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آخرين خبرها حكايــت از كمياب
شدن «رمدسيوير» دارد .رمدسيوير
بهعنــوان داروي مؤثــر در درمان
بيمــاران مبتال به كرونا شــناخته
ميشــود .با اينكه ايــن دارو توليد
داخلي اســت اما در آغــاز هر پيك
كرونا ،بازار از اين دارو خالي ميشود
و بيماران براي خريد آن سرگردان
ميشوند .بهطوريكه دسترسي به
اين دارو ،نهتنهــا در داروخانههاي
منتخب ،بلكــه در بيمارســتانها
هم ،ســخت و طاقتفرسا ميشود.

همه متهمان بحران آب
دالیل کوتاهمدت و بلند مدت تنش آبی خوزستان چیست؟
سهم طبیعت ،سوءمدیریت و عوامل انسانی
در این بحران چقدر است؟

صفحه 3را بخوانيد.

رهبر معظم انقالب :مردم ناراحتیشان را بروز دادند و هیچ گلهای
نمیشود از مردم داشت بایستی به کار آنها رسیدگی بشود

جاسوس اسرائيلی
در جيب مردم دنيا

معاون اول رئیسجمهور دیروز وارد خوزستان شد
گفتوگوباچندشهروندخوزستانیدربارهخواستههاوریشههایاعتراضشان

چگونه پگاسوس
به تلفن نفوذ كرده و
چه كارهايي ميتواند انجام دهد؟

اگر سازمانهای مردمنهاد جدی گرفته میشدند کار به این بحران نمیرسيد
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طرح :همشهري /داوود کاظمی

صدای
نفسهای
المپیک
با افتتاحيهاي بدون
تماشاگر ،المپيك
توكيو متفاوت از همه
المپيكها آغاز شد
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صفح ه 9

يادداشت

اين روزها با گــزارش روزنامه لوموند
و افشاي جاسوســي از موبايل امانوئل
مكــرون ،رئيسجمهوري فرانســه،
بارديگر نام پروژه جاسوسي پگاسوس
تبديلبهتيتراولرسانههايجهانشده
است .به گزارش گاردين بهدنبال افشاي
اين پرونده جديــد ،رئيسجمهوري
فرانسه گوشــي موبايل خود و شماره
تلفن همراهش را تغيير داده و دستور
بازبيني در روندهــاي امنيتي دولت را
داده است .چندين سال است كه بدافزار
جاسوسي پگاسوس كه ساخته شركت
اسرائيلي اناساو اســت فعال است.
اين شركت روابط بســيار نزديكي با
سازمانهاي امنيتي رژيم صهيونيستي
دارد و ردپــاي جاســوسافزارش در
پرونده قتل جمال خاشقجي ديده شده
بود .صفحه 15را بخوانيد.

نگاه

عليرضا سلطاني؛ روزنامهنگار و كارشناس اقتصاد سياسي

شنيدهشدن ،گام نخست درمان مشكالت خوزستان

ارتقاي كالس صنعت نفت ايران با مگاپروژه گوره -جاسك
احداث و بهرهبرداري از مگاپروژه
خــط لوله انتقــال نفت گــوره –
جاســك براي ايران مجموعهاي
از اهــداف امنيتــي ،اقتصادي و
توسعهاي را دربردارد كه در شرايط كنوني شــايد ابعاد امنيتي
بر ابعاد اقتصادي و توسعهاي برتري داشته باشد؛ چه اينكه ايران
هماكنون تنگنايي به لحاظ اقتصادي و فني براي صادرات نفتخام
از تاسيسات خارك در خليجفارس به بازارهاي جهاني ندارد .به
لحاظ اقتصادي هم صادرات نفت از مبدا خارك به نسبت انتقال
از طريق خط لوله به سواحل مكران در درياي عمان توجيهپذيرتر
است .اين مسئله اما ضرورتا نميتواند براي منطقه و كشورهاي
همســايه حاوي پيامهاي اطمينانبخش و اعتمادســاز باشد و
چهبسا برخالف آن هم عمل كند .اين مهم در بعد بينالمللي البته
متفاوت اســت .از منظر كالن و بدون مالحظات خاص سياسي،
هرچه راههاي انتقال انرژي در سطوح مختلف متعددتر و متنوعتر
باشد ،به همان ميزان امنيت انرژي جهاني بيشتر تامين ميشود.
بهطور طبيعي بازيگران و فعاالن صنعــت نفت در جهان از خط
لوله گوره  -جاسك بايد استقبال کنند .اين استقبال زماني معنا
مييابد كه خط لوله كنوني در راستاي تامين امنيت انرژي جهان

و درصورت بــروز چالش امنيتي در خليجفــارس و تنگه هرمز،
براي انتقال نفــت نهتنها ايران بلكه نفت كشــورهایي همچون
عراق بهكار گرفته شــود .اما فارغ از مالحظات امنيتي ،مگاپروژه
گوره – جاسك ،براي صنعت نفت ايران به لحاظ فني– مهندسي
و مديريت اجراي پروژههاي كالن ،راهبردي محسوب ميشود و
شــايد بدينخاطر بايد اذعان كرد كه كالس و رتبه صنعت نفت
ايران با اجراي ايــن پروژه در ابعاد فني – مهندســي و مديريت
پروژه ارتقا پيدا كرد .در نگاه نخست ،اين پروژه در شرايطي اجرا
شد كه ايران شديدترين و سختترين تحريمهاي نفتي را تجربه
كرد .حضور شركتهاي ايراني در مراحل مختلف طراحي و اجرا،
ســرعت اجراي طرح با توجه به حجم كار و وسعت جغرافيايي و
طوالنيبودن مسير طرح ،استفاده از تجهيزات و تاسيسات ساخت
داخل در مراحل مختلف ساخت خط لوله و تاسيسات مستقر در
پايانه جاســك و مواردي از اين دست ،باعث ارتقاي سطح دانش
فني و مهندسي در صنعت نفت و همچنين شركتهاي سازنده
اقالم و تجهيزات طرح شده است و اين
ادامه
در صفحه 4
مسئله توان رقابتي شركتهاي ايراني
را در بخشهاي مختلف افزايش داده و راه را براي حضور در ديگر
پروژهها در داخل و حتي خارج از كشور فراهم ساخته است.
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نميتوان از خوزستان و مشكالتش
گفت بيآنكه اين خطه و مردمانش و
آنچه بهويژه در دوران معاصر بر آنان
رفته را مدنظر نداشــت .اگر امروز
صداي نداشــتن آب مردمان پرآبترين منطقه ايران را شنيديد،
اشتباه است اگر فرض كنيد كه مشــكل فقط مربوط به آب است.
نميتوان ناآراميهــاي پيدرپي در يك منطقــه را نديد و امروز
فقط بحثها را به انتقال آب و سدســازي يا كشاورزي نامتناسب
با اين اقليم تقلیل داد .امروز اگر فقط مشــكل آب اين خطه را هم
بتوانيم حل كنيم كه به ســادگي و در كوتاهمدت نميتوانيم ،باز
هم يك مســكن به خورد يك بيمار دادهايم و در تشخيص درد او
كوتاهي كردهايم .خوزستان جوالنگاه تصميمات بلندپروازانه همه
سياســتمداراني بوده كه با آمدن دولت مدرن بهويژه كشف نفت،
چشــماندازها براي ايران ترســيم كردهاند ولي خود خوزستان را
نديدهاند .چه پيش از انقالب و چه بعد از پيروزي انقالب اسالمي.
عمر مديريت ارشد در همين خوزستاني كه نقشههاي توسعه ايران
را به دوش كشيده پس از پيروزي انقالب اسالمي تا به حال كوتاه
بوده و هيچكس بررسي نكرده چرا فقط چند استاندار در اين خطه
يك دوره كامل همپاي يك دولت را اســتاندار بودهاند .خوزستان

در ۴۳سال پس از پيروزي انقالب اســامي ۲۰استاندار را تجربه
كرده و اين يعني عمر مديريت ارشــد اين استان بهطور ميانگين
2.1سال بوده است.
نگاهي به دورههاي مديريتي نشــان ميدهد در ۴دهه بعد از
پيروزي انقالب اسالمي خوزســتان به جز جعفر حجازي در
دولت نهم و دهم 3مدير ارشد داشته كه زمان مديريتيشان
به اندازه عمر يك دولت بوده است؛ علي جنتي ،فتحاهلل معين
و عبدالحسين مقتدايي .غالمرضا شريعتي هم پيش از پايان
دولت دوازدهم از خوزستان به سازمان ملي استاندارد منتقل
شد .شايد بهتر باشد از آقاي حجازي كه ثبات مديريتي بيشتري
را تجربه كرد و درآمدهاي نفتي دولت در اين دوره بيشترين
ميزان در كل دولتهاي پس از انقالب بوده بپرســيم که چرا
مشكالت خوزســتان برطرف نشده اســت .براي نمونه پروژه
فاضالب شهر اهواز كه با وام بانك جهاني قرار بود تكميل شود
ولي با وجود دريافت ۱۰۹ميليــون دالر از ۱۴۹ميليون دالر
اين وام ،هنوز هم به سرانجام نرسيده
ادامه
است و در سال ۱۳۹۸با موافقت رهبر در صفحه 13
انقالب ۴هزار ميلياردتومان از منابع صندوق توسعه ملي براي
تكميل آن اعتبار گرفت.
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کوشک باغ هنر در اراضی عباسآباد افتتاح شد

به مهمانی با شکوه فرهنگ بیا

گفتوگو با نویسندهای که هویت محله سوهانک را دستمایه کتاب جدیدش قرار داده است
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هيچ گلهاي از مردم خوزستان
نميتوان داشت

به مشكالت خوزستان رسيدگي كنيد

حســاب كاربري حضرت آيتاهلل خامنهاي با انتشار
عكسي از خشكسالي خوزســتان در اينستاگرام اين
جمله را از ايشان يادآوري كرد« :مسئوالن وظيفه دارند
به مشكالت خوزستان رسيدگي كنند و اگر كسي به فكر
مردم باشد ،نميتواند در مقابل مسائل دشوار خوزستان
راحت بماند و اين وظيفه قطعي ،فوري و هميشــگي
حكومتهاست كه به فكر مردم باشند».

رهبر معظم انقالب ديروز نوبت دوم واكسن ايراني كرونا را دريافت كردند

رهبر معظم انقالب اسالمي ديروز پس از
رهبري دريافت نوبت دوم واكسن كوو ايرانبركت با
تشــكر از مجاهدتهــاي مجموعههاي
بهداشت و درمان در مقابله با بيماري و بهخصوص زحمات
دانشمندان و محققان در توليد واكســن داخلي ،بر لزوم
استمرار رعايت كامل شــيوهنامههاي بهداشتي تا توقف
شيوع بيماري تأكيد كردند و در ادامه با اشاره به مشكالت
عميقا دردآور مردم وفادار استان خوزستان در زمينه آب،
مسئوالن دستگاههاي دولتي و غيردولتي را موظف كردند
بهصورت جدي رســيدگي به مشــكالت و مسائل مردم
خوزستان را دنبال كنند.
به گزارش پايگاه اطالعرســاني دفتر مقام معظم رهبري،
حضرت آيتاهلل خامنهاي اختالل ايجاد شده در دسترسي
مردم به واكسن را عمدتا ناشــي از بدقولي فروشندگان
خارجي واكسن خواندند و گفتند :اين مسئله يكبار ديگر
به مردم و مسئوالن كشور يادآوري كرد كه تكيه به ديگران
موجب بروز مشكالت ميشــود؛ بنابراين بايد بتوانيم در

همه مسائل روي پاي خود بايستيم .ايشان افزودند :البته
در كنار توليد داخل ناگزيریم از توليد خارجي مطمئن نيز
استفاده كنيم ،اما بايد با تمركز و تالش روي توليد داخل
جلوي منتظر و معطل ماندن مردم را گرفت و اميدواريم با
توجه مسئوالن ،توزيع واكسن به آساني و رواني كامل در
بين مردم انجام شود.
رهبر انقالب اســامي همچنين با اشــاره به جهشهاي
پي در پي ويروس و باقي ماندن خطــرات آن ،مردم را به
اســتمرار رعايت شيوهنامههاي بهداشــتي فراخواندند و
گفتند :طوالني شدن قضيه بيماري نبايد موجب كاهش
حساسيتها شود و در همه جا ازجمله مراسمهاي گوناگون
مذهبي و غيرمذهبي نيــز بايد اصل را بــر رعايت كامل
شيوهنامههاي توصيهشده از طرف مسئولين مانند ماسك
و فاصلهگذاري قرار داد.
ايشان خاطرنشان كردند :اگر مردم براي يك دوره ،زحمت
رعايت كامل شيوهنامهها را قبول كنند ،بيماري ريشهكن
شده يا حداقل شيوع آن و ادامه خطرات جاني و خسارات

مالياش متوقف ميشود .حضرتآيتاهللخامنهاي خطاب
به مســئوالن تأكيد كردند :دستگاههاي دولتي بهصورت
جدي از توليد واكسنهاي داخلي پشتيباني كنند تا اين كار
به بهترين وجه انجام شود .رهبر انقالب در بخش ديگري
از سخنانشان به مشكالت مردم خوزستان اشاره كردند و
گفتند :در روزهاي اخير يكي از نگرانيهاي واقعا دردآور،
مسئله آب خوزستان و مشكالت مردم بود .ايشان با گاليه از
رعايت نشدن توصيههاي متعدد قبلي درباره آب خوزستان

مسئوالن ارشد كشور در روزهاي اخير حساب معترضان و راهپيماييهايشان را از هياهوسازيها
جدا و اعالم كردند به اعتراضات مردم رسيدگي خواهند كرد
اعتراضــات مردمــي بــه
گزارش مشــكالت آبي خوزســتان،
راهپيماييهاي شــهرهاي
مختلف اين اســتان را به هفته دوم كشانده
است .حاال دقيقا 9شب از نخستين تظاهرات
11شهر خوزستان در انتقاد به عدممديريت
درست آبرســاني به اين اســتان ميگذرد؛
اعتراضاتي كه به تأكيد و فرياد مردم اين خطه
مسالمتآميز و به تعبير خودشان (سلمي)
است .هدف از اعتراضات ،رفع بحران آب در
اين مناطق اســت؛ بحراني كــه كمكم به
اســتانهاي هم مــرز با خوزســتان چون
اصفهان ،لرستان و بوشهر هم كشيده شده و
در روزهاي اخير سبب شكلگيري تجمعاتي
در بوشهر،اليگودرز و شاهينشهر هم شده
است.
اعتراضات خوزستان 28تيرماه از ايذه شروع
شد و كمكم به 10شــهر ديگر اين استان و
چند شهر از استانهاي همجوار كشيده شد.
اگرچه بناي اعتراضات مســالمتآميز است
و قاطبه مردم تالش دارند بــه دور از تنش
فريادشان را از چالشها و مشكالت به گوش
مسئوالن برســانند اما روند اين اعتراضات
منجر به خسارات جاني و مجروح شدن برخي
از معترضان هم شــده كه هنوز آمار رسمي
دقيقي از آن منتشر نشده است.
در ايــن بين اگرچــه هنوز تــاش و تقالي
مسئوالن مربوطه ،از روســاي سهقوه گرفته
تا رئيسجمهور منتخب براي رســيدگي به

اعتراضات مردم دســتاورد عيني يا دستكم
قانعكنندهاي براي معترضان نداشــته است
اما آنچه حساب اعتراضات تابستان 1400را
با اعتراضات مشــابه آن در دي  98و آبان96
جدا ميكنند و وجه تمايز آنهاســت ،تأكيد و
پذيرش حق اعتراض مردم ناراضي از شرايط
بروز يافته از ســوي مســئوالن ارشد كشور
است .چنانچه در روزهاي اخير شمار زيادي از
مقامات سياسي و امنيتي كشور براساس تجربه
تلخ حوادث ديمــاه 1396و آبانماه1398
اعتراضهاي  1400را بهرسميت شناختهاند
و بهطور واحد از حق مردم در اين اعتراضات
ســخن ميگويند؛ همگي ســعي در آرامتر
كردن فضاي عمومي كشــور دارند و بر منع
هرگونــه رفتارهاي تحريكآميــز در تبديل
راهپيماييهاي مسالمتآميز به خشونتهاي
خياباني تأكيد دارند .آنها ضمن به رســميت
شــناختن اعتراضــات ،صــف آشــوبها و
اغتشاشــات را از معترضان جــدا ميكنند.
در نخســتين واكنشهــا حســن روحاني،
رئيسجمهور با دفاع از حق اعتراضات خياباني
گفت« :بايد مردم خوزستان را از يك عدهاي كه
گاهي سخنان و شعارهاي ناصحيحي ميدهند
جدا كنيــم .چندصد نفر ،مردم خوزســتان
نيســتند .بله ممكن اســت مردم خوزستان
معترض باشند .اعتراض و انتقاد در چارچوب
قانون اشكال ندارد .عدهاي ميآيند ميگويند
آب كم اســت چرا كم اســت؟ بياييد آب را
درست كنيد .يك كســي ممكن است بيايد

پای درددل مردم خوزستان
سيدهزهرا عباسي

خبرنگار

تصاویر شادی پسربچهای در هورالعظیم دست
استانها به دست میچرخد؛ با وجود قطعی گاه به گاه
اینترنت در ساعتهایی از روز هشتگ «خبر_
خوب_خوزســتان» زیر عکس ترند شده ،اما فقط برای چند
ساعت و دوباره «خوزستان_تشنه_است»« ،کارون_جان_
ماست» و «نه_به_انتقال_آب_کارون» جای آن را میگیرد.
اعتراض اهالی خوزســتان به کمآبی با خشکی هورالعظیم و
کرخه شروع شــد ،اما این روزها گالیه از کم آبی و انتقال آب
کارون ،زیر ســایه اعتراض به تبعیــض و محرومیت مطرح
میشود.
هر آدم منصفــي ميتوانــد دريابد كه مشــكل آب در
خوزستان چندوجهي و پيچيده است .همه ما ميدانيم
كه مصرفكننده اصلي آب در ايران بخش كشــاورزي
است و حتي ميزان انتقال آب از خوزستان به شهرهاي
ديگر آنقدر نيست كه كل مشكل كمآبي را به آن مربوط
كنيم .اگر مردم خوزســتان در ميان اينهمه علت – و
مهمتر از همه خشكســالي غيرمتعارف امسال – هدف
خود را جلوگيري از انتقال آب اعالم ميكنند ،نشاندهنده
تبييننشدن درست موضوع طي ســالهاي متمادي،
توســط نهادهاي مســئول و نيز نقصان جدي در ساير
طرحهاي مديريت آب است .با اين حال اين گزارش حرف
مردم معترض خوزستان است.
بگذارند آب راهش را بیاید

هوا گرم و شــرجی اســت .اغلب روزها دمای هوا به باالی
50درجه میرسد .تعطیالت عید قربان و گرمای هوا دست
به دست هم دادهاند تا اهواز روزها را در سکوت سپری کند.
«سعید» از ساکنان کوی علوی میگوید که این منطقه و
لشگرآباد در ساعتهای شــب میزبان جوانانی هستند که
از کمآبی ،خشکســالی ،محرومیت ،بیکاری و تبعیض به
ستوه آمدهاند« :ما چیز زیادی نمیخواهیم .حداقل کاری
که میتوانند برایمان بکنند این است که طرحهای انتقال
آب را متوقف کنند ،آب مثل همیشه راهش را برود ،خودمان
زندگیمان را میسازیم».
عکسهای هور را باور نکنید

«ساهره» هم مثل سعید فکر میکند .او میگوید که آب باید

بگويد فاضالب داريم ،يك كسي بيايد بگويد
اينجا رودخانه خشك شده و يا اينجا دامهاي
ما مشكل پيدا كردهاند .اينها حق مردم است؛
يعني مردمي كه در گرماي 50درجه با كمآبي
زندگي ميكنند ،حق طبيعي آنهاســت كه
ســخن بگويند ،حرف بزنند ،اعتراض كنند،
حتي به خيابان بيايند .اين وسط هم ممكن
است عدهاي سوءاستفاده كنند ».اقدام عملي
روحاني نيز دستور به اســحاق جهانگيري،
معاون اولش براي حضور در خوزســتان بوده
است .جهانگيري ديروز در رأس هياتي وارد
خوزستان شد .سفر او امروز هم ادامه خواهد
داشــت .اين دستور چهارشــنبه صادر شده
تا بهگفته روحاني «از نزديــك يكبار ديگر
وضع خوزســتان را ببيند و اگر مشكلي است
همان جا تصميمگيري كند و اگر الزم است
با من در تماس باشــد و حل و فصل كنيم».
در كنار حضور جهانگيري ،جمعي از اعضاي
كميسيون امنيت ملي مجلس هم امروز براي
بررسي بحران خوزستان در ميان معترضان
حاضر خواهند شد.
پيشتر نيز رئيــس قوهقضاييــه و ابراهيم
رئيسي ،رئيسجمهور منتخب 2هيأت ويژه
را براي بررســي وضعيــت اعتراضات راهي
خوزســتان كرده بودند ،البته هنوز از نتيجه
حضور اين هيأتهاي ويژه خبري نشده است.
استاندار ويژه تعيين ميكنيم

ابراهيم رئيســي ،رئيسجمهور منتخب در

قربانيان گسترش دامنه اعتراضات

مكث

رسیدگی به اعتراض خوزستان

و فاضالب اهواز افزودند :اگر آن توصيهها مورد توجه قرار
ميگرفت ،مسلما اين وضع ايجاد نميشد كه مردم وفادار
خوزســتان را با وجود اينهمه امكانات و اســتعدادهاي
طبيعي و كارخانجات در استان ،ناراضي و ناراحت كند.
حضرت آيتاهلل خامنهاي خاطرنشان كردند :مردم ناراحتي
خود را بروز دادند ،اما هيچ گلهاي از آنها نميتوان داشت؛
چراكه مسئله آب ،آنهم در آن آبوهواي گرم خوزستان
مسئله كوچكي نيست .ايشان در بخش ديگري از بيانات

دامنه اعتراضات آبي خوزستان در برخي شــهرهاي استانهاي ديگر همچون اليگودرز
استان لرستان ،شاهينشهر اصفهان و بوشهر تجمعات خيابانياي را به همراه داشت .اين
راهپيماييها در برخي نقاط به خشونت و درگيري انجاميد و خسارتهاي جاني نيز بهدنبال
داشت .سهشنبه شب گذشــته بهدنبال ناآراميهاي بندرماهشهر ستواندوم ضرغام
پرست مأمور يگان امداد نيروي انتظامي هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد .مراسم
تشييع پيكر او جمعه از بندرماهشهر به مقصد زادگاهش رامهرمز برگزار شد .گزارشهاي
رسمي جامعي درباره تعداد قربانيان اين حوادث از سوي نهادهاي مرجع امنيتي و سياسي
استانهاي درگير تظاهرات منتشر نشده است .در عين حال برخي خبرگزاريها رخداد
اين حوادث را تأييد كردهاند .خبرگزاري فارس از كشته شدن هادي بهمني در ايذه و قاسم
ناصري(خضيري) 18ساله در اهواز گزارش داد .خبرگزاري صداوسيما نيز كشته شدن يك
جوان 20ساله در جريان ناآراميهاي پنجشنبه شب اليگودرز را تأييد كرد.

اقدامي ديگر براي رسيدگي به بحث استمرار
اعتراضات خوزســتانيها در نشســت ويژه
براي رسيدگي به اين اعتراضها اعالم كرد
كه اقدامات خود را به بعد از تحويل رســمي
دولت به تأخير نينداخته اســت .به گزارش
ميزان ،در اين نشســت علي شمخاني دبير
شــورايعالي امنيت ملي ،محسن رضايي
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ،نماينده
ولي فقيه در استان خوزستان ،رئيس ستاد
اجرايي فرمان امام ،وزيــر و معاونين وزارت
نيرو ،رئيس بنياد مستضعفان ،رئيس كميته
امداد ،رئيس ســازمان بسيج مستضعفين و
شماري از نمايندگان اســتان خوزستان در
مجلس حضور داشتند.
رئيسي پس از اين نشست تأكيد كرد« :براي
حل مشكالت خوزستان در دولت سيزدهم
حتي يــك روز هم معطل نخواهيم شــد».
ابراهيم رئيسي تشكيل شــوراي راهبردي
متشكل از شخصيتهاي حقيقي و حقوقي
براي بررسي ويژه وضعيت استان خوزستان
را موردتأكيد قرار داد و گفت :هرگونه صرف
بودجه در خوزستان براي رفع مشكالت آب،

نگرانیم

راه خودش را برود ،اما نه این باریکه آبی که در روزهای اخیر
و بعد از اعتراض مردم برای هور باز شده« :عکسهای هور را
باور نکنید .همه آبی که به هور رسیده تا زانوی پسربچهای
است که در عکس دیده میشود .میدانید هور به قدری آب
داشت که گاهی فردی در آن غرق میشد .گاومیشها باید تا
گردن در آب فرو بروند نه اینکه یک باریکه آب که بوی لجن
میدهد را باز کنند و بگویند آب به هور رســید .آبی که در
کارون هم جاری است به هیچ کاری نمیآید».
او تاکید میکند که مردم آب میخواهند تا کارون و کرخه
زنده شوند و هور جان بگیرد و با چند عکس از هور نیمهجان
نمیتوان آنها را راضی کرد که سالهای سختی را فراموش
کنند و به خانه برگردند.
نه گندم ماند و نه شلتوک

در اهــواز از اول هم به جز کیفیت پایین آب آشــامیدنی،
مشــکل خاصی نبود .اعتراض به کمآبی که شــروع شد،
پای فعاالن محیطزیست اهوازی هم به تجمعها باز شد تا
حقابه شــادگان و هورالعظی م و توقف طرحهای انتقال آب
را مطالبه کنند؛ جالب اینکه با شروع این اعتراضها ،قطعی
برق کاهش یافت و حداقل مردم نگران خاموشیهای وقت
و بی وقت در اوج گرما نبودند .در روستاهای نزدیک اهواز اما
اوضاع خوب نیست .دام و کشاورزی و زندگی روستاییها
از بین رفته و حس مشترک مردم ،افسوس به حال کارون
اســت .یکی از دهیاران شهرســتان کارون در همسایگی
اهواز توضیح میدهد« :بعد از سیل سال  98به کشاورزان
خسارتی پرداخت نشد و به جای آن ،اجازه دادند شلتوک
بکاریم .کشاورزان خوشــحال بودند که حداقل خسارت
گندمزارهایشان با فروش برنج جبران میشود ،اما امسال
نه خبری از گندم است و نه شلتوک .شوری آب هم حجم
و مرغوبیت محصول نخلهایمان را کاهش داده است».
ما كوچ نميكنيم

«کریم » از اهالی کارون هم میگویــد که «رود کارون به
نخلستانش نزدیک اســت و به راحتی با موتور برق ،آب به
نخلها میرس د ،اما آب از بس آلوده و شور است که تشنگی
را رفع نمیکند و رگههای نمک پای نخلها پیداست ».او
هم مانند برخي از اهالی معتقد اســت؛ دلیل انتقال آب و
خشکی کارون ،مهاجرت اجباری خوزستانیها و استخراج
نفت با خیال راحت اســت ،اما تاکید میکنــد« :ما کوچ
نمیکنیم».

«سمیه» از روستای دیگری است .پسرهایش پابه پای اهالی
به کمآبی اعتراض کردهاند و حاال شــبها خانه نمیآیند:
«خیلی نگران پسرهایم هســتم .مگر حرفشان چیست؟
میگویند حقمان را از کارون بدهید .حاال که همه جا پر از
نیروهای امنیتی است ،بچههایم میترسند شاید بازداشت
شــوند .چه میدانیم .همه چیز در هم گره خورده اســت.
اعتراضهایی که مسالمتآمیز برگزار میشد ،تبدیل شده
به بحران ».یکی از شیوخ عشایر عرب اهواز هم نگرانیاي
شبیه به سمیه دارد .با اینکه در همه روزهای گذشته سعی
در آرام کردن اوضاع داشــته ،اما میگوید« :اگر بخواهیم
ق مسئوالن
صحبت کنیم باید درد مردم را بگوییم که به مذا 
خوش نمیآید و با ما برخورد میکنند .شما راضی میشوید؟
خودمان یا بچههایمان به دردسر میافتند».
اعتراض مردم فقط خشکی هور نبود

آنچه ساهره ،سمیه ،کریم یا سعید میگویند حرف اهالی
هویزه هم هست .گرچه در هویزه اوضاع نسبتا آرامتر است
و دیگر خبری از اعتراضهای هفته پیش نیست .اما با همه
اینها مردم هنوز معترض هســتند .این را «شیخ حسن
برهانی» امام جمعه موقت شهرســتان میگوید و تاکید
میکند که آب در رودخانه جاری شــده و به هور رسیده،
روستاهایی هم که لولهکشــی دارند آبشان وصل شده ،اما
اعتراض مردم فقط هور نبود که حاال همه چیز تمام شود:
«مهمترین مطالبه مردم توقف طرحهای انتقال آب است
و مردم میگویند نباید آب به خارج از اســتان برود .حاال
تبعیض و محرومیت هم ذیل موضوع آب مطرح میشود ».او
هم مانند بسیاری از اهالی معتقد است مسئوالن باید همان
روزهای اول به میان مردم میآمدند؛ هرچند این مردم دیگر
اعتمادی به وعدهها ندارند.
مظاهرات السلمی

خود افزودند :مردم خوزستان ،مردم بسیار باوفایی هستند؛
مقدس آنهایی که لب ّ
خط مقدم
در دوران 8ســال دفاع ّ
مشکالت بودند مردم خوزستان بودند و انصافاً ایستادند؛
من از نزدیک شــاهد بودم ،من از نزدیک دیدم که مردم
خوزستان چقدر باوفا و بااهتمام جوانهایشان را فرستادند،
مردهایشان را فرستادند ،زنهایشان کمک کردند و این
مردم باوفا و عالقهمند نبایستی دچار این مشکالت باشند.
خب واقعاً نمیشــود مالمت کرد مردم را و بایستی به کار
مردم رسیدگی بشود ،و باید رسیدگی میشد.
رهبر انقالب اسالمي افزودند :اكنون كه دستگاههاي دولتي
و غيردولتي مشغول بهكار شدند و همچنين دولت بعدي كه
بر سر كار خواهد آمد ،كارها را بهصورت جدي دنبال كنند.
حضرت آيتاهلل خامنهاي همچنين مردم را به مراقبت در
مقابل توطئههاي دشمن توصيه كردند و گفتند :دشمن
بهدنبال آن است كه از هر چيز عليه انقالب و كشور و مصالح
مردم استفاده كند؛ بنابراين بايد مراقبت شود كه بهانهاي
بهدست آن داده نشود.

«رستم سواری» از اهالی هویزه به فیلمی اشاره میکند که
زنی در آن به ماموران نیروی انتظامی میگوید که اعتراضها
ض مردم به تشنگی
مسالمتآمیز و به کمآبی است« :اعترا 
است .ما تشنه آب خوردن نیستیم ،تشنه کارون و کرخه و
هورالعظیم هستیم .تشــنه آنچه داشتیم ،آب کشاورزی و
دامهایمان .ما با انتقال آب از پشت خنجر خوردیم .زندگی
خودمان و بچههایمان نابود شده است .فقط در رفیع 250
گاومیش از تشنگی تلف شدهاند .این زندگی ماست که از
دست میرود .زمینهای کشــاورزیمان را با هزینه زیاد
آماده کشت کردیم و حاال آبی هم برای کشاورزی نداریم».

فاضالب و توسعهيافتگي و ايجاد اشتغال را
سرمايهگذاري ميدانيم و نه هزينه .او با بيان
اينكه مديران عالي اســتان در استانهايي
كه شرايط خاص دارند در دولت موردتوجه
خواهند بود ،گفت :در استانهايي كه مشكل
خاص دارند ،استانداران ويژه انتخاب خواهند
شد تا با اختيارات ويژه بتوانند نوبهاي مسائل
اســتان را در زمانهاي كوتاه بــا حضور در
هيأتدولت مطرح و پيگيــري كنند و رفع
محروميت در استانهايي مانند خوزستان و
سيستانوبلوچستان در اولويت اقدامات همه
دولتمردان خواهد بود.
بازداشتيها آزاد ميشوند

شــمخاني نيز پس از اين جلسه در توييتي
نوشت «به نيروهاي امنيتي دستور داده شد
بازداشــتيهاي حوادث اخير خوزستان كه
عمل مجرمانهاي نداشــتهاند به سرعت آزاد
شــوند .اعتراض حق طبيعي و قابلپذيرش
در جمهوري اســامي اســت .مردم اجازه
نميدهند مشكالت داخلي بستر سوءاستفاده
معاندين شود».

خبر آزادي بازداشتيها از سوي شمخاني در
حالي بود که سردار سرتيپ حسين اشتري
نيز با اشــاره به رويكرد نيروي انتظامي در
جداســازي صــف مــردم از آشــوبگران و
اغتشاشــگران و رويكرد نيروي انتظامي در
«آرامسازي» فضاي استان خوزستان تصريح
كرد :مســببين در ناآراميها و آشوبهاي
خياباني كه در پي تخريــب اموال عمومي و
مردمي هســتند ،در رصد پليس هستند و
بدانند كه به سزاي اعمالشان خواهند رسيد.

قضايي
 7فرمان اژهاي در گوهردشت

رئيس قوه قضاييه در بازديد 3ساعته از زندان رجاييشهر
با جمعي از زندانيان جرائم مختلف ديدار و گفتوگو كرد

رئيس قوه قضاييه بهصورت سرزده از زندان رجاييشهر در مركز استان
البرز بازدي د كرد .اين دومين بازديد سرزده او از زمان انتصاب به رياست
دستگاه قضا محسوب ميشود .غالمحسين محسنياژهاي در نخستين
روز كاري اش در مقام رئيس قوه قضاييه از دادگســتري شهرســتان
قدس بازديد و بــا مراجعهكنندگان به اين واحــد قضايي و همچنين
قضات و كاركنــان آنجا گفتوگو كرد .گرچه چنيــن بازديدهايي در
دوره سيدابراهيم رئيسي هم انجام ميشد ،اما انجام 2بازديد در كمتر از
يكماه آن هم در آغاز انتصاب بهعنوان رئيس دستگاه قضا بهنظر ميرسد
كه او تأكيدي خاص بر اين امر دارد و با توجه به اهميت اين بازديدهاي
سرزده و نيز وضعيت زندان و دادسراهاي كشور بايد ببينيم كه آيا شاهد
تحولي خاص در اين حوزه خواهيم بود يا خير .اژهاي در اين بازديد براي
بهبود وضعيت زندانها  7دستور صادر كرد؛ از مواردي كه در اين بازديد
بر آن تأكيد داشت تفكيك زندانيان بود؛ موضوعي كه بارها مورد انتقاد
كارشناسان حوزههاي آسيب اجتماعي بوده است .رئيس دستگاه قضا
همچنين در بازديد از بخشهاي مختلــف زندان از جمله بند زندانيان
امنيتي و نيز بند جرائم خشن ضمن گفتوگوي چهرهبهچهره با زندانيان،
از نزديك در جريان وضعيت ،كمبودها و خواستههاي آنها قرار گرفت.
رئيس قوه قضاييه در اين بازديد به بيان توصيههايي براي كاهش جمعيت
كيفري و بهبود وضعيت ندامتگاهها پرداخت و از مسئوالن دادسراها و
قضات خواست كه تا حد امكان از صدور قرار بازداشت موقت پرهيز كنند.
«استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس» دومين توصيه محسنياژهاي
بود كه تصريح كرد :هرچقــدر امكانات زندانها افزايــش يابد ،باز هم
پاسخگوي افزايش جمعيت كيفري نخواهد بود و براي كاهش جمعيت
كيفري بايد تا جايي كه امكان دارد مجازات حبس ندهيم.

حوادث خوزستان را خشن نكنيد

در كنار تأكيد مســئوالن بر شنيدن اعتراض
مردم و چارهجويي براي آن ،برخي گروههاي
مرجع مذهبــي و مردمي نيــز خواهان اتخاذ
رويكرد مســالمتآميز و روادارانــه نهادهاي
انتظامــي و امنيتي در مواجهه بــا اعتراضات
مردمي شــدند؛ ازجمله مجمع مدرســين و
محققين حوزه علميه در بيانيهاي اعالم كرد:
«مجمع مدرســين و محققين از دولتمردان
انتظــار دارد وقايع اخير خوزســتان را مانند
پديده تلخ آبان 98به ســمت و سوي برخورد
خشــن و خونريزي نبرند و جواب خشم مردم
را با سركوب پاســخ نگويند .مشكالت مردم
خوزستان جدي تلقي شــود و به جاي كنترل
اعتراضات ،مشكالت استان ازجمله كمآبي را از
راه كارشناسي حل نمايند و پند حكيم نظامي را
همه جا بهكار گيرند .دولتطلبي سبب نگهدار
با خلق خدا ادب نگهدار».
آيتاهلل محمدعلــي علويگرگاني از مراجع
تقليد قم نيز با صــدور پیامی با بيــان اينكه
مسئوالن هرچه ســريعتر به داد مردم استان
خوزستان برسند و آنها را تنها نگذارند ،گفت:
«مردم خوزســتان به بهانه وجود مشكالت به
برخي افــراد و گروههــاي فرصتطلب اجازه
ندهند از اين وضعيت سوءاستفاده كنند».

اگر سازمانهای مردمنهاد جدی گرفته میشدند
کار به این بحران نمیرسيد
دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان ميگويد
سازمانهای مردمنهاد خوزستان در سال  95پیشنهاد تدوین سند
امنیت آب خوزستان را دادهاند
مهمترین مطالبه این روزهای مردم خوزستان ،لرستان ،چهارمحالوبختیاری توقف طرحهای انتقال
آب بین حوضهای از سرشاخههای کارون اســت؛ مطالبهای که دبیر انجمن دوستداران طبیعت و
محیط زیست خوزستان معتقد است از سالها پیش وجود داشــته ،اما از آنجایی که حرف مردم
هیچگاه بیواسطه شنیده نشده است امروز شاهد یک بحران اجتماعی در این استانها هستیم.
«هژیر کیانی» وضعیت موجود خوزستان را حاصل چند فرآیند میداند و درباره آن به همشهری
میگوید :اولین فرآیندی که این شرایط را رقم زده نگاه بهرهکشی تحمیل شده است .خوزستان
به وقت تولید ناخالص و تولید سایر منابع ،استانی ملی است ،اما به وقت مسائل در این سطح دیده
نمیشود.
نمونه این اتفاق به اعتقاد این فعال محیطزیست عملکرد وزارت نفت در آلودگی هوای خوزستان و
خشکاندن هورالعظیم و بیتوجهی شورای عالی آب در انتقال آب با نادیده گرفتن استان ،جمعیت
5میلیون نفری آن و جلگه خوزستان که بخش عمدهای از امنیت غذایی کشور را تامین میکند،
است.
عامل دوم در به وجود آوردن وضعیت فعلی خوزستان از نگاه کیانی ،بیبرنامگی و سوءمدیریت در
همه دستگاهها به ویژه آب و برق ،جهاد کشاروزی و حفاظت از محیط زیست است که موجب شده
برنامهای نه در سطح مدیریت استانی و نه ملی برای حفاظت از محیط زیست استان طراحی نشود.
او میافزاید :سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اهداف و وظایفی که انجام نمیدهد در این
سالها به جای دستگاه ناظر به سازمان تســهیلگر پروژههای انتقال آب تبدیل شده است که به
اجرای طرحهایی که پیوست محیطزیستی و اجتماعی ندارند ،کمک میکند .ارزیابیهای فرمایشی
هم معموال از سوی شرکتهایی انجام میشود که بعد متوجه میشویم عموما شرکتهای همکار
در طرحهای انتقال آب هستند.
دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزســتان ادامه میدهد :همه این موارد را در
طول سالها مطالبهگری کردیم ،پیشنهاد و راهکار دادیم اما گوش شنوایی نبود در حالی که اگر
سازمانهای مردمنهاد جدی گرفته میشدند کار به این بحران نمیرسيد.
کیانی با بیان اینکه سازمانهای مردمنهاد خوزستان در سال  95پیشنهاد تدوین سند امنیت آب
خوزستان را دادهاند ،میگوید :این سند به سازمان آب و برق ابالغ شد ،اما این سازمان اجازه نداد
سند تدوین و اجرا شود در حالی که اگر این سند با حضور نمایندگان مردم ،سازمانهای مردمنهاد،
تشکلهای کشاورزی و ...تدوین شود مصرف آب همه بخشها برآورد و حقابهها دیده میشود و دیگر
کسی نمیتواند بدون توجه به این شرایط طرحهای انتقال آب را اجرا کند.
خوزستان امنیت غذایی بخش زیادی از کشور را تامین میکند و از آنجایی که تولید ملی دارد ،باید
آب و برق آن تامین باشد .نگرانی ما درباره کارون ،نگاه استانی نیست و اگر میگوییم کارون نباید
خشکانده شود به خاطر این است که کارون متعلق به همه ایران است.

رئيس قوه قضاييه به صدور آراي خالف شــرع و قانون هم اشاره كرد و
گفت :اگر براساس ماده ۴۷۷به حكمي برخورديم كه خالف بَين شرع و
قانون بود ،بايد ضمن بررسي علت اينكه چرا بازپرس و قاضي چنين رأيي
دادهاند ،بهصورت ريشهاي از صدور آراي خالف شرع و قانون جلوگيري
كنيم .محسنياژهاي بر جداسازي محل نگهداري افراد بازداشت موقت
از زندانيان نيز تأكيد كرد و گفت :در برخي زندانها افرادي كه برايشان
قرار بازداشت موقت صادر ميشود ،از زندانيان جدا نگهداري ميشوند،
اما اين رويه بايد در همه زندانها اجرا شود .رئيس دستگاه قضا با اشاره به
تنوع زندانيان براساس نوع جرم و روحياتي كه دارند« ،تفكيك زندانيان»
را مورد تأكيد قرار داد و گفت :بايد زندانيان دستهبندي و تفكيكشده
نگهداري شوند تا در ايام حبس نه امكان آموزش خالف به همديگر را
داشته باشند و نه آنكه برخي از آنها بهصورت باندي به ديگران ظلم كنند.
بهگزارش ميزان ،محســنياژهاي براي حل مشكل كمبود قاضي ناظر
در زندانها نيز پيشــنهاد داد براي بررسي مســائل زندان از ظرفيت
حقوقدانان و دانشجويان رشته حقوق و قضا استفاده شود و براي نمونه،
4حقوقدان همراه با يك قاضي بر يك زنــدان نظارت کنند .رئيس قوه
قضاييه به مشــموالن قصاص در ندامتگاههاي استان تهران هم اشاره
كرد و از مسئوالن ســازمان زندانها خواست با كمك دادستاني تيمي
را براي جلب رضايت اولياي دم تعيين كننــد و تأكيد كرد هر چند نفر
از منتظران قصاص مشــمول عفو و بخشــودگي قرار گيرند ،اين اقدام
ارزشمند خواهد بود.
در جريان بازديد رئيس قوه قضاييه از زندان رجاييشهر ۲۰۰درخواست
از سوي زندانيان به محســنياژهاي رسيد كه به دستور قاضيالقضات
مقرر شد ضمن استخراج سريع پروندههاي اين زندانيان بالفاصله تيمي
قضايي بهصورت فوري و در ايام تعطيالت همه موارد را بررسي كنند.

برخورد با عوامل خاطي اعزام بكتاش آبتين

رئيس سازمان زندانها گفت :باعوامل خاطي اعزام بكتاش آبتين برخورد
شد .محمدمهدي حاج محمدي ،رئيس ســازمان زندانها در اينباره
در توييتي نوشــت« :در خصوص كيفيت اعزام آقاي بكتاش آبتين به
بيمارستان ،با عوامل خاطي برخورد شد و تحقيقات در اين خصوص ادامه
دارد »...نحوه انتقال بكتاش آبتين ،عضو كانون نويسندگان از زندان به
بيمارستان و تصويري كه اين نويسنده را با پابند روي تخت بيمارستان
نشان ميداد ،خبرساز شده بود و انتقاداتي را در پي داشت.

خبرهاي كوتاه
ديدار فرمانده سپاه قدس با مراجع عظام تقليد

اسماعيل قاآني ،فرمانده نيروي قدس سپاه ،پنجشنبه در سفري از پيش
اعالم نشده و يكروزه با اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،مراجع
عظام تقليد و توليت آستان مقدس كريمه اهلبيت عليهم السالم ،ديدار
و گفتوگو كرد .به گزارش تسنيم ،سردار قاآني در ديدار با حضرات آيات
نوري همداني ،مكارم شــيرازي ،علوي گرگاني ،جعفر ســبحاني و ديگر
مراجع عظام تقليد و همچنين آيتاهلل ســعيدي توليت آســتان مقدس
حضرت معصومه ســاماهلل و آيتاهلل اعرافي مدير حوزههاي علميه و نيز
اعضاي جامعه مدرسين ،گزارشــي از آخرين تحوالت منطقه و وضعيت
محور مقاومت ارائه داد.

ناگهان «گاندو»؛ بدرقه دولت روحاني به سبك صداوسيما

پخش مجموعه تلويزيوني «گاندو »۲بهصورت ناگهاني پنجشــنبه ازسر
گرفته شد .فصل دوم اين سريال نوروز امســال روي آنتن شبكه 3رفت و
قرار بود پخش آن پس از تعطيليهاي ســال نو هم ادامــه يابد اما پس از
پخش ۱۳قســمت به پايان راه رسيد.به گزارش همشــهري ،اين سريال
جنجالي كه با حملههاي شــديد به دولت روحاني و سياست خارجي اين
دولت حاشيهساز شده بود ،مدعي نفوذ و جاسوسي در نهادهاي دولتي و در
ميان نزديكان دولتمردان شده بود  ،موضوعي كه واكنش شديد محمدجواد
ظريف را هم در پي داشــت و روايتهاي اين ســريال را «دروغ» دانست.
از آنجا كه تهيهكننده «گاندو» در ســتاد انتخاباتــي يكي از كانديداهای
رياستجمهوري فعال بود حال با پايان كار دولت حسن روحاني پخش اين
سريال را ميتوان به نوعي بدرقه دولت روحاني به سبك منتقدانش دانست.
زيرنويس شبكه 3اعالم كرده كه پس از پايان ۱۳قسمت تكراري۲۷ ،قسمت
جديد فصل دوم هم روي آنتن ميرود و پرونده «گاندو »۲در ۴۰قسمت
بسته ميشود .با توجه به اينكه حدود 2هفته تا پايان دولت دوازدهم مانده،
اين ۲۷قسمت جديد در زمان دولت سیزدهم بهنمايش درميآيد و در اين
صورت چهبسا دولت سيزدهم تريبوني هم براي پاسخگويي نخواهد داشت.

23023615

نگاه

سيدمحمد بهشتي

معمار و پژوهشگر شهري

اگر در شهري با جمعيت تهران فقط شوراي
شهر را نمايندگان مردم درنظر بگيريم ،آنگاه
متوجه خواهيم شــد كه ارتباطي طبيعي
ميان اعضاي شورا با بدنه اجتماعي و جامعه شــهري وجود ندارد .براي
اينكه اين ارتباط بهوجود بيايد و شــورا حقيقتا نماينده دائمي و مرتبط
جامعه شهري باشد ،بايد سلسله مراتبي ايجاد شود .شوراياريها ميتوانند
چنين نقشي را ايفا كنند؛ يعني دستيار شوراي شهر باشند و چيزي كه در
بدنه شهر اتفاق ميافتد از خواستههاي مردمي ،نيازمنديها ،مشكالت و
ظرفيتهاي موجود را به معناي واقعي به شوراي شهر انتقال دهند.
حتي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي كه از حوزههاي شهرستانها
انتخاب شدهاند با ســاكنان حوزه انتخابيه خود ارتباط بيشتري دارند تا
اعضاي شوراي شهر تهران با شهروندان تهراني .به سخن ديگر ارتباطي
ســازنده كه باعث انتقال خواستهاي مردميشــود ،بين اعضاي شورا
و ساكنان نيست .در اين ميان شــوراياريها تمهيدي مديريتي است و
ميتواند واسطهاي ميان شهروندان و شوراي شــهر باشد .قطعا حذف
شوراياريها شرايط بهتري براي شــهر ايجاد نميكند .شوراياريها در
بهترين حالت بايد بستر قانوني مستحكم داشته باشند .البته اين به آن
معنا نيست كه بايد مصوبه مجلس شوراي اســامي اين زمينه را ايجاد
كند ،بلكه ميتواند در قالب مصوبات شوراي شهر اتفاق بيفتد .شايسته
است كساني كه به حقوق تسلط دارند به پديد آوردن بستر قانوني مناسبي
براي فعاليت شوراياريها كمك كنند ،ولي بايد دانست كه وجود و ادامه
كار شوراياريها فينفسه ضرورت دارد؛ زيرا در نبود شوراياريها ارتباط
و اتصال ميان اعضاي شوراي شــهر و بدنه جامعه شهري قطع ميشود.
از سوي ديگر موانع قانوني را ميتوان با تفاهم ميان ارگانها مرتفع كرد.
اكنون ارتباط اعضاي شورا با جامعه شهري بيشتر از طريق رسانههاست
كه كافي نيست و بيشتر يكسويه است؛ درحاليكه شوراياريها ارتباط
بسيار نزديكي با شهروندان دارند و اين ارتباط در چارچو 
ب خيلي كوچك
انجام ميشود .در بسياري مواقع شهروندان تهراني ،با اعضاي شوراي شهر
آشنا نيستند و تفاوت ديدگاه ميان اين اعضا را نميدانند .اين موضوع را
ميتوان در همين دوره آزمايش كرد و براي مثال از شــهروندان پرسيد
كه چقدر با اعضاي منتخب شوراي شهر آشنايي دارند و عملكرد آنها به
نسبت دورههاي پيشين چقدر متفاوت است .در كشورهاي توسعهيافته
نيز ميتوان جايگاه انجمنهاي محل ه را بهعنوان واسطه ديد؛ اينطور نيست
كه در يك شهر يكميليوننفري از يكايك اهالي شهر و بيهيچ واسطهاي
ناگهان به شوراي شهر برسيم و در اين فاصله هيچ ارگان ديگري وجود
نداشته باشد .مسلما در شهر بزرگي مانند پاريس ،با نهادهاي اجتماعي
روبهرو هستيم .پروژههايي مورد نياز ابتدا در نهادهاي مشابه شورايار 
ي حل
و فصل و در سلسله مراتبي به شوراي شهر منتقل ميشود .اين جريان كار
و انتقال ديدگاههاي مردمي در نظامهاي شهري موفق جهان وجود دارد.
مريم سرخوش

خبرنگار

آخريــن خبرهــا حكايــت از كمياب شــدن
«رمدسيوير» دارد .رمدســيوير بهعنوان داروي
مؤثر در درمان بيماران مبتال به كرونا شــناخته
ميشود .با اينكه اين دارو توليد داخلي است اما در
آغاز هر پيك كرونا ،بازار از اين دارو خالي ميشود
و بيماران براي خريد آن ســرگردان ميشــوند.
بهطوريكه دسترســي به ايــن دارو ،نهتنها در
داروخانههاي منتخب ،بلكه در بيمارستانها هم،
سخت و طاقتفرسا ميشــود .حاال هم با تكرار
ماجراي پيكچهارم ،در پيكپنجم هم مردم براي
تهيه اين دارو از ساعتهاي اوليه روز در صف خريد
رمدسيوير معطل ميشوند ،آنهم در شرايطي كه
صف به نيمه نرسيده ،موجودي دارو تمام ميشود.
حاال خبرها حكايت از فروش اين دارو در بازار آزاد
و تزريق آن با قيمتهاي سرسامآور دارد .برخي
بيماران در مراجعه به مراكز درماني دست خالي
برميگردند و تنها 2راه براي تهيه دارو پيش روي
خود دارند؛ اول صفهاي طوالني در داروخانههاي
منتخب و دوم خريد از بازار آزاد .اما همواره اين راه
دوم اســت كه جلوي پاي آنها گذاشته ميشود؛
چرا كه تنها در شــبانهروز گذشــته ،هيچيك از
داروخانههاي منتخب شــهر تهــران اين دارو را
نداشــتند و ســامانه 190هم كه براي اطالعات
دارويي است اين موضوع را تأييد كرد.
300هزار تا يكميليون تومــان؛ تنها براي
تزريق يكدوز رمدسيوير

تزريق رمدسيوير كاسبي جديدي براي مراكز اعزام
تيمهاي خصوصي درمان شده است .بهطوريكه
پايينترين نرخ اعالم شــده از سوي اين مراكز ،از
300هزار تومان شــروع و بــه يكميليون تومان
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انحالل شوراياري ،حركتي خالف تجربه جهاني

همشهري نقش حكومتهاي محلي در توسعه ،آباداني و مديريت بحرانهايي مثل كرونا را بررسي ميكند
ســال گذشــته زماني كه
گزارش ششمين همايش متفكران
شهري با موضوع «مديريت
بحران كوويد 19-و نقش ســازمانهاي
مردمنهــاد» در نايروبــي پايتخت كنيا
برگزار شــد ،محتــواي بيانيــه نهايي
همايش ،لزوم تقويت دولتهاي محلي
براي توســعه پايــدار شــهرها و حفظ
سالمت شهروندان بود.
بهگزارش همشهري ،همايش مديريت
بحران كوويد 19-و نقش ســازمانهاي
مردمنهاد با همت كمپين جهاني شهرها
با حضور بيــش از 80پزشــك مطرح و
مديران عاليرتبه بســياري از شــهرها
برگزار شــد و درنهايت همــگان بر اين
نكته كه توســعه و حفظ سالمت شهرها
از يكســو و فقرزدايي از جامعه از سوي
ديگر بر اين اصل استوار شده كه نظارت و

امور اجرايي شهرها بايد در فرايندهايي از
پايين به باال صورت بگيرد ،متفق بودند.
به بيان ســادهتر و خودماني يعني اينكه
اهالي محلهها (كه در ايران ،شوراياران،
مديران محله ،ريشســفيدان ،بسيج و
معتمدان هستند) بايد امور را در دست
بگيرنــد و صداي شــهروندان باشــند.
البته در اين همايش تأكيد شد كه بايد
ساختار مناســب و شــفافي هم وجود
داشــته باشــد تا آنچه معتمدان محلي
ميخواهند بــه ردههاي باالتــر انتقال
دهند ،به شــكل صحيح و به نفع مردم
انجام شــود .جالب است كه اين موضوع
يعني توجــه به حكومتهــاي محلي و
تقويت سازمانهاي مردمنهاد ،قرار است
بهعنوان يكــي از محورهاي اجالس ماه
ژوئن سال 2022مجمع جهاني شهري
 WUF-World Urban Forumنيــز

مورد بررسي قرار گيرد؛ اجالسي كه براي
نخستينبار به همت نهاد «برنامه اسكان
بشري سازمان ملل ( )UN-Habitatدر
اروپاي شرقي و شهر كاتوويتس لهستان
برگزار خواهد شد.
اما همه اينهــا در حالي اســت كه طي
دهههاي اخير ،در ايــران روند معكوس
طي شــده اســت؛ يعني به جاي آنكه
حكومتهــاي محلي و ســازما نهاي
مردمنهاد رشــد پيدا كنند ،قدرتشان
كاســته و وظايفشــان محدودتر شده
اســت .اينكــه برخــاف كشــورهاي
توسعهيافته ،در شــوراي شهر پايتخت
ايران تنها 21نفــر نمايندگي 9ميليون
جمعيت شــهر را بهعهده دارند ،نشــان
ميدهد كه ارادهها بر كاهش اثرگذاري
حكومتهاي محلي بوده اســت .از آن
ســو نيز تالش ميشود تا شــوراياران،

انتظاري بجا از مجلس

ابراهيم عليپور ،فعال باسابقه در حوزه مديريت محله و مدرس دانشگاه

تزریق رمدسیویر نیاز به پروتکل بهداشتی
دارد

مراکز خصوصی ارائه خدمات درمانی در شرایطی
ایــن دارو را تزریق میکنند که گفته میشــود
رمدسیویر باید حتما در فضایی درمانی و کنترل
شده تزریق شــود .حســین کرمانپور که مدیر
اورژانس بیمارستان سیناســت ،تزریق این دارو

رمدسيوير دوزي چند؟

بررسيها نشان ميدهد داروي رمدسيوير در مراكز خصوصي درمان با قيمت 300هزار تا يكميليون تومان تزريق
ميشود .با اينكه اين دارو در بازار و داروخانهها موجود نيست ،بسياري از اين مراكز داروي رمدسيوير در اختيار دارند و
بين يكميليون تومان تا 20ميليون تومان نوع آمريكايي آن را ميفروشند

موجود نبودن رمدسيوير را گزارش دهيد

با اينكه بيماران سرگردان براي تهيه رمدسيوير
تمام داروخانههاي شــهر را زير پــا ميگذارند و
در نهايت اين دارو را به زحمــت با چندين برابر
قيمت تهيه ميكنند اما عاطفــه عابديني ،دبير

كميته علمي كشــوري كوويد 19-كمبود دارو
در مراكز درماني را تأييد نميكند و به همشهري
ميگويــد« :بههيچوجه كمبود رمدســيوير در
كشــور را تأييد نميكنم و اگــر در جايي عنوان
ميشــود كه اين دارو موجود نيست قطعا خود
همان مركز درماني نســبت به خريد دارو اقدام
نكرده ،آنهم بهدليل مســائل اقتصادي و كمبود
بودجه ».بهگفتــه او ،هماكنــون روزانه  400تا
 500دوز رمدسيوير ســرپايي تزريق ميشود و
خريد اين ميزان دارو كه هــر دوز آن 750هزار
تومان است مشــكالت اقتصادي عمدهاي براي
مراكز درماني بهوجود ميآورد ،چرا كه در بحث
دريافت هزينههــا از بيمه تأخير وجــود دارد .با
اينكه حاال جمعيت زيادي اين دارو را از بازار آزاد
تهيه ميكنند اما عابديني ميگويد كه بسياري از
اين داروها در بازار آزاد ممكن است تقلبي باشد.
مردم در تماس با ســامانه 190ميتوانند از نام
داروخانههاي عرضهكننده رمدسيوير مطلع شوند
و نسبت به خريد اين دارو اقدام كنند .نادر توكلي،
معاون درمان ستاد فرماندهي مديريت بيماري
كرونا در تهران هم ميگويد كــه موجود نبودن
رمدســيوير تخلف اســت و مردم ميتوانند اين
تخلفها را به سامانه  190و  6070اطالع دهند.

بهگفته او ،اين دارو در تمام داروخانههاي منتخب
از جمله 22بهمن تجريش ،هاللاحمر13 ،آبان،
۲۹فروردين و شهيد كاظمي موجود است.
فروش بيش از 900ميليارد تومان رمدسيوير

مجتبي بوربور ،نايبرئيس اتحاديه واردكنندگان
دارو با بيان اينكه بيشترين فروش رمدسيوير در
پيكسوم و بهويژه چهارم رقم خورد به همشهري
ميگويد« :از وقتي تقاضا براي اين دارو باال رفت،
رمدسيوير ديگر در داروخانهها بهصورت گسترده،
توزيع نشد .همين اتفاق سبب شــد تا بيماران
براي دسترســي به آن با مشــكل مواجه شوند.
همه اينها در شــرايطي اســت كه براي كنترل
فروش اين دارو ،ميتوانســتند از سامانه تيتك
كه تمام داروخانهها به آن متصل هستند كمك
بگیرند تا مردم براي تهيه رمدســيوير سردرگم
نشــوند و صفهاي طوالني مقابل داروخانههاي
منتخب ايجاد نشــود ».بهگفته اين وارد كننده،
از آغاز كرونا تاكنون بيش از 900ميليارد تومان
رمدسيوير در ايران فروخته شده است« :اگر بيمار
براي هر دوز اين دارو ،حــدود 750هزار تومان
در بازار آزاد هزينه كرده باشــد ،با توجه به اينكه
تاكنون بيش از يكميليونو200هزار دوز از اين

دارو براي بيماران كرونايي تجويز و مصرف شده
باشــد ،به عدد هزارميليارد تومان ميرسيم .اين
قيمتگذاري هم بر اساس ارزش بازار به قيمت
فروش شركتها محاسبه ميشــود و ربطي به
قيمت دولتــي كه در مراكز درمانــي به بيماران
فروخته ميشود ،ندارد».
ماجرا اما تنها به تجویز این دارو محدود نمیشود.
با اینکه در ایران گفته میشــود که رمدســیویر
در درمان بیمــاران مبتال به کرونا تاثیر داشــته
اما متخصصان حاال نظــر دیگری هم میدهند و
میگویند که مصرف و تجویز بیرویه این دارو در
آینده افراد را با مشــکالت دیگری مواجه خواهد
کرد .تاثیر بر آنزیمهای کبد و بــاال بردن میزان
قند خون از عوارض مصرف این بیماری اســت.
یکی از پرستارانی که داروی رمدسیویر در خانه
تزریق میکند هم با تایید عوارض کبدی این دارو
و باال بردن آنزیمهای آن میگوید که مجموع این
عوارض بسیار شدید نیست .عابدینی هم درباره
تزریق این دارو خارج از مراکز درمانی میگوید:
«رمدسیویر کمی عارضه کند کردن قلب دارد و
بهتر است جایی تزریق شود که مانیتورینگ داشته
باشد .اگر شرایط استاندارد رعایت شود تزریق آن
خطرناک نیست اما باید تجهیزات کامل آن هم
وجود داشته باشد .ضمن این که باید آزمایشات
قبلی و اولیه هم انجام شده باشد».
رمدسيوير؛ داروي مؤثر يا بيتأثير؟

در ابتداي پاندمي كرونا كه رمدســيوير در كنار
داروي هيدروكســي كلروكين سولفات تجويز
ميشــد ،ســازمان بهداشــت جهاني با انجام
مطالعاتي ،اين داروها را مؤثر در درمان بيماران
مبتال به كرونا ندانست .مطالعات بعدي اما اين
بررسيها را رد كرد و با شروع توليد آن در ايران
و جوابدهي بيماران در برابر اين درمان ،بهطور

واكسيناسيون رانندگان حملونقل
عمومي آغاز ميشود

شهردار تهران اعالم كرد:

همه پايگاههاي مديريت بحران تهران در اختيار واكسيناسيون و درمان كرونا
عكس :همشهري /امير رستمي

با افزايش مبتاليان به كرونا در پايتخت و همزمان با ادامه واكسيناسيون شهروندان،
مديريت
بحران شهردار تهران اعالم كرد كه درصورت نياز ،شهرداري تمام پايگاههاي مديريت بحران
سطح شهر را براي رسيدگي به بيماران سرپايي و تسريع در روند واكسيناسيون در
اختيار وزارت بهداشت قرار ميدهد .به گزارش همشهري ،پيروز حناچي در پستي توييتري نوشت:
«بهمنظور همياري با مجموعه درمان در مبارزه با موج جديد كرونا و كاهش آالم شهروندان عزيز،
شهرداري تهران همچون گذشته اعالم آمادگي مينمايد كه درصورت نياز ،تمام پايگاههاي مديريت
بحران سطح شهر را جهت رسيدگي به بيماران سرپايي و تسريع در روند واكسيناسيون در اختيار
وزارت بهداشــت قرار دهد ».تاكنون 22پايگاه مديريت بحران شــهرداري تهران به دانشــگاه
علومپزشكي براي اجراي طرح واكسيناسيون كرونا و 4پايگاه نيز براي مرحله سوم تست واكسن
بركت روي داوطلبان اختصاص داده شــده است .بخشي از سولههاي شــهرداري تهران كاربرد
چندگانه ورزشي و مديريت بحران دارند .در ارديبهشت امســال نيز شهرداري تهران به دستور
حناچي ،تعدادي از سولههاي ورزشي را براي انجام واكسيناســيون تعيين كرده بود .بخشي از
سولهها نيز از سوي شــهرداريهاي مناطق به زمينههاي گوناگون مقابله با كرونا اختصاص پيدا
ميكند .بهگفته رضا كرميمحمدي ،رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ،در

مسيب حسنزاده ،كنشگر اجتماعي و شورايار محله زهتابي منطقه  ۱۷تهران

شوراياران نمايندگان مردم محله هستند كه به نمايندگي از ايشان بهعنوان نهادي مردمي و داوطلبانه به دستگاههاي اجرايي
بهويژهشهرداريتهرانخدماتمشورتيونظارتيارائهميدهندوبهنحويحلقهواسطهميانمردمومجموعههايخدمترسان
هستند .شوراياران در زمان وقوع بحران ميتوانند در ميان شهروندان محالت تسهيلگري كنند و با توجه به ظرفيت مردمي به
سبب اعتمادي كه اهالي محله به آنها دارند نقشي مهم در مديريت بحران در مراحل پيش ،حين و پس از بحران داشته باشند.
شايد يكي از مهمترين خطراتي كه تهران را تهديد ميكند بحران زلزله در اين ابرشهر خواهد بود .شوراياران در دوران پيش از
بحرانميتواننددرپيشگيريازخطرزلزلهبهويژهدرزمينهآموزشاهاليمحلهوچگونگيآمادگيدربرابرزلزلهنقشمهميايفا
كنند.دراينميانامايكيازمهمترينبحرانهاييكهكلدنيااينروزهادرگيرآناستبحثبيماريكروناستكهشوراياراننيزباتوجهبهنقشمهميكهدر
محلهخوددارندتابه امروزنيزتوانستندنقشبيبديليدر كاهشخطرات اينويروسدرسطحمحله ايفا كنند.درنخستين روزهايهمهگيري اينويروس
كه موضوع ضدعفوني معابر و فضاهاي شهري مورد نظر و تأكيد مجامع علمي و پزشكي بود ،بسياري از شوراياران ،داوطلبانه و با استفاده از ماشينآالت
سازمانها و نهادها به ضدعفوني معابر همت گماردند كه بهعنوان نمونه گروهي از جوانان در منطقه ۱۷متشكل از شوراياران و فعاالن فرهنگي جمعي به نام
نارنجيپوشان را تشكيل داده و قريب به2ماه هر شب اين كار را انجام ميدادند .از ديگر اقداماتي كه توسط شوراياران در بيشتر محالت تهران شكل گرفت
راهاندازي كارگاههاي توليد ماسك بوده كه پس از توليد با قيمت اندك و يا بهصورت رايگان در اختيار خانوادههاي نيازمند محله قرار دادند .همچنين در
دوران كرونا با توجه به اينكه بسياري خانوادهها دچار مشكالت اقتصادي عديدهاي بودند با تهيه بستههاي ارزاق به كمك خانوادههاي آسيبديده از كرونا
شتافتند .يا امروزه كه واكسيناسيون افراد باالي ۶۰سال در تهران در حال اجراست بسياري از شوراياران به كمك سالمندانيآمدهاند كه توانايي رفتوآمد
ندارندياقادرنيستنددرسايتثبتنامكنند.شوراياراندربحرانكروناتوانستنداطالعرسانيهاوآگاهسازياهاليمحلهراانجامدهندواز طرفيبهعنوان
نهاد واسط ميان نهادهاي دولتي و مردم سعي بر آن دارند كه مطالبات ،نيازها و مشكالت محله را به گوش مسئوالن برسانند .اميدواريم امروز هم مهمترين
مطالبه شهروندان كه همان واكسيناسيون سراسري است با سرعت و دقت عملياتي شود .درواقع با چنين حكمي شوراياريها ديگر نميتوانند فعاليت
كنند و براي اينكه ادامه فعاليت دهند ،ابتدا بايد اين مانع برداشته شود .سادهترين راه براي رفع اين مشكل مجلس شوراي اسالمي است .به اين ترتيب كه
آنچه مبناي قانوني مصوبه شوراي شهر بوده ،بند 7ماده 80شوراهاست .در بند 7ميگويد تشكيل شوراياري قانوني است ،ولي اكنون قانونگذار ميگويد
كه اين بند نميتواند از شوراياريها پشتيباني كند؛ بنابراين مجلس ميتواند در قالب يك طرح اصالحي يا در قالب يك اليحه از طرف دولت به شورايعالي
استان و بعد به مجلس برسد .بند 7ماده 80يا بايد اصالح عبارتي شود كه بنده سال گذشته به مجلس دعوت شدم و چنين كاري كردم .منتها آنها اعالم
كردند كه شوراي شهر پنجم به اتمام برسد و بعد تصميمگيري صورت بگيرد .اگر مجلس اين بند را اصالح يا بهطور كلي يك بند ديگر به آن اضافه كرده و
دقيقا اسم شوراياري را بياورد ،مشكل آن رفع ميشود.

همشهري جزئيات كميابشدن تنها داروي كرونا و فروش و تزريق آن در بازار آزاد را بررسي مي كند

به قیمتهای بسیار باال را خارج از بیمارستانها
تایید میکند و می گوید که همــه این اتفاقات
به دلیل نبود نظارت رخ میدهد ،به همشــهری
میگوید«:تزریق رمدســیویر پروتکلهایی دارد
و اینکه از ســوی مراکز خصوصی در خانه تزریق
میشــود باید از ســوی معاونت درمان وزارت
بهداشت تایید یا رد شود اما در پروتکل تزریق آن
آمده که حتما باید در بیمارستان تزریق شود و قبل
از آن آزمایشاتی از بیمار گرفته شود .بنابراین اگر
تزریق در خانه صورت بگیرد پرستار یا هر فردی
که این اقدام را انجام میدهد امکان انجام آزمایش
اولیه را ندارد و این مساله مشکلساز خواهد بود».
او با تاکید بر اینکه رمدسیویر داروی قوی است و
ممکن است به کبد بیمار آسیب وارد کند ،ادامه
میدهد« :به همین دلیل باید قبل از هر تزریقی
ارزیابی کبدی از سوی پزشک متخصص صورت
بگیرد».

همچنان بر همان پاشــنه ناديده گرفته
شدن تأثيرات حكومتهاي محلي و اداره
شهرها از باال به پايين ،ميچرخد .نتيجه
همين ميشــود كه نظرات مردم لحاظ
نشــده و اقداماتي صــورت ميگيرد كه
برخالف نياز آنهاست .به قول برخي هم
اگر خوزستان حكومت محلي و شوراياران
قوي داشــت ،اكنون بيآبي اينقدر حاد
نميشد .به هرترتيب براي آنكه اهميت

نقش شــوراياران را بررسي كنيم ،سراغ
چند كارشــناس رفته و نظراتشان را در
اينباره جويا شــدهايم .نكته اينجاست
كه يكي از مطالبههاي جدي به مجلس
برميگــردد تا در دورهاي كــه تعدادي
از نمايندگان تهران ،ســابقه حضور در
شــوراي شــهر را دارند ،با مصوبهاي به
حكومتهاي محلي جاني تازه بخشيده
و شكل و شمايل قانوني به آنها بدهند.

نقش شوراياران در مديريت بحرانها بهويژه بحران كرونا

وقتي صحبت از يك شهر بزرگ ميكنيم كه جمعيت چند ميليوني دارد ،اداره كردن آن بدون مشاركت ساكنان غيرممكن بهنظر
ميرسد .اگر هم اين اتفاق بيفتد ،به قدري هزين ه باال و خطا زیاد است كه معقول و منطقي نيست؛ بهعنوان مثال ،اگر شهروندان
مشاركت كرده و در مبدا پسماند را تفكيك كنند ،عالوه بر كاهش چشمگير هزينهها ،خود زباله نيز تبديل به منبع درآمد ميشود.
حاال اگر اين مشاركت شكل نگيرد ،ما بايد يك سازمان عريض و طويلي با بودجه كالن در نظر بگيريم تا پسماند جمعآوري شود.
شوراي شهر اول تهران خيلي زود به هزينهها و مشكالت اداره پي برد .شوراي اول سال 77تشكيل شد و آبان 78مصوبه تشكيل
شوراياريها را گذاشت .بهطور كلي گفته شدكه ما بايد در تمام محالت شهر تهران سازمان و ساختاري داشته باشيم تا براي جلب
مشاركت هدفمند ،مستمر و سازمانيافته بتوانيم امور را از پايين به باال شكل دهيم .ابتدا از يك محله ،بعد از3محله10،محله34،محله و تا پايان شوراي نخست
شوراياريها در 13منطقه به 87محله تهران رسيد .البته بعد از آن انحالل شوراي نخست سبب شد تا شوراياريها براي مدتي روي پاي خود بايستند؛ چراكه
اعضايشوراياريهامعتمدمحلههايخودبودند.برايهمين،شورايدومشهرتهرانبهاهميتشوراياريهاپيبردندوبهتقويتآنپرداختندوبراينخستينبار
در371محله تهران شوراياري تشكيل شد .در دوره سوم شوراي شهر نيز چنين اتفاقي رخ داد و اين عدد به374محله رسيد .البته در دوره چهارم20محله كم
شد تا354محله داراي شوراياري باشد .در ابتداي شوراي شهر پنجم نيز4،3محله از حالت محله خارج و به روستا تبديل شدند و نهايتا تعداد شوراياري محله
به عدد 351رسيد .در طول اين22سال ،همواره در بحث انتخابات شوراياريها مشكلي وجود داشت و آن اينكه حاكميت و دستگاههاي دولتي معتقد بودند كه
در قانون اساسي درباره انتخابات شوراياريها چيزي نيامده است و لذا نميتوان شوراياري را از طريق آراي عمومي انتخاب كرد .براي همين ،با رايزني و مذاكره
هر دوره انتخابات شوراياري بهنحوي برگزار شد .در دوره پنجم شوراي شهر به واسطه فضاي سياسي حاكم ديگر اين اتفاق رخ نداد و سازمان بازرسي كل كشور
تأكيد كرد كه اجازه برگزاري انتخابات را نميدهد؛ اما با دخالت دولت و بهطور مشخص وزارت كشور انتخابات برگزار شد .البته سازمان بازرسي اين شكايت را به
ديوان عدالت اداري برد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه باالترين مرجع است ،يك رأي خيلي سنگين صادر كرد .اين هيأت7مصوبهاي كه شوراي شهر
درباره شوراياريها در اين 5دوره و 2مصوبه نيز که هيأت وزيران داشتند را ابطال كرد و ريشه شوراياري را از خاك بيرون كشيد .در روزهاي گذشته نيز ديوان
نامهاي به وزارت كشور ارسال كردكه اگر هزينهاي انجام گيرد ،تبعات قانوني درپي خواهد داشت .درواقع با چنين حكمي شوراياريها ديگر نميتوانند فعاليت
كنند  .سادهترين راه براي رفع اين مشكل مجلس شوراي اسالمي است .به اين ترتيب كه آنچه مبناي قانوني مصوبه شوراي شهر بوده ،بند 7ماده 80شوراهاست.
در بند 7ميگويد تشكيل شوراياري قانوني است ،ولي اكنون قانونگذار ميگويد كه اين بند نميتواند از شوراياريها پشتيباني كند؛ بنابراين مجلس ميتواند در
قالب يك طرح اصالحي يا در قالب يك اليحه از طرف دولت به شورايعالي استان و بعد به مجلس برسد .بند 7ماده 80يا بايد اصالح عبارتي شود كه بنده سال
گذشته به مجلس دعوت شدم و چنين كاري كردم .منتها آنها اعالم كردند كه شوراي شهر پنجم به اتمام برسد و بعد تصميمگيري صورت بگيرد .اگر مجلس اين
بند را اصالح يا بهطور كلي يك بند ديگر به آن اضافه كرده و دقيقا اسم شوراياري را بياورد ،مشكل رفع ميشود.

ميرسد ،آنهم به شرطي كه نخســتين دوز در
بيمارســتان تزريق شده باشــد و بيمار مشكلي
براي دريافــت اين دارو پيدا نكرده باشــد .اپراتور
يكي از اين مراكز خصوصي به همشهري ميگويد
كه هر بار تزريق اين دارو حدود يكســاعت زمان
ميبرد .اين دارو پرريسك اســت و بايد پرستار تا
پايان زمان تزريق باالي سر بيمار بماند .به همين
دليل هزينهها باالست .نكته اما اينجاست كه برخي
از اين مراكز با اينكه مركز فروش دارو نيســتند با
اين حال داروي رمدســيوير را در اختيار دارند و
درصورتيكه بيمار موفق به تهيه آن نشده باشد هر
دوز را بين يكميليون تا 20ميليون تومان با توجه
بهشرايطدسترسيبهبيمار ميفروشند20.ميليون
تومان براي نوع آمريكايي اين داروســت .يكي از
پرســتاراني كه اين دارو را براي بيماران كرونايي
بســتري در خان ه تزريق ميكند ،به همشــهري
ميگويد« :رمدســيوير ايراني و آمريكايي داريم و
با توجه به بودجه بيمــار برايش تزريق ميكنيم.
3دوز تزريق رمدسيوير ،حدود 4ميليونو500هزار
تومان ميشود .رمدسيوير پودري هندي هم داريم
كه هر دوزش 4ميليونو500هزار تومان است ».او
ميگويد پرستاري كه براي اين خدمات به خانهها
ميرود سوپروايزر يكي از بيمارستانهاست و دارو را
خودش تهيه ميكند« :در بازار داروي ايراني را كمتر
از يكميليو نوپانصدهزار تومان به شما نميدهند.
داروي ما تقلبي نيست و بهصرفهتر است».

آخرين دوره فعاليت خود را پشــت سر
بگذارند و ديگر شــاهد انتخاباتي در اين
حوزه نباشيم .نشــان به آن نشان كه در
روزهاي اخيــر نامهاي از ســوي ديوان
عدالت اداري خطاب به وزير كشور براي
تاكيد موكد بر غيرقانوني بودن فعاليت
شوراياريها زده شده است؛ نامهاي كه
در راســتاي حكم سال گذشــته ديوان
عدالت اداري درپي شــكايت ســازمان
بازرسي كل كشور صادر شدهبود .ماجرا
از آن قرار است كه در تيرماه 1399ديوان
عدالت اداري به ابطال مصوبات شوراي
اســامي شــهر تهران درباره اساسنامه
شوراياريها ،آييننامه انتخابات و برخي
ديگر از مصوبات مربوط به اين نهاد محلي
حكم داده بود .حــال در نامهاي كه اين
اواخر صادر شده هم بر حكم ابطال تأكيد
شده اســت؛ بنابراين بهنظر ميرسد در

عكس :همشهري /امير رستمي

شوراياري ارتباط ميان شوراي شهر و
مردم است

شهر
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پايتخت حدود 110پايگاه مديريت بحران وجود دارد كه نزديك 100پايگاه آن كامال در اختيار اين
سازمان است.

معاون حملونقــل و ترافيك شــهردار تهــران از احتمال
واكسيناسيون رانندگان تاكسي ،اتوبوس و راهبران مترو خبر
داد .به گزارش همشهري ،سيدمناف هاشمي ،درباره سرانجام
واكسيناســيون رانندگان حملونقل عمومــي گفت :اخيرا
جلسهاي با مسئوالن وزارت بهداشت برگزار شده و دوستان
قول مساعد دادهاند كه بهزودي واكسنهاي مورد نياز را براي
اين منظور اختصاص دهند.
وي افــزود :تعــداد راننــدگان حملونقــل عمومي جهت
واكسيناســيون حدود 100هزار نفر درنظر گرفته شــده كه
80هزار نفر آنها راننده تاكســي هستند .جلســه بعدي ما با
مسئوالن وزارت بهداشت روز يكشنبه اســت و قرار شده ما
مكانهاي واكسيناسيون ،اطالعات و فهرست مورد نظر را به
دوستان ارائه كنيم و بهاحتمال زياد واكسيناسيون رانندگان
حملونقل عمومي از اين هفته آغاز ميشود.

گسترده تجويز شــد .حاال اما سازمان بهداشت
جهاني بار ديگــر تأثيرگذاري ايــن دارو را زير
سؤال برده است .مطالعات جديد اين سازمان از
تأثير كم اين دارو بر احتمال زنده ماندن بيماران
كرونايي با مصرف رمدســيوير و ساير داروهاي
درماني كرونا حكايت دارد .در مطالعهاي كه اخيرا
روي 11هزارو266بيمار مبتــا به كوويد19-
بستري در بيمارستان كه درمان آنها با داروهايي
ازجمله رمدســيویر ،هيدروكســي كلروكين
لوپيناوير و اينترفرون انجام شــد ،نشان داد كه
هيچيك از اين  4دارو تأثيري بر نرخ مرگومير
نخواهد داشت .اين  4دارو براي كوتاه كردن زمان
بهبودي يا بستري شدن در بيمارستان كمي مؤثر
هستند و بهنظر ميرسد بيماراني كه تحتدرمان
با اين داروها قرار گرفتهاند كمتر به دستگاه تهويه
مكانيكي براي تنفس نياز دارند .عاطفه عابديني،
دبير كميته علمي كشوري كرونا درباره نتيجه
مطالعات مبني بر تأثير نداشــتن رمدســيوير
روي بهبود بيمــاران كرونا اما به همشــهري
ميگويد« :مطالعات بسيار موثقتري داريم كه
از مؤثربودن رمدسيوير در درمان كرونا حكايت
دارد .گايدالينهاي معتبر دنيــا مانند انجمن
عفوني آمريكا NHS ،درانگلســتان و استراليا
هم از مصرف رمدسيوير كه داراي تأييديه FDA
اســت ،حمايت ميكنند .ما صرفا بر اساس يك
گايدالين يا يك مطالعه ،دارويي را وارد پروتكل
درمان كرونا نميكنيم يا مردم را از دريافت آن
محروم نميكنيم .رمدسيوير حتما بايد در فاز
مناسب بيماري كرونا مصرف شود تا تأثيرگذار
باشد ».بهگفته او ،اين دارو به تنهايي در درمان
كرونا مؤثر نيست و بهصورت تركيبي و همراه با
درمانهاي ديگر مؤثر است .بنابراين تا زماني كه
مطالعات قوي مصرف رمدســيوير را زير سؤال
نبرند ،از مصرف اين دارو حمايت خواهيم كرد.
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همشهري از پايان انحصار پايانه صادراتي نفت كشور گزارش ميدهد

گزارش

ايرانيترين ابرپروژه نفتي ايران

انرژی
حســن روحاني اســفند 92در سفر
به جاسك دســتوری را صادر كرد و
سرانجام در تير  1400صادرات نفت
ايران از پايانه جاسك عملياتي شد.
ايرانيتريــن ابرپــروژه نفتي تاريــخ صنعت نفت
ايران روز پنجشــنبه در حضور حســن روحاني،
رئيسجمهــور و بيژن زنگنه ،وزير نفــت ايران به
بهرهبرداري رسيد و انحصار صادرات نفت ايران از
پايانه خارك شكسته شــد و حاال جاسك به پايانه
دوم صادرات نفت ايران تبديل شده است؛ طرحي
كه بهگفته رئيسجمهور اســتراتژيكترين پروژه
تاريخ نفت ايران بهحساب ميآيد .ايدهاي كه سنگ
بنــاي آن در دهه 60و ســالهاي جنگ تحميلي
مطرح شد و غالمرضا آقازاده ،وزير وقت نفت ايران
در گزارشــي به مقامات ارشد كشــور از كمكردن
آســيبپذيري مركز صدور نفت ايران با ايجاد يك
پايانه نظير جزيره سيري ،اين بار در بندر جاسك
خبر داد .حاال پس از نزديك به 40ســال ايدهاي
كه در اوج جنگ عليه صنعت نفت شــكل گرفته
بود ،به نتيجه رسيده است؛ پروژهاي براي افزايش
امنيت صادرات نفت ايران شــبيه ديگر كشورهاي
نفتفروش حاشــيه خليجفارس كــه پيش از اين
بخشي از نفت صادراتي خود را از مسير تنگه هرمز
خارج كردهاند.
به گزارش همشهري ،نطفه اصلي احداث يك پايانه

استراتژيك نفتي در سواحل مكران در داخل پرواز
هواپيماي رئيسجمهور حسن روحاني در اسفند92
به استان هرمزگان مطرح ميشــود؛ اكبر تركان،
مشاور رئيسجمهور و رئيس وقت در مناطق آزاد،
از ضرورت توسعه سواحل مكران با رئيسجمهور
ســخن ميگويد و روحاني هم پيگير يك آرزوي
ديرينه و بهجا مانده از دوران جنگ تحميلي بهويژه
پس از جنگ نفتكشها ميشود.
روز دوم سفر به اســتان هرمزگان روحاني ،خبر را
رسانهاي و اعالم ميكند كه بندر جاسك به پايانه
دوم صادرات نفت ايران تبديل خواهد شد .دستور
رئيسجمهور به بيــژن زنگنه ،وزيــر نفت باعث
ميشود كه مطالعات شروع شود .مذاكره با چينيها
براي اجراي اين طرح بهويژه تامين لولههاي انتقال
طرح نفت گوره – جاسك انجام ميگيرد .قرار بود
شركتهاي چيني دستكم 75درصد از لولههاي
مورد نياز و تجهيــزات را به ايران بفروشــند اما با
خروج آمريكا از برجام در ارديبهشت  ،97يك شوك
بزرگ به دولت و وزارت نفت وارد ميشود .چينيها
اعالم ميكنند كــه بهخاطر تحريمهــا همكاري
نميكنند ،دولت اما اصرار دارد كه با تكيه بر توان
داخلي كارها انجام شود.
شــركت فوالد مباركه اصفهان ،فوالد اكســين و
لولهسازي اهواز و صدها شــركت ديگر داخلي به
ميدان فراخوانده ميشــوند و نخســتين عمليات

مهمترين طرح ملي در دولت تدبير و اميد

رئيسجمهور آغاز صادرات نفت از منطقه مكران را مهمترين و بااهميتترين طرح ملي افتتاح شده در دولت يازدهم
و دوازدهم عنوان كرد و گفت :امروز افتتاح اين طرح با عظمت و ملي پاسخ بسيار قوي و محكمي در برابر توطئهگران،
آمريكا و همه كساني است كه به ناپايداربودن آينده ايران ميانديشند .حسن روحاني افتتاح خط لوله گوره – جاسك
را بسيار استراتژيك و مهم دانست و در توضيح اهميت آن ،گفت :دشمن وقتي ميخواست وارد جنگ اقتصادي با
جمهوري اسالمي ايران شود تحريم صادرات نفت و نقل و انتقال بانكي را بهعنوان 2محور عمليات جنگي اقتصادي
طراحي كرد كه بسيار تأثيرگذار هم بود .وي با بيان اينكه امروز ثابت كرديم كه در شرايط سخت تأمين ارز توان تخصيص
2ميليارد دالر براي يك پروژه زيربنايي را داريم ،گفت :امروز براي نخستينبار در تاريخ صنعت نفت پايانههاي صادراتي
نفت كشــور از يك پايانه فراتر رفت و دومين پايانه خارج از خليجفارس و در سواحل مكران به بهرهبرداري رسيد.
رئيسجمهور با اشاره به اينكه در آبان سال 64وقتي اسكله تي پايانه خارك بمباران شد ،صادرات نفت ايران 2هفته
متوقف شد ،اضافه كرد :امروز نهتنها اتكاي صادرات نفت به يك اسكله برطرف شده است ،بلكه نياز كشور براي صادرات
نفت از خليجفارس نيز مرتفع شده و توان صادرات نفت از درياي عمان را عملياتي كرديم .رئيسجمهور با اشاره به
تعبير مقام معظم رهبري درباره خط لوله گوره-جاسك كه آن را استراتژيكترين و راهبرديترين طرح دولت تدبير و
اميد و جمهوري اسالمي ايران توصيف كرده بودند ،تصريح كرد :دولت دوازدهم ،وزارت و شركت ملي نفت اين افتخار
را دارند كه در تاريخ بهعنوان طراح و مجري اين پروژه عظيم و مهم مطرح شوند .وي تصريح كرد :اجراي اين پروژه از
جهات مختلف مايه افتخار است چرا كه اوال در زمان اوج تحريمها اجرا شد ،دوما تقريبا بهطور كامال ايراني و ملي است
و سوما گامي مهم در آباداني سواحل مكران بهعنوان ثروت بزرگ ملي است.

خوزستان؛ قرباني فشار به منابع آبي

جدي اجرايي از مرداد 98كليــد ميخورد .كرونا
شوك دوم را به ايرانيترين ابرپروژه تاريخ صنعت
نفت وارد ميكند اما بازهم كارها متوقف نميشود.
طرحي كــه قــرار بــود در دولت اكبر هاشــمي
رفسنجاني و دوران وزارت نفت محمد غرضي شروع
و جاسك به پايانه تحويل نفت خام به نفتكشهاي
اقيانوسپيما تبديل شــود و خط لوله آن را به ياد
عمليات نظامي محرم به نام خط لوله محرم ناميدند،
بعدها متوقف و به فراموشي سپرده شد؛ طرحي كه
حتي در دولت محمود احمدينــژاد هم پيگيري
شد ولي روي كاغذ هم پيشرفت نكرد .در بهار سال
90بود كه يك مقام نفتي اعالم كرد :تصميمگيري
در اين طرح بايد در سطح دولت صورت گيرد.
اسفند 92روحاني به جاسك ميرود و ميگويد :يك
بندرگاه براي صادرات نفت تا پايان دولتش احداث
ميكند .زنگنه ،وزير نفت هم قول ميدهد همانگونه
كه در دولت محمد خاتمي پارسجنوبي را ساخت،
در پايان دوره صدارتــش در دولت روحاني ،نهتنها
توسعه فازهاي پارسجنوبي را تمام ميكند كه نفت
توليد شده در ميدانهاي مشترك در غرب كارون
را به جاسك ميفرســتد تا از پايانه جديد تحويل
نفتكشها شود.
بهمن 96ســه شــركت ايرانــي برنده ســاخت
لولهها ميشوند ،بهمن ســال 97مسير خط لوله
مشخص ميشــود .مهر 97قرارداد ساخت مخازن
ذخيرهسازي نفت خام و تأسيسات جانبي در بندر
جاسك با ظرفيت ۱۰ميليون بشكه در قالب روش
ساخت ،بهرهبرداري و واگذاري با شركتهاي ايراني
امضا ميشود.
يك ســال بعد قرارداد ســاخت 50پمپ هم بين
وزارت نفت و شــركتهاي ايراني نهايي و اجرايي
ميشــود .ايدهاي كه در اوج جنگ تحميلي پس
از آزادســازي خرمشــهر براي ايجاد يــك پايانه
نفتي در جاسك مطرح و نطفه آن در جريان سفر
اسفند  92رئيسجمهور به جاسك بسته شده ،در
پنجم تيرماه 99عمليات احــداث خط لوله انتقال
نفت گوره به جاســك و پايانه صادراتي در منطقه
مكران با دستور روحاني شــروع ميشود .تا اينكه
۲۹ارديبهشت ،۱۴۰۰مسعود كرباسيان ،مديرعامل
شــركت ملي نفت ايران ،از آغاز ارسال نفت خام از
گوره به جاسك خبر داد و وزير نفت هم اعالم كرد

ميزان بارشهاي جوي در سال آبي جاري همچنان كمتر از نصف بارندگي
سال قبل است و همين مسئله بحران آب را پررنگتر كرده؛ اما بهنظر ميرسد
حتي درصورت بهبود وضعيت بارش در ماههاي آينده كه البته وقوع آن بعيد
بهنظر ميرسد ،نميتوان انتظار گشايشــي داشت؛ بهخصوص كه بررسي
وضعيت آبي خوزستان نشان ميدهد بهواسطه انتقال آب بينحوضهاي و
الگوي مصرف آب در كشور ،بحران آب فقط با بهبود بارش حل نميشود.
بهگزارش همشهري ،با بارندگيهاي سيلآساي اخير ،آمار بارشهاي جوي
يك درصد نسبت بهمدت مشابه ســال قبل و 2درصد نسبت به ميانگين
52ســال اخير بهبود پيدا كرده و ذخيره آب در مخازن سدهاي كشور نيز
به 49درصد رسيده است؛ براساس آمارها ،همچنان بحران كمآبي با قوت
قبلي ادامه دارد و حداقل تا فصل پاييز تغيير مثبتي در آن رخ نخواهد داد.
كاهش 51درصدي بارندگي كشور

بهزودي نخســتين محموله نفت خام از جاســك
صادر خواهد شد.
پنجشنبه تاريخي صنعت نفت

روز پنجشنبه هفته گذشته طرح انتقال نفت گوره
به جاسك به بهرهبرداري رسيد و نخستين نفتكشي
كه نفت را تحويل گرفت هــم آن را براي بردن به
چين بارگيري كــرد .تورج دهقانــي ،مديرعامل
شــركت نفت در اين مراســم با تأكيــد بر نقش
۹۵درصدي سهم شــركتهاي داخلي در تكميل
طرح گوره  -جاســك ميگويــد :راهبرديترين،
ايرانيترين و سريعترين مگاپروژه صنعت نفت در
دوران حدود دوســاله رويارويي با بيرحمانهترين
جنگ اقتصادي اجرا شده و نفت كشور به سواحل
درياي عمان رسيد؛ كاري بزرگ كه شامل بيش از
1000كيلومتر خط لوله ۴۲اينچ5 ،ايستگاه پمپاژ،
2ايســتگاه عملياتي بينراهي ،يك ايستگاه پايانه
انتهايي۲۰ ،مخزن ذخيرهســازي۱۱ ،پست برق و
۳۰۰كيلومتر خط انتقال برق ميشــود و هدف از
اجراي آن انتقال روزانه يك ميليون بشكه نفت خام
از منطقه گوره در استان بوشهر به جاسك در استان
هرمزگان است .محمد مشــكين فام ،مديرعامل
شــركت نفت و گاز پارس هم ميگويد از اين پس

آخرين آمارهــاي دفتر مطالعات پايه منابع آب حاكي از اين اســت كه در
304روز سپري شده از ســال آبي 1399–1400يعني از اول مهر1399
تا شــامگان 31تير ،1400ميانگين ارتفاع ريزشهاي جــوي در ايران به
149ميليمتر رسيده كه نسبت بهمدت مشابه در سال آبي قبل 51درصد
و نســبت به ميانگين بارندگي در دورههاي مشابه نيمقرن اخير 35درصد
كاهش نشان ميدهد .اين آمارها در مقايســه با آمارهاي مربوط به قبل از
بارشهاي سيلآساي اخير بهترتيب يك و 2درصد بهتر شده است .در اين
بازه زماني ،ركورد بيشترين افت بارش به حوضه «مرزي شرق» اختصاص
داشته و حوضه «درياچه اروميه» با كاهش 18درصدي ميزان بارش ،بهترين
وضعيت را تجربه كرده است .به گزارش همشهري ،در اقليم خشك و كمباران
ايران ،ميزان بارشهاي جوي از ارديبهشت تا شهريور در شرايط عادي تقريبا
معادل 15درصد از كل بارندگيهاي يك سال آبي است و بارشهاي مرداد
و شهريور سهم بسيار ناچيزي از بارشهاي يكسال آبي را بهخود اختصاص
ميدهد .بر همين اســاس كارشناسان هواشناســي معتقدند حتي وقوع
بارشهاي نرمال در 2ماه باقيمانده از ســال قدرتي براي تغيير موازنه آبي
كشــور ندارد و مضاف بر اين حتي با وقوع بارشهاي سيلآسا و نامتعارف
نظير سيالبهاي اخير نيز نميتوان اميد چنداني به بهبود اوضاع داشت؛
چراكه اين بارشها غالبا قابلكنترل نيستند و بخش اندكي از آنها به مخازن
استراتژيك راه مييابد و جداي از اينكه احتمال تكرار آن پايين است ،حجم
آنها نيز در مقايسه با ميزان كسري آب چشمگير نيست.

پايانه جاســك در آينده تجارت انرژي ايران نقش
كليدي خواهد داشت.
روحاني كار را تمام كرد!

ســرانجام حســن روحانــي بــه آرزوي ديرينه
يكي از يــاران ديريــن خود يعني اكبر هاشــمي
رفســنجاني ،رئيسجمهور فقيد ايران عمل كرد و
با سرمايهگذاري 2ميليارد دالري در اوج تنگدستي
ارزي دولت ،يكي از مهمترين و اســتراتژيكترين
طرحهاي تاريخ صنعت نفت ايران را به اجرا درآورد.
در فاز نخست 300هزار بشكه نفت در روز از منطقه
گوره در استان بوشهر نفت سنگين و نيمهسنگين
به پايانه صادراتي جاسك ارسال و صادر خواهد شد
و انتظار ميرود در ماههاي نخســت دولت آينده
اين طرح به پايان برســد .وزير نفت با بيان اينكه
اين طرح در ابتداي ســال ۱۴۰۱بــه بهرهبرداري
كامل ميرسد ،افزود :ظرفيت انتقال كنوني روزانه
۳۰۰هزار بشــكهاي نفت اين خط لوله ،آبانماه به
روزانه ۴۰۰هزار بشكه ،ديماه به ۵۰۰هزار بشكه
و با آمدن تلمبهخانه و مخزن ذخيره در جاسك به
۷۵۰هزار بشكه و اسفندماه به ظرفيت يك ميليون
بشــكه در روز ميرســد .بهرهبرداري تدريجي از
طرحهاي بزرگ موضوعي طبيعي است.

نماي بارندگي در خوزستان

تورم همچنان ميتازد

هزينههاي خوراك ،پوشاك ،مبلمان و لوازم خانگي در تيرماه امسال نسبت به
تيرماه سال قبل بين 55تا60درصد افزايش يافته است

جدول نرخ تورم ماهانه ،نقطهبهنقطه و ساالنه در تيرماه  - 1400ارقام به درصد
تورم ساالنه
تورم نقطهبهنقطه
تورم ماهانه
كاال
43.8
62.3
6.8
هتل و رستوران
59
59.6
2.3
مبلمان و لوازم خانگي
54.8
57.4
3.2
خوراكي و آشاميدني
47.8
55.4
3.4
پوشاك و كفش
51.7
48.9
2.6
تفريح و فرهنگ
63.4
46.4
4.2
حملونقل
45.6
45.2
2
كاال و خدمات متفرقه
36.9
44.2
6.3
بهداشت و درمان
45.7
37.8
1.4
دخانيات
27.1
25
3.9
مسكن ،آب ،برق و گاز
22.3
21.7
1.7
آموزش
18.4
8
0.1
ارتباطات
44.2
43.6
3.5
تورم كل

تورم 44/2درصدي

تازهترين اطالعات مركز آمار ايران نشان
ميدهد كه نرخ تورم ســاالنه در تيرماه
امســال به 44.2درصد رسيده كه نسبت
ب ه ماه قبل١.٢ ،درصد افزايش داشته است.
طبق اين اطالعات نرخ تورم ساالنه براي
خانوارهاي شــهري و روستايي بهترتيب
43.7درصد و 47.3درصد است كه براي
خانوارهاي شهري 1.2واحددرصد و براي
خانوارهــاي روســتايي 1.7واحددرصد
افزايــش داشــته اســت.اين اطالعات
همچنين نشــان ميدهد كه نــرخ تورم
نقطهبهنقطــه در تيرمــاه امســال بــه
43.6درصد رســيده اســت .يعني اينكه
ايرانيها در تيرماه امسال بهطور ميانگين
43.6درصد بيشــتر از تيــر ١٣٩٩براي
خريد مجموعه كاالها و خدمات يكســان
هزينه كردهاند.
آمارها همچنين نشان ميدهد نرخ تورم
ماهانه تيرماه امسال به 3.5درصد رسيده

عكس :همشهري /محمد عباسنژاد

تــورم همچنــان ميتازد.
تورم
تاز هتريــن آما رهــاي
مركز آمار نشــان ميدهد
نرخ تورم ســاالنه به 44.2درصد و تورم
نقطهبهنقطه به 43.6درصد رسيده است.
ايــن اطالعات همچنين نشــان ميدهد
سطح عمومي قيمتها مطابق با شاخص
قيمت مصرفكننده ،در تيرماه امســال
نسبت به خرداد 3.5درصد رشد كرده؛ اين
يعني رشد قيمتها از مرحله بحران عبور
كرده است.
به گزارش همشهري ،بزرگترين بيماري
اقتصادي ايران هر روز آسيبهاي بيشتري
به اقتصاد كشور وارد ميكند و شيب تورم
هر روز بيشتر ميشــود .اقتصاد ايران در
حالي در 4دهه گذشته همواره با تورمهاي
ســنگين مواجه بوده كــه در اين مدت
مشكل تورم در اغلب اقتصادهاي دنيا حل
شــده و اكنون در بيش از 130كشور دنيا
نرخ تورم كمتر از 5درصد است .ايران اما
در كنار 5كشور ونزوئال ،سودان ،زيمبابوه،

لبنــان و آرژانتين در رتبه ششــم دنيا از
نظر باال بودن ســطح تورم اســت .به غير
از اين 6كشور كه عموما تورمهاي بااليي
دارند ،در بقيه كشــورهاي دنيا نرخ تورم
به حد معقولي رسيده اســت و حتي در
كشورهايي كه تورم باالي 5درصد دارند
اين نرخ عموما بين 5تا 10درصد در نوسان
است و از اين مرز تجاوز نميكند .در ايران
اما نرخ تورم بهعنــوان يك بيماري مزمن
اقتصادي كليت ســاختار اقتصــاد ايران
را دچار مشــكل كرده است .حتي برخي
اقتصاددانان بر اين باورند كه بهزودي شيب
رشــد قيمتها تندتر خواهد شد .مسعود
نيلي ،يكي از اقتصاددانان كهنهكار ايران
كه سالها بهصورت تخصصي روي اقتصاد
كشور مطالعه كرده در ديداري كه اخيرا
با ابراهيم رئيسي ،رئيس دولت سيزدهم
داشته ،هشدار داده اســت :اقتصاد ايران
در آستانه وقوع يك شرايط تورمي شديد
غيرقابلكنترل است.
مسعود خوانساري ،رئيس اتاق بازرگاني

تهران هم هفته قبل در صفحه شــخصي
خود نوشت :طبق آمار بانك مركزي ميزان
نقدينگي از ۳۷۰۰هزار ميليارد عبور كرده
و نسبت به 2سال پيش ۲برابر شده است.
اگرچه طي ماههاي گذشــته نســبت به
عواقب افزايش نقدينگي بر اقتصاد و تورم
هشدار داده شده «اما دريغ» .با اين روند
در ماههاي آينده دولــت با تورمي روبهرو
خواهد شــد كه هيچگاه دركشور تجربه
نشده است.
تازهتريــن آمارهــاي مركز آمار نشــان
ميدهد كه پيشبينــي اقتصاددانان در
حال وقوع است و روند پرسرعت تورم كه از
سال 1396شتاب بيشتري گرفته ،هر روز
درحال افزايش است.

كه در مقايســه باماه قبــل ،يكدرصد
افزايش داشته است.
اين رشــد بــاالي 2درصد در هــر ماه،
بهمعناي آن است كه رشد تورم از مرحله
هشدار و حتي بحران عبور كرده است.
مطابق بررسي آماري كه به تازگي توسط
مركز آمــار و اطالعات راهبــردي وزارت
تعــاون كار و رفاه اجتماعي انجام شــده
است و براساس تعاريف اقتصادي ،مرحله
هشــدار به مرحلهاي گفته ميشــود كه
در آن قيمتهــا ســاالنه 18درصــد ،يا
ماهي 1.5درصد رشــد ميكننــد اما در
مرحله بحران قيمتها ساالنه 24درصد
يعني ماهي 2درصد رشــد ميكنند .به
زعم اقتصاددانــان در اين شــرايط بايد
تصميمهاي عاجل و فوري گرفته شود.
افزايش شديد قيمت خوراك و پوشاك

گزارشهاي مركز آمار نشان ميدهد كه
قيمت مايحتاج اساسي مردم به سرعت در
حال رشد است.خوراك ،پوشاك و مسكن
سه كاالي اساسي براي خانوادههاي ايراني
اســت كه قيمت همه آنها با رشد زيادي
مواجه شده است.
اطالعــات موجــود نشــان ميدهد كه

ارتقاي كالس صنعت نفت ايران با
مگاپروژه گوره -جاسك

اين مسئله همچنين راه مشاركت شركتهاي
ادامه از
صفحه اول ايراني را در پروژههاي مشــابه با شركتهاي
مطرح بينالمللي آسان ميكند .اســتفاده از لولههايي با قطر ۴۲اينچ
(۱۰۶سانتيمتر) با طول ۱۰۰۰كيلومتر ،احداث ۵تلمبهخانه۱۰ ،پست
برق ،حدود ۳۰۰كيلومتر خط انتقال نيرو و ۲ايســتگاه توپكراني در
طول 1000كيلومتر خط انتقال و همچنين احداث واحد اندازهگيري،

هزينههاي خوراك ،پوشــاك ،مبلمان و
لوازم خانگي در تيرماه امســال نسبت به
تير سال قبل بين 55تا 60درصد افزايش
يافته است.
طبــق آمارهــاي موجــود نــرخ تورم
نقطهبهنقطه خوراكيها و آشــاميدنيها
در تيرماه امســال 57.4درصد و پوشاك
55.4درصد بوده اســت؛ ايــن بهمعناي
آن اســت كه هزينه خوراك و پوشــاك
خانواههاي ايراني در تيرماه امسال نسبت
بهمدت مشــابه ســال قبل با رشدهاي
عجيبي مواجه شده است .هزينه خوراك
و پوشــاك فقط در تيرماه امسال نسبت
به خردادماه بهترتيــب 3.2و3.4درصد
افزايش يافته اســت .درتيرماه امســال
همچنين نرخ تورم ماهانه مســكن ،آب،
برق و گاز به 3.9درصد رســيده است كه
يكــي از باالتريــن تورمهــاي ماهانه در
ميان اقالم مصرفي خانوادههاي شــهري
و روستايي است.
آمارهــا همچنين نشــان ميدهد ميزان
تــورم ماهانه در بخش هتل و رســتوران
6.8درصــد و در بخش مبلمــان و لوازم
خانگي 2.3درصد بوده اســت .اين ارقام
مطابق با تعاريف اقتصادي نشان ميدهد

يك ايستگاه توپكراني و سپس تأسيسات بارگيري نفت خام كه اساس
آن شامل ۳گوي شناور۳ ،دســتگاه ميترينگ۶ ،خط لوله زيردريايي
۳۶اينچ (در مجموع به طول ۳۶كيلومتر) اســت ،همچنين حوضچه
آرامش و اسكله پشتيباني و خدماتي و احداث۲۰مخزن با مجموع حجم
۱۰ميليونبشكهذخيرهسازينفتخام،بخشهايمختلفاينمگاپروژه
است كه از اهميت فني و مهندسي بااليي برخوردار است و ميتواند اين
پروژه را در حد اســتانداردهاي بينالمللي قرار دهد .ايجاد تاسيسات
پاييندستي شامل پتروپااليشگاهها و پتروشيميها و بخشهاي جمعي
و پشتيباني در پايانه جاسك ،بهطور طبيعي هم ابعاد پروژه را گسترش

كه سطح رشد قيمتها از مرحله بحران كه
در حدود 2درصد است عبور كرده و بهنظر
ميرسد چنانچه اين روند ادامه داشته باشد
اقتصاد ايران بهزودي ،مطابق پيشبيني
اقتصاددانان تورمهاي غيرقابلكنترلي را
تجربه خواهد كرد.
هزينه حملونقل ،بهداشت و درمان

اطالعــات مركــز آمار همچنين نشــان
ميدهد كه رشد قيمتها فقط مربوط به
كاالها نيست و بخش خدمات نيز با رشد
شديد قيمتها مواجه شده است .طبق اين
اطالعات هزينه حملونقل بهعنوان يكي
از خدمات پرمصرف خانوادههاي ايران در
تيرماه امسال 4.2درصد رشد كرده است.
اين عدد يعني اينكــه هزينه حملونقل
خانوادههاي ايراني در تيرماه امسال نسبت
به تيرماه ســال قبل 46.4درصد افزايش
يافته است.
در بخش بهداشــت و درمان هم شرايط
مشابهي حاكم است .آمارها بيانگر آن است
كه نرخ تورم ماهانه در بخش بهداشــت و
درمان در تيرماه به 6.3درصد و نرخ تورم
نقطهبهنقطه در بخش بهداشت و درمان به
44.2درصد رسيده است.

ميدهد و هم ساحل مكران را به سومين حوزه توسعهاي و صنعتي براي
كشور پس از خوزستان و پارسجنوبي تبديل ميكند .اما نكته پاياني
اينكه خط لوله گوره -جاسك و تاسيسات صادراتي مكران زماني اهميت
واقعي و راهبردي خود را پيدا و ايجاد آن را به لحاظ اقتصادي و توسعهاي
توجيهپذير ميكند كه ايــران از ظرفيت كنوني توليد يعني 4ميليون
بشكه در روز فراتر رفته و به سطح توليد بيش از 6.5ميليون بشكه برسد.
اين بهمعناي ناتواني تاسيســات كنوني صادراتي در خليجفارس براي
صادرات بيش از 2.5ميليون بشكه نيســت .افزايش توليد با محوريت
افزايش ضريب برداشت نفت ،ظرفيت جديدي را براي صنعت نفت ايجاد

از منظر آمار ،افت بارندگي در حوضــه آبريز «خليجفارس و درياي عمان»
با ثبت ركوردهاي  53و 41درصد نسبت به سال قبل و ميانگين 52ساله،
شرايط نامساعدتري در مقايسه با ميانگين كشــوري تجربه ميكند؛ اما
واكاوي دادههاي بارندگي براي زيرحوضهها حاكي از اين است كه افت شديد
ميزان بارندگي در اين حوضه بيش از هر چيز ناشي از وضعيت بحراني بارش
در استان بندرعباس و جنوب استان سيستان و بلوچستان بوده و وضعيت
ف به رودخانههاي اين استان
بارندگي در مناطق خوزستان و ارتفاعات مشر 
نسبت به ميانگين كشور بهتر بوده است .براساس آمارها ،در حوضه آبريز
خليجفارس و درياي عمان ،ميزان بارشهاي زيرحوضه «كرخه» نســبت
بهمدت مشابه سال قبل و ميانگين دورههاي مشابه 52سال اخير بهترتيب
 37و 31درصــد ،زيرحوضه «كارون بــزرگ»  33و 37درصد ،زيرحوضه
«جراحي و زهــره»  14و 15درصد كاهــش پيدا كــرده و در زيرحوضه
«حلهرود و رودخانههاي كوچك» ميزان بارشهاي نســبت به سال قبل
17درصد كاهش و نســبت به ميانگين بارندگي دورههاي مشابه 52سال
اخير حدود 5درصد افزايش داشته است .اما در مقابل ،زيرحوضههاي «مند،
كاريان و خنج»« ،كل ،مهران و مسيلهاي جنوبي»« ،بندرعباس ،سديج»
و «رودخانههاي بلوچستان» با سقوط  71تا 94درصدي بارندگي نسبت
به سال قبل و كاهش  57تا 88درصد بارندگي نسبت به بلندمدت مواجه
بودهاند .بهعبارتديگر ،براساس آمارها ،گرچه افت بارندگي در حوضه آبريز
«خليجفارس و درياي عمان»  53و 41درصد نسبت به سال قبل و ميانگين
52ساله كاهش پيدا كرده و وضعيت آن بدتر از ميانگين كشوري است اما
در منطقه خوزستان اوضاع بهمراتب بهتر بوده و ميانگين كاهش بارشهاي
جوي از 25درصد نسبت به سال قبل فراتر نرفته باوجوداين ،بهواسطه اضافه
برداشت آب از سدهاي باالدست دشت خوزستان و فشار به منابع آبي اين
منطقه براي تغذيه صنايع آببر ،عمال منطقه خوزستان نسبت به ساير نقاط
كشور با شرايط وخيمتري ازنظر كمآبي مواجه شده است.
ذخيره 49درصدي مخازن سدها

خساست آسمان در سال آبي ،1399–1400كاهش 51درصدي ميانگين
بارندگي در ايران ،ورودي آب به مخازن ســدها را بهشدت كاهش داده و
حتي وقوع سيالبهاي اخير نيز چندان قادر به جبران كسري آب در اين
مخازن نبوده است .براساس آخرين آمارهاي رسمي شركت مديريت منابع
آب ايران ،ذخيره آب پشت سدهاي كشــور در تاريخ 25تيرماه به حدود
۴۹درصد رسيده و مجموع ذخيره آب در سدهاي كشور معادل 24ميليارد
و 950ميليون مترمكعب بوده است .بر اين اســاس حدود  51از مجموع
50.5ميليارد مترمكعب ظرفيت ســدهاي مخزني كشور در شرايط فعلي
خالي است؛ درحاليكه در مدت مشابه ســال آبي قبل ،ذخيره آب سدها
معادل 35ميليــارد و180ميليون مترمكعب و ميزان پرشــدگي مخازن
نزديك به 70درصد بود .البته بهواسطه تغييرات اقليمي و افزايش دماي هوا
در سال آبي جاري ،شدت ذوب ذخاير برفي در ارتفاعات مشرفبه سدهاي
كشور نيز باالتر رفته؛ اما بررسي آمارها نشان ميدهد اين موضوع نيز قدرت
خنثيسازي كاهش بارش و افزايش مصرف را نداشته است .آمارهاي رسمي
گوياي اين مطلب است كه از ابتداي سال آبي 1399-1400تا 25تيرماه
امســال ،درمجموع 27ميليارد و560ميليون مترمكعب آب وارد مخازن
سدهاي كشور شــده كه در مقايســه با ورودي 52ميليارد و300ميليون
مترمكعبي در مدت مشابه سال آبي قبل 47.3درصد كاهش نشان ميدهد؛
اين در حالي است كه خروجي آب از سدهاي كشور از ابتداي سال آبي جاري
تا 25تيرماه امسال معادل 29ميليارد و740ميليون مترمكعب بوده كه در
مقايسه با خروجي 45ميلياردو50ميليون مترمكعبي آب در مدت مشابه
سال آبي قبل حدود 35درصد كاهش دارد و ناگزير اختالف دارد و حدود
2.18ميليارد مترمكعب كمتر از ورودي آب به سدها بوده و اين كسري از
محل ذخاير سدها جبران شده است .بررسيها نشان ميدهد درنتيجه همه
تحوالت حوزه آبي ايران ميزان ذخاير آبي سدهاي كشور در تاريخ 25تيرماه
امسال 29درصد كمتر از زمان مشابه ســال قبل بوده است و اين مسئله
درصورت تداوم كمباراني و خشكسالي در سال آبي آينده ،ميتواند شرايط
بدتري در كشور ايجاد كند.
ميكند كه قادر است تاسيسات صادراتي ايران خارج از خليجفارس و
بهطور خاص جاسك را فعال کند .با ظرفيت كنوني صادرات نفت يعني
2.5ميليون بشكه ،جز مسائل امنيتي که در مورد آن سخن رفت ،فعاليت
تاسيسات صادراتي در مكران ،از توجيه اقتصادي و فني برخوردار نيست.
بر اين مبنا و با فراهمشــدن زمينه صادراتي جاسك در مكران ،طرح
راهبردي افزايش توليد نفت و شكست طلسم 40ساله توليد نفت در
سطح4ميليون بشكه بايد عملياتي شود .بنابراين اهميت و جايگاه واقعي
خط لوله گوره -جاسك را بايد در آينده و خارج از چارچوبهاي امنيتي
و سياسي جستوجو كرد.

قهرمان از نگاه غربي

مسير

اصغر فرهادي از كجا شروع كرد و  چگونه به جايگاه جهانيترين  كارگردان سينماي ايران رسيد؟

   تركيب هوش ،حسابگري و قريحه فيلمسازي ،معموال به موفقيت ميانجامد .گاهي وقتها بخت و اقبال هم ميتواند نقش
تعيينكننده ايفا كند و معموال افراد هوشمند و حسابگر ،خوشاقبال نيز هستند .بين فيلمسازان ايراني ،اصغر فرهادي بيش
از همه قدرديده ،آوازهاي جهاني يافته و در داخل نيز محبوبيت و اعتبارش را حفظ كرده است .به لحاظ جايگاه جهاني تنها
كارگردان ايراني قابل قياس با فرهادي ،عباس كيارستمي است .با اين توضيح كه سينماي كيارستمي بيشتر با سليقه اروپايي
همخواني داشته و دارد ،در حالي كه فرهادي كنار افتخارات و جوايز برلين و كن ،با2جايزه اسكار ،سليقه آمريكايي را هم راضي
نگهداشته است .به لحاظ محبوبيت داخلي هم بايد گفت عباس كيارستمي با همه افتخارات بينالمللياش خيلي محبوب
سينماروها نبود .اساسا جنس فيلمهاي كيارستمي ،از جنس سينماي اكران عمومي و گيشه نبود .بعد از اكران «طعم گيالس»
در سينما عصرجديد ،فيلمي از كيارستمي در ايران اكران نشد .در حالي كه جز «همه ميدانند» همه فيلمهاي فرهادي در
ش اكران بودهاند؛ فيلمسازي كه
ايران اكران عمومي شده و از «شهر زيبا» به بعد ،فيلمهاي فرهادي جزو آثار مهم و پرفرو 
محبوب طبقه متوسط است و دستكم يك دهه است كه به چهرهاي جهاني بدل شده.

واكنشهاي منتقدان حاضر در جشنواره كن به فيلم فرهادي در مجموع مثبت بود
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   كمي بعد از نخستين نمايش فيلم «قهرمان» در جشــنواره كن ،واكنشها به فيلم تازه فرهادي شروع شد؛ از كامنتها
و توييتهاي ژورناليستها و منتقدان تا نوشتههاي بلندتر و تحليليتر سينمايينويسان مشهور و شناختهشده و بعد جدول
ستارهها كه انواع و اقسامش در ايام برگزاري جشنواره تنظيم و منتشر شــد .از مجموع واكنشهاي صورت گرفته به قهرمان
ميتوان گفت آخرين ساخته اصغر فرهادي در مجموع مورد توجه منتقدان قرار گرفته است .هرچند تعدادي از منتقدان خيلي
فيلم فرهادي را دوست نداشتند .مثل پيتر برادشــاو ،منتقد گاردين كه ايرادهاي فراواني به فيلمنامه قهرمان گرفته است و
نوشتهاش بهدليل اينكه زيادي داستان فيلم را لو ميداد در اينجا نقل نشده است .نكته جالب توجه بيشتر مطالب منتشر شده
درباره قهرمان فرهادي ،اشاره به بازي خوب امير جديدي است و نكته ديگر تأكيد اغلب زياده از حد بر تعريف كردن داستان
فيلم .عارضهاي كه فقط شامل قهرمان نميشود و تقريباً در بيشتر مطالب منتشر شده درباره فيلمهاي به نمايش درآمده در
كن قابل مشاهده است .طبيعتاً با يكبار ديدن فيلمها در فضاي پرشتاب جشنواره خيلي نميشود انتظار نقد تحليلي و دقيقي
بر آثار را داشت ولي اين ميزان تعريف داستان (در حد لو رفتن كل فيلم) و كليگويي در نوع خود قابل بررسي و مطالعه است.
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شنبه  2مرداد  13 1400ذیالحجه 1442

شماره 8275

ا

این شماره

صغرفرهادی

تيتر يك

سر صحنه «شهر زيبا»

فيلمساز طبقه متوسط
اصغر فرهادي با فيلمهايش چالشها و بحرانهاي روزگار ما را به تصوير ميكشد

مهرنوش سلماسي

روزنامهنگار

اكران «جدايي نادر از سيمين» در سينماهاي آمريكا

با عزتاهلل انتظامي و شاپور قريب

   گذشت آن روزگاري كه يك ملت ،يكدل و يكپارچه ،در ايران و بيرون
از مرزها خواب را بر چشــمانش حرام كرده بود تا شاهد اهداي جايزه
اسكاري باشد كه فرهادي شايستهترين فرد براي دريافتش بود .همين
10سال پيش بود كه اســكار «جدايي» شوري در حد و اندازههاي يك
موفقيت ورزشي بزرگ (مثل رفتن به جامجهاني) در ميان ملت ايجاد
كرد .اگر آن روزها را از ياد بردهايد مستند «از ايران يك جدايي» (آزاده
موسوي و كورش عطايي) را ببينيد .شبي كه ايرانيها غروري ملي را نه
با طالي المپيك يا صعود به جامجهاني فوتبال كه با جايزه اسكار تجربه
كردند .البته همان موقع هم فرهادي مخالفان داخلي داشت و يادمان
هست كه خبر برگزيده شدنش چگونه از صداوسيما پخش شد .به هر
حال بخشي از جامعه به هر دليل ميانهاي با فرهادي و فيلمهايش نداشت.
فرهادي قهرمان طبقه متوســط بود؛ طبقهاي كه از نيمهدوم دهه80
روزگار سختي را پشت سر گذاشــته بود و اتفاقا فيلمهاي فرهادي هم
آشفتگيها و تناقضهاي اين طبقه را زير ذرهبين قرار داده بود؛ در فضاي
ملتهب پس از سال  ،۸۸فرهادي و فيلمهايش خواسته يا ناخواسته يك
بخش از دوقطبي بزرگي را كه شكل گرفته بود نمايندگي كردن د .فرهادي
اما درگير سياست نشد و حتي از دوقطبي كاذبي كه زمان اكران عمومي
«جدايي» شكل گرفت استقبال چنداني نكرد .طبيعتاً فيلمساز بود و نه
سياستمدار ولي شرايط خاص اواخر دهه 80و اوايل دهه ،90باعث شد
در حوزه فرهنگ تبديل به شمايل طبقه متوسط شهري شود؛ طبقهاي
كه در ميان شكستها و حرمانها ،فرد موفقي يافته بود كه همه قلهها
را فتح ميكرد و نماينده فرهنگ رسمي هم نبود .ملودرامهاي جذاب و
ملتهب فرهادي از «چهارشنبه سوري» و «درباره الي» تا «جدايي نادر
از ســيمين» ،فرهادي را در روزگار افول مهرجويي و خروج بيضايي از
صحنه ،تبديل به قهرمان طبقه متوسط كرد.
   با 2جايزه اسكار و خرس نقرهاي و طاليي برلين و جايزه گلدنگلوب
يترين فيلمســاز
و حاال جايزه بزرگ جشــنواره كــن ،فرهادي جهان 

ايراني اســت؛ فيلمســازي كه 2فيلم موفق هم در خارج از مرزها و با
بازيگران مطرح خارجي ســاخته است .فيلم اســپانيايي زبان «همه
ميدانند» ،يك اثر استاندارد جهاني اســت كه اگر تيتراژش را نبينيد
باور نميكنيد سازندهاش ايراني است .اين فيلم به راحتي ميتوانست
ساخته مثال فرانســوا ازن يا پدرو آلمودوار باشــد (و ابتدا هم قرار بود
آلمادوار تهيهكنندهاش باشد)؛ همين قدر بينالمللي و به همين ميزان
نزديك به استانداردهاي جهاني .چنين دستاوردي جز توانايي و استعداد
فيلمسازي ،محصول هنر انطباق با شرايط هم هست؛ انطباق با سيستمي
كه فيلمساز با آن رشد نكرده ولي به سرعت قواعد بازياش را آموخته.
   آدمهاي موفق معموالً خوششــانس هم هســتند .نشــانه اين
خوششانسي در مورد فرهادي اسكار دومي است كه براي «فروشنده»
گرفت .اگر دونالد ترامپ رئيسجمهور آمريكا نشده بود ،اگر آن حرفهاي
جنجالي و راديكال را درباره مهاجران و اقليتها نــزده بود ،آن هم در
آستانه مراسم اسكار ،همهچيز براي فيلم آلماني «توني ارد من» مهيا
شــده بود تا برنده جايزه شــود .ترامپ اما بازي را بر هم زد و با تصميم
هوشمندانه فرهادي كه گفت حاضر به شــركت در مراسم نميشود،
فروشنده جايزه اســكار را از رقيب قدرتمندش برد .اين بزنگاهي است
كه بخت و اقبال و شرايط سياســي،اجتماعي به ياري هنرمند ميآيد.
عدهاي ممكن است موفقيت جدايي را هم به مسائل فرامتني ربط دهند.
ميشود اين احتمال را هم بررسي كرد و حتي پذيرفت ولي نميشود همه
موفقيتهاي فرهادي را با چنين استداللهايي توجيه كرد .همانطور كه
نميتوان توجه جهاني به فيلمهاي كيارستمي را به هر چيزي مرتبط
دانست جز ســاختار بديع فيلمهايش و فقط انسانهاي بسيار مغرض
ممكن است چنين كنند.
   در شبكهاي از دروغ و پنهانكاري ،خانواده دچار بحران ميشود و
روابط انساني تحتتأثير شرايطي قرارميگيرد كه هم برساخته عرف و
هنجارهاي رسمي جامعه است و هم محصول تصميمات شخصي افراد.
در فيلمهاي فرهادي داستاني طراحي ميشود تا عاقبت نقاب از چهره
آدمها برداشته شود؛ آدمهايي كه از تيپهاي نمايشي و جدال ازليابدي

خير و شر فاصله دارند و خاكسترياند .چيزي به نام قهرمان و ضدقهرمان
كالسيك در فيلمهاي فرهادي معنايي ندارد .همانطور كه متجاوز فيلم
فروشــنده ،نه فردي شــبيه منصور آبمنگل ،كه پيرمردي مفلوك و
درمانده است .در عصري كه بهنظر ميرسد دوران قهرماني سپري شده
است كاراكترهاي فيلمهاي فرهادي اين جمله معروف آقاي حكمتي
در فيلم «رگبار» بيضايي را تداعــي ميكنند« :در من هيچ عنصري از
قهرماني نيست» .در چنين شــرايطي« ،قهرمان » نام فيلم تازه اصغر
فرهادي است و همه ميدانيم كه قرار نيست در اين فيلم با تصوير آشنايي
از قهرمان مواجه شويم؛ فيلمي كه حضورش در جشنواره كن ،مهمترين
اتفاق سينمايي اين روزها بود و گرچه عاقبت نخل طال را نبرد ولي جايزه
بزرگ كن را گرفت و اگر شرايط مثل چند سال پيش بود همه مشعوف
و خوشحال بودند؛ خوشحال از شنيدن يك خبر خوب ميان اين همه
اتفاق تلخ و نااميدكننده .آنچه امروز در شبكههاي اجتماعي شاهدش
هستيم نشان ميدهد كار رسانهاي خبرنگاران شبكههاي فارسي زبان
حاضر در كن ،كه انگار ماموريت داشتند فرهادي را تحتفشار بگذارند
تا حدودي جواب داده است .هم مخالفان كالسيك در صحنه حاضرند و
هم مردمي كه از هنرمند انتظار صراحت و موضعگيري در قبال هر اتفاق
تلخ و ناخوشايند رخ داده در اين سالها را دارند .در فضايي كه عصبيت
موج ميزند و نزدن حرفهاي تند ميتواند بهمعناي نداشتن «شرف»
باشد (چيزي كه اين روزها در شبكههاي اجتماعي بسيار تكرار ميشود)
و در زمانهاي كه آدمها در هر جايگاه و شرايطي ،فقط هنگامي محترمند
كه مثل ما فكر كنند فرهادي را هم ميشــود قرباني كرد و يا به تعبير
تكرارشونده برخي كاربران شبكههاي اجتماعي « الكي گندهاش نكرد».
يادمان باشد كه اين حرفها را درباره فيلمسازي ميزنند كه 2اسكار و
انبوهي جايزه معتبر بهدست آورده و چهرههاي مطرح سينماي جهان
تحتهدايتش قرار گرفته و مقابل دوربينش رفتهاند .حاال هر حركت و
هر كنش و هر جملهاي از او ميتواند بهانهاي براي حمله كردن و تخريب
باشد .خبر خوب اما ميتواند موقتي بودن اين موج و تعميم نيافتنش در
كليت جامعه باشد و اينكه خوشبختانه فرهادي چريك نيست ،فيلمساز
است؛ فيلمساز طبقه متوسط كه بارها نشان داده حرفش را با روايت و
ميزانسن ميزند ،نه با شعار و بيانيه.

سر صحنه «چهارشنبهسوري»
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مسـير

اصغر فرهادي از كجا شروع کرد
و چگونه به جايگاه جهانيترين
كارگردان سينماي ايران رسيد؟
يكنوجوانعشقسينما
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اولين تجربههاي فيلم ديدن فرهادي كه متولد ابتداي دهه 50است به سالهاي قبل از پيروزي انقالب
بازميگردد؛ در واقع چهار پنج سالگي او كه تصوير دقيق و روشني هم از آنچه به همراه بزرگترهايش
در سينما همايون اصفهان ديده به خاطر نميآورد .هرچند همين تجربهها جرقه عشق به سينما را در دل
فرهادي كودك شعلهور ميكند .ابتداي دهه 60مصادف است با ورود پديده ويدئو و فرهادي اين بخت را
مييابد كه در منزل به تماشاي فيلمها بنشيند؛ فيلمهايي كه همه جور چيزي ميانشان يافت ميشد ولي
اين طور كه خودش ميگويد بينشان آثار قابل اعتنايي هم بود؛ آثاري چون «رضا موتوري» و «گوزنها» كه
فرهادي متوجه تفاوتشان با ديگر فيلمهاي ايراني ميشد .در اواخر دوران ابتدايي او اولين نمايشنامهاش را
براي اجرا در مدرسه مينويسد؛ نمايشنامهاي كه البته هرگز اجرا نشد ولي گرايش و عالقه به هنر را در دل
يك دانشآموز پنجم دبستان زنده نگهداشت .ورود به دوران راهنمايي آشنايياش با انجمن سينماي جوان
اصفهان را رقم زد؛ دوراني كه فرهادي نوجوان به مطالعه كتابهاي محدودي كه در زمينه آموزش فيلمسازي
و فيلمنامهنويسي منتشر شــده بود پرداخت .در اين ميان او چند فيلمنامه چاپ شده هم خواند و با اين
پشتوانه فيلمنامهاي كوتاه نوشت و به انجمن سينما ارائه داد .فيلمنامهاي با نام «راديو» که درباره  2نوجوان
است كه در مسير مدرسه راديويي را پيدا ميكنند و قرار ميگذارند هر شب يكيشان آن را به خانه ببرد .دنبال
كردن برنامههاي شبانه كه هر شب قسمت شب قبلش پخش ميشود كار  2نوجوان را به دعوا میکشاند و
عاقبت هم راديو از بين ميرود .فيلمنامه فرهادي مورد توجه مسئول سينماي جوان اصفهان واقع ميشود و
يك دوربين سوپرهشت و  3حلقه فيلم در اختيار نوجواني كه مستعد به نظر ميرسد قرار ميگيرد.

این شماره

اصغرفرهادی

درنگ

تركيب هوش ،حسابگري و
سعید مروتی
قريحه فيلمســازي ،معموال
روزنامهنگار
به موفقيت ميانجامد .گاهي
وقتها بخت و اقبال هم ميتواند نقش تعيينكننده ايفا كند و معموال
افراد هوشمند و حســابگر ،خوشاقبال نيز هستند .بين فيلمسازان
ايراني ،اصغر فرهادي بيش از همه قدرديده ،آوازهاي جهاني يافته و
در داخل نيز محبوبيت و اعتبارش را حفظ كرده است .به لحاظ جايگاه
جهاني تنها كارگردان ايراني قابل قياس با فرهادي ،عباس كيارستمي
است .با اين توضيح كه سينماي كيارستمي بيشتر با سليقه اروپايي
همخواني داشته و دارد ،در حالي كه فرهادي كنار افتخارات و جوايز
برلين و كن ،با 2جايزه اسكار ،سليقه آمريكايي را هم راضي نگهداشته
است .به لحاظ محبوبيت داخلي هم بايد گفت عباس كيارستمي با همه
افتخارات بينالملياش خيلي محبوب سينماروها نبود .اساسا جنس
فيلمهاي كيارستمي ،از جنس سينماي اكران عمومي و گيشه نبود.
بعد از اكران «طعم گيالس» در سينما عصرجديد ،فيلمي از كيارستمي
در ايران اكران نشد .در حالي كه جز «همه ميدانند» همه فيلمهاي
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فرهادي در ايران اكران عمومي شده و از «شهر زيبا» به بعد ،فيلمهاي
ش اكران بودهاند؛ فيلمسازي كه محبوب
فرهادي جزو آثار مهم و پرفرو 
طبقه متوسط است و دستكم يك دهه است كه به چهرهاي جهاني
بدل شــده .انبوه جوايز و افتخارات داخلي و خارجي ،ساخت 2فيلم
«گذشته» و «همه ميدانند» در فرانسه و اسپانيا و با حضور چهرههاي
شاخص بينالمللي ،در نهايت با همان هوشي كه از فرهادي سراغ داريم
با بازگشت به ايران و كارگرداني «قهرمان» در شيراز منجر شد كه در
كن حاضر و برنده جایزه بزرگ کن شود.
اين جايگاه فيلمسازي است كه از دل يك شهرستان كوچك (شهر
سده در اســتان اصفهان) آمده و گام به گام مسيري را طي كرده كه
حاال از او چهرهاي جهاني ساخته است؛ فيملسازيكه برخالف عدهاي
هرگز از رانت برخوردار نبوده ،به واسطه موقعيت ويژه و حمايتهايي
كه بيدريغ از برخي صورت گرفته فيلمساز نشده و با بودجههاي كالن
دولتي روي صندلي كارگرداني ننشســته است .به همين دليل آنچه
كه فرهادي به دســت آورده حاصل تالش خودش است نه محصول
حمايتهاي اين نهاد يا فالن مركز فيلمسازي .كافي است مسير جهاني

حرفه:نوشتن
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پس از موفقيت نمايش ماشيننشينها ،فرهادي به عنوان نمايشنامهنويس به راديو
ميرود و كارش را ابتدا از نوشتن متنهاي كوتاه آغاز ميكند و خيلي زود شروع
به نوشتن نمايشــنامههايي بلند ميكند؛ دوراني كه فرهادي تبديل به يكي از پركارترين
نمايشنامهنويسان راديو شــده بود .باز اين نوشتنهاي مكرر بعدها به كار او ميآيد .تمرين
نوشتن براي مخاطب انبوه در دوراني كه هنوز راديو نقش مهمي در زندگي مردم ايفا ميكرد
و خيليها مخاطب نمايشهايي بودند كه از راديو پخش ميشد .در همين سالها و همزمان
با نوشتن براي راديو ،فرهادي به دانشكده تربيت مدرس ميرود و فوقليسانس كارگرداني
ميگيرد .پس از چند سال نوشتن براي راديو ،حاال او به جايگاهي رسيده بود كه بتواند براي
تلويزيون بنويسد .به عنوان نويسندهاي جوان اينجا هم كارش را با نوشتن آيتمهاي كوتاه
شروع ميكند و كمي بعد فيلمنامه سريالي را مينويسد كه شاپور قريب آن را كارگرداني
ميكند؛ كارگرداني كه فرهادي در دوران كودكي فيلم «خروس»اش را ديده و پسنديده بود
و بعدها هم شيفته «هفتتيرهاي چوبي»اش شده بود .سريال «روزگار جواني» با استقبال
گسترده مردم مواجه ميشود؛ سريالي كه فرهادي تنها  20قسمت اولش را مينويسد و با
وجود موفقيتش تمايلي به ادامه كار نشان نميدهد چون به نظرش نوشتههايش آنطور كه
بايد به تصوير كشيده نميشود.

داستانيكشهر
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سالهایبيمواميد
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فيلم كوتاه «راديو» در سال 64يعني 13سالگي فرهادي ســاخته ميشود؛ سالي كه او امكان مييابد
سرصحنه يك فيلم سينمايي كه در اطراف اصفهان فيلمبرداري ميشد حاضر شود و به اعضاي گروه
فنياش بپيوندد« .تفنگ شكسته» به كارگرداني مهدي معدنيان با بازي عنايتبخشي در نقش اصلي يكي از
فيلمهاي دهقانياي بود كه آن سالها نمونهاش زياد ساخته ميشد .نام اصغر فرهادي در تيتراژ اين فيلم به عنوان
يكي از اعضاي گروه فني ثبت شده است .تفنگ شكسته فيلم خوبي از كار درنيامد ولي تجربه حضور در سرصحنه
فيلمبرداري براي يك نوجوان عالقهمند به سينما ميتوانست راهگشا باشد؛ دوراني كه فرهادي هر سال يك فيلم
كوتاه در انجمن سينماي جوان اصفهان ميساخت و اينطور كه خودش گفته فيلم به فيلم هم سراغ كارهايي
ميرفت ،كه توليد سنگينتري را ميطلبيد .به اين ترتيب «جان علي»« ،دنياي ديوارها»« ،ماجراي آقاي فيلمساز
يك» و «ماجراي آقاي فيلمساز دو» توسط فرهادي جلوي دوربين رفتند؛ دوراني كه او وارد دبيرستان شده و
تصميم گرفته بود فيلمي16ميليمتري بسازد .فيلمي سياه و سفيد و مستند با عنوان «چشمها» درباره كارگراني
كه در کارگاههاي ذوب شيشه كار ميكنند .فرهادي اين فيلم را به سختي و با سرمايه خودش و دوستانش ساخت
ل ديگري به خود گرفت .بارها رفت و آمد فرهادي
ولي وقتي نگاتيوها براي ظهور به تهران فرستاده شد .داستان شك 
از اصفهان به تهران در نهايت به اين پاسخ منجر شد كه نگاتيوها گمشده است؛ موضوعي كه باعث سرخوردگي
فرهادي و فاصله گرفتش از فيلمسازي در آن مقطع شد .فرهادي  2سال پاياني دبيرستان ديگر فيلم نميسازد
ولي فيلمنامهاي مينويسد و نسخهاي از آن را به مركز گسترش سينماي مستند و تجربي ارائه ميكند .فيلمنامهاي
بلند درباره يك آپاراتچي سينما و پسرش كه مركز گسترش با ساختش موافقت نميكند .احتماال به اين دليل كه
فرهادي كمسن و سال بوده و مديران مركز گسترش تصور نميكردند بتواند فيلمي بلند بسازد .اين دوراني است
كه فرهادي تقريبا از يافتهشدن نگاتيوهاي فيلم چشمها تقريبا نااميد شده.

همكاریباحاتمیكيا
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با سابق ه نوشتن فيلمنامه سريال پربيننده «روزگار جواني» ،فرهادي در شبكه پنج
سريال «چشم به راه» را كارگرداني ميكند .اولين تجربه تصويري حرفهاي فرهادي
كه خيلي زود به كارگرداني «داستان يك شهر» ميانجامد؛ سريالي كه باعث شد سازندهاش
به عنوان فيلمسازي خوشذوق و توانا مطرح شــود .نكته جالب توجه سريال داستان يك
شهر توجه فيلمنامهنويس و كارگردان به طرح مســائل اجتماعي بود .آن هم در شرايطي
كه تلويزيون در آن دوران خيلي سراغ مضامين تلخ اجتماعي نميرفت .داستان يك شهر
مورد استقبال مردم قرار گرفت و فرهادي سري دوم آن را هم كارگرداني كرد .در اين ميان
فرهادي سريال «مجتمع مسكوني فرخ و فرج» را هم مينويسد و كارگرداني ميكند؛ سريالي
كه لحن طنزآميز دارد .درست برعكس داستان يك شهر كه اغلب داستانها تلخ هستند.
در سري دوم اين سريال فرهادي رويكردش به مضامين اجتماعي را پررنگتر ميكند و با
اعتمادبهنفس افزونتر قصههايي تلختر از سري اول را روايت ميكند .آنقدر تلخ كه 3قسمت
از سريال اجازه پخش نمييابد .در ابتداي دهه ،80فرهادي سريال «يادداشتهاي كودكي»
را براي همسرش پريسا بختآور مينويسد و اين آخرين كار فرهادي براي تلويزيون است.

حاال او به پشتوانه موفقيتهايي كه در تلويزيون به دست آورده ،با
پيشنهادي جالب توجه از سوي حاتميكيا مواجه ميشود .حاتميكيا
كه تصميم گرفته براي اولين بار جاي شــخصيتهاي هميشــگي آثارش
(قهرمانان جنگ) سراغ آدمهاي معمولي و عادي جامعه برود .حاتميكيا كه
مدتها روي پرونده يك هواپيماربايي كار كرده و حتي در جلســات دادگاه
هم حاضر شــده ،نتيجه تحقيقاتش را در اختيار فرهادي جوان ميگذارد؛
نتيجه فيلمنامهاي به نام «ارتفاع پست» اســت .جالب اينكه حاتميكيا به
فيلمنامه فرهادي وفادار ميماند و تنها ســكانس پايانــي را تغيير ميدهد.
حضور نويسندهاي جوان در كنار كارگرداني باتجربه به فيلمي ميانجامد كه
ميتوانست شروع دورهاي تازه در سينماي حاتميكيا باشد .دوران طرح مسائل
روز جامعه كه حاتميكيا در يكي دو فيلم ديگرش هم آن را دنبال كرد .نوشتن
فيلمنامه ارتفاع پست براي حاتميكيا ،اين امتياز را داشت كه فرهادي را به
سينماييها بيشتر و بهتر بشناساند.

بيابانگرایپرحاصل

طرحبنبست
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فرهادي در اولين فيلم بلند سينمايياش سراغ آدمهايي ميرود كه قبال در داستان
يك شهر به آنها پرداخته بود .آدمهاي طبقه فرودست كه در شرايطي دشوار زندگي
ميكنند .نظر ،كارگر جواني كه مجبور شده زنش را طالق بدهد و سر از بياباني درميآورد
كه يك پيرمرد مارگير با اتومبيلش در آنجا حضــور دارد .فرهادي در اولين تجربه بلندش
چالش بزرگي را تجربه ميكند .اگر مقدمه و موخره «رقص در غبار» را كنار بگذاريم آنچه به
جا ميماند فيلمي است با حضور يك جوان ،يك پيرمرد كه داستانش در دل بيابان روايت
ميشود .آنچه در رقص در غبار مشهود به نظر ميرسد تعهد اجتماعي فيلمساز و همدلياش
با افراد طبقه فرودست است .فيلم يك بازي درخشان و متفاوت از فرامرز قريبيان دارد كه
تصوير تازهاي از اين بازيگر كهنهكار ارائه ميدهد .رقص در غبار در بيستويكمين جشنواره
فيلم فجر به نمايش درآمد ،مورد توجه منتقدان قرار گرفت و جايزه ويژه هيأت داوران بخش
بينالملل را برد فيلم در حضورهاي بينالمللياش هم موفق عمل كرد ولي در اكران عمومي
شكست سختي خورد.

ازكنكور پزشكیتاورودبهدانشگاههنر
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دانشآموز درسخوان و بااستعداد رشته تجربي در سالهاي پاياني دبيرستان ترجيح ميدهد بهجاي
فيلمســازي درس بخواند و خودش را براي كنكور آماده كند .اين مقطعي است كه فرهادي متاثر از
ماجراي گمشدن نگاتيوها ،به اين موضوع فكر ميكند كه مثل بقيه دنبال يك زندگي معمول و متعارف برود نه
حرفهاي كه ثباتي در آن وجود ندارد .در دهه 60والدين و معلمان براي دانشآموزان رشته تجربي قله موفقيت
را قبولي در رشته پزشكي ميدانستند؛ توقعي كه خانواد ه فرهادي هم از او داشتند .با رتبه  2000در كنكور،
فرهادي تنها رشته پزشكي را براي ادامه تحصيل انتخاب ميكند و پس از پذيرفتهنشدن ،دوباره عشق به سينما
سراغش ميآيد .او حاال براي كنكور هنر درس ميخواند و سال بعد با رتبه  8قبول ميشود .فاصله انتخاب رشته
پزشكي تا رسيدن به اين نتيجه كه كنكور هنر بدهد با گذشت زمان و اينطور كه بعدها خود فرهادي گفت،
با ديدن  2فيلم خوب طي شد؛ دوراني كه دوباره شروع به فيلم ديدن ميكند و همه نوع فيلمي هم ميبيند.
طبيعي است كه انتخابش هم رشته سينما باشد و فرهادي با اين اميد وارد دانشگاه ميشود .هرچند در مرحله
مصاحبه ،استادان تصميمگيرنده تشخيص دادند كه او بيشتر به درد تحصيل در رشته تئاتر ميخورد تا سينما.
به اين ترتيب فرهادي در دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران به تحصيل در رشته ادبيات نمايشي ميپردازد.
آن هم در شــرايطي كه در آن زمان عالقهاي به تئاتر نداشــت و حتي اين موضوع باعث شد در اواخر ترم اول
تصميم به ترك تحصيل بگيرد؛ تصميمي كه با ديدن چند تئاتر خوب تغيير ميكند .حضور در فضاي دانشكده
باعث ميشود او نمايشــنامههاي زيادي را مطالعه كند و به مرور به تئاتر عالقهمند شود .آشنايي با درام و آثار
نمايشنامهنويسان مطرح خارجي آموزههايي را براي فرهادي به همراه دارد كه در نوشتن به كارش ميآيد .در
همين دوران دانشجويي است كه فرهادي به كارگرداني چند تئاتر ميپردازد .از جمله نمايش «ماشيننشينها»
كه در تاالر مولوي اجرا و با اســتقبال
مواجه ميشود .در ماشيننشينها خود
فرهادي و همســرش پريسا بختآور
تنها بازيگرانش هستند و يك الستيك
كاميون تنها آكساسوار صحنه است و
فرهادي با همين الســتيك ،داستان
را با قوت تا انتها پيش ميبرد؛ نمايشي
كه عدهاي از چهرههاي مطرح سينما
و تئاتر هم به تماشايش مينشينند و
آن را ستايش ميكنند.

شدنش را درنظر بگيريم كه چقدر متفاوت از راه آشناي فيلمسازان
موسوم به جشنوارهاي است و اساسا پيشنهاد تازهاي از سينماي ايران
به محافل بينالمللي ارائه ميدهد .پيشنهاد تماشاي فيلمهايي از ايران
كه به جاي تكيه بر موقعيتهاي اگزوتيك و ارائه تصويري عجيب و
غريب و شگفتانگيز ،همپا و در مواردي بهتر از غربيها درامپردازي
ميكند و بهجاي بيابان و كوه (كه لوكيشنهاي تكرارشونده سينماي
جشنوارهاي ايران بودند) تصوير شهري مدرن را به نمايش ميگذارد.
حاال هر فيلم تازه فرهادي يك اتفاق مهم ســينمايي است .ميشود
گفت از شهر زيبا به اينسو فرهادي فيلمساز مهمي قلمداد شده و اين
اهميت به مرور زمان افزايش يافته ،نه كاهش .فرهادي با اينكه  2فيلم
در خارج از ايران ساخته ،ارتباطش را با سينماي وطنش قطع نكرده.
بعد از ساخت «گذشته» در فرانسه ،در تهران «فروشنده» را كارگرداني
كرده و بعد از كارگرداني «همه ميدانند» در اسپانيا ،فيلم «قهرمان» را
در شيراز جلوي دوربين برده است .آنچه در اين گزارش آمده ،در حد
مقدور و ممكن ،توضيح دهنده مسيري است كه فرهادي از ابتدا تا به
امروز طي كرده است.

آبروی ازدسترفتهالی
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سفر سرخوشــانه چند زوج جوان به شــمال و بعد فاجعهاي كه به يك تراژدي ميانجامد».
اينكه پس از موفقيت گسترده چهارشنبهسوري و فراگير شــدن ملودرامهاي خانوادگي با
محوريت طبقه متوسط ،فرهادي سراغ طرحي كه خالصه تكخطياش در ابتداي اين بند آمده
برود ،نشاندهنده نكتهاي مهم و جالب توجه بود؛ اينكه فرهادي اهل تكرار تجربههاي حتي موفق
قبلياش نيست ،اهل تكميل و گسترش آنهاست .اين بار با كاراكترهايي پرتعدادتر و شيوه روايتي
مدرنتر و داستاني كه كمي هم يادآور فيلم «ماجرا» ساخته آنتو نيوني بود« .درباره الي» بعد از يك
مقدمه نسبتاً طوالني در دهه  40به اولين نقطه عطف با غرق شدن الي در دريا ميرسد .در ادامه
آنچه به روايت درميآيد ماجراي گرفتار شدن آدمهايي است كه اغلبشان تنها به فكر رفع و رجوع
كردن اين اتفاق هستند و در اين راه براي كسي جز سپيده ،مهم نيست كه بر سر آبرو و حيثيت الي
چه ميآيد .فيلم به طرح يك موقعيت اخالقي پيچيده ميپردازد و چنان ظريف و تأثيرگذار اين كار
را ميكند كه به يكي از مهمترين فيلمهاي بعد از انقالب تبديل ميشود .سينماي خرده پيرنگ كه
بعد از «درباره الي» در سينماي ايران به نوعي مد هم شد در اين فيلم فرهادي به شكلي كماليافته
نمود و ظهور يافته است؛ فيلمي كه اولين جايزه مهم جهاني را هم براي فرهادي به ارمغان ميآورد؛
خرس نقرهاي بهترين كارگرداني از جشنواره برلين .مثل چهارشنبهسوري اين بار هم مردم از فيلم
استقبال گستردهاي ميكنند .در روزهاي اكران درباره الي فرهادي ديگر در جايگاه يكي از بهترين
كارگردانهاي سينماي ايران قرار دارد؛ جايگاهي بسيار فراتر از همنسالنش و نزديك به موقعيت
موجنوييهاي قديم (تقوايي ،بيضايي ،مهرجويي و كيميايي).
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يك سال بعد از رقص در غبار فرهادي فيلم دومش را كليد ميزند؛
فيلمي كه باز هم موضوع پرداختن به احواالت طبقه فرودست در
آن اولويت دارد .اين بار با قصهاي به مراتب جذابتر و ساختاري متناسبتر.
يك درام جنوب شهري ناب كه عدهاي هنوز هم آن را بهترين فيلم فرهادي
ميدانند« .شهر زيبا» با بازي ترانه عليدوستي و فرامرز قريبيان چالشي
از نوع برخي قســمتهاي سريال داستان يك شــهر را مطرح ميكند .با
اين تفاوت كه اين بار فرهادي ،با بيطرفي بيشــتري به آدمهاي درگير
در داستانش مينگرد .نســبي ديدن ماجرا و پرهيز از قطببندي خير و
شر به صورت جدي از شهر زيبا شروع ميشود؛ فيلمي كه نشان ميدهد
سازندهاش چقدر خوب آدمهاي جنوب شهر و مناسباتشان را ميشناسد.
ماجرايي كه فرهادي در شهر زيبا روايت ميكند بنبستي را نمايان ميكند
كه ظاهرا تنها فرجامش پناهبردن به پايان باز است .با اينكه شهر زيبا نسبت
به رقص در غبار قصهاي جذابتر و پركششتر را روايت ميكند و پيشرفت
فرهادي در فيلمنامه و كارگرداني به شدت مشهود است و با وجود ستايش
منتقدان ،شهرزيبا هم در اكران عمومي شكست ميخورد.

تنشدرقلمرو
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ســاخت  2فيلم موفق از نظر جلب توجه منتقــدان و حضور در
جشنها و جشنوارههاي داخلي و خارجي ولي ناموفق در جذب
تماشاگر ،باعث ميشــود فرهادي روال فيلمســازياش را عوض كند.
فرهادي در يكي از مهمترين تصميمــات حرفهاياش ،درام اجتماعي و
فضاي جنوب شهر را رها كرده و سراغ ملودرام و طبقه متوسط ميرود.
«چهارشــنبه ســوري» در چنين فضايي شــكل ميگيرد و به روايت
خانوادهاي از طبقه متوســط ميپردازد كه در آن خيانت و دروغ ريشه
دوانده .نكته جالب توجه فيلم استفاده از هديه تهراني در نقشي است كه تا
آن مقطع (اوائل دهه )80اين بازيگر قطب مقابلش را بازي كرده بود .ترانه
عليدوستي هم به عنوان دختر خدمتكار در فيلم حضوري پررنگ دارد تا
سهم و نقش طبقه فرودست به يك باره از سينماي فرهادي محو نشود.
با چهارشنبه سوري كه فيلمي به مراتب خوشساختتر از شهرزيبا بود،
داستان پيشرفت گام به گام فرهادي ادامه يافت .اين بار مردم هم از فيلم
فرهادي استقبال گستردهاي به عمل آوردند تا او بعد از  2شكست ناگوار
در اكران عمومي ،براي اولين بار طعم خوش گيشه را بچشد.
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ميشود گفت «جدايي نادر از ســيمين» به نوعي ماجراي آدمهاي چهارشنبهسوري را روايت ميكند كه
فاجعه درباره الي را هم پشت سرگذاشتهاند و تلختر شــدهاند .مثل چهارشنبهسوري اينجا هم زوجي
از طبقه متوسط وجود دارد كه حاال ديگر برايشان قطعي شــده كه راهي جز جدايي ندارند .جاي دختر كارگر
چهارشنبهسوري (ترانه عليدوستي) را هم زن خدمتكار (ساره بيات) گرفته كه انگار در گذر زمان چنان مصايبي
را پشــت سرگذاشــته كه ديگر چيزي از آن شــور و هيجان و انگيزه و جواني برايش باقينمانده است .اگر در
چهارشنبهسوري تقابلي ميان آدمهاي طبقه متوسط و طبقه فرودست رخ نميدهد و دعوا كال بين كاراكترهاي
طبقه متوسط است و در فيلم درباره الي هم اساساً هيچ كاراكتري از دل جنوبشهر انتخاب نشده ،در جدايي
شاهد ستيز طبقاتي هستيم .با توجه به اينكه فيلم در اواخر دهه 80ساخته شده ميتوان تصور كرد كه فرهادي
متأثر از شرایط اجتماعي به اين دو قطبي به وجود آمده توجه بيشتري نشان داده است .جدايي نادر از سيمين از
همان ابتدا با تنش آغاز ميشود و فرهادي ترجيح ميدهد كاراكترهايش را در دل روايت داستان طالق معرفي
كند .شيوه روايت فيلمساز متفاوت از نحوه داســتانپردازي درباره الي است و به لحاظ مضموني در جدايي با
فيلمي به مراتب نزديكتر با فرهنگ ايراني مواجهيم .هر چند به لحاظ بازتاب جهاني ،جدايي بسيار بيشتر از
الي در دنيا ديده شد و درخشيد .جداي از جايزه اسكار ،جدايي بيش از  50جايزه معتبر جهاني دريافت كرد تا با
فاصله پرافتخارترين فيلم تاريخ سينماي ايران باشد؛ فيلمي كه فرهادي را در جايگاهي منحصر بهفرد قرار داد؛
موفقترين كارگردان سينماي ايران.

کمتر کسی انتظار داشت فروشنده بتواند موفقیت جدایی نادر از ســیمین را در اسکار تکرار کند .با توجه
به فیلم های مهمی که رقیب فروشــنده بودند حتی رســیدن به مرحله نهایی و راه یافتن به فهرست پنج
نامزد اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان هم دشوار به نظر می رسید .در نهایت اما این اتفاق رخ داد .برای این که به
یاد بیاوریم فروشنده چه کار بزرگی را برای رسیدن به نامزدی اســکار  ۲۰۱۶طی کرد ،بد نیست مروری بر تعدادی از
فیلم های شاخصی که به مرحله نهایی راه نیافتند داشته باشــیم :ال (ساخته پل ورهوفن و برنده جایزه گلدن گلوب)،
فارغ التحصیل( ساخته کریســتین مونجیو و برنده جایزه بهترین کارگردانی از جشــنواره فیلم کن) ،خدمتکار ( به
کارگردانی پارک چان ووک و فیلم برگزیده ســال به انتخاب منتقدان لس آنجلس) و خولیتا ( ساخته پدرو آلمودوار).
با کنار رفتن این مدعیان ،نوبت به رقیبی جدی رسید که به نظر می رســید برنده اسکار خواهد شد؛ فیلم تونی اردمن
( مارن آده) از کشور آلمان .تا آخرین روزها همه چیز به نفع تونی اردمن پیش می رفت تا این که ترامپ قانون ضدمهاجرت
را اجرا کرد و با حرف های تندش باعث اجماع طبقه متوسط و قشر الیت آمریکایی شد .فرهادی هم اعالم کرد حاضر به
شرکت در مراسم اسکار نیست .از این جا بود که ورق برگشت و هرچه به روزهای برگزاری مراسم اسکار  ۲۰۱۶نزدیکتر
شدیم شانس نماینده سینمای ایران برای دریافت جایزه بیشتر و بیشتر شد .در نهایت فروشنده برنده اسکار شد و رویا
به حقیقت پیوست .دومین اســکار برای اصغر فرهادی؛ آن هم برای فیلمی که منتقدان ایرانی آن را ضعیف تر از فیلم
های قبلی اش می دانستند

ناظربیطرف
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از همان رقص در غبار ميتوان مشاهده كرد كه فرهادي عالقهاي به خطكشیهاي مرسوم ميان كاراكترها
ندارد .پيرمرد ديگر شخصيت منفي فيلم نيست كاراكتري است كه در انتها تماشاگر با او همدلي و همدردي
ميكند .در شهرزيبا شاهد شبكهاي از روابط و رخدادها هستيم كه در آن به نظر ميرسد حق با همه كاراكترهاست .هم
فيروزه (ترانه عليدوستي) كه ميكوشد برادرش را از اعدام برهاند حق دارد و هم ابوالقاسم (فرامرز قريبيان) كه نميتواند
از خون دخترش بگذرد .فيلم به فيلم ديدگاه فرهادي درباره نســبيت و پرهيز از قطعيت و حكم صادركردن گسترش
مييابد .در جدايي نادر از سيمين كه نقطه اوجي در تقابل آدمهاي فرهادي است نادر (پيمان معادي) همانقدر محق به
نظر ميرسد كه حجت (شهاب حسيني) .اين ديدگاه در فروشنده هم مشاهده ميشود .فيلمساز معموالً ميكوشد تا در
مواجهه با كاراكترهايش از موضع ناظر بيطرف خارج نشود .هر جا كه به نظر ميرسد او به نفع يكي از كاراكترها موضع
گرفته ،كمي بعد او نقطه تقابل را در كانون توجه خود قرار ميدهد .تبديل اين ديدگاه (نسبي بودن واقعيت) به درام يكي
از هنرهاي فرهادي است؛ چيزي كه اغلب مقلدانش فاقد آن هستند.

رازهاودروغها
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همه ميدانند نشانه عزم جدي فرهادي براي ساخت فيلمي بينالمللي با تمام عناصري است كه از يك
درام اروپايي انتظار داريم .اگر در «گذشته» كه در فرانسه ساخته شد با تركيبي از عوامل ايراني و خارجي
در پشت و جلوي دوربين مواجه بوديم و همهچيز بهنحوي كنترل شده بود كه فيلم در ايران قابلنمايش باشد ،در
همه ميدانيم فرهادي كامال منطبق با فرهنگ اسپانيايي عمل ميكند و از ستارههاي بينالمللي (پنه لوپه كروز و
خاوير باردم) بهره ميگيرد و در بند گرفتن مجوز نمايش در وطن نيســت؛ معمايي به دقت طراحي شده و تعليقي
هيچكاكي براي روايت رازها و دروغهايي كه مطابق معمول نقاط عطفي براي غافلگير كردن تماشــاگر دارد .فيلم
آزموني اســت براي محك زدن توانايي فرهادي در كارگرداني فيلمي كه نسبتي با ايران و سينماي ايران ندارد .در
عين حال همه ميدانند نسبتي معنادار با فيلمهاي قبلي فيلمســاز دارد و ميشود نشانههاي آشناي تمها و شيوه
روايي و به تعبير خردهگيران پنهان كردن جزئياتي از داستان براي رو دست زدن به تماشاگر را در فيلم مشاهده كرد.
فيلم بعد از شروعي قدرتمند و معرفي فضا ،آدمها و طراحي معما (ربوده شدن دختر) از ميانه كمي افت ميكند ولي
فرهادي خيلي زود با همان مهارتي كه در قصهگويي از او سراغ داريم بازميگردد و همه ميدانيم را از ورطه سقوط
نجات ميدهد .پروژه بينالمللي فرهادي در همه ميدانند حرفهاي و خوشپرداخت و در حد استانداردهاي درامهاي
اروپايي است ولي در حد بهترينهاي فيلمســاز (درباره الي و جدايي نادر از سيمين) نيست .اهميت همه ميدانند
در كارنامه فرهادي ،بيش از هر چيز به اثبات تواناييهاي او بهعنوان فيلمسازي ايراني در كار در سرزميني ديگر با
فرهنگي متفاوت بازميگردد و اينكه بهعنوان كارگرداني واقعا جهاني ميتواند پروژه دشــوار و پيچيده و شلوغي را
بهسامان برساند .فيلم در افتتاحيه كن در نهايت جايزهاي نبرد ولي اين محصول مشترك اسپانيا ،ايتاليا و فرانسه و
تهيه شده توسط كمپانيهاي ممنتو و مورنا ،در مجموع اكران جهاني موفقي داشت.

گذشتههرگزنمیگذرد
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كارگرداني پروژهاي بينالمللي در فرانسه و با تركيبي از عوامل ايراني و خارجي ،نشان داد ميل به آزمودن
تجربههاي تازه براي فرهادي تبديل به يك پروسه تمام نشدني شده است .اعتبار جهاني او حاال اين امكان
را برايش فراهم كرده بود كه در پاريس يك فيلم بينالمللي بسازد و اين بار هم به روايت زندگي آدمهايي بپردازد كه
در فضايي پر از سوءتفاهم ميكوشند تا از گذشتهشان عبور كنند تا به آينده دلخواهشان برسند .در حالي كه فرهادي
از رقص در غبار تا جدايي نادر از سيمين يكسره روندي رو به رشد را طي كرده بود ،با فيلم «گذشته» توقفي در اين
روند به وجود آمد تا ديگر بهترين فيلم فرهادي آخرين فيلمش نباشد .در واقع گذشته فيلمي است كه نميتواند به
پاي آثاري چون الي و جدايي برسد ولي در عين حال اين ملودرامي مدرن و متفاوت است از فيلمسازي ايراني كه
توانسته پروژهاي جهاني را در سطح استاندارد و مقبول بسازد .فيلمي كه نامزد دريافت نخل طاليي كن بود و برنيس
برژو برايش جايزه بهترين بازيگر زن را گرفت.

درجستوجویعدالتاجتماعی
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كاراكترهاي نمايش ماشيننشــينها ،اولين كار مهم فرهادي ،آدمهاي حاشيهنشين و فقير هستند .اغلب
اپيزودهاي داستان يك شهر هم درباره افرادي است كه فقر امانشــان را بريده و شرايط اجتماعي آنها را در
مسيري دشوار قرار داده .در رقص در غبار همه كاراكترها از طبقه فرودست انتخاب شدهاند .در شهرزيبا هم باز همين
ماجرا را مشاهده ميكنيم .آدمهايي كه فرهادي جوان شــناخت خوبي از آنها دارد و با سمپاتي با آنها مواجه ميشود.
ريشههاي اين رويكرد را هم احتماال بايد در تأثيرپذيري فرهادي از نويســندگان مورد عالقهاش در دوران نوجواني و
جواني جســتوجو كرد .اينطور كه خودش گفته در دورهاي به شدت به داســتانهاي محمود دولتآبادي ،چوبك و
آلاحمد عالقهمند بوده است .نويسندگاني كه كاراكترهايشان را از ميان آدمهاي فرودست انتخاب ميكردند با رويكردي
چپگرايانه و در جهت رسيدن به عدالت اجتماعي .اين داستانها محصول دورانياند كه اجتماعينگر بودن تنها با توجه
به اقشار فقير جامعه معنا مييافت؛ ديدگاهي كه از ادبيات به سينما هم امتداد يافته بود .آثار اوليه فرهادي هم متأثر از
چنين ديدگاهي به نظر ميرسد.

بازگشت
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پردهآخر
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فرهادي با «فروشــنده» به عالئق دوران دانشــجويياش بازميگردد .به دوراني كه در رشته ادبيات
نمايشي تحصيل ميكرد و تئاترهاي دانشــجويي روي صحنه ميبرد .عنصر نمايش يكي از مهمترين
عناصر فروشنده است و فيلم اقتباسي است آزاد از نمايشنامه معروف آرتور ميلر «مرگ دستفروش» که به نوعي
توسط فرهادي بازآفريني شده و فيلم ارجاعهاي فراواني به اين تئاتر ميدهد .سابقه همنشيني تئاتر و سينما در
فيلمهاي ايراني به سالهاي دور بازميگردد و شاخصترين اثر هم در اين زمينه «پرده آخر» واروژ كريم مسيحي
بود .فيلم محبوب منتقدان در انتهاي دهه 60كه در گيشه به فروش قابل قبولي دست نيافت« .فروشنده» اولين
فيلم سينماي ايران اســت كه با وجود ارجاعهاي فراوان تئاتري توانسته تماشاگري پر تعداد بيابد چون فيلمساز
توانسته از لحن روشنفكرانه و نخبهگرايانه فاصله بگيرد و داستاني جذاب براي تماشاگر تعريف كند .فروشنده در
لحظات بسياري نفس تماشاگر را در سينه حبس ميكند و هيجان ميآفريند .كارگردان متخصص پايانهاي باز
اين بار با قطعيت نقطه پاياني به داستاني كه روايت ميكند ميگذارد .فروشنده كنار چهارشنبهسوري ،درباره الي
و جدايي نادر از سيمين تصويري تمام قد از طبقه متوسط ايران ارائه ميدهد؛ طبقهاي كه فرهادي خوب ميداند
چگونه چالشهايش را به تصوير بكشد.

چالشهایطبقهمتوسط
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كاراكترهاي رقص در غبار و شهرزيبا با وجود تمام مشكالتشان دروغ نميگويند .دروغ از جايي وارد سينماي
فرهادي ميشود كه او سراغ طبقه متوسط ميرود .مرتضي (حميد فرخنژاد) به همسرش مژده (هديه تهراني)
دروغ ميگويد .رابطه پرتنش مرتضي و مژده كه متعلق به طبقه متوسط هستند در كنار رابطه صميمي و صادقانه روحي
(ترانه عليدوستي) و عبدالرضا (هومن سيدي) كه از طبقه فرودست ميآيند پرمعنا به نظر ميرسد .حضور و نمود طبقه
متوسط كه با چهارشنبهسوري شروع و در فيلمهاي بعدي ادامه مييابد با شبكهاي از چالشها ،تناقضها و بحرانهايي
همراه اســت كه در نهايت تصويري تلخ اما واقعي از اين طبقه را ترسيم ميكند .مهارت فرهادي در نمايش راستيها و
ناراستيهاي طبقه متوســطه يكي از مهمترين
برگههاي برندهاش در برقراري ارتباط با تماشاگر
است .فرهادي كاراكترهاي برگزيدهاش از طبقه
متوسط را تحت فشــاري لهكننده قرار ميدهد و
جالب اينكه بيشتر دوستداران آثارش هم از دل اين
طبقه ميآيند .طبقه متوسط شهري كه مخاطب
اصلي سينماي فرهادي اســت ،كاراكترهايي را
بر پرده مشاهده ميكند كه نمونههاي عينياش
را در اطرافش ديده و با آنها احســاس آشنايي و
نزديكي ميكند.

در روزهايي كه ديگر فيلمسازي اسكاري بود و با جدايي جهان را فتح كرده بود ،وقتي به ايران آمد سري هم به كوچه
سمنان زد و كنار همكارانش كه معترض به بسته شدن خانه سينما بودند ايستاد .در سالهاي بعد هم با همه جوايز
جهاني و پروژههاي بينالمللي ،پيوندش را با وطن قطع نكرد .فارغ از نيتخوانيهاي بسيار مرسوم و اتهامزنيهاي بسيار
متداول اين روزها ،فرهادي به هر دليل ،نسبتش را با سرزمينش انكار نكرد (كاري كه مث ً
ال شهيد ثالث و نادري انجام دادند) و
شايد هم با همان هوش و حسابگرياش متوجه بود كه با نگاه از داخل ميتوان توجهجهاني را جلب كرد .پروژههاي بينالمللي
فرهادي فيلمهاي استاندارد و در مجموع موفقي هستند (گذشــته كمتر و همه ميدانند بيشتر) اما جزو آثار درخشان او
نيستند .و فراموش نكنيم كه فرهادي هر دو اسكارش و اساسا بيشتر جوايز جهاني مهماش را براي فيلمهايي گرفته كه در
ايران كارگردانيشان كرده .نوشتن «قهرمان» و كارگردانياش در شيراز با بازيگران مشهور و گمنام ايراني كه بر اساس آنچه
منتقدان حاضر در كن نوشتهاند و مطابق معمول داستان را هم لو دادهاند ،روايتي است مبتني بر آنچه در ايران اين سالها
ميگذرد با همان نشانهها و مولفههاي فيلمهاي فرهادي؛ فيلمي كه جايزه بزرگ كن را هم برد و فرهادي در فضاي ملتهبي كه
خبرنگاران رسانههاي فارسيزبان ايجاد كردند ،كوشيد تا با همان هوشمندي هميشگياش ،اندازه نگه دارد؛ كاري كه روزبهروز
دشوارتر ميشود .فرهادي فيلمساز زمانه ماست؛ مهمترين كارگردان ايراني اين سالها كه از دل التهابات دهه 80و اميدواريها
و يأسهاي دهه 90و از ميانه همه رخدادهاي سياسي و اجتماعي ايران امروز ،هميشه كوشيده ابتدا فيلمساز باشد؛ فيلمسازي
كه ميكوشد داستاني جذاب براي تعريف كردن داشته باشد .در زمانهاي كه سير حوادث و رخدادها ،جريانها و گرايشهاي
سياسي موردتوافق جمعي را به داليلي كه اين نوشته جاي مناسبي براي پرداختن به آن نيست ،دچار بحران مشروعيت كرده،
سينماي فرهادي هم ميتواند هدف مناسبي براي انهدام و تخريب باشد .آنها كه ظهور فرهادي را مديون دوقطبي اصالحطلب،
اصولگرا ميدانند و معتقدند او هميشه نان تندروهاي داخلي و خارجي را خورده (مثل بردن اسكار براي فروشنده كه بيشتر
محصول و واكنشي به مواضع تند ترامپ دانسته شد تا شايستگي خود فيلم) ،منتظر سقوطش هستند .ما اما همچنان به
هوشاش اميدواريم و به قريحه فيلمسازي و مهارتش در قصهگويي و توانايياش در روايت روزگار ما با درامهايي كه همانقدر
مهندسي شده هستند كه شهودي .با اينكه شخصا معتقدم در يكدهه اخير هيچكدام از فيلمهايش درخشش درباره الي
و جدايي را نداشتهاند ،نميتوانم پيشرفت و پختگياش را انكار كنم .در هنگامه نزاعي كه بيشتر ريشههاي سياسي دارد تا
سينمايي و فيلمهاي فرهادي هم معموال متنهاي مناسبياند براي فرامتنها و پسزمينهها و همه آنچه حال و هواي جامعه
را ميسازد ،او همچنان ايستاده و به كارش ادامه ميدهد و كارش فيلمسازي است نه بيانيهنويسي.
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بهترين فيلم فرهادي بعد از جدايي
مــردي كه بهدليل بدهــي پرداخت
ديويد الريش
نشده زنداني است ،يك كيسه پول بهطور
ايندي واير
تصادفي در ملودرام اخالقي اصغر فرهادي
پيدا ميكند؛ مردي كه اعمال خوبي دارد اما همهچيز بد پيش ميرود.
فرهادي با قهرمان با نقاطقوت خود بــازي ميكند ،زيرا يك فرض
منطقي كالســيك را برميگزيند و با قدرت كافي اين پيشفرض را
ميچرخاند تا تماشاگر را بهشدت تحتتأثير قرار بدهد ،حتي وقتي
دلسوزيهاي تماشاگر به هر ســويي قابلپيشبيني باشد .تا اينكه
ســرانجام اين موقعيت بغرنج اخالقي آرام به پايان ميرسد .قهرمان
سهلترين فيلم فرهادي پس از جدايي ،موفقترين فيلم او در 10سال
پيش ،است كه به نوعي مبهمترين و بهترين فيلم او است.

افتخار به چه قيمتي؟
قهرمــان اصغــر فرهــادي يــك فيلم
آنا اسميت
تأملبرانگيــز و شــايد ظريفتريــن و
ددالين
صميمانهترين فيلم او از زمان جدايي نادر از
سيمين تاكنون باشد .امير جديدي در نقش رحيم ،مردي خوشايند
اما تا حدودي درمانده كه بهخاطر كوتاهي در پرداخت بدهي در زندان
بهسر ميبرد ،نقشآفريني جذابي دارد.
فرهادي مراقب است كه هيچ شبكه اجتماعي را روي پرده نشان ندهد ،اما
حضور پررنگ آن در فيلم جديدش كه منتقد فرهنگ مدرن است ،احساس
ميشود .رحيم بهتدريج متقاعد ميشود بسته به نياز افكار عمومي داستان
خود را تغيير دهد؛ چه آنها دنبال يك خبر خوب باشند يا بخواهند از كسي
چهرهاي اهريمني ترسيم كنند .اساساً رحيم بهنظر انساني شايسته است
اما «افتخار» خود را كه بســيار براي آن تبليغ شده است ،از راههايي كه
ممكن است به شهرت او آسيب بزنند ،به خطر مياندازد.
همانطور كه چرخشهاي داستاني بيشتر و بيشتر ميشود ،فيلم در لبه
تراژدي-كمديهاي شكسپيري قرارميگيرد كه نتيجه آن در خيلي
جاها كمدي تلخ است اما لحن غالب فيلم درام است و گاهي اوقات با
ديدن انتخابهاي مشــكوك قهرمان ما ،فيلم دلشورهآور و دردناك
ميشود .به قول يكي از مسئوالن زندان ،رحيم يا خيلي باهوش است يا
خيلي ساده؛ حقيقت ممكن است چيزيبين اين دو باشد.

قهرمانازنگاهغربی

تفسيرهاي زندگي

واكنشهاي منتقدان حاضر در جشنواره كن به فيلم فرهادي در مجموع مثبت بود

زنجيره دروغهاي پايانناپذير
دبورا يانگ

هاليوود ريپورتر

كمي بعد از نخستين نمايش فيلم «قهرمان» در جشنواره كن ،واكنشها به فيلم تازه فرهادي شروع شد .از كامنتها و توييتهاي ژورناليستها و منتقدان تا
نوشتههاي بلندتر و تحليليتر سينمايينويسان مشهور و شناختهشده و بعد جدول ستارهها كه انواع و اقسامش در ايام برگزاري جشنواره تنظيم و منتشر شد .از
مجموع واكنشهاي صورت گرفته به قهرمان ميتوان گفت آخرين ساخته اصغر فرهادي در مجموع مورد توجه منتقدان قرار گرفته است .هرچند تعدادي از منتقدان
خيلي فيلم فرهادي را دوست نداشتند .مثل پيتر برادشاو ،منتقد گاردين كه ايرادهاي فراواني به فيلمنامه قهرمان گرفته است و نوشتهاش بهدليل اينكه زيادي داستان
فيلم را لو ميداد در اينجا نقل نشده است .نكته جالب توجه بيشتر مطالب منتشر شده درباره قهرمان فرهادي ،اشاره به بازي خوب امير جديدي است و نكته ديگر
تأكيد اغلب زياده از حد بر تعريف كردن داستان فيلم؛ عارضهاي كه فقط شامل قهرمان نميشود و تقريب ًا در بيشتر مطالب منتشر شده درباره فيلمهاي به نمايش
درآمده در كن قابل مشاهده است .طبيعت ًا با يكبار ديدن؛ فيلمها در فضاي پرشتاب جشنواره خيلي نميشود انتظار نقد تحليلي و دقيقي بر آثار را داشت ولي اين
ميزان تعريف داستان (در حد لو رفتن كل فيلم) و كليگويي در نوع خود قابل بررسي و مطالعه است.

اصغر فرهادي به لطف تجربهاي كه
در حوزه تئاتر دارد ،ميتواند از جايي كه
فكرش را هم نميكنيد درام را آغاز كند.

رحيم شخصيت اصلي فيلم براي يك بدهي پرداختنشده در زندان
است .به او 2روز مرخصي داده ميشود .رحيم ميكوشد در اين فرصت
راهي براي نجات خود از اين وضعيت آغازكند .امير جديدي بازيگري
كه نقش رحيم را بازي ميكنــد ،آرام و گاهي اوقات تقريباً بيحركت
و خوشتيپ اســت .او به آرماند آسانته جوان شــباهت دارد و وقتي
لبخند ميزند ،لبخندش آنقدر صميمي است كه نظر اطرافيانش را
جلب ميكند .با وجود اين رحيم نوعي انفعال دارد كه از ترس دروني
گرهخورده او خبر ميدهد .بهتدريج متوجه ميشويم او مردي است كه
بيس روصدا غرق ميشود.

فرهادي بعد از فيلم اسپانيايي همه ميدانند با بازي پنه لوپه كروز
و خاوير باردم با قهرمان ،فيلم فوقالعادهاي درباره صداقت ،شرافت و
قيمت آزادي دوباره با درامي انساني به سرزمين خود بازگشته است.
فيلم مشترك ايران و فرانسه كه هيأت داوران و هنرمندان در جشنواره
كن احتماال ميتوانند درونمايههاي موردعالقــه اين كارگردان را در
كنار عناصر نمادين و مفاهيم استعاري زيرمتنياش در يك بيان بصري
منسجم رديابي كنند .هرچند بايد ديد يك فيلم بومي مانند اين تا چه
اندازه ميتواند در كن و در سطح بينالمللي پيش برود و استقبال از آن
در سطح رقابتها به چه صورت خواهد بود.
نكته جالب توجه در اثر تازه فرهادي بهعنوان يك فيلم ايراني ،قدرت
و نفوذ شبكههاي اجتماعي در ايران است كه نقش اساسي در گرهافكني
و گرهگشايي روايت قهرمان دارد .فرهادي مفاهيم استعاري زيادي را
زير متن داستان خود نهفته است .شايد مهمترين آنها تأثير رسانه در
زندگي مردم است و اينكه تا چه اندازه ميتوان به صحت اخباري كه در
رسانههاي اجتماعي منتشر شد اعتماد كرد .از جذابترين صحنههاي
فيلم جايي است كه رئيس زندان را ميبينيم كه در حال گفتن كلماتي
به پسر رحيم است تا آنها را بهعنوان شهادت نه چندان درست ،در جلوي
دوربين تكرار كند .ديدن پسر كوچك رحيم كه شجاعانه تالش ميكند
چند جمله را براي ثبت در دوربين بگويد تا بتواند چهره بهتري از پدرش
براي عموم بسازد بهشدت همدلي برانگيز و متاثركننده است.
تنظيمات ساده و ابتدايي فيلم در تناسب با تصويربرداري صريح و
مستقيم و در تركيب با نورپردازي و تدوين به همان اندازه مخاطب را
درگير موقعيتهاي بحراني فيلم ميكند كه نمونه شاخص آن را قبال
در جدايي ديده بوديم؛ نوعــي از چيدمان روايي كه دورترين فاصله را
با برخي از آثار فرهادي كه در آن عناصر دراماتيك غيرمتقاعدكننده
گاهي اوقات به جهان فيلمهايش رخنه ميكرد ،دارد؛ بهعنوان مثال
مفهوم حمله به زن در فيلم فروشنده از طريق كبوديهاي روي صورت
زن و بهصورت غيرمستقيم القا ميشد.
در عوض در قهرمان بهنظر ميرسد همه وقايع داستان آنقدر عيان
و صريح است كه به برخي رويدادها يك كيفيت كهنالگويي ميدهد؛
همچنين در مورد شخصيتها؛ مأمور دولتي كه تقاضاي رحيم را براي
خيري در
كار حتي وقتي كه واجد شرايط كافي است رد ميكند ،زن ّ
خيريه كه قبل از هر چيز مجذوب جاهطلبيهای خودش براي كار خير
است و اصرار سرســختانه او به همه براي احترام گذاشتن به ديگران
درحاليكه خودش هيچ احترامي به ديگران نشان نميدهد و از همه
مهمتر زنجيره دروغهاي پايانناپذير و غريزي كه شــخصيتها را زير
يوغ بردگي خود گرفته است و به فيلم معناي عميقتري ميبخشد.

اصغر فرهــادي در فيلمهايي مانند
اوون گليبرمن
جدايي نادر از سيمين ،گذشته و فروشنده
ورايتي
ثابت كرد توانايي منحصربهفردي دارد؛
از اينجهت كه او ميتواند موقعيتهاي «معمولي» انســاني را  -كه
عموماً جنبه دروني دارد – بهكار گيرد و آن را به روشــي كه هم فاخر
است و هم پرهيجان به چالش بگيرد ،طوري كه در مقام تماشاگر حس
ميكنيد زندگي در مطالعهاي دقيق و ريزبينانه خودش ميتواند نوعي
تريلر باشــد .قهرمان ،تازهترين فيلم فرهادي (و چهارمين فيلم او كه
در كن نمايش داده ميشود) ،خيلي دوست دارد درامي از ايندست
باشد؛ داستان مردي كام ً
ال عادي و نااميد كه خيلي سريع به شخصيتي
بسيار موردبحث در تلويزيون و شبكههاي اجتماعي تبديل ميشود و
اين داستاني است كه بهراحتي ميتوان تصور كرد در گرداب پرجوش
وخروش فرهنگ تصويري ديوانهوار ما روي ميدهد.

فرهادي در قهرمان ،سكانسهاي بسيار مؤثري را ميآفريند و نشان
ميدهد در جامعهاي كه مردمان عادي در مقام قهرماني قرار ميگيرند
چه اتفاقي رخ ميدهد؛ جامعهاي كه البته حتي به داســتانهايي كه
خودش خلق ميكند هم اعتماد ندارد.
فيلم مشــكالت و چالشهاي جامعهاي را نمايان ميكند كه در ميانه
ارزشها و اصول اخالقياي كه خود باني حضورش بوده و واقعيتهاي
تلخ اقتصادي ويران ،گرفتار شــده اســت .پيچيدگيهاي قهرمان از
همين جا ميآيد .البته فيلم بهخصوص در پايانبندي ،منقطع و آكنده
از پيام است.

بازگشتي درخشان به ايران
فرهادي در فيلم قهرمان بازگشتي درخشان به ايران داشت .پس از فيلم گذشته
شارلوت پاوارد
كه جايزه بهترين بازيگر نقش اول زن را براي برنيس بژو به ارمغان آورد ،فروشنده
سايت رسمي جشنواره كن
كه جايزه بهترين فيلمنامه و بهترين بازيگر نقش اول مرد را برد و همه ميدانند با
بازي پنهلوپه كروز و خاوير باردم ،ستارههاي اسپانيايي سينما ،قهرمان چهارمين حضور اين فيلمنامهنويس و كارگردان
ايراني در جشنواره كن است كه در آن شاهد بازگشت وي به ژانر تريلر روانشناختي هستيم .درحاليكه فرهادي در فيلم
قبلياش 3نقش اصلي داشت ،قهرمان فيلم قهرمان ،رحيم (با بازي امير جديدي) است كه بهخاطر يك بدهي معوقه در
زندان به سر ميبرد .در چند روزي كه رحيم در مرخصي است ،زني كه دوستش دارد او را متقاعد ميكند با كيف پر از پولي
كه پيدا كرده ،بدهياش را پرداخت كند .تصميم نقش اول فيلم در اينباره پيامدهايي دارد كه از او يك قهرمان ميسازد.
خالق فيلم جدايي نادر از ســيمين ( )۲۰۱۰تاروپود درام اجتماعي خود را بهگونهاي در هم ميپيچد كه پيچيدگي
سيستم اداري را آشكار ميكند؛ سيستمي كه مردم در آن به طرز ناخوشايندي درگير فرايند پرپيچوخم ارائه شواهد و
مدارك ميشوند .در چنين جامعهاي كوچكترين جزئيات كافي است تا قهرماني را به آدم بد داستان تبديل كند و بالعكس.
فرهادي اين بازتاب واقعگرايانه را حول شــكافهاي موجود در جامعه ايراني به تصوير درميآورد و فيلم را از
ژرفنگري مثالزدنياي در مسير چالشهايي عميق قرارميدهد .اصغر فرهادي در اين فيلم مثل فيلمهاي ديگرش
جان كاراكتر محورياش را به لب ميرساند؛ جواني سرشــار از اميد و آرزو كه اعتقاد به فرجام نيك ماجراها دارد،
خطرات توجه رسانهاي را عميقاً و با تمام وجود حس ميكند.

پرسشهاي اخالقي
در روزگاري كه شبكههاي اجتماعي امكان دستيابي به شهرت (شهرتي كه معموال
لي مارشال
بسيار كوتاهمدت است) را براي همه فراهم كردهاند قهرمان واقعيبودن چه معنايي دارد؟
اسكرين ديلي
اگر بدانيد كه در حال انجام كار درست هستید ،ديگر مهم نيست كه كمي حقيقت را ناديده
بگيريد ،ديگران را فريب دهيد و راستي و درستيتان را از اين طريق به آنها ثابت كنيد؟ اگر در شرايطي قرار بگيريد كه
دفاع از شرافت خودتان به شكل اجتنابناپذيري منجر به بيآبرويي ديگران شود ،بايد چه كنيد؟
فيلم جديد اصغر فرهادي ،كارگردان ايراني اين پرسشها و ساير پرسشهاي اخالقي را در قالب يك درام واقعا جذاب
با بازي برجســته امير جديدي در نقش مركزي مطرح ميكند .قهرمان در عين حال يكبار ديگر ثابت ميكند كه
اگرچه فرهادي بهعنوان كارگردان و نويسنده همواره خالق بااستعداد و ماهر ملودرامهاي پيچيده با ابعاد احساسي و
اخالقي درگيركننده بوده است اما آثار او همواره وقتي در ايران ،وطنش ساخته ميشوند غناي بيشتري دارند .فيلم
قبلي او «همه ميدانند» كه در جشنواره فيلم كن هم حضور داشت با وجود گروه بازيگران پرستاره در قياس با آثاري
چون «درباره الي»« ،جدايي نادر از سيمين» يا «فروشنده» ظرافت دراماتيك و هوشمندي اخالقي اندكي داشت.
تقريباً ميتوان هر يك از طرحهاي داستاني فرهادي را هر كجاي جهان بازسازي كرد؛ چنين قاعدهاي به شكل
ويژه درباره فيلم قهرمان هم صادق است؛ اثري كه ميشــود تصور كرد با بازيگران جديد در ايالتهاي غرب ميانه
ف هستند و قهرمان بخش بزرگي از طنين
آمريكا جلوي دوربين برود اما آثار سينمايي فراتر از يك طرح داستاني صر 
فعلياش را مديون فضاي شهري شيراز و قرارگرفتن در برابر نيروي قهريهاي است كه زندگي اجتماعي ايران امروز را
ميسازد .اين موضوع در كنار ريتم فشرده فيلم ميتواند باعث كاميابي جديدترين اثر فرهادي در سراسر جهان شود.

كاپيتان
در نقطه پايان؟
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قورباغهات را
قورت بده!
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ايران

شروع خوب با
پاروهاي نازنين

لهستان
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تيم ملي واليبال ايران كه براي دومينبار به المپيك راه يافته امروز در
نخستين بازي به مصاف سختترين حريفش يعني لهستان ميرود
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نازنين ماليي نخستين قايقران ايراني است كه مستقيم
به مرحله يكچهارم نهايي با زيهاي المپيك صعود ميكند
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صداي نفسهاي المپيك

باافتتاحيهايبدونتماشاگروبامراسميكهردپايكرونادرتمامبخشهايشديدهميشد،المپيكتوكيومتفاوتازهمهالمپيكهاآغازشد
هيوا يوسفي -توكيو | مراسم افتتاحيه المپيك2020
روز گذشته در توكيو برگزار شــد تا اين رقابتها
بعد از وقفه يكساله بهدليل شيوع كرونا باالخره در
تابستان 2021رسما آغاز شود .حال و هواي توكيو و
حواشي رقابتهاي المپيك كامال تحتتأثير ويروس
كوويد 19-اســت تا آنچه مهمتريــن رقابتهاي
ورزشــي جهان را يك ســال به تعويق انداخته،
حاال هم ردپاي خودش را در تمام رقابتها و البته
رفتوآمدهاي حاشــيه مســابقات به رخ بكشد.
حتي مراسم افتتاحيه هم كامال تحتتأثير همين

موضوع برگزار شد؛ جايي كه عدمحضور تماشاگران
و سكوهاي خالي ورزشگاه بيشــتر از هميشه به
چشم آمد و بخش زيادي از حركات و نمايشهاي
طراحيشده براي مراســم افتتاحيه هم با الهام از
حالواحوال جهان در دوران كرونا طراحي شده بود.
توكيو منهاي المپيك
در توكيو همهچيز تحتتأثير كروناست .درحاليكه
اروپا تا حدود زيادي از پــس كرونا برآمده و الاقل
توانســتهرقابتهاي يورو را با حضور تماشاگران

برگــزار كند ،اما در آســيا مشــكالت همچنان
پابرجاست و مسابقات المپيك بدون حضور تماشاگر
برگزار خواهد شــد .حتي مردم ژاپن دل خوشي
از برگــزاري اين بازيها در كشورشــان ندارند و
اتمسفر اين كشــور آنقدرها كه تصور ميشد ،در
حال و هواي المپيك قرار نگرفته اســت .در خيلي
از خيابانهاي توكيو عالئم خاصي از بازيها ديده
نميشود و خبري از بيلبورد و بنر و اقالم تبليغاتي
براي رقابتها وجود نــدارد .تنها در نزديكيهاي
دهكده نشانههايي از المپيك هست و ساير نقاط

شــهر بيتوجه به المپيك به ادامه زندگي سخت
خود در روزهاي كرونا مشغولند .برخالف دورههاي
قبل ،اينبار در خيابانها و ميادين شــهر از مردم
شــاد و خندان كه آمدن المپيك و المپينها را به
شهرشان جشــن ميگرفتند ،اثري نيست .تنها
قبل از افتتاحيه در نزديكي ورزشــگاه ملي توكيو
تعدادي از مردم جمع شده و به خارجيها خوشآمد
ميگفتند .خارجيهايي كه اغلب آنها اهالي رسانه
بودند و طبعا در ميان آنها هم خبري از تماشاگران
هميشگي نبود.

پروتكلها؟ سرسري مثل تهران!
برخالف آنچه گفته ميشــد ژاپنيها براي رعايت
پروتكلها سختگيريهاي خاصي دارند ،در توكيو
چندان خبري از كنتر لهاي شــديد نيست .تنها
هنگام ورود بــه فرودگاه توكيو ،عبــور از مراحل
و تســتهاي مختلف زمــان زيــادي را از اهالي
رســانه ميگيرد اما در هتل و
ادامه
در صفحه11
بهخصوص در رفتوآمد از هتل
تا سالن رسانه و ورزشگا ههاي ميزبان سختگيري
خاصي در رعايت پروتكلها ديده نميشود.
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عكس|فرشاد عباسي|

نكته بازي
حرف و عمل آقاي منصوريان

بهترينمصداقبرايهماهنگيحرفوعمل،عليرضامنصورياناست.
سرمربيآلومينيوماراككهدربرنامهفوتبالبرتر 5دقيقهنطقآتشين
در حمايت از داوران داشت ،مدعي شد در مسابقات آسيايي بهدليل
برخوردهاي سخت انضباطي كسي جرأت حرف زدن در مورد داور را
ندارد و حتي اضافه كرد« :در تيم ما كسي جرأت ندارد درباره داوري
مصاحبهكند.هركسيصحبتكند،بيرونشميكنم».چندروزبعد
از اين اتفاق اما آلومينيوم به مصاف تراكتور رفت و در پي اتفاقاتي كه
بين  2نيمكت رخ داد ،منصوريان اخراج شد .او بعد از اخراج ،خطاب
به داور حرفهايي در مورد فساد در فوتبال ايران و ...به زبان آورد كه
لبخواني شده و در هماهنگي كامل با سخنراني عليمنصور در باب
احترام به داوري قرار دارد هيچي؛ فقط خواستيم تشكر كنيم!
شما كه از مورينيو بهتر هستيد

مجيد جاللي چند ســال پيش گفت« :امير قلعهنويي از مورينيو
بهتر اســت» و اين جمله هنوز هم براي او تبعات دارد .هرجا تيم
قلعهنويي بد ميبازد ،بيشتر از خود امير ،اين جاللي است كه زير
فشــار قرار ميگيرد! با اين حال او اهل كوتاه آمدن نيست و اخيرا
بار ديگر تصريح كرده مربيان ايراني بهتر از مورينيو هستند« :اينكه
مورينيو در كنار مجهزترين آكادمي و با صرف هزينههاي زياد نتيجه
ميگيرد ،كار بزرگي نكرده است ،اما حواس مربي ايراني بايد به100
جا باشد ».استدالل را كيف كرديد؟ خب شما مربيان ايراني چرا هيچ
شانسي براي كار در خارج از كشور نداريد؟  30سال است مربيان
وارداتي از كشور 4ميليون نفري كرواسي بهترين نتايج را در ايران
ميگيرند؛ بهنظر شما يك جاي كار ايراد ندارد؟
كنعاني را با خودت ببر

بعد از انتشار فيلم فحاشي حامد لك به يك توپجمعكن در جريان
بازي ماشينسازي و پرسپوليس ،كميته انضباطي به او مهلت داد
تا دفاعياتش را ارســال كند و بعد در اين مورد تصميم گرفته شود.
شايد زماني كه شما اين مطلب را ميخوانيد ،كميته انضباطي حكم
پرونده لك را صادر كرده باشد .در غيراين صورت اگر گلر پرسپوليس
هنوز فرصت دفاع دارد ،به او توصيه ميكنيم حتما محمدحســين
كنعانيزادگان را همراه خودش به اين كميته ببرد .به هر حال كنعاني
آنقدر تبحر دارد كه توانست از زير آن فيلم فحاشي در اتوبان در برود و
بيتوبيخ و محروميت ،كار را «بدون رنگ» در بياورد .احتماال اگر لك
اجازه بدهد كنعاني از او دفاع كند ،كميته انضباطي يك چيزي هم
دستي به دروازهبان پرسپوليس خواهد داد!

كاپيتان
درنقطه پايان؟

آيا جالل واقعا مصدوم است؟

وقتي براي نخستينبار جالل حســيني در بازي با آلومينيوم اراك روي
نيمكت نشست ،تمامي رسانهها از مصدوميت او خبر دادند و مدعي شدند در
آخرين لحظات شرايط حضور در مسابقه را پيدا نكرده است .با اين حال اين
روند تا بازي با ماشينسازي ادامه يافت .اين در شرايطي است كه قبال خبري
از مصدوميت حسيني منتشر نشده بود و در اين  3مسابقه هم او در ليست
حضور داشته است .حتي در  2بازي با آلومينيوم و استقالل ،حسيني براي
دقايقي گرم هم كرد؛ آنچه طبيعتا نشان ميدهد اين بازيكن شرايط حضور
در زمين را داشته است .با اين تفاسير خيلي بعيد بهنظر ميرسد مشكل
حسيني مصدوميت بوده باشد .از قرار معلوم كاپيتان پرسپوليس ديگر جايي
در انديشههاي فني يحيي گلمحمدي ندارد و سرمربي پرسپوليس ترجيح

هفته بيستو نهم
یکشنبه 3مرداد1400
پرسپولیس-تراکتور
مس رفسنجان-پدیده
ماشینسازی-پیکان
سایپا-آلومینیوم
ت مسجدسلیمان-گل گهر
نف 
فوالد-صنعت نفت
نساجی -استقالل
سپاهان  -ذوب آهن

21:15

4ابهام در مورد آقاي شماره4

بهروز رسايلي| نكته ويژه تركيب پرسپوليس در بازي با ماشينسازي،
غيبت جالل حســيني براي ســومين بازي پياپي بــود .كاپيتان
سرخپوشان كه در2مسابقه قبلي برابر آلومينيوم اراك و استقالل هم
درتركيبحضورنداشت،برايبازيتبريزنيزنيمكتنشينشدتازوج
فرشاد فرجي و محمدحسين كنعانيزادگان در قلب خط دفاعي شكل
بگيرد .پرسپوليس هر  3بازي را برد و در هيچكدام هم گل نخورد تا
كمتركسييادحسينيبيفتد،امابهنظرميرسداتفاقاتاخيرپيرامون
آقاي شماره 4و كاپيتان پرافتخار پرسپوليس كامال «معنادار» است.

برنامه بازي

هفته سيام

ميدهد حتي در مسابقه دشــواري همچون نبرد با استقالل هم از فرشاد
فرجي استفاده كند .فعال هم بخت با يحيي يار بوده كه فرجي نمايشهاي
خوبي داشته است.
كي و كجا اين تصميم گرفته شد؟

نيمكتنشيني ناگهاني حسيني در حساسترين مقطع فصل از آن جهت
عجيبتر است كه كادر فني پرسپوليس در ليگ بيستم به شكل افراطي به
كاپيتان مسن تيم بازي ميداد .شدت اعتقاد يحيي گلمحمدي به حسيني
در حدي بود كه او حتي در مصاف با تيمهاي دسته دومي مس نوين كرمان
و شــاهين بندرعامري هم جالل را فيكس كرد .در تمام طول اين مدت
خيلي از كارشناسان به گلمحمدي توصيه كردند با توجه به سن و سال
باالي حسيني ،هر از گاهي به او استراحت بدهد ،اما يحيي هرگز اين كار را
نكرد .حاال چه شده است كه كادرفني ناگهان بهطور كامل از جالل قطع اميد
كرده؟ حتي در آخرين بازي قرمزها با حضور حسيني هم اتفاقي رخ نداد و
اين تيم در جريان تساوي صفر  -صفر برابر فوالد ،گلي دريافت نكرد .كنار هم
قرار دادن اين نكات شايد نشان ميدهد نيمكتنشيني حسيني خيلي هم
به مسايل فني مربوط نبوده است.
اول فصل يحيي او را نميخواست؟

از همان ابتداي فصل بارها اين شــايعه مطرح شد كه يحيي گلمحمدي

در آغاز ليگ بيستم اعتقادي به حفظ جالل حسيني نداشــت و او را در
ليست مازاد قرار داده بود .با اين حال مقاومت مديران باشگاه و بعدتر هم
جدايي شجاع خليلزاده باعث شد يحيي نظرش را عوض كند .ظاهرا حتي
اصرارهاي مهدي رسولپناه ،مديرعامل پيشــين سرخها براي مناظره با
گلمحمدي هم به همين دليل اســت و او تصور ميكند با رو كردن اين
داســتان ،برگ برنده را نزد افكار عمومي تصاحب خواهد كرد .رسولپناه
قبال هم كدهايي در اين مورد داده بود؛ نشانههايي كه كنار هم گذاشتن آنها
حكايت از حضور جالل در ليست مازاد ابتداي فصل يحيي داشت.
اين فصل آخر كاپيتان است؟

تا به حال هر بار از حسيني در مورد زمان بازنشستگي او سؤال شده ،كاپيتان
پرسپوليس با ناراحتي از جواب دادن طفره رفته است .امسال هم در او نشان
چنداني از افت كيفي ديده نشد و بهترين گواهش هم اينكه پرسپوليس بار
ديگر صاحب برترين خط دفاعي ليگ برتر است .ظواهر امر نشان ميدهد
حسيني دستكم يك فصل ديگر قادر به بازي است ،اما شايد اين امكان
براي او در پرسپوليس فراهم نباشــد .با اين رويه بعيد است گلمحمدي
حسيني را نگه دارد؛ حتي اگر جدايي محمدحســين كنعانيزادگان را
قطعي بدانيم .فعال براي ارزيابي دقيقتر شرايط بايد منتظر بمانيم و ببينيم
يحيي در 2بازي حساس پايان فصل برابر تراكتور و پيكان از جالل استفاده
ميكند يا نه.

جمعه 8مرداد 1400
صنعت نفت-ماشینسازی
آلومینیوم-نفت مسجدسلیمان
گل گهر-نساجی
پدیده-فوالد
استقالل-سپاهان
تراکتور-سایپا
ذوب آهن-مس رفسنجان
پیکان-پرسپولیس

21:15
فوتبال ایران
محروميت براي پنالتي جنجالي

مرهم زخمهايكاري

اين چند هفته ،شيرينترين روزهاي دوران مربيگري مجيدي بوده است
استقالل فرهاد مجيدي از9بازي اخيرش8مسابقه را
بردهتاكبكاينمربيخروسبخواند.مخصوصاپيروزي
درمسابقهحيثيتيبرابرپرسپوليسباعثشدهاعتمادبه
نفساينمربيبهاوجبرسد.جايگاهاستقاللدرجدول
ليگ برتر روي پله سوم تثبيت شده ،اين تيم شانس
قهرمانيدرجامحذفيراداردوسرنوشتآسياييشدن
يانشدنچندتيمهمدستمجيدياست.همهاينهااورا
درخوشترينروزهايدورانمربيگرياشقرارميدهد.
حتي ميشود دستاوردهاي اين چند هفته مجيدي را
بهصورتجزئيترمروركرد.
انتقام از پرسپوليس

به آن فايل صوتي منتســب به فرهاد مجيدي كه در آن
آرزو كرده بود در جامحذفي تيمش به پرسپوليس بخورد
كاري نداريم .آنچه مسلم اســت اينكه فرهاد در تقابل با
سرخپوشان توانست به سريعترين شكل ممكن انتقام
شكستدرداربيبرگشتليگيرابگيرد.بعدازباختيك
بر صفر استقاللدر آن مسابقه ،سرخهاحسابيبهجشن و
شادي پرداختند و مجيدي آنقدر كالفه بود كه در نشست
خبريبالحنيعجيببهوزيرارتباطاتحملهكرد.اينبار
اماتيماوبرندهوخودشحسابيخوشحالبود.
كمالوند همهكاره نبود

بعد از جدايي فراز كمالوند از اســتقالل ،خيليها گفتند
تيم مجيدي روي كاكل او ميچرخيد و حاال آبيها نزول
خواهند كرد .دست بر قضا در آغاز اين جدايي ،استقالل
متحمل  2شكست تلخ برابر پرسپوليس و ذوبآهن شد
تافرضيهمزبورتقويتشود.بااينحالمجيديرفتهرفته
گليم خودش را از آب بيرون كشيد و مخصوصا با پيروزي

در بازي رودررو برابر ســايپا و فراز كمالوند ،ثابت كرد كه
سهمشدرموفقيتنسبياستقاللبيشترازدستيارسابق
بودهاست.فرازكمالوندبعدازجداييازاستقاللدر 7بازي
روي نيمكت سايپا فقط  5امتياز گرفت و از اين تيم جدا
شد ،مجيدي اما بعد از آن تاريخ در9بازي ليگي19امتياز
كســب كرده و  2پيروزي ارزشــمند هم در جامحذفي
بهدست آورده است.
مچ فكري را خواباند

طبيعتا بعــد از اتفاقات نيمفصــل اول ،جدايي محمود
فكري از استقالل ،جانشيني فرهاد مجيدي با او و برخي
مصاحبههايصورتگرفته،تقابلايندومربيميتوانست
خيلي حساس تلقي شود .درنهايت اين بازي را مجيدي از
فكري برد .استقالل در ليگ نيازي به امتياز نداشت ،اما
كسب پوئن از اين ميدان براي بقاي نفت مسجدسليمان
حياتي بود .با اين حال استقاللي كه در فضاي خاص بعد
از پيروزي در داربي به سر ميبرد
توانست از ســد نفت بگذرد.
حتــي طعنههــاي محمود
فكري بعد از پايان مسابقه در
مورد سطح كيفي پايين
اســتقالل هم به او
كمكنخواهدكرد.
مهم اين است كه
فرهاد ســومين
دوئــل حيثيتي
اين چنــد هفته
را نيز بــا پيروزي
پشتسرگذاشت.

رقابتهاي ليگ دســتهاول فوتبال ايــران هفته
گذشته با قهرماني فجرسپاسي شيراز و صعود اين
تيم و هوادار تهران به ليگ برتــر خاتمه يافت .در
روز پاياني هر 3تيم باالي جــدول حريفان خود را
شكست دادند تا همه با 60امتياز بهكار خود پايان
دهند اما فجرسپاســي و هوادار با تفاضل گل بهتر
صعود كردند و بادران از صعــود بازماند .اما پنالتي
عجيبي كــه داور در بازي بــادران و ملوان گرفت،
حاشيههاي فراواني داشت و حتي از گلها و نتايج
هفته آخر هم بيشتر ديده شد .بادران براي صعود
نياز مبرمي به پيروزي پرگل برابر ملوان داشــت و
رضا كرمانشــاهي در نيمه اول يك پنالتي به سود
اين تيم گرفت امــا اين پنالتي گل نشــد .بازي تا
دقيقه 88بدون گل پيش ميرفت تا اينكه در اين
دقيقه كرمانشــاهي يك پنالتي ديگر براي بادران
گرفت و اين بــار پنالتي كامال اشــتباه و عجيب و
غريب بود .بادران مســابقه را با همين پنالتي برد
اما با توجه به پيروزي رقبــا در بازيهاي همزمان
از صعود بازماند .چند روز بعد از مسابقه اعالم شد
رضا كرمانشــاهي 20روز از قضاوت محروم شده و
روز گذشته هم كميته اخالق با بيانيهاي در سايت
رسمي فدراســيون فوتبال اين محروميت را تأييد
كرد .در بخشــي از اين بيانيه آمده اســت...« :نظر
به اينكه تمام اشــخاص تابع اساسنامه فدراسيون
فوتبال و مقررات آييننامه اخالق متعهد و مكلف
هستند كه از ارتكاب هرگونه رفتاري كه به سالمت
مســابقات لطمه وارد ميكند خــودداري نمايند،
لذا رضا كرمانشــاهي از كليه فعاليتهاي فوتبالي
بهمدت 20روز محروم اســت ».به نوشــته سايت
فدراسيون ،زمان جلسه رســيدگي به پرونده اين
داور متعاقبا اعالم ميشــود .اين در حالي است كه
پيشتر خداداد افشــاريان سرپرست كميته داوران
مدعي شــده بود كرمانشــاهي محروم نشده بلكه
در هفتههاي پاياني فصل بــه «مرخصي اجباري»
خواهد رفت!
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عكس|فرزام صالح|

شروع خوب با پاروهاي نازنين
نازنين ماليي نخستين ورزشــكار ايراني بود كه در بازيهاي المپيك توكيو مسابقه داد
و شروع خوبي داشــت .ماليي ديروز در رويينگ يكنفره پارو زد و به مرحله يكچهارم
نهايي رسيد .او نخستين قايقران ايراني است كه در بازيهاي المپيك مستقيم از گروهش
صعود ميكند.
نازنين ماليي روز سهشنبه گذشته مصدوم شد .البته وضعيت آسيبديدگي ساعدش خيلي
جدي نبود اما اين نگراني وجود داشت كه نتواند خوب مسابقه بدهد .حتي نظر بعضي از
پزشكان اين بود كه ساعد نازنين دچار تنيسالبو شده است اما با درمان 3روزه،گرفتگي
شديد ساعد او برطرف شد و به مسابقه رسيد .ماليي با 5پاروزن ديگر از كشورهاي بالروس،

برنامه
بازيهايالمپيك
توكيو 2020
شنبه ،دوم مرداد
بدمینتون (ثریا آقایی) :مرحله گروهی انفرادی زنان
صبح از ساعت  ۴:۳۰و ظهر از ساعت ۱۳:۳۰

نازنين ماليي نخستين قايقران ايراني است كه مستقيم به مرحله يكچهارم نهايي بازيهاي المپيك صعود ميكند
آمريكا ،پاراگوئه ،سودان و نيجريه رقابت كرد و با زمان ۷دقيقهو۵۹ثانيه نفر سومي بود كه
به خط پايان رسيد .او به همراه قايقرانان آمريكا و بالروس به مرحله بعد صعود كرد .رقيب
آمريكايي او سال ۲۰۱۹با قهرماني جهان ،سهميه المپيك گرفته بود و رقيب بالروسي
هم قهرمان اروپا بود.
افشين فرزام ،سرمربي تيم ملي قايقراني رويينگ به ايسنا گفته« :براي نخستينبار است
صعود مستقيم به يكچهارم نهايي المپيك داشتيم .اگر شرايط ما نرمال بود ،نتيجه بهتري
هم ميگرفتيم ».اما چرا فرزام ميگويد شرايط نرمال نيست؟ بهگفته سرمربي تيم ملي،
ماليي در 2ماه گذشته هيچ تمريني در پيست 2هزارمتر نداشته و فقط در روزهايي كه

23023602

بوکــس (دانیال شــه بخش):مرحله یک شــانزدهم نهایــی وزن ۵۷
کیلوگرم ،مسابقه صبح از ساعت  ۶:۳۰مسابقه ظهر از ساعت ۱۲:۳۰

در توكيو حاضر بود ،توانست در اين پيست تمرين كند .ماليي مشكل قايق هم دارد .نظر
كادر فني اين بود كه او با قايق اروپايي مسابقه بدهد اما «6-7سال است كه پاي خود را از
آسيا بيرون نگذاشتهايم بنابراين نخواستم ريسك كنم و ترجيح دادم با همان قايق آسيايي
رقابت كنم .اگر ماليي در مسابقات قهرماني جهان با قايق ايتاليايي تمرين كرده و مسابقه
داده بود ،آن قايق را انتخاب ميكردم .اگر شرايط ما مانند ديگر كشورها نرمال بود يعني
تجهيزات و امكانات مناسب فراهم بود و در مسابقات قهرماني جهان و كاپ جهاني حضور
داشتيم ،نتيجه بهتر از اين ميشد ».مرحله يكچهارم نهايي مسابقات چهارم مرداد برگزار
ميشود و در اين فاصله فرزام براي ماليي چند جلسه تمرين درنظر گرفته است.

تکواندو (آرمین هادی پور) :مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی وزن
 ۵۸کیلوگرم مــردان از ســاعت  ۵:۳۰صبــح مرحله شــانس مجدد،
رده بندی (مدال برنز) و فینال از ساعت ۱۴:۳۰
تیراندازی (آرمینا صادقیان ،فاطمه کرمزاد و جواد فروغی) :مرحله
مقدماتی و فینال تفنگ  ۱۰متر بادی زنان و تپانچه ۱۰متر بادی مردان
از ساعت  ۴صبح تا  ۱۲ظهر
دوچرخه سواری (سعید صفرزاده) :استقامت جاده مردان از ساعت
 ۶:۳۰صبح
پينگپنگ (نیما عالمیان) :مرحله مقدماتی دور نخست انفرادی مردان
از ساعت  ۴:۳۰و  ۹:۴۵صبح
شمشــیربازی انفــرادی (مجتبــی عابدینــی ،علــی پاکدامــن و
محمد رهبری) :مرحله یک سی و دوم تا یک چهارم نهایی از ساعت۴:۳۰
صبح ،مرحله نیمه نهایی ،رده بندی و فینال از ساعت  ۱۳:۳۰ظهر
والیبال( :ایران  -لهستان):از ساعت ۱۵:۱۰

یکشنبه سوم مرداد
تکواندو(میرهاشم حسینی و ناهید کیانی) :مرحله یک هشتم و یک
چهارم نهایی اوزان  ۵۷کیلوگرم زنان و  ۶۸کیلوگرم مردان از ساعت
 ۵:۳۰صبح ،مرحله شانس مجدد ،رده بندی و فینال از ساعت ۱۴:۳۰
تیراندازی ( مهیار صداقت و هانیه رستمیان) :مرحله مقدماتی و فینال
تپانچه  ۱۰متر بادی زنان و تفنگ ۱۰متر بادی مردان از ساعت ۴:۳۰
صبح تا  ۱۲ظهر
قایقرانی ( نازنین مالیی) :نیمه نهایی  Eو  Fروئینگ یک نفره زنان از
ساعت  ۴:۳۰صبح
پينگپنگ (نیما عالمیان) :دور دوم جدول انفرادی از ساعت ۹:۳۰صبح

تيم ملي واليبال ايران كه براي دومينبار به

المپيك راه يافته امروز در نخستين بازي به

مصاف سختترين حريفش يعني لهستان ميرود

دردسرهاي هواي توكيو

ن رنكينگ مسابقات
هواي مرطوب توكيو هوش از ســر كماندار روســي برد .در مرحله تعيي 
تيروكمان بود كه سوتالنا گومبوا به زمين افتاد و با كمك پزشكان به بيمارستان منتقل شد .روز
گذشته هواي توكيو30درجه بود و بهخاطر گرما و رطوبت باال ،مسابقات دوي ماراتن و پيادهروي
در اين شهر برگزار نشد .ميزباني اين رشتههاي ورزشي به شهر ساپورو منتقل شده است.
ايران بدون بازيكن NBA

در بين 12تيمي كه قرار است مسابقات بسكتبال بازيهاي المپيك را برگزار كنند ،فقط ايران
است كه بازيكن شاغل در  NBAندارد .طبيعي است كه همه 12بازيكن تيم آمريكا از دل NBA
انتخاب شده باشند ،در 10تيم ديگر حداقل يكبازيكن در اين ليگ بازي ميكند .در گروه ايران،

فوتبال بيسروصدا
محبوبترين رشته ورزشي جهان
در المپيك محبوبيتي ندارد

تابستان امسال به شكلي است كه عالقهمندان به فوتبال در آن تعطيلي
ندارند .تا ليگهاي اروپايي تمام شــد ،نوبت رقابتهاي يورو2020
رسيد و حاال هم كه فوتبال المپيك ميتواند بخشي از دلمشغوليهاي
فوتبالدوستان را بهخود اختصاص دهد .با اينكه تيمهاي حاضر در
بخش فوتبــال المپيك توكيو 2020با تيمهاي زير 23ســال خود
بهعالوه 3بازيكن بزرگســال در اين مســابقات حضور دارند ،تعداد
ستارگان تيمها كم نيست .بهطور مثال ،ريچارليسون ،ستاره باشگاه
اورتون كه شايعه شده بود آنچلوتي او را براي رئال مادريد ميخواهد،
در نخستين ديدار تيم المپيك برزيل مقابل آلمان هتتريك كرد تا
اين بازي 4بر2تمام شود .پاردس ،هافبك پاريسنژرمن و تيم ملي

ميالد وزيــري ،تنها نماينده
تيروكمــان در باز يهــاي
المپيك توكيــو در جايگاه
 63مســابقاتش را آغــاز
ميكنــد .در روز اول ايــن
مســابقات ،تيراندازان براي
تعيين رنكينــگ بازيها تير
زدند كه وزيــري 629امتياز
گرفت و در بيــن 6 4نفر در
رده شصتوسوم قرار گرفت.
ورزشكار مااليي نفر بعدي او
بود .مرحله حذفي مسابقات
سهشــنبه برگزار ميشود و
وزيري كه رنك پاييني دارد،
بايد با نفر دوم ،بردي اليسون
از آمريكا مسابقه بدهد .كيم
جه دئــوك از كر هجنوبي با
۶۸۸امتياز در رنك اول است.
اليسون با ۶ ۸۲امتياز دوم و
اوه جينهيك از كرهجنوبي با
۶۸۱امتياز در رده سوم است.

غير از خود آمريكا5 ،بازيكن فرانسه و يكبازيكن چك در  NBAحضور دارند .در تيم ايران فقط
حامد حدادي سابقه بازي در  NBAرا دارد اما هماكنون او در ليگ چين بازي ميكند.
كيميا و ناهيد جدانشدني

كيميا عليزاده و ناهيد كياني در جدولي كه روز اول براي وزن 57كيلوگرم مسابقات تكواندو
چيده شــد ،بايد با هم روبهرو ميشدند ولي بعد از مثبت اعالمشــدن تست فرناندا آگوئير
شيليايي و كنار گذاشتهشدن او از جدول ،با قرعههاي جديدي روبهرو شدند .البته خيلي
طول نكشيد كه فدراسيون جهاني ،آلواز ،نماينده كاســتاريكا را به جدول اضافه كرد تا بار
ديگر كيميا و ناهيد در همان دور اول با هم روبهرو شوند؛ اتفاقي كه براي آنها اصال خوشايند
نخواهد بود!

آرژانتين در واكنش به هتتريك ريچارليسون در 30دقيقه ابتدايي
بازي با آلمان نوشت« :در فينال چه كردي» كه طعنه او به برد يك بر
صفر آرژانتين مقابل برزيل در فينال كوپاآمريكا بود .ريچارليسون در
آن فينال هم اوايل بازي يك گل زد اما آفسايد اعالم شد.
تيمهاي راهيافته به فوتبال المپيك در 4گروه 4تيمي تقسيم شدهاند.
در گروه اول فرانســه به تور مكزيك ،ژاپن و آفريقايجنوبي خورد و
ي سادهتر است و
بازي اول را 4بريك به مكزيك باخت .گروه دوم كم 
تيمهاي نيوزيلند ،روماني ،كرهجنوبي و هندوراس معلوم نيست چرا
بههم افتادهاند .در عوض2 ،گروه بعدي كمي جذابتر و ســختتر
هستند .در گروه سوم 2تيم اسپانيا و آرژانتين در كنار مصر از آفريقا
و استراليا حضور دارند .اســپانيا در بازي اول نتوانست مصر را ببرد و
مقابل اين تيم بدون گل متوقف شد .آرژانتين هم كه تيم بزرگساالنش
بهتازگي پس از نزديك به 3دهه قهرمان كوپاآمريكا شده و نخستين
جام ملي را تقديم مسي كرده 2 ،بر صفر به استراليا باخت .گروه آخر
هم گروه مرگ است و آلمان ،برزيل ،ســاحلعاج و عربستان با هم
همگروه شدهاند .جدا از برد 4بر 2برزيل مقابل آلمان ،عربستانيها

عكس|چاووش هماوندي|

قورباغهات را قورت بده!

امروز از ساعت ۱۵:۱۰دومين المپيك
براي تيم ملي واليبــال ايران با يك
بازي سخت آغاز ميشــود .ايران در
گروه  Aبا تيمهاي لهستان ،ونزوئال،
كانادا ،ايتاليا و ژاپن همگروه است و
نخستين بازي را بايد با لهستان انجام
دهد .نخستين تجربه واليبال ايران
در المپيك به دوره قبل بازميگردد؛
بعد از 52ســال در بازيهاي2016
ريودوژانيرو بود كه واليبال ســهميه
المپيك را گرفت و با ســرمربيگري
رائول لوزانو ،به رتبه پنجمي دســت
يافت .اين سهميه براي المپيك توكيو
هم تكرار شــد و اين بار فدراسيون
حضور در جمع 4تيــم و رفتن روي
سكوي المپيك را هدف اصلياش قرار
داد اما با نتايج و بازيهاي ضعيفي كه
تيم در ليگ ملتهاي 2021داشت،
اين آرمان كمرنگتر شد .حاال نهتنها
فدراســيون كه هواداران واليبال هم
توقع چنداني از تيم ندارند اما از توكيو
خبر ميرســد كه تيم آماده است و
حتي براي پيروزي مقابل لهســتان
انگيزه بااليي دارد.
ايران و لهستان پيش از اين 23بازي

مقابل هم انجام دادهاند كه ايران فقط
در 8بازي به پيروزي رســيده است.
آخرين شكســت ايران از لهســتان
يكماه پيش در ليــگ ملتها اتفاق
افتاد .درحاليكه ايران تيم دوازدهم
اين ليگ شد ،لهستان به فينال رسيد
و دوم شــد .همين آمار كافي است تا
از قبل ،خيليها ايــران را بازنده اين
بازي بدانند ،بهخصوص كه اخبار يك
سال اخير تأكيد داشتهاند كه برنامه
اصلي لهســتانيها براي قهرماني در
المپيك است .اما نگاه خوشبينانهتري
هم وجود دارد .بازي ايران و لهستان
حيثيتي اســت .درگيري بازيكنان
 2تيم ،هميشه دليلي شــده تا ايران
مقابل اين تيم فراتر از تواناييهايش
ظاهر شود .شكستهاي پيدرپي در
ليگملتها،انگيزهانتقامبينبازيكنان
را باال برده ،شــناخت والديمير آلكنو
سرمربي روسي نيز از تيم بيشتر شده
اســت .از همه مهمتر اينكه بازيكنان
بــه دوستانشــان گفتهانــد آلكنو
اعتمادبهنفسي را كه نياز دارند به آنها
داده است .با اين شــرايط ميشود به
پيروزي اميدوار بود؟

وزيري به نفر دوم
رنكينگ خورد

دوشنبه  4مرداد:
شنا (متین بالسینی) :مقدماتی  ۲۰۰متر پروانه از ساعت ۱۴:۳۰
بدمینتون ( ثریا آقایی) :مرحله گروهی انفرادی زنان ،صبح از ساعت
 ۴:۳۰و ظهر از ساعت ۱۳:۳۰
بوکس (شــاهین موســوي) :مرحله یک شــانزدهم نهایــی وزن ۷۵
کیلوگرم.مسابقات صبح از ساعت  ۶:۳۰و ظهر از ساعت ۱۲:۳۰
قایقرانی (نازنین مالیی) :یک چهارم روئینگ یک نفره
از ساعت  ۴:۳۰صبح
والیبال (ایران -ونزوئال) :از ساعت  ۴:۳۰صبح

تيتر يك

صداي نفسهاي المپيك

با افتتاحيهاي بدون تماشاگر و با مراسمي كه ردپاي
كرونا در تمام بخشهايش ديده ميشد ،المپيك توكيو
متفاوت از همه المپيكها آغاز شد

نخستين داور محجبه

سارا جمال مصري ،نخستين داوري است كه قرار است با حجاب در المپيك داوري كند .جمال
مصريداور بسكتبال 3نفره است .او كه مهندس عمران است ،به بيبيسي گفتهكه رفتن به
المپيك براي اورؤيا بوده است.
بدرقه بدون مهمان

تيم كشتي آزاد 4مرداد و تيم كشتي فرنگي  8مرداد به توكيو اعزام ميشوند اما فدراسيون ديروز
براي آنها مراسم بدرقه گرفت .بهخاطر شرايط كرونايي فدراسيون مراسم را بدون مهمان برگزار
كرد .فدراسيون براي اينكه به كشتيگيران روحيه بدهد800 ،ميليون تومان به كشتيگيران و
كادر فني هديه داد.

هم2بريك به ساحلعاج باختند .از ميان 4تيم اروپايي حاضر در اين
مسابقات تنها روماني موفق به پيروزي در روز اول شد و يك بر صفر
هندوراس را برد.
ليست برزيل هم جذاب است اما ميتوانست جذابتر باشد .دني
آلوز كه آخرين ســالهاي فوتبالش را در سائوپائولو برگزار ميكند،
جزو اين ليست است و گابريل ماگاالش از آرسنال ،مالكوم (زنيت) و
ريچارليسون (اورتون) و رينير (بازيكن قرضي رئال در دورتموند) ديگر
بازيكنان سرشناس برزيل هستند .رئال مادريد (ميليتائو ،رودريگو و
وينيسيوس) و پاريسنژرمن (نيمار و ماركينيوش) با حضور بازيكنان
خود در اين مسابقات مخالفت كردند.
در تيم ملي اسپانيا هم كلي ستاره ميبينيد كه خيلي از آنها در يورو
هم حضور داشتند .اوناي سيمون ،اريك گارسيا ،پائو تورس ،پدري،
اويارزابال و دني اولمو كه اخيرا در تركيب تيم ملي اســپانيا در يورو
فيكس بازي كردهاند ،در المپيك هم حضور دارند اما سيتي ،ناپولي
و رم با حضور بازيكنان خود شامل رودريگو ،فابيان روييس ،مايورال
و فران تورس در ليست المپيك اسپانيا مخالفت كردند .رئال مادريد

بسکتبال (ایران  -چک) :از ساعت  ۵:۳۰صبح

هم كه در تيم ملي اسپانيا در يورو سهميهاي نداشت3 ،بازيكن در تيم
المپيك دارد شامل وايهخو ،آسنسيو و سبايوس كه آخري در بازي با
مصر بهشدت مصدوم شد و ممكن است حداقل نيمفصل اول الليگا
را از دست بدهد.
در ليســت آلمان بازيكن سرشناســي حضور ندارد و 3بازيكن
بزرگسال اين تيم مكس كروزه ،نديم اميري و ماكسيميلين آرنولد
هستند .آلمانيها بهمعناي واقعي به روح المپيك احترام گذاشتند و
بازيكنان سوپراستار حرفهاي را با خودشان به ژاپن نبردند .آرژانتين هم
با تعدادي بازيكن گمنام كه بيشترشان در ليگ داخلي بازي ميكنند
پا به اين مسابقات گذاشته است.
فرانسه حق داشت مقابل مكزيك شكست سنگيني متحمل شود.
درحاليكه در هر رده سني ميشود از بازيكنان سرشناس فرانسوي
تيمي قدرتمند ساخت ،ليست تيم المپيك اين كشور خالي از بازيكنان
متوسط به باالست و تنها ژينياك در اين ليست حضور دارد كه ممكن
است عدهاي بهواسطه حضورش در تركيب فرانسه در يورو 2016او
را بهياد داشته باشند.

ادامه از
در فرودگاه و در بــدو ورود به توكيو از همه اهالي
صفحه9
رسانه تست بزاق گرفته شــد و گفته ميشود اين
تســتها هر 4روز يكبار تكرار خواهد شد .اما در هتل حتي دماي بدن
مسافران هم چك نميشود و ورود و خروج به هتل حتي از ورود و خروج
به دفتر روزنامه در تهران هم مراحل كمتري دارد .ژاپنيها براي پيگيري
وضعيت ســامت ميهمانان خود در طول المپيــك برنامهاي طراحي
كردهاند كه در اين اپليكيشن اطالعات كامل همه حاضران به شكل روزانه
ثبت ميشود اما در اين برنامه همه اطالعات به شكل خوداظهاري است و
تمامي ميهمانها هر روز بايد دماي بدن خود را شخصا در اين اپليكيشن
ثبت كنند! رفتوآمدها هم با وسايل نقليهاي است كه فاصله اجتماعي در
آنها تقريبا رعايت نميشود .با جميع اين شرايط ،چندان عجيب نيست
كه در همين روزهاي نخســت حدود 100مورد ابتال به كرونا گزارش
شده و اوضاع چندان مساعد نيست .حتي شايعاتي درباره تعطيلشدن و
نيمهكارهماندن مسابقات هم منتشر شده كه البته چندان جدي نيست.

عجيبترين افتتاحيه تاريخ

مراسم افتتاحيه المپيك 2020تحت چنين شرايطي برگزار شد و طبعا به
يكي از عجيبترين افتتاحيهها در تاريخ المپيك بدل شد .اين مراسم در
كوتاهترين زمان ممكن برگزار شد و عدمحضور تماشاگران اين جشن را
از شكوه و جالل هميشگياش دور كرده بود .كمترين برنامههاي نمايشي
براي اين مراسم طراحي شــده بود كه البته نگاه اين نمايشها به مقوله
كرونا از نقاط قوت آن به شمار ميرفت .نمادهاي مربوط به دوران قرنطينه
و ورزشكردن روي تردميل ،ازجمله بخشهايي بودند كه مراسم را كامال
به عصر كرونا گره ميزدند .همينطور استفاده خالقانه از صداي نفسها
بهعنوان نمادي از اين ويروس كه بيشترين تأثير را روي دستگاه تنفسي
ميگذارد و در 17ماه اخير خيليها را از نفس انداخته اســت .ســالها
بعد ،خيليها در مرور زندگي خود وقتي به  2020و  2021برسند ،اين
سالهاي تلخ را به شكل ديگري روايت خواهند كرد .سالهايي كه انگار
انسان زندگي نكرد ،فقط تالش كرد زنده بماند تا خودش را به سالهاي
پس از كرونا برســاند .المپيك توكيو هم دقيقا چنيــن كاركردي پيدا
كرده است .در غياب تماشاگران خنداني كه هميشه براي پرچمداران و
المپينها دست تكان ميدادند ،المپيك از شكل و شمايل هميشگياش
دور افتاده است .اين يك المپيك واقعي نيست ،فقط حلقه كوچكي است
براي وصلكردن المپيكهاي باشكوه گذشته به المپيكهاي بعد از كرونا.
نقطه اوج مراسم افتتاحيه هم جايي بود كه ژاپنيها با پهپاد كرهزميني را
ساختند كه مقابل دوربينهاي تلويزيوني ميچرخيد .ميزبان با كرهزمين
پهپادياش هم قدرتش در تكنولوژي روز را بهرخكشيد و هم جلوهاي به
افتتاحيه خاصترين المپيك تاريخ داد.
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لباس حاشيهساز

اردوي تداركاتي تيم ملي فوتبال زنان به ميزباني اصفهان از۲۸تير
آغازشدهوتا۷مردادزيرنظرمريمايراندوستادامهدارد.نكتهجالب
اينجاستكهمليپوشاندرايناردوباكاورهاييدرحالتمرينهستند
كهلوگويباشگاهسپاهانرويآنهاديدهميشودواينماجرايياست
كهبرايتيممليوفدراسيوندردسرسازشدهاست.گوياتيممليدر
سفربهاصفهانكاوربههمراهنداشتهومجبورشدهازباشگاهسپاهان
فوحديثهاي
درخواستكاوركند!همينداستانباعثشدهتاحر 
يفدراسيونباباشگاهسپاهانمطرحشود،آنهم
زياديدربارههمكار 
درروزهاييكهتيمفوتبالاينباشگاهبرايقهرمانيليگبرتررقابت
نزديكيباپرسپوليسدارد!
بازگشت آقاي خاص

حاالديگرميتوانيميككفمرتببرايخانمنايبرئيسفدراسيون
فوتبالبزنيمكهانصافادربخشزنانتااينجايكارخوبعملكرده
اســت .او ابتدا با پرداخت پاداش مليپوشان فوتسال كه3سال به
تعويقافتادهبود،جاييدردلهابازكرد.سپسدرردههايمختلف،
تيمهاي ملي زنان را راهاندازي كرد و مريم ايراندوســت را پس از
نزديك به يك دهه به تيم ملي بزرگساالن بازگرداند .حاال هم علي
صانعي،مديرفنيتيممليفوتسالزناندر2دورهقهرمانيآسيارابه
نيمكتاينتيمبازگرداندهاست.قراراستدرهفتهپيشروهمبقيه
نفراتتيممليفوتسالدرجلسهايمشخصشوند.

بازگشت به سكوها

نماينده ايران در فوتبال المپيك

تيم ملي فوتبال زنان سوئد در نخستين روز از مسابقات فوتبال
المپيك توكيو با پيروزي ۳برصفر برابر آمريكا شگفتيساز شد تا
نوار ۴۴بازي بدون شكســت يانكيها پاره شود .البته سوئديها
پيشازايندرالمپيكريوهمآمريكارادرمرحلهيكچهارمنهايي
و در ضربات پنالتي حذف كــرده بودند .اتفاق جالب ديگر در اين
بازي حضور پريا شهرياري بهعنوان ناظر در المپيك توكيو بود.
شهرياري در روز اول ديدار استراليا و نيوزلند را هم نظارت كرد .او
در ادامه بهعنوان ناظر در ديدار تيمهاي ژاپن با آفريقايجنوبي و
مكزيك با فرانسه در بخش مردان هم حضور داشت.

بيشتر باشــگاههاي بزرگ دنيا بهخاطر همهگيري كرونا دچار زيان مالي
شــدهاند و عالوه بر حضور هوادارانشان در مســابقات خانگي ،از درآمد
گردشگري و بازديد از موزه و ديدنيهاي ورزشگاههاي خود محروم بودهاند.
حتي فروش پيراهن و محصوالت باشگاهها نظير ماگ ،شال ،پرچم و ساير
كاالهايي كه بخشي از درآمد ساالنه را تشكيل ميدادند ،كاهش چشمگيري
داشته است .حاال براي پيشگيري از ادامه خسارتها ،بيشتر ليگهاي اروپايي
با بازگشت تماشاگران به ورزشگاهها از فصل آينده موافقت كردهاند و اين در
حالي است كه غيراز انگليس و چند كشور ديگر ،هنوز همه ممنوعيتها و
محدوديتهاي بهداشتي و كرونايي بهطور كامل برداشته نشده .آزادسازي
ورزشگاهها در يورو نشان داد كه در برخي موارد بازگشت هواداران ميتواند
براي جامعه خطرآفرين باشــد .بهطور مثال 2هزار تن از هواداران تيم ملي
انگليس در جريان تماشاي يكي از مسابقات تيم كشورشان دچار كوويد19-
شدهاند .با اينحال و با وجود باال بودن آمار دچارشدگان ،تلفات و مرگومير
ناشي از كرونا بهدليل واكسيناسيون گسترده بسيار كمتر شده است .به همين
دليل دولتها با درخواست باشگاهها و ليگها با سختگيري كمتري برخورد
كردهاند .به اين ترتيب مسابقات فصل آينده را كه كمتر از  3هفته ديگر در
اروپا آغاز ميشود ،ميتوانيد با صداي تماشاگران ببينيد.

خبرنگار چه بايد بپرسد؟

در حاشيه يك پاسخ عجيب از سرمربي استقالل
فرهاد مجيدي اين روزها بسيار خوب نتيجه ميگيرد و بسيار هم خوشحال
است .او به اندازه كافي از ســوي بازيكنان و هواداران استقالل تحسين
ميشود كه نوش جانش؛ اما راستش يكي از پاسخهاي سرمربي آبيها در
نشست خبري بعد از پيروزي برابر نفت مسجدسليمان طوري بود كه جاي
دفاع چنداني ندارد .خبرنگاري در مورد نيمكتنشيني وريا غفوري و بازي
كردن سبحان خاقاني سؤال كرده و مجيدي هم با جمالتي كه آميخته به
غرور بهنظر ميرسد گفته« :بازي دادن به خاقاني يك بحث كارشناسي
است و فكر نميكنم به خبرنگار يا فرد ديگري مربوط باشد .اين يك بحث
فني است ».خب اصال شما سرمربي و باسواد؛ خبرنگار هم پرسيده تا بلكه
از مجهوالتش كاسته و به معلوماتش افزوده شود .كجاي اين ايراد دارد؟
هميشه مربيان اعتراض ميكنند كه چرا در نشستهاي خبري سؤاالت
حاشيهايپرسيدهميشودوكسيبحثفنينميكند.ايندفعههمكهيك
نفر سؤال فني پرسيده ،مجيدي به او گفته اينجا جاي اين حرفها نيست.
كاش سرمربي استقالل پاسخ بدهد كه در نشست خبري بعد از مسابقه چه
پرسشي بايد مطرح شود؟ مثال سؤال در مورد اختالفات مديريتي خوب
است؟ خب در همين كنفرانس به همان سؤال هم جواب نداديد كه!...

ســريآ آخرين ليگ بزرگ اروپايي بود كه ورود هوادار به استاديوم را براي
رقابتهاي فصل آينده آزاد اعالم كرد .باشــگاههاي حاضر در فصل جديد
سريآ كه قرار است از 30مرداد آغاز شود ،ميتوانند از 50درصد يا نيمي از
ظرفيت ورزشگاههاي خود براي پذيرايي از هواداران بهره ببرند .آن دسته از
داوطلباني كه پاس سبز داشته باشند ،اجازه ورود را خواهند داشت« .پاس
سبز» بهعنوان «گواهينامه ديجيتال كوويد اتحاديه اروپا» شناخته ميشود
كه ثابت ميكند فرد واكسينه شده يا طي 48ساعت نتيجه آزمايش منفي
دريافت كرده يا در 6ماه گذشــته از بيماري كوويد 19-بهبود يافته است.
داشتن پاس سبز براي ورود به مكانهاي ورزشي ،سالنهاي سينما و تئاتر و
كنسرت و حتي نشستن در رستوران ضروري است .آنهايي كه مخالف واكسن
هستند خودشان را از اين رويدادها و تفريحات محروم ميكنند .درخواست
وزارت ورزش بهرهوري از سهچهارم ورزشــگاههاي روباز براي استقبال از
تماشــاگر بود اما دولت فعال با آن موافقت نكرده و تنها اجازه استفاده 50
درصدي داده .ورزشگاههاي مسقف تنها مجاز به راه دادن تماشاگر بهميزان
يكچهارم ظرفيت سالنها هستند .همه بازيكنان و اعضاي تيمهاي سريآ
و سريبي هم بايد تا پيش از آغاز مسابقات واكسينه شوند.

ليگ برتر
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بوندسليگا

دولت آلمــان هم اعالم كــرد با شــروع فصــل  2021-22بوندسليگا،
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ساده

الليگا

درباره بازگشت تماشاگران به ورزشگاههاي اسپانيا هم اخبار خوبي شنيده
ميشود .كارولينا دارياس ،وزير بهداشت اسپانيا تأييد كرد كه با برداشته شدن
محدوديتها ،هواداران فوتبال ميتوانند از آغاز فصل  2021-22الليگا به
ورزشگاهها بازگردند .دولت پيش از آن با باز شدن سالنهاي بسكتبال به روي
تماشــاگران موافقت كرده بود و فوتبال كه در فضاي روباز برگزار ميشود،
نميتواند از سالن بسكتبال خطرناكتر باشد 2 .هفته پاياني مسابقات فصل
قبل الليگا هم در بعضي شهرها كه از نظر كرونا سبز بودند ،با حضور  5هزار
تماشاگر در هر ورزشگاه برگزار شد .رئيس الليگا خواهان باز شدن 70درصد
ورزشگاهها به روي هواداران شده است .البته ديروز با مثبت اعالم شدن تست
كوويد كريم بنزما ترديدهايي درباره استفاده از ظرفيت باالي ورزشگاهها در
ليگ فصل جديد ايجاد شد.

 -1اميدواري -نوعي شيشــه
رنگي -ويرگول
 -2فيلمي پرمخاطب ساخته
ميلوش فورمــن با بازي جك
نيكلسون
 -3دانهكش بيآزار -مدتدار
كردن -شهري در گيالن
 -4دارنده -توشه -باد بسيار
گرم
 -5حالــت عاطفــي -كبوتر
صحرايي -بزرگترين گوزن
ايراني -اشاره به دور
 -6درختچهاي هميشــه سبز-
دانههاي خوراكي -راهنماي جاده
 -7خودداريكردن -چهارمين
حرف يوناني -غالم
 -8كنايه از موفقشدن است
 -9خندهدار -صفحات داخلي
روزنامه -وبنويس
 -10قــوم زر دپوســـــت
جنوبشرق آســيا -رختكن
حمام قديمي -برق را از كوئل
به دلكو ميرساند
 -11رفوزه -ظرفي براي حمل
مصالح ساختماني -فوق -كار
ناتمام!
 -12هنگام -تابــه نانپزي-
امپراتور ديوانه روم
 -13دوچرخه مســابقهاي-
كربن خالص -هنر فرنگي

 -14از رهبــران مقاومــت
اسالمي فلسطين كه بهدست
اسرائيل به شهادت رسيد
 -15نوعــي طــاق -غذايي
ايراني و خوشمزه -برجستگي
زيركفش فوتبال
عمودي:

 -1نخستين همسران تاريخ-
واحد اندازهگيري حجم
 -2ساقه خوراكي -ضديكديگر-
بيماري سبزي آلوده
 -3از پســران فريدون -پيرو
ديــن حضرت عيســي(ع)-
رجوليت
 -4مــكان -معادل فارســي
پارتيشن -تغيير متناوب
 -5ضميري عربي -از ملزومات
خوشنويسي -باكتري ميلهاي
 -6دوقلو -داراي پايينترين
نقطه جــوش در ميان عناصر
است -شمردن
 -7بانوي فرانســوي -افسار-
زمان بيآغاز
 -8پســر معاويه -شهرداري
قديم -تندرست
 -9مقابل نسيه -انجامنشدني-
خوشطعم
 -10حــرف آزاردهنــده-
اصطالحي در ورزش كشتي -بازار
 -11ترتيب -دست شكسته...

گردن است -مجلس اعيان
 -12مخزن مواد گازي -از انواع تراش
الماس در جواهرســازي -شاهكار
توماس هاردي ،شــاعر و نويســنده
انگليسي
 -13اقيانوس خامــوش -پارهخط
جهتدار -پرچم
 -14از ادوات ورزش باســتاني-
كمعقل -نوراندك
 -15رماني نوشــته احمد محمود-
خيالپرداز
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تيمهاي حاضر در اين ليگ قادر به ميزباني از حداكثر 25هزار تماشــاگر
در ورزشگاههاي شهرهاي مختلف در آلمان خواهند بود .مركل ،صدراعظم
آلمان نسبت به همتايان اروپايي خود سختگيرتر است .او با حضور آن همه
تماشــاگر در رقابتهاي يورو بهويژه در مجارستان و انگليس مخالف بود و
بهخاطر مخالفتش اعتراضهايي از ســوي فوتبالدوستان اين دو كشور به
جان خريد .اين سختگيري را ميتوان در درصد پايينتر تماشاگران مجاز در
ليگ فصل آينده فوتبال اين كشور ديد .بهطور مثال تيم بايرنمونيخ در ديدار
افتتاحيه ليگ تنها 20هزار تماشاگر را ميتواند به ورزشگاه آليانسآرهنا راه
بدهد .ميزان دربرگيري واكسيناسيون در ايالتهاي مختلف آلمان يكسان
نيست اما ظرفيت مجاز حضور تماشاگران در ورزشــگاهها يكسان است.
دولت قول داده در ادامه واكسيناسيون و ايمن شدن تعداد بيشتري از مردم،
درصد مجاز را باال ببرد.

جدول 8275
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سخت

سريآ

انگليسيها همه محدوديتهاي كرونايي را برداشتهاند و ديگر نيازي به زدن
ماسك در اماكن عمومي هم نيست .دولت به آن دسته از شهرونداني كه به
داليل اعتقادي از واكسن پرهيز ميكنند ،توصيه كرده كه هر چه سريعتر
براي ايمن شدن بيشــتر جامعه به واكسيناسيون تن دهند .ليگ برتر تنها
ليگ بزرگ فوتبال در جهان است كه از فصل آينده مسابقات خود را بدون
محدوديت تعداد تماشــاگر برگزار ميكند .باشگاهها ميتوانند مثل فينال
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يورو 2020كه در ومبلي برگزار شد به تعداد صندليهاي هر ورزشگاه بازيها
را از نزديك تماشا كنند .بوريس جانسون ،نخستوزير بريتانيا اعالم كرده كه
غيراز مسابقات فوتبال ،ساير ليگهاي ورزشي هم ميتوانند بدون محدوديت
از تماشاگر استقبال كنند.

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

ساده

خاوير تباس ،رئيس جنجالي
الليگا كه چندي پيش باشگاه
بارسلونا را بهدليل بدهيها و
تجاوز از سقف پرداخت حقوق
از ثبت قــرارداد خريدهاي
جديد منع كــرده بود ،مقابل
اين باشگاه كوتاه آمده است.
از خريدهــاي جديد رونمايي
هم شده .تباس حتي با تزريق
پــول خــارج از درآمدهاي
فوتبالي به اين باشــگاه هم
مخالفتي ندارد .حتي شنيده
شده كه باشگاه رئال مادريد
هم مخالف نيست چون معتقد
است اگر بارسلونا پول داشته
باشد ميتواند با مسي تمديد
كند و اين از نظــر مالي هم به
نفع الليگا هم به ســود رئال
اســت .تباس درماه سپتامبر
بايد قرارداد اسپانســرينگ
جديدي براي ليگ ببندد و اگر
مسي در الليگا حضور نداشته
باشد ،قدرت چانهزني او پايين
ميآيد .بعد از جدايي سرخيو
راموس و كريستيانو رونالدو در
سا لهاي اخير ،جدايي مسي
ميتواند ضربــه اقتصادي به
الليگا را تكميل كند.

ليگهاي بزرگ اروپايي درهاي ورزشگاهها را بهروي تماشاگران بازكردهاند

فوتبال ايران

جدولاعداد | 3984

خبر خوش الليگايي
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

رسيدگي به مشكالت خوزستان اولويت اول مسئوالن باشد

همه كشور در يك سده اخير مديون خوزستان بودهايم و هر گوشهاي
از ايران افرادي هستند كه خون عزيزانشان در آن سرزمين در دفاع از
كيان كشور روي زمين ريخته است .پس درد خوزستان متعلق به همه
ماست و مسئوالن بايد به هر نحوي كه ميتوانند مشكل را حل كنند
و اجازه ندهند كار به ناآرامي و تنش برسد .استدعا داريم مسئوالن در
اين زمينه دقيق و درست عمل كنند.
بيدل از مشهد

پاسخ مسئوالن
نوساناتبرقازعواملاصليافتفشارآبدرروستايفيضآباداست

روابطعمومي و آموزش همگاني شــركت آب و فاضالب خراســان
رضوي پيرو چاپ پيام مردم با موضوع كمبود و قطع مكرر آب شرب
در روستاي فيضآباد در ستون با مردم روز 24تيرماه پاسخ داده است:
«آب شرب 270مشترك اين روســتا از مجتمع 5روستايي فراشيان
تأمين ميشود .بهدليل مشكالت اختالف ارتفاع و تأمين فشار شبكه
امور آب و فاضالب شهرستان طي سنوات گذشته اقدام به طراحي يك
مورد ايستگاه پمپاژ جهت انتقال آب از مخزن زميني به مخزن ذخيره
هوايي کرده است كه دبي اســتحصالي آن 7.5ليتر بر ثانيه است .از
طرفي باتوجه به مشكالت و نوسانات روزهاي گذشته در تأمين برق،
موجب اختالل در تأسيسات و سيستمهاي آبرساني شد كه در برخي
از نقاط روستا شاهد افت فشار آب بوديم كه درصورت نبود اختالالت
برق و مصرف درست و بهاندازه اهالي محترم روستا و عدمآبياري دامها
و فضاي سبز در روزهاي پرتنش تابستان شاهد تداوم آبرساني خواهيم
بود .همچنين الزم به ذكر اســت که كل اين روســتا مشكل تأمين
آب نداشته و تنها يك كوچه كه در باال دســت روستاست با مشكل
كمفشاري و گاهی قطعی آب مواجه بوده است».

شنيدهشدن ،گام نخست
درمان مشكالت خوزستان
مسئله مديريت ارشد و خوزستان فقط به پست
ادامه از
صفحه اول اســتانداري محدود نميشود .شــايد از منظر
شايستهساالري اين حرف پسنديده نباشد اما يكي از گاليههاي مردم
خوزستان اين است كه چرا هيچگاه در ميان دولتمردان 12دولتي كه
پس از انقالب اسالمي تجربه كردهايم هيچ وزيري از ميان خوزستانيها
برگزيده نشده است آن هم خطهاي كه سالها مديران مياني و ارشد در
شركت نفت و سازمان آب و برق خوزستان پرورش يافتند .تعارض ميان
تصميمات دولتمردان و مديران استاني هم بر آسيبهايي كه مردم
ديدهاند افزوده است .نمونهاش تصميم استاندار خوزستان در دولت
يازدهم كه با مخالفت وزير صنعت ،معدن و تجارت آن زمان بر ســر
توسعه حريم منطقه آزاد اروند و تردد خودروهاي با پالك اين منطقه
تأكيد داشت و در نهايت به بركناري استاندار منجر شد.
نگاهي به دولتمردان و افرادي كه در ســطح كالن نظام حضور دارند
نشان ميدهد همواره حل همه مناقشات و ناآراميهاي خوزستان را به
2نفر واگذار کردهاند؛ «محسن رضايي» و «علي شمخاني» .امروز بيشتر
از هر زمان ديگري جاي خالي افراد پرنفوذ براي آرامكردن خوزستان
و مردمش را حس ميكنيم .عالوه بر از دست دادن سرمايهاجتماعي
در خوزستان سرمايه انساني و منابع برخاســته از آن را هم از دست
دادهايم .كدام فرد بانفوذي امروز ميتواند در خوزســتان مردم را به
آرامش دعوت كنــد كه بدون آرامش هيچ دردي درمان نميشــود.
ن و مزمنتر شده
مسئله خوزستان دهههاست كه با شنيدهنشدن مزم 
است .اينروزها فيلمي از سخنان اعتراضي جاسمشديدزاده ،نماينده
اهواز در مجلس ششم در شبكههاي اجتماعي را بارها ديدهايم كه از
بروز بحرانهاي اجتماعي به سبب طرحهاي انتقال آب هشدار داده
بود۲۱ .سال قبل در تابستان ۱۳۷۹مردم آبادان و خرمشهر مشكل آب
داشتند و اعتراض كردند و امروز هم همين مشكل را دارند .سالها در
خوزستان تبعيضي ميان كاركنان شركت نفت و دستگاههايی نظير
شركت ملي حفاري يا صنايع فوالد و ســازمان آب و برق خوزستان
با ساير مردم وجود داشت .اين شركتها و نهادها براي كاركنان خود
امكانات رفاهي از خانه سازماني تا فروشگاه يا سينما و استخر تدارك
ميديدند ولي مردم عادي كمتر از اين امكانات را داشتند .اگر نگاهي
به شهرهاي غرب استان خوزستان بيندازيد كه تا پيش از كشف ميدان
نفتي آزادگان در آنجا خبري از نفت و تأسيسات نفتي نبوده به خوبي
ميبينيد كه اين شهرها از نظر امكانات شهري بسيار ضعيف هستند.
عمده مردمان اين شهرها كشاورز و دامدار بودهاند .همانها كه امروز
گاوميشهايشان سوژه بحثهاي ما بر سر رسيدن يا نرسيدن آب به
بخشهاي انتهايي هورالعظيم شده اســت .در تمام سالهاي جنگ
تحميلي همين مردم درگير جنگ بودند و بعد از جنگ نيز دستكاري
دولتمردان در وضعيت آب خوزستان به همين عده آسيب عمده را وارد
كرده است .استخراج ناهمخوان با محيطزيست در هورالعظيم زندگي
همين مردم را تحتتأثير قرار داد.
از سوي ديگر خوزستان با وجود آنكه بســياري از مظاهر مدرنيته را
پيشتر از ساير مردم ايران تجربه كرده بود اما از توسعه متوازن محروم
ماند .نمونهاش را ميتوانید در غيبت زنان در سطوح عالي تصميمگيري
اين استان و كشــور ببينيد و گواه اين ادعا كارنامه 11دوره مجلس
شوراي اسالمي است كه هيچگاه از خوزســتان زني به قوه مقننه راه
نيافته است .در مديريتهاي اســتاني نيز كمتر حضور زنان را شاهد
بودهايم و فقط از زماني كه شوراي شهر و روستا پا به عرصه گذاشتهاند
در اين خطه زنان توانستهاند رأي اول انتخابات شوراي شهر را بهدست
بياورند .همين غيبت زنان در بسياري از ناهمگونيهاي خوزستان نقش
داشته و نيازمند بررسي و پژوهش است.
امروز هيچ نسخهاي براي خوزســتان در كوتاهمدت مؤثر نيست مگر
شنيدهشدن .خوشبختانه سخنان رهبرمعظم انقالب در وصف حال
خوزستانيها ميتواند گام مؤثري براي درمان دردهاي مزمنشده اين
استان باشد .اما در ادامه آن هم با تابستانهاي طوالني خوزستان كه تا
اواسط پاييز هم ادامه دارد فقط يك جراح شجاع و زبده ميتواند از پس
عالج خوزستان در ميانمدت برآيد .اينكه براي دولت بعدي استاندار
ويژه با امكان حضور در هيأت دولت تدارك ديده شــود حتماً خوب
است اما آيا همه استانهايي كه مشكالت مزمن دارند نظير سيستان
و بلوچستان يا كردستان يا مناطقي مشابه را هم به همين شيوه بايد
مديريت كرد؟

حوادث

ادعاي تازه در پرونده
اسيدپاشي زني روي شوهرش
زني كه به اتهام اسيدپاشــي در خواب
پيگيري روي شوهرش و نابينا كردن او دستگير
شــده اســت در تازهترين اعترافاتش
مدعي شد كه شوهرش به او خيانت كرده است.
بهگزارش همشهري ،رسيدگي به اين پرونده از چندي
قبل با شكايت مردي 28ساله در شعبه 11بازپرسي
دادسراي امور جنايي تهران آغاز شد .شاكي كه اهل
افغانستان اســت درباره حادثه به بازپرس مصطفي
واحدي گفت :من و همســرم كه دخترخالهام است
7ســال قبل با يكديگر ازدواج كرديم .زندگي خوبي
داشتيم تا اينكه مدتي قبل او گفت كه ميخواهد به
اروپا مهاجرت كند اما من مخالف اين كار بودم و گفتم
كه ميخواهم در ايران زندگي كنــم .اختالفات ما از
آن روز شروع شــد تا اينكه او گفت طالق ميخواهد
و اگر طالقش ندهم بهطور مخفيانه با فرزندمان فرار
ميكند .كشمكشها بين من و همسرم ادامه داشت
تا اينكه روز 13اسفند ســال 99درحاليكه در خانه
خوابيده بودم متوجه اصابت ضربهاي به ســرم شدم.
از خواب كه پريدم همســرم را ديدم كه باالي سرم
ايستاده است .او با يك چكش به سرم ضربه زده بود .در
همان حالت بود كه او مقدار زيادي اسيد روي صورتم
ريخت و همراه دخترم از خانه بيرون رفت .درحاليكه
همه وجودم ميسوخت همسايهها به كمكم آمدند و
من را به بيمارستان رســاندند اما چشم چپم نابينا و
صورتم دچار سوختگي شديدي شد.
شاكي در ادامه گفت :با وجود همه مصيبتي كه تحمل
كردم اما همسرم را دوست داشتم و نميخواستم پايش
به اداره پليس كشيده شود .از طرف ديگر خانوادهام
گفتند بهتر است با همسرم آشتي كنم و با هم زندگي
كنيم .به همين دليل از او شكايت نكردم .همسرم به
خانه برگشت و مدتي از ماجراي اسيدپاشي گذشت تا
اينكه فهميدم او قصد دارد مخفيانه دخترم را از ايران
خارج كرده و خودش هم فرار كنــد .به همين دليل
تصميم به شكايت از او گرفتم.
بهدنبال شكايت اين مرد همسرش بازداشت شد؛ اما
برخالف ادعاهاي شــوهرش كه ميگفت او بهخاطر
مهاجرت رويش اسيد پاشيده ادعاي تازهاي را مطرح
كرد .زن اســيدپاش گفت :مدتي بــود متوجه رفتار

عجيب شوهرم شــده بودم .وقتي در اينباره تحقيق
كردم متوجه شــدم كه او و  2نفر از اقوامش در خارج
از تهران خانهاي اجاره كردهاند و شوهرم زني را صيغه
كرده كه در آنجا زندگي ميكند .او به من خيانت كرد.
متهم درباره اسيدپاشــي نيز گفت :من روي شوهرم
اسيد نپاشــيدم .روز حادثه من مشغول ريختن چاه
بازكن در دستشــويي مان بودم و شــوهرم هم روي
چهارپايه رفته بود تا قفس قناريها را نصب كند اما از
چهارپايه افتاد و به ظرف لوله باز كن خورد و مقداري
اسيد رويش ريخت .من در اين ماجرا دخالتي نداشتم.
در همين حال قرباني اسيدپاشي نيز درباره سوءظن
همسرش گفت :مدتي قبل با دوستانم به شمال سفر
كرده بوديم كه خانمي گوشــياش را بــه من داد و
خواست تا از او عكس بگيرم .در همين هنگام دوستم از
من عكس گرفت و آن را براي همسرم فرستاد .دوستم
قصد شوخي داشت اما همسرم باورش شد و فكر كرد
به او خيانت كردهام و درنهايت اين بال را بر سرم آورد.
براســاس اين گــزارش تحقيقات بازپــرس جنايي
درخصوص پرونده اسيدپاشي همچنان ادامه دارد.

همه متهمان بحران آب

آب به هورالعظيم رسيد ولي متاسفانه هنوز كيفيت الزم
براي مصرف دام و كشاورزي را ندارد
سيدمحمد فخار

خبرنگار

صادق خسرويعليا
خبرنگار

حوادث  9روز اخير در خوزستان و برخي شهرهاي كشور كه بر پايه نياز به
زيستبوم آب رخ داده ،بار ديگر موضوع تنش آبي را برجسته كرده است.
بسياري از كارشناسان معتقدند؛ ســوءمديريت در منابع آب ايران و
تصميمات غيركارشناسي كه به هدررفت آب در كشــور انجاميده است ،به همراه
ناتواني در تامين حقابه تاالبها و رودخانههاي كشور بهدليل تداوم خشكسالي شديد
در ايران ،تنشهاي آبي در كشور را تشــديد كرده است .اتفاقات خوزستان ناشي از
تبعات تنشهاي آبي در كشور و ســوءمديريت جريان آب در اين پهنه پرآب كشور
است ،بااينحال اتفاقات خوزستان كه در حال تسري به ديگر شهرهاي كشور ازجمله
اصفهان و لرستان است ،هشداري جدي به مسئوالن كشور و متوليان تقسيم آب در
كشور است تا با اصالح سريع سياستهاي مديريتي در منابع آب از وقوع جدي جنگ
آب در ايران جلوگيري كنند.
 8روز پس از اتفاقات خوزستان و اعتراضات بر حق مردم به تعبير تمام مقامات نظام،
وزارت نيرو دريچه سدها را روي هورالعظيم گشود و بستر خشك تاالب راتر كرد .اما
مردم ميگويند آب شور به آنها رسيده است و حتي گاوميشها هم از آن نمينوشند.
آب شور ناشي از خشكيدگي مسير و بستر هورالعظيم حتي خساراتي نيز به محصوالت
كشاورزي وارد كرده است .حاال كارشناسان در گفتوگو با همشهري سوءمديريت در
منابع آب را مهمترين مشكل خوزستان و عامل اصلي اعتراضات مردمي در آن استان
اعالم كردهاند كه بايد با درايت به مطالبات بر حق آنها پاسخ داد.

مردم حقشان را ميخواهند

سميه رفيعي ،رئيس فراكسيون محيطزيست مجلس

اتفاقات اخير در شهرهاي كشور بهويژه در خوزستان كه ارتباط
مســتقيمي با موضوع آب و تنش آبي در ايران دارد ،همگي
اين عوامل ريشــه در فقدان مديريت صحيح و بيتدبيري در
مديريت منابع آبي كشور دارد .وضعيت تنش آبي در كشور و
تبعات آن هميشه قابل پيشبيني است .همچنين روند خشكسالي و محدوديت منابع آب
و حتي نوع مصرف آب و حجم مصرف در كشور قابل پيشبيني است .نكته مهم آن است كه
تنش آبي در كشور و منابع آب ايران چگونه مديريت شود .در يك بررسي سطحي ميتوان
دريافت كه در مورد ميزان مصرف آب در كشور و هدررفت منابع آب ايران در بخشهاي
مختلف اعم از كشــاورزي ،صنعت و شرب حتي يك آمار درســت از مسئوالن شنيده
نميشود؛ مثال يك مسئول ميزان هدررفت آب در بخش كشــاورزي را 70درصد اعالم
ميكند ،مسئول ديگر اين آمار را 65درصد و آن ديگري هم 50درصد اعالم ميكند .همين
تناقض در آمار ميزان هدررفت آب در كشور است كه بيانگر نبود يك نقشه مديريتي آب
در ايران است .كشور اكنون و همزمان با وقوع اعتراضها و اجتماعات مردمي در اعتراض به
نبود آب در شهرهاي مختلف از نبود منابع آب رنج ميبرد؛ بنابراين با توجه به خشكسالي
و تبعات تغيير اقليم بايد به سرعت چارهاي براي اين وضعيت يافت تا بحرانهاي بزرگتر
ناشي از نبود آب در كشور رخ ندهد .اتفاقات خوزستان و اعتراض مردم اين استان به نبود
آب در بحران تنش آبي كشور هم ناشي از خشكسالي مديريتي در ايران است .مردم چيز
زيادي نميخواهند .آنها حق خود ،يعني آب را طلب ميكنند .رئيسجمهوري در اظهاراتي
گفته است كه نبود آب در خوزستان بهدليل برنجكاري مردم است ،اما بايد اذعان داشت كه
براساس طرحهاي انتقال آب عالوه بر آنكه مقصد طرحهاي انتقال آب دچار مشكل شدهاند،
مبدا اين طرحها نيز دچار تنش آبي هستند .اينكه اعالم شود نبود آب در خوزستان بهدليل
برنجكاري مردم است ،نشاندهنده آن است كه مسئوالن كشور به جاي آنكه به روندهاي
مشكلساز بپردازند به سوژهها پاسخ ميدهند؛ درحاليكه بايد به فرايند اصلي بحران آب
در ايران پرداخته شود.
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دستگيري عامالن شهادت
3مامور پليس

قاچاقچيان مســلح كــه در جريــان درگيري
مسلحانه با پليس شهرستان كهنوج3 ،مامور را
به شهادت رسانده بودند در بندرعباس دستگير
شدند.
بهگزارش همشهري23 ،تيرماه امسال مأموران
پليس مبارزه با موادمخدر شهرســتان كهنوج
در استان كرمان در جريان عمليات دستگيري
يك باند بــزرگ قاچاق موادمخــدر با اعضاي
اين باند درگير شــدند .در جريان اين درگيري
مسلحانه2 ،قاچاقچي كشــته شدند كه يكي از
قاچاقچيان كشته شــده سردسته شرارتهاي
اخير و قاچاقچي بزرگ موادمخدر در استانهاي
شرقي و جنوبي كشور بود .از آنها 3قبضه سالح
كالشینكف ،مقدار زيادي مهمات و135كيلوگرم
موادمخدر كشف و ضبط شــد .در جريان اين
درگيري مســلحانه 3مامور پليــس به نامهاي
سرهنگ ناصر بشنام ،ســروان نظام تاجيك و
همچنين ستوانسوم مسلم بناوند بر اثر اصابت
گلوله قاچاقچيان مسلح به شهادت رسيدند.
بهدنبال فرار بقيه اعضــاي باند ،تحقيقات براي
دســتگيري عامالن شــهادت آنها ادامه يافت.
اين تحقيقات ادامه داشــت تا اينكه پنجشنبه
گذشته فرمانده انتظامي اســتان هرمزگان از
دستگيري آنها خبر داد و گفت :در پي شهادت
3نفــر از مأموران انتظامي شهرســتان كهنوج
توسط قاچاقچيان مسلح موادمخدر ،شناسايي
و دستگيري عامالن آن بهصورت ويژه در دستور
كار پليس مبارزه بــا موادمخدر اســتانهاي
هرمزگان و كرمان قرار گرفت .سردار غالمرضا

جعفري ادامه داد :با به كارگيــري كليه توان و
ظرفيت اطالعاتي و اقدامات شبانه روزي محل
اختفای 2نفــر از عامالن اصلي ايــن حادثه در
بندرعباس شناسايي شــد .مأموران با محاصره
اين محل در يك اقدام ضربتــي و غافلگيرانه،
متهمان را درحاليكه با يك دســتگاه خودرو
پژو 405قصد خروج از مخفيگاه و تغيير مكان
را داشتند ،دستگير كردند .وي گفت :همزمان با
اقدامات اطالعاتي و همكاري مشترك مأموران
انتظامي كرمان ،محل اختفا و مخفيگاه يكي ديگر
از عوامل مرتبط با شــهادت مأموران پليس ،در
يكي از روستاهاي دوردست شهرستان كهنوج
شناســايي و در يك عمليات ضربتي اين شرور
مسلح نيز دستگير شد.
سردار جعفري بيان داشــت :متهمان دستگير
شده در تحقيقات پليسي به جابهجايي و قاچاق
موادمخدر در اوزان باال و درگيري مســلحانه با
ماموران و به شهادت رساندن 3نفر از آنها اعتراف
كردند و تحقيقات براي دستگيري ديگر عوامل
احتمالي اين حادثه دردناك ادامه دارد.

كوتاه از حادثه
كشف جسد مردي درخزانه
بازپرس جنايي پايتخت درحــال تحقيقات
درباره قتل مرد جواني است كه پيكر بيجانش
چند روز قبل در منطقه خزانه كشــف شده
است.
بهگــزارش همشــهري ،صبح روز دوشــنبه
28تيرماه امســال مأمــوران كالنتري160
خزانه ،جســد مرد جواني را در بلوار شــقايق
منطقه خزانه كشــف كردند كه بر اثر اصابت
ضربات چاقو ،جانش را از دست داده بود .آنها
در نزديكي جسد ،چاقوي بزرگ و خون آلودي
را كشــف كردند كه بررســيها نشان ميداد
بهاحتمال زياد مرد جوان با آن به قتل رسيده
باشــد اما هنوز معلوم نبود اين جنايت توسط
چهكسي و با چه انگيزهاي اتفاق افتاده است.
در همين حال مأموران موفق شدند يك كيف
دستي را در محل كشف جسد پيدا كنند كه
داخل آن مبلغ كمي پول و چند لباس مردانه
وجود داشت اما هيچ مدرك هويتي يا گوشي
موبايلي وجود نداشت و در اين شرايط هويت
مقتول نامشخص بود .در اين شرايط ماجرا به
مصطفي واحدي ،بازپرس كشيك دادسراي
امور جنايي گزارش شد و او دستور داد تصاوير
ضبط شده توسط دوربينهاي مداربستهاي كه
در محل كشف جسد قرار داشت كنترل شود.
همچنين به افسران پليس ماموريت داده شد تا
به بررسي پرونده افراد گمشده بپردازند تا شايد
هويت مقتول فاش شود.

چشم در چشم شدن مرگبار در پارك
بازجوييهاي اوليه از جواني كه به اتهام قتل مردي در يكي از پاركهاي شرق
تهران دستگير شده است ،نشان ميدهد که او بهدليل چشم تو چشم شدن با
مقتول وي را به قتل رسانده است.
بهگزارش همشهري ،شــامگاه چهارشنبه به افســرنگهبان كالنتري126
تهرانپارس خبر رســيد كه چند نفر ،در يكي از پاركهاي منطقه با يكديگر
درگير شده و يكي از آنها با ضربه چاقو بهشدت مجروح شده است .مرد مجروح
كه 44سال داشت به بيمارستان الغدير منتقل شده بود .ضربه چاقو به سينه
اين مرد اصابت كرده و باعث خونريزي شديدي شده بود .پزشكان بيمارستان
تالش زيادي براي نجات جان او از مرگ انجام دادند اما اقدامات پزشــكي به
جايي نرسيد و ساعتي بعد جانش را از دست داد .بهدنبال قتل اين مرد ،ماجرا به

سهم كشاورزي از بحران آب

اسماعيل كهرم ،بومشناس

وجود خشكسالي در برخي مناطق كشــور بهدليل سدسازيهاي
بيشمار است؛ طوريكه االن از آن سدها يك ديواره خشك بتني باقي
مانده و در دوطرف آن اثري از آب نيست .متأسفانه هم استانهايي كه
درگير سيل هستند و هم مناطقي كه آب ندارند بر اثر سوءمديريت
مديران دچار چنين وضعي شدهاند .جنگ آب جدي است .روستاييان
در برخي نقاط اصفهان و خوزســتان با نيروي انتظامي درگير شد ه و
خيليها آسيب ديدهاند .وضعيت آب سبب اختالف ميان اصفهان با
كاشان و اصفهان با يزد شده و درگيري آنها انگار در يك حالت انفجاري منتظر جرقه است .مشكل
ديگر در هدر رفت ّآب در خوزســتان برنج كاري در  70هزار هكتار از عرصههاي اين استان است
كه آب آن از كرخه تامين شد و در دشت عباس برنج كاشتند .مابقي آب هم به شط العرب رفت و
ديگر راه بازگشت آب به هورالعظيم نبود .در حالي كه تنها  3استان شمالي كشور توانايي تامين
آب براي برنج كاري دارند .همين مشكل در استان فارس و كرانه زايندهرود هم وجود دارد و حاال
اشتباه برنجكاري به استان خوزستان هم رسيده است .در همين خوزستان كشت نيشكر نياز به
برداشت  350متر مكعب آب دارد .از سوي ديگر استخراج نفت از هورالعظيم نيز باعث خشكشدن
اين تاالب شد .آنطور كه معاون طبيعي سازمان حفاظت محيطزيست اعالم كرده است ،ژاپنيها
حاضر به استخراج نفت از اين تاالب بودند اما چينيها گفتند توانايي استخراج ارزانتر نفت را دارند
كه هورالعظيم خشكيد .خوزستان اين استان پرآب كشور اينگوه به ورطه تنش آبي شديد افتاده
است .حاال بحران خشكسالي و بيآبي به شهرهاي جنوب كشور نيز تسري پيدا كرده است .كمبود
منابع آب و خشك شدن درياچهها و رودخانهها امروز سبب اعتراضات مردمي و نقدهاي فراوان
در شهرهاي مختلف شده است .حتي مردمي كه صدها كيلومتر با تاالب هورالعظيم فاصله دارند،
از مرگ اين تاالب كه روزگاري عظيم بود ،ناراحت و دلواپس هستند؛ اعتراضاتي كه بخشي از آنها
وارد و منطقي تلقي شده و برخي ديگر از آنها نيازمند تامل و واكاوي بيشتر است.

پروژههاي غيركارشناسي ،خوزستان را خشكاند

مجتبي يوسفي ،نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسالمي

ايران در پهنه آب و هواي خشك قرار دارد؛ ازاينرو مديريت منابع
آبي كشور بسيار حياتي و ضروري است ،اما متأسفانه در دولتهاي
مختلف مديريت منابع آب در مسيرهاي اشتباه پيش رفت .افرادي كه
سالها در حوزه منابع آب مسئوليت دارند مدعي هستند توانستهاند
منابع آب كشور را مديريت كنند ،اما طي ســالهاي اخير درياچه
اروميه نمكزار شد و اين تغيير اكوسيستم باعث شد6استان همجوار
دچار تغيير در اقليم شوند و معيشت مردم به مخاطره بيفتد .همين
اتفاق در ابعاد بزرگتر در جلگه خوزستان افتاده است؛ جلگهاي كه به اندازه زيست مردم قدمت
دارد؛ جلگهاي كه بهعنوان قطب كشاورزي با 18درصد توليد محصوالت كشاورزي در كشور و رتبه
نخست توليد گندم با بيش از يكميليون تن توليد ساالنه ،سالهاست كه تبديل به كانون ريزگرد و
خشكيدگي شده است .اگر امروز جلگه خوزستان به اين روز افتاد ،دليلش فقط تغيير اقليم نيست؛
بلکه تصميمات نادرست و عوامل انســاني به اين بحران دامن زد .حقابه تاالبها به اشتباه خرج
توسعه پروژههاي غيركارشناسي و گسترش ميادين نفتي شد .پروژههاي غيركارشناسي بسياري
براي انتقال آب بينبخشي در خوزستان انجام گرفت كه نتيجه آن خشكاندن تاالبها و رودخانهها
بود .عمده مشكالت خوزستان در ارتباط با تنش آبي ،ناكارآمدي در مديريت منابع آب است .البته
عدممديريت صحيح منابع آب در تمام كشور مشاهده ميشود .مثال 25كارخانه فوالد كه آببري
بسياري دارند در مناطق كويري كشور احداث شدهاند .اين اقدامات بياساس جز هدردادن منابع
آب معناي ديگري ندارد .چنين اقداماتي حاال مشكالت زيستمحيطي بسياری ايجاد و حتي تامين
آب شرب مردم را با مشكل روبهرو كرده اســت .اين اتفاقات در شرايطي رخ داده است كه شمال
و جنوب ايران ظرفيت ســاحلي و پهنه عظيم دريايي دارد .حل مشكل پروژهها و صنايع آببر،
بسيار ساده است .صنايع آببر بايد به سواحل كشور منتقل شوند تا عالوه بر حل مشكل بيآبي
در مناطق كمآب به توسعه سواحل نيز منجر شود3 .هزار كيلومتر خط ساحلي ايران ظرفيت خوبي
براي توسعه صنايع آببر است كه در عمل هيچ كاركردي براي اين نوار ساحلي درنظر گرفته نشده
است .كميسيون تلفيق بودجه در مجلس شوراي اسالمي اما امسال براي جلوگيري از بحران آب
و تنش آبي پيشنهاد اختصاص 11هزار ميليارد تومان اعتبار كرده؛ درحاليكه تخصيص اعتبار به
اين موضوع صفر است .اين موضوع بيانگر آن است كه در سازمان برنامه و بودجه كشور اولويت
برخي موضوعات مهمتر از اولويتهاي مردم است .هيچ اعتباري براي حل بحران آب درنظر گرفته
نشده است و در اين شرايط در اســتان چهارمحال و بختياري كه 12درصد منابع آبي كشور را در
خود دارد80 ،روستا آب شرب پايدار ندارند .در خوزستان نيز 702روستا آب شرب پايدار ندارند.
اين مستندات نشاندهنده مديريت نادرست منابع آبي در كشور است .سوءمديريت منابع آب با
سطحينگري نهتنها به ايجاد بحرانهاي زيستمحيطي و تغيير اكوسيستم انجاميده است كه حاال
مشكالت ناشي از آن دامان مردم را نيز حتي در استانهاي پرآب كشور گرفته است.

بازپرس كشيك دادسراي امور جنايي گزارش و تحقيقات براي شناسايي عامل
جنايت آغاز شد .شواهد نشان ميداد در جريان اين درگيري دسته جمعي،
جواني 25ساله با مقتول درگير شده و او را به قتل رسانده است .در اين شرايط
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي موفق شدند مخفيگاه متهم را شناسايي و
صبح روز پنجشنبه او را دستگير كنند .متهم در همان بازجوييهاي مقدماتي
به قتل اعتراف كرد و درباره انگيزهاش گفت :من و مقتول در پارك با يكديگر
چشم تو چشم شديم و درگيري بين مان شروع شد .او زير لب به من فحش داد
و من هم عصباني شدم و با چاقويي كه همراهم بود ،ضربهاي به سينهاش زدم و
فرار كردم .بعد هم متوجه شدم كه او به قتل رسيده است .براساس اين گزارش؛
ه م اكنون متهم در بازداشت بهسر ميبرد و تحقيقات در اينباره ادامه دارد.

تمام ايران با تنش آبي مواجه ميشود

محمدرضا محبوبفر ،استاد دانشگاه و كارشناس جغرافياي طبيعي

بحرانهايي كه در برخي از استانها رخ داده مردم
را از نحوه مديريــت آب ناراضي كرده و نگراني كه
مردم در سراســر ايران دارند ،داللت بر وضعيت
نگرانكننده آب در كشــور دارد .ايــن نگراني از
استانهاي شمالي ايران درباره انتقال آب از درياي
خزر به فالت مركزي آغاز شــده و به كشاورزان
اســتانهاي اصفهان ،چهارمحــال و بختياري و
خوزستان و البته سيستان و بلوچستان رســيده است .در اين گستره۷ ،هزار
روستا وجود دارد كه دچار كمآبي و مشكالت آبي هستند و با تنش آبي دست
و پنجه نرم ميكنند .در ماههاي اخير تنها با تانكر به آنها آبرساني شده است.
هماكنون بحران و تنش كمآبي آنقدر جدي است كه ميتواند ۵۰درصد از مردم
ايران را تحتتأثير خود قرار داده و معيشــت آنها را مختل كند؛ مثال در استان
اصفهان كه كشــاورزان نسبت به كمآبي بســيار ناراضي بوده و نگران آينده
هستند ،ميگويند مشكالتشان نســبت به 2سال قبل ۹۰درصد افزايش يافته
و حقابههايشان پرداخت نشده اســت .در ربع قرن اخير ،ايران در خشكسالي
به سر ميبرده و درست در همين ســالها از يك طرف سدسازيهاي بيرويه
رخ داد و از سوي ديگر كفكني چاههايي كه بعضي از آنها به عمق ۳هزار متري
زمين ميرسند و آبهاي اليههاي زيرين زمين را استخراج ميكنند ،افزايش
يافته است .حاال با حجم اندك آبي كه در اختيار داريم و جمعيت فعلي ايران ،اين
نگراني بين كشاورزان و دامداران و بسياري از متخصصان وجود دارد كه با وضع
وخيم آب در كشور چه بايد كرد؟ همه استانهاي ايران با تنش آبي مواجه شده
يا با آن درگير خواهند شد .با وجود بحران آب ،امنيت غذايي هم در خطر جدي
قرار ميگيرد .تخليه سفرههاي آبهاي زيرزميني و بيكاري كشاورزان و تبديل
اراضي كشاورزي به بيابان و در نهايت كاهش چشمگير توليدات كشاورزي از
عواقب اين بحران است .در اين شرايط ،حتي احتمال وقوع جنگ آب يا حتي
تنشهاي قومي -قبيلهاي هم براي بهدست آوردن سهم آب وجود دارد.

اتفاقات خوزستان سيلي سخت طبيعت است

محمد درويش ،رئيس كميته محيطزيست در كرسي سالمت اجتماعي يونسكو

ابعاد بحران آبي كه امروز كشــور را در بر گرفته،
بسيار فراتر از جنوب كشــور است .وقتي بحران
كمبود آب شــرب را هم در گيالن ،خوزستان و
چهارمحا لوبختياري داريم و هم در خراســان
جنوبي ،سيستان و بلوچســتان و كرمان ،يعني
مشــكل ما با آمدن يا نيامدن باران حل نميشود.
مشــكل ما بحران مديريتي است .بحران كمآبي
امروز كه به تنشهاي مكرر رسيده ،نتيجه ايجاد سدهاي بيبرنامه و كشاورزي
سنتي و استفاده بيرويه و بدون كارشناســي آب در حوزه صنايعي همچون
توليد فوالد است .بايد تا ديرتر نشــده از حادثه تلخ خوزستان درس عبرت
گرفت .مديران حاكم بر خوزســتان و ايران تصور ميكنند نيازي به رعايت
هنجارهاي محيطزيستي در خوزستان براي توليد پول بيشتر و شغل بيشتر
ندارند و طبيعت حاال سيلي سخت خود را به طبيعتستيزان زده است .اتفاقات
خوزستان همان ســيلي سختي است كه اگر به ســرعت چيدمان توسعه را
متناسب با واقعيتهاي بومشناختي كشور تغيير ندهيم ،صداي آن در اصفهان،
فارس ،اروميه ،جازموريان ،تهران ،قم ،خراسان ،مازندران ،گلستان ،گيالن،
لرستان و چهارمحال و بختياري هم شنيده خواهد شد .خوزستان دستكم
5تاالب ارزشمند يعني هورالعظيم ،شادگان ،شيمبار ،ميانگران و بامدژ دارد
كه هر كدام ميتوانند همانند يك صندوق ارزي پايدار براي كشور پولسازي
كنند .خوزستان بيش از يكهزار سايت تاريخي ارزشمند هم دارد كه هركدام
ميتوانند يك مقصد گردشگري بيرقيب براي دوستداران فرهنگ ،تاريخ و
ميراث طبيعي ايران و جهان باشند .بدينترتيب مشخص است كه هيچ استاني
به اندازه خوزســتان ثروت طبيعي ندارد .در هيچ استاني بهاندازه خوزستان
در طول 100سال اخير سرمايهگذاري صنعتي انجام نشده است .هيچ استاني
از نظر توليد ساالنه كشاورزي ،قابل مقايسه و رقابت با خوزستان نيست و در
هيچ استاني ،مزايايي كه منطقه آزاد اروند براي شهروندان خوزستاني فراهم
كرده ،فراهم نشــده اما بايد از شــرايط فعلي آن درس گرفت و درصدد رفع
مشكل برآمد.
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خانه سينما و خانه موسيقي درباره مسائل خوزستان بيانيه دادند

همه براي كرخه ،همه براي كارون  

فيلم روز

تجمع اهالي سينما در خانه هنرمندان

تقليل داد و با مديريت درســت و همراهــي تمام قوا،
تأثيراتِ مخربش را بر جان و چهر ِه خوزستان عزيز و ديگر
سرزمينهاي تشنه ايران كاهش داد .با اينكه خيلي دير
است ،اما هنوز هم ميشــود ثابت كرد همه ايران يكي
است .بايد به مهر ،دست هموطنان گرفتار خشكسالي را
گرفت و اسباب نجات از اين ورطه خانمانسوز را برايشان
فراهم كرد .به نمايندگي از سينماگران ايران ،وظيفه خود
ميدانيم همراه با هموطنان مظلوم خوزســتان از تمام
مسئوالن كشور بخواهيم به حكم قانون در رفع مشكالت
مردم ،بهخصوص عوارض خشكســالي و ديگر مصايب
خوزستان و ايران بكوشــند .تا ديرتر از اين نشده ،انجام
دهيد آنچه بايد».

بار ديگر ملودرام ،بار ديگر مادران

«مادران موازي» آخرين ساخته پدرو المودوار است

بيانيه خانه موسيقي در حمايت از خوزستان

نمايي از فيلم «زاالوا»

هنرمندان به لطف حمايت و پشــتيباني
گزارش مردم به موفقيت ميرســند و مردم هم
انتظار دارند در بزنگاههايي كه ميخواهند
صدايشان بلندتر از هميشه شــنيده شود ،هنرمندان و
چهرههاي برجســته مســئوليت اجتماعي خود را در
همدلي با آنها ادا كنند .اعتراضات مردمي به مشكالت
زيست محيطي و معيشتي در خوزســتان ادامه دارد و
فعاالن رشــتههاي مختلف هنري حمايــت خود را از
خواســتههاي بجاي معترضان اعالم كردهاند .ظهر روز
چهارشنبه هفته گذشته ،تعدادي از سينماگران كشور در
پاركهنرمندان تهران تجمع و حمايت خود را از مردم
جنوب كشور اعالم كردند .اين تجمع با همكاري نيروي
انتظامي تا ساعت ۱۵ادامه داشت .چهرههايي همچون
كيانوش عياري ،مســعود كيميايي ،نويد محمدزاده،
فرشته حسيني ،محســن اميريوسفي ،مجيد صالحي،
آزاده صمدي ،پــگاه آهنگراني ،محمــد بحراني ،كاوه
سجادي حسيني ،روزبه سجادي حسيني ،علي مردانه،
سيامك مردانه ،احســان عبديپور و تعدادي ديگر از
هنرمندان سينما در اين تجمع حاضر بودند .همچنين
خانه ســينما بهعنوان نهادي صنفي با انتشار بيانيهاي

خواستار رسيدگي به وضع مردم خوزستان شد .در اين
نگران توست ،همه
«خوزستان ايران ،ملتي
بيانيه آمده:
ِ
ِ
ايران نگران توســت ،ســينماي ايران نگران توســت.
متأسفانه اين روزها تصاوير ناخوشايندي از خوزستان
ميبينيم .اين پاره تن ايران ،مهد تمدن عيالم با قدمتي
به بلنداي تاريخ كشور ،ســرزمين رودهاي خروشان و
دشتهاي حاصلخيز و هورها و تاالبهاي عظيم و مردمي
ترين ايران هستند و بودهاند به شرايطي دچار
كه ايراني ِ
شدهاند كه بيسابقه است .شرايط اين روزهاي خوزستان
و سيســتان و بلوچســتان ،شايســته ايران ما نيست.
خوزستان بدون شك طي يكصد سال گذشته ،بخشي
بزرگ از هزينههاي مالي و جاني كشورمان بهخصوص در
دوران جنگ را جانانه پرداخته است و شايسته نيست كه
مردمانش و پيكرش اينگونه زخمخورده رها شــوند .با
تأسف بسيار ،درحاليكه انواع و اقسام مصايب و بالياي
طبيعي و دستساز بشر ،امنيت و آرامش تمام مردم ايران
را بهبازي گرفته؛ مردم خوزستان ،مصيبت بزرگتري را
هم تجربه ميكنند كه خاك و دام و طبيعت و جانشان
را با شدت تمام تهديد ميكند .خشكسالي ،باليي است
كه ميشد و ميشود با ياري و همدلي ،آثار ويرانگرش را

خانه موسيقي ايران نيز در بيانيهاي حمايت خود را از مردم
خوزستان اعالم كرد .در بخشي از اين بيانيه آمده« :پاسخ
مطالبات بحق مردم شــريف و مظلوم اين خطه اقدام و
عمل اقناعي است و قطعا هرگونه برخورد خشونت آميز با
مطالبات قانوني و بحق مردم محكوم است .خانه موسيقي
به نمايندگي از سوي اين صنف همچون هميشه در كنار
مردم بزرگ ايران ايستاده و در اين وضعيت بحراني نيز در
كنار مردم خونگرم و بزرگوار خوزســتان خواهد ايستاد.
همان مردماني كه در اين  40سال بيش از همه در مقابل
ســختيها و تالطمهاي جنگ و بيآبي و خشكســالي
ايستاده است و اينك كه جانش به لب رسيده نيازمند تدبير
و كمك مسئوالن و همه ما هموطنان است .كمكي نه از
روي استيصال و صدقه بلكه از روي وظيفه و پاسخ بحق به
هموطنان استاني كه حق بيشمار بر گردن اين ملت دارد».
البته برخي راهكارهاي هنرمندان در فضاي مجازي براي
حل مشكالت خوزستان همچون جمعآوري پول يا ارسال
آب معدني به خوزستان با انتقادهاي گستردهاي مواجه
شــده و بهنظر گروهي از كاربران فضاي مجازي اين نوع
حمايتها از مردم خوزستان نشاندهنده بيخبري از عمق
مشكالت مردم اين خطه است .هنرمندان و سلبريتيهايي
كه قصد حمايت از مردم خوزســتان را دارند بهتر است
از متخصصان و كارشناســان بيطرف و آگاه به مسائل
خوزستان مشورت بگيرند تا به خطا نروند.

مسافران ايراني ونيز
شهرام مكري و فيلم «زاالوا» درجشنواره ونيز2021
حضور دارند

آرش نهاوندي
روزنامه نگار

از جنس جوهر نقاشي

چند سطر در سوگ علي قائمي ،نقاش خلوتگزيدهاي
كه قدرناديده ،دنياي نقاشي را وداع گفت
مرتضي كاردر

روزنامه نگار

تابلويي از علي قائمي

فاصلهگرفتــن از واقعگرايــي صاحــب
ويژگيهاي خود ميشود .علي قائمي در
سال ۱۳۴۹در تهران به دنيا آمد .نقاشي
را از سالهاي نخســت دهه 70آغاز كرد.
از سال ۱۳۷۳به تحصيل در رشته نقاشي
در دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد
پرداخت .عنوان پاياننامه او «شهر در آثار
نقاشان از ۱۹۳۰تا »۱۹۶۰بود؛ دغدغهاي
كه آن را هم در پژوهش دانشگاهي خود
در مقام نظر پيگرفت و هم در نقاشيهاي
خود نمونههــاي عملي بســياري از آن
بهدســت داد .او روشــمندانه به آنچه از
نقاشــي آموخته بود وفادار ماند و آثاري
در زمــان حياتش خلق كــرد كه آنقدر
شايسته اســت ،قدر نديدند اما بيترديد
به مرور زمان ارزشهايشان آشكار خواهد
شــد؛ چه ارزشهاي زيباييشناسانه آنها
بهعنوان آثار نقاشي ،چه ارزش تاريخي آنها
بهعنوان آغازگران نقاشــي از منظرههاي
شهري در دهه .70علي قائمي زماني عضو

هيأت مديره انجمن نقاشان ايران بود .او
سالهايي را در كيش زندگي كرد و نقاشي
را در خلوت نقاشانه خود در آنجا پي گرفت.
پس از ســفر به كيش منظرههاي شهري
و عمارتهــاي قديمي جاي خــود را به
كشتيهاي متروكه و دريا و چشماندازهاي
دريايي جنوب دادند« .شناوري» عنوان
آخرين نمايشــگاه انفرادي او بود كه در
بهمــن ۱۳۹۹در گالري ايوان برپا شــد.
جز اين ،در ســال ۱۳۹۸دو نقاشي از او و
همسرش ،شيرين قندچي ،در نمايشگاه
«خانــم و آقــاي هنرمنــد» در گالري
فرمانفرما بــه نمايش درآمــد .اطالعات
بيشــتري از علي قائمي و نمايشگاههاي
او در سالهاي گذشــته در دست نيست
و شمار نقاشيهايي كه از او در فضاي وب
فارسي وجود دارد بسيار اندك است .شايد
فقدان آقاي نقاش سبب شود آثار بيشتري
از او بهنمايش درآيد و اندكي از حق بهجا
نيامدهاش ،دستكم پس از مرگ ،ادا شود.

هفتادوهشــتمين جشنواره
جشنواره بينالمللي فيلم ونيز از اول تا
يازدهــم ســپتامبر (دهم تا
بيســتم شــهريور )1400با رعايت تمام
پروتكلهاي بهداشتي بهصورت حضوري
برگزار ميشود.
براساس آخرين اخبار و گزارشها« ،زاالوا»
نخستين فيلم ايراني راهيافته به جشنواره
فيلم ونيز در ســال 2021است .اين فيلم
ساخته ارســان اميري در بخش مستقل
هفته منتقدان به نمايش گذاشته ميشود.
اين فيلم در ســيونهمين جشنواره فيلم
فجر در ۱۰رشته نامزد كســب جايزه بود
كه در نهايت جايزه بهتريــن بازيگر نقش
اصلي مرد براي پوريا رحيميسام ،بهترين
فيلمنامه براي ارسالن اميري ،آيدا پناهنده
و تهمينه بهرام ،بهترين فيلمبرداري براي
محمود رســولي و بهترين كارگرداني اول
براي ارســان اميري را براي سازندگانش
به ارمغان آورد .ارســان اميري كه پيشتر
بهعنوان فيلمنامهنويس بــا آيدا پناهنده
همسرش ،در چند فيلم ازجمله فيلمهاي
«ناهيد» و «قصه داوود و قمري» همكاري
كــرده بــود ،بــا «زاالوا» ،نخســتينبار
فيلمســازي را تجربه كرده است« .زاالوا»
براســاس مجموعهاي از حوادث واقعي در
دهه ۵۰در يك روســتا ساخته شده است.
اين حوادث باعث ترس مردم روستا شده و
رئيس پاسگاه اين روستا تالش دارد امنيت
را در پي وقوع اين حوادث در روستا برقرار
كند .اميري تالش كرده در اين فيلم ،افكار
خرافي و خرافهپرستي را مذموم جلوه دهد.
ديالوگهاي اين فيلم به زبان كردي است
و در اين فيلم از برخــي از بازيگران بومي
استان كردســتان ايران ازجمله تعدادي
از بازيگران ســريال «نونخ» نيز استفاده
شده است .نويد پورفرج ،پوريا رحيميسام
و هــدي زينالعابديــن از بازيگران اصلي
اين فيلم هســتند .نويد پورفرج در نقش
رئيس پاسگاه و پوريا رحيميسام در نقش
جنگير ،در فيلم «زاالوا» ظاهر شدهاند.
در بخش مســتقل هفته منتقدان ونيز كه
از سوي اتحاديه منتقدان سينماي ايتاليا
برگزار ميشــود عالوه بر فيلــم «زاالوا»،
«كارامالينك» ساخته جيك واچتل« ،آنها
مرگ را حمــل ميكنند» بــه كارگرداني
مشترك هلنا گيرون و ســاموئل دلگادو،
«محو كــردن فرانــك» ســاخته گيبور
فرانســيوس« ،دنياي ســگي» ســاخته
الساندرو ســلي« ،مادر لود» به كارگرداني
ماتئو تورتونه« ،مسير انحرافي» از اكاترينا
سلكينا« ،سمندر» ساخته الكس كاروالو و
«آخرين فصل» ساخته جانلوكا ماتراتزي
حضور دارند.

فيلمهاي بخش هفته منتقدان در كنار ساير
آثار جشنواره ونيز براي كسب جايزه «شير
آينده» ويــژه بهترين فيلــم اول به ارزش
۱۰۰هزار دالر نيز رقابت خواهند كرد.
شــهرام مكري ،عضو هيــأت داوران
افقهاي ونيز هفتادوهشتم

حضور شهرام مكري در ونيز هفتادوهشتم
بهعنوان داور بخش افقهاي اين جشنواره،
نيز ازجمله ديگر اتفاقات مهم براي سينماي
ايران است .شــهرام مكري پيشــتر براي
ســاخت فيلم «ماهي و گربه» جايزه ويژه
بخش افقها از جشنواره فيلم ونيز را دريافت
كرده بود .او همچنين در هفتادوهفتمين
جشنواره فيلم ونيز (دوره قبلي) نيز توانسته
بود بــا فيلــم «جنايت بيدقــت» ،جايزه
بهترين فيلمنامه اصلي را از انجمن منتقدان
مستقل جشنواره ونيز دريافت كند .ياسميال
ژبانيــچ ،كارگردان فيلم «كجــا ميروي،
آيد؟» (اين فيلم در ونيز هفتادوهفتم براي
نخستينبار نمايش داده شد و نامزد دريافت
جايزه اسكار بهترين فيلم غيرانگليسي زبان
در  2021بود) رياست هيأت داوران بخش
افقها را برعهده دارد .در اين هيأت ،عالوه
بر مكري و ژبانيچ ،ناديا ترانووا ،رماننويس
ايتاليايي و جاش سيگل ،مدير بخش فيلم
«موزه هنرهــاي معاصر نيويــورك» نيز
حضور دارند.

پردههاي ونيز هفتادوهشــتم با نمايش فيلم «مادران موازي»
جديدترين اثر پدرو المودوار ،باال ميرود« .مادران موازي» در
روز اول سپتامبر (10شهريور) در ســالن بزرگ كاخ سينما در
جزيره ليدوي ونيز نمايش داده خواهد شــد .اين فيلم توســط
كمپاني اسپانيايي «الدسئو» توليد شده و در اين فيلم پنهلوپه
كروز در نقش شخصيت اصلي «خانيس» بازي ميكند .او ازجمله
بازيگراني است كه پس از ايفاي نقش در فيلمهاي «المودوار»
به شهرت جهاني رسيده است .پنهلوپه كروز همچنين در فيلم
«همه ميدانند» بهكارگرداني اصغر فرهــادي بههمراه خاوير
باردم ،همســر بازيگرش ايفاي نقش كرده بود .ميلنا اسميت،
ايسرائل الخالده و آيتانا سانچز خيخون از ديگر بازيگران اصلي
فيلم «مادران موازي» هستند.
بهگزارش ال موندو و هاليوود ريپورتر ،المودوار كه نســبت به
انتخاب «مادران موازي» بهعنوان فيلم افتتاحيه اين جشنواره
بسيار ابراز خشنودي كرده است ،در اينباره با افتخار ميگويد:
من در سال 1983در بخش فيلمهاي «نيمه شب» ونيز متولد
شدم .اشاره المودوار به نمايش فيلم «عادتهاي تاريك» سومين
فيلم وي در جشنواره بينالمللي فيلم ونيز در سال 1983است.
او با اين فيلم خود را بهعنوان «بچه شــيطان» سينماي اسپانيا
مطرح كرد.
المــودوار در ادامه پس از يــادآوري اين خاطــره ميافزايد:
سيوهشت ســال بعد از نمايش فيلم «عادتهاي تاريك» از
من خواسته شده تا با فيلم جديد خود جشنواره ونيز را افتتاح
كنم .بدون اينكه بخواهم مغرورانه به اين قضيه نگاه كنم بايد
بگويم كه اين خبر ،مسرت و شادي غيرقابل وصفي را در من
برانگيخته اســت .من بهدليل اين انتخاب از جشــنواره فيلم
ونيز بسيار سپاسگزارم و اميدوارم بتوانم به تعهدم در اينباره
عمل كنم.
از ســويي ديگر آلبرتو باربرا ،رئيس جشــنواره ونيز ميگويد:
از بازگشــت دوباره برنده جايزه شــير طاليي در جشنواره ونيز
سال ۲۰۱۹براي «يك عمر دســتاورد هنري» (پدرو المودوار)
به اين جشنواره ،با آغوش باز استقبال ميكنيم؛ آن هم سالها
پس از ساخت فيلم «زنان در آستانه فروپاشي عصبي» (المودوار
با ســاخت اين فيلم نامزد دريافت جايزه اســكار بهترين فيلم

پنه لوپه كروز و پدرو المودوار در پشت صحنه فيلم مادران موازي

علي قائمي از نقاشاني بود
تجسمي كه فارغ از جريانهاي رايج
نقاشــي امروز كه هر چند
سال يكبار ميآيند و دانشگاهها و حلقهها
و گالريها و رســانهها و بازار و نظريهها و
جشنوارهها را تحتتأثير قرار ميدهند و
ميروند ،زيســت و بيش از 2دهه نقاشي
كرد و بيشتر از آنكه اهل جلوت باشد در
خلوت خود سر كرد و سرانجام در خلوت
جهان را ترك كرد.
نقاشــيهاي علــي قائمــي از جنــس
جوهر نقاشي اســت؛ از بازي نور و سايه
و درآميختــن رنگهــا تا رســيدن به
تركيببنديهــاي چشــمنواز تــازه و
دخل و تصرف در اشــيا؛ آنقدر كه از مرز
واقعيت فراتر برود و نقاشــي خلق شود.
آنچه نقاشــيهاي او را متمايز ميكند،
تركيببندي كماليافته رنگهاست چه
زماني كه از رنگهاي تيرهتر استفاده
ميكند و ســردي در نقاشيهايش
غلبه دارد ،چــه زماني كه رنگها
روشــنتر و گرمتر است .در
عين حال همواره به تناسب
اثر در مقام يك كل توجه
ميكند؛ چه وقتي كه آثار
جزئيــات كمتــري دارند

و نقاشــي با چند خط كلي و بافت خلق
ميشــود ،چه وقتهايي كه مشحون از
جزئيات اســت .علــي قائمي ،نقاشــي
اســت كه بيش از اينكه به در همريختن
ذهنيت تماشــاگر فكر كند ،به فكر لذت
بصري تماشاگر اســت و دنبالهرو راهي
اســت كه در نقاشي يكصد ســال اخير
ايران و جهان ،نقاشــي را در خلق زيبايي
جســتوجو ميكند .او به گواهي آثاري
كه از او مانده است يا در دسترس عمومي
قرار دارد ،نقــاش منظرههاي شــهري
است و بيشتر چشــماندازهاي شهري و
ساختمانها و عمارتهایي از يادرفته را
به تصوير ميكشد؛ چيزي كه در نقاشي
سالهاي اخير بســيار فراگير شده است
اما در زمانــي كه او نقاشــي را آغاز كرد،
چندان رواج نداشت و جز يكي دو استثنا
مثل ثميال اميرابراهيمي كه نقاش تهران
بوده است ،بقيه التفات چنداني به شهر و
منظرههاي شهري نداشتند و نمادگرايي
و گرايشهــاي انتزاعي يــا گرايشهاي
قديميتــر تاريخي و دانشــگاهي را
ســرلوحه كار خود قرار داده بودند.
در كارهاي اوليــه قائمي ردپاي آثار
ثميال اميرابراهيمي را ميتوان
به چشــم ديد اما او به مرور
زمان تمايز خود را مييابد
و بيشــتر از همه در نحوه
اســتفاده از رنگهــا و
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بونگ جون ،رئيس هيأت داوران

بونــگ جونهو ،كارگــردان فيلم «انگل»
برنده جوايز اســكار و نخل طالي كن ،نيز
بهعنوان رئيس هيــأت داوران اين دوره از
جشنواره انتخاب شده اســت .كلوئي ژائو،
كارگرداني كه امسال بهخاطر ساخت فيلم
«سرزمين كوچنشينان» برنده جايزه اسكار
شــد در كنار ويرجينه افيــرا ،بازيگر فيلم
«بندتا» ،ســينتيا اريوو ،بازيگر بريتانيايي،
سارا گادون بازيگر و تهيهكننده كانادايي،
ســاوريو كوســتانزا ،كارگردان ايتاليايي
و الكســاندر نانائــو ،كارگردان مســتند
«كالكتيو» از روماني ،هيأت داوران بخش
رقابتي جشــنواره ونيز را به رياست بونگ
جون هو تشكيل ميدهند.
فيلمي از جشنواره ونيز در دوران كرونا

در ونيز هفتادوهشــتم جيميليكرتيس،
بازيگر آمريكايــي و روبرتو بنيني ،بازيگر و
كارگردان مطرح و مشهور ايتاليايي ،جايزه
«يك عمر دســتاورد هنــري» را دريافت
خواهند كرد .جشــنواره ونيز اخيرا نيز از
پوســتر امســال خود رونمايي كرد .طراح
اين پوستر مانند چند دوره گذشته ،لورنزو
ماتوتي است .فيلم پيشافتتاحيه جشنواره
ونيز 2021هــم «بينال ونيز :ســينما در
دوران ويروس كرونا» نــام دارد .اين فيلم
ساخته آندرا سگره ،فيلمساز ونيزي است
كه در آن شيوه مقابله جشنواره با همهگيري
كرونا در جشنواره ونيز سال گذشته روايت
شده است .همچنين پيش از اين فيلم ،يك
فيلم كالسيك بازسازي شده ايتاليايي بهنام
«بين معجزهها» ساخته نينو مانفردي هم
نمايش داده خواهد شد.
فيلمهاي مهم ونيز هفتادوهشتم

شهرام مكري

اسامي تعدادي از فيلمهاي مهم كه
در اين دوره به نمايش درخواهد آمد
نيز فاش شده است .فيلم «تلماسه»
به كارگرداني دني ولنوو ،با بازي تيموتي
شاالمت و زندايا در بخش خارج از مسابقه
اكران ميشــود و فيلمهايي مانند «قدرت
سگ» بهنويســندگي و كارگرداني جين
كمپيــون با بــازي بنديكــت كامبرباچ و
كرستن دانست ،فيلم «دست خدا» از ايتاليا
ساخته پائولو سورنتينو و فيلم «اسپنسر»
با بازي كريستين استوارت نيز از فيلمهاي
مطرحي هستند كه قرار است در اين دوره از
جشنواره ونيز به نمايش درآيند.

انگليسيزبان در سال 1989شده بود) ،كه براي اين كارگردان
موفقيتي كامل در عرصه سينماي جهاني رقم زد.
او در ادامه ميافزايد :بسيار
از پدرو المودوار سپاسگزارم
كه به ما اين افتخار را داد كه
المــودوار در فيلــم جشنواره امســال ونيز را با
فيلم جديد وي افتتاح كنيم؛
«مادران مــوازي»،
فيلمي عميق و احساســي
داســتان
2زن و حســاس كه در آن چهره
بــارداري را روايت 2زني كه در دوران بارداري
با يكديگر آشــنا شدهاند ،به
ميكنــد كــه براي تصوير كشــيده شده است.
بــه دنیــا آوردن اين بارداري عواقب غيرقابل
پيشبينــي بــراي اين دو
فرزاند نشان بهطور بهدنبــال دارد و باعث ايجاد
مشترك در يك اتاق نوعي رابطه احساسي عميق
ميان اين دو ميشود .بهگفته
بيمارستان بستري
باربرا ،در ايــن فيلم تجربه
شدهاند
تنهايي زنانه بدون تظاهر و
رياكاري نشان داده شده است.
موقعيت دشوار 2زن متفاوت در بيمارستان

المودوار در فيلم «مادران موازي» ،داستان 2زن بارداري را روايت
ميكند كه براي به دنیا آوردن فرزندانشــان بهطور مشترك
در يك اتاق بيمارســتان بستري شــدهاند .اين دو مادر بهطور
ناخواسته باردار شــدهاند؛ يكي از اين دو مادر بهنام «خانيس»
كه زني ميانسال است ،از بارداري احساس ناراحتي نميكند و از
اينكه قرار است بهزودي فرزندي به دنيا بياورد ،احساس شادي
و شــعف ميكند ،اما مادر ديگر «آنا» كه يك بزرگســال است،
احساس خوبي نسبت به بارداري ندارد و تا حد زيادي دلنگران
اســت و اين مســئله روح و روان وي را بهشــدت آزرده است.
«خانيس» كه بزرگتر از «آنا» است ،تالش دارد در راهپيمايي
شبانهاي كه اين دو در راهروي بيمارستان دارند ،وي را دلداري
داده و به او قوت قلب بدهد.

جهان
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نگاه
تهديد گونههاي جديد كرونا جدي است

سوريه
عراق

خوزستان

اردن

كارل بيلت

نخستوزير سابق سوئد

18ماه از زماني كه ويروس كرونا براي
نخستينبار در چين شــيوع پيدا كرد
گذشته است .در يكماه اول انتشــار ويروس ،سازمان بهداشت
جهاني باالترين مرحله هشدار را برقرار و همهگيري كوويد 19-را
مسئله وضعيت اضطراري بهداشت جهاني اعالم كرد .چند هفته
بعدتر ،سازمان بهداشت جهاني ،انتشار جهاني ويروس را اعالم كرد.
و هنوز ما حتي به پايان بحران نزديك هم نشدهايم .بر عكس ،وارد
فاز جديد و خطرناكي از تكامل ويروس شدهايم.
درحاليكه شاهد احساس رضايت در ميان ثروتمندها هستيم ،يعني
كشورهايي كه واكسيناسيون را انجام دادهاند ،ابري از نااميدي بر سر
كشورهاي با درآمد پايين فرود آمده است؛ كشورهايي كه از كمبود
ابزارهاي الزم براي مقابله با گونههــاي جديد ويروس رنج ميبرند.
سازمان جهاني بهداشت هم بعد از آنكه هفتهها گزارش ميداد موارد
ابتالي جديد در سراسر جهان نزولي بوده است ،حاال تقريبا در همه
جا از افزايش چشمگير موارد ابتالي جديد خبر ميدهد .اين سازمان،
براي نمونه ،در گزارش هفتگي خود در ششم جوالي (3هفته پيش)
گفته بود كه موارد ابتالي جديد30 ،درصد رشــد داشته است .اين
در حالي است كه كشــورهاي اتحاديه اروپا ،به اندازه كافي واكسن
در جامعه توزيع كردهاند تا دســتكم 70درصد تمامي بزرگساالن
را ايمن كنند.
دليل اوجگيري جهاني ويروس مشخص است .گونه دلتا ،كه حاال در
111كشور شناسايي شده ،بهصورت چشمگيري از گونههاي قبلي
مسريتر است و با سرعت بسيار بيشــتري در حال گسترش است.
اوجگيري گونهها در واقع به ما يادآوري ميكند كه ما با ارگانيســم
زندهاي طرفيم كه ميتواند به اقداماتي كــه ما براي مبارزه با آن در
پيش ميگيريم از خود واكنش نشان دهد.
درحاليكه گونههــاي آلفا و بتا كمتر مشكلســاز بودند ،گونه دلتا
ثابت كرده كه بيرحم اســت و حاال همه به ايــن فكر ميكنند كه
گونههاي بعدي چطور خواهند بود .تنها چيز قطعي اين اســت كه
همزمان با جوالن ويروس در سراسر جهان ،ظهور گونههاي جديد
اجتنابناپذير خواهد بود.
با افزايش واكسيناسيون در اروپا و آمريكاي شمالي ،قرنطينهها ،اجبار
براي پوشيدن ماسك و ديگر اقدامات پيشگيرانه تسهيل خواهند شد
و نتايجي حاصل خواهد شد كه حدس زدن آنها سخت نيست .مارك
روته ،نخستوزير هلند اخيرا مجبور شده است بهخاطر افزايش شديد
ميزان مبتاليان جديد از مردم عذرخواهي كند ،و او احتماال آخرين
رهبري نخواهد بود كه خود را در اين موقعيت خواهد ديد.
مسئله بدتر اين اســت كه كشــورهاي ثروتمند عضو گروه 7هنوز
چندان تمايل ندارند كه پا پيش بگذارند و به ديگران كمك كنند .بعد
از برگزاري جلســه گروه 7و گروه ،20جامعه جهاني هنوز نتوانسته
شــكاف 16ميليارد دالري درســازوكار بينالمللي «دسترسي به
شــتابدهنده ابزارهاي كوويد( 19-ايســيتي-اي)» كه كارش
تضمين دسترسي مساوي كشورهاي دنيا به واكسن كروناست را پر
كند .اين پول در مقايسه با تريليونها دالر بودجهاي كه براي حمايت
از اقتصاد جهاني هزينه شده است عمال به چشم نميآيد.
درحاليكه كشورهاي ثروتمند از موفقيتهاي خود خشنود هستند،
كشورهاي بيشتري مســتاصل ميشوند ،و دليل اســتيصال آنها،
كمبود واكسن ،اكسيژن و كيتهاي تستگيري است .با اوجگيري
گونه دلتا ،وضع براي آنها حتي بدتر هم ميشود .در ششم جوالي،
كارگروه فني سازمان بهداشت جهاني در كوويد 19-هشدار داد كه
بيش از 20كشور شاهد رشد استثنايي موارد جديد ابتال بودهاند .از
آنجا كه بسياري از اين كشــورها نرخ واكسيناسيون پاييني دارند،
انتظار ميرود آمار مرگومير هم بهشدت در آنها باال برود .با وجود
همه صحبتها درباره واكسيناســيون ،فقط يــك چهارم جمعيت
جهان واكسن زده است .شايد اين ميزان تأثيرگذار بهنظر برسد ،اما
توزيع واكسن بهصورتي غيراخالقي و انحصاري به سمت كشورهاي
ثروتمند بوده اســت .عالوه بر آن ،سازمان بهداشت جهاني تخمين
زده است كه براي پايان همهگيري ،بايد دستكم 70درصد جمعيت
دنيا واكسن زده باشند .اين يعني هنوز راه زيادي پيش رو داريم.
بله ،توليد واكسن سريع است و رهبران صنعت داروسازي از توليد
11ميليارد دوز (رقمي كه براي واكسينه كردن 70درصد جمعيت
دنيا مورد نياز است) در امسال صحبت مي كنند .اما دنيا همين حاال
به 3تا4ميليارد دوز واكسن ديگر براي مقابله با ديگر بيماريها نياز
دارد .اشتباه نكنيد ،توليد واكســن كرونا ،پروسهاي بسيار پيچيده
است .درحاليكه تالشهاي جديد در ســازمان بهداشت جهاني و
سازمان تجارت جهاني در راه است تا مشكالت توليد انبوه برطرف
شود ،محدوديتهاي تجاري و ناسيوناليسم واكسن يك مشكل جدي
است .سازمان تجارت جهاني اخيرا به اين مسئله اشاره كرده است
كه تعداد محدوديتهاي تجارياي كه بر واكسن تأثير ميگذارند از
109مورد در شروع همهگيري به 53مورد رسيده تا سرعت توليد و
توزيع واكسن افزايش يابد.
در همين حال ،براي جلوگيري از تكرار فاجعه هند ،دنيا به اكسيژن
بيشتري نياز دارد .توافقهاي مهمي در سطح جهاني توسط نهادهاي
بينالمللي و ســازمانهاي غيرانتفاعي با توليدكنندگان بزرگ دنيا
صورت گرفته اما بايد كارهاي بيشتري صورت بگيرد تا درخواستها
در آفريقا و بخشهايي از آسيا برآورده شود.
تجهيزات تستگيري و آزمايشــگاهي هم بهشدت مهم و مورد نياز
است ،هم براي مديريت شيوع ويروس و هم براي تعيين و مقابله با
گونههاي جديــد .عالوه بر 4گونهاي كه هميــن حاال تهديد عمده
بهحساب ميآيند ،سازمان بهداشت جهاني 4گونه ديگر را هم تحت
نظر دارد كه يكي از آنها  -الندا  -در 29كشور مشاهده شده است.
مشكل گونهها با ماهيت جهاني اين بحران همخواني دارد .هرچند
ويروس نخستين بار در چين مشاهده شد اما 4گونه ديگر در فاصلهاي
خيلي دورتــر ،در آفريقاي جنوبــي ،برزيل ،انگليــس و هند براي
نخستين بار مشاهده شدند .الندا نخستين بار در پرو مشاهده شده
است .از آنجا كه گونه بعدي ميتواند از هر جايي باشد ،بايد هشيار
باشيم .اگر ميخواهيم از گونههاي پشت سر هم در امان بمانيم ،بايد
تالشها براي واكسيناسون جهاني را دو برابر كنيم.
بحراني كه با آن درگير هستيم ،آزمون رهبري سياسي است .تمامي
دولتها بايد اين واقعيت را قبول كنند كه تا زماني كه همه در امان
نباشند ،هيچكس در امان نيســت .موفقيت ملي در شكست دادن
همهگيري در يك جا ،خيلي زود با شكست ملي در ديگر نقاط بياثر
خواهد شد .اين درسي است كه به هر حال ياد خواهيم گرفت ،چه
بهتر كه بدون دردسر و تلخي آن را بياموزيم.
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آب ،مسئله خاورميانه

در سايه بيتدبيري دولتها ،تنش آبي در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا،
زندگي امروز و فرداي مردم را با مخاطرات جدي روبهرو كرده است
محمدامين خرمي

روزنامهنگار

نام منطقه خاورميانه و شمال
گزارش آفريقا سا لهاســت كه با نام
جنگ و آوارگي گره خورده اما
در پس پرده ،بحرانــي در كمين اين منطقه
اســت كه طي يك ســال اخير نشانههاي
نزديكشــدن آن پررنگتر از گذشته عيان
شده است؛ بحران آب.
بحــران آب به مرحلــه تنش آبي رســيده
و زندگي مــردم در كشــورهاي مختلف از
ايران گرفته تا عراق ،اردن ،يمن ،ســودان،
مصــر و الجزايــر را تحتتأثير قــرار داده
است .خشكســالي از قرنها قبل بخشي از
شرايط اقليمي سرزمينهاي بزرگ منطقه
خاورميانه و شــمال آفريقا بوده اســت .اما
اكنون ،بحران تغييــرات اقليمي ،دورههاي
طوالني خشكســالي و گرماي طاقتفرسا
را براي كشــورهاي منطقه رقم زده اســت؛
گرمايي كه طي ماههاي گذشــته در برخي
كشــورهاي منطقه ازجمله ايران و كويت و
عراق ،ركورد بيســابقه نزديك به 55درجه
را ثبت كرده است .در سايه كاهش چشمگير
بارندگيها ،كشاورزان مجبورند براي تامين
آب مورد نياز خود بــه چاههاي عميق روي
آورند؛ اقدامي كه جز برداشــت بيقاعده از
ســفره آبهاي زيرزميني و آســيب به آنها
نتيجه ديگري نداشته است .به همين دليل
است كه گزارشهاي متعدد هواشناسي براي
كشورهاي اين منطقه ،آيندهاي بسيار گرم و
خشكتر از امروز را پيشبيني ميكنند.
برخيها در اين منطقه ازجمله كشــورهاي
عربي و رژيم صهيونيســتي پيش از ديگران
دست بهكار شدهاند و با شيرينكردن آب دريا
بهدنبال كنترل بحران هســتند .با احتساب
انرژي خورشيدي استفاده شده در تاسيسات
آبشــيرين كن در ايــن مناطــق ،توليد

يكمترمكعب آب كه بــراي پركردن 3هزار
بطري كوچك كافي است ،حدود 50سنت
(كمتر از 13هزار تومان) هزينه دارد .شايد
بحــران آب در منطقه خاورميانــه بحراني
پيچيده و بزرگ باشد اما راهكارهايي به اين
ســادگي هم دارد .مردم اما در كشــورهاي
مختلف معتقدند مشــكل را بايد در ضعف
مدیریتی دولتها جستوجو كرد.
طبق گزارشــي كه اخيــرا از ســوي بانك
جهاني منتشر شــده ،بيشترين آب مصرفي
در جهان مربوط به بخش كشــاورزي است؛
آبي كه يا از زمين به ســطح كشيده شده يا
حاصل جمعآوري آبهاي ســطحي است.
بر اين اساس ،بخش كشــاورزي 70درصد
آبهاي جهان را مصرف ميكند .اين ميزان
در خاورميانه و شــمال آفريقا بيشتر است؛
حــدود 80درصد .دولتهــا در اين منطقه
سالهاست كه با هدف جلوگيري از مهاجرت
از شــهري به شهر ديگر ،دســت كشاورزان
را براي انواع كشــت باز گذاشــتهاند و مانع
آبياري غرقابي نشدهاند ،درحاليكه با گذشت
سالها و دههها از پس يكديگر ،هيچ برنامه
جايگزيني را هم دنبال نكردهاند .همين االن،
كشــاورزان در مصر بدون هيچ محدوديتي
از آب رودخانه نيل با پمپ برداشــت و آب
را روي زمينهاي خود رهــا ميكنند .اين
رويكرد دولتها و در واقــع بيبرنامگي آنها
براي مديريت منابع آب در خاورميانه ،باعث
شده تا كشاورزان طي ســالها ،ميلياردها
مترمكعب آب را هدر دهند .در واقع دولتها
طي دهههاي گذشته با بيتوجهي به مسئله
مديريــت آب و ارائــه آب ارزان و رايــگان
به كشــاورزان ،بحران را به آينــده موكول
كردهاند .امروز اما همان آينده است.
اعتراضهاي مردمي در اغلب كشــورهاي
منطقه خاورميانه و شــمال آفريقا در دوره
بيآبي امروز شبيه يكديگر است .در الجزيره،
پايتخت كشــور الجزاير در شــمال آفريقا،

اخيــرا فشــار آب در مناطق اطــراف كاخ
رياستجمهوري بهتر شــده اما در اطراف
پايتخت ،چندين هفته اســت كه شيرهاي
آب خشــكيدهاند .مــردم در اعتــراض به
عدمدسترسي به آب آشاميدني ،جادههاي
منتهي به پايتخت را بســته و مانع حركت
قطارها شــدهاند .طبق آمار دولتي ،در اين
كشور طي ســالهاي اخير فقط در زمينه
پروژههاي آبي 50ميليارد دالر هزينه شده
اســت؛ هزينهاي كه مردم الجزاير معتقدند
بخش اعظــم آن در راهروهــاي تودرتوي
فســاد دولتــي گم شــده اســت .از ميان
11تاسيسات آب شــيرينكني كه در اين
كشور ساختهشده10 ،تاي آنها از كار افتاده
اســت و نيازمند تعميرات اساسي است .در
عراق ،دعواي جريانها و احزاب سياســي
بر ســر پروژههاي برقي و آبي زبانزد است.
ساخت يك تاسيسات بزرگ آبشيرينكن
در اين كشور سالهاســت به تأخير افتاده؛
چرا كه گروههاي سياسي هر كدام قرارداد
اين پروژه را ســهم خود ميدانند .در يمن،
مطالعهاي كه از ســوي دانشگاه صنعا انجام
شده نشــان ميدهد که پيش از آغاز جنگ
داخلــي در ســال70 ،2015درصد تنش
ميان گروههاي داخلي اين كشور بر سر آب
بوده است.
گزارشهاي متعدد امنيتي هشدار ميدهند
كه جنگهاي خاورميانه در سالهاي پيشرو
از جنس جنگ آب خواهد بود .بروز اختالفات
ميان كشورهاي همســايه در اين منطقه بر
ســر منابع آبي به خوبــي تأييدكننده اين
گزارشهاست .كارشناســان اما معتقدند،
ساخت تاسيســات آب شــيرينكن در هر
مقياسي ،بســيار ارزانتر از جنگ بر سر آب
بين كشورها تمام ميشــود؛ توصيهاي كه
هنوز مورد توجه بســياري از كشــورهاي
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا قرار نگرفت ه
است.

جاسوس اسرائيلي در جيب مردم دنيا

رئيسجمهور فرانسه گوشي و شماره موبايل خود را بهخاطر جاسوسافزار اسرائيلي
عوض كرده اما با وجود هدف قرار گرفتن ۵هزار شماره در جهان هنوز برخوردي با
شركت اناساو صورت نگرفته است
ساسان شادمان منفرد

خبرنگار

اين روزها با گــزارش روزنامه لوموند و
فناوري افشــاي جاسوســي از موبايل امانوئل
مكرون ،رئيسجمهوري فرانســه ،بار
ديگر نام پروژه جاسوسي پگاسوس تبديل به تيتر اول
رسانههاي جهان شــده اســت .به گزارش گاردين
بهدنبال افشــاي اين پرونده جديد ،رئيسجمهوري
فرانسه گوشي موبايل خود و شماره تلفن همراهش را
تغيير و دستور بازبيني در روندهاي امنيتي دولت را
داده است .چندين سال اســت كه بدافزار جاسوسي
پگاسوس كه ساخته شركت اسرائيلي اناساو است
فعال اســت .اين شــركت روابط بســيار نزديكي با
سازمانهاي امنيتي رژيم صهيونيستي دارد و ردپاي
جاســوسافزارش در پرونده قتل جمال خاشقچي
روزنامهنگار منتقد حكومت عربستان ديده شده بود.
براســاس آخرين تحقيقات به وســيله ايــن بدافزار
تاكنون بهصورت تخميني ۶۰۰سياســتمدار و مقام
دولتي۱۸۹ ،روزنامهنگار۶۴ ،مدير ارشد شركتهاي
مهم خصوصي و ۸۵فعال حقوق بشر هدف جاسوسي
قرار گرفتهاند .بيشتر از ۵هزار شماره تلفن در فهرست
جاسوسي پگاسوس بودهاند .درحاليكه شركت سازنده
اين بدافزار يعني اناساو مشخص است اما هنوز كسي
كاري با اين شركت اسرائيلي نداشته است.
زير پوست موبايل

ســالها پيش اگر جاســوسها ،اطالعات بهدست
آورده را روي بدنــه چنــد چــوب كبريــت حك
ميكردنــد و آن را به هــر طريق ممكن بهدســت
مقامات مسئول ميرسانند ،امروزه اما هر فردي ابزار
موردنياز جاسوســان را با خود اين طرف و آن طرف
ميبرد؛«تلفن همراه» .ايــن روزها ،تلفنهاي همراه
تبديل به جاسوسان همراه شــدهاند و نفوذ به آنها،

روشي مؤثر و مطمئن براي دســتيابي به اطالعات
براي آژانسهاي جاسوسي در جهان شده است .پس
از آنكه مشــخص شــد ،بدافزار جاسوسي پگاسوس
ساخته شده در سرزمينهاي اشغالي با نفوذ به تلفن
دهها هزار نفر ،توانسته از آنها جاسوسي كند ،موجي
از نگراني سراســر جهان را فراگرفت .فهرست بيش
از 50هزار شــماره تلفن كه بهنظر ميرسد متعلق به
«افراد هدف» مشتريان شركت اســرائيلي اناساو
 در حوزه امنيت ســايبري فعاليت دارد -است درســال 2020در دسترس يك ســازمان غيرانتفاعي
رســانهاي مســتقر در پاريس و عفو بينالملل قرار
گرفت .آنها اين اطالعات را با 17ســازمان رسانهاي
خبري در آنچه «پروژه پگاسوس» ناميده شدهاست
به اشتراك گذاشتند و تحقيقاتي چندماهه را انجام
دادند .چند روز پيش روزنامه واشنگتنپست نوشت
كه در ميان فهرســت بلندباالي پگاسوس ،نام يك
پادشاه3 ،رئيسجمهوري و 10نخستوزير ديده شده
است .همچنين گفته شده در اكتبر سال 2018براي
ترور جمال خاشقچي ،منتقد دولت عربستان سعودي
در كنسولگري اين كشور در شهر استانبول از بدافزار
جاسوسي پگاسوس استفاده شده است.
قدرتمندترين جاسوس جهان

پگاســوس بيشــك قدرتمندترين ابزار جاسوسي
محسوب ميشــود كه تاكنون توســط يك شركت
بهاصطالح خصوصي توليد شــده اســت .بهگزارش
روزنامه گاردين ،به محض اينكه اين بدافزار به تلفن
شما منتقل شود ،بدون اينكه متوجه شويد ،ميتواند
گوشي را به يك دســتگاه نظارت 24ساعته تبديل
كند .اين برنامه ميتواند پيامهايي را كه ميفرستيد
يا دريافت ميكنيد و همچنين عكسهاي شــما را
جمعآوري و تماسهاي شــما را ضبط كند .امكان
دارد بهطور مخفيانه از طريق دوربين تلفن ،از شــما
فيلم بگيرد يا ميكروفن را براي ضبط مكالمات شما
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پژوهشــكده كارنگي در سال 2016براي
سياوش فالحپور
نخستينبار از «بحران آب» بهعنوان يكي
روزنامهنگار
از داليل اصلي جنگ داخلي ســوريه ياد
كرد؛ بحراني كه اگرچه در آن سالها جايگاه قابل توجهي نزد رسانهها و افكار
عمومينداشتامادرعملمنجربهوقوعخشكساليدربخشهاييازسرزمين
سوريه،شكلگيريموجمهاجرتاجباري،افزايشنرخبيكاريوبسياريديگر
از معضالتي شد كه اكنون بهعنوان مقدمات جنگ داخلي سوريه شناخته
ميشوند.البتهنقشبحرانآبدرتحوالتخاورميانهمحدودبهسوريهنيست.
هماكنون رد پاي اين بحران را در بسياري از معادالت سرنوشتساز منطقهاي
ميتوان يافت؛ از احتمال وقوع جنگ در شمال آفريقا گرفته تا قدرتنمايي
ي بر رودهاي دجله و فرات و فروش جيرهاي
تركيه براي عراق از طريق سدساز 
آب به اردن توسط رژيم صهيونيستي .در ادامه به بررسي مهمترين تنشهاي
آبي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ميپردازيم.
مصر؛ تمدني در معرض نابودي
حوزه تمدني مصر ،حتي از پيش از ورود اسالم به اين كشور
حول محور رود نيل تعريف شده است .در تاريخ معاصر ،پس
از استقالل مصر هم تمام طرحهاي توسعه اين كشور با تكيه
بر منابع آبي سرشار نيل براي تامين نيازهاي كشاورزي و صنعتي طراحي
شده است .حاال اما اتيوپي با تاسيس سد بزرگ النهضه ،آينده اقتصادي و
زيســتمحيطي مصر را به كلي در معرض نابودي قرار داده است .اين سد
بهرغم اعتراضات و هشدارهاي مكرر دولتهاي مصر و سودان ،هماكنون به
آخرين مراحل آبگيري و بهرهبرداري خود نزديك ميشود .آديسآبابا با
تكميل سد النهضه و تاسيس نيروگاههاي برقابي در مدار آن ،به بزرگترين
كانون صادرات انرژي در قاره آفريقا تبديل خواهد شد.
عراق؛ در انتظار خشكسالي بيسابقه
ماجرايي مشابه شمال آفريقا ،اينبار در خاورميانه رخ داده
است .تركيه با تاسيس مجموعه سدهاي بزرگ ايليسو در
حوزه باالدستي دجله و فرات ،طي سالهاي اخير منابع آبي
عراق را تا 50درصد كاهش داده است .اين سدها قرار است به كانوني مهم
براي توليد و صادرات برق به كشورهاي منطقه تبديل شوند .براي فهم بهتر
بحراني كه در انتظار عراق است بايد نگاهي به وضعيت سرانه مصرف آب اين
كشور بيندازيم .عراق هماكنون با بيش از 40ميليون نفر جمعيت ،ساالنه
حدود 71ميليــارد مترمكعب مصرف آب دارد .براســاس پيشبينيها،
مجموعه منابع آبي اين كشور در ســال 2035با وجود رشد 10ميليوني
جمعيت ،به 51ميليارد مترمكعب كاهش خواهد يافت .اين در حالي است كه
تمام مذاكرات بغداد با آنكارا بر سر تغيير برنامه سدهاي ايليسو يا توقف
آبگیری آن تاكنون بينتيجه مانده است.
اردن؛ دستبسته مقابل اسرائيل
رودهاي پر آب اردن و يرموك به لحاظ تاريخي بخشــي از
منابع آبي اردن بهحساب ميآيند .اما سيطره نظامي رژيم
صهيونيستي بر مناطق مشرف به اين 2رودخانه ،دست اردن
را از بخش قابلتوجهي از منابع آبي خود قطع كرده است .اين وضعيت باعث
شده اردن از نظر دسترسي شــهروندان به منابع آبي ،يكي از فقيرترين
كشورهاي جهان باشد(حق هر شهروند معادل 0.8درصد از آبهاي قابل
شرب جهان است) .شدت بحران آب در اردن را از طريق يك مقايسه ساده
با اسرائيل بهتر ميتوان درك كرد؛ ميانگين دسترسي هر شهركنشين
اسرائيلي به آب آشاميدني در سرزمينهاي اشغالي 1300مترمكعب در سال
است؛ اما اين رقم براي شهروندان اردني تنها 100مترمكعب اعالم شده است.
دولت اردن بهدليل ناتواني از احقاق حقوق سرزميني خود ناچار است ساالنه
بخشي از منابع آبي خود را از رژيم صهيونيستي خريداري كند.
غزه؛ تحريم آبي
غزه يكي از بحرانيترين مناطق جهان از لحاظ امنيت آبي
بهشــمار ميرود؛ امري كه البته با توجه به وضعيت ساير
شــئون زندگي در اين منطقه چندان تعجبآور نيست.
براساس آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان ملل95 ،درصد از ساكنان
غزه براي دسترسي روزانه به آب آشــاميدني با كيفيت قابلقبول ،دچار
مشكل هستند .علت اصلي اين بحران ،تحريم اقتصادي و همچنين تخريب
مكرر زيرساختهاي شبكه آب اين منطقه توسط رژيم صهيونيستي است.
سازمان حمايت از حقوق فلســطينيان با انتشار گزارشي در سال،2019
سياستهاي اسرائيل براي محدوديت دسترسي شهروندان غزه به آب
سالم را با عنوان «آپارتايد نژادي براي آب» توصيف كرد.

چگونه پگاسوس به تلفن نفوذ كرده و چه كارهايي ميتواند انجام دهد؟
تواناييها

پس از نصب ،پگاسوس ميتواند از
نظر تئوري هر دادهاي را از دستگاه
جمعآوري كرده و به مهاجم منتقل كند.
پيامك

روشهاي حمله

پگاسوس ميتواند از طريق
آسيبپذيري برنامههاي رايج يا با
فريب يك هدف براي كليك كردن روي
لينك مخرب ،روي تلفن نصب شود.

ايميلها
چتهاي واتساپ

پيامك

عكسها و ويدئوها

واتساپ

فعال كردن ميكرفون

آي مسيج
آسيبپذيري
ناشناخته

فعال كردن دوربين
ضبط مكالمات
اطالعات موقعيت مكاني
تقويم
دفترچه تلفن و آدرس

فعال كند .اين برنامه ميتواند بهطور بالقوه مشخص
كند كه كجا هستيد ،كجا بودهايد و چهكسي را مالقات
كردهايد .پگاســوس نرمافزار هك يــا بهتر بگوييم
نرمافزاري جاسوسي است كه توسط شركت اناساو
در سرزمينهاي اشــغالي توليد و بازاريابي شده و از
دولتهاي بسياري در دنيا مجوز دريافت كرده است.
پگاســوس اين قابليت را دارد كه ميلياردها تلفن را
كه از سيســتم عاملهاي  iOSيا اندرويد اســتفاده
ميكنند ،آلوده كند .نخستين نســخه از پگاسوس
كشفشده كه در ســال 2016توسط محققان مورد
بررسي قرار گرفت ،تلفنها را از طريق آنچه فيشينگ
ناميده ميشود ،آلوده ميكرد .فيشينگ به پيامهاي
متني يا ايميلهايي گفته ميشود كه هدف را فريب
ميدهند تا روي يك لينك مخرب كليك كند.
جاسوسي ،حتي بدون كليك

كيوسك

در اوايل كار مثال روزنامهنگاران منتقد كشــورهاي
عربي بــا پيامهايي مثل «عيد مبــارك» فريب داده
ميشدند .با لمس يک لينك گوشــي ،قرباني بدون
عالمت خاصي آلوده به اين جاسوسافزار ميشد.
از آن زمان اما ،تواناييهاي تهاجمي شركت اناساو

پيشرفتهتر شده است .حاال نفوذ پگاسوس ميتواند
از طريق حمالتي موسوم به «كليك صفر» كه براي
موفقيت نيازي به تعامل با مالك تلفن ندارند ،انجام
گيرد .اين موارد معموال از آســيبپذيريهاي «روز
صفر» كه نقص يا اشكال در سيستمعاملي است كه
سازنده تلفن همراه هنوز از آن اطالع ندارد و بنابراين
نتوانسته آن را برطرف كند ،بهرهبرداري ميكند .در
سال ،2019واتساپ فاش كرد كه از نرمافزار اناساو
بــراي سوءاســتفاده از آســيبپذيري «روز صفر»
اســتفاده شــده و براي بيش از 1400تلفن ،بدافزار
ارسال شده است .به سادگي با تماس واتساپ با يك
دستگاه هدف ،كد مخرب پگاســوس ميتواند روي
تلفن نصب شود ،حتي اگر هدف هرگز به تماس پاسخ
ندهد .اخيرا اناساو بهرهبرداري از آسيبپذيريها را
در نرمافزار  iMessageاپل هم آغاز كرده است كه به
آن امكان دسترسي به صدها ميليون آيفون را ميدهد.
اپل ميگويد براي جلوگيري از چنين حمالتي بهطور
مداوم نرمافزار خود را بهروز ميكند.
درك بهتر

با تحقيق انجام شده توسط كلوديو گوارنيري ،مدير

هفتهنامه اكونوميست [انگليس]

هيچجا امن نيست

مجلــه اكونوميســت نوشــته از
آتشسوز يهاي گســترده در آمريكا
گرفته تــا بارندگيهاي بيامان و جاري
شدن سيل در آلمان و چين نشان ميدهد
كه بشر نميتواند از گزند تغيیرات اقليمي
و بحران آبوهوايي در هيچ جاي زمين
در امان بماند .نتیجه ادامه توليد گازهاي
گلخانهاي كه در نهايت به افزايش دماي
زمين منجر ميشود ،چيزي جز نابودي
تمدن بشريت نيســت .امسال يكي از
گرمترين سالها براي كشورهاي مختلف
جهان بوده است .اكونوميست هشدار
داده كه سال 2021طبق برآوردها ،يكي
از خنكترين سالهاي قرن جاري است؛
بنابراين جهنم زمين در راه است.

روزنامه العربي الجديد [قطر]

آلمان بعد از توفان

با گذشت يك هفته از سيل بزرگ آلمان
و آغاز عملياتهاي بازسازي ،اميد براي
يافتن پيكر كشتهشــدگان اين حادثه
بهتدريج از دست رفته است .دولت آلمان
در نخستين تصميم خود براي حمايت از
آسيب ديدگان400 ،ميليون دالر منابع
در اختيار سازمانهاي نجات قرار داده
است .تعداد قربانيان اين حادثه تاكنون
180تن اعالم شــده است؛ قربانياني كه
بيشــتر آنها از ايالتهاي شمالي آلمان
بود هاند .روزنامه العربــي الجديد اين
حادثه را نسبت به حوادث 2دهه گذشته
اروپا بيسابقه توصيف كرده است.

همه در خطر هستند

يك كنسرسيوم بينالمللي از سازمانهاي رسانهاي از
جمله گاردين و سازمان عفو بينالملل ()Amnesty
ردپايي از حمالت موفقيتآميز مشــتريان پگاسوس
را به آيفونهايي كه نســخههاي بهروز  iOSرا اجرا
ميكردند ،كشف كرده اســت .اين حمالت به تازگي و
درماهژوئيه 2021انجام شده اســت .تجزيه و تحليل
تلفنهاي قربانيان هم چنين شــواهدي را شناسايي
كرده كه نشان ميدهد جســتوجوي مداوم اناساو
براي نقاط ضعف ممكن است به ساير برنامههاي معمول
نيز گسترش يافته باشــد .در برخي موارد ،مشاهده
شده كه برنامههاي عكس و موسيقي اپل هم آلودگي
داشتهاند كه اين نشان ميدهد ،اناساو ممكن است
از آسيبپذيريهاي جديد هم استفاده كند .درصورت
عدمموفقيت در حمالت فيشــينگ يا «كليك صفر»،
ميتوان پگاسوس را از طريق يك فرستنده و گيرنده
بيســيم واقع در نزديكي هدف ارســال كرد .پس از
نصب روي تلفن ،پگاسوس ميتواند كم و بيش هرگونه
اطالعاتي را استخراج كرده يا هر فايلي را بهدست آورد.
پيامكها ،دفترچه تلفــن و آدرس ،تاريخچه تماس،
تقويم ،ايميــل و تاريخچه مــرور اينترنت ميتوانند
برداشته شوند .گوارنيري ميگويد« :وقتي يك گوشي
آيفون به خطر بيفتد ،اين كار بهگونهاي انجام ميشود
كه به مهاجم اجازه ميدهد اصطالحا از امتيازات ريشه يا
امتيازات اداري در دستگاه استفاده كند .يعني پگاسوس
ميتواند بيش از صاحب دستگاه با آن كار انجام دهد».

آزمايشگاه امنيتي مستقر در سازمان عفو بينالملل
در برلين ،درك فني از پگاسوس و چگونگي يافتن
رد پاي آن پس از يك نفوذ و سرايت موفق ،توسعه و
بهبود يافته است .گوارنيري كه ميگويد ،تلفنهاي
هدف شــركت اناساو تا حد زيــادي پيامكهاي
مشــكوك براي حمالت دقيقتر با «كليك صفر»
دريافــت ميكنند ،معتقد اســت« :همهچيز براي
افراد هدف و مورد نظر بسيار پيچيدهتر شده است».
براي شــركتهايي مانند اناساو  ،بهرهبرداري از
نرمافزاري كه بهطور پيشفرض روي دســتگاهها
نصب شــده اســت ،مانند  iMessageيا آنها كه
بسيار مورداســتفاده قرار ميگيرد ،مانند واتساپ،
از جذابيت ويژهاي برخوردار اســت ،زيــرا تعداد
تلفنهاي همراه را كه پگاسوس ميتواند با موفقيت
به آنهــا حمله كنــد بهطرز چشــمگيري افزايش
ميدهد.

حضرت امیر المؤمنینعلیع:
ستم و زور
نعمت را میرباید.
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صاحب امتياز :مؤسسه همشهري
مدير مسئول :نيلوفر قديري

مظاهرات سلمی
مسعود میر
خیلی خشــك و خالی از راه رسید.
خشك مثل سینه خوزستان و خالی
چون دســتان پرتمنای مردمانی كه
آرامش و آســایش طلب میكنند.
مرداد را میگویم كه از پس یكماه
تیر و داد و دود ،امــروز خودش را به
دومین روز داغش مهمــان كرد .به
عقب كه برگردیــم قهرمانها روی
فرش قرمز قدم میزنند و آواز دماوند
پخش میشــود كه «دست طبیعت
گل عمر مــرا مچیــن» .همینجا
متوقف شــوید لطفا و مــرور كنید
دعواهای بیحاصــل و تهمتهای
بیعادل را به طالییترین فیلمســاز
مملكت .یكی گفت حجاب دخترش
مناســب نیســت و دیگرانی گفتند
چرا آقای كارگــردان به دغدغههای
جاری وطــن بیتوجه بوده اســت.
هر چه بود دلخــوری بود و البته یك
افســوس بزرگ برای اینكــه چرا ما
مرواریدهای دریــای ایران را اینقدر
راحت میرنجانیم.
حاال كمی پیشتر بیایید ،درســت
لب همان تهمانده آب هور بایستید و
زیرلب با خود تكرار كنید :كارون كو؟
كارون كو؟ ...مگر میشــود لب شط
بایستی و آب نبینی؟ باید كاری كرد
اما نه كاری از جنس تكثیر شــماره
حســاب و كارت برای جمع كردن
اعانه ،نه كاری از جنس خرید بطری
آب معدنی برای سیراب كردن كارون
و دشتهای تشنه پیرامونش.
باید یاد بگیریم مظاهرات سلمی را،
باید بیاموزیم جــواب هنر ،توهین و
جواب گالیه ،گلوله نیست .من باید
یاد بگیرم و شما و آنها ،همه باید یاد
بگیریم كه كمی عمیقتر و دقیقتر
مسائل را ببینیم ،بفهمیم و واكنش
نشان دهیم...
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«الدن»های َپر َپرشده

خیابان پیروزی ،خیابان
حمیدرضا محمدی
پرستار ،خیابانهای الدن
غربی و شرقی .نشانی تازهشان اینجاست .یعنی یكی از
نشانیهای تازهشان اینجاســت و آن یكی قطعه255
بهشتزهراست ،قطعه نامآوران .آنها كه واقعا نامدار بودند
و نامآور ،در خبررسانی و اطالعرسانی ،در خبرنگاری و
روزنامهنگاری ،در نوشتن .آنجایی كه اول صحبتش شد،
جایی است كه تا چند روز دیگر نامشان حك میشود بر
ســینه دیوارهای آن خیابانها .از دیوار سنگی سرحال
گرفته تا دیوار آجری زهواردررفته ،قرار اســت  2نام را
یدك بكشند .دیوارهایی كه نمیدانم میتوانند این بار
سنگین را به دوش بكشند یا نه .آخر این دو جوان پرپر
هنوز خیلی كار داشــتند برای انجــام دادن ،كلی كار
نیمهتمام .خیلــی زود بود برای نبــودن .ولی حاال باید
بهجای قرار گرفتن در پیشــانی گزارش و یادداشــت و
گفتوگو ،باید بروند و روی پیشــانی دیوارهای این دو
خیابان ،بر یكی از تابلوهای آبیرنگ پایتخت بنشینند.
حاال مادران داغــدار و سینهسوختهشــان باید بهجای
دیدن نام دلبندشــان بر ابتدای گزارش و یادداشــت و
گفتوگو ،باید سر و ته خیابان خانه پدریشان را ببینند

شكرانه محصول

و آرام بگیرند .آرام كه نه ،آتش بگیرند از این مرگ مفت.
مرگ كه البته حق اســت .گریز و گزیری نیست .مفری
ندارد اما آخر این مرگ خیلی مضحك بود .آن هم برای
ایندویی كه امید خیلیهــا بودند ،امید یك خانه ،امید
یك تحریریه .این مرگ ،قسمت نبود ،قضا و قدر نبود ،بال
بود كه نازل شد.
آنها كه هردوشان؛ ریحانه و مهشاد ،سرشار از شور زندگی
بودند و تحریریهها پر میشــد از صدای خندهشان ،به
گواهی دوستانشان و جز این ،خســتگیناپذیر بودند؛
به شهادت دوستانشــان و البته ،متعهد بودند؛ ریحانه
اگر متعهد نبود ،در كنار خبرنگار خود به سفر نمیرفت.
میخواست خبرنگارش بداند ،سردبیری فقط پشت میز
نشستن و صفحه خواندن و امضا كردن نیست ،سردبیر
باید گاهی خود به میدان بــرود و البته كه ریحانه هنوز
30سالش نشده بود28 ،سالش بود اما پختگی حرفهای
را داشت برای سردبیری و البته مهشاد ،كه تازه ربعقرن
شده بود عدد سالهای عمرش ،ولی آنقدر حواسش به
كارش بود كه ســهچهار روز مانده به ازدواجش ،جمع
كرد و رفت به ســفر كاری .اما ســفر مرگ شد و خانه
بخت شــد خانه مرگ .اینكه میگویند نسل بلوریها و

فرقی نمیكند كجای این وطن باشی؛ ایالم ،خراسانجنوبی ،یزد
یا خوزستان  ...خشكسالی سایهاش را بر این سرزمین گسترانده و
بیآبی رمق كشاورزان را گرفته است .با این همه و با همه خبرهای
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سازمان آگهيها و نيازمنديها:

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شــعاع ،خيابان شــهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

كیهانیزادهها تمام شــده ،گزافه است و مهمل .آنها كه
چنین میگویند ،نســل جدید و جوان روزنامهنگاری را
نمیبینند یا نمیخواهند كه ببینند .ریحانه و مهشــاد،
نشان و نشــانهای هستند برای خســتگیناپذیر بودن،
برای مســئولیتپذیر بودن و البته برای مسئولیتپذیر
نبودن مسئوالن و از همه مهمتر ،برای عاشق بودن .آنها
هردو عاشق بودند و عشــقورزیدن را خوب بلد بودند،
كه اگر نه ،بهراد و علــی ،اینگونه مویهكنان و مویكنان
در فراق و فراغشان جان نمیافســردند .آنها یار جانی
ریحانه و مهشــاد بودند كه حاال آوازهشان ،كه پیشتر
با نوشتههایشــان پیچیده بود ،حاال با رفتنشان كه نه،
بهتر اســت بگوییم با پرپرشدنشــان طنینانداز شده
است .نامهایی كه حاال ماندگار شــد ،اما چه سود كه با
رفتنشان ،نه با بودن و نوشتنشان.

ناگوار این روزها ،دیدن تصاویری از آبادانی یك گندمزار دوردست
در آذربایجان عزیز ،میتواند بذر امید را در دلمان بكارد؛ شاید كه
روزی با پر شدن رودها از آب ،جوانه امید سبز شود در وجودمان.

عكسها :حامد عسگرپور

6ماه
مدیرعامل اتحادیه سراسری
دامداران با اشاره به كشتار
گسترده برهها و دامهای مولد
در كشور گفته :بین 3تا  6ماه
آینده با كمبود شدید در حوزه
عرضه دام و گوشت مواجه
میشویم .خشكسالی منجر
به فقر شدید مراتع و كمبود
علوفه شده و این مسئله در
كنار گرانی نهادههای دامی،
تأمین خوراك برای دامها را
بسیار دشوار كرده است.

80
هزار تومان

اكنون قیمت تمامشده
تولید هر كیلوگرم گوشت
گوسفند زنده برای دامداران
٨٠هزار تومان است ،اما
حداكثر قیمتی كه گوسفند
را از دامداران میخرند،
كیلویی ۵٠هزار تومان است.
شرایط بهگونهای شده كه
دیگر باید برای نجات صنعت
دامداری كشور كاری كرد،
وضعیت بد اقتصادی گریبان
تولیدكنندگان و مردم را
گرفته و همه باید با هم برای
برونرفت از وضعیت فعلی
همكاری كنند ،در غیر این
صورت عواقب سنگینی در
انتظار همه ما خواهد بود.

دستگیری ناشران كتاب بزبزقندی
پلیس هنگكنگ 5نفر از نویسندهها و ناشران یك
سامان رضایی
كتاب كودك را با دستبند و درحالیكه مانند قاتالن
سریالی سرشان را پوشانده بودند دستگیر كرد.
2مرد و 3زن دســتگیر شــده چندی پیش كتابــی را به نام «نگهبــان دهكده
گوســفندها» نوشــته و منتشــر كرده بودند كه در آن خواننده داستان زندگی
حیوانات 2دهكده را میخواند .در یكی از دهكدهها ساكنان آن كه گوسفن د هستند
مجبور میشوند به واسطه مشكالتی كه دارند توسط یك واسطه با دهكده گرگها
گفتوگو كنند و آنها را در دهكده خود بپذیرند.
در این كتاب كه برای كودكان 5تا8سال نوشته شده است چند گوسفند پیش از
ورود گرگها به دهكده تالش میكنند بهوســیله یك قایق از محل سكونت خود
فرار كنند؛ موردی كه بهگفته مقامات امنیتــی هنگكنگ به فرار 12نفر از اهالی
هنگكنگ در سال 2019میالدی و زمان اعتراضهای سراسری این كشور اشاره
میكند.
به گزارش آسوشــیتدپرس ،قاضی این پرونده كه قرار وثیقه را برای آزادی موقت
ناشران این كتاب نپذیرفته پیشبینی میكند 2سال زندان و 5هزار دالر جریمه
در انتظار هر یك از این ناشــران و یك نفر روزنامهنگار هنگكنگی باشــد .كتاب
ل
نگهبان دهكده گوسفندها شباهت بسیاری به داستان بزبزقندی ،شنگول ،منگو 
و حبهانگور دارد.
داســتانی كه بنمایههای مفهوم نفوذ موجودات خونخوار به ســرزمین مادری را
برای كودكان بازگو میكند .در ادبیات جهان پیشینه این داستان به سال1812
میــادی و به قلــم جیكــوب و ویلهلمگریم بازمیگــردد ،عنوان داســتان هم
 The Wolf and the Seven Young Goatsاســت .اما برخی كارشناســان
ادبیات این داستان را یك سرقت ادبی از ایرانیان میدانند .در كتاب كوچه شاملو
هم 3روایت از این داســتان وجود دارد یكی روایت خود شاملو ،دیگری از صادق
هدایت و باالخره یك نسخه به زبان تاجیك .در نسخه شاملو اینگونه میخوانیم:
«كوچولوهای خوشگلم! بعد از این دانا باشید ،دشمنرو از دوست بشناسید و دررو
بهروی نامرد وا نكنید!»

بر و برگ

2برابر قد بلند
در دوران پاندمی
دامینــی ابونولووآ
شهنام صفاجو
اُوگولــو معروف به
بورنا بوی( )Burna Boyیكی از مشــهورترین
ترانهسرایان و خوانندگان امروزی قاره سیاه است
كه از كشــور نیجریه برخاسته و با سبك امضای
 Afrobeatsبه اوج رسیده است.
نیجریه پرجمعیتترین كشور آفریقا و بزرگترین
صادركننده نفت قاره سیاه است؛ با وجود این ،فقر
ملموسترین واژه زندگی مردمان سیاهپوســت
این كشور آفریقایی اســت .پیشگام هنر نیجریه
در عرصــه جهانــیُ « ،وله ســوینكا» شــاعر و
نمایشنامهنویس 87ســالهای است كه در مقام
نخستین آفریقایی ،برنده جایزه ادبی نوبل شده
است .صنعت فیلمسازی این كشور هم با عنوان
«نالیوود» فعالیت قابل توجهی دارد اما موسیقی
در نیجریه نقشــی متفاوت در توســعه زندگی

بلندپروازانه مردمان آفریقای غربی داشته است.
خواننــدگان نیجریهای به زبانهــای بومی آواز
میخوانند ،تجربه و تســلط كافی در سبكهای
محلی و فولكلوریك دارند و طی سالهای اخیر
این اصوات را با جریان مدرن موســیقایی تلفیق
كردهاند .بعــد از ویزكید  Wizkidكــه با آلبوم
«ســاخت الگوس» نامی برای خود دســت و پا
كرد ،نوبت به «بورنا بوی» رســیده تا پرچمدار
موسیقی نیجریه در جهان باشد .او هرگز فراموش
نكرده كه از كجا برخاسته و بعد از موفقیت آلبوم

غول آفریقایــی ( )African Giantهدف بزرگ
دیگری را نشانه رفته تا بهعنوان یك سیاهپوست
آفریقایی در جهان موسیقی قد علم كند.
آلبوم «2برابر قد بلند» (  )Twice as Tallبورنا
بوی كه در بحران پاندمی كرونا تولید و منتشــر
شد ،بهمعنای همان قد علم كردن در برابر همه
ظلمها و بیعدالتیها نســبت به سیاهپوستان
آفریقایی اســت؛ آلبومی كه نام او را در فهرست
برترینهای بیلبورد و رولینگ اســتون ،پرآوازه
ســاخت و برنده بهترین آلبوم موسیقی جهانی

( )Best Global Musicجوایز ســاالنه گرمی
 2020Grammyنیز شد.
این آلبوم در مورد زندگی واقعی و روزهای خوب
و بد زندگی است؛ آلبومی كه متعلق به یك دوره
از زندگی بورنا بوی بوده و ماهیت آن مبارزه برای
آزادی و علیه تبعیض نــژادی ،بهخصوص روی
قطعه «هیوالهایی كه ســاختهاید» است .او در
قطعه ســطح باال ( )Level Upبیانیــه خود را
میدهد« :آه پســر! من باید 2برابر قد بلند باشم
تا حداقل احساس بهتری نسبت به خودم داشته
باشم؛ چون درســت وقتی كه احساس میكنید
نمیتوانید ســطح خود را باال ببرید ،همه شما را
متوقف میكنند»...
بورنا بوی به نیویوركتایمــز میگوید« :من در
زندگی خود هرگز قلم و كاغذ برنداشتم و آهنگی
ننوشتم .همهچیز درست مثل این است كه كسی
آنجا ایســتاده باشــد و به من بگوید چه بگویم.
بعضی از ما صرفا برای كاری كه انجام میدهیم،
به جهان آمدهایم .من با این آلبوم در پی ساختن
پلی هستم كه هر سیاهپوست را در جهان امروز،
به گردهمآمدن سوق میدهد».

دغدغه

ناقالن ویروس بیفكری
ترافیك جاده چالوس با
فاطمه عباسی
تعداد روزهای تعطیل
ارتباط مســتقیم و تنگاتنگی دارد ،هر قدر تعداد این
روزها بیشتر باشد ،ترافیك این جاده پیچ در پیچ هم
بیشتر میشــود .اما تعطیلی این چند روز پایتخت با
تعطیلیهای دیگر متفاوت است ،تهران 6روز تعطیل
شد تا مردم از خانههایشان بیرون نیایند و در معرض
كرونا قرار نگیرند .اما عدهای بدون توجه به این ماجرا ،تا
اسم تعطیلی به گوششــان میخورد ،توپ والیبال و
منقل و زغال و جوجه و نوشــابه را در صندوق عقب
ماشین جا میدهند و دست خانواده را میگیرند و راهی
جاده چالوس و هراز و فیروزكوه میشوند و ساعتهای
متمادی در ترافیك و گرما میمانند كه بروند شمال.
برای این آدمها شمالرفتن در تعطیالت به یك آیین و
سنت تبدیل شــده و بدون اینكه فكر كنند ،چشم باز

میكنند میبینند در جادهاند و حتی جریمهشدن را هم
به جان میخرند ،غافل از اینكه اگر ناقل كرونا باشند ،به
راحتی میتوانند عــده زیادی را بیمــار كنند و این
ســفرهای غیرضروری میتواند به قیمت جان یك یا
چند نفر تمام شود .شاهدش اینكه در همین چند روز
تعطیلی ،شــهرهای مازندران دوباره قرمز شد و آمار
حدود 5هزار نفری مراجعه مبتالیان سرپایی و رسیدن
تعداد بستریهای كوویدی به 2هزار نفر مهر تأیید بر
این مسئله است .جاده چالوس هم از روز سهشنبه هفته
گذشــته تا همین امروز بهخاطر تردد باالی خودروها
ترافیك ســنگینی را تجربه میكند و با اینكه ورودی
اســتانهای مازندران و گیالن روی مسافرانی كه از
تهران راهی این استانها شدهاند ،بسته است اما مردم
كوتاه نیامده و همچنان به رفتن به شهرهای شمالی
اصرار میورزند .با این تفاســیر خیلی نمیشود به از
بینرفتن كرونا در آینده نزدیك امیدوار بود و گویا ما
حاالحاالها با این ویروس و البته ویروس سهلانگاری و
بیفكری در جامعه درگیر هستیم.

قدم به قدم
با جوالن کرونا
در استانها

مشاهد ه میدانی خبرنگاران همشهری در سراسرکشور نشان
میدهد همزمان با پیک پنجم همهگیری ویروس کرونا ،رعایت
پروتکلهای بهداشتی بهصورت محسوسی درکشور کاهش
یافتهاست

گسترش بیابان
در گلستان
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سيده زهرا عباسي

خبرنگار

تصاوير شادي پسربچهاي در هورالعظيم دستبهدست ميچرخد؛
با وجود قطعی آزاردهنده اینترنت در ســاعتهایی از روز هشتگ
«خبر_خوب_خوزستان» زير عكس ترند شده ،اما فقط براي چند
ساعت و دوباره «خوزستان_تشنه_است»« ،كارون_جان_ماست»
و «نه_به_انتقال_آب_كارون» جاي آن را ميگيرد .اعتراض اهالي
خوزستان به كمآبي با خشكي هورالعظيم و كرخه شروع شد ،اما اين
روزها گاليه از كمآبي و انتقال آب كارون ،زير سايه اعتراض به تبعيض
ت مطرح ميشود.
و محرومي 
عامل كم آبي اشتباه انساني است

هر آدم منصفی میتواند دریابد که مشــکل آب در خوزستان چند
وجهی و پیچیده است .همه ما میدانیم که مصرفکننده اصلی آب
در ایران بخش کشاورزی است و حتی میزان انتقال آب از خوزستان
به شهرهای دیگر آنقدر نیست که کل مشکل کمآبی را به آن مربوط
کنیم .اگر مردم خوزستان در میان این همه علت -و مهمتر از همه
خشکسالی غیرمتعارف امســال -هدف خود را جلوگیری از انتقال
آب اعالم میکنند ،نشاندهنده تبیین نشدن درست موضوع طی
سالهای متمادی توسط نهادهای مســئول و نیز نقصان جدی در
سایر طرحهای مدیریت آب است .با این حال این گزارش حرف مردم
معترض خوزستان است.
بگذارند آب راهش را بيايد

هوا گرم و شرجي اســت .اغلب روزها دماي هوا به باالي 50درجه
ميرســد .تعطيالت عيد قربان و گرماي هوا دســت بهدست هم
دادهاند تا اهواز روزها را در ســكوت ســپري كند .سعيد از ساكنان
كوي علوي ميگويد كه اين منطقه و لشکرآباد در ساعتهاي شب
ميزبان جواناني است كه از كمآبي ،خشكسالي ،محروميت ،بيكاري
و تبعيض به ســتوه آمدهاند« :ما چيز زيادي نميخواهيم .حداقل
كاري كه ميتوانند برايمان بكنند اين است كه طرحهاي انتقال آب
را متوقف كنند ،آب مثل هميشه راهش را برود ،خودمان زندگيمان
را ميسازيم».
عكسهاي هور را باور نكنيد

ساهره هم مثل سعيد فكر ميكند .او ميگويد كه آب بايد راه خودش
را برود ،اما نه اين باريكه آبي كه در روزهــاي اخير و بعد از اعتراض
مردم براي هور باز شده« :عكسهاي هور را باور نكنيد .همه آبي كه
به هور رسيده تا زانوي پسربچهاي است كه در عكس ديده ميشود.
ميدانيد هور به قدري آب داشت كه گاهي فردي در آن غرق ميشد.
گاوميشها بايد تا گردن در آب فرو بروند؛ نه اينكه يك باريكه آب كه
بوي لجن ميدهد را باز كنند و بگويند آب به هور رسيد .آبي كه در
كارون هم جاري است به هيچ كاري نميآيد».
او تأكيد ميكند كه مردم آب ميخواهند تا كارون و كرخه زنده شوند
و هور جان بگيرد و با چند عكس از هــور نيمهجان نميتوان آنها را
راضي كرد كه سالهاي سختي را فراموش كنند و به خانه برگردند.
نه گندم ماند و نه شلتوك

در اهواز از اول هم جز كيفيت پايين آب آشاميدني ،مشكل خاصي

نبود .اعتراض به كمآبي كه شروع شــد ،پاي فعاالن محيطزيست
اهوازي هم به تجمعها باز شــد تا حقابه شــادگان و هورالعظي م و
توقف طرحهاي انتقال آب را مطالبه كنند؛ جالب اينكه با شــروع
اين اعتراضها ،قطعي بــرق كاهش يافت و حداقــل مردم نگران
خاموشــيهاي وقت و بيوقت در اوج گرما نبودند .در روستاهاي
نزديك اهواز اما اوضاع خوب نيســت .دام و كشــاورزي و زندگي
روستاييها آسيب ديده و حس مشــترك مردم ،افسوس به حال
كارون است.
يكي از دهياران شهرستان كارون در همسايگي اهواز توضيح ميدهد:
«بعد از سيل سال 98به كشاورزان خسارتي پرداخت نشد و به جاي
آن ،اجازه دادند شلتوك بكاريم .كشاورزان خوشحال بودند كه حداقل
خسارت گندمزارهايشان با فروش برنج جبران ميشود ،اما امسال نه
خبري از گندم است و نه شلتوك .شوري آب هم حجم و مرغوبيت
محصول نخلهايمان را كاهش داده است».
كري م از اهالي كارون هم ميگويد كه رود كارون به نخلستانش نزديك
است و بهراحتي با موتور برق ،آب به نخلها ميرسد ،اما آب از بس
آلوده و شور است كه تشــنگي را رفع نميكند و رگههاي نمك پاي
نخلها پيداست».
او هم مانند بسياري از اهالي معتقد است ،دليل انتقال آب و خشكي
كارون ،مهاجرت اجباري خوزستانيها و استخراج نفت با خيال راحت
است ،اما تأكيد ميكند« :ما كوچ نميكنيم».
نگرانيم

سميه از روستاي ديگري است .پسرهايش پابهپاي اهالي به كمآبي
اعتراض كردهاند و حاال شــبها خانه نميآينــد« :خيلي نگران
پسرهايم هستم .مگر حرفشــان چيست؟ ميگويند حقمان را از
كارون بدهيد .حاال كه همهجا پر از نيروهاي امنيتي است ،بچههايم
ميترسند شايد بازداشت شوند .چه ميدانيم .همهچيز درهم گره
خورده است؛ اعتراضهايي كه مسالمتآميز برگزار ميشد ،تبديل
شده به بحران».
يكي از شيوخ عشــاير عرب اهواز هم نگراني شبيه به سميه دارد .با
اينكه در همه روزهاي گذشته سعي در آرام كردن اوضاع داشته ،اما
ميگويد« :اگر بخواهيم صحبت كنيم بايد درد مردم را بگوييم كه به
مذاق مسئوالن خوش نميآيد و با ما برخورد ميكنند .شما راضي
ميشويد؟ خودمان يا بچههايمان به دردسر ميافتند».
اعتراض مردم فقط خشكي هور نبود

آنچه ساهره ،سميه ،كريم يا سعيد ميگويند حرف اهالي هويزه هم
هست .گرچه در هويزه اوضاع نســبتا آرامتر است و ديگر خبري از
اعتراضهاي هفته پيش نيست ،اما با همه اينها مردم هنوز معترض
هستند .اين را شيخ حســن برهاني ،امام جمعه موقت شهرستان
ميگويد و تأكيد ميكند كه آب در رودخانه جاري شــده و به هور
رسيده ،روستاهايي هم كه لولهكشــي دارند ،آبشان وصل شده ،اما
اعتراض مردم فقط هور نبود كه حاال همهچيز تمام شود« :مهمترين
مطالبه مردم توقف طرحهاي انتقال آب است و مردم ميگويند نبايد
آب به خارج از استان برود .حاال تبعيض و محروميت هم ذيل موضوع
آب مطرح ميشود».
او هم مانند بسياري از اهالي معتقد است مسئوالن بايد همان روزهاي
اول به ميان مردم ميآمدند؛ هرچند اين مــردم ديگر اعتمادي به
وعدهها ندارند.

مظاهرات السلمي

رستم سواري از اهالي هويزه به فيلمي اشاره ميكند كه زني در آن
به مأموران نيروي انتظامي ميگويد كه اعتراضها مسالمتآميز و به
كمآبي است« :اعتراض مردم به تشنگي است .ما تشنه آب خوردن
نيستيم؛ تشــنه كارون ،كرخه و هورالعظيم هســتيم .تشنه آنچه
داشتيم؛ آب كشاورزي و دامهايمان .ما با انتقال آب از پشت خنجر
خورديم .زندگي خودمان و بچههايمان نابود شده است .فقط در رفيع
250گاوميش از تشنگي تلف شدهاند .اين زندگي ماست كه از دست
ميرود .زمينهاي كشاورزيمان را با هزينه زياد آماده كشت كرديم
و حاال آبي هم براي كشاورزي نداريم».
ســواري تصريح ميكند« :مســئوالن همين االن هم به ما پشت
كردهاند .ميگويند شلتوككاري عامل كمآبي است .ما اهالي رفيع
بعد از اينكه از اسارت عراقيها درآمديم ،در گتوند و اطراف آن ساكن
شديم و نخستين بار شلتوككاري را از سالهاي  72شروع كرديم.
بعد هم كه به محل زندگيمان برگشــتيم شــلتوك ميكاشتيم.
شلتوككاري براي امروز و ديروز نيســت كه بگويند عامل كمآبي
است .عامل كمآبي اشتباه شماست».
***
ض به طرحهاي انتقال آب و خشكي تحميلشده حاال از شهرهاي
اعترا 
خوزستان به چهارمحال و بختياري و لرستان (سرچشمههاي كارون،
كرخه و دز) رســيده اســت .مردم اينبار تأكيد زيادي براي گرفتن
حقشان دارند و معتقدند مسئوالن براي جلب اعتماد مردم بايد براي
هميشه پروژههاي انتقال آب از سرشاخههاي كارون را كنار بگذارند،
حقابه تاالبهاي شــادگان و هورالعظيم را تامين و مشكل فاضالب
شهرهاي خوزستان را حل كنند؛ حرفهایی که حداقل در یک دهه
گذشته بارها تکرار ،اما شنیده نشد و این بار هم گویا مسئوالن میلی
برای شنیدن بیواسطه آن ندارند .جلســات هیات اعزامی از سوی
دولت به خوزستان پشت درهای بسته و مصوبههای تکراری که همه
مشمول زمان میشوند هم نتوانسته اعتماد مردم را جلب کند.

80سال آ 
ببَري

بهرهبــرداري از كارون با
7طــرح انتقال آب و 6ســد بزرگ از
دهه 30تاكنونشكل گ
رفته
ا
ست3.رود ارمند ،كوهرنگ و بازفت
سرچشم ههاي اصلي
كا
رون
ب
زرگ
هستند كه از كوههاي زاگرس
در استان چهارمحال
و
ب
ختي
اري
سرچ
شمه ميگيرند و رودهاي
شهرستان اليگودرز ،گل
رود و آبسرده در بروجرد ،تيره و ماربره
در دورود در استان لر
ســتان ،رودبار ،آب بوره ،چران ،كلك و
ميدانك در فريدو 
نشهر،
ونك ،ماركر و آب ملخ و رودخان ههاي
دامنهشمالي دنا در
سم
يرم
در استان اصفهان ،خرسان و رودهاي
دامنه جنوبي دنا
در
ك
هگي
لويه
و بويراحمد از شاخههاي فرعي
كارون هستند و
رود
دز
هم
در
ا
دامه
مسير به آن ميريزد .همه
طرحهاي انتقال آب يا
ســدهايي كه روي اين رودها طراحي
شده است به نوعي در
سرنوشت جلگه خوزستان و پاييندست
كارون تأثير ميگذارند .ك
رخه هم اوضاع بهتري ندارد و با ساخت
12سد روي سرچشم ه
هاي آن ،آبي براي پاييندست و ب هويژه
هورالعظيم نمانده ا
ست.
9سد و يك تونل انتقال آب كاكارضا نيز
روي سد كرخه در
د
ست
ســا
خت است؛ درحاليكه در شرايط
فعلي هم بار كم
آبي
كا
رون
روي
د
وش
اين رود افتاده و آن را هم
با چالش جدي مواجه كرده است.

پيشنهاد سازمانهاي مردم نهاد براي كارون ديده نشد
سرچشمههاي كارون شرايط گذشته را ندارند و نميتوان از آن انتظار انتقال آب داشت

مهمترين مطالبه اين روزهاي مردم خوزستان ،لرستان،
چهارمحــال و بختيــاري توقف طرحهــاي انتقال آب
بينحوضهاي از سرشاخههاي كارون است؛ مطالبهاي كه
دبير انجمن دوستداران طبيعت و محيطزيست خوزستان
معتقد است که از سالها پيش وجود داشته اما از آنجا كه
حرف مردم هيچگاه بيواسطه شنيده نشده است امروز
شاهد يك بحران اجتماعي در اين استانها هستيم.
هژير كياني وضعيت موجود خوزســتان را حاصل چند
فراينــد ميداند و دربــاره آن به همشــهري ميگويد:
نخســتين فرايندي كه اين شــرايط را رقــم زده ،نگاه
بهرهكشيتحميل شده است .خوزســتان به وقت توليد
ناخالص و توليد ساير منابع ،استاني ملي است اما به وقت
مسائل در اين سطح ديده نميشود.
نمونه اين اتفاق به اعتقاد اين فعال محيطزيست عملكرد
وزارت نفت در آلودگي هواي خوزســتان و خشــكاندن
هورالعظيم و بيتوجهي شورايعالي آب در انتقال آب با
ناديدهگرفتن استان ،جمعيت 5ميليون نفري آن و جلگه
خوزســتان كه بخش عمدهاي از امنيت غذايي كشور را
تامين ميكند ،است.
عامل دوم در بهوجودآوردن وضعيت فعلي خوزســتان
از نگاه كيانــي ،بيبرنامگــي و ســوءمديريت در همه
دستگاهها بهويژه آب و برق ،جهاد كشاورزي و حفاظت از
محيطزيست است كه موجب شده برنامهاي نه در سطح
مديريت استاني و نه ملي براي حفاظت از محيطزيست
استان طراحي نشود.
او ميافزايد :ســازمان حفاظت محيطزيست در راستاي
اهداف و وظايفي كــه انجام نميدهد ،در اين ســالها
بهجاي دستگاه ناظر به سازمان تســهيلگر پروژههاي
انتقال آب تبديل شده است كه به اجراي طرحهايي كه
پيوست محيطزيستي و اجتماعي ندارند ،كمك ميكند.
ارزيابيهاي فرمايشي هم معموال از سوي شركتهايي
انجام ميشود كه بعدا متوجه ميشويم عموما شركتهاي
همكار در طرحهاي انتقال آب هستند.
دبير انجمــن دوســتداران طبيعت و محيطزيســت
خوزستان ادامه ميدهد :همه اين موارد را در طول سالها
مطالبهگري كرديم ،پيشــنهاد و راهكار داديم اما گوش
شنوايي نبود درحاليكه اگر سازمانهاي مردمنهاد جدي
گرفته ميشدند كار به اين بحران نميرسید.
كياني با بيان اينكه ســازمانهاي مردمنهاد خوزستان
در سال 95پيشنهاد تدوين ســند امنيت آب خوزستان
را دادهاند ،ميگويد :اين سند به سازمان آب و برق ابالغ
شد ،اما اين ســازمان اجازه نداد سند تدوين و اجرا شود
درحاليكه اگر اين ســند با حضور نماينــدگان مردم،
سازمانهاي مردمنهاد ،تشكلهاي كشاورزي و ...تدوين

شــود مصرف آب همه بخشها برآورد و حقابهها ديده
ميشود و ديگر كسي نميتواند بدون توجه به اين شرايط
طرحهاي انتقال آب را اجرا كند .خوزستان امنيت غذايي
بخش زيادي از كشور را تامين ميكند و از آنجا كه توليد
ملي دارد ،بايد آب و برق آن تامين باشد .نگراني ما درباره
كارون ،نگاه استاني نيست و اگر ميگوييم كارون نبايد
خشكانده شود بهخاطر اين اســت كه كارون متعلق به
همه ايران است.
دبير انجمن دوستداران طبيعت و محيطزيست خوزستان
در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ادعاي وزارت
نيرو مبني بر توسعه پايدار با سدسازي ميگويد :عمال اين
كار براي تخريب سرزمين بود درحاليكه اگر اين هزينهها
را براي پايداري ســرزمين و حفظ پوشش گياهي آبريز
زاگرس حفظ ميكرديم ،منابع آب حفظ ميشد .اما ما چه
كرديم؟ مثال سد كارون 3ساخته شد30 ،هزار نفر آواره
و 63روستا تخليه شــد ،جادهها و ميراث طبيعي از بين
رفت و مردمي كه يكبار براي جنگ و يكبار براي توسعه
هزينه داده بودند17 ،سال است كه آبشان جيرهبندي
شــده .بنابراين نتيجه ميگيريم ســرمايهگذاريهاي
كشورمان از سوي وزارت نيرو عمال تلف شده است.
كياني تصريح ميكند كه تنها راهكاري كه ميتواند براي
مردم امنيت خاطر و اعتماد ايجاد كند ،اين است كه سد و
طرحهاي انتقال آب كوهرنگ ،3بهشتآباد و «خرسان»
از كارون بيجان براي هميشه متوقف شود .اين طرحها
مربوط به 20سال گذشته است كه شرايط كارون خيلي
متفاوت بود و هرچه جلوتر آمديم شاهد تغيير الگوهاي
بارش در سرشاخههاي كارون بوديم و پايداري منابع آبي
گذشته ديگر وجود ندارد.
او با بيان اينكه كارون نيمقرن است كه 500ميليارد بطري
آب معدني را به زايندهرود صادر ميكند ،ادامه ميدهد:
سياستهاي غلط وزارت نيرو براي پروژههاي انتقال آب
نهتنها خوزستان را نابود كرد بلكه هزينههاي زيادي روي
دست مردم گذاشت .طرحهاي انتقال آب بينحوضهاي
قرار بود مشــكل را حل كند ،در طول نيم قرن گذشته با
طرحهاي اجراشده آيا مشكل زايندهرود حل شد؟ خير.
چون ما اتفاقا در اينجا جذبه ايجاد ميكنيم و مهاجرت
بيشــتر ميشــود و جمعيت افزايش مييابد .در همين
دولت بيش از 10ميليون تن توســعه فوالد در اصفهان
اتفاق افتــاد ،اگر اصفهان آب نــدارد ،آب صنعت از كجا
تامين ميشود؟
او معتقد است كه با 10درصد صرفهجويي آب در بخش
كشــاورزي ميتوان چند برابر به دارايي آب آشاميدني
هر اســتاني اضافه كرد تا ديگــر نيازي بــه انتقال آب
بينحوضهاي نباشد.
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قدم به قدم با جوالن
کرونا در استانها
مشاهد ه میدانی خبرنگاران همشهری در سراسرکشور نشان میدهد
همزمان با پیک پنجم همهگیری ویروس کرونا ،رعایت پروتکلهای
بهداشتی بهصورت محسوسی درکشور کاهش یافتهاست

حدود 18ماه از آغاز همهگیری کرونا در جهان گذشته اســت و هربار یک نمونه جدید از این ویروس ظهور کرده و جهان را به
چالش میکشد .ایران هم از کرونا در امان نماند و حاال دیگر شاهد پیک پنجم کرونا در بسیاری از استانهای کشور هستیم .اما در
هریک از استانها تاچه حد به رعایت پروتکل های بهداشتی در مکانهای عمومی استان مانند ادارهها ،حوزه حملونقل عمومی و...
توجه میشود؟ نهادهای مسئول تا چه حد در اعمال پروتکلها جدیت دارند و آیا دراین زمینه ضمانتهای اجرایی قانونی از قبيل جریمه
ی است که پاسخ آنها ،روشنکننده چرایی حضور کشور در پیک پنجم همهگیری کرونا خواهد
صنوف و ...اعمال میشود یا خیر .اینها سئواالت 
بود .جدای از آمارهایی که هرچند مدت یکبار ،ازسوی مسئوالن حوزه بهداشت و درمان کشور پیرامون درصدبندی میزان رعایت پروتکلهای
بهداشتی مقابله با ویروس کرونا منتشر میشود ،مشاهده های میدانی در استانهای مختلف نشان میدهد ،عادیانگاری همهگیری ویروس کرونا،
اساسیترین چالش امروز کشور دراین حوزه است .خبرنگاران همشهری در سراسرکشور دراین گزارش مشاهدههای میدانی خود را درباره میزان رعایت
پروتکلهای بهداشتی مقابله با کرونا در معابر و اماکنعمومی روایت میکنند که در ادامه میخوانید.

اصفهان

خراسانرضوی

گلستان
عك

رنا

ا :اي
سه


گلستان را میتوان یکی از
اســتانهای با کمترین میزان
رعایــت پروتکلهای بهداشــتی
دانست؛ بهگونهای که براساس آخرین
ارزیابیهــای صورت گرفته ،میزان اســتفاده مردم
استان از ماسک ،به ۳۹درصد رسیدهاست .در بیمارستانها و
مراکز درمانی که باید بیش از ســایر دستگاهها ملزم به اجرای
مصوبات ستاد مقابله با کرونا باشــند ،پروتکلهای بهداشتی
آنچنان که باید ،رعایت نمیشوند و با وجود نصب اطالعيه در
تمام مراکز درمانی ،بهداشــتی ،اداری و بانکی استان مبنی بر
ممنوعیت ورود بدون ماسک ،بســیاری از شهروندانی که این
قانون را رعایــت نمیکنند بدون هیچ ممانعتــی ،از خدمات
این دســتگاهها اســتفاده میکنند .در اتاقهای چندتخته و
عمومی برخی بیمارستانها نیز الزامی برای استفاده بیماران
و همراهان از ماســک وجود ندارد .براســاس بررســیهای
همشهری ،در اماکن عمومی و دســتگاههای دولتی بعضا به
تذکر و اعتراض برخی شــهروندان نســبت به رعایت نشدن
پروتکلهای بهداشتی اهمیتی داده نمیشود .دامنه کمتوجهی
به پروتکلهای بهداشتی بهجایی رسیده که مسئول اورژانس
یکی از بیمارستانهای گرگان درمقابل درخواست برای تذکر
به بیماران و همراهان بدون ماسک ،اعتقاد دارد افراد معترض
به این وضعیت ،میتوانند محیط را ترک کنند .این موضوع در
یکی از شعب بانک گرگان هم دیده شدهاست.

در خراســا نرضوی
میزان رعایــت پروتکلها
در 2ماه اخیر کمتر شده و یکی
از دالیل اصلی این رعایتنشــدن
پروتکلها نیز مواجهه بــا گرمای زیاد
تابستان دراستان اســت .این درحالیاست
که اطالعرســانیهای الزم درباره سرعت انتشار
ویروس دلتا نسبت به انواع قبلی به شهروندان انجام
شدهاست .براساس گزارش تهیه شده ازسوی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،پروتکلهای بهداشتی دراستان خراسانرضوی
به میزان 66درصد رعایت میشــود که با توجه به شروع پیک
پنجم و حرکت به سمت وضعیت قرمز ،رقم قابلقبولی برای این
استان نیست .در خراسانرضوی گشتهای مشترک نظارتی
متشکل از نیروی انتظامی ،تعزیرات حکومتی ،اصناف ،بازرسی
و مرکز بهداشــت بر نظارت بر اجرای پروتکلهای بهداشــت
تشکیل شدهاســت .براین اســاس در یکماه اخیر29 ،هزارو
22مورد بازدید از فروشــگاههای عرضــه موادغذایی ،حوزه
حملونقل ،رســتورانها ،تاالرها ،هتلها ،سالنهای ورزشی،
ادارهها و ...انجام شدهاســت که دراین بازدیدها 164مورد از
صنوف متخلف تعطیل و 863مورد نیز به مراجع قضایی معرفی
شدهاند.

گیالن
در روزهای اخیر 5شهر اســتان در وضعیت قرمز و 6شهر هم
در وضعیت نارنجی همهگیری ویروس کرونا قرار داشــتند ،با
این حال بررسیهای میدانی نشان میدهد تنها چیزی حدود
50درصد گیالنیها از ماسک اســتفاده و پروتکلها را رعایت
میکنند .این درحالیاست که آمارها نشــان میدهد حدود
387بیمار کرونایی در بیمارستانهای گیالن بستری هستند و
55بیمار بدحال نیز در بخش مراقبتهای ویژه بهسر میبرند .در
ماههای اخیر رعایت نشدن پروتکلهای بهداشتی ازسوی برخی
شهروندان و اصناف ،موجب تشدید بیماری کرونا شدهاست؛
بهطوریکه اکنون مواردی از «کرونا دلتا» دراین استان مشاهده
شدهاست .عدم شرکت در میهمانیها ،تفرجگاهها و مکانهای
شــلوغ فاقد تهویه و رعایت فاصله اجتماعــی حداقل 2متر و
ضدعفونی کردن دستها ،از موارد مورد تاکید متولیان بهداشت
اســت ،اما این مهم چندان رعایت نمیشود .درحالحاضر نیز
حضور مسافران ،به تهدیدی برای گیالن تبدیل شدهاست .از
زمان آغاز موج پنجم همهگیری کرونا و وضعیت قرمز و نارنجی
برخی شهرستانهای گیالن ،اداره نظارت بر اماکن عمومی با
اجرای 208مورد گشت مشترک با اداره بهداشت ،اتاق اصناف
و ادارهکل «صمت» گیالن ،از3هزارو 278واحد صنفی بازدید
کردهاست.

بررســیهای میدانــی نشــان میدهد
رعایت پروتکلهای بهداشــتی درمیان مردم
اصفهان کاهش داشته و دراینشــهر حتی به زیر
50درصد هم رسیدهاســت .در مراکز خرید ،وســایل
حملونقل عمومــی و ...تعداد قابلتوجهی از شــهروندان
بدون رعایت فاصلهگذاری یا اســتفاده از ماسک ،درحال تردد
هســتند .همچنین در شــرایط قرمز کرونایی شــاهد افزایش
فعالیت برخی اصناف ،مراکز ورزشــی و چایخانهها در ســطح
استان هستیم و بسیاری از دســتگاههای اجرایی استان نیز در
زمینه رعایت پروتکلهای بهداشتی ،جدیت الزم را ندارند.عالوه
براین ،در شهر اصفهان حضور شهروندان در تفرجگاهها و بهویژه
حاشــیه زایندهرود ،بهدلیل بازگشــایی آب رودخانه ،افزایش
نگرانکنندهای داشتهاست .استان اصفهان در بحران پیک پنجم
همهگیری کرونا قرار دارد و 5شهر استان و در شهرستان اصفهان
هم 3شــهر وضعیت قرمز دارند .همچنین آمارها نشان میدهد
تعداد کل بستریهای استان به هزارو 200نفر نزدیک شده و اگر
عادیانگاریها ادامه یابد ،در 2هفته آینده به 3هزاربیمار بستری
در استان میرسیم .بررسیها نشان میدهد ،از هر دو اصفهانی که
تست کرونا میدهند ،تقریباً نتیجه تست یک نفر مثبت میشود؛
برهمین اساس تنها با جدیت دستگاههای مسئول و اعمال صحیح
محدودیتها میتوان شیب صعودی کرونا دلتا را کنترل کرد.

کرمانشاه
تعداد مبتالیان و بســتریهای کرونا در اســتان کرمانشاه روند
صعودی دارد و انتشــار اخبار مربــوط به تزریق واکســن برای
گروههای سنی مختلف سبب شدهاست مردم بدون رعایت مناسب
پروتکلهای بهداشــتی در اماکن عمومی ،جشنهای عروسی و
مراسم عزا حضور یابند .درحالحاضر از هر 3نفر ،شاید یک نفر در
استان پروتکلها را رعایت کند و پارکها ،رستورانها و فروشگاهها
بیشازپیش شلوغ شدهاست .همچنین تردد مردم بدون ماسک در
بازارها بیشتر شدهاست و بسیاری از صاحبان مغازهها و کسبه نیز
ماسک نمیزنند .تمامی این ترددهای بیحساب و کتاب و بدون
رعایت پروتکلهای بهداشــتی ،باعث افزایش ۳۰درصدی تعداد
بیماران سرپایی در کرمانشاه شده و احتمال میرود با افزایش آمار
بستریها در هفتههای آینده ،کرمانشاه به پیک پنجم کرونا وارد
شود .بیشتر شهرستانهای استان در وضعیت نارنجی قرار دارند
و تنها چند شهرستان در وضعیت زرد هستند که البته هرلحظه
امکان تغییر این رنگها وجود دارد.

آذربایجانشرقی
با گذشت بیش از یک سالونیم از همهگیری ویروس کرونا ،زدن
ماســک و رعایت موازین بهداشــتی در آذربایجانشرقی هر روز
کمرنگتر میشود .درحالحاضر هم میزان استفاده از ماسک در
معابرعمومی تا 60درصد کاهش یافته و تنها در اداره ها ،بانکها
و مراکز درمانی استفاده از ماسک بهصورت جدی دنبال میشود.
هرچند که کارمندان برخــی بانکها و ادارهها دیگر از ماســک
اســتفاده نمیکنند ،اما همچنان از ورود مشتریان و اربابرجوع
بدون ماســک به این مراکز جلوگیری میشــود .فــروش مواد
ضدعفونی کننده هم کاهش چشمگیری دارد و فروشندگان این
مواد و همچنین دســتکشهای یکبارمصرف ،از رکود بازار خود
میگویند .اما در زمینه برخورد با خودروهایی که خارج از ساعات
تعیین شده در خیابانها و معابر تردد میکنند ،مسئوالن برخورد
جدیتری دارند و روزانه تا هزارو 500خودرو تنها در تبریز به این
دلیل جریمه میشوند .تذکر به واحدهای صنفی متخلف ازسوی
اتحادیههای مربوط و ســازمان «صمت» نیز همچنان در استان
دنبال میشود و قرارگاههای دهگانه دراین حوزه دراستان فعالند.

بوشهر
مشاهدههای میدانی از اماکن عمومی و اداری استان بوشهر نشان
میدهد میزان استفاده از ماسک و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی
در همه نقاط از وضعیت پایدار و یکســانی برخوردار نیست .در
اماکن ورزشی ،پایانههای مســافربری و جایگاههای سوخت این
میزان در پایینترین میزان قرار دارد ،اما در ورودی دستگاههای
اجرایی و اماکــن اداری ،از ورود افراد بدون ماســک جلوگیری
میشــود .البته دربعضی نهادها مانند سرپرستی بانک صادرات
استان بوشهر ،ورود افراد منوط به ارائه کدملی و استعالم از درگاه
شبکه بهداشت و درمان و اطمینان از سالم بودن فرد و مبتال نبودن
به کروناست .همچنین استفاده از ماسک و رعایت فاصلهگذاری در
اصناف استان بوشهر ۸۹درصد است .از ابتدای همهگیری ویروس
کرونا تاکنون۲۵۰ ،هزارو ۱۷۱مورد بازرسی در استان انجام شده
که از این تعداد5 ،هزارو ۳۷۰پرونده تخلف به مراجع قضایی ارسال
شدهاست .همچنین در۲۶هزارو ۵۲۴بازرسی مشترک انجام شده،
۲۲هزارو ۳۴۱اخطار صادرشدهاســت .همچنین آمارها نشــان
میدهد در هفتههای گذشــته 3هزار و  ۹۱۲بازرسی از اصناف
در استان انجام شــده که رعایت بهداشت فردی درآنها به میزان
۹۰درصد ،استفاده از ماسک و رعایت فاصلهگذاری ۸۹درصد و
رعایت تهویه نیز ۹۱درصد بودهاست.

خراسانجنوبی
خراسانجنوبی اردیبهشتماه امسال از پیک چهارم کرونا عبور
کرد و درحالحاضر شهرستان نهبندان در وضعیت قرمز قرار دارد و
ن استان شامل بیرجند،
با اضافه شدن شهرستان طبس۶ ،شهرستا 
درمیان ،سربیشــه ،فردوس ،طبس و قائنات در وضعیت نارنجی
(پرخطر) و شهرستانهای بشرویه ،خوسف ،زیرکوه و سرایان هم
در وضعیت زرد (متوسط خطر) هستند .براساس اعالم ستاد ملی
کرونا ،میزان استفاده از ماســک در خراسان جنوبی به ۶۶درصد
رسیدهاســت و ۳۴درصد مردم از ماســک اســتفاده نمیکنند.
براساس گزارش ارائه شده ازسوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در ستاد ملی کرونا ،میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی
در استان خراسانجنوبی ۵۶درصد اســت و ۴۴درصد اصناف و
مردم پروتکلها را رعایت نمیکنند که رقم باالیی است .از ابتدای
همهگیری ویروس کرونا ،استانداری خراسانجنوبی با همکاری
اصناف ،تیمهای بازرسی تشکیل داده و همه روزه از اماکن ،ادارهها،
آموزشگاهها و ...بازدید بهعمل میآورد و در صورت مشاهده رعایت
نشدنپروتکلها ،متخلفان را به مراجع ذیصالح معرفی میکند.

زنجان
براساس مشاهدههای میدانی خبرنگارهمشهری ،بهنظر میرسد
این روزها زنجانیها نســبت به رعایت پروتکلهای بهداشــتی
همهگیری ویروس کرونا سهلانگارتر از گذشته شدهاند .همچنین
به گفته مسئوالن ،در تیرماه سالجاری میزان رعایت پروتکلهای
بهداشتی دراســتان به 50درصد رسیدهاست که این روند ،قطع
زنجیره کرونا را با مشــکل مواجه میکنــد؛ درحالیکه باید این
میزان به باالی ۸۰درصد برســد .با وجود اینکه شــمار بیماران
کرونایی سرپایی و بستری دراستان طی چندهفته اخیر به روال
ثابتی رسید و روند افزایشــی متوقف شد ،اما پیشبینی میشود
روند افزایشــی طی هفتههای آینده نمود بیشتری داشته باشد.
عدهای معتقدند تزریق واکسن باعث شدهاست دریافت کنندگان
واکسن نســبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی کرونا کمتوجه
شوند ،درحالیکه زدن واکسن مبنی بر این نیست که مردم ماسک
نزنند .کارشناسان بهداشتی تاکید میکنند انتظار براین است که
با شــرایط جدید همهگیری کرونای هندی در کشور ،حضور در
مراسم و دورهمیهای فامیلی به حداقل برسد و استفاده از ماسک
همچنان جدی گرفته شود.

کردستان
در استانکردســتان و بهویژه مرکز آن ســنندج ،بهدلیل رعایت
نکردن کامل پروتکلهای بهداشتی ،آمار شــیوع کرونا روزبهروز
باالتر میرود .افزایش شــمار مبتالیان سرپایی و بستری ،نشان از
ت خطرناک کرونا دارد .درحالحاضر
حرکت استان به سمت وضعی 
ســنندج ،قروه و کامیاران در وضعیت نارنجی قــرار دارند و بقیه
مناطق استان زرد هستنداما درصورت رعایت نکردن پروتکلهای
بهداشتی و ادامه این روند ،کردستان به سمت وضعیت قرمز پیش
میرود .براساس مشاهدههای میدانی ،رعایت دستورالعملهای
بهداشتی درمیان مردم کردستان مناسب نیست .حضور شهروندان
در بوستانها ،رستورانها و بازارها ،بدون رعایت پروتکلها بهصورت
پررنگی مشاهده میشود .بسیاری از مردم دورهمیهای پرخطر و
شلوغ دارند و اغلب این دورهمیها نیز بدون ماسک و رعایت موازین
بهداشتی است .ادارهها و ارگانهای دولتی ملزم به رعایت پروتکلها
هستند ،اما برخی کارمندان در اوقات فراغت ،کمترین میزان رعایت
پروتکلهای بهداشتی را دارند .در برخی شهرستانها نیز مردم مقید
به رعایت دستورالعملهای بهداشتی نیستند و استفاده از ماسک،
چندان جدی گرفته نمیشود و بهگفته مسئوالن دانشگاه ،بهدلیل
بیتوجهی مردم به رعایت پروتکلهای بهداشتی ،برای این استان
روزهای پرخطر دور از انتظار نیست.

آذربایجانغربی
با وجود مشــاهده کرونا دلتا در برخی شهرهای آذربایجانغربی،
میزان استفاده از ماسک در شهرهای مختلف این استان بهحداقل
رسیدهاست .مردم بهدلیل گرمشدن هوا و همچنین بی اعتمادی
به اخبارهمهگیری این ویروس ،کمتر از ماسک استفاده میکنند و
استفاده ازآن به کمتر از 40درصد رسیدهاست .این درحالیاست که
پاییز و زمستان سالگذشته میزان استفاده از ماسک به 90درصد
هم رسیدهبود .منابع پزشکی استان با اعالم کاهش میزان استفاده
از ماسک در استان ،از مردم خواستهاند با تداوم رعایت پروتکلها
و پرهیز از حضور در دورهمیها و میهمانیها ،از انتقال دادن این
ویروس خودداری کنند .اتحادیههای صنفی آذربایجانغربی هم با
همکاری مراکز بهداشتی و همچنین نیروی انتظامی ،گشتهای
مستمری برای رعایت موارد بهداشتی داشتهاند .ممنوعیت تردد
شبانه در همه شهرهای استان همچنان رعایت میشود ،اما یکی از
چالشهای مهمی که در انتقال ویروس کرونا نقش دارد ،استفاده
نکردن از ماســک در بازارسنتی این شــهر و مراکزعمومی است.
همچنین برخی اســتخرهای ارومیه اقدام به واگذاری زمانهای
خصوصی به شهروندان میکنند که استفاده دسته جمعی از این
مراکز تفریحی ،میتواند منجر به انتقال سریعتر ویروس کرونا شود.

سیستانوبلوچستان
سیستانوبلوچستان این روزها بهشدت با ویروس کرونا درگیر است
و در شرایط بحرانی قرار دارد .یکی از مهمترین عوامل شیوع ویروس
کرونا دراین استان ،رعایتنشدن پروتکلهای بهداشتی ازسوی بیشتر
مردم این استان و کمتوجهی به رعایت آن عنوان میشود .براساس
گزارشهای کارشناسان دانشگاه علومپزشکی ،بیتوجهی به رعایت
بهداشت فردی مانند ماسک زدن و رعایت کردن فاصله اجتماعی
مهمترین عامل در بحرانی شدن اوضاع دراستان است .نکته قابلتوجه
اینجاست که کارشناسان این دانشگاه در فروردینماه امسال با رصدی
که انجام دادند ،به این نتیجه رسیده بودند که 2دلیل عمده میتواند
استان را در شرایط نامناســب قرار دهد؛ یکی از دالیل رشد سویه
دلتا در هندوستان بود که با سیستانوبلوچستان ازنظر جغرافیایی،
نزدیکی بسیاری دارد و دیگری ،کمتوجهی عمومی و رعایت نکردن
پروتکلهای بهداشتی بودهاست .این 2مسأله در فراگیری و انتشار
این ویروس در روزهای اخیر نقش بهســزایی داشتهاست .در واقع
سیستانوبلوچستان دراین زمینه در ردیف استانهایی قرار دارد که
میزان رعایت دستورالعملهای بهداشتی بسیار پایین است.
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خوزستان
میزان رعایت پروتکلهای بهداشــتی در خوزستان همیشه
بسیار پایین بوده و کادر درمان کمتوجهی مردم را از مهمترین
عوامل پایین نیامدن آمار کرونا در این استان میدانند .از آغاز
همهگیری ویروس کرونا ،خوزستان ۷۵درصد روزها را درمیان
موج کرونا گذراندهاست و در روزهای اخیر هم با توجه به قرمز
شدن چند شهرستان استان و همجواری با استانهای قرمزی
مانند بوشهر ،چهارمحالوبختیاری ،لرستان و ایالم درمعرض
پیک جدید کرونا قرار گرفتهاست .با این وجود ،مراس م عزاداری
و عروسی به پا میشود و درصد زیادی از مردم نیز اعتقادی به
استفاده از ماسک ندارند .درحالیکه میزان استفاده از ماسک
در کشور حدود 66درصد اســت ،این رقم در حاشیه شهرها و
روستاهای خوزســتان به زیر 40درصد هم میرسد .براساس
آمار اعالمی دانشگاه علومپزشکی ،تنها در هفته اول تیرماه در
خرمشهر ۱۰مراسم ،در اندیمشک  7مراسم ،در شوشتر 6مراسم
و در هویزه نیز 2مراســم بزرگ برگزار شدهاست .از ۲۵اسفند
سالگذشته تا ۱۶تیرماه امسال هم در اندیمشک ۱۲۰مراسم و
در ایذه ۱۱۸گردهمایی بزرگ برگزار شدهاست .میزان استقبال
از واکسن دراین استان نیز کم است و در یک نظرسنجی ،بیش
از 40درصد مردم خوزســتان اعالم کردهانــد که اعتقادی به
تزریق واکسن ندارند .درحالیکه در وضعیت قرمز ،بازارچهها و
پاساژها تعطیل میشوند ،اما مغازههای خیابان نادری اهواز یا
بسیاری دیگر از شهرها باز هستند.

قم
چند روز پیش اســتاندار قم از رعایت 66درصدی پروتکلهای
بهداشــتی دراین اســتان خبر داد ،اما باورپذیــری این آمار
کمی دشــوار اســت ،چون براســاس مشــاهدههای میدانی
خبرنگارهمشهری ،بسیاری از مردم این استان بدون ماسک در
مکانهای عمومی و بهویژه مکانهای سرپوشیده حاضر میشوند.
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی هم تقریبا فراموش شدهاست .در
بیشتر جلسههای شورای اطالع رســانی درباره رعایت نشدن
دستورالعملهای بهداشتی در ادارههای دولتی صحبت میشود
و حتی یکی از مسئوالن ارشد استان گفته است«:نه کارمندان و
نه مردم به توصیههای ما عمل نمیکنند ».بعضی از دستگاههای
اجرایی نیز مصوبه تعطیلی پنجشــنبهها و دورکاری کارمندان
را بهصورتکامل اجرا نمیکنند و در برخــی ادارهها همچنان
نشســتها و همایشهای عمومی برگزار میشــود .در حوزه
حملونقل عمومی ،برخی پاســاژها ،باشــگاهها ،رستورانها،
تاالرهای پذیرایی ،شهربازیها و ...هم مواردی از رعایتنکردن
دستورالعملهای بهداشتی مشاهده میشود .مسافرت زائران
خارجی و ایرانی به قم همچنان ادامه دارد و عادیانگاری کرونا
درحالیاست که برخورد با متخلفان یا در حجم بسیار محدود
انجام میشود یا تذکرها جنبه بازدارندگی ندارد .هرازگاهی اخبار
برخورد با متخلفان مانند توقیف  4تاکسی و پلمب برخی مراکز
عرضه غذا منتشر میشود ،اما این برخوردها در مقایسه با حجم
بیتفاوتی به دستورالعملهای بهداشتی ،ناچیز است.

مرکزی
با اینکه بیش از 80درصد تســتهای مثبت کرونا در استان
مرکزی مربوط به نوع دلتا اســت ،این اســتان ازنظر رعایت
دستورالعملهای بهداشتی وضعیت مناسبی ندارد .بسیاری
از مردم این اســتان در فعالیتهای اجتماعــی و مراودههای
روزمره خود نکات بهداشــتی را رعایــت نمیکنند .هرچند
برگزاری مراسم پرازدحام در این استان ممنوع است ،اما عدهای
بدون توجه به مصوبات قانونی و تذکر مســئوالن اســتان ،به
برگزاری مراسم عروسی ،دورهمیهای خانوادگی و کالسهای
آموزشی حتی در شهرستانهای قرمز و نارنجی اقدام میکنند.
بیشترین نگرانی مسئوالن بهداشتی و درمانی استان مرکزی،
رعایتنکردن دستورالعملهای بهداشتی در واحدهای صنفی
و مکانهایعمومی است و نهادهایی که باید بر فعالیت مراکز
تجمعی در شرایط قرمز و نارنجی نظارت داشته باشند ،در انجام
مأموریتهای محول شده ،جدیت ندارند .برخورد با متخلفان
هم بهصورت موردی انجام میشــود و آنچنان که باید ،جنبه
بازدارندگی ندارد .وضعیت رعایت دستورالعملهای بهداشتی
در ادارهها و دســتگاههای اجرایی اســتان مرکزی بهواسطه
تعطیلی پنجشنبهها و اجرای طرح دورکاری بهتر شدهاست،
اما مسئوالن استان پیشبینی میکنند بهدلیل عادیانگاری
همهگیری ویروس کرونا دراین اســتان ،روزهای سختتری
پیشرو خواهد بود.

همدان
همدان از ابتدای همهگیری ویروس کرونا جزو اســتانهایی
بوده که میزان رعایت پروتکلهای بهداشــتی درآن ،آنقدر
کم بوده که باعث نگرانی مسئوالن شدهاست .براساس آمارها،
در نوروز ۹۹که اوج وحشت از کرونا بهحساب میآمد ،همدان
پذیرای ۱۰۰هزار مســافر بود ،اما حاال که ترس از کرونا کمتر
شده و در همه جای کشــور از میزان رعایت پروتکلها کاسته
شده ،وضعیت همدان کامال مشخص است .در بازار مرکزی و
تاریخی همدان که جزو شــلوغترین مراکز این شهر محسوب
میشود ،میزان رعایت پروتکلها بسیار پایین است و با وجود
جمعیت زیادی که در تردد هستند ،بســیاری از زدن ماسک
خودداری میکنند .حاال دیگر خبری از پوشــیدن دستکش
هنگام وزن کردن مرغ و گوشت و ماهی ازسوی برخی بازاریها
نیست .نکته جالب توجه ،استفاده شهروندان از آبخوریهای
سطح شهر بهخصوص پیادهراه بوعلی ،آنهم بدون لیوان بلکه با
دست است که در شرایط فعلی همهگیری ویروس کرونا کامال
عجیب بهنظر میرسد .اکنون رستورانهای معروف شهر با تمام
ظرفیت مشغول به فعالیتند ،مراسم عروسی در برخی تاالرها
با ظرفیت تکمیل برگزار میشــود و «باغ بهشــت» نیز مملو
از جمعیت اســت .همچنین تعداد قابلتوجهی از شهروندان
هنگام استفاده از اتوبوس و تاکسی ،یا ماسک نمیزنند یا آن را
زیر چانه قرار میدهند.

کهگیلویهوبویراحمد
کهگیلویهوبویراحمد که در همسایگی فارس ،اصفهان ،بوشهر و
لرستان قرار گرفته ،با داشتن چند شهرستان قرمز نگران پیک
بعدی کروناست .هرچند به گفته اســتاندار ،ميانگين رعايت
پروتکلهاي بهداشتي در اســتان ۸۰درصد است ،اما تراکم
جمعيتي خطر شــيوع کرونا را افزایش داده و بههمین دلیل
نظارتها برای کنترل ویروس دلتا سختتر شدهاست .کمیته
نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی در استان هم اعالم کرده
در ماههای گذشته پروتکلها بهخوبی رعایت شدهاست .رعایت
مردم و همچنین شرایط کوهســتانی و خاص استان در کنار
نبود راههای ایمن که امکان رفتوآمد از استانهای همجوار را
ت کرده ،موجب شدهاست کهگیلویه و بویراحمد برخالف
سخ 
سایر اســتانها تا امروز 2پیک کرونا را پشتسر بگذارد و فعال
شرایط بهتری نسبت به دیگر استانهای کشور داشته باشد .در
یک سال گذشته یکی از دالیل کنترل همهگیری ویروس کرونا،
تلفات پاییــن و مصون ماندن از پیکهای متعدد ،مشــارکت
مردم و رعایت پروتکلهای بهداشتی عنوان شدهاست .معاون
پارلمانی رئیسجمهوری هم در سفر اخیر خود به استان اعالم
کرده بود که کهگیلویهوبویراحمــد در زمینه مدیریت کرونا،
عملکرد مطلوبی داشــته و در زمینه غربالگری ،رتبه نخست
کشور را دارد.

هرمزگان
به گفته مسئوالن وزارت بهداشت ،میانگین رعایت پروتکلهای
بهداشتی در هرمزگان ۷۳درصد بودهاســت؛ موضوعی که در
مشاهدههای میدانی روزهای اخیر در شهر بندرعباس هم دیده
میشود و تعداد قابلتوجهی از شــهروندان از ماسک استفاده
و اصناف هــم از ارائه خدمات به افراد بدون ماســک خودداری
میکنند .با توجه به وجود گرمای شدید در بندرعباس ،استفاده
از وسایل سرمایشی امری اجتنابناپذیر است و این موضوع سبب
شدهاســت در فضاهای عمومی ،بهویژه ادارهها تهویه مناسبی
وجود نداشته باشد .دربرخی ادارهها دیده میشود که برای حفظ
دمای متعادل در ســاختمانها ،افراد از باز کردن در و پنجرهها
اجتناب میکنند و این موضوع موجــب تکثیر ویروس کرونا و
آلودگی باال دراین شهرســتان و بهتبع آن در استان هرمزگان
شدهاست .حملونقل غالب برای شهروندان در شهر بندرعباس
استفاده از تاکسی است ،با این حال بیشــتر رانندگان تاکسی
پروتکلهای بهداشتی را بهدرستی رعایت نمیکنند و با توجه به
اینکه وسایل سرمایشی تاکسی در تمام روز روشن است ،تهویه
مناسبی در زمینه هوای داخلی این خودروها صورت نمیگیرد.

البرز
براســاس بررســیهای وزارت بهداشــت و درمــان ،میزان
رعایت پروتکلهای بهداشــتی دراســتان البرز حدود  60تا
70درصد اعالم شــده که این رقم بســیارنگرانکننده است،
چراکه برای کنترل این بیماری در اســتان باید میزان رعایت
دستورالعملهای بهداشــتی به باالی 90درصد برسد .سال
گذشــته البرز جزو 3اســتان برتر در رعایــت پروتکلهای
بهداشــتی بود ،اما اکنون در رتبههای پایین این فهرست قرار
گرفته و میزان رعایت در صنوف مختلــف ،اداره ها و حتی در
کوچه و بازار مانند گذشته نیست .مســافرتها ،دورهمیها،
ترددهای درونشهری ،حضور در مراکز خرید و پاساژگردیها
و عادیانــگاری همهگیری ویــروس کرونا و رعایتنشــدن
پروتکلهای بهداشتی سبب شدهاست تا این استان در وضعیت
قرمز کرونا قرارگیرد .درحالحاضر بسیاری از تاالرهای استان
همچنان فعالند و در شرایط قرمز هم خدمات ارائه میدهند.
با وجود اینکه اعالم شدهاست محدودیتها و نظارت بر رعایت
پروتکلهای بهداشتی ازسوی مردم ،اصناف و همه مکانهای
عمومی و ادارههای دولتی در استان شــدت میگیرد ،اما در
ماههای اخیر کوتاهیهایی دراین زمینه انجام شده است.

کرمان
هنوز پیک چهارم کرونا در استان کرمان فروکش نکرده بود که از
اواخر خردادماه ،خبر رسید تعداد بستریشدگان در جنوب استان
روزبهروز درحال افزایش است .در یک چشم برهمزدن ،کل شهرها
قرمز و وضعیت در برخی مناطق ازجمله جنوب ،بحرانی و به تعبیر
نماینده 5شهرستان جنوبی« ،سیاه» شد .از اواخر اردیبهشتماه
با کاهش محدودیتهای کرونایی ،بســاط مراسم عزا و عروسی و
دورهمی برپا و ماسک هم از صورت بســیاری برداشته شد .اما با
اوجگیری ناگهانی بیماری ،که گفته میشود ناشی از انتشار ویروس
دلتا در استان بودهاست ،دوباره تعطیلی و محدودیتهای کرونایی
بازگشت ،بهگونهایکه طی 2هفته گذشته ،در روزهایی شرق استان
بهطورکامل تعطیل شد و میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی که
به 60درصد رسیده بود ،افزایش یافت .اما هنوز تغییر چندانی در
روند بستریهای روزانه ایجاد نشده و پیشبینی میشود تا نیمه
مردادماه خیز کرونا در اســتان همچنان ادامه داشته باشد .البته
استفاده از ماسک نسبت به گذشته بهتر و تعداد تجمعها کمتر
شدهاست ،اما برخی همچنان سهلانگاری میکنند .برپایی
دورهمی در برخی پارکهای شــهر کرمان که بهخاطر
همهگیری ویروس کرونا شبها برق آن خاموش
میشود ،برپایی مراسم عروسی و عزا ،شلوغی
جادههای مناطق ییالقی و تخطی برخی
اصناف از مقررات کرونایی حکایت از
آن دارد که در 18ماهگی پاندمی
نیز هنوز نمیتوان به کاهش
زنجیره انتقال دل بست.

چهارمحالوبختیاری

یزد

بررسیهای میدانی خبرنگار همشهری در شهرکرد ،مرکز استان
چهارمحالوبختیاری نشان میدهد میزان رعایت پروتکلهای
بهداشتی در اماکن عمومی استان ،نسبی است و حدود 90درصد
افراد از ماسک استفاده میکنند ،اما معضل اصلی ،بیتوجهی به
فاصله اجتماعی در وسایل حملونقل عمومی ازجمله اتوبوس و
تاکسی ،مراکز خرید ،ادارهها و دستگاههای خدماترسان است.
ازدحام بازار ،برگزاری جلسههای متعدد با تعداد نفرات باال در
ادارهها ،بینظمی و شلوغی در دستگاههایی با مراجعان مردمی
زیاد و دورهمیهای خانوادگی در پارکها از مصادیق بیتوجهی
به فاصلهگذاری اجتماعی در شــهرکرد است .اما اوضاع زمانی
نگرانکننده میشود که در تابســتان جمعیت قابلتوجهی از
مهاجران استانهای جنوبی کشــور وارد شهرکرد میشوند و
چندماه دراین استان اسکان دارند .این افراد کمتوجه به رعایت
پروتکلها ،از استانهای قرمز به شهرکرد که در وضعیت نارنجی
قرار دارد ،سفر کردهاند .بسیاری از ماسک استفاده نمیکنند که
بارها مورد اعتراض مردم قرارگرفته و مسئوالن هم برای مدیریت
این وضعیت اقدام موثری انجام ندادهاند .هرچند مسئوالن عنوان
میکنند خودروهای غیربومی ورودی به استان جریمه میشوند،
اما درعمل مسافران بسیاری به استان وارد میشوند .همچنین
در شهر آنچنان خبری از گروههای بازرسی و نظارت نیست و
جریمههایی که از آن خبر داده میشود نیز از بازدارندگی الزم
برخوردار نیست.

این روزها درحالی شاهد شــیوع پیک پنجم کرونا در بسیاری از
مناطق کشــور هســتیم که بخش قابلتوجهی از مردم نسبت به
رعایت پروتکلهای بهداشتی کمتوجه شــدهاند .این روند در یزد
نیز بسیار مشهود اســت و این روزها درحالیکه بیماران بستری
کرونا در بیمارســتانهای اســتان از مرز 800بیمار نیز گذشته،
بســیاری از شــهروندان را بدون ماسک درسطح شــهر و اماکن
عمومی میبینیم .هرچند در برخی بخشها مانند ادارهها ،بانکها
و سیســتم حملونقل عمومی رعایت بیشتر پروتکلها را بهدلیل
اجبار به استفاده از ماسک شاهد هستیم ،اما در اماکن خصوصی و
فروشگاهها جدیت الزم دراین رابطه دیده نمیشود .براساس آخرین
آمار منتشر شده درخصوص میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در
یزد ،این استان با 35درصد رعایت در رتبه آخر کشوری قرارگرفته
است .درهمین راستا ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا قرار
است ضمن بررســی وضعیت اســتان و نحوه نظارت بر چگونگی
اجرای پروتکلها ،تصمیمهای جدیدی اتخاذ کند.

اردبیل
این روزها استان اردبیل مانند ســایر نقاط کشور ،درگیر اوج
گیری ویروس کروناست و زنگ هشــدار کرونای دلتا دراین
استان هم بهصدا درآمدهاست ،با این وجود در تاالرهای اردبیل
بیشتر از همیشه صداي جشن و سرور عروسی به گوش میرسد.
با وجود گذشت حدود یک سالونیم از همهگیری این ویروس،
آموزشها برای استفاده از ماسک و رعایت دیگر پروتکلهای
بهداشتی کافی نبودهاست .اســتفاده از ماسک ،چندان جدی
گرفته نمیشــود و درصد قابلتوجهی نیز استفاده درست از
ماســک را آموزش ندیدهاند .آمارهای وزارت بهداشت در این
استان نشــان میدهد میزان مرگ و میر کروناییها نسبت به
میزان مبتالیان دراین اســتان باال بودهاست .طبق آمار اعالم
شده ازســوی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی در
اردیبهشــتماه ســالجاری اســتان اردبیل جزو 4استان با
مرگومیر باالی کرونا بودهاست ،درحالیکه میزان مبتالیان
در ردههای باالی کشور نیست .طبق همین آمار ،اردبیل جزو
استانهایی با میزان باالی رعایت دستورالعملهای بهداشتی
نسبت به ســایر استانهاست .به نظر میرســد در آمارگیری
فقط وجود یک ماســک پارچهای جلوی دهان مردم ،هرچند
غیراستاندارد و غیراصولی ،کافی شمرده میشود ،اما نتیجه این
سهل انگاریها و خوشبینیها ،پیکهایی است که پشت سر
هم میآید و به قیمت جان شهروندان تمام میشود.

مازندران
براساس بخشــنامههای اعالم شده ،در دســتگاههای دولتی و
ادارههای مازندران پروتکلهای بهداشتی رعایت میشود ،اما در
مناطق مختلف استان ،طی هفتههای اخیر توجه به این موضوع
به میزان چشــمگیری کاهش یافتهاست .براســاس اظهارات
مسئوالن دانشگاه علومپزشکی مازندران ،درحالحاضر درصد
رعایت پروتکلهای بهداشتی دراین استان بهطور میانگین کمتر
از 65درصد اســت .دربرخی مناطق استان نیز این رقم به کمتر
از 50درصد رسیده که این وضعیت یکی از عوامل اصلی افزایش
سرعت همهگیری ویروس کرونا در مازندران در هفتههای اخیر
است .مشاهدههای میدانی خبرنگارهمشهری هم نشان میدهد
عالوه بر رعایت نشــدن پروتکلهای بهداشــتی در بسیاری از
مناطق مازنــدران ،برپایی محفلهای خانوادگی ،جشــنها و
دورهمیها ،میزان بیتوجهی به پروتکلهای بهداشتی را افزایش
دادهاست .این موضوع بهویژه در روزهای پایانی هفته که مسافران
وارد مازندران میشوند و بسیاری از بومیهای مازندران برای فرار
از گرما به ییالقات و روستاهای خود سفر میکنند ،بیشتر
به چشم میآید ،بهطوریکه دربرخی مناطق ییالقی،
رعایت پروتکلهای بهداشتی به زیر 30درصد هم
میرســد .همچنین برخالف موجهای قبلی
همهگیری ویروس کرونــا که تعطیلی
صنوف مختلف در دستورکار قرار
میگرفت ،در مــوج پنجم این
موضوع بهدلیل مشکالت
اقتصادی فراموش
شدهاست.

قزوین
تاکنون ۳۳هزارنفر از گروههای اولویتدار در اســتان قزوین
واکســن کرونا دریافت کردهاند؛ این درحالیاست که تاکنون
بیش از هزارو ۷۰۰نفر در استان قزوین براثر ابتال به کرونا جان
خود را از دست دادهاند و بیش از ۲۴هزارو ۴۰۰نفر بهدلیل ابتال
به این ویروس در بیمارستانها بستری شــدهاند .اما در موج
جدید کرونا ،ترافیکهای ســنگین و نیمهسنگین در ساعات
عصر و ابتدایی شــب در شــهرها ،حضور پرتعداد شهروندان
در بوســتانها ،اماکنعمومــی ،رســتورانها و مجتمعهای
تجاری ،رعایتنشدن فاصلهگذاری اجتماعی در اماکنی مانند
نانواییها ،بانکها ،مطب پزشکان و وسایل حملونقل عمومی
و کمتوجهی برخی اصناف نســبت به رعایــت پروتکلهای
بهداشتی تعیین شــده؛ قزوین و 4شهرستان دیگر این استان
را در وضعیت قرمز قرار داد .با وجود رعایت نسبی پروتکلهای
بهداشــتی و محدودیتهای کرونایی در ادارهها و اصناف ،اما
همچنان ترافیک عصرگاهی در قزوین پابرجاست و مهمانیها
بهعنوان عامــل اصلی انتقال ویــروس کرونا هــم باکیفیت
قبلی ادامــه دارد و میزان رعایت پروتکلهای بهداشــتی در
اماکن عمومی استان در هفتههای اخیر به کمتر از ۸۰درصد
رسیدهاست.

لرستان
اماکن گردشگری و تفریحی لرستان که در آغاز همهگیری ویروس
کرونا خالی از جمعیت بود ،حاال دیگر سوت و کور نیست و تعداد
زیادی از مردم در این محلها حضو مییابند .بخشهایی از طبیعت
لرستان حتی در روزهای وسط هفته هم پر از خانوادههایی است
که از گرما به طبیعت پناه بردهاند و ترجیح میدهند ناهار یا شام
خود را بهجای آپارتمانهای گرم ،در طبیعت خنک صرف کنند.
این ازدحام و عدم رعایت فاصله اجتماعی درحالی رخ میدهد که
استفاده از ماسک درمیان شهروندان و بهویژه نسل جوان و نوجوان
بسیار کاهش یافتهاست .بیشتر مردان بهجای اینکه دهان
و بینی خود را با ماسک بپوشانند ،ماسک خود را روی
بازوها و خانمها زیر چانه میگذارند .در بانکها
و اتوبوسها نشستن بهصورت یک صندلی
درمیــان دیده نمیشــود و رانندگان
تاکسی اغلب بهجای 3نفر4 ،نفر
سوار میکنند و جالب اینکه
شــهروندان هم به این
موضــوع اعتراض
نمیکنند.

ایالم
4شهرستان استان ایالم در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتهاند،
با اینحال بیتوجهی به پروتکلهای بهداشــتی درایناستان
سبب افزایش بیماران بدحال شدهاست .براساس آمارها ،ایالم
در جدول رعایت پروتکلهای بهداشتی در مکانهای عمومی
در ردیف 5استان انتهایی جدول قرار دارد و بهگفته مسئوالن
دانشگاهعلومپزشــکی اســتان ،میزان رعایــت پروتکلهای
بهداشتی دراستان حدود ۶۰درصد کاهش یافتهاست که ادامه
این وضعیت خطر شیوع بیشتر ویروس کرونا را افزایش میدهد.
ایندرحالیاست که مسئوالن استان از کاهش رعایت پروتکلها
در جایگاههای سوخت و نانواییهای استان انتقاد میکنند.

فارس
تعداد شــهرهای قرمز در اســتان فارس نشــان میدهد که
همهگیری ویروس کرونا رو به ســمت بحرانی شــدن است،
بهویژه اینکه ســویه هندی ویــروس دراین اســتان و بهویژه
شهرســتانهای جنوبی روندی صعودی دارد .بــا این وجود
مسئوالن استانداری فارس معتقدند نظارتهای بهداشتی بر
اصناف بهویژه رستورانها ،اماکن شــلوغ و نانواییها شدیدتر
شده و تعدادی هم روزانه پلمب میشوند .کارشناسان کاهش
رعایت پروتکلهای بهداشتی را هشــداری برای وقوع شرایط
بدتر در استان میدانند .این درحالیاست که آمارها از رعایت
50درصدی پروتکلهای بهداشتی درسطح استان خبر میدهد؛
آماری که در مقطعی باالی 90درصد بود.

خراسانشمالی
آمارها نشان میدهد در استان خراسانشمالی هم اکنون حدود
۴۹درصد از مردم ،پروتکلهای بهداشــتی را رعایت نمیکنند و
میانگین رعایت این دستورالعمل از میانگین کشوری هم پایینتر
است .کاهش سطح رعایت پروتکلهای بهداشتی دراین استان در
آستانه عیدقربان نگرانکننده است و این رویه میتواند بار دیگر
آمار بیماران را افزایش دهد .باوجود هشــدارها و محدودیتها،
همچنان دربرخی از شهرســتان ها و روســتاها برگزاری مراسم
عروسی مشاهده میشــود و همچنین برخی از شهرستانها در
انجام فعالیتهای ورزشــی برخالف دستورالعملهای بهداشتی
عمل میکنند .براین اساس مسئوالن استان با اعالم اینکه نظارتها
در همه بخشها تشدید میشود ،تأکید میکنند که پروتکلهای
بهداشــتی باید در تجمعها ،مراســم مختلف ،بازارها و تاالرها،
بر مبنای مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا ،اعمال شود.

سمنان
وضعیت اجرای پروتکلهای بهداشتی در سمنان ،بهگفته مسئوالن
این استان مطلوب و بیشتر از 70درصد ارزیابی میشود .تا جایی که
این استان در آخرین ارزیابی سراســری انجام شده ،ازنظر رعایت
مجموعه پروتکلهای بهداشتی ،درجمع 3استان نخست کشور قرار
دارد .توجه به پروتکلهای بهداشتی دراین استان سبب شدهاست
که ســمنان با وجود قرمز بودن عمده شهرستانها در استانهای
همسایه ،درحالحاضر وضعیت بهتری داشــته باشد و بهصورت
یک منطقه نارنجی ،در محاصره مناطق قرمز دیده شــود .توجه
به اجرای پروتکلهای بهداشتی در شهرستانهای مختلف
ســمنان و درمیان قشــرهای مختلف مردم همچنان
بهصورت برجستهای قابل مشاهدهاست .در مناطق
مختلف این اســتان هرچند صنــوف تعطیل
نشدهاند ،اما رعایت مسائلی مانند فاصله
گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک
در شهرها و فعالیتهای روزمره
همچنان تا حد نسبتا قابل
قبولی موردتوجه مردم
قرار دارد.
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درحالحاضر در ۳۴درصد از مساحت
عرصههای طبیعی این استان
نشانههاي گسترش
بیابان وجود
دارد

گسترش بیابان در گلستان

ستاره حجتی

خبرنگار

موضوع بیابانزایی دراســتان گلســتان،
بهعنــوان پیامــد تغییــرات اقلیمــی و
سوءمدیریت در پهنههای جنگلی ،مرتعی و
آبی اســتان ،یکــی از دغدغههای بزرگ گلســتان طی
۱۰ســال اخیر بودهاســت؛ موضوعی که بیم آن میرود
بهزودی اثرات ثانویه خود را در حوزههایی مانند مهاجرت
مرزنشــینان و ایجاد مشــکل در تأمین معیشت جوامع
روستایی نشان دهد .ازسوی دیگر پدیده ریزگردها نیز
یکی دیگر از نگرانیهای عمده ناشی از گسترش بیابانها
دراستان گلستان است که چند ســالی است در نواجی
جنوبی جنگلی استان و برخواسته از صحرای «قره قوم»
ترکمنستان خودش را نشان دادهاســت .اینبار کاهش
سطح تاالبهای شمالی و خشکلی خلیج گرگان ،دامنه
نگرانی از گســترش ریزگردهای بیابانــی را نهتنها به
سراسر استان ،بلکه تا شهرهای شرقی مازندران نیز
تعمیم دادهاست.

مشکل همیشگی کمبود اعتبار

براســاس گزارشهای ادارهکل منابع طبیعی گلســتان
و تأیید سازمان هواشناسی اســتان ،در۳۰۶هزارهکتار
از اراضی طبیعــی ،یعنی چیزی درحــدود ۳۴درصد از
مجموع مساحت اراضی طبیعی گلســتان ،اثرات بیابان
وجود دارد .همچنین شهرهای گنبدکاووس ،مراوهتپه،
گمیشان و آق قال ،بیشتر از سایر نواحی در معرض بیابانی
شدن قرار دارند.
با وجود این شرایط ،به نظر میرسد دستگاههای متولی
دراســتان ،بهدلیل مشکل همیشــگی کمبود اعتبارات
و مســاحت روبهفزونی بیابانها ،امکان انجام اقدامهای
سریع و موثر را دراین زمینه ندارند .بنا به اعالم ادارهکل
منابع طبیعی استان گلستان ،برای مقابله با بیابانزایی
در هرهکتار مرتع ،به ۳میلیــونو ۵۰۰هزارتومان اعتبار
نیاز اســت؛ عددی که تامیــن آن با توجه بــه مقیاس
۳۰۰هزارهکتاری زمینهای مســتعد بیابانیشدن در
استان ،سخت و زمانبر بهنظر میرسد.
مشارکت بخشخصوصی

افزایش سریع مناطق بیابانی

اینها درشرایطی است که کارشناسان براین باورند که
حوادث غیرطبیعی دیگری در گلستان مانند خشکی
خلیج که بخشهای زیادی از آن ،متأثر از فعالیتهای
انسانی است .از بین رفتن جنگلها و مانند آن ،سرعت
افزایش مناطق بیابانی در اســتان را افزایش میدهد؛

بهاره بیژنی

خبرنگار

قصه پرغصه ورود فاضالب به آبهای خلیجفارس سر درازی دارد؛
سالهاست که فاضالب شهری و پساب آبشیرینکنها از چند نقطه،
ازجمله خورهای «گورســوزان»« ،شیالت»«،ســورو»« ،ســنگ
کن»«،دوهزار» و «کپشــکن» به آبهــای خلیجفارس و کرانههای ســاحلی
بندرعباس سرازیر میشود .بارها رسانهها درباره رهاسازی فاضالب شهر بندرعباس
ازطریق خورها ،بهویژه خور«گورسوزان» به دریا و بوی تند و نامطبوع آن گزارش
نوشــته و درد دلهای مردم را به گوش مسئوالن رســاندهاند .حتی در مقاطعی
شورای شهر هم نسبت به این وضعیت اعتراض کرد ،اما پیمانکار قدرتمندی وجود
نداشــت که این مشــکل را رفع کند .تاکنون 2پیمانکار وارد صحنه شدهاند که
پیمانکار نخست بهدلیل کندی روند کار کنار گذاشته شد و پیمانکار جدید ،کار را
از نیمهدوم سالگذشته تحویل گرفته که امید میرود اینبار این پروژه درمدت
30ماه به نتیجه قطعی برسد.
ائتالف 7شرکت بزرگ صنعتی

اجرای طرح شبکه فاضالب بندرعباس از سال  1373آغاز شد؛ با اینحال هنوز
در برخی محلهها ،فاضالب خانگی به سمت خورها و از آن ،به دریا سرازیر میشود
و گاه بوی تعفن حتی اجازه نفس کشیدن را نمیدهد؛ درحالیکه این خورها را
میتوان به جایی زیبا و حتی تفریحگاه تبدیل کرد.
خورها بهعنوان یکی از سازههای اصلی در بسیاری از شهرهای ساحلی ساخته شده
و کارکرد آنها تخلیه آب باران و جلوگیری از بروز سیل است ،اما بندرعباس باوجود
داشتن ۷خور ،با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم میکند .خور 3کیلومترمربعی
«گورســوزان» در منطقه مرکزی بندرعباس قرار دارد و بهجای هدایت آبهای
روان ،پساب تصفیه خانه فاضالب را به دریا هدایت میکند .بارها مسئوالن ازجمله
اســتاندار ،امامجمعه بندرعباس ،نمایندگان مجلس ،مسئوالن حفاظت محیط
زیست و شرکت آب وفاضالب استان در نشســتهای مختلف ،معضل فاضالب
بندرعباس را مطرح کردهاند و گزینه مورد استقبال ،فروش پساب تصفیه شده به
صنایع غرب و شهرداری بندرعباس بودهاست.
چندی قبل استاندار هرمزگان در نشست بررســی طرح تصفیه و انتقال پساب
فاضالب بندرعباس گفت که قرار است صنایع در راستای اجرای مسئولیتهای
اجتماعی خود ،در ساماندهی فاضالب بندرعباس مشارکت کنند.
فریدون همتی افزود :بنگاههــای اقتصادی غرب بندرعباس پــای کار آمدند و
7مجموعه بزرگ از آنها شرکت «تأمین و توسعه زیرساخت خلیجفارس» را تشکیل
دادند که این شرکت کار جمعآوری ،انتقال ،تصفیه و استفاده از پساب فاضالب
بندرعباس در صنایع را انجام میدهد و انتظار داریم دیگر بنگاههای اقتصادی غرب
بندرعباس نیز به این طرح ملحق شوند .سهامداران این شرکت ،صنایع بزرگ غرب
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قصهفاضالبشهری
بندرعباسبهسرمیرسد؟

اقدامهایی برای مقابله با بیابانزایی

لطفی ادامه میدهــد :انتقال و غرس نهــال درحدود
۳۰۰هکتار از اراضی گنبــدکاووس ،مراقبت و آبیاری
۷۷۰هکتار از اراضی گنبــدکاووس ،مراوهتپه و آققال،
حفاظت و قــرق 3هزارو ۵۰۰هکتــار در گنبدکاووس
و مراوهتپه و مدیریــت چرا در ۲هزارهکتــار از مراتع
گنبدکاووس و آققال ازجمله برنامههای بخش مرتع و
بیابان ادارهکل منابع طبیعی استان در مقابله بیابانزایی
و خشکســالی برای امسال اســت .وی عنوان میکند:
همچنین اجرای طرح مدیریت مشارکتی منابعطبیعی
و توسعه پایدار روستایی یا همان طرح «ترسیب کربن»
در ۲۷هزارو ۴۱۷هکتار ،شامل ۱۳۰هکتار نهالکاری،
مدیریت هــرزآب یــا «بانکتبنــدی» در ۴۰هکتار،
علوفهکاری یا بذرپاشــی یونجه در ۳۰هکتار ،زراعت
چوب در ۴۰هکتار ،ایجاد باغچه گیاهــان دارویی در
3هکتار ،اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در ۱۱هکتار،
اجرای طرح مدیریت پســماند در 5روســتا ،پیگیری
مقدمات راهانــدازی اقامتگاه بومگردی در ۲روســتا،
راهاندازی ۲صندوق اعتباری خرد روستایی و تشکیل
۹کمیته توسعه روســتایی در گالیکش و مینودشت از
دیگر برنامههای در دستورکار ماست.

بندرعبــاس همچون
شرکتهای نفت ،فوالد
و مس هستند.
بنــا بــه گفتــه وی ،قرار
اســت این طــرح طی یک
برنامه زمانبنــدی ۳۰ماهه
و مرحلهبهمرحله اجرا شــود
که تنها عملیــات اجرایی ارتقا
و بازســازی تصفیهخانه فاضالب
و تصفیه و شیرینســازی پساب،
اعتباری افــزون بر۱۰میلیارد ریال
نیاز دارد .بــرای شیرینســازی هم
نیــاز به ســاخت یک آبشــیرینکن
۱۰۰هزارمترمکعبی است.
همتی ادامه داد :به هیات مدیره شــرکت
تامین و توســعه زیرســاخت خلیج فارس
که مســئول اجرای این پروژه اســت ،تاکید
شــد که هرچه زودتر باید کل فاضالب شهر
بندرعباس و ورودی بــه خورها جمعآوری و به
نقطهای بیرون از شهر منتقل شود تا پس از آن،
فرایند تصفیه و انتقال آن به صنایع غرب بندرعباس
صورت گیرد.
حجم ورود فاضالب به دریا

اینها درحالیاست که رئیسکل دادگستری هرمزگان
هم پس از بازدید از مراحــل عملیات اجرایی تصفیهخانه
بندرعباس و بررســی جزئیات طرحهای دردســت اقدام،
دســتورقضایی برای تکمیل طرح تصفیهخانه و ســرعت
بخشی در هدایت فاضالب به صنایع غرب بندرعباس را صادر
کرد« .علی صالحی» با انتقاد از رهاسازی و ورود پساب فاضالب
بندرعباس به دریا ،این موضوع را تهدیدی جدی علیه سالمت
شهروندان ،ایجاد آلودگی زیست محیطی و ایجاد بوی متعفن در
شهر دانست و گفت :دستگاه قضایی براساس رسالت خود ،برخورد
با ادارههای اجرایی که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی میکنند
را با جدیت دنبال میکند .مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان
نیز دراین زمینه گفت :از ســال  ۸۵تاکنون هیچگاه آلودگی ســاحل
بندرعباس به وضعیت مطلوبی نرسیده و با وجود برنامهریزیهای خوب،

سرعتی
که بسیار
بیشتر از اجرای
طر حهــای احیای
مناطق بیابانی است.
یک کارشــناس منابعطبیعی
درایــن بــاره میگویــد :تغییرات
آبوهوایی ،نوســانات یا بــه ظن برخی
تغییــرات اقلیمی ،افزایش دمای کمســابقه
بهویژه در روز ،که گاه به رکورد۵۰درجه نیز رسید
و وزش بادهای شــدید ،امکان بروز ریزگرد در برخی
مناطق بهویژه در بخشهای شمالی گلستان را افزایش
داد.
«رضا موسوی» میافزاید :هجوم ریزگردها از مهمترین
پیامدهای افزایش بیابانهاســت .متاســفانه افزایش
سرعت بیابانزایی در استان چندبرابر روند بیابانزدایی
است .اگر دولت قرار است اقدام اثرگذاری انجام دهد،
باید بتواند سرعت اقدامهای دولت و بخشخصوصی را
به سرعت تولد بیابان برساند.
وی ادامه میدهد :اگرچه معتقدم مشکالتی وجود دارد
از جمله خلیجگرگان بهعنوان نقطهای که امروز درحال
تبدیل از محیط آبی به محیط خشک است ،یا مناطق
بیابانی که از صحرای «قرهقــوم» بر آبوهوای منطقه
مراوهتپه نیز اثرگذار اســت ،اما فکر میکنم چشمانداز
آینده استان گلســتان در حوزه آبوهوایی ،با آنچه که
امروز از آن سراغ داریم ،متفاوت خواهد بود.

نمایی از بافت تاریخی اهواز
عکس :همشهری  -خلیل موسوی

صدای همشهری
021-23023405
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشكالت شما شهروند گرامی است .معضالتي كه منعكس ميشوند تا
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت
 9تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

خوزستان تشنه است

ما مردم خوزستان سالهاســت که از کمبود آب برای مصارف کشــاورزی و استفاده دام و
همچنین کیفیت پایین آب آشامیدنی رنج میبریم و دراین شرایط شاهد نابودی کشاورزی
و از بین رفتن احشام و بیماریهای ناشــی از آلودگی آب آشامیدنی هستیم .به همین دلیل
از مسئوالن مربوط در استان و کشور میخواهیم طرحهای انتقال آب از رودخانههای استان
خوزستان را هرچه سریعتر متوقف کنند.
عادل حمیداوی از اهواز

عكس :همشهري

اکنــون اما مدیــرکل منابع طبیعــی اســتان میگوید که
۵۰هزارهکتــار از بیابانهای اســتان در قالــب برنامهای
۵ســاله ،برای اجرای طرحهای آبخیــزداری و احیا ،آماده
واگذاری به بخشخصوصی است .برای سرعت بخشیدن به
طرحهای بیابانزدایی در گلستان ،اعتبارات دولتی به تنهایی
پاسخگو نیست و نیاز به مشارکت دستگاههای غیردولتی و
بخشخصوصی ،که دراین مناطق با تملک اراضی مشــغول
فعالیت هستند ،وجود دارد« .عبدالرحیم لطفی» دراین باره
میگوید :سال گذشــته از محل اعتبارات دولتی و مشارکت
بخشخصوصی ،ازجملــه تعاونی مرتعــداران ،در 4هزارو
۵۰۰هکتار از اراضی استان ،طرح مقابله با بیابانزایی با اجرای
طرحهایی ازجمله ایجاد هاللی آبگیر ،کپهکاری ،بذرپاشی
و بوتهکاری ،اصالح و احیا و قرق مراتع به اجرا درآمد.
وی میافزاید :حدود ۳۰۰هزارهکتار از اراضی
مناطق شمالی و مرزی گلستان درمعرض
بیابانی شدن و تبدیل به دشت رسوبی
شور قرار دارد که ۵۰هزارهکتار
آن در اولویت اجرای طرحهای
آبخیزداری قرار دارد که ازجمله
آنها میتوان به بوتهکاری ،ایجاد ذخیره

نزوالت
آ سما نی ،
بذ ر پا شــی ،
«بانکتبندی» تأمین
آب در مناطق خشــک با
ســاخت جویهــای کوچــک
افقی که در روی خطــوط میزان قرار
میگیرند و ایجاد بادشکن بهمنظور کنترل
ریزگردها ،اشاره کرد.

«چرام» در کهگیلویهوبویراحمد؛ چشمبهراه بیمارستان
شهرســتان چرام در اســتان کهگيلوی هوبویراحمد از نبود یک بیمارستان مجهز رنج میبرد.
نزدیکترین بیمارستان به ما ،در شهرستان دهدشــت قرار دارد که حدود نیمساعتی فاصله
دارد و درمواقع اورژانسی مانند تصادفات ،جان مجروحان بهخطر میافتد .از مسئوالن استان
و کشور میخواهم برای این مشکل اساسی چارهای بیندیشند .طرح ساخت بیمارستانهای
شهرستان چرام و شهرستان باشت با هم آغاز شد ،اما االن 2سال است که بیمارستان باشت
آغاز بهکار کرده ،اما بیمارستان چرام هنوز درمرحله تامین بودجه است.
یک شهروند از چرام کهگیلویه و بویراحمد

۴۲درصد از بافتشهری بندرعباس را بافتفرسوده تشکیل میدهد
که این موضوع اجرای طرح فاضالب را با چالشمواجه کردهاست

تخلیه فاضالب
ســکونتگاههای شهری و
روســتایی بــه آبهای
خلیجفارس ،بار میکروبی
باالیی ایجــاد میکند و
زمینهســاز تجمــع
انواع مواد شیمیایی
خطرناک میشود

نتیجه مثبتی نداشته است .بهگفته کارشناســان ،درحالحاضر بهدلیل تصفیه
نشدن فاضالب شهری بندرعباس ،در هرثانیه  ۵۰۰تا ۷۰۰لیتر فاضالب خام وارد
ساحل و دریا میشــود که روزانه به دهها میلیون لیتر فاضالب می رسد و توسعه
شبکه فاضالب شهری نیازمند همکاری و مساعدت نهادهای فرادستی است.
«حبیب مسیحی تازیانی» با اشاره به لزوم سامان یافتن مدیریت این موضوع ،گفت:
در سال ۹۸حدود ۴۴نمونه از ســواحل بندرعباس در 8نقطه پایش شد و نتیجه
آن در اختیار اســتانداری و فرمانداری قرارگرفت که 3نقطه «خورگورسوزان»،
«سورو» و «دهانه خورنخل ناخدا (کپشکن)» دراین شهر ،آلودگی پایدار داشتند.
چالشهای اجرای طرح

مدیرعامل شــرکت آبوفاضالب هرمزگان نیز با بیان اینکه برای رفع مشــکل
فاضالب و اســتفاده مجدد از پســاب ،راهحلی جز حمایت صنایــع غرب نبود،
اظهارکرد :با انتقال قرارداد سرمایهگذاری شرکت «ژرف کار جم» به شرکت جدید،
طرح ارتقا و بازسازی تصفیهخانه فاضالب بندرعباس ،تصفیه و بازچرخانی پساب و
اجرای خط انتقال پساب جهت استفاده مجدد در صنایع غرب توسط سهامداران
این شرکت اجرا میشود.
«امین قصمی» ادامه داد :قرارداد ســرمایهگذاری حق استفاده از پساب مدول
اول تصفیه خانه فاضالب به روش بیعمتقابل در سال  ۹۷اجرایی شد که بهدلیل
مشکالت مالی و نبود توانایی انجام کار ازسوی سرمایهگذار ،درسال  ۹۹متوقف
شد.
وی یکی دیگر از مشکالت اجرای این طرح را بافت فرسوده بندرعباس دانست و
اضافهکرد۴۲ :درصد از این شهر را بافت فرسوده تشکیل میدهد که این موضوع
کار را برای اجرای طرح فاضالب دراین مناطق ســخت کردهاســت .امیدواریم
پیمانکار جدید بتواند با رفع مشکالت موجود ،این طرح را به سرانجام برساند.
خسارت به محيط زيستدريايي

یک مدرس دانشگاه دراین باره به همشهری گفت :فرایندهای طبیعی و انسانی
سبب ایجاد تغییرات مداوم در اکوسیستمهای دریایی میشوند .برهمین اساس
وجود پایشهایی با فواصل تعریفشده و مستمر ضروریاست تا بتوان با بررسی
تغییرات ،درمواقع الزم تصمیمهای مدیریتی صحیح گرفت.
سعید تمدنی درباره خسارت به محيط زيستدريايي بندرعباس اظهارکرد :تخلیه
فاضالب سکونتگاههای شهری و روســتایی به آبهای خلیجفارس بار میکروبی
باالیی ایجاد میکند و زمینهساز تجمع انواع مواد شیمیایی خطرناک میشود.
وی ادامه داد :در كشورهاي درحالتوسعه ،كه ايران نيز جزو آنها بهشمار ميرود،
فاضالب يكي از مهمترين آاليندههاي مؤثر بر محيط زيســت دريايي و مناطق
ساحلي محســوب میشود.این اســتاد دانشــگاه اضافه کرد :همچنين توسعه
صنايعدريايي و گسترش ســايتهاي عملياتي در مناطق ساحلي ،كه بهمنظور
دسترسي آسان به دريا و تسهيل در پشتيباني از عمليات دريايي ایجاد میشود،
نهتنها موجب افزايش فاضالب صنعتي خواهد شد ،بلكه رشد جمعيت را بهدنبال
دارد که چالشهایی را بههمراه میآورد.

