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سیاست شماره  8404

2سال پس از شهادت ققنوس مقاومت، نه تنها ايران بلكه 
كشــورهاي منطقه يك بــار ديگر در تالطــم تجليل و گزارش

بزرگداشت سمبل و الگوي مقاومت هستند؛ ابرمردي كه 
همچون ققنوس براي پايداري مقاومت و زندگي عزتمندانه، 4دهه تالش 
كرد و سوخت تا از خاكســتر آن امنيت ايران و منطقه متكي بر پاهاي 
خود شكل بگيرد و آمريكا و كشــورهاي مداخله گر از آن خارج شوند. 
40ســال حضور بي وقفه سردار شهيد قاسم ســليماني در دل آتش و 
جنگ، از دشت هاي خوزســتان تا مرز قائم و بوكمال، در عراق، حلب، 
ديرالزور در سوريه و وجب به وجب خاك منطقه اثر انگشت مقاومت اين 
فرمانده جنگ و نيروي قدس ســپاه را بر خود دارد، آنچنان كه رابرت 
فيسك، سرمقاله نويس روزنامه اينديپندنت انگليس در رابطه با نقش 
ايران در منطقه كه همه آن محصول تالش شهيدســليماني اســت، 
مي گويد: »ايران امروز از خليج فارس و درياي عمان، سواحل مديترانه 

را مديريت مي كند.«
مراســم ها و همايش هاي بزرگداشت سالگرد شــهادت فرمانده سابق 
نيروي قدس ســپاه از روز شــنبه آغاز شــدند و تجليل و تبيين ابعاد 
شخصيتي و فرماندهي ســردار سپهبد قاسم ســليماني را در دستور 
كار خود قرار دادند. در ويژه برنامه اصلي، امروز دومين مراسم سالگرد 
شهادت سردارسليماني ساعت 2 بعدازظهر در مصالي امام خميني)ره( 

با سخنراني سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور برگزار مي شود. 
شــوراي هماهنگي تبليغات اســالمي در بخش هايي از بيانيه خود به 
همين مناســبت اعالم كرد: »شهادت ســردار بزرگ سپاه، ابرمجاهد 
جهان اسالم در عصر معاصر، شهيد حاج قاسم ســليماني و ابومهدي 
المهندس و همراهان شهيدشان در ۱۳دي ماه سال۱۳۹۸ در فرودگاه 
بغداد توســط رژيم جنايتكار و تروريســتي آمريكا، از اتفاقات بزرگ، 
معنادار و ضدبشري قرن حاضر به شمار مي رود؛ رخدادي تلخ و غم انگيز 
كه با تأثير گذاري بر احساســات پاك و عواطف انســاني جوامع و ملل 
حق طلب، آزادي خواه و استكبارســتيز جهان، توفان خيره كننده اي از 
حضور ده ها ميليوني دلدادگان به سردار مقاومت در آيين تشييع او و يار 
ديرين مجاهدش ابومهدي المهندس و شهداي مظلوم همراهش رقم 
زد.« روز شنبه مناطق مختلف عراق به ويژه بغداد شاهد راهپيمايي هاي 
گسترده به مناسبت دومين سالگرد شهادت سردارسليماني و ابومهدي 

المهندس بودند.

جلودار پيوند ديپلماسي و ميدان
همچنين روز يكشنبه مراسم سالگرد فرمانده سابق نيروي قدس سپاه 
با حضور حســين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه، سردار اسماعيل 
قاآني، فرمانده سپاه قدس و تعدادي از ديپلمات ها و مديران ارشد اين 

وزارتخانه در مركز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد.
ســردارقاآني در اين مراســم با بيان اينكه در مكتب شهيدسليماني، 

ديپلماســي و ميدان بايد در كنار هم باشند، گفت: شهيدسليماني در 
زمينه هاي مختلف جلودار بود و يكي از ايــن جلوداري ها اين بود كه 

ارتباط بين ديپلماسي و ميدانداري را خوب برقرار كرد. 
او با بيان اينكه مجموعــه وزارت خارجه نيــز در دوره هاي مختلف با 
شهيدسليماني در اين عرصه همراهي داشتند، تصريح كرد: ما با افراد 
كاري نداريم. ممكن اســت برخي افراد نوســاناتي داشته باشند، ولي 
همواره اين هم افزايي و همكاري وجود داشــته است. ايشان موفقيت 
در صحنه عظيم مقابله با دشمنان را در اين مي ديدند كه اين تعامل و 
هم افزايي به صورت روزمره و مستمر بين ميدان و ديپلماسي برقرار باشد 

و شهيدسليماني جلودار اين پيوند مبارك بودند. 
ســردار قاآنی با بيان اينكه وقتي از مكتب شهيدســليماني صحبت 
مي كنيم، يكي از موضوعات مهم اين اســت بين كساني كه در فضاي 
ديپلماسي و سياسي كشــور فعاليت مي كنند و كساني كه در عرصه 
ميدان كار مي كنند، همراهي و هم افزايي وجود داشــته باشد و آنها در 
كنار هم قرار بگيرند، گفت: اينجاست كه خداوند به كار بركت مي دهد و 
اين پيوندي است كه از تهران ايجاد شده و در كشورهاي مختلف عمق 
پيدا كرده اســت. او با بيان اينكه تهران قله مقاومت، انقالب اسالمي و 
همگرايي بين بخش هاي مختلف اسالم است، تصريح كرد: اينجا مركز 
تقريب است و كساني مانند شهيدسليماني جلودار ايجاد اين همگرايي و 
وحدت بودند و در اين عرصه با اخالص و صداقت رفتار مي كردند. ايشان 
در صحنه هاي مبارزه فقط نگاه سياســي نداشتند؛ البته از نگاه عميق 
سياســي نيز برخوردار بودند ولي آنچه باعث مي شد ايشان به ميدان 
بيايد و در عرصه مبارزه با ظلم حاضر شود نگاه اعتقادي بود كه ايشان 

از آن برخوردار بودند.

همايش بزرگداشت در بنياد شهيدسليماني
بنياد حفظ و نشر آثار شهيدسليماني نيز روز يكشنبه نخستين همايش 
ملي علمي-پژوهشي مكتب شهيدسليماني را با شعار »شهيدسليماني 
مكتب تراز تمدن نوين اسالمي« برگزار كرد. احمد وحيدي، وزير كشور 
سخنران ويژه همايش بود و همچنين زينب ســليماني دختر سردار 
شهيد سليماني، در اين همايش سخنراني كرد.  سردار وحيدي، فرمانده 
پيشين سپاه قدس در اين مراسم گفت: امروز مسئوليت هاي سنگيني بر 

دوش دوستداران و رهروان راه شهيدسليماني وجود دارد. 
او مدافع امت بود و غم امت او را مي آزرد و همه وجودش را نذر اين راه 
كرده بود؛ اين مســئوليت امروز بر دوش همه است. اين مسئوليت بر 
دوش همه كساني است كه طعم شيرين شكست استكبار و خردشدن 
استخوان هاي رژيم صهيونيستي را شنيدند و چشيدند. شهيدسليماني 
اين فرمايش حضرت امام و مقام معظم رهبري را به ما رساند كه رژيم 
صهيونيســتي رفتني و شكست خوردني اســت. شهيدسليماني به ما 

باوراند كه ابهت پوشالي استكبار جهاني فروريختني است. 

 درباره حاج قاسم سخن فراوان گفته اند، 
اما واقعيت اين اســت كه هر چقدر از او 
سخن گفته شود بازهم كم است. درباره 
ايشــان از زواياي مختلف مي توان ســخن گفت. زندگي شخصي، 
خانوادگي، نظامي، جهادي، فرهنگي، سياسي، مبارزاتي، كارهاي 
خير و... هركــدام يك دريا حرف دارد، اما به نظر مي رســد با توجه 
به سخنان شــخص حاج قاسم و ســلوك ايشــان، محوري ترين 
وجه شــخصيتي ايشــان نوع نگاه به واليت فقيه و به ويژه شخص 
مقام معظم رهبري است. نمي شــود از حاج قاسم سخن گفت، اما 
اين مطلب را ناديده گرفت يا كمرنگ نشــان داد. ايشــان بارها و 
به صراحت، باور قلبي خويش به مقام معظم رهبري را بيان كردند. 

درست است كه حاج قاسم يك شخصيت ملي است كه از همه اقشار، 
گروه ها، جناح ها، جريان ها و اقوام و مذاهب به ايشان عشق و عالقه 
داشــته و دارند و هيچ كس حق مصادره به مطلوب كردن ايشان را 
ندارد، اما از آن طرف نمي توان و نبايد حاج قاسم را سانسور كرد. باور 
عملي به واليت فقيه و دلدادگي از عمق جان به مقام معظم رهبري 

اساسا شاخصه وجودي ايشان بود. 
اين نكته هم در سخنان ايشان در برهه هاي مختلف عيان و آشكار 
است و هم در وصيت نامه اين شهيد بزرگوار كامال بروز و ظهور دارد. 
در جايي ايشان اينطور بيان داشتند كه »من همه علماي اسالمي 
را مي شناسم، چه شيعه و چه سني، واهلل اُشهد باهلل سرآمد همه اين 
علما، اين مرد بزرگ تاريخي است؛ يعني آيت اهلل العظمي خامنه اي« 
يا در جمع رزمندگان و بســيجيان نيز مجددا برايــن نكته تأكيد 
مي كنند كه »برادران، رزمندگان، يادگاران جنگ؛ يكي از شــئون 
عاقبت به خيري نسبت شما با جمهوري اسالمي و انقالب است. واهلل 
واهلل واهلل از مهم ترين شئون عاقبت به خيري همين است. واهلل واهلل 
واهلل از مهم ترين شئون عاقبت به خيري، رابطه قلبي و دلي و حقيقي 
ما با اين حكيمي است كه امروز ســكان انقالب را به دست دارد. در 

قيامت خواهيم ديد، مهم ترين محور محاسبه اين است.«
نكته قابل توجه دراين تعبير بعد از قسم جالله، اشاره به رابطه قلبي 
و دلي است؛ يعني نه فقط اينكه كسي در عمل مخالفت با واليت فقيه 
يا مخالفت با مقام معظم رهبري نداشته باشــد، بلكه اگر ذره اي در 
دل خود نسبت به رهبرمعظم انقالب سستي و ترديد داشته باشد، 
عاقبت به خير نخواهد شد و اين تعبير به صراحت يك شاخص براي 
ارزيابي سياسيون از خودشــان و ارزيابي مردم نسبت به آنهاست. 

حاج قاسم اين است و تعارف هم ندارد.
اوج اين نگاه را ايشان در آن مصاحبه تاريخي درباره حوادث جنگ 
۳۳روزه و حزب اهلل لبنان نيز مجــدد توضيح مي دهند. درآنجا بعد 
ازاينكه توضيح مي دهند براي شرح وقايع جبهه مقاومت در لبنان 

و اتفاقات ابتداي جنگ ۳۳روزه خدمت مقام معظم رهبري رسيده 
بودند و به لحاظ نظامي شــرايط را از نگاه كارشناسي دقيقا شرح 
دادند، مقام معظم رهبري وعــده پيروزي در آن جنگ را دادند. بعد 
ايشان اينطور مي گويند كه:»من هميشه اين اعتقاد را داشتم و به 
دوستان مان هم گفته ام كه در اين 20 سالي كه در محضر آقا بودم، 
نتيجه  تقوا   و ثمره  آن را كه حكمت مي شــود و بر زبان و بر دل و بر 
عقل جاري مي شود، من در آقا به طوركامل ديدم. لذا در هرچيزي 
كه االن ايشان شبهه مي كنند، مطمئن مي شوم كه در انتهاي آن، 
شبهه درمي آيد يا بر هر چيزي كه يقين مي كنند، مطمئن مي شوم 

در آن، ]مقصود[ به دست مي آيد.«
 بعد هــم توصيه حضــرت آقا بــه لبناني ها بــراي خواندن دعاي 
جوشن صغير را نقل مي كنند كه در لبنان و حتي ميان مسيحيان 
فراگير شد، اما آن نكته كه نشــانگر اوج نوع نگاه و اعتقاد ايشان به 
مقام معظم رهبري است در وصف ايشان از سيدحسن نصراهلل است: 
»اوال ايشان )سيدحســن نصراهلل( يك خصوصيتي دارد كه ماها تا 
حاال هيچ كدام به اين درجه نرسيده ايم. فكر مي كنم ما اصالً  درس 
واليت شناسي را بايد برويم پيش ايشان ياد بگيريم. او اعتقاد جدي 
به بيانات رهبرمعظم انقالب دارد و اينها را يك بيانات الهي و غيبي 
مي داند. لذا به هر بياني و به هر كلمه اي كــه از ناحيه  رهبرمعظم 
انقالب صادر شده باشد، اهتمام جدي و توجه اساسي و فوق العاده 

دارد.«
 لذا ايشان با همين نگاه و با همين باور در چند جا از وصيت نامه شان 
نيز بــه اهميــت تنظيم رابطــه صحيح بــا ولي فقيه و شــخص 
مقام معظم رهبري تأكيد مي كننــد و خطاب به برادران و خواهران 
ايراني مي گويند:»از اصول مراقبت كنيــد. اصول يعني ولي فقيه، 
خصوصا اين حكيم، مظلوم، وارسته در دين، فقه، عرفان، معرفت. 
خامنه اي عزيز را عزيز جان خود بدانيد. حرمت او را حرمت مقدسات 
بدانيد.« بعد در ادامه خطاب به سياسيون كشور نيز اينطور تأكيد 
مي كنند:»شــرط باهم بودن توافق و بيان صريح حول اصول است. 
اول آنها اعتقاد عملي به واليت فقيه است، يعني اينكه نصيحت او را 
بشنويد، با جان و دل به توصيه و تذكرات او به عنوان طبيب حقيقي 
شرعي و علمي عمل كنيد. كسي كه در جمهوري اسالمي مي خواهد 
مسئوليتي را احراز كند، شرط اساسي آن اعتقاد حقيقي است و عمل 

به واليت فقيه داشته باشد.« 
در انتها نيز خطاب به علما و مراجع معظــم تقليد مي گويند:»من 
حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي را خيلي مظلوم و تنها مي بينم. 
او نيازمند همراهي و كمك شماســت و شــما حضــرات معظم با 
بيان تان و ديدارهايتان و حمايت هايتان با ايشان مي بايست جامعه 
را جهت دهيد.« اين مسئله آن شاخص محوري و كليدي شخصيت 
حاج قاسم و مكتب شهيد سليماني اســت و به اعتقاد من مي توان 
بيان داشت حاج قاسم اينگونه حاج قاسم شد. امروز اين شاخص و 
سنجه در برابر همه ماست. فرمانده و ســردار بزرگ اسالم خود را 
سرباز مي دانســت كه وصيت كرد روي مزارش بنويسند »سرباز« 
و به سربازي خود در اين مســير افتخار مي كرد. اميدواريم بتوانيم 
به معناي حقيقي كلمه ادامه دهنده راه حاج قاســم و پيرو مكتب 

ايشان باشيم.

حاج قاسم؛ شاگرد اول مكتب امام

رئيس مجلس در نطق پيش از دستور روز يكشنبه صحن بهارستان با بيان اينكه »حاج قاسم شاگرد اول مكتب امام است و اين مكتب كه 
تا امروز با همراهي و فداكاري ملت ايران، نجات بخش و راهگشا بوده، بر دو اصل خداباوري و مردم باوري استوار است«، گفت: بزرگ ترين 
ظلم به حاج قاسم، تقليل دادن او از يك مكتب و مدرسه درس آموز به سطح يك ژنرال شجاع و يك فرد مبارز است. حاج قاسم مكتب 
است، زيرا ابعاد گوناگون زندگي او براساس راه و روشي تنظيم شده بود كه امام راحل)ره( با فهم دقيق خود از اسالم ناب محمدي)ص( به ما 
آموخت.  محمدباقر قاليباف با تأكيد بر اينكه مردم باوري در مكتب سليماني يعني در هر لحظه فقط در انديشه حل مشكالت مردم بودن و 
پرهيز  از هر فرع و حاشيه اي كه انسان انقالبي را از حل مشكالت مردم دور كند، تأكيد كرد: مردم باوري يعني اينكه مشكالت فقط و فقط با 
همراهي و مشاركت همه جانبه خود مردم قابل حل است و هر كسي كه مردم را از حضور فعال بازدارد و يا نقش آنها را ناديده بگيرد يا آنها 

را دسته بندي و فرقه بندي كند، بي گمان شكست خواهد خورد.

ث
مك

ققنوس مقاومت

 مالك شريعتي نياسر
نماينده مجلس

يادداشت

ميراث گرانبهاي حاج قاسم

شــخصيت شــهيد بزرگــوار 
سپهبد حاج قاســم سليماني، 

داراي ابعاد گوناگوني اســت كه هر يــك بايد به صورت 
جداگانه مورد تحليل و بررسي ويژه قرار گيرد تا به عنوان 
الگويي تمام عيار براي جوانان ايران اسالمي مطرح شود. 
بررسي ابعاد شخصيتي حاج قاسم در حوزه هاي فردي، 
اجتماعــي، فرهنگي، دفاعــي و بين المللي حاوي نكات 
درس آموز بســياري اســت كه ضرورت واكاوي آنها را 

دوچندان مي كند.
در اين ميان اما نقــش محوري اين شــهيد بزرگوار در 
حوزه مناسبات بين المللي از موضوع هايي است كه بايد 
به صورت ويژه اي به آن پرداخته شود؛ چراكه آشكارسازي 
زواياي پيدا و پنهان فعاليت هاي حاج قاسم در اين عرصه، 

راهگشاي بسياري از چالش هاي موجود خواهد بود.
سپهبد شهيد حاج قاســم ســليماني نقش محوري در 
تسهيل مناسبات بين المللي كشــورمان برعهده داشت 
و پيگيري موضوع فعال ســازي ظرفيت هاي ديپلماتيك 
كشــورمان، يكي از عرصه هاي تالش خســتگي ناپذير 
وي بود. حاج قاســم هيچ گاه فعاليت هاي ديپلماتيك را 
از توانمندي هاي دفاعي كشــور جدا نمي ديد و همواره 
مي كوشــيد با حفظ توازن ميان اين دو حوزه، گام هاي 

مؤثري در مسير تأمين حداكثري منافع  ملي بردارد.
نكته ديگري كه نبايد از آن غفلــت كرد، توانمندي هاي 
ديپلماتيك حاج قاســم اســت. اين شــهيد بزرگوار از 
ويژگي هاي شــخصيتي بخصوصي برخوردار بود كه او را 
در قامت يك »ديپلمات ماهر« جلوه گر مي ساخت. نمونه 
بارز اين ويژگي را مي توان در جريان ســفر وي به مسكو 
و گفت وگو با مقام هاي عالي رتبه اين كشــور جست وجو 
كرد كه به مشاركت روسيه و جمهوري اسالمي ايران در 
مقابله با تروريسم فعال در ســوريه انجاميد و درنهايت با 
موفقيت به پايان رسيد و سايه شوم تهديد تروريسم سلفي 
و داعشي از سر اين كشور كم شد؛ تهديدي كه نه تنها خطر 
بالقوه اي براي ايران به حساب مي آمد، بلكه مي توانست كل 

منطقه را درگير آشوب و ناامني كند.
نمونه هايــي از ايــن دســت در زمينــه توانمندي هاي 
ديپلماتيك حاج قاســم و نقش وي در تسهيل مناسبات 
بين المللي كشورمان بسيار اســت كه مي توان با تجزيه 
و تحليل آنها، به عمق اهميت راهبردي فعاليت هاي اين 
شــهيد بزرگوار پي برد. ماجراي نقش شــهيد سليماني 
در مديريت چالش هاي به وجــود آمده در منطقه، پس از 
همه پرســي غيرقانوني انجام شــده در اقليم كردستان 
عراق در ســال۱۳۹6نيز نمود ديگري از گره گشايي وي 
از بحران هاي منطقه اي به شــمار مي رود. حاج قاسم در 
اين بحران كه مي رفت دامن گســتر شــود و كشورهاي 
منطقــه را به چالش بكشــد با يك »مديريــت بحران« 
مناسب، توانست آرامش را دوباره برقرار كند. اين شهيد 
بزرگوار طي مذاكره با طرف هاي حاضر در اين مناقشه و 
رايزني هاي ديپلماتيك توانســت بحران به وجود آمده را 
مديريت كند و اجازه ندهد چالش جديدي شكل بگيرد 
كه مي توانست تبعات زيانباري براي كشورهاي منطقه به 

همراه داشته باشد.
درواقع مي توان چنين گفت كه شهيد سليماني در كنار 
شجاعت كم نظيرش در ميدان هاي نبرد و دفاع از امنيت 
و آرامش كشور، به عنوان يك فعال و ديپلمات بين المللي 
نيز مطرح بود كه به خوبي مي توانست بحران هاي پيچيده 
را مديريت كند. اين نقش فعال تا جايي بود كه شــهادت 
حاج قاسم نيز در جريان يك سفر ديپلماتيك به عراق رقم 
خورد. اين شــهيد بزرگوار نقش بي بديلي در فعال سازي 
ظرفيت هاي جهاني و منطقه اي بــراي حمايت از محور 
مقاومت داشت و توانســت جبهه بين المللي مقاومت را 
شكل دهد كه اكنون به عنوان ذخيره اي استراتژيك براي 
كشورمان مطرح شــده و صهيونيسم و استكبارجهاني را 

در تيررس ما قرار داده  است.
در اين ميان اما فراتر از ظرفيت هايي كه در اين شــبكه 
مقاومت به وجود آمد و توانمندي هاي راهبردي كشورمان 
را دوچنــدان كــرد، مي توان به بررســي نقش شــهيد 
حاج قاسم سليماني در بالفعل كردن ظرفيت هاي تجاري 
و اقتصادي منطقه اشــاره كرد. آزادســازي مرز بوكمال 
– قائم را مي توان آخرين اقدام حاج قاســم در اين عرصه 
دانست كه تجارت ميان ســوريه و عراق را تسهيل كرد 
و نقش ويژه اي در معيشــت مردم مظلوم منطقه داشت. 
دشمنان منطقه بارها سعي كردند اين ميراث را به چالش 
بكشند، اما اين مرز اكنون وجود دارد و تردد از آن انجام 
مي شود و زمينه ساز تسهيل تجارت و مبادالت اقتصادي 

ميان كشورهاي محور مقاومت شده است.
همه اينها نشــان مي دهد اين شــهيد بزرگوار در حوزه 
عمليات برون مرزي نگاه راهبردي ويژه اي داشته اســت؛ 
حاج قاسم با مايه گذاشــتن از جان خويش، ظرفيت هاي 
راهبردي قابل توجهي را در حوزه هــاي دفاعي، امنيتي 
و اقتصادي – تجاري براي كشــورمان و همچنين محور 
مقاومت فعــال كرد و توانســت با از بين بــردن جريان 
تروريسم ســلفي و داعشــي، رفاه مردم منطقه را بهبود 
بخشــد و امنيت و آرامش را براي مردم ايران و سراســر 
محور مقاومت به ارمغان آورد. در اين ميان اكنون وظيفه 
سران كشورهاي محور مقاومت اين است مسيري را كه 
حاج قاسم هموار كرده، ادامه دهند و ظرفيت هاي به وجود 
آمده را حفظ و تقويت كنند. ميراث حاج قاســم اين پيام 
را براي شــرايط كنوني به همراه دارد كــه در كنار نگاه 
امنيتي به تحوالت منطقه كه البته ضرورت هم دارد، بايد 
ظرفيت هاي اقتصادي موجود را هم فعال كنيم تا مردم 
بر سر ســفره نعمت هايي كه ثمره خون شهدايي ازجمله 

حاج قاسم سليماني است، بنشينند.

 ابوالفضل عمويي
نماينده مجلس

 مكتب حاج قاسم
دشمنت كشت ولي... مكتب واليت  فقيه

واژه »شــخصيت« كــه زياد 
مورد اســتفاده قرار مي گيرد، 
واژه اي ســهل و ممتنع است؛ 
سهل است چون راحت آن را استعمال و گمان مي كنيم 
مفهوم آن را مي دانيم و ممتنع است چون با اندكي تأمل، 
پيچيدگي هاي آن را متوجه مي شويم تا جايي كه يكي 
از ســرفصل هاي درســي مهم و جذاب در روانشناسي 
و مديريت، بــه اين موضــوع اختصاص داده شــده و 
نظريه پردازي هاي گوناگوني درباره اين مفهوم صورت 

گرفته است.
هر مقــدار كه فــرد چه از نظــر مادي و چــه معنوي 
رشد يافته تر باشد، شــخصيتي چند بعدي و پيچيده تر 
خواهد داشت و اين پيچيدگي  تا جايي پيش مي رود كه 
فرد، اضداد را هم درون خود جمع مي كند! انسان هاي 

كمال يافته حقيقي يا انسان كامل كه مصداق 
آن از منظر جهان بيني الهي، پيامبران و 

ائمه اطهار صلوات اهلل عليهم اجمعين 
هســتند، اوج و قله اين حقيقت 
به شمار مي روند و بقيه انسان ها 
به ميزان قرابت بــا ويژگي هاي 
انسان كامل، در درجات بعد قرار 
مي گيرند. يكي از انســان هاي 
كمال يافته دوران ما كه مي شود و 

بايد او را تماشا و شخصيت شناسي 
كرد سپهبد شهيد، سردار حاج قاسم 

سليماني اســت. اين شخصيت كم نظير 
يا بي نظير معاصر مــا در دوران حياتش تا حدي 

به واسطه حجاب معاصرت و مالحظات امنيتي، پنهان 
مانده بود اما رداي شهادت، حجاب را از او زدود و نوري به 

او تاباند تا او را بيشتر و بهتر بشناسيم.
شــهيد حاج قاســم ســليماني، توأمان هــم صاحب 
تفكر اســتراتژيك بود و هم جزء نگر؛ يعني همزمان با 
تفكــر و برنامه ريزي براي اتصال تهــران به »ضاحيه« 
و گســترش جبهه مقاومت از چند هــزار كيلومتر به 
چند ده هزاركيلومتر، به فكر غــذاي آهوان اطراف مقر 
قدس در تهران هنگام بارش برف بود! نام سرداردل ها، 
از ســويي دل داعش را مي لرزاند و اميــد را از آنها زائل 
مي كرد و از ســوي ديگر چراغ اميد را در دل خانواده و 

فرزندان شهداي مدافع حرم روشن مي كرد.

حاج قاســم، هم به شــدت انقالبي بود و هــم فراتر از 
جناح بازي هاي نــازل، به فكر تأميــن منافع و امنيت 
ملي كشــور. او برخالف انديشــه برخي كه عدالت را 
در افشــاگري صرفا »مفاســد اقتصادي« آن هم بعضا 
بي توجه به جهات شــرعي و اخالقي محدود كرده اند، 
 عدالت خواهي را در ســطحي كالن و راهبردي دنبال

 مي كرد و بــا تــالش خســتگي ناپذير و برنامه ريزي 
مجاهدانه، به دنبــال تهديد ريشــه هاي بي عدالتي در 

سطح جهان و منطقه بود.
اين انسان اســتثنايي، از ســويي قهرمان و ملي ترين 
چهره ايران بود و ازســوي ديگر امتي ترين شخصيت. 
اين شــخصيت كم نظير، از سويي با شــجاعتش گره 
به كار دشــمن مي انداخت و ازســوي ديگــر، با تدبير 

مثال زدني اش، گره از كار مقاومت مي گشود.
 حاج قاســم در ميــدان نبرد دليــر بــود و رزمنده و 
 در همان حــال، اهــل تشــرع و پايبندي بــه حرام

 و حالل الهي.
سپهبد شهيد ما به گفته و شــهادت فرمانده 
حكيمــش خامنــه اي عزيــز، صدق و 
اخالص را با هم جمع كــرده بود تا 
مكتبي تربيتي و رشــد دهنده را 
به نام »مكتب سليماني« به وجود 
آورد تــا الگويــي باشــد براي 
جوانان ايران و امت اســالم. در 
اين ايام كه فضاي كشــور از نام 
اين شــهيد واالمقام عطرآگين 
است، از خصايص نيك اين شهيد 
مي گوييم، اما پس از ايــن ايام، بايد 
ضمن ابراز عواطف و احساسات كه بسيار 
هم ارزشمند است، همگي تالش كنيم به اين 
ويژگي ها متصف يا نزديك شويم و مكتب او را گسترش 

دهيم.
البتــه »مكتب ســليماني« همچنان تهديــدي براي 
دشمنان و جبهه كفر محسوب مي شــود، تا حدي كه 
ديكتاتورهاي فضاي مجازي همانطور كه ديكتاتورهاي 
فضاي واقعي نتوانستند او را تحمل كنند و ناجوانمردانه 
به شــهادتش رســاندند، نام و عكــس او را هم تحمل 
نمي كنند و هر مقدار كه مي  توانند از اينستاگرام و برخي 

فضاهاي ديگر او را حذف مي كنند.
اما دشمنان بدانند كه

دشمنت كشت ولي نور تو خاموش نگشت 
آري آن جلوه كه فاني نشود نور خداست

 مهدي فضائلي
كارشناس مسائل سياسی
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در جلسه اي تحت عنوان »حفظ ذخيره گاه هاي سبز ارزشمند تهران با نگاه فراجناحي« و با حضور اعضاي ادوار شورای شهر تهران تأكيد شد:

پرونده حفظ باغ ها روي ميز اعضاي ادوار شورا
مدیریت شهر

شورا

اصالحيه

 استخراج نقشه راه 7منطقه 
درگير با معضل معتادان متجاهر

 هفتمين جلسه قرارگاه آســيب هاي اجتماعي پایتخت با محوریت 
معتادان متجاهر به ریاســت شــهردار تهران و با حضور نمایندگان 
دستگاه هاي مرتبط با حوزه آسيب هاي اجتماعي در شهرداري تهران 
برگزار شد. به گزارش همشهري، در ابتداي این جلسه عليرضا زاكاني 
گزارشــي از آخرین اقدام هاي انجام شده در مدیریت شهري پایتخت 
در زمينه آسيب هاي اجتماعي و معتادان متجاهر ارائه كرد. او گفت: 
جلسات مستمري در ۷منطقه درگير با مشكل معتادان متجاهر برگزار 
و مدل و چارچوب كار مشخص شده اســت و در بخش مكان یابي به 
جمع بندي رسيدیم و در حال توسعه ۴ نقطه براي این منظور هستيم.

زاكاني با تأكيد بر این نكته كه در ۷ منطقه درگير پایتخت نقشه راه استخراج 
شده است، ادامه داد: در بخش تامين نيروي انساني و ناظر به بسته هاي 
تبليغي براي آگاهي بخشي شهروندان الزم است اقدام هاي مناسب انجام 
شــود تا مردم نيز پاي كار بيایند. در ادامه این جلسه راهكارهایي درباره 
مسائلي از نقش دستگاه ها ازجمله غربالگري، جمع آوري معتادان متجاهر، 
تفكيك و دسته بندي معتادان ازجمله ِصَغر و كَبر سن، حل مشكل قانوني 
منع پذیرش معتادان باالي ۶۵ ســال و اتباع، تعيين و احصاي ظرفيت 
مراكز دستگاه هاي متولي در نگهداري معتادان متجاهر، تغيير كاربري 
گرمخانه هاي تحت مدیریت شهرداري تهران، تعيين تكليف دستفروشان 
و زباله گردان در مناطقي مانند شــوش و مولوي و... از سوي نمایندگان 
دستگاه هاي متولي در بخش حل آسيب هاي اجتماعي ارائه شد. از سوي 
دیگر شهردار منطقه 12در جلسه هماهنگي قرارگاه اجتماعي منطقه و با 
حضور برخي فرماندهان نيروي انتظامي، از آمادگي كامل براي شروع و 
اجراي طرح كاهش آسيب هاي اجتماعي در این منطقه خبر داد. در این 
جلسه شهردار منطقه گفت: مقرر شده كه همه معتادان، جدا از اینكه چه 
تابعيت یا جنسيتي دارند، جمع آوري شوند. همچنين بهزیستي زمينه هاي 
الزم را براي اجراي این طرح فراهم كنــد. امير یزدي ضمن یادآوري این 
نكته كه این طرح در برخي مناطق آغاز شده است، افزود: طبق اعالم مراكز 
پذیرش فعلي منطقه،  اكنون بين 1۵00تا 2هزار نفر ظرفيت پذیرش در 
منطقه 12موجود است كه این ظرفيت تا پایان هفته افزایش خواهد یافت 

و مي توان گفت مشكلي از جنبه ظرفيت براي پذیرش معتادان نداریم.

واكنش پارلمان شهري به اتوبوس خوابي
 رئيس شوراي شهر تهران روز گذشته قبل از شروع سي و ششمين جلسه 
پارلمان شهري در جمع خبرنگاران بار دیگر از تالش مدیریت شهري در 
كميسيون ها و فراكسيون ها براي افزایش سهم شهرداري در بودجه1۴01 
خبر داد و گفت: »نوسازي و تجهيز ناوگان حمل ونقل عمومي یك ضرورت 
است و اميدواریم نمایندگان مجلس با تدابيري بتوانند بودجه اي براي 
حمل ونقل به ویژه مترو اختصاص دهنــد. چراكه بودجه مترو به نظر ما 
از بودجه بسياري از دستگاه هاي دیگر واجب تر است.« مهدي چمران 
همچنين با بيــان اینكه اصالح بودجه دولت در مجلس كار دشــواري 
است، تأكيد كرد: »هنوز تصميمي قطعي در مجلس گرفته نشده است و 
نمایندگان پيشنهادهایي داده اند و جلساتي در كميسيون ها برگزار شده 
است و تصميم داریم تا بهترین پيشنهاد به كميسيون تلفيق ارائه شود.« 
كمك شهرداري تهران به متروي قم هم موضوع دیگري بود كه او گفت: 
»كمك ها آن طوري كه تصور مي شود، نيست بلكه برخي تجهيزات براي 
تست واگن به صورت قرض داده مي شوند و مجددا به تهران بازگردانده 
خواهند شــد.«  مهدي چمران همچنين در جمع خبرنگاران موضوع 
بي آرتي خوابي را نه تكذیب كرد و نه تأیيد. او گفت: »این مبحث حاشيه اي 
اســت البته نباید اجازه دهند چنين اتفاقي رخ دهد ولي اگر كسي در 
اتوبوس خوابش برد را نمي توان كاري كرد.« این در حالی بود كه ناصر اماني 
در تذكري گفت: »موضوع بي آرتي خوابي هفته گذشته تيتر بسياري از 
رسانه هاي مكتوب و مجازي داخل و خارج از كشور شد و رسانه هاي بيگانه 
و معاند با قراردادن 3جمله كارتن خوابي، گورخوابي و بي آرتي خوابي موج 
تبليغات منفي عليه كشور و مدیریت شهري را به راه انداختند؛ اما از طرف 
شهرداري واكنش شــفاف و قانع كننده اي ندیدیم.« در همين ارتباط 
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران، گزارشي از اقدامات براي 
خدمت رساني به بي خانمان ها ارائه داد. محمدامين توكلي زاده با بيان 
اینكه زیرساخت هایي براي خدمت رساني به بي خانمان ها فراهم شده 
است، تأكيد كرد: »اكنون بيش از 2هزار مددجو در گرمخانه ها پذیرش 
مي شوند. ساماندهي همراه سراها انجام شده است. براي افرادي كه بنا به 
دالیلي تمایلي به حضور در گرمخانه و همراه ســرا ندارند، اتوبوس هاي 
خواب پيش بيني شده كه در ميادین اصلي مستقر مي شوند. همچنين 

براي مواقع خاص سوله هاي بحران آماده سازي شده اند.«

دیروز در خبري مربوط به پویش »نذورات مردمي« كه به مناســبت ایام 
فاطميه و دومين سالگرد شهادت سردار شهيد حاج قاسم سليماني اجرا 
مي شود، سمت سعيد شرف دوست، به اشــتباه مدیرعامل سازمان رفاه، 
خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران نوشته شده بود كه بدین 
وسيله با  عرض پوزش، اعالم مي شود كه او، معاون حمایت هاي اجتماعي 

سازمان رفاه   ، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران است.

 موضوع حفظ باغ ها تهران آنقدر اهميت 
دارد كه مدیران شهري دوره هاي مختلف گزارش

را بدون درنظر گرفتن گرایش هاي سياسي 
و حزبي، دور هم جمع كنند. باغ ها ازجمله ارزشمندترین 
ذخيرگاه هاي ســبز پایتخت به حســاب مي آیند و اگر 
راهكارهایي براي تشویق مالكان و جریمه هاي سنگين براي 
كساني كه تيشه به ریشه درختان مي زنند تا منافع شخصي 
خود را تامين كنند، درنظر گرفته نشود، قطع به یقين ریشه 
باغ ها باقيمانده تهران خشــك مي شــود. بــه گزارش 
همشهری، همين مسئله سبب شد با حضور اعضاي شوراي 
شــهر تهران از ادوار دوم تا ششــم، نشست هم اندیشي 
»اصالحيه پيشنهادي دستورالعمل ماده1۴ قانون زمين 
شهري پيوست سوم طرح جامع شهر تهران« با موضوع 

باغ ها تهران برگزار شود.
در ابتداي این جلسه نيز 
مهدي چمــران هدف از 
برگــزاري نشســت را 
بررسي راهكارهاي حفظ 
باغ هــا و فضاي ســبز و 
درختان در شهر برشمرد و 
بر این نكته كه باید با سياست هاي تشویقي، افراد ترغيب 
به گسترش فضاي سبز شوند تأكيد كرد. او با اشاره به 
تالش مســئوالن در هر دوره اي براي نيل به این هدف 
گفت: »اولين اقدام در دهه۴0 صورت گرفت. هرچند 
قانون تصویبي نواقصي داشت اما با همان شرایط قانون به 
اجرا درآمد تا اینكه پيروزي انقالب اسالمي در سال۵8 
منتج به تصویب قانون حفظ و گسترش فضاي سبز شد 
كه این امر از نخستين موضوعاتي بود كه در شوراي عالي 
انقالب فرهنگي مطرح شد. البته قوانين دیگري نظير 
كميسيون ماده12 نيز اضافه شد تا اینكه در دومين دوره 
شوراي شهر تهران بررسي و تجدید نظر قانون باغ ها را در 
دستور كار قرار دادیم. این امر منتج به مصوبه اي شد كه 
در شوراي عالي شهر سازي  اصالح شد و به تصویب رسيد. 
هرچند در سال9۷ اعضاي شوراي پنجم به واسطه اینكه 
این قانون سبب از بين رفتن باغ ها شده، مقررات دیگري 
تنظيم كردند كه در شوراي عالي شهرسازي به تصویب 
رسيد و هنوز هم پس لرزه هایش باقي است. به هر روي 
نتيجه این قوانين به حفظ باغ ها منتج نشده؛ در حالي كه 
تهران زماني به واسطه باغ ها و هواي پاكش مقصد بسياري 
از افراد بوده و امروزه در این شهر به جاي طراوت و شادابي 
ساختمان هاي ناهمگون و نامتوازن سبز شده است.« 
به گفته او قانون سال82 محسنات بسياري داشت اما بد 
اجرا شد و بد اجراكردن به  معناي قانون بد نيست؛ »ما در 
همان سال ها قاطع در مقابل تخلفات ایستاده بودیم.« 
چمران در ادامه به لغو مصوبه برج باغ ها در دوره پيشين 
شورا اشــاره كرد و توضيح داد: »اعضاي شوراي پنجم، 
قانون اول را ملغي كردند، اما دیدیــم قانون دوم كه به 
تصویب رسيد اجرا نشد. به این ترتيب در سال99 هيچ 
پرونده اي پروانه ســاخت نگرفت و در سال98 نيز تنها 
2پرونده درخواست صدور پروانه ساخت داشتند. اما در 
مالقات هاي مردمي مدام یكي از درخواست ها این است 
كه قوانين اخير اجازه نوســازي خانه هایشان را از آنان 
گرفته است. گرچه ما منافع كل شهر و همه مردم پایتخت 
را ارجحيت مي دهيم اما در این مسير نباید به كسي ظلم 
شود، به ویژه وقتي كسي جایي را خریده باشد كه حال با 

این قوانين اجازه هيچ كاري به او نمي دهيم.« 

لزوم تسري نگاه تقدس گرايانه به درخت
رئيس فعلي شوراي شهر تهران با بيان اینكه باید براي 

حفظ باغ ها به یك نتيجه واحد برسيم، افزود: »باید به 
قانوني برسيم كه احساسي نباشد، ضمانت اجرایي داشته 
باشد و در عين حال به درختان آسيبي نرسد. همچنان 
كه ماده12سابق احساسي بود و اجرایي نشد. اگر بتوانيم 
به این نتيجه برسيم دستاورد ارزشمندي خواهد بود. 
باید قوانيني تصویب كنيم كه افراد نگاهشان به درخت 
و درختكاري نگاهي تقدس گرایانه باشد. سال هاي قبل 
این نگاه در بين مردم وجود داشت، اما امروز متأسفانه 
برخي درخت را به چشم دشمن نگاه مي كنند و سعي در 
خشكاندن آن دارند. باید مشوق مردم در كاشت درخت 
باشيم نه در خشكاندن و نابودكردن آن. درختان موجود 
در شهر را همين مردم كاشته و حفظ كرده اند نه دولت ها. 
پس مي توانيم دوباره این نگاه را تســري دهيم؛ همان 

نگاهي كه حتي موجب وقف درخت مثمر مي شد.«
 عضو هيأت رئيسه شوراي 
اسالمي شهر تهران نيز در 
ایــن خصــوص گفت: 
»امروز با 2 تجربه متفاوت 
برج بــاغ و خانه بــاغ در 
مواجهه با موضوع حفظ 
باغ ها در شــهر تهران روبه رو هستيم. در این تجربيات 
متفاوت حقوق مالكان و صيانت از باغ ها تهران استيفا 
نمي شود. در شوراي ششم شــهر تهران به این نتيجه 
رسيدیم باید تغييراتي در این قانون ایجاد شود تا 2 مولفه 

حقوق مردم و حفظ باغ ها در آن رعایت شود.« 
جعفر بندي شربياني اضافه كرد: »موضوعي كه در این 
جلسه هم اندیشي قابل بررسي است، به موضوع تملك 
باغ ها توسط شهرداري تهران برمي گردد. سؤال این است 
كه آیا شــهرداري توان تملك باغ ها شهر تهران را دارد 
یا خير. یكي دیگر از مباحثي كه در شوراي پنجم شهر 
تهران روي آن كار شــد، حق انتقال توسعه در موضوع 
باغ ها بود. این مسئله در كنار چگونگي ساخت وساز با 

حفظ وضعيت باغ ها، باید بررسي شود.«

وجود اشكال اساسي در آيين نامه نحوه تشخيص باغ ها
 محمد ســاالري، رئيس 
و  معماري  كميســيون 
شهرسازي شوراي پنجم 

شهر تهران
نــام مصوبه موســوم به 
برج باغ، این نبود و با نيت 
خير تصویب شد. دوستان با این تصور كه مردم نسبت 
به درختان ذهنيت منفي دارند و مانع منافع شان شده 
این مصوبه را به تصویب رساندند. در این مصوبه سطح 
اشغال ۶0درصد در باغ ها تبدیل به 30درصد شد تا راه 
بهينه تري براي انتفاع مالكان باشد و تا دوره پنجم نيز 
این روند ادامه داشت. در حالي كه شهرداري هاي مناطق 
بيشترین تخلفات را اتخاذ مي كردند و شوراهاي معماري 
نيز طرح جامع را رعایت نمي كردند و این مسائل سبب 
شد تا به هيچ كدام از اهداف تعيين شده نرسند. در این 
مدت باغ هایی از بين رفت كه درختان كهنسال داشتند؛ 
اینها از دست رفته و نمي شود منكر شد. البته بخشي از 
دالیل مربوط به  خود مصوبه بود؛ ازجمله اینكه در مورد 
پاركينگ فكري نكرده بودند. در این رابطه رمپ و لوپ 
احداث مي كردند و اجازه ۶0درصد گودبرداري زیرزمين 
مي دادند. اما در عمل ۷0درصد گودبرداري مي شــد تا 
بتوانند در ۶0درصد پاركينگ احداث كنند. قاعدتا در 
فرایند تامين پاركينگ، بيشترین آسيب به باغ ها وارد 

شده است. 

با وجود این، اشكال اساسي را در آیين نامه نحوه تشخيص 
باغ ها مي دانــم. آیين نامه، نحوه تشــخيص باغ ها را با 
۵شاخص تعيين كرده كه اشكال اساسي دارد. اگر بتوانيم 
آن  را اصالح كنيم، بســياري از مطالباتــي كه مردم از 
نظر حق الناس دارند، دیده مي شود. به عنوان مثال در 
تشخيص نوعيت باغ در دســتورالعمل ماده1۴ عنوان 
شده در باغي كه بنا ندارد، باید در هر 1۶مترمربع یك 
درخت باشد و در باغي كه ساختمان دارد در هر 2۵متر، 
اما در این دستورالعمل براي درخت، محيط و مساحت 

تعيين نكرده اند.
اگر در شوراي ششــم به فكر اصالح قانون جدید باغ ها 
هستيد با مقاومت هایي در شبكه هاي اجتماعي روبه رو 
خواهيد شــد. مانند وقتي كه اعالم شد از ۴00پرونده 
باغ ها ۶۶پرونــده وجود دارد كه همه عــوارض خود را 
پرداخت كرده اند و حقوق مكتسبه براي آن ایجاد شده 
است، اما هنوز موفق به احداث مستحدثات نشده اند و 
سازمان بازرسي نيز جلوي آن را گرفته است. درحالي كه 
كل عوارض دریافتي باغ ها یك درصد درآمد شهرداري 
در 10سال نبوده است. بنابراین نمي توان به درآمدهاي 
حاصل از این امر دل خوش كرد. همچنين پيگيري حق 
انتقال توسعه بسيار ضروري است. بحث بانك زمين نيز 

مي تواند در این مسير راهگشا باشد.

 با موضوع باغ ها بايد مانند آثار ميراثي برخورد شود
 علي اعطا، عضو كميسيون 
معماري و شهرسازي دوره 

پنجم شورا 
براي حفظ باغ ها، شوراي 
دوم شــهر تدابيــري 
خيرخواهانــه اتخاذ كرد 
تا سطح اشغال كمتري براي ساخت وساز مورد استفاده 
قرار گيرد. پيوست این مصوبه اما با طرح جامع كه در 
سال8۶ به تصویب رسيد، ســنگ بنایي شد تا امروز 
شاهد انبوه بناهایي در شهر باشــيم كه بر این اساس 
شكل گرفته اند.  در دوره پنجم دیگر مفهومي به نام باغ 
باقي نمانده بود و ماحصل این مصوبه این بود كه نتيجه 
مثبتي در آن نيست و شوراي پنجم این مصوبه را ملغي 
كرد و بعد پيشنهاد جدیدي مصوب شد كه در پيوست 
3طرح جامع قرار گرفت. در دوره اول تا قبل از تصویب 
قانون باغ ها در سال82 شاید فارغ از اینكه مساحت باغ 
چقدر است شخصي به عنوان مالك فقط در یك متراژ 
محدود حداكثر 1۵0متر مي توانست ساخت وساز كند؛ 
آن هم در دو طبقه و هركــدام ۷۵مترمربع. اما در دوره 
بعد به گونه اي برخورد شد كه گویي ملك باغ نيست؛ 
حتي یك ميزاني به عنوان تشویقي درنظر گرفتند. از آن 
مقطع باغ هاي تهران به بخشي از اقتصاد ساخت وساز 
تبدیل شدند و قاعدتا 2 دوره افراط و تفریط در شيوه 

مواجهه با باغ ها را شاهد بودیم. 
اگر باغ ها بخواهد باقي بماننــد، باغ باید از ذیل اقتصاد 
مبتني بر ساخت وساز خارج شود و انتفاع مادي مالك 
نباید ذیل اقتصاد ساخت وساز باشد، بلكه باید به واسطه 
فعاليت هاي متنوعي كه در باغ انجام می شود تعریف 
شود. در موضوع باغ ها باید مانند آثار ميراثي و ارزشمند 
برخورد شــود، یعني همان برخوردي كــه با این آثار 

مي كنيم با باغ ها هم بكنيم.
درخصوص موضوع حق انتقال توسعه نيز معتقدم اساسا 
حق توسعه اي را نمي توان پيش فرض كرد؛ چراكه حقي 
براي مالكان نبوده كه بخواهيم آن  را انتقال دهيم. در 
عين حال، آیين نامه تشخيص باغ ها به اصالح  نياز دارد. 

مشكل اینجاســت كه در رابطه با باغ ها مفهوم عرفي 
و حقوقي نه تنها با هم مرتبط نيســت بلكه از هم دور 
هم مي شــوند. به عنوان مثال مواقعي كه كسي زمين 
دارد به لحاظ عرفي باغ نيست اما به لحاظ حقوقي باغ 
تشخيص داده مي شود؛ بنابراین آیين نامه تشخيص نياز 

به اصالح دارد.

 براي شــهرونداني كه باغ ها را حفظ كرده اند، چه 
امتيازي در نظر گرفتيم؟

مهدي پيرهادي، رئيس 
و  ســامت  كميسيون 
محيط زيســت ششمين 

دوره شورا 
اتخاذ راه حل هاي مناسب 
براي اصالح پيوست سوم 
طرح جامع موضوع مهمي اســت كه باید در مورد آن 
تصميم كارشناسي گرفته شود، اما اگر تصميم گرفته 
شــد باید هزینه اش را بدهيم. نباید از مقابله و برخورد 
با این تصميمات بترســيم. ما ضمن اینكه باید اقناع 
افكار عمومــي را مدنظر قرار دهيم الزم اســت خير و 
صالح شــهر را نيز در اولویت كار خود بگذاریم. براي 
آنكه طرح جامع به سرانجام برسد، نياز به همكاري همه 
است؛ هر چند با نقطه نظرات متفاوت توأم باشد. یكي 
از مباحث مغفول مانده در باغ ها، به مبحث 1۶مقررات 
ملي ساختمان برمي گردد. ما اگر بخواهيم فضاي سبز 
را توسعه دهيم باید بحث آب براي فضاي سبز را مورد 
توجه قرار دهيم؛ آن هم در این شرایط كم آبي كه با آن 
مواجه هستيم. از طرفي ما با پرونده هایي روبه رویيم كه 
سؤاالت بســياري را به ذهن متبادر مي كند؛ به عنوان 
نمونه ما در برخي پرونده ها هيچ درختي نداریم، اما ملك 
باغ است. آیا مالك در اینجا درخت جدیدي مي كارد كه 
به توسعه فضاي ســبز كمك كند؟ جوابش این است 
كه نه. در طرف مقابل براي كسي كه چندین سال باغ 
را حفظ كرده چه پاداشــي درنظر گرفته ایم كه ببيند 

دستاوردش چه بوده است؟
از طرفي حق انتقال توســعه باید مدنظر قرار گيرد. ما 
باید به این موضوع فكر كنيم كه اگر تصميم به اصالح 
این قانون نگيریم، آیا به توســعه فضاي ســبز كمك 

كرده ایم یا نه؟ 

براي همه باغ ها يك نسخه نبايد پيچيد
حمزه شكيب، عضو دومين 
و ســومين دوره شوراي 

اسامي شهر تهران
ما باید مســائل را خيلي 
كالن تر ببينيم و بعد بيایيم 
سراغ پالك هاي مورد نظر. 
به طور دائم باید كل باغ هاي تهران و فضاي سبز را توامان 
ببينيم و بعد روي آن تصميم گيري كنيم. باغ هاي تهران 
عمدتا 2دسته هستند؛ یكي آن دسته كه زمين هایشان 
باغ است و دسته دیگر كه زمينشــان باغ نيست و خب 
فردي عالقه مند بوده و آنجا درخت كاشــته اند و حاال 
مي خواهند آنجا را بسازند و اجازه نمي دهند. دسته اول 
هم خود نيز به 2شاخه تقسيم مي شــود؛ باغ هایي كه 
داراي درختان كهنسال هستند و باغ هایي كه امروز یك 
درخت هم ندارند؛ گرچه در گذشته باغ بوده اند. هركدام 
از اینها دسته بندي هاي متفاوتي دارند و براي همه نباید 
یك نسخه پيچيده شود. شوراي دوم به واسطه اینكه باغ 
ها در معرض تخریب بود، ورود كرد؛ چراكه باغ ها به واقع 

در حال قلع و قمع شــدن بود و هيچ برنامه اي هم براي 
حفاظت از آنها وجود نداشت؛ این درصورتي است كه از 
سال 82تا ۴سال اول شاید ۶تا 8پرونده اقدام به اخذ پروانه 
كردند و در ميانگين تا سال90،  11۶پرونده و در كل تا 
ســال 98، 280پرونده اقدام به اخذ پروانه كردند. بهتر 
اســت تاریخ را تورق كنيم. خيلي خوب است اگر تاریخ 
را مرور كنيم و با نگاه كارشناسي سعي در اصالح موارد 
داشته باشيم، اما متأسفانه دوستان در دوره قبل مدیریت 
شهري با نگاه سياسي با مصوبه شورا در دوره دوم برخورد 
كردند. پيشنهاد من این است كه جميع جهات را نگاه و 

بعد تصميم گيري كنيم.

حل موضوع باغ ها با منطقي بي حب و بغض 
عليرضا جاويد، مشــاور 

شهردار تهران
در سال 82نيت اعضاي 
شــورا در تصویب قانون 
باغ ها خير بوده است. در 
قضاوت هایمان باید سعي 
كنيم از دایره انصاف خارج نشده و اینكه در مسئله باغ ها 
دچار جوزدگي نشــویم؛ چراكه باغ ها موضوع جذابي 
است و في نفســه بار منفي ایجاد مي كند و خيلي در 
بستر منطقي و كارشناسي مورد بررسي قرار نمي گيرد. 
اما سؤالي كه مطرح است این است كه اكنون با وضع 
موجود بهترین تصميم چيست؟ طي سال هاي قبل، 
پيش از شوراي دوم نوعيت باغ یك ملك یا كاربري باغ 
براي یك زمين مدنظر بود كه در تشخيص نوعيت باغ 
كميسيون ماده 12 زمين شــهري و كميسيون ماده 
۷ ذیل قانون حفظ و گســترش فضاي سبز رأي باغ 
یا غيرباغ اعالم مي كرد. تا سال 90 یعني قبل از ابالغ 
طرح تفصيلي نيز كاربري باغ داشتيم، اما از سال 91 به 
بعد كه طرح جامع اجرایي شد در قالب طرح تفصيلي 
چيزي به نام كاربري باغ نداشــتيم. در امالك داراي 
كاربري باغ از زمان پيروزي انقالب اســالمي تا سال 
82 ما اجازه مي دادیم باغ ها با حداكثر 1۵0مترمربع 
تراكم در 2طبقه ساخت وساز شــوند؛   نتيجه این امر 
این شد كه تقریبا باغ هاي شميران همه از بين رفتند. 
بخشي از باغ هاي منطقه 2، 3، ۴و ۵ نيز شامل این امر 
شد.  محدودیت رو به ممنوعيت نه تنها به انتفاع شهر 
منتج نشد، بلكه فضا براي ســود یك عده نيز فراهم 
آمد؛ افرادي كه دنبال شكستن رأي باغ ها بودند و در 
نتيجه این موارد باغ هاي شميران از بين رفت. پر واضح 
است وقتي رأي باغ شكســته شود، دیگر محدودیتي 
وجود نخواهد داشت. در این راســتا شوراي اسالمي 
شهر تهران با محوریت كميسيون عمران، رویكرد را 
تغيير داد؛ اینكه محدودیت تبدیل شــد به یك طبقه 
تشویقي نسبت به مجاور؛ یعني نه تنها باغ داشتن بد 
به شمار نمي رفت، بلكه باغ داشتن یك مزیت محسوب 
مي شد و این امر سبب شــد كه مالكان به جاي انهدام 
باغ ها به حفظ آنها فكر كردند. ایــن بود كه رویكرد و 
زاویه نگاه تغيير داده شد. البته برخي سوءاستفاده هم 
كردند و اســتفاده نامطلوب هم از این مصوبه شد كه 
باید مجال سوءاستفاده از این مصوبه بسته مي شد. به 
هرترتيب ما نيازمند آرامش هستيم. 3سال و نيم است 
كه ساخت وساز باغ ها با محدودیت مواجه و این زمان 
مناسبي است تا رابطه منطقي و درستي تبيين كنيم. 
باید منطقي بينابيني، بي حب و بغض و كارشناسانه، 
اقتصادي و اختصاصي ایجاد كنيم تا فضاي سبز آسيب 

كمتري ببيند.
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با تغییر معادله اختصاص سهمیه ها 
از خودرو به فرد، قیمت تحویل هر 
لیتر بنزین در جایگاه های سوخت 
سراسر کشور 3000 تومان خواهد 
شــد و هر ایرانی ماهانــه 22 هزار 
و 500 تومــان یارانــه بنزین را به 

صورت نقد دریافت می کند

آخرین فهرســت ارسالی 
خانه های خالــی از وزارت 
راه و شهرسازی که بخش 
عمده آن امــاک حقوقی 
بانک ها و نهادهــا بود نیز 
مورد تایید ســازمان امور 

مالیاتی قرار نگرفت

بازتاب

منابع بودجه1401 پایدار است
نخستین الیحه بودجه دولت ضد تورمی است

در تاریخ1400/10/6، یادداشــتی به قلم محســن پیرهادی، عضو 
هیأت رئیسه مجلس با عنوان »نقاط قوت و ضعف الیحه بودجه1401« 
منتشر شد. در این یادداشت، نویسنده نخستین الیحه بودجه دولت 
سیزدهم را بررسی و وجوه مثبت و منفی آن را تشریح کرده بود. سازمان 
برنامه و بودجه کشور در پاسخ به وجوه منفی اشاره شده در یادداشت 
ازجمله کســری بودجه و تورم زا بودن آن درصــورت تحقق نیافتن 
درآمدهای پیش بینی شــده مانند مالیات و فروش نفت، جوابیه زیر 
را به منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومی صادر کرده که عینا 

درج می شود:
یكی از ســؤاالت کلیدی در اقتصــاد ایران، نحــوه تخصیص منابع 
بودجه عمومی بین گزینه های مختلف است که باید به این دو سؤال 
پاســخ دهد؛ منابع در اختیار دولت به کدام برنامــه و چه مقدار باید 

اختصاص یابد؟
برای پاسخ به این دو سؤال در ادبیات سیاستگذاری بودجه از ابزارهای 
مختلفی استفاده شده اســت که عمدتاً مبتنی  بر ساختار مدیریتی 
است و به نوعی ترجیحات مدیران و سیاستگذاران را کمی کرده و در 
تخصیص منابع منعكس شده است. این رویكرد تاکنون موجب تشدید 
چانه  زنی  های بخشــی، منطقه ای و صنفی در سهم خواهی بیشتر از 
بودجه عمومی شده اســت؛ به طوری که هر یک از بخش ها، مناطق، 
حرفه ها )گروه ها( و اشخاص حقیقی و حقوقی بانفوذ، تاش داشته اند 
در بودجه یک ردیف مستقل به نام خود ثبت کنند. به دلیل کثرت و 
نفوذ این گروه ها حتی االمكان اولویت  بندی تخصیص منابع کشور از 
دستگاه های متولی تهیه و تنظیم و تصویب بودجه خارج شده و عما 
تخصیص به روش کارا به فراموشی سپرده شده است و این رویه سال 
به سال در بودجه نقش بیشتری را ایفا می کند؛ به طوری که ردیف های 
بودجه طی یک دهه بیش از 4برابر و به عدد1210 ردیف و 2600طرح 
تملک دارایی سرمایه ای و بیش از 9000دستگاه برنامه رسیده است 
که عما شــاهد ناکارآمدی تخصیص منابــع و معطل ماندن بخش 
عمده ای از منابع بودجه عمومی در طرح های نیمه تمام و فعالیت های 
روزمره دســتگاه های اجرایی شده  اســت؛ به عنوان مثال طول عمر 
اتمام طرح های تملک دارایی سرمایه ای )عمرانی( به بیش از 22سال 
رسیده است؛ لذا در شرایط فعلی نظام تصمیم گیری نیازمند روش های 
کمی براســاس معیارهای کان اقتصادی است تا به نوعی مستقل از 
سوگیری سیاسی، حرفه ای، بخشی و منطقه ای تخصیص بهینه منابع 
بودجه عمومی را محقق سازد. در این راســتا در بودجه سال1401 
رشــد اقتصادی 8درصد به عنوان معیار اصلــی و کان اقتصاد ایران 
هدف گذاری شده که این رشد در قالب برنامه های مشخص در سطح 
بخش ها و استان ها مشخص شده تا با مشارکت بخش غیردولتی و اهرم 
کردن تسهیات بانكی و استفاده از سرمایه گذاری های شرکت های 
دولتی، نهاد های بخش عمومی، منابع صندوق توسعه ملی و استفاده 
از منابع محلی در اســتان ها هدفگذاری شود تا براســاس الزامات و 
توصیه های آمایش سرزمین و توان اکولوژیكی سرزمین، استان ها و 
شهرســتان ها برای رونق تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال به مصرف 
برسد؛ لذا جهت گیری تخصیص منابع بودجه دولت در سال1401 از 
طریق تحقق یک معیار کمی کان اقتصاد کشور پایه ریزی شده است.
مركز اطالع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل

دولت می خواهد با پرداخت 
ریالی یارانــه بنزین به مردم، سوخت

بنزیــن را تک نرخــی کند. 
براســاس آن دولت به جای شارژ کارت های 
ســوخت در پایان هــر مــاه، کارت بانكی 
سرپرســت خانوار را شــارژ خواهد کرد و 
دارندگان وسایل نقلیه به هنگام مراجعه به 
 جایگاه های ســوخت بنزین 3هزار تومانی 
دریافت می کننــد و نیمی از پــول بنزین 
مصرفی تا سقف تعیین شده برای هر شهروند 
به حســاب بانكی سرپرســت خانوار واریز 
می شــود. برآوردهای همشــهری نشــان 
می دهد که یک خانوار 4نفره در هر ماه معادل 
ریالی 60لیتر بنزین با نرخ 1500تومان یارانه 
نقدی دریافت می کند که به این ترتیب یارانه 
بنزین یک خانوار 4نفــره در هر  ماه 90هزار 

تومان خواهد بود.
محاســبات نشــان می دهد اگر یک خانوار 
در  ماه تنهــا 60لیتر بنزیــن مصرف کند، 
درنهایــت 180هــزار تومان پــول بنزین 
پرداخت می کند که نیمی از آن را دولت قبا 
به حساب سرپرست خانوار واریز کرده است. 
در این صورت تغییر الگوی اختصاص سهمیه 
بنزین تغییری در هزینه بنزین مصرفی ایجاد 
نخواهد کرد. تغییر کلیــدی وقتی نمایان 
می شود که یک خانوار بخواهد بنزین مازاد 
بر یارانه نقدی بنزینی مصــرف کند که در 
این صورت بــه ازای هر لیتر بنزیــن مازاد، 
3000تومــان از جیب خــودش پرداخت 
خواهد کــرد. خانوارهای فاقــد خودرو در 
این الگو هم یارانه نقــدی دریافت خواهند 
کرد که معادل ریالی هر شهروند دست کم 
22هزارو500تومان خواهد بود که می تواند 
آن را بفروشد. سؤال اصلی اینجاست که آیا 

این شیوه به عدالت نزدیک تر است؟

ابهام در سهمیه ها
هنوز طرح اجــرای آزمایشــی اختصاص 
بنزیــن به شــهروندان به جــای خودروها 
در 2جزیره کیش و قشــم به نتیجه نهایی 
نرسیده، اختاف بر ســر میزان سهمیه هر 
شــهروند چالش برانگیز شــده، از یک سو 
برخی می گویند به هر نفــر 15لیتر بنزین 
اختصاص پیدا می کند و از سوی دیگر برخی 
ســهمیه هر فرد را 20لیتر بــرآورد و اعام 
می کنند. نخســتین خبر درباره اختصاص 
ســهمیه بنزین و میزان آن را سرپرســت 

منطقه آزاد تجاری کیــش داد و اعام کرد 
براساس تصمیم دولت به هر شهروند 20لیتر 
اختصاص می یابــد. مدتی بعــد وزیر نفت 
از اختصاص ســهمیه 15لیتری خبر داد و 
مدتی بعد هم معاون وزیــر نفت اعام کرد 
که سهمیه 60لیتر به ازای هر خانوار صاحب 

خودرو کم نخواهد شد.

بنزین برای قشمی ها
دیروز سرپرســت منطقه آزاد قشم گفت: 
ابتدا طــرح »بنزین برای همــه« در کیش 
آغاز می شــود و با یک فاصله 2 تا 3هفته ای 
این روند در قشــم عملیاتی می شود. افشار 
فتح اللهی اضافه کرد: ابتدا اختصاص یارانه 
بنزین در کیش آغاز می شود و با یک فاصله 2 
تا 3هفته ای این روند در قشم صورت می گیرد 
و دولت نتایج آن را بعد از یک ماه بررســی 
خواهد کرد. به گفته این مقام مسئول، به هر 
فرد 15لیتر بنزین اختصاص داده می شود و 
هیچ تغییری در نــرخ بنزین رخ نمی دهد و 
فقط یارانه به صورت مســتقیم به افراد داده 

می شود.

بنزین برای همه
به گزارش همشــهری، طــرح تغییر الگوی 
اختصاص سهمیه بنزین از خودرو به شخص 
با عنــوان بنزین برای همــه در حالی کلید 
خورده که دولت می گویــد: هدف افزایش 
قیمت بنزین نیســت. به این ترتیب انتظار 
می رود تنها مكانیســم اختصاص سهمیه 
بنزین تغییــر کند که در ایــن صورت یک 
خانوار 3نفره دارای خودرو به جای دریافت 
ســهمیه 60لیتری بنزین، 45لیتر بنزین 

دریافت خواهد کرد.
این در حالی اســت که هفته گذشته جلیل 

ســاالری، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی گفته بود: سهمیه 
خانوارها در طرح پایلــوت بنزینی کمتر از 
60لیتر نخواهد بود عاوه بر اینكه ســهمیه 
ذخیره شــدن بنزیــن در کارت  ســوخت 

خودروها و موتورسیكلت ها حفظ می شود.
ساالری تصریح کرد: تمهیداتی اندیشیده ایم 
که ســهمیه خانوارهایی که تعــداد نفرات 
آنها کم  بوده و سهمیه شان کمتر از 60لیتر 
خواهد شد، سقف ســهمیه 60لیتری آنها 
در طرح پایلوت حفظ خواهد شد. او توضیح 
نداده که منظور از تعداد نفرات کم چه تعداد 
خواهد بود اما برآوردها نشــان می دهد که 
به احتمال زیاد ســهمیه بنزین خانوارهای 
کمتر از 4نفر دارای خــودرو همان 60لیتر 
باقــی می ماند. در این صــورت یک خطای 
محاســباتی و مغایر با هدف عدالت مدنظر 
دولت رخ خواهــد داد چرا که یــک خانوار 
دارای خودروی 3نفره 60لیتر و یک خانوار 
3نفره فاقد خــودرو 45لیتر بنزین دریافت 

خواهد کرد.

شارژ مالی به جای بنزین
تغییر احتمالی دیگر مدنظر دولت، شــارژ 
حســاب سرپرســت خانوار به جای واریز 
سهمیه بنزین به حساب کارت های سوخت 
خواهد بود. معاون وزیــر نفت می گوید: در 
طرح جدید، برای خودروهای شخصی روال 
این است که برای همه افراد 15لیتر بنزین 
به حساب سرپرستان خانوار و به صورت ماهانه 
واریز  کنیم که در این سهمیه واریزی، امكان 
خرید و فروش، جابه جایــی، بازگرداندن و 
نقدکردن ســهمیه کارت و مبادله سهمیه 
وجود دارد. به این ترتیــب در پایان هر ماه 
دولت به جای شــارژ کارت های ســوخت 
دارندگان وســایل نقلیه بنزین سوز، معادل 
ریالی آن را به حساب سرپرست خانوار واریز 
خواهد کــرد و در عمل بنزیــن تک نرخی 

به ازای هر لیتر 3000تومان خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی بــا تأکید بر اینكه امكان 
مبادله سهمیه خودروها در ساختار جدید 
وجود دارد، گفت: با ســامانه مبادله ای که 
برای اجرای این طرح پیش بینی شده است، 
ســهمیه افراد می تواند به صورت کارت به 
کارت به فروش برود، نقد شده یا جابه جا شود، 
بنابراین اعتباری به کارت بانكی اشــخاص 

واریز می شود که افراد می توانند این اعتبار 
را بفروشند یا جابه جا کنند.

خطای تثبیت قیمت بنزین
دولت محكم ایســتاده و می گوید: هدف از 
تغییر الگوی سهمیه بنزین، افزایش قیمت 
نخواهد بود. سیدابراهیم رئیسی هفته پیش 
با سفر به قم اعام کرد: »دولت برنامه ای برای 
افزایش قیمت بنزین ندارد، در حال بررسی 
طرح هایی هســتیم که نحوه توزیع بنزین 
را عادالنه کند که آن هم اکنون آزمایشی و 

محدود اجرا می شود.«
هرچند دولــت چنین تصمیمــی دارد، اما 
آیا تثبیت قیمت بنزین به عدالت بیشــتر 
می انجامد یا باز هم الگویی به نفع دهک های 

پردرآمد خواهد بود؟ بررسی های همشهری 
نشان می دهد که صرف تغییر الگوی سهمیه 
بنزین بدون اصاح قیمت آن باز هم به عدالت 
مطلوب دولت منجر نخواهد شد چرا که در 
این روش عما بنزین تک نرخی به ازای هر 
لیتر 3000تومان خواهد شــد و تنها دولت 
به ازای هر شــهروند ماهانه 15لیتر بنزین 
1500تومانی یارانه نقدی پرداخت می کند. 
سؤال اصلی اما اینجاســت که خانوارهای 
دارای بنزین مازاد یا فاقد خودرو عمدتا ساکن 
شهرهای کوچک و روستاها ناچار خواهند بود 
که بنزین خود را با نرخی ثابت شده از سوی 
دولت به دیگرانی بفروشند که مصرف شان 

بیشتر خواهد بود.
در این شــرایط نه تنها تثبیت قیمت بنزین 

روی هــر لیتر 3000تومــان باعث کاهش 
یارانه پنهان بنزین نخواهد شد بلكه کاهش 
مصرف بنزین را به همراه نخواهد داشت و از 
سوی دیگر همچنان خودروهای پرمصرف یا 
افراد دارای خودرو با نیاز بیش از سهمیه از 
یارانه بنزین 3000تومانی بهره مند می شوند 
درحالی که شــهروندان فاقد خودرو چنین 
یارانه ای را دریافت نخواهند کرد. از ســوی 
دیگر با بنزین 3000تومانــی بازهم تقاضا 
برای خودروهای پرمصرف به قوت خود باقی 
می ماند و هیچ انگیزه ای برای بهبود میزان 
مصرف بنزین از ســوی خودروسازان ایجاد 

نخواهد شد.

یك پیشنهاد به دولت
هرچنــد تثبیت قیمت بنزیــن در ماه های 
نخست اجرای طرح تغییر الگوی سهمیه ها 
با هدف ارزیابی واکنش ها و پیامدها، طبیعی 
به نظر می رسد اما پیشنهاد می شود دولت با 
3هدف کاهش میزان مصرف بنزین، شفاف تر 
شدن یارانه های پنهان بنزینی و حرکت به 
سمت عدالت بیشتر، اجازه دهد تا بازار بنزین 
شكل بگیرد. در این صورت افراد دارای بنزین 
مازاد می توانند بنزین خود را با قیمت شفاف 
یا به دولت بفروشند یا به افراد دیگر. در چنین 
وضعیتی دولت این امكان را خواهد داشت 
که بنزین مازاد را صادر کنــد و درآمد آن را 
به دهک های ضعیف و متوسط به شیوه های 
کارآمدتر اختصاص دهد و اگر هم افراد بنزین 
مازاد خود را در یک بازار شفاف عرضه کنند، 
کشف قیمت واقعی رخ خواهد داد و افرادی 
که بی رویه بنزین مصرف کننــد، ناچار به 

پرداخت هزینه بیشتر خواهند بود.

بازار بنزین را شفاف كنید
پیشنهاد همشهری به دولت

بیش از 6 سال از تصویب قانون 
دریافت مالیات از خانه های خالی مالیات

می گذرد؛ اما همچنان متولیان 
این حوزه برای اجرای قانون به تفاهم نرسیده اند 
به گونه ای که سازمان امور مالیاتی می گوید از 
مجموع یک میلیون و 174 هزار واحد مسكونی 
که وزارت راه و شهرسازی به عنوان خانه خالی 
معرفی کرده، فقط خالی بــودن 3 هزار و 770 
واحد مسكونی محرز شــده و قابلیت مطالبه 

مالیات از آنها وجود دارد.
به گزارش همشــهری، وزارت راه و شهرسازی 
آخرین بار در تاریخ 17 آبــان 1400 نامه ای با 

پیوست یک میلیون و 174 هزار خانه خالی به رئیس سازمان امور 
مالیاتی ارســال کرد که طبق گفته معاون مسكن و ساختمان این 
وزارتخانه، بخشی از آن با فهرســت های قبلی همخوانی داشت اما 
بخش قابل توجهی از آن به خانه های خالی شخصیت های حقوقی 
اعم از شرکت ها، بانک ها و نهادها مربوط می شد که برای اولین بار به 
استناد قانون مصوب سال 1394 برای دریافت مالیات معرفی شده 
بودند. این در حالی اســت که امراهلل عابدی، معاون فنی و حقوقی 
سازمان امور مالیاتی می گوید: از این فهرست فقط خالی بودن 3 هزار 

و 770 واحد برای مطالبه مالیات محرز شده است.

ریشه اختالف در مالیات خانه های خالی
در سال گذشته، نمایندگان مجلس قانون مالیات ستانی از خانه های 
خالی را که بعد از گذشت 5 سال اجرایی نشده بود، اصاح کردند و 
عمًا با احیای ماده 54 مكرر قانون مالیات های مستقیم، ضمن رفع 
کاستی ها و موانع قانون های قبلی، راه برای تجهیز بانک اطاعاتی 
ســامانه ملی اماک و اســكان بر اســاس خود اظهاری مالكان و 
مستأجران هموار شد. قانون گذار در جریان اصاح قانون مالیات های 
مســتقیم، ضمن دعوت همه مالكان و مستأجران به خود اظهاری 
در سامانه ملی اماک و اسكان، اعام کرد اماکی که اطاعات آنها 
در سامانه ثبت نشود به عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول 

پرداخت مالیات های متعلقه به خانه های خالی و 
جرایم اضافه خواهند شد. در این شرایط، همواره 
در فهرســت هایی که وزارت راه و شهرسازی 
به عنوان خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی 
ارسال می کند، بخشی از اماک شناسایی شده 
مربوط به خانه هایی اســت که اطاعات اولیه 
آنها در ســامانه وجود دارد اما مالكان نســبت 
به خود اظهاری اقــدام نكرده اند و طبق قانون 
به عنوان خانه خالی شــناخته شده اند. در این 
میان سازمان امور مالیاتی بنا به مفاد ماده 54 
مكرر قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینكه 
هر خانه در هر سال تا 120 روز می تواند خالی 
بماند و همچنین با استناد به اینكه تا آخرین روز مهلت ثبت نام در 
سامانه اماک و اسكان امكان ثبت نام خانه ها در این سامانه محتمل 
است، فهرست های ارسالی از ســوی وزارت راه و شهرسازی را قابل 
استناد برای وصول مالیات نمی داند چراکه اول طبق قانون، یک خانه 
باید پس از اتمام سال و به ازای تعداد ماه های خالی ماندن مازاد بر 
120 روز مشمول مالیات شــود و پیش از اتمام سال 1400 فقط 
می توان برای خانه های خالی مانده در ســال 1399 قبض مالیاتی 
صادر کرد و دوما این احتمال وجود دارد که با توجه به تمدید مهلت 
ثبت نام در سامانه ملی اماک و اسكان تا پایان آذر 1400، بخشی 
از فهرست ارسالی در اواسط آبان 1400 نسبت به خود اظهار اقدام 
کرده و از جرگه خانه های خالی خارج شده باشند. البته پیش ازاین 
سازمان امور مالیاتی به شیوه ارســال اطاعات خانه های خالی نیز 
انتقاد کرده بود که مقرر شد با ورود وزارت ارتباطات مسیر امنی برای 
انتقال داده های سامانه ملی اماک و اسكان به این سازمان مهیا شود.

صدور قبض مالیات خانه های خالی تا پایان دی ماه
به واسطه جمیع مواردی که باالتر اشاره شد، سازمان امور مالیاتی 
فهرست ارسالی وزارت راه و شهرسازی را برای مطالبه مالیات قابل 
اســتناد نمی داند اما از همین فهرست غیرقابل استناد، مشخصات 
3 هزار و 770 واحد مسكونی را به عنوان خانه های واقعاً خالی و قابل 

گزارش همشهری از اجرای ماده 54 مكرر قانون مالیات های مستقیم

قفل مالیات خانه خالی باز نشد

استناد استخراج کرده و آن گونه که معاون فنی و حقوقی این سازمان 
می گوید: نص صریح قانون در مورد اطاع رسانی به مالكان و صدور 
قبض مالیاتی برای آنها اجرا خواهد شــد. امراهلل عابدی، دیروز در 
برنامه ایران امروز رادیو ایران، با اشاره به تكلیف قانون بودجه، برای 
وصول مالیات خانه های خالی تا آخر دی ماه، گفت: ســازمان امور 
مالیاتی تا این تاریخ پیامک های اطاع رسانی را به مالكان این 3 هزار 
و 770 واحد خانه خالی ارســال کرده و پس ازآن نسبت به صدور 
قبوض مالیاتی آنها اقدام خواهد کرد. به گزارش همشهری، بر اساس 
قوانین و دستورالعمل های حوزه مالیات، مؤدیان مالیاتی باید تا قبل 
از 31 تیرماه هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کنند؛ اما در 
مورد مالكان خانه های خالی و همچنین مالیات خانه ها و خودروهای 
لوکس، الزام قانون بودجه ماک قــرار می گیرد که فرصت وصول 

مالیات را آخر دی ماه تعیین کرده است.

چالش های اجرای قانون مالیات خانه های خالی
بعد از شكست قانون مصوب 1399 در ساماندهی اطاعات خانه های 
خالی و دریافت مالیات از این اماک، در بودجه ســال 1399 مقرر 
شد شهرداری ها هم وارد گود شوند و به شناسایی خانه های خالی 
کمک کنند اما این هم به جایی نرســید. عاقبت در ســال گذشته 
مجلس دست به کار اصاح قانون شد و با اتكا به تجربیات موفق دیگر 
کشورها ازجمله اقدامات دولت کانادا در ونكوور، مسئولیت تجمیع 
اطاعات ملكی و سكونتی در سامانه ملی اماک و اسكان را از تكالیف 
وزارت راه و شهرسازی حذف کردند و اساس کار را بر خود اظهاری 
مالكان و ساکنان گذاشتند. از منظر کارشناسان، قانون فعلی که بر 
خود اظهاری استوار شــده یک قانون مترقی محسوب می شود که 
الاقل در اقتصاد شفاف و نظام مند کشورهای توسعه یافته عملكرد 
خوبی داشته اســت؛ اما در ایران، به واسطه جنس خانه های خالی، 
ناهماهنگی مجریــان و نقص بانک های اطاعاتــی، حتی اجرای 
این قانون مترقی نیز با فراز و نشــیب و اماواگر فراوان مواجه است. 
به عنوان مثال، آن گونه که برخی مسئوالن در وزارت راه و شهرسازی 
و مجلس ادعا می کنند بخش قابل توجهی از خانه های خالی متعلق به 
نهادها و به خصوص بانک هاست که از یک سو در زمینه ارائه اطاعات 
قدرت باالیی در دور زدن قانون یا البی گری برای زمان خریدن دارند 
و از سوی دیگر بخش بزرگی از اماک آنها منحصر به خانه های لوکس 
است که در بازار خریدار دست به نقدی برای آنها وجود ندارد و صرفاً 

برای پنهان کردن دارایی ها از آن استفاده می شود.
از سوی دیگر، باوجوداینكه تجهیز بانک اطاعاتی حوزه مسكن بر 
اساس خود اظهاری راهبرد کارشناســی و موفقیت آمیز محسوب 
می شود اما شیوه دعوت مردم به ثبت اطاعات در سامانه ملی اماک 
و اسكان به گونه ای بوده است که عمًا بخش بزرگی از جامعه اصًا 
با این سامانه آشنا نیســتند یا ترجیح می دهند تابع جمع باشند و 
نسبت به ثبت اطاعات اقدام نكنند. واقعیت امر این است که گرچه 
خانه های ثبت نشده در سامانه ملی اماک و اسكان از یارانه انرژی 
محروم خواهند شــد و هزینه برق، آب و گاز آنها با باالترین پلكان 
تعرفه حساب می شود اما بازهم جامعه به این نتیجه رسیده که وقتی 
اکثریت در سامانه ثبت نام نكنند، چنین تنبیهی نیز اجرایی نخواهد 
شد. همچنین طبق قانون، افرادی که اطاعات اقامتی خود را در این 
سامانه ثبت نكنند از خدمات عمومی و دولتی نظیر افتتاح حساب 
بانكی، تعویض پاک خودرو و... محروم هستند اما در این مورد هم 
افراد پیرو همان سناریوی تابعیت از جمع هســتند و تا زمانی که 
اکثریت به دعوت ثبت نام لبیک نگوینــد، حاضر به ثبت اطاعات 

خود نخواهند شد.

ضربه گیر شوك بنزینی
یكی از نگرانی های احتمالی دولت، شوك احتمالی ناشی از تغییر در الگوی سهمیه 
بنزین است و به همین دلیل رئیس جمهور اصرار و تأكید دارد كه هدف دولت افزایش 
قیمت بنزین نیست اما این به معنای اصرار بر تثبیت قیمت نمی تواند باشد. اختصاص 
ســهمیه ویژه به خودروهای بنزینی عمومی یكی از ضربه گیرهای شوك بنزینی 
می تواند باشــد كه در این صورت می توان در یك بازه زمانی یكساله جلوی تورم 
در بخش حمل ونقل عمومی مسافری و باری شــهری را گرفت. البته در یك افق 
بلندمدت دولت با اصالح تدریجی، شــفاف و منطقی قیمت بنزین می تواند منابع 
آزاد شده از محل شفاف سازی یارانه بنزینی را در قالب اعتبارات هدفمند و هوشمند 
در بخش هایی چون تقویت حمل ونقل عمومی، اصالح میزان مصرف خودروهای در 
دست تولید با هدف كاهش میزان بنزین سوزی آنها و همچنین حمایت از سالمت 
و معیشت شــهروندان به كار گیرد. حال باید منتظر ماند و دید چشم انداز دولت 
كوتاه مدت و تنها معطوف به یك تغییر الگوی سهمیه بنزین است یا اینكه اصالحات 
تدریجی و هدفمند را هدف گذاری می كند؟ موفقیــت دولت در بنزین، می تواند 
راهگشای اصالحات در دیگر یارانه های پنهان باشد كه برآوردها نشان می دهد حجم 

یارانه پنهان در اقتصاد ایران بیش از 80میلیارد دالر است.

ث
مك

باوجود رشد 265درصدی سود شرکت های بورس از 
مرداد پارسال تاکنون و اجرای سیاست ها حمایتی از بورس

سوی دولت، سهامداران خرد در حال خروج از بورس 
هستند و این موضوع منجر شد دیروز ارزش روزانه معامات خرد به 

پایین ترین حد خود طی 2سال گذشته برسد.
به گزارش همشــهری، بیش از 16ماه از آغاز نزول شاخص بورس 
می گذرد و با وجود اینكه شاخص کل بازار ســهام در این دوره در 
برخی مقاطع با رشد مواجه شــده اما روند اصلی بازار سرمایه در 
تمام این مدت نزولی بوده و آمار ها نشــان می دهد که شدت نزول 
بورس هر روز عمیق تر می شــود؛ این در حالی است که داده های 
آماری نشــان می دهد میزان درآمد شرکت های بورس که یكی از 
مهم ترین مولفه های اقتصادی اســت که می تواند منجر به رشــد 
شاخص های بورس شــود، از مردادماه پارسال که شاخص بورس 
شروع به نزول کرده تاکنون 265درصد رشد کرده و به مرز 500هزار 
میلیارد تومان رسیده است. همچنین در طول ماه های گذشته دولت 
مصوبات زیادی را برای حمایت از بازار سرمایه تصویب کرده و حتی 
روند تزریق نقدینگی از سوی صندوق توسعه ملی به بازار سهام نیز 
طبق گفته های مجید عشقی، رئیس سازمان بورس آغاز شده است. 
اما با وجود اینكه هم داده های آماری و هم سیاست های حمایتی 
می توانند به عنوان یک پشتوانه قدرتمند، زمینه رشد شاخص بورس 
را فراهم کنند، روند نزولی بازار سهام متوقف نمی شود و عمق نزول 
هر روز بیشتر می شود. کار به جایی رسیده که ارزش روزانه معامات 
خرد به پایین ترین خود رســیده که یک پیــام منفی بزرگ برای 

مسئوالن بازار سرمایه است.

تشدید روند نزولی
آنطور که آمارها نشــان می دهد، تداوم نزول شاخص های بورس 
تردید های بزرگی را در بازار ســهام ایجاد کرده و منجر به خروج 
سهامداران خرد از بازار سهام شده اســت. این خروج سهامداران 
حقیقی از شــهریورماه شــدت گرفته و در 2ماه گذشــته به اوج 
خود رســیده؛ به طوری که منجر به کاهش شــدید ارزش روزانه 
معامات خرد شده اســت. طبق اطاعات موجود، میانگین ارزش 
روزانه معامات خرد در ماه گذشته 66درصد یعنی بالغ بر 5هزار 
و 750میلیارد تومان کاهش یافته اســت. در شــهریورماه امسال 
ســهامداران خرد به طور میانگین روزانه 8هــزار و 750میلیارد 
تومان دادوستد در بورس انجام می دادند که این میزان در آذرماه 
به 3هزارمیلیارد تومان رســید. این رقم به خوبی نشــان می دهد 
که سهامداران به دلیل افزایش ریســک های بازار در حال خروج از 
آن هســتند و به همین دلیل ارزش روزانه معامات به پایین ترین 
حد خود رســیده اســت. این روند از ابتدای دی ماه حتی تشدید 
شــده و دیروز ارزش روزانه معامات به پایین ترین حد در 2سال 
گذشته رسید؛ به طوری که در دادوســتد های روز گذشته ارزش 
روزانه معامات خرد جمعا به 2هزار و 189میلیارد تومان رســید 

که 27درصد کمتر از میانگین معامات خرد در ماه گذشته است. 

بیم آن می رود که با تداوم وضع فعلی ارزش روزانه معامات خرد 
حتی به کمتر از 2هزار میلیارد تومان هم برسد و روند نزولی شاخص 
بورس را تشدید کند. طبق اطاعات موجود از ابتدای سال تاکنون 
20هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده و این روند 
حتی در 2هفته گذشته تشدید شده است؛ به طوری که جمع کل 
خروج نقدینگی از بازار سهام فقط در 2هفته گذشته به 2هزارمیلیارد 
تومان رسیده است. اما دالیل این کاهش اعتماد به بورس و خروج 

نقدینگی از بازار سهام چیست؟

دالیل نزول
آنطور که کارشناسان می گویند افزایش ابهام نسبت به موضوعات 
مختلف، ریسک های بازار سرمایه را زیاد کرده و همین عامل منجر 
به خروج نقدینگی از بازار سهام شده است. تحلیلگران بر این باورند 
که در شــرایط فعلی عواملی ازجمله نرخ بهــره، قیمت طا و ارز 
و مذاکرات هســته ای در وین، از ابهام های پیش روی بازار سهام 
هستند که ریسک های بازار سرمایه را افزایش داده اند. با این حال 
بخش عمده نزول بازار سهام در چند ماه گذشته ناشی از افزایش نرخ 
بهره اوراق بدهی تا سطح 25درصد و نامشخص بودن نتایج مذاکرات 
هسته ای در وین است.  حافظ عزیزی  نقش، کارشناس بازار سرمایه 
در این باره می گوید: متأسفانه وضعیت فعلی بازار سهام خوب نیست 
و نگاه های منفی زیادی در این حوزه وجود دارد که به مذاکرات وین و 
بعد از آن به قیمت ارز و دالر مربوط است. او می افزاید: البته نمی توان 
گفت با احیای برجام قیمت دالر نزول خواهد کرد و منجر به افت 
شاخص می شود اما بین قیمت دالر و توافق هسته ای ارتباطی وجود 
دارد و می توان گفت هم اکنون این موضوع یک عامل کلیدی برای 

بازار سهام است. 
به گفته او وضعیت بازار سرمایه در آینده به چند مورد بستگی دارد 
که مهم ترین آنها نتیجه مذاکرات هســته ای در وین و مورد دیگر، 
ســطوح قیمتی دالر پس از نتایج مذاکرات است. محمد میرزایی 
یک کارشناس دیگر بازار سرمایه هم در این باره معتقد است: طی 
چند ماه گذشته فروش اوراق بدهی دولتی و مذاکرات برجام بر بازار 
سهام تأثیر داشته است. با وجود این ابهام ها پیش بینی می شود تا 
پایان سال شاهد فروش حجم زیاد اوراق در بازار سرمایه نباشیم، 
زیرا دولت قصد دارد کسری بودجه را از مسیر های دیگری نیز تامین 
کند. از سوی دیگر خبر ها نشان می دهد گام های خوبی در مذاکرات 
هسته ای برداشته شده اما همچنان ابهاماتی در حوزه پذیرش این 
قرارداد وجود دارد.  محمدرضا کفاش پنجه شاهی، کارشناس دیگر 
بازار سرمایه اما به موضوع بودجه اشاره می کند و اعتقاد دارد الیحه 
بودجه سال جاری نیز در بازار سهام ابهام ایجاد کرد؛ با این حال این 
ابهام ها در شرایط فعلی از بین رفته و انتظار می رود در روز های آینده 
بازار سهام به ثبات بیشتری برسد. به گفته او با تاش های سازمان 
بورس بخش عمــده ای از نگرانی و ابهامات مرتبــط با تعیین نرخ 
خوراک گاز و سوخت صنایع و پتروشیمی ها که در بودجه1401 در 

نظر گرفته شده بود، رفع شده است.

كف ارزش معامالت بورس شكست
ارزش کل معامات خرد بورس دیروز به پایین ترین حد خود طی 2سال گذشته رسید
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تــداوم عرضــه قطره چكانــی 
خودروهای داخلی موجب تداوم صنعت

ســیر صعــودی قیمت هــا در 
آگهی های فروش فضای مجازی شد؛ به نحوی كه 
دیروز برخی از انواع پراید و پژو افزایش قیمت یك 

تا 3میلیون تومانی را تجربه كردند.
به گزارش همشهری، با وجود افزایش 18درصدی 
قیمت مصوب خودروهای پرتیراژ داخلی از ابتدای 
آذرماه امسال و ثبات نسبی نرخ ارز، محقق نشدن 
وعده های مسئوالن برای افزایش عرضه خودرو از 
طریق تكمیل و تجاری سازی  خودروهای ناقص 
موجود درخطوط تولید خودروســازان و رشــد 
تیراژ تولید و تداوم عرضــه قطره چكانی خودرو 
به شــیوه قرعه كشــی درحالی موجب افزایش 
قیمت  این خودروها و بیشــتر شدن شكاف نرخ 
مصوب و حاشیه بازار آنها شده است كه به گفته 
فعاالن صنفی هنوز هم ركود حرف نخست بازار 
خودرو اســت. به دلیل كمبود و افزایش بی رویه 
قیمت خودروها در حاشــیه بازار كمتر خریدار 
یا فروشــنده ای برای خودرو وجود دارد. عرضه 
محدود خودرو در شرایطی موجب سیر صعودی 
قیمت ها شده اســت كه با مصوبه ستاد تنظیم 
بازار برای افزایش 18درصــدی قیمت مصوب 
خودروهای داخلی، شــركت های خودروسازی 
وعده تكمیل و تجاری ســازی  100 تا 130هزار 
خودروی ناقص دپو شــده در خطوط تولید خود 
را به بازار دادند. خودروهایی كه درصورت عرضه 
می توانست زمینه شكســت قیمت ها در حاشیه 

بازار خودرو را فراهم كند. 
این اقدام خودروســازان موجب ورود ســازمان 
بازرسی كل كشور شده و در تازه ترین اقدامات، 
ســازمان مذكور اتهام احتكار به دلیل روند كند 
كاهش خودروهــای ناقــص در پاركینگ های 
ایران خودرو و سایپا را متوجه این شركت ها كرده 
است. سازمان بازرسی كل كشــور كندی روند 
تكمیل این خودروها را از مصادیق احتكار منجر به 
اخالل در رقابت تلقی و این اتهام را به مدیران این 

دو خودروساز تفهیم كرده است.

ساز ناكوك قیمت های مجازی خودرو 
 گزارش میدانی همشهری از قیمت برخی انواع 
خودروهای داخلی در آگهی های فروش خودرو 
در فضای مجازی حاكی از تندتر شدن تب افزایش 
قیمت ها طی حدود یك ماه سپری شده از افزایش 
18درصدی نرخ مصــوب این خودروهاســت 
به نحوی كــه مصرف كنندگان شــاهد افزایش 
6میلیون تومانی قیمت برخی انواع پراید طی یك 
هفته گذشــته بوده اند. با این روند دیروز قیمت 
پراید SE 131 صفر كیلومتــر به 168میلیون، 
پراید SE 151 مدل1400 به 172میلیون، پراید 
SE 111 صفر كیلومتر مدل۹۹ به 185میلیون، 
پراید صفر SE 111 مدل۹۹ به 187میلیون، پراید 
وانت صفر مدل1400 به 183میلیون و پراید صفر 
 EXمدل۹8 نیز به 154میلیون، ساینا SE 132
مدل1400 به 1۹1میلیون، تیبا هاچ بك پالس 
مدل1400 به 1۹8میلیــون  و كوئیك دنده ای 
مدل1400 بــه 1۹7میلیون تومان رســید. اما 
این افزایش قیمت خودروهای داخلی در فضای 
مجازی محدود به محصوالت خانواده پراید و تیبا 
نبود. در محصوالت گروه پــژو نیز این خودروها 
افزایش 3 تا بیش از 8میلیــون تومانی قیمت را 
شاهد بوده اند؛ به نحوی كه در آگهی مجازی دیروز 
فروش خودرو قیمت پــژو206 تیپ2 معمولی 
مدل1400 بــه 275میلیون، پــژو205 تیپ5 
مدل۹۹ به 317میلیون، پژو206اس دی مدل۹۹ 
به 332میلیون، پژو207 دنده ای مدل1400 به 
377میلیون، پژو207 اتوماتیك سقف پانورامای 
مدل1400 به 555میلیون، پژو405اس ال ایكس 
بــه 313میلیــون، پــژو پــارس ال ایكس به  

345میلیون، پارس اتوماتیك به 420میلیون، دنا 
معمولی مدل1400 به 360میلیون و دنا پالس 
اتوماتیك مــدل1400 بــه 515میلیون تومان 

رسید.

سایه عرضه محدود بر قیمت و بازار خودرو
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو در گفت وگو با همشــهری با بیان اینكه 
بازار خودرو طی 3هفته گذشته نسبتا آرام بوده 
و نوســان حداكثر 500 تا یك میلیــون تومانی 
قیمت در برخــی خودروها كــه عرضه كمتری 
به بازار داشته است را شــاهد بوده ایم، گفت: در 
بازار خودرو ماه هاســت كه تقاضای كاذب وجود 
ندارد، اما عرضه خودرو بسیار كم شده است. در 
چنین شرایطی با وجود تثبیت نرخ ارز طی 20روز 
گذشته شاهد نوســان قیمت خودروها در بازار و 
به خصوص آگهی های فــروش خودرو در فضای 
مجازی هستیم. ســعید موتمنی، افزود: افزایش 
مدام قیمت انواع پرایــد به دلیل توقف تولید این 
خودروها بوده است. گرچه قیمت های درج شده 
در آگهی های فروش مجازی مبنای قیمت بازار 
نیست و باید خریداری برای این خودروها وجود 

داشته باشد. 

او افــزود: این موضــوع در مورد برخــی دیگر 
از خودروهــا ماننــد پژو405جی ال ایكس و پژو 
اتوماتیك كه تولید نمی شــود نیز مصداق دارد 
و دارندگان این خودروهــا آن را با قیمت باال در 

فضای مجازی آگهی می كنند. 
موتمنی با اشاره به اینكه زمانی قیمت خودرو در 
بازار كاهش می یابد كه عرضه آن بیشــتر شود، 
گفت: اكنون برای تهیه یك خودرو صفر كیلومتر 
برای مشتری باید 10 تا 20 تلفن بزنیم. متأسفانه 
عرضه خودرو كم شده است و ثبت نام ها و فروش 
خودرو به شیوه قرعه كشی نیز جوابگوی تامین نیاز 
بازار خودرو نیست؛ چراكه همه افراد نمی توانند 
با ثبت نام خودرو بخرند. خودروسازان نیز فروش 
فوری ندارند، اما باید این نیاز مشتریان به نحوی 

تامین شود. 
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو افزود: اكنون نیاز بازار از طریق دالل هایی 
كه در ثبت نام ها شركت كرده اند، تامین می شود 
و اگر مصرف كننده خواســتار خرید یك خودرو 
)مثال پراید( باشــد، مشخص نیســت كه به جز 
آگهی های فضای مجازی باید این خودرو را از كجا 
تامین كند. موتمنی، افــزود: در بازار خودرو نیز 
كسانی نسبت به عرضه محصول اقدام می كنند 
كه قبال این خودروها را خریداری و دپو كرده اند 
و در چنین شرایطی باید خودروسازان از طریق 
نمایندگی های خود برخی خودروها را به قیمت 
كمتر از بــازار آزاد عرضه كنند تا بــازار خودرو 
مدیریت شود. او افزود: در سال۹7 فاصله قیمت 
كارخانه و بازار همه محصوالت یك تا 5 میلیون 
بود، اما اكنون این اختالف به 50 تا 130میلیون 
تومان افزایش یافته و برای كاهش این اختالف یا 
باید تولید و عرضه افزایش یابد یا اینكه این نیاز 
از طریق واردات تامین شود، اما اكنون تهیه یك 
خودروی صفر كیلومتر از بازار به مشــكلی برای 

فروشندگان و مشتریان تبدیل شده است.

قیمت سازی  خودرو در فضای مجازی 
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو با اشاره به اینكه اكنون دالل ها با بررسی 
تعداد آگهی های فروش یك خودرو مثال پژو206 
می توانند سبك و سنگین كرده و درصورت كم 
بودن این آگهی ها، قیمت هــای باالتری را اعالم 
كنند، گفت: متأسفانه اكنون محدود خودروهایی 
كه در چارچوب قرعه كشــی عرضه می شود نیز 
دپو شده و راهی بازار نمی شــود. موتمنی افزود: 
با این شرایط، متقاضیانی كه شانس برنده شدن 
در قرعه كشــی فروش خودرو را نداشته اند باید 
خودروی داخلی موردنظر خود را با 100درصد 
قیمت بیشتر نسبت به نرخ مصوب این خودروها 

خریداری كنند. او افزود: وظیفه ســتاد تنظیم 
بازار آن است كه كاالها را متناســب با نیاز بازار 
تامین كند و خودرو نیز اكنون به نیاز اساســی 
شهروندان تبدیل شده است. در چنین شرایطی 
اگر خودروســازان داخلی می تواننــد این نیاز را 
تامین كنند باید عرضه خودرو با قیمت مصوب 
افزایش یابد تا مصرف كنندگان هزینه بیشتری 
برای خرید خودرو نپردازند و تعادل عرضه و تقاضا 
موجب فروكش كردن التهابات قیمت ها در بازار 
شــود. او افزود: قرار بود تا با افزایش 18درصدی 
قیمت مصوب خودروهای داخلی حدود 130هزار 
خودروی ناقص تكمیل و به بازار عرضه شود، اما 
این اتفاق نیفتاده است؛ این در حالی است كه تا 
قبل از سال۹0 حدود یك میلیون دستگاه خودرو 
از طریق تولید داخل یا واردات تامین می شــد و 
به دلیل تعادل نسبی عرضه و تقاضا تا شهریور۹7 
فاصله قیمتی كارخانــه و بازار خودرو بین یك تا 
5میلیون بود، اما با كاهش تیراژ تولید خودرو به 
500 تا 600هزار دستگاه اكنون این نیاز تامین 
نشــده و شــكاف قیمت مصوب كارخانه و بازار 

خودرو را به دنبال داشته است. 
موتمنی، گفت: اكنون همه خودروهای مونتاژ و 
تولید داخلی به چند برابر قیمت های جهانی عرضه 
می شــود. عرضه برخی محصوالت مانند گروه 
پژو206 و انواع پراید نیز بسیار كم شده كه دست 
فعاالن فضای مجازی برای افزایش قیمت خودرو 
را بازتر كرده است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشندگان خودرو افزود: خودرو پژو206 تیپ2 
معمولی در حالی با افزایــش قیمت 20میلیون 
تومانی به نرخ بیش از 140میلیون تومان توسط 
ایران خودرو فاكتور می شود كه قیمت این خودرو 
در حاشــیه بازا به 273میلیون تومان رسیده و 
شكاف 130میلیون تومانی قیمت مصوب و بازار 

خودرو را شاهد هستیم. 
او افزود: كاهش شــدید عرضــه، عامل افزایش 
قیمت هاست؛ چراكه وقتی برای 10هزار خودرو 
عرضه شــده چند میلیون نفر ثبت نام می كنند، 
این شــكاف قیمت نیز تداوم خواهد یافت. باید 
خودروسازان و ســتاد تنظیم بازار به نحوی بازار 
را مدیریت كنند كه شكاف قیمت مصوب و بازار 
خودرو كمتر شده و حداكثر به حدود 30درصد 
برسد. موتمنی گفت: متأسفانه اكنون قیمت گذار 
در بازار خودرو كسی اســت كه در بخت آزمایی 
فروش خودرو برنده شــده و تا زمانی كه انحصار 
در عرضه خودرو به بازار خودرو را شاهد هستیم، 
شكاف قیمت مصوب و كارخانه نیز بیشتر می شود. 
گرچه در بــازار انحصاری خــودرو نیز می توان 
به گونه ای مدیریت كرد كه شكاف قیمت مصوب 

و بازار خودرو كمتر شود.

گزارش میدانی همشهری از افزایش قیمت خودرو در آگهی های فروش اینترنتی حكایت دارد

عرضهقطرهچکانی،خودروراگرانترکرد

كاهش قیمت قارچ 
قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار پایین آمد. به گزارش 

همشــهری، نرخنامه جدیــد میادین میــوه و تره بار تره بار
شهرداری حاكی از آن است كه قیمت قارچ در میادین 
میوه و تره بار بعد از ماه ها روند افزایشی، دوباره كاهشی شده و گرچه در 
مقایسه با نرخ های ابتدای امسال تفاوت فاحشی دارد، اما در قیاس با 

شهریورماه قیمت این محصول كاهش زیادی نشان می دهد. 
براساس نرخنامه جدید هر كیلوگرم قارچ فله درجه یك هم اكنون با 
قیمت 33هزار تومان به فروش می رسد كه در مقایسه با قیمت 37هزار 
تومانی 3 ماه پیش، 4هــزار تومان كاهــش دارد. كاهش قیمت در 
بسته بندی های این محصول در اوزان مختلف بین هزار تا 1.500تومان 
بوده و هر 200گرم قارچ در میادین اگر به صورت بسته بندی شده باشد 
10.۹00تومان به فروش می رسد. با احتساب قیمت 33هزار تومانی هر 
كیلو قارچ فله، 200گرم قارچ فله حدود 5هزار تومان از انواع بسته بندی 
با همین وزن، ارزان تر در می آید. قیمت هر كیلو قارچ اسالیس شده 
هم 32هزار تومان تعیین شــده كه در مقایســه با شهریورماه 6هزار 
تومان ارزان تر اســت. همین محصول اردیبهشــت امسال با قیمت 

21.500تومان به فروش می رسید. 
قارچ، بعد از كاهش قیمت در اردیبهشت ماه امسال، طی ماه های بعد 
از آن رو به گرانی رفت و قیمت هر كیلوگرم آن كه تا قبل از آن حدود 
24هزار تومان بود، تا نزدیكی 40هزار تومان رسید. در نرخنامه جدید 
میادین، انواع جوانه ها تغییر قیمتی نداشته اند و كماكان با نرخ های 
تابستان عرضه می شوند. جوانه ها از ابتدای امسال تاكنون حدود 3هزار 

تومان افزایش قیمت داشته اند.

قیمت انواع قارچ و جوانه درجه یك در میادین میوه و تره بار تهران

شهریورمشخصاتنوع محصول
تومان

اكنون
 تومان

37.00033.000فله - درجه یك- كیلوییقارچ دكمه ای
39.50036.000بسته بندی یك كیلوییقارچ دكمه ای 
38.00032.000بسته بندی- یك كیلوییقارچ دكمه ای 

35.000-فله- درجه یك - كیلوییقارچ دكمه ای قهوه ای
21.00018.500بسته بندی 500 گرمیقارچ دكمه ای
22.00021.000بسته بندی 400گرمیقارچ دكمه ای
11.50010.900بسته بندی 200گرمیقارچ دكمه ای
11.80011.800بسته بندی باالی 300گرمیجوانه ماش
6.4006.400بسته بندی باالی 200گرمیجوانه گندم
11.20011.200بسته بندی باالی 250گرمیجوانه شبدر
12.60012.600بسته بندی باالی 200گرمیجوانه یونجه

11.90011.900بسته بندی باالی 200گرمیجوانه مخلوط ساالدی

 علی ابراهیمی
خبرنگار

فرخنده رفائی
خبرنگار

آمار خبر

در مبادالت روزگذشته بازار سرمایه، قیمت سهام 
323شركت كاهش و 255شركت افزایش یافت. قیمت 

سهام 27شركت هم تغییر نكرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

حد
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هزا
به 
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 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی 1700میلیارد تومان 
سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران حقیقی 

به هزارو 901میلیارد تومان رسید. این به معنای آن است 
كه سهامداران حقیقی دیروز 201میلیارد تومان نقدینگی از 
بازار سهام خارج كردند.این میزان سهام توسط سهامداران 

حقوقی خریداری شد.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روزگذشته 
205واحد، معادل 0.01درصد افت كرد و به 

یك میلیون و378هزارو983واحد رسید.

اوراق  تومــان  4هزارو875میلیــارد  دیــروز 
بهــادار در بازار ســرمایه دادوســتد شــد كه از ایــن میزان 
2هزارو189میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه 

به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

2189میلیارد تومان

1,381,000

1,380,500

1,380,000

1,379,500

1,379,000

1,378,500

عدد خبر

دیروز قیمت هر دالرآمریكا با240تومان كاهش 
بــه 29هزارو500تومــان رســید. قیمــت هــر یــورو هــم 
275تومــان نــزول كــرد و بــه نــرخ 33هــزارو 545تومــان 

مبادله شد.

29500تومان

به دنبال نزول قیمت دالر، هرگــرم طالی 18عیار 
هم دیروز هزارو 616تومان كاهش یافت و به یك میلیون 
و 291هزار و 149تومان رســید.هر مثقال طــال هم 7هزار 
تومــان ارزان و بــه قیمــت 5میلیــون و 593هــزار تومــان 

خریدو فروش شد.

1616تومان

قیمت هرســكه طرح جدید دیروز 90هزار تومان 
كاهــش یافت و بــه 12میلیــون و 940هزار تومان رســید. 
قیمت هرســكه طرح قدیم هم با 70هزار تومان كاهش 

12میلیون و 680تومان شد.

90000تومان

بازار طال ازجمله  بازارهایی اســت كه كرونا و شــرایط 
نامساعد اقتصادی مردم، بیشترین آسیب را به آن وارد طال

كرد. بازار مصنوعات طال طی 2ســال گذشته ركودی 
سنگین را پشت سر گذاشــته و طی این مدت سرمایه های كوچك 
خانگی  كه پیش تر به تكه های كوچك طال تبدیل می شــد، به سمت 
خرید سكه و ارز رفت. اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده طال و ابالغ 
این قانون در اواخر خردادماه، روزنه امیدی بود برای فعاالن بازار طال كه 
اجرای این قانون را موجب كاهش قیمت مصنوعات و رونق بازار طال 
می دانستند. این قانون حاال 6 ماه بعد از ابالغ،  به مرحله اجرا رسیده و از 
امروز در فاكتورهای طالفروشی ها اصل قیمت طال از محاسبات مالیات 
بر ارزش افزوده حذف می شود و تنها اجرت ســاخت و سود، مالك 

محاسبه مالیات خواهد بود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده چه تغییری می كند؟
قانون مالیات بر ارزش افزوده در طال از ســال138۹ به اجرا در آمد و 
شیوه اجرای آن به این صورت بود كه خریدار ۹درصد كل مبلغ فاكتور 
طال شــامل قیمت، اجرت ساخت و ســود فروش را به عنوان مالیات 
پرداخت می كرد. اجــرای قانون مالیات بــر ارزش افزوده طال به این 

شیوه، افزایش قیمت تمام شــده برای مصرف كننده و كاهش تقاضا 
برای مصنوعات طال را به دنبال داشت و به همین دلیل این قانون مورد 
انتقاد فعاالن صنفی قرار گرفت. به گفتــه نایب رئیس اتحادیه طال و 
جواهر تهران، فعاالن صنفی با توجه به سرمایه ای بودن طال و با نگرانی 
از آسیب به كل این صنعت به دلیل كاهش خرید مصنوعات، از زمان 
ابالغ این قانون جلسات متعددی با سازمان امور مالیاتی كشور، مركز 
پژوهش های مجلس و نمایندگان مجلس برگزار كردند و در این جلسه 
خواستار این شدند كه در اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنها 
سود و اجرت ساخت برای دریافت مالیات مالك قرار گیرد و قیمت طال 
از محاسبات مالیاتی حذف شود. این قانون سرانجام  خردادماه امسال 

از سوی دولت ابالغ شد.

كاهش قیمت مصنوعات با قانون مالیاتی جدید
حذف قیمت طال از مجموع محاسبات مالیاتی، میزان مالیات بر ارزش 
افزوده را تا حد بسیار زیادی كاهش می دهد. به طور مثال، اگر قیمت 
طال گرمی یك میلیون تومان و اجرت گرمی 100هزار تومان باشد، با 
احتساب 7درصد سود فروشنده، خریدار باید طبق قانون قبلی برای 
هرگرم طالی خریداری شده ۹درصد ضربدر 1.100 تومان به اضافه 
7درصد سود فروشنده را به عنوان مالیات بپردازد درحالی كه براساس 
قانون جدید محاســبات به این شــكل خواهد بود: ۹درصد ضربدر 
مجموع 100هزار تومان و سود 7درصد فروشنده. به گفته فعاالن بازار و 

مسئوالن صنفی، اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده طال، رقم مالیات 
برای مصرف كننده را به كمتر از یك سوم آنچه تاكنون محاسبه می شد، 
كاهش خواهد داد؛ عاملی كه می تواند به افزایش تقاضا و بازگشــت 

خریداران به بازار طال كمك كند.

سامانه وزارت اقتصاد جاماند
در زمان ابالغ، اجرای این قانون به تعریف ســامانه ای جامع از سوی 
وزارت اقتصاد منوط شــده بود كه حاال با گذشــت 6ماه از آن زمان 
هنوز تعریف و راه اندازی نشده است. به گفته نایب رئیس اتحادیه طال 
و جواهر تهران، دولت برای اجرای این قانون شرطی تعیین كرده بود 
كه به موجب آن كل معامالت از نقطه صفر تا 100، یعنی مواد خام و 
تولید و توزیع تا مصرف، باید در سامانه ای كه از سوی وزارت اقتصاد 
و دارایی طراحی و تعریف می شود، به ثبت برسد اما امروز با تأخیری 
كه در راه اندازی این ســامانه رخ داده، قانون قرار نیســت برای اجرا 

رونق به بازار طال برمی گردد
اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده طال به دلیل كاهش قیمت مصنوعات طال برای 

خریداران و احتمال رونق بازار، با استقبال فروشندگان نیز مواجه شده است

5%

53%
42%

منتظر سامانه بماند. هدف از ایجاد سامانه، شفاف سازی، پیگیری سیر 
دادوستد طال از تولید تا مصرف نهایی و اســتحصال آمارهای مستدل 
برای تصمیم سازان كشور بوده و اطالعاتی ازجمله میزان مصرف طالی 
كشور و گردش مالی بازار طال در این سامانه پیگیری خواهد شد. محمد 
كشتی آرای در این زمینه به همشهری می گوید: سامانه هنوز آماده نیست 
و راه اندازی آن احتماال به ســال1401 موكول شود. طبیعتا این سامانه 
بسیار مهم اســت ولی از آنجایی كه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده 
خردادماه ابالغ شده و 6ماه بعد از ابالغ باید اجرایی شود، نمی توان اجرای 
آن را معطل راه اندازی سامانه گذاشت. سامانه مكمل اجرای قانون است و 
هدف از تعریف آن شفاف سازی و استخراج آمار و ارقام معامالت طالست 
و تا راه اندازی آن تمامی آمار و ارقام در فاكتورها لحاظ می  شود. به گفته 
نایب رئیس اتحادیه طــال و جواهر تهران، مبالغی كــه از مصرف كننده 
دریافت می شود در اظهارنامه های فصلی و سه ماهه واحدهای صنفی به 

وزارت اقتصاد ارائه خواهد شد.

تأثیر مثبت اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
اجرای این قانون از این لحاظ مهم اســت چون باعث می شــود قیمت 
نهایی مصرف كننده كمتر باشد. هزینه هایی كه به مصنوعات طال تعلق 
می گرفت كمتر می شــود و از اصل طال مالیات گرفته نمی شود و قیمت 
برای مصرف كننده پایین می آید. كاهش قیمت طال برای مصرف كنندگان 
2 پیامد  مهم به همراه دارد. یكی از  آنها این است كه خرید طالی دست 
دوم برای مردم دیگر توجیه اقتصادی ندارد. مردم در ســال های اخیر 
به دلیل گرانی طالی نو به خرید طالی دســت دوم كه مالیات بر ارزش 
افزوده نداشت، روی آورده بودند و االن با اجرای این قانون خرید دست دوم 
توجیه ندارد. پیامد بعدی این است كه مصرف طال در كشور باال می رود. 
مصرف كه باال برود، طبیعتا تولید و در پی آن افزایش رقابت، رشد اشتغال، 

صادرات و ارزآوری افزایش خواهد یافت.

برخالف قانون قبلی كه به صورت آزمایشی اجرا شد و مورد قبول صنف 
طال و جواهر نبود، این قانون با توجه به تأثیر مثبتی كه بر رونق بازار خواهد 
داشت، مورد توجه و استقبال واحدهای صنفی قرار گرفته است. نكته مهم 
درخصوص اجرای قانون جدید، جدیت دولت در برخورد با تخلفات است. 
به گفته كشتی آرای، در این قانون برای واحدهای صنفی ای كه قانون را 
به درستی اجرا نكنند، جرائم سنگینی لحاظ شده كه این جریمه ها طبق 

گفته مقامات وزارت اقتصاد و دارایی غیرقابل بخشش است.

رونق بازار تا شب عید
به گفته نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهــران، وضعیت بازار طال به 
نسبت پارسال كمی بهتر شده اما به نقطه ایده آل گذشته نرسیده است. 
كشتی آرای می افزاید: هنوز محدودیت هایی وجود دارد و مردم با مالحظه 
در این زمینه رفتار می كنند. تجمعات به صورت قبل نیست ولی با شكلی 
كه هم اكنون شــاهد آن هســتیم و با توجه به تأثیر مثبت این قانون بر 

استقبال از خرید، بازار عید را خوب پیش بینی می كنیم.

بازارسکهتغییرینمیکند
در سال های اخیر با توجه به افزایش نرخ دالر و كاهش ارزش ریال، سرمایه های 
خرد مردم به سمت خرید سكه رفت و مصنوعات با توجه به گرانی روز افزون 
طال و كاهش قدرت خرید مردم از چرخه خرید مردم حذف شده بود. با اجرای 
این قانون وضعیت بازار سكه چه تغییری خواهد كرد؟ نایب رئیس اتحادیه طالی 
تهران تغییرات قانون مالیات را بر بازار سكه بی تأثیر می  داند و می افزاید: یكی از 
دالیل استقبال از سكه، سرمایه  گذاری بوده كه این عامل به شدت كاهش یافته 
و نخستین دلیل آن تثبیت قیمت طال در محدوده كنونی طی یك سال گذشته 
بوده است. در این مدت بازده سرمایه كاالهای دیگر بسیار بیشتر از سكه بوده و 
این عامل گرایش به سكه را كاهش داده است. از سوی دیگر، سكه از قدیم جنبه 
هدیه داشته و با برداشته شدن محدودیت های كرونایی از این جنبه، دوباره مورد 
استقبال قرار خواهد گرفت؛ در نتیجه بازار سكه بعید است كه با اجرای قانون 

جدید مالیات بر ارزش افزوده تغییرات خاصی را شاهد باشد.

نقل قول خبر

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشندگان خودرو در 
گفت وگو با همشهری: 

با افزایش 18 درصدی قیمت 
مصوب خودرو مقرر شد 

حدود 100 تا130 هزار خودرو 
ناقص تكمیل و روانه بازار 

شود اما محقق نشدن این امر، 
زمینه افزایش شكاف قیمت 

مصوب كارخانه و بازار را 
فراهم كرده است

فرهاد مهریاری
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و تجهیز ماشین آالت 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای: برای 
4 استان بوشهر، هرمزگان، جنوب کرمان و فارس 

هشدار قرمز بارش شدید برف و باران در هفته 
جاری اعالم می  کنیم و از مردم می خواهیم در این 

ایام از سفر به این مناطق خودداری کنند.

مسعود دانشمند 
عضو اتاق بازرگانی ایران: اگر سریالنکا چای 
بسیار خوب و مرغوب داشته باشد که بازار 

جهانی آن را بخرد، مطمئنا به آنها می فروشد، اما 
چای درجه 2 و 3 و نامرغوب را که بازار جهانی آن را 
نمی خرد به اسم چای درجه یک به ایران می دهد 

و ما هم ناچار هستیم که از آنها بگیریم.



دوشنبه 13 دی 61400
ايرانشهر شماره  8404

عدد خبر

معاون امور باغبانی سازمان جهادكشاورزی همدان 
گفــت: 1۲۲۰كیلوگــرم زعفــران از ۲۸۰هكتــار زمیــن زراعــی 
زیركشت این محصول در استان همدان برداشت شد. به 
گزارش ایرنا، رحیم بیات افزود: ۲۸۰هكتار از اراضی زراعی 
اســتان همدان امســال به كشــت زعفران اختصــاص داده 

شده كه ۲۴۴هكتار از این سطح بارور شده است.

1220 

مدیــركل كمیته امــداد اردبیل گفت: بــرای ۳هزار 
نفر از مددجویان تحت حمایت در ۹ماه امســال اشتغال 
پایدار ایجاد شده است. به گزارش فارس، حسین دشتی 
اظهار كرد: این مددجویان در ســال جاری پس از شــركت 
در دوره های آموزشی و دریافت تسهیالت قرض الحسنه، 

شغل مورد نظر خود را ایجاد كرده اند.

3هزار

مدیر حفظ نباتات جهادكشــاورزی گیــالن با بیان 
اینكه ۸۵درصد از محصوالت كشــاورزی ایران به اوراسیا 
از طریق مرز آســتارا انجام می شــود، گفــت: كنترل ها در 
مرز دقیق اســت. به گزارش مهر، محمدابراهیم محمدی 
اظهــار كرد: عمــده محصوالتــی كه از كشــور روســیه وارد 

ایران می شود معموال چوب و غالت است.

85درصد

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت ســمنان 
گفت: 1۹هــزار و ۲۰۰میلیــارد ریال تســهیالت رونق تولید 
بــه ۶۵۰واحــد تولیــدی صنعتــی و كشــاورزی اســتان از 
ابتــدای امســال پرداخــت شــده اســت. بــه گــزارش ایرنا، 
علــی تشــنه دل افــزود: از مجمــوع تســهیالت پرداختــی 
بــه واحدهــای تولیــدی ســهم صنعــت، 1۶۵واحد و ســهم 

كشاورزی ۴۸۵واحد بود.

 19200  میلیارد 

عکس خبر

خاله رحیمه، احیاگر جاجیم بافی  

رحیمه رحیمی، معروف به »خاله رحیمه« ۷۰ساله متولد 
روستای زیارت استان گلستان است. وی استاد هنر 

جاجیم بافی و همچنین احیاگر این هنر فراموش شده است. 
خانم رحیمی این هنر را از كودكی از مادرش آموخته و مانند 

دیگر زنان روستا یكی از بافندگان جاجیم بوده است. از 
حدود ۳۰سال قبل كه این هنر دستی رو به فراموشی می رفت 

»خاله رحیمه« با آموزش رایگان به جوانان عالقه مند و 
همین طور با پذیرش سفارش از داخل كشور و همچنین خارج از 
كشور این سنت دیرینه و صنایع دستی روستای خود را دوباره 

احیا كرد. منبع: ایرنا  

خبر  

شهرهكیانوشراد
خبرنگار 

طرحهایتفصیلیشهرهابهعنوانمرجعی
برایاقداماتجزئیدرمناطقومحلههایگزارش

شهریوطراحیآنها،هر10سالیكبارنیاز
بهبازنگریدارند؛درحالیكهمراكزاستانهاوشهرهای
بزرگباگذشتسالهاازتصویبطرحهایتفصیلیخود
هنوزفرایندبازنگــریآنراانجامندادهاند.درآخرین
نمونهطرحتفصیلیشــهربندرعباس،مركزاســتان
هرمزگانبعدازگذشت31سالبهتصویبرسید،اماهنوز
بسیاریازشــهرهادرگیراماواگرهایاینبازنگری
هستند.ایندرحالیاستكهفاصلهزمانیمیانتدوین
واجرا،سرعتتغییراتشهرنشینی،مهاجرتوافزایش
جمعیتاجرایاینطرحرابامشكالتیروبهروكردهاست

كهدراینگزارشبهبرخیازآنهاپرداختهایم.

طرحتفصیلیناكارآمدكرمانشاه
كرمانشاه یکی از این نمونه هاســت كه 14سال از تصویب 
طرح تفصیلی آن می گذرد و بازنگری آن 6ســال به تعویق 

افتاده است.
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری كرمانشاه ارزیابی 
طرح های تفصیلی شهری را برای رسیدن به یك برنامه ریزی 
و مدیریت پویا، مستمر، منعطف و مبتنی بر واقعیات گامی 
ضروری می دانــد و در توضیــح چالش هــا و موانع اجرای 
این طرح به همشــهری می گوید: اغلب طرح های جامع و 
تفصیلی با وجود اصالحات جزئی هنوز بــا همان رویکرد و 
فلســفه طرح های جامع تهیه می شــوند؛ برای مثال مبانی 
نظری طرح  جامع و تفصیلی كرمانشــاه متکــی بر رویکرد 
مدرنیسم، اثبات گرایی و نشــأت گرفته از الگوهای غربی و 
بدون یکپارچگی مدیریت شهری است كه این موارد موجب 
پیدایش مشکالت زیادی برای شهر و شهرنشینان شده است.

بهزاد مســعودی اصل تأكید می كند برای ســنجش میزان 
تحقق پذیری و تأثیرگذاری طرح های تفصیلی باید مواردی 
چون سنجش توسعه شهر، شبکه معابر، كاربری های مختلف 

شهری و جمعیت مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مطالعه و بررســی طرح تفصیلی كرمانشاه 
نشــان می دهد این طرح یکــی از ناكارآمدترین طرح های 
تفصیلی در بین كالنشهرهای كشور است، تصریح می كند: 
باید با واقع نگــری و انعطاف پذیری نواقــص این طرح را در 

بازنگری آن رفع كنیم.
به گفته معاون شهرســازی و معماری شهرداری كرمانشاه، 
اجرانشدن طرح های جامع و تفصیلی به دلیل جزیره ای بودن 
اقدامات دستگاه های اجرایی و نبود جامع نگری از مشکالت 
طرح های تفصیلی كرمانشاه اســت و از سوی دیگر، مراحل 
طوالنی بررســی طرح جامع و تفصیلی موجب می شود این 

طرح ها زمان مفید خود را از دست بدهند.
یکی از اهداف طرح هــای تفصیلی، عملی كــردن اصول و 
اهداف طرح جامع شــهر برای بهتر كردن و ارتقای كیفیت 
محیط و رفع كمبودهاست؛ به همین دلیل معاون شهرسازی 
و معمــاری شــهرداری كرمانشــاه معتقد اســت اجرای 
 طرح های تفصیلی بدون مشاركت مردم و منابع مالی مورد

نیاز شدنی نیست.

مشكالتفاصلهزمانیتدوینتااجرا
چند هفته پیــش و بعــد از تصویب طرح تفصیلی شــهر 
بندرعباس بعد از 31سال و با وجود خوشحالی از این اتفاق، 
فاطمه جراره، رئیس شورای شهر بندرعباس به نکته مهمی 
درباره تأخیر در تصویب طرح تفصیلی اشــاره كرد؛ تصویب 
دیرهنگام طرح تفصیلی ممکن است چندان كاربردی نداشته 
باشد؛ زیرا بســیاری از بافت ها در سال های گذشته به دلیل 
نداشــتن طرح تفصیلی تغییر كرده اند؛ این نکته ای اســت 
كه مسئوالن قم هم به آن اشاره می كنند. سال57نخستین 
طرح جامع و سال69دومین طرح جامع شهر قم تدوین شد. 
سومین طرح نیز در ســال86به تصویب رسید و بعد از آن، 
این شهر طرح جامع جدید ندارد. هرچند طرح تفصیلی این 
شهر هم در سال92به تصویب رسید، اما با توجه به ضرورت 
بازنگری در طرح جامع، مســئوالن بر به روزرســانی طرح 

تفصیلی آن نیز تأكید می كنند.
رئیس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر 
قم، افق آخرین طرح جامع قم را سال1400 بیان می كند و 
به همشهری می گوید: امسال باید طرح جامع شهر قم تهیه 
می شــد. روح اهلل امراللهی، یکی از مشکالت اجرای طرح در 

دوره های قبل را فاصله زمانی تدوین تا اجرا می داند و توضیح 
می دهد: معموال برای تدوین و بازنگری طرح ها چشــم انداز 
10ساله درنظر گرفته می شود، اما عمال در اكثر كالنشهرها 
این سیر بیش از 10سال است؛ درحالی كه در این زمان، خیلی 
از شهرها و كالنشهرها توسعه می یابند و جمعیت آنها افزایش 
پیدا می كند و با توجه به تغییراتی كه در شــهرها به وجود 

می آید، اجرای آنها عقب می افتد.
او با بیــان اینکــه ســرعت تغییرات شــهرها طــی بازه 
دهه های80و90 و سیر تغییرات كالبدی شهرها بسیار سریع 
اتفاق افتاد و مهاجرت هم در ایجاد این تغییرات بی تأثیر نبود، 
می گوید: زمان تصویب و اجرای طرح های جامع با تغییراتی 
همراه شد. مجموعه مدیران شهری متوجه می شدند طرح ها 
با آنچه تصویب شده، همخوانی ندارد؛ بنابراین مجبور بودند 
ســاختار طرح های جامع را متناسب با شــهر تغییر دهند. 
ازاین رو طرح جامع شــهر قم با طرح جامع حمل ونقل شهر 
مورد مطالعه مجدد قرار گرفت و با الگوی توســعه مانندی 
شبیه كالنشــهرهای شیراز، مشــهد و تهران تهیه شد و در 
نتیجه آن تا حدودی اختالف طرح هــای جامع و تفصیلی 
كاهش یافت. تغییراتی هم در شــبکه معابر اصلی شهر و در 
شبکه معابر زیر شبکه داشــتیم كه در مراحل بعدی درنظر 

گرفته شد.
این تغییرات به دبیرخانه شورای عالی شهر و معماری ارسال 
و با پشــتوانه ها و مستندات فنی تصویب شــد، اما افق این 
تغییرات هم به پایان رســیده اســت و باید بازنگری جدید 

صورت گیرد.

مالحظاتجدیددربازنگریطرحها
عالوه بر سرعت، نحوه اجرا و مشاركت شهروندان، طرح های 
جامع و تفصیلی شهری برای بازنگری نیاز به مالحظه های 
دیگری هم دارند. افزایش ساخت وســاز مسکن، تغییر آمار 
جمعیتی شهر و تغییر رفتار ترافیکی از موضوعاتی است كه 
لزوم بازنگری طرح ها را بیشــتر می كند و مسئوالن استانی 

معتقدند در بازنگری طرح ها باید لحاظ شود.
محمدتقی جاپلقی، شهردار شــهركرد، مركز چهارمحال و 
بختیاری در جلسه بررسی مشــکالت طرح جامع شهری و 
طرح جامع حمل ونقل و ترافیك این شــهر بر این موضوع 
تأكید كرده بود. به گفته عبدالصادق نجفی، معاون زیربنایی 
و حمل ونقل شهرداری شهركرد هم طرح جامع شهری این 
شهر در سال83تصویب شــده و با گذشت 17سال هنوز به 
نتیجه نرسیده است. طرح تفصیلی شهركرد هم در سال86به 

تصویب رسیده كه با گذشت 14سال نیاز به بازنگری دارد.
توجه به شرایط اقلیمی و بومی هم نکته ای است كه محمود 
صفری، شهردار اردبیل برای بازنگری طرح جامع این شهر 
بر آن تأكید می كند و معتقد اســت در كنار رعایت موازین 
تعریف شده، باید شرایط اقلیمی و بومی را نیز درنظر گرفت تا 

امکان اجرای طرح در سال آینده فراهم شود.

طرح تفصیلی شــهر اردبیل كه باید در 2ســال گذشته به 
ســرانجام می رســید به احتمال زیاد تا پایان سال تکمیل 
خواهد شد. این طرح سال هاست به دلیل نبود امکانات مالی 

راكد مانده.

كیفیتدرطرحهایتوسعهشهری
اصفهان هم با داشتن 113شهر و از سوی دیگر روابط متقابل 
و درهم تنیده كالنشهر اصفهان با شــهرهای واقع شده در 
اطراف از بزرگ ترین شــبکه ها و نظام سکونتگاه شهری در 

بین استان های كشور است.
رئیس اداره طرح های توسعه شهری و معماری اداره كل راه و 
شهرسازی اصفهان با بیان اینکه این نهاد از سال1397 تهیه 
طرح های تفصیلی را برای همه شــهرهای استان در دستور 
كار خود قرار داده است به همشــهری می گوید: هم اكنون 
25طرح تفصیلی در شــهرهای اســتان ابالغ شــده است. 
طرح های گرگاب، خور، چادگان، خورزوق، بهاران و كلیشاد 
و سودرجان مربوط به بعد از سال97 و طرح تفصیلی 12شهر 
هم در كمیسیون ماده5 به تصویب رسیده كه فرایند قانونی 

ابالغ آنها در حال انجام است.
علی هنردان با بیان اینکه مراحل تهیه طرح تفصیلی 9شهر 
نیز در دستور كار بررسی كمیسیون ماده 5است، می افزاید: 
مرحله اول طرح تفصیلی 15شــهر دیگر نیــز اتمام یافته و 
عقد قرارداد مرحله دوم این طرح ها در دستور كار قرار دارد. 
طرح تفصیلی 6شهر به دلیل مشکالتی متوقف شده و طرح 

تفصیلی 24شهر نیز در دست تهیه است.
وی با بیان اینکه بازنگری طرح جامع اصفهان، مباركه، نائین 
و نطنز با رویکردهای نوین و بازآفرینی شهری در دست تهیه 
است، پیش بینی می كند قرارداد طرح تفصیلی 15شهر دیگر 
نیز طی ســال1400و1401 امضا شــود و بنابراین تا پایان 
ســال1402، 102شهر مشــمول از طرح تفصیلی مصوب 
برخوردار خواهند بود. هنردان توضیح می دهد: در كنار نگاه 
كمی و پوشش صددرصدی شــهرهای استان از نظر طرح و 
برنامه به موضوع كیفیت طرح های توســعه شهری نیز طی 
ســال های اخیر توجه ویژه ای صورت گرفته كه از آن جمله 
می توان به اعمال رویکردهای طراحی شــهری، حمایت از 
همه گروه های جنسی، سنی و توان خواهان اجتماعی، اعمال 
رویکردهای عدالت فضایی، بازآفرینی شــهری و توجه ویژه 
به محالت فقیر شــهری و همچنین حفظ و تثبیت حقوق 

مکتسبه شهروندان اشاره كرد.

   
براساس اعالم وزارت كشور به روزنامه همشهری از بیش از 
1300شهر ایران، 560شــهر دارای طرح جامع، 377شهر 
دارای طرح جامع-تفصیلی، 257شــهر دارای طرح هادی 
شــهری مصوب و 126شــهر دارای طرح هادی شهری در 

دست تهیه هستند. 

فرآیند طوالنی بازنگری، تدوین، تصویب و اجرا، بی توجهی به شاخص های بومی و مشاركت شهروندان از 
مهم ترین مشکالت طرح های توسعه ای جامع و تفصیلی در كالنشهرها ذكر می شود

کالنشهرها از طرح های توسعه  جا ماندند اسكاناضطراری3۲۷خانوارسیستانوبلوچستانی
همانطور كه پیش بینی ها نشان می داد از روز گذشته اغلب استان های كشور شاهد 

بارش باران بودند. در استان های جنوبی با ورود سامانه بارشی جدید از روز گذشته آبوهوا
شاهد بارندگی های شدید با ســیالب های خطرناك و بادهای سهمگین بودیم. 
سیستان و بلوچستان به ویژه شهرستان كنارك، از زمان فعالیت سامانه بارشی قبلی یعنی از روز 

چهارشنبه هفته گذشته )8دی( دچار آبگرفتگی است.

امدادرسانیبه۲631نفر
مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیســتان و بلوچســتان با بیان اینکه در این مدت تاكنون به 
2631نفر آسیب دیده از باران و سیالب اخیر در این استان امدادرسانی شده است، می گوید: بر 
اثر بارندگی های اخیر در سیستان و بلوچســتان رودخانه های فصلی طغیان كردند و تعدادی از 
راه های ارتباطی مسدود و منازل شماری از مردم در جنوب استان دچار آبگرفتگی شد. علیرضا 
میربهاءالدین با اشاره به اینکه خدمات رسانی به مردم سیل زده سیستان و بلوچستان همچنان 
در حال انجام است، می افزاید: نیروهای امدادی هالل احمر توسط 2781نجاتگر در قالب 52تیم 
عملیاتی كار امدادرسانی به سیل زدگان جنوب سیستان و بلوچســتان را بر عهده دارند. وی به 
 اسکان اضطراری 1440نفر سیل زده سیستان و بلوچســتان در چادرهای امدادی هالل احمر 
هم اشاره و می گوید: نیروهای امدادی هالل احمر عالوه بر اســکان مردم درگیر طی این مدت 
357تخته پتو، 354تخته موكت، 327چادر و مقادیری نایلون و مواد غذایی بین افراد آسیب دیده 

در سیستان و بلوچستان توزیع كردند.

همكاریبرایتخلیهآب
با توجه بــه آبگرفتگــی معابــر به ویژه در 
شهرســتان كنارك این اســتان، فرمانده 
پایگاه دریایی امام علــی)ع( چابهار با بیان 
اینکه تخلیه آب باران از خانه ها در كنارك به 
پمپ های بیشتری نیاز دارد ، می گوید: ِدبی و 
میزان تخلیه پمپ های آب باید افزایش یابد 
تا هرچه زودتر شاهد ســاماندهی وضعیت 

محله های این شهر بندری باشیم.
محمد نوذری در بازدید از روند كمك رسانی 
به اهالی كنارك با اشاره به بارندگی های اخیر در جنوب سیستان و بلوچستان می افزاید: كنارك از 
نظر بافت قدیمی ای كه دارد بسیاری از كوچه ها و منازل مسکونی اش در سطح پایین تری نسبت 
به سایر مناطق قرار دارند و این گودی موجب شده است برخی از خیابان ها، كوچه ها و خانه ها با 
آبگرفتگی شدیدی مواجه شوند. وی با بیان اینکه نیروهای قرارگاه جهادی امام علی)ع( نیروی 
دریایی سپاه چابهار از روز شنبه به كنارك اعزام شدند تا به مردمی كه خانه هایشان دچار آبگرفتگی 
شده است كمك كنند، ادامه می دهد: گروه های مردمی و جهادی مختلفی در شهر حضور دارند 
و برای ساماندهی خیابان ها و منازل مردم همکاری می كنند و نیروهای جهادی ما هم در بحث 
تخلیه آب از خانه ها و كوچه ها فعالیت می كنند. استاندار سیســتان و بلوچستان نیز صبح روز 
گذشته)یکشنبه( اعالم كرده بود 4محله در كنارك دچار آبگرفتگی شدید هستند. حسین مدرس 
خیابانی اعالم كرده بود مرخصی و ماموریت همه مدیران مربوطه لغو شده و اعزام تمامی امکانات و 

تجهیزات به شهرهای جنوب سیستان و بلوچستان با جدیت در حال انجام است.

توزیعاقالمامدادی
مدیركل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به اینکه در بارندگی های 
اخیر جنوب استان 611خانوار دچار آسیب شده اند، می گوید: دستگاه های خدمات رسان همچنان 

مشغول امدادرسانی در شهرستان های جنوبی استان هستند.
علیرضا شهركی با بیان اینکه بارندگی های اخیر در 4شهرستان چابهار، كنارك، سرباز و فنوج در 
12روستای این شهرستان ها خساراتی را به بار آورد، می افزاید: با توجه به این بارندگی ها 327خانوار 
در مکان های مناسب اسکان داده شــده اند. 32چادر امدادی، 354تخته موكت، 357تخته پتو، 
289كیلوگرم نایلون، 70بسته معیشتی 72ساعته، 2220كیلوگرم برنج، 400بطری آب معدنی، 
6والور و 6فانوس در بین خانوارهای آســیب دیده از بارندگی های اخیر توزیع شد.  مدیركل دفتر 
مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان ادامه می دهد: 52تیم با كمك 278نفر و استفاده 
از 30خودروی عملیاتی به امدادرسانی در مناطق آسیب دیده از بارندگی های اخیر مشغول هستند. 

اصفهان؛ پایلوت طرح جامع جدید 

طرحهایجامعبهعنوانپیشنیازطرحهایتفصیلیطی50و60سالگذشتهبراساسطرحهاوالگوهایغربی
طراحیمیشدند،امادربرنامهجامعجدیدقراراستبراساسموضوعاتومشكالتمحلیهراستانوشهر

تنظیمشوند.اصفهانهمبهعنوانپایلوتدرتدوینواجرایبرنامهجامعشهریانتخابشدهاست.
معاونشهرسازیومعماریشهرداریاصفهانبههمشهریمیگوید:اردیبهشتسال9۷اصفهانبهعنوان
پایلوتبرنامهجامعشهریبارویكردجدیدانتخابشد.همزمانبااصفهانچندشهردیگرسنندج،یزد،نطنز
وكرمانهمانتخابشدند،امادرنهایتاصفهانمهرسال9۷مقدماتبرنامهجامعشهریجدیدراشروعكرد.
وحیدمهدویاندربارهویژگیهایبرنامهجامعوتفاوتبابرنامههایقبلیتوضیحمیدهد:دربرنامههایقبلی،
مشاركتمردموذینفعاناصلیدیدهنشدهبود،امادراینبرنامههمهاقشارمردمدیدهشدهاند.طرحهایقبلی
بیشتركالبدیبود،امادربرنامههایجدیدمجموعهشهرباشهرهایاطرافدیدهمیشود.درطرحهایقبلی
برمشكالتكلیدیتمركزمیشد،امادرطرحهایجدیددركناربررسیابعادكالبدی،برنامههایاجتماعی،

زیستمحیطی،اقتصادیوفرهنگیهمبررسیمیشود.
بهگفتهاو،اصفهاندرمرحلهدوماجرایطرحجامعشهریجدیدقرارداردودرصورتیكهمرحلهدومنیزبا

موفقیتسپریشودبهسایراستانهاوشهرهایدیگرنیزتسریپیدامیكند.

ث
مک

در اكثر كالنشهرها سیر تهیه و تدوین و افق زمانبندی 
طــرح جامــع و تفصیلــی بیــش از 1۰ســال اســت؛ 
درحالی كه در این زمان، خیلی از شهرها و كالنشهرها 
توسعه می یابند و جمعیت آنها افزایش پیدا می كند و با 
توجه به تغییراتی كه در شهرها به وجود می آید، اجرای 

آنها عقب می افتد.

بارندگی هــای اخیــر در 
۴شهرســتان چابهــار، کنــارک، 
ســرباز و فنــوج در 1۲روســتای 
 ایــن شهرســتان ها خســاراتی را 

به بار آورد

4شهرستان

تعیینتكلیفمونوریلقم
درسفررئیسجمهوری

معاون وزیر كشــور گفت: در سفر اســتانی رئیس جمهوری و در جلسه 
بررسی طرح های قطار شهری قم با حضور وزیران كشور و راه و شهرسازی 
تدابیری برای تکمیل مونوریل اندیشــیده شد تا این طرح مهم كه بیش 
از 2500میلیارد ریال برای شهر هزینه داشته به چرخه حمل ونقلی وارد 
شود. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، مهدی جمالی نژاد همزمان 
گفت: در چند سال گذشته طرح های شاخص و زیربنایی زیادی در شهر 

قم اجرا شده است كه آینده خوبی برای شهر رقم خواهد زد.
رئیس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری ها به طرح های قطار شــهری 
قم اشــاره كرد و افزود: آزمایش گــرم مرحله یك قطار شــهری قم در 
آینده نزدیك انجام می شود و قرار اســت برای تکمیل مراحل اول و دوم 
برنامه ریزی جامعی انجام شود و خوشــبختانه برای مونوریل نیز بعد از 
سال ها تعیین تکلیف شد. اجرای طرح مونوریل قم از سال 1389 در بستر 
رودخانه قمرود شهر قم آغاز شد كه مرحله نخست این طرح از پارك سوار 

شمالی تا مصالی قدس است.
 روزنامه همشهری روز گذشــته )12دی( در گزارشی ویژه به طرح های 
مونوریل 3شهر ایران )قم، تهران و كرمانشــاه( پرداخته بود. نایب رئیس 
شورای شهر قم در این باره به همشــهری گفته بود كه مهم ترین اشتباه 
در ساخت مونوریل قم انتخاب مسیر آن بود؛ آن زمان احساس شد بستر 
خشك رودخانه قم كه حریم و معارضی نداشت، می تواند مسیر درستی 
برای نصــب پایه های مونوریل باشــد. البته قرار بود در كنــار مونوریل، 
متروی قم هم به عنوان یك پروژه جانبی دنبال شــود؛ با این حال از نظر 
حجم سرمایه گذاری مونوریل ارزان تر به نظر می رسید و همین باعث شد 
مسئوالن وقت مترو را برای قم مناسب تر بدانند. محمود مسگری با تأكید 
بر اینکه مسیر انتخاب شده از جنوب به شمال شهر در كریدور جمعیتی قم 
قرار نداشت، تأكید كرده بود كه موانع موجب شده ساخت مونوریل متوقف 

و در گذر زمان به طرحی شکست خورده تبدیل شود. 
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خليج فارس شورتر شد 
سدسازی ترکیه و عراق و  بسته شدن دجله و فرات آب ورودی به 

خلیج فارس را کاهش داد

دیدگاه

غذارسانی به حیوانات در بیشتر 
کشورها جرم است

بر اساس یک پژوهش  عملی، موش و گربه در صدر 
خطرناك ترین موجودات  کره زمین معرفی شده اند 

 این روزها خیابان هــا و پارك های تهران و 
سایر شهرها پر شده از گربه. به مدد مهربانی 
بخشی از هموطنان و مد شدن پدیده اشتباه 
غذا دهی به گربه و سگ، همه جا از غذا و یا ته مانده های سفره و یا قصابی ها 
پر شده است.تیم های سازماندهی شده غذارسانی که با اعالم شماره حساب 
در داخل و خارج وباحمایت گسترده یک شبكه ماهواره ای خارج از کشور 
فعالیت می کنند، به صورت سیستماتیک در پارك ها و در حاشیه شهرها به 
سگ و گربه ها غذارسانی می کنند. افراط در غذارسانی به جایی رسیده که 
سفره های الکچری برای سگ ها می گیرند. شمار این دو حیوان به حدی 
افزایش یافته که برای نمونه در پارك الله، پارك گفتگو و کوچه های گیشا 
قدم زدن به دلیل شمار باالی گربه ها مشكل شده است. سگ ها به حدی 
افزایش یافته اند که با تشــكیل گله های بزرگ بالی جــان هر موجود و 
رهگذری در حاشیه شهرها، جاده ها و حتی مناطق کوهستانی مانند درکه، 
گالبدره، سوهانک و دماوند شده اند. البته مدهای غذارسانی هر روز متنوع تر 
و خالق تر می شود؛ از غذارسانی به کبوتر چاهی در بسیاری از محالت تهران 
گرفته تا پرندگان مهاجر در شمال، روباه، گراز و اخیرا غذارسانی به گرگ ها 
در طاق بستان کرمانشاه نشان می دهد که هنر غذارسانی به حیوانات نزد 
ایرانیان اســت و بس! در نگاه اول دیدن ارتباط مهربانانه مردم با حیوانات 
زیباست. اما سؤالی که بسیاری هنوز پاسخش را نمی دانند عاقبت این دخالت 
ناآگاهانه است. غلبه احساس و احتماال منافع مادی و جلب توجه و حتی 
تأثیرات روانی که آلودگی مزمن به انگل گربه در انسان ها سبب می شود که 
افراد غذا دهنده به نظرات علمی توجه نكنند و حتی با فحاشــی و تهدید 
مخالفان را منكوب کنند. نگارنده به دلیل انتشار مطالب علمی بارها توسط 
این افراد به قتل و اخیرا حتی به اسید پاشی تهدید شده است. آنها حتی 
نمی دانند اگر شمار یک حیوان به شكل غیرعادی افزایش یافت، نخستین 
قربانی آن خود حیوان است. آنها نمی دانند مزاحمت ها و بیماری هایی که 
این موجودات بین خود و به انسان و دیگر موجودات منتقل می کنند، در 
آینده مشكالتی ایجاد می کندکه نمونه آن را بشر با کرونا در 2سال گذشته 
تجربه کرده است. آنها نمی دانند که وابسته کردن حیوانات به غذای انسانی 
راه درست مهرورزی به آنها نیست. آنها حتی نمی دانند که اگر ما شهرها را 
اشغال کردیم و جای حیوانات را گرفته ایم، این حیوانات سگ، گربه و موش 
و کبوتر چاهی نبودند بلكه حیوانات دیگری بودند که امروز سگ و گربه های 
زیر چتر حمایت ما، بالی جان اندك جمعیت های باقیمانده آنها شده است. 
آنها نمی دانند که غذارسانی به هر حیوانی در محیط آزاد باعث تغییر رفتار 

حیوانات و افزایش حمله آن به انسان و دیگر موجودات می شود.
دهه هاست که علم تأثیر خطرناك حیوانات و گیاهان مهاجم را بررسی کرده 
است. به همین دلیل در تمامی کشورهای پیشرفته جهان هرگونه غذارسانی 
به جانوران اکیدا منع شده است. به استثنای کشور ترکیه که متأسفانه الگوی 
زردی برای سگ و گربه دوستان ایرانی شده است، غذارسانی به حیوانات در 

بسیاری از کشورها جریمه های سنگینی دارد.
در پژوهشی که در شماره2۶ ژورنال علمی بوم شناسی جهانی و حفاظت 
)Global Ecology and Conservation( توسط 4محقق انگلیسی و 
آمریكایی منتشر شده است باتحلیل تمامی تحقیقات منتشر شده در یک 
قرن اخیر، تأثیر گونه های مهاجم در انقراض دیگر موجودات بررسی شده 
است. در این مقاله تأثیر گونه های مهاجم بر 4۶35گونه ای ارزیابی شده که 
توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت )IUCN( به عنوان گونه های 
به شدت در حال انقراض طبقه بندی شده اند. براساس این مقاله گونه های 
مهاجم عامل انقراض ۱4درصد از موجودات در سطح جهانی و 2۸درصد در 
سطح جزیره ای بوده است. در صدر خطرناك ترین موجودات مهاجم روی 
کره زمین، 2 گونه موش و گربه های ولگرد معرفی شده اند. گربه های تهران 
عامل نابودی بسیاری از خزندگان، دوزیستان و پرندگانند. وفور آشغال غذا 
در پارك ها باعث افزایش شدید گونه مهاجم کالغ هم شده است. غذارسان ها 
با افزایش گربه ها هم باعث قتل عام پرنده ها می شوند و هم با افزایش کالغ ها 
رقیب بالمنازعی برای آنها ایجاد کرده اند. ســایر موجودات خطرناکی که 
نقش مهمی در انقراض دیگر موجودات داشته اند شامل یک پاتوژن قارچی 
به نام Batrachochytrium dendrobatidis است که عامل مهم انقراض 
دوزیستان اســت. ماهی لوتی نیل )Lates niloticus( نقش مهمی در 
انقراض گونه های در خطر انقراض آبزیان به خصوص در آفریقا داشته است. 
بعد از آن گونه ای حلزون به نام علمی Euglandina rosea، بز و خوك در 

رده های بعدی قرار دارند.
 در ایران افزایش گله های بز در مراتع یک فاجعه بزرگ برای زیســت بوم 
کوهستانی و ریشه کنی گونه های گیاهی است. موش و گربه در فهرست 
۱00گونه مهاجم اول جهان که توسط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 
)IUCN( تهیه شده است قرار دارد. متأسفانه در ایران هیچ سازمانی مسئول 
برخورد با گونه های مهاجم گیاهی و جانوری نیست و متخلفانی که آنها را 
وارد کرده و تكثیر و حمایت می کنند هرگز منع و مجازات نمی شوند. ما به 
قوانین مناسب و آموزش برای مقابله با پدیده گسترش گونه های مهاجم 
نیاز داریم.گونه های مهاجم یكی از 5عامــل مهم انقراض دیگر گونه هادر 
جهانند؛ 4عامل دیگر شامل از بین رفتن زیستگاه، آلودگی، رشد جمعیت 

بی رویه و اسراف است.

ســازمان حفاظت محیط زیســت: 
عوامل اصلي آالینــده خلیج فارس 
شــناورها و کشــورهاي همســایه 
هستند، ولي در بخش ایراني، شرکت 
فالت قاره بیشترین آلودگي را ایجاد 

مي کند

  رودخانه اروند و بهمنشــیر تا 4 دهه 
محیط 
پیش به تنهایي ۱00 تــا ۱20میلیارد زیست

مترمكعب آب شیرین به خلیج فارس 
مي رساندند تا تنوع زیستي این پهنه آبي تقریبا بسته، 
برقرار بماند. از آن زمان تاکنون سدهاي بي شمار در 
ایران، عراق، ترکیه و ســوریه احــداث و میزان آب 
ورودي به خلیج فارس بسیار کمتر از قبل شده است.

تغییر اقلیم و بهره برداري بي رویه از خلیج فارس باعث 
باال رفتن درجه سختي و شــوري آب شده است. به 
همه این موارد، منابع آلوده کننده نفتي و تلخابه هاي 
باقي مانده از آب شیرین کن ها را نیز باید اضافه کرد؛ 
آنچنان که احمدرضا الهیجــان زاده، معاون محیط 
دریایي ســازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به 
سؤال همشــهري تأکید مي کند، کاهش ورودي آب 
شیرین از رودهاي اصلي، تغییر اقلیم، افزایش دماي 
آب و افزایش شوري آب در خلیج فارس تنوع زیستي 
این دریــا را تهدید مي کنــد. او مي گویــد: به دلیل 
سدسازي هاي مكرر در ترکیه و عراق و مسدود کردن 
دجله و فرات در این کشــورها آب بسیار حداقلي در 

حد چند میلیارد مترمكعب به خلیج  فارس مي رسد.

سرانجام آب شیرین کن در خلیج فارس
کمبود منابــع آب تجدیدپذیــر و افزایش جمعیت 

و توســعه صنعتي، کشورها را به ســمت استفاده از 
تكنولوژي هاي نوین براي اســتحصال آب کشانده 
اســت. یكي از فراگیر ترین تكنولوژي ها به خصوص 
در خاورمیانه، استفاده از آب شیرین کن هاست. تعداد 
مراکز آب شیرین کن به مرور در حاشیه خلیج فارس 
افزوده مي شــود. برخــي از این تاسیســات مانند 
راس الزور در عربستان روزانه یک میلیون مترمكعب 

آب خلیج فارس را شیرین مي کند.
احمدرضا الهیجان زاده درباره نحوه استفاده ایران از 
این منبع تامین آب به همشهري مي گوید: استفاده 
حداکثري از آب شیرین کن ها از عوامل تخریب این 
اکوسیستم است. 55درصد آب شیرین کن هاي دنیا 
در کشــورهاي عرب حاشــیه خلیج فارس مستقر 
اســت. آنچه ایران به دنبال آن اســت، اســتفاده از 
آب شیرین کن ها با تكیه بر مطالعات آمایش سرزمین 
است. براساس مطالعات انجام شــده، محل استقرار 
آب شــیرین کن ها در پهنه استان بوشهر، هرمزگان، 
سیســتان و بلوچســتان و خوزســتان انجام شده 
اســت. این مطالعات، مكاني که کمترین آسیب را 
به زیســتگاه هاي دریایي وارد کند، مشخص کرده 
است. بیشــترین تمرکز ما به ســمت دریاي عمان 
اســت که حدود 50کیلومتر ساحل اقیانوسي داریم 
و در آنجا عمق مناســب براي تخلیه و برداشت آب 
وجود دارد. در آینده نیز اجازه نخواهیم داد شــورابه 
آب شیرین کن هایي که در مقیاس ملي فعال هستند، 

بدون فیلتر شدن به دریا تخلیه شوند.

وزارت صمت البتــه بــراي بهره برداري از پســاب 
آب شــیرین کن ها در صنایع دیگر اعــالم آمادگي 
کرده اســت و حاال معاون محیط دریایي ســازمان 
حفاظت محیط زیست مي گوید: موضوع پساب هاي 
آب شــیرین کن هاي کشــورهاي عرب را در راپمي 
)سازمان منطقه اي کشورهاي حاشیه خلیج فارس 
و دریاي عمان( مطرح کرده ایم. این نهاد بین المللي 
چند سال است که دچار رکود شده بود، ولي با تغییر 
مدیریت آن در ماه هاي اخیر، فعالیت هایش مجددا 
آغاز شــده اســت. به گفته الهیجــان زاده به کمک 
فناوري هاي روز مي توان از شــورابه هاي باقیمانده 
محصــوالت گران قیمــت مانند لیتیوم و پتاســیم 
به دســت آورد، اما چنین الزامي براي بهره برداري از 
پساب در کشورهاي عربي وجود ندارد. البته به دلیل 
ارزش باالي اقتصــادي، هم اکنون کشــور امارات 
به ســمت اســتحصال آن حرکت کرده است. حتي 
کشــور ترکمنستان هم به دنبال اســتفاده از فلزات 
پساب آب شیرین کن ها در دریاي خزر است؛ چراکه 
درآمد حاصل از تولیدات ایــن فرایند از فروش نفت 

باالتر است.

آالینده های خلیج فارس
از ســال 95کــه شــناور کاوشــگر خلیج فارس، 
به صورت رســمي آب اندازي و به پژوهشگاه ملي 
اقیانوس شناســي و علوم جوي تحویل داده شد، 
تاکنون گزارشي با محتواي زیست محیطي منتشر 
نشده اســت. اصلي ترین هدف این کشتي،  پایش 

آلودگي ها و منابع اصلي آنها در خلیج فارس است.
محمــود رضایــي، مدیــرکل مقابله بــا آلودگي 
دریایي ســازمان حفاظت محیط زیست در مورد 

آلودگي هاي خلیج فارس مي گوید: حضور چاه هاي 
نفت، آب توازن کشــتي ها، اســكله هاي بارگیري  
نفت، پاالیشگاه ها، خطوط انتقال نفت و نفتكش ها 
از عمده دالیل آلودگي نفتي در خلیج فارس است. 
با توجه به بســته بودن خلیج فــارس این آلودگي 
مي تواند تأثیر صدچنداني داشته باشد. پایش هاي 
دوره اي در حال انجام است و »انگشت نگاري مواد 
نفتي« براي تعیین محل نشت مواد نفتي و مشتقات 
انجام مي شــود. احمدرضا الهیجــان زاده، معاون 
دریایي سازمان حفاظت محیط زیست، اما دقیق تر 
در مورد منشــأ آلودگي هاي نفتي صحبت مي کند 
و مي گوید: عوامل اصلي آالینــده در خلیج فارس 
شناورها و کشــورهاي همسایه هســتند، ولي در 
بخش ایراني، شرکت فالت قاره بیشترین آلودگي را 
ایجاد مي کند. همه فعالیت هاي این شرکت توسط 
سازمان رصد مي شود. خط لوله ابوذر از اصلي ترین 
منابع آالینده این شرکت است. شرکت فالت  قاره 
نیز یک میلیارد دالر براي اصالح خط درنظر گرفته 
اســت که مناقصه پروژه هاي مربوط به آن یک ماه 

پیش برگزار شد. 

زهرا رفیعی
خبرنگار حسین آخانی

استاد دانشگاه تهران

عدد خبر

200گونــه جانــوری از ابتدای امســال بــه طبیعت 
بازگردانــده شــد. بــه گــزارش ایرنــا، مركــز تیمــار حیــات 
وحش پارك طبیعت پردیسان، هفته گذشته 2۵حیوان 
وحشی شــامل یك قالده روباه و 2۴ قطعه پرنده از انواع 
عقاب طالیی، عقاب صحرایی، كوركور ســیاه، ســارگپه 
معمولی، شاه بوف، جغد انبار و جغد كوچك را به آغوش 

طبیعت برگرداند.

200گونه جانوری

۳۵00میلیارد تومان برای عملیات آبخیزداری در 
سال جاری اعتبار اختصاص یافته كه از این مبلغ، نزدیك 
بــه ۷00میلیارد تومان آن تاكنون پرداخت شــده اســت. 
به گزارش همشهری، پرویز گرشاســبی معاون سازمان 
جنگل هــا اعــالم كــرد؛ در تمــام كشــور باید۱20میلیــون 

هكتار عملیات آبخیزداری انجام شود.

۳۵00میلیارد تومان

   ترال فقط سنتي
در سال هاي اخیر، آسیب هاي زیست محیطي و اقتصادي که توسط کشتي هاي صید ترال چیني به زیستگاه هاي 
خلیج فارس وارد شد، سروصداي زیادي ایجاد کرد؛ به طوري که نمایندگان مجلس پا پیش گذاشته و قرارداد بخشي 
از آنها را ملغي کردند. این نحوه صید اما به مذاق برخي در داخل هم خوش آمد؛ به طوري که با هدایت و راهنمایي 
سازمان هاي متولي، جامعه محلي با فروش شناورهاي خود، بخشي از سهم خرید یك کشتي ترال را پرداختند و عمال 
متضرر شدند. صید ترال صنعتي آنچنان که مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست مي گویند متوقف شده است. 
داوود میرشكار، مدیرکل دفتر زیست بوم ها و سواحل دریایي در پاسخ به سؤال همشهري در مورد وضعیت صید 
ترال مي گوید: با حضور تمامي ارگان هاي دولتي و نظارتي و انتظامي کارگروه صید ترال زیرمجموعه کارگروه امنیت 
ملي تشكیل شد. دستورالعمل صید ترال تدوین و مورد نقد و بررسي ذي نفعان قرار گرفت. قرار بود که براي هرکدام 
از انواع صید ترال )صید ترال کف، میان آبي، صنعتي و سنتي( دستورالعملي تدوین شود. موضع سازمان حفاظت 
محیط زیست در مورد صید ترال به هر روش ممكن به دلیل تبعات جبران ناپذیري که باعث تخریب زیستگاه هاي 
دریایي مي شود، منفي است. میرشكار مي گوید: با توجه به مسائل اجتماعي با شروطي با صید ترال سنتي موافقت 
کردیم. این کار نیازمند نظارت دستگاه متولي، یعني سازمان شیالت ایران است که متأسفانه شاهد همراهي آن 
سازمان نیستیم. براساس قوانین، صید و بهره برداري پایدار از دریا با شیالت است. هم اکنون صید ترال صنعتي 
متوقف شده است. درصورت نظارت شیالت، تالش مي کنیم که صید سنتي با محدودیت مكاني و زماني برقرار بماند.
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حمل ونقل

بی سرانجامی پرند پس از40روز
روزانه 70تا 80هزار نفر از پرند به تهران سفر مي كنند و در اين بین، افتتاح 
خط مترو پرند دغدغه هاي سفر ســاكنان اين شهر را به حداقل خواهد 
رســاند. پروژه احداث مترو تهران-پرند بیشــتر از 90درصد پیشرفت 
فیزيكي داشته ولي به دلیل حل نشدن مسئله تغییر كاربري 25هكتار از 
اراضي شهر پرند ادامه عملیات احداث پروژه متوقف شده است. پیش از 
اين اعتبار 650میلیارد توماني براي ادامه فعالیت مترو پرند مطرح شده 
بود و 40روز از ماجراي توقف فعالیت هاي احداث مترو پرند مي گذرد و 
هنوز مشكالت افتتاح مترو تهران-پرند برطرف نشده است. نگاهی گذرا 

به اظهار نظرهای اخیر خالی از لطف نیست.
3آذر: در نشست وزير راه و شهرسازي و شهردار تهران، مقرر شد ظرف 
2هفته، تحقیقات ناظــر بر تكمیل پروژه خط مترو پرند آماده شــود تا 
براساس آن، برنامه زمانبندي جديد طرح مشخص شود. همچنین وزير 
راه و شهرسازي قول هرگونه مســاعدت براي همكاري واحدهاي تابعه 

اين وزارتخانه با شهرداري تهران مبني بر رفع موانع اجرايي پروژه را داد.
4آذر: وزير كشور به اتفاق استاندار تهران، در بازديد از شهر جديد پرند 
بر پیگیري مجدانه پروژه خط مترو پرند تأكید كرد و استانداري را مكلف 
ساخت در نخستین فرصت، مسئله تغییر كاربري 25هكتار از اراضي اين 

شهر جهت واگذاري به پیمانكاران اجرايي را دنبال و ابالغ كند.
۶ آذر: نشست شوراي برنامه ريزي استان تهران در استانداري تشكیل 
شد اما به دلیل كامل نبودن مدارك الزم، موضوع تصويب تغییر كاربري 

اراضي مورد اشاره به تعويق افتاد.
13آذر: جلسه شوراي برنامه ريزي استانداري در مورد پروژه خط مترو 

پرند بدون حصول نتیجه اي خاص، خاتمه پذيرفت.
۲۷ آذر: جلسه شوراي برنامه ريزي استانداري تشكیل نشد.

30آذر: موضوع خط مترو شهر جديد پرند در نشست شوراي برنامه ريزي 
استانداري بي نتیجه ماند.

۷ دي: جلسه شوراي برنامه ريزي استانداري تشكیل نشد!

مسئوالن چه مي گويند؟
  احمد وحيدي، وزيركشور: بعد از بازديد 4آذرماه، گفت:تكمیل مترو 
پرند جزو اولويت هاست و بايد همكاري الزم براي اين موضوع انجام شود.

  رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي: بعد از جلسه با شهردار تهران، 
در 40روز اخیر اشاره اي به موضوع نداشته است.

  عليرضا زاكاني، شــهردار تهران: پیگیر موضوع مترو شهرهاي 
اقماري تهران هستیم. مترو شهر پرند بايد هرچه سريع تر و در سال1401 

به بهره برداري برسد.
  محسن منصوري، استاندار تهران: مي خواهیم كاربري ارزشمندي 
روي 25هكتار از اراضي شهر پرند بگذاريم تا ارزش افزوده بیشتري پیدا 
كرده و بخش عمده اي از بودجه مورد نیاز اين پروژه تامین شود. )با اين 

حال زمان مشخصي براي تعیین تكلیف موضوع مشخص نكرده است(.
  عابد ملكي، معاون هماهنگي استانداري در امور عمراني: از 

آخرين وضعیت اين موضوع اظهار بي اطالعي كرده است.
  شركت عمران شهر جديد پرند: ظاهرا در فرايند جمع آوري اسناد 

مربوط به تغییر كاربري اراضي معطل مانده است. 
  شوراي شهر پرند: صرفا شاهد ماجراست.

 اين روزها شهر به مناسبت 
فرارســیدن ايــام فاطمیه، مناسبت

شــهادت حضــرت فاطمه 
زهرا)س( و دومین سالگرد 
شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیماني با 
رخت عزايي كه به تن كــرده، حال و هواي 
ديگري به خود گرفته است. همزماني اين دو 
مناسبت سبب شــده تا در و ديوار شهر با 
پارچه و پرچم سیاهپوش شود و تصاويري از 
سردار سیلماني روي بیلبوردهاي شهري و 
پل ها نیز نقش ببندد. از میان اين تصاوير ، 
تعدادي خاطره روز تشییع پیكر آن شهید 
واالمقام و همرزمانش را در خیابان انقالب 
اسالمي يادآوري مي  كنند؛ صحنه هايي كه 
شايد خیابان هاي شهر كمتر چنین عزاداري 

با شكوهي را به خود ديده بودند.
به گــزارش همشــهري، رضــا صیادي، 
مديرعامل سازمان زيباســازي شهرداري 
تهران درباره اختصاص و آماده سازي  اكثر 
ســازه هاي فرهنگي براي ســوگواري ايام 
شهادت سردار قاسم سلیماني، گفت:  »بیش 
از 50هزار مترمربع از عرشه پل ها، سازه هاي 
فرهنگي و تبلیغاتي، پرتابل ها و استندهاي 
شهر تهران به اين موضوع و ايام اختصاص 
يافته است.« برنامه ديگري كه در اين ايام 
در حال برگزاري است، عنوان نگارگذر »مرد 

میدان« را دارد كه موضوع آن درباره شهید 
حاج قاسم سلیماني اســت. صیادي دراين 
باره توضیح داد و گفت:  »ايــن نگارگذر از 
امروز در 6پــرده تا 16دي مــاه در خیابان 
انقالب از محدوده پل كالج تا میدان انقالب 
به روايت زندگي ســردار پرداخته اســت. 
6روايت شامل موضوعاتي از قبیل زندگي، 
خدمت، جهاد، مقاومــت، بدرقه و روايت 
عاشــقي مي شود كه هر شــب يكي از اين 
روايت  ها اكران خواهد شد.« او در ادامه به 
اجراي ساير برنامه ها در شهر اشاره كرد و 
گفت:  »برنامه  نگارگذر در پیاده روهاي شهر، 
برپايي موكب هاي عزاداري، نمايشگاه هاي 
عكــس فرزندان شــهداي مدافــع حرم، 
ديوارنگاره ها و پوسترهاي حاوي تصاوير و 
دست نوشته هاي سردار حاج قاسم سلیماني 
براي زنده نگه داشتن ياد و خاطره ايشان، 
در تمامي شــهر برگزار مي شود. به همین 
مناسبت در شب  ها نیز برج آزادي، میدان 
انقالب و ســاختمان پالســكو، از طريق 
ويدئو مپینگ، میزبــان روايت هايي از اين 
بزرگمرد تاريخ انقالب اســالمي خواهند 
بود. مراسم تشییع پیكر پاك شهداي 8سال 
دفاع مقدس نیز در روز پنجشنبه همزمان 
با شــهادت بانوي دوعالم حضرت صديقه 
فاطمه)س( برگزار خواهد شــد. بر همین 
اساس تمامي سازه هاي فرهنگي و تبلیغاتي 
از میدان فردوسي تا انقالب و معراج شهدا به 

اين موضوع اختصاص يافته است.«

رخت عزا  بر تن شهر 
شهرداري تهران  و سازمان هاي زيرمجموعه آن به 

مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیماني و ايام 
فاطمیه، برنامه هاي ويژه اي را اجرا مي كنند

شركت در مراسم سالگرد شهادت سردار دل ها 
از 16نقطه به سمت مصلي 

اتوبوسراني و متروي تهران برنامه هايشان را براي خدمت رساني 
به شركت كنندگان در مراسم دومین سالگرد شهادت حاج قاسم 

سلیماني اعالم كردند
مراسم دومين سالگرد شــهادت حاج قاسم ســليماني بعدازظهر 
امروز در محل مصالي بزرگ تهران برگزار مي شــود. مانند هميشه 
ناوگان حمل ونقل عمومي شــهر تهران نقش اصلي را در جابه جايي 
شركت كنندگان در اين مراسم برعهده دارد. به گزارش همشهري، 
شركت واحد اتوبوســراني تهران با صدور اطالعيه اي ضمن عرض 

تسليت به مناسبت فرارسيدن سالروز شهادت سردار دل ها، سپهبد 
شهيد حاج قاسم سليماني، از خدمات  رساني ويژه ناوگان اتوبوسراني 
به شركت كنندگان در مراسم دومين ســالگرد شهادت آن شهيد 
واالمقام خبر داد. بر همين اساس شــركت واحد اتوبوسراني تهران 
براي رفاه حال شــركت كنندگان در اين مراسم كه از ساعت14 روز 
دوشنبه 13دي ماه در مصالي بزرگ امام خميني)ره( برگزار مي شود، 
ضمن تقويت خطوط موجود منتهي به محل برگزاري مراسم، به صورت 
اختصاصي نيز نسبت به خدمات رســاني از 1۶ميدان و مبدا اصلي و 
پرتردد پايتخت اقدام مي كند. اين 1۶مبدا شامل چهارراه تهرانپارس، 
يافت آباد، شــهرك ولي عصر)عج(، پايانه خاوران، ميدان خراسان، 
پايانه علم وصنعت، شهرك شــهيد محالتي، ميدان رسالت، ميدان 
نبوت، ميدان راه آهن، ميدان انقالب اســالمي، فلكه دوم صادقيه، 

شهرك شهيدباقري، ميدان آزادي، ميدان شــهرري و فلكه سوم 
دولت آباد است. همچنين الزم به ذكر اســت در پايان اين مراسم، 
شركت كنندگان از محل برگزاري مراســم به مبادي اوليه بازگشت 
داده خواهند شــد. با توجه به محل هاي انتخاب شده به عنوان مبدا، 
تمام پهنه هاي شرقي، غربي، شمالي، جنوبي و مركزي پايتخت براي 
جابه جايي مردم به اين مراسم پوشش داده شده و اتوبوس ها كامال در 
دسترس تمام شهروندان تهراني قرار دارند. عالوه  بر اين شهروندان 
براي حضور در مراسم دومين سالگرد شهادت حاج قاسم سليماني 
مي توانند از ظرفيت و توان خطوط مترو نيز استفاده كنند. به گزارش 
مركز ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه، مهدي شايسته اصل، مديرعامل اين شركت ضمن گراميداشت 
دومين سالگرد شهادت سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني، از خدمات 

ويژه متروي تهران براي برگزاري هرچه باشكوه تر و بهتر اين مراسم 
خبر مي دهد: »شركت بهره برداري متروي تهران و حومه براي ارائه 
خدمات حداكثري جهت رفاه حال شهروندان و شركت كنندگان در 
مراسم دومين سالگرد شهادت آن شهيد واالمقام، به دليل قرار گرفتن 
ايستگاه مصالي امام خميني)ره( در خط يك و ايستگاه شهيدبهشتي 
در خطوط يك و 3متروي تهران، در ضلع شــمال و جنوب مصالي 
امام خميني)ره( تهران، با استفاده از تمام امكانات و حداكثر توان و 
ظرفيت خدمات رساني مي كند. ضمن تقويت خدمات رساني در اين 
خطوط و ايستگاه هاي منتهي به محل برگزاري مراسم، در صورت نياز 
قطارهاي فوق العاده نيز اعزام خواهند شد.« به اين ترتيب شهروندان 
مي توانند با استفاده از ظرفيت حمل ونقل عمومي شهر تهران در اين 

مراسم حضور پرشور و پررنگ داشته باشند.

گذر هنر در پارك دانشجو 

»تشييع نور«  در تماشاخانه »كوشك باغ هنر«

پويش »در شهر چراغي برافروز«

در پارك دانشجو گروه هاي مختلف هنري اعم از خطاطي، نقاشي، مستند، 
تئاتر و سرود هر روز از ساعت 1 تا 4عصر اقدام به برگزاري برنامه هاي متنوع 
هنري با موضوع شهادت حضرت زهرا و ســبك زندگي حاج قاسم خواهند 
كرد. همچنين در سكوي مقابل ساختمان تئاتر شهر، ويژه برنامه هاي هنري 
به صورت متمركز تا اذان مغرب اجرا خواهد شــد. 30موكب مردمي توسط 
هيئت هاي عزاداري در مناطق ۲۲گانه شهرداري از صبح تا غروب »#به نيت 
حاج قاسم« برپا خواهد شد. 10موكب بزرگ فرهنگي و اجتماعي نيز توسط 
ادارات و سازمان هاي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران نيز 
در قالب پويش »# به _ نيت _ حاج قاسم« با اجراي برنامه ها و توزيع خدمات و 
محصوالت در حوزه هاي قرآني، سالمت، كودكان و بانوان برگزار خواهد شد.

منطقه فرهنگي و گردشگري عباس  آباد هم به طور ويژه فردا )سه شنبه 14دي ماه( ساعت15ميزبان گردهمايي چهره هاي ادبي، فرهنگي و اجتماعي 
در خانه شعر و ادبيات خواهد بود. اين ويژه برنامه  با عنوان »تشييع نور« براي گراميداشت حماسه تشييع ميليوني و مردمي پيكر سردار و همرزمان 
شهيدش در ايران و عراق است. در اين برنامه از زاويه اي متفاوت به شهادت حاج قاسم پرداخته خواهد شد؛ به گونه اي كه با محوريت تشييع باشكوه 
سردار، احمد بابابي، مرتضي آل كثير، قاســم صرافان، ميالد عرفان پور، هادي جانفدا و نفيسه سادات موســوي به شعرخواني خواهند پرداخت. 
مديحه سرايي عرب خالقي نيز پايان بخش اين مراسم خواهد بود. عالقه مندان براي شركت در اين مراسم مي  توانند به تماشاخانه »باغ هنر« به نشاني  

بزرگراه حقاني، خروجي كتابخانه ملي، جنب خانه شعر و ادبيات كوشك باغ هنر مراجعه كنند.

برنامه  ای از ســوي اداره امور بانوان شهرداري تهران 
در قالب پويشی با عنوان »در شهر چراغي برافروز« با 
شعار »به نيت حاج قاسم سليماني نذر حضرت زهرا)س( 
مي كنيم« از تاريخ 1۲ تا ۲۲دي ماه در 3۷0محله شهر 
تهران برگزار خواهد شــد. اين پويش با هدف حمايت 
زنان سرپرســت خانوار و خانواده هاي ايشان با كمك 
مناطق ۲۲گانه و مشاركت شــبكه بانوان خير محالت 
شهر تهران برگزار خواهد شــد و به زنان سرپرست 
خانوار و خانواده هاي ايشان اقالم و بسته هاي حمايتي 

اعطا مي شود.

فراخوان پويش
 »نذورات مردمي«

 ســازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شــهرداري تهــران »پويش 
نذورات مردمي« را با محوريت كمك به 
افراد آسيب ديده، محروم و كم برخوردار 
در شهر تهران  برگزار مي كند. اين پويش 
در راستاي ترويج فرهنگ مشاركت، كمك 
به همنوع و ارتقاي مسئوليت اجتماعي 
شهروندان و سرعت و بهبود خدمت رساني 
به نيازمندان در شهر تهران برگزار مي شود 
و عالقه منــدان مي توانند براي اطالعات 
بيشتر با شــماره تلفن 0۹1۲3۹4۸515 

تماس بگيرند.

 زيرآسمان 
روضه فاطمي 

مجموعه هاي شــهربانو و بوستان هاي 
بانوان در اين ايام ميزبــان برنامه هاي 
متنوع بــراي بانوان اســت. اداره كل 
امور بانوان شــهرداري تهران به منظور 
بسترسازي و ايجاد فضايي مناسب جهت 
برگزاري هيئت هــاي  مذهبي خانگي 
و همچنين مشــاركت پر رنگ زنان در 
عرصه هــاي اجتماعي و فرهنگي جهت 
ارتقــای فرهنگ دينــي و اجتماعي، 
با همكاري ســازمان تبليغات اسالمي 
برگزاري مراسم عزاداري ايام فاطميه را 
با عنوان »زيرآسمان روضه فاطمي« در 
مجموعه هاي مختص بانوان  در دســتور 
كار خود قرار داده اســت. مجموعه هاي 
شهربانو مناطق3، 5، ۶، ۷، ۹، 14، 1۷، ۲0 و 
بوستان هاي بانوان مناطق4، 15، 1۶، 1۸، 
1۹، ۲0،  ۲1 و ۲۲  ميزبان مراسم  هيئت هاي 
مذهبي بانوان اســت. برنامه دهه دوم 
فاطميه از 14 تا ۲3دي ماه است و تمامي 
هيئت هاي مذهبي بانوان مي توانند در اين 

برنامه حضور داشته باشند.

نمايی از نگارگذر»مرد ميدان« در خيابان انقالب

مهدي دباغي كوپائي
كارشناس شهری
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بعد از شهادت سردار دل ها، شــهيد حاج قاسم 
ســليماني، كتاب هاي زيادي درباره ايشان منتشر شده كه 
چند عنوان از آنها هم به قلم شماست. كتاب به عنوان يك ابزار 
فرهنگي تا چه اندازه در پيشبرد اهدافي كه شهيد سليماني 

در پي آن بود مؤثر است؟ 

هيچ چيز جاي كتاب را پر نمي كند؛ كتاب يك جويباري است كه 
همواره نا دانسته  ها را به انسان ها منتقل مي كند و انسان آنچه را 
كه نمي داند از طريق كتاب به دست مي آورد. كتاب مملو از آگاهي 
و علم و سرشار از دانايي است. كســي كه به كتاب وصل شود، به 
دانايي اش افزوده مي شود. كتاب خاصيتي دارد كه منحصر به خود 

كتاب اســت. شــما هيچ كس را نمي توانيد نصف شب پاي درس 
اســتاد بياوريد، امكان ندارد. اما كتاب اين ويژگي را دارد. با توجه 
به اينكه نزديك به 20 سال اســت در نيروهاي مسلح مسابقات 
كتابخواني برگزار مي كنيم، افراد متعددي به من مراجعه و تقاضاي 
كتاب مي كنند. مخصوصاً كتاب هاي دفاع مقدس را كه جاذبه دارد 
و داستاني و شبه رمان است. افرادي كه به من مراجعه و تقاضاي 
اين كتاب ها را مي كنند مي گويند نصف شــب تا ساعت دو يا سه 
بيدار مانده اند و كتاب خوانده اند. مــن خودم مطالعه كتاب »من 
زنده ام«؛ خاطرات دوران اسارت معصومه آباد را شب شروع كردم 
تا ساعت 11 خواندم. نتوانســتم طاقت بياورم. 2ساعت خوابيدم 
 دوباره بلند شــدم ادامــه اش دادم، ولي اگر كالس درس باشــد

 اين طوري نيست.
با اين حال، متأسفانه كتاب و كتابخواني در جامعه 
ما جايگاه شايسته اي ندارد، شما هم با اين موضوع موافقيد؟ 
بله، مردم ايران با كتاب نامأنوس هستند. اين يك درد اجتماعي 
اســت. من اعتقاد دارم اگر مردم با محتــواي كتاب هاي دوران 
دفاع مقــدس و آثاري كه در زمينه خاطرات رزمندگان منتشــر 
شده آشنا شوند، عشق شــان به مطالعه چند برابر مي شود. چون 
در شــرايط فعلي خيلي ها درباره محتواي ايــن كتاب ها چيزي 
نمي دانند. به عنــوان مثال، شــما وقتي از جلوي مغــازه اي رد 
مي شــويد و آن مغازه يك خوردني خوشــمزه هم دارد اما شما 
نمي دانيد آن خوردني چه طعمي دارد، نسبت به تهيه و خوردن آن 
اقدام نمي كنيد اما اگر يك بار از آن خوردني خوشمزه تهيه كنيد 
و بخوريد، طعم خوش آن در يادتان مي ماند و هر بار كه از جلوی 
آن مغازه رد مي شويد دوست داريد از آن خوردني خوشمزه تهيه 
كنيد و بخوريد. قضيه كتاب هم همينطور است. بايد از محتواي 
دلنشين آن باخبر شــويد و به آن عالقه مند و دلبسته شويد. در 
مجموع، به نظرم، اگر مردم بدانند درون كتاب چيست، قطعاً آمار 

كتابخواني در كشور رشد روزافزوني خواهد داشت.
شهيد سليماني در ايران و جهان بيشتر به عنوان 
يك چهره نظامي شناخته مي شود، شما كه ايشان را از نزديك 
مي شناختيد، رابطه او با كتاب و كتابخواني را چگونه ديديد؟ 
ما در كشــور اگر بحث كتابخواني را مطرح كنيم، نخستين نمره 
را به رهبــر معظم انقالب اســالمي مي دهــم. هيچ كس، حتي 
نويسندگان ما، مطبوعات چي هاي ما، روحانيون ما، هيچ كس در 
بحث كتابخواني به حضرت آقا نمي رسد. از اول همينطور بوده و 

االن هم همينطور است. من صدها خاطره از كتابخواني حضرت 
آقا دارم. و در بخش نظامي ها، معتقدم هيچ كس در كتابخواني 
به حاج قاسم نمي رسد. البته مشــغله كاری را هم بايد نگاه 
كنيد. كسي كارش كتابخواني است، يك كسي نه. مثال حاج 
قاسم كارش كتابخواني نبود. شبانه روز بايد در ميدان رزم كار 

مي كرد. با اين نگاه، من مي گويم توي نظامي ها، هيچ كس 
در كتابخواني به حاج قاســم نمي رسد؛ هيچ كس. 

حاج قاســم داخل هواپيما كتاب مي خواند. بعد 
از جلســه، كتاب مي خواند. شب ها گاهي تا 

دو نصف شب جلسه داشت، بعد مي گفت 
يك ساعت اســتراحت كنم. مي گفت 

خوابم نرفت و كتاب خواندم. بسياري 
از كتاب هاي دفاع مقدس را به حاج 

قاســم دادم كه او خواند و نقد كرد. كتاب هاي شهيد مطهري را 
مطالعه كرد. يك بار به من گفت يك كتاب اخالقي برايم بياور. من 
3جلد از كتاب هاي آيت اهلل  مصباح را براي ايشان بردم كه خواندند. 
دوباره گفت كتاب هاي بعدي ايشــان را هم بيــاور. من 7،8جلد 
كتاب هاي بعدي را فرســتادم كه خواند. 3جلد كتاب»اخالق در 
قرآن« را كه بيش از هزار صفحه است براي ايشان بردم و خواند. 
كتاب هاي بعدي را دادم، 7،8 جلد بود و خواند. خيلي نگذشت كه 
دوباره به من زنگ زد و گفت كتاب هاي بعدي را هم بياور. اين روند 
همچنان ادامه داشت و مطالعه كتاب، بخش الينفك از برنامه هاي 

حاج قاسم بود.
آيا شهيد سليماني درباره كتاب هايي كه مي خواند 

نظر هم مي داد؟ 
بله، مثاًل كتابي را كه مي خواستيم تدوين كنيم مي داديم به حاج 
قاسم و مي گفتيم بخواند و نظر بدهد. مشــخص بود كه مطالعه 
مي كنند. با دقت هم مطالعه مي كرد. كتاب»انقالب چهل ســاله؛ 
دستاوردها و فرصت ها« را ما در نيروي قدس تدوين كرديم كه از 
سوي انتشارات خط مقدم منتشر شد. اين كتاب حدود 400 صفحه 
است. كتاب را فرستاديم حاج قاســم خواند و بعد اشكاالت كار را 
گرفت. مثاًل گفت اين مباحث هم بايد در اين كتاب باشد كه نيست. 

در مقدمه اثر، آن دستخطي كه آمده متعلق به حاج قاسم است.
يكي از كتاب هاي شما با عنوان شاخص هاي مكتب 
شهيد سليماني با استقبال خوب مخاطبان مواجه و در كمتر 
از يك سال بيش از صد بار تجديد چاپ شده است. درباره اين 

كتاب بگوييد.
در رابطه با حاج قاسم، چون من از سال 1361با او همراه بودم و او را 
مي شناختم، نگاهم اين بود كه خاطرات ايشان بايد ثبت شود. بارها به 
سردار سليماني گفتم بايد خاطراتت تدوين شود. بايد شخصيت حاج 
قاسم براي جامعه معرفي شود. در زمان حيات حاج قاسم ما شروع 
كرديم براي كار كردن در اين زمينه، اما چون زورمان به حاج قاسم 
نرسيد كه خاطراتش را بگويد، رفتيم سراغ ديگران تا نگاه و خاطراتي 
را كه ديگران از او دارند ثبت كنيم. بعد از اينكه رهبر معظم انقالب 
اسالمي فرمودند به حاج قاسم به عنوان يك فرد نگاه نكنيم و به عنوان 
يك مكتب نگاه كنيم، انگيزه اي شد كه ما شاخص هاي مكتب شهيد 
ســليماني را تدوين كنيم. يادم مي آيد  ماه مبــارك رمضان بود. با 
صحبتي كه با بعضي از آقايان در نيــروي قدس كرديم، من گفتم 
روزي يك صفحه از شاخصه هاي اين مكتب معرفي شود 
تا ما بتوانيم در نيروي قدس منتشــر كنيم. اين را 
شروع كرديم. يعني زمينه اي فراهم شد كه اين 
كار را شروع كرديم. بعضي از شــاخصه ها را در 
همان ماه رمضان نوشــتيم. بعد هم ادامه داديم 
و آمديم مجموعه اين نوشــتار را تكميل كرديم. 
البته اين ميزان كه چاپ شــده هنوز تكميل 
نيست، چون مي خواســتيم به زمان 
سالگرد شهيد سليماني برسد. در 
واقع فقط برخي از ويژگي ها را 
برشمرديم و به آنها اشاره 
كرديم. ان شــاءاهلل اين 
 كار در آينــده تكميل 

خواهد شد.

تازه هاي نشر

  تا پالك 140
كتــاب »تــا پــالك 140« نوشــته آذر 
خزايي سرچشــمه، حاصــل خاطره گويي 
اهالي قلم درباره حماسه آفريني هاي 8سال 
دفاع مقدس اســت. تا پــالك 140 حاصل 
3ســال كوشش نويســنده براي جمع آوري 

خاطره 140نفر از هنرمندان و نويســندگان زيســته در جنگ 
است كه با هدف نشان دادن جريان زندگي مردم ايران در دوران 
دفاع مقدس از البه الي روايت هاي غيرداســتاني، دلنوشته ها و 
يادداشت هاي آنان تنظيم شده است. راويان اين مجموعه هر يك 
از زاويه نگاه خود حوادثي را كه در آن حضور داشته اند و آن را با 
پوست و گوشت خود لمس كرده اند، روايت مي كنند. حسن كتاب 
اين كه خزايي سرچشــمه، با قلمي شسته رفته خاطرات اهل قلم 
فرهيخته ايراني را از دوران جنگ تحميلي نوشته است. اين كتاب 
كه به تازگي به زبان انگليسي هم ترجمه شده، در 543صفحه از 
سوي نشر صرير با قيمت 40هزار تومان در شمارگان هزار نسخه 

راهي بازار كتاب شده است.

  شرح گادامر بر 21شعر
كتاب »من كيســتم و تو كيســتي« حاصل 
تجربــه فهماني »هانس گئــورگ گادامر«، 
نظريه پرداز فلســفي بــر دفتر شــعر »بلور 
تنفس« پاول سالن اســت كه سال 1967با 
عنوان »چرخ تنفس« منتشر شده است. دفتر 
چرخش تنفس تحول بزرگي از سبك دستگاه 

شعري سالن است. كتاب حاضر بيش از هر چيز، يك وجه عملي 
هرمونتيك فلسفي گادامر را نمايش مي دهد. كتاب شرحي است 
بر بخش يكم از كتاب 6بخشي سالن، كه 21شعر را شامل مي شود. 
اين كتاب به تازگي از سوي انتشارات مولي با قيمت 81هزار تومان 
در 170صفحه منتشر شده است. مازيار چابك، اين كتاب را براي 

مخاطبان ايراني به فارسي برگردانده است.

  اثر آيندگان
»اثــر آينــدگان« كتابي مصور اســت در 
167صفحه كه به ســفر انســان معاصر به 
دوران باستان مي پردازد. اگر نيك بنگريم، 
كشفيات باستان شناسي نشان مي دهد كه 
در تمدن هاي گذشــته آثاري از تكنولوژي 
و پيشــرفت هاي چشــمگير كنوني مانند 
ليزر، بمب اتم، نقشــه هاي هوايي و... ديده 

مي شود. كتاب به ســفري تخيلي مي پردازد كه به موجوداتي 
از سياره هاي ديگر، اســطوره ها و بازمانده هاي دوران باستان 
بازمي گردد. اثر آيندگان با نام فرعــي »نظريه اي جديد براي 
كشف اســرار تاريخي جهان« نوشــته ايمان صديقي از سوي 
انتشارات زرين انديشمند در شــمارگان هزار نسخه با قيمت 

37هزار تومان منتشر شده است.

ديدار با حجت االسالم علي شيرازي
مؤلف كتاب »شاخص هاي مكتب شهيد سليماني«

حاجقاسم
فرماندهكتابخوانيبود

حجت االسالم علي شيرازي از دوستان نزديك شهيد حاج قاسم سليماني است كه دوستي و 
رفاقت آنها حدود 4دهه، تا لحظه شهادت حاج قاسم ادامه داشت. حاج آقا شيرازي خاطرات 
بسياري از دوستي با سردار دل ها دارد كه حاال در فراق دوست ديرينه خود، برخي از آنها را مكتوب و منتشر مي كند. او همچنين 
آثاري در تبيين شخصيت شهيد سليماني تأليف و منتشر كرده كه كتاب»شاخص هاي مكتب شهيد سليماني« ازجمله آنهاست. 
درباره جايگاه كتاب به عنوان يك ابزار فرهنگي در پيشبرد اهداف شهيد سليماني و آثاري كه حجت االسالم علي شيرازي در اين 
زمينه تأليف و منتشر كرده با او گفت وگو كرده ايم. وي نماينده سابق ولي فقيه در نيروي قدس سپاه بوده و اكنون جانشين سازمان 

عقيدتي - سياسي وزارت دفاع است.

علي اهلل سليمي 
روزنامه نگار
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حادثــه پرتاب كــردن تكه های بلوك 
ســیمانی روی خودرو هــای عبوری گزارش

بزرگراه نواب و جــان باختن یك خانم 
معلم ۴۰ســاله كه راننده یك خودروی ساندرو بود، 
آخرین خبر منتشرشده ای است كه با چنین رفتارهایی 
گره خورده است. براساس اطالعات مركز اطالع رسانی 
پلیس پایتخت »در پی این حادثه مأموران كالنتری در 
محل حاضر شــده و تحقیقات اولیه در این خصوص 
انجام شد و پس از آن با دستور مقام قضایی تیمی ویژه 
از كارآگاهان پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع را در 
دستور كار خود قرار دادند. با انجام تحقیقات 3مظنون 
در این خصوص از سوی مأموران مورد شناسایی قرار 
گرفتند كه احتمال ارتكاب این جرم از سوی یكی از 
آنان بیشتر از سایرین است. تحقیقات مأموران پلیس 

آگاهی در این خصوص ادامه دارد.«
پیش از این نیز شــهر تهران شــاهد اتفاقی مشــابه 
بود. چند ماه پیش 2نوجوان 1۴و 17ســاله به سمت 
خودروهای عبوری در بزرگراه یادگار امام سنگ پرتاب 
كردند و ایــن اتفاق موجب صدمــات مالی جدی  به  
خودروهای عبوری شد. نكته مهم در این پرونده دلیل 
متهمان بود. براســاس خبری كه ایسنا منتشر كرد، 
»سرگرمی و تخلیه هیجان« به عنوان هدف اصلی این 

دو متهم ذكر شده بود.

شهر مشهد نیز یكی از شهرهایی است كه چند سال 
پیش با این موضوع درگیر شده بود. براساس اطالعات 
موجود در سال 98، جوان 22ساله ای پس از نوشیدن 
مشــروبات الكلی به خیابــان آمد و به ســنگ پرانی 
پرداخت كه یكی از ســنگ ها با عبور از شیشــه یك 
خودرو به سر دختربچه 2ساله ای به نام آسنا برخورد 

كرد كه  موجب مرگ این دختربچه شد.
مرور اخبار مربوط به پرتاب سنگ به خودروها، افراد، 
قطارهای در حال حركت و... نقطه تاریكی از رفتارهای 
فردی در جامعه را نشان می دهد؛ رفتارهایی كه با هدف 
سرگرمی و تفریح از جانب عامالن رخ داده ، اما در نهایت 
منجر به یك بحران شده اند. اینكه چرا برخی افراد به 
سمت چنین خشونت هایی كشیده می شوند و دلیل 
تكرار این اتفاقات چیست؟ ســؤالی بود كه با علیرضا 
شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی در میان گذاشتیم. 
براساس گفته او، چنین رفتارهایی نمود یك خشونت 

اجتماعی نهفته در میان نسل های مختلف است:
چه اتفاقی در جامعه ما رخ داده كه شاهد 
آسیب رســاندن به دیگران به عنوان یك تفریح 
هستیم؟ در گذشته هم شاهد آسیب به قطارهای 
بین شهری به دلیل پرتاب سنگ بودیم. دلیل تكرار 
چنین اتفاقاتی در قالب سرگرمی و تفریح چیست؟

2دســته عوامل مشــخص وجود دارد؛ عوامل فردی 

و اجتماعی. دربــاره عوامل فــردی مهم ترین اتفاق 
مربوط به تیپ شخصیت ضد اجتماعی است. تیپ های 
شــخصیت ضد اجتماعی، عرف، قاعده، قانون و سنن 
اجتماعی را زیرپا می گذارند و برخالف قواعد و قوانین 
در حوزه های مختلف عمــل می كنند و این اتفاق نیز 
می تواند یك نمونه ناشی از اختالف شخصیتی باشد. 
به طور كلی اگر بخواهیم ایــن موضوع را از نظر فردی 
مورد بررسی قرار دهیم باید دنبال بررسی اختالالت 

شخصیت و روانی افراد بود.
درباره عوامل اجتماعــی باید به چه 

مواردی اشاره كرد؟
هر پدیده فردی، زمانی كه به صورت زنجیره وار تكرار 
می شــود، به یك پدیده اجتماعی تبدیل شده است؛ 
مانند این مواردی كه مردم شهر تهران را نگران كرد و 

شاهد پرت كردن بلوك های سیمانی یا سنگ به 
سمت عابران پیاده و خودروهای عبوری بودیم. 
در بعد اجتماعی مهم تریــن عامل نارضایتی 
است. افراد در این شرایط ممكن است احساس 

كنند كه به خواسته هایشــان در جامعه 
دست پیدا نكرده اند. این احساس 

موجــب شــكل گیری نوعی 
ناكامی می شود و باید بدانیم 

كه ناكامی ها به سرعت 

تبدیل به اضطراب و خشم می شوند. چنین رفتاری در 
دسته خشونت های اجتماعی جای می گیرند. ما در 
جامعه ای به سر می بریم كه احساس ناامیدی محیط 
اطراف برخی افراد را احاطه كرده است و این احساس 
ممكن است كه به اشكال مختلف در رفتارهای افراد 
ظهور و بروز پیدا كند. این رفتارهای خشــونت بار كه 
به عنوان تفریح از ســوی عده ای سر می زند را باید در 
دسته خشــونت اجتماعی نهفته در میان نسل های 
مختلف جای داد. در این میان نباید فراموش كرد كه 
خشونت به نحوی آموختنی است. زمانی كه خشونت 
در بستر خانواده تكرار می شود و در سطح جامعه نیز 
افراد بی دلیل به یكدیگر پرخاش می كنند، باید دانست 
كه این خشــونت جاری از بین نمــی رود و در ذهن 
و كردار افراد اثر می گذارد و به شــكلی دیگر خود را 

نشان می دهد.
چنین تحلیلی به نوعی توجیه 

رفتارهای خشونت آمیز نیست؟
نه! ما بایــد قبول كنیم كــه نارضایتی ابعاد 
وسیعی دارد و زمانی كه شــرایط برای ثبات 
در زندگی جوانان و داشتن زندگی 
همراه با تفریحات ســالم 
مهیا نیست، باید با چنین 
رفتارهای خشونت آمیزی 

نیز چشم در چشم شد. ما باید به دنبال راه حل باشیم.
راه حل كنترل چنین رفتارهایی چیست؟

باید از مهندســی معكوس اســتفاده كرد؛ یعنی 
نخســتین كاری كه در جامعه باید انجام شــود، 
این اســت كه زمینه هایی كه امكان دارد احساس 
ناامیدی،  نگرانی و ناامنــی را در برخی افراد ایجاد 
می كند، یافــت و اثرگذاری آنهــا در زندگی افراد 
را كمرنگ كرد. در شــرایط فعلی مهم ترین عامل 
اثرگذار این است كه یك ثبات اقتصادی بر جامعه 
حاكم و اضطراب های جامعه كمتر شــود. از سوی 
دیگر مردم زمانی كه احساس سرخوردگی می كنند، 
این احساس را باید با تكیه بر روش های كوتاه مدت و 
بلندمدت حل و فصل كرد؛ به عنوان مثال برگزاری 
جشــن های متعدد در سطح شــهر، فراهم كردن 
شــرایط برای تفریحات جوانان و خانواده ها و مهیا 
شــدن فضا برای بیان اعتراض های مسالمت آمیز 
می تواند شرایط را برای كاهش خشونت اجتماعی 
مهیا كند تا شــاهد تكرار چنین اتفاقاتی نباشیم. 
در بعد فردی نیز الزم اســت تا مدارس غربالگری 
روانی دانش آموزان را جــدی پیگیری كنند تا اگر 
دانش آموزی دچار اختالل اســت از همان كودكی 
تحت درمان قــرار بگیــرد و این افــراد در آینده 

بحران های اجتماعی را رقم نزنند.

علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی در واكنش به تكرار 
حوادث سنگ پرانی در خیابان های تهران می گوید: آسیب به 

دیگران نمودی از خشونت اجتماعی است

تفریح با جان دیگران 
در خیابان های شهر

نقل قول

لیال شریف
خبر نگار

 »فردی ناشناس با پرتاب بلوك های ســیمانی در بزرگراه 
نواب موجب مرگ یك معلم شد.«، »چند نوجوان با پرتاب 
سنگ به  خودروهای عبوری در بزرگراه یادگار امام موجب 
خسارت به  خودروهای گذری شدند.« و »جوان 22ساله ای در مشهد با سنگ پرانی به سوی خودروها، 
دختربچه 2ساله ای را در آغوش مادرش به قتل رســانده است.« این  خبرها بخشی از حوادثی است 
كه در سال های گذشته شهرهای مختلف را به خود درگیر كرده است. با نیم نگاهی به اخبار حوادث 
می توان به این نتیجه رسید كه پرتاب سنگ و اشیای سنگین به سمت خودروها و عابران پیاده شهر در 
حال تبدیل شدن به یك پدیده اجتماعی است؛ چراكه این قبیل حوادث در زمان های مختلف در صدر 
اخبار حوادث برخی شهرها قرار گرفتند و در حال تكرار هستند؛ چنین اتفاقاتی كه به طور معمول با 
خسارت های مالی، جانی و دستگیری مجرمان همراه می شود، در یك بحث اشتراك دارند؛ »آسیب 

رساندن به اموال یا جان دیگران به قصد تفریح«.

علیرضا رشیدیان
رئیس سازمان حج و زیارت: طبق توافقی كه 
با دولت سوریه انجام داده ایم، امكان اعزام 
100هزار زائر به سوریه در سال امكانپذیر 

است. یك یا چند استان كه ظرفیت ثبت نام 
در آنها به اندازه یك پرواز برسد، امكان 

اعزام به سوریه را خواهد داشت. همچنین 
برخی دفاتر زیارتی طبق توافقی كه با بانك ها 

و صندوق های قرض الحسنه داشته اند، 
توانسته اند تا سقف پنج میلیون تومان برای 

زائران تسهیالت درنظر بگیرند اما برخی 
استان ها هنوز موفق به انجام این كار نشده اند 
با این حال مذاكراتی با بانك ملی و بانك ملت 

داشته ایم تا زمینه ارائه تسهیالت به زائران 
فراهم شود.)تسنیم(

مهدی معصومی 
 رئیس پلیس پیشگیری انتظامی

كشور با بیان اینكه نرم افزار »پلیس من« 
از ابزار هوشمندسازی پلیس است كه به 

تازگی راه اندازی شده، گفت: 
با نصب این نرم افزار، امكان استعالم 

غیرحضوری وضعیت پرونده تشكیل  شده 
در كالنتری ها برای مردم فراهم شده است و 
شهروندان می توانند سرنوشت پرونده خود 
را ببینند و از مراحل مختلف اقدامات اداری 

آن مطلع شوند،
 با این توصیف دیگر نیازی به مراجعه 

حضوری به كالنتری نیست.)ایلنا(

وحید یامین پور
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از 
بررسی »وام ازدواج« ۵00 میلیون تومانی در 

مجلس شورای اسالمی خبر داد.
وحید یامین پور در حساب توییتر خود 

نوشت: »رئیس محترم كمیسیون اجتماعی 
مجلس گفتند برای تشویق جوانان به 
ازدواج در حال بررسی وام ۵00 میلیون 

تومانی هستیم.« یامین پور با زدن هشتگ 
»سربازی« در ادامه نوشت: »سیاست های 

تشویقی خوب است اما به موازات آن 
باید »مانع زدایی « از ازدواج به هنگام هم 

بشود.« )ایسنا(
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معاون امور اسناد هویتی سازمان 
ثبت احــوال اعالم کــرده که به 
هیچ عنوان نباید اطالعات پشت 
کارت ملی شــهروندان به راحتی 
در اختیار دیگــران قرار بگیرد اما 
برخی بانک ها همچنــان به این 
کار ادامه می دهنــد که به لحاظ 

امنیتی قابل توجیه نیست

در پشت کارت هوشمند ملي افراد، 
یک کد امنیتي درج شده است که امنيت

افشــاي آن مي تواند همه اطالعات 
محرمانه یک فرد را افشا کند. این در حالي است 
که نخســتین بار حدود 4ســال پیش و در سال 
1396بخشنامه ممنوعیت دریافت کپي مدارك 
هویتي به همه دستگاه هاي اجرایي و شبكه بانكي 
کشور ابالغ شده بود. این بخشنامه تكلیف کرده 
بود که دستگاه هاي مشمول باید سازوکار احراز 
هویت برخط را فراهم کننــد و همچنین 2هفته 
پس از اجراي آن دســتورالعمل، زیرساخت هاي 
الزم را به منظور اجرا و حذف دریافت کپي مدارك 
هویتي از شهروندان مهیا کنند. در این بخشنامه 
مقرر شده بود عالوه بر انعقاد تفاهمنامه دستگاه ها 
با سازمان ثبت احوال کشور براي ارتباط برخط، 
موانــع حقوقــي و قانوني بــراي اجــراي این 
دستورالعمل رفع شود. حاال یک بار دیگر مسئوالن 
سازمان اداري و استخدامي و سازمان ثبت احوال 
کشور از اجرا نشدن این بخشنامه گالیه کرده اند. 
از سوي دیگر، مسئوالن بانک مرکزي هم عنوان 
کرده انــد که ممنوعیــت دریافت کپــي کارت 
هوشــمند ملي در 99درصد بانک هــا در حال 

اجراست.
 اگرچه یكي از مســئوالن بانــک مرکزي هم از 
وجــود برخــي محدودیت ها در دسترســي به 
سامانه ســازمان ثبت احوال خبر داده است. این 
در حالي است که مسئوالن سازمان ثبت احوال 
هم تأکید کرده اند که به هیچ وجه نباید اطالعات 
پشت کارت ملي شهروندان به راحتي در اختیار 
دیگران قرار بگیرد. به گزارش ایســنا، محمدباقر 
عباسي، معاون امور اســناد هویتي سازمان ثبت 
احوال کشــور با ابراز نگراني در این رابطه گفته 
اســت:  به هیچ وجه نباید اطالعات پشت کارت 
ملي شهروندان به راحتي در اختیار دیگران قرار 
بگیرد، اما شاهد هستیم از مشتریان بانک ها کپي 
شناسنامه و گاهي کپي پشت و روي کارت ملي 
درخواست مي شــود که به لحاظ امنیتي این کار 

قابل توجیه نیست.

خطر افشاي اطالعات مردم
یک منبع آگاه در گفت وگو با همشهري، در مورد 
کد امنیتي درج شده در پشت کارت ملي مي گوید: 
»اگر کدي که در پشــت کارت ملي ثبت شده در 
اختیار کسي قرار بگیرد، خطرناك است و همیشه 
این پرســش مطرح بوده که چرا برخي از ادارات، 
ســازمان ها و بانک ها کپي پشــت کارت ملي را 

دریافت مي کنند.«
به گفتــه او »اگرچــه برخي ســازمان ها توجیه 
مي کردنــد که این کــد در برگه کپي مشــاهده 
نمي شود، اما این ادعا درست نیست و کد در کاغذ 

کپي قابل مشاهده است.«

این منبع آگاه در پاسخ به این پرسش که این کد 
شامل چه نوع اطالعاتي است، مي گوید: »اگر این 
کد را به همراه کد ملي در ســامانه سازمان ثبت 
احوال کشــور وارد کنید، همه اطالعات فرد در 

سرویس ثبت احوال ارائه مي شود.«
این منبع آگاه در عین حال، به این نكته هم اشاره 
مي کند که »اگر کســي بخواهد این دسترسي را 
داشته باشــد، قاعدتا باید به سرویس ثبت احوال 

هم دسترسي داشته باشد.«
او به علت نگراني مســئوالن ثبت احوال اشــاره 
مي کند و ادامــه مي دهد: »شــاید نگراني ثبت 
احوال از افشــاي این کد از طریق دریافت کپي 
پشت کارت ملي این باشد که سازمان ثبت احوال 
این ســرویس را به ســازمان هاي دیگر هم ارائه 

کرده است.«
این منبــع آگاه مي گوید: »به همیــن دلیل این 
ســازمان ها یا حتي افراد شاغل در این سازمان ها 
مي توانند از طریق در اختیار داشــتن کد ملي و 
کد امنیتي پشت کارت ملي به اطالعات محرمانه 

افراد دست یابند.«

بخشنامه اي براي اجرا نشدن
بخشنامه سازمان اداري و اســتخدامي کشور، 
پس از اینكه در سال 96به اجرا درنیامد، در قالب 
بخشنامه دیگري در شهریور سال 99بر آن تأکید 
شد. در این بخشنامه عالوه بر تكرار موارد پیشین 
این بار به دســتگاه هاي مشــمول فرصت داده 
شد تا حداکثر ظرف مدت یک ماه حذف کامل 
دریافت کپي مدارك هویتــي را در فرایندهاي 
ارائه خدمات به شهروندان محقق کنند. سازمان 
ثبت احوال هم باید وب سرویس هاي الزم براي 
استعالم هویت را در اختیار دستگاه هاي اجرایي 
قرار مي داد. اما این بار هم، این بخشنامه از سوي 
شــبكه بانكي اجرایي نشــد تا در اسفند سال 
99سازمان اداري و اســتخدامي یک بار دیگر بر 

اجراي مفاد این بخشنامه تأکید کند.
با این اوصــاف، شــهروندان در مراجعه به بعضي 
بانک ها با درخواست کپي مدارك هویتي از سوي 
کارکنان بانک مواجه مي شوند. اگرچه شبكه بانكي 
کشــور اعالم کرده که مقدمات الزم براي اجراي 
این بخشنامه فراهم شده، اما شــعب از ابالغ آن 

اظهار بي خبري مي کنند.
رضا باقري اصل، دبیر شــوراي اجرایي فناوري 
اطالعات هم چندي پیــش گفته بود که اگرچه 
فرایند بعضي بانک ها الكترونیكي شــده اما در 
مقابل، دستگاه ها و بانک هایي را داریم که براي 
دادن وامي ســاده و خدمتي اندك، حتي کپي 

پشت و روي کارت هوشمند را هم مي گیرند.
به گفته او »به نظر مي رســد که دســتگاه هاي 
تنظیم گري که باال سر این دستگاه ها یا بانک ها 
هستند به جاي ابالغ مستقیم آن نامه و دستوري 
که براي کپــي نگرفتن صــادر کرده انــد باید 
فرایندهاي جاري آن دســتگاه را اصالح کنند، 
چرا که مشكل ما فرایندهایي است که آن بانک 

را مجبور کرده تا کپي بگیرد.«

کپي پشت و روي کارت ملي هوشمند دیگر تقریبا در همه جا خواسته مي شود اما کد امنیتي 
پشت کارت ملي مي تواند همه اطالعات محرمانه هویتي افراد را افشا کند

حرکــت به ســوي دوربین هاي 
بدون آینه یا میرورلس چنان با فناوري

ســرعت شــكل مي گیــرد که 
شرکت کانن اعالم کرده است، آخرین مدل از 
دوربین  هاي پرچمــدار DSLR خود را راهي 
بازار مي کنــد و پس از آن دیگــر چنین نوع 

دوربین هایي را تولید نخواهد کرد.
به گزارش وب ســایت ســي نت، دوربین هاي 
DSLR مدت هاست از ســوي دو گروه دیگر 
از دوربین ها تحت فشــار قــرار گرفته اند که 
این موضوع حتي با کاهش فروش شــان نیز 

روبه رو بوده اســت. یک 
دســته از این دوربین ها، 
مربوط به گوشــي هاي 
تلفن همراه مي شود که 
روزبــه روز با کیفیت تر و 
قدرتمندتر از قبل ظاهر 
مي شــوند و به نوعــي 
مصرف کننــدگان آماتور 
و حتــي نیمه حرفــه اي 
دوربین هاي DSLR را به 
سمت خود مي کشانند. 
البته نباید فراموش کرد 
که بــا تغییــر پلتفرم ها 
براي تماشــاي ویدئو و 
عكس و کاربردي تر شدن 
گوشــي هاي همــراه در 
مقابــل تلویزیــون و... 
برخــي ترجیح مي دهند 
یک گوشي موبایل خوب 
بــا دوربینــي با کیفیت 
داشــته باشــند تا سراغ 
دوربین هــاي عكاســي 
حرفه اي بروند. از ســوي 
دیگر آنهایي کــه به این 

قضیه به دید حرفــه اي مي نگرند هم ترجیح 
مي دهنــد درصــورت تامین اعتبار، ســراغ 
دوربین هاي عكاســي بدون آینه بروند. با این 
وصف مي توان حدس زد که چرا شرکت  هایي 
همچون کانن به عنوان یكي از بزرگان صنعت 
ساخت دوربین هاي عكاســي و فیلمبرداري 
باید چنین تصمیمي را اتخاذ کنند. البته این 
توقف تولید به سرعت شكل نخواهد گرفت و 
دوربین هاي میان رده همچنان بازارهاي خود 
را خواهند داشت؛ بنابراین فعال خبري از قطع 
تولید آنها نیست. چیزي که فعال مطرح شده، 

موضوع پرچمدارها ست.

آخرين فرزند
کانن EOS-1D X Mark III آخرین دوربین 
حرفه اي و پرچمدار DSLR این شرکت خواهد 

بود. »فوجیو میتاراي« رئیس و رئیس اجرایي 
این شرکت در مصاحبه اي با روزنامه یومیوري 
شــیمبون این موضوع را اعــالم کرد که کمي 
بعد به تأیید شــرکت کانن هم رسید. میتاراي 
مي گویــد: »دوربین هاي بدون آینــه، آینده 
هستند. دست کم براي امثال ما که عكس هاي 
باکیفیت تر و لنزهاي انعطاف پذیرتري نسبت به 
گوشي هاي هوشمند را مي خواهیم.« البته این 
حرکت کانن چیزي نیست که ما را شگفت زده 
کند. با این حــال، مي توانیــم بگوییم که این 
لحظه اي اســت که دوربین ها را یک گام دیگر 

نسبت به دوران فیلم و نگاتیو جلوتر مي برد.

ديگر آينه اي در كار نيست
کانــن قــدرت دوران 
فیلم اش را با دوربین هاي 
EOS خود که از یک آینه 
بازتابي )SLR( استفاده 
مي کنند، تقویت کرد تا 
هنگام درج عكس، نور را 
به منظره یــاب منعكس 
کند. هنگامــي که زمان 
نمایش فیلــم یا در عصر 
دیجیتــال، یک تراشــه 
حسگر تصویر فرامي رسد، 
آینه از مسیر خود خارج 
مي شــود. اما با رهبري 
ســوني و ســایر رقباي 
کانن، صنعــت دوربین 
به ســمت طراحي هاي 
ماننــد آینــه   بــدون 

 EOS R3 جدیــد کانن 
حرکت مي کند. در اینجا، 
نور به طور مداوم حسگر 
تصویر را روشن مي کند و 
شما عكس را با منظره یاب 
الكترونیكي یا با نمایشگر 
پشت دوربین مي گیرید. 
مدل هاي بدون آینه مزایایي در اندازه، سادگي، 
بي صدایي، ســرعت شــاتر و فوکوس خودکار 
ارائه مي کننــد؛ اگرچه بــراي مطابقت با عمر 
باتري طوالني دوربین هاي DSLR باید تالش 
بیشــتري صورت بگیــرد. پیش از ایــن و در 
ســال2021، ســوني دوربین هاي DSLR را 
کنار گذاشــت و تولیدش را به خط تولید بدون 
آینه منتقل کرد. کانن و رقیب دیرینه اش نیكون 
بعدا به مدل هاي بدون آینه روي آوردند، اما در 
عین حال اکنون محصوالت قوي و خانواده رو به 
رشدي از لنزهاي سازگار دارند. کانن به اندازه 
ســوني پیش نمي رود. میتاراي گفت که تولید 
دوربین هاي DSLR پرچمدار در چند ســال 
آینده متوقف خواهد شد، اما به توسعه و ساخت 
دوربین هاي DSLR رده پایین تر ادامه مي دهد؛ 

جایي که تقاضا همچنان ادامه دارد.

پاياننسلدوربينهايآينهدار
شرکت کانن تصمیم گرفته است تا به سمت نسل بعدي دوربین هاي عكاسي حرفه اي 

حرکت کرده و خط تولید دوربین هاي رده باالي DSLR خود را متوقف کند

خطر كپي پشت كارت ملي

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

به سوی آینده

 تمديد رقابت 
در ايستگاه فضايي بين المللي

آمریكا ماموریت ها و عملیات خود را در ایستگاه فضایي بین المللي 
تا ســال 2030تمدید کرد. بیل نلســون، مدیر ناسا در بیانیه اي 
در همین رابطه گفت: ایســتگاه فضایي بین المللــي، چراغ راه 
همكاري هاي علمي صلح آمیز بین المللي است و بیش از 20سال 
است که پیشرفت هاي عظیم علمي، آموزشي و فناوري را به نفع 

بشریت انجام داده و به آنها بازگردانده است.
به گزارش انگجت، اگرچه هرگز شكي وجود نداشت که آمریكا به 
تعهد کوتاه مدت خود به ایستگاه فضایي بین المللي ادامه خواهد 
داد، اما اعالمیه ناسا در بحبوحه تشدید تنش ها با روسیه، به عنوان 
یكي از چندین کشوري که دسترسي مشترك به ایستگاه فضایي 
دارند، منتشر شد. همانطور که نیویورك تایمز در تابستان اشاره 
کرده بود، در سال 2021روســیه نیز همكاري خود را در فضا با 

چین، دیگر رقیب آمریكا، عمیق تر کرد.

يك رقابت هميشگي
پیش از ایــن و در پاییز 2021، چندین وضعیــت اضطراري در 
ایســتگاه فضایي بین المللي رخ داد که آمریكا هر دوي آنها را به 
گردن روسیه انداخت. در مهر ماه، شلیک آزمایشي غافلگیر کننده 
فضاپیماي روسي باعث شــد تا ایســتگاه فضایي بین المللي از 
موقعیت عادي خود خارج شود و پرسنل حاضر در آن براي مدت 
کوتاهي تخلیه شوند. البته فضاپیمایي که باعث این حادثه شد، 
براي فیلمبرداري نخســتین فیلم بلند توســط خدمه روسي در 

ایستگاه فضایي مستقر شده بود.

سپس، در ماه آبان، زباله هاي ماهواره، فضانوردان ایستگاه فضایي 
بین المللــي را مجبور کرد تا در آن روز به عنوان حمله موشــكي 
روســیه، به دنبال پناهگاه بروند تا از این حمله در امان باشــند. 
آمریكا به دنبال این حمله روسیه را محكوم کرد. اما روس ها هیچ 

تخلفي را نپذیرفته و به حمله اعتراف نكردند.
چند روز بعد، در یک ســناریوي کامال بي ربط اما براي مقابله با 
 ،Roscosmos اتهامات آمریكایي ها، آژانس فضایي روسیه به نام
شروع به اتهام زني کرد. آنها جنایت احتمالي مربوط به حادثه اي 
در سال 2018که شامل ایجاد سوراخي در یكي از فضاپیماهاي 
روسي بود را مطرح کرد. در این مورد، رسانه هاي روسي نیز ماجرا 
رابه گونه اي روایت کردند که در نتیجه مشــخص شد، این اتفاق، 
نتیجه خرابكاري آمریكایي هاست. هرچند، نلسون بعدتر در آبان، 
در گفت وگو با سایت Ars Technica گفت: این حمالت رسانه اي 

نادرست و فاقد هرگونه اعتبار هستند.
ناســا در بیانیه اي کــه اخیرا 
منتشــر شــده، ماموریت هاي 
مهم و برجســته ایــن آژانس 
را در ادامه راه مشــخص کرده 
است. مهم ترین و برجسته ترین 
پروژه ها، فرســتادن انســان 
بــه ســیاره مریخ اســت که 
مدت هاســت در حــال فراهم 
کردن پیش زمینه آن هستند. 
عالوه بــر این پــروژه جذاب، 
پروژه دیگري بــه نام آرتمیس 
برنامه ریزي شده است که برنامه ریزي بلندمدتي براي آن انجام 
شــده اســت. فضانوردان منتخب در حال آموزش و آماده شدن 
براي انجام این ماموریت تاریخي هستند. در پروژه آرتمیس قرار 
است نخستین زن و نخستین فرد رنگین پوست در میان خدمه اي 
باشند که به کره ماه قدم مي گذارند. در حقیقت ناسا در سپتامبر 
تحت یک سازماندهي مجدد قرار گرفت که به نظر مي رسد به طور 
ویژه بازتاب دهنده اولویت هایي درخصوص پروژه هاي فرستادن 

فضانوردان به مریخ و ماه باشد.

2030
تمدیــد  اعــام 
ماموریت های آمریکا تا 
ســال ۲۰۳۰ در بحبوحــه 
تنش ها و رقابت فضایی 
ایــن کشــور بــا چیــن و 
روســیه صــورت گرفتــه 

است

پرچمدار آينده كانن

EOS R1، پرچمــدار بعــدي 
شــركت كانن دوربينــي خواهد 
بود كــه انتظــار مــي رود الهام 
EOS-1D X Mark III فراواني از 
و EOS R3 داشته باشد. اين دوربين 
بدون آينــه، مي تواند حرف هاي 
بسياري براي گفتن داشته باشد. 
با اين حال شايعات فراواني حول 
شرايط كنوني مي گردد و مشخص 
نيســت كه كانن دقيقا چه زماني 
برنامه حذف كامــل دوربين هاي 

DSLR خود را عملي مي كند

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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تزریق گســترده واکسن  در 
مــدت زمان کوتاه،  شــروع 
واکسیناســیون دوز ســوم 
و رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی، ایران را از شیوع 

باالی اومیکرون نجات داد

آمــار مبتالیــان  دیروز

1510
واکسن های تزریق شده)دوز(

120003437
آمــار جان باختگان دیروز
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توضیح رئیس سازمان غذا و دارو درباره سالمت 
محصوالت کشاورزي:

استانداردها تفاوت دارد، محصوالت 
سالم است

برگشــت محصوالت کشــاورزي ایران از چندین کشور به دلیل 
بقایاي سموم، منجر شد نگراني هایي درباره سالمت محصوالت 
زراعي مورد استفاده در کشور، ایجاد شــود. حاال اما در تازه ترین 
واکنش ســازمان غذا و دارو، به عنوان متولي سالمت غذا و دارو، 
رئیس این سازمان تأکید کرد که در زمینه سالمت این محصوالت 
هیچ نگراني وجود ندارد و دلیل برگشــت این محصوالت، تغییر 
قوانین و اعمال دیرهنگام آن از سوي صادرکننده بود. بهرام دارایي 
در توضیح بیشتر به ایسنا گفت:» گاهي مثال در مقررات واردات 
روســیه براي محصوالت غذایي، تغییراتي ایجاد مي شود که این 
تغییرات باید با صادرکنندگان ما هماهنگ مي شــد اما این اتفاق 
دیر افتاد. دوستان سعي مي کنند که براي آینده مطابق با قوانین 
کشــورهاي مقصد پیش روند و ما هم به آنها کمك مي کنیم.« او 
درباره نگراني از ســالمت محصوالت کشاورزي تولید داخلي هم 
توضیح داد و گفت:» محصوالت کشاورزي که در کشور ما وجود 
دارد و مصرف مي شود،  مورد پایش قرار مي گیرند. باید توجه کرد 
که هر کشوري استاندارد خاص خودش را در محصوالت کشاورزي 
دارد و این به آن معنا نیست که مثال کشور روسیه استاندارد باالتري 
از کشور ما دارد. بلکه ما تفاوت هایي از نظر مصرف فراورده ها و سبد 
غذایي و باقي مانده سموم و... داریم. از نظر استانداردها کشور ما با 
کشورهاي اروپایي، کشورهاي اروپایي با کشورهاي شرق آسیا و... 
تفاوت هایي دارند. در مجموع باید توجه کرد که از نظر سالمت این 
محصوالت در کشور جاي هیچ نگراني وجود ندارد.« دارایي، درباره 
نقش سازمان غذا و دارو در پایش و نظارت بر سالمت محصوالت 
صادراتي، هم گفت:» این ســازمان به وزارت جهادکشــاورزي و 
صادرکنندگان براي گرفتن استانداردها کمك مي کند و هر زمان 
که از آنها درخواســت داشته باشــند و مقصدي را براي صادرات 
مشــخص کنند، حتما این نظارت و پایش براي محصوالت شان 
اتفاق مي افتد.« به گفته او، سازمان غذا و دارو، محصوالت کشاورزي 
صادراتي را پایش مي کند و به صادرکنندگان و کشاورزاني که قصد 
صادرات دارند، مراکز و آزمایشگاه هایي معرفي مي کند تا در این 
زمینه به آنها کمك کنند. از طریق این آزمایشگاه ها، از محصوالت 

نمونه برداري شده و براي آنها گواهي سالمت صادر مي شود.
ماجراي برگشت محصوالت کشاورزي ایران، موضوعي است که 
اوایل دي ماه، خبري شــد. فلفل، کیوي و پس از آن سیب زمیني 
جزو محصوالتي بودند که در هفته هاي گذشــته از ازبکســتان، 
هندوســتان و ترکمنستان برگشــت خوردند. آنچه از سوي این 
کشورها مطرح شد، موضوع باقیمانده ســموم کشاورزي در این 
محصوالت بود. متخصصان حوزه کشاورزي، استفاده بیش از حد 
از سموم و کود شیمیایي در تولیدات کشاورزي و باغي را از دالیل 
این اتفاق عنوان کردند. آنها اعالم کردند که کشورها تاکنون از این 
موضوع چشم پوشي مي کردند اما این بار سختگیري ها بیشتر شده 
بود که در نهایت منجر به برگشت این محصوالت شد. همان موقع 
مهدي حســیني یزدي، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود 
هم به همشهري گفت که 23درصد سموم و آفت کش هاي مورد 
استفاده در بخش  کشاورزي، جزو سموم پرخطر است. به گفته او، 
اگر دوره زماني مورد نیاز براي از بین رفتن آثار سم رعایت شود، 
خطري ایجاد نمي شود، اما تولید کنندگان به دلیل نداشتن دانش 
کافي مدت زمان مورد نظر استفاده از ســموم را رعایت نکرده و 
در نتیجه باقي مانده ســموم روي محصوالت کشاورزي صادراتي 
دیده مي شود. ماجراي برگشت محصوالت کشاورزي، در مجلس 
شوراي اسالمي هم مطرح شد به طوري که، تعدادي از نمایندگان 
به وزراي جهادکشــاورزي، صنعت، معدن و تجارت و همچنین 
امور خارجه تذکر دادند که این موضــوع را پیگیري کنند. آنها به 
نقش مافیاي سموم و استفاده آن در محصوالت کشاورزي تأکید 
کردند. انتقاد نمایندگان مجلس بر دلیل غیراستاندارد بودن سموم 

کشاورزي بود.

 حمیدرضا جماعتي، دبیر کمیته علمي مقابله با کروناي 
وزارت بهداشــت درباره دالیل باالنرفتن مــوارد ابتال به 
اومیکرون در کشــور با توجه به پیش بیني هاي قبلي، به 
همشهري مي گوید:»اولین مورد شناخته شده اومیکرون 
در ایران هماني بود که از ســوي وزارت بهداشت تأیید و 
اعالم شد، هم اکنون هم ما برخالف کشورهاي اروپایي و 
آمریکایي با افزایش موارد ابتال مواجه نیستیم و دالیل آن 
را مي توان با مقایسه وضعیت کشور با این کشورها بررسي 
کرد. به این موضوع توجه کنید که مدت ها از واکسیناسیون 
دوز دوم در این کشــورها گذشــته و دوز سوم هم تزریق 
نشده بود. بنابراین آنها با کاهش سطح آنتي بادي مواجه 
شدند و با شــیوع اومیکرون، غافلگیر شدند. تزریق 2دوز 
واکسن در کشور ما از شهریور با سرعت انجام   و بالفاصله 
هم ترزیق دوز سوم توصیه شد.« او ادامه مي دهد: »مسئله 
دیگر درباره شیوع باالي اومیکرون در آن کشورها، کاهش 
رعایت پروتکل هاي بهداشتي بود. در کشورهاي اروپایي 
مسابقات فوتبال با حضور قابل توجه تماشاگراني برگزار 
شد که ماسك هم نمي زنند. اما با وجود عبور از پیك پنجم 
دلتا در کشور، رفع محدودیت ها مانند کشورهاي اروپایي و 
آمریکایي نبود. سومین علت هم این است که تا زمان شیوع 
اومیکرون در بسیاري از این کشورها واکسیناسیون گروه 
سني زیر 18سال انجام نشده بود و به تازگي واکسیناسیون 
این گروه سني شروع شده است.« براساس اعالم جماعتي، 
یکي از گروه هاي ســني مورد توجه اومیکرون جوانان و 
کودکان هستند، این مسئله منجر به افزایش بیماري در 
این کشورها شــد. اما در ایران واکسیناسیون گروه سني 
12تا 18سال مورد تأیید قرار گرفت و همین عامل موجب 
کمتر درگیر شدن این گروه سني با سویه اومیکرون است.

اعالم شاخص هاي جديد براي رنگ بندي شهرها
براساس رنگ بندي نقشه ماســك، وضعیت شیوع کرونا 
در کشور در کمتر از یك ماه گذشته همچنان در وضعیت 
آرام یعني ســبز و زرد نشان داده مي شــود، درحالي که 
به تأکید وزارت بهداشــت تغییرات ضــروري در تعیین 
رنگ بندي ها به ستاد ملي کرونا ارسال شده و باید در این باره 
تصمیم گیري شــود. چرا که تداوم این شرایط مي تواند 
عادي انگاري و بي توجهي مردم به رعایت پروتکل ها و حتي 

تزریق دوز سوم واکسن را تقویت 
کند. جماعتي در این باره توضیح 
مي دهد:»قرار بود شاخص هاي 
رنگ بندي شــهرها براســاس 
اومیکرون نسبت به سویه دلتا، 
20تا 30درصد کمتر شود، اما 
اومیکرون حساسیت بیشتري 
دارد و نباید در مسیري حرکت 
کرد که منجر بــه عادي انگاري 
شود. بیشــتر بیماران مبتال به 
اومیکــرون نیازي به بســتري 

ندارند و به همین دلیل تعیین رنگ بندي ها براساس موارد 
بستري، دیگر علمي نبود چرا که نمي توان حساسیت این 
ویروس را به مردم انتقال داد. نتیجه آن هم ساده انگاري 
و رعایت نشدن پروتکل هاي بهداشــتي است. بنابراین 
جمع بندي نهایي در این باره به زودي انجام خواهد شد و در 
نهایت رنگ بندي جدید براساس اومیکرون اعالم مي شود.« 

آغاز واكسيناسيون دوز سوم، سريع تر از بسياري از 
كشورها

جماعتي، در پاســخ به این پرســش که به نظر مي رسد 
تصمیمات ســتاد ملي مقابله با کرونا با مصوبات علمي 
کمیته کووید-19 وزارت بهداشت همسو نیست، توضیح 
مي دهد: »کمیته علمي کروناي وزارت بهداشت شامل 
50عضو است که بیشتر اعضاي آن دبیران بورد تخصص 
و فوق تخصص کشــور مرتبط با بیماري کرونا هستند. 
بنابراین نتایج و مصوبات این کمیته، کامال علمي و بر این 
اساس اســت که چه کاري باید انجام شود، اما در نهایت 
تصمیمات در ســتاد ملي کرونا تأیید و اجرایي مي شود 
و نمایندگان وزارت بهداشــت ازجمله وزیر بهداشت و 
معاونان او هم در جلسات ستاد کرونا حضور دارند.« او ادامه 
مي دهد: »در ستاد ملي کرونا، مصوبه هاي علمي با توجه 
به اینکه تا چه حد و به چه روشي قابل اجرا هستند، بررسي 
مي شــوند تا کمترین صدمه از نظر روحي، روانشناسي، 
فرهنگي، اقتصادي و... را در حوزه هاي مختلف داشــته 
باشــند. اما این مســئله هم مورد تأیید نیست که هیچ 
واکنشي از ستاد ملي درباره اومیکرون وجود نداشته و یا 
اعمال نشدن محدودیت هاي سختگیرانه را به نوعي نبود 
واکنش از سوي این ستاد بدانیم. چرا که در همین مدت 
هم دانشــگاه ها دوباره به وضعیت برگزاري کالس هاي 
غیرحضوري برگشــتند و در مدارس هم اجبار برگزاري 
کالس هاي حضوري حذف شد.« به گفته جماعتي برخي 
محدودیت هاي قبلي در این باره لحاظ نشد و دلیل آن هم 
مشکالتي است که بسیاري از کسبه و اصناف طي شیوع 
کرونا با آن مواجه بودند، اما درصورت مشــاهده افزایش 
موارد ابتال به اومیکرون تصمیمات جدید در این باره گرفته 
مي شــود. او یکي دیگر از اقدامات ستاد ملي براي مقابله 
با واریانت هاي جدید را تأیید تزریق دوز ســوم از سوي 
ستاد با توجه به مصوبه کمیته 
علمي عنوان مي کند و مي گوید: 
»مصوبه کمیته علمي کشــور 
مقابله با کرونــا در ایران حتي 
پیش از آمریکا تأیید و در نهایت 
در ســتاد ملي کرونا از ســوي 
رئیس جمهوري، وزیر بهداشت 
و وزیر کشور ابالغیه اجرا گرفت. 
تمــام این طرح هــاي اجرایي 
خروجي مصوبات کمیته علمي 
است و نگاه خوبي به این کمیته 

شکل گرفته است.« 

نجات از اوميكرون با واكسيناسيون گسترده
اواخر آذر بود که نخستین نمونه تأییدشده »اومیکرون« در 
ایران از سوي وزارت بهداشت اعالم شد و آن زمان اعضاي 
کمیته علمي کشوري مقابله با کووید- 19تأکید کردند 
درصورت رعایت نکردن پروتکل ها و عادي انگاري از سوي 
مردم این سویه جدید مي تواند در کمتر از 3هفته به سویه 
غالب در کشور تبدیل شــود. پیام طبرسي، عضو کمیته 
علمي کشوري کنترل و مقابله با کووید-19درباره وضعیت 
شیوع این ویروس در کشور و تبدیل شدن آن به یك پیك 
انفجاري مشابه دیگر کشــورهاي اروپایي و آمریکایي به 
همشهري توضیح مي دهد و مي گوید: »اتفاق خوبي که 
تاکنون رقم خورده، این اســت که در این مدت با افزایش 
ابتال به کرونا مواجه نشده ایم و یکي از مهم ترین دالیل آن 
تزریق حجم زیاد واکسیناسیون در مدت کوتاهي است؛ 
یعني حدود 4، 5ماه اخیر. همچنین تزریق دوز سوم هم در 
زمان خوبي آغاز شد، این مسئله را در برخي کشورها که با 
افزایش موارد کرونا مواجه شده اند در زمان عقب تر شاهد 
بودیم و فاصله میان تزریق دوز دوم و سوم خیلي زیاد بود. 
به همین دلیل است که توصیه جدي بر تزریق دوز سوم 
است چرا که درصورت تعویق در این زمان، وضعیت ما هم 
طي یکي، دو ماه آینده مشابه برخي کشورهاي اروپایي و  با 
شیوع باال مي شود.« به گفته طبرسي، سطح ایمني واکسن 
پس از مدتي کاهش پیدا مي کند و اگر با چرخش ویروس 
در جامعه به ویژه سویه اومیکرون که قدرت سرایت باالتري 
دارد  همراه شود، مي تواند منجر به افزایش بیماري شود.« 
رئیس بخش عفوني بیمارستان مسیح دانشوري وضعیت 
کشور را با توجه به شیوع اومیکرون مناسب ارزیابي مي کند 
و مي گوید: »تا همین حاال موارد ابتال در کشور کم است اما 
تداوم این وضعیت نیاز به همراهي مردم براي زدن دوز سوم 
واکسن و رعایت بیشتر پروتکل هاست که کشور را گرفتار 
پیك جدیدي از کرونا نکند. مــا همواره مورد هجمه قرار 
داریم که چرا با وجود وضعیت نسبتا آرام در کشور باز هم 
تأکید بر زدن ماسك و واکسن است اما تنها 2مسئله کنترل 
این بیماري همان مواردي است که تاکنون توصیه شده 
یعني پروتکل ها و تکمیل واکسیناسیون با دوز سوم. این 
مسئله غیرقابل انکار است که وضعیت کنوني ما ناشي از 
پوشش خوب واکسیناسیون و تداوم رعایت پروتکل هاي 
بهداشتي است که با ورود ســویه جدید کرونا کشور را در 
وضعیت بدتري قرار نداد.« او در پاســخ به این سؤال که 
آیا ممکن اســت وضعیت آرام موجود ناشي از کم بودن 
تســت هاي انجام شده باشــد، توضیح مي دهد: »چنین 
چیزي مطرح نیست چرا که میزان تست ها کاهش پیدا 
نکرده است، اگر در گذشــته 20هزار تست انجام مي شد 
و 5هزار نمونه مثبت مي شــد، اکنون هم 20هزار تست 
انجام مي شود و هزار تا 2هزار تست مثبت مي شود. اما باز 
هم تأکید مي کنم که این روند کاهشي نمي تواند دلیلي 

باشد بر اینکه ما درهفته هاي آینده درگیر بیماري نشویم.«  
طبرسي همچنین درباره صحبت هاي مطرح شده از سوي 
رئیس بیمارستان مینودشت در گلستان مبني بر افزایش 
40درصدي افراد مشکوك به اومیکرون که بخش زیادي 
از آنها کودکان هستند، توضیح مي دهد:»ما بیماري هاي 
دیگري هم داریم و روند ابتال در کشور هنوز افزایشي نشده 
اســت اما نکته اي که وجود دارد اینکه اومیکرون نه تنها 
کودکان که دیگر گروه هاي ســني را هم تهدید مي کند. 
موارد ابتالي روزانه در آمریکا به 500هزار نفر و در انگلیس 
به 200هزار نفر رســیده و باید دید که شــرایط ما به چه 
صورت خواهد بود. اما در این باره نکته مهم واکسیناسیون 
کودکان زیر 12ســال اســت که در کمیته علمي مقابله 
با کرونا هم درباره آن بحث زیادشــده است. در ضرورت 
واکسیناسیون این گروه سني هیچ شــکي وجود ندارد و 
بسیاري از کشورهاي دنیا هم واکسیناسیون کودکان 5تا 
12سال را در دستور کار قرار داده اند اما نکته مهم این است 
که با چه نوع واکســني تزریق این گروه سني انجام شود. 
هم اکنون این مسئله به نظر سازمان غذا و دارو منوط شده و 

ستاد ملي کرونا در این باره تصمیم گیري مي کند.« 

واكسيناسيون زير 12ساله ها در انتظار تصميم نهايی
موارد تأییدشــده ابتال به اومیکرون در کشــور براساس 
اعالم رسمي وزارت بهداشت، تا عصر دیروز 159مورد در 

16استان است و با توجه به قدرت انتقال واریانت آفریقایي 
کرونا، پیش بیني از افزایش موارد و حتي رقم خوردن پیك 
بستري در کشور وجود دارد. اما ســعید کریمي، معاون 
درمان وزارت بهداشت در این باره به همشهري مي گوید: 
»هم اکنون بستري، مشکل اصلي در شــیوع اومیکرون 
نیست و بیشترین مراجعات به صورت سرپایي است. به ویژه 
اینکه این سویه جدید در بیشتر موارد عالئم ساده مانند 
سرماخوردگي دارد که ممکن اســت افراد از مراجعه به 
پزشك و انجام تست خودداري کنند. اینکه در آینده چه 
شرایطي پیش مي آید، مشخص نیست، اما سرعت انتشار 
بیماري در کشورهاي اروپایي و آمریکایي قابل توجه است 
و بر این اساس بیمارستان ها و مراکز درماني در آماده باش 
هستند. مهم ترین نکته رعایت دستورالعمل هاي بهداشتي، 
استفاده از ماسك، رعایت فاصله گذاري اجتماعي و تزریق 
دوز ســوم اســت.« کریمي همچنین درباره اینکه گفته 
مي شــود اومیکرون بیشتر گروه ســني کودکان به ویژه 
واکسینه نشــده ها را هدف قرار داده، با ایــن حال هنوز 
تصمیمي براي واکسیناســیون آنها گرفته نشده است، 
مي گوید: » یکي از مباحث مهم در کمیته علمي مقابله با 
کرونا هم واکسیناسیون کودکان زیر 12سال است و ما هم 
تا هفته آینده در این باره تعیین تکلیف خواهیم کرد.اما هنوز 
تصمیم قطعي در این باره گرفته نشده و البته تصمیمات در 

ستاد ملي مقابله با کرونا مصوب و ابالغ خواهد شد.« 

همشهري در گفت وگو با اعضاي کمیته علمي مقابله با کرونا دالیل همه گیر نشدن سویه جدید کرونا در کشور را بررسي کرد

چگونه ایران از اومیکرون در امان  ماند
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كیت هاي آزمایش كرونا، اومیکرون را شناسایي مي كند؟
همان طور كه مشخص است، سويه اوميكرون      

در حال گسترش در كشورهاي مختلف است 
و تاكنون باالي 100كشور در دنيا اين واريانت 
را شناسايي كرده اند؛ البته به  استثناي چند كشور انگشت شمار، روند پايش و غربالگري در كشورهاي دنيا 
محدود به تعداد اندكي از نمونه ها به نسبت جمعيت است. يعني به طور تصادفي، نمونه هايي را از بيماران 
مي گيرند و مورد آزمايش قرار مي دهند. همچنين با توجه به اينكه نمونه هاي تصادفي اوميكرون روزبه روز 
بيشتر شناسايي مي شوند، احتمال داده مي شــود در آينده اي نه چندان دور، جايگزين ساير واريانت ها 
شود. نكته اي كه در اينجا اهميت دارد توجه به اين مسئله اســت كه آيا اين واريانت، از طريق كيت هايي 
آزمايش كرونا كه در دنيا مورد اســتفاده قرار مي گيرد، قابل تشخيص است؟ با توجه به اينكه در قسمتي 
از ژن ساختماني شاخك ويروس، موتاسيون هايي ايجاد مي شود، در موارد بسيار معدود، تشخيص ابتال 
به واريانت جديد، با مشــكل مواجه مي شــود و در نهايت روي نتيجه آزمايش هم تأثير مي گذارد. البته 
هم اكنون بيشتر كشورها ازجمله در ايران ديگر از اين كيت ها استفاده نمي كنند. اين كيت هايي كه ما بر 
آن تأكيد داريم، كيت هايي هستند كه در اوايل شيوع اين بيماري، يعني حدود 20ماه قبل، مورد استفاده 
قرار مي گرفتند. حساسيت اين كيت ها خيلي زياد نبود و بالفاصله در همان زمان هم اين كيت ها جايگزين 
كيت هاي ديگر شدند. در كشور ما هم از آن ابتدا كه توليدكننده هاي كيت هاي تشخيص كوويد19 به فكر 
توليد انبوه افتادند، ديگر از اين ژن هاي هدف استفاده نمي كردند؛ بنابراين ما هيچ وقت در كشور مشكلي 
درخصوص تشخيص ويروس كرونا نداشته و نداريم. البته هم اكنون شنيده مي شود كه بيماران با مراجعه به 
آزمايشگاه ها، درخواست مي كنند تا نوع سويه كرونايشان مشخص شود اما نكته اينجاست كه اين موضوع 
از نظر پزشكي و علمي ارزشي ندارد. در نظر داشته باشيم كه واريانت اوميكرون متعلق به خانواده كروناست و 
وقتي آزمايشگاهي تشخيص كرونا مي دهد، صرف نظر از اينكه  اين ويروس اوميكرون است يا دلتا و يا سويه اي 
ديگر، در هر صورت مديريت، درمان و هرگونه مراقبت از بيمار و... هيچ ارتباطي به نوع واريانتي كه فرد به آن 
مبتال شده ندارد و درمان بيماري كماكان يكسان است. همانگونه كه در 2سال گذشته، طبق بررسي هايي 
كه شبكه تحقيقات بيماري ويروسي انجام داده، در اين 5پيك اپيدمي در كشور، در هر پيك، يك نوع از اين 
واريانت، عامل اصلي و سويه غالب بوده است. بنابراين آنچه مسلم است عوارض باليني، شدت بيماري و كل 
مواردي است كه همراه داشته و با اطالعاتي كه در اختيار است، تفاوت خاصي در آنها ديده نمي شود و به طور 
مشخص هم ثابت نشده كه شدت بيماري در كدام يك از اين واريانت ها نسبت به بقيه واريانت ها بيشتر است. 
اين نكته اي است كه سازمان بهداشت جهاني هم بر آن تأكيد دارد. توجه داشته باشيم در مورد اوميكرون هم 
نه تنها اين موضوع هنوز ثابت نشده، بلكه برعكس، به نظر مي رسد شدت بيماري در آن كمتر اما سرعت انتقال 
باالتر است. سويه اوميكرون هم مانند ساير واريانت ها به زودي جاي واريانت قبلي را مي گيرد. همان طور كه 
بررسي هاي ما در ابتداي شيوع بيماري نشان مي داد، واريانت ها از درصدهاي بسيار پايين در جامعه شروع 
به گسترش مي كردند و بعد از مدتي بين 90 تا 95درصد ابتالها و  واريانت هاي در گردش از همان نوعي بودند 

كه در پيك ها سرآمد و شيوع بيشتري داشتند.

 محمد جزايري
رئیس شبکه تحقیقات بیماري هاي ویروسي کشور

سويه اوميكرون، تبديل به ويروس غالب در   
بسياري از كشورها شــده، اما ايران هنوز از 
همه گيري انفجاري آن در امان مانده است؛ 
هرچند كه موارد ابتال و بستري در هفته هاي گذشته افزايشي بوده اما همچنان روند شيوع، آرام 
است و رنگ بندي شهرها را تغيير نداده است. براساس آخرين اعالم وزارت بهداشت تا روز گذشته 
159نفر در 16استان درگير اوميكرون شده اند؛ مبتالياني كه هنوز آمارهاي روزانه شيوع كرونا 
را تغيير نداده اند. اين در حالي است كه 2هفته پيش با تأييد نخستين مورد ابتال به اوميكرون، 
پيش بيني مي شد در هفته هاي بعد، آمار ابتال افزايش قابل توجهي پيدا كند. حاال سؤال اينجاست 
كه چه عواملي منجر شد تا در كشور، شيوع انفجاري اوميكرون رخ ندهد؟ اعضاي كميته علمي 
مقابله با كروناي وزارت بهداشت، در گفت وگو با همشــهري به اين سؤال پاسخ دادند. براساس 
اعالم آنها، واكسيناسيون گســترده در مدت زمان كوتاه، حتی با وجود  شروع ديرتر نسبت به 
سايركشورها، شروع زودهنگام تزريق واكسن به گروه سني زير 18سال  و كوچك كردن دايره 
محدوديت ها ديرتر از بسياري از كشورهاي اروپايي و آمريكايي منجر شد تا شيوع اوميكرون در 
آن كشورها، روند بسيار صعودي تري پيدا كند اما در ايران هنوز وضعيت مانند كشورهاي ديگر 
نشده است. هر چند كه روند تزريق دوز سوم واكسن كرونا در هفته اخير، نزولي بوده و از حدود 
400هزار دوز تزريق روزانه به 200هزار دوز رسيده اســت. بنابر آمار اعالم شده از سوي وزارت 
بهداشت، تاكنون 88.27درصد دوز اول و 76.65 درصد هر 2دوز واكسن را تزريق كرده اند. در 
اين ميان، ميزان تزريق دوز سوم واكسن از بين افرادي كه 2دوز واكسن را دريافت كرده اند، هم 

تنها حدود 15درصد است. حاال مسئوالن نظام سالمت بر تزريق دوز سوم تأكيد مي كنند.

 مريم سرخوش
خبرنگار
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ميراث من؛ اعتياد
گزارشي از نوزادان داراي والد معتاد در 3 پرده؛ قبل از تولد، 

حين تولد و پس از آن
زجر و درد نوزاد تازه بعد از جدا شدن از بند ناف شروع مي شود؛ 
لحظه اي كه ديگر مواد مخدر از طريق خون مادر به او نمي رسد. 
9 ماه اعتياد ناخواســته را در رحم مادر تجربه كرده و حاال در 
نخستين ساعات پا گذاشتن به اين دنيا، بايد يك تنه با افيوني بجنگد كه در تنش مي تازد بي آنكه 
بداند اين دردي كه ساعت به ساعت در تنش مي دود از كجا آمده و چيست! و بدتر از آن بي آنكه 
آغوش گرمي از پدر و مادر در روزهاي نخست زندگي نصيبش شود. نوزاداني كه مادرشان در دوره 
جنيني مصرف كننده مواد مخدر بوده اند با اعتياد به همان مخدر به دنيا مي آيند و براي بيرون 

شدن مسموميت اعتياد از تنشان روزهاي سختي را پشت سر مي گذارند.

مرضيه موسوي
روزنامه نگار

باشگاه سالمندان

آسايشگاه يا خانه سالمندان  
مسئله اين است

ايده زندگي مستقل در كنار پرستار
 سبك نويني از نگهداري سالمندان در جهان

از نامش پيداســت، خانه و آسايشگاه ســالمندان؛ جايي كه قرار 
است تبديل به خانه اي براي دوران پيري شــود تا شايد روزهاي 

كسل كننده پيري و تنهايي به لحظات جان دارتري تبديل شوند.
هر چند برخي در دنيا توانســته اند با ايده هاي جديد، نگاه منفي 
نسبت به خانه سالمندان را از بين ببرند اما در ايران هنوز از خانه 
سالمندان با صفات منفي ياد مي شود چرا كه وقتي قرار است در 
دنياي واقعي و فارغ از نگاه ايده آل از خانه سالمندان صحبت كرد، 
روايت ها آن رنگ و لعاب خانه سالمندان خيالي را ندارند، ديگر نه 
از آن اتاق هاي پر نور خبري است، نه مي توان لبخند جاي گرفته 

درصورت پر از خط و خطوط پيري را قاب گرفت.
اين روزها برخي مانند رئيس ســازمان بهزيستي آسايشگاه هاي 
سالمندان را مناسب نمي دانند و خانه هاي كوچك سالمندي را 
جايگزين مناسبي براي آسايشگاه هاي سالمندان مي  كنند اما در 
مقابل اين ديدگاه، كم نيستند افرادي كه از نبود استاندارد كافي 
در خانه هاي ســالمندان گله دارند و اين نقص ضوابط را عاملي 
براي شکست ايده برتري خانه سالمندان در برابر آسايشگاه ها در 

ايران بيان مي كنند.
فرنار جعفري، كارشناس ارشد معماري كه سال ها در اين حوزه 
مشــغول به كار اســت، از نبود مکاني اختصاصي براي نگهداري 
 ســالمندان در ايران صحبت كرد و به روزنامه همشهري گفت:
» يکي از مواردي كه در ايران معموال رعايت نمي شود اين است كه 
به شکل اختصاصي مکاني براي نگهداري سالمندان وجود ندارد. 
به عنوان مثال بسياري از خانه هاي سالمندان، خانه هايي هستند 
كه بدون اســتفاده مانده اند و بعد از خريداري به خانه سالمندان 
تبديل شده اند، اين خانه ها مناســب نگهداري سالمند نيستند. 
براساس مشاهداتم مي توانم بگويم چند خانه سالمنداني كه من به 
آنها مراجعه كرده بودم، برخالف اصول معماري اين حوزه، پله هاي 
بسياري داشتند و براي ســالمندان مناسب نبودند. برخي از اين 
مکان ها حتي فاقد آسانسور هســتند و افراد سالمند دسترسي 

راحت به اتاق هايشان ندارند«.
آنطور كه جعفري توضيــح داد، برخي از خانه هاي ســالمندان   
امکانات مناســبي براي جابه جايي ســالمندان ندارد و حتي اگر 
اتفاقي براي ســالمند رخ دهد به دليل معماري نادرست برخي از 
خانه هاي سالمندان، مددكاران مجبور مي شوند كه فرد سالمند 

را در آغوش بگيرند و به آمبوالنس برسانند.
اين كارشناس ارشد معماري در رابطه با تفاوت خانه با آسايشگاه 
ســالمندان در ايران از نظر معماري به رد ديــدگاه برتري خانه 
ســالمندان پرداخت؛» بايد بدانيــم كه بســياري از خانه هاي 
سالمندان براي چنين كاربري ای ايجاد نشده اند، در اكثر مواقع 
يك خانه با تغيير كاربري به خانه سالمندان تبديل شده است و به 
هيچ وجه با استانداردها مطابقت ندارند اما در آسايشگاه ها نسبت 
به خانه سالمندان ضوابط بيشتري رعايت مي شود. به عنوان مثال 
سرانه فضاي در اختياري كه براي سالمندان بايد رعايت شود يا 
دسترسي سالمند در آسايشگاه ها بيشــتر رعايت مي شود اما در 
خانه سالمندان اينگونه نيست. براســاس آن نگاهي كه در ايران 
وجود دارد، در خانه ســالمندان خيلي به ضوابط توجه نمي شود 
و از هر اتاقي و فضايي براي نگهداري ســالمند استفاده مي شود. 
بايد گفت كه  در واقع آسايشــگاه ها به اســتانداردهاي محيطي 

نزديك تر هستند.«
»در دنيا بيشتر دنبال ايده هايي هستند تا زندگي سالمندان شاد و 
همراه با تحرك باشد و از اين طريق مانع حس بد زندگي در خانه 
سالمندان شــوند. به عنوان مثال در خانه سالمندان كشورهاي 
خارجي، قسمت هايي را براي تفريح سالمندان، دورهمي ها درنظر 
مي گيرند و فضاي سبز و حياط جز بخش اصلي خانه سالمندان 
است تا از اين طريق حال روزانه سالمندان كيفيت باالتري داشته 
باشــد.«؛ جعفري با بيان اين نکات يادآور مي شــود كه در ايران 
چنين اســتانداردهايي براي خانه سالمندان وجود ندارد چرا كه 
بسياري معتقدند وقتي فردي به خانه ســالمندان مي رود فقط 
كافي است كه از او نگهداري و نيازهاي اوليه اش رفع شود، براساس 

همين نگاه به شادي و نيازهاي روحي سالمند توجه نمي شود.

 ايده اي نو براي دوران پيري
كتاب ميرايي جزو معدود كتاب هايي است كه به فراز و فرودهاي 
زندگي سالمندي پرداخته اســت. ميرايي، كتابي غيرداستاني و 
پژوهشي است كه آتول گاواند، جراح آمريکايي، نوشته است، اين 
كتاب به مراقبت هاي پايان زندگي وآسايشگاهي مي پردازد، در 
بخشي از كتاب ميرايي، حريم خصوصي سالمندان به عنوان يکي 
از دغدغه های اصلي زندگي در خانه ســالمندان مطرح مي شود 
كه مبناي شــکل گيري ايده هاي جديد در برخــورد و نگهداري 

سالمندان شده است.
يکي از ايده هايي كه در كتاب ميرايي به آن اشاره شده است،  ايده 
ارائه خدمات به ناتوانان از سوي »كرن بروان وينسون« است. اين 
ايده در ميانه زندگي مستقل و آسايشگاه حركت مي كند. وينسون 
بعد از بيماري مادرش به اين ايده رسيد و تالش كرد تا با ايجاد يك 
فضاي زندگي مستقل براي سالمند و نظارت بر او، شرايط زندگي 
مناسبي را براي مادر پير و بيمارش مهيا كند. وينسون با تکيه بر 
اين ايده خانه اي را در اختيار مادرش قرار داد و با حضور پرستارها 
شرايط خانه را مديريت كرد و بر اين اساس فرد سالمند از استقالل 

و حريم خصوصي مقبولي برخوردار بود.
وينســون تصميم گرفت كه با همراهي همســرش ايــن ايده را 
گسترش دهد و اين فضا را براي ســالمندان ديگر نيز مهيا كند. 
ايده وينســون در ابتدا با مخالفت همراه شــد اما او با گذر زمان 
توانست خواسته اش را اجرايي كند. گزارش هاي عملکرد اين خانه 
سالمندان نشان از اين واقعيت داشت كه ميزان سالمت و رضايت 
از زندگي، توانايي جسمي و شناختي افراد سالمند ساكن در اين 
چنين مركزي افزايش يافته و از سوي ديگر نيز ميزان افسردگي 

نيز با سير نزولي قابل توجهي همراه شده بود.
در واقع اين ايده بر خودمختاري سالمندان تأكيد كرده بود تا از 
اين طريق مانع كاهش اميد به زندگي افراد سالمند شود. هر چند 
در نهايت ايده وينسون به دليل فشار بازار دچار مشکالتي شد و او 
ترجيح داد تا با فروش سهام خود از اين فضا خارج شود اما اين ايده 

به عنوان يك مسير جديد براي نگهداري سالمندان ماندگار شد.

واجب تر از شير مادر
صــداي گريــه اش از بخش نــوزادان بــه گوش 
مي رســد. بي قراري بيش از اندازه اش، گريه اي از 
روي گرسنگي نيست. قد و قواره كوچك تر از كف 
دســتش را مدام منقبض مي كنــد و آغوش هيچ 
پرســتاري آرامش نمي كند. مددكار بهزيســتي 
مي گويد:»نارس بودن و بي قراري، تنها مشــکلي 
نيســت كه كودكان داراي مــادران معتاد تجربه 
مي كنند. اسهال شديد، تهوع، تب و عوارض ديگري 
هم هستند كه اين بچه ها به همراه زجر مسموميت 
اعتياد درگير آن هستند. اين نوزادان در  ماه نخست 
به دنيا آمدنشان عالوه بر همه مشکالتي كه نوزادان 
ديگر تجربه مي كنند، بايد اعتياد را هم ترك كنند و 
رنج زيادي را متحمل مي شوند«. آبريزش بيني اش 
قطع نمي شود و ساعت خواب و بيداری اش به هم 
ريخته. آنقدر گريه مي كند تا دوزي از مسکن تجويز 
شده از پزشك به بدنش برسد و بعد آرام مي گيرد؛ 
داروي آرام بخش بــراي اين نوزادان از شــير هم 
مهم تر است و حتي بســياري از آنها بي اشتهايي را 
در روزهاي اول زندگي تجربه مي كنند كه مي تواند 

باعث آسيب هاي بعدي شود.
بسته به نوع اعتياد مادر و ميزان مصرفش، نوزادان 
تازه به دنيا آمده هم حال و روز متفاوتي دارند. اين 
مددكار بهزيســتي كه مي خواهد نامــي از او برده 
نشــود مي گويد:»بچه هاي معتــاد، انقباض هاي 
شديدي دارند. اغلب دچار ســوءتغذيه هستند و 
وزن كمي دارند. بسته به شرايط جسمي شان، چند 
روز تا چند ماه در بخش مراقبت هاي ويژه بستري 

مي شوند«.
از بارداري هــاي پرخطــري مي گويــد كــه زنان 
بي خانمان يا داراي اعتياد تجربه مي كنند و تعداد 
قابل توجهي از آنها قبــل از پايان بارداري، به دليل 
مصرف مواد، ســقط مي شــوند. اما نوزاداني كه به 

دنيا مي آيند بدون دريافــت هيچ مراقبتي در دوره 
بارداري، ممکن اســت دچار بيماري هاي مختلفي 
شــوند. مددكار بهزيســتي مي گويد:»بچه هايی 
كه با اعتياد بــه دنيا می آينــد بالفاصله بايد تحت 
نظر متخصص مغز و اعصاب قــرار بگيرند. در دوره 
مسموميت زدايي ممکن است بارها تشنج را تجربه 
كنند و بخش هايي از عملکــرد مغز آنها تحت تأثير 
قرار بگيــرد. در بدترين حالــت، نوزاداني را داريم 
كه توان حركت را از دســت مي دهنــد و زندگي 
نباتي خواهند داشت«. نوزاداني هم هستند كه اين 
هفت خان را با موفقيت سپري مي كنند و با مصرف 
دارو و مراقبت هايي كه دريافت مي كنند مسموميت 
اعتياد از تنشان به صورت كامل خارج مي شود؛»بعد 
از پايان دوره خروج مسموميت، نوزاداني كه مقاومت 
بدني بهتري دارند خيلي زود به رشد طبيعي خود 
مي رسند. درصورتي كه در خانواده اي امن زندگي را 
تجربه كنند و دوباره توسط والدين مجبور به مصرف 

نشوند، زندگي عادي اي خواهند داشت.«

بي خبري
بي خبر از دنيا و مافيه، بــه درختي در پارك حقاني 
ميدان شــوش تکيــه داده و چرت مي زنــد. با هر 
سؤالي، به زحمت سرش را از روي زانو بلند مي كند 
و تنها واكنش اش باز كردن لحظــه اي پلك هايش 
است. ســن و سال زيادي ندارد. نخســتين بار يکي 
از هم مصرفي هايش فهميد كه عاطفه باردار اســت ؛ 
صورت ورم كرده و شــکمی كه روزبه روز برآمده تر 
 می شد و مثل وصله اي ناجور روي تن نحيف عاطفه 
خودنمايي می كرد. يکي از زن هــا مي گويد:»مدام 
مي گفت گرســنه اســت. هرچه غذا به او مي داديم 
سير نمي شد كه نمي شــد. دماغش باد كرده بود و 
دســت هايش ورم داشــت؛ مثل هر زن ديگري كه 
حامله مي شود. شکمش كه شروع كرد به گرد شدن، 
فهميديم باردار اســت«. حتي نفهميــده بود باردار 

اســت. غرق در توهم و خماري، با مريخي ها حرف 
مي زد. يا نشئه بود و نفس هايش به شماره مي افتادند. 
خبر باردار بودنش را كه از هم مصرفي هايش شنيد، 
دنيايش همچنان هيچ تکاني نخورد. نمي داند بچه اي 
كه در شکم دارد كي قرار است چشم به دنيا باز كند. 
هيچ آرزويي براي فرزندي ندارد كه در راه است ندارد. 
اطرافيانش مي گويند:»دكتر كه تا به حال نرفته. ولي 
يکي دو بار پزشکان بدون مرز اينجا آمده اند و برايش 
دارو آورده اند«. عاطفه كسي را ندارد و كمتر از يك 
سال اســت كه در پارك مي خوابد. حاال كه هوا سرد 
شده، مثل خيلي از زنان بي پناه ديگر اين شهر، شب ها 
خودش را به يکي از مراكز شوش مي رساند كه جاي 

گرمي براي خوابيدن داشته باشد.

مهمان ناخواسته
هوا سرد شده. عاطفه تن ســنگينش را با خود به 
مددسراي زنان مي رساند تا كمي گرم شود و غذايي 

بخورد. گرسنگي اش انگار ته ندارد. زنان پارك با او 
شوخي مي كنند؛»انگار به جاي بچه، توي شکمش 
اژدها دارد.« و بچه و اژدها براي عاطفه فرقي ندارد. 
سپيده عليزاده، مدير مؤسسه نور سپيد هدايت كه 
مددسرايي در ميدان شــوش براي زنان بي سرپناه 
دارد، مي گويد:»بــارداري در بين زنــان كمتر از 
20سال بيش از سايرين در اين محدوده شايع است. 
از طرفي اغلب شــدت اعتيادشان آنقدر زياد است 
كه هيچ حسي نسبت به فرزند خود ندارند. حتي تا 

ماه هاي آخر نمي دانند باردار هستند«. 
خبــري از خدمات بهداشــتي و درماني نيســت و 
اغلبشــان تا لحظه زايمان حتي رنــگ مراقبت هاي 
بــارداري را نمي بينند. مگر اينکه شــانس با آنها يار 
باشد و پزشــکان بدون مرز در گشــت هاي معمول 
خود آنها را ببينند. عليــزاده مي گويد:»بزرگ ترين 
دغدغه اين افراد تأمين مواد است. حتي آنقدر توان 
ندارند كه بچه اي كه ناخواسته باردار شده اند را سقط 
كنند. به روشني مي دانيم كه چنين بارداري اي هم 
براي مادر و هم براي بچه تا چــه اندازه اي خطرناك 
است«. مشکالت قضايي و نداشتن شناسنامه و نبود 
هيچ گونه خدمات درماني و حمايتي را، شروع زندگي 
پرآســيبي براي كودك تازه به دنيــا آمده مي داند و 
مي گويد:»اغلب مادران قصد نگه داشتن بچه را ندارند. 
اگر اين بچه ها توسط اورژانس اجتماعي شناسايي و 
تحويل بهزيستي داده نشوند، احتماال براي قاچاق و 
خريد و فروش مواد مورد سوءاستفاده قرار مي گيرند. 
يا به افرادي فروخته مي شوند كه قصد سوءاستفاده از 
بچه ها را دارند. چون مي دانيم كسي كه به چنين بلوغ 
اجتماعي رسيده كه مي خواهد فرزندخوانده  را بزرگ 
كند، مي داند بايد از طريق بهزيستي و روال قانوني اين 
بچه ها را به خانواده خود ببــرد. اما افرادي كه بچه ها 
را مي خرند معموال براي مافياي مواد و سوءاستفاده 

جنسي از آنها استفاده مي كند«.

ليال شريف
 روزنامه نگار

مادران 20ساله
بخش زايمان بيمارستان شــهيداكبرآبادي از معدود بيمارستان هاي عمومي 
تهران است كه مراجعان مبتال به اعتياد را پذيرش مي كند؛ زناني كه اغلب بعد 
از تجربه درد بسيار به كمك همراهانشــان يا اورژانس اجتماعي خود را به اين 
بيمارستان رسانده اند. اتاق مخصوصي در بخش زايمان به مادران درگير اعتياد 
اختصاص دارد. فهيمه پرنيان، سرپرستار بخش بعد از زايمان اين بيمارستان 
مي گويد:»اغلب مادران معتاد يا داراي اعتيــاد در آخرين لحظاتي كه بچه در 
حال به دنيا آمدن اســت به اينجا مراجعه مي كنند. يا اقدامات اوليه اورژانسي 
نياز دارند يا زمان زايمان فرارســيده اســت. به هر حال در چنين شرايطي 
ســوءمصرف مواد تأثير زيادي در رفتارهاي اين مادران دارد. پرخاشــگري 
مي كنند يا درخواســت هاي غيرمنطقي دارند. براي اينكه بيماران و مراجعان 
ديگر بخش دچار اضطراب نشوند، اتاق جداگانه اي براي مادران معتاد درنظر 
گرفته ايم«. از زايمان زودهنگام گرفته تا مشــكالتي مثل ابتال به بيماري هاي 
واگيردار،  اين روزها مادران داراي ســوءمصرف را به خود درگير كرده است. 

پرنيان مي گويد:»بسياري از آنها عالئم كوويد را دارند. همچنين بيماري هايي 
مثل هپاتيت و مشكالت ديگر. از طرف ديگر هيچ مراقبت و خدمات بهداشتي 
و درماني حين بارداري دريافت نكرده انــد. نمي دانند در هفته چندم بارداري 
هستند. براي كمك به آنها براي زايمان و كاهش درد و همچنين متعادل كردن 
شــرايط نوزاد، نياز داريم بدانيم كه چه دوز، از چه موادي و چه زماني مصرف 
كرده اند. اما معموال اين اطالعات را از ما مخفي مي كنند«. مادران زير 20سال، 
بيشترين تعداد مراجعان داراي اعتياد در بيمارســتان اكبرآبادي را به خود 
اختصاص داده اند كه با زايمان هاي زودهنگام و مشــكالت بعد از آن مراجعه 
مي كنند. او مي گويد:»كودكاني كه از مادران داراي اعتياد به دنيا مي آيند هم 
عالئم اعتياد را دارند و طبق تشخيص پزشك بايد براي خارج شدن مسموميت 
اعتياد از بدنشان به ان.آي.سي.يو منتقل شوند. بخش مددكاري از زمان ورود 
مادران به بيمارستان و زايمان در جريان كارهاي آنهاست و درصورتي كه مادر 

بي خانمان باشد، كودك بعد از ترخيص به بهزيستي منتقل مي شود«.

ته
نک

همه آلودگی ست اين ايام
هواي تهران همچنان در تصرف غبار و ذرات معلق قرار دارد

تهران از ابتداي امسال تا امروز تنها 2روز هواي پاك را تجربه كرده است؛ آن هم درحالي كه زمستان تازه 
از راه رسيده و وارونگي هوا تا فروردين همراه ماست. اين آمار نگران كننده به صورت مستقيم با سالمت 
8ميليون شهروند در ارتباط است.افزايش  اســتفاده از مازوت به عنوان سوخت نيروگاه ها و پس از آن 
فرسودگي ناوگان حمل ونقل عمومي از داليل مهم تشديد آلودگي هوا هستند . همين داليل باعث شده تا 

در سال هاي گذشته پاي هواي آلوده از نيمه دوم سال به بهار و تابستان هم كشيده شود.

35000 نفر
 به طور ساالنه 
به دليل آلودگي هوا در ايران جان خود را 
از دست مي دهند.

45000 نفر
 مرگ به دليل آلودگي هوا، آمار 

غيررسمي اي است كه براي جانباختگان 
ساالنه در كشور مطرح مي شود.
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روزشمار شاخص آلودگي هواي تهران
 تا 8   دی 1400

پاك، سبز
قابل قبول، زرد

ناسالم براي گروه هاي حساس، نارنجي
ناسالم، قرمز

بسيار ناسالم، بنفش
خطرناك، قهوه اي
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0                                   ماسك بزنيد 

  از فعاليت بدني سنگين در هواي آزاد در روزهاي آلوده 
خودداري كنيد.

  مايعات بيشتري بنوشيد؛ نوشيدن روزانه شير مي تواند 
از جذب آلودگي در بدن جلوگيري كند.

  پنجره ها و درهــا را باز نگذاريد. هــواي موجود در 
ساختمان ها آلودگي كمتري نسبت به هواي بيرون دارد.

  همجواري با گياهان تا حدودي مي تواند به تميز شدن 
هواي اطراف شما كمك كند.

  درصورت امكان از دستگاه هاي تصفيه كننده
  هوا در محيط كار و خانه استفاده كنيد.

  عالئم اوليه آلودگي را جدي بگيريد.
  در هواي آزاد ورزش نكنيد.

29 ايستگاه
 سنجش آلودگي هوا در تهران وجود دارد.

شاخص آلودگی هوا
رنگ نمايشــگرهاي ســنجش آلودگي هوا، 
براساس عدد شاخص آلودگي در هر روز متغير 
است. باال رفتن اين عدد سالمت عمومي جامعه 

را به خطر مي اندازد.

          پاك، سبز 50-0
          سالم، زرد 100-51

          ناسالم براي گروه هاي حساس، نارنجي 150-101
         ناسالم، قرمز 200-151

               بسيار ناسالم، بنفش 300-201
               خطرناك، قهوه اي، 500-301

حداقل هايی برای مراقبت از خود 

در مقابل آلودگی هوا
به هشــدارها توجه كنيد ؛ روزهاي ناسالم درصورت 

امكان از تردد در شهر خودداري كنيد.

بيماران
 پرريسك در
 آلودگی هوا

بيماران 
مزمن 
تنفسی

بيماران 
قلبی

بيماران
سكته 
مغزی

بيماران 
عالئم اوليه ريوی

مسموميت
 آلودگی هوا

سوزش 
چشم و
 بينی

خس خس 
حمله های سينه

آسمی
گلو
درد

سرفه

سردرد

خستگی
سوزش

 گلو



دوشنبه 13 دی 141400
آگهی شماره  8404



15 دوشنبه 13 دی 1400
آگهی شماره  8404



دوشنبه 13 دی 161400
ادب و هنر شماره  8404

پالن

برش هاي كوتاه

فستيوال بازيگري 
يكي از ويژگي هاي فيلم »بي همه  چيز« اجراي موفق بازيگران اصلي اش 
اســت. پرويز پرســتويي، هديه تهراني و هادي حجازي فر بهترين 
نقش آفريني هاي اين سال هايشــان را مقابل دوربيــن اين فيلم به 
نمايش گذاشته اند. حضور باران كوثري هم با چهره پردازي متفاوتش، 

جالب توجه است.

پرويز پرستويی
در نقش مهم و حساس امير، بازي كنترل شده اي را به 
نمايش مي گذارد و نشــان مي دهد هنوز هم مي تواند 

از بهترين بازيگران ســينماي ايران باشــد. با 
ديدن بازي پرستويي در فيلم بي همه  چيز 
مي توان به ياد آورد كه او در اين ســال ها 

چقدر خودش را خرج نقش ها و فيلم هاي ضعيف كرده است. پرستويي 
در فيلم محسن قرايي انگ نقش است و اجرايش از نقش، درك شده و 
دقيق است. بدون تقريباً همه آنچه معموال كارگردان ها از پرستويي طلب 
مي كنند و آن تكرار نقش ها و تيپ هاي گل كرده اش است. او اينجا مجالي 
براي درخشش داشته و از اين فرصت به بهترين شكل بهره گرفته است. 
پذيرش او به عنوان قهرمان مورد احترام روستا و بعد پذيرش خطايي كه 
سال ها پيش مرتكبش شده، تغيير مسير مهمي براي اين شخصيت است 

كه پرستويي اين مسير را با موفقيت سپري مي كند.

هديه تهرانی
پس از ســال ها امكاني براي درخشــش در نقشي را 

پيدا كرده اســت كه كامال منطبق با پرســونايي 
ســينمايي اش در دهه 70 اســت. لي لي )ليال( 
ناظريان زني كه ســال ها پيش از روستا رفته و 

در بازگشت به دنبال انتقام اســت، همان كاريزماي آشنايي را دارد كه 
تهراني در ســال هاي اول فعاليت بازيگري اش نمايان كرده بود. فيلم 
»بي همه  چيز« تصوير تازه اي از تهراني به دســت نمي دهد ولي همان 
تيپ آشناي او را به شكلي باشكوه بازآفريني مي كند. زني كه زخم خورده 
از گذشته اي تيره و تار اســت و حاال با خونسردي و متانت حساب هاي 
قديمي اش را تسويه مي كند. هديه تهراني پس از سال ها حضور كمرنگ 
و كم حاصل سرانجام در نقشي امكان درخشش مي يابد كه يادآور بهترين 

دوران حرفه اي اش است.

هادی حجازی فر 
به همراه »آتاباي« بازي در فيلم »بي همه  چيز« را بايد جزو تالش هاي 
موفق هادي حجازي فر براي خروج از دايره تكرار دانست. نقش دهدار 
روستا همان برون گرايي مطلوب حجازي فر را مي طلبيد و جنس بازي 
او در شروع فيلم و در يكي از سكانس هاي شــلوغ اثر، نقش مهمي در 
موفقيت پرده اول دارد. تغيير رفتار دهدار از همراهي با امير و مخالفت با 
خواسته لي لي تا جايي كه از مردم روستا براي قتل امير استشهاد جمع 

مي كند، پيچيدگي هايي همــراه با رندي مي طلبيده 
كه حجازي فر با موفقيت از پسش برآمده است. در 
اين مسير صداي متناسب حجازي فر و تسلطش بر 
اجراي نقش، توانسته سهم مؤثري در از كار درآوردن 
نقش دهداري كه مثل بقيه مردم روستا، فرصت طلب 

و نان به نرخ روز خور است، ايفا كند.

»بي همه  چيز«، يكي از مهم ترين فيلم هاي سي ونهمين جشنواره فجر بود. محسن قرايي كه 
در آغاز دهه 90 با »خسته نباشيد« به عنوان كارگردان به سينماي ايران معرفي شد و پيش 
از بي همه  چيز، دو فيلم ديگر هم ســاخته، با فيلم چهارم، خود را به عنوان يكي از اميدهاي 
سينماي ايران مطرح كرد. بي همه  چيز يك اقتباس موفق است كه همه امتيازهايش به بضاعت »مالقات بانوي سالخورده« 
بازنمي گردد. قرايي موفق شده جهان فيلمش را فارغ از قابليت هاي اثر بنا كند و شخصيت هايي باورپذير، روابطي پيچيده 

و پاياني تأثيرگذار براي فيلم ترسيم كند.

بازيگران 1
انتخاب بازيگران يكي از امتيازهاي فيلم پرشخصيت محسن قرايي 
اســت. باران كوثري در نقش »نوري« با گريــم و هيبتي كه او را 
متفاوت كرده، تنها جذابيت بي همه  چيز نيست. هادي حجازي فر، 
پدرام شــريفي و بابك كريمي در نقش هايي كه مي توانستند در 
حاشيه حضور هديه تهراني و پرويز پرستويي قرار بگيرند، فراتر از 
انتظار و كامل هستند. حجازي فر، خشم و تندخويي و در عين حال، 
عطوفت و آينده نگري دهدار را در يك بازي برونگرايانه اما واقعي به 

نمايش مي گذارد و پدرام شريفي، مثل 
هميشه موقر و به اندازه بازي مي كند. 
حجازي فر هر جا مقابل دوربين است، 
توجه تماشاگر را برمي انگيزد؛ به ويژه 
در فصل نهايــي جايي كه به ســراغ 
لي لي مي رود و به او هشــدار مي دهد 
كه بازگرداندن امير )پرويز پرستويي( 
به زندگي عادي مي توانــد طغياني را 
باعث شــود كه قابل مهار و اداره كردن 
نيست؛ او كه شب پيش و در دل كوه، 
كنار آتش براي به مسلخ بردن رفيق، زار 
زده است. اما بي همه  چيز فرصتي فراهم 
كرده تا هديه تهراني دوباره در قالب يك 
بازيگر شش دانگ و تمام عيار ديده شود؛ 
با نقشي كه به پرسوناي او نزديك است؛ 
اگرچه لي لي خاستگاهي متفاوت با ديگر 
نقش هاي اين بازيگــر دارد. كنار همه 
اين امتيازها، پرويز پرستويي در فيلم 
قرايي، درخشان است؛ آن هم در قالب 
نقشي كه پيچيدگي هايش مي توانست 
خيلي زود فاش شود. حضور پرستويي به 
جذابيت ها و ابعادي كه نقش امير دارد، 
ارزش مضاعف داده است. امير كه زماني 
لي لي را رها كرده تا به عنوان برادرزاده 
خان، به وصلتي سنتي تن بدهد، حاال 
شوهري وفادار و پدري مهربان است كه 

مردم روستا باورش دارند. مردم در سكوت و پذيرشي همسو با منافع 
شخصي و گروهي، گذشته، لي لي و جفاي امير را انكار كرده اند تا 
چرخ زندگي در روستا بچرخد. پرستويي تبديل شدن اميرخان، 
از يك شــخصيت مقتدر و محبوب به خائني كه همه شهر براي 
مرگش بسيج مي شوند را در روندي آرام و در يك بازي تأثيرگذار، 

به نمايش مي گذارد.

جغرافيا 2
محسن قرايي روايت »مالقات بانوي سالخورده« را به روستايي در 
زمان پيش از پيروزي انقالب برده. زمان و مكان در فيلم مشخص 
نيست و روي آن تأكيد نمي شود. اين موضوع  به آن عمق و معناي 
بيشتري داده است. مضمون و پيام فيلم بيش از جغرافيا و حتي زمان 

وقوع رويداد، اهميت دارد. 
بي همه  چيز درباره غلبه نفع فردي و توافق براي ناديده گرفتن واقعيت 
است. مردمي كه زماني به واسطه قدرت، لي لي را ناديده گرفته اند، در 
چرخشي آشكار، به امير پشت مي كنند 

تا زنده بمانند.
فضاي ايراني  3

بي همه  چيز با اينكه تحت تأثير »مالقات 
بانوي سالخورده« ساخته شده،  باورپذير 
است. تغييرها در جهت اصالت بخشيدن 
به فيلم   موفق بوده است. فيلم، مناسبات 
و روابط يك جامعه فقير و رو به اضمحالل 
را نمايش مي دهد كه براي رســيدن به 
ساحل آرامش، هر بار به دام پول و قدرت 
مي افتــد و براي خوشــبختي موقتي، 
فريب مي خــورد؛ جامعه اي با مردماني 
ناسپاس كه برادري را مي فروشند، عشق 
را مي فروشند، فرزند را ناديده مي گيرند 
و براي قرباني خود پاي چوبه دار، اشك 
مي ريزند. فيلمســاز روي زمان، مكان 
و حتــي قوميت و تاريــخ، تأكيد ندارد 
اما آنچه ترســيم مي كند، بي هويت و 

بي شناسنامه نيست.
حال وهوا  4

بي همه  چيز، پخته ترين فيلم محســن 
قرايي و با فاصله از تجربه هاي متفاوت 
قبلي اش تا امروز، بهترين فيلم اوست. 
بي همه  چيــز روايتــي بــدون مالل و 
يكدست دارد، روي نقاط عطف زندگي 
شخصيت ها تمركز كرده و از زياده گويي 
در آن خبري نيســت. طراحي صحنه و طراحي لبــاس آن )مارال 

جيراني( قابل توجه است. 
در عين زيبايي و حاكم بودن ســليقه زنانه، پوشــش شخصيت ها 
باورپذير است؛ آن هم در ســينمايي كه اغلب فيلم هايش )به ويژه 
فيلم هاي تاريخي(، پوشش جعلي دارند. فيلمبرداري مرتضي هدايي 

هم از امتيازهاي فيلم است. 

محدثه واعظي پور
روزنامه نگار

     امير )پرويز پرستويي( تا پيش از آمدن لي لي )هديه تهراني( قهرمان 
روستاست؛ روســتاي محرومي كه البته در عين محروميت، شيك هم 
هست؛ مدرسه اي دارد و معلماني با پوشش كامال مدرن و پزشكي آنكادر 
كرده و كراوات زده كه صاحب تنها اتومبيل روستا هم هست. داستاني كه 
روايت مي شود و اقتباس وفادارانه اي از نمايشنامه دورنمات، با اين آدم ها 
و فضاي شيك همخواني دارد. نمايشنامه اي كه در اينجا بارها اجرا شده 

است، از حميد سمندريان و پارسا پيروزفر 
تا هادي حجازي فر بازيگــر نقش دهيار كه 
در دهه80 ورســيوني موزيكال از مالقات 
بانوي ســالخورده را روي صحنه برده است، 
اين نمايشنامه جزو متون محبوب ايرانيان 
بوده است. تم قرباني شدن قهرمان ديروز به 
خواســت منجي امروز، توسط مردم، گويي 
دستمايه اي است كه در ادوار مختلف روي 
صحنه جــواب داده و حاال نوبت به نســخه 

سينمايي اش رسيده است.
   مســئله كليدي ظاهراً اين است كه چرا 
بايد نمايــش مالقــات... را در فضايي ايراني 
بازآفريني كرد؟ و پرسش صريح تر اين است: 
چه ضرورتي باعث شــده در اين زمانه و اين 
روزگار، سرمايه اي كالن )به روايت تهيه كننده 
۱۵ ميليارد تومان( صرف تهيه چنين فيلمي 
شــود و در نهايت اينكه حرف حســاب »بي 
همه  چيز« چيست؟ احتماال از همين بزنگاه 
است كه عده اي بي همه  چيز را فيلمي ضد مردم 
مي نامند. فيلم مشخصا بر فقر به عنوان عامل 
تصميم مردم براي تن دادن به تسويه حساب 
شخصي لي لي با امير، تأكيد مي كند. روستايي 
كه معدنش پس از انفجار، سال هاســت كه 
متروكه شده و هجوم ملخ ها را هم در راه دارد 
)تصويري از ملخ در ابتداي فيلم و در طويله 
نوري، در نهايت بــه تصوير هجوم مورچگان  

به بقاياي ملخي از پا درآمده منجر مي شود(. در چنين حال و هوايي مردم 
روستا حاضر مي شوند پاي برگه اي را انگشت بزنند كه حكم اعدام فردي 
است كه تا همين چند روز پيش قهرمان مورد احترامشان بود؛ قهرماني كه 
اضمحاللش از فصل تالش ناكام براي فرار از روستا آغاز مي شود و تا قبل 
از تك گويي پاياني اش، به سرعت جايگاه و آبرويش را از كف مي دهد. فيلم 
از دل تقابل ميان امير و لي لي، هسته دراماتيكش را شكل مي دهد. سنت 

حق دادن به همه طرف هاي دعوا، در نهايت از بي همه  چيز، فيلمي بدون 
قهرمان فردي مي سازد و با تصويري كه از توده ها ساخته مي شود خبري 
هم از قهرمان جمعي نيســت. بي همه  چيز، فيلمي است بدون قهرمان و 
بدون آرمان كه شرح وضعيت مي كند و با طرح موقعيتي اخالقي در نهايت 

نه سمت امير مي ايستد و نه جانب لي لي را مي گيرد.
  محسن قرايي از همان گام نخست و انتخاب نمايشنامه فريدريش 
دورنمات و آداپته اش در روســتايي ايراني، 
بســتري نمادين مي آفريند. نداشتن تعين 
مكاني و بردن داســتان به گذشــته، بر بار 
نمادين فيلم مي افزايد و حــاال هر چيزي، 
حتي موقعيت هايي كه عيناً و با وفاداري كامل 
از نمايشنامه مالقات بانوي سالخورده اخذ 
شده اند، مي تواند ذهن تماشاگر را به سمت 
معادل سازي  هاي مرسوم ببرد. به اين ترتيب 
تماشــاگر، معناي فيلم را نه صرفاً در آنچه 
به صورت عيني مي بيند كــه در مفاهيمي 
تاويل پذير جست وجو مي كند. آنچه فيلم را 
سرپا نگه مي دارد، قوت اجرايي اش است؛ از 
فيلمبرداري چشم نواز تا كارگرداني قابل قبول 
صحنه هاي شــلوغ و اجراي ۳ بازيگر اصلي 
)پرستويي، تهراني و حجازي فر(. در مقابل 
اما فيلم با كشــتن و بدنام كردن قهرمانش 
و تصويري كــه از مردم به صــورت توده اي 
بي شــكل ارائه مي كند، در نهايت نمي تواند 
راه به جايي ببرد. بي همه  چيز، فيلمي است 
كه با دقت و وســواس ساخته شده ولي اين 
سؤال همچنان پابرجاســت كه چرا چنين 
هزينه اي صرف ســاخت فيلمي شــده كه 
با وجود دســتاوردهاي فني اش در نهايت 
ابتر مي ماند. بي همه  چيز با فاصله گرفتن از 
فضاي مرسوم فيلم هاي آپارتماني و درام هاي 
اجتماعي سوزناك و كمدي هاي سطح پايين، 
مي كوشد تا فاصله اش را از توليدات مرسوم و متداول اين سينما موكد 
كند اما در نهايت فاقد شور، گرما و حس نزديكي به كاراكترهايي است كه 
هر كدام قرار است در چارچوبي تعيين شده صرفاً نقش شان را ايفا كنند. 
مطابق معمول دقت در ساختار تكنيكي به قيمت از دست رفتن حس 
و حال منجر شده اســت؛ حس و حالي كه مي توانست از بي همه  چيز، 

تجربه اي مغتنم بسازد.

»بي همه  چيز«   چه نسبتي
  با سينماي امروز ايران دارد؟ 

پارسا پيروزفر كه در دهه 90 بيشتر در عرصه تئاتر فعال بود، اجرايی 
متفاوت از متن دورنمات را با نام »مالقات« بر صحنه برد كه يكی از 

پرمخاطب ترين نمايش های دهه 90 بود.

گوهر خيرانديش در 
نقش  كالرا زاخاناسيان 
يكی از اركان مهم 
دومين اجرای 
حميد سمندريان از 
 نمايشنامه
 دورنمات بود.

حجازی فر در ابتدای 
دهه 90 با بازنويسی 
متن دورنمات نمايشی 
 موزيكال بر 
صحنه برد.

سمندريان در نمايش »مالقات بانوی سالخورده« يكی از كالسيك ترين 
و وفادارترين اجراها را نسبت به متن نمايشنامه ارائه داد. 35 سال بعد 
از اجرای اول، سمندريان دوباره سراغ نمايش دورنمات رفت كه در آن 

 مقطع يكی از اتفاق های مهم تئاتر ايران بود. 

بي همه  چيز از نگاه رسانه ها
سايه سنگين منبع اقتباس

 ايرنا: در دنياي خيالي فيلم با مردماني طرف هستيم كه آگاهانه 
قهرمان خودشان را مي كشند و همزمان برايش اشك مي ريزند. مراسم 
كشتن قهرمان، يكي از سكانس هاي درخشــان فيلم است كه رفتار 

دوگانه جامعه را در برابر يك انسان اخالق مدار نشان مي دهد.
  مشرق: ساحت فرهنگي و زيســتي نمايش، فرنگي است. اغلب 
مخاطباني كه بــدون هيچ پيش فرضي از نمايشــنامه اصلي، فيلم را 
تماشا مي كنند، بي همه چيز برايشان اثري گنگ و بي معناست و تالش 

در كارگرداني، كمك شاياني به اين اثر نخواهد كرد.
  تســنيم: اقتباس نمايش سوئيســي فردريــش درونمات با 
درونمايه اي شهري و تبديل جغرافيا از شهر به روستا، بي همه چيز را 

تبديل به نمايشي گنگ و بي معنا مي كند.

مالقات در ايران
 از سمندريان تا پيروزفر

نمايشنامه دورنمات در ادوار مختلف
 و توسط نسل هاي مختلف تئاتري روي صحنه رفته است

  نمايشــنامه »مالقــات بانوي 
ســالخورده« از متن هاي محبوب 
تئاتري هــا در ايران اســت. اين 
نمايشنامه نخســتين بار سال1351 
توسط حميد سمندريان ترجمه و در 
تاالر مولــوي روي صحنه رفت و بعد 
از آن هم دست كم 3اجراي مهمش 
در خاطره ها مانده اســت. سال51 
سمندريان مالقات بانوي سالخورده 
را با حضور چهره هايي چون جميله 
شــيخي، آذر فخر، اكبر زنجانپور، 
غالمرضا طباطبايــي و علي رامز بر 
صحنه برد. 35سال بعد سمندريان 
اجرايي ديگر از اين نمايشــنامه را 
اين بار در سالن اصلي تئاتر شهر بر 
صحنه برد. در اين نمايش كه سال۸۶ 
اجرا شــد گوهر خيرانديش، پيام 
دهكردي، علي رامــز، فرخ نعمتي، 
ميرطاهــر مظلومي و هوشــنگ 
قوانلو حضور داشــتند. ســال93 
هادي حجازي فر كه هنوز به شهرت 
سينمايي نرســيده و به كارگرداني 
تئاتر مي پرداخت، اقتباسي از متن 
دورنمات در فرهنگسراي نياوران بر 
صحنه برد. اجراي حجازي فر احتماال 
متفاوت ترين اجراي نمايش معروف 

دورنمات است كه به صورت موزيكال و 
در شمايل نمايش عروسكي بزرگسال 
اجرا شد و صادق ملكي، آرش )علي( 
فالحت پيشــه، پريناز لطف اللهي و 
فرهاد تفرشــي از جمله بازيگرانش 
بودند. حجازي فر به همراه شــعله 
محمدي نمايشنامه را بازنويسي كرده 
بود. پارسا پيروزفر هم 3سال پيش 
اين نمايشنامه را با عنوان»مالقات« 
روي صحنه برد. اجراي پارسا پيروزفر 
كه از اســفند9۷ تا ارديبهشت9۸ 
در تئاتر شــهر روي صحنه بود يكي 
از موفق تريــن تئاترهــاي دهه90 
اســت. در اين اجرا پانته آ پناهي ها، 
رضا بهبودي، ســياوش چراغي پور، 
مهدي حســيني كيا، هومن كيايي و 
داريوش موفق حضور داشــتند. اگر 
در نخســتين اجراي مالقات بانوي 
سالخورده سمندريان نمايشنامه را 
از متن آلماني ترجمه كرده بود، پارسا 
پيروزفر متــن دورنمات را از ترجمه 
انگليسي اش به فارسي بازگردانده 
بود. مالقات يكي از پرمخاطب ترين 
نمايش هاي اين سال ها و به روايتي 
دومين نمايش پرفروش تاريخ تئاتر 

ايران است.

ملخ زدگان

4دليل براي تماشاي »بي همه  چيز«

جذابيت بصری، اقتباسی موفق

سنت حق دادن به همه طرف های دعوا، 
در نهایت از بی همه  چیز، فیلمی بدون 

قهرمان فردی می سازد و با تصویری كه 
از توده ها ساخته می شود خبری هم از 
قهرمان جمعی نیست. بی همه  چیز، 

فیلمی است بدون قهرمان و بدون آرمان 
كه شرح وضعیت می كند و با طرح 

موقعیتی اخالقی در نهایت نه سمت امیر 
می ایستد و نه جانب لی لی را می گیرد

فیلم، مناسبات و روابط یك جامعه فقیر 
و رو به اضمحالل را نمایش می دهد 

كه برای رسیدن به ساحل آرامش، هر 
بار به دام پول و قدرت می افتد و برای 
خوشبختی موقتی، فریب می خورد؛ 

جامعه ای با مردمانی ناسپاس كه برادری 
را می فروشند، عشق را می فروشند، 

فرزند را نادیده می گیرند و برای قربانی 
خود پای چوبه دار، اشك می ریزند

روستايي كه در آن فقط يك گاو وجود دارد، قرار است ميزبان آدم مهمي باشد. درجه داري پا به سن 
گذاشــته، آمده ســراغ نوري صاحب گاو تا راضي اش كند تنها دارايي باارزش اش را براي آبرو داري 
اهالي، چند ساعتي در اختيارشان بگذارد كه رضايت نمي دهد تا اينكه امير از راه مي رسد؛ مردي كه پيداست همه اهالي به او احترام 
مي گذارند. نوري رضايت مي دهد و به اين شرط كه فقط و فقط نمايشي از قرباني كردن در كار باشد، گاو را از گوساله اش جدا مي كند؛ 
گاوي كه شيرش به كل روستا مي رسد؛ روستايي با تنها يك گاو، فيلم كالسيك داريوش مهرجويي را هم به ياد مي آورد. روستايي 
كه مشخص نيست در كجاي اين ســرزمين قرار دارد و اهالي اش هيچ كدام لهجه ندارند. فيلم در همان دقايق ابتدايي غرابتي را به 
تصوير مي كشد كه مشابهش را نمي شود در سينماي امروز ايران سراغ گرفت. لوكيشن، طراحي صحنه و لباس و آدم هاي پرتعداد و 

صحنه هاي شلوغ و بازآفريني گذشته اي 
كه قاعدتًا بايد اواخر دهه 40يا دهه 50 
باشد. مجله هفتگي كه تصويرش را يكي 
دو بار مي بينيم و پوشش آدم ها، مي تواند 
تا حدودي نشان دهنده زمان باشد. البته 
تنها چيزي كه قطعيت دارد اين است 
كه ماجرا در ســال هاي قبل از انقالب 
مي گذرد. فيلم در نيم ســاعت اولش تا 
حدودي مي تواند جهانش را بسازد و از 
غرابت تصويري اش بهره بگيرد. شيوه 
ورود شخصيت اصلي زن، در سكانس 
شلوغ ايستگاه راه آهن قدري »مالنا« وار 
هم هست ولي بيش از آن قابليت هاي 
اجرايي كارگرداني به چشم مي آيد كه 
 قباًل و در فاصله »خســته نباشيد« تا 
»سد معبر« هم نشانه هايي از پيشرفت 
را بروز داده بود. گام ســوم با اقتباس 
از نمايشــنامه معروف »مالقات بانوي 
سالخورده« با اعتماد به نفس و جاه طلبي 

بيشتري برداشته شده است.

سعيد مروتي
روزنامه نگار
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رشيد مظاهري كه در تمام تيم هاي ليگ برتر مي توانست گلر اول باشد، در استقالل روي نيمكت 
هم جايي ندارد؛ او درباره شايعات پيرامونش به سوال همشهری ورزشی پاسخ داده است

 حراج استثنايي فصل حمله در تهران،دفاع در اراك مسي كرونا گرفت
استقالل با بهترین خط دفاعی لیگ به اراك رفته تا به 

صدرنشینی اش ادامه دهد؛ پرسپولیس هم با بهترین 
خط حمله لیگ میزبان تراكتور است و چشم امید به توقف 

آبی ها دوخته است

كرونا هنوز دست از سر فوتبال 
برنداشته. با اعالم باشگاه پاریسی 

حاال نام مرد سال فوتبال جهان هم به 
فهرست كرونایی ها اضافه شد

فهرست بازیكناني كه در تابستان رایگان مي شوند و در بازار 
نقل وانتقاالت زمستاني به حراج گذاشته خواهند شد. 

حاال رئال مادرید مي خواهد امباپه را بدون پرداخت پولي
به پاري سن ژرمن جذب كند 1819

رفتن به پرسپولیس؟
 فقط به استقالل فکر می كنم

17:00 تراکتورپرسپولیس

15:00 استقاللآلومینیوم
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كدامبازیها3هیچنمیشود؟

دائمالتكذیب،دائمالتوضیح

مگرهفتهآخربود؟

لیگ خوشگلی داریم كه از روز اول تا 
آخرش همه تیم ها بیرون از زمین 
دنبــال پیروزی هــای 3 بر صفر 
انضباطی و اداری هستند. غیراز 
غائله بازیكن غیرمجاز گل گهر كه 
فعال 3مسابقه را 3 بر صفر كرده، كلی 
تالش دیگر هم برای تغییر نتیجه داشته ایم؛ از اعتراض باشگاه 
نساجی به حضور بدون مجوز بازیكنان خارجی استقالل در 
مقابل این تیم تا داستان اخیر شكایت چند باشگاه از بازیكن 
نفت آبادان. االن داستان این اســت كه چند تیم می گویند 
حسین ساكی با شناسنامه یك نفر دیگر در مسابقات شركت 
كرده و بازی این تیم ها با صنعت نفت باید 3بر صفر به سود رقبا 
اعالم شود. هنوز نمی دانیم سرانجام این شكایت چه خواهد 
شد، اما كم كم فدراسیون باید لیست مســابقاتی كه 3هیچ 

نمی شود را در اختیار مردم قرار بدهد!

رشــید مظاهری در حال پشــت 
سر گذاشــتن یك فصل عجیب 
است. هروقت اســتقالل بازی 
دارد، نمی دانیــم تركیب تیم یا 
طبیعتا نتیجه بازی چیست، فقط 
می دانیم رشید مظاهری قرار است 
از فهرست خط بخورد! البته برای اینكه تنوعی ایجاد شود، 
رشــید هر 3 هفته یك بار به كمیته انضباطی باشگاه هم 
معرفی می شــود. به این ترتیب او ناچار است مدام توضیح 
بدهد كه مشكلی نداشته، ســخت در حال تمرین است یا 
اختالفی با كسی ندارد. وسط این گرفتاری ها، مظاهری را 
در كالنتری هم دیده اند كه باز باعث شده دروازه بان استقالل 
ناچار به ارائه توضیحاتی شود. او شایعه بازداشتش را تكذیب 
كرده و گفته اختالفات مالی دارد. كال این فصل برای رشید 

مظاهری با توضیح و تكذیب در حال تمام شدن است.

فیلمی منتشر شده از آرش رضاوند كه 
او را به دردسر انداخته است. هافبك 
اســتقالل كه هواداران خیلی هم 
بابت خروجــش از تركیب اصلی 
تیم ناراحت نیستند، پیش از بازی با 
فوالد با گوشی موبایل وارد زمین چمن 
شده و هنگام گرم كردن، از آن اســتفاده كرده است! طبیعتا 
چنین رفتاری آماتور و غیرحرفه ای است و هیچ كجای جهان 
دیده نمی شــود. پخش فیلم این اتفاق، ممكن است وضعیت 
رضاوند را از قبل هــم بدتر كند. با این حــال گویا او در جمع 
همبازیانش گفته: »برایم حاشیه الكی می سازند. من داشتم 
نتایج بازی های همزمان را چك می كردم.« مگر هفته آخر بوده 
كه نتایج سایر مسابقات این قدر اهمیت داشته باشد استاد؟ بعد 
هم اگر از بقیه می پرسیدی، به شما جواب می دادند. حاال حال 

»نتایج همزمان« خوب بود؟

مهدی مهدی پــور با پیشــرفتی كه در 

هفته های اخیر داشــت، باالخره در پایان 7.29
هفته دوازدهم به صــدر جدول بازیكنان 
لیگ رسید و حاال بهترین بازیكن این فصل 
از نگاه متریكا اســت. هافبك شماره9اســتقالل در بازی با فوالد نمره 
8.08را از متریكا گرفت كه دومین نمره خوب او در این فصل بود. با این 
نمره، میانگین امتیازات مهدی پور در این فصل به 7.29رسید تا او باالتر 
از دانیال اسماعیلی فر )سپاهان( و امید عالیشاه )پرسپولیس( صدرنشین 
جدول بازیكنان شود. اســماعیلی فر هفته ها صدرنشین جدول بود اما 
همزمان با افت سپاهان، او هم افت كرد و فعال صدر جدول را از دست داده 
اســت. مهدی پور در هفته های اخیر یــك گل زده و 3پاس گل برای 

استقالل داده و در 2بازی اخیر هم بهترین بازیكن میدان بوده است.

 همزمان با صدرنشین شدن مهدی پور در 

جدول بازیكنان، دروازه بان استقالل هم 7.09
برای نخستین بار در این فصل صدرنشین 
جدول دروازه بان ها شد. در این جدول از 
ابتدای فصل حسین پورحمیدی )آلومینیوم( و محسن فروزان )گل گهر( 
به تناوب صدرنشین می شــدند اما آنها در این هفته به ترتیب 3و 2گل 
خوردند و امتیازات خوبی نگرفتند. اما سیدحسین حسینی این هفته 
پنجمین كلین شیت متوالی اش را ثبت كرد و تعداد كلین شیت های این 
فصلش را به 7)از 8بازی( رســاند. او مقابل فوالد نمره 7.51را از متریكا 
گرفت كه ســومین نمره برتر خودش در این فصل بود. حاال میانگین 
امتیازات حسینی 7.09است كه او را با اختالفی ناچیز نسبت به رقبا در 
صدر قرار می دهد. احمد گوهری )نفت آبادان( هم با درخشش هفته های 

اخیرش به رتبه دوم رسیده است.

 در جدول فنی تیم ها در سایت متریكا هم 

صدر جدول به رنگ آبی اســت. در این 7.08
رده بندی استقالل با امتیاز 7.08در صدر 
قرار دارد تا ثابت شــود عالوه بر بهترین 
نتایج، بهترین عملكرد را هم تا این مقطع داشــته است. تیم مجیدی 
كمترین گل خورده و بیشترین كلین شیت را داشته و در شوت زدن به 
دروازه حریفان هم بعد از ســپاهان دومین تیم موفق لیگ است. تیم 
گل گهر با امتیاز 7.04پشــت سر اســتقالل در رتبه دوم قرار دارد و 
پرسپولیس با امتیاز 7.01سوم است. گل گهر حتی اگر آن 7امتیاز را 
هم با حكم انضباطی از دست نمی داد باز هم در جدول لیگ پایین تر از 
پرسپولیس بود اما جدول فنی متریكا نشان می دهد عملكرد فنی تیم 

قلعه نویی بهتر از تیم یحیی بوده است.

شــاید بهترین تعبیر در مورد بــازی پرســپولیس و تراكتور، پل 
خوشــبختی برای سرخپوشان پایتخت باشــد. پرسپولیس با هر 
كیفیتی كه بوده در هفته های پایانــی نیم فصل اول خودش را در 
كورس قهرمانی نگه داشته است. آنها امروز باید به مصاف تراكتور 

بروند؛ حریفی بحران زده كه از 5 مســابقه آخرش 4 بازی را 
باخته و در بدترین وضعیــت مالكیتی، مدیریتی 

و فنی به پست تیم گل محمدی خورده است. 
قاعدتا پرســپولیس امروز برای بردن تراكتور 
نباید زیاد دچار مشقت شود. چه بسا اگر حال 

پرسپولیس خوب بود و این تیم در فرمی ایده آل 
قرار داشت، حتی می شــد یك پیروزی پرگل را 
برای سرخ ها متصور بود؛ مخصوصا از این جهت كه 

تراكتور نفراتی مثل اكبر ایمانی و احتماال محمدرضا 

اخباری را هم در اختیار ندارد.خبر خوب برای پرسپولیسی ها اما 
این اســت كه آنها درصورت عبور سالمت از بازی امروز، 2مسابقه 
نسبتا آسان تا پایان دور رفت در پیش خواهند داشت. پرسپولیس 
در هفته چهاردهم باید به مصاف پدیده بحران زده برود؛ تیمی كه 
از پیش مقابل هر حریفی بازنده اســت. سرخپوشان در هفته 
پایانی هم با تیم تازه صعودكرده فجرسپاســی 
مصاف خواهند داد. البته كــه فجر تیم خوب 
و سختكوشــی اســت، اما جدال با این تیم را 
نمی توان جزو مسابقات دشوار پرسپولیس به 
شــمار آورد. در نتیجه عجیب نیست كه قرمزها 
به قهرمانی نیم فصل چشم دوخته باشند، حتی 
اگر رأی كمیته استیناف در مورد پرونده گل گهر 

برنگردد.

نكته بازی

متریكاآماربازی

پل خوشبختی پرسپولیس؟
قرمزها بعد از بازی با تراكتور، 2مسابقه نسبتا آسان دارند

حمله در تهران، دفاع در اراك
استقالل با بهترین خط دفاعی لیگ به اراك رفته تا به صدرنشینی اش ادامه دهد؛ پرسپولیس هم با بهترین خط حمله لیگ میزبان 

تراكتور است و چشم امید به توقف آبی ها دوخته است

وقتی مظاهری 
رضایت فرهاد 
مجیدی را برای 
بازگشت به 
استقالل گرفت، 
هرگز تصور 
نمی كرد چنین 
شرایط عجیبی را 
در این تیم تجربه 
كند و به یك 
سكونشین كامل 
تبدیل شود. حاال 
باید تا نیم فصل 
رقابت های 
لیگ برتر صبر كرد 
و دید چه اتفاقاتی 
برای مظاهری رخ 
خواهد داد

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز برگزار می شود تا فقط 
2هفته دیگر به پایان نیم فصل اول رقابت ها باقی بماند. با وجود تمام 
انتقاداتی كه نسبت به برگزاری همه بازی ها در یك روز مطرح شد، 
بازی های این هفته هم مانند 2هفته قبلی در یك روز برگزار می شود 
تا برنامه ریزان ســازمان لیگ ثابت كنند یا چیــزی از برنامه ریزی 
نمی دانند یا اساسا عالقه ای به فوتبال و تماشای آن ندارند! درحالی كه 
در همه جای دنیا عالقه مندان فوتبال هفته ای دوسه روز با تماشای 
بازی های تیم خود و تیم های رقیب ســرگرم می شــوند، در ایران 
هفته سیزدهم مسابقات ساعت14 امروز آغاز می شود و حداكثر در 
ساعت19 به پایان می رسد؛ فرصت تماشای زنده خیلی از بازی ها هم 
به دلیل همزمان بودن آنها برای عالقه مندان میسر نیست كه از دید 
مسئوالن برگزاری مسابقات اصال موضوع مهمی نیست. از دید آنها 
لیگ فوتبال ایران فرصتی برای سرگرم سازی عالقه مندانش نیست؛ 
صرفا دردسری اســت كه باید هرچه زودتر جمع وجورش كرد و از 

شرش راحت شد!

باز هم اراك
مثل هفته گذشــته، مهم ترین بازی های این هفته هــم در تهران و 
اراك برگزار می شوند. هفته گذشته اســتقالل در تهران میزبان بود 
و بازی مهم پرسپولیس و ســپاهان هم در اراك برگزار   شد. این هفته 
پرسپولیس در تهران میزبان تراكتور است و استقالل به اراك رفته تا 
با آلومینیوم روبه رو شــود. آلومینیوم تیمی اســت كه تا همین هفته 
قبل با 2گل خورده و بدون شكســت، همســایه و هم ردیف استقالل 
بود اما هفته قبل به آبادان رفت و در یك بازی عجیب با 3گل مغلوب 
شد. امروز هدف رسول خطیبی بازگرداندن تیمش به تنظیمات قبلی 
است و هدف فرهاد مجیدی تكرار كردن كاری كه منصوریان هفته قبل 

انجام داده است. مجیدی این هفته هم وریا غفوری را در اختیار ندارد 
اما انگار برنده شــدن بدون كاپیتانش را خوب یاد گرفته و نبودن وریا 
دیگر اهمیتی برایش ندارد. فصل گذشته استقالل و مجیدی در اراك 
با آلومینیوم به تساوی بدون گل رســیدند، درحالی كه 2بازی قبلی و 
4بازی بعدی آن مسابقه را بردند. یعنی طی 7هفته متوالی، آلومینیوم 

تنها تیمی بود كه از آنها امتیاز گرفت.

ركورد صد درصدی یحیی
پرسپولیس-تراكتور مسابقه ای است كه تا همین یكی 2سال قبل از 
بازی های بزرگ و 6امتیازی لیگ محسوب می شد اما حاال دیگر ارج و 
قرب آنچنانی ندارد و جایگاه تراكتور در جدول رده بندی، رویارویی این 
تیم با صدرنشین ها را از حساسیت قدیمش انداخته است. آخرین بار 
كه تراكتور در تهران پرسپولیس را برد، در لیگ چهاردهم بود كه برد 
3 بر یك تبریزی ها باعث اخراج علی دایی از نیمكت پرسپولیس شد. 
آخرین بار كه آنها در تهران از پرسپولیس امتیاز گرفته اند هم در لیگ 
هجدهم بوده كه تیم برانكو مقابل این حریف بدون گل متوقف شــد. 
در 2دوره بعدی پرسپولیس با یحیی گل محمدی تراكتور را در تهران 
برده و یك بار هم در سوپرجام این تیم را در تهران شكست داده است. 
تراكتور هم اكنون تیم سیزدهم جدول است اما امتیازش با تیم پانزدهم 

مساوی است و خطر سقوط را كامال احساس می كند.

نبرد بحران با بحران
سپاهان در اوج بحران نتیجه گیری به تیم آخر جدول رسیده و به نظر 
فرصت خوبی برای فرار از بحران به دست آورده است. شاگردان نویدكیا 
بعد از 3باخــت متوالی به تیمی رســیده اند كــه كال 3امتیاز گرفته، 
هیچ بردی در این فصل نداشــته و برای بازی امــروز حتی دروازه بان 

هم ندارد! تیم مشــهدی كه اسمش هم دقیقا مشــخص نیست، این 
هفته 2دروازه بــان اصلی اش را به خاطر آنچه درگیری و چاقوكشــی 
اعالم شد)!( به كمیته انضباطی باشگاه فرستاده و احتماال با گلر سوم 
خودش روبه روی ســپاهان می ایستد. البته جالب اســت بدانید تیم 
مشهدی در این فصل از 4دروازه بان مختلف اســتفاده كرده و از این 
لحاظ هم ركورددار است. برد امروز ســپاهان اگر با توقف استقالل و 
كم شدن فاصله با صدر جدول همراه شــود، برای سپاهانی ها نور علی 

نور خواهد بود.

نكونام با پیكان، قلعه نویی با نفت
از 3بازی مهم 3تیم صدر جدولی كه بگذریم، جدال فوالد و پیكان در 
اهواز می تواند سخت ترین و جدی ترین بازی هفته باشد. فوالد مقابل 
حریفان بزرگ، تیم سرسختی است اما اگر گلزنی را هم به توانایی هایش 
اضافه كند، آن وقت خودش هم به یكی از تیم های بزرگ و مدعی تبدیل 
می شــود. تیم نكونام كه از كمبود بازیكن مؤثر رنج می برد، بیش از هر 
تیم دیگری منتظر طی شدن 3هفته باقیمانده و رسیدن به نقل وانتقاالت 
نیم فصل است. گل گهر هم امروز در مسجدسلیمان به دیدار شاگردان 
كمالوند می رود كه در یكی 2هفته اخیر شرایط بهتری نسبت به ابتدای 
فصل پیدا كرده اند. نفت آبادان كه با بردن آلومینیوم بهترین تیم هفته 
گذشته شد، این هفته میهمان مس رفسنجان خواهد بود و باید بیش 
از هر چیز مراقب پنالتی ندادن به تیمی باشد كه در این فصل متخصص 
پنالتی گرفتن از رقبا شده است. نساجی هم به زمین هوادار می رود كه در 
هفته های اخیر ساختار دفاعی اش را محكم كرده و در 3بازی متوالی گل 
نخورده است. ذوب آهن هم بعد از بردن تراكتور در تبریز، با روحیه ای 
دوچندان از فجرسپاسی میزبانی می كند. شیرازی ها 7هفته است پیروز 

نمی شوند و 402دقیقه است گل نمی زنند.

 رفتن به پرسپولیس؟
 من فقط به استقالل فكر می كنم

 رشید مظاهري كه در تمام تیم هاي لیگ برتر مي توانست گلر اول باشد در استقالل روي نیمكت
 هم جایي ندارد؛ او درباره شایعات پیرامونش به سوال همشهری ورزشی پاسخ داده است

برنامه بازی ها

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( -فصل بیست ویكم
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پدیده-سپاهان

نفت  مسجدسلیمان-گل گهر

مس رفسنجان-صنعت نفت

هوادار-نساجی

آلومینیوم-استقالل

ذوب آهن-فجر سپاسی

پرسپولیس-تراکتور

فوالد-پیكان

آلومینیوم- سپاهان 

خیبر خرم آباد-صنعت نفت

مس کرمان- فوالد

مس رفسنجان- پدیده

نفت مسجد سلیمان-خلیج فارس ماهشهر 

ذوب آهن- پرسپولیس

پیكان- استقالل

نساجی- گل گهر

مقد ماتی جام جهانی - مرحله نهایی

پنجشنبه ۷ بهمن 1400

سهشنبه 1۲ بهمن 1400

ایران - عراق

ایران - امارات

لیگ برتر هفته چهاردهم

شنبه 1۸ دی 1400
نساجی-ذوب آهن

فجر سپاسی-تراکتور

پدیده مشهد-پرسپولیس

پیكان-آلومینیوم

گل گهر-هوادار

استقالل-مس رفسنجان

سپاهان-فوالد

صنعت نفت-نفت  مسجدسلیمان

رشید مظاهری، دروازه بان اســتقالل كه فصل پرحاشیه ای را در 
جمع آبی ها ســپری كرده است، سرانجام روز شــنبه در كمیته 
انضباطی این باشگاه حاضر شد و بابت اتفاقاتی كه در تمرینات چند 
روز قبل به وجود آمده بود، توضیحاتی را ارائه داد. ظاهرا مظاهری 
در برخی از آیتم های تمرینی و در بازی درون تیمی سر چند بازیكن 
استقالل داد زده كه همین موضوع باعث شد كادر فنی، این بازیكن 
را در اختیار كمیته انضباطی باشگاه قرار دهد. در نهایت هم كمیته 
انضباطی باشگاه استقالل 5درصد از قرارداد این بازیكن را كسر و 

مجوز بازگشت او به تمرینات را با هماهنگی كادر فنی صادر كرد.

  روزهای سخت
بدون شــك مظاهری بدترین روزهای فوتبالی اش را پشــت سر 
می گذارد. او جدا از مشكالت فوتبالی در استقالل، درگیر برخی 
مسائل كاری و شخصی اســت كه همین موضوع هم روی تمركز 
این بازیكن تأثیر گذاشته اســت. رشید حتی به مسئوالن كمیته 
انضباطی باشگاه هم توضیح داد كه بابت برخی مسائل غیرفوتبالی، 
ذهنش درگیر بوده ولی تالش می  كند تا تمركز از دست رفته اش 
را به دســت بیاورد. این دروازه بان كه در پنجره تابستانی هم پس 
از حواشی پرشمار به جمع آبی پوشــان بازگشت و قرارداد خود را 
تمدید كرد، پس از دیدار هفته دوم برابر ذوب آهن كه با مصدومیت 
حسینی وارد زمین شــد، دیگر فرصت حضور دوباره در تركیب 
استقالل را پیدا نكرده و هر روز هم شرایط برای او سخت تر می شود. 
نكته مهم تر اینجاست كه فرهاد مجیدی هم رابطه چندان خوبی 
با این بازیكن ندارد و همین موضــوع امیدهای مظاهری را برای 

قرار گرفتن در چارچوب دروازه استقالل كمتر می كند.

  دوست ندارم صحبت كنم
دیروز دقایقی كوتاه بــا مظاهری صحبت كردیــم. او كه در این 

روزها زیاد مایل به صحبت با خبرنگاران نیست، در مورد روزها و 
هفته های سختی كه در استقالل پشت سر می گذارد، به همشهری 
ورزشی گفت: »با اینكه در این مدت بازی نكردم ولی همیشه حامی 
استقالل بودم چون موفقیت تیم برایم مهم تر است. روزهای سختی 
را سپری كردم و شــرایط به گونه ای پیش می رود كه حتی گاهی 
اوقات حالم از فوتبال به هم می خورد ولی دوســت ندارم دست از 
مبارزه بكشم. من با تیم تمرین می كنم و حتی خودم هم به صورت 
انفرادی تمرین می كنم تا از هدف هایم دور نشوم. خیلی ها انتظار 
دارند اتفاقات بدی برای من رخ دهد ولی من عقب نشینی نمی كنم 
و این را به خودم گفته ام كه باید روزهای خوبم در فوتبال را دوباره 

تكرار كنم.«

  رشید جدا می شود؟
وقتی مظاهری رضایت فرهاد مجیدی را برای بازگشت به استقالل 
گرفت، هرگز تصور نمی كرد چنین شرایط عجیبی را در این تیم 
تجربه كند و به یك سكونشــین كامل تبدیل شــود. حاال باید تا 
نیم فصل رقابت های لیگ برتر صبر كــرد و دید چه اتفاقاتی برای 
مظاهری رخ خواهد داد. آیا او به شــرایط كسالت بار در استقالل 
ادامه می دهد یا رضایت مسئوالن باشــگاه برای جدایی را جلب 
خواهد كرد. نام رشید در هفته های گذشته همیشه به عنوان یكی 
از گزینه های پرســپولیس برای تقویت خط دروازه مطرح شده 
 و  شــاید برخی در انتظار یك تصمیم جنجالی از سوی مظاهری 
هستند. وقتی در این  مورد از او  سؤال می كنیم كه آیا امكان دارد 
به پرسپولیس برود، می گوید: »پرسپولیس؟ من بازیكن استقالل 
هستم و تمام تمركزم روی  تیمی است كه با آن قرارداد دارم. من 
ذهنم را درگیر آینده نمی كنم و می دانم كــه باید روی تیم و كار 
خودم تمركز كنم. مســئله مهم این است كه بتوانم شرایط فعلی 

را تغییر بدهم.«
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بهروز رسايلي |  استقالل در حالي صدرنشيني در ليگ 
برتر را تجربه مي كند كه فرهاد مجيدي براي نخستين بار 
موفق شــده خودش تيم ببندد. از قضا تيمي كه او بسته، 
نســبتا پرمهره و متوازن به نظر مي رســد. شايد اين تيم 
فوق ستاره هاي بزرگي نداشته باشد، اما سطح بازيكنان به 
هم نزديك است و مجيدي مي تواند به راحتي مهره ها را 
با هم عوض كند، بدون اينكه به كليت تيم آسيبي وارد 
شود. دســت فرهاد در اين فصل حسابي باز است؛ آنقدر 
كه غيراز تيم اصلي استقالل، مي توان يك تيم منتخب هم 
از نفرات عمدتا ذخيره تيم انتخاب كرد. حتي اين تيم دوم 
هم كيفيت بدي ندارد و شايد اگر به طور مستقل در ليگ 
شركت كند، نتايج خوبي به دست بياورد! تيم دوم استقالل 

را با تركيب 2-4-4 آرايش كرده ايم.

  رشيد مظاهري: دروازه بان سابقا 
ملي پوش فوتبال ايــران در مخمصه 
عجيبي گرفتار شــده اســت. او 
قراردادش را با اســتقالل تمديد 
كرده، اما مورد اعتمــاد كادرفني 
نيست و هر بازي از فهرست 18نفره 
خط مي خورد. رشيد از نظر فني چيزي 
كم از حســين حسيني ندارد، اما مشــكل او چيز ديگري 
است. تازه غير از مظاهري، عليرضا رضايي ديگر دروازه بان 

استقالل هم مي توانست در اين تركيب قرار بگيرد.

  عارف آقاسي: اســتقالل مجيدي معموال با 3دفاع 
خطي بــازي مي كند. فرهاد براي چيدمــان مدافعانش 
گزينه هــاي خــوب زيــادي دارد. ســياوش يزداني، 
محمدحسين مرادمند، محمد دانشــگر و عارف آقاسي 
ازجمله گزينه هاي مجيدي براي اين پست هستند. تازه 
عارف غالمي هم هســت كه فعال دوران مصدوميتش را 

پشت سر مي گذارد. براي تيم دوم عارف آقاسي را انتخاب 
مي كنيم كه كمتر از بقيه بازي كرده است.

  روزبه چشــمي: ابتداي فصل جاري به اســتقالل 
بازگشت، اما به ندرت به بازي گرفته مي شود. او قابليت 
بازي در 2 پست هافبك دفاعي و مدافع مياني را دارد. ما 
در تيم دوم روزبه را به عنوان مدافع مياني مدنظر داريم. 
يادتان كه نرفته؛ كارلوس كي روش گفته بود او مدرن ترين 

مدافع 10سال اخير فوتبال ايران است!

  وريا غفوري: اين فصل شــايعات زيــادي در مورد 
اختالف نظر كاپيتان و سرمربي استقالل وجود داشته؛ 
تا جايي كه برخي مي گويند مصدوميت وريا غفوري بهانه 
است و فرهاد مجيدي اعتقاد چنداني به استفاده از او ندارد. 
در هر صورت وريا طي هفته هاي گذشته غايب بوده و از 
كوين يامگا در پست مدافع- هافبك راست استفاده شده 
است. بايد منتظر ماند و ديد وضعيت غفوري در ادامه فصل 

چطور خواهد شد.

  متين كريم زاده: يك گزينه قابــل اعتنا براي دفاع 
چپ است. او امسال تنها در يك بازي به ميدان رفته است. 
جناح چپ استقالل به طور كامل در اختيار جعفر سلماني 

بوده است.

  سعيد مهري: او هافبك دفاعي است، اما در ترافيك 
بازيكنان استقالل در اين پست گم شده. مهدي مهدي پور 
فصل درخشاني را پشت سر مي گذارد و تازه زبير نيك نفس 
هم هست. گفته مي شود مهري در ليست مازاد زمستاني 

استقالل قرار گرفته.

  رضا آذري: مي توان از او به عنوان هافبك هجومي و 

بازيكن پشت مهاجمان اســتفاده كرد. آذري هم امسال 
به ندرت در تركيب اصلي استقالل به ميدان رفته است.

  بابك مرادي: وينگر چپ اســت و فصل گذشته هر 
از گاهي كه به بازي گرفته شــد خودي نشان داد. او اين 
فصل بابت نيمكت نشيني بدجوري شاكي است و حتي 
در مقطعي به خاطر اعتراضــات و دلخوري هايش از تيم 

كنار گذاشته شد.

  سبحان خاقاني: قابليت بازي در پست وينگر راست 
را دارد. امسال گاه گاهي براي استقالل به ميدان رفته، اما 
نتوانســته جايگاهش در تركيب اصلي را تثبيت كند. به 
جاي او مي توان اسم آرش رضاوند را هم نوشت؛ بازيكني 
كه مورد توجه هواداران نيست و طي چند هفته گذشته از 

تركيب خارج شده است.

  امين قاســمي نژاد: تا اين لحظه يكــي از بدترين 
نقل وانتقاالت تابســتان بوده است. با ســر و صداي زياد 
به استقالل پيوســت، اما عمده اوقاتش را روي نيمكت 
ذخيره ها سپري كرده است. قاسمي نژاد هنوز هيچ گلي 
براي آبي ها نزده، اين در حالي است كه او قبال در پديده 

توانايي هايش را نشان داده بود.

  ارسالن مطهري: داستان عجيبي دارد. درحالي كه 
از مهره هاي نســبتا قديمي و كارآمد استقالل به شمار 
مي آيد، بيشتر نيمكت نشين بوده است. فرهاد مجيدي در 
خط حمله به رودي ژستد اعتقاد راسخ دارد و براي پست 
كناري او هم گاهي از كوين يامگا يا حتي اميرحســين 
حسين زاده و آرمان رمضاني استفاده مي كند. كال امسال 
زياد به ارسالن فرصت نرسيده، هرچند او در همين شرايط 

هم 2گل زده است.

اين فرهاد
خوشبخت...
استقالل امسال 2تيم كامل در اختيار دارد؛ اين هم منتخب تيمي كه كمتر بازي كرده است

وز چهره ر

جهان

مسي هم كرونا گرفت
ادامه موج سواري كرونا در فوتبال

كرونا هنوز دست از ســر فوتبال برنداشته. تســت دوباره برخي 
بازيكنان نظير اومتيتي، لنگله، والورده، كاماوينگا و كورتوا منفي 
شده اما به تست هاي مثبت همچنان اضافه مي شود. در يوونتوس 
تســت كروناي جورجو كيه ليني مثبت اعالم شد. تست كروناي 
فرانكو، سنگربان زير 23سال يوونتوس و نيكولو فاجيولي، هافبك 
يوونتوس كه به صورت قرضي در كرمونسه توپ مي زند، مثبت اعالم 
شد. با اعالم باشگاه ليورپول، تست كروناي يورگن كلوپ پيش از 
بازي ديشب مقابل چلسي مثبت شــد. در باشگاه بايرن مونيخ هم 
نتيجه تســت كروناي 4 بازيكن و يك مربي تيم مثبت اعالم شده 
و آنها به محل ســپري كردن تعطيالت قرنطينه فرستاده شده اند؛ 
مانوئل نوير )مالديو(، كينگزلي كومان )دوبي(، كورنتين توليســو 
)فرانســه(، عمر ريچاردز، دينو تاپ مولر )كمــك مربي(. قرار بود 
دور جديد تمرينات بايرن از ديروز آغاز شــود اما با توجه به روند 
انجام تست ها طبق دستورالعمل  شرايط كنوني، تمرينات از امروز 
آغاز خواهد شد. بايرن در نخستين بازي نيم فصل دوم، روز جمعه 
ميزبان گالدباخ است. باشگاه پاري سن ژرمن هم بدون اشاره به نام 
بازيكنان اعالم كرد 4بازيكن و يكي از اعضاي كادر فني اين تيم به 
كرونا مبتال شــده اند. البته پس از چند ساعت مشخص شد ليونل 
مسي، بهترين بازيكن ســال جهان يكي از همين بازيكنان است. 
ســرخيو ريكو، خوان برنات و نيتن بيتومازاال، ديگر پاريسي هاي 
كرونايي هستند. ادريســا گانا گي، عبدو ديالو )سنگال( و اشرف 
حكيمي )مراكش( نيز به دليل دعوت شــدن بــه اردوي تيم هاي 
 PSG ملي خود براي شركت در جام ملت هاي آفريقا در تمرينات

حضور ندارند.

شب رونالدو فن ها
 امشب منچستر آخرين ديدار هفته بيستم ليگ برتر

 را برگزار مي كند

در آخرين بــازي هفته بيســتم ليگ برتــر انگليس، 
رالف رانگنيــك كه پنجمين تجربــه اش را روي نيمكت 
منچستريونايتد در ليگ برتر سپري خواهد كرد به مصاف 
ولورهمپتون مي رود. رانگنيك تازه متوجه تفاوت بين ليگ 
برتر با بوندس ليگا شــده و در مقايسه اين دوليگ گفته: 
»ما با 3 تيم قعر جدولي بازي داشــتيم؛ نيوكاسل، برنلي و 
نوريچ. هيچ كدام از اين 3 تيم در بوندس ليگا مدعي سقوط 
نخواهند بود. روش بازي آنها قدرت فيزيكي، سرعت و جو 

ورزشگاه هاست.«

   در 4 بازي ليگ برتري كه رانگنيك مربيگري كرده، پرسينگ 
رونالدو افزايش پيدا كرده، قبل رانگنيك ميانگين 3.5پرس در هر 
مســابقه )11بازي( و حاال بعد رانگنيك ميانگين 8.5پرس در هر 

مسابقه )4بازي(.
   داويــد دخــه آ در اين فصــل ليگ برتــر، 15 امتيــاز براي 
منچســتريونايتد به دليل مهار موقعيت هاي مسلم گلزني دشت 

كرده؛ حداقل 6 امتياز بيشتر از هر دروازه بان ديگري.
   عملكرد كريســتيانو رونالدو در 36سالگي؛ 56 بازي، 41 گل و 

5 پاس گل. او 4 بازي ديگر تا 37 سالگي در پيش دارد.
   كريستيانو رونالدو در اينستاگرام پستي گذاشت و گفت كه از 
شرايط فعلي خوشحال نيست: »2021به پايان مي رسد اما با وجود 
47 گلي كه در تمام رقابت ها به ثمر رســاندم، ســال آساني نبود. 
2 باشگاه و 5 مربي مختلف، يك مسابقه گروهي يورو و يك مسابقه 
مقدماتي جام جهاني كه ماند براي سال2022. در يوونتوس مفتخر 
شدم كه برنده جام حذفي ايتاليا و سوپرجام شديم و آقاي گل ليگ 
شدم. در تيم ملي پرتغال و در مسابقات يورو نيز بيشترين تعداد گل 
را به ثمر رساندم. از مسيري كه با منچســتريونايتد طي مي كنم 
راضي نيستم. هيچ كدام راضي نيســتيم. مي دانيم كه بايد بيشتر 

تالش كنيم. بهتر بازي كنيم و بهتر از االنمان باشيم.«
   برترين گلزنان منچستر در سال2021؛ برونو )19 گل(، كاواني 
)15 گل(، كريستيانو )14 گل( و گرينوود )14 گل(. رونالدو نيم فصل 

در سال2021در تركيب من يونايتد بازي كرد.
   جدول ميانگين امتيازات تيم هاي انگليسي در سال2021 نشان 
مي دهد كه ميانگين امتيازگيري من يونايتد حتي از تيم دسته اولي 
ساندرلند هم بدتر بوده. سان جدولي شامل ميانگين امتيازات تمام 
تيم هاي انگليسي )4 سطح حرفه اي( در سال2021 را منتشر كرده 
كه براساس آن منچسترسيتي با ميانگين 2.5امتياز در صدر جدول 
قرار دارد و چلسي با 1.98امتياز دوم است. ليورپولي ها 1.88امتياز 
كسب كرده اند و آرسنالي ها 1.85امتياز. در رده پنجم ساندرلند با 
1.84امتياز قرار دارد و باالتر از منچستريونايتد 1.83امتيازي قرار 
گرفته. در اين جدول تاتنهــام در رده چهاردهم قــرار دارد و در 
ســال2021 به طور ميانگين در هر بازي تنها 1.65امتياز كسب 

كرده.

حراج استثنايي فصل
بازيكناني كه در تابستان رايگان مي شوند در بازار نقل وانتقاالت 

زمستاني به حراج گذاشته خواهند شد
نقل وانتقاالت زمستاني در بيشتر ليگ هاي اروپايي از شنبه اول ژانويه آغاز شد و براي برخي ليگ ها هم از 
امروز پنجره ها باز شده. طبق قانون بازيكناني كه تنها 6ماه از قراردادشان باقي مانده و در تابستان بازيكن آزاد 
مي شوند، از همين حاال مي توانند با تيم بعدي خود مذاكره و توافق كنند. در ميان اين بازيكنان نام هاي بزرگي 
هم ديده مي شود. پاريسي ها و بارسلونا در تابستان گذشته و يوونتوس در چند سال اخير طعم خريد رايگان 
بازيكنان بزرگ را چشيده اند. يووه در سال هاي اخير بازيكناني مثل ربيو، رمزي، خديرا و... را به همين شكل در 
اختيار گرفت. در تابستان2021 پاري سن ژرمن توانست مسي، راموس، واينالدوم و دوناروما را رايگان جذب كند. 
بارسلونا هم با سرخيو آگوئرو، ممفيس، اريك گارسيا و... به همين روش قرارداد بست و رئال مادريد براي اولين بار 
يك بازيكن را جذب كرد كه مجبور نبود به باشگاه سابق او پولي بدهد؛ داويد آالبا. حاال هدف بيشتر باشگاه هاي 
بزرگ روي آوردن به چنين روشي است. رئال مادريد مي خواهد امباپه را بدون پرداخت پولي به پاري سن ژرمن 
جذب كند. همين 6ماه پيش رقم پيشنهادي رئالي ها براي خريد اين بازيكن از پاريس 200ميليون يورو بود كه 
توسط مالك قطري پي اس جي رد شد. درباره روديگر هم شايعات زيادي منتشر شده كه اين بازيكن آلماني 
چلسي در جوالي رايگان در رئال خواهد بود اما گويا اين انتقال به بن بست خورده و پرس نمي خواهد رقيبي براي 
زوج آالبا و ميليتائو بتراشد و ترجيح مي دهد يك مدافع جوان جدب كند. در بارسلونا غيراز اخبار ساختگي و 
تبليغاتي درباره عالقه اين تيم به خريد بازيكناني مثل هالند، باز هم اولويت با جذب بازيكنان رايگان و ارزان 

خواهد بود. آسپليكوئتا و كريستنسن، 2 مدافع چلسي مي توانند مجاني به بارسا بيايند.

   پس از توافق موراتا با بارسلونا، يوونتوس دنبال 
جذب يك مهاجم نوك است. از ميان نام هايي مثل 
اوباميانگ، كاواني و الكازت فعال يووه به ايكاردي 
رســيده. انتقــال قرضــي او از پاري ســن ژرمن 
2.5ميليون يورو هزينه دارد اما يوونتوس بايد قول 
بدهد كه در تابستان با 35ميليون يورو اين قرارداد 

را دائمي كند.
   از بغداد بونجاح، بازيكن فعلي تيم السد كه تا 
چند وقت پيش زيرنظر ژاوي كار مي كرد به عنوان 
يكي از گزينه هاي خط حمله بارسلونا ياد مي شود. 
حتي اگر موراتــا بيايد، باز هم ممكن اســت اين 

انتقال صورت بگيرد.
   كولوسفســكي كه قراردادش را با يووه تمديد 
نكرده، در زمستان راهي تيمي ديگر خواهد شد. 
اولويت يووه با معاوضه بازيكن اســت اما ممكن 
اســت اين بازيكن ســوئدي به فروش هم برسد. 
تاتنهام و آرســنال 2 گزينه احتمالي اين بازيكن 

21ساله هستند.
   بارسلونا كوتينيو را به اورتون پيشنهاد كرده و 
در كنار اين هر روز شــايعاتي درباره عالقه برخي 
تيم هــا ازجمله پالميــراس برزيل، نيوكاســل و 
آرسنال به جذب اين بازيكن به راه مي اندازد، شايد 

اتفاقي رخ دهد و بارسا از شر او خالص شد.
   منچستريونايتد كه از نظر بازيكن در پست 

هافبــك دفاعــي در مضيقه قرار 
دارد، همچنــان دكالن رايس را 
مي خواهد اما هافبك ملي پوش تيم 

وستهم رفتن به من سيتي را ترجيح 
مي دهد.

   آرتتا بار ديگر اعالم كرد اوباميانگ فعال 
در آرســنال جايي ندارد. گنــدوزي هم با 

همين روش از اين تيم كنار گذاشته شد. درباره 
مقصد بعدي اين مهاجم گابني شــايعات زيادي 
وجــود دارد اما دســتمزد بــاالي او مانع اصلي 
انتقالش به تيمي ديگر است. شايد نيوكاسل و نه 
بارسا يا يوونتوس بتواند بازيكني با اين حقوق را 

بخرد يا قرض بگيرد.
   سالرنتينا كه ريبري را در اختيار دارد به دليل 
مالكيت مشــترك اين باشــگاه با التزيو در خطر 
حذف از سري آ قرار داشت كه تاجري ناپلي به نام 

دنيله لروولينو با 10 ميليون يورو آن را خريد.
   ويتالــي ميكولنكــو مدافع چپ 22 ســاله و 
اوكرايني ديناموكيف با امضاي قراردادي 4.5ساله 
به اورتون پيوست. اين ششمين خريد بنيتس در 

اورتون است.
   گفته مي شــود كونته به جــذب روديگر در 
تابســتان و گريزمان به عنوان بازيكن قرضي در 

همين پنجره براي تاتنهام عالقه مند است.

   غيراز رئال مادريد 2 باشگاه ليورپول و تاتنهام 
به جديدترين مشــتريان فرانك كســيه هافبك 

25ساله و ساحل عاجي ميالن اضافه شده اند.
   دورتموند درصورتي اجازه خروج به اكســل 
ويتسل در ژانويه را خواهد داد كه پيشنهاد خوبي 
براي اين بازيكن دريافت و جانشين مناسبي براي 

هافبك بلژيكي خود پيدا كند.
   دورتموند با ارائه دســتمزد بــاال مي خواهد 
ارلينگ هالنــد را حفــظ كنــد و در عين حال 
مي خواهد مبلغ غرامــت را از قراردادش بازخريد 
)حذف( كند. مذاكرات با مينــو رايوال هم اكنون 
انجام شده است. بارسا، رئال، من سيتي و پاريس 

تنها تيم هاي خواهان اين مهاجم هستند.

 
امباپه، پوگبا، ايسكو، 

مارسلو، گرت بيل، عثمان دمبله، 
لوييس سوارس، خوان ماتا، الكازت، ديباال، 

اوريگي، اينســينيه، كريستنسن، آسپليكوئتا، 
روديگر، فرناندينيو، كراماريــچ، مودريچ، لينگارد، 
كوادرادو، ســرخي روبرتو، دي ماريا، فرانك كسيه، 

انكتيا، زوله، كينگزلي كومان، توليســو، اكسل ويتسل، 
هوگو لوريس، جردن آيو، مرتنز، بروزوويچ، آندره آ بلوتي، 
دنيس زكريا، گينتر، فرويلر، ژسوس كرونا، رومانيولي، 

مرزوعي، ميخيتاريان، اوريه، برناردسكي، اونانا، 
فيليپه و حتي ســردار آزمون، ستاره هايي 

هســتند كه در تابســتان آينده 
رايــگان خواهند بود.
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نيكو كوواچ از سرمربيگري موناكو بركنار شد. 
اخراج سرمربي ســابق بايرن مونيخ ربطي به 
نتايج تيم نداشــت چون موناكو داشت خوب 
نتيجه مي گرفت. او در تابستان2020 هدايت 
اين تيم را برعهده گرفــت و در 74 بازي روي 
نيمكت مربيگــري موناكو نشســت. تا زمان 
معرفي سرمربي جديد، استفان نادو، سرمربي 
تيم دوم اين باشــگاه تمرينات را برگزار 
خواهد كرد. موناكــو تا پايان هفته 
نوزدهــم ليگ يك فرانســه با 
8 برد، 6 شكست و 5 تساوي، 
با 29 امتياز در رده ششــم 
جدول قرار دارد. از فيليپ 
كلمنت، ســرمربي 
بروخــه به عنوان 
جدي ترين گزينه 
جانشيني كوواچ نام 

برده مي شود.
فرامـــوش نكنيم 
كــواچ پيــش از 
آمـدن به موناكو 
از ســرمربيگری 
بايرن هم اخـراج 

شده بود.
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انتخابات

تا ظهر دیروز از احراز صالحیت  کاندیداهای انتخابات ریاســت 
فدراسیون بســکتبال خبری نبود. این اوضاع گمانه زنی هایی 
را در خصوص به تعویق افتادن انتخابات بســکتبال ایجاد کرده 
است. با اعالم سرپرست برای چند فدراسیون که انتخابات شان 
در پیش اســت، گفته می شود شاید فدراســیون بسکتبال نیز 
در روزهای باقیمانده تا انتخابات به سرپرســت ســپرده شود. 
محمدرضا صالحیان، دبیر مجمع انتخابات بسکتبال با اشاره به 
در پیش بودن برنامه های بین المللی به خبرنگاران گفته: »طبق 
آخرین اطالعاتی که من دارم و از طرفی بــا توجه به برنامه ها و 
مسابقات پیش روی تیم ملی بسکتبال قرار است انتخابات ریاست 
فدراسیون بسکتبال طبق اعالم قبلی روز ۱۹دی برگزار شود و 

تاکنون صحبتی در مورد لغو  یا تعویق مطرح نشده است.«

مشکل سالن

8تیم راه یافته به دور حذفی لیگ بســکتبال زنان مشخص 
شده اند و پلی آف هم از 22دی شروع می شود. باید دید تا آن 
زمان کیفیت بازی ها بهتر می شود یا نه. در حال حاضر فقط 
2تیم بازیکن خارجی دارند. خانه به دوشی زنان بسکتبالیست 
از دیگر مشکالت این فصل اســت که ناچار شدند برای ادامه 
بازی  ها به شهر قدس کوچ کنند.  آنها بازی های قبلی شان را 
در ســالن های آرارات، حکیمیه و انرژی اتمی برگزار کردند. 
اســتان ها از لیگ برتر زنان حمایت چندانی نداشتند ولی در 
لیگ های پایین تر حضورشان پرتعداد است. باز جای شکرش 

باقی است آنجا چراغ استان ها روشن است.

حامد حــدادی و بهنام یخچالــی در لیگ  های چیــن و آلمان 
می درخشند اما وضعیت تیم هایشــان تعریف چندانی ندارد. 
حامد در ترکیب سیچوان مقابل ژینجیانگ بازی کرد که تیمش 
باخت اما او موفق شد دبل دبل کند. این فصل حامد بارها بازیکن 
تأثیرگذار تیمش بوده با این وجود تیم سیچوان بلو والز در حال 
حاضر با ۵برد و ۱۱باخت در رتبه چهاردهم لیگ چین قرار دارد. 
در آلمان هم تیم بســکتبال BC میتل دوچر با بهنام یخچالی 
تعطیالت سال نو میالدی را سپری می کند. بهنام بعد از همراهی 
تیم ملی بسکتبال مقابل بحرین و بهبود مصدومیت پای راستش 
به بازی های بوندس لیگا بازگشــت اما تیمش بــا 3پیروزی و 

۱0شکست در رتبه شانزدهم جدول ۱8تیمی جای دارد.

لژیونرها

زیر حلقه
افشین رضاپور | کارشناس بسکتبال

منهای فوتبال
كمپدلی یكساله بست

الساندرا کمپدلی با امضای قرارداد یکساله به طور رسمی سرمربی تیم 
ملی والیبال زنان ایران شد. این مربی ایتالیایی بعد از سفر ۱3روزه به 
ایران و حضور در چند بازی از لیگ برتر و دسته یك زنان و همچنین 
بازدید از امکانات ایران، قراردادش را دیروز امضا کرد. قرار است کمپدلی 
تیم ملی را برای مسابقات آسیایی آماده کند و روی تیم های نوجوانان 
و جوانان هم نظارت داشته باشد و بعد از یك سال اگر طرفین رضایت 
داشتند، قرارداد تا 2سال تمدید می شود. کمپدلی مربی ایتالیایی است 
و از سال 20۱7 که خولیو والسکو مدیر فنی تیم های پایه ایتالیا شده، 

همکار او بود. کمپدلی با مشورت با والسکو به ایران آمد.
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افقی:
 ۱- کتابی شامل داستان های 
کوتاه طنز از زنده یاد عمران 

صالحی- ژرفا
2- قابل شنیدن- هدر دادن- 

صبحانه نخورده
3- رویداد- مــکان مالقات- 

فرمان اتومبیل
4- طبیعت- صبر و تحمل- 

نیروبخش
۵- قورباغه- بزرگ منشــی- 

اصول و مبانی
6- کامپیوتر قابل حمل- پیمان 
تجارت آزاد آمریکای شمالی- 

طرز و شیوه
7- فالنی- رهســپار- ظرف 

آب سربازان
8- مرطوب- قبول کننده

۹- اختــراع مارکونی- واحد 
نظامی- حنا

۱0- دکان کوچك- دنبال کننده- 
داستانی نوشته ماکسیم گورکی

۱۱- چوپان- نام ســه تن از 
پادشــاهان اســکاتلند بود- 

سیخونك
ظرفشــویی-  لگــن   -۱2

عظمت- میسر بودن
۱3- افسارگسیخته- معروف- 

نورانی و فروزان
۱4- میزبان المپیك2000- 

با شدت و فوریت- زمستان

۱۵- رخنه گر اینترنتی- لقب 
شــهید محمد بروجــردی، از 
فرماندهان سپاه در جنگ ایران 

و عراق
  

عمودی:
۱- لباس کش بــاف- واحد 
طول انگلیسی- حقه و نیرنگ

2- صدای پنچــری- بدون 
آستر- نوعی الیاف مصنوعی

3- مجموعه شعری از زنده یاد 
مهرداد اوستا- رمانی نوشته 

فریبا وفی- مروارید
4- کالبدشناسی- نخستین 

رقم از سمت راست عدد
۵- مــردی که به حــج رفته 
است- تازه به راه افتاده- نوعی 
ماهی در آب های شمال ایران

6- داروی بی هوشی- نمایش 
با ساز و آواز- خاموش

7- از هــم پاشــیدن- گروه 
مجهز- شکلی هندسی

8- پسوند شباهت- دشمنی 
کســی را در دل داشــتن- 

کلیپس- نیمی از رحمت!
۹- از راســت بــه چـــــــپ- 
فهرست نویســی پیش از انتشار 
کتاب- لقب وزیران دوره قاجار بود

۱0- آدم ماشینی- گناهان- 
قوم مغول

۱۱- کـوهـــی در مـکـــه- 

پیش رفته- پسته زمینی
۱2- نوعی پارچــه پنبه ای- نوعی 

بافت گیاهی
۱3- النه پرنده- وسیله نقلیه کهنه 

و پر سر و صدا- معبد یهودیان
۱4- برای نگه داشــتن ریتم یك 
قطعه موســیقی به نوازنده کمك 
می کنــد- ســازمان فضانــوردی 

آمریکا- حرف فاصله
۱۵- نوعی زیرانداز- شهیدان- نام 

15قدیم فلسطین

طارقسلاغشبیان
نیدمحاناطلسوو
اسوربیشنوتسرپ
بیرتسیالانردا

سكناكاوشیپ
روكفوبتیاكانز
وزاردصالمریجا

ناجیهنیمنایاپ
درمتودیكپاهشا

هتكتلودیباریس
رادیقكرابم

یبارادتویباشع
هدنزولالزالاك
ونامزنبمیركما

دیاقیتشهتواخس

 اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه های سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع های كوچك 3 در 3 یك بار جدول اعداد | 4113
دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

367159428
129784653
854632971
795423186
432861795
618975234
271548369
986317542
543296817

متوسط

1 6       
3   2  5    
  2 1 7     
    6 8 9   
 2      4  
  5 3 9     
    3 1 6   
   6  4   7
      4 8 3514387962

963251784
872946135
457128693
389765241
126493578
641539827
295874316
738612459

ساده

متوسط

816943275
347285196
592176834
173468952
629517348
485392761
754831629
938624517
261759483

سخت

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

ساده

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

انتخابات فدراسیون تکواندو قرار است ۱۵دی ماه برگزار شود؛ مجمع انتخاباتی که در ۵دوره 
گذشته سیدمحمد پوالدگر در آن برنده بوده است. ایرج میررفیعی کاپیتان سابق تیم ملی 
در گفت وگو با همشهری درباره انتخابات و شرایط این روزهای تکواندو می گوید: »تکواندوی 
ایران روزهای خوبی را سپری نمی کند. شکست و تحقیر در مسابقات مهمی چون قهرمانی 
جهان، قهرمانی آسیا و مهم تر از همه بازی های المپیك نشان دهنده کشتی توفان زده تکواندو 

در این روزهاست. پیشکسوتان، بزرگان و جامعه تکواندو به این نتیجه رسیده اند که این رشته 
به خونی تازه و تغییری بزرگ نیاز دارد. مدیریت سنتی باید اصالح شود و در بین کاندیداها 

هادی ساعی با سوابق مدیریتی و قهرمانی که دارد می تواند به تکواندو کمك کند.«
میررفیعی با اشاره به اینکه 4سال قبل باید سکان هدایت تکواندو تغییر می کرد، ادامه داد: 
»بهتر بود همان موقع کار به ساعی سپرده می شد. ولی او اکنون به مرز تجربه و پختگی الزم 

برای اداره فدراسیون رسیده است. البته او به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد. ساعی کار 
بسیار سختی پیش رو دارد و باید همین اتحاد و همبستگی که اکنون برای تغییر مدیریت 
شکل گرفته، کمك کنند تا این کشتی به گل نشســته یك بار دیگر با قدرت حرکت کند. 
به عنوان کسی که سال ها عضو تیم ملی بوده از دکتر ســجادی می خواهم نگاه ویژه ای به 
تکواندو داشته باشد و مانع از مهندسی انتخابات شود. همه شواهد دال بر تالش برخی برای 

تداوم شرایط فعلی است، چرا که منافع آنها در این است.«
کاپیتان سابق تیم ملی در پایان با اشاره به شرایط بد تکواندو می گوید: »تکواندو 20سال است 
که با هدایت یك شخص و به عبارتی یك تفکر اداره شده است. هر شخصی که جانشین رئیس 
فعلی می شود باید با همدلی و وفاق و با تفکر شورایی کار را پیش ببرد. درباره کاندیداتوری 
ساعی هم واقعیت این است که او قصد ورود به انتخابات را نداشت و من و خیلی از بزرگان 

تکواندو از او خواستیم برای کمك به این ورزش وارد شود.«

سجادی مانع مهندسی انتخابات شود
کاپیتان سابق تیم ملی تکواندو می گوید: تکواندو نیاز به خونی تازه و تغییری بزرگ دارد

علی مرادی قبل از پایان دوره 4ساله از ریاست فدراسیون وزنه برداری 
كنار رفت. مرادی با سابقه 33سال كار، بازنشسته است اما به نظر می رسد 
دلیل اصلی كنار رفتن او نارضایتی وزارت ورزش از وضعیت این فدراسیون 
است. از چند روز پیش گفته می شــد وزارت ورزش حكم بازنشستگی 
مرادی را صادر كرده است و این حكم روزهای آینده به او ابالغ می شود. 
ظهر دیروز خبرآنالین خبر داد كه این حكم به دست مرادی رسیده است 
و او یك سال  و نیم قبل از پایان دوره 4ساله ریاستش باید از فدراسیون 
برود. اساسنامه فدراسیون های ورزشی، حضور بازنشسته ها را در راس  
فدراسیون ها منع كرده اســت اما چرا همان 2سال و نیم پیش مرادی به 

ریاست فدراسیون رسید؟ 

شكایت بازنشستگی
در انتخاباتی که ۱6تیر سال ۱3۹8برگزار شد، مرادی برای پنجمین بار رئیس 
فدراسیون شد. این انتخاب با اعتراض و شکایت همراه بود. شاکیان به 2 موضوع 
معترض بودند؛ مرادی بازنشسته است و دیگر اینکه او از مجمع 43نفره 22رای 
به دست آورده بود، یعنی کمتر از نصف به عالوه یك. با توجه به این شکایت ها، 
وزارت ورزش برای زدن حکم ریاست مرادی چند هفته ای  دست نگه داشت اما 
آن زمان شایع شــد قدرت البی های مرادی بیش از توان شاکیان بوده و در نهایت 

او با وجود همه مخالفت ها در راس فدراسیون ماند. د ی ماه  سال گذشته باز هم 

موضوع بازنشستگی مرادی مطرح شد و در آن مقطع گفته می شد وزیر وقت؛ 
مسعود سلطانی فر هم برای نوشتن حکم بازنشستگی مرادی راغب بوده است 
اما نزدیك بودن بازی های المپیك و جلوگیری از تنش های احتمالی، وزیر را به 

این نتیجه رسانده بود که چند ماهی صبوری کند.

چرا وزیر راضی نیست؟
تغییرات دولت و روی کار آمدن حمید سجادی هم تغییری در فدراسیون 
وزنه برداری ایجاد نکرد اما گفته می شود اعتراضات مرادی قبل از اعزام تیم 
به مســابقات قهرمانی جهان، وزیر را قانع کرد که وزنه برداری به تغییرات 
اساسی نیاز دارد. قبل از مسابقات تاشکند، مرادی موضع تندی علیه وزارت 
ورزش گرفت. فدراسیون که بخش قابل توجهی از بودجه ساالنه را گرفته 
بود، در گرفتن اسپانسر توانمند عمل نکرده بود. به همین دلیل برای حضور 
تیم در تاشکند با مشکالت مالی روبه رو بود. مرادی از وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیك توقع کمك مالی داشــت و گفته می شد سر همین موضوع 
بحث های مرادی و سجادی به دعوا رسیده است. بعد از مسابقات جهانی، 
وزنه برداران از شــرایط بد اردویی گفتند و از اینکه حتی غذای کافی برای 
خوردن نداشتند. درحالی که این انتقادها باید متوجه فدراسیون می شد، 
جریان ســازی علیه وزارت ورزش بود. البته نتایج ضعیــف در بازی های 
المپیك و مسابقات قهرمانی جهان پیش از این هم فدراسیون را با انتقاداتی 

روبه رو کرده بود و گفته می شــد که وزارت ورزش دلخوشــی چندانی از 
مدیریت فدراسیون وزنه برداری ندارد.

خبری نیست؟ 
همه این اتفاقات در کنار بازنشسته بودن مرادی، بهترین بهانه را دست سجادی 
داد تا هر چه زودتر حکم بازنشستگی مرادی را امضا کند. حاال موضوع بعدی 
وزنه برداری، تعیین جانشین برای مرادی است. وزارت ورزش در روزهای آینده 
برای فدراسیون سرپرست معرفی می کند. حسین رضازاده و سجاد انوشیروانی 
گزینه های اصلی برای سرپرستی هستند. رضازاده دیروز در جواب این سؤال که 
چقدر حضورش در فدراسیون جدی است، به همشهری گفت: »هنوز هیچ چیز 
قطعی نیست.« در اخبار شانس رضازاده را برای سرپرستی بیش از انوشیروانی 
می دانند اما نزدیکان سجادی می گویند وزیرنظر دیگری دارد؛ رضازاده تجربه 
ریاست فدراسیون را دارد و نگاه وزیر به این سابقه خیلی مثبت نیست. این افراد 
مدعی اند سجادی رابطه نزدیك  و حسنه ای با انوشیروانی دارد. او که در انتخابات 
قبلی رقیب نزدیك مــرادی بود و ۱۱رای به دســت آورد، هم اکنون مدیرکل 
ورزش و جوانان اردبیل است و از نظر مدیریتی کارنامه قابل  قبول تری دارد. با 
این حال انوشیروانی هم به همشــهری  می  گوید: »فعال که خبری نیست.« در 
این شرایط باید منتظر نظر وزیر ماند و اینکه حکم سرپرستی را به نام چه کسی 

امضا می کند.

رئیس بعدی وزنه بر داری؛ ر ضاز اده یا انوشیروانی
علی مرادی قبل از پایان دوره ریاستش از فدراسیون وزنه برداری کنار رفت و سرپرست جدید این فدراسیون توسط وزیر ورزش معرفی خواهد شد

در اخبار شانس 
رضازاده را برای 

سرپرستی بیش 
از انوشیروانی 

می دانند اما 
نزدیكان سجادی 

می گویند 
وزیرنظر دیگری 

دارد؛ رضازاده 
تجربه ریاست 

فدراسیون را دارد 
و نگاه وزیر به 

این سابقه خیلی 
مثبت نیست



21 دوشنبه 13 دی 1400
حوادث شماره  8404

كوتاه از حادثه

گفت وگو با متهم 
 انگيزه ات از قتل چه بود؟

من قصد كشتن پدرم را نداشتم و همه  چيز در يك لحظه 
رخ داد. اصال فكرش را نمي كردم پدرم جانش را از دست 
بدهد. ما هر دو عصباني بوديم و در كشمكش با يكديگر 
ناگهان چاقو به گردن پدرم اصابت كرد و همين به قيمت 

جان او تمام شد.
چرا با پدرت درگير شده بودي؟

او هميشه به من ســركوفت مي زد. البته خودم هم كم 
مقصر نيســتم. بهتر بگويم از وقتي كه شروع كردم به 
مصرف مواد )گل(، بدخلقي به سراغم آمد. عالوه بر اين 
من بيماري اعصاب و روان هم دارم و مدتي تحت درمان 
بودم. پدرم هميشــه مي گفت چرا به دنبال كار و كسب 
درآمد نيستي. يا مي گفت چرا همه پول هايت را خرج 

مي كني و پس اندازي نداري. يــا اينكه چرا تمام وقت 
سرگرم انجام بازي هاي آنالين هستي و سرت مدام در 
گوشي موبايل اســت و بهانه هاي ديگري از اين دست. 
همه اينها عذابم مي داد. من عاشــق بازي هاي آنالين 
هستم، اغلب به گيم نيت مي روم، عاشق مهماني رفتن 
و وقت گذراندن با دوستانم هستم و گاهي تفريحي گل 
مي كشم. پدرم اما با اين نوع زندگي مشكل داشت. دلش 
مي خواست به ســر كار بروم و دستم توي جيب خودم 
باشد. نمي خواست بپذيرد كه دنياي من با او فرق دارد و 

همه آدم ها يكسان نيستند.
آنطور كه مادرت گفتــه روز حادثه به خانه 

رفته و درخواست پول كرده بودي؟
درست گفته است. من كاري نداشتم و بايد از خانواده ام 
پول مي گرفتم. مي خواستم با دوستانم بيرون بروم اما 

مادرم مي گفت پدرت بــه تازگي يك ميليون تومان به 
حسابت ريخته است. اما پول تمام مي شد. كافي بود يك 
روز با دوســتانم بيرون بروم و يا خريد كنم. ديگر پولي 
نمي ماند. عالوه بر اين من دانشــجوي رشته كامپيوتر 
هستم و چون تحصيل مي كنم نمي توانم كار كنم. با وجود 
اختالفاتي كه ميان ما بود اما من هرگز نمي خواستم جان 

پدرم را بگيرم و حاال خيلي پشيمانم.
چرا چاقو در كمدت داشتي؟

2 سال پيش هم بر سر همين مسائل درگيري داشتم. من 
پول مي خواستم و پدرم به من پول نمي داد. وقتي درگير 
شديم، مرا تهديد كرد و از آن پس چاقويي تهيه كردم و 
داخل كشوي ميزم قرار دادم تا چنانچه خطري تهديدم 
كرد از آن استفاده كنم. اما گمان نمي كردم كه روزي با آن 

جان پدرم را بگيرم.

ث
مك

خريدار دالر، كالهبردار بود
مردي كه با حضور در اطراف صرافي ها مدعي 
مي شــد خريدار دالر با قیمت بیشــتر از بازار 
اســت، يك كالهبردار بود كه با اين شــگرد، 

طعمه هايش را سركیسه مي كرد.
به گزارش همشهري، تحقیقات مأموران پلیس 
تهران براي دستگیري اين مرد با شكايت افرادي 
آغاز شد كه قصد فروش دالر را داشتند، اما در 
دام يك كالهبردار گرفتار شــده بودند. يكي از 
آنها به مأموران گفت: قصد فروش مقداري دالر 
را داشتم و از چند صرافي در شهرك غرب قیمت 
گرفته بودم تا اينكه در اطراف يكي از صرافي ها 
مردي را ديدم كه قیمــت باالتري براي خريد 
دالر پیشــنهاد داد. او در كنار پیاده رو ايستاده 
بود و قیمتي كه پیشنهاد می داد بیشتر از قیمت 
صرافي ها بود. براي همین تصمیم گرفتم دالرها 
را به او بفروشم و وي نیز شماره حسابم را گرفت 
تا پــول را واريز كند. لحظاتي بعــد، او از بانك 
بیرون آمد و رسیدي به من داد كه نشان مي داد 
مبلغ مورد نظر را به حســابم واريز كرده و من 
هم دالرها را به او تحويل دادم اما چند ساعت 
گذشت و هیچ پولي به حسابم واريز نشد. پس 
از آن، ماجرا را پیگیري كردم و متوجه شــدم 
رســیدي كه آن مرد به من داده جعلي است و 
اصال پولي به حسابم واريز نكرده است. شاكیان 
ديگر نیز اظهارات مشابهي را مطرح مي كردند 
و بررسي ها نشان مي  داد كه تمامي آنها هنگام 
فروش دالر در دام مردي گرفتار شــده اند كه 
اطراف صرافي ها مي ايستاده و قیمتي باالتر از 
قیمت روز به مشتريان پیشنهاد مي كرده است. 
در نهايت نیز با ارائه رسید جعلي، دالرهاي آنها 
را گرفته و متواري شده است. با شروع تحقیقات 
پلیسي، مشخصات اين مرد در اختیار تیم هاي 
گشــتي قرار گرفت و مأموران با گشــتزني در 
اطراف صرافي ها و بررسي هاي تخصصي موفق 
شدند تا متهم را شناسايي و او را دستگیر كنند.

به گفته ســرهنگ جلیل موقوفــه اي، رئیس 
پلیس پیشگیري تهران متهم تاكنون به 8فقره 
كالهبرداري به همین شــیوه اعتراف كرده و 
تمامي مالباختگان نیز شناســايي شده اند و 
بررسي ها نشان مي دهد كه ارزش كالهبرداري 
او بالغ بر يك میلیــارد تومان بوده اســت. با 
دستگیري اين مرد، تحقیقات براي شناسايي 

ديگر مالباختگان احتمالي ادامه دارد.

بازداشت مظنون اصلي پرتاب 
بلوك سيماني در بزرگراه 

به دنبال مــرگ خانم معلم بر اثــر پرتاب بلوك 
سیماني به بزرگراه نواب، مظنون اصلي جنايت 
بازداشت شد. به گزارش همشهري، در اين حادثه 
كه صبح پنجشنبه گذشته رخ  داد، مردي در اقدام 
جنون آمیز به سمت بلوار وســط بزرگراه نواب 
رفت و با برداشــتن بلوك هاي سیماني كه روي 
زمین چیده شــده بود، 3عدد از آنها را به سمت 
چند خودروهايي كه از بزرگراه عبور مي كردند 
پرتاب كرد. بلوك هاي سیماني با 3خودروي رنو 
ســاندرو، تیبا و پرايد برخورد كرد و باعث مرگ 
راننده ســاندرو كه خانم معلم جواني بود، شد.  
عالوه بر اين راننده 2خودروي ديگر زخمي شدند 
كه براي درمان به بیمارستان انتقال يافتند. آنطور 
كه تصاوير دوربین ها نشان مي داد به نظر مي رسید 
كه متهم حالت روحي و رواني مناسبي ندارد و يا 
معتاد و كارتن خواب اســت. به دنبال اين حادثه 
مأموران تحقیقات خود را براي شناســايي مرد 
خطرناك آغاز كردنــد و تحقیقات خیلي زود به 
شناسايي 3مظنون منجر شــد. از هر 3مظنون 
تحقیقات الزم صورت گرفت اما يكي از آنها مظنون 

اصلي بود كه با دستور قاضي بازداشت شد.
تحقیق از مظنون اصلي ادامــه دارد تا به زودي 

اسرار قتل خانم معلم فاش شود.

پسر جوان كه بر سر پول با پدرش درگیر شده و او را 
به قتل رسانده است، پس از دستگیري مدعي شد 
كه پشیمان است و اصال قصد جنايت نداشته است.

به گزارش همشهري، ساعت 11صبح شنبه يازدهم 
دي ماه به قاضي محمدحســین زارعي، بازپرس 
جنايي تهران خبر رسید كه در جريان يك درگیري 
خانوادگي مردي میانسال جانش را از دست داده 

است.
تیم جنايي پس از حضور در محل حادثه با جسد 
مردي روبه رو شــد كه بر اثر اصابت ضربه چاقو به 

گردنش به قتل رسیده بود.
مقتول 57ســاله و معلم بازنشسته بود و در زمینه 
ساخت وساز نیز فعالیت داشت. همسر و دختر وي 
كه شــاهد جنايت بودند، مي گفتند كه قاتل تنها 

پسر خانواده است.
همسر مقتول گفت: پسرم مدت ها بود كه با پدرش 
اختالف داشت. اختالف آنها بر سر اين بود كه پسرم 
ولخرجي مي كرد و همسرم همیشه نسبت به اين 
موضوع اعتراض داشت. پسرم خیلي خوشگذران 
بود و اصال به آينده اش فكر نمي كرد. روز حادثه هم 
طبق معمول همیشه به خانه آمد و از من درخواست 
پول كرد. درصورتي كه به تازگي شوهرم به او يك 
میلیون تومان پول داده بود. مادرخانواده ادامه داد: 
به او گفتم پول ندارم و پسرم شــروع كرد به داد و 
فرياد راه انداختن. من هم عصباني شدم و به پدرش 

زنگ زدم و گفتم پسرمان به خانه آمده و درخواست 
پول كرده است. شوهرم در نزديكي خانه بود و گفت 
تا دقايقي ديگر خودش را مي رساند. وقتي رسید پدر 
و پسر با هم درگیر شدند و ناگهان پسرم چاقويي از 
داخل كمدي كه در اتاقش بود برداشت و يك ضربه 
به شوهرم زد. من و دخترم شوكه شده بوديم و با داد 
و فرياد همسايه ها را خبر كرديم. وقتي شوهرم خون 

آلود روي زمین افتاد، پسرم فرار كرد.
يك ســاعت بعد در حالی كه تیم جنايي در محل 

جنايت ســرگرم تحقیقات بــود و تالش براي 
دستگیري قاتل آغاز شــده بود، مأموران موفق 
شدند او را حوالي خانه شــان شناسايي كنند. 
متهم 22ســاله براي اينكه ببیند پدرش زنده 
مانده يا نه بــه محل جنايت برگشــته بود كه 
دستگیر شــد. او در بازجويي ها به قتل پدرش 
اعتراف كرد. در ادامه بازپرس جنايي براي وي 
قرار بازداشــت صادر كرد.وي براي تحقیقات 
بیشتر در اختیار اداره آگاهي تهران قرار گرفت.

دختر شیشــه اي براي ســرقت از خانه مادرش 
2 ســارق اجیر كرد اما ســارقان زماني كه قصد 
داشتند براي دومین بار نقشــه سرقت را عملي 

كنند، دستشان رو شد.
به گزارش همشهري، چند ماه قبل گزارش دستبرد 
به خانه اي در شــمال تهران به پلیس اعالم شد و 
مأموران راهي محل سرقت شدند. صاحبخانه زني 
مسن بود كه مي گفت 2 دزد نقابدار او را گروگان 
گرفته و اموال باارزش خانه اش را به سرقت برده اند. 
وي در توضیح ماجرا گفت: شــوهرم سال ها پیش 
فوت شده و من 2 دختر دارم. يكي از دخترانم مقیم 
فرانسه است و دختر ديگرم زندگي مستقلي دارد و 

سال هاست كه تنها زندگي مي كنم.
شاكي ادامه داد: شب مشغول تماشاي تلويزيون 
بودم كه ســر و صداي عجیبــي از داخل حیاط 
شــنیدم. ناگهان 2 نفر كه صورتشــان را با نقاب 
پوشانده بودند مقابل چشــمانم ظاهر شدند. آنها 
مرا به قتل تهديد كردند و دست و پايم را بستند. 
سپس به سراغ گاوصندوق رفتند و پس از آنكه با 
تهديد رمزش را از من گرفتند هرچه داخل آن بود 
را خالي كردند. وي ادامــه داد: داخل گاوصندوق 
مقداري ســكه، طال، دالر، پول و اســناد و اسناد 
ملكی ام بود و سارقان همه آنها را به سرقت بردند و 
بعد فراري شدند. با شكايت اين زن، تحقیقات براي 

شناسايي و دستگیري دزدان آغاز شد. بررسي هاي 
اولیه از اين حكايت داشــت كه پشــت پرده اين 
سرقت، فردي آشنا حضور دارد چرا كه سارقان با 
در اختیار داشتن كلید خانه وياليي وارد آنجا شده 
و نقشه شان را عملي كرده بودند. در شرايطي كه 
تحقیقات در اين پرونده ادامه داشــت، زن شاكي 
به دلیل سكته قلبي فوت شــد. با مرگ او پرونده 
همچنان در جريان بود تــا اينكه گزارش دومین 

سرقت از همان خانه به پلیس اعالم شد.

مرد آشنا 
شــاكي اين بار دختر پیرزن بود كه بــه تازگي از 
فرانسه به ايران آمده بود. او به مأموران گفت: مادرم 
پس از سرقت از خانه اش مدام پیگیر پرونده بود تا 
اينكه بر اثر سكته قلبي جانش را از دست داد. پس 
از مرگ او من در خانه مادرم بودم كه شب حادثه 
ناگهان 2 مرد وارد خانه شــدند. آنها با ديدن من 
تعجب كردند و همان لحظه يكي از آنها را شناختم. 
كارگر تاسیســاتي بود كه كارهاي خانه مادرم را 
انجام مي داد. او به محض ديدن من دست و پايم را 
بست و اسناد ملكي كه مادرم پیش از مرگ مجددا 
از سازمان هاي مربوطه گرفته بود را سرقت كرد و با 

همدستش پا به فرار گذاشتند.
با اين شكايت، مأموران پلیس كارگر تاسیساتي 

را دستگیر كردند و با اعتراف او اسرار 2 سرقت 
فاش شد.

وي گفت: ما با دستور دختر كوچك پیرزن دست 
به سرقت زديم. در سرقت اول پیرزن زنده بود و من 
صورتم را با نقاب پوشاندم كه شناسايي نشوم اما 
در سرقت دوم خبر نداشتیم كه دختر بزرگ او از 
فرانسه به ايران آمده و داخل خانه است. به همین 
دلیل با خیال راحت به همراه دوســتم وارد خانه 
شديم تا اسناد را سرقت كنیم اما با دختر او مواجه 
شديم و به اين ترتیب ماجرا لو رفت. با افشاي اين 
حقیقت، همدست سارق كارگر و دختر پیرزن كه 
دستور سرقت از خانه مادرش را داده بود دستگیر 
شــدند. دختر جوان كه معتاد به شیشه است در 
بازجويي ها گفت: هدفم اين بود كه همه دارايي 
مادرم را تصاحب كنم و براي اجراي اين نقشه 2 
نفر را اجیر كردم. پس از سرقت اول مي خواستم با 
جعل و سند سازي  تمام امالك مادرم را بفروشم اما 
مادرم شكايت كرد و حتي ناچار بودم براي اينكه 
شك نكند همراه وی به اداره پلیس و دادسرا بروم. 
بعد از آن متوجه شــدم مادرم درخواست سند 
المثني داده و نقشه ام نافرجام باقي ماند تا اينكه 
مادرم فوت شــد. پس از مرگ او تصمیم داشتم 
اسناد تازه را سرقت كنم اما خبر نداشتم خواهرم 
همان شــب در خانه مادرم اســت. متهمان اين 
پرونده با دستور قاضي حبیب اهلل صادقي، بازپرس 
شعبه چهارم دادســراي جنايي تهران بازداشت 

شده اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

جنايت هولناك پسر خوشگذران

رزمندگان قرارگاه قدس سپاه پاسداران 
كه سايه به سايه در تعقیب اشرار مسلح 
و عامالن شهادت 2نفر از همرزمان شان 
بودند در تازه تريــن عملیات خود غالم 
شه بخش از اشــرار معروف سیستان و 
بلوچســتان و 5نفر از همدستان او را به 
هالكت رساندند. اين شــرور و يكي از 
همدستانش با ورود به خانه اي اعضاي 
يك خانواده را به گروگان گرفته و از آنها 
به عنوان سپر انساني استفاده كرده بودند 

اما در نهايت به هالكت رسیدند.
به گزارش همشهري، از آبان ماه امسال 
به دنبال ورود اعضاي گروهي از اشرار 
از طريق مرزهاي شــرقي به كشــور، 
چند مــورد درگیري بیــن نیروهاي 
ســپاه پاســداران و نیروي انتظامي با 
اين اشــرار اتفاق افتاد كه به شهادت 
تعدادي از رزمندگان منجر شد. يكي 
از اين درگیري ها شامگاه پنجم دي ماه 
در زاهدان اتفاق افتــاد كه در جريان 
آن اشــرار مســلح 2نفــر از نیروهاي 
قرارگاه قدس ســپاه به نام هاي مهران 
شوري زاده و محســن كیخوايي را به 
شهادت رساندند. به دنبال اين حادثه 
تالش هاي گسترده اي براي  دستگیری 
تمامی عامــالن اين شــرارت ها آغاز 
شد. بررســي هاي اولیه نشان مي داد 
در پشــت پرده درگیري ها شروري به 
نام غالم شــه بخش و اعضاي گروهش 
هستند. بررسي ســوابق اين اشرار كه 
در كار قاچاق مواد مخدر هستند نشان 
مي داد كــه در چندين فقره ســرقت 
مسلحانه نیز دست دارند و افراد بي گناه 
زيادي را به قتل رســانده اند. آنطور كه 
اطالعات به دســت آمده نشان مي داد 
آنها مدت ها بود كه در آن  سوي مرزها 
به فعالیت هاي خود ادامه مي دادند اما 
از آبان ماه بار ديگر وارد كشــور شده و 

دست به شرارت مي زنند.

سايه به سايه در تعقيب اشرار
هرچه بررســي هاي اطالعاتــي درباره 
اشرار مسلح ادامه پیدا مي كرد، اطالعات 
تازه تــري از آنهــا به دســت مي آمد و 
رزمندگان سپاه را يك گام به شكار آنها 
نزديك تر مي كــرد. روز 10دي بود كه 
نیروهاي قرارگاه قدس سپاه به اطالعاتي 
دست يافتند كه نشــان مي داد يكي از 
سركردگان اشرار به نام مهراب شه بخش 
و چند نفر از همدستانش در خانه اي واقع 
در يكي از روســتاهاي دشــت سمسور 
ريگان واقــع در اســتان كرمان مخفي 
شده اند. ســاعتي پس از به دست آمدن 
اين اطالعات بود كــه عملیات ضربتي 
ســپاه آغاز شــد. رزمندگان قــرارگاه 
قدس با محاصره مخفیگاه اشــرار با آنها 
درگیر شدند كه در اين درگیري مهراب 
شــه بخش و 2نفر ديگر از همدستانش 

كشته شدند.

ضربه نهايي
با وجود عملیات موفقیت آمیز ســپاه در 
دشت ســمور اما سركرده اشــرار به نام 
غالم شــه بخش همچنان فراري بود و 
معلوم نبود در كجا پنهان شده است. او 
مي دانست رزمندگان سپاه سايه به سايه 
در تعقیبش هستند و كوچكترين اشتباه 
جانش را به خطر مي انــدازد. به همین 
دلیل مدام مخفیگاهش را تغییر مي داد. 
غالم كه همیشــه مســلح بود، شامگاه 
جمعه همراه با يكي از همدســتانش به 
زور وارد خانــه يكي از اهالي روســتاي 
شورو در بخش كورين از توابع شهرستان 
زاهدان شد. ورود وحشیانه مردان مسلح 
موجب ترس و وحشت ساكنان آنجا شد. 
پدر اين خانواده به غالم و همدســتش 
اعتراض كــرد اما آنها شــروع به تهديد 
كردند و گفتند به هر قیمتي كه شــده 
بايد شــب را در آنجا بمانند. آن شب تا 

صبح از ترس خواب به چشــمان اهالي 
اين خانــه نیامد و مــدام تهديد مردان 
شرور را احساس مي كردند اما صبح روز 
بعد شــرايط به گونه ديگري رقم خورد. 
رزمندگان قرارگاه قدس كه رد 2شرور 
تحت تعقیب را تا روســتاي شورو زده 
بودند، ســرانجام پي بردند كــه آنها در 
خانه روستايي مخفي شــده اند. در اين 
شرايط بود كه آنجا توســط رزمندگان 
به محاصره درآمد. آنها كه مي دانستند 
غالم فرد خطرناك و بي رحمي است به 
او هشدار دادند كه خانه محاصره است و 
بهتر است خودش را تسلیم كند اما وقتي 
او فهمید به دام افتاده، خشمگین شد و 
گفت ساكنان خانه را به گروگان مي گیرد 
و بايد راه فرارش باز شود. شرايط سختي 
بود و رزمندگان ســپاه به دلیل در خطر 
بودن جان چند انســان بي گناه احتیاط 
زيادي مي كردند. آنها از غالم خواستند تا 
زن و بچه ها را رها كند اما او مي خواست از 
آنها به عنوان سپر انساني استفاده كند و 
حاضر به تسلیم شدن نبود. در اين شرايط 
بود كه نیروهاي سپاه از بیرون خانه در 
يكي از ديوارها حفــره اي ايجاد كردند و 
از طريق آنجا توانستند چند نفر را نجات 
دهند. در ادامه اما درگیري سختي بین 
نیروهاي سپاه و اشــرار درگرفت و براي 
ســاعتي ادامه پیدا كرد. امــا در نهايت 
غالم، همدســتش و 4نفــر ديگر كه به 

كمك او آمده بودند به هالكت رسیدند.
به دنبال اين عملیات، برخي رسانه هاي 
معاند و وابسته به اشــرار اعالم كردند 
غالم شه بخش و همدســتش موفق به 
فرار شده و در مكاني امن پناه گرفته اند 
اما ســاعتي بعد وقتي تصوير جسد اين 
شرور در شــبكه هاي اجتماعي منتشر 
شد آنها مجبور شدند ادعاي شان را پس 
گرفته و ضربه ســنگیني را كه متحمل 

شده بودند بپذيرند.

سرهنگ قاسم حسن زاده، مسئول روابط 
عمومي قرارگاه منطقه اي قدس جنوب 
شــرق با اعالم جزئیات اين عملیات به 
همشــهري گفت: در اين عملیات 4نفر 
از رزمندگان قرارگاه قــدس به نام هاي 
سرگرد مهدي اصغري و پاسداران عزيزاهلل 
بزي، مهدي كوهستاني و جواد شهبازي به 
شهادت رسیدند كه پیكر مطهرشان روز 

يكشنبه پس از تشییع در گلزار شهداي 
زاهدان به خاك سپرده شد.

او ادامه داد: شــرور به هالكت رســیده 
ازجمله افرادي بود كــه باعث ناامني در 
منطقه شده بود و در چندين مورد شرارت 
دست داشــت كه با تالش، رشادت و از 
خودگذشتگي رزمندگان قرارگاه منطقه 

قدس جنوب شرق به هالكت رسیدند.

تصادف زنجیره اي 14خودرو در بزرگراه شیخ فضل اهلل نوري 
به مرگ سرنشین يكي از خودروها منجر شد.

به گزارش همشــهري، اين تصادف ســاعت 2:27 بامداد 
ديروز )يكشنبه( در مسیر شمال به جنوب بزرگراه، روي 
پل ستارخان اتفاق افتاد و در جريان آن 14خودرو شامل ٩ 
دستگاه خودروي سواري، يك دستگاه اتوبوس بدون مسافر 
و 4 دستگاه كامیون و كامیونت با يكديگر تصادف كردند. 
سیدجالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران در توضیح 
اين حادثه گفت: برخوردي كه بین برخي از خودرو ها اتفاق 
افتاده بود سطحي بود اما بخش اصلي و شديد اين برخورد 
بین يك دســتگاه خودروي 20۶ و يك دستگاه كامیون 
كمپرسي اتفاق افتاده بود. اين دو خودرو به شدت با يكديگر 
برخورد كرده بودند به گونه اي كه خودروي 20۶ كامال زير 

كامیون كمپرسي قرار گرفته و متالشي شده بود.
او ادامه داد: با حضور يك دستگاه جرثقیل عملیات آغاز شد، 
عوامل راهور و اورژانس نیز در محل حضور داشتند. عوامل 
پلیس راهور كمك كردند كه بــار ترافیكي به حالت اولیه 
بازگردد. خودروي 20۶ با وســیله جرثقیل جابه جا شد و 
خودرو را بیرون كشیدند. قطعات متالشي شده خودروي 
20۶ را برش دادند و يك آقاي جوان به ظاهر 35 ســاله را 
از خودرو خارج كردند. وي دچار آسیب هاي شديدي شده 
بود كه به تأيید عوامل اورژانس مشخص شد جان خود را 

از دست داده است.
ملكي ادامه داد: راننده كامیون نیز يك آقاي حدودا ۶0 ساله 
بود كه او نیز دچار مصدومیت شده بود. وي نیز به عوامل 

اورژانس تحويل داده شد. ساير خودروها غالبا تك سرنشین 
بودند و خودشان از خودرو پیاده شده بودند. درنهايت محل 
براي بررسي علت حادثه به پلیس راهور تحويل داده شد و 

ساعت 5 بامداد عملیات به پايان رسید.
در همین حال، ســرهنگ علــي شــريفي، رئیس مركز 
اطالع رســاني پلیس راهور تهران بزرگ نیــز در اين باره 
گفت: در اين حادثه ابتدا يك دســتگاه كامیون كمپرسي 
دچار نقص و مسیر مسدود شد كه در همین لحظه به دلیل 
بارش باران و لغزندگي معبر چندين خودروي ديگر نیز با 
كامیون برخورد كردند كه دقايقي بعد يك دستگاه كامیون 
به دلیل لغزندگي معبر و عدم واكنش به موقع با يك دستگاه 
سواري پژو20۶برخورد كرد كه متأسفانه سواري پژو میان 
2 كامیون قرار گرفته و راننده پژو جان خود را از دست داد.

انتقام از اشرار مسلح
شرور معروف شرق كشور و همدستانش در درگيري با رزمندگان سپاه از پا درآمدند

 غالم شه بخش كه بود
 غالم اسماعيلي زهي به دليل اينكه از طايفه بزرگ 
شه بخش بود به غالم شه بخش معروف شده بود. او 
ازجمله اشراري بود كه مدت ها تحت تعقيب قرار 
داشت. ســردار احمد طاهري، فرمانده انتظامي 
استان سيســتان و بلوچســتان در اين باره به 

همشهري مي گويد: اين فرد شرور پيش از اين دست به جنايت هاي زيادي زده 
بود و در شهادت تعدادي از پاسداران در كرمان نقش داشت. او همچنين باندهاي 
قاچاق مواد مخدر را هدايت مي كرد و چند سابقه درگيري و سرقت مسلحانه نيز 
در پرونده اش به ثبت رسيده بود كه در عمليات شجاعانه نيروهاي سپاه پاسداران 

به هالكت رسيد و پرونده شرارت هايش براي هميشه بسته شد.

ث
مك

سرقت تكراري دست سارقان را رو كرد مرگ راننده 206 در تصادف زنجيره اي 14خودرو

 جوابيه بانك پاسارگاد 
درباره شركت گسترش انرژي

روزنامه همشــهري 24آبان ماه امســال گزارشــي با عنوان »نامه جبهه 
تحول خواهان انقالبي به رئیس جمهوري درباره مبارزه با فساد« را بازتاب داد 
كه در آن برخي فعالیت هاي شركت گسترش انرژي پاسارگاد، زيرمجموعه 
بانك پاسارگاد و اعمال نفوذ وزير سابق نفت در تعیین مديرعامل اين شركت 
مورد بررسي قرار گرفته بود. مديريت امور حقوقي بانك پاسارگاد در پاسخ 
به مفاد اين گزارش جوابیه اي منتشــر كرد كه در ادامه درج مي شود. در 
اين جوابیه آمده است: »اين شــركت تاكنون اقدام به سرمايه گذاري هاي 
متعدد قابل مالحظه بالغ بر 3میلیارد دالر در نقاط  مختلف كشور نموده 
كه موجبات تولید و رونق اقتصادي و اشتغال زايي مستقیم و غیرمستقیم 
بسیاري را فراهم نموده است. شــايان ذكر است، سرمايه گذاري هاي اين 
شــركت و در برخي مناطق آزاد ازجمله قشــم و چابهار ظرفیت تبديل 
اين مناطق به هاب صنعتي را با توسعه پااليشــگاه، پتروشیمي، نیروگاه 
و اسكله هاي صادراتي فراهم نموده است . خالف ادعاي بي اساس نگارنده 
نامه، هیچ پروژه اي از سوي هیچ مقامي به اين مجموعه واگذار نشده است 
و تمامي پروژه ها از طريق رقابت در فرايند مناقصه يا مزايده اخذ شــده و 
به بهترين وجه اجرا شده اند.«  همچنین در ادامه اين جوابیه آمده است: 
»مديريت چنین شــركت هايي نیاز به تخصص و تجربه باال داشــته و در 
اين راستا، در آخرين تغییرات صورت پذيرفته در شركت، آقاي مهندس 
علیرضا صادق آبادي، مديرعامل سابق شركت ملي پااليش و پخش به عنوان 
مديرعامل شركت گسترش انرژي پاسارگاد از سوي هیأت مديره انتخاب 
شده است. بديهي است اعضای هیأت مديره فقط از بین سهامداران انتخاب 
شده و خواهند شد و هیچ يك از مقامات وزارت نفت مستقیم يا غیرمستقیم 
سهامدار اين شركت نیستند لذا شــايعه حضور مقامات خاص در رياست 

هیأت مديره شركت نیز سالبه به انتفاء موضوع است.« 

جوابیه

  
  چرا مراكز بهداشت ديگر تست كرونا نمي گيرند

اغلب مراكز بهداشــت از ارائه خدمات نمونه برداري )تست كرونا( 
خودداري كرده و مراجعان را ســرگردان مي كننــد در حالي كه 
با شــرايط اقتصــادي فعلي بســیاري از مــردم تــوان پرداخت 
 تســت هاي كرونا در آزمايشــگاه ها را ندارنــد و از طرفي چندي 
قبل اعالم شده بود كه تست رايگان كرونا در مراكز بهداشت و دولتي 

انجام مي شود.
محمدرضايي از تهران 

  اتوبوس خوابي ضرورت توجه به آسيب هاي اجتماعي را 
عيان تر كرد

پديده اتوبوس خوابي كه در آن افراد بي خانه و كاشانه، با زحمت و 
رنج پُر دردسر و با صرف هزينه، به جاي يك خواب راحت و بي دردسر 
در خانه اي كه وجود ندارد به جان مي خرند، بايد مسئوالن عزيز را 
بیشتر به فكر بیندازد تا با تمهیداتي از جمله تهیه مسكن ارزان براي 
آنها و بقیه مردم، جلوي اين آسیب هاي اجتماعي فزاينده و درد و 

رنج هايي را كه در پي آن مي آيد، بگیرند.
محمود بليغيان از اصفهان

   داخل بوستان شريعتي نمازخانه ساخته شود
از شــهرداري منطقه 1٩تقاضاي ســاخت نمازخانه بزرگ داخل 
بوستان بزرگ شريعتي را داريم. سالیان سال است از نبود محل اقامه 

فريضه نماز در اين بوستان در رنج و سختي هستیم.
حسني از تهران 

  بنزين محدود ولي كيفي عرضه شود
كیفیت بنزين در ايران واقعا بد است درحالي كه مي شود با عرضه 
محدودتر، بنزين خوب و در خور  شــأن مردم ايران توزيع شود. در 
آن صورت هوا بدون باد و بارندگي هم پاكیزه خواهد ماند و بخش 

عمده اي از آلودگي هوا خودبه خود برطرف مي شود.
تهامي از تبريز

   سال 89 تسويه كرديم تاكنون مسكن مهر را نگرفته ايم
از متقاضیان مسكن مهر در كیانمهر كرج شهرك ابريشم هستم كه 
از سال8٩ و بعد از تسويه تمامی هزينه هاي مربوطه همچنان منتظر 
تحويل واحد هستیم. البته اين موضوع شامل 500نفر ديگر است 
كه همگي منتظر تحويل واحد هستیم اما شركت سازنده واحدي 
به ما تحويل نمي دهند و حتــي در اين خصوص اظهار بي اطالعي 
مي كند. از مســئوالن تقاضا داريم به اين موضوع به صورت جدي 

رسیدگي شود.
حسن باقري از تهران

  تنها ورزشگاه و زمين چمن ايالم 10سال در انتظار بهره بردار
تنها ورزشگاه و زمین چمن ايالم بیش از 10 سال است در انتظار 
بهره بردار است درحالي كه تكمیل شده اســت. واقعا چرا اجازه 
ورود به آن داده نمي شود؟ پس چرا اين زمین و ورزشگاه را با صرف 
هزينه هاي كالن ساخته اند. چه ماجرايي پشت اين قضیه است كه 
اجازه مي دهند چنین ظرفیتي كه از ســرمايه هاي ملي براي آن 
هزينه شده است هرز برود و فرسوده و كلنگي شود. لطفا مسئوالن 

دلیل قانع كننده براي آن ارائه كنند.
نوري از ايالم

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

ارسال پیام كوتاه خوانندگان......................................
02123023337
02123023916

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

نصب چراغ چشمك زن در جزيره مياني خيابان مهران پيگيري مي شود
روابط عمومي منطقه 1٩شهرداري تهران پیرو چاپ پیام مردمي 
با عنوان »نصب چراغ راهنمايي و رانندگــي و عالئم ترافیكي در 
تقاطع مهران« در ستون با مردم روز 5دي ماه پاسخ داده است: اين 
معبر مجهز به 2عدد چراغ چشمك زن سوالر شده است و نسبت 
به خط كشي نصب بلوك عابر و محوري در آن اقدام شده است. با 
اين حال با توجه به درخواست ارائه شده، نصب چراغ چشمك زن 
در جزيره میاني از طريق شركت كنترل ترافیك تهران درخواست 

شده است.



دوشنبه 13 دی 221400
ادبوهنر شماره  8404

تا فجر  

نشستي براي »مسيح پسر مريم«
اعتراض به تناقض در رفتار هيأت انتخاب

يكي از مديران اوج طي يك نشســت داليل غيبت »مسيح پسر 
مريم« در جشنواره را توضيح داد؛ فيلمي كه عنوان شده جشنواره 

از آنها خواسته تا فيلم را از جشنواره خارج كنند.
به گزارش همشهری، مدير گروه فيلم و سريال اوج درباره داليل عدم  
راهيابي تنها فيلم اوج به جشنواره چهلم فيلم فجر با اشاره به اين 
موضوع كه به ما پيام دادند انصراف بدهيد چون مي خواهيم فيلم را 
كنار بگذاريم، گفت: »حتي به ما پيشنهادي براي انصراف دادند اما 
گفتيم كنارش بگذارند و پاي كار خود بايستند. مدام دليلي براي 
كنار گذاشتن مي آوردند. به هر حال جمعي به جمع بندي رسيده اند 
اما خوشحال مي شويم اشــكال كارمان را بدانيم.« وي همچنين 
توضيح داد: »براي دپو كردن فيلم در كشوها كه توليد نمي كنيم. 
از ۲۲فيلمي كه در جشنواره است، 4فيلم تمايل به همكاري با اوج 
داشت اما ما با هر فيلمي كار نمي كنيم. براي مشاركت در فيلمي 
حاضر مي شويم كه از ابتدا در جريان آن باشيم. سال گذشته »پسر 
دلفيني« را داشتيم اما چون هيچ انيميشن ديگري نبود، انصراف 
داديم زيرا رقابت تك محصولي هيچ معنايي ندارد. رايت آن را ۶۰۰ 

هزار دالر فروختيم؛ يعني چيزي حدود ۲برابر هزينه توليد فيلم.«
محسن دريالعل همچنين گفت: »تصميم بر اين بود كه »مسيح 
پسر مريم« را به جشــنواره فجر بدهيم. هر جشــنواره قاعده اي 
دارد و شــركت كنندگان با آگاهي از قواعد ورود پيدا مي كنند و از 
عدم  پذيرش فيلم گله اي نداريم امــا حق اعتراض را وقتي به فيلم 
ظلم مي شــود، به  خودمان مي دهيم. اتفاقي كه رخ داده عجيب و 

غريب است. چند روز 
سكوت كرديم. هيأت 
انتخاب در گفتارش 
تعارض داشت. انواع 
روايت ها را داشتيم. 
اگر شما مي دانيد چرا 
فيلم كنار گذاشــته 
شد، ما هم مي دانيم. 

اين حرف ها از زبان چند نفر است. 3روايت متفاوت داريم. پيامك 
مي دهند، با رســانه ها صحبت مي كنند. يا سكوت كنند يا درست 
دليل بياورند تا بدانيم دليل كنار گذاشتن فيلم چيست؟ اين تناقص 
ما را اذيت مي كند اينها بي اخالقي اســت. باليي كه سر اين فيلم 
آوردند كجاي رفتار حرفه اي قرار مي گيرد؟ رسم امانت اين است 
كه ديگر فيلم را تعريف نكنند! جاهاي حساس و شروع و پايان آن 
را لو دادند. اگر ادعاي جشنواره يك رفتار حرفه اي است، حرفه اي 
هم برخورد كنند. اصال بگوينــد نمي خواهيم جواب بدهيم اما هم 
بي اخالقي دارند و هم رفتار غيرحرفــه اي و... چند نفر مي گويند 
فيلم را ديده ايم به چه اجازه اي فيلــم را نمايش مي دهند. متوجه 
اين رفتارها نمي شويم. كارگردان ديگري هم گفته بود چرا فيلم را 
شخص ديگري هم ديده است؟ چرا افراد بي ربط فيلم را مي بينند؟ 

حتي افرادي گفتند فيلمنامه را خوانده اند!«

به دور از شعارزدگي
گفت وگو با وحيد فخر موسوي، دبير سومين جشنواره تئاتر سردار آسماني

در ۲ســال گذشته جشــنواره تئاتر ســردار آسماني 
برگزار شد و امسال هم سومين دوره جشنواره با هدف 
گراميداشت شهيد حاج قاسم سليماني و سرداران شهيد 
جبهه مقاومت برگزار مي شود. اين جشنواره از 17دي ماه 

كارش را در كرمان آغاز مي كند.
وحيد فخرموسوي، دبير اين دوره از جشنواره با اشاره 
به بخش هاي مختلف جشــنواره به همشهري توضيح 
مي دهد: »نزديك به 3ماه است كه دبيرخانه جشنواره 
در انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس تشــكيل شــده 
است. جشنواره امســال در 3بخش نمايشنامه نويسي، 
راديو تئاتر و بخش خياباني برگزار مي شود. بعد از اعالم 
فراخوان، بيش از ۲۰۰اثر به دبيرخانه رسيد كه در اين 
ميان، 135اثر در بخش تئاتر خياباني، 4۰اثر در بخش 
راديو تئاتر و 71اثر در بخش نمايشنامه نويسي ارسال 
شده است. با داوري آثار در بخش تئاتر خياباني و راديو 
تئاتر به ترتيب 1۰و ۶اثر براي حضور در جشنواره انتخاب 
شدند. بيشترين فراواني آثار از استان هاي تهران با 45 

اثر، كرمان با ۲۲ اثر و گيالن با 15اثر است.« 

انتشار نمايشنامه هاي برتر
به گفتــه  جشــنواره  ايــن 
برگزاركنندگانــش بــا بودجــه 
يك ميليــارد و۶۰۰ميليون تومان 
برگزار مي شود. فخر موسوي با بيان 
اينكه جشنواره به شــكل رقابتي 
برگزار مي شود، درباره بخش نمايشنامه نويسي توضيح 
مي دهد: »اين بخش هم مانند ۲بخش ديگر رقابتي است و 
داوران در حال ارزيابي آثار در اين بخش هستند. قرار بر اين 
است كه عالوه بر اين، آثار برگزيده در اين بخش معرفي 
شوند و جوايز خود را دريافت  كنند. 1۰نمايشنامه برتر هم 
انتخاب و آثار در يك كتاب توسط نشر ساقي منتشر شود.«

به گفته دبير جشنواره، مراسم افتتاحيه 17دي ماه در 
كرمان خواهد بود و 3روز متوالي نمايش  ها اجرا مي شود. 
نمايش ها عالوه بر 7منطقه كرمان در شهرهاي مختلف و 
روستاها نيز اجرا مي شود و نمايش هاي بخش راديو تئاتر 
هم در شهر رفسنجان برگزار مي شــود كه با رايزني ها 
تالشمان اين است كه اجراي اين بخش در شبكه استاني 

و راديو مقاومت نيز پخش شود.«

تقويت متون براي اجراهاي صحنه اي
فخرموســوي در پاســخ به اين ســؤال كه چرا بخش 
صحنه اي را در جشنواره نداريد؟ مي گويد: »در دوره دوم 

چند اجراي صحنه اي در جشنواره داشتيم، اما با توجه 
به اينكه جشنواره نوپاســت و بايد به لحاظ نمايشنامه 
غني شويم در شوراي سياستگذاري تصميم بر اين شد 
كه ابتدا تمركزمان روي توليد نمايشــنامه باشد. وقتي 
آثار نمايشي توليد شــود به طور حتم اجراهاي بخش 
صحنه اي را هم خواهيم داشت. هدف از برگزاري بخش 

نمايشنامه نويسي تقويت بخش صحنه اي بود.«

نگاه مان سفارشي نويسي نيست
يكي از نقدهايي كه لزوما به جشــنواره هاي موضوعي 
وارد است، شعارزدگي آثار شــركت كننده است. فخر 
موســوي درباره اين موضوع هم مي گويد: »در بخش 
نمايشنامه نويسي آثار خوبي داشتيم و نويسندگان بدون 
هيچ سفارشي و براساس نگاه خودشان شروع به نگارش 
نمايشــنامه  كرده اند. تحقيق و پژوهش برايمان حرف 
اول را مي زند و تالشمان اين است كه از اين شعارزدگي 

دوري كنيم.«
فخرموسوي به ديدگاه سردار شهيد قاسم سليماني اشاره 
مي كند: »يكي از ديدگاه هاي سردار سليماني دوري از 
رياكاري بود و هميشه مخالف اين بود كه كارها شعارزده 
باشند. مخالفت شان را هم به صراحت اعالم مي كرد. ما 
هم بر اين اساس جشنواره را برگزار كرديم. به طور قطع 
مي توانم بگويم براي حضور گروه هاي نمايشــي يا نگاه 
نمايشنامه اي كاري نكرده ايم كه هنرمندي در آثارش 

اغراقي داشته باشد يا دچار شعارزدگي شود.«

نادر طالب زاده در نشست خبري دوازدهمين دوره جشنواره فيلم عمار مطرح كرد
نياز به نقد، ضمن حفظ انقالب

روز گذشته، نشســت خبري دوازدهمين دوره جشنواره فيلم 
»عمار« با حضور نادر طالب زاده، دبير جشنواره، حميد صالحي، 
دبير اجرايي، سعيد خورشيدي، عضو شوراي سياستگذاري و 
حجت االسالم مجتبي نامخواه، دبير علمي جشنواره در حسينيه 
هنر برگزار شد. غايب مهم اين نشســت وحيد جليلي، رئيس 
شوراي سياستگذاري جشــنواره بود. به گفته حميد صالحي، 
در اين دوره از جشنواره بالغ بر3هزار اثر به دبيرخانه رسيد كه 
بيشــترين آثار بعد از تهران، مربوط به خراسان رضوي، فارس 
و البرز بوده است. امسال جشنواره 1۸دي ماه در سالن انديشه 
حوزه هنري آغاز مي شود و اختتاميه آن هم جمعه ۲4دي ماه 
اســت. اكران هاي تهران در سينما فلســطين از 1۹ تا ۲3دي 

خواهد بود.
در مراســم افتتاحيه و اختتاميه اين دوره از جشــنواره عمار، 
پاسداشت ۲ نفر از فعاالن جبهه انقالب برگزار مي شود. در مراسم 
افتتاحيه، پاسداشت مرحوم محمد ســرور رجايي، نويسنده 

افغانستاني كه تابستان امسال درگذشــت برگزار مي شود. در 
اختتاميه هم پاسداشت مســعود جعفري جوزاني، كارگردان 
سينما و خالق آثار ماندگاري چون »شير سنگي« و »در چشم 

باد« ترتيب داده شده است.
جشنواره عمار امسال هم اكران مردمي حضوري دارد كه به گفته 
دبير اجرايي جشنواره اكران كننده ها مي توانند به عنوان رابط 
جشنواره ثبت نام كنند. همچنين امسال از بستر اكران مردمي 
آنالين رونمايي مي شود كه جايگزيني براي اكران حضوري است.

جاي خالي وحيد جليلي 
در ادامه اين نشســت نادر طالب زاده، دبير جشــنواره گفت: 
جاي وحيد جليلي خالي اســت. خوشحال شــدم كه يكي از 
سياستگذاران اصلي عمار كه شاهد دغدغه هايش در حوزه رسانه 
بودم، در صدا وسيما مسئوليت گرفته است. اين نشان مي دهد 
بستر عمار چقدر استخوان دار اســت. تقدير اين بود كه ايشان 

به صداوســيما با ماموريت ايجاد تحول بروند. به نظرم اين يك 
اتفاق مهم بود كه كسي آن را پيش بيني نمي كرد. اينكه عمار 
كانسپتي بود كه بر آن اســاس بايد اقدام مي شد، خوب است. 
ريشه هاي اصلي اين موضوع را شهيد آويني ريخته بود، بستر آن 
هم سوره بود كه آقاي جليلي در آن كار كرده بود. در حوزه جنگ 
نرم و تفكر، آن جايي كه شعله جمهوري اسالمي خوب گرفت، 
عمار بود. از اول انقالب تا امروز گروه عمار بوده اند، يعني جوانان 
پرفكر و پردغدغه كه به اينجا آمده اند. ما امسال براي نخستين 
بار گروه هاي حرفه اي، تهيه كننده هاي حرفه اي، فيلمبرداران 
كاربلد و... داريم. بچه هايي داريم كه آثارشان را ديدم و به وجد 
آمدم. آنها را به برنامه خودم دعــوت كردم. البته برنامه من هم 

محصول همين عمار است.

ضرورت جراحي
وي با تأكيد بر پيشرفت حرفه اي فيلمسازان جريان عمار گفت: 
امروز عمار شاهد فيلمي با استانداردهاي »ديپورت« است كه 
يادآور كارهاي رابرت برسون است. اين تنها يكي از كارهاست 
كه برد بين المللي دارد. يكي از خصوصيات »عمار« اين است كه 
هويت انقالب اسالمي در وجودش است. در وين امروز دعوا بر سر 
اين است كه جمهوري اسالمي چيست. ما برخي جاها در عمار 
نگهبانان خوبي نبوديم كه اين هم به خاطر سن كم بچه هاست. 
مثال به ســراغ حوزه هاي امنيتي نمي روند. البته سال گذشته 
فردي را داشتيم كه فيلم خوبي در حوزه اقتصادي ساخت و از 
صاحبان يك ارگان تماس گرفتند و گفتند اين فيلم را پخش 
نكنيد. درحالي كه نقد خوبي داشت. در اين قسمت ها فيلم كمي 
داريم درحالي كه در اين حوزه كارهايي است كه پول نامشروع 

ايجاد شده است.
طالب زاده بيان كرد: بچه ها بايد دســت بــه جراحي بزنند، اما 
برخي آنها را مي ترسانند، آقاي محمدرضا شهبازي كارهاي طنز 
مي سازد، روزي نقدي به فرزند يكي از مسئوالن داشت كه چرا 
با وجود سن كم صاحب يك هولدينگ چند ميلياردي است، اما 
به محض گفتن اين حرف حاال 4ماهي مي شود كه او را از روي 
آنتن برداشته اند! ما به عمود خيمه انقالب اعتقاد داريم، بنابراين 
بايد نقد هم كنيم. اين نيازمند يك جراحي است. اين در حالي 
است كه صداوسيما، حوزه هنري و فارابي هيچ كدام اين كار را 
 نمي كنند. بنابراين بايد بچه هاي انقالب ضمن حفظ انقالب اين 

كار را كنند.

ديدن فيلم ها قبل از شروع جشنواره، 
ســنتی قديمي اســت و در گذشته 
مراســمي آيينی براي منتقدان و روزنامه نگاراني بــود كه معموال براي 
گفت وگو با عوامل يا   يادداشت و نقد و رســاندن مطالبشان به نشريات، 
فستيوال را زودتر آغاز مي كردند. اگر تا دهه 7۰ ويژه نامه هاي جشنواره 
منحصر به ماهنامه ها بود از دهه ۸۰ روزنامه ها هم به قافله اضافه شدند. 
رقابت ميان رسانه ها كار را سخت تر كرد. نتيجه اينكه معموال از دي ماه 
تا اوايل بهمن ماراتوني براي تماشــاي فيلم ها به راه مي افتاد. البته فقط 
عده كمي اين زحمــت را به خود مي دادند تا فيلم هــا را روي ميز مونتاژ 
يا در استوديو ها و دفاتر فيلمسازي تماشــا كنند. جشنواره براي بيشتر 
حاضران در ســالن رســانه ها از همان 1۲بهمن آغاز مي شد؛ روزي كه 
معموال روزنامه نگاران و سينمايي نويســان درگير ويژه نامه ها، كارشان 
تقريبا تمام شده بود. آنها بيشــتر فيلم هاي مهم جشــنواره را تا قبل از 
شروع فستيوال ديده و گفت وگوهايشان را گرفته و يادداشت هايشان را 
هم نوشته بودند. آن ســال ها چيزي به نام لو رفتن داستان تقريبا وجود 
نداشــت. گفت وگوها و يادداشــت ها روز نمايش فيلم ها منتشر مي شد. 
نهايت اينكه در حد صحبت هاي غيررســمي و درگوشي درباره كيفيت 
فيلم ها اطالعاتي به بيرون درز مي كــرد. اين »بيرون« هم معموال همان 
جمع هاي دوستانه منتقدان و سينمايي نويساني بود كه در سالن رسانه ها 
دور هم گپ مي زدند. به اين ترتيب چيزي درباره فيلم هاي جشنواره لو 
نمي رفت. فيلم ها به شكل طبيعي در جشنواره به نمايش درمي آمدند و 
با واكنش هاي طبيعي هم مواجه مي شــدند. بدون پيش داوري و بدون 
قضاوت هاي از قبل شــكل گرفته. اين روند چند ســالي است كه تغيير 
كرده است. روال سنتي فيلم ديدن قبل از شروع جشنواره براي درآوردن 
صفحه هاي ويژه گرچه قدري كمرنگ شده اما همچنان پا بر جاست. آنچه 
بيشتر شايع است نوشتن درباره فيلم ها در صفحه هاي شخصي است كه 
به مرور به مسابقه »من زودتر فيلم ها را ديدم« تبديل شده است. گويي 
سرعت در تماشا و اظهارنظر درباره فيلم ها تبديل به فضيلت شده است. 
فضاي مجازي در روزهاي نزديك به برگزاري جشنواره معموال پر مي شود 
از اظهارنظرهايي درباره فيلم ها كه البته معموال لحن ســتايش آميزي 
دارند. فيلم هايي كه در نشست هاي خصوصي و اغلب با حضور كارگردان 
يا تهيه كننده ديده مي شوند تا درباره شان متن هاي حمايتي نوشته شود. 
نتيجه اش هم اغلب باال بردن توقع از فيلم هاست. مثل يادداشت هايي كه 
در آغاز جشنواره به چاپ مي رســند. در آنها فيلم ها تا سطح شاهكار باال 
برده مي شوند؛ شاهكارهايي كه وقتي در جشــنواره روي پرده مي روند 
تبديل به فيلم هايي ضعيف و متوسط مي شوند. جالب اينكه در گذر زمان 
هر چقدر از اهميت و جذابيت عمومي جشــنواره كاسته شده بر ميزان 
انعكاس رســانه اي فيلم هاي اين رخداد افزوده شــده است. مثل تعداد 
منتقدان و سينمايي نويســان كه به يمن فضاي مجازي تعدادشان رشد 
عجيب و غريبي كرده است. با اين روند احتماال شاهد تحقق جمله معروف 
فرانسوا تروفو خواهيم شد: »همه آدم ها ۲شغل دارند. اول شغل خودشان 

و دوم اينكه منتقد فيلم هستند.« 

لو دادن داستان فيلم ها 
معموال در گفت وگو ها و گزارش هاي جشنواره اي اين اصل بديهي رعايت 
مي شود كه چون هنوز فيلم ها ديده نشده اند داستانشان نبايد لو برود. در 
روزهاي برگزاري جشــنواره كه فيلم هاي به نمايش درمي آيد طبيعتا در 
برخي از يادداشت ها و نقدها اشــاراتي هم به مضمون و داستان مي شود. 
بماند كه براي عده اي نوشتن نقد در واقع همان تعريف داستان به همراه 
چند خط اظهارنظر كلي اســت. در متن هايي كه در فضاي مجازي و در 
صفحات شخصي نوشته مي شــود اما تقريبا هيچ قاعده اي در كار نيست. 
همه هر آنچه دل تنگشــان مي خواهد مي نويسند. در متن هاي حمايتي 

اين حساسيت وجود دارد كه داستان لو نرود و قاعده رپرتاژ نويسي رعايت 
مي شود. اين روزها اما اتفاق غريبي رخ داده اســت. منتقدي قديمي در 
صفحه شــخصي اش درباره چند فيلم جشنواره امســال مطلب نوشته و 
در خاللش داستانشان را هم لو داده است. نوشته اين منتقد درباره فيلم 
»نگهبان شب« با واكنش سازندگان فيلم مواجه شد. مجري طرح نگهبان 
شب با اشاره به اينكه نسخه اي از فيلم تنها در اختيار دفتر جشنواره قرار 
داشته اين پرسش را مطرح كرد كه چگونه شخص يا اشخاصي جز اعضاي 
هيأت انتخاب نگهبان شب را ديده اند؟ در فاصله كوتاهي دفتر جشنواره 
هم با رفع اتهام از خود، پرســش مجري طرح نگهبان شب را تكرار كرد؛ 
فيلم ميركريمي چگونه ديده شده اســت؟ تنها كسي كه مي توانست به 
اين پرسش پاسخ دهد، محمد تقي فهيم بود كه نوشته هايش در فضاي 
مجازي اين جنجال را به پا كرد. پاسخ فهيم اما بيشتر از آنكه روشنگر باشد 

عجيب بود.

دبيرخانه جشنواره: هيچ فيلمي از اينجا لو نرفته 
دبيرخانه چهلمين جشــنواره فيلم فجر خيلــي زود در ماجراي لو رفتن 
فيلم هاي جشنواره از خود سلب مسئوليت كرد و با صدور بيانيه اي چنين 
آورد: »آثار ارائه شده به دبيرخانه جشنواره، فقط توسط مسئول دبيرخانه، 
اعضاي هيأت انتخاب و شخص دبير جشنواره مورد بازبيني قرار مي گيرد. 
برخالف حواشي و ادعاهاي نادرست، با تدابير اتخاذ شده دبيرخانه جشنواره 
جهت ايزوله فضاي بازبيني، حتي ســاير دست اندركاران ستاد جشنواره 
امكان ديدن آثار را ندارند، چه برسد به افراد متفرقه و بيروني. بررسي هاي 
دبيرخانه جشنواره نشــان مي دهد كه به دليل نمايش اين فيلم در قالب 
DCP رمزگذاري شده، نه در نمايش براي هيأت انتخاب جشنواره و نه در 
نمايش براي شوراي پروانه نمايش سازمان سينمايي، امكان بازبيني توسط 

افراد غيرمسئول وجود نداشته است.« 
بيانيه ستاد جشنواره با اين اطمينان خاطر به پايان مي رسيد كه تمامي 
فيلم ها و ازجمله فيلم »نگهبان شب« مورد صيانت و حراست اين ستاد قرار 
داشته و ستاد جشنواره به صراحت اعالم مي كند، احتماال نسخه ديگري 
از اين فيلم در خارج از ستاد جشنواره و سازمان سينمايي در معرض ديد 
منتقد مذكور قرار گرفته است. پيگيري جدي ماجرا از سوي تهيه كننده و 

دادن گزارش به سازمان سينمايي ديگر نكته جالب اين بيانيه بود.

پاسخي كه ماجرا را پيچيده تر كرد 
جالب اينكه بعد از اين ماجراها محمدتقي فهيم، پاسخي داد كه بيش از 
آنكه روشنگر باشد، ماجرا را پيچيده تر مي كرد: »بنده 15 دقيقه فيلم شما 
را ديدم كه معلوم بود با گوشي ضبط شده است، بخشي ازآن پشت صحنه 
يك پاركينگ بود و بخشي راش هاي ناقص و البته خالصه قصه آن كه برايم 
از سوي يكي از نزديكان پروژه واتساب شده بود، همين.« جالب اينكه فهيم 

صراحتا اعالم كرد حاضر نيست منبع ارسال ويدئو را معرفي كند.

سازمان سينمايي منتقد را بازخواست كند 
مشخص بود كه داســتان اينجا تمام نمي شود. روز گذشته روابط عمومي 
فيلم نگهبان شب بيانيه اي منتشر كرد كه در آن سازمان سينمايي مسئول 
اتفاقات رخ داده معرفي شــده بود. در اين متن به مســئوليت هاي فهيم 
به عنوان عضو شوراي مشورتي و هم انديشي جشنواره فيلم فجر اشاره شده 
و در نهايت از مديران سينمايي خواسته شده ماجراي سرقت هنري را با 
بازخواست از منتقدي كه مدعي در اختيار داشتن دقايقي از نگهبان شب 

شده، پيگيري كنند.
چند روز پيش محمد تقي فهيم متن هــاي جنجالي اش درباره فيلم هاي 
جشنواره را از صفحه شخصي اش پاك كرد. ولي به نظر مي رسد اين ماجرا 

همچنان آبستن حوادث تازه است.

سرقت از »نگهبان شب«
لو دادن داستان فيلم هاي جشنواره 

به بهانه نقد، جذابيت هاي احتمالي فيلم فجر را از بين مي برد 

 مسعود پويا
روزنامه نگار

فهيمه پنا ه آذر
روزنامه نگار

»نگهبان شب« چگونه لو رفت؟
وقتي محمــد تقــي فهيــم در صفحه 
شخصي اش متني درباره فيلم نگهبان شب 
نوشت، داســتان فيلم تازه ميركريمي لو 
رفت. طبيعي بود كه چنين اتفاقي واكنش 
ســازندگان فيلم را به همراه داشته باشد. 
صادق ميركريمي مجري طرح نگهبان شب 
با اعالم اينكه فيلــم همچنان مراحل فني 
خود را طي مي كنــد و به جز هيأت انتخاب 
جشنواره و شوراي پروانه نمايش در جاي 
ديگري نمايش نداشته اين پرسش را مطرح 
كرد كه چطور يك منتقد سينمايي فيلم ها 
را يك ماه قبل از شــروع جشنواره ديده و 
درباره شان نوشته و حتي قصه فيلم ها را هم 
لو داده است؟ مجري طرح فيلم نگهبان شب 
مســئوليت اين اتفاق را با برگزار كنندگان 

جشنواره دانست.

ث
مك

نامه عليرضا مختارپور به 5۶نفر از روسای كتابخانه های ملي كشورهاي سازمان همكاري اسالمي

امنيت كشورهاي مسلمان تنها در سايه همكاري مشترك 
رئيس سازمان اســناد و كتابخانه ملي ايران به مناسبت 
دومين سالگرد شهادت ســپهبد حاج قاسم سليماني، به 

روساي كتابخانه هاي ملي جهان اسالم پيام داد.
به گزارش همشــهري، عليرضا مختارپور با اعالم آمادگي 
براي تقويت ارتباطــات ميان كتابخانــه ملي جمهوري 
اسالمي ايران با كتابخانه هاي ملي كشورهاي عضو سازمان 
همكاري اســالمي به عنوان هدف ارســال اين نامه، اين 
اقدام را موجب هم افزايي، همگرايي و پيوند عميق ميان 
كشورهاي مسلمان با بهره گيري از كتاب و كتابخواني در 

عصر اطالعات دانست. در فرازهايي از اين نامه آمده است: 
براساس نظريه »امنيت دسته جمعي« شهيد سليماني، 
معتقد بود كه امنيت كشوري تأمين نمي شود، مگر اينكه 
با مشاركت همه كشورها، كل منطقه امنيت داشته باشد. 
او حمايت از تماميت ارضي و حاكميت ملي كشــورها را 
محترم مي شمرد و معتقد بود امنيت كشورهاي مسلمان، 
تنها درسايه همكاري مشترك و بدون دخالت قدرت هاي 
فرامنطقه اي تأمين مي شود. او بر اين اساس، محور مقاومت 
را با مشــاركت كشــورهايي كه در معرض آسيب رژيم 

صهيونيستي بودند، متحد كرد 
و اگر اين چنين نمي شــد چه 

بسا رژيم نامشروع اســرائيل و حاميان وي به اهداف خود 
در منطقه رســيده بودند. سردار شــهيد قاسم سليماني 
نمونه برجسته اي از تربيت شدگان اسالم بود و زحمات و 
خدمات ارزشمند وي به اسالم و مسلمين، بي شك ذخيره 
ارزشــمندي در ديوان عدل الهي است. الگو بودن مكتب 
سردارسليماني را بايد در ۲حوزه جهاني و منطقه اي مورد 

توجه قرار داد.
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كيوسك جهاننما

 5 تهديد بزرگ براي اقتصاد جهان 
در سال 2022

سويهجديدويروسكروناروندبهبوداقتصادجهانراباموانعيمواجه
ساختهامااوميكرونتنهاخطرينيســتكهاقتصادوبازارهايمالي
جهانيدرسال2022بايدنگرانآنباشند.بهبوديكهاقتصادجهاني
درسال2021تجربهكرد،پايدارنبود.گسترشسريعسويهاوميكرونو
بازگشتنسبيمحدوديتهادرجهان،اميدهابرايتداوماحياياقتصاد
جهانرانااميدكرد.وبســايتدويچهولهدرگزارشآوردهاســتكه
اختاللدرچرخهتامينكاال،كمبودنيرويكاروكندشدنروندتوزيع
واكسندربخشهاييازجهانباعثشــداقتصادجهانيازدوراناوج
كوتاهمدتخودفاصلهبگيرد.درحديكهاقتصاددانانصندوقجهاني
پولمجبورشدنددرماههايآخرسال،رقمپيشبينيهايخودازرشد
اقتصادجهانيراكاهشدهند.وضعيتجديدلزومابهمعنيآغازدوباره
ركوددرجهاننيســتاماخطرســويههايجديدكروناجدياستو
مهمتراينكهكروناتنهاتهديدينيستكهدرسال2022ممكناست

اقتصادراباچالشهايجديدمواجهسازد.

سويه هاي مقاوم تر كرونا 1
كشفســويهاوميكرونباقدرتانتقالپذيريباالباعثشدبازارهاي
ماليوكاالييجهاندرماههايپايانيسال2021دوبارهسقوطكنند.
بازگشتمحدوديتهاروندبهبوداقتصادجهانرادوبارهدرمعرضخطر
قرارداد.شواهدنشانميدهندسويهجديدكمترازدلتاكشندهاست
ودربرابرايمنيطبيعيياواكســنمقاومتيندارد.اگرچهقرارنيست
سويهاوميكرونروندبهبوداقتصادجهانراازمسيراصليخارجكند،
اماسويههايبعديميتوانندچنينكنند.درصورتاوجگرفتندوباره
همهگيريممكناستسويههايمقاومدربرابرواكسنظهوركنندو
محدوديتهايشديدازسرگرفتهشوند.وضعيتيكهصندوقجهاني
پولاواسطپاييزنسبتبهآنهشداردادواعالمكردكهطوالنيمدت
شــدنهمهگيريكروناميتواندتوليدناخالصجهانــيراتاحدقابل

توجهيكاهشدهد.

بحران تامين كاال 2
مختلشــدنچرخهتامينكاالنقشــيكليديدرمتوقفسازيروند
بهبوداقتصادجهانيدرســال2021داشت.كمبودكانتينرهايحمل
بار،روندحملونقلرامختلساختوهمزمانكاهشمحدوديتهاي
مرتبطباكروناباعثافزايشناگهانيتقاضادربازارهايجهانيشد.در
نتيجهتوليدكنندگانبرايتامينقطعاتومــوادخامبهتقالافتادند.
صنعتخودروسازيدراينميانبيشترينآسيبرامتحملشد.ميزان
توليداينصنعتبهويژهدرمنطقهاروپابهدليلكمبودقطعاتدرماههاي
اخيرباكاهشناگهانيمواجهشدهاست.اگرچهانتظارميرودكمبودها
بهواســطهكاهشهزينهباربريوافزايشصادراتقطعاتبهبوديابد،
اماكارشناسانباوردارندتأثيراختاللايجادشدهدرچرخهتامينكاال
تاپايان2022درروندرشداقتصاد

ماندگارخواهدبود.

3 افزايش تورم
كمبودقطعاتومــوادخاماوليه
دركنــارافزايشهزينــهانرژي،
نرختورمجهانيرابهاوجرسانده
است.ايناحتمالوجودداردكه
بانكهايمركزيبــرايكنترل
قيمتهــامجبــوربــهافزايش
زودهنگامنرخبهرهشــوندواين
اقدامخوشايندســرمايهگذاران
نخواهدبود.بااينهمهبانكهايي
مانندبانكمركــزياروپاانتظار
داشتندباكاهشناهماهنگيميانعرضهوتقاضايجهاني،تورمفروكش
كند.اماباتوجهبهماندگارياختاللچرخهتامينكااليجهاني،افزايش
نرختورمهمدرطولسال2022ادامهدارخواهدبود.نگرانينسبتبه
افزايشنرختورمدرآمريكاباافزايشنرخبيكاريهمزمانشدهاست.
بانكمركزيآمريكادرهمينراســتاقصدداردخريــداوراققرضهرا

متوقفونرخبهرهرادرسالجديدافزايشدهد.

4 بحران در اقتصاد چين
راكدشدناقتصادچينكهدوميناقتصادبزرگجهانبهشمارميرود،
نگرانيديگرسرمايهگذاراندر2022است.چينتنهاكشورياستكه
درسال2020برموجتقاضايجهانيبرايتامينكاالهايالكترونيكيو
پزشكيسوارشد،ازركودجهانيناشيازكروناگريختوبهتنهااقتصاد
درحالرشدجهانتبديلشد.بااينهمهجنگيكهدولتچينازابتداي
سال2021عليهغولهايفناوريخودبهراهانداختميتواندتمامي
دستاوردهاياقتصادياخيراينكشــوررابهباددهد.سختگيريهاو
نظارتهايشــديددولتچينبرعملكردوفروشسهامشركتهاي
بزرگفناوريمانند»عليبابا«و»تنســنت«باعثشدتابيشازهزار
ميليارددالرازارزشاينشركتهاكاستهشودوسرمايهگذارانخارجي
عالقهخودرابهبازارفناوريچينازدستبدهند.ازسوييديگر،چين
همچنانبهسياستانزوايكروناييخودپايبنداستوبيشازيكسال
استكهمرزهايخودرابستهنگهداشتهاست؛اقداميكهبراياقتصاد

جهانيتهديديبزرگبهشمارميرود.

تنش هاي ژئوپلتيك 5
تنشهادرنيمكرهشماليدرحالافزايشاست،بهويژهدرروابطميان
روسيه،آمريكاواتحاديهاروپا.آمريكانسبتبهحملهبهاوكراينبهروسيه
هشــداردادهوباهمپيماناناروپاييخودبهدنبالآناستتادرصورت
حملهروســيهبهاوكراين،تحريمهاييجديد،شاملتحريمخطلوله

نورداستريم-2عليهروسيهوضعكند.
درصورتيكهنورداســتريم-2متوقفشــود،قيمتانــرژيدراروپاو
جهانافزايشخواهديافت.همزمانتنــشدرروابطچينوآمريكابر
ســرمســائليمانندوضعيتتايوانيااقداماتضدحقوقبشريچين
باالگرفتهاســت.دورازذهننيســتكهافزايشتنشهاميانايندو
قدرتاقتصاديدرســال2022،تبعاتمخربيبرروندبهبوداقتصاد

جهانيبرجابگذارد.

باآغازســال2022ميالديرياستدورهايشــوراياتحاديهاروپاپساز
13سالبارديگربهفرانسويهارسيدتاشايدامانوئلمكرون،رئيسجمهوراروپا

جوانوبلندپروازفرانســه،باالخــرهبتواندبرنامههايخودبــراياروپارا
پيادهسازيكند.

مكرونازســال2017كهبهقدرترســيد،دائمابهدنبالاحياينقشاروپادرصحنه
سياسيجهانوتقويتاســتقاللاينقارهمقابلآمريكابودهاست؛ايدهايكهبهراحتي
قابلتحققنيست.دوره6ماههرياستفرانسهبرشــوراياتحاديهاروپا،فرصتيجهت
محكزدنمكرونبراياجرايايدههايبلندپروازانهاشاســت.پاياندورهحضورآنگال
مركلدرقدرتنيزفرصتبزرگيبرايمكرونمحسوبميشود.جايگاهمكروندراروپا
هميشهتحتتأثيرحضورمركلدرقدرتبودهواكنوناوميتواندبرايتثبيتجايگاهخود
وفرانسهدرمعادالتاروپابدونهيچرقيبياقدامكند.باوجودقدرتمندترشدنمكرون
دراروپايبدونمركل،اودرسال2022درگيرمبارزاتانتخاباتيدرفرانسهنيزخواهد
بود؛انتخاباتيكهميتواندبرايآيندهسياســياوتعيينكنندهباشد.انتخاباتپيشرو
يكيازمهمترينچالشهايمكرونخواهدبود.باتوجهبهبحرانكروناكهاقتصادتمام
كشورهايجهان،ازجملهكشورهاياروپاييراباچالشهايجديروبهروكرده،احياي

اقتصاداروپابهاولويتهايفرانسهبرايدورهرياستشوراياتحاديهافزودهشدهاست.
يكيديگرازبرنامههاييكهفرانسهقصددارددر6ماهآيندهدنبالكندتشكيليكنيروي
نظاميمسنجموقدرتمنداروپايياست.مكروناينايدهرايكسالپيشمطرحكردكه

باحمايتآنگالمركلروبهروشد.

5.3تريليون دالر 
گيتا گوپينات، 

اقتصاد دان ارشد 
صندوق جهاني پول 
هشدار داده است 

درصورت تداوم يافتن 
همه گيري كرونا، 

توليد ناخالص جهانی 
طي 5سال آينده 
5.3تريليون دالر 

كاهش خواهد يافت

رياست اتحاديه اروپا به فرانسه رسيد

روزنامه العربي الجديد]قطر[

    2سالگي پاندمي كرونا
با گذشت 2سال از آغاز شيوع جهاني ويروس 
كرونا، جامعه بين المللــي همچنان درگير 
رويارويي با سويه هاي جديد اين ويروس در 
ســطح قاره هاي مختلف است. اين درگيري 
مداوم، آثــار بزرگ و بي ســابقه اي بر تمام 
معادالت اقتصادي، سياسي و حتي اجتماعي 

جهان ما از خود بر جاي گذاشته است.

   روزنامه گاردين]انگليس[

افزايش قتل نوجوانان در لندن
گاردين نوشته كه با كشته شدن 2نوجوان 
15 و 16ساله در لندن، آمار قتل نوجوانان 
در اين شهر طي سال2021 به 30نفر رسيده 
است.  كارشناسان، ترويج خشونت از طريق 
شــبكه هاي اجتماعي را دليل اصلي اين 

قتل ها دانسته اند.

4ماهبعــدازحملهانتحاري
مرگباردرفرودگاهكابلكهگزارش1

بيشاز200كشتهازجمله
13نيرويآمريكاييبهجاگذاشت،نيروهاي
اطالعاتــيآمريكاييوغربيبــهجزئيات
جديديازاينحملهكهحكومتطالبانرا

بهچالشكشيدارائهكردهاند.
بهگزارشنيويوركتايمــز،فرماندهاندر
آمريكابهصورتمشخصرویعاملانتحاري
دراينحملهتمركزكردهاندوميخواهندبا
اطالعاتيكهدربــارهاوگردآوريميكنند،
هستهعملياتيكهدراينحملهدستداشته
)ازرهبرانآنگرفتهتاسربازانپيادهاش(را

شناساييكنند.
حملهمذكور،درآخريــنروزهايحضور
آمريــكادرافغانســتانودرجريانتخليه
گستردهفرودگاهكابلكهبزرگترينتخليه
غيرنظامــيتاريخآمريكابهشــمارميرود
رويداد.مهاجمانتحاريازســويداعش،
عبدالرحمنلگرياعالمشد.بهگفتهمنابع
اطالعاتيآمريكايي،لگريدانشجويسابق
مهندسيبودهاســت.اينمهاجم،يكياز
چندهزارزندانيايبودكــهچندروزقبل
توسططالبانازدوزندانبهشدتامنيتي

آزادشدهبودند.
ادموندفيتونبراون،يكيازمقاماتارشــد
بخشضدتروريسمســازمانمللاخيرادر
يككنفرانسامنيتيدردوحهقطردرباره
ايناقدامطالبانگفتهاست:»توضيحاينكه
طالبانچراافراديكهدشمنخودشبودند

راآزادكردهسختاست.«
لگريبرايغربيهاناآشنانبودهاست.سيادر
سال2017بهسازماناطالعاتيهندخبرداد
كهاودرحالتوطئهبراييكبمبگذاري
انتحارياست.هنديهااورابازداشتكردند
وبهسياتحويلدادند.آمريكاييهاهماورا
برايگذراندندورانمحكوميتشبهزندان
پايگاههواييبگرامفرستادند.اوآنجابودتا
اينكهدرآشوبتغييرقدرتدرافغانستان
آزادشــد.لگري11روزبعــدازآزادياش،
درحاليكهيكجليقهانفجاريبهتنكرده
بود،درفرودگاهبهسمتگروهيازنظاميان

آمريكاييرفتودرصفتفتيشايستاد.او
صبركردووقتيكهدرستجلوينيروهاي
نظاميرسيدوقراربودتفتيششود،خودش
رامنفجركرد.اينانفجــار،جايگاهداعش
خراسانراتقويتكردواينگروهرابهعنوان
تهديديجديعليهطالبــانمطرحكرد.
سازمانهاياطالعاتيآمريكابعداگفتندكه
اينگروه،برايآمريكاهميكتهديدبهشمار
ميرودوممكناستدرسال2022داخل

آمريكاعملياتانجامدهد.
كريســتينابيزيــد،مديــرمركــزملي
ضدتروريســم،دربارهاينگروهگفت:»اين
گروهبرايخودوجههايدســتوپاكردهو
همزمانباطالبانميجنگند.اينكهنتيجه
اينتقابلچهخواهدشد،درنهايتمشخص
میكندكهتهديدهاياينگروهدرخارجاز

مرزهاچگونهخواهدبود.«
زندانبگراموزندانپلچرخيدرنزديكي
كابلدوزندانفوقامنيتيدولتافغانستان
بودنــد.آمريكابگــرامرادرســال2009
ساختو3ســالبعدكنترلآنرابهدولت

افغانستانسپرد.
نيروهايآمريكايــيروزاولجوالي)اوايل

تابستان(بدونهشدارواعالنقبليپايگاه
بگرامراترككردند.6هفتهبعد،نيروهاي
طالباندرتاريخ15آگوستپايگاهراتصرف

كردندودرهايزندانراگشودند.
طالبانيكزندانیسرشــناس،عمرخالد
الخراسانيفرماندهارشــدسابقداعشدر
افغانستانراكشتو12هزارنفرديگرراكه
شامل6هزارنيرويطالبان،1800نيروي
داعشوچنددهجنگنــدهالقاعدهبودندرا
آزادكرد.آزادياينتعدادنيرويداعش،آن
همدرحاليكهاينگروهبهشدتازكمبود
جنگجورنجميبردوبرايجبــرانآن،از
منطقهقفقازوســينكيانگچينجنگجو
واردكردهبــود،عمالجانتــازهايبهاين

گروهداد.
بــروساوريدل،افســرســابقســياواز
تهيهكنندگانسياســتهايدولتباراك
اوبامادربارهافغانستانگفتهاست:»شكست
مفتضحانــه،آمريكادرافغانســتانصدها
تروريســترادوبارهبهخيابانهافرستاد.«
لگرييكيازآنهابود.اوفرزندتاجرياست
كهبهصورتمرتببرايتجــارتبههندو
پاكستانسفرميكرد.لگريدرسال2017

بههندرفتتادردانشــگاهيدردهلينو
مهندســيبخواند.اوبعداجــذبداعش
خراسانشدودررابطهبابرنامهريزيبراي
بمبگذاريدستگيرشد.سرويسجاسوسي
خارجيهند،اورادرانتهايتابستان2017

بهسياتحويلداد.
اودرهر2زندانفوقامنيتيافغانستانبوده
است.هنوزمشخصنيســتكهاوچطوربا
هســتهعملياتيداعشكهمسئولانفجار
فرودگاهكابلاســتارتباطداشــتهاست.
داعشروياينانفجــارانتحاريخيليدر
شبكههاياجتماعيوفضايمجازيمانور
دادودربارهنحوهانجامآن،مكانانجامآن
وهدفبمبگذاريخودستاييكرد.ازآن
زمان،تحليلگراناطالعاتيومقاماتنظامي
آمريكاييبهكســباطالعاتدربارههسته
عملياتيپشتاينحملهوبرنامههايآنها

برايحملههايبعديپرداختهاند.
تعدادنيروهايگروهداعشخراســانسال
گذشــتهبه1500تــا2000،يعنينيمي
ازنيروهايــشدراوجدورانفعاليتــشدر
سال2016رســيد.اماازآنزمان،حمالت
هواييآمريــكاوكماندوهايافغانضربات

زياديبهاينگــروهواردكــرد.درانتهاي
سال2020،شــهابالمهاجر،يكفرمانده
جديدوجاهطلب،فرماندهــياينگروهرا
بهدستگرفتوازآنزماندرتالشاست
تانيروهايناراضيطالبانوديگرگروههاي

همفكرراجذبكند.
داعشحتيپيشازبمبگذاريدرفرودگاه
همســرعتحمالتشرادرسال2021باال
بردهبود.پيــشازفروپاشــيدولتمورد
حمايتغربدرافغانستان،عمدهحمالت
اينگروهعليهغيرنظاميــانوبهخصوص

اقليتشيعههزارهانجامميشد.
جــوبايــدن،رئيسجمهــورآمريــكاو
فرماندهانارشدنظامياينكشورگفتهاند
كهحمالتــيراازپايگاهــيدراماراتدر
حاشــيهخليجفارسعليهنيروهايداعش
والقاعدهكهآمريكاراتهديــدكنندانجام
خواهدداد.ژنرالمكنزي،فرماندهفرماندهي
مركزيآمريكا،حدوايــكماهپيشگفته
اســتكهخروجنيروهاوافسراناطالعاتي
آمريكاازافغانستانكاررديابيوشناسايي
داعشخراسانراســختكردهامااينكار

غيرممكننيست.

آزادینيروهایداعشاززندانهایافغانستانپسازسقوطكابل،بهاينگروهجانتازهدادهاست

   داعش، چالش امنیتی برای طالبان

  افغانستان جاي داعش نیست 
با وجود نزديكي عقيدتي طالبان و داعش 
خراسان، اين دو گروه دشمناني خوني در 
افعانستان به شــمار مي روند. حتي پيش 
از قدرت گرفتن طالبــان، اين دو گروه با 
هم درگيــري داشــتند و طالبان مدعي 
بود كه داعش را كنتــرل مي كند و جلوي 
گسترش آن را مي گيرد. با اين حال، آنها 
در همان اوايل استقرار طالبان، بزرگ ترين 
وعده اين گروه يعنــي تامين امنيت را با 
بمب  گذاري هــاي متعدد در مســاجد و 
به خصوص عليه شيعيان به چالش كشيدند. 
داعش، روش هاي وحشيانه تری نسبت به 
طالبان دارد و از اينكه اين گروه با آمريكا 
توافق و مذاكره كرده خشــمگين است. 
طالبان هم تمام تالش خود را مي كند كه اين 
گروه را محكوم و البته حذف كند. ذبيح اهلل 
مجاهد، سخنگوي ارشد طالبان بارها گفته 
است كه افغانستان جاي داعش نيست. او 
حدود 2هفته پيش گفته بود كه در 3ماه، 
25محل پناهگاه داعــش از بين رفته و 
اين نيرو، »ديگر تهديدي جدي به شــمار 
نمي رود«. مجاهد همچنين گفته اســت: 
»اين تروريســت ها جايي در افغانستان 
ندارند، چون مردم افغانستان ايدئولوژي 

آنها را رد كرده اند.«

بررسيدستاوردهاياقتصاديكشورهاي
مختلفدرپايانهرسالميالدي،سنتيگزارش2

متعــارفدرميــانرســانههاومراكز
مطالعاتياست.كشورهادراينمقطعزماني،بانگاهيبه
مسيرطيشدهدريكســالگذشته،درشاخصهايي
ماننــدرشــد،تــورم،صــادراتووارداتياتوســعه
زيرساختها،عملكرداقتصاديخودراموردارزيابيقرار
دادهونقشهراهســالآيندهراطراحيميكنند.دراين
مياناماشرايطمناطقيمانندغزهبهكليمتفاوتاست؛
مناطقيكهبهرغمظرفيتهايباالبرايرشدوتوسعه
اقتصاديبهدليلتحريم،محاصرهوفشارهايخارجي
روزبهروزباشرايطسختتريبرايادارهاموراقتصاديو
معيشــتيمردِمخودروبهروميشــوند.غزهدرسال
گذشته،عالوهبرتحملتحريمهايهميشگيدرمعرض
جنگيويرانگرنيزقرارگرفت؛جنگيكهباوجودگذشت
6ماهازپايانآن،هيچتدابيريبرايبازسازيخرابيهاي

بهجاماندهازآنصورتنگرفتهاست.

خسارت هاي جنگ 11روزه به روايت آمار
براساسگزارشــيكهازســويكميتهبازسازيغزه،
زيرنظرحماسوتشــكيالتخودگردانفلسطيندر
راماهللمنتشرشد،جنگسال2021بيشاز33درصد
اقتصادغزهدرحوزههــايبازرگاني،صنعتيوخدماتي
راتخريبكردهياموردآســيبجديقراردادهاست.
مجموعهاينخســارتهادســتكم76ميليوندالر
ارزيابيميشــود.عالوهبراينبخشهايكشــاورزي

وگردشــگرياقتصادغزهنيزهركدامبــهترتيب78و
3/5ميليوندالرخسارتديدهاند.جنبشحماسطي
سالهايگذشــتهبهدليلافزايشفشارهايتحريمي
ومحاصرهنوارغــزهتالشكردهبودتابــاجذبقطره
چكانيســرمايهگذاريهايخارجي،ســهمتوليدات
داخليازتاميــننيازهــايمصرفيســاكنانغزهرا
افزايشدهــد.اماپــسازتجاوزنظامياخيرتوســط
رژيمصهيونيســتي،دســتكم302واحدتوليدي،از
جملهچنــدكارخانــهوصدهاكارگاهمحلــيبهكلي
تخريبشــدهيابهدليلخســارتهاازكارافتادهاند.
هيأتبازرســيســازمانمللدرگزارشــيكهپاييز
امسالازوضعيتغزهتهيهكرده،بااشارهبهاينمسئله
مينويســد:نيرويهواييرژيمصهيونيستي،بهعمد
زيرساختهايغيرنظاميومشخصاواحدهايتوليدي
كهنقشمهميدراقتصادروزمرهشهروندانغزهداشته
راموردحملهقراردادهاســت.دراينزمينهبايدتوجه
داشــتهباشــيمكهخســارتهايجنگ11روزهغزه
محدودبهتخريبزيرســاختهاينظامينميشــود؛
چراكهنيرويهواييرژيمصهيونيســتيبســيارياز
زيرساختهايغيراقتصاديمانندبيمارستانها،شبكه
آبيانيروگاههايبرقراهمموردحملهقراردادهاست.
مجموعهخسارتهايباقيماندهازتمامياينحمالت،

نزديكبه500ميليوندالرتخمينزدهميشود.
تماماينهادرحالياستكهاقتصادغزهحتيپيشاز
جنگسال2021،نيميازتوانتوليديخودرابهدليل
تشديدتحريمهاومحاصرهاقتصاديازدستدادهبود.

برايمثــال،برخيازكارگاههايتوليــدياينمنطقه
بهدليلعدمدسترسيبهسوختالزمياقطعاتضروري
برايترميمدستگاههايفرسوده،بهحالتنيمهتعطيل
درآمدهبودند.امانقطهاوجبرنامهرژيمصهيونيســتي
برايتخريباقتصادغزهبــهحمالتجنگندههاياين
رژيمعليهبانكهابرميگــردد؛مراكزيكهتحتهيچ
عنــواننميتوانكارايــينظاميبرايآنهــاقائلبود.
برايناساساسرائيلدرجريانجنگ11روزه،3شعبه
اصليبانكهايملي-اسالميوتوليدغزهراموردهدف

قراردادهوبهكليتخريبكردهاست.بانكتوليد،تنها
بانكزيرنظرجنبشحماساستكهبهطورمستقلاز
تشكيالتخودگردانفعاليتميكندونقشمهميدر
بهبودامورماليغزهطيسالهايگذشتهداشتهاست؛
ازجذبمستقيمسرمايهگذاريهايخارجيگرفتهتا
پرداختحقوقكارمندانوالبتهكمكبهدولتمستقر
درغزهبرايادارهبهتربحرانهــاياقتصادي.امابانك
توليدهمدرســايهحمالتنظامياسرائيلبرایادامه
فعاليتهايخودبهكمكهايخارجــيوآغازفرايند

بازسازينيازمنداست.

 جنگ خاموش پس از آتش بس
بسياريگمانميكردندكهباپايانجنگغزهوبازگشت
ثباتبــهمنطقه،زمينهبــرايآغازفرايندبازســازي
خرابيهاباحمايتماليكشورهاييمانندقطرياكويت
فورامهياخواهدشد.امارفتارهايرژيمصهيونيستي
نشــاندادكهتلآويومرحلهديگــريازجنگعليه

ساكنانغزهراآغازكردهاســت؛مرحلهايكهاگرچه
درآنخبريازحمالتنظامينيســت،امافشارهاي
اقتصاديومعيشــتيبرشــهروندانغــزهروزبهروز
شديدترميشود.نقطهآغازاينروندباانسدادگذرگاه
كرمابوســالمبود؛گذرگاهيكهدركنــاررفح)تحت
كنترلمصر(،تنهاشريانارتباطيغزهباجهانخارج
بهحســابميآيد.درحاليكهرژيمصهيونيستيپس
ازدرگيريهاينظاميدرگذشــتهباورودكمكهاي
انسانيبهغزهازاينگذرگاهموافقتميكردامادرسال
2021همچنانآنرامسدودنگاهداشت.ازسويديگر
دولتمصرنيزدركمالناباوريودرتصميميهماهنگ
باسياستهايرژيمصهيونيستيصادراتكاالياحتي
كمكهايانســانيبهغزه،ازطريقگذرگاهرفحرابه
حداقلرســاندهودربرخيمواردبهكليمتوقفكرد.
اينتصميماتباعثشدكهبراينخستينبارطييك
دههگذشتهحتيذخايرمنابعاستراتژيكدرغزهمانند
موادخامصنعتي،دارو،موادغذاييياسوختالزمبراي
نيروگاههايبرقهمتمامشــدهيابهمرزخطرنزديك
شوند.بهگزارششــبكهالجزيره،توقف100درصدي
وارداتوصادراتازگذرگاهابوكرمسالممنجربهكاهش
ذخايركاالوافزايشسرســامآورتورمدرنوارغزهشد.
اينوضعيتعالوهبرخسارت76ميليوندالريجنگ،
نزديكبه30ميليوندالرخسارتديگرهمبراقتصاد
آسيبپذيرغزهتحميلكرد.مجموعهاينعواملباعث
شدتاســال2021براياقتصادغزهبهساليسختو
دردآورتبديلشود.بدونشــكآمارهایمختلفياز
جمله؛كاهش11/5درصديشــاخصرشداقتصادي
تاافزايششديدنرخهايبيكاري،تورموجمعيتزير
خطفقراينواقعيتراتأييدميكننــد.واقعيتهاي
بحرانياقتصادغزه،زمانيروشنترميشودكهبدانيم
طيساليانگذشــتهنيزتنها15درصدازخسارتها
وويرانيهايبازماندهازجنگهايپيشــين،ازجمله
جنگســال2014دراينمنطقهموردبازسازيقرار

گرفتهاست.

اقتصاد  غزه در 2021
51درصدبيكاري
6درصدتورم

53درصدجمعيت زير خط فقر
 مدت زمان بي برقي 

ميانگين 18ساعتدر طول روز 

2021؛ سال شوم براي غزه
تخريبگستردهزيرساختهايغيرنظاميغزهدرجنگ11روزه،عالوه
برآثارتحريمومحاصرهاقتصادي،سالگذشتهميالديرابهساليسخت

برايساكنيناينمنطقهتبديلكرد
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تصور كنيد در شــهر دنور 
آمريــكا مشــغول خواندن 
رماني جنايــي به نام »تحريــم« Sanction هســتيد و با 
شخصيت هاي آن حســابي همذات پنداري داريد كه اخبار 
صبح ناگهان اعالم مي كند: 5 نفر در داخل و اطراف شهر كشته 
شده  اند. تا اينجاي كار، خبر فقط يك خبر است و در آمريكا 
هم تيراندازي چندان جاي شــگفتي ندارد. تا اينكه مجري 
برنامه خبري، شروع به خواندن نام هاي كشته  شده ها مي كند 
كه ناگهان متوجه مي شويد تمام آن نام ها نام شخصيت هاي 
رمان جنايي است كه شما در حال خواندن آن هستيد. اتفاقا 
در رمان هم طي صفحه هاي 203تا 245قاتلي سراغ  شــان 
مي رود و تك تكشان را در محلي كه مجري تلويزيون مي گويد، 

مي كشد.
اين دقيقــا تجربه اي  بــود كه برخي 
اهالي دنــور آمريكا كه مشــغول 
خوانــدن رمان ســه قســمتي 
تحريم اثــر نويســنده اي با نام 
مســتعار رومن مك كلي بودند با 
آن مواجه شدند. ماجرا از اين قرار 
بود كه مردي به نام ليندون مك لئود كه 
صاحب اسم مستعار ياد شده و نويسنده اين رمان جنايي بود 
آن روز صبح تصميم گرفته بود تمام شخصيت هاي رمان اش 
را كه انسان هاي واقعي بودند به قتل برساند و در نهايت تصميم 
خود را هم تا پيش از تيراندازي پليس و كشته شدنش عملي 
كرد. پليس آمريكا همچنان در حال بررســي موضوع است، 
اما با بررســي تاريخ جنايي جهان متوجه مي شويم كه اين 
نخستين باري نيست كه يك نويسنده آثار جنايي، وارد عالم 
واقعي جنايت مي شود و شــخصيت هاي واقعي داستانش را 
واقعا مي كشد. يكي از مشــهورترين نمونه هاي آن در چين 
اتفاق افتاد و طي آن نويسنده   اي به نام ليائو يونگبيائو متهم 
شد در سال 1995ميالدي در يك مهمانخانه 4نفر را كشته 
است. چند ساعتي از اثبات جرم او نگذشته بود كه رسانه ها 
اعالم كردند پيش تر ليائو در رمانش به نام راز مجرمانه ماجراي 
اين قتل ها را آورده بود. روانشــناس ها بــه قدري به معجزه 
نوشتن باور دارند كه به مراجعان خود توصيه مي كنند براي 
رسيدن به اهداف خود )نه لزوما قتل( حتما آنها را بنويسيد. 
تصويرسازي  و نوشــتن مختصات اهداف در ذهن نويسنده 
انرژي الزم براي عملي كــردن آن را فراهم مي آورد. اين نيرو 
به قدري زياد است كه نويســنده هاي رمان جنايي ياد شده 

نتوانستند در برابر آن مقاومت كنند.

نوشتن و كشتن آمريكايي

حافظ

دال معاش چنان کن که گر بلغزد پای
فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

تقويم/ سالمرگعدد خبر

 درگذشت پدر شعر نو

علي اسفندياري معروف به نيما 
يوشيج که بعدها به پدر شعر نو 
فارسي شهرت يافت، در مدرسه 
چندان موفق نبود و به تحصيالت 
آکادميــك اهميتــي نمي داد. 
تحوالت سال هاي 1300و 1301، 
نيما را بــه کناره گيري از مردم و 
زندگي در ميان جنگل ها و دامان 
طبيعت و هواي آزاد کشــاند. او 
نخستين شعر خود را در سن 23 
سالگي ســرود که مثنوي بلند 
»قصه رنگ پريده« نام دارد. خود 
نيما اين شعرش را اثري بچگانه 
ناميده اســت. در سال 1300 بود 
که اســم خود را عوض کرد و نام 
نيما را که بــه معني کمان بزرگ 
است، براي خود انتخاب کرد. در 
دي ماه سال 1301 مجموعه شعر 
»افسانه« را سرود و شعرهايش 
را با نام نيما امضا کرد. او اين اثر 
خود را که به نوعي ســنگ بناي 
شــعر نو بود را به اســتاد خود 
نظام وفا تقديــم کرد. پس از آن 
نيما، شعري را وارد صحنه ادب 
فارسي کرد که در عين نداشتن 
قافيه و رديف، داراي وزن و هجا 
بود. اين سبك شــعر به شعر نو 
و شعر نيمايي مشــهور است و 
افراد فراواني به پيروي از سبك 
او، هنرآزمايــي کرده اند. از نيما 
يوشيج به غيراز مجموعه اشعار، 
آثــار ديگري به چاپ رســيده 
است ازجمله داســتان ها، آثار 
تحقيقي، يادداشت و نامه ها. نيما 
در شبانگاه چهارشنبه، 13 دي 
133۸ به علت بيماري ذات الريه 
درگذشــت و ابتدا در قبرستان 
ابن بابويه خاك شــد و سپس در 
1372 خورشيدي بنا بر وصيت 
وي، پيكرش را بــه خانه اش در 

يوش منتقل کردند.

نویسندگان باشگاه

  قسم به دست هاي يخ زده 
اين امپراتور غريب زمين

دوشنبه

درحالي كه شب آرام، در دل گرماي خانه هايمان 
به خوابي خوش شــده بوديم، درحالي كه بعضي 
از هموطنــان ما براي جشــن هاي ســال نوي 
مسيحي شان آماده مي شدند و درحالي كه در اروپا، آمريكا و خيلي جاهاي 
ديگر، همه دور و بر ميزهايي با غذاهاي خوشمزه و هديه هاي رنگارنگ و... 
نشســته بودند و منتظر روزهاي خوش بعدي بودند، اتفــاق افتاد. مادري 
تقال مي كرد تا زنده بماند، اما ســرما، قوي تر از تقالهاي او بود. مادر، پيش 
چشمان 2فرزند خود، از دست رفت؛ 2فرزندي كه داشتند آخرين نفس ها را 
مي كشيدند تا درست مثل دخترك كبريت فروش هانس كريستين آندرسن، 
يخ بزنند و به يك جاي بهتر بروند. اما با اين فرق كه ديگر اينجا، كبريتي وجود 
نداشت كه بخواهند آتشش بزنند و گرما بگيرند و خياباني وجود نداشت كه 
بخواهند كنارش يخ بزنند و درحالي كه چشم به پنجره هاي روشن و گرم در 
آستانه سال نوي ميالدي داشتند، از دست بروند. اگر نبودند مردمان محلي 
بالسور، شايد كه اين دو نيز يخ مي زدند تا اين تراژدي، با همه وجود خودش 
كامل شود )من چه مي دانم؟ شايد االن كه داريد اين را مي خوانيد در اين 

چند ساعت و در بيمارستان، تراژدي كامل شده باشد و شايد هم نه.(
همين چند وقت پيش بود كه يك تراژدي شبيه به اين هم اتفاق افتاد؛ براي 
پناهجويان ايراني، در جنگل هاي يكي از اين كشورهاي شرقي اروپا يا شايد 
هم مقدونيه و... . پدري با 2فرزند كوچكش و همســرش، از دل جنگل ها 
پياده راه مي ســپردند تا به مرزها يا كمپ يا هرجايی ديگر برســند. مادر 
خانواده ناخوش احوال مي شــود. ديگر همراهان اعتنايي نمي كنند و راه را 
ادامه مي دهند. پدر مي ماند و 2فرزند و مادري ناخوش احوال؛ در دل غربت 
و غصه يك جنگل بي پايان. براي گرفتن كمــك، بچه ها را كنار مادر بيمار 
تنها مي گذارد و چند ســاعتي برمي گردد تا به اتوبان برسد. هيچ ماشيني 
به البه هاي او اعتنا نمي كند. نااميد، دوباره راه مي سپرد كه نزد خانواده اش 
برسد. تراژدي آنجا ايستاده است؛ مادر، پيش چشم فرزندان، جان سپرده 
است. حاال پدر، پيكر مادر را به دوش مي كشد و با فرزندان مستأصل راهي 
همان اتوبان مي شود و اين بار چون جنازه اي را روي دوشش مي گيرند، توقف 

كرده و به پليس خبر مي دهند... .
گاهي به اين فكر مي كنم كه انسان چه غريب اســت و چه مفهوم غريبي 
است؛ انساني كه مي خواهد از رنج ها بگريزد، دل به سفر، جاده و خطرهاي 
پيش بيني نشــده مي دهد و بعد، با يك رنج بزرگ ديگر، از همه رنج هاي 
ظاهري رها مي شود. گاهي به اين فكر مي كنم كه اين حجم از رنج ها، چرا 
بايد اتفاق بيفتد؟ ما روزنامه نگارها، آموزه اي داريم كه در حوزه سوژه يابي 
كاربرد دارد؛ اينكه هميشه بايد تصورتان اين باشد كه بسياري از رنج هايي 
كه مي كشــيم، كوچك و بزرگ، واقعا لزومي ندارد؛ مثال واقعا لزومي ندارد 
اينجا، اين تكه از خيابان، آســفالت كنده شده اي داشته باشد تا موتوري ها 
و دوچرخه اي ها زمين بخورند؛ پس اين خودش مي شــود يك سوژه براي 
پيگيري. اينكه لزومي ندارد ما اين همه فقر داشــته باشيم و جست وجوي 
داليل آن، مي شود سوژه هايي براي نوشتن... و اينكه واقعا چرا بايد شرايطي 
اتفاق بيفتد كه عده اي، دل به جاده، سفر، خطر و كوهستان هاي يخ زده و 
سرنوشت نامعلوم بسپارند و خود اينها بشوند يك سوژه، يك موضوع و يك 

دغدغه براي پيگيري كردن.
هميشه اخبار مربوط به مهاجران، مرا به شدت منقلب مي كند؛ اميدهايي كه 
در پاها، چشم ها و چهره هاي اين مهاجران هست و سرنوشت نامعلومي كه 
به دل آن مي روند و... . به راستي كه گاهي بايد براي انسان دل سوزاند؛ با اين 
سرنوشت هاي تلخي كه دچارش مي شود. به راستي كه بايد به ياد بياوريم 
فاضل نظري راست مي گفت كه انسان خليفه و امپراتور تنهاي خداوند در 
روي زمين است؛ امپراتوري كه گاه در مديترانه و در جست وجوي يك اميد 
تازه به اعماق مي رود، گاه در كوه هاي مرز تركيه يخ مي زند، گاه در جنگل ها 
براي هميشه به خوابي ابدي مي رود و... و اين بار گفت انسان، خليفه غريب 
خداوند در زمين است؛ با انباني از رنج هايي كه بيهوده تاب مي آورد و در اصل 

نبايد چنين باشد.

عيسي محمدي/روزنامه نگار

فاطمه عباسي

مهدیا گل محمدی

جهان نما

خنده به بحران
بعضي از اتفاقات و بحران ها 
ذاتا تلخ است و گاهي حتي 
وحشــتناك، مانند زلزله، ســيل و در اين دو سال 
گذشته كرونا. اتفاقاتي كه مي تواند تبديل به مصيبت 
شود و بار سنگيني را بر دوش افراد بگذارد. در چند 
سال گذشته عده اي از مردم در شبكه هاي اجتماعي 
راهي را پيدا كرده اند كه مي تواند از تلخي بحران ها 
كمي بكاهد و بار مواجه شدن با اين مصيبت ها را 
كم كند. آن راه هم شوخي كردن با همين وقايع 
است. البته تا جايي كه منجر به توهين و به سخره 

گرفتن نشود. حتما شما هم ديده ايد كه بعد از هر اتفاقي، موجي از شوخي هاي با مزه و 
بي مزه حول و حوش آن اتفاق راه مي افتد و فضاي مجازي پر مي شود از ويدئوها، عكس ها 
و متن هايي از اين جنس شوخي ها. حاال سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 
و دفتر طنز حوزه هنري براي شكل دادن به اين شوخي ها جشنواره اي را برگزار كرده اند 
با عنوان جشنواره »طنز و كاريكاتور بحران«. شعرا، نويســندگان و كارتونيست ها هم 
مي توانند با 3محور »زلزله«، »سيل« و »كرونا« آثارشان را در بخش هاي »شعر طنز«، 
»داستان كوتاه طنز« و »كاريكاتور و كارتون« به دبيرخانه جشنواره بفرستند. اين جشنواره 
قرار است ما را كمي ماليم تر و با زباني متفاوت با آثار مخرب بالياي طبيعي و بحران ها آشنا 
كند. ضمن اينكه اين جشنواره اهميت فرهنگسازي در زمينه پيشگيري و رفتار صحيح در 
زمان بروز حادثه را هم به مردم نشان خواهد داد. چرا كه بسياري از افراد هنوز هم نمي دانند 
كه در مواقع بحراني بايد چه واكنشي داشته باشند و چطور رفتار كنند. به هر حال تجربه 
نشان مي دهد كه زبان طنز هميشه راهگشــا بوده و اين بار هم مي تواند آگاهي مردم را 

نسبت به بحران ها در جامعه باال ببرد.

فهرستسرقتهاى صابر محمدی
شاعربزرگدرتهرانپاالس

چهره به چهره

طرفين برخورد: بيژن الهي- اميد روحاني
نوع برخورد: مراوده ادبي و هنري

تاريخ برخورد: سال 1345
محل برخورد: تهران، نرسيده به چهارراه کالج، کافه تهران پاالس

حياط خانه نيما يوشيج در تهران/ عكس: مسعود مير اول آخر

دست ها مي سايم / تا دري 
بگشايم / به عبث مي پايم / 
که به در کس  آيد / در و ديوار 
به هم ريخته شان / بر سرم 

مي شكند
همين شعر را زير لب زمزمه 
کنيد و در محله دزاشــيب 
سراغ خانه مردي را بگيريد 
که شاعر بود و بيشتر عمرش 
را در همين منــزل گذراند. 
خانه اي که به گفته تنها فرزند 
شاعر- شراگيم- با وامي که 
عاليه خانم جهانگير همسر 
شــاعر از بانك ملي گرفت 
ساخته شد و با مرگ شاعر 
در سال133۸ و عاليه خانم 
در 5ســال بعدتر، توسط 

فرزندشان فروخته شد.
خانــه اي که حــاال يكي، 
دو ســالي هســت توسط 
شــهرداري تهران از مالك 
خصوصي خريداري شده تا 
ياد شاعر و خانه اش محفوظ 
بماند. به خانه نيما يوشــيج 

خوش آمديد...

 دزاشيب
 خانه شاعر

ویترین زندگی 
گرهارد گپ

آخر مصور

ســال ها بعد با بازي در فيلم »دايره زنگي« 
يا بازي در مجموعه تلويزيوني »ســاختمان 
پزشــكان« به چشــم بيايد و بعدتر پرونده 
پزشكي عباس كيارستمي در بيمارستان جم 
هم نام او را بيش از پيش در رسانه ها مطرح 
كند. روحاني چند ســال پيش، وقتي اميد 
ايرانمهر در حال نوشــتن گزارشي مفصل از 
زندگي بيژن الهي بود، درباره آشنايي اش با 
الهي در كافه تهران پاالس به سال 1345به 
حرف آمــد. آن گــزارش، در ويژه نامه نوروز 

1395يك ماهنامه منتشر شد. 
روزي با هوشنگ آزادي ور مسير تئاترشهر به 
تاالر وحدت را مي پيموديم كه يك مجتمع 
قضايي را نبش كوچه مسعود، بين چهارراه 

ولي عصر و چهارراه كالج نشــانم داد و گفت 
كه تهران پاالس، آنجا بوده اســت؛ كافه اي 
كه خالف ديگر كافه هــاي دهه  40، پاتوقي 
يكدست براي طيفي مشــخص نبود. پيش 
از ايــن هم البتــه بگويم اگر حــاال نام اميد 
روحاني را در موتور جست وجوي گوگل وارد 
كنيد، مي بينيد كه تاريــخ تولد او را همه جا 
1340نوشته اند؛ قطعا اشتباه است. به اندازه 

14،15 سال اشتباه است.
 ســال 1345كه روحاني براي نخستين بار 
بيژن الهي را مي بيند، جواني نوزده يا بيست 

ساله است.
1345، سالي بود كه بيژن الهي از فروردين 
تا بهمن اش را مشغول انتشار »جزوه شعر« 

بود؛ نشريه اي كه چند شماره از آن در همان 
سال منتشر شد و به بايگاني پيوست. پيش و 
پس از آن هم الهي با اهالي طرفه و مجله شان 
و نيز با دفترهاي »روزن« همكاري كرده بود. 
اميد روحاني هم تازه در رشته پزشكي وارد 
دانشگاه تهران شده و البد به خاطر نزديكي 
فاميلي با شميم بهار، داستان نويس و منتقد 
ادبي و هنري راديكال، به ســمت ادبيات و 
به ويژه موج نو كشيده شده است: »يك گوشه 
تهران پاالس اعضاي جبهه ملي مي نشستند؛ 
بختيار و رفقايش و بعدها بازرگان و سحابي 
هم به آنجا مي آمدنــد. آن طرف تر هم جالل 
آل احمد كه خيلي از ظهرها روي يكي از همان 
صندلي ها مي نشست و منتظر آمدن سيمين 

بيژن الهي و اميد روحاني، جز فصل مشتركي 
كه اينجا از آن خواهيــم گفت، به يك لحاظ 
به هم شــبيه اند؛ موعد شناخته شدن  هر دو 
نفر نزد عموم، اواخر دهه 80 اســت؛  اولي با 
مرگ در واپسين سال آن دهه و دومي، با ورود 
جدي تر و مستمرتر به بازيگري در سريال ها 
و فيلم هاي سينمايي در ميانه هاي آن دهه. 
الهي راـ  كه حاال يك دهه اي است حتي در 
اينستاگرام هم روي سر مي گذارند و حلواحلوا 
مي كنندـ  تا پيش از مرگــش، صرفاً اقليت 
پيگير شــعر موج نوي ايران مي شناختند و 
اميد روحانــي را نيز تا پيــش از ورودش به 
بازيگري در سريال هاي پربيننده و فيلم هاي 
خوش گيشه، صرفاً دنبال كننده هاي جدي 

نقد فيلم به ياد مي آوردند. 
آنها هر دو، چند دهه پيش از اينكه از منظر 
عموم مــردم عالقه منــد به ادبيــات و هنر 
شناخته شوند، كارشان را كرده بودند. بيژن 
الهي جز اينكه 2كتاب »شعر ديگر« را منتشر 
و راهبري نامحسوس نحله اي از شعر فارسي 
را تجربه كند، در كار ترجمه ادبيات داستاني و 
شعر جهان هم مشغول بود و اميد روحاني نيز 
آنقدر معتبر بود كه براي سهراب شهيد ثالث 
فيلمنامه بنويسد، هر چند كه نخستين بار 

]دانشور[ مي شد كه در دانشكده ادبيات درس 
مي داد. هر كدام از ميزها توسط گروهي اشغال 
مي شد. ميزي هم از آن بيژن الهي و 2،3 نفر 
از دوستانش بود.  دوست مشتركي مرا به آن 
ميز برد و اين آشنايي به يك دوستي نسبتاً 
پايدار، ثابت و ديدارهاي هميشــگي تقريبا 
هفتــه اي 2،3 روز انجاميــد و كم كم به يك 
محفل بدل شــد«. حلقه اوليه شامل الهي، 
روحاني و بهمن شاكري بود؛ بعدها اين اسامي 
هم اضافه شــده اند: بهرام اردبيلي، حسين 
رسائل، محمود شجاعي، هوشنگ چالنگي، 
حميد عرفان، پرويز زاهدي، سودابه فضائلي 
و... . روحاني مي گويد آنجا شاملو را مسخره 
مي كرده اند و دفتري هم درست كرده بوده اند 
و در آن سرقت هاي فروغ فرخزاد از شاعران 
غربي و به ويژه رامون خيمه نس را فهرســت 
مي كردند. ظاهرا قرار بوده آن فهرست باالبلند 

را منتشر هم بكنند.
اما اين روايت تاريخی بــا ديده خطا پوش و 

صرف نظر از آن موضوع پايان می يابد.
 راستي كه عجب سر و صدايي به پا مي كرده 
اگر چنين مي كردند. اما »در نهايت چاپش 
نكرديم. چون ســن مان كه بيشتر شد، فكر 
كرديم اين ديگر چه مسخره بازي اي است؟! 
خب هر آدمي تحت تأثير قرار مي گيرد ديگر. 
اصال اشكالي ندارد. آن موقع ها گرم بوديم و 

حوصله داشتيم«.

ويدئو مپينگ از 
رشادت های مرد ميدان 

به همت سازمان زيباسازی شهرداری 
تهران برای نخستين بار تصاويری کمتر 
ديده شده از شهيد حاج قاسم سليمانی 
به همراه فايل هــای صوتی مناجات و 
اظهاراتش در خصوص تحوالت داخلی و 
خارجی به صورت ويدئومپينگ بر ديواره 

ساختمان جديد پالسكو اکران شد. 
مياديــن آزادی، انقالب اســالمی و 
همچنين نمای ساختمان پالسكو، امشب 
نيز  راوی رشــادت های سردار شهيد 
حاج قاسم سليمانی خواهند بود. اين 
گزارش های تصويری سه بعدی )ويدئو 
مپينگ( در راستای ويژه برنامه مديريت 
شهری برای گراميداشت دومين سالگرد 
حاج قاسم سليمانی ساعت 1۸ تا 20 اجرا 

دیمی شود.
شي

خور
د 

حام
ی/ 

هر
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س: ه
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هرگز 
فراموشت 
نخواهم 

كرد
مرید از نگاه مراد؛ 
 توصیفات بي سابقه

  رهبرمعظم  انقالب درباره 
حاج قاسم سلیماني

بعضي از آدم  ها نه تنها تند و تیزند، 
بلکه حتي نیاز به تذکر و یادآوري 
هم ندارند؛ یعني خودشان مي دانند 
که در کجا هستند و چه انتظاراتي 
از آنها مي رود و باید چه کار بکنند 
و اگر مشکلي پیش آمد، باید چه 
رفتاري از خودشان بروز بدهند. این 
دســت آدم ها، از یك سو به شدت 
انگشت شمار هستند، از سوي دیگر 
به تنهایــي مي توانند یك جریان 
بســازند و یك فرهنگ را ایجاد 
کنند. حاج قاسم سلیماني از این 
دست آدم ها بود؛ از آن دست نیروها 
و سربازاني که نیازي نبود رهبر و 
مرادش به او بگوید چه کار بکن و 
چه کار نکن؛ به خوبي مي دانست 
که مسیر چیست و هدف کجاست 
و این مســیر و آن هــدف، چه 
اقتضائات و رویکردها و در نتیجه 
چه واکنش هایي نیاز دارد. به همین 
دلیل است که از میان برداشتن او 
براي دشمنان ایران و اسالم، چنین 
اهمیت پیدا مي کند. به همین دلیل 
است که تعبیراتي که رهبر معظم 
انقالب درباره این سرباز وطن دارند 
را، نسبت به هیچ فرد دیگري بیان 
نکرده یا کمتر بیان کرده اند. با هم، 
نیم نگاهي به برخــي از تعبیرات 
رهبري درباره حاج قاسم مي اندازیم 
تا درك کنیم که شهید بزرگ ایران، 
چه جایگاه بلندي در نگاه مراد خود 

داشته است.

افتخارايرانيها
ایراني ها به خودشان افتخار کنند که مردي از میان آنها از یك 
روستاي دورافتاده برمي خیزد، تالش و خودسازي مي کند، 

به چهره  درخشان و قهرمان اّمت اسالمي تبدیل مي شود.
99/9/26

مردبيريا
شهید سلیماني اهل معنویت و اخالص و آخرت جویي 

بود و اهل تظاهر نبود.
 99/9/26

قهرمانملتايران
شهید سلیماني قهرمان مّلت ایران است، به خاطر اینکه 
مّلت ایران داشــته هاي فرهنگي و معنوي و انقالبي و 

ارزش هاي خودش را در او متبلور و مجّسم دید.
99/9/26

پيروزجهاداكبر
آن مردي که مي رود جلوي دشمن و واهمه نمي کند و در 
همه  میدان ها نه خستگي مي فهمد، نه سرما مي فهمد، نه 
گرما مي فهمد، این اگر چنانچه درون خودش در آن جهاد 
اکبر پیروز نشده بود، این جور نمي توانست جلوي دشمن 
 9۸/10/13 برود. 

خصلتهايايراني
داراي شجاعت و روحیه  مقاومت بود؛ شجاعت و مقاومت 
99/9/26 جزو خصلت هاي ایراني است. 

بيپروادرراهخدا
حاج قاسم صد بار در معرض شــهادت قرار گرفته بود؛ 
این بار اّول نبود، ولي در راه خدا و انجام وظیفه و جهاد 
في سبیل اهلل از هیچ چیز پروا نداشت؛ نه از دشمن پروا 
داشت، نه از حرف این و آن پروا داشت، نه از تحّمل زحمت 
 9۸/10/13 پروا داشت. 

آيندهنگرييكشهيد
این مسئله  بروز یك جریاِن به ظاهر مذهبي متمایل به 
یکي از فرقه ها و علیه  مقاومت را ایشــان مّدت ها قبل 
پیش بیني کرد. بعد از مّدتــي داعش به وجود آمد. آدم 
99/9/26 مردخطر،مردمنطقبادرایت و باهوشي بود. 

این شهید عزیِز ما هم دل و جگر داشت به دهان خطر 
مي رفت و ابا نداشت؛ هم با تدبیر بود؛ منطق داشت براي 
کارهایش. این شجاعت و تدبیِر توأمان، فقط در میدان 

نظامي هم نبود، در میدان سیاست هم همین جور بود.
9۸/10/1۸

فداكاريبرايهمه
روحیه  فداکاري و نوع دوستي داشت، یعني برایش این 
مّلت و آن مّلت و مانند اینها مطرح نبود؛ نوع دوست بود، 
99/9/2 واقعاً حالت فداکاري براي همه داشت. 
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دوشــنبه 13 دی مــاه 1400

 بخشي از پیام تسلیت 
رهبر معظم انقالب که 

در زمان شهادت سپهبد 
سلیماني منتشر شد

شهادت به دست 
شقی ترين 

انسان ها

ســردار بــزرگ و پرافتخار 
اسالم آسماني شد. دیشب 
ارواح طیبه  شــهیدان، روح 
مطّهر قاســم ســلیماني را 
در آغوش گرفتند. ســال ها 
و  مخلصانــه  مجاهــدت 
شــجاعانه در میدان هــاي 
مبارزه با شــیاطین و اشرار 
عالــم و ســال ها آرزوي 
شهادت درراه خدا، سرانجام 
سلیماني عزیز را به این مقام 
واال رســانید و خون پاك او 
به دست شقي ترین آحاد بشر 
بر زمین ریخت. این شهادت 
بزرگ را به پیشگاه حضرت 
بقیــه اهلل  ارواحنا فــداه و به 
روح مطّهر خود او تبریك و 
به ملّت ایران تسلیت عرض 
مي كنم. او نمونه  برجسته اي 
از تربیت شــدگان اسالم و 
مكتب امــام خمیني بود، او 
همه  عمر خــود را به جهاد 
درراه خدا گذرانید. شهادت 
پاداش تالش بي وقفه  او در 
همه  این سالیان بود، با رفتن 
او به حول و قوه  الهي كار او و 
راه او متوقف و بسته نخواهد 
شــد، ولي انتقام سختي در 
انتظار جنایتكاراني است كه 
دست پلید خود را به خون او 
و دیگر شهداي حادثه  دیشب 
آلودند. شهید سلیماني چهره  
بین المللي مقاومت است و 
همه  دل بســتگان مقاومت 
خونخواه اویند. همه  دوستان 
-  و نیز همه  دشمنان- بدانند 
خط جهاد مقاومت با انگیزه  
مضاعف ادامه خواهد یافت 
و پیروزي قطعــي در انتظار 
مجاهدان ایــن راه مبارك 
است. فقدان ســردار فداكار 
و عزیز ما تلخ است ولي ادامه  
مبــارزه و دســت یافتن به 
پیروزي نهایي كام قاتالن و 
جنایتكاران را تلخ تر خواهد 

كرد... .

جمعمتضادها
مراقب بود که به کسي تعّدي و ظلم نشود. به دهان خطر 

مي رفت اّما جان دیگران را تا مي توانست حفظ مي کرد.
9۸/10/1۸

ترورقهرمانمبارزهباتروريسم
آمریکایي ها کسي را که سرشــناس ترین و قوي ترین 

فرمانده  مبارزه  با تروریسم بود ترور کردند! 
9۸/10/27

مردانقالب
در مسائل داخل کشور اهل حزب و جناح و مانند اینها 
نبود، لکن به شدت انقالبي بود. انقالب و انقالبیگري خّط 
قرمِز قطعي او بود؛ ذوب در انقــالب بود. پایبند به خّط 

مبارك و نوراني امام راحل )رضوان اهلل علیه( بود.
9۸/10/1۸

درميدانحريفاشنشدند
درمیدان روبه روي جنگ با او مواجه نشــدند، دولت 
آمریکا دزدانه و بزدالنه او را ترور کــرد؛ این کار مایه  

روسیاهي آمریکا شد! 
9۸/10/27

مورداحترامدشمنان
شــخصیت هاي ایماني وقتي که ایمان را با عمل صالح 
همراه کنند، وقتي حرکــت جهادي بکنند، محصولش 
مي شود شــخصیتي مثل شهید ســلیماني که حّتي 

دشمنانش او را تحسین مي کنند! 
9۸/11/16

چنينشهيدينديدهام
ما شهید زیاد داریم اّما شهیدي که به دست خبیث ترین 
انســان هاي عالم یعني خود آمریکایي ها به شهادت 
برسد، چنین شهیدي غیراز حاج قاسم من کس دیگري 

را یادم نمي آید.
9۸/10/13

ياداورافراموشنخواهمكرد
من یاد شــهید ســلیماني عزیزمان را هرگز فراموش 
99/9/26 نمي کنم. 
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این جمله را از آن بزرگ 
چه دانستیم؟»جمهوري 
اسالمي حرم است«. آیا 
یك تعبیر ذوقي است؟ 
عاطفي و از ســر شور و 

عالقه است؟
حرم کجاست؟ نقطه اي 
براي اتصال به انسان کامل 
که او ظهور و بروز حقیقت 
حضرت حق است. زائرین گرد حرم جمع مي شوند و 
زیارت و توسل مي کنند به صاحب حرم تا هم نمك 
سفره شان را بگیرند و هم توشه سفرشان به ابدیت.

با این توضیح چه نسبتي میان جمهوري اسالمي 
با این همه خطا و نقص در گوشــه و کنارش با حرم 
مقدس اهل بیت وجود دارد؟ چــه آنکه از این نیز 
باالتر و فرمود: »واهلل واهلل واهلل این خیمه آســیب 
دید بیت اهلل الحرام و مدینه و نجف و کربال... و قرآن 

آسیب مي بیند.«
چرا؟ نسبت این دو چیســت؟ جمهوري اسالمي 
چیست که آنقدر مقدس است؟ جمهوري اسالمي 
مسئولین آن است؟ ساختارهاست؟ قانون اساسي 

است؟ رهبري است؟ چیست؟
جمهوري اسالمي هیچ کدام از اینها نیست. جمهوري 
اسالمي به آدم ها و ســاختارها و قوانین نیست. 
جمهوري اســالمي یعني مردم. یعني چه مردم؟ 
مردم چه هستند که جمع شان حرم مي شود؟ مردم 
داراي معنویت که در جهت توحید حرکت مي کنند، 
جمع شان حرم است. رهبري هم یك عضو در میان 
مردم است که نقش اتصال دروني و کانوني این مردم 

را برعهده دارد.
جمهوري اسالمي حرم است چون دقیقا نقش اش 
حرم اســت و فراتر از حرم. حرم است چون تمام 
فضائل در جمهوري اسالمي هدف گذاري شده است. 
جمهوري اسالمي فراتر از ارزش عدالت و آزادي و 
پیشرفت و... است و بلکه جمیع این ارزش هاست. 
توجه شود که حرکت به سمت ارزش ها مهم است نه 

تحلیل نقطه اي و ایستا.
اما فراتر از حرم اســت چون فراتر از ذکر؛ محل 
تحقق ذکر است. خروجي حرم، همان انساني است 
که جمهوري اسالمي براي ســاختن آن برپا شده 
است. کارخانه انسان سازي  است. چنانچه یکي از 
خروجي هاي این حرم حاج قاسم است که به تعبیر 

رهبري خودش مکتب است.
قیمت جمهوري اسالمي به مردم معنوي و متحول 
آن است. مردم در بهمن 57 اول تحول دروني یافتند 
و سپس تحول سیاسي انقالب را رقم زدند. به فرموده 
خمیني کبیر، انقالب 57، روز یقظه یعني بیداري 

دروني مردم بود.
جمهوري اســالمي ریشــه در این مردم دارد و 
ارزش اش را از مردم مي گیرد. این مردم ولو آدم هایي 
که به ظاهر ممکن است دچار خطا شوند، انسان هاي 
قیام کرده اند. به همین دلیل فرمود سینه ما براي 
مردم سپر شده اســت. درباره آن دختر بدحجاب 
فرمود باطنش با دین اســت و دیگر اینکه »امروز 
کســاني که ظاهر دیني هم ندارند دلبستگي به 

رهبري و انقالب دارند.«
مردم ایماني حرکت شــان رو به جلوست. ممکن 
اســت در راه دچار وقفه دروني و بیروني شوند اما 

حرکت شان رو به جلوست. نقش تاریخي معصوم 
نیز همین است. حرم پرفروغ شان نیز: »بلند کردن 

و حرکت دادن.«
اینجاســت که حرمت جمهوري اسالمي به تعبیر 
خمیني بزرگ از حفظ جان امام زمان نیز بیشــتر 
مي شود. چرا؟ چون خود امام زمان نیز جانش را خرج 
حرکت ایماني مردم مي کند. خود را خرج مي کند تا 

مردم بلند شوند.
حاال 40سال است این مردم بلند شده اند و حرکت 
مي کنند. آیا چنین قیام و حرکتي حریم نیست؟ 

حرم نیست؟ حرمت ندارد؟ 
امروز حتي نقد جمهوري اسالمي نیز با ارزش هاي 
برآمده از یك انسان قیام کرده صورت مي گیرد. 
مصداق تشخیص مي تواند درست یا نادرست باشد، 
اما اصل نقد برآمده از ارزش هایي است که جمهوري 
اسالمي بار آورده است. صداقت، عدالت، آزادي، 

شجاعت، ایثار و مبارزه با ظلم و... .
و اما؛

اگر مي خواهیم نشان و نشانه حرم بودن جمهوري 
اسالمي را به تماشا بنشــینیم، باید نوع مواجهه 
این مردم را با خبر شهادت سردار ببینیم. گفتیم 
جمهوري اســالمي حرم اســت به واسطه مردم 
ایماني اش. نشانه این مردم را باید در حزن و اندوه 
پس از شهادت سردار دل ها دید. آن غم و اندوه بروز 
یك هویت بود. همان هویتي که جمهوري اسالمي را 
حرم مي کند. همه هویت مردم در هر لباس و سلیقه 
و جریاني، پس از شهادت سردار یکجا و یك شکل 
ظهور کرد. آن هم بروزي که هنوز آتش اش شعله ور 

است.
آنچــه از خطاهاي جمهوري اســالمي مي دانید، 
خطاهاي مسئولین است. خطاهاي این و آن است. 
حتي خطاي ساختار و قوانین است. اما جمهوري 
اسالمي این نیست. جمهوري اسالمي هویت مومنانه 
مردم اســت. به همین دلیل است که رهبرانقالب 
مي فرمایند ممکن است کسي من را هم نقد داشته 

باشد اما پاي نظام اسالمي بایستد.)96/11/29(
به همین دلیل دشمن همه خشمش از مقدس بودن 
جمهوري اسالمي است و تمام تالش اش را مي کند 
تا این حرمت را در دل ها بشــکند و براي این کار 
تمام تالش اش دو هدف اســت. اول اینکه نشان 
دهد خطاهاي موجود در کشور پاي اصل جمهوري 
اسالمي اســت. خطا را خط و مصداق را با رهزني 
خطاي تعمیم به نظام نسبت دهد. دوم اینکه مردم را 
از هویت ایماني شان خارج کند که البته 40سال است 

زبوني شکست را تجربه کرده است.
اما در دفاع از جمهوري اسالمي باید چه کرد؟

جاي جاي وصیت نامه سردار یك کلمه است؛ فرمود 
دفاع از والیت.

والیت چیست؟ والیت دو رکن دارد. رکن اول رابطه 
عاطفي و محبتي برآمده از معنویت دیني مردم با 
مردم است. همان که وحدت مي سازد. همان که آن 
بزرگ فرمود: اصالح طلب و اصولگرا مهم نیست. 

مهم وحدت حول اصول است.
دوم رابطه مردم با امام شان.همان که نقش راهبري 

مردم را داراست.
براي دفاع از جمهوري اسالمي باید از حریم والیت 
دفاع کرد که هم وحدت ساز است و رأفت ساز و هم 

تربیت ساز است و هدایت ساز.

 چرا جمهوری اسالمی 
حرم است؟!

قبال در یادداشتي نوشتم که چرایي طرح 
مکتب جهت شهید ســلیماني، مقدم 
بر چیستي آن اســت همیشه چرایي 
بعد از چیستي مي آید اما تا فلسفه این 
نام گذاري را ندانیم محتوا و چیســتي 
مکتب را نیز نخواهیــم فهمید. برخي 
عبارت مکتب را بي جهــت و باجهت 
خرج مي کنند و گویــي واژه اي براي 
تعریف و تمجید و تولید عواطف براي 
شهید سلیماني اســت. اما چرایي طرح آن را باید در رفت و 
برگشــت با عنصر زمان فهمید. هنگامه شهادت ایشان ما در 
چه شرایطي بودیم؟ موقعیت انساني، ساختاري، بین المللي، 
اجتماعي و فرهنگي جامعه ما چگونه است؟ کدام برجستگي 
شهید سلیماني قابلیت مکتب سازي و مکتب گرایي را دارد؟ 
قطعا شهید سلیماني یك شخصیت برجسته، فقهي، سیاسي 
و فلسفي نیست و در راســتاي تبیین و چیستي مکتب خود 
دست به قلم نبرده است، برخالف همه مکاتب فکري، فقهي، 
سیاسي، فلســفي و هنري ایران و جهان، مکتب سلیماني از 
سیره او استحصال مي شود. مکتب شهید سلیماني یك مکتب 
تئوریك نیست که یك مکتب عملي، میداني و  آزموده شده 
است که راز مکتب شــدن آن، قابلیت تربیت و تکثر است. 
عنصر زمان به ما گوشزد مي کند که در آستانه گام دوم انقالب 
باید کساني پرچمدار شوند که نه جنگ و نه امام و نه انقالب را 
ندیده اند. اما الگویي از انسان جامعي را درك کرده اند که وارث 
جنگ، فرزند مکتب امام و از پیشکســوتان انقالب اسالمي 
است. نه تنها از جهت تقویمي همتراز آن دوران است که الگویي 
تمام عیار براي جوانان پوینده گام دوم انقالب اسالمي است که 
الگوهاي متکثر دوران دفاع مقدس را ندیده اند. آن روزها که هر 
کوچه اي یك یا چند شهید داشت، آن روزها که همت، باکري، 
خرازي تا شهداي گمنام فالن روســتا همه را متاثر مي کردند 
را ندیده اند. اما سلیماني به تنهایي پاسخگوي عملي همه آن 
انسان هاي وارسته و چهره هاي الهي و مردان استثنایي تاریخ 
معاصر ما است. پس مکتب سلیماني ظرفیت، قابلیت، محتوا 
و جهت گیري آن را دارد که در پرتــوي آن نیروهاي همتراز 
گام دوم انقالب اســالمي را تربیت کنیم. پس مکتب شهید 
سلیماني یك »مکتب تربیتي« است و تمرکز بر این جهت گیري 
اولویت دارترین و اثربخش ترین وجه شهید سلیماني است. در 
دوراني که زمینه براي آلودگي و لذایذ پوچ دنیوي به واســطه 
ارتباطات و فضاي مجازي آماده است، این الگوي تربیتي نقطه 
مقابل را نشان مي دهد و سیراب مي کند. مکتب سلیماني داراي 
جوهره اي است که ســیراب مي کند. قبال نوشتم و به فرزند 
عزیز این شهید حضورا عرض کردم که مکتب شهید سلیماني 
به معناي واقعي کلمه یك مکتب تربیتي است و باید به مراکز 
تربیت معلم ما سرازیر شود. استمرار خصائلي که 40سال در 
یك فرد تجمیع و هر روز عمیق تر و پرفروغ تر شــده و مصون 
از التقاط و انحراف بوده است، نیاز حتمي امروز و فرداي جامعه 
ایران و امت اسالمي است. اصول مکتب سلیماني – که از سیره 
او استنباط مي شود- محور اصلي تربیت در جامعه اسالمي است 
و بدون تردید عبارت از: امت گرایي، مجاهدت، والیتمداري، 
معنویت گرایي، مردم گرایي و دشمن شناســي است. شهید 
سلیماني در این 6صفت یا خصلت رفتاري یا اصول مکتب ساز 
سرآمد تاریخ 42ساله انقالب اســالمي است. او در نوك قله 
دستاوردهاي انساني امام)ره( ایستاده است و بقیه در دامنه 
تا دشت گسترش یافته اند. مکتب سلیماني با قطرات انساني و 
مسلماني همتراز است و جان و روح و دل را صفابخش است. باید 
مراکز علمي و آموزشي ما متون و محتواي این مکتب را به قلم 
شایسته ترین افراد آماده کنند تا فردایي را ببینیم که نسل آن 

همتراز نسل اول انقالب اسالمي است.

 چرا  شهيد  سليمانی 
به مثابه مكتب؟

عبداهلل گنجی
مدیر مسئول

محسن مهدیان
مدیر عامل
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به چشم  یک راه
  آقاي قاسم سلیماني! سالم. شهادت مي دهم که    

شما هنوز هم هواي ما را دارید، حواستان به ما هست، 
ما را مي بینید و سالم ما را مي شنوید که فرموده اند: 
ِِّهم یُرَزقوَن«. حاال 2سال است که شانه  »أَحیاٌء ِعنَد َرب
به شانه این مردم، بهت زده و داغدار رفتن شماییم. بلد 
نیستم دلتنگي مان را در قالب کلمه ها کنار هم ردیف 
کنم. کلمه باید حساب و کتاب داشته باشد. کلمه 
باید به بند کشیده شود. این کلمات دست و پا بسته 
زورشان نمي رسد که دلتنگي من و میلیون ها آدم 
عاشق شما را عیان کنند. این کلمات در بیان کردن داغ دل 2ساله ما لکنت دارند. 
خوب چفت و بست نمي شوند در گفتن آنچه بر سر ما بعد از شما گذشت. بازار 
زیارت و دعا و نیایش هنوز گرم است دورادور مزارتان. ترافیك فرشته هاست 
آنجا. اصال چرا داغ تان سرد نمي شود؟ ما خوش خیال بودیم که فکر مي کردیم 
گذر زمان، آب سردي مي شود بر داغ دل ما. گذشت روزها و ماه ها این داغ  را 
نه تنها کمتر نکرد که افزون و افزون تر کرد. دلخوشي مان شده به انتشار مجازي 

عکس هایتان به وقت یك و بیست دقیقه شب هاي جمعه، به وقت حاج قاسم.
    سردار عزیز! ما دهه شــصتي ها عادت کرده  ایم به داشتن قهرمان. انگار 
بدون قهرمان، زندگي  مان چیزي کم دارد. قهرمان هاي ما یك اتفاق نبودند؛ 
قله هایي بودند که در برهه هاي مختلف تاریخي به زندگي ما هویت مي دادند. 
این قهرمان ها خیلي زود متولد مي شدند، نقش  شان را بازي مي کردند و بعد از 
مدتي جایشان را به قهرمان هاي بعدي مي دادند اما حاال شما قهرمان همیشگي 
زندگي ما شده  اید. 2سال است که به ظاهر رفته اید اما همچنان کلمه »قهرمان« 
براي ما تداعي کننده نام و نشان شماست. شما فقط قهرمان ملت ما هم نیستید، 
از دل تلي از آهن گداخته و آتش و دود و غبار در یك شب تلخ فرودگاه بغداد، 
شما به عنوان قهرمان ملت ها متولد شدید. شما سال ها مجاهدت  مخلصانه و 
شجاعانه تان را به مرزهاي کشورهاي منطقه و غرب آسیا محدود نکرده بودید، 
مگر نه 9 ماه قبل از شهادت به ونزوئال نمي رفتید که 12 هزار کیلومتر دورتر از 
مرزهاي جمهوري اسالمي ایران است. امروز در هر گوشه اي از جهان عکس شما 
را به دست مي گیرند و فریاد مقاومت مي زنند؛ این یعني شما تبدیل شده اید به 

چهره  درخشان و قهرمان امت اسالمي؛ چهره بین المللي مقاومت.
    حاج قاسم عزیز! این روزها در و دیوار شهرمان پر شده از عکس هاي شما. زیر 
هیچ کدام شان هم نام و نشاني زده نشده. هیچ کس به دنبال دیده شدن خودش 
نبوده زیر این عکس  ها. همه فقط دنبال یادآوري شما بوده اند به دیگران. واقعه 
شهادت شما یك حادثه  معمولي نبود که از یاد تاریخ برود؛ رفتن شما در همیشه 
ذهن ما ثبت شد به عنوان یك نقطه  روشن. در مراسم تشییع شما فقط انقالبي ها 
نیامدند، همه ایراني ها حضور داشتند. شما فراتر از سالیق و نزاع هاي سیاسي 
بودید. بعید نبود که کرماني ها براي مراسم بدرقه شما سنگ تمام بگذارند اما 
تبریزي ها چه؟ تهراني ها؟ قمي ها؟ مشهدي ها؟ تازه فهمیده ایم شهادت چه 
قدر و ارزشي دارد. شهادت وعده صادقي بود که شما برایش سال ها مجاهدت 
کردید، شب و روز زحمت کشیدید، بي خواب شدید و به آرزویتان رسیدید 
و مزد این تالش بي وقفه تان را گرفتید. این حداقل پاداشي بود که لیاقتش 
را داشتید. این لباس برازنده قامت تان بود. حیف بود این آرزویتان به دست 
داعش و تکفیري هاي دیگر رقم بخورد، خون شما باید به دست خالقان این 
جرثومه هاي شیطاني و شقي ترین انسان هاي این روزگار به زمین ریخته مي شد 
تا حجت براي ما و مسئوالن ما تمام و حق و باطل براي همگان پیش تر از گذشته 
معلوم شود. حاج قاسم ما باید هم همین  جوري به شهادت مي رسید، کمتر از 

این حیف بود براي شما.
    سردار دل هاي ما!  رفتن اغلب دردناك است، رفتن اغلب دل کندن دارد اما 
رفتن شما با همه رفتن ها فرق داشت؛ فرقش این است که ما از شما نمي توانیم 
دل بکنیم. رهبر فرزانه ما گفته اند که به شما به چشم یك فرد نگاه نکنیم. به شما 
به چشم یك مکتب نگاه کنیم، به چشم یك مدرسه درس آموز، به چشم یك 
راه. حاج قاسم عزیز! دعا کنید در این راه ثابت  قدم باشیم، دعا کنید بتوانیم در 
این مسیر استقامت کنیم. دعا کنید که اینقدر محو تأللؤ شما نشویم که فراموش 
کنیم از چه مسیري رفته اید. دعا کنید تا نقل قول پدر بزرگوارتان را از یاد نبریم 
که دشمنان، از حاج قاسم نمي ترسند، از اسالمي که حاج قاسم را تربیت کرده 
است، مي ترسند. دعا کنید که در این مسیر بمانیم و همانگونه که سکاندار این 
انقالب فرموده اند، نه از سختي کار و زیادي کار در این مسیر بهراسیم نه از طعن 

و کنایه دیگران. دست مان را بگیرید آقاي قاسم سلیماني... .

دانیال معمار
سردبیر
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 آمریكا به شاهرگ تمدني كشورمان حمله كرد
 و دلیل واكنش گسترده ایران نیز همین امر بود

سليمانی، مظهر تمدن اسالمی
آمریکایي ها سردار سلیماني را بر مبناي یك کینه ورزي کور به شهادت رساندند. آنها مي دانستند مقاومت 
در منطقه وابسته به سردار سلیماني نیست که بتوانند با شــهادت ایشان این مشکل را برطرف کنند بلکه، 
مي دانستند سردار سلیماني عنصري فعال در منطقه است که مانند بسیاري دیگر مسئولیت هایي را در جبهه 
مقاومت برعهده دارد. آنان مي دانستند، سردار سلیماني بذري را در منطقه کاشته که تا ده ها سال چه با حضور 
و چه بدون حضور او ثمر خواهد داد. از این رو، آمریکایي ها بعد از به شهادت رساندن سردار سلیماني بین خود 

دچار اختالف شدند.

سعداهلل زارعي، پژوهشگر سیاسي

ترس آمریکایي ها
در آمریكا گروهي از سیاستمداران این كشور اعالم كردند 
با به شــهادت رســاندن این چهره مقاومت، جهان براي 
آمریكایي هــا ناامن تر از هر زمان دیگري شــده اســت و 
این اقدام را خســارتي براي خود ارزیابي كردند. همان ها 
مي گفتند بعد از شهادت سردار ســلیماني جبهه مقاومت 
اجازه نمي دهد آمریكا در منطقه بماند و چنین نیز شــد و 
اكنون شاهد خروج آمریكایي ها در بدترین شكل ممكن از 
منطقه هستیم. از این رو، باید سردار سلیماني را به عنوان 
چهره اي شاخص مورد ارزیابي قرار داد؛ چرا كه اقدامات و 
عملكرد او براي هزاران سال در قالب مبارزي شجاع و مدبر 
باقي مي ماند و شرح خدماتش سینه به سینه به نسل هاي 

بعدي منتقل خواهد شد.

پاسخ به یك سؤال مهم
اما، چگونه باید از میراث شــهید ســلیماني پاسداري كرد  
و راه او را ادامــه داد؟ براي پاســخ به این ســؤال ابتدا باید 
بدانیم ســردار ســلیماني در زندگي شــخصي، سیاسي، 
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي چه روش ها، معیارها 
و مالك هایي را برگزید و از آن پیروي كرد. پس از شناخت 
دقیق و نه ســطحي و شــعاري از این روش ها، افرادي كه 
به سردار ســلیماني احســاس تعلق خاطر دارند یا سردار 
ســلیماني در تربیت آنها نقش داشته اســت باید احساس 
مسئولیت كرده و به گونه اي عمل كنند كه منش ها و سلوك 
سردار را در زندگي خود ســرلوحه قرار دهند تا دیگران با 
دیدن روش زندگي پرورش یافتگان مكتب شهید سلیماني 

به معناي واقعي كلمه منش این شــهید را درك كرده و آن 
را لمس كنند.

یك شخصیت تکرارنشدني
عالوه بر این، افرادي كه به شهید سلیماني عالقه مندند باید 
در هر مسئولیتي كه دارند در قالب همان مسئولیت، وجهي 
از ویژگي هاي بارز ســردار ســلیماني را از خود به نمایش 
بگذارند چرا كــه معتقدم هیچ كس دیگــري نمي تواند آن 
شخصیت جهاني و مقاوم را دوباره تكرار كند و تنها مي توانیم 
بخش هاي اندكي از شخصیت این شهید بزرگوار را در زندگي 

خود جاري و ساري كنیم.

حمله به شاهرگ تمدني ایران
از سوي دیگر، یكي از دالیلي كه سبب شد مردم اینچنین 
از شهید خود استقبال كنند، روحیه تمدني و جهاني مردم 
ایران است. ایران از قدیم منشــأ تمدن های بزرگ جهاني 
بوده اســت. ایران به عنوان یكي از بزرگ ترین تمدن هاي 
بشري در گسترش اسالم نقش بزرگي داشته است. اكنون 
فلسفه، ادبیات، كالم و طب اسالمي مدیون ایران و ایرانیان 
است. هنگامي كه آمریكایي ها سپهبد سلیماني را به شهادت 
رساندند، در واقع به شاهرگ تمدني ایراني ها حمله كردند و 
آن رفتار دشمن سبب شد مردم به شكل یكپارچه در مقابل 
این حركت قرار بگیرند و فارغ از اینكــه چه دین، مذهب 
و عقیده سیاســي دارند به صحنه بیاینــد و به این جنایت 
واكنش نشان دهند. سردار سلیماني را از این منظر مي توان 
مظهر تمدن ایراني دانست كه تعدي به آن با واكنش سختي 
از سوي ایرانیان روبه رو شده است و حماسه هایي را رقم زد 

كه در مراسم تشییع شهید آن را دیدیم.

نمونه اي در تاریخ ندارد
معتقدم، شهید ســلیماني اســطوره اي تاریخي براي این 
سرزمین است كه در تاریخ ایران نمونه اي مشابه او نداریم. 
شــخصیت هاي بزرگي آمده و رفته اند یا در افسانه ها از آنها 
یادشده اســت اما، هنگامي كه تاریخ را ورق مي زنیم مانند 
او نمي بینیم. ممكن اســت برخي بگویند ما درباره سردار 
شهید سلیماني غلو مي كنیم اما، همه باید بدانند كه هرگز 
چنین نكرده ایم بلكه نگران آن هستیم كه درباره این شهید 
كم گویي شــود و او را  كوچك بشــمارند و در حد مسائل 
جناحي تقلیل دهند. همه باید به این موضوع توجه كنند كه 
او بزرگ بود و باید بزرگ دیده شود و به این دلیل رهبرمعظم  
انقالب درباره ایشــان از مكتب سلیماني سخن 

مي گویند.

 مردی كه
 سرباز وطن بود

دنیاي غرب، در بررســي هاي خود به این نتیجه 
رســیده بود كه میل به اســالمگرایي در غرب رو 
به افزایش اســت و اگر این روند ادامه یابد تا سال 
2050در فرانســه و تا ســال 2070عمده مردم 
انگلیس مسلمان مي شوند. وقوع چنین رویدادي 
شوك بزرگي براي سردمداران این كشورها بود و 
از این رو، همانطور كه در اعتراف رســمي مقامات 
آمریكایي در انتخابات ریاســت جمهوري آمریكا 
نیز گفته شــد، آمریكا و غرب جریاني افراطي را با 
بهره گیري از انــواع كمك هاي نظامي و اطالعاتي 
و نیروگیري از 50كشور با اهدافي خاص با عنوان 

داعش تأسیس كرد.
این تفكر دست ســاخت و انحرافي، به دلیل ضعف 
ارتش هاي عراق و ســوریه حمالت ســنگیني را 
به این دو كشــور آغاز و تعرض بــه اماكن مقدس 
مسلمانان را در دستور كار خود قرار داد. در چنین 
شرایطي بود كه سردار سلیماني با تأسي از سخنان 
امام راحل كه فرمودند باید شریك غم مستضعفان 
جهان باشیم، صداي هل من ناصر ینصرني سر داد 
و از رزمندگان جهان اسالم و به تعبیر مقام معظم 
رهبري رزمندگان بدون مرز خواست براي مقابله 
با تفكر تكفیري و داعشي خود را به سوریه و عراق 
برسانند. رزمندگان بدون مرز از كشورهاي مختلف 
خود را به عراق و سوریه رساندند و دلیرانه در مقابل 
تفكري كه براي نابودي اسالم اعالم موجودیت كرده 
بود، جنگیدند. كم كم این اجتماع از رزمندگان بدون 
مرز كه از حریم والیت و امامت دفاع مي كردند به 
رزمندگان مدافع حرم مشهور شدند و اینچنین شد 
كه سردار سلیماني پایه گذار رزمندگان مدافع حرم 
شد و خود در نهایت سیدالشهداي مدافعان حرم 
شد و توانست با اقدامات خود وعده نابودي داعش 
در عراق و سوریه را محقق و جهان را از اقداماتي كه 
انجام داده بود متعجب كند. چهره اي كه اغلب ما 
از سردار سلیماني به یاد داریم، چهره یك فرمانده 
نظامي در میدان نبرد است اما، حتي این چهره نیز 
به واقعیت هاي سردار ســلیماني نزدیك نیست. 
شهید سلیماني خود را یك سرباز وطن مي دانست 
و این را نه در حرف و شــعار بلكه در عمل، رفتار، 
گفتار و منش خود در میدان به دیگران نیز اثبات 
كرده بود. او در میدان نبرد مانند سربازي در خط 
مقدم حضور مداوم داشــت و برخالف فرماندهان 
نظامي در بسیاري از كشورها، تالش مي كرد جلوتر 
از نیروها باشد و این رزمندگان باشند كه پشت سر او 
حركت مي كنند. چنین تفكري را هم در وصیتنامه 
او مي توان دید كه خواسته بود از هر عنوان و اسم 
دنیوي كه براي او درنظر گرفته شده است پرهیز 
و بر سر مزارش نام ســرباز وطن بنویسند. چنین 
خواسته اي خود درس بزرگي براي سربازان والیت 
و نظام است كه در باالترین مراتب نظامي همچنان 
خود را سرباز والیت بدانند و مطیع ولي امر باشند.  
از همین منظر است كه مي توان سردار سلیماني را 
الگوي تراز انقالب اسالمي دانست و او را به عنوان 

مرجعي در این حوزه مورد توجه قرار داد.

حمیدرضا مقدم فر، دبیر ستاد مردمي 
برگزاري مراسم سالروز شهادت حاج قاسم 
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سفير ايران در عراق در گفت وگو با همشهري:

 محاكمه مقصران و مسببان شهادت 
سردار سليمانی قطعی است

ايرج مسجدي، سومين سفير ايران در عراق بعد از پايان 
حكومت بعث در اين كشور اســت كه آمريكا نام او را در 
ليست تحريم هاي يكجانبه قرار داده است. مسجدي 
پيش از انتصاب به عنوان سفير ايران در بغداد سال ها 
مشاور عالي سردار حاج قاسم سليماني در نيروي قدس سپاه پاسداران بود. او 
در دي ماه سال98 منتظر ميزباني سردار سليماني در سفر رسمي به عراق بود 
كه آمريكايي ها نيمه هاي شب از راه تهاجم هوايي و با پهپاد خودروي حامل 
سردار و همراهانش را هدف قرار دادند. خبرنگار همشهري در گفت وگو با ايرج 
مسجدي از او درباره سردار سليماني سؤال كرده كه مشروح اين گفت وگو را 

در ادامه مي خوانيد.

اسماعيل سلطنت پور

  به نظر شــما عراق قبل از شهادت 
سردار ســليماني با عراق بعد از شهادت سردار 

سليماني چه تفاوتي دارد؟
عراق بعد از شهادت ســردار سليماني به نسبت قبل 
از شهادت ايشــان تفاوتي كه داشــته اين است كه 
امروز راه مكتب و اعتقادات اين شهيد عزيز كه همان 
راه مقاومت و پايــداري و مقابله و مبــارزه با ظلم و 
تروريست ها و متجاوزان و اســتكبار است، با قدرت 
و قوت بيشــتري ادامه دارد؛ به دليل اينكه ســردار 
سليماني موفق شــد جوانان و نيروهاي بسياري را 
در اين ســرزمين تربيت و با اين مكتب آشنا كند كه 
امروز آنها ادامه دهنــده و طاليه داران اين راه مقدس 
باشــند و آن راه مقاومت و نهضت مقاومت اسالمي و 
جبهه مقاومت اسالمي است. بنابراين سردار سليماني 
خودش امروز ممكن است در بين ما نباشد اما مكتب 
، مسير ، اهداف،  اعتقادات و ايدئولوژي ايشان امروز 

كامال زنده و پابرجاست.
  چرا؟

بايد تأكيد كنم نام سردار سليماني بيش از گذشته و 
بيش از زمان حيات ايشان بر سر زبان ها مطرح است، 
عكس و تصاوير ايشان امروز بيش از زمان حيات شان 
در همه جا نصب شــده و به چشم مي خورد، بنابراين 
ويژگي عراق بعد از شهادت سردار اين است كه اگرچه 
شــهيد ســليماني حضور فيزيكي ندارد، اما حضور 
معنوي ايشــان و راه و طريق ايشان با اقتدار در عراق 

حكمفرماست.
  بعد از شهادت ســردار سليماني 
وعده رسيدگي قضايي به اين جنايت داده شد. 
به نظر شما آيا مي توان به مجازات عوامل شهادت 

سردار اميدوار بود؟
براي رســيدگي به جنايت ترور ســردار سليماني و 
ابومهدي مهندس و ياران شان دادگاهي هم در عراق 
و هم در ايران تشكيل شده و همكاري مشتركي هم 
دارند و تاكنون جلسات مشــتركي در بغداد و تهران 
داشته اند و اين پرونده را رسيدگي مي كنند، چون اين 
پرونده جنبه بين المللي، سياسي و حقوقي و قضايي 
توأمان دارد، ممكن اســت مقداري طول بكشد اما 

سيستم قضايي 2 كشور و مسئوالن مربوطه مصمم 
هستند كه اين پرونده را به طور جد دنبال كنند و تا 
خاطيان، مجرمان و جنايتكاران اين حادثه را تحت 
تعقيب و محاكمه قرار ندهند و به ســزاي عمل شان 
نرسانند دســت بر نمي دارند. ما به عنوان جمهوري 
اسالمي مصمم هســتيم كه خون اين شهدا پايمال 
نشود و مسببان و مقصران آن بايد طبق قانون و قضا به 

سزاي عملشان برسند و با آنها برخورد شود.
  گفته مي شود مهم ترين مأموريت 
سردار سليماني در آخرين سفرشان به عراق كه 
منجر به شهادت ايشان شد رايزني درباره روابط 
با عربستان بود. آيا مذاكرات ايران و عربستان با 

ميزباني عراق در همان راستاست؟
امروز ما تا كنون 4دور مذاكره با طرف هاي ســعودي 
داشــته ايم و در اين 4مرحله بحث هاي زيادي انجام 
شــده و خود عراق نقش مؤثــري در ايجاد ترتيبات 
اين مالقات ها داشــته و اين مذاكرات در بغداد بوده 
و خوشبختانه فضاي مثبت و خوبي بين هيأت هاي 2 
كشور براي اينكه به نتيجه برسند وجود داشته است 
و در آخرين جلسه پيشنهاداتي از طرف ايران مطرح 
شده و طرف سعودي آن را مورد بررسي قرار داده. دور 
پنجم مذاكرات كه به احتمال زياد در بغداد خواهد بود 
و در شرايط دولت جديد ايران به رياست آقاي رئيسي 
است ادامه خواهد يافت و من اميدوارم و پيش بيني 

مي كنم كه موجب پيشرفت حل مشكالتي كه باعث 
انسداد سياسي در روابط بين ايران و عربستان شده، 
بشود و راه هاي همكاري دوجانبه بين ايران و عربستان 

فراهم شود.
  لطفا با توجه به گذشت چند سال 
از شهادت حاج قاســم و نزديكي شما به ايشان، 

خاطره و ناگفته اي از سردار براي ما بگوييد.
چه در نيروي قدس ســپاه پاسداران انقالب اسالمي 
از بدو ورود ايشان تا زمان شــهادت و چه در دوران 
دفاع مقدس خاطرات زيادي از ســردار عزيز وجود 
دارد، سردار سليماني يك فرمانده عالي رتبه نظامي 
و دفاعي بودند، ثانيا يك مدير استراتژيك و راهبردي 
بودند. ايشــان در موضوع نهضت ها بسيار توانايي و 
شناخت داشتند و به جبهه مقاومت اسالمي سازمان 
دادند و آن را قويا تقويت كردند. شــهيد سليماني از 
شجاعت در ميدان مبارزه و اخالص و تواضع شان در 
برخورد با ديگران و ادب، احترام و عالقه مندي شان به 
آحاد كساني كه با ايشان كار مي كردند چه در سطح 
رهبران و رؤسا و فرماندهان و چه در سطح رزمندگان، 
مجاهدين و افراد عادي همه شيفته و عاشق اخالق 
نيكو و سلوك ايشان بودند. سردار سليماني در كنار 
شــجاعت و مديريتي كه داشتند توكل و توسل شان 
هميشــه به خداوند و ائمه بزرگوار بــود، به حضرت 
فاطمه زهرا)س( عشق و عالقه عجيبي داشت و اينها 
به طور همزمــان ايمان،  اعتقاد، تــالش، فداكاري و 
خستگي ناپذيري و ازخودگذشتگي دست به دست هم 
داد تا از ايشان شخصيتي ممتاز بروز كند كه در ايران، 

عراق و منطقه عاشقان و عالقه منداني داشته باشند.
شهيد ســليماني الگوي يك فرمانده وارسته و مرد 
ميدان از نظام جمهوري اسالمي و به قول خودشان 
نمونه يك سرباز فداكار و شهادت طلب و ايثارگر براي 
واليت و مقام معظم رهبري و نظام بود بنابراين سردار 
با مردم داري و محبت به ديگران و احترام به همگان 
و خلوص در كنار فهم و مديريت اســتراتژيك موفق 
شد جبهه گســترده مقاومت اسالمي را توسعه دهد 
و ما شاهديم راه ايشان زنده و پاينده است و با قدرت 

پيش مي رود.
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مأموریت برای وطن
قاسم سليماني چطور تبديل به دشمن شماره يك آمريكا شد؟

حاج قاسم، فرمانده اي مردمي بود كه در ميان مردم مي زيست، در مخفيگاه ها پنهان نشد و افراد زيادي 
او را مي ديدند و خاطره مشترك از ديدارش داشتند. اگر قرار بود به سراغ حاج قاسم بروي، كار سختي 
نبود. چرا كه هر روز با خيلي ها ديدار مي كرد، در مجامع عمومي حاضر مي شد، سخنراني مي كرد، در 
سالگردها و يادبود شهدا شركت مي كرد. يكي از جوانان كرماني درباره ديداري كه با حاج قاسم داشته 
مي گويد:»من و همسرم به خاطر مشكالت زندگي سخت دلگير شده بوديم، مي خواستيم حاج قاسم 
را ببينيم. به تهران آمديم، قرار گذاشتيم و رفتيم پيش حاج قاسم. همسرم به واسطه دوستي پدرش 
با حاج قاسم به او مي گويد عمو. پس از بيان مشكالت و درددل به حاج قاسم گفتم:»من دلم مي خواهد 
بروم سوريه، يك كاري بكنيد كه من هم بيايم«. حاج قاسم با لبخندي در جوابم گفت:»اول برو شوهرت 
–خانم ام- را راضي كن. بعد هم برو آماده شو، اگر آماده شــدي راه برايت باز مي شود«. درحالي كه 
مي خنديديم، گفتم:»حاج قاسم اگر منظورتان آمادگي نظامي است، من حاضرم«. حاج قاسم در جوابم 

گفت:»نه، برو خودت را از لحاظ روحي و معنوي آماده كن. اين آمادگي خيلي سخت است«.

وقتي در كنگره آمريكا براي ترور حاج قاسم به عنوان 
بزرگ ترين دشمن آمريكا، بحث شد، برخي به دنبال 
يافتن او بودند. در اين ميان گوگل براي نخستين بار، 
خانه حاج قاسم در كرمان را روي نقشه نشان كرد. اين 
خبر در رسانه هاي غربي پيچيد و سروصداي زيادي به پا 
كرد. حال آنكه مردمان ديار كوير سال ها بود خانه حاج 
قاسم را مي شناختند و به خانه اش رفت وآمد مي كردند. 
حاج قاسم، هرسال در فاطميه دوم در منزلش هيئت 
به پا مي كرد. خودش جلوي در مي ايستاد و به مهمان ها 
خوشامد مي گفت. برخي از دانشجويان غيربومي كه براي 
نخستين بار حاج قاسم را مي ديدند، باورشان نمي شد كه 
در منزل بزرگ ترين ژنرال دنيا نشسته اند؛  كسي كه 
معادالت راهبردي دنيا را تغيير داده، داعش و طالبان و 
النصره را زمينگير كرده، عراق و سوريه را نجات داده. در 
گوش هم پچ پچ مي كردند كه اين مرد، خود حاج قاسم 
است. مدام به او نظر مي انداختند. هرچند كه برخي از 
دوستان حاج قاسم به اين مراسم 
او خرده مي گرفتند. نگران بودند 
مبادا حين اين دســت دادن ها، 
مصافحه ها و اســتقبال ها، حاج 

قاسم ترور بيولوژيك شود.

حاج قاسم میزبان روضه حضرت زهرا س

حاج قاسم واقعاً کیست؟

قدرت نمایی در شرق

مأموریت هشت ساله

انقالب، نقطه عطف زندگی حاج قاسم

اما حاج قاســم كيست؟ اين ســؤال آغازگر ساخت 
فيلم ها، مســتندها و گزارش هاي بســياري شده. 
جســت وجويي در ســايت ها نشــان مي دهد كه 
حاج قاســم متولد روزهاي پاياني سال 1337است. 
او در 20اسفند در روستاي قنات ملك متولد شد. به 
روايت پژوهشگر امريكن اينترپرايز، پدر حاج قاسم 
به دولت بدهكار مي شود. حاج قاسم در 13سالگي، 
از روســتا به كرمــان مي آيد. به بنايــي مي پردازد. 
كارگري در پروژه ساخت يك مدرسه، نخستين اقدام 
حاج قاسم در آن ســن بود. نخستين پولي كه كسب 
مي كند را نيز براي پدرش مي فرستد تا پدر بدهي اش 
را بپــردازد. علي الفونــه وقتي در صــداي آمريكا 
 حاضر شــد و اين روايت را نقل كرد، در ادامه گفت:
»بايد منصف بود. نمي شود به سادگي از اين اخالق 
وارسته حاج قاسم در 13سالگي گذشت. بچه اي كه 
از روستا به شهر آمده و نخستين پولش را براي بدهي 

پدرش مي دهد«.

پايان جنــگ، آغاز عمليات هاي حاج قاســم در قامت 
فرمانده لشكر 41ثاراهلل، عليه اشرار و قاچاقچيان شرق 
كشور بود. در دوران دولت سازندگي همزمان با استانداري 
مرعشي در كرمان، حاج قاسم فرمانده سپاه كرمان بود. در 
سال 71هواپيمايي ماهان در كرمان تأسيس شد. سال 
73، يكي از نيروهاي حاج قاسم سليماني به نام سردار 
عرب نژاد مدير ماهان شد. رسانه هاي غربي در 
اين سال ها تالش زيادي كردند كه ارتباطي 
ميان حاج قاســم، هواپيمايي ماهان، 
عرب نژاد و مرعشي بسازند. گراهاي 
مختلفي مبني بر استفاده از ماهان 
در جهت اهداف سپاه قدس 
داده شد كه در نهايت منجر 
به تحريم ماهان توسط 

آمريكا شد.

مأموريت 15روزه حاج قاســم در جنــگ به اتمام 
نمي رسد و او 8سال در جبهه ها مي ماند. در عمليات 
فتح المبيــن، مأموريت تشــكيل تيــپ دريافت 
مي كند. در اين عمليات با وجود مضيقه تسليحاتي، 

3000عراقي به اسارت گرفته مي شوند. 
در عمليات والفجر 8 نيز نقش اصلي برعهده لشكر 
41ثاراهلل كرمان بود. حاج قاسم درباره شب عمليات 
چنين گفته است:»همه فرماندهان و اركان در سنگر 

جمع شده بوديم.
 فرماندهان از بچه ها ســؤال مي پرسيدند. بعضي 
ســؤاالت دل بچه ها را خالي مي كرد، ولي آنها با 
قوت جواب سؤاالت را مي دادند. براي يك سؤال 
جواب نبود، كه اگر اينجا گير كرديم، چه كنيم؟ 
شــهيد اميني گفت: اينجا »وجعلنا« بخوانيد.« 
حاج قاسم مي گفت عمليات را مديون اين جوان 
هســتيم. خدا او را بر امواج ســوار و پياده كرد و 

عمليات انجام شد.

حاج قاســم در كرمان مي ماند. پيــش از انقالب در 
سازمان آب كرمان مشغول مي شود. پيروزي انقالب 
اسالمي و تشكيل سپاه پاسداران در ناحيه 6، نقطه 
عطف زندگي حاج قاسم است. دقيقاً روزش را نيز به 
ياد دارد. حاج قاسم درباره عضويتش در سپاه چنين 
گفته:»اول خرداد 1359به عضويت سپاه پاسداران 
درآمدم.« 120روز بعد، عراق به ايران حمله مي كند. 
حاج قاســم ابتدا از هواپيماها در كرمان محافظت 
مي كرد. در بين نخســتين نيروهــاي نظامي ای كه 
از كرمان عازم جنگ مي شــدند، حاج قاســم نيز به 
سوسنگرد مي رود و فرمانده دسته مي شود. حاج قاسم 
و نيروهايش، در نخستين اقدام، نيروهاي عراقي را از 
جاده سوسنگرد تا حميديه عقب مي رانند. خودش 
درباره اثــر اين اقدام مي گويد:»تصــور غلطي كه از 

دشمن در ذهن داشتم از بين رفت«.

سيدمحمد سادات اخوی
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خانه حاج قاسم 
وقف شهدا

قاسم سليماني از آن دست 
نظامياني بــود كه هم نگاه 
سياسي و استراتژيك خوبي 
داشت و هم نگاه فرهنگي 
جالبي. اين نگاه، به جا مانده 
از روزگار دفاع مقدس بود؛ 
روزگاري كه در آن سرداران 
و شهداي بزرگ ايراني، در 
كارشان برنامه هاي مفصل 
فرهنگــي و معنــوي هم 
تدارك مي ديدند؛ چرا كه 
معتقد بودند بدون اعتقاد 
كامــل، مبــارزه معنايي 
نــدارد. خانه حاج قاســم 
در كرمان، 3 شــب ميزبان 
عزاداري حضرت زهرا)س( 
بود. اين خانه چند ســالي 
بود كه به واســطه حضور 
پررنگ حــاج قاســم در 
تهــران و رفت وآمدهايش 
بــه كشــورهاي مختلف، 
وقف شهدا شــده بود. حاج 
قاســم به همراه سرهنگ 
ابوالحسني و چند تن ديگر 
از همرزمانــش در لشــكر 
41ثاراهلل كرمان، شــروع 
به مصاحبه و ضبط و ثبت 
خاطــرات مادران شــهدا 
كردنــد. ايــن دو، گروهي 
شكل دادند، از دانشجويان 
مذهبــي و جوانان كرماني 
كمك گرفتند و به ســراغ 
مادران شهدا رفتند. موفق 
هم شدند كه با اكثر مادران 
و پدران شــهيد در استان 
كرمان گفت وگــو كنند. تا 
دورافتاده ترين نقاط رفتند. 
كليد اين كار جايي زده شد 
كه مادران شهدا يك به يك 
فوت مي كردنــد و هرروز 
گنجينه اي از خاطرات دفن 
مي شــد. خانه حاج قاسم، 
وقف ايــن كار شــده بود، 
بســياري از جوانان به آنجا 
رفت وآمــد مي كردند و در 

اين كار سهيم شده  بودند.

مردی که دستگیر نشد سالم فرمانده

انتصاب حاج قاســم به فرماندهي ســپاه قدس، در 
ســال هاي پاياني دهه 70، آغازگر يك تحول عظيم 
در سپاه بود. ســردار رئوفي، جايگزين حاج قاسم در 
سپاه كرمان شد. حاج قاسم به علت آشنايي با مسائل 
قبيله اي شــرق كشــور و مبارزه ميداني با باندهاي 
قاچاق مواد مخدر، مناســب ترين گزينه براي مقابله 
با طالبان بود؛ طالباني كه در همان ســال ها ظهور 
كرده بود. حضور حاج قاســم در ســپاه قدس آغاز 
دشمني و رقابت جدي منطقه اي و بين المللي آمريكا 

با ايران بود.

ســال 85در جريان حمله نيروهــاي آمريكايي به 
كنسولگري ايران در اربيل عراق، تالش هاي آمريكا 

براي دستگير حاج قاسم ناكام ماند.
 ژنرال مك كريســتال، ژنرال 4ستاره آمريكايي كه 
مسئوليت فرماندهي عمليات هاي ويژه در عراق را 
بر عهده داشــت، در اين باره گفته:»فهميديم ژنرال 
ســليماني و يكي از فرماندهان به سمت مرز ايران 
در حركت اند. آنهــا را تعقيب كرديــم. آنها به يك 
ساختمان وارد شدند. ما به ســاختماني رفتيم كه 
حاج قاسم وارد آنجا شده بود، همه افراد را –5نفر- 
دســتگير كرديم. همــه آنها مــدارك ديپلماتيك 
داشــتند، اما هيچ اثــري از حاج قاســم نيافتيم«.
آمريكايي ها معتقد بودند كه ايــن نفرات از اعضاي 
سپاه قدس هستند اما ايران اين ادعا را رد كرد، پس 

از مدتي نيز اين نفرات آزاد شدند.

باید مرا بشناسی

پس از انتقادها به مك كريســتال، ژنرال پترائوس 
جايگزين وي در عراق شــد. پترائوس از ســال هاي 
پاياني دولت اوباما رياســت ســيا را برعهده داشت. 
پترائوس ژنرال 4ســتاره آمريكايــي، خاطره اي از 
روزهاي اوليه آغــاز كار در عــراق دارد. او از پيامي 
مي گويد كه در گوشي تلفن همراهش دريافت كرده 
بود. حاج قاســم اين پيام را براي او فرستاده و گفته 
بود:»ژنرال پترائوس! شما بايد مرا بشناسي، من قاسم 
سليماني هستم، كسي كه سياست هاي ايران را در 

عراق، لبنان، غزه و افغانستان تدوين مي كند«.

وقتی مردم او را شناختند

دهه های 70 و80، حاج قاســم زياد شــناخته شده 
نبود. رقابت هاي زيرپوستي ايران و آمريكا در فضاي 
بين المللي در جريــان بود. حمله آمريــكا به عراق 
و افغانســتان اين رقابت ها و درگيري ها را جدي تر 
كرد. ارتباط خوب حاج قاســم با جالل طالباني در 
كردستان، تالش براي وحدت سني، شيعه و كردهاي 
عراقي، رياســت جمهوري طالباني و نخست وزيري 
نوري المالكي، جنگ 33روزه حزب اهلل با اســرائيل، 
نقاطي برجســته بود كه باعث شــد نام حاج قاسم 
سليماني بيشتر شنيده شــود. در جريان سفر سال 
84رهبر انقــالب به كرمان، فرمانده كرماني ســپاه 
قدس، دوشادوش رهبري حركت كرد. حاج قاسم، 
رهبري را در كوه هاي صاحب الزمــان )عج( و گلزار 
شــهداي كرمان همراهي كرد. كم كم حاج قاســم 
بيشتر شناخته شــده و تبديل به چهره اي محبوب 

براي مردم مي شد.

ما همسایه شما خواهیم ماند

شهريور 89همزمان بود با خروج نيروهاي آمريكايي از عراق. واشنگتن پست درباره اين ايام چنين نوشته بود:»حاج قاسم 
سران قبايل و رهبران عراقي را گرد هم آورد تا بگويد حضور آمريكا رو به كاهش است. سليماني به مهمانانش گوشزد كرد 

كه آمريكا روزي عراق را ترك مي كند ولي ايران هميشه همسايه كشور شما باقي خواهد ماند.«
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بهمن 1389، با حكــم رهبرمعظم انقالب، حاج قاســم به 
باالترين درجه در ســپاه نايل  شــد. او با ايــن حكم، درجه 
سرلشكري دريافت كرد. آغاز درگيري ها در سوريه و هجوم 
يكباره تروريست هاي ســلفي به اين كشور، نقطه عطفي در 
زندگي سياسي- نظامي حاج قاسم بود. تروريست ها يك به يك 
استان هاي سوريه را تصرف مي كردند. اسفند 89تروريست ها 
به كاخ بشار اسد نزديك شدند. تقريباً كار بشار رو به اتمام بود. 
خانواده بشار و مسئوالن به نقطه امن منتقل شده بودند. سردار 
همداني گفته بود كه در آن شب كار تمام بود، سوريه سقوط 
مي كرد، تروريست ها به نزديكي كاخ رياست جمهوري رسيده 
بودند. حاج حسين همداني با مشــورت حاج قاسم، آخرين 
پيشنهاد را به بشار دادند؛ پيشنهاد بازكردن اسلحه خانه ها و 
مسلح كردن مردم براي دفاع. اين حربه كارگر افتاد و سوريه 

در آن شب سقوط نكرد.

بعدها در افشاگري هاي اسنودن، سندي درز كرد كه نشان 
مي داد آمريكا به همراه متحدين غربي اش به عالوه تركيه و 
كشورهاي عربي حوزه خليج فارس، از شكل گيري يك »قلمرو 
سلفي« در شرق سوريه، حمايت مي كردند. حضور حاج قاسم 
در ميدان مقابله با اين توطئه، نبرد آمريكا و ايران را در منطقه 
علني مي كرد. آمريكا اين حضور را برنمي تافت و حاج قاسم 
را در ارديبهشت 90در فهرســت تحريم هاي خود قرار داد. 
آبان ماه 90در نشست استماع كنگره آمريكا، درباره ترور حاج 
قاسم بحث  شد. جك كين گفت، درست است كه حمله نظامي 
نمي كنيم اما چرا آنها را به قتل نرسانيم؟ صحبت درباره ترور 
حاج قاسم، او را مشهورتر از گذشته كرد. حاج قاسم تبديل 
به قهرمان مبارزه با تروريست ها در عراق و سوريه  شد. يمن و 
افغانستان نيز حوزه نفوذ معنوي حاج قاسم شد. مردم بحرين 
نيز در انقالب خود، عكس حاج قاسم را باال مي بردند. هركجا 
كه حاج قاسم حضور داشت، در تضاد با منافع آمريكا بود. ديگر 
همه جا صحبت از حاج قاسم بود. آمريكا دشمن شماره يك 
خود را حاج قاسم مي دانســت. در عين اينكه حاج قاسم در 
صحنه هاي نبرد سنگين سال هاي اخير براي دنيا شناخته 
شد، اما چهره او به عنوان يك فرد صلح جو و مورد احترام، مورد 

توجه دوست و دشمن قرار مي گرفت.

مردی که همه جا بود

فرمانده ای که سرلشکر شد

نتيجه نبرد سوريه با تروريست ها از ابتداي سال 90مخالف 
تصور آمريكا، تركيه، عربستان، قطر و... بود. سوريه شهرهايش 
را يكي پــس از ديگري پس گرفت. خــرداد 93نبرد جبهه 
مقاومت با داعش وارد مرحله جديدي  شــد. داعش به عراق 
حمله كــرد، موصل و نينــوا را تصرف  كــرد. تكريت نيز به 
تصرف داعش در آمد. تصرف الرمادي نيز اتفاق افتاد. سقوط 
الرمادي و تصرف آن توسط داعش، حاج قاسم را به يك جنگ 
كالمي با آمريكا  كشاند. درحالي كه پايگاه هوايي آمريكا در 
فاصله5كيلومتــري از جاده الرمادي، قرار داشــت، كاروان 
خودروها و نفربرهاي داعش به راحتي وارد شــهر شــدند و 
آمريكا هيچ اقدامي براي حمله به آنها نكرد. پس  از اين حادثه، 
براي نخستين بار حاج قاسم، در مقابل دوربين به اوباما حمله 
كرد؛»در عراق براي مبارزه با داعــش هيچ غلطي نكرديد! 
آقاي اوباما، فاصله پايگاه شما با الرمادي چند كيلومتر است؟ 
چطور مي شود كشتار در يك كشور صورت گيرد، شما به بهانه 
حمايت از آن ملت در آن كشور استقرار پيدا كنيد، اما هيچ 
غلطي نكنيد، اين اسمش چيست؟ اين جز شريك بودن در 

توطئه است؟«.

حمله علیه اوباما

از سقوط تا صعود

شمارش معكوس براي سقوط دولت مركزي آغاز  شد. فرمانده ارتش عراق به اقليم كردستان فرار كرد. داعش خود را براي 
حمله نهايي به بغداد در 48ساعت آينده آماده كرد. بحران سياسي در ماه هاي آخر دولت نوري المالكي، بارقه هاي اميد 
را كمرنگ تر كرده بود. بنا به گزارش روزنامه هاي ساندي تايمز و وال استريت ژورنال، حاج قاسم فرماندهي ارتش در حال 
انحالل عراق و دفاع از بغداد را برعهده گرفته بود. همچنين فتواي آيت اهلل سيستاني تغييري استراتژيك در ساختار نظامي 
عراق ايجاد كرد. آيت اهلل سيستاني در فتواي خود گفته بود:»شهرونداني كه قادر به حمل اسلحه هستند، وظيفه دارند كه 
در دفاع از كشور و مردم خود و اماكن مقدس، به نيروهاي امنيتي كشور بپيوندند.« اين فتوا مبدأ تشكيل »حشد الشعبي« 
يا همان نيروهاي مردمي دفاع از عراق  شد. حشد الشعبي با همراهي نيروهاي حاج قاسم، معادالت داعش را برهم زد. ورق 
برگشت و طي 2 سال حدود 80درصد از تصرفات داعش بازپس گرفته شد. رسانه هاي كردي نيز بارها از نقش حاج قاسم 
در بازپس گيري مناطق كردنشين از داعش سخن گفتند. مســعود بارزاني هنگام سقوط شهرهاي كردنشين، همزمان 
از ايران و تركيه درخواســت كمك كرد. بارزاني از داوود اوغلو، نخست وزير وقت تركيه پاسخي دريافت نكرد. به گزارش 
رسانه هاي كردستان، نيروهاي ويژه سپاه قدس، وارد جبهه هاي جنگ در گوير، مخمور و خازر شده بودند و دوش به دوش 

پيشمرگان كرد با داعش می جنگيدند.
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 ياران 
چه غريبانه

موالنــا در جايي مي گويد: 
»جان گــرگان و ســگان 
هر يك جداســت/متحد 
جان هاي شيران خداست«. 
مصداق كامل اين حرف نيز، 
شهداي بزرگوار دفاع مقدس 
و امثال حاج قاسم بودند. در 
واقع چيزي كه آنها را به هم 
پيوند مي زد، حركت در يك 
جهت و حركت به منظور يك 
مقصد بــود. و اينكه در اين 
مسير نيز شيله پيله اي هم 
نداشتند و مثل آب، صاف 
و يكدســت بودند. چنين 
بود كه پيوندهاي ظاهري 
آنها نيز، فراتر از چيزي بود 
كه در زندگي هاي عادي ما 
مشاهده مي شــود. چنين 
اتفاقــي در مورد ســردار 
سليماني نيز صدق مي كند. 
كربالي 5نيز جايي بود كه 
حاج قاسم از خدا خواسته 
بود عمــرش تمام شــود. 
دليل اين خواســته حاج 
قاسم، شهادت شهيد قاسم 
ميرحسيني، قائم مقام لشكر 
41ثاراهلل بود. او سخت ترين 
لحظه هاي جنگ را شهادت 
يارانش مي دانست. يكي از 
لحظات سخت او شهادت 
حاج يونــس زنگي آبادي 
بود. به تعبير حاج قاســم، 
زنگي آبادي، اميد لشــكر 
ثاراهلل بــود. حاج قاســم 
درباره شهادت حاج يونس 
چنين گفته:»بعضي مواقع 
شهادت يكي از فرماندهان 
به اندازه شهادت يك گردان 
در من اثر مي گذاشت.« حاج 
يونس، هم اكنون هم ارج و 
قرب بااليي در ميان مردمان 
كرمان دارد و بسياري براي 
حاجت روايي، او را واسطه 
دعاي خــود مي كنند. بله، 
موالنــا راســت مي گفت؛ 
متحد جان هاي شــيران 

خداست....

شــهرت حاج قاســم چنــان فراگير شــده بود كه 
خبرنگاران و روزنامه نــگاران دنيا، در مصاحبه هاي 
خــود از سياســتمداران، درباره او مي پرســيدند. 
سياســتمداران نيز در ديدارهايشــان، به او اشاره 
مي كردند. اوباما در ديدار با حيــدر العبادي درباره 
حاج قاسم گفت:»او دشمن من است ولي من براي 
او احترام ويژه اي قائل هســتم«. جان كري هم در 
ديدار با ظريف گفت:»اگر براي يكبارهم شده مايلم 
او را ببينم«. سيدحســن نصــراهلل در گفت وگويي 
تلويزيوني اشاره كرد؛»حاج قاسم سليماني دوست 
و برادر عزيز من است. سپاه حاج قاسم و نيروهاي او 
نخستين كساني بودند كه به كمك عراق شتافتند و 
مانع پيروزي داعش شــدند.« خانم حنان فتالوي، 
يكي از نمايندگان مجلــس عراق نيز درباره حمايت 
از حاج قاسم مورد ســؤال قرار گرفت و گفت:»اينجا 
از برنامه شما كه ]هزاران بلكه[ ميليون ها نفر از عراق 
و عربستان شاهد آن هســتند، اعالم مي كنم كه اگر 
شما يك نفر مانند قاسم سليماني، فردي شجاع سراغ 
داريد كه آماده ورود به نبــرد و فداكاري براي عراق 
باشد، حاضر باشــد براي خاطر عراق و آزادي عراق 
در كوچه ها و خيابان هاي عراق برود و فداكاري كند، 
براي ما بياوريد«. نشريه آمريكايي بلومبرگ درباره او 
نوشت:»محبوبيت سليماني در ميان مردم به شدت 
افزايش يافته و او به برجســته ترين چهره شيعيان 
براي مبارزه با دولت اســالمي )داعش( تبديل شده 

است... .«

آنها از اسالم می ترسند، نه از حاج قاسم

حاج قاسم رابطه ديرينه و قديمي با قاليباف داشت. 
در انتخابــات 84نيز برخي از سياســيون كرمان از 
حمايت هاي حاج قاســم از قاليباف ســخن گفتند. 
در انتخابات 88نيز در هفته هــاي اول حوادث پس 
از انتخابات، حاج قاسم به سراغ بسياري از مسئوالن 
كشور رفت تا فضا را آرام كند. صادق خرازي دراين باره 
گفته:»آقاي حاج قاسم سليماني و دكتر محمد باقر 
قاليباف سعي مي كنند ماجرا را كنترل كنند تا خداي 
ناكرده كار از دست نرود. حتي به صورت جدا  يا برخي 
اوقات آقايان سليماني و قاليباف با هم و گاهي جدا با 

بزرگان براي برون رفت از بحران رايزني مي كردند.«

دو یار دیرین

ديگر نقطه استراتژيك زندگي نظامي حاج قاسم، متقاعد 
كردن پوتين براي حضور در جبهه نبرد عليه داعش بود. 
به گزارش گازتا، رسانه روسي، حاج قاسم 2سال پيش از 
حضور روسيه در سوريه، اين پيشنهاد را مطرح كرده بود. 
اما وضعيت اوكراين موجب  شد كه پاسخ به پيشنهاد 
ايران، به تعويق بيفتد. ســپتامبر 2015نيروي هوايي 
روسيه به نبرد عليه داعش پيوســت. حضور روسيه و 
ايران، معادالت جنگ سوريه را تغيير داد و ارتش سوريه 

توانست بر حلب مسلط شود.

رایزنی با پوتین

احترام ویژه برای دشمن آمریکا

حاج قاسم شخصيتي عجيب است. هرچند كه دشمن 
شماره يك آمريكا تلقي مي شد اما اصلي ترين بازيگر 
براي برگرداندن صلح به منطقه بود. او در عراق و سوريه 
اقداماتي انجام مــي داد كه آمريكا نمي دانســت چه 
واكنشي به آن نشان دهد. بزرگ ترين دشمن آمريكا بود، 
درعين حال مؤثرترين شخص در از بين بردن داعش، 
دشمن آمريكا، محسوب مي شد. حاج قاسم سليماني، 
بي شك اثرگذارترين بازيگر منطقه اي در سال هاي اخير 
بود. رهبر معظم انقالب نيز چندين بار تلويحاً گفته بود 
كه اقتدار نظامي ايران باعث شــد تا سايه جنگ از سر 
كشور دور شود. نام حاج قاســم در برجام و پسابرجام 
نيز كم شنيده نشد. گويا آمريكا حساسيت ويژه اي به 
نام او داشت. در سند ضميمه برجام، نام او به عنوان فرد 
تحريمي آورده شد و مورد تأييد تيم مذاكره كننده ايران و 
1+5قرار گرفت. در مذاكرات اقتصادي كه منجر به پيمان 
FATF شد، دولت ايران از هرگونه ارائه خدمات ارزي به 
حاج قاسم و نيروهاي تحت امرش منع شد. در مذاكرات 
خريد بوئينگ و ايرباس هم، ايران نمي توانست حاج قاسم 

و سپاهيان تحت امرش را سوار بر اين هواپيماها كند!
حاج قاســم بازيگر اصلي مبارزه با استكبار بود. معيار 
ارزشيابي حاج قاسم از انســان ها نيز همين ضديت با 
استكبار و صهيونيســم بود. وقتي از او درباره مرحوم 
هاشمي رفسنجاني پرسيدند، گفت:»هاشمي هميشه 
ضد صهيونيسم و ضد آمريكا بود«. بي دليل نيست كه 
حاج قاسم دشمن شــماره يك آمريكا تلقي مي شود؛ 
سرداري كه سرانجام جانش را نيز در مسير اين نگاهي 
كه داشت، تقديم كرد و در سرزمين شهادت اباعبداهلل، با 
دستور مستقيم دونالد ترامپ، رئيس جمهور وقت آمريكا، 

تكه تكه شد...

بازیگر صلح

با تمام اين شهرت و شــجاعت، پدر حاج قاسم نظر 
ديگري درباره شهرت پسرش داشت. وقتي استاندار 
سابق كرمان به ايشــان گفته بود مي دانيد پسرتان 
چقدر مشهور است و استكبار چقدر از او مي ترسد؟ 
پدر حاج قاســم درجــواب گفته بود:»من از شــما 
متعجبم كه چنين حرفي مي زنيد.« استاندار پرسيده 
بود چرا؟ پدر گفته بود:»پســر من يك سرباز واليت 
است، آنها از اسالم مي ترسند نه از پسر من، حاج قاسم 
تنها يك نشانه از كشور اسالمي و شيعه است.« ورود 
به زندگي خصوصي حاج قاسم نيز نشان مي دهد كه 
او و خانواده اش، ساده زيستي و پاكدستي خود را حفظ 
كرده اند. حاج قاســم با برادرش، سهراب سليماني، 
باجناق است. پسر حاج قاسم با دخترعمويش، ازدواج 
كرده است. حاصل اين ازدواج نيز نوه هاي دوقلويي 
اســت كه در مرداد 95به دنيا آمدند. سهراب، برادر 
كوچك تر حاج قاسم در روزهاي جنگ هميشه همراه 
حاج قاسم بود. سهراب دراين باره گفته است:»در اكثر 
عمليات ها همراه حاج قاسم بودم و در انتهاي جنگ 
هم »پيك فرماندهي« خودش بودم چون پدرم گفته 

بود اگر شهيد مي شويد با هم شهيد شويد.«
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شخصيت سردار حاج قاسم سليمانی به روايت مهدی چمران، رئيس شوراي شهر تهران

سردار سليمانی، يك رزمنده ديپلمات بود
آشنايی اش با شهيد سردار حاج قاسم سليمانی به روزهای جنگ بازمی گردد. روزهايی كه سردار فرمانده لشكر ثاراهلل كرمان بود و او هم در ستاد جنگ های نامنظم 
كنار بردارش شهيد مصطفی چمران حضور داشت. در جلسات فرماندهی كه با حضورفرماندهانی چون محمدباقر قاليباف، فرمانده لشكر نصر خراسان، شهيد 
مهدی باكری فرمانده لشكر عاشوراي تبريز و... برگزار می شد او را چندين بار ديده بود اما مالقات ها كوتاه و در حد معرفی و آشنايی بودند و هيچگاه فرصت نشد 
بنشينند و گپ و گفتی با هم داشته باشند. حتی بعد از اينكه سردار سليمانی فرمانده سپاه قدس شد و مسئوليت سازماندهی مدافعان حرم را به عهده گرفت، 
ارتباطات شان به صورت تلفنی انجام می شــد اما همواره از او به نيكی ياد می كند و يقين دارد سردار دل ها، مشعشع ترين اسطوره ملی و جهانی است و بزرگان 
و جوانان می توانند از مكتب او الگو بگيرند. مهدی چمران، رئيس شورای شهر تهران در گفت وگو با همشهری ابعاد مختلف شخصيت شهيد سردار حاج قاسم 

سليمانی را تشريح كرده است كه در ادامه می خوانيد.

زينب زينال زاده

آيا آشنايی و ديدارهای شــما با سردار 
سليمانی به زمان جنگ و جلسات فرماندهان معطوف 
می شــود؟ يا پس از جنگ هم با وی مالقات و ديدار 

داشتيد؟
جنگ كه تمام شــد، ســردار در كرمان مســتقر شد و 
چندين بار از آنجا بازديد كردم و دهه70 يك بار هم برای 
ديدن دفتر حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس رفتم 
كه مسئوليتش با سردار ســليمانی بود. كارهای خوبی 
انجام داده بودند و در اين بازديــد نحوه جمع آوری آثار 
را توضيح دادند و يكی از كارهای بســيار ارزشمندشان 
نگهداری از طوماری بود كه روی يك توپ پارچه توسط 
يك لشكر امضا شده بود و به نوعی سند تاريخی و جنگ 

محسوب می شد.

اين ارتباط    تان پس از حضور ســردار در 
سپاه قدس هم ادامه داشت؟

بله، ارتباط داشتيم اما مالقات ها و ديدارهايمان تنظيم 
شــده نبود و در جاهای مختلف و بنا به داليل متفاوت 
همديگر را می ديديم. موردی كــه به خاطر دارم دعوت 
بنده از سردار ســليمانی بود. از او خواســتم در سالروز 
شهادت مصطفی چمران شركت كند و وی هم با متانت 
طبع پذيرفت و در مسجد امام صادق)ع( ميدان فلسطين 
حاضر شد و سخنرانی بسيار خوبی كرد و جمعيت زيادی 
هم آمــده بودند. پــس از آن چندين بار هــم تلفنی در 
خصوص مسائل مربوط به قدس، فلسطين و سوريه با هم 

گفت وگو داشتيم.

همواره شنيده می شود شباهت های زيادی 
ميان مصطفی چمران و سردار سليمانی وجود دارد. 

شما اين شباهت را در چه می بينيد؟
مصطفی چمران اولين كسی است كه در لبنان مقاومت 
را پايه گذاری كرد و عليه اسرائيل جنگيد و سردار قاسم 
سليمانی هم ســازماندهی مدافعان حرم را انجام داد و 
به نبرد با داعش پرداخت. در واقع هر دو آنها در مســير 
اعتقادات و باورهايشــان قدم گذاشتند و برای حفاظت 
از وجب به وجب خاك وطن و همچنين دفاع از مظلومان 

جنگيدند و شهيد شدند. مي
ست

ر ر
امي

س: 
عك
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دوشــنبه 13 دی مــاه 1400

آيا به لحاظ شخصيت نظامی و فرماندهی 
قوی هم ميان شــهيد چمران و ســردار سليمانی 

شباهت و وجه اشتراكی وجود دارد؟
بله، اگر سياست نظامی هر دو شهيد به خوبی مرور شود 
شــباهت های زيادی می توان يافت. از مصطفی چمران 
به عنوان يك شخصيت نظامی خاص ياد می شود اما در 
اصل او نظامی نبود؛ بلكه يك دانشمند برجسته فيزيك 
الكترونيك بود و در يك برهــه زمانی تصميم گرفت در 
كنار تخصصش، آموزش های نظامی را بياموزد. ســپس 
به مصر رفت و بعد هم به لبنان ســفر كرد و آنجا 8سال 
با اســرائيل و نيروهای چپی جنگيد. او وقتی مبارزه را 
شروع كرد كه كســی حاضر نبود از لبنان حمايت كند 
و حتی ســاواك برای ترور مصطفی چمران چندين بار 
برنامه ريزی كرد. همه اين موارد نشــان مــی داد كه او 
فرمانده قدرتمندی بود و سازماندهی قوی اي براي نيروها 
داشت كه مبنايش به تشــكيل حزب اهلل لبنان انجاميد. 
البته وجود امام موسی صدر و حمايت های گسترده او هم 
در موفقيت های شهيد چمران بی تأثير نبود. او همان طور 
كه فرماندهی نظامی را به خوبی انجام می داد در كنارش 
مدير و معلم بود و از عهده كارهای سياسی هم به خوبی 
برمی آمد. سردار سليمانی هم فرماندهي بسيار قدرتمند 
و درعين حال سياســتمدار باهوشــی بود و می دانست 
چگونه می تواند از ديپلماسی سياسی برای رفع برخی از 

مسائل سياسی استفاده كند.

به ديپلماسی سياسی سردار اشاره كرديد. 
چطور يك فرمانده نظامی به يك ديپلمات موفق در 

حوزه سياست تبديل می شود؟
سردار سيلمانی يك رزمنده ديپلمات بود و در واقع اين 
شاخصه مهم او محسوب می شــود. در بسياری از مواقع 
تالش های ديپلماسی سردار موفق تر از اعضای وزارت امور 
خارجه  بود و به همين دليل جاهايی كه آنها نمی توانستند 
مسائل را حل كنند توسط ســردار حل می شد. به عنوان 
نمونه می توان به سفر مسكو اشاره كرد كه سردار رفت و 
با پوتين مالقات كرد و همكاری خوبی برای بيرون راندن 
داعش از منطقه صورت گرفــت. او عالوه بر دفاع از حرم 
اهل بيت)ع( برای ريشه كنی داعش تالش كرد و براساس 
آنچه به مردم و فرمانده خود مقام معظم رهبری قول داده 

بود، عمل كرد و داعش نيست و نابود شد.

شما ديپلماسی سردار را موفق می دانيد اما 
برخی گفتند: »در ديپلماسی حرف اول را نمی زديم و 
ديگران كار می كردند و ما مجبور بوديم پيرو باشيم.« 

آيا اين موضوع صحت داشت؟
به درستی اشــاره كرديد و اين اظهار نظر وجود داشت و 
به  صراحت می گويم كه چنين تفكری درســت نيست. 
سردار ســليمانی يك ديپلمات قوی بود كه می توانست 
با قدرت های بزرگی چون مســكو مالقات و مشكالت و 
مسائل پيش آمده را حل كند. او در ديپلماسی حرف اول 

خبر شهادت را 
كه شنيدم، باور 

نكردم

وقتي از مهدي چمران، رئيس 
شوراي شــهر تهران و برادر 
شــهيد بزرگ دفاع مقدس، 
مصطفي چمران مي خواهيم 
كــه خاطــره اي از ســردار 
دل ها براي مــان تعريف كند، 
چنين خاطــره اي براي مان 
مي گويد:»روزی كه از سردار 
دعــوت كردم برای شــركت 
در مراســم ســالروز شهادت 
مصطفی چمران به مسجد امام 
صادق)ع( در ميدان فلسطين 
بيايد و او هم پذيرفت، نگران 
بودم مبادا اتفاقی رخ دهد. در 
طول مراســم هراس داشتم و 
با خودم فكــر می كردم كاش 
چنين كاری را انجــام نداده 
بودم. در واقع چنين مراسمی 
را در دهالويه برگزار می كردم و 
از شخصيت هايی چون محسن 
رضايی و علی شــمخانی هم 
دعوت می شــد اما بــه دليل 
محدوديت فضا هيچگاه چنين 
نگرانی نداشــتم اما آن روز به 
شدت نگران ســردار بودم و 
حتی االن يــادآوری اش هم 

به نوعی دگرگونم می كند.«
بامــدادي كــه خبــر ترور 
ناجوانمردانه سردار سليماني، 
ابتدا به صورت تأييد نشــده و 
ســپس به صورت تأييد شده 
در فضاي رسانه اي پيچيد، تب 
و تاب زيادي بــه راه انداخت؛ 
طوري كه خيلي هــا تا صبح 
خواب شان نبرد تا ببينند اين 
خبر تلخ درســت بوده يا نه. 
مصاحبه كه به پايان مي رسد، 
از رئيس شوراي شهر تهران، 
مي خواهيم كه درباره لحظه اي 
كه خبر شــهادت حاج قاسم 
را شــنيدند نيــز براي مــان 
بگويند. در حالي كه اشك در 
چشــمانش حلقه زده و بغض 
مي كنــد، مي گويد:»فرودگاه 
يزد بودم كه ســاعت 7 خبر 
را شــنيدم اما باور نكردم و با 
برخی از دوســتان كه خوب 
به خاطــر نــدارم امــا گويا 
محمدباقر قاليبــاف، تماس 
گرفتم و ديدم آنها هم منقلب 
هســتند و متوجه شدم خبر 

صحت دارد.«
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و بهترين حرف را می زد و با اقداماتش راهگشايی می كرد.

چه چيزی باعث می شود يك فرمانده يا به تعبير شما يك رزمنده حتی 
در عرصه ديپلماسی برای حفاظت از كشور و ملتش تالش كند؟

در واقع همين تالش ها فرق ميان نيروهای نظامی كشور ما با ارتش های جهان است. 
در تمام دنيا نيروهای ارتش برای جنگيدن و دفاع از كشورشان پول می گيرند و وظيفه 
دارند در نبردها شركت كنند اما نيروهای نظامی ما اعم از ارتشی و سپاهی بر اساس 
ايدئولوژی، مكتب و تفكرشان می جنگند و اين ويژگی و تفكر و ديدگاه نه تنها در سردار 
سليمانی بلكه در تمام كســانی كه در جبهه ها حضور داشتند و با جان ودل جنگيدند 
و حتی جانشان را فدا كردند، وجود داشت. در واقع افرادی چون سردار سليمانی كم 
نداريم و در دوران جنگ فرماندهان ارتش و ســپاه خود را يك رزمنده می دانستند و 
مانند يك بسيجی مخلص و معتقد از وجب به وجب خاك وطن دفاع می كردند. همواره 
در جبهه ها شاهد بوديم فرماندهان، پوتين سربازان را واكس می زدند يا در آشپزخانه 
كمك می كردند. همين كارها نشــان می داد نيروهای نظامی فقط از روی وظيفه به 

جبهه نيامده اند بلكه آمده اند تا از اعتقاداتشان دفاع كنند.

آيا سردار سليمانی از همين تجربه ها برای سازماندهی مدافعان حرم 
بهره گرفته بود؟

حتما بی تأثير نبوده است. تصاويری كه از مدافعان حرم منتشر می شود نشان می دهد 
كه مانند روزهای 8سال جنگ تحميلي،  صميمت خاصی ميان رزمندگان و فرماندهان 
وجود دارد و همه مدافعان حرم داوطلبانه می رفتند و با يك اعتقاد قلبی و تفكر الهی 
به نبرد با داعش می پرداختند و حقيقتاً به دنبال شــهادت بودنــد. همان طور كه در 
نوشته های سردار سليمانی هم ديده می شود كه چقدر آرزوی شهادت داشت، درست 
مانند شــهيد مصطفی چمران كه در كتاب ها و دست نوشته هايش مدام به شهادت و 
شهيد شدن اشــاره می كرد و اين موضوع هم در سخنرانی های سردار سليمانی و هم 
مصطفی چمران بارها و بارها بيان شده اســت و هر دو بزرگوار آرزويشان رسيدن به 

درجه رفيع شهادت بود.

موفقيت فرماندهان به طور خاص سردار سليمانی در مديريت نيروهای 
تحت امرشان چه بود؟

يكی از رازهای موفقيت سردار و ساير فرماندهان اين بود كه خودشان را جدا از نيروهای 
تحت امرشان نمی دانستند. تفكرشان اين نبود كه آموزش ديديم و سردار و امير ارتش 
و فرمانده لشكر شديم پس اگر جنگ شد بايد برويم بجنگيم. آنها از دل وجان و با اعتقاد 
پا به ميدان نبرد می گذاشتند و ازاين رو خيلی مشــكالت حل می شد و اگر امكانات 
كمی هم داشــتند با همان ها مقاومت می كردند. به خاطر دارم كه موشك نداشتيم 
اما فرماندهان، تاكتيك های خاصی آموزش می دادند تا چگونه ايســتادگی كنيم كه 

كمترين تلفات را داشته باشيم و درعين حال به دشمن هم ضربه بزنيم.

می توان گفت سردار سليمانی نماد سربازی برای انقالب و واليت است؟
قطعاً همين طور اســت. البته بايد تأكيد كنم كه نه تنها سردار ســليمانی بلكه همه 
رزمندگان و فرماندهان و افرادی كه كنــارش بودند و داوطلبانه جنگيدند و داعش را 

نابود كردند سربازان واقعی وطن و مكتبشان هستند.

سردار سليمانی سياست فراجناحی داشت. می توان از اين سياست 
الگوبرداری كرد؟

دقيقاً اين گونه است و تأييد می كنم كه ســردار يكی از شخصيت هايی بود كه تالش 
داشت فعاليت هايش فراجناحی باشد. يعنی توجهی به چپ و راست و... نداشت و اگر 
ما هم همين شــيوه و اعتقادات مكتبی و تفكرات الهی خودمان را با قوانين اساسی و 
رهبری همسو كنيم به جناح اصلی می رســيم و در مسير روشن راهنمايی می شويم. 
نكته قابل  تأمل اين اســت كه برخــی در جناح ها افراط  و تفريــط می كنند و فريب 
می خورند كه به گفته سردار ســليمانی همين افراد فرزندان ما هستند و بايد هدايت 

شوند و نه رها.

می توان سردار سليمانی را به عنوان يك الگو به نسل جوانان امروز و 
آينده معرفی كرد؟

واهمه دارم از اينكه بگويم به جوانان معرفی كنيم؛ هرچند معرفی ويژگی های سردار و همه 
شهدا و سرمشق دادن به جوانان يك وظيفه است و به خصوص در قبال كسانی كه شناخت 
كمی از سردار دارند وظيفه سنگين تری داريم اما قبل از اين كار بايد بزرگان و مسئوالن از 
مكتب سردار كه همان مكتب ساالر شهيدان است، بياموزند. به قول مصطفی چمران اگر 
بزرگان و مسئوالن دچار غرور شوند از مسير منحرف می شوند و بايد مراقب بود دچار غرور 
نشويم. البته اين سخن همه شهدا از جمله سردار سليمانی هم هست و بزرگان و مسئوالن 

بايد به مكتب شهدا معتقد باشند و عمل كنند و فقط به حرف نباشد.

به نظرتان با تأسی به سياست ســردار كه مرد ميدان بود، جوانان به 
مسئوالن اعتماد می كنند؟

درست اشاره كرديد. اگر بزرگان و مسئوالن اعتقاد نداشته باشند يا اعتقاد داشته باشند 
اما عملياتی نكنند، حرف هايشان به دل كسی نفوذ نمی كند و تأثيری نخواهد داشت. 
من وقتی مدام دعا بخوانم و اللهم و ارزقنی توفيق شهادت هم بگويم اما حقيقتاً به آن 
اعتقاد نداشته باشم قطعاً چنين سعادتی نصيبم نمی شود. وقتی مسئوالن بر اساس 
مسئوليتی كه دارند پای كار باشند و در ميدان حضور داشته باشند درست مانند سردار 
ســليمانی كه در ميدان بود و كنار همرزمانش برای دفاع از حرم اهل بيت)ع( تالش 
می كرد، صحبت ها هم تأثيرگذار خواهند بود. اگر مســئوالن اين سياست را در پيش 
بگيرند مطمئن هستم جوانان هم به تأسی از آنها پيرو اين سياست می شوند و شاهد 

جوانانی كه مرد عمل هستند، خواهيم بود.

سياســت مرد ميدان بودن هم از وجه اشتراك ســردار سليمانی و 
مصطفی چمران است. در اين مورد توضيح می دهيد؟

شهيد سردار سليمانی و شهيد چمران هر دو يك نگاه داشتند و هر دو در بطن و مركز 
ميدان نبرد بودند. آنها می رفتند و می گفتند بياييد. اين گونه نبودند كه بيرون ميدان 
نبرد بنشينند و بگويند برويد. خوب به خاطر دارم كه در محاصره سوسنگرد مصطفی 
چمران از همه نيروهايش خواست شهر را خالی كنند و خودش تنها ماند و يك ساعت 
نبرد كرد و هرچند زخمی شد اما توانست دشــمن را به عقب براند و كاميون عراقی 
را غنيمت بگيرد. تصاوير منتشر شده از ســردار سليمانی هم  نشان می دهد كه او هم 
خواستار حضور در بطن جنگ بود و هرچند اطرافيان ممانعت می كردند اما در قبال 
مسئوليتش خود را مسئول می دانست و هميشه در جنگ ها حضور داشت و به هر حال 

هر دو عزيز طالب شهادت بودند و از شهيد شدن هراس نداشتند.

آيا می توان از سردار سليمانی با عنوان مدير جهادی و انقالبی موفق 
ياد كرد؟

فرماندهانی كه می توانند يك لشــكر را مديريت و ســازماندهی كنند و در عمليات 
موفق شــوند حتماً قدرت و توانايی بااليی دارند و مديران جهادی و انقالبی هستند. 
سردار ســليمانی هم در ديپلماســی قوی بود و هم در مديريت اداری. به خاطر دارم 
وقتی زلزله بم رخ داد سردار در سپاه بود و وقتی به بم رسيد با مديريت قوی نظامی و 
جهادی توانست اوضاع آشفته آنجا را سازماندهی كند. فرودگاه بم افتتاح نشده بود و 
امدادرسانی كه از طريق هواپيماها انجام می شد نياز بود فرود و پرواز هواپيماها مديريت 
شود كه ســردار هرچند تخصصی در حوزه فرودگاه و هواپيما نداشت ولی بر اساس 
اندوخته هايش توانست اين موضوع را به درســتی و اصولی مديريت كند. در مرحله 
بعد هم نحوه جمــع آوری و توزيع كمك های مردمی را ســازماندهی كرد و همه اين 
كارها نشان می دهد او يك مدير نظامی و البته مدير جهادی و انقالبی به تمام معنا بود.

می توان از سردار ســليمانی به عنوان يك قهرمان و اسطوره ملی و 
حتی جهانی ياد كرد؟

حتماً اين گونه است. كشورهای ديگر قهرمان ملی واقعی ندارند و برای خودشان قهرمان 
می سازند. داستان پطرس همان كسی كه انگشت در سوراخ سد می كند و مانع از ريزش 
آن می شود و بر اساس اين داستان از او اسطوره می سازند. چرا كه يك ملت اگر اسطوره و 
قهرمان داشته باشد، می تواند بهتر مقاومت كند و پابرجاتر خواهد بود و منسجم تر و متحدتر 
است. ملتی كه اسطوره نداشته باشد مانند اين است كه تاريخ و پشتوانه قوی ندارد انسجامش 
ضعيف خواهد بود و زود گسسته می شود. وقتی ما از تمدن و تاريخ چندهزارساله صحبت 
می كنيم در واقع انسجام در كشورمان زياد است چون از يك سو اسطوره و قهرمانان واقعی 
داريم و از سوی ديگر دارای تفكر الهی و مكتب و ايدئولوژی هستيم؛ بنابراين ما بايد قهرمانان 
كشورمان را بشناســيم و به ديگران معرفی كنيم و قطعاً و يقينا سردار سليمانی يكی از 
مشعشع ترين و تابناك ترين اسوه ها، اسطوره ها، الگوها و قهرماناني است كه نه تنها ما بلكه 

كشورهای اسالمی به او افتخار می كنند.

وجه اشــتراك زيادی ميان مصطفی چمران و سردار سليمانی وجود 
دارد كه شما به برخی از آنها اشــاره كرديد. حلقه اصلی اتصال اين دو شهيد 

چيست؟
حلقه اتصال نه تنها اين دو شهيد بلكه در ميان تمام شــهيدان وجود دارد و معتقدم 
همه شهدا به هم متصل هستند و اين حلقه اتصال همان مكتب و اعتقاد الهی است. 
به گونه ای كه وقتی از شهيد سردار سليمانی سخن گفته می شود، از شهيدان باكری، 
خرازی، مجد و چمران و... ياد می شــود همان طور كه ســردار ســليمانی همواره از 

همرزمان شهيدش ياد می كرد.
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آقاي اميرعبداللهيان؛ در موضوع ترور 
سردارسليماني، به دليل نفوذي كه صهيونيست ها 
در عراق داشتند و قبال پايگاه حشدالشعبي را در 
عراق به صورت پهپادي مورد حمله قرار داده  بودند، 
اين شائبه وجود دارد كه صهيونيست ها در اين ترور 
دست داشته اند اما مسئوليت آن را آمريكا بر عهده 

گرفته است.
من فكر مي كنــم ماجراي تــرور سردارســليماني 
تصميم غلطــي در حوزه راهبردي بــود كه ترامپ و 
افراد معدودی در كاخ سفيد اتخاذ كردند. اصاًل رژيم 
صهيونيستي در قد و قواره اي نيست كه بخواهد در اين 
موضوع مهم نقش ايفا كند يا جرأت ورود داشته باشد. 
آن قضيه به آمريكايي ها برمي گردد و مســئوليت آن 
هم متوجه آمريكايي هاست. اگر سرنخي پيدا شود كه 
صهيونيست ها در اين موضوع نقش داشته اند، ترديد 
نكنيد هر زمان كه اطالعات دقيقي به دست ما برسد 

پاسخ محكمي داده خواهد شد.

به سالگرد شهادت ســردار سليماني 
نزديك مي شــويم، هنوز اين ماجرا در ســطح 
مهم ترين اتفاقات اخير است. علت سفر سردار به 

عراق در آن مأموريت چه بود؟
سردار سليماني ســفرهاي زيادي به عراق مي كرد و 
اين سفرها آشــكار و علني بود. بخشي به بحث هاي 
مستشاري نظامي در مبارزه با تروريسم برمي گشت. 
كسي نمي تواند منكر اين شود كه قوي ترين نقش را 
در مبارزه با داعش در عراق در كنار ارتش و نيروهاي 
مردمي و مرجعيت عراق، جمهوري اســالمي ايران 
داشت و نقش سردار سليماني در اين موضوع بسيار 
حائز اهميت بود. در اين خصوص به جهت مشورت ها، 
هماهنگي ها و اقدامات ميداني براي مبارزه با داعش، 
رفت وآمدهاي ســردار در چارچوب سفرهاي رسمي 

دوكشور انجام مي شد.

اگر درباره نقش ســردار ناگفته هايي 
مانــده بفرماييــد. به خصوص در مــورد ورود 
روسيه به سوريه كه گفته مي شــود با مذاكرات 

سردارسليماني محقق شد.
ســردار در عين اينكه در ميدان اقدام مي كرد و نقش 
ميداني در مبارزه با داعش داشــت، هيــچ گاه از ابعاد 
سياسي، فرهنگي و اجتماعي كار غافل نبود. اگر جايي 
الزم بود مستشــاران نظامي ايراني و روسي براي يك 
هماهنگي عليه داعش گفت وگويي كنند يا حتي بر سر 
ورود روسيه به جنگ با داعش در سوريه، سردارسليماني 
و تيمش به موازات وزارت خارجه و دستگاه امنيتي كشور، 
اقدامات الزم را انجام مي دادند. او در كنار اينكه يك سردار 
شجاع و قهرمان بود، يك ديپلمات به روز و آشنا با مفاهيم 
سياسي و بين المللي بود و خيلي خوب مي توانست در 
مذاكره با مقامات ارشد كشورها هدف خود را پيش ببرد 

و نياتش را به نتيجه برساند.

درباره ترور سردار سليماني و به خصوص 
عمليات عين االسد يك ابهام وجود دارد كه آن را 

از حالت انتقام خــارج مي كند؛ به خصوص اينكه 
گفته مي شود ايران عمداً به شكلي عمليات كرده 
كه آمريكا كشــته ندهد، يا اينكه گفته مي شود 

آمريكايي ها از عمليات ايران اطالع داشته اند.
اوال جمهوري اسالمي ايران هنوز انتقام خون سردار 
سليماني را نگرفته است. در آن شــب ترور دو اتفاق 
افتاد، يكــي حمله نظامي آمريكايي هــا به خودروي 
سردار ســليماني و همراهانش و ديگري به شهادت 
رســاندن سردارســليماني و ابومهــدي مهندس و 
همراهانشــان. انتقامي كه ايران تا االن گرفته انتقام 
خودروي منهدم شده سردار ســليماني بوده است و 
انتقام از آمريكايي ها در دســتور كار است. وجه كالن 
اين انتقام خروج آمريكايي ها از منطقه است، اما اين 
خروج جزئيات و تفاســيري دارد كه در زمان خودش 
جهانيان خواهند ديد ابعاد اين انتقــام چقدر ويژه و 

تأثيرگذار است.

 حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه:

شهيد سليمانی يك ديپلمات به روز بود
حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه فعلي ايران است كه پيش از شهادت سردار سليماني به واسطه فعاليت در حوزه هاي منطقه اي، 
روابط نزديكي با سردار داشت. در نخستين سالگرد شهادت سردار سليماني خبرنگار همشهري گفت وگويي با اميرعبداللهيان كه آن 

زمان مشاور رئيس مجلس بود، انجام داد كه به مناسبت ايام سالگرد شهادت سردار بازخواني آن خالي از لطف نيست.

اسماعيل سلطنت پور
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روايت هايي ناشنيده از سبك زندگي حاج قاسم به روايت نرجس سليماني

صبحانه و ناهار جمعه ها را خودش درست می كرد
انسان هاي بزرگ، معموال زندگي هاي پرباري هم دارند. به اين شكل كه هم مشغله فراواني دارند و هم سعي مي كنند حتي يك دقيقه را هم از دست ندهند. آنها به 
دليل اهداف مشخصي كه دارند، اولويت هاي  زندگي شان مشخص است و همين امر باعث تمركز زيادي در زندگي شان شده و بركت اين زندگي ها را افزايش مي دهد. 
حاج قاسم نيز از اين دست شخصيت هايي بود كه فراواني مشغله را در آنها، به راحتي مي شد مشاهده كرد. به روايت رهبر انقالب، او در حالي كه روزي 15ساعت 
كار مي كرد و تازه از سفرهاي كاري برگشته بود، وقت مي گذاشت و با ديگران مالقات كرده و آنها را اقناع و توجيه مي كرد! اين حجم از پركاري،  هميشه اين سوال 
را پيش روي ديگران قرار مي دهد كه چنين افرادي، چگونه بين زندگي خانوادگي و غيرخانوادگي خودشان تعادل برقرار مي كردند؟ براي رسيدن به پاسخ اين 
پرسش، به گفت وگو با نرجس سليماني، فرزند سردار رشيد اسالم نشسته ايم كه عضو شوراي شهر تهران نيز هستند. اگر مي خواهيد درباره زندگي خانوادگي و 

سبك زندگي اين سردار بزرگ نكته هاي كمتر شنيده  شده اي را بخوانيد، اين مصاحبه را از دست ندهيد. 

ياسر صداقت گويان

اوليــن بحثي كه درباره حاج قاســم مطرح 
مي شود، سبك زندگي اوست؛ اينكه زندگي يك فرد 
چه ويژگي هايي داشته كه منجر به چنين دستاوردهايي 

شده است. سبك زندگي حاج قاسم چگونه بود؟
زندگی پدر مبتنی بر مجاهدت بی وقفه در پيرامون خيمه 
واليت بود. زندگی او بر اســاس تدبيــر و مديريت با توجه 
به راهبرد كالن انقالب مجهز به ســالح اخالص، منقش به 
شــجاعت و در عين پرهيز از نگاه به هرآنچه غير از صراط 
مستقيم بود. اگر زندگی و مسير حيات شهيد سليمانی را زير 
ذره بين بگذاريم و لحظه لحظه آن را جداگانه نيز به محك 
بگذاريم، آنچــه باقی می ماند جامه توكل بر ســاختاری از 

اخالص و پرهيز از افتادن به دام افراط و تفريط است.

مي دانيم كه بخش اعظمي از زندگي سردار را 
مأموريت ها و حضور وي در ميادين مختلف تشكيل مي داد. 
در چنين وضعيتي كه حضور پدر كمتر احساس مي شد، 

زندگي براي همسر و فرزندان او چگونه سپري مي شد؟
با توجه به شرايطی كه شهيد سليمانی داشتند، هيچ زمانی 
به خاطر نمی آيد كه بيشــتر از يك يا دو روز ايشان با فراغ 
بال و بدون وجود اضطرار و نياز به حضور در جايی در كنار 
خانواده بوده باشــند. در واقع در طول 40ســال مداومت 
بی وقفه ايشان در مسير جهاد، فرصت چندانی نداشتند. در 
دوران فعاليت در جبهه و دفاع مقدس كه تكليف بر همگان 
روشن است. در دوران حضور در جنوب شرق كشور و بعد از 
آن نيز فرصت های حضور در جمع خانواده به قدری كم بود 
كه روزگار همانند دوران جنگ می گذشت. چنانكه خانواده 
برای ديدن ايشان می بايست در محل فعاليت شان حضور 
پيدا می كرد. البته برای كودكان، اهــواز و مقر فرماندهان 
جاذبه هايی داشــت. همچنين عرصه وسيع جنوب شرق 
از مرزهای شرقی در سيســتان تا نزديكی دريای عمان و 
حوالی زاهدان و ميرجاوه نيز تجربه هايی بی نظير در خاطر 
خانواده مانده است. آن روزگار، لحظاتی شامل دلهره، نگرانی، 
شــادمانی و غرور را در ياد كودك و نوجــوان ثبت و ضبط 
می كرد. من لحظاتی را به خاطر می آورم كه بی شباهت به 
تصاوير سينمايی نيست؛ گذر از مســيرهايی كه در مسير 
آتش اشرار قرار داشــت و كاروان هايی از دور در ميان غبار 
و تندبادهای 120روزه سيستان كه معلوم نبود به استقبال 
می آيند يا به قتال، به روشنی پيش چشم من حاضرند. همه 
اينها در كنار پدر كه تنها چند ساعت طول می كشيد، تبديل 
به خاطرات نيكويی شــده كه در آن تنهــا چيزی كه باقی 
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نمی ماند، نگرانی، گرما و گرد و خاك بود. در واقع تماماً پدر 
بود كه در وسعت يك اسطوره در جنگ با هر آنچه نماينده 

بدی و زشتی بود، حضور داشت.

تصور عمومي مردم از ســردار ســليمانی 
حضور در ميدان جنگ، ســال ها مبارزه با استكبار، از 
خودگذشتی و رشــادت های وي بوده است. به تعبير 
ديگر تصوير مردم، غالبا يك سردار نظامي بوده كه در 
قاطعيت هاي مورد نياز در ميادين و مأموريت ها زندگي 
مي كرده است. براي غالب مردم خيلي جالب است كه 
بدانند زندگي چنين فردي، با همسر و فرزندانش چطور 
بوده و به تعبير ديگر، چگونه رفتاري در منزل داشته اند؟

اگر در يك روز جمعه خانه بودند، صبح خيلی زود از خواب 
بيدار می شدند و خودشــان صبحانه ای كه دوست داشتند 
درســت می كردند. بعد همه را به نظم و ترتيب تشــويق 
می كردند و معموالً از فضای شخصی هركس شروع می شد 
و كم كم به صورت فراگير تمام خانه را تا ظهر دربر می گرفت. 
صدای راديو نيز در خانه طنين ماليمی داشت و ناهار را نيز 
دوست داشتند خودشــان آماده كنند؛ البته در چاشنی ها 
كمی دست  و دلباز عمل می كردند و نتيجه گاهی اوقات كمی 
رنگين تر بود از آنچه در عرف مورد انتظار است. يعنی گاهی 
زردچوبه اش زياد بود و گاهی دارچين آن بيش از اندازه بود 
و به كمال درجه دلچسب برای بعضی و پررنگ و لعاب برای 
ديگری بود. حضورشان گرمابخش كانون خانواده بود. پدری 
مهربان و نكته سنج و در بعضی مسائل سختگير و همسری 
قابل اتكا و قابــل اعتماد به اعالي درجه ممكن، دلســوز و 

عاشق خانواده بود.

در سال هاي گذشته كه رسانه هاي بين المللي 
معموال سعي مي كردند كه در قالب گزارش  هاي تحقيقي به 
شناختي از سردار دست پيدا كنند، معموال به اهل سفر بودن او 

بسيار اشاره مي كردند. پدر اهل سفر با خانواده بودند؟
اگر فرصتی پيدا می كردند كه از چند ساعت بيشتر بود تالش 
می كردند تمام خانواده را يكجا جمع كنند و ساعاتی را در 
كنار يكديگر در فضايی با عطر و طعم روســتا سپری كنند. 

حاال اين روستا می توانست محل تولد ايشان در قنات ملك 
باشــد يا روســتايی در اطراف زاهدان و زابل يا اين اواخر با 
توجه به بُعد مســافت هرجايی خارج از شهر تهران و حتی 
روستايی در حوالی مشهد مقدس در پس يك سفر زيارتی 
بود. البته ايشان تمايل بسياری به ايرانگردی با خانواده نيز 
داشتند كه به مقتضای كار ايشــان هميشه فرصتی برای 
شروع پيدا می شــد اما بعد از چند ساعت با رفتن ايشان به 

پايان می رسيد.

خاص ترين خاطراتي كه از حضور پدرتان براي 
شما به يادگار مانده است، كدام خاطره بوده و مي توانيد 

براي مان تعريف كنيد؟
تك تك لحظات حضور ايشان پُرمعنا بود. در دوران كودكی 
وقتی كتابی برايم می خريدند التزام به خالصه نويسی آن جزو 
واجبات بود و جالب آنكه خالصه نوشته را هم می خواندند و 

راهی برای در رفتن از زير كار نبود.

براي مان جالب است كه درباره نگاه سردار به 
زنان و نقشي كه براي شان قائل بودند بدانيم. در اين باره 

نكته اي داريد كه با ما در ميان بگذاريد؟
وقتي نوجوان بودم، طبيعي بود كه مثل هر نوجوان ديگري 
در تكاپوي يافتن و جســتن هويت شــخصي براي خودم 
بودم. پدر به رغم مشغله فراوان شان وقت می گذاشتند و با 
هم به كتابفروشی ها می رفتيم و حتی در انتخاب كتاب ها 
كمك كرده و جهت دهی می كردنــد. در عين حال، فضای 
خوانــدن را در حد معقول بــاز نگه می داشــتند تا تفاوت 
مسيرها و بينش ها مشخص شود، در مطالعه خيلی دست 
و دلباز عمــل می كردنــد و هزينه های خريد كتــاب را با 
طيب خاطــر می پذيرفتند. در مورد بانــوان اعتقاد عملی 
داشتند كه بهشت زير پای مادران است، قبل از فوت مرحوم 
بی بی مان)مادربزرگ پــدری( مدت هــا مترصد فرصتی 
بودند كه كف پای مادرشان را ببوســند و وقتی اين  كار را 
انجام دادند تا مدت ها از اثر بوســيدن دست و پای مادر به 
صورت وضعی سخن می گفتند و آن لحظه را جزو لحظات 

سعادتمندی شان می دانستند.

از همان نوجوانی 
نترس بود

آنچه در مــورد زندگي مردان 
بزرگ اهميــت فراواني پيدا 
مي كند، رويه هاي زندگي آنان 
اســت. اينكه با خانواده خود 
چطور رفتــار مي كردند و چه 
نگاهي به ورزش و سفر و ديگر 
امورات زندگي داشتند و... . در 
مورد حاج قاسم سليماني نيز، 
اين كنجــكاوي و اهميت به 

شدت وجود دارد. 
ســهراب ســليماني،  بــرادر 
كوچك تر حاج  قاســم، پيش 
از ايــن در مصاحبه هايي كه 
داشــته، از ساده زيســتي 
برادرش فراوان گفته اســت؛ 
اينكه وسايل زندگي اش شايد 
متعلق به 20سال گذشته بود. 
جالب اينكه حتي مبل هايش 
را تعمير مي كــرد و حاضر به 
خريد مبــل جديد نبــود. به 
روايت سهراب ســليماني، از 
ابتداي جنگ تحميلي تا زمان 
شهادت و  به رغم مشغله كاري 
و دوري از زن و فرزند، رابطه او 
با خانواده صميمي و مهربانانه 
بود؛ درست مثل يك دوست. 
او همچنين اشاره مي كند كه 
منســوبان و اعضاي خانواده 
حاج قاســم، به توصيه ايشان 
حــق اســتفاده از عنــوان و 

موقعيت پدر را نداشتند. 
سهراب ســليماني، همچنين 
درباره شجاعت حاج قاسم نيز 
چنين گفته اســت:»از همان 
نوجواني شجاع و بي باك بود، 
همين باعث شده بود تا از ديگر 
دوستان و همسن وسال هاي 
خودش متمايز باشد. با اينكه 
ناچار شــد به دليل مشكالت 
اقتصادي به كرمان مهاجرت 
كند تــا بتواند كاري داشــته 
باشــد، ولي نســبت به پدر و 
مادرش خيلي عشق مي ورزيد 
و سعي مي كرد هميشه از حال 
و احوال آنها، خبردار باشد.« 
حاج قاسم از همان جواني، به 
برادرش تاكيد خاصي داشت تا 
نماز اول وقت و ديگر واجبات 
را به جا بيــاورد و جالب اينكه 
وقتي ســهراب يك ســاعت 
جديد سوئيســي خريده بود، 
به او گفته بود ساعت را براي 
5صبح كوك كن؛ وگرنه خراب 

خواهد شد!
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 گزارش اختصاصي خبرنگار 
اعزامي همشهري از زادگاه حاج قاسم

 حال و هوای »قنات ملك«؛ روستايی در دل 
يك صحرای دورافتاده كه زادگاه سردار سليمانی است

هنوز زمستان است
سحر بود. برف می آمد تا به زانو برسد. سوز سرمای غريبانه ای در كوچه پسكوچه های قنات ملك پرسه می زد. قنات ملكی ها با چارقد و شال، سرها را پوشانده بودند تا 
»باد در گوش شان نرود«. چانه ها در يقه اوركت های »بشور و بپوش« زمستانه پنهان بود. صدای قدم های آهسته و محتاط روی برف، سكوت صحرا را می شكست. مؤذن با 
صوت گرفته ای شبيه »اناهلل وانااليه راجعون«، »حی علی صاله« می گفت. مسجد جامع اهل بيت. تنها پناه قنات ملكی ها. خشت به خشت آن بوی حاج قاسم می دهد. اين 
اهالی لحظه به لحظه در كنار حاجی، سال ها پيش قامت راست كردن اين بنا را به تماشا نشستند و همراه او زير لب ذكر »سبحان اهلل« گفتند. مسجد را حاج قاسم ساخت. 
با ذوق. خودش نقشه آن را طراحی كرد و مستقيم نظارت داشت بر ساخت آن. بعد كه كار ساخت و ساز تمام شد، سردار، آن مرد بزرگ كه شهرت جهانی داشت جارو به 

دست گرفت و خانه خدا را روبيد.

محمدصادق خسروی عليا

نماز ماتم
مسجد قنات ملك، بعد از آن ميعادگاه ديدار اهل آبادی 
با حاج قاسم بود. هر سال عيد نوروز حاجی هر طور كه 
بود، هر جا كه بود، خودش را به قنات ملك می رساند. 
هفت سين در خانه خدا پهن می شد و ديد و بازديدها 
در همين جا تازه می شد. اهالی می گويند او هيچ وقت 
قنات ملكی ها را تنها نگذاشت؛ در طول سال بارها به ما 
سر می زد. با آن مشغله ای كه داشت، می نشست پای 
درد دل اهالی. گره ها را باز می كرد. برای حل مشكالت 
و زخم های اين آبادی و مردمــان اطراف آن با جان و 
دل كار می كرد. به سالخورده ها احترام می گذاشت و 
می گفت: »پدران و مادران ما بركت و نعمت هستند.«

بارها اتفاق می افتاد ميان سخنرانی ها در اين مسجد 
كــودكان می آمدند و ميكروفون را از دســت حاجی 
می گرفتند، تا چيزی بگويند و صدای شان در بلندگو 
بپيچد. حاجی هم با مهربانی با آنها برخورد می كرد. 
سخنرانی اش را قطع می كرد و با روی باز ميكروفون 
را در اختيار آنها می گذاشت تا كلمه ای در ميكروفون 
بگويند و كودكی كنند برای خودشان. بعد آنها را در 

آغوش می گرفت و می بوســيد. گاهی پــدر و مادرها 
بچه ها را دعوا می كردند تا مزاحم حاجی نشــوند، اما 

او مانع می شد و می گفت: »بگذاريد كودكی كنند.« 

حبيب  اهلل زانو مي زند...
حاال آن ميكروفون در دست مؤذن می لرزد. محراب 
هنوز بوی حاج قاســم می دهد. خيلی ها بی خبرند. 
روستا مخصوصاً در زمســتان ها از اذان مغرب به بعد 
كم كم به خاموشی می رود تا اذان صبح. اما عده ای سر 
سحری تلويزيون را روشن كرده اند و زيرنويس شبكه 
خبر را خوانده اند؛ آنقدر خبر تكان دهنده است كه آنها 
را در بهت و ناباوری فرو برده. طولی نمی كشد خبر مثل 
بمب در مســجد می پيچد. همه در جدال با واقعيت 
هستند. آن طرف در قسمت خواهران آرام آرام صدای 
مويه بلند می شود. حبيب اهلل از راه می رسد. دست نماز 
گرفته و چشمان سبزرنگ مرد ميانسال خندان است 
مثل هميشه. اهالی اشــاره می كنند تا به بقيه حالی 
كنند حواس تان باشد او خبر ندارد. اما بی فايده است، 
دل ها در آتش سوگ می ســوزد. حبيب اهلل هم باخبر 

می شــود. زانو می زند. ديگر نمی تواند بايستد. نماز را 
نشسته می خواند تا قضا نشود.

اجازه نداد و حسرتش ماند
يك ماه پيش از اين ســحرگاه پر درد، تكه ســنگی 
در ارتفاعات »كوه باز« زير پــای حبيب اهلل لغزيد. او 
نقش زمين شد و گله گوســفندان خودشان آمدند 
به روســتا. حبيب اهلل به زحمت خودش را به آبادی 
رساند، زانوی راستش آسيب ديده بود. چند روز بعد 
حاج قاسم باخبر شــد و آمد به عيادت پسرخاله اش. 
گفت:»پسرخاله، بيا برويم مريضخانه شهر. حبيب اهلل 
كه شيفته ســردار بود از ديدارش حالش خيلی بهتر 
شد. بعد از چند روز ناخوش احوالی و در بستر بودن با 
ديدن سردار سر ذوق آمده بود. ناگهان از شوق قبراق 
شد و با خوشحالی در بســترش نشست و خوش آمد 
گفت به حاجــی. او قبول نكرد بــه مريضخانه برود، 
گفت همان به درمان گياهــی و محلی اكتفا می كند 
و خوب می شود. سردار پرســيد: چه كاری از دستم 
برمی آيــد حبيب اهلل. بگو چــه كار كنم حالت خوب 
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شــود؟ حبيب اهلل هم می گويد: هيچ ســردار. دورت 
بگردم. بگذار دســت و پيشــانی ات را ببوســم مرد. 
چشمان سبزرنگ پسرخاله بعد از 2سال هنوز تر است. 
زانويش خوب شــده و در غروب گرفته اين زمستان 
سرد، گوسفندان را داخل آغل می برد. بغضش را فرو 
می برد و می گويد:»اجازه نداد دست و پيشانی اش را 
ببوسم. حاجی رفت و آن ديدار، آخرين ديدار ما بود. 
او زنده است و ما فقط نفس می كشــيم. سردار مرد 
خدا بود. آن روز وقتی می رفــت گفت حبيب اهلل من 
دعا می كنم برايت پيــش درگاه خدا كه حالت خوب 
شود، تو هم دعا كن شهادت نصيبم شود. اين خواسته 
هميشگی ســردار بود از همه می خواست برايش دعا 

كنند تا شهيد شود.«

مرد ميدان قنات ملك
قنات ملك هنوز چشمانش سرخ است بعد از 2سال. 
انگار از آن روز ديگر چشم بر هم نگذاشته. بيدار است. 
تا روز محشر. تا روز ديدار. محبوبيت حاج قاسم در دل 
اين مردم از جنس ديگری اســت. فرق دارد. يكی از 

اهالی می گويد: »می توانست هيچ وقت به اين آبادی 
پا نگذارد. می توانســت اين صحرا را با همه روزهای 
ســخت فراموش كند و دل ببندد به زرق و برق شهر. 
مگر اينجا چه دارد؟ صحرايی خشك و محروم. انگار 
در نقشه نيستيم. ما كه هستيم!؟ يك روستايی ساده 
كه دستمان از همه جا كوتاه است. حاج قاسم راحت 
می توانست اينجا و ما را فراموش كند. آب از آب تكان 
نمی خورد و كسی هم گله و شــكايتی نداشت. توقع 
زيادی اســت در اين دوره و زمانه از كسی كه به اين 
مقام و مرتبه رســيده بخواهی وقت بگذارد برای اين 
دهات دورافتاده. اصاًل می توانســت به زيردستانش 
دســتور بدهد، آنها مسجد بســازند برايمان. آنها به 
مشــكالتمان رســيدگی كنند. اما اين كار را نكرد و 
خود به ميدان آمــد. او در اوج قدرت و منزلت همان 
حاج قاسم خودمان بود. ما را دوست داشت و از برادر 

نزديك تر بود به همه مان.«

مهري كه ريشه دوانده در اين مردم
مهر حاج قاسم ريشــه دوانده در دل اين مردم و اين 

خاك. مردم اين ديار صبور، نجيب، ساده زيست و كم 
حرف اند. آنها با نگاه هايشان حرف می زنند؛ نگاه هايي 

كه از شرم و حيا سيراب است.
اينجا كســی دغدغه ثروت اندوزی و تجمالت ندارد. 
سليمانی ها در گذشته عشــاير بودند. ييالق شان اين 
آبادی بوده و قشالق شــان حوالی شــهر كهنوج. اما 
رفته رفته يكجانشين شده اند در اين روستا. مختصری 
كشاورزی می كنند اما هنوز پيشه اصلی شان دامداری 
اســت. زندگی بی آاليش را از اجدادشان آموخته اند و 
نسل به نسل اين رويه را ادامه داده اند تا االن. روستايی 
كه به زحمت جمعيتش به 300نفر می رسد، 12شهيد 
دارد و بيشتر آنها از خانواده شــهدا هستند. با اينكه 
معيشت سختی دارند، اما دست های اين مردم هميشه 

رو به آسمان است و شكرگزارند.
هر روز قنات ملكی ها، آفتاب كه می افتد پشت ارتفاعات 
»كوه باز« اطراف روستا آتش روشن می كنند و دور آن 
می نشينند در انتظار گله گوسفندان. چوپان كه گله را 
آورد، هر كسی گوسفندان خود را جدا می كند و به آغل 
می برد تا فردا. فردا آفتاب نزده بيدار می شوند، گله را 
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از آغل بيرون می برند و به چوپان ده می سپارند. آنها 
زندگی را اينطور تعبير می كننــد؛ »كار، قناعت، نان 

حالل، شكر خدا.«

گنبدهای طاليی
نه تنها در قنات ملك كه در خيلــی از آبادی های اين 
خطه ميان انبوه خانه های خشت و گلی، گنبد طاليی 
يك مسجد می درخشــد و پرچم های سبز و سرخ از 
مناره های آن برافراشته است. تنها بنای مسجدهاست 

كه نما دارد. خانه ها ساده هستند.
يكی از اهالی قنات ملك می گويد:»مسجدها مجهزتر 
ساخته می شوند چون همه مراسم و دورهمی اهالی 
در مسجد برگزار می شود. از جشن و مراسم سوگ و 
عزاداری گرفته تا پهن كردن سفره هفت سين. مسجد 
فقط برای نماز خواندن و عزاداری نيست. حلقه اتصال 
مومنان، مسجد است. در مسجد بايد جشن هم برگزار 
شود، همانطور كه مراسم عقد امام علی)ع( با حضرت 
فاطمه زهرا)س( در مسجد برگزار شد. سردار هم كه 

اين مسجد را ساخت، هدفش همين بود. هدفش اين 
بود كه صله رحم هم در اين مســجد برقرار شود كه 
همانطور هم شد هميشه ميعادگاه ما با سردار و ديگر 

اعضای فاميل اين مسجد بود.«

هنوز زخم سليماني ها تازه است
هنوز زخم سوگ و ماتم سليمانی های اين آبادی التيام 
نيافته. آنها فراموش نمی كنند كه آن مرد بزرگ چطور 
بدون دوربين و ثبت تصوير در اوج پاك دلی و بی ريايی 
به سراغ شان می آمد. آنها فراموش نمی كنند كه سردار 
متواضع شان هميشه جويای احوال آنها بود و هنگام 
سختی ها در كنارشان. محمد، يكی از سليمانی های 
قنات ملك می گويد هر كســی كســالت و بيماری يا 
هر مشــكلی برايش پيش می آمد سردار به عيادتش 
می رفت: »حاجی هميشــه طوری رفتار می كرد كه 
مردم راحت با او ارتباط برقرار كنند. رخت و لباس ساده 
می پوشيد. با يك ماشين می آمد و اسكورت نداشت. 
خاكی بود. مثل ما در كنار ما پای آتش می نشســت. 

روی آتش غذا می پخت. به كوه می رفت. در روستا قدم 
می زد. ساده بود و با خدا.«

زمستان است، 2سال!
تازه اول زمستان است و بهار با قنات ملك خيلی فاصله 
دارد. 2سال است كه در اين روستا سفره هفت سين 
پهن نشده. 2سال اســت كه انگار هميشه زمستان 
است: »بدون سردار روستا صفا ندارد. حتی عيد هم 
ديگر عيد نيست.« اما ســردار عاشق بهار قنات ملك 
بود. شــيفته اين صحرا، اين ســكوت و اين طبيعت 
ساده و بدون تجمل. حاج قاسم در بخشی از خاطرات 
دست نوشــته اش كه حاال در قالب كتاب »از چيزی 
نمی ترسيدم« به چاپ رسيده، زمستان و بهار روستا را 
اينطور توصيف می كند: »عاشق فرارسيدن بهار بودم،  
زمستان ما بسيار سخت بود، پيراهن پالستيكی كه 
به آن »بشــور بپوش« می گفتيم و ايران، زِن كرامت 
آن را می دوخت، بدون هرگونه زيرپوش يا روپوش به 

 گزارش اختصاصي خبرنگار 
اعزامي همشهري از زادگاه حاج قاسم
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تن ما بود. بعضی وقت ها از شدت سرما چادر شب يا 
چادر مادرمان را دورمان می گرفتيم. مادرم با چارقد 
خودش دور سرم را محكم می بست تا به تعبير خودش 
باد توی گوش هايم نرود، از شدت سرما دائم در حال 
دندان گريچ )دندان قروچه( بوديم، مادرم زمستان ها 
مقداری مائده )خوراكی( خشك شده كه مثل سنگ 
بود)شلغم پخته خشك شــده( به ما می داد، جويدن 
شلغم نصف روز طول می كشيد. عمدتاً زمستان ها من 
و خواهر و برادرانم سيبو)سيب زمينی( زير آتش چال 

می كرديم، می پختيم و می خورديم...«
گله از ارتفاعات »كوه باز« سرازير شده. آفتاب افتاده 
در پشت كوه باز. كار روز تمام است ديگر. قنات ملكی ها 
حرف از ســردار به ميان آمده و نگاه شان غمگين و تر 
است. چارقدهای دور سرشان را محكم می كنند تا باد 
توی گوش شان نرود. چانه ها را در اوركت های بشور و 
بپوش فرو می كنند و همينطور كه در خودشان غرق 

شده اند، می روند پی گله.
محمد می ماند تا »سيبو« ها را از زير خاكستر بيرون 

بياورد. چنــد كودك ســليمانی دور آتــش منتظر 
سيبوهای داغ هستند.

خاطره اي كه بغض مي آورد
محمد در كنار حــاج رحمان و چند مرد ســليمانی 
ديگــر دور آتش نشســته اند. پير و جــوان. خيره به 
شعله ها. مات و مبهوت. سرما و سكوت زمين روستا 
را خشكانده و آسمان كبود و ابری است، اما نمی بارد. 
قنات ملكی ها در ســالگرد حاج قاســم سفر كرده اند 
به دوردســت ها. غرق خاطرات سردارشان هستند. 
 يكی از سليمانی ها می گويد: »پســرم معلول است. 
 3 ســال پيش حاجی آمده بود. مثل هميشــه همه 
رفتند ســمت مســجد برای ديد و بازديد. زمستان 
بود مثل االن. پســرم بی قراری كــرد كه می خواهد 
ســردار را ببيند. به همراه همســرم او را برديم تا در 
مسجد. همان جا ايســتادم مقابل در ورودی. پسرم 
روی صندلی چرخدار نشســته بود و از پشت شيشه 
سردار را می ديديم كه ايســتاده و برای مردم حرف 

می زد. صدايش از بلندگوی بيرون مسجد می آمد. ما 
در نقطه ای بوديم كه به سختی كسی می توانست از 
داخل مسجد ما را ببيند. نمی دانم چطور سردار ما را 
ديده بود. تا چشــمش به ما افتاد ميكروفون را زمين 
گذاشت و به سمت مان دويد. ســالم كرد و پسرم را 
بوسيد و دست های سرد او را در مشت گرفت. در حالی 
كه صندلی چرخدار پسرم را به سمت مسجد می برد 
گفت چرا در اين سرما ايســتاده ايد؟ همسرم گفت: 
سردار چرخ های اين صندلی پاك نيست، نبايد روی 
قالی مسجد برود. سردار تيله چشمانش لرزيد و قربان 
صدقه پسرم می رفت. بقيه آمدند كمك كردند، سردار 
هم گوشــه ای از صندلی را گرفته بود. طبق خواسته 
سردار درست در ميان مسجد همان نقطه ای كه گرم تر 
از همه جا بود صندلی چرخدار را روی قالی مسجد، 
زمين گذاشــتند. بعد گفت: اين صندلی پاك است. 
اينجا هم نماز دارد. اگر شــما در آن سرما می مانديد 
آن وقت هيچ كدام از ما در اين مسجد نماز نداشتيم 

)نمازمان قبول نبود(.«
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قرارگاه مرد بی قرار
كرماني ها ارادت خاص خودشان را به سردارشان، در همان مراسم تشييع نشان دادند؛ جايي كه شهر يكپارچه عزادار شده بود و تصاوير آن تشييع، هنوز هم از 
ذهن ها پاك نشده. كرماني ها حق دارند كه در هر سالروزي، بخواهند براي سردارشان سنگ تمام بگذارند؛ هرچه باشد عنصر مجاورت و همشهري بودن، آنها را در 
نزديكي بيشتري نسبت به اين اسطوره قرار مي دهد. امسال نيز مثل سال گذشته و سال قبل تر از آن، كرماني ها با نزديك شدن به سالروز شهادت حاج قاسم، آماده 
شدند تا پذيراي زائران حاج قاسم باشند. هركسي هر كاري كه از دستش بر مي آيد، انجام مي دهد. هم ارگان هاي رسمي پاي كار آمده اند و هم مردم و كرماني  ها و 
هيئت ها و.... شايد براي خيلي از شماها جالب باشد كه درباره حال و هواي اين شهر و مردمان آن در اين روزها بيشتر بدانيد. پس براي درك اين حال و هوا، اين 

گزارش تصويري را مرور كنيد؛ گزارش تصويري كه خبرنگاران و عكاسان همشهري در روزهاي نزديك به سالروز شهادت اسطوره مقاومت تهيه كرده اند.

عكس ها: نيما صابر ماهانی

 حال و هواي اين روزهاي 
كرمان و گلزار شهدايش در دومين 

سالروز شهادت حاج قاسم

زائر كوچك مزار حاج قاسم كه با پدرش، به ديدار بزرگ ترين سردار ايران زمين آمده.اسباب پذيرايي از زائران مزار حاج قاسم توسط ارگان ها و مردم به خوبي فراهم شده.

موكب هاي پذيرايي نيز توسط هيئت هاي مختلف به سبك و سياق پياده روي اربعين برقرار است.

سنگ مزار سرباز قاسم سليماني، فرزند حسن كه ميزبان زائران كوچك و بزرگ خود است.حاج قاسم در كنار شهيد حسين  پورجعفري، از ياران نزديك خود كه همراه با او شهيد شد.



دوشــنبه 13 دی مــاه 1400

25

هر گروه با هر هنر و تواني كه در چنته دارد، مي   خواهد به حاج قاسم اداي دين كند.

جوانان يك پاي شهرونداني هستند كه در ايام نزديك به سالروز شهادت حاج قاسم، به گلزار 
شهداي كرمان مي آيند.

زائران از شهرهاي دور و نزديك، به صورت خانوادگي براي زيارت مزار مي آيند.

در ايام فاطميه و سالروز شهادت سردار بزرگ، هيئت هاي عزاداري به آرامگاه او مي آيند.

صف هاي طوالني براي رسيدن به سنگ مزار حاج قاسم و خواندن فاتحه اي بر اين سنگ مزار.

اين هم يك زائر كوچك ديگر كه به گلزار شهداي كرمان آمده است.
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غم هاي بي بي خديجه
بي بــي خديجه 35ســال چشــم بــه راه اســت تا 
محمدرضايش بيايد. حاال كه نگاهش براي هميشــه 
تاريك شده و روشندل اســت، دلش بي قرارتر است. 
او از لحظه اي كه خبر شــهادت حاج قاسم را شنيد و 
سردار را شناخت، از مهدي پسر ارشدش خواست او را 
براي زيارت به كرمان بياورد. مهدي كه االن با اوست، 
مي گويد: »قصد داشتم نخستين سالگرد سردار، بي بي 
را براي زيارت بياورم. كرونا آمد و نشد. تصميم گرفتم 
تحويل سال بيايم، باز هم كرونا اجازه نداد و راه ها بسته 
بود. هنوز كرونا هســت، اما مادر ناخوش احوال است، 
چند روز پيش گفت مهدي شيرم را حاللت نمي كنم 
اگر بميرم و مرا به زيارت سردار نبري. مو بر تنم سيخ 

شد. به خدا توكل كردم و مادر را آوردم.«

از علقمه تا كرمان
بي بي خديجه مادر شهيد است؛ مادر يك مفقوداالثر. 
او سال هاست بوي پيراهن يوسفش را در مزار شهداي 
گمنام و تابوت آنها جســت وجو مي كند. معتقد است 
حاال كه به زيارت شهيد حاج قاسم آمده، پسرش را پيدا 

مي كند: »شــهيد را به تربت پاكش قسم دادم ردي يا 
نشاني از محمدرضايم بياورد. دلم روشن است. مثل روز. 
حاج قاسم يك فرمانده است. مرد جنگ است و ميدان. 
حال من مادر را مي داند. او برايم حتما پيغام مي آورد.«

بصره كجا؟ كرمان كجا؟
در ميان زائران حاج قاسم، عده اي عراقي هستند؛ مثل 
خانواده اي كه از بصره براي فاتحه خواني آمده اند. يك 
مرد ميانسال با چهره اي تيره و چشماني روشن. همراه 
همســرش كه به كمك واكر قدم از قــدم برمي دارد. 
مرد عراقي مي گويــد: »بصره كجا، كرمــان كجا؟ تا 
قبل از اينكه ســردار از ميان مان برود و شهيد شود، 
فكر مي كردم اگــر روزي به ايران بيايم، به مشــهد 
و قم مي روم براي زيــارت امام هشــتم)ع( و خواهر 
بزرگوارشــان حضرت معصومه)س(. اما امان از اين 
روزگار. اصال نمي دانســتم و نشــنيده بودم كه ايران 
شهري به نام كرمان دارد. حاال اينجا هستيم. حاج قاسم 
هم اينجاست. اين خواست خداســت.« همسر مرد 
عراقي كه حاج قاسم را برادر مي خواند، مي گويد: »ما 
از شيعيان شهر موصل هستيم. داعش ما را از خانه و 

كاشانه مان راند. آواره شــديم در اطراف شهر. بعد به 
روستاها پناه برديم. آنجا هم در امان نبوديم. تا اينكه 
به بصره رفتيم. آن روزها هر شــب كابوس مي ديديم. 
داعش همه جا رخنه كرده بود. اخبار مي رســيد كه 
بصره هم امن نيست. مي گفتند هيچ جاي كشور امن 
نيست. تا اينكه برادر حاج قاسم و همرزمانش به ميدان 
آمدند و ريشه آن از خدا بي خبرها را كندند. او از مردان 
خداست. تربتش پاك اســت و بوي شهداي علقمه را 

مي دهد.«

سوم ژانويه: جمعه ماتم
در ميان زائران حاج قاسم عالوه بر عراقي ها و سوري ها، 
عده اي از كشورهاي اروپايي به كرمان آمده اند. مثل 
خانواده »اســكات« كه گردشــگراني از كشور هلند 
هستند. آنها 4نفرند؛ آقاي اسكات و برادرش به همراه 
همسران شان. خانواده اسكات 2سالي است كه قصد 
ســفر به ايران را دارند، اما اتفاقي باعث شــد كه آنها 
تصميم بگيرند سفرشان را به تعويق بيندازند و طوري 
هماهنگ كنند كه درست در سالگرد شهيد سليماني 

كرمان باشند.

از علقمه، تا بصره و كرمان و زائران هلندی
نيمه جان، با دستان لرزان مزار سرد را جست وجو مي كند. انگشتان فرتوتش را ميان نوشته ها مي برد؛  از پشت نگاه تاريك پيرزن مرواريد مي چكد روي واژه شهيد. 
همهمه است. خيلي ها پشت نرده ها در صف ايستاده اند. زائران به اندازه يك فاتحه خواني فرصت دارند و بايد زود وداع كنند تا نوبت به بقيه برسد. اما رفتار پيرزن 
مثل مادري است كه بر مزار جگرگوشه اش اشك مي ريزد. مرد ميانسالي پيرزن را همراهي مي كند. بازوي پيرزن را در مشت گرفته تا مادر بتواند روي پاهايش 
بايستد. پابه پاي او هق هق مي كند. حال و هواي شان عجيب است. كويرنشين هستند. از روستايي آمده اند؛ از آبادي هاي خراسان جنوبي. شيارهاي چهره پيرزن 

آبراهه  هاي تشنه اي است كه سو از چشمانش برده، اما هيچ وقت از اشك سيراب نشدند.

محمد صادق خسروی عليا

چند روايت از زائران سردار در سالروز شهادت سردار سليماني
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 حرم 
همين جاست

ســال98. چند  مــاه قبــل از 
در  آسماني شــدن ســردار. 
ارديبهشــت. ســيل افتــاد به 
جان خوزســتان مان. روزهايي 
كه دوبــاره خاكريزها ســاخته 
شــد و ســنگرها علــم. جنگ 
بــود. تمام عيــار. مــردم براي 
نجات از آوارگي و ويران شــدن 
خانه هايشان دور تا دور شهرها 
خاكريز مي ســاختند. نيرو  هاي 
مردمي از همه نقاط كشور سفر 
كردند به خوزستان براي ياري. 
همه در كنار هم شــبانه روز در 
تالش بودند تا اهواز، سوسنگرد، 
شوش، آبادان، شادگان و دزفول 

زير آب نرود.
ابواحمــد از سوســنگرد آمده. 
4روز قبل از سالگرد حاج قاسم. 
او به خاطــر دارد كه ســردار در 
آن روزهاي ســخت خوزستان 
را تنها نگذاشت: »سعادتي بود 
كه نصيبم شــد. ســردار را در 
خوزســتان از نزديــك مالقات 
كــردم. چــه مــرد باشــرف و 
غيرتمندي. وقتي من رســيدم 
حاج قاسم داشــت با جوان ها و 
نيروهــاي جهــادي صحبــت 
مي كرد و مي گفت: »خدا پشت 
و پناهتان باشــد. اينجا مي بينم 
كه خيلــي از شــماها داوطلب 
شده ايد كه به سوريه بياييد براي 
دفاع از حرم. احسنت. اما همين 
كه تــا اينجا آمده ايد و ســنگر 
مي ســازيد براي مردم، تالش 
مي كنيد سيالب آواره شان نكند، 
خانه شان را ويران نكند، همين 
اقدام شــما دفاع از حرم است. 
الزم نيست تا ســوريه بياييد تا 
جهاد كنيد. جهاد همين جاست. 

همين االن.«
ابواحمد مي گويد ســردار مرد 
بسيار دانا و باخدايي بود. او گفت 
به مردم خوزستان كمك كنيد 
تا خانه شــان ويران نشود. او به 
جوان ها گفت اجر اين كار كمتر 
از دفاع از حرم نيست. ابواحمد و 
خيلي از مردم خونگرم خوزستان 
به كرمان آمده اند براي اداي دين 
به سردار. آنها مي گويند: حاجي 
عاقبــت به خير شــد. آمديم تا 
عاقبت خود را بسازيم. ان شاءاهلل 
كــه خير باشــد و حاج قاســم 

شفاعتمان كند. 

كريسمس حاج قاسم
2ســال پيش در ســوم ژانويه هتل هاي كرمان مملو 
از مســافران و گردشــگران خارجي بود. معموال اين 
موقع سال در تعطيالت كريســمس اروپايي ها هوس 
گردشــگري به سرشــان مي زند و در اين برهه زماني 
بيشترين گردشگر خارجي وارد كشور مي شود. مقصد 
آنها بيشتر شيراز است، اما بعد از شيراز حتما سري به 
كرمان، اين شهر تاريخي مي زنند. سوم ژانويه 2سال 
پيش مثل هر سال در كرمان گردشگر خارجي بسيار 
بود؛ شبي كه روح بلند سردار آســماني شد. آن شب 
پسرعموي اسكات همراه با خانواده اش در هتل اخوان 
كرمان اسكان داشتند. گردشگران ديگري از كشورهاي 
آلمان، سوئيس، فرانسه، تونس و... هم بودند. آنها يك 
شب عادي را در هتل سپري كردند. اما فرداي آن روز 
جمعه ماتم بود. خبر شهادت ســردار پيچيده بود در 
شهر. همه جا ســياه پوش مي شــد و صداي هق هق و 

مويه مي آمد.

ماجراي آن 3نفر كه مي  گريستند
اســكات مي گويد: »الكس پسر عمويم مي گفت وقتي 
صبح زود ساعت7 از خواب بيدار شدم و براي صبحانه 
به رســتوران هتل رفتم، هر 3مردي كه هتلدار بودند، 
در البي نشســته بودند، بلند بلند گريــه مي كردند و 
شانه هاي شان باال و پايين مي شد. با خود گفتم حتما 
اتفاق وحشتناكي براي آنها رخ داده، شايد چند نفر از 
اعضاي خانواده شان را در يك سانحه تصادف از دست 
داده اند و االن خبر به آنها رسيده. نگران شدم، از در هتل 
بيرون آمدم. ديدم پياده رو و خيابان ها هم مثل هميشه 
نيست. حســابي شلوغ شــده بود. جمعيت رفته رفته 
بيشتر مي شــد و خيلي از مردم سطح شهر هم اشك 
مي ريختند. متوجه شــدم اتفاق بزرگ تري رخ داده و 

فقط مربوط به خانواده مرد هتلدار نيست.«

رويداد تاريخي در جهان
اسكات نگران مي شود و سراسيمه به هتل بازمي گردد. 
تنها كسي كه مي تواند به آنها بگويد كه چه خبر است، 
مرد هتلدار اســت، اما او هنوز ناخوش است و اشك و 
زاري امانش را بريده. به هر حال با ســماجت و اصرار 

اســكات مرد هتلدار ماجرا را براي او تعريف مي كند. 
خبر شهادت يك سردار كه آنها ژنرال تعبير مي كنند، 
يعني آنقدر مهم اســت كه مردم يك شهر در خيابان 
بريزند و گريه كنند! او سعي مي كند مرد هتلدار را آرام 
كند. اينگونه: »آقا اتفاقي نيفتاده، ژنرال هاي ما وقتي 
در جنگ كشته مي شــوند يا حادثه اي براي شان رخ 
مي دهد، آنها را تكريم مي كنيم اما گريه و زاري نه. به 
هر حال آنها مرد جنگ هستند و انتخاب شان اين است. 

شما خودتان را اذيت نكن!«
هتلدار چيزي نمي گويد . البد پيش خودش فكر مي كند 
توجيه كردن يك توريست و حالي كردن آن كه سردار 
ســليماني يك ژنرال نبوده و در قلب مردم جاي دارد، 
خيلي دشوار است. او ترجيح مي دهد به عزاداري خود 
ادامه دهد. اسكات هم بازمي گردد به سوئيت و ماجرا را 

با تعجب براي خانواده اش تعريف مي كند.

چنين جمعيتي نديده بوديم
به ظهر نرسيده كرمان محشر كبري مي شود. ديگر خبر 
در همه دنيا پيچيده. هيئت هاي عزاداري راه  مي  افتد، 
مردم شهر را ســياه پوش مي كنند و توريست ها تصور 
مي كنند انتهاي ماجرا همين است. اما هر چه مي گذرد، 
كرمان و كشور شلوغ تر مي شــود. توريست ها مراسم 
بدرقه سردار در شهرهاي مختلف را از تلويزيون دنبال 
مي كنند و مي دانند محل خاكسپاري شهيد سليماني 
كرمان است. به همين خاطر تصميم مي گيرند بمانند 
تا روز تشييع. اسكات مي گويد پسر عمويم از روز بدرقه 
سردار هم عكســبرداري كرده و هم تصويربرداري، ما 
تا به حال جمعيتي به اين بزرگــي نديده ايم: »الكس و 
ديگر توريست ها هيچ كدام شان نتوانستند روز تشييع 
ژنرال سليماني از هتل خارج شوند، آنها از روي پشت بام 
هتل ساعت ها شاهد بزرگ ترين اجتماع و بزرگ ترين 
بدرقه دنيا بودند. عكس و فيلم هايي تهيه كردند كه  در 
سايت ها و كانال هاي توريســتي به شدت مورد بازديد 
قرار گرفت. آنها ماجرا را براي توريست هاي ديگر مثل ما 
روايت كردند. سفر به كرمان و حضور در مراسم سالگرد 
ژنرال براي ما خيلي مهم است و مطمئن هستيم اين 
اتفاقات يك رويداد كم نظير تاريخي است و اين جنبش 

مردمي و اين محبوبيت تكرار نشدني.«
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پاي صحبت هاي خانواده شهداي همراه سپهبد قاسم سليماني

تا پای جان با مرد ميدان
اين روزها ديگر زمستان دوست داشتني نيست؛ با آن دي ماه و بامداد روز سيزدهمش؛ سرد، غم انگيز و سوزناك. گرچه تقويم ها فقط 2سال از رفتن مرد ميدان حاج قاسم 
را نشان مي دهند، اما گويي ده ها سال است كه اين مرز و بوم بي سردار شده. در آن جمعه منحوس در جريان حمله پهپادي آمريكايي ها به كاروان حشد الشعبي كه منجر به 
شهادت حاج قاسم فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ابومهدي المهندس نايب رئيس حشد الشعبي عراق شد، 4نفر از همراهان سردار سليماني نيز به 
شهادت رسيدند. شهيد »حسين پورجعفري«، شهيد »هادي طارمي«، شهيد »وحيد زماني نيا« و شهيد »شهروز مظفري  نيا« ياران تا پاي جان حاج قاسم بودند. داغ پرواز 

غريبانه اين عزيزان هميشه بر دل ها مي ماند و اينك در آستانه دومين سالگرد وداع خونين شان، پاي صحبت هاي اين 4 خانواده شهيد نشسته ايم.

الناز عباسيان

پاي صحبت هاي خانواده شهيد شهروز مظفري نيا، 
سرتيم محافظ حاج قاسم سليماني

 به او بگوييد 
پدرش قهرمان بود!

داغي گلوله ها را حس مي كردم
سرتيم حفاظت سردار سليماني در سفرهاي زيادي ازجمله آخرين سفر زميني اش در 
كنارش بود. سردار بارها مورد سوء قصد قرار گرفته بود اما هربار تيرشان به خطا مي رفت. 
بعد از شهادت حاج قاســم و همراهانش، از يكي از همرزمان شــان خاطره اي از نجات 
معجزه آساي سردار و شهيد مظفري نيا نقل شده كه بازخواني اش خالي از لطف نيست. 
»مظفري نيا«، برادر شهيد با اشــاره به اين موضوع مي گويد: »گويا در يكي از سفرهايي 
كه حاج قاسم به سوريه داشت،  در نيمه هاي شب، شهروز را صدا زده و مي گويد بايد براي 
شناسايي منطقه اي با موتورسيكلت جلوتر برويم. وقتي آنها به آن منطقه مي رسند، گويا 
داعشي ها متوجه حضورشان شده و آتش سنگيني روي آنها مي ريزند. آنها مجبور مي شوند 
با موتور به سرعت به عقب برگردند. برادرم به همرزمانش گفته بوده در اين مسير، داغی 
گلوله هايي كه از اطراف ما مي گذشت را به خوبي احســاس مي كرديم اما به ما اصابت 
نمي كرد. به گفته همرزم برادرم، زنده ماندن حاج قاســم و شهروز بيشتر شبيه معجزه 

بود، زيرا اراده خدا بر اين بود كه آنها در آن برهه زماني و آن منطقه به شهادت نرسند.«

اين عشق بي پايان
چون سرتيم حفاظت بود، در بسياري از مأموريت ها و بازديدهاي سخت و دشوار كنار 
حاج قاسم بود. به هر حال، اين كار سخت و پرخطري بود اما حتي يك بار هم اين مسائل 
را براي ديگران بازگو نمي كرد. برادر شــهيد با اشاره به اين موضوع مي گويد: »حتي 
داخل كشور هم وقتي مراسمي برگزار مي شد، برادرم در برابر عشق و ارادت مردم و 
گاهی هجوم آنها براي به آغوش كشيدن سردار محبوب، بايد به گونه اي از او محافظت 
مي كرد تا كسي آسيب نبيند. خاطرم هست حتي يك بار در سفر حاج قاسم به كرمان، 
به دليل فشاري كه مردم در مراسم ايجاد كرده بودند، ديسك كمر برادرم بيرون زده و 
مجبور به عمل جراحي و مدتي خانه نشيني شد. بعد از عمل با اينكه پزشكان توصيه 

كردند كه از انجام كارهاي سخت و پرريسك خودداري كند، اما با عشق و عالقه به كار 
پرخطرش بازگشت. در مأموريتي ديگر هم از ناحيه پا آسيب ديد اما سعي مي كرد به 

زبان نياورد و درد را در خودش پنهان مي كرد.«

براي شهادتم دعا كنيد
خواسته هميشه شــهروز شــهادت بود و حتي از پدر و مادرش مي خواست تا براي 
شهادتش دعا كنند. »فاطمه زينلي كهكي«، همسر شهيد به اين نكته اشاره می كند 
و مي گويد: »از كارها و مأموريت هايش بي خبر بوديم. در ســال هاي آخر كه سمت 
سر تيمي به عهده او گذاشته شده بود، سختي هاي كارش مضاعف شده بود. حاج قاسم 
انرژي و توان كاري منحصر به فردي داشت و شهروز هم براي همراهي چنين شخصيتي 
بايد روحيه و استقامتش را باال مي برد. گاهي فقط چند ساعت در خانه حضور داشت و 
بيشتر ساعت ها در مأموريت بود. گرچه حضورش كم اما به بهترين نحو حضور داشت. 
با نرگس و نيلوفر بازي مي كرد و آنها را به تفريح و گردش مي برد. محبتش را رفتاري 
و كالمي به بچه ها نشان مي داد. هميشه اسباب بازي هاي بچه ها را به صورت هديه و 

سوغاتي مي گرفت و مسئوليت اين خريد فقط به عهده او بود.«

پدرتان قهرمان بود
غم از دست دادن همسر، آن هم چنين مردي، داغ بزرگي است. اما داغ بزرگ تر آن است 
كه تو قرار است بدون همسر، براي فرزندي كه هرگز پدرش را نديده و هنوز متولد نشده، 
از پدر بگويي. خودش مي گويد: »توصيف پدر براي عليرضايي كه هرگز پدرش را نديده 
آسان اســت، زيرا به او با افتخار خواهم گفت كه پدرت قهرمان بود. توصيف پدر براي 
فرزندانم يعني اينكه من بايد آنها را با مكتب عاشورايي بزرگ كرده و اميدوارم در تربيت 
ديني آنها موفق باشم و بچه ها را واليی و سرباز  آقا امام زمان )عج( بار بياورم، ان شاءاهلل.«

همه خانواده چشم به راه آمدن پسري بودند كه قرار بود فرزند سوم شهيد 
»شهروز مظفري نيا« باشد،  اما ديدار شــهروز و پسرش ماند تا روز قيامت. 
درست 3 ماه و 18 روز بعد از شــهادت سردار سليماني و همراهانش ازجمله 
شهيد مظفري نيا، سرتيم حفاظت سردار قاسم سليماني، پسري به دنيا آمد 
كه يادگار سوم او بعد از 2دخترش شد. شهروز متولد سال 1357 در قم و ساكن 
تهران بود. او در سال 1381 به عضويت سپاه پاسداران درآمد و نيت كرد در اين 

لباس خدمت كند.
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دوشــنبه 13 دی مــاه 1400

 پاي صحبت هاي خانواده شهيد حسين پورجعفري
از نزديك ترين ياران حاج قاسم

 مخزن االسرار 
سردار بود!

مثل پروانه دور سردار مي چرخيد؛ يار هميشــگي و به قول اطرافيانشان، 
مخزن االسرار حاج قاسم بود. شهيد »حســين پورجعفري« رئيس دفتر و 
همراه هميشگي ســردار، يكي از همراهاني بود كه در آن حادثه فرودگاه 
بغداد، همراه حاج قاسم آسماني شد. در شرح صميميت و نزديكي اين دو 
شهيد همين را مي توان گفت كه حاج قاسم در آخرين جمالت وصيتنامه اش 
درباره يار ديرينه اش مي نويسد: »نمي توانم از حسين پورجعفري نام نبرم 
كه خيرخواهانه و برادرانه مرا مثل فرزنــدي كمك مي كرد و مثل برادرانم 
دوستش داشتم. از خانواده ايشان و همه برادران رزمنده و مجاهدم كه به 

زحمت انداختمشان، عذرخواهي مي كنم.«

پروانه اي دور سر سردار
ماجراي آشنايي آنها البته به سال هاي دور بازمي گردد. او كه فروردين سال1342 
در گلباف كرمان متولد شــد، از جانبازان جنگ تحميلي بوده و بيش از 40سال 
همراه و همراز سردار بود. سردار پورجعفري، از ســال1361 و عمليات والفجر 
مقدماتي حضور در جبهه را تجربه كرد و بعد از شركت در عمليات هاي مختلف در 
سال1364 مجروح شد و مدتي از جبهه دور ماند. در دبيرخانه لشكر 41 ثاراهلل در 
دوران دفاع مقدس فعال بود و كم  كم مسئول دبيرخانه محرمانه لشكر شد. سادگي، 
صداقت و منظم بودن او كافي بود كه حاج قاسم او را به عنوان دوست هميشگي اش 
تا پاي جان نگه دارد. تا جايي كه  حاج قاسم او را مثل برادر مي دانست و هميشه 
مي گفت: »حسين مثل پروانه دور من مي چرخد.« حق داشتند اطرافيان جدي يا 
به شوخي به حاج حسين لقب »مخزن االسرار حاج قاسم«، »جعبه سياه حاج قاسم« 

و »يار هميشگي« بدهند.

ناگهان چه زود دير مي شود
حاج حسين بيان شيريني داشت و خاطرات روزهاي جنگ و بعدتر همراهي با سردار را 
به زيبايي روايت مي كرد. از اين رو خيلي ها مشتاق بودند تا پاي روايت هاي او بنشينند. 
»نفيسه پورجعفري«، دختر حاج حسين به خاطرات پدر اشاره مي كند و مي گويد: 
»بسياري به بابا توصيه مي كردند كه خاطراتش را ثبت كند اما ناگهان چه زود دير 
مي شود. بابا هميشه در انتهاي صحبت هايش به احترام گذاشتن به پدر و مادر توصيه 
مي كرد. مي گفت همه دار و ندار ما پدر و مادر ماست. كافي است مادر دعايمان كند، 
عاقبت بخير مي شــويم. اين مال و مقام دنيا ارزشي ندارد و براي كسي نمي ماند. اما 
آن دو ركعت نمازي كه شما در جواني مي خوانيد، برابر با صد ركعت نماز من است.«

مهمان داريم
يادش به خير. اهالي خانه حاج حسين چه ذوق و شوقي براي آمدن مهمان ويژه شان 
داشتند. مهمان حاج قاسم بود كه براي افطار دعوت شده بود. همگي دور هم جمع 
شده بودند. دختر حاج حسين به آن روز خاطره انگيز اشاره مي كند: »خاطرم هست 
صداي اذان كه در خانه پيچيد، ســجاده ها پهن شد و حاج قاســم به نماز ايستاد و 
ديگران پشت سرش اقتدا كردند. آن شــب بعد از افطار، حاج قاسم به همه ما يك به 

يك انگشتري هديه داد.«

آرامش قبل از توفان
حاج حسين از هر سفري كه بازمي گشــت، بچه ها دوره اش مي كردند و به شكرانه 

بازگشتش مهماني مي دادند. پدر مثل هميشــه از خاطرات سفر مي گفت، اما اين 
خاطرات تلخ و دلهره آور بودند. پدر از بي رحمي هــاي داعش مي گفت، از تجاوز به 
نواميس مقابل چشم مردان، از ســربريدن مردان مقابل چشمان كودكان و زنان و 
صدها وحشي گري داعش... از سوء قصدهايي كه به آنها شده بود اما خواست خدا اين 
بوده كه آنها براي ريشه كن كردن داعش زنده بمانند. دخترش مي گويد: »اين اواخر 
كه حضور داعش كم رنگ شده بود، همه ما آرام گرفته و خوشحال بوديم. اما حاال كه 

فكر مي كنم، آرامش قبل از توفان بود.«

داستان استرس هاي مكه
زهرا قاسمي، همسر شهيد هم به يكي از شيرين ترين خاطرات زندگي مشترك شان 
اشاره می كند و مي گويد: »چند سال پيش كه عازم حج شديم، به او از حفاظت محل 
كارش گفته بودند، ممكن است در عربستان دستگير شــوي. اما همراهم آمد. در 
فرودگاه مكه استرس شديد داشتم كه مبادا او را دستگير كنند و برايش سوره الرحمن 
را خواندم و فوت كردم. خدا را شكر به  خير گذشت. وقتي هر روز براي انجام مناسك 
حج به مسجدالحرام مي رفتيم، با هم در جايي قرار مي گذاشتيم تا با هم سوار اتوبوس 
شويم. شب اول خيلي دير كرد و من احساس كردم كه او را دستگير كردند. اما همين 
كه خواستم به هتل برگردم و به مسئول كاروان بگويم، ديدمش. گفت به خدا راه بسته 
بود و هر كاري كردم نشد برسم. گرچه پر از استرس بوديم، اما بهترين خاطراتمان به 

اين سفر حج بازمي گردد.«

نزديك بود شهيد بشيم...
در ميان خاطرات حاج حسين خاطره جالبي براي جمع تعريف شده كه بازخواني آن 
خالي از لطف نيست. سرلشكر حسني سعدي، به نقل از حاج حسين اينگونه تعريف 
مي كند: »روزي در منطقه اي در سوريه حاجي خواست با دوربين ديد بزنه، خيلي 
محل خطرناكي بود. من بلوكي رو كه سوراخي داشــت، بلند كردم كه بذارم باالي 
ديوار كه دوربين استتار بشه. همين كه گذاشتمش باال، تك تيرانداز بلوك رو طوري 
زد كه تكه تكه شد ريخت روي سر و صورت ما. حاجي كمي فاصله گرفت. خواست 
دوباره با دوربين ديد بزنه كه اين بار، گلوله اي نشست كنار گوشش روي ديوار، خالصه 
شناسايي به خير گذشت. بعد از شناسايي داخل خانه اي شديم براي تجديد وضو، 
احساس كردم اوضاع اصال مناسب نيست؛ به اصرار زياد حاجي رو سوار ماشين كرديم 
و راه افتاديم. هنوز زياد دور نشــده بوديم كه همون خونه در جا منفجر شد و حدود 
17نفر شهيد شدند. بعد از اين اتفاق حاجي به من گفت: حسين امروز چندبار نزديك 

بود شهيد بشيم، اما حيف…«
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 درباره شهيد هادي طارمي
كه پدرش به او غبطه مي خورد

پيش مرگ سردار
تنها يك روز مانده بود به تولد 40ســالگي اش 
كه اين چنين شــهادت براي هادي رقم خورد. 
البته شــهادت براي خانواده طارمي افتخاري 
اســت كه پيش  تر نصيب جواد، برادر بزرگ تر 
شده بود. اين ســرگرد پاسدار يك سال از بعد 
از پيروزي انقالب 14دي ســال 1358 متولد 
شد. او از نيروهاي واليي هيئت محبان حضرت 
زهرا)س( و از فعاالن پايگاه بســيج شــهيد 
شهسواري و مســجد صاحب الزمان)عج( در 
منطقه 18شهر تهران بود. هادي وظيفه حفاظت 
از جان حاج قاسم در مأموريت هاي مهم و خطير 
برون مرزي در كشــورهاي عراق و سوريه را 
بر عهده داشــت و خود را پيش مرگ سردار 

مي دانست.
حسرت پدرانه

حاج محمدرضا پدر شهيد بارها دينش را به اين 
انقالب جانانه ادا كــرده؛ يكي در بحبوحه جنگ 
تحميلي و ديگري در پاســداري از سردار دل ها، 
حاج قاسم. خودش هم بي نصيب از جنگ نمانده و 
مجروح از جبهه ها بازگشته اما مي گويد چه فايده 
كه شهادت نصيبش نشــد. به پسرانش حسودي 
مي كند كه شهادت اليق شان شــده و مي گويد: 
»وقتي پيكر فرزنــد اولم جواد 11 ســال بعد از 

عمليات خيبر بازگشت، هادي 16 سال داشت.
 از همان روزها بود كه تحوالت زيادي درون هادي 
به وجود آمد و خودســازي از هادي مردي ساخت 
نترس و جسور. وقتي سربازي اش تمام شد، به خاطر 
عالقه شديدش به سپاه وارد اين ارگان شد. اوايل در 
پادگان قدس براي نيروهاي عراقي و سوري كه براي 
آموزش به ايران مي آمدند، آموزش نظامي مي داد و 
بعد خودش سال 1390 براي مأموريت به سوريه اعزام 
شد. هادي تودار بود و به خاطر مسائل امنيتي حرفي 
از عمليات ها و كارهايي كه انجــام مي داد، نمي زد. 
البته خبر داشتيم كه محافظ حاج قاسم است. همين 
همراهي حاج قاسم باعث ايجاد يك عالقه شديد بين 
آنها شده بود. هادي شيفته سردار شده و سردار هم 
به هادي عالقه مند بود. هادي با ايشــان رفت وآمد 
خانوادگي داشــت و گاهي هــم از درختان حياط 

حاج قاسم براي ما ميوه مي آورد.«

پيش بيني صادقانه
ســردار از مدت ها قبل چنين شــهادتي را براي 

هادي پيش بيني كرده بــود؛ موضوعي كه پدر به 
آن اشــاره می كند و مي گويد: »دختر حاج قاسم 
خاطراتي برايمان تعريــف كردند كه يكي از آنها 
مربوط به پيش  بيني شهادت هادي در كنار سردار 
است. به گفته ايشــان روزي سردار در حال رفتن 
به كرج بودند كه به راننده مي گويند شــما پياده 
شــويد، هادي طارمي آمده. راننده مي گويد چه 
اشكالي دارد؟ من هم مي توانم همراه شما بيايم. 
سردار پاسخ داده كه هادي تا آخر با من خواهد بود 
حتي در زمان شهادت. حاج قاسم اين موضوع را 
حتي به خود هادي هم گفته بود و در چهره  اش اين 
اشتياق را مي ديديم. اما هادي براي اينكه ما نگران 
نشويم، هرگز حرفي از شهادت پيش ما نمي زد. در 
خاطره ديگر دختر حاج قاسم مي گويند وقتي براي 
عمليات ها عازم سفر بودند ما نگرانش مي شديم. 
حاج قاســم مي  گفت نگران نباشيد، امروز هادي 

همراه من است.«

ناراحتي شديد خانواده سردار
حاال از هادي، هانيه 10ســاله و محيا 5ساله به 
يادگار مانده اســت. خانواده شهيد مي گويند كه 
بعد از اين حادثه دردناك، همســر حاج قاســم 
را ديدند كه بســيار ناراحت بوده و گفته است از 
شهادت سردار دلم ســوخت اما از شهادت هادي 
بيشــتر؛ چون هادي جوان اليقي بود. وقتي خبر 
شهادت او را به مادرش دادند با تكيه بر ايماني كه 
در دل داشــت، بلند گفت إنّاهلل وإنّا إليِه َراجُعون. 
هادي جان شــهادتت مبارك و بعد گريه امانش 

را بريد. مادر اســت ديگر… مگر مي شود براي 
چنين داغي اشك نريزد. دلتنگي امانش را بريده؛ 
امان مادر، پدر، همســر و دخترانش را بريده اما 
آنچه آرامشان مي كند، اين است كه هادي در راه 

پاسداري از سردار، سر از تن داده است.

يادگاري هاي خونين و تلخ
هادي بچه هيئتي بود و ارادت خاصي به حضرت 
فاطمه)س( داشت. در ميان اهالي محله شادآباد 
و بچه هاي مسجد، هر سال عزاداري ايام فاطميه 
از خانه او شروع مي شد. حتي هميشه انگشتري 
متبرك به نام ايشان در دســتانش بود كه وقتي 
شهيد شد، اين انگشتر با تكه اي از جسم خونينش 
به دست خانواده رسيد تا به همه ثابت كند تا آخر 
پاي اين ارادتش ايستاد. »مهدي طارمي« برادر 
بزرگ تر شــهيد ضمن بازگويي اين ارادت برادر 
به حضــرت فاطمه الزهرا)س(، بــه خاطره ای از 
سفارش حاج قاســم به هادي براي سركشي به 
يك پيرمرد نابينا اشــاره مي كند: »حاج قاسم با 
آنكه يك نظامي و دائم در ســفر و مأموريت بود، 
اما عواطف انســاني عجيبي داشت. هيچ وقت به 
درخواســت ضعفا و نيازمندان دست رد نمي زد. 
خاطرم هســت به هادي ســپرده بود كه مرتب 
به يك پيرمرد نابينا و تنها در روســتايي حوالي 
زنجان سر زده و جوياي حالش باشد. حتي هادي 
مي گفت وقتي در ســوريه بوديم، حواســش به 
گوزن هاي اطراف پادگان بــود و مي گفت براي 

آنها علوفه بگذاريد.«  
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 همراه با خانواده شهيد وحيد زماني نيا
تازه دامادي كه بختش در معيت سردار بود

 دهه هفتادی 
خوش سعادت

وحيد دهه هفتادي بود. 30 تير ســال 1371 در 
محله اتابك متولد شد اما زمان شهادت ساكن 
محله شهر ري بودند. از 9ســالگي تكواندو را 
حرفه اي دنبال كرد، اما وقتي نوبت به انتخاب 
رشته دانشگاهي رسيد، تمام هم و غم اش قبولي 
در دانشگاه افسري شد. هم كنكور سراسري و 
هم دانشگاه افسري قبول شد، اما ترجيح اش 
افسري بود. عالقه به مسائل نظامي و راهنمايي 
برادر بزر گ ترش حميد، او را به تحصيل در اين 
دانشــكده ترغيب كرد. همزمان با تحصيل، 
براي اعزام به ســوريه به عنــوان مدافع حرم 
داوطلب و 4سال در ســوريه حضور داشت. از 
اوايل سال 1397 تا لحظه شهادتش هم در معيت 
حاج قاسم سليماني بود. در بازخواني خاطرات 
شهيد »وحيد زماني نيا« دردناك تر از همه اين 
است كه اين تازه داماد با 27سال هنوز عروسش 
را به خانه بخت نبرده بود. گويا قسمت اين بود كه 

به حجله شهادت قدم بگذارد.

تعجب حاج حسين سازور
»فريدون زماني نيا« پدر شــهيد بازنشسته سپاه 
بوده و تربيت چنين فرزنداني را مديون همسرش 
هست و مي گويد: »به دليل مشغله هاي كاري در 
سپاه و حضور در جبهه، كمتر به مسائل تربيتي 
فرزندان مي رسيدم و مادرشان اين وظيفه سنگين 
را به دوش داشت. در حقيقت تربيت فرزندانم را 
مديون او هستم. برادر بزرگ وحيد هم پاسدار و 
به نوعي الگوي او بود. وحيــد از بچگي در هيئت 
بزرگ شده بود. دوســتانش مي گفتند در هيئت 
همه كار مي كرد؛ از شستن ظرف ها و جاروكردن 
گرفته تا جفت كردن كفش ها. تا جايي كه يك بار 
حاج حســين ســازور به وحيد گفته بود تو كي 

هستي كه در هيئت همه كار مي كني؟«

عاشق تكواندو بود
وحيد توجه زيادي به ورزش و انجام تمرينات آن 
داشت. چابك و به لحاظ بدني روي فرم بود. عالوه 
بر تكواندو، فوتبال، فوتسال، شنا و دووميداني را 
هم جزو برنامه هاي ورزشي اش قرار داده بود. هر 
زمان فرصت پيدا مي كرد با دوســتانش ورزش 
مي كرد و حتي مدتي وظيفه آموزش تكواندو به 

همكارانش را به عهده داشت.

خوشحالي و دلهره مادر
تا اينكه يك روز وحيد و مادرش در خانه نشسته و 
گرم صحبت هاي مادر و پسري بودند، تلفن وحيد 
زنگ مي خورد. خبري بــه او مي دهند كه گل از 
چهره اش مي شــكفد. انگار كه از خوشحالي بال 

درآورده باشد. مادر جويا مي شود و وحيد با شوق 
مي گويد: »مامان زنگ زدن و ميگن سردار تو رو 
براي همراهي در مأموريت هاش انتخاب كرده!« 
شنيدن اين خبر گرچه خوشحال كننده بود، اما 
دلهره عجيبي بر دل مادر نشــاند. سال ها بود كه 
به اين دلهره ها و دلتنگي هــاي عزيزانش عادت 
كرده بود اما اين بار فرق مي كرد. از فرداي همان 
روز مأموريت به سوريه، عراق و لبنان شروع شد 
و وحيد همراه سردار به اين سفرها رفت. دل مادر 
شور مي زد، اما چاره اي نبود. اين افتخار همراهي 
با سردار نصيب هر كسي نمي شود. چند ماه قبل 
از شهادت سردار در تلويزيون خبر از سوء قصدي 
به جان او دادند. دل آشــوبه هاي مادر بيشتر شد 
اما با خدايش عهده بست كه جز عاقبت به خيري 
براي وحيدش چيزي آرزو نكند. وحيد رفت و داغ 
دامادي اش را بر دل همسر، پدر و مادرش تا ابد 
نشاند اما افتخار ديگري بر ســينه اين عزيزان با 
رفتنش ثبت شده و آن افتخار شهادت در معيت 

حاج قاسم سليماني است!

دعاي شهادت در لحظه جاري شدن خطبه عقد
گرچه همسر شــهيد از آرزوي قلبي وحيد براي 
شــهادت با خبر بود، اما  اينگونــه رفتنش را باور 
نمي كند. خودش شنيده بود كه لحظه جاري شدن 
خطبه عقد - كه مي گويند هر دعايي مســتجاب 
مي شود - وحيد براي شــهادتش دعا كرده بود. 
»زهرا غفــاري« از آرزوي قلبي محافظ ســردار 
اين چنين مي گويــد: »3هفته قبــل از اينكه به 
شهادت برســد، به من گفت حرفي در دلم دارم 

كه مي خواهم به تو بگويم. كنجكاو و مشتاق شدم 
و گفتم چه حرفي؟ گفت دوست دارم به شهادت 
برسم. نه اينكه در رختخواب يا به گونه اي ديگر از 
اين دنيا بروم. از شنيدن اين حرف بي اختيار گريه 
كردم. آقا وحيد بي تابي ام را كه ديد، ديگر حرفي 
در اين باره با من نزد. اما خوب مي دانســتم به هر 
زيارتــگاه و هيئتي كه مي رويم، طلب شــهادت 
از خــدا، آرزوي اول و آخر اوســت. در نهايت به 

آرزويش هم رسيد.«

شگفتي از قدرت باالي حاج قاسم
وحيد گرچه در خانــه از ماموريت ها و جزئيات 
كارهايــش صحبــت نمي  كــرد، امــا گاهي از 
ويژگي هاي منحصر به فرد ســردار بــراي زهرا 
مي گفت. مثل آن شــبي كه وحيد حاج قاســم 
را ســاعت يك بامداد به خانه اش مي رســاند تا 
بعد از يك روز كاري ســخت استراحت كند. اما 
2ساعت بعد تماس مي گيرند كه مجدد به دنبال 
حاج قاسم رفته تا او را براي كاري جديد همراهي 
كند. وحيد از خودش مي پرســد كــه واقعاً در 
اين 2ساعت حاج قاســم استراحت كرد؟ زهرا به 
اين خاطره اشــاره مي كند تا به اين نكته برسد 
كه حاج قاســم بنيه بدني و ســالمت جسماني 
فوق العاده ای داشــت: »وحيد هميشه از قدرت 
بدني و ســالمت حاج قاســم براي ما مي گفت. 
اينكه با وجــود مجروحيت و جانبازي، ايشــان 
انسان ســرزنده و توانمندي بودند. من معتقدم 
اين توانمندي جز از ســوي خدا به ايشان داده 

نشده بود.«
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رسانه هاي غربي ها درباره 
شهيد سليماني چه مي گويند؟

ژنرال 
 ديپلماسی 

در  خاورميانه

شهيد قاسم سليماني، يكي از جذاب ترين 
ايراني ها در يك دهه اخير براي رسانه هاي 
غربي بوده است و زندگي حماسي، نفوذ 
بي نظيرش در خاورميانه، و تقابلش با غرب، 
دستمايه گزارش هاي زيادي در رسانه هاي 
غربي بود. از نظر اين رسانه ها، او فرماندهي 
شجاع و باهوش و استراتژيستي عملگرا و 
عميق بوده كه دهه ها براي ايجاد شبكه اي 
از محور مقاومت در منطقه تالش كرده 
و چنــان موفق بوده كــه چهره جديد 
خاورميانه، در برخي كشــورها، مديون 
مديريت اوســت. نه تنها رسانه ها، كه 
نظاميان و نيروهاي امنيتي ارشد آمريكايي 
هم بارها درباره سردار سليماني صحبت 
و درايت، تعهد، شجاعت و اثرگذاري او 
را در پهنه وسيعي از خاورميانه ستايش 
كرده اند. حتي افرادي كه دشمن خوني 
سردار سليماني بوده اند و مسئوليت كشته 
شدن صدها سرباز آمريكايي در منطقه را 
به گردن او و سپاه قدس انداخته اند هم 
در مواردي كه درباره او صحبت مي كنند، 
به ويژگي هاي برجسته او به عنوان يك 
فرمانده ميداني اثرگذار و شجاع اشاره 

مي كنند.

جواد نصرتی

نفوذ بي نظير در منطقه
در سال هاي اخير، نقش ســردار سليماني در 
مبارزه با داعش مورد توجه رســانه هاي غربي 
قرار داشــت و بســياري از آنها درباره نقش 
انكارناشــدني سردار ســليماني و نيروهاي 
تحت امــر او در غلبه بر داعش در ســوريه و 
به خصوص عراق نوشته اند. به گزارش نيويوركر، 
سپاه قدس، بازوي خارجي ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمي كه زيرنظر سردار سليماني، 
نفوذ بي نظيري در خاورميانه به دســت آورده، 
سازماني اســت كه بخشي از سياست خارجي 
ايران را در سال هاي اخير شكل داده و مي توان 
آن را معادل تركيبي از ســيا و نيروهاي ويژه 
آمريكا دانســت. او به عنوان فرمانده ســپاه 
قدس، به جايگاهي رسيد كه آمريكا او را يكي 
از دشمنان اصلي خود در خاورميانه مي دانست 
و به همين  خاطر وزارت خزانه داري آمريكا او را 
تحريم كرد. با وجود اين ميزان از تأثيرگذاري، 
او، به گفتــه جان مگ گواير يكي از افســران 

سابق ســيا در عراق، تا همين چند سال پيش 
چندان شناخته شده نبوده است؛ »سليماني 
قدرتمندترين نيروي اجرايي در خاورميانه است 

و هيچ كس حتي درباره او چيزي نشنيده بود.«
نقش بي بديل سردار ســليماني در تحوالت 
منطقه، باعث شــده اســت كه رســانه ها 
گزارش هايــي با جزئيات بســيار زياد درباره 
سراسر زندگي او منتشر كنند و با موشكافي، به 
تفصيل به دوره هاي مختلف زندگي او، از كودكي 
گرفته تا دوران انقالب و جنگ و حضورش در 

خاورميانه بپردازند.

آرمان مقاومت
به گزارش نيويوركر، سردار سليماني از همان 
دوران كودكــي با ايده مقاومت رشــد كرده 
اســت. پدر او در اطراف كرمان، همچون ديگر 
كشاورزان از دولت شــاه وام كشاورزي گرفته 
بود، اما ناتواني در پرداخت اقساط آن، خانواده 
سليماني را به وحشــت انداخته بود. او، براي 

كمك به پدرش، به همراه يك خويشاوند خود 
كه بعدها در جبهه شهيد شد به كرمان رفتند تا 
كار و به پدران خود براي بازپرداخت وام كمك 
كنند. سليماني نوجوان، زماني كه كار نمي كرد 
به يك باشگاه مي رفت و وزنه مي زد تا هم بدني 
ورزيده داشته باشد و هم آنطور كه رسم بود، 

روحيه دالوري اش را تقويت كند. 
وقتي كه سليماني 22ســاله بود، انقالب ايران 
پيروز شد و او به سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
پيوست. سليماني كه در اداره آبرساني كرمان 
مشــغول به كار بود، با هدف تأمين دسترسي 
رزمندگان به آب به جبهــه رفت اما مأموريت 
15روزه اش، هرگز تمام نشد. سليماني، به خاطر 
ماموريت هاي شناســايي در پشت خط مقدم 

به عنوان رزمنده اي شجاع، معروف شد.
به گزارش گارديــن، هميــن ماموريت هاي 
شناسايي در پشــت جبهه نيروهاي دشمن، 
ايده همكاري با نيروهاي خارجي و همفكر را در 
ذهن سردار سليماني زنده كرد. او بعدها، همين 
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بانفوذتر از 
آمريكايی ها

سليماني در عراق به چنان 
قدرت و نفوذي رســيد كه 
گفته شده است هيچ دولتي 
بدون حمايت او تشــكيل 
نمي شد. اوج اين نفوذ، شروع 
به كار دولت نوري المالكي 
بود. آمريكايي ها، از نخستين 
افرادي بودند كه تشــكيل 
دولــت او را تبريك گفتند، 
اما در جمع هاي خصوصي، 
اين كار آنهــا باعث خنده 
افرادي مي شد كه از اوضاع 
خبر داشــتند. ســليماني، 
براي اينكه نــوري المالكي 
به قدرت برســد، برخي از 
رهبران سياســي، ازجمله 
كردها را به ايــران دعوت و 
موافقت آنهــا را جلب كرد. 
در واقع، اگــر فعاليت هاي 
ســليماني نبــود، نــوري 
المالكــي نمي توانســت به 
قدرت برسد با اين حال اين 
آمريكايي ها بودند كه تالش 
مي كردند اين موفقيت را به 
نام خود ثبت كنند. يك مقام 
عراقي حتي بــه نيويوركر 
گفته بود كــه آمريكايي ها 
به خوبي مي دانســتند كه 
سليماني آنها را از ميدان به 
در كرده است، با اين حال از 
اينكه به صورت علني به اين 
مســئله اعتراف كنند شرم 

داشتند.
رابطه سليماني با كردها كه 
بســيار پيش از اين شروع 
شــده بود، در دوران جنگ 
ايــران و عراق، تا ســال ها 
بعد هم ادامه داشــت. او در 
ماجراي حملــه داعش به 
كردستان عراق، نخستين 
كسي بود كه به درخواست 
كمك كردهاي عراق پاسخ 
مثبــت داد و مانع ســقوط 
شــهرهاي بــزرگ اقليــم 
كردستان عراق شد. بعدها 
در ماجــراي همه پرســي 
استقالل كردســتان عراق 
هــم ســليماني نقشــي 
تعيين كننــده داشــت و 
توانست دو طرف را متقاعد 
كند تا از مواضع خود كوتاه 
بيايند و عمــال جلوي يك 

درگيري نظامي را گرفت.

شيوه كار را پيش گرفت و شبكه اي مؤثر و مطمئن 
از نيروهاي همفكر را در سراسر خاورميانه ايجاد 
كرد كه به پيشــبرد اهداف ايران كمك مي كرد. او 
در همان شــروع جنگ، به واســطه توانايي هاي 
فرماندهي و شجاعتش، فرمانده گردان كرمان شد؛ 
گرداني كه بسياري از اعضاي آن، هم باشگاهي هاي 

سليماني بودند.
به گزارش نيويوركر، سليماني، از همان زمان نسبت 
به همرزمان خود بسيار حســاس بود و مرگ هر 
يك از آنها، به شــدت او را تحت تأثير قرار مي داد. 
حتي برخي همرزمان او گفته اند كه ســليماني، با 
ماموريت هايي كه گمان مي رفت نيروهاي زيادي 
در آنها كشته شوند مخالف بوده است. عالقه او به 
همرزمانش، بعدها به يكي از ويژگي هاي او تبديل 
شد و نيروهاي تحت امر سليماني، او را بيشتر از هر 

كس ديگري دوست داشتند.
 سليماني حتي به فرزندان همرزمان كشته شده اش 
هم عالقه بسيار زيادي نشان مي داده و در نقل قول 

معروفي گفته است كه آنها »عطر شهدا« را دارند.

روحيه تعهد به دوستان
اين روحيه تعهد به دوستان، در دهه هاي بعدي هم 
بخشي از شخصيت سليماني بود و تالش هايش در 
سوريه را مي توان از اين منظر توجيه كرد. او كمك 
به سوريه را، مسئله اي شخصي براي خود مي دانست 
و يكي از مقامات عراقي پيش تر به نيويوركر به نقل 
از سليماني گفته است: »ســليماني به ما گفت كه 
ايراني ها هر كاري كه الزم باشد )در سوريه( انجام 
مي دهند. او گفت ما مثل آمريكايي ها نيستيم كه 

دوستانمان را رها كنيم.«
سردار سليماني، در زندگي شخصي هم شخصيت 
مهرباني داشــت؛ او با احترام زيادي با همسرش 
رفتار مي كرد و براي 3پســر و 2دخترش، پدري 
دوست داشتني بود. ســليماني در دوران جنگ 
مجروح شــد اما هرگز انگيزه هايش را از دســت 
نداد. سردار سليماني، بعد از جنگ، در شرق ايران 
فعال شــد و تهديدهاي طالبان را مهار كرد. او، در 
منطقه اي كه فساد در آن ريشــه دارد، با مبارزه 
با قاچاق ترياك در مرز، محبوب شــد. بعد از آن، 

سليماني به سمت فرماندهي سپاه قدس رسيد.

استراتژيست عملگرا
به گزارش آتالنتيك، ســپاه قدس، به ســختي 
مي توانست كسي را پيدا كند كه همچون سليماني 
براي پيشبرد اهداف ايران ضروري و تأثيرگذار بوده 
باشد. هرچند وجود سازمان و شبكه هاي مطمئن 
بسيار مهم است، اما همانطور كه آمريكا نيروهاي 
انســاني كمي دارد، ايران هم استعدادهاي زيادي 
ندارد كه بتوانند مانند قاســم سليماني در منطقه 
حضور داشته باشند و نظارتي خردمندانه بر اوضاع 

داشته باشند.
نظارت و فرماندهي او، تنها نظامي نبوده اســت و 
آنطور كه دشمنان او هم گفته اند، سردار سليماني 
نوعي خردمندي سياسي و روحيه همكاري با تمامي 
طيف ها را داشته كه او را از ديگران متمايز مي كرده 
است. بسياري از رســانه ها، محبوبيت او در ميان 
عموم مردم ايران را نشانه اي از رفتارهاي فراجناحي 
او مي دانند و معتقــد بودند كه او مي توانســته 
رئيس جمهور بعدي ايران باشد. مئير داگان، رئيس 
سابق موســاد كه يكي از دشــمنان قسم خورده 
سردار سليماني به شمار مي رود، در گفت وگويي با 
نيويوركر درباره اين ويژگي او گفته بود: »او كسي 
است كه من از نظر سياسي باهوش مي خوانم. او با 

همه ارتباط دارد.«
اين روحيه عملگرا بود كه باعث شــد ســردار 
سليماني، در دوران پس از سقوط صدام، با صبري 
مثال زدني شــبكه اي از نيروهــاي مختلف اما 
همگرا را تشكيل دهد كه هدفي واحد داشتند. 
يك ديپلمــات غربي در بغداد درباره تشــكيل 
اين شــبكه به نيويوركر گفته بود: »هيچ كس در 
تهران برنامه خاصي براي تشكيل محور مقاومت 
نداشت، اما فرصت ها به آنها ارائه شد و آنها هم به 
بهترين نحو از آنها استفاده كردند. در هر مورد، 
سليماني بسيار باهوش تر، ســريع تر و آماده تر 
از هركس ديگري در منطقه بــود. او با غنيمت 
شمردن فرصت ها، اين شــبكه را ساخت؛ آرام، 

اما مطمئن.«

فرمانده مهربان
بدون شــك اگر او در مبارزه با داعش نقشــي 
تأثيرگذار نداشــت، نمي توانست نفوذ در عراق را 
حفظ كند. به گزارش ســي ان ان، او در اوج مبارزه 
با داعش، مرتب بين ســوريه و عراق در ســفر 
بود و در عمل شــخصا جنگ را در هر دو كشــور 
فرماندهي مي كرد. با وجود اين جايگاه بسيار باال، 
به عنوان پرنفوذتريــن فرمانده اجرايي در يكي از 
خطرناك ترين مناطق دنيا، او فرماندهي متواضع 
و مهربان بود كه هم از سوي دوستان و هم از سوي 

دشمنانش مورد احترام بسيار زيادي بود.
 با اين حال دشمنان او هم با احترام از او ياد مي كنند. 
داگان، وقتي كه خبرنگار نيويوركر با او تماس گرفته 
بود تا درباره قاسم سليماني صحبت كند، با لفظي 
كنايي از ســليماني با عنوان »يك دوست بسيار 

خوب« نام برده بود.
آتالنتيك در گزارشــي بعد از شــهادت سردار 
ســليماني، نوشــته بود كه از منظــر نظامي و 
ديپلماتيك، او به تنهايي ديويد پترائوس)رئيس 
سابق سيا(، ژنرال اســتنلي مك كريستال)رئيس 
سابق فرماندهي مشترك عمليات ويژه آمريكا بعد 
از حمله آمريكا به عراق( و برت مك گورگ)نماينده 

ويژه آمريكا در مبارزه با داعش( ايران بوده است.
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حاج قاسم براي شما چه بود و چه ارتباطي 
ميان شما با ايشان برقرار بود؟

واقعيت اين اســت كه حاج قاســم نه يك دوســت، 
بلكه فرماندهي بــزرگ، برادر و عزيز ما بــود. ارتباط 
ما با حاج قاســم در ميدان هاي جهاد بود، نه هتل ها، 
تفريحگاه ها، مراسم و جشن ها. او رفيق سالح و مقاومت 
بود و براي حمايت از مظلومان، بــا هر دين، عقيده يا 
حتي گرايش سياسي با ما همراهي مي كرد. حاج قاسم 
خواهان شــهادت بود و از مردم و مواضــع آنان دفاع 
مي كرد؛ حتي گروه هايي كه در برخي مسائل با ايشان 

اختالف نظر داشتند.

اولين مالقات شما چگونه بود و چه زماني 
رخ داد؟

ماجراي آشنايي شــخصي من با حاج قاسم به دوران 
سقوط سهل نينوي و موصل به دست گروه  تروريستي 
داعش برمي گردد. در آن روزها موصل ســقوط كرده 
بود اما همچنان ســهل نينوي از دايره سيطره داعش 
بيرون مانده بود و نيروهايي از پيشمرگه در آنجا حضور 
داشتند. براي بررسي شرايط به آنجا رفتم درحالي كه 
يكي از برادران مستشــار از سپاه پاســداران انقالب 
اسالمي نيز براي ارزيابي شرايط و سنجش ميزان خطر 
عليه مســيحيان با ما همراه بود. در آن زمان هنوز با 
حاج قاسم آشنايي مستقيم نداشتم اما به واسطه ارتباط 
من با مستشاران بسيار نزديك به ايشان، حاج قاسم من 
را مي شناخت. پس از ورود به منطقه و بررسي شرايط، 
من به آنها گفتم سهل نينوي سقوط خواهد كرد و بر اين 
اساس درخواست كردم زمينه براي انتقال خانواده هاي 
مسيحي و ايزدي ساكن در منطقه به اربيل فراهم شود، 
چرا كه داعش بسيار نزديك شده بود. از سوي ديگر از 
طريق ارتباط با اقليم كردستان خواستيم اجازه دهند 
بخشي از نيروهاي نظامي ما از طريق جاده هاي تحت 
كنترل آنان بــراي حمايت از پيشــمرگه و مقاومت 

عليه داعش وارد سهل نينوي شــوند، چرا كه موصل 
ديگر ســقوط كرده بود و تنها راه دسترسي به نينوي، 
اقليم كردستان بود. اما اقليم موافقت نكرد و ما نااميد 
بازگشــتيم. به فاصله كوتاهي از اين تحوالت، خطوط 
دفاعي پيشمرگه شكســت و داعش وارد سهل نينوي 
شد، البته اكثريت خانواده هاي اقليت، منطقه را ترك 
كرده و عازم اربيل شــده بودند. در اين شرايط بود كه 
اخبار به گوش حاج قاسم رسيد. شخصي با من تماس 
گرفت و گفت از طرف حاج قاسم هستم، سپس ايشان 
پشت خط آمد و با من سخن گفت. گفت ان شاءاهلل نزد 
شما مي آييم و با يكديگر گفت وگو مي كنيم. به زودي 
آمد؛ ابتدا پس از ورود به فرودگاه با شــهيد ابومهدي 
المهندس ديدار داشت و بعد از آن در يكي از پايگاه هاي 
ما با من مالقات كرد. حاج قاســم نقشــه را مقابل من 
گشود، كمي موقعيت را شــرح داد و به صراحت گفت 
كه آماده ايم هر آنچه نياز داريد در اختيار شما بگذاريم 

تا اقليت هاي ديني به سهل نينوي بازگردند. تمام اين 
تحوالت كه براي شما بازگو مي كنم قبل از صدور فتواي 
مرجعيت نجف بود. نخستين مالقات من با ايشان در 

چنين موقعيتي رخ داد.

امروز روايت هاي مختلفي از نحوه ورود 
ايران و حاج قاسم به عراق براي مبارزه با تروريسم 
مطرح مي شود و ديدگاه هاي منفي نيز در اين زمينه 

وجود دارد. واقعيت چه بود؟
امروز به صراحت مي گويم، نبايد نقش حاج قاسم را در 
شكل گيري مقاومت و شكست داعش ناديده بگيريم. 
ژنرال سليماني فراتر از گروه هاي اسالمي، نقش آفريني 
مي كرد و امنيت اقليت هاي مســيحي و ســاير اديان 
برايش اهميت داشت. او از موضع انساني به صحنه ورود 
مي كرد. اين مسئله محدود به عراق نيست، حاج قاسم 
پيش از نبرد براي مسيحيان در عراق، در سوريه و براي 

 گفت وگوي همشهري با ريان الكلداني؛ 
بنيانگذار جنبش مسيحي بابليون و فرمانده تيپ بابليون در حشد الشعبي:

 آمريكا به مسيحيان كمك نكرد
اما حاج قاسم كمك كرد

موضوع كمك حاج قاسم سليماني و نيروهاي تحت امر او به كساني كه مورد حمله و هجمه داعش 
و ديگر تندروهاي مذهبي واقع شده بودند، موضوعي است كه با بازي رسانه اي غربي ها مخدوش 
نخواهد شد. او به نمايندگي در ايران، حتي به ياري اقليت هاي غيرمسلمان شتافت؛ وقتي كه پيام 
مظلوميت و درخواست كمك آنها را دريافت كرد. جالب اينكه به روايت ريان الكلداني، اين كمك ها 
كامال قانوني و به درخواســت مراجع قانوني اتفاق مي افتاد. به بهانه فرارسيدن سالروز شهادت 
حاج قاسم سليماني، مصاحبه همشــهري با ريان الكلداني، بنيانگذار جنبش مسيحي بابليون و 

فرمانده تيپ بابليون حشد الشعبي را پيش رو داريد.

احمد رضايي
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ژنرال استنلي مك 
كريستال

فرمانده سابق نيروهاي 
آمريكايي در افغانستان

»فكر نمي كنم كــه بايد او را 
مردي شــرور بدانيم. قاســم 
ســليماني، بــه كشــورش 
و اهــداف آن ايمــان دارد، 
همانطور كه من به كشورم و 
اهداف آن ايمــان دارم. نبوغ 
او، كارآمــدي اش و تعهدش 
به كشــورش مورد ستايش 
متحدان اســت و از ســوي 
دشــمنانش به همان اندازه 
مورد تقبيح است. چيزي كه 
اما همه بر آن اتفاق نظر دارند 
اين است كه دست باثبات اين 
ژنرال فروتن، براي چند دهه 
سياست خارجي ايران را پيش 

برده است.«

ژنرال مارك هرتلينگ
فرمانده سابق نيروهاي 

آمريكايي در اروپا

»او سراســر زندگي خود را در 
ميدان نبرد بوده است. سربازانش 
او را دوست دارند. او آرام، بسيار 
كاريزماتيك، يك استراتژيست 
نابغه و يك فرمانده عملگراست. 
همه اينها، وقتي كه او را به عنوان 
دشمن نگاه كنيم، باعث مي شود 
كه در اين سمت از دنيا)آمريكا( 

باعث خشم زيادي شود.«

امنيت مسيحيان حسكه مي جنگيد. اين واقعيتي است 
كه برادران سوري ما و شــخص بشار اسد به آن اذعان 
دارند. در وضعيتي كه به آن اشاره كردم حاج قاسم آمد و 
هرآنچه الزم داشتيم در اختيار ما گذاشت. اين در حالي 
است كه درخواست هاي نوري مالكي، نخست وزير وقت 
عراق از آمريكا براي ورود فوري به صحنه و حمايت از 
مسيحيان بي پاسخ ماند. آنها گفته بودند ورود نظامي 
نيازمند اخذ مجوز و مسير قانوني است درحالي كه سهل 
نينوي سقوط كرده و دامنه خطر به خود اربيل رسيده 
بود. اين مسئله از سوي رهبران اقليم كردستان مورد 
تأييد قرار گرفته است. در شرايطي كه درخواست هاي 
آنان براي كمك توسط آمريكا بي پاسخ ماند، حاج قاسم 
به همراه 12مستشار از سپاه پاسداران و 3نفر از برادران 
حزب اهلل لبنان وارد منطقه شــدند و نقشه اي را براي 
حمايت از اربيل تنظيم كردند. هرگز اينگونه نبود كه 
حاج قاسم به طور يكجانبه مرزها را زير پا بگذارد و براي 
اقدامات نظامي وارد مناطق شــود. ايشان با موافقت، 
بلكه درخواســت مراجع قانوني وارد اين مناطق شد. 
اگر حاج قاســم و شــهيد ابومهدي المهندس نبودند 
مقاومتي شكل نمي گرفت. متأسفانه گاهي مي بينيم 
برخي از مسلمانان نقش حاج قاســم در اين ميدان را 
انكار مي كنند، اما ما مسيحيان هرگز چنين نمي كنيم. 
ايشان ميراثي قابل افتخار و شــرافتمندانه از دفاع از 
حقوق انسان ها عليه تروريسم بر جاي گذاشت. امروز 
حتي كودكان سهل نينوي از نقش حاج قاسم در آزادي 
اين مناطق سخن مي گويند. او فرمانده بود و تمامي ما 

سربازان ايشان، اين را با تمام افتخار مي گوييم.

حضور يك فرمانده عالي رتبه در خطوط 
مقدم نبرد امر خطرناكي است. آيا امكان شهادت 

حاج قاسم در اين محورها وجود داشت؟
حاج قاســم آرزوي شهادت داشــت و اين بر هيچ كس 
پوشيده نبود. او در بســياري از نبردهاي مقاومت عليه 

تروريسم تا مرز شــهادت پيش رفت. به خاطر دارم در 
يكي از نبردهاي اساسي، هنگامي كه كاروان ما از سوي 
نيروي هوايي آمريكا مورد حمله قرار گرفت، حاج قاسم 
يكي از خطوط فرماندهي بسيار مهم خود را رها كرده 
و مستقيما براي بررســي وضعيت و حمايت از ما وارد 
منطقه شد، درحالي كه شرايط و امنيت الزم براي حضور 
چنين فرماندهي در آن منطقه مهيــا نبود. همچنين 
در صالح الدين نيز به خاطر دارم ايشــان به همراه حاج 
ابومهدي المهندس در يكي از مناطق بسيار خطرناك 
كه در شعاع حمالت تك تيراندازهاي داعشي قرار داشت 

ايستاد و پس از بررسي هاي ميداني نماز خواند.

از ديد شما چرا حاج قاسم را در آن مقطع 
زماني و در عراق به شهادت رساندند؟

آنچه امروز باقي مانده، عقالنيت حاج قاسم است. اگرچه 
ايشان شهيد شد اما هزاران حاج قاسم براي دوران پس 
از خود به ميراث گذاشت. او نسل هاي متعددي را شيفته 
مرام و مســلك خود كرد و آنان را مانند خود بار آورد. 
مي دانيد مرزهاي روشني ميان فرماندهي، دوستي و 
عشق وجود دارد و من با علم به اين تفاوت ها مي گويم 
اكثريت مجاهدان عاشق حاج قاسم بودند. اما در پاسخ 
به ســؤال شــما بايد بگويم امروز همه، حتي در قلب 
آمريكا به خوبي مي دانند، آن كه داعش را شكست داد 
جمهوري اسالمي ايران و مشخصا حاج قاسم سليماني 
بود. نقش پروژه داعش و طراحان آن كامال روشن است 
و وقتي اين گروه در داعش متحمل چنين شكســت 
سختي مي شود، مشخص است كه برخي از اين كشورها 
تا چه اندازه خشمگين مي شوند. بنابراين طبيعي است 
كه چنين ناجوانمردانه او را در عراق به شهادت برسانند 
و ما از اين بابت كه حاج قاســم در كشور ما به شهادت 
رسيد افتخار مي كنيم اگرچه باور داريم عراق، سوريه، 
ايران، لبنان و يمن همه يكي است و جبهه هاي مقاومت 

سرزميني واحد به شمار مي روند.
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در ابتدا كمي از دين ايــزدي براي ما 
بگوييد تا تصويري كلي از آن داشته باشيم...

ديانت ايزدي در حقيقت آييني ميترايي است، از ريشه 
اديان بابلي و ســوري كه آغاز آن به عراق برمي گردد. 
ديانت ايزدي را مي توان ديانتي طبيعي به شمار آورد 
چراكــه در آن پديده هاي طبيعي مانند خورشــيد، 
مقدس هســتند و بدون آنها، زندگي وجــود ندارد. 
همانطور كه مي دانيد ديانت ايزدي ازجمله نخستين 
آيين هاي بشري است كه به وحدانيت خدا باور داشته 
اســت. ايزدي ها تا كنون بارهــا در معرض حمالت و 
كشتارهاي وحشيانه اي قرار گرفته اند كه آخرين آن 
به سال2014 توسط داعش برمي گردد. البته با وجود 
تمام آنچه بر ايزدي ها رفته، آنان همچنان دوســتدار 
زندگي، صلح و همزيستي مســالمت آميز با سايرين 

هستند.

ماجراي آشنايي شــما با سردار قاسم 
سليماني به چه ترتيب بود و در چه شرايطي اتفاق 

افتاد؟
من نخســتين ايزدي هســتم كه داوطلبانه به حشد 
شــعبي پيوســتم، آن هم تنها يك روز پس از فاجعه 
كشتار شهروندان بي گناه در سنجار به دست داعش. 
آن روز به بغداد آمده بودم و توسط يكي از برادران سپاه 
پاســداران ايران به حاج ابومهدي المهندس و سپس 
حاج قاسم معرفي شدم. در شرايط بسيار بحراني كار 
را آغاز كرديم، دوراني كه ما از هر جهت گرفتار بوديم 
و تمام نيروهاي داخلي، منطقه اي و بين المللي پشت 
ما را خالي كرده بودند. همه ما را تنها گذاشــتند مگر 
2نفر؛ حاج قاسم سليماني و ابومهدي المهندس. اين 
دو نفر بودند كه با ما همراه شــدند، ايستادگي كردند 
و توانســتند جان دســت كم 300هزار ايزدي را در 
ارتفاعات سنجار نجات دهند. در آن زمان حاج قاسم 
براي بررسي اوضاع و آغاز فرماندهي نبرد، بين 40روز 

الي 2 ماه در منزل شــهيد ابومهــدي المهندس بود 
و نخستين مالقات من با ايشــان نيز به همان دوران 
برمي گردد. البته شــهيد ابومهدي را پيش از اين در 
بازديد ميداني ايشــان از ســنجار ديده بودم. او كه با 
هلي كوپتر در شرايطي خطرناك وارد منطقه شده بود 
به من گفت كه حاج قاسم ما را مكلف به نجات ايزدي ها 
كرده و در اين راه براي هرگونه كمك و حمايتي از شما 
آماده ايم. به فاصله كوتاهي پس از اين بازديد ميداني، 
گذرگاه امنــي از طريق توافق هاي شــهيد ابومهدي 
المهندس با ساير شبه نظاميان مستقر در منطقه براي 
حركت ايزدي ها از سنجار به سوريه و از آنجا به اقليم 

كردستان ايجاد شد.

نگاه سردار سليماني به اقليت ها چگونه 
بود؟ براي مثال آيا ايشان تفاوتي بين شيعيان و 

ساير اقليت ها قائل مي شد؟
با شناختي كه از حاج قاســم داشتم به شما مي گويم، 
انسانيت براي او از همه مسائل ديگر مهم تر بود. نه تنها 
در جهاد، به دين، مذهب و گرايش هاي افراد توجهي 

نمي كرد، بلكه همواره در حمايت از اقليت هاي ضعيف 
عزم بيشتري داشــت تا حمايت از جريانات قوي تري 
مانند شيعيان. يك بار در آن سال ها به من گفت ديگر 
وجود اقليت هاي ضعيف و آسيب پذير جايز نيست، ما 
وظيفه داريم با حمايت، تسليح و آموزش اقليت ها آنان 
را قوي كنيم تا اگر خداي نكرده حوادثي مشابه حمالت 
داعش در سال2014 رخ داد، اقليت ها بدون تكيه به 
ديگران قادر به دفاع از خود باشند. او به اين مسئله باور 
داشت و گام هاي بزرگي هم در زمينه تقويت اقليت ها 
مقابل تهديدهاي تروريســتي برداشت؛ گام هايي كه 

امروز مي توانيم نتايج آن را مشاهده كنيم.

اگر بخواهيد به عنوان مجاهدي كه همراه 
با سردار سليماني جنگيده است، ويژگي بارزي در 
شخصيت ايشان را بيان كنيد كدام نكته بيشتر نظر 

شما را جلب مي كند؟
به باورم حاج قاسم اسطوره مقاومت بود؛ اسطوره اي كه 
تا صدها سال امكان تكرارش وجود ندارد. اين تجربه اي 
است كه در طول تاريخ ثابت شده؛ انسان هاي بزرگ به 

 گفت وگوي همشهري با مراد شيخ كالو؛ 
از بزرگان جامعه ايزدي هاي عراق و فرمانده حشد الشعبي ايزدي

 همه ايزدی ها را رها كردند
جز حاج قاسم و ابومهدی المهندس

وقتي داعش به مناطق گسترده اي از عراق حمله كرد، هر روز داستان جنايت هاي اين گروه افراطي قلب 
همه انسان هاي جهان را به درد مي آورد. در اين ميانه، مخصوصا جنايت هايي كه عليه اقليت هاي مذهبي 
انجام مي شد، بسيار دردآوردتر بود. از يك ســو به اين دليل كه متأسفانه اين جنايت ها را به نام اسالم 
انجام مي دادند، از سوي ديگر به اين دليل كه اين اقليت ها به شدت مظلوم و بدون دفاع بودند. در اينجا 
بود كه به گفته مراد شيخ كالو، تنها 2نفر بودند كه پاي اقليت هايي چون ايزدي ها ايستاده و از آنها دفاع 
كردند؛ ابومهدي المهندس و حاج قاسم. مصاحبه اختصاصي همشهري با مراد شيخ كالو، از بزرگان جامعه 
ايزدي هاي عراق و همچنين فرمانده شاخه ايزدي حشد الشعبي را به بهانه فرارسيدن سالروز شهادت 

حاج قاسم سليماني پيش رو داريد.

احمد رضايي
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فيليپ اسميث
پژوهشگر انستيتو 

واشنگتن
»سليماني بسيار كاريزماتيك 
بود و اعتماد بــه نفس الزم را 
داشت. او به شدت به آيت اهلل 
خامنه اي وفادار بود و هميشه 
تالش مي كــرد اراده او را در 
منطقه پياده كند. ما ديده ايم 
كه او چه كارها كرده اســت؛ 
هم در سوريه و هم در عراق. 
ديده ايــم كــه چطــور نفوذ 
ايــران را در منطقه بيشــتر 
كرده و در طول ســاليان، به 
حفظ آن كمك كرده اســت. 
او كسي اســت كه روي همه 
اينها اثر داشته و دكمه شروع 
هر كاري، زير دســت او بوده 

است.«

كنت پوالك
تحليلگر سابق سازمان سيا

»براي مردم خاورميانه، او همزمان 
جيمز باند و ارويل رومل)فرمانده 
افسانه اي و محترم ارتش آلمان 
در آفريقا در جنگ جهاني دوم( 
اســت. براي غــرب، او فرمانده 
نيروهاي قدس ايران اســت كه 
مســئول صدور انقالب اسالمي 
ايران است. حاج قاسم، كهنه سرباز 
جنگ ايران و عراق، كسي بود كه 
روند جنگ سوريه را تغيير داد. 
وقتي كه داعش شــمال عراق را 
درنورديد، اين سليماني بود كه 
شيعيان را مســلح كرد و دفاع از 

بغداد را ساماندهي كرد.«

سادگي تكرار نمي شــوند. حاج قاسم از هر نظر انسان 
فوق العاده بزرگي بود و به آنچه انجــام مي داد ايمان 
كامل داشــت. ازجمله نكاتي كه او را نسبت به ساير 
فرماندهان بزرگ متمايــز مي كرد، تواضع بي پايانش 
بود. او فرماندهي بود كــه در ميانه نبرد، به خط مقدم 
مي آمد و سر سربازانش را تك به تك مي بوسيد. از سوي 
ديگر صبر و بردباري ايشــان مثال زدني بود؛ هر قدر 
هم كه نبردها و بحران ها شديد مي شد، حاج قاسم با 
ســعه صدر به فرماندهي ادامه مي داد و هرگز در دام 
تصميم گيري هاي شتاب زده نمي افتاد. مجموعه اين 
عوامل حكمت و درك بي نظيري در ايشــان به وجود 
آورده بود كه باعث مي شد ســخت ترين گره ها را به 

آساني باز كند.
حضور حاج قاسم در جبهه ها همواره به معناي پيروزي 
در آن جبهه بود و من اين را، نصرت الهي به حســاب 
مي آورم. قطعا نجات عراق از طريــق فتواي تاريخي 
مرجعيت نجف به وقوع پيوســت؛ اما اين فتوا توسط 
نيروهايي اجرا شد كه قادر بودند در آن شرايط سخت 
و پيچيده تاريخي، ميدان هاي نبرد را فرماندهي كرده 
و ســازوكار الزم براي تحقق فتواي مرجعيت را مهيا 
كنند. آن نيروها كسي نبودند جز حاج قاسم سليماني 
و شهيد ابومهدي المهندس. باور دارم كه هر وجب از 
خاك عراق به شهامت، قهرماني و از خودگذشتگي اين 
دو فرمانده بزرگ شهادت خواهد داد. ساده بگويم، اگر 

اين دو نفر نبودند امروز عراقي نبود.

طي ســال هاي اخير برخي مي گويند 
سردار ســليماني وارد عراق شد تا در اين كشور 
به سود منافع ايران اعمال نفوذ كند و از اين منظر 

عملكرد ايشان را نقد مي كنند. نظر شما چيست؟
من از كســاني كه چنين مطالبي را طــرح مي كنند 
مي پرسم؛ منافع ايران در سنجار چيست؟ اصال چه در 
سنجار وجود دارد كه بخواهد منافع كشوري مانند ايران 

باشد؟ واقعيت اين اســت كه ورود به خط نبرد در آن 
زمان براي مقابله با داعش چيزي جز رنج و سختي نبود. 
حاج قاسم در عراق واقعيت هاي جديدي را خلق كرد 
كه در رأس آنها مقاومت شرافتمندانه حشد شعبي قرار 
دارد. حتي شيعيان به خوبي اين را مي دانند كه تا پيش 
از ورود حاج قاســم، هيچ نيروي سازمان يافته اي براي 
مقابله با تروريسم در ميان آنها وجود نداشت. كساني كه 
اهل كسب منفعت هستند، در آن ايام براي حمايت از 
عراق و مردمش كاري نكردند و امروز چنين مطالبي را 
مطرح مي كنند. حاج قاسم بود كه سنگ بناي مقاومت 
شرافتمندانه را در عراق گذاشت و من افتخار مي كنم 
در طول عمرم اين فرصت را داشتم تا براي مدتي در اين 
مكتب رشد كنم؛ اين براي من تولدي دوباره بود. به رغم 
تمام خسارت هاي سنگين مادي و معنوي در جريان 
نبرد با داعش، اما آنچه در ركاب و مكتب حاج قاســم  

شكل گرفت ارزشي بسيار واال و تاريخي داشته و دارد.

اكنون پس از چندين ســال مبارزه با 
تروريسم و شكست داعش، وضعيت اقليت ها در 

سنجار و ارتباط آنها با يكديگر چگونه است؟
وضعيت سنجار از منظر تركيب جمعيتي و اقليت هاي 
موجود در آن بسيار پيچيده است. پيش از اين شهيد 
ابومهدي المهندس در جريان جلساتي كه اينجا قادر 
به بيان جزئياتش نيســتم نقشــه راه جامعي را براي 
همزيستي تمامي اين اقوام و اقليت ها در سنجار، پس 
از شكست داعش آماده كرده بود؛ نقشه راهي كه بدون 
شك براساس چشــم اندازها و هدايت هاي حاج قاسم 
تعريف مي شد. به باورم اين برنامه ضمن اعاده اعتبار 
ايزدي ها پس از تمام بحران هايي كه طي ساليان قبل 
پشت سر گذاشــته بودند، زمينه را براي همزيستي 
مســالمت آميز و پايدار در ســنجار مهيا مي كرد. اما 
متأسفانه ادامه تدوين اين نقشــه راه پس از شهادت 

ايشان به حالت تعليق درآمده است.



38

شهادتی كه  درحافظه  جمعی ايران می ماند

دونالد ترامپ عنوان كرده بود كه براســاس مصلحت انديشــي در قالب اقدامي 
پيشدستانه براي تقابل با حمالت احتمالي عليه نيروها و اتباع خود در عراق، دستور 
ترور سردار سليماني، فرمانده نيروي قدس ســپاه را صادر كرده است. اما واقعيت 
اين است كه دولت وقت آمريكا با اين اقدام به دنبال كشاندن ايران پاي ميز مذاكره 
بود. آمريكايي ها به موقعيت، جايگاه و سلســله مراتب فرماندهي سردار سليماني 
در نيروهاي مسلح ايران آگاهي كامل داشتند. ســردار سليماني به عنوان سمبل 
فعاليت هاي برون مرزي جمهوري اسالمي شناخته مي شد، بنابراين به قول خودشان 
به دنبال وارد كردن شــوكي بزرگ به ايران بودند. به اين اميد كه بعد از ترور سردار 
ســليماني، از ترس اينكه با تهديدهاي بزرگ تري مواجه نشود، حاضر به مذاكره با 

آمريكا شود و توافقي را كه مدنظر ترامپ است، بپذيرد.

امير علي ابوالفتح، كارشناس مسائل آمريكا

واقعيت امر اين اســت كه براي دونالد ترامپ و ديگر مقاماتي كه در كاخ سفيد 
حضور داشــتند، شــرايط كج دار و مريز در روابط ايران و آمريكا كه در طول 
40سال گذشته وجود داشته، قابل تحمل و قابل پذيرش نبود؛ يعني كاخ سفيد 
با محوريت دونالد ترامپ به دنبال آن بود كه جمهوري اسالمي ايران را يا وارد 
كارزار و تنش نظامي با آمريكا كند و جنگ نهايي را شكل دهد، يا اينكه تهران را 

به سمت مذاكره نهايي پيش ببرد.

تاريخ روابط ايران و آمريكا نقاط عطف زيادي دارد؛ ازجمله كودتاي 28مرداد، 
انقالب اسالمي، تسخير سفارت آمريكا، ساقط كردن هواپيماي مسافربري ايران 
و خروج آمريكا از برجام. ترور سردار سليماني نيز بدون شك يكي از نقاط عطف 
اين رابطه است. شهادت سردار سليماني به عنوان يك واقعه مهم در روابط بين 
ايران و آمريكا اثرگذار بوده و خواهد بود. اين واقعه بدون شك، در حافظه جمعي 
جمهوري اسالمي باقي خواهد ماند. بعد از ترور سردار سليماني، روابط ايران و 
آمريكا بحراني تر، متشنج تر و خصمانه تر از آنچه بود، شد و در كلي ترين نتيجه، 

امكان هرگونه ديالوگ با طرف آمريكايي را از بين برد.

اساســا مايك پومپئو و بنيامين نتانياهو كه ترامپ را به ســمت اتخاذ چنين 
تصميمي هدايت كردند، به دنبال آن بودند كه پل هايي را كه مي شد بين تهران 
و واشنگتن زد، نابود كنند. مي توان اين جريان را اينگونه مورد بررسي قرار داد 
كه از آنجا كه سردار ســليماني در ايران از محبوبيت و مقبوليت بسيار بااليي 
برخوردار بود، شهادت او مي توانست جريان هاي ضدآمريكايي را تقويت كند 
و شانس هرگونه گفت وگو و تعامل بين تهران و واشــنگتن را از بين ببرد. آنها 
به شكل عامدانه و حساب شــده اي طرح ترور سردار سليماني را دنبال كردند؛ 
به گونه اي كه نه تنها دولت ترامپ بلكه دولت هاي بعد از آن نيز نتوانند اقدامي 
عكس تنش هاي ايجاد شده انجام دهند. با اين حال، ايران مدتي بعد، در فضاي 
بعد از ترور سردار سليماني، با هوشمندي سياسي اعالم كرد كه امكان گفت وگو 
و مذاكره براي احياي برجام وجود دارد و با آمريكا بعد از بازگشت به برجام و در 
چارچوب اين توافق مي تواند گفت وگو داشته باشد. در واقع ايران با اين اقدام 

تالش داشت سياست فشار حداكثري آمريكا عليه خود را خنثي كند.

بر خالف پيش بيني ترامپ و موافقانش، ترور ســردار سليماني نه تنها از سوي 
متحدان غربي آمريكا بلكه از ســوي كنگره آمريكا هم مورد انتقاد قرارگرفت؛ 
چرا كه ايران و آمريكا را تا آســتانه جنگ پيش بــرد. نمايندگان كنگره اذعان 
داشتند كه اگر ايران تالفي كند، قطعا ضربه بزرگي به آمريكا وارد خواهد كرد. 
از اين جهت، بخش بزرگي از جامعه آمريكا ترور ســردار ســليماني را اشتباه 
مي دانستند. اشــتباه بودن اين اقدام چنان در آمريكا قوت يافت كه به غير از 
ترامپ، پمپئــو و نتانياهو و جريان هــاي ضد ايراني در آمريــكا، حتي در بين 
جمهوريخواهان هم ترديدهايي ايجاد شد كه آيا اين اقدام به مصلحت بوده يا نه؟

فارغ از اين، ترور سردار سليماني براي آمريكا تبعات بسياري هم در عراق داشت. 
بعد از شهادت ســردار ســليماني و ابومهدي المهندس، فضاي ضدآمريكايي 
نه فقط در ايران، بلكه در عراق هم افزايش پيدا كرد. حتي چند روز بعد از ترور 
سردار سليماني، پارلمان عراق قانون خروج آمريكايي ها از عراق را تصويب كرد 
و شرايط براي آمريكايي ها به مراتب دشوارتر شد. مي توان گفت كه ترور سردار 
سليماني بستر يا زمينه طرح اين موضوع را كه آمريكايي ها بايد نيروهاي خود را 

از خاورميانه خارج كنند،  فراهم ساخت.

دونالد ترامپ به دنبال تحميل خواســته خود بر ايران بود. در چارچوب همين 
سياست بود كه از ارديبهشت ســال1397 در پي خروج از برجام، يك جنگ 
تمام عيار اقتصادي را عليه ايران به راه انداخت. در گام بعدي او به دنبال آن بود 
كه يك جنگ تمام عيار نظامي را با تمام ابعاد آن عليه ايران شكل دهد؛ حتي 
جنگي فراتر از افغانستان و عراق. همه اينها در قالب سياست فشار حداكثري 

عليه ايران از سوي ترامپ و اطرافيانش ترتيب داده شده بود.
دونالد ترامــپ به دنبال اين بود كه ايــران را مجبور به تســليم كند، اما اقدام 
نسنجيده اش در ترور شهيد سليماني نتيجه عكس داشت و نه تنها ايران پاي 
ميز مذاكره نرفت، بلكه به تعبير رهبري، ايران سيلي سختي به آمريكا زد. ايران 
با حمله موشكي به عين االسد نشان داد كه شرايط 
وخيم تــر و پيچيده تر از آن چيزي اســت كه 
آمريكايي ها تصور مي كردند و محاسباتي كه 

آنها داشتند غلط از آب درآمده است.
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شهيد سليمانی، دشمن پروژه آمريكا در خاورميانه

سردار سليماني تا پيش از حمله آمريكا به عراق و آغاز مقاومت عليه اشغال اين كشور، شخصيت شناخته شده اي در غرب نبود. سخنان و گزارش هاي رسانه ها و 
نخبگان غربي درباره سردار سليماني نيز از سال2006 آغار شد؛ زماني كه او تصميم گرفت غرب را از حضور خود در كنار مقاومت لبنان باخبر كند. نخستين اسناد 
و گزارش هاي مكتوب درباره سردار سليماني در رسانه ها و مخصوصا انديشكده هاي آمريكا توسط سازمان تروريستي منافقين تهيه شده است. پس از آن در 
سال2011، نام سردار سليماني به دليل تحوالت پر سرعت رخ داده در منطقه غرب آسيا به سوژه مهم رسانه هاي آمريكا تبديل شد. به رغم آنكه برخي  نخبگان 
آمريكايي به بخشي از دستاوردها و شايستگي هاي سردار توجه داشتند، اما مجموعه رويكرد آمريكايي ها به وي بيانگر يك واقعيت قطعي بود؛ سليماني پروژه 

آمريكا در منطقه را تهديد مي كند.

علي مراد، كارشناس مسائل خاورميانه از تركيه

نشريه فارين پاليسي در ژانويه2019 مقاله اي را از ژنرال و فرمانده سابق 
اداره مشترك عمليات ويژه ارتش، استنلي مك كريستال منتشر كرد كه در 
آن از تجربه خود در مواجهه با سردار سليماني در عراق و ديدگاهش نسبت 
به وي نوشــته بود. او براي توصيف شخصيت شهيد سليماني مي نويسد: 
»هوش، كارايي و تعهد او به كشــورش مايه احترام متحدان و مخالفت 
با منتقدان وي مي شد. بدون شــك حضور قدرتمند او براي چندين دهه 
در هدايت سياســت خارجي ايران نقش داشت و از سوي ديگر، اختالفی 
درباره موفقيت های ميداني او نيز وجود ندارد. مي توان گفت ســليماني 
قدرتمندترين شخصيت و آزادترين نيرو براي تحرك در سطح خاورميانه 

امروز است«.

مك كريستال در ادامه با بررسي داليل موفقيت سردار سليماني مي نويسد: 
ازجمله عوامل بسيار مهم در اين زمينه، دوره طوالني فرماندهي وي در 
رياست نيروي قدس است؛ از سال1998 تا به امروز. برخورداري سليماني 
از آزادي عمل در چشــم اندازي طوالني امتيازي به حســاب مي آيد كه 
بسياري از متخصصان ارتش و سازمان هاي اطالعاتي آمريكا در حسرت 
آن هستند. در نهايت، قدرت يك فرمانده در نگاه ديگران نهفته است و با 
احتماالت قابل تصور براي آينده بيشتر مي  شود. بر اين اساس سليماني 

توانست با اعتباري فراتر از يك بازيگر موقت نقش آفريني كند.

از سوي ديگر ژنرال بازنشســته ديويد پترائوس، فرمانده نيروهاي آمريكا در 
عراق مابين سال هاي 2007 تا 2008 و پس از آن، فرماندهي مركزي ارتش 
آمريكا در مصاحبه اي با روزنامه واشنگتن پست از تجربه خود با سردار سليماني 
سخن مي گويد. او در اين مصاحبه به خبرنگار روزنامه كه پرسيده بود »وقتي 
تصاوير سردار سليماني را در خطوط مقدم جبهه ها در عراق مي بينيد، چه 
تصوري در ذهن شما شكل مي گيرد؟« پاسخي داده كه مي توان آن را بيانگر 
وجود »مشكالت شخصي« ميان طرفين دانست. پترائوس مي گويد: وقتي 
عكس حاج قاسم، دوست مان در عراق را مي بينيم، مسائل مختلفي به ذهنم 
خطور مي كند، اما قادر به بيان آنها نيستم؛ چرا كه شايسته انتشار در چنين 
روزنامه اي نيست! با وجود اين اما پترائوس در بخشي از مصاحبه به ويژگي هاي 
بارز شخصيتي در شهيد سليماني اعتراف كرده و مي گويد: او انساني فوق العاده 
توانمند، مبتكر و البته دشمني با كفايت براي ما ست. بازي را بسيار خوب بلد 

بود، با اينكه بازي طوالني و سختي است.

اما شايد مهم ترين تحليل مفصل از شهيد ســليماني پيش از ترور وي، 
پژوهشي است كه توسط علي صوفان، افســر سابق تحقيقات فدرالي در 
نشــريه »مركز مبارزه با تروريســم«، زيرنظر آكادمي نظامي آمريكا در 
وست پوينت منتشر شــد. در اين گزارش آمده: »سليماني دستاوردهاي 
خود را با تلفيقي از سياســت هاي مختلف، ازجمله ديپلماسي هوشمند 
محقق مي كند. ايران بــا برنامه هايي نظير   ســاختن ائتالفي تاكتيكي با 
روسيه و شخص والديمير پوتين، ارائه سالح، مشاوره و پول به شبه نظاميان 
شيعي در كشورهاي مختلف و... به تدريج پيشــگام استراتژي نادري در 
منطقه شده است؛ اســتراتژي ای كه ميان نيروهاي غيردولتي و كشورها 
اجماعي نيرومند ساخته و نتايج آن، اكنون در لبنان، سوريه، عراق و يمن 
قابل مشاهده است.« صوفان همچنين در تعبيري تامل برانگيز مي نويسد: 

»كسي كه مي خواهد ايران را بشناسد، بايد قاسم سليماني را بشناسد.«

رسانه هاي آمريكا اهتمام خاصي به بررسي ميزان محبوبيت شهيد سليماني 
در داخل ايران داشتند. براي مثال، اسكات پيترسون، روزنامه نگار متخصص 
خاورميانه با ارجاع به تاريخ و فرهنگ ايراني در اين موضوع مي نويسد: مردمي 
كه شاهنامه و قصه هاي افسانه اي درباره اسطوره ها و قهرمانان خود دارند، قاسم 
سليماني را به يكي از همين قهرمانان تبديل مي كنند؛ مردي با موي خاكستري 
كه عمر خود را براي خدمت به كشورش در سپاه پاسداران گذراند، سختي ها را 

پشت سر گذاشت و پيروزي هاي بزرگ به دست آورد.

به باور بسياري از مراكز پژوهشي آمريكا، خطر سردار سليماني براي سياست هاي اين كشور در خاورميانه تنها منحصر به ميادين نبرد نبود و داخل 
ايران را نيز در بر مي گرفت؛ چرا كه شهروندان ايران او را شخصيتي ملي مي دانستند كه همگي بر سر احترام و عالقه به وي اتفاق نظر دارند. در گزارش 
شوراي آتالنتيك آمده: قابل توجه است كه هواداران سليماني از القابي همچون »حاج قاسم« و يا »سردار دل ها« براي ناميدن او استفاده مي كنند. 
تصوير بدنه اجتماعي از سليماني، سربازي فداكار است كه در كوه و صحرا به دنبال شــهادت مي گردد. از سوي ديگر، نتايج نظرسنجي ها درباره 
محبوب ترين شخصيت هاي ايراني براي مردم اين كشور نيز از اهميت بااليي براي رسانه ها و مراكز آكادميك آمريكايي برخوردار است. براساس 
آخرين نظرسنجي كه 2 ماه پيش از ترور سردار سليماني توسط دانشگاه مريلند آمريكا برگزار شد، محبوبيت شهيد سليماني بيش از 82درصد بود.
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مروری بر چند مستند شاخص كه درباره شهيد قاسم سليمانی 
ساخته شدند

مردی برای تمام فصول
درباره شهيد قاسم سليمانی مستندهای زيادی ساخته شده است؛ از مستندهايی كه برخی شان 
در سطح گزارش های تلويزيونی بوده اند و سازندگان شان شيوه ساده و سرراست اطالع رسانی 
را انتخاب كرده اند تا آثاری كه كارگردان هايشــان ســراغ زاويه ديد متفاوت تری رفته اند. 
فيلم ساختن درباره شهيد سليمانی، آوردگاه دشواری است. در حوزه مستندهای تلويزيونی كه 
قالب ژورناليستی هم دارند، تعداد زيادی فيلم ساخته و پخش شده كه در آنها به ابعاد مختلف 
زندگی و شخصيت شهيد سليمانی پرداخته شده است؛ مستندهايی كه در فضای مجازی هم در 
دسترس هستند. برخی از اين فيلم ها مستندهای مصاحبه محورند و تعدادی بيشتر با تصاوير 
آرشيوی شكل گرفته اند و به نوعی سند محورند. مستندهای تلويزيونی شايد به لحاظ ظرافت های 
هنری خيلی درخشان نباشند ولی به لحاظ اطالع رسانی جنبه ای كاربردی دارند و از اين جهت 
فيلم هايی اند واجد اهميت. البته هر چه زمان گذشته و مستندهای بيشتری درباره شهيد سليمانی 
ساخته و پخش شده، پرداختن از زوايای مختلف و كمتر ديده و روايت شده زندگی و زمانه سرباز 
وطن، دشوارتر شده است. ضمن اينكه هر چه پيش می رويم، بيشتر شاهد مستندهای پرتره ای 
می شويم كه در سطحی فراتر از گزارش های تلويزيونی، به واكاوی شخصيت، زيست و رشادت های 
شهيد سليمانی بپردازند. مثل برخی از آثاری كه امسال در بخش جايزه شهيد آوينی جشنواره 
سينما حقيقت به نمايش درآمدند. ضمن اينكه آثار به نمايش درنيامده ای هم در راه هستند كه 
می توانند دريچه ای تازه در اين مسير بگشايند؛ مسيری كه همچنان گشوده خواهد ماند تا شايد 

روزی با كنار هم قرار گرفتن شان، تصويری تمام قد از سرباز وطن بسازند.

شهاب مهدوی

آورتين
آورتين نام روستايی است در حوالی كرمان؛ روستايی 
كه در سال70 درگير فقر و مسئله اشرار بود. مستند 
»آورتين« به 30 ســال قبل می رود؛ به روزگاری كه 
قاسم سليمانی فرمانده لشكر 41 ثاراهلل بود. اين فيلم 
كه توسط حسن وزيرزاده كارگردانی شده بخشی از 
جذابيتش را وامدار تصاويری است كه حسن زلفی، 
فيلمبردار لشــكر 41 ثاراهلل در زمان درگيری قاسم 
سليمانی با اشرار گرفته است. تصاوير اسنادی آورتين 
حكم برگ برنده را در اين مستند ستايش شده دارند. 
بهترين لحظــات فيلم هم از همين شــكار لحظه ها 
می آيد و ثبت كننده تصاوير هم سال ها بعد در مقام 

راوی حاضر است. 
فيلم اطالعات تكان دهنده ای از فقر اهالی روســتای 
آورتين در سال 70 می دهد و همين طور تصويری از 
فراســت و مهربانی توأمان قاسم سليمانی كه هم در 
مقابله با اشرار هوشمندانه و مقتدرانه رفتار می كند 
و هم اينكه حواسش به »علت« كه همان فقر شديد 

است، معطوف می شود. 
ســردار دل ها لقبی است كه بيشــتر بعد از شهادت 
سردار ســليمانی باب شــد. اگر مســتند آورتين را 
ببينيد، متوجه می شويد كه سليمانی 3 دهه پيش هم 
سردار دل ها بوده اســت. فيلم در ميانه عمليات های 
لشكر 41 ثاراهلل عليه اشرار منطقه و قاطعيت سردار 
سليمانی، نشان می دهد كه چگونه فرمانده وقت لشكر 
با خضوع و مهر كنار روستاييان فقير قرار می گيرد و 
همه تالشــش را برای محروميت زدايی از منطقه و 
ساكنانش به كار می گيرد. فيلم در شيوه به كارگيری 
و تركيب تصاوير آرشيوی و مصاحبه ها واجد خالقيت 
چندانی نيست ولی درخشــش لحظه هايش آنقدر 

هست كه مخاطب را تا انتها با خود همراه كند.

ژنرال
»كاك مسعود تا اذان صبح اربيل را نگه دار، ما می آييم.« اين جمله مسعود بارزانی كه نقل قولی 
است از قاسم سليمانی، چكيده مستند »ژنرال« است؛ مستندی خوش ريتم كه در آن كارگردان 
نجات شهر اربيل از محاصره ســنگين داعش را روايت می كند. ماجراي كمك قاسم سليماني به 
كردهاي عراق و نجات شهر اربيل از تهاجم داعش را مي توان يكي از خاص ترين نقاط عطف يك 
دهه اخير منطقه و همچنين زندگي حاج قاسم سليماني دانســت؛ واقعه اي كه درباره اش بسيار 
سخن گفته اند و حاال هم شاهديم كه مستندي در اين باره ساخته شده است؛ در كنار ده ها مستند، 

گزارش و... ديگر. 
روايت مهرداد يوســفی از عملكرد سردار سليمانی، با رويكردی حماســی همراه است. قهرمان 
فيلم، قاسم سليمانی اســت كه چهره های مختلفی از افراد اقليم كردستان در ستايش از ژنرال 
ايرانی صحبت می كنند؛ ژنرالی كه اجازه نداد اربيل به دســت داعــش بيفتد و همان طور كه به 
مسعود بارزانی رئيس وقت اقليم كردستان عراق قول داده بود تا اذان صبح خودش را رساند و با 

70رزمنده ای كه به همراه آورده بود، اربيل را نجات داد.
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خاطرات آن مرد
مجموعه مســتند »خاطرات آن مرد« ســاخته ساسان 
فالح فر، بیش از هر چیز درباره خاطرات اهالی روســتای 
قنات ملک در ۲۰۰ کیلومتری شهر کرمان، از حاج قاسم 
است؛ روستایی که شهید سلیمانی کودکی اش را در آنجا 
گذرانده و خاطرات اهالی روستا از حاج قاسم، به اثر لحنی 
صمیمانه بخشیده است. سادگی این مستند تا حدودی 
از صفای روســتاییانی که مقابل دوربین فیلمســاز قرار 
گرفته اند نیز می آید. ســازنده خاطرات آن مرد، سوژه و 
زاویه دید متفاوتی را درباره حاج قاسم دنبال کرده است. 
لحن بی شیله پیله روســتاییان، برگ برنده این مستند 

است.

مستند سینمایی »قاسم« ساخته 
مهدی فارسی مروری است بر 
زندگی و زمانه شهید سلیمانی

 پرتره ای  
به رنگ حماسه

میان مستندهای پرتعدادی که 
درباره سردار ســلیمانی ساخته 
شده، مستند »قاسم« این موقعیت 
را یافته که در بیش از ۱۰۰ سالن 
سینما در کشور روی پرده برود؛ 
امکانی که یکی از دالیلش قاعدتا 
باید قابلیت های ســینمایی این 

مستند باشد. 
مستند قاسم یک اثر بیوگرافیک 
است؛ مســتندی پرتره که در آن 
کوشــیده شــده زندگی پر بار و 
پرحادثه سردار سلیمانی به تصویر 
کشیده شــود. طبیعی است که 
فیلمساز با توجه به محدودیت های 
زمانی، ناچار به انتخاب فرازهایي از 
زندگی حاج قاســم بوده و در این 
مســیر از دوران کودکی و جوانی 
شهید سلیمانی، تقریبا با سرعت 
عبور می کند تــا به همان فصلی 
از زندگی شــهید برسد که مردم 
هم بیشتر نسبت به آن شناخت 
دارند؛ به ایــن ترتیب فرماندهی 
سپاه قدس توسط سردار سلیمانی، 
بیشتر مورد توجه کارگردان قرار 

می گیرد. 
آنچه از آن به عنوان نبوغ نظامی 
سردار سلیمانی یاد می شود، در 
مستند قاسم به خوبی به تصویر 
کشــیده شــده اســت. فیلم به 
عنوان مستند ســینمایی پرتره، 
آنقدر جذابیت بصــری دارد که 
متناســب با نمایــش روی پرده 
بزرگ سینما باشــد. فیلم لحن 
حماسی متناسب و جذابی دارد 
و کارگردان در قاب بندی تصاویر و 
میزانسن ماهرانه عمل کرده است. 
آنچه مستند قاسم کم دارد وجوه 
شخصی زندگی شهید سلیمانی 
است. فیلم کمتر به زندگی شخصی 
حاج قاسم نزدیک می شود و شاید 
بتوان گفت فاصله نگه می دارد تا 
به لحــن و ضرباهنگی همگون و 

متوازن دست یابد.

3۶0 درجه محاصره
یک مستند ژورنالیســتی خوش ساخت؛ مستندی 
که هم در لحظاتی شــکل گزارش خبری به خود 
می گیرد و هم در نماهایی از لحن گزارشــی صرف 
فراتر می رود و با قاب هایی هوشــمندانه، حماسه 
حضور سردار ســلیمانی را در منطقه ای ملتهب به 
تصویر می کشد. حماسه حضور ســردار سلیمانی 
برای نجات اهالی آمرلی، شهری کوچک در شمال 
عراق که در زمان حمله داعش ۸۳ روز در محاصره 
بود. حامد هادیان، کارگردان این مستند که بارها از 
تلویزیون پخش شده است، از تجربیاتش به عنوان 
خبرنــگار به خوبی بهــره گرفته و می شــود گفت 
بخشی از جذابیت مســتند ۳۶۰ درجه محاصره، از 
لحن زنده و ســرحال ژورنالیستی اش می آید. فیلم 
نشــان می دهد که چگونه قاسم ســلیمانی عامل 
وحدت بخش طیف های مختلف عراقی در روزهای 
مبارزه با داعش بوده است.  در ۳۶۰ درجه محاصره، 
تصاویر آرشیوی مناسبی هم وجود دارد که به شکلی 

متوازن مورد استفاده کارگردان قرار گرفته است.

۷۲ ساعت
در 3 روز پایانی زندگی قاسم سلیمانی چه گذشت؟ 
مصطفی شوقی در مستند »۷۲ ساعت« کوشیده 
است تا به این ســؤال پاسخ بدهد؛ مستندی که 
برخالف برخی نمونه های مشابه روی میز مونتاژ و 
با استفاده از تصاویر آرشیوی و مصاحبه های سهل 
و دم دستی ساخته نشده است. سازندگان مستند 
۷۲ ساعت برای رسیدن به ابعاد مختلف سلسله 
حوادثی که در نهایت به شهادت سردار سلیمانی 
منجر شد، به سوریه، لبنان و عراق سفر کرده اند. 
از این جهت ۷۲ ساعت مستند جاه طلبانه ای است 
که می کوشد ۲ سال بعد از واقعه، اطالعات تازه ای به 
مخاطب بدهد.  فیلم در مصاحبه ها و رویکرد فاصله 
معناداری با اغلب مستندهای مناسبتی مرسوم و 
متداول دارد و حجم اطالعاتی که به صورت فشرده 
به تماشاگر می دهد، قابل توجه است. فیلمساز 
طرح مسئله می کند و می کوشد پاسخ های دقیقی 
برای پرســش هایش بیابد. انتخاب 3 روز پایانی 
زندگی شهید، به فیلم انســجامی بخشیده که 
نتیجه اش تمرکز بر رخدادهــا و اهمیت دادن به 
جزئیات است. در این اثر مستند تعدادی از افرادی 
که مقابل دوربین فیلمساز قرار گرفته اند، برای 
اولین بار روایت خود را از ۷۲ ساعت پایانی حاج قاسم 
می گویند. در واقع فیلم روایت های آخرین افرادی 
که با سردار سلیمانی مالقات و برخورد داشته اند 
را کنار یکدیگر می گذارد و کنارش اهمیت حضور 

سردار سلیمانی را در منطقه واکاوی می کند.
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قولي که وفا شد
احمد یوسف زاده از زماني مي گوید که سردار سلیماني 
به شکل سرزده پشــت صحنه فیلم »۲۳نفر« حضور 
یافت. وي توضیح مي دهد: »خاطرم هست که ایشان 
قول داده بودند پشــت صحنه فیلم بیایند اما بعد از 
چند ماه سرزده آمد. سردار سلیماني سرزده به پشت 
صحنه آمده بود و حتي آقاي جعفري هم خبر نداشتند. 
گویا به شــکل اتفاقي به همراه آقاي محمداحســان 
حســني )رئیس ســازمان اوج( و مرتضي سرهنگي 
)نویســنده و پژوهشــگر جنگ( و مجتبي فراورده، 
تهیه کننده فیلم آمــده بود. اگر مي دانســتم حتماً 

مي رفتم تا ببینمش.«

سردار ما را از صف بیرون کشید
یوسف زاده از سابقه آشنایي اش با سردار هم مي گوید: 
»از ۲۳نفري که در زمان نوجواني اســیر بودیم. ۱7یا 
۱۸نفرمان کرماني بودیم و آن زمان جزو بسیجي هاي 
حاج قاسم بودیم. یادم است یک بار وقت اعزام به جبهه 
سردار به پادگان آمد، همه ما را از صف بیرون کشید 
و گفت بهتر است اهواز نروید، سن تان کم است، اسیر 

مي شوید و ممکن است شکنجه شــوید و عراقي ها با 
شکنجه کردن شما مجبورتان کنند که بگویید به زور به 
جبهه آمده اید.« این نویسنده در ادامه توضیح مي دهد: 
»نه، همه ما به اشکال مختلف خود را به اهواز رساندیم. 
من خودم از پنجره قطار باال رفتم و دوستم زیر صندلي 
قطار پنهان شد. وقتي رســیدیم اهواز کار تمام شده 
بود و کسي کارمان نداشــت. آنجا دیگر جنگ بود و 
کسي دیگر مانع مان نمي شــد. رفتیم و اسیر شدیم. 
یادم هســت عده اي از بچه ها آن زمان به سردار نامه 
مي نوشتند و وقتي از اسارت برگشتیم، سردار سلیماني 
۳5سالش شده بود و یادم است فرمانده  لشکر ثاراهلل 
شده بودند. آن زمان کار روزنامه نگاري را شروع کردم و 
مطالبي درباره ایشان مي نوشتم و بعدها تصمیم گرفتم 

درباره سردار کتاب بنویسم.«

برگزاري کنگره ادبي و ساخت موزه دفاع مقدس
یوســف زاده در پاسخ به این ســؤال که »شما ایشان 
را به خوبي مي شناختید؛ به نظر ســردار سلیماني به 
کرمان عالقه خاصي داشت، یک ویژگي کمتر شنیده 
شده از ایشان را بگویید؟« یادآور مي شود: »حاج قاسم 

سلیماني، سردار بود و فرمانده یک لشکر اما به کارهاي 
ادبي عالقه زیادي داشــت. همیشه تالش مي کرد که 
آنچه فرماندهان جنگ انجام دادند، ماندگار شود. اوایل 
دهه 7۰ بود کــه کنگره ادبي در کرمــان برگزار کرد. 
خروجي این کنگره انتشار 5۰جلد کتاب از فرماندهان 
جنگ بود که بسیاري از نویسندگان در آن زمان کتابي 
را نوشتند. کنگره ســرداران شهید کرمان، هرمزگان 
و سیستان و بلوچســتان هم بود که این کنگره باعث 
شد که موزه دفاع مقدس کرمان ساخته شود. در این 
موضوعات بسیار حســاس و ریزبین بودند، او بعد از 
برگزاري کنگره طرح سرگذشــت پژوهي سرداران را 
مطرح کرد و به نظرم این طرح نتایج زیادي داشــت و 
به جرأت مي توانم بگویم کــه یک مخزن بزرگ براي 
ساخت فیلم و ســریال و نگارش کتاب است. سردار 
سلیماني همیشه دغدغه مند بود و دغدغه بومي هم 
داشتند و اینکه چرا آثار کیفي خوب و ماندگار از جنگ 
تولید نمي شود. تأکیدش این بود که نباید درباره جنگ 
تحمیلي اغراق کــرد و اگر قرار اســت زندگینامه اي 
از سردار و شهیدي نوشته شــود، هیچ اغراقي در آن 

نباشد.«

خاطرات احمد یوسف زاده، نویسنده کتاب »آن بیست وسه نفر« از سردار حاج قاسم سلیماني

قولی كه سردار به آن عمل كرد
احمد یوسف زاده، نویسنده اهل کرمان است. یوسف زاده بیش از 8سال دوران نوجواني اش را در اسارتگاه هاي عراق گذراند. متولد 44 است و خودش مي گوید در سن نوجواني 
از بسیجي هاي حاج قاسم سلیماني بوده، وقتي سردار او و چند نفر از نوجوانان را از صف بیرون مي کشد تا به پادگان برگرداند، از دستش فرار مي کنند و به شکل پنهاني خود 
را به اهواز مي رسانند. یوسف زاده مي گوید: »سردار سلیماني آن زمان خودش ۲5سالش بود و مي  گفت شما خیلي جوان هستید و ممکن است به اسارت در بیایید و شکنجه 
شوید. بهتر است در پادگان بمانید.« بعدها یوسف زاده کتاب »آن بیست و سه  نفر« را مي نویسد؛ کتابي که سیدمهدي جعفري آن را مقابل دوربین مي برد  تا خاطرات ۲3نفر 

در تصویر هم زنده بماند. یوسف زاده عالوه بر این کتاب، »اردوگاه اطفال« را هم مي نویسد. چندین کتاب هم درباره سردار سلیماني دارد.

فهیمه پناه آذر

ري
 باق

ین
 مع

ا از
س ه

عک



43

دوشــنبه 13 دی مــاه 1400

فيلم 23نفر
يادگاري از تو

از دفتــرت زنــگ زدند، بــه گمانم 
پورجعفري بود یا کســي دیگر، یادم 
نیســت. گفت حاجي نامه نوشته به 
ابراهیم حاتمي کیا که فیلم آن ۲۳نفر 
را بســازد، نامه را برایت مي فرستیم؛ 
اگر متنش خوب اســت خبر بده که 
بفرستیمش. فرســتادند، گفتم عالي 

است.
نمي خواستم این خبر را رسانه اي کنم، 
چند ماه هم طاقت آوردم ولي آخرش 
ســماجت یک روزنامه نگار باعث شد 
از دهانم بپرد که حاج قاسم نامه اي به 
ابراهیم حاتمي کیا نوشــته و سفارش 
کرده فیلم ۲۳ نفر را بســازد. روز بعد 
فضاي مجــازي پر شــد از این خبر. 
حاتمي کیا درگیر »به وقت شام« بود 
یا کاري دیگر، نمي دانم. قسمت نشد 
که ۲۳ نفر را بســازد، قرعه افتاد به نام 
مهدي جعفري و چــه خوب که افتاد. 
شهریور ۹7 بود که همه ما ۲۳ نفر به 
غیر از سیدعباس مان که از دنیا رفته 
بود دعوت شدیم براي مراسم کلیدزدن 

فیلم.
اســتخبارات بغــداد را در کارخانــه 
متروکه اي حوالي تهران بازسازي کرده 
بودند. ۲۳ بازیگر نوجوان، گریم شده 
و آماده بودند که نخســتین سکانس 
فیلم را بازي کنند. سعید آلبوعبادي، 
بازیگر نقش مال صالح توي اتاق بازجویي 
داشت به سؤاالت نیشدار مأمور اداره 
اطالعات پاسخ مي داد و مهدي جعفري 
سرش توي ویزور بود که یک نفر از راه 
رسید و توي گوشش گفت »مهمون 

داریم!«
مهدي کات داد. بیرون از استخبارات، 
چند ماشین ایستادند و تو پیاده شدي. 
مرتضي سرهنگي، مجتبي فراورده و 

چند نفر دیگر همراهت مي آمدند.

نه عوامل فیلم، نــه ۲۳ نفر واقعي و نه 
۲۳ نوجوان بازیگــر و نه حتي مهدي 
جعفــري، هیچ کــس از آمدنت خبر 
نداشــت. چه صحنه اي درست شده 
بود، بازیگــران نوجــوان را در آغوش 
کشیدي، بچه هاي ۲۳نفر اصلي را در 
آغوش کشیدي، سربازان کابل به دست 
عراقي را در آغوش کشــیدي و به آنها 
خسته نباشید گفتي، رفتي نشستي 
پشت مانیتور، هدفون را گذاشتي روي 
گوش ات و نخستین دیالوگ هاي فیلم 
را که تازه ضبط شده بود، گوش کردي، 
با نوجوان ها سلفي گرفتي و برایشان از 
جبهه رفتن نوجوان هاي دهه ۶۰ خاطره 
تعریف کردي. ساعتي ماندي و به همه 
روحیه دادي. مي خواســتي بروي که 
یکي از آزاده ها یک جلد کتاب آن ۲۳ نفر 
را آورد داد دستت و خواست یادداشتي 
برایش بنویسي و تو آن جمله قشنگ را 
پشت جلد کتاب باالي عکس ما که یک 
خبرنگار در زندان اســتخبارات بغداد 
گرفته است، نوشتي: »جان من فداي 
شــما که جانتان را فداي اسالم عزیز 

کردید، امضا - »قاسم سلیماني«.
آخرین بار که کرمــان دیدمت، گفتم: 
»حاجي فیلم باالخره ســاخته شد، 
یه وقت بذارید که بیاریم تماشــایش 
کنید«، خوشحال شدي و گفتي »خب 
خدا را شکر که ســاخته شد، منم سر 
فرصت مي بینمش«. چند روز قبل از 
آن سفر بي بازگشت، تهیه کننده فیلم 
به دفترت زنگ زده بود که مي خواهیم 
حاجي را براي دیدن فیلم دعوت کنیم، 
گفته بودند ان شاءاهلل بعد از ماموریتي 
که به خارج از کشور دارند، حتماً وقت 

مي گذاریم.
دریغا که آن فرصــت پیش نیامد که 

نیامد!

احمد یوسف زاده
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آشنایی با کتاب های خواندنی درباره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سردار دل ها در صحیفه های ماندگار
سرداران بزرگ سپاه اسالم معموالً بیشتر وقت خود را در میدان های رزم سپری می کنند و برای همین زندگی آنها با وقایع و حوادث کوچک و بزرگ بسیاری همراه 
است که نوشتن درباره آنها می تواند مخاطبان بسیاری از طیف های مختلف را به همراه داشته باشد. به ویژه اگر این سردار رشید سپاه اسالم، شهید حاج قاسم 
سلیمانی باشد که چه در زمان حیات و چه در بعد از شهادت محبوبیت فراوانی در بین مردم کشور ما و کشورهای منطقه داشت. استقبال از کتاب هایی که درباره 
زندگی، سلوک رفتاری، اندیشه و در نهایت، مکتب شهید سلیمانی نوشته و منتشر شده، این مسئله را تأیید می کند. نویسندگان متعددی درباره شهید سلیمانی 
کتاب نوشته اند که بیشتر آثار منتشر شــده در این زمینه، جزو کتاب های ماندگار در تاریخ و حوزه دفاع مقدس هستند. در این گزارش، 8عنوان از کتاب های 

پرمخاطب درباره زندگی و مجاهدت های شهید حاج قاسم سلیمانی معرفی شده است.

علی اهلل سلیمی

کتاب »از چیزی نمی ترسیدم«، زندگینامه خودنوشت سردار 
شــهید حاج قاســم سلیمانی اســت که توسط انتشــارات 
مکتب حاج قاسم منتشــر شده اســت. این کتاب که شامل 
دست نوشته های شخصی شهید ســلیمانی از دوران کودکی 
و زندگی در روســتای قنات ملک کرمان تــا میانه مبارزات 
انقالبی در سال 57 محسوب می شود، شرح زندگی مردی از 
دل روستایی دورافتاده در کرمان است که چند دوره از زندگی 
ســاده و کوتاهش را روایت کرده و نشان می دهد که چگونه از 
چوپانی به جایگاه بلندی رســید. آنان که سردار سلیمانی را 
فقط با لباس نظامی دیدند خوب اســت ببینند که او چگونه 
پرورش یافته است. زینب ســلیمانی، دختر شهید سلیمانی 
در مقدمه این کتاب درخصوص یادداشت رهبر معظم انقالب 
بر این کتاب می نویسد: »صبح روز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹، 
خداوند مهربان توفیق زیــارِت رهبر معظم انقالب را که جانم 
فدایشان باد، روزی مان فرمود. دیدار معظمٌ لَه با اعضای ستاد 
بزرگداشت شهید قاسم ســلیمانی و ما افراد خانواده اش بود. 
من، به نمایندگی از پدرم، برای ایشــان هدیــه ای برده بودم. 
این هدیه، زندگینامه ای بود به قلم حاج قاسم که قصد داشتیم 
به مناسبت سالروز شــهادتش، در قالب کتابی منتشر کنیم. 
آنچه همراهم بود، در واقع ماِکت یا نمونه اولیه ای از کتاب بود. 
در پایان دیدار، متن را تقدیِم آقا کردم. ایشــان پرسش هایی 
درباره آن پرسیدند و این هدیه را با ِمهر پذیرفتند. چند روز بعد 
از آن دیدار و در دقایق پایانِی نهایی شدن کتاب، متنی از دفتر 
رهبر معظم انقالب به دستم رسید. ایشان مّنت گذاشته و قبل 
از مطالعه، یادداشتی به یاد »سرباز وفادار« خود نوشته بودند. 
متنی بود پُر از عطوفت و بزرگواری که چون روح بر کالبِد این 

کتاب نشست.«
متن این یادداشت به شرح زیر است:

»بسمه تعالی
هر چیزی که یاد شــهید عزیز ما را برجسته کند، چشم نواز و 

دلنواز است.
یاد او را اگرچه خداوند در اوج برجستگی قرار داد و بدین گونه 
پاداش دنیایی اخالص و عمل صالح او را بدو هدیه کرد ولی ما 
هم هرکدام وظیفه ای داریم. کتاب حاضر را هنوز نخوانده ام اما 

ظاهراً می تواند گامی در این راه باشد.
رزقنااهلل ما رزقه من فضله

سّیدعلی خامنه ای ۹۹/۱۰/7«

کتاب »سیمای سلیمانی« از جدیدترین آثار منتشر شده درباره 
شهید سلیمانی است که به تازگی و در آستانه دومین سالگرد 
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی از سوی انتشارات خط مقدم 
انتشار یافته است. این کتاب، گردآوری خاطرات سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی از منظر فرماندهان، هم رزمان، سیاسیون 
و... است که به همت حجت االسالم و المسلمین علی شیرازی 
تدوین شده است. خاطرات گردآوری شده در کتاب »سیمای 
سلیمانی« در هفت فصل شــامل ناگفته هایی از سران کشور، 
مسئوالن سیاســی، فرماندهان و نزدیکان سردار دل هاست.  
در بخشــی از این کتاب می خوانیم: »دو هفته پس از شهادت 
سردار سلیمانی امام خامنه ای در خطبه های نماز جمعه تهران 
فرمودند: »ما به حاج قاسم سلیمانی، شهید عزیز، به چشم یک 
فرد نگاه نکنیم؛ به چشــم یک مکتب نگاه کنیم. یک راه، یک 

مدرسه درس آموز.«

کتاب »شــاید پیش از اذان صبح«؛ خاطرات و دلنوشته های 
احمد یوسف زاده، از رزمندگان دوران دفاع مقدس و نویسنده 
کتاب های »آن بیست و سه نفر« و »اردوگاه اطفال« از شهید 
قاسم سلیمانی را شامل می شود که از سوی انتشارات سوره مهر 
منتشر شده است. یوسف زاده در ابتدای کتاب با عرض ارادت 
به فرمانده اش در زمان دفاع مقدس این گونه نوشــته اســت: 
»سال هایی که می جنگید، دعای خیر و نگاه ترسانم دنبالش 
بود که جانش از بال دور باشد. خودش اما، نگاهش جایی دیگر 
بود و سرانجام خداوند او را که می جنگید، بر ما که نشسته بودیم 
با پاداش شهادت برتری داد.« یوسف زاده با مخاطب قرار دادن 
حاج قاسم دلنوشته ها و خاطرات سال های دور و نزدیک را با او 
مرور می کند. در این روایت ها مطالب خواندنی از شیوه سلوک 
و زندگی وفرماندهی شهیدسلیمانی پیش روی مخاطب قرار 

می گیرد.

»از چیزی نمی ترسیدم«
زندگینامه خودنوشت سردار سلیمانی 

»سیمای سلیمانی«
 ناگفته هایی از سران کشور

»شاید پیش از اذان صبح«
 دلنوشته هایی برای فرمانده شهید

»اسرار سلیمانی«
مقاالت جمعی از صاحب نظران

کتاب »اسرار سلیمانی« مقاالت 
جمعی از صاحب نظــران درباره 
شخصیت سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی است که از سوی »احد 
کریم خانی« گردآوری شــده و 
توسط انتشارات خط مقدم منتشر 
شده است. این کتاب دربردارنده 
مقاالتــی از علی اکبــر والیتی، 
حسین سالمی، محسن رضایی، 
حسین امیرعبداللهیان، سعداهلل 
زارعی، یداهلل جوانی، محمد صادق 
خرازی، عبداهلل علی عسگری و … 
است. واکاوی مکتب دفاعی شهید 
سردار سلیمانی، تفکر راهبردی 
شهید سلیمانی، ابعاد مکتب سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی، منطق 
رفتار سیاسی شــهید سلیمانی، 
نماد تمدن نوین اسالمی، نامه ای 
به نســل فردا، راهبرد قدرت نرم 
ازنظر تا عمل در مکتب شــهید 
سلیمانی و … بخشی از عناوین 
مقاالت منتشر شده در این کتاب 
است. این کتاب تالشی است برای 
تدوین دیدگاه های سران سیاسی 
و صاحب نظران اجتماعی درباره 
شــخصیتی نظامی که تأثیرات 
شــگرف اجتماعی او روزبه روز 
ابعاد تازه ای می یابد و از این محل 
ضرورت بحث و بررسی درباره این 

شخصیت بیشتر به نظر می آید.



45

دوشــنبه 13 دی مــاه 1400

حاج قاسم از فرماندهان 
بزرگ طول تاریخ است

بهزاد دانشگر| نویسنده و پژوهشگر
بسیاری از نویسندگان ایرانی درباره سردار 
دل ها، شهید حاج قاسم سلیمانی آثاری را 
نوشته اند، من هم تالش کردم به اندازه یک 
قدم، به اندازه خودم و بضاعتم تالشی بکنم یاد 
و خاطره این بزرگوار ماندگار و از ذهن مردم ما 
پاک نشود. چون هم در زمان زنده بودن ایشان 
تالش هایی می شد برای تحریف و تخریب 
چهره ایشــان و هم اآلن و بعد از شهادتش، 
چون عده ای نمی خواستند محبوبیت ایشان 
در میان جهانیان و کشــورهای همجوار را 
ببینند. برای همین همواره تالش می کردند 
چهره ایشــان در منطقه را به نوعی تخریب 
کنند. در حالی که ایشان قهرمان ملی ماست. 
من خودم سال ها قبل برای معرفی قهرمانان 
ملی کار کرده ام. مدیر یک پــروژه بودم که 
حدود 45 جلد کتاب در مورد قهرمانان ملی 
نوشتیم و منتشر کردیم. قهرمان های ملی 
از فریدون و رستم و آریابرزن و سورنا گرفته تا 
کسانی که بعدها نامشان در تاریخ آمده است. 
مثل جالل الدین خوارزمشاه و بقیه چهره ها و 
قهرمانان ملی که نامشان در تاریخ ایران زمین 
ثبت شده است. من خودم کتاب هایی در مورد 
گودرز و رستم و فریدون نوشتم. وقتی این را 
می گویم منظورم این است که احتمال دارد 
کســی که تاریخ را نخوانده و قهرمانان ملی 
را نمی شناســد، بیاید بگوید چرا فقط روی 
این یکی تمرکز کرده اید. در حالی که همه 
قهرمانان ما در طول تاریخ در زمانه خودشان 
کارهای بزرگی برای ایران کرده اند. حاال در این 
میان، به نظر من، شهید حاج قاسم سلیمانی، 
به خاطر خدماتی که برای ایران اسالمی انجام 
داده اند و تاثیری که در تمدن سازی امروز ما 
دارند، اگر از فرماندهان بزرگ ایرانی در طول 
تاریخ بزرگ تر نباشد قطعاً کوچک تر نیست. 
البته منظورم قهرمانان اسطوره ای مثل رستم 
و فریدون نیست. منظور نسبت به آریابرزن و 
سورنا و امثالهم است که اگر از این ها بزرگ تر 
نباشد قطعاً کوچک تر نیست. این را هم در نظر 
داشته باشیم که آن فرماندهان بزرگ در طول 
تاریخ در دوره ای فرماندهی می کردند که یک 
سپاه بسیار بزرگ داشتند. یک دوره تمدنی که 
کل پادشاهی آن روز ایران از فرمانده حمایت 
می کرد. بهترین سپاه آن روزگار را داشتند. 
در حالی که شهید حاج قاسم سلیمانی در 
دوره ای فرماندهی می کردند و خدماتی را برای 
ایران به ارمغان آوردند که در اولین روزهای 
دفاع مقدس ما امکانات چندانی نداشــتیم. 
حاج قاسم و دوستانش خودشان نیرو و لشکر 
ساختند و خودشان این نیروها و لشکرها را 
تجهیز کردند و برای ایران اســالمی، چه در 
دوران دفاع مقدس و چه در جریان فرماندهی 
مدافعان حرم حماسه ها آفریدند و افتخارات 

زیادی را نصیب ایران و اسالم کردند.

کتاب »ابو باران« روایتی از خاطــرات یکی از مدافعان حرم 
است که راوی در بخش های زیادی از خاطرات خود به نقش 
تاثیرگذار سردار دل ها، حاج قاسم سلیمانی در نبردهای سوریه 
اشاره می کند. راوی خاطرات این کتاب، مصطفی نجیب، اهل 
افغانستان و از بنیانگذاران تیپ فاطمیون مدافع حرم است 
که خاطراتش به قلم زهراسادات ثابتی گردآوری و تنظیم و 
منتشر شده است. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »با اینکه 
حاج قاسم در منطقه عملیاتی حضور داشت، به علت مسائل 
امنیتی زیاد نمی توانست پشت بیسیم صحبت کند. پهپادهای 
آمریکایی که به رنگ سیاه بودند، دائماً در آسمان منطقه گشت 
می زدند. آمریکایی ها پهپادهای خود را از پایگاه هایی که داخل 
خاک عراق و سوریه داشتند، بلند می کردند. بچه های اطالعات 
شناسایی می گفتند: »همین که پشت بیسیم یک کلمه از زبان 
حاج قاسم شنیده می شود، سریع ساختمان شناسایی می شود 
و چهار پهپاد همزمان باالی همان ساختمان می آیند.« برای 

همین مکان حاج قاسم را مدام تغییر می دادند.«

کتاب »حاج قاسم سالم« به روایتگری حمیدرضا فراهانی و 
به قلم مجید سانکهن به نگارش درآمده و از سوی انتشارات 
روایت فتح منتشــر شــده اســت. این کتاب که خاطرات 
فراهانی از سردار حاج قاسم ســلیمانی را شامل می شود، 
شرح وقایعی در عملیات والفجر ۸ است که با جزئیات کامل 
در کتاب آمده اســت. کتاب حاج قاسم ســالم جزو معدود 
کتاب هایی است که پیش از شهادت سردار نوشته شده و حتی 
قرار بوده صفحات این کتاب را اول خودش بخواند، اتفاقی که 
در تقدیر این کتاب نبود. حمیدرضا فراهانی راوی کتاب هر 
بخش از روایتش را با سالم بر ســردار شروع می کند. گویی 
نوشته هایش خطاب به خود اوست. سرداری که باید محتوای 
کتاب را می دیده و تأیید می کرده اما درست روزی که حاج 
قاسم قرار بود محتوای کتاب را بررسی کند، خبر شهادتش به 
گوش راوی می رسد. فراهانی در این کتاب سعی کرده روایات 

حضور خودش را هم در جبهه، خطاب به حاج قاسم بنویسد.

»حاج قاسمی که  من 
می شناسم«

روایت چهل سال رفاقت

»ابو باران«
سردار دل ها در کالم یک مدافع 

حرم

کتاب »داغ دل ربا« نوشته میثم امیری به تشییع شهید سردار 
قاسم ســلیمانی در دی ماه ۹۸ در شهرهای مختلف کشور 
می پردازد و مخاطب را با خود در این سفرها همراه می کند. 
نویســنده با قلمی روان در این کتاب کوشیده تا مخاطب را 
با خود تا پایان کتاب همراه داشته باشد و تا حد امکان شور و 
احساس نهفته در آن بدرقه تاریخی را به خواننده منتقل کند. 
در بخشی از این کتاب آمده است: »بامداد جمعه، سیزده دی 
۱۳۹۸، سردار را زدند. صبحش، مردم کرمان ریختند بیرون. 
دو دست روی پیشانی گذاشتند و روی جدول کنار خیابان 
نشستند و گریستند. صدای عبدالباســط، با سوز بامدادی 
کویر آمیخته می شد. خانه ها، درد و تحّیر کرمانی ها را تاب 
نداشت. آسمان شهر، سکوت کویر را نمی خواست؛ سرمایش 
را می خواست. این، وقتی بود که قوم ایرانی در کالبد کرمانی، 
»چیزی« حس کــرد. این، همان لحظه ای بــود که ایرانی 

می خواست تاریخش را ورق بزند.«

»داغ دل ربا«
روایت یک بدرقه تاریخی

»حاج قاسم سالم«
شرح خاطرات والفجر ۸

کتاب »حاج قاسمی که من می شناسم« از آثار تازه منتشره 
درباره شهید حاج قاسم سلیمانی است که در آستانه دومین 
سالگرد شهادت این ســردار بزرگ سپاه اسالم منتشر شده 
است. این کتاب، روایت رفاقت چهل ساله حجت االسالم علی 
شیرازی با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است که با اهتمام 
سعید عالمیان تألیف و انتشار یافته است. در بخشی از این 
کتاب می خوانیم: »دفترچه تلفنی داشت که شاید صد و پنجاه 
شماره تلفن خانواده شهید توی آن یادداشت کرده بود. روزی 
نمی شد که با چند نفرشان تماس نگیرد. توی هر فرصتی در 
طول روز، به مادر، پدر، همسر و بچه های شهدا زنگ می زد. با 
هر یک، ده دقیقهـ  پنج دقیقه صحبت می کرد. حالشان را 
می پرسید و مشکالتشان را می شنید. توی راه خانه به محل 
کار، در مســیر فرودگاه و رفتن به جلسه ها، این زمان ها هم 

متعلق به خانواده شهدا بود.
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گزارش تصویري همشهري از آرامش این روزهاي حرم حضرت زینب)س( و شهر دمشق

آرامشی كه هست و سرداری كه نيست

دمشق براي شیعیان، نماد خوبي نبوده است؛ چرا که همیشه در بغض ها و آه هاي آن ها، دمشــق جایي بوده که کاروان اسراي اهل بیت علیهم السالم، در پشت 
دروازه هاي آن آزار دیدند و در میان هلهله مردمانش پاي به شهر گذاشتند تا راهي قصر یزد شوند. چنین است که وقتي شیعه نام دمشق را مي شنود، بغض مي کند. 
اما در سال هاي اخیر، فرزندان شیعه با همراهي برادران آزاداندیش خود از اهل سنت و...، حماسه اي در دمشق و پیرامون آن خلق کردند که حاال شنیدن نام این 
شهر، دل مادر سادات و داغداران تاریخ تشیع را آرام تر مي کند. اینجا دمشق است؛ جایي که زائران و سربازان و اهالي شهر وقتي که به حرم بي بي زینب کبري 
پناه برده بودند، در اوج ناامیدي وقتي که درهاي حرم داشت باز مي شد و همه تصور مي کردند که بار دیگر به اسارت خواهند رفت و بار دیگر شیعه تحقیر خواهد 
شد، ناگهان حاج قاسم و سربازانش را دیدند که انگار به عنوان ذخیره الهي، آمده بودند تا اعتبار و آبرویي دیگر به شیعه و اسالم ببخشند. حاال، دمشق آرام است، 
آسمانش آبي است و با اینکه زخم ویرانه ها بر این شهر هنوز باقي مانده، اما مردم امیدوارند و امنیت برقرار است و سوري ها به فکر روزهاي بازسازي شان هستند. 
حرم بي بي هم آرام است و مي توان بدون ترس از حمله حرامیان، نماز خواند و زیارت کرد. هرچند که حاال، حاج قاسم نیست و شهداي زیادي تقدیم این آرامش 
شده اند و البته اثري هم از داعش و حرامیان و... نیست. حاال حاج قاسم مهمان صاحب این حرم است؛ حرمي که آرامش و آسمان آبي و امنیت اش را از او و یارانش 

دارد؛ آرامشي که در این گزارش تصویري این روزهاي دمشق، مي توانید احساسش کنید.

مهدي توکلیان
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 بلندترین تابلوي روایتگري تاریخ در 
دومین سالروز شهادت حاج قاسم افتتاح مي شود

در رثای سيمرغ
همه دیوارهاي اتاق پوشیده از تابلوي نقاشي است که هر کدام از آنها 
دوره اي از تاریــخ ایران را روایت مي کند و آنچــه در نگاه اول نظر هر 
بیننده اي را به خود جلب مي کند، داستان زندگي و رشادت هاي شهید 
حاج قاسم سلیماني است. اینجا ۲0تابلوي نقاشي در قطع هاي ۲ در ۲.5 
کنار هم به ترتیب تاریخ چیده شده اند که در 4 پرده شکل گرفته اند و در 
همه آنها رنگ سرخ شهادت به عنوان سمبل اصلي موضوع خودنمایي 
مي کند. کارگاه نقاشي، نظم خاصي ندارد و در هر گوشه از میز قوطي هاي 
رنگ، بوم و ابزار نقاشي دیده مي شود. اینجا از یک سال پیش تا به امروز 
کارگاه که نه، بلکه مأمن استاد حبیب اهلل صادقي بوده است؛ تا سرانجام 
طي این مدت با به تصویر کشیدن تاریخ ایران، تابلویي 100متري آماده 

شده که قرار است در حرم امام خمیني)ره( نصب شود.

زهرا کریمي

اداي دین نقاشي روایتگرانه به حاج قاسم
این تابلو قرار است که با عنوان »در رثاي سیمرغ« به مناسبت دومین سالگرد بزرگداشت 
شهادت حاج قاسم سلیماني رونمایي شود. به گفته این نقاش زبردست، »ما فرزندان ایران 
پهناوري هستیم که طي سال هاي مختلف چشم طمع دشمنان در دوره هاي مختلف آن را 
به چند تکه تقسیم کرد و اکنون آنچه از آن باقي مانده ثمره رشادت سربازان وطني همچون 
حاج قاسم هاست.« حبیب اهلل صادقي، عضو هیأت علمي دانشکده هنرهاي زیبا و شاهد با 
عالقه اي که به تاریخ ایران دارد، سعي کرده است آن را به زبان هنر نقاشي بیان کند و نگاه 

متفاوت او به تاریخ بهانه اي شد تا گفت وگویي با او در این باره داشته باشیم.

تاریخ 43ساله ایران در نقاشي 100متري
حبیب اهلل صادقي درباره موضوعات هر بخش از نقاشي مي گوید: »4۳سال تاریخي که به 
ایران گذشته، در این تابلو روایت شده اســت. در واقع براي انجام این اثر، در همه مراحل 
پژوهش درباره تاریخ، تحقیق و مطالعه صورت گرفته و در واقع یک تجربه هنري تاریخي 
است که در هر گوشه آن نماد و نشانه هایي از تاریخ در دوران مختلف را آورده ایم. به طوري که 
از دوره آرش کمانگیر، پیروزي انقالب اسالمي، شهادت غواصان، کربالي4، سلمان رشدي، 
طالبان، داعش تا شهادت سردار سلیماني در نقاشي نمایان است. سعي بر این بود تا اثري 
شعارگونه نباشد بلکه با پژوهش و تفحص باشــد که بیننده از تماشاي روایت ها به نتیجه 
دست یابد. ارائه اثري تاریخي برایم مهم تر بود و اینکه این تجربه از تجربه هاي ارزشمندم 

در این سال ها بوده که موفق شدن تاریخ را از زبان هنر بازگو کنم.« 

آرام گرفتن نقاشي ها در حرم روح اهلل
این هنرمند، با ارزشي که براي این هنر تاریخي قائل است درباره جانمایي این اثر هنري 
مي گوید: »باتوجه به موضوعي که اثر دارد باید توجه خاصي به مکان آن براي نصب شود؛ 
به طوري که خوشــبختانه براي نصب تابلو چند پیشــنهاد عنوان شد. چون محور اصلي 
دفاع از وطن و جنگ هاي طول تاریخ ایران در آن آورده شــده؛ به همین منظور یکي از 
پیشــنهادها، نمایش آن در موزه دفاع  مقدس و انقالب اسالمي در محدوده گردشگري 
عباس آباد بود، اما با صحبت هایي که با حسن خمیني شده بود تمایل داشتند تا تابلو در 
حرم امام خمیني)ره( به نمایش گذاشته شود، اما در باره نصب آن در جایي مشخص چند 
منطق از نگاه مســئوالن دنبال مي شود و براســاس همان منطق قرار بر این شد تا براي 
معرفي اثر به مخاطبان تا قبل از ۲۲بهمن در فرهنگســتان هنر به صورت نمایشــگاهي 
اکران شود. به این ترتیب مقرر شد ابتدا نقاشــي در دومین سالگرد حاج قاسم سلیماني 
در حسینیه بیت رهبري، سپس در فرهنگستان هنر به نمایش گذاشته شود و بعد از آن 
در ایام اهلل دهه فجر به مناسبت سالگرد پیروزي انقالب در روز ۲۲بهمن در حرم حضرت 

امام خمیني)ره( نصب شود.«

بلندترین نقاشي روایتگري تاریخ در ایران
علیرضا نادعلي، نایب رئیس کمیسیون اجتماعي و فرهنگي شوراي اسالمي شهر تهران در 
جریان بازدیدي که از این تابلو و کارگاه داشته، چنین مي گوید: »چنین تصاویري که هنر 
سنتي نقالي و پرده خواني در آن دیده مي شود و به نوعي اندیشه هاي انقالبي دارد، جایشان 
روي دیوارهاي شهر خالي است و چهره شهر را مي توان با این آثار تغییر داد.« همچنین در 
این باره سیدمحمد موسوي، شهردار منطقه۱۱ درباره حمایت از هنرمندان با موضوعات 
انقالب اسالمي نیز مي گوید: »در راستاي تشکیل ستاد بزرگداشت دومین سالگرد شهادت 
شهید حاج قاسم سلیماني در شهرداري تهران، بلندترین نقاشي روایتگري تاریخ توسط 
استاد حبیب اهلل صادقي از هنرمندان مطرح کشور در منطقه۱۱ خلق شده است. به همین 
منظور مدیریت شهري ضمن حمایت از هنر اجتماعي با موضوعات انقالب اسالمي، درنظر 
دارد با همکاري سازمان زیبا سازي  تمهیدات الزم را براي اکران عمومي در مسیر برنامه هاي 
بزرگداشت دومین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیماني و بازدید شهروندان انجام 
دهد.« این نقاشــي با عنوان »در رثاي ســیمرغ« به روایتگري داســتان زندگي شهید 
گرانقدر حاج قاسم سلیماني مي پردازد؛ در 4 پرده و ۲۰ قطعه ۲.5متر در ۲متر، مجموعا 

۱۰۰مترمربع را شامل مي شود و به مدت یک سال روي آن کار شده است.


	01(10-13)-NEW
	02(10-13)
	03(10-13)
	04(10-13)
	05(10-13)
	06(10-13)
	07(10-13)
	08(10-13)
	09(10-13)
	10(10-13)
	11(10-13)
	12(10-13)
	13(10-13)
	14(10-13)
	15(10-13)
	16(10-13)
	17(10-13)
	18(10-13)
	19(10-13)
	20(10-13)
	21(10-13)
	22(10-13)
	23(10-13)
	24(10-13)
	25
	26
	27

