال، مقام و شهرت، راه شان را كج كرد 
و گاه 180درجه تغيير داد. ايشــان، انقالبي ماندن 
را نيازمند مراقبت دائمي و حساب كشــي از خود 
دانســتند و افزودند: معناي حقيقي تقوا، مراقبت 
مدام در مقابل خطرها و لغزش هاست. توصيه دوم 

رهبر انقالب، »افزايش كارآمدي و وجود عقالنيت 
و طمأنينه« در مجلس بود. ايشان گفتند: عملكرد 

مجلس تاكنون خوب بوده اما 
ريل گذاري بــراي اصالح امور 

كشور، كارهاي فراتر و فراوان تري مي طلبد و نيازمند 
وجود آرامش عقالني و پرهيز از كارهاي هيجاني و 

احساسي است.

  مذاكرات ويــن در ميان بيم واميدهــا ادامه دارد و 
رئيس جمهوري همچنان از برداشته شدن تحريم هاي ديپلماسی

اصلي خبر مي دهد. حســن روحاني اما اين بار يك 
جمله ديگر هم به وعده لغو تحريم ها اضافه كرده است. او گفته كه 
»مي شد تحريم ها تا همين حاال هم تمام شده باشد.«؛ جمله اي كه 
رئيس جمهــوري توضيح بيشــتري دربــاره آن نداده اســت و 
حدس وگمان هاي بســياري را به دنبال خود آورده است. برخي 
معتقدند او به كارشــكني هايي اشــاره مي كند كه اجــازه نداده 
مذاكرات احياي برجام به سرعت و اواخر سال گذشته پس از روي 
كار آمدن جو بايدن شــكل بگيرد. روحاني البته تأكيد كرده كه 
نمي خواهد اين مســائل را بازگو كند، اما وزيرخارجه قبل از آغاز 
مذاكرات وين و در دي ماه۹۹ به روشني از اين كارشكني ها صحبت 

كرده بود. 
محمدجواد ظريف گفته بود كه بعضي دوستان مي روند و به آمريكا 
»گرا« مي دهند كه با ما بهتر مي توانيــد كار كنيد. البته او نيز نام 
شــخص خاصي را نبرد، اما تأكيد كرد كه خبر اين »گرا«ها به او 
مي رسد و سكوتش به معناي بي توجهي به اين اخبار نيست. در آن 

مقطع نيز بسياري صحبت هاي ظريف را متوجه مذاكره كنندگان 
قبلي پرونده هسته اي دانستند.  

كارشكني هاي پنهان و البته آشكار
همه آنچه باعث تاخير در روند احيای برجام شــده البته چندان 
پنهان نيز نبوده است. مجلس يازدهم ســال گذشته تالش كرد 
با تصويب طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها، دسترسي ها و 
نظارت هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي را قطع كند؛ اتفاقي كه 
مي توانست اندك روزنه هاي باقي مانده براي ديپلماسي را ببندد. 
اما دولت براساس آيين نامه اي اين قانون را اجرا كرد و وارد مذاكره 
با آژانس شد. در نهايت نيز هرچند ايران و آژانس به توافقي 3ماهه 
رسيدند، اما اين طرح ها و هجمه رسانه اي مي تواند يكي از عوامل 
تأخير در روند احيای برجام و لغو تحريم ها باشد. البته در اين ميان 
زياده خواهی طرف مقابل به ويژه آمريكا كه با خروج يك جانبه از 

برجام اين بحران را ايجاد كرده از موانع لغو تحريم است.

ضدونقيض هاي  ايران و آمريكا
اكنون درحالي كه رئيس جمهوري بار ديگر وعده پايان تحريم ها 
را داده طرف آمريكايي همچنــان مواضع متفاوتي اتخاذ مي كند. 
وزيرخارجه آمريكا صحبت هاي روحاني درباره توافق كلي و باقي 

ماندن جزئيات را »يك خبر« دانست. آنتوني بلينكن گفت: »من 
فكر مي كنم كه اين براي ما يك خبر بود.  براي اينكه فكر مي كنم 
ما اكنون در دور پنجم مذاكرات در وين هستيم. حدس مي زنم كه 
شما در جريان باشيد كه اين مذاكرات غيرمستقيم است. ما به طور 
مستقيم با ايران مذاكره نمي كنيم. اين كار از طريق اتحاديه اروپا و 
ساير شركا انجام مي شود. من معتقدم كه ما بيشتر روشن كرده ايم 
كه هر يك از طرفين بايــد كاري انجام دهد تا بــه اجراي برجام 
بازگردد، اما سؤال بي پاسخ اين است كه آيا ايران درواقع آماده است 

كه به برجام بازگردد. هنوز چيزي معلوم نيست.«
 بار قبلي كه بلينكن از نامشــخص بودن تصميم ايران گفته بود با 
واكنش وزيرخارجه و معاون او مواجه شده بود. ظريف در توييتي 
از آمريكا خواســت كه ابتــدا  ميليارد ها دالر پول ايــران را آزاد 
كند.« از ســوي ديگر تفاوت در ادبيات سياســي مقامات ايران و 
آمريكا درباره برجام مي تواند از راهبرد متفاوت 2كشور نيز نشات 
بگيرد. آمريكايي ها احياي برجام را پايان مســير مذاكره با ايران 
نمي دانند. گفت وگوهاي اخير مقامات آمريكايي با نخســت وزير 
رژيم صهيونيستي و ادعاها درباره برنامه موشكي و حضور منطقه اي 

ايران را هم بايد در همين راستا ارزيابي كرد.

 دورنماي توافق احياي برجام در وين
به نظر مي رســد تالش هاي مقامات رژيم اسرائيل براي اخالل در 
روند مذاكرات بي تأثير بر دور پنجم گفت وگوها هم نيست. سعيد 
خطيب زاده، ســخنگوي وزارت خارجه در همين زمينه نوشته: 
»وزراي خارجــه آمريكا و انگليس در تــالش براي جلب رضايت 
دشمن قسم خورده برجام، اهداف مذاكرات وين را تحريف مي كنند. 
مايه دلسردي است!« همزمان جمهوريخواهان نيز تالش مي كنند 

تا در كنگره آمريكا طرحي را تصويب كنند كه براساس آن دولت 
نتواند هيچ توافقي با ايران را بدون تأييد كنگره انجام دهد. البته 
پيش بيني مي شــود اين طرح با مخالفت دمكرات ها كه اكثريت 
كنگره را در اختيار دارند، روبه رو شــود. از طرفي افزايش تالش 
مخالفان خود نشانگر نزديك بودن توافق براي احياي برجام است. 
هرچند رئيس تيم ايران در وين تأكيد كرده پيشرفت هاي زيادي در 
متن توافق انجام شده، اما هنوز موضوعات كليدي باقي مانده است. 
مهم ترين محور اختالفي نيز طبق گزارش ها درخواست ايران براي 
لغو كامل تحريم هاست. آمريكا اما تاكنون با لغو تحريم هاي مغاير 
با برجام موافقت كرده است. برخي منابع نيز مي گويند كه آمريكا 
در دور پنجم خواهان دادن امتيازاتي از سوي ايران است. ايران اما 
تأكيد كرده كه تاكنون مذاكرات براساس مواضع ابتدايي پيش رفته 

و از اين پس نيز بايد همين روند طي شود.
شاهرخ ناظمي، رئيس دفتر مطبوعاتي نمايندگي دائمي ايران در 
نيويورك، درباره احياي برجام و مذاكرات وين به نشريه نيوزويك 
گفته، »ايران عجله اي نــدارد كه روي موارد ناقــص توافق كند. 
ناظمي همچنين گفته كه »نتيجه انتخابات رياســت جمهوري 
در ايران ارتباطي به مذاكرات ادامــه دار وين ندارد.« و تأكيد كرد 
كه »عملكرد واشنگتن خواهد بود كه چگونگي روند مذاكرات را 

تعيين خواهد كرد.«
البته به نظر مي رســد كه انتخابات رياســت جمهوري مي تواند 
پيچيدگي هاي زيادي بر مذاكرات تحميل كند؛ چراكه دست كم 
روند انتقال قــدرت چندماهي مذاكرات احيــاي برجام را مختل 
مي كند. البته اينها در حالي است كه توافق نهايي در خرداد ماه انجام 
نشود. در شرايطي كه رئيس هيأت ايراني تأكيد كرده كه دور پنجم 

مي تواند آخرين دور مذاكرات احياي برجام باشد.

نامزدها چه گفتند؟

فقط 4سال رئيس جمهور مي شوم
عبدالناصر همتي، كانديداي انتخابات 
رياست جمهوري با بيان اينكه فرق دولت 
من با دولت فعلي هــم در اعضا و هم در 
سياست ها خواهد بود، اعالم كرد: 4سال 
بيشتر نمي خواهم در رياست جمهوري 
بمانم. او پس از ضبط نخســتين برنامه 
تبليغاتي خود در صدا و سيما در جمع خبرنگاران با اشاره به حضورش 
در عرصه انتخابات رياست جمهوري، گفت: تأكيد مي كنم كه اين 
دولت اگر تشكيل شود، نخستين دولتي است كه رئيس آن اقتصاددان 
است. وي ادامه داد: هدفم اين است كه دولت فني باشد و نه سياسي؛ 
يعني اموراتي مانند بودجه نبايد سياسي باشد. اگر تشخيص مردم اين 
باشــد كه من مي توانم اين برنامه ها را انجام دهم، قطعا به من رأي 

خواهند داد. / مهر 

حرف صادقانه؛ انتظار مردم از مسئوالن 
  ابراهيم رئيسي، نامزد سيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري پس از حضور در 
صداي جمهوري اسالمي ايران به منظور 
ضبط برنامه انتخاباتي، در جمع خبرنگاران 
گفت: توصيه من اين است كه هركس و هر 
ايراني عزيز در هر شهر و روستا كه زندگي 
مي كند در انتخابات شركت كند و از هر كس كه ناراحت و گله مند است 
و از هر جريان بي عدالتي كه به شدت او را آزرده خاطر كرده است بيايد و 
در انتخابات شركت كند. اين دوره به لطف خداوند و با كمك شما مردم 
عزيز جلوه اي از آنچه بايد در گام دوم انقالب اتفاق بيفتد هم در حوزه 
اقتصادي و هم در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي با كمك مردم اتفاق 
خواهد افتاد. وي افزود: از نظرسنجي هاي بخش هاي مختلف به خصوص 
صدا و سيما از مردم شــنيده ام كه مردم انتظار دارند مسئوالن با آنها 

صادقانه حرف بزنند. / فارس

جهش بزرگ با انتخابات 
سعيد جليلي در يك پيام ويدئويي به مردم 
و جوانان گفت: در آســتانه  يك انتخاب 
بزرگ قرار داريم؛ انتخابــي كه مي تواند 
نه تنها كشور را از برخي نارسايي ها عبور 
دهد، بلكه مي تواند يك جهش بزرگ را رقم 
بزند. نامزد ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري تصريح كرد: براي اجراي اين برنامه نيازمند يك جهاد 
همگاني هستيم تا جهش بزرگ اتفاق بيفتد. معتقديم كشور ما مي تواند 
در آستانه يك جهش بزرگ قرار بگيرد و شرط آن اين است كه »نمايش 
و گزارش و همايش« جاي كار اصلي را نگيرد. جليلي گفت: به هر ميزاني 
كه مسئوالن شانه به زير بار مسئوليت بدهند، به همان نسبت بار از روي 

دوش مردم برداشته خواهد شد. / فارس 

پاسخ زاكاني به دوتابعيتي بودن دخترش 
عليرضا زاكاني، كانديداي سيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري در واكنش به 
شــائبه دوتابعيتي بودن دخترش گفت: 
ادعاشده دختر عليرضا زاكاني دوتابعيتي 
بوده و در كشور سوئيس ساكن است، اما 
واقعيت اين است كه شــايعه دوتابعيتي 
 بودن و سكونت دائم در سوئيس صحت نداشته و وي حدود يك سالي 
 است كه پس از اتمام تحصيل به كشــور بازگشته است. دختر من در 
سال13۹5 در رشته مهندســي كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 
فارغ التحصيل شد و سپس براي ادامه تحصيل در رشته »علوم اجتماعي 
 محاسباتي« كه معادلي در دانشگاه هاي ايراني ندارد به سوئيس رفت.

 / تسنيم

عرصه را ترك نمي كنم
محسن رضايي، كانديداي انتخابات پيش رو 
در توييتر نوشــت: با صراحــت و محكم 
مي گويم كه آمده ام تا به وضع بي سامان 
موجود، خاتمه بدهم. كسي كه با برنامه 
وارد رقابــت مي شــود، عرصــه را ترك 

نمي كند.

كناره گيري حرام است
اميرحسين قاضي زاده هاشمي، ديگر نامزد 
انتخابات1400 درباره كناره گيري به نفع 
رئيسي گفت: كســي كه خودش را آماده 
نمي بينيد، پس چرا كانديدا مي شود؟ كسي 
كه اين آمادگي را ندارد، اگر وارد شود كار 
حرام انجام داده اســت و كسي مي تواند 
كانديدا شود كه بداند اصلح است و براي انجام آن كار مناسب ترين است. 
اينكه عده اي اصرار دارند تركيب بندي كنند اشتباه است. در انتخابات 
 جبهه بندي وجود دارد؛ بله من و آقاي رئيسي در يك جبهه هستيم.

 / فارس

مبارزه با بخشنامه هاي فساد زا
محســن مهرعليــزاده، از نامزد هــاي 
انتخابــات  دوره  ســيزدهمين 
رياست جمهوري با بيان اينكه »مهم ترين 
برنامه من اين است كه با يكسري اقدامات 
اجرايي، اين نابساماني ها و كاستي ها را رفع 
كنم«، خاطرنشــان كرد: يكي از كارهاي 
اساسي كه بايد بالفاصله ]پس از تشكيل دولت[ و در روز اول انجام دهم  
و به صورت فرمان صادر شود، اين است كه تمام بخشنامه هاي مانع توليد 
و رانت و فسادزا از بين برود و بخشنامه هاي باز كننده راه توليد جايگزين 

شود. / ايسنا

رهبرمعظم  انقالب در نشست تصويری با نمايندگان مجلس: كسي كه دلسوز مردم  است، مردم را 
از رفتن پاي صندوق منع  نمي كند

روحاني: مي شد تحريم ها تا همين حاال هم تمام  شده باشد

مسئله اصلی و فوری كشور اقتصاد است

چرا روند احياي برجام با تعويق روبه رو شد؟

 ادامه در 
صفحه 7

با وجود گذشــت حــدود 4روز از اعالم 
شورای 
فهــــرست 7نفــــره كانديـــداهاي نگهبان

احــرازصالحيـت شـــده از ســــوي 
شــوراي نگهبان و آغاز تبليغات انتخاباتي كانديداها، 
حاشيه هاي عدم احرازصالحيت تعدادي از چهره هاي 
شاخص سياسي كشــور همچنان در فضاي سياسي 
-رسانه اي كشور ادامه دارد و هر روز روايت هاي جديدي 

از اين تصميم اعضاي شوراي نگهبان منتشر مي شود.
نحوه دريافت خبر عدم احراز صالحيت از سوي برخي 
كانديداهاي سرشناس از سوژه هايي است كه در روزهاي 
اخير رســانه ها به صورت ويژه اي بــه آن پرداخته اند و 

بعضــي از كانديداهايي كه از حضــور در كارزار نهايي 
ســيزدهمين انتخابات رياســت جمهوري بازماندند، 

روايت خود را از نحوه دريافت اين خبر بازگو كرده اند.
نخستين روايتي كه نظر رســانه هاي كشور را به خود 
جلب كرد، سخنان احمد عليرضابيگي، نماينده تبريز، 
آذرشهر و اسكو در مجلس پس از اعالم فهرست تأييد  
صالحيت شدگان و در حمايت از محمود احمدي نژاد 
بود كه نطق ميان دســتور او را با حاشيه هايي مواجه 
كرد. پس از آن بود كه وب  ســايت بهار، منتســب به 
حاميان محمود احمدي نژاد، مدعي شــد شب قبل از 
اعالم نتايج رســمي تأييد صالحيت ها، سردار حسين 
نجات، جانشين قرارگاه ثاراهلل، در منزل او حضور يافته 
و خبر ردصالحيتش را اعالم كرده و خواستار همكاري 
و سكوت و همراهي او شده است. روايت جهانگيري از 
شنيدن خبر عدم احرازصالحيتش هم نقطه مشتركي با 

روايت احمدي نژاد دارد؛ هر دو از سوي مقام هاي امنيتي 
از نظر شوراي نگهبان مطلع شده اند. اسحاق جهانگيري 
دراين باره در جمع روســاي ستادهاي انتخاباتي خود 
در سراسر كشــور گفت كه بعدازظهر دوشنبه يكي از 
مقام هاي امنيتي با حضور در دفترش، به او اطالع داده 
كه چنين تصميمي گرفته شده است. درمقابل معاون 
اول رئيس جمهور در كمال آرامش به مقام امنيتي حامل 
خبر مي گويد از اين تصميم خوشــحال است، اما آن را 
براي كشور زيانبار مي داند. جهانگيري اين را هم اضافه 
كرده است كه »با اين اتفاق، تكليف از دوش من برداشته 
شد و احســاس آرامش جدي بعد از اعالم نظر شوراي 
نگهبان كردم و شبي كه نظر شــوراي نگهبان به من 
اعالم شد، در منزل ما بعد از گذشت 10روز از ثبت نام، 
شب جشــن بود زيرا همه احســاس كردند بار بزرگي 
از دوشم برداشته شــد.« اينها درحالي  است كه علي 
الريجاني، چهره شاخص ديگري كه صالحيتش از سوي 
شوراي نگهبان احراز نشد، از عدم  اعالم داليل اين شورا 
انتقاد كرد و گفت: »قائم مقام آقاي جنتي گفته داليل 
ردصالحيت ها را به كانديداها ارائه كرده اند، درحالي كه 
به من هيچ نگفتند.«  مسعود پزشكيان ديگر داوطلب 
سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري نيز اعالم كرده 

كه دليل عدم احراز صالحيتش به او اعالم نشده است.

احتمال كاهش مشاركت
براساس نظرسنجي ايسپا پيش بيني ميزان مشاركت در 

سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به 36درصد 
رسيده است

۳روايت از اعالم نظر شوراي 
نگهبان به ردصالحيت شدگان 

 آخرين نظرسنجي هاي مركز افكارسنجي دانشــجويان ايران 3هفته مانده به 
انتخابات رياست جمهوري از كاهش ميزان تمايل مردم به مشاركت، اضافه شدن 
به جمعيت مرددها و آنهايي كه نمي دانند به چه كسي رأي مي دهند، حكايت دارد. 

پيش بيني رقم مشاركت اكنون به محدوده 36درصد رسيده است. 
هفتمين نظرسنجي ايســپا، كاهش 7درصدي احتمال  مشاركت پس از اعالم   
7نامزد نهايي اين دوره از انتخابات را روايت مي كند.   نظرسنجي هاي اين مركز 
در فاصله زماني شهريور سال گذشــته تا آخر ارديبهشت ماه امسال در محدوده 
40درصد بود و در ششمين نظرسنجي كه 27 تا 30 ارديبهشت انجام شده بود 
43درصد را نشان مي داد. نظرســنجي اخير در روزهاي 5 و 6 خرداد انجام شده 
است و براساس آن 37.7درصد پاســخگويان گفته اند قطعا در انتخابات شركت 
مي كنند كه اين با احتساب نسبتي از آنهايي است كه پاسخ نظرسنجي را نداده اند. 
در بخش قابل توجه ديگر اين نظرسنجي از بين 7نامزد باقيمانده در اين دوره از 
انتخابات هنوز هيچ كدام از نامزدها باالي 50درصد رأي ندارند. 48درصد افرادي 
كه قطعا و به احتمال زياد در انتخابات شــركت مي كنند، گفته اند نمي دانند به 
چه كسي مي خواهند رأي بدهند و 43.۹درصد گفته اند به حجت االسالم ابراهيم 
رئيسي رأي مي دهند. محسن رضايي با 3.7درصد، سعيد جليلي با 1.8درصد، 
اميرحسين قاضي زاده هاشــمي و عبدالناصر همتي هركدام با يك درصد راي، 
محســن مهرعليزاده با 0.4درصــد رأي و عليرضا زاكاني بــا 0.2درصد آرا در 
رتبه هاي بعدي هستند.   در عين حال هيچ كدام از 6نامزد ديگر در هيچ شرايطي 
آراي باالتر از 4درصد ندارند. در مقايسه با نظرسنجي مرحله پنجم ايسپا كه 18 تا 
20ارديبهشت قبل از شروع ثبت نام ها انجام شده بود و احتمال يك رقابت كامل تر 
با تأييد صالحيت نامزدهاي هر 2جريان اصولگــرا و اصالح طلب با يكديگر داده 

مي شد، آراي نامزدهاي اصولگرا به وضوح كاهش چشمگيري يافته است.
 در اين مرحله از نظرســنجي 47.8درصد افرادي كه قطعا يا به احتمال زياد در 
انتخابات شركت مي كردند به حجت االســالم ابراهيم رئيسي رأي مي دادند كه 
درنظرسنجي هفتم به 43.۹درصد رسيده اســت. آراي محسن رضايي و سعيد 
جليلي نيز درنظرســنجي پنجم به ترتيب 12.2 و 6.3درصــد بود كه اكنون هر 
2نفر ميزان آراي شان كاهش شديد نشــان مي دهد. در يك دوقطبي انتخاباتي 
64.7درصد همين افراد گفته بودند اگر رقابت بين ابراهيم رئيســي و اســحاق 
جهانگيري باشد، به رئيســي رأي خواهند داد.  تأثير اين محاسبات آرا با درنظر 
گرفتن اين نكته اهميت مي يابد كه فرد رئيس جمهور بايد حداقل نيمي از آراي 
مشاركت كنندگان در انتخابات رياســت جمهوري را به دست بياورد تا در همان 

مرحله اول پيروز رقابت ها باشد.
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 در روزهاي گذشــته انتشــار تصاويري از 
مجســمه تخريب شــده يكي از شيرهاي گزارش

معروف ميدان حر، واكنش ها و بازتاب هاي 
زيادي در شــبكه هاي اجتماعي داشت. عدم اطالع رساني 
درباره عملياتي كه در حال انجام روي اين مجسمه ها بود، 
باعث شد كه ابتدا شائبه تخريب عمدي مطرح شود. اما بعد 
معلوم شد كه ماجرا تنها مرمت مجسمه هاست. موضوعي كه 
البته همچنان با واكنش هايي در ميان اعضاي شوراي شهر 
تهران و متخصصان روبه روست. تاريخچه اين مجسمه ها، 
مواد به كار رفته در آنها و جزئيات عمليات مرمت آنها، اكنون 

زير ذره بين شهروندان و كارشناسان شهري است.
 شــير هاي ميدان حر ســنگي نبود، قديمي هــم نبود. 
مجسمه هاي آفتاب خورده شــير ها اگرچه سنگي به نظر 
مي آمد، اما از جنس فايبرگالس بــود و براي اين تخريب 
شدند كه با مجسمه هاي بتني جديد جايگزين شوند.  البته 
شيوه مرمت اين شيرها اين روزها مورد نقد شديد بخشي 
از كارشناسان و مردم قرار گرفته است. كارشناسان عنوان 
مي  كنند در خصوص مرمت مجســمه هاي شهري كه در 
حافظه شهروندان از جايگاه ارزشمندي برخوردار هستند 
و معموال از سوي مجسمه سازان مشهور ساخته مي شوند 
بايد نگاه ويژه اي وجود داشته باشد و با اطالع رساني دقيق و 
عمومي از كارشناسان اين امر براي مرمت آنها استفاده شود.

البته مديران سازمان زيباسازي شــهرداري تهران عنوان 
كردند كه  شــير هاي جديد مانند مجســمه ميانه ميدان 
از جنس بتن ســاخته شــده اند و در روز هاي آينده نصب 

خواهند شد.
تعداد مجسمه هاي پايتخت ايران به نسبت شهر هاي بزرگ 
و تاريخي دنيا، زياد نيســت، اما همين آثار تجســمي هم 
توانسته اند در ذهن شهروندان براي خود جايي پيدا كنند. 
احمد مسجد جامعی، عضو شورای اســالمی شهر تهران 
می گويد: » اين روزها به يكی از شيرهای محافظ ميدان حر 
تعرض شده و جای خوشحالی است كه اين تخريب حتی در 
ايام پر تنش انتخابات، حساسيت ها را برانگيخته و جايی در 
افكار عمومی يافته است. اين البته در شهرداری بی سابقه 
نيست كه به جای حفظ و مرمت آثار ميراثی و تاريخی، اثری 
از نو بســازند. به هرحال در اين تخريب، احترام به ميراث و 

افكارعمومی ديده نشد.« 

دزديدنبرنزيها
سرقت مجســمه هاي فلزي و آسيب زدن به مجسمه هاي 
ســنگي در شــهر هاي ايران بارها رخ داده است؛ آنقدر كه 
حساسيت شهروندان را برمي انگيزد. حدود يك دهه قبل 
تعداد زيادي از مجسمه هاي برنزي سنگين در شهر دزديده 
شد. با وجود اينكه ســرقت ها در مناطق شلوغ رخ مي داد 
و براي چند ماه ادامه داشــت، هيچ اثري از آنها به دســت 
نيامد. بعد از آن هم دزديدن مجسمه ها ادامه پيدا كرد و در 
تابستان98 سرقت سرديس قيصر امين پور، دوباره موضوع 

را بر ســرزبان ها انداخت. ظاهرا اين كار بــراي فروش فلز 
مجسمه انجام مي شود و مجسمه هاي سنگي از خطر در امان 
هستند، اما موضوع آسيب زدن به نماد هاي تجسمي شهر 
باعث واكنش شهروندان مي شود.  يك مجسمه ساز و مدرس 
دانشگاه در اين باره به همشــهري مي گويد: »مجسمه ها 
در فضاي شــهري به نســبت مختصات مكاني و زماني از 
متريال هاي مختلفي ســاخته مي شــوند. شايد مجسمه 
فقط براي يك مراسم موقت ساخته شــود و مدت زيادي 
باقي نماند، اما وقتي مي خواهيم مجسمه اي را براي حافظه 
بصري و خاطره جمعي مخاطب بســازيم بايد به متريال 
توجه كنيم. كار هاي ماندگار زيــادي از جنس برنز توليد 
مي شوند كه شاخص ترين متريال فلزي در اين زمينه است. 
مجسمه هاي چدني و آهني هم براي خود جايگاهي دارند. 
سنگ هم ماندگاري زيادي دارد كه مي توانيم  آن را در نقاط 

مختلف ببينيم.«
روح اهلل شمســي زاده درباره مجســمه مياني ميدان حر 
مي گويد: »از زماني كه كارخانه سيمان شهرري به عنوان 
نماد مدرنيته شــكل گرفت، متريال بتن بيشتر وارد حوزه 
مجسمه سازي  ما شد. اين مجسمه كه اثر استاد رحيم زاده 
ارژنگ است از بتن ساخته شده، اما به خاطر دوامي كه دارد، 

كيفيت خود را حفظ كرده است.«
در سال هاي دهه 80 شمسي، شيرهاي اطراف ميدان حر 
)باغشاه( كه با فايبرگالس قالب گيري و درون آنها با سيمان 
پر شده بود به ميدان اضافه شدند. نماينده انجمن هنرمندان 
مجسمه ساز در ســازمان زيباسازي شــهرداري تهران در 
اين باره مي افزايد: »برخي از كامپوزيت ها دوام خوبي دارند، 
اما به اين شرط كه دقيق و صحيح ساخته شوند. يك نمونه 
از اين مجسمه ها با مشتقات رزين هاي پلي استر و پيگمنت 
در مقابل موزه هنر هاي معاصر ســاخته شده كه از پيش از 
انقالب تا كنون باپرجاســت. اجراي درست باعث مي شود 
كه مجسمه هاي غيرسنگي و غيرفلزي هم جاي خود را در 
كنار آثار ديگر حفظ كنند. حتي بتن هم با وجود اينكه يكي 
از متريال هاي كامال كاربردي در فضاي آزاد است، اما بايد 

درست و استاندارد اجرا شود.«
از يك دهه قبل كه سرقت مجسمه هاي برنزي اتفاق افتاد، 
اين ماده كمتر مورد اســتفاده قرار مي گيرد. دبير رشــته 
مجســمه يازدهمين جشــنواره هنرهاي تجسمي فجر 
مي گويد: »همان سال هايي كه مجسمه هاي تهران دزديده 
مي شد، يكي از آثار خود من هم به سرقت رفت و مسئوالن 
وقت به من گفتند كه مي تواني يك نمونه فايبرگالس مشابه 

آن را بسازي تا به جاي آن نصب كنيم؟ برنز، متريالي است كه 
در مجسمه هاي كالسيك، مدرن و معاصر كاربرد دارد و باعث 
تأسف است كه از ساختن و نصب مجسمه برنزي به دليل 

اينكه در معرض دزديده شدن است، خودداري كنيم.«

شيرهااينهفتهنصبميشوند
تصاوير ثبت شده از 4مجسمه شير ميدان حر پيش از آغاز 
مرمت آنها نشان مي دهد كه اين مجسمه ها هم در بخش 
سر و هم پا آسيب ديده اند. برخي از كارشناسان حتي عنوان 
كرده اند كه مجســمه ها ارزش فعلي خود را از دست داده 
بودند؛ زيرا ترك هاي ايجاد شده در بدنه شيرها و پايه ها از 
يكسو و زرد و قرمز شدن بدنه ها در چند نقطه ديگر كامال 
مشهود بود؛ به همين خاطر سازمان زيباسازي شهرداري 

برآن شد كه مرمت آنها را در دستور كار قرار دهد.
در اين بين، اينطور كه معاون فرهنگي و طراحي شــهري 
سازمان زيباســازي تهران عنوان مي كند هيچ تغييري در 
مسير مرمت اثر »نبرد گرشاسب« ميدان حر بدون اجازه 
سازمان ميراث فرهنگي صورت نگرفته و نمي گيرد. شاپور 
ديوساالر مي گويد: »تنها شــيرهاي اطراف اين ميدان كه 
دچار تخريب و فرسودگي شــده بودند، مرمت مي شوند و 
طي هفته جاري نيز عمليات نصب آنها انجام مي شود.« او 
تأكيد مي كند كه هيچ دخل و تصرفــي درمورد اثر اصلي 
ميدان حر يعني تنديس گرشاسب و نبرد با اژدها، صورت 
نگرفته؛ چراكه اين تنديس يك اثر ملي به شمار مي رود و 
توسط ســازمان ميراث فرهنگي نيز ثبت ملي شده است. 
او درباره اينكه برخي اعالم مي كنند، شيرهاي ميدان حر، 
پيش تر هم جنس بتني داشــتند و نبايد اينگونه تخريب 
مي شدند، مي گويد: »اوال مجسمه شيرهاي اطراف اثر اصلي، 
ثبت ملي نيستند، دوما اين شيرها واقعا آسيب جدي ديده 
بودند و در معرض تخريب اساسي قرار داشتند. جنس رويي 

آنها از فايبرگالس بود و تغييرات جوي و آب و هوايي سبب 
شده بود تا بدنه آســيب ديده و ترك بردارد. همين مسئله 
به اثر ملي اصلي ميدان چهره اي زشــت داده بود و با نظر 
كارشناسي مرمت آن را در دستور كار قرار داديم.«  مرمت 
و توليد حجم و مجسمه در شــهر تهران بر عهده سازمان 
زيباسازي است. ديوساالر مي گويد كه مرمت شيرها بدون 
كوچك ترين تغييري در شكل شان، با استفاده از متريال بتن 
و مستحكم تر از پيش انجام شــده است. معاون فرهنگي و 
طراحي شهري سازمان زيباســازي تهران مي افزايد: »كار 
اصلي انجام شــده و هم اكنون مجســمه ها آماده شده اند؛ 
بنابراين پس از جابه جايي و نصب پايه هاي تازه، اين هفته، 
مرمت مجسمه هاي شير ميدان حر به پايان مي رسد.« او نيز 
مانند احمد مسجدجامعي، حساسيت شهروندان و رسانه ها 
درخصوص حفظ المان هاي شهري را ارزشمند مي داند و 
مي گويد: »با وجود اين، اطمينان خاطر مي دهم كه هيچ گونه 
تغييري در شكل ظاهري اين مجســمه ها يا ميدان انجام 
نگرفته و صرفا، كارهاي انجام شده به بهبود شكل ديداري 
ميدان كمك مي كند. حتي در روزهاي آينده، برنامه اي با 
عده اي از صاحب نظران حوزه معماري، شهرسازي و ميراث 
فرهنگي براي بازديد از ميدان خواهيم داشت. خبرنگاران 
نيز مي توانند در اين بازديد حضور داشته باشند تا از جزئيات 
تمامي اقدامات  مطلع شوند.« اطالع رساني به موقع درباره 
روند بازسازي شير ها مي توانست مانع انتشار شايعات درباره 
آسيب و تخريب مجسمه ها شود. به گفته برزين ضرغامي، 
مديرعامل سازمان زيباسازي شــهر تهران، مجسمه هاي 
اوليه شير هاي ميدان حر در ابتداي انقالب اسالمي برداشته 
شده بودند. با توجه به اينكه جنس مجسمه اصلي گرشاسپ 
و اژدها از بتن است، براي ساخت شيرهاي جديد هم از بتن 
استفاده مي شود تا طول عمر مجسمه شيرها هم افزايش 

يافته و در برابر فرسايش مقاوم تر باشند.

مجسمهشيرهابهميدانبازميگردد
حسن خليل آبادي، عضو شوراي اسالمي شهر تهران، ري و 
تجريش مي گويد: »گاهي در برخي از ميادين و بوستان ها و 
يا ورودي مناطق مجسمه هايي با نمادهاي هنري و تجسمي 
ساخته شــده اند كه بر حسب ســليقه ايراني و استقبال 
شهروندان است مانند 4مجسمه شيري كه اطراف مجسمه 

اصلي در ميدان حر نصب است.«  
رئيس كميته ميراث فرهنگي و گردشگري شوراي شهر  
ادامه مي دهد: »هم اكنون يكي از مجسمه هاي شير براي 
قالب گيري، بازسازي و بررسي كارشناسان توسط سازمان 
زيباسازي شهرداري تهران به فضاي كارگاهي انتقال داده 
شده است. بر همين اســاس با نظر و بررسي كارشناسان 
اين مجسمه ها به دليل گرما و سرما دچار آسيب شده اند، 
جنس بيروني مجســمه ها از نوع فايبرگلس و داخل بدنه 
قالب گيري شده با بتن است و مجسمه شيرها توسط استاد 
مير حسن ارژنگ نژاد در سال هاي 80ساخته و در ميدان 
نصب شد. اكنون نزديك به 20سال از نصب مجسمه هاي 
جديد در ميدان مي گذرد و براي بازســازي يكي يكي به 
كارگاه انتقال داده مي شــوند و دوباره در جاي خود نصب 

مي شوند.«  
اين عضو شوراي شــهر مي گويد: »شير در بين مردم ايران 
نماد قدرت است و بهتر است اين مجسمه ها با سنگ مرمر 
ساخته شوند چون تناسب بيشتري با حيوان قدرتمندي 
چون شير دارد. ســنگ مرمر داراي استحكام، دوام و جلوه 
است و مي توان از اين نوع ســنگ در مجسمه هاي شهري 
بيشتر استفاده كرد و مجسمه هاي شهر تهران در سال هاي 
گذشته بيشتر از جنس ســنگ مرمر بود. نمونه هاي ديگر 
مجسمه بوستان پارك شهر و ســنگ قبر ناصرالدين شاه 
است كه االن در كاخ گلستان نگهداري مي شود و البته از اين 

نمونه هاي فاخر در پايتخت زياد داريم.«

بازسازي مجسمه هاي شهري بايد به اطالع مردم برسد
اسکندرمختاریکارشــناسميراثفرهنگیومرمتبناهاوبافتهایتاريخی
باانتقادازاطالعرســانیناکافیدراينزمينهبههمشهريمیگويد:»باتوجهبه
ارزشتاريخیمجسمهاصلیميدانوعکسیکهازمجسمهشيرتخريبشدهدر
فضایمجازیمنتشرشدوبرخیرسانههاهمآنراانعکاسدادند؛عجيبنبودکه
احساساتمردمبرانگيختهشود.قبالپيشآمدهبودکهمجسمههابهسرقتبروند

ياتخريبشوند.اگرقراراستمسئوالنشهریمجسمههاياآثارهنریرابازسازیکنندبايدموضوعراباذکر
جزيياتبهاطالعمردمبرسانندوازکارشناسانخبرهاستفادهشود«.اومیافزايد:»برایبازسازیبايدفضای
کارگاهیساختهوتجهيزشودياحتیاگرامکانمحصورکردنوجودندارد،حداقلبانصبپالکاردخبررسانی
الزمانجامشود.دراينفضا،اخباربدزودترپخشمیشودومسلماخبرخرابکردنيکمجسمهبيشترازخبر
بازسازیانعکاسپيدامیکند.اميدوارمازاينپسسازمانهایمسئولهمدرانتشاراخبارتوجهبيشتریداشته
باشندوهمبرایانجامپروژههامشورتبيشــتریباهنرمندانانجامدهندتاضرورتحفظ،بازسازیياحتی

تخريبوساختبهصورتواضحوروشنبيانشود«.

ث
مك

تصوير تخريب مجسمه شير ميدان حر واكنش هاي بسياري به همراه داشته؛ مسئوالن سازمان 
زيباسازي شهرداري مي گويند به زودي شيرهاي بتني در ميدان نصب مي شوند

حاشیه های حذف يک شیر
محمدسرابي

خبر نگار

تفاهمنامه همكاري مديريت شهري و وزارت آموزش و پرورش امضا شد
ساخت26مرکزآموزشيجديدوبازسازي22مدرسه

 توافقنامه توسعه فضاهاي آموزشي شهر 
تهران به امضای وزير آموزش و پرورش، خبر

شــهردار تهران و رئيس شوراي شهر 
تهران رسيد.

به گزارش همشهري، براساس برنامه پنج ساله سوم 
توسعه شهر تهران، بازسازي مدارس فرسوده و ناايمن 
پايتخت، بايد با همكاري وزارت آموزش و پرورش در 
دســتور كار قرار مي گرفت و در همين راستا توافق 
ميان وزارت آموزش و پرورش، شــهرداري و شوراي 
شهر تهران به امضا رســيد. از مهم ترين اهداف سند 
تنظيم شده طبق اين توافقنامه مي توان به فعال شدن 
ظرفيت ها و مشاركت همه ذينفعان در تامين و ساخت 

فضاهاي آموزشــي پايتخت با اولويت مناطق داراي 
ســرانه پايين فضاهاي آموزشي، همكاري در اجراي 
برنامه هاي مشــترك در حوزه توسعه شهري تهران 

و جلب مشاركت خيرين مدرسه ساز و... اشاره كرد.
محمد ساالري، عضو شوراي شــهر تهران و رئيس 
ميز خيرين و فضاهاي آموزشي شــهر تهران درباره 
جزئيات اين توافق گفــت: »در گام اول قرار شــد، 
شــهرداري تهران براي واگــذاري 6قطعه زمين به 
آموزش و پرورش شــهر تهران اقدام كند تا در يك 
همكاري مشترك با مشــاركت خيرين مدرسه ساز، 
كمبود مدرســه در منطقه 22 جبران شود. در گام 
بعدي شهرداري تهران 20قطعه زمين را به آموزش 

و پرورش براي جبران كمبود سرانه هاي آموزشي در 
ديگر نقاط پايتخت واگــذار خواهد كرد.« به گفته او 
اعضاي ميز خيرين هفته آينده با حضور در منطقه22، 
كلنگ ساخت حداقل 2مدرســه را در اين منطقه به 

زمين مي زنند.
از سوي ديگر بخشــي از پروژه هاي توسعه محله اي 
سال1400 شــهرداري به بازسازي مدارس فرسوده 
محله هــا و مرمت مدارس ارزشــمند شــهر تهران 
اختصاص پيدا كرده اســت. به همين خاطر امسال 
22مدرسه فرسوده در 22منطقه تهران تحت عنوان 

»مدرسه شهرداري« نوسازي و مرمت مي شوند.
ميز خيرين براساس مصوبه شوراي آموزش و پرورش 
شهر تهران تشكيل شده است. براساس ماده هشت 
توافقنامه ميز خيرين شــهر تهران موظف اســت، 
گزارش اقدامات و ميزان تحقق توافقنامه را به صورت 

6ماهه ارائه كند.
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خطر نظريه پردازان بيش از وعده دهندگان است!
معيشت مردم به خطر افتاده و سفره ها كوچك تر شده و وعده ها براي نجات معيشت و سفره هاي مردم زياد است 
ولي آنچه اقتصاد و معيشت مردم و رأي دهندگان را تهديد مي كند، پرهيز نامزدها از ورود به چالش هاي اقتصادي 
است. خطرناك تر از اين وعده  نامزدها كه دنبال جلب نظر رأي دهندگان است، توجيه كنندگان و نظريه پردازاني اند كه 
وعده هاي بدون پشتوانه آنها را ساده سازي و امكان پذير با كمترين هزينه فرض كرده و در قالب برنامه هاي عملياتي 
درصدد تئوريزه سازي  رويكردهاي پوپوليستي كوتاه مدت سياسي هستند.  اين تهديد وقتي جدي تر مي شود كه 
هنوز نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري حاضر نشده اند كه نظريه پردازان و كارشناسان اقتصادي كه برنامه هاي 
اقتصادي آنها را آماده كرده اند، معرفي كنند و همين چالش باعث خواهد شد تا مسئوليت پذيري و مطالبه گري از 
كارشناسان و اقتصاددانان در آينده ممكن نباشــد. افزون بر اينكه درصورت كاهش سطح مشاركت مردم و روي 
كارآمدن دولتي با سرمايه اجتماعي پايين، انجام اصالحات اقتصادي عميق و ضروري پرهزينه، دشوار و دردسرساز 
خواهد بود. اقتصاد ايران در ايستگاه13 رياست جمهوري هنوز نمي داند قرار است به كدام سو حركت كند. اين از 
شگفتي هاي انتخابات اين دوره خواهد بود. فعال همه به تماشاي اكران وعده هاي بدون برنامه و شليك شعارهاي 

اقتصادي به سمت رأي دهندگان نشسته اند.

ث
مك

پوپوليست ها زود به ميدان برگشتند! اين  گزارش
تازه ترين برايند شعارها و وعده هاي تعدادي 
از نامزدهاي انتخابات رياســت جمهوري 
است كه قرار بود برنامه ارائه دهند و شعار ندهند. آنها اما 
بدون انتشــار برنامه هاي خود به تبليغ وعده هايي روي 
آوردند كه نشانه هايي از پول پاشي و ارزپاشي تورم ساز را 

نمايان مي سازد.
اين وعده ها در شرايطي تكرار مي شــود كه مقام معظم 
رهبري در ديدار تصويري اخير نمايندگان مجلس با ايشان 
خطاب به نامزدهاي انتخابات رياســت جمهوري تأكيد 
كردند: »شعارهاي غيرواقع بينانه هم داده نشود. شعارهاي 
غيرواقع بينانه گاهي ممكن است فريب مردم تلقي بشود. 
باتوجه به امكانات كشور و واقعيات كشور بايستي شعار 

داد و وعده داد؛ اين جوري بايستي عمل كرد.«
حاال نامزدهاي رفتن به پاســتور بدون آنكه اشاره كنند 
دولت با كسري بودجه شــديد مواجه است، وعده هاي 
جذاب و پولكي مي دهند؛ يكي مي گويد يارانه نقدي هر 
نفر را تا 10برابر فعلي افزايش مي دهد، آن ديگري وعده 
پرداخت وام ارزان 500ميليون توماني به زوج هاي جوان 
به عنوان برنامه اش براي حل مشكل ازدواج، مسكن و شغل 
جوانان اعالم كرده، نامزد ديگري از سبد غذايي مطلوب و 
كوپن ديجيتال سخن مي گويد و نامزد ديگر از نصف كردن 
هزينه بهداشــت و ســالمت مردم پرده برداري مي كند. 
ديگري هم براي جلب رضايت ســهامداران مي گويد كه 
مشــكل بورس را 3روزه حل مي كند! يكي نيست بگويد 
اينكه فهرست هزينه هايي است كه تراشيده  شده، فهرست 
درآمدها را هم منتشر كنيد تا رأي دهندگان بدانند كه اين 
پول هايي كه قرار است به اين راحتي هزينه شود، از كدام 
محل تامين خواهد شد؟ همشهري خطرات شعارگرايي 
نامزدهاي انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري با 
اكران وعده هاي بدون برنامه را گوشزد  می كند و نسبت 
به پيامدهاي خطرناك و تورم آفرين و تشديد كننده فقر 

در جامعه هشدار مي دهد.

پيش خور كردن برجام 2
يكي از منابــع احتمالي كه برخي نامزدهــاي انتخابات 
رياســت جمهوري روي آن حســاب ويــژه بــاز كرده و 
براساس آن برنامه ها و شعارهاي خود را تنظيم كرده اند، 
بهره مند شــدن از منابع و دارايي هايي است كه احتمال 
مي دهند با توافق ايران و 1+5 آزاد خواهد شد و از شهريور 
امسال در دســت دولت آينده قرار مي گيرد. آنها حساب 
كرده اند كه از نيمه دوم امســال و ســال آينده با كاهش 
تصنعي قيمت ارز و همچنين اختصاص ارزهاي برجامي به 
واردات كاالهاي ضروري و مصرفي، اندكي از فشار معيشتي 
بر مردم بكاهنــد و تورم را كاهش دهنــد. نتيجه چنين 
رويكردي در شعارهاي نامزدهاي طرفدار ايجاد رفاه فوري، 
اتالف منابع ارزي، از دســت رفتن اشتغال و توليد فعلي و 
تخريب ظرفيت هاي احيا شده در دوران جنگ سه ساله 

اقتصادي به ويژه در بخش صنايع كشور خواهد بود.
نكته مهم اينجاســت كه بخش قابل توجهي از دالرهاي 
مسدود شــده ايران در نتيجه تحريم هاي آمريكا، متعلق 
به بانك مركزي و صندوق توســعه ملي است و دولت در 
قالب بودجه هاي سنواتي ريال آن را دريافت و هزينه كرده 
و به همين دليل حســاب كردن روي پولي كه قبال خرج 
شده، خطاي بزرگي اســت كه وعده دهندگان انتخابات 

رياست جمهوري از آن چشم پوشي مي كنند. گزينه ديگر 
آنها افزايش درآمدهاي نفتي ايران با رفع تحريم هاست 
كه دست كم براي اضافه درآمد نفتي ناشي از گشايش در 
برجام در قالب سقف دوم بودجه سال1400 تصميم گيري 
شده و به همين دليل بســياري از اين وعده ها دست كم 
در ســال جاري امكان تحقق ندارد، به ويژه حساب كردن 
روي دالرهاي برجامي از ســوي نامزدهايي كه هميشه 
منتقد و مخالف برجام بوده اند از ابهام هاي جدي در برنامه  

نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري است.

برداشتن از جيب مردم
هزينه تراشي با وعده هاي رنگارنگ در شرايطي كه بودجه 
كشور با شــكاف عميق درآمدها و هزينه ها مواجه است، 
نتيجه اش تورم  باالتر خواهد بود و خطر ابرتورم ايران را 
به شدت تهديد مي كند؛ به ويژه اينكه بودجه1400 كشور 
هم با ناترازي عميق بين منابع و مصارف مواجه اســت 
و دولت آينده به واســطه بودجه فوق انبساطي امسال با 
چالش زيادي مواجه مي شود. براساس برآوردهاي مراكز 
تحقيقاتي، پيش بيني مي شود كه نرخ تورم از نيمه دوم 
امســال روندي نزولي پيدا كند اما اثر شليك وعده هاي 
پول پاشــي در جامعه باعث خواهد شد تا كورسوي اميد 
براي فروكش كردن آتش تورم در نيمه دوم سال هم از بين 
برود. تحقق وعده هاي پولدار كردن مردم با پرداخت هاي 
مستقيم و غيرمستقيم چه در قالب نقدي و چه غيرنقدي 
به معناي اين است كه دولت آينده به استقراض از بانك 
مركزي يا صندوق توســعه ملي روي آورد يا اينكه اين 
پرداخت ها و پول پاشي ها با اصالح شديد قيمت حامل هاي 
انرژي همراه خواهد بود كه با تأخير دوساله اين كار صورت 

مي گيرد.
در چنين وضعيتي وعده تك رقمي شــدن نــرخ تورم از 
سوي برخي كانديداها در عين حالي كه وعده نصف كردن 
هزينه هاي درماني مــردم هم داده مي شــود، مي توان 
نشانه اي از تالش دولت آينده كانديداهاي مورد نظر براي 
هزينه كردن دالرهاي برجامي و واردات گسترده باشد؛ 
زنگ خطري كه اثر تخريبي آن با تأخير دوساله نمايان 
مي شــود و اين روند زمينه تحليل رفتن توان اقتصاد در 

برابر شوك هاي بيروني را فراهم مي سازد.

آينده سازي يا آينده سوزي
خرج كردن از منابع صندوق توسعه ملي يا تزريق دالرهاي 
برجامي براي ايجاد رفاه مصنوعــي در جامعه به معناي 
آينده سوزي است يا آينده سازي. رأي دهندگان در حالي 
قرار اســت 28خرداد به نامزدهاي مــورد نظر خود رأي 
دهند كه با وجود قرعه كشــي زمــان تبليغات و معرفي 
برنامه هــاي نامزدهاي 7گانه تاكنــون هيچ كدام برنامه 
مكتوب خود را منتشر نكرده اند. سؤال اصلي اينجاست كه 
در غياب برنامه هاي مستند و مكتوب و انتشار ديرهنگام 
آن، رأي دهندگان چگونــه مي توانند به نامزدهاي احراز 
صالحيت شده اعتماد كنند تا سرنوشت 4سال آينده خود 

را به دست آنها بسپارند.
به گزارش همشهري، فشار معيشــتي سنگين ناشي از 
باالرفتن نرخ تورم پس از خروج آمريكا از برجام و اعمال 
تحريم ها در 3سال گذشته، بهترين فرصت را در اختيار 
نامزدهاي انتخابات رياســت جمهوري قرار داده تا روي 
وعده بهبود وضعيت معيشــتي مردم، قمار كنند و آنها 

اکران وعده های بدون برنامه
همشهری خطرات شعارگرايی نامزدهای انتخابات رياست جمهوری را رصد كرد

آمارهاي رسمي از كاهش 1.8درصدي ميانگين قيمت مسكن شهر  مسكن
تهران در ارديبهشــت1400 حكايت دارد؛ كاهشــي كه نتيجه 
سنگين تر شدن كفه افت قيمت در 11منطقه تهران در مقابل رشد 

قيمت در 11منطقه ديگر از پايتخت بوده است.
به گزارش همشــهري، اطالعات منتشــر شــده از ســوي اداره بررســي ها و 
سياست هاي اقتصادي بانك مركزي در مورد تحوالت بازار مسكن شهر تهران 
در ارديبهشت1400 نشــان مي دهد: فضاي ضد تورمي حاكم بر معامالت بازار 
مسكن فروردين، در ارديبهشت هم ادامه پيدا كرده و ميانگين قيمت هر مترمربع 
زيربناي مسكوني را به 28ميليون و796هزار تومان رسانده است؛ با اين تفاوت 
كه اين بار ازنظر تعداد مناطق داراي رشد يا افت قيمت مسكن، مساوات كامل در 
پايتخت برقرار بوده و فقط افت شديد قيمت در مناطق منفي باعث شده قيمت 

ميانگين شهر نيز منفي شود.

نماي بازار مسكن ارديبهشت
در  ماه گذشــته متوســط قيمت خريدوفروش يك مترمربــع زيربناي واحد 
مســكوني معامله شــده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي شــهر تهران به 
28ميليون و796هزار تومان رسيد كه نســبت به ماه قبل 1.8درصد كاهش و 
نسبت به ماه مشابه در ســال قبل 69.7درصد افزايش نشان مي دهد. براساس 
تازه ترين گــزارش بانك مركزي، در ارديبهشــت امســال تعــداد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني شــهر تهران به 3هزارو938واحد مسكوني رسيده كه 
گرچه نسبت به ماه نيمه تعطيل فروردين 88.1درصد افزايش داشته؛ اما نسبت 

به ارديبهشت پارسال 65.2درصد كمتر است.
همچنين بررســي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در شهر تهران 
به تفكيك عمر بنا نشان مي دهد: در ارديبهشت ماه نيز همچنان روند كاهشي 
سهم واحدهاي نوساز تا زير 5سال از مجموع معامالت ادامه داشته و سهم اين 
واحدها به 35.7درصد رسيده است. اين سهم كه در ارديبهشت1392 بيش از 
52درصد بود، به واسطه تضعيف توليد مسكن و همچنين كاهش تقاضا به دنبال 
افت قدرت خريد، در روند كاهشي مستمر قرار گرفته و در ارديبهشت امسال نيز 
با 3.1درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. در مقابل 
افول سهم نوسازها و واحدهاي كم ســن و سال از معامالت بازار مسكن تهران، 
سهم واحدهايی با قدمت باال در گروه هاي 6 تا 10، 11 تا 15 و 16 تا 20سال كه 

قيمت آنها مناسب تر بوده، افزايش پيدا كرده است.

سناريوي محتمل
بازار مسكن شهر تهران ســال1400 را با كاهش قيمت آغاز كرده و اگر اتفاق 
غيرمترقبه اي در اقتصاد ايران رخ ندهد، دورنماي كاهش يا ثبات قيمت در اين 
بازار براي چندين ماه يا حتي چندين سال نيز وجود دارد. البته با نيمه تعطيل 
بودن فروردين به واسطه تعطيالت نوروزي و همچنين اعمال محدوديت هاي 
كرونا براي بازيگران بازار مســكن در نيمه دوم اين ماه، عمال قضاوت در مورد 
تحوالت بازار مســكن فروردين ماه و افت 3.14درصــدي ميانگين قيمت در 
اين ماه كارشناســي نبود؛ اما حاال بررســي تحوالت بازار مســكن شهر تهران 
در ارديبهشت ماه1400 نيز از تداوم افت قيمت مســكن به عنوان يك كاالي 
سرمايه اي در اقتصاد ايران حكايت دارد و گمانه هاي ماه قبل در مورد آغاز دوره  

ركود غيرتورمي مسكن )درصورت حفظ وضع موجود( را تأييد مي كند.
نكته ديگر اينكه كاهشي شدن روند تورم نقطه به نقطه مسكن كه در آمارهاي 
بانك مركزي مشهود است، يكي از نشانه هاي افول ركود تورمي در اين بازار است 
كه از حذف هيجان در اين بازار و تمايل معامله گران به واقعي  شــدن قيمت ها 

حكايت دارد. 
طبق گزارش بانك مركزي، تورم نقطه به نقطه مسكن تهران در فروردين امسال 
نسبت به فروردين سال قبل 91.7درصد بود كه در ارديبهشت امسال نسبت به 
ارديبهشت سال قبل به 69.7درصد رسيده است. اين اتفاق كه نشانه روشني از 

كشيده شدن ترمز رشد قيمت در بازار مسكن محسوب مي شود، مي تواند تا جايي 
ادامه پيدا كند كه تورم نقطه به نقطه بازار مسكن به محدوده صفر و حتي منفي 
نزديك شود و زمينه تخليه حباب قيمتي مسكن از طريق رشد نكردن متناسب 

با رشد تورم را فراهم كند. 
البته، آنگونه كه بارها در گزارش هاي قبلي همشــهري نيز تصريح شده است، 
كاالي مسكن در مقايســه با رشــد نرخ ارز و بازارهاي موازي، كمترين ميزان 
افزايش را تجربه كرده و به داليل متعدد داراي چسبندگي قيمت بااليي است؛ 
ازاين رو، حتي با تحقق سناريوي تخليه حباب قيمتي در بازار مسكن نيز، احتمال 
افت محسوس قيمت بسيار كمتر از احتمال رشد نكردن قيمت در دوره  نسبتا 
طوالني است. به عبارت ديگر، تخليه حباب قيمتي مسكن لزوما به معناي ارزان تر 
شدن آن نيست؛ بلكه مي تواند فقط با گران تر نشدن مسكن در برابر رشد تورم و 

همچنين تداوم رشد قيمت اجاره رخ دهد.

شكاف 35درصدي تغيير قيمت
تمرين تعــادل در بازار مســكن همچنان ادامــه دارد؛ اين بــار در معامالت 
ارديبهشت ماه، از مجموع 22منطقه شهرداري تهران، 11منطقه با افزايش نسبي 
قيمت مواجه شده اند و 11منطقه نيز افت قيمت را تجربه كرده اند؛ اما درمجموع 
تأثير 11منطقه داراي افت قيمت از 11منطقه داراي افزايش قيمت بيشتر بوده 

و به كاهش 1.8درصدي ميانگين قيمت منجر شده است. 
بررسي معامالت مســكن مناطق 22گانه شهر تهران در اين ماه نشان مي دهد: 
منطقه 20با رشد 8.5درصدي ميانگين قيمت، در صدر فهرست پربازده ترين 
مناطق قرار گرفته درحالي كه در مقابل منطقه22 شــاهد ريزش 26درصدي 
ميانگين قيمت بوده است. گرچه رشد و كاهش ميانگين قيمت مي تواند داليلي 
نظير تغييــر در تركيب واحدهاي مورد معامله نيز داشــته باشــد اما اختالف 
35درصدي ميزان تغيير قيمت ميان اين 2منطقه، يكي از شواهد تغيير رفتار 
بازيگران اين بازار به حســاب مي آيد كه در معامالت دو سه سال اخير كم سابقه 
بوده اســت؛ اين اختالف 35درصدي مي تواند حاصل فروش زير قيمت تعداد 
قابل توجهي از واحدهاي مسكوني در منطقه22 تهران باشد كه خواه ناخواه بر 

قيمت معامالتي اين منطقه و به تدريج ساير مناطق اثرگذار خواهد بود.

تكرار تورم در بازار اجاره 
در شرايطي كه بازار مسكن شهر تهران بعد از چندبار واكنش به ميانگين قيمت 
30ميليون تومان براي هر مترمربع زيربناي مسكوني، به شرايط نسبتا با ثباتی 
رسيده و كاهش نسبي قيمت را نيز آغاز كرده است، اما تخليه تورم  اين بازار در 
بازار اجاره همچنان ادامه دارد و در ارديبهشت ماه به رشد 32.6درصدي شاخص 
كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و افزايش 36.3درصدي اين شاخص در كل 

مناطق شهري منجر شده است. 
گزارش هاي ميداني از بازار مسكن شهر تهران و دفاتر مشاوران امالك حاكي از 
اين است كه باوجود مصوبه قانوني ستاد مقابله با كرونا مبني بر تمديد خودكار 
قراردادهاي اجاره در دوره كرونا و همچنين تعيين سقف قيمت 25درصدي براي 
افزايش نرخ در اين قراردادها، قيمت بازار اجاره در حال متناسب سازي با تورم 
بازار مسكن است و به همين دليل  فايل هاي تازه وارد بازار در مقايسه با سال قبل 
حتي بيش از 100رشد قيمت داشته اند. اين مسئله، گرچه به فشاري بي سابقه به 
قشر اجاره نشين منجر شده، اما ازنظر مالكان و براساس رسوم بازار سنتي اجاره 
در ايران براي تعيين قيمت اجاره براساس ارزش واحد مسكوني، اتفاقي ناگزير 

و مجاز محسوب مي شود. 
طبق اظهارنظر برخي مشــاوران امالك تهران در گفت وگو با همشهري، فعال 
نسبت  رهن كامل در بازار اجاره تهران نسبت به ارزش آپارتمان حداقل يك به 
6 است و درصورت راكد شدن بازار مسكن، احتمال تكرار تورم سنگين در بازار 
اجاره وجود ندارد؛ چراكه با نرخ هاي فعلي تقريبا كل تورم سه ســاله مسكن در 

بازار اجاره تخليه شده است.

خيال نكنيد كه ديگر برق قطع نخواهد شد  انرژی
چرا كه همچنان مشــكالت وجــود دارد. 
مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت 
برق در پاسخ به اين ســؤال كه براي هفته آينده احتمال 
خاموشي وجود دارد يا خير؟ گفت: براساس ارزيابي هاي 
صورت گرفته هفته آينــده وضعيت دمايي رو به افزايش 
است و در روزهاي آينده انتشــار جداول اطالع رساني را 
آغاز خواهيم كرد، ولي هفته بسيار گرمي پيش رو داريم و 

نيازمند همكاري مردم هستيم.
به گزارش ايســنا، رجبــي مي گويد: باتوجه بــه بهبود 
شرايط دمايي كشــور و كاهش دما كه منجر به كاهش 
استفاده از كولرها و وسايل سرمايشي شده شاهد كاهش 
4500مگاواتي مصرف برق بوديم و عالوه بر آن مشتركان 
خانگي و صنعتي براي مديريت مصرف مشاركت جدي 
داشتند كه منجر به كاهش مصرف برق شد. وي با اشاره به 
اقدامات انجام شده براي جمع آوري رمزارزهاي غيرمجاز، 
گفت: تاكنون بيش از 352مگاوات از مراكز اســتخراج 
رمزارز جمع آوري و در اختيار نهادهاي انتظامي و قضايي 
قرار گرفتند و اين طرح در بيش از 2600مركز اتفاق افتاده 

است و طي روزهاي آتي نيز اين روند ادامه دارد.
به گفته ســخنگوي صنعت برق كشــور از 3روز گذشته 
نيروگاه اتمي بوشهر وارد مدار شــده و در حداكثر توليد 

خود قرار دارد و بخشي از برق كشور را تامين مي كند.
رجبي مشهدي با اشاره به پيش بيني هاي صورت گرفته 

براي هفته آينده نيز گفت: در اغلب نقاط كشــور شاهد 
افزايش دما خواهيم بود و پيش بيني مي شود كه ميزان 
مصرف نيز رشد قابل توجهي داشته باشد و ما تمام تالش 
خود را مي كنيم كه با اقدامات مديريت مصرف و طرح هاي 
تشــويقي كه در اختيار داريم بتوانيــم محدوديت هاي 

احتمالي را به حداقل ممكن برسانيم.
وي ادامه داد: قطعا درصورتي كه امكان رفع محدوديت ها 
مقدور نشد به شــركت هاي توزيع، ســامانه »برق من« 
اطالع رســاني خواهيم كــرد. تقاضاي ما اين اســت كه 
مشتركان در ســاعات اوج مصرف ميزان مصرف خود را 

كاهش دهند و در گذر از اين شرايط ما را همراهي كنند.

تقالي بازار مسكن براي فرار از ركود تورمي
 در ارديبهشت ماه، شكست قيمت مسكن در برخي مناطق شهر تهران بسيار سنگين تر بوده 

و حتي در منطقه22 به 26درصد نيز رسيده شده است

را جذب خود سازند اما مهم اين است كه رأي دهندگان 
به كدام گزينــه رأي مي دهند، گزينه هاي آينده ســاز يا 

آينده سوز؟

كيك بزرگ تر يا تقسيم بيشتر؟
معماي ديگر در برنامه ها و وعده هاي نامزدهاي انتخابات 
رياســت جمهوري اين اســت كه آنها  به دنبال افزايش 
شاخص رشــد اقتصادي ايران هستند يا اينكه بر تقسيم 
ثروت و دارايي هــاي بين مردم متمركز خواهند شــد؟ 
ميانگين رشــد اقتصادي ايران در يــك دهه اخير تحت 
فشار تحريم ها و دخالت هاي دولت در اقتصاد در محدوده 
صفر درصد نوسان داشته و حتي دولت حسن روحاني كه 
آمده بود تا مردم را از يارانه نقدي بي نياز كند، سرانجام در 
نتيجه كوچك تر شدن كيك اقتصاد و شكاف درآمدها و 
فقيرتر شدن اقشار متوســط به توزيع بيشتر يارانه نقدي 
و غيرنقدي اعتياد پيدا كرد؛ اعتيادي كه البته ناخواسته 
بود و برخاسته از شرايط تحريم ها و كرونا، اما به هر حال 
آنچه نمايان شده اين اســت كه دولتمردان و نمايندگان 
آرزوهاي خود را در چاه ويل يارانه هاي نقدي و كمك هاي 
مســتقيم جســت وجو مي كنند. خطرناك تر اينكه در 
وعده ها و گفته هاي برخي چهره هاي احراز صالحيت شده 
براي نشستن بر كرسي رياست جمهوری در 4سال آينده، 
احتمال مداخله شــديد دولــت در بازار بــراي افزايش 
تاب آوري مصنوعي معيشت مردم وجود دارد كه نتيجه 
آن ســركوب قيمت ها، تحليل انگيزه ها، تخريب توليد و 

اتالف منابع و رانت و فساد خواهد بود.
حاكم شدن نگاه توزيعي بر سياست هاي اقتصادي دولت 
در 4سال آينده به جاي آماده كردن شرايط براي بزرگ تر 
شدن اقتصاد و افزايش توان و قدرت رقابت در كشور توأم 
با چاشني شفافيت، ازجمله عوارضي است كه از هم اكنون 
مي توان نشــانه هاي آن را در گفته هاي دســت كم 3روز 
گذشته تعدادي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري 
جست وجو كرد كه نمايانگر اســتمرار وضع موجود و نه 
تغيير آن است؛ هرچند گفته مي شود كه آنها براي تغيير 

آمده اند نه حفظ وضعيت فعلي.

دوگانه آزادي اقتصاد يا كوپن
اقتصاد ايــران در گرداب دخالت يا آزادي گرفتار شــده 
و از بي ثباتي و عدم قطعيت هاي بســيار و ابرچالش هاي 
جدي رنج مي برد. درست در شرايطي كه انتظار مي رود 
ســايه تهديدهاي بيروني و تحريم ها از آســمان اقتصاد 
ايران كم شــود، فضاي زميني اقتصاد ايران خاكستري 
است و شاخص هايي چون رشــد اقتصاد، نرخ تورم، نرخ 
سرمايه گذاري، رتبه كسب وكار، نرخ بيكاري و... وضعيت 
را دشــوار و پيچيده تر كرده اســت. در چنين وضعيت 
معماگونه اي يكي از نامزدهــا در جمع فعاالن اقتصادي 
از آزادي اقتصاد و رفع موانع كسب وكار حمايت مي كند 
و به بازار مي رود و قول مي دهد، به بيمارســتان مي رود و 
مي گويد هزينه هاي مــردم را كاهش مي دهد و در صدا و 
سيما از امكان كاهش نرخ تورم به كمتر از 10درصد سخن 
مي گويد. ديگري، الگوي ســبد غذايي مطلوب با ميزان 
كالري مشــخص را تعيين كرده و قول داده با اختصاص 
13قلم كاالي خوراكي معيشت فرودستان را تضمين كند 
و از ايده ها و برنامه هايش كه در دولت سايه آماده كرده، 
رونمايي مي كند. ديگري، فصل تــازه اي از اقتصاد را در 
قالب اقتصاد اجتماعي گشــوده و مي گويد: سهم تصدي 
دولت از حوزه اقتصادي كشور حدود 67درصد است كه بنا 
دارم در مهلت چهار ساله به 20 تا 25درصد كاهش دهم.

نامزد ديگر تحول در اقتصاد و مديريت را نويد مي دهد و 
وعده داده كه عدالت را هم در توليد و هم در توزيع ثروت 
دنبال مي كند. ديگري كه اقتصاددان است خود را نه باني 
وضع موجود كه بخشي از تغيير وضعيت موجود معرفي 
مي كند و به طعنه ديگران را نشــانه مي گيرد و مي گويد: 
اگر روند قبلي سياست هاي ارزي و پولي ادامه مي يافت، 
با شوك اقتصادي ناشي از كرونا، چيزي براي رقابت باقي 

نمي ماند.
اقتصاد ايران فصل تازه اي از وعده ها و شعارها را در 3هفته 
پيش رو تجربه مي كند و كم كم از آزادي اقتصادي و كوپن 
ديجيتال به ســمت انبوهي از شــعارهاي بدون برنامه 
حركت خواهد كرد. حال آنكه روشن ترين و شفاف ترين 
سؤال هاي روز مردم و رأي دهندگان بدون پاسخ مانده كه 
چگونه مي توانند نرخ تورم را در 4ســال آينده تك رقمي 
نگه  دارند، برنامه آنها براي تك نرخي كردن ارز چيست، از 
چه مسيري مي خواهند به رشد اقتصادي باالي 8درصد 
برسند، براي گشــايش در روابط بين المللي و اقتصادي 

به ويژه در حوزه بانكي و مالي چه برنامه اي دارند؟

گشايش كرونايی در شبكه آزادراهیاحتمال تكرار خاموشی ها در روزهای آينده
به دنبال تمهيدات قانونی كه برای وصول عوارض  حمل و نقل
آزادراهی معوق انديشيده شده، حاال آزادراه های 
بيشتری تن به الكترونيكی شدن نظام دريافت 

عوارض تردد می دهند.
به گزارش همشهری، با اضافه شدن 4 آزادراه جديد به سيستم 
دريافت الكترونيكی عوارض در اواخر هفته گذشته، فعاًل 11 
آزادراه از مجموع 27 آزادراه فعال كشور به اين سيستم مجهز 
شده اند و آن گونه كه وزير راه و شهرسازی می گويد: قرار است 
در آينده نزديك تعداد بيشتری از آزادراه های سنتی نيز به اين 

سيستم بپيوندند.
تا پيش ازاين، به دليل نبود ضمانت و ابزار قانونی برای وصول 
مطالبات شــركت های آزادراهــی از خودروهايی كه عوارض 
آنها به صورت الكترونيكی ثبت شــده بود، عمال شركت های 
بهره بردار تمايلی برای پيوستن به سيستم دريافت الكترونيكی 
عوارض نداشتند و اين شــيوه فقط در 4 آزادراه دولتی فعال 
شده؛ آن هم در شرايطی كه وزارت راه و شهرسازی برای كاهش 
مبادله اســكناس و پول در شــبكه آزادراهی و كاهش زمان 
معطلی در ورودی و خروجی ايــن محورها برنامه ريزی كرده 
بود. در ادامه با شيوع ويروس كرونا، الكترونيكی كردن دريافت 
عوارض در شبكه آزادراهی طبق مصوبه ستاد مقابله با كرونا 
به يك تكليف برای اين وزارتخانه تبديل شد اما بازهم به دليل 
بی رغبتی بهره برداران به اين كار، امكان افزايش آزادراه های 
الكترونيكی وجود نداشــت. عاقبت، درخواست شركت های 
بهره برداری شــبكه آزادراهی مبنی بر اينكــه راهكاری برای 

وصول مطالبات آنها انديشيده شــود موردتوجه قانونگذاران 
قرار گرفت و بنا شد بر اساس ســازوكار جديد، تسويه نشدن 
بدهی عوارض الكترونيك در مهلت يــك هفته پس از تردد 
مشمول جريمه شــود و عالوه بر اين، تســويه كامل بدهی 
عوارض نيز مانند خالفی راهنمايــی و رانندگی خودروها در 
زمان تعويض پالك يا انتقال سند مالك قرار بگيرد. اين مسئله 
عماًل بخش زيادی از انتقاد بهره برداران شــبكه آزادراهی از 
سيستم عوارض الكترونيك را برطرف كرد و راه برای پيوستن 
آزادراه های جديد به اين سيستم باز شد. طبق اعالم وزير راه و 
شهرسازی، تاكنون 1200 كيلومتر از 1700 كيلومتر آزادراه 
فعال در كشور تحت پوشش عوارض الكترونيك است و 4 مورد 
از اين آزادراه های الكترونيكی درمجمــوع حدود 60 درصد 
از ترافيك آزادراهی كشور را پشتيبانی می كنند. آن گونه كه 
محمد اسالمی می گويد: عالوه بر شيوه موجود برای دريافت 
عوارض الكترونيك، گزينه پيش پرداخت عوارض الكترونيكی 
نيز كه قباًل تجربه شده، جزو گزينه هايی است كه مدنظر قرار 
دارد و حتی اعالم شده اســت كه همه بانك ها می توانند تگ 
عوارض الكترونيكی را تهيه كرده و به مشــتريان خود واگذار 
كنند تا صاحب خودرو با شارژ حساب خود نزد بانك، از شبكه 
آزادراه های متصل بــه عوارض الكترونيكی اســتفاده كند و 
مبلغ عوارض از حســاب او پرداخت شــود. به گفته اسالمی، 
فعاًل آزادراه های تهران- پرديس و آزادراه تهران- شمال جزو 
آزادراه هايی هستند كه عالوه بر پشتيبانی عوارض الكترونيكی، 

مجوز دريافت نقدی عوارض نيز به آنها داده شده است.
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   غفلت از سرمايه اي ارزآور
مهرداد شمس مولوي، عضو هيأت مديره انجمن توليد و صادرات آبميوه ايران در گفت وگو 
با همشهري، با اشاره به ظرفيت هاي باالي صنعت توليد آبميوه در ايران مي گويد: صنعت 
توليد آبميوه جزو صنايع استراتژيك محسوب مي شود؛ به اين معنا كه از ميوه هاي خاص 
و منحصر به فرد كشور مثل انار، زرشك و گياه زعفران مي توان غير از صادرات كنسانتره، 
محصوالت جانبي ديگري نيز استحصال و با قيمت بسيار خوبي صادر كرد؛ درحالي كه اين 

صنعت مهجور مانده و با ديدي سنتي به آن نگاه مي شود. پكتين، انواع اسانس ها و روغن هسته ميوه، محصوالتي با ارزش 
باالي صادراتي هستند كه درصورت نگاه ويژه دولت و سرمايه گذاري در اين صنعت، ارزآوري بااليي خواهند داشت.

بازه زماني افزايش قيمت كاالها در بازار  بازار
خرده فروشي مدت هاست كه از ساالنه 
به ماهانه و حتي كمتــر تغيير كرده و 
مردم هر روز شــاهد گران شدن كاالهاي مصرفي در 
بازار هستند. با اين حال و براساس قوانين موجود، قرار 
بر اين است كه نهادهايي چون تعزيرات، ستاد تنظيم 
بازار وزارت صمت و ســازمان حمايت، بر ســازوكار 
افزايش قيمت محصوالت توليدي نظارت و ميزان رشد 
قيمت را براساس ليست هزينه ها و البته كشش بازار، 
تعيين و تصويب كنند. انجمن ها و اتحاديه هاي صنفي 
و صنعتي به عنوان واســطه ميــان توليدكنندگان و 
نهادهاي نظارتي با ارائه مستندات هزينه ها به نهادهاي 
ناظر، هماهنگي هاي مربوطــه را در اين زمينه انجام 
مي دهند. يكي از كاالهايي كــه به تازگي درصدي از 
افزايش قيمت را در آن شــاهد هستيم، آبميوه هاي 
پاكتي است. اين درحالي است كه طي امسال، هنوز 
خبري درخصوص تغيير رســمي قيمت آبميوه ها از 
ســوي نهاد صنفي مرتبــط يعني انجمــن توليد و 
صادركنندگان آبميوه و كنسانتره منتشر نشده است. 
با اين حال تماس همشهري با انجمن براي پيگيري 
موضوع نشان داد گرچه تغييرات قيمت محصوالت 
هنوز صورتجلسه نشده و از ســوي انجمن به صورت 
رسمي ابالغ نشده، اما انجمن در جريان اين افزايش 

قيمت در برندهاي معروف قرار داشته است.

تعويق جلسات تصميم گيري به دليل محدوديت كرونا
بازرس ارشــد و عضو هيأت مديره انجمــن توليد و 
صادركنندگان آبميوه و كنسانتره ايران در گفت وگو 
با همشــهري، با اشاره به ســازوكار معمول افزايش 
قيمت محصوالت كه با هماهنگي نهادهاي نظارتي 
طي جلســات متعدد انجام مي شــود، گفت: امسال 
به دليل محدوديت هاي كرونا، برگزاري جلســات و 
ارائه مســتندات به نهادهاي ذيربط به تأخير افتاده 
و شــركت ها به دليل هزينه هاي سرســام آور توليد 
و جلوگيــري از ضرر و زيان بيشــتر ناچار شــده اند 
رأســا مكاتبات الزم را انجام دهند و به اصالح قيمت 
محصوالت اقدام كنند. به گفته مهرداد شمس مولوي، 
انجمن از اينكه اين شركت ها مجوز الزم را از نهادهاي 
مربوطه اخذ كرده اند يا خير، اطالعي ندارد، اما آنچه 
مســلم اســت هماهنگي و پيگيري هاي الزم براي 
دريافت مجوز رســمي افزايش قيمت، طي روزهاي 
آينده از سوي انجمن انجام و تصميم نهايي درخصوص 
درصد افزايش قيمت متعاقبا اعالم خواهد شد. وي در 
زمينه ميزان احتمالي اين افزايش قيمت اظهارنظري 
نكرد و آن را منوط به بررســي مستندات هزينه هاي 
شركت ها دانســت. گفته هاي اين مقام صنفي نشان 
مي دهد تغييرات اعمال شــده در قيمــت بعضي از 
محصوالت، مقدمه اي براي افزايش قيمت هاي بيشتر 
است چرا كه به طور معمول سازمان حمايت حتي در 
زمينه محصوالت اســتراتژيكي مثل لبنيات افزايش 
قيمت هاي 25 تا 30درصد را به تصويب رسانده است.

گراني ميوه مهم ترين دليل رشد قيمت آبميوه ها
قيمت ميوه خــام طبيعتا از مهم تريــن فاكتورهاي 
تأثيرگذار در افزايش قيمت آبميوه هاســت. رشــد 
قيمت ميوه كه ســال گذشــته بيش از ســال هاي 
قبل و به شــكل سرســام آوري اتفاق افتاد عالوه بر 
بازار مصرف، هزينه خريد ميوه بــراي صنايع را نيز 
افزايش داده اســت. مولوي كه در هيأت مديره يكي 
از شركت هاي توليدكننده آبميوه نيز عضويت دارد، 
در اين زمينه گفت: باغــدار به داليل مختلف قيمت 
ميوه را باال مي برد و ما ناچاريم تابع قيمتي باشــيم 
كه باغدار تعيين مي كند. گذشته از تغييرات هرساله 
قيمت ها، با توجه به شــرايط آب و هوايي امســال و 
كاهش بارندگي نسبت به سال قبل، افت توليد ميوه و 

افزايش قيمت آن نيز دور از انتظار نيست؛ اتفاقي كه 
قطعا بر قيمت آبميوه نيز تأثيرگذار خواهد بود و سال 
آينده قطعا شاهد قيمت هاي بسيار باالتري خواهيم 
بود. وي ديگر فاكتور تأثيرگذار در قيمت تمام شــده 
محصول را هزينه هاي بسته بندي عنوان كرد: قيمت 
بسته بندي هاي وارداتي تتراپك به دليل وابستگي به 
نرخ دالر در يكسال گذشته بسيار افزايش يافته و هزينه 
توليد را باال برده است. از سوي ديگر ما هم مانند ديگر 
صنايع از رشد قيمت حمل ونقل و افزايش دستمزد 
كارگران، متحمل هزينه هاي بيشــتري شديم و اگر 
قيمت محصوالت را افزايش ندهيم ناچاريم خطوط 

توليد كارخانه ها را تعطيل كنيم.

ظرفيت هاي خالي صنعت توليد آبميوه 
هم اكنون ظرفيت اســمي توليد آبميوه در كشــور 
800هزار تا يك ميليون تن در سال است، اما ميزان 
توليد، نيمي از ايــن ظرفيت يعنــي چيزي حدود 
400 تا 500هزار تن در سال برآورد مي شود. حدود 
270پروانه توليد از ســوي انجمن توليد و صادرات 
آبميوه و كنسانتره كشور براي متقاضيان فعاليت در 
اين زمينه صادر شــده كه به گفته عضو هيأت مديره 
انجمن توليد و صادرات ايران، تنها نيمي از اين تعداد 
فعالند و شركت هاي فعال نيز فقط ازيك سوم تا نيمي 
از ظرفيت توليد خود استفاده مي كنند. مقايسه اين 
آمار نشــان مي دهد عمال 75درصــد ظرفيت توليد 
آبميوه و كنســانتره كشــور به دليل مشكالت توليد 
بالاستفاده مانده است. به نظر مي رسد عالوه بر گراني 
مواد اوليه و افزايش شــديد هزينه هــاي توليد، اين 
صنعت با چالش هــاي ديگري نيز مواجه اســت كه 
درمجموع افت توليــد را رقم زده اســت. مولوي در 
اين زمينه گفت: در كنار تحريم و نوســان نرخ دالر 
كه مشــكالت و هزينه هاي فراواني را به بخش توليد 
وارد كرده، در داخل كشور نيز صنايع با قوانين دست 
و پاگيري مواجه هســتند كه بعضا يك شبه و بدون 
مشورت با صاحب نظران به تصويب مي رسند و دست و 
پاي صنايع را مي بندند. وي به قوانين گمرك و به طور 
مشخص تعيين قيمت پايه گمركي براي محصوالت 
صادراتي براساس كارشناسي خود گمرك به عنوان 
يكي از بزرگ ترين مشكالت شركت هاي توليدكننده 
آبميوه اشاره كرد كه ضرر و زيان قابل توجهي را به آنها 

وارد كرده است.

جايگاه صنعت آبميوه ايران در دنيا
انار و زرشك ميوه هاي اســتراتژيك ايران محسوب 
مي شوند و بهترين انار دنيا در ايران به صورت ارگانيك 
توليد مي شود. به گفته عضو هيأت مديره انجمن توليد 
و صادركنندگان آبميوه، صادرات آب انار ايران به دليل 
خاص بودن واريته انار توليدي در كشور، درآمد ارزي 

مناسبي دارد و يك بشــكه آب انار ايران 15برابر يك 
بشكه نفت داراي ارزش صادراتي است. كنسانتره انار 
ايران در سوپرماركت هاي اروپا نه به عنوان يك آبميوه 
معمولي بلكه به صورت آبميوه با خاصيت دارويي، در 
بسته بندي هاي كوچك و با قيمت بسيار باال به فروش 
مي رسد، درحالي كه در داخل كشور اين ظرفيت باالي 

صادراتي از توجه كافي برخوردار نيست.

رشد سرانه مصرف آبميوه 
توليد و عرضه طيف وســيعي از ميوه هــا در فصول 
مختلف سال در ميوه فروشــي ها از يك سو و تأكيد 
متخصصان و كارشناســان حوزه تغذيه و بهداشت 
و درمان بــر مصرف ميوه و آبميوه طبيعي از ســوي 
ديگر، باعث شده مصرف آبميوه هاي صنعتي در ميان 
بسياري از خانواده ها كمتر رواج داشته باشد و بسياري 
از مردم اعتقادي به مصــرف آبميوه هاي كارخانه اي 
نداشته باشند. سرانه مصرف آبميوه در ايران هم اكنون 
11ليتر در سال برآورد شــده شده است كه گرچه از 
كشورهاي اروپايي پايين تر اســت، اما آمارها نشان 
مي دهد در سايه فرهنگسازي براي مصرف آبميوه ها 
و رشد كيفيت محصوالت، طي دو دهه گذشته سرانه 
مصرف دوبرابر شده است. با اين حال شايد بتوان يكي 
از داليل خالي ماندن بخشي از ظرفيت توليد آبميوه 
كشور را در كنار رشد هزينه ها، نبود تقاضاي داخلي 
بيش از ميزان كنوني دانســت چرا كه ترجيح مردم 
در درجه اول مصرف ميوه است و نه آبميوه. تقاضا در 
بازار البته با شروع فصل گرم به 2 تا 3برابر مي رسد، اما 
طي يك سال گذشته مصرف آبميوه نيز مثل بسياري 
ديگر از مواد غذايي تحت تأثير شيوع كرونا و همچنين 
كاهش قدرت خريد مــردم به دليل تورم باال، كاهش 
يافته است. بازرس ارشد انجمن توليد و صادركنندگان 
آبميوه معتقد است در داخل كشــور به دليل ضعف 
اطالع رساني، هنوز بســياري از مردم تصور مي كنند 
آبميوه هاي پاكتي داراي افزودني هاي صنعتي و مضر 
اســت. درحالي كه به گفته او از زمان تاسيس انجمن 
توليد و صادر كننــدگان آبميوه و كنســانتره ايران، 
محتواي پاكت هاي آبميــوه به طور دقيق روي پاكت 
درج مي شود و انجمن ضمن ارتباط مستقيم با وزارت 
بهداشت، سازمان استاندارد، تعزيرات و ديگر نهادهاي 
ذيربط، نظارت دقيقي بر فعاليت واحدها دارد؛ به طوري 
كه هيچ توليدكننده مجازي، بــدون دريافت مجوز، 

ماده ديگري را به محصوالت اضافه نمي كند.
به گفته مولــوي، آبميوه هاي توليدي شــركت هاي 
مجاز همچون ســن ايچ، تكدانه، شادلي و سان استار 
هم اكنون فقط حاوي كنسانتره ميوه مورد نظر، آب، 
اسيدسيتريك خوراكي)اسيد موجود در ميوه( و بعضا 
شكر است. شكر هم تنها درصورتي به آبميوه اضافه 
مي شود كه شيريني آن از حد استاندارد پايين تر باشد.

با تداوم روند نزولي بازار سهام در9 ماه  بورس
گذشته اكنون اين پرسش مطرح است 
كه اين روند نزولي تا كجا ادامه دارد. 
برخي تحليلگران بر اين باورند كه بازار سهام به نقطه 
پايان نزول نزديك تر شده اســت با اين حال برخي 
تحليلگران همچنان بر اين باورند كه بازار ســهام به 

اصالح بيشتري نياز دارد.
به گزارش همشهري، با وجود صعود اندك شاخص 
بــورس در روز هاي پاياني هفته گذشــته، نمودار ها 
نشــان مي دهند كه روند اصلي بازار سهام همچنان 
نزولي است. كارشناسان بر اين باورند كه بازار سهام 
تحت تأثير فضاي سياسي كشــور ازجمله انتخابات 
رياست جمهوري و مذاكرات هسته ای در وين است. 
به زعم آنها ابهام در مورد سياست هاي رئيس جمهور 
بعدي در مــورد روابط بين الملــل و اقتصاد، فضاي 
تحليلي بازار ســهام را با ابهام مواجه كرده اســت و 
همين عامل يكــي از داليل افزايش ســرعت نزول 
بورس از ابتداي ســال تاكنون اســت. با اين ديدگاه 
مي توان انتظار داشت با رفع ابهام هاي سياسي ناشي از 
انتخابات رياست جمهوري، فضاي عمومي بازار سهام 
شفاف تر شود؛ چرا كه اين انتخابات روشن مي كند كه 
رويكرد اقتصادي ايران و نحوه تعامل با جهان در دهه 
آينده چگونه خواهد بود و اين موضوع نقش زيادي در 
كاركرد و عملكرد شركت هاي بورس دارد. با اين حال 
برخي كارشناسان فارغ از اثرگذاري هاي سياسي بر 
فضاي بازار ســرمايه بر اين باورند كه به دليل نزول 
شديد قيمت ها بازار ســهام رفته رفته به نقطه پايان 
نزول نزديك مي شود اما در نقطه مقابل دسته دوم از 
تحليلگران هنوز بر اين باورند كه بازار سهام به اصالح 

بيشتري نياز دارد.

جذاب تر شدن قيمت ها
به زعــم دســته اي از تحليلگران بازارســهام، نزول 
3700هزار ميليارد توماني بازار ســهام از مرداد  ماه 
سال گذشته منجر به اين شده است كه قيمت سهام 
شركت ها به پايين ترين حد خود برسد و همين عامل 
جذابيت را براي سرمايه گذاري در بورس بيشتر كرده 
است؛ چرا كه قيمت ســهام شركت ها به پايين ترين 
حد خود رسيده اســت و نمي توان انتظار داشت كه 
قيمت سهام شركت بيش از اين كاهش يابد. رسول 
جاويدي يك تحليلگر بازار ســرمايه در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا اكنون فرصت مناســبي براي خريد 
سهام در بورس است مي گويد: شايد در برخي نمادها 
به ويژه سهام شركت هايي كه سود تقسيمي مناسبي 
دارند، زمان مناسبي براي خريد باشد چراكه سهام اين 
شركت ها عمدتاً به لحاظ تحليلي و با درنظر گرفتن 
درآمد فروش و قيمت هاي جهاني ارزنده هســتند. 
او مي افزايد: در يك ماه اخير هــم خريداراني در اين 
نمادها فعال شده اند و شاهد فشار فروش سنگين در 
سهام برخي شركت ها نبوده ايم. اين اتفاق نويدبخش 
نزديك شدن به تعادل در بازار سرمايه است. ولي هنوز 
سهام شركت هاي كوچك بازار، با تعادل فاصله دارند 
و بعضاً بازگشايي هايي با افت 40 تا 50 درصدي مواجه 
مي شوند. محسن عباســي يك تحليلگر ديگر بازار 
سرمايه دراين باره مي گويد: نقدينگي سال 99 هيچ 
وقت به اين زودي به بورس برنمي گردد زيرا آن فضاي 
فكري و اعتماد عمومي ديگر وجــود ندارد اما مردم 
هم به بورس ارزان و ارزنــده بي تفاوت نخواهند بود؛ 
بنابراين صعود دوباره بازار را بايد در سهام شركت هاي 

كوچك و متوسط جست وجو كرد.
او مي افزايد: اين به منزله  رشــد نكردن سهام ساير 
شركت ها نيست و قطعا ســهام بنيادي و بزرگ هم 
رشد خواهند كرد اما باال بودن ميزان سهام شناور آزاد 
اين شركت ها و ضعف نقدشوندگي، تمايل به خريد 
ســهام بنيادي كوچك و ارزان را بيشتر خواهد كرد 
و در يك دوره مشابه  احتماال درصد بازده بيشتري را 

ثبت خواهند كرد.

نياز به اصالح بيشتر
با وجود آنكه دسته اي از تحليلگران بر اين باورند كه 
بازار سهام به دليل نزول هاي سنگين و به اين دليل كه 
قيمت سهام شركت ها به شدت ارزان شده به مرحله 

جذابي براي خريد رســيده است، برخي تحليلگران 
مي گويند بازار سهام هنوز به اصالح يا نزول بيشتري 
نياز دارد. اشاره اين دســته از تحليلگران به نسبت 
قيمت به درآمد )P/E( بازار ســهام و مقايسه آن با 

دوره هاي گذشته است
 اين نسبت به نوعي نشــان مي دهد كه قيمت سهام 
شركت ها تا چه حد گران يا ارزان شده است. در واقع 
با رشد قيمت سهام شــركت ها اين نسبت افزايش 
مي يابد و با افت قيمت ســهام شركت ها اين نسبت 
كاهش مي يابد و اين نشان مي دهد كه قيمت سهام 
شركت ها گران يا ارزان شده است.  در طول دهه هاي 
متوالي نسبت قيمت به درآمد بازار سهام در محدوده 
6.5 تا 7.5مرتبه بوده اســت اما اكنون اين نســبت 
در محدوده 12مرتبه اســت. بنابر اين دســته دوم 
تحليلگــران بر اين باورنــد كه زمانــي مي توانيم از 
ارزنده تر شــدن قيمت سهام شــركت هاي بورس 
صحبت كنيم كه اين نســبت به محــدوده تاريخي 
خود باز گردد، به ويژه آنكه هم اكنــون نرخ بهره در 
محدوده 20درصد اســت بنابراين نسبت قيمت به 
درآمد بازار سهام بايد به محدوده تاريخي خود يعني 
همان محدوده 6.5تا7.5مرتبه بازگردد تا بتوانيم از 
ارزان شدن قيمت سهام شركت ها صحبت كنيم. با 
اين استدالل دسته دوم تحليلگران بر اين باورند كه 
بازار سهام هنوز به اصالح بيشتري نياز دارد. مگر اينكه 
ميزان سودآوري شركت هاي بورس افزايش يابد كه 

منجر به كاهش اين نسبت در بازار سهام شود.
حميد مرتضي كوشكي، يك كارشناس بازار سرمايه 
در اين باره بــه بورس نيوز مي گويــد: اگرچه بعضي 
 )P/E( سهامداران به مفهوم نسبت قيمت به در آمد
اعتقادي ندارند، اما در بســياري از كتب مالي براي 
تحليل و تفسير بازار ســرمايه از اين نسبت استفاده 
 شده و از نظر بنيادي، اين نسبت نشان دهنده آن است 
كه بابت سودي كه محقق شــده يا انتظار مي رود در 
آينده محقق شود، چه ميزان پرداختي خواهد داشت.

او توضيح مي دهد: از سال 1394 تا سال 1398 نسبت 
قيمت به درآمد بازار سرمايه حدود 6 تا 7 بوده است. 
ولي در سال 1399 بازار ســرمايه نسبت هاي بسيار 
باالتري به خود ديده و اين اتفاق به نوعي، جادوي بازار 
بوده است. درحالي كه تغيير خاصي در اقتصاد كشور 
ايجاد نشده بود كه نسبت قيمت به درآمد بازار به اعداد 
بسيار باالتر گرايش پيدا كند. به گفته او هرچند بازار 
سرمايه از نرخ ارز و قيمت هاي جهاني تأثير مي پذيرد 
و با افزايش نرخ ارز يا قيمت هاي جهاني، نسبت قيمت 
به درآمد كل بازار يا گروهي خاص امكان رشد دارد؛ 
ولي نســبت هاي غيرمنطقي قابل پذيرش نيســت. 
او اضافه مي كند: نســبت قيمت به درآمد فعلي بازار 
سرمايه باوجود افت شديد قيمت ها، هنوز با ميانگين 
سال هاي قبل فاصله دارد و در حدود 10 مرتبه است. 
بنابراين از منظر تحليلي انتظار مي رود اين نسبت 3 
واحد ديگر كاهش يابد. ايــن كاهش هم مي تواند از 
مسير اصالح قيمت سهام ايجاد شود و هم مي تواند 
از مسير افزايش مخرج كسر )افزايش سود شركت ها( 
محقق شود. درنظر داشته باشيد كه هنوز چند شركت 
بزرگ بازار ســرمايه كه حدود 8درصد از ارزش بازار 
سرمايه را به خود اختصاص داده اند، گزارش هاي خود 

را منتشر نكرده اند.

زيان توليد كنندگان آبميوه و كنسانتره از ناترازي هزينه و درآمد

حدود 75درصد از ظرفيت صنعت توليد آبميوه كشور به دليل مشكالتي چون نوسان نرخ ارز، 
افزايش قيمت مواد اوليه، هزينه هاي جانبي و قوانين بازدارنده بالاستفاده مانده است

آيا با نزول بورس در 9ماه گذشته، قيمت سهام شركت ها به اندازه كافي جذاب شده است؟ گران نكنيم تعطيل مي شويم
چشم انداز بازار سهام در روز هاي آينده ميوه های زير 10 هزار تومانی ميادين

فهرست ارزان ترين ميوه هاي ميادين ميوه و تره بار كه  تره  بار
با پرداخت مبلغ كمتر از 10هزار تومان قابل تهيه است، 
اعالم شد. به گزارش همشــهري، نگاهي به نرخنامه 
سازمان ميادين ميوه و تره بار شــهرداري تهران نشان مي دهد بين 
ميوه هاي عرضه شده در اين مراكز خريد، 12قلم را مي توان با قيمت 
كمتر از 10هزار تومان در هر كيلوگرم تهيه كرد. بعضي از اين ميوه ها 
اتفاقا جــزو ميوه هاي نوبرانــه و مخصوص فصل گرم هســتند و در 

مغازه هاي ميوه فروشي سطح شهر قيمتي بسيار باالتر دارند. 
هم اكنون هندوانه، ملون و خربزه ارزان ترين ميوه هاي عرضه شده در 
ميادين ميوه و تره بار هستند كه در اين ميان، هندوانه از پرفروش ترين 
محصوالت ميادين محسوب مي شود. اين ميوه در سطح شهر قيمتي 
باالتر از 10هزار تومان در هر كيلوگرم دارد. ديگر ميوه هاي تابستانه نيز 
در ميادين با قيمتي كه بعضا نصف قيمت مغازه هاست عرضه مي شوند. 
اكنون در ميادين ميوه و تره بار براســاس نرخنامه، گيالس 34هزار 
تومان، آلبالو 29هزار تومان، زردآلو 42هزار تومان، هلو 18هزار تومان، 
توت فرنگي غيرگلخانه اي 26هزار تومان، گوجه سبز 42هزار تومان 
و توت سفيد يا سياه 12هزار تومان به فروش مي رسند. اين در حالي 
است كه گيالس در سطح شهر 100هزار تومان، زردآلو 80هزار تومان 
و توت فرنگي 40هزار تومان قيمت دارند. مشــاهده جدول مقايسه 
قيمت ميوه در ميادين با ميانگين مغازه ها به خوبي بيانگر آن است كه 
در برخي محصوالت مثل خربزه و ملون و هلو، اختالف قيمت بيش 

از 50درصد است.
نام و قيمت ارزان ترين ميوه هاي مياديــن ميوه و تره بار تهران به اين 

شرح است:
1  پرتقال تامسون شمال هر كيلوگرم 6800تومان

2  پرتقال رسمي هر كيلوگرم 9500تومان
3   پرتقال بيروتي هر كيلوگرم 9500تومان

4  خربزه هر كيلوگرم 6900تومان
5   خربزه مشهدي هر كيلوگرم 7400تومان

6  ملون هر كيلوگرم 6900تومان
7  سيب قرمز هر كيلوگرم 7400تومان

8  طالبي هر كيلوگرم 8200تومان
9  گرمك هر كيلوگرم 8200تومان

10  خربزه جانا)طالبي اصفهان( هر كيلوگرم 6800تومان
11  گريپ فروت هر كيلوگرم 9200تومان

12  هندوانه هر كيلوگرم 3950تومان

مقایسه قیمت انواع میوه در میادین با میانگین سطح شهر

قیمت در نام محصول
میادین

قیمت در سطح 
شهر

 میزان 
اختالف قیمت

45.5%13.000 7.100 سیب قرمز
34 %17.000 11.200 سیب زرد

28.5% 6.8009.500 پرتقال تامسون شمال
28 %16.000 11.500 پرتقال تو ُسرخ
37 %13.000 8.200 طالبی و گرمک
57 %16.000 6.900 خربزه و ملون

30% 27.000 18.900 لیمو تُرش
11% 32.000 28.500 موز
56 %41.000 18.000 هلو

28 %5.500 3.950 هندوانه
36.5 %190.000 121.050 جمع

مقایسه قیمت سبزیجات و صیفی جات در میادین با میانگین سطح شهر

قیمت در نام محصول
میادین

قیمت در سطح 
شهر

 میزان
اختالف قیمت

38 %9.500 5.900 خیار ُگلخانه ای
36%7.000 4.500 خیار رسمی و رویال

27.5% 9.500 6.900 گوجه فرنگی
52 %11.000 5.300 بادمجان

47.5% 8.000 4.200 کدو
20% 6.500 5.200 سیب زمینی 

31.5% 7.000 4.800 پیاز قرمز
30.5% 5.000 3.500 پیاز زرد
34 %20.000 13.200 لوبیا سبز

35% 9.500 6.200 سبزی دسته ای
36 %93.000 59.700 جمع

فرخنده رفائي
خبرنگار
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چمخاله؛ نخستين بندر گردشگري 
دريايي گيالن

توجــه بــه توســعه 
زيرساخت  دريايي براي 
رونق گردشگري اهميت بسيار  زيادي دارد؛ به گونه اي كه بسياري از 
كشورهاي ساحلي براي توسعه اين بخش تالش مي كنند. هر چند 
با شيوع كرونا در 2سال اخير بخش گردشگري نتوانسته آنگونه كه 
بايد رونق گيرد، اما مي توان با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي 

همين دوران را به توسعه زيرساخت ها اختصاص داد.
گيالن يكي از استان هايي است كه با يك اسكله مسافربري دريايي 
و 28 اسكله گردشگري دريايي ظرفيت هاي زيادي در اين زمينه 
دارد، اما از اين موضوع غفلت كرده اســت. اين در حالي است كه 
برخي كشورهاي همسايه ازجمله روسيه و آذربايجان سال هاست 
گردشگري دريايي را رونق داده اند و نه تنها موجب افزايش اشتغال 

بلكه موجب تنوع بخشي به سفرهاي گردشگران شده اند.
هرچند در منطقه آزاد انزلي از چند سال پيش حركت هايي براي 
توسعه گردشگري دريايي در بخش زيربنايي انجام شده، اما اين 
كافي نيست و نياز به تالش بيشتري براي رونق گردشگري دريايي 

در شهرهاي ساحلي گيالن وجود دارد.
يكي از برنامه هاي گيالن براي توسعه گردشگري دريايي ساخت 
بندر چمخاله است. روز پنجشنبه با حضور وزير ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري در گيالن از 2طرح پژوهشي در بندر در 

حال ساخت چمخاله رونمايي شد.
معاون گردشــگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دســتي و 
گردشــگري گيالن به همشهري مي گويد: ســاخت اسكله هاي 
گردشــگري مارينا يا ترددهاي بين شــهري دريايــي از عاليق 
گردشگران براي ســفر و تفريح بوده اســت. بنابراين با توجه به 
مزيت همجواري با دريا در گيالن اين مهم مورد توجه اســت و به 
همين دليل 2سرمايه گذار در اين حوزه ورود كرده اند تا با فعاليت 
كشتي مسافربري و كروز موجب توســعه گردشگري دريايي در 

استان شوند.
»حميدرضا آذرپــور« مي افزايد: با توجه به شــرايط آب و هوايي 
متنوع و منحصربه فرد كشورمان، سواحل شمالي كشور در 6ماه 
اول سال و سواحل جنوبي در 6ماه دوم ســال از زمينه هاي الزم 
استفاده هرچه بهتر از گردشگري دريايي توسط گردشگران داخلي 

و خارجي بهره مند هستند.
اين مسئول با بيان اينكه ايجاد تاسيســات، مؤسسه ها و ساخت 
شناور و صنايع ساحلي و فراساحلي از موضوع هاي مهم استفاده 
از درياست، اضافه مي كند: ايجاد مجموعه دهكده هاي دريايي و 
تبديل جزاير به مقاصد گردشگري با رويكرد استفاده از تفريح هاي 
دريايي، اكوتوريسم دريايي و سالمت در آيين نامه اجرايي كميته 

راهبردي گردشگري دريايي پيش بيني شده است.
مديركل بنادر و دريانوردي گيالن هم درباره طرح گردشــگري 
بندر چمخاله در گيالن مي گويد: دولت حدود ۵0 ميليارد تومان 
براي توسعه زيرســاخت ها در بندر تفريحي گردشگري چمخاله 
سرمايه گذاري كرده و هم اكنون 2فاز از 3فاز اصلي اين مجموعه 

به پايان رسيده است.
حميدرضا آبايي ايجاد 300 متر مسير ســنگي براي رسيدن به 
پل و عرشه، ساخت موج شــكن در عمق ۵ متري با درنظر گرفتن 
وضعيت جريان گردش آب دريا و مســائل محيط زيستي، ايجاد 
2دستك موج شكن در فاصله 400 متري از ساحل براي استحصال 
2هكتار و ساخت حوضچه 4هكتاري براي ورزش هاي آبي، دريايي 
و قايقراني و ساير تفريحات دريايي را از اقدامات انجام شده در بندر 

چمخاله اعالم مي كند.
مديركل بنادر و دريانوردي گيالن مي افزايد: بايد زمينه الزم توسعه 
صنعت گردشگري دريايي را به منظور ايجاد زيرساخت ها و شرايط 
هتلينگ و پذيرايي از مهمان ها براي توسعه صنعت گردشگري در 

گيالن فراهم كنيم.

   اعالم هشــدار نارنجي از سوي 
سازمان هواشناسي در نيمه هاي پيگيري

هفته گذشته، خبر از احتمال وقوع 
حوادث ناگوار بر اثر رگبار، تگرگ و سيل در 
اســتان هايي ماننــد آذربايجان شــرقي، 
آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، كردستان و 
كرمانشــاه داد. با آغاز بارش ها از دوشنبه 
3خرداد تا پنجشنبه 6خرداد شهرستان اهر و 
روستاهايش در آذربايجان شرقي و اسفراين و 
شيروان در خراساني شــمالي خسارت هاي 
شديدي را گزارش كردند. در اين ميان آسيب 
به واحدهاي مسكوني و اراضي باغي و زراعي 
مشكالت بســياري را براي اهالي اين مناطق 

ايجاد كرد.

تسهيالت بالعوض براي منازل آسيب ديده
شهرســتان اهر در هفته اي كه گذشــت 2بار سيل 
را تجربه كرد؛ يك بار دوشــنبه 3خــرداد و يك بار 
پنجشنبه 6خرداد. در اين حوادث آنطور كه رسول 
خدابخش، فرماندار اهر گفته 30روستا دچار آسيب 
شده است. مديركل مديريت بحران آذربايجان شرقي 
درباره خسارت اين ســيالب به همشهري مي گويد: 
1۵0واحد مسكوني و تجاري در اهر دچار آبگرفتگي 
شد كه از ميان آنها 2واحد مسكوني دچار نشست و 
تخريب شده است. هم اكنون ساكنان اين واحدهاي 
مسكوني اســكان موقت داده  شــده اند و با پيگيري 
فرمانداري اهر قرار اســت بانك مســكن تسهيالت 
بالعوض و كم بهره  در اختيــار مالكان آنها قرار دهد. 
پس از ارائه فرم هاي درخواستي از سوي مالكان اين 
واحدها، تسهيالت به ســرعت در اختيار شهروندان 
قرار خواهد گرفت تا خانه هايشان را بازسازي كنند. 
محمدباقــر هنربر، با بيــان اينكه باقــي واحدهاي 
مســكوني و تجاري اهــر رفع آبگرفتگي شــده اند، 
مي افزايد: بعضي معابر شهر هم بسته شده بود كه به 
سرعت باز شد تا شهروندان بتوانند رفت وآمد كنند. 
وي همچنين درباره انتشار خبري مبني بر تخريب 
چادر عشاير بر اثر ســيل توضيح مي دهد: فقط يك 
خانواده عشاير كه زودتر از ديگر عشاير كوچ خود را 
آغاز كرده بود، دچار سيل شد كه به دستور فرمانداري 
و از سوي هالل احمر چادر، موكت و ديگر اقالم مورد 
نياز در اختيار آنها قرار گرفته اســت. باقي عشــاير 
استان پس از 1۵خرداد كوچ خود را آغاز خواهند كرد 
و مشكلي ندارند. مديركل مديريت بحران آذربايجان 
شرقي با اشاره به اينكه بخش زيادي از باغ ها و مزارع 
اهر در اثر سيل آســيب ديده است، مي گويد: مزارع 
شهرستان كه در آنها گندم، جو و يونجه كشت مي شد 
و همچنين باغ هاي سيب، آلبالو، گيالس، هلو و شليل 
در سيل آسيب ديده اند كه از مجموع آنها 377۵تن 
محصول بين 30تا 100درصد دچار خســارت شده 
اســت. البته اين آمار خســارت اوليه است و برآورد 
بعدي ما از خسارت ها فردا يكشنبه مشخص خواهد 
شد. هنربر خسارت دامي را مربوط به بارش هاي روز 
3خرداد مي داند و در اين باره مي گويد: متأســفانه 
1۵0راس از دام هاي سنگين و سبك روستاييان اين 
شهرستان تلف شده است. همچنين 2واحد مسكوني 
روستايي نيز آسيب ديده است كه پس از برآورد نهايي 
خسارت آنها جبران خواهد شد. وي با تأكيد بر اينكه 
در اين حوادث هيچ خســارت جاني اتفاق نيفتاده و 
زيرساخت هاي اســتان نيز سالم هستند، مي افزايد: 
مديريت بحران استان همه هشدارهاي هواشناسي 
را به اطالع اداره ها و نهادهاي شــهري و روســتايي 
مي رساند تا اقدامات الزم براي پيشگيري و كاهش 

خسارات انجام شود.

تگرگ و سيل در خراسان شمالي
به گفته مهدي كرامتي، فرماندار اســفراين ســيل 

به 17واحد مســكوني و حوزه كشاورزي 4روستاي 
بخش مركزي اين شهرســتان و همچنين به حدود 
12واحد مســكوني در روســتاهاي رويين و دهك 
خسارت وارد كرده است. به دليل مشكالت فني پل 
روستاي دهك و ورود سيل به داخل روستا عالوه بر 
خسارت به شماري از واحدهاي مسكوني روستايي، 
سيالب سبب تلف شدن 40 راس دام و خسارت به 
انبارهاي علوفه در اين روستا شــده است. از سوي 
ديگر به گفته حســن ايزانلو، مدير جهادكشاورزي 
شيروان تگرگ و ســيل بيش از 13ميليارد ريال به 

كشاورزي شيروان خسارت زده است.
مديركل مديريت بحران خراسان شمالي درباره اين 
حوادث به همشهري مي گويد: بر اثر سيل زمين هاي 
زراعي جو و گندم و باغ هاي ميوه مثل گردو، سيب و 

زردآلو آسيب جدي ديده است.
جواد نظــري مي افزايد: واحدهاي مســكوني اين 
شهرســتان ها آســيب نديده و فقط حياط بعضي 
خانه هــا دچار آبگرفتگي شــده اســت. همچنين 
زيرساخت هاي اين 2شهرستان سالم است و مشكلي 

در اين زمينه وجود ندارد.
وي با تأكيد بر اينكه هنوز برآورد قطعي از خسارت ها 
اعالم نشده است، ادامه مي دهد: به زودي كار برآورد 
خسارت ها پايان يافته و اعالم مي شود تا كار جبران 

آنها نيز آغاز شود.

توفان شن در ريگان 
به جز سيل و تگرگ هفته گذشته توفان شن بعضي 
مناطق كشــور ازجمله ريگان در استان كرمان را با 

مشكالتي مواجه كرد.
به گفته فرماندار شهرستان ريگان گردوغبار شديد 
و توفان شــن هاي روان موجب بســته شدن محور 

ارتباطي 21روستاي با مركز اين شهرستان شد.
امين باقري وضعيت آلودگي ناشــي از ريزگرد ها و 
توفان هاي شن را در اين منطقه خطرناك مي خواند 
و مي گويد: گردوغبار شــديد عالوه بر بســتن راه، 
كاهش ديد و نيز مشكالت تنفسي را براي شهروندان 
به همراه داشــته اســت. در همين زمينه نيروهاي 
هالل احمر پنجشنبه گذشته 3خودروي گرفتار در 

گردوغبار را امدادرساني كردند.

خسارت سيل و توفان به روستاهاي3 استانپيشروينگرانكنندهكروناازجنوب
بررسي ها نشان مي دهد خارج نشدن برخي استان ها از پيك چهارم، مرزي بودن آنها و همچنين وجود ويروس جهش يافته 

هندي عامل اصلي پيشروي ويروس كرونا و افزايش شهرهاي قرمز در جنوب و جنوب شرق كشور است
 بارش هاي چند روز اخير خسارت هايي را به روستاهاي اهر در آذربايجان شرقي

 و اسفراين و شيروان در خراساني شمالي وارد كرد و توفان شن هم موجب مسدود 
شدن را ه هاي ارتباطي در چند روستاي كرمان شد

آسمانكشورفعالآراماست
با آنكه هفته گذشته بيشتر استان ها باد 
و باران را تجربه كرده اند، اما كارشناس 
هواشناسي از پايدار بودن آب وهواي 

كشور در هفته جاري خبر مي دهد.
اميرحســين نقشــينه به همشهري 
مي گويــد: در 5 روز آينده هيچ باراني 
نخواهد باريد و با پايدار شــدن هوا در 
بيشتر نقاط كشور افزايش دما خواهيم 
داشت. اين افزايش دما از 7تا 12درجه 
ســانتي گراد خواهد بود كه به تدريج 
در نقاط مختلف كشــور اتفاق خواهد 
افتاد. همچنين امروز و فردا يكشنبه باد 
گرم جنوبي روي سواحل شمال كشور 
مي وزد و دريــاي جنوب هم متالطم و 

مواج مي شود.

ث
مك

اشتراك گذاري دغدغه ها
ايــن كارگردان خوزســتاني درباره اينكه هميشــه 
در آثارش نگاهي به خوزســتان دارد به همشــهري 
مي گويد: آدم ها از فضايي كه در آن رشــد مي كنند، 
تأثير مي گيرنــد. درباره من هم همين طور اســت و 
مي توانم بگويم يكي از داليل عالقه مندي ام به حوزه 
تصوير اين بود كه بتوانم اين تأثير و دغدغه هاي ناشي 
از آن را روايت كنم. محمدرضا فرطوسي تأييد مي كند 
كه هميشــه نگاهي اجتماعي و مردم شناسانه دارد و 
درباره دليل اين ديدگاه اظهار مي كند: هميشه برايم 
مهم بوده كه واقعيت خوزستان و قصه مردمش را بازگو 
كنم. من در جنگ به دنيــا آمده ام و جنگ مهم ترين 
تأثير را بر زندگي مردم اين خطه گذاشته است. بعدها 
تبعات جنگ هم زندگي ما را تحت تأثير خود قرار داد؛ 
هرچند زيست بوم منطقه و موضوعاتي مانند خشكي 
تاالب هورالعظيم و گردوخاك هميشگي خوزستان 
هم بر زندگي ما بي تأثير نبوده است. او كه معتقد است 
همه آثارش خط و ربطي به هم دارند، ادامه مي دهد: 
هنرمند در آكواريوم زندگي نمي كند، از دنياي واقعي 
الهام مي گيرد و همين را از طريق اثرش بازگو مي كند. 
من هم به همين شكل كار مي كنم و تجربه هايم را با 

فيلم هايم به نمايش مي گذارم.

سينماي مستقل خوزستان
اين كارگردان خوزســتاني پاســخ اينكه حضور در 
سينماي مســتقل چقدر به بيان راحت تر مسائل و 
دغدغه هايش درباره خوزســتان كمك كرده است؟ 

می گويد: در سينماي مستقل شما با آزادي بيشتري 
مي توانيد دغدغه هايتان را تصوير كنيد. نبود بودجه 
و حمايت مالــي كارتان را ســخت مي كند و موجب 
مي شــود فيلم  ها سخت تر ســاخته و اكران شوند. از 
سوي ديگر همين كه فرايند نوشتن و ساختن فيلم تان 
تحت تأثير نهادهاي تامين كننده بودجه نيست، موجب 
مي شود بتوانيد افكار خودتان را دنبال كنيد. فرطوسي 
مي افزايد: چنين فيلم  هايي شخصي تر و دغدغه مندتر 
هســتند و هنرمند آنچه خودش مي خواهد را بيان 
مي كند. اين بزرگ ترين مزيت سينماي مستقل است 
و موجب مي شود فيلمساز هميشه در فضاي شخصي 

خودش بماند.

توجه فيلم سازان خوزستاني به مسائل استان
كارگردان »من يوســفم، 
مــادر« دربــاره اينكــه 
فيلم ســازان خوزستاني 
چقــدر به بيان مســائل 
استان در آثارشان توجه 
دارند، مي گويد: واقعيت 
اين اســت كه هر فيلم ســازي با فرم و محتوايي كه 
خــودش مي خواهــد كار مي كند، امــا مي دانم كه 
فيلم سازان خوزســتاني درباره اين جغرافيا و اقليم 
كار مي كنند. گاه شايد مانند فيلم اخير من كه درباره 
يك سرباز عراقي در جنگ ايران و عراق است به نظر 
برسد موضوع ديگر خوزستان نيست درحالي كه گرچه 
داستان در كشور همســايه مي گذرد، اما من روايت 

خودم را از ســرزمين پدري در زماني خاص بازگو و 
تالش كرده ام قصه را از سوي ديگري هم نگاه كنم تا 

بدانم كه آن طرف چه روي داده است.
فرطوســي با بيان اينكه اين قصه از خاســتگاه من و 
ارتباطي كه بعدها با مردم اين كشور برقرار كردم، پديد 
آمده است، ادامه مي دهد: من تجربه مستندسازي را 
در كشورهاي منطقه مثل عراق، امارات و... داشته ام و 
اين ارتباطات موجب شده چيزهايي را كشف كنم كه 
ممكن است آدم در شرايط عادي به آنها توجه نكند. 
در حقيقت با اين فيلم مي خواستم با نگاهي متفاوت 

از آنچه در سينماي جنگ وجود داشته فيلم بسازم.
 

  
فيلم هاي فرطوســي مورد توجه ويژه جشنواره هاي 
بين المللي قــرار گرفته اســت و مســتند »ايران، 
جنوب غربي« كه در جشــنواره هاي زيــادي موفق 
بود، در برنامه محيط زيســت ســازمان ملل و براي 
كارشناسان محيط زيست سراســر جهان و استادان 
دانشگاه هاي سوئيس در ژنو به نمايش درآمده است. 
از ديگر فيلم هاي اين فيلمساز خوزستاني مي توان به 
»چشم ها«، »آن مرد اسب دارد«، »2۵نفر«، »كودكي 
نخل«، »دله« و »ابومالك در عراق« اشاره كرد. »من 
يوسفم، مادر« نخستين فيلم ســينمايي او داستان 
جواني بغدادي با نام يوســف را روايــت مي كند كه 
به دليل ممانعت از حضور در جنگ عليه ايران توسط 
ارتش رژيم بعث، دستگير شــده است و بعد از مدتي 

ناپديد مي شود.

گفت وگوي همشهري با محمدرضا فرطوسي؛فيلمساز خوزستاني

مي خواهم قصه گوي مردم خوزستان باشم

محمدرضا فرطوسي متولد1361 در اهواز است. فيلم سازي برآمده از 
سينماي مستند كه نگاه مردم شناســانه اش به سينما و خوزستان گزارش

موجب شده است تاريخ و جغرافياي اين سرزمين نقشي پررنگ در 
آثارش داشته باشد. به تازگي »من يوسفم، مادر« نخستين فيلم سينمايي او جايزه 
بهترين فيلم بلند بخش مسابقه اصلي و جايزه بهترين فيلم بلند از نگاه تماشاگران 

جشنواره بين المللي فيلم »الهه«)ِمنا( در هلند را از آن خود كرده است.

حميده پازوكي 
خبرنگار

گزارش وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــكي گزارش

نشــان مي دهد 13شهر در 
وضعيت قرمــز، 21۴شــهر در وضعيت 
نارنجي، 221شهر در وضعيت زرد قرار دارند 
و هيچ شهري در وضعيت آبي نيست. به جز 
شهرستان سرپل ذهاب در كرمانشاه، بقيه 
شهرهاي قرمز در جنوب و جنوب شرقي 
كشور هستند و بررسي  تغييرات رنگ بندي 
شهرها روي نقشــه اپليكيشن ماسك 
نگراني از پيشروي كرونا اين بار از جنوب و 
جنوب شرقي به سمت شرق و مركز را دامن 
زده اســت؛  اتفاقي كه در پيك چهارم از 
غرب و جنوب غرب رخ داد و به فاصله چند 

هفته كل كشور را درگير كرد.

   پيك در پيك كرونايي هرمزگان 

6شهرستان هرمزگان در وضعيت قرمز كرونايي 
قرار گرفته؛ بندرعباس، بندرخمير، جاســك، 
رودان، قشــم و ميناب كه از اين ميان روند ابتال 
و بســتري در بندرعباس، بندرخمير و جاسك 

صعودي و نگران كننده است.
سخنگوي دانشگاه علوم پزشــكي هرمزگان با 
بيان اينكه آمار ابتال و بستري در اين 3شهرستان 
به شدت صعودي است، به همشهري مي گويد: 
»جزيره كيش وضعيت نارنجي دارد، اما به دليل 
رفت وآمد مسافران نگراني هايي درباره آن وجود 
دارد. در سيريك هم هرچند وضعيت ثابت و زرد 
اســت، اما اين پيش بيني وجود دارد كه ممكن 
است هفته آينده در شرايط نارنجي قرار بگيرد.«

»فاطمه نوروزيان« مهم تريــن داليل افزايش 
آمار در هرمزگان را كاهش رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي و گرماي هوا و روشن شــدن وسايل 
سرمايشــي بدون تهويه هوا مي داند و توضيح 
مي دهد: »هرمزگان در زمان مشابه سال گذشته 
هم همين شرايط را داشت. اين استان امروز در 
پيك سوم يا به عبارتي پيك دوم قرار دارد، زيرا 
خيز دوم بيمــاري به دليل آمــار پايين چندان 
شــرايط پيك را نداشــت. با توجه به اينكه در 
پيك فعلي كه از اواخر فروردين شــروع شــده 
است هنوز به قله نرســيده ايم و روند هم نزولي 
نشــده، پيش بيني مي كنيم از پيك سوم خارج 
نشــده، وارد پيك چهارم شــويم و شرايط فعال 
همينطور بماند.« او تأكيد مي كند سال گذشته 
هم هرمزگان از بهار تا مرداد درگير پيك بيماري 
طوالني بود و فقط اين احتمــال وجود دارد كه 
واكسيناســيون كمي اين مدت زمان درگيري 
با پيك را كوتاه كند. ســخنگوي دانشگاه علوم 
پزشــكي هرمزگان آمار ويــروس جهش يافته 
اين استان را همان تعداد قبلي يعني 44نفر در 
پارســيان و ۵نفر در ميناب مي داند و مي گويد: 
»هر جايي كه شــك كنيم ويروس جهش يافته 
باشد، تحت نظارت بيشتر قرار مي گيرد تا جلوي 

گسترش ويروس گرفته شود.«

      آمار صعودي در 3شهرستان بوشهر 

با فــوت 184نفر ديگــر از هموطنــان مبتال 
بــه كوويد-1۹ در شــبانه روز گذشــته، تعداد 
جان باختگان اين بيمــاري در ايران به 7۹ هزار 
و ۵68 نفر رسيده اســت. اين آمار در بوشهر با 

2شهرستان قرمز كرونايي 1148نفر است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكي بوشــهر با بيان 

اينكه 2شهرســتان دير و كنــگان در وضعيت 
قرمز كرونايي قرار دارند، به همشهري مي گويد: 
»شهرســتان دير يكباره از حالت زرد به حالت 
قرمز در آمد. در شهرستان عسلويه و كنگان هم 
آمار صعودي، اما فعال فقط كنگان قرمز است.« 
»سعيد كشــميري«  با وجود صعودي بودن آمار 
در 3شهرســتان روند بيماري در كل اســتان را 
كاهشــي برآورد مي كند و مي افزايد: »بيشترين 
روند افزايشي مربوط به چند روستا و بيشترين 
مشكل ما در بعضي از شهرســتان هاي جنوبي 
استان يا شــهرهای همجوار با هرمزگان است، 
اما به طور كلي هر هفته شاهد كمتر شدن ابتال و 
بستري هستيم. در واقع مي توانيم بگوييم بوشهر 
از پيك فاصله گرفته اســت.«  كشميري معتقد 
اســت، ايجاد محدوديت و قرنطينه روســتاها و 
شهرستان هاي درگير اســتان مي تواند جلوي 
گسترش دوباره ويروس را بگيرند. با وجود اين، 
او هم مانند نوروزيــان  مي گويد: »وضعيت آب و 
هوا نگراني اصلي ما در روزهاي اخير اســت، زيرا 
به دليل گرماي هوا و اقليم خاص بوشــهر بيشتر 
مردم از كولر گازي استفاده مي كنند كه گردش 
هوا و تهويه نــدارد. نكته ديگــر اينكه تجمعات 
مربوط به انتخابــات و نشســت هاي انتخاباتي 
شــرايط نگران كننده اي را ايجاد كرده اســت.«   
به گفتــه وي، آخرين مــوارد ابتال بــه ويروس 
جهش يافته هندي در بوشــهر همــان 6مورد 
قبلي است و هم اكنون 2۵0نفر مبتال به كروناي 
غيرجهش يافته در بيمارستان ها بستري هستند 
و 2۵درصد نمونه هاي جديد مثبت اعالم مي شود.

      لكه قرمز در مرز غربي

در شرايطي كه از چند هفته پيش به جز جنوب 
و جنوب شرق بقيه شهرســتان هاي كشور در 
وضعيــت زرد و نارنجي قرار داشــتند، آخرين 
رنگ بندي جديد وزارت بهداشــت شهرستان 
سرپل ذهاب در كرمانشــاه را در وضعيت قرمز 
نشــان مي دهد تا بــار ديگر نگراني هــا درباره 
مرزهاي غربي هم مطرح شــود. رئيس كميته 
اطالع رساني ســتاد كرونا دانشگاه علوم پزشكي 
كرمانشــاه توضيح مي دهد براساس رنگ بندي 
جديد، يك شهرستان استان در وضعيت قرمز، 
۹ شهرستان در وضعيت نارنجي و 4شهرستان 

در وضعيت زرد قــرار دارند. »مهدي محمدي« 
شهرستان هاي كرمانشاه، صحنه، اسالم آباد غرب، 
پاوه، كنگاور، سنقر و كليايي، هرسين، گيالنغرب 
و جوانــرود را در وضعيت نارنجي اعالم مي كند. 
كاهش رعايت پروتكل هاي بهداشتي مهم ترين 
عامل افزايش دوباره ابتال و بستري در شهرستان 
سرپل  ذهاب است؛ به ويژه اينكه در روزهاي اخير 
با گرم شدن هوا بساط دورهمي و عروسي ها هم 
در اغلب مناطق به راه است. اين وضع كرمانشاه 
را به دليل هم مرز بودن با عراق و شــيوع كرونا و 
نوع جهش يافته ويروس در اين كشور در شرايط 
نگران كننــده اي قرار داده اســت؛ به طوري كه 
احتمال بروز پيك جديد را در اســتان باال برده. 
هم اكنون 434 بيمار مبتال بــه كوويد-1۹ در 

مراكز درماني استان بستري هستند.

     نگراني ها در كرمان 

طــي هفته هــاي گذشــته و درحالي كــه كل 
شهرستان هاي ايران از وضعيت قرمز خارج شده 
بودند، قلعه گنج در استان كرمان و مياندوآب در 
آذربايجان غربي قرمز مانده بودند. حاال قلعه گنج 
از وضعيت قرمز خارج شــده  اما 3شهرســتان 
سيرجان، جيرفت و شهربابك در استان كرمان 

قرمز شده اند. 
»مهدي شفيعي« ســخنگوي دانشــگاه علوم 
پزشــكي كرمان بــا بيــان اينكــه هم اكنون 
360بيمار در مراكز درماني كل اســتان بستري 
هســتند، به همشــهري مي گويد: »بيشترين 
موارد بســتري به ترتيــب مربوط بــه كرمان، 
رفســنجان، جيرفت، بم و ســيرجان اســت. 
روز گذشــته 4نفر بر اثــر كرونا فــوت كردند و 
 آمار فوت شــدگان اســتان بر اثر اين بيماري به

 28۹2 نفر رسيد.« چند روز پيش استاندار كرمان 
نسبت به خطر شيوع كروناي هندي هشدار داده 
و گفته بود كه فرمانداران پروتكل هاي بهداشتي 
را با سختگيري بيشتري در شرق و جنوب استان 
اجرا كنند. با افزايش تعداد شهرستان هاي قرمز 
كرمان، نگراني ها درباره ورود اين استان به موج 

پنجم كرونا  باال رفته است.
 

  
بررســي ها نشــان مي دهد هرچند مسئوالن 
علوم پزشــكي استان هايي كه شــهرهاي قرمز 
كرونايــي دارنــد يعنــي هرمزگان، بوشــهر، 
سيستان وبلوچســتان، كرمــان و كرمانشــاه 
معتقدند وضعيت تحت كنترل است، اما در جايي 
مثل هرمزگان، كرمان يا كرمانشاه نگراني هايي 
از ورود به پيك بعدي وجــود دارد. بي توجهي 
به پروتكل هاي بهداشــتي  مي تواند به سرعت و 
به فاصله كوتاهي از پيك چهارم، كشــور را وارد 
پيك پنجم كند؛ اما اين بار  با نگرانی نســبت به 
شيوع ويروس جهش يافته هندي و آفريقايي و 

از مرزهاي جنوب و جنوب شرقي.

هرمزگان، بوشــهر، كرمــان 
وبلوچســــتان،  سيســتان 
وكرمانشــــاه، اســتان هايی 
هستند كه در رنگ بندی جديد 
كرونايــی شهرســتان هايی با 

وضعيت قرمز دارند

سيده زهرا عباسي 
خبرنگار

فرشته رضايي
خبرنگار
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رهبر انقالب، مجلــس را از مظاهر 
عمده خردجمعي در كشور خواندند 
و با انتقاد از كســاني كه در خارج مجلس، انقالبي گري را 
به معناي حرف هاي غيرمسئوالنه و رفتار هيجاني مي دانند، 
افزودند: انقالبي گري يعني روحيــه اقدام صحيح، عازم و 

جازم در جهت درست و برگرفته از عقالنيت.
رهبر انقالب، امام خميني را مظهر تمام عيار انقالبي گري و 
عقالنيت خواندند و افزودند: امام)ره( از همه انقالبي تر و در 
عين  حال عاقل تر بود و هميشه پخته تر و سنجيده تر حرف 

مي زد و دراين مسير هيچ گاه اصطالحا كم نياورد.
توصيه ديگر رهبر انقالب، آسيب شناسي رفتار نمايندگان 
بود. ايشان، اســتفاده از توانايي هاي قانوني نظير سؤال، 
اســتيضاح و تحقيق و تفحص به نفع مســائل شخصي، 
گروهي يا قومــي را ازجمله اين آســيب هاي احتمالي 
دانستند و گفتند: از اين توانايي ها بايد فقط در جهت ُمّر 

قانون و حقيقت استفاده كرد.
رهبر انقالب، ورود به مسائل اجرايي و تالش براي سپرده 
شدن مسئوليت هاي شهري و استاني به اشخاص مورد نظر 
را از ديگر آسيب هايي دانستند كه نمايندگان در معرض 

آنها قرار دارند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، همچنين نمايندگان مجلس 
را به مراقبت و دقت در استفاده از تريبون مجلس توصيه 
كردند و افزودند: گاهي بيان انتقادات در جمع هاي محدود 
مؤثر است، اما بيان اين حرف ها در تريبون مجلس بي اثر 

و حتي مضر است.
پرهيز از تالش براي رسيدن به منصب وزارت يا پست هاي 
اجرايي، توصيه بعدي رهبر انقالب به نمايندگان مجلس 
بود. ايشان، هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان را نيز به دقت 
در اين موارد توصيه كردند و افزودند: البته مراقبت دروني 

نمايندگان مؤثرتر است.
توصيه بعدي رهبر انقالب به نمايندگان مجلس، »اهتمام 
جدي به  كار كارشناسي در بررســي طرح ها و لوايح و باال 
بردن سطح كيفي قوانين« بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
گفتند: باال بودن سطح كيفي قوانين به قوت و عملي بودن، 
صريح و روشــن و بدون ابهام بودن، و تأويل ناپذير بودن 
قوانين اســت و نمايندگان بايد در مورد طرح ها و لوايح با 
صاحب نظران مشورت كنند تا سطح كارشناسي ارتقا يابد.

رهبر انقالب يك نكته را نيز متذكر شــدند و افزودند: در 

مسائل حساس و مهم، ترجيح اين است كه به جاي طرح، 
اليحه ارائه شــود، زيرا موافقت دولت به عنوان مجري را 
به همراه دارد و همچنين از پشتوانه كار كارشناسي بدنه 

دولت نيز برخوردار است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با توصيه به »رعايت اولويت ها 
و مسائل اساسي« افزودند: خوشــبختانه در برنامه هاي 
مجلس، اولويت ها دنبال مي شــود، امــا اين موضوع بايد 
به طور جدي مورد توجه قرارگيرد و با توجه به شعار سال، 
اولويت اصلي كشور برطرف كردن موانع توليد و پشتيباني 
از توليد است، زيرا اگر توليد احيا شود، اقتصاد كشور جان 
خواهد گرفت. رهبر انقالب اسالمي با يادآوري توصيه خود 
به دوره هاي مختلف مجلس درخصوص عالج تراكم قوانين، 
خاطرنشان كردند: بايد با مشخص كردن يك مهلت، براي 

اين موضوع فكري شود.
حضرت آيت اهلل خامنــه اي در آخرين توصيــه خود به 
نمايندگان با اشاره به كالم پرمغز امام)ره( مبني بر اينكه 
»مجلس عصاره فضائل ملت است«، گفتند: اين كالم يعني 
مجلس بايد عصاره فضائل ملت باشد و فضائل ملت هم كه 
در 42سال گذشــته و در عرصه هاي مختلف بروز يافته، 
عبارتند از: مجاهدت، ايثار، عزت و اعتماد به نفس، اميد و 

توانايي ايستادگي در برابر مشكالت.
ايشــان در بخش ديگري از سخنان شــان بــه موضوع 
انتخابات رياست جمهوري پرداختند و افزودند: دشمنان 
از همه امكانات خود اســتفاده مي كنند تا انتخابات مايه 
سرشكستگي ملت شــود و برخي هم در داخل دانسته يا 
ندانسته حرف بدخواهان را ادامه مي دهند، اما من بسيار 
اميدوارم كه به لطف خداوند و با همت ملت، اين انتخابات 

مايه آبرو و عزت كشور شود.

عدم احراز صالحيت برخي افراد به معني بي صالحيتي 
آنان نيست

رهبر انقالب اسالمي با اشاره به احراز صالحيت كانديداهاي 
انتخابات رياســت جمهوري از جانب شــوراي نگهبان، 
گفتنــد: من الزم مي دانم از همه كســاني كه براســاس 
احساس مسئوليت وارد عرصه انتخابات شدند، تشكر كنم 
و همچنين از كساني كه صالحيت آنها احراز نشد و نجيبانه 
برخورد و مردم را دعوت به شــركت در انتخابات كردند، 

به طور مضاعف تشكر مي كنم.

رهبرمعظم انقالب:

مسئله اصلی و فوری کشور 
 اقتصاد است

حضرت آيت اهلل خامنه ای خاطرنشان كردند: عدم احراز 
صالحيت برخی افراد به معنی بی صالحيتی آنان نيست 
بلكه به اين معنا اســت كه شــورای نگهبان بــا توجه به 
گزارش ها، امكانات و آشنايی های خود نتوانسته صالحيت 
آن فرد را تشــخيص دهد، اگر چه ممكن اســت آن فرد 
صالحيت بااليی هم داشته باشد. ايشان با اشاره به برخي 
اعتراض ها به شــوراي نگهبان افزودند: البته انگيزه اين 
اعتراض ها متفاوت است. برخي اعتراض ها از سر دلسوزي 
و به دليل نگراني از مشاركت پايين مطرح مي شوند و برخي 
هم به دليل آنكه نامزد مورد نظرشان احراز صالحيت نشده، 
گله مند و ناراحت هستند كه به آنها ايرادي نمي شود داشت، 
اما برخي با اصل شوراي نگهبان مخالفند و با مطالب خود در 
فضاي مجازي و مطبوعات، مي خواهند از اين فرصت براي 
انتقام از شوراي نگهبان اســتفاده كنند كه خداوند از اين 

افراد نخواهد گذشت.
رهبر انقالب اســالمي درباره برخي نگراني ها از احتمال 
مشاركت پايين مردم در انتخابات 28خرداد، گفتند: من 
معتقدم ميزان مشاركت مردم ارتباطي با اين اسم يا آن اسم 
ندارد بلكه مردم به دنبال فردي هستند كه داراي مديريت و 
اراده قوي و كارآمدي باال براي حل مشكالت كشور باشد و 
براي مردم هم مهم نيست كه اين فرد چه عنواني دارد و يا 
از چه جناحي است، البته شايد اين موضوع براي گروه هاي 

سياسي مهم باشد ولي براي عامه اينگونه نيست.
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشــان كردند: مهم اين 
است كه نامزدها مردم را اقناع كنند كه مشكالت جامعه را 
مي شناسند، مدير و مدبر و با صداقت هستند و توانايي اداره 

كشور را دارند. در اين صورت به لطف خدا مردم با مشاركت 
باال در پاي صندوق هاي رأي حاضر خواهند شد.

ايشان با اشاره به برخي اظهارنظرها مبني بر اينكه نامزدها 
بايد در مناظرات ديدگاه هاي خود را درباره فضاي مجازي 
و سياســت خارجي اعالم كنند، تأكيد كردند: اينها جزء 
مسائل مردم نيســت. مســئله مردم »بيكاري جوانان، 
معيشت طبقات ضعيف و مافياي واردات« است كه كمر 
توليد را مي شــكند و جوانان مبتكر و باانگيزه را مأيوس و 

كشاورزان زحمتكش را بيچاره مي كند.
رهبر انقالب در همين خصوص افزودند: اخيرا به مسئوالن 
درباره وضعيت كشــاورزان تذكر داده ايم، زيرا كشــاورز 
با زحمت و رنج فــراوان محصولي را توليــد مي كند اما 
سياســت هاي نادرســت و واردات، او را به خاك ســياه 

مي نشاند و سود اصلي را به جيب دالل ها مي برد.

انتخابات ميدان مسابقه خدمت
حضرت آيــت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه بايد كســي 
مسئول قوه مجريه شود كه اين مسائل و مشكالت اصلي 
مردم را بداند و بتواند آنها را حــل كند، گفتند: در چنين 
صورتي، كشور به  معني واقعي كلمه سعادتمند خواهد شد.

ايشان مسائل سياسي و فرهنگي را با اهميت خواندند، اما 
افزودند: اكنون مسئله فوري و اصلي كشور، اقتصاد است و 
نامزدها بايد برنامه ها و راه حل هاي خود براي حل مشكالت 
اقتصادي را به مردم ارائه و آنها را قانع كنند كه توانايي حل 

مشكالت اقتصادي را دارند.
رهبر انقالب با اشاره به مخالفت دشــمنان با انتخابات از 

ابتداي پيــروزي انقالب به خصوص بعــد از تغيير قانون 
اساسي و ســپرده شــدن وظايف اجرايي اداره دولت به 
رئيس جمهور، گفتند: در اين 42سال دستوركار تبليغاتي 
دشمنان اينگونه بوده كه قبل از انتخابات مي گويند مردم 
شركت نخواهند كرد، بعد از شــركت مردم در انتخابات 
مي گويند انتخابات مهندسي شــده بــوده و در مورد فرد 
انتخاب شــده به  عنوان رئيس جمهور هــم مي گويند او 

اختياري ندارد.
حضرت آيــت اهلل خامنه اي با تأكيد بــر اينكه اكنون هم 
دستوركار تبليغاتي دشــمن همين گونه است، افزودند: 
آنها تالش دارنــد به مردم القا كننــد انتخابات و انتخاب 
رئيس جمهور هيچ فايده اي ندارد و متأســفانه برخي در 
داخل نيز اين حرف ها را تكرار و تئوريزه مي كنند. ايشان 
تأكيد كردند: بــا وجود همه اين دشــمني ها و تبليغات، 
وظيفه همه آن است كه هر آنچه تكليف شرعي و رضاي 

خداوند است، دنبال كنيم و وظيفه خود را انجام دهيم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه بــه بيان چند توصيه 
خطاب به كاندايداهــاي انتخابات رياســت جمهوري و 
طرفداران آنها و عمــوم مردم پرداختنــد. رهبر انقالب 
نامزدها را از تبديل كردن انتخابات به »صحنه جنگ قدرت 
و برخوردهاي اهانت آميز« مشابه آنچه در آمريكا و بعضي 
كشــورهاي اروپايي معمول و مايه آبروريزي آنهاست، بر 
حذر داشتند و گفتند: در گذشته نيز هرگاه در مناظره ها 
و برنامه هــاي انتخاباتي از اينگونــه روش هاي تخريبي، 
تهمت زني و ترساندن مردم از رقيب استفاده شد، كشور 

ضرر كرد.
ايشان تأكيد كردند: ميدان انتخابات ميدان مسابقه خدمت 
و سبقت گرفتن در خيرات اســت و بايد از نفرت پراكني و 
اتهام زني پرهيز شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر 
پرهيز از شعارهاي غيرواقع بينانه و فريبنده، افزودند: نامزدها 

با توجه به امكانات و واقعيات كشور، شعار و وعده بدهند.
»رعايــت جدي مالحظــات اخالقي« و »خــودداري از 
هنجارشكني و شكستن خطوط اصلي نظام« توصيه بعدي 

رهبر انقالب به كانديداها بود.
ايشــان خاطرنشــان كردند: رعايت اخالق اسالمي در 
مناظره ها و مصاحبه ها، موجب سرريز شدن آن در جامعه 

و الگوگيري مردم خواهد شد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: راهكار بعضي افراد براي 
بيشتر ديده و شنيده شدن، شكستن خطوط اصلي نظام 
است درحالي كه نظام جمهوري اسالمي نظامي مستقر، 
پابرجا و جا افتاده اســت كه با همين خطــوط خدايي و 
مردمي در مقابل دشمني ها ايســتاده است، ضمن اينكه 
هنجارشــكني موجب ايجاد موقعيت بهتر در بين مردم 

نخواهد شد.
رهبر انقالب ســپس خطاب به طرفداران نامزدها، »نيت 
خدايي« را موجب بركت و رضايــت الهي در صورت رقم 
خوردن هرگونه نتيجه اي دانستند و گفتند: گاهي داغ تر 
بودن طرفداران از خود كانديداها موجب تعارض و بدگويي 

مي شــود كه در اين زمينه بايد مراقبت كــرد، چراكه از 
برنامه هاي مخالفان به جان هم انداختن طرفداران نامزدها 
و اســتفاده از فضاي مجازي براي بدگويي و انتشار دروغ 

عليه يكديگر است.
ايشان افزودند: انگيزه هاي دشــمنان براي ايجاد اخالل، 
بســيار عميق اســت. البته در فضاي مجازي نيز گاهي 
مسائلي برجسته مي شود كه لزوما بازتاب خواست مردم 

نيست.
حضرت آيت اهلل خامنه اي از كانديداها خواستند بين خود 
و خدا ملتزم شوند كه نتيجه انتخابات هر چه شد، همه آن 

را بپذيرند و نجيبانه تسليم شوند.
ايشان خاطرنشان كردند: نبايد انتخابات و جمهوريت را تا 
وقتي قبول داشت كه به نفع ما باشد و اگر به نفع ديگري شد 
بگوييم آن را قبول نداريم كه متأسفانه آزمون تلخي از اين 

قضيه در سال88 در تاريخ انتخابات باقي ماند.
رهبر انقالب در پايان سخنان شان خطاب به عموم مردم 
گفتند: انتخابات در يك روز انجام مي شود، اما اثر آن تا چند 
سال باقي مي ماند بنابراين با شركت در انتخابات كه متعلق 
به خود شما است، از خداوند براي رأي دادن به كسي كه 

شايسته اين مسئوليت است كمك بخواهيد.

اهميت رفتن پاي صندوق رأي هردو انتخابات 
رهبر انقالب در پايان ديدار تصويری با نمايندگان مجلس 
تأكيد كردند: كساني كه مردم را از رفتن پاي صندوق رأي 
منع و القاي بي فايده بودن انتخابــات را مي كنند، دروغ 
مي گويند كه دلسوز مردم هستند، بنابراين به حرف آنها 
اعتنا نكنيد. حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين اهميت 
انتخابات شوراهاي شهر و روستا را يادآور شدند و گفتند: 
اين انتخابات تأثير زيادي در مديريت شهرها و روستاها 

دارد. 
ايشــان با ابراز اميــدواري براي جلب هدايــت الهي در 
عمل به وظيفه، از صاحبان سخن نافذ در همه اصناف و 
اقشار خواستند از نفوذ سخن خود براي ترويج انتخابات 
اســتفاده كنند. پيش از ســخنان رهبر انقالب اسالمي، 
محمدباقــر قاليباف، رئيس مجلس شــوراي اســالمي 
در گزارشــي، مهم ترين اقدامــات تقنينــي و نظارتي 
انجام شــده در ســال اول مجلس يازدهم را برشــمرد. 
اولويت دادن به مســائل اقتصادي و معيشتي با تصويب 
قوانيني مانند »بسته اقتصاد مردمي«، »قوانين ناظر به 
افزايش توليد و كاهش قيمت مســكن«، »تعيين تعرفه 
خريد محصوالت كشــاورزي«، »الزام دولت به پرداخت 
يارانه كاالهاي اساســي«، »كاهش ماليــات واحدهاي 
توليــدي«، »اختصاص 20هــزار ميليــارد تومان براي 
محروميت زدايي«، و اهتمام به اصالح ســاختار بودجه و 
نوســازي نظام بانكي و مالياتي، و همچنين قوانين مهم 
ديگر ازجمله مصوبه اقدام راهبردي در موضوع هسته اي 
ازجمله مواردي بود كه رئيس مجلس در گزارش عملكرد 

مجلس به آنها اشاره كرد.

ادامه از 
صفحه 2
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موزه ويكتوريا آلبرت لندن بالفاصله پس 
از اعالم پايــان قرنطينــه كرونايي در موزه

انگلســتان، نخســتين رويــداد مهم 
فرهنگي خود را به برپايي بزرگ ترين نمايشــگاه آثار 
تاريخي ايران اختصاص داد.نمايشگاهي كه به اعالم 
اين موزه بزرگ ترين رويداد فرهنگي آنها در 90 سال 
گذشته است. نمايشــگاه ايران حماسي در شرايطي 
برگــزار شــده اســت كــه وزارت ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي ايران هيچ نقشي در برپايي 
آن نداشته است. اما محمدرضا كارگر، مديركل امور 
موزه ها و آثــار منقــول فرهنگي ايــن وزارتخانه به 
همشــهري گفتــه اســت، برگــزاري نمايشــگاه 
ايران حماسي در موزه ويكتوريا آلبرت لندن نشان از 
اهميت آثار تاريخي و فرهنگي و تمدن ايران در جهان 

دارد.

ازآغازتاريختاپايانهخامنشي
نمايشگاه ايران حماسي در موزه ويكتوريا آلبرت لندن 
در 10بخش طراحي شده است و بازديدكنندگان را در 
بدو ورود به يك شهر وارد مي كند كه شامل دروازه ها، 
باغ ها، كاخ ها و كتابخانه اســت. در بخش نخســت، 
سرزمين ايران با تصاوير چشــمگير از مناظر طبيعي 
و متنوع جلوه گري مي كند كــه در تمامي آنها تاريخ 
اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايران به بازديدكننده 

معرفي شده است.
در بخش آغاز تاريخ كه قدمت آن به 3200سال پيش 
از ميالد مســيح بازمي گردد، تاريخ خــط در ايران و 
آثاري از دوره عيالم باستان به نمايش گذاشته و تأكيد 
شده اســت كه ايران، حتي پيش از ظهور امپراتوري 
هخامنشي داراي تمدني غني بوده است كه با تمدن 
مصر و بين النهرين رقابت مي كرد. اين بخش شــامل 
اشــيايي با نقوش حيواني و طبيعت است. اشياي به 
نمايش گذاشته شده نيز شــامل پيكرك هاي انساني 
و حيواني و تزييناتي همچون گوشواره هاي مفرغي و 
قطعات كمربند بر جاي مانده از آغاز دوره تاريخي در 

ايران باستان است.
آثار مرتبط با دوره هخامنشــي امــا بخش غالب اين 
نمايشگاه را شــامل شده اســت. بخش هخامنشي 
نمايشــگاه ايران حماســي در موزه ويكتوريا آلبرت 
لندن از ســال 550قبل از ميالد و هنگام تاجگذاري 

كورش بزرگ، به عنوان پادشاه مادها و پارس و تأكيد 
بر اين موضوع كه كورش براي نخســتين بار ايران را 
به لحاظ سياســي متحد كرد، آغاز مي شــود. در اين 
بخش آثار هنــري و زرين دوره هخامنشــي و برخي 
نقش برجســته هاي تخت جمشيد به نمايش درآمده 
اســت. ويكتوريا آلبرت تأكيد دارد كــه ايران دوره 
هخامنشي گســترده ترين جهان پيش از تمدن روم 
بود. بخش ايران هخامنشــي، شامل برخي يافته هاي 
باستان شناسي ازجمله اســتوانه كورش است كه از 
بريتيش موزيوم به امانت گرفته شده است. مهرهاي 
زرين هخامنشي متعلق به موزه ويكتوريا آلبرت لندن 
نيز در اين بخش به نمايش گذاشــته شده است كه 
اطالعات مرتبط بــا امپراتوري هخامنشــي، قدرت 
سلطنتي، تجارت و اداره جامعه را به مخاطب عرضه 

كرده است.

ازپايانامپراتوريهخامنشيتاوروداسالم
بخش ديگر نمايشگاه ايران حماسي با عنوان »آخرين 
امپراتوري هاي باستان« دوره تغيير نظام هخامنشي و 
از بين رفتن امپراتوري ايران باســتان توسط اسكندر 
مقدوني را در 331سال پيش از ميالد مسيح به تصوير 
كشــيده اســت. آثار به نمايش درآمده در اين بخش 
عمدتا شــامل پيكرك ها و مجسمه هاي برجاي مانده 
از دوره اشكاني و ساساني، نقش برجسته هاي سنگي، 
ظروف طال و نقره، سكه ها و شمايل نگاري زرتشتيان 

است.
با پايان ســناريوي آخرين امپراتوري هاي باستان در 
نمايشگاه ايران حماسي، مخاطب به سناريوي »كتاب 
پادشاهان« مي رســد. اين دوره از تاريخ و تمدن ايران 
به دوره گذار ايران از امپراتوري به دوره اسالمي مرتبط 
اســت و آغازگر ورود به دوره ايران اسالمي است. اين 

بخش از نمايشگاه ايران حماسي با نمايش آثار دوره گذار 
به خوبي براي مخاطب مشخص كرده است كه چگونه 
تاريخ طوالني ايران قبل از ظهور اسالم، در قرون بعدي 
با ورود اســالم به ايران از طريق شاهنامه فردوسي كه 
نگارش آن در سال 1010ميالدي به پايان رسيد و موزه 
ويكتوريا آلبرت لندن لقب »كتاب پادشاهان« را به آن 
مي دهد و عنوان بزرگ ترين شــعر حماسي جهان را 

برايش انتخاب كرده است، درك شده است.

همزيستيايراني-اسالميبامددشاهنامهوشعر
فارسي

در بخش ورود اسالم به ايران، نمايشگاه ايران حماسي 
به موضوع جايگاه اسالم در فرهنگ ايران به مدت بيش 
از هزار سال پرداخته است و تاريخ و هنر ايران پس از 
فتح اعراب در اواسط قرن هفتم ميالدي را به نمايش 

موزه ويكتوريا آلبرت لندن از امروز با نمايش 300 شي از تاريخ 
و فرهنگ ايران ميزبان نمايشگاه » ايران حماسي« است ايران حماسي در لندن پساكرونا

محمدباريكاني
دبير گروه زيست بوم

يادداشت

خبر

كنتراستايراندرويكتورياآلبرتلندن
در اين شرايط، برپايي نمايشگاه ايران حماسي 
در مــوزه ويكتوريــا آلبرت لندن هــم به دليل 
خصوصيتي كه فرهنگ و تمدن ايران دارد و هم به دليل ذهنيت منفي 
كه رسانه هاي خارجي در مورد ايران ايجاد كرده اند، كنتراستي ايجاد 
كرده است كه براي افرادي كه با اين نمايشگاه مواجه مي شوند بسيار 
شگفتي آور است و به نظر مي رسد اقدامي مدبرانه براي ايجاد رويدادي 
قابل توجه انجام شده است. در ايران هميشه مي گوييم همه  چيز زير سر 
انگليسي هاست. اما در انگلستان افراد خوب و فهيم هم يافت مي شوند. 
يكي از آنها دكتر جان كرتيس مجري برپايي نمايشگاه »ايران حماسي؛ 
5هزار سال هنر« است. حضور او در برپايي اين نمايشگاه بسيار مؤثر 
است. او فردي منصف،  دانشمند و خوش فهم نسبت به موضوع است 
و از اين جهت نمايشگاه ايران حماســي در انگلستان رويدادي بسيار 
درخشان خواهد بود. اگر قرار باشــد ايراني ها چهره حقيقي و واقعي 
خود و چيســتي خود را به جهان معرفي كنند، هيچ چيز به اندازه آثار 
تاريخي و فرهنگي اين كشور كه داللت بر فرهنگ و تاريخ ايران مي كند 
نمي تواند چهره واقعي ايران را براي جهانيان آشكار كند. به همين دليل 
در ديپلماســي عمومي رويدادهايي نظير نمايشگاه ايران حماسي در 
لندن مي تواند تصوير بسيار تلخ و تيره اي را كه رسانه هاي خارجي در 
مورد ايران ايجاد كرده اند اصالح كند. به همين دليل است كه بايد از 
اقدام موزه ويكتوريا آلبرت لندن استقبال كرد و خشنود بود كه چنين 

رويدادي در انگلستان به نفع ايران برپا  شده است.

شوريآبوخاكايران
باتداومخشكسالي

ادامهاز
صفحهاول

مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري با اشاره به اينكه شور شدن آب و خاك از پيامدهاي جدي 
خشكسالي است، گفت: با انجام برخي اقدامات ميان مدت و بلندمدت 
مي توان خسارات كم بارشي را كاهش داد. هوشنگ جزي با اشاره به 
قرار داشتن ايران در منطقه خشك و نيمه خشك به ايسنا گفت: تغييرات 
اقليم سبب تغيير نظام بارشي در ايران شده است. اين تغيير نظام بارش 
هم الگوي بارش ها و پراكنش آنها را تغيير داده است هم شدت آن را. 
براي مثال، طي سال هاي اخير در نقاطي از كشور مانند مناطق خشك 
و كويري با سيل مواجه بوديم كه پيش از اين سابقه نداشته است. وي با 
بيان اينكه در ايران 2 پديده سيل و خشكسالي همواره در كنار يكديگر 
قرار مي گيرند، تصريح كرد: زماني كه در دوره خشكسالي قرار مي گيريم، 
پوشش گياهي در كشور به سرعت از بين مي رود و به دنبال آن رگبارها 
سبب شسته شدن خاك، تشديد فرسايش آن و وقوع سيل مي شوند. 

گذاشــته اســت. در اين بخش با نمايش آثار خطي و 
قرآن هاي نفيس به نقش زبان عربــي در خط و زبان 
ايرانيان در دوران پس از ورود اسالم به ايران پرداخته 
شده اســت. آثار به نمايش درآمده در اين بخش نيز 
شامل قرآن هاي نفيس و تذهيبات خطي، قاليچه هاي 
نماز، زره هاي جنگي و ابزارآالت جنگ در دوران ورود 

اسالم به ايران و اشياي تاريخي مرتبط با نجوم است.
نمايشــگاه ايران حماســي در اين بخش به بررســي 
چگونگي زنــده ماندن زبان فارســي در دوران پس از 
ورود اسالم به ايران پرداخته اســت و با ترسيم نمودار 
ظهور شعر فارسي در دوران اسالمي مشخص مي كند 
كه چگونه از قرن دهم ميالدي، زبان فارسي كه به خط 
عربي نوشته شده اســت، به عنوان زبان ادبي در دربار 
خلفاي اسالمي شرق ايران ظهور مي كند و زبان فارسي 
كه به صورت اشعار فارســي بر ظروف سراميكي، آثار 
فلزي و حتي فرش ايراني ترسيم شد، چگونه تبديل به 
هنر تجسمي براي ماندگاري اين زبان شده است. آثار 
به نمايش درآمده در اين بخش سير بازگشت سنت هاي 
ايراني در دوران اســالمي را با به نمايش گذاشتن آثار 
تاريخي از قرن 13 ميالدي به بعد به مخاطبان عرضه 
كرده اســت. آثار مرتبط با اين دوره نشان مي دهد كه 
چگونه ســنت هاي ايراني پس از ورود اسالم به ايران 
در منســوجات، هنرها و معماري فاخر ايراني ها احيا 

شده است.

ازقاجاريهتاانقالباسالمي
در بخش قاجاري نيز آثاري به نمايش درآمده است تا 
مشخص كند، سلسله قاجاريه در ايران براي مشروعيت 
دادن به قدرت خويش و رونــد مدرنيزه كردن ايران و 
توسعه روابط با اروپا چه اقداماتي انجام داده است؟ در 
اين بخش به ورود عكاسي به ايران توسط ناصرالدين 
شاه پرداخته شــده و با نمايش برخي آثار بيان شده 
است كه ورود عكاسي به ايران در اواسط 1800ميالدي 
چه تأثيري بر تغيير فرهنگ و زندگي ايراني ها داشته 

است.
در بخش آخــر، موزه ويكتوريا آلبــرت لندن به ايران 
مــدرن و معاصر از دهــه 1940ميالدي تــا به امروز 
پرداخته اســت. »ايران مدرن و معاصــر« دوره اي از 
تحــوالت اجتماعي و سياســي پويــا در ايــران را 
شــامل مي شــود. در همين دوره مخاطب نمايشگاه 
ايران حماسي در موزه ويكتوريا آلبرت لندن با چگونگي 
آغاز انقالب اسالمي و پيروزي آن آشنا مي شود. آثار و 
تصاوير مرتبط با جنگ تحميلي 8ساله ايران و عراق را 

مشاهده مي كند.

   ايران، موضوع بزرگ ترين نمايشگاه آثار تاريخي انگلستان 
»ايرانحماسي؛5هزارسالهنر«،عنواننمايشــگاهيازآثارموزهاياستكهسير
تمدنوتحوالتتاريخيوهنريايرانازدورههخامنشيتاعصرمعاصررابابهنمايش
گذاشتن300شــيءتاريخيازمنشوركورشتانقشبرجســتههايتختجمشيد،
همراهآثارتاريخيدورهاســالميوآغازوروداســالمبهايران،همچونسفالينهها
وســراميكهايمنقوشبهخطوطاسالمي،شــاهنامهتاريخيفردوسي،هنرهاي
مينياتوريايرانوهمچنينقرآنهايخطينفيس،تاريخدورانباستانتاحالحاضر
ايرانبهبازديدكنندگانازاينرويدادپساكروناييعرضهكردهاست.درايننمايشگاه
عكسهاوفيلمهاييازروزهايآغازينانقالباسالمي،جنگايرانوعراقبهنمايش
گذاشتهشدهاست.بازديدكنندگانازموزهويكتورياآلبرتلندنهمچنينباتاريخ
معماريايراننيزآشناميشــوندوميتوانندباآثارمعماريونقوشزيرگنبدوهنر
گنبدسازيدرمعماريايراني-اسالميآشناشــوند.موزهويكتورياآلبرتلندندر
معرفينمايشگاه»ايرانحماسي؛5هزارسالهنر«،آورد:»ايرانيكيازتمدنهاي
بزرگتاريخيرادرخودجايدادهاست،اماهنوزدستاوردهايهنريبرجستهآنبراي
بسياريناشناختهماندهاست.ايرانحماسيبهبررسياينتمدنوسيرتاريخيورود
كشوربهقرن21ميپردازد.«اينموزهدرتشريحبرخيآثاربهنمايشدرآمدهنوشته

است:»آثاربهنمايشدرآمدهنخستيننوشتههايشناختهشدهايكهنشانهآغازتاريخ
درايراناست،تاانقالب1979وفراترازآنرابهنمايشگذاشتهاست.آثارموجوددر
ايننمايشگاهازمجسمهسازي،سراميكوفرشگرفتهتامنسوجات،عكاسيوفيلم،
منعكسكنندهفرهنگپرجنبوجوشتاريخيكشور،شكوهوعظمتمعماري،وفور
افسانه،شعروسنتاســتكهازهزارههايقبلدرهويتايرانيوجودداشتهودر
حالتكاملونوسازيفرهنگياســت.«دكترجانكرتيس،برگزاركنندهنمايشگاه
ايرانحماســيدرموزهويكتورياآلبرتلندندرخصوصبرپايياينرويداداعالم
كرد:اخبارزياديدرموردايرانمنتشرميشودكهتقريبااشتباههستندوبههمين
دليلخوباستكهبتوانجنبههايمختلفايرانراشناختتامردمايرانديگريرا
درخاطرخودنگهدارند.«جانكرتيساعالمكرد:مردمدرغربتشــنهدانستندر
موردايرانهستند.ميراثفرهنگيايرانبهمدتبسيارطوالنيتاحدزياديدرغرب
دستكمگرفتهشدهبود،اماايناواخرمردمكشورهايغربيدانستهاندكهايراناز
سنتوميراثفرهنگيشــگفتانگيزوغنايهنريباالبرخورداراستكهساليان

طوالنيدراينكشوروجودداشتهاست.
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معلمي كه صداي رساي عدالت 
آموزشي بود

فعاليت هاي صنفي معلمان از ديرباز 
تاكنون در آموزش و پــرورش ايران 
هزينه بر و دردسرســاز بوده و هست؛ 

به همين دليل هم معلمان كمي ترجيح مي دهند در كانون ها و 
سازمان هاي معلمي عضو باشند و نقش آفريني كنند. 

مهدي بهلولي، آموزگاري كه روز چهارشنبه ويروس كرونا  او را از 
جامعه معلمان، دانش آموزان و رسانه گرفت، كسي بود كه انواع 
و اقسام هزينه هاي فعاليت صنفي و كنشگري در عرصه آموزش 
و پرورش را داده و دغدغه اش فراتر از مدرسه و جامعه محدود 

دانش آموزان خود بود.
او همــواره تالش مي كرد كــه با مطالعه روش هــاي مديريت 
آموزشي در كشورهاي توسعه يافته و برگردان آنها به زبان فارسي 
چشم انداز جديدي را به افق ديد معلمان، مديران و كارشناسان 
آموزشي بيفزايد؛ نتيجه آن هم ده ها مقاله و كتابي بود كه در اين 

عرصه منتشر كرد و در اختيار جامعه فرهنگي گذاشت.
مهم تر اينكه بهلولي نگاه تك بعدي به مســائل صنفي معلمان 
نداشت. در سال هاي اخير كه مدارس غيردولتي زمام آموزش 
عمومي كشور را در دست گرفته و اصل سي ام قانون اساسي - كه 
دسترسي به آموزش رايگان را حق همه فرزندان اين سرزمين 
مي داند - را هر ســال بــه بهانه خصوصي ســازي  كم ارزش تر 
مي كنند، او بود كه با صداي بلند و محكم از حقوق دانش آموزان 
مدارس دولتي به خصوص در مناطق محــروم دفاع مي كرد و 

مروج گفتمان عدالت آموزشي در رسانه ها بود.
در اين ســال ســياه كرونا كه دانش آموزان زيادي از مدرسه و 
كالس درس بازماندنــد و آموزش مجــازي جايگزين آموزش 
حضوري شــد، بهلولــي دربــاره عدم دسترســي گروهي از 
دانش آموزان و معلمان به وســايل هوشمند هشــدار داد. او با 
صداي رســا و قلمي استوار در رسانه ها نوشــت كه ادامه روند 
موجود باعث افت تحصيلي تعداد زيادي از دانش آموزان و ترك 

تحصيل عده بيشتري خواهد شد.
بهلولي همواره بر حذر بود كه دامن فعاليت هاي صنفي خود در 
عرصه آموزش را به سياست گره بزند و همين هم باعث شد كه 
او برعكس خيلي از همكارانش كه از ســكوي مطبوعات پريده 
و روي صندلي هاي وزارتخانه جاخوش كرده اند، در مدرســه 
بماند و تا آخرين لحظه عمرش صداي معلمان و دانش آموزان 

كشور باشد.
قطعا ضايعه از دســت دادن بهلولي در آموزش و پرورش ايران 
جبران ناپذير است و روزگار به سختي بتواند معلمي چنين آزاده 

و صادق را در دامن خود متولد كند. يادش گرامي باد.

   حدود يك ماه از ارجاع طرح جوانی 
جمعيت از سوی شــورای نگهبان به گزارش

مجلس شورای اســالمی می گذرد؛ 
طرحی كه به موضوع حذف غربالگری و نسخ قانون 
سقط اشاره داشت و به رغم مخالفت های گسترده 
بخش بزرگی از جامعه  پزشــكی و مدافعان حقوق 
زنان، مشخص شد شورای نگهبان نيز در حالت كلی 
با طرح پيشنهادی مجلس همسو و همدل است. در 
يك ماه گذشته مجلس شورای اسالمی در صدد رفع 
ايرادات و ابهامات مطرح شــده از ســوی شورای 
نگهبان برآمده و پيگيری های همشــهری از اين 
موضوع، حكايت از اين دارد كه بعــد از انتخابات، 
طرح اصالح شده توسط مجلس دوباره به شورای 
نگهبان ارجاع داده می شــود. اما نكته مهم در اين 
ميان، ســكوت معاونت زنان و خانواده درباره اين 
موضوع اســت. معصومه ابتكار، معاون امور زنان و 
خانواده رئيس جمهور گرچه دستی بر آتش استفاده 
از شــبكه های اجتماعی به ويژه توييتر دارد اما در 
چند ماه گذشته به اين موضوع كه به طور مشخص 

جامعه  زنان را نشانه گرفته، ورود نكرده است.
پس از پيگيری های همشــهری، يكی از مسئوالن 
معاونت زنان و امور خانواده كه تمايلی به انتشــار 
نامش نداشــت، علت واردنشــدن اين معاونت به 
مســئله غربالگری و نســخ قانون ســقط را حوزه  
اختيارات و وظايف اين معاونت دانست و معتقد بود 
كه اين موضوعات به هيچ عنوان در حيطه  اختيارات 

معاونت زنان نيست. 

معاونت زنان  بايد به طرح مجلس ورود كند
شيما قوشــه، وكيل دادگســتری و فعال حقوق 
زنان در اين باره به همشــهری می گويد: »نام اين 
معاونت، معاونت زنان و خانواده است، بنابراين هر 
چيزی كه به مســئله زنان و به تبع آن به خانواده 
ارتباط داشــته باشــد، می تواند تحت اختيارات و 
عملكرد اين معاونت باشــد. اينكه معاونت زنان و 
خانواده می گويد ايــن موضوع در حيطه اختيارات 
او نيست، به نظر می رسد بيشتر نوعی توجيه است. 
مســئله ســقط جنين و غربالگری موضوع مهم و 
حساسيت برانگيزی است و شايد برخي براي ورود 
به اين موضوع نگران  حساســيت ها هســتند.« او 

ادامه می دهد: »در رابطه با مســئله سقط جنين و 
غربالگری به صورت مشخص بحث خانواده مطرح 
اســت و احتمال اينكه به صورت بين سازمانی در 
مورد آن اعالم نظر شــود دور از ذهن نيســت. به 
دنياآمدن فرزندان معلول و مســائل و مشــكالت 
آنها، در ابتدا گريبان خانواده را می گيرد و به همين 
دليل، معاونت زنان و امور خانواده موظف است به 

اين موضوع ورود كند.«
او معتقد است كه قانون سقط درمانی فعلی در نوع 
خودش قانونی مترقی اســت و حاال بايد براساس 
طرح جديد مجلس، محدوديت بيشتری در مورد 
سقط درمانی اعمال شــود. او مي گويد: »درست 
اســت كه بخش زيادي از افــراد دارای معلوليت 
توانسته اند به مدارج بسيار باال برسند و در مشاغل 
مهم بدرخشــند و توانمندي خود را نشان دهند و 
به جامعه خدمت  كنند، اما به چنــد درصد از اين 
افراد توسط خانواده و جامعه فرصت رشد و تعالی 
داده می شود؟ اين موضوع در شهرهای كوچك تر و 

شهرهای كم برخوردارتر نمود بيشتری هم دارد.«
قوشــه اين نكته را هم اضافه می كند كه تولد اين 
نوزادان حتی با سياست های كلی نظام هم همسو 
نيست؛ »زيرساخت های الزم براي حضور اين افراد 
در جامعه وجود ندارد. حتی در شــهرهاي بزرگ 
هم امكان استفاده عمومی از خدمات شهری برای 
معلوالن چندان مهيا نيســت، چه رســد به اينكه 
بخواهد جمعيت ديگری هم بــه اين جامعه اضافه 
شود. ضمن اينكه بسياری از خانواده ها هم امكان 
حمايت از فرزندان معلولشــان را ندارند. متاسفانه 
شاهديم كه بخشــی از اين فرزندان به بهزيستی و 

آسايشگاه های مختلف سپرده می شوند.«
تاكيد اين فعال حقــوق زنان بر اين اســت كه با 
توجه به بافت ســنتی غالب در جامعه، بار زيادی 
از نگهداری فرزندان معلول، به دوش مادر خانواده 
است؛ »نمی گويم پدرها كاری نمی كنند، اما با توجه 
به فضای فرهنگی و سنتی جامعه، مسئوليت زيادی 
از نگهداری و تربيت فرزندان به عهده مادر خانواده 
گذاشته می شــود. طبيعتا مشــكالت زنان دارای 

فرزند معلول، چندين برابر می شود.« 
موضوع مهم ديگری كه قوشه به آن اشاره می كند، 
بار فشار روانی و اجتماعی بسياری است كه به دليل 
تولد فرزند كم توان در برخی از محيط های سنتی  تر 
به مادر وارد می شود؛ »به رغم اينكه نارسايی فرزند 
ممكن است متوجه پدر يا مادر يا هر دوی آنها باشد، 

همچنان در بسياری از محيط های سنتی بار روانی و 
فرهنگی اشتباه اين موضوع گريبان مادر را می گيرد 
و مادر مقصر شناخته می شــود. در بسياری از اين 
مواقع زن با فرزند معلولش از خانواده طرد می شود 
و مجبور اســت اين فرزند را به تنهايی بزرگ كند. 
در تدوين چنين طرح هايی بايد به اين موضوعات 

هم توجه كرد.«

احتمال حذف فقها از شورای سقط؟
به رغم مخالفت ها و انتقادهای بسياری كه در چند 
ماه گذشته در مورد حذف غربالگری و نسخ قانون 
سقط به راه افتاد، به نظر می رسد  كه اين موضوع با 
قوت در مجلس در حال پيگيری است. اميرحسين 
بانكی پورفرد، رئيس كميســيون مشــترك طرح 
جوانی جمعيت در اين باره به همشهری می گويد: 
»ما پيشنهاد و انتقادات مطرح شده در مورد طرح 
تعالی جمعيــت و خانواده را جمــع آوری كرديم 
و تقريبا در مــورد 90درصد آنها بــه جمع بندی 
رســيده ايم و در مورد 10درصــد باقی مانده هم 
منتظريم تا ساير پيشــنهادها را دريافت كنيم. با 
توجه به در پيش بودن انتخابات و درگيری شورای 
نگهبان، ارسال مجدد اين طرح به اين شورا به بعد از 

انتخابات موكول می شود.«
آنطور كــه بانكی پورفــرد می گويــد 10درصد از 
اين طرح كــه هنوز جمع بندی نشــده، مربوط به 
موضوع سقط جنين و همچنين مبحث ستاد عالی 
جمعيت است. بخشی از اين پيشنهادها كه در اين 
باره مطرح شده هم از ســوی 23عضو كميسيون 
مشــترك طرح جوانی جمعيت و بنــا بر وظايف 
ذاتی اين اعضا ارائه شده و بخشی ديگر نيز از سوی 
پژوهشكده های مرتبط با اين موضوع از جمله مركز 
پژوهش های مجلس، شــورای انقالب فرهنگی و 

مركز پژوهش های قوه قضاييه ارائه شده است. 
بانكی پورفرد می گويــد: »وظيفه ما تنها پاســخ 
به ايرادات و ابهامات شــوراي نگهبان اســت و در 
نهايت اعضای كميسيون به جمع بندی نهايی رای 
می دهند.« بنابراين قابل فهم اســت كه انتقاداتی 
كه كليت اين طرح را نشــانه گرفته، در بررســی 
مجلس جايی نخواهد داشت. چنانكه او خودش نيز 
می گويد: »منتقدانی كه  به ما مراجعه كردند هم با 
كليت اين طرح مخالف نبودند. تاكنون برای بررسی 
نظرات، جلســات زيادی برگزار كرده ايم و باز هم 
همين جا اعالم می كنيم كه اگر كسی پيشنهادی 

دارد برای ما ارســال كند و ما با آغوش باز پذيرای 
آنها هستيم.«

اما يكی از انتقادات مهم مطرح شــده در مورد اين 
طرح، به تشكيل شورای سقط متشكل از چند فقيه 
برمی گشت و به نظر می رسد كه يكی از علل تعلل 
مجلس در تدوين نهايی اين طرح هم همين است. 
چنانكه بانكی پور فرد در مورد احتمال حذف فقها 
از اين شــورا هم  نظر قطعي نداد و  گفت كه فعال 
نمی تواند با قطعيت در اين مورد حرفی بزند؛ چراكه 
همه چيز به نظر جمعی اعضای كميسيون بستگی 
دارد.  گرچه مخالفان نسخ قانون سقط، معتقدند كه 
قانون فعلی بدون اشــكال است و مجلس به دنبال 
نوعی بهانه  جويی اســت، رئيس كميسيون تعالی 
جمعيت و خانواده معتقد اســت: »به قانون سقط 
جنين ايراداتی وارد است و اين قانون در مورد بعضی 
مسائل سكوت كرده است. زمان تصويب قانون سقط  
درمانی در مجلس، اين نكته كه آيين نامه اجرايی 
آن هم تهيه شود اضافه شده بود اما بعد همين جمله 
حذف شــد و تكليف اينكه روال اجرايی اين قانون 
چطور باشد، مسكوت ماند. اين خأل قانونی موجب 
نابسامانی هايی شد و برای همين نياز بود تا ما اين 
آيين نامه را تدوين و پيش بينی كنيم. در اين زمينه 
هم با حقوق دان های مختلفــی صحبت كرده ايم 

و اگر هم كسی بحثی دارد با ما درميان بگذارد.«
او همچنان معتقد است كه وضعيت غربالگری در 
ايران نگران كننده است؛ »نظارت زيادی روی اين 
موضوع انجام نمی شود و موارد مثبت كاذب بسيار 
زياد است. من مالحظه می كنم و خيلی از موضوعات 
را نمی گويم.« اين گفته ها در حالی مطرح می شود 
كه منتقدان طرح با ارائــه ادله و آمار می گويند كه 

تعداد موارد سقط، تاثيری روی رشد جمعيت ندارد؛ 
گرچه تا همين چند هفته پيش، بانكی پورفرد زير 
بار اين موضوع نمی رفت اما به نظر می رسد نگرش 
او تا حدی تغيير كرده اســت؛ »اگر اين طرح روی 
رشــد جمعيت هم تاثيری نداشته باشــد، اما به 
شــدت اضطراب و هزينه های بارداری را افزايش 
داده است. اگر يك شيوه استاندارد و علمی در اين 
زمينه وجود داشته باشد، مشكلی ايجاد نمی كند.« 
بانكی پورفرد می گويد: »طرحی كه ما نوشــته ايم، 
با اصالحات جديدی كه وزارت بهداشــت در مورد 
غربالگری مدنظر دارد همســو اســت. غربالگری 
تاكنون قانون نداشــت. وضع نابهنجار غيرعلمی و 
غير استانداردی در آزمايشگاه های غربالگری حاكم 
است و هر كسی هر كاری دلش می خواهد می كند. 
از جيب مردم برای خودشان فعاليت اقتصادي راه 
انداخته اند. عالوه بر اينكه هزينه  های بارداری زياد 
شــده، اضطراب زيادی هم به مــادران باردار وارد 

شده است.«
رئيس كميسيون مشــترك طرح جوانی جمعيت، 
يكی از داليل كاهش نرخ باروری در سال های اخير 
را افزايش اضطراب دوران بارداری می داند؛ »بنابر 
آمارهای ارائه شــده از ســوی وزارت بهداشت در 
سال های اخير تعداد زنان باردار افزايش پيدا كرده 
اســت؛ تاكنون در تاريخ ايران به اندازه چند سال 
گذشته زن باردار نداشــتيم، اما تعداد نوزادانی كه 
به دنيا آمده اند، 20 تا 30درصد به نسبت سال های 
گذشته كمتر شده است. به عقيده من يكی از داليل 
اين امر، افزايش ميزان اضطراب های باروری است 
كه می تواند روی نرخ رشــد جمعيــت تاثيرگذار 

باشد.«

 گزارش همشهری از آخرين تصميم مجلس و سكوت معاونت زنان درباره طرح تعالي جمعيت
تعیین تکلیف ماجراي طرح غربالگري بعد از انتخابات

مريم لطفی
خبر نگار

يادداشت

فهيمه طباطبايي
خبرنگار
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سريالجايزهوقرعهكشي
ايالت اوهايو نيز اين هفته نخستين برنده يك ميليون دالري مسابقه »Vax-a-Milyon« و همچنين نخستين كودكي 
را كه برنده بورس تحصيلي كامل كالج شده است، اعالم كرد. در اين طرح بيش از 2.7ميليون بزرگسال براي شانس 
برنده شدن ثبت نام كردند. ايالت هاي كلرادو و اورگان نيز براي التاري واكسن جايزه يك ميليون دالري درنظر داشتند. 
در نيويورك براي جايزه واكسيناسيون 50بورسيه تحصيلي كامل به كودكان 12 تا 17ساله به دانشگاه ها و كالج هاي 
دولتي اين ايالت درنظر گرفته شده است. دكتر توماس ج. مدير دپارتمان بهداشــت ايالت كاليفرنيا درباره انگيزه 
واكسينه شدن در بين مردم اين ايالت مي گويد: برخي از مردم كاليفرنيا در ابتدا آماده دريافت واكسن كوويد-19 خود 
نبودند كه خب اين اشكالي ندارد. اما اين برنامه براي تشويق كساني كه براي واكسيناسيون و كمك به حفظ امنيت 
كاليفرنيا نياز به حمايت اضافي دارند، طراحي شده است. طبق بيانيه اي كه دفتر نيوزوم فرماندار كاليفرنيا اعالم كرده 
است، هدف اين برنامه دستيابي افراد ضعيف تر جامعه مانند افراد فقير و سياه پوستان و التين به امكان واكسيناسيون 
است. طبق آمار، تقريبا بيش از نيمي از مردم كه مناطق كمتربرخوردار زندگي مي كنند هنوز واكسينه نشده اند. در 
مقابل، كمتر از يك چهارم مردم در مناطق برخوردار، واكسينه نشده اند. در ميان تمام مردم التين نيز، 57درصد هنوز 
حتي يك دوز واكسن نيز دريافت نكرده اند. اين ميزان، باالترين درصد از هر گروه نژادي يا قومي را به خود اختصاص 

داده است. طبق ارقام و آمار ايالت، 40درصد از مردم سفيدپوست كاليفرنيا هنوز واكسن نزده اند.

تعداد مدخل هاي ويكي پدياي فارسي در 
يك ركوردشكني با رشد 12درصدي در سال 

گذشته به 800هزار رسيده است

كشورهاي مختلف در تالش و رقابت 
هســتند تــا هرچــه ســريع تر با دانش

واكسيناســيون درصد بيشتري از 
جمعيــت خــود، وضعيــت را به حالــت عادي 
بازگردانند. حاال دولت آمريــكا تصميم گرفته با 
جايزه اي 116ميليون دالري مردم را تشــويق به 

واكسن زدن كند.
»التاري واكســن« احتماال تازه ترين اصطالحي 
اســت كه در دوران عجيب و غريب كرونا متولد 
شده اســت. در آمريكا اخيرا براي تشويق به زدن 
واكسن، براي آن جايزه هنگفتي تعيين كرده اند. 
تعداد افرادي كه در اين كشور ضد واكسن هستند 
كم نيست و همين امر دولت فدرال را برآن داشته 
است تا جايزه انگيزشي براي تن دادن به روندي كه 
شيوع را كم و درنهايت قطع مي كند، درنظر بگيرد. 
كاليفرنيا آخرين ايالت آمريكاست كه قرعه كشي 
واكسن را با رقم عجيب و ركوردشكن 1.5ميليون 

دالري براي 10نفر برگزار مي كند.
به گــزارش گاردين، گاويــن نيــوزوم، فرماندار 

ايالــت روز پنجشــنبه اعــالم كرد كــه در كل 
مبلــغ 116.5ميليون دالر جايزه براي ســاكنان 
اين ايالت درنظر گرفته شــده تــا در صورت زدن 
واكســن و برنده شــدن در قرعه كشــي به آنها 
پرداخت شــود. پيش بيني مي شود ميليون ها نفر 
ديگر به زودي در اين كشور واكســينه شوند و تا 
ماه آينــده پرجمعيت ترين كشــور به طور كامل 
محدوديت هاي كرونايي را لغو كند. مقامات ايالت 
كاليفرنيا زمان برداشتن محدوديت هاي كرونايي 
را براي 15ژوئن در نظــر گرفته اند و در اين تاريخ 
قرار است قرعه كشي التاري واكسن انجام شود و 
به 10نفر واكسينه شده جايزه ميليون دالري تعلق 
بگيرد. 30نفر ديگر هم شامل جايزه 50هزار دالري 
مي شوند. هر فرد 12ساله و باالتر كه حداقل يك 
دوز از واكسن كوويد-19 دريافت كرده باشد واجد 
شرايط حضور در قرعه كشي خواهد بود. 2ميليون 
نفر نيز كارت 50دالري جايزه مي گيرند. مقامات 
كاليفرنيا تخمين مي زند كه حــدود 12ميليون 

كاليفرنيايي 12سال به باال واكسينه نشده اند. 

جايزه 11۶ميليون دالري براي واكسن زدن
مقام هاي آمريكا براي اينكه هرچه سريع تر جمعيت بيشتري را تحت واكسيناسيون قرار دهند، 

جايزه اي بزرگ براي مردم در نظر گرفته اند
ركورد800هزارمقالهفارسيدرويكيپديا دنياي رمزارز

ركوردشكني دبي كوين

دانشــنامه آزاد ويكي پديا بر اساس 
خرد جمعي نويسندگان، مبتني بر فناوري

تكنولوژي بالك چين و بهره گيري از 
قابليت متن باز )open text( از 15ژانويه2001 
راه اندازي شد. حدود يك سال بعد هم، پس از آنكه 
اعالم شــد در اين دانشــنامه، تبليغــات تجاري 
گنجانده نمي شــود، دامنه آن از دات كام به دات 
اوآرجي تغيير يافت. اين در حالي بود كه كمتر از 
 1382 28آذر در  يعنــي  بعــد،  3ســال 
)19دســامبر2003( ويكي پديــاي فارســي در 
دانشــگاه صنعتي شــريف با تالش تعــدادي از 
دانشجويان عالقه مند كه تكنولوژي هاي جديد را 
بررسي مي كردند، متولد شــد. پس از يك سال، 
تعداد مقاالت اين دانشــنامه به عدد هزار رسيد. 
همچنين در بهمن1384 تعداد 10هزار مقاله در 
ويكي فارسي ثبت شد و از آن زمان تا به امروز اين 
روند افزايشــي ادامه داشته است؛ به طوري كه در 
ابتداي خرداد امســال شــاهد به ثبت رســيدن 
800هزار مقاله فارسي در اين دانشنامه اينترنتي 
بوديم. اين در حالي اســت كه ســال گذشته در 
همين زمان، حدود 720هزار مقاله در ويكي پدياي 
فارسي ثبت شده بود كه اكنون، حدود 12درصد 

رشد را تجربه كرده است.

رتبه19 دنيا
ويكي پديا به گونه اي برنامه ريزي شــده كه تقريبا 
همه زبان هــا مي توانند بــا اســتفاده از آدرس 
اختصاصي، داراي سايت مختص به آن زبان باشند.
محسن ســالك كه چند ســال اســت به عنوان 
مدير ارشــد، در اين دانشــنامه فعاليت مي كند، 
در گفت وگو با همشهري، از ثبت 800هزار مقاله 
فارســي تا ابتداي خرداد1400 در ويكي پدياي 
فارســي خبر مي دهد. به گفته او؛ »بــا اين تعداد 
مقاله به زبان فارسي، اكنون در رتبه19 دنيا قرار 

گرفته ايم.«

اگرچه ويكي پدياي 
عربــي در رتبه18 
قرار دارد، اما بايد 
به اين نكته توجه 

شــود كه جمعيت 
عرب زبان هــاي دنيا 
حــدود 300ميليون 

نفر اســت. درحالي كه 
آخريــن آمارها نشــان 

مي دهــد، كل جمعيتي كه 
به زبان فارسي در جهان صحبت 

مي كننــد، بيــش از110ميليون نفر 
است. همچنين تعداد كشــورهايي كه زبان 

رســمي آنها عربي است، با كشــورهايي كه زبان 
فارســي در آنها به عنوان زبان رســمي پذيرفته 
شده، قابل مقايسه نيست. اين در حالي است كه 
سالك، جايگاه ويكي پدياي فارسي در ميان رقباي 
منطقه اي مانند تركيه و ديگر كشورهاي ترك زبان 
را مثبت ارزيابي مي كنــد و مي گويد كه در رتبه 

بهتري قرار داريم.

پروژه بزرگ مشاركتي 
از آنجا كه ويكي پديا نمي تواند براي كسب درآمد 
از تبليغات بهــره ببرد و حامي مالــي هم ندارد، 
بنابراين همــه كارها به صــورت داوطلبانه انجام 

مي شود.
مدير ارشــد اين دانشــنامه آزاد فارســي زبان با 
اشاره به اينكه ويكي پدياي فارسي يكي از معدود 
پروژه هاي بزرگ كشور است كه داوطلبان بدون 
هيچ انگيزه مالي آن را اداره مي كنند و گسترش 
مي دهند، تأكيد مي كند: »ويكي پدياي فارســي 
درآمد مالي ندارد و همه كارها به صورت داوطلبانه 
و به وســيله عالقه مندان حوزه هاي مختلف انجام 

مي شود.«
سالك بر اين باور است كه »متأسفانه در كشور ما 
فرهنگ كار داوطلبانه به اين شكل جا نيفتاده كه 
بايد براي گسترش آن، فرهنگسازي كرد«. با اين 
حال، او به اين موضوع اشــاره مي كند كه »شايد 

يكــي از داليل 
مهم اين مســئله، 
وضعيت نامناسب اقتصادي مردم 
باشد، درواقع نمي توان از جامعه اي كه دغدغه هاي 

مهم تري دارد، انتظار كار داوطلبانه داشت«.

تأثير دوگانه كرونا
به نظر مي رسد كه شيوع ويروس كرونا در كشور، 
تأثيري دوگانه بر رونــد فعاليت هاي ويكي پدياي 
فارسي داشــته اســت؛ به طوري كه مدير ارشد 
آن، به كاهش دسترســي به دانشــجويان اشاره 
مي كند و مي گويد: »اين مســئله باعث شــد كه 
روند رشد ويكي پدياي فارســي با كندي مواجه 
شود، چراكه بيشتر جلسات و برنامه هاي ما براي 
تشويق دانشجويان و استادان براي مشاركت در 
اين پــروژه، به صورت حضوري در دانشــگاه ها و 
جوامع علمي برگزار مي شد. البته شيوع ويروس 
كرونا، باعث توقف ويكي پدياي فارســي نشــد و 
با برگزاري جلســات آنالين آموزشي براي ادامه 
اين مسير تالش كرديم.« با اين اوصاف، او به يك 
اتفاق خوشايند اشاره مي كند و مي گويد: »كساني 
كه پيش از اين، با ما همكاري مي كردند و درواقع 
جزو قديمي هاي ويكي پديا بودند، با شيوع ويروس 
كرونا زمان بيشتري را صرف گسترش و رشد اين 
دانشنامه كردند، چراكه احتماال فرصت بيشتري 
پيدا كردند كه پاي كامپيوتر بنشينند و از فضاي 

آنالين براي مشاركت در اين كار بهره ببرند.«

با توجه به رواج روزافزون ارزهاي ديجيتال، اميرنشين دبي هم براي 
خود در اين زمينــه برنامه هايي را طرح ريزي كرده كه با اســتقبال 
گسترده اي از سوي عالقه مندان رمزارز روبه رو شده است. به گزارش 
وب ســايت ماني كنترل، توكــن ديجيتال »دبي كويــن« با حروف 
اختصاري DBIX كه توسط يك شــركت فناوري در اين اميرنشين 
راه اندازي شده است، ظرف 24ساعت توانســت نسبت به نخستين 
روز از راه اندازي اش حدود هزار درصد رشــد داشــته باشــد. به نظر 
مي رســد برنامه اصلي اين ارز ديجيتال، ورود بــه بازارهاي تجاري 
كشورهاي عربي و توسعه بيشــتر در اين بازارها باشد. نام دبي كوين 
در تعدادي از پلتفرم هاي تجاري ديده شــده است، اما پس از مدتي 
كه از راه اندازي آن گذشت، مشــاهده شد كه بسياري اقدام به حذف 

 CoinMarketCap معامالت اين ارز ديجيتال كردند. يكــي از آنها
بود كه دفتر مركزي آن در دبي قــرار دارد و در بازارهاي جهاني يك 
پيشرو در عرصه ارزهاي ديجيتال محســوب مي شود. در عين حال، 
Crypto.com، ارز ديجيتال دبي كوين را در فهرست خود يك دالر 
و 13سنت ذكر كرده كه اين موضوع نشان دهنده افزايش چشمگير 
1114درصدي است. نكته جالب توجه اين اســت كه اين ارز در روز 
پنجشنبه تنها 17سنت قيمت داشــت. همچنين گفته شده عرضه 
اين رمزارز در جهان، 4ميليون  و 260هزار و سرمايه بازار آن 4ميليون  
و 840هزار دالر اســت. طبق گزارش هاي منتشرشده در رسانه هاي 
مختلف، رمزارز دبي كوين مبتني بر يك سيستم بالك چين عمومي 
است، به اين معني كه حساب هاي شماره گذاري بالك چين پشت اين 
ارز توسط مردم حفظ خواهد شد و با استخراج آن مي توان سكه هاي 
جديدي را ايجاد كرد. دبي كوين توسط شركت فناوري »عربين چين« 
)Arabianchain Technology( مستقر در امارات راه اندازي شد 
كه ادعا مي شود نخستين بالك چين عمومي در جهان عرب به حساب 
مي آيد. اين شركت در يك بيانيه مطبوعاتي درخصوص ارز ديجيتالی 
كه راه اندازي كرده اســت، گفت: »دبي كوين به زودي مي تواند براي 
پرداخت طيف وســيعي از كاالها و خدمات از طريق فروشــگاه ها و 
همچنين درگاه هاي خريد آنالين مورد اســتفاده قرار بگيرد، با اين 
هدف كه اين ارز ديجيتال به جاي پول هاي سنتي مورد حمايت بانك 
قرار بگيرد. گردش ارز جديد ديجيتال توسط خود شهر و كارگزاران 

مجاز كنترل خواهد شد.«

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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  شيوع قارچ سياه در دنيا چقدر جدي است؟ 

عفونتي نادر به نام »قارچ سياه« از زمان 
آغاز پيك دوم شيوع كوويد-19 در هند، 
ظهور كرده كه نگراني جهاني را به همراه 
داشته اســت. در ايران هم چند وقتي 
است كه گفته مي شود اين عفونت ديده 
شده و اين مسئله در بحبوحه كرونا باعث 
ترس و وحشت جديدي ميان مردم شده 
است. به  گزارش گاردين، پروفسور پيتر 
كولينون، عضو كميته تخصصي سازمان بهداشت جهاني در 
مورد مقاومت آنتي بيوتيكي و بيماري هاي عفوني مي گويد: 
اين عفونت كه نام علمي آن mucormycosis اســت، 
بسيار جدي و درصورت درمان نكردن ممكن است منجر به 
مرگ شود. براي متوقف كردن رشد اين قارچ در سينوس ها 
به داروهاي بسيار زياد و حتي جراحي نياز است. آمارها نشان 
مي دهد كه تا تاريخ 25مي  )4خرداد( بيش از 11هزارو700مورد 
عفونت قارچ سياه كه بيشترين آنها در گوجارات رخ داده، در 
هند به ثبت رسيده است. وزارت بهداشت هند اعالم كرده 
است براي درمان اين عفونت تاكنون بيش از 29هزارو250ويال 
آمپول آمفوتريســين B براي درمان اين عفونت در سراسر 
كشور توزيع كرده است. اين بيماري توسط گروهي از كپك ها 
به نام موكورميست ايجاد مي شود كه در هر محيطي ازجمله 
خاك و گياهان زندگي مي كنند. موكورميكوسيس در تمام دنيا 
به ويژه آمريكا و استراليا ديده مي شود. اين قارچ در بيمارستان 
مي تواند از طريق دستگاه تنفســي منتقل شود. كولينون 
مي گويد: قارچ سياه معموال در اثر تنفس وارد بدن مي شود و در 
افراد دچار ديابت يا بيماران سرطاني كه سيستم ايمني ضعيفي 
دارند يا آنهايي كه داروهاي تضعيف كننده سيستم ايمني 
مصرف مي كنند و بدنشان قدرت مقابله با جرم هاي خارجي 
را ندارد، گرفتار مي كند. از سويي افرادي كه مجبور به مصرف 
داروهاي استروئيدي يا همان كورتون ها هستند، در معرض 
خطر اين عفونت هستند. البته اين شرايط بسيار نادر است 
و پيش از همه گيري كرونا، ساالنه حدود 500مورد در آمريكا 
از اين عفونت ديده مي شــد. كولينون مي گويد: كوويد-19 
شرايطي به وجود آورده اســت كه اين عفونت خود را نشان 
بدهد. سيستم ايمني افراد تحت تأثير ويروس كرونا ضعيف 
شده است و موكورميكوسيس به ويژه در افراد ديابتيك فرصت 
خودنمايي پيدا كرد. او اين را هم اضافه مي كند: »ما مجبوريم به 
بيماراني كه راهي بخش مراقبت هاي ويژه مي شوند دوز بااليي 
از داروي استروئيدي تزريق كنيم چون به درمان التهاب ريه 
كمك مي كند اما اين ميزان كورتون سيستم ايمني را ضعيف 
مي كند. براي همين تا جايي كه مجبور نباشيم به بيمار كورتون 
نمي زنيم. تمام تالش ما اين است كه التهاب ريه را با استروئيد 
كاهش دهيم اما استفاده از اين روش، توانايي بدن براي جنگ 
با عفونت هايي ديگر مانند قارچ سياه را پايين مي آورد. اين 
بيماري با درد و قرمزي اطراف بيني و چشــم، تب، سردرد، 
سرفه، استفراغ خوني، خلط سياه و خوني بيني، درد در يك 
طرف صورت و سينوس، رنگ سياه روي بيني، دندان درد، 
تاري ديد و چشم درد همراه است. براي تأييد تشخيص ممكن 

است از نمونه هاي مايع و بافت بيني استفاده شود.«

ث
مك

آمــار مبتاليــان  ديروز

10253
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

2410252
آمــار جان باختگان ديروز

184
كل آمــار جان باختگان

79568

 تــرس از ابتال بــه كرونا 
هنــوز به پايان نرســيده 
كــه ماجــراي جديدي 
به فهرســت نگراني هاي 
مردم اضافه شــده است؛ 
ابتال بــه قارچ ســياه. از 
چند روز گذشته كه يكي 
از متخصصــان ماجراي 
ابتال به اين بيماري را مطرح كــرد، موج جديدي 
از ترس عمومي مردم شــكل گرفته اســت. مردم 
به دنبال پاسخي به سؤال هايشان درباره اين بيماري 
هستند، درحالي كه متخصصان عفوني در گفت وگو 
با همشهري تأكيد كردند كه اين بيماري جديدي 
نيست، در سال گذشته 5مورد ابتال در ايران گزارش 
شده، بيماري مسري نيست و بيش از همه بيماران 
مبتال به ديابت يا بيماران داراي نقص ايمني شديد 
كه داروهاي خاصي مصــرف مي كنند و درگيري 
عفوني شــديدي ناشــي از ابتال به كرونا دارند، در 
خطر قرار دارند. مينو محــرز، عضو كميته علمي 
ستاد ملي مقابله با كرونا و شروين شكوهي،  رئيس 
بخش عفوني بيمارســتان لقمان در كنار بسياري 
از متخصصــان تأكيد مي كنند كه هــراس مردم 

بي اساس است و نياز به وحشت نيست.

قارچ سياه تجربه جديدي در ايران نيست 
مســعود مرداني، عضو كميته علمي ستاد مقابله با 
كرونا و متخصص بيماري هاي عفوني جزو نخستين 
كساني بود كه درباره ديده شــدن اين بيماري در 
ايران صحبت كــرد. او حاال در توضيح بيشــتر به 
همشــهري مي گويد: »اين بيماري از گذشــته در 

ايران و كشورهاي ديگر وجود داشته است، تنها اتفاق 
جديدي كه رخ داده اين است كه برخي از بيماران 
كرونايي كه كورتون بــا دوز فوق فيزيولوژيك مثل 
دگزامتازون را براي مدت زمــان طوالني دريافت 
مي كنند، ممكن است اين قارچ به دستگاه تنفسي، 
چشم، مغز و اعصاب آنها ورود پيدا كرده و منجر به 
عفونت شود، اين بيماري هم بسيار كشنده است.« 
او به شــيوع اين بيماري در هند و كشورهاي ديگر 
اشاره مي كند: »اين مســئله تنها در هند رخ نداده، 
بلكه در ايران هم چند ماه پيش در بيمارستان لقمان 
يك مورد ابتال به قارچ ســياه را داشتيم كه به دليل 
تشخيص زودهنگام حال اين بيمار با درمان ضد قارچ 
بهبود پيدا كرد. در كشور هند اين موارد ابتال اما بسيار 
قابل توجه است و مي توان گفت كه داليلي ازجمله 
گرماي هوا، افزايش جمعيت مبتال به كرونا و استفاده 
بيشتر از كورتون براي بيماراني كه سيستم ايمني 
ضعيف تري دارند اين وضعيت را در آن كشور رقم زده 
است.« اين متخصص در توضيح بيشتر درباره داليل 
ابتال به اين بيماري مي گويد: »خود بيماري كرونا، 
التهاب و درگيري ريــوي ايجاد مي كند كه محيط 
را براي رشد قارچ مناســب مي كند، از سوي ديگر، 
تجويز بيش از اندازه كورتون سيستم دفاع سلولي 
بدن را پايين مي آورد و قارچ ها در اين محيط ايجاد 
بيماري مي كنند.« به گفته اين متخصص، قارچ سياه 
بيماري مسري ای نيست و تنها افرادي را هدف قرار 
مي دهد كه نقص سيستم ايمني دارند؛ مثل مبتاليان 
به ديابت كنترل نشده، كساني كه استفاده بيش از 
حد از كورتون دارند يا بيماران داراي ســرطان كه 
شيمي درماني شده اند. به همين دليل نگراني براي 
ابتالي عمومي به اين بيماري وجود ندارد، فقط اينكه 

مردم از مصرف خودســرانه كورتون و دگزامتازون 
خودداري كنند.

 گزارش تنها 5مورد ابتال در يك سال گذشته
بيماران ديابتي كه مبتال به كرونا مي شوند، بيشتر 
در خطر گرفتار شدن به قارچ ســياه هستند؛ پيام 
طبرســي، رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح 
دانشوري اين موضوع را مطرح مي كند و به همشهري 
مي گويد: »بيشترين موارد ابتال به قارچ سياه در ميان 
بيماران مبتال به ديابت گزارش مي شود، علت آن هم 
كامال مشخص اســت، ديابت اين افراد پس از ابتال 
به كرونا، از كنترل خارج مي شــود، به همين دليل 
براي درمان اين افراد، كورتون تجويز مي شود و اين 
مسئله آنها را معرض ابتال به موكورمايكوزيس قرار 

مي دهد.« 
با اين همه اما طبرسي اين اطمينان خاطر را مي دهد 
كه شيوع اين بيماري آنقدر نيست كه نگراني ايجاد 
كند، اما به هر حال وجــود دارد و بايد مراقب بود؛ 
»ميزان مرگ ومير در اثر اين بيمــاري، 50درصد 
است، در يك سال گذشته حدود 5مورد ابتال در ايران 
گزارش شده كه 2مورد از بيماران، جانشان را از دست 
دادند. تمام اين بيماران ديابتــي بودند و درگيري 
ريويي بااليي داشتند كه ابتال به قارچ سياه، منجر به 
مرگ شان شد.« به گفته اين متخصص، هم اكنون، 
مهم ترين خطر، كرونا به دليل كشندگي باالي آن 
است نه قارچ سياه؛ »دليل شيوع باالي اين بيماري 
در هند، باال بودن جمعيت و آمار قابل توجه بيماران 
مبتال به ديابت آنهاست. طي مدت اخير هم با توجه 
به بحران كرونا مصرف كورتون به شدت افزايش پيدا 
كرده كه اين عوامل موجب افزايش بيماران كرونايي 

مبتال به موكورمايكوزيس شده است.«

   ايمني پايين، دليل ابتال
نگراني باالي مردم نســبت به ابتال به قارچ ســياه، 
موضوعي اســت كه از نظر شروين شكوهي، رئيس 
بخش عفوني بيمارســتان لقمان، بي اساس است، 
چراكه اين بيماري هميشــه وجود داشته و نبايد 
آن را پررنگ كرد. او به همشهري مي گويد: »تمام 
پزشــكان متخصصان در حوزه عفوني حتي پيش 
از كوويد بيماران مبتال به اين قارچ را ديده اند. اين 
بيماري به هيچ وجه قابل انتقال نيست. اسپور قارچ 
موكورمايكوزيس در بيني هر فردي وجود دارد و اگر 
شخصي به دليل كرونا بستري شود، ممكن است بعد 
از چند روز همان اسپور شروع به ريشه و خراب كردن 
ســينوس ها كند. اين قارچ براي افرادي با سيستم 
ايمني سالم مشكلي ايجاد نمي كند اما در كساني كه 
سيستم ايمني ضعيف تري دارند مي تواند منجر به 
بيماري شود.« به گفته اين متخصص، ايمني كم افراد 
داراي بيماري زمينه اي، خود بيماري كوويد-19 و 
كاهش ايمني بر اثر استفاده از داروهايي براي درمان 
كرونا تجويز مي شود، منجر به عفونت موكور مي شود؛ 
»از روز اول پاندمي كرونا هم ما با اين بيماري مواجه 
بوديم و همين حاال هم، بيماري دارم كه مبتال به اين 
عفونت است، اين بيماري قارچي در سال هاي گذشته 
وجود داشته و هميشه هم مهم بوده، بنابراين اتفاق 
جديدي نيست.« او درباره نشــانه هاي ابتال به اين 
بيماري مي گويد: »نشانه هاي ابتال به اين بيماري، 
درگيري سينوس هاست. اين بيماري در تعداد بسيار 
كمي از مبتاليان به كرونا به دليل پايين بودن ايمني 
بدن، داروها و حمله قارچ به بافت هاي سالم سينوس، 

ايجاد مي شود و اگر زود تشخيص داده نشود، منجر 
به مرگ مي شود.« 

 نيازي به وحشت نيست
مينو محرز، عضو كميته علمي ســتاد ملي مقابله با 
كرونا هم معتقد است كه نبايد مردم را نگران كرد. او 
با انتقاد از اخباري كه درباره عوارض نگران كننده ابتال 
به بيماري قارچ سياه در روزهاي گذشته، به همشهري 
مي گويد: »واقعا نمي دانم با وجود اينكه مردم با استرس 
و اضطراب هاي زيادي مواجهند، باز هم برخي افراد با 
مطرح كردن كشندگي قارچ موكورمايكوزيس اين 
نگراني ها را دامن مي زنند. موكورمايكوزيس هميشه در 
بيماران داراي قند باال عفونت هاي سيستميك را رقم 
مي زند كه درصورت تشخيص زودهنگام قابل درمان 
است و اصال ما به عنوان قارچ سياه از آن ياد نمي كنيم.« 
به گفته محرز، اينگونه نيست كه اگر در هند، ميزان ابتال 
به اين بيماري باال رفته بنابراين ما در آينده نزديك با 
شيوع آن در ايران مواجه مي شويم، چرا كه اين بيماري 
مسري نيســت؛ »در ايران اين بيماري عفوني وجود 
دارد، اما ميزان ابتالي آن باال نيســت و نياز به ايجاد 
چنين هراس و وحشتي در ميان مردم ندارد. در كنار 
همه اينها، در ميان قارچ ها ، موكورمايكوزيس كمترين 
ميزان انتشار را دارد.« او درباره انتشار اين بيماري از 
طريق دستگاه هاي اكسيژن ساز هم توضيح مي دهد: 
»نمي توانيم با اطمينان بگوييم كه اين دستگاه ها عامل 
انتشار قارچ از فردي به فرد ديگر نباشد اما دستگاه هاي 
اكسيژن ساز به طور مداوم، در حال ضدعفوني و استريل 
شدن هستند. از ابتداي پاندمي كرونا تاكنون هزاران 
بيمار مبتال درمان شده اند اما تعداد افرادي كه به اين 

قارچ مبتال شده اند بسيار كم است.« 

بيماري قارچ سياه، مسري نيســت، آمار شــيوع بااليي در ايران 
نــدارد و بيــش از همه، بيمــاران مبتال بــه كرونا كــه داروهای 
كورتــون دار مصــرف  می كنند در معــرض خطر آن قــرار دارند

همشــهري در گفت وگــو بــا متخصصــان عفونــي، جزئيــات ابتــال به 
يــك بيمــاري غيرآشــنا و ميــزان شــيوع آن در ايــران را بررســي كرد

وحشت كاذب  از »قارچ سياه«
زهرا خلجي

مترجم

مريم سرخوش 
خبرنگار
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دام تحليل هاي نمادين و »خانواده هراسي«

پرونده خانواده خرمدين بيــش و پيش از هر چيز 
در مرحله كنوني يك پرونده جنايي است كه هنوز 
نيازمند كارشناسي هاي حرفه اي، متعدد و جامعي 
اســت. در واقع اگرچه اين پرونده، مثل ســاير پرونده هاي جنايــي، هم داراي 
زمينه هاي فرهنگي -اجتماعي است و هم مي تواند تأثيرات فرهنگي -اجتماعي 
داشته باشد، در مرحله كنوني، اليه نخست اين پرونده، بخش جنايي آن است و 
آنچه تا اين مرحله از پرونده، از ديدگاه انسان شناختي و جامعه شناختي بيشتر 
اهميت دارد نه خود موضوع قتل  يا قتل ها، كه هنوز ابعاد آن ناشناخته است، بلكه 
دو موضوع ديگر است: 1-واكنش هاي جامعه به انتشار خبرهاي اين پرونده 2-نوع، 
شيوه و فرايند انتشار خبرهاي مربوط به اين پرونده؛ نوع، شيوه و فرايند انتشار 
خبرهاي مربوط به اين پرونده چه از طريق مراجع قانوني مرتبط )كه بسيار جاي 
پرسش و اما واگر دارد!( و چه نوع بازنمايي آنها در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي.
در واقع هيچ جامعه شناس يا انسان شناسي نمي تواند )و مجاز نيست( در اين مرحله و 
درحالي كه هنوز ابعاد اين پرونده ناقص و نيازمند بررسي است، به تحليل و تببين آن 
بپردازد كه اگر چنين كند، نتيجه آن اظهارنظري شتابزده، احساسي و احتماالً ناقص 
خواهد بود. پس تا اينجاي موضوع و تا ايــن مرحله، به دليل ناقص بودن اطالعات 
و همچنين نداشــتن اطالعات و داده هاي اجتماعي تكميلي، نمي توان تحليلي 
اجتماعي از پرونده خرمدين ها ارائه كرد يا از آن به عنوان يك »مسئله اجتماعي« 
نام برد اما نوع واكنش جامعه ايراني به اين پرونده را مي توان به عنوان يك موضوع 
اجتماعي، بررسي و تحليل كرد؛ در واقع نوع واكنش جامعه ايراني به اين پرونده را 
مي توان پروبلماتيك تلقي كرد. درباره واكنش هاي جامعه ايراني به انتشار خبرهاي 

اين پرونده، كه موضوع اصلي اين يادداشت است، چند نكته قابل توجه است:
جامعه ايراني به شدت تحت تأثير خبرهاي منتشرشده درباره پرونده خرمدين ها 
قرارگرفته است. به نظر مي رسد احساسات افكار عمومي جريحه دار شده است. 
واكنش عامه مردم به چنين رويدادي، طيف متنوعي از واكنش ها را دربرمي گيرد؛ 
از شوك شدن، حيرت، ناباوري، اندوه و افسوس خوردن تا ساختن جوك درباره 
چنين رويدادي! اما موضوع اين يادداشت تمركز بر واكنش دانشگاهيان و به ويژه 
تحليلگران مسائل اجتماعي بر چنين رويدادي است؛ اظهارات دانشگاهيان و 
تحليلگراني كه كوشيده اند به شكل علمي يا با استفاده از اصطالحات علمي به 
توضيح و تبيين اين پرونده بپردازند. تا يك هفته پس از انتشار خبرهاي اين اتفاق، 
به نظر مي رسيد عموم صاحب نظران كوشيده اند در يادداشت ها و تحليل هاي خود 
ابعادي نمادين به پرونده خرمدين ها بدهند و آن را براي مثال به عنوان نمادي 
از رواج خشونت در جامعه ايران تحليل كنند. در همين جهت، تالش كرده اند 
برخي از جنايت هاي نسبتاً مشابه در سال هاي اخير را نيز به عنوان َفكت هايي 
ديگر در كنار اين پرونده قرار دهنــد و چنين نتيجه بگيرند كه اين  چند رويداد 
نشانه هايي است از كشيده  شدن جامعه ايراني و به تََبع آن خانواده ايراني به سمت 
خشــونت و قرارگرفتن در وضعيت بحراني از اين لحاظ. تحليلگران متأسفانه 
براي تبيين تحليل خــود هيچ داده يا اطالعات ديگري از خانــواده ايراني ارائه 
نمي كنند. در اينجا شــاهد يك خطاي روش شناسانه هستيم. آيا اساساً چنين 
مواجهه صرفاً نماديني با موضوع پرونده خرمدين ها )يا حتي برخي پرونده هاي 
مشابه( و تحليل وضعيت خانواده ايراني براساس چنين مواجهه نماديني، بدون 
اتكا به آمار و اطالعات ديگري از خانواده ايراني قابل قبول است؟ آيا بدون اتكا به 
مطالعات موردي يا ميداني ديگر درباره خانواده ايراني و بدون ارجاع به داده هايي 
كه حاصل مطالعات اجتماعي خانواده ايراني باشد مي توان به  راحتي و به صورت 
»رويدادمحور« چنين تحليل هايي از خانواده ايراني ارائه كرد؟ اگر قرار باشــد 
صرفاً با تحليل نمادين يك يا چند رويداد، بدون ارجاع به داده هاي مطالعاتي و 
پيمايشي ديگر، وجهي رقت بار از جامعه ارائه كنيم، با تحليل نمادين يك يا چند 
رويداد ديگر نيز مي توان تصويري زيبا از جامعه ايراني ارائه كرد! چنين قرائتي يا 
رويكردي حتي نمادين نيز نيست كه تحليل نمادين جاي ديگر و روش هايي ديگر 
دارد. اگر صرفاً براساس يك يا چند رويداد بتوان جامعه ايراني را خشونت طلب 
قلمداد كرد براساس صرفاً چند نمونه از ايثار و فداكاري والدين يا فرزندان )كه از 
قضا كم هم نيست( نيز مي توان جامعه ايراني را جامعه اي ايثارگر و سرشار از مهر و 
محبت قلمداد كرد! دقت داشته باشيم كه در اينجا هدف، ردكردن يا تأييد كردن 
رواج خشونت يا بحراني شدن خشــونت در جامعه يا نهاد خانواده نيست، بلكه 
هدف، تذكر دادن درباره فرايند علمي رسيدن به چنين تحليل هايي است. جامعه، 
كليتي يكپارچه نيست كه بتوان مشاهده مورد يا مواردي را به كل آن تعميم داد. 
همچنين جامعه كليتي يكدست و همگون نيست كه بتوان برخي رويدادها را 
در آن به صورت نمادين تحليل كرد و چنين تحليلي را به همه جامعه تعميم داد؛ 
براي تعميم دادن يك مسئله به گروه بزرگ تري از اعضا يك جامعه بايد داده ها 

و اطالعات تكميلي از متغيرهاي اجتماعي مرتبط با موضع در اختيار داشت.
متأسفانه تاكنون هيچ كدام از تحليل هاي به اصطالح اجتماعي ارائه شده پرونده 
خرمدين ها، بر چنين داده هايي مبتني نبوده  است. و البته بايد توجه  داشت كه 
درباره وضعيت خانواده ايراني جز كارهاي پژوهشي موردي و پراكنده، داده هاي 
به روز و قابل اطميناني در اختيار پژوهشگران اجتماعي قرار ندارد؛ به ويژه درباره 
موضوع ويژه اي چون وضعيت خشونت در خانواده ايراني )تنها پيمايش ملي قابل 
اعتمادي كه تاكنون درباره خانواده ايراني انجام شده ، »پيمايش ملي خانواده« 
است كه ســال1397 توسط پژوهشــگاه علوم انســاني و مطالعات اجتماعي 

جهاددانشگاهي انجام شده (.
2- گذشته از كســاني كه كوشــيده اند تحليلي علمي از ماجرا ارائه كنند )كه 
به نظر مي رسد عموماً به ارائه تحليل هايي »شبه علمي« منجر شده  است( برخي 
خبرها و گزارش هاي منتشرشــده را نيز صرفاً خبرها و گزارش هايي زرد براي 
جذب مخاطب بايد قلمداد كرد؛ گزارش هايي كه هرچه بيشتر و پررنگ تر تالش 
مي كنند تا با برجســته كردن ابعاد خشــونت آميز پرونده، ذكر جزئيات خشن 
موضوع، مطرح كردن احتماالت جنايي ديگر و مبتني بر شايعات و... مخاطبان 

بيشتري را جذب كنند.
3- انتشار ســوگنامه ها يا تحليل هايي كه بيشتر به ســوگنامه شباهت دارند 
نيز بخشــي از واكنش طبيعي جامعه ايراني به پرونده خرمدين ها بوده  است؛ 
چه كســاني كه خرمدين يا خرمدين ها را مي شــناخته اند و چه كســاني كه 

نمي شناخته اند.
در مجموع، نتيجــه عمومــي تحليل هايي كه تاكنون از ســوي كارشناســان، 
روزنامه نگاران و حتي افكار عمومي درباره پرونده خرمدين ها ارائه شده  است، عالوه بر 
تصويركردن فضايي تيره و تار )و نه لزوماً واقع بينانه( از جامعه ايراني، به ايجاد ايده اي 
كه مي توانيم آن را نوعي »خانواده هراسي« بناميم نيز منجر شده است. فضايي كه 
در آن همه نقاط اميدواركننده خانواده ايراني در آن ناديده گرفته شده  است. نقاط 
اميدواركننده اي كه جامعه در مكانيســمي خودانگيخته و براي حفظ و تداوم بقا 

همواره آنها را حفظ و بازتوليد مي كند و ظاهراً تحليلگراني آنها را ناديده مي گيرند.

يادداشت يك

 اصطكاك بيشتر
برون ريزي قوي تر

ميزان بروز خشونت خانگي در دوران شيوه ويروس كرونا نه تنها در ايران كه 
در سطح جهان افزايش يافته و بروز اين خشونت در همه جوامع، در كنار ساير 
ناماليمات و نابرابري ها با وضوح بيشتري آشكار است. روزهاي آغازين اعتراف 
اكبر خرمدين درباره كشتن فرزندش بابك بود كه او با اعتراف به اينكه حضور 
پســرش در خانه و قرنطينه و تعطيلي كالس هايش اختالفات شان را بيشتر 
كرده بود، باعث شده او را به قتل برساند. هرچند روزهاي بعد ابعاد تازه اي از اين 
پرونده روشن شد، اما افزايش آمار خشونت خانگي در دوره كرونا دوباره بحث 
محافل و شبكه هاي مختلف شد. درباره اين ماجرا و كنترل خشم و جلوگيري از 

خشونت ناشي از آن با مهناز اسماعيلي، روانشناس، صحبت كرده ايم.

 حضانت ديگر فرزندان
نبايد از پدران قاتل گرفته شود؟ 

پدران قاتل قصاص نمي شــوند. اين حقيقتي است كه دانســتن آن احتماال جان 
فرزنداني را گرفته، مي گيرد و احتماال خواهد گرفت. تا لحظه تنظيم اين گزارش، 
مجازاتي كه در قالب حبس تعزيري براي پدران قاتل درنظر گرفته شده است، بين 
3تا 10 سال حبس است كه همين هم به طور جدي اجرا نمي شود و در خيلي اوقات 
قاتل به اشد همين مجازات هم نمي رسد. براساس قانون، چنانچه فرزندي توسط پدر 
خود به قتل برسد، درصورت تقاضاي اولياي دم، قاتل به پرداخت ديه محكوم خواهد 
شد و از حيث جنبه عمومي جرم، چنانچه به تشخيص دادگاه اقدام مرتكب موجب 
اخالل در نظم و امنيت جامعه باشد يا آنكه بيم تجري مرتكب يا ديگران وجود داشته 

باشد، قاتل به تحمل 3 تا 10 سال حبس تعزيري نيز محكوم خواهد شد.

 تغيير قانون
مانع وقوع جرم نيست 

قتل هولناك بابك خرمدين، كارگردان 47ســاله اي كه به دست پدر و مادرش 
كشته و تكه تكه شد، جامعه را در شوك و پريشــاني فرو برد.  اعترافات بعدي 
والدين مقتول به قتل داماد و دخترشان، ماجرا را ناگوارتر و غيرقابل باور كرد و 

واكنش هاي بسياري به دنبال داشت. 
در ميان واكنش ها و تحليل هاي مختلف، برخي معتقدند كه قوانين و مجازات 
مربوط به فرزندكشي تشويق كننده و زمينه ساز وقوع جرم است يا دست كم به قدر 
كافي بازدارنده نيست. اشاره آنها به ماده 612قانون مجازات اسالمي است كه 
مي گويد ولي دم )پدر و جد پدري( درصورت قتل فرزند، قصاص نمي شود و اشد 

مجازات براي او 10سال حبس است.
16 فرزندكشی1415

این شماره

افشين داورپناه
انسان شناس

خشونت بستر گسترده اي دارد اما اين چيست كه ما را از 
آن بازداشته و به امر اخالقي متمايل  مي كند. چطور بايد 
حوادث و وقايع خشونت بار رخ داده در جامعه را بازتعريف، 
تحليل و درك كرد و با تفسيرهاي تازه اي مسيرهاي جديدي براي حركت گشود؟ براي نيل در اين مسير، 
شايد الزم باشد جامعه شناسان و روانشناسان وارد ميدان شوند و هدايت روان و عصب تحريك پذير جامعه 
را دست بگيرند. در اين گفت و گو با امين رجبيان، جامعه شناس، سعي كرده ايم به پرونده تازه و نادري اشاره 
كنيم كه روح جامعه را در خانه هاي كوچك آن- خانواده- آزرده است. او اين آزردگي را برايمان تحليل 

كرده و براي درك بهتر آن به ما كمك مي كند.

در پرونــده تازه و عجيبــي كه اين 
روزها بسيار درباره آن صحبت مي شود، جامعه 
با سردرگمي خاصي در جدال است. قتل و مثله 
كردن فرزند، با آرامش، امري نيســت كه عموم 
آن را در صحت عقل بپذيرند. اين وضعيت زماني 
خطيرتر مي شود كه گزارش هايي درباره سالمت 
رواني قاتالن منتشر مي شود. چطور اين داستان 

را مي توان باور و هضم كرد؟
قاضي پرونــده قتل بابك خرمديــن در گزارش اش 
گفته است كه قاتلين )پدر و مادر بابك( در سالمت 
رواني به سرمي برند. اين تعريف از سالمت رواني خيل 
بسياري از فعاالن اجتماعي، كارشناسان، منتقدان و 
روزنامه نگاران را برآشفته است. من فكر مي كنم اين 
تعبير كه »تعاريف« نهادهاي رسمي ما از »سالمت« 
و »بيماري روانــي« ناقص هســتند، نوعي تقليل 
اپيستمولوژيك امر اجتماعي به امر روانكاوانه را در 
خود نهفته دارد. از سوي ديگر واجد نوعي نگاه ارزشي 
به پديده اجتماعي و فرافكني آن است. چرا كه تعاريف 
»بهداشت رواني« جامعه روي سيستم حقوقي جامعه 
سوار هستند و بر مبناي همين مباني حقوقي است 
كه كل نظام جامعه هنجارپذير شده است. تا پيش از 
كشف راز اين قتل اگر من يا شما با اين قاتل ۸1 ساله 
در مترو يا صف نانوايي برخورد مي كرديم يا حتي براي 
چند ساعت با او در يك مهماني مالقات و مجالستي 
داشتيم آيا همين رأي قاضي را در باب سالمت روان 
او نمي پذيرفتيم؟ بنابراين شايد بهتر باشد به جاي 
قضاوت ارزشي و احساساتي ماجرا اندكي به سمت 

پديدار  اجتماعي متمايل شويم.
كمي درباره اين موضوع بيشتر توضيح 

دهيد. منظورتان از پديدار اجتماعي چيست؟
پديداري چون نهاد خانواده كه تاكنون زير انبوهي از 
قضاوت هاي اخالقي دفن شده و انبوهي از انتظارات و 

نقش ها را برعهده اش بار كرده اند. قرار گرفتن خانواده در 
متن جامعه معاصر و در ازدحام اين حجم از تعارضاتي 
كه ناشي از برخورد ســنت و مدرنيته اند، باعث شده 
خانواده ديگر آن جايگاه محوري را كه در مناســبات 
و چيدمان جامعه سنتي داشت، نداشته باشد. از يك 
نگاه ساختاري و به تعبير دوركيم انسجام جامعه ديگر 
از منشأ نقش هاي نهادي و خودبه خودي قابل تأمين 
نبوده و تقسيم كار اندامواري را مي طلبد. براي مثال اگر 
زماني نهاد خانواده تنها متولي نيازهاي جنسي و عاطفي 
فرد بود، امروزه آمار باالي طالق، خانه هاي مجردي و... 
خبر از ناكارآمدي اين نهاد در اين بــاره مي دهد. اين 
تغيير موقعيت و جايگزيني جديد باعث شده است كه 
وظيفه مكانيكي ساختار خانواده به زاد و ولد و پرورش 
فرزند محدود شــود. اما وضعيت نابسامان اقتصادي، 
بيكاري، تركيب سني جمعيت و عادت واره هاي نسلي 
باعث شده اند تا خانواده فراتر از ظرفيت هاي مدرنش 

تكليف پذير شود.
خانواده اين متهم نيز در اين بستر قابل 

واكاوي است؟
خانواده خرمدين هم اين وظايف مكانيكي را انجام 
داده ، فرزنداني را پرورده و تحويل جامعه داده است، 
خب وظيفه اي بوده، انجام شده و پرونده بسته شده 
و پس از آن، پرونده متفاوت ديگري باز شــده است؛ 
پرونده قتل فرزندان. قتل ها همه پس از جدايي صوري 
فرزندان از خانــواده اتفاق افتاده انــد. چه تضميني 
وجود دارد ماشيني كه مســافت زيادي را پيموده و 
سرنشينانش را به مقاصدي رسانده )حتي اگر نرسانده 
باشــد( در يك آن به اعماق دره ســقوط نكند؟ اين 
سقوط، اين تصادف، اين تقدير آيا ربطي به كاركردها 
و غاياتي كه شــركت خودروســازي براي ماشين و 

سرنشينانش درنظر گرفته دارد؟
ما با مسئله فرزندكشي در ابتدا و قتل 

يك انسان به فجيع ترين شكل ممكن پس از آن 
مواجهيم. آيا اين تحليل ساده سازي واقعه رخ 

داده نيست؟
مي خواهــم بگويم اگر اخالقيات، ســنت، مذهب و 
فرهنگ را آن »شركت خودروسازي« درنظر بگيريم 
و خانواده را آن »خودرو«، آن گاه چه تضميني براي 
فرار از يك تقدير محتوم وجود خواهد داشت؟ تقدير 
محتومي كه به مرگ سرنشــينان ختم شود. هيچ 
پلتفرم و دستورالعملي نمي تواند جلوي تقدير را در 
يك تصادف جاده اي بگيرد. گاهي بي احتياطي راننده، 
اغواي يك منظره زيبا شدن، گيراندن يك سيگار يا 
حتي لحظه اي خواب مي تواند در كسري از ثانيه اين 
تقدير را رقم بزند. گاهي هم لغزندگي جاده يا يك پيچ 
تند يا خطاي محاسباتي در كنترل سرعت و... شما از 
زبان جامعه شناس بخوانيد: خشونت مكانيزه، فاصله 
طبقاتي، تبعيض، تخريب مشــروعيت هاي مرجع، 
جامعه  اتميزه، بي عدالتي ســاختاري، خشونت هاي 
خياباني، انحرافات جنسي و... . همانطور كه مي بينيم 
در اينجا ارزش هاي اخالقي قالبي در جامعه تكاليفي 
را براي نهادهاي اجتماعي تعيين مي كنند اما قضاوت 
جامعه شناســي از جايي آغاز مي شود )و راهش را از 
قضاوت ارزشــي جدا مي كند( كه بتواند آرمان هاي 
ارزشــي جامعه و انتظارات اخالقي از يك نهاد را؛ از 
توان، ظرفيت و مختصات آن نهاد تفكيك كند؛ يعني 

بين »آنچه بايد« و »آنچه هست« تمايز قائل شود.
به طور كلي، تصور عموم بر اين است كه 
نهاد خانواده امن ترين موقعيت موجود براي هر 
فردي است. در چنين پرونده هايي مردم نه تنها 
با شوكي بزرگ، كه با شكستن قواعد و اصولي كه 
به آن باور داشته و ساختارهاي جديدي را بر آن 
پايه بنيان كرده اند، روبه رو مي شوند. آيا جراحت 
ايجاد شده بر پيكر جامعه در وضعيت حاكم قابل 

ترميم است؟
جامعه ما از نهاد خانواده انتظــار دارد عالوه بر انجام 
وظايف ذاتي و كاركردي خود نقش يك مدينه فاضله را 
با تمام مختصات عريض و طويلش بازي كند. خانواده 
امروز ايراني كه دچار پديده پيرفرزندي شده پدر و مادر 
پس از مدتي ديگر از ادامه دادن نقش خود به عنوان 
فراهم آورنده همه  چيز و برآورنده همه نيازهاي مادي 
و معنوي فرزندان تا پاي مرگ، خسته شده ؛ فرسوده 
و عاصي مي شوند. براي نسلي چون نسل پدر و مادر 

پديدار اجتماعي، 
پديداري چون نهاد 

خانواده است كه 
تاكنون زير انبوهي 

از قضاوت هاي 
اخالقي دفن 

شده و انبوهي از 
انتظارات و نقش ها 

را برعهده اش بار 
كرده اند. قرارگرفتن 

خانواده در متن 
جامعه معاصر و در 

ازدحام اين حجم از 
تعارضاتي كه ناشي 

از برخورد سنت و 
مدرنيته اند، باعث 

شده خانواده ديگر 
آن جايگاه محوري 
را كه در مناسبات 
و چيدمان جامعه 

سنتي داشت، 
نداشته باشد

بابك كه تعهد زياد به اصول و ارزش هاي خانوادگي 
باعث مي شده كه در ســنين جواني ازدواج كنند، بار 
تعهد خانوادگي را عهده دار شــوند و از طرفي احترام 
به بزرگ ترها و نگهداري و تيمار كهنساالن را سرلوحه 
كار خود قرار دهند، هزينه تحصيل فرزندان را تا مدارج 
عالي در داخل يا خارج كشــور بپردازند، ايجاد شغل 
و معيشت آنها را عهده دار شــوند، هزينه هاي گزاف 
ازدواج هاي ناموفق و استرس طالق هاي زودهنگام را 
بر خود هموار كنند؛ من از آن »منتقد تعريف سالمت 
رواني« مي پرسم: براي چنين نسلي حفظ نقش پدر 
و مادري را تا چندسالگي فرزندانشان تجويز مي كند؟! 
مي خواهم بپرســم پدري كه در سنين پايين ازدواج 
كرده وقتي كه خود را در معرض ســرخوردگي ها و 
جواني بربادرفته اش مي بيند كه ســال هاي عمرش 
را وقف ارزش ها و هنجارهاي خانواده مقدسي كرده 
كه حاال براي آرمان هايش تره هم خرد نمي كنند، چه 
احساسات دروني به او دست خواهد داد؟ با اين نگاه 
شايد پربيراه نباشد كه خستگي، اضمحالل تدريجي 
اخالق و حقوق اوليه انساني، خشونت كالمي و رفتاري، 
خشــونت حقوقي)محروم كردن فرزند از ارث( و در 
مراتب باالتر جرح و قتل را در تقدير چنين خانواده اي 

متصور شويم.
اين وضعيت حاكم بر جامعه، فشارهاي 
شديد رواني، اقتصادي و... بر خانواده قابل درك 
است. اما همراهي مادر در مثله كردن فرزندش با چه 

تعريفي بايد درك يا اثرات منفي آن تعديل شود؟
هيدگر در مصاحبه اي چاپ شده در مجله اشپيگل 
در پاسخ به اين سؤال كه »آيا خود انسان قادر خواهد 
بود در بافت گردونه جبر و قهــر نفوذ كند يا اين كار 
از فلســفه و يا از هر دو ساخته اســت؟« مي گويد: 
درهاي قدس و تعالي كه در گذشــته روي انســان 
گشوده بود، امروزه بر ما بسته شده است و اكنون ما 
تنهاييم با تقديرمان. صرف نظر از بسامد واژه تقدير 
تكنولوژيك در دايره مفاهيم هيدگري، اين اشــاره 
و مقايســه هيدگر از دنياي قديــم و جديد، در پرتو 
يك برداشــت هرمنوتيكي مي تواند اشارتي باشد به 
فضاهاي اجتماعي نامتعارف، تجربه هاي دگرديسانه، 
تجربه هاي ممنوع، تابوها و انگ هاي جنسيتي، روابط 
نامتعارف جنســي و... فضاهايي كه تجربه آنها هاله 
قدسي گرد آمده بر اطراف مفاهيم و نهادهاي باسابقه 

و قديمي چون »خانواده« را به چالش كشيده اند.

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

خانواده خجسته
پديدارشناسي خشونت خانوادگي به بهانه قتل بابك خرمدين و مسئله فرزندكشي در گفت وگو با جامعه شناس
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این شماره

فرزندكشی به مثابه قتل عمد
 بررسي قوانين كشورهاي ديگر

 براي مقابله با فرزندكشي
گرفتن عامدانه جان انسان ها 
در هر قانوني سنگين ترين 
مجازات ها را دارد. اگرچه كه 
تعريف سنگين ترين مجازات ها مي تواند از كشوري به كشور ديگر 
تفاوت هاي قابل توجه و گاه شگفت آور داشــته باشد. شايد جهان 
عجيب ترين نمونه مجازات براي نابخشودني ترين جرم ممكن را در 
سال 2011تجربه كرده باشد. زماني كه آندرس بريويك نروژي در حمله 
به يك جزيره 69نفر را كه عمدتا نوجوان بودند، با شليك مستقيم و 
نزديك به قتل رساند و براي اين جرم مجازات 21سال زندان گرفت. اين 
مجازات زماني عجيب تر مي شود كه مي دانيم در بسياري از كشورها، 
به ويژه كشورهاي مسلمان براي جرائمي بسيار سبك تر، حكم اعدام 
صادر مي شود. قوانين جزا در كشورهاي مختلف جهان معموال متهم 
به قتل را فارغ از جنسيت و نسبتي كه با مقتول دارد محاكمه مي كنند 
و تفاوت چنداني ميان قاتلي كه با مقتول نسبت داشته با قاتلي كه با 
قرباني غريبه بوده است قائل نمي شوند. از اين رو ميان شدت مجازات 
قتل افراد بزرگســال و قتل كودكان، به خصــوص زماني كه عمدي 
بودن جرم و ســامت روان قاتل تأييد و اثبات شود، تفاوتي وجود 
ندارد. كودك كشي يا فرزند كشي هم يكي از شكل هاي اين جنايت 
نابخشودني است كه معموال در قوانين مختلف جزا مشابه قتل هر شكل 
قتل عمد ديگري باالترين مجازات ها را دارد. اما در بعضي از كشورها 
مجازات براي پدرها و مادرهايي كه مرتكب جرم شده اند، تحت شرايطي 
خاص مي تواند سبك تر يا سنگين تر باشد. براي مثال جرم مادراني كه 
تحت شرايط ناپايدار رواني پس از زايمان، نوزاد يا كودك زير يك سال 
خود را به قتل مي رسانند، معموال در دسته قتل غيرعمد بررسي مي شود 
و مجازات خفيف تري از قتل عمد براي آنها صادر مي شود. در ادامه به 
نمونه هايي از قوانيني كه كشورهاي مختلف براي قتل و فرزندكشي به 

اجرا مي گذارند اشاره مي كنيم .

استراليا
قتل به دســت هر فرد و به هر شكلي درصورت عمد 
بــودن در قانون جزاي اســتراليا جرمي ســنگين 
محسوب مي شود و حداكثر مجازات آن حبس ابد 
است. در استرالياي جنوبي درصورت اثبات قتل صرف نظر از نسبت خوني 
قاتل و مقتول، مجرم بايد به حبس ابد محكوم شــود. در نيوساوت ولز هم 
حداكثر مجازات براي قتل براســاس قانون جزاي 1999،حبس ابد است و 
مجرم حداقل 20سال غيرمشروط را بايد در زندان سپري كند. اما اگر جرم 
قتل كودك زير 18سال باشد اين حداقل به 25سال مي رسد. يعني اگر به 
داليلي قاضي براي مجــرم مجازات حبس ابد را درنظر نگيرد، دســت كم 

25سال حبس را برايش درنظر خواهد گرفت.

هندوستان
بند 315قانون جزاي هندوستان مي گويد هر عملي 
كه عامدانه با هدف جلوگيري از زنده متولد شدن يا 
مرگ نوزاد پس از تولد انجام شود حداكثر 10سال 
حبس يا جريمه نقدي يا هردو مــورد را به همراه 
خواهد داشــت. اما طبق بند 302قانون جزاي اين كشور، كشتن نوزاد يا 
خردسال در گروه قتل عمد دســته بندي مي شود و فارغ از نسبت خوني 
قاتل و مقتول، مجرم ممكن است به اعدام، حبس ابد و پرداخت غرامت و 

پرداخت ديه محكوم شود.

فنالند
قتل در فنالند مشابه بســياري از ديگر كشورهاي 
جهــان جرمــي ســنگين اســت و درصــورت 
داشتن4شاخص عامدانه بودن، وحشيانه بودن، به 
خطر انداختن امنيت عمومي و وقوع آن عليه مأمور قانون ترديدي در اثبات 
آن وجود نخواهد داشت. شديدترين مجازات ممكن براي هرنوع قتلي در 
فنالند حبس ابد است كه اين مجازات هم تحت شرايطي خاص مشمول 
تخفيف مجازات شده و به 14تا 15سال حبس مي رسد. شيوه قتل تأثيري 
بر مجازات قاتل ندارد و از سال 2006به بعد، مقررات عفو توسط قاضي به 
كميته بازبيني سپرده شد تا در صورت اطمينان از خطرناك نبودن مجرم 
براي جامعه، او را پس از گذراندن حداقل 15سال حبس آزاد كنند. كشتن 
نوزاد درصورتي كه تحت فشار رواني بارداري و زايمان باشد دست كم 4 ماه 
و حداكثر 4سال حبس خواهد داشت. درصورت نقش نداشتن اختالالت 

رواني در قتل نوزاد، با جرم مشابه قتل هاي عادي برخورد خواهد شد.

كانادا
در قانون جزاي كانادا قتل عمد يكي از ســنگين ترين 
جرائم عمد محسوب مي شود و پس از آن قتل غيرعمد 
و نوزادكشي در درجه هاي بعدي قرار گرفته اند. قتل 
نوزاد در قانون كانادا به جرمي اطالق مي شــود كه نوزادي به دســت مادرش 
تحت تأثير اختالالت رواني دوران زايمان و پس از آن به قتل برسد. مجازات قتل 
در كانادا مشابه بسياري از ديگر كشورها ارتباطي با نسبت قاتل و مقتول ندارد و 
درصورت اثبات جرم، مجرم حداكثر به حبس ابد محكوم خواهد شد. اما امكان 
درخواســت تخفيف در مجازات در كانادا وجود دارد. با اين همه مجازات قتل 
درجه يك به طور كلي 25سال حبس غيرمشروط است. درصورتي كه مجرم در 
زمان وقوع جرم 17سال داشته باشد 10سال حبس و درصورتي كه 14يا 15ساله 
باشد 5تا 7سال حبس مجازات قطعي مجرمان خواهد بود. مجازات قتل درجه 
دو براي مجرمان 10تا 25سال حبس خواهد بود اما مجرمان 17ساله 7سال 
حبس اجباري و مجرمان 14تا 15ساله 5تا 7سال حبس اجباري خواهند داشت.

انگلستان    و   فرانسه
در انگلستان قتل فرزند به دست پدر و مادر جرمي مشابه 
با هر قتل عمد ديگري درنظرگرفته مي شود و حداكثر 
مجازات آن حبس ابد مشروط است. يعني قاضي اين 
امكان را دارد تا پس از بازبيني وضعيت مجرم پس از طي 
كردن دوره اي غيرمشروطي كه قانون متناسب با جرم 
تعيين كرده است، مجرم را از ادامه حبس معاف كند. با 
اين همه در مورد قتل كودك و نوزاد شرايط متفاوت است. اگر مادري به واسطه 
رها كردن يا اقدامي عمدي تحت تأثير وضعيت رواني حاصل از بارداري و زايمان 
منجر به مرگ نوزاد كمتر از 12ماهه خود شود، جرم او قتل غيرعمد درنظر گرفته 
مي شود كه مي تواند متناسب با رأي قاضي مجازاتي كمتر از حبس ابد داشته 
باشد. مجازات اين جرم در فرانسه اما براي مادر 10تا 20سال حبس است، چه 
به صورت مستقيم در قتل مشاركت داشته باشد چه غيرمستقيم. اما شركاي قتل 
مجازات هايي كمتر از او دريافت خواهند كرد. مجازات عمومي قتل در فرانسه 
حداكثر 30سال زندان است اما قتل هاي غيرعادي و خاص مانند فرزند كشي و 

قتل كودكان زير 15سال مجازات حبس ابد به همراه دارد.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

در قانون جزاي 
كانادا قتل 

عمد يكي از 
سنگين ترين جرائم 

عمد محسوب 
مي شود و پس از 
آن قتل غيرعمد 
و نوزادكشي در 

درجه هاي بعدي 
قرار گرفته اند. 

قتل نوزاد در قانون 
كانادا به جرمي 

اطاق مي شود كه 
نوزادي به دست 

مادرش تحت تأثير 
اختاالت رواني 
دوران زايمان و 

پس از آن به قتل 
برسد. مجازات قتل 

در كانادا مشابه 
بسياري از ديگر 

كشورها ارتباطي 
با نسبت قاتل و 
مقتول ندارد و 

درصورت اثبات 
جرم، مجرم حداكثر 
به حبس ابد محكوم 

خواهد شد

حضانت ديگر فرزندان،نبايد از   پدران قاتل گرفته شود؟ 
درباره اليحه تشديد مجازات پدران قاتل و نتايجي كه مي تواند تصويب آن به همراه داشته باشد 

پدران قاتل قصاص نمي شــوند. اين 
حقيقتي است كه دانستن آن احتماال 
جان فرزندانــي را گرفته، مي گيرد 
و احتماال خواهد گرفــت. تا لحظه 
تنظيــم اين گــزارش، مجازاتي كه 
در قالب حبس تعزيري براي پدران 
قاتل درنظر گرفته شــده است، بين 
3تا 10 سال حبس است كه همين 
هم به طور جدي اجرا نمي شــود و 
در خيلي اوقات قاتل به اشد همين 
مجازات هم نمي رســد. براســاس 
قانون، چنانچه فرزندي توسط پدر 
خود به قتل برسد، درصورت تقاضاي 
اوليــاي دم، قاتل بــه پرداخت ديه 
محكوم خواهد شد و از حيث جنبه 
عمومي جرم، چنانچه به تشخيص 
دادگاه اقدام مرتكب موجب اخالل 
در نظم و امنيت جامعه باشد يا آنكه 
بيم تجري مرتكب يا ديگران وجود 
داشــته باشــد، قاتل به تحمل 3 تا 
10 سال حبس تعزيري نيز محكوم 
خواهد شد. عده اي بر اين باورند كه 
قتل، قتل است و مجازات فرزندكشي 
بايد مثل ديگر قتل ها باشــد اين در 
حالي اســت كه اگــر بخواهيم اين 
ماجــرا را از بعدهاي ديگر بررســي 
كنيم پر بيراه نيســت اگــر بگوييم 
شايد نياز باشــد كه حتي مجازات 
فرزندكشــي از مجازات غيركشــي 
بيشتر باشــد چرا كه ترس عمومي 
ناشي از اين موضوع در جامعه، نهاد 
خانواده را متزلــزل مي كند، در دل 
جامعه هــراس و ناامنــي مي كارد، 
فرزندان را نســبت به مفهوم پدر و 
مادر و خانــه و خانواده ها بي اعتماد 
مي كنــد و آســيب هاي اجتماعي 
جبران ناپذيري بــه جاي مي گذارد. 
از ســوي ديگر فرزنداني كه توسط 
پدرانشان به قتل مي رسند در شرايط 
غيرمنصفانه اي جان خود را از دست 
مي دهند چرا كه با گارد باز در محيط 
خانواده حضور داشته اند بدون آنكه از 
خود محافظت كنند يا انتظار چنين 
اتفاقي را داشــته باشــند. آيا زمان 
تغيير قانون و وضع مجازاتي كه واقعا 
»بازدارنده« باشــد، نرسيده است؟ 
اليحه تشديد مجازات پدر قاتل كه 
اين روزها توســط دولت هم بعد از 
مدتي وقفه به تصويب رسيده  است، 
اليحه  مهمي اســت كــه درصورت 
وقوع قتل عمد و با تشخيص قاضي؛ 
مي توانــد حضانت و واليت ســاير 
فرزندان را از پدر بگيرد تا اين آسيب 

به ساير فرزندان سرايت نكند.

خيال پدران قاتل، راحت است 
بهار ســال پيش بود كه زمســتان 
زندگي دختر 14ساله رسيد؛ رومينا 
اشرفي با داس پدرش در خواب سر 
بريده شــد تا يكي از دلخراش ترين 
قتل هاي ناموسي رخ دهد. اين دختر 
نوجوان كه به علت مخالفت خانواده  
با ازدواجش، به همراه بهمن خاوري، 
جوان 28ساله تالشــي از خانه فرار 
كرده بود پس از دســتگيري توسط 
پليس به پدرش تحويل داده شد اما 
چندي پس از آن پدر رومينا با داس 

اقدام به قتل او كرد.
 اين ماجراي تلخ حواشــي حقوقي 
زيادي نيز به همراه داشــت؛ چرا كه 
در نظام حقوقي ايــران رابطه ابوت 
در قتل عمد، مانــع اجراي قصاص 
پدر است. در همين رابطه نيز ماده 
301 قانون مجازات اسالمي تصريح 
كرده اســت: »قصــاص درصورتي 

ثابت مي شــود كه مرتكــب، پدر يا 
از اجداد پدري مجني عليه نباشــد 
و مجني عليــه، عاقــل و در دين با 
مرتكب مســاوي باشــد.« براساس 
همين ماده نيز پدر رومينا اشــرفي 
صرفا به پرداخت ديه و 9 سال حبس 
به استناد ماده 612 قانون مجازات 
اسالمي محكوم شد؛ حكمي كه به 
اعتقاد بسياري از مردم و حقوق دانان 
با جرم ارتكابي تناســبي نداشته و 
بازدارندگي الزم براي پيشگيري از 
قتل را ندارد؛ چراكه در قانون كنوني 
پدر به موجب قتل فرزندش قصاص 
 نمي شود و مجازاتش تنها براساس
 3 تا 10 سال حبس تعزيري است كه 
با امكان حصول عفو و آزادي مشروط 
ممكن است حتي بسيار زودتر از آن 

به جامعه پيراموني بر گردد.
نكته تلخ ماجــرا اينجا بود كه برخي 
بررســي ها و مصاحبه هــا از خانواده 
رومينا و وكيل مادر او نيز نشان دهنده 
آگاهي پدر رومينا از اين قانون بوده 
است و وكيل او بيان مي كند وقتي از 
او درباره اينكه چرا براي لكه دار شدن 
شــرفت، بهمن خاوري را نكشتي؟ 
او جــواب داد به اين خاطــر كه در 

آن صورت قصاص مي شدم!
مجموع همين عوامل باعث شد كه 
اليحه تشديد مجازات پدران قاتل با 
جديت بيشتري دنبال شود. وزارت 
دادگستري با احساس عدم تناسب 
مجازات اين جرم و مطالبه عمومي 
وضــع قانوني براي ايجاد تناســب 
بين جرم و مجازات در فرزندكشي 
اقدام بــه تنظيم اليحه »تشــديد 
مجازات پدر و جد پــدري مرتكب 
قتل فرزند« كرد كه در آبان ســال 
گذشته براي بررسي در اختيار هيأت 
دولت قرار گرفت. اليحه »تشــديد 
مجازات پدر و جد پــدري مرتكب 
قتل فرزند« مدتي در كميســيون 
لوايح دولت ماند و در نهايت باالخره 
به تصويب رســيد. بيست و ششم 
ارديبهشــت ماه، معاون امور زنان 
و خانــواده رئيس جمهــوري از 
تصويــب اليحه اصالح مــاده 612 
قانون مجازات اســالمي مربوط به 
تشديد مجازات پدر درصورت قتل 
فرزند در كميســيون لوايح دولت 
خبر داد. معصومه ابتكار در حساب 
توييتري خود نوشت:  »دولت اليحه 
پيشنهادي معاونت زنان و خانواده 
در مورد اصالح مــاده 612 قانون 
مجازات اســالمي مربوط به تشديد 
مجازات پدر درصــورت قتل فرزند 
را تصويــب كرده اســت.« به گفته 
ابتكار »اين اليحه كه مورد تأييد قوه 
قضاييه نيز هست؛ حداكثر مجازات، 
ايجــاد محدوديت در سرپرســتي 
اطفال ديگر و عدم شــمول ارفاق را 

در بر مي گيرد.«
حاال يك ســال گذشــته و دوباره 
قتل ديگــري احساســات جامعه 
را جريحــه دار كــرده اســت. اكبر 
خرمديــن كه ايــن روزهــا نامش 
مدام بر ســر زبان هاســت، در سال 
97، دختــرش آرزو را بيهوش كرد، 
ســپس به قتل رســاند و درنهايت 
مثله كرد. اين موضوع ســر به مهر 
باقي ماند تا اينكه اين پدر به همراه 
همســرش براي پســر ديگرشان 
بابك نيز سرنوشــتي مشــابه رقم 
زد و اخبار منتشر شــده از حواشي 
اين ماجــرا، به نگراني بســياري از 
فرزندان و خانواده هــا دامن زد چرا 
كه اين پدر گفته است كه وقتي آزاد 
شود، فرزندان ديگرش را هم به قتل 

خواهد رساند.

مائده امينی 
روزنامه نگار

قرآن منشــأ فقهي 
معافيت پدر از قصاص 
نيست بر اين اساس 
بايد گفت كه دست 
فقها و حقوق دان هاي 
براي بررســي اين 
موضوع باز اســت. اينكه اعام مي شود پدر 
به دليل قتل فرزند نبايد قصاص شود مبتني 
بر چند روايات است كه در رابطه با سنديت و 
داللت اين روايات نيز بحث است. اگر در نهايت 
ما فرض را بر اين مي گذاريم كه سنديت اين 
روايات صحيح و داللتشــان نيز واضح باشد 
بايد بگوييم كه اين فرض منجر به ســقوط 

قصاص است.
در رابطه با روشــن نبودن داللت اين روايات 
بايد يك نكته را توضيح داد، برخي از علماي 
اهل تسنن در رابطه با نوع كشتن، نظر مخالف 
دارند و معتقدند كه اگر فرزند به شكل عادي 
كشته شود، قصاص نمي شود اما اگر قتل فجيع 
باشــد، بايد پدر را قصاص كرد. فقهاي اهل 
تسنن در رابطه با معيار تشخيص قتل فجيع 
هم معيارهايي را اعام كرده اند به عنوان مثال 
فقهاي اهل تسنن اعتقاد دارند كه اگر پدر با 
عصا به سر فرزندش ضربه اي وارد كرد و او را 
كشت، نبايد قصاص شود اما اگر پدر دست به 

مثله كردن فرزندش بزند، بايد قصاص شود.
ما فرض را بر نظر فقهاي شيعه مي گذاريم و اين 
منطق را قبول مي كنيم كه قتل فرزند از جانب 
پدر مسقط قصاص است، در اينجا سؤال ايجاد 
مي شود كه حاال كه مسقط قصاص است، تعزير 
هم نبايد شود؟ يا تعزير نبايد به گونه اي باشد 
كه نظم عمومي را تأمين كند؟ در واقع بحث 
حقوق دان ها اين است. ما نيز با قصاص مخالف 
هســتيم اما بحث اين است كه فرض بگيريم 
پدر قصاص نشود، پس در اين ميان بحث تعزير 
چه مي شود؟ روايات مســقط تعزير مناسب 

نيستند. قانون وضع شده است كه حافظ نظم 
عمومي باشــد و يكي از جنبه هاي مجازات، 
مربوط به بحث بازدارندگي است، تعزير كنوني 

جنبه بازدارندگي ندارد.
حتي قانون اعام كرده است كه اگر قتل فرزند 
از جانب پدر موجب بر هم خوردن نظم عمومي 
جامعه شــود، در اين زمان حبس 3تا 10سال 
صادر مي شود. اين ميزان مجازات بسيار كم 
اســت و حتي حبس را به چند قيد محدود 

كرده است.
بنابراين شرع دست ما را براي تعزير نبسته 
است و تنها بر اين تأكيد دارد كه قصاص انجام 
نشود. نبايد فراموش كرد كه قانون فعلي اولياء 
را جري مي كند تا دســت به قتل فرزندشان 
بزنند، زماني كه پدر رومينا پيش از قتل فرزند 
خود از يك وكيل مشــورت گرفت يعني اين 
پدر با علم از قانون و قصد قبلي دست به قتل 

فرزند خود زد.
اين تفاسيري كه هم اكنون در مورد قتل فرزند 
به دست پدر وجود دارد، شرعي و عقلي نيست 
و حتي اگر اين تفسير موجود را قبول كنيم بايد 
تعزير انجام شود. قانون مجازات بايد اصاح 
شود، اين قانون موجب جري شدن افراد شده 
و ســامت رواني جامعه را دچار آسيب كرده 
است. از نظر من بايد حبس طوالني و مجازات 
تكميلي مانند تبعيد به قانون اضافه شــود تا 
يك پدر قاتل بداند كــه درصورت انجام اين 
جرم با تعليق مجازات، آزادي مشروط و عفو 
همراه نخواهد شــد. هنگام وضع قانون بايد 
عموم جامعه را درنظر گرفــت، عموم مردم 
و عقــاء نيز معتقدند كه مجازات ســنگين 
موجب بازدارندگي مي شــود و از سوي ديگر 
بايد درنظر داشــت كه اين موضوع يك بحث 
علمي و حقوقي است، علم جرم شناسي ثابت 
كرده است كه اگر مجازات ها جنبه بازدارندگي 
مناسب داشته باشند از ميزان جرم و جنايات 
كم مي شود. بنابراين ســاده لوحانه است كه 
گمان كنيم تنها با كار فرهنگي مي تواند اين 

مشكل را حل كرد.

مجازات كنونی فرزندكشی، بازدارنده نيست 

بابك پاك نيا 
  وكيل پايه يك دادگستري 

 از نظــر شــرعي و 
قانوني براي مجازات 
پــدر، قصــــاص 
درنظر گرفته نشده 
است. هم اكنون بحث 
بازدارندگي مجازات 
مطرح است و به همين دليل سال هاي مجازات 
اهميت چنداني ندارد، بايد تاش شــود تا 
همين مجازات 3تا 10سال كه قانون مشخص 
كرده است، به درستي اعمال شود. بسيار كم 
اتفاق مي افتد كه پــدري به طور عمد فرزند 
خود را بكشــد اما از همين ميزان اندك نيز 
شاهد هستيم كه كمتر دادگاهي حكم 10سال 
حبس را براي اين پدرهــا صادر مي كنند، در 
واقع حداكثر مجازاتي كه اكنون براي پدرهاي 
قاتل وجود دارد در دادگاه ها اعمال نمي شود. 
بخشي از اين اتفاق مربوط به تشخيص قاضي 
است؛ چرا كه او تشــخيص مي دهد كه همان 
ميزان حكم صادر شــده  از بازدارندگي كافي 

برخوردار است.
به نظر بنده قوانيــن در بحث بازدارندگي هيچ 
مشكلي ندارند و مسئله ما در حوزه فرهنگسازي 
اســت، به عبارت ديگر بايد اقدامات فرهنگي 
الزم انجام شــود تا اين اتفاقات در جامعه رخ 
ندهد. حتي اگر مجازات قتل عمد پدر تبديل به 
قصاص هم شود، تأثيري بر حل اين مشكل ندارد. 
هم اكنون مسئله مربوط به ميزان مجازات نيست 
و بحث فرهنگ مشكل ساز اســت و نيازمند 

واكاوي داليل قتل فرزند به دست پدر هستيم.
فرض را بر اين بگذاريم كــه يك پدر پس از 
قتل فرزند، محكوم به اعدام شود، آيا چنين 
مجازاتي مانع از تكرار مي شــود و بازدارنده 
است؟ از نظر من پاسخ اين سؤال منفي است، 
وقتي يك پدر تحت تأثير احساســات به اين 
نقطه برسد كه دست به چنين جنايتي بزند، 
توجهي به ميزان مجازات و حكم اعدام ندارد. 
فردي مانند پدر بابك خرمدين دچار انحراف 
فكري شده است، تعيين مجازات بر اين فرد 

تأثير چنداني ندارد.
از نظر من تا جايي كه امكان دارد بايد از تشديد 
مجازات پرهيز كرد، چرا كه اين اقدام زماني 
ارزش دارد كــه بدانيم تشــديد مجازات بر 
بازدارندگي اثر گذار است. هم اكنون مجازات 
10سال نيز از بازدارندگي كافي براي پدرهايي 
كه مرتكب قتل عمد مي شود، برخوردار است 
اما همين قانون نيز به درستي اعمال نمي شود. 
فردي مانند پدر بابــك خرمدين يك مورد 
استثنا  در جامعه ماست و در بحث قانونگذاري 
نگاه كلي به جامعه دارند و به استثناها توجه 

نمي شود.
البته نبايد فراموش كرد كه اگر مادري فرزند 
خود را بكشد يا برادري دست به قتل خواهر 
بزند، قصاص مي شود. تفاوت قانون در رابطه 
با مادر به بحث هاي روانشناســي و شرعي 
بازمي گردد، در حكم شرعي نمي توان وارد شد، 
در واقع مسائلي وجود دارد كه شايد از نظر ما 
ايراد داشته باشد اما تا زماني كه فقها نتوانند 
اين مسائل را از نظر شرعي حل كنند، وضعيت 

به همين منوال باقي خواهد ماند.

كمتر دادگاهی برای پدر قاتل
 اشد مجازات را درنظر می گيرد

حسين رضازاده 
  عضو سابق كميسيون حقوقي مجلس 

قوانين در بحث 
بازدارندگي هيچ 
مشكلي ندارند و 
مسئله ما در حوزه 
فرهنگسازي است، 
به عبارت ديگر بايد 
اقدامات فرهنگي 
الزم انجام شود 
تا اين اتفاقات در 
جامعه رخ ندهد. 
حتي اگر مجازات 
قتل عمد پدر 
تبديل به قصاص هم 
شود، تأثيري بر حل 
اين مشكل ندارد

اين تفاسيري كه 
هم اكنون در مورد 
قتل فرزند به دست 
پدر وجود دارد، 
شرعي و عقلي 
نيست و حتي اگر 
اين تفسير موجود 
را قبول كنيم بايد 
تعزير انجام شود. 
قانون مجازات 
بايد اصاح شود، 
اين قانون موجب 
جري شدن افراد 
شده و سامت 
رواني جامعه را 
دچار آسيب كرده 
است



قتل هولناك بابك خرمدين، كارگردان 47ساله اي 
كه به دســت پدر و مادرش كشته و تكه تكه شد، 
جامعه را در شوك و پريشاني فرو برد.  اعترافات 
بعدي والدين مقتول به قتل داماد و دخترشان، ماجرا را ناگوارتر و غيرقابل باور 
كرد و واكنش هاي بســياري به دنبال داشــت. در ميان واكنش ها و تحليل هاي 
مختلف، برخي معتقدند كه قوانين و مجازات مربوط به فرزندكشي تشويق كننده 
و زمينه ساز وقوع جرم است يا دست كم به قدر كافي بازدارنده نيست. اشاره آنها 
به ماده 612قانون مجازات اسالمي اســت كه مي گويد ولي دم )پدر و جد پدري( 
درصورت قتل فرزند، قصاص نمي شود و اشد مجازات براي او 10سال حبس است. 
با توجه به وقوع موارد ديگر فرزندكشي در كشور، براي بررسي جنبه حقوقي اين 
جرم، با كامبيز نوروزي، حقوق دان و علي نجفي توانا، جرم شــناس و حقوق دان، 
درباره قوانين مربوط به فرزندكشي، ميزان بازدارندگي آنها و راهكار جلوگيري از 

وقوع چنين جرائمي گفت وگو كرده ايم.

15 2  شنبه 8 خرداد 1400  شماره 8231 درنگ 3 0 2 3 6 3 0

فرزندکشی
این شماره

مرضيه ثمره حسينی
روزنامه نگار

فراموشنمیكنيم
مروري بر حادثه هاي تلخ قتل فرزندان به دست 

والدين در يك دهه اخير
آمار و ارقام درســتي كه در 
دسترس نيست و دستگاه هاي 
امنيتي دادن چنين اطالعاتي 
را محرمانه مي دانند. معتقدند نبايد آماري از قتل و جنايت آن هم از نوع 
فرزندكشي در جامعه درج پيدا كند تا مبادا روان خانواده ها آزرده خاطر 
شود. گرچه آماري در دست نيست اما با يك جست و جوي ساده در فضاي 
مجازي آنقدر اخبار تلخ و منزجركننده فرزندكشــي در دسترس قرار 
مي گيرد كه در باور نمي كنجد اين همه حادثه تنها در يك دهه اخير اتفاق 
افتاده است. قتل هايي كه بيشتر به دســت پدر خانواده رخ داده و دختر 
خانواده هدف گرفته شده است. در بيشتر اين قتل ها انگيزه ها ناموسي بوده 
اما ناتوان بودن در اداره زندگي و ترس از آينده نامعلوم فرزندان، انتقام از 
همسر جدا شده، لجبازي، اختالفات خانوادگي و مشكالت رواني والدين هم 
موجب شده تا تصميم به قتل فرزندان خود بگيرند. در خبرهاي منتشر شده 
در اين خصوص بيشتر قتل ها از قبل طراحي و كامال فكر شده بوده و كمتر 
مواردي وجود دارد كه هر يك از والدين با تصميم آني اقدام به قتل فرزند 
يا فرزندانشان كرده باشند. در بيشتر اين جنايات والدين بعد از انجام قتل 
خود را به پليس معرفي كرده اند و موارد كمي وجود دارد كه دست به فرار 
زده باشند. برخي هم بعد از قتل اقدام به خودكشي كرده اند. مقتوالن هم 
بيشتر نوجوان و جوان هستند. در ادامه به برخي از هولناك ترين فجايع 

فرزندكشي در دهه اخير اشاره مي كنيم:

بابك  47   ساله
26ارديبهشت 1400خبر تلخ قتل بابك خرمدين، كارگردان و مستندساز 47ساله 
كشور به وسيله والدين سالخورده اش جامعه را شوك زده كرد. مادر وي با قصد قبلي 
و در يك نقشه طراحي شده ابتدا فرزندش را بيهوش و سپس پدر وي را با ضربات چاقو 
به قتل رسانده و در ادامه براي راحت خارج كردنش از منزل بدن مقتول را در حمام 
مثله كرده بود و بعد جسد را داخل 8كيسه زباله و داخل 3ساك گذاشته و آن را در 
3سطل زباله در منطقه آرياشهر، سعادت آباد و شهرك اكباتان انداخته بود. والدين 
بابك بعد از تحقيقات پليس نه تنها اظهار پشيماني نكرده بلكه به قتل دختر و داماد 
خانواده هم اعتراف كردند. پدر مقتول علت اين جنايت هولناك را آزار و اذيت پسر و 

انحرافات جنسي او اعالم كرده بود.

آريانای 12ساله
24اسفند 99جسد حلق آويز مردي 35ساله در شهرستان شاهرود كشف شد. 
وي بعد از اينكه دختر 12ساله اش آريانا را  در رختخوابش به قتل مي رساند تصميم 
مي گيرد به زندگي خود هم پايان دهد. در بررسي سوابق پدر آريانا هيچ گونه سابقه 

اعتياد و مشكالت رواني وجود نداشت و در نهايت علت اين جنايت مشخص نشد.

اعظم   21   ساله
26آذر ماه 99جسدي در بيابان هاي اطراف روستاي علي آباد نجف آباد اصفهان كشف 
شد كه متلعق به دختري 21ساله به نام اعظم بود. پدر اين دختر به دليل اختالفات 
خانوادگي و باال گرفتن مشاجره لفظي او را كشته و خفه كرده بود. سال قبل خواهر 

كوچك تر اعظم خودش را به خاطر سختگيري هاي پدر دار زده بود.

پسری 22ساله
19آذر 99پسري 22ساله به وسيله پدر در شــهرك امام حسين شهر ياسوج به 
قتل رسيد. تيراندازي مربوط به يك دعواي خانوادگي بود كه طي آن پدر 45ساله 
با شليك اسلحه شكاري به سمت پسرش او را به قتل رساند و پس از ارتكاب جرم، 

خود را به مأموران پليس معرفي كرد.

اشكان 34ساله
21مرداد 99اشكان 34ساله به وسيله پدر 80ساله اش با ضربات چاقو به قتل رسيد 
و از آنجا كه حمل جنازه برايش دشوار بود و مي ترسيد هر آن مابقي فرزندان از راه 
برسند و از ماجرا مطلع شوند جنازه او را مثله كرده و در سطل زباله هايي در محله 
خزانه و كهريزك ريخته بود. او به دروغ به همه گفته بود اشكان به خارج از كشور 
مهاجرت كرده است اما با كشف جنازه و تحقيقات پليس و اعالم مفقودي از سوي 
برادر مقتول، پدر پس از 9 ماه به جنايت هولناك خود اعتراف كرد و دليل اين كار را 

آزار و اذيت پسرش عنوان كرد.

ومينای 14   ساله ر
1خرداد 99بود كه رومينا اشرفي اهل تالش به دست پدرش و به وسيله داس به قتل 
رسيد. پدر در بازجويي ها مدعي شده كه براي دفاع از ناموس مرتكب اين جنايت 
شده است. رومينا قبل از حادثه با پسري 35ساله به قصد ازدواج از خانه فرار كرده 

بود و پدر مخالف اين ازدواج بود و آن را به صالح دخترش نمي دانست.

سولماز    و    ساناز 17   و 19ساله
24مهر 97بود كه پدري 2 دختر 17و 19ساله اش را در خواب به قتل رساند و بعد از 
آن پدربزرگ و مادربزرگ بچه ها را كه مهمان خانه اش بودند به كام مرگ برد. پدر 
انگيزه اين جنايت را بي اطالع بودن از اينكه همسرش كجاست اعالم كرده  و گفته 
بوده مي خواستم خودم و دخترانم را از زندگي راحت كنم اما بعد از اينكه مادرزنم 
جاي همسرم را نگفت تصميم به قتل آنها هم گرفتم كه آن شب به عنوان مهمان به 
منزل ما آمده بودند. او با زدن شاهرگش قصد كشتن خود را نيز داشت كه برادرش از 

راه رسيده و مانع مرگ او شده بود.

سولماز    و    سوگند 16و 21ساله
20شهريور 96بود كه 2دختر 16و 21ساله به دست پدرشان با ضربات چاقو به قتل 
رسيدند. پدر خانواده پس از كشتن ســولماز و سوگند با خوردن قرص سيانور به 
زندگي خودش پايان داد. پدر به خاطر قهر همسرش، 2دخترش را به طرز هولناكي 

به قتل رسانده بود.

دانشجويی جوان
30خرداد95 در شهر خوي يك دختر جوان دانشجو روبه روي دانشكده پرستاري 
به دست پدر 50ساله اش با تفنگ شكاري به قتل رسيد. به گفته مقام هاي محلي 
پدر دختر بعد از شليك 2گلوله مانع رسيدن نيروهاي امدادي و نجات به دخترش 
شده بود. پدر قاتل در بازجويي هاي پليسي انگيزه خود را از قتل دخترش شايعاتي 
عنوان كرد كه از سوي مردم شنيده بود و اين شايعات درخصوص مسائل اخالقي و 

ناموسي بود.

سيمای 8ساله و آرش 9ساله
مرداد 94مادري در جنايتي هولناك 2فرزند خردسالش را به قتل رساند. وي آرش 
9ساله و سيماي 8ساله اش را با ضربات چاقو در حالي كه پوششي به تن نداشتند به 
قتل رسانده بود. پدر مقتوالن در سن جواني فوت كرده بود. مادر قرص هاي اعصاب 
مصرف مي كرد و به خاطر اينكه احساس تنهايي مي كرد و نمي توانست از فرزندانش 
به درستي نگهداري كند دســت به اين جنايت زده بود. براي متهم حكم قصاص 

بريده شد و اعدام شد.

ماهتاب،   مهسا   و    الدن جوان
پاييز سال 90مردي ميانسال 3دختر نوجوانش به نام هاي ماهتاب، مهسا و الدن را كه به 
بهانه گردش به اطراف يكي از روستاهاي تختگاه كرمانشاه برده بود با شليك گلوله به 
قتل رساند. او قبل از قتل نيز به اتهام قاچاق به حبس محكوم شده بود، اما چند روز مانده 
به عروسي دخترش، ماهتاب، از زندان مرخصي گرفت تا در جشن دخترش شركت كند. 
اما با فكر اينكه بعد از مرخصي به زندان باز خواهد گشت و آينده بچه هايش در نبود او 

خراب مي شود، تصميم به قتل آنها گرفت. همسرش نيز از او جدا شده بود.

شيوا نوروزي
روزنامه نگار

تغيير قانون، مانع وقوع جرم نيست 
از دو حقوق دان پرسيديم آيا كم بودن مجازات فرزندكشي زمينه ساز وقوع جرم نمي شود؟

كامبيز نوروزي: 
مبارزه با بزه 
مستلزم نگاه 
سيستماتيك 
سراسري عميق 
است و در تمام 
قسمت هاي مربوط 
به برنامه ريزي بايد 
نگاه جرم شناسانه 
و پيشگيري از جرم 
وجود داشته باشد؛ 
براي مثال، زماني كه 
دولت ها تصميمات 
برنامه ريزي 
اقتصادي مي گيرند، 
بايد سؤالشان 
اين باشد كه آيا 
اين برنامه منجر 
به كاهش جرائم 
مي شود يا ممكن 
است خودش جرم زا 
باشد؟ اما تا آنجا  
كه مي دانيم در 
دستگاه برنامه ريزي 
ما، چه در سازمان 
مديريت، چه هيأت 
دولت و چه مجلس، 
چنين نگاهي وجود 
ندارد؛ مثاًل وقتي 
تصميم به تغيير 
قيمت ارز مي گيرند، 
اين تغييرات بر 
زندگي روزمره 
مردم اثرگذار است

آمارهــا نشــان از افزايــش 
خشونت هاي خانگي در ايران دارد كه بعضًا 
منجر به باالترين حد خشونت، يعني قتل هاي 
خانوادگي مي شود. قانون در كاهش خشونت 

در ايران چه جايگاهي دارد؟
علــي نجفي توانا: 
يــك  خشــونت، 
عارضــه اجتماعــي 
اســت كه معموالً از 
طريق الگوبــرداري 
از واكنش هــــــاي 
اطرافيان و در محيط خانواده، مدرسه، دوستان 
و جامعه شــكل مي گيرد. علم به مــا مي گويد 
كه اثرپذيري انســان از محيط از دوران جنيني 
شروع مي شود و والدين اثر مســتقيم بر رفتار 
كودك مي گذارند. اگر اين كودك به تدريج طي 
مراحل رشــد با انواع خشــونت ها روبه رو شود، 
ضمن اينكه منفعل مي شــود، اثــر مي پذيرد و 
درعين حال خشــونت در او نهادينه مي شــود. 
كودك تحت تأثير خشونت خانوادگي، در مدرسه 
با اطرافيان براساس زور رابطه برقرار مي كند. از 
قوي ترها، اثر مي پذيــرد و در برابر ضعيف ترها 
حس برتري جويي دارد. به همين ترتيب تا زمان 
بلوغ، حاالت خشونت، محبت، انعطاف، گذشت، 
بخشش يا خصومت طلبي و حسادت در ضمير 
ناخودآگاه انســان به عنوان يك ذخيره رواني و 
موتور محرك، ولي خاموش، نهادينه مي شــود. 
از دوران جواني، اين حــاالت، ناخودآگاه فرد را 
به طرف برخي برخوردها هدايت مي كند؛ براي 
مثال، كسي كه مورد تجاوز جنسي قرار مي گيرد، 
ممكن است متجاوز جنسي شود و چون زماني كه 
مورد تجاوز قرار گرفته فكر مي كرده كه اگر بعد 
از تجاوز كشته مي شد، بهتر بود، وقتي خودش 
در مقام فاعل قرار مي گيرد، قربانيانش را به قتل 
مي رساند! يا مديري كه در خانواده اي محروم از 
لحاظ مادي يا فقير از لحاظ معنوي رشد كرده، 
در ظاهر، انسان ســالمي جلوه مي كند، اما بعد 
از رســيدن به قدرت، تحت تأثير نيازها و اميال 
سركوفته خود، دست به فساد و خيانت در امانت 
عمومي مي زند. در واقــع، 90درصد رفتارهاي 
انسان تحت تأثير دوران كودكي و نوجواني بروز 
مي كند. البته اين بحث به اين معني نيست كه 
الزاماً همه افرادي كــه در دوران كودكي تحت 
فشار روحي قرار داشــتند، در بزرگسالي تبديل 
به مجرم شــدند. بارها اتفاق افتاده كه بسياري 
از اثرات رفتارهاي منفــي والدين را يك معلم، 
همكالسي، همســر يا دوســت خوب خنثي و 

تعديل كرده  است.

با وجود  اين، شــما شرايط كنوني 
جامعه را به لحاظ وقوع جرم هاي ناشــي از 

خشونت چطور ارزيابي مي كنيد؟
ايران در طــول تاريخ تحت تأثيــر جنگ هاي 
مختلف دچــار التهاب دائمي بــوده و به عنوان 
يك جامعه سنتي هميشــه با خشونت ارتباط 
تنگاتنگ داشــته است. در شــرايط كنوني نيز 
تحريم، مشكالت اقتصادي و درگيري جناح ها، 
به نوعي آرامش پذيــري را از جامعــه گرفته و 
افراد جامعه ديگر در كنار هم احســاس آرامش 
نمي كنند و به حقوق يكديگر بي توجه هستند. 
گفته مي شــود حدود 25درصد مــردم دچار 
مشكالت روحي هســتند، اما به نظر من، امروز 
بيشتر مردم حالت روحي و رواني متعادل ندارند. 
دليل اين ادعا اين است كه ما در محيط پر التهاب 
و پر از نگراني زندگي مي كنيم و آستانه تحمل 
و گذشت بســياري از مردم پايين آمده و با هر 
محركي شاهد واكنش هاي شديد هستيم. اين 
وضعيت، در 2سال اخير كه بيشتر متأثر از مسائل 
اقتصادي است و به ويژه در دوران كرونا، تشديد 
شده و شاهد شيوع افسردگي، رشد خودكشي، 
طالق و نيز افزايش آمار خشونت هاي خانوادگي 
هســتيم. از آن طرف، آموزش مديريت بحران 
در ايران بسيار ضعيف اســت و بسياري از افراد 
نياموخته  و نمي آموزند كه چگونه آتش ابتدايي 
خشــونت را با صبر و حوصلــه خاموش كنند و 
به جاي پيگيري حقوقــي، با درگيري فيزيكي و 
حتي اقدام به قتل به دنبال حل مشكل برمي آيند! 

 
قتل بابك خرمدين، بســياري را 
بهت زده كرد و شــاهد واكنش هاي بسياري 
بوديم. در اين ميان، برخي انتقادات به قوانين 
مربوط به مجازات فرزندكشي است. چرا قانون 

اصالح نمي شود؟
در جامعه اي كه فقر و فســاد و تبعيض وجود 
دارد، قانــون در برخــورد با خشــونت موفق 
نمي شود. خشونت اصوالً ناشي از ضعف قانون 
نيست. واقعيت اين است كه خشونت هاي امروز 
در جامعه ما ناشي از مسائل اجتماعي، اقتصادي 
و مديريتي است. با اين توضيح كه مگر ما براي 
قتل هاي عادي، مجازات قصــاص نداريم؟ ما 
مجازات، آن هم از نوع شديد، را داريم، اما جواب 
نداده است. ساده لوحانه اســت كه فكر كنيم 
مجازات، ابزار مناسبي براي جلوگيري و مبارزه 
با جرم اســت. مردم نياز دارند كه مشــكالت 
اقتصادي شان رفع شود، آنها به احترام و آزادي 
و رفاه نياز دارند. اگر بحث مجازات پدر رومينا يا 
پدر بابك مطرح مي شود، از جهت ايجاد عدالت 
قانونگذاري و تقنيني است. من نيز كاماًل موافق 
هستم كه ضمن احترام به ارزش هاي اسالمي، 
در پي اصالح قانون برآييم.  ريشه ها را در جاي 
ديگري بايد جست و عالج واقعه، سازوكارهاي 

ديگري است.

آيا قوانين فعلي مربوط به فرزندكشي 
بازدارنده است؟

كامبيز نوروزي: در ابتدا 
بايد گفت متأسفانه بيشتر 
ما بنا به عادت ناخجسته اي، 
به محــض انتشــار اخبار 
داغ، بالفاصلــه بــا حداقل 
اطالعات، دست به تحليل 
مي زنيم، درحالي كه مسئوليت فردي و علمي ما ايجاب 
مي كند در ارائه تحليل به جامعه، علمي تر و مبتني بر 
داده هاي مناسب سخن بگوييم. اطالعات اوليه پرونده 
بابك خرمدين فقط به ما مي گويــد اين قتل در كدام 
دســته بندي ها قرار نمي گيرد و تابع كــدام الگوهاي 
تحليلي نيســت؛ مثاًل اين قتل در دسته فرزندكشي 
يا دسته قتل هاي خانوادگي قابل طبقه بندي نيست. 
مؤلفه ها و عناصر اين دسته بندي ها، مثل فقر خانواده، 
ســن كم فرزند، محيط رخداد جرم و مانند اينها در 
اين پرونده مشاهده نمي شود. حتي مي توانم بگويم با 
توجه به همين اطالعات، اين قتل به شرايط اجتماعي 
هم چندان مرتبط نيســت؛ مثاًل نمي توانيم بگوييم 
نشــان دهنده ميزان يا شــدت يا افزايش خشونت در 
جامعه اســت. شتابزدگي ها باعث اشــتباه در تحليل 
مي شــود. اين قتل از ديدگاه بنــده در زمره قتل هاي 
منحصربه فرد و استثنايي اســت كه براي تحليل آن 
نيازمند صبر و كسب اطالعات فراوان است، خصوصاً 
از پدر و مادر مقتول كه اينك متهم به قتل هســتند؛ 
اطالعاتي كه ســاختار شــخصيتي و خلقي و رواني 
آنها را به ما نشــان بدهد. همچنين از شرايط خانواده 
و به ويژه ســوابق شــخصيتي مقتول و نوع روابط او با 
پدر و مادر بايد اطالعاتي داشــته باشــيم. اميدوارم 
كه دادگســتري، متهمان را در وقتش در اختيار تيم 
خبره اي از روانپزشك و متخصص علوم اعصاب و روان 
و روانشــناس اجتماعي و جامعه شناس و جرم شناس 
بگذارد تا آنها بتواننــد با مطالعه عميــق، اين نمونه 
منحصربه فرد را به دقت مطالعه كنند. بي شك چنين 
مطالعه اي اگر درست انجام شود، مي تواند نمونه علمي 
كاماًل تازه اي را به جهان جرم شناســي و روانشناسي 

كيفري اضافه كند.

در پرونده رومينا اشرفي، دختر نوجواني 
كه سال گذشته به دست پدرش به صورت فجيعي 
به قتل رسيد، با وجود واكنش هاي شديد جامعه و 
اظهارات مقامات قضايي و سياسي، 9سال حبس، 
حداكثر مجازاتي بود كه براي قاتل تعيين شــد. 
به نظر شما تعيين چنين مجازاتي خود اجازه وقوع 

قتل هاي خانوادگي را نمي دهد؟
ما در مباحث حقوقي خودمــان مي گوييم كه قانون و 
مجازات جنبه بازدارندگي دارد، اما ميزان بازدارندگي 
مجازات ها و قوانين كيفري تابعي از ميزان جرم زايي 
جامعه است. وقتي جامعه جرم زاست و موقعيت هاي 
ارتكاب جرم فــراوان اســت و ازطرف ديگر كارآمدي 
دستگاه عدالت كيفري، عمدتاً نظام قضايي و پليسي 
پايين است، ميزان بازدارندگي قوانين كيفري بسيار 
كاهش مي يابد و چه بســا اصاًل اثر خود را از دســت 
 مي دهد. اين نوع نگاه ها سطحي اند و به عوامل اصلي 

توليد جرم توجه ندارند.
به نظر من، مشــكل اصلي در ايران، قوانين نيســت. 
مشكل اصلي شرايطي است كه جامعه را جرم زا كرده و 
اين افزايش جرم كم سابقه است. فقر، شكاف طبقاتي، 
تعارض هاي فرهنگي شــديد، چندگانگي ارزش هاي 
حاكم بر جامعه، نوسانات اقتصادي كه امنيت اقتصادي 
را برهم مي زنــد، قانونگذاري هــاي بســيار ضعيف و 
غيرتجربي و غيرعلمي، كم تواني دستگاه هاي مبارزه 
با بزه و بســياري عوامل ديگر، عماًل جامعه ايران را به 
جامعه اي جرم زا تبديل كرده است. در چنين شرايطي، 
مجازات ها جنبه بازدارندگي خود را از دست  مي دهند. 
البته منظور اين نيست كه قوانين كيفري ايران از حيث 
اصول قانونگذاري كيفري درست و بي نقص است؛ خير، 

در همين بحث مجازات قتل، نقدهاي بسياري وجود 
دارد، اما براي پيشگيري از وقوع جرائم، قوانين نقش 
اندكي دارند. اين تصور كه مجــرم اول كتاب قانون را 
مي بيند تا بفهمد مجازات عملش چيست و بعد سراغ 
قتل مي رود، درســت نيست. در پيشــگيري از وقوع 
جرائم، شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي 
اهميت بسياري دارد و بايد در برنامه ريزي هاي كالن 
كشــور، اصالحات مهمي براي بهبــود آنها در جهت 

مبارزه با بزه انجام شود.

چه تغييرات و اصالحاتــي در قوانين 
موجود بايد داده شود؟

نخست متذكر مي شوم كه وقتي كســي مرتكب جرم 
مي شود، بي شــك از مجازات و خطرات عمل خود آگاه 
اســت، اما در موقعيتي قرار مي گيرد كه توهم يا تصور 
مي كند ارتكاب جرم راه خالصي او از مشكالت اقتصادي، 
حيثيتي يا روحي است. به همين دليل خطر را مي پذيرد؛ 
مثاًل كسي كه ســرقت مي كند، با تحليل هزينه و فايده 
جرم، خطر را مي پذيــرد. اما اينكه چــه كار بايد كرد، 
پيچيده، مفصل و دشوار است. من فقط به يك نكته بسيار 
مهم اشــاره مي كنم. در نظام برنامه ريزي و قانونگذاري 
ايران، نگاه پيشــگيري از جرم به شــكل سيستماتيك 
يا وجود ندارد يا بسيار كهنه و پوســيده است و اعتبار 
خود را از دســت داده؛  براي مثال، در انديشــه كيفري 
حاكم بر حكمراني ايران، ســختگيري هرچه بيشتر بر 
مجرمان، پيشــگيرانه تلقي مي شــود. فكر مي كنند با 
تشديد مجازات ها، جرم كمتر مي شــود. در جامعه ما 
اين ايده شكست خورده است. از نمونه هاي سختگيري 
غيراصولي مي توان به  گرداندن بعضــي از مجرمان در 
خيابان ها يا اعدام در مألعام اشــاره كرد. اين تفكر ده ها 
سال و حتي بيشــتر اســت كه در عالم جرم شناسي و 
روانشناسي كيفري، اعتبار خود را از دست  داده اند. حتي 
اين قبيل رفتارها عموماً خودشان جرم زاست، اما توجهي 
نمي كنند؛ يا در مجازات قاچاق موادمخدر، كالهبرداري، 
اختالس و ارتشاء، به تشديد مجازات حتي تا اعدام اقدام 
كردند، اما ما شاهد هســتيم كه در سال هاي اخير اين 

جرائم در ايران رو به افزايش گذاشته است.
مبارزه با بزه مستلزم نگاه سيستماتيك سراسري عميق 
اســت و در تمام قســمت هاي مربوط به برنامه ريزي 
بايد نگاه جرم شناســانه و پيشــگيري از جرم وجود 
داشته باشد؛ براي مثال، زماني كه دولت ها تصميمات 
برنامه ريزي اقتصادي مي گيرند، بايد سؤالشــان اين 
باشد كه آيا اين برنامه منجر به كاهش جرائم مي شود 
يا ممكن اســت خودش جرم زا باشــد؟ اما تا آنجا  كه 
مي دانيم در دســتگاه برنامه ريزي ما، چه در سازمان 
مديريت، چه هيأت دولت و چه مجلس، چنين نگاهي 
وجود ندارد؛ مثاًل وقتي تصميم بــه تغيير قيمت ارز 
مي گيرند، اين تغييرات بر زندگي روزمره مردم اثرگذار 
است. اما چنين پرسشي از خودشان نمي كنند كه اين 
تغييرات و كاهش و افزايش قيمــت ارز چه تأثيراتي 
مي تواند بر رفتار جرم شناسانه انســان ها بگذارد؛ اگر 
چنين پرسش و نگاهي وجود داشــته باشد و ببينند 
چنين برنامه اي جرم زاســت، يا آن را كنار مي گذارند 
يا به اين مي انديشند چگونه اثرات جرم زاي آن برنامه 
كمتر شود. يا بحث خصوصي ســازي كه سال هاست 
مطرح است. طبيعي اســت كه وقتي بخش خصوصي 
شــركت و كارخانه دولتي را تحويل مي گيرد، ممكن 
اســت نيروهاي خــود را تعديل كنــد و به هرحال بر 
وضعيت شــغلي و درآمدي كارگران اثــر مي گذارد. 
در مباحث جرم شناســي مي گوييــم بيكاري ممكن 
است خصلت جرم زا داشــته باشد و بر وضعيت روحي 
و رواني فرد اثر بگذارد و او را به ســمت ارتكاب جرائم 
مختلف حتي جرائم موسوم به خشــونت خانوادگي 
سوق دهد. اما متأســفانه هيچ كدام از سياستگذاران 
و برنامه ريزان به اين پرســش ها توجه نكرده اند. بايد 
سياست جنايي )كيفري( در تمام سطوح برنامه ريزي 
جامعه از فعاليت هاي رسانه اي، برنامه هاي آموزشي، 

تفريحي، اقتصادي، سياسي،  اجتماعي و... ديده شود.

درجامعهجرمزا،مجازاتهابازدارندهنیست

ريشهخشونتجایديگریاست



قتل جرمي نابخشودني است 
اما قتل كودك را جنايت عليه 
معصوميت توصيف مي كنند 
و زماني كه به دست والدين رخ دهد، نابخشودني تر خواهد شد. 
فرزند كشي، به عنوان يكي از شــنيع ترين و نابخشودني ترين 
جرائم در جهان دســته بندي هاي مختلفي دارد. جنين كشي 
)قتل در دوران جنيني(، نوزاد كشــي )قتل در 24ساعت اول 
تولد(، خردسال كشي )قتل در ســال اول تولد( و كودك كشي 
)قتل كودك(. وجه تشابه ترســناك تمامي اين مفاهيم نسبت 
قاتل و مقتول اســت. اين مفاهيم زماني معني دار مي شوند كه 
قتل در نهايت ناباوري به دســت پدر يا مــادر اتفاق بيفتد. در 
غيراين صورت از نظر معنايي در گروه قتل هاي عادي دسته بندي 

خواهند شد. باوجود چنين دسته بندي پرجزئياتي، آمار دقيق 
و تفكيك شده اي از كشــورهاي جهان درباره ميزان اين جرم 
نابخشودني وجود ندارد. آمارها كلي و كم جزئيات هستند. براي 
مثال در گزارش ملي آمار مرگ ومير وزارت دادگستري آمريكا، 
تا سال 2018 قتل سومين دليل اصلي مرگ ومير كودكان ده ساله 
و باالتر و چهارمين عامل مرگ كودكان يك تا نه ساله بوده است. 
پيش تر در گزارش هاي مشابه والدين در 61درصد از پرونده هاي 
كودك كشي كودكان زير 5ســال در آمريكا مقصر اعالم شده 
بودند. به طور كلي براساس گزارش هاي اف بي آي ساالنه حدود 
450كودك در آمريكا به دست والدينشان به قتل مي  رسند. در 
ادامه وضعيت ارتكاب به اين جنايت را در چند كشور كه آمار قابل 

استنادي از آنها در دسترس است اشاره مي شود.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار
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حكايت هايي باورنكردني از فرزندكشي
گپ و گفت با خبرنگاران حوادث كه در جريان فرزندكشي هاي دردناك بوده اند

اين روزها اتفاقــي عجيبي افكار 
عمومي را جريحه دار كرده است؛ 
قتل پسر به دســت والدين خود. 
در آغازين روزهاي پر التهاب انتشــار خبر قتل بابك خرمدين )كارگردان و استاد 
دانشگاه( صفحات شبكه هاي اجتماعي پر بود از لحظه به لحظه اعتراف پدر و مادر 
قاتل كه در مدت كوتاهي به قتل دختر و دامادشــان نيز اعتراف كردند. اين اتفاق 
تلخي است كه شايد پس از بارها و بارها بررسي از زواياي مختلف باز هم باوركردني 
نباشــد. گرچه پرونده قتل بابك خرمدين به وسيله والدينش به دليل شيوه قتل و 
جايگاه اجتماعي مقتول بازتاب گســترده اي داشت ولي تنها پرونده اي نيست كه 
در آن والدين با به قتل رساندن فرزندانش باعث بهت جامعه شده اند. فرزندكشي 
از ســاليان بســيار دور به داليل مختلف ازجمله انگيزه هاي ناموسي، موادمخدر، 
مالي و داليل باورنكردني ديگر به وقوع پيوســته و در اين گزارش از جنايي نگاران 
صفحه هاي حوادث نشريه ها خواســته ايم تجربه هاي شخصي شان از رويارويي با 

چنين پرونده هايي را با خواننده هاي روزنامه همشهري به اشتراك بگذارند.

هشدار جدي به جامعه
شاهد حالج 17سال است به عنوان خبرنگار حوادث مشغول به كار است. او مي گويد: 
»فرزندكشــي مانند بقيه قتل ها يكي از اخبار مهم حوزه جنايي اســت. يكي از 
عجيب ترين پرونده هايي كه سال ها پيش با آن مواجه شدم قتل پسربچه 8ساله اي 
توسط مادرش بود. كودك به اقتضاي سن خود در حال بازي و شيطنت بوده كه مادر 
بي حوصله و خسته، اين شلوغي را برنمي تابد و ستون رختخواب هاي چيده شده 
كنار ديوار را روي پسرش واژگون مي كند. اين اتفاق بسيار عجيب و غيرقابل باور بود. 
يا مردي كه پسرخوانده و عروسش را با اره برقي ُمثله كرده بود. چنين پرونده هايي 
مي تواند هشداری جدي براي جامعه باشد. هرچند كه همواره بين فرزندان و پدر و 
مادر اختالف وجود دارد و درصد كمي از جامعه هستند كه به اين سرنوشت دچار 

مي شوند.«

رنج دروني والدين قاتل
مرجان همايوني، خبرنگار حوادث كه 14سال در جريان حوادث مختلف ازجمله 
فرزندكشي  ها قرار داشت، مي گويد: »قتل، كلمه اي كه در آن تلخي موج مي زند و 
به دنبال اين كلمه يك سؤال ذهن را مشــغول مي كند؛ چطور قاتل دلش آمد؟ اما 
زماني كه اين قتل با مقتولي به نام فرزند برچسب مي خورد تلخ تر مي شود. زماني 
كه جنايت از سوي كساني كه مهم ترين پناه انسان هستند صورت گيرد، ديگر حتي 
ذهن سؤال هم نمي پرسد. چرا كه به قدري موضوع شوكه كننده است كه جايي براي 
سؤال نمي گذارد و دردناك تر وقتي اســت كه مقتوالن قدرت دفاع از خود نداشته 
باشند و در دوران كودكي و نوجواني قرباني خشم والدين شده باشند. با اينكه در 
مقابل پدر و مادرهايي نشسته ام كه دست به جنايت زده اند اما يكي از تلخ ترين اين 
جنايت قتل دختري به نام سارا بود. يادم مي آيد كه قرباني خشم آني پدر شده بود و 
پدر نيز دخترك را به آتش كشيده بود. نه تنها پدر سارا، بلكه قاتالني كه فرزندانشان 
را به قتل رسانده بودند از صميم قلب از كاري كه كرده بودند پشيمان بودند. حتي 
بعضي از آنها پس از قتل فرزند به زندگي خود پايان داده بودند، چرا كه نتوانســته 
بودند حجم غمي كه روي قلبشان سنگيني مي كرد را تحمل كنند. من باور دارم 
حتي آنهايي كه روبه رويم مي  نشستند و مي گفتند كه از دست بچه هايمان خسته 
شده ايم و از كاري كه كرده ايم راضي هستيم در اعماق وجودشان از اتفاقي كه رقم 

خورده بود رنج مي كشيدند.«

قتل فرزندان به دست پدران عصباني 
فــروغ طباطبايي از خبرنــگاران حوادث در دادگاه كيفري اســت كــه بارها در 
دادگاه هاي مختلف حاضر و پرونده هاي مختلفي را تجربه كرده است. او مي گويد:»از 
پرونده هايي كه بسيار مرا تحت تأثير قرار داد قتل 2 كودك بود. پرونده اول مربوط 
به ُدرساي 8ساله بود. در سال90 پليس شهرآرا توسط همسايه ها باخبر مي شود كه 
پدري دخترش را از بالكن خانه به بيرون پرت كرده است. پدر مهندسش دليل اين 
كار را جدايي از مادر درسا و ازدواج موقت با زن ديگري مي دانست كه وجود دخترش 
در اين بين، زندگي را برايش سخت كرده بود. بنابر ادعاي پدر درسا كه در روز حادثه 
مواد مخدر نيز مصرف كرده بود، براي پذيرش شرايط جديد با دخترش درددل كرده 
و عكس هاي خانوادگي را آتش زده است، اما دختر با همسر جديد كنار نمي آمده. پدر 
نيز در اوج عصبانيت درسا را از بالكن خانه بيرون پرت كرده است. البته در جلسات 
بعدي دادگاه ادعايش را تغيير داده و مدعي شــده درسا سقوط كرده است. در هر 
صورت با استفاده از ماده قانوني اي كه پدر و جد پدري را از قصاص در امان مي دارد، 
مجازات خاصي برايش درنظر گرفته نشد و فقط به پرداخت ديه و زندان محكوم شد 
و بعد هم ادعا كرد كه چيزي ندارد تا به همسرش به عنوان ديه پرداخت كند. پرونده 
دردناك ديگري هم به خاطر دارم كه در آن پسربچه ای سه ماهه توسط مشت پدر 
به قتل رسيده بود. در پي دعواي مادر و پدر و قهر مادر از خانه، پدر عصباني كه از 
گريه هاي كودك خود عاصي شده بود با كوبيدن مشت بر سر فرزندش او را به قتل 

رساند. اين پرونده ها به شدت روح مرا آزرده كرد.«

قتل هايي با انگيزه هاي ناموسي
مهدي ابراهيمي20ســال به عنوان خبرنگار جنايي پرونده هاي زيادي را بررسي 
كرده است و همچنان پيگير اخبار حوادث اســت. او مي گويد: »قتل برخاسته از 
ناهنجاري هاي اجتماعي است و تأثير مستقيمی بر روان و حس آدمي دارد. امروزه 
با وجود فضاي مجازي در قتل هاي خانوادگي حساســيت بيشتري به وجود آمده 
است. درباره چنين پرونده هايي، يادم مي آيد پدر و مادري براي قتل دختر خود كه 
به ادعاي آنها باعث بي آبرويی شان شده بود نقشه كشيدند. او را به شمال بردند، در 
جنگل مادر جلو مي رفت، دختر پشت سر مادر و پدر به بهانه اي ديرتر خود را به آنها 
رساند و از پشت سر با سيمي كه به گردن دختر انداخت او را خفه كرد. در پرونده اي 
ديگر، مادر روزها كنار باغچه حياط مي نشست و گريه كنان از دختر مفقود شده خود 
ياد مي كرد. آنقدر مادر در كنار باغچه عزاداري كرد تا راز سر به مهر بعد از مدتي برمال 
شد و همه متوجه قتل دختر توسط پدر و دفن دختر نگون بخت در باغچه شدند. پدر 
علت قتل را بي آبرو شدن خود و خانواده مي دانست و مادر هم به دليل حفظ بنيان 
خانواده مجبور بود اين راز را در دل حفظ كنــد. پرونده قتل مليكاي 18ماهه، كه 
توسط پدرش كشته شد نيز در آن سال ها بسيار پر تب و تاب بود. پدر اسير هوي و 
هوس شد و به خاطر زني ديگر همسر و فرزند خردسالش را به قتل رساند. پرونده اي 
ديگر كه پدر به دليل اعتياد پسرش او به قتل رساند و 4روز با جنازه او زندگي كرد. 
همگي اينها داستان هاي عجيبي از فرزندكشي هستند كه نمي توان آنها را باوركرد.«

فتانه احدي 
روزنامه نگار

برگ آخر

جنايت عليه معصوميت 
براساس گزارش هاي اف بي آي ساالنه حدود 450كودك در آمريكا

 به دست والدينشان به قتل مي  رسند

فرزندكشي در آمريكا
براساس گزارشــي كه در سال 2016توسط 
محققان دانشــگاه كيس وســترن آمريكا 
منتشر شد، اين كشــور در ميان كشورهاي 
توســعه يافته از باالترين آمار فرزندكشــي 
برخوردار است. آمار قتل نوزادان در آمريكا 
8 به 100 هزار اســت درحالي كه در كانادا 
اين آمار 2.9به 100هزار برآورد شده است. 
درحدود 2.5درصد از تمامي متهمان به قتل 
در آمريكا را والديني تشــكيل مي دهند كه 
فرزندان خود را به قتل رسانده اند. اين ميزان 
برابر 450تا 500فقره فرزندكشــي در سال 
است. همچنين براســاس اين گزارش نرخ 
فرزند كشي در آمريكا با سن كودكان دارد در 
ارتباط است و با پايين رفتن سن كودك، نرخ 
قتل هم كاهش پيدا مي كند. همچنين آمارها 
نشــان مي دهند 90درصد از فرزند كشي ها 
به دســت والدين بيولوژيكــي و 10درصد 
توســط پدرخوانده يا مادرخوانده ها انجام 
مي گيرنــد. اگرچه اين آمار نشــان از كمتر 
بودن نقش والدين ناتنــي در قتل كودكان 
دارد، اما در قتل هايي كــه در نتيجه تعرض 
و شــكنجه كودكان بوده انــد، نقش والدين 
ناتني 100برابــر باالتر از پــدر و مادرهاي 
بيولوژيكي كودكان است. محققان در ادامه 

به اين موضوع اشــاره كرده اند كه داشــتن 
سن 19ســال و كمتر، تحصيالت 12سال 
يا كمتر و تــك والد بودن از شــاخص هاي 
هشــداردهنده در ميان والديني اســت كه 
مرتكب فرزندكشي مي شوند. پدرها بيشتر 
در قتل فرزندان با ســن باالتــر و مادرها در 
قتل فرزندان كم ســال تر نقش دارند. پدرها 
در 80درصد از فرزند كشــي هاي فرزندهاي 
16تا 18ساله دست دارند. كودكان كم سن 
و ســال تر معموال با تكنيك هاي شخصي تر 
و به ندرت با اســتفاده از ســالح گرم و سرد 
كشته مي شوند اما هرچه سن كودك باالتر 
مي رود اســتفاده از چاقو، سالح هاي گرم و 
ديگر سالح هاي كشنده در قتل آنها بيشتر 
مي شود. پدرها بيشتر از تكنيك هاي خشن 
مانند چاقــو زدن يا ضربــه زدن و مادرها از 
تكنيك هايي مانند غرق كردن، خفه كردن 

يا مسموميت استفاده مي كنند.

فرزندكشي در استراليا
روز بيستم مارس 2021 خبر قتل سه كودك 
ســه، پنج و هفت ساله جامعه اســتراليا را 
بهت زده كرد و در شــوكي گسترده فرو برد. 
دردناكي اين جنايت كه به دســت مادر سه 
كودك رخ داده  بود در حدي بود كه وضعيت 

روحي تيم امدادگراني را كه در محل حادثه 
حاضر شده بودند به هم ريخت زيرا به گفته 
مدير تيم امداد، قتل كودكان اتفاقي عادي 
نيست و بسيار به ندرت اتفاق مي افتد. اگرچه 
آمارها متفاوت از اين اظهارنظر هستند و در 
استراليا ساالنه كودك به دست والدينشان به 
قتل مي رســند، يعني تقريبا هر 14 روز يك 
كودك. همچنين از 284مورد قتل كودكاني 
كه از ســال 2000تا 2012دراستراليا رخ 
داده اند، 18درصد از موارد فرزندكشي بوده 
است و قرباني 96درصد از اين فرزند كشي ها 
زير 17سال ســن داشــته اند. از اين ميان 
133قرباني به دســت مادرهــا، 82قرباني 
به دست پدرها و 41قرباني به دست ناپدري ها 
به قتل رســيده اند. براســاس آماري كه در 
گزارش مؤسسه جرم شناســي استراليا در 
ســال 2019 از قتل كودكان در اســتراليا 
منتشر شــد، كودكان زير 5 سال يك سوم 
آمــار فرزند كشــي ها را به خــود اختصاص 
داده اند. متوسط سن قاتالن در پرونده هاي 
فرزندكشي 32سال بوده است و سه چهارم 
قتل ها توســط والدي كه سرپرستي كودك 
را به عهــده داشــته انجــام گرفته اســت. 
پژوهش هاي مختلف در اســتراليا نشــان 
داده اند كه اين جنايت معموال در زمان وجود 

يا ظهور مجموعه اي از عوامــل رخ مي دهد: 
بيمــاري رواني، شكســت روابــط عاطفي، 
خشونت خانوادگي، ســوءمصرف مواد و در 
اين ميان خشونت خانگي و تعرض به كودكان 
را هم نبايــد فراموش كــرد. در پرونده هاي 
فرزند كشــي كه طي 3ســال در ويكتورياي 
اســتراليا رخ داده اند، 82درصد از قتل ها در 
خانواده هايي با سابقه خشونت خانوادگي رخ 
داده اند. در نيوساوث ولز طي 18سال منتهي 
به سال 2018ميالدي، 114كودك به دست 
والدين تني يا ناتني خود به قتل رسيده اند كه 
80درصد از اين قتل ها هم در خانواده هايي با 
سابقه خشونت خانگي يا تعرض به كودكان 
رخ داده است، در اين پرونده ها دو سوم موارد 
از قتل ها توســط پدرها و يك ســوم توسط 
مادرها انجام گرفته اســت. به گفته محققان 
در موارد فرزند كشي توسط پدرها يا پدرهاي 
ناتني، احتمال بروز خشونت نسبت به زوج يا 
كودكان پيش از قتل بسيار باالست. قتل هاي 
رخ داده شده توسط مادران معموال در نتيجه 
اختالالت رواني يا افســردگي شــديد بوده 
است. در اســتراليا هم مشــابه آمريكا قتل 
نوزادان و خردساالن بيشتر به دست مادر و 
قتل كودكان در سنين باالتر به دست پدرها 

رخ مي دهد.

فرزندكشي در كشورهاي اسكانديناوي
براســاس گزارش جامع قتل در كشورهاي 
اســكانديناوي شــامل دانمــارك، فنالند، 
ايســلند، نروژ و ســوئد كه آمارهــاي بين 
ســال هاي 2007تا 2016 را مورد بررسي 
قرار داده و در سال 2019 منتشر شده است، 
كشــور فنالند از باالترين آمار فرزندكشي 
برخوردار است و در بازه زماني مورد بررسي، 
60فقره قتــل كودك به دســت والدين رخ 
داده است. از اين ميان 53مورد زير 18سال 
و 7مورد باالي 18ســال ســن داشــته اند. 
33درصد از اين جنايت ها به دســت مادرها 
و 19درصد به دســت پدرها انجام شده اند. 
پس از فنالند ســوئد با 30فقره فرزندكشي 
در رتبه دوم قرار گرفته اســت كه 26مورد 
قرباني ها كمتر از 18سال ســن داشته اند. 
در سوئد مادرها نقشي 10درصدي و پدرها 
نقشي 18درصدي در فرزند كشي داشته اند. 
در نهايــت نروژ 20مورد قتل زير 18ســال 
به دست والدين را در ميان آمار قتل هاي خود 
به ثبت رسانده است. در نروژ هم مانند سوئد 
پدرها بيشــتر در پرونده هاي فرزندكشــي 
دست داشته اند، 16درصد از پدرها و 3درصد 
از مادرها در پرونده هاي قتل كودكان مجرم 

شناخته شده اند.

سميرا مصطفي نژاد
روزنامهنگار

 آيا در پرونده نــادِر خرمدين ها، بحث 
خشونت خانگي مطرح است؟ آيا رد پايي از كرونا 

در چنين پرونده هايي نيز وجود دارد؟
 يك طبقه از بيماري هاي رواني، اختالل شــخصيت 
ضد اجتماعي است. اين افراد هيچ گونه رشد شخصيتي 
و قانون پذيري در رفتارشــان ندارند. معموال كساني 
كه بسيار دير تشــخيص داده، خيلي سخت درمان 
مي شوند و خودشان را بيمار نمي دانند عموما همين 
افراد ضد اجتماعي هســتند. آنها كساني هستند كه 
قوانين و مقررات اجتماعي برايشان مهم نيست و انجام 
دادن بدترين كارها هيچ گونه عذاب وجداني برايشان 
به همراه ندارد. در خبرها عنوان شد كه به دليل انحراف 
اخالقي پسر، پدر او را كشته  است. ولي عواطف پدر و 
مادري به گونه اي است كه نهايتا اگر فرزند منحرف هم 
باشد، پدر و مادر در مقابل انحراف او مقابله مي كنند 
و حداقل آسيب را به فرزندشان مي رسانند. كشتن و 
مثله كردن در حقيقت يك مشكل رواني است. ولي 
داشتن مشكل رواني در مباحث حقوقي معموال معني 
ديگري دارد و به فردي كه مي تواند مسئوليت اعمالش 
را بپذيــرد، بيمار رواني اطالق نمي شــود. همچنين 
درباره مادر امكان داشتن شخصيت وابسته بسيار قوي 
است كه درهرحال و وضعيتي همپاي همسرش است. 
پيش از شيوع ويروس كرونا، افراد براي تخليه  خشم و 
عصبانيت خود راهكارهاي بيشتري در اختيار داشتند؛ 
به طور مثال بيشتر مي توانستند دوستان خود را ببينند 
و توسط آنها تسكين پيدا كنند. اما اكنون اين راه حل ها 
كمتر در دســترس افراد قــرار دارد و به همين دليل 
احتمال خشونت هاي خانگي بيشتر مي شود. زماني 
كه افراد خانواده بيشــتر در كنار هم هستند ميزان 

خشونت ها نيز افزايش پيدا مي كند.
 نقش كرونــا در افزايش آمــار قتل و 
خودكشي و... چگونه است؟ آيا اين تصور درست 
است كه محدوديت هاي ايجاد شده به دليل بروز 

كرونا در برهم ريختن وضعيت رواني خانواده ها 
و در نتيجه افزايش درگيري هــا و قتل و... تأثير 

داشته است؟
اصوال ميزان بروز پرخاشگري و خشونت بين افرادي كه با 
يكديگر آشنايي و ارتباط خانوادگي دارند بيشتر از افرادي 
اتفاق مي افتد كه با يكديگر بيگانه هستند. بنابراين در اين 
زمان پاندمي كرونا كه افراد بيشتر از قبل در خانه هستند 
و با يكديگر زمان مي گذرانند اصطكاك بيشتري بين افراد 
خانواده وجود دارد و منجر به پرخاشگري مي شود و زماني 
كه افراد از قبل با هم مسايل و مشكالتي داشتند كه آن 
مسائل حل نشده باقي مانده به خشونت بيشتر، قطع به 

يقين دامن مي زند.
 در چنيــن وضعيتي نقــش افراد در 
بازسازي شرايط رواني فردي و خانوادگي چيست؟

آســيب هاي رواني دوران شيوع بيماري همه گير، تنها 
افرادي را كه ســابقه ابتال به اختالل هاي رواني دارند 
تهديد نمي كنند. افرادي كه سابقه ابتال به اختالل هاي 
رواني ندارند نيز به اندازه ديگران در معرض اختالالت 
رواني ناشي از قرنطينه، كاهش روابط اجتماعي و اختالل 
در روند عادي زندگي هستند. خشم يك هيجان طبيعي 
است كه اگر به صورت هيجان سازگار ابراز شود، جنبه 
 خودمحافظتي پيدا مي كند. ولي پرخاشگري يك رفتار 
است. بنابراين همه حق دارند عصباني شوند، ولي حق 
ندارند خشم خود را با توهين و رفتارهاي پرخاشگرانه 
ابراز كنند. يكــي از كارهايي كه مي تــوان انجام داد، 
مديريت خشــم اســت كه بايد به دو عامل توجه كرد: 
برانگيختگي بدني را كاهــش داد كه مي توان با تنفس 
شكمي، توجه را به مشــكل پيش آمده منحرف كرده، 
محيط را تغيير داده و آب نوشيد. مي توان با دوش گرفتن 
يا صحبت با يكي از دوستان افكار منفي را كنترل كرد. 
ديگر آن كه شناسايي و كنترل اين افكار از اهميت زيادي 
برخوردار است. اين افكار باورهاي نادرست درباره  خشم و 
عصبانيت هستند. اگر شدت خشم خيلي زياد باشد بايد 

درباره كنترل آن به روانشــناس و روان پزشك مراجعه 
كرده و كمك تخصصي تري گرفته شود.

 آيا اين بي اعتمادي ايجاد شــده در 
امن ترين بســتر اجتماعي، يعني خانواده، قابل 

اصالح است؟
راه هاي متعددي براي رهايي از بي اعتمادي هست كه 
عبارتند از نداشتن تفكر سياه و سفيد. يعني مطلق افراد 
بد يا خوب نيستند، بلكه ما بايد افراد را روي طيف ديده 
و مثال از صفر تا 10 به آنها نمره بدهيم. از سويي بايد 
از روابط ميان فردي اجتناب نكنيم چون باعث تنهايي 
بيشتر مي شود. بي اعتمادي هايي را يادآوري مي كند 
كه تله اي است تا در آن گرفتار شويم، نه واقعيت نيت 
ديگران. ذهن خواني نكنيم. تحريف نكنيم و همواره 

نيمه  خالي ليوان را نبينيم.
 آيا جامعه بايد چنيــن پرونده هايي را 

پيگيري كند؟
فراگير شدن شــبكه هاي اجتماعي در سطح كشور 
باعث شده كه اين اخبار زودتر و بيشتر به مردم برسد. 
اين در حالي است كه در گذشــته كه فضاي مجازي 
كمتر فراگير بود و عمده اخبار توســط رســانه هاي 
رسمي و مطبوعات منتشر مي شــد، اين رسانه ها در 
چنين مواردي احتياط بيشتري مي كردند كه بسيار 

حائز اهميت بود.
 وظيفه رسانه در آگاه سازي و برگرداندن 

آرامش به جامعه به زعم شما چيست؟
رسانه به عنوان ابزاري براي روشن سازي افكار، ايجاد 
فضايي براي برخورد سالم و ســازنده و اطالع رساني 
مناســب از مهم ترين عوامل توســعه و از نشانه هاي 
پويايي و تحرك جوامع در دنياي كنوني محســوب 
مي شــود. اما بايد پذيرفت بحران سازي و بحران زايي 
واقعيت انكارناپذير و آشــكاري اســت كه رســانه 
مي تواند در اين باره كارهاي بسياري انجام دهد. ارائه 
گزارش هايي از قتل و خشونت نه تنها مي تواند منجر 

آسيب هاي رواني 
دوران شيوع بيماري 

همه گير، تنها 
افرادي را كه سابقه 
ابتال به اختالل هاي 
رواني دارند تهديد 
نمي كنند. افرادي 
كه سابقه ابتال به 

اختالل هاي رواني 
ندارند نيز به اندازه 
ديگران در معرض 

اختالالت رواني 
ناشي از قرنطينه، 

كاهش روابط 
اجتماعي و اختالل 

در روند عادي 
زندگي هستند

آيا انزواي ناشي از كرونا در برهم ريختن وضعيت رواني خانواده ها و در نتيجه 
افزايش درگيري ها و قتل و... تأثير داشته است؟ 

 اصطكاك بيشتر
ون ريزی قوی تر بر

به جذب مخاطب شود، بلكه باعث افزايش تيراژ يك 
نشريه يا روزنامه باشد. فضاي رسانه ها بايد به گونه اي 
مديريت شوند كه مدام به مخاطب با خبرهاي جنگ، 
درگيري و اتفاقات گوناگون انرژي منفي وارد نكنند. 
تكرار و اصرار بر اين موضــوع نااميدي را به مخاطب 
القا خواهد كرد. درحالي كه به همان اندازه كه جنگ، 
جنايت و قتــل در جامعه اتفاق مي افتد، جشــن و 
مناسبت هاي شــاد هم در جامعه در جريان است. 
ولي طيف وسيعي از رسانه ها تمايل دارند زشتي ها را 
پررنگ تر كنند. زماني كه يك اتفاق ناخوشايند خبر 
پررنگ ما در رسانه شــود، بايد آسيب شناسي انجام 

شده تا مشكالت رواني موجود نيز رفع شوند.
 محافظت رواني در چنين شــرايطي 

چگونه ميسر مي شود؟
در اين زمينه بهتر اســت، تكنيك هــاي مديريت 
خشم آموزش داده شــود كه جاي آن در مدارس و 
دانشگاه هاي ما خالي است. در واقع جاي مهارت هاي 
زندگي در مدارس و دانشگاه خالي است كه يكي از 
آن مهارت ها مديريت خشم اســت. از تكنيك هاي 
مديريت خشم عبارتند از واكنش تأخيري، صحبت از 
خود و نه از ديگران، يادآوري خوبي هاي طرف  مقابل 

عدم همساني و....
 با توجه به احواالت امــروز جامعه، 
آيا شــما فراخوان براي عزمي عمومي از سوي 
روانشناســان را براي ترميم روان جامعه الزم 

مي دانيد؟ پيشنهادتان در اين باره چيست؟
روانشناسان همواره و در هر شرايطي كنار مردم جامعه 
هستند و خالصانه و با همه وجود در پيشبرد سالمت 
روان جامعه تالش مي كنند. اين حس مسئوليت در 
همه آنها وجود دارد. البتــه در زمينه  كمك گرفتن 
تخصصي از روانشناس و روان پزشك بايد فرهنگسازي 
و باورهاي رايج عوض شود تا افراد به طور مؤثرتري 

بتوانند از اين خدمات استفاده كنند.

ميزان بروز خشونت خانگي در دوران شيوه ويروس كرونا نه تنها در ايران كه در سطح 
جهان افزايش يافته و بروز اين خشــونت در همه جوامع، در كنار ساير ناماليمات و 

نابرابري ها با وضوح بيشتري آشكار است. روزهاي آغازين 
اعتراف اكبر خرمدين درباره كشتن فرزندش بابك بود كه او با اعتراف به اينكه حضور پسرش 
در خانه و قرنطينه و تعطيلي كالس هايش اختالفات شان را بيشتر كرده بود، باعث شده او را به 
قتل برساند. هرچند روزهاي بعد ابعاد تازه اي از اين پرونده روشن شد، اما افزايش آمار خشونت 
خانگي در دوره كرونا دوباره بحث محافل و شبكه هاي مختلف شد. درباره اين ماجرا و كنترل 

خشم و جلوگيري از خشونت ناشي از آن با مهناز اسماعيلي، روانشناس، صحبت كرده ايم.

فرزندکشی
این شماره
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پايان انگليسي

  طارمي طلسم 
جزيره را مي شكند؟

  زيدان
 كجا مي رود؟

  تب زده
 وسردرگم

بررسي مقصدهاي احتمالي 
سرمربي مستعفي رئال و گزينه هاي جانشيني اش

ايران در روزي كه سعيد معروف را نداشت 
در نخستين بازي ليگ ملت ها به ژاپن باخت

 3نكته در مورد انتقال
1918 احتمالي ستاره ايراني به تاتنهام 20
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بازيكني كه 3برابر گران تر از طارمي بود
كسي از مهدي دغاغله خبر دارد؟

اواخر بهــار93 يعني پيش از آغاز ليــگ چهاردهم حرفه اي، 2مهاجم همنام به پرســپوليس پيوســتند؛ 
2مهدي، يكي دغاغله و ديگــري طارمي. دغاغله در نيم فصل دوم ليگ ســيزدهم زيرنظر همين دراگان 
اسكوچيچ كه ســرمربي تيم ملي اســت، روزهاي بســيار خوبي را پشت سر گذاشــته بود، اما طارمي 
را هيچ كس نمي شــناخت. روز عقد قرارداد خيلــي از عكاس ها دور دغاغله جمع شــدند، اما طارمي 
درنهايت غربت آمد، امضا كرد و رفت. آن ســال ها انتشــار رقــم قرارداد بازيكنان رســم بود و جالب 
اســت بدانيد دغاغله 3برابر بيشــتر از طارمي پول گرفت. قرارداد او 475ميليون تومان اعالم شــد؛ 
درحالي كه بازيكن بوشــهري فقط 150ميليون تومان مي گرفت. با اين همه اما درون زمين مشخص 
شد طارمي ستاره مستعد و آينده داري اســت. او رو به جلو رفت و دغاغله پسرفت كرد. بازيكن سابق 

ملوان بعد از حضور ناموفق در پرســپوليس، بازي در تيم هاي فوالد، ســايپا، مس كرمان، فجرسپاسي، 
گل گهر و شاهين بوشــهر را تجربه كرد. اسفندماه گذشــته هم خبر پيوســتن او به يك تيم انتهاي جدولي به 
 نام الحدود در ليگ عراق منتشر شــد. داستان طارمي اما بســيار متفاوت اســت و قيمت او حاال بعد از 7سال،

 چند صدبرابر افزايش پيدا كرده است.

نكته بازي

آماربازي

از كدام لحاظ؟

كم كم مي توانيد يك خارجي بنجل بخريد

واقعا آفرين به اين مديريت

نقل قولي از بهزاد غالمپور منتشر شده 
كه جالب است. مربي دروازه بان هاي 
استقالل مي گويد: »فرهاد مجيدي 
در فوتبــال ايــران نزديك ترين 
شــخصيت به علي دايي را دارد.« 
چنين مقايسه اي تابه حال صورت نگرفته 
بود و يادمان نمي آيد كسي در ارزيابي هايش اين دو نفر را كنار هم 
قرار داده باشد. باالخره همه آدم هاي دنيا ويژگي هاي خوب و بد 
زيادي دارند، اما شباهت چنداني بين خلقيات مجيدي و دايي 
ديده نمي شود. شايد فقط خود بهزاد غالمپور مي تواند توضيح 
بدهد منظورش چيست و از كدام وجوه تشابه حرف مي زند. البته 
يك احتمال هم وجود دارد؛ اينكه منظور آقا بهزاد شريك شدن 
دايي و مجيدي در شادي گل هاي اكشن او باشد. گويا هر 2نفر 
توانسته اند وزن غالمپور را روي كول و كمرشان احساس كنند، 

اما استراماچوني يك بار از وزن باالي بهزاد گله كرده بود!

كمك هــاي مردمــي هــواداران 
پرســپوليس بــه اين باشــگاه از 
2ميليارد تومان فراتر رفته است. 
اينكه چنين سيســتمي چقدر 
حرفه اي و مدرن است خيلي جاي 
بحث دارد و واقعا بعيد به نظر مي رسد 
باشــگاه هاي بزرگ دنيا حتي در بدترين شرايط مالي اين كار 
را بكنند. با اين همه اگر از مديران ايراني بپرســيد، هزار و يك 
توجيه مي آورند كه اينجا حق پخش تلويزيوني و فالن و بهمان 
نداريم و چاره اي جز دست دراز كردن پيش مردم باقي نمي ماند. 
اميدواريم حاال كه مردم در اين شرايط سخت اقتصادي از شكم 
خودشان مي زنند و به تيم محبوب شان كمك مي كنند، باشگاه 
اين پول را در مسير درست صرف كند؛ نه اينكه مثال با آزاد شدن 
ورود خارجي ها، آقايان فورا يك بازيكن بنجل بخرند و شكم 

داللش را سير كنند.

بعضي خبرها در فوتبال ايران هيچ وقت 
كهنه نمي شوند؛ ازجمله اينكه محمد 
دانشگر به دليل بي انضباطي جريمه 
شد يا ده ها باشگاه بزرگ خواهان 
جذب سردار آزمون شــدند. يكي 
ديگر از اين دست اخبار، مربوط مي شود 
به شكست تراكتور در پرونده هاي حقوقي. در 3سال گذشته هر 
كسي از هرجاي دنيا در هر شرايطي به هر بهانه اي با هر وكيلي به 
هر دادگاهي شكايت كرده، تراكتور را شكست داده است؛ داخلي و 
خارجي يا مربي و بازيكن هم نداريم. شما تمبر باطل كنيد، تراكتور 
خودبه خود شكست مي خورد. آخرين نفري كه توانست با شكايت 
از باشگاه تبريزي به سود خودش حكم بگيرد، عليرضا منصوريان 
بود. طبيعتا وقتي شما با مربي قرارداد 3ساله مي بندي و بعد از 
5هفته آنطور بيرونش مي كني، بازنده خواهي بود. فقط مي شود 

گفت مرسي مديريت.

متريكا

در يكي از بازي هاي عقب افتــاده از هفته 

بيست ويكم ليگ برتر، از ساعت19 امروز در 04
تبريز 2تيم تراكتور و ماشين سازي به مصاف 
يكديگر مي روند. داربي تبريز در حالي برگزار 
مي شود كه تراكتور در 5بازي اخيرش پيروز نشده و ماشين سازي هم 7بازي 
متوالي است كه رنگ پيروزي را نديده است. تراكتور در 4بازي اخيرش فقط 
مساوي كرده و در آستانه يك ركوردشكني در كسب تساوي هاي متوالي 
است. در ليگ جاري فقط پرسپوليس يك بار به 4تساوي متوالي رسيده كه 
اين اتفاق دقيقا بعد از بازگشت از فينال ليگ قهرمانان براي سرخپوشان رخ 
داد. تراكتور هم از زمان بازگشت از ليگ قهرمانان فقط و فقط مساوي كرده 
و اگر امشب هم به اين روند ادامه دهد از ركورد پرسپوليس عبور مي كند. 

تراكتور در آسيا هم طي 6بازي 4بار مساوي كرد.

تيم فوالد هم در يكي ديگــر از بازي هاي 

عقب افتاده اش از ساعت19:40 امشب در 10
زمين ســايپا ميهمان اين تيم خواهد بود. 
فوالد در باالي جدول به دنبال بازپس گيري 
رتبه چهارم است و سايپا در پايين جدول در جست وجوي راهي براي فرار 
از سقوط. فوالد در نيم فصل دوم 6بازي انجام داده كه نتايج اين 6بازي نظم 
مشخصي داشته اند. برد، باخت، مســاوي، برد، باخت، مساوي؛ اين نتايج 
6بازي فوالد بوده و اگر تيم نكونام طبق همين نظم پيش برود حاال دوباره 
نوبت پيروز شدن است. اما سايپا طي هفته هاي اخير بدترين عملكرد را 
داشته و اگر 3امتيازي كه كميته انضباطي به اين تيم اهدا كرده را درنظر 
نگيريم نارنجي پوشان شانزدهمين تيم رده بندي نيم فصل دوم بوده اند. 
سايپا در 10بازي اخيرش هيچ بردي در زمين كسب نكرده و فقط 3امتياز 

گرفته است.

خط دفاعي فوالد خوزســتان در اين فصل 

كمتر از هر تيم ديگري به حريفان فرصت 07
شوتزني داده است. تيم فوالد به طور ميانگين 
در هر بازي متحمل 7شوت مي شود و از اين 
لحاظ بهترين تيم ليگ بوده اســت. بعد از خط دفاعــي فوالد، مدافعان 
پرسپوليس، گل گهر، پيكان، استقالل و سپاهان قرار دارند كه به ترتيب 7/7، 
8/4، 8/4، 8/5 و 8/7 بار در هر بازي به رقباي خود فرصت شوتزني داده اند. 
البته وقتي به آمار شوت هاي در چارچوب مي رسيم، شرايط گل گهر بهتر از 
ساير رقبا مي شود. از 8/4شوتي كه در هر بازي به دروازه گل گهر زده شده 
فقط 2.3شوت داخل چارچوب بوده كه اين كمتر از هر تيم ديگري است. 
اين آمار نشــان مي دهد مدافعان گل گهر موقعيت هاي خوبي براي زدن 

شوت هاي دقيق تر به مهاجمان حريف نمي دهند.

  برانكوي راضي يا برانكوي پشيمان؟
كنكاشي در تازه ترين ادعاي مربي كروات درمورد جدايي از پرسپوليس

بهروز رسايلي| شايد از روزي كه برانكو ايوانكوويچ سرمربي تيم 
ملي عمان شده، رســانه هاي ورزشي كم شمار اين كشور حتي به 
اندازه انگشتان يك دست هم از او مصاحبه منتشر نكرده باشند، 
اما در عوض در ايران هر چنــد روز يك بار يك گفت وگوي بلند از 
مربي كروات داريم. رسانه هاي گوناگون به هم صحبتي با او عالقه 
نشان مي دهند، بازديد اين اخبار در داخل كشور باالست و خود 
برانكو هم كه حوصله اش ســر رفته، زندگي با خاطرات گذشته را 
به روزمرگي هاي عمان ترجيح مي دهد. در اين ميان پروفسور در 
يكي از تازه ترين مصاحبه هايش در پاسخ به اين سؤال كه آيا از ترك 
پرسپوليس پشيمان نيست، گفته: »نه. گذر زمان نشان داد تصميم 
من درست بود. بايد مي رفتم تا ايده هاي جديد شكل بگيرد. بعد از 
جدايي من، كالدرون و گل محمدي به خوبي پرســپوليس را اداره 

كردند.« آيا اظهارنظر او در اين مورد صادقانه است؟

  پرسپوليس بعد از برانكو
آدم ها از قلب و مغز هم خبر ندارند، اما به نظر نمي رسد آنچه برانكو در اين 
مصاحبه گفته جزو باورهاي عميق او باشد. برانكو از پرسپوليس رفت، 
شايد چون احساس مي كرد تكرار موفقيت در اين تيم دشوار است. مرد 
كروات طي آخرين روزهاي حضورش در پرسپوليس بارها و بارها اعتراف 
كرد سومين قهرماني در اين تيم، سخت ترين قهرماني او بوده است. آن 
جام در ليگ هجدهم بعد از رقابتي بسيار نفسگير با سپاهان به دست آمد. 
شايد برانكو احساس مي كرد غروب پرسپوليس نزديك است و خواست 
در اوج جدا شود، اما تخمين او اشتباه بود. پرسپوليس هم قهرماني اش 
را تكرار كرد و هم در آسيا يك بار ديگر تا فينال باال رفت. همين حاال هم 
سرخپوشان تيم بسيار خوبي دارند كه ممكن است براي پنجمين بار 

پياپي عنوان قهرماني ليگ برتر را به دست بياورد.

   برانكو بعد از پرسپوليس 
خود برانكو اما انتخاب خوبي نداشــت. گفته مي شــود جرقه حضور 
مربي كروات در االهلي عربستان زماني خورد كه او طي آخرين فصل 
حضورش در پرسپوليس براي بازي با اين تيم در مرحله گروهي ليگ 
قهرمانان آسيا راهي امارات شد. اين بازي ارديبهشت98 يعني يك ماه 
پيش از جدايي برانكو برگزار شد و گويا توافقات اوليه همان زمان انجام 
شده بود. حتما در چند و چون حضور كوتاه مدت اين مربي در عربستان 
هستيد. غيراز غرامتي كه برانكو به جيب زد، همه  چيز وحشتناك بود. 
به او زمان كوتاهي اعتماد شد و خيلي زود به شكلي نه چندان محترمانه 
از كار بركنارش كردند. در طــول همان چند هفته هــم ايوانكوويچ 
مورد حمايت هواداران نبود و در حاشــيه يك بــازي، چندين بطري 
آب معدني به سمت او پرتاب شــد. اين وضعيت قابل مقايسه نيست 
با ايسلندي هاي چندده هزار نفري هواداران پرسپوليس براي برانكو. 
بعد هم پيشنهاد تيم ملي عمان رسيد كه البته به خاطر وقفه كرونايي، 
هنوز كار برانكو به طور جدي شــروع نشده است. عمان در گروه پنجم 
كه يكي از ســاده ترين گروه هاي انتخابي جام جهاني است، كنار قطر، 
هند، بنگالدش و افغانستان قرار گرفته و با 12امتياز از 5بازي از شانس 
زيادي براي صعود به عنوان يكي از تيم هاي برتر دوم برخوردار است. 
همچنين قرارداد برانكو در عمان ساالنه 900هزار دالر است كه نيمي از 
آن را در قالب دستمزدهاي ماهانه 40هزار دالري دريافت مي كند و نيم 
ديگر در 4قسط به مربي كروات پرداخت مي شود؛ هرچند او بخشي از 
دستمزدش را به خاطر شيوع كرونا به فدراسيون فوتبال عمان بخشيد. 
آخرين قرارداد برانكو با پرســپوليس براي ليگ هجدهم يك ميليون 
يورو بود كه درصورت تمايل اين مربي به ادامه همكاري مي توانســت 

افزايش هم پيدا كند.

نقل قول

عليرضا جهانبخش، ملي پــوش برايتون 
درخصوص آينده اش : من هميشــه در اين 
سال ها ســعي كردم در اين مورد محتاط 
باشم. كار يك مقدار ســخت است. من با 
برايتون قرارداد دارم و بعــد از تعطيالت 
تمرينات پيش فصل را شــروع مي كنيم. 
يكســري اتفاقات ممكن است بيفتد، ولي 
االن نمي توانم چيزي بگويم ولي در نهايت 
تصميمي مي گيرم كه به فوتبالم كمك كند.

عليرضــا در واكنش به حضــور پرتعداد 
بازيكنان پركيفيت در فــاز هجومي: قطعًا 
اين اتفاق دغدغه شيريني براي كادر فني 
است. ما در همه خطوط بازيكنان با كيفيتي 
داريم. در هر پســت دو سه بازيكن خيلي 
خوب داريم. اين رقابت به بهتر شــدن تيم 
ملي كمك مي كند و كادر فني در هر بازي 
مي تواند از بازيكنان مختلف استفاده كند. 
براي من به عنوان بازيكن اين رقابت شيرين 
است. اين اتفاق قطعًا مثبت است. بچه هاي 
خط جلو كه در هر كشوري بازي مي كنند، 
مي درخشــند. بچه هاي ليــگ هم خوب 
هستند و ســطح ليگ مان امسال خيلي 

باالست.

جهانبخش در واكنــش به دعوت مجدد به 
تيم ملي: قاعدتًا در ايــن مدتي كه نبودم 
ســعي كردم انرژي مثبت را بفرســتم و 
دائم با بچه ها در ارتباط بــودم. االن يكي 
از بهترين نســل هاي فوتبال ايران است و 
بچه ها فوق العاده هســتند. براي خود من 
دوري از تيم ملي راحت نبود، ولي هميشه 
معتقدم تيم ملي به هيچ كس تعلق ندارد و 
بازيكنان مختلفي مي آيند و مي روند و هر 
بازيكني بازي مي كند، بايد تالش كند تيم 

ملي موفق باشد.

برنامه بازي ها

پنجشنبه13خرداد 1400

دوشنبه 17 خرداد 1400

 جمعه 21 خرداد 1400

 سه شنبه 2۵خرداد 1400

ايران - هنگ کنگ

ايران - بحرين

کامبوج - ايران

ايران - عراق

17:30

19:30

17:30

19:30

مقدماتي جام جهاني

شنبه ۸ خرداد 1400

سايپا - فوالد

تراکتور- ماشین سازی

19:40

19:00

معوقه هفته بيست و يكم

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم
امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تیم رتبه 

23146342212148سپاهان1

23139131121948پرسپولیس2

2210752315837استقالل3

2310582522335گل گهرسیرجان4

135-2381142223آلومینیوم اراک5

2171041913631فوالد6

227962020030تراکتور7
228-227782123پديده8

528-237791621مس رفسنجان9

227-226971517نفت  مسجدسلیمان10

627-236982026پیكان11

326-236891619صنعت نفت آبادان12

422-2241081519سايپا13

822-2364131826نساجی مازندران14

721-2349102229ذوب آهن15

1911-2218131534ماشین سازی تبريز16

حرف و حديث هــا در مورد احتمال پيوســتن 
مهدي طارمي بــه يك تيم انگلســتاني هر روز 
بيشتر مي شود؛ تيمي كه گفته مي شود تاتنهام 
اســت و يك پيشــنهاد هنگفت براي به خدمت 
گرفتن ســتاره ايراني آماده كرده. خود طارمي 
شــايعات را تأييد يا تكذيب نمي كند، اما به هر 
حــال دور از انتظــار نبود كه بعد از درخشــش 
استثنايي در نخســتين فصل بازي براي پورتو، 
او با پيشنهادهايي مواجه شــود. از قرارداد اين 
بازيكن با پورتو هنوز 2فصل ديگر باقي مانده، اما 
بعيد نيست در ازاي يك سود قابل توجه، باشگاه 

پرتغالي راضي به ترانسفر طارمي شود.

1  مي گوينــد تاتنهــام بــراي جــذب طارمي 
60ميليون يورو كنار گذاشته است. از اين خبرها 
در دوران نقل وانتقاالت زياد داريم و خيلي مواقع 
هم گزارش ها اغراق آميز و نادرست هستند، اما اگر 
خبر عالقه تاتنهام به جذب مهدي با چنين مبلغي 
درست باشد، برنده اصلي باشگاه پورتو است. اين 
تيم ابتداي فصل طارمي را فقط در ازاي 5ميليون 
يورو از ريوآوه جذب كرد، بنابراين طبيعي است كه 
درصورت فروش او با اين قيمت، ســودي هنگفت 
نصيب آبي پوشان پرتغالي خواهد شد. حاال بگذريم 
از منفعت فني فراواني كه طارمي در اين يك سال 

براي پورتو داشت.

2  درصــورت انتقــال بــه تاتنهــام، طارمي 
احتماال جانشــين هري كين خواهد شد؛ يكي 

از بهترين مهاجمان حال حاضــر فوتبال جهان 
كه مدت هاســت زمزمــه جدايــي اش از جمع 
سفيدپوشان به گوش مي رسد. او 3فصل ديگر با 
باشگاه انگليسي قرارداد دارد، اما خواهان حضور 
در يك تيم بزرگ تر و فتح عناوين قهرماني است. 
گويا اين اتفاق در همين تابستان رخ خواهد داد. 
رسانه هاي انگليسي قيمت كين را 150ميليون 
پوند تخمين مي زنند كه رقم تندي است، اما حتي 
تصور اينكه كين برود و طارمي به عنوان يكي از 
نفرات جانشين او جذب شود بسيار وسوسه كننده 
است. فرض كنيد ســتاره ايراني با سون هيونگ 

مين همبازي شود؛ جذاب نيست؟

3  در تمــام دنيــا هيــچ مقصــدي بــراي 
فوتباليســت هاي ايرانــي بديمن تــر از فوتبال 
باشــگاهي انگلستان نبوده اســت. طي 25سال 
گذشته بهترين و بااستعدادترين بازيكنان ايراني 
راهي فوتبال جزيره شــدند، اما بــه اندازه كافي 
موفق نبودنــد. از كريم باقري و حســين كعبي 
بگيريد تا آندو و كريم انصاري فرد و همين عليرضا 
جهانبخش؛ همه در انگلستان به مشكل خوردند. 
بين نســل كنوني از بازيكنان ايراني اما، اگر قرار 
باشد فقط يك نفر بتواند اين طلسم را بشكند، او 
مهدي طارمي است. ستاره بوشهري با خونسردي 
باال و توانايي هاي كم نظيرش، از پس هموار كردن 
خاك ســركش جزيره برخواهد آمــد. پس اين 
انتقال اگر رقم بخورد، مي توانــد نقطه آغاز يك 

طلسم شكني هم باشد.

 طارمي، طلسم 
جزيره را مي شكند؟

3نكته در مورد انتقال احتمالي ستاره ايراني به تاتنهام
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امشب يكي از 2 غول نفتي اماراتي يا روس به جام ليگ قهرمانان اروپا دست مي يابند. 
شيخ منصور، مالك منچسترسيتي پس از صرف بيش از يك و نيم ميليارد يورو بابت 
خريد بازيكن، براي اولين بار تيمش را در فينال اروپا مي بيند اما آبراموويچ كه خودش 
يكي از عامالن افزايش قيمت بازيكنان در قرن جديد به شمار مي رود، قبال يك بار 
اين جام را به دست آورده است. او هفته گذشته در سوئد شاهد از دست رفتن ليگ 
قهرمانان زنان اروپا در باخت4  بر يك چلسي به بارسلونا بود و حاال نمي خواهد دومين 
فينال را هم با اين فاصله كوتاه ببازد. در آخرين فينال تمام انگليسي كه 3سال پيش 
برگزار شد، ليورپول با مربي آلماني موفق شده بود تاتنهام پوچتينو را ببرد. حاال يك 

مربي آلماني مقابل يك مربي اسپانيايي-كاتالونيايي قرار مي گيرد.

  وارديوال توانسته براي نخستين بار پس از جدايي از بارسلونا يك تيم را به فينال ليگ 
قهرمانان ببرد. او با بايرن و من سيتي معموال تا پيش از مرحله نيمه نهايي متوقف مي شد. 
حاال سرمربي اسپانيايي براي باطل كردن طلسمي كه براي خودش ساخته بايد چلسي را 
ببرد؛ تيمي كه با شايستگي رئال را حذف كرد و با توماس توخل هم اكنون جزو بهترين 
تيم هاي اروپا محسوب مي شود. توخل در همين مدت كوتاهي كه به چلسي آمده، توانسته 
2بار در ليگ و جام حذفي گوارديوال را شكست دهد. سيتي با اقتدار قهرمان ليگ برتر شده 
اما چلسي با خوش شانسي در روز آخر و شكســت دور از انتظار لستر از تاتنهام توانست 

سهميه چهارم ليگ قهرمانان در فصل آينده را از ليگ برتر بگيرد.
  2تيم در راه رسيدن به فينال غير از مرحله نيمه نهايي، مسير راحتي در پيش داشتند. 
سيتي كه هم در مرحله گروهي با حريفان ساده اي مثل پورتو، المپياكوس و مارسي روبه رو 
شده بود، در مراحل حذفي هم به مونشن گالدباخ و دورتموند خورد و تنها پاري سن ژرمن 
حريف دشوار آنها بود. چلسي هم در يك چهارم موفق به حذف اتلتيكو مادريد شد و در دور 
بعدي پورتو را از سر راه برداشــت؛ تيمي كه در نيمه نهايي از سد رئال گذشت، در مرحله 

گروهي با سويا، رن و كراسنودار رقابت كرد.
  2 تيم روي هم يك جام در اين تورنمنت دارند كه امشب به 2 جام در مجموع براي 2 تيم 

افزايش مي يابد. چلسي سال2012 با دي ماتئو قهرمان اين رقابت ها شده بود.
   ادرسون بيشترين كلين شيت را در اين فصل ليگ برتر داشت و دستكش طاليي را برد 
اما عملكرد مندي هم درون دروازه  چلسي عالي بود. دروازه بان سنگالي 8بار در 11بازي 
ليگ قهرمانان دروازه اش را بسته نگه داشته و 94درصد ضربه هايي كه به سمت دروازه اش 
زده شــده را دفع كرده؛ ازجمله 2 ضربه عالي كريم بنزما كه منــدي روي آنها واكنش 
فوق العاده داشت. ادرسون برزيلي در 47بازي اين فصل 17مهار داشته و مندي در 43بازي 

20سيو. ادرسون 2 كلين شــيت بيش از مندي ثبت كرده است. مندي 29گل خورده و 
ادرسون برزيلي 32تا و هر دو يك اشتباه منجر به گل داشته اند.

   ورزشگاه دراگائوي پورتو در پرتغال به عنوان جانشــين ورزشگاه آتاتورك استانبول 
ميزبان ديدار امشب است. هر تيم 4هزار سهميه بليت براي هوادارانش دريافت كرده كه 
باشگاه منچسترسيتي همه هزينه هاي سفر و اقامت هوادارانش به پرتغال را متقبل شده و 
عالوه بر آن در ورزشگاه خودي از 4هزار تماشاگر هم پذيرايي مي كند تا بازي را به صورت 

زنده و از طريق صفحه بزرگ مانيتور تماشا كنند.
   فيل فودن، جان استونز و كايل واكر 2روز پس از تولدشان پا به فينال مي گذارند. هر بار 
در اين فصل گوندوگان و برناردو سيلوا همزمان در تركيب منچسترسيتي بوده اند تيم به 
پيروزي رسيده، 14بار. سانه هم اظهار تأسف كرد كه چرا وقتي فصل قبل در من سيتي بود، 

بايرن مونيخ قهرمان اروپا شد و حاال كه در بايرن است، سيتي به فينال راه يافته!
  اين آخرين حضور آگوئرو در من سيتي خواهد بود. او به زودي به همراه اريك گارسيا به 
بارسلونا مي پيوندد. در چلسي هم چند نام در ليست خروجي ديده مي شود؛ پيرو به توافق 
2ساله با ميالن نزديك شده، هودسون اودوي ممكن است در معامله خريد هري كين يا 
سانچو گنجانده شود و تامي آبراهام هم شايد قرضي به دورتموند برود. كپا كه گران ترين 
دروازه بان تاريخ است، خواهان جدايي است. ممكن است يكي از اين دو تيم فصل آينده 

هري كين را در تركيب خود ببيند.
  متئو الهوس، داور اسپانيايي قضاوت بازي امشب و درواقع آخرين ديدار باشگاهي فصل 
اروپا را به عهده دارد. داور ويدئويي هم ارناندس ارناندس است. جاي رئال در فينال امشب 

خالي؛ آنها از اين دو داور خاطرات تلخي دارند.
  توخل و گوارديوال با 2تيم مختلف به فينال ليگ قهرمانان رسيده اند؛ پپ در فصل هاي 

2009 و 2011 با بارسلونا قهرمان شده و توخل هم فصل قبل با پاري سن ژرمن در فينال 
به بايرن مونيخ باخته است. گوارديوال تنها 9ماه پس از آخرين جام اروپايي منچسترسيتي 

به دنيا آمده؛ جام برندگان جام كه در سال1970 توسط اين باشگاه فتح شد.
  توخل پس از تحويل گرفتن تيم ناموفق فرانك لمپارد توانست اين تيم را به سهميه ليگ 
قهرمانان، فينال جام حذفي انگليس و فينال ليگ قهرمانان اروپا برساند اما در فينال حذفي 
به لستر باخت و اگر امشــب هم ببازد، در واقع چيزي به دست نياورده است. او در 6بازي 
آخرش 3بار تن به شكســت داده كه همين باخت ها به پورتو، لســتر و استون ويال تنها 

شكست هاي او از زمان تحويل گرفتن اين تيم در ميانه فصل بوده اند.
  اين يكصدوشصت ونهمين رويارويي 2تيم است. در 168رويارويي قبلي 70بار چلسي 
و 59بار من سيتي پيروز بوده اند. آگوئرو در 22بازي 15گل وارد دروازه چلسي كرده است.

   امشب يك مندي از بين بنژامن مندي من ســيتي و ادواردو مندي چلسي قهرمان 
مي شود و يك سيلوا از ميان تياگو سيلواي چلسي و برناردو سيلواي منچسترسيتي.

   تركيب احتمالي چلسي: مندي، آسپليكوئتا، تياگو سيلوا، روديگر، چيلول، ريس جيمز، 
كانته، كواچيچ )جورجينيو(، ماونت، ورنر، هاورتز.

   تركيب احتمالي سيتي: ادرسون، كايل واكر، زينچنكو )كانسلو(، روبن دياز، استونز، 
گوندوگان، فرناندينيو، برناردو سيلوا، دي بروين، محرز و فيل فودن.

   ممكن است از فصل آينده ديدارهاي نيمه نهايي و فينال ليگ قهرمانان به صورت متمركز 
برگزار شود كه به آن هفته قهرماني گفته خواهد شد. البته اين را نيويورك تايمز فاش كرده 
و هنوز رسمي نيست. در اين صورت رقابت هاي ليگ قهرمانان هم مانند تورنمنت هاي ديگر 
ازجمله »هفته پاياني مسابقات معتبر تنيس« و »فينال فور بسكتبال دانشگاهي آمريكا« 

برگزار خواهد شد.

پايان انگليسي
در آخرين بازي اين فصل اروپا امشب،  2تيم 

 انگليسي با مالكان نفتي  بر سر قهرماني اروپا 
به مصاف هم مي روند

عكس نوشت

چهارشنبه شــب بار ديگر اوناي امري موفق شد ليگ اروپا را 
به عنوان سرمربي فتح كند. اين ســرمربي اسپانيايي كه 3  بار 
همين جام را با ســويا برده و يك بار هم با آرسنال به چلسي در 
فينال باخته بود، اين بار موفق شد با ويارئال اين تورنمنت را فتح 
كند و نخستين جام تاريخ اين باشگاه را براي هواداران ويارئال به 
ارمغان بياورد. اين چهارمين قهرماني امري در ليگ اروپا بود و تنها 
باشگاه سويا با 6 قهرماني نسبت به اين مربي جام هاي بيشتري دارد 
كه نيمي از اين تعداد هم با خود امري به دســت آمده است. برخي 
كاربران شبكه هاي اجتماعي هشتگ و كمپيني راه انداخته اند كه 
نام ليگ اروپا به ليگ اروپاي اوناي امري تغيير كند! امري به تنهايي 
از بايرن مونيخ ، منچستريونايتد و رئال مادريد )2( بيشتر اين 
جام )و جام يوفا( را برده است. اين مسابقات 12سال است كه 
از جام يوفا به ليگ اروپا تغيير نام داده و در يك سوم آنها اوناي 

امري قهرمان شده است.
حاال براي فصل آينده الليگا 5نماينده در ليگ قهرمانان اروپا خواهد 
داشت؛ اتلتيكو، رئال، بارسا، سويا و ويارئال. البته به شرطي كه يوفا 
رئال و بارسا را به خاطر بيرون نيامدن از سوپرليگ در كنار يوونتوس 
از اين رقابت ها محروم نكند. پائو تورس هم احتماال آخرين بازي اش 
را با پيراهن ويارئال انجام داد. او كه از 6سالگي در اين باشگاه حضور 
دارد ممكن اســت به زودي به رئال مادريد، منچستريونايتد يا يك 
تيم بزرگ ديگر برود. شكســت در فينال ليگ اروپا نه تنها جايگاه 
اوله گونار سولسشــائر را روي نيمكت مربيگري منچســتريونايتد 
به خطر نينداخت، بلكه باشــگاه مي خواهد يك قرارداد 3ساله به 
او پيشــنهاد دهد و به مربي نروژي وعده خريد چند ستاره بزرگ 
داده شده است. با آمدن آلگري به يوونتوس جايگاه رونالدو در اين 
تيم به خطر افتاده است. او يا با ايكاردي در پاري سن ژرمن معاوضه 

مي شود يا با پوگبا در منچستر. كريستيانو عكسي از مستند الكس 
فرگوسن را در اينستاگرام پست كرده كه برخي از آن به عالمت دادن 
به منچســتر براي بازگرداندنش تعبير كرده اند. يونايتد مي خواهد 
ستاره هايي مثل هري كين، سانچو، دكالن رايس، واران، پائو تورس 
و اوبالك را براي آمدن به تئاتر روياها كه لقب اولدترافورد، ورزشگاه 
اين باشگاه است متقاعد كند. باشگاه به اين نتيجه رسيده كه براي 
عقب نماندن از رقيب همشهري بايد مثل من سيتي پول خرج كند. 
خريدهاي گرانقيمت قبلي زيرنظر مورينيــو و فان خال هيچ كدام 
براي قهرماني جوابگو نبوده اند. منچســتر در فصلي كه گذشت از 
نظر هزينه بــراي خريد بازيكن جديــد دوازدهمين تيم ليگ برتر 
بوده اســت. هواداران عقيده دارند كه بدون فرگوســن نمي شود 
بازيكن نخريد و قهرمان شد. 4سال از آخرين جام اين تيم گذشته 
است. دخه آ هم در آخرين حضورش در منچستريونايتد عملكردي 
نااميدكننده داشت. او 11پنالتي آخري مسابقه را گل خورد و وقتي 
نوبت پنالتي زدن خودش شــد، آن را خراب كــرد. دخه آ هيچ يك 
از 36ضربه پنالتي آخري را كه به ســمت دروازه اش شليك شده 

نتوانسته مهار كند.

ليگ اوناي امري اروپا
سرمربي اسپانيايي به تنهايي از همه تيم هاي جهان غيراز يكي بيشتر اين جام را برده است

بارسلونا گزينه هاي زيادي را براي جانشيني مربي هلندي 
درنظر دارد اما شايد كومان بماند

بررسي مقصدهاي احتمالي سرمربي مستعفي رئال و گزينه هاي جانشيني اش

زيدان كجا مي رود؟
كومان در بيمارستان يا روي نيمكت؟

سرانجام شايعات درباره زيدان به حقيقت پيوست و 
سرمربي رئال مادريد دوره دوم سه فصله خود را نيز در 
اين باشگاه پايان داد و از هدايت اين تيم كناره گيري 
كرد. رسانه هاي نزديك به باشــگاه دليل جدايي او 
را با وجود اينكه قرارداد داشت، دلخوري از باشگاه 
مي دانند. او در ماه هاي اكتبر و دســامبر احســاس 
مي كرد كه باشگاه به او اعتماد ندارد و به توانايي هايش 
شك كرده است. زيدان با باالي 60مصدوميت و كروناي 
بازيكنانش توانست تا روز آخر فصل، شانس قهرماني 
الليگا باشــد و اگر داوران در چندين بازي با تيمش 
نامهرباني نمي كردند چند هفته زودتر قهرمان مي شد. 
در ليگ قهرمانان هم با يــك عده بازيكن معمولي و 
ضعيف و مصدوم و چند ســتاره پابه سن گذاشته تا 
نيمه نهايي پيش رفت. اين براي سومين بار است كه 
زيزو درحالي كه يك سال از قراردادش مانده، رئال را 
ترك مي كند. اگر به اين ســه تا يك سال باقيمانده از 
قراردادهايش به عنوان بازيكن و مربي پايبند مي ماند 
مي توانست 42ميليون يورو به دست آورد اما او آدمي 
نيست كه اگر نسبت به توانايي اش ترديد وجود داشته 
باشد، در جايي بماند. زيدان در 263باري كه به عنوان 
سرمربي روي نيمكت رئال نشست، 66درصد پيروزي 
را ثبت كرد؛ 174برد، ۵3تساوي، 36باخت، 60۵گل 
زده، 267گل خورده، 3ليگ قهرمانان، 2جام  جهاني 
باشگاه ها، 2الليگا، 2سوپرجام اسپانيا و 2سوپرجام 

اروپا.
   درباره آينده او و جانشــينانش گمانه زني هاي زياد و 
عجيبي شده است. گزينه اول در صورت جدايي اش آلگري 
بود كه مدت ها با باشگاه تماس داشت اما وقتي ديد رئال 

مادريد تعلل مي كند، با يوونتوس به توافق رسيد. او در يووه 
سالي 9ميليون يورو مي گيرد و قراردادش تا سال2025 
اعتبار دارد، درحالي كه پيشنهاد رئال سالي 10ميليون و تا 

ســال2023 بود. با پيوســتن آلگري به 
يوونتوس گفته مي شــود رونالدو اين 
باشگاه را ترك مي كند و احتماال به 

پاري سن ژرمن مي رود.
   كونته هم بــا دريافت 7ميليون 
به صورت توافقي از اينتر جدا و درواقع 

اخراج شد. در توافقنامه بين دو 
طرف قيد شده كه او تا يك 
فصل حــق گرفتن تيم در 
سري آ را ندارد. براي همين 
يك بار ديگر به رئال مادريد 

لينك شده است.
   رائول كه تيم كاستيا را 
نتوانست به ليگ دسته دوم 
ببــرد و در مرحله حذفي 
متوقــف شــد، ســابقه 
قهرمان كردن تيم جوانان 
باشگاه در ليگ قهرمانان 
اروپــا را دارد و گزينه اي 
محســوب  دم دســتي 
مي شود. اما نام ژابي آلونسو 

هم در روزهــاي اخير مطرح 
شده است. بازيكن سابق رئال 
فصل قبل در تيم دوم سوسيداد 

مربيگري مي كرد.

   پرونده پوچتينو هم دوباره باز شــده است. سرمربي 
پاري سن ژرمن كه آرزوي مربيگري در رئال را دارد به گفته 
ماركا ممكن است به زودي از تيم پاريسي بركنار شود. در 
اين صورت پوچ به رئال مي آيد و زيدان به پاريس مي رود؛ 

يك جابه جايي جذاب.
   برخي شايعات عجيب هم وجود دارد؛ اينكه زيدان با 
رامــوس، واران، امباپــه و رونالدو در فصــل آينده در 
پاري سن ژرمن حضور خواهد داشت و لوييس انريكه به 
رئال مي آيد. اين در حالي اســت كه انريكه ريشه هاي 
رئالي اش را فراموش كرده و از زمان پيوستن به بارسلونا 
هوادار دوآتشه اين باشگاه شده است. او كه سرمربي تيم 
ملي اسپانياست براي يورو حتي يك رئالي را هم دعوت 
نكرد. رئال هم از جذب مربيان تيم ملي خيري نديده و 
آخرين نمونه اش حضــور ناموفق لوپتگي در 

رئال پس از اخراج از تيم ملي است.
   زيــدان به دوســتانش گفته كه 
نمي خواهد فصل آينده استراحت 
كنــد و به طور قطع تيــم خواهد 
گرفت. در الجزاير شايعه كرده اند 
كه او به دليل ريشه الجزايري اش 
مي خواهد سرمربي تيم ملي اين 
كشور شــود كه به نظر خنده دار 

مي رسد.
   غير از بيل و ايسكو تقريبا همه 
بازيكنــان براي جدايــي زيدان 
پست احساســي و خداحافظي 
منتشر كردند اما پست كريم بنزما 
حاوي برداشت هاي معناداري بود؛ 
جايي كه آخر جمله هايش گفت 
»مي بينمت« كه اصطالحي براي 
خداحافظي است اما اين مي تواند نشانه 
تيم بعدي زيزو باشــد يعني تيم ملي 

فرانسه بعد از رقابت هاي يورو.

به نظر مي رســد باشــگاه ها به دليل بحران 
اقتصادي ناشي از كرونا قادر به خريدهاي 
بــزرگ و جابه جايــي بازيكن نيســتند و 
نقل وانتقاالت امسال بيشــتر حول تغيير 
مربيان شــكل گرفته اســت. در باشــگاه 
بارسلونا جدا از قطعي شدن 3خريد رايگان 
شامل آگوئرو، اريك گارســيا و واينالدوم، 
مديران بــراي يافتن يك ســرمربي بهتر 
به جاي رونالد كومان تــالش مي كنند اما 
به او نمي گويند تا اگر فرد شايسته تري پيدا 
نشــد اين مربي هم مثل زيدان قهر نكند. 
كومان پريشــب به دليل مشــكل قلبي در 
بيمارستان بستري شــد و همين، شايعات 
مربوط به بركناري اش را تقويت كرده است. 
الپورتا در كنار سعي در راضي كردن مسي 
به ماندن و جذب بازيكنان مقرون به صرفه با 
مربيان مورد نظرش هم وارد مذاكره شده 
اســت. آرزوي او برگرداندن گوارديوالست 
اما پپ نمي خواهد به بارســا برگردد. سران 
منچسترســيتي هم از رابطــه صميمانه 
ســرمربي تيم شــان با الپورتا ناراحت اند. 
الپورتا كه از گوارديوال نااميد شده، دوست 
دارد يك مربي آلماني را به نوكمپ بياورد اما 
ناگلزمان، كلوپ و فليك با بايرن، ليورپول 
و تيم ملــي آلمان قرارداد دارنــد. يواخيم 
لوو هم به دليل اظهارات قبلي اش كه براي 
هواداران بارسا ناخوشايند بود، جزو گزينه ها 
نيست. او در واكنش به تحليلگران كه سبك 
تيم آلمان را با بارســا مشابه دانسته بودند، 
گفته بود او اصال عالقه اي به ســبك بارسا 

و نگه داشــتن زياد توپ ندارد و مايل است 
تيمش در كوتاه ترين زمــان و ظرف چند 
ثانيــه از دروازه خودي بــه دروازه حريف 
برسد. برخي از مديران بارسلونا اميد دارند 
كه گوارديوال من ســيتي را امشــب فاتح 
ليگ قهرمانــان اروپا كند و ســپس از اين 
باشگاه جدا شود و به بارسا بيايد كه خيلي 

خوش بينانه است.
در بارسلونا هنوز كســي براي جذب آرتتا 
قانع نشده است. او كه ريشــه اي بارسايي 
دارد و از الماسيا به انگليس رفته، در آرسنال 
نخستين تجربه ســرمربيگري اش را موفق 
سپري نكرده است. هم اكنون انتخاب ژاوي 
به عنوان يــك ايده جدي و جــذاب ديده 
نمي شود. برخي گفته اند كومان وقتي ديده 
باشــگاه دنبال جانشــين برايش مي گردد 
مصلحتي بستري شده؛ چيزي كه در ليگ 
خودمان هم زياد اتفاق مي افتد. در نهايت 
به نظر مي رسد تكليف ســرمربي بارسا در 
هفته جاري مشخص شــود. الپورتا در اين 
خصوص گفته است: »هفته آينده با رونالد 
كومان دوباره مالقات خواهيم كرد تا درباره 
آينده او تصميم گيري كنيم. به او گفته ايم 
كه در پايان فصل، شرايط را ارزيابي كنيم. 
هميشه براي كومان احترام و تحسين قائل 
هســتيم و او همچنان با ما قــرارداد دارد. 
روز گذشته كومان، ما را ترساند چون بايد 
به بيمارســتان مي رفت اما خوشــبختانه 
همه  چيز خوب اســت. به كومان گفتم آرام 

و بي خيال باشد.«

جمع پرسپوليسي ها در تيم ملي جمع است. نايب قهرمان 
آسيا با ۵بازيكن بيشترين مهره را در تيم ملي دارد و جالب اين 
است كه آنها با شماره هايي متفاوت تر از هميشه در تمرين حضور دارند. 

كنعاني زادگان پيراهني را پوشيده كه قبال تن مهدي طارمي بود.

آمادگي بدني كريم باقري در 48سالگي را ببينيد و لذتش را ببريد. 
آقاكريم با اين آمادگي باال به كادر فني تيم ملي اضافه شده تا هر 

جا صالح ديد سه چهار نفر را كتك بزند و اسمش را بگذارد سوا كردن!

سردار آزمون در راه رسيدن به اردوي تيم ملي بود كه خبر 
رسيد به عنوان بهترين بازيكن فصل ليگ روسيه برگزيده 
شده است. او مثل تمام بازي هاي اخير تيم ملي به همراه مهدي طارمي 

اميد اول گلزني است.

انتخاب اســكوچيچ براي تيم ملي بيشترين سود را به 
شجاع خليل زاده رســاند كه بعد از سال ها طلسمش 
شكست و دوباره ملي پوش شد. شــجاع غيراز لوگوي تيم ملي 

ايران تا به حال لوگوي هيچ تيم ملي ديگري را نبوسيده است.

تير دروازه ها گوياي اين اســت كه ملي پوشــان در اوقات 
فراغت شان در كيش گل كوچيك تيغي بازي مي كنند. شدت 
رقابت هم آنقدر باالست كه هر لحظه احتمال دارد كاميابي نيا بهترين 

پاسور ليگ پرتغال و ستاره تيم ملي در خط حمله را مصدوم كند.

اين هم پرحاشــيه ترين بازيكن دعوت شده به تيم ملي كه 
دعوتش منتقد زياد دارد و خيلي ها او را نمي شناسند. جعفر 
سلماني در باشگاه پرتغالي اش به ندرت بازي مي كند اما هر چه باشد 

دعوتش عجيب تر از دعوت عارف غالمي و مهدي شيري نيست.

فوتبال ايران

حذف تيم هاي پنجم تصويب شد

كنفدراســيون فوتبال آســيا تصميم جديد خود در رابطه با 
تيم هاي شركت كننده در مسابقات مقدماتي جام جهاني 2022و 
جام ملت هاي آسيا 2023را اعالم كرد. بعد از انصراف كره شمالي 
از ادامه اين رقابت ها، AFC رسما اعالم كرد در رقابت تيم هاي 
دوم براي صعــود، نتايج تيم هاي دوم مقابــل تيم پنجم گروه 
خودشان حذف شود. كره شمالي كه در گروه خود 8امتياز كسب 
كرده بود، شانس جدي قرارگيري در رتبه دوم و صعود به مرحله 
نهايي محسوب مي شــد اما حاال با انصراف خود، نظم جدول 
مسابقات را تغيير داده اســت. اين تيم توانسته بود سريالنكا را 
شكست دهد، از كره جنوبي يك تســاوي بگيرد و 4امتياز نيز 
از ديدار رفت وبرگشت با لبنان تصاحب كند. بنابراين بيشترين 
ضرر را از حذف اين تيم تركمنستان متحمل شد كه كره شمالي 
را شكســت داده بود و در صدر جدول قرار داشت اما حاال با از 
دست دادن اين 3امتياز به رتبه سوم سقوط كرده است. حذف 
كره شمالي روي ساير گروه ها نيز تأثيرگذار خواهد بود. اگر ايران 
در گروهC به مقام دوم برسد براي مقايسه با ساير تيم هاي دوم 
نتايج ما مقابل تيم آخر گروه )احتماال كامبوج( حذف مي شود. 
به اين ترتيب ايران كه احتمــاال از تقابل با كامبوج به 6امتياز و 
تفاضل گلي باال دست خواهد يافت در رقابت با تيم هاي دوم ساير 
گروه ها اين 6امتياز را از دست خواهد داد. هم اكنون تيم دوم گروه 
ايران در ميان 8تيم دوم گروه ها صاحب رتبه پنجم است اما اين 

رده بندي تا پايان رقابت ها تغيير خواهد كرد.
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 مرتضي قياسي نزديك ترين رقيبش را ضربه فني كرد و المپيكي شد. با تشخيص كادر 
فني تيم ملي كشتي آزاد، براي انتخاب نفر المپيكي وزن 65كيلوگرم، مرتضي قياسي 
و اميرمحمد يزداني با هم كشتي گرفتند. در اين مسابقه كه صبح ديروز در خانه كشتي 
شهيد ابراهيم صدرزاده برگزار شد، كادر فني كار سختي براي انتخاب نداشت؛ يزداني 

ضربه فني شد و مربيان به نتيجه تك مسابقه اكتفا كردند.
يزداني در مسابقات كسب سهميه آسيا به ديدار فينال رســيده و با مدال نقره اي كه 
گرفته بود، ســهميه المپيك را براي اين وزن به دســت آورد. مرتضي قياسي هم در 

مسابقات قهرماني آســيا مدال برنز گرفته بود. نظر كادر فني اين بود كه براي انتخاب 
ملي پوش وزن 65كيلوگرم اين دو رودررو مبارزه كنند. پيش از اين مبارزه گفته شده 
بود اگر مربيان صالح بدانند يا مسابقه مشكل داوري داشته باشد، كشتي تكرار مي شود 

اما پيروزي قاطعانه قياسي، بدون هيچ حرف و حديثي او را المپيكي كرد.
۲كشتي گير صبح ديروز با ۲كيلوگرم ارفاق وزن روبه روي هم قرار گرفتند. قياسي كه 
در طول كشتي از يزداني پيش بود، نشــان داد روند رو به رشد خودش را حفظ كرده 
و عزمش براي حضور در المپيك توكيو جزم اســت. در طرف مقابل يزداني بي ثبات و 
متزلزل بود به طوري كه ۲ بار روي پل رفت و درحالي كــه ۱۰ بر 5 عقب بود، با ضربه 

فني كشتي را واگذار كرد.
غالمرضا محمدي، ســرمربي تيم ملي انتخاب قياســي را قطعي مي داند:»با توجه به 
شكست يزداني با اختالف امتياز باال و اينكه مشــكلي نيز در برگزاري مبارزه به وجود 
نيامــد، ديگر رقابت انتخابــي در اين وزن نداريم. يزداني شــرايط خوبي نداشــت و 

نمي دانست چه چيزي را از دست مي دهد و در مقابل قياسي با انگيزه و جنگنده ظاهر 
شد و مزد كارش را هم گرفت.« 

قياسي سابقه حضور در مسابقات جهاني بزرگســاالن را ندارد و حضور در بازي هاي 
المپيك توكيو براي او افتخاري بزرگ است. او مي خواهد از اين فرصت بهترين استفاده 
را ببرد: »شرايط بدني ام در اين مبارزه عالي بود. بعد از آنكه فهميديم كادر فني قصد 
دارد بين ما انتخابي برگزار كند، با برنامه جلو رفتم و المپيكي فكر كردم. كم كاري نكردم 
و به آنچه هدفم بود رسيدم. از جان مايه مي گذارم تا مدال بگيرم. كار سختي در پيش 

دارم اما هيچ ترسي از حريفان ندارم و هدفم كسب مدال المپيك است.« 
پيش از اين، حضور رضا اطري در وزن 5۷كيلوگرم و حسن يزداني در وزن ۸6كيلوگرم 
در بازي هاي المپيك قطعي شده بود. كادر فني كشتي گيران المپيكي 3وزن ۷۴، ۹۷ و 
۱۲5 كيلوگرم را در تورنمنت زيلكوفسكي لهستان كه اواخر خرداد ماه برگزار مي شود، 

انتخاب مي كند.

  بليت توكيو به قياسي رسيد
مرتضي قياسي، اميرمحمد يزداني را ضربه فني كرد و نماينده وزن 

65كيلوگرم كشتي آزاد در بازي هاي المپيك توكيو شد 

آل اشپورت تقلبي؟

همه ديدند جز فدراسيون

بازي دوستانه تيم  ملي فوتبال زنان و تيم زير ۲۰سال تماشاگران 
ويژه داشت. بازيكنان تيم ملي فوتبال مردان در پايان تمرينشان و 
هنگام بازگشت به هتل، براي لحظاتي به تماشاي بازي نشستند. 
براي نخستين بار بود كه بازيكنان مرد صحنه هايي از بازي هاي 
زنان را مي ديدند، در اين دقايق آنها هم بهت زده بودند و هم لبخند 
رضايت به لب داشتند. همانطور كه سال هاست زنان اجازه ورود به 
ورزشگاه ها را ندارند و نمي توانند بازي هاي مردان را تماشا كنند، 
از ۲ سال پيش طبق دســتورالعمل جديد وزارت ورزش، مردان 
هم اجازه تماشاي بازي زنان را ندارند. البته با اين تفاوت كه بازي 

مردان از تلويزيون پخش مي شود.

لباس تيم ملي زنان معضل هميشگي فدراسيون فوتبال است. 
البته تا به امروز اين مشــكل به راحتي حل شده است؛ توليدي 
مجيد و دوستان در منيريه! فدراسيون قول داده بود لباس تيم 
زنان مثل لباس تيم مردان از توليدي آل اشپورت تهيه شود اما 
شايعات مي گويند فدراسيون براي اينكه براي زنان زياد هزينه 
نكند، نقشه دارد؛ اينكه لباس آنها در منيريه توليد شود و رويش 
مارك تقلبي آل اشپورت بخورد. مريم ايراندوست، سرمربي تيم 
ملي گفته است من روي مبلغ قرارداد خودم با فدراسيون چانه 
نزدم اما روي لباس تيم ملي بحث كردم. اين حرف ها شايعه است.

3داور بين المللي فوتســال ايران بازي هاي پلي آف جام جهاني 
مردان در امارات را ســوت زدند. زري فتحــي، داور ديدار رفت 
ويتنام و لبنان، نخستين داور زن ايراني بود كه در آسيا يك بازي 
فوتسال مردان را قضاوت كرد. سايت اي اف سي از كار او تمجيد 
كرد. ديدار برگشــت همين ۲ تيم را هم گالره ناظمي و ابراهيم 
محرابي افشار قضاوت كردند. در صحنه گل ويتنام، بازيكن لبنان 
حركت مشكوك داشت تا نشــان دهد بازيكن ويتنام خطا كرده 
است اما ناظمي با تشخيص درست، دســتور به ادامه بازي داد. 
اين تشخيص، بازتاب خوبي در رسانه ها داشت. با اينكه عملكرد 
داوران زن به خوبي ديده شد اما فدراسيون فوتبال مثل هميشه 
خبري دراين باره نداشت. از نظر آنها قضاوت زنان براي مردان و 

بالعكس ممنوع است.

گل زن

تماشاي بازي زنان

الهام محمودي 
 روزنامه نگار

مداخزاسمينينا
ولپيلاقاباياجس
شلاباسهمدقفت
ژدورويمويكوم
وهايليارايتسد
يجرزخمادكرا
ناسارتكدناتسد

نالوجياهيدنلب
ايميلهنماهمدخ
يوگنواسباين
ونشفرحتخيرذخا

ااتدوكانيباس
نيزويوهسداضت

هيداتفاتكالاوذ
ولهكنيگنرندنل
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افقي:
۱- معادل فارســي آباژور- 

ورزش توپ و تور
از  تلفــن-  مختــرع   -۲
فضايــي  تلســكوپ هاي 

معروف- خوش آوازه
3- رزمگاه بوكــس- ترنج- 

مدرسه عالي
۴- شك و ترديد- جوهر قليا- 

دست عرب
5- رفت وآمــد زياد- روزنامه 
چاپ ژاپن- پيشوندي معادل 

ميليون
6- شمشــير عــرب- فوالد 
ضد زنگ- حكومت اتحاديه اي
۷- حــرف فاصلــه- كربن 

خالص- سرمشق
۸- ايدئولــوژي- بهنجــار- 
حمل ونقــل  وســايل  از 

درون شهري
۹- از مركبات- وقف نامه- رها

۱۰- اتومبيــل مســافربر 
عمومي- شالوده- وقت، زمان

۱۱- كلمه هشــدار- اسبابي 
براي رسم خط عمود- مدفن 

قيصر امين پور
۱۲- مجراي خــون- فرياد 

شادي- فراموشي
خارجــي-  تأييــد   -۱3
همنشين و هم صحبت- پندار

۱۴- صحرا- بسيار كوچك- 

ناپيدا
۱5- اثر منظوم اميرخســرو 
دهلــوي كه بــه تقليــد از 
هفت پيكــر نظامي ســروده 

است- فاقد تازگي
  

عمودي:
۱- از داســتان هاي شاهنامه 

فردوسي
حالتــي  سرپرســت-   -۲
مخصوص زن آبستن- تكرار 

مطالب در ذهن خود
3- پنبه زن- اكنــون- براي 

بيان آرزو به  كار مي رود
۴- شــاعر بــزرگ هنــد و 
سراينده  ماه نو و مرغان آواره- 

فرمانده- شكوه و جالل
5- صدمــه- بنــد چرمــي- 
سخت پوست آبزي- سرچشمه 

حيات
6- از اســتان هاي مركــزي 
عراق- از هفت ســين- ابزار 

پهن كردن خمير
۷- معادل فارسي اينترنت- 

مشهور
۸- چــاه جهنــم- لــوازم 

مخصوص نوزاد- خواري
چيــن-  همســايه   -۹
بزرگ ترين زيســت بوم كره 

زمين
۱۰- ســـــــربند مــردان 

سيســتاني- فرمانده گله گرگ ها- 
دزدي

۱۱- حاصل هر عدد به توان صفر- 
برج ديدني فرانسه- تازه- اثر چربي

۱۲- ورزش مشــت زني- از اجزاي 
پيراهن- ديركرد

۱3- مادر آذربايجاني- جوانمردي- 
كيسه پارچه اي براي حمل بار

۱۴- ليگ فوتبال اســپانيا- روح- 
كلمه شرط

۱5- آخرين پادشاه سلسله آل بويه

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3940
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

358419726
691732458
274658391
526974183
143586972
987123564
765241839
439865217
812397645

متوسط

 2   4     
1 4  6      
 5 9       
3  4 2   7   
5   1  6   9
  1   5 8  3
      5 2  
     7  1 8
    8   3  147358926

956214387
823796451
375169248
689542173
214873569
731485692
592637814
468921735

ساده

متوسط

823741695
147659382
659823174
364298751
578136249
291475863
986314527
432567918
715982436

سخت

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

ساده

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

ظهر ديروز در نخســتين ديدار از ليگ ملت هاي واليبال از تيم والديمير آلكنو 
رونمايي شد؛ در ديداري كه عملكرد شاگردان اين مربي روسي انتظارات را برآورده 
نكرد. تيم ملي ايران در گام اول در 3 ســت ۲5-۱۹، ۲5-۲۲و ۲6-۲۴به ژاپن 
باخت. براي اين شكست داليل زيادي مي توان آورد. صبح ديروز گفته شد سعيد 
معروف، كاپيتان و پاسور تيم ملي سرما خورده است و به بازي نمي رسد، هرچند 
بعضي ها اين دليل را براي غيبت او باور ندارند. نبود معروف نخستين شوك به تيم 
بود و هم از نظر فني و هم از نظر روحي به تيم لطمه زد. آلكنو هفته هاي گذشته 
جواد كريمي، پاسور دوم تيم را به دليل اضافه وزن هم خط زده بود و تنها گزينه 
براي جايگزيني معروف، محمدطاهر وادي بود. وادي نه اعتماد به نفس معروف 
را داشت و نه تيزبيني  او را. در ست اول و بعد از چند امتياز، جاي خالي معروف در 
تيم ايران خودش را نشان داد. وادي در ادامه، بازي بهتري به نمايش گذاشت اما 

بايد پذيرفت كه او فاصله زيادي با معروف دارد.
جدا از غيبت معروف، نداشــتن بازي تداركاتي هم تأثير خودش را داشت. تيم 
ملي بعد از جام جهاني ۲۰۱۹ و مسابقات قهرماني آسيا در اين سال ديگر در هيچ 
مسابقه اي شركت نكرده بود. سال گذشته به خاطر كرونا همه مسابقات رسمي لغو 
شد و ايران هم هيچ بازي دوستانه اي انجام نداد. عالوه بر اين، تيم هنوز مشكالت 
هميشگي اش را هم دارد؛ سرويس و دريافت ضعيف. براي خيلي ها سؤال است 
كه چرا بعد از اين همه سال هنوز محمد موسوي چند سرويس را در يك بازي 

خراب مي كند.
آلكنو همانطور كه از فدراسيون خواسته بود در ليگ ملت ها روي نتيجه متمركز 
نشود، در بازي اول هم نشان داد كه خيلي برايش نتيجه مهم نيست. او بيشتر در 

حال تست كردن بازيكنانش بود. ايران بعد از ليگ ملت ها بالفاصله بايد به ژاپن 
برود و المپيك براي آلكنو مهم تر است. ديروز محمدرضا داورزني، رئيس 

فدراسيون دوباره از توقع فدراسيون در المپيك گفت: » آرمان فدراسيون 
واليبال، حضور بين ۴تيم برتر المپيك است، ضمن اينكه نيم نگاهي به 

سكوي المپيك داريم.«
ايتاليا  ميزبان ليگ ملت ها، پروتكل هاي بهداشتي سرسختانه اي 

را براي تيم هاي حاضر درنظر گرفته اســت. بازيكنان در شهر 
ريميني فقط اجازه رفت وآمد بين هتل، سالن تمرين و سالن 
مسابقات را دارند. با اينكه آنها موقع ورود به ايتاليا تست دادند 

و قرنطينه شدند اما ديروز قبل از اينكه وارد سالن مسابقات 
شوند، دوباره تست كرونا دادند و ۲۰دقيقه منتظر بودند تا 
جواب آزمايش ها مشخص شود. موقع برگزاري بازي هم 
دماي بدن بازيكنان ذخيره تيم ها مدام كنترل مي شد. 

به همين دليل رضا عابديني به دليل باال بودن دماي بدنش، 
مجبور شد اواسط مسابقه سالن را ترك كند و به اتاق ايزوله برود.

   برنامه اين هفته ايران در ليگ ملت ها
  امروز، ساعت ۱۴.3۰: ايران - روسيه

  يكشنبه ۹ خرداد، ساعت ۱۴.3۰: ايران - هلند
  پنجشنبه ۱3 خرداد، ساعت ۱۴.3۰: ايران - كانادا

  جمعه ۱۴خرداد، ساعت ۲۲: ايران - ايتاليا

تب زده و سردرگم
تيم ملي واليبال ايران در روزي كه سعيد معروف را نداشت در نخستين بازي ليگ ملت ها  3 ست پياپي را به ژاپن باخت



21 2    شنبه 8 خرداد 1400   شماره 8231 حوادث 3 0 2 3 6 2 3

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 دستگيري 
  سارق 5كيلو طال ساعتي

 قبل از فرار به تركيه
دختري كه در يك طالفروشي به عنوان شاگرد 
كار مي كرد به دور از چشم صاحب مغازه 5كيلو 
طال ســرقت كرد و قصد گريختن به تركيه را 

داشت اما پيش از فرار دستگير شد.
به  گزارش همشهري، رسيدگي به اين پرونده 
از چند روز قبل بــا مراجعه يك طالفروش به 
كالنتري11 بندرتركمن آغاز شــد. اين مرد 
مدعي شــد مقدار زيادي از موجودي طالي 
مغازه اش به طرز مرموزي مفقود شده است. 
او گفت: از مدتي قبل متوجه كم شدن طالها 
شــده بودم اما اين موضوع را پيگيري نكردم 
و احتمال دادم كه در حســاب و كتاب هايم 
اشــتباه كرده ام اما چند روز قبل فهميدم كه 
مقدار زيادي از طالها ناپديد شده اند و ممكن 

است سرقتي اتفاق افتاده باشد.
به دنبال اين شكايت مأموران تحقيقات خود 
را در اين باره آغاز كردند. صاحب طالفروشي 
به فرد خاصي مشــكوك نبود و نمي دانست 
به درستي چه اتفاقي افتاده است. با اين حال 
مأموران احتمال مي دادند كه سرقت از سوي 
فردي آشنا اتفاق افتاده است. زماني كه آنها 
به بررسي تصاوير ضبط شــده دوربين هاي 
مداربسته پرداختند پي بردند فرضيه اوليه شان 
درست است. كنترل اين تصاوير نشان مي داد 
كه دختــر جواني كــه به  عنوان شــاگرد در 
طالفروشي كار مي كند رفتار مشكوكي دارد؛ 
به همين دليــل نام وي به عنوان نخســتين 
مظنون ايــن پرونده مطرح شــد. همچنين 
بررسي ها نشان داد كه او به محل كارش نرفته 
و قرار اســت به زودي به تركيه سفر كند. اين 
موضوع ظن پليس به دختــر جوان را تقويت 
مي كرد. در اين شرايط بود كه مأموران چند 
ساعت پيش از فرار متهم به تركيه توانستند او 
را كه در خانه يكي از اقوامش پنهان شده بود، 

دستگير كنند.
دختر جــوان وقتي تحــت بازجويــي قرار 
گرفت اعتراف كرد كه طي يك ســالي كه در 
طالفروشي كار مي كرد دور از چشم صاحب 
طالفروشي، دست به ســرقت از آنجا مي زد. 
او گفت: در اين مدت وقتي صاحب كارم نبود 
در چند مرحله طالها را سرقت كردم و قصد 
داشتم به تركيه فرار كنم اما نمي دانم چطور 

نقشه ام لو رفت و دستگير شدم.
ســردار محمدســعيد فاضل دادگر، فرمانده 
انتظامي استان گلستان با اعالم جزئيات اين 
پرونده گفت: بررسي هاي اوليه نشان مي دهد 
كه متهم توانســته 5كيلو و نيم طال سرقت 
كند كه كارشناسان ارزش طالهاي مسروقه 
را بيش از 55ميليارد ريال بــرآورد كرده اند. 
به گفته وي هم اكنون متهم با قرار قانوني در 
بازداشت به سر مي برد و تحقيقات در اين باره 

ادامه دارد.

  عمليات ويژه براي
  دستگيري شرور مسلح

 در انديمشك
تبهكاري كه به اتهام دست داشتن در چندين 
ســرقت مســلحانه و تيراندازي به پاسگاه و 
خودروي انتظامي و دفتر نماينده انديمشك 
تحت تعقيب قــرار داشــت، در جريان يك 

درگيري مسلحانه دستگير شد.
به گزارش همشــهري، به دنبــال وقوع چند 
فقره سرقت مسلحانه در جاده هاي منتهي به 
انديمشك وشهرستان هاي همجوار، مأموران 
موفق شدند در چند عمليات اغلب نفرات اين 
باند سرقت مسلحانه را دستگير كنند؛ اما يكي 
از نفرات اصلي اين باند متواري شد. از همان روز 
تالش ها براي دستگيري اين شرور به صورت 
ويژه در دستور كار مأموران انتظامي انديمشك 
قرار گرفت. مأموران با انجام تحقيقات گسترده 
توانستند مخفيگاه اين شــرور سابقه دار را در 
يكي از بخش هاي تابعه شهرستان انديمشك 
شناســايي كنند. به اين ترتيب او در عمليات 
غافلگيرانه اي كه صبح جمعه انجام شد، پس 

از درگيري مسلحانه با مأموران به دام افتاد.
سردار سيدمحمد صالحي، فرمانده انتظامي 
خوزســتان در اين باره گفت: در اين عمليات 
متهم براي فرار با مأموران درگير شــد كه در 
نهايت به ضــرب گلوله مجروح و دســتگير 
شــد. همچنين از مخفيگاه متهم يك قبضه 
اسلحه كالشينكف، يك قبضه سالح شكاري 
و يك دستگاه خودرو پژو داراي سابقه سرقت 
مسلحانه از شهرستان خمين كه در جريان آن 
يكي از كاركنان پليس به شهادت رسيده بود 
كشف شــد. در ادامه برادر اين متهم كه قصد 
فراري دادن او را داشت، از ناحيه دست هدف 

گلوله قرار گرفت و دستگير شد.
وي در ادامــه گفت: متهم ســوابق متعددي 
ازجمله تيراندازي به دفتر نماينده شهرستان، 
2فقره تيراندازي به گشــت انتظامي پاسگاه 
قيالب و تيراندازي به خودروي بدرقه متهمان 
شهرستان انديمشك كه منجر به فوت يكي از 
سارقان مسلح و افراد شرور منطقه و واژگوني 
خودروي انتظامي شده را در پرونده خود دارد.

8ساعت جدال با آتش در محله عامري
»شعله هاي سركش آتش زبانه مي كشيد و با وقوع هر 

انفجار، اسيدهای انبار شــده در آنجا روي آتش نشانان داخلي
پاشيده می شد و آنها را مي سوزاند.« اين فقط توصيف 
لحظاتي از جدال 8ساعته آتش نشانان اهوازي با آتش سوزي گسترده در 
يك انبار غيرمجاز تجهيزات پزشكي در محله عامري است. حادثه اي كه 
اگر حضور به موقع آتش نشانان نبود مي توانست به يك فاجعه تبديل 
شــود. اما اين آتش ســوزي چطور اتفاق افتاد و آتش نشانان چگونه 

توانستند آن را مهار كنند؟
به گزارش همشهري، ساعت17:35 پنجشنبه به آتش نشاني اهواز خبر 
رسيد كه خانه اي در محله عامري دچار آتش سوزي شده است. دقايقي 
بعد نخســتين گروه از آتش نشــانان خود را به محل حادثه رساندند. 
آتش ســوزي غيرطبيعي به نظر مي رســيد. آتش به جان خانه اي به 
وسعت حدود 250متر افتاده بود؛ ساختماني قديمي   كه حياطش نيز 
مسقف   و در آن به طور غيرمجاز الكل و پنبه و وسايل پزشكي انبار شده 
بود. وجود اين مواد موجب شده بود اين آتش سوزي غيرقابل مهار شود. 
اين در حالي بود كه پنجره هاي اين ســاختمان از داخل مسدود شده 
بود و عمال راهي براي نفوذ به كانون اصلي آتش سوزي وجود نداشت. 
دقايقي پس از شروع عمليات آتش نشانان متوجه امری غيرطبيعي در 
محل حادثه شدند. آبی كه آنها روي شعله هاي آتش مي ريختند موجب 
سوختن آتش نشانان مي شد. بررسي ماجرا نشان مي داد كه در اين انبار 
غيرمجاز مقدار زيادي اسيد نگهداري مي شود و با تركيب اسيد و آب 
و ريختن آن روي آتش نشانان آنها دچار ســوختگي مي شوند. از اين 
گذشته ظرف هاي مملو از الكل هر از چند گاهي به طور ناگهاني منفجر 
و موجب بارش اسيد روي آتش نشانان مي شد. در اين شرايط بود كه 
نيروهاي كمكي نيز به محل حادثه اعزام شدند. همچنين نيروهايي كه 

حتي شيفت شان نبود و در حال استراحت بودند نيز به طور داوطلبانه 
خود را به محل حادثه رســاندند و با حضور حدود 180آتش نشــان 
عمليات ادامه پيدا كرد. حضور شهروندان در محل حادثه عمليات را 
دشوار مي كرد. طوري كه ورود تانكرهاي حمل آب به محل به سختي 
امكان داشت. با وجود اين آتش نشانان عمليات را از چند جهت ادامه 
دادند. گروهي با ايجاد حفره در ديوارهاي انبار توانستند وارد آنجا و به 
شعله هاي آتش حمله ور شــوند و گروهي ديگر نيز از طريق پشت بام 
تالش كردند   آتش را مهار كنند. اين عمليات حدود 8ساعت به طول 
انجاميد تا اينكه سرانجام تالش ها به نتيجه رسيد و آتش سوزي به طور 

كامل مهار شد.
ابراهيم قنبري، رئيس آتش نشاني اهواز كه فرماندهي اين عمليات را 
برعهده داشت و در اين حادثه دچار ســوختگي سطحي شده بود در 

اين باره به همشهري گفت: در اين عمليات حدود 180نيرو و 25دستگاه 
خودرو آتش نشاني با تجهيزات ويژه و با پشتيباني نيروهاي شركت ملي 
مناطق نفت خيز جنوب حضور داشــتند. در جريان اين حادثه براي 
ايمني بيشتر شهروندان تا شعاع 100متري محل حادثه تخليه و برق 
اين محدوده نيز قطع شد. وي ادامه داد: وجود مواد آتش زا مانند الكل 
و پنبه در اين انبار كار را دشوار كرده بود و از سوي ديگر راه هاي ورودي 
مسدود بود و در چند مرحله مخازن الكل منفجر شد و همين انفجارها 
باعث سوختگي همكارانم شــد. از طرفي گازهاي ســمي كه از آنجا 
متصاعد مي شد نيز تعدادي از آتش نشانان را از لحاظ تنفسي با مشكل 
روبه رو كرد و درنهايت 12آتش نشان مصدوم شدند كه 8نفر از آنها به 
مراكز درماني انتقال يافتند و پس از 8ساعت آتش سوزي به طور كامل 
مهار شد. به گفته وي علت وقوع اين آتش سوزي در دست بررسي است.

جنايات آخرالزماني

مهار آتش سوزي انبار غيرمجاز تجهيزات پزشكي در اهواز از وقوع فاجعه جلوگيري كرد

رسانه هاي آمريكا از احتمال صدور حكم اعدام براي زوج جنايتكار خبر داده اند

4مرد تبهكار خودشــان را مأمور 
پليس امنيت اقتصادي جا مي زدند پيگيري

و با ادعــاي قاچاق ارز دســت به 
سرقت از صرافي هاي تهران مي زدند. با دستگيري 
متهمان حساب 18ميليارد توماني سركرده باند 

با دستور قضايي مسدود شد.
به  گزارش همشــهري، زمســتان سال گذشته 
نخستين سرقت اين باند به پليس پايتخت اعالم 
شــد. صاحب يك صرافي در مركز تهران كه به 
دام مردان تبهكار گرفتار شده بود وقتي در اداره 
پليس حاضر شــد، گفت: يك روز ســرگرم كار 
بودم كه 4مرد كه تجهيزات نظامي داشتند وارد 

صرافي شدند.
 آنها خودشــان را مأمور پليس امنيت اقتصادي 
معرفي كردند و گفتند گزارش شــده كه من در 
زمينه قاچاق دالر فعاليــت دارم و مقدار زيادي 
دالر قاچاق در صرافي نگه مي دارم. هر چه گفتم 
حتما اشتباه شده باورشان نشد و با نشان دادن 
برگه اي ادعا كردند كه بايــد همه جا را تفتيش 
كنند. آنها همه دالرهايي  كــه در صرافي ام بود 
را توقيف كردند و با خود بردند و گفتند كه بايد 
بررسي شود كه چه مقدار از آنها قاچاق است و از 
من خواستند كه روز بعد براي پيگيري پرونده ام 

به پليس امنيت اقتصادي بروم. روز بعد وقتي به 
اداره پليس امنيت اقتصــادي رفتم تازه متوجه 
شــدم كه به دام مردان مأمورنما و شياد گرفتار 
شــده ام و اصال در آنجا پرونده اي ندارم. اين در 
حالي بود كه ارزش دالرهايي كه آنها برده بودند 

چند ميليارد تومان بود.

نقشه هاي سريالي
با طرح اين شكايت، گروهي از مأموران تحقيقات 
براي شناسايي و دســتگيري مأموران قالبي را 
شروع كردند اما هنوز ردي از آنها به دست نيامده 
بود كه چند شكايت مشابه ديگر هم پيش روي 
تيم تحقيق قرار گرفت. تحقيق از شاكيان نشان 
مي داد كه اعضاي اين باند تا آن زمان از 4صرافي 
با اين شــگرد ســرقت كرده اند و اين در حالي 
بود كه شــاكيان قاچاق دالر نداشــته اند و تمام 
دالرهايي كه سرقت شــده متعلق به  خودشان 
بوده است. متهمان بســيار ماهرانه عمل كرده و 
سعي كرده بودند ردي از خودشان به جا نگذارند. 
چهره هايشان به  دليل ماســك قابل شناسايي 
نبود و حتي دستكش نيز به  دســت داشتند تا 
اثر انگشت شان در محل ســرقت به جا نماند. با 
اين حال آخرين و پنجمين شاكي سرنخي را در 

اختيار تيم تحقيق قرار داد كه به شناسايي باند 
مردان شياد منجر شد.

ردپاي پيك موتوري
آخرين شاكي اين پرونده چند روز قبل به اداره 
پليس رفت تا از مردان مأمورنما شكايت كند. وي 
گفت: 4مرد خود را مأمور جا زده و به بهانه اينكه 
من قاچاقچي ارز هستم، تمام دالرهايم را سرقت 
كردند. دالرهايي كه آنها بردند را چند دقيقه قبل 
از ورودشان يك پيك موتوري برايم آورده بود و 
من به پيك موتوري مشــكوكم و مطمئنم كه او 

آمار دالرها را به مردان شياد داده است.
با اطالعاتي كــه آخرين شــاكي در اختيار تيم 
تحقيق قرار داد، پيك موتوري دســتگير شد و 
گفت: من نخستين بار است كه با مأموران قالبي 
همدست شده ام و از نقشه هاي قبلي آنها بي خبر 
هستم. با آنها از طريق يكي از دوستانم آشنا شدم 
و گفتند كه اگر آمار يك محموله سنگين دالر كه 
براي صرافي مي برم را به آنها بدهم 500ميليون 
تومان گيرم مي آيد. مــن هم قبول كردم اما آنها 

پس از سرقت فقط 10ميليون تومان به من دادند 
و سرم را كاله گذاشتند.

دستگيري
با اطالعاتي كه مرد موتورســوار در اختيار تيم 
تحقيق قرار داد، مأموران موفق شدند 4متهم را 
شناسايي و دســتگير كنند. اعضاي اين گروه به 
سرقت از 5صرافي اعتراف كردند و سركرده گروه 
در بازجويي ها گفت: چند وقت قبل با دوستانم 
دور هم نشســته بوديم كه تصميم به ســرقت 
گرفتيم. مشكالت مالي فراواني داشتيم و براي 
همين سرقت از صرافي ها را انتخاب كرديم. ما با 
جعل برگه، كارت و همراه داشتن تجهيزات نظامي 
خودمان را مأمور جا مي زديم و طوري نقش بازي 

مي كرديم كه آنها به ما مشكوك نشوند.
پــس از اعترافات متهمان حســاب 18ميليارد 
توماني ســركرده باند با دســتور قاضي عليرضا 
بهشتي، بازپرس شــعبه دوم دادسراي جنايي 
تهران مسدود شد و تحقيقات تكميلي از متهمان 

ادامه دارد.

با بازداشت 4پليس قالبي كه به صرافي ها دستبرد زده 

بودند، حساب 18ميلياردتوماني سركرده باند مسدود شد

  فاضالب شهري در منطقه ستارخان چه شد
ســازمان آبفا مدت ها قبل مبلغي را جهت لوله كشي فاضالب شهري 
از اهالي ســتارخان دريافت كرده ولي تاكنون اطالع رساني در مورد 
پيشرفت يا اتمام كار صورت نگرفته است و ما اصال نمي دانيم به شبكه 

فاضالب شهري متصل مي شويم يا خير؟
نامدار از تهران

  آسفالت خيابان هاي شهريار نيازمند روكش است
آسفالت خيابان هاي انقالب و شهيدمحســني )كيومرثيه سابق( در 
شهريار سال هاست خراب شده و شــهرداري هم هيچ اقدامي جهت 
آسفالت كردن دوباره اين دو خيابان نمي كند. اين خيابان ها پر از چاله 

ناشي از كندن اگو و پستي و بلندي است.
يك شهروندازشهريار

  راه  اندازي صنايع آالينده و معادن، راه ايجاد اشتغال نيست
تصميم جديد وزارت صمت مبني بر راه اندازي برخي معادن غيرفعال 
و قديمي يا برخي صنايع آالينده كه پيش از اين تعطيل شده اند، شايد 
درصدي در راستاي توليد بيشتر باشــد اما وقتي باعث لغو برخي از 
قوانين زيســت محيطي، آاليندگي هوا و محيط زيست شود تصميم 
درستي نيست و موجب تخريب بيشــتر محيط زيست و متعاقب آن 

جاري شدن سيل، رانش زمين و... مي شود. 
داوودي از تهران

   گردوغبار، زندگي در ريگان را غيرممكن كرده است
با آغاز فصل بادها دوباره شاهد پديده گردوغبار در شهرستان ريگان 
هستيم و تا 10متري خودمان را هم نمي توانيم ببينيم. رفت وآمد بين 
شهر و روستاها مختل شده و مجبور به خانه نشيني جدا از مقوله كرونا 
هستيم. اين شهرستان يك روزه شكل نگرفته و سال هاست مردم در 
 آن زندگي كرده اند، اگر در گذشته قابل سكونت بوده، پس اكنون هم 
هست. اگر به كاشت گونه هاي مناسب براي مقابله با گسترش بيابان 

توجه كافي مي شد، بي شك امروز با چنين معضلي روبه رو نبوديم.
نرماشيري از ريگان كرمان

  نيروهاي كار در حال هدررفتن هستند
در حالي  كه منابع بسياري براي ايجاد اشــتغال و توليد وجود دارد، 
هزاران هزار نيروي فعال و آماده به كار بيكار هستند و بي شك يكي از 
موانع توليد، هرزرفتن نيروي كار و توليد است كه توقع داريم دولت 
بعدي با طرحي اين موضوع را ســاماندهي كند تا با توليد بيشتر به 

وضعيت باثبات تري برسيم.
خشنود از تهران

  گراني 40درصدي اينترنت
به رغم وعده هاي مســئوالن مبني بر كاهش قيمت اينترنت و ادعاي 
برخورد با گراني آن، برخي شــركت هاي ارائه كننده ســرويس هاي 
اينترنتي خدمات خود را تا 40درصد گران كرده اند. هر وقت هم گاليه 
كنيم و به گوش وزير ارتباطات برسانيم، مباحث بين دولت و مجلس 
مطرح مي شود و كلي ســخنراني كه قيمت اينترنت افزايش نخواهد 
داشت و غيره. اكنون يك مسئول پاسخ دهد با اين همه بحث و صحبت 

چه كسي پاسخگوي چنين افزايش قيمتي است؟
مستوري از تهران

  كسي به داد ناجيان غريق برسد
اكنون نزديك به 2سال اســت كه ناجيان غريق بيكارند و باز هم در 
تعطيلي اخير اســتخرها و مراكز آبي جزو مشاغلي قرار گرفته اند كه 
اجازه فعاليت ندارند. هزاران ناجي غريق و مربي شنا 2سال است كه 

بيكار شده اند و كسي هم به فكر آنها نيست.
بهنام حيدري از كرج 

پيك پنجم كرونا در راه است؟
آمار و ارقام متغير تعداد مبتاليان و فوت شده هاي  ادامه از 

روزانــه و گزارش هاي مربوط به شــهرهاي با صفحه اول
وضعيت قرمز و اعالم وضعيت نارنجي در 233شهر حاكي از آن است 
كه شــرايط پاندمي در كشور همچنان شكننده اســت و هر لحظه 
مي تواند پيك ديگــري را رقم بزند؛ به عبارتي نشــانه هايي از تمايل 
ويروس كرونا به شروع پيكي ديگر و تداوم موارد ابتالي دسته جمعي 
و خانوادگي به چشم مي خورد. بديهي است تا زماني كه واكسيناسيون 
70درصد جمعيت كل كشــور يعني حدود 56ميليون نفر به پايان 
نرســد، غفلت از رعايت پروتكل هاي بهداشتي مي تواند ما را با پيك 
كشنده پنجم كوويد-19 درگير كند. بنابراين چه معدود افرادي كه 
واكسينه شده اند و چه آن گروهي كه قبال مبتال شده و بهبود يافته اند 
و همچنين افرادي كه تا كنون از آلوده شدن به كرونا محفوظ مانده اند 
همه و همه در معرض خطر ابتال و يا انتقــال بيماري به ديگران قرار 
دارند. گرچه كاهش تعداد مبتاليان و كم شــدن ميزان مرگ ومير و 
افزايش ميزان واكسيناسيون در هفته هاي اخير دلگرم كننده بود، اما 
هنوز بايد احتياط كرد زيرا درصورت گســترش سوش هاي جديد 
كوويد نظير هندي، آفريقايي و برزيلي ممكن است با افزايش مواردي 
روبه رو شويم كه واكسن ها نيز نقش محافظتي در مقابل آن نداشته 
باشند و قادر به جلوگيري از گسترش بيماري نباشيم. آنچه ممكن 
است نگراني از خيز مجدد كرونا را بيشتر كند، عدم رعايت پروتكل ها 

در دو انتخابات پيش رو خواهد بود. 
حضور در ستاد هاي انتخاباتي به خصوص در فضاهاي متراكم و به مدت 
طوالني مي تواند نقطه آغازي باشــد براي اوج گيري مجدد اپيدمي و 
خداي ناكرده مرگ ومير بيشــتر، به خصوص كه رد پاي سوش هاي 
جديدي از بيماري در نقاط مختلف كشور رصد شده است. ارزيابي ها 
نشان مي دهد كه نگراني از ورود انواع جديد و مسري تر به كشور جدي 
است، به همين دليل انتظار مي رود همه كانديداهاي شوراهاي شهر 
و رياســت جمهوري مراقبت از هواداران خود را در اولويت قرار دهند 
و با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي به خصوص اســتفاده از ماسك، 
فاصله گذاري مناســب و اجتناب از ايجاد ازدحام در سخنراني هاي 
انتخاباتي مانع گسترش مجدد بيماري شوند. البته در اين ميان دولت 
نيز  بايد همچنان با جديت و سرعت كافي نقش مهم خود را در تامين 
و خريد واكسن و گسيل امكانات بهداشتي براي اجراي واكسيناسيون 
عمومي در حد مطلوب ايفا كند، زيرا تنها راه حل براي رسيدن به كنترل 
نهايي بيماري واكسيناسيون عمومي است. بنابراين شايسته است تا 
ستاد ملي مبارزه با كرونا، وزارت بهداشت و ســاير نهاد هاي ذيربط 

همچنان اين مهم را در اولويت اول برنامه هاي خود قرار دهند.

زني كه از يك ســال پيش به اتهام قتــل فرزندانش با 
همدستي شوهرش دستگير شــده، هفته گذشته در 
دادگاهي در آيداهو آمريكا با اتهام قتل درجه يك روبه رو 
شــد. دادســتان ها اعالم كرده اند كه اين زن و شوهر 
تالش كرده اند قتل هاي هولناك خــود را با اعتقادات 

آخرالزماني خويش توجيه كنند.
به گزارش همشهري به نقل از نيويورك تايمز، پرونده 
هولناك جنايات اين زوج كه رســانه ها به آن جنايات 
آخرالزماني لقب داده اند از سال2018 شروع شد. در آن 
زمان زني به نام لوري والو به همراه شوهرش و 2فرزندش  
به نام هاي جوشوا 7ساله و تايلي 17ساله در فونيكس 
زندگي مي كردند اما شوهر وي به تازگي تصميم گرفته 

بود كه از لوري جدا شود.
او به نزديكانش گفته بود كه همســرش گرفتار عقايد 
عجيب و غريبي شده و مدام از آخرالزمان حرف مي زند 

و اينكه مي تواند آينده را پيش بيني كند.
اين مرد هنوز از لوري جدا نشده بود كه خبر رسيد وي به 
ضرب گلوله توسط لوري كشته شده است و وقتي برادر 
لوري از سوي پليس دستگير شد، مدعي شد كه به خاطر 
دفاع از خودش دست به اين جنايت زده است. متهم به 
قتل هرچند از سوي پليس دستگير شد اما كمي بعد 

بر اثر بيماري جانش را از دست داد.

سفر به آيداهو
پس از اين ماجرا، لوري به همراه 2فرزندش راهي آيداهو 
شد و در آنجا يك انتشاراتي كوچك تاسيس و شروع به 
انتشار كتاب هاي مربوط به آخرالزمان كرد. در همان 
زمان ها بود كه او با مردي به نام چاد آشــنا شــد. چاد 
نويســنده  اي بود كه او هم عقايدي آخرالزماني داشت 
و در اين باره مطلب مي نوشــت و به گفته پليس، چاد 
و لوري احتماال از طريق شركت در يك همايش كه از 

سوي همفكرانشان برگزار شده بود باهم آشنا شدند.
پس از اين آشنايي چاد شــروع به نوشتن كتاب هايي 
كرد كه انتشاراتي لوري آنها را به چاپ مي رساند و اين 
آشنايي ادامه داشت تا اينكه همســر چاد جانش را از 

دست داد.
اين اتفاق در ســال2019 رخ داد و در اعالميه اي كه 
به دليل مرگ همسر چاد منتشر شده بود نوشته شده 
بود كه اين زن در خواب و به داليل طبيعي جانش را از 
دست داده اســت. اين در حالي بود كه هيچ كس خبر 
نداشت مرگ اين زن شــروع جنايات هولناك لوري و 

چاد است.

ازدواج عجيب 
چاد تنها 2هفته پس از مرگ همسرش با لوري ازدواج 
كرد و اين زن و فرزندانش به خانه وي نقل مكان كردند. 
زندگي آنها ادامه داشــت تا اينكه اواخر ســال2019 
بستگان لوري با پليس تماس گرفتند و گفتند كه چند 
هفته اي مي شود كه از فرزندان لوري به نام هاي جوشوا و 
تايلي بي خبرند. آنها نگران بودند كه مبادا اتفاق شومي 
براي اين دختر و پسر افتاده باشــد اما وقتي مأموران 
پليس براي تحقيق راهي خانه آنها شــدند، مادرشان، 
لوري مدعي شد كه فرزندانش به تازگي و براي تفريح به 

خانه يكي از اقوام چاد در شهر ديگري رفته اند.
به گفته پليس، لوري چندبار با دادن اطالعات غلط پليس 
را گمراه كرد تا اينكه ناگهان او و شــوهرش نيز ناپديد 
شــدند و اين احتمال كه آنها باليي بر سر فرزندانشان 
آورده باشــند، قوت گرفت. به هميــن دليل تيمي از 
مأموران براي بازرســي راهي خانه چاد شدند و پس از 
جست وجوي بسيار با اجســاد بي جان جوشوا و تايلي 
كه در حياط خانه دفن شده بودند روبه رو شدند. جسد 
تايلي مثله و سوزانده شده بود و جسد جوشوا داخل يك 

كيسه نايلوني قرار داده و دفن شده بود.
با پيدا شــدن اجســاد فرزندان لوري، جست  وجوي 
گسترده پليس براي دســتگيري والدين آنها به اتهام 
قتل آغاز شد. اين جست وجو مدتي طول كشيد تا اينكه 
تابستان سال گذشته ميالدي زوج جنايتكار در هاوايي 

ردگيري و از سوي پليس دستگير شدند.
هفته گذشته و براساس كيفرخواست اين پرونده كه در 
دادگاه قرائت شد، دادســتان ها اعالم كردند كه پس از 
دستگيري اين زوج معلوم شد كه مرگ همسر چاد يك 
حادثه طبيعي نبوده و اين زوج جنايتكار از قبل نقشه 
قتل او را كشيده بودند. در اين كيفرخواست اشاره اي به 
نحوه كشته شدن قربانيان و انگيزه اصلي قتل  آنها نشد 

اما اعالم شــد كه چاد و لوري تالش مي كنند كه قتل 
فرزندانشان و همچنين همسر سابق چاد را با مسائل و 
اعتقادات عجيب و غريبشان توجيه كنند. دادستان ها 
همچنين مي گويند كه اين زوج پس از كشتن بچه ها 
از مزاياي تامين اجتماعي و بيمه آنها كه پس از مرگ 
پدرشــان به آنها تعلق گرفته بود استفاده كرده و اتهام 

كالهبرداري نيز در پرونده  آنها ثبت شده است. 
درحالي كه اين 2متهم هنوز انگيزه  اصلي شان از ارتكاب 
اين جنايات هولناك را به زبان نياورده اند اما قرار است 
چهارشــنبه پاي ميز محاكمه قرار بگيرند و رسانه ها 
احتمال داده اند كه ممكن اســت براي هردوي آنها به 

اتهام قتل درجه يك، مجازات اعدام درنظر گرفته شود.

سرقت ميلياردي از صرافي ها 
در نقش مأمور پليس اقتصادي

زوج جنايتكار

در اين حادثه 12 آتش نشان مصدوم شدند
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    اكران39فيلمدرروزچهارم

چهارمين روز از جشنواره جهاني فيلم فجر با اكران 39فيلم از ايران و 
كشورهاي ديگر و همچنين باكس فيلم هاي كوتاه به كار خودش ادامه 
مي دهد. سالن هاي چهارسو ميزبان 29فيلم در بخش هاي مختلف 
جشنواره هستند و در سالن هاي يك و دو آزادي هم 8فيلم روي پرده 
مي رود. عالوه بر چهارسو، سالن هاي سينما آزادي با ظرفيت 300نفر 
و كانون هم ميزبان فيلم هاي اين دوره از جشــنواره هستند. در اين 
دوره از جشنواره هم ســينما روباز كانون با ظرفيت 150نفر ميزبان 
2فيلم است. در اين دوره 24ساعت قبل از اكران فيلم ظرفيت خريد 
بليت وجود دارد و امسال سالن شماره 7پرديس سينمايي چارسو در 
طبقه هشتم اين مجموعه براي اكران به صورت روباز تجهيز شده تا با 

ظرفيت نزديك به 100نفر، ميزبان مخاطبان جشنواره باشد.

ديدنيهايروزچهارم

تماشاي فيلم »دختر لر« در ســينماي روباز كانون خالي از لذت 
نيست؛ فيلمي كه در بخش فيلم هاي كالســيك بازسازي و اين 
روزها در سانس هاي مختلف به نمايش درمي آيد. عالقه مندان به 
فيلم هاي كوتاه هم مي توانند در اين روز آثار را در سالن 2سينما 

آزادي و سالن 3چهارسو تماشا كنند.

شهردارمهمانجشنواره

پيروز حناچي، شــهردار تهران نيز در اين روزها مهمان جشنواره 
جهاني فيلم فجر بود. شهردار تهران كه حمايت از رويدادهاي هنري 
و سينمايي را يكي از وظايف شهرداري مي داند چهارشنبه شب در 
بازديدش از جشنواره جهاني فيلم فجر از فراگير شدن سالن هاي 
روباز در تهران خبر داد و يكي از اهداف شهرداري تهران را تجهيز 

و آماده سازي اين سالن ها عنوان كرد.

    

نامجشنوارهجهانيفيلمفجردر»فياپف«

ماجراي ثبت و قرار گرفتن جشنواره جهاني فيلم فجر در »فياپف« 
باعث شد، رضا ميركريمي، دبير سابق اين رويداد درباره اين اتفاق 

صحبت كند. او كــه در دومين روز از جشــنواره ميهمان آن بود، 
عنوان كرد: »فكر مي كنم جشنواره هاي فرهنگي پل هاي ارتباطي 
بين المللي با كشورهاي مختلف هستند و وقتي موضوع سينما روي 
جشنواره اي هست، با توجه به اينكه سينما مزيت فرهنگي كشور 
ما محسوب مي شود، بايد آن را در مجموعه چرخه توليد تا اكران 
ببينيم؛ چون جشنواره بخشي از اين چرخه است كه نمي شود آن 

را حذف كرد.«
 وي همچنين گفت: » اين خبر بسيار خوشحال كننده بود. من چند 
سال براي اين جشنواره زحمت كشيدم و از همان روز اول معتقد 
بودم ما مي توانيم يكي از معدود فســتيوال هاي استاندارد، برتر و 
رقابتي دنيا باشيم. برخالف همه مخالفت هايي كه مي شد و برخي 
اين باور و ايده را مسخره و فكر مي كردند ما روياپردازي مي كنيم، 

اين اتفاق افتاد. اين خبر خيلي خوشحال كننده است كه ما يكي از 
15فستيوال برتر رقابتي دنيا هستيم.«

گيجگاهبهفيلمهايجشنوارهاضافهشد

»گيج گاه« ســاخته عادل تبريزي به بخش فيلم هاي ژانر معاصر 
جشــنواره جهاني فيلم فجر اضافه و در جدول اكران سينماهاي 

نمايش دهنده آثار جشنواره قرار گرفت. 
جمشيد هاشــم پور، حامد بهداد، باران كوثري، سروش صحت، 
بهرنگ علوي، اميرحسين رستمي و فرهاد آئيش بازيگران اصلي 
اين فيلم هستند. »گيج گاه« پيش از اين در سي ونهمين جشنواره 
فيلم فجر به نمايش درآمد و نامزد دريافت سيمرغ بلورين بهترين 

كارگردان اول و بهترين تدوين شد.

نمايشگاهپوسترفيلمهايدهه60و70

در كنار اكران فيلم ها و برگزاري كارگاه هاي آموزشــي، نمايشگاه 
پوستر فيلم هاي ســينمايي نيز برپا شده اســت. مروري بر گزيده 
پوسترهاي بين المللي سينماي ايران و پوسترهاي سينمايي  كوبايي 

دهه 60و 70موضوع اصلي اين نمايشگاه در پرديس چهارسوست.

بازارفيلمدرجشنوارهجهانيفيلمفجر

بيست وسومين بازار جشنواره جهاني فيلم فجر به دليل همه گيري 
ويروس كرونــا به صورت مجازي برگزار مي شــود. ايــن دوره از 
بازار كه به عنوان يكي از بخش هاي جشــنواره  جهاني فيلم فجر 
برنامه ريزي شده، قرار است با ارائه  بسته هايي از فيلم هاي ايراني 
ساخته شــده در طول پاندمي فعاليت خــود را به صورتي به روز و 
 فعال ادامه دهد. 65 فيلم سينمايي بلند و كوتاه ايراني در 2بخش 
»بازار بلند« و »بازار كوتاه« سي وهشــتمين جشــنواره جهاني 
 فيلم فجــر حضــور دارند كــه 21فيلــم در بخش بــازار فيلم 

كوتاه ايراني است.
 در بازار فيلم از پلتفرم جهاني »سيناندو« )Cinando( استفاده شده 
و قرار اســت از بخش ويدئو اليبرري هم استفاده شود كه به گفته 
مديران اين بخش اين امكان وجود دارد كه 60پكيج از فيلم هاي 

ايراني به مدت 110 دقيقه باشد. 
همچنين  اين پلتفرم با جشــنواره كن نيز همكاري داشــته و در 
فضاي مجازي بــازار مي تواند پذيــراي 400 مهمان خارجي نيز 
باشد كه اين مهمانان شامل خريداران فيلم، دبيران و برنامه ريزان 

جشنواره، منتقدان و چهره هاي شاخص است.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

اينروزهاخبراضافهشدننامجشنواره
جهانيفيلمفجربهجمع15جشــنوارهجشنواره

جهانيمهمومعتبردنياخبرسازشدهو
برگزاركنندگاناينرويدادآنرايكيازاتفاقاتمهم

سينمايايرانميدانند.
جشنوارهجهانيفجرامروزچهارمينروزشرادر
حاليسپريميكندكهبهخاطركروناتماشاگرانش
نســبتبهدورهقبلكمترشــده،امادراينميان
فيلمهايينيزبودندكهبهخاطرحضورتماشاگرانبه
سانسفوقالعادهكشيدهشدهاندكه»صحنهزني«

يكيازاينفيلمهاست.

تهران، شهرسينما
39فيلم ايراني و خارجي، در چهارمين روز از جشنواره روي پرده مي رود

جشنواره جهاني فيلم فجر، پانزدهمين جشنواره الف دنيا شد

فيلمهايايرانيپسندجشنوارهجهانيفجر
اين روزها جشــنواره جهانــي فيلم فجر با 
اكران فيلم هاي ايرانــي و خارجي در حال 
برگزاري است اما تداوم شيوع ويروس كرونا همچنان مانع اصلي استقبال 
حضوري و گسترده مردم عالقه مند از فيلم هاي اين دوره از جشنواره است. 
تعدادي از فيلم هاي خارجي منتخب اين جشــنواره در فضاي مجازي با 
استقبال عالقه مندان ايراني به سينما مواجه شده كه به مرور 2 فيلم از آثار 

سينمايي مورد توجه ايراني هاي عالقه مند به سينما پرداخته ايم.

حافظبرادر
فيلم »حافظ برادر« ساخته فريت 
كاراهــان فيلمســاز ترك اســت. 
 »نوراهلل آالســا«، »اميــت بايرام« 
و»تكين بولــوت« بازيگران اصلي 
هســتند. فيلم محصول مشترك 

تركيه و روماني اســت. در اين فيلــم دنياي داســتان فيلم هاي »اليور 
توييست« و »مرگ آقاي الزارســكو« با يكديگر تالقي مي كند. داستان 
پســربچه اي روايت مي كند كه با از خودگذشــتگي تالش دارد دوست 
بيمارش را به بيمارستان برساند.   منتقد ورايتي اين فيلم را به دليل ضعف 
در شخصيت پردازي، از فيلم اول كاراهان با نام»سقوط از بهشت« اثري 

ضعيف تر ارزيابي كرده است.

هرگزگريهنميكنم
»هرگز گريه نمي كنم« به كارگرداني 
و نويسندگي »پيوتر دومالوسكي« 
و با بازي»زوفيا استافيج«، »كينگا 
بريس« و »آرماديــوژ جاكوبيك« 
ساخته شده اســت. فيلم محصول 

مشترك كشور لهستان و ايرلند است. داســتان اين فيلم درباره دختري 
به نام »اولكا« است كه ناگزير  ســفر به ايرلند براي بازگرداندن جنازه پدر 
خود به لهستان مي شــود. پدر وي در زمان كار در يك كارگاه ساختماني 
فوت كرده است. اما براي »اولكا« مرگ پدرش آنقدرها هم مهم نيست، او 
بيشتر مي خواهد بداند آيا پدرش براي ماشيني كه قولش را به او داده بود 
به اندازه كافي پول پس انداز كرده اســت. پس از يكسري اتفاقات »اولكا« 
متوجه مي شود كه رؤياي اصلي اش داشتن ماشين نبوده بلكه او در واقع 
آرزو داشته پدر خود را بيشتر بشناسد. منتقد سايت »كالچر پي ال« درباره 
اين فيلم نوشته: دومين فيلم »پيوتر دومالوسكي« اگر چه نشانگر استعداد 
و حساسيت هنرمندانه وي است، با اين حال به نظر نمي رسد موفقيت هايي 
كه نصيب فيلم اولش به نام»شب ســاكت« شده، براي فيلم»هرگز گريه 
نمي كنم« نيز تكرار شــود. اگرچه فيلم»هرگز گريه نمي كنم« از روايت 
داستاني قوي برخوردار اســت، با اين حال فيلمي قابل پيش بيني است. 
»هرگز گريه نمي كنم«، با صحنه اي بسيار تكان دهنده آغاز شد و هرچه از 

آن گذشت از ضرباهنگ و ريتم تند فيلم كاسته شد.

معرفی فيلم های خارجی روز

آرشنهاوندي
رونامه نگار
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   اختيارات گسترده 
رئيس جمهور سوريه 

مقام رياست جمهوري سوريه براساس 
قانــون اساســي اين كشــور قدرت 
شبه مطلق را در اختيار دارد. ازجمله اين 
موارد مي توان به حق انحالل پارلمان، 
تصويب قانون، تعييــن قضات دادگاه 
عالي كشور، تعيين رئيس پارلمان و البته 
تشكيل دولت اشاره كرد. سياست هاي 
كالن سوريه در تمامي حوزه ها توسط 
شخص رئيس جمهور تعيين شده و حق 
نظارت بر اجراي اين سياســت ها نيز 
در اختيار او قــرار دارد. رئيس جمهور 
همچنين فرمانده كل نيروهاي مسلح 
است. حق انعقاد قراردادهاي بين المللي 
و يا فســخ آنها هم به طــور انحصاري 
از آن رئيس جمهــور اســت. دوران 
رياست جمهوري در ســوريه به مدت 
7سال تا سقف چهاردوره تعيين شده 
است؛ بر اين اساس بشار اسد حق شركت 
در انتخابات بعدي را ندارد، مگر آنكه تا 
آن زمان قانون اساسي سوريه تغيير كند.

كيوسك
نتخابــات  ا ســرانجام 

رياست جمهوري سوريه با گزارش
شــمارش مجمــوع آراي 
اخذشده از شهروندان اين كشور به پايان 
رسيد. نتايج اين انتخابات در بامداد روز 
گذشــته توســط حموده صباغ، رئيس 
پارلمان سوريه اعالم شــد. به گفته او از 
مجموع 14ميليون و 240هزار رأي اخذ 
شده )معادل 78درصد واجدين شرايط(، 
بيش از 13ميليون  و540هزار نفر )معادل 
95.1درصد( به رياســت جمهوري بشار 

اسد رأي داده اند.
همچنيــن محمود مرعــي، نامزد طيف 
مخالفــان دولت بــه 470هــزار رأي و 
عبداهلل عبداهلل، سياســتمدار ناشناخته 
ســوريه اي بــه 213هزار رأي دســت  
يافتند. بــه اين ترتيب، اســد با پيروزي 
در چهارميــن انتخابات براي بيســت و 
يكمين سال متوالي رئيس جمهور سوريه 
خواهد بود. اين انتخابات در حالي برگزار 
شد كه بخشي از شــهروندان سوريه در 
مناطق تحت ســيطره شبه نظاميان كرد 
و همچنين مخالفان نظام در استان ادلب 
امكان شركت در رأي گيري را نداشتند. 
عالوه بر اين، ميليون ها آواره ســوريه اي 
ســاكن تركيه و آلمان نيز جزو واجدين 
شرايط محسوب نمي شدند؛ چرا كه اين 
دو كشــور انتخابات سوريه را به رسميت 
نشناخته و با برگزاري آن در داخل خاك 

خود مخالفت كردند.
با اعالم نتايج اوليه شــمارش آرا و روشن 
شدن پيروزي قاطع بشار اسد، هواداران او 
در نقاط مركزي دمشق به خيابان ها آمده 
و جشــن پيرزوي را آغاز كردند؛ جشني 
كه عمدتا با حضور چشــمگير خودروها، 
برافراشتن پرچم ســوريه يا تصاوير بشار 

اسد و شليك مكرر تير هوايي همراه بود.

موضع اروپا و روسيه
اتحاديــه اروپا صبــح جمعه بــا صدور 
بيانيه اي اعالم كرد انتخابات ســوريه و 
نتايج آن را به رسميت نمي شناسد. اين 
در حالي است كه برخي رسانه هاي عربي 
و محافل سياســي در ســوريه نسبت به 
تغيير تدريجــي روابط اتحاديــه اروپا با 

دمشق پس از اين انتخابات ابراز اميدواري 
كرده بودند. از ســوي ديگر جوزپ بورل، 
مسئول سياســت خارجي اتحاديه اروپا 
پس از پايان نشســت وزراي خارجه اين 
اتحاديه در بروكسل گفت: انتخاباتي كه 
تمام شهروندان سوريه، ازجمله آوارگان 
و ســاكنان مناطق مخالف دولت اسد در 
آن حضور نداشته باشــند معتبر نيست. 
وي همچنين تأكيد كــرد انتخابات روز 
گذشته سوريه فاقد اصول اوليه شفافيت 
و دموكراســي بوده و فرايند دستيابي به 
راه حل سياسي براي بحران اين كشور را 
پيچيده تر خواهد كرد. در مقابل والديمير 
پوتين، رئيس جمهور روســيه نخستين 
رهبر خارجــي بود كه پيروزي اســد در 
انتخابات ســوريه را تبريك گفــت. او با 
صدور پيامي براي همتاي خود در دمشق 
اعالم كرد: اين انتخابات نمايشي از اقتدار 
حاكميتي شما، اعتماد شهروندان سوريه 
به دولت و توانايي نهادهاي ملي در سوريه 

بود.

مسير 21ســاله؛ از اميد به اصالح تا 
جنگ داخلي

بشار اســد ظرف بيش از دو دهه گذشته 
مرد شماره يك سوريه بوده است و حاال 

با اين انتخاب، براي نزديك به ســه دهه 
قدرت را در اختيار خواهد داشت. بر اين 
اساس مي توان پيشينه و سرنوشت سوريه 
را در پيوند با مســير زندگي سياســي او 
بررسي كرد؛ مسيري پرفراز و نشيب كه 
تحوالت بزرگي را در مدت 20سال براي 

سوريه رقم زده است.
از سال2000 تا ســال 2007 - بهار 
دمشــق: انتخــاب بشــار به عنــوان 
رئيس جمهــور و در حقيقت جانشــين 
پدرش، حافظ اســد، اميدهاي بسياري 
را براي آغــاز اصالحات در اين كشــور 
زنده كــرد. او برخــالف ســاير اعضاي 
خانواده، پيشــينه  نظامي چشــمگيري 
نداشــته و جواني خود را براي تحصيل 
در اروپا گذرانده بود. بشــار اســد دولت 
خود را با وعده هاي مهمي نظير باز شدن 
فضاي سياسي، آزادي زندانيان، تقويت 
مطبوعات، كمك به مشــاركت سياسي 
مردم، حمايت از خصوصي سازي و بهبود 
روابط با غرب آغاز كــرد. اين تحوالت به 
اندازه اي براي جامعه بسته سوريه در آن 
زمان اساســي بود كه رسانه هاي عربي از 
آن با عنوان بهار دمشــق ياد مي كردند. 
دولت اسد براي تحقق تمامي اين وعده ها 
گام هاي مهمي برداشــت امــا در ادامه 

نتوانســت در مســير مورد نظر خود در 
حوزه هاي مختلف باقي بماند.

2007 تا 2014 - شكست اصالحات: 
شــروع اين دوران همراه بــود با ناكامي 
در فرايندهــاي اصالحي كه بــا قدرت 
گرفتن اســد از ســال2000 آغاز شد. 
آزادي هاي سياســي كه پس از ســال ها 
فضاي بسته در سوريه شكل گرفته بود با 
ازسرگيري بازداشت ها و محاكمه مخالفان 
متوقف شــد. همزمان با مهاجرت مجدد 
اپوزيســيون از كشــور، به تدريج فضاي 
رسانه اي سوريه نيز به دوران ماقبل اسد 
بازگشت. از ســوي ديگر، روابط خارجي 
ســوريه كه شــاهد تالش هاي مهمي از 
جانب دمشق براي بهبود رابطه با آمريكا 
و اروپا بــود بار ديگر به دليل فشــارهاي 
غرب بحراني شد. از همه مهم تر، فرايند 
خصوصي سازي هاي دولتي كه زمينه ساز 
اميدهــاي جدي بــراي آينــده اقتصاد 
سوريه شده بود در ســايه فساد داخلي و 
رانت گســترده به مقدمه اي براي ظهور 
اليگارشــي جديد وابســته به حكومت 
تبديل شد. مجموعه اين عوامل در كنار 
نارضايتي قدرت هاي غربي از سياست هاي 
منطقه اي دمشق، فضاي داخلي سوريه را 
به سمت بحراني بي سابقه پيش برد كه از 

سال2011 تبديل به جنگ داخلي شد.
2014 تــا 2021 - پيروزي در جنگ 
داخلي: دولت ســوريه ظرف 7ســال 
گذشــته دولت جنگ بوده؛ چرا كه تمام 
فرايندهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي 
ســوريه ظرف اين مدت متوقف شده و 
تمركز اصلي دولت بر مقابله با گروه هاي 
شبه نظامي و تروريســتي معطوف بوده 
است. در اين دوران، دولت اسد موفق شد 
با پشــتيباني متحدان خارجي خود، در 
نبرد داخلي سوريه به استثناي مناطقي 
محدود پيروز شود و از خطر سقوط دمشق 
نجات يابد. اگرچه جنگ با پيروزي به پايان 
رســيده اما طعم اين پيــروزي به دليل 
بحران هاي بي سابقه اقتصادي همچنان 
تلخ است. زيرساخت هاي اقتصادي سوريه 
در حالي ويران شده كه تحريم هاي آمريكا 
راه را بر ورود سرمايه هاي خارجي به اين 
كشور بسته اســت. در عين حال دولت 
سوريه دسترســي قابل توجهي به منابع 
نفت و گاز خود، واقــع در مناطق تحت 
سيطره شــبه نظاميان كرد ندارد. بدون 
شك مهم ترين چالش پيش روي دولت 
چهارم اســد، نجات اقتصادي ســوريه 
از خطر فروپاشــي، پــس از پايان جنگ 

خواهد بود.

اكونوميست در گزارشــي به مناقشه اسرائيل 
و فلســطين، به عنوان يكي از قديمي ترين و 
ريشــه اي ترين بحران هاي جهان اشاره كرده 
و نوشــته كه اختالف نظر بر سر راه حل مناسب 
براي برون رفت از اين بحران، آن را به يك چالش 

هميشگي براي جهان تبديل كرده است.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

كودكان فلسطيني، قرباني اسرائيل

 2كشور يا يك كشور

نيويورك تايمز در اقدامي بي ســابقه، تصاوير 
64 كودك فلسطيني كه در جريان حمله اسرائيل 
به غزه شهيد شده اند را منتشر كرده و نوشته كه 
آنها فقط كودك بودند. تحليلگران سياسي اين 
اقدام نيويورك تايمز را نشانه ايجاد تغيير چشمگير 
در افكار عمومي و در ميان نخبگان سياسي آمريكا 

در قبال رژيم صهيونيستي دانسته اند.

جهان نما

آلمان 12ساله ها را واكسينه مي كند
پس از كشمكش زياد ميان دولت فدرال آلمان و دولت هاي محلي، آنگال مركل، 

صدراعظم اين كشــور، اعالم كرد كه دولت تا پايان تابستان تمامي جمعيت اروپا
آلمان ازجمله نوجوانان 12 تا 16ساله را واكســينه خواهد كرد. اين وعده در 
حالي مطرح مي شود كه دولت هاي محلي مي گويند براي واكسيناسيون افراد بالغ هم مشكل 

دارند و واكسن كافي در اختيار ندارند. 
به گزارش رويترز، اين دولت ها از دولت فدرال خواســته اند با وعده هاي واهي فشــار مردم 
بر دولت هاي محلي را افزايش ندهد. همزمان، شــركت هاي فايزر و جانســون اند جانسون 
اعالم كرده  اند كه با تأخير واكسن هاي وعده داده شده به اروپا را تحويل مي دهند. از سوي 
ديگر، كارشناسان بهداشــتي در آلمان مي  گويند كه اطالعات مربوط به خطرات و مزاياي 
واكسيناسيون احتمالي كودكان هنوز ناكافي است و هيچ توصيه اي نمي توان كرد. به گفته 
آنها، نبايد هيچ فشــار سياســي  يا اجتماعي به والدين براي واكسيناسيون فرزندان وجود 
داشته باشد و به هيچ عنوان نبايد شركت در كالس هاي درس براي دانش آموزان منوط به 

واكسيناسيون شود.

اسد؛ يكه تاز انتخابات
بشار اسد در حالي پيروز انتخابات رياست جمهوري سوريه شده كه 

مجموع آراي رقباي او به يك ميليون رأي هم نرسيده است

ترس همگاني از آينده افغانستان

آغاز فرايند خروج نيروهــاي خارجي از افغانســتان، به نگراني هاي 
همگاني از آينده امنيتي اين كشور دامن زده و در اين شرايط، دولت 
آمريكا اعالم كرده كه خروج نظاميان آمريكايي و ناتو از افغانســتان 
زودتر از زمان تعيين شده انجام مي شود. پيش از اين، طبق فرمان جو 
بايدن قرار بود خروج نيروها تا  ماه سپتامبر )شهريور( تكميل شود، اما 
لويد استين، وزير دفاع آمريكا به كنگره اين كشور گفت كه اين روند 

ممكن است قبل از سپتامبر پايان يابد.
پيش از اين، دولت استراليا اعالم كرده بود كه به خاطر فضاي امنيتي 
نامطمئن در افغانستان تصميم گرفته سفارتخانه اش را تعطيل كند. 
دولت افغانستان در واكنش در بيانيه اي گفت: »تعطيلي سفارت مايه 
نگراني است و اين سؤال را براي برخي ايجاد مي كند كه چرا استراليا 
در اين وضعيت از افغانســتان مي رود و چرا 20سال را در اين كشور 
سپري كرد؟« همه اينها در شرايطي رخ مي دهد كه بسياري نگرانند 
خروج نيروهاي آمريكا و ناتو، دوباره افغانستان را در كام جنگ داخلي 
سراسري بكشاند. بزرگترين نگراني اين اســت كه نيروهاي امنيتي 
افغانستان، در غياب نيروهاي خارجي نتوانند با طالبان مقابله كنند 
و كشور دچار آشوب و هرج و مرج شود. جيمز استاوريديس، فرمانده 
سابق نيروهاي ناتو در افغانســتان به سي ان بي سي گفته است: »من 
نگرانم كه بيرون كشيدن نيروها باعث فروپاشي در نيروهاي امنيتي 
افغان شود.« او گفته كه خســتگي و بار رواني حضور در افغانستان را 
درك مي كند اما آمريكا به حضور نيروهاي نظامي اش در خارج از كشور 
عادت دارد و همين حاال 35هزار نيرو در كره جنوبي و 50هزار نيرو در 
اروپا مستقر هستند. او گفته است كه حضور 2تا 3هزار نيروي نظامي 
در افغانستان مي تواند براي حفظ دستاوردهاي آمريكا و جلوگيري از 

اوج گيري تروريسم كامال مؤثر باشد.

عالوه بر فرماندهان نظامي، چهره هاي سياسي و ديپلماتيك زيادي 
هم در آمريكا مخالف خروج كامل نيروهاي آمريكايي از افغانســتان 
هســتند. كاندوليزا رايس و هيالري كلينتون وزراي خارجه ســابق 
آمريكا هر دو درباره خروج نيروهاي اين كشور هشدار داده اند. رايس 
حتي تا آنجا پيش رفته كه گفته است: اين تصميم احتماال در آينده 
تغيير كند و آمريكا شايد مجبور شود به افغانستان بازگردد. كلينتون 
نيز گفته است كه دولت آمريكا بايد با دو مسئله بزرگ مقابله كند؛ يكي 
احتمال ازسر گيري فعاليت هاي تروريســتي در افغانستان و ديگري 
موج جديد خروج پناهجويان از اين كشور. نگراني از خأل به وجود آمده 
درپي خروج نيروهاي آمريكايي، واشــنگتن را به فكر چاره انداخته 
است و آمريكا بعد از سال ها روابط ســرد با پاكستان، دوباره به سمت 
اين همسايه جنوبي افغانستان چرخيده است. دولت آمريكا اميدوار 
است همزمان با پيگيري مذاكرات ديپلماتيك با طالبان و تالش براي 
رسيدن به صلح از اين طريق، نقش بيشتري به پاكستان براي برقراري 
ثبات در افغانســتان بدهد. با وجود مذاكرات اخيــر، وزارت خارجه 
پاكستان صراحتا گفته كه اجازه نمي دهد خاك پاكستان به پايگاهي 
براي نيروهاي آمريكايي تبديل شود. با وجود اين، مقامات آمريكايي 
اميدوارند شاهد كمك هاي بيشــتري از پاكستان باشند. براي نمونه 
زلماي خليل زاد، فرستاده ويژه آمريكا در امور افغانستان هفته گذشته 
به نمايندگان مجلس آمريكا گفته اســت: »من اميدوارم آنهايي كه 
روي طالبان نفوذ دارند، مثل پاكستان، كار درست را انجام دهند. ما به 
آنها فشار خواهيم آورد تا چنين كاري كنند.« يكي از ابزارهاي آمريكا 
براي متقاعد كردن پاكستان براي همكاري در افغانستان، آزاد كردن 
300ميليون دالر كمك امنيتي است كه در دولت ترامپ به خاطر آنچه 
مبارزه گزينشي اسالم آباد با تروريسم خوانده مي شد قطع شد. حتي 
در اين صورت هم آمريكا نمي توانــد به صورت صددرصد روي كمك 

پاكستان حساب باز كند. 

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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زمانی اعالم شد كه ديگر سامان رضایی خبر قتل بابك  خرمدين 
هيچ نوشدارويی برای مرگ سهراب به كار نمی آمد. وقتی 
همه خواب بودند دست پدری به خون فرزند آلوده شد و 
اگرچه اين نخســتين قتل خانوادگی نبود، اما شــيوه و 
حواشی آن باعث شد جامعه دچار سوگی جمعی شود. 
چند روز مخزن سياه پسماندی كه جسد مثله شده بابك را 
در خود جای داده بود از زير نگاه سنگين و مضطرب اهالی 
شهرك اكباتان رهايی نداشت تا اينكه شهرداری ناحيه6 
منطقه5 تصميم گرفت اين شيئی متحرك را كه نماد و 
يادآور يك واقعه هولناك برای مردم محل بود،  به جای 
ديگری منتقل كند. اما ماجرا فقط پاك كردن مسئله نبود. 
جايگزين آن يك نهال سبز و زيبا بود كه نه تنها انتخابی 

هوشــمندانه بلكه )چه آگاهانه و چه ناآگاهانه( انتخابی 
روانشناسانه بود. در روانشناســی سوگواری كه اتفاقا در 
سال های كرونا بسيار به آن نياز داريم كارشناس های اين 
رشته توصيه می كنند فرد يا جماعتی كه دچار سوگ و از 
دست رفتن عزيزی شده اند، بهتر است در ماه های نخست 
هر شــیء و عكس و لوازمی كه آنها را به ياد عزيزشــان 
می اندازد از دكوراسيون منزل جمع كنند؛ رويدادی كه در 
مبلمان شهری تهران رخ داد و نهالی كه نمادی از ادامه 
زندگی و هوای تازه بود، جای آن مخزن پسماند را گرفت. 
اما روانشناس ها می گويند پس از طی شدن دوره سوگواری 
بايد اندك اندك با اين فقــدان كنار آمــده و علل آن را 
جست وجو كرد. اين مورد اخير ديگر كار شهرداری ناحيه6 
منطقه5 نيست كه آنها الحق و االنصاف در اين مورد خاص، 

وظيفه خــود را به خوبی 
انجام دادند. نياز به نوعی 
جراحی باز قلب جامعه 
داريم كه فقط زير تيغ 
تيز انتقاد انجام می شود. 
پرســش از امكانات و 

مفادی قانونی كه جلوی پای برخی پدر 
و مادر نماها قرار می گيرد تا قداست اين 2واژه مقدس را زير 
ســؤال ببرد. پرســش از چرايی تخفيف كلی قانون به 
مجرمانی كه نام پدر را يدك می كشند و تخفيف جزئی به 
مادرانی كه نام مادر را يدك می كشند. جراحی اين غده 
سرطانی درد و ريسكی دارد كه بايد آن را پذيرفت و نياز به 

بحث های كارشناسی دارد كه در اين مقال نمی گنجد.

نهالی برای فراموشی

غول نامرئی آرام

جوانی كه 16سال پيش به جرم قاچاق 
مواد مخدر جلوی قاضی پرونده حاضر 
شــده و تحت تأثير نصيحت های او و 
فرصت دوباره ای كه به وی داده شده 
بود، قرار گرفــت، حاال پس از گرفتن 
مــدرك وكالت خود قســم وكالتش 
را در مقابل همــان قاضی ياد كرد. اد 
مارتل درباره اين قاضی رنگين پوست 
می گويــد: »در آن زمان براســاس 
برخورد ديگران مطمئن بودم من يك 
خالفكار بالفطره هستم و تنها كسی 
كه درباره امكان تغييــر آدم ها با من 
حرف زد و به من فرصتی دوباره داد، 
قاضی بروس مارو بــود.« جالب اينكه 
قانون با وجود سابقه دار بودن اين مرد 
با تأييد كارشناس های روانشناسی و 
جرم شناسی تغييرات او را پذيرفته و 
جلوی اخذ مدرك وكالت او را نگرفته 
اســت. اد به خبرنگار ها گفت: انسان 
موجودی ثابت نيست، بلكه موجودی 
پوياست كه در هر لحظه از زندگی اش 
می تواند تغيير كند؛ به شــرط آنكه 
قانون و جامعه پذيرای تغيير او باشند 
و به فرد تبهكار در كنار محدود كردن 

اوليه او، فرصت تغيير دوباره بدهند.

قسم وكالت 
قاچاقچی سابق

روشنفکری در خيابان

مدرسه ساحلي دانش آموزان شهر كارتاخناي اسپانيا براي كاهش ريسك ابتال به كرونا / عکس:  گاردين اول آخر

انجامش بده / ببينيد

عدد خبر

 مركز مدیریت راه های كشور، 
از افزایش 2.9درصدی تردد در 
محورهای برون شهری كشور در 
آخر هفته گذشته خبر داد. طبق 
گزارش مركز مدیریت راه های 

كشور از وضعیت ترددها، وسایل 
نقلیه سنگین با 13.68درصد 
بیشترین سهم را داشتند و اوج 

تردد نیز بین ساعت 18 تا 19 بوده 
و كمترین تردد بین ساعت 3 تا ۴ 

بامداد انجام شده است.
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درصد

رئیس هیأت مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار استان تهران 
با اشاره به اینكه قیمت هر 

كیلوگرم تخم مرغ در مرغداری 
به ١١هزار تومان رسیده است، 
گفت: ادامه روند موجود منجر 
به ورشكستگی تولیدكنندگان 
می شود و در آینده ای نزدیك 
شاهد بحران در بازار تخم مرغ 

خواهیم بود. 
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نقاشی

مجموعه تاریخی و گردشگری 
رازی شهرری با حضور 

جمعی از مسئوالن شهری 
به بهره برداری رسید. در این 

مراسم ۵۰نقاشی قهوه خانه ای 
نیز در این مجموعه به نمایش 

درآمد.

عدد خبر
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تهرانِ  من
 غياب

نمايشگاه انفرادی طراحی
تا پنجشنبه 13خرداد1400

گالری نيــان: ميدان هفت تيــر، خيابان 
مفتح جنوبی، خيابــان تور، خيابان وفايی 

ورمزآبادی، بن بست ابهری، پالك5
  ديوان شمس و موالنا

نمايشگاه انفرادی
تا سه شنبه 18خرداد1400

گالری طراحان آزاد: خيابان وليعصر، خيابان 
فتحی شقاقی، ميدان سلماس، پالك5

  پيش درآمد
نمايشگاه انفرادی چيدمان

تا پنجشنبه 13خرداد1400
گالری والی: ميدان ونك، خيابان شــهيد 

خدامی، پالك72
  در پرده  زمان

نمايشگاه انفرادی نقاشی
تا دوشنبه 24خرداد1400

گالــری اُ: خيابــان ســنايی، خيابــان 
شاهين)خدری(، پالك18، طبقه اول

  انگاره ها
نمايشگاه انفرادی

تا سه شنبه 25خرداد1400
گالــری آرت ســنتر: بلــوار اندرزگــو، 
سليمی شــمالی، پالك145، باغ انجمن 

خوشنويسان
  استيگماتا

نمايشگاه انفرادی فيلم/ويدئو
تا سه شنبه 18خرداد1400

نگارخانه نگر: زير پل كريمخان، بعد از تقاطع 
ايرانشهر، پالك154، زنگ دوم، طبقه اول

  رسن بازی
نمايشــگاه انفرادی حجــم، فيلم/ويدئو، 

چيدمان
تا جمعه 14خرداد1400

گالری ويســتا: خيابان مطهری، خيابان 
ميرعماد، كوچه دوازدهم، پالك11

   قابی ديگر
نمايشگاه گروهی

تا چهارشنبه 12خرداد1400
نگارخانه احسان: اقدســيه، آجودانيه، 

خيابان چهاردهم شرقی، شماره22
   نمايشگاه گروهی نقاشی
 تا چهارشنبه 12خرداد1400

گالری آيريك: بزرگراه ســتاری، بلوار 
فردوس شــرق، نبش وفاآذر، مجتمع 
ايريك سنتر جنوبی، طبقه3، واحد102

ماهی ها عاشق می شوند  
اون موقع ها كه خيلــی جوون بودم 
و همه دور ســفره جمع می شــديم، 
وقتی كه غذا تموم می شد يه آه بلند 
می كشيدم و می گفتم: كاش غذا تموم 
نمی شد! كاش اولش بود! نه به خاطر 
غذاها... اون كه هميشــه بود... فقط 
به خاطر اين جمعی كه می دونســتم 
هميشــه باقی نمی مونــه، ولی خب 
االن كه همه هســتيم، پس قدرشو 

بدونيم ديگه!
علی رفيعی

گرينويچ

ديالوگ

حافظ

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بايدش

بر جفای خار هجران صبر بلبل بايدش

او پهلوان محله بود؛ بهتريِن من
نبــود؛ فالنی سیدمحمدحسین هاشمی برايــش مهم 
كوچك تر اســت، بزرگ تر است؛ فالنی داراتر 
است، فقيرتر است؛ فالنی موقعيت بهتری دارد، 
جايگاه باالتری دارد، كاربلدتر است، مدير است. 
هميشه به ما همين حرف را می زد؛ يك بار هم 
نشد كه برای خودش، با كسی بحث كند، دعوا 
كند. همســايه هايمان، رفقايش، هم سن و 
سال هايش، هميشه، توی كالمشان می گفتند 
صدايش می كردند با مرام، پهلوان، آقا. آنقدر كه 
اطرافيانش را دوســت داشــت، آنقدر كه به 
بچه های محل احترام می گذاشت، آنقدر كه 
هميشه ســعی می كرد تا جايی كه می شود، 
دست كسی را بگيرد و كمك حالشان باشد، 
همه به من حسودی شــان می شد. بچه های 
محل را می گويم. آن موقع 4، 5 ســال بيشتر 
نداشــتم. چيز زيادی از اطرافم نمی دانستم. 
شبيه نسل امروزی ها نبوديم كه؛ همان هايی 
كه توی 5سالگی به پدر و مادرشان ياد می دهند 
كه چطور با گوشی، تلويزيون و اينطور چيزها 

كار كنند. عشقمان يك توپ پالستيكی بود 
كه بندازيم وسط كوچه از اين طرف به آن 
طرف بدويم و خوش خيال باشيم از اينكه 
امروزمان هم با تفريح! تمام شــد. داشتم 
می گفتم. بچه های محل هميشــه به من 
حسودی می كردند؛ نه به خاطر خودم؛ نه 

به خاطر فوتبال بازی كردنم؛ نه به خاطر 
اينكه يك كمی بيشــتر از بقيه پول 
داشتيم يا ماشينمان جديدتر بود. آنها 
وقتی كه عموجــان را می ديدند كه 
اين قدر محبوب است و كلی آدم روی 
او حساب می كنند، دوست داشتند 
كه جای من باشند. يادم هست كه 
عمــو جان هرشــب كيفــش را 
بر می داشــت و می رفت زورخانه. 
يكی، دو بار هم من را با خودش برد. 
عمو جان وسط می ايستاد و بقيه 
دورش جمع می شدند. ميان دار 
بود. هنوز صدای رخصت گفتن ها 
و فرصت شنيدن ها توی گوشم 
است. صدای ضرب. عمو جان 
هميشه سنگين ترين ميل را 
بر می داشــت. كلــی ورزش 
می كــرد و آخر ســر می آمد 
می نشست يك جايی همان 

اطراف گود و شروع می كرد با اين و آن صحبت 
كردن. خيلی ها می آمدند و از مشكالتشــان 
می گفتند. خيلی ها می آمدند و به خاطر رفع 
مشكالتشــان، از عموجان تشكر می كردند. 
خيلی ها می آمدند و دعاگويش بودند. من هر 
باری كه با عمــو توی زورخانه بــودم، كيف 
می كردم از اينكه او عموی من است؛ فاميلی مان 
يكی اســت. توی همان عالــم بچگی ذوق 
می كردم از اينكه اين همه محبوب است. حاال 
اما من، ما، همه ما، همه آنهايی كه دوستش 
داشــتند، سال هاســت از نعمت داشتن اش 
محروم شده ايم. عموجان، پهلوان آن محله، 
سال هاســت كه ديگر بين ما نيست، اما من 
همچنان هر از گاهی بــه آن محله می روم و 
ســعی می كنم يادم نرود كه او كه بود و چه 

كارهايی كرد.
 حاال، هر سال، توی روزی مثل امروز كه اسم 
پهلوانی روی اش است، ياد عموجان را همان 
بچه هايی كه يك روز به من حسادت می كردند 
و عموجان هميشه هوای پدرها و مادرهايشان 

را داشت، زنده نگه می دارند. 
حاال شــهرداری چند 
وقتی اســت كــه آن 
زورخانه را بازســازی 
كرده و عكس عموجان 
هــم، روی ديوار آن 

نصب شده است 
و مــن، هنوز 
و هميشــه 
پهلوان  به 
م  ندگی ا ز
ر  فتخــا ا

می كنم.

قصه محله، حكایت هویت
 قصه هــای عاميانــه 
گونه ای ميراث ناملموس 
هستند كه عموما مبدا تاريخی مشخصی ندارند 
و قصه پرداز آنها به درستی مشخص نيست. 
بخشی از اين قصه ها حتی مکتوب هم نشده اند 
و به صورت شفاهی نسل به نسل انتقال پيدا 
می كنند. هر راوی به ذوق خود اندكی از آنها 
می كاهد يا به آنها  می افزايد. اما روح حاكم 

بر اين قصه ها كماكان در كالبد خود می ماند، زيرا آنها محصوالت فرهنگی 
يك جامعه هستند و فرهنگ خاصيتی ديرپا و عميق دارد. قصه های عاميانه چه برآمده از رويدادهای واقعی باشند 
چه ماحصل خيال پردازی جوامع، واجد ويژگی كلی ارتباط و پيوستگی با شهر و محيط زندگی هستند. البته بسته 
به خلق و خوی شهروندان شهرهای مختلف، ميزان عالقه و نقل و انتقال داستان در آنها متفاوت است. تهران 
ازجمله شهرهايی است كه داستان زياد دارد. استاد فقيد جعفر شهری در مجموعه طهران قديم)5 جلد( و تاريخ 
اجتماعی تهران در قرن سيزدهم)۶ جلد( به بخشی از قصه های عاميانه تهران پرداخته است. البته عمده كار ايشان 
فرهنگ نگاری بود و حاصل مشاهدات اما از قصه های عاميانه هم طرفه برده است.   قصه های تهران عمدتا به دوران 
قاجار تا يکی دو دهه پيش اختصاص دارد و نکته مهم آنها نقش محوری محله و اهميت آن در شکل گيری قصه يا 
روايت واقعی است. مثل داستان سقاخانه خيابان شيخ هادی و ماجرای قتل ماژور رابرت ايمبری. مثل تك تك 
قصه هايی كه جعفر شهری درخصوص هر كدام از راسته های بازار تهران می گويد. مثل زندگينامه خانم فخرالدوله و 
محله فخرآباد و خدمات اين بانوی بزرگ. مثل وجه تسميه تير دوقلو و آبسردار. با اندكی دقت چنين به نظر می رسد 
كه تهرانی ها بيش از ديگر شهرها به قصه های شهر خود عالقه دارند و اين دليل وجود هزاران قصه ای است كه هر 
كدام به يك كوی و برزن تهران پيوند خورده. پروژه فيشرآباد، قصه های خيابان ويال، قصه های خيابان وليعصر 
ازجمله فعاليت های فرهنگی ساليان اخير در راستای كشف و ثبت و ضبط قصه های محالت تهران بوده است. اگر 
سرچشمه و پامنار و سبزه ميدان هنوز هويت خود را دارند و اگر يوسف آباد و بهجت آباد و ونك ظاهر عوض كردند 

ولی نامشان حفظ شد، ريشه در قوت روايت ها و داستان هايی دارند   كه بخشی از بدنه هويت آنها را می سازد. 

سارا كریمان

 در سلسله مراتب انجام كارهای خانه، كارهای زيادی 
به انجام می رســد برای اينكه يــك وضعيت حفظ شیدا اعتماد

شود. در واقع كارهای زيادی انجام می شود تا به نظر 
برسد كه هيچ كاری انجام نشده است.

فرزندان توی خانه، تا قبل از مستقل شدن، فكر می كنند خانه خودبه خود اداره 
می شود. فرايند خريدن و شســتن و بريدن و پختن را كه به غذا منتهی می شود 
نمی بينند. تميز بودن خانه برايشــان عادی اســت و كامال طبيعی اســت كه 

لباس های تميزشان توی كشو مرتب روی هم چيده شده باشند.
يادم هســت خودم، روزهای اولی كه از خانه پدری رفته بودم، گيج و منگ شده 

بودم از حجم كارهايی كه بايد انجام می دادم تا خانه مرتب به نظر برسد.
تا پيش از آن بيدار می شدم، از خانه می رفتم بيرون و وقتی برمی گشتم غذا آماده 
بود و همه  چيز مرتب. نقطه گمشده در اين دايره تكرار، مادری بود كه خانه را به 
محلی قابل زيست تبديل می كرد. وقت كمك كردن های گاه به گاه، كارهای خانه 

آنقدرها هم سخت به نظر نمی رسيد.
گمان نمی كنم تا روزی كه خودم تبديل شــدم به مادری كــه اداره خانه ای و 
خانواده ای به عهده اش بود، درك كرده باشــم كه چه كار ســختی را به آرامی به 

سرانجام می رساند.
خانه، همين خانه ای كــه معصومانه پناهمان می دهد و به نظــر امن و قابل اتكا 
می رسد، بدون توجه و رسيدگی مدام و دويدن های بسيار از هم می پاشد و تبديل 

می شود به چرخی كه درست نمی چرخد.
هزاران كار كوچك و بزرگ انجام می شــود تا خانه، مثــل غولی آرام، در كنجی 
بنشيند و اجازه بدهد در آن به راحتی زندگی كنی. متأسفانه اين غول نامرئی هم 

زود عصبانی می شود و هم دوره آرامشش كوتاه است.

نون نوشتن
 

انديشــيدن را جــدي بگيريــم. 
انديشــيدن. آنچــه ما كــم داريم، 
مردان و زناني هستند كه انديشيدن 
را جدي گرفته باشــند. انديشــيدن 
بايد به مثابه يك كار مهم تلقي شود. 
انديشــه ورزيدن. بند زبان را ببنديم 
و بال انديشه را بگشــاييم. نويسنده 
نبايد فقط در بند گفتن باشــد. براي 
گفتن هميشــه وقت هست، اما براي 
انديشيدن ممكن است دير بشود. چرا 
يك نويسنده نبايد مغز خود را براي 
انديشيدن و براي تخيل تربيت كند؟

بوك مارك

محمود دولت آبادي
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