
مطالبــات جامعه پزشــكي و 
مــردم در حــوزه ســامت از 
رئيس جمهور آينده، به 2دسته 
بزرگ تقســيم مي شــود؛ كه 
يكي به طور مســتقيم به حوزه 
ســامت مرتبــط مي شــود و 
ديگري به طورغيرمســتقيم. آن بخشــي كه مستقيما با 
سامت ارتباط دارد، موضوع كروناســت. بيماري بايد در 
كوتاه ترين زمان در كشــور كنترل شــود و بــراي كنترل 
آن هم هيــچ راه حلي جز تامين واكســن كافي براي مردم 
وجود ندارد. همه گيــري كرونا در ايــران، تاكنون 4پيك 
داشــته و پيش بيني ها حكايت از اين دارد كه در آينده هم 
پيك هاي متعدد ديگري اتفاق بيفتد؛ بنابراين اولويت براي 
جامعه پزشــكي و مردم بايد در حوزه قطع زنجيره شيوع با 
واكسيناسيون عمومي باشد؛ پس از هر طريقي بايد واكسن 
براي مردم فراهــم و جامعه از ايــن روش كنترلي موجود 
بهره مند شــود. هم اكنون در ايران حدود 2درصد از جامعه 
واكسينه شده اند. اگر نگاهي به كشورهاي همسايه بيندازيم، 

متوجه مي شويم كه اين ميزان واكسيناسيون به هيچ وجه 
مطلوب نيست. بيشتر كشــورهاي منطقه درصد باالتري 
از جمعيت خودشان را واكســينه كرده اند؛ مثل امارات كه 
واكسيناسيون در اين كشــور نزديك به 70درصد است و 
تركيه كه به 18درصد رســيده؛ بنابراين يكي از مهم ترين 
برنامه هاي رئيس جمهور آينده بايــد تمركز روي ماجراي 
تامين واكســن و ايمن كردن جمعيت باشد. اين مسئله در 
كنار افزايش امكانات و كيفيت خدمات درماني، مانند تجهيز 
بيمارســتان ها و تامين تخت هاي بســتري و دستگاه هاي 
اكسيژن ســاز و... و همچنين حمايت از كادر درمان كه در 
 اين دوره به شدت دچار خستگي و فرسودگي شده اند، بايد 

ديده شود.
تامين واكســن و نجات جان انســان ها، يــك امر عقلي و 
ديني اســت و بايد به هر طريقي فراهم شود. نبايد در اين 
زمينه خط قرمزهاي بي اساس داشــته باشيم؛ هر چند كه 
خوشبختانه با تاش دانشــمندان، زيرساخت هاي توليد 
واكسن در كشور فراهم شــده و تا چند ماه آينده، مي تواند 
به توليد انبوه برسد. بنابراين در شهريور كه رئيس جمهور 
جديد، دولت را در دست مي گيرد، مي تواند روي امكانات 
داخلي حساب كند و از سوي ديگر پيگيري تامين واكسن 
از خارج خيلي سخت نخواهد بود. البته مسئله تنها واكسن 

كرونا نيست، تامين داروهاي موردنياز 
و امكانات و تجهيزات بيمارستاني هم 

مهم است كه اگر تامين نشود، ممكن است همه گيري از نوع 
ديگري را ايجاد كند. 

شكي نيست به وحشت انداختن 
مردم، باعث ديده شــدن بيشتر 
مي شود. اما آيا كاركرد رسانه تنها 
ديده شدن و به هر ضرب و زوري 
در معرض تماشــا قــرار گرفتن 
است؟ در زمانه اي كه از بسياري 
جهات، مشخصه اش فروپاشي اجتماعي است، ترس، واكنشي 
مشترك ميان همه آدم هاست؛ چشــم اندازي وحدت بخش. 
مشخصه بنيادين فرهنگي كه رســانه هاي جمعي در تسلط 
عنصر ترس بر آن، سهيم اند. اما چرا در اين سال ها ترس رشد 
بي سابقه اي داشته؟ شايد بتوان مهم ترين دليل رشد فرهنگ 
ترس را آمادگي ما نســبت به ميدان دادن بــه اين نوع منطق 
دانست. دنياي ما پر از خطرهاي بالقوه است، اما چه كسي ما را 
هل مي دهد تا بالفعل به اين خطرها نگاه بيندازيم، درحالي كه 
اغلب خطرهاي بالقوه هرگز محقق نمي شوند. جامعه شناسان، 
فرهنگ غالب جامعه امــروز را فرهنــگ خطرآكند توصيف 
مي كنند. منظور آنها اين اســت كه انســان ها امروزه نسبت 
به ترس، مجهز بــه آگاهي هاي متفاوتي هســتند. در جامعه 
خطرآكند، هيچ كس از خطر در امان نيســت؛ همه در معرض 

خطرند و فرقي نمي كند كجا زندگي كنند يا چه مقام و مرتبت 
اجتماعي داشته باشند. متأسفانه رسانه  با گسترش امكان هاي 
ارائه خود، به اين گفتمان دامن زده و بر اين گمان در حركت 
اســت كه هرچه ابعاد دراماتيك ماجرايي غني تر باشد، خبر 
بهتري مخابره شده اســت. اما وظيفه ديگر رســانه در ميان 
مخابره اخبار و تاش براي ديده شدن ها چيست؟ كار رسانه ها 
در موقعيت حســاس جامعه امروز، بيش از اينكه وابســته به 
شكل كاســيك خود و مبتني بر ديده شدن باشــد، بايد به 
ايجاد ساختاري تازه براي صيانت از امنيت اجتماعي و رواني 
جامعه و تقويت سرمايه هاي اجتماعي كشــور نيز بينجامد. 
به نظر مي رسد جامعه امروز بيش از ترس براي زندگي و عمل و 
حركت، نيازمند آن باشد كه از بن بست رواني حاكم خارج شود. 
از اين رو است كه انتخاب درست واژگان براي انعكاس خبر و 
تهيه گزارش، امري اجتناب ناپذير به نظر مي رســد؛ مسئله اي 
كه فرهنگستان زبان و ادبيات فارســي و نيز اصناف مرتبط با 
رسانه، توجه چندان و عملكرد مثبتي در رابطه با آن نداشته اند.

در شــرايط موجود كه مردم با مشــكات عديده اي دست و 
پنجه نرم مي كنند، انعكاس پاره پاره، گسســته، قطره چكاني 
و در عين حال عريان و نســنجيده اخبار پرونــده قتل بابك 
خرمدين، بار رواني آســيب زايي براي جامعه به دنبال داشته 
اســت. شــايد الزم باشــد گاه در انعكاس اخبار اينچنيني، 

به جــاي انتخــاب كلمــات اشــتباه و 
اغراق آميز و نيز بســط و تعميم سوژه به 

 كليت وضع موجــود جامعه، آن را بــه اندازه هاي واقعي خود 
بازگردانيم. 
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رياست جمهوري زنان؛ مطالبه اي كه 
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   ادعاهاي وزيرخارجه عربستان درباره توافق 
هسته اي با ايران 

گفت وگوهاي تهران- رياض در بغداد تا رســيدن به نقطه اي مشترك 
ادامه پيدا مي كند، اما با وجود تغيير لحن دوطرف بازهم وزير امورخارجه 
عربســتان ادعاهايي عليه ايران مطرح كرده است. فيصل بن فرحان در 
مصاحبه با شــبكه العربيه گفته: »ما بر اين باوريم كه بدون رسيدگي به 
دغدغه هاي كشــورهاي منطقه و از بين بردن نگراني هايشان نسبت به 
رفتارهاي ايران، ثبات در منطقه ايجاد نخواهد شد.« به گزارش  ايسنا، اين 
مقام سعودي همچنين مدعي دخالت ايران در امور كشورهاي منطقه در 
راستاي ايجاد ناامني شد و گفت كه مشكل موشك هاي بالستيك ايران 
بايد حل شود. او در بخش ديگري از سخنان خود اضافه كرد كه درخصوص 
پرونده هسته اي ايران بايد به توافقي با پايه هاي قوي تر رسيد. پيش از اين 
سخنان يك مقام وزارت امورخارجه عربستان و سخنگوي دولت ايران 
گفت وگو در بغداد بر سر اختالفات ازجمله جنگ يمن را تأييد كردند. اين 
گفت وگوها تاكنون براساس گزارش ها و اظهارنظرهاي رسمي مثبت بوده 
و نتايج رضايت بخشي داشته است. با اين همه، به نظر مي رسد سرنوشت 

اين مذاكرات با مذاكرات وين نيز بي ارتباط نباشد.

سیاست خارجی

هفته تصميم هاي سخت 
رئیس جمهوري وعده لغو تحريم هاي اصلي را داد و عباس عراقچي 

از تصمیم  سخت آمريكا براي بازگشت به برجام سخن گفت

دور چهارم مذاكــرات احیاي برجام پايان يافتــه و گمانه زني ها  درباره 
كم وكیف توافق و زمان به نتیجه رســیدن آن در میــان اظهارنظرهاي 
بعضا ضد ونقیض ديپلمات ها ســخت به نظر مي رسد. رئیس جمهوري 
وعده داده كه توافق اصلي انجام شده  و طرف هاي مذاكره قبول كردند 
تحريم هاي اصلي ازجمله نفت، پتروشیمي و بانك مركزي لغو شود، اما 
عباس عراقچي، رئیس هیأت مذاكره كننده ايراني در وين توپ را به زمین 
آمريكا انداخته و گفته اين كشور اكنون بايد تصمیم هاي سخت بگیرد. 
اين تصمیم سخت به گفته عراقچي لغو همه تحريم ها و بازگشت به برجام 
است. او به شبكه ان. اچ. كي گفته كه »ما وين را با اين امید ترك كرديم كه 
هفته آينده كار خود را در اينجا از سر بگیريم و بتوانیم به نتیجه برسیم.« 
عراقچي پیش تر گفته بود كه آمريكايي ها با لغو بخش بزرگي  از تحريم  ها 
موافقت كرده اند و حاال ابراز امیدواري كرد كه كشورها هفته آينده در وين 
تصمیم هاي خود را براي رسیدن به توافق گرفته باشند. با پايان دور چهارم 
گفته شد كه مذاكره كنندگان براي آخرين مشورت ها  از وين بازگشته اند، 
اما ازسوي ديگر نماينده روسیه در مذاكرات وين هم گفته كه مشخص 
است گفت وگوها تا ۳1ارديبهشت به نتیجه نمي رسد. اين درحالي است كه 
انريكه مورا، نماينده اتحاديه اروپا در اين مذاكرات، پس از آخرين نشست 

دور چهارم در تويیتي نوشت كه توافق درحال شكل گیري است.
 

عراقچي: تمام امور براساس مواضع ايران پيش رفته است
عباس عراقچي هم مثل طرف اروپايي از شكل گیري ساختار توافق خبر 
داده و گفته:  »ما موفق شديم در طول اين 2هفته به مقدار زيادي كار را 
پیش ببريم و االن مي توانیم بگويیم به چارچوب يك توافق رسیده ايم. 
به ساختار توافق دست پیدا كرده ايم و متن اصلي توافق و ضمیمه هايي 
كه خواهد داشت، مشخص شده اســت. البته مذاكرات درباره متن به 
پايان نرسیده و درمورد بسیاري از بندهاي توافق، هنوز درحال مذاكره 
هســتیم.« او بازهم گفته كه چند موضوع كلیدي مورد اختالف است، 
اما اشاره نكرده اين موضوعات چیست. اما با توجه به شواهد و اطالعات 
موجود، محورهاي اختالفي دوطرف يا شامل فهرست تحريم هاي قابل 
لغو است يا ترتیب اجراي اقدامات. ايران از آغاز گفت وگوها تأكید كرده 
بايد همه تحريم هاي اعمال شده در دوران دونالد ترامپ لغو شود و پس 
از راستي آزمايي آنها، تعهدات خود در چارچوب توافق هسته اي را اجرا 
مي كند. برخي تحلیلگران گفتند كه آمريكا در مذاكرات از برخي مواضع 
خود عقب نشسته است. رئیس هیأت ايراني نیز در همین راستا گفته ايران 
بر مواضع خود ايستادگي كرده و تاكنون همه امور براساس مواضع قطعي 
ايران پیش رفته است. براساس توضیحات عراقچي، اختالف جايي است 

كه با منافع و مواضع ايران تعارض پیدا مي شود.

اروپا: پيشرفت هاي زيادي حاصل شده است
تاكنون هرچند همه طرف ها به اختالف ها و موانع اشــاره كرده اند، اما 
مذاكرات را سازنده دانسته اند   و تأكید دارند پیشرفت هاي زيادي حاصل 
شده است. جوزب بورل، مسئول سیاست خارجي اتحاديه اروپا نیز پس 
از گفت وگوي تلفني با وزيرخارجه ايران درباره برجام در تويیتي نوشت: 
»تیم هاي ]مذاكره كننده[ مستقر در وين، پیشرفت خوبي در هفته هاي 
اخیر داشته اند. همه طرف ها اكنون بايد تصمیم هاي سیاسي الزم را اتخاذ 
كنند تا بتوانیم مذاكرات را به نتیجه برســانیم و به اجرايي  شدن كامل 
]توافق هســته اي[ بازگرديم. براي آژانس بین المللي انرژي اتمي مهم 
است كه فعالیت هاي راستي آزمايي اش را ادامه دهد.« در چنین شرايطي 
اگر گفته هاي نماينده روســیه درباره به نتیجه نرسیدن توافق تا پايان 
ارديبهشت درست باشد، چالش جديدي در مسیر مذاكرات احیاي برجام 
قرار خواهد گرفت، چراكه موعد توافق ايران با آژانس بین المللي انرژي 
اتمي پايان ارديبهشت است و درصورت لغونشدن تحريم ها تا اين تاريخ، 

ايران همه دسترسي هاي نظارتي به مراكز هسته اي را قطع خواهد كرد.

توافق با آژانس؛ چالش جديد مذاكرات
آژانس بین المللي انرژي اتمي اعالم كــرده درحال رايزني با ايران براي 
تمديد توافق ۳ ماهه اســت. براســاس گزارش  ها در جريان دور چهارم 
مذاكرات نیز رافائل گروســي، رئیس آژانس بین المللي انرژي اتمي در 
برخي نشست ها حضور داشته است. ۳كشور اروپايي انگلیس، آلمان و 
فرانسه هم در بیانیه اي ضمن اشاره به حصول »پیشرفت ملموس« در 
مذاكرات وين اعالم كردند تضمیني براي رسیدن به موفقیت وجود ندارد. 
تروئیكاي اروپا در اين بیانیه نوشــتند كه »حیاتي است ايران و آژانس 
بین المللي انرژي اتمي راهي براي تداوم نظارت آژانس بر فعالیت هاي 
ايران پیدا كنند.« با اين حال، معاون وزيرخارجه ايران گفته تهران درباره 
تمديد اين توافق بعدا تصمیم گیري خواهد كرد. آن هم در شرايطي كه 
توافق سه ماهه با آژانس نیز با انتقادهاي مخالفان داخلي برجام مواجه شد. 
اينكه دولت چگونه با آژانس راهي براي باز نگه داشتن پنجره ديپلماسي 

پیدا مي كنند، سؤالي است كه بايد براي پاسخ آن كمي منتظر ماند.

در انتظار آخرين تصميم ها
درست شبیه دور چهارم، هفته پیش رو تصمیم هاي مهم و شايد آخرين 
تصمیم ها در 7 پايتخت گرفته مي شود. جالینا پورتر، سخنگوي وزارت 
امورخارجه آمريكا گفته رايزني هاي 2دور آخر به »ارائه يك الگوي شفاف 
درباره گزينه  هاي تصمیماتي كه ايران و اياالت متحده بايد براي بازگشت 
به تعهدات شان در برجام بگیرند، كمك كرده است«. به گفته او هیأت 
آمريكايي هفته آينده براي دور پنجم مذاكرات راهي وين خواهد شد. 
آمريكايي ها يك بار ديگر مهمان هتل امپريال مي شوند و نشست هاي 
كمیسیون مشترك برجام نیز در گراندهتل وين برگزار مي شود. اين در 
شرايطي است كه كارزار انتخابات رياست جمهوري در ايران نیز به صورت 

رسمي آغاز خواهد شد.

 27روز ديگر )28خردادماه( قرار اســت مردم ايران در پاي صندوق هاي رأي حاضر 
شوند و هشتمين رئيس جمهور را براي سيزدهمين دولت در جمهوري اسالمي ايران  
انتخاب كنند؛ انتخاباتي كه اگرچه كمي ديرتر از ادوار گذشته، اما باالخره به كانون 
تحوالت سياسي كشور تبديل شده و احزاب و جريان هاي مختلف سياسي تكاپوي 

زيادي را براي همواركردن مســير راهيابي خود به پاستور و به دست گرفتن قدرت 
اجرايي در كشور آغاز كرده اند. اين در حالي  است كه به نظر مي رسد تنور انتخابات 
آنچنان كه ميان فعاالن سياسي و احزاب داغ است، در سطح جامعه هنوز آنطور كه بايد 
و شايد گرم نشده و دغدغه هاي بسياري كه در سطح جامعه وجود دارد، ذهن و روان 

همشهري در گفت وگو با كارشناسان مطالبات از رئیس جمهور سیزدهم را بررسي كرد

برسد به دست رئيس جمهورآينده

اميدآفريني؛ اولويتي براي دولت سيزدهم
  رئیس جمهور آينده كشــور كار ســختي درپیش دارد و در 
حوزه هاي بســیاري بايد تحول ايجاد كند و كارهاي بر زمین 
مانده را به سرانجام برساند اما به نظر من تقويت امید اجتماعي 
از مهم ترين مقوالتي است كه در دولت آينده بايد به صورت ويژه مورد توجه قرار گیرد؛ چراكه نقش محوري 
در تحول جامعه دارد. امید اجتماعي مقوله اي چند وجهي است كه در فرايند افزايش سرمايه هاي اجتماعي 
نقش تعیین كننده اي ايفا مي كند. هرچند در حوزه جامعه شناســي و تعاريف كالسیك آن ممكن است 
تفاوت هايي وجود داشته باشــد اما نهايتا اين تقويت امید و روحیه نشاط و شادابي در جامعه است كه به 
تقويت ســرمايه هاي اجتماعي كمك قابل توجهي مي كند. در اين میان نگراني هايي وجود دارد كه بايد 
براي رفع آنها چاره انديشي كرد تا خللي در مسیر توسعه سرمايه هاي اجتماعي ايجاد نشود. بعضا شاهديم 
بروز برخي اختالفات میان كارگزاران نظام كه چندان هم ضرورت ندارد، ممكن است به ايجاد فضاي يأس 
و ناامیدي در جامعه منجر شود كه مي تواند تبعاتی سوء براي كشور به همراه داشته باشد.  در واقع مي توان 
چنین گفت كه گاهی كارگزاران نظام ندانســته در مســیري گام بر مي دارند كه به تخريب سرمايه هاي 
اجتماعي كشور مي انجامد. براي مثال بايد به روابط كنوني سه قوه در كشور اشاره كرد كه درصورت ادامه 
روند كنوني مي تواند به ناامیدي مردم منجر شود و امیدهاي اجتماعي را به يأس بدل كند. نبايد شرايط 
به گونه اي رقم بخورد كه كشیده شدن اختالفات بعضا جزئي در حوزه فعالیت هاي اجرايي به سطح جامعه و 
رسانه ها، افكارعمومي نسبت به كارايي مطلوب مسئوالن كشور بدبین شود. معتقدم اين موضوع از مهم ترين 
اولويت هاي رئیس جمهور آينده است كه از سوي دولت سیزدهم بايد مورد توجه ويژه قرار گیرد. به نظرم 
بايد در مقطع كنوني تجديدنظر اساسي در روابط میان قوا و ارتقاي همكاري ها و تعامل هاي كنوني انجام 
شود؛ چراكه با همدلي و تقويت همكاري ها مي توان جلوي بسیاري از نقايص و كاستي ها را گرفت و امید 
را در دل مردم زنده و آنان را امیدوار كرد كه مسئوالن در مسیر رفع مشكالت اساسي آنها گام برمي دارند و 
اختالف نظرها سبب نشده در اصطالح كار مردم روي زمین بماند. چنین رويكردي قطعا مي تواند افزايش 
امید اجتماعي و به تبع آن گسترش سرمايه هاي اجتماعي را به دنبال داشته باشد تا براساس آن راه توسعه 
و تعالي كشور هموار شود. به عنوان مثال مي خواهم بر اين نكته تأكید كنم كه اگرچه ممكن است به دولت 
حسن روحاني انتقادات زيادي وارد باشد و به دلیل گره هايي كه به ويژه در سال هاي اخیر بر معیشت مردم 
زده شده، گاليه هايي از ناكارآمدي مديران دولتي در برخي حوزه ها وجود داشته باشد اما اين موضوع نبايد 
سبب شود رقباي سیاسي بخواهند با بهره برداري از چنین فضايي، صرفا منافع جناحي و سیاسي خود را 
تأمین كنند. معتقدم االن زمان مناسبي براي اين موضوع نیست كه مثال مجلس گمان كند هرچه بیشتر 
دولت را نفي كند، به نفعش خواهد بود يا اينكه دولت بر اين اعتقاد باشد هرچه به مجلس بي اعتنايي كند و 
نظرات نمايندگان را جدي نگیرد، كارش بهتر پیش مي رود و همچنین متقابال قوه قضايیه فكر كند 2قوه 
ديگر نقص هاي زيادي دارند و به انتقاد از عملكرد هر دو بپردازد. اين مثال ها را عنوان كردم كه به اين موضوع 
برسم؛ وقتي اختالف نظرها میان قوا به سطح جامعه مي رسد و كسب منافع سیاسي و جناحي در چنین 

فضايي اولويت مي يابد، بايد انتظار ناامیدي مردم را هم داشت.
نبايد براين گمان باشیم كه اين اختالفات از ديد  مردم پنهان مي ماند و تأثیري برجا نمي گذارد. در چنین 
شرايطي رسانه ها و به ويژه رسانه ملي بايد در مسیر تقويت هرچه بیشتر تعامل میان قوا گام بردارند و آرامش 
افكارعمومي را پاس بدارند و به آنان اين آسودگي را بدهند كه مسئوالن به فكر رفع مشكالت اساسي آنها 
به ويژه در حوزه اقتصادي و معیشتي هستند و راهكارهاي مؤثري در اين زمینه دارند. متأسفانه بعضا ديده 
مي شود رسانه ها در اين راه كاستي هايي دارند كه بسیار آسیب زننده است. به عنوان مثال صداوسیما بايد 
نقش مؤثرتري در اين زمینه ايفا كند و در مواقع لزوم بي طرفانه با اختالفات میان مسئوالن به ويژه در میان 
قوا بپردازد و به نوعي با ارائه راه حل هاي كارشناسي، فضا را به نحو مطلوبي مديريت كند، اما گاهی اين اتفاق 
رخ نمي دهد و اين احساس در مخاطب ايجاد نمي شود و برداشت اين است كه رسانه ملي برخي اوقات به 
بعضي ها چشم بیشتر و به بعضي ها چشم كمتري دارد. اصالح چنین روندي مي تواند به تقويت امید و به تبع 
آن توسعه سرمايه هاي اجتماعي كشور به بهترين شكل كمك كند. نبايد اجازه داد سرمايه هاي اجتماعي 
كشور در كشــاكش اختالف نظرها ذوب شــود و بايد فكري به حال  گذار از چنین 
وضعیتي كرد. بايد فكري براي اين معضل كرد كه گاهي اوقات رسانه ها مسائل و 
اختالفات سیاسي را به خصومت ها ترجمه مي كنند و از آنها گره هايي مي سازند 
كه بايد زمان زيادي را صرف گشودن آنها كرد كه قطعا فرساينده و هزينه بر 
خواهد بود. همواره بايد درنظر داشت كه اگر میان رقباي سیاسي اختالف نظر 
وجود دارد، اين موضوع اختالف میان كفر و دين نیست كه راه حلي نداشته 
باشد. نبايد چنین پنداشت كه يك طرف دين كامل دارد و طرف مقابل در كفر 
مطلق دست و پا مي زند. اين افراط و تفريط ها امید اجتماعي را كاهش مي دهد 
و نیازمند تجديدنظر اساسي است. درصورتي كه امیدآفريني به عنوان يكي 
از اولويت هاي مهم دولت سیزدهم مطرح شود، مي توان به تحوالت 

مثبت در آينده بیش  از پیش دل بست.

اولويت معيشت، توليد و روابط بين الملل
مســئله محســوس مردم در 
ســیزدهمین دوره انتخابــات 
رياست جمهوري معیشت است. 
كنترل تورم و ركود، بايد در دستور كار رئیس جمهور آتي باشد و برنامه شفافي 
در اين زمینه به مردم ارائه كند. مسئله دوم، برنامه رئیس جمهور براي تقويت 
تولید در كشور است. وابستگي كشور به بخش هاي خصوصي خارج از كشور 
حتما در اقتدار و امنیت ملي تأثیر منفي دارد. سومین اولويت، حل مشكالت 
مربوط به روابط بین الملل است. حتما رئیس جمهور بايد از درجه اي از كفايت 
سیاسي برخوردار باشد كه بتواند در تعامل با رهبري، مجلس و ساير اركان و 

نهادهاي حاكمیتي روي توافق و تعامل با دنیا يك برنامه روشن ارائه كند.
راهكار اجماع و همراهي براي دســتیابي به اين مطالبات چیست؟ 

رئیس جمهور آتي بايد گفت وگوهاي ملــي و درون نظام را كنترل 
كند. بخش عمده اي از مشكالت ما ناشي از تنازعات داخلي است 
كه بر سر موضوعات بديهي اختالف نظرهاي كارشناسي متضادي 
را مطرح مي كنند كه از منتهي الیه مخالفت و ضرر تا حد نهايي 
موافقت و استفاده مطرح مي شــود. لوايح چهارگانه FATF مثال 
خوبي در اين زمینه بوده اســت. برخي از اين لوايح در شــوراي 

نگهبان به مانــع برخوردند و برخــي ديگر در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام.

اگر رئیس جمهور اهل تعامل باشد و نخواهد با 
يكجانشیني از دور مســائل را مديريت كند، 

مي تواند اين گره هــا را در گفت وگو با رهبري و اعضاي مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام حل كند. در سطح ديگري از معضالت، آسیب هاي اجتماعي 
بیداد مي كند. جلســات ويژه شــخص مقام معظم رهبري در اين ارتباط و 
تشكیل سازمان امور اجتماعي در وزارت كشــور براي اين امر بوده است. با 
وجود فعالیت سازمان بهزيستي، وزارت رفاه و برخي نهادهاي اجتماعي ديگر 
اثري از كاهش آسیب هاي اجتماعي مشــاهده نمي شود. اينها اولويت هاي 

فوري كشور هستند.
دال مركزي مسائل جامعه ايران هم اكنون به حل مسئله اقتصادي برمي گردد. 
اگر گفت وگو در جامعه ما تقويت شــود و رئیس جمهور كسي باشد كه اهل 
تعامل در داخل و خارج از كشور باشد مطالبات اقتصادي قابل تحقق است. 
ما نه در قانون اساسي بن بســت داريم، نه در رويه هاي اجرايي و نه حتي در 
سبك رهبري كشور. ايران در مقطعي توانست با 6كشور قدرتمند 
دنیا مذاكره كند و به توافق دســت يابد. اين توافق در شــوراي 
امنیت سازمان ملل به تأيید رسید. براي حفظ اين توافق جنگ 
اقتصادي بیش از ۳ساله را تحمل كرديم. شرط اصلي دستیابي 
به اين مطالبات اين است كه گفتمان ما حكمفرمايي گفت وگو 
باشد. اينكه هر كســي روي حرف خودش بايستد و از تريبون 
بخواهد با ركن ديگر نظام حرف بزند مشــكلي را حل نمي كند. 
همه بايد دور يك میز حول مباحث مشترك گفت وگو كنند و به 
حل مشكالت بپردازند و بعد نیز به اراده و نظر مردم نیز 
احترام بگذارند. اگر 2اصل گفت وگو و احترام به نظر 
مردم به عنوان فصل الخطاب پذيرفته شود، امور 

سامان پیدا مي كند.

چالش نوچه پروري با مطالبات انتخاباتی
 مهم ترين مطالبه از رئیس جمهور 
آينده به روزرساني و واقعي سازي 
چشم انداز توســعه كشور است. 
ايران براســاس افق1404 قرار شد كشــور اول در میان 26كشور منطقه 
باشد و در قالب اين چشم انداز 4قانون برنامه 5ساله نیز تدوين شد. هم سند 
چشم انداز و هم قانون هاي برنامه بیش از حد كلي، غیرقابل سنجش و غیرقابل 
عملیاتي شدن بودند. دولت و مجلس به جاي اينكه يك راهبرد براي توسعه 
آينده كشور شكل دهند، شعارهاي خودشــان را در دل برنامه گنجاندند؛ 
راي هايشــان را گرفتند و رفتند. آنچه مانده احكام و ارقام عملیاتي نشــده 

چشم انداز 20ساله و قوانین برنامه بوده است.
دولت آتي بايد به طور مشخص 2كار عمده انجام دهد: 1- در عرصه سیاست 
داخلي توسعه محور عمل كند. بگومگوهاي سیاسي بايد پايان يابد و توسعه 
كمي مشخص شود. سطح زندگي مردم بايد در قالب شاخص هاي روز توسعه 

دنیا ارتقا پیدا كند.
 2- اساس سیاست دولت در خارج بايد تنش زدايي باشد. ايران در طول تاريخ 
خود هیچ گاه به اندازه 20سال گذشته براي خودش دشمن سازي نكرده است. 
اين نقطه غیرقابل دفاعي در عملكرد مسئوالن جمهوري اسالمي است. انتظار 

مي رود چشم انداز آينده بر بنیاد تنش زدايي شكل بگیرد. دولت آتي بايد 
برنامه بدهد كه در هر حوزه تنش زدايي چگونه شكل خواهد گرفت.

چالش ها و موانع دســتیابي به اين مطالبات چه مواردي هستند؟ 
سند چشم انداز 20ســاله به صراحت اعالم كرده است كه ايران 

كشــور اول منطقه در حوزه علمي، اقتصادي، توسعه 
اجتماعي، فناوري و دفاعي در »تعامل ســازنده با 
دنیا« اســت. 2نقطه ضعف اساسي در اين مسیر 

وجود دارد. توسعه به گفتمان غالب تبديل نشده 
است. در دعواهاي سیاسي توسعه تحت الشعاع 
قرار گرفته اســت. آنهايي كه سیاسي كاري 
كردند بیشتر صاحب پست و مقام بودند و در 

سیاسي كاري نیز تنها با كلیات زمان مردم و فرصت و انرژي كشور را از بین 
بردند. تعامل سازنده نیز اصال عملیاتي نشد. ايران تعامل سازنده پايداري با 

دنیا شكل نداد.
كشــور 84میلیوني جمهــوري اســالمي ايــران نمي تواند بــا گفتمان 
غیرتوســعه اي در داخل و گفتمــان غیرتنــش زا در خارج، آينــده قابل 
اتكايي براي مردم ايجاد كند. شــان و جايگاه مردم ايران آن چیزي نیست 
 كه در گزارش هاي ســاالنه صندوق  عمــران ملل متحــد يعني گزارش

شاخص هاي   توسعه مطرح مي شود. شــاخص هاي توسعه شناورند؛ زماني 
رشــد اقتصادي بود، زماني توسعه سیاســي و االن شاخص اصلي شاخص 

شادي است.
ملت ايران ملت شادي نیستند. هرچند اين شاخص ذهني است ولي خیلي 
مهم است. همه كمبودها در حوزه هاي اقتصادي، سیاسي، فرهنگي، اجتماعي 
و اخالقي جاي خودش را در كاهش لبخند مردم داشته است. متأسفانه در 
فرايند انتخاباتي رياست جمهوري سیزدهم نیز چالش هاي سیاسي نیز دارد 

بر رفتار سیاستمداران غلبه پیدا مي كند.
غیر از چالش هاي سیاسي چالش مديريتي نیز حائز اهمیت است. متأسفانه 
رابطه حامي پیرو براســاس اصل كالينتلیســم يا نوچه پروري عامل اصلي 
ضعف مديريتي در كشــور اســت. در اين رابطه حامي پیرو، پیروان سعي 
مي كنند كانديدا درست كنند و نامزدها نیز سعي كرده اند بعد از رأي آوردن 
از حامیان خودشان با تضعیف شايسته ســاالري و سپردن مناصب 
حساس مديريتي و توسعه اي به افراد نااليق ستادهاي انتخاباتي 
حمايت كنند. برخي از نامزدهاي فعلي انسان هاي خوبي هستند 
و مديران خوبي نیز هســتند ولي مصون از اين رابطه حامي پیرو 
نیســتند. برخي افراد از همین االن تنهــا به دنبال حفظ 
منصب هســتند و اتفاقا عامل اصلي عدم شفافیت رفتار 
سیاسي و عدم پاسخگويي جناح هاي سیاسي همین 
افرادي هســتند كه رفتار زيگزاگــي دارند تا تنها 
پست خودشــان را حفظ كنند. متأسفانه اطراف 
نامزدهاي فعلي نیز پر از چنین افرادي شــده 

است.

احمد مازني
نماينده سابق مجلس

حشمت اهلل فالحت پيشه
نماينده سابق مجلس

محمدرضا باهنر
دبیركل جامعه اسالمي مهندسان

نی
میا

ده 
من 

اس
ي/ ي
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حضــرت آيت اهلل خامنــه ای در پیامی 
پیروزی مقاومت فلســطین در جنگ رهبري

12روزه با رِژيم صهیونیستی را تبريك 
گفتند.

براساس گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری متن پیام آيت اهلل خامنه ای به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سالم بر فلســطین مقتدر و مظلوم؛ ســالم بر جوانان 
شجاع و غیور فلسطین، سالم بر غزه قهرمان و مقاوم، 
ســالم بر حماس و جهاد و همه  گروه های جهادی و 

سیاسی فلسطین.
خداوند عزيز و قديــر را برای نصــرت و عزتی كه به 
مجاهدان فلسطینی عطا كرد سپاس می گويم، و نزول 
سكینه و طمأنینه بر دل های مجروح شهیددادگان و 

رحمت و بشارت برای شــهیدان، و شفای كامل برای 
آســیب ديدگان را از خداوند منان مسئلت می كنم، 
و پیروزی بر رژيم جنايتكار صهیونیســت را تبريك 

می گويم.
آزمون اين چند روز، ملت فلســطین را سرافراز كرد. 
دشمن وحشی و گرگ صفت به درستی تشخیص داد 
كه در برابر قیام يكپارچه فلسطین ناتوان است. آزمون 
همكاری قدس و كرانه باختری بــا غزه و اراضی 48 و 
اردوگاه ها، راهكار آينده فلسطینی ها را نشان داد. در 
اين 12روز رژيم جابر، جنايــات بزرگی عمدتا در غزه  
مرتكب شد و عمال ثابت كرد كه بر اثر ناتوانی در مقابله 
با قیام يكپارچه فلسطین، رفتارهايی آنچنان ننگین و 
ديوانه وار مرتكب می شود كه افكارعمومِی همه عالم 
را بر ضد خود برمی انگیزد و خــود و دولت های غربی 

پشتیبان خود بويژه آمريكای جنايتكار را از گذشته باز 
هم منفورتر می كند. 

ادامه جنايت ها و درخواست آتش بس هر دو شكست او 
بود. او ناچار شد شكست را بپذيرد.

رژيم خبیث از اين هم ضعیف تر خواهد شد. آمادگی 
جوانــان فلســطینی، و قدرت نمايــی مجموعه های 
ارزشــمند جهادی، و اعداد قوه به صورت مســتمر، 
فلســطین را روزبه روز قدرتمند تر و دشمن غاصب را 

روزبه روز ناتوان تر و زبون تر خواهد كرد.
زمان آغاز و توقف درگیری ها بسته به تشخیص بزرگان 
جهادی و سیاسی فلسطینی اســت، ولی آماده سازی 

و حضور قدرتمندانه در صحنه، تعطیل بردار نیست. 
تجربه  »شیخ  جراح« در ايستادگی در برابر زورگويی 
رژيم و شهرك نشــیناِن مزدور، بايد دســتورالعمل 

همیشگی مردم غیور فلسطین باشد. 
به جوانمردان »شیخ جراح« درود می فرستم.

دنیای اسالم يكسره در برابر قضیه  فلسطین، مسئول 
و دارای تكلیف دينی است. عقل سیاسی و تجربه های 
حكمرانی هم اين حكم شرعی را تأيید و بر آن تأكید 

می كند. 
دولت های مسلمان بايد در پشتیبانی از ملت فلسطین 

بخش قابل توجهي از مردم را به خود معطوف داشته و فرصتي براي پرداختن به مباحث 
سياسي و انتخابات سيزدهم رياست جمهوري باقي نگذاشته است. 

دل نگراني سياسيون از ميزان مشاركت مردم در انتخابات خردادماه1400 از مدت ها قبل 
به عنوان چالش اصلي براي اين رويداد مهم پيش رو ارزيابي شده  و بعضا نسخه هايي 
نيز براي گذار از وضعيت بغرنج كنوني ارائه شده است؛ نسخه هايي كه انتظار مي رود 
بتواند بخشي از آراي خاكستري را براي حضور در پاي صندوق هاي رأي مجاب كند. 
اما آنچه در روزهاي اخير در ميان دغدغه ها و گمانه زني هاي انتخاباتي كمتر به آن 
پرداخته شده، اولويت هايي است كه دولت سيزدهم با پرداختن به آنها مي تواند گرهي 
از مشكالت كشور بگشايد؛ مشكالتي كه بخش مهمي از آنها پيش زمينه نااميدي و 
دلسردي جامعه را فراهم كرده و سبب شده در آستانه برگزاري انتخابات مردم آنچنان 

كه بايد، انگيزه اي براي »مشاركت سياسي« نداشته باشند. 
در روزهاي اخير و با وجود اينكه هنوز فهرســت كانديداهــاي نهايي انتخابات 
رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان اعالم نشده، بحث ارائه برنامه هاي راهبردي 
براي دولت آينده در ميان كانديداها داغ اســت و حتــي از برنامه هاي چندهزار 
صفحه اي نيز صحبت به ميان آمده و رفع مشكالت اقتصادي و معيشتي كشور در 
رأس اولويت ها قرار گرفته، اما به نظر مي رسد كانديداها هنوز موفق به تدوين طرح 
منسجمي براي معرفي اولويت هاي اساسي كشور نشده اند و در اين زمينه همچنان 
با خألهاي اساسي مواجهيم. بر همين اساس همشهري دغدغه هاي مردم و سؤاالتي 
كه كانديداها بايد پاسخ هاي قانع كننده اي براي جامعه و افكار عمومي داشته باشند 
را از تعدادي از كارشناسان كشور در حوزه هاي مختلف جويا شده كه در صفحه هاي 
مختلف روزنامه امروز مي خوانيد؛ دغدغه هايي كه نشان دهنده وجود اولويت هاي 
چندبعدي در حوزه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي براي دولت آينده 
اســت. در صفحه ايران با محمدرضا باهنر، دبيركل جامعه اسالمي مهندسين، 
حشمت اهلل فالحت پيشه،  رئيس اسبق كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس و احمد مازني، فعال سياســي اصالح طلب درباره مهم ترين اولويت هاي 
كاري هشتمين رئيس جمهور به گفت وگو  نشســتيم و جنس، سطح و مطالبات 
 جامعه در حوزه سياست داخلي و خارجي را از دولت سيزدهم مورد بررسي قرار 

داديم كه درپي مي آيد.

رهبرمعظم انقالب در پیامي به ملت فلسطین در پی پیروزی مقاومت در جنگ12روزه

آزمون اين چند روز، ملت فلسطين را سرافراز كرد
صادقانه وارد میدان شوند، چه در تقويت نظامی، چه 
در پشتیبانی مالی كه امروز بیش از گذشته مورد نیاز 
است، و چه در بازسازی زيرساخت ها و ويرانی ها در غزه.

مطالبه و پیگیری ملت ها، پشتوانه  اين خواسته دينی و 
سیاسی است. ملت های مسلمان، بايد انجام اين وظیفه  
را از دولت های خود مطالبه كنند، خود ملت ها نیز در 

حد توان موظف به پشتیبانی مالی و سیاسی اند.
وظیفه  مهم ديگر، پیگیری مجازات حكومت تروريست 
و سفاك صهیونیست اســت. همه وجدان های بیدار 
تصديق می كنند كه جنايت گسترده كشتار كودكان 
و زنان فلسطینی در اين 12روز نبايد بی مجازات بماند. 
همه عوامل مؤثر رژيم و شخص جنايتكار نتانیاهو بايد 
تحت پیگرد دادگاه های بین المللی و مستقل قرار گیرند 
و مجازات شوند؛ و اين به حول قوه الهی تحقق خواهد 

يافت، واهلل غالب علی امره.
جمعه ۹ شوال 1442
۳1 ارديبهشت 1400
سيدعلی خامنه ای
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  راه آهن تهران-تبريز كه زماني از سطح فوقاني 
مناطق 17 و 18 عبور مي كرد، رفته رفته تبديل گزارش

به يك عرصه همگاني مي شــود؛ عرصه اي با 
داشتن المان هاي يك پالزاي شــهري ازجمله فضاي سبز، 
فضاهاي مكــث، گردشــگري و فرهنگي- هنري، مســير 

پياده روي و دوچرخه سواري.
بعد از آنكه راه آهــن تهران-تبريز به زيرزمين منتقل شــد، 
9كيلومتر فضاي روسطحي آن آزاد شد، اما اين فضا به جاي 
آنكه آســايش شــهروندان لب خط را به همراه بياورد، مايه 
دردسرهاي آنها شــد. تجمع بزهكاران و معتادان از يك سو 
و گرد و خاك و محلي براي براي تخليــه غيرقانوني نخاله و 
زباله از سوي ديگر، حسابي اهالي محله هايي مثل توليددارو، 
امامزاده حســن، شــادآباد و... را كالفه كرد تا اينكه مديريت 
شهري فعلي در تعاملي سازنده با شــركت راه آهن برآمد و با 
در اختيار گرفتن اراضي، ساماندهي فضاي روسطحي خطوط 
ريلي را در دستور كار قرار داد؛ به همين منظور از دي ماه سال 
گذشته به صورت رســمي عمليات اجرايي طرح بازآفريني با 
عنوان »شارباغ حضرت فاطمه« شروع شد. حاال اگر گذرتان 
به محدوده خيابان شهيدرشيدي جهان و استاد كاشاني، پس 
از ميدان سوزن باني )شهداي مدافع حرم( بيفتد، به طور حتم 
متوجه تغييرات صورت گرفته در زمين هايي كه همين چند 
سال پيش پر از تل خاك و نخاله بودند، مي شويد. هم اكنون از 
ميدان سوزن باني، درست جايي كه خطوط ريلي به زيرزمين 
مي روند تا محدوده تقاطع بزرگراه آيت اهلل ســعيدي، اراضي 
مسطح شده اند، مسيرهاي پياده روي ايجاده شده ، پايه هاي 
نصب آالچيق ها، مبلمان و غرفه هاي فرهنگي و هنري نصب 
شــده و فضاي ســبز در حال تكميل شدن اســت؛ بنابراين 
همانطور كه پيروز حناچي، شــهردار تهران نيز گفته تا اواخر 
خرداد يا  اوايل تيرماه فاز نخســت پروژه بازآفريني شارباغ به 
بهره برداري خواهد رسيد. تصاوير مسير اين باغ راه در سال95 
نشــان مي دهد كه در محدوده منطقــه 17 و 18 وضعيت 
مناسب نيست؛ سوله هايي كه براي ايجاد پاركينگ در آنجا 
قرار داشت و نيوجرسي ها واژگون شده و اين محدوده را شبيه 
به مخروبه كرده بود. اما مقايســه وضعيت آن سال با ابتداي 
سال1400 نشان مي دهد كه پيشــرفت ها محسوس بوده 
و كم كم 6كيلومتر از 9كيلومتر واقع شــده از اين عرصه در 
مناطق 17، 18و حتي 9 به مسير پياده روي و دوچرخه سواري 
تبديل  مي شود. همچنين ايجاد فضاي سبز و تعبيه كوشك ها 

سبب افزايش سرانه فضاي سبز در اين مناطق خواهد شد.

بزرگ ترين فضاي اجتماعي شهر
مديرعامل سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران درباره 
پروژه بزرگ باغ راه حضرت فاطمه زهرا به همشهري مي گويد: 
»با انتقال مسير راه آهن تهران- تبريز به زير سطح زمين، در 
اواخر دهه80، عرصه اي به طول 9كيلومتر عرصه شــهري 
با عرضي بين 30 تــا 60 متر در بين مناطــق 9، 17 و 18 
شهرداري تهران آزاد شد. اين محدوده با احتساب فضاي بين 
جداره ساختمان هاي شمالي تا جنوبي طرح و خيابان هاي 
موجود در مجموع به بيش از 50هكتار مي رسد.« سيدمجيد 
غمخوار درباره رونــدي كه پروژه طي كــرده نيز مي گويد: 
»ارديبهشت ماه ســال98 طرح اوليه پروژه باغ راه حضرت 
فاطمه زهرا از ميــان 240طرح كه در مســابقه بين المللي 
بازآفريني محور باغ راه شــركت كرده بودند، انتخاب شد و 
ســپس در تاريخ 10تير ماه99 تفاهمنامه ميــان راه آهن و 
شــهرداري تهران براي آغاز عمليات اجرايي پروژه به امضا 
رسيد. از همان موقع پيگيري ها براي شروع عمليات اجرايي 
اين پروژه صورت گرفت و سال گذشته عمليات اجرايي آن 
آغاز شــد. پروژه اي كه صفا صبوري ديلمــي، معاون فني و 

عمراني شهرداري تهران  آن را به عنوان يك اقدام كم نظير در 
جهان قلمداد مي كند.« 

باغ راه حضرت فاطمه نه تنها خود يكي از بزرگ ترين فضاهاي 
اجتماعي شهر است، بلكه 2فضاي بزرگ شهري ديگر را به 
هم متصل خواهد كرد. ارتباط اين باغ راه با بوســتان واليت 
)پادگان سابق قلعه مرغي( در شرق و اراضي اطراف رودخانه 
كن )معادن شن و ماســه فربت( در غرب، امكان بي نظيري 
را براي شهر تهران خصوصا ســاكنان مناطق جنوب غربي 
فراهم خواهد آورد. ايــن مجموعه ســبز يكپارچه ميزبان 
تنوع گسترده اي از فعاليت هاي ورزشي، تفريحي، تفرجي، 
فرهنگي، اجتماعي و هنري خواهد بود. غمخوار، مديرعامل 
سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران مي گويد: »باغ راه 
تهران به محــالت پيرامون خود هويت و تشــخص ويژه  اي 
خواهد بخشــيد كه اين مهم تاحدودي نابرابري هاي ميان 
شمال و جنوب را كاهش داده اســت. احداث باغ راه تهران 
باعث خواهد شد بازآفريني مناطق صنعتي به سرانجام برسد 
و اين مناطق به مناطق سرزنده و خالق  كار و فعاليت در شهر 
تهران تبديل شوند. اولويت حركت در شارباغ تهران با پياده و 
دوچرخه است؛ ضمن آنكه كوشك هاي متوالي درون مسير 
خدماتي متناسب كه پشتيبان سرزندگي و رونق اين مسير 
شهري است را به اســتفاده كنندگان كه عمدتا از ساكنان 
محالت در نيمه شــرقي و شهروندان شــهر در نيمه غربي 

هستند، ارائه خواهد داد.«

6كيلومتر مسير دوچرخه
پيش از اينهــا، عمليات اجرايــي پروژه بــاغ راه حضرت 
فاطمه زهرا بر عهده شــركت يادمان ســازه بود، اما چندي 
است كه اين پروژه به ســازمان عمراني مناطق شهرداري 
تهران واگذار شده اســت. از ابتداي امسال نيز فعاليت هاي 
احداث مســير دوچرخه و پياده رو در اين پروژه آغاز شده 
و تا زمان بهره بــرداري آن زمان اندكي باقي مانده اســت. 
مديرعامل سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران معتقد 
است: »باغ راه تهران، شــهر را به چشم اندازهاي متصور در 
افق خود نزديك تر كرده اســت؛ شــهري با اصالت بيشتر، 
هوشمند، سبز، داراي فضاي عمومي امن و پايدار و منسجم، 
مرفه، متعادل كه ضامن حقوق شهروندي است.«  غمخوار با 
ارائه  پيشينه  اين پروژه مي گويد: »از زمستان سال گذشته 
كه كلنگ زني پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا انجام شــد، 
در 4نقطه )2نقطه در منطقــه17 و 2نقطه در منطقه18( 
به عنوان طرح اقدام عاجل عمليات اجرايي شروع شد و ما 
همان فعاليت ها را ادامه مي دهيم. در حدود 30هزار مترمربع 
از اين عرصه فعاليت هاي اجرايي انجام مي شــود كه شامل 
4كوشــك، محوطه پيراموني، روشنايي و... است و نزديك 
به 40درصد پيشرفت فيزيكي داشــته است. فعاليت ها به 
سرعت دنبال مي شــود و برنامه ريزي خود ما اين است كه 
تا مرداد ماه1400 آن را عملياتي كنيم.« او اضافه مي كند: 
»منطقه18 كه 6كيلومتر از پروژه بــاغ راه حضرت فاطمه 
در آنجا قرار دارد را نيز به 4قطعه تقســيم كرده ايم. در اين 
منطقه نيز عــالوه بر 2پروژه موضعي پيــش گفته اجراي 
مسير دوچرخه و پياده به طول 3كيلومتر از بزرگراه آيت اهلل 
سعيدي تا پل الغدير كه عمدتا در بافت مسكوني است در 
دست اقدام اســت؛ طوري كه با پيشرفت فيزيكي مناسبي 
حسب برنامه ريزي تا پايان تيرماه قابل بهره برداري خواهد 
بود.« غمخوار درباره پيشرفت هاي عمليات اجرايي پروژه 
باغ راه هم يادآور مي شــود: »مسيرهاي پياده و دوچرخه را 
از اواسط فروردين ماه سال جاري شروع كرديم و هم اكنون 
به 40درصد پشرفت فيزيكي رسيده ايم. پيش بيني ما اين 
است كه 6كيلومتر مسير دوچرخه و پياده با كاشت فضاي 
ســبز و روشــنايي تير ماه به بهره برداري برسد. همچنين 
4نقطه كوشك و محوطه پيراموني آن را سعي داريم براي 
مرحله نخست در اختيار شهروندان قرار دهيم. اگر مسير 
پياده و دوچرخه و كوشك هاي در دست اجرا به بهره برداري 
رسيده و در اختيار شهروندان قرار گيرد، كاركرد و عملكرد و 
اثرگذاري پروژه براي شهروندان و شهر تهران نمايان خواهد 
شــد؛ طوري كه قطعا توجه و اشتياق بيشتري در تكميل و 

راه اندازي تمام عرصه طرح را موجب مي شود.« 

بخشي از پروژه 9كيلومتري باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( تا ابتداي تير ماه به بهره برداري مي رسد

شارباغ؛بزرگترينفضاياجتماعيتهرانميشود
محمود مواليي

خبر نگار

يادداشت

 لزوم بازطراحي محيط شهري 
پس از بحران كرونا

شهرها بيشتر ســاكنان جهان را در 
خود جاي داده و مراكز رشد اقتصادي 
و نوآوري هستند. با وجود اين، تمركز باالي افراد و فعاليت ها در 
شهرها آنها را در مقابل عوامل استرس زاي مختلف مانند بالياي 
طبيعي و مصنوعي آسيب پذير مي كند. با درك اين موضوع، طي 
چند دهه گذشته، تحقيقات گسترده اي در مورد تأثيرات طيف 
گسترده اي از باليا بر شهرها و اقدامات الزم برنامه ريزي، بازيابي 
و ســازگاري كه براي مقابله با اين باليا بايد انجام شــود، منتشر 

شده است. 
از همان روزهاي ابتدايي بحران كوويد 19، جامعه علمي دائماً در 
تالش است تا موضوعات مختلفي مانند مكانيسم هاي پيشگيري 
از انتشار ويروس، تأثيرات زيست محيطي، اقتصادي - اجتماعي، 
برنامه ها و سياست هاي الزم براي بهبود و سازگاري با شرايط را 
روشــن كند. مفهوم لزوم بازطراحي محيط شهري از آنجا نشات 
مي گيرد كه در همين همه گيري جهاني شاهد معضالت متعدد 
فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بوديم كه تمامي اين موارد ناشي 
از 2عامل مهم عدم ســاخت فضاي شهري براســاس معيار هاي 
فني-مهندسي و عدم آموزش الزم و صحيح به شهروندان است. 
اكنون بشــر به دوران تاريكي بازگشــته و درباره ويروس كرونا 
اطالعات كاملي ندارد، ديگر همه كشــورها چه غني و چه فقير، 
چه توســعه يافته و چه نيافته، 4اصل ماسك زدن، شست وشوي 
مداوم دست ها، فاصله گذاري اجتماعي و رفتار دقيق در ارتباطات 
اجتماعي را درنظــر مي گيرند، اما در برخي كشــورها و جوامع 
شهري مانند ايران و شهر تهران، شهروندان حتي به توصيه هايي 
مانند ماسك زدن يا نزدن شك دارند و اين امر نشان مي دهد كه 
متأسفانه برخي از شهروندان ابتدايي ترين اطالعات را درباره اين 
بيماري ندارند كه اين امر ناشي از كمبودهاي اساسي و ريشه اي 
در زمينه آموزش هاي الزم و صحيح بــراي مواقع بحراني و يك 
مشكل فرهنگي-اجتماعي اســت كه بايد در درجه اول اقدامات 
عملي در جهت بازطراحي محيط شهري انجام شود؛ زيرا تا آگاهي 
نسبت به مسئله اي درست نباشد سيستم به خوبي عمل نخواهد 
كرد. لزوم فاصله گذاري فيزيكي، هم اكنون در بسياري از شهرهاي 
دنيا طراحي فضاي شهري به سمت توسعه فضاهاي باز و نيمه باز 
و عريض تر شدن پياده روها پيش مي رود تا امكان حضور افراد با 

رعايت فاصله فيزيكي فراهم شود.
 بافت هاي شــهري ايران به خصوص بافت هاي جديدتر، بيشتر 
تحت تأثير اين شــرايط قرار گرفته است، به طور مثال در محالت 
غربي تهران )ســعادت آبــاد، پونك، محالت منطقــه 22 و... (، 
پياده روهاي استاندارد با عرض مناسب به ندرت مشاهده مي شود؛ 
درحالي كه در بسياري شهرهاي دنيا، تالش بر اين است كه بيش 
از پيش بخشي از معبر سواره نيز در اختيار معبر پياده قرار گيرد 
تا حضور افراد در سطح شهر با رعايت موارد الزم ميسر شود. براي 
حل اين مشكل مي توان به زمينه هاي مهندسي روي آورد. يكي از 
شاخص هاي اساسي كه امروزه در دنيا حل شده است و در كشور 
ايران در ابتداي راه قرار دارد بحث خيابان كامل است. از تعريف 
خيابان كامل به خوبي مي توان به نقش پررنگ و اساســي آن در 
بحران همه گيري كرونا پي برد؛ زيرا هم باعث دسترسي راحت و 
در كمترين زمان شهروندان به نياز هاي خود در دوران قرنطينه 
مي شود و هم به جهت ايجاد راه ها و پياده روهايي با طول و عرض 
مناسب ســبب رعايت فاصله گذاري اجتماعي شــده كه يكي از 

اصل هاي اساسي پيشگيري از كروناست.
 در حوزه اي ديگر مي توان اشاره داشت كه يكي ديگر از مهم ترين 
مسائلي كه بايد در دوران پساكرونا پيگيري كرد، ايجاد شهرهاي 
تاب آور اســت كه به اعتقاد جمعي از صاحب نظــران اقتصادي 
و اجتماعي اكنــون نبايد به زندگي متراكم فعلي برگشــت؛ زيرا 
شهرهاي بزرگ در برابر انواع ويروس و حادثه ها آسيب پذيرترند. 
مثال بارز آن شــهرهاي بزرگي مانند ريودوژانيرو، لندن و تهران 
است كه اين ويروس به دليل بافت شهري متراكم و پرجمعيت اين 
شهرها به سرعت منتشر شده و تعداد زيادي را مبتال كرده است. 
در مفهوم طراحي شهري مي توان گفت كه تاب آوري يك بحث 
نوظهور و بسيار مهم تلقي مي شود كه شامل آسيب پذيري كمتر 
و انعطاف پذيري بيشتر شــهرها در برابر تنش ها و حوادثي مانند 
»بالياي طبيعي مانند سيل، زلزله و رانش زمين«،  »سوانح مانند 
بمباران هوايي، انفجار، بمباران شيميايي و ميكروبي، آتش سوزي، 
سرقت و جرم و جنايت« و  »ويراني هاي بوم شناختي مانند آلودگي 
هوا، باران اسيدي، خشكسالي و تخريب منابع طبيعي« مي شود. 
يك شــهر تاب آور بايد در مواقع اضطراري به سرعت به شرايط 
جديد پاسخ داده و با كمترين آســيب به كار خود ادامه دهد. در 
بحث تاب آوري نيز مي توان به وضوح نياز به افزايش آگاهي عمومي 
و آموزش هاي الزم را لمس كرد؛ زيرا اســاس هر تغييري آگاهي 
است. به سبب بحران كرونا پايه و اساس زندگي نوين دچار تزلزل 
شده و امكان دارد در آينده جوامع انساني به سمت زندگي شهري 
با تراكم كمتر سوق پيدا كند؛ از همين رو نياز به بازطراحي فضاي 
شهري پس از بحران كرونا يك اصل اساسي و مهم تلقي مي شود.

پگاه جعفري حقيقت پور
دستيار مديركل مالي و اداري معاونت 

فني و عمران شهرداري تهران

 پاركينگ غيرمجاز 
دارآباد به شهر بازگشت 

پاركينگ غيرمجاز خودروهاي توقيفي و تصادفي به مساحت 6 هزار 
مترمربع، بنا به درخواست اهالي محله دارآباد تخليه و به پهنه فضاي 

سبز برگردانده شد.
به گزارش همشهري سيدحميد موســوي، شهردار منطقه يك با 
اعالم اين خبر گفت: اين پاركينگ بيش از 10 ســال محل پارك 
خودروهاي توقيفي و تصادفي با مالكيت خصوصي و در پهنه فضاي 
سبز دارآباد بود كه به دليل آلودگي هوا، آلودگي صوتي و ايجاد منظر 
نازيباي شــهري باعث ســلب آرامش اهالي اين محله شده بود. با 
پيگيري هاي قانوني و انجام اقدامات الزم توسط مديريت شهري اين 
منطقه و ادارات ذيربط، بهره بردار و مالك نسبت به تخليه كامل اين 
پاركينگ اقدام كردند. او افزود: بيــش از يك هزار و 500 خودرو در 
اين زمين كه مساحتي حدود 6 هزار مترمربع داشت، متوقف بود كه 
با تخليه آن، مالك ملزم به اجراي طرحي متناسب با كاربري فضاي 

سبز در آن شد.

انتشار اطالعات هولوگرام ها و 
حواله هاي شهرداري تهران 

  در هفدهمين گام شفافيت شوراي 
شــهر پنجم، اطالعــات حواله هاي خبر

شهرداري تهران در وب سايت شفاف 
منتشر شد. پيش از اين، جزئيات قرارداد ها و برخي 
اطالعات مالي ديگر روي اين سايت قرار گرفته بود و 
اكنون حواله هاي شــهرداري مي تواند بخشــي از 

مبادالت مالي شهرداري را نشان دهد.
رئيس كميته شفافيت شوراي شهر تهران در اين باره گفت: اطالعات حواله هاي 
شهرداري تهران از نيمه دوم سال 96 به بعد روي وب سايت شفاف قرار گرفته است. 
اين اقدام در راستاي مصوبه »الزام شهرداري تهران به انجام الكترونيكي و اعالن 
عمومي معامالت« انجام شد؛ چراكه حواله در تهاتر بدهي ها و مطالبات شهرداري 

به كار مي رود و تهاتر نيز يكي از انواع معامالت به حساب مي آيد.
بهاره آروين در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه اطالعات منتشرشده شامل مبدا 
صدور حواله، واحد اجرايي مقصد، ســال مالي ايجاد حواله، شماره و تاريخ و نوع 
حواله، نام و كد يا شناســه ملي تحويل گيرنده، مبلغ، تاريخ كارسازي حواله، نام 
كارگزار و نظاير آن است، گفت: به روزرساني اطالعات حواله ها در وب سايت شفاف 
به صورت برخط انجام مي شــود. اين اطالعات از يكي از زيرسيستم هاي سامانه 
جامع مالي به صورت سيستمي به وب سايت شفاف منتقل مي شود، بنابراين قابل 

دستكاري نيست.
اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه گاهي پرداخت مطالبات پيمانكاران و 
بستانكاران به صورت غيرنقد انجام مي شود، گفت: شوراي شهر تهران در سال 97 
دستورالعمل اجرايي مديريت منابع و مصارف غيرنقد را به تصويب رساند. در اين 
دستورالعمل تخصيص منابع غيرنقد به چند روش ديده شده است كه شامل تهاتر 
با ملك، تهاتر با سهم پروژه هاي مشاركتي و تهاتر با عوارض ساختماني )شامل 

كارسازي براي ذي نفع واحد و كارسازي از طريق شركت كارگزار( است.
آروين با توضيح اين اصطالحات گفت: فلسفه استفاده از شركت هاي كارگزار در 
پرداخت تعهدات و بدهي هاي شهرداري اين است كه از يك سو براي شهرداري 
زمان خريده شود و از سوي ديگر طلب پيمانكاران و بستانكاران زودتر تسويه شود. 
»كارسازي« عبارت است از اداي تعهدات و بدهي هاي شهرداري به پيمانكاران و 
بستانكاران بدون تبادل وجه نقد. تهاتر معموال از طريق صدور حواله انجام مي شود 
و به حواله هايي كه در تهاتر با عوارض ساختماني كارسازي مي شوند، هولوگرام هم 
مي گويند. هولوگرام )يا حواله عوارض ساختماني( برگه اي است كه جواز عوارض 

ساختماني مثل تراكم و تغيير كاربري محسوب مي شود.
اين عضو شوراي شهر تهران در ادامه با تأكيد بر لزوم شفافيت بخشي به هولوگرام ها 
و حواله هاي شهرداري گفت: اين حوزه يكي از گلوگاه هاي فساد در شهرداري تهران 
در دوره گذشته بود و يكي از فسادخيزترين بخش هاي آن عالوه بر قيمت گذاري 
ملك هاي تهاترشده، در موارد كارسازي از طريق كارگزار شكل مي گرفت. وي با 
بيان اينكه در فرايند صدور حواله، فساد به روش هاي مختلف روي مي دهد، عنوان 
كرد: مثال در متن مصوبه شــورا درصد تخفيفي كه كارگزار براي تسويه مطالبه 
پيمانكاران و طلبكاران از آنها مي گيرد، به صراحت مشخص شده است اما با وجود 
اين برخي شركت هاي كارگزار با چانه زني تخفيف بيشتري مي گيرند و مطالبات 
طلبكاران شهرداري را به مبلغي بســيار پايين تر مي پردازند. البته بعدا در زمان 
تسويه حساب با شهرداري از تخفيف هايي كه گرفته اند ياد نمي كنند. بنابراين 

كارگزار از دو سمت طلبكار و بدهكار سود مي كند.
آروين افزود: در فرايند تسويه بدهي هاي شهرداري بعضا كارگزاران در زد و بند با 
برخي از افراد باعث مي شوند ملك شهرداري به قيمتي پايين ارزشگذاري شده و به 
طلبكار منتقل شود. همچنين در فرايند وصول مطالبات شهرداري از مؤديان نيز 
بعضا ملكي كم بها به مبلغي باال ارزشگذاري شده و شهرداري در تهاتر طلب خود با 
آن ملك، ضرر كرده است. در فرايند صدور هولوگرام هم فساد زيادي وجود دارد. 
به عنوان مثال گاهي در فرايند تهاتر مطالبات بستانكاران با عوارض، به واسطه زد 
و بند، جواز تراكم ساختمان در محلي صادر مي شود كه ديگر شهروندان از امكان 

خريد تراكم در آن محروم هستند.
اين عضو شوراي شهر تهران با اشــاره به اينكه در دوره جديد مديريت شهري 
تعداد كارگزاران كاهش يافته اســت، بيان كرد: سياست شوراي پنجم اين بود 
كه شهرداري با كارگزاراني كه اعتبارســنجي نشده اند و در رتبه بندي نهادهاي 
مالي از رتبه مناسبي برخوردار نيســتند يا به تعهدات خود عمل نكرده اند كار 
نكند. ضمن اينكه به علت كاهش مصارف غيرنقد در دوره جديد ديگر نيازي به 
كارگزاران متعدد حس نمي شد؛ به همين دليل در سال 98 تنها يك كارگزار با 
شهرداري تهران كار مي كرد و در سال 99، 2كارگزار با شهرداري كار مي كردند، 
اين در حالي است كه پيش از اين دوره 8كارگزار با شهرداري كار مي كردند و اغلب 

به آن بدهكار بودند.
رئيس كميته شفافيت شوراي شهر تهران گفت: حسن انتشار اطالعات حواله هاي 
شــهرداري تهران به اين است كه شهروندان يا ســمن هاي ذيربط مي توانند با 
بررسي آنها ببينند تحويل گيرندگان حواله ها كدام پيمانكاران يا چه شركت هايي 
هستند. ميزان تكرار نام تحويل گيرندگان به خودي خود به مخاطب قدرت تحليل 
مي دهد، شهروندان و سمن ها براي تحليل بهتر مي توانند اطالعات حواله ها را با 
اطالعات منتشرشده در زمينه قراردادهاي شهرداري مطابقت دهند و با تطبيق 
كد و شناسه ملي و عنوان پيمانكاران يا واحدهاي اجرايي و ميزان تكرارشوندگي 

آنها به ديد بهتري برسند.
وي اضافه كرد: عالوه بر اين، شهروندان و سمن ها مي توانند نام كساني را كه حواله 
در وجه آنها صادر شده است با فهرست كاركنان و مديران شهرداري در وب سايت 
شفاف يا با اطالعات سهامداران و اعضاي هيأت مديره شركت ها كه در سامانه ثبت 
شركت ها و روزنامه رسمي انتشار يافته تطبيق دهند و موارد تخلف را كشف كنند.

وي با تأكيد بر اينكه اطالعات شفاف شده در ســامانه شفافيت به مثابه قطعات 
پازل هستند، گفت: يك قطعه پازل ممكن است به تنهايي چيزي را نشان ندهد 
اما زماني كه در كنار قطعات ديگر قرار مي گيرد حقيقت يا فساد موجود را شفاف 
خواهد كرد. از اين جهت تمام تالش ما اين اســت كه قطعات بيشتري از پازل 

شهرداري را منتشر كنيم.
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اراضی روسطحی خطوط ريلی تهران - تبريز در مناطق 17 و 18)اواخر سال 96 (

قوانين ايمني ساختمان هاي زير 6 طبقه مشخص شد
سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران گفت: در سال هاي 
اخير در ســاختمان هايي كه تأييديه ايمني گرفتند آمار 
آتش ســوزي ها و حوادث با يك كاهــش فاحش به زير 

9درصد رسيده است.
جالل ملكــي، در گفت وگو بــا پايگاه خبري شــهر با 
بيان اينكه حدود 10 تا 12 ســال اســت كــه ضوابط 
ايمني درباره ســاختمان ها در حال اجراســت، گفت: 
ســاختمان هاي 6 طبقه به باال با كاربري مســكوني و 
يك طبقه به باال با كاربري غيرمســكوني بايد تأييديه 
آتش نشــاني بگيرند. حتي ســاختمان هاي مسكوني 
زير 6 طبقه نيز درصورتي كــه بيش از 20 واحد در آن 
وجود داشته باشد در مرحله اول اخذ جواز، بايد تأييديه 

آتش نشاني را دريافت كنند.
ملكي با بيان اينكه يكي از آيتم هــاي دريافت پايان كار 
شهرداري، اخذ تأييديه ايمني آتش نشاني است، توضيح 
داد: حين ساخت ساختمان، آتش نشاني 2تا 3بار از روند 

ســاخت بازديد مي كنند و در انتها نيز هنــگام دريافت 
پايان كار شهرداري، با تعامل خوبي كه با شهرداري اتفاق 
افتاده ابتدا بايد تأييديه ايمني آتش نشاني دريافت كنند تا 

بعد از آن پايان كار شهرداري صادر شود.
او مشــكل اصلي را در ايمني ســاختمان هاي موجود و 
قديمي دانست و اضافه كرد: از آنجا كه اين ساختمان ها 
ديگر نيازي به پايــان كار ندارند، تالشــي براي تامين 
تجهيزات و مسائل ايمني ســاختمان نمي كنند. شايد 
بعضي از مسائل مانند ايجاد پله فرار در اين ساختمان ها 
ديگر امكان پذير نباشــد اما حتي اگر بخشي از اين امور 

ايمنی انجام شود، مي تواند تأثير گذار باشد.
ملكي افزود: طبق قانون جديد ساختمان هاي زير 6 طبقه 
نيز پايان كارشان منوط به اخذ تأييديه مسائل ايمني است؛ 
درواقع تمام ساختمان ها با هر نوع كاربري، هر نوع طبقه و 
با هر تعداد واحد بايد تأييديه ايمني دريافت كنند، با اين 
تفاوت كه با توجه به تعداد بسيار زياد ساختمان ها در شهر، 

تأييديه ايمني ساختمان هاي زير6 طبقه مستقيما توسط 
سازمان آتش نشاني انجام نمي شود و اين سازمان به عنوان 
يك ناظر عالي رفتار مي كند و مهندسان نظام مهندسي با 
توجه به آموزش هايي كه درباره اصول ايمني آتش نشاني 
دريافت كرده اند، در طراحي ها و نقشه ها ميزان تجهيزات 

و مسائل ايمني را نيز لحاظ مي كنند.

رفعمعارض
در شــرايطي پروژه احداث بــاغ راه حضرت 
فاطمه زهرا فعال است كه اين پروژه معارضيني 
دارد و براي پايان دادن به پروژه نياز به رفع معارض 
است. مديرعامل سازمان عمراني مناطق در اين 
رابطه مي گويد:»هر پروژه بزرگ در مقياس شهري 
هميشه مشکالتي از قبيل معارض دارد و با توجه به 
بزرگي باغ راه اين مسئله طبيعي به نظر مي رسد. 
به هرحال راه آهن به زير زمين منتقل شــده و 
فضاي فوقاني آن قرار است در اختيار شهروندان 
قرار بگيرد.« غمخــوار مي افزايد: »در نوع خود 
پروژه منحصربه فردي در تهران و حتي در كشور 
محسوب مي شود؛ اينکه يك عرصه 30هکتاري 
آزاد مي شود نزديك به چندين منطقه جنوبي و 
كم برخوردار شهر را با تحول جدي مواجه مي سازد 
و در استخوان بندي شهر تهران نقش كليدي را ايفا 
خواهد كرد، با اهداف و چشم اندازي كه وجود دارد، 
يك كار ويژه و خاصي قلمداد مي شود.« به گفته او، 
براي اينکه كل پروژه به سرانجام برسد، بين 2 تا 

3سال زمان نياز است.
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همشهري گمانه زني هاي تازه درباره داليل قطع برق را بررسي مي كند 
معرفي متهمان و مقصران كمبود برق 

خاموش شدن چراغ ها و كولرها با قطع برق، اتفاقي است  انرژی
كه نمي توان از آن چشم پوشيد؛ زيرا توليد بيشتر برق در 
تابســتان ممكن نيســت و راه حل آن كمتــر و بهتر 
مصرف كردن است. تابستان بسيار ســخت كمبود برق و حتي شايد 
سخت ترين تابستان يك دهه اخير، در راه باشد؛ زيرا نيروگاه هاي برقابي 
توان توليد برق را به دليل كاهش بارش ها و وضعيت بد آب پشت سدها 
ندارند. كشاورزان از ترس كم آبي و نگران از بين رفتن محصوالت شان، 
چاه هاي خود را روشن كرده اند تا از زيرزمين آب برداشت كنند؛ روشن 

شدن موتور چاه هاي آب، دردسرساز شده است. 
استخراج كنندگان غيرمجاز رمز ارز هم تازه ترين متهمان كمبود برق 
معرفي مي شوند، درحالي كه ميزان مصرف برق آنها هنوز به طور دقيق 

برآورد و اعالم نشده است.

گمانه هايي درباره رشد مصرف
به گزارش همشــهري، از امروز عمليات سراســري براي عبور از اوج 
مصرف برق در 1400شروع شده، گفته مي شود مرداد امسال، نقطه 
اوج مصرف خواهد بود. مديرعامل شــركت توانير درباره دليل برهم 
خوردن تراز توليد و مصرف برق مي گويد: همزمان با خشكســالي و 
كاهش بارش ها، رشد مصرف برق به ميزان بسيار زيادي افزايش پيدا 
كرده به نحوي كه شاهد رشــد 20درصدي مصرف برق هستيم كه 
بي سابقه اســت. او ميزان كمبود برق را 5هزار مگاوات اعالم و تأكيد 
مي كند: يكي از داليل اين رشد بي سابقه به مدار آمدن چاه هاي بخش 
كشاورزي، رشد استفاده از وسايل سرمايشي و البته پديده استخراج 
رمزارزها بوده؛ شاهد رشد مصرف ناشي از استخراج غيرمجاز رمزارزها 
هستيم. محمد حسن متولي زاده گفت: يكي از برنامه هاي شركت توانير 
برخورد و شناسايي مراكز غيرمجاز استخراج رمز ارز است؛ زيرا مراكز 
مجاز استخراج رمز ارز با هماهنگي هاي صورت گرفته در روزهاي رشد 
مصرف برق از مدار خارج مي شــوند، درحالي كه فشار ناشي از رشد 
مصرف برق در مراكز غيرمجاز استخراج رمزارز به مردم وارد مي شود و 

توانير موظف شده تا با آنها برخورد كند.
متولي زاده در عين حال افزود: به دليل كم بارشي ها در سال آبي جديد، 
ذخيره آب مورد نياز نيروگاه ها، كاهشي 50درصدي داشته و با كاهش 
توليد نيروگاه هاي برقابي هم مواجه شده ايم كه تعادل ميان مصرف و 

تقاضاي برق را به هم زده است.

مديريت مصرف از 4مسير
مديرعامل توانير از آغاز مانور اقدام فراگير و سراســري توزيع برق با 
هدف عبور از پيك 1400خبر مي دهد و مي افزايد: در سراسر كشور 
شركت هاي توزيع برق كار شناسايي و برخورد با استخراج كنندگان 
غيرمجاز رمزارز را شروع كرده اند. او يادآوري مي كند: عالوه بر برخورد 
با مراكز غيرمجاز اســتخراج رمز ارز، مكانيزم هاي تشــويقي را براي 
مديريت مصرف برق در بخش صنعت و كشــاورزي درنظر گرفته و 

اجرايي كرده ايم. 
ساختمان هاي دولتي و اداري هم موظف شده اند تا مصرف برق شان را 
نسبت به سال گذشته نصف كنند. متولي زاده مي گويد: مانور مديريت 
توزيع برق براي عبــور از پيك 1400در 4محور، شــامل: برخورد با 
توليدكنندگان رمــز ارز غيرمجاز، اصالح و تعديل روشــنايي معابر 
شهري و بين شهري، فعال سازي سامانه برق من و 121با هدف اطالع 
شهروندان از وضعيت برق در شهرها و روستاها و همچنين فعال نگه 

داشتن مولدهاي اضطراري آغاز شده است.

برقي ها به خط شدند
همايون حائري، معاون امور برق و انــرژي وزارت نيرو هم از افزايش 
8هزار مگاواتي مصرف برق در روزهاي اخير خبر مي دهد و مي گويد: 
سال گرمي را شروع كرده ايم، به همين دليل سيستم هاي سرمايشي 
زودتر به مدار آمدند و با توجه به اينكه سال خشكي داشتيم، چاه هاي 
آب كشاورزي نيز زودتر شروع به فعاليت كردند. اين عوامل باعث شد 
كه ميزان مصرف در مقايسه با سال گذشته بسيار افزايش پيدا كند. 
حائري گفت: واحد هاي آبــي، مخصوصا در محل نيروگاه هاي آبي، با 
توجه به كاهش نزوالت آسماني 3هزار تا 3هزار و 200 مگاوات كمبود 
توليد دارند. او افزود: از پيك مصرف سال گذشته تا پيك سال جاري 
ظرفيت نيروگاه هاي حرارتي جديد كه به مدار آمده، كال پاسخگوي 
تامين افزايش مصرف مشتركا ن جديدي اســت كه به تازگي اضافه 
شــده اند، اما باالخره بايد كمبود توليد نيروگاه هاي برقابي را جبران 
كنيم. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: 45 برنامه مديريت 
مصرف را با كار كارشناسي و مديريتي مشخص كرده و به شركت هاي 

توزيع و شركت هاي برق منطقه اي ابالغ كرده ايم.

برق بانك هاي پرمصرف را قطع مي كنيم
معاون هماهنگــي توزيع توانير هــم، افزايش دما، اســتفاده بخش 
كشــاورزي از چاه هاي آب به دليل خشكســالي و توليد كمتر برق از 
نيروگاه هاي برقابي را داليل سخت بودن تابستان امسال اعالم كرد و 
افزود: همكاري بخش صنعت و كشاورزي با صنعت برق از شنبه اول 

خرداد شروع مي شود.
 غالمعلي رخشــاني مهر گفت: برنامه هايي بايد براي جبران 4 هزار 
مگاوات كمبود توليد برق در سال جاري داشته باشيم كه قدم نخست 
را دولت از خودش شــروع كرده و دســتگاه هاي اجرايي، بانك ها و 
نهادهاي عمومي مكلف شدند مصرف شان را در ساعات اداري تا 50 
درصد كاهش دهند و در ساعات تعطيل تا 10 درصد مصرف سال قبل 
را داشته باشند. او افزود: اگر اداره يا بانكي اين موارد را رعايت نكنند با 
استفاده از سيستم كنترل، مطلع مي شويم و برقشان را قطع مي كنيم. 
مردم نيز مي توانند از طريق »سامانه 121« و »برق من« اطالع دهند.

رخشــاني مهر تأكيد كرد: موضوع ديگر در زمينه روشــنايي معابر و 
مهم تر از آن رمز ارز هايي است كه در يك كار غيرتوليدي و غيرمولد 
از آن استفاده مي كنند كه تاكنون 3۷0 مگاوات از اين نوع رمزارز هاي 
غيرمجاز را جمــع آوري كرده ايم. رخشــاني مهر با اشــاره به اينكه 
دارنــدگان مولد هاي اضطــراري تاكنون ۷50 مــگاوات تفاهمنامه 
همكاري امضا كرده اند، افزود: براســاس اطالعات ما اين همكاري ها 
تا 1۷00 مگاوات مي تواند ادامه داشــته باشد و وزارت نفت نيز اعالم 
آمادگي كرده تا سوخت موردنياز آنها را نيز تامين كند تا تابستان بدون 

مشكلي داشته باشيم.

واردات برق؟
پيام باقري، نايب رئيس ســنديكاي صنعت برق ايران هم با هشــدار 
نسبت به تكرار اتفاقات ســال 9۷در تابستان 1400توضيح مي دهد: 
10 هزار مگاوات از توليد برق از مســير نيروگاه هاي برقابي مي گذرد 
كه پيش بيني مي شود امسال نتوانيم اين مقدار برق را از نيروگاه هاي 
برقابي وارد مدار كنيم. او توضيح مي دهد: يكي از راهكارها، واردات برق 
از كشورهايي  است كه در پيك مصرف قرار ندارند. باقري در عين حال 
توضيح مي دهد: براي حل مشكل برق با اين روش، به سرمايه گذاري و 

توافقات بين المللي نياز داريم.

كارشناســان و اقتصاددانــان در مورد  كالن
اولويت هاي دولت آينده نظرات مختلفي 
دارنــد. برخــي معتقدند فهرســت 
اولويت هاي مطرح شــده براي دولت هاي گذشته را 
مي توان براي دولت بعدي و دولت هاي آينده نيز تجويز 
كرد و حتي براي خنثي كردن بهانه كم كاري در اجراي 
اين اولويت ها، نام دولت را نيز از دولت ســيزدهم به 
دولت 1+12تغيير داد تا نحوست سيزده به دستاويزي 
براي بي توجهي به چالش هاي كالن تبديل نشــود. 
اقتصاددانان، آن دسته از كارشناسان، پژوهشگران و 
ذينفعان اقتصاد كه با همشهري گفت وگو كرده اند، به 
رئيس جمهور آينده توصيه مي كننــد در برابر حرف 

كارشناسان علم اقتصاد گوش شنوا داشته باشد.
ايــران سال هاســت كه بــا چالش هــاي اقتصادي 
روبه روست و دولتمردان و مسئوالن رده باال، راهكارها 
و توصيه هايي بــراي عبور ايمن از ايــن برهه ها ارائه 
داده اند؛ حاال اما، پژوهشگران و صاحب نظران اقتصادي 
معتقدند ايران به بزرگ ترين و البته حساس ترين برهه 
رسيده و با توجه به چالش هاي پيش روي كشور اعم 
از بحران آب و محيط زيست، كســري بودجه، تورم، 
بيكاري، فســاد و نابرابري، ديگر امكان آزمون و خطا 

براي عبور از برهه حساس كنوني وجود ندارد.
اين بار همه چهره هاي دانشگاهي و پژوهشگر كشور، 
فارغ از جانبداري هايي كه از هر جناح يا چهره سياسي 
مي كنند، متفق القول بر لزوم توجه به چالش هاي پيش 
روي كشور تأكيد دارند و معتقدند تداوم روال گذشته 
در دولت هاي مختلف در اجراي سياست ها در دولت 
آينده، مسائل پيچيده تري براي كشور ايجاد خواهد 
كرد و ضعف هاي ساختاري اقتصاد ايران و ناكارآمدي 
سياستگذاري كه به واسطه تحريم ، آشكارتر و مخرب تر 

شده اند به بدترين وضع خواهند رسيد.  
در ايــن شــرايط، اگرچه زمينــه براي شــعارهاي 
عوام پســندانه نظيــر افزايــش يارانه هــاي نقدي، 
طرح هاي خارق العــاده براي اشــتغال زايي انبوه در 
كوتاه مدت، افزايش حقوق و افشــاي مفاســد دست 
چندم كامال مســاعد اســت اما كارشناسان هشدار 
مي دهند ورود دولت آينده به اين وادي يعني ميخ آخر 
بر تابوت توسعه ايران و تضمين سقوط سنگين همه 

شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي.

گوش شنوا؛ مقدمه اولويت ها
دولت ها مجــري برنامه ها و سياســت ها هســتند. 

سياست هايي كه ظاهرا در محافل كارشناسي تدوين 
مي شــود اما در زمان اجــرا منتقدان اصلــي آن نيز 
كارشناسان هستند. يكي از داليل ناكامي برنامه هاي 
دولتي ، استفاده برخي دولت ها از كارشناسان اسمي و 
غيرواقعي است كه جز سخنوري هنر ديگري ندارند. 
نكته ديگر در ناكامــي برنامه ها، تغييــر برنامه هاي 
كارشناسي طبق ذائقه دولت ها و اعوان و انصار آنهاست 
كه مثال باعث مي شــود يك پيشــنهاد براي ساخت 
ساالنه 50هزار واحد مســكوني براي اقشار كم درآمد 
به طرحي براي ســاخت 5ميليون واحد مسكوني در 

2سال تبديل شود. 
نكته ديگر نيز بي اعتنايــي دولتمردان به توصيه هاي 
كارشناسي و خودرأي شدن آنها بعد از استقرار دولت 
است كه استعداد بيراهه رفتن و اشتباه دولت را به شدت 
افزايش مي دهد. چنان كه طهماسب مظاهري، وزير 
امور اقتصادي و دارايي دولت اصالحات معتقد است: 
وقتي دولت ها و روساي جمهور گوش شنوايي ندارند 
و بااحســاس همه چيزداني مي خواهند نظر خود را بر 
كرسي بنشانند، برشمردن اولويت براي دولت آينده 
امري عبث و بيهوده است مگر اينكه نخستين اولويت و 
نصيحت، گوش شنوا داشتن باشد؛ با فرض توجه به اين 

نصيحت، اولويت هاي بعدي مطرح شود. 
طهماسب مظاهري در گفت وگو با همشهري مي افزايد: 
اگر اولويــت اصلي، يعني »داشــتن گوش شــنوا« 
موردتوجه دولت قرار بگيرد و مسئوالن دولت و به ويژه 
شخص رئيس جمهوري حرف كارشناسان علم اقتصاد 
را بپذيرند، دولت و دولتمــردان از ريل همه چيزداني 
خارج مي شوند و ضمن اينكه دخالت هاي مخرب به 
حداقل مي رسد، زمينه براي توجه اولويت هاي بعدي 

نيز فراهم مي شود.

توجه به منافع بلندمدت با منابع محدود
در اقتصاد بيمــار ايران، بخش زيادي از شــعارهاي 
انتخاباتي بر پايه خواسته هاي كوتاه مدت و آني جامعه 
مطرح مي شــوند كه اغلب بعد از انتخابــات يا اجرا 
نمي شــوند يا با اجراي آنها تبعــات بدتري دامن گير 
جامعه مي شــود. طهماســب مظاهري، رئيس كل 
اســبق بانك مركزي مي گويد: شــرايط اقتصادي ما 
به گونه اي است كه هم جزو اهم موضوعات قرار گرفته 
و هم براي مــردم نقش تعيين كننــده دارد ازاين رو 
انجام اقدامات كليدي و اساســي و همچنين اصالح 
وضعيت موجود بايد به عنوان اولويت دولت سيزدهم 
مدنظر قرار گيرد. مظاهري بــا تأكيد بر اينكه اجراي 

اين اولويت به تصميمات ســخت و سنگين نياز دارد 
و لزوما با محبوبيت اجتماعي همراه نيســت، تأكيد 
مي كند: اين تصميمات سخت و سنگين را بايد دولت 
و رئيس جمهور اتخاذ كنند و مبنــاي اصلي اش اين 
است كه منافع بلندمدت مملكت به منافع كوتاه مدت 
دولت، رئيس جمهوري و حتي افكار عمومي ترجيح 
داده شــود. او تأكيد مي كند: اگر در دولت سيزدهم، 
اتفاقات كوتاه مدت اولويت پيدا كند و  منافع بلندمدت 
به پاي نتايج به نســبت مطلوب كوتاه مدت فدا شود، 
وضع موجود به مراتب وخيم تر و حساس تر خواهد شد. 
وزير اقتصاد دولت اصالحات، به عنوان آخرين نصيحت 
به دولت سيزدهم پيشنهاد مي كند؛ براي هر تصميمي 
كه مي خواهد اتخاذ كند، فــرض را بر نامحدود بودن 
منابع نگذارد و بر پايه محدوديت منابع، اولويت ها را 
انتخاب كنند. به عقيده او، انديشه مبتني بر نامحدود 
بودن منابع يكي از آفت هايي است كه هم در تصويب 
برخي قوانين و طرح ها و هم در جريان اجراي برنامه ها 

باعث شكست مي شود.

اولويت اول؛ همراهي با اجراي اولويت ها
در يك نگاه كلي به اقتصاد ايران، مســائل و چالش ها 
تقريبا مشــخص اســت و فقــط دســته بندي آنها 
به ترتيب اهميت نيازمند بررسي و بحث است. جعفر 
خيرخواهان، اقتصاددان در گفت وگو با همشــهري 
از اين منظــر به اولويت هايي كه بايد در دســتور كار 
دولت قرار بگيرد مي پردازد و معتقد اســت: پيش از 
اينكه محور مشخصي به عنوان اولويت معرفي شود، 
بايد براي ايجاد يك وفاق ملي ميان همه قدرت هاي 
اقتصادي و سياسي كشور، اعم از دولت رسمي و دولت 
پنهان تالش كرد تا دست رئيس دولت براي پرداختن 

به اولويت ها باز باشد. 
خيرخواهان بــا بيان اينكــه در شــرايط فعلي، هم 
اســتراتژي ها مشــخص نيســتند و هم نيروها در 
تقابل با يكديگر فعاليــت مي كنند، مي افزايد: در اين 
شــرايط مي توان اولويت اول را تحقق رشد اقتصادي 
و ايجاد اشــتغال تعيين كرد اما حقيقتــا بايد قبول 

كنيم بدون اســتراتژي كالن و رفع تقابــل نيروها با 
يكديگر، نمي شــود چندان كار زيــادي انجام داد. او 
مسئوليت ناپذيري را يكي از تبعات حاكميت دوگانه 
مي داند كه باعث مي شود پس از اجراي هر سياست و يا 
درصورت اجرا نشدن آن، هيچ كسي قاطعانه مسئوليت 
كار را نپذيرد و اين موضوع ســم مهلكي است كه در 

ايجاد وضعيت موجود نقش پررنگي دارد. 
اين اقتصاددان، اجماع ذينفعان و قدرت هاي داخلي 
براي اصالح وضعيت آشــفته فعلــي را اولويت كل 
حاكميت عنوان مي كند و مي گويد: درصورت تحقق 
اين اولويت، مي توان به اولويت هاي دولت نظير رشد 
اقتصادي، كاهش تــورم، كاهش فقــر، افزايش نرخ 
مشاركت زنان، كاهش فساد و... پرداخت. خيرخواهان، 
انتخاب درست مسئوالن دولتي و اعضاي كابينه را يكي 
ديگر از مسائلي مي داند كه ظاهرا ربطي به اولويت هاي 
دولت آينده ندارد اما در اجراي آنها مؤثر است؛ ازاين رو 
تأكيد مي كند: دولت آينده از گماردن دوست و رفيق 
به مسئوليت هاي حساس چشم پوشي كند و پست هاي 
حساس را به كساني نســپارد كه فقط مدرك دارند و 

چيزي جز سخنوري نمي دانند.

پويش »اقتصاد براي آينده ايران«
در جريــان تهيه اين گــزارش، 4نفــر از چهره هاي 
اقتصادي نام آشــنا، به داليل مختلف از بحث درباره 
اولويت هاي دولت آينده خــودداري كردند و 2نفر از 
آنها معتقد بودند اولويت هايي را كه 8سال پيش براي 
دولت يازدهم فهرست كرده اند، همچنان مي توان براي 
دولت هاي آينده نيز تجويز كرد. نفر چهارم نيز با اعتقاد 
به اينكه عزمي براي توجه به اولويت هاي ناگزير وجود 
ندارد، پيشــنهاد كرد؛ نام دولت سيزدهم به »دولت 
1+12« تغيير كند تا نحوست سيزده به بهانه اي براي 

مغفول ماندن اولويت ها تبديل نشود.
به اعتقاد برخي از اقتصاددانان، در بازي هاي انتخابات 
و پازل قدرت، ديدگاه هاي كارشناسي جايگاهي ندارد 
و اصرار بر منافع و عقايد شخصي باعث مي شود مركب 

توسعه در ايران لنگ بماند.

اولويت هاي اقتصادي دولت 1+ 12
اقتصاددانان در گفت وگو با همشهري تشريح كردند

آمار ها نشــان مي دهد در ارديبهشــت امسال  بازار سهام
سرمايه گذاراني كه طال خريده اند، بيشتر از ساير 
ســرمايه گذاران ســود كرده اند و ســهامداران 

بزرگ ترين زيان ديده هاي ارديبهشت ماه بوده اند.
به گزارش همشهري، بيشــتر از ۷ ماه از وقوع ركود در بازار ها 
به ويژه بازار سهام مي گذرد با اين حال به نظر مي رسد همزمان 
با نزديك شــدن به زمان پايان ابهام ها بــه زودي فضاي ركود 
از ســر بازار ها رفع مي شــود و انفعال به وجود آمــده در ميان 
سرمايه گذاران از بين مي رود. به باور كارشناسان 2تحول بزرگ 
يعني برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مذاكرات هسته اي 
در وين ظرف چند ماه گذشته اثرات عميقي بر بازار ها گذشته 
و ســهامداران را دچار نوعي انفعال كرده است. سرمايه گذاران 
به دليل اينكه نتايج اين 2تحول سياسي را نمي دانند وارد دوره اي 
انفعالي شده اند و حاضر نيستند تا تعيين تكليف نتايج انتخابات 
رياست جمهوري و مذاكرات هسته اي پول  وارد بازار ها كنند. به 
همين دليل ميزان معامالت به شدت كاهش يافته و همه بازار ها 
ازجمله طال، ارز، مسكن و بورس با نوسان هاي مقطعي مواجهند. 
به نظر مي رسد بازار دارايي ها بالفاصله بعد از رفع ابهام ها در فضاي 
سياسي به سرعت به تحوالت آينده واكنش نشان دهد اما فعال 

هر نوع واكنشي به آينده موكول شده است.

طال در صدر
در جريان انفعالي كه بيش از چند  ماه است بر سر بازارها سايه 
افكنده است آمار ها نشــان مي دهد در ارديبهشت امسال طال 
پربازده ترين بازار در حــوزه بازارهاي دارايي بــوده و بورس با 
بيشترين زيان مواجه شده اســت. اين اطالعات نشان مي دهد 
قيمت هر گرم طالي 18عيار در ارديبهشت امسال برخالف نزول 
قيمت دالر يك درصد رشد كرده است. به نظر مي رسد بخشي از 
اين رشد ناشي از تقاضايي است كه پس از كاهش قيمت ارز در 
بازار به وجود آمد زيرا به طور كلي قيمت طال تابعي از قيمت ارز 
است و با كاهش يا افزايش قيمت ارز قيمت طال هم دستخوش 

تغيير مي شود اما در ارديبهشت ماه امسال به دليل 2دوره نزول 
قيمــت دالر تحت تأثير مخابره اخبار اميدبخــش از مذاكرات 
هسته اي در وين، قيمت طال هم با نزول مواجه شد و همين عامل 
انگيزه صاحبان نقدينگي براي خريد طال را بيشتر و به سرعت 
سرمايه گذاران را راهي بازار كرد. در واقع وقتي كه قيمت دالر 
در ابتداي ارديبهشت تحت تأثير مذاكرات هسته اي در وين تا 
21هزارو100تومان كاهش يافت بسياري از سرمايه گذاران براي 
خريد طال به بازار هجوم بردند و همين عامل سطح تقاضا را باال 
برد. اين افزايش قيمت طال در شرايطي اتفاق افتاد كه قيمت هر 
سكه بهار آزادي هم در ارديبهشت ماه نيم درصد افت كرد. شواهد 
موجود نشان مي دهد رشد قيمت سكه تا باالي 10ميليون تومان 
كه به نقدينگي بيشتري نياز دارد نيز در افزايش تقاضا براي خريد 
طالي آب شده نقش داشته و موجب شده جريان بازار از سمت 
خريد سكه به سمت خريد طالي آب شده تغيير كند و به افزايش 

تقاضا و رشد قيمت منجر شده است.

بورس در قعر جدول
با وجود رشــد يك درصدي قيمت هر گرم طالي 18عيار كه 
بيشترين بازده را در ارديبهشت امسال نصيب سرمايه گذاران 
كرده است سهامداران بزرگ ترين زيان ديده هاي ارديبهشت ماه 
امسال بوده اند. آمار ها نشان مي دهد شاخص كل بورس تهران كه 
بيانگر ميزان بازده سرمايه گذاري در بورس است در ارديبهشت 
امسال به طور ميانگين 5.3درصد افت كرده؛ يعني افرادي كه 
در بورس سرمايه گذاري كرده اند در ارديبهشت ماه با بيشترين 
زيان در ميان همه بازار ها مواجه شــده اند. اين ميزان نزول در 
حالي اتفاق افتاده كه ميانگين نــزول قيمت دالر كه اثر زيادي 
در شاخص هاي بورس دارد در ارديبهشت ماه 4درصد بوده است. 
اين انتظار وجود دارد كه با انجام توافق هاي هســته اي در وين 
قيمت دالر با كاهش بيشتري مواجه شود. با توجه به اثر گذاري 
قيمت دالر بر بازار سهام انتظار مي رود با تداوم روند نزولي قيمت 
دالر روند نزولي قيمت سهام هم ظرف ماه هاي آينده ادامه يابد.

بورس رئيس كل بانك مركزي درديدار 
با برخــي فعاالن بازار ســرمايه 
درباره كاهش تقاضا براي پول در 
ابتداي سال گذشــته كه به كاهش نرخ بهره و 
رشد شديد بورس منجر شــد توضيح داد و بار 
ديگر تأكيد كرد: اين ادعا كه بانك مركزي نرخ 
بهره بين بانكي را كاهش داده، صحيح نيست. او 
همچنين نقش آفريني نرخ بهره را در فراز و فرود 

يك سال گذشته بورس پذيرفت.
به گــزارش همشــهري، آغاز نزول بــورس از 
مرداد ماه سال گذشته تاكنون بانك مركزي را 
با اين انتقاد مواجه كرده كه سياست هايش در 
كاهش نرخ بهره در اوايل پارسال به داغ شدن 
معامالت سهام و افزايش آن از اواسط سال99 به 

خروج نقدينگي از بازار سهام منجر شده است.
سال گذشــته كاهش نرخ بهره تا مرز 8درصد 
موجب شــد در طول 5 ماه دست كم 120هزار 
ميليارد تومان نقدينگي به بازار ســهام تزريق 
شود و همين عامل يكي از داليل رشد پرشتاب 
شــاخص ها بود اما از پاييز پارســال با افزايش 
دوباره نرخ بهره جريان خروج نقدينگي از بازار 
سهام آغاز شــد و همين عامل به پاشنه آشيل 
بازار سرمايه تبديل شد. بانك مركزي پيش از 
اين اعالم كرده بود تغيير نرخ بهره در طول يك 
سال گذشته ناشي از سياست هاي بانك مركزي 
نبوده بلكه ناشي از وقوع كرونا و كاهش تقاضا 
براي پول بوده است. با اين حال منتقدان بر اين 
باورند كه اين همه ماجرا نيســت و كرونا فقط 

يكي از داليل كاهش نرخ بهره است.
 به زعم منتقدان يكي ديگــر از داليل كاهش 
نرخ بهره تالش براي جبران كسري بودجه از 

طريق بازار سرمايه بود. به گفته منتقدان، دولت 
تمايل داشت با هدايت نقدينگي به بازار سرمايه 
شرايطي را فراهم كند تا با فروش سهام دولتي 
و اوراق بدهي تنگناهاي مالــي اش را جبران 
كند. با اين حال، رئيــس كل بانك مركزي بر 
اين باور اســت كه كاهش نرخ بهره يك اقدام 
هدفمند نبوده است. او بار ديگر در يك نشست 
با 30نفر از فعاالن بازارسرمايه تلويحي تأكيد 
كرد كاهش نرخ بهره در ابتداي ســال گذشته 
به دليل وقوع كرونا بوده و  ايــن ادعا كه بانك 
مركزي نــرخ بهره بين بانكــي را كاهش داده 

است صحيح نيست.

كاهش تقاضا براي پول
آنطور كه رئيس كل بانك مركزي گفته است؛ 
علت اصلي كاهش نرخ بهره در ماه هاي آغازين 
پارسال، كاهش تقاضا براي پول و علت كاهش 
تقاضا نيز وقوع كرونا بوده كه همه اين عوامل به 
هجوم نقدينگي به بازار سهام در سال گذشته 

منجر شده است. 
عبدالناصر همتي كه به تازگي نامزد سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري هم شده است 
در ديدار با برخي فعاالن از بازار سرمايه گفت: 
ابتداي سال1399، اقتصاد ايران با شرايط حادث 
شده ناشي از شــيوع ويروس كرونا مواجه شد، 
در نتيجه شيوع همه گيري كرونا فعاليت هاي 
اقتصادي كشــور به شــدت كاهش يافت؛ در 
اين بين با تصويب ســتاد ملي مبارزه با كرونا 
۷5هزار ميليارد تومان در ارديبهشت ماه1399، 
براي كمك به معيشــت خانوارها و نيز اعطاي 
تســهيالت يك ميليون تومانــي و بخش هاي 

سهامداران؛ بزرگ ترين زيان ديده هاي ارديبهشت
سرمايه گذاران بورس در ارديبهشت امسال به طور ميانگين 5درصد زيان كردندداليل كاهش نرخ بهره  و  رشد بورس

در نشست رئيس كل بانك مركزي با فعاالن بازار سرمايه مطرح شد

   18 اولويت و چالش اقتصاد
همزمان با تهيه اين گزارش؛ بيانيه  44كارشــناس، پژوهشــگر و اقتصاددان خطاب به نامزدهاي دوره سيزدهم 
رياست جمهوري با عنوان پويش »اقتصاد براي آينده ايران« منتشر شد. اين پويش كه خود را مستقل از هر جناح 
سياســي و كانديداي خاصي مي داند، صرفا به دنبال منعكس كردن نظرات برخي اقتصاددانان براي بهبود شرايط 
اقتصادي كشور است و بنا به مسئوليت اجتماعي، با برشمردن 18اولويت و چالش اقتصادي در ايران، از كانديداهاي 
رياست جمهوري مي پرسد كه چه اقدام كاربردي مشــخصي براي رفع هر يك از اين معضالت و مسائل مهم انجام 

مي دهند؟
در اين پويش با هشدار نسبت به شعارهاي عامه پسند و پوپوليستي كه توجه مردم را به سمت بهبود رفاه زودگذر 
جلب مي كند، 18رديف مشخص به عنوان مسائل مهم كشور در سال هاي پيش رو فهرست شده كه دولت آينده براي 

تحقق آنها قدم بردارد و كانديداها نيز بايد برنامه خود را در اين حوزه ها ارائه دهند.
1  افزايش رشد اقتصادي و اشتغال پايدار.

2 كاهش نرخ تورم به تك رقمي و ســپس تورم زير 
۵درصد.

3 كاهش فقر و بهبود توزيع درآمد.
4 حفظ ارزش پول ملي.

5 افزايش نرخ مشاركت اقتصادي زنان.
6 كاهش فساد و ايجاد شفافيت.

7  ايجاد امنيت اقتصادي و كاهش ريسك و هزينه مبادله.
8  ايجاد و تقويت بسترها و ســاختار رقابتي اقتصاد 
و بهبود رقابت پذيري اقتصاد ايران در زنجيره توليد 

ارزش جهاني
9  انضباط مالي و پولي.

10 تعامل سازنده با دنيا، ديپلماسي قوي و رفع تحريم.
11 تنظيم اقدامات سياسي در جهت اهداف اقتصادي و 

حداكثر سازي  رفاه اجتماعي.
12  استفاده  بهينه و پايدار از منابع طبيعي و سرمايه اي.

13 هماهنگ سازي همه اجزاي قدرت كشور در جهت 
اهداف بهينه اقتصادي.

14  قانع كردن مردم براي انديشيدن به عواقب بلندمدت 
برنامه هاي رفاه زودگذر و پذيرش سختي برنامه هايي كه 

رفاه بلندمدت دارند.
15  تقويت عدالت در تصويب و اجراي قوانين و مقررات.
16  زدودن سيطره ســنت گرايي تجدد ستيز از نظام 

اقتصاد سياسي.
17  تقويت جايگاه قوه مجريه.

18  در پايان براي متعهد ماندن بــر وعده هاي خود و 
پاسخگويي به مردم، چه مكانيســمي را براي رصد و 

پايش اين وعده ها در رسانه ها پيشنهاد مي دهيد؟

مختلف اقتصادي مطرح شد.
از طرفي براي تحقق اين رقــم، بانك مركزي 
نيز نسبت به آزادسازي 20هزار ميليارد تومان 
سپرده قانوني بانك ها نزد بانك مركزي اقدام 

كرد. 
او ادامه داد: مجموع اين اتفاقات موجب شــد 
عرضه پول از تقاضاي آن پيش بيفتد. بنابراين 
تحت اين شــرايط بانك ها با ۷0هزار ميليارد 
تومان منابع مازاد بين بانكي مواجه شدند و نرخ 
بين بانكي به شدت كاهش يافت و بانك مركزي 
به منظور جلوگيري از بحران پولي ناچار شــد 
نرخ بازار بين بانكي را در محدوده 14-12درصد 
قرار دهد؛ درحالي كــه درحالت عادي بانك ها 
هميشــه 15-10هزار ميليارد تومان پول نزد 
بانك مركزي داشتند. اين ادعا كه بانك مركزي 
نرخ بهره بيــن بانكي را كاهــش داد، صحيح 
نيست. او افزود:پشت پرده رشد 20درصد واحد 
پايه پولي در بهمن و اسفند98، كسري بودجه 
60هزارميليارد توماني دولت بوده است. پولي 
كه قرار شد در قالب 5ميليارد دالر از صندوق 
توسعه ملي برداشت شود. همتي گفت: متعاقب 
اين اتفاق به دليل كرونا ۷5هزار ميليارد تومان 
نيز بابت خسارت و بيكاري ناشي از كوويد-19 
در قالب وام هاي يك ميليــون توماني با نرخ 
12درصد پرداخت شــد كه ايــن نقدينگي با 
ضريب فزاينده ۷.5درصد رشد كرد؛ پولي كه 
بانك ها به دليل شرايط خاص كرونا نتوانستند 

با آن كاري كنند. 
رئيس بانك مركزي همچنين افزود: بخشي از 
اين پول به بورس آمد و آن شرايط عجيب در 
ماه هاي نخستين سال99 رقم خورد.براي اينكه 
رشد پايه پولي را درك كنيد بايد بدانيد كه از 
اول 98 تا بهمن98 رشد پايه پولي 10درصد 
بود، كه اين رقــم در بهمن و اســفند98  به 

20درصد رسيد.
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علت اصلي داغ شدن بحث آزادسازي قيمت 
خودروهاي داخلي و واردات خودروهاي خارجي چيست؟

مشكالت ناشي از رشد هزينه تمام شده توليد و قيمت گذاري 
دستوري خودروهاي پرتيراژ داخلي موجب شد خودروسازان 
و وزارت صنعت روز سه شــنبه هفته گذشــته در نشست 
مشترك با كميسيون صنايع و معادن مجلس اين تنگناها 
را مطرح كنند. در اين نشســت مباحثي درخصوص وضع 
صنعت خودرو، قيمت گذاري دستوري و آزادسازي واردات 
خودروهاي خارجي مطرح شد. نمايندگان وزارت صنعت، 
خودروسازان و قطعه سازان اعالم كردند هيچ موقع با واردات 
خودرو مخالفتي نداشــته اند. عالوه بر آن خودروسازان نيز 
اعالم كردند واردات خودرو عاملي بــراي ارتقای كيفيت و 
توسعه محصول و رفتن به سمت فضاي رقابتي در بازار است.

يعني امكان دارد اين نشست به آزادسازي 
همزمان قيمت و واردات خودرو منجر شود؟

اين كه نتايج نشست مذكور به آزادســازي قيمت در ازاي 
واردات خودروهــاي خارجي منجر شــود، به نظر و نتايج 
بررسي هاي كميسيون صنايع مجلس در مورد درخواست 
خودروسازان و وزارت صنعت بستگي دارد. بايد نمايندگان 
كميسيون صنايع اعالم نظر كنند كه آيا مي خواهند راهكاري 
براي واردات و آزادسازي قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي 
بينديشند و صنعت خودرو را از چرخه باطل زيان دهي و رشد 

هزينه تمام شده توليد خارج كنند يا خير؟
آيا نگران از دست رفتن سهم بازار داخلي نيستيد؟

با توجه به قيمــت خودروهاي داخلي چنيــن نگراني اي 
وجود ندارد و همانطور كه در اين نشســت نيز مطرح شد، 
خودروهاي داخلــي در بازارهاي جهاني به طور متوســط 
4هزارو500دالر قيمت گذاري مي شــود و خودروســازان 
اعالم كرده اند با اين قيمت اگــر تعهدات داخلي آنها مانعي 
براي صادرات نباشــد، از آنجا كه در اين محدوده قيمت در 
دنيا خودرويي وجود ندارد، مي توانند محصوالتشان را صادر 
كنند. وزارت صنعت نيز اعتقاد دارد اختصاص سهمي از بازار 
خودرو به واردات، مي تواند به ســاماندهي بازار كمك كند. 
اطمينان داريم كه در بازارهاي جهاني نيز هيچ خودرويي در 
محدوده قيمت خودروهاي توليد شده در داخل وجود ندارد 
تا جايگزين خودروهاي پرتيراژ داخلي شود. حداقل قيمت 
خودرو در بازارهاي جهاني 14تا 15هزار دالر است كه به هيچ 

وجه در رده قيمتي خودروهاي داخلي نخواهد بود.
برخي نمايندگان با افزايش 9درصدي قيمت 
خودروهاي پرتيراژ در شوراي رقابت مخالفت كرده بودند، 
آيا با اين روند امكان آزادسازي قيمت خودرو وجود دارد؟ 
درست است كه در زمينه افزايش قيمت برخي نمايندگان 
مجلس معتقد بودند شــوراي رقابت نبايد افزايش قيمت 
9درصدي را، به دليل سير نزولي نرخ ارز، تصويب مي كرد، 
اما برخي ديگر از نمايندگان واقف بودند و اعالم مي كردند 
افزايش قيمت مواداوليه خودرو چند صد درصد بوده و براي 
جبران هزينه تمام شــده توليد خودرو حتي افزايش 10 تا 
50درصدي قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي نيز جوابگوي 
هزينه تمام شده توليد اين خودروها نيســت. عالوه بر آن 
خودروسازان به دليل تثبيت دستوري قيمت ها از 3سال پيش 
زيان ده شده و عمال سرمايه هايي كه بايد در زمينه ارتقای 
كيفيت، توسعه محصول، ارتقاي خدمات پس از فروش و... 
هزينه شود در صندوق عقب اين خودرو گذاشته شده و به 
مشتريان پرداخت شده اســت به نحوي كه به طور متوسط 

40ميليون تومان براي هر خودرو به اين شيوه به مشتريان 
پرداخت و زيان آن به دوش خودروسازان تحميل شده است. 
با درنظر گرفتن اين شرايط بود كه رئيس كميسيون صنايع 
و معادن مجلس مقرر كرد تا كميته اي در اين كميســيون 
تشكيل شود تا مســتندات ارائه شــده از وزارت صنعت و 
خودروسازان در زمينه هزينه تمام شده توليد و قيمت فروش 
خودروهاي پرتيراژ داخلي را بررسي كند. عالوه بر آن مقرر 
شد كميته اي با حضور نمايندگان وزارت صنعت، سازمان 
گسترش و نوسازي صنايع ايران و نمايندگان مجلس تشكيل 
شود و راهكاري براي حذف هزينه هاي سربار خودروسازان، 
كاهش قيمت تمام شده، واقعي شدن قيمت خودرو و واردات 
قيمت خودرو و حتي واردات خودرو بينديشد و با استخراج 
آناليز قيمت تمام شده نهايي، نمايندگان مجلس نيز از قيمت 
تمام شــده توليد هر خودرو مطلع شوند. برخي نمايندگان 
مخالف افزايش 8 تا 9درصدي قيمت مطلع نيستند كه نرخ 
ارز هنوز به دالر 18هزار توماني كه قراردادهاي خودروسازان 
با قطعه سازان بر اســاس آن منعقد مي شود، نرسيده است. 
عالوه بر اين بايد توجه داشته باشيم زماني كه نرخ ارز جهش 
3 تا 4برابري داشت، قيمت مصوب خودرو، متناسب با گراني 
ارز، افزايش نيافت، در واقع ميزان افزايش رسمي قيمت ها 
متناســب با هزينه تمام شــده توليد نبوده است. چنان كه 
خودروسازان امسال با رشد 40درصدي هزينه نيروي انساني، 
افزايش نرخ حامل هاي انرژي، ساير نهاده هاي توليد مانند 
ورق فوالدي مواجهند اما متأسفانه برخي دوستان هنوز هم 

چشم و گوش بسته حرف هاي خود را تكرار مي كنند.
چرا خودروسازان از فرصت دوساله ممنوعيت 

واردات خودرو بهره نبردند؟
اين موضوعي است كه برخي نمايندگان مجلس نيز در نشست 
مذكور مطرح كردند، در پاسخ اعالم شد خودروسازان طي 
چند سال اخير به دليل هزينه هاي سربار خودروهايي را كه 
مثال قيمت تمام شده شان بيش از 100ميليون تومان بوده، 
به نرخ 70ميليون فروخته اند، عالوه بر آن هم ماشين ها و هم 
سرمايه انســاني آنها در چند سال گذشته مستهلك شده و 
به دليل قيمت گذاري دستوري به جاي ايجاد ارزش افزوده 
بيشتر هر روز در حال شناسايي زيان بيشتر هستند. واقعيت 
آن اســت كه حال و روز صنعت خودرو خوب نيست و اين 
صنعت هر روز آب مي رود اما متأسفانه حتي برخي نمايندگان 
مجلس نگاه واقع بينانه اي به صنعت خــودرو ندارند كه اين 
برداشت هاي اشتباه، ناشي از كم اطالعي يا بي اطالعي برخي 
دوستان است. بر اين اساس كميسيون صنايع مجلس بايد 
كمك كند تا به وضع توليد و بازار خودرو سر و ســاماني داده 
شود. اميدواريم با تشكيل اين كميته، مطرح شدن مباحث 
كارشناسي واقع بينانه ديده شــده و با ارائه گزارشي جامع، 
تصميم درســتي در اين زمينه اتخاذ شود و صنعت خودرو 
از دامي كه در آن افتاده نجات يابد. بايد بپذيريم كه اگر اين 
صنعت ورشكست شــود نمي توان به سادگي خطوط توليد 
شركت هاي خودروســازي را، مانند برخي ديگر از صنايع، 
دوباره راه انــدازي كرد. صنعت خودرو بــه 43صنعت ديگر 
وابسته است و سهم بســيار بااليي در ايجاد اشتغال، ارزش 

افزوده بخش صنعت و توليد ناخالص داخلي دارد.
با توجه به محدوديت هاي قانوني، سازوكار 

آزادسازي واردات خودرو چيست؟
درصورتي كه نمايندگان مجلس در بررســي هاي خود به 
اين نتيجه برســند كه واردات خودرو ضروري اســت، بايد 

پيشــنهادهاي خود را براي آزادســازي واردات خودرو به 
ستاد هماهنگي اقتصادي ارائه كنند زيرا قبال نيز ممنوعيت 
واردات خودروهاي سواري بر اساس مصوبه اين ستاد صورت 

گرفته است.
چرا اين استدالل ها به اصالح واقعي قيمت 

خودرو در شوراي رقابت منجر نشده است؟
اميدي به شــوراي رقابت براي اصالح قيمت خودرو ندارم. 
چون شــوراي رقابت با فرمول كار مي كند درحالي كه زيان 
يك بنگاه اقتصادي، مانند خودروسازي را كه 16درصد ارزش 
افزوده بخش صنعت، 2 تا 3درصد توليد ناخالص داخلي و 
700هزار شــغل را بر دوش مي كشــد، نمي توان با فرمول 
شوراي رقابت جبران كرد. خودروسازان حتي براي پرداخت 
حقوق پرسنل نيز با مشكل مواجهند. شركتي كه 150هزار 
ميليارد تومان گردش مالي دارد نيازمند 400 تا 500ميليون 
تومان سرمايه براي پرداخت حقوق است. بديهي است كه 
تداوم اين وضع به معناي زوال صنعت خودرو و از بين رفتن 
سرمايه گذاري هايي است كه در 40تا 50سال گذشته در اين 

صنعت صورت گرفته است.
رقم زيان خودروسازان چقدر است؟

به دليل قيمت گذاري اشتباه شــوراي رقابت، اين صنعت 
دچار زيان شده. صنعت خودرو طي 2تا3سال گذشته 50 تا 
60هزارميليارد تومان زيان كرده و بايد اين رويه اصالح شود.
آزادســازي قيمت خودرو به معناي خروج 
شوراي رقابت از اين عرصه است. سازوكار قانوني كنار 
گذاشتن اين شورا از فرايند قيمت گذاري خودرو چيست؟

شوراي رقابت به واســطه ماده58 سياســت هاي ابالغي 
اصل44 قانون اساســي در مورد قيمت گــذاري كاالهاي 
انحصاري به عرصه قيمت گذاري خودرو وارد شــده و اگر 
قرار اســت كه قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي آزاد شود 
بايد مجلس مصوبه اي براي اصالح اين تكليف قانوني داشته 
باشد يا اينكه شوراي اقتصاد با مصوبه  خود صنعت خودرو را 
از شمول صنايع انحصاري خارج كند. واقعيت آن است كه 
در همه دنيا صنعت خودرو، صنعتي شبه انحصاري است و 
چند خودروساز، چند مدل خودرو را توليد و عرضه مي كنند، 
صنعت خودرو مانند خوار وبارفروشي نيست كه سر هر كوچه 
يك بنگاه وجود داشته باشد بلكه 2تا 3خودروساز وجود دارد 
كه در اغلب موارد با هم ادغام مي شوند. در بررسي انحصار 
صنعت خودرو نبايد وجود يك يا چند بنگاه خودروســازي 
مالك قرار گيرد بلكه بايد ببينم كه يــك محصول در رده 

قيمتي مشخص، چند رقيب دارد.
كميسيون صنايع مجلس طرح عرضه خودرو 
را در بورس دنبــال مي كند. آيا اين طــرح منافاتي با 

آزادسازي قيمت خودرو ندارد؟
 اين طرح هنوز نهايي نشده و در حال رفع اشكاالت و ايرادات 
است اما درصورتي كه آزادسازي قيمت خودروهاي پرتيراژ 
داخلي مدنظر كميســيون صنايع مجلس قرار گيرد، طرح 
عرضه خودرو در بورس را نيز مي توانند با اين موضوع تركيب 
كنند تا براي اجرا به گزينه واحدي برسند. ارائه ديدگاه هاي 
كارشناسي كميته مذكور، بررسي، نتيجه گيري و جلب نظر 
اعضاي كميســيون و جلب نظر نهايي نمايندگان در صحن 
علني مجلس و تصويب آن در صحن علني مجلس و همچنين 
تصميم براي آزادسازي واردات خودرو در ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت و اجرايي شدن آن نيازمند حداقل 2 تا 3 ماه 

زمان است.

اين روزها هربار كه شــيب  دالر
قيمت دالر نزولي مي شــود 
انتشــار يك خبــر درباره 
ناموفق بودن مذاكرات هسته اي زمينه رشد 
دوباره قيمت دالر را فراهم مي كند، در 2روز 
گذشته بار ديگر اين ســناريو تكرار شد و 
به دنبال انتشار خبر هايي در مورد ناموفق 
بودن مذاكرات هســته اي در وين از شبكه 
برون مرزي پرس تي وي، وابسته به سازمان 
صدا و سيما، قيمت هر دالر آمريكا كه روز 
چهارشنبه به كانال 22هزار تومان سقوط 
كرده بود دوباره به كانــال 23هزار تومان 

بازگشت.
به گزارش همشــهري، نــزول قيمت دالر 
به كانال 22هزار تومان كه اواســط هفته 
گذشته تحت تأثير مخابره اخبار اميدبخش 
از وين اتفاق افتاده بود، چندان پايدار نبود 
و فقط يك روز دوام آورد. به نظر مي رســد 
اين روزهــا قيمت دالر بر بســتر گفتمان 
2طيف سياســي در ايران در حال نوسان 
است؛ گفتمان نخست بر اين باور است كه 
مذاكرات هســته اي براي احياي برجام در 
وين به نتيجه مي رســد و همين عامل به 
نزول قيمت دالر منجر مي شود اما گفتمان 
دوم برعكس اين نظريه بر اين باور اســت 
كه اطالعاتي كــه دولت از ويــن مخابره 
مي كند مطابق با واقعيت ها نيســت. تقابل 
اين 2ديدگاه در ارديبهشت ماه به اوج خود 
رســيده و قيمت دالر به زميــن بازي اين 

2گفتمان تبديل شده است.

اثر تقابل 2گفتمان بر قيمت ارز
آثــار تقابــل 2گفتمان بــر قيمــت ارز، 
نخستين بار در ابتداي ارديبهشت مشخص 
شد، در آن زمان عباس عراقچي، معاون وزير 
امورخارجه براي نخستين بار از مثبت بودن 
نتايج مذاكرات برجام در ويــن خبر داد و 
حتي اعالم كرد: توافق هايي براي رفع تحريم 
صنايع ازجمله بانك و بيمــه، نفت و گاز و 
خودرو سازي  انجام شده است. در نخستين 
رويارويي، پس از اين اظهارنظر معاون وزير 
خارجه، قيمت دالر تا كانال 21هزار تومان 
پايين آمد، اما پس از آنكه شبكه پرس تي وي 
به نقل از منابــع آگاه گفته هــاي عباس 
عراقچي را نقض و ترديد هاي بنياديني در 
نتايج مذاكرات مطرح كرد، قيمت هر دالر 
آمريكا ظرف چند روز 7درصد رشد كرد و به 

سرعت به كانال 24هزار تومان بازگشت.
در دومين رويداد، در اواسط هفته قبل بعد 
از آنكه عباس عراقچي گفــت كه به غيراز 
چند موضوع كليدي روي بقيه موارد توافق 
وجود دارد، شــبكه تلويزيوني پرس تي وي 
دوباره با بيان اينكه آمريكا قصد لغو كامل 
هيچ يك از تحريم ها را نــدارد اعالم كرد: 
مطلع شــديم آمريكا در پايان دور چهارم 
گفت وگوهاي وين، قصد لغو كامل هيچ يك 
از تحريم هاي نفتي، بانكــي، مالي و انرژي 
را ندارد و دستورالعمل آمريكا صرفا توقف 
موقت اين تحريم هاست.اين شبكه مدعي 
شد: آمريكايي ها قصد دارند در مدت زماني 
طوالني و طي مراحــل متعدد و گام به گام، 
به توقف موقــت برخــي تحريم ها آن هم 
در بازه هاي زمانــي 120روزه و 180روزه 

اقدام كنند.
روز پنجشــنبه ترديدهاي ايجاد شده در 
مورد نتايــج مذكرات هســته اي در وين، 
براي دومين بار در يك ماه گذشته موجب 
شــد قيمت هر دالر آمريكا كــه در ميانه 
هفته قبل 5درصد نزول كرده و از محدوده 
23هزارو800تومان به 22هزارو400تومان 
رســيده بود دوباره به كانال 23هزار تومان 

بازگردد.

ريشه هاي تقابل كجاست؟
برخي بــر اين باورند كه دولت در آســتانه 
برگــزاري انتخابات رياســت جمهوري به 
كاهش قيمت دالر تمايل زيــادي دارد تا 
از اين نزول به عنوان يك ابــزار انتخاباتي 
استفاده كند. با توجه به اينكه يكي از داليل 
رشد قيمت دالر در 3سال گذشته افزايش 
تحريم هاي اقتصادي بوده هر نوع توافق در 
وين مي تواند به سرعت آثار خود را بر قيمت 
ارز نمايان كنــد و به افت قيمت دالر منجر 
شود. به همين دليل دولت انگيزه هاي قوي 
براي مخابره اخبــار اميدبخش از وين دارد 
تا كاركردهاي مذاكرات هســته اي در وين 
را به نمايش بگــذارد. منتقدان همچنين 
بر اين باورند كه دولت با اين اســتدالل كه 
مذاكرات به نتيجه خواهد رســيد در حال 
عرضه ارزهــاي موجود با هــدف كاهش 
قيمت ارز است. به بيان ديگر دولت در حال 
پيش خور كردن ارزهايي است كه قرار است 
بعد از توافق به اقتصاد ايران تزريق شود. با 
اين حال مقامات دولت تلويحا اين انتقاد ها 
را رد و منتقدان را بــه بي اطالعي از جريان 
مذاكرات هسته اي در وين متهم كرده اند. 
عباس عراقچي، معــاون وزير امور خارجه 
پيش تر در واكنش به خبر هاي منتشر شده 
از شبكه پرس تي وي، عليه جريان مذاكرات 
هسته اي در وين تأكيد كرده بود: نمي دانم 
منبع آگاه پرس تي وي در وين كيست ولي 

او قطعا آگاه نيست.
دولتمردان حتي بر اين باورند كه در آستانه 
برگــزاري انتخابات رياســت جمهوري در 
خرداد مــاه برخي گروه هاي سياســي در 
تالش اند دســت آورد هاي دولت را تخريب 
كنند تا از آن بــه نفع خــود در انتخابات 
رياست جمهوري استفاده كنند. با اين حال 
به نظر مي رسد فارغ از اين كشمكش هاي 
سياســي كه آثارش را به عنوان يك محك 
قابــل اندازه گيــري بر قيمــت ارز نمايان 
كرده است، بهره برداري از نتايج مذاكرات 
هسته اي در وين متاثر از اين 2گفتمان است 
و گروه هاي سياسي در حال استفاده از اين 

مذاكرات مطابق ديدگاه هاي خود هستند.
پويا ناظران، تحليلگر اقتصادي صرف نظر 
از تقابــل اين 2ديــدگاه، مي گويد: فروش 
ذخاير نقد بانك مركــزي پيش از حصول 
توافق، موقعيت مذاكرات هسته اي را به نفع 
آمريكا تغيير مي دهد. او مي افزايد: حتي اگر 
قيمت دالر به كمتر از 20هزار تومان رسيده 
باشد به نتيجه نرسيدن مذاكرات هسته اي 
شــوك بزرگي به قيمت ارز وارد و پشــت 
مذاكره كننده ها را در وين خالي مي كند و 
كمك مي كند تا آمريكا توافق طوالني تر و 

محكم تري را به كشور تحميل كند.
به گفته او چنانچه بخواهيم با فشار دالر هاي 
نفتي، ارزش ريال را افزايش دهيم يا باالتر 
از ارزش واقعي اش نگه  داريم، مزيت توليد 
داخلي كاهــش مي يابــد و كاهش مزيت 
توليد كننــده داخلي به معنــاي افزايش 
بيكاري، فقــر و ورشكســتگي بنگاه هاي 
اقتصادي است. او توضيح مي دهد: كاهش 
نرخ ارز با كاهش قيمت جنس وارداتي رفاه 
خانــوار را افزايش مي دهد، ولــي اين رفاه 
پايدار نيســت. رفاه پايدار فقط با افزايش 
توليد محقق مي شود. ناظران ادامه مي دهد: 
منافع كشور درگروي نگاه بلندمدت است 
به اين معنا كه بايد افق ديد سياســتگذار 
اقتصادي را از خردادماه امسال به ماه هاي 
بعد از انتخابات1400 و حتي به سال هاي 
دور تر ببريم. به گفته او بازي با قيمت دالر 
براي ژست هاي عوام فريبانه، هم در مذاكرات 
بين المللي و هم در توليد و سرمايه گذاري 

داخلي به ضرر كشور است.

در گفت وگوي همشهري با مديركل صنايع خودرو و نيرو محركه وزارت صنعت اعالم شد

مديركل صنايع خودرو و نيرو محركه وزارت صنعت: چاره اي جز آزادسازي قيمت خودرو نداريم.

آزادسازي قيمت و واردات خودرو روي ميز مجلس
 صعود دالر روي 

موج منفي برون مرزي
اختالف قيمت چشمگير گيالس و هلو 

در ميادين با سطح شهر
نوبرانه ها و ميوه هاي تابستانه اي كه تاكنون به بازار آمده  تره  بار
در مياديــن ميــوه و تره بــار نيز با اختــالف قيمت 
چشــمگيري نســبت به مغازه هاي ميوه فروشي در 
دسترس شهروندان است و روند كاهش قيمت اين محصوالت نيز ادامه 
دارد. به  گزارش همشــهري، توت فرنگي غيرگلخانــه اي و زردآلو از 
محصوالت تابستانه پرتقاضايي هســتند كه در طول يكي دو هفته 
گذشته كاهش قيمت زيادي داشــته اند. زردآلو در يك هفته اخير از 
كيلويي 38هزار به 34هزار و800تومان رسيده؛ درحالي كه قيمت آن 
در مغازه هاي ميوه فروشي بســته به منطقه و كيفيت محصول بين 
50 تا 60هزار تومان گزارش شده است. مقايسه قيمت هاي ميادين با 
سطح شهر نشان مي دهد ميزان اختالف قيمت در بعضي محصوالت 
بيش از 50درصد و گاه نزديك به 100درصد اســت؛ به طور مثال هر 
كيلوگرم هلو نيز در مياديــن 18هزار تومان قيمت گذاري شــده؛ 
درحالي كه در سطح شهر تا 60هزار تومان قيمت دارد. قيمت گيالس 
نيز در ســطح شــهر بين 60 تا 70هزار تومان يعني دوبرابر نرخ اين 
محصول در ميادين است. قيمت چند قلم از ميوه هاي نوبرانه و تابستانه 

ميادين به شرح زير است:
1  توت فرنگي هر كيلو 28.000تومان 

2   زردآلوي شيراز هر كيلو 39.800تومان
3  زردآلو ساير انواع، هركيلو 34.800تومان

4  گيالس هر كيلو 29.000تومان
5   هلو هركيلوگرم 18.000تومان

6  توت سفيد هر كيلو 12.000تومان
7  توت سياه هركيلو 12.000تومان

8  گوجه سبز شمالي هركيلو 27.000تومان
در جدول پيوست اين مطلب مي توانيد قيمت ساير ميوه ها و محصوالت 
فرنگي عرضه شده در ميادين و همچنين اختالف قيمت اين محصوالت 

با ميانگين نرخ سطح شهر را دنبال كنيد.

مقايسه قيمت انواع ميوه در ميادين و ميانگين سطح شهر
ميزان اختالف )درصد(سطح شهرمياديننام محصول
7.90014.00043.5سيب قرمز
11.50018.00036سيب زرد

68.0010.50035پرتقال تامسون شمال
33.5 12.00018.000پرتقال تو ُسرخ
7.40012.00038.5طالبي و گرمك
5.6009.00038خربزه و ملون

18.90027.00030ليموترش
9.00016.00044كيوي
25.40027.5007.5موز

3.4005.00032هندوانه
107.900157.00031جمع

مقايسه قيمت سبزي و صيفي  در ميادين و ميانگين سطح شهر
اختالف قيمت )درصد(سطح شهرمياديننام محصول

39 5.5009.000خيار گلخانه اي
4.5007.50040خيار رسمي و رويال
6.2008.00022.5گوجه فرنگي گلخانه اي
5.9007.50021.5گوجه فرنگي بوته اي

4.6009.00049بادمجان
4.2007.50044كدو

4.2005.50023.5سيب زميني انباري
5.9507.50020.5سيب زميني نو

4.8006.50026پياز قرمز
3.5005.00030.5پياز زرد

49.35073.00032.5جمع

گراني شربت ها در آستانه فصل گرم
قيمت انواع شــربت مخصوصا در حجم هاي باال از  سوپرماركت
ابتداي امســال بين 20 تا 30درصد افزايش يافته 
است. به گزارش همشهري، همزمان با فصل گرما و 
گرم شدن بازار نوشيدني هاي خنك، شــركت هاي توليدكننده 
شربت نيز درصدي از افزايش قيمت را براي محصوالت خود اعمال 
كرده اند به طوري كه حجم هاي 3ليتــري كه تا 2 ماه پيش حدود 
75هزار تومان قيمت داشــتند امروز 90هــزار تومان به فروش 
مي رســند. اين در حالي است كه در طول ســال گذشته هم اين 
محصوالت بيش از 50درصد افزايش قيمت داشتند و بطري هاي 
2ليتري 40هزار توماني پارســال، حاال 60هــزار تومان قيمت 
خورده اند. مقايســه قيمت ها نشــان مي دهد افزايش قيمت در 
حجم هاي پايين و انواع شيشه اي كمتر از انواع بطري بوده است. 
سن ايچ و شادلي معروف ترين هاي بازار در زمينه شربت هستند اما 
برندهاي ديگري هم هســتند كه اغلب بــا محصوالت ديگري به 

معروفيت رسيده اند اما در زمينه توليد شربت هم فعالند. 
برخي از اين برندها عبارتند از: سميه، مصطفوي، كامبيز، گلستان، 
شاهسوند و همچنين بدر كه يكي از خوشــنام ترين ها در زمينه 
توليد مرباست اما بيشــتر اين برندها بيش از يك يا دو نوع شربت 
توليد نمي كنند. حرف از شربت كه مي شود به هيچ عنوان نمي توان 
از برند معروف سان كوئيك، كه خيلي ها به اشتباه به آن سن كوئيك 
مي گفتند، صرف نظر كرد؛ نوســتالژيك ترين شــربت موجود در 
بازار ايران كه نامش براي بســياري از مردم تا ســال ها مترادف با 
شــربت پرتقال بود. البته اين شــربت وارداتي حاال به راحتي در 
سوپرماركت ها پيدا نمي شود اما در بعضي از مغازه هاي خاص كه 
محصوالت وارداتي غيررسمي را مي فروشــند - و تعدادشان هم 
كم نيست - هنوز مي توان شربت سان كوئيك را پيدا كرد. قيمت 
آن البته با برندهاي داخلي قابل مقايسه نيست و يك شيشه يك 
ليتري آن 180هزار تومان قيمت دارد. ســن ايچ همچنان با تنوع 
باالي محصوالت در بازار شــربت حــرف اول را مي زند. توجه به 
ذائقه مخاطب و افزودن شربت هايي با طعم هاي جديد به فهرست 
محصوالت فعال رقابت با اين برند را دشوار كرده است. اين شركت 
عالوه بر طعم هــاي معمول ميوه اي، شــربت هايي با طعم وانيل، 
دارچين و طعم ميوه هاي غيربومي مثل بلوكاراسائو و كرن بري را 

به بازار عرضه كرده كه استقبال خوبي هم از آنها شده است. 

قيمت انواع شربت در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند

181.500شربت پرتقال - يك ليتريسان كوئيك
100.000شربت آلبالو - 840ميلي ليتريسان كوئيك

80.000شربت مخلوط ميوه هاي قرمز - يك ليتريويمتو
90.000شربت آلبالو - 3ليتريسن ايچ
70.000شربت پرتقال - 2.7ليترينوشين

48.500شربت زعفراني ويژه - 650گرميمصطفوي
70.000شربت آلبالو - 1.8ليتريشادلي
42.000شربت وانيل - 840ميلي ليتريسن ايچ
21.000شربت پرتقال - 650ميلي ليترينوشين

21.000شربت سكنجبين - 640ميلي ليتريبدر
40.000شربت آلبالو - 1.8ليتريسان استار

علي ابراهيمي
خبرنگار

تفاهم 451هزار ميلياردي در صنعت ايران
صنعت  وزير صنعت در آيين امضاي 
تفاهمنـــــامه تـوســـعه 
سـرمـــايه گذاري اقتصاد 
مقاومتي بــا شــركت هاي برتــر، ارزش 
موافقتنامه هاي منعقد شده در اين طرح را 
طي 2مرحله برگــزاري تاكنون 451 هزار 

ميليارد تومان اعالم كرد.
به گزارش همشهري،  عليرضا رزم حسيني با 
اشاره به معرفي 100 شركت بزرگ و توانمند 
به عنوان هدف ســرمايه گذاري هاي جديد 

اعالم كرد: اين طرح به موفقيت نمي رسد مگر اينكه همه اركان حكومت در جهت توسعه اقتصادي و 
افزايش توليد پاي كار بيايند. وزير صمت همچنين خبر داد: 6 هزار معدن را بعد از50 سال آزادسازي 
كرديم و از طريق مزايده طبق قانون با نظارت دستگاه هاي نظارتي در اختيار افراد داراي اهليت و 
صالحيت قرار خواهيم داد تا آنها را فعال كنند. او با اشاره به رشد توليد صنعتي ايران گفت: در حوزه 
صنعت لوازم خانگي 15 ميليون عدد در سال گذشــته افزايش توليد داشتيم، 70 درصد ساخت 
داخل افزايش يافته، 500 واحد فعال در صنعت لوازم خانگي فعاليت مي كنند كه برخي از آنها به 
سمت 3شيفته شدن رفتند.  رزم حسيني با بيان اينكه اقتصاد با ورود خط توليد، ماشين ها، اجزا و 
قطعات تجهيزات به روز مي شود، ادامه داد: از 38ميليارد دالر واردات در سال گذشته 26ميليارد دالر 
كاالهاي واسطه اي، خط توليد، مواداوليه، اجزا و قطعات بودند.  وي با اشاره به حمايت ها از ساخت 
داخل، گفت: 2230 تعرفه وارداتي ممنوع شده است، 5.5 ميليارد دالر كاهش واردات و 3.5 ميليارد 

دالر ساخت داخل داشته ايم.
او با اشاره به رشــد صنعتي 7.5درصدي در شــرايط تحريم و كرونا اضافه كرد: در همين شرايط 
توانستيم 124 هزار شغل در بخش صنعت ايجاد كنيم.  وي همچنين تصريح كرد: اگر شرايط به 
همين منوال پيش برود به رقم يك ميليون ميليارد تومان سرمايه گذاري در كشور مي رسيم. همين 

امروز ارزش موافقتنامه هاي امضا شده 11ميليارد و 740 ميليون دالر است.

پــس از نشســت هفته گذشــته  و خودر
دســت اندركاران صنعت خودرو با 
اعضاي كميســيون صنايع و معادن 
مجلس، خودروســازان و قطعه سازان در نامه اي به 
رئيس اين كميسيون خواســتار آزادسازي قيمت 
خودروهاي پرتيراژ داخلي و همچنين آزادســازي 
واردات خودروهاي خارجي شــدند. با اين شرايط 
به نظر مي رسد شــمارش معكوس براي آزادسازي 
قيمت خودروهــاي پرتيراژ داخلــي و همچنين 
آزادسازي دوباره واردات خودروهاي خارجي آغاز 
شده است. با ســهيل معمارباشي، مديركل صنايع 
خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

گفت وگو كرده ايم.
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حل کم آبی چوار با 4 تانکر!
قطع چندباره آب در شهرستان چوار ایالم با وجود گرمای شدید هوا و نياز 
بيشتر به آب در شرایط شيوع کرونا، مردم منطقه را با مشکالت بسياری 
مواجه کرده اســت. این روند با قطع 3روزه آب نارضایتی شهروندان را به 
دنبال داشت تا مسئوالن به فکر چاره باشند.  فرماندار چوار درباره مشکالت 
آبی این شهرســتان به همشــهری می گوید: در ســال های گذشته آب 
روستاهای این منطقه معموال از طریق چشمه های زیرزمينی تامين شده 
است. امسال به دليل کاهش شدید بارش، سطح آب  این چشمه ها هم بسيار 
کم شد. به طور معمول ما در ماه های تير، مرداد و شهریور به این روستاها 
با تانکر آبرسانی می کردیم اما کمبود آب باعث شد مجبور شویم از دی ماه 

آبرسانی با تانکر انجام شود. 
فهد کمالونــدی می افزاید: به دليل گرمای هــوا و افزایش مصرف آب در 
تابستان هرچه پيش می رویم بيشتر با مشکل کمبود آب مواجه خواهيم 
شد و این موضوع می تواند منطقه را با چالش بزرگی مواجه کند. در حال 
حاضر 2 تانکر یکی برای آبر سانی به مناطق روستایی و یکی هم برای مناطق 
عشایری به تانکرهای آبرسانی منطقه اضافه شده است. 2 تانکر هم تا ابتدای 
تابستان به این تعداد افزوده خواهد شد تا مشکل آبرسانی در تابستان کمتر 
شود. البته برای تامين آب پایدار جلسات متعددی برگزار خواهيم کرد که 
اميدوارم نتایج آنها برای مردم مثبت باشد. وی با بيان اینکه استعداد آبی 
منطقه پایين و در چند دهه گذشته کار خاصی برای آبرسانی به چوار انجام 
نشده است، افزود: تاکنون چند بار برای ایجاد مجتمع آبرسانی در منطقه 
اقدام و چاه هایی با عمق 100 و 200 متر هم حفــر کرده ایم، اما به دليل 

وضعيت منطقه به آب نرسيدیم و مجتمعی هم ایجاد نشد.
فرماندار چوار با اشــاره به این موضوع که ادامه وضعيت کم آبی می تواند 
برای منطقه مشکل ساز باشد، می افزاید: چوار 30 هزار نفر جمعيت دارد 
و ادامه این وضعيت می تواند موجب شــود بسياری از روستایيان به مرکز 
 استان مهاجرت کنند. از سوی دیگر مردم منطقه کشاورز و دامدار هستند و
کم آبی بر معيشــت آنها هم تاثير گذاشــته است. امســال 60 درصد از 
کشاورزی چوار که به کاشت گندم و جو اختصاص داشت از کم آبی خسارت 
دید.  باغداری منطقه هم وضعيت بهتری ندارد. کمالوندی با اشاره به تاثير 
این روند بر زندگی عشــایر منطقه هم گفت: عشایر معموال آب مورد نياز 
دام های خود را از طریق رودخانه های منطقه تامين می کنند اما به دليل کم 
شدن آب این رودخانه ها در حال حاضر مجبوریم به آنها بگویيم که خارج 
از فصل مهاجرت به مناطقی نقل مکان کنند که آب بيشتری دارد تا به این 

ترتيب آسيب بيشتری از کم آبی نبينند.

 مناطق زلزله زده خراسان شمالي
در انتظار مصوبه دولت
بعد از گذشــت 5روز از زلزله گرمه و 
جاجرم در خراسان شــمالي آمارها 
حاکي از آســيب دیدن 1257واحد 
مسکوني است و مسئوالن مي گویند 
بــراي شــروع بازســازي ها منتظر 
تصویب تســهيالت در هيأت دولت 
هســتند تا بتوانند تا پيش از فصل 
ســرما کار ساخت وســاز را به پایان 

برسانند. مدیرکل مدیریت بحران خراسان شــمالي به همشهري مي گوید: 
»2زلزله  5.4 و 5.5 ریشتري و پس لرزه ها به 47روستا و 1257واحد مسکوني 
بين 20 تا 100درصد خســارت وارد کرده اســت.« به گفته ابراهيم نظري، 
210دامداري بين 10تا 100درصد، 4چاه آب آشاميدني، 2قنات کشاورزي 
و 1قنات آب آشاميدني، 1400کيلومتر خط انتقال آب آشاميدني، 120تير 
چراغ برق و 33دستگاه اندازه گيري شرکت برق در زلزله آسيب دیدند و 17دام 

سبك، یك دام سنگين و 200قطعه طيور هم تلف شدند.
وي رقم خســارت را بدون محاســبه واحدهاي مســکوني 90ميليارد ریال 
مي داند و مي افزایــد:  »تاکنون 300چادر در ميان زلزله زدگان توزیع شــده 
اســت. همچنين توزیع غذاي گرم و جيره خشــك و اقالم امدادي در ميان 
زلزله زدگان ادامه دارد.« مدیرکل مدیریت بحران با بيان اینکه ستاد بازسازي 
در شهرستان هاي زلزله زده تشکيل شده است، ادامه مي دهد: »مصوبه استاني، 
تکميل روند بازسازي پيش از شروع فصل سرماست، اما براي دریافت اعتبار 

منتظر مصوبه هيأت دولت هستيم.«
او همچنين به مبلغ وام اشــاره مي کند و توضيح مي دهد: »قبال 50ميليون 
تومان براي بازسازي به واحدهاي مسکوني اختصاص مي یافت، اما پيشنهاد 
ما که به امضاي استاندار هم رسيده است مبلغ 150ميليون تومان به ازاي هر 
واحد مسکوني اســت تا مردم بتوانند با همين تسهيالت بازسازي را به پایان 
برسانند.« معاون امور بازسازي و مسکن روستایي بنياد مسکن انقالب اسالمي 
خراسان شــمالي هم پيش از این گفته بود که پرداخت تسهيالت به زودي از 
منابع قرض الحسنه آغاز مي شود. علي روحاني تأکيد کرده بود سقف تسهيالت 
طرح ویژه مسکن روستایي براي هر واحد مسکوني 50ميليون تومان است، اما 
تالش مي شود رقم بيشتري براي بازسازي این مناطق مصوب شود. همچنين 
سقف تسهيالت بازسازي مناطق زلزله زده در سایر استان ها 80ميليون تومان 
براي هر واحد مسکوني بوده است، اما پيشنهاد ما تصویب 100ميليون تومان 
براي هر واحد مسکوني شهري است. آواربرداري مناطق خسارت دیده از زلزله 
از روزهاي نخست وقوع این حادثه آغاز شــده و اکنون در حال انجام است و 
مسئوالن بنياد مسکن خراسان شمالي اميدوارند تا چهارشنبه هفته جاري به 
پایان برسد. زلزله  هفته گذشته خراسان شمالي که پس لرزه هاي آن تا اواخر 
روز ادامه داشت در شهرستان هاي اطراف مثل مانه و  سملقان، بجنورد و حتي 
استان همسایه یعني گلستان هم احساس شد. با وجود بيش از 20پس لرزه که 
برخي از آنها با قدرت باالي 4ریشتر هم رخ داد، مسئوالن خراسان شمالي آن 

را بدون تلفات جاني و با خسارت هاي پایين عنوان کردند.

برداشت گيالس در زيباشهر 
این روزها زمان برداشــت گيالس، یکي از ميوه هاي پرطرفدار تابستاني در باغ هاي زیباشهر بخش 
گرکن مبارکه اصفهان رسيده و حدود 60هکتار از باغ هاي روستاي فخرآباد مبارکه زیرکشت گيالس 
است که ساالنه بيش از هزار تن گيالس از آنها برداشــت و به شهرهاي دیگر اصفهان یا استان هاي 

دیگر ارسال مي شود.
عکس: تسنيم

 آمار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکي نشان مي دهد اعداد مربوط به ابتال، گزارش

بســتري جديد و فوت بر اثر کرونا طي يك 
هفته گذشته در برخی مناطق کاهش و در برخی ديگربا 
افزايش نســبي همراه بوده و به طور کلی نوسان داشته 
است؛  نوساني که نشان مي دهد با وجود زرد و نارنجي شدن 
نقشه ايران وضعيت همچنان شکننده است. در روزهاي 
گذشته اين شکنندگي بيش از همه در استان هايي مانند 
سيستان و بلوچستان، کهگيلويه وبويراحمد، کردستان، 
گلستان، ايالم و سمنان به چشم مي آمد که در برخي روزها 
آمارشان افزايشي شده بود. هرچند اين افزايش مقطعي 
است، اما از نگاه مسئوالن علوم پزشکي استان با توجه به 
شکنندگي وضعيت هرگونه ســهل انگاري در برگزاري 
تجمع هاي انتخاباتي مي تواند تا دو سه هفته آينده کشور 

را درگير پيك جديد کند.

افزايش مبتاليان در سيستان و بلوچستان 
سيستان وبلوچستان یکي از استان هایي است که طي 2روز پایاني 
هفته گذشته آمار افزایشــي را تجربه کرد؛ این افزایش در تعداد 
موارد مثبت جدید سرپایي دیده شده است و هنوز تغيير چنداني 
در تعداد بستري و فوت این اســتان به وجود نيامده. سخنگوي 
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان تصميم گيري درباره روند کرونا را 
زود مي داند اما به همشهري مي گوید: »سيستان وبلوچستان دیرتر 
از استان ها وارد پيك جدید شده بود و این آمار همچنان مربوط 
به پيك سوم بيماري کرونا در استان است.« محمد هادي عباسي 
تأکيد مي کند باید طي چند روز آینده با بررسي آمار مبتالیان و 
بستري ها درباره کاهشي یا افزایشي بودن روند کرونا نظر داد، اما 

نگراني زیادي درباره برگزاري تجمع هاي انتخاباتي وجود دارد.

تصميم گيري انتخاباتي در کهگيلويه و بويراحمد
همه استان ها ازجمله سيستان وبلوچستان براي تصميم گيري 
درباره دستورالعمل هاي برگزاري  برنامه هاي تبليغاتي نامزدهاي 
ریاســت جمهوري و همچنين روند برگــزاري انتخابات منتظر 
ابــالغ وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي هســتند. 
کهگيلویه وبویراحمد هم، چنين شــرایطي دارد و امروز )شنبه 
یك خرداد( قرار اســت در جلسه ستاد اســتاني مقابله با کرونا 
تصميم هایي براي روزهاي آینده گرفته شــود. رئيس دانشگاه 
علوم پزشکي یاسوج با بيان اینکه طي 20روز گذشته روند کرونا 
در اســتان نزولي بوده اما در یکي دو روز گذشته مجدد افزایشي 
شده اســت به همشــهري مي گوید: »فعاليت ها و نشست هاي 
انتخاباتي مي تواند طي 2هفته آینده روند کرونا را افزایشي کند.« 
پرویز یزدان پناه، البته تأکيد مي کند نمي توان جلوي فعاليت هاي 
انتخاباتي را گرفت، اما این فعاليت ها باید در چارچوب و ضوابط 
باشد تا اســتان ها درگير پيك جدید بيماري نشوند. بيشترین 
موارد مثبت کرونا طي روزهاي گذشته در بویراحمد، گچساران، 
کهگيلویه و بهمئي بودند که نشان مي دهد این شهرستان ها در 

وضعيت پرخطرتري قرار دارند.

نگراني در کردستان و اصفهان 
در کردستان هم شرایط نگران کننده اعالم شده است و ابراهيم 
قادري، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي کردستان از روند 
افزایشــي ابتال به کرونا در این استان خبر داده. وي با بيان اینکه 
ميزان مراجعه بيماران به بيمارستان باالست، مي گوید: »در چند 
روز گذشته تعداد ابتال به کرونا در استان روند نزولي داشت، اما در 

2روز گذشته متأسفانه آمارها افزایش یافت.«
اصفهان هم شرایط شکنندگي  اســتان هاي دیگر را دارد . بهروز 
کليدري، معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکي اصفهان از 
پيش بيني 2موج دیگر طي 6 ماه آینده خبر مي دهد. براســاس 
آخرین آمار از 2365نفر نمونه گيري  شــده 739مبتالي جدید 
شناسایي شدند و 216نفر کارشان به بســتري کشيد و در این 
مدت 19خانواده هم در استان بر اثر ابتالی  قطعي و مشکوك به 

کرونا داغدار شدند.

افزايش بستري ها در سمنان
تعداد مبتالیان قطعي به کرونا و بســتري در بيمارســتان هاي 

ســمنان در روزهاي اخير افزایش یافته اســت.  رئيس دانشگاه 
علوم پزشــکي و خدمات بهداشــتي درماني اســتان مي گوید: 
»روز پنجشــنبه 20بيمار جدیــد و قطعي مبتال بــه کرونا در 
بيمارســتان هاي مرکز و غرب سمنان بستري شدند درحالي که 
تعداد بســتري هاي روزانه در مرکز و غرب استان به 10نفر و در 

شرق سمنان به کمتر از 3نفر در روز رسيده بود.«
نوید دانایي مجموع بيماران بستري شــده در بيمارستان هاي 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 
سمنان تاکنون را 6267نفر مي داند و مي افزاید: »تعداد آمارهاي 
ابتال به کرونا و بســتري هاي ناشــي از این بيماري شيب مالیم 

افزایشي دارد.«

تجمعات حضوری انتخاباتي در ايالم بايد ممنوع باشد
شهرستان هاي ایالم، ایوان، دره شهر، آبدانان، دهلران، چرداول 
و چوار در اســتان ایالم در وضعيت نارنجي قــرار دارند. به گفته 
رئيس علوم پزشــکي ایالم، روند بيماري کاهشي است، اما این 
به معناي توقف بيماري نيست. در 24ساعت گذشته 86ابتالي 
 جدید کرونا در اســتان شناســایي و 39بيمــار کرونایي جدید 
بستري شد ه اند. محمد کریميان به همشهري مي گوید: »با وجود 
اخباري که آمار ایالم را افزایشي اعالم کردند، روند مرگ ومير در 
استان کاهشي اســت، اما براي ادامه این روند باید پروتکل هاي 
بهداشتي همچون گذشته رعایت شــود و مردم از عادي سازي 
شــرایط دوري کنند، زیرا معناي روند کاهشي بي اثر شدن یا از 
بين رفتن ویروس نيســت.« وي درباره مقابلــه با بيماري کرونا 
در روزهاي انتخابات شوراها و ریاســت جمهوري هم می گوید: 
»تبليغات انتخاباتي آن هم به شکل حضوري یا تجمع در ستادها 
از نظر ما ممنوع است، البته شاید بعضي محافل خصوصي براي 
فعاليت هاي انتخاباتي تشکيل دهند که کنترل آنها با ما نيست.«

صعود مقطعي کرونا در گلستان
اواخر هفته گذشته بود که خبر رسيد در گلستان هم مانند سایر 
استان ها تعداد بستري هاي کرونا در این استان افزایش یافته است. 
حاال اما رئيس دانشگاه علوم پزشکي گلستان مي گوید وضعيت 

دوباره کاهشي شده و بيماري در حال کنترل است.
عبدالرضا فاضل، به همشــهري مي گوید: »4-3روز قبل تعداد 
بيماران ما 7نفر افزایــش یافت، اما در روزهاي بعــد، این روند 
معکوس شد. خوشبختانه در این روزها با افزایش بيماران بستري 
مواجه نيســتيم و هر روز افراد کمتري به مراکز درماني استان 

مراجعه مي کنند.«
وي با بيان اینکه در گلســتان تالش ها براي ثابت شدن وضعيت 
بيماري ادامه دارد، می گوید: »رعایت پروتکل ها و واکسيناسيون 

دو راهي هســتند که مي توانند به ما برای حفظ کاهشــي بودن 
آمار ابتال کمك کنند. هم اکنون واکسيناســيون سالمندان در 
استان در حال انجام اســت، باالي 80ساله هاي استان واکسينه 
 شــده اند و گروه ســني 75 تا 80ســال هم در حــال دریافت

 واکسن هستند.«

آذربايجان غربي و يك شهر قرمز
آذربایجان غربي یکي از اســتان هایي اســت که هنــوز یکي از 
شهرهاي آن روي نقشــه قرمز مانده. وضعيت بيماري در استان 
آمار کاهشي را نشان مي دهد، اما ابتال و فوت ناشي از کرونا متوقف 
نشده. مسئول کارگروه اطالع رساني ســتاد دانشگاهي مقابله با 
کرونا در آذربایجان غربي به همشهري مي گوید: »در شبانه روز 
گذشته 6نفر در اســتان بر اثر کرونا جان خود را از دست داده اند 
و گرچه نسبت به مدت مشابه قبلي این آمار کمتر شده است، اما 
این به معناي بهبود کامل اوضاع نيست.« علي احمد آقاپور ادامه 
مي دهد: »در روزهاي آینده شــاهد آغاز فعاليت هاي انتخاباتي 
خواهيم بود. به طور کلي مخالف هرگونه تجمع هستيم و همانطور 
که در آخرین بيانيه قرارگاه دانشگاهي مبارزه با کروناي آذربایجان 
غربي تأکيد شده است براي پيشــگيري از شيوع دوباره بيماري 
دورهمي هاي خانوادگي و حضور در اجتماعات با هر نام، در هر جا 

و به هر شکل باید متوقف شود.«
 

  
روز گذشته 200بيمار کووید-19 در کشور جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان ایــن بيماري به 78هزارو194نفر 
رســيد. 11هزارو250بيمار جدیــد مبتال به کوویــد-19 در 
کشور شناسایي شدند که با بســتري 1532نفر از آنها مجموع 
بيماران کووید-19 در کشــور بــه 2ميليون و815هزارو882 
نفــر رســيد. همچنيــن 5015نفــر از بيمــاران مبتــال به 
 کووید-19 در بخــش  مراقبت هاي ویژه بيمارســتان ها تحت

مراقبت قرار دارند.
هم اکنون 3شهر کشــور در وضعيت قرمز، 262شهر در وضعيت 
نارنجي و 183شــهر در وضعيت زرد قرار دارنــد. عليرضا ناجي 
عضو کميته علمي کشــوري کووید-19 روز گذشــته )جمعه 
31اردیبهشــت( گفته بود که با توجه به طوالني شــدن دامنه 
 کاهشــي خيــز چهــارم بيمــاري، کمــي لغــزش مي تواند 

ما را وارد خيز پنجم بيماري کند.

عکس نوشت 

  عبدالرسول غريبي، چهره اي آشنا در حوزه فرهنگي 
بوشهر است. او  زاده جفره ماهيني در بندر بوشهر است؛ گپ

مهد دريانوردان و ماهيگيران با اصالت جنوبي. او روزگار 
جواني را روي قايق کوچکش با ناخدايي و ماهيگيري به پيري پيوند 
زده اســت. البته ماهيگيري تنها هنر ناخدا نيســت و او از نقاشان 
چيره دست استان هم محسوب مي شــود که خودآموز اين هنر را 
فراگرفته. ناخدا غريبي در هرجايي دستي بر آتش دارد، از مديريت در 
تعاوني و اتحاديه صيادان گرفته تا نوشتن مقاالت. او از احياکنندگان 
آوا ها و نواهاي دريايي مثل ني مه خواني که در رديف ميراث فرهنگي 
ناملموس استان بوشهر ثبت ملي شده هم هست. کتاب 141صفحه اي 
»قهوه خانه ساحلي« اثر ناخدا عبدالرسول غريبي به تازگي از سوي 
انتشارات زمزمه هاي روشن روانه بازار کتاب شده است. گفت وگوي 

همشهري با اين نويسنده بوشهري را در ادامه مي خوانيد.

»قهوه خانه ساحلي« چندمين اثر شماست؟ 
این کتاب، دومين اثرم در حوزه تاریخ و فرهنگ بوشــهر محسوب مي شود. 
قبل از این، کتاب »جفره ماهيني« با موضوع تاریخ و جغرافياي بندر صيادي 

جفره منتشر شده است که مي توان آن را دانشنامه استان بوشهر دانست.
از کتاب »قهوه خانه ساحلي« کمي بيشتر بگوييد؟

در این کتاب 7داستان وجود دارد که سال هاست دریانوردان بوشهري آنها را 
سينه به سينه نقل مي کنند. این داستان ها بيشتر مربوط به قصه هایي درباره 
هيوالي دریایي یا بوسلمه است، همچنين روایتگر حوادث و اتفاقاتي است که 

در مسير دریانوردي و ماهيگيري براي صيادان و جاشوها رخ داده.
به نظر شما ادبيات بومي توانسته است حق مطلب را درباره 

دريا و دريانوردي ادا کند؟
خير. یك عمر درگير مسائل صنفي ماهيگيران و زندگي آنها بودم و در عرصه 
نویســندگي آثار بومي فعاليت کرده ام و معتقدم در این زمينه ضعيف عمل 
کرده ایم. به نظر من استادان اندیشه و ادب باید به این حوزه ورود و با توجه به 
گستردگي و غناي فرهنگ دریانوردي در این زمينه تحقيق کنند. با وجود 
همه تعلقات فرهنگي که قلم به دستان ما به جامعه دریانوردي و ماهيگيري 

دارند، این فرهنگ در آثار مکتوب غریب بوده است.
کدام بخش از دريانوردي مي تواند در ترويج و اشــاعه 

فرهنگ بومي استان ساحلي بوشهر بيشتر مورد توجه قرار بگيرد؟
بخش فرهنگ دریا و دریانوردي، غني، پرسوژه، تاریخي و با عقبه اي مملو از 
نوستالژي جذاب است که کمي وقت، انگيزه و تالش مضاعف مي تواند آن را 
منعکس کند. متأسفانه امروز به دليل غفلت، منابع گسترده اي از سرمایه هاي 
تحقيقاتي را به دليل درگذشــت ناخدایان اقيانوس پيما از دست داده ایم که 

جبران ناپذیر است.
صنعت ســينما و تئاتر چقدر مي توانــد در معرفي اين 

فرهنگ غني دريانوردي نقش داشته باشد؟
بنادر و سواحل پشــتوانه عظيمي از اتفاقات، داســتان ها و باورهاي دریایي 
دارند که پرداختن به آن مي تواند عالوه بر حفــظ تاریخ دریانوردي، جامعه 
و مردم را بيشــتر در جریان کار پرزحمت صيادان قرار دهد. صنعت سينما 
و تئاتر مي تواند به مبارزه مردم ساحل نشــين با طبيعت خشمگين دریا هم 

اشاره کنند.
آيا تالشي در اين زمينه شده است؟

 ایرج صغيري)نویسنده و کارگردان(هميشه دغدغه این موضوع را داشته است 
و عبدالحسين کنين )نویســنده و دریانورد( که خود با دریا در ارتباط بود هم 

عالقه مند به این حوزه بود.
چرا اين تالش ها آنطور که بايد و شايد نتيجه اي نداشته 

است؟
مشکل اصلي شاید دســت خالي هنرمندان براي ورود به این حوزه است. با 
کمال تأسف شــاهد هستيم کساني که در جوار کشــور ما داراي تاریخ دریا 
و دریانوردي نبوده اند با تامين هزینه مالي براي خــود فيلم و تاریخ دریایي 
مي سازند و ســندباد ایرانيان و ناخدا ابن ماجد کنگي را به نام خود مصادره 
مي کنند. این غفلت، نابخشودني است. حتي شــهرداري هاي ما در مبلمان 

شهري بندر نيز به این نکته مهم بي توجه یا کم توجه بوده اند.
به نظر شــما که در حوزه دريانوردي ســابقه طوالني 
داريد و به دنبال احياي سنت ها و رسوم دريانوردي قديم هستيد، 
چگونه مي توان از ظرفيت بي نظير جاذبه ها و فرهنگ دريانوردي و 

ماهيگيري در توسعه شهري استفاده کرد؟
گردشگري دریایي بر اساس امکانات قدیم مثال ســاخت شناوري بزرگ با 
بادبان هاي ناخدایان گذشته بسيار مؤثر است یا توجه به ورزش هاي آبي قطعا 
مروري بر زندگي و نشاط دریایي مردم گذشته خواهد بود. ایجاد طرح هاي 
عمراني ســاحلي بر مبناي فرهنگ و جاذبه هاي دریایي هم راهي به ســوي 
تعميم فرهنگ دریایي اســت. مگر جذب توریســت هاي داخلي به سمت 
سواحل خودي به جاي دوبي کار شاقي اســت؟ قطعا فقط تخصص بومي و 

نگاه دریایي مي خواهد.

خیزجدیدکروناباتجمعاتانتخاباتي
افزایش  مقطعي آمار کرونا در برخي از استان ها و برگزاري تجمع هاي انتخاباتي،  نگراني ها درباره صعودي شدن 

دوباره بيماري و بروز موج جدید را افزایش داده است
سيده زهرا عباسي-حميده پازوکي  

خبرنگار

آمار كرونا در يك هفته گذشته

بستري ابتالي جديدروز
فوتجديد

2577231282200ارديبهشت

26112911878303ارديبهشت

27143192094286ارديبهشت

28139302102310ارديبهشت

29127891601233ارديبهشت

30124281776229ارديبهشت

31112501532200ارديبهشت

باید پروتکل هاي بهداشتي همچون گذشته 
رعایت شود و مردم از عادي سازي شرایط 
دوري کنند، زیرا معناي روند کاهشي بي اثر 

شدن یا از بين رفتن ویروس نيست

گفت وگو ي همشهري با ناخدا عبدالرسول غريبي فرهنگ غريب دريانوردي
راوي داستان هاي دريانوردان قديم بوشهر 

هدفازنگارشکتاب
ناخدا عبدالرســول غريبي:  در 
کتاب »قهوه خانه ساحلي« بيشتر 
پيگير آن بودم که انگيزه اي براي 
اهل قلم ايجــاد کنم تا در زمينه 
بهره گيــري از منابــع مردمي 

و تحقيقــات ميداني و غــور در فرهنگ بکر 
دريانوردي تالش کنند. متأسفانه فرصت غني و قديمي 
اين حوزه کم کم از دســتمان خارج مي شود. البته اخيرا 
شنيدم که اســتاد عزيز جناب آقاي دکتر غالمحسين 
نظامي درصــدد تدوين مطالب و مســتنداتي از دريا و 

دريانوردی هستند که اميدوارم موفق باشند.

ث
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عليرضا برازجاني  
خبرنگار
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علیرضا احمدي
خبرنگار

با پايان مهلت ثبت نام در ســيزدهمين انتخابات 
رياست جمهوري و آغاز بررسي صالحيت ها ازسوي 
شوراي نگهبان، به نظر مي رسد آرايش انتخاباتي 
جريان هاي سياســي تــا حدود زيادي روشــن 
شده است و اگر تا 7خرداد، كه براساس زمانبندي 
وزارت كشور موعد آغاز تبليغات كانديداهاست، 
اتفاق خاصي به ويژه در فرايند بررسي صالحيت ها، 
روي ندهد، شــاهد شــكل گيري يك سه ضلعي 
قطعي در رقابت هاي انتخاباتي خواهيم بود؛ مثلثي 
كه برخالف برخي گمانه زني ها مبني بر دوقطبي 
شدن رقابت ميان اصولگرايان و كانديداي اصيل 
اصالح طلب، به نظر مي رسد مي تواند جريان ساز 
باشد و نقش مؤثري را در شكل دهي افكار عمومي 
در كمتر از يك مــاه باقيمانده تــا روز برگزاري 

انتخابات بازي كند.
چهره هاي اين ســه ضلعي اي كه به نظر مي رسد 
ظهور و بروزش در عرصه رقابت ها قطعي اســت، 
هريك براساس يك گفتمان محوري وارد كارزار 
انتخابات شــده اند؛ گفتمان »انقالبي گري« زير 
پرچم جريان اصولگرايــي و با ميدانداري ابراهيم 
رئيســي، گفتمان ميانــه روي و حتــي به نوعي 
»راه سوم« با پيشگامي علي الريجاني و گفتمان 
»اصالح طلبي« با كانديداتوري اسحاق جهانگيري 
مي كوشند با شكل دهي به زمين بازي انتخابات، 
مسير رسيدن به پاستور را پيش پاي خود هموار 
كنند. اما در ايــن ميان آنچه در نخســتين گام 
آغاز فراينــد انتخابات و در جريــان 5روز مهلت 
ثبت نام ها بيش از پيش به چشم آمد، شكل گيري 
منازعات انتخاباتي ازسوي رقباي جناحي بود كه 
به صورت پررنگي در فضاي سياسي كشور بازتاب 
داشــت؛ موضوعي كه در آخريــن روز ثبت نام ها 
بيشتر به چشم آمد و نشان داد كانديداها با توپ پر 
وارد ميدان شده اند و قصد دارند از همين ابتدا با 
شكل دهي به زمين بازي انتخابات، دست برتر را 

در اين كارزار نفسگير از آن خود كنند.
در چنين فضايي الريجاني با كليدواژه »نه كليد؛ 
نه چكش« به ميدان آمد، جهانگيري از كســاني 
گفت كه به مردم »وعده هاي دروغين مي دهند« و 
»دشمن تراشي« مي كنند و رئيسي و حاميان او نيز 
با طرح موضوع »اشرافيت خانوادگي« كوشيدند 
با پيش دســتي كردن در حمله به رقبا، ميداندار 
عرصه اي باشند كه به نظر مي رسد زودتر از آنچه 
تصورش مي رفت، وارد فضاي منازعات انتخاباتي 
شــده اســت؛ منازعاتي كه در دوره هــاي اخير 
انتخابات رياست جمهوري شكل جدي تري به خود 
گرفته و گفتمان هاي سياســي بعضا كوشيده اند 

با بهره گيري از چنيــن منازعه هايي به مديريت 
افكارعمومي در مســير دلخــواه انتخاباتي خود 
بپردازند و فضاي جامعه را به نفع خود تغيير دهند.

نخستین رقابت
منازعات انتخاباتي در سپهر سياسي ايران پس از 
پيروزي انقالب اسالمي ســابقه ديرينه اي دارد و 
ردپاي آن را از نخستين انتخابات رياست جمهوري 
در پنجم بهمن ماه1358 مي توان ســراغ گرفت؛ 
كارزاري كه بني صدر در مقابل چهره هايي ازجمله 
احمد مدني، جالل الدين فارسي، داريوش فروهر، 
صادق قطب زاده، حســن حبيبي  وكاظم سامي 
قرار گرفت و درنهايت توانست با پيروزي بر رقبا، 

»نخستين رئيس جمهور ايران« لقب بگيرد.
او با موج سواري بر مشكالت اقتصادي گريبانگير 
كشور، خود را »منجي اقتصاد ورشكسته ايران« 
مي دانست و ژســت طبيبي را انتخاب كرده بود 
كه بايد به ســروقت بيمار فلجي به اسم اقتصاد 
برود و كاري كند كه نميرد. در آن دوره بني صدر 
و حاميانش با شــكل دهي منازعــه اي با حزب 
جمهوري اســالمي كه ابتدا جالل الدين فارسي و 
سپس حسن حبيبي را به عنوان كانديداي خود 
معرفي كرده بود، مي كوشــيدند مسير پيروزي 
را بر بســتر جنجال هاي انتخاباتي هموار كنند. 
»انحصارطلبــي«، »قدرت طلبي«، »اســتبداد 
حزبي« و »از ميدان به در كردن رقبا به هرقيمتي« 
از كليدواژه هايي بود كه بني صدر و طرفدارانش در 
منازعات انتخاباتي استفاده مي كردند و درمقابل 
مســئوالن و حاميان حزب جمهوري اســالمي 
بني صدر را »فــردي داراي كيش شــخصيت و 
خودبزرگ بين«، »ليبرال، غيرمكتبي و غرب گرا« 
و »ملتزم نبودن به واليت فقيه و همچنين ظواهر 
شــرع« معرفي مي كردند كه تك روي مي كند و 
به دنبال تصاحب تام و تمام قدرت در كشور است.

طرح منازعات انتخاباتي پــس از عزل بني صدر 
و به دنبال آن به دســت گرفتن قــدرت اجرايي 
ازسوي حزب جمهوري اسالمي، تا حدود زيادي 
كمتر شد و طي دوره هاي دوم تا پنجم انتخابات 
رياســت جمهوري، به دليل شــرايط ويژه حاكم 
بر كشــور ازجمله وقوع جنگ  تحميلي 8ساله، 
رقابت هاي انتخاباتي بــا منازعات كمتري برگزار 
مي شد؛ فرايندي كه از دوره ششم به نظر مي رسيد 
دستخوش دگرگوني هايي شده و مي توان گفت 
از اين مقطع منازعه در ادبيات انتخاباتي كشــور 

به صورت پررنگ تري مطرح شد.
در ايــن دوره از انتخابات رياســت جمهوري كه 
در 21خردادمــاه1372 برگزار شــد، علي اكبر 
هاشمي رفسنجاني كه نخســتين رئيس جمهور 
پس از رحلت امام خميني)ره( محسوب مي شد، 

با احمد توكلي، وزير مستعفي دولت ميرحسين 
موسوي، عبداهلل جاســبي، رئيس دانشگاه آزاد 
و رجبعلي طاهري، نماينــده كازرون در مجلس 
اول، وارد كارزار انتخاباتي شد. اگرچه دراين دوره 
كمپين انتخاباتي هاشمي رفســنجاني بي رقيب 
مي نمود، اما توكلي با توپ پــر آمده بود و با طرح 
انتقاداتي نســبت به رئيس جمهــور، وارد كارزار 
انتخابات ششم شد. او اگرچه به مشي اقتصادي 
دولت نخست ســازندگي انتقادات جدي داشت، 
اما از طرح ايــن انتقادات بوي منازعه به مشــام 
مي رسيد. توكلي مي كوشيد با طرح كليدواژه هايي 
مانند »تجمل گرايي«، »امتيازطلبي كارگزاران« و 
»ايدئولوژي زدايي« مسيري پر از مانع تا فتح دوباره 
پاســتور پيش پاي هاشمي رفسنجاني قرار دهد؛ 
اقدامي كه اگرچه رأي قابل توجهي براي او به همراه 
داشت، اما نتوانست مانعي در مقابل پيروزي رئيس 
دولت پنجم ايجــاد كند. با وجــود اينكه دراين 
دوره از انتخابات هاشمي رفسنجاني و حاميانش 
شانسي براي توكلي قائل نبودند و برهمين اساس 
بــا او وارد منازعه انتخاباتي چنداني نشــدند، اما 
اين وزير مســتعفي دولت ميرحسين موســوي 
را »مخالف خــوان«، »ضد توســعه« و »منتقــد 
سازندگي« ارزيابي مي كردند كه بعضا اين نكات 

در افكارعمومي نيز بازتاب مي يافت.

گسترش منازعات در آرايش جديد سیاسي
منازعــات انتخاباتــي از دوره هفتــم انتخابات 
رياست جمهوري، متأثر از آرايش نوين سياسي در 
كشور، شكل تازه تري به خود گرفت و قطب بندي 
»اصالح طلب – اصولگرا« سبب ايجاد صورت بندي 
جديدي از منازعــات انتخاباتي شــد. در فرايند 
انتخابات دوم خرداد و تقابل ســيدمحمد خاتمي 
به عنوان كانديداي جناح چــپ )يا اصالح طلبان 
جديد( و علي اكبر ناطق نوري در قامت كانديداي 
جناح راست )اصولگرايان بعدي( منازعات سياسي 
– انتخاباتــي شــكل جدي تري به خــود گرفت. 
راست ها با طرح اينكه خاتمي و حاميانش »زاويه دار 
با واليت فقيه«، »ليبرال«، »بريــده از ارزش هاي 

انقالب«، »عدالت گريز« و »طرفــدار آزادي مدل 
غربي« هستند، منازعه گسترده اي را با اصالح طلبان 
آغاز كردند كه يكي از نمونه هاي آن جنجال هاي 
مربوط به ماجراي »كارناوال عاشورا« بود. درمقابل 
اصالح طلبان نيز با ارائه اين ارزيابي به افكارعمومي 
كه جريان رقيب »انحصارطلب«، »ضد آزادي بيان« 
و »مخالف توســعه« اســت، وارد كارزار منازعات 
انتخاباتي شدند كه درنهايت به دوم خرداد1376 و 

پيروزي جريان اصالح طلب ختم شد.
اما در نهمين دوره انتخابات رياســت جمهوري 
منازعات انتخاباتي ابعاد گسترده تري به  خود گرفت 
و صف آرايي اصالح طلبــان و اصولگرايان در دور 
نخست و تقابل احمدي نژاد – هاشمي رفسنجاني 
در دور دوم، سبب شكل گيري منازعات انتخاباتي 
دامنه داري شد. احمدي نژاد كه با شعار »مردي از 
جنس مردم« توانسته بود باالتر از همفكران خود 
ازجمله محسن رضايي، محمدباقر قاليباف و علي 
الريجاني )كه آنان هم شــعارهاي مشابه انتخاب 
كرده  بودند( به دور دوم انتخابات در سوم تير1384 
راه پيدا كند و درمقابل هاشمي رفسنجاني بايستد، 
حمالت پردامنه اي را عليه رئيس دولت هاي پنجم 
و ششم آغاز كرد و زمين منازعه گسترده اي را با 
كليدواژه هاي »اشرافيت گرايي«، »كاخ نشيني«، 
»شايسته ســاالري«، »خود باختگي« و »دولت 
مردمي« در برابر هاشمي رفسنجاني و حاميانش 

گشــود. در مقابــل اصالح طلبــان و طيفــي از 
راســت ميانه هم كــه در دور دوم بــه حمايت از 
هاشمي رو آوردند، با كليدواژه هاي »پوپوليسم«، 
»عوام زدگــي«، »نظامي گري« و »شــعارهاي 
فريبكارانه« وارد منازعه اي شدند كه احمدي نژاد 
با سوارشدن بر موج احساسات عمومي، دست باال 

را در آن داشت.
اما توازن منازعه در انتخابــات دوره دهم چندان 
هم به ســود رئيس دولــت نهم رقــم نخورد و 
رقباي او ازجمله ميرحســين موســوي، مهدي 
كروبــي و محســن رضايــي و حاميان شــان با 
كليدواژه هايي ازجمله »دروغگويي«، »مديريت 
پوپوليستي«، »پول پاشــي در جامعه«، »كميته 
صيانت از آرا«، »حيف وميل بودجه هاي نفتي«، 
»ادبيــات رئيس جمهــور«، »هاله نــور« و... به 
مصاف احمدي نــژاد رفتند؛ مصافــي كه دامنه 
منازعات انتخاباتي به ويژه در جريان مناظرات و 
اتهام زني هاي رئيس جمهور به رقبا و حاميان شان 
آنقدر گسترده شد كه به حوادث ناگوار پس از آن و 

در طول سال1388 انجاميد.
در يازدهميــن دوره انتخابات رياســت جمهوري 
نيز اگرچه در قانون جديد انتخابــات كه در اواخر 
سال1391 ابالغ شده بود، تدابيري براي جلوگيري 
از منازعات سياسي انديشيده شده بود، ازجمله اينكه 
»كميسيون بررســي تبليغات درصورت تشخيص 

مي تواند موارد خــالف قانون )مطالب توهين آميز، 
هتك حرمت ســاير نامزدها يا افراد يا موارد مغاير 
با قوانين( را از برنامــه تبليغاتي نامزد حذف كند« 
يا »درصورت ارتكاب مــوارد خالف قانون در زمان 
پخش زنده، سازمان صداوسيما بايد فرصت مناسب 
براي احقاق حق، به شــكل ضبط شــده را فراهم 
آورد«، اما باز هم مي شــد در فضاي سياسي كشور 
شاهد جدال هايي بود كه صف آرايي اصالح طلبان و 
اصولگرايان به وجود مي آورد؛ موضوعي كه در دوره 

دوازدهم نيز تاحدودي قابل مشاهده بود.
در ايــن دوره تقابل ابراهيم رئيســي با حســن 
روحاني به مصــاف 2گفتمــان »انقالبي گري« 
و »اعتدال گرايــي – اصالح طلبي« تبديل شــد. 
برهمين اســاس كليدواژه هايي ماننــد »دولت 
4درصدي«، »بيكاري، ركــود، گراني«، »برجام و 
توقف برنامه هســته اي«، »تحريم ها«، »كوچك 
شدن سفره مردم«، »انتقاد ناپذيري«، »بي برنامگي 
دولت«، »حقوق هاي نجومي«، »اشراف زدگي«، 
»نگاه به بيرون« و »عدم حمايت از توليد داخل« 
به محور منازعاتي تبديل شد كه عليه رئيس دولت 
يازدهم ساماندهي شــده بود. درمقابل گفتمان 
اعتدال- اصالح طلبــي بــا كليدواژه هايي مانند 
»برداشــتن تحريم ها«، »تحول نظام سالمت«، 
»افزايش صــادرات نفت«، »مواهب سياســي و 
اقتصادي برجام«، »كنترل تورم«، »آزادي« و »رفع 
حصر« وارد مناظره اي شدند كه طيف فراگيري از 

اصولگرايان براي روحاني تدارك ديده بودند.

20كلیدواژه منازعه
دراين ميان فرايند برگزاري سيزدهمين انتخابات 
رياســت جمهوري درحالي در روزهاي اخير وارد 
مرحله بررســي صالحيت ها شده است كه به نظر 
مي رســد رقبا خيلي زود آمــاده ورود به ميدان 
مناظرات انتخاباتي شــده اند. با وجــود اينكه در 
5روز مهلت ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري 
شاهد كانديداتوري حدود 48چهره شناخته شده 
سياســي و حزبي بوديم، اما آنچه از شــواهد امر 
برمي آيد گواه رقابت تنگاتنگ 3گفتمان سياسي 
غالب است كه صحنه انتخابات را هدايت خواهند 
كرد و هريك از حمايت بخش هايــي از جامعه و 
اركان حاكميت برخوردارند. در يك ضلع اين مثلث 
و در جناح اصولگرايان، ابراهيم رئيسي قرار است 
پرچمدار جرياني باشد كه آمده فاتح سيزدهمين 
انتخابات رياست جمهوري باشد و از مدت ها قبل و 
با توجه به وضعيت اقتصادي كشور، رؤياي ورود به 

پاستور را محقق شده مي بيند.
اين ضلع كه طيــف گســترده اي از اصولگرايان 
ميانه رو تا جبهه پايداري را دربر مي گيرد، با توپ پر 
وارد ميدان شده كه بررسي بيانيه انتخاباتي رئيسي 

و نطق او در روز ثبت نام و همچنين موضع گيري 
حاميــان او، به ويــژه در تقابل بــا كانديداتوري 
الريجاني، شــاهدي براين مدعاســت؛ »ضعف 
مديريت اجرايي كشور«، »انحراف از آرمان هاي 
مبنايي انقالب«، »چشم دوختن به بيرون«، »گم 
كردن اولويت ها«، »مبارزه با فساد، ناكارآمدي و 
اشرافي گري«، »دولت محرومان و مستضعفان«، 
»اشرافيت خانوادگي« و »ديپلماسي عزتمندانه« 
8كليدواژه اي است كه رئيس قوه قضاييه با تأكيد بر 
آنها و با شعار»دولتي مردمي براي ايراني قوي« وارد 
كارزار انتخاباتي شده است و به نظر مي رسد مبنايي 

براي منازعات انتخاباتي عليه رقبا خواهد بود.
در سوي ديگر كارزار انتخابات علی الريجاني قرار 
دارد كه با داعيه »راه سوم« وارد ميدان شده است 
و اگرچه مي كوشد راه خود را از دولت روحاني جدا 
كند و راه ميانه در پيش بگيرد، اما به نظر مي رسد 
اصولگرايان و حاميان رئيســي براي او شمشير از 
رو بســته اند و حتي عليرضا زاكاني، رئيس مركز 
پژوهش هاي مجلس، در روز ثبت نام تلويحا اعالم 
كرد صرفا بــراي مقابله با الريجانــي وارد ميدان 

شده است. 
اينها درحالي اســت كه الريجاني براي تقابل با 
منازعه اي كه اصولگرايان براي او تدارك ديده اند، با 
طرح مباحثي مانند »نه كليد؛ نه چكش«، »اقتصاد 
نه پادگان است، نه دادگاه«، »اقدامات پوپوليستي 
و نمايشي«، »اختالل عده اي در همبستگي ملت« 
و »نقد افراطيون و سازشكاران« بر 5كليدواژه اي 
تأكيد مي كند كه مي تواند مبنايي براي رقابت هاي 

انتخاباتي او باشد.
ضلع ســوم رقابت هاي ســيزدهمين انتخابات 
رياست جمهوري را اســحاق جهانگيري تشكيل 
مي دهد كه اگــر تغييري در آرايــش انتخاباتي 
اصالح طلبان روي ندهد، كانديــداي اصلي اين 
جريان در مقابل رئيســي و الريجاني خواهد بود. 
جهانگيري كه براي بيرون رفتن از سايه سنگين 
عملكرد دولت دوازدهم كار دشــواري در پيش 
دارد، مي كوشد با به ميدان كشيدن بدنه اجتماعي 
اصالح طلبي، اميدهاي اين جريان سياسي براي 

فتح پاستور را زنده نگه دارد.
بررسي محتوايي ســخنان انتخاباتي جهانگيري 
نشان مي دهد، او كه با شــعار »دولِت ملت« وارد 
عرصه شده، براي اينكه با دست پر به مصاف رقبا 
برود، با طرح 7كليــدواژه »وعده هاي دروغين«، 
»دشمن تراشــي«، »كنار گذاشتن حذف، طرد 
و تبعيض«، »احياي برجــام«، »كاهش اميد به 
اثربخشــي رأي مردم«، »عوام فريباني كه مردم 
مردم مي كنند« و »تالش مافيــا براي انتخابات 
بي رمق« خود را مهياي حضور در كارزار انتخابات 

28خردادماه1400 مي كند.

جدول بررسي محتوايي سخنان كانديداهاي 3گفتمان حاضر در عرصه انتخابات

اسحاق جهانگيري  علي الريجاني ابراهيم رئيسينام كانديدا

تعلق سياسي 
– جرياني

اصولگرا 
 جبهه نيروهاي انقالب

اعتدال 
اصالح طلب اصولگرايان ميانه رو

دولِت ملتهمبستگي مليدولتي مردمي براي ايراني قويشعار

كليدواژه ها

1- ضعف مديريت اجرايي كشور
2- انحراف از آرمان هاي مبنايي 

انقالب 
3- چشم دوختن به بيرون 

4- گم كردن اولويت ها 
5- مبارزه با فساد، ناكارآمدي و 

اشرافي گري
6- دولت محرومان و مستضعفان 

7- اشرافيت خانوادگي 
8- ديپلماسي عزتمندانه

1- نه كليد؛ نه چكش 
2- اقتصاد نه پادگان است، نه 

دادگاه
3- نقداقدامات پوپوليستي و 

نمايشي 
4- اختالل عده اي در همبستگي 

ملت 
5- نقد افراطيون و سازشكاران

1- نقد وعده هاي دروغين
2- كنار گذاشتن حذف، طرد و 

تبعيض
3- احياي برجام

4- كاهش اميد به اثربخشي 
رأي مردم

5- نقد عوام فريباني كه مردم 
مردم مي كنند.

6- تالش مافيا براي انتخابات 
بي رمق

7- نقد دشمن تراشي

 استمرار بررسي صالحیت نامزدهای 
انتخابات 

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: با توجه به اينكه جلسه بررسي 
صالحيت ها ادامه خواهد داشت، خيلي بعيد است زودتر از مهلت خبر

قانوني 10روزه اســامي داوطلبان احراز صالحيت شده را اعالم 
كنيم. عباسعلي كدخدايي با اشاره به جلسه امروز )شنبه( شوراي نگهبان براي 
بررسي صالحيت كانديداهاي رياست جمهوري افزود: بعيد است زودتر از 10روز 
مهلت قانوني بتوانيم اســامي داوطلبان نهايي را به وزارت كشور اعالم كنيم؛ 
چراكه هركدام از پرونده ها، ساعت ها از اعضاي شوراي نگهبان وقت مي گيرد تا 
به جمع بندي اوليه برسند و نهايتا در جلســه نهايي جمع بندي خود را اعالم 
كنند. وي تصريح كرد: با توجه به اينكه مهلت ثبت نام ها به پايان رسيده و صرفا 
40نفر مدارك شان براساس مصوبه شوراي نگهبان كامل بود، بررسي صالحيت 
اين تعداد از افراد در دستوركار قرار گرفته و اين بررسي ها ادامه خواهد داشت. 
وي در پاسخ به اينكه آيا ارزيابي اوليه از تعداد داوطلبان احراز صالحيت شده 
وجود دارد يا خير، ادامه داد: نه تنها من، بلكه ساير اعضاي شوراي نگهبان در اين 
مرحله نمي دانند چه اشخاصي احراز يا عدم احراز صالحيت خواهند شد./ تسنيم

همشهری تاريخ 40ساله منازعات انتخاباتی را ورق می زند

کلیدواژه های 13دوره انتخابات 
ریاست جمهوری 
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فرزامشيرزادي
د بیر گروه کتاب

د رنگي بر»پنج اقلیم حضور« نوشته د اريوش شايگان

فيلسوِف شيفته  حافظ
تازه هاي نشرد ريچه

صلحيكههمهیصلحهارابربادداد
»صلحي که همه ی صلح ها را بر باد  د اد « نوشته 
د يويد  فرامكین با ترجمه حسن افشار، روايت 
فروپاشــي امپراتوري عثماني و شكل گیري 
خاورمیانه معاصر اســت؛ روايت وقايعي که 
د ر جنگ جهاني اول رخ د اد  و باعث تغییرات 
اساسي د ر خاورمیانه شــد . د يويد  فرامكین 
عقید ه د ارد  اين تغییرات خاورمیانه منجر به 
جنگي شد  که همچنان اد امه د ارد . اين کتاب 

عالوه بر پرد اختن به نقش اروپــا د ر خاورمیانه، تأثیرات اين 
د گرگوني را د ر خود  قاره سبز نیز بررسي کرد ه و د ر کنار آن گاه خوانند ه 
را به عربســتان برد ه و با ماجراجويي هــاي اد وارد  الرنس، د يپلمات، 
باستان شناس، نويسند ه و رايزن نظامي معروف انگلستان د ر عربستان 
همراه مي سازد . تاريخي که د ر اين کتاب 12فصلي مي خوانید  د رواقع 
سرآغاز پید ايش قرن بیستم و خاورمیانه امروز است. صلحي که همه ی 
صلح ها را بر باد  د اد  د رسال 1۹8۹ منتشر شد  و د ر فهرست نهايي جايزه 
پولیتزر هم قرار گرفت. د يويد  فرامكین، نويســند ه و مورخ آمريكايي 
است که د ر د انشــگاه شیكاگو حقوق خواند ه و اســتاد  تاريخ و روابط 

بین الملل است. او سال 201۷ از د نیا رفته است.
چاپ چهارد هم اين کتاب را به تازگي نشــر ماهــي د ر 640صفحه 

وزيري، به بهاي 120هزار تومان منتشر کرد ه است.

پدروپارامو
»پد رو پارامو« اثر نويسند ه مكزيكي، خوآن 
رولفو است که ســال 1۹8۳ توانست جايزه 
اد بي »شاهزاد ه آستورياس« را به د ست آورد . 
اين جايزه يكي از معتبرترين جوايز د ر عرصه 
اد بیات اسپانیايي زبان است. گارسیا مارکز، 
بارگاس يوســا و کارلوس فوئنتس ازجمله 
نويسند گاني هســتند  که موفق به د ريافت 
اين جايزه شــد ه اند . پد رو پارامو د اســتاني 

چند  وجهي است. فضا و مكان د ر د استان هاي رولفو موازي 
با اشــخاص، بار د استان را به د وش مي کشند . اشــخاص زير بار جبر 
محیطي که د ر آن زيست مي کنند ، از باورها و آد اب خود  مي گويند  و 
با زباني روستايي و ساد ه که د ستاويز رولفو براي روايت د استان هايش 
است، حرف مي زنند . رولفو نه تنها فصل هاي مختلف رمان را پاره پاره 
روايت مي کند  که از روايت خطي ماجراهاي د استان نیز سر باز مي زند . 
او اتفاقاتي را حذف  و با تصوير سازي غیرمستقیم، صحنه را بازآفريني 
مي کند . او د ر اين اثر سترگ، تاريخ کشــورش، مكزيك، را بازسازي 
مي کند ؛ کشوري د ر محاصره انقالب هاي متعد د  و بي حاصل که چیزي 
جز مرگ را براي مرد مانش به ارث نگذاشته است. مرگ و گناه میراثي 

است که پد رو پارامو براي مرد م کوماال و فرزند انش باقي مي گذارد ...
نشــر ماهي چاپ پنجم اين کتاب 1۹4صفحــه اي را با ترجمه کاوه 
میرعباسي، د ر قطع جیبي با شمارگان 1500نسخه به بهاي 20هزار 

تومان منتشر کرد ه  است.

تخريببزرگترينكتابفروشيغزه
بزرگ ترين و مشهورترين کتابفروشي واقع د ر 
نوار غزه د ر بمباران روزهاي اخیر جنگند ه هاي 
رژيم صهیونیستي به طور کامل تخريب شد . 
کتابفروشي »ســمیر منصور« يكي از مراکز 
اصلي فروش کتاب و پاتوق اد بي نويسند گان 
فلســطیني بود . به گزارش لیت هاب، هفته 
گذشــته د ر حملــه هوايــي جنگند ه هاي 
صهیونیســتي کتابفروشــي منصور هد ف 
مســتقیم جنگند ه هــا قــرار گرفــت. اين 
کتابفروشي نخستین بار سال 2008افتتاح 
شــد ه بود  و د اراي هــزاران کتــاب ازجمله 
مجموعه اي ارزشمند  از رمان ها و د استان هاي 
انگلیســي زبان بود . کتابفروشي منصور د ر 
سال هاي گذشــته بخشــي از فعالیت هاي 
اصلي خــود  را بــه انتشــار د اســتان هاي 
نوشته شد ه توسط نويســند گان فلسطیني 
د رباره موضوع اشــغالگري صهیونیســت ها 
اختصــاص د اد ه بود . مرد م ســاکن نوار غزه 
همراه گروه هاي غیرد ولتــي، کمپیني براي 
جمع آوري کمك هاي نقد ي براي بازســازي 

اين کتابفروشي راه اند ازي کرد ه اند .

موالناخواني:كتابعشــقوآيات
عرفاني

نشست نقد  و بررســي کتاب »موالنا خواني: 
کتاب عشــق و آيات عرفاني« نوشته  عفیفه 
احمد ، سه شــنبه، چهارم خرد اد  ســاعت 11 
صبح با حضور عفیفه احمد ، اولي االبصار عبد اهلل 
و محمود رضا اسفند يار به صورت مجازي برگزار 
مي شــود . عالقه مند ان مي توانند  اين نشست 
را از اينســتاگرام مرکز فرهنگي شــهرکتاب 
 به نشــاني ketabofarhang، کانال تلگرام

 bookcitycc و صفحه اين مرکز د ر ســايت 
آپارات پیگیــري کننــد . به تازگــي کتاب 
»موالناخواني: کتاب عشق و آيات عرفاني« به 
قلم عفیفه احمد  د ر اند ونزي منتشر شد ه  است. 
اين کتاب د ر 228 صفحه و سرشــار از د انش 
معنوي و فكري از موالنــا جالل الد ين رومي 
است. عفیفه احمد  از معد ود  زنان اند ونزيايي 
اســت که مي تواند  به خوبي و جــذاب د رباره 
موالنا به زبــان اند ونزي بنويســد  که د اراي 
محتواي مترقي و پُر از فضاي بي نظیر معنوي 

است.

کتاب »پنج اقلیم حضــور« که با زير عنوان»بحثي 
د رباره شــاعرانگي ايرانیان« منتشر شد ه، بیش از 
آنكه به شاعرانگي ايرانیان و شاعرد وست بود نشان 
بپرد ازد ، د رباره آثار و تا اند ازه اي ســلوك اجتماعي 
5 شاعر تأثیرگذار-که هستي شناسي  سواي از هم 

د ارند - است.
گرچه د اريــوش شــايگان د ر پیش گفتــار کتاب 
مي نويسد : »پیش از هر چیز بايد  صمیمانه اعتراف 
کنم که د ر زمینه اد بیات خود  را ُخبره و متخصص 
نمي د انم...« اما مطالعه همین يك اثر از فیلســوِف 
شناخته شد ه ايراني، مخاطب حرفه اي اد بیات را با 
نويسند ه اي مواجه مي کند  که جز نگاه اند يشمند انه 
و نكته بین فیلســوفي شــاخص، او را د ر ِکسوت 

متخصصي ُخبره د ر عرصه 
اد بیات بجا مي آورد .

شايگان د ر»پنج اقلیم 
روايتي  حضــور« 
د لنشــین، گیرا و 
د ر عین حال موجز 

از فرد وســي، خیام، 

مولوي، ســعد ي و حافظ پیش  روي خوانند ه قرار 
مي د هد . کتاب، اثــري به غايت خواند ني اســت؛ 
از خواننــد ه تفنن گراي رمان و د اســتان گرفته تا 
آن هايي که د ر پي پیچید گي ها و رمزهاي د استاني -

فلســفي اند  مي توانند  مخاطبان اين اثر کم حجم 
باشند .

نگاه فیلســوف به هر 5 شــاعر، نظرگاهي بد يع و 
بكر پیش روي خواننــد ه قرار مي د هــد . او د رباره 
خیــام مي نويســد : »شــاد ي خیــام »مذهب« 
اوست.»رستاخیز« اوســت د ر جهاني که نه گناه 
مي شناسد  و نه عقوبت. اين شاد ي، شاد ي موجود ِ 
استثنايي ســازش ناپذيري اســت که از هرگونه 
ماتقد م و پیش د اوري رهاســت و با جســارتي کم 
نظیر جــرأت مي کند  که اين آيیــن خاص خود  را 
به رغم همه توهماتي که د ر ضد يت با آن ايستاد ه، 

اعالن کند .«
به رغم آنكه تصور مي شود  شايگاِن فیلسوف بايد  به 
سعد ي و سپس مولوي بیشتر اراد ت د اشته باشد ، اما 
تعد اد  صفحاتي که به حافظ شیرازي اختصاص د ارد  
بیش از د يگر شاعران اين کتاب است؛ بحث د رباره 
فرد وسي، خیام، مولوي، سعد ي و حافظ به ترتیب 
16، 21، 18، 2۳ و ۳5صفحــه را د ربرمي گیــرد  و 
گرچه به ابعاد  گوناگون اند يشــه سعد ي و مولوي 
هم اشــاره مي کند  اما آنجا که از حافظ مي نويسد ، 
برخالف 4شــاعر د يگر که با خونسرد ي فیلسوفانه 
د رباره شــان نوشته، شــیفتگي و شــید ايي اش به 
لســان الغیب عیان مي شــود : »اين نغمه هاي 
گونه گــون و پرد ه هــاي رنگارنگ که از 
طريق 5 حس باصره، سامعه، ذائقه ، 
المسه و شامه استحاله يافته اند ، 
نهايتا همگي به ياد  رويد اد ي 
اســت کــه د ر حقیقــت 
عهد  و میثاقــي بود ه که 
تقد ير آد مي را رقم زد ه 
است. اين عهد  و میثاق 

چیست؟ حافظ پاسخ مي د هد :
آسمان بار امانت نتوانست کشید 
قرعه کار به  نام من د يوانه زد ند «

عالوه بر اين، زند ه ياد  د اريوش شــايگان سطر هاي 
پاياني کتاب را چنین تمــام مي کند : »چه بهتر که 

حرف آخر را خود  شاعر شیراز بگويد :
عیب رند ان مكن  اي زاهد  پاکیزه سرشت

که گناه د گران بر تو نخواهند  نوشت
من اگر نیكم اگر بد ، تو برو خود  را باش
هرکسي آن د ِرَود  عاقبت کار که ِکشت

همه کس طالب يارند  چه هشیار و چه مست
همه جا خانه عشق است، چه مسجد  چه کنشت«

همزمان با يكصد مین سال انتشار »د ر جست وجوي زمان از د ست رفته« مطرح شد 

باج هاي مالي پروست براي تبليغ كتابش
د ر بین آثار محبوب اد بیات کالسیك، بلند ترين رمان جهان مربوط به »د ر جست وجوي زمان از د ست 
رفته« نوشته مارسل پروست است که د ر يك میلیون  و۳00هزار کلمه نوشته شد ه است. اين کتاب 
د ر ايران از سوي زند ه ياد  مهد ي سحابي به فارسي برگرد اند ه شد ه بود  و پس از او مترجماني د يگر هم 

گزيد ه هايي از اين رمان قطور را ترجمه کرد ه اند .
به گزارش لیت هاب، برخالف موسیقي  يا ســینما يا هر هنر د يگري د نیاي نويسند گان رويد اد هاي 
متفاوتي را تجربه مي کند . د ر اين د نیا محبوبیت، تنها با کیفیت و جمالت زيبا به د ســت نمي آيد  و 
تجربه نشان د اد ه براي مخاطبان و عالقه مند ان به اد بیات معموال د استان ها و کتاب ها عالوه بر کیفیت 
بايد  کمیت هم د اشته باشند . لیست پرفروش ترين کتاب هاي تاريخ اد بیات جهان مملو از کتاب ها و 

رمان هايي است که حجم آنها طیفي بین 16هزار تا 250هزار کلمه را شامل مي شود .
 د ر بین آثار محبوب اد بیات کالسیك، بلند ترين رمان جهان مربوط به اثر »د ر جست وجوي زمان از 
د ست رفته« نوشته مارسل پروست است که د ر يك میلیون و ۳00هزار کلمه نوشته شد ه است. اين 
رمان بارها از سوي ناشران رد  شد  و پروست تصمیم گرفت خود ش با هزينه شخصي آن را منتشر کند .

 اين رمان د ر ۷جلد  نوشته شد ه که هريك نامي مســتقل د ارند . اين رمان، رکورد  گینس 
طوالني ترين رمان تاريــخ را د ر اختیار د ارد . پروســت اين رمان را بین ســال هاي 

1۹0۹–1۹08 تا 1۹22 میالد ي نوشــته و میان ســال هاي 1۹1۳ تا 1۹2۷ 
میالد ي منتشر کرد ه است.

 لويي فرد ينان سلین، نويسند ه مطرح فرانسوي و از منتقد ان جد ي پروست، 
علت شــهرت کتاب پروســت را مذهب يهود ي نويســند ه و البي گري 

يهود يان د انسته  اســت. هفته نامه هاي معتبر فرانسوي لوپوئن و 
اکسپرس همزمان با يكصد مین سال انتشار جلد  اول کتاب، 

براساس اسناد  به د ست آورد ه فاش کرد ه اند  که پروست 
به صورت پنهاني به منتقد ان معروف زمان خود  

پول مي پرد اخته تــا براي کتابــش تبلیغ و 
بزرگ نمايي کنند .
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يادداشت

تفکيکميراثفرهنگيوگردشگرييکاولويتاست

مهم تريــن چالش هايــي 
كه حــوزه ميراث فرهنگي 
و گردشــگري هم اكنون با 
آنها مواجه است و مي توان 
از رئيس جمهــوري آينده 
 رفع آنهــا را مطالبه كرد در

3 مبحث مهم خالصه مي شود.
   نخســت، تفكيــك موضــوع ميراث فرهنگــي و 
گردشــگري از يكديگر در وزارت ميــراث فرهنگي، 
گردشــگري و صنايع دستي اســت. اهميت موضوع 
ميراث فرهنگي و گردشــگري  با توجــه به بحران آب 
و چالش هاي محيط زيســت، طي 8سال آينده آشكار 
خواهد شد. هم اكنون برداشــت عوامانه اي نسبت به 
موضوع ميراث فرهنگي حاكم اســت كه بر اساس آن، 
ميراث فرهنگي كشــور و آثار تاريخي و فرهنگي تنها 

سوژه هاي گردشگري براي ايران هستند.
اين نگاه عوامانه ناگزير از تغيير اســت و نظام مديريت 
و برنامه ريزي كشور بايد از چنين ديدگاهي نسبت به 
موضوع ميراث فرهنگي و گردشگري خارج شود. در اين 
رويكرد رئيس جمهوري آينده بايد نســبت به تفكيك 
موضوع ميراث فرهنگي و گردشــگري اهتمام داشته 
باشد و گردشــگري و ميراث فرهنگي را تبديل به دو 
دستگاه مستقل در زيرمجموعه وزارت ميراث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دستي كند.
سطح سازماني حوزه ميراث فرهنگي نيز در اين تصميم 
نبايد از معاونت رئيس جمهوري پايين تر باشــد. چون 
بايد قادر باشــد تا در اعمال ماموريت هاي حاكميتي 
خود قادر به نه گفتن بــه افراد و جريان هايي باشــد 
كه بر پايه منافع كوتاه مــدت در فعاليت هاي عمراني 
كشور دخيل هستند و اقداماتشان منجر به وارد آمدن 
صدمات جدي بــه آثار تاريخي مي شــود. تفكيك دو 
بخش ميراث فرهنگي و گردشگري و تبديل اين دو به 
دو دستگاه مستقل اصلي ترين توقعي است كه مي توان 

از رئيس جمهوري بعدي داشت.
   نكته ديگري كــه بايد به اطــالع رئيس جمهوري 
آينده برســد آن اســت كه هرگاه درآمدهاي كشور از 
ســاير محل ها، همچون فروش نفت و... كاهش يافت 
و كشور دچار عسر و حرج شــد، دولت ها به ياد صنعت 
گردشگري می ا فتند و به محض آنكه درآمدهاي ساير 

بخش ها نيز افزايش يافت، موضوع گردشگري از دستور 
خارج و فراموش مي شود. بدين ترتيب نگاه سوداگرايانه 
به گردشگري حاكم شده است. درصورتي كه موضوع 
گردشــگري بيش از ارزش اقتصادي آن، داراي ارزش 
امنيتي براي كشــور اســت. چون تصويري مناسب از 
كشــور به جهان مخابره مي كند و مي تواند در پيشبرد 
ديپلماســي فرهنگي نقش مهمي ايفــا كند. البته كه 
ارزش امنيتي گردشگري آثار اقتصادي هم دارد. درست 
مثل آنكه گندم كاشته ايد و كاه هم از آن حاصل مي شود. 
در اين قياس اقتصاد گردشگري حكم آن كاه حاصل از 
كشت گندم را براي كشور دارد. بدين ترتيب اگر نظام 
مديريت و برنامه ريزي كشور اهميت موضوع گردشگري 
را به درســتي درك كند، نوع رفتار با گردشگري نيز 
متفاوت مي شود و گردشگري مي تواند در اولويت هاي 
سياســتگذاري  كالن در كشــور قرار بگيرد. بنابراين 
گردشــگري با توجه به كيفيت مقاصــد مي تواند چه 
به لحــاظ اقتصادي و چه به لحاظ ديپلماســي كمك 
حال كشور باشــد و رئيس جمهوري آينده بهتر است 
اهتمام جدي به موضوع توسعه كشور با بهره گيري از 

گردشگري كيفي داشته باشد.
   توقع ديگري كه مي توان از رئيس جمهوري آينده 
براي اعتالي 2 حوزه ميراث فرهنگي و گردشــگري و 
حل چالش هاي آن دو حوزه داشــت اين است كه در 
حوزه ميراث فرهنگي 3 فعاليت اصلي نسبت به تمامي 
آثار تاريخي مادي و غيرمادي، ملموس و غيرملموس 
وجــود دارد و آن هــم، حفاظت، پژوهــش و معرفي 
اســت. اين 3 فعاليت بايد همزمان و تــوأم با يكديگر 
در مورد آثار فرهنگي ايران صورت بگيرد. متأســفانه 
در شرايط فعلي 3فعاليت حفاظت، معرفي و پژوهش 
در بخش آثار تاريخي كشور به لحاظ ساختاري، دچار 
پراكندگي در مديريت هســتند. پس رئيس جمهوري 
 آينده بايد به حل اين مشكل در حوزه ميراث فرهنگي

 نيز اقدام كند.
   اما يك خواسته جدي تر نيز از رئيس جمهوري آينده 
وجود دارد. حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري دو حوزه 
تخصصي هســتند و رئيس جمهوري آينده بايد توجه 
داشته باشد كه نبايد نسبت به انتخاب وزير و مسئوالن 
آينده اين دو حوزه اينگونه رفتار كنــد، افرادي را كه 
نتوانسته است كاري را به آنها در دولت بسپارد، صرفا 
به دليل يك بدهي كه به آن فرد دارد و فكر مي كند كه 
بايد بدهي خود را به آن شخص بپردازد به عنوان وزير 

ميراث فرهنگي و گردشگري معرفي كند.

سيدمحمدبهشتي
كارشناس فرهنگي

ضرورت اصالح مدیریت منابع آب و  اجرای قوانین محیط زیستی
چهره هاي محيط زيستي در گفت وگو با همشهري از اولويت هاي فوري، ميان مدت و بلندمدت دولت سيزدهم مي گويند

27روز تا انتخابات رياســت جمهوري 
محيط
سيزدهم فرصت باقي است و هنوز هيچ زيست

برنامه مدوني از چهره هاي ثبت نام كننده 
براي حفاظت از منابع طبيعي و زيســتي كشور اعالم 
نشده است. در چنين شرايطي كه كشور با مشكالت 
حادي چون بحران آب، خشكســالي، آلودگي هوا و 
صدها چالش حفاظت از جنگل  و منابع طبيعي مواجه 
است، بايد ديد دولت آينده قرار است كدام نيازها را در 
عرصه حفاظت از محيط زيست در اولويت قرار دهد و 

مرتفع كند؟
شرايط كشور در حالي با عواقب اقدامات محيط زيستي 
دولت هاي مختلف بد و بدتر شده است كه اين دولت ها 
از ابتدا نگاه محيط زيســتي و برنامه مدون براي حل 
بحران هاي اين عرصه نداشتند و برخي نيز با اقدامات 
خلق الساعه تالش كردند تنها در شــرايط سخت به 
مديريت بحران هاي مقطعــي بپردازند. اين در حالي 
اســت كه بحران هاي محيط زيستي حاضر، محصول 
ده ها سال اهمال و كم كاري دولت ها بوده و براي رفع 
آن نيز دست كم به يك دهه اقدام كارشناسي و عاجل 
نياز اســت؛ يك دهه اي كه به احتمال زياد، 80درصد 
آن در دوره زمامداري رئيس جمهوري قرار دارد كه تا 

4هفته ديگر تعيين مي شود.
بــراي پيگيــري ايــن نيازهــا ســراغي از 3چهره 
محيط زيســتي گرفتيــم كه طــي دهه هــاي اخير 
فعاليت هاي مشــخصي بــراي بازشناســي نيازهاي 
محيط زيستي و منابع طبيعي كشور داشتند. اسماعيل 
كهرم، يوسف رشيدي و سميه رفيعي مطالبات اصلي 
محيط زيست از رئيس جمهور آينده را در گفت وگو با 

همشهري مطرح كرده اند.

اتخاذروشهايجديد
اسماعيل كهرم، بوم شناس، درباره موفقيت دولت آينده 
در زمينه محيط زيست مي گويد: بايد هر اقدام اشتباهي 
كه دولت  های قبلی انجام دادند را منسوخ كرد و رويه 
برعكس را درپيش گرفت. در طول ســال هاي گذشته 
حجم بي توجهي اخير به محيط زيست بي سابقه بوده 
است. پس از 50سال فعاليت در عرصه محيط زيست 
بايد بگويم كه شــاهد غفلت جدي در حوزه هاي مؤثر 
حفاظت از محيط زيســت انســاني و طبيعي هستيم. 
دولت سيزدهم بايد چنان ارزشي براي سازمان حفاظت 
محيط زيست قائل باشــد كه رئيس اين سازمان قادر 
باشــد اقدامات اساسي براي بهبود شــرايط موجود و 

حل مشكالت محيط زيستي داشته باشد. براي نمونه 
درعرصه بحران آب و خشكسالي، يكي از مسائل پديد 
آمده اين اســت كه ســازمان حفاظت محيط زيست 
برآورد كرد، اگر بحران آب ادامه پيدا كند، 50ميليون 
مهاجر خواهيم داشــت. درحالي كه اين حرف كامال 
بي اســاس اســت و هيچ نقطه اي در جهــان پذيراي 
50ميليون مهاجر ايراني نيســت. كشورهاي فراواني 
امروز معطل آب و نان خود هســتند. بنابراين به هيچ 
عنوان بحران آب ايــران، جواب آني نــدارد كه يكي 
دو ساله رفع شــود. اگر امروز بجنبيم، 10سال طول 
مي كشد تا شايد شرايط بهبود يابد. رئيس جمهور آينده 
بايد با سرعت زياد، رژيم كشــاورزي را تقليل دهد تا 

كمتر از منابع آبي موجود استحصال شود.

مديريتمنابعآببايددراولويتباشد
كشــت محصوالت آب بر نظير هندوانه و صيفي جات 
بايد محدود و حتي ممنوع شــود. مرتــع كاري بايد 
افزايش يابد تا اگر آب هم رســيد نصيب ســفره هاي 
آب زيرزميني شود. سيســتم آبياري كشاورزي هم 
بايد تغيير كند. آبياري كشــاورزي در ايران ما هنوز 
به شيوه عهد كوروش انجام مي شــود و هيچ نوآوري 
و كارشناســي نويني در اين زمينه اجرا نشده است. 
سيستم سنتي آبياري، آب را وارد كرت هاي كشاورزي 
مي كند كه مقدار زيادي از آن يا تبخير مي شود يا آنقدر 
از ريشــه گياه پايين تر مي رود كه به سادگي هدر رفت 

آب رخ مي دهد. بايد از سيستم آبياري باراني، قطره اي 
و تبخيري استفاده كرد و رئيس جمهور آينده چاره اي 
جز بهره گيري از علــم روز در موضوع صيانت از آب و 

محيط زيست ندارد.

قانونگذاريبساست
دوري از تقنين بيشتر و رفتن به سمت اجرا، راهكاري 
مهم در عرصه حفاظت از محيط زيســت انســاني و 

كاهش آلودگي هاي محيط زيستي است. 
يوسف رشيدي، اســتاد دانشگاه شــهيد بهشتي در 
اين باره به همشــهري مي گويــد: مهم ترين نكته در 
مقابله با آلودگي هوا و حفظ محيط زيست انساني آن 
است كه دولت آينده به اين يك خط توجه كند. نوشتن 
و تصويب قانون را به عنوان عملكرد خود درنظر نگيرد 
بلكه اقدامات اجرايي را آغاز كند. چون صرف تصويب 
قانون جديد، معضالت محيط زيست را حل نمي كند. 
آنقدر قانــون و مصوبه و آيين نامه وجــود دارد كه در 
عرصه عمل هيچ يك از آنها اجرا نشده است. بنابراين 
يكي از مهم ترين مطالبات از دولت آينده و ســازمان 

حفاظت محيط زيست آينده انجام كار است. 
به گفته مشاور سابق سازمان حفاظت محيط زيست، 
به جاي اينكه همه اقدامات را روي حوزه فني ببريم، 
مثل كاهش ســوخت و از رده خارج كردن خودروي 
فرســوده و اســتاندارد و حمل ونقل عمومي، بايد در 
بخــش اقدامات مديريتــي نيز كار كنيم كه بســيار 

اثرگذاري باالتــري دارد. اقدامــات مديريتي يعني 
مديريت تقاضاي ســفر، اجراي دولــت الكترونيك و 
كاهش مراجعات و ســفرهاي درون شهري. در همين 
حوزه اگر روند اقدامات دولتي سرعت گيرد، گام مهمي 
برداشته مي شود. اما متأســفانه بسياري از دولت ها از 
روند افزايش مراجعان دســت نمي كشند و مشخص 
نيست چه عالقه اي به مراجعه صدباره مردم به ادارات 
دولتي دارند؟ پس اين مشكالت بايد از اساس حل شود 
تا بسياري از معضالت محيط زيستي نيز مرتفع شوند.

 
6اولويتفوري

مطالبات محيط زيستي از دولت آينده بايد در 2سطح 
اقدامات و اولويت ها دسته بندي شود. آنگونه كه سميه 
رفيعي، رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي 
اسالمي به همشــهري مي گويد: در بخش اقدامات، 
دقــت در هدفگذاري هاي برنامه هفتم توســعه مهم 
اســت كه بايد واقع گرايانه و مبتني بر پيشرفت باشد. 
بدين ترتيب دولت آينــده نبايد صرفا بر مصرف منابع 
تأكيد داشته باشــد. يكي ديگر از مطالبات در بحث 
حفاظت از محيط زيســت، اتخاذ سياســت هاي الزم 
اســت. امروز فقدان سياســتگذاري به صورت آشكار 
احساس مي شــود و مديريت محيط زيست سليقه اي 
اعمال مي شود. موضوع ديگر بايد رويكرد فسادستيزانه 
دولت آينده در موضوع حفاظت از محيط زيست باشد 
و همه دستگاه هايي كه در عرصه محيط زيست اقدام 
مي كنند، شفاف عمل كنند. بحث ايجاد تحول مبتني 
بر علم و روش هاي نوين در محيط زيست نيز اهميت 
بااليي دارد. مديريت اين عرصه بايد از رويكرد سنتي 

خارج و روش هاي نو و كارشناسي اتخاذ شود.
اين نماينده مجلس با تأكيد بر 6اولويت اصلي دولت 
آينده در حل مشكالت محيط زيستي كشور تأكيد كرد: 
بايد بحث تنوع زيستي يكپارچه به سازمان حفاظت 
محيط زيســت بازگردد و تكه تكه كردن اين سازمان 
منسوخ شود. موضوع ديگر اعالم شفاف رويكردهاي 
موجود و بعد عملكردهاســت. وزارت  نيــرو و وزارت 
خارجه نيز بايد ديپلماســي محيط زيست را در پيش 
بگيرند چون چاره اي جز دنبال و اجرا كردن ديپلماسي  
نداريم. بحث ديگر مديريت يكپارچه تاالب هاست كه 
بايد به سرعت و جدي دنبال شود و دولت بعدي بايد 
اولويت هاي محيط زيستي خود را در اين زمينه ها قرار 
دهد. در بحث آلودگي هوا و مصوبات بر زمين مانده نيز 

بايد اقدام فوري لحاظ شود. 

ری
جعف

ريا 
ي/ آ

هر
مش

س: ه
عك



جامعه10 2   شنبه 1 خرداد 1400   شماره 8225  3 0 2 3 6 1 8 

یادداشت

  این روزها در شرایط پرالتهاب كرونا، ماجراي 
انتخابات ریاست جمهوري هم داغ شده است گزارش

و هر روز خبرها،  برنامه ها و ایده هاي مختلفي 
از سوي نامزدهاي انتخاباتي ارائه مي شود. به موازات آن اخبار 
هولناك آسيب هاي اجتماعي و خشونت هاي عریان هم 
این روزها به وفور دست به دست مي شود و بيش از گذشته 
ضرورت توجه و سرمایه گذاري در مورد مسائل اجتماعي در 
دولت جدید را محسوس تر مي كند؛ مسئله مهمي كه به  
گفته بسياري از كارشناسان حوزه اجتماعي، معموال در 
برنامه هاي نامزدهاي ریاســت جمهوري مغفول مي ماند. 
همين ماجرا، ضــرورت طــرح مطالبــات اجتماعي از 
رئيس جمهور آینده را بيشتر كرده است و بر همين اساس، 
در این گــزارش و در گفت وگــو با چند نفــر از فعاالن و 
متخصصان مطرح حوزه اجتماعي، فهرستی از مهم ترین 

مطالبات اجتماعي از رئيس جمهور آینده ارائه شده است.

عدالت جنسيتي نبايد فراموش شود
طيبه سياوشي، نماینده دوره پيشين مجلس در رابطه با 
مطالبات جامعه زنان از رئيس جمهور آینده به همشهري 
مي گوید: »با وجود شعارهاي بسيار درست و احكامي كه در 
اسناد باالدستي در حفظ حقوق و  شأن زنان نوشته شده، 

متأسفانه در 40سال گذشته در عمل و اجرا توفيقي در این 
زمينه حاصل نشده اســت و در برنامه توسعه، سهم زنان 
به عنوان عامل مهم توسعه ملي و مهم ترین بخش زندگي 

اجتماعي، عاطفي و فردي مغفول مانده است.«
او به گزارش ســاالنه مجمع جهاني اقتصاد و رتبه پایين 
ایران  اشاره مي كند: »از منظر شكاف جنسيتي و در ميان 
156كشور جهان، ایران رتبه150 را به خود اختصاص داده 
است. در بررسي شكاف جنسيتي چهار شاخص مشاركت 
اقتصادي، تحصيالت و آموزش، بهداشت و توانمندسازي 
سياسي مورد بررسي قرار مي گيرد، اما بزرگ ترین شكاف 
جنسيتي در ایران و جهان از منظر توانمندسازي سياسي و 

بعد اقتصادي مطرح است.«
او علت این امر را بي توجهي به 
زنان در عرصه هاي مدیریتي 
مي داند و معتقد است كسي كه 
مي خواهد مسئوليت اجرایي 
كشور را به عهده بگيرد باید به 
این موضوع توجه كند. موضوع 
مهم دیگري كه سياوشي به آن اشاره مي كند، بحث عدالت 
جنسيتي است كه براي نخستين بار در كشور و در قانون 
ششم برنامه توسعه لحاظ شده است؛ »در معاونت امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوري شاخص هاي عدالت جنسيتي 
احصا شده و با توجه به اینكه این موضوع تقریبا به تازگي 
طرح شــده، نباید در دولت جدید و توسط رئيس جمهور 

بعدي به فراموشي سپرده شود؛ باید زنده نگه داشته شود و 
تداوم پيدا كند.« این فعال حقوق زنان یكي از خواسته هاي 
مهم زنان را مشاركت در تصميم گيري ها مي داند و مي گوید: 
»دولت باید لوایحي را كه در دفاع از حقوق زنان است مصوب 
و به مجلس ارسال كند. رئيس جمهور آینده در پست هاي 
مدیریتي نباید زنان را فراموش كند، همچنين باید به زنان 
خانه دار امتيازات الزم را بدهد و به لحاظ بيمه و موضوعات 
اینچنيني پشتوانه الزم را براي آنها مهيا كند.« موضوع زنان 
سرپرست خانوار و تأكيد بر توانمندسازي آنها، موضوع مهم 
دیگري است كه او به آن مي پردازد: »خوشبختانه در برنامه 
ششم توسعه بحث كسب وكارهایي كه زنان به آنها ورود پيدا 
كرده اند، مطرح شده است. زنان سرپرست خانوار جامعه 
بزرگي هســتند و با وجود اینكه هميشه شعارهایي براي 
توانمندسازي آنها داده شــده، اقدامات انجام شده در این 
زمينه كافي نبوده است. كميته امداد به عنوان بزرگ ترین 
متولي زنان سرپرســت خانوار، كمتریــن خروجي را در 
توانمندسازي زنان داشته و هنوز این جامعه توانایي ایستادن 
روي پاي خود را ندارد.« او همچنين درباره كسب وكار زنان 
مي گوید: »زنان در پســت هاي دولتي و حاكميتي سهم 
زیادي ندارند، گرچه این ميزان در اواخر دولت یازدهم و بعد 
در دولت دوازدهم افزایش پيدا كرد. اما توجه داشته باشيد 
كه زنان ایراني در عرصه كارآفریني و در اقتصاد دیجيتال 
نقش مهمي ایفا مي كنند. گرچه در شاخص هاي عدالت 
جنســيتي این موضوعات درنظــر گرفته شــده، اما در 
گزارش هاي سازمان هاي جهاني ارائه نمي شود. براي همين 
است كه در محاسبه كسب وكار زنان در جهان، زنان ایراني 
یكي از پایين ترین نرخ ها را به خود اختصاص داده اند اما در 
داخل كشــور، فعال و اثرگذارند. بــه همين دليل نه تنها 
سازمان هاي جهاني كه حتي مردم جهان نيز از رشد زنان 
ایراني بي خبرنــد.« در همين زمينه او مطالبــه اي را از 
رئيس جهور آینده مطرح مي كند: »انتظار ما این است گمان 
نكنند این آمار و ارقام محرمانه است، این آمار رشد جامعه 

زنان ایراني را گزارش مي دهد.«

بازسازي سرمايه اجتماعي از دست رفته
سياوشــي   به اهميت نقش ســازمان هاي مردم نهاد در 
پيشبرد مطالبات اجتماعي هم اشاره مي كند: »یك دولت 
دمكراتيك و مردم ساالر، دولتي اســت كه جامعه مدني 
و مشــاركتي قابل توجهي را در كنار خود داشــته باشد. 
سازمان هاي مردم نهاد با اخذ مجوزهاي الزم، بدون كمك 
دولت و با حمایت خيران مي تواننــد به حيات خود ادامه 
دهند. البته دولت هم با قوانيني كه وضع كرده مي تواند به 

شكل غيرمستقيم از این سازمان ها حمایت مي كند. اما در 
برخي موارد با ورود ناآگاهانه دولت و گزارش هاي غلط در 
مورد این سازمان ها، سرخوردگي بزرگ اجتماعي به وجود 
مي آید و نتيجه آن كاهش مشــاركت و ریزش ســرمایه  

اجتماعي است.«
او با اشاره به ســند »فقرزدایي« در بســياري از كشورها 
مي گوید: »متأسفانه در ایران چنين ســندي را نداریم، 
درحالي كه با وجود این سند و آگاهي از وضعيت الیه ها و 
گروه هاي مختلف در جامعه، فعاليت  سازمان هاي مردم نهاد 
بيشتر مي شود. به عقيده من دولت باید مطابق با وظایف 
خود، سازوكار قانوني ثبت نام آنها را پي گرفته و نظارتي هم 
بر كار آنها داشته باشد، اما نباید عامل فروپاشي و مانعي در 

راه حركت این سازمان ها باشد.«
این نماینده پيشين مجلس همچنين تأكيد مي كند: »در 
حوزه اجتماعي باید به جوانان و شكاف بين نسلي ایجاد 
شده توجه بيشتري كرد، كسي كه نامزد ریاست جمهوري 
مي شود در برنامه ها و در كمپين تبليغاتي اش نباید جوانان 
اعم از زن و مــرد را هم به لحاظ جایــگاه اقتصادي و هم 
اجتماعي فراموش كند. باید به صــداي آنها گوش دهد و 
فرصت گفت وگوي آنها با حاكميت را فراهم كند. این كار، 

همان بازسازي سرمایه اجتماعي از دست رفته است.«

به برنامه هاي اجتماعي »باور« داشته باشد
»رئيس جمهور آینده باید برنامه 
اجتماعي خــودش را حول 
محور سالمت اجتماعي ارائه 
دهد.« این نخستين مطالبه اي 
سيدحســن  كــه  اســت 
موسوي چلك، رئيس انجمن 
مددكاران اجتماعی ایران  به همشهري مي گوید و البته 
معتقد است كه باور داشتن به این برنامه ضرورت بسياري 
دارد؛ »در دوره هــاي پيشــين، مهم تریــن چالــش ما 
نادیده انگاشته شدن حوزه هاي اجتماعي بود. براي همين 
نياز است كه تصميمات گرفته شده توسط رئيس جمهور، 

پيوست اجتماعي و فرهنگي داشته باشد.«
او به موضوعات دیگري هم اشاره مي كند: »زماني دولت 
مي تواند در زمينه موضوعات اجتماعي مدیریت موفقي 
داشته باشد كه نظام چندالیه تامين اجتماعي را اجرایي 
كند. اجرا نشدن این موضوع موجب شده عالوه  بر نداشتن 
سيســتم شناســایي، حمایت هاي جهــت دار منجر به 

توانمندسازي هم نداشته باشيم.«
او همچنين معتقد است رئيس جمهور آینده یك بار براي 

هميشه باید تكليف خودش را با فضاي مجازي روشن كند. 
مي گوید: »نه فيلترینگ موجب كاهش استفاده مردم از 
فضاي مجازي مي شود و نه تهدید و بخشنامه هاي اجباري 

مي تواند در این زمينه تأثيرگذار باشد.«
او از انتظارات دیگري هم یاد مي كند: »زمان آن رسيده 
كه در ساختار اداره كشور بازنگري جدي داشته باشيم 
و تجميع نهادهاي موازي یكي از همين اقدامات است. 
همچنين نياز اســت حوزه رفاه و تامين اجتماعي را از 
وزارتخانه تعاون، كار و رفــاه اجتماعي جدا كنيم. حوزه 
اجتماعي به قدري اهميت دارد كــه وزارتخانه اي مجزا 
داشته باشد و با وزیري قوي و مقتدر اداره شود.« موضوع 
محالت ناكارآمد شــهري، موضوع دیگري اســت كه 
موسوي چلك به آن اشــاره مي كند: »حدود یك چهارم 
جمعيت ایران حاشيه نشين اند و طبيعتا برای حل این 

مشكل رویكرد ادغام اجتماعي و بهره گرفتن از تفكر شهر 
انسان محور مؤثر اســت. در این شرایط، دیگر تخریب و 
رویكرد بولدوزري مطرح نيست. اگر این مناطق مدیریت 
نشــود، باید منتظر عوارض ناگوار اجتماعي به اشــكال 
مختلف در آینده باشيم.« حذف شوراهاي موازي، بستر 
قراردادن آموزش و پرورش در ارتقاي سواد سالمت رواني 
و اجتماعي، تبدیل الیحه مدیریــت یكپارچه به قانون، 
شایسته گزیني، تفویض اختيار به شوراهاي استان ها، در 
دستوركار قرار دادن حوزه آمایش سرزميني، شفافيت و 
پاسخگویي و بسترســازي براي افزایش مطالبه گري در 
دولت در حوزه اجتماعي، توجه به ابعاد اجتماعي بحران ها، 
اعتماد و اميدآفریني از مطالبات دیگري است كه رئيس 
انجمن مددكاران به آن اشاره مي كند. او معتقد است فرمان 

حوزه اجتماعي دست فرماندارانش نيست.

گزارش همشهري از مهم ترین مطالبات اجتماعي از نامزدهای انتخابات سيزدهم ریاست جمهوری در گفت وگو با فعاالن و متخصصان حوزه اجتماعي
آنچهازرئيسجمهورآیندهميخواهيم
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عليرضا شريفي يزدي، جامعه شناس نيز معتقد است نخستين و مهم ترين مطالبه اي 
كه بايد از رئيس جمهور آينده داشت، تنش زدايي از روابط ايران با جامعه جهاني است 
تا از اين طريق، ايران را از انزوايي كه در آن به سرمي برد خارج كند. مي گويد: »بخش 
بزرگي از مشكالت و معضالتي كه جامعه ايراني با آن مواجه است، به دليل تحريم ها و 
همين انزواي جهاني است.« او به وضعيت قرمز آسيب  هاي اجتماعي در ايران هم اشاره 
مي كند: »در پرونده هايي از جمله بابك خرمدين، شــاهد خشونت هاي عريان در 
جامعه ايم و نياز است برنامه هاي جدي در اين زمينه ارائه شود. رسيدگي به معيشت 
مردم مطالبه مهم ديگري است كه بايد از رئيس  جمهور آينده داشت؛ چرا كه وضعيت نابه سامان اقتصادي، پيامدهاي 
اجتماعي غيرقابل جبراني به دنبال خواهد داشت.« او به مطالبه بسياري از مردم در مورد واكسيناسيون هم اشاره 
كرد و گفت: »اين موضوع دو جنبه دارد، بخشي از آن به سالمت جسمي مردم جامعه بازمي گردد و بخش ديگر باال 
رفتن روحيه و افزايش اميد در جامعه است. واكسيناسيون اثر مهمي در جلب اعتماد عمومي و افزايش اميد توده هاي 
مردم دارد.« اين جامعه شناس بر موضوع نشاط اجتماعي هم تأكيد مي كند و مي گويد متأسفانه نامزدهاي انتخابات 
در اين زمينه بي توجهند: »يكي از معضالت بزرگ اين روزها، انواع اختالالت عصبي و رواني است كه در جامعه وجود 
دارد و بخش زيادي از اين اختالالت به دليل كاهش نشاط در جامعه است. نياز است بسترهاي نشاط اجتماعي در 
جامعه فراهم شود. آزادي چرخه اطالعات در كشور، مبارزه با رانت خواري و فساد، مطالبات مهم ديگري هستند كه 

رئيس جمهور آتي بايد به آنها بپردازد.«

ث
مك

ضرورت توجه به آموزش رايگان و تامين اجتماعی

امنيــت  افزایــش   
اجتماعــي یكــي از 
نيازهــاي ضــروري 
ایــران    جامعــه 
بایــد  كــه  اســت 
نامزدهــاي انتخابات 

ریاست جمهوري به صورت جدي و دقيق درباره 
آن پاسخگو باشــند و برنامه هاي خود را در این 
زمينه ارائه دهند. دسترسي به این شاخص مهم 
وقتي حاصل مي شود كه دولتمردان اولویت هاي 
اجتماعــي را در بحث آموزش، ســالمت، رفاه 
اجتماعي، جوانان و شــادي و... به دقت واكاوي 

كرده و براي آن چاره اي بيندیشند.
اولين مســئله كشــور ما هم اكنون ســالمت 
عمومي مردم است؛ هم از بعد جسمي و هم بعد 
معنوي به خصوص كه حاال دنيا با پاندمي كرونا 
روبه روست. واكسيناسيون فراگير و سریع باید در 
اولویت رئيس جمهور بعدي ایران باشد. هم اكنون 
این موضوع یكي از شاخصه هاي مهم حكمراني 
در دنياســت كه ميزان رضایت مردم از دولت و 
حكومت هایشان را نشــان مي دهد. نامزدهاي 
انتخاباتي، شفاف و دقيق توضيح دهند براي این 

بحران چه برنامه اي دارند و چگونه مي خواهند 
آن را برطرف سازند؟

دومين مسئله بحث دسترسي رایگان به آموزش 
با كيفيت براي عموم مردم اســت؛ نكته اي كه 
هم اكنون در كشــور ما رو به فراموشــي است و 
چند سالي اســت كه جزو مطالبات اصلي مردم 
شده اســت. دولتمردان آینده باید بدانند كه هر 
قدر دسترسي به آموزش رایگان و با كيفيت در 
مدارس و دانشــگاه ها براي همه فراهم شود، از 
آن سو سطح آگاهي و سواد سياسي و اجتماعي 
مردم ارتقا پيدا خواهد كرد و این به نفع كشــور 

مي شود.
نياز جامعه جوان ما به شادي از نيازهاي اساسي 
و بنيادي جامعه ایران در مقطع كنوني اســت و 
این مهم وقتي به دست مي آید كه به هيجانات، 
مســائل روحي و رواني، حس اعتماد به نفس و 
اســتقالل جوانان توجه ویژه اي شود. نامزدهاي 
انتخاباتي بگویند كه براي ایجاد شــادي و حس 
رضایت بين جوانان چه برنامه اي دارند؟ چگونه 
مي خواهند این شاخص مهم را ارتقا دهند؟ این 
مطالبه مهمي اســت كه بایــد به صورت جدي 

مطرح و دنبال شود.
خودكشي ها و دگركشــي ها، اعتياد و بيكاري و 
نداشــتن عزت اجتماعي از معضالت مهم امروز 
ماســت كه نياز جامعه به مقوله مشاوره را نشان 

مي دهد؛ پيچيده شدن روابط و حيات اجتماعي 
هم به این مســئله دامن مي زند. رئيس جمهور 
بعــدي بایــد دسترســي رایــگان و فراگير به 
مشــاوره هاي خانواده، اقتصادي و تحصيلي را 
براي همه مردم فراهم كند. این موضوع یكي از 
عرصه هاي مهم اجتماعي خصوصا پس از كرونا 

خواهد بود.
نامزدهــاي  كــه  مســئله اي  پنجميــن 
ریاســت جمهوري بایــد درباره آن پاســخگو 
باشــند، بحث تامين و رفاه اجتماعي است. چه 
برنامــه اي در این زمينه دارنــد؟ توضيح دهند 
براي صندوق هاي تامين اجتماعي كه با پدیده 
گسترده بازنشســتگي از یك سو و ورشكستگي 
از سوي دیگر مواجه اســت، چه اقدام درخوري 

خواهند داشت؟ 
آخریــن موضــوع، نهادهاي مردمي و شــكل 
رابطــه آنها با دولت اســت. از آنجا كــه یكي از 
شاخص هاي پيشرفت جوامع بشــري فعاليت 
گسترده ســازمان هاي مردم نهاد در عرصه هاي 
گوناگون اجتماعي اســت و این نهادها هستند 
كه توانمندي جامعه در همه زمينه ها را افزایش 
مي دهند، نامزدها بگویند كه براي این نهادهاي 
مهم و اثر گذار چه برنامــه اي دارند؟ آیا به دنبال 
گسترده كردن فعاليت هاي آنها یا محدود كردن 

آن هستند؟  

غالمرضا ظريفيان
استاد دانشگاه تهران
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در روزهاي اخير مشخص شــده كه شبكه هاي اجتماعي 
كه اكثر آنها هم در كشور فيلتر شده اند كانون اصلي توجه 
نامزدهاي اصلي انتخابات هستند. بسياري از نامزدها هم 
تالش مي كنند تا با اعالم مخالفت خود با فيلترينگ نظر مردم را نسبت به خود جلب كنند. امير ناظمي، معاون 
وزير ارتباطات و رئيس سازمان فناوري اطالعات در گفت وگو با همشهري اعتقاد دارد كه شرايط انتخابات باعث 
شده كساني كه پيش از اين فضاي مجازي را انكار مي كردند و حتي به دنبال محدوديت آن بودند اكنون با واقعيت 
روبه رو شوند و سرشان را از زير برف خارج كنند. به عقيده او پس از گسترش دسترسي به اينترنت انتخابات 
خرداد1۴۰۰ نخستين انتخاباتی است كه فضاي مجازي پتانسيل واقعي خود را نشان داده و قطعا تعهد كانديداها 

درباره اينترنت و فضاي مجازي معيار مهمي براي انتخاب مردم از ميان نامزدها در اين انتخابات خواهد بود.

به نظرتان چطور شده كه فضاي مجازي 
حــاال و در اين مقطع براي نامزدهــاي انتخابات 
رياست جمهوري اين قدر مهم شده و پلتفرم هاي 
فيلتر شده اكنون به كانون كارزارهاي انتخاباتي 

تبديل شده اند؟
جامعه هميشه نياز به ابزارهايي دارد تا حاكمان و قدرت 
حاكم خودش را مهار كند و آنها را در جهت توسعه و 
نياز خود به كار بگيرد. اين ابزارهــا در دنياي قديم تر 
شامل سازمان هاي مردم نهاد، جامعه مدني، رسانه يا 
حزب بود و جامعه هم از طريق انتخابات مي توانست 

پيام خود را از ميان همه پيام هايي كه كانديداهاي 
گوناگون ارسال مي كنند انتخاب كند و بر آن 
قدرتي كه حاكمان هميشه تمايل به اعمال 
آن دارند مهار بزند. با اين حــال، در دنياي 
جديد مهم ترين ابزاري كه براي اين هدف 
وجود دارد، شبكه هاي اجتماعي است. به اين 

معني كه اكنون شهروندان از طريق 
شبكه هاي اجتماعي اين توانايي 

را دارند كه اين مهار و بند را به 
قدرت قدرتمندان و تمايل 
آنها به اعمال قدرت بزنند 
و آنها را مهــار كنند. 
طي سال هاي گذشته 
شــبكه هاي مجازي 
به طور خاص و فضاي 

مجازي به طور عام از رشــد قابل توجهــي برخوردار 
بوده اند. اما قشري از سياســتمداران تمايل به ناديده 
گرفتن آن داشــتند و تصور مي كردند با فرو بردن سر 
خود در برف مي توانند واقعيت را هم ناديده بگيرند و آن 
را انكار كنند. با اين حال، در انتخابات پيش رو به عنوان 
نخستين انتخابات پس از گســترش فضاي مجازي و 
افزايش تعداد كاربران، شــاهد هستيم كه شبكه هاي 
اجتماعي و فضاي مجازي در حال نشان دادن كاركرد 
و پتانسيل واقعي خود هستند.به اين ترتيب آن دسته 
از سياســتمداراني كه واقعيت را انكار مي كردند، در 
مواجهه با اين واقعيت چاره اي ندارند كه حداقل 
بخشي از واقعيت را بپذيرند. ديگر اين امكان 
را ندارند كه سر خود را در برف نگه دارند و 
اظهاراتي از قبيــل »فضاي مجازي وجود 
ندارد«، »فضاي مجازي امر بدي اســت« 
يا »فضاي مجــازي را بايد محدود كرد« را 

تكرار كنند.
به نظر مي رسد 
بعضي از كانديداها كه 
حتي پيــش از اين 
فيلترينگ  حامي 
گســترده بودند 
هم در شــرايط 
ســراغ  حاضر 
و  مجازي  فضاي 

پلتفرم هاي فيلتر شده آمده اند.
 در مقطع فعلي سياستمداران و كانديداها مشاهده 
مي كنند كه بــراي رأي آوردن و برقراري ارتباط با 
شهروندان هيچ راهي جز فضاي مجازي پيش روي 
آنها نيست. حتي ادامه روند فعاليت همان كانال هاي 
رسانه اي قديم مانند صداوســيما و نشريات هم كه 
پيش از اين توانسته بودند به تسخير خود درآورند، 
االن به خاطر وجود فضاي مجازي امكان ناپذير است. 
بنابراين اصحاب قدرت ناچار به پاسخگويي در برابر 
پرسش هاي شهروندان هســتند. به زعم بنده، اين 
موضوع در طول يك شب حادث نشده است و حاصل 
يك اتفاق يكباره هم نيســت، بلكه محصول روندي 
است كه ســال ها براي ناديده گرفتن آن و مقابله با 
آن تالش شده است. به عبارتي، تالش شد به شكلي 
»دون كيشــوت وار« به جنگ آســياب هاي بادي 
بروند. اما حاال كه با واقعيت روبه رو شده اند، چاره اي 
ندارند جز آنكه واقعيت را بپذيرند و از كاركردهاي 
دنياي واقعي استفاده كنند. فضاي مجازي برخالف 
نام آن، واقعي ترين دنيايي است كه وجود دارد و آينه 
جامعه، آينه مطالبات و آينه پرسش ها و خواسته هاي 
شهروندان است. حاال آن سياستمداري كه تا پيش 
از اين، چنين واقعيتي را انكار مي كرده است، مجبور 
مي شود كه به اين واقعيت تن بدهد و هيچ چيز مانند 

»واقعيت«، انسان را رام و فروتن نمي كند.
ما اكنون در حال شــنيدن شعارهايي 
از ســوي كانديداها با محوريــت »رفع يا كاهش 

فيلترينگ« هستيم كه سابقه اظهارات و عملكرد 
آنها خالف اين موضوع را نشــان مي دهد. به نظر 
شما اين شعارها فقط براي جلب آراي شهروندان 

مطرح مي شود؟
اين نامزدها با چنين شعارهايي صددرصد فقط دنبال 
رأي جمع  كردن هســتند. اين شــعارها از مصاديق 
دورويي و نفاق است كه متأسفانه در كشور ما جا افتاده 
و تنها براي جلب آراي مردم مطرح مي شــود وگرنه 
امكان ندارد كه يك شبه  نظرشان تغيير كند و خواب نما 
شوند. نمي شــود تا ديروز مخالف فضاي مجازي بود 
و امروز مخالــف فيلترينگ. نمي شــود كانديداها در 
جلسات به گونه اي حرف بزنند و وقتي در برابر مردم 
قرار مي گيرند، به گونه اي ديگر صحبت كنند. همچنين 
معتقدم كه تاريخ مصرف اين رفتارهاي پوپوليســتي 
سپري شده و مردم كانديداها را با رفتارها و مجموعه 
گفتار آنها طي ســال هاي گذشته مقايسه مي كنند و 
مي سنجند. مطمئنا حافظه مردم آنقدر »ماهي وار« 
نشده است كه در عرض اين مدت كوتاه فراموش كنند 
كه چه كسي با دسترسي آزاد به اينترنت مخالف بوده و 
با اين آزادي مي جنگيده است. بنابراين با يك مصاحبه 
نمي توان بر گفته ها و عقايد پيشين خط بطالن كشيد. 
به اعتقاد كارشناســان ايجاد اختالل 
عمدي در كالب هاوس از حدود يك ماه و نيم پيش 
هم به اين خاطر بوده كه برخي تمايل نداشتند كه 
اين پلتفرم به پايگاهي براي كارزارهاي انتخاباتي 

تبديل شود.

امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات عقيده دارد كه همبستگي بسيار 
 زيادي بين  رفتار كانديداها در مورد موضوعات اجتماعي و سياسي

با نگرش آنها به فضاي مجازي وجود دارد

 تعهد به آینده فضای مجازی
معیار مهم انتخاب مردم

دنياي رمزارز

نگراني بانك مركزي آمريكا از گسترش 
ارزهاي ديجيتال

جروم پــاول، رئيس بانك مركزي آمريكا بــا حرف هاي خود تنش 
بســياري را در بازار ارزهــاي ديجيتال به وجــود آورد. به گزارش 
رويترز، او گفت كه ارزهاي ديجيتــال خطراتي را براي ثبات مالي 
دارند و اين بازار نياز به تنظيم بيشــتر و تضمين در مقابل افزايش 
جمعيت ارزهاي بيشتر دارد. در همين حال، وزارت خزانه داري هم 
نگراني هاي خود را مبني بر اينكه افراد ثروتمند مي توانند از بخش 
عمدتا غيرقانوني براي جلوگيري از پرداخت ماليات استفاده كنند، 
اعالم كرد و خواســتار گزارش انتقال هاي بزرگ ارزهاي ديجيتال 
به مقامات شد. اعالن هاي پياپي در يك هفته گذشته باعث شد تا 
بيت كوين، باارزش ترين و محبوب ترين ارز ديجيتال جهان، با سرعت 

بسيار زيادي سقوط كند. اين موضوع چهارشــنبه و پس از اعالم 
محدوديت هاي بيشتر درخصوص ارزهاي ديجيتال در چين به اوج 
رسيد و باعث شد تا بيت كوين حدود 30درصد افت را تجربه كند. 
پاول خطرات رمزارزها را در يك پيام ويدئويي غيرمعمول توضيح داد 
و البته به نظر مي رسيد كه بانك فدرال در حال بررسي امكان پذيرش 
ارز ديجيتال است. پاول ضمن برجسته كردن مزاياي بالقوه پيشرفت 
در فناوري مالي گفت كه ارزهاي ديجيتال، استيبل كوين ها و ساير 
نوآوري ها ممكن اســت خطرات احتمالي براي كاربران و سيستم 
مالي به همراه داشته باشند. او گفت: »با پيشرفت اين فناوري توجه 
ما بايد به چارچوب نظارتي مناسب نيز جلب شود. اين شامل توجه 
به مبتكران پرداخت هاي خصوصي است كه هم اكنون در مقررات 
نظارتي سنتي اعمال شده براي بانك ها، شركت هاي سرمايه گذاري 
و ساير واسطه هاي مالي نيستند.« اظهارات پاول نشان داد كه بانك 
مركزي آمريكا تا چه اندازه با توجه بــه افزايش محبوبيت و ارزش 
بازارهاي ارزي غيرسنتي مانند بيت كوين، به ويژه وقتي كه به دنبال 
توسعه نســخه ديجيتال دالر آمريكا بوده، تحت فشار قرار گرفته 
اســت. بانك مركزي اياالت متحده همچنين اين موضوع را درنظر 
گرفته اســت كه بيش از 2تريليون دالر رمزارز در بازارهاي جهاني 
وجود دارد. پاول گفت كه فدرال رزرو تابستان امسال موضوع بحثي 
راجع به پرداخــت ديجيتال با تمركز بر مزايــا و خطرات ايجاد ارز 
ديجيتال بانك مركزي را مطرح و منتشر خواهد كرد و نظر عموم را 

در اين خصوص جويا خواهد شد.

شركت ولوكوپتر، نسخه 
»بال ثابت« خود را براي فناوري

انتقال افراد بيشــتر در 
مســافت هاي طوالني تر به مجموعه 
تاكســي هاي هوايي آينده اش اضافه 
كرده اســت. به گزارش وب ســايت 
نيواطلس، »ولوكانكت« كه به تازگي 
رونمايي شده است، براي سوار كردن 
افراد در مراكز شــلوغ شهر و رفتن به 
حومه و به منظــور تكميــل ناوگان 
تاكسي هاي هوايي موجود اين شركت 
طراحي شده اســت. از زمان ورود به 
صحنــه حمل ونقــل هوايــي در 
سال2013، شــركت ولوكوپتر چند 
نسخه مختلف از هواپيماي كامال برقي 
خود را معرفي و به تدريج طراحي آنها 
را تكميــل و اصــالح كرده اســت تا 
آيروديناميك تر، پايدارتر و قدرتمندتر 
eV�  شــوند. در اين ميان هواپيماي

TOL )نمونه برقي برخاســت و فرود 
عمودي( آن موسوم به ولوسيتي براي 
حمل 2نفر بين ايستگاه هايي معروف 
به ولوپورتس با فاصلــه 30كيلومتر 
ساخته شده است. اين پرنده، سيستم 
ناوبري مستقلي دارد كه كل پرواز را 
انجام مي دهند. اين شركت همچنين 
يك پهپاد باالبر سنگين را براي حمل 

محموله هايي بــه وزن 200كيلوگرم 
طراحــي كــرده و حتي يــك پهپاد 
اســپري كننده مطابق بــا نيازهاي 
شركت كشــاورزي »جان دير« هم 
ساخته است. با اين حال بايد بگوييم 
كــه ولوكانكت كمــي از طراحي اين 
هواپيماهاي قبلي دور است، خصوصا 
از طريق سيستم تركيبي »باال رفتن و 
فشــار« كــه بــراي ســفر هوايــي 
مورد استفاده قرار مي گيرد. در جايي 
كه هواپيماهاي ديگر شركت ولوكوپتر 
اساســا به عنوان يك هواپيماي بدون 
سرنشــين غول پيكر عمل كرده اند، 
ولوكانكــت با اســتفاده از روتورهاي 
افقي، خود را از زمين بلند  و ســپس 
ارتفاعش را تنظيم مي كند و بعد از آن، 
يك جفت پروانه پيشرانه با چرخش 
خــود، هواپيمــا را به جلــو حركت 
مي دهنــد. ولوكانكــت چهارنفــره 

مي توانــد بــا هر بــار شــارژ كامل 
باتري هاي خود تا حدود 100كيلومتر 
را طي كند و با توجه به ارابه هاي فرود 
جمع شــونده اش، قــادر خواهد بود 
حداكثر سرعت كروز 250كيلومتر در 
ساعت را داشته باشد. شركت درباره 
محصول جديد خود مي گويد كه اين 
هواپيما حدود 2ســال است كه كار 
مي كند و نمونه هاي اوليه آن را بارها 
مورد آزمايش قرار داده و به سرعت در 
حال پيشــرفت به ســمت آزمايش 
نسخه هاي كامل تر آن است. اين طرح 
همچنيــن بــا آنچــه تعــدادي از 
شركت های مشــهور مانند ليليوم و 
جوبي آوييشن در حوزه تاكسي هاي 
پرنده ارائه مي دهند و از مكانيزم هاي 
مورب براي جابه جايي بين حالت هاي 
پرواز عمودي و افقي استفاده مي كنند، 
كمي متفاوت اســت. ايــن هواپيما 

به عنوان يك هواپيما با كنترل جهت  
رانش شــناخته مي شــود و عملكرد 
بيشتر و بهتري را نويد مي دهد. البته 
مايك هيرشبرگ، مدير اجرايي انجمن 
پرواز عمودي توضيح مي دهد كه اين 
مدل هواپيماها به احتمال فراوان مسير 
پيچيده تري براي دريافت گواهينامه 
پرواز خواهند داشت. او به وب سايت 
نيواطلــس در اين بــاره مي گويــد: 
»نيــروي رانــش پيچيده تريــن و 
باالترين عملكرد اســت. پيچيدگي 
برابر بــا عملكــرد بيشــتر هزينه و 
خطرپذيري كل برنامه است، اما بازده 
باالتر.« ولوكانكت شباهت بيشتري به 
eVTOL Archer Aviation دارد كه 
از روتورهاي جداگانه اي براي حركت 
عمودي و حركت رو به جلو اســتفاده 
مي كند كه البته در همان دامنه است. 
فلوريــان رويتر، مديرعامل شــركت 
ولوكوپتر نيز در اين خصوص مي گويد: 
»ما اطمينان داريم كه اين خانواده از 
هواپيماها و سال ها تجربه و نوآوري كه 
در آنها شــكل گرفته است، خدمات 
UAM الكتريكي)تحــرك هوايــي 
شــهري( را براي راه اندازي تجاري و 
بين المللي به پيــش خواهد برد و در 
اين صنعت يك پيشــرو خواهد بود.« 
اين شركت همچنين انتظار دارد كه 
ظرف مدت 5ســال مجوز مخصوص 

ولوكوپتر را به دست آورد.

پرنده اي با بال ثابت در خانواده تاكسي هاي هوايي
هواپيماي ولوكانكت شركت ولوكوپتر، نسبت به سايرين بزرگ تر و قابليت هاي بيشتري دارد و مي خواهد 

نقش مهمي در حمل ونقل هوايي داشته باشد

مايكروســافت اعالم كرده كه از حدود 
دي ماه امسال ديگر از اينترنت اكسپلورر اينترنت

روي ويندوز10 حمايت نمي شود و همه 
سرمايه گذاري اين شركت روي مرورگر ادج است. 

شركت مايكروســافت براي نبرد با سلطنت مرورگر 
كروم آماده شده است. اين غول تكنولوژي كه سال ها 
با مرورگر اينترنت اكسپلورر، يكه تاز بازار مرورگرهاي 
جهاني بود، با روي كار آمدن مرورگرهاي پرسرعت 
گوگل، قافيه را به آنها باخت، اما حاال خبرها حاكي از 
آن است كه اين شركت سال آينده با قدرت به ميدان 
بازمي گردد. به گزارش رويترز، اينترنت اكســپلورر 
كه در سال1995 راه اندازي شد، بيش از يك دهه به 

مرورگر اصلي كاربران اينترنت تبديل شد. از آنجايي 
كه اينترنت اكسپلورر به صورت داخلي با سيستم عامل 
ويندوز مايكروسافت همراه بود به صورت پيش فرض 
روي ميلياردها كامپيوتر نصب شــد. اين مرورگر با 
اين حال، اوايل سال2000 با روي كار آمدن مرورگر 
گوگل كروم، به دليل كندي در مقايسه با رقباي خود 
بازي را باخت و بــه يكي از ســوژه هاي طنز فضاي 
مجازي تبديل شد. اما مايكروسافت دست از رقابت 
برنداشــت و براي رقابت بهتر در سال2015 مرورگر 
Edge را معرفي كرد كه مبتني بر همان تكنولوژي 
مرورگر گوگل عمل مي كرد، اما اين مرورگر هم توفيق 

چنداني نداشت.
 طبــق اعــالم شــركت تجزيــه و تحليــل وب

 Statcounter، از  ماه آوريل امســال، سهم مرورگر 
كروم در بازار مرورگرهاي جهاني 65درصد و پس از 

آن مرورگر Safari شركت اپل، با 18درصد است. در 
اين ميان، سهم مايكروسافت Edge 3درصد است؛ 
درحالي كه اينترنت اكسپلورر سهم كوچكي از بازاري 

كه در گذشته بر آن تسلط داشت، دارد.
مايكروسافت اعالم كرده كه برنامه اينترنت اكسپلورر 
11دســكتاپ بــه زودي بازنشســته مي شــود و از 
15ژانويه2022 براي ويندوزهاي نسخه10 از حمايت 
خارج مي شود. اين مرورگر بيش از 2دهه پيش در قلب 
پرونده ضد انحصاري عليه مايكروسافت قرار داشت و 
دادگاه آمريكايي رأي به نقض قانون اين غول فناوري 
دارد؛ چراكه آنها با ادغام اينترنت اكسپلورر و سيستم 
عامل ويندوز، قانون را نقض كرده بودند. جدي ترين 
موارد نقض قانون در فرجام خواهي تأييد شد، اما اين 
شركت همچنان به تركيب نرم افزاري سيستم عامل 

و مرورگر خود ادامه داد. 

پايان اينترنت اكسپلورر 

 ساسان شادمان منفرد
خبرنگار

در وهله اول بايد بگويم كه متأسفم از اينكه ما چنين 
قوانين و مقرراتــي داريم كه پلتفرم هــاي داخلي را 
محدود مي كنيم و اجــازه نمي دهيم افــراد آزادانه 
در آن صحبت كنند و به اظهارنظــر بپردازند. با اين 
كار شــهروندان را به ســمت پلتفرم هــاي خارجي 
ســوق مي دهيم كه حتي شــايد از تكنولوژي هاي 
پيشــرفته هم اســتفاده نمي كنند. به صراحت بايد 
گفت اســتقبال مردم از پلتفرم هاي خارجي نتيجه 
سياســت هاي كوته بينانه و كوتاه مدت و ســطحي 
همان سياستگذاراني است كه تقاوت بين مسئوليت 
توليدكننده محتوا و مسئوليت پلتفرم را نپذيرفته اند 
و هنوز نمي فهمند كه پلتفرم چه تفاوتي با يك سايت 
خبري دارد. دوم اينكه، همان تفكــر كوتاه مدت، به 
قدري پررنگ است كه فكر مي كنند با محدود كردن 
يك پلتفرم مي توانند باعث محدوديت در شنيده شدن 
صداها و مطالبات شوند. دنياي امروز به گونه اي است 
كه اگر يك راه آن را ببنديد، راه هاي بســيار ديگري 
براي شنيده شدن اين مطالبات ايجاد مي شود. به جاي 
اينكه اين صداها را نشنويم بهتر است به ايجاد ابزارهاي 
مشاركت جويانه براي شنيدن صداهاي مختلف كمك 
كنيم. معتقدم كه نوع رفتار سياستمداران در فضاي 
مجازي آنها را وادار مي كند كه فروتن باشند، نگاه باال 
به پايين را كنار بگذارند و در برابر مردم و با حقوق برابر 
با آنها و مانند يك »انســان« به پرسش ها و مطالبات 
شــهروندان پاســخ دهند.  اي كاش به جاي تالش 
براي محدود كردن دسترسي ها، تالش مي كردند تا 
مكانيسم هاي جلب مشاركت و شنيدن صداها و پاسخ 

به پرسش ها را اصالح كنند.
پس مي توان نتيجه گرفت، كانديدايي 
كه بيشتر در باز كردن فضاي مجازي، كاهش و رفع 
فيلترينگ و ارائه برنامه در اين حوزه، تالش كند، 

بيشتر مي تواند مورد توجه مردم قرار بگيرد؟
فكر مي كنم كه نــوع واكنش كانديداهــا به فضاي 
مجازي، البته نــه در گفتارهاي يك مــاه اخير آنها 
بلكه در كل رفتار قبلي آنها، به اضافــه تعهد آنها در 
قبال آينــده فضاي مجــازي در كشــور و تيمي كه 
مي خواهند انتخــاب كنند، معيارهــاي جدي براي 
انتخاب مردم محســوب مي شــود تا تصميم بگيرند 
چه كسي صالحيت اداره كشور را دارد. نوع مواجهه با 
فضاي مجازي نشان دهنده پيش فرض ها و ذهنيت آن 
فرد در قبال دمكراسي و مشاركت و شنيدن صداهاي 
مخالف و آزادي هاي مدني و اجتماعي هم هســت. 
كسي كه در فضاي مجازي نمي تواند آزادي را تحمل 
كند، طبعا در فضاي واقعي هم ايــن توانايي را ندارد 
و آزادي هاي اجتماعي و مدنــي را تحمل نمي كند. 
به نظرم همبستگي بســيار زيادي بين نگرش و رفتار 
كانديداها به موضوعات اجتماعي و سياسي با نگرش 

آنها به فضاي مجازي وجود دارد.

محمد كرباسی؛ دبير گروه دانش و فناوري
عمادالدين قاسمی پناه ؛ خبر نگار
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جدیدترین هشدارها نسبت به وقوع موج پنجم كرونا 
و جوالن ویروس هندی و آفریقایی در جنوب كشور و 
سایر شهرهاست. كشور همچنان درگیر پیك چهارم 
كروناســت. هر چند آمارها حكایــت از كاهش موارد 
مرگ و بستری دارد و مسئوالن وزارت بهداشت تأكید 
می كنند كه آنچه باعث كنترل مــوارد مرگ ومیر در 
این پیك شد، اســتفاده از داروی مورد تأیید سازمان 
غذا و دارو یعنی رمدسیویر بود كه اگر چنین دارویی 
مورد استفاده قرار نمی گرفت موارد مرگ بیش از اینها 
ثبت می شــد. اما وقوع پیك چهــارم، اتفاق دیگری 
رقم زد و آن هم كمبود داروی رمدســیویر است؛ چرا 
كه این دارو در دور جدید شــیوع بیماری، به بیماران 
ســرپایی هم تجویز شــد، بنابراین میزان مصرف آن 
به شــدت باال رفت. حاال با افزایش میزان مصرف این 
دارو درصورت ایجاد پیك پنجم، گمانه زنی ها حكایت 
از وقوع بحران قریب الوقوعی در تامین این دارو دارد؛ 
چرا كه هم اكنون هم دارو به اندازه كافی برای مصرف 
وجود ندارد؛ موضوعی كه علیرضا رئیسی، سخنگوی 
ســتاد ملی مقابله با كرونا هم به آن اشاره می كند. او 
2روز پیش، از نایاب شدن رمدسیویر خبر داد و گفت 
كه هر ویال آن در بازار آزاد به قیمت 25میلیون تومان 
فروخته می شود. از آن طرف، مدیركل اداره دارو و مواد 
تحت كنترل سازمان غذا و دارو هم با تأیید این موضوع، 
می گوید كه برای تولید ایــن دارو، با كمبود مواداولیه 
مواجه اند؛ موادی كه وارداتی اســت. همین موضوع 
سبب شده تا میزان تولید هم كاهش پیدا كند. حاال در 
این شرایط، بیشتر داروخانه ها، خالی از رمدسیویر است 
و دیگر سهمیه ای برای این دارو ندارند. داروخانه های 
منتخب هم ســهمیه محدودی دارند یا به طور كلی، 
دارو ندارند. به گفته مســئوالن ســازمان غذا و دارو، 
تمام این اتفاقات به دلیل بسته شدن مرز هند و چین 
و واردنشدن مواداولیه تولید رمدسیویر رخ داده است. 
هر چند كه یكی از تولید كننده های بزرگ رمدسیویر 
تأكید می كند كه به شرط تامین ماده اولیه، تولید این 
دارو افزایش پیدا می كند. همه اینها را باید به مشكالت 
تامین تجهیزات جانبی واكسن هم اضافه كرد؛ چرا كه 
نه تنها مواداولیه كه ویال ها و پوكه كپسول هم عمدتا از 
كشورهای دیگر تامین می شود و با وضعیت پیش آمده، 

دایره بحران ها در آینده بزرگ تر می شود.

دولتی 700هزار تومان، آزاد بیش از 30میلیون 
تومان

افزایش اســتفاده از داروی كنترل كننده كرونا، یعنی 
رمدسیویر اسفند سال گذشته از خوزستان آغاز شد؛ 
زمانی كه در اوج شیوع ویروس انگلیسی در این استان 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشــكی با هماهنگی وزارت 
بهداشــت تصمیم به تزریق ســرپایی دارو گرفتند  و 
موارد بستری در مراكز درمانی استان را كاهش دادند؛ 
درمانی كه از ابتدای امسال دستورالعمل اجرایش به 
سایر دانشگاه های علوم پزشكی ابالغ و در پیك چهارم 
منجر به جلوگیــری از بستری شــدن50هزار بیمار 
كرونایی در كشور شد. هم اكنون با كمبود رمدسیویر، 
این دارو تنها در بیمارستان های دولتی توزیع می شود 
و بخش خصوصی با قیمت های بســیار باال به فروش 
می رساند. هر ویال داروی رمدسیویر عرضه دولتی در 
داروخانه های منتخب 700هزار تومان تا یك میلیون و 
200هزار تومان و در بازار آزاد بیش از 30میلیون تومان 
است و به طور تقریبی هر بیمار به 3 تا 6ویال برای یك 

دوره درمانی نیاز دارد.

مصرف باالی رمدســیویر در استان ها، كمبود 
در تهران 

پیش از این، حیدرمحمدی، مدیركل دارو و مواد تحت 
كنترل ســازمان غذا و دارو با اشــاره به كمیاب شدن 
داروی رمدســیویر برای بیماران مبتال بــه كرونا، به 
خبرگزاری ها گفته بود: »تولید رمدسیویر عدد ثابتی 
دارد و می دانیم به چه میزان دارو نیاز داریم و در زمان 
كم شدن دارو هم با واردات آن را جبران می كنیم. حاال 
مصرف باال رفته و دیگر تولید داخلی پاســخگوی نیاز 

مسئوالن نظام سالمت می گویند: داروی رمدسیویر نایاب شده است، هر 
ویال آن در بازار آزاد به قیمت 25میلیون تومان فروخته می شود. هند و 
چین مرزهایشان را بسته اند و مواداولیه تولید این دارو، وارد كشور نمی شود

تولید تنها داروی مؤثر در كاهش مرگ های كرونا، به دلیل جلوگیری از واردات مواداولیه 
آن به ایران، با كمبود جدی مواجه شــده، همشــهری این ماجرا را بررســی كرده است 

عفونی بیمارستان مسیح دانشــوری است كه تأكید 
می كند   این دارو خیلی دیــر در پروتكل های درمانی 
قرار گرفت و در نبود آن، مشكالت زیادی را ایجاد كرد. 
او در توضیح بیشتر به همشهری می گوید: »رمدسیویر 
داروی ضد ویروسی است كه برای بیماری ابوال از سوی 
كشور آمریكا تولید شــد و چینی ها در شیوع كرونا از 
آن اســتفاده كردند. پس از نتایج خوبی كه در درمان 
بیماری به دســت آمد، چین این دارو را به ایران هدیه 
داد و نخستین بار در بیمارستان مسیح دانشوری برای 
بیماران كرونایی مورد استفاده قرار گرفت.« به گفته او، 
محموله اهدایی به ایران، محــدود بود و تنها به عنوان 
یك روش درمانی از ســوی كادر درمان برای بیماران 
مبتال به كرونا استفاده  شــد؛ »پس از مدتی و با انجام 
برخی مطالعات خاصیت درمانی این دارو نســبت به 
درمان كرونا منفی اعالم شد؛ چرا كه گفتند این دارو 
نتوانست مرگ های كرونایی را كم كند. آن زمان من 
عضو كمیته علمی كرونا بودم و بــه این مطالعه ایراد 
گرفتم اما در نهایت اســتفاده از رمدســیویر در ایران 
تأیید نشــد. با این حال تجویز ایــن دارو میان برخی 
از متخصصان ادامه داشــت.« او در توضیح بیشــتر 
می گوید: »پس از مدتی تولید داخلی رمدســیویر از 
سوی فعاالن حوزه دارو شروع شد. این اتفاق باعث شد 
تا برخالف توصیه كمیته علمــی كرونا و پروتكل های 
بهداشتی، استفاده از رمدســیویر تزریقی همزمان با 
فاویپیراویر خوراكی، جدی تر گرفته شــود. در نهایت 
هم فشار پزشكان بر وزارت بهداشت برای استفاده از 
این داروها آنقدر زیاد شد كه مورد تأیید قرار گرفت.« 
ماجرای هزینه  تامین این دارو برای بیماران سرپایی، 
نكته دیگری اســت كه از سوی این متخصص، مطرح 
می شود؛ »هیچ وقت سابقه نداشته كه بیمار به اندازه 
خود دارو، برای تزریــق و مصرف آن هزینه كند اما در 
ارتباط با رمدسیویر این اتفاق افتاد. مراكز درمانی برای 
تزریق این آمپول، 700هزار تومان دریافت می كنند، 
آن هم در مراكــز دولتی.« به گفتــه او، بیماران طبق 
پرونده ای كه تشكیل می شود باید چند ساعتی برای 
انجام آزمایش ها تخت بیمارســتان را اشــغال كنند 
و این مســئله توجیهی شــده برای دریافت پول. در 
بیمارستان خصوصی برای تزریق این دارو، در روز اول 
3میلیون و روز دوم 2میلیون تومان دریافت می شود. 
در بیمارستان های دولتی هم این تزریق رایگان نیست.

ورود 300هزار ویال رمدسیویر به بازار مصرف 
مصرف رمدســیویر در كشــور باال رفته، تا جایی كه 
به گفته رضا مســتوفی، مدیر گروه اكتــوور به عنوان 
بزرگ ترین تولیدكننــده رمدســیویر، در این مدت 
به تنهایــی بیش از 300هزار ویال رمدســیویر تولید 
كرده اند و هم اكنون هم برای تولید همین مقدار ماده 
اولیه دارند كــه در طول یك تا 2 ماه آینــده وارد بازار 
می كنند. او به همشهری می گوید: » هم اكنون پیك 
چهارم در حال فروكش است اما ســازمان غذا و دارو 
تأكید كرده كه تولید كم نشود. ماده اولیه تولید این دارو 
از چین تامین می شود و با توجه به اینكه چین مشكل 
بیماری    كووید-19 را تا حد زیــادی كنترل كرده تا 
پیش از این به عنوان تولید كننده اولیه مشــكلی برای 
ارسال آن وجود نداشت. در پیك چهارم برای تولید با 
مشكلی مواجه نبودیم و چنانچه در پیك پنجم هم قرار 
بگیریم با توجه به اینكه شركت های دیگر هم وارد این 
عرصه شده اند به شرط تامین ماده اولیه، تولید این دارو 
افزایش خواهد داشت.« به گفته مستوفی، رمدسیویر 
هم اكنون به عنوان داروی اصلی برای بیماران كرونایی 
مورد استفاده قرار می گیرد اما هزینه هایش باالست؛ 
»هزینه این دارو در دنیا 390 تا 400دالر برای هر ویال 
اســت و در ایران مصرف كننده باید 700هزار تومان 
)معــادل 30دالر( پرداخت كند كــه بیمه هم بخش 
عمده آن را تقبل می كند. البته كســانی كه به صورت 
آزاد از این دارو استفاده می كنند هزینه های بیشتری را 
پرداخت می كنند، با این حال در مراكز درمانی دولتی 
هزینه ها بسیار كم است و فشار مضاعفی بر بیمار وارد 

نمی شود.«

نیســت. بعد از آن به چند شــركت برای واردات دارو 
اعالم نیاز كردیم، اما هند و چین مرزشــان را به طور 
كامل روی ما بستند و دارو و مواداولیه به ما نمی دهند.« 
او با بیان اینكه قبال این دارو تنها در مراكز بیمارستانی 
تهیه و توزیع می شــد اما حاال برای دسترسی بهتر در 
داروخانه های منتخب هم توزیع می شــود ، گفته بود: 
»8 تولیدكننده رمدسیویر در كشور داریم و هفته ای 
500هزار رمدسیویر توزیع می شود و در موج چهارم 
كرونا به دلیل اینكه در برخی اســتان ها این دارو برای 
بیماران سرپایی تزریق می شــود با كمبود به ویژه در 

شهر هایی مانند تهران روبه رو می شویم.«

كاهش سهمیه داروخانه ها 
متصدی یكــی از داروخانه های منتخب توزیع داروی 
رمدسیویر هم درباره محدودیت های توزیع این دارو 
به همشــهری ، توضیح هایی می دهــد. به گفته او، تا 
چند ماه پیش، شركت های تولید كننده رمدسیویر به 
داروخانه ها التماس می كردند تا ایــن دارو را بخرند، 
حاال سهمیه بندی كرده اند و در تامین آن دچار مشكل 
شــده اند؛ » در 5، 6 ماه اخیر میزان مصرف رمدسیویر 
در كشــور به عنوان داروی مؤثر در درمان كووید-19 
بیش از هزار میلیارد تومان بــوده و این مبلغ در كل 
درآمد داروهای وارداتی كشور بســیار بزرگ است.« 

این فعال حــوزه دارو به فروش حــدود 800 تا 900 
ویال داروی رمدســیویر از ابتدای امسال تاكنون تنها 
در همان داروخانه خبر می دهد و می گوید: »سهمیه 
داروخانه ها كم شده و مردم مجبور به تهیه دارو به هر 
قیمتی از بازار آزاد هســتند. سهمیه ما هم به 20عدد 
كاهش یافته و تنها با هماهنگی دانشــگاه های علوم 
پزشكی سهمیه داروخانه ها فروخته می شود. با این همه 
معتقدم اقدام وزارت بهداشت برای كنترل این دارو و 
عرضه محدود در مقطع كنونی مناسب است به شرطی 

كه در بیمارستان ها نیاز مردم به راحتی تامین شود.«

عقب ماندگی ایران در تامین ملزومات پزشكی
مســئله تنها كمبود ماده اولیه داروی كرونا نیســت، 
ملزومات پزشكی هم با محدودیت واردات مواجه شده 
است. این همان موضوعی اســت كه مجتبی بوربور، 
یكی از واردكنندگان دارو در گفت وگو با همشــهری 
مطرح می كنــد؛ » عالوه بر كمبود مــاده اولیه، پوكه 
كپســول و ویال )ظروف شیشــه ای كوچك( هم كم 
است و باید اقدام جدی برای واردات آنها صورت بگیرد. 
هر چند این مشــكل در تمام دنیا وجود دارد، تنها در 
اتحادیه اروپا همین حــاال یك میلیاردو800میلیون 
ویال بــرای تولید داروهای تزریقی نیاز اســت و هیچ 
تولیدكننده ای در دنیا چنین آمادگــی ای ندارد.« او 

ادامه می دهد: »چندی پیش، تماســی از یك شركت 
اسپانیایی داشــتیم كه تقاضای خرید ویال 40درصد 
باالتر از قیمت داشتند. در كشور خودمان میزان تولید 
ویال های تزریقی 180میلیون است اما اكنون نیاز به 
تولید 400میلیون ویال داریم چراكه عالوه بر واكسن، 
دیگر داروهای تزریقی هم بــا افزایش مصرف مواجه 
شده اند. مسئله ما، عملكرد دیرهنگام برای خرید دارو 
و مواداولیه و واكسن است. بســیاری از كشورها برای 
تامین این داروها و واكسن، به سرعت تصمیم گرفتند. 
اما در ایران تنها به ظرفیت داخلی اتكا كرد، به همین 
دلیل در دوران بحران، برای خرید، شــرایط حادتری 
پیدا می كند؛ چراكه بسیاری از محصوالت و ملزومات 
درمانی را دیگر كشــورها خریده اند.« حاال براســاس 
اعالم این وارد كننده دارو، ســازمان غــذا و دارو برای 
واردات مواداولیه رمدسیویر، از شركت های خصوصی 

درخواست كمك كرده است.

تأخیر در استفاده از رمدسیویر مرگ های زیادی 
رقم زد

ماجرای كمبود داروی رمدسیویر، موضوعی است كه 
متخصصان عفونی را نگران كرده اســت و گروهی را 
هم در مقابل سیاســت های وزارت بهداشت قرار داده 
اســت. یكی از آنها محمدرضا هاشــمیان، متخصص 

 بحران  كمبود   رمدسیویر
 در كمین بیماران

مریم سرخوش 
خبرنگار

  

ما باید بتوانیم با یــك اقتصاد رو به رشــد و قابل قبول و 
همچنین روابط بین المللي خوب و دور از تحریم  ها وضعیت 
ســالمت را ارتقا دهیم كه این موضوع یكي از مهم ترین 
موارد موردانتظار از رئیس جمهور آینده اســت تا دچار 
ركودي كه االن بــا آن مواجهیم نشــویم. اینكه برخي 
مي گویند با تهاتر مي توان واكســن و دارو تهیه كرد ؛ این 
مســئله امكانپذیر نیست و در حوزه ســالمت نباید این 
تعریف را داشته باشــیم. در همه كشورهاي دنیا، یكي از 
مهم ترین بحث هاي كاندیداهاي ریاست جمهوري، اعالم 
برنامه هایشان در حوزه سالمت است. در همه جاي دنیا، 
2موضوع سالمت و امنیت،  2اصل مهم براي كشور است. 
اگر رئیس جمهوري در حوزه ســالمت برنامه اي نداشته 
باشد، صالحیت ریاســت جمهوري را ندارد و حاال هم كه 
ماجراي كرونا پیش آمده، برنامه هاي یك كاندیدا مي تواند 
در انتخاب شدن یا انتخاب نشدنش از سوي مردم تأثیرگذار 
باشد. كاندیداها پس از تأیید صالحیت، باید خیلي شفاف 
و عملي درباره برنامه هایشــان به ویژه در مدیریت كرونا 
صحبت و از شــعار دادن دوري كنند. اینكه همه را بیمه 
مي كنیم یا در مدت كوتاهي همه واكســینه مي شوند، 
راه هاي عملي نیســت. باید دقیقا بگویند كه چند درصد 
از تولید ناخالص داخلي را براي اقتصاد ســالمت در نظر 

مي گیرند و براي اقتصاد سالمت چه برنامه هایي دارند.
بخش دوم مطالبات از رئیس جمهور آینده، به مســائلي 
مربوط مي شود كه غیرمســتقیم به حوزه سالمت ارتباط 
دارد. ما براي اینكه بتوانیم واكسن و تجهیزات موردنیاز را 
فراهم كنیم، باید حداقل مشكالت اقتصادي، مسئله تبادل 
ارز و تحریم ها و مســائل مرتبط به آن را ساماندهي كنیم. 
اگر از این بحران بیرون نیاییم، همیشه براي تهیه واكسن 
و تامین تجهیزات در فاز اول دچار مشكل مي شویم و اگر 
رشد اقتصادي خوبي نداشته باشیم، قطعا در حوزه سالمت 
دچار ركود مي شویم. ما براي سالمت یك مثلثي را درنظر 
مي گیریم كه حكمراني خوب، مي تواند این سه ضلع را به طور 
جدي ساماندهي كند. یك ضلع از این مثلث، اقتصاد سالمت 
اســت. براي اینكه بتوان خدمات باكیفیتي به مردم ارائه 
كرد، باید بیمه قوي در اختیار باشد و سهم سالمت از تولید 
ناخالص داخلي افزایش پیدا كند. همه اینها با رشد اقتصادي 
محقق مي شود. بنابراین قدم اول این است كه زمینه تعامل 
بین المللي با كشورهاي دیگر فراهم شود، تحریم ها برداشته 
و امكان تبادالت ارزي فراهم شود. ضلع دوم این مثلث، اجرا 
و تعریف ساختار مناســب در بحث سالمت است. بارها در 
قوانین باالدستي، موضوع نظام ارجاع و پزشك خانواده و... 
تعریف شده، اما به مرحله اجرا نرسیده است. تا اینها عملي 
نشود، ضلع اول این مثلث هم به نتیجه نمي رسد. ضلع سوم 
هم نیروي انساني است. قوانین و مقرراتي كه براي این حوزه 
درنظر گرفته شده، باعث فرسودگي و خستگي كادر درمان 
شده است. در حوزه دستیاري اخیرا شاهد اتفاقاتي بودیم 
كه نشان مي دهد این افراد دچار افسردگي زیادي شده اند. 
اگر از آنها حمایت نشود، آنها از كشور مهاجرت مي كنند. 
ما در سازمان نظام پزشكي ســاالنه 2500 تا 3هزار صدور 
گواهي گود استندینك )نداشتن سوء پیشینه( داریم كه 
براي ارائه به كشورهاي دیگر است. من نمي گویم كه تمام 
متقاضیان این گواهي، از كشور خارج شده اند یا مي شوند، 
اما تقاضاي همین گواهي هم نشانه خوبي نیست. به طور 
كلي، انتظاري كه جامعه پزشــكي از رئیس جمهور دارد، 
در 2دسته تعریف مي شــود؛ یكي حمایت  كلي از كیفیت 
خدمات سالمت به مردم است كه الزمه آن رشد اقتصادي 
اســت و دوم، رفتار عادالنه با آنها. بایــد روابط بین المللي 
خوبي با همه كشورها ایجاد كنیم و هزینه  تامین امكانات و 
تجهیزات و واكسیناسیون هم تامین شود. اگر این اتفاق به 
تأخیر بیفتد، شاهد از دست رفتن افراد بیشتري بر اثر ابتال 

به كرونا خواهیم بود.

قطع زنجیره شیوع با 
واكسیناسیون، مهم ترین مطالبه 

از رئیس دولت آینده

ادامه از صفحه اول

تاكنون بیماری ای به بدآهنگی،  سخت آزاری و 
بد پایانی كرونا در پیشینه هیچ جانداری  دیده 
نشــده كه هر كدام از این ویژگی هایش، نیاز 
به نوشته ای جداگانه دارد. در این نوشتار به 
داستان پیچیده واكسن می پردازیم. بقراط پدر 
پزشكی جهان، در دوران پادشاهان هخامنشی 
در یونان می زیسته. او بر این باور بود: »كسانی 
كه به گونه ای به بیماری های گندزا )عفونی( 
مبتال می شوند، بعدا یا دوباره گرفتار این بیماری نمی شوند یا اگر دوباره 
مبتال شوند، نوع بسیار ســاده تر و مالیم تر آن را می گیرند. این باور 
همچنان وجود دارد و به وسیله بسیاری از پژوهشگران و دانشمندان 

تأیید شده است.
پژوهشگران با مشاهده مبتالنشدن شیردوشان به آبله )با پیدایش 
زخم های حاصل از تماس با تاول های پستان گاوها( و نیز با ایجاد خراش 
و آغشته كردن خراش ها به ذرات كوچك كبره های آبله ای و تزریق 
همین ذره ها به زیر پوست و مبتالنشدن دریافت كنندگان این مواد به 
آبله، به این نتیجه رسیدند كه در همان ذرات كبره ها و تاول های گاوها 
موادی وجود دارد كه مانند خود بیماری از گرفتاری بعدی به بیماری 
جلوگیری می كند. با پیشرفت دانش شناخت ویروس و باكتری و دیگر 
ریزتنان )میكروبیولوژی(، پروتئین ها و چندقندی هایی را یافتند 
كه با تزریق آنها اثراتی همانند تزریق آن ذرات داشته است و مانع از 
گرفتاری بعدی به آن عامل ویروسی، باكتریایی و یا هر ریزتن و عامل 
دیگری می شود. با این تجربیات و دانش دستگاه دفاعی، دانسته شد 
كه این پروتئین ها با تحریك دستگاه ایمنی به دو صورت ممكن است 

از بیماری جلو گیری كنند:
یك: ترشحات به وسیله سلول های »بی«: پیش از ورود عامل بیماری زا و 
یا به  محض ورود عامل بیماری زا این سلول ها موادی ترشح می كنند كه 
عامل بیماری زا را فلج كرده یا می كشد و از هرگونه حركت بازمی دارد.

دو: سلول هایی به نام »تی«: این سلول ها از پیدایش بیماری پیشگیری 
می كنند و به  هر صورت از بیماری زایی آن ویــروس یا باكتری یا... 
جلوگیری می شود. واكسن ها بر این پایه ساخته می شوند و تزریق آنها 
را واكسیناسیون می گویند. مهم چگونگی تهیه واكسن است كه خود 
دانشی بسیار ظریف و دقیق الزم دارد. ساخت درست هر واكسن 3 تا 
6سال زمان می برد. این اقدام در دو مرحله انجام می شود. اول: پژوهش 
و یافتن است؛ كشت سلولی، كشت ویروسی، پیداكردن پروتئین های 
اثرگذارغیربیماری زا و بی عارضه ویروس. این مرحله حدود 2 تا 4سال 
زمان می برد. مرحله دوم، كاربردی یا همان پیش بالینی و بالینی است؛ 
آماده سازی، تزریق به حیوان، بررسی اثرات روی سلول های »تی« و 
»بی«، جست وجوی پایداری این اثرات و پیداشدن یا نشدن عارضه. 
در این مرحله، واكسن به شمار كمی داوطلب تزریق می شود و این 
تزریق ها مورد بررسی قرار می گیرند تا آنتی بادی ساخته شده به وسیله 
سلول های »بی« و بازتاب سلول های »تی« و همچنین مدت پایداری 
آنها در بدن رصد شود. در ادامه واكسن به شمار بیشتری از داوطلبان 
تزریق می شود و نتیجه به سازمان غذا و داروی آمریكا گزارش می شود. 
این سازمان موظف است در یك ماه پاسخ دهد. بر این روند سازمان 
بهداشت جهانی نظارت می كند. این مرحله یك تا 2سال زمان می برد.

در ارتباط با تهیه واكسن نمی خواهم درباره شخص یا اشخاصی بدگویی 
كنم، اما یقین دارم خداوند آنهایی را كه موجب وقفه در كارهای علمی 
انستیتو رازی حصارك و تعطیلی واكسن سازی كشور شدند، نخواهد 
بخشید؛ چراكه اگر چنین اتفاقی نمی افتاد حاال اوضاع واكسن سازی 
ما این نبود و كشور برای تولید واكسن به كشورهای خارجی نیاز پیدا 
نمی كرد و به عنوان یك صادركننده عمده این كاالی با ارزش علمی، 

انسانی و اقتصادی در جهان بودیم.
با همه اینها فرض می كنیم برای تولید واكسن كرونا، مرحله نخست روی 
ویروس های خانواده كرونا انجام شده و نیازی به تكرار هم نیست. یعنی 
به طور كلی از گام نخست چشم پوشی شده اما با همه اینها می بینیم 

كه به هیچ وجه نمی توان زمان گام دوم را به كمتر از یك سال رساند. 
بنابراین واكسن هایی كه به ویژه در سیستم های مجهز و پیشرفته هم 
ساخته شده اند، نمی توانند بدون نقص باشند؛ حتی كاربرد اضطراری 

آن به یك سال زمان نیاز دارد.
از نظر گوناگونی وانواع واكسن ها بر اساس یافتن و تعیین پروتئین 
تحریك كننده و چگونگی واردكردن آن به بدن به طور مؤثر می توان 
روش های زیر را نام برد. البته ناگفته نماند در هر یك از این روش ها 
اقدامات انجام می شــود و موادی به نــام »Adjuvant« و نیز مواد 

نگهدارنده )نزدیك به 11ماده( افزوده می شوند:
1- كاربرد همه بدنه عامل بیمــاری زا: )از این پس به جای هر عامل 
بیماری زا ممكن اســت كلمه ویروس به كار ببریم( این روش خود به 
دو صورت انجام می شود؛ یكی ویروس ضعیف شده و دومی ویروس 
كشته شده است. ویروس كشته شــده را به هركسی كه الزم باشد 
می توان زد، اما زدن ویروس ضعیف شــده محدودیت دارد و دادن 
آن به نوزادان، اشخاص با ضعف سیستم ایمنی، به ویژه زنان باردار، 
كسانی كه داروهای ضعیف كننده سیستم دفاعی مصرف می كنند 
مثل كورتیكوستروئید و یا انواعی دیگر از داروهای شیمی درمانی و 
یا درمان های واسكولیت و كالژن می گیرند، خطرناك است. گونه زنده 
ناتوان شده ممكن است اثر و پایداری بیشتر آنتی بادی و سلول های 
»تی« را داشته باشــد اما در گروه های نامبرده خطرات فعال شدن 

ویروس هم كم نیست.
2- واكسن آنتی ژنی: در این روش، تنها یك آنتی ژن یا شمار بیشتری 
آنتی ژن اما غیربیماری زا از ویروس مربوطه به كار گرفته می شود و 
دستگاه دفاعی آنها را با ریزبینی بیشتری خواهد شناخت و با بازتاب 

بر ضد  آن آنتی ژن ها عمال واكسن اثر خود را خواهد كرد.
3- واكسن توكسوئید: میكروب تعدادی از بیماری ها مانند دیفتری 
و كزاز، خود و یا آنتی ژن خاصی از آنها بیماری را ایجاد نمی كنند بلكه 
توكسین )سم( آنهاست كه بیماری زاســت؛ از این رو واكسن برضد 

توكسین كه همان سمی است كه اثر توكسینی آن گرفته شده و به نام 
توكسوئید )همانند سم( می شناسیم، تزریق می شود.

4- واكسن كنژوگه: پوشش های پلی ساكاریدی )چندقندی( شمار 
زیادی از میكروب ها توان بیماری زایی های بسیار سخت دارند، اما 
آنتی ژن های پرتوانی نیستند؛ از این رو با اضافه كردن موادی دیگر، بر 
اثرات آنتی ژنیك آنها افزوده می شود و دستگاه ایمنی با ورود جزئی 
از این تركیب یعنی چندقندی بیماری زا عكس العمل به خرج داده 
و عامل بیماری زا را فلج كرده یا می كشد.   )خوب است بدانیم مواد 

كنژوگه، اضافه شده، معموال توكسوئیدهای دیفتری و كزاز هستند.(
5- واكســن های ذره هایی همانند ویروس: با از بین  بردن ویژگی 
بیماری زایی ویروس، ذرات آن را در ساخت این واكسن به كار می گیرند. 
این واكسن مشابه ویروس است و اثرات آنتی ژنی دارد، بدون اینكه 

توان عفونی كردن بدن را داشته باشد.
6- واكسن بازتركیبی: پروتئین با اثر آنتی ژنی و بدون توان بیماری زایی 
ویروس را به دی ان ای سلول زنده موجود دیگری وارد می كند كه آن 
موجود دیگر، آنتی ژن را به مقدار زیاد می  ســازد. نخستین بار برای 
ساخت واكسن هپاتیت »بی« با واردكردن آنتی ژن سطحی ویروس 
هپاتیت »بی« به دی ان ای گونه  ای از قارچ، واكسن هپاتیت »بی« را 
ساختند و از آن پس واكسن های زیادی با این روش ساخته شده است.

7- واكسن با آنتی ژن هسته ای: در این روش به دو صورت و با استفاده 
از دی ان ای یا از آر ان ای ویروس واكسن می سازند. ساخت واكسن با 
استفاده از دی ان ای، نیاز به استفاده از فن ویژه ای به نام الكتروپوریشن 
دارد كه تاكنون برای ساخت ویروس انسانی از این روش استفاده نشده 

و البته كار ساده ای نیست.
8- واكسن ریزدانه پوشش خارجی: الیه خارجی شماری از باكتری ها را 
ریزدانك هایی پوشانده اند كه عفونت زا نیستند اما آنتی ژن های مؤثری 
هستند كه می توان با آنها در برابر آن باكتری واكسن ساخت، مواردی 
هم با از بین بردن اثرات سمی می توان از این ریزدانك ها به صورت 

Adjuvant  بهره گرفت.
9- واكسن ویروس بُردار یا واكســن با ویروس بََرنده: در این روش 
آنتی ژن ویروسی را كه قرار است واكسن آن  را بسازیم به ویروسی 
كه در حقیقت میزبان تكثیر و عامل انتقال )حمال( آن است، تزریق 

می كنیم، سپس ویروس ناقل را به شخص مورد نظر می زنیم. )ویروس 
ناقل معموال بی خطر و از آدنوویروس ها انتخاب می شود كه موجب 
سرماخوردگی های معمولی و ساده می شود.( ممكن است از ویروس 
زنده در حال تكثیر استفاده شود كه در بدن شخص واكسینه شده بر 
تعداد خود این ویروس، افزوده می شود و خواه ناخواه آنتی ژن ها نیز 
مرتبا زیاد شده و سیستم دفاعی بدن را تحریك می كنند. در مورد 
تزریق آنتی ژن به نوع ویروس بَرنده كه تكثیر نمی شــود، با تزریق 
آن به شخص این تحریك فقط به اندازه آنتی ژن های كاشته شده در 
ویروس خواهد بود. پیداست كه با روش نخست، از زیادشدن زمان دراز 
زنده  بودن ویروس میزبان نمی توان آسوده خاطر بود. )البته با گذشت 
زمان بازتاب سیستم دفاعی شخص با آنتی بادی ها و سلول های »تی« 
ویروس میزبان و مهمان را از میان خواهد برد.( خوب اســت درباره 
واكسن هایی كه با وجود نقص هایی اجازه مصرف به عنوان اورژانس 

دارند، آگاهی داشته باشیم:
 1- Pfizer-BioNTech = mRNA
2- Moderna = mRNA
 3- Johnson & Johnson, Janssen = Viral vectored
Vaccine

 4- Astrazeneca and Indian brand, Covishield =
Adenovirus Vectored Vaccine
 5- Sputnik (Russian) = Adenovirus Vectored
Vaccine

 6- CubanSoberana, Abdala, and Mambisa +at
least two others = Viral Vectored Vaccines

 By: S A Raissadat (MD. MPH.Infectious Diseases
 Specialist) = Tehran University.MScCTM =
 London University.Emeritus Professor = Teheran
University

با همه نقص های هر یك از واكســن ها با توجه به ویژگی های گفته و 
ناگفته های بیماری كرونا، صالح جامعه و خود ماست كه حتما در اولین 

زمان ممكن واكسن بزنیم و به امید واكسن های كامل ننشینیم. 

ونا، غوغای همه گیری و چشم انداز واكسن كر
 

ابوالقاسم رئیس سادات
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شنبه 1  خرداد 1400   10 شوال 1442       شماره 8225  

 زنان و انتخابات 1400
اميدواري و نااميدي 

از 28خرداد 1400 ســخن مي گويــم؛ زماني 
ديگر براي شــكل گيري فصلي نويــن از تاريخ 
اين سرزمين و انتخاباتي جديد، انتخابي براي 
تدوين فصلي سرنوشت ساز براي مردم ايران. اما اين انتخابات ويژگي هاي 
خودش را دارد و شايد بتوان گفت تجربه اي جديد از شركت در انتخابات 
بعد از چهل و اندي سال است. مردمي كه روزي با عناويني همچون وظيفه 
شرعي و وظيفه اي ملي از آن ياد مي كردند و شركت در انتخابات را امري 
ضروري به حساب مي آوردند، امروز با تعابيري همچون هر كه را بخواهد از 
صندوق در مي آورد بنابراين چه فايده اي دارد كه ما بخواهيم در انتخابات 
شركت كنيم و عماًل ما مي شويم سياهي لشكر كساني كه به دنبال تأييد 
انتخاب خودشان هستند يا اينكه تاكنون منتخبين ما چه باري از دوشمان 
برداشــته اند كه باز هم براي رأي خود به ما روي مي آورند، بدين ترتيب از 
شركت در تعيين سرنوشت خودشان ســر باز مي زنند و اين خود مي شود 
يكي از معضالت نظام كه چه كنيم تا مردم در انتخابات مشــاركت بااليي 
داشته باشند تا مشروعيت نظام تحقق يابد. اين موضوع عمدتاً در انتخاب 
رئيس جمهور معني پيدا مي كند بنابراين بحث ما در اينجا انتخابات 1400 
يعني انتخاب رئيس جمهور است، اما مسئله اين است كه چه كسي مي تواند 
همراه و همگام با مردم اين كشتي را ناخدا باشد و سرنوشت 4سال آينده 

آنان را در اختيار داشته باشد.
در نگاه اول همه آنهايي كه به صف ايستاده اند تا باري از دوش مردم بردارند 
و تسهيل گر زندگي بهتر براي آنان باشند از جنس مردان هستند، همانهايي 
كه رسيدن به قدرت را جزء ذات خود پنداشــته و در پي آن هستند كه از 
اين طريق مهار جامعه را در اختيار داشته باشند بنابراين در جامعه ايراني و 
اسالمي ما اين نقش آفريني به زنان داده نمي شود؛ چرا كه هم قانون در اين 
خصوص ابهام دارد و نياز به تفسير دارد و هم دولتمردان باور ندارند كه اين 
ظرفيت براي زنان هم هست. اما امروز زنان سرزمينم در پي اثبات توانايي 
خود در عرصه مديريت و اداره كشور خود هستند ليكن با انبوهي از موانع 
روبه رو هستند كه برطرف كردن آنها يا غلبه بر آنها خود مشكلي است كه 
حل آن نياز به همراهي و همدلي تمــام زنان و مقاومت در برابر حذف ها و 
ناديده گرفتن ها دارد. اما اينكه اين موانع كدام است و راه حل آنها چيست؟ 
مي توان گفت كه مهم ترين مانع رويكرد و نگاه تصميم گيران به ضرورت 
ايجاد فضاي مناسب براي شايسته ســاالري و براي رأي مردم است. اگر 
محدوديت اين نگاه بر اين امر مترتب باشد كه زنان قدرت اعمال مديريت 
بر جامعه را ندارند ولي ممكن است مردم به آنها رأي دهند پس بهتر است 
به بهانه اينكه چون زنان نمي توانند اين عرصه را درنوردند اساساً بهتر است 
با بهره گيري از مباني ايدئولوژي اين مســئله مطرح نشود و زنان داوطلب 
حذف شــوند. نكته ديگر اينكه تصميم گيران اين عرصه از مشاركت زنان 
در حاكميت تصويــري در ذهن خود ندارند چون اساســاً در اطراف خود 
شاهد مثالي از زنان ندارند كه مدعي توانايي در اداره حكومت باشد و مانع 
ديگر باور زنان است به توانايي و ظرفيت مديريتي خود و اينكه وارد شدن 
به عرصه سياسي كه منتهي به دستيابي به قدرت مي شود مستلزم هزينه 
كردن از سرمايه اجتماعي و آبروي خود است و اين امر ممكن است حتي 
خانواده آنها را دچار آسيب كند لذا از آن صرف نظر مي كنند و مانع ديگر را 
مي توان به باور فرهنگ جامعه منتسب كرد كه اين امر را غير طبيعي مي داند 
و حضور زنان در رهبري و هدايت جامعه را نمايشي تلقي مي كند و بر توان 
آنها عالمت سؤالي را قرار مي دهند و باز هم اگر عميق تر نگاه كنيم احزاب را 
مي توانيم به عنوان يك مانع در حضور در قدرت براي زنان را بر شماريم. اگر 
يك بررسي بر عملكرد و باورهاي مؤسسين احزاب داشته باشيم خواهيم 
ديد كه اكثر احزاب احتماالً براي خالي نبودن عريضه يكي دو نفر از بانوان 
را در امر تصميم گيري در احزاب مشاركت مي دهند اما در مباحث مربوط 
به مشاركت در امر رياست جمهوري آنها جايگاهي ندارند و اين يك سيكل 
بسته است كه در احزاب سياسي، نيستي پس تجربه كار سياسي نداري، 
و اين مسئله خود مانعي اســت از اينكه وارد ميدان قدرت شوي و اگر در 
ميدان قدرت حضور نداشته باشي نمي تواني توانايي و مديريت را به منصه 
ظهور بگذاري و اگر نتواني از اين ظرفيت بهــره حضور در تصميم گيري 
كالن جامعه را به دست آوري طبعاً نمي تواني ادعاي اقتدار و توانايي اداره 
مجموعه هاي كالن را داشته باشــي و نكته ديگر كه مي توان اضافه كرد 
توان مالي و بهره مندي از اين ابزار در ارائه تبليغات و باز بودن صحنه براي 
تبليغ را نخواهي داشت. رسانه ها هم چون بر اين توانايي باور ندارند هرگز 
شما را به عنوان فرد مناسب براي تصدي مسئوليت در تبليغات خود ارائه 
نمي دهند و آخرين نكته اينكه قانون به مدد شــما نمي آيد كه اين الزام را 
ايجاد كند تا شما بتوانيد خوش بدرخشيد. به هرحال در انتخابات 1400به 
داليل عديده اي فضاي انتخابات آنقدر ســرد اســت كه طبعاً زنان قدرت 
درخشش را ندارند اما تا اينجا گام هاي اندك ولي اثر گذاري شكل گرفته كه 
منتهي به بيان شوراي نگهبان شده است كه »ما با حضور زنان در انتخابات 
رياســت جمهوري مشــكلي نداريم« و اين عرصه براي همه فراهم است. 
ناگفته نماند اينكه امروز به اينجا رسيده ايم، محصول مقاومت و گفتماني 
است كه سركار خانم طالقاني طي سنوات گذشته انجام دادند. روحشان 
شاد. لذا زنان جامعه به اين نكته اميدوار شــده اند كه اگر مقاومت كنند و 
گفتمان توانايي زنان را به باور عموم مــردم و تصميم گيران قرار دهند در 

آينده خواهند توانست به اين منصب دسترسي پيدا كنند.

يادداشت يك

 نامه هاي زنانه
براي رئيس جمهور آينده

گزارشي از مهم ترين خواسته ها و مطالبات زنان از رئيس جمهور آينده

مطالبات و خواسته هاي حقوقي، مدني، اجتماعي، ورزشي، فرهنگي، سياسي و خواسته هاي 
هم طراز مردان، مهم ترين مسائل و دغدغه زنان امروز است. لوئيز ال.هي در كتاب »بانوي 
قدرتمند« كه درباره شناخت زنان نسبت به ارزش هاي خودشان است، مي گويد كه تغيير 
نگرش و باورها و ارزش قائل شدن براي خود و عزت نفس مهم ترين چيزهايي هستند كه 
يك زن مي تواند داشته باشد. او با اشاره به بي جنس بودن روح، بر حفظ عزت  نفس، جذب 
باورها و افكار مثبت از طريق تغيير انديشه و كلمات، سرزنش نكردن خويش، توجه به صداي 

ِخرد درون و غلبه بر ترس  ها بر جريان زندگي تأكيد مي كند.

مقدمه رياست جمهوري زنان 
دستيابي به رياست مجلس  است
گفت وگوي همشهري با مينو خالقي، درباره رياست جمهوري زنان 

تغيير بايد از يك جايي شروع شود. مطالبه گري ها اگرچه تا حدودي راه را براي زنان 
كه همواره آنها را نيمه خاموش جامعه قلمداد كرده اند، هموار كرده اما انگار كافي 
نبوده اند؛ كم نيســتند زناني كه امروز در همين عرصه نابرابر سياسي و اقتصادي، 
نام شان به گوش ها آشنا شده و عملكردشــان نمره قبولي گرفته اما حضور آنها در 
وزارت كشــور براي ثبت  نام هرگز جدي گرفته نمي شــود. زنان هر سال مي آيند، 
شناسنامه هايشان را روبه روي دوربين مي گيرند اما عكاس ها و خبرنگاران هم كه انگار 
دنبال مردان تكرار شده عرصه سياست اند، توجه چنداني به زن ها نشان نمي دهند. 

 نگاه مردانه به انتخاب
يك رئيس جمهور زن

نظرسنجي همشهري از چند چهره سياسي اصالح طلب و اصولگرا

سياست مردانه ايران سال هاســت كه مجبور به پذيرش چند زن در قامت معاون 
رئيس جمهور، معاون وزير، فرماندار و... شده است اما اين تغييرات نتوانسته شرايط 
را براي قرارگرفتن زنان در رقابت هاي انتخابات رياســت جمهوري مهيا كند. براي 
بررسي نگاه مردان سياست نســبت به معرفي زنان به عنوان رئيس جمهور، ازچند 
چهره اصولگرا و اصالح طلب يك سؤال واحد كرديم: »با قبول اين پيش فرض كه موانع 
قانوني پيش  روي زنان براي حضور در انتخابات رياست جمهور وجود نداشته باشد، آيا 

زنان مي توانند گزينه جدي رياست جمهوري در ايران باشند؟«
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له و عليه زنان
در جست وجو براي روشن شدن اين موضوع كه آيا در انتخابات، 
كانديداهاي زن از سوي هم جنسان خود برگزيده خواهند شد يا 

نه، با گروهي از زنان صحبت كرده ايم
عباسعلي كدخدايي، سخگوي شوراي نگهبان در جلسه پرسش 
و پاسخي در ســال گذشــته، درباره حضور زنان در انتخابات 
رياست جمهوري توضيح داد: »قوانين بخشي از مسئله است اما 
از نظر من، بخش عمده اي از آن بحث فرهنگي است. مي توانيم همين سؤال را به اين صورت مطرح كنيم كه 
چرا در آمريكا بعد از 300سال هنوز رئيس جمهور زن نداريم. آيا بحث تفاوت بين زن و مرد بوده است؟ به نظر 
مي رسد بيشتر اين موضوع فرهنگي اســت. بگذاريد مثال ديگري از داخل كشور خودمان  بزنم. در همين 
انتخابات اخير، تعداد خانم هايي كه براي نمايندگي مجلس ثبت نام كردند و تأييد صالحيت شدند بسيار زياد 
بود. از بين آنها تعداد 16، 1۷ نفر انتخاب شدند. يعني خانم ها هم به خودشان رأي نمي دهند، اينجا كه ديگر 
شوراي نگهبان مقصر نيست.« همين صحبت هاي او باعث شد، در آستانه انتخابات اين سؤال برايمان شكل 
بگيرد، اگر كانديداي زني از سوي اين شورا تأييد صالحيت شود، آيا ممكن است در چرخه تبعيض فرهنگي 
قرار بگيرد؟ آيا زنان به زنان رأي خواهند داد؟ نگاه زنان به اين مسئله چگونه است؟ از اين رو در گزارشي ميداني 

سعي كرده ايم در مختصاتي هر چند كوچك اين موضوع را بررسي كنيم.

تزريق اميد يا طرفداري از طيفي بزرگ
زهرا شجاعي، دبير كل مجمع زنان اصالح طلب به تازگي 
در مصاحبه اي درباره اين اظهارنظر گفته است: »زنان 
نيمي از جمعيت جامعه هستند و در انتخابات، مالك 
ويژگي ها و شاخص هاي افراد اســت. صرف زن بودن 
مالك تعيين كننده اي نيســت، بلكه ايــن موضوع در 
كنار همه شــاخص و مالك هاي يك فرد براي پست 
رياســت جمهوري يا نمايندگي مجلس قرار مي گيرد. 
اگر زن و مرد همه اين شــاخص ها را داشتند، آن زمان 
زن بودن ارجحيت پيدا مي كند. اما زن ضعيف را به مرد 
قوي ترجيح نمي دهيم. زنان اليق و توانمند بســياري 
شناسايي شده يا برخي هم خودشان نخواستند پا در 
عرصه سياسي بگذارند. اما زنان از جهت بهره مندي از 
سرمايه اجتماعي، تزريق اميد به جامعه، وقت گذاشتن 
و پاكدستي و... موفق ترند. البته اين به معناي معصوم 
بودن زنان نيســت.« با اينكه جواب بسياري از مردان 
نيز مي تواند اين باشــد كه اگر قرار بر انتخاب باشــد، 
ترجيح مي دهند گزينه خــود را يك زن قرار دهند كه 
اعتماد بيشتري به تالش و پاكدستي آنها دارند، قصد 
ما در اين گزارش بررســي رويكرد زنان خواهد بود. آن 
طيف كه شــايد بخش بزرگي از آنها يا خانه دار بوده اند 
يا كمتر در مشــاركت هاي اجتماعي صحبت هايشان 

شنيده شده است.

مسئله شايستگي است؟
بارها اين گزاره ها با گوش مان شــنيده شده كه پزشك 
مرد بهتر است يا وسواس هايي در اين باره كه آشپزتان 
را از مردان انتخاب كنيد و حتي دندان پزشــك، جراح، 
نيروي خدماتي، خياط و... را از مردان برگزينيد. اما آيا اين 
موضوع درباره سياستمداران، مديران و رئيس جمهور هم 
صادق است؟ فرزانه كه در رشته فلسفه اخالق تحصيل 
كرده و كسب وكار خودش را در خانه دارد، معتقد است: 
»زن و مرد تفاوتي با يكديگر ندارند. اگر در انتخابات با 
تفكرات و راهكارهاي يك زن موافق باشــم، به او رأي 

مي دهم«. او مي گويد در انتخاب اين گزينه ها و كارنامه 
افراد است كه مورد مطالعه و انتخاب قرار مي گيرد. بشرا 
هم تقريبا با فرزانه هم سو است. او مي گويد: »فرقي ندارد 
رئيس جمهور زن يا مرد باشد. مسئله شايستگي افراد 
است. اگر فرد در آن سمت شايســتگي الزم و توانايي 
اداره كشور را داشته باشد، و برنامه درست و قابل اجرايي 
ارائه دهد چرا به او رأي ندهم«؟ فاطمه در اين باره، حتي 
طرح چنين سؤاالتي را جنسيت زده مي داند. او معتقد 
اســت انتخاب فرد شايسته در ســمت رئيس جمهور، 
ربطي به جنســيت فرد ندارد. البته اين نظر اكثر زناني 
است كه تحصيالت دانشگاهي داشــته اند. مثل فتانه 
كه موافق اســت رئيس جمهور كشورش زن باشد؛ »در 
بعضي كشــورهاي اروپايي، ســكانداران زنان هستند. 
عملكرد خوبي هم داشته اند. حتي در دوران شيوع كرونا 
ثابت كردند بهتر از مردان عمل مي كنند. اما در كشور 
ما مسئله كمي پيچيده تر است. اجازه كار چندان براي 
زنان ممكن نيست. اما باز هم به مديريت درست زنان اگر 
فضاي راحتي براي فعاليت داشته باشند و وارد حاشيه ها 

نشوند ايمان دارم.«

گزينه هاي روي ميز و زنان
اكرم كه زني خانه دار اســت به گونه ديگري به آن نگاه 
مي اندازد. او مي گويد بد نيســت به گذشته خودمان 
نگاهي بيندازيم؛ »به نظرتــان توانايي خيلي از زنان ما 
بيش از توانايي و عملكرد روساي جمهور در دوره هاي 
پيش نيست؟ به نظرم ما در يك دهه گذشته مسائلي را 
از سر گذرانده ايم كه مديريت يك زن حتما مانع از آن 
اشتباهات مي شد.« فرحناز اما بر وجه مادر بودن اشاره 
مي كند. او با تأكيد بر اين نكته كه حواس مادرانه مانع 
از كينه جويي، تفرقه و سنگ اندازي است، زنان را گزينه 
بهتري براي رياست جمهوري مي داند. زهرا نيز كه زني 
شصت ساله است و سال ها از منزل شاهد اتفاقات رخ داده 
در جامعه بوده است مي گويد: »زنان مسئوليت پذيرتر و 
خوش رفتارتر هستند. كمتر به كينه جويي و فساد دست 

زنان نيمي از 
جمعيت جامعه 

هستند و در 
انتخابات، مالك 

ويژگي ها و 
شاخص هاي 

افراد است. صرف 
زن بودن مالك 
تعيين كننده اي 

نيست، بلكه اين 
موضوع در كنار همه 
شاخص و مالك هاي 
يك فرد براي پست 
رياست جمهوري يا 
نمايندگي مجلس 

قرار مي گيرد

رشد سياسي در جامعه اي كه نيمي از آن را زنان تشكيل 
مي دهند. به گفته سهيال جلودارزاده، نماينده مجلس 
دهم؛ ما نيازمند تجربه اي مثبت و فعال هستيم؛ »تأكيد 
مي كنم خانم هايي كه مســئوليت به عهده داشته اند، 
توانسته اند به فرهنگ مردساالر غلبه كرده و همكاري 
مردان را جلب كنند. چون زنان، مادر هستند و معموال 
مادر محور يك خانواده است؛ مي تواند اين همبستگي را 
ايجاد كند. چه بسا خانمي رئيس جمهور شود، بتواند اين 
وحدت ملي را بهتر تجلي دهد و از اقشار مختلف مردم 

براي توسعه و پيشرفت كشور استفاده كند.« 
شايد اين گفته نيز درست به نظر برسد كه اين مسائل به 
رشد اجتماعي و فرهنگي جامعه بستگي دارد. صديقه 
حسينخاني، روانشناس در اين باره معتقد است: »شايد 
يكي از مشكالت ناشي از اين غيبت، اين باشد كه بعضي 
زنان چندان تمايلي به چنين رقابتي ندارند. اما اين را نيز 
نبايد درنظر نگرفت كه ميداني براي فعاليت آنها آماده 
نشده است. شايد در ابتدا بايد ريشه آن را در خانواده ها 
جســت وجو كرد. نگاه مردســاالرانه در خانواده ها اين 
رغبت را از زنان گرفته است. فرهنگ جامعه نيز چندان 
 با پذيرش مســئوليت هاي سنگين از ســوي خانم ها 

همراه نيست«.
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اشرف بروجردي
عضو مجمع زنان اصالح طلب

بحث بر سر يك واژه بود
موانع و تالش هاي زنان براي رسيدن به صندلي رياست جمهوري 

در آستانه برگزاري سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، مانند سنوات گذشته، 
هرآنچه در 4سال مسكوت مانده و به فراموشي سپرده شده بود، سر باز كرده و دوباره 
مطرح مي شود؛ از وعده هاي داده شده تا بحث بر سر قوانين و هر آنچه در هيچ بازه زماني 
درباره آن سخن گفته نمي شود. از اين جمله مي توان به كانديداتوري زنان و بحث بر سر واژه »رجل سياسي« كه همواره 
در اين چهار دهه دست اندازي براي حضور بانوان در انتخابات رياست جمهوري بوده است، اشاره كرد. در اين گزارش سعي 

مي كنيم نگاهي دوباره به اين تالش ها و دست اندازي ها بيندازيم.

واكاوي يك واژه مبهم
در عبارت »رجال مذهبي و سياسي« كه در اصل 11۵قانون 
اساســي گفته شــده، اصل حضور در انتخابات را تنها براي 
مردان يا همان رجل سياســي مجاز دانسته و بنابر اين واژه، 
زنان امكان حضــور در كارزار انتخابات رياســت جمهور را 
ندارند. اين در حالي است كه موافقان حضور زنان در انتخابات 
رياست جمهوري مي گويند منظور از رجل سياسي در قانون، 
افراد شــاخص و برجسته مذهبي و سياســي هستند و اين 

عبارت اشاره به جنس خاصي نداشته است.
هرچند زنان از نخستين دور مجلس شوراي اسالمي به عنوان 
نماينده به مجلس راه پيدا كردند، اما تا سال 1۳۷0 هيچ زني 
به دولت راه نيافت. در اين ســال بود كه براي نخســتين بار 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، شهال حبيبي را به عنوان مشاور 

رئيس جمهور در امور زنان برگزيد.
 پــس از او، معصومــه ابتــكار در دوره رياســت جمهوري 
محمد خاتمي در ســال 1۳۷۶ وارد كابينه و رئيس سازمان 
محيط زيست و معاونت رياست جمهوري شد. اين وضعيت 
خاص در دولت محمود احمدي نژاد در ســال 1۳88 براي 
مرضيه وحيد دســتجردي رخ داد و او نخستين وزير زن در 

چهاردهه پس از انقالب شد.

تالش زنان براي كسب كرسي در انتخابات 
از سال 1۳۵8يعني دوره نخست تا سال 1۳۷۶، دوره هفتم، 
علنا انتخابــات بدون حضــور بانوان و مطالبــه جدي براي 
بازتعريف قانون و كسب كرسي انتخابات از سوي آنها برگزار 

شد. اما اين رويه در هفتمين دوره انتخابات شكست.

13۷6دوره هفتم
در اين دوره از انتخابات حدود 80درصد از واجدين شرايط در 
انتخابات شركت كردند. همان انتخاباتي كه بعدها به دوران 
اصالحات و دوم خرداد معروف شد و در آن محمد خاتمي بر 
كرسي رياست جمهوري نشست. در همين سال بود كه اعظم 
طالقاني، براي تعيين تكليف واژه رجل سياســي پا به ميدان 

انتخابات گذاشت و در انتخابات ثبت نام كرد.

1384دوره نهم
مقام معظم رهبري در يكي از بيانات خود در ديدار با اعضاي 
هيأت دولت در سال 1۳84 به معناي رجل سياسي در قانون 
اساسي اشاره داشــته و فرمودند: »اين شعار )رفتار بر اساس 
ضوابط اسالمي( بسيار باارزش اســت. ان شااهللَّ به اين شعار 
پايبند بمانيد و اين تالش را جدي تر، بي آسيب تر و واقعي تر 

كنيد؛ چون گامي بلند خواهد بود در راه رسيدن به آن هدف ها 
و همانطور كه عرض كردم، رســيدن بــه آن هدف ها مردان 
خودش را مي خواهد. البته »مردان« كه مي گوييم به معناي 
»رجال« در قانون اساسي است، شامل خانم ها هم مي شود، 
يعني كسان و عناصر و كارگزاران خودش را مي خواهد. به قول 
شاعر، آن دو صد من استخوان را داشته باشند تا بتوانند اين 
صد من بار را بردارند.«  در اين سال از 1014 نفري كه براي 
انتخابات رياست جمهوري ايران ثبت نام كرده بودند در ابتدا 
صالحيت ۶ نفر و پس از آن 8تن تأييد و صالحيت 100۶نفر 
رد شد. در اين انتخابات اعظم طالقاني براي بار دوم به همراه 
8۹ زن ديگر خود را داوطلب احراز مقام رياست جمهوري كرده 
بود كه صالحيت همه آنان رد شــد. اين گروه به اضافه تعداد 
ديگري از فعاالن زنان در اعتراض به اقدام شــوراي نگهبان 
در برابر دفتر رياســت جمهوري تحصن كردند، اما پاسخي 
نگرفتند. رفعت بيات ديگر زني بود كه در اين سال در انتخابات 
كانديداي رياست جمهوري شد، ولي به علت برداشت مبهم از 
لفظ رجال سياسي كانديداتوري او حتي درست اعالم نشد. 
او در سال 1۳88بار ديگر در اين انتخابات ثبت نام كرد. در اين 

دوره بود كه محمود احمدي نژاد پيروز انتخابات شد.

1392دوره يازدهم
۶8۶ نفر براي انتخابات رياست جمهوري در اين دوره ثبت نام 
كردند كه از اين تعداد ۶۵۶داوطلب مرد و ۳0 نفر زن بودند؛ 
همان سال كه رهبر انقالب، از مجمع تشخيص مصلحت نظام 
خواســته بود تا در نظام انتخاباتي بازنگري كرده و نقص ها را 
برطرف كنند. اين طرح در نهايت در 2۶دي ماه در مجلس و 
متعاقب آن در 4 بهمن 1۳۹1 در شوراي نگهبان تأييد شد. در 

اين دوره حسن روحاني رئيس جمهور ايران شد.

1396دوره دوازدهم
مجموع ثبت نام شــده ها در اين دوره يك هزار۶۳۶ نفر، 1۳۷ 
زن و 14۹۹ مرد بود. اما در ميــان 1۳۷ زن ثبت نام كننده در 

اين انتخابات تنها نام يك زن آشــنا بــود: »اعظم طالقاني«. 
اعظم طالقاني فعال سياسي بود و هيچ گاه سمت هاي مديريتي 
در كشور نداشت. از ســويي هيچ گاه نيز دليل ردصالحيتش 
توضيح داده نشــد. او كه دبيركل جامعه زنان انقالب اسالمي 
بود، نخســتين زني محســوب مي شد كه در ســال 1۳۷۶ 
به منظور مشخص شــدن تكليف اين كلمه خود را كانديداي 
رياست جمهوري كرد. اعظم طالقاني در رد معناي اتخاذ شده 
از رجل سياســي مي گويد: »1۶مورد رجل در قرآن آمده كه 
فقط ۳بار از اين 1۶ بار معناي مرد مي دهد. باقي رجال در قرآن 
به معناي انسان بود. اينطور تفاسير از قرآن نادرست است.... بنده 
معتقدم شركت در انتخابات رياست جمهوري حق مسلم من و 
همه زنان كشورم اســت و به همين دليل تحت هيچ شرايطي 
كوتاه نمي آيم. در واقع به قدري به اين مســئله ايمان دارم كه 
حاضرم در هر دادگاهي شــهادت دهم و اثبات كنم كه با نگاه 

قرآني، منع زنان از رياست جمهوري را نمي توان ثابت كرد«.

دوره سيزدهم
در اين دوره با توجه به مصوبه تازه شــوراي نگهبان و اينكه 
هيچ منع و محدوديتي درباره حضور زنان وجود ندارد، دوباره 
عده اي حضور پيدا كردند. گمانه زني درباره حضور بسياري از 
زنان خصوصا مرضيه وحيد دستجردي مطرح بود، اما در اين 
ميان شايد تنها گزينه شناخته شده تر را بتوان زهرا شجاعي، 
دبير كل مجمع زنان اصالح طلب دانست. او كه پيش از ثبت نام 
درباره حضورش صحبت هايي كرده بود، درباره اينكه شوراي 
نگهبان آيــا در اين دوره، بدون رجوع بر ســر آن واژه مبهم، 
رجل سياســي، صالحيت زنان را بررسي خواهد كرد، گفت: 
»اميدوارم انگيزه آقاي كدخدايي از بيان اين ســخن جذب 
مشــاركت و حضور مردم در انتخابات نباشد و ريشه فكري و 
واقعي داشته باشد. الزمه آن هم اين است كه قبل از انتخابات 
تفسير شوراي نگهبان از رجل سياسي مشخص شود تا خانم ها 
مطئمن شــوند كه اين فقط يك بازي نبوده و سوءاستفاده 

ابزاري از آنان نمي شود«.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

مي زنند. مادرند و دلسوزتر رفتار مي كنند. من اگر زني 
كانديدا شــود، حتما به رأي دادن به او فكر مي كنم«. 
با اين تفاســير اين موضوع را نيز نبايد از نظر دور كرد 
كه هميشــه در انتخابات، چنان كه از نامش پيداست، 
گزينه هايي روي ميز قرار مي گيرد كه شايد نظر قطعي 
افراد را تغيير دهد و آنها را از دوگانه ايجاد شده در جامعه 
كه با عنوان زن و مرد مطرح مي شــود، به گزينه اصلح 

راهنمايي كند.

از غيبت تا حضور
از بين 200نفري كه در اين نظرسنجي شركت كردند، 
هيچ يك درباره اينكه در انتخابات حتما گزينه مردان را 
بر زنان ترجيح دهند، صحبتــي نكردند. از آنجايي كه 
تجربه حضور زنان در اين كرســي آزموده نشده و تنها 
تجربه ما يك مورد در وزارتخانه بوده است، بايد كمي در 
انتخاب چنين گزينه هايي صبور بود و اين فرصت را براي 
آزمودن مدنظر قرار داد. شايد بايد تابوي كانديداتوري 
زنان در انتخابات رياست جمهوري شكسته شود و آنها 
نيز بتوانند كانديدا شوند تا بخت خود را در اين جايگاه 
بيازمايند و شايســتگي خود را به شكلي عملي نشان 
دهند. نياز به تجربه اي نو در اين باره است. تجربه اي براي 

نگار حسينخانی
روزنامه نگار
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وقتي اصرار و تــاش به انتخاب يك وزير 
زن در كابينه دولت - به قــول آقاي روحاني تاش 
كرديم، خواستيم و نشــد- راه به جايي نمي برد، آيا 
اصا در اين شرايط مي توان حضور يك زن در جايگاه 
رياســت جمهوري را متصور بود؟ امسال چه اتفاقي 
افتاده كه شايد بتوان گفت زنان بيش از سال هاي قبل 

به ميدان انتخابات آمده اند؟ 
 شايد بهتر است فرض اين سؤال را اصالح كنيم چرا كه 
عمال در تاريخ پس از انقالب حضور يك زن به عنوان وزير را 
شاهد بوده ايم. خانم دكتر وحيد دستجردي كه ايشان هم 
از عهده  مسئوليت به خوبي برآمده اند. لذا به نظر مي رسد 
با توجه به سابقه امر مي توان از اين رويه استفاده كرد و از 
ظرفيت زنان به عنوان وزير استفاده كرد. چه بسا اين امر 
بيشــتر به قدرت تصميم گيري و چانه زني رئيس جمهور 
در هر دوره اي بازمي گردد. با اين وصف همانگونه كه در 
جايگاه نمايندگي مجلس و در قــوه مقننه به عنوان قوه 
قانونگذار و ناظر، زنان حضور دارنــد، در قوه مجريه، چه 
به عنوان رئيس قوه و چه به عنوان معاون رئيس جمهور و 
وزير، زنان ما امكان اين مشاركت و حضور را دارند و منع 
قانوني براي آنها وجود نــدارد. در مواردي هم كه جهت 
منع به شرع استناد مي شود بايد بگويم در شريعت اقوال 
و تفاسير متعدد در باب حضور زنان در مصادر وجود دارد 
و نمي توان تنها به يك يا چند ديدگاه خاص استناد كرد. 
اما در اينكه مي فرماييد امسال استقبالي جهت به ميدان 
آمدن زنان صورت گرفته بايد عرض كنم اتفاقا استقبال 
ثبت نام زنان چنــدان پررنگ نبود و انتظــاري بيش از 
اين مي رفت. از ميان 5۹2 داوطلب رياســت جمهوري 
تنها 40 زن ثبت نام كردند. البتــه همين مطالبه گري 
و پويش ها كه در جهت حضور زنــان به عنوان كانديداي 
انتخابات و درخواست تفســير اصل 115 قانون اساسي 
به وجود آمد، مسلما در هوشياري جامعه و حركت رو به 

جلو در توسعه سياسي كشور، مؤثر است.
مقاومت براي حضور زنان در ر ده هاي باالي 
سياستگذاري ريشــه در صدارت افرادي دارد كه با 
جريان روز جامعه هم نوايي ندارند يا اين نبود پذيرش 
به خود جامعه و تفكرات قالبي طيف هاي مختلف مردم 

بازمي گردد؟
هر دوي اين داليل دخيل هســتند. وقتي تفكر غالب در 
فرهنگ اجتماعي، زمينه مردســاالرانه داشته باشد اين 
موضوع خود را در فرهنگ سياســي جامعه هم نشــان 
خواهد داد. وقتي در مناسبات اجتماعي و حتي اقتصادي 
قائل به نقش پررنگ تر مردان هستيم، وقتي در مشاغل 
اعتماد به نفس زنان را پايين مي آوريم و يا به آنها اعتماد 
نمي كنيم، وقتي تفكر قالبي وجــود دارد كه مثال فالن 
پزشك مرد بهتر از زن اســت و نقش زن ها را در بسياري 
مشاغل كم رنگ  يا نزديك به صفر مي بينيم، وقتي اجازه 
تحصيل در رشته هاي متعدد را به دخترانمان مي دهيم 
اما در به كارگيري شان، اولويت كمي و كيفي را به مردان 
اختصاص مي دهيم، به تبع آن اين فرهنگ ناديده انگاري 
زنان به جامعه سياسي هم رسوب پيدا مي كند و آنها نيز در 
گعده هاي مردانه خود ر ده هاي باالي سياسي را يا به زنان 
نمي دهند يا به ندرت اين اتفــاق مي افتد.البته من منكر 
حركت رو به جلوي كنوني دولت ها نمي شوم. در همين 
دولت 14 معاون استاندار، 5۷ بخشــدار و 246 مدير 
مياني از ميان زنان انتخاب شدند و جاي خوشحالي دارد و 
اميدوارم اين مسير به جلو حركت كند.در مورد نمايندگان 

در ابتدا، همانگونه كه شما هم فرموديد بايد از بانو اعظم 
طالقاني كه با پشتكاري بي نظير هر سال با واكر و وضعيت 
جسماني سخت خودشان، براي ثبت نام حاضر مي شدند و 
مطالبه گر تفسير رجل سياسي و مذهبي در قانون اساسي 
بودند، ياد كنيم. ايشان اســطوره اي تكرارناشدني است. 
يادشان گرامي باشد و ان شاءاهلل روحشان قرين رحمت 
هميشگي خداوند. ببينيد! طي سال هاي گذشته چندين 
يادداشــت در ارتباط با رجل سياسي و مذهبي و تفسير 
اصل يكصد و پانزدهم نوشته ام. بايد بگويم عده اي با توجه 
به معناي لغوي رجل، تنها مردان را شايسته اين جايگاه 
دانســته اند و عده اي ديگر بر اين باورند كه بايد به معناي 
مفهومي، اجتماعي و عرفي مستنبط از كليت عبارت رجل 
سياسي و مذهبي و تبادر معناي اعتباري »شخصيت هاي 
سياسي و مذهبي« توجه كرد و اصل 115 قانون اساسي 
را در پرتو ديگر اصول و با توجه به نتيجه مشروح مذاكرات 
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در سال 58 و مقصود 

نويسندگان آن تفسير كرد.
با توجه به اصــول 3، 1۹، 20 و 21 جميــع حقوقي كه 
براي مردم ايران برشــمرده شــده، تمام آحــاد اعم از 
زن و مرد را يكســان درنظرگرفتــه و در حمايت قانون 
قــرار داده و دولــت را موظف بــه رعايــت حقوق زن 
 در تمام جهات با رعايت موازين اســالمي كرده اســت.
يكي ديگر از اصول حائز اهميت در تفسير قانون اساسي، 
دريافت و كشف مقصود نويسندگان قانون در زمان تدوين 
آن اســت. براي اين موضوع بايد به مشــروح مذاكرات 
مجلس بررسي نهايي قانون اساســي در سال58 و شرح 
آنچه روي داده، مراجعــه كنيم. چنان كه در مشــروح 
مذاكرات اوليه قانون اساسی اين اصل بدين صورت آمده 
بود كه »رئيس جمهوري بايــد ايراني االصل، تابع ايران، 
داراي مذهب رسمي كشــور و مروج آن، مومن به مباني 
جمهوري اســالمي ايران، »مرد« و داراي حسن سابقه و 
امانت و تقوا باشد.« پس از بحث پيرامون شرط مرد بودن 
و ديگر شرايط، اصل پيشنهادي گروه بررسي اصول، رأي 
كافي نياورد و اتخاذ تصميم به جلسه اي ديگر موكول شد. 
در نهايت به ابتكار شهيد بهشتي، اين اصل با لحاظ عبارت 
»رجال سياسي و مذهبي« به تصويب رسيد و اين موضوع 
خود دليلي بر تالش مجلس خبرگان قانون اساســي در 
جهت جلوگيري از برداشــت هاي مردانه و مردساالرانه 
نسبت به اصول قانون اساســي بود و نشانگر ايجاد عرصه 
و زمينه براي حضور زنان در جايگاه رياست جمهوري در 
بســتر تحوالت و تغييرات اجتماعي است. از طرف ديگر 
بايد دقت كنيم كه به نظر مي رســد بايد در استدالالت 
فقهي به اين موضوع توجه داشت كه اگر قرار بر منع زنان از 
اخذ مناصب اجرايي همچون رياست جمهوري باشد، بايد 
به طريق اولويت از دستيابي آنان به جايگاه تقنيني و ناظر 
بر اجرا همچون نمايندگي مجلس نيز جلوگيري به عمل 
مي آمد كه چنين نشــد. در مجموع آنكه انتظار مي رفت 
طي 5 سال گذشته از ابالغ سياست هاي كلي انتخابات، 
شوراي نگهبان به صورت رســمي و شفاف تفسير خود از 
اصل 115 و تعريف دقيق رجل سياسي و مذهبي را ارائه 
مي داد كه چنين نكردند و كار به ابالغيه اخير شورا رسيد 
كه محل اختالف نظر ميان حقوقدانان در عرصه صالحيت 
شورا در ابالغ به يك دســتگاه اجرايي و ملزومات انتشار 
قانون شد، اما فارغ از اين مباحث باز هم شوراي نگهبان 
در مصوبه اخير خودش، رجال مذهبي و سياسي را به خود 
رجال تعريف كرده و هيچ تعيين تكليف شفافي در ارتباط 
با موضوع زنان نداشته است. هر چند از برخي رويه هاي 
شورا و مصاحبه هاي سخنگوي محترم شوراي نگهبان كه 
موانع قانوني براي حضور زنــان در اين عرصه نمي بينند 
و بيشتر مشــكل را فرهنگي ارزيابي مي كنند، مي توان 
اميد هايي به آينده بست اما انتظار، تفسير رسمي و شفاف 

اصل 115 قانون اساسي است.
آقاي كدخدايي عنوان كردند كه زنان حتي 
به خودشان هم رأي نمي دهند! يعني من فكر مي كنم 
اساسا اين قرار دادن مداوم زنان در برابر زنان تبديل به 
ابزاري براي ذي نفعان شده تا به نابرابري دامن بزنند و 
به اهداف خود برسند. اگر انتخابات مجلس يا شوراها را 
معيار سنجش قرار دهيم مي بينيم كه زنان - شايد كمتر 
از مردان- ولي به هرحال رأي داشته اند كه طبعا نيمي 
از آن و چه بسا بيشتر را زنان به آنها داده اند....كه البته 
شايد قياس اين انتخابات ها با رياست جمهوري اشتباه 
باشد... شما چطور اين مسئله را تحليل مي كنيد... شما 
كه خود يكي از كساني بوديد كه رأي آورده ايد و بعد از 
آن ماجراها توسط همان ها كه به شما رأي داده بودند 

حمايت ممتدي دريافت كرديد...
اول بايد ياد آوري كنم كه مســلما در سبد رأي من هم 
از ميان خانم ها و هم آقايان آرايي وجود داشته است كه 
البته من را مورد لطف خود قرار دادند. پس مســلما سبد 
رأي هر كانديدا مجموعه اي از آرای آقايان و خانم هاست. 
نمي توانم با اين گفته موافق باشم كه خانم ها به خانم ها 
رأي نمي دهند. مطمئنا وقتي خانمي كاربلد، شايسته و با 
كاريزما و تجربه كافي كانديداي اخذ منصبي مي شود، چه 
خانم و چه آقا بر مبناي شايستگي و مقبوليت او و نه تنها 
بر مبناي جنسيت رأي خواهند داد. به نظر مي رسد بهتر 
اســت اين موضوع را از اين ديدگاه ببينيم. كما اينكه به 
جهت سابقه بهتر زنان در پاكدستي، آن هم در زمانه اي 
كه از لحاظ اقتصادي مردم در تنگنا هستند و مداوم خبر 
اختالس و كالهبرداري هايي كه اكثريت قريب به اتفاق 
توســط مديران اجرايي مرد اتفاق مي افتد را مي شنوند، 
اخذ جايگاه هاي سياسي توسط زنان براي آنان مطلوب تر 
به نظر مي رســد. در هر صورت با تالش هايي كه از سوي 
جامعه زنان و مطالبه گري اي كه صــورت گرفته، حتما 
شرايط به ســمت تأييد صالحيت يك زن طي سال هاي 
آينده پيش خواهد رفت و ما بــه زودي آن روز را خواهيم 

ديد. من اميدوارم.
آيا زنان واقعا به خاطر احساسات بيشتري 
كه جامعه به آنها نسبت مي دهد در پست هاي اجرايي 

عاطفي يا ضعيف عمل مي كنند؟
اتفاقا تجربه نشــان داده برخي از زنان در مقام مديريتي 
راديكال تر و خشــن تر از برخي از مردان عمل مي كنند 
چراكه شــايد می خواهند  بگويند و اثبات كنند كه آنچه 
جامعه به آنها نسبت مي دهد، نيستند. اين درحالي است 
كه در سيستان و بلوچستان كه جامعه محلي فرماندار و 
بخشدار زن را پذيرفته اســت رفتارهای متعادل تري از 

مسئوالن زن ديده مي شود.

زن مجلس هم، هنوز تعداد بسيار كمتر از ميزان مورد انتظار 
اســت و اگر اشــتباه نكنم اين دوره نيــز همانند مجلس 
قبل 1۷نفر هســتند. البته خاطرتان هســت در مجلس 
گذشته ركوردشكني صورت گرفت و قرار بود 18 نماينده 

زن حضور داشته باشد كه نشد!
فــرض كنيــم كــه زن كانديدايی هم 
تأييد صاحيت شود و تا مرحله راي گيري پيش رود. 
فكر مي كنيد مردم ايران- بعد از ســال ها زندگي در 

جامعه مردساالر- به رئيس جمهور زن رأي مي دهند؟ 
شايد تا حدي پاسخ اين ســؤال را دادم. فرهنگ غالب در 
ايران، مناصب اجرايي را در قامت مردان ديده است. تالش 
براي تغيير اين فرهنگ هم از خانواده ها و هم از بخش اداري 
كشور بايد آغاز شــود؛ اينكه فعاليت زنان بيرون از منزل 
و تالش به عنوان مادر و همســر هر دو اهميت دارد و بايد 
مورد تقدير قرار گيرد و به تبع آن، بخش اجرايي و اداري نيز 
مي بايست با شناسايي ظرفيت زنان شايسته آنها را به عنوان 
مديران مياني منصوب كند و آموزش دهد تا بتوانند كسب 
تجربه كنند، ريسك پذير شوند و ســپس در جايگاه هاي 

باالتر به كار گرفته شوند.
مشكل اينجاست كه وقتي اين موقعيت حتي در سطوحي 
مثل معاون مديركل، مديركل و معــاون وزير و... به زنان 
داده نمي شود، خب مســلما آمادگي براي اخذ مناصبي 
همچون وزارت  يا رياســت جمهوري به وجــود نمي آيد. 
هرچند الي ماشاء اهلل ما شاهد حضور مرداني بدون هرگونه 
ســابقه اجرايي  يا تحصيالت مرتبــط در مناصب اجرايي 
هستيم ولي وقتي قرار است همان پست به زنان داده شود 
سختگيري هاي بروكراتيك آنقدر مي شود كه آن جايگاه 
به زنان نمي رسد. اين يك تبعيض مشخص و واضح است. 
همچنان كه روزانه شاهد هزاران خطاي مديريتي مردان 
هستيم اما زنان در نخســتين اشتباه، عمال آخرين اشتباه 

خود در آن منصب را تجربه مي كنند.
اگر بخواهم جمع بندي كنم بايد بگويم حتما جامعه با ديدن 
زنان شايســته كه هم تجربه اجرايي دارند و هم مقبوليت 
مردمي يافته اند به سمت رأي دادن به يك كانديداي زن 
حركت خواهد كرد. همچنان كه در بســياري كشور هاي 
دنيا نخســت وزير و رئيس جمهور و صدراعظم زن وجود 
دارد و به خوبي كشور را اداره كرده اند، توليد ناخالص ملي 
را باال برده اند و ضريب جينــي را كاهش داده اند. در همين 
بحث كرونا، كشورهايي كه توسط زنان مديريت مي شدند 
كاميابي بسيار زيادي در فائق آمدن بر اين بحران يافتند  يا 
در جامعه اي مثل افغانستان پس از طالبان، نقش زنان در 
پارلمان اين كشور بسيار پررنگ تر شد. االن براي نخستين 
بار معاون رياست جمهوري آمريكا يك زن است. همه اينها 
حركت رو به جلوي جهاني در ارزش گذاري به انديشــه و 
عمل زنان در جايگاه هاي اجرايي و سياسي است. جامعه 
جهاني هم يك جامعه اطالعاتي و به هم پيوســته بزرگ 
اســت. باالخره اين پيوســتگي تأثيرات خود در فرهنگ 

سياسي هر كشور را خواهد داشت. 
خواســته هاي زنــان از رئيس جمهــور آينده چه 
خواسته هايي است و چه خواسته هايي به نظر شما بايد 
باشد؟ حداقل اگر بخواهيم اولويت بندي مطالبه گري از 
منظر شما را بدانيم... شما كدام خواسته ها را در صدر 
مطالبات زنان قرار مي دهيــد و فكر مي كنيد حركت 
جامعه بايد به كدام سو باشد تا بيشترين اثربخشي را 

در اين حوزه براي زنان به ارمغان آورد؟ 
ببينيد خواسته هاي زنان ما در شــرايط كنوني به صورت 
كلي فاصله دار از خواسته هاي كل جامعه نيست. مسائل و 
معضالت اقتصادي و اجتماعي و محيط زيستي و مطالبات 
هر حوزه، مشــترك ميان كل ملت ايران، فارغ از جنسيت 
است. در سرزميني كه معضل مهم و چالش ملي اش آب و 
كم آبي و از بين رفتن سرمايه هاي ملي و اجتماعي و انساني 
است، عمال خواسته ها، مشترك خواهند بود اما اگر بخواهم 
تخصصا از موضوعات مرتبط با زنان بگويم2 رويكرد مهم 
مدنظر است؛ يكي رويكرد توسعه اي كه دال مركزي آن بر 
مشاركت هر چه بيشتر زنان در مناسبات اجتماعي سياسي 
و اقتصادي است و دوم رويكرد حقوق بشري و اساسي زنان 
كه در جهت ابهام زدايي از برخي از مفاد قانون اساســي و 
اجرايي كردن اصولي از قانون اساســي است كه تا سال ها 
اجرا نمي شد مانند تأمين اجتماعي زنان سرپرست خانوار.

خب در اين ميان حقوق مدني زنان نبايد به 
صدر مطالبات بيايد؟ 

بله، قطعا... بســياري از مطالبات مرتبــط با حقوق مدني 
زنان، نيازمند اصالح دقيق و شفاف در قانون مدني است. 
به خصوص مواردي كه زمينه تبعيض را فراهم كرده است. 
قوانين مرتبط با حقوق خانواده همچون ازدواج زود هنگام 
دختران، قوانين مرتبــط با طالق و حــق آن، حضانت و 
قيموميــت فرزند كه يكــي از چالش هــاي اصلي حقوق 
خانواده در ارتباط با زنان بوده و هست. خدا را شكر مواردي 
مثل اعطاي تابعيت به فرزندان مادر ايراني با تالش مجلس 
گذشته و همچنين بخش هايي از دولت به مقصود نهايي 
رســيد كه اميدوارم ديگر مســائل در قانون مدني ايران 
پيرامون زنان، با همت مجلس رفع ابهام و حل مشكل شود. 
به صورت كلي مطالبات وسيعي در حوزه هاي متعدد حقوق 
كيفري، حقــوق فرهنگي و تغييــر در نگرش هاي غلط و 
سنتي كليشه اي نسبت به زنان، حوزه هاي حقوق اجتماعي 
و اقتصادي زنان و خصوصا حوزه  حقوق سياسي و مشاركت 
و به كارگيري هر چه بيشــتر آنان در مناصب شايســته و 
متناســب با دانش و تجربه آنان وجــود دارد كه نيازمند 

فرصتي بيشتر جهت بحث و گفت وگو است.
معيار براي انتخاب يك رئيس جمهور بايد 
صاحيت و شايستگي باشد نه جنسيت اما متأسفانه 
به خاطر محروميت زنان از جايگاه هاي قدرت در جامعه، 
ما روزنامه نگاران مجبور مي شويم حساب زنان را در 
بررسي جداسازيم تا كمبودهاي موجود و سال هاي از 

دست رفته را جبران كنيم. با اين مقدمه فكر مي كنيد 
روي كار آمدن يك زن - با فرض شايستگي حداقل در 
حد رئيس جمهورهاي پيشين ايران - چه تبعات مثبت و 
منفي به بار خواهد داشت...آيا اليه هاي زيرين قدرت كه 
سال هاست مردانه اداره شده اند تبديل به موانعي براي 
پيشرفت مي شوند يا اساسا نبايد به اين مسائل براي 

رسيدن به هدف برابر فكر و آنها را بزرگ نمايي كرد؟
 باالخره اين موضوعي طبيعي است كه در مقابل پديده هاي 
جديد مقاومت صــورت گيرد، مهم ايســتادگي در مقابل 
چنين مقاومت ها و موانعي اســت. چنان كــه زنان در اروپا 
و آمريكا نيز ســال ها براي تحقق حقوق اساسي خودشان 
مثل حق رأي ايســتادگي كردند تا به آن دســت يافتند. 
همانطور كه قبال گفتم، طبيعتا گعده هاي سياســي مردانه 
كه اصوال به دنبــال چرخــش مناصب حاكميتــي ميان 
خودشان اســت، راه را به اين راحتي براي حضور زنان جز 
در يك سري مشــاغل تشــريفاتي باز نخواهد كرد. حضور 
زنــان در مناصبي همچون وزارت، تفكــر جمعي جامعه را 
به سوي قبول جايگاهي مثل رياست جمهوري سوق خواهد 
 داد. آنچه مهم است از پاي ننشســتن و مطالبه گري است.
مي خواهم موضوعي را اينجا مطرح كنم كه چه بسا قدمي 
بزرگ در راه رسيدن به مقام رياســت جمهوري براي زنان 
است و آن دستيابي به جايگاه رياست مجلس است. ببينيد 
براي رياست جمهوري زنان موانعي از ديد حاكميت وجود 
دارد؛ موانعي كه بنيان بسياري از آنها تفاسير شرعي است و 
چه بسا به همين دليل سال هاي سال است شوراي نگهبان 
تفسيري روشن از رجل سياسي و مذهبي ارائه نمي دهد اما 
در مورد نمايندگي مجلس اين موضع وجود ندارد و همانگونه 
كه گفتم هميشه ولو به تعداد نه چندان مورد انتظار، زنان در 
مقام نمايندگي مجلس حضور داشته اند. دستيابي به جايگاه 
رياست مجلس، نزديك تر و چه بسا مقدمه دستيابي به مقام 
رياست جمهوري زنان در ايران است. در هيأت رئيسه مجلس 
ششم شاهد حضور زنان بوده ايم. متأســفانه اين امكان در 
مجلس دهم كه اكثريت اصالح طلب را هم داشــت محقق 
نشد. اما به نظر من حضور يك زن به عنوان رئيس مجلس دور 
از انتظار نيست و پس از آن مي توان اميد بسياري به رياست 
قوه مجريه توسط زنان داشت. اين مسيري دست يافتني تر 
و كم مانع تر است كه شايسته اســت از اين پس مورد توجه 

پويش هاي زنان قرار گيرد.
اساسا در تفسير رجل سياسي، واژه رجل 
را مساوي با مرد مي دانند در حالي  كه اگر قرار بر مرد 
بودن بود، مي توانستند واژه مرد را بنويسند؛ اما رجل 
معناي فراتري از مرد دارد و به همين دليل متأسفانه با 
تفســير مردانه اي كه وجود داشت، زنان فعالي كه در 
اين حوزه ورود پيــدا مي كردند، صاحيت آنان تأييد 
نمي شد. خانم طالقاني يكي از مبارزان اين عرصه است 
كه حدود ۲۰ سال در انتخابات رياست جمهوري ثبت نام 

مي كردند اما رد صاحيت مي شدند...

وقتي تفكر غالب 
در فرهنگ و باور 
اجتماعي، زمينه 

مردساالرانه داشته 
باشد اين موضوع 

خود را در فرهنگ 
سياسي جامعه هم 

نشان خواهد داد

حتما جامعه با ديدن 
زنان شايسته كه هم 
تجربه اجرايي دارند 

و هم مقبوليت 
مردمي يافته اند به 
سمت رأي دادن به 
يك كانديداي زن 
حركت خواهد كرد

وقتي زنان حتي 
در سطوحي مثل 
معاون مديركل، 

مديركل و معاون 
وزير ديده 

نمي شوند، مسلما 
آمادگي براي 
اخذ مناصبي 

همچون وزارت  يا 
رياست جمهوري 

به وجود نمي آيد

 از شوراي نگهبان 
انتظار مي رود 

تفسيري شفاف 
و روشن از رجل 

سياسي و مذهبي 
در اصل 11۵ ارائه 

دهد

تغيير بايد از يك جايي شروع شود. مطالبه گري ها اگرچه تا حدودي 
راه را براي زنان كه همواره آنها را نيمه خاموش جامعه قلمداد كرده اند، 
هموار كرده اما انگار كافي نبوده اند؛ كم نيستند زناني كه امروز در همين 
عرصه نابرابر سياسي و اقتصادي، نام شان به گوش ها آشنا شده و عملكردشان نمره قبولي گرفته اما حضور 
آنها در وزارت كشور براي ثبت  نام هرگز جدي گرفته نمي شود. زنان هر سال مي آيند، شناسنامه هايشان را 
روبه روي دوربين مي گيرند اما عكاس ها و خبرنگاران هم كه انگار دنبال مردان تكرار شده عرصه سياست اند، 
توجه چنداني به زن ها نشان نمي دهند. شايد مي دانند اين ثبت نام ها در باور ناخودآگاه جامعه فرمايشي است. 

نابرابري فقط مختص به انتخابات رياست جمهوري نيست، در مجلس هم اگرچه زنان با رأي مردم به صندلي هاي 
بهارستان مي رسند اما هرگز در جايگاه رياست قرار نمي گيرند. تنور انتخابات رياست جمهوري سال 14۰۰، حاال 
با همه حواشي  و اما و اگرهايش شايد داغ نه اما گرم شده و همين بهانه اي است تا ما دوباره به همان مدار مطالبه 
هميشه  و هنوز خود برگرديم.. چرا فرصت ها در جامعه براي زنان محدود است؟ امروز، مينو خالقي حقوقدان و 
تحليل گر سياسي كه خود با رأي مردم اصفهان تا يك قدمي مجلس رفت و بعد از آن با مخالفت شوراي نگهبان 
از بهارستان جا ماند درباره زنان، انتخابات و زمينه سازان اين نابرابري ها با همشهري به گفت وگو نشسته است 

و وقايع را با نگاهي حقوقي و تحليلي مورد بررسي قرار داده و واكاوي كرده است.

گفت وگوي همشهري با مينو خالقي، درباره رياست جمهوري زنان؛ مطالبه اي كه هنوز جدي گرفته نمي شود 

 مقدمه رياست جمهوري زنان
دستيابي به رياست مجلس  است

مائده اميني
روزنامه نگار

وند
سپه

ت 
حج

س: 
عك
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انتخابات

این شماره

مردان سياستمدار چه نظري درباره رئيس جمهورشدن زنان دارند؟

نگاه مردانه به انتخاب يك رئيس جمهور زن
نظرسنجي همشهري از چند چهره سياسي اصالح طلب و اصولگرا حاكي اين واقعيت است كه نگاه صفر و صدي در رابطه با حضور 

زنان در جايگاه رياست جمهوري در ميان برخي از افراد اين دو جناح وجود دارد

نفي زمامداري زنان برخالف قوانين ايران و 
جهان است

تاكنون، برداشــت عملي از عبارت »رجال سياسي 
و مذهبي« در اصل115 قانون اساســي از موانعي 
بوده كه موجب شــده بانوان هموطن نتوانند براي 
انتخابات رياســت جمهوري اعالم نامزدي كرده و درصــورت ورود به رقابت، 
بتوانند به اين جايگاه راه  يابند. اگرچه شــوراي نگهبان صريحاً بانوان را فاقد 
صالحيت نامزدي اعالم نكرده، نتيجه عملي تلقي از اين واژگان اين طور نشان 
داده شد كه »رجل« هم به مفهوم شخصيت هاي مشهور و مديران شناخته شده 
است و هم بر جنسيت »مرد« اطالق مي شــود. درحال حاضر، شوراي نگهبان 
در مصوبه اخير خود موسوم به »تعريف، معيار ها و شرايط الزم براي تشخيص 
رجل سياســي، مذهبي و مدير و مدبّربودن نامزد هاي رياست جمهوري«، در 
مقام رد امكان نامزدي بانوان برنيامده و الاقل از جهت شرط مرد يا امكان زن و 
مردبودن نامزدان سكوت كرده؛ درحالي كه بر شرايطي همچون ضرورت داشتن 
حداقل مدرك كارشناسي ارشد يا داشتن سن 40 تا ۷5 سال تأكيد كرده است 
)اين مصوبه به جهت ورود به  شأن قانونگذاري، مورد اعتراض عده قابل توجهي 
از اصحاب رســانه و حقوقدانان قرار گرفته كه بررســي آن در اين يادداشت 

نمي گنجد(.
بايد تأكيد كرد كه ســلب حق نامزدي بانوان براي رياست جمهوري، مخالف 
قانون اساسي و اصل برابري زن و  مرد است. تفسير مضيق از اصل115، نه تنها 
محدودكننده حقوق بانوان و سلب حق از ايشان است، بلكه محروم كردن كشور 
از بهره مندي بخش مهمي از ظرفيت هاي تأثيرگذار انســاني است. لذا در اين 

خصوص موارد ذيل قابل تأمل است:

با توجه به مشروح مذاكرات موجود از مجلس خبرگان، در زمان 
تصويب قانون اساسي و با وجود تأكيد تعدادي از نمايندگان بر اول

ضرورت مردبودن رئيس جمهور، تعمداً واژه »رجال« به جاي قيد 
مرد استعمال شده است. به بيان ديگر، به دليل مخالفت برخي از اعضاي مجلس 
خبرگان با وصف مردبــودن نامزدها و منع بانوان، عبــارت »رجال مذهبي و 
سياسي« به رأي گذاشته و به تصويب رســيده است؛ خصوصاً آنكه برداشت و 
تفسير اصلي مردم ايران و ادبيات فارسي نيز از واژه رجال، جنسيت مرد يا رجل 
در برابر نساء نبوده، بلكه به مفهوم »بزرگان« است؛ در نگاه عامه و انديشمندان، 
واژگان »رجال سياسي و مذهبي« نيز تبادركننده همين ويژگي اشتهار و اعتبار 
اســت. در حقوق نوين، ضمن توجه به اراده قانونگذاران، نه تنها تفسير قوانين 
مبتني بر تفسير تاريخي صورت نمي گيرد، بلكه هدف اصلي »شناسايي مفهوم 
قوانين« بوده و برداشت عامه در زمان تفسير، تعيين كننده مفهوم قانون است. 
تفسير اجتماعي از متن اصل115، نه در گذشته و نه در زمان حاضر، هيچ منعي 

براي بانوان پيش بيني نمي كند.

اصل دوم قانون اساسي، اداره كشور را براساس ايمان و مسئوليت 
در برابر خداوند برپايه »...: الف - اجتهاد مستمر... ب- استفاده از دوم

علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تالش در پيشبرد آنها...« 
قرار داده است. لذا تبعيض آشكار و نابرابري حقوق شهروندان براساس جنسيت، 
منطقــي و  مبتني بر داليــل اجتهادي و تجارب پيشــرفته بشــري نبوده و 
قانون اساسي جمهوري اســالمي نيز در مقام تأييد آن برنيامده است. در كنار 
قانون اساســي، در اصول و قواعد بنيادين بين المللي كــه موردپذيرش نظام 
حقوقي ايران نيز هستند، اصل مساوات حاكم است )ماده يك اعالميه جهاني 
حقوق بشر، ماده 26 ميثاق بين المللي حقوق مدني- سياسي و اصول 21 و 11۹ 
قانون اساسي(. بنابراين، نفي زمامداري زنان نه مستند به منابع مسلم فقهي 

است و نه مورد تأييد قانون اساسي و نه اصول بنيادين بين المللي.

با درخشش زنان ايراني در عرصه هاي رياضي و مهندسي، پزشكي 
و علوم تجربي، علوم اجتماعي، حقوق و  روانشناسي، اين تفسير با سوم

غفلت از اجتهاد پويا، بي توجهي به ضرورت پيشــرفت بشــري 
خواهد بود. وقتي كه يك بانو عهده دار مســئوليت معاونــت رئيس جمهور و 
وزارتخانه ها مي شود، رسيدن به جايگاه رياســت جمهوري منع عقلي ندارد. 
صرف نظر از آنكه بانوان بسيار كمتر در معرض ارتكاب فسادهاي مالي بوده اند، 
مخالفان حضور زنان در رياست جمهوري بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه آيا 
تاكنون بانوان در ســمت هاي اجرايي در امور فرهنگي، اقتصادي، سياسي و 
اجتماعي كشور در انجام مسئوليت هاي خود بازمانده اند؟ روشن است تفاوت 
بانوان موفق ما با بانوان مدير و اثرگذار ســاير كشورها، در حدود بهره مندي از 
فرصت ها بوده و نه قابليت ها. حال آنكه مقدمه قانون اساســي در باب مجزاي 
جايگاه زنان تأكيد مي كند »همرزم مردان در ميدا ن هاي فعال حيات است و 
درنتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسالمي برخوردار از ارزش و 

كرامتي واالتر خواهد بود«.

در زبان سياســي و هنگام صحبت از مشــاركت سياسي زنان، 
محدودكردن اين مشاركت به حق انتخاب كردن و محروم كردن چهارم

از حق انتخاب شــدن، مشــاركت منفعالنــه و دادن موقعيت 
فرودست به زنان است؛ امري كه با كرامت خدادادي انسان ها در تعارض است. 
حق رأي صرفاً مقدمه مشاركت سياسي است؛ اگرچه شناسايي اين حق نيز در 
طول زمان و به كندي در جهان شكل گرفته، درنهايت فشار افكار عمومي اين 
حق مدني را محقق ساخت. براي مثال، سابقه حق رأي دادن در ژاپن، ايتاليا و 
پرتغال به يك قرن نيز نمي رســد. در ايران نيز چنين بوده و زنان ديرهنگام به 
حق رأي و  سپس تصدي ســمت هايي همچون وزارت رسيدند. روشن است 
محروم كردن زنان از تصدي اين جايگاه موجب انحصارطلبي و تبعيض آشكار و 
ناروا خواهد بود. چنان كه مقدمه قانون اساســي اشعار مي دارد، حكومت نبايد 
برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي باشد، بلكه بايد تبلور 
آرمان سياسي ملتي هم كيش و همفكر باشد كه به  خود سازمان مي دهد. لذا 
منع بانوان از حضور در اين رقابت موجب انحصار و  تبعيض مي شود. حال بايد 
به اين پرسش پاسخ دهيم كه درصورت اعتقاد به منع، مبناي محروميت بانوان 
از امكان احراز اين سمت چيست؟ سمتي كه ريشه عرفي و عقلي دارد و تفاوت 
فيزيكي انســان ها از حيث جنسيت، مؤثر در انديشــه ورزي و توانمندي آنان 
نخواهد بود. جايگاه مؤثر و ســترگ زن در تاريخ ايران و اســالم نيز نافي اين 
تبعيض و گواه عدم ضرورت اين تفكيك است. در عصري كه در ده ها كشور، زنان 
در جايــگاه صدراعظم، رئيس جمهور و نخســت وزير حضــور يافته و حدود 
30 درصد نمايندگي در پارلمان هــاي جهان را به عهــده گرفته اند، تبعيض 
جنســيتي، بي احترامي به كرامت زنان ايراني و برابري شــهروندان است. به 

سروده حكيم ابوالقاسم فردوسي:
بدو گفت رأي تو  اي شيرزن/ درفشان كند دوده و انجمن

و در جاي ديگر: اگر پارسا باشد و رايزن/ يكي گنج باشد پراكنده زن
امروز امكان برخورداري از فرصت برابر براي بانوان مستلزم دگرانديشي نيست، 
بلكه كافي اســت نگاهي بي تعصب و دقيق به قانون اساسي، تحوالت جهاني 
و همچنين نقش مشــترك زنان و مردان در تعيين سرنوشت جهان و كشور 
داشته باشيم. خوشبختانه تا امروز، تفسير رســمي از شوراي محترم نگهبان 
مبني بر منع بانوان از حضور در اين عرصه صورت نگرفته و اميد بســيار است 
شوراي نگهبان با درايت، به اين مهم پرداخته و بر حق بانوان تأكيد كند تا عرصه 
مديريت كشور، عرصه شفاف رقابت انديشه ها و توانمندي ها فارغ از جنسيت ها 

و تبعيض ها باشد.

عيسي اميني
رئيس سابق كانون وكالي دادگستري مركز

مجيد انصاري: 
ميان جامعه زنان 

كشور، زنان نخبه، 
تحصيل كرده و 
مديري هستند 
كه با وجود تمام 

محدوديت ها 
در عرصه هاي 

مختلف به خوبي 
درخشيده اند و اين 

نشان مي دهد كه در 
پست هاي باالتر نيز 

اگر فرصت ايجاد 
شود، از توانايي 
كافي برخوردار 

هستند

داريوش قنبري : 
تفسير واژه رجل 
سياسي از سوي 
شوراي نگهبان 

به صورت رسمي 
مطرح نشده است 
و شايد سخنگوي 

شوراي نگهبان 
عنوان كند كه 

منعي براي زنان 
وجود ندارد اما 

اينكه تا كنون يك 
زن تأييد صالحيت 

نشده است نشان 
از تفسير مضيق و 
غيررسمي از واژه 
رجال در شوراي 

نگهبان است و بر 
اين اساس تا به حال 

اين مجال به زنان 
داده نشده است كه 
در انتخابات حضور 

پيدا كنند

چه ويژگي هايي موجب مي شود اميدوار باشيم زنان به عنوان رئيس جمهور موفق تر از مردان عمل كنند؟

نزديك كردن سويه هاي مردانگي و زنانگي
دكتر نيك جو، روان درمانگر تحليلي: اينكه در جامعه گفته مي شود زن احساساتي است و نمي تواند 
قضاوت كند و چيزهاي شبيه به آن كه موجب مي شود تا زنان را از بسياري از انتصابات محروم كنيم 

بسيار ضدعلم و دور از واقعيت روانشناختي از ذهن انسان است

حق انتخاب شدن؛ زنان واجد شرايط حق دارند مانند مردان، براي 
تصدي مناصب سياسي و اجتماعي از جمله رياست جمهوري داوطلب 
شوند اما در ايران به دليل وجود برخي ديدگاه ها، زنان واجد شرايط 
به طور جدي وارد عرصه نشده اند تا شانس خود را براي انتخاب شدن 
امتحان كنند. چه نگرشي موجب شده تا تفاوت جنسيت ها موجب 
شود انسان هايي با جنس ظريف زنانه اما توانمند در قدرت مديريت 
كه نشان داده اند در بسياري از پست هاي مهم در مقايسه با مردان 
موفق تر ظاهر شــده اند، دور از عرصه انتخابات رياست جمهوري 
بمانند؟ اساسا اين سؤال مطرح اســت كه چه ويژگي هايي موجب 
مي شود تا اميدوار باشــيم زنان به عنوان رئيس جمهور مي توانند 

موفق تر از مردان عمل كنند؟

جداسازي مردانگي و زنانگي پايه علمي ندارد
دكتر علــي نيك جو، متخصص روانپزشــكي 
و روان درمانگــر تحليلي از نگاه روانشناســي 
اجتماعي ايــن موضوع را تحليل و بررســي 
مي كنــد و مي گويــد:» پيــش از آنكه بحث 
نپذيرفتن زنــان درخصــوص كانديداتوري 
رياســت جمهوري مطرح باشــد بحث حذف 
يك نيمه مهم از يك جامعه انساني و مثابه انسان است؛ يعني ما پيش از 
آنكه مرد باشيم يا زن، انسان هستيم و اتفاقا به رغم همه تأكيداتي كه در 
روانشناسي بازاري ديده  و در افواه روانشناسي زرد به وفور ساخته مي شود، 
ساحت روانشناسي مرد و زن بســيار به هم نزديك است و اين افتراقاتي 

كه روي آن تأكيد بسيار مي گذارند چندان پايه هاي علمي ندارد. افتراقات 
و حد فاصل هاي ميان مردانگي و زنانگي ســيال، لغزنده و بي مرز است و 
عمال به لحاظ ذهني و روان شناختي نمي شود جداسازي علمي و مبنايي 
بين زنانگي و مردانگي قائل شد. همه ما به لحاظ روانشناختي يك سري 
مولفه هاي مردانگي و يك سري مولفه هاي زنانگي داريم كه بسيار در هم 
فرو رفته است كه جداسازي آن كار مشــكلي است. اين سخنان را از اين 
بابت مي گويم كه اينكه در جامعه گفته مي شــود زن احساساتي است و 
نمي تواند قضاوت كند و چيزهاي شبيه به آن كه موجب مي شود تا زنان 
را از بســياري از انتصابات محروم كنيم بســيار ضد علم و دور از واقعيت 

روانشناختي از ذهن انسان است«.
ويژگي زنانه موجب شده تا زنان استاد برقراري ارتباط با ديگران باشند چرا 
كه از وقتي خود را مي شناسند به خوبي مي آموزند كه چگونه مي توانند به 
بهترين شكل ممكن خود را به ديگران نشان دهند و آنچه در ذهن دارند را 
بيان كنند. آنها گوش شنواي خوبي دارند و همين موجب مي شود تا بتوانند 
جزئيات خوبي را از البه الي حرف هاي گوينده بيرون بكشند و به موقع از آن 
در جهت پيشبرد منافع بهره ببرند. لذا بسيار مي توانند موفق تر از مردان 

در پست هاي مديريتي عمل كنند.
نيك جو اساسا جداسازي را نقد مي كند و غالب بودن هر كدام از ويژگي هاي 
زنانه يا مردانه را مالك سخنان خود قرار مي دهد و مي گويد:» به كار بردن 
رجل سياسي در قانون اساسي خود از ذهني منبعث مي شود كه پيش از هر 
چيزي جداســازي مردانگي و زنانگي را انجام داده است و سمفوني ذهني 
را نشــان مي دهد كه اساســا با واژه ها بار معنايي خود را حمل مي كند. در 
كشورهايي نظير آلمان، سوئد و فنالند توانسته اند سويه هاي مختلفي را كه 
ما به عنوان شخصيت زنانگي و مردانگي مي شناسيم به هم نزديك كنند و از 
اين رهگذر ما انسان هايي را در مديريت جوامع بشري مي بينيم كه در عين 
حالي  كه بسيار ظريفند مديران توانمندي هستند. لذا هر چقدر در حوزه هاي 

خديجه نوروزی
روزنامه نگار

ليال شريف
روزنامه نگار

مختلف آن چيزي كه به عنوان زنانگي و مردانگي مي شناسيم بيشتر به هم 
نزديك شوند و انسجام بيشتري پيدا كنند انسان پخته تري را مي سازند كه 

مي تواند توانايي سازندگي بيشتري براي آن جامعه به دنبال داشته باشد«.

انكار سويه هاي زنانه 
اگر زنان سويه هاي زنانگي خود را پر بار كنند و ظرافت ها و ريزبيني ها و 
چيزي كه به عنوان زيبايي شناسي در آنها ديده مي شود و در كنار آن نگاه 
تاب آور و تحمل پذير و نگاه معطوف به كسب قدرت مشروع و افزايش توان 
مديريتي شان را مدنظر قرار دهند، بي ترديد مي توانند همچون بسياري از 
كساني كه در كشورهايي كه مثال زدم از عهده پست هاي مهم مديريتي 
به خوبي بر بيايند و بتوانند از موانع قانوني و فرا قانوني و عرفي كه بر ســر 
راهشان وجود دارد كه بخشي از اين موانع ساخته ذهن خود زنان ايراني 
اســت، عبور كنند. اين روان درمانگر تحليلي با بيان اين موضوع زنان را 
مورد خطاب قرار مي دهد و مي گويد:»من نقدي را به بخشــي از جنبش 
فمينيستي ايران دارم. زنان ما متأســفانه گويي به ضد خود بدل شده اند 
و به طور افراطي به انكار ســويه هاي زنانه خود نشســته اند و به شــكل 
كاريكاتوري به سويه مردانگي دميده اند. اين تفكر موجب شده تا بخشي از 
جامعه زنان كه مي توانند تحوالتي را در ساختار مديريتي كشور به وجود 
آورند عمال تبديل شده اند به كپي پيست هاي دست چندمي از مردان كه 
الزم است چنين نگرشــي با حضور فعال تر آنها در پست هاي مديريتي و 
مهم كشور تغيير كند. بسياري از ويژگي هاي زنانگي زنان اگر به خود باور 
داشته باشند در كنار تقويت ويژگي هاي مردانه شان قطعا موجب خواهد 

شد تا در ميادين مهم سياسي بسيار موفق عمل كنند«.

سياســت مردانه ايران سال هاست كه مجبور به 
پذيرش چند زن در قامت معاون رئيس جمهور، 
معاون وزير، فرماندار و... شــده اســت اما اين 
تغييرات نتوانسته شــرايط را براي قرارگرفتن 
زنان در رقابت هاي انتخابات رياســت جمهوري 
مهيا كند. براي بررسي نگاه مردان سياست نسبت 
به معرفي زنان به عنــوان رئيس جمهور، ازچند 
چهره اصولگرا و اصالح طلب يك ســؤال واحد 
را پرســيديم: »با قبول اين پيش فرض كه موانع 
قانوني پيش  روي زنان براي حضور در انتخابات 
رياســت جمهور وجود نداشته باشــد، آيا زنان 
مي توانند گزينه جدي رياست جمهوري در ايران 
باشــند؟« براي به دست آوردن پاســخ، فارغ از 
ديدگاه خود به مصاحبه كننــده مجال داديم تا 
نظراتش را بيان كند. هر چند در رابطه با نظرات 
سياسي با قطعيت نمي توان گفت كه يك مشت 
نمونه خروار اســت اما نكته قابل توجه در رابطه 
با پرسش ما از چهارچهره سياســي اصولگرا و 
اصالح طلــب اين بود كــه اصولگرايان برخالف 
اصالح طلبان نــگاه مثبتي به حضــور زنان در 
 جايگاه رياســت جمهور نداشتند. ناصر ايماني و

ســيدرضا اكرمــي، به عنــوان چهره هــاي 
شناخته شده اصولگرا با تكيه به داليل مختلف، 
رئيس جمهورشدن زنان را نشدني مي دانستند و 
در مقابل مجيد انصاري و داريوش قنبري، دوچهره 
اصالح طلب، خواهان هموارشــدن مسير براي 

رسيدن زنان به جايگاه رياست جمهوري شدند.

ناصر ايماني؛ فعال سياسي اصولگرا
جايگاه رياست جمهوري 
يك پست نمايشي نيست. 
اگر مجمــوع زناني را كه 
و  سياســي  درحــوزه 
اقتصادي فعال هســتند 
بدون درنظرگرفتن جناح 
سياسي شان در يك فهرست قرار دهيم، 20 يا 30اسم 
به دســت مي آيــد و در مقابــل اگر مردانــي كه در 
انتخابات1400 ثبت نام كرده اند را در همين فهرست 
قرار دهيم و صرف نظر از جنسيت، به كارايي آنها توجه 
كنيم، شكي نيست كه براي گزينه رياست جمهوري به 
يك گزينه مرد مي رسيم. هركدام از مرداني را كه در 
انتخابات ثبت نام كرد ه انــد در مقابل زناني كه تجربه 
كاري اجرايي دارند و شناخته شده هستند، قرار دهيم، 
به طور حتم گزينه قابل انتخاب از ميان آقايان بيشتر و 
كارآمدتر است. ما بايد موضوع را از اين بعد نگاه كنيم 
چراكه بحث اداره كشــور يك موضوع جنســيتي و 
احساســي نيســت. البته برخي معتقد هستند كه 
كم بودن گزينه هاي خانم براي حضور در اين جايگاه 
نشان دهنده ضعف كشور است، من اين نگاه را قبول 
دارم و ما مي توانيم زن هايي را داشــته باشيم كه در 

عرصه هاي كالن مديريتي نقش آفريني كنند و به اين 
ترتيــب زمينــه بــراي حضورشــان در جايــگاه 
رياست جمهوري- به فرض نبود مشكل قانوني- مهيا 
خواهد شــد اما هم اكنون و با توجه به شرايط موجود 
بايد گفت كه يك زن كه در قيــاس يك مرد گزينه 
بهتري براي رياســت جمهوري و اداره كشور باشد، 
وجود ندارد. مهيانبودن بستر مناسب براي حضور زنان 
داليل متعددي دارد و يكي از اين مــوارد مربوط به 
مسائل فرهنگي است، هنوز كشــور از نظر فرهنگي 
آمادگي پذيرش زنان بــراي وزرات و معاونت وزرا را 
ندارد. به مرور زمان بايد فرهنگســازي شود و زنان با 
تكيه بر توانايي هايشان عهده دار مسئوليت ها شوند و 
به اين ترتيب زمينه براي حضور زنان در عرصه سياست 
بيش از پيش مهيا خواهد شــد. نكته قابل توجه اين 
است كه ما نمي خواهيم اين جايگاه نمايشي باشد و 

بايد تكيه اصلي بر توانايي زنان باشد.

سيدرضا اكرمي؛ عضو جامعه روحانيت
بلقيس نمونــه اي از يك 
مدير زن است كه قرآن به 
آن اشــاره كرده است. او 
به عنوان يك زن حكمراني 
مي كرد اما در جامعه امروز 
ما كادرســازي براي زنان 
صورت نگرفته است. آيت اهلل جوادي آملي جمله اي 
دارد و مي گويد كه اگر زنان، تاريخ را در مورد شخصيت 
زنان واكاوي مي كردند، به موارد قابل توجهي در مورد 
خودشان دســت مي يافتند اما زنان هم اقدامي خود 
نكرده اند. در دنيا هم شــاهد حضور زنــان به عنوان 
رئيس جمهور هستيم اما اين موارد بسيار نادر و اندك 

است و توفيقات اندكي هم به دست آورده اند.
من اين موضوع را از نظر فكري، عملي و اجرايي مورد 
بررســي قرار مي دهم. به عنون مثال در حوزه علميه 
قم، مردان و زنان مشــغول فعاليت هســتند اما بين 
خانم ها شما فردي را به عنوان مرجع نمي بينيد. شايد 
خانم ها به دليل بافت وجودي و تكويني كه بايد مادر و 
همسر شوند و مادري اصل مطلب است، براي اين كار 
تالش نكرده اند و خيلي وارد اين گود نشده اند. ما بايد 

تفاوت زن و مرد را بپذيريم. زني كه مي خواهد همسر 
يا مادر شــود، كه وظيفه اصلي اش اســت، بايد وقت 
بســياري صرف كند. اين اتفاق تنها محدود به ايران 
نيست و در تمام كشــورها اينگونه است. در شرايط 
موجود رئيس جمهورشدن زنان ناشدني است و اين 
اتفاق تاحدودي به عوامل تكوينــي و باور خود زنان 

بازمي گردد.

مجيد انصاري؛ سياســتمدار اصالح طلب و عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام

در ميان جامعه زنان كشور، 
زنان نخبه، تحصيل كرده و 
مديري هستند كه با وجود 
تمــام محدوديت هــا در 
عرصه هــــاي مختلــف 
به خوبي درخشــيده اند و 
اين نشان مي دهد كه در پست هاي باالتر نيز اگر فرصت 
ايجاد شود، از توانايي كافي برخوردار هستند. اين نگاه 
كه جنســيت در توان مديريت اثرگذار است را قبول 
ندارم، البته اين موضوع در جاي خود محفوظ است كه 
برخي از مشاغل ذاتشان كار مردانه و برخي زنانه است 
اما اين مشاغل بسيار محدود هستند. موضوعي مانند 
رياست جمهوري كه مبتني بر هماهنگي، مديريت، 
تفكر و... است تنها مربوط به مردان نمي شود و نبايد 
گفت كه زنان به دليل ساختار وجودي شان نبايد در اين 
عرصه حاضر شوند. به نظر من اگر ميدان باز شود، برخي 
از زنان بهتــر از مردان مي تواننــد فعاليت كنند و در 
عرصه هاي مختلف بدرخشــند. اينكه تا كنون زنان 
حضور پررنگي در عرصه هاي مديريتي نداشــته اند و 
وارد عرصه رقابت رياست جمهوري نشده اند مربوط به 

بسته بودن ميدان است نه زنان.
به رغم تمام محدوديت هاي اجتماعي، عملي و قانوني، 
در فضاهايي كه به زنان اعتماد شده و شرايط براي كار 
آنها مهيا شده است، شاهد اتفاقات درخشاني بوده ايم. 
بنابراين از نظر من نيروهاي سياسي زن در قد و قواره 
رياست جمهوري وجود دارند و درصورت برداشته شدن 
محدوديت ها مي توان به حضور رئيس جمهور زن اميد 
داشــت. حداقل در مرحله كانديداتوري زماني كه به 

فهرست تأييد صالحيت شده ها مي نگرم و آن را با سابقه 
فعاليت برخي از زنان سياسي مقايسه مي كنم به اين 
نتيجه مي رسم كه زنان سياسي از برخي مردان تأييد 
صالحيت شــده در ادوار انتخابات رياست جمهوري 

تواناتر هم بوده اند.

داريوش قنبري؛ نماينده ادوار و فعال سياســي 
اصالح طلب

تفسير واژه رجل سياسي از 
ســوي شــوراي نگهبان 
به صورت رســمي مطرح 
نشــده اســت و شــايد 
سخنگوي شوراي نگهبان 
عنوان كند كه منعي براي 
زنان وجود ندارد امــا اينكه تا كنون يــك زن تأييد 
صالحيت نشــده است نشــان از تفســير مضيق و 
غيررسمي از واژه رجال در شوراي نگهبان است و بر 
اين اساس تا به حال اين مجال به زنان داده نشده است 

كه در انتخابات حضور پيدا كنند.
بنده فكر مي كنم كــه زنان توان حضــور در عرصه 
انتخابات رياســت جمهوري را دارند. بسياري از زنان 
در سال هاي گذشته سمت هايي بااليي در حد معاون 
رئيس جمهور را برعهده داشتند، بدون شك اين افراد 
مي توانند به عنوان كانديداي رياست جمهوري مطرح 
شوند. نكته مهم اين است كه براي رئيس جمهورشدن 
مهم تر از توان تخصصي و تجربي، نوع نگاه و انديشه 
سياســي كانديدا از اهميت برخوردار است؛ بنابراين 
نمي شود گفت كه چون زنان فرصت اين را نداشته اند 
كه تجربه مناصب باالي سياســي را به دست بياورند 

نبايد رئيس جمهور شوند.
زنان تحصيل كــرده و خوش فكــر در جامعه ما كم 
نيســتند و اين زنان بدون شك انديشه هاي مترقي و 
پيشرفته اي دارند كه مي توانند در مقام رئيس جمهور 
در اين كشور به انجام وظيفه بپردازند. فكر و انديشه 
درســت مهم اســت و انديشه در دســته بندي هاي 

جنسيتي قرار نمي گيرد.
الزم اســت كه در رابطه با حضور زنــان در انتخابات 
رياســت جمهوري يك تجديد نظر اساســي صورت 
گيرد. تا چه زماني زنان از ســمت هاي باالي سياسي 
عقب رانده شوند؟ محروميت حق زنان نيست و بدون 
شك بايد اين مشكل جامعه زنان حل شود. اما واقعيت 
اين است كه با شعاردادن و تعارف كردن، اين موضوع 
حل نمي شود و بايد در مقام عمل يك بار براي هميشه 

اين مشكل حل و فصل شود.
تا كنــون زمينه تحقــق حــق زنــان در انتخابات 
رياســت جمهوري مهيا نبوده است و بسياري از زنان 
به دليل آنكه نگران رد صالحيــت بوده اند و احتمال 
مي داده اند با تكيه برتفسير موجود در رابطه با رجل 
سياسي تأييد صالحيت نشوند، در انتخابات ثبت نام 
نكرده اند. ما اميدواريم اين ســد يك بار براي هميشه 
از پيش روي زنان برداشــته شــود. اگر موانع قانوني 
برداشته شــود، زنان سياســي صالحيت حضور در 

جايگاه رياست جمهوري را دارند.



زنان در رأس قدرت 
مروري كوتاه بر نام و عملكرد معروف ترين رهبران زن در كشورهاي مختلف جهان

اولين حضور زنان در مقام رئيس دولت انتخابي و غيرســلطنتي، به آغاز نيمه 
دوم قرن بيستم بازمي گردد. به طوري كه از سال1950 تاكنون 81كشور داراي 
نخست وزير يا رئيس جمهوري زن بوده اند و درحال حاضر 29كشور رئيس  دولت 
زن دارند و به نظر مي رسد كه جهان از اين نظر درحال برداشتن گام هاي روبه جلويي است. سياست هاي موفق تساي 
اينگ-ون، رئيس جمهور تايوان و جاسيندا آردرن، نخست وزير نيوزلند در مهار و كنترل سريع عالم گيري كوويد-19 

باعث شد اين دو رئيس دولت زن در سال2020 بار ديگر در انتخابات پيروز ميدان شوند.

مشهورترين رهبران زن در جهان

سيريماو راتواته دياس بندارانايكه
كشور: سريالنكا )سيالن(

سمت: نخست وزير )اولين نخست وزير زن در جهان(
دوره خدمت: سه دوره

19۶0 تا 19۶5/ 19۷0 تا 19۷۷/ 199۴ تا 2000 
در دوره اي از تاريخ كه تصور رهبري زنان بر كشورها تقريباً غيرقابل باور بود بندارانايكه به درك جهاني از توانايي هاي زنان 
كمك كرد. عالوه بر مشاركت هاي شخصي او در سريالنكا، فرزندانش هم در توسعه كشور مشاركت داشتند. به طوري كه 
سومين دوره نخست وزيري او با رياست جمهوري دخترش همراه شد. در طول سه دوره نخست وزيري، بندارنايكه كشور 
را از گذشته استعمار زده اش دور كرد و آن را به عنوان جمهوري به استقالل سياسي رساند و توانست بخش هاي اصلي 
اقتصادي را ملي كند و همچنين باهدف بهره وري مردم محلي از زمين هاي كشاورزي، طرح اصالحات ارضي را پياده كرد.

اينديرا پريادارشيني گاندي
كشور:  هندوستان

سمت: نخست وزير
دوره خدمت: دو دوره

19۶۶ تا 19۷۷/ 1980 تا 198۴)مرگ در اثر ترور(
اينديرا دختر جواهر لعل نهرو كه به دليل عالقه به ماهاتما گاندي، پس  از ازدواج با فيروز گاندي از پارسيان زرتشتي هند نام 
خانوادگي گاندي را براي خودش برگزيد به دليل تالش هايي كه در مقام نخست وزير در راه تمركز بي سابقه دولت مركزي 
و صلح سياسي برداشت شهرت دارد. او در حمايت از جنبش استقالل طلبي پاكستان شرقي به جنگ پاكستان رفت 
كه به پيروزي هند و تشكيل كشور بنگالدش و همچنين تبديل شدن هند به تنها قدرت جنوب آسيا منجر شد. اينديرا 
گاندي در 31اكتبر198۴ به دست ملي گرايان سيك ترور شد. سال1999، درنظرسنجي شبكه بي بي سي، گاندي »زن 

هزاره« ناميده شد و در سال2020 ازسوي مجله تايم در فهرست 100زن قدرتمند جهان در قرن بيستم جاي گرفت.

ايزابل مارتينز دو پرون
كشور:  آرژانتين

سمت: رئيس جمهور )اولين رئيس جمهور زن در جهان(
دوره خدمت: كمتر از يك دوره

19۷۴ تا 19۷۶
ايزابل پرون كه در دوره رياست جمهوري شوهرش، خوآن پرون، همزمان هم معاون اول و هم بانوي اول آرژانتين بود 
پس  از مرگ همسر تا زمان برگزاري دور جديد انتخابات به عنوان رئيس جمهور اين كشور انتخاب شد، اما پس از نزديك 

به دو سال از رياست جمهوري اش و پيش  از برگزاري انتخابات طي كودتاي نظامي از كار بركنار شد.

مارگارت تاچر
كشور: انگلستان

سمت: نخست وزير )اولين نخست وزير زن و طوالني ترين رئيس دولت در انگليس(
دوره خدمت: يك دوره بيش  از 11سال

19۷9 تا 1990
تاچر يكي از معروف ترين زنان رئيس دولت در قرن بيستم جهان است كه به خصوص به دليل سياست هاي حامي آمريكا 
در قبال ايران، در كشورمان به عنوان يكي از شناخته شده ترين رؤســاي دولت هاي اروپايي به شمار مي رود. هرچند 
دولت تاچر با شروع جنگ تحميلي اعالم بي طرفي كرد اما طبق اســناد محرمانه اي كه بعدها منتشر شد، اين دولت 
بين سال هاي 1359تا 13۶0قراردادهاي تسليحاتي بزرگي با دولت صدام به امضا رسانده بود. به دليل شيوه رهبري 
سازش ناپذيري كه تاچر در پي گرفته بود و همچنين به دليل قدرت گرفتن اتحاديه هاي كارگري در دوره نخست وزيري 
او، يك روزنامه نگار اهل اتحادجماهيرشوروي به او لقب »بانوي آهنين« داد. حزب محافظه كار انگليس به  رهبري تاچر 
از اواخر دهه ۷0ميالدي، ايدئولوژي خاصي را درپيش گرفت كه به »تاچريسم« شهرت يافت. تاچريسم نمايانگر رد 

سيستماتيك، قاطع و معكوس نظريه »اجماع پساجنگ« بود.

بي نظير بوتو
كشور:  پاكستان

سمت: نخســت وزير )اولين زن مســلمان در تاريخ كه در يك كشور اسالمي به 
رياست دولت رسيد(

دوره خدمت: دو دوره
1988 تا 1990/ 1993 تا 199۶ )قتل در اثر ترور؛ 200۷(

بوتو در دوره دوم نخست وزيري اش تالش هايي را براي خصوصي ســازي اقتصادي و پيشبرد حقوق زنان انجام داد. 
او به عنوان شخصيتي جنجالي شناخته مي شد و اغلب به دليل بي تجربگي سياســي مورد انتقاد قرار مي گرفت. در 
سال199۶ به اتهام فساد مالي از كار بركنار شد و به تبعيد خودخواسته به دبي رفت. بوتو در سال هاي اوليه نخست وزيري 
عالوه بر محبوبيت داخلي مورد حمايت هاي دولت هاي غربي هم به عنوان قهرمان دمكراسي قرار داشت. پس از ترور، 
به دليل موفقيت هاي سياسي كه در جامعه اي مردساالر به دست آورده بود به عنوان نمادي براي حقوق زنان معرفي شد. 

آنگال مركل
كشور:  آلمان

سمت: صدراعظم )قدرتمندترين زن جهان(
دوره خدمت: يك  دوره بيش  از 15سال

2005 تاكنون
در سياست خارجي، مركل همواره بر همكاري بين المللي، هم در چارچوب اتحاديه اروپا و ناتو و هم در تقويت 
روابط اقتصادي فرامنطقه اي تأكيد كرده است. سال 200۷، مركل به عنوان رئيس شوراي اروپا نقش اصلي 
را در مذاكرات معاهده ليســبون و بيانيه برلين ايفا كرد. همچنين در سال2008 نقش مهمي در مديريت 
بحران مالي جهاني و بحران بدهي اروپا به عهده داشت. او يكي از حاميان برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( 

به شمار مي رود.

جاسيندا آردرن
كشور:  نيوزلند

سمت: نخست وزير
دوره خدمت: تاكنون يك دوره

از 201۷ تاكنون
آردرن، نخست وزير چهل ساله و جوان نيوزلند از سال2019 با هدف كاهش فقر كودكان، برنامه ناهار رايگان در مدارس 
و همچنين افزايش مزاياي اصلي رفاهي، گسترش معاينات رايگان پزشكی و تهيه محصوالت بهداشتی قاعدگي رايگان 
در مدارس را آغاز كرد. همان سال، او تيراندازي به دو مسجد در شهر كرايست چرچ را محكوم كرد و آن را واقعه تروريسي 
ناميد. به دليل سياست هاي ســختگيرانه اي كه دولت آردرن از ابتداي عالم گيري كوويد-19 پيش گرفت اين كشور 
توانست به خوبي اين بيماري را مهار كند. به طوري كه درحال حاضر متوسط تعداد مبتاليان به اين بيماري در نيوزلند 

حدود يك مورد در هفته و تعداد مرگ صفر است.

سانا مارين
كشور:  فنالند

سمت: نخست وزير )جوان ترين رئيس دولت زن در جهان و جوان ترين نخست وزير 
فنالند تاكنون(

دوره خدمت: بيش  از يك سال تاكنون
از 2019 تاكنون

مارين سی وپنج ساله در 9دسامبر سال 2020، ازسوي مجله فوربس در رتبه 85 در فهرست 100زن قدرتمند جهان 
انتخاب شد و همان سال، به عنوان جوان ترين رهبر جهان در مجمع جهاني اقتصاد شركت كرد.

هداعربشاهي
روزنامه نگار

چالش انتخاباتي زنان ايران و آمريكا
براساس گفته يك كارشناس، نبود فرهنگ سياسي را بايد به عنوان چالش مشترك زنان ايراني و آمريكايي براي رسيدن به كرسي 

رياست جمهوري معرفي كرد و تغيير اين شرايط وابسته به موازنه قدرت است
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 زنان و

انتخابات

این شماره

گزارش ميداني درباره مهم ترين خواسته ها و مطالبات زنان از رئيس جمهور آينده

نامه های  زنانه  برای  رئيس جمهور آينده

مطالبات و خواسته هاي حقوقي، مدني، اجتماعي، 
ورزشي، فرهنگي، سياسي و خواسته هاي هم طراز 
مردان، مهم ترين مسائل و دغدغه زنان امروز است. 
لوئيز ال.هي در كتاب »بانوي قدرتمند« كه درباره 
شناخت زنان نسبت به ارزش هاي خودشان است، 
مي گويد كه تغيير نگرش و باورها و ارزش قائل شدن 
براي خود و عزت نفس مهم ترين چيزهايي هستند 
كه يك زن مي تواند داشــته باشــد. او با اشاره به 
بي جنس بودن روح، بر حفــظ عزت  نفس، جذب 
باورهــا و افكار مثبــت از طريق تغيير انديشــه و 
كلمات، ســرزنش نكردن خويش، توجه به صداي 
ِخــرد درون و غلبه بر ترس  ها بــر جريان زندگي 

تأكيد مي كند.
زنان با شناخت باورها و ارزش هاي خود، خواسته ها 
و مطالبات شــان را تغيير مي دهنــد و در جامعه و 
اجتماع نيا ز هاي خــود را پيگيري مي كنند. اكنون 
در آســتانه انتخابات رياســت جهوري، زنان نيز 
خواســته هايي دارندكه اميدوارنــد رئيس جمهور 
آينده اين خواسته  هاي برحقشــان را عملي كند. 
اغلب زنان به دنبال حمايت هستند؛ حمايت هايي 
كه استعدادهايشان را شــكوفا مي كند و دريچه اي 

به سوي دنيايي متفاوت تر از گذشته است.

مي خواهم زنان آسيب كمتري ببينند
فريبــا چهل و پنج ســاله اســت؛ كارمند اســت و 
فعاليت هاي اجتماعــي زيــادي دارد. او مي گويد: 
»نمي دانــم از قوه مجريه چه بخواهــم، چون همه 
خواسته هاي مردم در قوه مقننه بايد تصويب شود 
و قوه مجريــه آن را اجرا كند. بــه هرحال مي توانم 
از خانم يا آقاي رئيس جمهــور به عنوان رئيس قوه 
مجريه بخواهم، براي وضعيت زندگي زنان و كودكان 
حتما برنامه اي داشته باشــند. برنامه هاي آموزشي 
براي باالبردن دانش زنــان و ارتقاي دانش عمومي، 
شهروندي، بهداشتي و حقوقي داشته باشند. هجوم 
زنان جامعه ما به ســوي جراحي هاي زيبايي و لوازم 
آرايش نسبت به بودجه اي كه در اختيارشان است 
در مقايسه با كشو ر هاي توســعه يافته بيش از حد 
اســت. اين نشــان مي دهد كه اهداف متعالي تري 
بــراي خرج كردن پول هــاي خود ندارنــد و حتي 
اعتماد به نفــس بااليي در زندگي ندارند. بســياري 
زنان ما نياز به آموزش دارند. زنان بيشترين آسيب 
را در جامعه مي بينند. اين موارد جزو چيزهايي است 
كه رئيس جمهور بايد به آنها دقت كند. آموزش هاي 
پيش از ازدواج براي شروع يك زندگي با كيفيت براي 
زنان بسيار ضروري است. همچنين در بخش اداره 
اموري كه زنان در آن حضور دارند و چه در خانه داري، 
زنان و مردان با هم برابر ديده شــوند و سالمتشان 
مدنظر باشد تا درنهايت جامعه پويا تري داشته باشيم.

براي ديده شدن زنان برنامه ريزي كنند
مريم بانويي سی و چهارســاله و هنرمند اســت. 
او هم خانــه داري مي كند، مادر اســت، زندگي را 
مي چرخاند و به كارهاي هنري مشــغول است. او 
مي گويد: »رئيس جمهــور آينده مي تواند فرصتي 
ديگر براي ديده  شدن زنان فراهم كند. جوامع در 
طول سال ها، زنان را براي »خوب بودن« اينگونه 
شست وشوي مغزي داده اند: »بايد نيازهاي همه را 
بر نيازهاي خود مقدم بدانيد.« زندگي بسياري از ما 
سرشار از تامين تقاضاهاي ديگران بوده و به جاي 
»يك زن چه هست«، » يك زن چگونه بايد باشد« 
به همه ما ديكته شده است. اجبار به سرويس دادن 
به ديگــران، حتي خارج از وظيفه مقرر، خشــم و 
رنجي عميــق درون اكثر زن ها به وجــود آورده و 
همين رنج است كه آنها را از پا درمي آورد. مادراني 
كه هــم كار مي كنند و هم مســئوليت مراقبت از 
خانه را به عهــده دارند، با فــداكاري بيش از حد، 
خود را از بيــن مي برند. ما اجازه مريض شــدن را 
به  خود نمي دهيــم، چون گمــان مي كنيم حق 
اســتراحت كردن نداريم. در چنين جامعه اي و با 
چنين تفكري من از رئيس جمهور آينده مي خواهم 
برنامه هايي براي شــادبودن، ســالمت و آرامش 
زنان داشته باشد. به ديده شدن زنان كمك كند و 
نيازهاي اوليه اي كه از بسياري از آنها محرومند را 

برآورده كند.«

ليال شريف
روزنامهنگار

قرار گرفتن هيالري كلينتون در برابر دونالد 
ترامپ نقطه اي تاريخي در انتخابات آمريكا 
بود، در ســال  2016 بسياري از آمريكايي ها 
گمان مي كردند كه كشورشــان قرار است نخستين رئيس جمهور زن 
را در اين سال بشناسد و اتفاقي مهم در تاريخ سياسي اين كشور رقم 

بخورد اما اينگونه نشد.
هر چند در آمريكا عقب رانده شدن زنان از جايگاه رياست جمهوري 
به دليل موانع قانوني نيســت اما در ايران به دليل نبود قانون شفاف، 
گذر از اين مســير براي زنان سخت و سخت تر شــده است. در واقع 
نيم نگاهي به شــرايط ايران و آمريكا در رابطه با انتخاب يك زن براي 
كرسي رياست جمهوري اين ســؤال را در ذهن ايجاد مي كند كه چرا 
اين دو كشور با وجود تفاوت های متعدد هر دو به يك سرنوشت دچار 
شده اند. در واقع زنان ايراني هنوز فرصت نيافته اند از داوطلب انتخابات 
رياست جمهوري فراتر بروند و در قامت كانديداي رياست جمهوري وارد 
عرصه رقابت شوند در حالی كه فردي مانند هيالري كلينتون در آمريكا 
به عنوان گزينه نهايي حزب دموكرات در مقابل ترامپ قدم علم كرده 
بود اما در نهايت يك نتيجه واحد از انتخابات رياست جمهوري دو كشور 

به جاي مانده است؛ فعال از حضور زنان معذوريم! 

مانع تراشي فرهنگ سياسي آمريكا براي زنان
رحمان قهرمانپور، كارشناس مسائل آمريكا در رابطه با چرايي اين چالش 
مشترك زنان سياسي ايران و آمريكا به فرهنگ سياسي آمريكا اشاره كرد 
و در گفت وگو با همشهري توضيح داد: » مسئله آمريكا در اين حوزه جالب 
توجه اســت و براي بررسي آن بايد فرهنگ سياســي اين كشور را تحليل 
كنيم. نظام سرمايه داري در آمريكا متفاوت از نظام سرمايه داري اروپاست. 
فرهنگ سياسي آمريكا ســنتي و مذهبي اســت و در تمام تحليل ها بايد 
به اين نكته دقت كرد. آنچه به عنوان آمريكاي جديد شــناخته مي شــود، 
آمريكايي است كه از ميان جنگ داخلي و برده داري قد علم كرده و به اعتبار 
بسياري از مورخان دموكرات، اين كشور هنوز از ميراث برده داري و فرهنگ 

مردساالري رها نشده است.«
براساس گفته اين كارشناس بين الملل زماني كه هيالري كلينتون در سال 

201۶ شكســت خورد، جوديت باتلر كه يكي از معروف ترين نظريه پردازان 
فمينيست و علوم سياسي در آمريكاست، موضوع عجيبي را طرح كرد. باتلر 
معتقد بود كه فمينيست در آمريكا برخالف تصور فراگير نشده است و آنها در 
مورد ميزان نهادينه شدن مطالبات زنان و فمينيست ها اشتباه كرده بودند؛ 
»آمريكا به داليل تاريخي و ساختار سياســي خاصي كه دارد، شاهد حضور 
يك رئيس جمهور زن نبود. در دوراني كه هيــالري كلينتون براي انتخاب 
رياست جمهوري كانديدا شده بود، بحث بر سر اين بود كه مردم آمريكا هرگز 

به يك زن رأي نداده اند و اين تغيير نگاه دور از ذهن بود.«
انتخــاب كامال هريــس به عنوان نخســتين زن در كســوت معــاون اول 
رئيس جمهوري آمريكا از جانب جو بايدن موجب شــد تا بسياري نسبت به 
آينده زنان آمريكا در جايگاه سياسي اميدوار باشند اما براساس گفته قهرمانپور 
بايد دانست كه »هر چند شاهد حضور كامال هريس در دولت بايدن هستيم 
اما به تعبير يكي از نشريات سياسي آمريكا،  نقش كامال هريس از يك مانكن 
سياسي فراتر نرفته است چرا كه در فرهنگ مردساالر كاخ سفيد، جايي براي 
زن ها وجود ندارد. بنابراين بايد قبول كنيم كه ساختار آمريكا براي پذيرش 
مقامات سياسي زن، متفاوت از اروپاست، به عنوان مثال ما شاهديم كه آنگال 
مركل در آلمان به عنوان يكي از موفق ترين مقامات سياسي جهان شناخته 
مي شود اما در آمريكا شاهد چنين تجربه هايي نبوديم چرا كه مسير دموكراسي 
در آمريكا از ســرمايه داري به پايين بوده اســت؛ به عبارت ديگر شركت ها 
 و خانواده هاي ثروتمند براي تنظيم مناســبات خود دســت به ايجاد قواعد

دموكراتيك زدند.«
نبايد فراموش كرد كه زنان آمريكا هر چند تاكنون بر كرسي رئيس جمهور 
آمريكا تكيــه نزده اند اما در مقام هايي پايين تر از جايگاه رياســت جمهوري 
حضور فعالي دارند و نقش آفريني نيروهاي سياسي دموكرات و جمهوي خواه 
در عرصه قدرت مي تواند موجب افزايش يا كاهش حضور زنان شود؛ » به هر 
حال نيروهاي سياسي خواهان برابري زن و مرد در آمريكا وجود دارند و اين 
نيروها در حال به دســت آوردن قدرت بيشتري هســتند.  اينكه سد بزرگ 
رياست جمهوري چه زماني از پيشروي زنان سياستمدار آمريكايي برداشته 
شود، مشخص نيست و بستگي به تركيب ساير نيروهاي سياسي در آمريكا 
دارد. ما شاهد بوديم كه  جريان راست و ضد زن در حزب جمهوريخواه، حامي 

ترامپ بودند و اين جريان در حال تقويت است.«

فتانه احدي
روزنامه نگار

زنان با شناخت 
باورها و 

ارزش هاي خود، 
خواسته ها و 

مطالبات شان را 
تغيير مي دهند 

و در   اجتماع 
نيا ز هاي خود 

را پيگيري 
مي كنند. اكنون 

در آستانه 
انتخابات رياست 
جهوري، زنان نيز 

خواسته هايي 
دارندكه 

اميدوارند 
رئيس جمهور 

آينده اين 
خواسته  هاي 
برحقشان را 

عملي كند

دولت از زنان خانه دار حمايت كند
سحر سی و هفت ساله، حسابدار و مادر دو پسر است. او 
براي اينكه آرامش خانه، پســران و همسرش را فراهم 
كند، شغلش را رها كرده اســت و خانه داري مي كند. 
او مي گويد: من از رئيس جمهور آينده انتظار دارم، من 
را به عنوان يك مادر خانه دار كه براي تربيت، آموزش 
و كمك كــردن به درس خوانــدن بچه هايم مجبور به 
خانه داري شده ام و نمي توانم سركار برم و بيمه ام متوقف 
شده اســت، بيمه عمر كنند، يا بيمه اي كه هزينه اش 
برعهده دولت باشد. اگر به آينده اميدوار باشم و بدانم 
اندوخته اي دارم كه بعدها محتاج كسي نخواهم شد، 
وظيفه مادري و تربيت فرزندانم را بهتر انجام مي دهم. 
هم اكنون تامين اجتماعي بيمه مستمري زنان خانه دار، 
دارد اما بيشتر هزينه آن را خودمان بايد پرداخت كنيم 
كه اين از توان بسياري از زنان خارج است. مسئله بعدي 
اينكه، بعضي از مادران انتظار دارند وقتي از همسرشان 
جدا مي شوند، جايي باشد كه بتوانند به كمك آن كار 
ياد بگيرند و در خانه كار كنند و بيمه شوند و حقوقي 
داشته باشند. مورد ديگر اينكه در بعضي جاها خانم هاي 
شاغل اجازه باردارشدن ندارند چون كارفرما در مدت 
بارداري فرد ديگري را جايگزين مي كند و اين مسئله 
امنيت شــغلي آنها را تهديد مي كند. در اوضاع فعلي 
و وضيعت بد اقتصــادي، زن و مرد مجبورند كار كنند 
و بايد از خير بچه دارشــدن بگذرند كه اين هم ظلم به 
آنان است. بسياري از جاها زنان حقوقي كمتر از مردان 
مي گيرند و در پســت هاي مديريتي از زنان استفاده 
نمي شــود درصورتي كه حتي تخلف بين مديران زن 

هم كمتر است.

حمايت از زنان و شغل هاي خانگي
منيژه سی ســاله، مادر و خانه دار اســت. او حمايت 
رئيس جمهــور را مي خواهد تا در دام افراد ســوجو 
در حوزه مشــاغل خانگــي نيفتــد. او مي گويد: »از 
رئيس جمهور انتظار دارم مشاغل خانگي را ساماندهي 
كنند و بنياد يا مؤسســه اي حقوقــي و قانوني براي 
اينگونه شغل ها ايجاد شــود. مدتي پيش براي اينكه 
بتوانم در امــور مالي خانه كمك خرج باشــم، براي 
كارخانگي اقدام كردم. نــزد كارفرما آموزش ديدم و 
شروع به كار كردم اما كم كم روند تغيير يافت. كارفرما 
بيش از حد از من كار مي خواست و مدام ايراد مي گرفت 
تا پولي بابت كارهايي كه انجام داده ام پرداخت نكند. 
اين درحالي بــود كه هزينه آمــوزش را هم جلوتر از 
من گرفته بــود. اما هيچ حمايتــي در ادامه راه نبود. 
ترجيح دادم كه ديگر كار نكنم. پولي كه عائدم نشد 
هيچ، هزينه اي هم متقبل شــدم. اميدوارم به زنان و 
مشكالتشان بيشتر بها دهند و از زنان حمايت شود.«

مي خواهم ادامه تحصيل دهم اما نمي توانم
زهرا يك زن خانه دار، سی ودوســاله و مادر است، او 
در آرزوي درس خواندن است اما از لحاظ مالي اين 
امكان را ندارد. زهرا مي گويد: »مي خواهم به عنوان 
يك مادر خانه  دار ادامه تحصيل بدهم، اما متأسفانه 
هزينــه اش را نمي توانم پرداخت كنــم.  اي كاش 
مي شد تسهيالتي فراهم كنند تا مادران عالقه مند 
به تحصيل بتوانند با هزينه كمتري تحصيل كنند 
يا كمك هزينه تحصيلي به آنها تعلق گيرد. مادران 
خانه داري كه بيشتر عمرشان را در خانه هستند و به 
امور خانه و تربيت فرزندان و همسرداري مي پردازند 
نياز به آموزش هاي به روز دارند. كالس هاي آموزشي 
و مشاوره هاي رايگان مي تواند به دانش مادران و زنان 
خانه دار بيفزايد. از رئيس جمهور آينده مي خواهم 

اين تسهيالت را براي زنان فراهم كند.«

جنبش زنان تازه نفس در ايران 
ايران نيز از نبود فرهنگ سياسي براي پذيرش زنان در جايگاه رئيس جمهور 
رنج مي برد و شايد بتوان نبود فرهنگ سياسي را به عنوان نقطه مشترك ايران 
و آمريكا براي انتخاب يك رئيس جمهور زن معرفي كرد، نكته اي كه قهرمانپور 
نيز با آن موافق اســت؛ »ايران از دهه  ۷0 شاهد شــكل گيري جنبش هاي 
فمينيستي بود و پيگيري بسياري از مطالبات زنان از آن دوران كليد زده شد. 
در حوزه سياسي نيز مرحوم اعظم طالقاني جزء افرادي بود كه نهضت ثبت نام 
زنان در انتخابات رياســت جمهوري را ايجاد و در ادامه چهره هايي همچون 
معصومه ابتكار، فائزه هاشمي، موالوردي، زهرا شجاعي و... راه را براي حضور 
زنان در عرصه سياست هموار كردند. در ايران جنبش زنان در سطوح باالي 
قدرت با موافقت همراه نشده است و آقايان با اين بحث مخالفت كرده اند اما 
چون حركت هاي فمينيستي از سطوح پايين جامعه كار خود را آغاز كرده اند 
اگر توفيقي به دست بيايد، به نظر من ماندگار خواهد شد.« براساس گفته اين 
كارشناس روابط بين الملل در اتفاقات سياسي و مهم ايران هر چند برخي از 
زنان دست به نقش آفريني زده اند اما نقش مستقلي از زنان ديده نمي شود، اين 
افراد فاقد تشكل بودند و حتي در انقالب اسالمي نيز نقش زنان در پيروي از 
مردان تعريف شده بود. جنبش زنان و تالش براي مطالبه گري تازه نفس است 
و نمي تواند در مدتي كوتاه موجب تغيير فرهنگ چند صد ساله شود اما بايد 

منتظر ماند.

سرنوشت رئيس جمهور زن وابسته به موازنه قدرت
»اين احتمال بيشتر است كه فرهنگ سياسي آمريكا تغيير كند و به سمت 
انتخاب يك رئيس جمهور زن برود يا فرهنگ سياسي ايران پذيراي يك زن 
رئيس جمهور باشد؟« براي پاسخ به اين سؤال نياز بود تا مروري بر موانع زنان 
براي رسيدن به صندلي رياســت جمهوري در ايران و آمريكا داشته باشيم و 
بدانيم كه اين دو كشور با وجود تفاوت هاي سياسي، در انتخاب زنان به عنوان 
رئيس جمهور نقطه مشتركي دارند، يكي به دليل موانع  فرهنگي و ديگر به دليل 
موانع فرهنگ سياسي مانع نقش آفريني زنان به عنوان رئيس جمهور شده اند.

قهرمانپور معتقد است كه در رابطه با حضور زن رئيس جمهور در ايران و آمريكا 
برايند نيروهاي سياسي بازي را در دست دارد و بايد منتظر ماند و ديد كه هر 
دو كشور به چه سمت و سويي كشيده مي شوند؛ »از نظر من در هر دو كشور 
دشواري هاي خاصي وجود دارد. با توجه به انتخاب ترامپ و بازگشت به عقبي 
كه جامعه آمريكا با آن روبه رو شده بود، شرايط براي انتخاب يك رئيس جمهور 
زن دشوارتر شده اســت. نمي توان به صورت دقيق به اين سؤال پاسخ داد و 
بايد ديد كه موازنه قدرت در ميان نيروهاي سياسي دو كشور به چه سمت و 
سويي كشيده مي شود. در اين معضل شرايط دو كشور يكسان و آينده حضور 
رئيس جمهور زن در دو كشور مبهم است. شــايد به جرأت بتوان گفت كه با 

وضع فعلي احتمال وقوع اين خواسته سخت خواهد بود«.
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هيجان فوتبال در ساعت الليگا
امروزيكياز2تيممادريديباهدايتزيدانوسيمئونهجذابترينالليگايچندفصلاخيررافتحميكننداماجامنميگيرند

به دليل حضور ويارئال در فينال ليگ اروپا كه چهارشنبه برگزار مي شود، بخشي از ديدارهاي 
الليگا يك روز جلو افتاده و بازي هاي حساس امروز به صورت همزمان انجام خواهد شد. از ميان 
2 غول مادريدي، يكي قهرمان مي شود و جايزه 59.5ميليون يورويي قهرماني را مي گيرد. تيم 
دوم 7 ميليون يورو كمتر دريافت مي كند. بارسلونا و سويا برسر عنوان سومي يا همان بهترين تيم 
شهرستاني با هم رقابت دارند اما شانس اول قهرماني اتلتيكو مادريد است كه با حريف ساده تري 
روبه رو خواهد شــد. اتلتيكو با تيم ته جدولي وايادوليد بازي دارد و همه اميد رئالي ها به مالك 
سرشناس و آشناي اين باشگاه يعني رونالدو نازاريو است. رئالي ها اميدوارند تيم ضعيف ستاره 
سابق شان بتواند اتلتيكو را به سود آنها متوقف كند و آنگاه رئال هم در بازي همزمان بتواند ويارئال 
را ببرد و قهرمان شود. ويارئال در ديدار هفته گذشته موفق شده بود4 گل به تيم قدرتمند سويا 

بزند و بردن اين تيم و توقف اتلتيكو نياز به 2معجزه همزمان دارد.
سرخيو راموس در اين هفته تمام تالشش را كرده تا به بازي امشب برسد. شايد اين آخرين بازي 
او با پيراهن رئال باشد و فصل آينده اين بازيكن را در تيمي مثل منچستريونايتد يا پاري سن ژرمن 
ببينيم. جدا از راموس احتماال اين براي آخرين بار خواهد بود كه بازيكناني مثل مارسلو، ايسكو، 
ماريانو، واران، اودريوسوال و چند نفر ديگر را با پيراهن رئال در تركيب يا روي نيمكت و سكوها 
خواهيم ديد. به اين نكته هم بايد اشاره داشت كه ميليتائو در بازي امروز به ركورد 21بازي راموس 

در اين فصل مي رسد.
رئالي ها طبق معمول هفته هاي اخير نگران داور اين مسابقه هستند. دي بورخس همان داوري 
است كه يك بار در ال كالسيكو به كريستيانو رونالدو كارت قرمز داده بود. آنها معتقدند كه اگر 

اشتباهات داوري در ديدارهاي اخير مقابل سويا، اتلتيكو، ختافه و بتيس نبود، رئال خيلي وقت 
پيش قهرماني اش را قطعي كرده بود.

در پايان بازي هاي امروز هيچ جامي به تيم قهرمان تقديم نخواهد شد. در حال حاضر تنها يك جام 
وجود دارد كه روز يكشنبه به والدبباس يا متروپوليتانو فرستاده مي شود تا درصورت قهرماني 
هر يك از 2 تيم مادريدي به آنها اهدا شود. تعدادي اتوبوس توسط هواداران اتلتي براي سفر به 
وايادوليد اجاره شده است. هم شوراي شهر و هم شوراي امنيتي وايادوليد نگراني خود را از اين 
قضيه ابراز كرده اند. مسي قبل از بازي هاي امروز با خانواده اش همراه با خانواده سوارس در مادريد 
به رستوران رفت تا به او براي بازي آخر ليگ روحيه بدهد. بارسا با ايبار بازي دارد اما بازي سويا به 

فردا موكول شده چون در تعيين سهميه يا سقوط يا قهرماني نقشي ندارد.

18

  پول بده
 بي اخالق باش

 حاصل 2جنجال بزرگ، فقط 4جلسه محروميت 
براي بازيكن هاست اما يك ميليارد و 230 ميليون  تومان 

براي فدراسيون درآمد دارد

  مقابل ذوب 
يك اشتباه كوچك داشتم 

    استقالل اگر موفقيت مي خواهد 
بايد محكم  پشت مجيدي بايستد

حسيني، دروازه بان استقالل پس از انجام 
صدمين بازي  اش گفت و گويي اختصاصي با 

همشهري ورزشي داشته است

  آرش رضاوند، هافبك استقاللي ها كه داربي را به دليل 
محروميت از دست داد، اميدوار است اين غيبت را در ادامه 

فصل جبران كند 1919
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وایادولید

رئال مادرید

اتلتیكومادرید

ویا رئال
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راه نجات ورزش، توجه به مدارس است
نكته بازي

آماربازي

ما از اول فصل نديديم

ربطي به اين ندارد

اين عدالت است؟

مطابق معمول شيخ دياباته به بازي 
حذفي استقالل برابر ذوب آهن هم 
نرسيد و آبي ها بدون حضور اين 
بازيكن به مرحله يك چهارم نهايي 
صعود كردند. اختــالف نظرهاي 
زيادي در مورد غيبت شيخ وجود دارد و 
برخي بر اين باورند كه او به خاطر مسائل مالي قهر كرده است. 
جواب فرهاد مجيدي بعد از بازي با ذوب هم باعث تشديد اين 
فرضيه شد: »به من گفته اند پاي او درد مي كند، اما من بعد از 
داربي شيخ را نديدم.« راستش را بخواهيد ما كال از اول فصل 
او را نديديــم! باالخره پاي اين بازيكن يــك جا بايد مصدوم 
شده باشــد ديگر. در داربي كه اتفاقي نيفتاد، بعد هم كه سر 
تمرين نيامد. توي راه خانه كه زمين نخورده. اگر پول نداريد، 
چرا بازيكن خارجي مي خريد كه مجبور باشيد »نسيه« از او 

استفاده كنيد؟

بنده خدا محمود فكري يك بازي 
حسين حســيني را جلوي نفت 
مسجدســليمان فيكس كرد، 
آقاي دروازه بــان گل به خودي 
زد و مقدمات اخراج اين سرمربي 
را فراهم كرد. ايــن دفعه هم فرهاد 
مجيدي در بازي حذفي با ذوب آهن از دست مظاهري افت 
كرده به حسيني پناه برد، باز هم گلر استقالل يك گل تقديم 
حريف كرد و چيزي نمانده بود نســخه جام حذفي و شايد 
خود فرهاد با هم پيچيده شود. حسيني دليل اشتباهش را 
دور بودن از شرايط بازي عنوان كرده و گفته چون بعد از 3ماه 
به زمين آمده چنين اتفاقي رخ داده است. البته از ما نخواهيد 
كه چنين بهانه اي را قبول كنيم. پارسال كه فقط حسيني 
بازي مي كرد و هيچ رقيبي نداشــت هم تقريبا شــرايط او 

همين بود. مشكل از جاي ديگري است برادر!

باشگاه پرسپوليس براي هزارمين بار 
شماره حساب اعالم كرده تا هواداران 
اين تيــم در اوج مشــكالت مالي 
مملكت پول به حساب سرخپوشان 
بريزند. اين ترفند تا به حال به دفعات 
تكرار شده و عايدي چنداني هم نداشته 
اســت. در فوتبال حرفه اي جهان با ارائه خدمــات از هواداران 
درآمدزايي مي كنند، اما كاري كه باشگاه هاي ما در ايران انجام 
مي دهند رسما گدايي است. به عالوه چه منطقي حكم مي كند 
آدم هايي كه بعضا در زندگي روزمره خود هزار مشكل دارند، از 
شكم زن و بچه شان بزنند و مثال غرامت مربي خارجي اخراج شده 
را بدهند؟ كسي كه اگر مديريت وقت با آن شرايط تصميم به 
قطع همكاري با او نمي گرفت، چند صد هزار يورو به سود باشگاه 
بود. اين عدالت است كه مدير دولتي بي كفايت خطا كند و مردم 

عادي هزينه اش را بدهند؟

همانطور كه انتظار مي رفت 2 بازي ســنگين و پرحاشيه برابر 
سپاهان و استقالل در ليگ برتر براي پرسپوليس تلفات داشت 
و حاال اين تيم 2 بازيكن اصلــي اش را با حكم كميته انضباطي 
محروم مي بيند. از محروميت تعليقي مهدي ترابي و سعيد آقايي 
كه بگذريم، جالل حسيني و فرشــاد فرجي به ترتيب به يك و 
2جلسه محروميت قطعي محكوم شده اند. به اين ترتيب هر دو 
بازيكن ديدار روز دوشنبه برابر ذوب آهن را از دست مي دهند. 
سرخپوشان در اين مسابقه نياز مبرم به كسب هر 3امتياز بازي 
دارند، اما حاال با مشكل جدي در قلب خط دفاعي مواجه شده اند. 
جالل حسيني ركن اساسي ساختار دفاعي پرسپوليس در اين 
سال ها بوده و ميزان وابستگي تيم به او در حدي است كه تنها 

شكست ســرخ ها برابر آلومينيوم اراك در غياب حسيني رقم 
خورده است. فرشــاد فرجي هم كه به عنوان مدافع مياني الزم 
در روزهاي مبادا جذب شــده، دقيقا در همين شرايط همراه با 
خود حسيني محروم شده اســت تا قرمزها براي بازي با ذوب 
دچار چالش شــوند. هم اكنون براي پســت دفاع مياني فقط 
محمدحسين كنعاني زادگان در دســترس است و البته انتظار 
مي رود كمــال كاميابي نيا در اصفهان كنار او بــه ميدان برود. 
كاميابي نيا در نيم فصل اول همزمان با مصدوميت كنعاني زادگان 
براي مدتي به جاي او به ميدان رفت و نمايش هاي نسبتا خوبي 
هم داشــت. با وجود اين زوج او و كنعاني براي نخستين بار در 

قلب خط دفاع تشكيل مي شود.

متريكا

   به عنوان كسي كه ســال ها سابقه مديريت 
كالن ورزش كشور را دارد به نظرتان رئيس جمهور آينده 
مهم ترين برنامه اي كه در حوزه ورزش بايد در دســتور 

كارش بگذارد، چيست؟
از نظر من ورزش مدارس. مهم ترين موضوع ورزش مدارس 

است.

   شما سال هاست روي توجه به ورزش مدارس 
تأكيد مي كنيد، اما ظاهرا كسي گوشش بدهكار نيست. 
به نظرتان چه كارهايي بايد در ورزش مدارس انجام شود و 

چه ساختاري بايد ايجاد شود؟
بايــد كاري كنند كه همه بچه ها در ســاعت هاي مكفي كار 
تربيت بدني را انجام بدهند. در حد برخي كشورهاي اروپايي، 

اين از همه مهم  تر است.
در خيلي از كشــورهاي اروپايي يك سوم ساعت  هاي درسي 
بحث تربيت بدني است و همه هم مجبورند اين كار را انجام 
دهند. همه مدارس بايد امكانات ورزشــي داشته باشند. اين 

مهم ترين كاري است كه مي شود در ورزش انجام داد.

  موضوعــات مهم ديگري هم هســتند كه 
شايد دغدغه خيلي از ورزشي ها باشد. مثل حق پخش 
تلويزيوني مسابقات ورزشي به عنوان يكي از منابع اصلي 
درآمدزايي يا ورود زنان به ورزشگاه ها به عنوان مطالبه 
بخشي از جامعه. فكر مي كنيد رئيس جمهور چقدر اختيار 

دارد كه اين كارها را انجام بدهد؟
اينها كارهايي نيست كه بگويم مهم ترين هستند. وقتي شما 
مي گوييد مهم ترين يعني فقط يك كار. اگر بخواهيم اين طوري 
كه شما بحث مي كنيد پيش برويم، هزار تا كار ديگر هم هست. 
بنابراين آن چيزي كه مهم ترين اســت، هماني است كه من 

عرض كردم.

  به نظر شما رئيس جمهور اختيار دارد برنامه اي 
كه گفتيد را پياده كند؟

تا حد زيادي مي تواند اين كار را بكنــد. اين تصميم بايد در 
شوراي  عالي ورزش و شــوراي عالي آموزش و پرورش گرفته 
شــود. آقاي رئيس جمهور هم اشــراف دارند، اگر خودشان 
اهتمام داشته باشند، مي توانند اين كار را در آموزش و پرورش 

انجام دهند.

  با توجه به شناختي كه از كانديداهاي اصلي 
رياست جمهوري در اين دوره داريد، به نظر شما كدام يك 
از آنها ممكن است برنامه اي ويژه براي ورزش داشته باشد؟
هيچ تفاوتي بين آنها نمي بينم. مســائل و مشكالت مملكت 
اينقدر زياد اســت كه خيلي نمي توانند روي ورزش متمركز 
شــوند. در حقيقت همه آنها هم يك تفكر دارنــد. بنابراين 

نمي شود گفت كدام شان مي تواند كاري براي ورزش بكند.

  اين دوره 2 كانديدا )محسن مهرعليزاده و 
محمدعباسي( سابقه مديريت ورزش دارند. در گذشته 
هم خود شما  2دوره كانديدا بوديد، فكر مي كنيد جامعه 

چقدر مديران ورزشي را جدي مي گيرد؟
اينكه يك نفر ســابقه اي در ورزش دارد به هيچ وجه موجب 
نمي شــود كه مردم بهش روي بياورنــد. كما اينكه خود من 
8سال در سازمان تربيت بدني بودم و 4سال هم در كميته ملي 
المپيك ولي با توجه به اينكه به گفته خيلي ها در بحث هاي 
انتخاباتي موضوعاتي كه مطــرح مي كردم خوب بودند، رأي 
چنداني نتوانســتم بگيرم. رأي آوردن بــه خيلي چيزهاي 
ديگر بستگي دارد. حضور در ورزش هيچ تأثير مثبتي ندارد 

در اين مورد.

  در اين دوره هم حتما مثل دوره هاي گذشته، 
برخي از كانديداها براي تبليغات به ســراغ چهره هاي 
سرشناس ورزشي مي روند تا از آنها حمايت كنند. به نظر 

شما اين موضوع چقدر تأثير گذار است؟
هيچ تأثيري ندارد. مردم اصال از اين كارها خوش شان نمي آيد. 
كانديداها بيخودي دنبال اين كارها مي روند، نروند بهتر است.

استقالل در حالي ذوب آهن را برد كه در 

بازي ليگ شوت هاي بيشتري به دروازه 8/81
اين تيــم زده بود. 10روز قبــل از بازي 
حذفي، 2تيم در ليگ بــازي كردند كه 
استقالل با 20شوت به ســمت دروازه حريف و 8شوت در چارچوب 
هيچ گلي نزد و 2بر صفر باخت. اما اين بار آبي پوشان 13شوت زدند كه 
فقط 4شــوت آنها درون چارچوب بود. يعني اســتقالل نصف بازي 
قبلي اش شوت در چارچوب داشت اما 2گل زد. بخش زيادي از تفاوت 
نتيجه اين دو بازي حاصل عملكرد شهاب گردان بود كه در بازي ليگ 
نمره9/59 گرفت اما بــازي حذفي را با نمره6/79 به پايان رســاند. 
بهترين بازيكن بازي اول شــهاب گردان بود اما بهترين بازيكن بازي 
دوم فرشيد اسماعيلي بود كه 2گل زد و نمره8/81 را از متريكا دريافت 

كرد.

شروين بزرگ، مهاجم ذخيره فوالد كه در 

طول فصل هرگز فرصت درخشش پيدا 9/02
نكرده بود، در بازي حذفي اين تيم مقابل 
قشقايي شيراز فقط با يك نيمه حضور در 
ميدان، نمره عالي9/02 گرفت و بهترين بازيكن زمين شد. اين مهاجم 
درحالي كه فوالد نيمه اول را يك بر صفر باخته بود، به زمين آمد و با 
2گل طي 45دقيقه ورق بازي را برگرداند. شروين بزرگ در 88درصد 
نبردهايش برنده شــد، 2پاس كليدي داد و 3شوت زد كه 2تا از آنها 
تبديل به گل شــدند. نكته جالب اينكه فوالد در طول 90دقيقه اين 
بازي فقط همين 2ضربه در چارچوب را داشت. اميد گل فوالد در اين 
بازي 0/5گل و اميد گل قشــقايي 0/18بود؛ يعني مجموع اميد گل 

2تيم به اندازه يك گل نبود.

آلومينيوم اراك در روزي كه امير هوشمند 

با نمره8/07 بهترين بازيكن اين تيم بود، 8/07
تراكتــور را 2 بر صفر شكســت داد و از 
جام حذفي بيرون كرد. مدافع آلومينيوم 
در 83درصد نبردهايش برنده شد و 2شوت در چارچوب زد كه يكي از 
آنها تبديل به گل شــد و به عليرضا منصوريان كمــك كرد تا انتقام 
سختي از تيم سابقش بگيرد. منصوريان از زمان حضور در آلومينيوم 
يك شيب صعودي به نتايج اين تيم داده است. با حضور منصوريان، 
اميد گل آلومينيوم از 0/87 به 1/03 در هر بازي رســيده است. نرخ 
تبديل شوت به گل هم از 7/06درصد تا 10/1درصد باال رفته است. 
نتيجه اينكــه آلومينيوم قبــل از منصوريان از هر بــازي 1/3امتياز 

مي گرفت اما با حضور اين سرمربي از هر بازي 2امتياز گرفته است.

برنامه بازي ها

دوشنبه ۳ خرداد1400

دوشنبه ۳ خرداد1400

صنعت نفت آبادان - استقالل

فوالد - تراکتور
21:30

20:45

معوقه  هفته بيستم

شنبه ۸ خرداد 1400

سايپا - فوالد

تراکتور- ماشین سازی

19:40

19:00

معوقه هفته بيست و يكم

پنجشنبه12 خرداد 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

ذوب آهن - پرسپولیس

19:30

جهان

پيروزي تاريخي با 20غايب

در گروه D مسابقات كوپا ليبرتادورس و در 
ورزشــگاه ال مونومنتال در بوينس آيرس، 
اتفاقي تاريخي رخ داد. ريورپليت )ريورپالته( 
كه به دليل كرونا، 20عضو خود را در اختيار 
نداشت، با هدايت مارچلو گاياردوي محبوب 
موفق شد تيم كلمبيايي سانتافه را با حساب 
2 بريك ببرد. اين پيروزي در حالي رقم خورد 
كه گاياردو تنها 11بازيكن داشــت و هيچ 
بازيكني روي نيمكت اين تيم ديده نمي شد. 
هر 3 دروازه بان هم مبتال شده بودند و انسو 
پرس به ناچار درون دروازه ايســتاد. گاياردو 
كه زماني از او به عنوان مارادوناي جديد ياد 
مي شــد، دوران مربيگري موفقي را سپري 
مي كند. او 2 بار گزينه هدايت تيم بارسلونا 
بوده امــا درنهايت ســتين و رونالد كومان 
برگزيده شــدند تا وجهه بارسا در سال هاي 

اخير را خراب كنند.

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

2148 21 42 3 6 14 23 سپاهان 1

1845 11 29 1 9 12 22 پرسپولیس 2 

435 21 25 7 5 10 22 گل گهرسیرجان 3 

135 -23 22 4 11 8 23 آلومینیوم اراک 4 

734 15 22 5 7 9 21 استقالل 5 

630 12 18 4 9 7 20 فوالد 6 

230 -24 22 7 9 7 23 پیكان 7 
29- 19 19 6 8 7 21 تراکتور 8 

528- 21 16 9 7 7 23 مس رفسنجان 9 

227- 17 15 7 9 6 22 نفت  مسجدسلیمان 10 

226- 18 16 8 8 6 22 صنعت نفت آبادان 11 

325- 23 20 8 7 6 21 پديده12 

822- 26 18 13 4 6 23 نساجی مازندران 13 

621- 27 21 9 9 4 22 ذوب آهن 14 

819- 21 13 9 10 3 22 سايپا 15 

11 19- 34 15 13 8 1 22 ماشین سازی تبريز 16 

كمال- كنعاني؛ زوج قلب خط دفاع
ميراث جنجال هاي ال كالسيكو و داربي براي پرسپوليس

احكام كميته انضباطي در مورد اتفاقات 
2بازي جنجالي سپاهان-پرسپوليس و 
پرسپوليس-استقالل باالخره اعالم 
شد و هر ۳تيم با محروميت هايي مواجه 
شدند. در حكم كميته انضباطي بيش 
از آنكه ميزان محروميت بازيكنان به 
چشم بيايد، جريمه هاي مالي سنگيني 
كه هر ۳باشگاه متحمل شده اند جالب 
و خبرساز است. ابتدا احكامي كه اين 
كميته براي ۳باشگاه بزرگ كشور صادر 

كرده را به تفكيك مرور می كنيم.

   پرسپوليس
   فرشاد فرجي: 2جلسه محروميت 
قطعي، يك جلســه تعليقي، 75ميليون 

تومان جريمه
   سيدجالل حســيني: يك جلسه 
محروميــت قطعي، 75ميليــون تومان 

جريمه
   مهدي ترابي: يك جلسه محروميت 

تعليقي، 75ميليون تومان جريمه
   سعيد آقايي: يك جلسه محروميت 

تعليقي، 75ميليون تومان جريمه
   محمدحســين كنعاني زادگان: 

75ميليون تومان جريمه
   باشگاه پرسپوليس بابت داربي: 

150ميليون تومان جريمه
   باشگاه پرسپوليس بابت بازي با 

سپاهان: 100ميليون تومان جريمه
   احسان كوراهيه: 6 ماه محروميت و 

20ميليون تومان جريمه
   مجمــوع محروميــت قطعي 

بازيكنان: 3جلسه
   مجموع جريمه نقدي: 645ميليون 

تومان

   استقالل
   بهزاد غالمپور: 2جلسه محروميت 
قطعي، يك جلســه تعليقي، 75ميليون 

تومان جريمه
   محمد نادري: يك جلسه محروميت 

تعليقي، 75ميليون تومان جريمه
   احمد موســوي: 75ميليون تومان 

جريمه
   باشگاه استقالل: 100ميليون تومان 

جريمه
   مجموع محروميت قطعي: 2جلسه 

براي مربي دروازه بان ها
   مجموع جريمه نقدي: 325ميليون 

تومان

   سپاهان
   عزت پورقاز: يك جلسه محروميت 

قطعي، 75ميليون تومان جريمه
   محمدرضا حســيني: يك جلسه 
محروميت تعليقــي، 75ميليون تومان 

جريمه
   باشگاه سپاهان: 100ميليون تومان 

جريمه
   ياسر جمال بافقي )تصويربردار 
باشگاه(: 3 ماه محروميت و 10ميليون 

تومان جريمه
   مجمــوع محروميــت قطعي 

بازيكنان: يك جلسه
   مجمــوع جريمه هــاي نقدي: 

260ميليون تومان

   1/2۳ميليــارد درآمــد و ادامه 
درگيري ها

نكته اي كه بيــش از هر چيــز ديگر در 
اين احكام جلب توجــه مي كند، ميزان 
جريمه هاي نقدي است كه مجموع آن به 

يك ميليارد و 230ميليون تومان مي رسد 
و در نوع خودش عدد جالب توجهي است. 
كل محروميت ها براي اعضــاي 3تيم از 
4جلســه براي بازيكنان و 2جلسه براي 
مربيان فراتر نرفته اما براي همين تخلفات 
جريمه هاي نقدي چشــمگيري درنظر 
گرفته شده است. انگار فدراسيون فوتبال 
بيش از آنكه به تنبيه خاطيان چشم داشته 
باشــد به درآمدزايي از اين احكام چشم 
دوخته اســت. نكته ديگــر اينكه كميته 
انضباطي پرســپوليس و ســپاهان را از 
ميزباني يكديگر در فصــل آينده محروم 
كرده و هر دو بازي رفت و برگشــت اين 
2 تيم قرار است در شــهرهاي بي طرف 
برگزار شود. اين هم در جاي خودش حكم 
عجيبي اســت چون بازي رفت 2 تيم در 

تهران بدون هيچ حادثه و درگيري خاصي 
به پايان رسيد و اتفاقاتي كه طي بازي دو 
تيم در اصفهان و حواشي آن در مقابل هتل 
پرسپوليسي ها رخ داد اصال قابل مقايسه 
با اتفاقات تهران نبــود. از طرف ديگر، در 
حكم كميته انضباطــي به بازي در زمين 
بي طرف اشــاره شــده اما به عدم حضور 
تماشــاگران هيچ اشــاره اي نشده است. 
يعني 2 مســابقه فصل آتي، در روزهايي 
كه البد مشــكالت كرونا به پايان رسيده 
و تماشاگران به ورزشگاه برگشته اند قرار 
است با حضور آنها در شهرهاي بي طرف 
برگزار شود. آيا كميته انضباطي اميدوار 
است سفر به شــهرهاي بي طرف آن قدر 
هواداران 2 تيم را خسته كند كه ديگر ناي 

درگير شدن نداشته باشند؟!

پول بده، بي اخالق باش
حاصل 2جنجال بزرگ، فقط 4جلسه محروميت براي بازيكن هاست 

اما يك ميليارد و 2۳0 ميليون  تومان براي فدراسيون درآمد دارد

شايد انتظار بيهوده اي است كه كانديداهاي 
رياست جمهوري، در شرايطي كه بحران هاي 
اقتصادي، زندگي مردم را تحت الشعاع قرار 
داده، بيايند از ورزش حرف بزنند. اما واقعيت تلخ تر اين اســت كه پيش از 
اين هم كه شرايط كشور به دشواري امروز نبود، كسي به ياد ندارد نامزدهاي 
انتخابات رياســت جمهوري، در برنامه هاي تبليغاتي  شان توجه ويژه اي به 
ورزش نشان داده باشند. مصطفي هاشمي طبا، به عنوان كسي كه هم بيش از 
يك دهه مدير ورزشي بوده و هم 2بار در سال هاي 1۳۸0 و 1۳96 نامزد انتخابات 
رياست جمهوري شده، اعتراف مي كند كه تغيير رئيس جمهور در ايران، تأثير 
زيادي بر اداره ورزش نخواهد گذاشت. او در گفت وگو با همشهري، توجه به 
ورزش مدارس را مهم ترين اولويت اين حوزه مي خواند اما در عين حال تأكيد 
مي كند كه بعيد اســت هيچ يك از نامزدهاي فعلي، نگاه تحول گرايانه اي در 
ورزش داشته باشند. در سخت ترين ســال هاي رئيس جمهور آينده ايران 
مصطفي هاشمي طبا، رئيس اسبق سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك 
كه سابقه كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري را در كارنامه اش دارد، با 
اشاره به اينكه اولويت بعدي رئيس جمهور آينده در ورزش بايد چه حوزه اي 

باشد، صحبت هايي را مطرح كرد كه در ادامه مي خوانيد.

محمد زارعي 
خبرنگار

 مصطفی هاشمي طبا معتقد است هيچ يك از نامزدهای فعلی انتخابات رياست جمهوری
 برنامه ويژه ای برای تحول در ورزش ندارند
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بازيكنان و كادرفني اســتقالل كه با شكست 
مقابل ذوب آهن و پرسپوليس زير تيغ انتقادها 
قرار گرفته بودنــد، حاال با پيــروزي مقابل 
همين ذوب آهن در حذفي كمي از زير فشــار 
خارج شــده اند. حاال آرش رضاوند اميدوار 
است اســتقاللي ها در پايان فصل يك جام به 
هواداران شــان هديه بدهند. او پس از بازي با 
ذوب آهن گفت و گويي اختصاصي با همشهري 

ورزشي داشته است.

  با شكست برابر ذوب آهن و پرسپوليس 
روزهاي سختي را پشت سر گذاشتيد، درست است؟

ما در همين 2 بــازي هم از لحاظ فنــي نمايش بدي 
نداشتيم. البته در بازي با ذوب آهن مثل هميشه نبوديم 
ولي با اين حال چند فرصت خوب را از دست داديم. در 
بازي با پرسپوليس هم مستحق شكست نبوديم و يك 
پنالتي هم براي ما گرفته نشد. فكر مي كنم بازي هاي 
ليگ قهرمانان آسيا براي ما شرايط بهتري داشت چون 
در آنجا تيم ها دنبال دفاع كردن نيستند ولي در ليگ 
ايران اكثر تيم ها وقتي جلوي ما بازي مي كنند دنبال 

بازي تدافعي هستند.

  با اين 2 باخــت حتما پذيرفتيد كه در 
ليگ برتر شانس زيادي براي قهرماني نداريد؟

شرايط براي ما نسبت به هفته هاي گذشته سخت شده و 
فاصله استقالل با صدر كم نيست ولي اين دليل نمي شود 
كه در ليگ بي انگيزه باشيم. ما بايد براي كسب بهترين 
جايگاه ممكن در ليگ بجنگيم و از طرفي در جام حذفي 
هم تالش كنيم تا قهرمان شويم. امسال حتما بايد يك 

جام به هواداران بدهيم.

  غيبت در داربي برايت ناراحت كننده 
بود، درست است؟

خب، هر بازيكني دوست دارد در داربي بازي كند ولي 

متأسفانه محروم شدم و اين موضوع برايم ناراحت كننده 
بود. تالش مي كنم در بازي هاي بعدي بهترين عملكرد را 

داشته باشم تا اين غيبت را جبران كنم.

  استقالل اگر در ليگ امسال قهرمان 
نشود، براي هشتمين فصل پياپي بابت 

اين موضوع حسرت خواهد خورد. فكر 
مي كني چرا استقالل در اين سال ها 

قهرمان ليگ نشده است؟
من دوســت ندارم خيلي از مسائل را باز 
كنم چون بايد بحث طوالني شــود. من 

در 2 سال اخير اين افتخار را داشتم 
كه براي استقالل بازي كنم ولي در 
همين 2 ســال 4بار سرمربي عوض 
شد و مديريت باشگاه هم تغييراتي 
داشت. وقتي تيمي مي خواهد قهرمان 

شود و به موفقيت هاي بزرگ برسد، بايد 
در زمينه كادر فنــي، بازيكن و مديريت 
ثبات داشته باشد. اين يك اصل مهم در 
فوتبال است. شما ديديد كه استقالل با 
استراماچوني چه شــرايطي داشت ولي 
متأسفانه اين مربي در نيمه هاي راه جدا 
شد. بعد از آن هم چندبار سرمربي تغيير 
كرد. استقالل اگر قهرماني و موفقيت 
مي خواهد بايد محكم پشت مجيدي 
بايســتد و به اين مربي چند سال 
زمان بدهد. مجيدي بايد خودش 
تيم را ببندد و از ســوي مسئوالن 
و هواداران هم مــورد حمايت قرار 
بگيرد. شما ديديد كه در اين فصل 
سپاهان در اوايل بازي ها شرايط 
ايده آلي نداشت، حتي قبل از آن 
هم در ليگ قهرمانان آسيا نتايج 
خوبــي نگرفت ولي باشــگاه به 

محرم نويدكيا اعتقاد داشت 
و حاال مي بينيد كه 
اين اعتقاد و اعتماد 

چگونه نتيجه مي دهد.

  شرايط استقالل را در ليگ قهرمانان 
آســيا چطور ارزيابي مي كني، فكر مي كني از سد 

الهالل عبور كنيد؟
ما كار سختي در آســيا داريم و همه تيم ها هزينه 
مي كنند، خصوصا تيم مطرحي مثل الهالل. ما هم 
بايد تدارك خوبي ببينيم و نكته مهم اين است كه 
تيم خوبي براي فصل بعد بسته شود. تا آن موقع 
ممكن اســت اتفاقات زيادي رخ دهد ولي من 
اميدوارم در آسيا هم نتايج خوبي بگيريم.

  اســتقالل در آسيا 
شانس قهرماني دارد؟

بازي هــا به صورت تــك حذفي 
برگزار مي شود و طبيعتا مي توانيم 
با يك برنامه ريزي درســت موفق 

عمل كنيم.

  استقالل بدون مشكل 
خاصي به عربســتان رفت. فكر 
نمي كني ما بايد شرايط را طوري 
فراهم كنيم كه در بازي با الهالل 
از شــرايط ميزباني استفاده 

كنيم؟
بعيد مي دانم اين اتفاق رخ دهد 

چون ما در AFC زور نداريم.

  در مــورد بازي 
با صنعت نفت چه صحبتي 

داري؟
 بازي سختي است و گرماي 
آبادان هم كار ما را سخت تر 
مي كند ولي هدفي جز برد 
نداريم چون بايد موقعيت 
خودمان را در جدول بهتر 

كنيم.

  استقالل اگر موفقيت مي خواهد، بايد محكم پشت مجيدي بايستد
  آرش رضاوند، هافبك استقاللي ها كه داربي را به دليل محروميت از دست داد، اميدوار است اين غيبت را در ادامه فصل جبران كند

جدل مخفي با شيخ
قرارداد دياباته فقط تا 3بازي آينده استقالل اعتبار دارد

فوتبال ايران

جهان

داور بازي هاي ايران درگذشت

در انتظارحكم پرونده فوت مارادونا

رفيق دزد و شريك قافله

ســاندرو پل، داور مجارســتاني كه ايراني ها كلي با او خاطره 
داشتند، در سن 66ســالگي درگذشــت. او ديدارهاي فينال 
جام جهاني1994 و ليگ قهرمانان اروپا در سال1997 را داوري 
كرده و 3بار متوالي از سوي فدراسيون جهاني تاريخ و آمار فوتبال 
جهان به عنوان بهترين داور سال انتخاب شده بود و اين اواخر 
معاون كميته داوران فدراسيون فوتبال كشورش بود. چيزهايي 
كه او را براي ايراني ها به ياد ماندني كــرد اين بود كه در فينال 
جام جهاني1994 آمريكا ديدار برزيل- ايتاليا را سوت زد و كمك 
او در اين مســابقه محمد فنايي بود. پل در پلي آف رقابت هاي 
انتخابي جام جهاني1998 هم بازي تاريخي ايران- استراليا كه 
منجر به صعود رمانتيك ايران به جام جهاني شد را سوت زد و 
دست آخر در ســال1374 داوري داربي تهران را هم به عهده 
گرفت. داريوش مصطفوي، رئيس فدراسيون فوتبال در آن زمان 
بعدها به مجله تماشاگر همشهري گفت كه پيش از آن مسابقه 
از ساندرو پل خواسته بود در اين مسابقه به سود تيم آبي سوت 

بزند؛ راست و دروغش گردن داريوش خان.

در پرونده فوت ديه گو مارادونا كه قصور پزشكي در آن دخيل بود 
چند نفر محاكمه شدند. لئوپولدو لوكه جراح مغز و اعصاب كه 
يك عمل مغزي موفقيت آميز روي مارادونا انجام داد و روانپزشك 
آگوستينا كوزاچف كه ستاره سابق ناپولي را معالجه مي كرد، در 
ميان 7 نفري بودند كه در اين پرونده از سوي دادستاني آرژانتين 
ممنوع الخروج شده اند. 2 پرستار، يك هماهنگ كننده پرستار، 
يك پزشك و يك روانشــناس نيز ازجمله متهمان اين پرونده 
هستند. گويا در فايل هاي صوتي ضبط شده مشخص شده بود 
كه مراقبت هاي الزم از مارادونا صورت نمي گرفته و مرگ او قابل 
پيشگيري بوده است. در كالبدشكافي مارادونا مشخص شد كه 
او به دليل نارسايي احتقاني قلب )تجمع مايعات در بدن به علت 
كاهش توانايي پمپاژ خون توســط قلب( در خواب و در اثر ورم 
حاد ريوي، جان خود را از دست داده است. البته در بدن او آثار 
داروهاي روانگردان ضد افسردگي هم كشف شد. براساس اخبار 
منتشر شده 10روز ديگر جلسه دادگاه متهمان برگزار مي شود.

درحالي كه يوفــا با حمايت فيفــا و فدراســيون هاي داخلي 
كشــورهاي اروپايي درصدد مجــازات 3 تيــم باقي مانده در 
سوپرليگ شامل رئال مادريد، يوونتوس و بارسلونا و محروميت 
آنها از ليگ قهرمانان است، نيويورك تايمز فاش كرد كه رئيس 
فيفا پيش از اعالم موجوديت ســوپرليگ از اين پروژه حمايت 
كرده و حتي وعده اعطاي وام به آنها داده است. اينفانتينو بعدها 
بر موج مخالفت با سوپرليگ سوار شد و اظهاراتي هم عليه اين 
پروژه كرد. هر جا رد پاي پول باشــد، نام يك رئيس يوفا يا فيفا 

مي درخشد.

از همان زماني كه قرعه كشــي جام حذفي نشان داد آلومينيوم و 
تراكتور در مرحله يك هشتم نهايي به هم خورده اند، كامال مشخص 
بود كه اين بازي »قرباني« خواهد داشت. شرايط بسيار عجيبي در 
اين مسابقه وجود داشت. عليرضا منصوريان ابتداي فصل به عنوان 
سرمربي تراكتور انتخاب شد، اما فقط 5هفته او را تحمل كردند. 
بعد هم داستان اخراج اين مربي و عذرخواهي زنوزي از هواداران 
بابت انتخاب او پيش آمد. منصوريان هر عيــب و ايرادي هم كه 
داشته باشد، 5هفته براي محك خوردن يك مربي در تيم جديدش 
بسيار زمان كمي است. قاعدتا بايد بيشتر از اين حرف ها به او فرصت 
داده مي شــد، اما حتي بدون اين مالحظات هم آن غائله تحقير و 
عذرخواهي غيرقابل تحمل بود. از اين طرف هم كه رسول خطيبي 
آلومينيوم اراك را بين 2 نيم فصل رها كرد و تراكتور را گرفت. اين 
در حالي است كه در اراك به خطيبي خيلي محبت شده بود، اما او 
ول كرد و رفت تا منصوريان هدايت آلومينيوم را قبول كند. در اين 
شرايط مسلما بازي 2تيم در جام حذفي حساس و حيثيتي مي شد. 
در نهايت اما منصوريان با تيم اراكي 2 بر صفر تراكتور را شكست 
داد. او بين 2 نيمه با خطيبي هم درگير شد و رسول كه بعد از بازي 
بي اندازه عصبي شده بود، جدا از كاروان تراكتور ورزشگاه را ترك 
كرد. با اتفاقات رخ داده در اراك و حاال حضور فيروز كريمي به عنوان 
مشاور فني آقاي سرمربي ، رسول خطيبي را بايد بازنده بزرگ اين 
روزهاي فوتبال ايران بدانيم. مســئله فقط تاوان دادن يك رفيق 
نيمه راه نيست، خطيبي مشكالت ديگري هم دارد. تيم او عمال در 
ليگ برتر شانس چنداني براي كسب سهميه ندارد و از جام حذفي 
هم كه خيلي زود كنار رفت. به اين ترتيب ادامه فصل براي تراكتور 
معناي چنداني ندارد. همزمان زمزمه استعفاي او از تراكتور هم به 
گوش مي رسد. يادمان باشد فصل گذشته نيز خطيبي در نيمه هاي 
راه از ماشين سازي جدا شد و برخي دليل وقوع اين اتفاق را اختالف 
او با محمدرضا زنوزي عنوان كردند. از سوي ديگر رابطه خطيبي 
با 2كاپيتان تراكتور هم تيره و تار شــده؛ به طوري كه اصال كسي 
نمي داند اشكان دژاگه و مسعود شجاعي كجا هستند. خطيبي در 
مديريت كردن تيم دچار مشكل شده و روزگار دشواري را پشت 
سر مي گذارد. در اين ميان تنها موفقيت تراكتور از زمان بازگشت 
رسول، صعود ميلي متري اين تيم در مرحله گروهي ليگ قهرمانان 
آسيا بود؛ اتفاقي كه به لطف درخشش ساختار دفاعي و مخصوصا 
محمدرضا اخبــاري رخ داد و اگر همان هم نبود، شــرايط براي 

خطيبي اسفبار مي شد.

رفيق نيمه راه، بازنده مطلق
خطيبي دوئل حيثيتي را باخت، از جام حذفي اوت شد و در 

آستانه جدايي از تراكتور قرار گرفت

سيدحسين حسيني 
مقابل ذوب آهن پس 
از مدت ها به تركيب 
اصلي استقالل برگشت و صدمين بازي اش را براي اين تيم 
انجام داد. با وجود اين، تك گل ذوب آهن در اين بازي روي 
اشتباه عجيب حسيني به ثمر رسيد؛ اشتباهي كه او اعتقاد 
دارد  اشتباه كوچكي بوده است! با وجود اين، حسيني در 
گفت و گو با همشــهري به هواداران استقالل قول داده در 

آينده اين اشتباه كوچك را جبران كند.

  باخت در ليگ بــه ذوب آهن را در رقابت هاي 
حذفي جبران كرديد و به يك چهارم رســيديد. در اين 

خصوص صحبت مي كنيد؟
ما پس از بازگشت از بازي هاي پرفشــار آسيا متأسفانه مقابل 
همين ذوب آهن و پرسپوليس نتوانستيم نتايج الزم را كسب 
كنيم، آن هم در شرايطي كه به عقيده من در هر 2 ديدار خوب 

فوتبال بازي كرديم و مستحق شكســت نبوديم. با اين حال، 
شكست در 2 بازي پشــت سر هم باعث شــد تا شرايط كمي 
بحراني شــود و تيم از لحاظ روحي به هم بريزد. خدا را شــكر 
توانستيم در حذفي اين شرايط را پشت سر بگذاريم و با صعود 

به مرحله بعد شرايط روحي بهتري پيدا كنيم.

  خودت هم در اين بازي پس از مدت ها به ميدان 
رفتي. از عملكرد ت راضي بودي؟

من 3 ماهي مي شد كه هيچ بازي رســمي انجام نداده بودم و 
از شرايط بازي دور بودم. با وجود اين توانستم عملكرد خوبي 
داشته باشم و تيم پيروز شود. بابت آن صحنه و اشتباه منجر به 
گل ذوب آهن هم يك اشتباه كوچك انجام دادم كه همين جا 
از هواداران عذرخواهي مي كنم و به آنها قول مي دهم در آينده 

اين اشتباه را جبران خواهم كرد.

  با حضور مقابل ذوب آهن به ركورد 100 بازي در 

استقالل رســيدي. مثل اينكه در رختكن هم بابت همين 
موضوع برايت مراسمي گرفتند.

آقا فرهاد و بچه ها بابت رســيدن به اين ركورد به من تبريك 
گفتند كه همين جا بايد از آنها تشــكر كنــم. طبيعتا خيلي 
خوشحال هستم كه به اين ركورد رســيدم. انجام 100 بازي 
با پيراهن تيــم بزرگي مثل اســتقالل افتخار بزرگي اســت 
كه نصيب من شــده و وظيفه ام را ســنگين خواهد كرد تا در 
بازي هاي آينده اي كه به ميدان مي روم، توان دوبرابري بگذارم تا 
خواسته هاي هواداران برآورده شود و بهترين عملكرد را داشته 
باشم. اين را هم بگويم كه دروازه بانان بزرگي در تاريخ باشگاه 
استقالل بازي كرده اند و حاال من خوشحالم كه نامم كنار آنها 

قرار گرفته است.

  فكر مي كني در بازي آينده استقالل هم فيكس 
باشي؟

خودتان ديديد كه من امسال هيچ اعتراضي به نيمكت نشيني 

نكردم و با قدرت هم در تمرينات حاضر شــدم. خدا را شــكر 
مي كنم كه مقابل ذوب آهن هم بازي كردم. بقيه اش هم ديگر 
به نظر سرمربي بســتگي دارد. نظر اول و آخر براي اينكه چه 
دروازه باني در تركيب اصلي قرار بگيرد، با آقا فرهاد است و من 

نمي توانم در اين خصوص صحبت كنم.

  به نظرت اســتقالل در ليگ شانس قهرماني 
دارد؟

كار ما در ليگ سخت شده اما تا روز آخر تالش مان را خواهيم 
كرد. اميــدوارم حداقل بتوانيم در پايــان فصل يك جام براي 

هواداران مان بياوريم.

  دوست داري در مرحله بعدي حذفي با چه تيمي 
روبه رو شويد؟

براي اســتقالل فرقي نمي كند به چه تيمــي بخورد. مطمئن 
باشيد ما مقابل هر حريفي پرقدرت در زمين حاضر مي شويم. 

مقابل ذوب يك اشتباه كوچك داشتم 
حسيني، دروازه بان استقالل پس از انجام صدمين بازي  اش گفت و گويي اختصاصي با همشهري ورزشي داشته است

محمد زارعي 
خبرنگار

اميرحسين اعظمي
خبرنگار

پاري ســن ژرمن با برتري 2 بر صفــر برابر موناكو به 
قهرمانــي جام حذفي دســت يافــت. در اين بازي 
دي ماريا با 104پــاس گل ركورد بيشــترين پاس 
گل تاريخ 50ساله باشــگاه را به نام خود ثبت كرد. 
پوچتينويي هم كه در 293بــار مربيگري در تاتنهام 
هيچ جامي نگرفتــه بود فعال با 33بار نشســتن روي 
نيمكت پاري ســن ژرمن 2 جام به خانه برده و امشــب 
ممكن است با برتري مقابل برســت و توقف احتمالي 
ليل سومين جام خود را در 34بازي با قهرماني ليگ يك 
فرانسه به دســت بياورد.  در فرانسه اتفاقات ديگري هم 
رخ داده كه مهم ترين آنها صحبت همه از مســي است. 

نام مسي از فهرست بازي امشــب مقابل ايبار هم  خارج 
شد تا شــايد بازي هفته قبل مقابل  سلتاويگو، آخرين 
ديدارش براي بارسا بوده باشد. كومان عنوان كرده به مسي 
استراحت داده تا آماده بازي هاي ملي شود. خانواده مسي 
گويا متقاعد شده اند كه او به پاريس برود. لواندوفسكي يا 
هري كين هم گزينه خط حمله هستند. اگر مسي نشد، 
كريستيانو رونالدو به اين تيم مي رود يا باشگاه با محمد 
صالح وارد مذاكره خواهد شد. پاري سن ژرمن مي خواهد 
واينالدوم را هم به صورت آزاد با حقوق 4ميليون يورو در 
ســال به خدمت بگيرد. يك خبر بامزه ديگر از اين تيم؛ 
نيمار مشخصات كامل ترين بازيكن دنيا را به اين شرح 

اعالم كرد؛ استايل رونالدو، انعطاف زالتان، قدرت ضربه 
سر راموس، ســرعت امباپه، پاي چپ مسي، جايگيري 
لواندوفسكي، تكل كانته، خالقيت وراتي و البته از تكنيك 

خودش هم حرفي نزد.
خبر مهم تر اينكه امباپه پــس از قهرماني درباره تمديد 
قراردادش حرفي زد كه رئالي ها را خوشحال كرد. او گفت 
فعال مي خواهد از جامي كه گرفته لذت ببرد. در مادريد 
خيلي ها اميد دارند كه او پس از بــازي در كنار بنزما در 
يوروي امســال به رئال بيايد اما باشــگاه حاضر نيست 
200ميليون يورو براي اين ستاره پول بدهد يا بازيكناني 
مثل وينيســيوس را وارد معامله كند. اگر مالك قطري 
باشگاه فرانسوي به 100 ميليون راضي نشد، رئال و امباپه 
يك فصل ديگر صبر مي كنند تا اين بازيكن به صورت آزاد 
و رايگان به تيم محبوبش بپيونــدد. در اين صورت خود 
امباپه هم پاداش قابل توجهي از رئــال مادريد دريافت 
خواهد كرد. حاال او در 22سالگي 13جام دارد درحالي كه 
الگوي فوتبالي اش يعني كريســتيانو رونالــدو در اين 

سن تنها 5جام داشت و مســي با تيم رؤيايي بارسلوناي 
گوارديوال 14جام. امباپه برخالف اين دو ابرستاره يك جام 
جهاني هم در ويترين افتخاراتش دارد. آاس گفته انتقال 
او به رئال مادريد به زيدان بستگي ندارد و حتي درصورتي 
كه زيدان نخواهد در مادريد بماند، كيليان به اين شــهر 
خواهد رفت؛ دير يا زود. گفته مي شود او به تازگي با بنزما 
و زيدان درباره رئال حرف زده و مشورت گرفته است. او 
درباره دعوت بنزما به تيم ملي فرانسه پس از 6سال گفته: 
»من خيلي خوشحالم، من هميشه مي گفتم مي خواهم با 
بهترين بازيكنان جهان بازي كنم و بنزما يكي از آنهاست. 

او چيزهاي زيادي براي ما مي آورد.«
لباس سفيدي كه در مصاحبه مطبوعاتي پيش از فينال 
جام حذفي بر تن كرده بود هم به عنوان نشــانه اي براي 
رئالي شدن ســتاره پاريس برداشت شده است. رئالي ها 
از سرخيو راموس ياد مي كنند كه هنگام حضور در سويا 
و پيش از انتقال به مادريد كت ســفيد بر تن كرده بود و 

سپس رئالي شد.

 ورود مسي، خروج امباپه، سومين جام پوچ
 تالش براي جذب كين يا لواندوفسكي يا رونالدو

در پاريس چه خبر است؟

شيخ دياباته مهاجم اهل مالي استقالل بعد 
از داربي پايتخت ديگر در تمرينات اين تيم 
حضور پيدا نكرده تا شــايعات مختلفي در 
مورد غيبت او مطرح شــود. گفته مي شود 
او مصدوم اســت امــا جمله اي كــه فرهاد 
مجيدي بعــد از ديدار بــا ذوب آهن بر زبان 
آورد به مسائل حاشيه اي دامن زد. مجيدي 
اعالم كرد كه بعد از داربي ديگــر دياباته را 
نديده تا شايعاتي درباره ناراحتي اين بازيكن 
از پرداخت نشــدن حق و حقوقش منتشــر 
شود. البته ديروز باشگاه استقالل ضمن رد 
شــايعات در اطالعيه اي اعالم كرد: »دياباته 
به دليل مصدوميت از زمان داربي تاكنون در 
محل تمرينات حاضر نشده و به فيزيوتراپي 
مشــغول اســت. برخالف شــايعات، اين 
بازيكن درخواستي به باشگاه نداده است.« 
باشگاه استقالل همچنين اعالم كرده كه با 
درخواست مرخصي دياباته بعد از بازي با نفت 
آبادان هم موافقت نشده است: »درخواست 
مرخصي دياباته پــس از بازي با صنعت نفت 
به دليل دوري او از تمرينات و شرايط بازي و 
نياز به انجام تمرينات انفرادي، از سوي آقاي 

مجيدي و باشگاه اســتقالل تاكنون 
مورد موافقت قرار نگرفته است.«

اما مسئله مهم در اين ماجرا مدت 
قرارداد دياباته با اســتقالل است. 

او تا تاريــخ 30ژوئن2021 
)9تير1400( با استقالل 

قرارداد دارد و البته 

اينكه در ادامه ذكر شــده كه اين بازيكن 2 
فصــل فوتبالــي 2020-2019 و 2021-
2020 براي آبي پوشــان به ميــدان خواهد 
رفت. به دليل اپيدمي كرونا، 2 فصل فوتبالي 
اخير طوالني تر از زمان عادي شد. با توجه به 
اينكه رقابت هاي ليگ برتر پس از برگزاري 
بازي هاي معوقه در تاريخ سوم خرداد تعطيل 
خواهد شد و بازيكنان نيز در اردوي تيم ملي 
حضور پيدا مي كنند، به نظر مي رسد چنانچه 
دياباته در تاريخ 9تير و با پايان قراردادش از 
استقالل جدا شــود، او حداكثر 3بازي ديگر 

براي آبي پوشان به ميدان مي رود.
گفته مي شــود صالح مصطفــوي و هروويه 
ميليچ نيز براي پادرمياني و بازگشت دياباته 
حتي بــه آپارتمــان او نيز مراجعــه كردند 
ولي به نظر مي رســد مديران استقالل بايد 
به صورت رســمي با مهاجم تيمشــان وارد 
مذاكره شــوند تا به يك توافق عملي دست 
يابند. مشــخصا مســئله اصلي در رابطه با 
مشكالت دياباته اين بوده كه او نگران فصل 
آينده فوتبالي اش اســت، چراكــه تاكنون 
بحثــي درخصــوص تمديد قــراردادش از 
سوي مديران باشــگاه مطرح نشده و 
 اين شــايد به منزله پايان همكاري 
دو طرف پس از 2 فصل باشد. برخي 
رســانه ها ديروز به نقــل از دياباته 
نوشتند كه مصدوم است و 
به زودي به تمرينات 

بر مي گردد.
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بيمارستان سايپا

خيلي هم اميدوار نباشيد

در دور نهايي ليگ دســته يك فوتبال زنــان كه به صورت 
گروهي در گنبد كاووس و نيشــابور برگزار شد، 12بازيكن 
تيم ملي براي تيم هايــي كه در اين مرحلــه حضور دارند، 
بازي كردند. اين بازيكنان كه در اردوي اول تيم ملي به سر 
مي بردند، روز آخر از فدراسيون اجازه گرفتند  تا به اين بازي ها 
برسند. چرا بايد بازيكناني كه در ليگ برتر بازي كرده اند، در 
ليگ يك هم بازي كنند؟ ليگ يــك جاي بازيكنان جوان و 
جوياي نام است. اصال چطور ممكن اســت يك بازيكن در 
يك فصل همزمان در 2 ليگ به ميدان برود؟ نكته ديگر هم 
اينكه سرمربي تيم هاي جوانان و نوجوانان هم در اين ليگ 

تيم داشت.

ســايپاي تهران يكي از 4 تيم حاضر در دور نهايي ليگ برتر 
فوتســال زنان هر هفته يك بازيكن راهي بيمارستان كرد. 
آنها يك بار هر دو دروازه بان خود را نداشتند و مجبور شدند 
يك بازيكن را درون دروازه قرار دهند. در بازي با آبادان كتف 
آرزو صدقياني در رفت و وضعيت او طــوري نبود كه بتواند 
ليگ را ادامه بدهد. هفته گذشته هم نزديك بود سايپايي ها 
نسترن مقيمي نيمه مصدوم را از دست بدهند اما به يكباره 
سر مهتاب بنايي شكست و درحالي كه بازي در جريان بود، 

او به بيمارستان رفت تا سايپا بماند و بقيه مصدوم هايش!

شهاب الدين عزيزي خادم، رئيس فدراسيون فوتبال گفته 
كه اعضاي تيم هاي ملي فوتســال و فوتبال زنان واكسينه 
مي شوند. او گفته ما در فدراســيون فوتبال معتقد به نگاه 
يكسان و لزوم ايجاد شرايط مناســب و برابر براي تيم هاي 
ملي در همه رده ها هستيم. درست است فدراسيون جديد 
بعد از روي كار آمدن اقدامات خوبي در بخش زنان انجام داده 
است، اما يادمان نرود ســال1395 در دوره رياست مهدي 
تاج و نايب رئيســي ليال صوفي زاده هــم وعده هاي زيادي 
در فوتبال زنان داده شد اما كم كم نگاه فدراسيون معطوف 
شد به بخش مردان. البته شهره موسوي، نايب رئيس حال 
حاضر زنان گفته كه مي خواهــد اثري جاودانه در فوتبال از 

خود به جاي بگذارد.

سقف سوراخ آزادي؛ خوب شد خارجي ها نيامدند!
گزارشي از مسابقه هاي كشتي جام تختي كه فقط 2كشور خارجي از آن استقبال كردند و شباهتي به مسابقات بين المللي نداشت

گل زن 

از تيم ملي به ليگ يك 

مسابقات بين المللي 
جـام تخـتي كه قرار 
بود به ميزباني چابهار 
برگزار شود، با مخالفت ســتاد ملي مبارزه با كرونا روزهاي 
چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشــته به ميزباني تهران در 
استاديوم آزادي برگزار شد. عالوه بر رقابت مدعيان داخلي، 
سالن فرسوده آزادي، خداحافظي هاي كشتي گيران و داوران 
از دنياي قهرماني و حضور 2تيم خارجي ازجمله مواردي بود كه 

جام تختي را تحت الشعاع قرار داده بود.

 2 انصرافي و يك شكست سنگين 
اعتراض ها پس از آن آغاز شد كه كادر فني اسامي كشتي گيران واجد 
شرايط را براي حضور در جام تختي اعالم كرد. پرويز هادي، عزت اهلل 
اكبري و ميثم نصيري سرشناس  ترين كشتي گيراني بودند كه اعتقاد 
داشتند در حقشان اجحاف شده است و از مدت ها قبل براي رسيدن 
به دوبنده تيم ملي از طريق جام تختي دارند تالش مي كنند. كادر 
فني در بررسي مجدد، كشتي گيران نامبرده را به واجدين شرايط 
حضور در جام تختي اضافه كرد. پرويز هادي كه از سال2018 روند 
رو به نزولي را سپري مي كند و در انتخابي تيم ملي، به امين طاهري 

و امير حسين زارع باخته، به محض دريافت سهميه جام تختي در 
مصاحبه اي عنوان كرد تا اين مديريت بر فدراسيون باشد به كشتي 
بازنخواهد گشت و از جام تختي انصراف داد! هادي كانديداي حضور 
در شوراي شهر تبريز است و با اين جنجال بدون كسب مدال مجددا 
به صدر اخبار بازگشت. عزت اهلل اكبري، دارنده مدال نقره جهان در 
سال2013 هم روز وزن كشي از شركت در مسابقات انصراف داد. 
از ميان معترضان، ميثم نصيري ملي پــوش ايران در المپيك ريو، 
روي تشك آمد ولي با نتيجه 11 بر صفر مقابل ابوالفضل حاجي پور 
شكست خورد و چهار گوشه تشك را براي هميشه بوسيد. در همين 
مسابقات، مســعود چوبين، داور بين المللي كشتي اهل مالير هم 

رسما از دنياي داوري خداحافظي كرد.

 مهمانان خارجي: فقط قرقيزستان و گرجستان
حضور تنها 2تيم خارجي در جام تختي از مواردي بود كه بســيار 
مورد نقد قرار گرفت. قرقيزســتان با 3كشتي گير در رشته فرنگي 
و گرجستان با 16كشتي گير در رشته آزاد حضور داشتند. حميد 
سوريان، نايب رئيس فدراسيون كشتي درباره عدم حضور خارجي ها 
در جام تختي گفت: »نبود كشــورها در جام تختي قبل از هر چيز 
به دليل شيوع كروناست. اگر امكانش فراهم بود مطمئنا استقبال 

بهتري مي شد و خارجي ها نيز حضور پيدا مي كردند. ما بايد قبل از 
هر چيز خوش بينانه به موضوع نگاه كنيم كه ستاد مقابله با كرونا 
مجوز برگزاري مسابقه را صادر كرد و موفق شديم اين مسابقات را 
برگزار كنيم. قهرمانان جوان ما در جام تختي به رقابت پرداختند 
و اين شرايطي را فراهم مي كند كه با انگيزه تر راه خود را ادامه داده 
و آينده روشن تري داشته باشند.« آزادكاران و فرنگي كاران در اين 
رقابت ها به دليل محدوديت هايي كه براي تمرين داشتند، از شرايط 
آرماني به دور بودند و غالبا در دقايق پاياني كشتي با مشكل مواجه 

مي شدند.

 جنجال در آزادي 
سالن 12هزار نفري آزادي در حالي ميزبان رقابت هاي جام تختي 
بود كه در يك روز كامال آفتابي از سقفش آب چكه مي كرد! حضور 
تماشــاگران مقابل در ورزشــگاه آزادي و راه ندادن آنها به داخل 
سالن، باعث اعتراض شــد اما درنهايت مسئوالن ورزشگاه آزادي، 
اجازه ندادند كسي وارد سالن شود چون ستاد مقابله با كرونا چنين 
مجوزي صادر نكرده بود. در فينال وزن 125كيلوگرم، مبارزه يداهلل  
محبي و عباس فروتن جنجالي شد. در همان دقايق ابتدايي، ابروي 
يداهلل محبي و سر فروتن با برخوردي كه با هم داشتند، شكست. 

همين مسئله سبب شــد تا زمان زيادي به مداواي كشتي گيران 
اختصاص پيدا كند. يداهلل محبي به اين ماجرا اعتراض داشــت و 
مي گفت حريف بيش از زمان استراحت پزشكي )4دقيقه( استراحت 
كرده است. او كه به هيچ وجه شكست را قبول نداشت، رو به داوران 
گفت فيلم را به اتحاديه جهاني خواهد فرستاد تا احقاق حق كند. 
محبي در اين باره گفت: »كشتي در دســتم بود. اتفاقي افتاد و سر 
حريف و ابروي من پاره شــد. تايم قانوني حق اســتراحت فروتن 
به خاطر خونريزي سرش تمام شد و حتي ژوري به رئيس تشك هم 
اعالم كرد وقت قانوني 4دقيقه تمام شد. دست محبي را باال ببريد 
اما گفتند كشتي ادامه پيدا كند. كاري به برد و باخت ندارم و جزئي از 
ورزش است، اما مردانگي و پهلواني آن بايد حفظ شود. خدا را شاهد 
مي گيرم پس از آسيب، چشمم نمي ديد و به سختي كشتي گرفتم. 
كارهايي صورت مي گيرد كه اصال آدم از كشتي زده مي شود.« يداهلل 
محبي، كشتي گير بااخالقي است كه هميشه به دور از حاشيه كارش 
را انجام داده ولي برادر كوچك ترش ارشك محبي كه اتفاقا در جام 
تختي در وزن 92كيلوگرم قهرمان شد، در 3دقيقه دوم روي صندلي 
كوچ او نشسته بود! در آخر كشتي هم با فرياد بر سر داوران، فضا را 
متشنج كرد. البته ارشك سال ها پيش در سالن هفت تير در هنگام 
كشتي يداهلل و پرويز هادي هم رفتار مشابهي از خود نشان داده بود.

الهام محمودي 
روزنامه نگار

هرتيرارادربمگ
وشكديدمتيرادا
اتاكتلاصاهشام
رهورفسنايسكرب
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متييادفرزاگ
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افقي:
 1- داراي كيفيــت برتــر- 

بيگانگان- چارچوب عكس
2- نوعي حلــوا- پبامبران- 

لباس سنتي زنان ژاپن
3- واحد نظامي- اعشــاري- 

شكافنده
4- هــر طبقه ســاختمان- 
سياهي لشكر ســينمايي- از 
سوره هاي شــريف قرآن كه با 

حروف مقطعه آغاز مي شود
5- عـــــدد پرطرفـــــدار- 

قسمت هاي پاياني- ديكته
6- وســيله كمــك حركتي 
كودكان نوپا- جنگ روسيه و 

عثماني- كتاب هندو
7- مساوي- ســلول جنسي 

نر- اشاره
8- نوشتاري- مفقود- صاحب 

شدن
9- اميــدوار كــردن- آگاه و 

بيدار- حرف ندا
10- گماشتن- چيره دستي- 

يكتاپرستي
11- درخشان- مشاور- حق 

مخالفت
12- ماه شــاعرانه- بي ســر و 

صدا- ارث
13- ماده اصلي تشكيل دهنده 
نوك مداد- صعب- ابريشــم 

مصنوعي

14- موقعيــت غيرعــادي و 
حساس- مار افسانه اي- دريا

15- قيمت- خربــزه نارس- 
دود كردني براي دفع چشــم 

زخم
  

عمودي:
1- مربوط به عموم ملت- آقاي 
گل جام جهاني 2018روسيه- 

نمايشنامه شكسپير
2- پنيــر فرانســوي و ملقب 
به پادشــاه پنيرهــا- ديدار 

خويشاوندان
3- حيــوان صحرانورد- پدر- 

پايتخت سوئيس
4- كليساي قديمي اصفهان- 
بــرق را از كوئــل بــه دلكو 

مي رساند- شبيه
5- ريشه- براق كننده كفش- 

روز آخر هفته- منقار كوتاه
6- متعفن- صبح زود- از عناصر 

تشكيل دهنده نمك طعام 
7- جملــه قرآنــي- گرامي- 

قشون
8- از مناطقي كه در عمليات 
بيت المقدس از اشغال ارتش 

صدام آزاد شد
9- مربوط به هنر- شهرستاني 
در استان بوشــهر- دريايي از 

يونان تا تركيه
10- فرشته شــب اول قبر- 

حوت- سنگي قيمتي
11- پيشوند ســلب- سست- الهه 

هنر- نشانه جمع 
12- ســخت و شــديد- قطــار 

زيرزميني- ايوان
13- نيروهــا- مالمت كننــده- از 

محبت ديو... مي شود
14- سرســپردگي- از ارز هــاي 

ديجيتال
15- بازار ســهام- فن دفــاع بدون 

سالح- نوعي پارچه كلفت

 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 | 3934
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت
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671958234
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4 8        169784235

283651947
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ساده

متوسط
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محسن محمود صفري 
خبرنگار
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  افزايش 70درصدي شهريه رشته دندانپزشكي منصفانه نيست
شهريه دانشــگاه آزاد علوم پزشكي در رشــته دندانپزشكي بيش از 
۷0درصد افزايش داشته است، درحالي كه رئيس دانشگاه آزاد چند ماه 
قبل خبر داده بود كه شــهريه اين دانشگاه بيش از 20درصد افزايش 
نخواهد داشت. هر قدر هم از مسئوالن پيگير پاسخ شده ايم تاكنون 
پاسخ شفافي بابت افزايش عجيب شــهريه تا اين سقف نداشته ايم. 
هم اكنون شهريه دانشگاه آزاد در رشــته دندانپزشكي تا 15ميليون 
براي هر ترم رسيده است . اميدواريم مسئوالن دانشگاه اين موضوع را 

بشنوند و پاسخگو باشند.
علي شريفي از تهران 

  نگران حقوق مان در سازمان حفاظت جنگل هاي مازندران هستيم 
طبق تفاهمنامه اي كه ســال گذشــته ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور و سازمان  بسيج سازندگي وزارت كشور امضا كرده اند 
قرار است با هدف حفظ و احياي منابع طبيعي كشور اين دو سازمان 
با هم همكاري كنند. يكي از بندهاي آن نيز انتقال كارگران حفاظت 
جنگل به صورت نيروهاي پيماني و قراردادي به بســيج ســازندگي 
است كه شامل 4هزار نيرو مي شود. كارگران برايشان فرقي ندارد كه 
حقوقشان از كجا تامين شود يا كارفرما  چه كسی باشد، مهم اين است 
كه معادالت حقوقي و بيمه اي اين قشر در سازمان به هم نخورد و حق و 
حقوق كارگراني كه در مازندران حدود 4هزار نيرو هستند، حفظ شود.
از كارگران سازمان حفاظت جنگل ها از ساري 

  كنترل كرونا بدون ادامه محدوديت ها عملي نيست
نحوه عملكرد مسئوالن در رابطه با كرونا نيازمند تجديدنظر و نظارت 
بيشتر اســت. اگر دوباره سفرها آغاز شــود و اجتماعاتي كه احتماال 
به دليل انتخابات و برگزاري آزمون هاي مدارس و... در پيش است راه 
بيفتد دوباره دولت مجبور به تعطيلي كسب وكارها مي شود و باز مردم 
مي مانند و فشارهايي كه تحملشــان هر روز سخت تر مي شود. مردم 
بدون نگراني و با اين اميد كه به زودي واكسن همگاني مي شود در مترو 
و اتوبوس و تاكسي و مكان هاي سربسته فشرده كنار هم هستند و گويا 
كرونايي در كار نبوده است. مسئوالن همچنان تا زمان واكسيناسيون 

عمومي به محدوديت ها ادامه دهند.
فرزاد از تهران

  اطالع رساني در مورد سايت تزريق واكسن هنوز مبهم است
مســئوالن اول عنوان كردند كه همه مي توانند براي تزريق واكسن 
ثبت نام كنند. بعد اعالم كردند كه فقط متولدين سال هاي اعالم شده 
قادر به ثبت نام هستند و براي باقي گروه هاي سني فعال نشده است. 
بعد گفتند از هفته آينده امكان ثبت نام افراد ۷5 تا 80سال وجود دارد. 
هم اكنون هم ثبت نام ها مشكل دارد. واقعا ارائه يك سايت كارآمد و 

اطالع رساني در مورد آن كار سختي است؟
دارابي از شيراز

  يك هفته است كه منتظر تماس براي تزريق واكسن هستم
وزارت بهداشت اعالم كرده كه سالمندان 80سال به باال بايد مشخصات 
خود را در سايت اعالم شده توسط اين سازمان ثبت كنند يا اينكه براي 
ثبت حضوري بروند تا ظرف 48ساعت جهت تزريق و واكسيناسيون با 
آنها تماس گرفته شود. من يك هفته است كه ثبت نام كرده ام و هنوز 

خبري نيست.
صادقي از تهران

  حقوق معوقه معلمان حق التدريس در سال98 پرداخت نشد
معلمين حق التدريس، حقوق و مزاياي خود را از ســال98 دريافت 

نكرده اند.  از  مسئوالن تقاضاي رسيدگي داريم.
مهدي ميرگن از نقده

  قطع برق بدون اعالم قبلي، ناديده گرفتن حقوق شهروندي است
حاال كه به هر دليلي با كمبود برق مواجه هستيم و مسئوالن نيز احتمال 
خاموشي مي دهند، حداقل كار اين است كه مردم بدانند برقشان در 
چه ساعتي قطع مي شود تا براساس آن اقدام به انجام امور مختلف خود 
كنند تا درصورت قطعي، دچار مشكل و خسارت نشوند. برق در غرب 
نارمك واقع در منطقه8 شهرداري، عصر چهارشنبه به مدت 3ساعت 

قطع بود بدون اينكه هيچ اطالع رساني صورت گرفته باشد.
وليئي از تهران 

رسانه و موج سواري بر هراس عمومي
ترسيم اندازه واقعي حادثه، خطر بزرگ نمايي آن  ادامه از 

را كمتر كرده و از ترس عمومي و افسارگسيخته صفحه اول
مردم و انتظارشــان براي مخابره خبرهايي داغ تر از واقعيت موجود، 
مي كاهد. رسانه مي تواند با نظر به گفتمان سازي هاي شكل گرفته در 
ديگر حوزه ها، خود گفتمان ســاز باشــد. بايد زباني اتخاذ كند وراي 
سوارشدن بر موج ها. رســانه بايد از پرونده اي چون پرونده قتل بابك 
خرمدين، ضمن آگاهي از پرونده هاي نسبتا مشابه، با توجه به سويه هاي 
منحصربه فرد اين قتل، از عنوان »نادر« بهره ببرد، نه اينكه با تعميم آن 
به اندازه هايي بزرگ تر از واقعيت موجــود، پرونده را دامنگير جمعي 
بزرگ تر به اندازه جمعيت كشور قلمداد كرده و به هراس عمومي دامن 
بزند. تأكيد بر نادربــودن چنين پرونده هايي، بــدون تقليل ماجرا، 

گفتماني است كه رسانه آن را برمي سازد.
از سويي در راستاي انعكاس چنين اخباري در جامعه، بايد گاه به فكر 
فراخوان عمومي بود؛ دستگيري و ياري كه اغلب صرفا از جنبه مادي 
مطرح مي شود، مي تواند ناظر بر معناهاي ديگري نيز باشد و با سبك 
زندگي امروز تطبيق داده شود. همانطور كه جامعه در شرايط كنوني 
نيازمند تأمين معيشت است، به تغذيه رواني نيز محتاج است و واژه 
دستگيري نيز بايد شمايل تازه اي به خود بگيرد. حمايت روانشناسان و 
جامعه شناسان در دستگيري از مردمي كه هر روز روانشان در معرض 
سويه هاي منفي انعكاس اخبار و گسترش رسانه هاست، نيازمند عزمي 
عمومي است. به نظر مي رسد، اين گروه بايد مسئوالنه تر از پيش، پا به 
ميدان گذاشــته و با تحليل دقيق و كارشناسانه، جامعه را از بن بست 
عاطفي و رواني نجات دهند و دريچه تازه اي روي مردم بگشــايد. در 
اين راه همچنين به عزم و عمل اهالي رســانه نياز است. اهالي رسانه 
بايد در واژه گزيني براي انعكاس و بازتاب اخبار، بيش از تعهد به اصل 
ديده شدن رسانه خود، به مردم و روان جامعه متعهد بوده و از دامن زدن 
به هراس عمومي بپرهيزند و به خاطر داشــته باشد، وطن وسيله اي 
نيست كه بتوان چون چمداني به زمين گذاشت و رهايش كرد؛ بازو، 

دست و تن است. بايد بيماري را از تن رهاند تا بتوان زندگي كرد.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

  جسدي با خالكوبي عاشقانه
با پيدا شــدن جســد پســر جواني در داخل 
كيسه اي در يكي از پارك هاي مشهد تحقيقات 
پليس و قاضــي جنايي براي كشــف راز اين 

جنايت آغاز شده است.
به گزارش همشــهري، حدود ساعت ۷صبح 
ديروز، يكــي از نگهبان هاي پاركي در خيابان 
رسالت81 مشهد چشــمش به كيسه بزرگي 
افتاد كه دِر آن بســته و در فضاي سبز پارك 
رها شده بود. مرد جوان به سمت كيسه رفت و 
وقتي در آن را باز كرد با ديدن جسدي كه داخل 
كيسه بود وحشت كرد و سراسيمه ماجرا را به 
پليس خبر داد. دقايقي بعد تيمي از كارآگاهان 
جنايي به همراه قاضي حسن زرقاني، بازپرس 
ويژه قتل مشهد در محل حادثه حاضر شدند. 
جسد متعلق به جواني حدودا 20ساله با سري 
تراشــيده بود. آثار اصابت جسمي سخت، به 
پشت سرش قابل مشــاهده بود و بررسي ها 
نشــان مي داد كه بر اثر اصابــت همين ضربه 
جانش را از دست داده است. دست ها و پاهاي 
او از پشت بسته شده بود و هر چند شلوار جين 
و تي شرت به تن داشت اما به نظر مي رسيد كه 
او سرباز است. چرا كه موهايش تراشيده بود و 
جورابي كه به پا داشت از نوع جوراب هايي بود 
كه سربازان به پا مي كنند. هيچ شاهدي لحظه 
حضور آنها را در پارك نديده بود و معلوم نبود 
كه آنها در چه ساعتي جسد را به پارك منتقل 
كرده و گريخته اند. در اين شرايط قاضي زرقاني 
دستور انتقال جسد مقتول به پزشكي قانوني 
را صادر كرد و در آنجا مشخصات ديگري نيز 
از مقتول به دســت آمد. روي دســتان او يك 
خالكوبي به چشــم مي خورد. او روي بدنش 
جمله:»عشق من محدثه« را خالكوبي كرده 
بود و اين خالكوبي و نحوه قتل وي فرضيه اينكه 
شايد انگيزه قتل او مســئله اي عاشقانه بوده 
است را مدنظر قرار داد. با اين حال هنوز هويت 

مقتول شناسايي نشده است.

 معماي 4 انگشت كشف شده 
در موتور يك خودرو

4انگشــت در قســمت موتور  يك دســتگاه 
خودروي سوزوكي كشف شــده و تحقيقات 

براي رمزگشايي از اين ماجرا آغاز شده است.
به گزارش همشهري، صبح چهارشنبه گذشته 
29ارديبهشت ماه راننده يك شركت، خودروي 
سوزوكي متعلق به شركت را براي تعمير به يكي 
از نمايندگي هاي شركت خودروسازي حوالي 
خيابان شريعتي برد. وقتي تعميركاران سرگرم 
بررسي و تعمير خودرو بودند ناگهان در قسمت 
موتور خودرو، بين 2 قطعه ماشين با 4 انگشت 
مواجه شدند. انگشتاني كه با توجه به حرارت 
موتور به صورت موميايي در آمده بودند. همين 
اتفاق كافي بود تا موضوع به پليس و پس از آن 
به قاضي ويژه قتل اعالم شود. با دستور قاضي 
تحقيقات در اين خصوص آغاز و مشخص شد 
كه انگشت ها با توجه به اينكه حرارت زيادي به 
آن وارد شده بود مشخص نيست متعلق به زن 
است يا مرد. براي كشــف ابعاد بيشتري از اين 
حادثه قاضي حبيب اهلل صادقي بازپرس جنايي 
تهران دستور داد 2 انگشت به پزشكي قانوني و 
2 انگشت ديگر به تشخيص هويت پليس آگاهي 
تهران انتقال يابد. همچنين مشخص شد كه 
خودروي سوزوكي براي يك شركت مهندسي 
بود كه 2 راننده به صورت شيفتي از آن استفاده 
مي كردند. رانندگان درخصوص انگشــت ها 
اظهار بي اطالعي كردند و بررسي هاي تخصصي 

در اين خصوص ادامه دارد.

اعتراف پسر به قتل مادر
در جريان يك درگيري خانوادگي در پايتخت، پسري 

خشمگين مادرش را به قتل رســاند و پدرش را تا حد جنايي
مرگ كتك زد.

به گزارش همشهري، ظهر چهارشنبه گذشــته ساكنان ساختماني 
3طبقه در تهران متوجه صداي درگيري از خانه زن و شوهري شدند 
كه به همراه پسرشان در طبقه دوم زندگي مي كردند. همسايه ها بارها 
صداي مشــاجره از خانه اين زوج و پسرشان را شــنيده بودند. به نظر 
مي رسيد پسر جوان اين خانواده مدام با پدر و مادرش درگيري دارد. 
يكي از همسايه ها كه شماره تلفن دختر خانواده را داشت با او تماس 
گرفت. دختر خانواده متاهل بــود و در جاي ديگري زندگي مي كرد و 
وقتي از همسايه شنيد صداي مشاجره از خانه پدر و مادرش ساختمان 
را پر كرده، از همسايه خواست تا به مقابل خانه آنها برود و ببيند ماجرا 
از چه قرار است. همسايه لحظاتي بعد خود را به مقابل آپارتمان زوج 
سالخورده رســاند و زنگ را به صدا در آورد. پســر خانواده هراسان و 
سراسيمه در را باز كرد و گفت چيزي نشده و مسائل خانوادگي است. 
اين را گفت و در را بست. اگرچه صداي مشاجره ديگر قطع شده بود، 
اما دختر خانواده وقتي اين اتفاقات را از زبان همسايه شنيد نگران شد 
و دقايقي بعد خود را به خانه پدر و مادرش رساند و با صحنه هولناكي 

روبه رو شد.

گزارش يك قتل خانوادگي
»پسري در درگيري مادرش را به قتل رسانده و پدرش را مجروح كرده 

اســت«، مأمور كالنتري فرجام با گفتن اين جمله، ماجراي يك قتل 
خانوادگي را به قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس كشيك قتل تهران 
گزارش كرد و طولي نكشيد كه بازپرس به همراه تيم تشخيص هويت 

پليس آگاهي تهران قدم در صحنه جرم گذاشتند.
مقتول، مادر خانواده و زني ۷5ساله بود كه بي جان روي زمين افتاده 
و پدر خانواده نيز به شدت مصدوم شده و در كنج اتاق افتاده بود. عامل 
قتل مادر كســي جز پسر 36ســاله خانواده نبود كه با ضرب و شتم و 
چاقو مادرش را به قتل رسانده بود. او مجرد بود و با خانواده اش زندگي 
مي كرد. پســر جوان پدرش را هم كتك زده بود كه پيرمرد به شدت از 
آنچه اتفاق افتاده بود، شــوكه بود. با اين حال مأموران به تحقيق از او 
پرداختند و او گفت: پسرم مدام با ما درگيري داشت. روز حادثه اصال 
متوجه نشدم كه بر سر چه موضوعي با مادرش درگير شد. اما ناگهان 
صداي درگيري آنها را شنيدم. از او خواستم صدايش را پايين بياورد، اما 
او به سمتم هجوم آورد. با من درگير شده و با مشت چند ضربه به سرم 
زد. ضربات او به حدي بود كه روي زمين افتادم و تقريبا نيمه هوش و 

گيج بودم. پسرم ناگهان به سمت مادرش حمله كرد و...
دختر خانواده كه بي تابي مي كرد و نخستين كسي بود كه با جسد مادر 
مواجه شده بود در تحقيقات گفت: برادرم بيماري دوقطبي دارد. روز 
حادثه من در خانه ام بودم كه با تماس يكي از همسايه در جريان اين 
درگيري قرار گرفتم، خودم را به اينجا رســاندم و با كليدي كه از خانه 

پدرم داشتم وارد آنجا شدم و چشمم به اين صحنه وحشتناك افتاد.
در ادامــه مأموران به تحقيق از همســايه اي پرداختنــد كه ماجراي 

درگيري را به دختر خانواده اعالم كرده بود. وي گفت: پســر مقتول 
به شدت پرخاشگر بود و مدام با خانواده اش درگيري داشت. روز حادثه 
وقتي صداي مشاجره آنها را شنيدم به دختر خانواده زنگ زدم. او از من 
خواست موضوع را پيگيري كنم. من هم به مقابل خانه زوج رفتم و در 
را زدم. اما از ترسم چند پله پايين تر ايستادم. پسر جوان در را باز كرد 
و گفت مشكلي نيست. من سراغ مادرش را گرفتم كه او گفت حالش 

خوب است. بعد در را بست.
ماموران، پســر خانواده )متهم به قتل( را دســتگير كردنــد و او در 
بازجويي ها بــه قتل مادرش و مصــدوم كردن پــدرش در درگيري 
خانوادگي اقــرار كرد و با دســتور بازپرس جنايي تهــران در اختيار 
كارشناسان پزشكي قانوني قرار گرفت تا سالمت رواني وي بررسي و 

پس از آن درباره انگيزه اصلي او از اين جنايت خانوادگي تحقيق شود.

پسر خشمگين در درگيري مادرش را به قتل رساند و پدرش را تا پرتگاه مرگ برد

چند روز از افشــاي قتل هولناك بابــك خرمدين، 
كارگردان و مدرس سينما به دســت پدر و مادرش و پيگيري

اعتراف آنها به 2قتل ديگر)قتل دختر و دامادشــان( 
مي گذرد و جامعه همچنان در شــوك عميق اين حادثه هولناك و 
تكان دهنده است. در اين ميان اما افرادي با اظهارنظرهاي جنجالي كه 
بعضا بســياري از گفته هايش هنوز ثابت نشده خواسته يا ناخواسته 
باعث به وجود آمدن جوي از اضطراب و نگراني در جامعه شده و افكار 
عمومي را بــا تنش روبــه رو كرده اند كــه به هميــن دليل مرجع 
رسيدگي كننده به پرونده هشدار داده كه در صورت اظهارنظرهاي 
بدون سند از ســوي افراد درباره اين پرونده، با آنها برخورد قضايي و 

قانوني خواهد شد.
به گزارش همشــهري، اين روزها كه همه جا صحبــت از جنايات 
هولناكي است كه پدر و مادري ســالخورده در شهرك اكباتان رقم 
زده اند و در طول 10سال، پسر، دختر و دامادشان را به قتل رسانده و 
اجسادشان را مثله كرده اند، بازار شايعات نيز در فضاي مجازي داغ تر از 
هميشه است و هر روز اظهارنظرهايي تازه و جنجالي درباره اين پرونده 

از سوي افراد مختلف مطرح مي شود.
از جمله گفته هاي يكي از دوســتان آرزو)يكي از مقتوالن( مبني بر 
اينكه آرزو توسط پدرش در ســنين كودكي مورد تجاوز قرار گرفته 
بود يا اظهارنظر يكي از بازيگران سينما در اينستاگرام كه مدعي شده 
است پدر بابك خرمدين)متهم به قتل( با همكاري مادر به دختر تجاوز 
مي كرده و خبرها حاكي است كه دعواي شب قبل از مرگ بابك نيز بر 
سر تعرض پدر به يكي از دانشجويان دختر مراجعه كننده به خانه آنها 
بوده است. اين بازيگر سينما در حالي چنين اظهارنظري را مطرح كرده 
كه هيچ گونه مدرك معتبر يا سندي درخصوص گفته اش به دادسراي 
جنايي تهران ارائه نداده و فقط در حد يك اظهارنظر شخصي در فضاي 

مجازي بوده است.
حال آنكه مقام قضايي به عنوان مرجع اصلي درخصوص انتشار چنين 

اخباري است و چنانچه موضوعي صحت و سقم آن تأييد نشده نبايد 
مطرح شود. چرا كه جامعه به اندازه كافي در شوك اين خبر هولناك 
است و از ســوي ديگر چنانچه هر كس اطالعات، اظهارنظر، سند يا 
مدركي درخصوص اين پرونده دارد مي تواند به شعبه پنجم دادسراي 
جنايي تهران مراجعه كند و مقام قضايي اين اطمينان را داده كه تمام 
اطالعات به صورت محرمانه مي ماند تا هرچه زودتر ابهامات پرونده 
برطرف شوند. همچنين به غير از اين اظهارنظرها يك سري تصاوير 
نيز در فضاي مجازي منتشر شده كه آنها نيز مورد تأييد مقام قضايي 

قرار نگرفته است.
مقام قضايي براساس اختياراتي كه دارد و با توجه به محرمانه بودن 
رسيدگي به پرونده، با افرادي كه اقدام به اظهارنظرهاي غيردقيق و 
غيرمسئوالنه و بدون سند و مدرك در اين خصوص كرده اند، برخورد 
خواهد كرد؛ چراكه صحبت كردن و اظهارنظر در اين پرونده مستقيما 
با آبروي افراد ســر و كار دارد و بايد صحت و سقم آن پيش از انتشار 

مورد تأييد قرار بگيرد.

تحقيقات تازه
تحقيقات در اين پرونده جنجالي همچنان توسط تيم جنايي پايتخت 
ادامه دارد و در تازه ترين اتفاق، فرزندان متهمان در دادسراي جنايي 
تهران و اداره آگاهي حضور يافتند و درخصوص قتل ها از آنها تحقيق 
شده است. فرزندان متهمان گفته اند كه ميان پدر و مادرشان و بابك 
خرمدين در داخل خانه رابطه خوبي برقرار نبوده و آنها هميشه با هم 
درگيري داشــته اند. در اين ميان دختر خانواده كه هنوز از جنايت 
هولناكي كه پدر و مادرش رقم زده اند شوكه بود، در تحقيقات گفت: 
من اصال از قتل ها اطالعي نداشتم. اما تا جايي كه مي دانستم بابك 
رفتار خوبي با پدر و مادرم نداشــت. هميشــه آنها را اذيت و به آنها 
بي احترامي مي كرد. بارها از مادرم شــنيده بودم كه بابك او را اذيت 

كرده و احترام سن باالي او نگه نمي داشت.

وي در ادامه گفت: پدر و مادرم كمي حالت هاي عصبي داشتند، بابك 
هم كمي داشت و البته اين عصبي بودن آنها ارثي است اما به اين حد 
نبود كه بخواهند چنين جنايات هولناكي را رقم بزنند و من هنوز در 
شوك اين ماجرا هستم. وي درخصوص اظهارنظر هاي مطرح شده 
در فضاي مجازي نيز گفت: مــن نمي دانم افرادي كه اظهارنظرهاي 
بي مورد مي كنند چرا به فكر آبروي افراد نيستند. خواهش مي كنم با 
آبروي ما بازي نكنيد. خواهرم به هيچ عنوان درخصوص اينكه پدرم 
او را آزار مي داده صحبتي با من كــه خواهرش بودم نكرده بود و من 
واقعا اطالعي در اين خصوص نــدارم. بعيد مي دانم چنين موضوعي 
صحت داشته باشد. وي گفت: رابطه خانوادگي ما خوب بود و مشكلي 

نداشتيم. 
او درخصوص ناپديد شدن ناگهاني خواهرش نيز گفت: پدرم 3سال 
قبل به من گفت خواهرم به شيراز رفته و در آنجا ازدواج كرده است. بعد 
كه بيشتر پيگير شدم گفت به تركيه رفته است. اما از خواهرم بي خبر 
بودم و چون خيلي نگرانش بودم چند  ماه قبل گزارش مفقود شدنش 
را اعالم كردم. چون تصور مي كردم در تركيه باليي سرش آمده است. 

اصال فكر نمي كردم پدر و مادرم او را به قتل رسانده اند.

جوان شروري كه روي خودروي يكي از بازيكنان سابق تيم ملي واليبال 
اسيد پاشيده بود پس از چند روز فرار سرانجام دستگير شد.

به گزارش همشــهري، اين حادثه در آخرين روزهاي اسفندماه سال 
گذشــته در گنبدكاووس اتفاق افتاد و در جريان آن خودروي يكي 
از بازيكنان ســابق تيم ملي واليبال براثر اسيدپاشي عمدي به شدت 

آسيب ديد. با شكايت اين ملي پوش سابق تحقيقات در اين باره از همان 
روز آغاز شد. مأموران با بررسي هاي ميداني به اطالعاتي درباره عامل 
اسيدپاشي دست يافتند. شواهد نشان مي داد كه او پس از اين حادثه به 
مكان نامعلومي گريخته است. با وجود اين تالش ها براي دستگيري او 

ادامه يافت تا اينكه سرانجام وي دستگير شد.

سرهنگ رضا رضي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي گلستان در 
اين باره گفت: در آخرين روزهاي ســال گذشته، به دنبال اعالم مركز 
فوريت هاي پليسي 110مبني بر يك فقره اسيدپاشي روي خودرويي 
در گنبدكاووس، بالفاصله مأموران پليس آگاهي شهرستان به محل 
اعزام شدند. با حضور پليس مشخص شــد خودرو متعلق به يكي از 

بازيكنان سابق تيم ملي واليبال كشورمان بوده و خساراتي نيز ديده دستگيري عامل اسيدپاشي روي خودروي بازيكن تيم ملي
است. وي ادامه داد: پيگيري هاي پليس براي دستگيري متهم ادامه 
داشت تا اينكه روز چهارشنبه او در مخفيگاهش دستگير شد. متهم 
در اعترافاتش گفت كه با فرد ديگري اختالفات شخصي داشته اما به 
اشتباه روي خودروي ملي پوش سابق واليبال كه در آن نزديكي توقف 

كرده بود، اسيد ريخته است.
براســاس اين گزارش هم اكنون متهم در بازداشــت به سر مي برد و 

تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

خواهر و برادر بابك خرمدين با حضور در 

دادسراي جنايي و اداره آگاهي تهران از جنايات 

پدر و مادرشان اظهار بي خبري كردند

قلب نوجوان خوزستاني كه بر اثر يك حادثه، دچار مرگ مغزي 
شده بود، با هواپيمايي اختصاصي به تهران منتقل شد تا به يك 

بيمار نيازمند اهدا شود.
اين نوجوان 14ســاله كه عباس كفايي نام داشت و ساكن شهر 
شرافت شوشــتر واقع در استان خوزســتان بود، چند روز قبل 
درحالي كه سوار موتورسيكلت بود بر اثر تصادف دچار مرگ مغزي 
شد و با موافقت پدر و مادرش اعضاي بدن او به بيماران نيازمند 
اهدا شــد. در اين ميان چون قلب او نيز قابليت اهدا را داشت، 
اما بايد به تهران منتقل مي شــد با هماهنگي هاي انجام شده با 
استفاده از يك هواپيماي جت به تهران منتقل شد. صادق كفايي، 
پدر عباس در اين باره به ايسنا گفت: من 2 پسر و 2 دختر داشتم 
كه اين حادثه عباس را از ما گرفت. او ســوار بر موتورسيكلت به 
شوشتر مي رفت كه با گاردريل برخورد كرد و ضربه مغزي شد و 

پس از 4روز، مرگ مغزي اش تأييد شد.
او ادامه داد: به دكتر گفتم چند درصد احتمال برگشت فرزندم 
به زندگي وجود دارد و وقتي دكتر به جان فرزندش قسم خورد 
و گفت يك درصد هم احتمال برگشــت پسرم به زندگي وجود 
ندارد، به اهداي اعضاي پســرم رضايت دادم. با خودم گفتم با 

اهداي عضو پسرم، قلبش زنده مي ماند و در سينه فرد ديگري 
مي تپد. خواست خدا اين بود كه چنين اتفاقي براي پسرم بيفتد 
و 4 نفر ديگر با اعضاي بدن او زنده بمانند. درست است كه جسم 
پسرم را خاك كردم، اما شايد زماني كه ما پير شويم و بميريم، 

قلب پسرمان زنده بماند.
پدر عباس در ادامه گفت: فكرش را مي كــردم كه روزي براي 
خودم چنين اتفاقي بيفتد و اعضاي بدنم اهدا شود؛ براي همين 
مي خواســتم كارت اهداي عضو بگيرم، اما هيــچ وقت تصور 
نمي كردم يك روزي در چنين شرايطي قرار بگيرم و اعضاي بدن 
فرزندم را اهدا كنم. با اين حال راضي به رضاي خدا هستم. از زنده 
ماندن كبد، كليه ها و قلب پسرم خوشحال هستم و 4 خانواده هم 

به زندگي اميد پيدا كردند.
او در ادامه گفت: مــن يك پدرم و بابت فوت پســرم ناراحتم و 
احســاس مي كنم يك عضو بدنم كم شــده، اما بابت اين كار 
خداپسندانه و خوشحالي 4 خانواده، خوشحال هستم. كساني 
كه در چنين شرايطي قرار مي گيرند بايد بدانند هيچ اميدي به 
برگشت بيمار به زندگي نيست و بهترين كار، رضايت به اهداي 

عضو است.

كشف جسد زني در پياده رو ادامه تپش قلب عباس در سينه يك بيمار نيازمند
كشف جسدي در يكي از پياده روهاي تهران، تيم جنايي پايتخت را در برابر يك معما قرار داده 
است. به گزارش همشهري، عصر چهارشنبه گذشته، رهگذري در حال عبور از پياده رويي در 
محله شوش بود كه چشمش به پيكر زني افتاد كه بي حركت روي زمين بود. طولي نكشيد 
كه مأموران كالنتري مولوي در محل حاضر شدند و چون مرگ زن مشكوك به نظر مي رسيد 
گزارش اين حادثه به قاضي حبيب اهلل صادقي بازپرس جنايي تهران اعالم شد و با دستور وي 
گروهي از كارآگاهان جنايي در محل حاضر شدند. جسد متعلق به زني حدودا 53ساله بود كه 
در پياده رو افتاده بود و زمان زيادي از مرگش نمي گذشت. علت مرگ اما مشخص نبود و قاضي 

دستور داد تا جسد براي تعيين علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني منتقل شود.

 برخورد با 
اظهارنظرهاي بدون سند 

در پرونده خرمدين

فرامرزآرزو

بابك خرمدين
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بسياري ديگر از پيشكســوتان فرهنگ و هنر حاضر به گفت و گو نشدند و هر پيشنهادي را براي 
رئيس جمهور آينده تكرار حرف هايی دانســتند كه هر 4ســال يك بار مطرح مي شود و هيچ گاه 
مدنظر رئيس جمهوران و دولتمردان قرار نمي گيرد؛ ماجرايي كه بيشتر از نااميدي اهالي فرهنگ 
و هنر حكايت مي كند. علي نصيريان، اســماعيل خلج، قطب الدين صادقي، احترام برومند، قباد 
شيوا، طاهر شيخ الحكمايي، نصرت اهلل مســلميان و يعقوب امداديان ازجمله هنرمنداني بودند 
كه گفتند هيچ پيشــنهادي براي رئيس جمهور آينده ندارند يا احتمال تأثير پيشنهادهاي تازه 

را نمي دهند.

مريم معترف، عباس مشهدي زاده، محمد سرير و 
ابراهيم حقيقي انتظارات خود را از رئيس جمهور 

آينده گفته اند

کفه سنگین ناامیدی

بهروزاعــامفهرســتنهايــينامزدهــايانتخابات
رياستجمهورينزديكميشــويم.بحثوگفتوگوميان
نامزدهاياحتماليونخبگاندرشبكههاياجتماعيسختجرياندارد.هركدامازنامزدها
برنامههايخودرابرايآيندهپيشرواعامميكنند.همهمشغولسياست،اقتصاد،برجام
وقيمتدالرنداماچيزيكهكمتربهگوشميرسدبرنامههاينامزدهابرايحوزهفرهنگو
هنراست.حوزهايكهبهرغماهميتبسيارهموارهدربرنامههايكانمغفولماندهاست.
شماريازپيشكسوتانحوزههايگوناگونفرهنگوهنرازانتظاراتخودازرئيسجمهور

آيندهبههمشهريگفتهاند.

گروهادبوهنر

گپ روز

كشتاردراوسيجكانتي
ديويد گرن از كتابي مي گويد كه از يك راز تاريخي در آمريكا 

پرده برداري مي كند 

»ديويدگرن«نويسندهكتاب»قاتانماهگل:قتلهاياوسيج
وتولدافبيآي«درجلسهپرسشوپاسخدانشگاه»تافتز«
درماساچوســت،روايتيهولناكازكشتارسرخپوستاندر
اوكاهمادرسالهاياوليهدهه1920،ارائهميدهد.ديويدگرن
درايناثرغيرداستانيازوقايعمربوطبهكشتارسيستماتيك
مردمسرخپوست»قبيلهاوسيج«باهدفتصاحبدرآمدهاي
نفتيشانتوسطگاوچرانانوكابويها،پردهبرداشته.اينوقايع
تاريخيبهداليلبسياريدرآمريكامكتومماندهوبسيارياز
شهروندانآمريكاازآناطاعيندارند.خاطرهدردناكاين
قتلهاتاپيشازنگارشاينكتابتنهادرحافظهتاريخيمردم
قوم»اوسيج«ثبتشدهبود.مارتيناسكورسيزيروايتهاي
تاريخيمطرحشدهدراينكتابرادستمايهتازهترينفيلم
خوددرژانروســترنباعنوان»قاتانماهگل«قرارداده.در
اينمطلبفرازهاييازپرسشهايمطرحشدهدردانشگاه
»تافتز«ازديويدگرنوپاسخويدربارهموضوعاتموردبحث
وبررســيدركتاب»قاتانماهگل:قتلهاياوسيجوتولد

افبيآي«راميخوانيم.

چطــورفكرنوشــتنكتابيباموضوعكشــتار
سرخپوستانقبيلهاوســيجبهذهنتانخطوركرد؟آيااين

كتابريشهدرواقعياتتاريخيدارد؟
اين كتاب برخالف برخي ديگر از نوشــته هايم ريشه در داستاني 
واقعي دارد. من تا پيش از مراجعه به موزه»اوســيج نيشــن« در 
پوهوســكاي اوكالهما چيزي درباره وقايع مربوط به قتل مردم 
قبيله»اوسيج« نمي دانســتم. اما در موزه چيزي توجهم را به طور 
ويژه به خود جلب كرد. حين ديدن تصاوير موزه متوجه شدم كه 
قســمتي از يكي از عكس ها را با قيچي بريده اند. از متصدي موزه 
پرســيدم براي اين عكس چه اتفاقي افتاده است؟ او به من گفت 
به دليل اينكه در بخشي از اين عكس شــيطان در حالت ايستاده 
به تصوير كشيده شــده بود، ناگزير شــديم اين بخش را ببريم و 
تصوير شيطان را حذف كنيم شيطاني كه متصدي موزه درباره آن 
سخن مي گفت يكي از قاتالن»مردم اوسيج« بود، همه در قبيله 
»اوسيج« مي دانستند او كه بوده و مرتكب چه جنايتي شده است. 
در آن زمان در ذهنم اين دو پرسش شكل گرفت كه چرا بسياري از 
آمريكايي ها از واقعه كشتار »مردم اوسيج« با خبر نيستند و چيزي 
درباره آن نمي دانند؟ و واقعيت پشــت اين قتل ها چيست؟ اينها 
همان پرسش هايي است كه قصد داشتم در كتاب به آن پاسخ دهم.
ازنظرتاريخيوداستانياينواقعهتاچهحدواجد

اهميتاست؟
داســتان اين قتل ها به طرز شــگفت آوري پيچيده بــوده و افراد 
بسيار زيادي در ارتكاب آنها دخيل بوده اند. اين يكي از شريرانه و 
شيطاني ترين جنايات تاريخ آمريكا بوده است. حوادث اين داستان 
با پيدا شدن نفت در سرزمين مردم قبيله »اوسيج« شروع مي شود، 
در ابتدا براي استخراج نفت سهمي در حدود 400ميليون دالر به 
»مردم اوسيج« پرداخته مي شــود. اما پس از آن »مردم اوسيج« 
به صورت سريالي به دليل ثروت هنگفتي كه به دست آورده بودند 
كشته مي شــوند. شايد يكي از وحشــتناك ترين و شيطاني ترين 
قســمت هاي اين فجايع، شيوه كشته شــدن مردم سرخ پوست 
قبيله»اوسيج« باشد. خيلي از قاتالن براي دستيابي به اين ثروت 
هنگفت، با دختراني از خانواده هاي قوم اوسيج ازدواج كردند. قاتل ها 
پس از اين وصلت ها، به طور سيستماتيك كشتن اعضاي مختلف 
خانوده را شروع مي كردند، برخي اوقات نيز زنان و فرزندان خود را 
نيز مي كشتند تا از رسيدن ارث به آنها جلوگيري كنند. وحشتناك تر 
از همه اينكه بسياري از نوادگان اين قاتالن همچنان سهم اندكي 
از آن ثروت را دريافت مي كنند.بدتر از همه اينكه همدســتان اين 
جنايتكاران نيز از خشونت بيش از حد اين قاتالن و اين قتل هاي 
وحشيانه ممانعت نمي كردند و در واقع تعداد زيادي به طور جمعي 
در اين جنايات مشاركت داشتند.حتي بسياري از عناصر جامعه كه 
بايد در كاهش آالم و كشف حقايق نيز سهيم باشند در اين قتل ها 
مباشرت داشتند. ديدن شيطان به عنوان موجودي مفرد شايد قابل 

تحمل تر از ديدن حلول روح شيطاني در قلب مردم باشد.
دربارهمشــاركتجمعيدراينقتلهاودســت
داشتنافرادديگريغيرازخودقاتلهاقدريبيشترميتوانيد

توضيحدهيد؟
در منطقه و زمان وقوع اين جنايات برخــي از دكترها كه به طور 
طبيعي بايد در جهت مداواي بيماران اقدام مي كردند نيز با قاتل ها 
همراه شدند و حتي براي كشتن »مردم اوسيج« از تجويز سم نيز 
خودداري نكردند، برخي از خبرنگاران كه كارشــان فاش كردن 
حقايق است نيز واقعيات درباره اين جنايات را پوشش ندادند. برخي 
از كالنترها كه مسئوليت تامين امنيت را عهده دار بودند نيز به طور 
غيرمستقيم جانب قاتل ها را گرفتند. خيلي هاي ديگر نيز با سكوت 

خود با قاتالن همراهي كردند. 
چرابهاينسهولتاينجناياتناديدهگرفتهشدو

تااينحددراينبارهپردهپوشيصورتگرفت؟
دليل اصلي اينكه ايــن قتل ها به اين شــيوه مؤثر صورت گرفت 
و پرده پوشــي هايي تا اين حد گســترده درباره آن صورت گرفت 
اين بود كه قربانيان اين حوادث هولناك مردم قبيله سرخ پوست 
اوسيج بودند. روايات به جا مانده از برخي شــاهدان و راويان آن 
حوادث اينطور مي نماياند كه رفتاري كه با قوم »اوسيج« صورت 
گرفت مشابه رفتار خشونت بار و وحشيانه اي بود كه در سال هاي 
ســده هجدهم با بوميان آمريكا مي شد. اين وقايع، منبع خيلي از 
اتفاقات بعدي بود كه باعث شكل گرفتن فرهنگ واقعا شيطاني در 

سال هاي بعد تر از آن شد.

روزهاي سخت جوان
عذرخواهي رامبد جوان و 6قسمت سريالي كه به خاطر كيفيت پايين حذف شد

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

اين روزها رامبد جوان در حالي مشــغول تدارك 
»مردم معمولي« براي شبكه نمايش خانگي است 
كه پلتفرم پخش كننده ايــن فيلم به خاطر كيفيت 
پاييــن اين مجموعــه، تصميم گرفت تا قســمت 
اول تا ششــم آن را از صفحه نمايــش حذف كند 
و قســمت هفتم را به عنوان قســمت اول در نظر 
بگيرد. 6قســمتي كه به طور حتم توليدش بودجه 
قابل توجهي داشته، اما به دليل كيفيت بسيار پايين، 
سرمايه گذارانش از بودجه اي كه هزينه آن كرده اند، 

صرف نظر كردند.
به نظــر مي رســد رامبد جــوان اين روزهــا براي 
ســاخت مجموعه اي در يكــي از پلتفرم ها در حال 
گذراندن آزمون و خطاست؛ هر چند روابط عمومي 
فيليمو معتقد اســت كه اين آزمون و خطا نيست. 
ســريال كمدي »مردم معمولي« بــه كارگرداني 
و تهيه كنندگي رامبد جوان، قرار اســت از شــنبه 
8 خرداد با تغيير در زمان پخش، روزهاي شــنبه و 
پنجشــنبه به صورت اختصاصــي از فيليمو پخش 
 شود. تماشــاگران 6قســمت اول را نديد گرفته تا 
قســمت هفتم به عنوان قســمت اول اين مجموعه 
طنز در پلتفــرم موردنظر بارگذاري شــود! »مردم 
معمولي« با توجه به نوع كمدي آن، نتوانست انتظار 

مخاطبان سريال را برآورده سازد و نقدهاي زيادي 
در زمان نمايش آن از سوي منتقدان وارد شد. بعد 
از مدتي 6قسمت ابتدايي سريال »مردم معمولي« 
به دليل آنچه »شيوه جديد روايت و رويكرد تعاملي با 
مخاطبان« عنوان شده، از دسترس خارج شد. »مردم 
معمولي« بعد از هر پخش خود، در رده پايين ترين 
نظرسنجي هاي خود پلتفرم پخش كننده قرار گرفته 
و تاكنون اين يك ناكامي بــزرگ براي كارگردانش 

بوده است.
روابط عمومي ســريال اعالم كرد: »پس از بررســي 
نظرات كاربران و مخاطبان در 6قســمت ابتدايي و 
تغيير در سبك سريال، گروه سازنده »مردم معمولي« 
و فيليمو تصميم به تغييرات گســترده گرفتند تا با 
رويكرد جديد قسمت هفتم را به عنوان قسمت نخست 

در دسترس مخاطبان قرار دهند.«
در بخشي از اين توضيح آمده است: »احترام به سليقه 
مخاطبان و نگاه تعاملي همــواره جزو دغدغه هاي 
عوامل سازنده ســريال »مردم معمولي« و مديريت 
مجموعه فيليمو بوده و از همين رو تصميم به تغييرات 
در اين ســريال نيز در همين راســتا صورت گرفته 

است.«
»مردم معمولي« با بازي بازيگراني چون رامبد جوان، 
آتيال پسياني، شــبنم مقدمي، ليلي رشيدي، كمند 
اميرســليماني و... قرار بود فضاي جديدي در ميان 
كمدي هاي اپيزوديك باشــد، اما در نهايت جوان و 

تيمش نتوانست يك كمدي باكيفيت و مخاطب پسند 
را داشته باشد.

به زعم كارشناسان يكي از داليل عدم موفقيت سريال 
جديد جوان نبود يك فيلمنامه است؛ ضعفي كه اين 
روزها در برخي از سريال هاي شبكه نمايش خانگي 

به خوبي ديده مي شود.

خندوانهدردسرسازشد
مســئله ديگر در زندگي كاري ايــن روزهاي رامبد 
جوان، معذرت خواهي اش براي موضوعي است كه در 

برنامه »خندوانه« پيش آمد.
حرف هاي فيــروز كريمي در برنامــه خندوانه آغاز 
حواشي بود كه چند روزي است گريبان رامبد جوان 
و برنامه  خندوانه را گرفته اســت. جوان با اينكه در 
فضاي مجازي عذرخواهــي كرد، اما همچنان نقدها 
ادامه داشــت تا اينكه در برنامه كتاب باز كه حضور 
داشت، باز هم از نويسندگان، ناشــران و اهالي قلم 

عذرخواهي كرد.
جوان درباره حاشــيه اي كه اتفاق افتاد، عنوان كرد: 
مهمانان محترم مثل مهمانــان ديگري كه به برنامه 
مي آيند مشغول بازي شدند كه يكسري سؤاالت از 
آنها پرسيده مي شــود و در 5ثانيه بايد پاسخ بدهند. 
مهمانان از ابتــداي بازي در دور ايــن افتادند كه با 
سؤاالت شوخي كنند و تسلط در آن بخش نداشتند و 

هيچ چيز به طور عمد اتفاق نيفتاد.

واكسن،سينمارانجاتداد
بليت فروشي در گيشه سينماهاي بريتانيا و فرانسه 

با تســريع در روند واكسيناســيون و كاهش محدوديت هاي دوران پساكرونا در 
بريتانيا و فرانسه مراكز فرهنگي و ســالن هاي سينما نيز در اين دو كشور اروپايي 

به تدريج در مسير بازگشايي قرار گرفته اند.
به گزارش ددالين، درحالي كه سينماها در انگلســتان، اسكاتلند و ولز در 17می 
بازگشايي شده اند، سالن هاي سينما در فرانسه نيز از تاريخ 19می روي عموم مردم 

دوباره گشايش يافته اند.
بازگشايي سالن هاي بريتانيا همراه با حفظ و رعايت تمامي پروتكل هاي بهداشتي 
مربوط به دوران كرونا انجام گرفته است. تمام سينماهاي زنجيره اي بريتانيا نيز از 

نظر بهداشتي به طور كامل تجهيز شده اند.

گشايشبا50درصدظرفيت
اگرچه سالن هاي سينما در بريتانيا )انگليس، اسكاتلند و ولز( بازگشايي شده اند 
اما همچنان محدوديت هاي پذيرش تماشاگر در اين ســالن   ها رعايت مي شود، 
هم اكنون سالن هاي سينما در بريتانيا مجاز به پذيرش تماشاگر در حد 50درصد 
ظرفيت خود هستند. در دور قبلي بازگشايي مراكز نمايش فيلم، سالن هاي سينما 

تنها مجاز به پذيرش 20درصد تماشاگر بودند.
تيم ريچاردز، رئيس كمپاني سينمايي چند مليتي»ووئه اينترنشنال« ضمن ابراز 
رضايت خود از اين وضعيت، اعالم كرد كه در سال گذشته كه با ظرفيت پذيرش 
تماشاگر 20درصدي سالن هاي سينما بازگشايي شــدند و با توجه به دوركاري 
بسياري از خانه و تغيير ساعات كاري تغيير محسوسي از نظر اقتصادي در وضعيت 

سالن هاي سينما، پديد نيامد.
ريچاردز البته با ابراز اميدواري نســبت به آينده پيش روي سالن هاي سينما 
در بريتانيا و آمريكا افزوده است: ما در پايان يك دوره 15ماهه به شدت دشوار 
قرار گرفته ايم و من بر اين باورم كه اين بار بازگشــايي ها، نويد از يك شروع 
واقعي مي دهند. بر اين باورم كه اين بار قرار اســت گشايش سالن هاي سينما 
با حمايت استوديوهاي فيلمسازي تداوم داشــته باشد. به دليل تجربه اي كه 
از ســر گذرانده ايم همكاري و ارتباط نزديكي ميان ما و اســتوديوها برقرار 

شده است.
كمپاني ووئه ازجمله كمپاني هايي است كه تمام 88مركز سينمايي خود در بريتانيا 
را از هفته گذشته بازگشايي كرده اســت. به احتمال زياد اين كمپاني درماه ژوئن 

)خرداد ماه( نيز مبادرت به بازگشايي مراكز سينمايي خود در ايرلند خواهد كرد.
با وجود اينكه بازگشايي سالن هاي سينما مصادف با روز دوشنبه و يك روز كاري 
در بريتانيا شده بود، هيجان و استقبال سينماروها از بازگشايي سالن هاي سينما 

فراتر از انتظار بوده است.
سينه ورلد، ديگر مالك عمده ســالن هاي ســينما در بريتانيا نيز با 2روز تأخير 

128مركز سينمايي خود در سراسر بريتانيا و ايرلند را بازگشايي كرده است.
موكي گريدينگر، مدير اجرايي اعالم كرده كه مردم هيجان زده اند و مي خواهند 
به سينما بازگردند. وي اما به آن صورت نگران محدوديت ها در زمينه پذيرش 
تماشاگر در ســالن هاي ســينما نيســت. او اين وضعيت را ايده آل نمي داند و 
معتقد است كه محدوديت ها در زمينه پذيرش تماشاگر در سالن هاي سينما، 
براي فيلم هاي كوچك تر مسئله مهمي نيســت. به گفته گريدينگر نمايش اين 
فيلم ها هيچ گاه باعث پرشدن ظرفيت سينماها نمي شود. تنها فيلم هاي بزرگ 
هســتند كه مي توانند تماشــاگران زيادي را به سالن هاي ســينما بكشانند و 
محدوديت هاي كنوني در ظرفيت پذيرش تماشــاگر بيشتر به فيلم هاي بزرگ 

آسيب مي زند.
سينه ورلد اخيرا براي نمايش فيلم ها در سالن هاي ســينماي خود در بريتانيا و 

آمريكا با كمپاني هاي وارنر بروز، يونيورسال و ديزني قرارداد بسته است.

فيلمهايدورانجديدبازگشايي
يكي از فيلم هاي در حال نمايش در سالن هاي ســينماي بريتانيا پس از 7هفته 
تعطيلي، »پيتر خرگوشه2: فراري« و دنباله آن با نام »پيتر خرگوشه3« است. اين 
كارتون سينمايي در پي موفقيت نسخه اصلي»پيتر خرگوشه« در سال2018 و 
فروش 54ميليون دالري اين فيلم كارتوني، ميان مردم محبوبيت پيدا كرده است.

فيلم »سرزمين كوچ نشينان« برنده اســكار2021 نيز ازجمله فيلم هاي نمايش 
داده شده در سالن هاي بريتانيا در دوران پس از بازگشايي مجدد است. فيلم هاي 
»نامقدس« از كمپاني سوني، »مارپيچ« از كمپاني اليونز گيت، » آنهايي كه من را 
مرده مي خواهند« از وارنر بروز، »تام و جري«، »يهودا و مسيح سياه«، »چيزهاي 
كوچك«، »گودزيال در برابر كونگ« و »مبارزه مرگبــار«، نيز ازجمله فيلم هايي 
هستند كه قرار است در هفته هاي اول بازگشايي ســالن هاي سينما در بريتانيا 

نمايش داده شوند.
براساس يك نظرسنجي اوليه درباره ســينما در  ماه گذشته، 59درصد از پرسش 
شوندگان، ديدن فيلم در سالن هاي ســينما را نخستين فعاليت خارج از خانه كه 

نسبت به آن در دوران قرنطينه ابراز دلتنگي مي كردند، عنوان كرده بودند.

بازگشاييدرفرانسه
در آن سوي كانال و در فرانسه، اما ســينماها با چند دور تأخير نسبت به بريتانيا 
با ظرفيت پذيرش 35درصد تماشاگر بازگشايي شدند. در فرانسه در دوران اوج 
شيوع كرونا ممنوعيت تردد شبانه برقرار شــده بود. اما اخيرا با افزايش ساعات 
اجازه حضور مردم در خارج از خانه از ساعت 7 غروب تا 9شب، سينماهاي فرانسه 
نسبت به گذشته 2ساعت بيشتر فرصت نمايش فيلم خواهند داشت. در روز اول 
بازگشايي سينماها در فرانسه 30فيلم در صف نمايش قرار داشتند، كارتون هاي 
تام و جري و انيمه ژاپني »شــيطان كش: كيمتسو نويائيبا – فيلم: قطار موگن« 
ازجمله مطرح ترين آثاري هســتند كه در روز اول در سينماهاي فرانسه نمايش 
داده شــدند. براســاس آمارها، نمايش 400فيلم طي دوران اوج شيوع كرونا در 

فرانسه به تعويق افتاد.
در هفته دوم نمايش فيلم در سينماهاي فرانســه نيز قرار است 14فيلم ازجمله 
جديد ترين آثار ســينمايي موجود در بازار به نمايش درآيند. فيلم هاي »پدر« و 
»زن جوان اميدوار كننده« دو فيلم برنده جايزه اسكار2021 و فيلم مطرح ژاپني 
»كارآگاه كانان: گوله بنفش« از جمله مهم ترين فيلم هايي هستند كه قرار است در 

هفته دوم پس از بازگشايي در سينماهاي فرانسه به نمايش درآيند.

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

عباسمشهديزاده:فرهنگرانميشناسند
عبــاس مشــهدي زاده يكــي از 
پيشكســوتان هنرهاي تجسمي 

ايران است.
 نقــاش و مجسمه ســازي كــه 
بيش از 60سال است در جامعه 
تجســمي ايران حاضر اســت و 
دولت هاي گوناگون را به چشــم 
ديده اســت. او درباره انتظارات 
از رئيس جمهور آينده مي گويد: 

»فرهنــگ را نمي شناســند، نه 
ريشــه  فرهنگ را مي شناسند، 
نه ميوه و محصــول فرهنگ را، 
نه بدنه و تنه فرهنــگ و هنر را. 
هيچ كــدام از نام هايي كه مطرح 
شــده اند رجالي نيستند كه اهل 
فرهنگ باشــند. بقيــه حرف ها 
چيزهايي نيست كه بتوان گفت 
و اگر بگويم شايد نتوان نوشت.«

ابراهيمحقيقي:معيشتبرهرچيزديگرياولويتدارد
ابراهيــم حقيقــي گرافيســت 
پيشكسوت و هنرمندي است كه 
نه فقط در حوزه گرافيك بلكه در 
حوزه هاي گوناگون ازجمله كتاب 
و سينما كارنامه اي پربرگ و بار دارد. 
او سال هاي بســياري عضو هيأت 
داوران و شــوراي سياستگذاري 
جشنواره هاي تجســمي ازجمله 
جشنواره تجسمي فجر بوده است. 
او درباره انتظارات از رئيس جمهور 
آينده گفت: »هــر بار كه انتخابات 
نزديك مي شــود از اهالي فرهنگ 
و هنر درباره انتظارات مي پرسند. 
8سال پيش در نخستين جلسه اي 
كه با حضور رئيس جمهور برگزار 
شــد به نمايندگــي از هنرمندان 
مجموعــه اي از خواســته ها را 
مطرح كردم. نااميدانه بايد بگويم 
كه نه تنها خواســته ها محقق نشد 
بلكه دچــار نااميدي بيشــتر هم 
شديم. خواسته هنرمندان جداي 
از خواسته عموم جامعه نيست. اول 
بايد زنده باشند و بتوانند ضروريات 
زندگي روزمره را داشته باشند كه 
بتوانند به كار هنري مشغول شوند. 
خواســته هنرمنــدان مثل عموم 
مردم در وهله اول معيشت است. 
من نمي دانم كه نقاشــان در يك 

سال اخير چگونه ارتزاق كرده اند! 
گالري هــا تعطيل اســت. تئاترها 
تعطيل است. از نزديك مي دانم كه 
تئاتري ها دچار مشكالت بسيارند. 
از فروردين مــاه گذشــته تا امروز 
قول هاي بسيار براي مساعدت به 
اهالي تئاتر داده اند. سينما اگرچه 
باز اســت ولي دچار معضل است. 
پس تا از اين معضالت عبور نكنيم 
نمي توان به آينــده فرهنگ و هنر 
اميدوار بود. االن منتظر واكســن 
كرونا هستيم. بسياري از كشورهاي 
جهان واكسيناسيون را زودتر انجام 
داده اند اما ما مثل هميشــه عقب 
مانده ايم. داليل اين عقب ماندگي 
را هر كس چيــزي مي دانــد اما 
من بــه پــاي ناتواني مســئوالن 
مي گذارم. براي 4سال آينده بايد 
اميدوار باشــيم كــه در وهله اول 
واكسيناســيون زودتر انجام شود. 
بعد هر رئيس جمهوري كه مي آيد 
فكري به حال معيشت مردم بكند 
كه تورم از اين بيشتر نشود و تأمين 
حداقل ها براي مردم ممكن باشد؛ 
چه عموم مردم چــه هنرمندان، 
كه هنرمندان نيز بخشــي از مردم 
به شمار مي روند و تافته جدابافته 

نيستند.« 

محمدسرير:حلمسائلبينالمللي
محمــد ســرير از آهنگســازان 
پيشكسوت موســيقي ايران است 
كه آهنگسازي آلبوم هاي بسياري 
را در كارنامه خود دارد. بســياري 
او را با آهنگ هــاي جاودانه اي كه 
براي زنده ياد محمد نوري ساخته 
به خاطر مي آورند. محمد ســرير 
عالوه بر كارهاي هنري در كارهاي 
صنفي مربوط بــه هنرمندان نيز 
فعاليت كرده است، ازجمله اينكه 
زماني مديريت خانه موســيقي را 
به عهده داشــته و اكنون نيز عضو 
شوراي عالي خانه هنرمندان است. 
سخنان ســرير بيشــتر ناظر حل 
مسائل بين المللي است، چه او در 
ســال هاي زيادي به عنوان كارمند 
وزارت خارجه بوده و مسئوليت هايي 
در حوزه ديپلماســي داشته است؛ 
»كار نخست رئيس جمهور بايد اين 
باشد كه مسئله ايران و كشورهاي 
شــرق و غرب را حل كند، چراكه 
حل اين مســائل به برطرف شدن 

بسياري از مســائل داخلي خواهد 
انجاميد و راه هاي ارتباط بين المللي 
را در حوزه هاي گوناگون، ازجمله 
حوزه هاي فرهنگــي و هنري حل 
خواهد كرد. به جز اين، چشم انداز 
رئيس جمهور و دولت آينده و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمي بايد رو 
به آينده باشد. مسير فعاليت هاي 
هنري بــراي جوانان بايــد هموار 
شود. ما اكنون شاهد انحراف هايي 
در فعاليت هــاي هنــري جوانان 
هستيم كه بخشــي از آن به خاطر 
فقدان آموزش هاي مناسب است و 
بخشي ديگر به خاطر عدم ارتباطات 
پيشكســوتان با هنرمندان جوان. 
بســترهاي چنيــن ارتباطي بايد 
فراهم شــود كه هنرمندان جوان 
بتوانند در مسير درست قرار بگيرند 
و بتوانند كار كنند. پيشــرفت هاي 
فرهنگي و هنري ما به پيشرفت در 
حوزه هاي ديگر نيز كمك خواهد 

كرد.« 

مريممعترف:انتخابوزيرفرهنگيمديرومدبر
مريم معتــرف بازيگــر كهنه كار 
تئاتر و تلويزيــون اميدوارانه تر از 
رئيس جمهور مي خواهد در انتخاب 
مــرد فرهنگ كابينــه دقت كند؛ 
»از رئيس جمهــور آينــده انتظار 
دارم با توجه به اينكه فرهنگ و هنر 
نقش سازنده اي در ساخت جامعه 
و مردمان آن دارد؛ وزيري را براي 

وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسالمي 
انتخاب كند كه در ضمن آشنايي با 
فرهنگ و هنر، مدير و مدبر باشــد 
كه در آن صورت حتما بسياري از 
مشكالت هنر و هنرمندان برطرف 
خواهد شد و آينده روشني در پيش 
روي جامعــه هنري قــرار خواهد 

گرفت. به اميد آن روز.« 
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كيوسك

 ديروز هــزاران نفر در غزه و ديگر 
مناطــق فلســطين بــه خيابان گزارش

ريختند تا بعد از 12روز مقاومت 
زيرحمالت صهيونيست ها و پذيرش آتش بس از 

سوي اسرائيل را جشن بگيرند.
به گزارش الجزيره، اين آتش بس كه با استقبال 
جهاني مواجه شده، با ميانجيگري مصر از بامداد 
جمعه وضع شد و به 12روز بمباران بي امان غزه 
توسط ارتش اســرائيل و پرتاب هزاران راكت به 

اسرائيل از سوي حماس، پايان داد.
در غزه، جشن هاي خياباني براي خانواده هايي 
كه بــرای درامان مانــدن از حمــالت هوايي 
خانه هايشــان را ترك كرده بودند و به مدارس 
تحت نظارت ســازمان ملــل پناه بــرده بودند، 
مسرتي مضاعف داشــت؛ چون آنها باالخره به 
خانه هايش بازگشــته بودند. اســرائيل در اين 
12روز، با حمالت هوايي و موشكي خود، بيش 
از 230نفر كه بيشتر آنها غيرنظامي بودند را به 
شهادت رسانده است و به زيرساخت هاي باريكه 
محروم و كم برخوردار غزه، خساراتي عمده وارد 
كرده است. از اين سو، حماس هم بيش از 4هزار 
راكت از غزه به ســمت صيهونيســت ها شليك 
كرد كه اين اقدام قــدرت مقاومت را به صورت 

بي سابقه اي به رخ كشيد.
در جشن هاي خياباني، بلندگوهاي مساجد بانگ 
»اهلل اكبــر« را با صداي بلند پخــش مي كردند و 
شرايط جشــن و شــادي به گونه اي بود كه انگار 
روز عيد فطر دوبــاره در فاصلــه اي اندك تكرار 
شده اســت. مردم از همشهريان خود درخواست 
مي كردند كه به خيابان بيايند و در جشن شركت 
كنند و اعضاي حماس بين مردم شيريني پخش 
مي كردند. ابراهيم حمدان 26ســاله، با اشــاره 
به ايــن واقعيت كــه حمالت راكتــي حماس، 
اســرائيل را مجبور به پذيرش آتش بس كرده به 
نيويورك تايمز گفته اســت: »احساس مي كنم 
كه ما پيروز شده ايم. اين نخســتين بار است كه 
تا اين حد مقاومت به دشــمن ضربه زده است.« 
حزب اهلل لبنان هم در بيانيه اي از پيروزي مقاومت 
فلسطين تمجيد كرده و گفته است؛ پيروزي اخير 
آنها، قواعد جديدي در منطقه وضع و راه را براي 
پيروزي بزرگ عليه اســرائيل هموار كرده است. 
حماس و اســرائيل در دهه هاي اخير بارها با هم 
درگير شــده اند اما اين مورد، يكي از شديدترين 

آنها بوده است. ديروز يكي از مقامات ارشد حماس 
به رويترز گفته است اسرائيل بايد به خشونت در 
قدس شــرقي پايان دهد و بــه ويراني هاي به جا 
مانده از بمباران گســترده غزه رسيدگي كند و 
هشدار داده كه اين گروه انگشتش را از روي ماشه 
برنداشته است. عزت الراشق گفته است: »درست 
اســت كه نبرد امروز پايان يافته امــا نتانياهو و 
دنيا بايد بداند كه انگشــت ما هنوز روي ماشــه 
است و ما قابليت هاي مقاومت را توسعه خواهيم 
داد.« درگيري فعلي بين اســرائيل و حماس بعد 
از آن شروع شد كه اسرائيل هشدارهاي حماس 
درباره پايان دادن به خشــونت در قدس شرقي را 
ناديده گرفت. نيروهاي امنيتي در  ماه رمضان، به 
نمازگزاران در قدس شرقي حمله و برخي از اماكن 

مقدس مسلمانان را اشغال كردند.
بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل هم ديروز 
ظهر در كنفرانسي خبري مدعي شد كه عمليات 

اسرائيل موازنه با حماس را به هم زده و اين گروه 
از اين به بعد بايد احتياط بيشتري داشته باشد. 
اين ادعا در خود اسرائيل هم با ترديدهايي مواجه 
اســت و برخي معتقدند تمامي ايــن عمليات، 

هزينه اي غيرضروري براي اسرائيل بوده است.
مهم ترين مســئله در غزه هم اكنون، بازسازي 
و فوري تــر از آن پاكســازي خيابان هــا و 
ساختمان هاي ويران شده است. شبكه الجزيره 
گزارش داده اســت كه بيرون كشــيدن اجساد 
شهدا از زير آوار در برخي مناطق همچنان ادامه 
دارد. ديروز جسد 9نفر، از جمله 3كودك از زير 
خرابه ها بيرون كشيده شد. بازسازي خانه هاي 
ويران شــده هم چالش بزرگي براي مردم غزه 
خواهد بود. بســياري از خانواده هايي كه بعد از 
خســارت وارد آمدن به خانه هايشان به مدارس 
پناه برده بودند، حاال با چالش بزرگ بازســازي 
خانه هايشان مواجه هســتند. غزه، پيش از اين 
هم از نظر اقتصادي وضعيت بدي داشت و قطعا 
بازسازي اين منطقه، بدون كمك هاي بين المللي 

امكان پذير نيست.
آمريكا و چين، از نخستين كشورهايي هستند 
كه وعده داده اند براي بازســازي غزه همكاري 
خواهند كــرد. يكي از مقامــات دولت بايدن به 
نيويورك تايمز گفته اســت كه آمريكا در راس 
تالش هاي بين المللي براي بازســازي غزه قرار 
خواهد گرفت. اين كارزار احتماال توسط سازمان 
ملل انجام خواهد پذيرفت و بخشي از تالش هاي 
ديپلماتيك براي برقراري آرامش و صلح در غزه 
است. چين هم گفته است در اقدامي فوري، براي 
مداواي مجروحان نبرد اخير در غزه، به اين كشور 
كمك هاي انسان دوستانه ارســال خواهد كرد. 
پكن همچنين قرار اســت براي اسكان افرادي 
كه خانه هايشان را در حمالت اسرائيل از دست 

داده اند دست به كار شود.
در غزه، در حالي ســخن از بازگشــت به زندگي 
عادي اســت كه در قدس شــرقي، كانون اوليه 
درگيري ها و به دليل شــروع نبــرد اخير، تنش 

همچنان پابرجاست.
بعد از نمازجمعه در مسجد االقصي، نمازگزاران 
عليه ســركوب فلسطيني ها دســت به اعتراض 
زدند كه با برخورد خشونت بار پليس مواجه شد 
و نيروهاي اسرائيل، وارد مسجد مقدس االقصي 
شــدند. 2هفته پيش، ورود نيروهــاي امنيتي 
اســرائيل به هميــن مكان مقدس و ســركوب 
خشونت بار نمازگزاران در نهايت به جنگ اخير 

در غزه منجر شد. 

مردم در غزه و ديگر مناطق فلسطين درپي پذيرش آتش بس توسط اسرائيل به خيابان 
ريختند و مقاومت 12روزه در برابر حمالت رژيم صهيونيستي را جشن گرفتند

غزه؛ سربلند از مقاومت

روزنامه نيويورك تايمز در ســرمقاله خود 
نوشــته كه آمريكا بايد همانطور كه حماس 
را به خاطر شليك موشك به سمت اسرائيل 
محكوم مي كند، اســرائيل را هم به خاطر 
حمله به نوار غزه و مقاومت در برابر آتش بس 
محكوم كنــد. در اين ســرمقاله آمده كه 
وقتي جنايت جنگي دشــمنان  را محكوم 
مي كنيد و روي جنايات دوستان چشم تان را 
مي بنديد، معنايش اين است كه شما اساسا 
ضدجنگ نيستيد. مقاومت اسرائيل در برابر 
درخواست هاي حزب دمكرات آمريكا براي 
پذيرش آتش بس، رابطه اين حزب با اسرائيل 

را دچار تنشی بي سابقه كرده است.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

شيخ جراح؛ نبرد ايستادگي

چرخش بايدن به نفع »طالب«

رابطه لرزان آمريكا و اسرائيل

همزمان با اعالم آتش بس در نوار غزه، اجراي 
احكام دادگاه اســرائيل براي تخليه منازل 
شهروندان فلسطيني در منطقه شيخ جراح 
به حالت تعليق درآمده است. اما اين پايان 
ماجرا نيســت. نيروهاي امنيتي اسرائيل 
به موازات آرام شدن فضا، محدوديت هاي 
متعددي را براي زندگي و عبور و مرور در اين 
منطقه وضع كرده اند؛ امري كه نشان مي دهد 
نبردي درازمدت در منطقه شيخ جراح شكل 

گرفته است.

واشنگتن پســت نوشــته كه ســخنراني 
سراسر احساسات رشــيده طالب، نماينده 
فلسطيني تبار حزب دمكرات در كنگره، باعث 
تغيير در موضع دولت بايدن در قبال حمله اخير 
اسرائيل به نوار غزه شد. طالب در سخنانش 
اسرائيل را رژيم آپارتايد و نژادپرست خطاب 
و از ســكوت در برابر اين رژيم انتقاد كرد. او 
5روز بعد در فرودگاه رودرروي بايدن ايستاد و 
حدود 8دقيقه با رئيس جمهور آمريكا صحبت 
كرد؛ اقدامي كه گفته مي شود باعث شد تا بايدن 
در تماس تلفني با نتانياهو خواستار كاهش 

درگيري ها شود.

نگاه

دست بسته آمريكا در برابر اسرائيل

موضعی كه دولت جو بايدن در روزهای 
گذشــته در برابر حمله اســرائيل به 
فلسطين گرفت، رابطه آمريكا و رژيم 
صهيونيستی را وارد مرحله پيچيده ای كرده است. چند روز بعد 
از اين كه جنگ غزه آغاز شد، وقتی از بايدن پرسيدند كه آيا برای 
برقراری »آتش بس« ميان اسرائيل و فلسطين قدمی برمی دارد؟ 
او گفت كه بعد از صحبت با بنيامين نتانياهو می تواند در اين باره 
اظهار نظر كند. تســليم بــودن رئيس جمهور آمريــكا در برابر 
نخست وزير رژيم صهيونيستی -كه البته تازگی هم ندارد- نشانه 

هشداردهنده ای از ماهيت روابط  دوطرف است.
كارشناســان روابط بين الملل، رابطه بين آمريكا و اسرائيل را از 
بعد قدرت، يك رابطــه نامتوازن و غيرعــادی ارزيابی می كنند. 
در اصل، انتظــار می رود ابرقدرتی مانند آمريــكا كه بزرگ ترين 
حامی نظامی رژيم صهيونيستی است و هر سال 3.8ميليارد دالر 
تجهيزات جنگی در اختيار اين رژيم قرار می دهد، دســت باالتر 
را داشته باشــد، اما برعكس، كنترل فرمان اين رابطه در دستان 

اسرائيل است.
از دهه 1980، سياســت خارجی آمريكا بر اين اصل استوار بوده 
كه اسرائيل بهتر می داند چطور امنيت خود را تأمين كند. تاكيد 
واشنگتن همواره بر حمايت از متحد ديرين خود بوده نه تحت فشار 
گذاشتن آن. بنابراين رهبران آمريكا اغلب در مورد مسائل مربوط 
به جنگ و صلح در خاورميانه حتی در شــرايطی كه منافع اين 
كشور در معرض خطر بوده، تسليم تصميم همتای اسرائيلی شان 

بوده اند؛ رويكردی كه نهايتا به ضرر دوطرف تمام شده است.
نتانياهو، به ويژه وقتی تنشی در منطقه ايجاد می شود، به خوبی 
می داند كه چطور آمريكا را متقاعد كند و حرف خود را به كرسی 
بنشاند. او مدت هاست كه از »حق دفاع از خود« كه آمريكا برای 
اسرائيل قائل شــده، سوء اســتفاده و از هرگونه پاسخگويی در 
برابر اقدامات تحريك آميز در منطقه شــانه خالی كرده اســت. 
در مورد جنگ اخير در غزه نيز مقام های كاخ سفيد صرف نظر از 
وابستگی های حزبی شان، ســعی كردند چشم خود را روی نقش 
مستقيم نتانياهو در شــعله ور كردن درگيری ها بين فلسطين و 
اسرائيل، ناديده گرفتن حقوق شــهروندان فلسطينی و  ميدان 

دادن به نيروهای تندرو و متعصب صهيونيستی، ببندند.
بايدن كه سال ها تجربه حضور در مجلس ســنا را دارد و 8 سال 
معــاون رئيس جمهور بــوده، نتانياهو را به خوبی می شناســد. 
نخست وزير اسرائيل سال 2011 در يك برنامه زنده تلويزيونی، 
دولت باراك اوباما را به دليل سياســت هايی كه در پيش گرفته و 
امنيت اسرائيل را به خطر انداخته بود، علنا به باد انتقاد گرفت. او 
بعدها پا را فراتر گذاشت و همراه با جمهوريخواهان كنگره تالش 
كرد تا در مسير مذاكرات توافق هســته ای ايران در سال 2015 
سنگ اندازی كند. اما رئيس جمهور آمريكا همه اين شيطنت های 
نتانياهو را ناديده گرفت و در جنگ اخير غزه، به اســرائيل برای 
ادامه حمله به حماس و به خاك و خون كشيدن مردم فلسطين، 
چراغ سبز نشــان داد. از ابتداي درگيري  هاي اخير، آمريكا 3بار 
مانع صدور بيانيه شورای امنيت سازمان ملل متحد برای برقراری 

آتش بس فوری در غزه و محكوميت اسرائيل شد. 
دوشنبه هفته گذشــته در حالی كه حمالت رژيم صهيونيستی 
به غزه شــدت گرفته بود، روزنامه واشــنگتن پست گزارش داد 
كه دولت بايــدن با فروش 735 ميليارد دالر تســليحات نظامی 
پيشــرفته به اســرائيل موافقت كرده اســت. اين تصميم، پيام 
روشــنی برای دمكرات های كنگره كه در روزهــای قبل از آن از 
دولت خواســته بودند نقش فعال تری برای پايان دادن به جنگ 
غزه و ايجاد آتش بس بر عهده بگيرد، داشت. ترديدی نيست كه 
تشديد خشونت ها در غزه، پيامدهای گســترده ای نه تنها برای 
غيرنظاميان، بلكه در سطح وسيع تری برای صلح و امنيت منطقه 

خواهد داشت. 
يك روز بعد، رئيس جمهور آمريكا زير بار فشارهای گسترده داخلی 
و خارجی و البته بعد از صحبت با نتانياهو، يك بيانيه »در حمايت 
از توقف درگيري« صادر كرد. با اين حال نخســت وزير اسرائيل 

صراحتا اعالم كرد كه قصد پايان دادن به جنگ را ندارد. 
بايدن متعلق به نسلی از سياستمداران آمريكايی است كه هنوز 
به اين ديگاه سنتی كه اسرائيل چراغ دمكراسی را در خاورميانه 
روشن كرده، اعتقاد دارند. رئيس جمهور آمريكا و همفكرانش هم 
در حزب دمكرات و هم در حزب جمهوريخواه، عامدا جنايت های 
مقام های اسرائيلی را در سرزمين اشغالی و سركوب فلسطينيان 
ناديده می گيرند. اين در حالی اســت كه دست كم گزارش اخير 
گروه حقوق بشر »بتسلم« اسرائيل و ديدبان حقوق بشر كه رژيم 
صهيونيستی را به جنايت آپارتايد متهم كرده، گويای آن است كه 

هيچ نشانه ای از دمكراسی در اين رژيم وجود ندارد. 
با اين حال، در شرايطی كه خيلی از نمايندگان دمكرات در حال 
به چالش كشيدن سلطه چهره های مدافع اسرائيل در اين حزب 
هستند، صحنه سياسی آمريكا به تدريج در حال آغاز يك چرخش 
بزرگ است. اگر بيانيه مشترك 29سناتور دمكرات كه خواستار 
آتش بس فوری در غزه شــدند نبود، بعيد بود كه بايدن حمايت 
خود را از پايان جنگ اعالم كند. يكی از پيشگامان اين جنبش، 
سناتور برنی ســندرز بود كه نقش مهمی در رهبری نمايندگان 
طرفدار آتش بس ايفا كرد. جمعی از نمايندگان كنگره كه بيشتر از 
شاخه ترقی خواه حزب دمكرات بودند نيز با امضای بيانيه مشابهی 

خواهان برقراری آتش بس بين اسرائيل و فلسطين شده بودند.
از سوی ديگر، مجبوبيت نتانياهو در بين يهودی های آمريكايی نيز 
رو به كاهش است. نظرسنجی جديد مركز تحقيقاتی پيو آمريكا 
حاكی است كه فقط 34 درصد از شركت كنندگان به طور كامل 
مخالف اعمال تحريم و اقدامات تنبيهی عليه اســرائيل هستند. 
برخالف آنچه حزب راست افراطی ليكود رژيم صهيونيستی سعی 
در القای آن دارد، جوانان يهودی- آمريكايی معموال منتقد جدی 

سياست های خشن اسرائيل هستند. 
با وجود پديدار شدن صداهای جديد در حزب دمكرات و جامعه 
يهوديان آمريكا، اصالح رويكرد اين كشور نسبت به مسئله اسرائيل 
و فلســطين، نيازمند يك تغيير نســل كامل در عرصه سياسی 
واشنگتن است. تا آن زمان كفه ترازوی رابطه، همچنان به سمت 
اسرائيل ســنگينی خواهد كرد و اين رژيم نه تنها مانع برقراری 
صلح پايدار و برابر در فلسطين خواهد شد، بلكه منافع آمريكا در 

خاورميانه را نيز به خطر خواهد انداخت.
Project-Syndicat :منبع 

چرا اسرائيل زيرساخت هاي شهري 
غزه را هدف قرار داد؟

حجم تخريب مناطق مســكوني و 
زيرساخت هاي شهري در تازه ترين 
جنگ غزه، بار ديگر اين پرســش را 
براي ناظران و افكار عمومي مطرح كرده است؛ چرا اسرائيل تا اين حد 
به تخريب زيرساخت هاي شــهري و اهداف غيرنظامي در فلسطين 
و مشخصا نوار غزه اصرار دارد؟ روز گذشــته و پس از آغاز نخستين 
ساعات آتش بس ميان رژيم صهيونيستي و مقاومت فلسطين، رسانه ها 
فرصتي مناسب براي تهيه گزارش از نقاط مختلف غزه به دست آوردند. 
بر اساس گزارش هاي تصويري متعدد، تقريبا هيچ يك از مناطق غزه از 
تخريب ساختمان ها، برج ها و يا مراكز خدماتي-دولتي مستثني نبوده 
است. شدت اين تخريب ها در برخي نقاط به گونه اي است كه تردد با 
خودرو به دليل آوارهاي به جامانده از فروپاشي سازه ها عمال غيرممكن 
شده است. عالوه بر اين، ميزان خسارت هاي وارده به نيروگاه هاي برق، 
شبكه تصفيه و آبرساني، بانك ها و حتي برخي مراكز شهري-دولتي 
بيش از 70ميليون دالر ارزيابي مي شود. سازمان ديده بان حقوق بشر 
در بيانيه روز گذشته خود با اشاره به اين مسئله نوشت: »زيرساخت هاي 
شهري، جاده ها و خيابان ها، منابع ذخيره و تصفيه آب و نيروگاه هاي برق 
ازجمله مناطق امن به شمار مي آيند كه حمله نظامي به آنها براساس 
قوانين بين المللي ممنوع اســت. اما اســرائيل در جنگ غزه به طور 
سازمان يافته اين مراكز را مورد هدف قرار داده است.« ناصر مصلح، 
وزير كشور غزه نيز در نخستين اظهارنظر پس از آتش بس در اشاره به 
جنايت هاي جنگي اسرائيل گفت: هدف رژيم صهيونيستي از اين گونه 
حمالت به روشني قطع شــبكه حمل ونقل غزه با محور مركز شهر، 
تضعيف توان دولت براي ارائه خدمات عمومي به مردم و نابودي مراكز 

تجاري است كه بازسازي آنها زمانبر خواهد بود.
بايد توجه داشت كه شــرايط زندگي در نوار غزه به طور طبيعي پيش 
از جنگ اخير، به دليــل تحريم، محاصــره و ويراني هاي به جامانده 
از درگيري هاي گذشته بسيار سخت بوده اســت. براي مثال كافي 
اســت بدانيم با وجود راه اندازي واحدهاي توليدي و كشــاورزي، 
همچنان 80درصد از مايحتاج غذايي مردم غزه با تكيه بر كمك هاي 
بشردوستانه تأمين مي شود. پس از پايان رويارويي 12روزه مقاومت 
با رژيم صهيونيستي، شرايط زندگي براي ساكنان غزه سخت تر هم 
خواهد شــد. مهم ترين عوامل مؤثر در اين زمينه افرايش چشمگير 
ساعات قطعي برق، محدوديت بي سابقه دسترسي به آب تصفيه شده تا 
اطالع ثانوي، كاهش مواداوليه در بازار، افزايش گراني و همچنين رشد 

نرخ بيكاري به دليل تخريب هاي عمده است.
جالب آنكه تهديد و هشــدار به نابودي زيرســاخت هاي شهري و 
غيرنظامي به بخشــي ثابت از ادبيات رهبران و نظاميان اســرائيلي 
تبديل شده است. براي مثال رئيس ستاد ارتش اين رژيم سال2019 
در تهديد حزب اهلل گفته بود: اســرائيل مي تواند زندگي در لبنان را 
ظرف چند روز به 50سال قبل بازگرداند. بررسي الگوي حمالت هوايي 
رژيم صهيونيستي به كشورهاي عربي نظير فلسطين و يا لبنان نشان 
مي دهد تخريب سازمان يافته زيرساخت هاي شهري، بخشي مهم از 
استراتژي تل آويو براي سخت كردن زندگي شهروندان عربي است؛ 
امري كه در ادامه به دستمايه رســانه هاي اسرائيل براي جنگ رواني 

تبديل خواهد شد.
از سوي ديگر به نظر مي رسد حمله به مناطق مسكوني، نوعي دستاورد 
براي اسرائيل نزد يهوديان افراطي نيز شناخته مي شود. شبكه الجزيره 
در گزارش خود با اشاره به تخريب 6برج بلندمرتبه و صدها ساختمان 
مسكوني-تجاري نوار غزه ظرف 12 روز مي نويسد: هدف از اينگونه 
حمالت عالوه بر تضعيف روحيه و اميد شــهروندان فلسطيني، ارائه 
تصويري پيروزمندانه از خود نزد شهرك نشــينان يهودي است. اين 
تفسير با پوشش رسانه اي گسترده از تخريب زيرساخت هاي شهري، 

به ويژه برج هاي مشهور شهر غزه همخواني دارد.
رهبران جنبش حماس از هم اكنون نسبت به پيامدهاي عدم بازسازي 
فوري تخريب هاي صورت گرفته در نوار غزه هشدار داده و از كشورهاي 
عربي و اســالمي براي كمك هاي مالي و عمراني درخواست همراهي 
كرده اند. پيش از اين وزير اقتصاد غزه پيش بيني كرده بود با توجه به 
ميزان تخريب باال، نرخ بيكاري و فقر در اين منطقه به ترتيب تا 79 و 
85درصد افزايش خواهد يافت. اينها در حالي اســت كه غزه به دليل 
محاصره همه جانبه و تحريم هاي اقتصادي حتي براي واردات سيمان به 

ميزان محدود نيز با مشكالت متعددي روبه روست.

اسرائيل عليه بانك هاي غزه
در جريان جنگ 12روزه اخير، 3بانك مهم غزه توسط جنگنده هاي 
رژيم صهيونيستي مورد هدف قرار گرفتند. پيش از اين نيز در جنگ 
سال2014، 4بانك اصلي در اين منطقه توسط اسرائيل به كلي تخريب 
شدند. اما چرا رژيم صهيونيستي به طور مشخص در حمالت خود بر 
تخريب بانك ها تمركز دارد؟ براي پاسخ به اين سؤال قبل از هر چيز 
بايد نقش كليدي بانك هاي محدود غزه در اداره اقتصاد اين منطقه را 
بررسي كرد. 2بانك »ملي اسالمي« و »توليد« مهم ترين پشتيبان مالي 
اجراي پروژه هاي زيرساختي نظير نيروگاه هاي برق در غزه هستند. از 
سوي ديگر اين دو بانك، با تكيه بر وام ها و كمك هاي خارجي در تامين 
كســري بودجه، پرداخت حقوق كارمندان و تامين مايحتاج زندگي 
آنان به دولت مورد حمايت حماس كمــك مي كنند. بانك توليد كه 
ساختمان اصلي آن در جريان حمالت اخير به كلي ويران شد زير نظر 
تشكيالت خودگردان قرار نداشته و مستقيما توسط جنبش حماس 
اداره مي شود. بدون شك حمالت اخير و خسارت هاي عمده واردشده 
به بخش مالي-بانكي غزه، ضربه مهمي به ميزان توانايي مقاومت براي 
ايستادگي اقتصادي مقابل فشارهاي رژيم صهيونيستي وارد خواهد 
كرد. روزنامه العربي الجديد در اين باره مي نويســد: اسرائيل هرگونه 
نماد مقاومت مقابل اشغالگري را سركوب مي كند؛ از نيروگاه برقي كه 
با گذشت زمان و جذب سرمايه هاي محدود ساخته شده تا بانك هايي 
كه زير شديدترين فشارها، به بهبود شرايط زندگي مردم در غزه كمك 
مي كنند. در عين حال بايد توجه داشت كه كشورهاي عربي و اسالمي 
متعددي نظير قطر براي جبران خسارت هاي وارده به زيرساخت هاي 
غزه اعالم آمادگي كرده اند، اگرچه اين كمك ها بدون چراغ سبز رژيم 

صهيونيستي هرگز وارد غزه نخواهد شد.

 سياوش فالح پور
روزنامه نگار  فواز جرجس

كارشناس مسائل بين الملل
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   روي خط خبر 
  ســخنگوي وزارت خارجه چين گفته است كه 
كشورش از آتش بس بين اسرائيل و حماس استقبال 
مي كند و انتظار دارد جامعــه جهاني به برقراري 

مذاكرات صلح بين اسرائيل و فلسطين كمك كند.
  ژان ايو لودريان، وزير خارجه فرانسه در بيانيه اي 
از آتش بس بين اسرائيل و حماس استقبال كرده و 
گفته است بدون مذاكرات سياسي سازنده، چرخه 

خشونت دوباره باز خواهد گشت.
  صدها معترض به سياست هاي ظالمانه اسرائيل 
در خاورميانه در توكيو پايتخت ژاپن تظاهرات و با 

مردم فلسطين ابراز همبستگي كردند.
  هايكو ماس، وزير خارجه آلمان از آتش بس در 
خاورميانه اســتقبال كرده اما گفته است بايد به 
عوامل بروز تنش ها رسيدگي و راه حلي براي مناقشه 

خاورميانه پيدا شود.
  لوفت هانزا، خطوط هواپيمايي اســكانديناوي، 
سوئيس و اتريش ديروز اعالم كردند در پي آتش بس 

پروازهايشان را به تل آويو از سر خواهند گرفت.
  اووســوال فون در لين، رئيس كميسيون اروپا 
ضمن استقبال از آتش بس از دو طرف خواسته كه 

اين توافق را مبناي توافق هاي بيشتر قرار بدهند.
  رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه ديروز 
گفت كه دنيــا بايد به خوبي »دولت تروريســتي 

اسرائيل« را بشناسد.
  انفجار بمبي قدرتمنــد در تظاهرات حاميان 
فلسطين در پاكستان 6كشــته و 14مجروح به جا 

گذاشت.
  پاپ فرانســيس، رهبــر كاتوليك هاي جهان 
از آتش بس اسرائيل و حماس اســتقبال كرد و از 
كاتوليك هاي سراسر جهان خواست براي صلح در 

خاورميانه دعا كنند.
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ايــن روزها خيلــي از  فرزندان و نوه ها دســت فاطمه عباسي
پدربزرگ و مادربزرگشــان را گرفته  و به يكي از مراكز 
تزريق واكســن كرونا برده اند. پدربزرگ و مادربزرگ 
اميدوار و لبخندزنان واكسن زده اند، فرزندان و نوه ها 
خوشحالي كرده اند، عكس برداشته اند، دست و سوت 
زده اند، اشــك شــوق ريخته اند كه بزرگ ترهايشان 
باالخره مصونيت پيدا كرد ه و خيالشان راحت شده كه 
ديگر اين ويروس نمي تواند تهديدي براي عزيزانشان 
باشــد. در ســوي مقابل اما بزرگ ترهايي هستند كه 
كوچك تري ندارند و كسي نيست كه دستشان را بگيرد 

و براي واكسيناســيون ببرد؛ آدم هايــي كه با تنهايي 
مانوسند و فرزند و نوه اي نيست تا همراهي شان كند. 
شبكه دوستداران كودك يكي از نهادهاي مردمي است 
كه اعالم كرده سالمندان را در واكسيناسيون همراهي 
مي كند؛ آدم هايــي كه براي ترويج عشــق و همدلي 
داوطلبانه سراغ پيرزن و پيرمردهاي باالي 75سالي كه 
كسي را ندارند، مي روند و با نشان دادن كارت شناسايي 
همراهي شان مي كنند و در كنارشان هستند تا واكسن 
بزنند. خيلي از بزرگ ترها اين روزها با اين انجمن تماس 
گرفته اند تا تنها نمانند، اما همبستگي اجتماعي انجمن 
و نهاد نمي شناسد و هر كسي موظف است حواسش به 

آدم هاي دور و برش باشد. سالمنداني كه در نزديكي و 
همسايگي تان زندگي مي كنند و از فرزندانشان دورند يا 
فرزنــدي ندارند و بــه هميــن دليل تا حــاال براي 
واكسيناســيون اقدام نكرده اند، مي توانند روي شما 
حساب كنند. اگر فرصتش را داريد، دستشان را بگيريد 
و براي واكسيناسيون همراهي شــان كنيد. البته كه 
سالمندان هم بايد حواسشان باشــد كه كسي از اين 
موقعيت سوءاستفاده نكند و حتما از كساني كه براي 
همراهي مي آيند، كارت شناسايي معتبر طلب كنند يا 
با كساني كه مي شناسند همراه شوند تا هرچه زودتر شر 

اين ويروس از زندگي مان كم شود.

برخي از ما دهه شــصتي ها قصد داريم به نخستين مهدیا گل محمدی امروز 22مي  روز شرلوك هلمز است. به همين مناسبت 
شكست عشقي مان اعتراف كنيم و همچنين از يكي از زواياي پنهان شرلوك سخن به 
ميان آوريم. نخستين شكست عشقي ما طرفدار هاي دو آتشه شرلوك هلمز كه دلمان 
مي خواست به جاي نشاني منزل خودمان بنويسم »پالك 221B خيابان بيكر«، ناشي 
از ادا و اطوار يك جنس مخالف نبود. بلكه اين رويداد تلخ، جلوي تلويزيوني قديمي و در 
شبي زمستاني و سرد اتفاق افتاد كه شرلوك هلمز از يك آبشار درحالي كه گوشه آن 
نوشته بود شبكه دو سقوط كرد و جان باخت. تا چندي بعد كه فهميديم موريارتي 
خبيث او را نكشته و كار كار سرآرتور كانن دويل )نويسنده داستان هاي شرلوك هلمز( 
است كه از نوشتن اين مجموعه خسته شده. دچار شكست عشقي بدي بوديم و لب و 
لوچه مان آويزان بود. البته مردم انگلستان با راهپيمايي اعتراضي عليه اين نويسنده او 
را مجبور كردند شرلوك را دوباره احيا كند. ما هم ســال ها بعد به نوعي دوباره پاي 
تلويزيون احيا شديم. چندي بعد به قول شخصيت اين مجموعه »بازي شروع شد« 
The Game Is On. رفتيم سراغ كتاب هاي مجموعه داستان هاي شرلوك و زبان 
بلدهايمان هم آن را از انتشارات پنگوئن تهيه كردند و خواندند. بعد فهميديم شرلوك 
يا به قول طرفدار هاي سوپرحرفه ای شرالك، فقط خداوندگار عرصه هوش نيست. او 
ركورد جهاني مشهورترين شخصيت خيالي جهان را هم در كتاب ركورد هاي گينس 
به خود اختصاص داده است. چند سال بعد بزرگ تر كه شديم، دانستيم چيزي كه در 
شرلوك بيشتر از هوش سرشارش اهميت دارد فرديت، بي اعتنايي به قضاوت ديگران 
و مفهومي است به نام »قصر ذهن«.   روانشناس ها هم وجود اين قابليت ذهني را تأييد 
مي كنند. قصر ذهــن MIND PALACE همــان اتاق بايگاني اســت كه يكي از 
شخصيت هاي خبيث سريال شرلوك ساخته بي بي سي، مگنسن، اطالعات ديگران را 
در آن ذخيره مي كرد. اين قصر در واقع اتاقي است كه هر فردي مي تواند آن را با جزئيات 
در ذهنش تصور كند و اطالعاتي را كه مي خواهد به حافظه اش بسپارد در گوشه گوشه 
آن جاي دهد. راز ساختن اين قصر ذهني هم تقليد از شرلوك در تمركز، بي توجهي به 

قضاوت ديگران و در يك كالم فرديت است.

واتسون بازي شروع شد

امروز یكم خرداد، به عنوان روز 
جهانی »كمانچه« نامگذاری 
شده است.  ساز كمانچه به 

همت سازمان میراث فرهنگی 
در آذر ماه۱۳۹۶ در سازمان 

یونسكو به ثبت جهانی رسید، 
اما بد نیست بدانید كه كمانچه 

قدمتی دیرینه دارد و به گواه 
كتاب موسیقی »الكبیر« 
اثر ابونصر فارابی نخستین 
نشانه های تاریخی درباره 

كمانچه در سده چهارم هجری 
دیده شده و این  ساز در دوران 
صفویه و قاجاریه جزو سازهای 

اصلی موسیقی ایران بوده 
 است. روح هللا خالقی نیز در 
كتاب »سرگذشت موسیقی 
ایران« كمانچه را تكامل یافته 

رباب می داند؛ ساز رباب كه اول 
2سیم داشته و بعدها یك سیم 
دیگر به آن اضافه شده است 
و با كمانه به صدا درمی آمده، 
همان است كه ما امروز  به 
آن كمانچه می گوییم. 

از شاخص ترین 
كمانچه نوازان ایرانی 

می توان از حسین خان 
اسماعیل زاده، علی اصغر 

بهاری، فرج علیپور، 
علی اكبر شكارچی، 

حسین یاحقی، كیهان 
كلهر و اردشیر 
كامكار نام برد.
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خرداد

 نخستين روز از آخرين ماه بهار، اسمي دارد 
كه هر سال رسيدنش عرق شرم بر پيشاني 
ما مي نشــاند.  »بهره وري و بهينه سازي 
مصرف« عنواني  است كه ذيل تاريخ اول 
خرداد در تقويم ها نقش بسته است.  و اما 
افسوس كه آنچه از مصرف بهينه و اهميت 
منابع در حوالي ما روي مي دهد، حكايتي 
دردناك است. صحبت از مصرف و اسراف 
كه به ميان مي آيد، هوش و حواسم مي رود 
ســمت ســال هايي كه هر هفته در صف 
صبحگاه، يكي از آيه هاي قــرآن را پس 
از دانش آمــوزي كه در جايگاه ايســتاده 
بود، تكــرار مي كرديم. »كُلوا واشــربوا و 
التســرفوا« يكي از همان آيات است كه 
وسط دلواپسي هامان براي زنگ رياضي و 
تمرين هاي حل نشده يا اضطراب پرسش 
و امتحان علوم و تاريخ و جغرافي بر دفتر 
ذهنمان حك شد. نمي دانم آن روزها چند 
نفر از ما مفهوم اين آيه را به واقع دريافتيم 
اما اسراف و تبذير در سال هاي عمرم بسيار 
ديدم. ما كم نديده ايم كه خورشيد وسط 
آسمان نشســته اما المپ تيربرق كوچه 
هنوز روشن است. مي دانيم عده اي گرفتار 
خشكسالي اند ولي استخرهاي شخصي پر 
از آب مي شوند و يا قطرات ارزشمند آب 
هنگام عبور از شبكه هاي فرسوده آبرساني 
هدر مي رود. ما مرگ تاالب ها و رودخانه ها 
را به چشم ديده ايم وقتي حقابه ها پشت 
ســدها جا  مانده اند يا ريزگردها در نبود 
درختان هجوم مي آورند. زماني كه ويالها 
در قلب جنگل و كوه و شاليزار علم مي شوند 
و باغات حاصلخيز متروك مي مانند يا آن 
وقت كه انواع پساب هاي خانگي، صنعتي 
و كشاورزي روانه رودخانه و تاالب و دريا 
مي شود؛ نمي توان گفت ما منابع خويش 
را پاس داشــته ايم. ما ســختمان است 
پسماندهاي خشك و  تر را جدا كنيم، حاال 
من نه، شما بگوييد، آيا مي شود خرداد آغاز 

شود و ما شرمنده نباشيم؟

حکايت بهينه 

اين نهال ها مسافرند... عکس : همشهری / حامد عسگرپور اول آخر

عدد خبرعدد خبر

حافظ

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
شمشاد خانه پرور ما از كه كمتر است

مریم ساحلي

بازدید مجازي از موزه ون گوگ
پاندمي كرونا تأثير زيــادي بر فرهنگ و هنر جهاني 
گذاشــته و طي اين 15ماه، همه معادالت را برهم 
زده است؛ به گونه اي كه در سال2020 شمار بازديدكنندگان از موزه هاي مهم جهان 
به طور متوسط 77درصد كاهش داشــت و اين روند نزولي در سال2021 هم ادامه  
دارد. به همين سبب گوگل با فناوري واقعيت مجازي، به برپايي تورهاي مجازي در 
برخي موزه هاي معروف جهان اقدام كرده كه يكي از آنها موزه ون گوگ، نقاش بزرگ 

هلندي است.
اين روزها كه مردم جهان همچنان با ويروس كوويد-19 دست و پنجه نرم مي كنند 
و بيشــتر وقت خود را در قرنطينه خانگي مي گذرانند، فرصت ديدار مجازي از موزه 
ون گوگ در شهر آمستردام و تماشــاي تابلوهاي معروف اين هنرمند نامي مي تواند 
هيجان زيادي داشته باشد. پس لطفا اين نشاني را روي گوشي خود سرچ كنيد و پس 
از لود شــدن صفحه مورد نظر، روي آيكون آدمك نارنجي كليك كنيد تا وارد موزه 

مجازي ون گوگ شويد:
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum
 البته تي.وي موزه هلند نيــز تصاوير منتخبي را به صورت آفالين روي وب ســايت

https://museumtv.nl قرار داده كه در بخش ون گوگ مي توانيد به سهولت آثار 
اين هنرمند را ببينيد.

به نظر مي رسد كه پديده كرونا تا سال ها باقي خواهد ماند و در اين نظم جديد و جريان 
پرتالطم جهاني، صاحبان فكر و انديشه مي بايست از مسير مجازي و دستاوردهاي 
شگرف آن، در پي استمرار فرهنگ و هنر جهاني باشند؛ حتي بازگشت به شرايط عادي 

هم باعث نخواهد شد كه اين راه جديد به بن بست برسد.
ونســان ون گوگ، معروف ترين نقاش هلندي ســبك پســت امپرسيونيســم يا 
پسادريافتگري و از هنرمندان تأثيرگذار قرن19 ميالدي است كه گرچه در عمر كوتاه 
خود قدرشناسی نديد، اما مجموعه آثارش پس از مرگي تراژيك، تأثير زيادي بر جريان 
هنر در قرن بيستم گذاشت. ون گوگ كه شيفته نقاشي از مناظر طبيعي، گل ها، طبقه 
كارگر، كافه هاي شبانه و پرتره بود، بيش از 2هزار نقاشي رنگ و روغن، آبرنگ و طراحي 
خلق كرد كه بيشتر آنها در ســال هاي آخر عمرش رقم خورد. گل هاي آفتابگردان، 
سيب زميني خورها، تراس كافه در شب، شــكوفه هاي بادام، شب پرستاره، صندلي 
خالي، زنبق ها، مزرعه گندم و كالغ، از معروف ترين تابلوهاي نقاشي ون گوگ هستند. 
او كه در جواني به شدت درگير بيماري عصبي و رواني شده بود، در سال 1890و در 
سن 37ســالگي به زندگي خود پايان داد. موزه ون گوگ در سال1973 ميالدي، در 
ميدان موزه شهر آمستردام هلند افتتاح شد و تاكنون 200تابلوي نقاشي، 400طراحي 

و 700نامه از اين هنرمند را جمع آوري و در معرض ديد مخاطبان قرار داده است.
بخش اصلي اين موزه با عنوان ساختمان ريتولد )RietveldBuilding( داراي 4طبقه 
است كه سالن همكف به كافه ها و فروشــگاه ها اختصاص يافته است. در طبقه اول 
تابلوهاي نقاشي ون گوگ با حفظ ترتيب زماني چيده شده اند.در طبقه دوم 9پرتره اين 
هنرمند به نمايش گذاشته شده و نمايشگاه هاي موقتي نيز در اين طبقه داير مي شوند.
طبقه سوم نيز نمايشگاه نقاشان معاصري است كه ادامه دهنده راه ون گوگ هستند.

 

بر و برگماندغدغه
بيکاري توهين نيست

كتاب هايي را كه نويسنده ها نوشته اند به مشتريانم محمدمهدي بيگلري  شغل من كتابفروشي است. يعني از صبح مي آيم 
مي فروشم. شغل بعضي  از مشــتريان من با كتاب ارتباط مستقيمی دارد؛ مثل 
نويسنده  ها كه بايد زياد كتاب بخوانند يا پژوهشــگرها كه كتاب از لوازم اصلی 

شغلي شان است يا كارگردان ها و بازيگرها كه شغل شان وابسته به كتاب است.
بعضي ها هم از روي عالقه و تفريح يا براي درك تجربه وسيع تري از جهان، كتاب 
مي خرند و به شغل شان ارتباط مستقيمي ندارد. گروهي نيز براي ارتقاي شغلي  يا 
موفقيت بيشتر در شغل شان كتاب مي خوانند. بنابراين ما دوستان زيادي از مشاغل 
مختلف داريم. ازجمله دوستاني كه شغل شان نويســندگي است و همين طور 
دوستاني كه فوتباليست هستند؛ نه تنها خودشان كه هواداران شان هم مشتري 
ما هستند. در روزهاي گذشته كه زدوخورد نويسنده ها با فوتباليست ها و خندوانه 
باال گرفت من به عنوان كتابفروش نگران شدم كه كار به زدوخورد هوادارها نكشد 
و حاال هم كه اين متن را مي نويسم گمان مي كنم موج ناراحتي ها فروكش كرده و 
مي توان كمي حرف غيرخشمگينانه زد. ماجرا از آنجا شروع شد كه يك فوتباليست 
به نويسنده ها گفته بيكار؛ بيكاري، توهين نيست، توصيف جامعه اي است كه در 
آن زندگي مي كنيم. نه به اين خاطر كه رامبد جوان به بيكاري نويسنده ها خنديد؛ 
خنديدن اشتغال اجباري بشر است. نه به اين دليل كه خاطره سازترين فوتباليست 
ايران اسم نويســنده ها را نمي داند؛ نويســنده هاي زيادي هم هستند كه اسم 
فوتباليست ها را نمي دانند و اتفاقا اين موضوع را مايه مباهات شغلي شان هم قلمداد 

مي كنند. البته در تعجبم خداداد كه ازقضا باهوش هم هست چرا عادل فردوسي پور 
را نگفت كه شغل دومش مترجمي است. شايد اصال بحث به اينجاها هم نمي كشيد.

نمي خواهم وارد اين چالش بشوم كه نويسنده كيست، چون اين تعريف ميان 
خيلي از نويسنده ها هم به درستي مشخص نيست. اما از بعضي نويسنده ها 
توقع نداشتم چنين موضع بگيرند. از فيروز كريمي و رامبد جوان توقع داشتم، 
چون سبك شوخي ها و برنامه سازي شان هميشه همين بوده و با همين مدل 
شوخي ها بوده كه مورد پذيرش مخاطبشان قرار گرفته اند اما از نويسنده ها 
توقع نداشتم، چراكه نويسنده ها مدعي منش نويسندگي و رفتارهاي متين تر 
هستند. ظرفيت نويسنده يا كسي كه واقعا كتابخوان است قرار بود بيشتر از اين 
حرف ها باشد. من به عنوان كتابفروش زماني كه خندوانه مسابقه كتابخواني 
مي گذاشــت و كتاب هديه مي داد و از نويسنده ها دعوت مي كرد، خوشحال 
مي شدم اما همان موقع وقتي كه با نيت ترويج مطالعه با شوخي هايش برچسب 
كتاب نخوان بودن به جامعه مي زد برآشفته مي شدم و توقع داشتم نويسنده ها 

همان موقع به او اعتراض كنند كه نكردند.
اما من از هواداران فوتبال و هواداران كتاب كه هر روز چشــم در چشم شان بودم 
خجالت مي كشيدم. من با همه آنها دوســتم؛ چه اسم نويسنده ها را ندانند و چه 
اسم فوتباليست ها را بدانند. به قول نويسنده فقيد، دكتر علي شيخ االسالمي كه 
همين چند روز پيش از دستشان داديم وقتي از دست بچه هايش عصباني مي شد 

مي گفت: فرزند آدمي نياز به تربيت دارد.

خاطره درخت توت
جلوي خانه ما يك درخت توت عظيم بود. به  عمرم درخت توت بــه آن بزرگي نديده بودم. شيدا اعتماد
شاخه هاي تنومندش تا جلوي پنجره هاي طبقه سوم كه خانه ما بود، مي آمد. 
فكرمي كرديم اگر دستمان را دراز كنيم به توت ها مي رسيم اما نمي رسيديم. 
فصل ميوه دادنش بعيد نبود از همان پنجره آشپزخانه با نوجوان نترسي كه 
دنبال توت هاي درشت تر تا آن باال آمده چشم توي چشم بشويم. هرازگاهي 
همسايه ها مي آمدند و مالفه اي زير درخت پهن مي كردند و تكان دادن فقط 
يكي از شاخه هاي پربارش مالفه را لبريز از توت مي كرد. توت هاي رسيده 

اضافه هم در خيابان سرازيري قل مي خوردند تا بيفتند توي جوي آب.
درخت توت آنقدر ميوه مي داد كه شرمنده اش مي شديم. بابت آن توت هايي 
كه بدون اينكه به دست كسي برسند زير پا يا زير چرخ ماشين ها له مي شدند 
و از دست مي رفتند. درخت اما هرگز نمي رنجيد و آنقدر سخاوتمند بود كه 

كسي را دست خالي برنمي گرداند.
يك روز از مدرسه كه به خانه برگشتم ديدم چيزي عوض شده است. از آن 
سايه عظيم سبز كه بخش بزرگي از خانه را پشت برگ هايش پنهان مي كرد 
اثري نبود. درخت البته هنوز همانجا بود. اما شاخه هايش به جرم نابخشودني 
تداخل با سيم هاي برق هرس شده بودند. هرس كه نه، قلع و قمع در واقع. 
از آن درخت عظيم موجودي كوتوله باقي مانده بود كه دو سه شاخه بيشتر 

نداشت.
از آن روز به بعــد و تمام اين ســال ها درخت توت كنار خانــه ديگر جان 
نگرفته است. چند سال بعد آســفالت خيابان تنه اش را احاطه كرد و حاال 
مدت هاســت كه عظمتش به خاطره اي دور بدل شده است. درختي كه از 
آن حجم سبز باقي مانده، مثل كاريكاتوري از يك درخت است. موجودي با 
تنه اي عظيم و شــاخه هايي اندك. ديگر كسي از شاخه هايش باال نمي رود. 
كســي براي توت خوردن زير درخت نمي ايستد و آن چند تا توت كه هنوز 

در بهار مهمان شاخه هايش مي شوند همه سهم كالغ هاي محل هستند.
آن زمزمه رسيدن توت ها كه هر بهار زندگي را در رگ هاي محله و همسايه ها 
جاري مي كرد حاال خاطره اي دور است كه پدربزرگي قدم زنان براي نوه اش 
تعريف مي كند. مي گويد اين درخت را مي بيني؟ يك روز تمام اين محل را 
توت مي داد و بزرگ ترين درخت تــوت جهان بود. نوه هم كه حوصله اش از 
اين قصه تكراري سررفته مي گويد بســتني مي خواهد و سنگ ريزه اي را با 
نوك كفش اش مي غلتاند تا مسير قديمي توت هاي رسيده را برود و بيفتد 

توي جوي آب.

بازار تزريق واكسن داغ است، شيطنت با بازی بازيگران هم كه هميشه چنين 
بوده است. نتيجه را ببينيد...

شهنام صفاجو
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 گردشگری سالمت
جان من است او  در دل زاگرس میانی

 همشهری به مناسبت روز اهدای عضو به بررسی این فرهنگ نیکو
 پرداخته است
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کشت پنبه در دهه های گذشته به گواه آمار حدود ۴۰درصد از سهم 
تولید محصوالت صنعتی بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده 
بود. ایران یکی از کشورهای صادرکننده پنبه به شمار می رفت، اما 
طولی نکشید که این محصول استراتژیک جای خود را به گندم، 
جو و ذرت که برای کشاورزان ســودآورتر بود و با قیمت تضمینی 

بیشتری خریداری می شد، داد. 
کاهش کشت پنبه در کشور موجب شد واردات این محصول افزایش 
یابد و ایران از صادرکننده تبدیل به واردکننده پنبه شــود. حذف 
مزارع پنبه بسیاری از کارخانه های صنایع تبدیلی و حالجی را به 

تعطیلی کشاند و ده ها شغل در کشور از دست رفت. 
حاال چند سالی است در پی خشکسالی ها مسئوالن دولتی به فکر 
احیای مزارع طالی سفید در استان های مختلف افتاده  و کشاورزان 
نیز رغبت بیشتری به تولید این محصول استراتژیک پیدا کرده اند 
به طوری که سطح زیرکشت در چند سال گذشــته از 7۰ به 98 

هزار هکتار رسیده و تولید هم فقط در سال گذشته 18درصد رشد 
داشته است.

توجه دوباره به پنبــه و انتخاب مجری تولیــد، افزایش نرخ ارز و 
برنامه های تحقیق و توسعه ای نیز در این افزایش موثر بوده است. 
در حال حاضر طالی سفید در 18 اســتان کشور کشت می شود. 
سال 99 هم مزارع سیستان و بلوچستان به کشت پنبه اختصاص 
پیدا کرد و حاال مزارع ایالم برای اولین بار زیر کشت پنبه رفته و قرار 

است جایگزینی برای محصوالت آب بر باشد.

کشت پنبه پس از 60 سال در ایالم
6۰ســال از زمانی که پنبه به صورت محدود و ســنتی در استان 
حاصلخیز ایالم کشت می شد، می گذرد. همان زمان این محصول 
استراتژیک به دلیل کشت دستی و هزینه باال توسعه نیافت و متوقف 
شد، اما حاال بعد از گذشت بیش از نیم قرن از رویش طالی سفید در 
مزارع ایالم، این محصول بار دیگر در چند شهرستان استان کشت 
شده و به گفته مســئوالن جهاد کشاورزی قرار است سطح کشت 

پنبه در ایالم افزایش پیدا کند. 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ایالم با بیان 
اینکه پنبه به زودی جایگزین ذرت که کشت غالب در استان است، 
خواهد شد به همشهری می گوید: رقم پنبه کشت شده در استان از 
ارقام زودرس و نیاز آبی آن نسبت به برخی محصوالت از جمله ذرت 
کمتر است. ۴۰۰ هکتار از اراضی زراعی استان در شهرستان هلیالن 
برای اولین بار به کشت پنبه اختصاص یافته و قرار است ۴۰۰ هکتار 
دیگر نیز در آینده نزدیک زیر کشت پنبه برود. این شهرستان یکی 
از محروم ترین مناطق کشور محســوب می شود و محصول پنبه 
می تواند به اقتصاد و اشتغال زایی این شهرستان کمک زیادی کند. 
»حشــمت اله زرین جوب« با بیان اینکه خرید محصول پنبه طی 
قراردادی با شرکتی خصوصی امضا شده است، اضافه می کند: این 
شرکت تامین بذر، کود، سم و سایر نهاده های مورد نظر را بر عهده 
دارد و تامین کننده هزینه های فرایند کاشت تا برداشت محصول 

نهایی پنبه نیز هست. 
او با اشاره به اینکه به زودی در شهرستان ایوان و مهران نیز مزارع 
پنبه کشت خواهد شــد، می گوید: قرار بود همزمان با شهرستان 
هلیالن، مزارع مهران نیز زیر کشــت برود، اما اداره آب منطقه ای 

همکاری نکرد و در تالش هستیم تا مشــکل رفع شود. در نهایت 
هدف اصلی ما شهرســتان مرزی دهلران است که اراضی وسیع و 
آب مطمئن دارد و به علت مرزی بــودن می تواند در صادرات این 

محصول نیز موثر باشد. 
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ایالم با بیان 
اینکه هنوز در ایالم کارخانه فــراوری پنبه وجود ندارد، می افزاید: 
تجهیزات ساخت کارخانه فرآوری پنبه توسط سرمایه گذار بخش 
خصوصی خریداری شده، اما هنوز مکانی برای ساخت این واحد 
تبدیلی تکمیلی مشخص نشده است. به زودی با اختصاص مکان 

مناسب، این کارخانه نیز در استان راه اندازی خواهد شد. 

رشد 21 درصدی کشت پنبه در کشور
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی نیز از آغاز کشت پنبه در 
استان های پنبه کاری کشور خبر می دهد و می گوید: ما کشوری 
خودکفا در زمینه پنبه بودیم و حتی در برخی سال ها صادرات هم 
داشتیم. سطح زیرکشت این محصول به حدود ۳۰۰ هزار هکتار 
می رسید، اما از سال 8۰ سقوط پنبه شروع شد و در نهایت به 7۰ 

هزار هکتار در کل کشــور کاهش یافت. وزارت جهاد کشاورزی از 
سال 9۴ به این فکر افتاد که جدی تر مساله پنبه را در دستور کار 
قرار دهد. با پیگیری ها از ســال 97 رشد کشــت پنبه شروع شد 
به طوری که سال گذشــته به سطح زیر کشــت 1۰۰ هزار هکتار 
رسیدیم. امسال نیز کشت پنبه در ســطح 11۵ هزار هکتار برای 
تولید ۳۲7 هزار تن وش پنبه برنامه ریزی شده و پیش بینی ما این 

است که این رشد ادامه داشته باشد و به موقعیت قبلی خود برسد.
»ابراهیم هزارجریبی« با بیان اینکه در این برنامه شاهد رشد 16 
درصدی در سطح کشت خواهیم بود، پیش بینی می کند تولید نیز 
با افزایش سطح کشت و بهبود عملکرد در واحد سطح به رشد ۲1 

درصدی برسد.
او با بیان اینکه گلستان، خراسان رضوی، فارس، اردبیل، خراسان 
شمالی و خراسان جنوبی از استان های عمده کشت پنبه در کشور 
هستند، اضافه می کند: پروژه های بهبود تغذیه زراعت پنبه، توسعه 
مکانیزاسیون، افزایش بهره وری آب، گیاه پزشکی و سایر پروژه های 
فنی برای رسیدن به برنامه تولید طراحی شده است. بهبود کیفیت 

پنبه تولیدی نیز از برنامه های کشت و تولید امسال خواهد بود.
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 پس از گذشت بیش از نیم قرن بار دیگر پای پنبه
 به کشتزارهای حاصلخیز ایالم باز شد



بیمار بخشیده شده است.نیازمند اهدا شده و زندگی دوباره به ۸ هم ۴ بیمار مرگ مغزی بــرای پیوند به بیماران اهدای عضــو اقدام می کنند.از ابتدای امســال تاکنون بین ۷ تا ۱۰ نفر از اســتان هرمزگان بــرای دریافت کارت دختر چهار ساله بوده است. در حال حاضر  روزانه به طور میانگین کوچکترین فرد اهداکننده عضو در این ســال ها در هرمزگان یک نیازمند اهدا شــده و زندگی دوباره به ۷۷ بیمار بخشــیده شده است.اســت. تاکنون اعضای ۳۳ بیمار مرگ مغزی برای پیونــد به بیماران مردم نشــان می دهد روند اهدای عضو تاکنون سیر صعودی داشته استان هرمزگان از آذر سال ۹۷ به اهدای عضو رو آورد و استقبال 

هرمزگان 
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استان آذربایجان شــرقی در زمینه اهدای عضو در شمال غرب 
کشور جایگاه ویژه ای دارد و رتبه نخســت را به خود اختصاص داده 

است. سال گذشته با وجود شیوع بیماری کرونا و محدودیت های زیاد 
۱۸پیوند کبد در بیمارستان های آذربایجان شرقی انجام شد. یکی از 
ویژگی های خاص آذربایجان شــرقی مشــارکت باالی کادر درمان 
استان در اهدای عضو است. امســال هم تاکنون یک مورد اهدای 

عضو انجام شده است و طی آن، در آخرین روزهای فرودین، 
اهدای عضو یــک بانوی مرگ مغزی ۴۱ ســاله موجب 

نجات جان چند بیمار شــد. در آذربایجان شرقی 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز به صورت ویژه 

به دنبال فرهنگ ســازی برای 
اهدای عضو است. 

آذربایجان شرقی 

آذربایجان غربی از نظر اهدای عضو در کشور و شمال غرب وضعیت 
خوبی ندارد و این روند کند موجب نگرانی مدافعان سالمت و تالشگران 

اهدای عضو در این استان شده است.آخرین مورد اهدای عضو و یازدهمین 
مورد آن در ســال ۹۹ مربوط به اهدای اعضای بدن بانویی اهل روستای 
سپرغان ارومیه بود که در اثر سکته مغزی دچار مرگ مغزی و با رضایت 
خانواده، اعضای بدن آن مرحومه زندگی بخش ۳ نفر شد.مورد دیگر 
مربوط به یک اهدای عضــو نافرجام بود به طــوری که خانواده 

متوفی در آخرین لحظه هــا راضی به اهــدای اعضای فرد 
باالی 5۰ سال مرگ مغزی نشــدند. در صورت نیاز و 

با تعیین اولویت انتقال عضو از مراکز درمانی 
تبریز یا بالعکس نیز صورت می گیرد.

آذربایجان غربی
عمل اهدا و پیوند عضو در کرمانشاه انجام نمی شود و برای اهدای 

عضو، فرد اهداکننده را به تهران منتقل می کنند. با وجود اینکه روزانه 
۷ تا ۱۰ نفر نیازمند پیوند عضو در کرمانشاه هستند، اما آمار اهداکننده 
در استان بسیار پایین اســت. در این روزهای کرونایی تعداد نیازمندان 
به پیوند از این رقم بیشــتر است.سال گذشــته در کرمانشاه یک نفر 
اهدا کننده عضو داشــتیم که جان 5 نفر را نجــات داد و در حال 

حاضر بیش از ۲5 مورد اهداکننده در اســتان شناسایی شده، 
اما کســی برای انجام این عمل پیش قدم نشــده است. 

کرمانشاهیان در اهدای عضو در کشور در رتبه آخر 
هستند و این موضوع نیاز به فرهنگسازی 

دارد. رســانه ها  ســوی  از 

کرمانشاه

از زمان شیوع کرونا، تعداد بیماران مرگ مغزی کاهش یافته و در 
نتیجه اهدای عضو نیز نسبت به گذشته کمتر شده است. از سال ۸5 

که اهدا و پیوند عضو از مرگ مغزی در دانشگاه علوم  پزشکی کرمان آغاز 
شد ۱۹6 بیمار مرگ مغزی اهدای عضو کردند و در مجموع ۲۸۸ مورد 
پیوند کلیه )از بیمار مرگ مغزی( و 6۸ مورد پیوند کبد انجام شــده 
است. همچنین ۷5 مورد کبد برای پیوند به شیراز ارسال شده است. 

بیمار مرگ مغزی در هر نقطه از اســتان که باشد، در صورت 
امکان برای برداشت ارگان ها )کبد وکلیه( به کرمان منتقل 

می شــود یا با اعزام تیم جراحی این اقدام صورت 
می گیرد. مشــکل اساســی در این استان 

تاخیر خانواده ها در رضایت برای 
اهدای عضو است.

کرمان

سال ۹۹ با توجه به شرایط سختی که شیوع ویروس کرونا ایجاد کرد فقط 
۹ عمل جراحی اهدای عضو در خراسان جنوبی انجام شد. ویروس کرونا اکثرا 

بیماران و اهداکنندگان را از برنامه پیوند اعضا خارج کرد و این مساله موجب پایین 
آمدن آمار اهدای عضو شد. امســال 5 مورد آماده اهدای عضو بودند، اما به دلیل 
مثبت بودن تست کرونا و همچنین موج جدید شیوع ویروس و قرمز شدن اکثر 

شهرهای استان عمل پیوند امکان پذیر نبود.مشترک بودن اتاق های آی.سی.
یو بین بیماران کرونایی و دیگر بیماران شرایط بسیار سختی را برای انجام 

پیوند عضو ایجاد کرده است.بعضی از بیماران استان برای دریافت 
عضو به خراسان رضوی، شیراز و یزد منتقل می شوند که با 

راه اندازی بخش پیوند در دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند نیاز به مراجعه به استان دیگر 

رفــع خواهد شــد.

خراسان جنوبی
سال گذشــته در گیالن ۲۰ مورد اهدای عضو انجام شد که ۱6 مورد 

عمل برداشتن ارگان های بدن در گیالن و ۴ مورد در تهران انجام شده است. 
از ابتدای امسال نیز ۳ مورد اهدای عضو و به طور کلی از سال ۹۴ تاکنون ۱5۰ 
مورد اهدای عضو در استان انجام شده اســت. گیالن در رنکینگ کشوری 
اهدای عضو همواره رتبه دهم و یازدهم را داشــته اســت. در حال حاضر 

۲ مورد عمل پیوند کلیه و پیوند کبد در خود اســتان انجام می شــود.
موردهای عجیب و شــگفت انگیزی درباره اهدای عضو در استان 

وجود داشته، مانند مادری که در شب تولد خود دچار مغزی 
می شود و کودک ۸ ســاله اش او را نقاشی می کشد یا 

کودک ۹ ساله ای که قبل از مرگ مغزی شدن 
به مادرش گفته است دوست دارم 

اهــدای عضو کنم. 

گیالن

رضایت برای اهدای عضو در زنجان طی سال های گذشته افزایش 
چشمگیری داشته است به طوری که  سال ۹۸ از 65 مورد بیمار مرگ 

مغزی در استان ۳۱ مورد اهدای عضو انجام شــد. سال گذشته به دلیل 
شرایط خاص شــیوع بیماری کرونا و مثبت اعالم شدن تست کرونای 
بیماران مرگ مغزی و قابل اهدا نبودن عضــو، میزان اهدای عضو ۲۰ 
مورد کاهش یافت. از ابتدای امسال تاکنون هم ۸ مورد بیمار مرگ 

مغزی در استان تایید شــده که ۴ مورد اهدا، ۲ مورد نداشتن 
قابلیت اهدا و ۲ مــورد رضایت نداشــتن خانواده ها بوده 

است. شبکه فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان 

از سال ۸۷ آغاز به کار کرده است.

زنجان
چهارمحال و بختیاری پس از تهران، فارس، کهگیلویه و بویراحمد 

و یزد جزو 5 اســتان فعال در اهدای عضو است. از تاریخ تشکیل تیم 
پیوند عضو در استان همزمان با سال ۸۲ تاکنون با رضایت ۲5۰ خانواده 
بیش از ۷۰۰ بیمار مرگ مغزی استان جداسازی و به افراد نیازمند پیوند 
زده شده است. سال گذشــته ۱۸ مورد اهدای عضو در چهارمحال و 
بختیاری به ثبت رسید و از ابتدای امسال ۲ مورد اهدای عضو در 

استان انجام شده اســت.در حال حاضر بخش پیوند کلیه در 
اســتان فعال است و طی ۲ ســال آینده قسمت الحاقی 

بیمارســتان هاجر به مرکزی بــرای پیوند کبد، 
قلب و ســایر نســوج تبدیل خواهد شد. 

چهارمحال و بختیاری

متخصصان گلستان معتقدند اهدای عضو در این استان نیازمند 
فرهنگ سازی اســت. طبق اعالم دانشگاه علوم پزشکی، این استان 
در رتبه ۲۷ اهدای عضو در کشور قرار دارد. واحد اهدای عضو از سال 
۸۰ در این استان فعال، اما از سال ۸۷ که فعالیت برای اهدای عضو 
در استان به شکل رسمی آغاز شــده است تا سال ۹۸ بیش از 65 
مورد اهدای عضو در گلستان انجام شد که ۴۲ درصد از موارد 

جمعیت شــهری و 6۸ درصد در جمعیت روستایی بوده 
است. در ســال ۹5، ۱۳ مورد، در سال ۹6، 5مورد، 

در ســال ۹۷، ۴ مورد، در سال ۹۸ و ۹۹ هر 
کدام 5 مورد اهدای عضو در استان 

گلستان اتفاق افتاد.

گلستان 

اهدای عضــو خارج شــدند. به علت رضایت ندادن خانواده از فهرست کرده اند. یک بیمار به علت ابتال به کرونا و دیگری خانواده های ۲ بیمار با اهدای اعضای عزیزانشان موافقت ابتدای امســال هم ۴ مورد مرگ مغزی رخ داده است و فقط شده از موارد مرگ مغزی ساکن استان بوشهر پیوند گرفته اند. از سال های گذشته تاکنون 5۸6 مورد از نیازمندان از ارگان های برداشت پانکراس در اســتان بوشــهر رخ داده اســت. این در حالی است که در همچنین این آمار نشــان می  دهد ۳ مورد اهدای قلب و ۸ مورد اهدای تاکنون ۸۲ نفر اســت که از این تعداد ۲5۹ ارگان برداشت شده است. آمار کل اهداکنندگان عضو ناشی از موارد مرگ مغزی در بوشهر 

بوشهر

فرآیند اهدای عضو در خراسان شمالی از ۱۴ سال پیش شروع شده 

و در 5 سال اخیر با استقبال بیشتری همراه بوده است. سال گذشته کادر 

درمان بخش پیوند اعضا توانستند از ۱۰ خانواده برای اهدای عضو رضایت 

بگیرند که از این تعداد 5 مورد به اهدا ختم شد. 5 بیمار دیگر به دلیل ابتال 

به کرونا امکان اهدای عضو نداشتند. امسال هم 5 مورد واجد شرایط 

اهدا معرفی شده اند که اداره پیوند در حال رایزنی با خانواده ۲ نفر 

از بیماران است. کادر درمان معتقدند هنوز فرهنگ اهدای 

عضو در این اســتان رشــد نکرده و به همین منظور 

پویشی در اینســتاگرام برای دعوت پزشکان 

و مردم به این فرهنگ نجات بخش 

راه اندازی شده است.

خراسان شمالی 

بود برای اهدا به شیراز منتقل شد و که در ســانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده استان جا افتاده. فروردین امسال هم اعضای یک جوان ثبت شده است که نشان می دهد این فرهنگ در میان مردم کنون بیش از ۲۰۰ مورد اهدای عضو در کهگیلویه و بویراحمد شیوع کرونا و کاهش آمار اهدای عضو قابل توجه بود. از سال ۹۳ تا هم ۱5 مورد اهدای عضو در این اســتان به ثبت رسید که با توجه به برتر کشور از نظر اهدای عضو به نسبت جمعیت بوده است. سال گذشته به طوری که در سال ۹۷ رتبه دوم کشور و در سال ۹۸ جزو ۳ استان کهگیلویه و بویراحمد جایگاه خوبی در زمینه اهدای عضو دارد 
جان ۳بیمار را نجات داد. 

کهگیلویه و بویراحمد

کرونا بر میزان اهدای عضو در سمنان تاثیر زیادی داشت به طوری که بر 

اساس آمار موجود، تعداد اهدای عضو در این استان طی سال ۹۹را نسبت به 

سال ۹۸ به کمتر از یک سوم کاهش داد. در حالی که سال ۹۸ تعداد اهدای عضو 

انجام شده در این استان ۱۷ مورد ثبت شده بود این تعداد در سال ۹۹ با کاهشی 

۷۰ درصدی به 5 مورد رســید. از ابتدای امسال تا کنون نیز فقط یک مورد 

اهدای عضو در این استان انجام شــده است. به گفته مسئوالن دانشگاه 

علوم پزشکی سمنان طی یک ســال اخیر مواردی از بیماران مرگ 

مغزی شناسایی شده که خانواده شان برای اهدای عضو رضایت 

داده بودند به دلیل مثبت شدن تست کرونا از فهرست 

اهدای عضو خارج شــدند و این موضوع تاثیر 

منفی زیادی بر اهدای عضو در این 
استان گذاشت.

سمنان 

شاید بتوان گفت یکی از مزایای کرونا برای کشور ما کاهش ترددها 
در جاده ها و به دنبال آن کاهش تصادف بود کــه در ادامه کاهش آمار 

مبتالیان به مرگ مغزی را به دنبال داشت. با وجود این سال گذشته ۴۰ 
مورد مرگ مغزی در همدان شناسایی شد که از این تعداد 5 مورد کرونا 
مثبت اعالم و عمال از گردونه پیوند عضو خارج شدند. از ۳5 مورد واجد 
شرایط پیوند خانواده  ۱5 مورد راضی به اهدا شدند که متاسفانه ۳ 

مورد از آن ها به دلیل شرایط ناپایدار قبل از رسیدن به اتاق عمل 
جان باختند و در نهایت ۱۲ بیمار به اهدای عضو رسیدند. 

امســال نیز رضایت ۳ خانواده برای اهدای اعضای 
بدن فرزندشان گرفته شد که ۲ نفر از آن ها 

فوت کردند و به اهدا نرســیدند.

همدان

آمار اهدای عضو در کردستان پایین است. مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشکی کردستان فرهنگ سازی را مهم ترین و تنها راهکار برای ترویج 

این فرهنگ خداپسندانه در استان می دانند. سال گذشته ۲خانواده حاضر 
به اهدای عضو  شده بودند، اما شرایط اهدای عضو را نداشتند. امسال اما 
یک فرد مرگ مغــزی اعضای بدن خود را اهدا کــرد. محدودیت های 
کرونایی بر کاهش تصــادف و در پی آن کاهش آمــار اهدای عضو 

در این اســتان تاثیر داشته است.در کردســتان  آمار بیماران 
دیالیزی باالســت. درصد باالیی از این بیماران دیالیزی 

جــوان و نیازمند پیونــد کلیه هســتند و به  دلیل 
نداشــتن بخش پیوند ناچار به استان های 

دیگــر مراجعــه می کننــد.

کردستان

دستاوردهای بزرگ علم پزشکی یعنی پیوند عضو دارد. از سال ۸۸، ۱۴۰۰ پیوند سیستان و بلوچســتان با وجود همه محرومیت ها سهم خوبی در یکی از 
عضو در این استان انجام شده  است. از میان انواع پیوند اعضا، پیوند کلیه و قرنیه در 
سیستان و بلوچستان انجام می شــود. از زمان آغاز به کار بخش های پیوند اعضا در  
بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( زاهدان تا پایان سال ۹۹ بیش از ۳5۰ پیوند کلیه 
انجام شده  است. حدود 5 مورد پیوند عضو در استان انجام می شــود و آمارها نشان می دهد امسال متوسط هر ماه بین ۲ تا ۳ پیوند کلیه و قرنیه در استان نکردن خانواده و اطرافیان بیماران مرگ مغزی اســت. به طور اعضای حیاتی قرار دارند، اما مانع بزرگ اهدای عضو در استان موافقت بیش از  هزار  بیمار در سیستان و بلوچســتان در انتظار پیوند کلیه و سایر بیش از هزار پیوند قرنیه در بیمارستان الزهرا )س( زاهدان نیز انجام شده است.انجام شــد که ۸ مورد از این پیوند ها مربوط به اهدای عضو بوده  است. همچنین 

سیستان و بلوچستان

جان من است او 
 همشهری به مناسبت روز اهدای عضو به بررسی این فرهنگ نیکو

 پرداخته است



ایالم از استان هایی اســت که سال گذشته و امســال هیچ پیوند 
عضوی نداشته و آمار پیوند عضو در این استان صفر است. با اینکه شعبه 

انجمن ملی اهدای عضو در این اســتان راه اندازی شده و برنامه هایی مانند 
همایش 3روزه اهدای عضو برگزار شــده، اما تاکنون بــه علت همه گیری 
ویروس کرونا و نبود فرهنگ ســازی، پیوند عضو صورت نگرفته اســت. 
مسئوالن استانی معتقدند نبود شناخت جامعه از مرگ مغزی به عنوان 
نوعی مرگ و نهادینه  نشــدن فرهنگ اهدا در جامعه از عوامل اصلی 

رضایت نداشتن خانواده ها به اهدای اعضای بدن عزیزانشان است 
و نیروهای داوطلب نقش مهمی در زمینه فرهنگ ســازی 

دارند، چون این افراد تصمیم می گیرند که دلسوزانه 
و مسئوالنه در راستای نهادینه کردن فرهنگ 

اهــدای عضــو مشــارکت کنند.

ایالم
یزد در سال 98 با ثبت ۴۷ مورد اهدای عضو رتبه اول کشور از نظر تعداد 

اهدای عضو نسبت به جمعیت استان را از آن خود کرده است. این موضوع در سال 
99 با شیوع بیماری کرونا روندی کندتر به خود گرفت،  اما متوقف نشد به طوری که 
38 مورد اهدای عضو در استان انجام و رتبه یزد در کشور دوم شد.در سال گذشته 
3 مورد پیوند کلیه و 1۴ مورد پیوند کبد و پس از چند ســال وقفه مجددا پیوند 
قلب در استان انجام شد.امسال هم از همان روزهای ابتدایی شاهد رقم خوردن 
اولین اهدای عضو در یزد بودیم و جوان 19 ساله  یزدی که به علت ایست قلبی 

دچار مرگ مغزی شده بود، نجات بخش هموطن دیگری شد.از ابتدای 
امسال تاکنون 9 مورد اهدای عضو در استان رقم خورده که آخرین 

آن مربوط به اهدای قلب بیماری ۴۴ ساله اهل و ساکن یزد 
بود که برای اولین بار در استان یزد از طریق اورژانس 

هوایی به تهــران منتقل و بــه بیماری 
نیازمند پیوند زده شد. 

یزد

پیوند در آن صورت می گیرد، معرفی و منتهی به پیوند به بیمارستان هایی که عمل پیوند در البرز انجام نمی شود و موارد شناسایی شده رضایت 96/۷درصدی خانواده های اهداکننده شدند.عمل فرهنگ سازی ها و آگاه ســازی های انجام شده موفق به کسب فهرست انتظار اســت و کادر درمان این استان ســال گذشته با شاخص تعداد اهدای عضو جز اســتان های مهم و جانبخش بیماران فرهنگ سازی این امر نجات بخش فعاالنه عمل می کند. البرز بر اساس بین واحدهای شناســایی در کشــور را از آن خود کرده اســت و در ســال گذشــته البرز رتبه اول از نظر تعداد موارد شناسایی در 
می شوند.

البرز

3 2 3 0 2 3 4 4 2
   شنبه اول خرداد 1400    شماره 8225 

پیشینه اهدای عضو در لرســتان به سالها پیش برمی گردد که به صورت 
خودجوش از سوی کادر درمان اتفاق می افتاد. در 15 سال اخیر 5۴ اهدای عضو 

در لرستان انجام شد تا اینکه سال 98 دستورالعمل اجرای شیوه اهدای عضو سبک 
ایرانی از سوی وزارت بهداشت ابالغ شد و 2۷0 نفر از اعضای کادر درمان لرستان در 
این زمینه آموزش دیدند.با این اتفاق در 6 ماه آمار اهدای عضو در لرستان به 21 
مورد رسید که در کل کشور رکورد محسوب می شد، اما با شیوع کرونا، ماجرای 
اهدای عضو هم زمین خورد. حتی گاهی پیش می آمد خانواده فرد مرگ 

مغزی شده برای اهدا رضایت می دادند، اما ابتالی بیمار به کرونا مانع 
از عمل می شد. به این ترتیب سال 99 فقط 8 مورد اهدای عضو 

از بیماران مرگ مغزی در لرستان انجام شد که حدود یک 
دهم بیماران مرگ مغزی در اســتان است. این 

استان در ســال 1۴00 دیگر اهدای 
عضو نداشته است.

لرستان

تعداد اهدای عضو در قم طی سال های 98 و 99 تفاوتی نداشته است. در 
هر یک از این ســال ها 1۴ بیمار مرگ مغزی برای اهدای اعضای بدن به وزارت 

بهداشت منتقل شدند. بیشتر این افراد بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بودند. 
البته سال گذشته اعضای بدن 3 بیمار مرگ مغزی به دلیل اختالل آزمایش و مثبت 
بودن تســت کرونا قابل اســتفاده نبود. مورد خاص اهدای عضو در سال گذشته 
مربوط به پسربچه 8 ساله بود که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شد و با رضایت 
خانواده  به چند بیمار بدحال در فهرست انتظار زندگی و حیات دوباره بخشید. 

با وجود اینکه قم در سال گذشته از نظر اهدای عضو بر اساس میلیون 
نفر جمعیت، رتبه سوم را به دست آورده، اما فرهنگ اهدای عضو 

هنوز در این اســتان جا نیفتاده است. پخش سریال هایی 
که زندگی پس از مــرگ را نشــان می دهد در 

کاهش اقبــال خانواده ها بــه اهدای 
عضو تاثیر زیادی دارد.

قم

سال 80 برای اولین بار در کشــور همزمان با دانشگاه های تهران و شیراز، 
اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با 3 عمل آغاز شد. هر سال به این 

آمار اضافه شد تا اینکه سال 98 اهدای اعضا توسط افراد مرگ مغزی به 125 مورد 
رسید.در سال 99 آمار اهدای عضو در تمام دنیا نسبت به سال های قبل کم تر شد، 
زیرا بسیاری از آی.ســی.یوها به ویروس کرونا آلوده شدند و بیمارن مرگ مغزی 
به دلیل مثبت شدن تست کرونا قابلیت اهدای عضو را از دست دادند. در نتیجه 
فقط 53 مورد اهدای عضو در خراسان رضوی انجام شد و از ابتدای امسال 

تاکنون هم 10 مورد اهدای عضو انجام شده است.اهدای عضو حیدری، 
30 ساله پس از مرگ مغزی در تصادف آخرین مورد اهدای عضو 

در اســتان بود که هفته اول اردیبهشــت انجام شد. نکته 
جالب ماجرا اینکه 6سال قبل پسر 2ساله آقای 

حیدری نیز دچار مرگ مغزی و اعضای 
او نیز اهدا شــده بود. 

خراسان رضوی

اســتان مرکزی با وجود قرار گرفتن در محورهای مواصالتی پرتردد و 
حجم باالی تصادف ها و حوادثی که منجر به مرگ مغزی می شود، آمار پایینی 

در تعداد اهداکنندگان اعضای بدن دارد. ســال گذشته ۴بیمار مرگ مغزی در 
این استان اهدای عضو داشــتند که از این تعداد یک زن و 3 مرد بودند. این افراد 
از 28 تا ۷1 سال ســن داشتند. در فهرســت این افراد نام غالمحسین قادری 
گرگانی دیده می شود؛ یکی از خیران نیکوکاری که به دلیل سقوط از ارتفاع 
دچار خونریزی مغزی شد. در سال 98 نیز ۴ مورد اهدای عضو در مرکزی 

ثبت شد. ســن اهداکنندگان هم بین 3۷ تا 53 سال بود. در زمینه 
فرهنگ سازی اهدای عضو فعالیت های جدی در استان مرکزی 

انجام نشده و بسیاری از شهروندان این استان تفاوت بین 
مرگ مغزی و کما را نمی دانند و تصور می کنند 

بیمار مرگ مغزی بــه حیات مجدد 
بــاز خواهد گشــت.

مرکزی 

شیوع کرونا موجب شد آمار اهدای عضو در این استان بر خالف روند رو به رشدی 
که در عضویت مازندرانی ها برای دریافت کارت اهدای عضو دیده می شود، کاهش یابد. 

طبق آمار اداره مدیریت بیماری های خاص و پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 
سال گذشته تعداد اهدای عضو در این استان نسبت به سال 98 با کاهش 50درصدی همراه 
بود و از 2۴ مورد به 12 مورد رسید که دلیل اصلی آن شیوع کروناست. با اینکه تعداد بیماران 
مرگ مغزی شناسایی شده در مراکز درمانی مازندران طی سال گذشته بیشتر شده بود، 
اما به دلیل مثبت شدن تست بسیاری از این افراد پس از مرگ مغزی، امکان اهدای 

عضو آن ها به بیماران نیازمند پیوند وجود نداشت. امسال نیز ۴ مورد اهدای عضو 
در دانشگاه علوم پزشکی مازندران ثبت شد. همچنین بر اساس آمارهای 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران یک اهدای عضو در سال گذشته و 
یک اهدای عضو در سال جاری در این شهرستان ثبت شده 

که مجموع تعداد اهدای عضو در این شهرستان 
را از ســال 85 تا کنون به 86 مورد 

رسانده است.

مازندران

اهدای عضــو خارج شــدند. به علت رضایت ندادن خانواده از فهرست کرده اند. یک بیمار به علت ابتال به کرونا و دیگری خانواده های 2 بیمار با اهدای اعضای عزیزانشان موافقت ابتدای امســال هم ۴ مورد مرگ مغزی رخ داده است و فقط شده از موارد مرگ مغزی ساکن استان بوشهر پیوند گرفته اند. از سال های گذشته تاکنون 586 مورد از نیازمندان از ارگان های برداشت پانکراس در اســتان بوشــهر رخ داده اســت. این در حالی است که در همچنین این آمار نشــان می  دهد 3 مورد اهدای قلب و 8 مورد اهدای تاکنون 82 نفر اســت که از این تعداد 259 ارگان برداشت شده است. آمار کل اهداکنندگان عضو ناشی از موارد مرگ مغزی در بوشهر 

خوزستان اولین بار ســال 68 پیوند کلیه را از فرد زنده انجام داد، اما 

هم زمان با تاسیس دفتر اهدای عضو در سال 82، اولین پیوند از فرد مرگ 

مغزی هم در این استان انجام شد که مربوط به اهدای کلیه بود. خوزستانی ها 

زمینه فرهنگی پذیرش اهدای عضــو را دارند و متخصصان معتقدند فقط 

کافی است رسانه ها در این باره فرهنگ سازی کنند یا کادر درمان به آن ها 

آگاهی الزم را بدهد. در این استان سال گذشته 12 مورد اهدای عضو 

انجام شد. البته این آمار تحت تاثیر شیوع کرونا و تعطیلی بخش 

پیوند در 6ماهه اول سال کاهش یافته بود. امسال هم تاکنون 

6 مورد پیوند از مرگ مغزی در اســتان ثبت شده که 

در یک مورد قلب یــک بیمار مرگ مغزی به 

تهران ارسال شد و جان یک دختر 

9ساله را نجات داد. 

خوزستان

اهدای عضو در اصفهان از ســال 9۷ تاکنون روند کاهشــی داشته 

است. در سال9۷  استان 52مورد  اهدا داشــت. در سال 98این آمار به 

۴2 مورد رسید و ســال گذشــته فقط 1۷مورد اهدای عضو انجام شد. از 

فروردین تا کنون هم عضوی اهدا نشده است.از اواخر 98 با شیوع کرونا هم 

بیمارستان ها درگیر بیماران کرونایی و هم بیماران مرگ مغزی مبتال 

شدند. به این ترتیب آمار اهدا و پیوند به شدت پایین آمد به طوری که 

بیمارستان الزهرا )س( مرکز بیماران کرونایی شد و دیگر عمل 

پیوندی در آنجا صورت نمی گیــرد. اداره پیوند اعضای 

دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان سال گذشته به 

دلیل همین شــرایط اعضای اهدایی 

را بــه شــیراز فرســتاد.

اصفهان

فرآیند اهدای عضو در خراسان شمالی از 1۴ سال پیش شروع شده 

و در 5 سال اخیر با استقبال بیشتری همراه بوده است. سال گذشته کادر 

درمان بخش پیوند اعضا توانستند از 10 خانواده برای اهدای عضو رضایت 

بگیرند که از این تعداد 5 مورد به اهدا ختم شد. 5 بیمار دیگر به دلیل ابتال 

به کرونا امکان اهدای عضو نداشتند. امسال هم 5 مورد واجد شرایط 

اهدا معرفی شده اند که اداره پیوند در حال رایزنی با خانواده 2 نفر 

از بیماران است. کادر درمان معتقدند هنوز فرهنگ اهدای 

عضو در این اســتان رشــد نکرده و به همین منظور 

پویشی در اینســتاگرام برای دعوت پزشکان 

و مردم به این فرهنگ نجات بخش 

راه اندازی شده است.

خراسان شمالی 

در ســال 98 اردبیل رتبه نخست شناســایی بیماران مرگ مغزی و اهدای عضو 
در کشور را به دســت آورد و فرهنگ اهدای عضو جان باختگان در این استان به شکل 

ملموسی در حال رشد است. به علت پیشتازی استان در اهدای عضو بیماران مرگ مغزی، 
بخش نگهداری و مراقبت از بیماران مرگ مغزی در محل ساختمان تازه تاسیس ترومای شهر 
اردبیل راه اندازی شده است. بنا بر آمار اعالم شده در سال گذشته ۴6 مورد بیمار مرگ مغزی 
در استان تشخیص شد که از این تعداد تست کرونای 22 مورد مثبت اعالم شد و از 2۴ 
مورد باقی مانده 11 خانواده رضایت دادند. از ابتدای امسال 6 مورد مرگ مغزی تایید 

شد که جان باختن فوری و وجود تومورمغزی موجب شد زمینه برای اهدای عضو 
مهیا نباشد.از روایت های تلخ اهدا عضو، اهدای عضو 2 فرزند خردسال یک 

خانواده است. خانواده نازنین زهرا بهرام پور تالشی 5 ساله سال 99 پس 
از مرگ مغزی با اهدای عضو موافقت کردند. همین خانواده 

سال 95 نیز اعضای فرزند چهار ساله خود سبحان 
بهرام پور تالشی را اهدا کرده بودند.

اردبیل

قزوین مرکز پیوند عضو ندارد و اعضاي بدن افراد مرگ مغزي استان در 
صورت رضایت اولیاي دم به بیمارستان امام خمیني )ره( تهران منتقل مي شود. 

ســال گذشــته 6پیکر اهداکننده برای اهدای عضو به تهران اعزام و کبد، کلیه  و 
نسوجشان به بیماران نیازمند اهدا شد.با شروع طرح انتقال اهداکنندگان به تهران 
از سال93 تاکنون 81مورد اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در استان انجام شده 
است. هر چند در سال های اخیر با اطالع رسانی و فرهنگ سازی مناسب و صدور 
بیش از 100کارت پیوند عضو خانواده های بیماران مرگ مغزی از این طرح 
استقبال می کنند، اما به دلیل نبود مرکز پیوند، این کار برای خانواده ها 

دشوار است یا در حین انتقال فرصت پیوند از دست می رود. قزوین 
در شــاهراه مواصالتی کشور با بیشــترین حجم از تصادف 

جاده ای، ســاالنه به طور میانگین با بیش از ۷0بیمار 
مرگ مغزی روبه روســت کــه کمتر از یک 

هفتم به تهران منتقل می شوند.

قزوین
اهدای عضو از موارد مرگ مغزی در ایران با فتوای امام خمینی )ره( 
در سال 68 بنیان گذاشــته و به طور رسمی در سال 82 آغاز شد. بر 
اساس آمار بیمارستان مسیح دانشوری به عنوان واحد فراهم آوری 
اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران 
در آســیا رتبه اول اهدای عضو از موارد مرگ مغزی را دارد و تعداد 
اهدا به ازای هر یک میلیون جمعیت کشور به 12 رسیده است. ساالنه 
بین 5 تا 8هزار نفر در کشور دچار مرگ مغزی و در ۳6درصد موارد 
تیم های پیوند عضو موفق به جلب رضایت خانواده ها می شوند. در 
واقع از هر ۳ خانواده 2 خانواده بــرای اهدای عضو بیمار خود اعالم 
رضایت می کند. هرچند آمار بیمارستان مســیح دانشوری نشان 
می دهد سال گذشــته اهداکنندگان مرگ مغزی بیش از 50درصد 

کل اهداکنندگان عضو ایران را تشکیل دادند که این موفقیت بسیار 
بزرگی است. با وجود روند روبه رشد فرهنگ اهدای عضو و همچنین 
رتبه اول ایران در آسیا، اما همچنان 25هزار نفر در فهرست انتظار 
پیوند عضو هســتند و فقط 1۷ درصد ایرانیــان کارت اهدای عضو 
دریافت کرده اند. پزشکان امیدوارند با اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
در این باره آمار اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی افزایش یابد و دیگر 
بیماری در فهرست انتظار باقی نماند. برخی از استان ها چون اردبیل، 
سیستان وبلوچستان، خراســان رضوی، اردبیل، یزد، چهارمحال و 
بختیاری و کهگیلویه وبویراحمد در اهدای عضو پیشــگام هستند . 
قزوین و کرمانشاه هم از استان هایی هستند که به دلیل نداشتن مرکز 

اهدای عضو با چالش مواجه می شوند. 

فارس در صدر اهداکنندگان اعضا در کشور است و بعد از آن کهگیلویه و بویراحمد 
و چهارمحال و بختیاری قرار دارند. سال گذشته بیش از 100 مورد اهدای عضو در استان 

انجام شد و فروردین امسال هم 15 اهدای عضو در شیراز انجام شده است. فارس همچنین 
قطب پیوند اعضا در ایران، خاورمیانه و حتی جهان محســوب می شود. مرکز پیوند ابوعلی 
سینای شیراز از نظر تعداد پیوند در سال و توان علمی بزرگ ترین مرکز پیوند در دنیاست. 
از سال ۷2 تا امروز فقط بیش از 6 هزار پیوند کبد و عالوه بر آن 65 پیوند روده، 5600 
پیوند کلیه، 60 پیوند قلب، 500 پیوند پانکراس، 8۷56پیوند قرنیه، 1825 پیوند مغز 

استخوان، 2۴2 پیوند پوست و 31 پیوند دست و 300 پیوند انگشت در شیراز 
انجام شده است. در حال حاضر بیش از 1000 نفر در فهرست انتظار برای 

دریافت عضو پیوندی کبد، کلیه، پانکراس، روده، قلب و سایر اعضای 
این استان هستند. در بیمارستان ابوعلی سینای شیراز 

ساالنه بیش از هزار پیوند انجام می شود که اغلب 
آن ها مربوط به استان های دیگر 

. ســت ا

فارس 



2 3 0 2 3 4 4 2

    جاده نیمه کاره میانه تا میاندوآب 
35 سال است که قرار شده راه میانه تا میاندوآب اصالح شود، اما هنوز اتفاقی نیفتاده. از 3سال 

پیش هم این جاده رها شده است. از مسئوالن می خواهم پیگیر این جاده باشند. 
یک شهروند از آذربایجان شرقی

  پساب در اراضی کشاورزی غریب کندی 
روستاییان غریب کندی و قشالق خنجر درباره عبور پساب از اراضی کشاورزی گالیه دارند. این 

پساب از میان روستا می گذرد و آب چاه ها را هم آلوده می کند. 
قاسم احمدی از آذربایجان شرقی

   تاخیر در ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی دزفول
عملیات ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی دزفول از ســال 94 شروع شد و قرار بود تا سال 
96 افتتاح شود. سال گذشته هم مسئوالن وعده دادند که بیمارستان افتتاح می شود، اما باز 

هم این اتفاق نیفتاد. با توجه به شیوع بیماری کرونا بهره برداری از بیمارستان ضروری است. 
آل کثیر از دزفول 

  توزیع آب کشاورزی در مرودشت عادالنه نیست
روز ۱۷ اردیبهشــت برای چهارمین روز متوالی در چند مرکز، دریچه اصلی آب سد درودزن 
روی اراضی زیردست شامل چند هزار هکتار مزرعه گندم و جو بسته شد. تکلیف کشاورزان 

پایین دست چیست؟
یک شهروند از فارس

   یک گودال در شهرک حمید اراک 
یک گودال در میدان خزائلی واقع در شــهرک حمید اراک ایجاد شــده اســت. از مسئوالن 

شهرداری می خواهیم برای جلوگیری از بروز حادثه  این گودال را پر کنند. 
یک شهروند از مرکزی 

پوپک قاسمی
خبرنگار

نیروگاه برق سلطانیه در استان 
زنجان بــه عنوان نخســتین 
واحد نیروگاه حرارتی ۱0 سالی 
است که فعالیت خود را شروع کرده. هر چند 
توسعه و تولید برق یکی از نیازهای منطقه 
است اما تهدیدهای زیست محیطی نیروگاه 
باعث نگرانی اهالی و فعاالن محیط زیست 

شده است.
بر اســاس مطالعات صورت گرفته در مورد 
نیروگاه سلطانیه و محیط زیست اطراف آن، 
آالینده ها، فرآیندها و منابع تولید آنها در سه 
بخش شامل؛ محیط طبیعی، محیط انسانی 
و محیط اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی 
شناسایی شــده اســت. بعد از ارزیابی ها 
آالینده های گازی به عنوان تأثیرگذارترین 
آالینده شناخته شده اند. اجزای این آالینده 
 CO و Sox NOx ،شــامل ذرات معلق
اســت که SOx به عنوان خطرناک ترین 
آالینــده گازی نیروگاه ســلطانیه معرفی 

شده است. 
این در حالی است که مســئوالن وقت در 
زمان افتتاح نیــروگاه اعالم کــرده بودند 
این نیروگاه با رعایت معیارهای مورد نظر 

محیط زیست ساخته شده است و آسیبی 
به محیط زیست نمی رساند.

مســعود الهوت کارشــناس ارشد محیط 
زیســت در این زمینــه اظهــار می کند: 
ســوزاندن ســوخت ها در نیروگاه ها برای 
تولید برق تاثیر باالیی در افزایش آلودگی 
هوا دارد که در حال حاضر حدود 90 درصد 
نیروگاه های کشــور حرارتی هستند. آنها 
بــرای تولید برق نیــاز به ســوزاندن انواع 
سوخت های فســیلی مانند گاز طبیعی و 
گازوئیل دارند که با احتراق آنها، انرژی مورد 

نیاز برای تولید برق را به دست می آورند.
وی می افزایــد: تولید انــرژی نباید به هر 
قیمتــی و به بهای نابودی محیط زیســت 
باشــد بلکه باید در کنار همه موارد مربوط 
به توسعه نیروگاه ها، احداث و بهره برداری 
از نیروگاه های تجدیدپذیر که انرژی پاک 
تولیــد می کنند نیــز در دســتور کار قرار 
گیرد زیرا نقشــی تعیین کننده  در کنترل 

آالیندگی ها دارند.

نشت مواد شیمیایی در محیط زیست
عالوه بر آالیندگی مداوم نیروگاه سلطانیه 
زنجان، گاهی حوادث نیــز تاثیر غیر قابل 
جبرانی بــر محیط زیســت می گذارند که 

نمونه آن اوایل زمستان ســال گذشته به 
دلیل شکســتگی اتصاالت یکی از مخازن 
ســوخت گازوئیل این نیروگاه اتفاق افتاد. 
درپی این واقعه چندین لیتر ماده سوختی 
وارد زمین های کشاورزی و اطراف روستای 
ســرخه دیزج شــد و آلودگی ایجاد کرد. 
بعد از نفوذ این مواد بــه داخل خاک، تاثیر 
زیســت محیطی این حادثه همچنان یک 

تهدید است. 
کارشناســان معتقدند برای پیشگیری از 
چنین حوادثــی در نیروگاه های حرارتی، 
مخازن سوخت باید سیستم هشداردهنده 
 wall belt نشتی و دیواره اطراف مخازن
و استخر جمع آوری داشــته باشند که در 
مواقع بروز حادثه از نشــت گسترده مواد 
جلوگیری شود اما ظاهرا این اقدامات ایمنی 

صورت نگرفته است.
در حالی که مسئوالن نیروگاه تصمیم خود 
برای رعایــت ملزومات محیط زیســتی را 
اعالم کرده بودند تا با حفظ محیط زیست 
و افزایش رطوبت نســبی خــاک و هوا، به 
جلوگیری از فرســایش خاک و همچنین 
جذب ریزگردهــای معلق در محیط اداری 
و صنعتی کمک کنند امــا عمق فاجعه در 
این گونه از اتفاقات ممکن اســت بیشتر از 

عوارض سطحی و حتی جبران ناپذیر باشد.
مدیر شرکت  خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه شــمالغرب در این بــاره می گوید: 
در قبال انجــام وظایف محیط زیســتی و 
اجتماعی مصمم هستیم و در زمان حادثه 
نیز برای کنترل و رفع آلودگی از همان بدو 

وقوع اقدام کردیم. 
مصطفی سلطانی اظهار می کند: همچنین 
دســتورالعمل ها و پروتکل های الزم برای 
رفع آلودگی خاک به نیروگاه مذکور اعالم 
شده است اما الزم است ارگان های دیگر هم 
در مهار عوارض حادثه بــه نیروگاه کمک 

رسانی کنند.

بررسی خاک آلوده شده
مدیرکل محیط زیســت استان زنجان هم 
در این بــاره می گویــد: اداره کل حفاظت 
محیط زیست زنجان از مدت ها قبل پیگیری 
رفع آلودگی نیروگاه اســت امــا برای رفع 
کامل آالیندگی باید اســتفاده از سوخت 
حرارتی متوقف شــود کــه در حال حاضر 

مقدور نیست.
حسین آبســاالن در مورد عوارض حادثه 
نیروگاه ســلطانیه می گوید: گازوئیل نشت 
شده در گودالی جمع شده بود که بالفاصله 

از گودال تخلیه شد و حتی مقداری خاک 
نیز از محل برداشت شد اما برای اطمینان 
خاطر از نبــود مواد هیدروکربــن، مجدداً 
نمونه خــاک محــل، توســط گروهی از 

کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد.
وی در پاسخ به این سئوال که ادعا می شود 
محل مورد نظر بدون رعایت ضوابط زیست 
محیطی پاکســازی شــده اســت، عنوان 
می کند: آنچه که به ما اعالم شد نشت ۸۲0 
هزار لیتــر گازوئیل از مخــزن اتصالی بود 
که همراه با برداشــت خاک ۷60 هزار لیتر 

گازوئیل از محل جمع آوری شد.
آبساالن تاکید می کند: بیشتر نگرانی ها در 
مورد گازوئیل نفوذ یافتــه به خاک در این 
منطقه است و باید بررسی های تکمیلی از 
سوی کارشناسان آب و خاک در این زمینه 

انجام شود.
مدیر شرکت  خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه شــمالغرب با بیان اینکه صنایع و 
نیروگاه در قبــال محیط زیســت متعهد 
هستند افزود: جرایم آالیندگی خاک طبق 
موارد عنوان شده در قانون حفاظت خاک 
تعیین شده اســت و از فرمول های خاصی 
تبعیت می کنــد و باید بعد از بررســی ها، 

نیروگاه به تعهدات خود عمل کند.

اداره کل حفاظــت محیط زیســت 
زنجــان از مدت ها قبــل پیگیر رفع 
آلودگی نیروگاه اســت اما برای رفع 
کامل آالیندگــی باید اســتفاده از 
سوخت حرارتی متوقف شود که در 

حال حاضر مقدور نیست

صدای همشهری

مریم سرخوش
خبرنگار

اولین مجتمع گردشگری سالمت کردستان در حالی پایان 
بهار ۱400 به بهره برداری می رســد که با بهره برداری از دو 
مجتمع ســالمت دیگر در ماه های آتی، موتور گردشگری 

سالمت این استان مرزی پس از سال ها روشن خواهد شد. 
استان کردســتان به دلیل نزدیکی جغرافیایی با بسیاری از 
شــهرهای عراق و ارزان بودن خدمات درمانی در سنندج به 
نســبت هزینه های باالی درمانی در کشور عراق، در صورت 
توسعه گردشگری ســالمت، ظرفیت قابل توجهی در ارائه 
خدمات درمانی استاندارد خواهد داشت. شهروندان عراقی با 
عبور از پایانه های مرزی سیرانبند بانه و باشماق مریوان به این 
مناطق سفر می کنند. آن هم در حالی که طی سال های اخیر 
چند بیمارستان در سنندج و مریوان مجوز پذیرش بیماران 
بین الملل )IPD( را از وزارت بهداشت دریافت کرده اند اما 
با وجود برخی مشکالت از جمله نبود اقامتگاه های مناسب 
در شهرهای استان بسیاری از بیماران عراقی در مسیر عبور 
از کردستان، استان های دیگر را برای اقدامات درمانی خود 
انتخاب می کنند. با جود فاصله کم شهرهای مرزی کردستان 
با عراق اما این اســتان از ظرفیت های صنعت گردشــگری 
محروم مانده است. یعقوب گویلیان، مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اســتان کردستان در این باره به 

سواالت همشهری پاسخ داده است که در ادامه می خوانید. 

تغییر وضعیت از معبر به مقصد گردشگری
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کردســتان گفت: »اولین مجتمع حوزه گردشگری سالمت 
کردســتان آماده بهره برداری اســت و تا یک ماه آینده در 
اختیار گردشــگران خواهد بــود. این طرح بــا وجود آماده 
بودن برای بهره برداری به دلیل مشکالتی متوقف شده بود 
که با رایزنی های انجام گرفته مشــکالت افتتاح آن برطرف 

می شود.«
گویلیان با اشــاره به وجــود پتانســیل های الزم در حوزه 
گردشگری ســالمت در اســتان اظهار کرد: »این مجتمع 
با ســرمایه گذاری بخش خصوصی و تســهیالت بانکی به 
میزان یک میلیارد و 900 میلیــون تومان )از ردیف بودجه 
تسهیالت گردشگری استان( احداث شده و زمینه توسعه و 
ایجاد اشتغال در بخش گردشگری سالمت در کردستان را با 

توجه به همجواری با 
منطقه شمال 
فراهم  عراق 
می کنــد. در 

این مجتمــع با حجم ســرمایه گذاری حــدود ۱0 میلیارد 
تومان زمینه ایجاد اشــتغال برای بیش از 30 نفر به صورت 
مســتقیم فراهم خواهد بود.« وی با اشــاره به این که باید 
کردستان از معبر گردشگری ســالمت خارجی ها به مقصد 
گردشگری سالمت تبدیل شــود، افزود: »استان کردستان 
همســایه عراق و ۲00 کیلومتر مرز مشــترک با این کشور 
دارد. بسیاری از مردم اقلیم کردستان عراق برای بحث های 
ســالمت و پزشــکی وارد ایران می شــوند اما این ترددها 
کمترین انتفاع را بــرای ما دارد و اغلب آنهــا برای دریافت 
خدمات درمانی بــه تهران، مرکزی، اصفهــان و آذربایجان 
شــرقی ســفر می کنند. اهمیتی که این مجتمع در داخل 
شــهر و ۲ مجتمع دیگر در شــرف بهره بــرداری دارند این 
 اســت که می توانند برای جذب گردشــگران سالمت موثر

 باشند.«

ظرفیت های ویژه گردشگری کردستان 
به اعتقاد این مســئول امکانــات درمانــی و ظرفیت های 
گردشگری سالمت استان کردستان با دیگر کالنشهرهای 
کشــور قابل مقایســه نیســت اما در بخش های ریکاوری، 
ماســاژدرمانی، جراحی های زیبایی، حمام های ســنتی، 
فیزیوتراپی، پذیرایی و اقامتــی و... می تواند منجر به جذب 
مسافران شــود. وی تاکید کرد: »با ورود پزشکان متخصص 
که مکمل ایــن اقدام خواهند بــود، می توانیم چرخ صنعت 
گردشــگری سالمت در اســتان را تســریع کنیم. البته در 
کل کشــور با وجود ظرفیت های باالی گردشگری سالمت 
بهره بــرداری مطلوبی صورت نگرفته اســت و بیشــتر این 

افراد جذب ترکیه و کشورهای عربی از جمله قطر و امارات 
می شــوند. کردســتان می تواند بــا افزایــش ظرفیت این 
مجتمع های گردشــگری و جذب توریســت های سالمت، 

تقسیم بندی آنها به سایر شهرهای کشور را هم رقم بزند.« 
مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
کردستان تحول اقتصادی ناشی از گردشگری سالمت را مهم 
ارزیابی کرد و گفت: »کردستان عالوه بر داشتن ظرفیت های 
فراوان در زمینه گردشگری ســالمت، در بخش های دیگر 
گردشــگری از جمله منابع طبیعی و حتی گیاهان دارویی 
منطقه ثروتمندی به شــمار می رود و می توانــد به عنوان 
قطب طبیعت درمانی ایران ایفای نقــش کند. ارزان بودن 

خدمات درمانی در استان، 
همزبانی با شــمال عراق و 
وجود تجهیزات پزشــکی 
پیشــرفته در کنار طبیعت 
زیبای شــهرهای ما می تواند 
به توسعه توریسم درمانی کمک 

کند.«

افتتاح 2 مرکز سالمت دیگر 
گویلیان با تاکید بر این که در کردستان به دنبال ایجاد تنوع 
در گردشگری سالمت هســتیم، اظهار کرد: »بر این اساس 
عالوه بر راه اندازی اولین مجتمع گردشگری سالمت، ۲ مرکز 
سالمت دیگر هم احداث خواهند شد. یکی از این مراکز با کلیه 
امکانات و تجهیزات در حریم شهر سنندج و در مسیر جاده 
منتهی به همدان در حال ساخت و پیشرفت آن نزدیک به ۷5 
درصد است. در این مجتمع عالوه بر خدمات درمانی، استخر، 
سالن های ورزشی،  رستوران های سنتی و کافی شاپ مدرن 
هم در نظر گرفته شده اســت. در این مرکز هم یک میلیارد 
تومان از محل تسهیالت گردشگری پرداخت کردیم و حجم 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی باالی ۲0 میلیارد تومان 
خواهد بود. مجتمع سوم هم مرکز تخصصی چشم در نزدیکی 
یکی از بناهای تاریخی ســنندج است که خدماتی متفاوت 
ارائه خواهد کرد.«  وی ادامه داد: »این مراکز از سوی بخش 
خصوصی راه اندازی می شوند و بی شک خدمات خوبی برای 
جذب گردشــگران خارجی خواهند داشت. بر این اساس با 
ارائه خدمات درمانی استاندارد به بیماران عراقی وارد شده به 
استان کردستان آنها می توانند به عنوان بهترین مبلغ صنعت 
گردشگری سالمت استان کردستان مطرح باشند و انتظار 
می رود که بیماران خارجی بیشتری، کردستان را به عنوان 

مقصد سفر درمانی خود انتخاب کنند.«

تالش برای برقراری سفر هوایی 
گویلیان با بیان این که اقداماتی هم برای تسهیل مسیر سفر 
گردشگران خارجی به اســتان در حال انجام است، عنوان 
کرد: »ما در گذشته مرز هوایی با سلیمانیه عراق داشتیم که 
زمان سفر از آن سوی مرز تا سنندج ۱5 دقیقه بود. اکنون به 
دنبال برقراری مجدد این مرز هوایی هستیم. از مسیر زمینی 
هم نزدیک بیش از سه ســاعت زمان سفر از شهرهای عراق 
به مرکز اســتان که البته با بهره برداری مسیر جدید مریوان 
- ســنندج در اواخر خرداد کاهش زمان ســفر هم خواهیم 
داشت.«  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کردســتان رفع مشــکالت و موانع طرح های گردشگری را 
از برنامه های معاونت گردشگری و ســرمایه گذاری استان 
عنوان کرد و افزود: »این اداره کل آماده همکاری و حمایت 
از بخش های خصوصی توانمند در حوزه های مختلف به ویژه 

گردشگری و صنایع دستی است.« 

گردشگری سالمت در دل زاگرس میانی

 شنبه اول خرداد 1400 
شماره 8225 

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا ۱۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

 خشکی بندر رحمانلو  
در جنوب شرقی دریاچه ارومیه- عکس: ایسنا

قزوین

اصالح معابر شهری در قزوین

فرشته رضایی
خبرنگار

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: با اجرای پروژه های مناسب 
سازی، شاهد تسهیل در تردد عموم شهروندان به ویژه معلوالن و سالمندان خواهیم بود.

سعید جهانگیری در این باره به همشهری گفت در سا ل جاری اجرای 6 پروژه مناسب سازی در 
منطقه 3 شهرداری قزوین پیش بینی شده است که با اجرای این پروژه ها نواقص معابر منطقه 
3 به لحاظ تردد عموم شــهروندان به ویژه معلوالن و سالمندان برطرف شده و شاهد تسهیل 
در تردد عابران پیاده در این محدوده از شهر خواهیم بود. وی افزود: این 6 پروژه در بلوارهای 
شهید صیادشیرازی، رزمندگان، غدیر، ۲۲بهمن، سیدالشهدا و شهید مطهری اجرا می شود. 

جهانگیری ادامه داد: همچنین بر اساس نیازسنجی های صورت گرفته در منطقه ۲ شهرداری 
قزوین نیز 5 پروژه مناســب سازی در نظر گرفته شده اســت که این پروژه ها در خیابان های 

بوعلی، فلسطین، بلوارهای بهشتی، سعادت و پرستار اجرا می شود.
مدیرعامل ســازمان حمل و نقل و ترافیک شــهرداری قزوین تصریح کرد: براساس اولویت 
بندی های مشخص شده نسبت به اجرای این پروژه ها اقدام می شود و همواره سعی بر این است 
که فضاهای عمومی سطح شهر برای تردد آسان و ایمن عموم جامعه آماده باشد که امیدواریم 

در این زمینه موفق به جلب رضایت شهروندان شده باشیم.
وی یادآور شد: با آغاز سال جاری تمام معابر سطح شهر به لحاظ مناسب و ایمن بودن برای تردد 
تمام شهروندان مورد بازبینی قرار گرفت تا در صورت نیاز نسبت به اجرای پروژه های مناسب 
سازی و ایمن سازی در سطح شهر اقدام شود. جهانگیری همچنین اجرای سطوح شیب دار در 
پیاده روها، تغییر رنگ و بافت کف سازی محل تقاطع ها، اجرای کف پیاده روها از مصالح سنتی 
و غیر لغزنده، هم سطح سازی درپوش ها با کف پیاده روها و استفاده از موزاییک های شیاردار 
برای تعیین مسیر و جهت حرکت و بهسازی مبلمان شهری را از اقدامات در حال انجام برای 

مناسب سازی فضاهای شهری قزوین ویژه معلوالن و سالمندان عنوان کرد.

 کردستان همســایه عراق و ۲00 کیلومتر مرز 
مشترک با این کشور دارد. بسیاری از مردم اقلیم 
کردستان عراق برای بحث های سالمت و پزشکی 
وارد ایران می شوند اما این ترددها کمترین انتفاع 
را برای ما دارد و اغلب آنها برای دریافت خدمات 

درمانی به  استان های دیگر سفر می کنند

مدیرکل میراث فرهنگی کردستان: افتتاح سه مجتمع گردشگری سالمت در مرکز ، استان را به جای معبر 
گردشگری سالمت به مقصد گردشگری سالمت تبدیل می کند

آلودگی نیروگاه برق زنجان ادامه دارد
نیروگاه سلطانیه برای تولید برق از سوخت 

فسیلی استفاده می کند، دردی که تاوان 
آن را خاک و هوای زنجان پس می دهد
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