
روايت جنگ اگــر نگويم روايتي مردانه اســت، اغلب در 
رثــاي فتح الفتوح مردان اســت و لبريز از رشــادت ها و 
ايثارگري هاي آنــان. يعني مرداني كوچــك و بزرگ با 
لباس خاكي بر تن، كاله آهني بر ســر و لبخندي بر لبان 
خشك شــان كه تا واژه دفاع و جنگ بــر زبان مي چرخد 
بي درنگ مقابل چشــم بيننده، شــنونده و خوانندگان 

آن- روايت - ترسيم  مي شود.
 روايتي  با تكيه بر نقش آفريني هاي خط مقدمي مردان  كه 
حتما در رداي شهادت جويشان قابل تعظيم و احترام بي پايان 
است، مقابل اين روايت غالب كه در لواي آن مدح ايثارگري، 
دفاع و جانفشاني هايشــان مكرر گفته شده است، بازخواني 
8سال دفاع مقدس روايتي گمشده از نقش زنان در جنگ دارد. 
روايتي كه البه الي كارهــاي تيمي زنــان در زيرزمين  
خانه هايي فرسنگ ها دورتراز مناطق جنگي، امدادرساني 
در بيمارســتان هاي صحرايي يا همراهي نوعروســان با 
مردان جنگ و فرزندآوري براي قهرمانان جنگ محصور 
شده است، قوام اين همراهي زنانه چنان است كه مجالي 
به بروز آنچه بر زنان در همه آن سال ها گذشت  نمي دهد.
متن كامل را در ويژه نامه »زنان و جنگ« بخوانيد.
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در كشور كرده اند

احتمال بازگشایي مرزها براي گردشگران خارجي
 عزت اهلل ضرغامی: رئيس جمهور براي لغو سياست منع صدور رواديد ورود به ايران 

قانع شده است

 به دنبال تعامل مثبت با همه كشورهاي جهان بخصوص همسايگان هستيم   سياست جمهوری 
اسالمی ايران حفظ ثبات و تماميت ارضی همه كشورهای منطقه است    تحريم دارو در دوران كرونا 

جنايت عليه بشريت است   آزادی در كوله پشتی سربازان بيگانه جا نمی شود    ما به وعده های 
دولت آمريكا اطمينان نداريم

سالم زنان هندبال 
به   قهرماني جهان
تيم ملي هندبال ديروز در آخرين بازي 
 مرحله گروهي سوريه را شكست داد 

 و براي نخستين بار به جمع 4تيم اول آسيا
و مسابقات قهرماني جهان صعود كرد
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روايت 3 جانباز از روزهاي 
دشواري كه بيماري در تالقي 
با سالمندي، زندگي را بر آنان  

سخت كرده است

 تلخ تر از زخم جنگ
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سينماي دفاع مقدس 
مهم ترين گونه اي است كه در 
سال هاي پس از انقالب شكل 

گرفته است

ملودرام جنگي
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همزمان با  آغاز هفته 
دفاع مقدس نمايشگاهي ويژه 

با حضور رئيس جمهور در 
باغ موزه دفاع مقدس افتتاح شد

در لباس سربازي

1

8داستان كمتر شنيده شده  
از رشادت های  زنان  در 

سال های دفاع مقدس را در 
ويژه نامه زنان و جنگ بخوانيد

روايت مهجور

16 صفحه ويژه نامه

رئيــس كميته بهداشــت و درمــان اربعين 
حســيني تدابير اورژانس كشور براي مراسم سالمت

اربعين حسيني را تشريح كرد. 
پيمان صابريان گفت: حــدود 60هزار زائر براي مراســم 
اربعين1400 مجوز حضور در كشور عراق را دريافت كرده اند 
به اين شــكل كه ورود اين افراد از طريق خطوط هوايي از 
فرودگاه هاي تهران، تبريز، شيراز و مشهد است و در بازگشت 
زائران مي توانند در صورت تمايل به  صورت زميني به كشور 
بازگردند كه مرز مهران در اولويت است. در كميته بهداشت 
و درمان با مركز مديريت اطالعات  آي تي و سازمان فناوري 
اطالعات و ســازمان حج و زيارت هماهنگي صورت گرفته 
است تا افرادي كه تمايل به حضور در مراسم اربعين را دارند 
2دوز واكسن كرونا دريافت كرده باشند و كارت واكسن ثبت 

شده در سامانه وزارت بهداشت را دريافت كنند. 
صابريان افزود: شرط دوم انجام آزمايش پي سي آر است كه 
بايد با جواب منفي و اعتبار 72ساعته باشد. نتايج آزمايش ها 
نيز در سامانه وزارت بهداشت ثبت مي شــود، زائران نبايد 
هيچ عالمتي از بيماري داشته باشند. توصيه مي شود نكات 
بهداشتي در ايام اربعين رعايت شود، در 2شهر نجف و كربال 
توسط هيأت پزشكي جمعيت هالل احمر، 2مركز درماني 

ايجاد شده است و خدمات سالمت ارائه خواهد شد.
وي با بيان اينكه در زمان بازگشت مرزهاي زميني آمادگي 

دارند از همه زائران برگشتي آزمايش پي سي آر بگيرند و در 
صورت آلودگي، آنها را جداســازي كنند تا سالمت خود را 
به دست بياورند، گفت: زائران بايد در كشور عراق توصيه هاي 
بهداشــتي را رعايت كنند و اگر دچار عالئم كرونا شدند به 

نزديك ترين مركز بهداشت و درمان مراجعه كنند.
 او گفت: توصيه مي شود بيماران خاص، سالمندان، بيماران 
مزمن سيستم ايمني و زنان باردار به اين سفر نروند. موضوع 
گرمازدگي نيز مسئله اي اســت كه براي مقابله با آن بسته 
جامع بهداشت و سالمت تدوين شده است. وي با بيان اينكه 
دارو به اندازه كافي تامين شده است و نگراني در اين خصوص 
وجود ندارد، افزود: اگر فردي در كشور عراق به بيماري كرونا 
مبتال شد بايد در مراكز بهداشتي و درماني مداوا شود و در 
جلسه اي كه با وزارت بهداشت عراق داشتيم مقرر شد مراكز 
درماني عراق همه بيماران را پذيرش كنند و درصورت نياز از 

طريق هوايي بيماران به كشور منتقل خواهند شد. 
صابريان درخصوص آخرين اقدامات سازمان اورژانس براي 
خدمت رساني به زائران حسيني در مرزهاي كشور توضيح 
داد: هم اكنــون 30پايگاه اورژانس در نقاط مرزي مســتقر 
شــده اند، همچنين با تالش هاي صورت گرفته 8درمانگاه 
بيمارستان صحرايي براي خدمت رساني به زائران حسيني 
احداث شده كه در اين مراكز بيش از 145نفر از متخصصان 

و كادر درماني فعاليت دارند.

توصيه هاي مهم اورژانس به 60هزار زائر ایراني اسنادمنتشرنشدهدفاعمقدسدرنمايشگاهلباسسربازی
 مستندي از دفاع مقدس به روايت مقام معظم رهبري   براي نخستين بار در باغ موزه دفاع مقدس رونمايي شد

 نمايشگاه »در لباس ســربازی« كه به روايت رهبر 
انقالب از جنگ تحميلی می پردازد  ديروز به ميزباني 
شهرداري تهران در باغ موزه دفاع مقدس افتتاح شد.

سيد ابراهيم رئيسي رئيس جمهور،  عليرضا  زاكاني 
شهردار تهران و جمعي از مقامات لشكري و كشوري  
ازجمله سرلشكر محمدباقري ، سردار حسين سالمي 
و سردار حســين اشــتري  در اين  افتتاحيه حضور 
داشتند. طي اين مراسم از پيشكسوتان دفاع مقدس 

تجليل و قدراني شد .
 اين نمايشگاه به همت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آيت اهلل خامنه ای و همكاری بنياد حفظ و نشــر آثار 

دفاع مقدس برپا شده است.
 به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتــر مقام معظم 
رهبــري، در ايــن نمايشــگاه دائمــی بخش های 
منتشرنشده ای از اسناد اقدامات و مكاتبات حضرت 
آيت اهلل خامنه ای در دوران دفاع مقدس، برای اولين 
بار در معرض ديد مخاطبان قرار گرفته و بخش هايی از 
مأموريت ها و پشت صحنه فرماندهی نظامی حضرت 
آيت اهلل خامنه ای در سال های جنگ تحميلی را بازگو 
می كند.  در بخشی از اين نمايشگاه لباس رزم و اسلحه 
حضرت آيت اهلل خامنه ای در دوران دفاع مقدس در 

معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفته است.  در اين 
مراسم كتاب »جهاد مقدس« تازه ترين اثر انتشارات 
انقالب اســالمی با موضوع »دفاع مقدس در بيانات 

رهبر انقالب«، با حضور رئيس جمهور رونمايی شد. 
رئيس جمهوري در اين مراســم گفت: فلسفه قيام 
امام حســين)ع( اين بود كه ملت هــا را از جهالت 
و ناداني بيــرون بيــاورد و از گمراهي نجات شــان 
بدهد. وي افزود: برگزاري مراســم تجليل و تكريم 
از پيشكســوتان اين عرصه جلوه اي از روشــنگري 
نسبت به راه، پيام و هدف شهيدان است تا هيچ كس 
در عالم دچار جهل نشــود و در جهــل نماند و اگر 
كساني به هردليلي به دليل فتنه فتنه گران و شيطنت 

شياطين مي خواهند دچار انحراف و گمراهي شوند، 
 با نشان دادن راه نوراني شــهيدان از ضاللت نجات

 يابند. رئيس جمهور ادامه داد: عاشورا بايد معرفي و 
معلوم شود عاشورا امتداد دارد و امتداد آن نيز جلوه 
شهدايي است كه براي خدا و يك امر مقدس در اين 
ميدان ظاهر شدند. بسياري در دنيا جنگ مي كنند 
و در تاريخ هم جنگ هاي زيادي رخ داده اســت اما 
كدام يك از آنها دفاع مقدس است؟ نظامات حكومتي 

بســياري در دنيا وجود دارد 
اما كدام از آنها نظام مقدس 

است؟ و سؤال اين است كه چه چيزي باعث تقدس 
نظام، دفاع و  بسيج ماست؟

ادامه در 
صفحه2

چهل و يكمين سالگرد دفاع مقدس گرامي باد



2 چهارشنبه 31 شهریور 1400    شماره  8321 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

 4 +1 خارجــه  وزراي   
ســرانجام در نيویــورك دیپلماسی

گردهــم آمدنــد؛ البته نه 
به صورت چندجانبه بلكه در دیدارهاي 
دوجانبه كه محور همه آنهــا نيز توافق 
هسته اي و مذاكرات وین خواهد بود؛ هر 
چند پيــش از این گمانه هایــي درباره 
احتمال برگزاري نشســت كميســيون 
مشترك برجام در نيویورك مطرح شده 
بــود، امــا ســخنگوي وزارت خارجه 
كشورمان كه در نيویورك حضور دارد و 
جوزپ بورل، مســئول سياست خارجي 
اتحادیه اروپا هــر دو تأكيد كرده اند كه 

نشست 1+4 در دستور كار نيست. 
با این حال ژان لودریــان، وزیر خارجه 
فرانسه در تویيتي كه خبر از دیدار خود 
با وزیر خارجه ایران داده، نوشــته: »این 
هفته جلسه اي در مورد توافق هسته اي 
ایران برگــزار مي كنيــم.« جمله اي كه 
به گفته ســخنگوي وزارت خارجه نشان 
از عالقه و تمایل غربي ها براي ازسرگيري 
مذاكرات با ایران اســت؛ چنان كه به نظر 
مي رســد در حاشــيه مجمــع عمومي 
ســازمان ملــل نيــز پيام هایــي ميان 
طرف هاي مذاكره ردوبدل خواهد شــد. 
دیروز وزیر خارجه انگليــس با همتاي 
آمریكایي خــود دیدار كرد و براســاس 
اطالعيه منتشرشــده، ایران و مذاكرات 
وین از محورهــاي رایزني هاي دوطرف 
بوده اســت. پيــش از این نيــز وزارت 
خارجه انگليــس در اطالعيه اي از دیدار 
اليزابت تراس، وزیر خارجه این كشــور 
با وزیر خارجه كشــورمان خبــر داد و 

نوشت: »تراس پيشــنهاد آمریكا براي 
لغو تحریم ها در ازاي بازگشــت ایران به 
پایبندي كامل به تعهدات هسته اي اش 
را تكرار خواهد كرد.« اما نكته اینجاست 
كه مقامــات كشــورمان از وزیر خارجه 
در نيویورك تا محمد اســالمي، رئيس 
سازمان انرژي اتمي در وین تأكيد دارند 
كه آمریكا باید همــه تحریم هاي اعمال 
شــده را براي احياي برجام و بازگشت 
به توافق لغو كنــد. حال بایــد دید كه 
طرف ها در چه شــرایطي به ميز مذاكره 
بازمي گردند و اروپایي ها چه پيشنهادها 
و پيام هایي در دیدار با وزیر خارجه ایران 

خواهند داشت.

ترغيب ایران براي بازگشــت به ميز 
مذاكره 

وزیر خارجه آلمان و مســئول سياســت 
خارجي اروپا گفتند كه قرار است در دیدار 
با اميرعبداللهيان، ایران را براي بازگشــت 
ســریع به مذاكرات وین ترغيب كنند. در 
این بين هایكو ماس، وزیــر خارجه آلمان 
حتي مدعي شــد كه »وقت بــراي توافق 
هســته اي با ایران تنگ اســت و دعوت از 
تهران براي بازگشــت به مذاكــرات وین 
نمي تواند هميشــگي باشــد.« به گزارش 
ایســنا، او در بيانيه خود افــزود: »اكنون 
دولت جدید )ایران( باید ســریع راه خود 
را براي بازگشــت بــه ميز مذاكــره بيابد. 

در این خصوص نيــز در روزهــاي آینده 
گفت وگوهایي خواهيم داشــت.« جوزپ 
بورل، مسئول سياســت خارجي اتحادیه 
اروپا هم در جمع خبرنگاران با غيرمحتمل 
دانستن برگزاري نشستي با حضور روسيه، 
چين، انگليس، فرانسه و آلمان در حاشيه 
نشست ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل 
در نيویورك گفت: »هم اكنون آنچه اهميت 
دارد، برگزاري نشست در ســطح وزیران 
خارجه  1+4  نيست، بلكه اراده و تمایل تمام 
كشــورهاي طرف برجام براي از سرگيري 
مذاكرات وین است.« بورل ادامه داد: »ایران 
پس از برگزاري انتخابات ریاست جمهوري 
درخواست كرد كه رایزني ها به طور موقت 

متوقف شود تا بتواند به طور كامل مذاكرات 
را بررسي و همه  چيز را به درستي درباره این 
مسئله مهم درك كند. اكنون تابستان رو به 
پایان اســت و ما انتظار داریم كه رایزني ها 
هرچه ســریع تر در وین دوباره آغاز شود.« 
از ميان مســئوالن اروپایي انریكه مورا كه 
ریاست نشســت هاي كميسيون مشترك 
برجام در وین را بر عهده داشت نيز با وزراي 
خارجــه1+4 و ایران در نيویــورك دیدار 
مي كند. دور ششم مذاكرات وین تير ماه به 
پایان رســيد و از آن زمان تاكنون كشورها 
بر ســر چگونگــي ادامه آن بــه نتيجه اي 
نرسيده اند؛ هر چند كه سيدابراهيم رئيسي، 
رئيس جمهوري كشــورمان در نخستين 
سخنراني رســمي خود در مراسم تحليف 
تأكيد كرد كه ایران از هر طرح دیپلماتيكي 
كه منجر به لغو تحریم ها شــود، استقبال 

مي كند.

در وین چه گذشت؟
 همزمان با رایزني ها و برگزاري دیدارهاي 
دوجانبه در نيویورك، رئيس سازمان انرژي 
اتمي نيز در وین حضور دارد و با مدیركل 
آژانس نيز دیدار كرده است. رافائل گروسي، 
مدیركل آژانس بين المللــي انرژي اتمي 
در تویيتي درباره دیدار خود با اســالمي 
نوشت: »از اینكه از محمد اسالمي، معاون 
رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي 
ایران در نشست كنفرانس عمومي آژانس 
استقبال كردم، خرسند هستم تا به تقویت 
بيانيه مشتركي كه اخيرا در تهران به دست 
آمد، بپردازیم.« گروســي افزود: »اكنون 
كارهایي داریم كه باید بــا یكدیگر انجام 

دهيم.« اما محمد اســالمي درباره دیدار 
با مدیركل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
نيز گفت: »مالقات بــا مدیركل آژانس در 
امتداد و پيرو بازدید ایشــان و مذاكرات و 
گفت وگوهاي تهران بود. ما تأكيد كردیم 
كه هيچ انحرافي در برنامه هسته اي نداریم 
و باید با رفتار حرفه اي و فنــي و به دور از 
نفوذهاي سياســي، روابط ایران و آژانس 
مبتني بر قوانين و مقررات تسهيل و تسریع 
شود.« اسالمي همچنين در حاشيه نشست 
ســاالنه آژانس با وزیر انرژي آلمان دیدار 
داشت و در مصاحبه اي با یك خبرگزاري 
ژاپني گفت: »آمریــكا باید تمام تحریم ها 
عليه ایــران را لغو كنــد و خيلي فوري به 
توافق هســته اي بازگردد. ســپس ایران 
به صورت گام به گام مطابق با آنچه آمریكا 
انجام مي دهد، دست به اقدام خواهد زد.« 

مطابق هميشه ميخائيل اوليانوف، نماینده 
روســيه در ســازمان هاي بين المللي نيز 
نخستين مقام خارجي بود كه به این دیدار 
واكنش  نشــان داد و در تویيتي نوشــت : 
»ما صادقانــه اميدواریم كه ایران و آژانس 
بين المللي انرژي اتمي به روابط ثمربخش 
خود همانند زماني كــه این روابط به طور 
منفي تحت تأثير سياست فشار حداكثري 
آمریكا قرار نگرفته بــود، بازگردند و آن را 
توسعه دهند.« به نظر مي رسد در روزهاي 
پيش رو اخبار مختلفي از نيویورك و آینده 
توافق هســته اي شــنيده خواهد شد؛ در 
شــرایطي كه غربي ها تمایل زیادي براي 
از ســرگيري مذاكرات وین نشان داده اند 
و روزهاي شلوغي در انتظار دیپلمات هاي 

ایران در نيویورك است.

   بايدن: آماده بازگشت به برجام هستيم
پيش از سخنراني رئيس جمهور كشورمان جو بایدن رئيس جمهوري آمریكا نيز براي نخســتين بار در سازمان ملل سخنراني كرد. طبق سنت 
رئيس جمهور آمریكا به عنوان ميزبان پس از برزیل دومين ســخنراني را انجام مي دهد. بایدن بخش نخست سخنراني خود را به شرح اقداماتش 
اختصاص داد و در ادامه به توافق هسته اي و برجام رسيد. او در این زمينه مدعي شد كه »آمریكا همچنان به جلوگيري از دستيابي ایران به سالح 
هسته اي پایبند است.« به گزارش ایسنا، بایدن ادامه داد: »ایاالت متحده آماده بازگشت به توافق هسته اي با ایران است منوط به اینكه تهران نيز 
به صورت كامل آن را اجرا كند.« رئيس جمهور آمریكا گفت كه این كشور با چين، فرانسه، روسيه، بریتانيا و آلمان همكاري مي كند تا بازگشت ایران 
به توافق هسته اي، »در امنيت كامل و از طریق دیپلماسي« ميسر شود. بایدن گفت: »ایاالت متحده تنها به عنوان آخرین راه حل به گزینه نظامي 

متوسل مي شود.«

یادبود

دفاعی

 هاشم اماني 
از مبارزان دوران انقالب درگذشت

هاشم اماني از مبارزان دوران انقالب درگذشت. حزب موتلفه اسالمي 
در بيانيه اي با اعالم خبر درگذشت او نوشــت: »روح بلند عبد صالح 
خدا و مبارزی خســتگی ناپذیر و مجاهدی صادق از تبار شير مردان 
فدائيان اســالم و یاوران امام ، رهبری و انقالب و نمونه كاملی از گروه 
السابقون السابقون و پایمردانی موصوف به كالجبل راسخ جناب آقای 
حاج هاشم امانی همدانی به یاران و برادران شهيد خویش پيوست.« 
این مبارز انقالبي متولد 1303 در خيایان خيام تهــران و از بازاریان 
مذهبی و فعال در امور اجتماعی بود. دربــاره فعاليت های انقالبي او 
در این بيانيه آمده اســت: »مرحوم امانی به همراه یارانش در جریان 
اجرای حكم شرعی حسنعلی منصور نخست وزیر شاه و عامل اجرای 
كاپيتوالسيون آمریكایی دستگير شده بود. وی ابتدا به همراه شهيدان 
صادق امانی، محمد بخارایی، مرتضی نيك نــژاد و رضا صفار هرندی 
به اعدام محكوم شد، اما رژیم شاه حكم او و شهيد مهدی عراقی را به 
حبس ابد تغيير داد.« بر اساس این اطالعيه مرحوم حاج هاشم امانی 
13 سال در زندان شــاه بود و كمی قبل از پيروزی انقالب اسالمی به 
همراه دیگر یارانش نظير مرحوم عسگراوالدی از زندان آزاد شد و یاری 
نهضت امام )ره( را ادامه داد و پس از پيروزی انقالب نيز هيچ مسئوليت 
دولتی و اجرایی را نپذیرفت.  مراســم تشــييع و تدفيــن پيكر پاك 

اماني امروز ساعت 8:30 صبح »از مقابل 
مســجد علی ابن موســی الرضا ) ع( 
واقع در خيابان 1٧ شهریور ، خيابان 
 شهيد قادری ، تقاطع خيابان شهيد 
عظيــم زادگان برگــزار و در قطعه 

21 بهشت زهرا )س( و در 
جوار یاران شهيدش آرام 

خواهد گرفت.«

بزرگداشت حماسه دفاع 
مسئوالن امنيتي و دفاعي كشور دیروز با صدور پيام هایي چهل و 

یكمين سالگرد دفاع مقدس را تكریم كردند

بزرگداشت چهل ویكمين سالگرد هفته دفاع مقدس محور مشترك 
اظهارنظر دیروز چهره هاي نظامي، امنيتي و دفاعي كشورمان بود، آنها 
ضمن بزرگداشت رشادت هاي 8سال دفاع مقدس بر اقتدار و امنيت 

كشور تأكيد كردند.

پيام سرلشكر باقري خطاب به نظاميان آمریكا 
 در همين راستا سرلشــكر محمدباقري، رئيس ستاد كل نيروهاي 
مســلح با تبریك و گراميداشــت هفته دفاع مقدس گفت: جنگ 
تحميلي، این توطئه جهاني كه با هدف نابودي انقالب و محو نظام 
جمهوري اسالمي ایران طراحي شده بود، در برخورد با سد مقاومت 
مردم ناكام ماند و این تهدید بزرگ خــالف اراده ابرقدرت ها، عامل 
استحكام بنيان هاي انقالب شد. او تأكيد كرد كه با گذشت 4 دهه از 
جنگ جهاني هشت ساله عليه ایران سربلند، با صراحت و اطمينان 
مي توان گفت منشأ بسياري از پيروزي ها و پيشرفت هاي انكارناپذیر 
و خيره كننده و در عين حال بازدارنده كشور طي این مدت ریشه در 
دفاع مقدس و قدرت و انرژي نهفته در فرهنگ آن دارد. دفاع مقدس، 
در حقيقت رمز ماندگاري و جهان شمولي انقالب اسالمي و گنجينه 
ارزشمند و ثروت ملي ایرانيان براي كشــف راه ها و مسئوليت هاي 
خطير فرارو براي ارتقاي عزت، كرامت، پيشــرفت و پيش روندگي 
ميهن اسالمي به سمت قله هاي رفيع اقتدار و منزلت جهاني است. به 
 گزارش ایرنا، سرلشكر باقري خطاب به سربازان و نظاميان آزاداندیش 
آمریكا گفت: اجازه ندهيد حاكمان بي خرد دولت آمریكا و جنایتكاران 
تروریست و خون آشام نشسته در اتاق هاي فرماندهي ارتش این كشور 
با چهره پردازي هاي موهوم و سخيف، بين شما و حقایق و واقعيات 
بين المللي فاصله اندازند و شما را پياده نظام سحرشده سياست هاي 
سلطه و جنگ افروزي خود قرار دهند! آنها در تالشند شما را از هرگونه 
تفكر و تامل پيرامون برخي مسائل و واقعيات تلخ آشكار و انكارناپذیر 
جهان كه محصول طراحي و برنامه ریزي البي صهيونيستي است، 

بترسانند و بگریزانند.

دشمنان ملت ما در سراشيبي سقوط هستند 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اســالمي نيز در آستانه سالگرد 
چهل ویكمين سالگرد دفاع مقدس دشمنان مردم ایران را در سراشيبي 
سقوط و افول ارزیابي كرد و گفت: آنها در حال فرار هستند و از مردمك 
چشم هاي ملت ایران فاصله مي گيرند و كوچك تر مي شوند. سردار 
سرلشكر حسين سالمي دیروز در حاشيه آیين تجليل از پيشكسوتان 
دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس یك حادثه تاریخي سلب و توقف پذیر 

نبود بلكه به عنوان حقيقت جاري در جامعه ادامه دارد.
   

بيانيه ارتش
در همين راستا ارتش جمهوري اســالمي ایران نيز در بيانيه اي به 
مناسبت چهل ویكمين سالگرد هفته دفاع مقدس اعالم كرد كه امروز 
به بركت خون شهيدان انقالب و ایثارگري رزمندگان، دفاع از منافع 
ایران اسالمي فراتر از مرزهاي جغرافيایي رقم خورده و فرزندان برومند 
ایران در هر نقطه از دنيا كه منافع نظام جمهوري اسالمي ایران ایجاب 
كند پرچم پرافتخار كشــورمان را به اهتزاز در مي آورند و بحمداهلل 
رهاورد این اقتدار، شكست هيمنه پوشالي نظام سلطه طلب بوده است.

 تأكيــد برضرورت برقــراري »عدالــت«، »صلح « 
و»تعامل مؤثربا دنيا «درعرصه جهاني 3 محور اساسي دولت

نطق ابراهيم رئيســي در هفتاد و ششــمين مجمع 
عمومي سازمان ملل بود. او در لواي این سه محور استراتژی دولتش 
در عرصه دیپلماسي را تشریح كردو گفت: بر پایه مقاومت هوشمند 
و عقالنيت راهبردي، جمهوري اسالمي ایران در عرصه بين المللي 

پویا و نقش آفرین خواهد بود.
 ســخنراني رئيس جمهور در مجمع عمومي ســازمان ملل به این 
دليل حائز اهميت بود كه رویكردها و راهبردهاي دولت ســيزدهم 
در عرصه دیپلماسي را شرح داد و از این منظر هم نگاه هاي بسياري 
به آن دوخته شده بود. آن هم در شرایطي كه این روزها بيش از هر 
زمان دیگري ضرورت از سرگيري مذاكرات وین براي احياي برجام 
تبدیل به یكي از كليدواژه هاي مقامات اروپایي و آمریكایي شــده و 
رئيس جمهور آمریكا نيز به عنوان دومين ســخنران نشست دیروز 
سازمان ملل از آمادگي این كشور براي بازگشت به توافق هسته اي 

سخن گفت.
نطق رئيس جمهور كشــورمان البته فقط معطوف به برجام نبود و 
چند محور اصلي داشت، »صلح و امنيت پایدار در گرو اجراي عدالت 
است«، »آمریكا به جاي تغيير »روش زندگي« خود با جهان »روش 
جنگ« خود را تغيير مي دهد«، »تحریم، روش جدید جنگ آمریكا با 
ملت ها است؛ تحریم دارو در دوران كرونا جنایت عليه بشریت است«، 
»سياست جمهوري اسالمي ایران حفظ ثبات و تماميت ارضي همه 
كشورهاي منطقه است«، »اگر مجاهدت شــهيدان سپهبد قاسم 
سليماني و ابومهدي المهندس نبود امروز داعش همسایه مدیترانه اي 
اروپا بود«، »آزادي در كوله پشتي ســربازان بيگانه جا نمي شود«، 
»رژیم اشغالگر قدس بزرگ ترین تشكيالت تروریسم دولتي است «، 
»ما به وعده هاي دولت آمریكا اطمينان نداریم«، »سالح اتمي هيچ 
جایگاهي در دكترین دفاعــي و بازدارندگي ایران ندارد« مهم ترین 
فراز هاي سخنان رئيس جمهور بود.  در این ميان اما انتقادات صریح 
رئيسي از سياست آمریكا در منطقه شاخص ترین محور نطق رئيسي 
بود، صراحتي كه نشان از سبك موضع دولت سيزدهم درقبال آمریكا 
دارد، در پي این انتقادات، رئيسي گریزي به طرح باید ها و شاید هاي 
چندو چون سياست راهبردي جمهوري اسالمي ایران براي مذاكره 
با آمریكا براي احياي برجام زد. كه در حقيقت پاسخي بود به نطق 

جوبایدن در آغاز این نشست.

تحریم، روش جدید جنگ آمریكا با ملت هاست 
رئيسي در ســخنراني آنالین خود در مجمع عمومي به این مقدمه 
كه ایران سرزمين فرهنگ و تمدن است؛ سرزمين دانش و معنویت؛ 

سرزمين استقامت و استقالل. ملت ایران، ملتي است خداپرست و 
ميهن دوست؛ هویت گرا و جهان نگر، گفت: ملت ما صدها سال برابر 
سلطه طلبان از حق خود براي تعيين سرنوشت و آزادي، محافظت 
كرده و پيشروترین كشور در نظام سياسي انتخابي در غرب آسيا بوده 
است. انقالب اسالمي جهشــي بزرگ براي تحقق آرمان هاي ملي و 
اسالمي ملت ایران ازجمله آزادي، استقالل و مردم ساالري دیني بود.

 رئيسي در ادامه سخنراني به بحران هاي آمریكا اشاره كرد: در سال 
گذشته، 2 تصویر تاریخ ساز شد: ۶ ژانویه كه كنگره آمریكا مورد هجوم 
مردم آمریكا قرار گرفت، و در اگوســت كه مردم افغان از هواپيماي 
آمریكایي به پایين پرتاب شدند. از كپيتال  تا كابل یك پيام به جهان 
مخابره مي شود و آن: نظام سلطه آمریكا بي اعتبار است؛ چه در داخل 
چه در خارج. آنچه امروز در منطقه دیده مي شود بيانگر آن است كه 
نه تنها سلطه گر و تفكر سلطه گري بلكه پروژه تحميل هویت غربي 
شكست خورده است. نتيجه هژموني طلبي، خونریزي و بي ثباتي و 
نهایتاً شكست و فرار اســت. امروز آمریكا از عراق و افغانستان خارج 
نمي شود بلكه اخراج مي شود. با این حال، هزینه این عدم بهره مندي از 
عقالنيت را ملت هاي مظلوم از فلسطين و سوریه تا یمن و افغانستان، 

و از سوي دیگر ماليات دهندگان آمریكایي مي پردازند.
 رئيسي با اشاره به روش ها و سياستگذاري هاي اشتباه آمریكا ادامه 
داد: تحریم روش جدید جنگ آمریكا با ملت هاست. تحریم عليه ملت 
ایران نه از زمان برنامه هسته اي و نه حتي انقالب اسالمي شروع شد 
بلكه از سال 1۹۵1 یعني زمان ملي شدن صنعت نفت آغاز گردید و 
منجر به كودتاي نظامي عليه دولت منتخب ملت ایران شد توسط 
آمریكایي ها و انگليسي ها. تحریم، به خصوص تحریم دارو، در دوران 
كرونا، جنایت عليه بشریت است. او افزود: من به نيابت از ملت ایران و 
ميليون ها پناهنده اي كه ميهمان كشورم هستند ضمن محكوم كردن 
تداوم تحریم هاي غيرقانوني آمریكا به خصوص در اقالم بشر دوستانه، 
خواستار ثبت این جنایت سازمان یافته عليه بشریت، به عنوان نماد و 

واقعيت حقوق بشر آمریكایي هستم.
به گزارش پایگاه اطالع رساني دولت، رئيس جمهور در بخش دیگري 
از سخنراني اش به سياست هاي منطقه اي جمهوري اسالمي اشاره 
كرد: سياست ما حفظ ثبات و تماميت ارضي همه كشورهاي منطقه 
است. اگر قدرت و نقش ایران در كنار دولت و ملت هاي سوریه و عراق 
نبود و اگر مجاهدت شهيد ابومهدي المهندس و سپهبد شهيد حاج 
قاسم سليماني نبود، امروز داعش همســایه مدیترانه اي اروپا بود. 

البته، داعش آخرین موج از افراطگرایي نخواهد بود.
 رئيسي ادامه داد: »تالش جدید براي بلوك بندي هاي جنگ سردي 
یا منزوي كردن كشــورهاي مســتقل كمكي به امنيت انسان ها 
نمي كند. رفتار گزینشي راه حل معضل تروریسم نيست.  تروریسم 

ریشه در بحران هاي مختلف ازجمله بحران هویتي و اقتصادي دارد: 
تهي بودن زندگي مدرن از معنا و معنویت و همچنين گسترش فقر 
و تبعيض و ظلم، تروریست پرورند؛ رشــد فزاینده تروریسم بومي 
در غرب، شاهدي بر این واقعيت تلخ اســت. تلخ تر از آن، استفاده 
از تروریسم به عنوان ابزار سياســت خارجي است. با استانداردهاي 
دوگانه نمي توان با تروریسم مقابله كرد؛ یك جا تروریسم را ساخت، 
مثل ســاختن داعش، و جاي دیگري با آن مبارزه كرد. او گفت كه 
»راه حل درگيري ها و نزاع ها در منطقــه ما، بعد از توجه به خداوند 
متعال، فقط یك چيز است:  حاكم نمودن اراده ملت ها بر سرنوشت 
خویش از طریق مراجعه به آرای  عمومــي آنها. اما تحقق این مهم 
2 مقدمه اساســي دارد:  قطع تجاوزگري بيگانگان و توقف اشغال و 
همكاري صادقانه دولت ها براي مقابله با تروریسم.« رئيسي تأكيد 
كرد كه »حضور نظامي آمریكا در ســوریه و عــراق مهم ترین مانع 
براي تحقق دمكراسي و اراده مردم است. آزادي در كوله پشتي هاي 

سربازان بيگانه جاي نمي گيرد.
رئيس جمهوري همچنين با تكرار ضرورت تشكيل دولت فراگير در 
افغانستان خواستار توقف فوري تجاوز خارجي به یمن شد. رئيسي 
در ادامه نيز گفت كه رژیم اشغالگر قدس، سازمان دهنده بزرگ ترین 
تشكيالت تروریسم دولتي است كه دســتوركار آن، كشتار زنان و 
كودكان در غزه و كرانه باختري است. او تأكيد كرد كه راه حل فقط 
»مراجعه به آرای همه فلســطيني ها اعم از مســلمان و مسيحي و 

یهودي در قالب برگزاري یك همه پرسي فراگير« است.
رئيسي در ادامه با اشاره به توافق هسته اي گفت: امروز همه جهان 
ازجمله خود آمریكایي ها اذعان دارند كه پروژه مقابله با ملت ایران 
كه در دوره اخير در نقض شــكل و محتواي برجام جلوه گر شد و با 
سياست فشار حداكثري و خروج خودســرانه از توافق بين المللي 
برجام دنبال شد، به طور كامل شكســت خورده است. با این حال، 
سياست ظلم حداكثري هنوز رها نشده اســت. ما چيزي بيش از 
حق خود نمي خواهيم. ما خواستار اجراي حقوق بين الملل هستيم. 

همه طرف ها باید به توافق هسته اي و قطعنامه سازمان ملل متحد 
در عمل پایبند بمانند. 1۵ گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي، 
پایبندي ایران به تعهدات خود را تأیيد كرده است. اما آمریكا به تعهد 
خود كه لغو تحریم هاست عمل نكرده است، نقض عهد كرده است، 
از برجام خارج شده است، تحریم هاي بسيار بيشتري را بر ملت من 

تحميل كرده است.
 او افزود: آمریكا به اشــتباه فكر مي كرد ما مستأصل مي شویم اما 
ایســتادگي ما جواب داده و همواره جواب خواهــد داد. مقاومت 
هوشمند و پویاي جمهوري اسالمي، برآمده از عقالنيت راهبردي 
است. ما به وعده هاي دولت آمریكا اطمينان نداریم. رئيس جمهوري 
تأكيد كرد: سياست راهبردي جمهوري اسالمي ایران طبق فتواي 
رهبر عظيم الشأن انقالب اسالمي، حرمت توليد،  ساخت و انباشت 
سالح اتمي است و سالح اتمي هيچ جایگاهي در دكترین دفاعي و 
بازدارندگي جمهوري اسالمي ایران ندارد. جمهوري اسالمي ایران 
گفت وگویي را مفيد مي داند كه نتيجه آن لغو تحریم هاي ظالمانه 
باشد. او ادامه داد: جمهوري اســالمي ایران در عين دفاع قاطع از 
تمامي حقوق و منافع ملت ایران، به دنبــال همكاري و همگرایي 
گسترده اقتصادي و سياسي با جهان است. من به دنبال تعامل مؤثر 
با همه كشورهاي جهان به خصوص كشــورهاي همسایه هستم و 

دست آنها را به گرمي مي فشارم.
 رئيسي سخنراني خود را با این جمالت به پایان برد: دوران جدیدي 
آغاز شده است. جمهوري اسالمي ایران آماده است كه براي ایجاد 
جهاني بهتر نقش آفریني كند؛ جهاني مملــو از عقالنيت، عدالت، 

آزادي، اخالق و معنویت.
هفتاد و ششمين مجمع عمومي سازمان ملل، دیروز رسما آغاز به كار 
كرده اســت. مجمع عمومي یك هفته ادامه خواهد داشت؛ ریاست 
هيأت ایراني حاضر در این نشست را حسين اميرعبداللهيان، وزیر 
خارجه كشورمان بر عهده دارد. رئيسي، به دليل رعایت پروتكل هاي 

پاندمي كرونادر این نشست حاضر نشد.

 رئيسي در مجمع عمومي سازمان ملل مقاومت هوشمند؛ عقالنيت راهبردي
استرات ژي كشورمان در عرصه دیپلماسي را شرح داد

   سرنوشت عين االسد در انتظار پايگاه حرير است؟ 
 2روز قبل سردار سرلشكر محمدباقري، رئيس ستادكل نيروهاي مسلح 
در واكنش به اقدامات گروهك هاي ضدانقالب در اقليم شمال عراق گفت: 
»یكي از محل هاي توطئه عليه ما پایگاه حریر آمریكایي هاست كه باید 
جمع شود. ما حضور پایگاه حریر در كنار مرزهایمان و برگزاري جلسات 
توطئه ضدانقالب را در داخل این پایگاه تحمل نخواهيم كرد و اینها باید 
بساطشــان را جمع كنند ...« پایگاه حریر در واقع یك فرودگاه كوچك 
است كه با حضور آمریكایي ها تبدیل به یكي از مقرهاي طراحي، هدایت و 
پشتيباني از عمليات گروهك هاي ضد انقالب مستقر در اقليم شمال عراق 
شده است. اما حاال گویا كاسه صبر مقامات كشورمان لبریز شده است. آنها 
پيش از این نيز بارها ضمن درخواست از دولت عراق براي اخراج نيروهاي 
آمریكایي از پایگاه حریر، مستقيما به آمریكایي ها نيز هشدار داده اند كه 
درصورت تكرار شرارت ها بساط آنها را جمع خواهند كرد. حال باید منتظر 
ماند و دید كه آیا سرنوشتي مانند عين االسد در انتظار پایگاه حریر است 
یا آنكه آمریكایي ها بدون آنكه دچار ضربه مغزي شدید شوند این پایگاه 

را ترك خواهند كرد.

رایزني هاي برجامي وزراي خارجه 1+4 با ایران در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل درخواستمذاكرهبهسبكغربيها
آغاز شد

به گزارش تسنيم، رئيســي ادامه داد: 
هيچ امر، شخص، زمان و زميني قدسي 
نمي شود؛ مگر در پرتو خداوند متعال؛ رمز قدسيت دفاع و نظام 
ما اول این اســت كه مبتني بر دین، كتاب و سنت است. نظام 
اسالمي كه مي خواهد ارتباطاتش براساس دین تنظيم شود، 

مقدس مي شود. دوم اینكه در رأس نظام ما حاكميتي است 
كه نيابت از امام عصر)عج( دارد و امر و نظر او براي ما حجت 
 امام زمان)عج( اســت و قدســيت حاكميت به این است
 كه جانشــيني از طرف حجــت خدا به نظام قدســيت 
مي بخشد و نيروهاي مســلح ما مفتخر هستند كه تحت 
فرماندهي فرمانده معظم كل قوا خدمت مي كنند كه امر 
او را اطاعت كنند، وظيفه و تكليــف خود را انجام داده اند 
و افتخار ماســت كه تحت نظر ولي فقيه جامع الشرایطي 
كه جانشــيني امام عصر)عج( را دارد،  هســتيم.  رئيسي 

خاطرنشان كرد: ما با جاهليت مدرني مواجه هستيم كه مجهز 
 به علم فناوري سالح است و قدرت مالي و نظامي فراواني پشت

 این جاهليت مدرن است كه نداشته هاي خود را به عالم عقده 
مي كنند.

 زشت ترین كارها به عنوان جلوه هاي تمدن و مدنيت در این 
عالم جاهليت مدرن معرفي مي شود و آن قدرت عظيمي 
كه مي تواند چهره ایــن جاهليت را برمال كنــد و نقاب از 
صورت شــان بردارد، یاد و نورانيت شهيدان و بيان فلسفه 

عاشورا و راه عاشورایيان   است.

اسنادمنتشرنشدهدفاعمقدس
درنمايشگاهلباسسربازی

ادامه از 
صفحه اول
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زينبزينالزاده
خبر نگار

 اعضاي پارلمان شهري دیروز با 
تصویب یــك فوریت طرح هاي شورا

»الــزام شــهرداري بــه اصالح 
فرایندها و سامانه شهرسازي با رویكرد كاهش 
زمان صدور پروانه و گواهي هاي ساختماني« و 
تكميــل  و  خدمات رســاني  »كيفيــت 
هوشمندسازي سامانه شهرسازي« نشان دادند 
عزم خود را براي رفع موانع در حوزه شهرسازي 
و ارائه خدمــات مطلــوب در بســتر فضاي 
الكترونيك جزم كرده اند. به موجب این طرح ها 
از یك سو كاهش فرایند صدور پروانه ساختماني 
كه از مطالبات شهروندان بوده است، محقق و از 
ســوي دیگر با راه اندازي واحــد راهنمایي و 
مشاوره ویژه شهرسازي در مناطق، طرح تكریم 
ارباب رجــوع عملياتــي مي شــود و ميــزان 
ســردرگمي و بالتكليفــي مردم بــه حداقل 

مي رسد.
به گزارش همشهري، رئيس شوراي شهر تهران 
به مناســبت آغاز هفته دفاع مقــدس در نطق 
پيش از دســتور خود به ســخنان مقام معظم 
رهبري در رابطه با ایجاد اميد در جامعه اشاره 
كرد و گفت كه ملت فهيم حتي در سخت ترین 
مشكالت همچون جنگ تحميلي نااميد نشدند؛ 
چراكه اميد پایه پيروزي ها بوده و هست. مهدي 
چمران با بيــان اینكه عده اي ســعي دارند با 
مطرح كردن برخي از مســائل ریشــه اميد را 
خشك كنند، تأكيد كرد: »نااميدي و یأس یعني 
شكست؛ درحالي كه موفقيت، پيروزي و پایداري 
ما بر پایه اميد بوده و هم جمهوري اســالمي و 
هم مكتب اسالم براســاس اميد بنا شده است. 
ما به این اميد زنده هســتيم و جلو آمدیم و به 
پيروزي هاي بزرگ دست یافتيم و باز هم جلوتر 
خواهيم رفــت و هفته دفاع مقــدس هم یكي 
از این موارد اســت؛ چراكه در شرایطي بسيار 
نامناسب توانستيم ایســتادگي كنيم و پيروز 
شویم.« او ادامه داد: »از نزدیك شاهد مسائل 
دفاع، جنگ و جریانات و روحيه ایجاد شــده 
براي مردم، بودم، اما ملت با اميد و به پشتوانه 
كالم حضرت امام)ره( به جبهه رفتند و با دست 
نيمه خالي در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح 
ایستادند و پيروز شدند و اجازه ندادند یك وجب 
خاك از كشور جدا شود.« رئيس شوراي اسالمي 
شهر تهران همچنين با بيان اینكه دفاع مقدس 
یك تجربه بزرگ بود، ادامه داد: »تجربه اي كه 
براساس ایمان، اعتقاد، شجاعت، شهادت طلبي 
و متكي بودن به خود، كسب شد و نتيجه اش را 
امروز در قدرتي كه به دست آورده ایم مي بينيم 
و مغرور هم نيســتيم؛ زیرا هستند كشورهایي 
كه چيزهاي بيشتري دارند، ولي این اعتقادات 
و خدایي بودن را ندارند و این فرق بزرگي بين 

ما و آنهاست.« 
رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به این جمله 
شهيدمصطفي چمران كه شهادت برنده ترین 
سالح اســت، در پایان نطق خود گفت: »یاد و 

نام شهداي بزرگ دفاع مقدس، مدافعين حرم، 
سرداران بزرگ اســالم چون شهيد حاج قاسم 
ســليماني را گرامي مي داریم؛ چراكه امروز به 
یمن و بركت خون و نام آنان انقالب زنده است 
و تا وقتي به فلســفه شــهادت معتقد باشيم، 
مي توان زنده بود و به آینده و پيشــرفت اميد 

داشت.«

صدورپروانهدر642روز
2فوریت طرح »الــزام شــهرداري به اصالح 
فرایندها و سامانه شهرسازي با رویكرد كاهش 
زمان صدور پروانه و گواهي هاي ساختماني« 
نخستين دستور جلســه بود كه مطرح شد و 
درنهایت اعضاي پارلمان شهري با یك فوریت 
آن موافقت كردند. ابتدا جعفر بندي شربياني، 
عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران با قرائت 
متن طرح به برخي از دالیل و اهداف اشــاره 
كرد و گفت: »سازماندهي كيفي و كمي صدور 
پروانه و گواهي هاي ساختماني، لزوم مدیریت 
زمان ماندگاري پرونده در فرایند صدور پروانه 
و گواهي هاي ســاختماني و تسریع در تكميل 
فرایند هاي هوشمندسازي سامانه شهرسازي، 
اهداف ذكر شــده در طرح هســتند.« سپس 
رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي 
شهر تهران آماري از ميانگين زمان صدور پروانه 
در ســال99 ارائه داد و گفت: »ســال گذشته 
ميانگين صدور پروانه هاي ساختماني 642روز 
و 4ســاعت و ميانگين زمان متقاضي 445روز 
بوده اســت كه پــس از آن به مــرور زمان به 
154روز و درنهایت هم به 66روز كاهش یافته 
است. این مدت زمان ها قابل قبول نيستند و از 
این رو با 2رویكرد مي توان این فرایند را تسریع 
كرد؛ فرایند اول در قالب برنامه كوتاه مدت كه 
باید موانع اضافي صدور پروانه حذف شود و در 
فرایند بلندمدت هم باید با هوشمندســازي، 
كارها را شهروندسپاري كنيم.« مهدي عباسي 
در ادامه تأكيد كرد: »یكي از موانع، ماندگاري 
پرونده در كارتابل هاســت كه ایــن موضوع تا 
حدودي قابليت گزارش گيري از مناطق دارد. 

همچنين به موجب این طــرح، دالیل عودت 
پرونده یا بالتكليف نگاه داشــتن مالك، باید 
مشخص شود.« او ادامه داد: »به اندازه كافي هم 
طرح و هم اسناد باالدستي براي تعيين تكليف 
وجود دارد، اما امروز مداخله فوري و كوتاه مدت 
امري ضروري است. مردم در سرگرداني به سر 
مي برند و ما باید به همان اسناد قبلي رجوع و با 

چند اقدام ساده و كوتاه مشكل را حل كنيم.«

نظراعضاچهبود؟
 اعضاي شــوراي شــهر تهران با كليات طرح 
»الزام شــهرداري به اصالح فرآیندها و سامانه 
شهرسازي با رویكرد كاهش زمان صدور پروانه 
و گواهي هاي ســاختماني« موافق بودند، اما 
مهدي چمران با دوفوریت آن مخالفت كرد و 
گفت كه این طرح نياز به چند اصالحيه دارد و 
از این رو باید به صورت یك فوریت مطرح شود 
كه سایر اعضا با آن موافقت كردند. سپس ميثم 
مظفر نظرش را به صورت پيشنهاد مطرح كرد 
و گفت: »در قانون مصــوب مجلس مبني بر 
مانع زدایي از توليد، قيد شده كه شهرداري ها 
موظفند براي صدور پروانه در مدت یك هفته 
پس از واریز عوارض اقدام كنند؛ لذا پيشنهاد 
مي كنم شهرداري موظف به الیحه اي شود كه 
به صورت بنيادین كاهــش زمان صدور پروانه 
را نه فقط به صرف اطالع رســاني پيامكي در 
قيد زمان ماندگاري در كارتابل، بلكه در قالب 
ارائه الیحه اي در مدت 40 روز تا 2ماه شــامل 
شود.« علي اصغر قائمي هم در جریان بررسي 
این طرح گفت كــه موضوع طوالني شــدن 
پروســه صدور پروانه، معلول پيچيدگي هاي 
فرآیندهاست: »اگر نقشــه فرآیندهاي حوزه 
شهرسازي را درنظر بگيریم، دقيقاً شبيه نقشه 
مارپله است و از این رو فرآیندها باید بازنگري 
و مهندسي شــوند.« پرویز سروري هم تأكيد 
كرد: »وضعيتي كه در صدور پروانه وجود دارد 
براي مردم زیان آور است و با مطول كردن این 
پروسه هزینه هاي بسيار سنگيني به شهروندان 

تحميل مي شود.« 

ناصر امانی، عضو كميســيون برنامه و بودجه 
شــورا هم گفت: »طبق برنامه پنج ساله قبلی 
پيش بينی شــده بود كه ميانگين زمان صدور 
انواع پروانه های ساختمانی كه در آن زمان 120 
روز بوده، در سال 93 به 60 روز و در سال 94 
به 20 روز كاهش بيابد. اما در برنامه پنج ساله 
ســوم ميانگين زمان صدور انــواع پروانه های 
ساختمانی درون و برون شهرداری كه در زمان 
تدوین آن، یعنی سال 97، 180روز بوده باید در 
سال 98 به 150 روز و در سال 99 به 100 روز 
و در سال 1400 به 70 روز می رسيده كه نشان 

می دهد دچار عقب گرد شده است.«

آسيبشناسيهاانجامشدهاست
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران 
هم در جریان بررسي طرح كاهش فرآیند صدور 
پروانه ساختماني گفت: »فرآیند كنوني مورد 
رضایت همكاران شهرداري و شهروندان نيست 
و از این رو براي اصالح آن كارهاي كارشناسي 
مفصلي انجام شده است.« عبدالرضا گلپایگاني 
تأكيد كرد: »ســاختار داخلــي و اقدامات هر 
مرحله را آسيب شناســي كردیم و براي رفع 
آسيب ها اقداماتي انجام شده یا در حال انجام 
است، اما در برخي مناطق مانند محدوده هاي 

مهم از بابت ميراث فرهنگي، امنيتي و طبيعي 
روند استعالم 3تا 5 ماه طول مي كشد و همين 

فرآیند را طوالني مي كند.«
بــه هرترتيب، یــك فوریت الزام شــهرداري 
به اصــالح فرایندها و كاهــش زمان خدمات 
شهرسازی به تصویب شورا رسيد. چمران نيز 
در پایان جلســه و در جمع خبرنگاران در این 
رابطه گفت: »براي كاهش زمان صدور پروانه 
ساختماني كه درخواست شهروندان نيز است 
و به كاهش فساد و هزینه ها نيز منجر مي شود، 
در سال پایاني مدیریت شهري قبلی اقدامي در 
دستور كار قرار گرفت. آقاي گلپایگاني، معاون 
معماري و شهرســازي هم پيگير این مسئله 
بودند و اكنون مي توان با انجام دادن یكسري 
فرآیندهاي اداري و اتوماســيوني كار را پيش 
برد. بخشی از كار در گلوگاه مناطق شهرداری 
و دفاتر الكترونيك و بخشی در نظام مهندسی 

گير است و باید به سرانجام برسد.«

اجباربهاستعفايبانوانصحتندارد
رئيس شــورای شــهر تهران دیروز همچنين 
در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینكه گفته 
می شــود طی روزهای اخير بــه برخی بانوان 
و مدیران ميانی شــهرداری اعــالم كرده اند 
باید اســتعفا دهند، نظر شــما در این زمينه 
چيســت؟ گفت: »چنين چيزی صحت ندارد. 
البته شــاید اســتثنائاتی بوده ولی قانونی در 
این زمينه وجود نداشته و بنابراین این قضيه 
كذب است. اخيراً برخی در مورد فعاليت های 
مدیریت شهری اظهار نگرانی كردند و ای كاش 
این نگرانی هایشان را چهار سال پيش مطرح 
می كردند. خوشبختانه ما جزو افرادی نيستيم 
كه سعی كنيم مشكالتمان را گردن گذشتگان 
بيندازیم و ســعی می كنيــم برنامه هایمان را 
پيش ببریم.« او اضافه كرد: »متأسفانه برخی 
مسئوالن و مدیران در شهرداری به دليل اینكه 
نمی دانند در دوره جدید فعاليــت آنها ادامه 
خواهد داشت یا نه، از برخی مسئوليت ها سر باز 
زده اند، در حالی كه هر فردی تا آخرین لحظه 

حضورش باید مسئوليت ها را عرفی، شرعی و 
اداری انجام دهد.«

احيايدوبارهيكطرحپساز17سالبراي
تكريماربابرجوع

طرح »الزام شــهرداري به ارائــه الیحه ایجاد 
واحد خدمات مشــاوره شهرسازي و معماري 
شهرداري تهران« دســتور جلسه دیگري بود 
كه در راســتاي تكریم ارباب رجــوع، كاهش 
مراجعات غيرضروري به واحدهاي شهرسازي 
و معماري در جامعه، آگاهي بخشــي و ارتقاي 
رعایت ضوابط مقررات شهرســازي و معماري 
در جامعه و كمك به رفع مشكالت شهروندان 
مطرح و با موافقت اعضاي شوراي شهر تهران 
تصویب شــد. براســاس این طرح شهرداري 
مكلف است در مدت 2 ماه براي بررسي و مطالعه 
ایجاد واحد ارائه خدمات شهرسازي و معماري 
شهرداري تهران و ارائه الیحه مربوط به شورا 
اقدام كند. به گفته رئيس كميسيون معماري 
و شهرسازي شوراي شــهر تهران این طرح در 
ســال 83با امضاي مهدي چمــران و با هدف 
ایجاد واحدهاي مشــاوره و راهنمایي حقوقي 
در شهرداري تهران ابالغ شد و طرح ارائه شده 
در راســتاي ارائه خدمات در حوزه شهرسازي 

خواهد بود.

واگذاريغيرقانوني10سالهيكباغ
در جلسه دیروز، حبيب كاشــانی با رأی اعضا 
به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شد؛ جلسه ای 
كه2تذكرداشــت  و در  ابتدا ناصــر اماني به 

واگذاري غيرقانوني باغ 4هزار متري در منطقه 
3اشــاره كرد و گفت كه ســازمان فرهنگي و 
هنري آن را به شهرداري منطقه تحویل داده و 
با هزینه 20ميليارد تومان این باغ تجهيز شده و 
طي قراردادي با امضاي شهردار منطقه و 2عضو 
شوراي پنجم شــهر تهران به مدت 10سال به 
یك خانم كه نماینده ادوار مجلس دوره ششم 
بوده، واگذار شده اســت. این عضو كميسيون 
برنامه و بودجه شوراي شــهر تهران به برخي 
از بندهاي قــرارداد واگذاري اشــاره و عنوان 
كرد: »در بند 4قرارداد ذكر شده كه بهره بردار 
مي تواند قسمت هایي ازجمله كافه، فروشگاه و 
غرفه صنایع دستي را براي استفاده هنرجویان 
به اشخاص حقيقي و ثالث اجاره دهد. همچنين 
در بند دیگري عنوان شده كه پرداخت هرگونه 
ماليات، وجوه قانوني، عوارض و همه هزینه هاي 
مربوط به نگهداري، كاربري، اصل بنا، نظافت 
و فضاي ســبز و... بر عهده شهرداري است.« او 
همچنين به درج مناقصه مربوط به 5مســير 
دوچرخه در منطقه 8كه به تازگي در روزنامه 
همشهري منتشر شده اســت هم اشاره كرد و 
گفت: »مبلغ این مناقصــه 18ميليارد تومان 
است. درحالي كه ما براي یك ميليارد تومان در 
مناطق محروم و جنوبي تهران كه مي تواند در 
زندگي مردم تأثير گذار باشد، معطل هستيم 
فقط در یك منطقه چنيــن مناقصه اي برگزار 
مي شود.« اماني با بيان اینكه اساساً توپوگرافي 
تهران مناسب توسعه افراطي دوچرخه سواري 
نيست، تأكيد كرد: »قطعاً با اصل آن نمي شود 
مخالفت كرد كه در بعضي از مناطق مناســب 
اســت، اما با این هزینه ها  جز اینكه خيابان ها 
باریك و مسيري براي موتورسواران ایجاد شود، 

نتيجه دیگري ندارد.«  

استقرارخزانهداريالكترونيك
تذكر دوم را رئيس كميسيون نظارت و حقوقي 
شــوراي شــهر تهران داد و گفت كه براساس 
ابالغيه شــهردار تهــران تمامــي واحدهاي 
شهرداري مكلف هستند درآمدها را به خزانه 
شــهرداري واریز كنند. مهدي اقراریان تأكيد 
كرد: »متأسفانه برخي سازمان ها از این اقدام 
امتناع كرده اند و شهردار تهران باید متخلفان 
را معرفي كند. همچنين شهرداري در راستاي 
اجراي تكاليف ماده 35برنامه توسعه سوم شهر 
تهران باید در اســرع وقت نســبت به استقرار 
خزانه داري الكترونيك و تهيه دســتورالعمل 

مدیریت جریان نقدي شهرداري اقدام كند.«

اعضاي شوراي شهر تهران با یك فوریت طرح »الزام شهرداري به اصالح فرآیندها و سامانه شهرسازي با رویكرد كاهش زمان صدور پروانه و گواهي هاي ساختماني« موافقت كردند

كاهش زمان صدور پروانه با حذف موانع 
مهدي چمران: خبر اجبار بانوان به استعفا از شهرداری تهران صحت ندارد

با انجام دادن یكسري فرآیندهاي 
اداري و اتوماسيوني زمان  صدور 
پروانه ساختماني كاهش مي یابد. 
بخشــی از كار در گلوگاه مناطق 
شــهرداری و دفاتر الكترونيك و 
بخشــی در نظام مهندسی گير 

است و باید به سرانجام برسد
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باشدباقوانينومقرراتثابتمواجههستند.«بهگفتهعباسيتغييرقوانينبسترايجادتخلفاتوبستربالتكليفيوسرگردانياست:»بخشي
ازقوانينوبرخيازبخشنامههاموجبسردرگميميشودوالزامايجادميكندتافردسازندهبهسمتتخلفبرود.بنابراينچنينقوانينيبايد
بازنگريشودتامشكالتحوزهشهرسازيبهحداقلبرسد.«رئيسكميسيونبرنامهوبودجهشورايشهرتهرانبهشفافيتدرعوارضساختماني
هماشارهكردوگفت:»الزماستاعدادوراقامبهگونهايتعريفشوندتامردمبتوانندميزانعوارضساختمانشانرامحاسبهكنند.برايتحقق
اينكارنيازبهنرمافزاروفرمولسادهاستكهدرصورتمحققشدنترددمردمدرمياندفاترشهرداريوكارشناسانكمترميشودوميتوانند

حقوحقوقشانرادربسترالكترونيكمطالبهكنند.«

شهروندسپاري راهي براي مقابله با تخلفات

نطقپيشازدســتورعليرضانادعلي:نهضتاميدآفرينيبايددراولويتكارمديريتشهريواعضايشورايشهر
قرارگيرد؛چراكهامروزنيازداريمباكاروخدمتواقداماتمؤثر،ازيكسورضايتمنديشهروندانراايجادكنيمواز
سویديگرطراحيهايدرستيدراينزمينهداشتهباشيم.دردهه60،باوجودجنگ،حماسهدفاع8ساله،محاصره
اقتصاديوسياسيومشكالتداخلي،مردمخوشحالوشادبودندوهمهمسائلراتحملميكردند.اكنوندرآغازيك
دورهپرازفعاليت،نشاطوانگيزهكاري،چهدردولتودستگاههاياجراييوچهدرشوراوشهرداريتهرانهستيمو
مناسباستبايكرويكرددرستبهحالخوبمردموهمشهريانبينديشيم.شايدامروزنخستينچيزيكهحس
رضايتدرشهروندانايجادميكند،پاسخگوييمناسبدرهنگاممراجعهشهروندانبهمراكزمختلفمديريتشهري
وشهرداريهايمناطقو...است.ازاينروميبايستبراينيازاوليهشهروندانزودترازنيازهايثانويهفكر،طراحيو
اقدامشود.اگردركرونامردمنيازبهزدنواكسندارندتااحساسامنيتكنند،اينموضوعبايداولويتداشتهباشد.
اگردركروناشهروندانبااتوبوسومتروترددميكنندونيازبهناوگانگستردهتردارند،بايدروياينكارتمركزشود.
شهرونداندربحرانكروناباماندندرخانه،باازدستدادنعزيزانشــان،باازبينرفتنكسبوكارشان،باتحمل
تحريمهايظالمانهاستكباروبامديريتبدوكاهالنه8سالگذشته،بهافسردگيسوقدادهشدهاندونيازبهنهضتاميد
دارند.اينجنبشونهضتبرايجوششوتأثيرگذاريعميقتربهتوليداتهنرياعمازسرودوموسيقيخوب،نمايش
وتئاترو...نيازدارد.درنهضتاميدبهجايانتشارپيامهايمرگ،نااميديوافسردگيكهمتأسفانهمعمولشدهاست،

سخناناميدآفرينگفتهميشود.

نهضتي براي اميدآفريني

خادمان حسيني شهر در راه كربالي معلي 
 نيروهاي خدمات شهري با حضور شهردارتهران از حرم عبدالعظيم  حسني)ع(  براي خدمت رساني

 به زائران اربعين به نجف و كربال اعزام شدند 

مراسمبدرقهنيروهايخدماتيشهرداریتهرانبرایحضوردرمراسماربعينوخدمت
رســانیبهزائرانروزگذشتهباحضورشــهردارتهراندرحرمعبدالعظيمحسني)ع(
درشــهرريبرگزارشــد.درابتداياينمراسمكه300خادموعاشــقحسينيبراي
عزيمتبهنجفاشــرفوكرباليمعليحضورداشتند،مراســمعزاداريوسينهزني

همبرگزارشد.
بهگزارشهمشهري،شهردارتهراندرجمعنيروهايخدماتشهريشهرداريتهران
بعدازتقديرازآنهابرايداوطلبشــدندرارائهخدماتبهنيروهاياعزاميازســوی
معاونتخدماتشــهريشهرداريتهرانبهمناســبتاربعينحسينيگفت:»زيارت
قســمتودعوتاســتوامروزايندعوتقسمتنفراتشدهاســت.حركتبزرگ
اينبزرگواراندرخدمتگزاريدررضايتشهيدالشهداســتوحماســهايتاريخساز

بهحسابميآيد.«
عليرضازاكانيبابياناينكــهاربعيننماداتحادجبهههايجنــگتحميليوجريان
آخرالزمانياست،افزود:»بنابراين،ايننمادقدرتاســتوهرسالبايدباشكوهتراز
سالگذشتهبرگزارشود.باوجودشيوعكرونا،اينحماسهونماددرمسيرخودهمچنان
درحالحركتاســت.ماباهمهوجوداربعينوحركتدرمسيراباعبداهللالحسين)ع(
راافتخارميدانيم.اماامسالكهازحضوردرمراســماربعينمحرومشديم،غبطهشما
ســروران)پاكبانانونيروهاياعزاميبهعراق(راميخوريم.بنابراينحضوردراربعين
همراهباآمادگياستويكنماداتحادازعناصرجبههحقبهشمارميآيدكهبايدپاس

نگاهداشتهشود.«
نكتهديگريكهشهردارتهرانبهآناشارهكردمربوطبههفتهگراميداشتدفاعمقدس
بود.زاكانيگفت:»ايناياممزينبهنامبسيجاست.همچنينفرهنگشهادت،اربعينو
شهادتطلبيبانظاممقدسماپيوستگيجاودانهدارد.«اودرجمعخبرنگارانودرتوضيح
بيشتردرخصوصافراداعزاميبهمراســماربعينگفت:»اينعزيزان،جزوبهترينهاي
تهرانمحسوبميشوندچراكهكههمهوجودخودشــانراوقفخدمتبهمحلههاو
نوكريمردمميكنند.مااينجاآمديمتادركنارآرامگاهشاهعبدالعظيمحسني)ع(-كه

زيارتشانهمزيارتسيدالشهداست-اينعزيزانرابدرقهكنيم.البتهپيشازشيوع
كروناتعدادبيشتريونزديكبه2هزارنيروازسويشهرداريتهرانبهمراسماربعين
اعزامميشداماامســالبهواسطهكاهشسهميه،ســهميهاي300نفريبهشهرداري
اختصاصپيداكرد.عمدهاينافراد،كسانيهستندكهدركفمحلههايشهر،بهمردم
خدمتگزاريميكنند.ضمناينكه8تريليباامكاناتوتجهيزاتبرايارائهخدمتبهعراق
ارسالميشود.«دراينمراسمتعدادیازاعضایشوراومعاونامورفرهنگیواجتماعی

شهردارینيزحضورداشتند.

نيروهايدرمانيدركنارنيروهايخدماتي
اينطوركهمديرعاملسازمانمديريتپسماندشــهرتهراناعالمكردهازميان300نفر
نيروهايمعاونتخدماتشــهري100نفردرشــهرنجفو200نفردركربالمســتقر

ميشوند.
صدرالدينعليپورگفت:»اينافرادازســازمانهايمديريتپســماند،آتشنشاني،
بهشتزهراوشركتشهرسالمهستند.همچنينامسالقراراستجداازاستقرارتيمهاي
پزشكيوآتشنشانيبااهدافمشخصسايرنيروهابهنظافتوپاكسازيمنطقهايدر
مسيرهابپردازند.«عليپوربهاهميتتوجهشــرايطكروناييوسالمتاينافراداشاره
داشتوگفت:»برايباالبردنايمنيوبهداشتنيروهاياعزاميهمهافراديكهبهكربالو
نجفاعزامميشوندبايد2دوزواكسنرادريافتوهمچنينتستپيسيآردادهباشند.
هماكنونهمهافراداين2دوزواكســنرادريافتكردهاندوتستپيسيآررادرمحل

سازمانمديريتانجامدادهاند.«
حميدچوبينه،مديرعاملشركتشهرســالمنيزدراينبارهبهاعزامتيمهايپزشكيو
درمانيشهرداريبهمناسبتاربعينبهعراقگفت:»حدود10پزشكوپرستارداوطلبدر
2پايگاهنجفوكرباليمعالوبهصورتويژهبرايعمود707كهدراختياربسيجشهرداري
تهراناستدرنظرگرفتهخواهندشد.اينافرادازروز30شهريور)ديروز(بهمدت10روز

دركربالونجففعالخواهندبود.« بي
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نبض بازار

نقد خبر

بساز بفروش ها زمينگير شدند

باال رفتن قيمت زمين و هزینه نهاده هاي 
 ساختماني، عرصه را بر توليدكنندگان 

مسكن شهري تنگ كرده است

 گراني زمين و رشــد ادامه دار هزینه توليد مســكن باعث شده 
سازندگان خرد و بســاز بفروش ها قادر به ادامه فعاليت نباشند و 

حتي قراردادهاي مربوط به پروژه هاي جدید خود را فسخ كنند.
به گزارش همشــهري، بخش بزرگــي از هزینه توليد مســكن 
به خصوص در تهران و شــهرهاي بزرگ مربــوط به ارزش زمين 
اســت كه همواره تورم آن از تورم كاالي مســكن بيشتر بوده و 
سال به سال سهم آن از هزینه توليد افزایش پيدا مي كند. گراني 
مسكن و باال رفتن هزینه نهاده هاي ســاختماني به خودي خود 
ساخت وساز مسكوني را تحت تأثير قرار داده اما حاال، از بين رفتن 
صرفه اقتصادي ساخت مسكن روي زمين هاي گران قيمت هم به 
عامل بزرگي براي كشيده شــدن ترمز توليد مسكن شهر تبدیل 

شده است.

ساخت وساز صرفه ندارد
آمارهاي غيررســمي حاكي از این اســت كه در جریان تورم 
اخير بازار امالك، ميانگين ســهم زمين از هزینه تمام شــده 
توليد مسكن در شهر تهران به باالي 50درصد رسيده و حتي 
این نســبت در مناطق شمالي و اعيان نشــين پایتخت ركورد 
80درصدي را نيز شكســته اســت. در این وضعيت، از یك سو 
ســازندگان باید نقدینگي قابل توجهي براي خرید زمين و آغاز 
ساخت وساز داشته باشند و از ســوي دیگر باید تراكم دریافتي 
براي احداث بنا به قدري باشــد كه ساخت مســكن در زمين 
گران قيمت را توجيه پذیر كند؛  اما حاال، آنگونه كه سازندگان 
می گویند از هر دو جهت عرصه بر توليدكنندگان مسكن بسته 
شده و حتي  بسازبفروش ها هم زمينگير شده اند. قاسمي، یكي 
از ســازندگان مناطق جنوبي تهران در گفت وگو با همشهري 
این موضوع را تأیيد مي كند و مي گوید: یك سازنده درصورتي 
در یك پروژه شخصي یا مشاركتي به ســود مي رسد كه بعد از 
صرف هزینه روي زمين، ارزش افزوده  بسيار بيشتري نسبت به 
قيمت زمين و مجموع هزینه هاي صرف شده ایجاد شده باشد 
تا هم خواب یكي دوساله ســرمایه را توجيه كند و هم اجرت و 
دســتمزد او از این كار تأمين شــود. او مي افزاید: این در حالي 
اســت كه با اجراي مقررات ســخت گيرانه براي اعطاي تراكم 
به پروژه هاي مسكوني و همچنين ســختگيري در مواجهه با 
تخلفات ساختماني در كميسيون 100و...، عماًل صرفه اقتصادي 
ساخت وساز مسكوني روي زمين هاي گران قيمت پایتخت نابود 
شده است؛ چراكه دیگر ارزش افزوده فعاليت ساختماني به قدري 
نيست كه ساخت وساز را توجيه كند. به عقيده او، اگر یك سازنده 
بتواند با تخلف از قواعد شهرســازي، بنا را یك طبقه مرتفع تر 
بســازد، ســود قابل توجهي به جيب مي زند اما اگر همين یك 
طبقه از كل پروژه كم شــود، آنگاه حتي معادل سود بانكي نيز 
سود نخواهد كرد. قاسمي مي گوید: به دليل از بين رفتن صرفه 
ساخت وساز، اخيراً یك قرارداد ساخت مشاركتي را با پرداخت 
700ميليون تومان جریمه فســخ كرده و به نظر مي رسد كه با 
توجه به گران تر شدن نهاده هاي ساختماني، این فسخ برایش 

سودآور بوده است.

پروژه جديد ممنوع!
از اوایل سال گذشته تا اواخر این سال، اطالعات مركز آمار ایران 
از افول ساخت وساز مسكوني در تهران حكایت داشت و در همان 
دوره، شــاخص بخش ساختمان نشــان دهنده افزایش تكاپوي 
سازندگان براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام و پرهيز آنها از آغاز 
پروژه هاي جدید بود. اكنــون نيز، برخي از ســازندگان تهراني 
مي گویند كه روي تكميل پروژه هاي قبلي خود متمركز شده اند 
و حداقل تا زماني كه تكليف ساخت وســازهاي دولتي در حوزه 
مسكن مشخص نشود، قصد آغاز پروژه  جدید ندارند. سالمي، یكي 
از سازندگان مســكن در منطقه7 تهران به همشهري مي گوید: 
باوجوداینكه همچنان ساخت وساز مسكوني در این منطقه صرفه 
اقتصادي دارد، اما هزینه تمام شــده یك پروژه به قدري است كه 
بســياري از ســازندگان بدون تكميل پروژه قبلي خود و فروش 
حداقل بخشي از آن، قادر به شــروع كار جدید نيستند. او مبهم 
بودن آتيه بازار مسكن شهري در سال هاي آینده را نيز از عواملي 
برمي شمارد كه سازندگان را محتاط تر كرده است. سالمي معتقد 
اســت: باوجود كاهش قدرت خرید متقاضيــان مصرفي در بازار 
مسكن، همچنان ســرمایه گذاران براي فرار از تورم به این بازار 
هجوم مي آورند؛ اما نكته اینجاست كه بدون مشخص شدن تكليف 
مذاكرات هسته اي و كسري بودجه دولت، مشخص نيست كه تورم 
به كدام سو خواهد رفت. به عقيده او، اگر مهار تورم با ایجاد ركود 
سنگين همراه باشد، حداقل تا 2 سال آینده بازار مسكن در همين 
محدوده فعلي راكد مي ماند و باید به گونه اي برنامه ریزي كرد كه 
پروژه هاي جدید مسكوني بعد از این دوره زماني براي عرضه در 

بازار تكميل شوند.

بانــك مركــزي ســرانجام از 
جزئيات عمليات گسترده براي 
قطع شــریان  مالي قماربازها و 
شــرط بندهاي آنالین پرده بــرداري كرد و به 
شهروندان هشدار داد كه در دام این فعاليت هاي 
مجرمانه و داراي شائبه پولشــویي نيفتند؛ چرا 
كه ممكن است سروكارشــان به دادگاه كشيده 
شــود. دیروز مهران محرميان، معاون فناوري 
بانك مركــزي از برخورد بــا فعاليت هاي قمار 
و شــرط بندي ســایبري در 6حوزه انتظامي و 
امنيتي، فرهنگي و اجتماعي، فناوري ارتباطات 
و اطالعات، اقتصادي، حقوقي و قضایي و خدمات 
بانكي و پرداخت خبر داد و گفت: پيشنهادهایي 
از سوي بانك مركزي به نهادهاي مسئول ارائه 
شده اســت تا نهایتاً هزینه این رفتار مجرمانه، 

براي مرتكبان و مسببان افزایش یابد.
او بازیگران اصلي در قمار و شرط بندي سایبري 
را بــه 4 الیه اســتفاده كنندگان، پشــتيبانان 
شــریان هاي مالي، پشــتيبانان كسب وكاري و 
سرشــاخه ها تقســيم كرد و گفت: در الیه اول 
قماربازها و اجاره دهنــدگان ابزارهاي بانكي و 
پرداخت قرار دارند و اجاره كننــدگان كارت و 
ارائه دهندگان غيرمجاز خدمــات پرداخت نيز 
در الیه شریان هاي مالي قرار مي گيرند. به گفته 
محرميان، در الیه پشتيبانان كسب وكاري این 
توســعه دهندگان تارنماهــا، تبليغ كنندگان و 
گردانندگان تارنماها هستند كه زمينه انجام این 
عمل مجرمانه را تســهيل مي كنند تا در نهایت 
سرشاخه ها به عنوان ذي نفعان اصلي سود ببرند. 
این مقام بانك مركزي از مقابله با قمارخانه داران، 
مقابله با قماربازان، یافتن سرشــاخه هاي اصلي 
و نهایتاً انجام سلســله اقدامات پيشگيرانه براي 
به دام انداختن كاربران شــبكه هاي اجتماعي 
و فضاي مجــازي به عنوان ســرفصل مبارزه با 
این فعاليت هــا یاد كرد و گفــت: جلوي برخي 
فعاليت ها در دســته پرداخت هاي ریالي براي 
فعاليت هاي قماربازي و شرط بندي را گرفته ایم و 
تنها راه باقي مانده براي انجام این عمل مجرمانه، 
سوءاستفاده از روش كارت به كارت است كه این 
مسير هم با توجه به برنامه هاي ما به زودي تا حد 

بسيار زیادي مسدود خواهد شد.
معاون فناوري بانك مركزي با اشاره به هماهنگي 
بين قوه قضایيه، وزارت اطالعــات، پليس فتا با 
همكاري شبكه بانكي و پرداخت هاي الكترونيكي 
تصریح كرد: این همكاري ها شامل مواردي مانند 

شناســایي و ارجاع اجاره دهنــدگان كارت هاي 
بانكي به قمارخانه هاي ســایبري، شناســایي و 
ارجاع قماربازان شناسایي شده، شناسایي و ارجاع 
متوليان شناسایي شده در الیه هاي مختلف قمار، 
شناسایي و ارجاع سرشاخه هاي قمار و شرط بندي 
و همچنين رسيدگي به پرونده هاي ارجاع شده از 

سوي نهادها است.
محرميان همچنين از مسدودسازي سایت هاي 
قماربــازي و همچنين ارائه دهنــدگان خدمات 
پرداخت با كمك دادســتاني كل كشور خبر داد 
و افزود: شناســایي قماربــازان از طریق واكاوي 
هوشــمند تبادالت مالي از دیگر اقدامات بانك 
مركزي است كه طي آن ابتدا قماربازان از طریق 
مشــخصه هایي مانند ســطح اطمينان حساب 
مبدأ، ســطح اطمينان حســاب مقصد و سطح 
اطمينان تراكنش به صورت هوشمند شناسایي 
مي شوند. وي ادامه داد: در مرحله دوم قماربازان 
سایبري براساس شــاخصه هایي مانند مجموع 
مبالغ واریزي به قمارخانه ها، تعداد تراكنش هاي 
واریز به قمارخانه ها و تعــداد كارت هاي متمایز 
قمارخانه مقصد واریز وجه سطح بندي مي شوند 
تا با همكاري مشترك با دادســتاني كل كشور 
درخصوص نحوه اقدام درخصوص هر ســطح از 

قماربازان سایبري اقدام شود.
وي گفــت: در الیه بعدي بــا هماهنگي مقامات 
قضایي در قالب پيامك و... به افراد داراي فعاليت 
مشكوك به قماربازي ســایبري هشدار و اخطار 
داده مي شــود و تمهيداتي نيز در دست بررسي 
اســت تا رفتارهاي مجرمانه و مشكوك در نتایج 

اعتبارسنجي مشتریان مورد استناد قرار گيرد.
به گفته محرميان، یافتن تقاطع سرشــاخه هاي 
قمار و شــرط بندي ســایبري با سرشاخه هاي 
اخاللگر ارزي كه از مصادیق جرائم سازمان یافته 
تلقي مي شود و همچنين همكاري نزدیك شركت 
كاشــف و بانك مركزي با معاونــت امور فضاي 
مجازي دادستاني كل كشور و دادسراي عمومي 
و انقالب ناحيه 38)جرائم امنيت اخالقي( جهت 
پيگرد سرشــاخه ها نيز در همين راســتا انجام 

مي گيرد.
معــاون فناوري هاي نوین بانــك مركزي گفت: 
نظــارت هوشــمند و داده محــور بــر عملكرد 
ارائه دهندگان خدمات پرداخت در زمينه مقابله با 
قمار و شرط بندي سایبري در كنار سایر اقدامات 
به عنوان مكمــل روش هاي مقابله بــا این عمل 

مجرمانه در دستور كار جاري قرار دارد.

سقف تسهيالت خرید مسكن با استفاده از 
اوراق ممتاز صد درصد افزایش پيدا كرده 
است و به دليل 2برابر شدن نياز متقاضيان، 
این تســهيالت به خرید اوراق امتياز تسهيالت مسكن 
)تسه( از فرابورس ایران، قيمت این اوراق با افزایش مواجه 
شده است. ازآنجایي كه این اوراق بخشي از هزینه دریافت 
تسهيالت محسوب مي شــود، افزایش قيمت  آنها به باال 

رفتن نرخ بهره وام مسكن منجر شده است.
به گزارش همشــهري، هفته گذشــته، افزایش ســقف 
پرداخت وام مسكن با اوراق ممتاز )تسه( به شعب بانك 
عامل مسكن ابالغ شد و این مســئله با برهم زدن رابطه 
عرضه و تقاضــاي اوراق حق تقدم در فرابــورس ایران، 
به رشــد قيمتي این اوراق دامن زد. هر برگــه از اوراق 
امتياز تســهيالت مسكن )تســه( معادل امتياز دریافت 
500هزار تومان تســهيالت مســكن اســت و بر همين 
اساس متقاضيان براي دریافت وام 200ميليون توماني 
در تهران 400برگه از اوراق تسه خریداري كنند؛ این در 
حالي است كه پيش  از این با سقف 100ميليون توماني 
وام مسكن، هر متقاضي نهایتا باید 200برگه از این اوراق 

را خریداري مي كرد.

اوراق گران تر، نرخ سود باالتر
در معامالت دیروز، اوراق امتياز تسهيالت مسكن )تسه( 
ميانگين قيمت هر برگه از ایــن اوراق به حدود 66هزار 
تومان رسيد و با این حساب، براي دریافت هر 100ميليون 
تومان تسهيالت مسكن با اوراق ممتاز، باید 200برگه از 
اوراق بــه ميانگين قيمــت 13ميليون و200هزار تومان 
خریداري شــود. به عبارت  دیگر، یك متقاضي دریافت 
100ميليون تومان وام مســكن باید 13.2درصد از كل 
مبلغ وام را براي خرید امتياز این تســهيالت هزینه كند 
و البته در جریان بازپرداخت اقســاط تســهيالت، اصل 
و فرع این مبلــغ را به بانك برگردانــد. در این وضعيت، 
هرچه قيمت اوراق تسه افزایش یابد، متقاضي باید بخش 
بيشتري از تسهيالت دریافتي را براي خرید اوراق هزینه 
كند و به همين نرخ سود تســهيالت دریافتي او افزایش 
مي یابد. در شــرایط فعلي، نرخ اسمي ســود تسهيالت 
مسكن با اوراق ممتاز 17.5درصد است اما نرخ بهره این 
تسهيالت با احتساب قيمت 66هزار توماني اوراق تسه به 
21.17درصد مي رسد كه 3.67درصد بيش از نرخ بهره 
اسمي تسهيالت است. البته این ميزان همزمان با تغيير 
قيمت اوراق تسه تغيير مي كند و فرضا اگر قيمت هر برگه 
از این اوراق به 100هزار تومان برسد، در آن صورت نرخ 

بهره تسهيالت مسكن اوراق ممتاز معادل 23.44درصد 
خواهد بود كه نزدیك به 6درصد باالتر از نرخ اسمي این 

تسهيالت است.

هزينه وام تهراني ها
بانك عامل مسكن اوراق امتياز تســهيالت مسكن را به 
جاي تمام یا بخشــي از سود ســپرده هاي مشتریان به 
آنها اختصاص مي دهد و افرادي كــه مي خواهند بدون 
ســپرده گذاري و انتظار در این بانك، تسهيالت خرید یا 
تعمير مسكن دریافت كنند مي توانند با خرید این اوراق 
از صاحبان اوليه آنها در فرابورس، نسبت به دریافت وام 
اقدام كنند. طبق دستورالعمل پرداخت تسهيالت مسكن 
با اوراق ممتاز، متقاضي باید به ازاي هر 500هزار تومان 
تسهيالت درخواستي، یك برگه از اوراق تسه را خریداري 
و به بانك عامل مســكن ارائه كند؛ ازاین رو براي دریافت 
100ميليون تسهيالت با اوراق ممتاز باید 200برگه اوراق 
تسه خریداري شود و متقاضيان تهران نيز براي دریافت 
وام 200ميليون توماني خرید مســكن باید 400برگه از 
این اوراق را خریداري كنند. قيمت این تعداد از اوراق تسه 
با ميانگين قيمت دیروز، معــادل 26ميليون و 400هزار 
تومان است. همچنين زوجين تهراني مي توانند تا 2برابر 
تســهيالت فردي خرید مســكن وام بگيرند كه در این 

صورت براي دریافت تســهيالت 400ميليون توماني به 
800برگه از اوراق تســه نيازمند هستند كه قيمت آن به 

52ميليون و 800هزار تومان مي رسد.

وام جعاله 5ساله
متقاضيان دریافت تســهيالت خرید مســكن مي توانند 
همزمان با دریافــت این تســهيالت، از وام جعاله بانك 
مسكن نيز استفاده كنند كه طبق بخشنامه جدید شوراي 
پول و اعتبار، سقف مبلغ آن از 40ميليون به80ميليون 
تومان افزایش یافته اســت. البته این تسهيالت به واحد 
مســكوني تعلق مي گيــرد و مبلغ آن بــراي متقاضيان 
انفرادي و زوجين یكسان اســت. ضمنا این تسهيالت با 
سررسيد 5ســاله و با نرخ سود 17.5درصد اعطا مي شود 
و مانند تسهيالت خرید مســكن، باید براي دریافت آن 
اوراق تسه خریداري شــود. البته پيش  از این بانك عامل 
مسكن، نيمي از مبلغ تســهيالت جعاله را از محل منابع 
داخلي و بدون نياز به ارائه اوراق تســه اعطا مي كرد و به 
همين واســطه متقاضيان باید براي دریافت نيمي از این 
تســهيالت اوراق تســه خریداري مي كردند اما در مورد 
تســهيالت جعاله 80ميليون توماني، هنوز بانك مسكن 
اعالم نكرده است كه پرداخت از محل منابع داخلي را نيز 

در دستور كار دارد یا نه.

نرخ سود وام مسكن چقدر است؟
 بررسي ها نشان مي دهد؛ با رسيدن قيمت هر برگه از اوراق  تسه به حدود 66هزار تومان

نرخ بهره تسهيالت مسكن اوراق ممتاز به 21/17درصد رسيده است

شايسته گزيني يا موازي كاري؟

خبر: سيداحسان خاندوزي وزیر اقتصاد در حكمي 
به عبــاس معمارنژاد معاون بانــك و بيمه وزارت 
یادشده، علي صالح آبادي مدیرعامل بانك دولتي 
توسعه صادرات، محمدرضا فرزین مدیرعامل بانك 
خصوصي كارآفرین به همراه مهدي اســماعيلي 
مسئول دفتر وزیر و علي نظامي ماموریت داده تا در 
قالب اعضاي كميته انتصابات بانكي وزارت اقتصاد 
و دارایي فكري به حال شایسته گزیني در اداره امور 
بانك هاي تحت مدیریت دولت بيندیشــند تا در 
نتيجه آن ماموریت هاي تحول گراي دولت سيزدهم 
در سيستم بانكي اجرایي شود. او در این حكم كه 
27شهریور صادر كرده، تســریع در ارائه فهرست 
مدیران ذي صــالح بانكي و تعيين شــاخص ها و 
معيارهاي ارزیابي عملكرد افرادي پيشنهادي را از 

این 5نفر خواستار شده است.
نقد: شایسته گزیني هميشه قابل دفاع بوده و اقدام 
وزیر از این جهت شایسته به نظر مي رسد اما ضرورت 
دارد تا قبل از هرگونه تصميم گيري از موازي  كاري و 
همچنين اعمال سليقه در چينش سطوح مختلف 
مدیریتي شبكه بانك هاي دولتي جلوگيري شود و 

دست كم به برخي ابهام ها شفاف پاسخ داده شود.
يكم: آیا منظور از حيطه اختيارات و وظایف كميته 
انتصابات تنها شامل بانك هایي مي شود كه ریاست 
مجمع عمومي آن با وزیر اقتصاد است یا اینكه شامل 
بانك هاي تخصصي كه ریاســت آنها را دیگر وزرا 
برعهده دارند، ازجمله بانك مسكن، بانك صنعت 
و معدن، بانك توســعه صادرات، بانك كشاورزي، 
بانك رفــاه كارگران و بانك تعاون هم مي شــود؟ 
درصورتی كه افراد انتخاب شــده و پيشنهادي با 
مخالفت وزراي دیگر مواجه شــوند، آنگاه مرجع 

تصميم گيري چه خواهد بود؟
دوم: این كميته قرار است تا چه اندازه در چينش 
مدیران بانكي نقش ایفا كند و آیا دامنه اختيارات 
و وظایف آنها تنها شــامل اعضــاي هيأت مدیره 
بانك هاي دولتي مي شــود یا اینكه ممكن است 
سطوح هيأت عامل، معاونان و حتي سرپرست هاي 
بانك ها را در بربگيرد. در این صورت استقالل عمل 
هيأت مدیره و حاكميت شــركتي در بانك ها چه 

وضعيتي پيدا خواهد كرد؟
سوم: شاخص ها و مالك هاي تعيين مدیران و احراز 
صالحيت و شایستگي آنها چيست و اعضاي كميته 
انتصابات بانكي مستند به كدام قانون و مقررات قرار 
است معيارهاي انتخاب و پيشنهاد را تعيين كنند و 
درصورت موازي كاري با حيطه اختيارات و وظایف 
بانك مركــزي و اختالف بر ســر احراز صالحيت 
حرفه اي مدیران بانكي بين وزارت اقتصاد و بانك 

مركزي تكليف چه خواهد بود؟
چهارم: عضویــت 2بانكدار، یكــي مدیرعامل 

بانك تخصصي دولتي و دیگري مدیرعامل بانك 
خصوصي كه گفته مي شود یكي از آنها ممكن است 
به عنوان گزینه نهایي براي تصدي ریاســت كل 
بانك مركزي معرفي شــود، بر چه اساسي صورت 
گرفته و افزون بر این ســابقه و صالحيت 2چهره 
كمتر شناخته شــده نزد نظام بانكي به چه نحوي 

صورت گرفته است؟
نتيجه اینكه بي تردید احســان خاندوزي درصدد 
شفاف سازي و شایسته گزیني است اما رمز موفقيت 
او همان است كه قانون را مالك تصميم گيري قرار 
داده و همه براساس آنچه در مقررات تعيين شده، 
گزینش و منصوب شــوند. بي تردید دستورالعمل 
نحوه احراز هویت و ســلب صالحيــت حرفه اي 
مدیران بانك ها و مؤسســات اعتباري مستند به 
قانون برنامه پنجم توسعه و آیين نامه مصوب هيأت 
وزیران مي تواند متر و شاخصي براي شفافيت در 
گزینش بانكداران باشد. براساس این دستورالعمل، 
شرط تصدي مدیریتي بانك ها دارا بودن دانشنامه 
كارشناسي یا باالتر در رشته هاي مرتبط، داشتن 
حداقل 10ســال ســابقه كار در نظام بانكي براي 
رئيس و نایب رئيس هيأت مدیره و حداقل دو سوم 
اعضاي هيأت مدیره، داشتن 10سال سابقه كار در 
نظام بانكي براي مدیرعامــل و قائم مقام و حداقل 
5سال ســابقه فعاليت در ســمت هاي مدیریتي 
و همچنين كســب حد نصــاب الزم در مصاحبه 

تخصصي بانك مركزي خواهد بود.
اعضاي كميسيون احراز و سلب صالحيت حرفه اي 
مدیران بانك ها هــم معاون نظارتــي، مدیركل 
مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشــویي، 
مدیركل عمليات و تعهــدات، مدیركل اعتبارات، 
مدیركل حقوقي و مدیــركل اقتصادي همگي از 
بانك مركزي هستند با انجام مصاحبه تخصصي 
با افراد معرفي شده براي تصدي مسئوليت باالي 
بانكي رأي خود را در قالــب امتياز اعالم مي كنند 
و در نهایت حكــم افراد تأیيد صالحيت شــده را 
رئيس كل بانك مركزي صــادر خواهد كرد. براي 
اینكه مــوازي كاري در شایســته گزیني صورت 
نگيرد و اعمال نفوذ یا ســليقه گرایي حاكم نشود، 
هماهنگي بيــن وزیر اقتصاد و رئيــس كل بانك 
مركزي یك ضرورت است. هرگونه شتاب زدگي یا 
سليقه گرایي در نهایت به زیان شبكه بانكي خواهد 
بود. البته ممكن اســت این استدالل مطرح شود 
كه دســتورالعمل بانك مركزي شامل بانك هاي 
دولتي نمي شود اما روح حاكم بر این دستورالعمل 
و مفاد آن تصریح دارد كه مسئوليت احراز یا سلب 
صالحيت حرفه اي مدیران بانك ها در نهایت برعهده 
بانك مركزي خواهد بود. مگر اینكه اراده دولت و 

مجلس بر تغيير یا تفسير قانون باشد.

بانك مركزي نسبت به خطرات شرط بندی آنالین هشدار داد
قطع شريان مالي قماربازها
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طرح ســاماندهي واردات  خودرو
خــودرو در حالــي براي 
بررسي و اعالم نظر نهايي 
شوراي نگهبان ارسال شده است كه برخي 
فعاالن صنفي و كارشناسان با اشاره به 
ابهامات و اشــكاالت آن، طرح مذكور را 
فاقد كارآمدي الزم براي كاهش قيمت 
خودروهاي وارداتي و توليد دانســته و 
تأكيد مي كنند كه برخــي تبصره هاي 
پيش بيني شده در طرح مانند ورود شوراي 
رقابت به واردات خودرو منشأ مفاسدي 
مانند گرم شدن بازار خريد و فروش برگ 
ثبت سفارش خودرو خواهد شد. با احمد 
نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان 

ايران  دراين باره گفت وگو كرده ايم.

رويكرد خودروسازان داخلي 
به طرح واردات خودرو چيست؟

خودروسازان نه تنها هيچ گاه مخالف واردات 
خودرو نبوده اند بلكه واردات مدیریت شده 
خودرو به ميــزان 5درصد مجموع توليدات 
صنایــع مختلــف مي تواند نه فقــط براي 
خودروسازان بلكه هر صنعت دیگري مفيد 
باشــد. در واقع این شــيوه واردات كمك 
مي كند تا مــردم و بنگاه هاي توليدي مانند 
خودروسازان با كم و كيف و قيمت محصوالت 
خارجي آشنا شوند. با ایجاد رقابت در توليد 
و بازار به بالندگي صنایــع كمك مي كند و 
از این نظر خودروســازان مشكلي با واردات 
خودرو ندارند. اما در طــرح جدید مجلس 
بــراي واردات خودرو ابهامات و اشــكاالت 
اساسي وجود دارد كه طرح مذكور را ناكارآمد 
كرده اســت. همچنين بایــد توجه كرد كه 
واردات خودرو با تعرفه معقول و نه تعرفه صفر 
كارآمد خواهد بود، ضمن اینكه افزایش تعرفه 
واردات خودرو در قانون بودجه سال1400 
به 86درصد توسط مجلس در واقع به معناي 
تعرفه مؤثر 13درصدي براي واردات خودرو 
است كه تعرفه چندان باالیي نيست؛ چراكه 
مبناي محاسبه قيمت خودروهاي وارداتي 
در گمرك ارز 4200توماني است با این روند 
براي محاســبه تعرفه واردات یك خودروی 
10هزار دالري این رقم با نرخ 26 تا 27هزار 
توماني كنوني دالر آزاد و ضرب در 86درصد 

تعرفه محاسبه نمي شود بلكه براي استخراج 
تعرفه مؤثر واردات این خودرو 10هزار دالر 
در نرخ 4200توماني دالر ضرب و 86درصد 
این رقم به عنــوان تعرفــه واردات خودرو 

محاسبه مي شود.
به نظر شما طرح مجلس براي 

واردات خودرو تا چه حد كارآمد است؟
این طرح داراي ابهامات و اشكاالت متعددي 
است. گرچه در طرح مذكور واردات خودرو در 
مقابل صادرات خودرو، قطعات و نيرومحركه 
پيش بيني شــده كه ازجمله محاســن آن 
محســوب مي شــود اما ایراد و ابهام اساسي 
این طــرح، واردات خودرو بــدون انتقال ارز 
اســت. چرا اجازه واردات بدون انتقال ارز به 
ماشين آالت صنعتي، قطعات یدكي و مصرفي 
صنایع داده نمي شــود؟ همچنيــن واردات 
خودرو بــدون انتقال ارز ابهامــات و راه هاي 
فرار زیادي دارد كه به بازار ارز كشــور لطمه 
زده و نخســتين پيامد آن افزایــش نرخ ارز 
است، چراكه براساس طرح مذكور همه افراد 
حقيقــي و حقوقي مي تواننــد به روش هاي 
غيرقانوني و غيررســمي و خــارج از نظارت 
بانك مركزي با پرداخت ریال در داخل كشور 
ارز مورد نياز براي واردات خودرو را در دیگر 
كشــورها دریافت كرده و در قالــب واردات 
خودرو به كشــور بازگردانند. این امر موجب 
افزایش تقاضــا و افزایش نــرخ ارز در بازار 
غيررسمي شده و با دامن زدن به رشد تورم، به 

سياست هاي پولي و بانكي و اقتصادي دولت 
لطمه مي زند. در واقع این طرح منجر به توليد 
غيرقانوني ارز، پولشــویي و تطهير پول هاي 
كثيف مي شــود و بانك مركــزي نمي تواند 
نظارتي بر منشأ ارز واردات خودرو داشته باشد. 
در شيوه رسمي انتقال ارز یك شركت به طرق 
قانوني كاال را صــادر می كند.  با این صادرات 
در قبال بانك مركزي و سازمان امور مالياتي 
متعهد به رفع تعهدات ارزي و بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات براي تامين نيازهاي ارزي 
كشور اســت. عالوه بر آن ورود سرمایه هاي 

خارجي ایرانيان یا اتباع خارجي 
به كشــور بــا واردات خودرو 
رؤیایي بيش نيست؛ چراكه این 
افراد هيچ گاه دارایي هاي ارزي 
خود را تبدیل به ریال نخواهند 
كرد، چون امــكان تبدیل ریال 
این ســرمایه گذاري بــه ارز و 
بازگشت چنين ســرمایه هاي 
ارزي پس از ورود به ایران وجود 
نــدارد. واردات خــودرو بدون 
انتقال ارز راه هــاي فرار زیادي 
دارد و ایراني هایی كه در خارج 
از كشور ســرمایه ارزي دارند 
نيز به جاي استفاده از آن براي 
واردات خــودرو، قادر به عرضه 
آن در سامانه سنا و كسب سود 
الزم هستند. با این شيوه برخي 

افراد كه با روش هاي غيرقانوني مانند قاچاق 
یا پولشویي موفق به كسب دارایي هاي ارزي 
شــده اند، با اجراي این طرح و ایجــاد بازار 
سفته بازي و پولشــویي این ارز را وارد كشور 

مي كنند.
تأثير واردات بدون انتقال ارز 
خودرو در نظارت بانك مركزي بر بازار ارز 

چگونه است؟
صدور مجوز واردات خودرو بدون انتقال ارز 
منجر به ایجاد شبكه غيرقانوني موازي با بانك 
مركزي خواهد شــد و برخي افراد مي توانند 
با پرداخت ریــال به روش هاي 
غيرمتعارف كه مشمول پرداخت 
ماليات نيز نمي شود با خرید ارز 
دیجيتال، خــودرو وارد كنند؛ 
یعني اینكه چنيــن افرادي ارز 
دیجيتال خود را به كشورهاي 
هــدف واردات خــودرو حواله 
مي كنند كه مي تواند منجر به 
گرم تر شدن بازار رمزارزها شود. 
این در حالي اســت كه به دليل 
چنين مشكالتي بانك مركزي 
تا كنــون حتي اجازه نــداده تا 
كسري ماشين آالت و قطعات 
مورد نياز كارخانجات به شيوه 
واردات بدون انتقــال ارز انجام 
شود. با این روند مصوبه مجلس 
براي واردات خودرو بدون انتقال 

دبير انجمن خودروسازان در گفت وگو با همشهري ابهامات واردات خودرو را تشریح كرد

احتمال ورود خودروسازان به واردات خودرو
سوپر ماركت

مورد عجيب قيمت شكالت صبحانه
علي ابراهيمي
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بعد از بحران هاي متوالي بازار ميوه كشور در سال گذشته  گزارش
كه از مقررات خاص و سختگيرانه براي واردات موز نشأت 
مي گرفت، به نظر مي رسيد مسئوالن مربوطه براي ایجاد 
تسهيل در واردات این ميوه به جمع بندي رسيده اند، اما ابالغيه جدید 
وزارت جهادكشــاورزي نشــان مي دهد بحران دیگري در راه است. به 
گزارش همشهري، سال گذشته قيمت موز یك بار در تيرماه و بار دیگر در 
كل 3ماه زمستان از 60هزار تومان فراتر رفت و به حذف این ميوه از سبد 
خرید مردم منجر شد. مشكالت تامين ارز واردات این محصول و اعطاي 
مجوز واردات آن تنها به صادركنندگان سيب، دليل این بحران اعالم شد 
و تالش ها براي رفع موانــع ارزي واردات به صدور مجوز نامحدود براي 
واردات ختم شد و در نهایت قيمت این ميوه را در فروردین امسال پایين 
آورد و بحــران فرونشســت. امــا براســاس مكاتبات اخيــر وزارت 
جهادكشــاورزي با گمــرك، محدودیت هاي جدیدي بــراي واردات 
پرطرفدارترین ميوه وارداتي وضع شده و بعد از چندین ماه مماشات در 
زمينه تعيين منشأ ارز واردات موز، دوباره واردات این محصول به تأیيد 
شدن ارز حاصل از صادرات سيب درجه یك و دو منوط شده است؛ قانوني 

كه مي تواند بار دیگر بحران موز را در بازار ميوه كشور تكرار كند.

سخت كردن واردات، تصميمی غيركارشناسي است
افزایش قيمت موز در سال گذشــته در شــرایطي بود كه بازار دیگر 
محصوالت باغي هم چندان آرام و بي حاشيه نبود و این تازه در شرایط 
ترســالي بود. امســال، خشكســالي و كاهش بارندگي توليد بيشتر 
محصوالت كشاورزي را كاهش داده و قطعا بازار ميوه مشكالت بيشتري 
خواهد داشت؛ مشكالتي كه به اعتقاد كارشناسان این حوزه، با ایجاد 
محدودیت در واردات موز، تشدید خواهد شد. رئيس اتحادیه بارفروشان 
ميادین ميوه  و تره بار تهران در گفت وگو با همشهري با ابراز مخالفت با 
تغيير شرایط واردات موز، این تصميم را براي دیگر ميوه ها چالش برانگيز 

توصيف كرد. مصطفي  دارایي نژاد، توضيــح داد: واردات موز به تأیيد 
صادرات سيب درجه یك و دو و استفاده از ارز حاصل از آن محدود شده 
است؛ درحالي كه بخشي از سيب توليد امسال كشور دچار تگرگ شده و 
عمال صدور سيب درجه یك كشور بازار داخلي این محصول را با مشكل 
كمبود و گراني مواجه خواهد كرد. وي با تأكيد بر غيركارشناسي بودن 
این تصميم و این شيوه واردات، افزود: باید این امكان ایجاد شود كه در 
قبال صادرات تمامي محصوالت كشاورزي اعم از سبزي و صيفي و ميوه، 
مجوز براي واردات محصوالتي مثل موز، انبه، نارگيل، زنجبيل و دیگر 
محصوالت مورد نياز كشور كه توليد داخلي ندارند، فراهم شود. به اعتقاد 
این مقام صنفي، ایران داراي 66 كاالي كشاورزي مناسب براي صادرات 
است و ایجاد امكان واردات در ازاي صادرات دیگر محصوالت كشاورزي 
نه تنها ارزآوري بيشتري براي كشــور دارد، بلكه تبعيض موجود ميان 

توليدكنندگان را هم از بين مي برد.

توليدكننده ها پيمان فروشي مي كنند
نبود تنوع در محصوالت صادراتي تهاتري با سيب عالوه بر تبعيض ميان 
كشاورزان موجب ایجاد رانت و به تبع آن گراني در بازار شده است. رئيس 
اتحادیه بارفروشان ميادین ميوه و تره بار تهران با بيان این مطلب گفت: 
قوانين كنوني موجب شده هرساله به ویژه سال هایي كه توليد سيب پایين 
است، رانت ایجاد شــود و توليدكننده ها »پيمان سيب« را به همدیگر 
بفروشــند كه نتيجه این پيمان فروشــي، گراني در بازار است. به گفته 
دارایي نژاد، قيمت موز وارداتي بــا ارز آزاد هم اكنون در ميادین مركزي 
بين 20 تا 23 هزار تومان است و این قيمت براي ایجاد تعادل در قيمت 
ميوه هاي داخلي تنظيم شده است، اما این تصميم غيركارشناسي قيمت 
موز را باال مي برد و ســایر ميوه ها هم گران مي شوند. تسري تبعات این 
تصميم به بازار دیگر ميوه ها در حالي است كه كيفيت بخشي از توليد 4.5 
ميليون تني امسال سيب كشور به دليل تگرگ زدگي در مقایسه با سال 
گذشته پایين تر است و اگر قرار باشد فقط سيب خوب توليد صادر شود، 

این محصول به خودي خود دليل محكمي براي گراني دارد.

كاهش ۳۰ درصدي توليد پرتقال
توليد هندوانه به دليل شرایط كم آبي كشور و با تصميمي از پيش تعيين 
شده تا 50 درصد كاهش یافته است، اما این كاهش توليد تأثير منفي 
در بازار نخواهد داشــت. رئيس اتحادیه بارفروشــان تهران با اشاره به 
این مطلب درباره توليدات این محصول و دیگر ميوه ها گفت: هندوانه 
همدان و اراك هم اكنون در بازار عرضه شــده و هندوانه دزفول و اهواز 
هم از هفته آینده به بازار مي آید و چالشي در زمينه این محصول تا شب 
یلدا نخواهيم داشت. ميوه هاي تابستاني مثل گالبي، هلو زعفراني، هلو 
انجيري و... نيز با توجه به پایان فصل برداشــت در سردخانه ها وجود 
اســت و به تدریج ســيب، پرتقال و نارنگي هم به این مجموعه اضافه 
خواهد شد. به گفته دارایي نژاد، امسال توليد مركبات استان مازندران، 
2.6ميليون تن بوده كه 200 هزار تن كمتر از آمار توليدي پارسال است، 
اما با توجه به ميزان 1.5 ميليون تني مصرف داخلي، نه تنها كمبودي 
در بازار نيست، بلكه باید براي صادارت یك ميليون تن از این توليدات 
نيز برنامه ریزي شود. او همچنين از كاهش 30 درصدي توليد پرتقال 
خبر داد و تأكيد كرد كه این كمبود، با رشد 30 درصدي توليد نارنگي 

جبران مي شود.

ارز نسنجيده اســت و اميدواریم كه شوراي 
نگهبان با توجه به چنين اشكاالتي این بخش 

از مصوبه را رد كند.
آيا امــكان واردات خودرو 
توسط هر شخص حقيقي و حقوقي وجود 

دارد؟
امكان واردات خودرو توسط همه اشخاص 
حقيقــي و حقوقــي وجود نــدارد، چراكه 
نيازمند پاس كردن استانداردهاي 85گانه اي 
اســت كه باید در آزمایشــگاه هاي مرجع 
سازمان اســتاندارد با پرداخت هزینه 200 
تا 300ميليون توماني طي شود و درنهایت 
هم ممكن است خودروهاي وارداتي توسط 
اشخاص، استانداردهاي اجباري این سازمان 
را پاس نكند. اما در صورتي كه اجازه واردات 
انبوه یك برند خودرو به چندین واردكننده 
داده شــود و این وارد كنندگان ملزم به ارائه 
خدمات پس از فروش، فراهم كــردن ابزار 
تعميرات، تامين قطعات یدكي، آموزش هاي 
الزم و... شــوند، این شــيوه واردات خودرو 
توســط برخي از افراد یا شركت ها به صرفه 
خواهد بود؛ چراكه گمرك به صورت رندوم 
مثال از 100خودروی وارداتي یكي را انتخاب 
می كند و با انجــام آزمایش های الزم مجوز 
واردات بقيــه این خودروهــا را مي دهد. با 
این روند واردات خودرو توســط هر شخص 
حقيقي و حقوقي با تيراژ محدود فاقد صرفه 

اقتصادي و بسيار زمان بر خواهد بود.
نظر شما در مورد تعيين تيراژ 
خودروهاي وارداتي توسط شوراي رقابت 

چيست؟ 
ایراد اصلي این طرح ورود شــوراي رقابت به 
عرصه واردات خودرو اســت. پرسش مطرح 
آن است كه با افزایش قيمت پراید از 35 به 
150ميليون تومان، این شورا چه گلي به سر 
بازار خودروهاي داخلي زده كه باید در واردات 
خودرو نيز دخالت كند؟ تعيين هر 6 ماه یك بار 
تعداد خودروهاي وارداتي توســط شوراي 
رقابت، منشأ فساد و شكل گيري نوعي رقابت 
كاذب براي واردات خودرو مي شود به فرض 
اینكه شــوراي رقابت مجوز واردات 10هزار 
خودرو را بدهد، آیا براي واردات خودرو نوعي 
مسابقه بين اشخاص حقوقي و حقيقي شكل 
نخواهــد گرفت كه نخســتين پيامد آن راه 
افتادن بازار خرید و فروش برگ ثبت سفارش 
خودرو است؟ اگر بخواهند به افراد مختلف 
براي واردات خودرو سهميه بدهند نيز منجر 

به داغ شدن بازار امضاهاي طالیي مي شود.
آيا اين طرح مي تواند موجب 
كاهش قيمت خودروهاي توليد داخل يا 

وارداتي شود؟
اگر اشكاالت اساســي این طرح رفع شود، 
مي تواند بــر بــازار خودروهــاي وارداتي 

تأثيرگذار باشــد؛ گرچــه تأثير گذاري این 
طرح بر بازار خودروهاي وارداتي نيز بستگي 
به تعــداد و قيمــت خودروهــاي وارداتي 
دارد. اما طــرح واردات خــودرو در كاهش 
قيمت خودروهاي پرتيــراژ داخلي بي تأثير 
خواهد بود، چراكه با استانداردهاي موجود 
واردكننــدگان نمي تواننــد خودروهــاي 
ارزان قيمتــي را وارد كنند كــه رقيب این 
خودروهــا باشــد و قيمت یــك خودروی 
وارداتي با این شــيوه حدود 10 تا 12هزار 
دالر و با احتســاب ســایر هزینه ها بيش از 
400 تا 500ميليون تومــان خواهد بود كه 
تنها مي تواند رقيبي براي برخي خودروهاي 
چيني یــا مونتاژي كشــور باشــد. براي 
ســاماندهي بازار خودروهاي كم تيراژ باید 
اجازه عرضه آن در حاشيه بازار داده شود تا از 
عرضه دونرخي و رانت حاصل از شيوه كنوني 

فروش خودرو جلوگيري شود.
با توجه به شرايط توليد و بازار، 
امكان صادرات خودرو و قطعه توسط افراد 

حقيقي وجود دارد؟
گرچه امكان صادرات خودرو و قطعه توسط 
برخي تجار با بررســي بازارهــاي صادراتي 
وجود دارد امــا با توجه به شــرایط توليد و 
عرضــه چندنرخي خودرو در كشــورمان، 
چنين احتمالي ضعيف اســت. با وجود این 
هدفگذاري تيراژ توليد 3ميليون دســتگاه 
خودرو در كشورمان شدني نيست؛ چراكه 
نياز بازار به  خــودرو بيــش از یك ميليون 
دستگاه نبوده و در صورت تحقق چنين رشد 
تيراژ توليدي باید امكان صادرات آن فراهم 
شده یا با اجراي طرح هایي مانند جایگزیني 
خودروهاي فرسوده این مازاد توليد جذب 
شود، وگرنه با شرایط موجود امكان صادرات 
با تامين خودرو از شركت هاي خودروسازي 
یا بازار خودرو بــا قيمت رقابتي در بازارهاي 

صادراتي، بسيار كم است.
احتمال ورود خودروســازان 
و قطعه ســازان به عرصه واردات خودرو 

چقدر است؟
در شرایطي كه خودروسازان به دليل كمبود 
و گراني مواداوليه و قطعات و زیاندهي ناشي 
از قيمت گذاري دســتوري شوراي رقابت با 
دپوي خودروهاي ناقــص در خطوط توليد 
مواجه و از سوي دیگر داراي شبكه گسترده 
خدمات پــس از فروش هســتند، احتمال 
اینكه خودروسازان و قطعه سازان با صادرات 
محصوالت شان به سمت واردات خودرو سوق 
داده شوند، بسيار زیاد است. با وجود این باید 
منتظر بررسي و تغييرات احتمالي این طرح 
در شــوراي نگهبان بود؛ گرچــه با توجه به 
اشــكاالت و ابهامات، تصویب این طرح در 

شوراي نگهبان بعيد است.

مجــوز  صــدور 
واردات خــودرو 
بدون انتقــال ارز 
منجــر بــه ایجاد 
شبكه غير قانونی 
مــوازی بــا بانك 
مركزی خواهد شد

شــكالت صبحانه در بيش از 6 ماه گذشــته، 25درصد گران شده 
كه این رقم در مقایســه با دیگر اقالم خوراكي چندان زیاد نيست. 
به گزارش همشــهري، نگاهي به قيمت  برندهاي مختلف شكالت 
صبحانه در سوپرماركت ها نشــان مي دهد این خوراكي محبوب از 
زمستان سال گذشته تاكنون افزایش قيمت زیر 30درصدي داشته 
است، این در حالي است كه بيشــتر اقالم مصرفي و حتي كاالهاي 
اساسي تنها در نيمه اول امسال رشد 30درصد و باالتر را در قيمت 

خود تجربه كرده اند. 
در ماه هاي اخير قيمت شير و دیگر لبنيات پرمصرف شامل پنير و 
ماست و كره، انواع مرباها، گوشت، برنج، نان و بسياري دیگر از اقالم 
مصرفي خانوار رشد زیادي داشت و این در شرایطي بود كه اقالم ذكر 
شده  توليد داخل كشور و بي نياز از صرف ارز براي واردات مواداوليه 
بود. اما شكالت صبحانه با اینكه ماده اوليه مورد استفاده براي توليد 
آن یعني كاكائو وارداتي است، گراني كمتري را از سر گذرانده است. 
به نظر مي رسد كاهش قدرت خرید مردم با توجه به تورم موجود و 
خروج اقالم لوكس از سبد خرید بخش زیادي از مردم جامعه را بتوان 
تنها دليلي دانست كه توليدكنندگان را واداشته در تغييرات قيمت 
این محصول جانب احتياط را رعایت كنند تا سهمشان از بازار بيش 
از این كاهش نيابد. شكالت صبحانه یكي از خوراكي هاي محبوب 
خانواده ها مخصوصا بچه دارهاســت، اما گفته مي شود فروش آن 
طي یك سال و نيم اخير به نصف رسيده اســت. هم اكنون قيمت 
یك شيشه 300 تا 330گرمي شــكالت صبحانه بسته به برند آن 
بين 44 تا 65هزار تومان در برندهاي ایراني متغير اســت و نوتالي 
معروف هم با قيمت كمتر از 110هزار تومان در سوپرماركت ها پيدا 
نمي شود. قيمت بسيار باال باعث شــده این محصول از سبد خرید 
بسياري از خانواده ها خارج شود. آمار فروش سوپرماركت ها نشان 
مي دهد حتي شكالت صبحانه هاي 100گرمي طلقي عرضه شده از 
سوي شركت هاي لبني هم چيزي حدود 30درصد خریدارانشان را 

از دست داده اند.
 

 قيمت بعضي انواع شكالت صبحانه در 
سوپرماركت هاي تهران

قيمتمشخصاتنام كاال
218.000رنگ فندقي شيري - 100گرميفرمند
55.000فندقي - 330گرميفرمند
44.000كنجدي - 330گرميفرمند
57.000فندقي - 330گرميلپ لپ
45.000فندقي - 300گرميمروسا
252.000رنگ شيري فندقي - 330گرميباراكا

2رنگ فندقي توت فرنگي - فرمند
33052.000گرمي

36.900دارك - 170گرميكوپا
65.000كرم كاكائو فندقي - 330گرميميندال
36.900كرم كاكائويي كنجدي - 220گرميكوپا

ان16.000شوكوناب دورنگ - 160گرميآي سودا
وم
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پوست موز زير پاي بازار ميوه
كارشناسان معتقدند وضع قوانين سختگيرانه براي واردات موز بازار دیگر ميوه ها را نيز درگير گراني خواهد كرد

آمار ها نشــان مي دهد قيمت هر  بازار
دالر آمریكا از ابتداي سال تاكنون 
با بيش از 10درصد رشد، بيش از 
همه بازار هاي پرریسك رشد كرده است و این 
به دليل آن اســت كه از هفته دوم شــهریور ماه 

تاكنون بازار سهام با نزول مواجه شده است.
به گزارش همشهري، به دنبال نزول 13درصدي 
بورس از هفته دوم شهریور ماه تاكنون بازده دالر 
در نيمه نخست سال از بازده بورس پيشي و در 
صدر همه بازار ها در نيمه نخست سال قرار گرفت. 
این درحالي است كه شاخص بورس تهران از اول 
خرداد ماه تا هفته نخست شــهریور ماه بيش از 
45درصد رشد كرده بود و به نظر مي رسد بازده 
بورس در نيمه نخست سال از سایر بازار ها پيشي 
بگيرد، اما نزول 200هزار واحدي شاخص بورس 
منجر به افت بازده سرمایه گذاري در این بازار شد. 
آنطور كه آمار ها نشــان مي دهد قيمت هر دالر 
آمریكا از ابتداي سال تاكنون 10.4درصد رشد 
كرده است كه بيشــتر از همه بازار ها بوده است، 
اما شاخص بورس به دليل افت چند هفته گذشته 
به سطوح ابتداي ســال رسيده و همين موضوع 
منجر شده كه ميزان بازده بورس در نيمه نخست 
سال به 6.4درصد تنزل كند. قيمت هر سكه هم 
در این مدت با 5.2درصد رشد در رتبه سوم قرار 
گرفت. ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن هم در 
شهر تهران در نيمه نخست سال جاري با 4درصد 
رشد مواجه شــده اســت كه كمتر از طال، ارز و 
بورس بوده است.شواهد ميداني نشان مي دهد 
كه یكي از دالیل رشــد 10درصدي قيمت دالر 
در نيمه نخست ســال افزایش تقاضای خرد در 
سطح بازار آزاد براي خرید دالر بوده است. به زعم 
كارشناســان، محرك هاي سياسي و اقتصادي 
سطح تقاضا در بازار ارز را به طور مداوم دستخوش 
تغيير مي كند و با توجه به آنكه محرك هاي رشد 
قيمت در نيمه نخست ســال بيشتر بوده است، 
سطح تقاضا براي خرید دالر افزایش یافته و منجر 
به رشد قيمت شده است. با این حال بررسي ها 
نشان مي دهد تحت تأثير افزایش انتظارات تورمي 
مردم این روز هــا از طال و ارز بيش از گذشــته 

به عنوان ضربه گير تورم استفاده مي كنند.

داليل نوسان هاي پرشتاب در بازارها
آن طور كه گزارش هاي رســمي نشان مي دهد 
نرخ تورم ساالنه هم اكنون به 45.2درصد رسيده 
است. این به معناي آن است كه ساالنه 45درصد 
از ارزش ریال كاسته مي شود. در چنين شرایطي 
یكي از مهم ترین دغدغه هاي خانواده هاي ایراني 
كه سطح درآمد شان به پایين ترین حد ممكن در 
چند دهه گذشته رسيده است، حفظ قدرت پول 
و مصونيت در برابر تورم است. این روند پرشتاب 
تورم كه از سال1397 به دنبال تشدید تحریم ها 
آغاز شده است به دنبال رشد نقدینگي در حال 
افزایش اســت و آنطور كه كارشناسان برآورد 
مي كنند با توجه به كسري بودجه شدید دولت، 
احتمــاال در ماه هاي آینده همچنــان افزایش 
خواهد یافت. این موضوع ضرورت محافظت در 
برابر تورم را براي مردم بيشتر كرده است؛ چراكه 
همين حاال هم بخش زیــادي از قدرت خرید 
مردم در نتيجه رشد شدید تورم از دست رفته 
اســت. به همين دليل مردم براي اینكه از خود 
در برابر تورم محافظت كنند پس انداز هاي خود 
را در بازار طال و ارز و اخيرا بورس سرمایه گذاري 
مي كنند. این به آن دليل اســت كــه در ایران 
ابزار هاي مالي كافي براي اینكه به آنها در برابر 

تورم مصونيت بدهد، وجود ندارد یا دســت كم 
كمتر بــه مردم معرفي شــده اســت.عليرضا 
توكلي كاشي، كارشناس بازار هاي مالي در این باره 
به همشهري مي گوید: در بسياري از كشور هاي 
دنيا ابزار هاي مالي مختلفي براي حفاظت دربرابر 
تورم وجود دارد، اما در ایران به دليل اینكه چنين 
ابزار هایي به مردم معرفي نشده است، دارایي ها 

به سمت طال و ارز سرازیر مي شود.

ميزان سرمايه گذاري مردم در بازار طال و ارز
با وجود اینكــه بازار هاي طال، ارز و ســهام در 
زمره بازار هاي پرریســك محسوب مي شوند و 
اغلب مردم در زمره ســرمایه گذاران كم ریسك 
هستند، اما حجم سرمایه گذاري مردم به دليل 
تالطم هاي اقتصادي و رشــد شــدید تورم در 
این بازار ها در طول ســال هاي گذشته به دليل 
فقدان ابزار هــاي مالي ضد تورمــي، با افزایش 
زیادي مواجه شده است. درواقع مردم به دليل 
رشد شــدید تورم دل به دریا زده اند و بخشي از 
دارایي هایشــان را در بازار هاي طال و ارز و اخيرا 
در بورس )از پارســال( سرمایه گذاري كرده اند. 
برخي برآورد هاي غيردقيق نشان مي دهد ميزان 
ارزي كه در اختيار مردم است از سال97 تاكنون 
به دليل افزایش تحریم ها و رشد شدید تورم از 18 
تا 20ميليارد دالر به محدوده 40ميليارد دالر و 

حجم طالي در اختيار مردم به بيش از 200تن 
رسيده است. در سال1396، غالمحسين شافعي، 
رئيس اتاق بازرگاني ایران، رقم دالر هاي خانگي 
را 20 تــا 25ميليارد دالر و در ســال97 هادي 
قوامــي، نایب رئيس وقت كميســيون برنامه و 
بودجه مجلس ميزان این ارز را 30ميليارد دالر 
اعالم كرده بود. همان سال محمد كشتي آراي 
گفته بود: طبق برآوردي كه داریم ميزان ذخایر 
خانگي طال در ایران حدود 200تن است كه این 
رقم در حال افزایش اســت. اما با توجه به رشد 
شدید تقاضا براي طال و ارز از سال97 تاكنون، 
برآورد مي شود این رقم دست كم 25 تا 30درصد 
افزایش یافته باشد. همه اینها در حالي است كه 
از سال گذشته به دليل رشــد شدید نقدینگي 
بخشي از دارایي مردم هم راهي سرمایه گذاري 
در بورس شــد و طبق برخي برآورد ها بيش از 
120هزار ميليارد تومان پس انداز خرد در زمان 

صعود شاخص ها وارد بازار سرمایه شده است.
اما با وجود اینكه بخش زیــادي از نقدینگي در 
طول چند سال گذشــته راهي بازارهاي طال و 
ارز و سهام شده است آیا مردم توانسته اند از این 
بازار ها به عنوان ابزارهاي ضد تورمي استفاده و از 
پس انداز هاي خود در برابر تورم محافظت كنند؟

عدم تناسب نرخ تورم و بازده بازارها
با وجود افزایش حجم سرمایه گذاري ایراني ها در 
بازار هایي كه ریسك باالتري نسبت به سایر بازار ها 
دارند، بررسي ها نشان مي دهد سرمایه گذاري در 
این دارایي ها نيز نتوانسته است از مردم در برابر 
تورم محافظت كند و حتي به دليل نوسان هاي 
قيمت در این بازار ها اغلب ســرمایه گذاران در 
دوره هاي زماني مختلف متضرر مي شوند. گواه 
این موضوع ميزان بازده بازار ها در نيمه نخست 
سال جاري است كه تناســبي با نرخ تورم ندارد. 
درواقع مقایسه نرخ تورم ســاالنه با ميزان بازده 
ســرمایه گذاري در این بازار ها نشــان مي دهد 
كه حتي بازار هاي پرریســك نيز نتوانســته اند 
بازدهي متناسب با نرخ تورم 45درصدي داشته 
باشند. شاید به همين دليل است كه بخش عمده 
نقدینگي در كنار بازار هاي سرمایه گذاري، راهي 
بازار كاال شده و تورم را تشــدید كرده است. در 
چنين شــرایطي و درحالي كــه ابزار هاي مالي 
كافي براي حافظت از مردم در برابر تورم وجود 
ندارد راه حل كارشناسان این است كه دست كم، 
نقدینگي به سمت بازار سرمایه كه مانند بازار ارز 
تورم زا نيست، هدایت شود تا منابع مالي بخش 

توليد نيز تامين شود.

 در نيمه نخست سال 
دالر در صدر بازارهاي سرمايه گذارياتفاق افتاد

آمار ها نشان مي دهد در شرایطي كه ميانگين بازده سرمایه گذاري در بورس در نيمه نخست سال 6/4درصد بوده است، قيمت هر دالر آمریكا در این مدت بيش از 10درصد رشد كرده است

با توجه به ابهامات و اشكاالت اساسي طرح واردات خودرو، تصويب اين طرح در شوراي نگهبان بعيد است

فرخنده رفائي
خبرنگار

   كاهش چشمگير تقاضا براي ميوه
كرونا و تعطيلي تاالرهاي پذيرايي و كاهش برگزاري مراســم حتي به صورت 
خصوصي و در منازل، مصرف ميوه را نسبت به سال هاي پيش تا ۲5 درصد كاهش 
داده است. رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران با بيان اين مطلب در 
گفت وگو با همشهري گفت: اين آمار تنها مربوط به تاالرهاست، اما كاهش تقاضا 
به اين مورد محدود نيست و مديريت مصرف ميوه نزد مردم، اين آمار را باالتر هم 
برده است. اسداهلل كارگر افزود: گرچه كاهش مصرف ميوه خبر خوبي نيست، اما 
با توجه به افت توليد ميوه در كشور به دليل شرايط خشكسالي، از ايجاد كمبود 
در بازار جلوگيري كرده است؛ چراكه اگر ميزان مصرف به اندازه قبل بود با كمبود 
ميوه و گراني مواجه مي شديم. وي با تأكيد بر اينكه بازار ميوه هم اكنون از لحاظ 
تنوع و قيمت در شرايط بسيار خوبي است، اضافه كرد: در فصلي به سر مي بريم 
كه توليدات ميوه كشور مكمل يكديگر شده اند و در كنار ميوه ورودي فصل 
زمستان، ميوه هاي تابستاني هم هنوز در بازار كشور موجود است، اين تنوع 
در بازار ميوه كاهش قيمت ميوه يا دست كم تثبيت قيمت ها را به دنبال داشته 
است. رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران در زمينه گرانفروشي هاي 
موردي )به طور مثال قيمت ۷5 هزار توماني گالبي در برخي ميوه  فروشي ها( 
تأكيد كرد كه اتحاديه با عرضه كنندگان ميوه با قيمت هاي باال برخورد مي كند.
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مقولهسالمتروانجدیگرفتهنمیشود
ناصر قاســم زاد، مدیرعامل انجمــن حمایت از 
سالمت و بهداشت روان جامعه، درباره وضعیتی 
که هم اکنون افراد در آن قرار دارند، توضیح هایی 
می دهد. به گفته او، در کشــور ما، مقوله سالمت 
روان بسیار مظلوم واقع شده و حتی قبل از کرونا 
هم سیاست های متناسبی با جمعیت جوان کشور 
)40میلیــون نفر جمعیت زیر 30ســال( و حتی 
نیازهای سایر گروه های ســنی یعنی کودکان و 
نوجوانان و ســالمندان، در کشــور وجود نداشته 
اســت. او می گوید: »در بخش کودك و نوجوان، 
وزارت آموزش و پرورش باید پاســخگو باشد. این 
وزارتخانه  در هیچ دوره ای به اندازه کافی و متناسب 
با جمعیت دانش آموزان، مشــاور و متخصص در 
حوزه سالمت روان نداشته است. نوجوانان و جوانان 
در دانشگاه ها هم هیچ گاه حضور روانشناسان فعال 
در مراکز مشاوره دانشــگاهی را تجربه نكرده اند. 
البته مشاوره هایی به صورت نمادین در دانشگاه ها 
داده می شــود، اما روانشناسان زبده ای که بتوانند 
اقدامات پیشگیرانه را آموزش دهند، در این مكان ها 
دیده نمی شــوند.« به اعتقاد قاســم زاد، حتی در 
ســرفصل های درسی در دانشــگاه ها هم چیزی 
به عنوان حفظ سالمت روان وجود ندارد. در سنین 
دیگر هم در ادارات و سازما ن ها، تعداد متخصصان 
در حوزه سالمت روان متناسب با جمعیت نیست. 
البته بعضی نهادها به صورت جســته و گریخته 
کارهایی انجام داده اند، اما هیچ فعالیت نظام مندی 

درخصوص آن انجام نشده است.

وزارتبهداشتبرنامهمنظمیندارد
قاســم زاد، معتقد اســت که در بخش بهداشت 
روان در دوره قبل و بعد کرونا، بیشــتر به صورت 
جزیره ای عمل شده است؛ یعنی چشم انداز و نقشه 
راه هدفمندی در این زمینه وجود نداشته است؛ به 
همین دلیل تأثیرگذاری آن هم به صورت مقطعی و 
غیرمؤثر بوده است؛ مثال در بحث کرونا، صدا و سیما 
و بخشی از دســتگاه های دولتی، گام های مؤثری 
برداشته اند، اما کافی و مستمر نبوده است. بنابراین 
با توجه به اینكه سواد سالمت عمومی و بهداشت 
روانی شهروندان پایین است باید با هدفگذاری و 
سیاست اجرایی دولت، میان 3قوه، کار تیمی انجام 
و برای ارتقای این سطح از سواد هم باید برنامه های 

بنیادینی درنظر گرفته شود. او تأکید می کند که 
وزارت بهداشــت باید برنامه منظم و مدونی برای 
توجه بیشتر به سالمت روان داشته باشد؛ اقدامی که 
تاکنون برنامه مشخص و منظمی برای آن نداشته 
است: »نقش قوه مجریه در آسیب شناسی شرایط 
قبل و بعد از کرونا بسیار مهم و اساسی است. چون 
بودجه های الزم و همچنین چگونگی اجرایی شدن 
پروژه ها در اختیار دولت است؛ بنابراین باید رویكرد 
خود را نسبت به موضوع سالمت روان تغییر دهد و 
شرایطی را ایجاد کند تا با برنامه ریزی های جدید، 

سالمت روان آنها تامین شود.«

نهبودجهدارندونهبرنامه
مدیرعامل انجمن حمایت از ســالمت و بهداشت 
روان جامعه به ماجرای هزینه هــای پرداختن به 
ســالمت روان در جامعه اشاره می کند. به گفته او، 
سرانه هزینه بهداشت روانی کشــور برای هر فرد، 

هزار تومان است؛ این در حالی 
است که با این میزان سرانه، 
نه وزارت علوم در دانشگاه ها 
توجهــی بــه ایــن موضوع 
دارد، نــه در ســرفصل های 
درس هــای دانشــگاه به آن 
پرداخته شده و نه آموزش و 
پرورش توجــه می کند و جز 
در موارد بسیار اندك )شاید 
10درصد( هیــچ برنامه ای 
برای مشــاوره دانش آموزان 
ندارد. در کنــار همه اینها، به 
ســازمان نظام روانشناسی و 
مشاوره هم با قدمت 18ساله 
برای حمایت و خدمات دهی 
نظام مند و تعامل روانشناسان 

با سازمان های مختلف، بودجه ای تعلق نمی گیرد. 
این ســازمان حتی برای ســازماندهی تشكیالت 
اداری خود نیز فراز و نشیب های زیادی داشته است؛ 
درحالی که روانشناسان باید اتحادیه صنفی داشته 
باشــند که بتوانند از خدمات رفاهی مانند بیمه، 
بازنشستگی، از کارافتادگی یا سختی کار استفاده 
کنند.   به گفتــه او، وزارت ورزش و جوانان باید به 
افراد به ویژه جوانان خدمات سالمت روان ارائه دهد؛ 
درحالی که این سازمان گویا تنها به موضوع ورزش 

اختصاص پیدا کرده و خدماتی در حوزه ســالمت 
روان بــه جوانان ارائه نمی دهــد. موضوع هم تنها 
به کم کاری این ســازمان ها محدود نمی شود. در 
مجلس کمیســیون های مختلفی وجود دارد که 
می توانند در زمینه ســالمت روان تصمیم گیری 
کنند، اما باز هم آنجا شاهد نادیده گرفتن این موضوع 
هستیم. قاسم زاد تأکید می کند که مجموعه این 
عوامل سبب شــده تا خیلی ها از گرفتن خدمات 
علمی و کارشناسانه در حوزه سالمت روان محروم 
بمانند. به گفته او، توجه به سالمت روان در اولویت 
برنامه های ســازمان ها نیســت؛ چون با توجه به 
مشكالت موجود و تورم 63درصدی، جایی برای 
توجه به آن وجود ندارد و عمال نادیده گرفته می شود. 
مشكل اصلی در حوزه سالمت حتی قبل از کرونا 
هم با توجه به مشكالت موجود در جامعه، شیوع 
استرس و اضطراب در جامعه بود که هم اکنون و در 
دوران کرونا تشدید شده است. قاسم زاد می گوید: 
»وضعیت ســالمت روان در 
جامعه شرایط مطلوبی ندارد 
و ما در شــرایط بحرانی قرار 
داریــم. اگر وضــع به همین 
منوال ادامه داشته باشد، در 
آینده وخیم تر هم می شود.« 
به گفته این متخصص حوزه 
روان، کرونا بر عملكرد مغز هم 
تأثیر می گــذارد. با این حال 
هنوز برای بهبود سالمت روان 
جامعه به ویژه بیماران، اقدامی 

نمی شود.

توجهبهســالمتروانبه
تغییراتبنیادینیازدارد

قاسم زاد می گوید باید برای 
ارائه و دریافت خدمات سالمت روان، مشوق هایی 
درنظر گرفته شــود. هم اکنون برخی سازمان ها 
برای کارکنان خود خدمات سالمت روان درنظر 
گرفته اند، اما میزان آن بســیار کم اســت و شاید 
تنها 10درصد کارمندان را شــامل شود؛ چرا که 
مردم آنقدر که به سالمت جسم توجه می کنند، به 
سالمت روان اهمیتی نمی دهند؛ درحالی که وقتی 
سالمت روان دچار مشكل شود، جسم هم نمی تواند 
فعالیتش را به خوبی انجام دهــد. این متخصص 

حوزه روان تأکید می کند زمانی که در ســال های 
گذشته، نمره خوبی در پرداختن به سالمت روان 
نداشته ایم، بنابراین چطور می توانیم انتظار داشته 
باشیم در 2سال اخیر و با شــیوع کرونا، عملكرد 
مناسبی داشته باشیم؟ »پس از شیوع کرونا هم با 
وجود مشكالت فراوان در جامعه، باز هم توجهی 
به بهداشت و ســالمت روان مردم نشده است. در 
شرایطی که خیلی ها در این دوران، دچار وسواس، 
ترس و اضطراب شــده اند، اما باز هــم هیچ اقدام 
مؤثر و مداومی بــرای چگونگی مقابله و رویارویی 
با چنین مشكالتی برای مردم درنظر گرفته نشده 
است. هم اکنون می توان از راه و روش های مختلف 
مانند »هنر درمانی« که با ابزاری مانند موسیقی یا 
ورزش، ذهن مراجعان را آرام می کند، به سالمت 
روان آنها کمك کرد، اما باز هم این موضوع دریغ 
می شود.« به اعتقاد قاســم زاد، راهكار اصلی برای 
باال بردن سطح سالمت روان در جامعه، توجه به 
مسائل بنیادی اســت. موضوع سالمت روان باید 
به صورت بنیادی در جامعه بررسی و اصالح شود. 
یعنی سران 3قوه مجریه، مقننه و قضاییه، با بررسی 
جدی موضوع و بهره گیری از متخصصان این حوزه، 
حساسیت مسائل روان شناختی را به همه مسئوالن 
گوشزد کنند. در این صورت است که می توان آن 
را به سایر سازمان ها هم تسری داد. البته همه این 
موارد با برخورداری از نقشه راه و برنامه ریزی مدون 
و کارشناسانه و حرفه ای مقدور خواهد بود. در این 
نقشه راه باید با توجه به مشكالت گذشته و حال 

جامعه، چشم به سوی آینده داشت.

ضرورتتشكیلاتاقفكر
مدیر انجمن حمایت از ســالمت بهداشت و روان 
جامعه، برای خــروج از این وضعیت پیشــنهاد 
می دهد اتاق فكری تشكیل شــود و در همان جا، 
مسائل مربوط به ســالمت روان مورد بررسی قرار 
گیرد: »با توجه به وضعیت فعلی و پیامدهای روانی 
شیوع کرونا در کشور، ما نیازمند اتاق فكری برای 
اندیشه ورزی هســتیم که نمایندگانی از وزارت 
بهداشت، آموزش و پرورش، وزارت ارشاد و ورزش 
و جوانان و... در آن حضور داشته باشند و مشاورانی 
از تمام ارگان ها، از مدارس و دانشــگاه ها گرفته تا 
شهرداری ها و سازمان ها و ادارات در آن فعال باشند 
و نقشه راه و برنامه مدونی ارائه دهند. با داشتن برنامه 

پیشــگیرانه و درمانی برای تمام گروه های سنی، 
می توان شروع به بازسازی سالمت روان کرد.« این 
متخصص حوزه روان تأکید می کند که ارائه آموزش 
در تمام زمینه ها می تواند منجر به پیشگیری از ابتال 
به بحران های روان شــود؛ حتی آموزش مقابله و 
پیشــگیری از ابتال به کرونا، می تواند افراد را برای 
مواجهه با بیماری آماده و از روانشان محافظت کند: 
»پس از شــیوع کرونا در ماه های ابتدایی، به طور 
پراکنده، آموزش هایی از سوی سامانه4030 وزارت 
بهداشت به مردم داده می شد. مشاوران حتی گاهی 
از خانواده های داغدار دلجویی می کردند، اما این 

اقدامات مداوم نبود.«

ازظرفیتســازمانهایمردمیاســتفاده
نمیشود

مدیرعامل انجمن حمایت از ســالمت و بهداشت 
روان جامعه به نقش ســازمان های مردم نهاد در 
ارتقــای ســالمت روان جامعه اشــاره می کند و 
می گوید: »در دهه اخیــر، به دلیل بی توجهی به 
نقش ســازمان های مردم نهاد، سمن های گمنام 
زیادی در کشــور به وجود آمده انــد، ازجمله در 
خوزســتان، بوشــهر و بندرعباس و... که با توجه 
به بضاعت اندك خود، کارکرد بســیار خوبی در 
زمینه سالمت روان داشــته اند. در زمان کرونا هم 
جسته و گریخته کارهایی انجام داده اند، اما به علت 
امكانات محدود، نتوانسته اند کار گسترده ای انجام 
دهند. البته از این سازمان ها تنها می  توان در حد 
و انداره خودشان انتظار داشت؛ یعنی فقط در بازه 
زمانی مشــخص و با مختصات جغرافیای خاص 
می توانند در حد توان و پتانســیل خــود اثرگذار 
باشند.« به گفته قاسم زاد، سازمان های مردم نهاد 
در کشورهای پیشــرو به مثابه بال های توانمند 
دولت ها عمل می کنند. این سازمان ها در بسیاری 
از کشورها هم به حل مشكالت و حوادث در سطح 
جامعه کمك می کنند، اما در کشور ما به دلیل نبود 
حمایت، سازماندهی خاصی ندارند و نمی توانند 
به خوبی عمل کنند. او می گوید: »در کنار وزارت 
کشور به عنوان متولی ســازمان های مردم نهاد، 
دستگاه های مختلفی در کشور می توانند در توانمند 
شدن سازمان های مردم نهاد نقش داشته باشند که 
یكی از آنها شهرداری ها هستند که باید در این زمینه 

فعال تر شوند.« 

متخصصان مي گویند جبران شرایط نگران کننده ســالمت روان در جامعه، به هدف گذاري 
و سیاست گذاري از سوي مســئوالن 3 قوه،  تدوین برنامه هاي بنیادي در حوزه روان، ارتقاي 
ســطح ســواد عمومي، اختصاص بودجه به بخش هاي مختلف، راه اندازي اتاق فكر متشكل 
از نمایندگان تمــام وزارتخانه ها و ســازمان ها و جدي گرفتن موضــوع روان جامعه نیاز دارد

کارشناسان از نبود فعالیت های نظام مند و سیاستگذاری های 
کالن بــرای بهبــود وضعیــت روان در جامعــه می گوینــد

جای خالی اتاق فکر 
برای سالمت روان

كرونادرايرانيكســالو6ماههشد.دراينمدتبیشاز
117هزارنفرجانشــانرادراثرابتالبهكروناازدستدادند
ومیلیونهانفرديگرهممبتالشــدند.اكنونروندابتالبه
بیمارينزولياست،واكسیناسیونهمسرعتبیشتريبه

خودگرفتهتازنجیرهشیوعزودترقطعشود.
باكاهششیوعكرونااماجامعهگرفتاربحرانديگریميشود؛
بحرانيكههمینحاالگريبانخیليهاراگرفتهورهانميكند.
پیشازشیوعكروناهمماجرايسالمتروانجامعه،جزوپربحثترينموضوعات
بود،باپاندميكروناوافزايشابتالومرگهايپيدرپي،بیكاريوتحتتاثیرقرار
گرفتنزندگيهاوروابطعاطفيوخانوادگي،وضعیتروانمردمآشــفتهتراز

پیششد.
بااينكهآماردقیقومشخصيازشیوعوياافزايشمشكالترواندردورانكرونا
درايراندردستنیست،اماگفتههايروانپزشكانوجامعهشناسانحكايتاز
تشديدبسیاريازاختالالتروانوايجادمشكالتجديددارد.هشدارهاازهمان

ماههايابتدايشیوعكروناآغازشدهبود.
متخصصانحوزهروانميگويندبايدزودتراقداميشود،سازمانها،وزارتخانهها،
نهادهايمردميوگروههايكوچكتربهمیدانبیايندتاشرايطبهبودپیداكند.
اضطراب،احساستنهايي،ناامیدي،ترسوهراسازمرگوابتالو...تنهابخشي
ازاختالالتياستكهمردمگرفتارآنشدهاندوبهاذعانكارشناسانحوزهروان،
پیامدهايآنشايدسالهابعدمشخصشــود.حاالكارشناساناينحوزهدر
تحلیلاقداماتيكهدراينمدتدرحوزهسالمتروانانجامشدهبههمشهري
ميگويندنظامسالمتدرپرداختنبهموضوعسالمترواندردورانكرونانمره
قبولينميگیرد.آنهاتاكیدميكنندكهبايدبرايخروجازاينوضعیت،اتاقفكري
تشكیلشود،تیميمتشكلازمتخصصانراهاندازيشودويكنقشهراهجامع

درنظرگرفتهشود.

سیدحسنموســویچلك،رئیسانجمنمددكاراناجتماعیايران
توضیحاتیدربارهوضعیتسالمتروانجامعهمیدهد.اوبههمشهری
میگويدكهنبايدوضعیتسالمتروانجامعهراتنهابهدورانشیوع
كرونامحدودكرد:»هنگامصحبتازسالمترواناجتماعیدردوران
كرونابايدقبلازآنراهمدرنظربگیريم.چــونقبلازآن،درآخرين
شیوعشناسیاختالالتروانكهوزارتبهداشتدرسال94انجامداد،
مشخصشدكهبین23تا25درصدمردمحداقلدچاريكیازاختاللهای
روانهستند،اينعدددرتهران30.4درصدبود.اينهامربوطبهدورانی
استكهمشكالتشايدكمترازحاالبودوكروناشايعنشدهبود.«بهگفته
موسویچلك،قبلازكروناهمحالسالمتروانجامعهخوبنبود:»در
كنارموضوعسالمتروانجامعه،بايدببینیمدرحوزهاجتماعیدرچه
وضعیتیقرارداريم.براساسآمارهایرسمیستادمبارزهباموادمخدر
رياستجمهوریهماكنون4میلیونو400هزارمعتاددائموتفننیدر
كشوروجوددارند.درارتباطباروابطخانوادگیوآمارجدايیوطالقهم
آمارمناسبینداريم.آماريكدههقبلنشانمیدهدازهر10تا12ازدواج،
يكموردطالقثبتشدهاست،درحالیكههماكنونازهر3ازدواج،يك
موردبهطالقمیانجامد.«رئیسانجمنمددكاریاجتماعیدرادامهبه
باالبودنسطحخشونتدرجامعهاشارهمیكندومیگويد:»آمارپزشكی
قانونیسالگذشتهچیزینزديكبه600هزارپروندهضربوشتمرانشان
میدهد.همچنینسرقت،خشونتهایخانگیيامشكالتديگرمربوطبه
سالمتروانهمدركشوربسیارديدهمیشود.وقتیمیخواهیمسالمت
روانرادردورانبحرانیمانندكرونابررسیكنیم،نمیتوانیممشكالت
اجتماعیديگرراناديدهبگیريم.ضمناينكهدردورانكرونااتفاقات
ديگریهمرخدادهاست.سبكزندگیمردمتغییركردهومشكالت
اقتصادیوتشديدتحريمهااضافهشدهاست.تحملچنینشرايطی
سختشدهاســت.«بهگفتهاو،دركناراينهاافزايشمرگهایناشی
ازكرونا،برگزارنشدنمراسمسوگواری،بیاعتمادیمردمبهآمارهاو
اطالعاتو...وضعیتسالمتروانرابانگرانیهايیمواجهكردهاست،
مردمحتیفرصتیبرایتخلیههیجانهايشانندارند.اوادامهمیدهد:

»زمانیكهديداریباهمنداريمونمیتوانیمبهراحتیمانندگذشتهبه
فعالیتهایاجتماعیمعمولخودبپردازيم،چگونهحالحوزهسالمت
اجتماعیمیتواندخوشايندباشد؟«رئیسانجمنمددكاراناجتماعی
ايرانمعتقداستكهپروتكلهایوزارتبهداشتبرایحمايتازسالمت
روان،باتأخیرتدوينشدوفراگیری،همهگیریوتداومالزمرانداشت.
دركنارهمهاينهاوقتیخانوادهای،نانآورشراازدستمیدهد،نیاز
بهحمايتهایديگریغیرازسالمترواندارد؛مثلحمايتهایمالی
واشتغالو...همهاينهادرشرايطیاستكهافرادجامعهاغلبآشنايی
بامهارتهایخودمراقبتیندارند،تابآوریالزمراندارندوازقبلهم
اختالالتحلنشدهایدارند.همهاينهاتأثیراتمنفیمضاعفیبرجای
خواهدگذاشت.موسویچلكمیگويد:»نااطمینانیازشرايطآيندهو
مبهمبودنآن،نگرانیدرموردواكسیناسیونوعوارضآنياانتخابنوع
واكسنمناسب،سختیهایتامیندارودرصورتابتال،هزينههایباالی
درمان،تضاددرتصمیمگیریهاو...منجربهافزايشتأثیرپذيریافراداز

شرايطموجودمیشود.«


كارنامهناموفقحوزهسالمترواندركرونا
موسويچلكميگويدنميتوانبرايكارنامهحوزهسالمترواندردوران
كرونا،نمرهخوبيدرنظرگرفت،چراكهموضوعسالمترواناجتماعينه
درسبدخانوارموردتوجهقرارميگیردونهدرعرصهسیاستگذاريها
جايگاهمشخصيدارد:»دولتبهســالمتجسمتوجهبیشتريدارد
وبودجهبیشــتريهمبرايآندرنظرميگیرد.خودمردمهمهزينه
بیشتريبرايسالمتجســمخودميكنند.باشیوعكرونا،مردمحاال
هزينههايبیشتريبرايدرمانشانپرداختميكنند.هزينههايخريد
دارووبستريدربیمارستاندرشرايطفعليبسیارباالست.بااينحال
مردمحاضرنیستندبرايسالمتروانشانهزينهكنند.«رئیسانجمن
مددكاراناجتماعــيايرانميگويدهممردموهمسیاســتگذاران،
هیچكدامموضوعسالمتروانياجتماعيوسوادسالمتروانرامهم
نميدانند.بهطوركلي،فرهنگتوجهبهسالمترواندرمیانمردمو

ونا هم شرایط خوبی نداشتیم قبل از كر
 

مدیرعامل انجمن حمایت 
از سالمت و بهداشت روان 
جامعه: وضعیت ســالمت 
روان در جامعــه شــرایط 
مطلوبي ندارد و ما در شرایط 
بحراني قرار داریم، اگر وضع 
به همین منوال ادامه داشته 
باشد، در آینده وخیم تر هم 

مي شود

دولتپايیناست؛يعنينهقبلازكروناونهپسازآناقداماتمؤثريبراي
سالمتروانافرادجامعهانجامنشدهاست.اگرهمخدماتيوجودداشته

باشدفراگیروپايدارنیست.
موســويچلكميگويد:»تاكنونآموزشمهارتهــاياجتماعيو
زندگيمانندمهارتگفتوگو،تابآوريو...بهصورتپراكندهوزيرنظر
سازمانهايمختلفانجامشدهاست.اماتداومواثربخشيالزمرانداشته
است.ايندرحالياستكهدرموضوعمهارتهاياجتماعيمولفههايي
مثلآموزش)بهگونهايكههمهجادردسترسمردمباشد(يابرخورداري
ازجامعیتالزم،كفايت،پايداريواســتمرارمهماســت.اگرشرايط
برخورداريازتمامآنهافراهمشود،ميتوانبهمولفهنهايييعنياثربخشي
وتأثیرپذيريدستيافت.امانميتوانانتظارداشتسوادسالمترواني
خودبهخوددرسطحجامعهارتقاپیداكند.«بهگفتهاو،دردورانكرونا
يكطرف،مردميقراردارندكهدرگیربیماريوپیامدهايآنهستندو
بخشديگركسانيهستندكهخدماتارائهميدهند.بخشدومهمنیازبه

مراقبتبسیاردارند،چراكهدرايندورانبهشدتآسیبديدند.

افزايشسطحسوادسالمتجامعه
موسويچلكميگويدكهبرايحفظسالمتروانبايدسطحسوادمردم
باالبرود.وقتيمردمآگاهيهايالزمرادرتماممواردداشتهباشند،بهتر
ميتوانندبرايمقابلهباآنرفتاركنند.چنینموارديقبلازكروناهمجدي
گرفتهنميشدوبعدازآنهمبهدلیلمشغلهزيادبرايمقابلهبابیمارياز
توجهالزمبرخوردارنشد.درصورتيكهمشكالتمربوطبهاينحوزه
هماكنونخودشرابهخوبينماياننميكند،اما10سالديگردرقالبانواع
آسیبهاياجتماعيظاهرميشود.كسانيكههماكنوننگرانيهايزيادي
درموردخودشانياخانوادههايشاندارند،درآيندهنميتوانندبهخوبيو
بهدرستينقششانراايفاكنند.بهاينترتیبسرمايهانسانيكشورهمبا
خطرمواجهميشود.درحاليكهوقتيسرمايهاجتماعيباالترباشدنشاط
اجتماعي،امیدوهمبستگيواحترامبهخودهمباالترميرود.اوميگويد:
»بايدتوجهداشتهباشیمحتياگرازهمینحاالشروعبهارتقايسالمت
روانكنیم،برايجبران،3سالعقبیم،امااگرديرترازايناقدامكنیم
بهتدريحنیرويانسانيخودراهمازدستخواهیمداد.تمامظرفیتها
ميتوانندبهارتقايسالمتروانجامعهكمككنند،امااگراينموضوع

جديگرفتهنشود،درآيندهبايكبحرانمواجهميشويم.«

يكتافراهاني
خبرنگار
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وزیــر ميــراث  فرهنگــي، 
گردشگري و صنایع دستي به گردشگري

تازگي اعالم كرده است كه با 
رئيس جمهوري درخصوص لزوم توقف منع 
صدور روادید براي گردشگران خارجي عازم 
ایران، صحبــت كرده اســت. این صحبت 
به معناي ارائه پيشنهاد رسمي وزارت ميراث  
فرهنگي به رئيس جمهور براي فراهم كردن 
زمينه ورود گردشــگران خارجي به ایران و 
برداشتن ممنوعيت سفر است كه سال99 
توسط ســتاد ملي مقابله با كرونا و وزارت 
بهداشت اعمال شد. از ابتداي سال گذشته 
تاكنون وزارت بهداشــت به طور كامل ورود 
گردشــگران خارجي به ایران را در پاندمي 
كرونا ممنوع كرد. رفتاري كه شبيه به اقدام 
كشورهاي مختلف جهان براي جلوگيري از 

افزایش ابتال به كرونا در ایران بود.
اكنون و در دولت جدید با افزایش روند تزریق 
واكسن در ایران و جهان، عزت اهلل ضرغامي 
به درخواســت بخش خصوصــي صنعت 
گردشگري با رئيس جمهوري صحبت كرده 
است تا سيدابراهيم رئيسي را مجاب به ارائه 
فرمان بازگشایي مرزها به روي گردشگران 

ورودي به ایران كند.

رئيس دولت سيزدهم اما در همان دیدار با 
ضرغامي نگراني هایي در مورد شيوع بيشتر 
كرونا در ایران با بازگشایی مرزها داشته است، 
اما عزت اهلل ضرغامي گفته است توضيحات 
او براي رفع نگرانــي رئيس جمهوري كافي 

بوده است.
پيشنهاد توقف منع صدور روادید براي ورود 
گردشــگران و مذاكره بــا رئيس جمهوري 
براي صدور دستور بازگشــایي مرزها براي 
گردشــگران ورودي به كشــور پس از آن 
صورت گرفته اســت كه جامعه تورگردانان 
ایران در دیــدار با وزیر ميــراث  فرهنگي، 
گردشگري و صنایع  دستي از لزوم برچيدن 
سياست توقف ورود گردشــگران خارجي 
به كشــور ســخن گفته بود. اكنــون این 
پيشــنهاد به رئيس جمهوري ارائه شــده و 
حتي براســاس پيگيري هاي همشــهري، 
وزیر ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنایع 
 دستي در تماس با اعضاي جامعه تورگردانان 
ایران خبر داده كه توانســته است موافقت 
رئيس جمهــوري براي توقــف منع صدور 
روادید گردشــگري براي ورود بــه ایران را 

بگيرد.
عزت اهلل ضرغامي، وزیر ميــراث  فرهنگي، 
گردشگري و صنایع  دســتي همچنين در 
مراســم تكریم و معارفه معاونان پيشين و 
جدید آن وزارتخانه اعالم كرد: گردشگري 

حق همه مــردم در همه جاي دنياســت و 
نقش ویژه ای در دیپلماســي عمومي دارد. 
این صنعت مي تواند روابط تيره دیپلماتيك 
را بهبود بخشد و روابط حسنه را بين دولت ها 
پایدار كند. به گفته او، منع صدور روادید در 
ایران نيز برداشته خواهد شد. چون بسياري 
از كشــورهاي دنيا صدور روادید را شــروع 
كرده اند و بهتر اســت ایران نيز این موضوع 

را شروع كند. 
وعده ضرغامي براي توقف سياســت منع 
صدور روادیــد براي گردشــگران خارجي 
اگرچه هنوز اجرایي نشــده و صدور روادید 
ســفر به ایران براي گردشــگران خارجي 
متوقف شده است، اما عقيده كارشناسان بر 
آن استوار است كه اقدام منطقي براي توقف 
منع صــدور روادید زماني قابل اعتناســت 
كه هم ایــران از نظر شــرایط بهداشــتي 
براي گردشــگران خارجي امن باشد و هم 
كشــورهایي كه تمایل به اعزام گردشگر به 
ایران دارند از شرایط ایمن در موضوع پاندمي 

كرونا برخوردار باشند.
اگرچه برخي شاخه هاي گردشگري همچون 
گردشــگري ماجراجویانه و طبيعت گردي 
هنوز هم مشتري خارجي خود را در بيرون 
از مرزهــا دارند، اما مهم ترین مشــكلي كه 
حتي با لغو كردن  فرمان منع صدور روادید 
براي گردشگران خارجي در ایران برچيده 

نمي شود، یك مســئله جهاني است. هنوز 
تمام كشورهاي جهان مبادي ورودي خود 
را به روي گردشــگران باز نكرده اند و حتي 
در اروپا نيز مرزهاي این اتحادیه تنها به روي 
كشــورهاي عضو و البته برخی  ایراني هاي 
واكسينه شده باز اســت. این بازگشایي ها 
نيز به طور كامال محتاطانه انجام مي گيرد تا 
افزایش اپيدمي كرونا در كشورهاي ميزبان 

گزارش نشود.
همين حاال در كشورهاي همسایه ایران كه 
هنوز واكسيناســيون كامل در آنها صورت 
نگرفته همچون عراق، اعالم شده كه ورود 
ایراني ها به آن كشورها ســهميه اي بوده  و 
بــراي ورود دریافت ویزا نيز الزامي اســت. 
بيشترین تعداد گردشگران ورودي به ایران 
را نيز اتباع عراقی، افغانســتانی، پاكستانی 
و آذربایجانی تشــكيل مي دهند كه مراوده 
گردشگري با آنها نيز شامل محدودیت هاي 

بيشتری است.
براساس آنچه برخي كارشناسان گردشگري 
به همشــهري گفته اند، اگر قرار باشد منع 
صدور ویــزا براي گردشــگران خارجي در 
مرزهاي ایران برچيده شود باید به اهميت 
حفظ سالمت جامعه ميزبان، یعني مقاصد 
گردشــگري در ایــران و همچنين امنيت 
بهداشتي گردشگران توجه جدي شود. چون 
اگر گردشــگري به ایران سفر كند و قادر به 
رفع نياز درماني خود نباشد، این موضوع یك 
تبليغ منفي بزرگ براي صنعت گردشگري 
ورودي ایران خواهد بود. بــه همين دليل 

اســت كه كارشناســان و فعــاالن صنعت 
گردشگري معتقدند، پيش از برچيدن منع 
صدور روادید ورود به ایران براي گردشگران 
باید پروتكل هاي مرتبط با ورود گردشگران 
خارجي تدوین شــود و در آن موضوعاتي 
همچون واكسيناسيون قطعي و موارد مرتبط 
با حفظ سالمتي گردشگران و جامعه ميزبان 

در مقاصد گردشگري مطرح باشد.
براســاس آنچه فعاالن صنعت گردشگري 
به همشــهري گفته اند، سياست برچيدن 
منع صدور روادید در ایــران باید به نحوي 
پياده سازي و طراحي شــود كه به افزایش 
اپيدمي و شيوع بيشتر بيماري در ایران منجر 
نشود. چون سالمت گردشــگران و جامعه 

محلي اولویت باالتري دارد.
علي اصغر شالبافيان، معاون گردشگري نيز به 
همشهري گفته است كه موضوع توقف منع 
صدور روادید ورود به ایران براي گردشگران 
خارجــي پيشــنهاد وزیــر ميراث فرهنگي، 
 گردشگري و صنایع دستي به رئيس جمهوري 
بوده اســت. بدین ترتيب به نظر مي رســد تا 
زمان موافقت رســمي رئيس جمهوري با این 
پيشــنهاد، این موضوع تنها در حد پيشنهاد 
است و نمي توان وعده عزت اهلل ضرغامي، وزیر 
ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنایع  دستي 
را به عنوان آغاز دوران تازه ورود گردشــگران 
خارجي به ایران پس از 2ســال وقفه كه یك 
ســال آن مرزهاي ایران به طــور كامل براي 
گردشگران خارجي مسدود شده بود، قلمداد 

كرد.

عزت اهلل ضرغامی: رئيس جمهور براي لغو سياست منع صدور روادید ورود به ایران قانع شده است
احتمال بازگشايي مرزها براي گردشگران خارجي خبرهای كوتاه

برداشتازمعدندرقلهدماوندتعطيلشدهاست
مدیركل حفاظت محيط زیست مازندران گفت: فيلمي كه در فضاي 
مجازي درباره فعاليت یك معدن در قله دماوند دست به دست مي شود 
متعلق به چند سال پيش اســت. اكنون همه معادن موجود در ارتفاع 
بيش از یك هزار و 800 متر دماوند تعطيل شــده اند و هيچ برداشت 
معدني در این قله انجام نمي شــود. ایرنا نوشت: حسينعلي ابراهيمي 
كارنامي دیروز با اشاره به بازنشــر چندباره فيلمي در فضاي مجازي 
درباره فعاليت یك معدن در قله دماوند، اظهار كرد: این ویدئو متعلق 
به 8 سال پيش است كه خبرنگار وقت صداوسيما براي تهيه گزارشي از 
فعاليت یك معدن در ارتفاعات دماوند اقدام به تهيه گزارش كرده بود و 
طي چند سال اخير بارها باز نشر شده است. این مسئول درباره آخرین 
وضعيت فعاليت هاي معدني در قلــه دماوند تصریح كرد: تمام معادن 
حوزه دماوند در ارتفاع باالي یك هزار و 800 متري تعطيل شده اند و 

دیگر شاهد فعاليت معدني در این قله نيستيم.

تخريبيكهزارو۵۰۰مترتلههوبرهدرهنديجان
فرمانده یگان حفاظت محيط زیست هندیجان از شناسایي و تخریب 
هزار و ۵00 متر تله هوبره در گشت و كنترل محيط بانان در طبيعت 
شهرســتان خبر داد. به گزارش صدا و سيما، مصطفي حق زاده گفت: 
افراد سودجو، مانعي حدود یك كيلومتر به صورت دیوار و سدي در مسير 
عبور هوبره كه عمدتا از شاخ و برگ درخت گز و پوشش گياهي منطقه 
درست شده است، ایجاد مي كنند. وي گفت: شكارچيان بين دیوار ها 
در هر 10 متر، یك تله كه از سيم و نخ درست شده به كار مي برند و وقتي 
كه پرنده هوبره به این دیوار برخورد مي كند در كناره آن حركت كرده تا 
مسير عبور را پيدا كند كه به محض عبور از آن پاي آن در تله گير كرده و 
شكار مي شود. حق زاده بيان كرد: این پرنده بين شيوخ عرب كشور هاي 
حاشيه خليج فارس به خاطر كاربرد هاي شرط بندي و شكار گونه هاي 
جانوري، نظير انواع شاهين، مشتري هاي زیادي دارد كه باعث هجوم 

ساالنه شكارچيان به زیستگاه این پرنده شده است.

راهاندازیشبکهبیســيمراديويیديجيتالدرمنابع
طبيعی4استانکشور

مدیركل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری 
كشور از راه اندازی شبكه بی ســيم رادیویی در منابع طبيعی 4 استان؛ 
تهران، قزویــن، چهارمحال و بختياری و خراســان جنوبــی خبر داد.
اميرمسعود جاللی  به ایسنا گفت: وجود بی سيم و برقراری ارتباط رادیویی 
برای پيشــگيری از تخریب اراضی ملی، قاچاق چوب و اطفای حریق در 
جنگل ها و مراتع، امری الزم و ضروری بوده و هدف سازمان جنگل ها این 
است كه تا پایان سال جاری این ارتباط رادیویی را در تمامی استان های 
كشور گسترش دهد.جاللي خاطرنشان كرد: در مقاطعی در دهه ۷0 از 
شبكه رادیویی بی سيم به شكل آنالوگ در منابع طبيعی استفاده می شد 
اما این سيســتم كارایی الزم را نداشته اســت اما آنچه اكنون سازمان 
جنگل ها به دنبال آن است، شبكه بی سيم دیجيتالی است كه كيفيت صدا 
و صوت در آن بسيار باالســت و عالوه بر آن سازمان می تواند با سيستم 

دیجيتالی كليه اقدامات حفاظتی مربوطه را از ستاد پایش و رصد كند.

2۷2نویســنده و فعال فرهنگــي ایراني و 
افغانســتاني در نامه اي بــه »ادره آزوله« 
دبيركل یونسكو، از این سازمان درخواست 
كردند تــا در برابر تخریب آثــار تاریخي 

افغانستان توسط طالبان، سكوت نكند.
به گزارش صداي ميراث، در این نامه خطاب 
بــه »ادره آزوله« آمده اســت: »همانگونه 
كه انتظار مي رفت، با سيطره گروه طالبان 
بر افغانستان، نقض گســترده حقوق بشر، 
خانه نشيني زنان و فروپاشي نهادهاي قانوني 
و مدني، پيامد آن بود. فعاليت هاي این گروه 
واپسگرا در مواجهه با تمدن كهن، به ویژه 
آثار و ابنيه تاریخي همانگونه كه در 2دهه 
پيش شــاهد تخریب مجسمه بلند بودا در 
باميان بودیم، هراس آور و ویرانگر است. این 
بناها شاهد زندگي مردمان، روایتگر رنج ها 
و شادي ها و نشان حضور تاریخ و فرهنگ 
غني در سرزميني اســت كه به اعتبار این 
ميراث ســترگ، هویت انســاني و مدنيت 

دیرین افغانستان را اعتراف مي كند.«
امضا كنندگان این نامه خطاب به دبيركل 
یونسكو اعالم كردند: »گزارش هاي تلخ اما 
واقعي از انهدام و ویراني بناهاي تاریخي كه 
در روزهاي اخير در شــهر بُست، گرشك، 
بادغيــس و... رخ داد، عاقبت اندوه بار تهي 
ســاختن ملت ها و ســرزمين ها از ميراث 

زیستي و تمدني را رقم خواهد زد.«
فعــاالن فرهنگي ایراني و افغانســتاني در 
این نامه تأكيد كردند؛ »ســكوت در برابر 
چنين عمل شرمگينانه ای به دوام ویرانگري 
مي انجامــد و ضرورت دارد پيــش از آنكه 
طالبان اراده ضدانســاني خویش را عملي 
ســازد، آن نهاد بزرگ جهاني )یونسكو( از 
تمام توان خویش بهره  گيرد و در برابر این 

جنایت بایستد.«
امضاكنندگان این نامه خطاب به دبيركل 
یونسكو افزوده اند: »پيام این سرزمين دفاع 
از ميراث ملموس بشري در افغانستان است. 
اما طالبان به روشني نشان داد كه بر باورهاي 
نادرست خود نسبت به نقض حقوق متعارف 
بشري، نفي ميراث فرهنگي و انهدام بناهاي 
تاریخي لجاجت مي ورزد. بنابراین از شما 
مي خواهيم تا از هر كوششــي كه مي تواند 
مانع  از استمرار این روال شود دریغ نكنيد.«

درخواست۲7۲فعالفرهنگي
ازيونسکو،برايمقابلهباتخريب

آثارتاريخيافغانستان

محمدباريکانی
دبير گروه زیست بوم

  گردشگران خارجي حتي باآغاز  صدور رواديد هم به ايران سفر نمي كنند
محمدحسنکرماني،رئيسسابقانجمنصنفيدفاترخدماتمسافرتهواييوجهانگرديايرانوفعالگردشگريبههمشهريميگويد،درشرايط
فعليحتياگرمنعصدوررواديدوروديبهايراننيزبرچيدهشود،بازهمگردشگرانبهايرانسفرنميکنند.اومعتقداست،وعدهوزيرگردشگريبراي
برچيدنمنعصدوررواديددردولتامکانپذيراستاماحتيايناقدامهمدرورودگردشگربهايرانتاثيریندارد،چونکسيپشتمرزهايايرانصف
نکشيدهاست.اوبااعالماينکههنوزکشورهايجهانبهطورکاملموضوعسفررابهحالتعاديبازنگرداندهاند،افزود:گردشگرانودولتهايخارجي
بهاينموضوعتوجهميکنندکهايرانچهاندازهدرموضوعکروناوموتاسيونهايمختلفآنبرايگردشگرانامناست؟ازسويديگربيشترگردشگران
وروديبهايرانرااروپاييهاتشکيلميدهندوآنهاکهازکشورهايهمسايهبهايرانسفرميکنند،حتيدرتعدادپرحجمهمدرآمارگردشگريايران
جاييندارندوبهدردآمارسازيهاميخورند؛بنابراينوضعيتسالمتگردشگرانبرايدولتهاوگردشگراناروپاييبسيارمهماستکههمينموضوع
موجبمراقبتشديدازاتباعآنکشورهاميشود.بهگفتهمحمدحسنکرماني،دربرخيکشورهاياروپاييحتيافرادغيرواکسينهشدهاجازهورودبه
رستورانهاراندارندودرهمينترکيهکهالبتهقابلمقايسهباآنهانيست،اگراسکنبارکددارتستياواکسيناسيونکرونانداشتهباشيد،اجازهحضوردر
مراکزخريدنميدهند.بنابرايندرشرايطفعليحتياگرمنعصدوررواديدهمبرچيدهشود،تصورنميکنيمهيچکشوراروپاييولواگربهآنهاويزابدهيم،
بهاتباعشچراغسبزبدهدياتوصيهکندکهبهايرانسفرکنند.اينفعالگردشگريگفت:روابطسياسيمستحکمباکشورهايهدفگردشگريايران
نيزالزمهصنعتگردشگرياستوالبتهبايدتوجهداشتکههمانکشورهايهدفگردشگريايرانممکناستايرانرادربازارهايهدفگردشگري
خودنداشتهباشند.نکتهديگرآناستکهمااصالمحصولنودرصنعتگردشگرينداريمکهدرهمينشرايطگردشگرانخارجيبراياستفادهازاين
محصوالتراهيايرانشوند.درحاليکهکشوراماراتبراياکسپويدوبيموزهآيندهرااحداثکردهاست؛يعنيديگربهموزههايگذشتهاکتفانکرده
وتاريخآيندهرابهنمايشميگذاردياپيستهاياسکيراهاندازيکردهاستوداردمحصولگردشگريتوليدميکند.خب،درايراناينمحصوالترا
نداريم،آدمهايداناوکاربلدراهمپسزدهايم.همهاينهاعواملياستکهبرصنعتگردشگريتاثيرخودراگذاشتهوبنابرايناگربگوييمازهمينفردا

ويزايورودبهايرانميدهيمبازهممسئلهگردشگريايرانحلنميشود.
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 روایت 3 جانباز جنگ تحميلي از روزهاي دشواري كه بيماري در تالقي با سالمندي و تنگدستي
زندگي را بر آنان تلخ كرده است

مصائبي، تلخ تر از زخم هاي جنگ

سبد الك ها را گذاشت كنار سيني چاي و 
گفت خــدا بركت دهد، نان ســفره ما از گزارش

فروش همين  الك ها در قطــار مترو در 
مي آید؛ تازه اگر من را نگيرند و كار به نشان دادن كارت 
جانبازي شــوهرم و تعهد و چند ساعت عالفي نكشد. 
دســت هاي خودش اما پــر از چروك و لك اســت با 
ناخن هایي كه از ته جویده شــده و صورتي كه در آن 
دیگر نه غم معلوم اســت و نه شــادي. ته بندي همه 
جمالتش »اما توكل بر خدا« ســت و یكــي در ميان 
معذرت مي خواهد از اینكه خانه شان 10 كيلومتري بعد 
از زندان قزل حصار اســت و ما با مشــقت آنجا را پيدا 

كرده ایم.
خودش اما از اینكه راهش تا متروي كرج دور اســت و 
بدمســير، یا اینكه پاهایش جان این همه راه رفتن در 
واگن هاي ناتمام مترو را ندارد، گالیه اي نمي كند. همه 
اینها را بخشــي از زندگي  مي داند كه انگار از روز اول 
باید انجام مي داده. زندگي ای كه پستي هایش با پا به 
سن گذاشتن »محمدمهدي صالحي جمعي«، جانباز 
شيميایي امروز و رزمنده لشــكر 27محمد رسول اهلل 
سال 1366بيشــتر از بلندي هایش شده است. » اصال 
مگر این زندگي بلندي هم داشت؟ داشت؛ به دنيا آمدن 
بچه هایمان.«  داستان محمدمهدي شبيه داستان همه 
رزمندگاني است كه هفتم تير ســال 1366با بمباران 
شــيميایي سردشــت براي كمك به مردم غيرنظامي 
وارد منطقه شده اند؛ حمله هوایي كه شبيه هيچ كدام 
از حمله هاي قبلي صدام نبود و آدم ها نه یكباره كه ذره 
ذره جلوي چشم بقيه جان مي دادند. براي یك جوان 

21ســاله دیدن آن صحنه ها آنقدر غریب و سهمگين 
بوده كه منطق را كنار بگذارد، ماسكش را از صورتش 
بكند و بگذارد جلــوي دهان كودكي كــه فهمش از 
جنگ فقط تفنگ اسباب بازي و تيرو كمان بوده است. 
» حوصله تعریف كردن از آن روزهــا را ندارد، انگار كه 
دوست داشته باشد آن سال هاي زندگي اش را با قيچي 
از وســط فيلم زندگي اش ببرد و بيندازد دور. مي گوید 
این همه بقيه تعریف كردند، چه شد؟ آن همه شهادت 
و فداكاري به درستي دیده نشد؟ جلوي چشم او فقط 
مردي بيمار افتاده در بستر كه چشم و ریه و پوستش 
بوي گاز خردل مي دهد و لبریز اســت از تاول هایي كه 
انگار هر روز در روحش ســر باز مي كنند.« سهم این 
جان رنجور كه حاال كسالت هاي دوران سالمندي هم 
به آن تحميل شــده، فقط 1۵ درصد جانبازي است. » 
تازه در هيچ كدام از اســناد و پرونده هاي جانبازي اش 
مصدوميتي براي اعصاب و روان ثبت نشــده، شما بگو 
پرتاب كردن كودك 2 ساله از پله ها نمي تواند معلولي از 
موج گرفتگي باشد؟ كدام پدر سالم را دیده اید كه پاره  
تنش را محكم به ســمتي پرتاب كند و بعد بنشيند به 

دیدن كاري كه كرده؟«
همسرش دلگير است، از پزشــكان و مسئوالن بنياد 
شهيد كه مبنا را بر بي صداقتي مي گذارند و  تر و خشك 
را با هم مي سوزانند. » محمدمهدي وقتي به  خود آمده 
بود، پســرمان احمدرضا را غرق در خون توي راه پله 
دیده كه بيهوش است. بچه 18 روز در كما بود و پدرش 
ملغمه اي بود از عذاب وجدان و نگراني و بهت كه یعني 
من این بال را سر بچه ام آوردم؟ مگر مي شود؟ از دختر 
جوانم و مشكالت روحي اش نگویم، بهتر است. آن وقت 
فكر مي كنند كــه پياز داغش را زیاد كــرده ام. اینها را 
چطور و با چه سازوكاري مي شود به بنياد شهيد ثابت 

كرد كه برچسب داستانسرایي به آدم نزنند؟«
گراني  هاي مداوم، اجاره خانه و هزینه هاي دانشــگاه و 
مدرسه بچه ها و مهمان داري را شــاید بشود با حقوق 
نصفه و نيمه به جایي رساند، اما خرج داروهاي خارجي 
كه رنگ به رنگ عوض مي شوند و گران تر را چه؟ با آن، 
چه باید كرد؟ » عاري از دستفروشي ندارم، اما  اي كاش 
دخل و خرج هــا به هم بخورد. اگــر زندگي براي همه 
مردم سخت شــده، براي آنها كه بيمار در خانه دارند، 
بدتر اســت. كاش الاقل براي داروهــاي خارجي كه 

پزشكان برایش تجویز مي كنند، یارانه اي مي دادند.«
خود جانباز تمام مدت خواب است، گه گداري هم كه 
بيدار مي شــود، بي حوصله اطرافش را نگاه مي كند و 
دوباره در سكوت مي خوابد. » توكل بر خدا، خدا بزرگه، 

خودش كمك مي كنه.« 
جلوي چشــم او مردي است در بســتر كه نگاهش به 
خداست. تماس ها با »كبري افسري« جانباز شيميایي، 
»فریدون مجنون« از رشــت، »نوروز بهمه« از فارس، 
»تقي نجفي« از زنجان، »علي غریب زاده« از مشكين 
شهر، »عليرضا دستباز« از تهران، »تقي شاه سنایي« از 
اصفهان و »محمد قاجار« از ورامين یك پاسخ مشترك 
دارند: » شهيد شده ، مگر خبر ندارید؟« یكي چند  ماه 
پيش، دیگري پارسال، آن یكي 2 سال پيش پركشيده 
و به آرزوي دیرینه شان رسيده اند؛ زنان و مرداني كه در 
جواني جنگيدند، در ميانسالي در رنج و محنت بيماري 
زندگي  كردند و در ســالمندي برخــي در كنج عزلت 

شهيد شدند. 

استمرارجنگازجبههتاحسنآباد
از ميان خيل این رفتگان اما »سيروس شيرمحمدي« 

هنــوز نفس مي كشــد و بــا جراحت هایي كه 
یادگاري از جنگ اســت، دســت و پنجه نرم 

مي كند. با یك پالستيك دارو كه هر سال 
بزرگ و حجيم تر مي شــود و بغضي 

كه دیگر تهش گریه و اســتيصال 
نيســت، مي زند بــه اعصاب و 
خشم است كه سرازیر مي شود 

از صدایش.
فقر و نداري روزهاي ميانســالي 

او را مانند جانباز صالحي پرت 
كرده به حاشيه تهران، انتهاي 

حســن آباد و نزدیك منطقه فشــافویه. در آپارتماني 
كه پنجره هایش رو به بيابان باز مي شــود و باد از چند 
كيلومتر باالتر بوي فاضــالب و زباله به ارمغان مي آورد. 

» نفس همينطوري تنگ است، تنگ ترش مي كند.«
مصدوميت او از عمليات كربالي10 اســت، فروردین 
ســال66، وقتي شاخ شــمران و قالویزان از سر مستي 
بهار ســبز شــده و فرماندهان قرار بــوده رزمنده هاي 
تيپ اميرالمؤمنين را تا شــمال ســليمانيه به سالمت 
پيشــروي دهند و جبهه خودي را به منطقه تحت نفوذ 
اتحادیه ميهني وصل كنند، سيروس با پدر و برادرش از 
بدره ایالم در این عمليات حضور داشــتند، او در همان 
عمليات از ناحيه دست و پا مجروح و دچار موج گرفتگي 
مي شود. » متولد فروردین 1348هســتم و آن روز كه 
مجروح شدم تولد 14سالگي ام بود.« داستان او هم مانند 
هزاران رزمنده اي است كه در جبهه هاي جنگ غرب و 
جنوب مجروح شده، به شــهر برگشته و دنبال دریافت 
مدرك رسمي جانبازي نرفته اند. » جوان بودیم، بدنمان 
در مقابــل جراحت هــاي 
جسمي و روحي قوي بود؛ 
برگشتيم ســر زندگي 
و درس و بعــد هم كار. 
پدرم هم دائم مي گفت 
ما بــراي دفاع از كشــور رفتيم 
جنگ، نــه براي گرفتن حــق و حقوق، 
حاللتان نمي كنم اگــر بيفتيد دنبال 
این كارها. اما هر چه كه سن گذشت، 
زخم هاي كهنه بيشتر سر باز كردند 

و بدن دیگر مثل جواني تاب نياورد. درد دستانم بيشتر 
شــد و حمله عصبي زود به زود سراغم مي آمد. گراني و 
نبود كار در ایالم هم كه طاقتم را طاق كرد، رفتم دنبال 
جانبازي. سال 1386بود، آنقدر رفتم و آمدم و اسير نامه 
نگاري در كميسيون پزشكي شدم تا دست آخر به من 
10 درصد جانبازي دادند و حاال با 3 ميليون و 300 هزار 

تومان زندگي مي كنم.«
سيروس در ایالم، كارگر بوده و مدتي در عسلویه راننده 
ليفتراك و لودر. دردهایش كه بيشــتر مي شده، باید به 
تهران مي آمده و مســتقيم مي رفته تا خود بيمارستان 
ساسان؛ تنها جایي كه پزشكان متخصص، درِد امثال او 
را مي فهمند. » بنياد شهيد 3۵ ميليون تومان وام براي 
اجاره خانه داد. آمدم فشافویه این خانه را رهن كردم به 

30ميليون ودیعه و 600 هزارتومان اجاره.«
حقوق هایي كه بنياد شهيد به جانبازان مي دهد در مقابل 
تورم و بحران هاي مداوم اقتصادي سال هاي اخير دیگر 
ارزش چنداني ندارد و كفاف زندگــي  را نمي دهد. این 
اســت كه رنج بيماري این روزها براي آنها چندین برابر 
شده. » چرا باید فرزند من با ليسانس حقوق كتاب هایش 
را بفروشــد تا از من پول نگيرد؟ چرا باید در عصبانيت 
دندان هاي همسرم را در هنگام موج گرفتگي بشكنم و 
هر بار كه او دهان باز مي كند، شرمنده  اش بشوم و قلبم 
بگيرد از اینكه پولي براي درســت كردن دندان هایش 
ندارم؟ چرا نتوانســتم براي نوه ام وقتي به دنيا آمد یك 
زنجير طال بخرم؟« آقا ســيروس چراهایش را با خشم 
و ناراحتي پشت ســر هم ردیف مي كند، خسته است از 

تكرار این پرسش ها در ذهن خودش.  

 جنگيدنبرايزندگي
در ســال هاي گذشــته جانبازانــي بودند كــه براي 
شنيده شــدن صدایشــان جلوي بنياد شــهيد چادر 
مي زدنــد، نمونه اش »مختــار حاجي عســگري« یا 

»سيف اهلل حيدري« كه  در طلب حقشان بودند. 
ســيف اهلل حيدري جزو آنهایي است كه از سال1396 
چادرش مقابل در كميســيون پزشكي بنياد شهيد در 
خيابان وصال شيرازي خودنمایي مي كرد و تا مدتي به 
این شيوه اعتراض ادامه داد. او در عمليات سيد الشهدا 
در منطقه فكه تركش خورده است و در اثر موج انفجار 
از ناحيه پاي چپ و دست راست مجروح شده، مداركش 
را هم سپاه سيدالشهدا تأیيد كرده و درباره او به بنياد 
شهيد نامه زده اما بنياد هنوز جانبازي او را تأیيد نكرده 
است. »مشكل من هنوز حل نشده، مثل تعداد دیگري 
از جانبازان كه بنياد شــهيد به آنها انگ مدرك سازي 
مي زند. مگر اعصاب و روان آدم ها ميزان و ترازو دارد؟ 
خب پيشنهاد مي كنم كارشناسان بنياد شهيد یك ماه 
با مشكالت خانواده جانباز ســر كرده، بعد اقدام كنند. 
مگر جانبازي كه موج گرفتگــي دارد براي خودنمایي 
فرزندش را كتك مي زند یا تلویزیون خانه را بي اختيار 
خرد مي كند؟«  او حاال همچنان دنبال گرفتن درصد 
جانبازي است از بنيادي كه این روزها رئيسش عوض 
شده و قرار است نفس تازه اي به بدنه پر رخوت این نهاد 
بدمد. »ما معامله با خدا كردیم و براي بهبود شــرایط 
كشــور به جبهه رفتيم اما وقتي زندگي بر خانواده ما 
تنگ آمده چاره اي نداریم كه براي رفاه آنها تصميمي 

تازه بگيریم.« 

سيدهاديكساييزاده
خبر نگار

آمار جانبازان در بنياد شهيد دقيق نيست
ايراندردورانجنگ۸ســالهشــاهدشــهادت۲۲1هزارو۶۸۲نفرازرزمندگانخودبــود.همچنينجنگ
تحميلي۵۵4هزارو۸۵۸جانبازبهجاگذاشت.4۲هزارو41اسيرجنگيرانيزبايدبهاينآماراضافهكردكهبازگشت
آنهاتاپاياندهه70بهايرانطولكشيد.امابسياريازكارشناسانمســائلجنگآمارجانبازانمطرحشدهاز
سويبنيادشهيدراواقعينميدانندچراكهبســياريازآنهاهيچاقداميبرايثبتنامخوددرليستجانبازي
نكردندوگروهيهمپساز4دههازگذشتآنسالهاهمچناندركميسيونهايپزشكيبهدنبالاثباتجانبازي

خودهستند.

ث
مك

عكس:هاديكساييزاده محمدمهديصالحيجمعي،جانبازشيمياييبهواسطهتشديدبيماريدرسالهايميانيعمرشروزگارسختيراسپريميكند.
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 بــه تازگــی بعضــی از 
تولیــد رمزارز از  شــرکت ها 

رمزارزهایــی ســخن 
می گوینــد که پشــتوانه آن، خود این 
شــرکت ها هســتند. آنها با تبلیغات 
گســترده تالش می کنند کــه رمزارز 
تولیدی خود را واقعی و باارزش نشــان 
دهند. بسیاری از مردم هم، از آنجا که 
دانش و اطالعــات فنــی الزم درباره 
رمزارزها ندارند، جذب این شــرکت ها 
می شــوند. چند روز پیــش، ابوالفضل 
ابوترابی، نماینده مــردم نجف آباد در 
مجلس، از جعلی بودن رمزارزی خبر داد 
که توسط یک شــرکت تولید و عرضه 
شــده و بســیاری از مردم کــه گمان 
می کردند این رمزارز باارزش است، اقدام 
به خرید آن کرده اند. این در حالی است 
که پس از مدتی، متوجه سقوط ارزش 
این رمزارز شــده اند. به گفته ابوترابی، 
همــه نوســانات قیمتی ایــن رمزارز 
ســاختگی و برای فروش بیشتر بوده 
اســت. اما برای جلوگیری از تکرار این 
اتفاقات چگونه می توان تشــخیص داد 
که یک رمزارز واقعی اســت یا جعلی، 

با ارزش است یا بی ارزش؟

وجود خارجی و ارزش
سهیل نیکزاد، کارشناس حوزه رمزارز و 
بالکچین درباره اینکه یک رمزارز وجود 
خارجــی دارد یا نه، می گویــد: »برای 
تشــخیص وجود یک رمزارز می توان 
کیف پــول یــا اصطالحا والــت آن را 
چک کرد و نســبت به نقل و انتقال آن 
اطمینان حاصل کــرد، هرچند ممکن 
است این کار دشــواری ها و شرایطی 

داشته باشد.« 
به گفته نیکــزاد »فــارغ از اینکه یک 
رمزارز قانونی یا غیرقانونی است، شرایط 

منصفانه ای دارد یا نــه، می توان پی به 
وجود یا نبود آن برد. بنابراین با اقدامات 
اولیه مانند نصب اپلیکیشــن مربوطه، 
بک آپ گرفتن و انتقال آن می توان به 

راحتی به وجود یک رمزارز پی برد«.
همچنین در مــورد ارزش یک رمزارز، 
نیکزاد معتقد است که »ارزش« در مورد 
کوین ها »نسبی« اســت. »به عبارت 
دیگر، یک نفر ممکن اســت بگوید که 
فالن کویــن ارزش دارد، امــا دیگری 

همان کوین را فاقد ارزش بداند.« 
این کارشــناس با ذکر یک مثال، این 
نسبی بودن را توضیح می دهد: »ممکن 
است یک شرکت یک رمزارز تولید کند 
و بگوید اگر کسی آن را خریداری کند، 
از برخی مزایا ماننــد تخفیف در خرید 
محصوالت و ارســال ســریع محصول 

بهره مند می شود.« 
به گفته نیکــزاد »طبیعی اســت که 
شرکت ســازنده کوین، آن را با ارزش 

تلقی کند، اما فردی که امتیازات آن را 
می سنجد، ممکن است آن را بی ارزش 

بداند«.
بنابراین مــردم در هنــگام خرید یک 
رمزارز، باید درباره آن مطالعه کنند تا 
بتوانند در مورد باارزش بودن آن کوین 

قضاوت کنند.

پانزی ها در کمین مردم
در اوایل دهــه 70 برخی شــرکت ها 
تحت عنوان مضاربه ای تاسیس شدند. 
آنها بــا این ادعا که به ساخت وســاز یا 
تجارت مشغول هســتند، سرمایه های 
مردم را جذب می کردنــد و به ازای آن 
ســود ثابت می دادند. اما پس از مدتی 
مشخص شد که بســیاری از آنها به هر 
دلیلی نمی توانند این سود را پرداخت 
کنند. به این ترتیب پرونده هایی با اتهام 
کالهبرداری در قوه قضاییه تشکیل شد 
که رأی به محکومیت این شــرکت ها 

داده شد. حاال بعضی از شرکت ها که به 
»پانزی« معروفند، با ساختار شبکه ای 
یا هرمی و با همان وعده ســود ثابت، 
مبالغی را از مردم دریافت می کنند. اما 
پس از مدتی ناپدید می شوند و تعدادی 

مالباخته جدید ظهور می کند.
نیکزاد با اشــاره به تعاریف مختلف از 
پانزی می گوید: »اساســا پانزی به این 
معنی است که بدون ایجاد ارزش، یک 
واحد شمارش خلق شــود. به عبارت 
دیگر، کسی که یک شرکت پانزی ایجاد 
می کند، کسب و کاری راه می اندازد که 
به عده ای سود می رســاند و به عده ای 

دیگر ضرر.«
به گفته این بیت کوینــر »آنچه در این 
میان قابــل توجه اســت، مانده جمع 

جبری منفی این کسب وکار است«.
این کارشــناس بار دیگر برای روشن 
شدن موضوع از یک مثال بهره می گیرد. 
نیکزاد می گوید: »این شرکت ها با وعده 
ســودهای ثابت و کالن، مبلغــی را از 
یک نفر دریافت می کنند. ســپس به او 
می گویند اگر مثال 3 نفر دیگر را به این 
شبکه معرفی کنی، عالوه بر سودی که 
تا االن می گرفتی، فالن درصد ســود 

بیشتر دریافت می کنی.«
نیکزاد با اشــاره به اینکه این شرکت ها 
بخش مختصری از پول به دست آمده 
از نفرات جدید را بــه معرف می دهند، 
می گوید که »عمــده آن مبلغ، نصیب 

خود شرکت می شود«.
نیکزاد بــا تاکید بر اینکه هر شــرکت 
شبکه ای یا هرمی لزوما پانزی نیست، 
اما می گوید که تاکنون هیچ شــرکت 
پانزی ندیده که به صورت شــبکه ای و 

هرمی عمل نکند.
بنابراین پانزی ها با 2 وعده مشخص و در 
عین حال فریبنده، قربانیان خود را به 
دام می اندازند؛ اول سود ثابت در زمان 
معین و دوم سود بیشتر به  ازای معرفی 

افراد جدید به شرکت.

با داغ شدن موضوع رمزارزها در کشور چند شرکت بازاریابی شبکه ای اقدام به کالهبرداری با 
کارشناسان و متخصصان رمزارزهای ساختگی در کشور کرده اند

بارهــا تأکیــد کرده اند 
کــه تمام واکســن هاي 
تأییدشــده و موجود براي واکسیناسیون در برابر 
کووید-19 به طــور صدرصد از ابتــالي افراد به 
این بیمــاري جلوگیري نمي کنــد، بلکه احتمال 
بســتري و مرگ بر اثر آن را کاهــش مي دهد. با 
وجود این همچنان بســیاري از افراد پس از انجام 
واکسیناسیون کووید-19 حتي با یک دوز تصور 
مي کنند به طور کامل در برابــر این بیماري ایمن 
شده اند و بنابراین عمل به پروتکل هاي بهداشتي 
مانند استفاده از ماســک در فضاي بسته، رعایت 
فاصله اجتماعي و ضدعفوني دست ها را به فراموشي 
مي سپارند. فرسایشي شدن پاندمي کووید-19 و 
اعمال محدودیت ها براي همه مردم دنیا طاقت فرسا 
شــده اســت، اما این بهانه، دلیل مناسبي براي 
کنارگذاشــتن پروتکل ها و احساس ایمني کاذب 

نیست. به تازگي مطالعه اي 
روي میلیون ها فرد کامل 
انجــام  واکسینه شــده 
شده اســت که مشخص 
مي کند چه افرادي بیشتر 
در معرض خطــر ابتال به 
بیمــاري حتي پــس از 

واکسینه شدن هستند.
افــرادي کــه در حــال 
شــیمي درماني هستند، 
بیمارانــي کــه به تازگي 

پیوند مغز استخوان یا اعضا انجام داده اند و بیماران 
مبتال به ایدز ازجمله کساني هستند که همچنان 
پس از واکسیناســیون در معرض ابتال به بیماري 
کووید-19 قــرار دارند. همچنین افــراد مبتال به 
اختــالالت عصبي ماننــد زوال عقــل و بیماري 
پارکینسون، ساکنان خانه ســالمندان و آنهایي 
که داراي اختالالت مزمن ازجمله سندروم داون 
هستند نیز در دسته افرادي قرار مي گیرند که باید 
پس از واکسیناســیون همچنان از خود مراقبت 

کنند.
براي این تحقیق، محققان انگلیســي با استفاده 
از مجموعــه داده هایــي از غربالگــري عمومي، 
واکسیناســیون و آزمایش هاي کوویــد-19 در 
ســطح ملي، ثبت مرگ و داده هاي بیمارستان ها 
در این کشــور، ابزاري به نــام QCovid را به روز 

کردند. درمجموع، نمونه اي از نزدیک به 7میلیون 
بزرگسال واکسینه شده که از میان آنها 5میلیون 
نفر هر 2دوز واکسن را دریافت کرده بودند، در این 
تحقیق استفاده شده است. این گزارش چند روز 

پیش در مجلهBMJ  منتشر شد.
به گفته عزیز شــیخ، اســتاد تحقیق و توســعه 
مراقبت هاي اولیه در دانشگاه ادینبرگ، این مطالعه 
بزرگ ملي روي بیش از 5میلیون نفر واکسینه شده 
با 2دوز در سراسر انگلیس به این نتیجه رسید که 
اقلیتي وجود دارند کــه همچنان احتمال مرگ و 
بستري در آنها بر اثر ابتال به کووید-19 وجود دارد.

طبق دریافت محققان، در بین گروه واکسینه شده، 
بیش از 2هزار مرگ بر اثر کووید-19 و حدود 2هزار 
بستري بر اثر این بیماري وجود داشت. 81مورد از 
مرگ ها و 71مورد از بســتري ها، 14روز یا بیشتر 
پس از دوز دوم واکســن یعني هنگامي که ایمني 

قابل توجهي انتظار مي رود، رخ داده است.
آنهــا در بیانیــه اي که از 
سوي دانشــگاه آکسفورد 
منتشر شد، تأکید کردند 
که عواملي مانند ســن، 
جنسیت، قومیت و میزان 
ابتال به کووید-19 در این 
مطالعه از سوي آنها درنظر 

گرفته شده است.
درهرحــال نتیجه گیري 
مثبت از این تحقیق این 
است که از میان داده هاي 
جمعیت میلیونــي، تعداد نســبتا کمي پس از 
دریافت هر 2دوز واکسن و گذشت زمان مناسب 
براي ایجاد سطح ایمني قابل انتظار، دچار بستري 
یا مرگ پس از ابتال به کووید-19 شــده اند. این 
موضوع نشان مي دهد که همچنان واکسیناسیون 
تنها راه نجــات از پاندمي اســت. به گفته جولیا 
هیپیسلي کاکس اســتاد اپیدمیولوژي بالیني و 
عمل عمومي در دانشگاه آکسفورد که نویسنده 
این مقاله است، احتمال خطر در هر فرد همیشه 
به انتخاب هاي فردي و همچنین شــیوع فعلي 
بیماري بســتگي دارد، با این حــال امیدواریم 
ابزار جدیــدي که براي تشــخیص میزان خطر 
هر فرد در برابر ابتال به کووید-19 طراحي شده 
به تصمیم گیري مشــترك و ارزیابي ریســک 

شخصي تر کمک کند.

گروه هاي پرخطر پس از واکسیناسیون 
با وجود حتي تزریق 2دوز واکسن، محققان مي گویند که برخي بیماران با شرایط زمینه اي 

بیشتر در معرض خطر ابتال به کووید-19 خواهند بود 

موج کالهبرداری  با رمزارزهای جعلی

عمادالدین قاسمی پناه
خبر نگار

به سوی آینده

 چین و السالوادور 
عوامل اصلي سقوط بیت کوین 

روند صعودي بیت کویــن در ســال2021ناگهان در  ماه ژوئن و 
درســت در زماني که رگوالتورهاي چیني، استخراج رمزارزها را 
ممنوع کردند، پایان یافت. این بار اما بیت کوین، اتریوم و تقریبا 
همه ارزهاي دیجیتال، دوشنبه شب کاهش شدید دیگري را تجربه 
کردند که به نظر مي رسد با فعالیت در چین مرتبط باشد؛ هرچند 

از نوعي دیگر. 
به گزارش ســي نت، قیمت بیت کوین در فاصله یکشنبه شب تا 
دوشنبه شب بیش از 11درصد کاهش یافته و تا ساعت 13دیروز 
به وقت تهران، کمي بیش از 43هزار و 130دالر بوده اســت. این 
ارز دیجیتال تا سقوط به زیر 40هزار دالر نیز پیش رفته بود، اما 
توانســت خود را از رفتن به کانال 30هــزار دالر حفظ کند. این 
نخســتین باري اســت که قیمت بیت کوین از اوایل آگوست به 
زیر 40هزار دالر نزدیک مي شــود. باالترین قیمت این رمزارز در 
14آوریل شــکل گرفت و به 64هزار و 863دالر رســید. اتریوم، 
دومین ارز دیجیتال ارزشــمند جهان و رمزارزي که بیشــتر در 
معامالت تجاري این ارزها مورد استفاده قرار مي گیرد، در فاصله 
زماني یادشــده، 12درصد کاهش را تجربه کرد. ارزش اتریوم در 
پایان سقوط آزاد اخیر خود به کمي بیش از 2900دالر رسید؛ این 
نخستین بار از 8 آگوست است که ارزش این رمزارز به زیر 3هزار 
دالر کاهش مي یابد. دوج کوین نیز سقوط شدیدي را تجربه کرد و 
باوجود فراز و فرودهاي مختلف تا ساعت 13دیروز به وقت تهران، 
حوالي 21سنت معامله شد که این حدود 4درصد کاهش را نشان 
مي دهد. واقعیت این است که بیشتر اوقات نمي توان دقیقاً گفت 
که چه چیزي باعث سقوط بازار ارزهاي دیجیتال مي شود. تصور 
بر این است که افت قیمت دوشنبه با بازار امالك در چین و به ویژه 
شرکت چیني اورگراند گروپ مرتبط باشد. اورگراند بدهکارترین 
شرکت امالك و مستغالت جهان محســوب مي شود که بیش از 
300میلیارد دالر بدهي دارد و بازارهاي جهان از ترس اینکه چین 
اجازه بدهد اورگراند در پرداخت این بدهي ها تعویق ایجاد کرده 
و بازپرداخت ها را عقب بیندازد با افت مواجه شده است. این تأثیر 
تنها در بازار ارزهاي دیجیتال نبوده و در بسیاري از بازارهاي بورس 
دنیا نیز تأثیرهاي منفي داشته؛ ازجمله در داو جونز که با کاهش 
متوسط 1/78درصدي روبه رو شده اســت. این ماه، ماهي بسیار 
پرتالطم براي بیت کوین بوده است؛ دوره اي که در اواخر آگوست 
و اوایل سپتامبر انتظار تبدیل شــدن ارز دیجیتال به خریدهاي 
قانوني در السالوادور باعث افزایش قیمت در بازار شد. رسمي شدن 
بیت کوین در السالوادور با برخي مسائل فني روبه رو بود که به نظر 
مي رسد سرمایه گذاران بزرگ را به وحشت انداخته و باعث فروش 
گسترده اي شــده باشــد. این نیز مي تواند ازجمله عوامل اصلي 

سقوط اخیر بازار به حساب بیاید.

زهرا خلجي
خبر نگار
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كارشناس هواشناسی: شرایط جوي هواي شمال كشور در 
این روزها به شكل رگبار، رعد وبرق و وزش باد شدید موقتي 
است و سامانه بارشي از روز یكشنبه به بعد تضعيف خواهد 
شد. هم اكنون هشدار سطح زرد براي این استان ها صادر شده 

و وضعيت بحراني اعالم نشده است

هفته گذشته پس از طرح شايعه اي درباره بروز آب و هواي 
پاييزي و باران هاي سيل آسا در روزهاي پاياني تابستان، آب و هوا

سازمان هواشناسي در گفت وگو با همشهري اعالم كرد 
اين موضوع صحت ندارد و وضعيت هوا در شــهرهاي مختلف عادي 
خواهد بود. با وجود اين، استان هاي شمالي كشور در روزهاي گذشته 
شاهد بارندگي ، رگبار و كاهش نسبي دما و حتي رانش زمين )مازندران( 
بودند. در روزهاي اخير بار ديگر بازار شايعه ها داغ شده و هشدارهايي 

درباره بارش هاي بسيار شديد و سيل آسا دست به دست مي شود.

رانش زمين در مسير رويان 
پيش بيني هاي هواشناسي نشان مي دهد این بار هم نباید منتظر تغييرات 
آب وهوایي شدید باشيم، اما همين باران هاي اندك در شمال كشور طي 
روزهاي گذشته موجب شد آب هاي جاري زیر زمين افزایش یابد و مسير 
گلندرود در فاصله بين شهرهاي نور و بلده مازندران بار دیگر دچار رانش 

شود. محور ۷۵كيلومتري رویان- گلندرود- بلده، پيونددهنده 21روستا و 
شهر است و هرسال در فصل سرما با هماهنگي نهادها و دستگاه هاي استان 
به خاطر عوامل تهدیدكننده مانند ریزش كــوه، بهمن و نيز مه گرفتگي 
دائمي به روي وسایل نقليه بسته مي شود. این محور كه آخرین بار فروردین 
امسال پس از ۶ماه انسداد بازگشایي شده بود، دوشنبه 30شهریور مجددا 
به دليل رانش زمين بسته شد. به  گفته رئيس اداره راهداري و حمل ونقل 
جاده اي شهرستان نور، رانش زمين در منطقه »اسپي او« رخ داد و موجب 
فرونشست و شكاف عميق زمين به عرض بيش از ۶متر و به طول حدود 
۵0متر و عمق حدود 10متر شد.  ســلمان ایزدي با اعالم اینكه به خاطر 
رانش زیاد زمين در منطقه امكان ترميم جاده وجود ندارد، مي گوید: تيمي 
از راهداري یك راه فرعي از زمين هاي مردم ایجاد كرده است تا امكان تردد 
خودروها به صورت موقت فراهم شود. فرماندار شهرستان نور به همشهري 
مي گوید: این مسير از قدیم به عنوان یك مسير لغزنده شهرت داشت و در 
ســال1398 هم یك رانش جدي در آن اتفاق افتاد كه موجب تكرار این 
پدیده در سال هاي گذشته شده است.  علي شادمان با بيان اینكه جاري 
بودن آب هاي حاصل از بارش زیر این مسير موجب تكرار رانش  شده است، 
می افزاید: براي تثبيت جدي این مسير 2۵ميليارد تومان اعتبار گرفته ایم، 
مطالعات این طرح هم انجام شده است و به زودي این مسير تثبيت خواهد 
شد.وي با بيان اینكه در حادثه روز دوشنبه آسيب شدیدي به این مسير 
وارد نشده است، می گوید: این مسير خاكي اســت و به دليل رانش هاي 
متعدد، آسفالت هم نشده. هم اكنون مسير باز شــده است و تردد در آن 

انجام مي شود.

رگبارهاي پاييزي
آن طور كه پيش بيني هاي هواشناسي نشان مي دهد بارش ها در روزهاي آینده 

هم ادامه خواهد داشت. كارشناس سازمان هواشناسي با بيان اینكه روزهاي 
پنجشنبه و جمعه یك سامانه بارشي جدید از سمت شمال غرب كشور وارد 
كشور خواهد شد به همشــهري مي گوید: در استان هاي ساحلي دریاي خزر 
و اردبيل باران خواهد بارید. كبري رفيعي، با بيان اینكه اســتان هاي اردبيل، 
گيالن، مازندران و گلستان در این روزها با افزایش دماي هوا هم مواجه خواهند 
شد، اظهار مي كند: با این حال از روز جمعه تا یكشــنبه دما در این استان ها 
كاهش خواهد یافت. وي ادامه مي دهد: شرایط جوي هواي شمال كشور در این 
روزها به شكل رگبار، رعد وبرق و وزش باد شدید موقتي است و سامانه بارشي 
از روز یكشنبه به بعد تضعيف خواهد شد. هم اكنون هشدار سطح زرد براي این 

استان ها صادر شده و وضعيت بحراني اعالم نشده است.

آمادگي مديريت بحران
مدیركل بحران اســتان هاي گلســتان و گيــالن هم از صادرنشــدن 
هشدارهاي هواشناســي براي این اســتان ها خبر مي دهد. امير مرادي، 
مدیركل بحران گيالن به همشــهري مي گوید: مدیریت بحران كشــور 
و اداره كل هواشناســي گيالن تاكنون هشــداري به ما نداده اند، اما اگر 
آب وهواي اســتان شــرایط غيرعادي پيدا كند آماده هستيم. مدیركل 
بحران گلســتان هم با بيان همين نكته به همشهري مي گوید: اقدامات 
پيشــگيرانه براي ســيالب هاي تابســتاني مرداد و شــهریور از 2ماه 
پيش از مرداد به دســتگاه هاي مربوط اعالم شــد تا كارهاي ضروري و 
 اضطراري مانند الیروبــي رودخانه ها و مســيرهاي آب و ایمني پل ها را 
انجام دهند. رسول حســام، ادامه مي دهد: در این مدت ماشين ها و ابزار 
الزم براي امداد و نجات نيز بررسي و تعمير شده اند تا در هنگام بروز حادثه 
بتوانيم واكنش ســریع داشته باشــيم. به تازگي نيز دستورالعملي براي 
آمادگي فصل زمستان ابالغ شده است كه در اختيار همه فرمانداران استان 

قرار گرفته و این هفته جلسه اي هم درباره آن برگزار خواهد شد.

گرد و خاك در جنوب 
در شرایطي كه اســتان هاي شــمالي درگير بارش و رگبارهاي پایيزي 
هستند، به گفته مدیركل  پيش بيني و هشدار سریع سازمان هواشناسي، 
در ۵روز آینده در جنوب سيســتان و بلوچستان، جنوب كرمان و برخي 
نقاط هرمزگان هم به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابر، گاهي 
رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت مورد انتظار است؛ رگبار و وزش 
بادي كه با گرد و خاك همراه خواهد بود. صادق ضيایيان ادامه مي دهد: تا 
فردا )31شهریور( در شرق خراسان جنوبي و شمال سيستان و بلوچستان 
در منطقه زابل خيزش گرد و خاك و كاهش كيفيت هوا انتظار مي رود و 
همچنين خليج فارس و بخش هاي شــرقي دریاي عمان مواج و متالطم 
 پيش بيني مي شود. مدیركل بحران سيســتان و بلوچستان درباره بروز 
گردوخاك در این استان به همشهري مي گوید: اخطاري كه هفته گذشته 
و این هفته براي استان صادر شد، اخطار سطح زرد است. بادهایي از این 
دست در سيستان وبلوچستان نهادینه شــده و گردوغبار كيفيت  هواي 
استان را كاهش مي دهد. عليرضا شــهركي، مي افزاید: ستادهاي بحران 
شهرستان ها و فرمانداري  ها امور را كنترل مي كنند و هالل احمرو راهداري 
شمال استان در آماده باش هستند تا در صورت بروز حادثه وارد عمل شوند. 
وي ادامه مي دهد: هنگام بروز هشدار ســطح زرد توصيه ما این است كه 
تردد هاي جاده اي به حداقل برسد و افراد سالمند و بيماران ریوي در منزل 

بمانند تا دچار مشكل نشوند.

این بارآسيب های قاچاق و فروش غيرقانوني، به 
عشایر و روستاهاي كهگيلویه و بویراحمد رسيده گزارش

است و  قوت الیموت مردم سر از دامداري ها در 
مي آورد و خوراك دام مي شود. عمده این دامداري ها در خارج 

از استان و در استان هاي جنوبي كشور قرار دارند.

آرد عشاير،خوراك دام
محمدميرزا، یكي از عشایر این استان درباره فروش سهميه 
آرد دولتي عشــایر به دالالن مي گوید: چــاره اي نداریم. 
مي شود نان كمتري خورد، اما نمي شــود مثال پول دوا و 

درمان را نداد یا بچه را بي كفش و كاله به مدرسه فرستاد.
او درباره روش انجام این كار مي گوید: ما بخشي از سهميه 
آردمان را دریافت نمي كنيم؛ یعني اینطور نيســت كه ما 
برویم آرد را بگيریم و بعد به دالل و قاچاقچي بدهيم. یك 
نفر آشنا بود، پيشنهاد داد و ما قبول كردیم. او پول را به ما 
مي دهد و بعد خودش از كارخانه یا شركت آرد را به هر كجا 
كه فروختند، مي برد. عيســي، یكي از دامداران بوشهري 
اســت كه از آرد براي تهيه خوراك دام استفاده مي كند و 
مي گوید: قيمت خوراك دام باال و سهميه اختصاص یافته 
كم است. براي ما كه دامداري هاي كوچكي داریم، خرید 
خوراك به قيمت آزاد اصال صــرف ندارد. مجبوریم یا نان 
خشــك از نانوایي ها بگيریم یا آرد. نظارت بر نانوایي هاي 
داخل استان خيلي زیاد است و ما ناچاریم این محصول را 
از دالل هایي كه از خارج استان آرد مي آورند، تامين كنيم.

كشف 10تن آرد قاچاق
قاچاق گســترده آرد در كهگيلویه و بویراحمد در حالي 
اتفاق مي افتد كه براساس اعالم ســازمان غذا و دارو، نان 
قوت و غذاي اصلــي 43درصد از خانوارهاي شــهري و 
۵۶درصد از خانوارهاي روستایي و عشایر را شامل مي شود 

و تغذیه در این استان بر پایه نان است.
بنا بر آمار منتشر شده در رسانه هاي محلي این استان فقط 
طي یك هفته گذشته بيش از چهارتن  و  نيم، آرد عشایري 
قاچاق جاســازي شــده در خودروها در مبادي خروجي 
شهرستان كهگيلویه كشف شده اســت. رئيس تعزیرات 
حكومتي شهرســتان كهگيلویه در این بــاره مي گوید: با 
هوشياري مأموران در روز جمعه اي كه گذشت، ۵4كيسه 
آرد 40كيلوگرمي در جاده خروجي به سمت بهبهان كشف 
شــد. آرد را بين كاه و یونجه جاســاز كرده بودند. محمد 

بازرگان، ادامه مي دهد: هفته گذشــته هم یك محموله 
بزرگ كشف كردیم. در هر دو مورد كشف شده، متخلفان 
قصد داشتند محموله هاي آرد خارج از شبكه شهرستان را 

به شهرهاي بوشهر و گناوه منتقل كنند.
 طي ۶ماه نخســت امســال بيش از 10تن آرد قاچاق در 
شهرســتان كهگيلویه كشــف و ضبط شــد. كيسه هاي 
 آرد كشف شــده به نرخ رســمي در شــبكه عرضه كاال

توزیع مي شوند.

خشکسالی و افزايش قاچاق
سرپرست اداره صمت كهگيلویه نيز در این باره مي گوید: 
طي چند  ماه گذشته بيشتر كيسه هاي آرد كشف شده از 
سوي متخلفان قرار بود به سمت شهرهاي جنوبي كشور 
منتقل شوند. سيدرضا خدیش، درباره دالیل عمده قاچاق 
كيســه هاي آرد از این اســتان ادامه مي دهد: با توجه به 
كاهش بارندگي ها و بروز خشكسالي  و كمبود علوفه به ویژه 
در استان هاي جنوبي، قاچاق آرد به سمت شهرهاي جنوبي 
بسيار بيشتر است. بيشتر این كيسه هاي آرد قاچاق شده 
براي استفاده دام بوده و كشــاورزان در شهرهاي جنوبي 
كشور خریداران عمده آنها هستند. خدیش با بيان اینكه 
كيسه هاي آرد با قيمت آزاد 4۷هزار تومان از نانوایي هاي 
داخل شهرستان یا از محل آرد توزیعي روستاها و عشایر 
خریداري مي شوند، مي گوید: به خاطر پایين بودن قيمت 
نان، نانوایي ها براي كســب سود بيشــتر حاضر هستند 
سهميه آرد خود را به صورت آزاد و خارج از شبكه بفروشند؛ 
درحالي كه این كار تخلف اســت.  اداره صمت شهرستان 
بابت هر كيســه آردي كه خارج از شــبكه فروخته شود   

نانوایي متخلف را 240 هزار تومان  جریمه مي كند. 
به گفتــه او، تيم هــاي بازرســي اداره صمــت به صورت 
شبانه روزي از نانوایي هاي شهرستان بازرسي مي كنند و 
اگر تخلفي در فروش سهميه آرد خارج از شبكه مشاهده 

شود، سهميه آرد ماهانه نانوایي متخلف قطع مي شود.

  
با توجه به آمار ســازمان هواشناسي، ميزان بارش در كل 
كشور تاكنون نســبت به بلندمدت 41درصد و نسبت به 
سال گذشته ۵3درصد كاهش یافته است كه بنا بر اعالم 
سازمان امور عشایري، هر یك ميلي متر كاهش بارندگي، 

یك كيلوگرم از توليد علوفه را در مراتع كم مي كند. 
با توجه به این آمار اســت كه مســئوالن، خشكسالي را 
 مهم ترین عامل افزایــش قاچاق آرد بــراي خوراك دام 

اعالم مي كنند.

قاچاق آرد عشاير به جنوب
طی ۶ماه نخست امسال بيش از 10تن آرد قاچاق در شهرستان كهگيلویه در استان 

كهگيلویه و بویراحمد كشف  و ضبط شد

ستاره حجتي
خبرنگار

بارش هاي پاييزي از راه رسيد
رگبار، رعد وبرق و وزش باد شدید هواي استان هاي شمالي گيالن، مازندران، 

گلستان و اردبيل را پایيزي كرد

حميده پازوكي
خبرنگار
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سنگر و قمقمه هاي خالي 
 

وقتي جمشيد حيدري فيلم »مرز« را براساس فيلمنامه اي از سيروس الوند 
كارگرداني كرد و سعيد راد و داوود رشيدي را مقابل دوربين هدايت كرد، 1

فقط چند  ماه از شروع جنگ مي گذشت. هنوز هيچ كس شناخت و تجربه اي در زمينه 
سينماي جنگ نداشت. فيلم مرز هم بيشتر از فضاي فيلم هاي حادثه اي و وسترن 
تبعيت مي كرد و فضايش هم شبيه فيلم هاي دهقاني مرسوم و متداول آن سال ها 

بود. مرز قرار بود بفروشد كه فروخت.

در آخرين روزهاي تابستان ۱۳۶۴، همه تماشاگراني كه با حضورشان جاي 
سوزن انداختن در سالن سينما باقي نگذاشته بودند، با سوت و كف به استقبال 2

هنرنمايي سعيد راد و جمشيد آريا مي رفتند. »عقاب ها« ي خاچيكيان آمده بود تا همه 
ركوردهاي قبلي فروش را جابه جا كند. در دهه ۶0 هيچ فيلم جنگي اي به اندازه عقاب ها 
تماشاگر را به هيجان نمي آورد؛ تماشاگري كه برايش مهم نبود مهم ترين سكانس هاي 
نبرد هوايي عقاب ها با استفاده از فيلم هاي آرشيوي ارتش ساخته شده است. تماشاگري 
كه عاشق صحنه اي بود كه ســعيد راد و جمشــيد آريا ترك موتور نشسته بودند و 
درحالي كه دشمن تعقيبشان مي كرد به سمت مرز ايران مي رفتند. تماشاگري كه سعيد 
راد را در قامت خلبان دوست داشــت و از ديدن سكانس هاي جنگي فيلم به هيجان 
مي آمد. همه نقد هايي كه زمان اكران عقاب ها نوشــته شــد لحن منفي داشت ولي 
تماشــاگري كه بارها و بارها پاي تماشــاي آخرين فيلم موفق ساموئل خاچيكيان 

مي نشست، نقد فيلم نمي خواند. اگر هم مي خواند از آن تأثير نمي گرفت.

بهزاد بهزادپور و رفقايش در خرمشهر با ســربازان عراقي درگير شده اند. 
تعقيب و گريز و تيراندازي و زدن تانك عراقي كه حاضران در سالن سينما 3

را به هيجان می آورد. »بلمي به سوي ســاحل« فيلم پارتيزاني دلخواه نوجوان ها و 
جوان هاست. فيلم حماسي رسول مالقلي پور كه شور و اشتياق و هيجان در آن موج 
مي زند. همين شور و شوق اســت كه فضاي تهييجي متناسب با زمان را مي سازد. 
كاركرد فيلم جنگي در ميانه هاي جنگي كه هنوز با نقطه پاياني فاصله زيادي دارد.

استايل اسلحه به دست گرفتن خسرو ضيايي و اردالن شجاع كاوه و درگيري 
گروه چهارنفره ايراني ها با لشــكريان عراقي، جذابيت مي سازد و هيجان 4

مي آفريند. »گذرگاه« با انبوهي از لحظات و فصل هايي كه با معيارهاي سينماي 
واقع گرا، غيرمنطقي و اغراق شــده اند، پرچم فيلم جنگي را باال نگه مي دارد. فيلم 
شهريار بحراني بدون بازيگر شناخته شده و بدون ستاره، با هيجاني كه مي آفريند در 

تهران و شهرستان ها مي فروشد.

مهدي نريمان رجز مي خواند و پيش مي رود. بچه هاي گردان كميل يا شهيد 
شده اند يا تشنه لب از هوش رفته اند. نيروي كمكي وقتي مي رسد كه مهدي 5

نريمان شهيد شده است. شجاعان ايستاده مي ميرند. »پرواز در شب« رسول مالقلي پور 
مي شود نقطه آغاز براي گذر از سينماي جنگ و رسيدن به سينماي دفاع مقدس .

خمپاره مقابل عارفي زمين مي خورد . عارفي روي زمين دراز كشيده و سر 
از خاك كه برمي دارد. مي شود ترس را به عنوان حسي انساني در چهره اش 6

ديد. عارفي رويين تن نيست و با مسلسلي كه گلوله هايش تمام نمي شود يك تنه به 
لشكر دشمن نمي زند. در »ديده بان« تمركز حاتمي كيا بر خودي هاست. عراقي ها را 
از نزديك نمي بينيم. مسئله فيلمساز نمايش دشمن نيست. تصوير حماسي از جنگ 
هم در دستور كار قرار ندارد. ديده بان نگاهي است از درون به بچه هاي جنگ. درست 
مثل »مهاجر« كه منتقدان شيفته اش مي شــوند ولي تماشاگران زياد تحويلش 
نمي گيرند. نمايش واقعيت، بدون آرتيست بازي و با تمركز بر روابط آدم هاي جنگ. 

رفاقت ها و دلتنگي ها و مهاجري كه پيش مي رود و جان مي گيرد.

وقتي وحيد و علي، كارگردان و آهنگساز از سر صحنه فيلم جنگي شان به 
دل جبهه رفتند و لوكيشن پرندك در چشم بر هم زدني شد چزابه و ما از 7

اواسط دهه 70 به ميانه هاي دهه ۶0 رفتيم، در واقع با نبوغ آميز ترين تجربه سينماي 
دفاع مقدس مواجه شده بوديم. »سفر به چزابه« رسول مالقلي پور، هنوز و همچنان 
همه آنچه غايت توقع و انتظار ما از سينماي دفاع مقدس است، عرضه مي كند. چگونه 
مي شود سكانسي را كه صمد رزمنده اردبيلي با موبايل )كه تصوري از آن ندارد و فكر 
مي كند بيسيم است( از گذشته به حال متصل مي شود و با دخترش كه بزرگ شده 
صحبت مي كند، ستايش نكرد. چطور مي توان تحت تأثير غم غربتي كه سايه اش بر 
سراسر فيلم افكنده شده قرار نگرفت؟ براي ما كه در ۲۱ بهمن ۱۳7۴ در آخرين روز 
جشنواره بيســت و چهارم فجر، با چشــماني حيرت زده ســفر به چزابه را تماشا 

مي كرديم چه ضيافتي دلپذير تر و »حال خراب كن« تر از اين وجود داشت؟

چهره پريشان و نگران خسرو شكيبايي در قامت رضا رضايي منش كه نگران 
همسر باردارش است و بعد نمايش التهاب و انفجار حاصل از حمله عراقي ها 8

به شهر، به بيمارستان و به شهروندان بي پناه. دوربيني كه يك لحظه آرام و قرار ندارد 
و جهنم تمام عياري كه مشابهش را قباًل در هيچ فيلم جنگي ايراني ای نديده ايم. با 
»كيميا« ي احمدرضا درويش، سينماي ايران ملودرام جنگي را در سطحي فراتر از 

اندازه هاي متوسط و معمول تجربه مي كند.

وقتي صادق مشكيني به نيت گرفتن عكس يادگاري در جبهه، سر از خط 
مقدم درآورد و هرچه كوشيد به عقب بازگردد بيشتر پيش رفت، ما براي 9

نخستين بار به موقعيت هاي كمدي به بار نشسته در فيلمي جنگي خنديديم. »ليلي 
با من اســت« ســرفصلي تازه براي كمال تبريزي و پرويز پرســتويي و آزموني 
موفقيت آميز در ورود به عرصه اي بود كه سال 7۴ هيچ كس فكر نمي كرد كه مي شود 
به آن ورود كرد، كه مي شود با جنگ شوخي كرد. و مي شود در نقد رياكاري چنين 
ظرافتي به خرج داد و عجيب تر و جالب تر از همه اينكه مي شود چنين فيلمي را به 

سالمت به ثمر رساند و گرفتار مشكالت و سوءتفاهم و سوءبرداشت نشد ؟ 

اين فصل آخر است. می رسيم به آخرين فيلم جنگي ای كه بهترين فيلمساز 
سينماي جنگ ايران كارگرداني اش كرد. جايي كه محمود )مهدي احمدي( 10

به بدنه تانك مي كوبد، جايي كه زن و بچه هايــش به تناوب با چهره هاي خندان و 
گاهي نگران در ميانه رويا- كابوس و واقعيت ظاهر مي شــوند و جايي كه بهترين 
فرزندان اين سرزمين پرپر مي شوند تا خاك وطن از دست نرود . لحظه ای ممد ساكت 
)جمشيد هاشم پور( چاقوي ضامن دارش را به دست مي گيرد و دالورانه به دل دشمن 
مي زند را از خاطر نمي بريم.  ســال های گذشــته و جاي خالي رسول مالقلي پور 

همچنان به چشم مي آيد.

يادداشت يك

سعید مروتی
روزنامه نگار

سینمای
دفاع مقدس

این شماره

راويان حماسه 
نگاهي به فهرست پرتعداد فيلم هاي سينماي دفاع مقدس نشان 
مي دهد كه انبوهــي از كارگردان ها در اين حــوزه طبع آزمايي 
كرده اند. از فيلمسازاني كه بيشتر به دنبال حادثه پردازي بوده اند تا 
چهره هايي كه براي بيان اعتقادات شان وارد اين عرصه شده اند تا 
كارگردان هايي كه در مقطعي فيلم جنگي را نقطه مناسبي براي 
شروع فعاليت حرفه اي دانسته اند، ما با طيف هاي متنوعي مواجه 
هستيم كه هر كدام به سهم خود گوشه اي از سينمايي را شكل 
داده اند كه فيلم جنگي يا فيلم دفاع مقدسي ناميده مي شود. درباره 
ويژگي ها و شاخصه هاي فيلم ها و فيلمسازان و دسته بندي هايي 
كه برمبناي قواعد ژانر مي توان انجام داد، حرف و حديث بسيار 
اســت  و ما عمال با انبوهي فيلــم و كارگــردان مواجهيم كه در 

حوزه سينماي جنگ قابل بررســي اند. اما اگر اهميت، استمرار 
و تأثير گذاري را مبنا قرار دهيم عمال به تعداد انگشت شــماري 
كارگردان مي رســيم؛ كارگردان هايي كه عمال بخش مهمي از 
تاريخ سينماي دفاع مقدس را آثار آنها تشكيل مي دهد؛ ابراهيم 
حاتمي كيا، رسول مالقلي پور و احمد رضا درويش. به اين فهرست 
مي شد چهره هاي ديگر، )مثال محمد علي باشه آهنگر( را هم اضافه 
كرد كه هم دغدغه و هم استمرار و هم ويژگي ها و شاخصه هايي 
قابل مطالعه در آثارشــان به چشــم مي خورد ولي در نهايت و 
با درنظر گرفتن همه ابعــاد ماجرا و گــذر از تك چهره هايي كه 
گريزي به سينماي دفاع مقدس زده اند اما در اين حوزه ماندگاري 

نداشته اند در نهايت به همين سه كارگردان مي رسيم.
16

تولد يك ژانر 
تعداد فيلم هاي جنگي ای كه در سال هاي قبل از پيروزي انقالب 
ساخته شده اند از تعداد انگشــتان يك دست هم كمتر است. 
»خون و شرف« و »خداحافظ تهران« از ساخته هاي ساموئل 
خاچيكيان كه اولي در دهه۳0 و دومي در دهه ۴0ساخته شدند 
احتماال بيشتر به دليل عالقه سازنده شان به حادثه پردازي جلوي 
دوربين رفتند؛ آن هم با كمترين امكانات و تجربه كه نتيجه اش 
را مي شود در كيفيت پايين سكانس هاي جنگي مثال خداحافظ 
تهران مشاهده كرد. در مورد خون و شرف هم خود خاچيكيان 
بارها به اينكه فيلم صرفا با ابتكار شخصي و با دست خالي ساخته 
شد اشاره كرده است. در دهه 50 فيلم »تپه ۳0۳«درباره حضور 
نظامي ارتش ايران در عمان و جنگ ظفار اشاره كرد؛ فيلمي كه 

به نمايش عمومي درنيامد. با چنين پيشينه اي سينماي ايران 
به دوران پس از انقالب ورود پيدا كرد؛ سينمايي كه با پيروزي 
انقالب پوست انداخت و متحول شد و طولي نكشيد كه عراق 
به مرزهاي كشورمان تجاوز كرد. با آغاز جنگ تحميلي طبيعي 
بود كه سينماي ايران هم به اين رخداد مهم بپردازد. هرچند در 
سال هاي اوليه جنگ، نداشتن تجربه در ساخت فيلم جنگي، 
فقدان شــناخت از حال و هواي حاكم بر جبهه ها باعث شد تا 
نخســتين نمونه هاي اين ژانر، آثار قابل قبولي از كار درنيايند؛ 
سال هايي كه هنوز ســينماي جنگ هويت نيافته بود.هرچند 
از دل همين تجربه ها و همين فيلم ها، سينمايي قهرمان محور 

پديد آمد كه در دهه۶0 تماشاگران بسيار داشت. 
14
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 افسوس 
و تفسيری بر پذيرش قطعنامه 

ديده بان )ابراهيم حاتمی كيا    ۱۳۶۷( 
 مسعود پورمحمد: دومين فيلم حاتمي كيا را مي توان هم افسوسي و هم 
تفسيري بر پذيرش قطعنامه۵۹۸ دانست. با آنكه مقدمات فيلم مدت ها پيش 
از آن فراهم شده بود و هرچند در خود فيلم مدت ها كوچك ترين صحبتي در 
اين باره نيست و ماجراي آن تنها به مقاومت بخش كوچكي از نيروهاي ايراني 
در برابر يكي از هجوم هاي عراق مي پــردازد. اما فضاي حاكم بر فيلم، حال و 
هواي پس از قطعنامه است. با همان مشــخصه. محور فيلم اول حاتمي كيا، 
»هويت«، جنبه متحول كننده جنگ در ارتباط با انسان ها بود. شخصيت اصلي 

فيلم، فردي بود كامال بيگانه با جبهه و 
فرهنگ آن و اصوالً بيگانه با فرهنگ كه 
در مجاورت بــا مجروحان جنگي و در 
برخورد با آنها به خــودش بازمي گردد 
و هويت انســاني خود را پيدا مي كند و 
دست كم در مورد گذشته اش به ترديد 
مي رسد. از همين زاويه، آن فيلم با آنكه 
ماجراهايش در شهر مي گذرد يك فيلم 
كامالً جنگي است. اما »ديده بان« ضمن 
آنكه مسير بازيابي هويت را ادامه داده 

است )و در اعلي درجه آن( و با اينكه به عنوان يك فيلم جنگي، حتي يك نما هم 
خارج از جبهه ندارد، بيش از همه متأثر از پشت جبهه است. در واقع تم اصلي 
فيلم تحولي است كه در خود جنگ دارد اتفاق مي افتد . بارز ترين تجلي اين 
تحول را مي توان در بريدن كناره هاي سفيد بيرق »انا فتحنا لك فتحنا مبينا« 
دانست )براي زخم بندي مجروحان( كه حتي »دارد به آيه هايش مي رسد« و 
علت؟ ناگريزي هاي ناشي از كمبود ها، وسايل پانسمان نيست، گلوله كم است، 

نفرات نيز. نيروي كمكي نرسيده است، تانك نيست، ديده بان هم...
فيلم، شماره ۷۹، مرداد ۱۳۶۸

سيری در يك دوران سپری شده
 و فيلمی بدون پس زمينه 

عقاب ها )ساموئل خاچيكيان ۱۳۶۴( 
  هوشنگ گلمكاني: ..  . فيلم، شــخصيت ندارد  . همه آدم ها )در هر يك از سه دسته ايراني ها، كردها و نظاميان 
عراقي( شــبيه همديگرند و جز قيافه آنها، هيــچ عاملي كه بتواند آنهــا را از يكديگر تفكيك كنــد، وجود ندارد 
)شخصيت پردازي(. همه آنچه در خانه خلبانان مي گذرد )و مثال قرار است كوشش هاي شخصيت پردازانه باشد( به 
كليشه اي ترين شكل، فقط به قلقلك دادن سطحي ترين احساسات عامه تماشاگر مي پردازد... حادثه ها و تصوير ها 
پس زمينه ندارند.به بيان ديگر، مي توان گفت كه فيلم، فضاسازي ندارد. از تمامي صحنه هايي كه در ايران مي گذرد، 
اصال نمي توان آن التهاب و فضاي آشناي روزهاي جنگ را احساس كرد. آدم هايي در جلوي دوربين بازي مي كنند 
و در پشت آنها، هيچ چيز نيســت. انگار عكس آدمي را از زمينه اش بريده باشند و روي تكه مقواي دستي چسبانده 

باشند. ديالوگ ها عموما بد اســت و برخي از آنها اصال نابجا است... داستان به 
كردستان عراق كه كشيده مي شود، مشــكل زبان و ديالوگ بيشتر خودش را 
نشان مي دهد. شيخ مي گويد كه به احترام مهمانان بهتر است فارسي صحبت 
كنند، اما از آن پس همگي از كرد و عرب- حتي هنگامي كه مهمانان ايراني نيز 
حضور ندارند- فارسي صحبت مي كنند. اين موضوع هم به باور تماشاگر لطمه 
مي زند و هم به دليل لهجه ها )به رغم كوشش دوبلورها( صحنه ها مضحك جلوه 
مي كند. درســت ترين راه اين بود كه در اين صحنه ها آدم ها به زبان خودشان 
صحبت كنند و زيرنويس فارسي براي فيلم تهيه شود... نكته عجيب اين است 
كه از آن شيوه بياني سابق خاچيكيان نشانه هاي اندك و كوچكي در »عقاب ها« 
مانده است. از آن نوع نورپردازي، زاويه ها و حركت هاي دوربين و ميزانسن ها 

خبري نيست؛ به رغم آنكه موضوع و حادثه ها، با توجه به شناختي كه از خاچيكيان وجود دارد، اين گنجايش را داشته 
كه باز هم شاهد تكرار همان شيوه ها باشيم. اما خاچيكيان در اين مورد خاص دست به يك غافلگيري مي زند. تنها 
در صحنه اتاق كنترل فرودگاه، هنگام رديابي هواپيماهاي دشمن و سقوط 2هواپيماي ايراني، دوربين روي دست و 
حركت هايش براي ايجاد اضطراب و هيجان استفاده مي شود. با توجه به دو سه فيلم آخر خاچيكيان، قبل از ديدن 
عقاب ها، تيتر اين نوشــته را نيز انتخاب كرده بودم: »خاچيكيان؛ فيلمسازي از يك دوران سپري شده«. اما پس از 
تماشاي فيلم و مقايسه اش با ساخت و پرداخت بيشتر فيلم هاي فارسي اين روزها، مي بينيم كه اصال خود سينماي 
ايران )جز جرقه ها و لحظه هاي گذرا و تك و توك فيلم هاي متفاوت( هنوز در همان دوران سپري شده سير مي كند.
فيلم، شماره ۳۰، آبان ۱۳۶۴

ون كاوی جنگ  بر
گذرگاه )شهريار بحرانی ۱۳۶۶(

 احمدرضا جليلي: اگر حسن فيلم »گذرگاه« را در پرهيز از 
يك سويه نگري مطلق جست وجو كنيم )همه نظاميان عراقي 
خبيث و بد طينت نيستند: ســرهنگ، با انتحار خود را از ننگ 
مي رهد و 2ســرباز عراقي ضمن به قتل رساندن فرمانده خود، 
كماندوي اسير ايراني را فراري مي دهند(، مشكل فيلم را بايد 
در چگونگي به تصوير كشــيدن 4»قهرمان« فيلم جست وجو 
كرد كه مزاحمان را درو مي كنند، يك تنه به قلب واقعه مي تازند 
و هر كس را كه اراده كنند از پا درمي آورند و سر آخر هم از زير 
باراني از گلوله جان سالم به درمي برند. اگر عراقي هاي ياغي را 

همچون سواره نظام آمريكا 
و كردهاي عراقــي را كه 
توسط آنها قتل عام شده اند 
به مثابه سرخپوســتان، 
بگيريم، نوع بازسازي فيلم 
قابل حصول تر مي شــود. 
نگاه كارگــردان به جنگ 
و شــخصيت ها، بروني و 
عيني باقي مي ماند، اگرچه 
در لحن و كالم، شــعاري 

برخورد نكرده. فرم پرداخت فيلم در لحظه هايي، خوش ساخت 
و حرفه اي اســت: صحنه هاي مربوط به ناصر بعد از شــوك و 
بازگشت به گذشته در ذهنش. صحنه خلوت كردن احمد در 
كوچه و زهرخند همراه با بغض كه به جاي سؤال تحويل چهره 
پرسشــگر پدر احمد مي دهد. كل صحنه هاي اكشن فيلم، با 
وجود بي منطقي و اغراق آميز بودن، حرفه اي از كار درآمده؛ اما 

بيشتر سكانس هاي غيرجنگي ضعيف است.
فيلم، شماره ۵۲، مرداد ۱۳۶۶

 تجربه خوبی
 در سينمای حرفه ای 

كانی مانگا )سيف الله داد   ۱۳۶۷(
 عزيز اهلل حاجي مشهدي: در اينكه »كاني مانگا«، مثل 
هر فيلم جنگي ديگر در هر كجاي دنيــا، به طور طبيعي، 
به نحو چشــمگيري لحني مبالغه آميز و ســتايش انگيز 
درخصوص قهرمانان و رزمندگان خودي در برابر دشمنان 
متجاوز و ستمگر دارد، نبايد ترديدي داشت و اين موضوع 
را به خودي خود نمي توان به حســاب نقص فيلم گذاشت، 
اما، وجود اشــاره ها، كنايه ها، نمادها و تصاويري آشــنا و 

كليشه اي در فضاسازي 
اين گونــه فيلم هــاي 
پراضطراب و دلهره آميز 
را - به نسبت در تمامي 
فيلم هاي مشــابه ديگر 
نيز- مي توان سراغ گرفت 
و نمونه هــاي فراواني از 
همين كليشه ســازي  ها 
را به تماشا نشست . )به 
همين روي: چتر خلبان 

عراقي، وســط آن همه كوه و تپه و ماهور، درســت روي 
درختچه اي تنها، در فضايي به نســبت باز و گسترده گير 
مي كند كه حتما از ارتفاع باال، به چشم بيايد و ديده شود!(... 
كاني مانگا، بي ترديد تجربه خوبي در ســينماي حرفه اي 
به حســاب خواهد آمد، اما چنين تجربه هايي به نســبت 
موفق نيز براي فيلمسازان صادق و حرفه اي نبايد چندان 

دلشاد كننده باشد .
جوانان امروز، شماره ۱۱۰۰، ۱۳ تير ۱۳۶۷
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دفاعمقدس

این شماره

تولد يك ژانر
سينماي دفاع مقدس مهم ترين گونه اي است كه در سال هاي 

پس از انقالب شكل گرفته است 

    تعداد فيلم هاي جنگي كه در ســال هاي 
قبل از پيروزي انقالب ساخته شده اند از تعداد 
انگشتان يك دســت هم كمتر است. »خون و 
شــرف« و »خداحافظ تهران« از ساخته هاي 
ساموئل خاچيكيان كه اولي در دهه30 و دومي 
در دهه 40ساخته شدند احتماال بيشتر به دليل 
عالقه سازنده شــان به حادثه پردازي جلوي 
دوربين رفتند؛ آن هم بــا كمترين امكانات و 
تجربه كه نتيجه اش را مي شود در كيفيت پايين 
ســكانس هاي جنگي مثال خداحافظ تهران 
مشــاهده كرد. در مورد خون و شرف هم خود 
خاچيكيان بارها به اينكه فيلم صرفا با ابتكار 
شخصي و با دست خالي ساخته شد اشاره كرد. 
در دهه 50 فيلم »تپه 303«درباره حضور نظامي 
ارتش ايران در عمان و جنگ ظفار اشاره كرد؛ 

فيلمي كه به نمايش عمومي درنيامد.
با چنين پيشينه اي ســينماي ايران به دوران 
پس از انقالب ورود پيدا كرد؛ ســينمايي كه با 
پيروزي انقالب پوست انداخت و متحول شد 
و طولي نكشيد كه عراق به مرزهاي كشورمان 

تجاوز كرد.
 با آغاز جنگ تحميلي طبيعي بود كه سينماي 
ايران هم به اين رخــداد مهم بپردازد. هرچند 
در ســال هاي اوليه جنگ، نداشتن تجربه در 
ساخت فيلم جنگي، فقدان شناخت از حال و 
هواي حاكم بر جبهه ها باعث شد تا نخستين 
نمونه هاي ايــن ژانر، آثــار قابل قبولي از كار 
درنيايند؛ سال هايي كه هنوز سينماي جنگ 
هويت نيافته بود.هرچند از دل همين تجربه ها 
و همين فيلم ها، سينمايي قهرمان محور پديد 
آمد كه در دهه60 تماشاگران بسيار داشت. در 
بررسي سينماي جنگ نقش و اهميت فيلم هايي 
چون »عقاب ها«، »گذرگاه«، »بلمي به ســوي 
ساحل« و »كاني مانگا« را نبايد فراموش كرد؛ 
فيلم هايي كه به جاي شخصيت بيشتر به حادثه 
اهميت مي دادند و به گيشــه سينماها رونق 
مي بخشــيدند. آنچه از آن به عنوان سينماي 
دفاع مقدس ياد مي شود با فيلم »ديار عاشقان« 
آغاز شد، با »پرواز در شــب« ادامه يافت و با 
»ديده بان« و »مهاجر« اوج گرفت. در اين ميان 
بايد سهمي ويژه براي مجموعه »روايت فتح« 

قائل شد.
 كاري كه مرتضي آويني و گروهش انجام دادند 
ارائه تصويري بي واســطه از فضاي حاكم بر 
جبهه ها بود. با تصاويري كه اغلب به شــيوه 
دوربين روي دست فيلمبرداري شده بود و با 
گفتار متن هايي كه آويني خود مي نوشــت و 
مي خواند، شيوه تازه و بديعي در مستند هاي 
جنگي شكل گرفت كه بعدها مستند اشراقي 
ناميده شــد؛ مســتند هايي كه ســينماي 
دفاع مقدس را وارد فضايي تازه كرد. بررسي 
فيلم هاي جنگي نشان دهنده اين نكته است كه 
بهترين فيلم هاي اين ژانر معموال پس از پايان 
جنگ ساخته شــده اند؛ اتفاقي كه در سراسر 
جهان رخ داده و در ايران هم به نوعي شاهد اين 

ماجرا بوده ايم. در هشت سالي كه درگير جنگ 
بوديم جز مجموعه مستند روايت فتح، به ندرت 
شاهد آثاري بوديم كه از سطح خلق هيجان و 
حادثه پردازي فراتر بروند. بهترين فيلم هاي 
دفاع مقدس اغلب پس از پذيرش قطعنامه 5۹۸ 
ساخته شدند.از مهاجر و »هور در آتش« گرفته 
تا »سفر به چزابه« كه همگي در انتهاي دهه 60 
يا نيمه اول دهه 70 ساخته شدند و جايگاهي 
تثبيت شــده به عنوان بهترين هاي سينماي 
دفاع مقدس دارند؛ســينمايي كه از نيمه دوم 
دهه 70 دچار بحران شد. بهترين فيلمسازان 
اين عرصه ترجيح دادند به جاي فيلم دشوار 
جنگي، ســراغ گونه هاي ديگر بروند. بيشتر 
فيلمسازان شاخص ســينماي جنگ در دهه 
70 سراغ ســينماي اجتماعي رفتند. هرچه 
زمان گذشت ســاخت فيلم جنگي دشوارتر و 
پرهزينه تر شد. خروجي نهادهايي كه متولي 
ســينماي دفاع مقدس محســوب مي شدند 
در اغلب موارد قابل قبــول نبود و در مواردي 
به نظر مي رســيد فيلمســازان جوان از فيلم 
جنگي به عنوان سكويي براي ورود به سينماي 

حرفه اي استفاده مي كنند.
 خيلي ها براي نخستين فيلم بلندشان سراغ 
ســينماي جنگ آمدند و بعد با رزومه سازي  
وارد عرصه هاي ديگر شــدند. به اين ترتيب 
ســينماي دفاع مقدس در ورطه تكرار افتاد 
و آثاري جلوي دوربيــن رفتند كه اغلب فاقد 
ارزش هاي سينمايي و بدون حداقل جذابيت 
براي جذب مخاطب بودنــد. از نيمه دوم دهه 
۸0 با ورود ده نمكي به عرصه و ســاخته شدن 
ســري فيلم هاي »اخراجي ها« بعد از سال ها 
فيلم هايي از ســينماي دفاع مقدس با اقبال 
عمومي مواجه شدند. هرچند در انتساب اين 
فيلم ها به سينماي دفاع مقدس شبهات جدي 

وجود داشت. 
در دهه ۹0به نظر مي رسيد سينماي دفاع مقدس 
نيازمند تنفس در فضايي تازه است. اين اتفاق 
گاهي با آثاري چون »ايستاده در غبار« رخ داد 
و اميدهايي برانگيخته شــد ولي رويكرد كلي 
اين سينما همچنان با آنچه در دوران طاليي ژانر 
)در انتهاي دهه60 و ابتداي دهه 70( شاهدش 
بوديم فاصله بسيار دارد؛ آن هم در شرايطي كه 
هنوز حكايت هاي زيادي از ۸سال دفاع مقدس 
ناگفته مانده اســت؛ حكايت هايي كه نياز به 
راوياني خوش قريحه و خالق و تازه نفس دارد تا 
مهم ترين ژانر سينماي ايران در 4دهه اخير كه 
تولدش را مديون انقالب و جنگ است، همچنان 
رهرواني استوار داشته باشد. مروري كوتاه بر 
سينماي دفاع مقدس نشان مي دهد مهم ترين 
و هيجان انگيز ترين اتفاق هاي سينماي جنگي 
ايران به سال هاي دور بازمي گردد و هر چه به 
دوران متاخر نزديك تر مي شــويم، سينماي 
دفاع مقدس كمتر توانســته فرازهايي جالب 
توجه خلق كند. در اين مسير 40ساله مهم ترين 
فيلم ها، چهره ها و رخدادها در 20سال اول نمود 
و ظهور يافته اند؛ واقعيتي كه مي تواند حقيقت 
سينماي دفاع مقدس اين سال ها را نيز نمايان 

كند.

مسعود پويا 
روزنامه نگار

اولين فيلم جنگي 
  »مرز« ساخته جمشيد حيدري نخستين فيلم جنگي سينماي پس از انقالب است. فيلم درست يك سال پس از آغاز 
جنگ تحميلي اكران عمومي شد. داستان در حوالي مرز، پاسگاه مرزي و روستايي در اطرافش مي گذشت. سيروس 
الوند، فيلمنامه را براساس فيلم هاي حادثه پرداز هاليوودي نوشــته بود. با توجه به اينكه هنوز تجربه اي درخصوص 
سينماي جنگ وجود نداشت، فيلم در پرداخت، بيشتر به الگوي ســينماي دهقاني كه جريان مرسوم و متداول آن 

سال ها بود ساخته شد.

اولين تصویر متفاوت جنگ
 حسن كاربخش فيلم »ديار عاشقان« را در حالي كارگرداني كرد كه هنوز سينماي جنگي ايران با الگوبرداري 
از آثار خارجي كار خود را پيش مي برد. ديار عاشقان نخستين فيلم سينماي ايران است كه مي كوشد به آدم هاي 
جنگ نزديك شود و تصويري واقعي از رزمندگان ارائه دهد. همين نگاه متفاوت باعث شد ضعف هاي تكنيكي فيلم 
به فراموشي سپرده شود. پرويز پرستويي با ديار عاشقان به سينما آمد و نخستين جايزه اش را هم از جشنواره فيلم 

فجر گرفت.

پرتماشاگرترین فيلم جنگي 
 »عقاب ها« از روز چهارشنبه 13 شهريور 1364در 12سينماي تهران به 
نمايش عمومي درآمد و ركورد فروش ســينماي بعد از انقالب را شكست. 
عقاب ها پرتماشاگر ترين فيلم جنگي سينماي ايران و پرمخاطب ترين فيلم 
تاريخ سينماي بعد از انقالب است. فيلم در طول يك دهه و با اكران هاي متعدد 
در تهران و شهرســتان ها به رقم خيره كننده ۸ميليون نفر تماشاگر دست 

يافت؛ركوردي كه بعيد است شكسته شود.

الگوبرداري از سينماي پارتيزاني 
 »گذرگاه« سومين فيلم پرتماشــاگر جنگي و يكي از پرمخاطب ترين 
فيلم هاي پس از انقالب اســت؛ فيلمي حادثه پرداز كه سازنده اش شهريار 
بحراني تحصيل كرده ســينما بود و گذرگاه را با الگوبــرداري از فيلم هاي 

پارتيزاني ساخته بود. 
گذرگاه تنها فيلم سينماي پس از انقالب است كه بدون بازيگر شناخته شده 

بسيار خوب فروخت.

استقبال پس از پذیرش قطعنامه
 »كاني مانگا« چند روز پس از پذيرش قطعنامه 5۹۸ اكران عمومي شد 
و فراتر از تصور سازندگانش با اســتقبال مردم مواجه شد. سيف اهلل داد در 
كاني مانگا از الگوي موفق و امتحان پس داده عقاب ها با سر و شكل حرفه اي تر 
و خوش ساخت تر پيروي كرد. چالش قهرمان)فرامرز قريبيان( با ضد قهرمان 
)اكبر ســنگي( جذاب بود و كيفيت باالي صحنه هاي نبرد هلي كوپترها، 

كاني مانگا را به فيلمي خوش پرداخت تبديل كرد.

تصویر صادقانه از آدم هاي جنگ
 »تصوير صادقانه و صميمانه از جنگ و آدم هايش«؛ اين مهم ترين توصيفي بود كه 
منتقدان در زمان اكران »ديده بان« حاتمي كيا از آن ارائه كردند. نخستين فيلم جنگي 
سينماي ايران كه در آن نه از حادثه پردازي خبري هست و نه از قهرمان پردازي هاي 
معمول. فيلم سادگي و صفاي خاصي دارد كه همچنان آن را دوست داشتني نگه داشته 
است. هرچند در گذر زمان و در مقايسه با فيلم هاي بعدي سازنده اش كمي خامدستانه 

به نظر مي رسد. ديده بان بيشترين لطمه را از دوبله و تدوين خورده است.

داستان رفاقت
 مثل ديده بان، در »مهاجر« هم اين آدم هاي جنگ هستند كه در اولويت 
فيلمســاز قرار دارند نه خود جنگ؛ با اين تفاوت كه در مهاجر با داستان 

پررنگ تري سروكار داريم.
 مهاجر بيش از هر چيز فيلمي درباره رفاقت است؛ رفاقت ميان محمود و اسد 
كه حاتمي كيا آن را بســيار خوب از كار درآورده است و مهم تر از آن شايد 

جانبخشيدن به جسمي بي جان )مهاجر( باشد.

ملودرام جنگي 
 حاتمي كيا در »از كرخه تا راين« براي نخســتين بار به تماشاگر عام و 
گسترده فكر مي كند؛ اينكه مي توان با پيگيري سرنوشت آدم هاي جنگ، 
سراغ جذب مخاطبان تازه هم رفت. فيلم آزموني است براي سازنده اش كه 

توانايي خود را در ساخت ملودرام بسنجد.
از كرخه تا راين نشان مي دهد ملودرام اگر درست ساخته شود مي تواند هر 

تماشاگري را با خود درگير كند.



قناعت 
هور در آتش )عزيز الله حميدنژاد ۱۳۷۱(

 خسرو دهقان: »هور در آتش« خوشبخت. اين فيلم يكي از خوش اقبال ترين فيلم هاي سينماي ايران 
در دهه اخير بوده است، تا آنجا كه در محدوده كار همكاران منتقد و حرفه نقدنويسي گفت وگو مي كنيم. 
ادبيات سينمايي دست افشار منتقدين نشان مي دهد كه فيلم در كل پذيرفته شده است و در يك كالم 
هور  ... مهربان است . همه در فوايد و مكانيســم مهرباني نوشته اند.  هر يك به سياقي. مهرباني گرداگرد يا 
چند جانبه منتقد و فيلم و فيلمساز . همگي خواننده را به مجلس صفا و لطف دعوت مي كرده اند و بر يك 
قول متفق اند: هور در آتش آري، خيلي هم آري... و اما... مشكل بنياني فيلم از محسناتش است كه نشأت 
مي گيرد. از آب در نيامدن فيلم، از خوبي هايش مايه مي گيرد. اين رديف كردن شمار پايان ناپذيري صفت 
خوب، مثبت، ســالم و كم ادعا، فيلم را براي منتقدان تحمل پذير كرده اســت. چون منتقدين خواسته 

ناخواسته به قياس نشسته اند.
 از ميان بد و بدتر، به بد رضا داده اند. فيلم سالم نتيجه اش اين مي شود كه 
كار نمي كند، كه روي دست مي ماند... و اما... همچنان مهم ترين مشكل 
هور... در خوب بودنش است . نتيجه اين خوبي، فيلم تختي شده كه زير و 
بم ندارد، كه آدم بد و خوب ندارد، كه كشــش ندارد، كه درام در آن اتفاق 

نمي افتد، كه نزاعي درنمي گيرد، كه كنشي صورت نمي گيرد.
 وقتي فيلمي فاقد سوپراستار باشد تا كه، از تماشاگران در سالن سوت و 
كف بگيرد، آنچه روي پرده مي گذرد فيلم بي بو و خاصيتي مي شود كه، 
اصال چرا بايد مردم به ديدارش بروند... شــخصيت پردازي فيلم ظريف 

است.
 آدم ها به هم كمك مي كنند. باباعقيل هواي مواليي را دارد و مواليي يواشكي و دور از چشم باباعقيل فانوس 
را از آب سرد، بيرون مي آورد. بسيجيان همه عاشقند و فرمانده مودب است و همه به هم تعارف مي كنند . ما 
فيلم مودب را دوست داريم بس كه از فيلم هاي بي ادب رنج كشيديم، اما تماشاگران چرا بايد بروند و آدم هاي 
خطاناپذير مودب را روي پرده ببينند... با اين همه، موضع ما همچنان بســيار روشن است. فيلم را كماكان 
مي پسنديم و بر باور خود ترديدي نداريم. اما هور... هيچ چيز دل انگيزي ندارد كه براي مدت درازي در خانه 

دل جاخوش كند. فيلم حداقل از هرچيز را دارد. 
حداقل فكر و ذوق و پرداخت و ســينما. و اين حداقل ها براي ما كفايت مي كند . مــا به اين حداقل ها قانع 

هستيم. قناعت پيشه ماست...
سوره سينما، شماره ۴، پاييز ۱۳۷۲

ما يادگار عصمت غمگين اعصاريم 
سفر به چزابه )رسول مالقلی  پور ۱۳۷5(

 سعيد عقيقي: »ســفر به چزابه« به دليل منطق ويژه خود، فرم روايي غافلگير كننده اش در دواير 
محدود و ملتهب، فيلم باارزشي است كه با توجه به توان بالقوه فوق العاده اش در اين زمينه مي توانست 

به اثري استثنايي بدل شود. 
شايد توجه بيشتر به ســاختار از پيش انديشيده و تعيين شده، جسارت بيشــتر و شتاب كمتر در 
محدوده نوآوري هاي فرمي، مكث دقيق تر روي جزئيات هر صحنــه و قابليت هاي آن، به وضعيتي 
ايده آل منجر مي شد. اما در شكل كنوني هم، سفر به چزابه از بهترين هاي سينماي ايران در سال هاي 
اخير است؛ جهش بلندي براي فيلمســازي كه از فيلم هاي- اغلب- ناكارآمد و معمولي پيشين او به 

چنين كيفيتي رسيده است. 
موفقيتي كه بيش از هر چيز، مرهون درهم تنيده شــدن نظم و 
بي نظمي اســت؛ پيوندي كه در آن، مفاهيمي چــون »غريزه«، 
»احســاس«، »منطــق«، »كمال گرايــي« و ضديــت بــا آن، 
»آرمان خواهــي« و بي آرماني، همگي زير چتــر ظرفيت پرتوان 
ساختاري فيلم گردآمده و مجموعه اي قابل اعتنا فراهم كرده اند. در 
تجربه سفري كه به همراه فيلمساز و آهنگساز از سر مي گذرانيم، 
جزئيات هوشمندانه را از ياد نمي بريم )مثل تابلوي »پيش شمشير 
غمت رقص كنان خواهم رفت« كــه هنگام قدم زدن علي و وحيد 
در حال حمل به درون صحنه است و دقايقي پس از ورودشان به 
چزابه، آن را مقابل ســنگر مراد مي بينيم(؛ اما باور مي كنيم كه به 

دنياي پيش رو راهي نداريم. حتي وحيد كه با تمام وجود سعي دارد خود را به اين دنيا متصل كند و 
طبعأ به قصد »باوراندن« و ثبت حضور و حل كردن تضاد ميان اين دو دنيا-نهان مايه اصلي فيلم- در 
لحظه بازگشــت همراه علي، فرمانده و چند تن ديگر، عكســي به يادگار مي گيرد، دمي در فضاي 
دلخواهش به سر مي برد و گسســته از - و ناهمخوان با- آن، شكست مي خورد و به دنياي »واقعي« 
پرتاب مي شود. اكنون با منطق دنياي جديد، شمايل جهان پيشين به تمامي محو مي شود و تصوير 
به جا مانده، چيزي جز عكس يادگاري وحيد و علي كنار تانك- دكور فيلم- نيســت. و بدين ســان، 
سفر به پايان مي رسد: »سفري دشخوار و تلخ/ از دهليزهاي خم اندر خم و پيچ اندر پيچ از پي هيچ« 

]الف بامداد[.
فيلم، شماره ۱۹۳، آبان ۱۳۷۵
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دفاعمقدس

اين شماره

اولين كمدي جنگي 
 به ندرت پيش مي آيد نخستين تجربه ها در حوزه هايي كه قبال كسي سراغش نرفته، بهترين دستاوردها را به همراه 
داشته باشد؛ اتفاقي كه در مورد »ليلي با من است« رخ داد. نخستين كمدي جنگي سينماي ايران هنوز هم در نوع خودش 
بهترين است؛ فيلمي كه فاصله معنادار طنز و هجو را رعايت مي كند و بدون توهين و شوخي هاي سخيف تماشاگرش را 

مي خنداند و از آزموني دشوار سربلند بيرون مي آيد.

تصوير متفاوت جنگ
  در شرايطي كه ســرداران ســينماي دفاع مقدس كمتر در اين عرصه حضور دارند، به نظر مي رسد بايد به حضور 
چهره هاي جوان خوشامد گفت. محمدحسين مهدويان به عنوان فيلمســاز متولد دهه60 هم در مجموعه »آخرين 
روزهاي زمستان« و هم در فيلم »ايستاده در غبار« نشان مي دهد فيلمسازان جبهه نديده هم مي توانند آثاري قابل 

تامل درباره جنگ بسازند.

سفر نوستالژيك
 سفر نوستالوژيك رسول مالقلي پور به چزابه پس از گذشت بيش از 2دهه همچنان جايگاه خود را به عنوان 
بهترين فيلم سينمايي دفاع مقدس حفظ كرده است. فيلمساز از سال۷۴ به سال6۴ مي رود و از اطراف پرندك 
به جبهه چزابه؛ جايي كه گذشته و حال با هم درآميخته مي شوند تا فيلمساز براي قهرمانان دفاع مقدس سنگ 

تمام بگذارد.

دايره بسته، دريچه هاي تازه 
  »تنگه ابوقريب« محصول تالش و تفاهم و همكاري نهاد انقالبي )سازمان اوج( با فيلمساز برخاسته از جريان روشنفكري 
)بهرام توكلي( است؛ كوششي براي گشــودن دريچه هاي تازه به روي ســينماي دفاع مقدس. درست عكس مسيري كه 
كاراكترهاي فيلم تنگه ابوقريب طي مي كنند و گويي در دايره اي بسته گرفتار شده اند. فيلم محصول تالشي فناورانه نيز هست. 

تجربه اي در تكنيك و رهايي از قيد و بند هاي معمول كه حاصل تفاهم جمع به ظاهر ناهمگون تهيه كننده و كارگردان است.

مثلث غريب
 موضوع فقط اين نيست كه در »نجات يافتگان« شــخصيت زن براي نخستين بار در سينماي ايران از پشت جبهه 
به ميان آتش و خون مي آيد؛ نكته اصلي مثلث غريبي است كه مالقلي پور در فيلمش مي سازد و فضاي آخرالزماني كه 
به مدد تسلطش بر تكنيك و شناختش از جنگ خلق مي كند. نجات يافتگان هنوز هم يكي از راديكال ترين فيلم هاي 

سينماي دفاع مقدس است.

زن ها در حاشيه و متن جنگ 
   اهميت فيلم »وياليي ها« در تصويري است كه از زن ها در ايام دفاع مقدس مي سازد. منير قيدي در نخستين فيلم 
بلند سينمايي اش تأثير مستقيم جنگ را بر خانواده ها بررسي مي كند؛ روايتي كامال زنانه كه جاي خالي اش در عرصه 
سينماي دفاع مقدس كامال محسوس بود. براي نخستين بار اين مادران و همسران رزمندگان هستند كه بيشتر از مردان 

جنگ، در كانون توجه فيلمساز قرار گرفته اند.

آدم هاي جنگ در دل اجتماع 
 نقطه عطف تالقي آدم هاي به جا مانده از جنگ با روزگاري كه عوض شــده است. 
حاتمي كيا در »آژانس شيشــه اي« از فراموش شدن ارزش ها و آرمان هاي دفاع مقدس 
مي گويد؛ فيلمي كه در زمان اكرانش همه جناح هاي سياسي را وادار به واكنش مي كند، 
موفقيتش را مديون رعايت قواعد ژانر و زمانه شناســي ســازنده اش است؛ اقتباسی 

هوشمندانه از فيلم » بعدازظهر سگی« ساخته سيدنی لومت.

عرض اندام تكنيكي
 احمدرضا درويش به عنوان يكي از فيلمسازان شاخص سينماي دفاع مقدس سراغ 
يكي از بلندپروازانه ترين پروژه هاي سينمايي اش  رفت؛ »دوئل« كه مثل اغلب ساخته هاي 

درويش ساختاري دوپاره دارد،
 يك عرض اندام تكنيكي تمام عيار است. نيمه اول فيلم، به لحاظ عظمت و شكوه در حد 

بهترين نمونه هاي سينماي جنگ دنياست.

جنگ عامه پسند
 »اخراجي ها« بعد از سال ها فيلمي كه منسوب به سينماي دفاع مقدس بود را به صدر 
جدول گيشه رساند. مسعود ده نمكي به عنوان پديده سينماي تجاري نيمه دوم دهه80، 
توانست مؤلفه هاي سينماي عامه پسند را به پشت خاكريزها بياورد. با وجود مخالفت هاي 
فراوان منتقدان و برخي كنشگران عرصه سياست، مردم اخراجي ها را دوست داشتند و 

از اخراجي ها 2 بيشتر از قسمت اول استقبال كردند.

چرا جنگيديم؟ 
 محمدعلي باشه آهنگر در فيلم »ملكه« مي كوشــد به اين سؤال پاسخ بدهد كه در 
دهه 90چگونه بايد سراغ جنگ رفت و فيلم دفاع مقدسي اين دوران بايد چه ويژگي هايي 

داشته باشد. 
پاسخ ملكه به اين سؤال ها را مي شود در تركيب پيچيده شاعرانگي و خشونت، نمايش 

دالوري و رشادت در كنار آسيب هاي پديده جنگ بررسي كرد.

فلك، دار و ندارم اين سرزمين است 
مزرعه پدری )رسول مالقلی پور ۱۳۸۳(

 جواد طوسي: »مزرعه پدري« را از نظر بيان ضد قصه، ساختار و قالب اجرايي و تداخل دنياي ذهني 
و واقعي، مي توان آخرين قسمت از تريلوژي ساخته و پرداخته رســول مالقلي پور بعد از »سفر به 

چزابه« و »هيوا« به شمار آورد.
 دقيق شدن در اين نكات كه چرا اين سفر ذهني پر مرارت دست از سر مالقلي پور برنمي دارد، بحث 
جداگانه اي را مي طلبد اما تداوم حضور و پرســه زدن مالقلي پور در اين دنياي كابوس گونه و رفتن 
دوباره به پيشباز خواب هاي هولناك، مي تواند نوعي تخليه كردن كنايه آميز باشد.  انگار كه او ياراي 
كنار آمدن با دنياي به هم ريخته و پر از نيرنگ و رياي پيرامونش و رخ به رخ شدن با خيل آدم هاي از 

دست رفته و رنگ عوض كرده و روزمرگي را ندارد. 
مالقلي پور بــراي گريز از اين موقعيت برزخــي، ترجيح مي دهد 
به رؤياهــا و كابوس هايش پناه ببرد و با نمايــش مرگ و زندگي 
عشــق هاي به خون كشــيده شــده، پايمردي و سلحشــوري 
اســطوره هاي گمنام و در ميان گلوله و آتش و خون، به آرامش 
برسد. فيلم با نماي عمومي از يك مزرعه، شروع و تمام مي شود. 
هدف مالقلي پور از تكرار اين لوكيشن و تأكيد بر آن در بخش هايي 
از فيلم، ايجاد افقي گسترده تر براي مزرعه )به عنوان سرزمين( و 
رسيدن به مفهومي ملي و ميهني بوده است. منتهي او با اصول و 
قواعد خود، اين مفهوم را عينيت مي بخشد. محوريت شخصيت 
محمود شوكتيان )مهدي احمدي(، در واقع نوعي اداي دين دوباره 

مالقلي پور به شهيد حسن شوكت پور است. او قباًل نيز فيلم »سفر به چزابه« را به اين رزمنده تقديم 
كرده بود. اما در اينجا مالقلي پور، با نگاهي تاويل گونه و در عين حال نوستالژيك، به شخصيت مورد 

عالقه اش نزديك مي شود. 
محمود شوكتيان قرار اســت راوي دلتنگي ها و هجراني هاي مالقلي پور باشد. دنياي عاشقانه او را 
همسرش سودابه )آتنه فقيه نصيري( و فرزندانش احسان و ريحانه، پر مي كنند. مالقلي پور اين دنياي 
سرشار از عشق و دلدادگي را به موازات دنياي پر خشــونت جبهه و جنگ، مرحله به مرحله پيش 
مي برد و اين ويژگي بارز نگاه خاكستري اوست. انگار كه آن پيوند و عشق و همدلي و وصل، همواره 

بايد در تيررس حادثه و اتفاقي ناگوار باشد.
دنياي تصوير، شماره ۱۳۵، مهر ۱۳۸۳
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راويان حماسه 
 درباره ابراهيم حاتمي كيا، رسول مالقلي پور و احمد رضا درویش

مهم ترین فيلمسازان سينماي دفاع مقدس 
نگاهي به فهرست پرتعداد فيلم هاي سينماي دفاع مقدس نشان مي دهد كه انبوهي از كارگردان ها در اين حوزه طبع آزمايي كرده اند. از فيلمسازاني 
كه بيشتر به دنبال حادثه پردازي بوده اند تا چهره هايي كه براي بيان اعتقادات شان وارد اين عرصه شده اند تا كارگردان هايي كه در مقطعي فيلم جنگي 
را نقطه مناسبي براي شروع فعاليت حرفه اي دانسته اند، ما با طيف هاي متنوعي مواجه هستيم كه هر كدام به سهم خود گوشه اي از سينمايي را شكل 
داده اند كه فيلم جنگي يا فيلم دفاع مقدسي ناميده مي شــود. درباره ويژگي ها و شاخصه هاي فيلم ها و فيلمسازان و دسته بندي هايي كه برمبناي 
قواعد ژانر مي توان انجام داد، حرف و حديث بسيار است  و ما عمال با انبوهي فيلم و كارگردان مواجهيم كه در حوزه سينماي جنگ قابل بررسي اند. اما 
اگر اهميت، استمرار و تأثير گذاري را مبنا قرار دهيم عمال به تعداد انگشت شماري كارگردان مي رسيم؛ كارگردان هايي كه عمال بخش مهمي از تاريخ 
سينماي دفاع مقدس را آثار آنها تشكيل مي دهد؛ ابراهيم حاتمي كيا، رسول مالقلي پور و احمد رضا درويش. به اين فهرست مي شد چهره هاي ديگر، 
)مثال محمد علي باشه آهنگر( را هم اضافه كرد كه هم دغدغه و هم استمرار و هم ويژگي ها و شاخصه هايي قابل مطالعه در آثارشان به چشم مي خورد 
ولي در نهايت و با درنظر گرفتن همه ابعاد ماجرا و گذر از تك چهره هايي كه گريزي به سينماي دفاع مقدس زده اند اما در اين حوزه ماندگاري نداشته اند 

در نهايت به همين سه كارگردان مي رسيم.

ابراهيم حاتمي كيا 
ستایش شده ترین فيلمساز ســينماي دفاع مقدس كه خيلي زود و از همان 
گام هاي اول كشف شد و مورد توجه منتقدان و مدیران قرار گرفت؛ از فيلم 
بدون عنوان بندي »هویت« گرفته كه خسرو دهقان منتقد مهم و تأثير گذار 
دهه60، بر قریحه اش مهر تأیيد زد تا »دیده بان« كه ســر فصل تازه اي در 
ســينماي دفاع مقدس رقم زد . حاتمي كيا در انتهاي دهــه60 با دیده بان و 
»مهاجر« محبوب ترین كارگردان جنگ، ميان منتقدان و مدیران سينمایي 
بود. تصویري كه حاتمي كيا در فيلم هاي اوليه اش از مفهوم جنگ و آدم هاي 
درگير آن به نمایش مي گذاشــت و پرهيزش از ورود به عرصه نمایش نبرد 
كالســيك و تأكيدش بر روابط انســاني و فاصله گرفتن از حادثه و كوشش 
براي ترســيم حال و هواي حاكم بر جبهه ها، حاتمي كيــا را چنان محبوب 
كرد كه فيلم هایش با ساموئل فولر و هوارد هاكز مقایسه شدند. حاتمي كيا 
بعد از شكست فيلم »وصل نيكان« متهم شد كه شهر را نمي شناسد، با فيلم 
»از كرخه تا راین « براي نخستين بار توانســت با مخاطب گسترده ارتباط 
برقرار كند. ملودرام تأثير گذار ابتداي دهه70، باعث شهرت و محبوبيت عام 
حاتمي كيا شد. بعد از فيلم فرم گراي »خاكستر سبز«، حاتمي كيا با دو فيلم 
»بوي پيراهن یوسف« و »برج مينو« كوشيد تا در دل سينماي دفاع مقدس 
فضاي تازه اي را تجربه كند. با فيلم »آژانس شيشه اي« كه نقطه اوج كارنامه 
فيلمساز در دهه70 است، داستان پيگيري سرنوشت آدم هاي جنگ در دل 
اجتماع همچنان دنبال مي شود. فيلم نمادین »روبان قرمز«، نمایانگر كوشش 
حاتمي كيا براي انطباق دغدغه هایش با شرایط روز جامعه بود؛ حاتمي كيایي 
كه در فيلم هاي بعدي اش، »موج مرده« و »به نام پدر«، ورسيون هاي متفاوتي 
از حاج كاظم آژانس شيشه اي ارائه داد؛ حاج كاظمي در مواجهه با عصيان و 
اعتراض فرزندان. حاتمي كيا در دهه80 كوشــيد تا در عرصه هاي دیگر هم 
تجربه اندوزي كند و در دهه90 سراغ فيلم هاي عظيم تر و تكنيكال تر رفت كه 
شاید بتوان گفت»چ« موفق ترین فيلمش در این سال هاست. حاتمي كيایي 
كه گرچه سال هاست یك فيلم كالسيك دفاع مقدسي نساخته، همچنان جزو 

مهم ترین فيلمسازان سينماي دفاع مقدس است.

رسول مالقلي پور
از نخستين استعدادهاي فيلمســازي بعد از انقالب و نخستين چهره مهم 
ســينماي دفاع مقدس كه كارش را با فيلم ســاده »نينوا« آغاز كرد. فيلم 
پارتيزاني »بلمي به سوي ساحل« هيجان و حادثه و تعليق و تسلط نسبي در 
خلق صحنه هاي جنگي را نمایان مي كرد و با »پرواز در شب« مالقلي پور عمال 
سنگ بناي سينماي دفاع مقدس را گذاشت. پرواز در شب، به عنوان فيلمي 
آغازگر و كليدي نقطه تمایز فيلم كالســيك جنگي و فيلم دفاع مقدسي را 
نمایان كرد. داســتان نمایش، حال و هواي خاص حاكــم بر جبهه ها بعد از 
جرقه »دیار عاشقان« )حســن كار بخش 1362( با پرواز در شب و مهدي 
نریمان فرمانده گردان كميل و نيروهایش شــروع شــد. بسياري از عناصر 
آشناي ســينماي دفاع مقدس ابتدا در پرواز در شــب به كار گرفته شدند و 
بعدها به دیگر فيلم ها راه یافتند؛ هرچند فيلم در نمایش حماسي، شكست 
كمتر بدیلي یافت. »افق«، كوششي موفق براي یافتن مخاطب گسترده بود؛ 
حماسي ترین فيلم مالقلي پور و احتماال پرتماشاگرترین اثرش. بعد از پایان 
جنگ، مالقلي پور موقتا ساخت فيلم جنگي را كنار گذاشت و سراغ درام هاي 

اجتماعي رفت.
فيلم هاي »مجنون« و »خســوف« ارتباطي با فيلم هاي قبلي ســازنده اش 
نداشــت و با »پناهنده« مالقلي پور قهرمان دفاع مقدسي اش را كه در فيلم 
دلتنگ از دست دادن دوســتان و همرزمانش اســت، بازمي یابد. در ميانه 
دهه70، مالقلي پور با »نجات یافتگان« و »سفر به چزابه« نه فقط شاهكار هاي 
كارنامه اش كه بهترین فيلم هاي سينماي دفاع مقدس را مي سازد. هر دو فيلم 
و به خصوص سفر به چزابه، در سال هاي بعد مورد توجه قرار گرفتند ولي در 
زمان ساختشان با بي مهري مواجه شدند. »هيوا« در تداوم تجربه هاي قبلي 

مالقلي پور در تنفس در فضایي تازه در سينماي دفاع مقدس، فيلمي بود كه 
هم توانایي هاي تكنيكي سازنده اش را نمایان مي كرد و هم دغدغه هایش در 
شكست زمان )كه با سفر به چزابه شروع شده بود( را به نمایش مي گذاشت. 
»قارچ سمي« محصول همنشــيني درام انتقادي شهري با سينماي جنگ 
بود و »مزرعه پدري« را مي توان مانيفست رســول مالقلي پور در سينماي 
جنگ دانســت. »ميم مثل مادر« به عنوان ملودرامي پر تماشاگر و آخرین 
فيلــم مالقلي پور نشــانه اي از تــداوم دغدغه هاي او در حــوزه جنگ بود. 
مالقلي پور را با بهترین سكانس هاي جنگي سينماي ایران به یاد مي آوریم؛ با 
خوش پرداخت ترین و پر حس و حال ترین لحظه ها در نبردهاي سهمگين و 
نمایش هنرمندانه و غيرتمندانه دفاع. در نبوغي كه مرزهاي واقعيت و تخيل 
را نادیده مي گرفت و جســورانه پيش مي رفت. با مرگ رســول مالقلي پور، 

سينماي دفاع مقدس مهم ترین سردارش را از دست داد.

احمدضا درويش
ميان فيلمسازان سينماي دفاع مقدس، احمدرضا درویش بيش از همه دغدغه 
شكوه بصري و نمایش عظمت و هنرنمایي تكنيكي داشته است. درحالي كه 
نخستين تجربه هاي حاتمي كيا و مالقلي پور آثار ساده و ارزاني بودند، درویش 
از همان نخستين ساخته اش »آخرین پرواز«، نشان داد كه به دنبال سينمایي 
حرفه اي و خوش ساخت است. شاید هم این مسئله محصول این نكته بود كه 
او كمي دیرتر از حاتمي كيا و مالقلي پور، وارد عرصه فيلمسازي شد؛ زماني 
كه جنگ تمام شده بود و ســازندگان فيلم هاي دفاع مقدسي در این اندیشه 
بودند كه بعد از پذیرش قطعنامه۵98 چگونه باید ادامه مسير بدهند. ورود به 
عرصه درام هاي اجتماعي با »ابليس« و»آذرخش« خيلي موفقيت آميز نبود. 
بازگشت به سينماي دفاع مقدس در فيلم »كيميا« آنقدر موفقيت آميز بود كه 
جایگاه درویش را به عنوان یكي از كارگردان هاي مهم بعد از انقالب تثبيت 
كند . در جشنواره سيزدهم فجر، نيم ساعت اول فيلم كيميا چشم ها را خيره 
كرد. سكانس هاي جنگي كيميا، محلي براي هنرنمایي تكنيكي احمدرضا 
درویش و نمایش هنرمندانه و باورپذیر جنگ، به شكلي بود كه مشابهش در 
هيچ فيلم دیگري دیده نشده بود. كيميا در نيمه دومش تبدیل به ملودرامي 
شهري مي شد و موقعيتي نزدیك به نمایشــنامه »دایره گچي قفقازي« اثر 
برتولت برشت ترســيم مي كرد. وقتي همه از نيم ساعت اول كيميا ستایش 
كردند، درویش تصميم گرفت در فيلم بعدي اش همين حال و هوا را گسترش 
دهد. »ســرزمين خورشــيد« به نوعي كامل كننده تجربه كيميا بود. فيلم 
به لحاظ ساختار سينمایي یكي از خوش ســاخت ترین فيلم هاي سينماي 
دفاع مقدس نام گرفت ولي در روایت داستاني دچار گسست بود . از سرزمين 
خورشيد، دوپارگي به عنوان یكي از شاخصه هاي سينماي درویش به رسميت 
شناخته شد. »متولد ماه مهر« محصول تلفيق دغدغه هاي فيلمساز و مضامين 
روز بود. درویش در متولد ماه مهــر، هم فيلمي با دونيمه كامال متمایز از هم 
ســاخته بود و در نهایت كاراكتر برگزیده و آرمان گرایش را از فضاي شلوغ و 
آلوده شهر، به پشت خاكریزها مي برد و در دل عاشقانه اي ملتهب، قصه اش 

را تمام مي كند.
»دوئــل« را مي توان آخریــن جاه طلبــي تكنيكي درویش در ســينماي 
دفاع مقدس دانست. سكانس هاي جنگي فيلم دوئل به لحاظ عظمت و شكوه 
بصري مشابهي در سينماي ایران ندارد. بعد از یك نيمه ملتهب و پرخروش، 
فيلم در نيمه دومش تغيير ژانر مي دهد و تبدیل به وســترن مي شود. فيلم، 
نهایت تالش احمد رضا درویش براي رسيدن به ساخت و پرداخت حرفه اي را 
به نمایش مي گذارد؛ فيلمي كه نزدیك به دو دهه از زمان ساختش مي گذرد 
و در این فاصله درویش فقط یك فيلم ساخته است؛ »رستاخيز«. این فيلم 
به عنوان فيلمي درباره قيام عاشــورا، نشــانه اي دیگر از عالقه سازنده اش 
به ســينماي حماســي را به نمایش مي گذارد؛ فيلمي كه اكران نشدنش، 
باعث شــده درویش كار بعدي اش را شــروع نكند و همچنان چشم انتظار 

سرانجام رستاخيز بماند.

ايستاده بر سر مرز  دو سينما
ايستاده در غبار )محمدحسين مهدويان، ۱۳۹۵( 

 محمدسعيد محصصي: »ایستاده در غبار« را، هم مي توان به عنوان یك مستند تماشایي داستاني 
دید و هم آن را یك فيلم سينمایي داستاني به شمار آورد ...نكته مهم در این فيلم تنها این نيست كه اصال 
مستند است یا نه، نكته مهم و اساسي این است كه باعث مي شود توان سينماي مستند براي داستانگویي 
را ارتقا ببخشد؛ به ویژه در زماني كه بسياري از شخصيت هاي تاریخ شده )یا نشده( حضور دارند و زنده اند 
و در نتيجه مي توانند به عنوان راویان اصلي حرف بزنند و اگر هم كساني از آنها زنده نيستند یا مثل احمد 
متوسليان اصال معلوم نيست زنده اند یا نه و از آنها راش هایي، سخنراني هاي ویدئویي یا نوار هاي صوتي 
موجود است. مهدویان از ميان این همه داشته ها و نداشته ها به فرمولي عملي دست یافته است: اصل 
قرار دادن سخنان شاهدان و همراهان شخصيت اصلي )متوســليان( به عنوان حاشيه صوتي و همراه 
كردن این سخنان با انواع تصاویر بازسازي شده )بازي بازیگران در مكان هاي كامال بازسازي شده( و در 
آميختن این تصاویر با تصاویر مستندي كه به صورت راش در آرشيو صدا و سيما یا مراكز دیگر موجود 

است و اگر تصویر مؤثري موجود نبود اما نوار هاي صوتي از همان شخصيت ها موجود بود، استفاده از این نوارهاي صوتي و خلق صحنه هایي 
كه بتوان از این نوار صوتي یك صحنه مســتند نما ســاخت. به نظرم فرمولي عملي مي آید اما كاري است كه مي تواند پوست فيلمساز را 
بكند!... تمام فيلم )از نظر تصویري( بازسازي شده است، اما كل فيلم را به عنوان یك مستند مي بينيم. تضاد یا حتي تناقض این نحوه از 
كار باعث جذابيت آن شده و بر ارزش كار داللت مي كند... در عين حال فيلمبرداري این نوع فيلم هم با بقيه تفاوت دارد. به دليل ضرورت 
استفاده از راش هاي جنگي موجود و ضرورت مســتند نمایي كامل، نحوه و مواد فيلمبرداري باید مشابه راش هاي موجود تنظيم بشود، 
اما نه در حدي كه نتيجه فيلمبرداري از حد اســتاندارد فعلي پایين تر بياید! این كاري است كه در ایســتاده... انجام شده؛ فيلم به شيوه 
16 ميليمتري فيلمبرداري شده، كيفيت تصاویر گریني است، تكان هاي ناشي از فيلمبرداري روي دست، گاه خيلي زیاد است )با اینكه 
استيدي كم هاي امروزي امكان فيلمبرداري فوق العاده نرم را فراهم كرده(، یكدستي سبك فيلمبرداري چنان است كه تصاویر را كامال 
به راش هاي موجود همانند كرده )به حدي كه بيننده نمي داند كدام كپي از راش هاي موجود است و كدام تصاویر فيلمبرداري شده براي 

فيلم( و همه اینها فيلم را جذاب كرده است...
فيلم، شماره ۵1۰، تير 1۳۹۵

داستان رفتن يا ماندن 
وياليی ها )منير قيدی، ۱۳۹۶(

 روبرت صافاريان: »ویالیي ها« در نگاه اول چند داستان است. یك 
جور فيلم اپيزودیك است كه مرز خيلي پر رنگي اپيزودهاي آن را از هم 
جدا نمي كند و مكان واحد روي دادن اتفاقات )مجموعه اي از چند خانه 
ویالیي در خوزستان در نزدیكي جبهه جنگ، كه همسران تعدادي از 
رزمنــدگان در آن زندگي مي كنند( آنها را به هــم متصل مي كند. دو 
داستان اصلي ترند: داستان ســيما )طناز طباطبایي( كه شوهرش به 
جنگ رفته و او مي خواهد بچه هایش را به خارج از كشور ببرد تا از جنگ 
آسيب نبينند، اما مادر شوهرش )ثریا قاسمي( با این كار مخالف است و 
به هر وسيله اي مي كوشد مانع شود. و دیگر داستان خانم خيري )پریناز 
ایزدیار( كه مدیر مجتمع و بسيجي معتقد و نسبتا خشكي است )یا ابتدا 

چنين به نظر مي رسد( و رابطه او با شوهرش و نوسانات او بين خوشي ها و دلبستگي هاي زندگي شخصي و 
وظایف اعتقادي اش. داستان هاي فرعي تري هم هست مثل داستان عشق معصومانه دختر جواني به راننده 
ماشيني كه هر از گاهي برایشان آذوقه مي آورد، اما هيچ كس حواسش به او نيست. یا داستان یكي دیگر 
از زن هاي مجتمع كه وقتي خبر شهادت شوهرش را مي آورند، مي فهميم فرزندش در واقع از مرد دیگري 
است و البته قدري مبهم تعریف مي شود. اما در واقع ارتباط این داستان ها و به خصوص دو داستان اصلي 
خيلي بيشتر از آن است كه ابتدا به نظر مي رسد. در واقع یك روایت مادر در اینجا كار مي كند و آن همان 
داستان قدیمي زني است كه مي خواهد مهاجرت كند و روایت فيلم طوري طراحي شده كه نشان دهد او 
اشتباه مي كند و سرانجام پشيمان مي شود. كسي كه در پایان نظرش را عوض مي كند سيماست. طي چند 
وقتي كه او در كنار زنان دیگري كه شوهرانشان در جبهه هستند زندگي مي كند، به این نتيجه مي رسد كه 

راه حل فرار نيست و باید مثل بقيه بماند و انتظار بازگشت شوهرش را بكشد...
همشهري ۲۴، شماره ۸۸، خرداد1۳۹6

داشتن ها و نداشتن ها
تنگه ابوقريب )بهرام توكلی، ۱۳۹۷(

 پوريا ذوالفقــاري: » تنگه 
ابوقریب« بخشي از جذابيتش را 
مدیون نور انداختن به گوشــه اي 
نادیده اســت؛ به حادثــه اي كه 
در زمــان وقوعش بحــث پایان 
قریب الوقوع جنــگ از حد زمزمه 
گذشته بود و بســياري سر خانه و 
زندگي شان بازگشــته بودند. آنها 
كه عازم شــدند، تصوري از آنچه 
انتظارشان را مي كشيد، نداشتند. 

همين جدي شــدن تدریجي موقعيت، همين از شهر آغاز كردن، در 
جاده ادامه دادن و در جهنم به پایان رساندن داستان، سيري مي سازد 
كه اتهاماتي از این جنس كه »تنگه ابوقریب فيلم اجراست« را بي اساس 
مي سازد. این فيلم در یك تقسيم بندي كلي سه مرحله دارد: نخست 
بخش شهر و شــوخي ها و رســيدن خبر ضرورت رویارویي با آخرین 
جاه طلبي دشمن، بعد شوخي و خنده راهي شدن و مواجه با آنها كه از 
فاجعه بازگشته اند. جایي كه آن كودكان سرگردان، آن آدم هاي تشنه 
و تنها، آن بدن هاي تاول زده و آن پيكرهاي بي جان تلنبار شــده، ما و 
شــخصيت ها را از جهنم پيش رو آگاه مي كنند. از شب عمليات تا روز 

عقب نشيني تانك هاي عراقي هم فصل سوم و پایاني شكل مي گيرد.
همشهري ۲۴، شماره 1۰۲، شهريور 1۳۹۷

سینمای
دفاع مقدس

این شماره
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سعيد عزت اللهي معتقد است ايران به عنوان تيم اول آسيا در مقابل 
كره جنوبي دست باال را دارد اما ملي پوشان حق مغرور شدن ندارند
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  چالش   فوتبالی  زنان   ايران

   سالم زنان به هندبال جهان  

   ريزش مربيان استقاللي   بهانه بي بهانه

  تن تن در خطر اخراج 

شاگردان ایراندوست پس از 2 سال و 5 ماه در دیداری رسمی به میدان می روند
 تیم ملی فوتبال زنان امروز در مقدماتی جام ملت ها با بنگالدش بازی دارد

حاال دیگر فرهاد مجیدي توجیهي 
براي عدم موفقیت ندارد

 تیم ملي هندبال دیروز در آخرین بازي مرحله گروهي سوریه را شكست داد 
و براي نخستین بار به جمع 4تیم اول آسیا و مسابقات قهرماني جهان صعود كرد

در كاتالونیا براي بركناري رونالدكومان ساعت شمار گذاشته اند

چهار شنبه   31 شهریور  1400    15  صفر 1443      سال بیست و نهم        شـماره  8321         4صفحه

رحمتي، نكونام و فكري فعال 
بیرون گود هستند
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شايد زندگي ام را كتاب كنم
سعيد عزت اللهي معتقد است ايران به عنوان تيم اول آسيا در مقابل كره جنوبي دست باال را دارد اما ملي پوشان حق مغرور شدن ندارند

نكته بازي

آماربازي

زبان بي نظير فوتبال

همه جا همين قول را مي دهد

با اين يكي دوست باش!

در شبي كه پورتو با 5گل موريرنزه 
را در هم كوبيد، مهدي طارمي هم 
2 گل زد. مهدي در شــروع فصل 
جديد به اندازه پارسال خوب عمل 
نكرده بود و به اين 2 گل نياز مبرم 
داشت. با اين همه، بازي يكشنبه شب 
يك نماي قابل توجه ديگر هم داشت؛ جايي كه يكي از هواداران 
پورتو روي سكوهاي ورزشگاه بنري در دست داشت كه با زبان 
فارسي روي آن نوشته شده بود: »مهدي ژاكتت را به من بده.« 
احتماال اين دوســت مان از گوگل ترنســليت استفاده كرده و 
منظورش از ژاكت، همان پيراهن طارمي بوده اســت! هر چه 
هست اما چنين اتفاقاتي ارزش هاي فوتبال را در دنياي امروز 
مشخص مي كند. با چقدر هزينه فرهنگي مي شد كاري كرد كه 
يك پرتغالي بنري به زبان فارسي بنويسد؟ آن هم با چاشني 

تأييد و تحسين؟

عليرضا منصوريان كــه براي فصل 
جديد به عنوان سرمربي نفت آبادان 
برگزيده شــده، وعده داده تيمي 
شبيه نفت تهران خواهد ساخت. 
نفــت در ليگ چهاردهــم زيرنظر 
منصوريان تيم خوبــي بود كه حتي تا 
روز آخر شــانس قهرماني داشــت. اين روند در ليگ پانزدهم 
هم ادامه يافت و تيم فقيد تهراني در مهم ترين كارش، مانع از 
قهرماني پرسپوليس شد. با اين حال بعد از آن ديگر منصوريان 
در مربيگري روي خوش نديد و در تيم هايي مثل اســتقالل، 
ذوب آهن، تراكتور و آلومينيوم موفق عمل نكرد. جالب اينجاست 
كه عليمنصور اغلب هم وعده ســاختن تيمي مثل همان نفت 
تهران را داده، اما عملي نشده اســت. فكر نمي كنيم براي يك 
مربي خوب باشد آخرين تجربه موفقش به 6 سال پيش برگردد 
و همه جا از آن ســابقه حرف بزند. در اين 6 ســال چه كردي 

بزرگوار؟

شــرايط در باشگاه اســتقالل طوري 
پيــش مــي رود كــه آدم اتفاقات 
2 ســاعت بعد را هــم نمي تواند 
پيش بيني كند. با وجود اين شواهد 
حاكي از آن است كه جدال مجيدي- 
مددي به طور كامل به ســود سرمربي 
استقالل به پايان رسيده است؛ به اين ترتيب كه مديرعامل آبي ها 
ناچار به استعفا شد. مددي در آخرين موضع گيري هايش از قطعي 
نبودن ادامه حضور مجيدي روي نيمكت اين تيم خبر داده بود، 
بنابراين جدايي او به سود فرهاد است و احتمال ابقاي مجيدي 
را افزايش مي دهــد. اگر اين اتفاق رخ بدهــد، فرهاد به زودي با 
چهارمين مديرعامل دوران حضورش در اســتقالل كار خواهد 
كرد. ســرمربي آبي ها در 3 مقطع لطف كرد و از خجالت فتحي، 
ســعادتمند و مددي درآمد. خدا كند الاقل آب فرهاد با اين نفر 

چهارم داخل يك جوي برود. مردم خسته شده اند ديگر.

متریكا

تيم ملي برزيل بهترين آمار و بيشترين گل 

زده را در دور مقدماتي جام جهاني فوتسال 18
به جا گذاشت. مرحله گروهي رقابت هاي 
جام جهاني فوتســال2021 در ليتواني به 
پايان رسيد و 16تيم به مرحله حذفي رسيدند كه ايران هم يكي از اين 
16تيم است. در مرحله گروهي 4تيم برزيل، آرژانتين، روسيه و اسپانيا 
توانستند هر 3بازي خود را ببرند و با 9امتياز كامل در صدر گروه شان قرار 
بگيرند. از اين جمع، برزيل با 18گل زده و 2گل خورده صاحب بيشترين 
گل زده، كمترين گل خورده و بهترين تفاضل گل هم شد و در صدر تمامي 
24تيم حاضر در 6گروه قرار گرفت. آرژانتين و روسيه با 17گل زده و 3گل 
خورده مشــتركا در رتبه بعــدي قرار گرفتنــد. آرژانتين و روســيه 

فيناليست هاي دوره قبلي هستند.

تيم ملي ازبكستان كه حريف بعدي ايران 

در جام جهاني فوتسال خواهد بود با يك برد 03
و 2باخت و كســب فقط 3امتيــاز به اين 
مرحله رسيده است. ازبكستان با اين آمار 
ضعيف ترين تيم دوم در ميان 6گروه اين رقابت ها ست. ونزوئال با 7امتياز 
بهترين تيم دوم بوده و ايران و پاراگوئه با 6امتياز تيم هاي بعدي هستند. 
اما ازبكستان با 3امتياز ضعيف ترين عملكرد را داشته و در جمع 6تيم دوم 
گروه ها، تنها تيمي است كه تفاضل گل منفي دارد. جالب اينكه قزاقستان 
كه احتماال حريف بعدي ايران خواهد بود نيز ضعيف ترين آمار را در ميان 
تمام صدرنشين ها داشته است. از 6تيم صدرنشين، 4تيم 9امتيازي بودند 
و 2تيم قزاقستان و پرتغال با 7امتياز در صدر گروه هاي A و C قرار گرفتند 

اما تفاضل گل پرتغال بهتر از قزاقستان بود.

تيم ملي آمريكا با صفر امتياز و تفاضل گل 

منفــي20 ضعيف ترين تيــم رقابت هاي 00
جام جهاني فوتسال2021 شد. آمريكا كه 
همگروه ايران بود، بــا 2گل زده و 22گل 
خورده كمترين گل زده و بيشترين گل خورده اين مسابقات را داشت و 
قاطعانه در جمع 24تيم بيست وچهارم شد. جالب اينكه 2گل زده آمريكا 
در مقابل ايران به ثبت رسيد و اين تيم در 2بازي ديگر خودش هيچ گلي 
به ثمر نرســاند. در جمع 24تيم اين رقابت ها ليتواني )ميزبان(، جزاير 
سليمان، پاناما، آنگوال و آمريكا 5تيمي بودند كه بدون كسب امتياز به كار 
خود پايان دادند. بهترين تيم چهارم در گروه هاي 6گانه تيم مصر بود كه 
با 3امتياز در گروهش آخر شد، درحالي كه ازبكستان با 3امتياز در همان 

گروه دوم شد و به مرحله حذفي رسيد.

برنامه بازي ها

فوتبال ايران

 شنبه 24 مهر

پرسپولیس ایران - الهالل عربستان

ليگ قهرمانان- یک چهارم نهایی

۱۵ مهر ۱4۰۰

2۰ مهر ۱4۰۰

2۰ آبان ۱4۰۰ 

2۵ آبان ۱4۰۰ 

۷ بهمن ۱4۰۰

۱2 بهمن ۱4۰۰ 
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جریمه 2۰۰ميليون توماني 
كنعاني زادگان

فدراسيون فوتبال ايران با انتشار احكامي كه از سوي 
كميته اخالق صــادر شــده، از محروميت تعليقي 
حســين كنعاني زادگان و همچنين جريمه نقدي 
فرشيد اسماعيلي خبر داد. بنا بر حكم كميته اخالق، 
فرشــيد اســماعيلي به پرداخت 5ميليون تومان 
جريمه نقدي محكوم شده و ادامه فعاليتش منوط به 
اخذ تأييديه از كميته اخالق است. همچنين حسين 
كنعاني زادگان نيز به 200ميليــون تومان جريمه 
نقدي و همچنين 2جلسه محروميت تعليقي به مدت 
2سال محكوم شده است. اينكه حكم اين 2 بازيكن 
مربوط به كدام تخلف آنها بوده در حكم كميته اخالق 
ذكر نشده اما به نظر مي رسد تخلف كنعاني زادگان 
مربوط به همان ويدئويي اســت كــه او را در حال 
توهين به هواداران استقالل به تصوير كشيده است. 
جالب اينكه يكي از اين بازيكنان در حال حاضر تيم 

ندارد و ديگري در قطر فوتبال بازي مي كند!

نقل قول

كریمي: هيأت مدیره پرسپوليس؟ شایعه است
  بعد از اینكه شایعاتي درباره حضور علي كریمي 
در هيأت مدیره باشــگاه پرسپوليس منتشر 
شد، این ستاره اســبق تيم ملي و پرسپوليس 
در واكنش به این گمانه زني ها گفت: »تا كنون 
هيچ كسي در این زمينه با بنده صحبتي نداشته 
و این موضوع فقط در حد شایعه است. بر كسي 
پوشيده نيست كه پرسپوليس جایگاه ویژه اي 
در قلب من دارد و كنار این تيم بودن براي هر 
پرسپوليسي اي افتخار بزرگي است اما صادقانه 
مي گویم كه در شرایط كنوني بنده عالقه اي به 
حضور در هيأت مدیره باشگاه ندارم و فقط براي 
باشگاه بزرگ پرســپوليس آرزوي موفقيت و 
سربلندي دارم.« كریمي در بين نامزدهایي كه 
براي مدیرعاملي پرسپوليس مطرح شده اند، 2 
نفر را شایسته تر از بقيه مي داند: »بنده معتقدم 
در شرایط كنوني مدیراني كه تجربه مدیریت 
در فوتبال داشته اند، راحت تر و بهتر مي توانند 
در باشگاه بزرگ پرسپوليس كار كنند. از بين 
گزینه هاي مطرح شــده من معتقدم كه دكتر 
محمد دادكان و حبيب كاشاني براي مدیرعاملي 

پرسپوليس گزینه هاي بهتري هستند.«

سعيد عزت اللهي یكي 
از مهره هاي ثابت تيم 
ملي در سال هاي اخير 
بوده و حتي زماني كه در تيم باشگاهي اش زیاد 
به بازي گرفته نمي شد، جزو اركان تيم ملي بود؛ 
تقریبا شبيه شــرایطي كه آندو تيموریان در 
تيم ملي داشــت. با بازیكن تيم وایله دانمارك 
درباره همه  چيز گفت وگو كردیم؛ ازجمله شایعه 
دودســتگي بين بازیكنان طرفدار كي روش و 
ســایر بازیكنان. او از رونالدو مثال زد كه هنوز 
هم خودش را قدردان فرگوسن مي داند. البته 
رونالدو با كي روش هم در منچستر كار كرد اما 
در جام جهاني2۰۱8 وقتــي روبه روي هم قرار 
گرفتند، برخورد سرد و حتي بدي با هم داشتند.

   در بازي با سوریه به عنوان بازیكن 
جانشــين در تركيب قرار گرفتي و بازي بعدي 

مقابل عراق فيكس شدي. از این دو تجربه بگو.
براي بازي با سوريه من نســبت به ساير لژيونر ها 
خيلي ديرتر به تيم اضافه شدم و فقط توانستم يك 
جلسه با تيم تمرين كنم اما آماده بودم هر لحظه به 
زمين بروم و به تيم كمك كنم. خدا را شــكر وقتي 
وارد زمين شدم، توانســتم تا حدودي آن چيزي را 
كه كادر فني از من خواســته بود و تيم نياز داشت، 
براي تيم انجام دهم. عراق هم تيمي بود كه هميشه 
براي ما مشكل درســت مي كرد و يكي از تيم هايي 
است كه قطعا كانديداي صعود به جام جهاني است. 
خيلي زمان نبود كه  بچه ها بخواهند از بازي سوريه 
تا بازي با عراق كنار هم باشند اما خدا را شكر با توجه 
به آناليزهايي كه كادرفني درنظــر گرفته بودند و 
تجربه خود بچه ها توانستيم يك بازي خوب، منطقي 

و هماهنگ ارائه كنيم.

   در بازي با عراق جاي بازیكنان تقریبا 
همان چيزي بود كه زمان كي روش وجود داشت؛ 
یعني تو عقب بودي، اميري هافبک چپ، طارمي 
وینگر چپ و جهانبخش وینگر راست. تقریبا 
همان سيستم 3-3-4 یا ۱-4-۱-4 كي روش. 
به نظر بازیكنان به خاطر اینكه در گذشــته با 
این سيستم بازي كردند با این سبک راحت تر 
هستند و براي همين هم خيلي منظم بودیم. نظر 

خودت چيست؟
طبيعي است شــما وقتي يك مدت طوالني با يك 
سيستم و يك روش بازي مي كنيد، آن هماهنگي 
و آن ذهنيت و چيزهايي كه بايد نسبت به آن روش 
را داشته باشي، در اختيار داري. فكر مي كنم بچه ها 
اين انعطاف پذيري را دارند كه حاال با هر آرايشــي 
كه نسبت به حريف براي هر بازي كادرفني درنظر 

مي گيرد، بتوانند با تمام توانشان بازي كنند.

   بازیكنــان عراق و ســوریه با 
كري خواني و شــطينت هاي سبک خودشان 
درصدد تحریک بازیكنان تيم ملي بودند. در 

این خصوص هم صحبت مي كني؟
قطعا اين چيزها همه جاي دنيا هســت. شايد اگر 
سن خودمان كمتر بود يا 4سال قبل بود، احتماال 
يك مقــدار تحت تأثير اين جو احساســي عمل 
مي كرديم اما خدا را شــكر بچه ها همه شــان به 
آن پختگي الزم رســيده اند و در حال حاضر هيچ 
حواشي و هيچ چيزي نمي تواند ما را از هدفمان كه 

رسيدن به جام جهاني است، دور كند.

   وضعيت بيني ات كه در بازي با عراق 
شكست، در چه حالي است؟

دكترهاي تيــم همان داخل زمين بــا وجود درد 
و خونريزي زيادي كه داشــتم، توانستند دوباره 
بيني ام را برگردانند جاي خودش. فعال هم با وجود 
پشت سر گذاشتن دوران نقاهت، همچنان تورم و 
كبودي دارد و به همين خاطر بايد با ماسك ويژه 

تمرين و بازي كنم.

   احتماال بــا 2۰امتياز مي توانيم به 
جام جهاني برویم كه 6امتياز آن فعال به دست 

آمده. چقدر احتمال صعود مي دهي؟
اســتارت بازي ها در هر تورنمنتي مي تواند مهم 
و حياتي باشــد. فكر مي كنم ما با اين 2 برد خيلي 
شــانس مان را براي صعود افزايش داديم اما هنوز 
چيزي تمام نشده است. از االن نبايد مغرور شويم 

و تيمي را دست كم بگيريم.

   نتایج اخير تيم ملي را باید به نام 
چه كسي بزنيم؟

قطعا نتايج اخير را به اسم هيچ كسي نمي توان زد 
چون حاصل تالش يك مجموعه بوده؛ از مسئوالن 
فدراســيون گرفته تا كادرفني، آقاي اسكوچيچ و 
همه بازيكناني كه در تيــم بودند. فراموش نكنيم 
چه آنهايي كه بازي كردنــد و چه آنهايي كه بازي 
نكردند، با تمام وجودشــان كنار تيم ملي بودند؛ 
كادر پزشــكي، كادر تداركات و ماســاژورها. اين 
قطعا تالش كل مجموعه بوده و متعلق به شخص 

خاصي نيست.

   چرا هنوز با وجود بردهاي متوالي 
عده اي اندك از تيم ملي انتقاد مي كنند؟

انتقاد هميشــه بوده، انتقاد هميشــه يك ركن از 
زندگي است و در هر شــرايطي و در هر موفقيتي 
يك سري افراد هستند كه در هرحال انتقادشان را 
مي كنند ولي بستگي دارد به اينكه اين انتقادات 
سازنده باشد يا صرفا جهت تخريب صورت بگيرد. 

اگر جهت تخريب تيم و درست كردن حاشيه باشد، 
قطعا ارزشي هم ندارد و اصال نبايد ديده شود. فكر 

مي كنم براي مجموعه تيم ملي هم مهم نيست.

   ماه بعد هم با امارات و كره جنوبي 
بازي داریم. این بازي هــا را چطور پيش بيني 

مي كني؟
كره جنوبــي حريف مســتقيم ما بــراي صعود 
به جام جهاني اســت و هميشــه تيم هاي خوب 
و بازيكنان باكيفيتي داشــته اســت. امارات هم 
همينطور، تيم قابل احترامي است. به هيچ عنوان 
حق نداريم مغرور شويم و در باد اين 2 برد بخوابيم 

يا ديگران را دست كم بگيريم.

   كره اي ها معموال از ما شكســت 
خورده اند اما در رده باشگاهي برعكس بوده. 
فكر مي كني نتایج باشگاهي آنها باعث مي شود 
به ما نگاه از باال داشته باشند یا به خاطر نتایج 

ملي بترسند؟
فكر مي كنم كره اي ها خودشان مي دانند قطعا تيم 
ملي ايران تيم بزرگي است و پر است از بازيكنان 
با كيفيت. قطعا همين باعث شده ما االن تيم اول 
آسيا باشــيم و فكر نمي كنم اين حقيقت داشته 
باشد كه بخواهند از باال به پايين به ما نگاه كنند. 
ما هميشــه براي كره اي ها دردسر ساز بوده ايم و 
نتايج اخير اين موضوع را نشــان مي دهد. آنها با 
همه وجودشان مي دانند حريف مستقيم شان تيم 

ملي ايران است.

   به نظــرت در رده ملي تأثير یک 
ســرمربي چقدر مي تواند باشد؟ مثال عليرضا 
جهانبخــش در مصاحبه اي گفتــه بود من 
چيزهایي كه از كي روش یاد گرفتم را حتي در 
ليگ هلند یاد نگرفتم. حاال به نظر خودت یک 
مربي در رده ملي مي تواند به اندازه یک مربي 
باشــگاهي روي كيفيت بازیكنان تأثير گذار 

باشد یا نه؟ 
قطعا تأثير ســرمربي خيلي زياد است. همانطور 
كه مي دانيد ســرمربيان تيم ملي به خاطر اينكه 
بازيكنان بيشتر درگير بازي هاي باشگاهي هستند، 
زمان خيلي كمي در اختيارشان است و در همين 
زمان كم بايد كل  تيم را آماده كنند. آن هم براي 
بازي هاي حساس كه نياز اســت بازيكنان هم از 
لحاظ روحــي و ذهني و هم از لحــاظ فني آماده 
شــوند. در كل به نظر من تأثيرشــان اگر از مربي 

باشگاهي بيشتر نباشد، كمتر هم نيست.

   در كل عالقه به كي روش بين برخي 
ملي پوشان به خاطر چيست؟ آیا به خاطر تغيير 

نسل و ميدان دادن به شماها بوده و اینكه آیا 
هنوز با كي روش ارتباط دارید؟

مطمئنا تغيير نســل پروسه خيلي راحتي نيست. 
قطعا بايد خيلي ســنجيده و ريزبينانه اين پروسه 
انجام شود. طوري كه ضربه اي به آن اسكلت اصلي 
تيم و روند پيشرفت تيم زده نشــود و صرفا شما 
نمي توانيــد بازيكنان جــوان را بياوريد و بگوييد 
من دارم تغيير نســل مي دهــم. در فوتبال امروز 
تغيير نسل بايد خيلي ســنجيده و خيلي آن تايم 
و خيلي ريزبينانه باشد تا تيم از آن مسير خودش 
كه مثل يك ريل قطار است، خارج نشود. در اين 
بين آقاي كي روش هم آن دوره اي كه ســرمربي 
تيم ملي بودند خيلي از جوانــان را مثل خود من 
در 18سالگي وارد تيم ملي كردند. طارمي، سردار، 
جهانبخش، پورعلي گنجــي و خيلي از بازيكناني 
هم كه االن هستند، اكثرشان ورودشان به تيم ملي 
با تصميم آقاي كي روش بود و قطعا اين براي همه 
بازيكنان مهم است. همانطوركه  كريستين رونالدو 
شــايد تا آخر عمر ديگر هيچ وقت با فرگوسن كار 
نكند، اما مطمئنا در خاطرش مي ماند چه كســي 
اين در يا دروازه را به رويش بــاز كرد و اجازه داد 
او پيشرفت كند و خودش را نشان دهد. قطعا اين 
ارتباطي كه بين بچه هاي آن نسل از لحاظ عاطفي 
با آقاي كي روش است، يقين بدانيد ارتباط فوتبالي 
و حرفه اي  اســت كه نشــان مي دهد بچه هاي ما 
گذشته خودشان را فراموش نمي كنند و قدردان 
همه مربياني هســتند كه با آنها كار كرده اند و در 

پيشرفت شان تأثير گذار بوده اند.
 

   جهانبخــش گفتــه مي خواهد 
كتاب داستان زندگي اش را بنویسد. تو چنين 

برنامه اي نداري؟
چرا اتفاقا من خودم هــم روزهايي به اين موضوع 
فكر مي كنم. قطعا همه ما يكسري سختي هايي در 
زندگي مان داشتيم كه شايد تا به امروز هيچ كسي 
نشنيده باشد و فكر مي كنم جالب باشد كه يك روز 

مردم هم بتوانند اين تجربه ها را بخوانند.

   وایله از ۹ بازي ابتدایي در ۷ بازي 
شكست خورده و هم اكنون با 2 امتياز حال وروز 
خوشي ندارد. چرا این اتفاق افتاد و آیا اميدي 

به آینده هست؟
امسال عادالنه بگويم شــرايط تيم خوب نبود. ما 
خيلي از بازيكنانمان را از دست داديم. مربي  مان 
را از دست داديم و تيم يك مقدار به زمان بيشتري 
نياز داشــت و در 9 هفته واقعا نتايج خوبي گرفته 
نشــد. ولي قطعا اميد داريم و كار مي كنيم تا در  
بازي ها ي آينده از اين روند خارج شويم و بتوانيم 

نتايج خوبي بگيريم.

محمد زارعي
خبرنگار

سالم زنان به هندبال جهان 
تيم ملي هندبال ديروز در آخرين بازي مرحله گروهي سوريه را 

شكست داد و براي نخستين بار به جمع 4تيم اول آسيا و مسابقات 
قهرماني جهان صعود كرد

شگفتي كامل شد؛ تيم ملي هندبال زنان همانطور كه پيش بيني مي شد 
سوريه را شكست داد. اين پيروزي ايران را هم براي نخستين بار به جمع 
4تيم اول آسيا رساند و هم نخستين سهميه مسابقات قهرماني جهان را 

به دست آنها داد. ايران در مرحله گروهي مسابقات قهرماني آسيا كه اين 
روزها در اردن برگزار مي شود، تنها يك شكست داشت. اين تيم مقابل ژاپن 
نايب قهرمان آسيا باخت اما كويت، فلسطين، اردن و سوريه را شكست داد و 
به عنوان تيم دوم گروه و بعد از ژاپن به مرحله نيمه نهايي صعود كرد. صعود 
ايران بعد از پيروزي مقابل اردن تقريبا قطعي شــده بود. ايران و اردن هر 
دو با 6 امتياز در رده دوم جدول بودند، ايران روز آخر بازي راحتي مقابل 
سوريه داشت و 38 بر 19 به پيروزي رسيد. بازي ديروز اردن سخت بود و 
بعيد به نظر مي رسيد بتواند ژاپن را شكست بدهد. اين بازي ديشب برگزار 
شد و اگر حتي اردن برنده اين بازي هم باشد، با توجه به شكستي كه مقابل 

ايران داشت، صعود ايران قطعي است.
ايران كه پيش از اين 2 مقام ششمي در آسيا داشت، براي نخستين بار است 
كه به جمع 4تيم رسيده و پنجشنبه در مرحله نيمه نهايي با كره جنوبي 
بازي مي كند. ژاپن و قزاقســتان هم برگزار كننده ديگر ديدار اين مرحله 
هستند. برنده ها روز شــنبه در فينال بازي مي كنند و بازنده ها در ديدار 
رده بندي. به 5 تيم اول اين مســابقات سهميه رقابت هاي جهاني2021 
مادريد داده خواهد شد. در بين ورزش هاي توپي و گروهي، هندباليست ها 
نخستين تيمي هســتند كه مســابقات جهاني را تجربه مي كنند. اين 

مسابقات آذر ماه برگزار مي شود.
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شـــروع  اگــر 
فصل  تمرينــات 
جديـد استقالل با 
فرهاد مجيدي را حمل بر ابقاي قطعي اين سرمربي 
كنيم، او به زودي ليــگ 21را روي نيمكت آبي ها 
شــروع خواهد كرد. اين نخستين فصل فوتبالي 
است كه مجيدي آن را با استقالل استارت مي زند. 
او روزهاي بســيار ملتهبي را پشت سر گذاشت 
و حاال در نقطه اي ايســتاده كه اگر بماند، بهانه و 
توجيهي براي ناكامــي و عدم موفقيت نخواهد 

داشت.

   وزير رفت
روزهاي پاياني فصل گذشته كه مقارن با انتهاي كار 
دولــت دوازدهم بود، فرهاد مجيــدي به تندي عليه 
وزارت ورزش و حتي يكي دو وزارتخانه ديگر موضع 
گرفته بود. هر چه به پايان دولت نزديك تر مي شديم، 
مواضع مجيدي هم تندتر مي شــد؛ چنان كه يك بار 
در يكي از نشســت هاي خبري گفــت: »آقا ول مان 
كنيد. هر كاري مي خواهيم انجام بدهيم، مي گويند 
بگذار دولت شان تمام شــود.« حاال به تعبير فرهاد، 
»دولت شان« تمام شده و وزارت ورزش هم تغييرات 
اساسي داشته است. بنابراين يكي از جدي ترين بهانه ها 
براي ناكامي از بين رفته است. غيرطبيعي است كه هم 
وزارت قبلي دنبال زمين زدن مجيدي و استقالل بوده 

باشد و هم وزارت فعلي اين هدف را دنبال كند.

   مددي هم رفت
عالم و آدم مي دانند روابط فرهــاد مجيدي و احمد 
مددي اصال تعريفي نداشــت و سرمربي استقالل از 
مدت ها قبل به انتظار تغييرات مديريتي در باشگاه 
نشسته بود. سرانجام اين اتفاق رخ داد و مددي رفت. 
خوب و بدش يك بحث ديگر است، اما جدايي مددي 
از استقالل در شرايطي اتفاق افتاد كه هنوز يك ماه 
تا شــروع ليگ فاصله داريم. بنابراين ديگر خبري از 
تنش و مزاحمت يا كم كاري تعمدي و اينجور چيزها 
نيســت. مجيدي به هدف بزرگش رســيده و حاال 
راحت تر و متمركزتر از هر زمان ديگري بايد كارش 

را انجام بدهد.

   دستيار خارجي آمد
بعد از مدت ها اصرار فرهاد مجيدي به حضور گابريل 
پين در كادرفني استقالل، سرانجام اين اتفاق رخ داد. 
مربي ايتاليايي در بازي با الهالل كنار مجيدي حضور 
داشت و با ســفر به تهران، در تمرينات استقالل هم 
حاضر شده اســت. مجيدي مانور بسيار گسترده اي 
روي اهميت حضور پين داده بــود و مددي باالخره 
شــرايطي فراهم كرد كه مربي ايتاليايي به او ملحق 

شود.

   مسئله اسماعيلي و مظاهري
كادر مديريتي سابق اســتقالل با چند بازيكن مهم 
اين تيم زاويه پيدا كرده بود كه از آن جمله مي توان 

به فرشيد اسماعيلي و رشــيد مظاهري اشاره كرد. 
مواضع فرهاد مجيدي هم در مورد اين نفرات كامال 
مبهم و غيرشفاف بوده اســت؛ يعني مثال هيچ وقت 
نديديم مجيدي به صراحت بگويد رشــيد مظاهري 
را مي خواهم. درنهايت اما با اســتعفاي مددي، حاال 
ابتكار عمل بــراي تصميم گيري در مــورد اين دو 
بازيكن در اختيار خود مجيدي قرار گرفته است. اگر 
عقيده دارد اين نفرات تيم خراب كن هستند، مي تواند 
ردشان كند و اگر گمان مي كند آنها به كار استقالل 
مي آيند، مي تواند نگه شــان دارد. ديگر بهانه اي در 
مورد همكاري يا عدم همكاري اسماعيلي و مظاهري 
با اســتقالل قابل قبول نيســت. همه  چيز در اختيار 

مجيدي است و خودش هم بايد پاسخگو باشد.

   خودت تيم بستي
فرهاد در مقاطع قبلي كه از وسط راه هدايت استقالل 
را برعهده گرفته بود، هميشه از شيوه بسته شدن تيم 
گاليه داشت و مي گفت دالل ها و مديرها استقالل را 
بسته اند. حاال اما او براي نخستين بار تيم را خودش 
بسته و خوب اســت كه فرصت دارد با همين تيم از 
نقطه صفر وارد مسابقات شود. حتما سرمربي آبي ها 
در نقل وانتقاالت خواســته هايي داشته كه برآورده 
نشده، اما اين وضع در مورد همه باشگاه ها و مربيان 
صادق است. هيچ تيمي نمي تواند صددرصد اعضاي 
ليست خريد اصلي ســرمربي را جذب كند. به عالوه 
وضع يارگيري استقالل طوري بوده كه خود فرهاد 
قبال به طور ضمني از آن ابراز رضايت كرده و برادرش 
فرزاد كه اصــال مدعي پيروزي اســتقالل در داربي 
نقل وانتقاالت شده اســت. پس منتظريم نتيجه كار 

را ببينيم.

بهانهبيبهانه
حاال ديگر فرهاد مجيدي توجيهي براي عدم موفقيت ندارد

وسط هفته فوتبالي
 امشب در اسپانيا ، انگليس ، فرانسه و ايتاليا

 ليگ و جام اتحاديه برگزار مي شود

امشب در انگليس ، اسپانيا و ايتاليا مسابقاتي برگزار 
مي شــود كه دنبال كردن آنها خالي از لطف نيست 

وگرنه مسابقه حساسي بين آنها به چشم نمي خورد.

   اسپانيا
رئال مادريد كه هوادارانش را اميدوار 
كرده، امشــب از ســاعت23:30 در 
هفته ششــم الليگا به مصاف مايوركا 
مي رود. زوج كريم بنزما و وينيسيوس 
با 18تأثيرگذاري روي گل هاي تيم شــان بهترين زوج 
هجومي در ليگ هاي اروپايي محســوب مي شوند. بنزما 
6گل و 5پاس گل در ليگ داشــته و وينــي هم 5گل و 
2 پاس گل. البته زوج كريم در خــط حمله در بازي هاي 
اخير، ادن آزار بوده كه در ديدار با والنسيا استثنائا خوب 
بازي كرد اما پست مهاجم كاذب يا مكمل چيزي نيست 
كه خودش دوست داشته باشد. وقتي در چلسي بود هم 
مصاحبه كرده و گفته بود پست وينگر را ترجيح مي دهد.  
رئال مادريد مدت هاســت باختي در كارنامه نداشته و از 
آخرين شكســت اين تيم در الليگا كه ژانويه گذشته و 
مقابل لوانتــه بود، مدتي طوالني مي گــذرد. اين تيم در 
23بازي بعد از آن باخت 17برد و 6تساوي داشته. صحبت 
از رئال شــد اين را هم بدانيد كه دادگاهي در مادريد كه 
يكي از دادگاه هاي منتخب و مرجع اتحاديه اروپاســت، 
به يوفا حكم داده ظرف 5 روز تحريم باشگاه هاي حاضر 
در سوپرليگ را بردارد وگرنه احضار و محاكمه مي شود. 
بارســلونا فرداشــب به مصاف كاديس مي رود كه شايد 

آخرين حضور كومان روي نيمكت اين تيم باشد.

   ايتاليا
ديشب و امشب هفته پنجم سري آ هم در 
برنامه ليگ فوتبال اين كشــور گنجانده 
شــده اما از بازي مهم و حساس خبري 
نيست. ميالن امشــب از ساعت22:15 
با ونتزيا روبه رو مي شود و يوونتوس هم  
ســاعت20 در زمين اســپتزيا به ميدان مــي رود بلكه 
بتواند با آلگري نخستين برد در اين فصل را دشت كند. 
يوونتوســي ها هم اكنون با 2 امتياز در رده هجدهم قرار 
گرفته اند و تنهــا تيم تازه وارد ســالرنتينا از تيم توريني 
كمتر امتياز جمع آوري كرده. آخريــن باري كه يووه در 
 4 هفته ابتدايي سري آ حتي يك برد هم كسب نكرد، فصل

62-1961 بود، يعني 60 ســال پيش. قبل از آن هم در 
فصل 56-1955 و 43-1942 اين آمار براي بيانكونري 
ثبت شــده بود و در واقع آنها براي چهارمين بار در تاريخ 
خود نتوانســته اند در 4 بازي ابتدايي ليگ، بردي كسب 
كننــد. از آخرين باري كه يــووه توانســته در يك بازي 
كلين شــيت كند هم 6ماه مي گــذرد و از آن به بعد در 

18بازي گل دريافت كرده.

   انگليس
انگليســي ها از ديشب جام 
اتحاديه را آغــاز كرده اند و 
سيتي و ليورپول يك روز زودتر از سايرين بازي داشتند. 
غيراز آرســنال - ويمبلدون، ولوز - تاتنهام و چلســي - 
استون ويال كه طرفداراني دارد، بازي بزرگ امشب را بايد 
در جدال دوباره منچستريونايتد با وستهم جست وجو كرد 
كه از ساعت22:15 آغاز مي شود.  2تيم همين هفته در 
ليگ بازي كردند و من يونايتد با گل هاي رونالدو و لينگارد 
به پيروزي رســيد و حاال نوبت رويارويي در جام اتحاديه 
است. بد نيست بدانيد مارك اتكينسون داور بازي وستهم 
و منچســتريونايتد كه 2 تا 3 پنالتي را روي كريســتيانو 
رونالدو نگرفته بود، در آستانه محروميت قرار دارد. بعد از 
پيگيري شكايت يونايتد در  كميته داوران ليگ انگليس 
آنها به اين نتيجه رسيدند كه چند اشتباه در بازي داشته 

كه ممكن بود به تغيير نتيجه منجر شود.

   فرانسه
ليگ فرانســه هــم توجه بســياري از 
نوجوانان عالقه مند به فوتبال را به خود 
جلب كرده. پاري سن ژرمن كه بازي هاي 
پرانتقادي را در حضور ستارگاني مثل مسي، نيمار و امباپه 
ارائه كرده، امشب از ساعت22:30 در زمين متز به ميدان 
مي رود بلكه مسي بتواند نخســتين گل يا پاس گلش را 
براي تيم جديد دشت كند. تعويض مسي در بازي با ليون 
انتقاداتي را متوجه پوچتينو كرد. حتي خليفه حمد آل 
ثاني، از مديران پي اس جي با انتشار توييتي تهديدآميز در 
واكنش به اين تعويض نوشت: »لندن شهر زيبايي است... 
تو اين را خوب مي داني...« كه منظورش شــهر و باشگاه 
قبلي پوچتينو بود.  فعال زيدان گزينه اصلي جانشــيني 
اين سرمربي آرژانتيني اســت البته اگر تا آن موقع زيزو 
جــاي سولسشــائر را روي نيمكت من يونايتــد نگرفته 
باشد. لئو مســي از فصل 10-2009 تا 21-2020 تنها 
در 17 مسابقه از 370 مسابقه بارسلونا در الليگا تعويض 
شــده بود، يعني در 5درصد همه بازي هــا كه آن هم به 
تصميم خودش بود. او در تمرين آخــر پاريس هم مثل 
امباپه احساس درد داشت اما منتقدان پوچ معتقدند كه 
سرمربي اگر مسي را مي خواست تعويض كند بايد از خود 
بازيكن اجازه مي گرفت. آخرين باري كه مسي به داليل 
فني در يك بازي بارسلونا تعويض شد، به اوايل حضورش 
در تيم اصلي برمي گردد كه زيرنظر فرانك رايكارد بازي 
مي كرد. مصدوميت فعلي مسي مربوط به مصدوميت قبلي 
او در تيم ملي آرژانتين و بازي با ونزوئال است كه به صورت 

كامل بهبود پيدا نكرده است.

جهان

نمايش پرايراد بارســلونا در بــازي خانگي مقابل 
گرانادا يــك گام ديگر رونالدكومان را به ســمت 
درهاي خروجي به پيش برد. در غياب وينگرهاي 
تخصصي مثل فاتي و دمبله، تيــم برنامه اي براي 
حمله نداشت جز ارسال هاي بلند و فوتبال مستقيم 
به شــكلي كه در اواخر نيمــه دوم پيكه و آرائوخو 
به خط حمله اضافه شــدند تا يكي از 54ســانتر 
بازيكنان اين تيم را به گل تســاوي تبديل كنند. 
تعداد ارســال هاي بلند بازيكنان بارسا تنها يكي 
از ركورد بيشــترين ســانتر در تاريخ الليگا كه در 
سال2016توســط ماالگا به ثبت رسيد كمتر بود. 
هواداران اين ســبك بازي را نمي پسندند و براي 
همين مربي هلندي را نمي خواهند. كومان هم كه 
نسبت به انتقادها پرخاشــگرتر شده، به هواداران 
گفت كه نمي توانند انتظار داشــته باشــند با اين 
شــرايط و چنين بازيكناني تيم تيكــي تاكا بازي 
كند. او هنگام به كار بردن اين اصطالح كه فلسفه 
فوتبال بارسلونا محسوب مي شود، آن را به اشتباه 
»تيكي تاكي« خواند. خبرنگاران كاتالونيا همگي 
متفق القول معتقدند كه كومان بــه زودي اخراج 
مي شود اما الپورتا سعي دارد پيش از خبر بركناري 

او با سرمربي بعدي به توافق برسد. 
رئيس باشگاه نمي خواهد مربي موقت را جايگزين 
مربي هلندي كند. اخراج كومان 12ميليون يورو 
هزينه خسارت فسخ قرارداد براي بارسا دربردارد 
اما انگار منبع آن هم جور شده است. عالوه بر اين، 
بارسا به كومان بدهكار است. مربي بلوگرانا دريافت 
بخش زيــادي از حقوق خــود را به دليل وضعيت 
اقتصادي باشــگاه به تعويق انداختــه و حاال اين 

دردسري جديد براي مديران بارسا است.

   كابوس فيفادي
گرانادا در بازي برگشــت فصل قبل هم 3 امتياز از 
رونالد كومان گرفته بود. اين تيــم در تاريخ خود 
41بار به بارسا باخته و تنها 7برد و 6تساوي مقابل 

اين تيم دارد كه يك برد و يك تســاوي آن مقابل 
كومان به دســت آمده. گرانادا در اين فصل الليگا 
در 4بازي تنها 2 تساوي و 2 باخت داشت اما موفق 
شــد يك امتياز در نوكمپ بگيرد. شايد به همين 
دليل 2 بازي نسبتا ساده آينده هم نمي تواند حكم 
ابقاي كومان را امضا كنــد و او احتماال در فيفادي 
بعدي نوكمپ را ترك خواهد كرد. قبل از فيفادي 
و موعد احتمالي اخراج كومــان، بازي با كاديس، 
لوانته، بنفيكا و اتلتيكو مادريــد مي تواند آخرين 
بازي هاي اين مربــي روي نيمكت تيم باشــد. او 
در دوره حضورش در باشــگاه كاتالوني هميشه از 

فيفادي ها ضربه خورده. 
در دوره او 4 فيفادي برگزار شــده كه در نخستين 
مسابقات پس از آن تيم دچار افت شده. نخستين 
وقفه بازي هاي ملي پس از پايان هفته سوم فصل 
گذشــته در حالي فرا رســيد كه كومــان، الليگا 
را با پيروزي 4برصفــر مقابل ويارئــال آغاز كرد، 
پيروزي 3برصفر در بااليدوس را جشــن گرفت و 
در خانه مقابل سويا متوقف شــد. اما پس از وقفه 
بازي هاي ملي، بارســا با 2 شكست پياپي به الليگا 
بازگشــت. وقفه دوم پس از پيروزي 5بر 2مقابل 
بتيس فرارسيد و پس از آن بارسا با شكست مقابل 
اتلتيكومادريد به الليگا بازگشــت. وقفه سوم در 
زمان اوج گيري كاتاالن ها ايجاد شد و درحالي كه 
بارسا با برتري 6بر يك مقابل سوسيه داد به استقبال 
بازي هاي ملي رفت، با پيــروزي در دقايق پاياني 
مقابل وايادوليد به الليگا بازگشت و پس از آن در 
ال كالسيكو متحمل شكست شــد. درنهايت و در 
فصل جاري، بارسا با پيروزي 2بر يك مقابل ختافه 
به استقبال آخرين وقفه بازي هاي ملي )تاكنون( 
رفت و پس از آن شكســت 3بر صفر مقابل بايرن و 

تساوي مقابل گرانادا را تجربه كرد.

   سرمربي آينده كيست؟
براي جانشــيني كومان از مربيانــي مثل روبرتو 

مارتينس كه هم اكنون ســرمربي تيم ملي بلژيك 
است و حمايت يوردي كرويف، فرزند يوهان كرويف 
فقيد را به عنوان مدير ورزشي براي خودش دارد، 

به عنوان يكي از گزينه ها نام برده مي شود.
گزينه ديگر باشــگاه كه حمايت هــواداران را در 
اختيــار دارد، آنتونيو كونته اي اســت كه پس از 
قهرماني بــا اينتر و جدايي از اين تيــم، به فوتبال 

برنگشته است.
  ژاوي هم مثل هميشــه يكي از گزينه ها است اما 
به دليل اينكه يك بار به فرصــت مربيگري در تيم 
ســابقش نه گفته و الســد قطر را به مربيگري در 
نوكمپ ترجيــح داده، كمتر هواخــواه دارد. البته 
خود الپورتا عالقه شــديدي به آندره آ پيرلو دارد. 
پيرلو يك يوونتوسي و با حفظ سمت، رئالي است. او 
بارها مصاحبه و ابراز تأسف كرده كه چرا در دوران 

بازيگري پيشنهاد رئال مادريد را رد كرده. 
پيرلــو دوره اي كوتاه و ناموفق هــم روي نيمكت 
يوونتوس داشت و با رونالدو هم نتوانست سري آ را 
فتح كند. از گزينه هاي ديگر مي توان به تن هاگ، 
سرمربي كنوني آژاكس، بيلسا كه هم اكنون هدايت 
ليدز را برعهده دارد، فيليپ كوكو كه بازيكن هلندي 
سابق باشگاه است و همينطور يواخيم لوو كه پس 
از پايان قراردادش با تيم ملــي آلمان هنوز تيمي 

نگرفته، اشاره كرد.
يواخيم لــوو هم زماني گزينه مربيگــري در رئال 
مادريد بود و يك بار عليه تيكي تاكا مصاحبه كرده 
و گفته بود كــه ترجيح مي دهــد تيمش به جاي 
پاس هاي كوتاه متعدد با كمتريــن تعداد پاس به 
دروازه حريف برسد. ممكن است در روزهاي آينده و 
تا پيش از فيفادي بعدي كومان كه اسطوره بارسلونا 
و بهترين مدافع گلزن تاريخ الليگاست و به خاطر 
شــباهت ظاهري و مدل موهايش بــه »تن تن« 
مشهور بود، از كار در باشگاه موردعالقه اش بركنار 
شــود و به هر حال يكي از همين گزينه ها جاي او 

را بگيرد.

تن تن در خطر اخراج
در كاتالونيا براي بركناري رونالدكومان ساعت شمار گذاشته اند

بهروز رسايلي
خبر نگار

ريزشمربياناستقاللي

به طور كلي استقالل باشگاه مربي پروري بوده و معموال شمار زيادي 
از بازيكنان سابق اين تيم را در حال مربيگري در دسته هاي مختلف 
فوتبال باشــگاهي ديده ايم. با اين حال فصل گذشته اين شرايط از 
هميشه جالب تر شــد؛ به طوري كه در يك مقطع نزديك به نيمي 
از ســرمربيان تيم هاي ليگ برتري را استقاللي هاي سابق تشكيل 
مي دادند. در شروع ليگ 21اما اين شرايط تا حدي تعديل شده است، 
چرا كه دست كم 3 سرمربي استقاللي ليگ فعال بيرون هستند. مهدي 
رحمتي كه فصل گذشته با تيم بحران زده پديده نتايج قابل دفاعي 
گرفت، براي شروع فصل جديد جاي خودش را به رضا مهاجري داده 
است. رحمتي البته گزينه اصلي حضور در نفت مسجدسليمان است 
و اگر اين اتفاق رخ بدهد، او در شــروع فصل جديد هم تيم خواهد 
داشت. جواد نكونام هم فوالد را ترك كرده و هم اكنون تيم ندارد. از او 
به عنوان جدي ترين گزينه جانشيني فرهاد مجيدي ياد مي شده است؛ 
شرايطي كه با شروع مسابقات هم مي تواند ادامه داشته باشد. محمود 
فكري هم ديگر مربي استقاللي است كه فصل جديد را بيرون از گود 
شروع مي كند. فكري ليگ بيستم را روي نيمكت استقالل استارت 
زد و بعد راهي نفت مسجدسليمان شد، اما عملكردش طوري بوده 
كه فعال مشتري خاصي ندارد. از جمع استقاللي ها، هم اكنون فرهاد 
مجيدي سرمربي خود استقالل است، امير قلعه نويي هدايت گل گهر 
ســيرجان را برعهده دارد، عليرضا منصوريان نفت آبادان را رهبري 
مي كند، رسول خطيبي سرمربي آلومينيوم اراك است و رضا عنايتي 

هم با هوادار ميهمان تازه ليگ برتر خواهد بود.

رحمتي، نكونام و فكري فعال بيرون گود هستند

تعطيالت طوالني و كسالت بار تابستاني در فوتبال 
ايران، باشگاه ها را ناچار كرده براي كسب آمادگي 
به طور گسترده رو به بازي هاي تداركاتي بياورند. 
در اين بين گاهي مســابقات دوستانه به تشنج 
كشيده مي شود كه واقعا اتفاق عجيبي است. در 
شرايطي كه نتايج اين مسابقات هيچ كجا ثبت و 
ضبط نمي شود و برد و باخت در آن به سود و زيان 
هيچ تيمي نيست، باز هم شاهد اعتراض و پرخاش 
مربيان و بازيكنان هستيم. اين ديگر واقعا »نوبر« 
است. وقتي اهالي فوتبال ايران ظرفيت الزم براي 
پذيرش تصميمات داور در يك بازي دوستانه را 
ندارند، طبيعي اســت كه در ليگ خرخره هم را 
مي جوند. يكي از مسابقات دوستانه اخير كه كمي 
تنش داشته، بازي فوالد و گل گهر بوده است. اين 
ديدار بدون گل مساوي تمام شده، اما رد شدن گل 
تيم سيرجاني در نيمه نخست، اعالم يك پنالتي 

به ســود فوالد و نيز ادعاي گل گهري ها مبني بر 
عدم اعالم پنالتي آنها، لحظات جنجالي و عجيبي 
در اين مسابقه ســاخته است. امير قلعه نويي كه 
به محض شروع مسابقات ليگ برتر 3 ماه محروم 
خواهد بود، در اين بــازي روي نيمكت بوده، اما 
آنقدر اعتراض كرده كه داور لــب خط آمده و او 
را آرام كرده است. محمد خانزاده، مدافع گل گهر 
بعد از بازي گفته: »داوران روي تيم هاي قلعه نويي 
ذهنيت دارند.« حتي اگر اينطور باشد، ضربه زدن 
به تيم امير در يك بازي تداركاتي چه سودي براي 
داور دارد؟ ايــن چه تفكري اســت آخر؟  تكرار 
مي كنيم كه اين اتفاقات در يك بازي »دوستانه« 
رخ داده؛ حاال شــما ببينيــد وضعيت فرهنگي 
فوتبال ايران چگونه است و چطور بايد از تيم ها در 
مسابقات حساس رسمي انتظار خويشتن داري 

داشته باشيم؟

بازيدوستانه،ميدانيديعنيچه؟
خشونت در فوتبال ايران از همين جا شروع مي شود
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قرار است ليگ كشتي ايران بعد از مسابقات جهاني نروژ برگزار 
شود. عالوه بر تيم هايي كه اعالم آمادگي كردند و در حال ثبت 
قرارداد با كشتي گيران هســتند، رضا يزداني به همراه هادي 
حبيبي در حال بستن تيم خودشان هستند و با كشتي گيران 
مختلفي وارد مذاكره شــده اند. البته اينكه يزداني قرار است 
با كدام تيم به ليگ كشتي بيايد، هنوز مشخص نيست. سال 
گذشته رضا يزداني با تيم استقالل پا به ليگ كشتي گذاشت كه 
با حواشي متعددي همراه بود و در نهايت هم تيمش در مقابل 

ايران مال شكست خورد تا صاحب عنوان نايب قهرماني شود.

اتحاديه، منتظر چهارمين مبارزه

آزادكاران در دماوند

فدراسيون كشــتي در آخرين مرحله اردوي تيم ملي آزاد تصميم 
گرفت به ملي پوشــان اجازه ترك اردو را ندهد ولي در مقابل براي 
اينكه كشتي گيران از محيط خانه كشــتي دور باشند، 10آزادكار 
تيم ملي به همراه 2 مربي به وياليي در اطراف تهران)دماوند( رفتند 
تا ريكاوري روحي شوند. اردوهاي طوالني مدت از نقاط ضعف كشتي 
ايران محســوب مي شــود كه در همه جاي دنيا منسوخ شده ولي 
سرمربيان تيم ملي كماكان از همان نسخه قديمي دهه هاي۶0و۷0  
استفاده مي كنند. به نظر، فدراسيون كشتي هم قصد دارد اردوهاي 
طوالني مدت را جمــع كند ولي ويروس كرونا فعال دليلي شــده تا 

همچون سابق شاهد اردوهاي طوالني مدت در كشتي باشيم.

زيريك خم

ورود چراغ خاموش يزداني
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افقي:
 1- از اختراعات اديسون- 
مبنــاي تاريخ اســالمي- 

بيماري زردي
2- آلبوم موســيقي ساخته 
جــالل ذوالفنون بــا آواز 

شهرام ناظري- نشانه جمع
3- نيروبخــش- ســقف 
فروريخته- واحد شمارش 

پل
4- حــــرف دهن كجي- 

توپ وتشر- سروصدا
5- جانشين- شيره چغندر 

قند- نمو
۶- آنتــــــن بشـــقابي- 
دعوت شــده- دريچه كنار 

كاربراتور خودرو
۷- سخنور- پيامبري ملقب 
به خليل اهلل- پايتخت ايتاليا

8- ســروته- جگر سفيد- 
معرفت

9- فرمان اتومبيل- سفير- 
خرامنده

10- جهان معنــي- رمان 
مشــهور اميــل زوال- مادر 

آذربايجاني
11- باستاني- همداستان 

كليله- سرگيجه
12- بدزباني- نوعي دوخت 
در خياطــي- سرچشــمه 

حيات

13- جاري- باز اي ... ناز با 
دل من بساز- قيام

14- پيشــوند سلب- دفتر 
شــعري از زنده ياد عمران 

صالحي
15- نام ها- بيماري عفوني 
ناشي از ورود باكتري خاك 

به بدن- واهمه
  

عمودي:
1- نــت ششــم- متذكر- 

صمغ برخي درختان
2- نوعــي انــرژي- ... فوق 

ايديهم- همداستان رامين
3- تكليــــف مدرســـه- 

بشارت دهنده- ايشان
4- ارتباط- مــكان فروش 
مواد خوراكي در ســينما- 

زندگي مرفه
5- تاج- شــاعر سرشناس 

شيلي- درنورديدن
۶- آقاي آلماني- شب آخر 

پاييز- ظالم
نظامــي-  نــي  عنوا  -۷

پندگرفتن-  سازي  بادي
8- كاميون ارتشي- حشره 

چوب خور- چشم چران
9-سهل انگاري- هديه دادن- 

شهيدان
10- نخستين دوره از دوران 
دوم زمين شناسي- استارت 

قديمي- طمع
11- حــرف انتخــاب- راحتي- 

قسمت هاي پاياني
12- ابزار نجاري- اسب زردرنگ- 

كاخ سلطنتي پاريس
13- فرياد شادي- سوغات ساوه- 

سوره سي ونهم قرآن
14- فلــز پرمصــرف - محــل 

نگهداري شتران- چيزها
15- سياره همسايه زمين- پشت 

سر هم- گرداگرد دهان

اورماكقيلعتسن
افيفدمحموبانف
فيلاتيمرگفقوت

رلهميتياخيلز
نياشوهدماتدوك
گازگيزارايريم
لوتبلوسنكيي
هريزاپدابتاكن

مانكشخيبدات
زبسنيمنخابنفا

هيراجهبتارالص
نايدالدريشمن
تهبايرخانوپيا
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 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4030
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

824913567
359467182
761825394
693172845
518649723
247538916
475291638
182356479
936784251

متوسط

   5  9   7
      6 9 4
    6 4 3  5  
    5 6  8  
  8 2    9   
 1  4 8     
 2  3 7     
6 5 3       
4   2  1    256819743

917234856
348657192
892561374
674398215
531742689
489123567
725486931
163975428

ساده

متوسط

864529317
235718694
791643258
347956182
582137946
916482573
128375469
653894721
479261835

سخت

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

ساده

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

الهام محمودي| تيم ملي فوتبال زنان ايران امروز بعد از 2سال و 5ماه، نخستين 
بازي رسمي اش را انجام مي دهد. آخرين بار كه اين تيم در ميدان رسمي حاضر 
شد، 20فروردين سال1398بود؛ آن روز تيم ملي در مقدماتي المپيك توكيو با 
چين تايپه بازي كرد و 4بر يك شكست خورد. بعد از آن تاريخ تا امروز كه مرحله 
مقدماتي جام ملت هاي آســيا آغاز مي شــود، بازيكنان در حسرت بازي بودند. 
ايران به همراه 23تيم ديگر در ازبكســتان حضور دارد. ايــن 24تيم در 8گروه 
بازي مي كنند و صدرنشينان به مرحله نهايي صعود مي كنند تا به 4تيمي كه از 
قبل حضورشان در مسابقات قطعي است، اضافه شوند. هند ميزبان، ژاپن، چين 
و استراليا انتظار 8تيم منتخب را مي كشند. آيا ايران مي تواند يكي از اين 8تيم 

باشد؟ اين خواسته تيم است و در تالش است تا براي نخستين بار به آن برسد.
تيم  ملي در گروه  G مقدماتي با اردن و بنگالدش همگروه است. بازي هاي اين 
گروه با ديدار اردن و بنگالدش آغاز شد كه اردن 5بر صفر به برتري رسيد و ميسا 
زيد كه در فرانســه بازي مي كند، هت تريك كرد. كار زنان ايراني چهارشنبه در 
استاديوم ملي تاشكند و در بازي با بنگالدش آغاز مي شــود. ايران و بنگالدش 
آخرين بار در مقدماتي جام ملت هاي 2013 با هــم بازي كردند و ايران اين تيم 
را 2بر صفر شكست داد. بنگالدشــي ها در رده بندي جهاني در رتبه نازل 13۷ 
قرار دارند. درحالي كه ايران با وجود 2ســال تعطيلي با رتبه۷2 به رنكينگ فيفا 
بازگشت. بازيكنان ايران از ارديبهشت1400 با انتخاب مريم ايراندوست به عنوان 

سرمربي، از خواب2ساله بيدار شدند.

  لباس جنجالي
فدراسيون با رياست شهاب الدين عزيزي خادم تا اينجا از زنان نمره قبولي گرفته 
است. اردوهاي منظم، اســكان در هتل المپيك )براي نخستين بار حين اردو(، 
بازي هاي تداركاتي برون مرزي، حل مشكل هميشگي لباس، اعزام به مسابقات با 

پرواز اختصاصي و... همه اينها با اينكه در دنياي فوتبال الفباي تداركاتي محسوب 
مي شوند، اما هيچ وقت براي زنان ايران مهيا نبود. تيم ملي فوتبال حتي براي اعزام 
به ازبكستان لباس رسمي يكدست پوشيد؛ چيزي كه قبال سابقه نداشت. اما شايد 
همين مورد آخر آنها را نگران كرده باشد و روي كيفيت بازي شان تأثير بگذارد. 
تيم با مانتوهايي كه شبيه كت بود به ازبكستان رفت . واكنش به اقدام فدراسيون 
و طراحي لباس متفاوت بود. افكار عمومي از اين لباس استقبال كرد و در فضاي 
مجازي به به و چه چه به راه افتاد اما مجلســي ها به آن ايراد گرفتند. نمايندگان 
مجلس كه پيش از اين بيانيه داده بودند و از ورزشكاران زن پارالمپيكي به خاطر 
پوشش چادر در مراسم افتتاحيه و اختتاميه بازي  هاي المپيك توكيو تقدير كرده 
بودند، حاال اعالم كرده اند كه لباس تيم ملي فوتبال در تضاد با شئونات اسالمي 
است. احمد راستينه، رئيس كميته تربيت  بدني كميسيون فرهنگي مجلس در 
اعتراض به لباس ها گفت كه موضوع طراحي لباس تيم فوتبال زنان قابل توجيه 
و چشم پوشي نيست و فدراسيون بايد پاسخگو باشد. البته برخی كاربران فضاي 
مجازي در مقايسه با لباس رسمي ايران در رژه المپيك، اين لباس را بسيار شكيل 
دانســتند. با اين حال، وزارت ورزش براي پايان دادن به اين بحث اعالم كرد كه 

تذكر الزم را به فدراسيون داده است.

  نقاط قوت تيم ملي
پس از 4ماه اردوي منظم، شــاگردان مريم ايراندوســت از امروز محك جدي 
مي خورند. هدف تيم  اين است كه با پشت  ســر گذاشتن بنگالدش و اردن، تنها 
ســهميه گروه G را تصاحب كند. در اين 4ماه نفرات زيادي وارد اردو شدند تا 
ايراندوست بهترين ها را براي شركت در مرحله مقدماتي انتخاب كند. بازگشت 
زهرا قنبري پس از دوران مصدوميت به تيم ملي و حضور مريم يكتايي، ملي پوش 
سابق و بازيكن تيم بشــيكتاش تركيه در دروازه تيم، خبرهاي خوبي بود كه در 

آخرين اردوها منتشر شــد.  البته بازگشــت يكتايي به تيم، باعث رنجش زهرا 
خواجوي شد و دروازه بان ذوب آهن در اقدامي عجيب، آخرين دعوت به تيم ملي 
را رد كرد تا به كميته اخالق احضار شــود. ايراندوست از اردوي جوانان هم چند 
بازيكن خوب را به خدمت گرفت. نگين زندي پديده فصل پيش ذوب آهن، سارا 
ديدار و مليكا محمدي بازيكن ايراني-آمريكايي از نفرات تيم جوانان هستند كه 

به تيم بزرگساالن پيوسته اند.

   اردن، دغدغه اصلي
نتيجه ديدار بنگالدش با ايران با توجه به آمادگي باالي تيم ما و تفاوت چشمگير 
سطح فوتبال اين دو كشور قابل پيش بيني است. بچه ها بايد با اختالف بيشتر از 
5گل بنگالدش را شكســت دهند تا درصورت تساوي با اردن، تفاضل گل، برگ 
برنده  و مجوز صعودشان باشــد. حاال اگر ما هم بنگالدش را 5بر صفر ببريم و با 
اردن به تساوي برسيم، چه خواهد شد؟ كنفدراسيون فوتبال آسيا در آيين نامه 
مسابقات تأكيد كرده اســت كه اگر 2تيم  در همه آيتم هاي جدول برابر باشند، 
رده  بندي جهاني تعيين كننده است. اين براي تيم ملي ايران كه رده پايين تري 
نســبت به اردن دارد، كمي نگران كننده اســت. اردن پيــش از حضور در اين 
مسابقات، قهرمان جام عربي شده و براي صعود به دور نهايي انگيزه بااليي دارد. با 
پيروزي مقابل بنگالدش، اين تيم همه  چيز را براي صعود مهيا مي بيند البته اگر 
بتواند زنان باانگيزه ايران را شكست دهد. اردن با 3روز استراحت بيشتر، شنبه در 
برابر ايران مي ايستد. بازي اين دو تيم براي صدرنشيني حتما جذاب خواهد بود.

  برنامه بازي هاي ايران
  ايران ........................................ بنگالدش، چهارشنبه 31شهريور/ ساعت 13:30
   ايران............................................................... اردن، شنبه 3مهر/ ساعت 13:30 

 شاگردان ايراندوست پس از 2 سال و 5 ماه
در ديداری رسمی به ميدان می روند. تيم ملی 

 فوتبال زنان امروز در مقدماتی جام ملت ها
با بنگالدش بازی دارد

 چالش   فوتبالی
 زنان   ایران

اتحاديه جهاني كشتي در پيش خبر مسابقات جهاني نروژ با اشاره 
به اينكه در روز اول مسابقات ستارگان بسياري روي تشك خواهند 
رفت، از حسن يزداني و ديويد تيلور به عنوان سوپراستارهاي روز 
نخست ياد كرده است. يزداني و تيلور در روز اول رقابت هاي جهاني 
روي تشــك خواهند رفت ولي مبارزه آنها درصورت راهيابي به 
فينال در روز دوم مسابقات رخ خواهد داد. اين چهارمين مصاف 
2 ستاره كشتي خواهد بود كه در 3دفعه قبلي آن تيلور برنده بوده 
است. البته يزداني در آخرين مسابقه فاصله را به حداقل رساند و 
پيروزي براي او دور از دسترس نيست. تيلور و يزداني هم اكنون 
در رده اول و دوم رده بندي دنيا قرار دارند و به همين دليل در باال 
و پايين جدول قرار خواهند گرفت و احتماال در روز دوم با يكديگر 
رقابت خواهند كرد. مسابقات جهاني كشتي 2021 طي روزهاي 

10 تا 18مهر ماه در اسلو نروژ برگزار خواهد شد.

محسن محمودصفري
خبرنگار
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   زمين هاي غصب شده اهالي شانديز به آنها بازگردد
حدود 100خانواده از جانبازان، خانواده شهدا، آزادگان، ایثارگران 
و اهالي شاندیز هستيم كه با وجود دارابودن اسناد مالكيت و سند 
تك برگي ثبت شده در طرح كاداســتر متعلق به 2 قطعه زمين به 
پالك 1728 و 1729 اصلي 93 مجزي شــده از 1381 بخش6 
مشهد در شهر شاندیز، ملكمان توسط افرادي غصب شده است. 
مردم رنجور شــاندیز بارها و در پرونده هــاي مختلف موضوع را 
پيگيري كرده اند و احكامي نيز در این خصوص صادر شــده، ولي 
تاكنون زمين هاي این مردم به آنها بازنگشــته است. تقاضا داریم 
قوه قضایيه به طور ویژه به این موضوع كه اغلب ذینفعان واقعي آن 
خانواده هاي جانبازان و شهدا و... هستند رسيدگي كند و تيمي را 
مأمور تعيين تكليف و احقاق حق مردم ستمدیده نماید كه تاكنون 

صدایشان به جایي نرسيده است.
اهالي شانديز در مشهد

   آمپول 900هزار توماني ام اس 9ميليون شده است
بيماران ام اس سال هاســت از داروي آمپول بتافرون براي كنترل 
بيماري اســتفاده مي كنند. قبال از این نابســاماني هاي گسترده 
اقتصادي قيمت آن حدود 900هزار تومان بود كه به هر ســختي 
بود تهيه مي كردیم. 3 ماه در هيچ داروخانه اي و با هيچ واسطه اي 
آمپول پيدا نمي شــد و اكنون كه اعالم موجودي كرده اند، همان 
دارو با همان تاریخ قبلي و با اعتباردرج شده روي آن كه چند ماه در 
داروخانه ها بود و عرضه نمي شد با قيمت 9ميليون و 300هزارتومان 
یعني صدبرابر عرضه مي شود. در پاسخ نيز مي گویند با ارز آزاد آمده 
است. چرا این همه دروغ؟ در چنين شــرایطی خود من بشخصه 
قادر به خرید این دارو نيستم و بسياري دیگر از بيماران ام اسي، در 
نتيجه چند ماه دیگر تاریخ مصرف آمپول به پایان مي رسد؛ درحالي  
كه وضعيت سالمتي صدها بيمار بدتر شده است. آیا گوش شنوایي 

صداي بيماران  ام اس را مي شنود؟
راستي از تهران 

   حق سهامداران سيمان خرم آباد را هيأت مديره بگيرد
46هزار سهامدار مالباخته و متضرر سيمان خرم آباد كه 16سال 
پيش با تبليغات صدا وسيما و بانك اقدام به سرمایه گذاري در پروژه 
سيمان خرم آباد كردند، هنوز بالتكليف و ســرگردانند. تاكنون 
نزدیك به 400شــكایت كتبي و پرونده قطور از مدارك اختالس 
هيأت مدیره این شركت در جریان است ولي كالهبرداران آزادانه در 
برج هایي كه با پول سهامداران خریداري كرده اند وقت مي گذرانند 
و حقوق سهامداران 16سال است كه نادیده گرفته شده است. از قوه 

قضایيه تقاضاي اجراي عدالت و حل مشكل سهامداران را داریم.
پارسايي از خرم آباد 

   اعطاي درصد جانبازي به رزمندگان بالتكليف ماند
قرار بود بر اساس سنوات خدمت و ایثارگري رزمندگان درصدهایی 
از جانبازي به این قشر تعلق گيرد كه آنها از برخي مزایاي ایثارگري 
برخوردار شوند. تعداد محدودي از این اقدام بهره مند شدند و بعد 
طرح راكد ماند. از بنياد شــهيد و امور ایثارگران و نيز نمایندگان 

مجلس تقاضا داریم این طرح را پيگيري و اجرایي كنند.
علي عباسپور از تهران 

  واسطه هاي نيروي انساني در شهرداري تبريز حذف شوند
واقعا قابل درك نيست كه آیا شهرداري تبریز یا دیگر شهرها قادر 
به شناسایي و جذب نيرو نيست كه آن را به دست فردي مي سپارد 
كه نامش پيمانكار یا هر چيز دیگري است. فرض كنيد قرار است 
من به عنوان كارمند یك بخش حدود 7ميليون دریافتي داشــته 
باشــم كه اگر قراردادم با پيمانكار باشد 5ميليون مي گيرم، یعني 
واسطه منابع انساني بابت هر نيرو در  ماه 2ميليون دریافتي دارد. 
چرا چنين رانتي باید به یك فرد داده شود؟ چرا باید در شهرداري 
تبریز 17مدل قرارداد كاري وجود داشــته باشد؟ اكنون ضرورت 
حذف شركت هاي واسطه نيروي انساني بيش از هر زماني احساس 
مي شــود، زیرا با وجود هزینه كرد شــهرداري، نارضایتي نيروي 

انساني در این ميان رقم مي خورد.
حسين زاده از تبريز 

   قيمت لبنيات مانند ارز و طال روزانه تغيير مي كند
چطور ممكن است یك سطل ماست بشود 50هزار تومان یا یك 
بطري شير بدون الكتوز بشود 13هزار تومان؟ تكليف ما پيرمردها 
و پيرزن ها كه چــاره اي جز خوردن لبنيات براي تامين كلســيم 
بدن مان نداریم چون قدرت خریدمان به دیگر اقالم داراي كلسيم 
نمي رسد، چيست؟ من، همســر و دخترم مجبور شده ایم مصرف 
لبنيات را محدود كنيم كه متأسفانه با این گراني هایي كه از اول 

هفته شاهد آن هستيم مجبوریم آن را به طور كامل حذف كنيم.
موسيان از تهران 

  رقم قبض برق من چندبرابر شده است
در حالي  كه منزل ما سال هاست در شرق تهران است، صاحبخانه 
هستيم، سيم كشي ساختمان نيز سالم است و وسيله برقي جدیدي 
در چند ســال اخير به خانه مان اضافه نشــده، آخرین قبض برق 
صادرشــده براي خانه ما چندبرابر قبض هاي قبلي است. به اداره 
برق مراجعه و اعتراض كــرده ام، مي گویند »تعجبي دارد؟! وقتي 
همه  چيز گران شده برق هم گران شده است«. به جاي اینكه برق 
مردم را گران كنند رانت را از برق خواران بگيرند، نه اینكه در این 

بحران اقتصادي براي مردم دغدغه جدید بسازند.
همايوني از نارمك تهران 

پل مكانيزه زيرگذر رسالت در صورت تأمين قطعه، وارد مدار 
سرويس دهي مي شود

روابــط عمومي ســازمان حمل ونقل ترافيك شــهرداري تهران 
پيرو چاپ پيام مردمــي با موضوع ضرروت مرمــت و نظافت پل 
عابر مكانيزه زیرگذر رسالت در ســتون با مردم پاسخ داده است: 
تعداد 2یونيت پله برقي در آدرس مذكور به دليل خرابي هندریل 
غيرفعال است كه به محض تامين قطعه تعمير می شود و در مدار 

سریس دهي قرار خواهد گرفت.

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

 5كشته در تصادف 
تيبا و كاميون

تصادف یك دســتگاه تيبا با 
یك كاميون، حادثه هولناكي رويداد

را رقم زد و 5قرباني گرفت.
به گزارش همشــهري، ایــن حادثه تلخ 
بامداد دیروز )سه شــنبه( در محور ساوه 
به بوئين زهرا، حوالــي مجتمع خدماتي 
رفاهــي خورشــيد اتفــاق افتــاد. بهرام 
صيدي، سرپرست مركز مدیریت حوادث 
و فوریت هاي پزشــكي دانشــكده علوم 
پزشكي ســاوه گفت: با دریافت خبر این 
تصادف، بالفاصله تيــم عملياتي اورژانس 
امانيــه و تيم هاي امدادي هــالل احمر و 
آتش نشــاني به محل وقــوع حادثه اعزام 
شدند و بررسي ها نشان داد؛ به علت شدت 
حادثه و جراحات وارده، 5سرنشين تيبا در 
همان لحظه هاي اوليه حادثه، جان خود را 

از دست داده اند.
براساس این گزارش، در بررسي كارشناس 
پليــس راه، علت این ســانحه، بي مباالتي 
راننده سواري تيبا به علت حركت در خالف 
جهت راه، نسبت به كاميون كشنده اعالم 

شد.

ليزر درماني، جان زن جوان را گرفت
 زني كــه بــراي ليــرز درماني 

)ليزرتراپي( به كلينيك مجهزي داخلي
در تهران رفتــه بــود در اتفاقي 
عجيب، جانش را از دســت داد و تحقيقات براي 

شناسایي مقصران او آغاز شده است.
به گزارش همشهري، 15مرداد ماه امسال، گزارش 
مرگ زني جوان بــه قاضي مصطفــي واحدي، 
بازپرس جنایي تهران اعالم شــد. این زن حدود 
20روز قبل براي انجــام ليزرتراپي بــه یكي از 
كلينيك هاي مجهز تهران رفته اما در اتاق عمل 
ناگهان حالش بد شــده و به كما رفتــه بود. زن 
جوان بــراي درمان به بيمارســتاني در پایتخت 
انتقال یافته امــا ضریب هوشــياري اش پایين 
بود. تالش پزشــكان براي نجــات او نتيجه اي 
نداشــت و وي دچار مرگ مغزي شــده و پس از 
حــدود 20روز كما جانش را از دســت داده بود. 
با مرگ این زن، وكيل خانواده وي به دادســراي 
جنایي تهران رفت و از تيم پزشكي شامل پزشك 

معالج،  پزشك بي هوشي، مسئول فني و مسئوالن 
كلينيك شكایت كرد و گفت كه آنها در مرگ زن 
جوان مقصر هستند. او به بازپرس شعبه یازدهم 
دادسراي جنایي تهران گفت: متوفي ساعت14 ، 
26 تير ماه امسال به همراه همسر و مادرش براي 
انجام ليزرتراپي به كلينيكي در شمال تهران رفت. 
پزشك معالج به همسر او اعالم كرد كه عمل وي 
نيم ساعت بيشتر طول نخواهد كشيد. به همين 
دليل همسرش پشت در ورودي اتاق عمل منتظر 
وي بود. اما بيشتر از یك ساعت گذشت و خبري از 
بيمار نشد. همسر وي مجددا از پزشك و مسئوالن 
اتاق عمل پرس و جو كرد كه علت تأخير چيست. 
آنها اعالم كردند كه اتاق عمل شــلوغ است و كار 
زیادي دارند. در این شرایط آنها همچنان منتظر 
زن جوان بودند اما باز هم خبري از او نشد. وكيل 
خانواده متوفي ادامه داد: همسر متوفي كه نگران 
شده بود براي بار دوم سراغ او را گرفت كه این بار 
گفتند دستگاه ليزرشــارژ ندارد، به همين دليل 

عمل طوالني شده است. به گفته همسر متوفي، 
حدود ســاعت17:30 ناگهان دكتر سراسيمه از 
اتاق عمل بيرون آمد و بــه او گفت كه »بيا ببين 
همســرت در چه وضعي اســت«. مرد جوان نيز 
وحشتزده وارد اتاق شد و دید كه شكم همسرش 
باد كرده است و تيم پزشــكي امكانات الزم براي 
اكسيژن دادن به وي را ندارند و به صورت دستي 
اكســيژن وارد ریه او مي كنند. حال بيمار اصال 
خوب نبود و درخواســت آمبوالنس شد تا براي 
درمان به بيمارستان منتقل شود. وقتي آمبوالنس 
اعزام شد، دستگاه اكسيژن نداشت و حدودا نيم 
ساعت طول كشيد تا اكســيژن آمبوالنس وصل 
شود. در تمام این مدت بيمار بي هوش و كلينيك 
هم فاقد تجهيزات و ملزومات اوليه براي به هوش 
آوردن او بود. وقتي او به بيمارستان منتقل شد، 
تحت درمان قرار گرفت امــا وی به كما رفته بود 
و پزشــكان مرگ مغزي او را تأیيد كردند. پس از 
20روز بستري در بيمارســتان، زن جوان به كام 

مرگ رفت و حاال من از تيم پزشكي شكایت دارم 
و آنها را در مرگ او مقصر مي دانم. درخواست من 
این است كه افراد خاطي مجازات شوند؛ چرا كه 
با سهل انگاري، خانواده اي را داغدار كرده و باعث 

شدند به سوگ عزیزشان بنشينند.

دستور تازه 
با شكایت وكيل خانواده متوفي، پرونده به جریان 
افتاد و پزشــكي قانوني نيز علت اصلي مرگ را 
اعالم كرد. براساس اعالم نظریه پزشكي قانوني، 
علت تامه مرگ آســيب مغزي متعاقب شــوك 
وقفه اي ناشــي از ليزرتراپي بوده اســت. به این 
ترتيب بازپرس جنایــي با توجه بــه اعالم این 
نظریه و شكایت وكيل خانواده متوفي دستور داد 
تا پرونده به سازمان نظام پزشكي فرستاده شود 
و كارشناسان با انجام بررســي ها، ميزان قصور 
پزشكاني كه در مرگ زن جوان نقش داشته اند را 

اعالم و مشخص كند.

نظریه پزشــكي قانوني درباره 
مادر افسرده اي كه یك روز پس جنايي

از زایمان،  نــوزادش را از تراس 
خانه به بيرون پرتاب كرده بود، نشان مي دهد 

كه او در زمان حادثه دچار جنون بوده است.
به گزارش همشــهري، این حادثه شــامگاه 
هجدهــم تير مــاه در حوالي جنوب  شــرق 
تهــران رخ داد. آن روز زنــي كــه در طبقه 
چهارم ســاختماني 5طبقه زندگي مي كرد 

نوزاد دخترش را از تراس 
به حيــاط پرتــاب كرد و 
همسایه ها با دیدن جسد 
نــوزاد در حيــاط، با این 
تصور كــه او دچار حادثه 
شده وحشتزده خود را به 
طبقه چهارم رســاندند. 
آنها زنــگ در را زدند و 
زن جوان خونســردانه 
در را باز و با همســایه ها 
احوالپرسي كرد اما وقتي 
همسایه ها سراغ نوزادش 
را گرفتند، وي كه به نظر 

مي رسيد دچار فراموشي شده است، انگار كه 
تازه از خواب بيدار شده فریاد زد كه نوزادش 
را به بيرون پرتاب كرده است. او به همسایه ها 
گفت: دخترم خيلــي گریه مي كرد. به همين 
دليل او را به بيرون پرتاب كردم. اما فراموش 
كرده بودم تا اینكه شــما زنگ خانه ام را زدید 

و اطالع دادید.
این حادثه تلخ و شــوكه كننده به تيم جنایي 
گزارش شد و با دستور قاضي، زن 38ساله به 
اتهام قتل بازداشت شــد. وي كه یك دختر 
3ســاله هم دارد در بازجویي ها به قتل نوزاد 
یك روزه اش اقرار كرد و گفت دچار افسردگي 
پس از زایمان شده است. وي مي گفت به دليل 
شرایط بد اقتصادي و مشكالت مالي از بچه دار 
شدن پشيمان شــده بود. از سوي دیگر نوزاد 
او مدام گریــه مي كرده و 
چــون صبــرش لبریز 
شده بود، او را به بيرون 
از خانه پرتاب كرده بود. 
زن جوان پــس از آنكه 
جزئيات قتل تكان دهنده 
دخترش را شرح داد، با 
دســتور بازپرس جنایي 
تهــران، براي بررســي 
ســالمت روانــي اش به 
پزشــكي قانوني منتقل 
شد. متخصصان پزشكي 
قانونــي پــس از انجام 
آزمایش هــاي تخصصي 
اعالم كردند كه این زن دچار اختالالت رواني 
است و هنگام قتل نوزادش جنون داشته است. 
در این شــرایط باید این زن از بازداشتگاه به 
آسایشــگاه رواني منتقل شود و تحت درمان 

قرار بگيرد.

 با پيدا شدن جسد مردي در جاده امامزاده داوود معلوم شد كه این مرد 4روز قبل براي 
پيدا كردن كار به تهران آمده اما در پایتخت قرباني جنایتي مرموز شــده است. به رويداد

گزارش همشهري، صبح دیروز مأموران كالنتري امامزاده داوود هنگام گشت زني در 
جاده امامزاده داوود چشمشان به جسد مردي افتاد كه دور آن پتو پيچيده شده بود. ماجرا به قاضي 
رحيم دشتبان، بازپرس جنایي تهران اعالم شد و او به همراه تيم تجسس پليس آگاهي تهران در 
محل حادثه حضور یافتند. جسد متعلق به مردي حدودا 50ساله بود كه داخل پتو قرار داده شده و 
پتو نيز طناب پيچ شده بود. حدود 10ساعت از مرگ وي مي گذشت و زیر چشمانش آثار خراش و 
روي شكمش آثار كبودي به چشم مي خورد. مأموران در ادامه كارتي كشف كردند كه هویت قرباني 
را فاش مي كرد. در ادامه مشخص شد كه وي 4روز قبل براي پيدا كردن كار از شمال شرق كشور به 
تهران سفر كرده و در همان نزدیكي كاري پيدا كرده و كارگري مي كرد. علت اصلي مرگ مشخص 
نبود اما به نظر مي رسيد كه وي در محل دیگري به قتل رسيده و بعد قاتل یا قاتالن، جسد او را پتوپيچ 
كرده و سپس در جاده امامزاده داوود رهایش كرده اند. در این شرایط جسد وي به پزشكي قانوني 
انتقال یافت تا علت اصلي مرگ او مشخص شود. از سوي دیگر تيمي از مأموران اداره دهم پليس 

آگاهي تهران مأموریت یافتند تا اسرار این جنایت مرموز را فاش كنند.

3 ماه پس از واژگونــي اتوبوس حامل خبرنــگاران در حوالي نقده 
كه به جان باختــن 2نفر از آنها و مصدوميت شــماري دیگر منجر 
شد، تازه ترین نظریه كارشناســي درباره علت وقوع حادثه از قصور 
صددرصدي راننده حكایت دارد. به گزارش همشهري، این حادثه 
عصر روز دوم تيرماه امســال اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود كه 
شماري از خبرنگاران به دعوت ســازمان حفاظت از محيط زیست 
براي بازدید از طرح هاي محيط زیســتي به شــمال غرب كشــور 
ســفر كرده بودند، اما در نزدیكي نقده اتوبوسي كه حامل 26نفر از 

مسافران بود، واژگون شد و ریحانه یاسيني، خبرنگار ایرنا و مهشاد 
كریمي، خبرنگار ایسنا جان خود را از دست دادند و تعدادي دیگر 
از سرنشينان اتوبوس مصدوم شــدند. این حادثه دلخراش بازتاب 
گسترده اي داشت و روشن شدن دليل حادثه و شناسایي مقصران 
آن به یك مطالبه عمومي تبدیل شد. هرچند مدتي بعد از این حادثه 
سخنگوي وقت قوه قضایيه 50درصد قصور حادثه را متوجه راننده و 
50درصد دیگر را متوجه سایر متوليان اعالم كرد، اما حاال تازه ترین 
نظریه درباره این حادثه كه توســط كميسيون 3نفره صادر شده از 
قصور صددرصدي راننده اتوبوس حكایت دارد. پرتو برهانپور، یكي 
از وكالي مدافع اولياي دم درباره آخرین وضعيت این پرونده به ایسنا 
گفت: در تيرماه به وكالت از اولياي دم هر دو خبرنگار عزیز، شكوایيه 
و وكالت نامه را در شعبه3 بازپرسي دادسراي ناحيه23 تهران - كه 
ویژه نيابت قضایي است - ثبت كردیم، اما اخيرا متوجه شدیم كه 
در یك نظر كارشناسي به تاریخ 5شهریورماه براساس تصميم یك 
هيأت 3نفره از »كارشناسان وزارت دادگستري در زمينه تصادفات 
و امور وسایل نقليه موتوري زميني« راننده مقصر صددرصد حادثه 
واژگوني اتوبوس خبرنگاران اعالم شده اســت. وي ادامه داد: این 
نظر كارشناسي كه در فضاي مجازي منتشر شــده است، نه به ما 

و نه به اولياي دم متأسفانه ابالغ نشده اســت. ما براي نشان دادن 
حســن نيت خود و درخواســت طي كردن روند قانوني، دوباره در 
13شهریورماه الیحه اي را مستقيما به بازپرسي دادسراي عمومي و 
انقالب شهرستان نقده ارسال و تأكيد كردیم ما وكالي رسمي این 
پرونده هستيم و باید نظر كارشناسي را به ما ابالغ كنند تا بتوانيم 
نسبت به آن اعتراض كنيم، اما تاكنون نظریه به ما ابالغ نشده است.

وكيل اولياي دم تصریح كرد: از طرفين پرونده براي صدور هر نظریه 
كارشناسي باید دعوت شــود، اما این نظریه بدون دعوت از وكالي 
اولياي دم و وكيل خبرنگاران و خود خبرنگاران مجروح و استماع 
اظهارات همگي ما اعالم شــده و عدم دعوت از وكال و خبرنگاران 

مجروح شده تخلف هيأت كارشناسي نيز محسوب مي شود.
وي با اشاره به بعضي از مستندات قصور برخي دستگاه ها كه منجر 
به واژگوني اتوبوس خبرنگاران شد، گفت: از اول راننده اعالم كرد و 
ما هم مي دانيم كه اتوبوس به شركت پيمانكار ایاب و ذهاب كارخانه 
سيمان اروميه تعلق داشت، فاقد صورت وضعيت بود و زیرنظر هيچ 

شركت مسافربري قرار نداشت و تردد آن غيرمجاز بود.
برهانپور ادامه داد: طبق مقررات هرگونه جابه جایي مسافر مستلزم 
رعایت قوانين حمل ونقل جاده اي است. جاده محل تردد اتوبوس 

خبرنگاران از نوع درجه2 روستایي بوده است. براساس گفته هاي 
خبرنگاران مبني بر وجود پيچ ها و شيب هاي تند در جاده درجه2 
روستایي نباید از چنين اتوبوسي استفاده مي شد؛ ضمن اینكه پيش 
از این اعالم كرده ایم كه براســاس پيامك هاي موجود و بليت هاي 
تهيه شده، این تور مطبوعاتي از سوي ستاد احياي دریاچه اروميه 
برگزار شده است؛ بنابراین صرفا راننده نمي تواند مقصر باشد. سؤال 
اصلي اینجاست كه چرا همه این مستندات كنار گذاشته شده است 

و راننده را مقصر صددرصد اعالم كرده اند؟

راننده، مقصر صددرصد 
حادثه واژگوني اتوبوس 

خبرنگاران
 وكيل مدافع اولياي دم: 

اين نظر كارشناسي هنوز به ما ابالغ نشده است

مهر تأييد بر جنون مادري 
كه نوزادش را كشت 

 كشف جسدي
در جاده امامزاده داوود
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محمدناصراحدي
روزنامه نگار

هفتاد و سومين دوره جوایز امي به بي توجهي به اقليت هاي ن ژادي متهم شده است

بيش از حد سفيد

با معرفي برندگان جوایز امي هفتادوسوم، مشخص شد كه 
جایزه اي به بازیگران ســياه و رنگين پوست در بخش هاي 
بازیگري اختصاص نيافته اســت. این بي توجهي درحالي 
رقم خورد كه امي در سال هاي اخير در زمينه رعایت تنوع 
نژادي در انتخاب برندگان جوایز در ميان سایر جشنواره هاي 
معتبر، شهرتي كسب كرده بود. معترضان به غفلت آكادمي 
هنرهاي تلویزیونــي در اعطاي جایزه به اســتعدادهاي 
غيرسفيدپوست، در شــبكه هاي اجتماعي هشتگ »امي 

بيش از حد سفيد« را استفاده كرده اند.
در ســال هاي اخير مســائل مربوط به نابرابري نژادي و 
جنســيتي در زمان انتخاب نامزدهاي برنــده جوایز در 
مراسم هاي مختلف سينمایي و تلویزیوني در نقاط زیادي 
از دنيا ازجمله آمریكا بســيار مورد توجه قــرار گرفته و با 
توجه به موج انتقادات تند و شــدیدي كه نســبت به این 
وضعيت نابرابرانه در سطح جوامع مطرح شده بسياري از 
جشنواره هاي ســينمایي و تلویزیوني مطرح ازجمله امي 
در سال هاي اخير شيوه انتخاب نامزدهاي دریافت كننده 
جوایز و یك ســري از قوانين داخلي خود را تغيير داده  اند. 
البته این به آن معنا نيســت كه لزوما همــواره درصورت 
رعایت برابري جنســيتي در جشــنواره ها، كاندیداهاي 
شایسته اي برنده جوایز شوند و شاید در برخي از موارد نيز 
شایستگي و شایسته ساالري فداي رعایت مسائل مرتبط 
با برابري اجتماعي و نژادي نيز شود و در خيلي از موارد به 
جاي توجه به كيفيت آثار سينمایي و تلویزیوني و كيفيت 
نقش آفریني بازیگران در این آثار، بيشتر توجه ها معطوف به 
اهميت قائل شدن به بازیگران و ستارگان زن و كارگردانان و 
بازیگران مرد و زن سياه و رنگين پوست   شود كه این مسئله 
نيز مي تواند به لحاظ كيفي سطح جشنواره هاي جهاني را 
دچار افت كند. البته این به آن معنا نيست كه آثار كارگردانان 
زن یا فيلمسازاني از دیگر نژادها از كيفيت باالیي برخوردار 
نيستند؛ چه بسا كه در بسياري از موارد نيز این آثار شایسته 
دریافت جایزه و درخور تقدیر نيز باشند، اما نگاه یك سویه 
به نابرابري هاي جنســيتي و نژادي امكان دارد در نهایت 
قضيه را نيز برعكس كند و در ســال هاي آتي شاهد نوعي 
آپارتاید زنانه و نژادي در جشنواره هاي مختلف سينمایي 

و تلویزیوني باشيم.

با این حال، براســاس آخرین اخبار رعایــت نكردن تنوع 
نژادي در مراسم امي امسال انتقاد بسياري را در رسانه هاي 

شبكه هاي اجتماعي برانگيخته است.
جشنواره امي امسال از چند منظر خوشایند آمریكایي ها 
و صنعت هاليوود نبوده اســت. صدرنشيني سریال هاي 
بریتانيایي در مراســم امي2021 به نظر چندان به مذاق 
منتقــدان آمریكایي خوش نيامده اســت، برنده شــدن 
نامزدهاي سفيدپوســت در این مراسم نيز باعث انتقادات 
شدید جمعيت هاي حامي ســياه و رنگين پوستان و سایر 
قوميت ها و نژادها در آمریكا شــده و بسياري را به این نظر 
رسانده كه باید در شــيوه انتخاب اعضاي آكادمي هنرها 
و علــوم تلویزیوني و همچنين شــيوه رأي دادن در زمان 
انتخاب نامزدهاي حاضر در این جشنواره مطرح تلویزیوني 

تجدیدنظر شود.
به گزارش ورایتي، تمامي جشــنواره ها و مراســم هنري، 
سينمایي و تلویزیوني بر ســر یك دوراهي قرارگرفته اند. 
ميزان بينندگان این مراسم در حال كاهش است، صنعت 
ســينما و تلویزیون نيز به نيازهاي بينندگان تلویزیوني و 
مصرف كنندگان محصوالت فرهنگي یا بي توجه است یا 
اساسا دركي از این نيازها ندارد. تالش براي درنظر گرفتن 
تنوع قومي و نژادي در زمان انتخــاب نامزدهاي دریافت 
جایزه نيز همچنان با مقاومت هاي شدیدي در بخش هایي از 
هاليوود روبه روست. جزئيات و فاكتورهایي كه هر راي دهنده 
باید به هنگام انتخاب كاندیداي موردنظر خود در مراسم 
جوایز امي درنظر بگيرد، بســيار زیاد اســت و این مسئله 
گزینش نامزدهاي برنده از سوي اعضاي آكادمي هنرهاي 
تلویزیوني را دشوار مي كند. عالوه بر این بيش از 20هزار 
نفر از اعضاي راي دهنده آكادمي هنرهاي تلویزیوني باید 
براي انتخاب نامزدهاي نهایي جایــزه امي تعداد زیادي از 
سریال ها و برنامه هاي تلویزیوني را تماشا كنند و اینجا این 
سؤال مطرح مي شود كه چه كســي وقت دارد به تماشاي 
133سریال درام، 68ســریال كمدي، 41ميني سریال و 
41فيلم تلویزیوني )مجموع آثار ثبت نام شده براي این دوره 
از مراســم امي( آن هم در فرصت محدودي كه در اختيار 
دارد، بنشيند. با توجه به این تعداد زیاد نامزدهاي ثبت نامي و 
فرصت محدود براي بررسي این آثار عجيب به نظر نمي رسد 
كه چطور در امي2021 سریال هاي »تاج« و »گامبي وزیر« 
توانسته اند جوایز را به نفع خود درو كنند و سال گذشته نيز 

بيشتر جوایز به سریال »شيت كریك« برسد.

مستندهايجنگيراميتواننوعيمستند
تاريخيدانستكهمقطعيازتاريخراثبت
كردهاندودرخوانشهــايمجددنكات
تازهايدرآنهايافتميشود.مستندهاي
جنگيايرانينيزكــهدربحبوحهجنگ
ساختهشدهاند،حاويواقعيتهايتاريخي
دستهاوليدربارهجنگهشتسالهايرانو
عراقهستندكهميتواننددربرداشتهاي
مختلفازجنگونگرشتازهبهاينمقطع
تاريخيمفيدواقعشوند.همزمانباهفته
دفاعمقدس،شــبكهافقمجموعه»آن
روزها؛تاريخشفاهيمستندهايجنگ
هشتســاله«رانمايــشميدهدكهبه
بررسي7مستندمهمجنگهشتساله
اختصاصدارد.پيشترفصــلاولاين
مجموعهكهبهمســتندهايمهمانقالب
ميپرداخت،ازشــبكهافقپخششده
بود.باسيدمرتضيسيدينژاد،كارگردان
اينمجموعه،دربــارهداليلپرداختنبه
اين6مســتندوضرورتخوانشدوباره

آرشيوهايمستندگفتوگوكردهايم.

درفصــلدوممجموعه»آن
روزها«كهبهتاريخشفاهيمستندهاي
جنگهشتسالهميپردازد،سراغكدام

مستندهارفتهايد؟
توليد مجموعه »آن روزهــا« را با هدف ثبت 
تاریخ شــفاهي مســتندهاي ساخته شده از 
مقاطع حساس و مهم خصوصا روزهاي انقالب 
و جنگ آغــاز كردیم. در فصــل اول، 6فيلم 
مستند از لحظه هاي انقالب را انتخاب كرده 
بودیم كه در دهه فجر سال13۹۹ پخش شد 
و حاال در فصل جدید این مجموعه هم كه به 
مستندهاي جنگ هشت ساله اختصاص دارد 
و در هفته دفاع مقدس از شــبكه افق پخش 
مي شود، به سراغ ســازندگان 7 مستند مهم 
جنگ رفته ایم. 2مستند از مجموعه »روایت 
فتح« به نام هــاي »دلباخته« با فيلمبرداري 
مصطفي داالیي و مســتند »پاره هاي آهن« 

)ُزبَرالحدید( با فيلمبرداري قدرت اهلل سيدان، 
مستند بلند »پل آزادي« به كارگرداني مهدي 
مدني، 2مستند كوتاه »حدود تاریخ« و »آبادان 
شهر مظلوم« به كارگرداني محمدرضا اسالملو، 
مستند بلند »صداي پاي نور« ساخته جواد 
شمقدري و مســتند »خرمشهر61« ساخته 

مشترك محسن راستاني و داریوش آشوري.
معيارانتخاباينمســتندها

چهبود؟
مســتندهایي را انتخاب كرده ایم كه نه بعد از 
جنگ بلكه همه در گرماگرم جنگ ســاخته 
شــده اند. این 7  مســتند همگــي مربوط به 
آغاز جنگ و دو سه ســال نخست آن هستند. 

البته شــرط دیگــر كارمان هم ایــن بود كه 
سازندگان شــان در قيد حيات و در دسترس 
باشند، چراكه مي خواســتيم روایت صاحبان 
این اسناد را بشنویم. یك افسوس ما درگذشت 
چند تن از پيشگامان مستندسازي جنگ است. 
افرادي مثل زنده یادان منوچهر عسگري نسب، 
محمود بهادري و غالمرضا جنت خواه دوست كه 
متأسفانه پيش از آنكه روایت هاي آنها از جنگ 

ثبت شود، مرحوم شدند.
كمــيدربارههريــكازاين
مستندهاتوضيحبدهيدكهچهموضوع

وچهساختاريدارند.
هر كدام از این مستندها مقاطع حساسي از 

جنگ را روایت مي كنند. لحظه هاي بي نظيري 
در هركــدام از آنها ثبت شــده كــه تصاویر 
ملموس تــري از آن روزگار و آدم هایش را به 
ما نشان مي دهد. مستند »صداي پاي نور« به 
همه جاي جبهه از مقر فرماندهي تا سنگري 
در خط مقدم ســر مي كشــد و زندگي را در 
جبهه و پشت جبهه ثبت مي كند. مستندهاي 
»حدود تاریخ« و »آبادان شــهر مظلوم« در 
روزهاي آغاز جنگ ساخته شــده و مردمي 
را نشــان مي دهد كه با زندگي در ویرانه هاي 
آبــادان به مقاومــت ادامه مي دهنــد. »پل 
آزادي« لحظه هاي نفســگيري از آزادسازي 
خرمشهر را در عمليات بيت المقدس به تصویر 
كشيده. »خرمشهر61« تصاویري عجيب و 
آخرالزماني از شهري ویرانه و خالي را مستند 
كرده كه چند روز بيشــتر از بازپس گيري و 
آزادسازي اش نمي گذرد. مستند »دلباخته« 
یكــي از گمنام ترین آدم هاي جنــگ را كه 
یك كشاورز مازندراني در ارتفاعات قالویزان 
اســت و در عمليات آزادي بســتان شركت 
دارد، دنبال مي كند. این مســتند جمله هاي 
دلنشيني از این كشاورز پير را كه یك سال بعد 
از ساخته شدن فيلم به شهادت مي رسد، ثبت 
كرده و همين جمله ها تبدیل به گفتار متن 
فيلم شده و با صداي شهيدآویني روي فيلم 

مجموعه مستند »آن روزها« به سراغ كارگردانان مستندهاي جنگي رفته است

روايت هايي ناشنيده از زبان شاهدان عيني

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

آمده است. مستند »پاره هاي آهن« هم مقاومت 
چند جوان در خط مقدم عمليات بدر با وجود 

عقب نشيني نيروها را نشان مي دهد.
دراينبازنگريوبازگشــتبه

گذشته،انتظاريافتنچهچيزيراداريد؟
كارمان را نه بازگشت به گذشته بلكه بازخواني 
گذشــته مي دانم. فيلم هاي مســتندي كه از 
انقالب و جنگ داریم، اسناد تصویري از مقاطع 
مهم تاریخ سرزمين ماست. این اسناد به شرح 
و توضيح و گویاسازي نياز دارند. حتي بسياري 
از آنها فراموش شده اند و نياز به احيا و یادآوري 
دارنــد. این البتــه به خاطــر محدودیت هاي 
تكنولوژي در آن روزگار بــوده. چون آن زمان 
فيلم نگاتيو در مستندسازي استفاده مي شده 
و فرایند ظهور و چاپ پوزیتيو و نمایش فيلم، 
فرایند پيچيده و زمان بري بوده، حتي سازندگان 
این آثار هم تصاویر این مستندها را به سختي به 
یاد مي آورند. نمایش فيلم ها براي سازندگانش 
و عكس العملي كه از دیدن لحظه هاي فيلم هاي 
خودشان بعد از چهل پنجاه سال نشان مي دهند 
از لحظه هاي جالــب و جــذاب مجموعه آن 
روزهاست. به عبارت بهتر كار ما در مجموعه آن 
روزها، احضار گذشته در زمان حال، گویاسازي 

آن و پيوندش به آینده است.
بهنظــرخودتانجــايكدام
مستندهايجنگيدراينمجموعهخالي

است؟
یكي از افرادي كه در لحظه هاي حساســي از 
انقالب و جنگ حضور داشته، مرحوم محمود 
بهادري بوده است. روحيه جسور و ماجراجوي 
ایشان باعث شــده كه دوربين به دست در دل 
حوادث باشد و این را حاال از تصاویري كه توسط 
ایشان ثبت شده مي شود فهميد. زندگي ایشان 
هم با این تصاویر و حوادث گــره خورده بوده، 
به طوري كه شنيدم در جریان ساخت یكي از 
فيلم هاي جنگ با خواهر یكي از شهيداني كه 
در فيلم به تصویر كشيده، ازدواج مي كند، ولي 
متأسفانه نه روایت ایشان را از لحظه هایي كه به 
ثبت رســانده داریم و نه حتي روایت دوستان 
و همراهان و خانواده ایشان را. این روایت هاي 
ُخرد از تاریخ وقتي از زبان شاهدان عيني بازگو 
مي شوند بســيار ملموس تر و باوركردني تر از 
تاریخ كالن است. تاریخ كالن با آمار و ارقام سر 
و كار دارد اما تاریخ ُخرد با تن و جان و انسان، و 
همين است كه آن را عيني و باوركردني مي كند. 
مجموعــه »آن روزها« به دنبــال ثبت همين 
روایت هاي خرد و ناشنيده از تاریخ است؛ آن هم 

از زبان شاهدان عيني.

ث
يافتــنفيلمهــايمهــمآندورانويافتنمك

ســازندگانآثارنيازمندپژوهشبود.دراين
مرحلهازمشــاورههايآقايانپيروزكالنتري
ومحمدحســينحقيقيبهرهفراوانيگرفتيم.
مرحلهديگر،ديدنچندينوچندبارههركداماز
فيلمهاوبازخوانيلحظههايتاريخيومنحصربه
فردهرفيلمبود.امايكيازجذابتريناتفاقهادراينمجموعه،نمايش
اثربرايســازندهياتيمتوليدشبودكهجلويدوربيناتفاقميافتادو

لحظههايپيشبينينشدهايرارقمميزد.

لحظه هاي پيش بيني نشده  

نماييازمستند»آبادانشهرمظلوم«ساختهمحمدرضااسالملو
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 محمدامين خرمي
روزنامه نگار

كيوسك

حزب ليبرال كانادا، موفق شد 
بيشترین آرا را در انتخابات گزارش

سراســري كســب و تداوم 
نخست وزیري جاســتين ترودو را تضمين 
كند اما نتوانســت اكثریــت الزم را براي 
تشكيل مستقالنه دولت به دست بياورد و 

حاال دوباره باید دولت اقليت تشكيل دهد.
به گزارش گاردین، حــزب حاكم كانادا كه 
به خاطر تشكيل دولت اقليت قدرت كافي 
براي اعمال سياســت هاي خود نداشــت، 
با درخواســت براي برگــزاري زودهنگام 
انتخابات دســت به قمار زد امــا این كار، 
نتيجه دلخواه این حزب را به همراه نداشت.

ترودو بعد از اعالم نتيجه اوليه و مشــخص 
شدن پيروزي حزبش، گفت كه این نتيجه 
پيامي از سوي مردم اســت و باید كشور از 
بحران همه گيري كرونا سالم بيرون برود. 
ترودو دیروز صبــح در مونتــرال اعتراف 
كرد كه تصميم بــراي برگزاري زودهنگام 
انتخابات چندان با اقبال روبه رو نشده است. 
شبكه تلویزیوني ســي بي اس كانادا اعالم 
كرد كه حزب ليبرال بيشــترین كرسي ها 
را در پارلمان به دســت آورده اما همچنان 
موفق نشــده كه به حد نصاب 170كرسي 
براي به دست گرفتن اكثریت پارلمان برسد. 
بر این اســاس، آنها 157كرسي را به دست 
آورده اند كه دقيقا برابر با تعداد كرسي هاي 

این حزب در انتخابات سال2019 است.
محافظه كاران كه رقيــب اصلي ليبرال ها 
هستند هم براســاس گزارش سي بي اس 
121كرســي به دســت آورده اند كه تكرار 
نتيجه این حزب در ســال2019 اســت. 
حزب چپگــرای نئودمكرات ها با كســب 
5كرسي بيشتر نســبت به انتخابات قبلي، 
29كرسي كسب كرده  و حزب بلوك كبكي 
با سه كرسي كمتر، در این انتخابات برنده 
28كرسي شده است. سبزها هم همچنان 

2كرسي دارند.
دانيل بالند، استاد دانشگاه مك گيل كانادا 
درباره نتيجه انتخابات بــه الجزیره گفته 
است: »نتایج دقيقا مثل همان چيزي است 
كه در اكتبر سال2019 داشتيم. ليبرال ها 
با دولت اقليت در قــدرت باقي مي مانند و 
پارلمان هم تشابه زیادي با دور قبل خواهد 

داشــت. جاســتين ترودو قمــارش براي 
اكثریت را باخته اما بعد از یك شروع سخت، 
موفق شــد اوضاع را تغيير دهد و همچنان 
در قدرت باقي بماند. بيشــتر كانادایي ها 
این انتخابات را نمي خواســتند و حاال ما با 
واقعيتي روبه رو هســتيم كه چندان تغيير 

نكرده است.«
مباحث اصلي در ایــن انتخابات نگراني از 
كرونا، واكسن اجباري، سرمایه گذاري در 
بخش خدمات و درمــان، بهبود وضعيت 
اقتصادي و مسكن بودند. ترودو در آستانه 
انتخابات، با انتقادهاي بسيار جدي مواجه 
بود اما سرانجام موفق شد دوباره قدرت را 
حفظ كند. برخي از جدي ترین منتقدان او، 

گروه هاي ضدواكسن بودند.
ستاد انتخابات كانادا اعالم كرده كه به خاطر 
دریافت پستي تعداد زیادي از آرا، احتماال 
چند روز طول خواهد كشيد تا نتيجه قطعي 
انتخابات اعالم شود اما تعداد آراي پستي 
نمي تواند در نتيجــه كنوني تغييري ایجاد 

كند.
ترودو در  مــاه قبل با این هــدف برگزاري 
انتخابات زودهنگام را اعالم كرد كه دولتش 

بتواند با قدرت بيشتري از همه گيري كرونا 
عبور كند. با ایــن حال عالوه بــر احزاب 
مخالف، كارشناســان هم به این مســئله 
اشاره مي كردند كه هدف اصلي او به دست 
آوردن اكثریــت در پارلمان بوده اســت. 
احــزاب مخالف تصميم تــرودو، برگزاري 
انتخابات زودهنگام به فاصله كوتاهي پس 
از اعالم این تصميــم را تقبيح و او را متهم 
كردند كــه در موج چهارم كرونــا، به فكر 
منافع حزبي است. ارین اوتول رهبر حزب 
مخالف محافظه كار انتخابات را تالش براي 
دزدیدن قدرت توســط ليبرال ها خوانده 
است. او در سخنراني بعد از انتخابات، ضمن 
قبول شكست گفته است: »5هفته پيش، 
آقاي ترودو خواســتار اكثریت بود. امشب، 
كانادایي ها آن اكثریتي كه او مي خواست را 
به او ندادند. در واقع، كانادایي ها دوباره و بعد 
از هزینه 600ميليون دالري )دالر كانادا(، 
او را به جایي كه قبال قرار داشت فرستادند و 

اقليت را به او دادند.«
حزب اوتــول در آراي مردمي اكثریت را 
داشــت اما به هر حال در نهایت شكست 
خورد. كارزار او نتوانســت تعــداد كافي 

راي دهنــدگان را متقاعد كنــد كه پاي 
صندوق هــاي رأي برونــد و ليبرال ها را 
بعد از 6سال حضور در صدر قدرت پایين 
بكشــند. آخرین باري كه محافظه كاران 
در انتخابات سراســري در كانــادا پيروز 
شده، سال2011 بوده است. اوتول گفته 
اســت: »حمایت از ما بيشــتر شده، در 
سراسر كشور بيشتر شــده، اما مشخصا 
باید همچنان بيشــتر كار كنيم تا اعتماد 

كانادایي ها را به دست بياوریم.«
به گــزارش بي بي ســي، ایــن انتخابــات 
گران ترین انتخابات تاریخ كانادا بوده است و 
دست كم 470ميليون دالر آمریكا هزینه در 
بر داشته است. در كانادا كه از نظر مساحت 
دومين كشور بزرگ دنياست و 38ميليون 
جمعيت دارد، 338حوزه انتخاباتي وجود 
دارد. در ایــن ميــان امــا مهم ترین نقش 
را مناطقــي ایفا مي كنند كه در حاشــيه 
شــهرهاي بزرگ مثل تورنتــو، مونترال و 

ونكوور قرار دارند.
بــا وجــود به دســت نيــاوردن اكثریت، 
نخســت وزیر احتماال در پارلمان به خاطر 
دنبال كردن سياست چتر حمایتي حزب 

ليبرال، از حمایت زیادي برخوردار خواهد 
بود. ایــن طرح شــامل پرداخــت روزانه 
10دالر كانادایي بــه خانواده ها به ازاي هر 
فرزند در سراسر كشــور است. با این حال، 
براساس نظرســنجي هاي انجام شده و نيز 
نظر كارشناســان، ترودو بــا وجود برخي 
موفقيت هاي سياســي، در ميان بخشــي 
از مردم كانــادا اعتبارش را تــا اندازه اي از 
دست داده اســت. این به دليل وعده هاي 
بزرگي اســت كه او داده ولي به آنها عمل 

نكرده است.

وضعيت مخالفان ترودو
آنامي پــل، رهبر حزب ســبزها هم كه در 
ماه هاي اخير تحت فشار زیادي قرار داشت 
تا از رهبري حزب كنار بگيرد، در انتخابات 

تورنتو مغلوب رقيب خود شد.
مكسيم برنير، رهبر حزب مردم كانادا هم 
كه عليه اقدامات بهداشتي مثل واكسن و 
ماســك زدن موضع گرفته و منتقدانش او 
را نژادپرســت و بيگانه هراس مي خوانند، 
همچون دیگــر نامزدهاي این حزب موفق 
به راهيابي به پارلمان نشــد. او با توجه به 
حمایتي كه در ميان گروه هاي ضدواكسن 
داشت در نظرســنجي ها اوج گرفته بود اما 
درنهایت آراي كافي براي ورود به پارلمان 

كشورش را به دست نياورد.  
با اینكه دولت هاي اقليت در كانادا مرسوم 
هستند، دولت هاي ائتالفي در كانادا چندان 
رایج نيســتند و ترودو بایــد براي تصویت 
قوانين دولتش، با احزاب مخالف مصالحه 

كند.
در چنين شــرایطي، حزب نئودمكرات ها 
به رهبري جاگميت سينگ كه رویكردي 
كامال چپ دارد مي تواند بــه كمك ترودو 
بياید. آنها آنقدر كرسي به دست نياورده اند 
كه نقشي كليدي در ائتالف اكثریت داشته 
باشــند اما همچنان مي توانند در مسئله 
رأي اعتماد با حزب ليبرال همراهي كنند. 
سينگ در ســخنراني بعد از انتخابات در 
جمع هوادارانش گفته است كه از ترودو در 
ازاي همراهي، وعده همكاري گرفته است. 
آنها درخواست هاي خاصي ازجمله توجه 

بيشتر به تغييرات اقليمي دارند.

حزب ليبرال جاستين ترودو، نخست وزیر كانادا، نتوانست اكثریت مطلق 
انتخابات را كسب كند و او دوباره باید دولت اقليت تشكيل دهد قمار انتخاباتي ترودو

رئيس جمهور آمريكا مجوز ورود مســافران 
خارجي به اين كشور را به شرط واكسيناسيون 
صادر كرده است. مســافراني كه قصد سفر به 
آمريكا را دارند، بايد قبل از ســوار شــدن به 
هواپيما مدارك واكسيناســيون و همچنين 
آزمايش منفي كرونا را كه حداكثر 3روز پيش 

از پرواز گرفته شده، ارائه دهند.

روزنامه تورنتو استار ]كانادا[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

ابقاي اقليت

تسهيل شرايط سفر به آمريكا

تورنتو استار نوشته كه انتخابات اخير در كانادا 
بيش از هرچيز نشان داد كه جامعه  اين كشور 
همچنان دوپاره است. جاســتين ترودو قصد 
داشت اكثريت پارلمان را در انتخابات زودهنگام 
به دست بياورد اما بايد به دولت اقليت بسنده كند. 
اين روزنامه نوشته كه ترودو بار ديگر نخست وزير 

شد اما جايگاهش تضعيف شده است.

اتحادیه اروپــا در ماجراي لغــو قرارداد 
ساخت زیردریایي فرانسه براي استراليا، اروپا

پشت پاریس درآمده و عليه آمریكا موضع 
گرفته است.

به گزارش الجزیره، اســتراليا قرارداد چند ده ميليارد 
دالري با فرانســه براي ســاخت 12زیردریایي را لغو 
كرده و به جاي آن، به عنوان بخشي از یك توافق جامع 
امنيتي با آمریكا و انگليس، از این كشــور زیردریایي 

هسته اي دریافت خواهد كرد. این اقدام استراليا، فرانسه را به طرز بي سابقه اي عصباني و 
در آستانه شروع مجمع عمومي سازمان ملل، بحراني بي سابقه در دو سوي اقيانوس اطلس 

ایجاد كرده است.
جوزپ بورل، مسئول ارشد سياست خارجي اتحادیه اروپا، بعد از جلسه اي غيرعلني در مقر 
سازمان ملل در نيویورك گفته كه براي نيل به صلح و ثبات در منطقه هند و اقيانوسيه، جایي 
كه چين یك قدرت در حال اوج گيري اســت، به همكاري و هماهنگي بيشتري نياز است. 
بورل گفته است كه وزراي خارجه اتحادیه اروپا، همبســتگي بدون شرط خود با فرانسه را 
اعالم كرده اند.  ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانســه، آمریكا را به خيانت به فرانسه متهم 
كرده و گفته كه اقدام آمریكا و استراليا، خنجر زدن از پشت بوده است. لودریان از اروپایي ها 
خواسته است تا درباره اتحادشان با آمریكا دوباره فكر كنند. او دولت جو بایدن را متهم كرده 
كه یكجانبه گرایي، غيرقابل پيش بيني بودن، بي رحمي و بي احترامي به شركا را كه در دولت 
ترامپ رایج شده بود، ادامه مي دهد. فرانســه چنان از آمریكا خشمگين شده است كه براي 
نخســتين بار در تاریخ دو كشور، سفير خود را از این كشــور فراخوانده است. پاریس اقدام 

مشابهي را هم در قبال استراليا انجام داده است.

اروپا در مقابل آمريكا

دولت فراگير؛ سد راه طالبان
بيــش از یك ماه از ســقوط كابل 
مي گذرد اما طالبان هنوز مشغول 
اعالم اسامي براي پست هاي كابينه 
است. دیروز، ذبيح اهلل مجاهد، سخنگوي گروه طالبان و معاون وزارت 
اطالعات و فرهنگ در یك نشست خبري اسامي جدیدي براي برخي 
پست هاي كابينه اعالم كرد؛ كابينه اي كه چشم جهان به آن است تا 

تكليف چگونگي تعامل با طالبان را مشخص كند.
ســازمان هاي بين المللي و بســياري از كشــورهاي جهان ازجمله 
همسایه هاي افغانستان، تأكيدشان بر تشكيل یك دولت فراگير است 
اما طالبان تا به اینجا نشــان داده كه آنقدرها به دنبال تقسيم قدرت 
با دیگر گروه ها و جریان  هاي سياســي افغانستان نيست. با این حال، 
فشــارها بر طالبان براي تشــكيل یك دولت فراگير همچنان ادامه 
دارد. ایران از ابتدا اعالم كرده كه خواستار تشكيل دولتي متشكل از 
همه قوميت ها و گروه هاي سياسي در كابل است. پاكستان نيز دیروز 
موضع رسمي خود را اعالم كرد. عمران خان، نخست وزیر پاكستان، 
در گفت وگو با شبكه جهاني بي بي سي گفت كه تشكيل دولت فراگير 
یكي از 3شرط اصلي اسالم آباد براي به رسميت شناختن دولت طالبان 
است. عمران خان 2شرط دیگر پاكستان را اینگونه عنوان كرد: رعایت 
حقوق بشر در افغانستان و جلوگيري از استقرار گروه هاي تروریستي در 
خاك افغانستان. عمران خان همچنين گفت كه كشورش در هماهنگي 
با دیگر همسایگان افغانستان بر سر به رسميت شناختن دولت طالبان 
تصميم خواهد گرفت. او گفت: به رسميت شناختن طالبان، باید یك 
تصميم جمعي باشد. در فهرست نخست طالبان براي كابينه كه كمتر 
از 2هفته قبل اعالم شــد اما هيچ نشــانه اي از تمایل به تشكيل یك 
دولت فراگير دیده نمي شد. همه پست هاي كليدي كابينه در فهرست 
نخست در اختيار پشتون ها و افراد كليدي طالبان قرار گرفته بود. بعد 
از آن بود كه رفته رفته خبرهایي از بروز اختالفات داخلي ميان سران 
طالبان هم شنيده شد. 2جریان اصلي در طالبان بر سر تركيب كابينه 
رودرروي هم قرار گرفتند. یك گروه شــامل افراد ميانه رو به رهبري 
مال برادر، معاون سياســي طالبان، و گروه دیگر شــامل چهره هاي 
تندرو به رهبري سراج الدین حقاني. سراج الدین حقاني رهبر شبكه 
تروریستي حقاني و معاون رهبر طالبان است كه در فهرست نخست 
یكي از مهم ترین پست هاي دولت یعني كرســي وزارت كشور را در 
اختيار گرفت. پيش از آن همه تصور مي كردند كه مالبرادر قرار است 
به عنوان رئيس الوزرا یا همان نخســت وزیر معرفي شود اما درنهایت، 
نام محمدحسن آخوند اعالم شد. محمدحسن آخوند، رئيس شوراي 
رهبري طالبان در كویته است و به نظر مي رسد در پي بروز اختالفات 
ميان سراج الدین حقاني و مالبرادر بر ســر تقسيم پست هاي كابينه 
به عنوان نخست وزیر معرفي شد؛ اقدامي كه تصور مي شد پایان دهنده 
اختالفات باشد. اختالفات دروني طالبان اما ادامه پيدا كرد. برخي از 
اعضاي ارشد طالبان به رسانه ها گفتند كه اعتراض مالبرادر به چينش 
كابينه و فراگير نبودن آن به مشــاجرات لفظي و حتي فيزیكي ميان 
او و حقانی منجر شده است. طي چند روز حتي این شایعه مطرح شد 
كه مالبرادر در این كشمكش، زخمي شده است. مالبرادر درپي بروز 
این اختالفات، به قندهار رفت و چند روزي را در این شهر سپري كرد. 
هرچند او چند روز بعد در مصاحبه اي از قبل ضبط شده، دودستگي 

در ميان گروه طالبان بر سر كابينه را تكذیب كرد.
در فهرست جدید براي پســت هاي باقي مانده، طالبان تالش كرده 
چند كرسي را در اختيار قوميت هاي دیگر قرار دهد تا شاید اندكي از 
فشارها بكاهد. ذبيح اهلل مجاهد گفت كه در این فهرست، »تخصص و 
نمایندگي از اقليت ها« مدنظر قرار داده شده است. معاون وزارت كشور 
و معاونت وزارت دفاع در اختيار صدر ابراهيم و عبدالقيوم ذاكر، دو تن 
از فرماندهان ميداني طالبان، قرار گرفته كه به نظر مي رســد بيرون 
ماندن شان از كابينه دليل بروز بخشــي از تنش داخلي طالبان بوده 
است. نورالدین عزیزي، كه گفته مي شود تاجيك و اهل والیت پنجشير 
است به عنوان سرپرست وزارت تجارت معرفي شده است. محمد بشير 
از والیت بغالن و عظيم سلطان زاده از والیت سرپل به عنوان 2معاون 
او معرفي شــده اند. قلندر عباد، به عنوان سرپرست وزارت بهداشت 
و عبدالباري عمر و محمدحســن غياثي به عنوان معاونان او تعيين 
شده اند. طالبان گفته غياثی هزاره است. طلبان تا به اینجا از سوي هيچ 
كشوري به رسميت شناخته نشده است. چالش تشكيل دولت فراگير، 
مي تواند درنهایت به پاشنه آشيل دولت طالبان تبدیل شود؛ طالباني 

كه مي گوید با 20سال قبل تفاوت هاي بسياری دارد.



روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه تورج، شماره14
 كدپستي 45956-19666   تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 چاپ: همشهري   تلفن: 48075000
 www.hamshahrionline.ir :همشهري 

 newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه 

توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:61933000

تولید؛پشتیبانیها،مانعزداییها   چهارشنبه 31 شهريور 1400    سال بيست و نهم    شماره  8321 

سازمان  آگهي ها و نيازمندي ها:
 خيابان قائم مقام فراهاني، ميدان شــعاع ، خيابان شــهيد خدري  

شماره29 - طبقه اول     تلفن: 84321700 - 88861819

عدد خبر

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
كسي كه پند گرفتنش بسيار باشد، لغزشش 

كم شود.

  اذان ظهر:  11:57 غروب آفتاب:18:01
 اذان مغرب: 18:19  نيمه شب شرعي: 23:15

 اذان صبح: 4:29  طلوع آفتاب: 5:53

ديروز يك آلماني وارد مغازه  جواني بيست و چند ساله سامان رضایی
شد و بعد از اينكه فروشنده اصرار كرد كه او بايد ماسك بزند 
به روي فروشنده اسلحه كشــيد و او را كشت. ما هم هر از 
چندگاهي شــاهد يك جر و بحث ميان ماسك نزن ها و 
ماســك بزن ها هســتيم. فيلم هايش هم به سرعت در 
شبكه هاي مجازي منتشر مي شود. حال كمي بپردازيم به 

ريشه يابي اين اقليت خود همه  چيز پندار ماسك نزن.
آدميزاد براي اثبات خودش به خود يا ديگران، دست به هر 
كاري مي زند. مثال رنه  دكارت كه به همه  چيز شك كرد 
تا رسيد سر وقت انديشيدن و نتوانست تشكيكي در اين 
مورد بيابد و اعتراف كرد كه »مي انديشم، پس هستم«. 
اما همه مثل رنه دكارت نيستند. برخي بدن خود را با بوم 
نقاشي اشــتباه مي گيرند و يك فول تتو مي زنند در حد 

تتلو و برخي هم آنقدر دروغ مي گويند كه فقط به ديگران 
ثابت كنند هستند، نكند ناديده انگاشته شوند. ماجراي 
هويت سازي براي ديگران يكي از بزرگ ترين معضالت 
بشر است كه مثل هر اخالق رذيله  ديگري، فقط كم و زياد 
دارد و سوخت و سوز اصال و ابدا. يعني اگر مي خواهيم با 
ماسك آدم خوبه يا ماســك آدم تميزه يا حتي دلسوزه 
هم وارد گود اجتماع شويد، باز هم در حال هويت سازي 
هستيم. از اين مقدمه كه شايد از منظر كارشناسان اين 
حوزه جاي كارشناسي داشته باشد كه بگذريم، يك نتيجه 
مي توان گرفت. نتيجه اينكه آن دوست و همكار و فاميلي 
كه بعد از شيوع كرونا، بادي به غبغب انداخته، در ستايش 
ضد ماسك بودنش گوش فلك را كر مي كند؛ در واقع همه 
جور ماسكي مي زند، اال ماسك ضد كرونا. اين دوست عزيز 
هم در واقع براي هويت سازي مي گويد: »ماسك نمي زنم، 

پس هســتم«. برخي از آنها مي ترسند اگر ماسك بزنند 
شبيه بقيه آدم ها شوند. شبيه بقيه آدم ها شوند هم، بحران 
هويت يقه شان را مي چسبد. در واقع نظام فكري درست و 
درماني ندارد كه به واسطه يك بار همرنگ جماعت شدن، 
آن هم از نوع عقالني اش احســاس بي هويتي مي كند. 
پيروان »ماسك نمي زنم، پس هستم  ها« عالقه خاصي 
به شناي خالف جهت رودخانه دارند. مثال اگر پاي يك 
فيلم كمدي بنشينند، عالقه خاصي به نخنديدن دارند. 
در پاسخ به اين گروه بايد گفت: اگر عالقه اي نداريد شبيه 
ديگران باشيد، بهتر است مثال كت را داخل شلوار بگذاريد 
يا پاچه يكي از شلوارهايتان را باال بزنيد يا هزار كار ديگر. 
اما ماسك نزدن خالف عرف، هنجار ها، ارزش ها و از همه 
مهم تر قانون اين كشور است. لطفا اين ماسك را هم روي 

آن هزار ها هزار ماسك ديگرتان بزنيد.

ماسك نمي زنم، پس هستم!

است كه بخش زيادي از آلودگي هوا در شهرها مربوط فاطمه عباسي حاال ديگر در انواع مطالعات و پژوهش ها ثابت شده 
به خودروهاي شخصي و تك سرنشين است. همين امر باعث شده كه يك روز در 
سال )22سپتامبر( را به عنوان روز جهاني بدون خودرو نامگذاري كنند و در بيشتر 
شــهرهاي جهان برنامه هايي را ترتيب دهند تا حداقل در اين روز مردم كمتر از 
خودروي شخصي استفاده كنند. در ايران و در كالنشهرهاي بزرگ مانند تهران، 
اصفهان و شيراز و... شــهرداري ها تالش هاي زيادي براي كم كردن خودروهاي 
شخصي در خيابان ها كرده اند. افزايش ظرفيت ناوگان حمل ونقل عمومي مانند 
خطوط اتوبوس و مترو و راه اندازي مسيرهاي دوچرخه، ازجمله اين كارهاست. هر 
چند كه هنوز راه زيادي مانده تا اين فعاليت ها به نقطه مطلوب برسد و در يكي دو 
سال اخير هم شيوع كرونا باعث شده تا مردم بيشــتر از وسيله شخصي استفاده 
كنند، اما هنوز هم خيلي از افراد ترجيح مي دهند صبح ها كه مي خواهند براي رفتن 
به سركار از خانه بيرون بزنند، به جاي اينكه خودروي شان را از پاركينگ بيرون 
بياورند، به نخستين ايستگاه اتوبوس يا مترو بروند و از شر ترافيك خالص شوند و 
به راحتي مسير مورد نظرشــان را طي كنند. آنهايي هم كه اهل ورزش هستند، 
دوچرخه يا پياده روي را انتخاب مي كنند. حاال كه در آســتانه فصل ســرد قرار 
گرفته ايم و پديده وارونگي هوا و به تبع آن آلودگي هوا را در پيش داريم، بهتر است 
از همين امروز در نحوه ترددهايمان در شهر كمي تجديد نظر كنيم. اگر هميشه 
خودروي شخصي انتخاب اولتان بوده، بد نيست يك بار هم با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي، ســري به مترو و اتوبوس بزنيد يا اگر اصرار به استفاده از وسيله نقليه 
شخصي داريد، پيشنهادمان اين است كه عزمتان را جزم كنيد و پا به ركاب شويد. 
اين روزها دوچرخه هاي اينترنتي در بيشــتر خيابان ها گذاشته شده تا بتوانيد به 
راحتي با آنها در شهر سفر كنيد. تازه فراموش نكنيد كه به زودي تعداد بسيار زيادي 
اسكوتر برقي هم قرار است شما را تا مقصدتان ياري كنند و تهران به اين وسيله 

نقليه شخصي اما بي دود و ترافيك لبخند جدي تري بزند.

بدون چهارچرخ لطفاً !

مسافر
رئیس سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر از پایش 
سالمت، كنترل و غربالگری 

بیش از ۶۲۶ هزار مسافر 
ورودی به كشور از نظر ابتال به 
كرونا از اسفند 99تا 30شهریور 

سال جاری خبر داد.

626000

تست كرونا
طی این مدت و با اجرای طرح 
كنترل بهداشتی مسافران 
ورودی به كشور در مبادی 
مرزی، ۸۸ هزار و ۱۱۱ مورد 

تست فوری از مسافران اخذ 
شده است. همچنین ۷3 هزار 
و ۶۶۷مورد تست PCR هم از 
مسافران مشكوك به كرونا 

گرفته شده است كه در مجموع 
بیش از ۱۶۱ هزار تست را شامل 

می شود.

161000

مسافر
به گفته رئیس سازمان امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر، 
از ابتدای اجرای طرح تاكنون 
۲۱۲ نفر از مسافران ورودی به 

كشور نیز به دلیل داشتن عالئم 
مشكوك به كرونا یا مثبت 

شدن تست ها به صورت موقت 
قرنطینه شده اند.
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پایانه
۴۷۱ نیروی عملیاتی در اجرای 
این طرح مشاركت دارند و این 
طرح در ۲۸ پایانه مرزی زمینی، 
هوایی و دریایی اجرا شده كه 
هم اكنون ۱۴ مورد آن فعال 

است.
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ما آدم هاي معمولي
در ترافيك صبح تهران، ميان انبوه ماشيني 
كه راننــدگان آن همجوار طلــوع آفتاب 
شده اند تا به محل كار برســند و بادي ماليم شاخه هاي بيدهاي مجنون 
حاشــيه بزرگراه را تكان مي دهد، مثل بقيه نشسته ام در ماشين و خيره 
شده ام به روبه رو و روبه رويم چيزي نيست جز بن بست ماشين ها و آدم ها و 
بزرگراه انبوه از خودرويي كه تبديل به قطاري طوالني شده اند، در مسيري 
كه انگار به ناكجا مي رود. نگاه مي كنم به آينه ماشين و چشمم مي افتد به 
 خودرويي كه از پشت سر مي آيد. خانواده اي معمولي. مرد حرف مي زند، 
زن نشسته روي صندلي كنار دست مرد و خيره به روبه روست. دخترشان 
صندلي عقب نشسته و دست گذاشــته زير چانه و سرش را تكيه داده به 
شيشه و خيره به جايي است كه نمي دانم كجاست اما دوست دارم بدانم 
كجاست و دوست دارم كه تصور كنم كجاست و مرد كه حرف مي زند يك 
ريز و حين رانندگي چه مي گويد براي خودش. زن نگاه مي كند به سمت 
چپ، مرد فرمان مي چرخاند كه راه بگيرد و كسي راه نمي دهد و مرد به 
خط خود برمي گردد و حرف مي زند و زن و دختر چيزي نمي گويند و سر 
به تأييد تكان نمي دهند و هر يك در عالم خود سير مي كند. صبح تهران، 
صبح مجموعه  اي از آدم هاست كه هر يك شبيه همين ماشيني كه از پشت 
سرم مي آمد، در عالم خود سير مي كنند، متفرق در مجموع خود. صبح 
تهران، صبح ما آدم هاي معمولي تنهاست كه راه مي افتيم تا به محل كار 
برسيم و تنها دلخوشي مان اين است كه به موقع برسيم و جوري برسيم 
كه آفتاب از خط طلوع خود نگذشــته باشــد. ما آدم هاي معمولي، توي 
ماشين هاي معمولي، حين مكالمه هاي معمولي از خانه راه مي افتيم، در 
ترافيك گير مي افتيم و همه تالشمان اين است كه جوري راه بگيريم كه 
2ماشين و نصفي زودتر به محل كار خود برسيم و آفتاب كه طلوع مي كند، 
نصف بزرگراه تا رسيدن به مقصد فاصله داشته باشيم. ما آدم هاي معمولي 
هميشه از پشت سر قابل مشاهده ايم، توي ماشين. نزديك و دور از هم. 
بخت اگر همراهمان باشد، توي مســير اگر تصادفي اتفاق نيفتاده باشد، 
چراغي اگر خراب نشده باشد، يكي دوتا از همشهري هايمان اگر توي خط 
اين و آن حركت نكنند، از ساعت 6صبح كه راه افتاده باشيم، مي توانيم 
اميدوار باشيم كه به موقع به محل كارمان برسيم. ما آدم هاي معمولي، 
غصه هايمان معمولي است. نگاه كردنمان به روبه رو معمولي است. هر روز 
صبح كه آفتاب طلوع مي كند، خانه را به سمت محل كار ترك مي كنيم 
و خوب مي دانيم كه دست بر چانه و سر تكيه دادن به شيشه  ماشين بابا و 
خيره شدن به كوه هاي البرز و بيدهاي مجنون حاشيه  بزرگراه يعني چه.

قصه شهر
كوِچ تابستان

پيش از اين جهان شتابزده كه در آن ثانيه ها و  دقايق سرنوشت ساز مي شوند، آهنگ زندگي سارا كریمان
با تغيير فصول منطبق بود. گذر از تابستان به پاييز عالوه بر جلوه هاي بصري 
فريبنده اش، بسياري از عادت ها و آداب را نيز با خود همراه مي آورد. انطباق با 
طبيعت به معناي رفع نيازهاي روزمره و بــروز خالقانه كنش هاي فردي و 
اجتماعي در قالب هاي گوناگون رسوم و هنر است. الزامي كه ديگر وجود ندارد 
و دغدغه اي كه از معنا تهي گشته است. عصر غلبه انسان بر طبيعت به گسست 
وابستگي و حيات بخشي آن مي انجامد. ايرانيان در دوران باستان سال زراعي 
خود را از ابتداي پاييز يعني روز اول مهر تا پايان تابســتان ســال بعد مقرر 
مي كردند؛ نامگذاري ماه مهر نيز ُملهم از آيين مهرپرستي و ميترائيست است. 
انساِن امروز، در تمام فصول هواي 20درجه را فراهم آورده است و ديگر چيزي 
را به وقتش نوبَر نمي كند. مدرسه مهم ترين و اصلي ترين مابازاي كوچ تابستان 
و مهر است؛ قاعده اي كه بيش از كوتاه شدن تابش خورشيد و سرد شدن هوا، 
زندگي شهروند مدرن را تحت تأثير قرار مي دهد. تهران كه روزگاري باغ شهر 
بوده، يقينا پاييزهايي به غايت زرد و زمستاني سفيد داشته است. باغداري و 
كشت و زرع معناي به جوشش تابستان كوشيدن و براي رزق به سرانگشت 
درختان پوييدن است. باغ هايي كه بعدتر تفرجگاه بيرون شهر شدند و پاييزها 
قصه هاي شــاعرانه مي پروراندند. ســفره ايراني متاثر از فصول بوده است، 
شب هاي طوالني و سوزِ تازه نفس ملزوماتي مي طلبيد كه پيش تر مهيا شده 
بود، دور انديشانه »سنِگ تابستون، نُقِل زمستون« را براي گذران كنار گذاشته 
بودند. عالوه بر مجالي كه در خانه دســت مي داد تا به وقت استراحت فصل 
خنك، تفقدي بر دفاتر شعر و قصه داشته باشــند. فضاهاي عمومي مانند 
قهوه خانه و زورخانه نيز در اين وقت سال شور و حال ديگري داشت و مجالس 
نقالي و شاهنامه خواني با مخاطبان بيشتري برگزار مي شد. بازيابي هماهنگي 
با تاريك و روشن طبيعت شايد راهكاري براي التيام سرسام بي وقفه شهروند 
امروز باشد، به ياد داشتن آنكه فصل ها و روزها، اعالمي براي شروع و پايان كارها 
و مشغله ها نيست. پرسه در باغ باران خورده پاييزي، متاعي نيست كه بتوان 
عطايش را به لقايش بخشيد، نيازي است از سر انسان بودن و تمناي يافتن 

كمي طمانينه... .

تهران من

رزمندگان لشکر 17 علی ابن ابيطالب )ع(
گردان امام سجاد)ع(  در حال تزريق

واكسن كزاز/ سال 1364

اول آخر

داوود پنهاني

عدد خبر
حافظ

ناصحم گفت كه جز غم چه هنر دارد عشق

برو  اي خواجه عاقل هنري بهتر از اين

بشــري كه هنوز چندان مدرن نشده  و 
ادعاي پيشرفته بودن يقه اش را نچسبيده 
بود با وجود تمام مشكالت معيشتي كمتر 
به بيماري هاي رواني مبتال مي شد. ابزار ها 
اما به ظاهر كار او را ساده تر كرده اند، اما 
اين ابزار ها ممكن است با سالمت روحي 
او سازگار نباشند؛ براي نمونه بشر براي 
گذراندن وقت، يك چــوب ماهيگيري 
دست مي گرفت و شايد ساعت ها در كنار 
آرامش رودخانــه منتظر توك زدن يك 
ماهي به طعمه سر قالب بود؛ اكنون اما 
كنترل تلويزيون و دستگا ه هاي ديگر جاي 
اين چوب ماهيگيري را كه هر روانشناسي 
بر آرامش بخش  بودنش تأكيد مي كند، 
گرفته اســت. اگر تصــور مي كنيد كه 
كنترل به دســت گرفتن چندان وقتي 
از شــما نمي گيرد به نتايج تحقيقي كه 
در بريتانيا انجام شــده توجــه كنيد. به 
گزارش سايت ميرور، اگر به ساعت هايي 
كه يك بريتانيايي جلوي تلويزيون صرف 
ديدن برنامه ها مي كنــد توجه نكنيم و 
فقط به رقم جســت وجوي برنامه مورد 
عالقه تمركز كنيم به رقمي باورنكردي 
مي رســيم. بر اســاس اين تحقيق هر 
بريتانيايي 100روز كامل از عمرش را فقط 
صرف به قول ما ايراني هــا اين كانال آن 
كانال كردن مي كند. الزم به ذكر است كه 
زماني كه صرف ديدن برنامه يا برنامه هاي 
مورد عالقــه شــده در اندازه گيري اين 
زمان لحاظ نشده اســت. جامعه آماري 
اين تحقيق 2هزار نفر بزرگسالي بوده اند 
كه طي 55روز رفتار هايشــان به عنوان 
مخاطــب برنامه هــاي تلويزيوني مورد 
بررسي و اندازه گيري آماري قرار گرفته 
است. در اين تحقيق همچنين مشخص 
شــده بيــش از 25درصــد بينندگان 
برنامه هاي تلويزيوني بريتانيا برنامه هاي 
مورد عالقه شان را در تكرار دوباره آنها هم 

نگاه مي كنند.

 كنترل تلويزيون و 
چوب ماهيگيري 

گرينويچ

سفر به انتهاي شب 

لویي فردینان سلين 
آدم به ســرعت پير مي شــود؛ آن هم بدون اينكه 
بازگشــتي در كار باشــد. وقتــي بــدون اراده به 
بدبختي ات عادت كردي و حتي دوستش داشتي، 
آن وقت متوجه قضيه مي شوي. طبيعت از تو قوي تر 
است. تو را در قالبي امتحان مي كند و آن وقت ديگر 
نمي تواني از آن بيرون بيايي. نقشت و سرنوشتت را 
بدون اينكه بفهمي كم كمك جدي مي گيري و بعد 
وقتي سر برمي گرداني، مي بيني كه ديگر براي تغيير 
وقتي نيست. سر تا پا دلشوره شده اي و براي هميشه 

به همين شكل ثابت مانده اي.

بوك مارك
سرب

آنچه هست و گفته مي شود، هر آنچه تاريخ مي شود از دهان است. دندان مسعود كيميایي دكتر: هيچ چيز نمي تواند مثل دندان هاي خوب، انسان را نجات دهد. هر  
و زبان يعني تمام زندگي. ما براي تحكيم نسل آينده فقط اصول علمي را رعايت مي كنيم. معنويت 
هم از دهان سرچشمه مي گيرد. براي ساختن يك سرزمين تازه، با بزرگ ترين و متمدن ترين قوم 
جهان، همه  چيز بايد كنترل شود. اضافات و آلودگي در اين سرزمين تازه جايي ندارد. اين دندان شما 
بايد از دهانتان خارج شود. چون فاسد است، متعفن مي شود و تعفن در مغز و فكر شما وارد مي شود. 
اول بايد جاي تعفن را بي حس كرد. هر جا كه به عقيده ما شك به درد، شك به مزاحمت و مخالفت، 
شك به وبا و تيفوس و شك به افكار ناشناخته باشد، اول بايد مثل اين دندان بي حس شود و بعد جاي 
آن را خارج كرد. اينطور؛ و جاي آن را و درد آن را تحمل كرد. عفونت و چرك باعث گوارش بد مي شود. 
از گوارش بد نارضايتي به وجود مي آيد. نتيجه از دست دادن كار است و بيكاري در سرزمين موعود 
وجود ندارد. آنهايي كه تيفوس دارند بايد بمانند و نيايند. آنهايي كه مشكوك به تيفوسند، هادي آن 

بايد از آنها جدا شود. دندان كرم خورده، موي آلوده به تيفوس، زخم چرك كرده بايد جدا شود.

ديالوگ

آخر مصور

تحصيل دختران افغان 
اثر فيروزه مظفری

واكسيناسيون در جبهه
مســعود مير| خوب به عكس نگاه كنيد، اينها قصه نيست 
كه در گوش هايمان بخوانند و كم و زياد به ياد بسپاريم بلكه 
واقعيت هايي است كه موجوديت شــان در چشم ها، قلب ها و 
كلمه هايمان حك شده است. روي تقويم امروز مصادف است 
با آغاز حمله رژيم بعث عراق به خاك ما، آغاز جنگي كه به ما 
تحميل شــد و البته آغاز رشادت و جوشــش وطن پرستي و 

رنگ آميزي شدن تاريخ ايران به خون و خاطره...
حاال دوباره به عكس نگاه كنيد تا يــك تكرار عجيب برايتان 
تداعي شود.رزمنده ها در حال تزريق واكسن هستند. خبري از 
كرونا نيست اما كزاز از چرك زخم، چنگ نشان مي داد و مراتب 
مراقبت از مدافعان ســرزمين بايد اجرايي مي شد. اين روزها 
بسياري در تكاپوي تزريق واكسن هستند، بسياري كه شايد 
در ظاهر شباهتي به اين مردان مرد نداشته باشند اما باطنشان 

زالل است براي ايران، براي جان دادن و دفاع...



 آخرین روز تابستان
 به یاد خوزستان

 31 شهریور، سالروز آغاز جنگ تحمیلی
 با نام هفته دفاع مقدس و یاد خوزستان 

به عنوان خط مقدم جنگ، گره خورده است
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ستاره حجتی
خبرنگار

خوزســتان بود و صدای مهیب بمبــاران و آوار؛ از هوا به زمین. 
خوزستان ماند و 13 هزار و ۵۰۰ شهید گلگون. آخ که گل چه واژه 
غریب، ظریف و کوچکی است برای این داغ و درد؛ داغ فرزند، پدر، 
مادر، کاشانه، داغ وطن. دشت، تحمل سنگینی غم این الله های به 
خون نشسته را ندارد. قلبی می خواهد به بزرگی زاگرس، به بلندای 
البرز.  درد بلم های شکسته، پل های فروریخته، نخل های سربریده 
و جوانان بی غسل و بی کفن به طهارت شهادت به خاک رفته را،  
خوزستان می خواهد که تحمل کند. خوزستان می خواهد یک بار 
دیگر از جا بلند شود. آی خوزستان! مادر به سوگ  نشسته ایران، 
ما نیز چون تو، بختک جنگ هشت ساله را فراموش نخواهیم کرد.

خرمشهر؛ اول مهر 135۹
قرار بود صبح پاییز با زنگ مدرســه و هوای کم نشان از شرجی 
کشنده خرمشهر برای کودکان از راه برسد. اما به جای آواز درس 
و مدرسه، آوار خانه و فریاد بمب نصیبشان شد. 1۲ لشگر عراقی 
به سمت خرمشهر روانه شدند تا خونین شهر به پا کنند. یک ماه و 
چهار روز جنگ در کوچه و خیابان و پستو به پستو جریان داشت. 
نمی شد از شهر گذشت که جان مردمش در گرو این خاک بود. ۴ 

آبان  اما نفس شهر برید. آنقدر جوان و پیر کشته شدند که دیگر 
یارای مقاومت نماند. دست خالی کجا و دشمن تا دندان مسلح 
کجا. نیرو و تجهیزات نرسید و خرمشهر سقوط کرد، اشغال شد.  

ماه ها طول کشید اما ورق روزگار برگشت. 
عملیات بیت المقدس با هدف آزادسازی خرمشهر به فرماندهی 
مشترک علی صیاد شــیرازی از ارتش و محسن رضایی از سپاه 
پاسداران انجام شد و ســرانجام در روز سوم خرداد سال 13۶1 
پس از ۵۷۶ روز، نیروهای مســلح ایران، خرمشهر را از اشغال 
ارتش عراق، درآوردند. این نبرد از لحاظ نظامی، به عنوان نقطه 
عطفی در تاریخ جنگ ایران و عراق شناخته می شود. شاید پس 
از پیروزی انقالب اسالمی، کمتر روزی گیشه مطبوعات ایرانی 
تیتری به این دلنشینی به خود دیده باشد: »خرمشهر آزاد شد«

 آبادان؛ 18 مهر 135۹ 
خبر جنگ به گوش آبادان رسیده بود. کارون و بهمنشیر ملتهب از 
اینکه مسیر خدعه دشمن می شوند و شهر در انتظار. 1۸ مهر سال 
۵۹ نیروهای ارتش عراق، با احداث دو پل شناور در منطقه مارد و 
سلمانه از رودخانه کارون گذشتند و به خاک ایران هجوم آوردند. 
آنها با قطع جاده ارتباطی آبادان به اهواز و آبادان به ماهشــهر به 
شمال آبادان و ســاحل شمالی بهمنشیر رســیدند و دور تا دور 
آبادان را اشغال کردند. مردمی که در حال عبور بودند، اسیر شدند 

و شهر محاصره شد. آبادان در حصر بود اما مقاومت از درون کوی 
و برزنش ادامه داشت.  یک ســال بعد، عملیات ثامن االئمه برای 
شکستن حصر طوالنی آبادان انجام شد. یک بامداد ۵ مهر 13۶۰ 
ساعتی است که از حافظه تاریخ آبادان پاک نمی شود. شهری که 
عروس جنوب ایران نام داشــت در آن سال تنها برای بقا دست و 
پا می زد. عملیات شکســت حصر آبادان در محور آبادان به شرق 
کارون آغاز شد و پس از ۴۲ ساعت نبرد بی وقفه، با بازپس گیری 
بیش از 1۵۰ کیلومتر مربع از خاک ایران به پایان رسید. این بار 
نیز این مژده به سراسر کشور مخابره شد: »حصر آبادان شکست«.

 دزفول؛ شهر هزار موشک
شاید وقتی صبح 1۹ مهر 13۵۹ که نخستین موشک عراقی به 
دزفول اصابت کرد، هیچ کس صدای موشک را نمی شناخت. اما 
بی گمان در پایان جنگ تحمیلی اهالی دزفول، صدای موشک 
و بمب و گلوله و خمپاره را به درستی می شناختند. رزمنده های 
قدیمی به دزفول لقب شــهر هزار موشک را داده اند. شهری که 
با وجود بمباران های پی در پی، هیچ وقت خالی از ســکنه نشد 
و این دلیلی شد تا به دزفول لقب شهر مقاومت ایران را بدهند. 
مقاومتی که تصورش برای بسیاری از ما هم ممکن نیست. ۲۸ 
آذر 13۶1 نخستین موشک زمین به زمین رژیم بعث به دزفول 
اصابت کرد. اگر چه شــهر پیشــتر هم مورد تهاجم هوایی قرار 

گرفته بود اما از این تاریخ حمله عرا ق به دزفول بی امان شد. 1۷۶ 
موشک دور برد، ۴۸۹ راکت، ۵ هزار و ۸۲1 گلوله توپ، بالیی بود 

که صدام بر سر دزفول آوار کرد؛ »اما مقاومت نشکست«

 اهواز؛ 10:25 صبح  15 آذر ۶5 
از ابتدای جنگ واهمه از اشــغال اهواز وجود داشت. اگر اهواز 
می رفت گویی همه خوزســتان از کف رفته بود. گرچه حمالت 
گاه و بیگاه عراق به اهواز ادامه داشــت اما فاجعه اهواز در صبح 
روز 1۵ آذر ۶۵ رقم خورد. فاجعه ای که در میان کوران فجایع 
جنگ، کمتر به یاد مانده است. ساعت 1۰ و ۲۵ دقیقه صبح، ۵۲ 
نقطه اهواز مورد حمله موشکی هوایی واقع شد. آمار دقیقی از 
شهدای این حادثه در دست نیست. مرکز حفظ و اشاعه آثار بنیاد 
دفاع قدس هم اعالم می کند که تخمین دقیق تعداد شهدای این 
حمله موشکی امکان پذیر نیست اما تعداد ۶۰ شهید فقط در یک 

منطقه مورد حمله، نشان از عمق فاجعه دارد.

 بهبهان و دانش آموزان شهیدش 
ممکن اســت شــما هم این تصویر فیلم های دفاع مقدس را به 
خاطر داشته باشــید که رزمنده ای، سرداری یا سربازی ماسک 
صورتش را در حمله ای شیمیایی برداشته و بر صورت هموطن 
دیگری می گذارد. این تصویر آشنای ســینمای پس از جنگ، 

عکسی است که شهید سردار دانایی در بمباران شیمیایی جاده 
بهبهان - شــلمچه به نام خودش ثبت کرده است. اما این تنها 
تصویر دلخراش و البته غرورآفرین بهبهان نیست. صبح روز ۴ 
آبان 13۶3 صدام با بمباران یک مدرسه راهنمایی در این شهر، 
۷۴ دانش آموز و معلم را شهید کرد. جنایتی جنگی که حتی در 

دادگاه کیفریش برای آن محکوم نشد.

خوزستان سال ها پس از جنگ 
بیش از 3 دهه از پایان دفاع مقدس می گذرد. گرچه بالفاصله 
پس از پایان جنگ، بازسازی خوزستان شروع شد اما این منطقه 
تا رســیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. نرخ بیکاری 
برای این استان به ویژه در مناطق کمتر برخوردار به باالی ۴۵ 
درصد می رسد. بیش از ۵۰۰ روستای خوزستان با مشکل نبود 
آب آشامیدنی دست و پنجه نرم می کنند. اغلب شهرهای استان 
مشــکل بنیادین فاضالب دارند و هر بارندگی، روی ناخوشی از 
شهر را نشان می دهد. طبق آمار رســمی منتشر شده از سوی 
استانداری، ۶۲ درصد خانوارهای شهری و روستایی خوزستان 
درآمدی کمتر از متوسط کشــوری دارند و هنوز بیش از هزار 
روستا و یک شــهر در این اســتان گاز ندارند. اینها فقط بخش 
کوچکی از مشکالت خوزستان است. بگذریم از خشکی تاالب ها ، 

ریزگرد، آلودگی گسترده هوا و ... .
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سال تحصیلی 1400-1401 درحالی طی چند روز آينده آغاز می شود که با توجه به وضعیت همه گیری 
ويروس کرونا در کشور، امسال نیز مانند سال تحصیلی گذشته، ارائه آموزش های آنالين در دستورکار 
بیشتر مدارس کشــور قرار دارد و آموزش های حضوری درســطح محدودی ارائه خواهد شد. اين 
درحالی است که درکنار همه مشــکالت موجود، نبود دسترسی مناســب به اينترنت پرسرعت، از 
اصلی ترين چالش های دانش آموزان، به ويژه در مناطق روستايی درمسیر حضور در کالس های مجازی 

بوده است؛ مشکلی که به نظر می رســد باوجود انجام اقدام های گسترده در يکی دو سال اخیر 
درسطح استان های مختلف، همچنان دربرخی مناطق پابرجاست. 



آذربایجانغربی
آمارهای اداره کل آموزش وپرورش آذربایجان غربی نشان می دهد این استان حدود 
600هزار دانش آموز دارد که در 2سال گذشته با توجه به همه گیری ویروس کرونا و 
تعطیلی مدارس، به صورت آنالین آموزش می بینند. این درحالی است که با توجه به 
کوهستانی بودن برخی نقاط استان و عدم دسترسی حدود یک سوم دانش آموزان 
به شبکه »شاد«، همکاری خیران و مســئوالن اداره کل آموزش وپرورش استان 
برای توزیع تبلت و اتصال به شبکه شاد قابل توجه بوده است. امسال در آستانه آغاز 
سال تحصیلی جدید، دربرخی نقاط استان مشکل دسترسی به شبکه شاد همچنان 
وجود دارد؛ دانش آموزان مناطقی مانند تکاب و تعدادی از روستاهای پیرانشهر و 
ماکو همچنان برای دسترسی به شبکه شاد با مشکالت زیادی مواجه هستند. با 
توجه به این موضوع اداره کل آموزش وپرورش آذربایجان غربی برای رفع مشکالت 
موجود دراین بخش 2راهکار »اعزام معلم و ارائه آموزش های حضوری« و »تهیه 
تبلت برای دانش آموزان« را تدارک دیده است. براین اساس تاکنون بیش از 18هزار 
تبلت برای دانش آموزان این مناطق تهیه شده است. همچنین در مناطقی مانند 
تکاب و برخی نقاط کوهستانی استان دکل های مخابراتی موردنیاز نصب شده و 
مسئوالن مربوط اعالم کرده اند مشکل دسترسی به اینترنت و برنامه شاد در استان 

نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. 

اردبیل
آمارها نشان می دهد استان اردبیل ازنظر شاخص دسترسی مردم به اینترنت، در 
رتبه های میانی کشور قرار دارد. این درحالی است که پس از همه گیری ویروس کرونا 
و به دنبال آن تعطیلی مدارس و برپایی کالس ها به صورت آنالین، دسترسی به شبکه 
اینترنت برای همه خانواده ها اهمیت دوچندانی یافته اســت. گفته می شود دراین 
استان 8۷درصد از دانش آموزان زیرپوشش شبکه شاد قرار دارند و از آموزش های 
مجازی استفاده می کنند و 2هزار مدرسه نیز از زیرساخت های شبکه ملی اطالعات 
بهره مند هستند. اینها درحالی است که در 2۴۳روستای اردبیل امکان دسترسی 
به اینترنت وجود ندارد و حدود ۳هزارو65۷ دانش آموز این روستاها از آموزش های 
حضوری یا تلویزیونی اســتفاده می کنند. دراین میان مسئوالن استان می گویند 
در سال گذشــته هیچ دانش آموزی از تحصیل جا نمانده است و مدارس باقی مانده 
نیز به شبکه ملی اطالعات متصل خواهند شــد. براساس بررسی های انجام شده، 
مشکل دسترسی به اینترنت در مناطقی مانند بخش »موران« گرمی در نقطه مرزی 
اردبیل و برخی روستاهای خلخال در جنوب استان بیشتر احساس می شود. عالوه 
بر دسترسی به اینترنت، تهیه امکاناتی مانند تبلت و گوشی هوشمند تلفن همراه از 
مشکالت دانش آموزان در زمینه آموزش آنالین است که با مشارکت خیران و برخی 

نهادهای دولتی، این مشکل تاحدودی رفع شده است. 

خراسانرضوی
درحال حاضر ساکنان 2هزارو 22۳روستای استان خراسان رضوی، که 86درصد 
از روستاهای دارای بیش از 20خانوار استان را شامل می شوند، زیرپوشش شبکه 
اینترنت هستند. همچنین 55درصد از روستاهای دارای کم تر از 20خانوار نیز که 
»آبادی« نامیده می شوند، به شبکه اینترنت متصل شده اند  و ساکنان آنها از این 
خدمت بهره می برند. براین اساس 685آبادی در خراسان رضوی وجود دارد که 
تاکنون ۳۷0آبادی زیرپوشش شبکه اینترنت قرار گرفته اند. دسترسی به اینترنت 
پرسرعت در روستاها و همچنین پایین بودن نرخ خدمات برای کاربران روستایی 
و سرویس دهندگان شبکه ملی اطالعات دراین مناطق از ویژگی شاخص خدمات 
به روستاییان دراین استان محسوب می شود. همچنین باید اشاره کرد که اتصال 
281روستای خراسان رضوی به شبکه اینترنت از محل اعتبارات طرح های وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات ظرف یک سال اخیر انجام شده و پوشش شبکه ملی 
اطالعات در 1۴5روستای این استان نیز درحال اجراست. اینها درحالی است که 
بیش از ۷هزار دانش آموز عشایری در استان حضور دارند که به امکانات تکنولوژی 
از قبیل تلویزیون و اینترنت دسترســی ندارند. سال گذشته با همکاری اداره کل 
ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان و اپراتورهای تلفن همراه، سیم کارت دارای 
اینترنت رایگان درمیان دانش آموزان عشــایری مدرســه شــکوفه های انقالب 
روســتای »اردولوک« منطقه رضویه به صورت نمادین توزیع شــد و پس از آن 
۷هزارو ۷00سیم کارت دیگر به دانش آموزان عشایر و مناطق محروم اختصاص 
یافت. امسال نیز قراراست دانش آموزان این مناطق با شارژ سیم کارت های خود، 

از اینترت بهره مند شوند.

آذربایجانشرقی
مجموع دانش آموزان استان آذربایجان شرقی حدود ۷50هزارنفر است که آمارها 
نشــان می دهد حدود 150هزاردانش آموز مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه 
اول و متوسطه دوم، امکان دسترسی مناسب به آموزش های مجازی را ندارند و 
نمی توانند به شبکه آموزش صداوسیما نیز دسترسی پیدا کنند. برهمین اساس 
2۴درصد از مجموع دانش آموزان مقطع ابتدایی، 20درصد از مجموع دانش آموزان 
مقطع متوســطه اول و 20درصد از مجموع دانش آموزان مقطع متوســطه دوم 
نمی توانند از آموزش های مجازی بهره مند شوند. با توجه به این موضوع، مسئوالن 
مربوط دراســتان اعالم کرده اند بــا نصب تجهیزات مربوط، درصد دسترســی 
دانش آموزان به اینترنت در استان نســبت به سال گذشته افزایش 10درصدی 
داشته است. اینها درحالی است که براســاس آمارهای اداره کل آموزش وپرورش 
آذربایجان شرقی، حدود ۴0درصد از دانش آموزان این استان در مقاطع مختلف 
تحصیلی، به اینترنت پرسرعت و 25درصد به گوشی تلفن همراه مناسب دسترسی 
ندارند. همچنین حدود 50درصد از دانش آموزان استان نیز از گوشی تلفن همراه 
والدین خود برای بهره مندی از آموزش های مجازی استفاده می کنند. براساس 
بررسی های انجام شده، در برخی روستاهای بخشــایش، هوراند، مراغه، بناب، 
شبستر، مرند، خاروانا و ورزقان دسترســی به شبکه  شاد و گوشی های هوشمند 

تلفن همراه با مشکالت بیشتری همراه است.

یزد
براســاس اعالم مســئوالن اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات یزد، با تکمیل 
عملیات اجرایی اتصال 22روســتای باقی مانده اســتان به شبکه ملی اطالعات، 
دسترسی همه ۳۳۷روستای باالی 20خانوارجمعیت استان یزد به شبکه ملی 
اطالعات تکمیل می شود. به این ترتیب با وجود هدف گذاری برنامه توسعه ششم 
کشور مبنی بر دسترســی 80درصد از روســتاهای باالی 20خانوارجمعیت به 
شبکه ملی اطالعات، با اقدام های صورت گرفته، قبل از پایان برنامه ششم توسعه، 
100درصد از روســتاهای استان زیرپوشــش قرار گرفتند. به این ترتیب اکنون 
بسیاری از روستاهای استان به اینترنت متصل شده اند و نگرانی های موجود در 
زمینه ارائه آموزش های آنالین در مدارس روستایی تقریبا ازمیان رفته است. این 
درحالی است که جمعیت دانش آموزان روستایی استان یزد، به جز در شهرستان 
تفت که بیشترین تعداد روستاهای استان را دارد، در سایر شهرستان ها محدود 
است. درچنین شــرایطی اما نگرانی از کیفیت اینترنت تنها به روستاها خالصه 
نمی شود، بلکه بسیاری از خانواده های شهری نیز از وضعیت کنونی دراین بخش 
گالیه دارند. معلمان و والدین به ضعف زیرســاخت های اتصال به اینترنت برای 
آموزش آنالین دانش آموزان نیز انتقاد دارند. به عنوان مثال تعداد قابل توجهی از 
والدین یزدی در گفت وگو با خبرنگارهمشهری اعالم کردند که از برنامه شاد راضی 
نیستند و معتقدند این برنامه کارایی چندانی ندارد؛ تا جایی که برخی از معلمان و 

مدارس به استفاده از اپلیکیشن دیگر مانند واتس آپ رو آورده اند.

سمنان
سمنان یکی از استان های پیشتاز در توسعه زیرساخت های اینترنتی به حساب 
می آید. در سال های گذشته رشد زیرساخت های اینرنتی و ارتباطی این استان 
درحدی بود که سبب شد طی 5سال اخیر سمنان درمیان ۳استان برتر ازنظر 
توسعه زیرساخت های اینترنتی قرارگیرد. ضریب نفوذ اینترنت دراین استان 
از حدود 8۷درصد در ۳ســال قبل، به حدود 98 درصد رسیده است. به همین 
دلیل ارائه آموزش های آنالین دراین اســتان شــرایط مطلوب تری نسبت به 
سایر استان ها دارد. درچنین شرایطی همه مناطق شهری سمنان زیرپوشش 
نســل چهارم اینترنت قرار دارند و دسترسی به اینترنت همراه در 95درصد از 
جاده های این استان نیز میسر است، اما هنوز دانش آموزان برخی از روستاهای 
این استان از دسترسی به اینترنت محروم هستند که بیشترین مشکل هم در 
روستاهای شهرســتان میامی دیده می شود. براساس آمارهای رسمی، حدود 
65روستا دراین استان به اینترنت متصل نیستند که برنامه ریزی برای اتصال 
آنها به شــبکه اینترنت درحال انجام اســت. تعداد دانش آموزانی که به دلیل 
دسترسی نداشتن به اینترنت یا نداشتن گوشی هوشمند تلفن همراه و تبلت 
امکان استفاده از آموزش های آنالین را ندارند حدود 15هزارنفر تخمین زده 
می شود که نزدیک به 8درصد از جمعیت حدودا 1۳0هزارنفری دانش آموزان 

این استان است.

قزوین
88درصد از دانش آموزان استان قزوین به سامانه شاد دسترسی دارند و بررسی ها 
نشان می دهد بخش قابل توجهی از 12درصد باقی مانده، به دلیل دسترسی نداشتن 
به اینترنت از شبکه شــاد محروم شــده اند و حدود 2درصد نیز به دلیل نداشتن 
گوشی هوشمند تلفن همراه یا تبلت امکان حضور در شاد را نداشته اند. با این وجود 
درسال تحصیلی گذشته برای استفاده دانش آموزان فاقد اینترنت و گوشی هوشمند 
از محتوای درسی، اقدام هایی ازجمله ارائه بسته های آموزشی خودآموز و برگزاری 
کالس های حضوری با رعایت پروتکل های بهداشــتی دراســتان انجام شــد تا 
هیچ دانش آموزی از آموزش دور نماند. اینها درشــرایطی اســت که بررسی های 

آماری نشــان می دهد ضریب نفوذ اینترنت در مناطق شــهری و 
روستایی استان 98درصد است. با این حال حدود 

200روستای اســتان همچنان فاقد 
شبکه اینترنت هستند. 

سیستانوبلوچستان
درحال حاضر سیستان وبلوچستان از پرمشکل ترین استان های کشور در توسعه 
زیرساخت های فناوری اطالعات به حساب می آید. با وجود اقدام های انجام شده 
دراین حوزه در ســال های اخیر، از ۳هزارو۷00 روســتای اســتان، 800روستا 
همچنان در زمینه دسترسی به شــبکه ملی اطالعات با مشکل مواجه هستند. 
آمارها نشان می دهد حدود ۷۳ درصد از روستاهای سیستان وبلوچستان به شبکه 
اینترنت متصل هستند، اما 2۷درصد روســتاها هنوز اینترنت ندارند. بنا به گفته 
مسئوالن، برنامه  های توســعه محور وزارت ارتباطات در سیستان وبلوچستان و 
به ویژه در بخش روستایی پیشرفت ویژه ای نداشته و این استان از سایر نقاط کشور 
عقب تر است. دلیل اصلی این مشــکل نیز بروز چالش هایی در تأمین تجهیزات 
موردنیاز بوده است. با این وجود سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
اعالم کرد هزار میلیارد تومان برای رفع عقب ماندگی های ارتباطی این اســتان 
درنظر گرفته شده است، اما با این وجود مشکل اینترنتی هزارو200روستا همچنان 
باقی است. این درحالی است که مقررشده بود تا پایان سال 1۳99 همه روستاهای 
سیستان وبلوچســتان به ابینترنت متصل شــوند. اکنون سیستان و بلوچستان 
به دلیل نداشتن زیرساخت های الزم، همچنان با مشــکل اینترنت مواجه است 
که دراین میان محرومیت در منطقه دشــتیاری بیشتر است. سال گذشته قطع 
اینترنت ازجمله مشکالتی بود که دردسرهای زیادی را برای شهروندان و به ویژه 

دانش آموزان برای بهره مندی از آموزش های آنالین به وجود آورد.

البرز
طرح تحقق پوشش 100درصدی اینترنت و شبکه ملی ارتباطات در استان از 
ســال1۳9۷ آغاز و تاکنون روند خوبی را طی کرده است، به گونه ای که اکنون 
دراستان البرز 99/8درصد جمعیت از اینترنت پرسرعت برخوردارند. همچنین 
دراین استان مناطق شهری از پوشش 100درصدی اینترنت بهره مند هستند و 
از ۴۷۳روستای البرز، 26۳روستای باالی20خانوارجمعیت زیرپوشش اینترنت 
قرارگرفته اند. دراین میان برخی روســتاها به اینترنت متصل نیستند که جزو 
روستاهای بسیار کم جمعیت البرز به حساب می آیند. درچنین شرایطی، مشکل 
اصلی که در برخی نقاط اســتان وجود دارد، کیفیت اینترنت است که با آغاز 
سال تحصیلی جدید، انتظار می رود این مشکل رفع شود، چراکه سال گذشته 
دانش آمــوزان در نقاطی که با ضعف اینترنت مواجــه بودند، برای حضور در 

کالس های مجازی با مشــکالتی مواجه شدند. عالوه بر مشکل 
ســرعت اینترنت، قطع و وصل آن در کنار هزینه های 

اینترنت مصرفی بــرای معلمان و دانش آموزان 
از دیگــر معضالتی که آمــوزش آنالین 

برای دانش آمــوزان و معلمان ایجاد 
کرده اســت. به گفته مســئوالن 

اســتان، سال گذشته بیش از 
9۴0مدرســه شــهری و 

220مدرسه روستایی 
استان به شبکه ملی 

اطالعات و اینترنت 
رایگان  پهن باند 

متصل شدند.

زنجان
استان زنجان ۷00روستای باالی 20خانوارجمعیت دارد که تاکنون ۴00روستا 
ازاین تعداد به شبکه ملی اطالعات دسترسی یافته اند و به اینترنت پرسرعت مجهز 
شده اند. با این وجود روستاییان برخی مناطق استان معتقدند حتی در روستاهایی 
که به شبکه اینترنت متصل هســتند، گاه در داخل منازل دسترسی به اینترنت 
ممکن نیست و دانش آموزان باید خود را به پشــت بام یا نقاط مرتفع برسانند تا 
بتوانند از آموزش های آنالین بهره مند شــوند. در سال تحصیلی گذشته پوشش 
ضعیف اینترنت در برخی روستاهای استان زنجان ســبب شد در شرایط زرد و 
نارنجی کرونایی، برخی مدارس روستایی استان که دارای دانش آموزان کم تری 
بودند، کالس های خود را به صورت حضوری برگزار کنند. درحال حاضر اســتان 
زنجان هزارو 500مدرسه دارد که حدود 29۳مدرســه هنوز به شبکه اینترنت 
متصل نیستند. از طرفی نبود گوشی تلفن همراه هوشــمند و تبلت سبب شده 
تعدادی از دانش آموزان زنجانی شرایط مناســبی برای تحصیل آنالین نداشته 
باشند. بررسی ها نشان می دهد روســتاییان شهرستان های ماه نشان و خدابنده 
مشکالت بیشــتری در زمینه دسترســی به اینترنت دارند و به گفته مسئوالن، 
جغرافیای سخت منطقه، ســبب عقب ماندگی این شهرستان ها در حوزه توسعه 

زیرساخت های مخابراتی و اینترنتی شده است.

کرمانشاه
اســتان کرمانشــاه با بیش از 2میلیون نفرجمعیت، هزارو ۷12روستای باالی 
20خانوارجمعیت دارد که با فعالیت های انجام شــده ازسوی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات در سال های اخیر، اکنون از این تعداد هزارو 528روستا دارای 
اینترنت پرسرعت هستند. در واقع 80درصد از روستاهای باالی 20خانوارجمعیت 
استان کرمانشاه به شــبکه ملی اطالعات متصل شده اند. همچنین سال گذشته 
هزارو 229مدرسه شهری و 2هزارو ۳00مدرسه روســتایی استان با تجهیزات 
رایگان به اینترنت متصل شــده اند. اینها درحالی است که تعدادی از روستاهای 
استان از داشتن اینترنت محروم مانده اند که به گفته مسئوالن مربوط، قراراست 

به زودی مشکل اتصال آنها به اینترنت رفع شود.

قم
وضعیت پوشــش اینترنت در اســتان قم مطلوب و درحدود 99/9درصد است. 
ضریب نفوذ اینترنت )تعداد مشترکان اینترنت تقســیم برجمعیت استان( نیز 
1۴درصد برای اینترنت پهن باند ثابت و درحدود 100درصد برای اینترنت سیار و 
درمجموع 121درصد است. پس از همه گیری ویروس کرونا به همه دانش آموزان 
و معلمان استان اینترنت رایگان اختصاص یافت و در مناطق روستایی، دسترسی 
100درصدی روستاهای باالی 20خانوارجمعیت به اینترنت پرسرعت و شبکه 
ملی اطالعات محقق شد. با این وجود مهم ترین مشکل در حوزه ارائه آموزش های 
آنالین دراستان، برخوردار نبودن برخی از خانواده ها از تبلت یا گوشی هوشمند 
تلفن همراه اســت. افزایش پهنای باند، نصــب و راه اندازی و ارتقای ســایت ها 
برای تکمیل پوشش شــبکه ملی اطالعات در روســتاها، ایجاد رومینگ دیتای 
بین اپراتوری برای استفاده حداکثری مشترکان از اینترنت پرسرعت و اتصال تمام 
۷51مدرسه استان به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطالعات با ترافیک رایگان 
2ساله سبب شده استان قم از پوشش 100درصدی اینترنت پرسرعت و شبکه 

ملی اطالعات درسراسر استان برخوردار باشد.

همدان
به گفته مســئوالن اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات همدان، 100درصد از 
روستاهای باالی 20خانوارجمعیت این اســتان زیرپوشش اینترنت قرار دارند و 
ساکنان این روســتاها از اپراتورهای مختلف خدمات دریافت می کنند. براساس 
مصوبات سفر وزیر سابق ارتباطات به استان، قرار بود مشکل تعداد محدودی از 
روستاهای استان که به اینترنت دسترسی نداشتند، تا پایان شهریورماه رفع شود 
که به گفته مسئوالن مربوط، این موضوع محقق شده است. اکنون اگرچه سرعت 
اعالم شده برای اینترنت این روستاها مطلوب ارزیابی می شود، اما مشکالت موجود 
در شبکه شــاد، مانع از دسترسی آسان دانش آموزان به 
این شبکه شده اســت؛ در واقع مشکالت 
شبکه شاد بیش از شبکه اینترنت 

ارزیابی می شود. 

 همشهری در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، وضعیت پوشش
  اینترنت  در استان های مختلف کشور را 
بررسی کرده است  دردسرهای 

تحصیل آنالین در روستاها
سال تحصیلی 1400-1401 درحالی طی چند روز آینده آغاز می شود که با توجه به وضعیت همه گیری ویروس 
کرونا در کشور، امسال نیز مانند سال تحصیلی گذشته، ارائه آموزش های آنالین در دستورکار بیشتر مدارس 
کشور قرار دارد و آموزش های حضوری درسطح محدودی ارائه خواهد شد. این درحالی است که درکنار 
همه مشکالت موجود، نبود دسترسی مناسب به اینترنت پرسرعت، از اصلی ترین چالش های دانش آموزان، 
به ویژه در مناطق روستایی درمسیر حضور در کالس های مجازی بوده است؛ مشکلی که به نظر می رسد 

باوجود انجام اقدام های گسترده در یکی دو سال اخیر درسطح استان های مختلف، همچنان دربرخی مناطق 
پابرجاست. با توجه به این موضوع، در پرونده پیش رو در کنار ارائه آمارهای مربوط به پوشش اینترنت در 
استان های مختلف کشور، به بررسی وضعیت پرمشکل ترین نقاط شهری و روستایی استان ها در زمینه 
تحصیل آنالین دانش آموزان می پردازیم و اقدام های انجام شده در راستای بهبود زیرساخت های موردنیاز 

دراین حوزه را مورد واکاوی قرار می دهیم که در ادامه می خوانید.
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کردستان
درســال های اخیر ضریب نفوذ اینترنت در استان کردستان به بیش از 98درصد 
رسیده اســت که از این مقــدار 88/6درصد مربوط به اینترنت ســیار اســت و 
9/72درصد هم به اینترنت ثابت اختصــاص دارد. دراین میان حدود 8۰درصد 
از روستاهای کردستان به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و مسئوالن استان 
تالش می کنند با بهره برداری از ۱۰۰ سایت مخابراتی دیگر، این میزان به 9۰درصد 
افزایش یابد. اینها در شرایطی است که کمبود پهنای باند و کوهستانی بودن منطقه 
از مشکالتی است که اجرای طرح های توســعه دسترسی به اینترنت را دراستان 
با مشکل مواجه کرده است. با این وجود مسئوالن استان قول داده اند که تقویت 
زیرساخت های موردنیاز، پوشش اینترنت پرسرعت روستایی به 9۵درصد افزایش 
یابد. درحال حاضر دانش آموزان بیش از نیمی از روستاهای دهگالن، سقز و بانه با 

مشکالت ناشی از دسترسی نداشتن به اینترنت مواجه هستند.

اصفهان
استان اصفهان هزارو699روســتا دارد که درحال حاضر 84/64درصد از آنها از 
زیرساخت های ارتباطی ازجمله شــبکه اینترنت بهره مند هستند. با این وجود 
شهرستان های فریدون شهر، سمیرم، چادگان، خور و بیابانک و اصفهان بیشترین 
روستاهای بدون اینترنت را دارند که در طرح توسعه ارتباطات روستایی )تار( در 
قالب فیبرنوری با هدف ایجاد دسترســی اینترنت پرسرعت در مناطق محروم، 
برای اســتان اصفهان 6اولویت درنظرگرفته شــده که تاکنون برای اولویت اول 
در شهرســتان فریدون شــهر، ۱۵3کیلومتر فیبرنوری اجرا شده اســت. اینها 
درحالی است که در ابتدای همه گیری ویروس کرونا و افزایش دوبرابری کاربران 
آنالین، زیرساخت های موجود توان پاســخگویی نداشت، اما با افزایش 3برابری 
ظرفیت های زیرساختی دراین حوزه، مشکل تاحدودی رفع شد. در استان اصفهان 
3هزارو324مدرسه به شبکه اینترنت پرسرعت رایگان مجهزند که از میان آنها 
2۰7مدرسه روستایی با مودم ســیار و 3هزارو۱۱7 مدرسه شهری و روستایی با 

مودم ADSL به شبکه اینترنت متصل هستند.

بوشهر
براساس اعالم شرکت ارتباطات زیرســاخت بوشهر، ضریب نفوذ اینترنت دراین 
اســتان به 8۵/6درصد رسیده اســت. با این وجود مســئوالن کارگروه آموزش 
مجازی اداره کل آموزش و پرورش اســتان بوشــهر معتقدند یکی از چالش های 
اصلی در ارائه آموزش های آنالین به دانش آموزان، ضعف های موجود در پوشش 
اینترنت و نداشتن تجهیزات سخت افزاری مناسب مانند رایانه و گوشی هوشمند 
تلفن همراه است. برهمین اساس با همکاری اداره کل آموزش و پرورش بوشهر و 
اداره کل فناوری اطالعات استان، 7۵۰مدرسه روستایی و 7۵۰مدرسه شهری به 
اینترنت پرسرعت رایگان متصل شــدند. همچنین با کمک خیران، شرکت های 
پتروشیمی و کمیته امداد امام خمینی )ره( 8هزار لپ تاپ در اختیار دانش آموزان 
استان قرارگرفت. عالوه براینها در مواردی که امکان اتصال به شبکه اینترنت وجود 
نداشت، از 2راهکار »ارائه بسته های آموزشــی« و »آموزش حضوری« استفاده 
شده است. بررسی ها نشان می دهد یکی از مهم ترین مشکالت موجود دراستان در 
زمینه ارائه آموزش های آنالین به دانش آموزان، آشنایی نداشتن برخی معلمان با 
تولید محتوای الکترونیک بود که با آموزش های ارائه و همت معلمان استان، امروز 
بوشهر یکی از قطب های اصلی تولید محتوا دراین حوزه به حساب می آید. با توجه 
به این موضوع مسئوالن استان معتقدند بوشــهر یکی از موفق ترین استان ها در 

زمینه ارائه آموزش های غیرحضوری به دانش آموزان بوده است.

گلستان
در ماه های پایانی ســال۱398 و همزمان با همه گیری ویروس کرونا در کشور، 
تالش ها در استان گستان برای افزایش بهره مندی شهرها و روستاها از اینترنت 
بیشتر شد. براساس اعالم استانداری گلســتان، اکنون 99درصد از روستاهای 
باالی 2۰خانوارجمعیت اســتان به اینترنت دسترســی دارنــد و همه مدارس 
شهری و روستایی گلستان نیز به شبکه ملی اطالعات متصل شده اند. همچنین 
درحال حاضر بیش از 99درصد از روستا های باالی 2۰خانوارجمعیت استان دارای 
حداقل یک ارتباط )اپراتورهای ثابت و سیار( هستند و در برخی مناطق کوهستانی 
استان که یک اپراتورسیار فعال وجود داشــته، با برقراری رومینگ ملی، مشکل 
پوشــش اینترنت برطرف شده است. اینها درحالی اســت که عمده ترین مشکل 
دانش آموزان گلستانی در زمینه دریافت آموزش های آنالین، دسترسی نداشتن 

به امکانات موردنیاز مانند گوشی هوشمند تلفن همراه 
و هزینه بــاالی اینترنت همراه یا خانگی 

است که بر شمار بازماندگان از 
تحصیل درمیان قشرهای 

ضعیف افزوده است.

هرمزگان
 از ابتدای همه گیری ویروس کرونا و با توجه به افزایش نیاز مردم به اســتفاده از 
خدمات مجازی بر بستر اینترنت، روند ارتقای شــبکه های تلفن همراه و تجهیز 
ســایت های مخابراتی در اســتان هرمزگان شــتاب قابل توجهی گرفته است. 
براساس اعالم مســئوالن مربوط دراســتان، تا پایان سال گذشته، ۱98سایت 
تلفن همراه دراین استان به سامانه های اینترنت نسل سوم و چهارم مجهز شده اند 
که هدف گذاری آنها عمدتا در مناطق روســتایی بوده اســت. همچنین پوشش 
تلفن همراه در جزیره هندورابی به تازگی کامل شــده و در جزیره ابوموسی نیز 
3ســایت تلفن همراه ارتقا یافته است. در جزیره قشــم نیز از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۵3سایت تلفن همراه ارتقا داده شد و  دراین مدت در کیش نیز اقدام های 
قابل توجهی دراین حوزه انجام شده است. با توجه به اقدام های انجام شده دراین 
حوزه اکنون 87درصد از مناطق این استان چه در نقاط شهری و چه روستایی، به 
اینترنت دسترسی دارند. با این وجود در دوره همه گیری ویروس کرونا، دسترسی 
نداشتن دانش آموزان برخی مناطق استان مانند بشاگرد به اینترنت پرسرعت و 
کمبود امکانات موردنیاز برای دریافت آموزش های آنالین، بر تعداد دانش آموزان 

محروم از تحصیل این استان افزوده است.

گیالن
درحال حاضــر همه مدارس شــهری و بیــش از 9۰درصد از روســتاهای باالی 
2۰خانوارجمعیت اســتان گیالن به شــبکه  ملی اطالعات متصل شده اند. این  
درحالی است که براســاس آمارهای موجود، بیش از 84روستای استان به شبکه 
ملی اطالعات و اینترنت دسترســی ندارند. درعین حــال در ابتدای همه گیری 

ویروس کرونــا و آغــاز آموزش های آنالیــن، اداره کل 
آموزش وپرورش گیالن اعالم کرد حــدود 4۰درصد از 
دانش آموزان مناطق مختلف استان به گوشی هوشمند 
تلفن همراه و تبلت دسترسی ندارند؛ آماری که در پایان 
سال تحصیلی گذشته به حدود ۱۵درصد رسید . براساس 
آمارهای موجود در سال تحصیلی گذشته 73درصد از 

دانش آموزان گیالنی از شبکه شاد بهره مند بوده اند. 

چهارمحالوبختیاری
آخرین آمارهای منتشر شده نشان می دهد ازمجموع 
27۵هزارو 42۰خانــوار اســتان، 69/83درصد به 
اینترنت و 66/9۵درصد به رایانه دسترســی دارند و 
63/94 درصد افراد نیز از اینترنت استفاده می کنند. 
در چهارمحال وبختیاری همه شــهرها به اینترنت 
پرسرعت متصل هستند و ازمجموع ۵7۵ روستای 
باالی 2۰خانوارجمعیت این اســتان، ۵۵۰روستا 
دارای اینترنت پرسرعت هستند. از این ۵۵۰روستا، 
32۰روســتا از خدمات اینترنت پرســرعت ثابت 
برخوردارند و کمبود تجهیزات، مهم ترین مشکل 

موجود در زمینه رساندن »اینترنت پرسرعت ثابت« به 
روستاها عنوان می شود. در سال تحصیلی گذشته دانش آموزان روستایی استان، 
به ویژه در مناطقی از اردل، لردگان و کوهرنگ، به دلیل نبود دسترســی مناسب 
به اینترنت، با مشکل اتصال به شبکه شاد روبه رو شدند و کالس های حضوری با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی برای آنها برگزار شد. این درحالی است که اتصال 
به شبکه شاد حتی در برخی نقاط شهری استان نیز با مشکل روبه رو بوده است. 
ازسوی دیگر در سال تحصیلی گذشته ســرعت پایین نرم افزار، برای بسیاری از 
دانش آموزان و معلمان دردسرآفرین بود، اما گفته می شود درسال تحصیلی جدید 
با افزایش پهنای باند اینترنت و اتصال بسیاری از مدارس در مناطق روستایی به 

شبکه شاد، آموزش مجازی وضعیت مناسب تری خواهد داشت.

کرمان
درحال حاضر ضریب نفوذ اینترنت در اســتان کرمان از 64درصد در سال۱396 
به 8۱درصد در ســال جاری رسیده اســت. براین اســاس در هفته هاي اخیر و 
باهدف بهره مندي حداکثری دانش آموزان روستایي از آموزش های آنالین، 
تکمیل پروژه هاي تقویت اینترنت روســتایي ازسوي اداره کل 
ارتباطات و فناوري اطالعات استان سرعت گرفته است. 
دراین راستا در شهرستان راین با اتصال ۵روستا 
به شــبکه ارتباطات ســیار، همه مدارس 
شــهری و روســتایي این منطقه به 
اینترنت پرســرعت متصل شدند 
و اجرای طرح های متنوع در 
شهرســتان های مختلف، 
دسترســی  میــزان 
دانش آموزان روستایی 
استان کرمان را به 
اینترنــت افزایش 

داده است. 

خراسانجنوبی
استان خراســان جنوبی 9۱6روســتای باالی 2۰خانوار دارد که تاکنون حدود 
7۰درصد از این روستاها به شبکه ملی اطالعات و اینترنت پرسرعت متصل شده اند 
و با توجه به برنامه ریزی های اداره کل ارتباطات خراسان جنوبی، تا پایان سال جاری 
بیش از 8۰درصد از شهرها و روستاهای این اســتان به اینترنت پرسرعت مجهز 
می شوند. اینها درحالی است که پس از همه گیری ویروس کرونا و با توجه به لزوم 
تحصیل آنالین دانش آموزان، روند ایجاد دسترسی به اینترنت در خراسان جنوبی 
شتاب بیشتری گرفت، به طوری که از اواسط سال گذشته تاکنون بیش از 9۰ سایت 

نسل سوم و چهارم تلفن همراه در استان راه اندازی شده است.

لرستان
به گفته مسئوالن شــرکت مخابرات لرستان، اینترنت نســل های دوم تا چهارم 
اپراتور همراه اول در بیش از 98درصد از مســاحت استان قابل دسترسی  است و 
مقدمات پوشش نسل پنجم نیز فراهم شده اســت. براساس برآوردهای موجود، 
برای تحقق این موضوع 9۰۰کیلومتر فیبرنوری جدید باید در لرستان اجرا شود 
که برنامه ریزی های الزم دراین زمینه انجام شده اســت. اینها درحالی است که 
در سال جاری روســتاهای »داربر رازباشــی«، »پیرماهی«، »بوگنه رازباشی« و 
»چنار باشی« واقع در مناطق گردشگری استان با اتصال به شبکه ملی اطالعات، 
زیرپوشش اینترنت نسل چهارم قرار گرفتند. همچنین قرار است تعداد کمی از 
روستاهای استان که تاکنون به شبکه  اینترنت پرسرعت متصل نشده اند، به زودی 
ازاین امکان بهره مند شوند. براین اســاس پیش بینی می شود در سال تحصیلی 
پیش رو دانش آموزان لرستانی، به ویژه در مناطق روستایی با مشکالت کم تری در 

زمینه دسترسی به اینترنت مواجه باشند.

مازندران
بیش از 3میلیون مشترک، یعنی حدود ۱۰۰درصد از جمعیت این استان کاربر 
اینترنت هستند و همه شهرهای مازندران زیرپوشش شبکه اینترنت قرار دارند، 
اما بخشی از روستاهای دورافتاده و کوهستانی مازندران هنوز از زیرساخت های 
مناسب اینترنتی برخوردار نیســتند. از ابتدای همه گیری ویروس کرونا تاکنون 
تعداد روســتاهای متصل به اینترنت درمازنــدران، با انجــام اقدام هایی برای 
گسترش زیرســاخت های موردنیاز، افزایش یافته و به حدود 2هزارو7۵۰روستا 
رسید که بیشتر از تعداد روستاهای باالی 2۰خانوارجمعیت دراستان است. اینها 
درحالی است که سکونت برخی دانش آموزان در روستاهای زیر2۰خانوارجمعیت 
سبب شــده دسترســی مناســب آنان به اینترنت ممکن نباشــد. البته تعداد 
دانش آموزانی که به دلیل شرایط مالی نامناســب از تحصیل آنالین بازمی مانند 
بیشتر از دانش آموزانی است که به اینترنت دسترسی ندارند. ازطرفی در شهرها 
و روستاهای متصل به اینترنت نیز دانش آموزانی به دلیل نداشتن تبلت و گوشی 
امکان دسترســی به آموزش های آنالین را ندارند. سال گذشــته حدود 4۰هزار 
دانش آموز مازندرانی امکان دسترســی به آموزش های آنالین را نداشتند که با 
کمک خیران و برخی نهادها، بیش از ۱۰هزار گوشی هوشمند تلفن همراه و تبلت 
برای تعدادی از آنان تأمین شد. درسال جاری افت کیفیت اینترنت در مازندران 
به دلیل افزایش تعداد کاربران و ضعیف شدن آنتن دهی اپراتورهای تلفن همراه را 

نیز باید به مشکالت آموزش آنالین در مازندران افزود.

ایالم
پوشــش اینترنت در شــهرها و شهرســتان های اســتان ایالم مطلوب است و 
سال گذشته بیش از 26۰خانوار روستا یی دراین استان به اینترنت پرسرعت مجهز 
شدند. با این حال هنوز برخی از روســتاها مانند روستاهای شهرستان آبدانان و 
سیروان از داشتن اینترنت محرومند و دانش آموزان این روستاها درسال تحصیلی 
 گذشته مجبور بودند با طی مسافت طوالنی به باالی ثپه های روستا بروند تا بتوانند 
از اینترنت بهره مند شوند. مسئوالن ایالم اما خبرهای خوبی از تجهیز روستاها به 
اینترنت می دهند و اعالم می کنند که امسال 97درصد مردم ایالم به فناوری روز 
و ارتباط امن و شبکه اینترنت باکیفیت دسترسی دارند. درحال حاضر 86درصد 
از روستاهای باالی 2۰خانوار در استان به اینترنت موبایلی تجهیز شده اند 
و تالش مســئوالن این اســت که در نیمه دوم سال جاری 
روستای فاقد اینترنت موبایلی وجود نداشته 

باشد.

مرکزی
23درصد از جمعیت اســتان مرکزی در روســتاها و 77درصد در 
شهرها سکونت دارند و با توجه به پوشش نسل چهارم اینترنت در 
همه شهرهای استان، بســتر ارائه خدمات آموزشی در مناطق شهری 
کامال مهیاست. همچنین با توجه به اقدام های انجام شده برای توسعه ارتباطات 
در روســتاهای مرکزی و با احتساب ارتقای ۱۰سایت روســتایی از نسل دوم به 
نسل ســوم و چهارم طی هفته های اخیر، بیش از 8۵درصد از روستاهای باالی 
2۰خانوارجمعیت استان به شبکه ملی اطالعات متصل شده اند. در راستای تحقق 
عدالت آموزشی و کاهش شــکاف دیجیتال با هدف ایجاد امکان دسترسی برابر 
دانش آموزان مناطق شهری و روستایی به محتوای درسی و منابع آموزشی، طرح 
اتصال مدارس استان به شــبکه ملی اطالعات از سال گذشته آغاز شد و تاکنون 
69۵مدرسه شهری و 9۱7مدرسه روستایی با دریافت یک دستگاه مودم و اشتراک 
رایگان 2ساله و ماهانه 7۰گیگ اینترنت، به شبکه ملی اطالعات متصل شده اند. 
اینها درحالی است که استان مرکزی در سال تحصیلی گذشته موفق به کسب رتبه 
سوم کشور در زمینه دسترسی دانش آموزان به شبکه شاد شد و مسئوالن اداره کل 
ارتباطات و فناوری اطالعات استان امیدوارند با اقدام های انجام شده، این رتبه در 

سال تحصیلی پیش رو ارتقا یابد.

کهگیلویهوبویراحمد
براساس اعالم مسئوالن شرکت مخابرات استان کهگیلویه وبویراحمد، در 2سال 
اخیر عالوه بر گسترش خدمات مخابراتی، 98درصد از روستاهای استان از پوشش 
ارتباطی برخوردار شدند. اینترنت حتی در دورافتاده ترین روستاهای استان در 
مناطق دیشــموک، زیالیی و جاهای دیگر برقرار شده است. همچنین قرار است 
همه روستاهای باالی 2۰خانوارجمعیت اســتان از اینترنت پرسرعت برخوردار 
شــوند. هرچند با همه تالش های صــورت گرفته، بســیاری از مناطق محروم 
کهگیلویه وبویراحمد به دلیل پراکندگی، کوهســتانی یــا صعب العبور بودن به 
اینترنت دسترسی ندارند، به طوری که اتصال این مناطق به اینترنت سال گذشته در 
دستورکار ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرارگرفت. بنابر اعالم آموزش 
و پرورش استان، حدود 4۰درصد از دانش آموزان کهگیلویه و بویراحمد به اینترنت 
دسترسی ندارد یا در مناطقی هستند که سرعت اینترنت پایین است یا تمکن مالی 

برای خرید گوشی و تبلت ندارند.

خوزستان
براساس اعالم اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات خوزستان، 93درصد 
از روســتاهای باالی 2۰خانوارجمعیت این استان یک شبکه ارتباطی 
دارند. درمجموع بیش از ۵۰درصد از روســتاهای این استان به اینترنت 
پرسرعت دسترسی دارند و این استان در زمینه توسعه یافتگی ارتباطات 
و فناوری اطالعات، یازدهمین اســتان کشور اســت. همچنین بیش از 
9۰درصد شهرهای خوزستان از اینترنت نسل سوم و چهارم تلفن همراه 
بهره مند شــده اند. سال گذشــته و بعد از همه گیری ویروس کرونا اعالم 
شــد که دانش آموزان بسیاری از روستاهای خوزســتان به ویژه در بخش 
غیزانیه، شهرستان های کارون، ایذه، اندیکا و... به دلیل آنتن دهی ضعیف 
اینترنت از آموزش آنالین محروم هستند و به همین دلیل در بسیاری از این 
روســتا معلمان به صورت حضوری سرکالس های درس حاضر می شدند یا 
کودکان بسیاری به ویژه دختران، مجبور به ترک تحصیل شدند. در ماه های 
گدذشته پهنای باند دیتای همراه اول در مراکز روستایی حسن آباد اندیکا، 
سلطان آباد رامهرمز، شهرک قدس شــوش و کاشکلی و ده کهنه موزرم ایذه 

4برابر افزایش یافت.

خراسانشمالی
استان خراسان شمالی باتوجه به ضعف زیرساخت های شبکه ارتباطی در حوزه 
پوشش اینترنت، در بسیاری از مناطق روستایی و مرزی نتوانسته به این نیاز مردم 
پاسخ مناسبی دهد. قرارگرفتن اســتان در رتبه های پایانی جدول ضریب نفوذ 
اینترنت ، نشان دهنده مشکالت موجود در خراسان شمالی است. مسئوالن مربوط 
در خراسان شمالی اما وعده می دهند که اینترنت پرسرعت تا پایان سال جاری به 
همه روستاهای خراسان شمالی می رســد. اکنون تمام 24شهر خراسان شمالی 
زیرپوشش اینترنت نسل سوم وچهارم  قرار دارند و ۵9۰روستای استان به اینترنت 
پرسرعت متصل هســتند که نشــان می دهد ضریب نفوذ اینترنت روستایی در 
استان 8۱/۵درصد است. به گفته مسئوالن اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
خراسان شمالی، هزارو446مدرسه استان به اینترنت پرسرعت متصل هستند و با 
توجه به اینکه درحال حاضر 8۰درصد از روستاهای باالی 2۰خانوارجمعیت استان 
به اینترنت پرسرعت متصل شده اند، بقیه روستاهای باالی 2۰خانوار نیز تا پایان 

سال جاری به اینترنت متصل می شوند.

فارس
درحال حاضر 97درصد از روستاهای استان فارس به اینترنت متصل شده اند. به 
عبارت دیگر همه 4میلیون و 8۰۰هزارنفر جمعیت استان، به جز 43هزار روستایی، 
از اینترنت بهره مند شــده اند. به گفته مســئوالن اداره کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات این استان، بیش از 9۰درصد از روستاهای باالی 2۰ خانوارجمعیت استان 
به اینترنت پرسرعت مجهز شده اند. همچنین درحال حاضر 3هزارو 9۰۰مدرسه 
شهری و روستایی در فارس از اینترنت پرسرعت رایگان برخوردارند. در یک ماه 
گذشته نیز 6روستای دیگر فارس به شــبکه ملی اطالعات و اینترنت پرسرعت 
دسترسی پیدا کردند. این روستاها در شهرستان های خنج، الرستان، پاسارگاد و 

فراشبند قرار دارند.
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 روستای کولیژ در استان کردستان
 عکس: آرمان صالحی

  لزوم حمایت از کارآفرینان
به عنوان یک کارآفرین کرمانی از مســئوالن اســتان درخواســت می کنــم از کارآفرینان 
بخش خصوصی که از همه گیری ویروس کرونا آسیب دیده اند، حمایت کنند. از سال1395 
موفق شدم باوجود مشکالت فراوان، یک کارگاه تولیدی صنایع دستی در شهرکرمان راه اندازی 
و حدود15نفر را نیز مشغول به کار کنم. این درحالی است که پس از همه گیری ویروس کرونا و 
به دنبال آن بروز چالش های اقتصادی در کشور، مجبور شدم کسب وکار خود را تعطیل کنم. 
مسئوالن استان باید برای کاهش بیکاری درکرمان از کارآفرینان کوچک مانند من نیز حمایت 

کنند تا بتوانیم به فعالیت خود ادامه دهیم.
رسول امیدی از کرمان

   نگرانی از نحوه بازگشایی مدارس
به عنوان مادر ۲کودک که یک پسر 1۸ساله ام مبتال به بیماری ریوی است، از اینکه کودکم 
را بدون واکسیناسیون به مدرسه بفرستم و ناقل شود و فرزند دیگرم را درگیر بیماری کند، 
نگرانم. اگرچه تدریس مجازی برای کودکم سخت بود، اما تدریس حضوری را وقتی ترجیح 
می دهم که از سالمت فرزندم در محیط مدرسه اطمینان پیدا کنم. عالوه براین شلوغی مسیر 
منزل تا محیط مدرسه هم نگران کننده اســت. از مسئوالن استان درخواست می کنیم برای 
بازگشایی مدارس تدابیری بیندیشــند که فرزندان ما درمعرض خطر ابتال به ویروس کرونا 

قرار نگیرند. 
محبوبه انوری از اصفهان

صدای همشهری
021-23023405    

ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

فاطمه کاظمی
خبرنگار

نام زعفران که می آید، ذهن اغلب ما به سمت 
خراســان می رود و نام قائنــات در آن نقش 
می بندد در حالــی که بر اســاس تحقیقات 
انجام شــده، کیفیت زعفران تولیدی در لرستان بیشتر و 
باالتر از زعفران خراسان است. در حال  حاضر 450هکتار از 
اراضی لرستان زیر کشت زعفران است و با تکیه بر کیفیت 
باالی زعفران آن، می توان کشــت ایــن محصول را عامل 

توسعه اقتصادی و ارزش افزوده برای لرستان دانست. 

تولید 1900کیلوگرم زعفران در سال
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان 
این که 6هزار هکتار از اراضی کشــاورزی استان زیر کشت 
گیاهان دارویی است و این اســتان در زمینه کشت برخی 
گیاهان دارویی مانند گشــنیز مقام های باالی کشــوری 
دارد، درباره وضعیت کشت زعفران به همشهری می گوید: 
از سال76 این گیاه به صورت آزمایشی در لرستان کشت 
و کار شــد و در حال حاضر 450هکتار از اراضی کشاورزی 
استان تحت کشــت این گیاه مهم دارویی است و در سال 
1900کیلوگــرم زعفران در این اســتان یعنی به ازای هر 

هکتار، 5کیلوگرم برداشت می شود. 
محمدحســن کیانی فر با بیــان اینکه اراضی زیر کشــت 

این گیاه از هزار متر تا ۲هکتار را شــامل می شود، توضیح 
می دهد: با توجه به آزمایش های انجام شــده روی اسانس 
زعفران لرســتان، کیفیت آن باالتر از زعفران خراســان و 
قائنات و مهم ترین دلیل آن ارتفاع باالی اســتان نسبت به 

خراسان است.

سیاست افزایش کشت زعفران
وی با اشاره به این که زعفران جزو کشت های کم آب بر است، 
تشــریح می کند: با وجود این که لرستان چهارمین استان 
پربارش کشور محسوب می شــود، اما تغییرات اقلیمی و 
خشکسالی های اخیر موجب شده افزایش کشت زعفران 
به عنوان یکی از اهداف ســازمان جهاد کشاورزی لرستان 
تعریف شود. زمان کشت و برداشت زعفران در فصل پاییز 
و یک بار آبیاری این محصول کافی است. به منظور تشویق 
کشاورزان به کشت این محصول، تسهیالتی در نظر گرفته 
شده و این افراد برای دریافت تسهیالت به بانک کارآفرین 
معرفی می شوند. خبر خوب این که بیشتر شهرستان های 

لرستان به کشت این محصول روی آورده اند.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی لرستان 
تأکید می کند: از آن جایی که یکی از سیاست های وزارت 
جهاد کشاورزی، کاهش کشت محصوالت پرآب بر است، 
سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزایش کشت گیاهان 
دارویی را در برنامه خود قرار داده و به این سمت حرکت 

می کند.

ظرفیت باالی لرستان در کشت زعفران
یک دانشــجوی برنامه ریزی دکترای محیط زیســت هم 
به همشــهری می گوید: لرســتان دارای اقلیم معتدل و 
کوهستانی و میانگین بارش ساالنه آن حدود 500میلی متر 
و متوســط دمای آن از 11/9 تا ۲3درجه ســانتیگراد در 
تغییر است. بنابراین، زمین مستعد کشت گیاه زعفران در 

بخش هایی از استان وجود دارد.
مهــرداد نهاوندچــی ادامــه می دهــد: ظرفیت هــا و 
محدودیت های اقلیمی و ضرورت مالحظه این شرایط در 
کشاورزی منطقه ای با توجه به توسعه پایدار و امنیت غذایی 
موجب می شود قبل از هرگونه ســرمایه گذاری توسعه ای 
توان تولید مســتمر محصوالت کشــاورزی در واحدهای 
اکولوژیکی مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد. تعیین ظرفیت 
اقلیمی مناســب محصــول، مقدمه و پیش نیــاز آمایش 

سرزمین و مطالعات الگوی کشت منطقه ای نیز هست.

بررسی شرایط لرستان
این دانشــجوی برنامه ریزی دکترای محیط زیست یکی 
از روش های کاربردی برای بهبود تولیدات کشــاورزی را 
هماهنگی با آب و هوای غالب در منطقه می داند 
و می گوید: این کار با درک اقلیم کشاورزی 
غالب در منطقــه امکان پذیر اســت. با 
تحلیل هر یک از عناصــر اقلیمی موثر 
در زراعت زعفران در لرستان، شاهد 

محدودیت هایی در مناطق مختلف اســتان هستیم که از 
میان این عناصر، دما عامل مهمی برای محدودیت کشت 
زعفران در منطقه است.نهاوندچی با تاکید بر اینکه عنصر 
طبیعی دما می توانــد در کاهش مرغوبیت، تاخیر در زمان 
گلدهی و افت محصــول زعفران موثر باشــد، می افزاید: 
عواملی نظیر ساعات آفتابی، شیب، جهت، ارتفاع و کاربری 

اراضی نیز اثرات ملموسی بر محصول زعفران دارند. 

زعفران؛ عامل توسعه لرستان
این دانشــجوی برنامه ریزی دکترای محیط زیســت تأکید 
می کند: تحلیل نقشه های محدودیت کشت زعفران در لرستان 
نشان می دهد مناطقی در استان امکان کشت زعفران را دارند 
و با تغییر الگوی کشت در مناطق کشت این گیاه و تغییر این 
اراضی به کاربری کشت زعفران، می توان سود و درآمد کشاورز 
را تضمین و سبب توسعه اقتصادی شد و ارزش افزوده برای 
منطقه ایجاد کرد.به گفته وی، با توجه به بررسی های اقلیمی 
و تحلیل نقشه ای محدودیت کشت زعفران در لرستان، نوار 
شمالی و غربی استان )شهرســتان های ازنا، درود، بروجرد، 
بخش هایی از خرم آباد، سلسله، دلفان و کوهدشت( با توجه 
به داشــتن زمین های کشاورزی بیشــتر، در باالترین سطح 
مطلوبیت کشت محصول زعفران قرار دارند. جنوب استان به 
دلیل شرایط مناسب اقلیمی و همچنین بخش هایی از شرق 
استان )به خصوص شهرستان های پلدختر و الیگودرز( به دلیل 
رخداد دماهای باالتر از آســتانه تحمل دمایی گیاه به عنوان 

مناطق با توان کمتر برای رشد این گیاه شناسایی شده اند.

محمد بلبلی 
خبرنگار

خراسان جنوبی 11شهرستان با جمعیتی کمتر از ۸00هزار نفر دارد 
و چهارمین استان عشایری کشور محسوب می شود. ۸0درصد عشایر 
این اســتان در شهرســتان های مرزی درمیان، زیرکوه، سربیشه و 

نهبندان سکونت دارند.
عشایر خراسان جنوبی عالوه بر تامین بخش عمده ای از نیاز گوشت قرمز و لبنیات 
کشور، مرزبانان دلیر ایران نیز به حساب می آیند، اما آنها در چند سال اخیر به دلیل 
خشکسالی های پی درپی با معضالت گوناگونی از جمله تامین علوفه دامی و تبع 
آن مشکالت معیشتی مواجه شده اند. این شرایط زنگ خطر مهاجرت عشایر را به 

صدا در آورده است،.

سال سخت عشایر
مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی با بیان اینکه عشایر این استان تا این لحظه 
سال بسیار ســختی را پشت سر گذاشــته اند  به همشــهری می گوید: امسال با 
خشکسالی بی سابقه ای در استان مواجه  بودیم به طوری که ۲40چاه مالداری در 
مناطق عشایری خشک شد و بیش از ۸0درصد مراتع بر اثر خشکسالی از بین رفت.

مهدی عصمتی پور با بیان اینکه خراسان جنوبی با بحرانی ترین شرایط خشکسالی 
در 50سال اخیر مواجه شده است، می افزاید: از 44دشتی که در استان مورد مطالعه 
قرار گرفتند 13دشت آزاد، 9دشت محدوده بحرانی و ۲۲دشت ممنوعه است که 

شرایط سختی را برای عشایر استان که اکثرا دامدار هستند، رقم زده.
وی با بیان اینکه عشایر نهاده های دامی را به ۲شکل علوفه خشک و خشبی با قیمت 
آزاد، اما ارزان تر و سهمیه ای که یارانه ای ست تهیه می کنند، ادامه می دهد: برای 
هر دام سبک در هر ماه 3کیلوگرم نهاده دامی به صورت یارانه ای توزیع می شود به 

طوری که در بهار امسال 10هزار و 377تن نهاده دامی به عشایر تحویل داده شد.

مشکالت خرید تضمینی دام 
مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی می گوید: در  ۲سال گذشته که وضعیت آبی 
به دلیل بارندگی ها مناسب تر بود، دام های عشــایری زاد و ولد بیشتری داشتند 
به طوری که از نظر تعداد به ۲برابر افزایش یافت. همین مســاله و در ادامه بروز 
خشکسالی در سال جدید و همچنین گران شدن علوفه و نهاده های دامی، عشایر 

را در نگهداری دام با مشکالت بسیاری روبه رو کرده است.
عصمتی پور درباره انتظار عشــایر برای خرید تضمینی دام مازاد اظهار می کند: 
شرکت پشتیبانی امور دام باید حمایت های بیشتری نسبت به عشایر داشته باشد، 
زیرا کمبود علوفه و کم آبی خسارت سنگینی به عشایر وارد کرده است و باید به 
همان نسبت در تخصیص اعتبار مدیریت بحران و سایر اعتبارات به صورت ویژه 

دیده شوند.

تامین علوفه دامداران
مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی درباره توزیع علوفه غیریارانه ای نیز توضیح 
می دهد: با همکاری و حمایت بنیاد برکت ، بســیج، اتحادیه استان و 10تعاونی 
عشایری علوفه خشبی یا خشک از دیگر اســتان ها خریداری و به استان منتقل 
می شود . این نهاده  دامی با قمیت مناسب در اختیار عشایر قرار می گیرد تا برای 

فصل زمستان ذخیره سازی شود.
وی با اشاره به خسارت ۸۸0میلیارد تومانی خشکسالی در 9ماه گذشته به عشایر 
استان می افزاید: در یک سال گذشته عشایر اســتان در زمینه تولید محصوالت 
لبنی ۸0درصد کاهش داشته اند و همچنین به دلیل خشکسالی و فقر مراتع هیچ 
برداشــتی در زمینه جمع آوری گیاهان دارویی نداشته اند در حالی  که سال های 
پیش از آن عشایر درآمد خوبی از طریق برداشت گیاهان دارویی در مراتع استان 

داشتند.
این مسئول با بیان اینکه سال گذشته تسهیالت ارزان قیمتی بیش از ۲6میلیارد 
و 500میلیون تومان و در ســال جدید نیز 65میلیارد تومان برای تهیه و تامین 

نهاده های دامی به عشایر استان پرداخت شده است، ادامه 
می دهد: از 65میلیارد تومان تســهیالت امسال تا 

کنون 43میلیارد تومان به حساب عشایر واریز و 
بقیه، پروسه تشکیل پرونده و اتعقاد قراداد را 

طی می کنند. تسهیالت پرداختی در بهار 
امسال نسبت به سال گذشته افزایش 

۲/5برابری داشته است.
عصمتی پــور با بیــان اینکه خرید 
دام مازاد عشــایر توســط شرکت 
پشتیبانی امور دام انجام می شود، 
اعالم می کند: بــه دلیل کمبود در 
زیرساخت های اســتان اجرای این 
طرح با مشکالت بســیاری مواجه 

شــده و به کندی پیش می رود، اما با 
توجه مسئوالن ذی ربط و پیگیری های 

انجام شد و امضای قرارداد با کشتارگاه یزد 
شاهد بهتر شدن شــرایط اجرای این وضع 

خواهیم بود.

افزایش آب رسانی 
مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی با بیان اینکه در ماه های گرم امسال 

و ادامه معضل خشکسالی آب رسانی سیار به عشــایر استان ۲برابر افزایش داده 
شده است، می گوید: سال گذشته به 4500خانوار عشایری آب رسانی سیار انجام 
می شد و به دلیل کاهش نزوالت آسمانی و خشک شــدن ۲40چاه  مالداری در 

محالت عشایری این رقم به 7600خانوار رسیده است.
عصمتی پور می افزاید: در ماه های باقی مانده ســال برای تامیــن آب مورد نیاز 

عشــایر 7میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار نیاز اســت و 
امیدواریم بتوانیم با توجه ویژه فرمانداران و کمیته های 
برنامه ریزی شهرستان ها، مشکالت کم آبی عشایر 

استان را به حداقل برسانیم. 
وی ادامه می دهــد: مــا در مجموعه خود 
تالش می کنیم با امکاناتی که در دســت 
داریم در شــرایط خشکســالی موجود 
یاری رسان عشــایر اســتان باشیم و 
آب مورد نیاز آن هــا را به موقع تامین 
کنیم ، اما همچنان با کمبــود اعتبار 
روبه رو هســتیم به طوری که در حال 
حاضر مبلغ ۲ میلیارد و 900 میلیون 
تومان به پیمانکاران آب رســانی سیار 
بدهکار هستیم. با توجه به شرایط سخت 
اقتصادی کشور، اگر بتوانیم حمایت های 
بیشــتری را از ســوی دولت جلــب کنیم، 

مشکالت عشایر زودتر حل خواهد شد.
این مسئول درباره تامین آب عشــایر با آب رسانی 
پایدار اظهار می کند: ســال گذشته آب رســانی پایدار 
40محله عشــایری در منطقه بمرود زیرکوه به پایان رســید . 
آب رسانی پایدار با هدف تامین آب باکیفیت و بهداشتی برای عشایر نیز ایجاد 

اشتغال  می کند.
عصمتی پور با بیان اینکه در زمینه تامین آب پایدار عشــایر طرح های مطالعاتی 
زیادی در شهرستان های مختلف استان انجام شده است، می گوید: هم اکنون در 
حال اجرای طرح آب رسانی پایدار به مناطق عشایری دستگردان طبس، چاه زرد 

نهبندان و خواجه منجیکوه هستیم.

بزرگ ترین خشکسالی 50 سال اخیر در مناطق عشایری خراسان جنوبی 
خسارت زیادی وارد کرده است عشایر خراسان جنوبی در محاصره خشکسالی بزرگ

زعفران؛ منبع جدید درآمد در لرستان
450هکتار از اراضی کشاورزی لرستان زیر کشت زعفران است و ساالنه 1900کیلوگرم محصول در این استان تولید می شود

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، 
ما را در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين

  hamshahriostanha_admin
 #همشهری_ استانها

@hamshahriostanha
اینستاگرام

Instagram.com/hamshahriostanha

خط مستقیم
 021-23023442                   
021-23023432
پیام گیر
021-23023405
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 تنهایی،
ترس، جنگ

قریب به اتفاق همسران شهدا خودشان انتخاب كردند 
كه با رزمندگان ازدواج كنند و بهترین روزهاي شان در 
تنهایي و فراق همسرشان بگذرد اما هيچ وقت فکرش 
را نمي كردند این تنهایي دائمي باشد و بعد از این قرار 

است مشکالت زندگي را خودشان به دوش بکشند.
آنها مي دانستند كه هر لحظه امکان دارد شوهرانشان 
در جبهه جنگ شهيد یا جانباز شود. چرا كه معلوم نبود 
كه جنگ چند سال ادامه خواهد داشت و چه اتفاقي 
در انتظار آنهاســت. خود من زماني كه شهيد عراقي 
به خواســتگاري ام آمد جانباز بود؛ یعني یك پایش 
را در یکي از عمليات ها از دســت داده بود. من اواخر 
سال 13۶4 وقتي كه 23ساله بودم با شهيد احمدرضا 
عراقي ازدواج كردم كه او هم یك سال از من بزرگ تر 
بودند. وقتي ازدواج كردم از شغلم كه معلمي بود و تازه 
استخدام شده بودم، استعفا كردم. چون انتخابم این 
بود كه همسر یك رزمنده باشم و هميشه در كنارش 
باشم. بعد از عروسي همراه همسرم به اهواز رفتيم و 
مدتي را در آنجا زندگي كردیم. چــرا كه اكثر مواقع 
همسرم جبهه بود و شاید ماهي یك، دوبار مرخصي 
مي آمد. هر بار كه همســرم مي آمــد مرخصي موقع 
رفتن اصــرار مي كردم كه یکي دو روز بيشــتر بماند 
اما او مي گفت شرایط در جبهه خيلي سخت است و 

نمي توانم دوستانم را آنجا تنها بگذارم.
با این حال همه دلخوشي من در آن مقطع كه تازه ازدواج 
كرده بودیم نامه هایي بود كه برایم مي نوشت. طبيعتا هر 
دختر جواني كه ازدواج مي كند برنامه هاي زیادي براي 
آینده دارد و آرزوهایي كه مي خواهد در كنار همســر و 
همراهي او، آنها را به دست بياورد. اما شاید هيچ كدام از 

آرزوهاي ما زنان رزمندگان و شهدا محقق نشد.
چند ماهي از ازدواج ما نگذشــته بود كه همســرم 
در عمليات والفجر 8 مجروح شــد و ما خيلي سریع 
براي درمان به تهران برگشــتيم. تقریبا حدود 2 ماه 
در تهران بودیم و بعد از اینکه شرایط جسمي همسرم 
بهبود یافت دوباره به اهواز برگشتيم. البته این شرایط 
مختص من نبود و اكثر همسران رزمندگان از همان 

ماه هاي ابتدایي ازدواج شان و در واقع ما   ه عسل شان در 
بيمارستان و شهرهاي جنگي مي گذشت.

این روند مجروح شــدن و حضور ما در بيمارستان ها 
اما ادامــه دار بود و دوباره شــهيد عراقي در عمليات 
كربالي5 مجروح شــد و این بار جراحت بيشــتري 
داشتند و ما مجبور شــدیم برگردیم تهران. یك ماه 
گذشــت و حالشــان كه بهتر شــد مجدد به جبهه 
برگشتند. همچنين یادم مي آید یك بار كه 2هفته اي 
بود از ایشــان بي خبر بودم همراه پدرم به خط مقدم 
رفتيم ؛ خيلي وحشتناك بود تا اینکه خبردار شدیم باز 
مجروح شده و به بيمارستان اصفهان منتقل شده اند.

مي توان گفت من همسرم را بيشتر در بيمارستان ها 
مي دیدم تــا خانه. در طــول مدتي كه مــا زندگي 
مشــترك مان را آغاز كرده بودیــم احمدرضا یا در 
بيمارستان بود یا جبهه جنگ. این در حالي است كه 

وقتي یك شخص تصميم مي گيرد ازدواج كند درواقع 
مي خواهد برنامه زندگي اش تغييــر كند و بناي آن را 
باهمراهي یك نفر دیگر مي چيند. اما جنگ همه  چيز 
را یکباره تغييــر داد. گویي اصال نبایــد براي زندگي 
برنامه ریزي كرد. هيچ چيز قابل پيش بيني نبود. با این 
حال ما همه اینها را قبول كرده بودیم و مي دانســتيم 
زندگي با رزمندگان راحت نخواهد بود و سطح انتظارات 
خود را پایين آورده بودیم. اما شيریني هایي كه ما در 
آن روزها تجربه كردیم شاید هيچ وقت دختران جوان 
االن تجربه نکنند. بعد از تقریبا 34ســال از آن روزها 
هنوز خاطراتش برایم شيرین است. همه دلخوشي من 
در مدت زندگي مشتركم تلفن ها و همچنين نامه هایي 
بود كه همســرم از جبهه برایم مي نوشتند. هنوز هم 

وقتي دلتنگ مي شوم نامه هاي همسرم را مي خوانم.
 روزي كه همسرم شهيد شد)در عمليات كربالي 8 
فروردین ماه( نيمه شعبان سال ۶۶بود. چون هميشه 
سابقه مجروح شدن داشتند وقتي دوباره خبر دادند 
من با خودم گفتم احتماال دوباره مجروح شدند و اصال 
انتظار نداشتم این بار همســرم شهيد شده باشد. اما 
وقتي رفتيم معراج دیگر فهميدم او به آرزویش رسيده 

سربازان بي پالك 
 در طول 8سال دفاع مقدس، زنان ســربازان گمنامي بودند 
که بار ســنگین تدارکات جنگ را بردوش  کشیدند. هر چند 
راويان و قهرمانان تاريخ جنگ تحمیلی مردان هســتند اما 
نمي توان از حضور و رشادت هاي اين زنان به عنوان سربازان 
بي ادعا و بي پالك چشم پوشــي کرد. براي مثال، مسئولیت 
بخش تسلیحات سپاه را شــهید جهان آرا به تعدادي دختر 

مجرد سپرده بود. 
تعدادي از آنها هنوز در قید حیات هستند و وقتي قصه هاي 
زندگي شان را در زمان جنگ مي شــنوي، فكر مي کني که 
واقعیت ندارد. تعدادي از زنان به رموز دفاعي کامال مســلط 

بودند. در تمام اين 8ســال حتي يك روز از خرمشهر خارج 
نشدند. درواقع زنان و دختران در زمان جنگ تحمیلي روزها 
به دفاع از شهر و وطن مشغول بودند و شب ها هم شهدا را دفن 

مي کردند.
گزارش پیش رو بازخواني اجمالي است از نقش آفريني و حضور 
خودخواسته جمعي از زنان در 8ســال جنگ تحمیلي و آنچه 

نخواسته بر زندگي جمعي ديگر از زنان تحمیل شده است.

آمار چه مي گويند؟
براســاس آمارهاي منتشر شده از فهرســت شهداي جنگ 

روایت فاطمه معبودیان، همسر شهيد احمدرضا عراقي  از زندگی 
زنان در سال های دفاع مقدس

روایت جنگ اگر نگویم روایتي مردانه است، اغلب در رثاي فتح الفتوح مردان است و لبریز 
از رشادت ها و ایثارگري هاي آنان. یعني مرداني كوچك و بزرگ با لباس خاكي بر تن، 
كاله آهني بر سر و لبخندي بر لبان خشك شان كه تا واژه دفاع و جنگ بر زبان مي چرخد 

بي درنگ مقابل چشم بيننده، شنونده و خوانندگان آن- روایت - ترسيم مي شود.
 روایتي  بــا تکيه بر نقــش آفریني هاي خــط مقدمي مــردان  كه حتمــا در رداي 
شهادت جویشان قابل تعظيم و احترام بي پایان است، مقابل این روایت غالب كه در لواي 
آن مدح ایثارگري، دفاع و جانفشاني هایشــان مکرر گفته شده است، بازخواني 8سال 

دفاع مقدس روایتي گمشده از نقش زنان در جنگ دارد. 
روایتي كه البه الي كارهاي تيمي زنان در زیرزمين  خانه هایي فرسنگ ها دورتراز مناطق 
جنگي، امدادرساني در بيمارستان هاي صحرایي یا همراهي نوعروسان با مردان جنگ و 
فرزندآوري براي قهرمانان جنگ محصور شده است، قوام این همراهي زنانه چنان است 

كه مجالي به بروز آنچه بر زنان در همه آن سال ها گذشت نمي دهد.
دفاع مقدس، روایتي گمشده دارد، روایتي مهجور و چندالیه از نقش زنان در جنگ كه 
هم راوي اثر گذاري مؤثر و بالواسطه آنها در دفاع از مرز وطن هم پاي مردان است و هم 
راوي دشواري ها و خشــونت هاي پيدا و پنهاني كه بر زنان و دختران در 8سال جنگ 

گذشت.
روایتي كه تکریم نجواهای مادران مکتب عاشــورا در راهی كردن پسرانشــان به جبهه 
و تسليم نوعروســان در دست افشــانی دامادها مقابل خاكریزهاي دشمن، رشادت هاي 
زنان و دختران شهرهاي آغشته به خون و خمپاره را به حاشــيه رانده است. حاشيه اي 
كه خود اصل متن دفاع اســت و 8سال مســتمر یعني دو هزار و نهصد و بيست روز تاب 
آورد، نه كمرنگ شــد و نه رنگ باخت.  زناِن جنگ حاميان دفاعي بودند كه از قلبشــان 
 جوشيد و لحظه اي بر ســر آن نه تردید كردند و نه در پي جراحت آن افسوس خوردند.

 به هر روي در ميان روایت هاي مرســوم از جنــگ طرح روایتي نو از جنگ جســارت 
مي خواهد، جسارتي كه واژه هاي دفاع، شجاعت، شهامت، شــهادت و وطن را كنار هم 
بچيني و با گذشت چهاردهه از آن دریچه اي نو براي بازخواني اش بيابي و بگویي كه روایت 
دفاع مقدس محدود به شاهدان عيني خط مقدم و خاطرات فرماندهان و برنامه ریزان آن 

نيست و راویاني كمتر دیده شده دارد كه با جسم و جانشان در آن پایداري كردند. 
راویاني كه جانفشــاني هاي لب خطي ها مانع از دیده و شنيده شدن ایثارگري هایشان 
شد. زنان راویان پنهان جنگ تحميلي هستند كه از جانشان براي دفاع مایه گذاشتند 
و جسمشان را فرش زیر پاي رزمندگان كردند و روحشان همچنان در آن سال ها پرواز 
مي كند. روحي كه یا در خط مقدم پي جامانده اش سرگردان است یا به تيمار جسم خود 
یا جانبازي مشغول است یا فراق یاري را مي كشــد. راویاني كه هم ،همسنگر شهادت 
 و جانبازي و اسارت شــدند و هم توامان مردان را به پایمردي در دفاع تشویق كردند.
داستان هاي پيش رو نقل مقاومت و ماندن و همراهي زناني است كه 8سال دوشادوش 
نبرد تن به تن مردان با اشغالگران ایستادگي كردند و در لواي این پایمردي شهيد، اسير 
و جانباز شــدند. 8روایت این چند صفحه سرگذشت زناني بي ادعاست؛ فراق، حسرت، 
اسارت، پشت خط، ایثارگري و شــجاعت و شهادت زنان در ســال هاي دفاع را شرح 
مي دهد. روایاتي كه نقل برخي از فرازهاي آن همچنان راز سر به مهر دارد و هنوز فصل 

بازخواني شان نرسيده است.

روايت دیگر 

فرزانه آيیني
روزنامه نگار
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تحمیلي، 6 هزارو ۴۲8 زن ايراني در سال هاي دفاع مقدس شهید 
شده اند و بیشتر آنها در بمباران و موشكباران شهرها به شهادت 
رسیده اند. براساس آماري به نقل از نشريه داخلي بنیاد شهید و 
امور ايثارگران، 500نفر از اين افراد، رزمنده بودند، بیشتر اين زنان 

مجرد و ۲هزارو 500نفر از آنان در سن 10 تا 30بودند.
براساس آمار بنیاد شهید و امور ايثارگران تعداد کل جانبازان 
زن 5 هزارو735نفر است که از اين تعداد 3 هزارو 75نفر باالي 
۲5درصد جانبازي دارند. درباره تعداد اسراي زن جنگ تحمیلي، 
آمار روشني منتشر نشده، اما در برخي منابع از رقم 171اسیر زن 
در جنگ هشت ساله سخن به میان آمده است. همچنین در 8سال 
دفاع مقدس ۲۲هزارو 808امدادگر و ۲هزارو ۲76پزشك زن به 

جبهه ها اعزام شدند.

نخستین زن شهید خرمشهر 
شهناز حاجي شاه، نخستین زن شهید 
خرمشهر است. او در سال1336 در 
خرمشــهر به دنیا آمد. تحصیالتش 
را تا ديپلم ادامه داد. با آغاز جنگ و 
اشغال خرمشهر، در کنار برادرانش- 
ناصر و محمدحسین- به دفاع از شهر 
پرداخت. هشتم مهرماه سال1359 
وقتي که خمپاره هاي عراقي ها بخشي 
از خرمشهر را هدف قرار دادند او به 
همراه جمعي از زنان به طرف خانه های ويران شده دويدند تا 

و شهيد شده اســت. دلتنگي همه زندگي مرا پر كرده 
بود و تمامي نداشت چه االن و چه زماني كه احمدرضا 

هنوز شهيد نشده بودند.
شــهيد عراقي واقعا همســر ایده آل من بودند اما به 
هرحال ســختي هایي هم در كنارش وجود داشــت؛ 
نبودن ها، تنهایي ها، جنــگ، ترس، جراحت هاي زیاد 
و بستري شــدن و حضور در بيمارستان بخش زیادي 
از زندگي كوتاه مشــترك من بود. اما همه اینها را من 
تحمل مي كردم و اميد داشــتم یــك روز جنگ تمام 
شود و همســرم براي هميشــه برگردد خانه. من هم 
مانند بســياري از زنان و دختران دیگر بچه دار شوم و 
زندگي نرمالي خواهم داشت. اما جنگ همه اینها را از 
من گرفت و به جاي آن همه آمال و آرزو حاال اما تنهایي 
نصيبم شده و اميد دارم در آن دنيا خداوند اجر همه این 
ســختي ها را به مادران و زنان شهدا و جانبازان بدهد. 
جنگ انتخاب ما نبود اما ماندن در كنار مردان رزمنده 

انتخاب ما بود و هدف همه ما دفاع از وطن و اسالم بود. 
انقالبي كه خون هاي زیادي براي زنده نگه داشتن آن 

ریخته شده بود.
شــاید االن زندگي من تا حدودي بهتر شده باشد اما 
در بهترین روزهاي عمرم تنها بودم و این تنهایي رنج 

زیادي را براي اكثر زنان شهدا داشته و دارد.
آن زمان سه راه خرمشهر یك ایستگاه تلفن وجود داشت 
كه براي رزمندگان بود و سربازان صف مي ایستادند تا 
هركدام به خانواده هایشان زنگ بزنند. ما هم زناني كه 
آنجا غریب بودیم برخي روزها مي رفتيم صف تلفن تا به 
خانواده هاي خودمان زنگ بزنيم. از دلخوشي ما همين 

تلفن زدن ها بود.
هرچند جنگ زندگي مرا به گونه اي دیگر رقم زد، با این 
حال باز افتخار مي كنم كه همسر شهيد هستم و او را 
در راه یك هدف بزرگ از دست دادم. تنهایي من در راه 

یك هدف واال و بزرگ رقم خورده است.
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اگر زني در آنجاست، او را بیرون بیاورند خمپاره اي میان آنها به 
زمین خورد و منفجر شد. ترکش مستقیما به قلب شهناز اصابت 
کرد. شهال حاجي شاه، خواهر شــهیده شهناز حاجي شاه در 
وصف شهادت خواهرش گفته است؛»... زماني هم که خواهرم 
شهید شد و مي خواستیم او را دفن کنیم، جلو مسجدجامع، 
برادرم حسین را ديدم. به او گفتم: »بیا مي خواهیم شهناز را 
دفن کنیم«. گفت:»من نمي آيم. عراقي ها از دروازه شهر وارد 
شده اند و جنگ تن به تن شروع شده. آنجا بیشتر به من احتیاج 
است...«.  ... در بهشت شهدا آبي براي غسل دادن خواهرم نبود. 
آقايي گفت:»احتیاج به غسل ندارد...«. درحالي که گلوله هاي 
توپ در نزديكي ما فرود مي آمد، مادرم با دست هاي خودش 
خواهرم را در قبر گذاشت و خطاب به شهناز گفت:»دعا کن که 

  شما چه سالي و کجا متولد شديد؟
من سال 1339 در شهرستان اهواز در خيابان نوذر كه وسط 
شهر اهواز بود متولد شدم و تا پنج سالگي هم آنجا بودم. بعد 
از آنجا به دزفول رفتيم و تا چهارم ابتدایي را در آن شهر درس 
خواندم. از كالس پنجم به شــوش نقل مکان كردم و تا زمان 

دیپلم گرفتن كه جنگ آغاز شد در آنجا بودیم.
  قبل از پیروزي انقــالب در فعالیت هاي 
انقالبي شرکت داشتید يا فقط مشغول درس و تحصیل 

بوديد؟
قبل از پيروزي انقالب ما مکتب والیي را در مسجد جامع شهر 
از شهيد دانش امام جماعت مسجد یاد گرفتيم. آن زمان دو 
خانم بودند كه از دزفول آمدند و كالس هاي مکتبي داشتند 
و به ما درس هاي مذهبي و دیني مي دادند. از آن زمان ما در 
فعاليت هاي انقالبي ازجمله تظاهرات و پخش اعالميه و غيره 
حضور داشتيم. شوش شهر كوچکي بود و حتي در آن مقطع 
رئيس پاســگاه به پدرم گفته بود كه به دخترت بگو كه چند 
روزي از شوش برود چون اسمش در ليست ساواك قرار گرفته 
است. به این ترتيب من چند صباحي را در اهواز و دزفول خانه 
آشنایان و اقوام گذراندم تا اوضاع تغيير كرد و سپس به شوش 

بازگشتيم و در نهایت انقالب پيروز شد.
  در جريان فعالیت هــاي انقالبي مبارزه 

مسلحانه هم داشتید؟
نه. فقط كوكتل مولوتوف درست كرده بودیم.

  بعد از پیروزي انقالب فعالیت هايتان چطور 
ادامه پیدا کرد؟

بعد از انقالب كميته تشــکيل شد و شــهيد دانش، بنده را 
به عنوان مسئول قسمت خواهران انتخاب كردند. این اتفاق به 
تشکيل بسيج متصل شد و من مسئول بسيج خواهران شوش 
شدم. در كميته فعاليت هاي فرهنگي ازجمله تئاتر داشتيم. 
وقتي مسئول بسيج شدم آموزش هاي نظامي آغاز شد. ما در 
تپه هاي شوش آموزش تيراندازي، كار با اسلحه، رزم شبانه و 

همه اینها را دیدیم.
  چند زن در بسیج شهر حضور داشتند و 

آموزش نظامي ديدند؟
بسياري از مردم حضور داشــتند اما حدود 20زن بودیم كه 
حضور فعال داشتيم و با هم كار مي كردیم. در روستاها قرآن 
درس مي دادیم و در جهاد ســازندگي حضور داشــتيم. در 
بيمارستان ها نيز كارهاي امدادي مي كردیم و آموزش هایي را 
هم در این زمينه دیده بودیم. به این ترتيب پيش از شروع جنگ 
ما آموزش هایي در حوزه هاي نظامي، امدادي و جهادي دیده 
بودیم. آن زمان من مربي آموزش شدم و به مدارس مي رفتيم 

و كالس هایي براي دختران در این زمينه ها برگزار مي كردیم.
  شما چطور مربي آموزش شديد؟

در آن مقطع در بسيج مي گفتند كه ممکن است مشکلي براي 

انقالب پيش بياید و خانم ها هم باید كار با اسلحه را یاد بگيرند. 
نخستين بار آنجا بود كه من اسلحه را دیدم و حتي نخستين بار 
سریع تر از همه اسلحه را باز و بسته كردم. عالقه زیادي داشتيم 

و به دليل همين پشتکار مسئوليت هایي به ما سپرده شد.
  پس پیش از شروع جنگ حدود بیست 
زن آموزش ديده در شهرستان شوش تمام آموزش هاي 

نظامي و امدادي را ديده بوديد؟
بله دقيقا همينطور اســت. ما نمي دانستيم كه جنگي در راه 
است اما به دليل عشــق به انقالب در حوزه هاي مختلف كار 

كرده بودیم و آمادگي داشتيم.
  اولین تصوير و مواجهه شما با جنگ چطور 
بود؟ چه روزي متوجه شــديد که عراق به ايران حمله 

کرده است؟
به ما گفتند كه عراق به خرمشهر حمله كرده است و باید شما را 
ببریم به این شهر. از بين خواهران هم فقط من آماده اعزام شدم 
و دیگر خانواده ها اجازه ندادند. ما به اهواز رفتيم و دو روز هم آنجا 
بودیم اما ما را برگرداندند. وقتي برگشتيم شوش نخستين بار 
بود كه جنگنده هاي ميگ را دیدیم و آژیر خطر و بمباران آغاز 
شد. در محله ما تمام مردم از شب تا صبح در كوچه ها بودند و به 
ما هم اسلحه هایي براي نگهباني دادند. چون شوش شهر مرزي 
بود منافقين با عده اي از جنبشي ها فعاليت داشتند و ما براي 
مقابله با آنان مدام نگهباني مي دادیم. پس از مدتي بمباران به 
شوش رسيد و مردم رفته رفته با ماشين و بدون ماشين شهر را 
ترك هم كردند. مردم به اميد اینکه جنگ یك هفته بيشتر طول 
نمي كشد به روستاهاي اطراف، اندیشمك، هفت تپه، دزفول و 

نقاط دیگر رفتند. اما جنگ هشت سال ادامه پيدا كرد.
  شما در شهر مانديد؟

بله ما در شهر ماندیم. ابتدا به مردم براي خروج از شهر كمك 
مي كردیم و مجروحــان را مداوا مي كردیم. امــان مردم را با 
خمپاره بریده بودند و در همان روزها بسياري از مردم شهيد 
یا مجروح شــدند. به این ترتيب مردم از شهر خارج شدند. از 
خانواده من نيــز فقط پدرم چون قصاب بود در شــهر ماند و 
دام هایي را كه تركش مي خوردند ذبح مي كرد تا غذا درست 
كنيم. از زنان دیگر نيز فقط حدود پنج نفر كه هم سن و سال 
بودیم در شــهر باقي ماندیم. درحالي كه آب، برق و همه  چيز 
قطع شد و شــهر زیر بمباران بود. ارتش پشت تپه ها در حال 
جنگ با بعثي ها بود و شهر شوش شبيه جبهه شده بود. ما در 
خانه اي مستقر بودیم و براي رزمنده ها پخت وپز مي كردیم و از 
مجروحان محافظت مي كردیم. بعد از مدتي غذا نيز از هفت تپه 
مي آوردند و من مسئول تقسيم غذا بودم. یکي از همين روزها 
كه وارد اتاق شــدم تا غذا را آماده كنم خمپاره به اتاق خورد 
و من دیگر متوجه هيچ چيز نشــدم. بعد از پنج دقيقه من را 
از اتاق بيرون آوردند. من با اصرار برگشــتم تا براي رزمنده ها 
كنسرو بياورم و وقتي چشم باز كردم در بيمارستان بودم. البته 

نگهبان شهر
8سال هر شب با چادر مي خوابيدیم تا درصورت بمباران یا شهادت 

زیر آوار عریان دیده نشویم. خيلي از زنان دزفول را با چادر از زیر آوار 
بمباران بيرون كشيدند

  فردوس مجديان:  هنوز دبیرستان را تمام نكرده بود که جنگ هشت ساله با حمله عراق به ايران 
آغاز شد. در خوزستان و شهر مرزي شوش زندگي مي کرد که از نخستین هدف هاي دشمن بود. 
او اما وقتي شهر به سرعت تخلیه و تبديل به جبهه شده، همراه با رزمنده ها در شهر مانده و اسلحه 
به دست گرفته است. پر از خاطرات جنگ از شوش تا اهواز و دزفول و خرمشهر است و در تمام آن  
سال ها پشت جبهه به عنوان پرستار حضور داشته است. فردوس مجديان همان زني است که براي روايت هاي تازه از 
دفاع مقدس از نگاه زنان سراغ او رفتیم. در گفت  وگويي که از فعالیت هاي انقالبي و آموزش هاي نظامي او آغاز شد و به 
خطرات و ماجراهايي که به عنوان تنها زن باقي مانده در شهر شوش گذرانده بود رسید. مجديان البته ازجمله زناني 
است که فعالیت هاي نظامي اش پس از جنگ نیز ادامه پیدا کرد. او مسئول آموزش نظامي و عملیات گردان هاي الزهرا 

در اهواز است. در ادامه مشروح گفت وگو با فردوس مجديان را مي خوانید.
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در جنگ پیروز شويم و دل امام شاد شود«. برادرهايم با حكاکی 
روي يك سنگ نام و نشان شهنار را  نوشتند و بعدها با همین 
نشانه ها توانســتیم قبر وي را پیدا کنیم... بعد از هر حمله اي 
که در شهر مي شد خانواده  ها و نزديكان براي شناسايي شهدا 
مي رفتند. خیلي از مادران و زنان، شهدا را مي شستند؛ گاهي 
هم فرزندان يكديگر را، بچه هاي خودشان را، اشك مي ريختند 

و مي شستند. بعضي هم قبر مي کندند.«

پايان غیبت يازده ماهه يك مبارز
شــهید ناهید فاتحي کرجو در چهارمیــن روز از تیرماه 

سال13۴۴ در شهر سنندج به دنیا آمد. با شروع حرکت هاي 
انقالبي مردم ايران، ناهید هم به ســیل خروشان انقالبیون 
پیوست و در جرگه دختران مبارز کردستان قرار گرفت.بعد 
از پیروزي انقالب اسالمي و شروع فعالیت هاي ضدانقالب در 
مناطق مختلف کردســتان، ناهید همكاري اش را با ارتش و 

سپاه آغاز کرد. 
اوايل زمستان سال1360 در بحبوحه ناآرامي هاي سنندج در 
میان جنگ تحمیلي بود که ناهید به شدت بیمار شد و براي 
مداوا به درمانگاهي در میدان مرکزي شهر سنندج مراجعه 
کرد. چند ساعتي از رفتن ناهید گذشته بود اما از بازگشتش 
خبري نبود. 11 ماه از ربوده شدن ناهید مي گذشت که پیكر 
مجروح و کبودش را با سري شكسته و تراشیده در روستايي 

معركه ای به نام نصرت
گزارشي از زندگي »نصرت بسیطي«

 تنها زن رزمنده در خط مقدم جبهه گیال نغرب
فرحناز چراغي: همه او را به نام نصرت بسیطي مي شناسند ؛ نصرت خداياري 
شهسواري معروف به خواهر بسیطي؛ از رزمندگان هشت  سال دفاع مقدس 
که سرگذشت سلحشوري هايش را گیالنغربي ها به خوبي به ياد دارند. در 
جبهه گیالنغرب کسي نبود که بسیطي ها را نشناسد؛ خواهر و بردار شجاعي 
که هنوز هم گمنامند. به ويژه روايت  نصرت، دختر شــجاع گیالنغربي و 

رنج هايش که گرچه نقل دهان هاست اما کمتر در رسانه ها منعكس شده.
نصرت ســال 1330 در روســتاي »نیم دانگ« در گیالنغرب به دنیا آمد. 
تحصیالتش را تا ششم ابتدايي ادامه داد و چون خانواده تنگدستي داشت 
در امرار معاش به خانواده اش کمك کرد. دهه50 بود که نصرت و برادرش 
حسین با حضور در تظاهرات و راهپیمايي ها چهره انقالبي خود را در منطقه 
گیالنعرب نشان دادند. در کنار اين فعالیت ها نصرت در اداره رفاه آن زمان يا 

همان بهزيستي فعلي مشغول به کار شد.
با شروع جنگ در ســال1359 در همان روزهاي نخست، نصرت به همراه 

برادرش حسین به نیروهاي مدافع در جبهه پیوستند.
هنگامي که عراق به شهر گیالنغرب حمله کرد، زن ها، بچه ها، 
پیرمرد و پیرزن ها همه شهر را ترك کردند و فقط عده اي از 
جوانان براي مبارزه و مقاومت در شهر ماندند که نصرت نیز 
با وجود اصرارها در شــهر ماند و نرفت. او در تمام روزهاي 
شش سال اول جنگ در جايگاه رزمنده، مددکار، امدادگر، 

نیروي پشتیباني و... در گیالنغرب حضور داشت.
نصرت تنها زني بود که در آن معرکه به عنوان 
رزمنده حضور داشت؛ با ظاهر و پوششي 
خاص که همه او را مي شناختند. شجاع 
و نترس بود و قدي بلند داشت؛ با يك 
تفنگ ژ3 بر دوش. هنگام امدادگري 
هم همیشه پوتین پوش بود. مانتوي 
بلندي داشت که رويش اورکت نظامي 
مي پوشید. زمان امداد سالحش را 

عوض مي کرد و برنو بر مي داشت.
اولین دفاع رزمندگان از گیالنغرب 
و شهرها و روســتاهاي مرزي در 
همان روزهاي اول با موفقیت 

انجام شد.
در آن روزها که شــهر خالي 
از سكنه بود، نصرت پابه پاي 
ديگر رزمندگان شــب ها نگهباني 
مي داد. تفنگش را روي دوش مي انداخت 
و در کوچه ها قدم مي زد يا از پشــت بام ها 

نگهباني مي داد.
صبح ها هم براي کمك و روحیه دهي به 
رزمندگان ســمت »گور سفید« )يكي 
از جبهه هاي رزمندگان در گیالنغرب( 
مي رفت که حداکثر ۴00متر با عراقي ها 

فاصله داشت.
او در چند جبهــه مي جنگید و هفته اي 
يك بار به ديدن مــادرش مي رفت و به 

امورات او رسیدگي مي کرد.
سال1360 حجم ســنگین آتش عراقي ها روي شهر 

گیالنغرب و جبهه گور سفید بود.
نصرت آن روزها در بیمارستان کارش امدادگري به 

مجروحان و جمع آوري و رساندن آنها پشت خط بود. پاي ثابت امدادگري 
بود و مجروحان را تفنگ بر دوش کول مي کرد. سر و صورت مجروحان را 

مي شست و زخم هايشان را مداوا مي کرد.
اجساد کشــتگان جنگ را در اتاقي جمع مي کرد تا مبادا حیوانات به آنها 

نزديك شوند.
نصرت در عملیات مطلع الفجر در سال1360 باز  همانند روز هاي وقوع انقالب 
و راهپیمايي ها، کنار برادر قرار گرفت؛ بعد از يك هفته نبرد سنگین. عملیات 
نیمه تمام ماند، پیكر شــهداي ايراني باالي ارتفاعات شیاکوه و زير ديد 
عراقي ها ماند. اجساد چندين  روز باالي ارتفاعات زير باد و باران و آفتاب ماند. 
اين  به يك دغدغه و حسرت براي بچه هاي رزمنده تبديل شده بود. نصرت به 
همراه گروه داوطلبي که امیدي به بازگشت شان نبود، رفتند تا جنازه شهدا را 
از ارتفاعات پايین بكشند. بي خستگي و همپاي مردهاي ديگر جسد شهیدي 

را بردوش گرفته بود.
در بهداري نیز چفیه روي صورتش پیچیده و باالي سر شهدا حاضر شد و 
کار کفن شهدا را انجام داد. بعد از اين کار به ثبت و ضبط نام و نشان شهدا 
پرداخت. از آن روزها ديگر کسي نبود که حسین و خواهرش نصرت را در 

آن منطقه نشناسد.
بعد از عملیات والفجر و فتح المبین دشمن تا حدودي عقب رفت. نصرت هم 
کارش را در بهزيستي از سر گرفت اما ظهرها بعد از کار بهزيستي به بهداري 
خط مقدم مي رفت و کار رسیدگي به زخمي ها، غسل و کفن شهدا و نايلون 

پیچ کردن آنها را انجام مي داد. لباس هاي خونین شهدا را مي شست.
اينها گوشه کوچكي از تالش نصرت بسیطي در جنگ بود که تا سال 1366 
ادامه داشت. 13 آبان سال 136۲ حسین که آن روزها فرمانده خط مقدم هم 

شده بود در يك عملیات پاکسازي، شهید  شد.
نصرت نه فقط برادر که دوست، همراز و همرزمش را از دست داد که ضربه 

جبران ناپذيري براي او بود. خود جنازه برادر شهیدش را غسل و کفن کرد.
گويي سال هاي مبارزه براي او در حال تبديل شدن به  سال هاي رنج و غم بود؛ 
چرا که سال1365 هم مادرش بر اثر سرطان از دنیا رفت و او تنهاتر از همیشه 
شد. سال 1366 درخواست انتقالي به کرمانشاه را داد  و ساکن کرمانشاه شد.
ديگر از آن زن پرتوان خســتگي ناپذير خبري نبود. تحمل دشواری های 
روزهای جنگ زخم هايي بر روح او زده بود که جبران ناپذير بود. چندي بعد 
به دلیل افسردگي و مشكالت روحي در بیمارستان اعصاب و روان فارابي 

بستري شد و سرانجام در ارديبهشت سال1368 درگذشت.

صدمه اي ندیدم. در این زمان خانم هاي دیگر شهر را ترك كرده 
بودند و فقط من با رزمنده ها باقي مانده بودم.

  در آن دوران شما و ديگر زن هايي که در 
شهر بوديد از چیزي هراس نداشتید؟

هيچ ترســي نداشتيم. مي ترســيدیم كه دشــمن وجبي از 
خاك ما را اشــغال كند. خانم هاي دیگر هم با گریه و با اصرار 
خانواده هایشان شهر را ترك كردند. البته این در حالي بود كه 
من قبل از انقالب بسيار ترسو بودم و مثال اگر مرده اي مي دیدم 
نمي توانســتم حتي آب بخورم. اما آن زمان كه در بيمارستان 
دزفول كار مي كردیم یك روز تعدادي مجروح آوردند. شهيد 
فعال كه ترس من را مي دانست به من گفت دو نفر از پرستاران را 
براي رسيدگي به مجروحان ببرم. درحالي كه آنها مجروح نبودند 
و همه كشته شده هاي عراقي بودند. من درحالي كه یکي از این 
افراد را گرفته بودم شهيد فعال به من گفت كه او مرده است. آن 
لحظه حال عجيبي به من دست داد و به شدت شوكه شدم و سر 
آن عراقي را رها كردم. اما در نهایت این اتفاق باعث شد كه همه 

ترس از وجود من خارج شود. 
  آن زمان که در شوش بوديد با نیروهاي 

عراقي مواجه نشديد؟
در واقع ما خاكریز دوم جنگ بودیم اما من به شکل مستقيم در 
عمليات جنگي حضور نداشتم و عراقي ها را به چشم ندیدم. اما 
یك شب با بچه ها خط مقدم رفته بودم و من تنها در مقرمان 
با یك فانوس مانده بودم. بخشي از اتاق خمپاره خورده بود و 
فقط با تعدادي آجر آن را پر كرده بودند. صدایي آمد و متوجه 
شدم كه كسي از آن بخش خمپاره خورده وارد خانه شده است. 
من نارنجك را برداشتم و به سایه اي كه نزدیك مي شد گفتم 
كه تا سه مي شــمارم و اگر نرفتي نارنجك را منفجر مي كنم. 
فکر مي كردم كه آن شخص از منافقين و ستون پنجم ها بود. 
به او گفتم كه یا برو یا هر دو كشته مي شویم. شروع به شمارش 
كردم و وقتي مي خواستم به سه برسم یکي از برادرها در خانه 
را زد. آن سایه سریع خارج شد. برادرها وقتي متوجه این اتفاق 
شدند دیگر من را تنها نگذاشتند و هر بار كه به خط مقدم 

مي رفتند یکي از آنها در خانه مي ماند.
  تا چه زماني در شوش حضور داشتید؟

تا اواسط ســال ۶0 كه آمدند و از تعداد خواهرها در شهر 
پرس وجو كردند. گفته بودند كه من نيز باید شهر را ترك 

كنم. چون در آن مقطع بعد از اتفاقات سوســنگرد تصميم 
گرفته شده بود تا زنان در خط مقدم حضور نداشته باشند و 
همه پشت جبهه خدمت كنند. پس از آن از طریق فرمانداري 
بهبهان به شــهركي رفتم و آنجا آمــوزش نظامي مي دادیم. 
در مقطعي هم به اهواز رفتيم و در بيمارســتان نادري كه در 
هتل نادران تشکيل شده بود به پرستاري و كارهاي امدادي 
پرداختم. ایــن وضعيت تا پایان جنگ ادامه داشــت. من در 
همين دوران با یکي از پاسدارها نيز ازدواج كردم و دو فرزند از 

سه فرزندم در دوران جنگ به دنيا آمدند.
  روزي که جنگ به پايان رسید را به خاطر 

داريد؟ چه حال و هوايي داشتید؟
از طرفي خوشحال بودیم اما نوشيدن جام زهر از سوي امام 
براي ما بسيار سخت بود. ما هشت ســال هر شب با چادر 
مي خوابيدیم تا درصورت بمباران یا شهادت زیر آوار عریان 
دیده نشویم. خيلي از زنان دزفول را با چادر از زیر آوار بمباران 
بيرون كشيدند. بنابراین پایان چنين سختي هایي براي ما 
خوشحال كننده بود. اما پایان جنگ نيز به آن صورت براي 

ما تلخ بود و ناراحتي امام راحل براي ما بسيار سخت بود.
  اگر نكته يا حــرف ناگفته اي باقي مانده 

بفرمايید؟
خاطرات جنگ كه بسيار است و اینجا قطره اي از دریا را گفتيم. 

ممنون و شاكر خداوند هستم و هر آنچه دارم از لطف اوست.
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دستم زیر سر 
حبيب بود. همين 

كه ساكت  شد، 
گفتم چرا حرف 
نمي زني؟ گفت: 

دارم راز و نياز 
مي كنم و مي خواهم 

نماز صبحم را 
بخوانم با من حرف 

نزن. چشمانش 
را بست. من فکر 
كردم از خستگي 
خوابش برده... او 

شهيد شده بود

آن طرف مرز به سمت شهر پشت سرهم حركت مي كنند. شهر ما 
بيمارستان نداشت و فقط یك بهداري داشت كه پزشکان آن هم 
بيشتر هندي بودند و بيشتر بيماران از بهداري به شهر سوسنگرد 

منتقل مي شدند.
  سوسنگرد چقدر با شهر شما )بستان( فاصله 

داشت؟
25كيلومتری مي شــد. ما در آن زمان یك ســتاد پشتيباني در 
حســينيه پدرم ایجاد كردیم و در آن حســينيه به همســرم و 

دوستانشان كه به خط مقدم مي رفتند، كمك مي كردیم.
  چه کارهايي براي رزمندگان انجام مي داديد؟

لباس هاي خوني آنها را مي شستيم. چون رزمندگان مجروحان 
را كول مي كردند، اكثرا لباس هایشــان خوني بود. چون حالم از 
دیدن خون به هم مي خورد و تحمل نداشتم، چشمانم را مي بستم 
و به دور از چشم مادرم در حمام را مي بستم و لباس هاي خوني 
رزمندگان را مي شستم. من این كار را به خاطر انقالب، سرزمين و 
عالقه اي كه به همسر و هموطنانم داشتم انجام مي دادم. آن زمان 
رزمندگان لباس اضافه زیادي نداشتند و ما مجبور بودیم خيلي 

سریع آنها را تميز كنيم تا استفاده كنند.
  چند روز طول کشــید که شــهر بستان نیز 

مستقیم وارد جنگ شد؟
دقيق به خاطــر ندارم، امــا بيشــتر از 5روز نگذشــته بود كه 
خمپاره هاي دشمن به شهر بستان برخورد مي كرد. یادم هست 
كه یکي از همين خمپاره ها به خانه همسایه ما برخورد كرد و در 
آن حادثه عروس آن خانواده شــهيد شد. كم كم اهالي بستان از 

  خودتان را معرفي کنید و بگويید شروع جنگ 
چندساله بوديد؟

من در یك خانواده مذهبي در شهر بســتان به دنيا آمدم. پدرم 
یك روحاني بود كه داروخانه و عطاري داشت و در واقع نخستين 
داروخانه شهر متعلق به پدرم بود. البته پدر، متولي مسجد جامع 
شــهرمان نيز بود. خودمان یك حســينيه نيز در خانه داشتيم 
كه از زمان پدربزرگم و حتي قبل از انقالب برپا بود و هميشــه 

مراسم هاي مذهبي در این حسينيه برگزار مي شد.
من تقریبا 20ســال داشتم و 3ماه قبل از شــروع جنگ ازدواج 
كرده بود. همســرم ابتدا فرهنگي بود، امــا به خاطر نياز انقالب 
نوپای كشورمان وارد سپاه شــد و فرمانده سپاه دشت آزادگان 
بود؛ بنابراین هم به خاطر شغل همسرم و هم خانواده اي كه در آن 
بزرگ شده بودم و نيز زندگي در شهر مرزي بستان جنگ خيلي 
زود وارد زندگي مان شد و من بيشــتر درگير شدم. این توفيقی 

اجباري بود كه نصيب من شد.
  براي حضور در جنــگ آموزش خاصي ديده 

بوديد؛ مثال کار با اسلحه را مي دانستید؟
بله تقریبا. در زمان عقد همسرم یك دوره آموزش هاي نظامي به 
من داد و حتي خواهرزاده ۷ساله ام قبل از من، این آموزش ها را 
فراگرفت. وقتي همسرم در خانه نبود، بچه خواهرم آموزش هاي 

نظامي را به من یاد مي داد.
  يعني قادر بوديد که اسلحه به دست بگیريد و 

تیراندازي کنید؟
باز و بسته كردن ســالح هایي چون كالشنيکف، ژ3 و كلت هاي 
كمري ازجمله دوره هایي بود كه من آموزش دیدم؛ طرز كار با آنها 
و تيراندازي را هم یاد گرفتم. من همــه اینها را یاد گرفته بودم؛ 
چراكه امام خميني)ره( هم گفتــه بودند یك ارتش 20ميليوني 
باید تشکيل شود؛ بنابراین ما كه مقلد امام)ره( و رهبرمان بودیم، 

تالش كردیم مانند دیگران این دوره را یاد بگيریم.
  چطور متوجه شديد که جنگ آغاز شده است؟

ما صداي گلوله هاي جنگ و خمپاره ها را از مرز شنيدیم. من از 
باالي پشت بام نگاه مي كردم مي دیدم كه آمبوالنس ها همگي از 

میان آتش باران
خدیجه ميرشکاري، نخستين زني كه در جنگ به اسارت 

نيروهاي عراقي درآمد، از جانفشاني هاي پنهان زنان
 در مناطق جنگي مي گوید

 الهام يوسفي:  خديجه میرشكاري، نخستین 
اسیر زن ايراني و همسر شهید است که در 
اوايل جنگ در شهر سوســنگرد توسط 
نیروهاي عراقي اسیر شد و پس از ۲سال به 
کشور بازگشت. میرشكاري زماني که به اسارت عراقي ها درآمد 
به شدت مجروح بود و روزهاي سختي را در اردوگاه هاي عراق 
پشت سر گذاشت. اين زن آزاده از رنج اسراي ايراني مي گويد که 
شــايد در مطبوعات ما چندان به آنها پرداخته نشــده است؛ 
سربازان گمنامي که اگر امثال میرشكاري روايتگر روزهاي سخت 
آنها نباشند، هیچ گاه کســي نمي داند در پشت خط مقدم چه 
گذشته اســت. روايت میرشــكاري از حضور زنان در جبهه و 

داستان هاي پشت خط را در گفت وگويش با همشهري بخوانید.

شهر خارج شدند. برخي به شهر دیگري مي رفتند و عده اي هم به 
روستاهاي اطراف پناه می بردند.

  چرا از بستان خارج نشديد؟
پدرم با این قضيه مخالف بود و مي گفت ما مردم و ارتش را در كنار 
خود داریم چرا باید شــهر را خالي كنيم. كميته و سپاه در كنار 
ارتش دشــمن را مجبور به عقب نشيني مي كنند، من نمي توانم 
بروم و باید اینجا بمانم و در حسينيه اذان بگویيم و به رزمندگان 
كمك كنم. اما بــرادرم دیگر طاقت نياورد و بــه پدرم گفت اگر 
نروید خــودم را با همين تفنگي كه در دســت دارم مي كشــم. 
عراقي ها كم كم دارند وارد شــهر مي شوند و باید هرچه سریع تر 

اینجا را ترك كنيد.
دقيقا چند روز قبل از اسارتم بود كه همسرم همراه برادرم آمده 
بودند كه ما را بفرســتند خارج از شهر. صبح زود بود پدرم چون 
۷0سال موذن مســجد بود، گفت: بگذارید اذان بگویم و بعد از 
نماز صبح مي رویم. وســایل صبحانه را جمع نکرده راه افتادیم 
و برادرم ما را به سوسنگرد برد. همسرم خودش اهل سوسنگرد 
بود و خانواده اش آنجا زندگي مي كردند. به من گفت: برو اگر زنده 
ماندم من هم مي آیم. روزهاي خيلي سختي بود؛ برق، آب و تلفن 
همگي قطع شــده بودند و ما دیگر هيچ خبري از آنها نداشتيم؛ 

مگر اینکه خودشان مي آمدند.
  چند روز در سوسنگرد مانديد؟

تقریبا ۷مهر بود كه جنگ به سوسنگرد هم كشيده شد و شهر را 
محاصره كردند. خانواده من از آنجــا به اهواز رفته بودند، اما من 
هنوز آنجا بودم. وقتي شهر توسط عراقي ها محاصره شد، همسرم 

در نزديكي شهر يافتند. شهال فاتحي کرجو، خواهر ناهید 
درباره شهادت او گفته اســت؛»موهاي سرش را تراشیده 
بودند و همه ناخن هاي دست و پايش را کشیده بودند. تمام 
سر و بدنش به علت ضربات ناشي از شكنجه کبود بود. کوموله 
به ناهید گفته بود اگر به )امام( خمیني دشنام بدهي تو را آزاد 
مي کنیم. سرانجام او را شــبانه به بیابان هاي اطراف روستا 
مي برند و جلوي چشمان خودش برايش قبر حفر کرده و او را 
زنده زنده دفن مي کنند.  ناهید شانزده ساله زنده زنده دفن 

مي شود.« 
خانواده شهید فاتحي کرجو، صالح نديدند وي را در سنندج 
دفن کنند و پیكرش را به تهران منتقل و در قطعه شهداي 

انقالب بهشت زهرا)س( تهران دفن کردند.

فوزيه و امدادرساني تا پاي جان 
از ديگر شــهداي زن مي توان به 
اسم فوزيه شــیردل اشاره کرد که 
۲5مــرداد1358 در جريان حمله 
ضد انقالب به بهداري پاوه و محاصره 

بهداري به شهادت  رسید.
بیمارستاني با 10تختخواب و داراي  

کمترين امكانات در شهر پاوه محل 
خدمت فوزيه بود کــه در جريان 
تشديد درگیري هاي آن منطقه به 

محاصره نیروهاي ضد انقالب درآمده بود. 

در روند اين درگیري ها شــهید چمران دستور مي دهد که 
پرستاران، زنان، کودکان و زخمي ها را داخل يك وانت گذاشته 
و يك محلفه روي آنها بكشند و با عنوان زخمي از بیمارستان 
خارج و به خانه ســپاه که از بیمارستان فاصله داشت منتقل 
کنند. فوزيه هم يكي از اين افــراد بود. در همان هنگام يك 
بالگرد به منظور رساندن مهمات به نیروهاي شهید چمران به 

پاوه اعزام شده بود.
 فوزيه به منظور عالمت دادن بــه بالگرد از زير محلفه بیرون 
مي آيد و از ناحیه پهلو مورد هدف گلوله منافقان قرار مي گیرد 
ولي کوتاه نمي آيد و باز هم تیر مي خورد و از پا مي افتد و تازه 
متوجه گرمي و خونريزي پهلويش مي شود تا اينكه به خانه 

سپاه مي رسند. 
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خودم مادر هستم. 
یك ساعت هم 

نمي توانم از 
فرزندانم بي خبر 
باشم، اما ببينيد 

در طول این 
8سال مادران 

چگونه فرزندان 
خود را راهي جبهه 

جنگ مي كردند؛ 
درحالي كه احتمال 
داشت آنها را دیگر 
هيچ وقت نبينند. 

درواقع زنان اهدافی 
قوي داشتند كه 

حتي مهر مادرانه 
نتوانست جلوي آن 

هدفشان را بگيرد

 دنبالم آمد و گفت دیگر صالح نيســت اینجا بماني و باید تو هم 
بروي اهواز. با یك ماشين جيپ سپاه كه پر از مهمات بود دنبالم 
آمد كه مرا به اهواز ببرد. من سمت صندلي شاگرد نشسته بودم 
و پاهایم را باال جمع كرده بودم؛ چــون زیر پاهایم پر از نارنجك 
بود. همسرم یك اســلحه به من داد و گفت: نترس تو دیگر دوره 
آموزشي كار با اســلحه را گذرانده اي و یاد گرفته اي. شهر خالي 
است و هر آن ممکن اســت منافقان یا عراقي ها ســر راه مان را 
بگيرند و تو باید اگر الزم شد، تيراندازي كني. مراقب اطراف باش 

و از پنجره فضاي بيرون را دید بزن.
شاید من هيچ وقت فکرش را نمي كردم كه روزي از اسلحه براي 
كشتن آدم استفاده كنم. همســرم مي گفت: ما هيچ مهمات و 
نيروي زیادي نداریم وقتی تو را به مقصد رساندم باید این ماشين 

و مهمات را به نيروها برسانم.
من تفنگ را محکم بغل كرده بودم. یك چادر مشــکي با مقنعه 
بلند و مانتوي بلند بر تن داشــتم. اكثر ما زنان با همين لباس ها 
هم شب ها مي خوابيدیم؛ چرا كه هر آن امکان داشت كه عراقي ها 
حمله كنند و ما مجبور باشيم به ســرعت خانه را ترك كنيم یا 
حتي احتمال كشته شدن و مجروح شدن ما به خاطر خمپاره هاي 

عراقي زیاد بود.
  شما همچنان در داخل سوسنگرد بوديد که 

عراقي ها شهر را تصرف کردند؟ 
بله. وقتي همســرم مي خواســت مرا از شــهر دور كند، تقریبا 
عراقي ها وارد شهر شده بودند. با این حال جاده هنوز در اختيار 
نيروهاي خودمان بود. همســرم گفت تا جاده به دست عراقي ها 
نيفتاده باید هرچه زودتر تو را از شهر خارج كنم. وقتي كه از شهر 
سوسنگرد بيرون رفتيم، یکي، دو نفربر و تانك عراقي همزمان با ما 
به آنجا رسيده بودند؛ یعني عراقي ها پل زده بودند و كم كم نفربرها 
نيز از آن عبور كرده و وارد شــهر شــده بودند. وقتي چشم ام به 
نفربرها افتاد، خوشحال شدم و به همسرم گفتم كه براي شما نيرو 
و كمك رسيده است. همين جمله را كه گفتم، عراقي ها به سمت 
ما تيراندازي كردند. هوا گرم و شيشــه ماشين هم پایين بود. از 
سمت صندلي شاگرد كه من نشسته بودم به ما شليك مي كردند. 
من سرم را پایين نگه داشته و محکم اسلحه را بغل كرده بودم. با 
صداي بلند فریاد مي زدم: »اهلل اكبر«، »یا حســين«، »یا فاطمه 
زهرا«و... همينطور فریاد مي زدم. عراقي ها الستيك هاي ماشين 

را زدند و ماشين از كار افتاد.
هر دوی ما به شدت مجروح شده بودیم. پهلوي راست من خيلی 
مي ســوخت. وقتي دستم را بردم ســمت پهلویم، دیدم سوراخ 
خيلي بزرگي ایجاد شده و خونریزي شدید دارم. همچنان اسلحه 
را محکم بغل كرده بودم. عراقي ها كه به ما رسيدند، مرا از ماشين 
به بيرون پرت كردند. در همين حين تفنگ از بغلم زمين افتاد. 
این صحنه را كه دیدند فریاد مي زدند زن نظامي، زن نظامي. زبان 
عربي آنها را متوجه مي شدم. عراقي ها فکر مي كردند كه من باز 
هم سالح یا نارنجکي همراه دارم و مي خواستند مرا تفتيش بدني 
كنند. من جيغ زدم كه هيچ چيز دیگري همراه خودم ندارم و فقط 
همين اسلحه بود. فریاد من باعث شد كه عقب بروند. همسرم را 
نيز از ماشين آوردند پایين. استخوان قلم پایش زده بود بيرون و 

همينطور خونریزي شدید داشت.
همه نيروهاي عراقي همراه تانك هــا و نفربرها جاده را پر كرده 
بودند. یك آمبوالنس عراقي آمد و ما را همراه 2ســرباز مســلح 
سوار آمبوالنس كردند. ما را به ســمت شهر العماره عراق بردند. 
دقيق یادم نيست، اما به نظر مي رسيد یك شب در راه بودیم. جاده 
بسيار وحشتناكي داشــت و من از درد و خونریزي شدید جيغ 
مي زدم، اما هيچ كاري براي ما نمي كردند كه دردمان كمتر شود 
و مي گفتند شما پاسدار خميني هستيد. به ما مي گفتند اگر زنده 
به عراق رسيدید ما شما را بازجویي و درنهایت اعدام تان مي كنيم. 
عراقي ها فکر مي كردند من هم پاســدار هستم و همکار حبيب، 
همسرم. هر چه مي گفتم ما پاسدار زن نداریم، باور نمي كردند و 

مي گفتند تو همسرش نيستي.
گفتم ما داشتيم از شــهر فرار مي كردیم كه شــما به سمت ما 
تيراندازي كردید. عراقي ها مي گفتند اگر پاســدار نيستيد، چرا 

این ماشين پر از مهمات دست شماست.
  چه زماني متوجه شــديد همسرتان شهید 

شده است؟
قبل از رسيدن به بيمارستان همسرم چشمانش را بسته بود و من 
فکر مي كردم یا خوابش برده یا بيهوش شده است؛ چراكه در كل 
مسير ما با هم حرف مي زدیم، قرآن مي خواندیم و دعا مي كردیم. 
دست من زیر ســر حبيب بود، همين كه ساكت  شد، گفتم چرا 
حرف نمي زني؟ گفت: دارم راز و نيــاز مي كنم و مي خواهم نماز 
صبحم را بخوانم. با من حرف نزن. چشــمانش را بست. من فکر 
كردم از خستگي خوابش برده است. در ادامه مسير نزدیك عراق 
كه شدیم 5 اسير چشم و دست بسته انداختند توی آمبوالنس، 
درواقع پرت كردند. من جيغ زدم و گفتم مجروح داریم، مراقب 
باشيد. اسرا گفتند: نمي بيني چشــمان ما بسته است. ما از كجا 
بدانيم كه شما كجا هستيد. یکي از آنها گفت: دست و چشم مرا 
باز كن تا كمکت كنيم، اما من اصال دستانم را نمي توانستم بلند 
كنم. با هر بدبختي كه بود چشمانم را باز كردم و در تاریکي فضاي 
داخل آمبوالنس دیدم كه محکم دستان آنها را با طناب بسته اند. 
با سختي و كشان كشان یکي از آنها خودش را به من نزدیك كرد 
و با سختي دستش را باز كردم. او هم دســت و چشم بقيه را باز 
كرد. بعد صورتش را به حبيب نزدیك كرد و نفس و نبضش را كه 
چك كرد، گفت اصال هيچ عالئم حياتي ندارد و شهيد شده است.

آنها حبيب را شــناختند و گفتند: این حبيب شــریفي اســت. 
همسایه ما اینجا چه كار مي كند؟ من هم ماجرا را تعریف كردم. 
من اصال باورم نمي شــد و مي گفتم امکان ندارد او شــهيد شده 
باشد. ما چند لحظه پيش داشتيم صحبت مي كردیم. یکی از اسرا 
گفت: خواهرم به فکر خودت باش. او به آرزویش رسيد و شهيد 
شد. تو از این به بعد اسير بعثي ها هستي و به فکر خودت باش. با 

این حال، من هنوز باورم نشده بود او شهيد شده است.
البته این را هــم بگویم در همــان زمان كه همــراه خانواده به 
سوسنگرد رفته بودیم، هالل احمر سوسنگرد اعالم كرد كه همه 
دختران بيایند و یك دوره امدادگري آموزش ببينند كه من هم 

رفتم و این دوره را فشرده از صبح تا شب گذراندم.
  کجا از بقیه جدا شديد؟

صبح ما را به بيمارستان جمهوري شهر العماره عراق بردند. من 
دیگر از آنها جدا شدم و بعد از یك سال و خرده اي فهميدم آنها را 

همراه جنازه همسرم كجا بردند.
  بعد از يك سال چطور مطلع شديد؟

یکي از همان افرادي كه اســير بــود در اردوگاه را دیدم و برایم 
تعریف كرد.

  وقتي شما را به بیمارستان بردند، آنجا وضعیت 
چطور بود؟

ســالن خيلي بزرگي بود پر از مجروح، حاال دقيق نمي دانم همه 
عراقي بودند یا ایراني. اورژانس بيمارســتان خيلي شــلوغ بود. 
نيروهاي عراقي همگي با همدیگر صحبت مي  كردند و مي گفتند: 
یك زن نظامــي ایراني را آورده ایم. مــرا بردند و روي یك تخت 
بستري كردند. دیگر چندان به هوش نبودم تا اینکه با سيلي یکي 
از نظاميان عراقي به هوش آمدم. او خيلي محکم به صورتم سيلي 
زد. من یکدفعه چشمانم را باز كردم و گفتم چرا سيلي مي زني؟ 
گفت: تو خون زیادي از دست داده اي و پزشکان مي خواهند براي 
تو خون تزریق كنند، اما مي گویــي من خون بعثي نمي خواهم؛ 
درحالي كه من اصال نمي دانســتم اینگونه گفته ام و به شــدت 

بي حال بودم.
تمام لباس هایم و چادرم پاره شــده بود. پرستاران مي خواستند 
لباس هایم را عوض و لباس كوتاه بيمارســتان را تنم كنند. یکي 
از پرستاران قيچي آورد تا لباس هاي خوني و پاره را عوض كند. 

من محکم چادر و لباســم را گرفتم و گفتم اجازه نمي دهم اینها 
كوتاه هســتند و حجاب ندارند؛ درحالي كه سرم خون به دستم 
بود، تخت را محکم گرفتم و جيغ مي زدم كه نمي خواهم لباسم 
را عوض كنيد. داد مي زدم كه بيایيد مرا بکشيد. من این لباس ها 
را نمي پوشم. تا اینکه یکي از پزشــکان آنها گفت: نمي بينيد كه 
این خانم چقدر حجاب دارد و برایش مهم است كه چادر از سرش 
نيفتد. با وجود گرماي هوا او نمي خواهد حجابش را كنار بگذارد. 
اذیتش نکنيد نمي تواند این لباس ها را بپوشــد. من كه پزشك 
هســتم مي گویم ایرادي ندارد. در آن بيمارستان تركش ها را از 

بدن من خارج نکردند و واقعا فکر مي كردند من زنده نمي مانم.
االن وقتي تعریف مي كنم احســاس مي كنم آن زن من نبودم. 
حاال كه فکرش را مي كنم مي گویم چطور جرأت داشــتم در آن 
شرایطی كه اسير بودم اینگونه رفتار و جيغ و داد كنم. خدا را شکر 
در طول زمان اسارتم - از ســال 1359 تا 13۶1 كه در اردوگاه 
موصل بودم - هيچ گاه جلوي سربازها و نيروهاي عراقي گریه و 

اظهار پشيماني نکردم.
  چه مدت در بیمارستان بستري بوديد؟

چند روزي در بيمارســتان العماره عراق بستري بودم و در یك 
اتاق 4نظامي زن نگهبان من بودند كه قصد فرار به ســرم نزند. 
بعد از اینکه به نظر آنها شرایطم بهتر شد و بهبود یافتم به زندان 
انفرادي بغداد منتقل شدم. نزدیك 4 ماه آنجا بودم كه هر هفته مرا 
به بهداري مي بردند و پانسمانم را عوض مي كردند و اگر مسکني 

هم الزم بود به من مي دادند.
  بازجويي ها از چه زماني شروع شد و چطور بود 

و آيا شكنجه هم مي شديد؟
بازجویي از همان زمان بازداشت شروع شد؛ تقریبا هفته اي یکي، 
دوبار من بازجویي مي شدم. به این صورت بود كه یا وارد سلولم 
مي شــدند یا به جایي دیگر منتقل مي شــدم. از جنگ، اقتصاد 
و وضعيت ایــران مي پرســيدند. از امام خمينــي)ره(، خانواده 
و همسرم ســؤال مي كردند. تا از همســرم صحبت مي كردم و 
سراغش را مي گرفتم، مي گفتند: او سرباز )امام( خميني است. 
اصال حرفش را هم نزن. برو دعا كن خودت تا حاال زنده مانده اي.

وقتي كه مرا از ســلول انفرادي بــه اردوگاه موصــل بردند در 
بيمارستان شهر موصل مورد عمل جراحي قرار گرفتم و 10روز 
آنجا بودم و بعد از عمل به بهــداري اردوگاه موصل برگرداندند. 
بهداري موصل یك سالن بزرگ داشت كه هم تخت داشت و هم 
مجروحان مختلف. اینکه مي گویم تخت به این دليل اســت كه 
در اردوگاه ما تخت نبود. تنهــا زن آن بهداري من بودم و همگي 
اسراي مرد ایراني بودند. پرستاران نيز اسراي ایراني بودند و فقط 
روزها از شهر پزشك عراقي مي آمد به بيماران سركشي مي كرد.

  در بین اســراي ايراني پزشــك مرد وجود 
نداشت؟

چرا بود، اما اجــازه نمي دادند طبابت كند. یکــي از آنها مجيد 
جالل وند، اهل تهران و خيلي معــروف بود، اما آنجا مترجم بود؛ 
چون هم تركي بلد بود و هم انگليســي. شهر موصل بيشترشان 
ترك هستند. او اجازه طبابت نداشــت، اما پنهاني برخي مواقع 
دارو  از داروخانه آنها برمی داشــت و مریضــان را مداوا مي كرد. 
برخي مواقع وقتي پزشکان عراقي مي رفتند یا در حال استراحت 
بودند، این دكتــر مجيد مي آمد بهداري و بقيــه پتو را به عنوان 
پرده مي گرفتند و اینگونه پانسمان مرا عوض مي كرد. عراقي ها 
اصال آنتي بيوتيك براي ما استفاده نمي كردند و خيلي كم اتفاق 
مي افتاد براي درمان مجروحان اســتفاده كنند، اما دكتر مجيد 
هميشــه از داروخانه آنها یواشــکي آنتی بيوتيك برمي داشت و 

براي من مي آورد.
پرستاران و پزشکان اسير ایراني بيشــتر براي كمك به اسراي 
مجروح آنجا بودند؛ نــه طبابت. آنها كمك مي كردند اســرایي 
كه اوضاع شان خيلی نامناســب بود و صدمه شدید دیده بودند، 

كارهاي روزانه شان را انجام دهند.

خانه سپاه فاقد هرگونه امكانات ازجمله آب و برق بود. فوزيه 
در اين شــرايط و با زبان روزه و بدون هیچ درماني 17ساعت 
خونريزي داشته است... بعد از فرمان امام خمیني)ره( مبني 
بر آزادسازي پاوه، نیروهايي به آنجا اعزام شدند و افرادي که 
در خانه ســپاه بودند را به داخل بالگرد انتقال دادند. جسم 
ناتوان فوزيه که اندکي جان داشــت همراه آنها بود. بالگرد 
هنگام اوج گرفتن مورد هدف ضدانقالب قرار گرفت و با کوه 
برخورد کرد و متالشي شد. شهید چمران درباره او گفته بود 
که دردناك ترين صحنه اي که ديدم صحنه پرستار جواني بود 
که با لباس سفید آغشــته به خون و کبود شده از هلي کوپتر 
آويزان شده به گونه اي که پاهايش در داخل هلي کوپتر و بدنش 

روي زمین کشیده مي شد.«
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لباس هاي خوني 
رزمندگان را 
مي شستيم؛ 

چون رزمندگان 
مجروحان را كول 
مي كردند، اكثرا 

لباس هایشان 
خوني بود. چون 

حالم از دیدن خون 
به هم مي خورد و 
تحمل نداشتم، 

چشمانم را 
مي بستم و به دور 
از چشم مادرم در 
حمام لباس هاي 

خوني رزمندگان را 
مي شستم

  در زندان وقتي اســیر بوديد، چیزي هم ياد 
گرفتید؟

بله. وقتي در بهداري بســتري بودم، یکــي از جوانان ایراني كه 
آنجا بود به من زبان انگليسي یاد داد. او جلد پاكت هاي سيگار 
یا كاغذ باطله را مي آورد و روي آن كلمات انگليســي را به من 
آموزش مي داد و مي گفت، بهتر است بخواني و كمکت مي كند؛ 
چون صليب ســرخ جهاني كه مي آمد ما باید انگليسي صحبت 
مي كردیم. درواقع كلماتي كه مورد نياز اسرا بود به ما یاد مي داد. 
من خودم نيز عالقه داشــتم و او هم از من امتحان مي گرفت و 
ســؤال مي كرد. من البته همانجا تزریقات را كامل یاد گرفتم. 
هميشــه مي گفتند اینجا بهترین فرصت اســت كه اینها را یاد 
بگيري و وقتي برگشــتي ایران مي تواني بــه رزمندگان كمك 
كني كه اتفاقا همينطور هم شد و سال های 13۶2 و ۶3 توانستم 
در بيمارستان شــهر سوســنگرد این كار را انجام دهم. بعدا به 
جهادســازندگي رفتم تا آنجا بتوانم همراه پزشکان اعزامي به 

روستایيان كمك كنم.
  شكنجه هم شديد؟

به شدت مجروح بودم، اما خب به نحو دیگري مرا اذیت مي كردند؛ 
مثال هر 24ســاعت یك بار به من غذا مي دادند. در یك محيط 
كامال مردانه و به مدت 4ماه در یك ســلول انفــرادي بودم. در 
همين بازجویي ها وقتــي یك بار مرا بردند با یك خلبان آشــنا 
شدم كه فارسي صحبت مي كرد. خودش را ایراني معرفي كرد و 
به عراقي ها گفت: ما اصال زن رزمنده كه در جبهه جنگ حضور 
داشته باشد، نداریم. حتما او را در شهر اسير كرده اید. این خلبان 
به زبان انگليسي نيز مسلط بود. به من گفت: مشخصات خودت 
را به من بده كه در كدام اردوگاه هستي تا هر جور شده اطالعات 
تو را به صليب ســرخ جهاني بدهم. آنها به امور اســرا رسيدگي 
مي كنند. این خلبان گفت: احتماال زنان زیادي اسير شده اند كه 

من در جریان نيستم.
  خودش را معرفي کرد؟ اســمش را به خاطر 

داريد؟
نه متأســفانه به یاد ندارم. بعد از چند روز از آن دیــدار، مرا به 
اردوگاه موصل منتقل كردند كــه 1500 ایراني در آنجا زنداني 

بودند.
  زنان ديگري در آن اردوگاه بودند يا فقط شما 

آنجا حضور داشتید؟
نه همگي مرد بودند. من هيچ اسير زن دیگري ندیدم. بعد از یك 
ســال و چند ماه دوباره مرا به بغداد، زندان استخبارات، اردوگاه 
رمادیه منتقل كردند. من در آن مقطع بعد از ۶ماه به خاطر خارج 
كردن برخي تركش ها دوباره برای عمل به بيمارســتان موصل 
منتقل شدم. صليب سرخ جهاني وقتي مرا دید، گفت: باید این 

زنداني مبادله شود.
  قبل از شما هم زنداني ها مبادله شده بودند؟

بله. تقریبا 2گروه قبل از من مبادله شــده بودند كه اكثرا نابينا، 
قطع نخاع یا دست و پاهایشان قطع شده بود. من گروه سوم بودم 
كه همراه 3۷نفر دیگر با زندانيان عراقي  مبادله شدم؛ یعني بعد 

از 2 سال ما از طریق كشور قبرس آزاد شدیم و به تهران آمدیم.
  چه سالي بود؟

اوایل سال13۶1 بود.
  وقتي آزاد شديد، کجا رفتید؟

بعد از دیدار با خانواده و طي روند درمان، 2سال بعد باز به مناطق 
جنگي برگشتم. به سوسنگرد رفتم و یك دوره آموزش امدادگري 
را گذراندم. همراه چند نفر دیگر از زنان امدادگر تست كزار انجام 
مي دادیم، اما متأسفانه  به حدي من در زمان اسارت اذیت شده 
بودم و ضعف داشــتم كه دیگر مانند گذشــته توان نداشتم؛ به 

طوری كه حتي خون مي دیدم حالم بد مي شد.
مطمئن باشــيد اگر زمان به عقب برگردد، دوباره همان كارها را 
انجام خواهم داد. االن هم اگر اتفاقــي بيفتد با همه توانم حاضر 

خواهم شد و ذره اي پشيمان نيستم از فعاليت هایي كه در گذشته 
داشته ام. این مردم هيچ فرقي با گذشته نکرده و ندارند.

  جنگ با آن چهره ويرانگرش از نگاه يك زن 
چگونه بود؟ 

هيچ انساني براي جنگ آفریده نشده است؛ چراكه فطرت انسان 
با جنگ همخواني ندارد، اما اگر مجبور باشد و مانند ما یك جنگ 
8ساله به او تحميل شود، چاره اي ندارد كه براي دفاع از وطنش 
وارد جنگ شــود. زن با آن روح لطيف و زنانه اش مسلم است كه 
براي جنگ ساخته نشــده اســت. با این حال اگر فداكاري ها و 
ازخودگذشتگي های زنان در دفاع مقدس نبود، شاید هيچ وقت 
اینگونه پيش نمي رفت. زنان در این 8سال پشتيبان همسران و 
فرزندان خودشان در جنگ بودند و آنها را تشویق مي كردند كه 

به ميدان بروند.
من خودم مادر هســتم و یك ســاعت هم نمي توانم از فرزندانم 
بي خبر باشــم، اما ببينيد در طول این 8ســال مادران چگونه 
فرزندان خود را راهي جبهه جنگ مي كردند؛ درحالي كه احتمال 
داشــت آنها را دیگر هيچ وقت نبينند. درواقع زنان اهدافی قوي 
داشــتند كه حتي مهر مادرانه نتوانســت جلوي آن هدفشان را 
بگيرد. ایمان زنان قوي بود و به خاطر انقالبي كه به سختي آن را 
به دست آورده بودند، حاضر بودند فداكاري كنند. همين االن هم 
اگر خدایي ناكرده چنين شرایطي پيش بياید همانطور شاهد این 

فداكاري ها و ازخودگذشتگي ها خواهيم بود.
  از نظر شما بزرگ ترين درس جنگ چه بود؟

صبر، شاید بزرگ ترین درس 8سال دفاع مقدس بود. همانطور 
كه خداوند در قرآن مي فرمایند  از صبر و نماز مي توانيد كمك 
بگيرید. من بيشــترین درســي كه از دوران جنگ و آن روزها 
گرفتم، صبر بود. روزها و سال هاي بسيار سختي را ما پشت سر 
گذاشتيم. خانواده ها با صبوري توانستند مقابل دشمن بایستند 
و خدا را شکر كه نتيجه گرفتند. اگر من در دوران اسارتم صبور 
نبودم و ایمانم قوي نبود، شاید پناهنده عراق مي شدم یا حتي 
خودكشــي مي كردم. به خاطر دارم من نزدیــك به4 ماه حمام 
نرفته بودم و اصال لباســي نداشــتم كه عوض كنم، در جواني 
همسرم را از دست دادم، نمي دانســتم چه بالیي سرش آمده، 
اسير شدم و از خانواده ام هيچ خبري نداشتم، با این حال صبوري 
و در مقابل شــکنجه ها مقاومت كردم. خدا را شکر مي كنم كه 
با همان حجاب و ایماني كه داشــتم رفتم و با همان حجاب و با 
افتخار برگشتم. هيچ وقت نه التماس دشمن را كردم و نه گریه 
و ناله اي یا درخواستي داشتم. مردم قبل از انقالب سختي هاي 
زیادي را گذرانده بودند و حاال نمي خواســتند به همين راحتي 

آن را از دست بدهند.
  از زنان هنگام جنــگ بگويید؛ به خصوص در 
شهرهاي مرزي چه وحشتي داشــتند و نگراني هاي آنان 

چه بود؟
 شرایط خيلی سختي بود. بيشتر مردم به سمت روستاها هجوم 
برده بودند؛ چراكه روستاها از شهر دور بودند و معموال نيروهاي 
عراقي كمتر به سمت روســتاها مي رفتند. روزهاي وحشتناكي 
بود. زنان هميشه با استرس و دلهره روزها و شب ها را پشت سر 
مي گذاشــتند. براي نجات فرزندان كوچکشان به روستاها پناه 
برده بودند. شب ها هميشــه منور مي انداختند و آسمان روشن 
بود. دلهره مادران نمي گذاشت بخوابند. صداي خمپاره از همه جا 
شنيده مي شد و نمي دانستيم كه كجا اصابت مي كند. جنگ به ما 
تحميل شده بود. من هر لحظه كه همسرم بيرون مي رفت، فکر 
مي كردم دیگر برنمي گردد. شرایط غيرقابل پيش بيني بود. آنقدر 
كه من به فکر همســر و خانواده ام بودم به هيچ چيز دیگري فکر 
نمي كردم و اصال خودم مهم نبودم. این شــرایط همه زنان شهر 
بود. دلشوره و استرس هاي هميشگي و صداي خمپاره ها زندگي 
همه ما را تلخ كرده بود. حجم این اضطراب ها چنان بود كه وقتي 
خانواده ام از سوسنگرد رفتند به اهواز من همراه شان نرفتم؛ چون 

فکر مي كردم اگر بروم دیگر از همســرم بي خبر مي شوم و اینجا 
باید به افرادي كه مانده اند و به كمك احتياج دارند، كمك كنم.

  به نظرتان جنگ چه تأثیري بر زنان و خانواده 
گذاشت؟

قطعا تأثيرات زیادي داشــته اســت؛ به خصــوص زناني كه در 
شهرهاي مرزي با كشــور عراق زندگي مي كردند و حتي آواره 
شــدند. با این حال جدا از آن تأثيرات منفي ای كه گذاشت اینها 
بعدا مادران و همسراني شدند كه همين االن نيز عزیزان خود را 
مدافع حرم می كنند. دفاع مقدس زنان را فداكارتر كرد. من االن  
زنانی را مي بينم كه با وجود ســن كم و داشــتن فرزند كوچك، 
همسرشان شهيد مدافع حرم است. شاید اگر آن روزها نبود، االن 

ما این مادران و زنان را با این حجم از فداكاري نداشتيم.
  وقتي جوان بوديد، چه آرزويي داشتید و آيا 

االن محقق شده و به آن رسیده ايد؟ 
من از همان اوایل جواني و نوجواني خيلي عالقه داشــتم كه در 
حوزه درس بخوانم و دروس آن را یاد بگيرم. اتفاقا وقتي ازدواج 
كردم به همسرم گفتم باید در شهري زندگي كنيم كه من بتوانم 
به حوزه بروم و آنجا تحصيل كنم؛ چراكه شــهر خودمان حوزه 
نداشت. همســرم نيز چون خودش فرهنگي بود، استقبال كرد. 
وقتي كه از اسارت برگشتم، مادرم نذر كرده بود كه من در مشهد 
باشم و نزد امام رضا)ع(. بعد از چند مدتي كه براي كارهاي درمانم 
به شهرهاي تهران و اصفهان رفتم، براي زندگي به مشهد رفتيم و 
خدا را شکر من آنجا به حوزه رفتم و اینطوري به آرزویم رسيدم؛ 

یعني چندسالي قبل از ازدواج دوباره ام در مشهد درس خواندم.
  شما زني را مي شناســید که در جبهه جنگ 
به عنوان رزمنده حضور داشته باشد و مانند مردان اسلحه 

به دست بگیرد؟ 
نه نمي شناسم. اصال اجازه نمي دادند. شاید برخي مي خواستند 
این كار را انجام دهند، اما مردان اجازه نمي دادند. من خودم بارها 
التماس كردم و گفتم بگذارید یك بار هم كه شده بيایم و این خط 
مقدم را ببينم؛ جایي كه سربازان عراقي حضور دارند، اما اجازه 
ندادند. زنان در آن مقطع بيشــتر امدادگر بودند و در پشت خط 
حضور داشتند. اسير زن داشــتيم، اما به عنوان اینکه در جبهه 

جنگيده باشند نه؛ الاقل من نشنيدم.
  فعالیت زنان در پشت خط مقدم چه بود و چه 

خدماتي به رزمندگان ارائه مي کردند؟ 
من بعد از اینکه از اصفهان در سال13۶3 به سوسنگرد برگشتم 
همچنان جنگ ادامه داشت. آنجا بسيج زنان تشکيل شده بود 
و از صبح تا غروب مشغول فعاليت هاي مختلف براي رزمندگان 
بودند. لباس براي رزمنــدگان مي دوختنــد، خوراكي و غذا 
آماده مي كردند، كاله و لباس زمســتانه می بافتند و شســتن 
لباس ها ازجمله كارهایي بــود كه زنــان در آن مقطع انجام 
مي دادند. یادم هســت اگر برخي از زنان دیر مي آمدند كمك، 
جریمه مي شدند و باید 2روز روزه مي گرفتند. تا این حد كارها 
جدي بود. آن روزها روحياتی از زنان مي دیدم كه هنوز باورم 
نمي شود چگونه این اندازه زنان دشواری ها را تحمل مي كردند 
و سختي ها را تنهایي به دوش مي كشيدند. حتي زنان بارداری 
كه هر روز با وجود خســتگي زیاد آنجا كمك مي كردند؛ مثال 
ما براي رزمندگان آجيل بســته بندي مي كردیم. بودند زناني 
كه بچه كوچك داشتند و اتفاقا همراه شان مي آمدند، اما واقعا 
حتي یك دانه از آن آجيل ها را نه خودشــان و نه بچه هایشان 
برنمي داشتند؛ به هرحال شاید دل شان مي خواست به خصوص 
بچه ها. ما از صبح تا شــب آنجا بودیم، اما هيچ وقت من ندیدم 
این زنان دلشان بخواهد ذره اي از آن آجيل ها را حتي یك عدد 
بخورند و حتي خودشان اگر در منزل آجيل  داشتند مي آوردند 

و اضافه مي كردند.
یکي دیگــر از كارهایي كه البتــه زنان در كنار دیگــران انجام 

مي دادند، اهدای خون به مجروحان جنگي بود.

 اسوه مقاومت
 ۴5روزه خرمشهر 

سكینه حورسي، ازديگر زناني است که نامش در روايت هاي 
دفاع مقدس ماندگار شده است و به او اسوه مقاومت زنان در 
۴5روز مقاومت خرمشــهر لقب داده اند. حورسي در جريان 

دفاع از خرمشهر شیمیايي و جانباز شد.
خاطرات اين رزمنده و همرزمانش، در کتابي به نام »شهر من در 
امان نیست« گردآوري شده، او در بخشي از اين کتاب روايت 
کرده است؛»به علت درگیري هاي فشرده و نگهباني هاي شبانه، 
فرصتي براي تعلیم نظامي بقیه خواهران نبود. ناچار شب ها با 

همان تعلیمات مختصر، ۲ساعت به خط مقدم جبهه مي رفتیم 
و دفاع مي کرديم. آنجا وضع خیلي فرق مي کرد. خمپاره مثل 
باران مي باريد. از چپ و راست گلوله مي زدند. تا آن لحظه نه 
خمپاره ديده بوديم و نه مي دانســتیم خمسه خمسه چیست. 
بچه ها پابه پاي هم و با جــان مي جنگیدند. ايثار و فداکاري در 
مرز، مرزي نداشت. يكي دو روز بعد، برادر جهان آرا، حفاظت از 
مهمات را به ما سپرد...پس از سقوط شهر خرمشهر به آبادان 
رفتیم و در ساختمان هاي مسكوني صدا و سیما ساکن شديم. 
من به دلیل آنكه ازدواج کرده بودم و خداوند يك فرزند به من 
و همســرم هديه کرده بود، نمي توانستم مانند ديگر بانوان به 
انجام کارهاي رزمي يا امدادي بپردازم.آن زمان رباب، خواهرم، 
در امدادرساني فعالیت مي کرد و من هم به دلیل شرايطي که 
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داستان های انتظار
سینماي دفاع مقدس چه تصويري از زنان ارائه داده است؟ 

سعید مروتی: تصوير زن در ســینماي جنگي ايران از کلیشه آغاز 
شــد. در دل فیلم هايي که منطبق با زمان، لحن حماسي، تهییجي 
داشتند و در حاشیه فضاي مردانه آثار دهه 60، سیماي زنان با تكیه 
بر الگوهايی تكراري بازتولید مي شد. با پايان جنگ و ورود به دهه 70، 
کارگردان هاي شاخص سینماي جنگ با رويكردي متفاوت سراغ 
قصه هاي سال هاي دفاع مقدس رفتند. از اينجا بود که نقش زنان در 
فیلم هاي جنگي ايراني به مرور پررنگ تر شد و از کلیشه هاي دهه 60 
فاصله گرفت. به شكلي جالب توجه هر دو کارگردان مهم سینماي 
جنگ دهه60، رسول مالقلي پور و ابراهیم حاتمي کیا در ساخته هاي 
دهه هفتادشان به کاراکترهاي زن بها دادند؛ چنانكه احمدرضا درويش 
و کمال تبريزي هم در همین دوره در فیلم هاي جنگي شان رويكردي 
مشابه را در پیش گرفتند. در سال هاي بعد فیلمسازان زن هم وارد 
عرصه شدند و از رخشان بني اعتماد تا نرگس آبیار و منیر قیدي هر 
کدام به شكلي تصويري از مادران صبر و همسران انتظار ارائه دادند. 

جنگ چهره زنانه ندارد؟
میان شروع جنگ تحمیلي و نخستین فیلم جنگي سینماي ايران 
)»مرز« جمشید حیدري، 1360( فاصله زيادي وجود نداشت، ولي 
سال ها طول کشید تا زنان به سینماي جنگ راه يافتند. جالب اينكه 
در فیلم مرز که ماجراي مقاومت اهالي يك روســتا در برابر تهاجم 
عراقي ها را به تصوير مي کشد، زن ها حضور دارند و حتي آهو خردمند 
در جايي اسلحه به دست مي گیرد و کنار مردان روستا مي جنگد، ولي 
در سال هاي بعد، زن ها از سینماي جنگ حذف مي شوند و اگر هم در 
مواردي محدود مثل فیلم »رهايي« )رسول مالقلي پور، 136۲( حضور 
دارند، نقش شان حاشیه اي و کلیشه اي است. يادمان باشد که در آن 
سال ها چگونگي حضور زنان در سینما، معمايي بزرگ بود و فیلمسازان 
براي دستمال نبستن بر سري که درد نمي کند تا مي توانستند زن ها 
را به حاشیه مي راندند تا دچار مشكل نشوند. از میانه هاي دهه60، 
بازنمايي تصوير زن در ملودرام ها اغلب مبتني بر کلیشــه ها و نگاه 
مردساالرانه است. در ملودرام هاي اين دوره، زن ها اغلب با سیني چاي 
وارد کادر مي شوند و مهم ترين کنش شان غرزدن يا گريستن مقابل 
دوربین است. در فیلمي چون »گمشده« )مهدي صباغ زاده،136۴( 
در نهايت همه کاسه و کوزه ها بر سن زن شكسته مي شد و اين افسانه 
بايگان بود که بايد بابت آنچه بي مسئولیتي خوانده مي شد با چشماني 
اشك آلود عذرخواهي مي کرد. در شــرايطي که سینماي ايران به 
تبع شرايط، مردانه بود و در فیلم هاي شهري اش هم زنان جايگاهي 

نداشتند، طبیعي بود که در فیلم هاي جنگي خبري از زن نباشد. 
طبیعي بود که در فیلم هاي حماســي پارتیزاني سینماي تجاري 
مثل »عقاب ها« )ســاموئل خاچیكیان، 136۴( زن ها در حاشــیه 
کامل باشند و در آثار نوگراي فیلمسازان برخاسته از جبهه و جنگ 
)مشخصا رسول مالقلي پور و ابراهیم حاتمي کیا( همه  چیز در پشت 
خاکريزها و ارائه تصويري باورپذير از رزمندگان خالصه شود و در 
فضايي کامال مردانه، جايي براي زن ها نباشد . ابراهیم حاتمي کیا بعد 
از ۲فیلم دفاع مقدسي »ديده بان« )1367( و »مهاجر« )1368( وقتي 
در »وصل نیكان« )1370( دوربینش را از جبهه به پشت جبهه آورد، 
در شهر سهمي هم براي زنان قائل شد. وصل نیكان به عنوان فیلمي 
واکنشي )که پاسخي بر »عروسي خوبان« مخملباف بود( تصويرش 
از زن منطبق با آرمان گرايي دهه شصتي بود؛ زني که در پشت جبهه 
بايد با دغدغه هاي مردي که سر در آرمان و دل در گروي جبهه دارد، 
تفاهم داشته باشد. در مقام مقايسه زن فیلم عروسي خوبان، با وجود 
انبوه شعارها و اغراق هاي فیلمساز، به مراتب قابل درك تر بود. انگیزه 

مهري )رويا نونهالي( در همراهي با حاجي )محمود بي غم( رزمنده 
آرمان گرايي که در شهر، سوگوار کمرنگ شدن آرمان هاي انقالب 
بود در دل متن و فضای عروســي خوبان، قابل فهم تر از جهان نه 
چندان منسجم وصل نیكان بود. هر دو فیلم تصويري از خصايص و 
ويژگي هاي زنان پشت جبهه که برخاسته از گفتمان مسلط دهه 60 

بود را مي ساختند. 

زنان امدادگر و پزشك در دل جنگ 
دهه 70، دهه تغییر و پوست اندازي سینماي ايران بود   و دامنه اين 
تغییرات به سینماي دفاع مقدس هم رسید  و يكي از نشانه هاي تغییر 
حضور زنان در فیلم هاي جنگي بود  ؛ از ملودرام هاي فراموش شده و 
ناکامي چون »پرنده آهنین« )علي شاه حاتمي1370( که بگذريم به 
»از کرخه تا راين« )ابراهیم حاتمي کیا، 1371( مي رسیم. در نخستین 
کوشش جدي فیلمساز محبوب سینماي دفاع مقدس براي ورود به 
عرصه اي تازه و بردن آدم هاي جنگ از دل کرخه به کرانه هاي راين، 
لیال )هما روستا( خواهر سعید )علي دهكردي( رزمنده شیمیايي اي 
که براي درمان به آلمان آمده، هیچ ربطي به زنان فیلم هاي جنگي قبل 
از خود ندارد  . زني که به آلمان مهاجرت کرده و تشكیل خانواده داده 
برخالف فیلم هاي دفاع مقدسي پیشین هیچ همپوشاني ايدئولوژيكي 
با کاراکتر رزمنده فیلم ندارد و حتي مخالف جنگ است، ولي در دل 
ملودرام جنگي حاتمي کیا، لیال همراه و همدل برادر جانبازش مي شود؛ 
جايي که اگر اشــتراك عقیده امكان پذير نیست، پیوند عاطفي و 
رابطه خواهر و برادري، از شخصیت زن، کاراکتري پشتیبان و همدل 

مي سازد. 
»کیمیا« )احمدرضا درويش، 1373( با ۲نیمه جنگي و شــهري، 
مطلعي بر ورود زن ها در سینماي دفاع مقدس گشود. ماجراي شكوه 
)بیتا فرهي( پزشكي که در هنگامه حمله دشمن به بیمارستان، 
جان دختربچه اي تازه متولد شده را نجات مي دهد؛ درحالي که رضا 
)خسرو شكیبايي( به اسارت درمي آيد. در سكانس هاي پرتنش 
نیمه اول فیلم، فرصت چنداني براي شخصیت پردازي کاراکتر زن 
پزشك فراهم نمي شود، ولي حضور اين کاراکتر در بیمارستاني 
که زير آتش دشمن اســت، واجد منطق داستاني است. سینماي 
دفاع مقدس ايران براي نخستین بار محملي مناسب براي حضور 
زنان در فضاي جنگ فراهم مي کند .  اما مهم ترين نمود حضور زنان 
در سینماي دفاع مقدس دهه 70را بايد در فیلم »نجات يافتگان« 
)رسول مالقلي پور، 137۴( جست وجو کرد. مالقلي پور به شكلي 
ملموس، زن را از پشت جبهه مستقیم به خط آتش مي برد؛ جايي 
که پرستاري به نام مريم )عاطفه رضوي( و رضا )علي يعقوب زاده( 
رزمنده اي قطع نخاع شده به عنوان تنها بازماندگان يك بیمارستان 
صحرايي که توسط عراقي ها مورد حمله قرار گرفته، مي کوشند 
تا راه نجاتي بیابند. تفاوت ديدگاه پرستار و رزمنده ديالكتیكي 
جذاب در نجات يافتگان آفريده که با حضور عبدالرحمان )جمشید 
اسماعیل خاني( افسر عراقي )که او هم درمانده اي است به دنبال 
راه گريز( جمع آدم هاي ناهمگون تكمیل مي شود. نقش کنشمند 
مريم در طول فیلم و درنهايت ايثار و فداکاري اش براي نجات جان 
رضا، تصويري است ملموس از زن ايراني در هنگامه آتش و خون. 
نجات يافتگان مثل همزادش »سفر به چزابه« )رسول مالقلي پور، 
137۴(، فضايي ديده نشده در سینماي دفاع مقدس ارائه مي کرد 
که خیلي متناســب با حال و هواي ســینماي ايران در نیمه اول 
دهه70 نبود. فیلم سال ها پشت خط ماند و در نهايت با تغییر نام 
به »تا آخرين نفس« اکران مهجوري را تجربه کرد. مالقلي پور در 

»هیوا« )1377( رويكردي متعارف تــر در پیش گرفت و البته باز 
هم سراغ تصويري تازه از زن در سینماي دفاع مقدس رفت . هیوا 
عاشقانه اي است که همه انرژي اش را از رفت و برگشت در گذشته 
و حال مي گیرد و کاراکتر هیوا )گلچهره سجاديه( به عنوان همسر 
رزمنده اي که از سنگرش بیرون نیامده و همه بر شهادتش اذعان 
دارند، شمايلي است از صبر و انتظار زناني که همسرانشان را راهي 
جبهه ها کرده اند. تم عاشــقانه هیوا و پیوند میان گذشته و حال 
و واقعیت و  رؤيا در ســكانس پاياني، ترکیبي پذيرفتني با حال و 
هواي کلي اثر مي يابد و اداي دين فیلمســاز به همسران شهداي 
دفاع مقدس را به نقطه مطلوبي مي رساند. در اين سال ها سینماي 
ايران ملودرام جنگي »شیدا« )کمال تبريزي1377( را هم داشت 
که ماجراي عاشقانه اي را در بستر جنگ روايت مي کرد. احمدرضا 
درويش هم در فیلم »ســرزمین خورشــید« )1375( به شكلي 
پررنگ تر از فیلم قبلي اش به حضور زنان در فضاي جنگي پرداخت . 
چنانكه ابراهیم حاتمي کیا هم پس از تجربه هايي چون »برج مینو« و 
»بوي پیراهن يوسف« )هر دو محصول137۴( که هرکدام تصويري از 
حضور زنان در متن و حاشیه دفاع مقدس را به نمايش مي گذاشتند، 
در فیلم نمادين »روبان قرمز« )1377( شمايلي از زن را تصوير کرد 
که در سینماي جنگ مسبوق به سابقه نبود. مي شود گفت در دهه 70 
تقريبا همه کارگردان هاي مهم سینماي دفاع مقدس، سهمي براي 
زنان در روايت هايشان از سال هاي جنگ قائل شدند . همه آنها در 
دهه60 فیلم هاي مردانه ساخته بودند و با تغییر شرايط اجتماعي، 
فرهنگي در دهه70، با رسمیت شناختن حضور زنان در عرصه دفاع، 

هوايي تازه به فیلم هايشان بخشیده بودند. 

مادران صبر و انتظار
تصوير زنان در سینماي دفاع مقدس دهه هاي 80و90 را بیشتر با چهره 
رنج کشیده مادران و همسران رزمندگان به ياد مي آوريم. فیلم »گیالنه« 
)رخشان بني اعتماد و محسن عبدالوهاب 1383( روايتي است از رنج 
و ايثار ننه گیالنه )فاصله معتمدآريا( که همه هستي اش را پاي فرزند 
جانبازش اسماعیل )بهرام رادان( مي گذارد؛ تصويري به يادماندني از 
مادر که تلخي و اندوه فراوان آب شدن اسماعیل مقابل چشمان ننه 
گیالنه را به يكي از فرازهاي مهم سینماي جنگ دهه 80 بدل مي کند  . 
در اين سال ها »مزرعه پدري« )رسول مالقلي پور، 138۲( همه آنچه 
از سینماي جنگ در همه اين سال ها ديده ايم را به چالش مي کشد. 
از منظر حضور زن در فیلم دفاع مقدســي هم مزرعه پدري نمونه 
منحصر به فردي است و مشابهش حتي در فیلم هاي قبلي سازنده اش 
هم مسبوق به سابقه نیست. خاطره اي از عشق و زنانگي که محمود 
)مهدي احمدي( شخصیت محوري فیلم، در سراسر اثر تحت تأثیرش 
اســت، به روايت غیرخطي فیلم، ابعادي تازه مي بخشد. در مزرعه 
پدري، همسر محمود زني است عاشق که از گذشته به حال مي آيد 
و در میانه پرتنش ترين سكانس هاي جنگي فیلم هاي ايراني، اندوه و 

حسرتي تراژيك براي کاراکتر رزمنده به ارمغان مي آورد. 
در دهه90 مشخصا ۲فیلم مرتبط با سینماي دفاع مقدس با محوريت 
حضور زنان بیشتر به چشم آمد. در »شیار1۴3« )نرگس آبیار، 139۲( 
با تم مادر رنج کشیده و چشم انتظار بازگشت فرزند يا آمدن خبري از 
او، دستمايه جهان رمانتیك اثر قرار مي گیرد . در »وياليي ها« )منیر 
قیدي، 1395( هم دوربین فیلمساز به جاي جبهه، در فضاي پشت 
جبهه قرار دارد و تمرکز کارگردان بر زندگي و زمانه همسران و مادران 
رزمندگان است. مي شود گفت سینماي دفاع مقدس ايران حضور 
زن ها در سال هاي جنگ را به مرور و با گذشت زمان بیشتر به رسمیت 
شناخته است؛ جوري که شايد بتوان گفت جنگ در آينه فیلم هاي بعد 
از پايان دهه 60، چهره زنانه به خود گرفته و زنان در آثاري که به نوعي 
در حوزه سینماي دفاع مقدس تعريف مي شوند )و بسیاري شان در رده 
فیلم هاي کالسیك جنگي قرار نمي گیرند( از حاشیه به متن آمده اند.

داشتم در بخش شهدا فعال بودم. سال1361 در آبادان بوديم 
و براي تحويل ســال همراه چندين نفر از دوستانمان به گلزار 
شهداي اين شهر رفتیم و تا جايي که مقدور بود با وسايلي که 
در اختیار داشتیم، سفره هفت سین را سر مزار شهید ابراهیم 
عالمه پهن کرديم. ســال تحويل 6۲ نیز بر سر مزار شهداي 
آزادسازي خرمشهر رفتیم. از آن موقع تا کنون اين سنت ادامه 
دارد....« سكینه حورسی از جمله افرادی بود که همواره برای 
گرامیداشت سوم خرداد نقش محوری در شهر داشت و هنگامی 
که صدايش را بلند می کرد و نظری می داد کسی جرأت نمی کرد 
روی حرفش سخنی بگويد. در حقیقت  سكینه حورسی يكی 
از فرماندهان و راهبران زنان و مردان مدافع خرمشهر بود که 

اکنون به جهان ديگری سفرکرده است.
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چهره شهر بيشتر 
نظامي شده بود 

و اكثرا خانواده ها 
به خصوص زنان 
رفته بودند و یا 

معموال در خانه 
حضور داشتند و 

بيرون نمي آمدند. 
اگر یك زماني 

الزم بود كه بيرون 
از خانه برویم 
مي دیدیم كه 

هيچ كس نيست 
فقط سربازان 

در شهر حضور 
داشتند

  وقتي جنگ آغاز شد شما چند سال داشتید؟
من در ســال1343 در شــهر اهواز به دنيا آمدم. ما 9فرزند بودیم، 
8دختر و یك پسر كه من فرزند پنجم خانواده بودم. زماني كه جنگ 
شروع شد من تقریبا 1۶سال سن داشتم و حدود 3 ماه قبل از شروع 
جنگ به واسطه خواهرم با همســرم، صادق آهنگران آشنا شدم و 

ازدواج كردم؛ یعني در خردادماه1359 عروسي كردیم. 
  خب شما در شهر اهواز که هم مرز با عراق است 
زندگي مي کرديد چطور متوجه شديد که جنگ آغاز شده است، 

حال و هواي شهر در همان روزهاي آغازين چگونه بود؟
من در آن زمان با خواهران بســيجي و زناني كــه در زمان انقالب 
فعاليت مي كردند در ارتباط بودم. در همان زمان یك سفر زیارتي 
به شهر قم براي ما پيش آمد كه حدود 15 الي 1۶نفر بودیم؛ در راه 
برگشت بود كه متوجه شدیم در مرز تحركاتي از سوي عراق صورت 
گرفته است. روز اولي كه برگشتيم متوجه شدیم جنگ شروع شده 
و عراق به ایران حمله كرده است؛ ما چون ساكن اهواز بودیم در متن 

وقایع قرار داشتيم. 
زماني كه من ازدواج كردم همسرم به من گفت كه به واسطه شغلم 
)پاسدار(، برنامه  مشخصي ندارم و هر آن ممکن است من به جایي 
دیگر منتقل شوم و مشکلي پيش بياید و مجبور باشم مدت ها از شما 
دور بمانم. این صحبت ها را ما از قبل داشتيم اما قبل از این هيچ وقت 
كسي فکرش را نمي كرد جنگ شود و هنوز درگير شلوغ  كاري هاي 
انقالب بودیم و ترورهاي قبل جنگ. بنابراین با شــروع جنگ همه 
ما بهت زده و شوكه شــده بودیم. هر روز یك اتفاق بد و خبر بدي از 
اطراف شــهرهاي مرزي به ما مي رسيد و بمباران هاي وحشتناكي 
كه رخ مــي داد. اوایل جنگ ماه هاي اول بــارداري من بود و مرتب 
هواپيماهاي عراقي مي آمدند و دیوار صوتي را مي شکستند و یك 

صداي وحشتناكي شنيده می شد. 
یکي دیگر از اتفاقات وحشتناك این بود كه شب ها خاموشي كامل 
بود. من به خاطر دارم كه اعالم كرده بودند كه شــب ها براي اینکه 
دشمن نتواند تشخيص بدهد كه اینجا شهر و منطقه مسکوني است 
حتي چراغ هاي كوچك آیفون خانه ها را بپوشــانيد؛ یعني تاریکي 
محض مي شد، ما تمام شيشه ها را با نوارهاي زرد چسب زده بودیم. 
شکل خانه ها تغيير پيدا كرد؛ پرده هاي ضخيم، خاموشي محض و 

نگهبان ويرانه ها 
 مرضيه اصفهاني االصل، همسر صادق آهنگران از ایستادگی

زنان خرمشهر پشت خط مقدم می گوید
جنگ يكباره وارد خانه ها شد و همه  چیز را با 
خودش ويــران کرد. صــداي آژير، آهنگ 
مشترك مردم شهر شــده بود. نوعروسان 
نخستین سالگردشــان را در کنار قبرهاي 
همسر شهیدشان برگزار کردند. کودکان و مادراني که چشم شان 
براي برگشت پدران و پسران به در خشك شد؛ اينها تنها بخش 
کوچكي از رنج زنان جنگ اســت که مرضیه اصفهاني االصل در 
گفت وگو با ما به آنها اشاره مي کند. او که در زمان آغاز جنگ 16سال 
بیشتر نداشــت هیچ وقت فكرش را نمي کرد که بهترين روزهاي 
عمرش در ويراني و وحشــت بمبــاران بگــذرد. او که صادق 
آهنگران)همسرش( پاي ثابت عملیات هاي کوچك و بزرگ جنگ 
بود، حاال از حال و روز زنان و کودکان اهوازي در 8سال دفاع مقدس 

مي گويد که چگونه رنج جنگ را زندگي کردند. 

یعني از قبل ما تمام این دوره ها را آموزش دیــده بودیم اما بعد از 
شــروع جنگ به خاطر شرایط بارداري كه داشــتم نتواستم در آن 
دوره ها شركت كنم. با این حال دوره هاي آموزشي امدادگري وجود 
داشت و زنان در زمان جنگ به طور خيلي فشرده تمام این دوره ها 
را طي مي كردند و در زمينه هاي مختلف كه امکان حضورشان بود 

فعال بودند. 
یك گروهي بــود به نــام »كاروان حضرت زینــب)س(« كه خدا 
رحمتشان كند مادر شــهيد علم الهدي مسئوليت این كاروان را بر 
عهده داشتند. این كاروان در طول هفته به تمام خانواده هاي شهدا 
سركشي مي كردند. همه اعضا در خانه مادر شهيد علم الهدي جمع 
مي شــدند و به خانواده هایي كه فرزندانشان شهيد شده سركشي 

مي كردند، دعا مي خواندند و به آنها دلگرمي مي دادند. 
همين كاروان یك فضایي درست كرده بودند به نام »چهارخانه« 
اگر اشتباه نکنم كه مقر شستن و آماده كردن لباس رزمندگان بود. 
همه لباس ها و پتوهاي خوني رزمندگان را مي آوردند در این مقر 
شست و شو مي دادند، بسته بندي مي كردند و دوباره به جبهه جنگ 
مي فرســتادند. همچنين در همين مکان توسط زنان مواد غذایي 
آماده و بسته بندي مي شد؛ درواقع یکي از مهم ترین جاهاي اهواز 
كه زنان خيلي جدي فعال بودند همين كاروان حضرت زینب)س( 

بود. 
  تعداد زناني که در اهواز مانده بودند زياد بود؟

چهره شهر بيشتر نظامي شده بود و اكثرا خانواده ها به خصوص زنان 
رفته بودند و یا معموال در خانه حضور داشتند و بيرون نمي آمدند. اگر 
یك زماني الزم بود كه بيرون از خانه برویم مي دیدیم كه هيچ كس 
نيست فقط سربازان در شهر حضور داشتند و ما برخي مواقع همراه 

امدادگري در میدان 
 جنگ تنها تجربه متفاوتي را براي زنان بالغ و بزرگســال 
رقم نزد، بلكه موجب پايان يافتن دوره کودکي و نوجواني 
بسیاري از دختران هم شــد. بعضي از آنها ديگر بازي هاي 
کودکانه را رها کردند همراه مسیر دفاع مادرانشان شدند، 
معصومه رامهرمزي ،امدادگر چهارده ساله جنگ، يكي از 
اين افراد اســت.او در اين باره در کتاب خاطراتش نوشته 
است؛»در آن مقطع تا ظهر يك لحظه هم بیكار نبودم. وسط 
آشپزخانه روي زمین مي نشستم و هر کاري دستور آشپز 
بود انجام مي دادم... کار در بیمارستان و در زمان جنگ در 
همه قسمت، 1۲ساعته بود؛ شیفت اول از ساعت 3صبح تا 

3شب بود که در آشپزخانه می گذشت. کار بعدازظهر ما تا 
ساعت 3 بعدازظهر که شام بیمارستان آماده و توزيع مي شد، 
شست وشوي همه ظروف، زمین، در و ديوار بود و از ساعت 
يك هم مشغول شستن قابلمه ها و آبكش ها و... بوديم... يكي 
از مشكالت مهم هر سه بیمارستان آبادان کمبود خون بود. 
مجروحان معموال دچار خونريزي هاي شديد مي شدند و نیاز 
به چند واحد خون داشتند، از طرفي بیشترين مقدار خون 
مورد نیاز نیز در منطقه تهیه مي شد... خواهران امدادگر از 
منابع اصلي تأمین خون بودند. به ياد دارم در بیمارســتان 
امدادگران، فرشــته بدري که گروه خونش O منفي بود 
به خاطر اهداي ضروري خــون به يك رزمنده، جنین چهار 

ماهه اش را سقط کرد.«

ترس از بمباران هایي كه هر آن ممکن 
بود بر سر ما آوار شود. 

اینها قبل از آژیر قرمز بود؛ وقتي این صدا 
به گوش مي رســيد دیگر تاریکي و سکوت 

مطلق بود. بدترین و وحشتناك ترین اتفاقی كه 
در مهرماه  یا آبان1359 افتاد و مصادف بود با بارداري من، 

انفجار زاغه مهمات بود؛ یعني زاغه مهمات لشکر 92 زرهي را منفجر 
كردند. این انفجار به حدي وحشتناك بود كه تمام شهر مي لرزید و 

همه شيشه ها شکسته شدند. 
  در آن زمان تنها زندگــي مي کرديد يا همراه 

خانواده همسرتان؟
زماني كه ازدواج كردم یکي از شروط همســرم این بود كه همراه 
خانواده اش زندگي كنيــم و ما طبقه باالي خانــه پدرش زندگي 
مي كردیم چون خانه  بزرگي داشــتند. خيلــي از اقوام نزدیك كه 
حدودا ۶0، 50نفر بودند هم به منزلشان آمده بودند. معموال زمان 
انفجارها به زیرزمين مي رفتيم. بعد زیرزمين خانه پدرشوهرم، خيلي 
بزرگ بود. اغراق نيســت اگر بگویم كه نزدیك به چند ماه همه ما، 

یعني این ۶0، 50 نفر، با هم زیرزمين زندگي مي كردیم. 
ما وســط زیرزمين را  پرده زده بودیم و خانم هــا در یك طرف آن 
مي خوابيدند و آقایان در ســمت دیگرش. همــه زنان به خصوص 
مادرهمسرم طي این مدت براي این تعداد از جمعيت غذا درست 
مي كردند. برخي خانواده ها وسيله هایي مثل پتو با خودشان آورده 
بودند. وقتي جنگ ادامه پيدا كرد و شرایط شهر روزبه روز سخت تر 
 شد این روند ادامه پيدا نکرد و برخي از آنها از اهواز رفتند و مهاجرت 
كردند اما خانواده همسرم و خانواده خودم تا آخر جنگ اهواز ماندیم. 
  از حال و هواي شهر وقتي جنگ شدت گرفت 
بگويید. زنان در آن زمان چگونه به رزمندگان کمك مي کردند 
و بیشتر چه فعالیت هايي داشتند؟ باالخره شما در شهر حضور 

داشتید و از نزديك شاهد حضور زنان در پشت خط بوديد. 
زنان از زمان انقالب و حتي قبل از شروع جنگ تحميلي فعال بودند. 
من خودم به همراه تعداد زیادي از آنها یك دوره آموزشي استفاده از 
اسلحه را گذرانده بودیم. دوره هاي نظامي فشرده براي زنان از قبل 
گذاشته بودند. ما را مي بردند ميدان تير آنجا تيراندازي مي كردیم؛ 
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با سختي بود، را داشتم. درواقع صفا، صميميت ها و محبت هایي كه 
بين خانواده ها بود را دیگر در زندگي بعد از جنگ هيچ وقت تجربه 
نکردم؛ یعني تا این اندازه هواي همدیگر را داشتند با هم صميمي 
باشند و در مشکالت كنار یکدیگر باشند. واقعا زناني كه در شهر اهواز 
غریب بودند و خانواده خودشان در دیگر شهرها ساكن بودند شرایط 
بسيار دشواري را پشت سرگذاشتند؛ مثال اتفاق مي افتاد كه همسران 
آنها تا یك ماه از جبهه نمي آمدند و دلخوش به تلفن هاي گاه به گاه از 

سوي همسرانشان بودند. 
  از ديد شما به عنوان يك زن که در زمان جنگ 
حضور داشتید و جنگ وارد خانه و زندگي تان شد، بزرگ ترين 

ضربه اي که جنگ به زنان و خانواده ها زد چه بود؟
من هميشه به بچه هاي خودم كه متعلق به این نسل هستند مي گویم 
واقعيت هاي آن زمان و سختي هایي كه زنان كشيدند واقعا به تصویر 
كشيده نشده است. نسل جنگ اصال با جوانان االن هيچ فرقي نداشته 
و عالیق شــان هم متفاوت نبود. آنها نيز مانند جوانان االن عاشق 
مي  شدند، دوست داشتند مسافرت بروند و به كارهاي مورد عالقه 
خودشان بپردازند اما جنگ همه این آمال و آرزوها را از آنها گرفت. 
دختران جوان هم مانند بقيه دوست داشتند  ماه عسل با همسرشان 
بروند سفر  یا دست بچه شان را بگيرند مانند دیگر خانواده ها پارك 
بروند یا خرید كنند اما این امکان فراهم نبود؛ زنان جواني كه پا روي 
همه عالیق خود گذاشــتند و آرزوي خيلي چيزها به دلشان ماند. 
آنها همه  چيز را فداي هدف شان كردند؛ براي مثال شاید االن رفتن 
به پارك  یا مسافرت براي خانواده ها و یا زن و شوهر جوان یك امر 
عادي باشد اما براي ما در آن مقطع آرزو بود. من به یاد ندارم كه با 
همسرم یك روز بچه هایم را به پارك برده باشم. خوب است االن ما 
تاریخ را بخوانيم و در جریان مشکالت و از خودگذشتگي زنان جنگ 

قرار بگيریم. 
آن زمان در بحبوحه جنگ شــاید ما زنان بــه خيلي چيزها فکر 
نمي كردیم  یا اصال فرصت فکر كردن به آنها را نداشــتيم. اوضاع 
خيلي پيچيده و وحشتناك بود اما كم كم كه جنگ تمام شد اثرات 
آن بر روح و روان زناني كه همســران آنها در جبهه جنگ بودند و 
تمام مسئوليت زندگي بر دوش خودشــان بود، آشکار شد؛ مثال 
مي بينيم زني كه همسرش جانباز اســت االن مشکالت فراواني 
از نظر جسمي دارد و فرسودگي هایي كه شــاید خيلي به چشم 

نيامده است. 
نبود پدر در خانواده شــهدا تأثيرات زیادي روي زندگي فرزندان و 

همسران شهدا داشته و دارد؛ چه آنها كه ازدواج نکردند بعد از همسر 
شهيدشان و چه آنها كه مجدد ازدواج كردند. حتي من معتقدم زناني 
كه مجدد ازدواج كردند حتي مشکالت بيشتري داشتند؛ ازجمله 
مشکالتي كه با خانواده شهدا  یا حتي خانواده خودشان داشته اند. 
زنان شهدا آســيب هایي دیدند كه فکر نمي كنم تا آخر عمرشان 
ترميم شود. به عقيده من هر سختي ای كه همسران شهدا مي كشند 
هر كدام شان ممکن است یك شهادت حساب شود. خداوند رحيم 
است و قطعا ســختي های آنها را مي بيند و اجرشان مي دهد. شاید 
االن بزرگ ترین اميدشان محشور شدن با همسران شهيدشان در 

آن دنيا باشد. 
اگر االن همه در جریان سختي هاي مردم و جوانان و زنان آن زمان 
قرار بگيرند خيلي راحت به این انقالب پشــت نمی كنند. از آن سو 
همچنين مسئوالن ما هم یادشــان نرود كه چه خون هایي ریخته 
شده و چه رشادت ها و سختي هایي كشيده شده تا این نظام به اینجا 

رسيده است. 
 شما به ســختي ها و رنج هاي زنان جنگ اشاره 
کرديد که برخي از آنها همچنان درگیر آن هســتند. به نظر 
شما چه چیزي باعث شد که در آن شرايط زنان تا اين اندازه از 

خودگذشتي  داشته باشند؟
یکي از تفاوت هاي دفاع مقــدس این بود كــه درواقع یك جنگ 
اعتقادي بود و مردم همه با اعتقادشان در مقابل دشمن مي جنگيدند. 
روحيه شهادت طلبي داشــتند. فرهنگ عاشــورا بود كه توانست 
خانواده ها را دلگرم كند تا بتوانند سختي ها را تحمل كنند. تا زنان 
و مادران بي قرار مي شدند همه مي گفتند حضرت زینب)س( پس 
چگونه آن همه سختي را تحمل مي كرد. واقعا نمي شود تاریخ جنگ 

را از واقعه كربال و حادثه عاشورا جدا كرد. 
 آيا باز حاضريد با وجود همه سختي ها دوباره به 

آن روزها برگرديد؟
جنگ، ویرانگر، وحشتناك و خشن است؛ برخي مواقع كه تصاویر 
جنگ را مي بينــم آرزو مي كنم دیگر هيچ وقــت جنگ وارد هيچ 
كشوري نشــود. جنگ در آن برهه زماني به ما تحميل شد اما اگر 
باز چنين اتفاقي بيفتد و جنگي به ما تحميل شود به حدي لحظات 
زیباي معنوي براي من در جنگ اتفاق افتاد كه بعدا هيچ وقت تجربه 
نکردم، با آغوش باز مي پذیریم و براي دفاع از وطنم مي جنگم. محبت 
در زمان جنگ در رأس همه امور بود؛ انــگار مردم از دنيا دل كنده 

بودند و هيچ چيزي در این دنيا برایشان ارزش نداشت. 

چند زن دیگر مي رفتيم بيرون تا به سربازان روحيه بدهيم كه شهر 
خالي نيست. در آن زمان بيشتر صداي ماشين و آمبوالنس شنيده 
مي شد. شهر خيلي خلوت شده بود و در كل تعداد خانواده هایي كه 
در اهواز حضور داشــتند زیاد نبود و اكثرشان به شهرهاي دیگري 

مهاجرت كرده بودند. 
  زنان و خانواده هاي رزمندگان و جانبازان در آن 

زمان چه شرايطي داشتند؟
من زماني كه ازدواج كردم با خانواده دوســتان همسرم كه همگي 
تقریبا هم ســن بودند در ارتباط بودیم و رفت وآمد داشتيم. تقریبا 
15خانواده بود كه همگي آنها از دوســتان نزدیك همسرم بودند 
و اكثر زنان آنها هم ســن من، یعني 1۷ الي 18 سال داشتند. قرار 
گذاشته بودیم هر چند وقت یك بار دور هم جمع شویم و غذا درست 
كنيم و دورهم باشيم اما متأسفانه تعدادي از آنها شهيد شدند و زنان و 
بچه هایشان حاال تنها بودند. شهيد فرشاد مرعشي  یا شهيد مجدزاده 
از جمله افرادي بودند كه در این مهماني هــا و دورهمي ها حضور 
داشتند و از نزدیك در جریان مشکالت خانواده و همسران شان بوده 

و از نزدیك دشواري ها را لمس مي كردند. 
حتي برخي از پاسداران در آن مقطع براي اینکه زن  و بچه شان تنها 
نباشند و یا امکان اجاره یك خانه جدا را نداشتند با خانواده دیگري 
در یك خانه زندگــي مي كردند و با همدیگر هم خانه  مي شــدند. 
شهدایي كه ما با آنها در ارتباط بودیم واقعا زندگي بسيار عاشقانه و 
صميمي ای با همدیگر داشتند. ما یك همسایه داشتيم به نام شهيد 
مجدزاده كه خيلي با هم صميمي بودیم و از نزدیك شاهد عشق و 
عالقه این زن و شوهر بودم. در آن زمان آقایان خيلي اسم همسرشان 
را به زبان نمي آوردند و بيشتر از كلمه خانم  یا حاج خانم و این دست 
كلمات استفاده مي كردند اما شهيد مجدزاده به حدي همسرش را 
دوست داشت كه تا از در مي آمد، حتي اگر منزل آنها مهمان و مردها 
بودند، همسرش را به اســم زهرا جان، عزیزم و جانم صدا مي كرد و 
اول هميشه ســراغ او را مي گرفت. حاال شما درنظر بگيرید این زن 
جوان یکدفعه همسرش شهيد مي شــود و با یك بچه كوچك در 
شهر جنگ زده تنها مي شــود؛ این چقدر به روحيه او و این جمعي 
كه با هم صميمي بودیم صدمه وارد مي كند! یا دوســتان دیگري 
كه همسرانشــان جانباز شــدند. درواقع همه ما عزادار مي شدیم 
و با خانواده ها ســوگواري مي كردیم. روزهاي سختي را پشت سر 
گذاشتيم؛ تا مي آمدیم از سوگواري شهيد مجدزاده خارج شویم یك 

خانواده دیگر عزادار مي شد. 
من تا بعد از به دنيا آمدن فرزند اولم همراه خانواده همسرم زندگي 
مي كردم و تقریبا پسرم كه 2سالش كه شد ما مستقل شدیم و اینجا 
تازه شروع مشکالت من بود. تنهایي شاید بزرگ ترین مشکل زنان 
آن روزها بود. بعضي روزها پيش مي آمد كــه ما در خانه نان خالي 
هم نداشــتيم. چون منزل ما از مركز شــهر و بازار خيلي دور بود. 
تنهایي همراه 2بچه واقعا ســخت بود. حاال باز شرایط من بهتر بود 
و خانواده پدرم و همسرم در اهواز حضور داشتند و در سختي ها به 
داد ما مي رسيدند اما بودند زنان جواني كه همسرشان شهيد شده، 
خانواده شان هم در یك شهر و حتي استان دیگر زندگي مي كردند؛ 
اینها واقعا روزهاي سختي را در یك شــهري كه هر آن ممکن بود 
بمباران شود با یك  یا 2فرزند كوچك پشت سرگذاشتند؛ براي مثال 
شهيد زین الدین همسایه خواهر من بود كه خانواده زنش در یك شهر 
دیگر بودند و هميشه تنها بودند كه بعد از شهيد شدن همسرش، 
تنهاتر از هميشه آن هم در سن خيلي پایين مسئوليت زندگي را به 

دوش مي كشيد. 
  بزرگ ترين درس جنگ از نظر شما چه بود؟

جنگ چهره وحشتناكي دارد و ما خاطرات خيلي بدي از آن روزها 
داریم اما اتفاقات خوب هم داشت. ما تقریبا چند خانواده بودیم و زنان 
معموال هواي همدیگر را داشتند؛ مثال زنان حوزه هاي نمایندگي به 
كمك همدیگر مي رفتند، همسران ما كه اكثر اوقات نبودند. ما در آن 
زمان با خانواده سردار صفوي كه آن زمان فرمانده بودند و یا برخي 
فرماندهان دیگر در ارتباط بودیم. شاید آن زمان بهترین ایام كه توأم 

خشونت پنهان جنگ
در نخســتین روزها و هفته هاي آغاز جنگ تحمیلي، زنان 
نیز چون مردان اســلحه بر دوش گرفته و به مقابله با دشمن 
شتافتند و در اين راه شهید، زخمي و آواره شدند. وراي اين 
مقاومت  تجربه ترس و اضطراب از مورد خشونت قرار گرفتن 
در روزهاي جنگ، تجربه مشترك اغلب زنان در فرهنگ ها و 

موقعیت هاي مختلف است.
 يكي از ابعاد خشــونت زنانه در مورد زنان شهرهاي مرزي 
مورد هجوم نیروهــاي صدام، مســئله اضطراب هاي زنانه 
از خشونت هاي مورد نظر در جنگ اســت. در شرايطي که 
دشمن وارد خاك کشور شده و اين زنان عمدتا دور از حمايت 

خانواده هستند يا در مواردي کاري از دست خانواده هايشان 
برنمي آيد، ناچارند تدبیري براي احتمال خشــونت دشمن 
نسبت به خود بینديشند، اين مســئله ذهن اغلب زناني را 
که با جنگ مواجه شده اند به خود مشــغول کرده و موجب 
شــكل گیري نوع ويژه اي از تجربه اساسا زنانه از جنگ شده 
است که شكل دهنده اضطراب و نگراني دائمي آنان در روزهاي 

جنگ است. 
زنان  سربازان گمنامی بودند که بار سنگین تدارکات جبهه 
جنگ و برخی وظايف ديگر را بردوش می  کشــیدند. چرا که  
هجوم يك باره دشمن به مناطق مرزی و هم چنین بمباران های 
هوايی به شهرها ايجاب می نمود که زنان به صورت مستقیم در 

مناطق جنگی حضور پیداکنند.

 در بحبوحه جنگ 
شاید ما زنان به 

خيلي چيزها 
فکر نمي كردیم  

یا اصال فرصت 
فکر كردن به آنها 

را نداشتيم. اوضاع 
خيلي پيچيده و 

وحشتناك بود اما 
كم كم كه جنگ 

تمام شد اثرات آن 
بر روح و روان زناني 

كه همسران آنها 
در جبهه جنگ 
بودند آشکار شد
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سلمان زند: حكايت عجیبي است ماجراي مادران 
انتظار؛ مادراني که فرزندانشــان يك روز براي 
جنگیدن از خانه رفته اند و هنوز نه خودشــان 

بازگشته اند و نه تن و نه نشاني از رفتنشان؛ مادراني 
که همچنان منتظرند که نشــاني بیايد از جگرگوشه شان. روايت هاي 

مكرر در اين میان روايت فراق است و زجر انتظار که ۴0سال از گذشتنش 
نه آن را کمرنگ کرده و نه تسكین داده است. در اين میان اما روحیه برخي از 

مادران حیرت انگیز است. آنجا که شهادت پسرشان را افتخاري مي دانند که نبايد 
براي آن گريست و پیدا نشدن جنازه را هم - به تأسي از حضرت فاطمه زهرا)س( 
- با چنان ايماني تحمل مي کنند که در آن رنج و سختي اي نمي بینند. خانم اقباله 

اشرفي گودرزي يكي از اين مادران است؛ مادر شهید حسین اشرفي گودرزي. شهیدي 
که هجدهم مرداد13۴5 در شهرري چشــم به جهان گشود. پدرش محمدحسین، 
کارگر شرکت نفت بود؛ مردي خیر، مومن و انقالبي. حسین 16ساله و دانش آموز سوم 
متوسطه در رشته اقتصاد بود که با اصرار خودش و البته رضايت مادر و پدرش به عنوان 
بسیجي در جبهه حضور يافت. بیست و يكم بهمن1361 در فكه بر اثر اصابت ترکش 

توسط نیروهاي عراقي شهید شد و تا کنون هم اثري از پیكرش به دست نیامده است. 
يعني حدود ۴0سال است که اقباله، مادر او بدون هیچ اثر و نشاني نبود پسرش را تحمل 

کرده است. اقباله انتظار براي بازگشت پسرش را به انتظار براي ظهور امام زمان)عج( پیوند 
زده که چگونگي آن را در ادامه می خوانید.  اين مادر اما هنوز همانند سال هاي جنگ فعال است؛ 

آن زمان در پشت جبهه و اکنون در عرصه اجتماعي. به گفته خودش تا کنون بیش از ۲00زوج را به خانه 
بخت فرستاده و شرايط ازدواج را برايشان فراهم کرده و دست خانواده هاي محروم بسیاري را گرفته است. خود و همسرش هر 

دو خیر هستند و در ساخت مسجد و دستگیري از محرومان و ديگر زمینه هاي اجتماعي هم فعالند. مشروح گفت وگوي همشهري 
با اقباله اشرفي گودرزی، مادر شهید حسین اشرفي گودرزي که خودش را زن »انقالبي و مبارز« معرفي مي کند در پي مي آيد.

  شما با جبهه رفتن پســرتان موافق بوديد يا 
اينكه با اصرار راضي شديد؟

 بله. به راحتي پذیرفتم كه حســين به جبهــه برود؛ چون حرف 
اسالم در ميان بود.

  دلیل اين نگاه شــما چه بــود و چرا رضايت 
داشتید که فرزند نوجوان تان را به جنگ بفرستید؟ 

شوهر من یك شخص خير، انقالبي و مومن بود و مرا هوشيار كرده 
بود. ما اسالم را دوست داشتيم و براي حفظ اسالم و حفظ ناموس 

كشــور بچه هایمان باید به جبهه مي رفتند؛ از این رو من نه تنها 
مخالفتي نداشتم كه خودم هم كامال موافق بودم.

  حسین آقا نخستین بار چگونه از شما خواست 
که به جبهه برود؟

اول كه فکر مي كرد شاید موافق نباشــم به من التماس كرد كه 
اجازه بدهم به جبهه برود، اما من راحــت پذیرفتم و خودم او را 

بردم و راهي كردم.
  آن زمان چند سال داشت؟

1۶سال و ۶ ماه داشت. البته هر 4پسر من هم بعدا به 
جبهه رفتند كه 2نفرشان جانباز شدند و یکي از آنها بر اثر همان 

عوارض جانبازي حدود 2سال ونيم پيش فوت كرد.
  دلتان چگونه راضي شد که همه پسرانتان به 

جبهه بروند؟
دلم راضي شد؛ چون اسالم در خطر بود. چرا آقا امام حسين)ع( 
براي ما این همه مهم است و این همه مبارزه كرد؟ چون او دید اگر 
نجنگد، چيزي از اسالم باقي نمي ماند. پيروزي او در این جنگيدن 
و شهادتشان بود. امام حسين)ع( و فرزندانشان براي حفظ دین 
به شهادت رســيدند. من هم باید براي حفظ دین با جبهه رفتن 

فرزندانم موافقت می كردم.
  همسرتان هم رضايت داشتند؟

بله. پدر شهيد، خيری مسجدساز باایمان و باتقواست. ایشان از 
جواني در راه امام خميني)ره( بودند. وقتي بچه هایم خردســال 

برای 
شهادت 

پسرم دعا 
می كردم 

مادر شهيد اشرفي گودرزي: وقتي فهميدم 
پسرم شهيد شده یك قطره اشك هم 

نریختم و پيگير یافتن پيکرش هم نشدم 

تنها زن حاضر در عملیات
فاطمه سادات نواب صفوي، فرزند شهید سید مجتبي نواب  صفوي 
در عملیات آزادسازي خرمشهر در سال61 به عنوان زن رزمنده 
دوشــادوش مردان به مبارزه پرداخت. در خاطراتي که از جانباز 
ايران خواه منتشر شده اســت در مورد حضور فاطمه سادات در 
عملیات بیت المقدس چنین آمده است: »خانم فاطمه نواب صفوي، 
فرزند شهید نواب صفوي، به عنوان ديدبان به طرف بهمن شیر رفته 
بود. او با اطالعات مؤثر و مفیدي که از موقعیت دشمن مي داد، در 
موفقیت عملیات نقش تعیین کننده اي را ايفا کرد. در آخرين ديدار 
او را در حالي ديدم که پیكر شهیدي را با خود حمل مي کرد. معلوم 

شد که از يك عملیات موفق چريكي بازمي گردد«.

 از کوکتل مولوتف تا اسلحه
اولین مسئولیتي که زنان در دفاع مقدس، به صورت خودجوش 
و همپاي مردان بر عهده گرفتند، جنگیدن با دشمن بعثي در 
جنوب و مزدوران داخلي در کردستان بود. حتي آنان، کوکتل 
مولوتف ساختند تا به جنگ تانك هاي عراقي بروند که قصد 
داشتند از مرز شــلمچه بگذرند. تهیه و به کاربردن کوکتل 
مولوتف، ابتدايي ترين کار رزمي خواهران و زنان به شــمار 
مي آمد، بعدها آنها خود را به ســالح مجهز کردند تا مردانه با 
دشمن بجنگند. در روايتی از روزهای بمباران خرمشهر آمده 
است: »در قبرستان خرمشهر زن 65 ساله اي را ديدم که تفنگ 
 ام  يك بر دوش داشت. گفتم: مادر چه مي کني؟ گفت: پسر و 
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بودند، ســاواك پدرشــان را از كار بركنار كرد؛ چون انقالبي و 
طرفدار امام)ره( بود.

  اشــاره کرديد به امام خمیني)ره(. سخنان 
ايشــان و ديگر انقالبیون و حتي مداحي هــاي آن زمان تا 
چه اندازه در اينكه شــما و ديگر مــادران با رضايت قلبي 

فرزندانتان را به جبهه بفرستید، تأثیر داشت؟
قطعا تأثير زیادي داشت. ســخنان امام)ره( روي ما خيلي تأثير 

داشت؛ خصوصا ما كه یك خانواده مذهبي و انقالبي بودیم.
  آن زمان فضا چطور بود و با ديگر مادران تا چه 
اندازه ارتباط داشتید و آيا مادران رزمندگان از يكديگر براي 

فرستادن فرزندانشان به جبهه الگو مي گرفتند؟
بله صددرصد الگو مي گرفتند. خود من همه 8سال دفاع مقدس 
را پشــت جبهه با مادران رزمندگان كار مي كردم و فعال بودیم. 

طبيعي است كه در آن فضا همه از یکدیگر الگو مي گرفتند.
  چه فعالیت هايي مي کرديد؟

همه مدت 8ســالي كه دفاع مقدس طول كشيد، زیرزمين خانه 
ما در اختيار مردم بود براي كمك هاي پشــت جبهه. خودم به 
روضه ها و مراســم مختلف مي رفتم و پول جمــع مي كردم. با 
این پول، شکر و شيشــه و دیگر مواد الزم را مي خریدم و با دیگر 
مادران براي رزمنده ها مربا و... درســت مي كردیم. همچنين با 
هم لباس مي دوختيم یا شــال و كاله و... مي بافتيم. اینها برخي 
از فعاليت هایي بود كه ما مــادران رزمنده ها بــا یکدیگر انجام 

مي دادیم.
  اين کار ها را در شهرري انجام مي داديد؟

ما تا اوایل انقالب در شــهرري بودیم. بعد به تهران آمدیم و در 
همين خانه فعلي مان در تهرانپارس ساكن شدیم و این اقدامات 
در این خانه انجام مي شد. در شهرري هم فعاليت انقالبي داشتيم، 
اما وقتي به تهران آمدیم و جنگ هم شــروع شد، فعاليت ما هم 

چند برابر شد.
  تعداد مادران فعال زياد بود؟

بله خيلي بودیم. آن زمان از هركس كمك مي خواستيم مي آمد و 
كمك مي كرد. گاه مثال 2گوني كاموا مي آوردند و من در جلسات 

تقسيم مي كردم و شال و كاله مي بافتيم.
  پس خانه شما يكي از کانون هاي محلي براي 

جمع آوري و آماده سازي کمك به جبهه ها بود؟
بله. جمعه هر هفته یك كاميون مواد غذایي و كمکي از در خانه 

ما به جبهه ها مي رفت.
  شما چه زماني مطلع شديد که حسین شهید 

شده است؟
بعد از اینکه به جبهه رفــت، یك بار به مرخصي آمد و همدیگر را 
دیدیم و دوباره براي رفتن به جبهه او را همراهي و بدرقه كردم. 
این بار كه رفت، شــهيد شــد. آن زمان كه تلفن نبــود، یکي از 
همسایگان ما كه دوست او بود، آمد و گفت حسين شهيد شده 
است. بعد دیگر خبري نشــد. تا اینکه 40روز بعد از بنياد شهيد 
شادگان نامه آمد كه حسين شهيد شــده است و جنازه اش هم 

جامانده و برنگشته است.
  بعد ها از لحظه شهادتش خاطره اي يا روايتي 

براي تان تعريف نكرده اند؟ 
چرا. بعدها برایمــان گفتند وقتي ســينه اش گلوله )یا تركش( 
خورده و هنــوز زنده بــود، نيروهاي امــدادي مي خواهند او را 
برگردانند، اما او با اصرار از آنها مي خواهد كه اول دوستش را كه 
او هم زخمي شده بود، ببرند و ســپس بيایند و او را ببرند. بعد از 
آوردن دوستش موفق به بازگرداندن او نمي شوند و جنازه اش را 

هم پيدا نکردند.
  چه روزي شهید شد؟

شب 21بهمن13۶1 شهيد شد.
  از حــال و هــواي آن روزهــاي خودتان 

اگرخاطره ای هست، بگويید.
اجازه بدهيد این خاطــره را بگویم كه همان ایام یك شــب كه 
مي دانستم عمليات دارند و قرار است حمله كنند، در خانه داشتم 
گوشت چرخ مي كردم. در دلم گفتم: »خدایا این بچه من خيلي 
بچه خوبي است و بسيار هم فعال است، مي خواهم او را به تو هدیه 
دهم. شهيدش كن. جنازه اش هم گم شود و نياورند ؛ مثل حضرت 
فاطمه كه جنازه اش معلوم نيســت كجا به خاك ســپرده شده. 
دوست دارم روزي كه آقا امام زمان)عج( ظهور كردند و الیق بودم، 

بگوید كه جنازه اش كجاست.«
  يعني دقیقا چیزي که اتفاق افتاد را همان شب 

از خدا خواستید؟
بله. دقيقا همين را خواستم.

  اين سال ها برايتان ســخت نبوده که قبري، 
نشانه اي و جنازه اي از پسرتان نداشته ايد؟

چه سختي باشد؟ من افتخار مي كردم پسرم شهيد شده. 4پسرم 

را به جبهه فرستادم. خودم آنها را به جبهه مي فرستادم و افتخار 
مي كردم كه پسرم براي اسالم شــهيد شده است. بچه من كه از 
حضرت علي اكبــر باالتر نبوده. از اهل بيت امام حســين)ع( كه 
باالتر نبوده. امام حسين)ع( آن همه شهيد داد... حضرت قاسم، 
حضرت علي اكبر و علي اصغر و... . االن هــم مي گویم اگر روزي 
اسالم در خطر باشد، دوســت دارم دوباره فرزندانم را خودم به 

جبهه بفرستم.
  در لحظه اي که فهمیديد شهید شده است و 
پیكرش جا مانده، چه احساسي داشتید و در اين سال ها هر 

وقت ياد ايشان مي افتید، چه احساسي داريد؟
من وقتي فهميدم كه پســرم شهيد شــده یك قطره اشك هم 
نریختم؛ چون این اعتقاد كه بچه من از اهل بيت امام حسين)ع( 
باالتر نبوده به مــن قدرت مي داد. هر وقت هــم یادش مي افتم 
افتخار مي كنم و خوشحال مي شــوم كه چيز ناقابلي داشتم كه 
در راه خدا دادم. من این مواقع یاد مــادر وهب مي افتم كه روز 
عاشورا وقتي سر پسرش را بریدند و برایش آوردند، سر را برداشت 
و به سوي لشکر دشــمن پرتاب كرد و گفت ما آنچه در راه خدا 

داده ایم، پس نمي گيریم. اسالم باالتر است یا بچه من؟ 
  يعني در اين ســال ها هیچ گاه براي پسرتان 

گريه نكرده ايد؟
چرا گریه كرده ام. به هر حال انسان یك وقت هایي گریه مي كند، 
اما من خيلي دوست ندارم كه براي شهدا گریه كنم. بچه اي كه 
براي اسالم داده ام، دیگر گریه ندارد. گریه كرده ام، اما آنقدر كه 

براي پدر و مادرم گریه كرده ام براي پسر شهيدم گریه نکرده ام.
  براي پیدا کردن پســرتان تا کنون به مناطق 

جنگي نرفته ايد؟
 تا كنون بارها به مناطق جنگي رفته ام؛ حداقل5، ۶بار به مناطق 
جنگي رفته ام، اما نه براي یافتن پسرم، بلکه رفته ام تا از نزدیك 
ببينم رزمندگان در چه فضایي جنگيده انــد و ببينم با چنگ و 
دندان چه چيزي را حفظ كرده اند. رفته ام كه آن سرزمين و آن 

خاك و آن فضا را ببينم، اما براي جست وجوي پسرم نرفته ام.
  يعني تا کنون براي جست وجوي جنازه ايشان 

هیچ اقدامي نكرده ايد؟
 به خدا نــه! به واهلل نــه! همانطور كــه گفتم دوســت دارم آقا 
امام زمان)عج( او را به من برگرداند. در غير این صورت دوســت 

دارم همچنان همانند حضرت زهرا)س( قبرش گمنام بماند.

دخترم آنقدر جنگیدند تا شهید شدند و اينجا خفته اند. مي روم 
راه شان را ادامه دهم، هر چه او را منع کردم، نپذيرفت و گفت: 
بايد از دينم دفاع کنم. اين تنها وظیفه شما پسرانم نیست بلكه 
وظیفه من هم هست، جنگید و سرانجام با ترکش خمپاره شهید 
شد. زنان رزمنده در خرمشهر، کارهاي ديگري را نیز برعهده 
داشتند که مراقبت از تسلیحات، تسلیح رزمندگان، نگهباني از 
پیكر شهدا و توزيع سالح بین رزمندگان از آن جمله بوده است.

روايت شجاعت زنان سوسنگردي 
 سوسنگرد ازجمله شــهرهايي بود که جنگ در آن غوغا به پا 

کرد. زن و مرد و پیر و جوان همه در کنار هم ايستادند و از شهر و 
خاکشان دفاع کردند. در روايت هاي منتشرشده از اين رشادت ها 
يك زن سوسنگردي با آرد مسموم نان پخت و با آن تعدادي از 
عراقي ها را از پاي درآورد. در روايتی ديگر در اين شهر مادر شهید 
الحاني، 11سرباز عراقي را به خانه اش دعوت مي کند، به آنها غذا 
مي دهد، و زماني که آنها به استراحت پرداختند و به خواب رفتند، 
در اتاق را قفل مي کند و بسیجي ها را با خبر مي سازد و خود او هم 
با چوب دستي به جان بعثي ها افتاد. داستان اين زن شجاع اينگونه 
نقل شده است که در سوسنگرد خانم عرب ُمسني زندگي مي کرد 
که همسرش نابینا بود. او با وجود اينكه 50-۴0 سال داشت، خیلي 
شجاعانه و در حقیقت مردوار از شهر دفاع مي کرد. معروف بود که 

با چوب دستي، چند سرباز عراقي را از پا انداخته است.

من وقتي فهميدم 
كه پسرم شهيد 
شده یك قطره 

اشك هم نریختم؛ 
این اعتقاد كه بچه 

من از اهل بيت 
امام حسين)ع( 

باالتر نبوده به من 
قدرت مي داد

دلم راضي شد؛ 
چون اسالم در 

خطر بود. چرا آقا 
امام حسين)ع( 

براي ما این همه 
مهم است و این 

همه مبارزه كرد؟ 
چون او دید اگر 
نجنگد، چيزي 
از اسالم باقي 

نمي ماند. پيروزي 
او در این جنگيدن 

و شهادتشان بود
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  امدادرسانی 24ساعته
در شهر موشك ها

گيتي مخدوم: چند امدادگر از تهران براي كمك به دزفول آمدند اما نتوانستند با شرایط جنگی، 
بمباران و موشکباران در آن مقطع كنار بيایند و پس از یك ماه مجدد به تهران بازگشتند

 گیتي مخدوم از امدادگران دوران جنگ تحمیلي در شــهر دزفول است. او ازجمله زناني است که البه الي 
بمباران و موشكباران در شــهر ماند و بي وقفه به همراه 18زن ديگر دزفولي مشغول امدادرساني و مداواي 
مجروحان جنگي شد؛ آن هم ۲۴ســاعته و به صورت متوالي.  مخدوم در گفت وگو با همشهري روايتش از 
روزهاي دفاع را بازخواني کرد و گفت:»در دزفول يك گروه 18 نفره از زنان بســیجي بوديم که يك دوره 
آموزشي را گذرانده و به ۲ گروه 9 نفره تقسیم شديم. هر گروه يك روز کامل يعني ۲۴ساعته شیفت بود. در مقطعي چند امدادگر 
زن از تهران براي کمك به دزفول آمدند اما نتواستند با شرايط جنگی در آن مقطع کنار بیايند. بمباران ها و موشكباران شهر 
به دست عراقي ها باعث شد پس از يك ماه مجدد به تهران برگردند و ديگر ما امدادگري خارج از شهر دزفول نداشتیم«.در ادامه 

اين گفت وگو مروري داريم بر خاطراتي که شايد به ما براي درك بهتر نقش زنان در جنگ کمك کند.

  در زمان جنگ، شما چند ســال داشتید و چرا 
تصمیم گرفتید به عنوان امدادگر در مناطق جنگي بمانید؟ 

نزدیك به 20 سال داشتم و در دزفول زندگي مي كردیم. با شروع جنگ 
و حمله عراقي ها دفاع از شهر و رزمندگان را وظيفه خودم مي دانستم 
و باید هر كاري كه از دستم برمي آمد انجام مي دادم،  خب از آنجا كه تا 

حدودي به كار امدادي آشنا بودم بي درنگ مشغول امدادگري شدم.
  قبل از آن براي امدادگري آموزش خاصي ديده 

بوديد؟
اینکه تمام زنان امدادگر در شهر پيش از شروع جنگ آموزش خاصي 
دیده باشند، نه اینگونه نبود. اما خود من تابستان همان سال قبل از 

شروع جنگ، یك دوره آموزشي كوتاه دیده بودم.
 با آغاز حمله نيروهاي عراقي به خاك كشور و شروع جنگ تحميلي 
یکي از همسایگان ما به نام شهيد محمد بهاءالدین در مسجد از زنان 
شــهر دعوت كرد كه در یك دوره آموزشي امدادگري براي كمك به 
رزمندگان شركت كنند. ابتدا نزدیك به ۶0 نفر شركت كردند اما در 
نهایت به خاطر شرایط سخت شهر و موشکباران هاي پي درپي تعداد 
كمي از آنها در شهر ماندند. یعني تقریبا یك سوم زنان آموزش دیده در 
شهر دزفول باقي ماندند و بقيه شــهر را ترك كردند. شهيدبهاءالدین 
ابتدا یك خانه كه در نزدیکي مسجد قرار داشت را به عنوان مقر انتخاب 
كرد تا زنان امدادگر آنجا حاضر باشند اما با راه اندازي بيمارستان ارتش 

همگي به آنجا رفتيم.
  يعني همه زنان آموزش ديده بدون وقفه مشغول 

امدادگري شدند؟
بله. در آن مقطع همگي زناني كه در شهر ماندند به عنوان امدادگر در 
بيمارستان 580 نيروي زميني ارتش در شهر دزفول مشغول شدند. ما 
تقریبا یك گروه 18 نفره از زنان بسيجي بودیم كه یك دوره آموزشي را 
گذرانده و به 2 گروه 9نفره تقسيم شدیم. هر گروه یك روز كامل یعني 

24 ساعته شيفت بود.
  از همان ابتدا همگي به بیمارستان منتقل شديد؟ 

بيمارســتان ارتش بعد از شــروع جنگ راه اندازي شــد. ابتدا همه 
مجروحان را به یك بهــداري كوچك آوردند. ایــن بهداري در یك 
ساختمان دوطبقه واقع شــده بود. اما تعداد مجروحان بيشتر شد و 
هر روز مجروحان زیادي را به بهــداري منتقل مي كردند. بنابراین ما 
زنان امدادگر هر 2 طبقه را براي حضور مجروحان و مداواي آنان آماده 
كردیم و دیگر بهداري نبود بلکه بيمارستان ارتش نام گرفته بود. در 
این بين البته چند نفر از زنان امدادگر از تهران براي كمك به ما به شهر 
دزفول آمده بودند اما نتواستند با شــرایط جنگی در آن مقطع كنار 
بيایند و بمباران ها و موشکباران شهر به دست عراقي ها باعث شد پس 
از یك ماه مجدد به تهران برگردند و دیگر ما امدادگري خارج از شهر 

دزفول نداشتيم.
  يعني همه نیروهاي امدادگر، بومي دزفول بودند؟

بله.
  روند کار شــما به چه صورت بود و بیشــتر چه 

خدماتي ارائه مي کرديد؟
هر كاري كــه از دســتمان برمي آمد انجام مي دادیــم. برخي مواقع 
كمك پزشــك بودیم و برخي مواقــع نيز به عنوان پرســتار خدمت 
مي كردیم، چرا كه پرســتاري وجود نداشــت. در واقع همه كارهاي 
بيمارســتان را خودمان انجام مي دادیم. در همان اوایل جنگ اصال 
نيرویي وجود نداشت و بيشتر زنان بومي در كنار پزشکان به كار مداواي 

مجروحان جنگي مشغول بودند.
زنان در آن مقطع شــرایط خيلي ســختي را پشت ســر گذاشتند 

جمع آوري کمك هاي مردمي
يكي ديگر از فعالیت هاي خودجوش زنان در دوران دفاع مقدس 
جمع آوري کمك هاي مردمي و تــالش در جهت تهیه  اقالم 
پرمصرف و ضروري و ساير مايحتاج جبهه ها بود. برخی زنان 
با ارتباط يافتن با خیرين بازار پارچه فروشان تهران، اقدام به 
گردآوري و تهیه  پارچه، دوك نخ ريسي، مبلغي وجه نقد و... 
می کردند و با ياري ساير بانواني که غالبًا از شرکت کنندگان 
در کالس هاي قرآن و احكام مساجد بودند با کار شبانه روزي 
زير چادرهاي برزنتي در حیاط مساجد، اقدام به تهیه  البسه، 
آجیل، پسته، نان لواش، شكالت، شیريني و.. کرده و با کامیون 

به مناطق جنگي مي فرستادند.

برخــي از گزارش ها از جمع آوري مقاديــر زيادي میوه، رب 
گوجه فرنگي، نان، حلب هاي خیار شور و... توسط زنان حكايت 
دارد و در ايام محرم بســیاري از بانوان با پخت حلوا آنها را 
به خط مقدم مي فرستادند. در اســتان ايالم و جبهه  غرب و 
کردســتان خواهران عضو گروه انصار المجاهدين- که غالبًا 
از قشــر فرهنگي بودند - با تشــكیل پايگاه هايي اقدام به 

جمع آوري کمك هاي مردمي براي جبهه می کردند.

 سنگر سازي  و محافظت از مهمات
در پاره اي از مواقع نیز بانوان در جابه جايي، نگهداري، نگهباني 

و حفاظت از مهمات رزمندگان نقشي فعال داشته اند. خواهران 
ذخیره سپاه خرمشهر در مســجد امام صادق)ع( درحالي که 
خود مسلح بودند، کارحفاظت از مهمات را به صورت پست هاي 
نگهباني دو ساعته بر عهده داشــتند و نیز در بعضي از مواقع 
کار توزيع سالح بین نیرو هاي داوطلب و مردمي توسط زنان 

صورت مي گرفت.
تمیز کردن سالح رزمندگان، خشاب گذاري، خالي کردن بار 
مهمات از کامیون ها و.. نیز از زمــره فعالیت هاي تدارکاتي 
زنان براي جبهه هاي جنگ بود و در مسجد جامع خرمشهر 
زنان جهت پشتیباني رزمندگان به نگهباني از انبار مهمات 
و تعمیر اســلحه و گلوله گذاري خشاب ها مي پرداختند. در 
مسجد سیدالشهداي خرمشهر نیز زنان به نگهباني از مهمات 
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زنان در ایام 
جنگ از یك 

طرف همسران و 
فرزندانشان را براي 
فرستادن به جبهه 

آماده مي كردند 
و از طرف دیگر 

خودشان خدمات 
و كمك هاي 

فراواني در پشت 
جبهه جنگ به 

رزمندگان داشتند. 
براي مثال زنان 

در برخي خانه ها 
پتوهاي رزمندگان 
را مي شستند، در 
خانه دیگري غذا 

درست مي كردند. 
همه توان و زندگي 
خود را براي جنگ 

گذاشته بودند. واقعا 
تمام هم و غم زنان 

به دفاع، جنگ و 
جبهه ختم مي شد 

و زندگي زنان در 
آن مقطع با جنگ 

عجين شده بود

بودند كه باید درمان مي شدند.
حتي پيش مي آمــد كه ما براي مرگ نيروهاي عراقي و جوانانشــان 
به خاطر شــدت جراحات وارده ناراحت مي شــدیم. اینکه دست یا 
پایشان قطع مي شــد واقعا قابل تحمل نبود. شرایط بسيار سختي را 
زنان امدادگر در آن مقطع زمانــي تحمل مي كردند. براي من كه 20 
سال بيشتر نداشــتم دیدن چنين صحنه هایي آزاردهنده بود. براي 
مثال یك خلبان عراقي جواني بود كه وقتي او را آوردند بيمارســتان 
وضعيت چندان مطلوبي نداشت و چند ســاعتي بيشتر دوام نياورد. 
مرگ آن خلبان جوان به خاطر جنگ همچنــان از ذهن من با وجود 
گذشت چندین سال پاك نشده است. درواقع جنگ چهره زندگي را 

بسيار تلخ و زشت كرده بود.
  نقش زنان دزفول در مقاومت و پايداري شهرشان 

را چگونه مي بینید؟
زنان در آن مقطع از یك طرف همسران و فرزندانشان را براي فرستادن 
به جبهه آماده مي كردند و از طرف دیگر خودشان خدمات و كمك هاي 
فراواني را در پشت جبهه جنگ به رزمندگان داشتند. براي مثال زنان 

در برخي خانه ها پتوهاي رزمندگان را مي شستند یا در خانه دیگري 
غذا درست مي كردند. همه توان و زندگي خود را براي جنگ گذاشته 
بودند. واقعا تمام هم و غم زنان به دفاع، جنگ و جبهه ختم مي شد و 
زندگي زنان در آن مقطع با جنگ عجين شده بود. ما در دزفول یك 
رسمي داشتيم كه ۷روز بعد از عروس شدن، دختر خانواده كلوچه هاي 
مخصوصي براي این مراسم مي پخت و براي خانواده داماد مي برد. حاال 
اما دیگر زندگي همه اش جنگ بود و این كلوچه ها براي ســربازان و 
رزمندگان پخته مي شد. حتي پيش مي آمد برخي مواقع شب تا صبح 
یا صبح تا شب زنان مشغول پختن كلوچه هاي محلي براي رزمندگان 
بودند. من در ادامه مجبور شدم كه براي دیگر زنان شهر كالس هاي 
آموزشي امدادگري برگزار كنم. شرایط سخت بود و باید هرچه زودتر 
نيرو به بيمارستان ها مي فرســتادیم بنابراین براي تسریع كار گاهي 
مجبور مي شدم بخش عملي را روي خودم تمرین كنند. یادم هست 
یك روز كه تزریق آمپول را به آنها آموزش دادم تقریبا حدود ۶ نفر روي 
دست خودم امتحان مي كردند و آمپول زدن یا رگ گرفتن بيشتر روي 

خود من انجام مي شد.

به خصوص زناني كه به عنوان امدادگر در بيمارســتان ها مشــغول 
خدمت رســاني بودند. حتي به خاطــر دارم وقتي مجروحــان را با 
جراحت هاي زیاد به بيمارستان مي آوردند ما  بعد از دیدن آن صحنه ها 
نمي توانســتيم غذا بخوریم. زنان در بيمارستان ها تحت فشار روحي 
بسيار شــدیدي بودند. در زمان عمليات فتح المبين بيمارستان هاي 
شهر تقسيم شدند به همين خاطر بيمارستان 580 براي مجروحان 
عراقي در جنگ درنظر گرفته شــد كه در منطقه مسکوني كاركنان 

ارتش قرار داشت.
  اينكه بخواهید از دشــمنی که به سرزمین شما 
تجاوز کرده مراقبت کنید و به نوعي او را درمان کنید، سخت نبود؟

در وهله نخســت آنها قبل از اینکه دشمن ما باشــند  مجروح بودند. 
ما وظيفه مان درمــان مجروحان جنگي بود. با ایــن حال چون این 
بيمارســتان در منطقه خانواده هاي ارتشي قرار داشت واكنش هایي 
صورت گرفت. زنان و خانواده هاي ارتشي  از این موضوع خيلي ناراحت 
بودنــد و مي گفتند همســران و فرزندان ما را عراقي ها به شــهادت 
مي رســانند و حاال ما باید اینجا از مجروحانشــان مراقبت كنيم. به 
همين خاطر خيلي از ایــن قضيه ناراحت بودند و روزهاي نخســت 

مي آمدند نسبت به این مسئله جلوي بيمارستان اعتراض مي كردند.
  با اعتراض ها چگونه کنار آمديد؟

این ماجرا چندان طول نکشيد به گونه اي كه حتي خودشان نيز برای 
درمان و بهبود اسرا وارد ميدان شــدند و به ما كمك كردند.برخي از 
نيروهاي زخمي  عراقي به خاطر شدت جراحت ها دست و پایشان قطع 
مي شد یعني پزشك معالج براي نجات جان آنها چاره  دیگري نداشت. 
بنابراین وقتي زنان و مادران نيروهاي ارتشــي براي اعتراض جلوي 
بيمارستان تجمع كرده بودند یکي از پزشکان براي آرام كردن آنان رو 
به زنان معترض گفت، ببينيد ما آنها را درمان نمي كنيم بلکه دست و 
پایشان را قطع مي كنيم و شکنجه مي دهيم. این امر باعث شد كه ورق 
برگردد و این بار صداي اعتراضشان در حمایت از اسرا درآمد. بنابراین 
آن پزشك از این طریق باعث شــد كه اعتراض ها كم شود و حتي به 

كمك ما نيز بيایند.
  از نگاه شما زنان در جنگ چه نقشی داشتند و چه 

تصويري از آن مي توانید به ما ارائه کنید؟
اوایل جنگ فشار زیادي روي زنان به خصوص در شهرهاي مرزي بود. 
این نيروهاي پشتيبان درواقع پشت جبهه مي جنگيدند؛ جایي كه شاید 
خيلي دیده نشدند. به خاطر دارم در بيمارستان 2 طبقه ارتش حتي 
راهروها نيز از زخمي هاي عراقي پر بود. با این حال تعداد زنان امدادگر 
تقریبا ۷ تا 8 نفر بود. شيفت كاري معموال 24 ساعته بود. بعد از شيفت 
وسایل را استریل مي كردیم براي شيفت بعدي. از بيمارستان به خانه 
كه برمي گشــتيم باز آنجا همراه مادران به كار دیگري براي كمك به 
رزمندگان مي پرداختيم. مثال سبزي پاك مي كردیم، لباس رزمندگان 
را مي شستيم یا غذا درست مي كردیم. درواقع مي شود گفت استراحتي 
وجود نداشت. همه زندگي ما جنگيدن بود. درست است كه در جبهه 
جنگ، زنان مانند مردان حضور نداشتند اما كارشان كمتر از آنان نبود 

و نبرد زنان پشت خط مقدم بود.
حتي برخي روزها از بيمارستان كه مي آمدیم به بهداري سپاه مي رفتيم 
براي كمك به دیگــر زنان كه در آنجا خدمــت مي كردند. یك روز از 
بيمارستان كه شيفتم تمام شده بود و مي خواستم برگردم بهداري به 
حدي خسته و خواب آلود بودم كه وسط خيابان چشمانم دیگر  ندید و 
خستگي زیاد باعث شد كه با یك موتورسوار تصادف كنم. بيشتر زناني 

كه در شهر مانده بودند چنين وضعيتي داشتند.
  آيا هیچ گاه اتفاق نیفتاده بود که يكی از شــما 
به خاطر کار زياد و خستگي تصمیم بگیرد از دزفول به شهرهای 

ديگری که درگیر جنگ نبودند، برود؟ 
نه؛ اتفاقــا زخمي هایي كه ما خيلــي به آنها رســيدگي مي كردیم 
بيشترشان سربازان عراقي بودند كه از سوي رزمندگان در جبهه اسير 
شده بودند. واقعا اینجا رفتار بسيار خوبي با آنها داشتيم. اصال براي ما 
فرقي نمي كرد كه آنها دشمنان ما هستند. اینها نيز جواناني بودند كه به 
دستور صدام از كشور خودشان دور شده بودند. اینجا همه آنها انسان 

دزفول؛شهر موشك ها
پايگاه چهارم شكاري دزفول )پايگاه وحدتي( يكي از پايگاه هايي بود که در نخستین روز جنگ يعني 
– 31شهريور ماه سال 59- مورد حمله هوايي عراقي ها قرار گرفت و در زمان جنگ بیش از 160 بار به آن 
حمله موشكي شد. اين حمالت به قدري زياد بود که اعراب نام »بلد الصواريخ« به معني شهر موشك ها را 
به دزفول دادند. دزفول به عنوان شهري که جزو اهداف اصلي حمالت موشكي عراق بود شناخته مي شد 
و در ترتیب ابجد موشك هاي عراقي همیشه »الف« دزفول بوده است. مردم دزفول با وجود موشكباران 
شديد همچنان مقاومت مي  کردند و نمازجمعه دزفول هر هفته با حضور مردم و رزمندگان اقامه مي شد. 
پايداري و مقاومت دزفول در جنگ 8ساله منجر به شــهادت ۲600 تن از هموطنان مان شد. يكي از 
مهم ترين اهداف رژيم بعث عراق از بمباران و موشكباران شهرها به ويژه شهر دزفول اين بود که با از بین 
بردن زيرساخت هاي اقتصادي و ناامن کردن شهرها، به مردم ايران بگويد که از مقاومت دست برداريد.
اين تاکتیك، يك تاکتیك مرسوم در هر جنگي محسوب مي شود.يعني فشار غیرمستقیم به طرف مقابل 
براي عقب نشیني از مواضع سیاسي و دفاعي اما صدام با همه ادعاهايش هیچ گاه نفهمید که دفاع ملت 
ايران نه تنها با ساير جنگ ها تفاوت دارد بلكه مردمي هم که در مقابلش ايستاده اند، يك مردم انقالبي با 
پیشینه ديني و اسالمي هستند که راهبري مدبر، آنها را هدايت مي کند. در سال  1390 به پاس مقاومت 
و پايداري مردم دزفول در طول 8 سال دفاع مقدس، چهارم خردادماه به عنوان روز مقاومت و پايداري، 

روز دزفول نامگذاري شده  است.

مي پرداختند. برخي از زنان در شرايط حساس بمباران هاي 
هوايي دشمن کامیون هاي مهمات را از منطقه  خطر و تیررس 
به محل امن منتقل مي کردند. يكي ديگر از اقدامات زنان در 
آغازين روزهاي جنگ تحمیلي، ســاختن سنگر و پناهگاه 
بود. برپايه گزارش هــاي برخي از بانواني کــه در مقاومت 
سلحشورانه  خرمشهر حضورداشته اند، زنان در چیدن ديوار 
جهت مدافعان پل خرمشــهر پیش قدم شدند و همچنین با 
پرکردن گوني هاي شني و ساخت سنگرهاي خیاباني و مجهز 
کردن آنها به کوکتل مولوتف در پي جلوگیري از سقوط شهر 
به دست دشمن بعثي بر آمدند. در ســاير مناطق جنگي نیز 
زنان در پرکردن گوني ها براي ساخت سنگر و تهیه کوکتل 

مولوتف فعال بودند.

دفاع بدون توقف 
صحنه هاي رزم زنان، اگرچه اندك بود ولي تا پايان دفاع مقدس کم و 
بیش ادامه يافت و تأثیر عمیقي بر روحیه رزمندگان داشت. به عالوه، 
زنان نقش هاي اطالعات رزمي فراواني را انجام دادند. سكینه حورسي 
از مدافعان خرمشهر در اين باره در کتاب خاطراتش آمده است: »ما 
از آن لحظه اي که به نیروهاي شناسايي ملحق شديم، کار شناسايي 
دشمن، خنثي کردن بمب، شناسايي ضد انقالب و پیدا کردن رد پاي 
آنها در شهر و روستاها را دنبال کرديم. نوع ديگري از کار اطالعاتي و 
امنیتي را خواهران بسیجي انجام مي دادند. مثال آنها در لباس امدادگر 
و پرستار به شناسايي منافقیني دست مي زدند که به صورت ناشناس 

در بیمارستان ها تحت درمان بودند يا ماموريتی برعهده داشتند.«
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فرحنــاز چراغــي: نامش 
»فرنگیس حیدرپور« است 

و روايت شجاعتش در پنجم 
مهرماه ســال59 در دفاع از 

خاك و مردم روســتايش او را به يكي از زنان نام آور 
دفاع مقدس بدل کرده اســت. مهرماه ۴1سال قبل، 

پس از حمله عراق به روستاي آوه زين، مردم به دره هاي 
اطراف فرار مي کنند. فرنگیس که در آن زمان 18ســال 

داشت، شب هنگام همراه پدرپیرش براي تهیه غذا به روستا 
باز مي گردند اما در طول راه آنها به صورت تصادفي با ۲سرباز 
مسلح عراقي روبه رو مي شوند. پدر فرنگیس به شدت غافلگیر 
و شوکه مي شود اما او بي ترديد وارد میدان مي شود و با تبري 
که همراه داشته يكي را مي کشــد و ديگري را زخمي و با تمام 
تجهیزات جنگي اسیر مي کند. فرنگیس حیدرپور حاال نزديك 
به 60سال سن دارد؛ هنوز هم ايستاده و محكم به نظر مي آيد. از او 
۲تنديس يادبود به عنوان »بانوي مقاوم« و »اسطوره زنان شجاع« 
در استان کرمانشاه وجود دارد؛ يكي در پارك شیرين کرمانشاه 
و ديگري در میدان مقاومت شهر گیالنغرب نصب شده است. او 
مي گويد اگر داستان باز هم تكرار شود، باز هم بي ترديد براي 
نجات جان خود و مردم روستا همان کار را خواهد کرد. مشروح 

گفت وگوي ما با او در پي مي آيد.

  از حال و هواي روزهــاي ابتدايي جنگ بگويید. 
چگونه مطلع شديد که عراق به ايران حمله کرده است؟ 

من اهل روستاي »آوه زین« بودم و همسرم اهل روستاي »گورسفيد«؛ به 
همين دليل ساكن روستاي گورسفيد بودم. البته فاصله كمي با آوه زین 
داشت. آن روزها كه تازه جنگ شروع شده بود زمزمه حمله عراق به ایران 
دهان به دهان به گوش مردم رسيد؛ وسایل ارتباطي مانند امروز نبود. 
مردم از طریق دیدار با همدیگر متوجه اخبار و اتفاقات مي شدند. تابستان 
كه تمام شد حمالت عراق هم بيشتر شد. عراق شهرها و روستاهاي را 

یکي یکي مي زد و به پاسگاه هاي مرزي حمله مي كرد.
  روستاي شما کي در گیر جنگ شد؟ 

جوانان روستاي گورسفيد تصميم گرفتند تا قبل از ورود دشمن به روستا، 
در مرز به جنگ با عراقي ها بروند. مدتي از رفتن  این جوانان نگذشته بود 
كه جوانان روستاي آوه زین )روستاي پدري فرنگيس( در پي یافتن آنها، 
تصميم گرفتند كه به مرز بروند. این جوانان كه 8نفر بودند در وسط راه 
به عراقي ها برخورد مي كنند و همگي با شــليك بمب و خمپاره شهيد 

مي شوند.
مردم روستا بعد از شنيدن خبر، جنازه ها را براي خاكسپاري به روستا 
برمي گردانند. شــهادت این 8نفر براي اهالي شــوك بزرگي بود مردم 
مشغول مراسم سوگواري بودند كه نيروهاي بعثي وارد روستا شدند. مردم 
از ترس جان بدون هيچ غذا و امکاناتي، به دل كوه هاي اطراف پناه بردند؛ 

به این ترتيب عراقي ها توانستند روستا را تصرف كنند.
  از شبي بگويید که تصمیم گرفتید براي تهیه آذوقه 

به روستا برگرديد. 
بله... شب همان روز گرسنگي طاقت كودكان را گرفته بود. بچه ها گریه 
مي كردند. در این لحظات بود كه من با پدرم تصميم گرفتيم كه شبانه 

براي آوردن آرد و برنج به روستا برویم.
  چرا تصمیم گرفتید که شــما برويد؟ مردها کجا 

بودند؟
بيشتر مردها نبودند. براي جنگ با بعثي ها به مرز رفته بودند.

  با ورود به روستا چه ديديد؟ چه احساسي از ديدن 
خانه و روستايتان داشتید؟

اوایل صبح با پدر به آوه زین برگشتيم. روســتا سوت و كور بود. به خانه 
نزدیك شدیم. در خانه چهارتاق باز بود. براي آوارگي و بي صاحب شدن 
خانه عزیزمان روي سر زدم. زیر لب براي آوار بدبختي ها مرثيه خواندم 
و اشك در چشم ام جمع شد. وارد خانه شدیم، آرد، برنج، نمك و روغن 

لحظه از دســتش افتاد. آن لحظه بود كه پدر به 
كمك من آمد و دست سرباز را از پشت بستيم و 
اسيرش كردیم. تفنگ را گرفتم به سمت پشت 

اسير و او را به طرف كوه حركت دادم.
وقتي پيش اقوام رسيدیم جيب  هاي اسير را خالي 
كردیم. در داخل جيب عراقي عکس بچه هایش بود. براي لحظاتي از دیدن 
عکس آن بچه ها ناراحت شدم اما با خودم گفتم اگر من حمله نمي كردم 

آنها ما را اسير مي كردند.
   برخورد مردم روســتا بعد از ديدن اسیر عراقي و 

شنیدن ماجرا چه بود؟
مردم روستا از شنيدن واقعه و دیدن اسير به هم ریختند و یکسره من را 
شماتت كردند كه االن عراقي ها به سراغ  ما خواهند آمد و تك تك ما را 
خواهند كشت. حتي پدرم نيز با ناراحتي و ترس از عراقي ها از این اتفاق 
براي مردم تعریف مي كرد. از شنيدن این حرف ها خيلي ناراحت و عصباني 
شدم و همه را با ناراحتي از خودم دور كردم. دلم براي اسير عراقي سوخت. 
با چاي و زردچوبه زخم عراقي را پانســمان كردیم. مردم روستا هنوز 
ماتم زده این موضوع بودند و بچه ها گرسنه و غذا مي خواستند. زنان زانوي 

غم بغل كرده بودند. خودم بلند شدم براي بچه ها غذا هم درست كردم.
هنوز كارم تمام نشده بود كه دایي ام هم از راه رسيد. او نيز 2سرباز عراقي 
را به اسيري گرفته بود. در همان روز 3 اسير عراقي را با هم به رزمنده ها 

تحویل دادیم.
  بعد از آن روزها چه شد که در گیالنغرب مانديد؟

من خانه ام، روستایم و زادگاهم را دوست داشتم، حتي روزهایي كه در 
گردنه و كوه هاي اطراف آواره بودیم. هر بار كه شرایط مهيا مي شد به روستا 
و خانه ام سر مي زدم تا مبادا خانه مان خراب شود. بارها روستاي مان توسط 

بعثي ها خراب شد اما برگشتيم و خانه هاي روستا را بازسازي كردیم.
ما در كوه ها براي حفظ خاك و آب و وطن مان 8 سال آواره بودیم و آوارگي 
كشيدیم. حتي مدتي را در كوه هاي اسالم آباد به سر بردیم. آنجا در كوه 
حتي خانه ســاختم. مدت ها بالش ما از سنگ بود و با كمترین امکانات 
ساختيم تا وطن را به دشمن نفروشيم. یك بار دیگر براي سر زدن به خانه 
آمدم و دیدم خانه مان را به درمانگاه تبدیل كرده اند و در و دیوار را ميخ 

زده اند و سرم آویزان است و... . خيلي دلم گرفت و ناراحت شدم.
  چرا به ديگر شهرها نرفتید ؟

مي شد به شــهرهاي دیگر برویم و در امن و امان زندگي كنيم اما چرا 
مي رفتيم و خانه مان را دو دستي تقدیم بعثي ها می كردیم؟ اینجا خانه و 
آب و خاك ماست. حداكثر مهاجرت ما رفتن به 5كيلومتري روستا و كوه 
و كمر اطراف آن بود. ترجيح دادیم به كوه و كمر پناه ببریم؛ ما خانه مان را 

دوست داشتيم و این بعثي ها بودند كه باید مي رفتند.
  اگر جنگ و آن روز دوبار تكرار شود باز هم در روستا 

مي مانید؟
بله اگر جنگ تکرار شود باز هم خواهم ماند و دفاع خواهم كرد. ما شهيد 
و جوانان زیادي را در این راه دادیم. اگر ما نمي جنگيدیم آنها صدبار بدتر 
سر ما مي آوردند. اگر باز هم آن روز تکرار شــود من باز هم آن عراقي را 

مي كشم.

 فرنگيس
بانوی شجاعت 

تبر را دو دستي گرفتم و با تمام  قدرت توي سر 
افسر عراقي زدم. تبر بر تن اش جا  ماند. چشمه از خون

 سرخ شد، پدرم هم بهت زده بود و حركتي نمي كرد

را برداشتم و در كيسه 
گذاشتم.

كمي به در و دیوار نگاه كردم. با نهيب 
پدرم بلند شــدم كه برگردیم. پدر جلو 

افتاد و من پشت ســرش حركت كردم. 
در حياط منزل چشم ام به تبري افتاد كه برادر 

همسرم برایم ساخته بود. تبر را براي جمع آوري هيزم و درست كردن 
آتش برداشتم و روي دوشم گذاشتم.

  چه زماني با عراقي ها روبه رو شديد؟
از خانه دور شــدیم. اطراف خود را مي پایيدیم. صداي چند گوسفند از 
خانه هاي اطراف مي آمد. از سرازیري روستا به طرف چشمه راه افتادیم. 
براي رسيدن به كوه باید از وسط چشــمه مي گذشتيم. چشمه روستا 
آوه زین نزدیك منزل ما بود. موقع برگشت از منزل متوجه حضور 2نفر 
شدم كه مسير چشمه را به طرف سر چشمه طي مي كردند. نزدیك تر كه 
شدیم من و پدر از دیدن 2سرباز مسلح عراقي خشك مان زد. رنگ صورت 
پدرم مثل گچ سفيد شده بود.2عراقي قوي هيکل هم كنار چشمه ایستاده 

بودند. معلوم بود كه خسته و تشنه بودند و متوجه حضور ما نبودند.
  در آن لحظات ترس و ترديد چطور تصمیم گرفتید 

که بجنگید ؟ 
 سرم داغ شده بود. در آن لحظه تمام زندگي ام جلوي چشم ام آمد. اگر 
دیر مي جنبيدم اسيرشان مي شدیم و كارمان تمام بود. حال پدرم بدتر 
بود. نگراني تمام وجودش را گرفته بود و تنها نگاهش به من بود .راهي جز 
نبرد نداشتم. به یاد حرف هميشگي پدر افتادم كه مرا هميشه هم پشت 
و یاور خود مي خواند. عزم ام جزم شد كه بجنگم. با سر به پدر اشاره دادم 

كه سکوت كند.
در یك لحظه كيسه هاي غذا را زمين گذاشتم و تبر را دو دستي گرفتم 
و جلو رفتم . دهانم خشــك بود و دست و پاهایم مي لرزید. تبر را محکم 
گرفتم و باالي سر بردم و با تمام  قدرت توي سر افسر عراقي كه پشتش به 
من بود، زدم... چنان زدم كه تبر بر تن اش جا ماند. افسر عراقي با صورت 

توي آب افتاد. چشمه از خون سرخ شد.
  عكس العمل ديگر سرباز عراقي چه بود؟

دیگر سرباز عراقي كه از دیدن این صحنه وحشت كرده بود به طرفم آمد. 
آن لحظه هيچ وســيله اي براي دفاع در دست نداشتم؛ تبرم بر فرق سر 

افسر عراقي جا مانده بود.
سرباز دست برد تا تفنگش را از دوش بردارد كه من نيز سریع سنگي از 
داخل چشمه برداشتم. آن سنگ را با قدرت تمام به سمت سرباز عراقي 
پرت كردم. خون از سر  و  صورت این عراقي هم سرازیر شد. سرباز وقتي 

خونش را روي دستش دید ترسيد.
آن لحظات تنها جيــغ و فریاد بود كه آرام ام مي كــرد... پدرم هم هنوز 
بهت زده بود و هيچ حركتي از خود نشان نمي داد. یك لحظه خون توي 
چشمان سرباز سرازیر شد. سرباز تا آمد خون را پاك كند، من و پدرم به 
سرباز نزدیك شدیم. به پدر گفتم: »دستش را بگير«. پدر باز نتوانست 

عکس العملي از خودش نشان دهد.
خودم مجبور شدم دست سرباز را بگيرم و بپيچانم. تفنگ سرباز در این 

 سرم داغ شده بود. 
در آن لحظه تمام 
زندگي ام جلوي 
چشم ام آمد. اگر 
دیر مي جنبيدم 

اسيرشان مي شدیم 
و كارمان تمام بود. 

حال پدرم بدتر 
بود. نگراني تمام 

وجودش را گرفته 
بود و تنها نگاهش 
به من بود .راهي 

جز نبرد نداشتم. به 
یاد حرف هميشگي 

پدر افتادم كه مرا 
هميشه هم پشت و 
یاور خود مي خواند. 
عزمم جزم شد كه 

بجنگم. با سر به 
پدر اشاره دادم كه 

سکوت كند
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