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نقش رسانهها
در امنیت روانی جامعه
از ابتدای تاریــخ تاکنون مهمتریــن موضوع برای
انســان تامین امنیت و آرامش بوده است؛ چرا که
امنیت و آرامش مهمترین مولفه و اساس زندگی انسانهاست و در سایه امنیت
و آرامش است که انســان میتواند به سایر مســائل و موضوعات زندگی خود
بپردازد؛ درحقیقت امنیت پایه و اساس پیشرفت و توسعه اجتماعی ،اقتصادی
و ...انسانهاست.
در این بین رســانهها در تبیین وجود ماهوی امنیت در جامعه و شناســاندن
منابع ،مراکز و مسائل ناامنی به مردم و همچنین با بیان و تشریح عواقب ناامنی
میتوانند سهم بســیار زیادی در حفظ ،ارتقا و بســط امنیت و بیش از آن در
گسترش احساس امنیت در جامعه داشته باشند .رسانهها از یکسو پلی ارتباطی
بین مردم و مسئوالن و از ســوی دیگر منبع مطمئن و مورد وثوقی هستند که
مردم از طریق آنها اخبار الزم را درخصوص اتفاقات مختلف بهدست میآورند؛
از اینرو میتوان گفت که رسانهها از جایگاه و موقعیت باال و واالیی برخوردار
هستند؛ جایگاه و موقعیتی که به مرور زمان بهدست آمده و رسانهها توانستهاند
در طول روزگاری حدودا 100ســاله این وثوق و اطمینان را کسب کنند؛ لذا با
توجه به جایگاه ویژهای که رسانهها نزد افکار عمومی از آن برخوردار هستند باید
گفت که نقش بســیار زیادی را در ارتقا و حتی کاهش احساس امنیت جامعه
میتوانند ایفا کنند.
همواره در حوادث مختلف شاهد اهمیت باالی موضعگیری رسانهها بودهایم
که چگونه برخی رسانهها رسالت خود را بهخوبی انجام میدهند و با مدیریت
صحیح به ارائه مستندات و گزارشهای به دست آمده از حوادث میپردازند و
متأسفانه هستند رســانههایی که صرفا بهدنبال بزرگنمایی و آگراندیسمان
حوادث و اتفاقات هستند؛ رسانههای معدودی که خواسته یا ناخواسته با ارائه
گزارشهای خالف واقع به حوادث دامن میزنند و بر آتش فتنهای که معاندان
و دشمنان روشن کردهاند بنزین میریزند و آن را شعلهورتر میکنند .اینگونه
اقدامات در حقیقت آب به آسیاب دشــمن ریختن است و رسانهها باید بهدور
از هرگونه جانبداری و به دور از احساسات و هیجانات در بستر حقایق با حفظ
مصالح کشور به تشریح مسائل بپردازند.
در حوادث اخیر شاهد بودیم که برخی رســانهها متأسفانه بهگونهای بر آتش
فتنهای که دشمنان افروخته بودند ،دمیدند .حادثهای که در یکی از مقرهای
پلیس پیش آمد ،حادثهای متاثرکننده بود که ســریعا توسط پلیس پیگیری
شد و برای اطالع عموم مردم ،مستندات این حادثه اعالم شد .متأسفانه در این
حادثه برخی رسانهها نتوانستند رســالت خود را بهدرستی به انجام برسانند و
با دامن زدن به برخی مســائل و تولید برخی ابهامات شرایط را بهگونهای رقم
زدند که برخی فرصتطلبها با شعار مهســا امینی به خیابانها آمدند و برای
شهروندان مزاحمتهایی ایجاد کردند و چادر از سر شهروندی برداشتند و به
اموال عمومی و بیتالمال آسیبها رساندند و بسیاری حوادث ناگوار دیگر که
بهتر است بگذاریم و بگذریم.
بدون شک تالش ناجوانمردانه رسانههای برونمرزی و برخی رسانههای داخلی
بهخصوص در فضای سایبری باعث شده که با اطالعرسانی مغرضانه و هدفمند
حقایق و واقعیتها را وارونه به مردم نشان دهند و عرصه را برای سوءاستفاده
برخی فرصتطلبان که صف آنها از مردم جدا بوده فراهم سازند.
هجمه وارد کــردن به امنیــت روانی جامعه و آســایش خاطر شــهروندان
بهطورحتم لطمات و مشکالت بســیاری را به همراه دارد؛ از اینرو نباید اجازه

داد که عرصه خبری و اطالعرســانی ،عرصه جوالن هنجارشــکنان،
معاندان
و دشمنان باشد.
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جواني كه به قصاص محكوم شده بود فقط يك ماه براي
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رکورد ۱۰ساله وصول درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم شکسته شد .این
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«فیروزه شجاعی» از جنایت کوملهها بر پیکر فرزندش میگوید

روایت مظلومترین مادر شهید

تبدیلتهران
بهمقصدگردشگریپایدار
«تفکری دوباره در گردشــگری» شــعار جهانی روز
گردشگری است ،اما در کشور با وامگرفتن از این شعار،
«رویش اندیشههای نو در گردشگری ایران» بهعنوان شعار کشورمان در راستای
پاسداشــت این ایام انتخاب شده اســت .اکنون در جهان صنعت گردشگری یک
شاخص مهم در مدیریت شهرها ،اقتصاد و توسعه پایدار شهری محسوب میشود و
از این رو ضرورت دارد به این مقوله توجه ویژهای شود و برای تسهیل تحقق این امر
مهم 5پیشنهاد یا راهکار میتوان ارائه داد.
پیشنهاد اول :شهرداری تهران باتوجه به گستردگی تهران از شمیرانات تا ری و
داشتن پیشینه تاریخی و فرهنگی بیش از 8هزارساله ،میتواند از این موضوع برای
برند گردشگری شهری بهره بگیرد و تهران را بهعنوان مقصد گردشگری مطرح و
بازآفرینی کند.
پیشنهاد دوم :ظرفیتهای بســیار باالیی در میراث تاریخی ،فرهنگی ،طبیعی
و رخدادها و رویدادهای بسیار مهم مربوط به انقالب ،شــهدا و مشاهیر تاریخی و
سیاسی در پایتخت وجود دارد که میتوان از آنها بهعنوان شاخصهای گردشگری
در ایجاد گردشگری پایدار بهره گرفت.
پیشنهاد سوم :با وجود تصویب و الزام شهرداری تهران به «ایجاد سامانه و تهیه
رمزینه و پاســخ ســریع میراثفرهنگی و طبیعی و مکان رویدادها» و «لزوم ارائه
برنامه جامع ارتقای ظرفیتهای گردشگری شــهر تهران» این موضوعات مغفول
ماندهاند؛ ازاینرو نیاز است تا این موارد هر چه ســریعتر از سوی شهرداری تهران
موردتوجه قرار گیرند.
پیشنهاد چهارم :بخش اعظمی از بناهای ارزشمند تاریخی و فرهنگی شهر تهران،
دارای مالکیت خصوصی هستند و متأســفانه بهدلیل عدمحمایت از مالکان جهت
مرمت و باززندهسازی بنا ،شــاهد تخریبهای متعدد و ازبینرفتن بخشهایی از
هویت شهری هستیم .با وجود مصوبات متعدد ازجمله «لزوم تهیه الیحه حفاظت از
میراث معماری معاصر» و «صدور پروانه مرمت و احیای بناهای تاریخی و ارزشمند
شهر تهران» بهدلیل فقدان وحدت رویه در صدور مجوزها مالکان رغبتی به مرمت و
احیا ندارند؛ بنابراین معاونت شهرسازی میتواند با قید فوریت زیرساختهای الزم
درخصوص عملیاتی کردن صدور پروانه مرمت و ارائه بسته تشویقی در بافت و بنای
تاریخی را در دستور کار قرار دهد.
پیشنهاد پنجم :در سالهای اخیر تعدادی از باغها و بناهای تاریخی شهر تهران
همچون باغ و عمارت عالءالدوله ،معیرالممالک (بوســتان کیهانی) در منطقه12
جهت استفاده شهروندان تملک شــد ،اما تاکنون بهرهبرداری نشدهاند .با تسریع
این فرایند میتوانیم شاهد رخدادهای فرهنگی و گردشگری در فضاهای عمومی
شهر باشیم.
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سیداحمد علوی؛ رئیس کمیته میراثفرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران

گرافیک:مهدیسالمی
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دادهنما

تجمع روسها بــرای الحاق
4منطقه اوکراین به روســیه را  
با اسکن این کیوآرکد  ببینید.

سالها از شهادت پسر جوانش میگذرد و داغ فراغی که بر دلش
نشسته مثل روز اول جسم و جانش را میسوزاند .انگار خیال ندارد
این آتش گرگرفته در وجود مادر رو به افول بگذارد؛ بهخصوص
حاال که سن و سالی از او گذشــته و پا به دوره سالخوردگی
گذاشته است .هر روز که میگذرد گویی دردی که به جانش
افتاده بیشتر بیتابش میکند...
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با حسین کشفیاصل ،کارگردان نمایش «لئوناردو داوودنژاد»

نمایشی كه شنیدنی است

تئاتر کمدی ،یکی از پرمخاطبترین گونههای نمایشی است که
اگر از ساختار و محتوای مناسب و باکیفیتی برخوردار باشد،
میتواند عالوه بر سرگرمی و شادسازی تماشاگر ،تأثیرات
روحی و روانی مطلوبی بر او بگذارد .یکی از آثار کمدی
خوشساختی که اینروزها با چنین مشخصاتی روی
صحنه رفته ،نمایش «لئوناردو داوودنژاد» است...

24
در تازهترینرنکینگجهانی،یزدانیوگراییسقوط کردند

سقوط

تازهترینرنکینگبرترینکشتیگیرانآزادوفرنگیجهانباتوجه
به پایان رقابتهای جهانی 2022صربستان از سوی اتحادیه جهانی
اعالم شد؛ رنکینگی که بیشترین تغییرات آن برای کشتی
ایران منفی بوده اســت .در کشتی آزاد تنها کامران
قاسمپور و رحمان عموزاد در صدر نفرات اوزان 65
و 92کیلوگرم قرار دارند...
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وعده قالیباف برای تغییر شیوه
اجرای گشت امنیت اخالقی

ادعاهای علل وقوع حوادث اخیر
وپاسخهای ساده به آن

رئیس مجلس در نطق پیش از دســتور روز گذشته خود در
مجلس با اشاره به حوادث اخیر کشور در فوت مهسا امینی
گفت :مسئوالن امنیتی کشور باید مقتدرانه با همه کسانی
که مخل امنیت مردم هستند برخورد کنند و در این موضوع
هیچ تسامحی نباید صورت گیرد .البته برخورد مقتدرانه با
کســانی که امنیت مردم را به خطر میاندازند به این معنی
نیست که اشکاالت موجود را برطرف نکنیم ،همانطور که در
نطق پیشین یعنی پیش از آغاز اغتشاشات هم تأکید کردم
ما باید ساختارها و شــیوههای اجرای گشت امنیت اخالقی
را بهگونهای اصالح کنیم تا این قبیــل اتفاقات دوباره تکرار
نشود .به گزارش خانه ملت ،محمدباقر قالیباف تصریح کرد:
اینجانب در حدود اختیارات ،این مسئله را پیگیری خواهم
کرد و امیدوارم با هماهنگی دیگر مسئوالن مربوط بتوان در
وقت مناسب ،تصمیمات مدبرانه و مؤثری برای اصالح روند
موجود گرفت.
در نشســت علنی مجلس بیانیــه 233نفــر از نمایندگان
در حمایــت از نیروهــای امنیتــی و انتظامــی در جریان
اغتشاشات قرائت شد .در بخشــی از این بیانیه آمده است
«از همه تحلیلگران سیاســی و اجتماعی انتظار میرود در
اظهارنظرهای خود پیرامون این اتفاقات خط خود را از القائات
رسانهای دشمن جدا کرده و در تالش برای تقویت پایههای
اصلی سرمایه اجتماعی کشور به نقش واقعی و تحسینبرانگیز
نیروی انتظامی برای ایجاد آرامش امروز ایران عزیز بپردازند».
نمایندگان مجلس در آغاز جلســه علنی مجلس شعارهای
«خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست»« ،ای رهبر
آزاده آمادهایم آماده»« ،مرگ بر منافق»« ،نیروی انتظامی
تشکر تشکر» و ...سر دادند.

این حوادث به خاطر این هست که «امکان اعتراضات
 1مسالمتآمیزدر کشور وجود ندارد ».در پاسخ باید گفت
کافی است فقط یکســری به آرشیو رســانههای مدعی این
سخنها بزنید مالحظه خواهید کرد که فقط در سال گذشته
بیــش از  ۸۰۰تجمع و یا راهپیمایی کامــا آزاد ،مؤثر و بدون
خشونت (با مجوز و بدون مجوز) در ایران ،تشکیل شد که اخبار
هر کدام از اینها بهصورت گســتردهای در رسانههای داخلی و
خارجی ،بازتاب داشته و هم بسیاری از این مطالبات به نتیجه
قطعی رسیده است ،مانند درخواست افزایش حقوقها ،دریافت
مطالبات و حقوق ،رتبهبندی معلمان ،آبرسانی به خوزستان،
همدان ،اصفهان ،همچنین تصویب یا اصالح برخی قوانین مهم
در مجلس ...ما گاهی حتی هر روزه شاهد تجمعات کامال آزاد
مقابل مجلس ،قــوه قضاییه ،دولت و  ...بودهایــم که اکثرا این
درخواستها توسط مسئوالن ،هم شــنیده شد و هم اجابت؛
بهعنوان مثال حمله چند سال گذشته عوامل داعش به مجلس،
از دل یکــی از همین تجمعات مســالمتآمیز مقابل مجلس،
صورت گرفته بود.
میگویند «چون فضای سیاســی و یا رسانهای کامال
 2بســته اســت و امکان طرح نظرات و یا دیدگاههای
مختلف وجود ندارد ،چارهای جز اغتشاشات خشونتزا نیست».
این در حالی است که حداقل نصف فضای مکتوب و اکثر فضای
مجازی داخلی و همه فضای رسانهای خارجی ،بهصورت کامال
آزاد و گسترده در اختیار منتقدان و معترضان جمهوری اسالمی
و این فریادکنندگان بوده و هر حرف و تحلیل راست و دروغی که
خواســتند ،گفتند .حتــی افــراد و نویســندگانی از همین
فریادزنندگان ،صبحها در روزنامههای داخل کشور قلم میزدند
و درست شــبها در کانالهای فارسیزبان ضدانقالب ،هرچه
دلشان میخواست علیه مسئوالن نظام ،میگفتند و میبافتند.
میگویند «این اغتشاشــات یک موضوع و خواست
 3داخلی است نه ناشی از تحریکات خارجی» خندهدار
اینکه نظیر این ادعاها همزمان عمدتا توســط تحلیلگران در
برنامههای بیبیسی فارسی ،من وتو و سعودی اینترنشنال...
مطرح میگردد! گویا این رسانههای لندنی کمترین ارتباطی با
ایده بنیانگذاران و حامیان مالی و برنامهای خود ندارند! و اصال
برای حمایت از ایران توسط کشــورهای استعماری و عوامل
منطقهایشان تشکیل شدهاند نه برای تجزیه ایران!
میگویند «سوریهای شدن ایران امکان تحقق ندارد».
 4این در حالی اســت که مشــخصات و ماهیت فعاالن
عملیاتی در صحنه را هرگز نمیشناســند ،کومله ،دمکرات،
پژاک ،منافقین ،جیشالظلم و  ...مواضــع و بیانیههای آنها به
وضــوح گــواه عینــی درخصــوص اهــداف تجزیهطلبانه و
ی ایران است و بس! اینها که خود معترفند شما چرا
سوریهساز 
در داخل این واقعیات را انکار میکنید؟

دفاعی

هشدار فرمانده کل سپاه به
دشمن؛ شما را میشکنیم
فرمانده کل سپاهپاسداران خطاب به جوانانی که
فریب دشــمن را خوردهاند ،گفت :شما فرزندان
این مملکت هســتید و ما وقتی از کشــور دفاع
میکنیم ،برای همه دفــاع میکنیم ،حتی برای
آنها که بهدلیل فریب دشمن ما را دوست ندارند،
اما ما آنها را دوست داریم .به گزارش فارس ،سردار
حسین سالمی در چهارمین دوره مراسم «یادها
و نامها» که ازســوی مرکز اســناد و تحقیقات
دفاعمقدس برگزارشــد ،افزود :به دشمنانمان
آمریکا ،انگلیــس و ســعودیها و اینهایی که از
طریق رســانههای مخرب و ویرانگر علیه کشور
ما تالش میکنند ،هشــدار میدهیم که ما شما
را میشکنیم؛ شما راهی به این سرزمین ندارید.
وی گفت :من با چشم سر میبینم و میگویم که
آمریکا شکســت خوردهاســت و اکنون بهدنبال
جبران این شکستها ،همه شیاطین و اشرار عالم،
یک جنگ سیاسی و رســانهای را آغاز کردهاند.
سالمی ادامه داد :آمریکاییها میخواهند با فریب
جوانان ،ما را به درون خیابانها بکشند .این آخرین
سیاست دشمن اســت ،ترکیبی از هرآنچه قبال
بهکار گرفته است ،اما ما کار آزمودهایم و کافیاست
که دشمن را بشناسید؛ نداشتن آگاهی و شناخت،
عامل شکست اســت اما آگاهی همیشه پیروزی
میآفریند؛ پیروی در آگاهی و ایمان است.

خبرهای   کوتاه

حمالت تروریستها بیپاسخ نمیماند

سازمان اطالعات سپاه در بیانیهای بهمناسبت شهادت مظلومانه
پاســداران و بســیجیان حریم امنیت در دفاع از آرامش مردم
زاهدان اعالم کرد :گروهکهای ظالم و تجزیه طلب و ایادی آنان
بدانند به مدد الهی ضربات مهلکی را توسط پاسداران گمنام امام
زمان(عج) دریافت خواهند کرد .بهگزارش تسنیم ،در بخشی از
این پیام آمدهاست« :بیشک فرزندان ملت سرافراز ایران اسالمی،
همچون گذشته انتقام خون پاک شهدای مظلوم زاهدان در جمعه
سیاه را از دشمنان خواهند گرفت و حمالت ناجوانمردانه معاندان
مسلح ،اشرار و آشوبطلبان را بیپاسخ نخواهد گذاشت و به فضل
الهی ،بساط حرکات کور و ددمنشانه دشمنان را برمیچینند».

برگزاری جلسه رایاعتماد به زاهدیوفا با حضور
رئیسجمهور

عضو هیأترئیســه مجلس از برگزاری جلسه بررسی صالحیت
وزیر پیشنهادی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با حضور رئیسجمهور
در روز سهشــنبه۱۲ ،مهرماه خبرداد .بهگــزارش ایرنا ،علیرضا
ســلیمی دراین باره عنوانکرد :در جلســه بررســی صالحیت
محمدهــادی زاهدیوفا ابتدا نظر کمیســیون تخصصی درباره
برنامههای وزیر ارائه میشــود و ســپس رئیسجمهور به دفاع
از توانمندی و برنامههای وزیر پیشــنهادی میپردازد و سپس
نمایندگان موافق و مخالف به قید قرعه دیدگاههای خود را درباره
نقاط قوت و ضعف برنامهها بیان میکنند.

زمان آغــاز دوره نهم فعالیت مجمع تشــخیص
مصلحت نظام

جلســه افتتاحیه دوره نهم مجمع تشــخیص مصلحت نظام روز
سهشنبه ۱۲مهرماه به ریاســت صادق آملیالریجانی برگزار و در
نخستین گام ،تحقق مطالبات مقاممعظم رهبری از این نهاد انقالبی
که در صدور احکام جدید بیان شــده بود ،پیگیری خواهد شــد.
بهگزارشایسنا،چهرههاییمانندمحسناراکی،عباسعلیکدخدایی،
علیاکبر احمدیان ،کمال خرازی و محمد مخبر از اعضای جدید
منصوب شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.

عکس :همشهری /حامد خورشیدی

مجلس

یادداشت

سلیمینمین در گفتوگو با همشهری مطرح کرد

خطر فراموش کردن «دشمن» در خصومتورزیها
پساز فروکش کردن التهابات
اخیر در جامعه که با آشــوب و
گفتوگو تخریبهایی نیــز همراه بود،
اکنون ضرورت بازخوانی حوادث
بهوقوع پیوسته از منظر جامعهشناسی سیاسی
انکارناپذیر است و دلســوزان کشور و نظام
معتقدنــد تصمیمســازان باید بــا نگاهی
موشــکافانه ،نقــاط نفــوذ دشــمن و
پاشنهآشیلهای موجود در این حوزه را مورد
بررسی قرار داده و برای ترمیم آنها اقدام کنند.
عباس ســلیمینمین ،مدیر دفتر مطالعات و
تدوین تاریخ ایران ،معتقد است پساز عبور از
فضای ملتهب اخیر ،اکنون زمان آن فرارسیده
که نخبگان به بازخوانی علل و زمینههای بروز
چنیــن حوادثی در کشــور بپردازند و اجازه
ندهند دشمنان قسم خورده کشور و نظام ،با
دامن زدن به خطکشیها و عداوتگستریها،
میان صفوف بههم پیوسته جامعه رخنه کرده
و زمینهساز ایجاد خصومت درمیان دیدگاهها و
افراد مختلف جامعه شود .گفتوگوی همشهری
با سلیمینمین را در ادامه میخوانید:
با نگاه آسیبشناســانه به حوادث
اخیر ،چه عوامل و ریشههایی را میتوان در بروز
حوادثی از این دست دخیل دانست؟

برای ارائه تحلیلی دقیق در این زمینه ،پیشاز هر
چیز باید درنظر داشته باشــیم قشرهای مختلف
جامعه که در کنار یکدیگر زیست میکنند ،همواره
با هم نقاط اشــتراک و افتراقی دارند که اگر مورد
توجه قرار نگیرد ،زمینهســاز به رخ کشیدن نقاط
تفاوت خواهد شد؛ موضوعی که بهطور قطع جامعه
را دچار مشــکل خواهد کرد .ما سالهاســت که
در کشور با این دغدغه مواجه هســتیم که نباید
نقاط افتراق در ســطح جامعه ازسوی برخی افراد
و جریانها تعمیق شــود؛ بهعنــوان مثال گاهی
اوقات شاهدیم افرادی در احزاب سیاسی مختلف
با یکدیگر نزاعــی دارند و بــه آن دامن میزنند و
زمانی که شکل تقابل بهخود میگیرد ،زمینهساز
ایجاد روندی در کشــور میشــود که درنهایت از
منافع ملــی صیانت نخواهد کــرد .وقتی حزب و
جریانی در انتخابات پیروز میشــود و در اکثریت
قرار میگیرد ،باید بــا جریانهای اقلیت ارتباطی
منطقی ایجاد کند تا روابط شکل خصمانه بهخود
نگیرد .چنین رویکردی بهشدت به منافع ملی زیان
میرساند .ازسوی دیگر باید درنظر داشت که دامن
زدن به مرزبندیهای خصمانه و عداوتآمیز میان
جریانهای سیاسی داخل نظام ،با تزلزل در اعتماد
جامعه همراه خواهد بود.

درچنیــن شــرایطی رویکــرد
جریانهای سیاسی باید چگونه باشد؟

درچنین شرایطی باید توجه داشت که جریانهای
سیاسی درون نظام باید با افراد و احزابی که علیه
استقالل ملی کشور موضع دارند ،مرزبندی روشنی
داشته باشــند .درواقع جریانهای سیاسی داخل
نظام نباید نســبت به یکدیگر موضــع خصمانه
بگیرند .این بدان معنا نیســت که بر نقطهنظرات
و دیدگاههای خود مصر نباشند ،اما نباید بر طبل
دشــمنی میان جریانهای داخلی نظام کوبیده
شود و اصرار بر دیدگاهها ،شکل خصومت و عداوت
بهخود بگیرد .اما متأسفانه سالهاست که شاهدیم
افراد و جریانهای سیاســی چندان به این نکته
راهبردی توجه کافی نداشــتهاند و شاهد سرریز
مرزبندیها به ســطح عامه جامعــه بودهایم که
چالشهایی نظیر حوادث اخیر را بهدنبال داشته
اســت .رویکردی که برخی افراد و احزاب سیاسی
در ســالهای اخیر درپیش گرفتند ،بهجای رفع
منطقی اختالفها ،ورود به وادی خصومتورزی را
بههمراه داشته که بسیار برای کشور زیانآور است و

مشکالت جدی بهوجود میآورد .فکر میکنم امروز
با نوعی عداوت در قشــرهای پاییندست جامعه
مواجهیم که آن را میتوان نتیجه خطکشــیها و
ی جریانهای سیاسی داخلی دانست.
خصومتورز 
دارد؟

این روند چه آســیبهایی بههمراه

بایــد حواسمان باشــد که دشــمنان کشــور و
نظام از چنین خصومتورزیهــا و عداوتهایی
اســتفاده میکننــد و مانند حشــرهای که روی
زخمی مینشیند و تخمگذاری میکند ،از چنین
موضوعهایی برای اهداف شوم خود تغذیه خواهد
کرد .متأســفانه مدتهاســت که شــاهد برخی
خطکشیهای سیاســی درون نظام هستیم که
زمینهساز بروز سطوحی از عداوتورزی شدهاست،
اما به اندازه کافی نسبت به آسیبهای ناشی از آن
حساسیت نشــان ندادهایم و بهفکر چاره نبودهایم
و اقدام عاجل صورت ندادهایم .باید توجه داشــته
باشــیم که دشــمن با توجه به قابلیتهای ایران
امروز و توانمندی تمدنی مــا ،بهراحتی نمیتواند

درچنین شرایطی باید توجه داشت که

جریانهای سیاسی درون نظام باید با
افــراد و احزابی که علیه اســتقالل ملی

کشــور موضع دارند ،مرزبندی روشنی
داشته باشند

سلطه خود را بر کشور احیا کند؛ مگر اینکه نوعی
عــداوتورزی میان قشــرهای مختلــف جامعه
شکل بگیرد که سبب شــود توطئههای دشمنان
به فراموشی سپرده شــود .بروز چنین شرایطی،
بهترین موقعیت برای دشمنان بهمنظور تضعیف
کشــور و نظام و همچنین احیای سلطه بهشمار
میرود .امروز نباید در شــرایطی قرار بگیریم که
دشمن بهراحتی بتواند در صفوف ما رخنه ،رابطه
ما را مختل و عقالنیت را تضعیف کند .حواسمان
باشد که وقتی عداوتورزی شــکل بگیرد ،نباید
انتظار عقالنیت داشت.
در چنین شرایطی چه باید کرد؟

باید اقدامهای عاجل انجام دهیم و اثرات سوء آنچه
دشمنان انجام دادهاند را بهسرعت بزداییم .قطعا
عداوتورزی یکطرفه نیست و بهصورت دوطرفه
شکل میگیرد؛ بنابراین همه افراد و جریانهایی
که به منافع ملی میاندیشند ،باید در عملکرد خود
که زمینهســاز دامن زدن به اختالفها میشود،
بازاندیشی کنند و این موضوع را مورد بازخوانی قرار
دهند که در چه مقاطعی سبب شدند عداوت شکل
بگیرد .باید درنظر داشــته باشیم نخستین خطر
دامن زدن به عداوتها ،فراموش کردن «دشمن»
اســت .عقالنیت حکم میکند در ارتباط با جامعه
بهگونهای عمل شود که برای دشمن فرصتسازی
صورت نگیرد .متأسفانه برخی دشمن را فراموش
کردهاند و افرادی که در کنارشــان قــرار دارند و
قلبشان برای پیشرفت کشــور میتپد را بهجای
دشمن گرفتهاند.
آنچه در روزهــای اخیر اتفاق افتاد
با حــوادث ســالهای 96 ،88 ،78و 98چه
تفاوتهایی دارد؟

بهنظر من ،تفاوت در خصومتورزی بیشتر است.
درجه این خصومتورزی افزایش یافته و درمقابل
شناخت دشمن کمرنگتر شدهاست .در بسیاری
از مقاطع تاریخ کشــورمان افرادی نقشآفرینی
کردهاند که منافعملی را مدنظر داشــتند و تالش
میکردند که به دشــمنهای داخلــی نیفزایند؛

بهعنوان مثال درجریان انقالب مشــروطه عدهای
تالش داشتند در شرایطی که روس و انگلیس در
کشور حضور دارند ،بسیار معقول عمل کنند ،اما
برخی عناصر مانند حسن تقیزاده در نقطه مقابل
قرار داشتند و میزان خصومتها و ترورها را افزایش
دادند؛ موضوعی که درنهایت ســبب بهرهبرداری
انگلیســیها شــد .درجریان انقالب اسالمی هم
شاهد بودیم که امام(ره) اجازه نمیدادند خصومت
شکل بگیرد؛ حتی بین ارتش و مردم .این رویکرد
درنهایت زمینهســاز بروز تحولی بزرگ در بطن
جامعه میشــود .در ســالهای اخیر مقاممعظم
رهبری نیز چنین رویکردی داشــتهاند ،اما برخی
درصدد کمرنگ جلــوه دادن چنیــن رویکردی
هستند .معتقدم اگر در جریانات اخیر جوانانی را
میبینیم که شناختی از مناسبات جاری در ایران
و جهان و همچنین آسیبهای پیشرو ندارند ،ما
هم مقصریم .جوان 20ساله چندان مقصر نیست؛
چراکه فاقد شناخت است و ما شرایط کافی را برای
ایجاد شناخت دقیق و مؤثر بهوجود نیاوردهایم.

در این میان رفتارهای آشــوبگرانه
چه تبعاتی برای کشور بههمراه خواهد داشت؟

در این زمینــه میتوان بــه تبعــات اقتصادی،
بینالمللی و اجتماعی بروز چنین حوادثی اشاره
کرد که بســیار مهم اســت .با وجود این معتقدم
باالترین زیان اقتصادی و ...نیســت ،بلکه تأثیرات
ســوء خطکشــیهایی اســت که در درازمدت
زیانبار خواهد بود .باید درنظر داشــت که هزینه
خطکشیها خیلی زیاد اســت و بعدها نمیتوان
بهراحتی آســیبهای آن را ترمیم کرد .برخی از
روی دلسوزی خطکشی میکنند که زیانآور است؛
مگر اینکه کسی واقعا پایبند به مصالح ملی نباشد
که البتــه مراجع ذیصالح درایــن زمینه داوری
خواهند کرد .متأســفانه برخی باوجود تذکرهای
دلســوزان نظام ،بر برخی مرزبندیها در جامعه
اصرار کردند کــه طبیعتا زمینهســاز بروز برخی
آسیبها شدهاســت .بهنظر من چنین زیانهایی
تأثیرات مخربتری برای کشــور بههمراه خواهد
داشت.
بهنظر شــما چه عاملی سبب شده
اعتراضهای اولیه در کمتر از چند ساعت تبدیل
به آشوب و اغتشاش شود؟

بهنظر من علت عمده این است که ما دشمنان آماده
داریم؛ کســانی که بیشاز 40ســال است درحال
برنامهریزی علیه کشــور هستند تا استقالل امروز
ایران را زمینگیر کنند .اینها آماده و مترصد فرصت
هستند تا به کشور آســیب بزنند .از این جنبه باید
بین شرایط موجود در کشور ما با بسیاری از جوامع
دیگر تفاوت قائل شد .همواره باید به این نکته توجه
داشت دشمنانی داریم که ســرنگونی استقالل ما
را در قالب کاربســت ابزارهایی از قبیل تحریمها
و ...دنبال میکنند و دراین مســیر از هیچ اقدامی
فروگذار نیستند؛ بههمین دلیل هم هست معتقدم
در کنار اینکه مطالبات سیاســی خود را پیگیری
میکنیم ،باید حواسمان باشد که برای دشمنان
کشــور فرصتســازی نکنیم .دراین میان باید در
تربیت سیاســی جوانانمان بیشاز پیش بکوشیم
و آنان را نسبت به مناســبات کنونی آگاهتر کنیم.
بهنظرم اقدامهای ما دراین حوزه کافی نبودهاست.
در چنین شرایطی طبیعی است که مطالبه جوان
درمســیر غلطی قرار میگیرد و با توجه به اینکه
دشــمنان هم آموزش دیده و آماده هستند ،روند
مطالبهگیری مخدوش میشود؛ چراکه دشمنان با
سازماندهی به میدان میآیند تا مطالبات جامعه را
منحرف و از آن سوءاستفاده کنند.

بهنظر شما در شرایط کنونی جایگاه
گروههای مرجــع دچار تغییر شدهاســت و
گروههای مرجع فکری جامعه جای خود را به
گروههای جدید ،از نوع سلبریتیها دادهاست؟

معتقدم در ســالهای اخیر بــه گروههای مرجع
جامعه اعتنــای کافی نداشــتهایم؛ موضوعی که
ســبب بروز برخی تغییــرات در گروههای مرجع
جامعه شدهاست .من گروههایی مانند هنرمندان
و ورزشکاران را «مرجع فکری جامعه» نمیدانم.
اگرچــه آنهــا توانمندیهــای قابلتوجهی در
حوزههای مختلف جامعه دارند و البته بسیار هم
محترم هســتند ،اما مرجع جامعه کسی است که
ازنظر فکری ،چند ســطح از عامــه جامعه باالتر
باشد ،اما اکثریت این قشر با وجود توانمندیهایی
که دارنــد ،مرجــع جامعه بهحســاب نمیآیند.
گروه مرجــع ،گروهی اســت کــه مطالعاتش و
هوشــمندیاش در عرصههای مختلف اجتماعی
از سطح متوســط جامعه باالتر است .متأسفانه در
خصومتورزیهایی که پیشتر به ویژگیهای آن
اشاره کردم ،بهنوعی صورتمسئله را پاک کردیم
که سبب تزلزل در گفتمان نخبگانی جامعه شد.
رهبرمعظم انقالب بارها بر لــزوم رعایت «انصاف
سیاســی» در جامعه تأکید کردهاند .ایشان بارها
تأکید کردند که گروههای سیاسی نباید یکدیگر
را تخریب و بعضا اتهامزنی کنند ،اما بعضا شــاهد
بروز آن بودهایم .انتقاد خوب است ،اما تخریب قطعا
به زیان جامعه خواهد بود .تخریب نخبگان جامعه
ازســوی جریانهای سیاسی ،به ســود دشمنان
نظام و انقالب خواهد بود .انتقــاد مصلحانه برای
دشــمن فرصت ایجاد نمیکند ،امــا اتهامزنی و
استفاده از شیوههای غیرمنصفانه سبب بروز برخی
رفتارهای ناشیانه و ناصواب میشود .این موضوع
نخبگان جامعه را تضعیف میکند و طبیعی است
که در چنین شرایطی ،برخی افراد جامعه بهسوی
کسانی متمایل میشوند که در سطح نخبگانی و
«مرجع فکری» نیستند .همواره در این عرصه باید
دشمنشناسی را مدنظر داشــته باشیم و از ریشه
تخریب نکنیم.

با توجه به خشــونتهایی از جنس
آنچه در روزهای اخیر شاهد آن بودیم ،نحوه
مواجهه حکومت چگونه میتواند باشد؟

معتقدم در گام نخســت ،باید احساس عداوتی را
که در بخشی از جامعه شکل گرفته آرام کنیم .در
شرایط التهاب ،هرچه استدالل بیاوریم که برخورد
با یک شهروند هدفدار نبوده ،ممکن است تأثیر

متأســفانه برخــی باوجــود تذکرهــای
دلســوزان نظام ،بر برخــی مرزبندیها

در جامعــه اصــرار کردنــد کــه طبیعتــا
زمینهســاز بــروز برخــی آســیبها

شدهاست

مطلوبی نداشته باشــد؛ چراکه در شرایط التهاب،
برخورد همراه با عقالنیت با قضایا کمتر میشود؛
بنابراین ابتدا بایــد فضایی مبتنــی بر عقالنیت
حکمفرما کنیم .بعد از آن بایــد از نخبگان برای
حل مشــکل کمک بگیریم .باید برای رفع معدود
مشــکالت موجود ،که بعضا ریشــه چندین ساله
دارد ،فکرهایمان را روی هم بریزیم و بهدنبال راه
چاره باشیم .البته باید به این نکته هم اشاره کرد که
مشکالتمان چندان هم زیاد نیست؛ باید صادقانه
از توانمندیهای موجود اســتفاده کنیم .در کنار
این ،نیروهای امنیتی نیــز اقدامهای الزم را برای
شناســایی دشــمنان انجام میدهند تا نیروهای
آموزشدیده آنان نتواننــد صحنهگردانی کنند.
زمانی که فضا آرام شــد ،باید از اندیشههای همه
دلسوزان اســتفاده و ســایق مختلف را بهدور از
عداوت ،مطرح کنیم و جامعه را به قضاوت بخوانیم.

حسین امیری؛ تحلیلگر سیاسی

خبر

انتقال پیام مذاکراتی در تبادل
زندانی ایران و آمریکا
یکی از تفاهمهای ضمنی و محل گمانهزنی مســیر مذاکرات
احیای برجــام در مبادله زندانیــان آمریکایی و آزادســازی
داراییهای بلوکه شــده ایران از ابتدای این هفته کلید خورد.
ساعات پایانی شنبهشب ،نورنیوز ،رسانه نزدیک به شورایعالی
امنیت ملی اعالم کرد« :طی هفتههای اخیر مذاکرات فشردهای
با وساطت یکی از کشورهای منطقه درباره آزادسازی همزمان
زندانیان ایران و آمریکا انجــام و میلیاردها دالر از منابع ارزی
مسدود شده کشورمان نیز در این چارچوب در شرف آزادسازی
است ».پیش از این برخی گزارشها درباره آزادسازی 7میلیارد
دالر پولهای بلوکه شده ایران در کرهجنوبی منتشر شده ،ولی
محقق نشده بود .کاظم غریبآبادی ،معاون امور بینالملل قوه
قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشــر پیش از ظهر یکشنبه با تأیید
خبر توافق صورت گرفته درباره وضعیت باقر و سیامک نمازی
گفت :باقر نمازی بهخاطر مســائل پزشــکی و درمانی نزدیک
به 4سال اســت که خارج از زندان و در منزل خود در تهران به
سر میبرد .با توجه به درخواســتهای مطرح شده برای ادامه
معالجه در خارج از کشــور ،بنابر مالحظات انساندوستانه روز
چهارشنبه گذشته از باقر نمازی رفع ممنوع الخروجی به عمل
آمد و هر زمانی که بخواهد ،میتواند از کشــور خارج شود .در
همین چارچوب ،یک هفته مرخصی نیز به سیامک ،فرزند وی
داده شده تا بتواند با والدینش دیدار کند .دبیر ستاد حقوق بشر
ابراز امیدواری کرد که زندانیان ایرانــی در بند آمریکا هرچه
سریعتر آزاد شوند.
ســیامک و باقر نمازی چند ســال پیش به اتهام جاسوسی و
همکاری با دولت آمریکا هرکدام به  ۱۰ســال حبس محکوم
شده بودند.
براســاس گزارش نورنیوز ،درحالیکه مذاکرات رفع تحریمها
بهدلیل عدماتخاذ تصمیم سیاسی از سوی ایاالت متحده آمریکا
همچنان بدون حصول نتیجه باقی مانده ،این کشور مستقل از
روند مذاکرات هستهای ،در حال پیگیری موضوع آزادی زندانیان
خود در ایران و همزمان آزادســازی منابع مسدود شده ارزی
کشورمان در کرهجنوبی است .ایران هنوز حسابهای اعالمی
برای انتقال منابع مذکور را بنا بــر مالحظات بانکی نپذیرفته و
حسابهای جدیدی را به این منظور معرفی کرده است.
خبرگزاری جمهوری اسالمی 18فروردین امسال در گزارشی
اعالم کرده بود 7« :میلیارد دالر از ارزهای مســدودی ایران با
توافق امضاشده ،بهطور انتقال بانکی به حسابهای ایران واریز
خواهد شد .براســاس توافق صورت گرفته با برخی کشورهای
طرف قرارداد ایران ،چارچوب الزم برای رفع مســدودی بخش
قابل توجهی از منابع ارزی مسدودشده کشور ،مشخص و مورد
توافق قرار گرفته است .براساس این چارچوب توافق شده ،وجوه
مســدودی باید در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته ،در
حسابهای ایران وصول شــود ».وزارت امور خارجه آمریکا در
همان برهه با تکذیب خبر اعالم کرده بود« :تمامی تحریمهای
ما هنوز پابرجا هستند و پابرجا و فعال خواهند ماند ،مادامی که
بتوانیم به بازگشــتی دوجانبه به پایبندی به برجام دست پیدا
کنیم .واقعیت این است که متأسفانه ما هیچ خبری برای اعالم
کردن درباره یک گشایش نداریم».
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امیر شهرابی*

ویژگیهای برنامه چهارم شهرداری
تهران؛ رویکردها و اهداف

*مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران

هادی محضرنیا
سرپرست سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری تهران
به دستور شــهردار تهران مبنی بر ارائه
خدمــات مدیریــت شــهری در پنجــره
واحــد خدمــات الکترونیــک دولــت ،از
اردیبهشتماه سالجاری ،این موضوع
در اولویت قرار گرفت و همکاران بخش
فنی ،زمینــه الزم را برای انجــام این کار
فراهــم کردنــد .همچنیــن رســیدگی
بــه درخواســتهای مردمــی ،۱۳۷
صحتســنجی امــاک مســکونی و
غیرمسکونی ،پرداخت عوارض خودرو
و پرداخت طرح ترافیک از طریق درگاه
«تهران من» و درگاه دولت الکترونیک
ِ
از مهمتریــن خدماتــی اســت کــه در
اختیار شهروندان قرار دارد.

کاسبی با جای پارک
فروش جای پارک در برخی از معابر شلوغ تهران؛ از دربند و ونک و میرداماد تا محدوده اطراف بازار بزرگ گسترش یافته است
گزارش

مهدی اسماعیلپور
روزنامهنگار

برخی از خیابانهای مهم شهر تهران محل کسب
درآمد میلیونی روزانه عدهای به سادهترین شکل
ممکن شده است؛ آنهایی که خیابان یعنی فضای
عمومی شهر را برای پارک خودروها ساعتی اجاره
میدهند .اگر سری به خیابانهایی مثل میرداماد،
دربند ،میرعماد ،دستگردی ،برخی از کوچههای
بلوار نلسون ماندال (آفریقا) و گاندی و خیابانهای
اطراف تجریش ،بازار بزرگ تهران و بیمارستانها
بزنید ،حتما با این افراد مواجه خواهید شــد .آنها
از کمبود جای پارک در پایتخت ،سوءاســتفاده
میکنند تا پولهای میلیونی به جیب بزنند .چند
روش هم بیشتر ندارند؛ یا در لباسهایی شبیه به
لباسهای پارکبانهایی که دیگر فعالیت قانونی
ندارند ،از مردم پول میگیرند یا سوئیچ میگیرند
و امکان پــارک دوبله و ســوبله میدهند یا جای
پارک را هرطور شده ُقرق کرده و در ازای مبلغی
باالتر به دیگران واگذار میکنند یا به محض پارک
جای فضاهای خاص مثل ترمینال تاکسیها ،سر
میرسند و رانندههای عادی را سرکیسه میکنند.
ماجرا زمانی بدتر میشــود که نهادهای مختلف
هم برخورد با چنین افــرادی را به یکدیگر پاس
میدهند؛ تا جــای پارک حاشــیهای در تهران،
کیمیاتر و گرانتر شود.
فروش جای پارک با کارتخوان

اخذ پول و اجاره فضای پارک در برخی از خیابانها
به شــکل عجیب و غریبی صورت میگیرد؛ مثال
در خیابان میرعماد ،کســانی هستند که حتی با
قلدری تمام برای پارک در جای قانونی پول طلب
میکننــد .در خیابان میردامــاد و نزدیک مرکز
کامپیوتر پایتخت هم در کوچــه دفینه ،افرادی
برای پارک بهصورت دوبله و سوبله ،مبلغی گرفته
و ســوئیچ را از راننده بــرای جابهجایی احتمالی
خــودرو میگیرنــد؛ همانهایی که یکمشــت
سوئیچ دستشان و یه خروار هم درون جیبشان
اســت و دائم از این طرف به آن طــرف میروند.
در انتهای خیابان دربند ماجرا عجیبتر اســت.
حدود 500متر معبــر تا ابتدای ورودی مســیر
کوهنوردی ،پارکباننماهــا به ازای پارک خودرو
چه در حاشیه سمت راست و چه سمت چپ معبر
و چسبیده به دیواره رودخانه از هر خودرو 40هزار
تومان پول میگیرند .آنها در ســاعات شــلوغتر
محل و بهخصوص شــبهنگام ،بــا کلهقندیها
جاهای خالــی را رزرو نگه میدارنــد و به محض
دیدن کسانی که دنبال جای پارک میگردند ،سر

میرسند .کارتخوان هم دارند و چنانچه رانندهای
از دادن پول امتناع کند ،او را به اینکه ماشینت را
پنچر کرده یا خط میاندازیــم ،تهدید میکنند.
در برخی از خیابانهای شــهر تهران ،افرادی هم
هستند که با مســدود کردن پارک حاشیهای با
موتورسیکلت یا هر ابزار و وسیله دیگری محلهای
پارک خودرو را با گرفتــن مبالغ مختلفی از 20و
30هزار تومان گرفته تا 50هزار تومان به رانندگان
کرایه میدهند و مجهز به دستگاه کارتخوان سیار
هم هستند! هرگونه مقاومت و سماجت در مقابل
این افراد که گاهی بهصورت گروهی کار میکنند
منجر به درگیری لفظی و در ادامه احتماال فیزیکی
میشــود و تنها کاری که از دســت یک شهروند
ســاخته اســت تماس با پلیس 110خواهد بود.
شکایت در این زمینه هم اغلب از طریق کالنتری
و دادســرا پیگیری میشــود که قاعدتا خیلیها
حوصله و وقتش را ندارند.
فروش جای پارک با خدمات و آپشنهای ویژه

در محدوده بازار بــزرگ تهران هم چند نفری که
اغلب از دیگر شهرها به پایتخت آمدهاند ،به همین
شغل مشغول هستند .شاید جالب باشد بدانید که
با توجه به فشــردگی و کمبود جای پارک در این
محدوده ،بعضا چند نفری خودروها را بلند کرده و
در داخل یک فضای پارک قرار میدهند و هنگام
خروج هم به همان روش از پارک خارج میکنند
و تحویل راننده میدهند! به هر ترتیب اگر بهویژه
در اوایل صبح گذرتان بــه مراکز درمانی ،تجاری
و اداری شــلوغ تهران افتاده باشد ،احتماال با این

کاسبان غیرقانونی جای پارک برخورد داشتهاید؛
افرادی که بدون هیچ پشــتوانه و مجوز قانونیای
کار پارکبانهای ســابق را انجام میدهند و اتفاقا
برخی هم کاورها و روپوشهای مخصوصی برتن
کردهاند .یکــی دیگر از آپشــنها و خدمات این
افراد اجاره بلندمدت یک فضای پارک اســت .به
این صورت که شــما با پرداخت اجاره برای یک
هفته یا یک ماه یا بیشــتر جای پارک موردنظر را
تضمین شده تحویل میگیرید؛ به همین راحتی!
نکته نگرانکننده بسط و گسترش این موضوع به
دیگر نقاط شهر است که طبق گزارشهای مردمی
با توجه به خأل ایجادشده این قبیل شغل و کاسبی
کاذب درحال فراگیرشدن است؛ حتی در برخی از
معابری که خودروی گشت برای تصویربرداری از
پالک خودروی پارک شــده و محاسبه هزینه آن
فعال اســت هم این افراد با ایستادن مقابل پالک
و پنهانکردن آن به راننده وسیله نقلیه اطمینان
میدهند که دیگــر الزم نیســت هزینهای بابت
جریمه پرداخت کند!

پلیس راهنمایی با همکاری معاونت حملونقل و
ترافیک شهرداری پیگیری شد ،اما یکباره رها شد
و هماکنون برخیها از این موضوع سوءاســتفاده
کرده و قیمتهای گزافی برای پارک حاشــیهای
از مردم دریافت میکنند که اعالم میکنم چنین
کاری خالف است .برخی واحدهای صنفی که در
این مسئله سهیم هســتند و قیمتهای زیادی
از مردم دریافت میکنند ،مجــرم بوده و مرتکب
جرمی مشهود میشوند که پلیس با اینگونه موارد
بهصورت قاطع برخورد خواهد کرد و این برخوردها
نیز تشدید میشود ».سردار رحیمی با بیان اینکه
شهروندان به محض مشاهده اینگونه افراد با مرکز
فوریتهای پلیسی 110تماس بگیرند و موضوع
را گزارش کنند ،گفت« :پلیس هم در واحدهای
انتظامی مختلف و هــم در پلیس راهور با جدیت
این موضوع را در دســتور کار خود قرار میدهد.
طرحهایی مانند پارکومتر و پارکبانهای قانونی،
طرحهای خوبی بود که شهرداری نیز آنها را دنبال
میکرد ،اما متأســفانه این طرحها در دورههای
مختلف شهرداری رها شد».

در رابطه با این مشــکل شــهری ،سردار حسین
رحیمی ،فرمانده انتظامی تهران بزرگ میگوید:
«از زمانی که بهعنوان رئیــس پلیس راهنمایی
پایتخت فعالیت میکنم در شهر تهران با کمبود
پارکینگ مواجه بودیم .در دهه گذشته نیز اتفاق
خاصی برای رفع این مشــکل رخ نــداده و حتی
وضعیت بدتر هم شده است ».او افزود« :موضوع
پارکبانها موضوعی بود کــه در زمان حضورم در

با  137تماس بگیرید

درصورت مشاهده با پلیس 110تماس بگیرید

یکمیلیون تومان درآمد در 3ساعت

مکث

بد نیست حساب و کتابی داشته باشیم برای اینکه ببینیم عدهای از قبال اجاره غیرقانونی فضاهای
پارک حاشیهای چقدر درآمد کسب میکنند .بهطور متوسط هر خودروی صندوقدار مثل پریشا
و سمند ،نیاز به فضایی 11.2مترمربعی برای پارک در کنار خیابان نیاز دارد؛ چراکه اگر خودرویی
سدان با طول 4.4متر و عرض 1.7متر را در نظر بگیریم ،هنگام پارک باید حدود 30سانتیمتر فاصله
با حاشیه و جدول کناری داشته باشد .چنانچه 60سانتیمتر میزان فاصله خودرو با خودروهای عقب
و جلویش در نظر بگیریم ،سرانجام فضایی 11.2مترمربعی برای پارک ،بهدست میآید .حال اگر به
طور متوسط پارکباننماها از هر خودرو ،مبلغی حدودا 35هزار تومان برای یکساعت دریافت کنند،
به عبارتی دارند هر مترمربع فضای حاشیهای خیابان را برای هرساعت بیش از 3هزار تومان اجاره
میدهند .البته که مبلغ دریافتی آنها بدون حساب و کتاب هستند و گاهی صبحها در محدودههای
مرکزی شــهر برای واگذاری یکجای پارک200 ،هزار تومان مطالبه میکنند .از سوی دیگر برای
500متر مسیری که در محدوده دربند به پارک خودروها اختصاص داده شده و پارکباننماها از هر
خودرو 40هزار تومان دریافت میکنند نیز میتوان به رقم حدودی دریافتی آنها در هر روز دست
پیدا کرد .در این معبر ،خودروها در دو طرف راست و چپ مسیر و هر دو طرف کانال رودخانه (رفت و
برگشت) پارک میکنند .یعنی پارک خودروها در 4مسیر به طول 500متری و مجموع 2هزار متر .اگر
هر خودرو 11.2متر مربع فضا را اشغال کند یعنی حدودا 178جای پارک .اگر در طول 3ساعت بین  9تا
12شب در کمترین حالت ممکن ،تنها یکبار این تعداد اشغال شود و مبلغ 40هزار تومان درخواستی
را پرداخت کنند ،با ضرب  178در این رقم ،به دریافتی نهایی 7میلیون و 120هزار تومان میرسیم.
اگر 7نفر هم در این محدوده مشغول گرفتن پول از شهروندان باشند ،آنها تنها برای 3ساعت کار در
روز ،نفری بیش از یکمیلیون تومان درآمد خواهند داشت .این تازه حداقلترین دریافتی ممکن
است و شما خودتان حدس بزنید آخر ماجرا را !

حمید صاحب
مدیرکل سالمت شهرداری تهران
توجه بــه روح شــهر و شــهروندان یکی
از اولویتهــای ایــن دوره مدیریــت
شهری است و به همین دلیل در اجرای
برنامههــای اجتماعی و فرهنگــی برای
اقشار معلول و ناشنوا از خود این افراد
اســتفاده میشــود .ما میدانیــم حال
دل شهروندان کمشنوا و ناشنوا خیلی
خوب نیست .دلیلش هم این است که
زیاد برای این قشــر از شهروندان کاری
انجام ندادهایم .الزم بود کــه این افراد
مانند ســایر معلوالن توانمند شوند تا
بتوانند از خود مراقبت کنند.

عکس :همشهری /محمدعباسنژاد

با ابالغیه وزارت کشور مبنی بر الزام به
انطباق دورههای برنامههای میانمدت
شــهری با دوره مســئولیت شــوراها،
مجموعه مدیریت شهری تهران با هدف
ارتقای نظام برنامهریزی ،تدوین برنامه چهارم در انطباق با
دوره مسئولیت شورای اسالمی شهر تهران در دوره ششم را
در دستور کار قرار داد.
بر این اساس در گام نخست با تهیه و ابالغ نظامنامه تدوین
برنامه چهارم شهرداری تهران ( )1401-1404فرایند تدوین
برنامه بهصورت رسمی آغاز شد .نظامنامه برنامه چهارم پس
از بررسی جامع و دریافت نظرات کارشناسی و آسیبشناسی
نظامنامههای مربوط به برنامههای قبلی شهرداری ،مصوب و
در تیرماه 1401ابالغ شد و بر این اساس ،چارچوب ،دستور
کار و فراینــد تدوین برنامه چهارم بــرای ارکان مرتبط در
تدوین برنامه مشخص شد.
یکی از مهمترین موضوعات در تهیه برنامه چهارم ،جایگاه
و نقش شورای اسالمی شهر در مشخصکردن چارچوب و
الزامات تدوین برنامه اســت .همزمان با مطرحشدن تهیه و
تدوین برنامههای 4ساله ،همفکری و تعامل بین مجموعه
شهرداری و شورای شهر تهران برای الزامات تدوین برنامه
آغاز شد .بر این اساس اصول حاکم بر برنامه چهارم براساس
رهنمودهای مندرج در سند الزامات و سیاستهای تدوین
برنامه چهارم ،ابالغی شورای اسالمی شهر مدنظر قرار گرفت.
آنچــه در مصوبه یکفوریتــی الزامات شــورا مدنظر قرار
گرفته ،مواردی نظیر تعییــن اولویتهای برنامه چهارم در
34موضوع مرتبط با حوزههای ماموریتی 6گانه ،برنامهریزی
مسئلهمحور و اتخاذ رویکرد مشــارکتی و ایجاد هماهنگی
و تعامل حداکثری ،تهیــه برنامه در ســطوح راهبردی و
عملیاتی و تعیین ساختار برنامه (چشمانداز ،آسیبشناسی
برنامه قبلی ،احکام و مواد برنامه ،راهبردها و سیاســتها و
جدول اهداف و شاخصهای کمی و کیفی راهبردی) را در
برمیگیرد.
نگاهی به الزامات قانونی برنامه چهــارم گویای جامعیت،
شمولیت و توجه به تمامی اسناد باالدستی است .بهطوریکه
سیاستهای کلی نظام ابالغی مقام معظم رهبری (مدظله
العالی) ،بیانیه گام دوم انقالب ،سند ملی آمایش سرزمین،
طرح جامع و تفصیلی شهر تهران جزو اسناد باالدستی مورد
تأکید در تدوین برنامه چهارم است.
عالوه بر این ،در ســطح نظام مدیریت شهری و شهرداری
تهران ،الزامات مربوط به سیاســتهای ابالغی و مصوبات
شورای شهر ،سیاستهای حاکم بر تدوین برنامه و بودجه
شورای شهر ،دســتورالعمل تدوین ،تصویب ،اجرا و پایش
برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری و دستورالعمل
طرز تهیه ،تدویــن ،اجرا و تفریغ بودجــه موضوع ماده25
آییننامه مالی شهرداریها ابالغی وزارت کشور مورد تأکید
قرار گرفته است .همچنین بهرهگیری از ظرفیت سمنهای
مرتبط (سازمانهای مردمنهاد) با مدیریت شهری با هدف
اخذ نظرات شهروندان در حوزه چالشها و مسائل کلیدی
شهر ،مورد توجه تیم برنامه قرار گرفته است.
الزامات اجرایی برنامه چهارم شهرداریتهران نیز با رویکرد
استفاده از آسیبشناســی برنامههای قبلی بهویژه برنامه
سوم توسعه شهر تهران و ســهولت در اجرای برنامه مدنظر
بوده اســت .در این خصوص پرهیز از رویکرد جامعنگری و
توجه به برنامهریزی مسئلهمحور مورد توجه است .جدای
از این ،پیشبینی واقعبینانه منابع و مصارف برنامه با تکیه
بر مولدسازی داراییها ،انعطافپذیری در اصالح و بازنگری
برنامه براساس نتایج پایش و ارزیابی برنامه اهمیت بسیاری
دارد .امکان اتصال ارکان برنامه از سطح چشمانداز تا پروژهها
و اتصال برنامه به بودجه ساالنه نیز از دیگر الزامات اجرایی
است که در فرایند تدوین برنامه چهارم برای انطباق هرچه
بیشتر بودجه ساالنه با برنامه لحاظ میشود.
از دیگر مقوالت برنامه ،ساختار و ارکان تهیه و تدوین برنامه
است .بر این اساس برنامه چهارم نیز شامل ستاد عالی برنامه
چهارم ،شورای راهبری و تلفیق ،دبیرخانه ،کمیته علمی و
کمیته منابع و مصــارف و کمیتههای تخصصی 10گانه به
همراه کارگروههای مناطق 22گانه میشود.
این فرایند سلسلهمراتبی و مرتبط بین این سطوح ،زمینه
اصالح ،بازنگری و پاالیش و تدقیــق برنامه در فرایندهای
تعریفشــده در ذیل ارکان برنامه را فراهم میکند .بدیهی
است که بین هریک از ارکان و ساختار برنامه از باال به پایین
و پایین به باال (ســتاد عالی برنامه تــا کمیتههای 10گانه
تخصصی و کارگروههای مناطق و بالعکس) ارتباط تنگاتنگ
و درهمتنیدهای دیده میشود تا فرایند تدوین برنامه طبق
یک چارچوب منسجم و فرایند منطقی طی شود و خروجی
موردانتظار محقق شود .مدیران و دستاندرکاران امر تدوین
برنامه در سطوح مدیریتی مختلف بسته به وظایف و نقش
خود در هر یک از این ارکان برنامه در تدوین برنامه حضور
مستمر ،مشارکتپذیر -تعاملی و تأثیرگذار دارند.
یکی دیگــر از موضوعات مهــم در تدویــن برنامه چهارم،
تعیین تکلیف برنامه ســوم ( )1398-1402توسعه شهر
تهران در ســال چهارم ( )1401اجرای برنامه اســت که
میبایســت مدنظر قرار گیرد .رویکرد شورا و شهرداری به
هیچوجه نادیدهانگاری برنامه سوم مصوب نیست .بهعبارتی
4سالهشدن برنامه ،بهمعنای کمتوجهییا کنار گذاشتهشدن
مطلق برنامه سوم نیست ،بلکه در کنار گنجاندن برنامهها و
رویکردهای جدید مدیریت شهری ،احکام و مواد و بندهای
اجرا نشده در برنامه سوم به برنامه چهارم منتقل میشود.
این مهم از طریق آسیبشناسی برنامه سوم توسعه ،بازنگری
و بازبینی و اخذ نظرات کارشناســی واحدهای ذیربط و نیز
حضور خبرگان علمی و دانشگاهی در فرایند تهیه و تصویب
برنامه چهارم مورد توجه قرار میگیرد.
باید درنظر داشــت که بودجــه 1401شــهرداریتهران
بر مبنای سیاســتهای حاکم بر تدویــن برنامه و بودجه
سال(1401ابالغی شورای شــهر) و نیز برنامههای تحولی
شــهردار تهران بوده اســت .از این حیث برنامه 4ســاله
چهارم شــهرداریتهران مصادف و منطبق با دوره جدید
مدیریتشهری خواهد بود.
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رامتین خدایاری ،مدیر روابطعمومی شهرداری
منطقه 3اما درخصوص کاهش مشــکالت جای
پارک در برخی معابر مهم ایــن منطقه همچون
خیابان میرداماد ،شریعتی و نلسون ماندال و اطراف
مراکز درمانی به همشهری میگوید« :در خیابان
والینژاد یکی از تخصصیترین بیمارســتانهای
بیماریهای کلیوی واقع شده است .همین موضوع
باعث شــده تا عالوه بر تهران ،از سراســر ایران و
شهرســتانهای دور و نزدیک شاهد رفتوآمد و
عبور و مرور مردم به این محدوده باشیم .برای این
خیابان فعال بحث اجرای طرح پارک هوشــمند و
دیگر طرحهای ساماندهی فضای پارک حاشیهای
مطرح نشده اســت .در این شــرایط برخی افراد
ســودجو اقدام به اجاره فضای پارک حاشــیهای
موجود به مردم میکنند .شــهرداری ناحیه یک
بهصورت منظم این محدوده را توسط گشتهای
خود رصــد میکند و درصورت مشــاهده چنین
افراد و اقداماتی از این دســت برخــورد قانونی با
فرد یا افراد متخلف انجام میشود ».او اضافه کرد:
«شهروندان درصورت مشــاهده چنین مواردی
میتوانند با شماره  137تماس گرفته و تخلفات
صورتگرفته را گزارش کننــد .درصورت تماس
شهروندان قطعا نیروهای شهرداری وارد عمل شده
و با متخلفان برخورد میکنند .درخصوص خیابان
میرداماد نیز طرحهای مطالعاتی برای اجرای طرح
پارک هوشمند در حال انجام است تا فضای پارک
حاشیهای در این محدوده ساماندهی شود».

اقدامات در دستورکار

خبر

کاهشسرفاصلهحرکت
قطارهای شهری به3/5دقیقه
سرفاصله حرکت قطارهای شــهری در ساعات
پیک صبــح و عصــر در خطــوط هفتگانه به
3.5دقیقه کاهش یافته است .سخنگوی شهرداری
تهران با اعالم این خبر ،درباره تمهیدات شهرداری
تهران متناظر با فرارسیدن مهرماه 1401در حوزه
حملونقل به تسنیم گفت« :براساس برنامهریزی
صورت گرفته ،اســتفاده رایگان دانشآموزان در
هفته ابتدایی مهر از شبکه مترو و اتوبوسرانی در
دســتور کار قرار گرفت .همچنین کاهش تعداد
پلههایبرقی خاموش از  12به 3دستگاه نسبت
به وضعیت ابتدای شــهریورماه ،یکی از اقدامات
متناظر با مطالبات بحق شهروندان بود که انجام
شد ».عبدالمطهر محمدخانی با اشاره به تعمیر
2رام قطار اورهالی و نظافت 100رام قطار در هفته
نخست مهرماه عنوان کرد« :از شهروندان تهران
انتظار داریم حتیالمقدور اســتفاده از وســایل
حملونقل عمومی را در دســتور کار قرار بدهند
تا به کمک شــهروندان ترافیک مهرماه در معابر
پایتخت کنترل و مدیریت شــود ».او در پاسخ به
وضعیت توسعه ناوگان اتوبوسرانی نیز گفت« :در
کنار اورهال(بازسازی اساسی) بالغ بر 550دستگاه
اتوبوس در ابتــدای مهرماه که پیشتــر از مدار
فعالیت خارج شــده بودند 53دستگاه اتوبوس و
50دستگاه مینیبوس نو بابت قرارداد شهرداری
تهران با ایرانخودرو دیزل آماده تحویل است».

عدد خبر

46500

توســعه کمربنــد ســبز شــهر تهــران
امسال به 46هزار و 500هکتار خواهد
رسید .توسعه جنگلکاری حریم تهران
هماکنــون 45هــزار هکتــار اســت و تــا
پایان سال 1500هکتار توسعه خواهد
یافــت .همچنیــن در عــرض 3ســال
توســعه کمربنــد ســبز بــه 50هکتــار
میرسد.
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برای احداث هــر هکتار جنــگلکاری و
عملیــات اجرایــی آن از قبیل تســطیح
زمین ،ایجاد بانکت ،حفر گوده کاشت
نهال ،تهیه و کاشــت نهــال ،نگهداری
یکســاله ،اجــرای سیســتمهای تحــت
فشــار آبیاری ،ایجاد منابــع ذخیره آب
و ...بهطور متوســط ۳۰میلیون تومان
هزینه صرف میشود.

هکتار

میلیون

در این روزها که مدارس بازگشایی شدهاند و به تبع در محدودههای آن ،در ساعات صبحگاهی و ظهرگاهی شهروندان و سرویسها با مشکل جای پارک مواجه میشوند ،مدیریت شهری تهران
در حال بررسی طرحهایی برای ساماندهی پارک حاشیهای است .به همین منظور جدا از ساخت پارکینگهای زیرسطحی جدید ،طرحهایی جدید به اجرا درخواهند آمد .برخی از اینها که در حال
بررسی هستند ،عبارتند از:

فعالیت دوباره پارکبانها به همراه ابزارهای هوشمند برای کنترل و نظارت بهتر
توسعه مناطق تحت پوشش رزرو جای پارک از طریق اپلیکیشن «تهران من»
ساماندهی 32هزار فضای پارک حاشیهای

ایجاد 120هزار فضای پارک حاشیهای جدید
احــداث پارکلتهــا (فضــای پــارک و مکــث و مبلمــان شــهری در کنــار هــم) بــا توجه به
جغرافیای منطقه (این پارکلتها در بخشهایی از مناطق  6و  9اجرا شده است).

نرخ عوارض پارک حاشیهای قانونی براساس مدت زمان توقف (تومان)
نوع وسیله نقلیه

به ازای هر نیمساعت توقف
(تا مدت زمان حداکثر 2ساعت)

به ازای هر نیم ساعت توقف
(پس از گذشت 2ساعت)

سواری و وانت

1600

2000

کامیونت و مینیبوس

3200

3900
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بوستان

16/5
میلیون

برنامــه تملــک باغهــا و تبدیــل آن بــه
بوســتان عمومــی از ابتــدای امســال
شــروع شــد و قرار اســت تا پایان سال
13باغ به بوستان عمومی تبدیل شود.

16/5میلیــون مترمکعب پســاب برای
آبیاری جنگلکاری و فضای سبز تهران
در ســال 1401تامیــن میشــود .قــرار
اســت برای آبیاری فضای ســبز پساب
جایگزین آبهای زیرزمینی شود.
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دوشنبه  11مهر 1401
شماره 8604

چهره روز

صادرات نفت بدون توقف

نقدخبر

7میلیارد دالر خرج شده
خبر :آزادی زندانیــان ایرانــی  -آمریکایی و
آزادســازی 7میلیارد دالر منابع ارزی مسدود شده
ایران در کرهجنوبی در صدر اخبار خبرگزاریها قرار
گرفت .این رویداد بهدنبال مذاکرات فشردهای که
طی هفتههای اخیر با وســاطت یکی از کشورهای
منطقه رخ داد و طبق اعالم خبرگزاریها قرار است،
بیش از ۷میلیــارد دالر از داراییهــای ایران که از
سال ۲۰۱۸بهخاطر تحریمهای آمریکا در  ۲بانک
کرهای بلوکه شدهاند ،آزاد شود.
نقد :در ســالهای اخیر چندینبار خبرهایی
مبنی بر آزادسازی دالرهای بلوکه شده ایران منتشر
شده ،البته خبر جدید نشان میدهد خبرهای قبلی
درســت نبوده و حاال این امیدواری وجود دارد که
بیش از 7میلیارد دالر از پولهای ایران نزد بانکهای
کرهای آزاد شود .نکته مهم این است که دولت قبال
این دالرها را خرج کرده و ریال آن را از بانک مرکزی
دریافت کرده و اگر 7میلیارد دالر آزاد شــود ،این
منابع در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد و دولت
نمیتواند دوباره از آن برای جبران کسری بودجهاش
استفاده کند .مسئله دیگر این است که دالرها با چه
کیفیتی در اختیار بانک مرکزی قرار داده میشود و
این بانک با این دالرها چه خواهد کرد؟

رکود و کسادی مسکن در پایان تابستان

آمار بانک مرکزی نشان میدهد

گیالنیها؛ خوشحسابترین
در بازار چک

اطالعات بانک مرکزی از تداوم کسادی معامالت مسکن تهران و فروکش کردن تب تورمی این بازار در آخرین ماه از فصل تابستان حکایت دارد
اختالف میانگین قیمت مسکن شهر
تهران در شهریور نسبت به ماه قبل
مسکن
بــه 1.1درصد رســیده و همزمان
تعداد معامالت این بازار 22.9نســبت به مردادماه
کاهش یافته است.
به گزارش همشــهری ،تازهترین اطالعات منتشر
شده از اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک
مرکزی در مورد تحوالت بازار معامالت مسکن شهر
تهران در شهریورماه نشان میدهد این بازار همچنان
با رکود تورمی مواجه است و در شرایطی که تعداد
معامالت رو به افول بوده ،باز هم در این ماه میانگین
قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران،
رشــد 1.1درصدی را تجربه کرده و به 43میلیون و
217هزار تومان رسیده است.
استمرار رکود تورمی

شــرایط فعلی اقتصاد ایران که بهخصوص با ابهام
در نتیجه مذاکرات احیای برجام ،به عدمقطعیت و
بالتکلیفی فعالیتهای اقتصــادی دامن زده ،اغلب
بازارها را با کســادی و رکود مواجه کرده و در بازار
مسکن نیز همین وضعیت حکمفرما شده اما در بازار
مسکن باوجود کســادی معامالت ،روند رو به رشد
قیمتها با استمرار مواجه است و حتی کاهش تعداد
معامالت نیز نتوانسته از باال رفتن قیمتها جلوگیری
کند .طبق اطالعــات بانک مرکزی ،در شــهریور
 ،1401تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده
در بنگاههای ملکی شهر تهران به 6هزار و 33واحد
رسیده که این تعداد نسبت به ماه قبل 22.9درصد
و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.5درصد کاهش
نشان میدهد.
این کاهش معامالت در حالی تجربه شده که تقاضاي
مصرفی مسکن عم ً
ال بهدلیل کاهش شدید قدرت
خرید و نبــود ابزارهای تأمین مالــی ،از بازار حذف
شده و همین تعداد محدود معامالت نیز با تقاضای
ســرمایهگذاری و معامالت مالکان برای تبدیل به
احسن واحدهای مسکونی به ثبت میرسد.
به گزارش همشــهری ،پیامد اصلی استمرار رکود
تورمی در بازار مسکن این است که دوره زمانی بازیابی
قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن طوالنیتر
میشود و به همین تناسب ،دوره رفع رکود معامالتی
این بازار نیــز به درازا خواهد کشــید .در مردادماه،
میانگین قیمت مسکن تهران براساس فرمول بانک
مرکزی 42.7میلیون تومان بــود و میانگین ارزش
معامالتی یک آپارتمــان 75متری مطابق با الگوی
مصرف به 3.2میلیارد تومان میرسد .این در حالی
است که در شــهریورماه و با افزایش 1.1درصدی
میانگین قیمت مســکن تهــران ،ارزش این واحد
مســکونی 75متری معــادل 35.2میلیون تومان
افزایش پیدا کرده اســت .در این شــرایط ،اگر یک
متقاضی مصرفی بخواهد با پسانداز بخش از درآمد
ساالنه خود مقدمات خرید خانه را فراهم کند ،باید

عکس :همشهری /حامد خورشیدی

جواد اوجی ،وزیر نفت با بیان اینکه فروش و
صادرات نفت خام ،میعانات و فرآوردههای
نفتی بدون وقفه در حال انجام است ،اعالم
کرد :هماکنون صــادرات بدون هیچگونه
مشــکلی جریان دارد .او با بیان اینکه خوشبختانه با شناسایی
بازارهای تازه و فرایندهای جدید صادراتی توانستهایم صادرات
نفت خام و میعانات گازی را نســبت به چند سال اخیر متحول
کنیم ،تأکید کرد :هماکنون هیچگونه توقفی در صادرات نفت
خام ایجاد نشــده است و کشــورهای غربی بهخصوص ایاالت
متحده آمریکا بارها بر صحت این موضوع اعتراف کردهاند.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه تحریمهای کشورهای غربی تا به امروز
هیچگونه تأثیری بر صادرات نفت ایران نداشته است ،گفت :با
راهکارهای جدیدی که همکاران بنده در امور بینالملل شرکت
ملی نفت ایران ارائه کردهاند ،توانستهایم بازارهای خوب و جذابی
را برای نفت خام ،میعانات گازی ،فرآوردههای نفتی و محصوالت
پتروشیمی ایران بهدست بیاوریم .این خبر خوب و امیدوارکننده
ســکاندار وزارت نفت مشــروط به وصول به موقع مطالبات از
کشــورهای خریدار طالی ســیاه ایران و البته افزایش میزان
صادرات نفت و فرآوردههای نفتی میتواند قابل تامل باشد .البته
نباید فراموش کرد دلیل اصلی افزایش درآمدهای نفتی ایران در
یک سال اخیر ناشی از افزایش قیمتهای جهانی است یعنی به
هر میزان که درآمد ارزیمان با فروش نفت بیشتر باشد ،با آن باید
کاالهای مورد نیاز را با قیمت باالتری بخریم.

تورم بازار امالک تهران به 1.1درصد رسید

گزارش

چندین ماه برای تأمین همین 35.2میلیون تومان
افزایش شهریورماه پسانداز کند و عم ً
ال دوره انتظار
او برای خرید مسکن به تعویق افتاده است.
عوارض سکته تولید مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده
در شهر تهران در شهریورماه 1401به تفکیک عمر
بنا حاکی از آن است که از مجموع 6هزار و 33واحد
مسکونی معامله شده در این ماه ،فقط 28.4درصد به
واحدهای نوساز و تا 5سال ساخت اختصاص داشته
و در عوض ،واحدهای با عمر باالتــر جایگزین این
واحدها شدهاند .این در حالی است که در ابتدای دهه
90و بعد از سپری شدن دوره طالیی تولید مسکن در
اقتصاد ایران ،سهم واحدهای نوساز و تا 5سال ساخت
از معامالت ماهانه مســکن تهران به مرز 60درصد
رسیده بود و عم ً
ال بخش عمده معامالت مسکن به
واحدهای تازه عرضه شده به بازار اختصاص داشت .در
ادامه ،با تداوم روند رو به افول تولید مسکن که کاهش
قدرت خرید تقاضای مصرفی ،رشد هزینه تولید و فرار
سرمایه از خواب سنگین سرمایه در حوزه مسکن آن
را تشدید کرد ،کار به جایی رسید که سهم واحدهای
با عمر کمتر از 5سال در طول یک دهه از نصف هم
کمتر شده اســت .متأسفانه ،در شــرایط فعلی نیز
آمارهای رسمی از ضعیفتر شدن نبض تولید مسکن
حکایت دارند؛ بهگونهای که تازهترین گزارش مرکز

آمار ایران از وضعیت صدور پروانههای ساختمان در
مناطق شهری کشور نشان میدهد :تعداد واحدهای
مسکونی پیشبینی شده در پروانههای صادره در بهار
1401نسبت به فصل زمستان در کل مناطق شهری
21.8درصد و در شهر تهران 48.4درصد کاهش پیدا
کرده است .در شرایط فعلی ،این امید وجود دارد که
با اجرای درســت قانون جهش تولید مسکن و روی
ریل افتادن نهضت خانهسازی ،ضمن جبران کسری
مسکن سالهای قبل ،شرایطی برای احیای بخش
تولید مسکن تهران نیز مهیا شود اما تحقق این مهم
بهشدت نیازمند ثبات اقتصاد کالن و بهبود درآمد
خانوارهاست.
شاخصهای آماری معامالت مسکن تهران

بررســی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی
معامله شده شهر تهران در شــهریور امسال نشان
میدهد در این ماه به لحاظ مساحت54.4 ،درصد از
کل معامالت به واحدهای مسکونی با سطح زیربنای
کمتر از 80مترمربع و متناســب بــا الگوی مصرف
اختصاص داشته است و در این میان بیشترین سهم
مربوط به 50تا 60مترمربع بوده که 14.8درصد از
کل معامالت را تشکیل میدهد .همچنین بررسی
معامالت مسکن تهران در این ماه از منظر قیمت هر
مترمربع حاکی از این است که 55.9درصد واحدهای
مســکونی با قیمتی کمتر از متوســط قیمت شهر

انجام شــده و در این میان رایجترین دامنه قیمتی،
30تا 35میلیون تومان بــرای هر مترمربع بوده که
11.8درصد کل معامالت به آن اختصاص داشــته
اســت .از نگاهی دیگر ،ســنجش معامالت مسکن
تهران در الگوی معامالت 3میلیارد تومانی نشــان
میدهد در مجموع49.4 ،درصد از کل معامالت در
دامنه قیمتی 3میلیارد تومان و کمتر انجام شده و در
این میان 13.9درصد از کل معامالت به واحدهای
با ارزش یک تا 1.5میلیارد تومــان اختصاص پیدا
کرده است.
کاهش شیب تورم اجاره در پایان تابستان

از دیگر نکات اعالم شــده در گزارش مسکن بانک
مرکزی ،کاهش حدود 10واحد درصدی تورم بازار
اجاره در تهران و کاهش حدود 3درصدی آن در کل
مناطق شهری در مقایســه با ماههای قبل بوده که
دلیل آن اتمام فصل نقلوانتقال مســتأجران است.
طبق اعالم بانک مرکزی ،در شــهریورماه ،شاخص
کرایه مسکن اجاری در شهر تهران 40.9درصد و در
کل مناطق شهری 46.8درصد نسبت به ماه مشابه
سال قبل رشد کرده است .براساس این گزارش ،رشد
شاخص کرایه مسکن اجاری در شهریورماه در شهر
تهران 4.6درصد و در کل مناطق شهری 4.7درصد
بوده که انتظار میرود در ماههای آتی از شــیب آن
کاسته شود.

در مردادماه امسال گیالنیها ،ایالمیها و خوزستانیها بهترتیب
خوشحسابترین شــهروندان ایران در بازار چک بودهاند ،این
در حالی است که بیشترین نســبت تعداد چکهای برگشتی
به استانهای لرســتان ،کردســتان و چهار محال و بختیاری
اختصاص داشته است.
به گزارش همشهری ،بانک مرکزی اعالم کرد :در مرداد امسال
بیش از 642هزار فقره چک بــه ارزش 395هزار میلیارد ریال
برگشت خورده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 9.5درصد و از
نظر مبلغ 14.5درصد بیشتر شده است .این گزارش میافزاید:
بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشــتی در مرداد به استان
لرستان (12.5درصد) ،کردستان (12.2درصد) و چهار محال
و بختیاری 11.8درصــد اختصاص داشــته و کمترین تعداد
چکهای برگشت خورده هم در استان گیالن با 6.3درصد ،ایالم
7.7درصد و خوزستان 7.9درصد ثبت شده است.
از نظر مبلغ هم بیشــترین چکهای برگشتی به استان بوشهر
با 27.7درصد ،خراســان جنوبی با 21.7درصد و سیســتان و
بلوچستان با 20.1درصد اختصاص یافته و استانهای گیالن
با 8.7درصد ،البرز با 9.2درصد و خراسان شمالی با 9.4درصد
بهترتیب کمترین نســبت چکهای برگشتی را از حیث ارزش
ریالی ثبت کردهاند.
بهگفته بانک مرکــزی در پنجمین ماه از ســالجاری بیش از
6.4میلیون فقره چک به ارزش 3074هزار میلیارد ریال وصول
شده که نسبت به تیرماه از نظر تعداد 12.3درصد و از نظر ارزش
3.3درصد رشد داشــته و از کل تعداد چکهای مبادله شده،
90.9درصد و از نظر مبلغ 88.6درصد پاس شده است.
20استان دارای کمترین نسبت تعداد و مبلغ چکهای برگشتی
در مرداد (1401درصد)
استان

تعداد

استان

مبلغ

گیالن

6.3

گیالن

8.7

ایالم

7.7

البرز

9.2

خوزستان

7.9

خراسان شمالی

9.4

کرمانشاه

8.0

تهران

9.7

گلستان

8.0

قزوین

11.2

البرز

8.1

زنجان

11.7

تهران

8.4

خراسان رضوی

12.2

قزوین

8.7

هرمزگان

12.2

مازندران

8.7

فارس

12.5

سمنان

8.8

گلستان

12.7

خراسان رضوی

8.9

اصفهان

12.8

فارس

9.1

خوزستان

12.9

قم

9.2

مازندران

13.1

یزد

9.2

مرکزی

13.2

هرمزگان

9.6

آذربایجان شرقی

13.4

بوشهر

9.7

سمنان

13.5

مرکزی

9.7

همدان

13.6

اصفهان

9.8

کرمانشاه

14.4

خراسان جنوبی

9.8

کرمان

15.3

کرمان

10.1

قم

15.5
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یادداشت

بیمه کارگران ساختمانی اصالح شــود زمینه برای
بیمهشــدگان جديد هم وجود خواهد داشت و تعداد
افرادی که در صف انتظار خواهند بود بیمه میشوند.
براســاس این طرح کارفرما موظف است  ۸درصد از
مزد هر کارگر به ازای ســاخت هر متر از ساختمان با
ضریب بین  0.5تا ۱۴درصد را بهعنوان سهم خود برای
پرداخت حق بیمه کارگر ســاختمانی پرداخت کند.
ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق
مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از
 ۰.۵تا ۱۴درصد متغیر خواهد بود.

حمید سوری؛ اپیدمیولوژیست

نیاز به تجدید ساختار نظام سالمت
برای مقابله با پاندمیهای آینده
ما هر سال آنفلوآنزای فصلی را داشــتهایم؛ با این حال طی
 2سال گذشته بهدلیل اســتفاده از ماسک توسط بسیاری
از مردم ،میزان بروز آن بهشــدت کاهش پیــدا کرد ،با این
حال امسال این امکان که شــیوع باالی این بیماری و سایر
عفونتهای تنفسی را ببینیم ،بسیار باالست .کاهش میزان
شیوع کرونا در ایران و جهان نوعی کنار آمدن ویروس با انسان
است .این کنار آمدن دو طرفه بوده و ویروس برای ادامه حیات
خود به انسان ،بهعنوان میزبان نیاز دارد و از آن سو انسان هم
وقتی به تنگنا میافتد و بیماری جان او را به خطر میاندازد،
به تکاپو میافتد تا جــان خود را حفظ کنــد؛ بنابراین این
تالش دو جانبه موجب رسیدن به تعادل شده است .اگرچه
هنوز تعداد مبتالیان به این ویروس زیاد اســت ،با این حال
شدت بیماری بســیار کمتر بوده و برای جامعه بشری دیگر
نگرانکننده نیست.
براساس پیشینهای که بیماریهای تنفسی دارند ،امید است
که این توافق دو جانبه انسان و ویروس تداوم پیدا کند ،مگر
این که باز شرایطی از جانب انســان یا تغییراتی در ویروس
بهوجود بیاید .هنگامی اپیدمی در یک جامعه بهوجود میآید
که یک عامل بیماریزا ،وارد جامعه شــده یا حوادثی مانند
ســیل زلزله و ..بهوجود آمده که در پی آن تعادل جامعه به
هم خورده و رعایت بهداشــت کمتر شده و زیرساختهای
بهداشتی نیز دچار آسیب میشوند .در حال حاضر دغدغه
اصلی متوجه نظام سالمت اســت و نباید حس عادی شدن
شــرایط که در جامعه وجود دارد به درون وزارت بهداشت
رخنه کند و باید از این فرصت برای بازمهندسی ساختار خود
و ساختار مقابله با اپیدمیها استفاده کند.
باید از تجارب گذشــته درس بگیریم ،مــا کارآمدی الزم را
برای مقابله با اپیدمیها نداریم .براساس برآوردهای جهانی
دنیا آبستن اپیدمیهای بعدی است و این در جوامعی مانند
کشور ما که زیرساختهای بهداشتی و درمانی در آن چندان
نظاممند نیستند ،استعداد جامعه را برای این موضوع افزایش
میدهد .کشور ما نیازمند یک تجدید ساختار در نظام سالمت
خود و ارزیابی مجدد اســت .در این اپیدمی که هنوز درمان
اختصاصی برای کووید 19-وجود نداشت و هنوز هم نداریم،
بیش از 90درصد بودجه خود را صرف خدمات درمانی کردیم
که بودجه بخش بهداشت و پیشگیری ضعیف و نحیف بود.
ساختار نظام سالمت ما هنوز بر مبنای واحد بیماریهاست.
در
مثال واحد ایدز یا واحد ســل داریم؛ این واحدها شــاید 
دهه  60که شــبکههای بهداشــتی و درمانــی را بهوجود
آوردیم جواب میداد اما جوابگوی شرایط حاضر نیست ،ما
نتوانستیم شرایط شبکه بهداشت را در سطح  2و  3تقویت و
تکمیل کنیم و از سوی دیگر الگوی بیماریها هم دیگر مانند
 40ســال قبل نیســت؛ به همین دلیل نیاز است که هوای
دیگری به وزارت بهداشــت و نظام سالمت تزریق شود .من
تجدید ساختار نظام ســامت و وزارت بهداشت را بهعنوان
یک ضــرورت و اولویت بــرای مقابله بــا پاندمیهای آتی
ضروری میدانم.

بالتکلیفی بیمه کارگران ساختمانی
در مجلس
آمارها نشان میدهند که 400هزار کارگر ساختمانی هیچگونه بیمهای ندارند

اصالحیه مــاده 5بیمــه کارگران
ساختمانی از طرحهای سرنوشتساز
گزارش
برای کارگران اســت که اواخر سال
99در مجلس مطرح شــد و اواخر خرداد 1400وارد
صحن علنی مجلس شد .اما به بهانه حساس دانستن
طرح ،بررسی آن به زمان دیگری موکول شد .اگرچه آن
زمان نمایندگان مجلس قول بررســی یکی دو ماهه
طرح را داده بودند اما در ســال ۱۴۰۰از این طرح در
مجلس خبــری نشــد و در نهایت اوایــل فروردین
سالجاری به صحن علنی مجلس رسید .آن زمان قرار
شد کمیسیون اجتماعی ظرف یک هفته طرح را اصالح
و برای بازگشت به صحن آماده کند .این در حالی است
که هنوز اصالحیه ماده ۵بیمه کارگران ساختمانی به
صحن علنی مجلس نرسیده است.
براســاس دادههای آماری انجمن صنفــی کارگران
ساختمانی ،وزارت راه و شهرسازی در ایران حدود یک

میلیون و 700هزار نفر کارگر ساختمانی وجود دارد
که حدود 500هزار نفر از آنان در قالب شــرکتهای
پیمانکاری و حدود یک میلیون و 200هزار نفر از آنها
به شکل خوداشتغالی در حال فعالیت هستند.
ســالی 13هزار حادثه کار در کشور اتفاق
میافتد
حامد خانجانی ،کارشــناس ارشــد مدیریت ساخت
میگوید :ســاالنه حدود ۱۳هزار حادثه ناشی از کار
در ایران رخ میدهــد که  ۷۰۰تا ۸۰۰مــورد آن به
فوت منجر میشــود .در این میان صنعت ساختمان
با حدود 40درصد بیشــترین ســهم آسیبدیدگان
شغلی منجر به فوت را در بین فعالیتهای اقتصادی
دارد .درحالیکه میانگین حوادث ساختمانی در دنیا
17درصد از کل حوادث را شــامل میشود .سقوط از
بلندی و برخورد جسم ســخت حدود دوسوم از آمار

«همه حاضر»
برای دانشآموزان کم برخوردار

میز خبر

کودکان بیشفعال شناسایی میشوند
رئیس ســازمان آموزشوپرورش اســتثنایی ،نحوه ارائه خدمات
این ســازمان به دانشآمــوزان دارای نقص توجــه و بیشفعالی
را تشــریح کرد و گفــت :دانشآموزان بیشفعــال ،دانشآموزان
عادی هستند که ممکن اســت در دقت و توجه ،مشکالتی داشته
باشــند که باید مداخالت تخصصی برایشــان انجام شود .حمید
طریفیحسینی به ایسنا گفت :آییننامهای برای بچههای بیشفعال
در دست تهیه است که مشخص میکند دانشآموز نقص توجه و
بیشفعال چه ویژگیها و شــرایطی باید داشته باشد که براساس
آن تشخیصگذاری شود .در واقع مالکها و معیارهای غربالگری
و تشخیصگذاری را احصا و ابزارها را مشــخص میکنیم .پس از
آن باید همکاران خودمان را آموزش دهیم تا بتوانند این تســتها
و مداخالت تخصصی الزم را انجام دهند .برنامه ما این است که از
آبانماه بتوانیم این دانشآموزان را نیز همانند دانشآموزان اختالل
یادگیری در مراکز ویژه اختالل یادگیری تحت درمان و آموزش قرار
دهیم .پیشبینی ما این است که آمار دانشآموزان دارای نقص توجه
و بیشفعالی به اندازه دانشآموزان دارای اختالل یادگیری باشد.
طریفیحســینی درباره اجرای این طرح برای کودکان بیشفعال
توضیح داد :اینها هیچ تفاوتی با بچههــای عادی به لحاظ آموزش
نخواهند داشت .بچههای مبتال به اختالل یادگیری ما سر کالس
عادی مینشینند و بعضی روزها به مرکز یادگیری مراجعه میکنند و
یکی دو جلسه در هفته با آنها کار میشود و اگر نیاز به دارودرمانی هم
داشته باشند که به روانپزشک ارجاع داده میشوند ،هم دارو مصرف
میکنند و هم کارهای توانبخشیشان انجام میشود.

نسخه الکترونیک
موردنظر در دسترس نیست
یک فعال صنفی بازنشســتگان کارگری از ناتوانی در دریافت نسخ
الکترونیکی انتقاد کرد .در روزهای اخیر ،بازنشستگان در تماسهایی
از ناتوانی در دریافت نسخه الکترونیکی در برخی از شهرهای کشور
خبر دادند؛ ظاهــرا ً بهدلیل کندی و اختــال در اینترنت ،در برخی
مطبهای پزشکان و کلینیکها ،نوشتن نسخه الکترونیکی امکانپذیر
نیست .محمدعلی براتی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) درباره
این موضوع به ایلنا گفت :در روزهای گذشــته ،بازنشســتگانی که
به کلینیکها و مطبهای پزشــکان مراجعه کردنــد ،عموماً با این
جمله مواجه شدند که «نت قطع اســت» یا «بسیار ضعیف است»
و نمیتوانیم از نسخه الکترونیکی استفاده کنیم؛ بازنشستگانی که
نیاز به داروهای خاص دارند یا از بیماریهــای مزمن رنج میبرند،
ناچار شدند پول داروها را آزاد حساب کنند که هزینه بسیار سنگینی
است .بازنشستگان عموماً بیمه تکمیلی دارند که هزینه مازاد بابت آن
میپردازند؛ در یک ماه اخیر ،بسیاری از بازنشستگان با وجود پرداخت
هزینه بیمه تکمیلی ،نتوانستند از خدمات آن بهرهمند شوند.

مشــاور وزیر آموزش و پرورش و
مســئول قرارگاه عدالت تربیتی و
جامعه
نصیب برابر آموزشــی به تشریح
فعالیتهای انجام شده در پویش «همه حاضر» برای
کمک به دانشآموزان کمبرخوردار پرداخت .پویش
«همه حاضر» بــرای کمک بــه دانشآموزان کم
برخوردار در آستانه سال تحصیلی جدید راهاندازی
شد .پویش «همه حاضر» با هدف تأمین نوشتافزار
برای کــودکان مناطق محــروم راهاندازی شــد و
عالقهمندان برای مشارکت در این پویش میتوانند
با مراجعه به سایت دیجی کانون ،تعداد بستههای
خود را انتخاب و سپس با کلیک روی گزینه پرداخت
و اتصال به درگاه بانک در این پویش شرکت کنند.
حمیدرضا خــان محمدی ،مشــاور وزیر آموزش و
پرورش و مســئول قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب
برابر آموزشی در اینباره به ایسنا گفت :در دوسال
کرونا شــرایط خاصی بر آمــوزش و پرورش حاکم
بود و بعد از این شرایط سخت برای سال تحصیلی
جدید برنامهریزی کردیم تــا دانشآموزان حضور
پُرشکوهی در مدارس داشته باشند و آرزو میکنیم
همه دانشآموزان و فرزندان الزم التعلیم در کالس
درس حاضر شوند و با این آرزو که همه را در کالس
حاضر ببینیم نام پویش را «همه حاضر» گذاشتیم.
بهگفته او این پویــش از تیرماه به دســتور معاون
اول رئیسجمهــور و جلب همکاری و مشــارکت
دستگاهها و نهادها و همچنین شناسایی ظرفیتهای
تولیدکنندگان نوشــت افزار ایرانی آغاز شد و آنچه
امروز از «پویش همه حاضــر» در فضای مجازی و
رسانه ملی شاهد هســتیم ،فعالیت این پویش در
بخش مردمی است.
مشــاور وزیر آموزش و پرورش و مســئول قرارگاه
عدالت تربیتــی و نصیب برابر آموزشــی ادامه داد:
تامین مایحتاج نوشت افزار دانشآموزان مناطق کم
برخوردار موضوعی نیست که فقط به ابتدای مهرماه

محدود شود .مرحله اول توزیع نوشت افزار تا پایان
مهر اجرایی خواهد شد و در طول سال نیز این توزیع
بهصورت برنامهریزی شده ادامه خواهد داشت.
خان محمدی با بیان اینکه بستههای لوازمالتحریر
برای یــک میلیون دانشآموزان پیشبینی شــده
است افزود :این بستهها با قیمت حدودا ً  300هزار
تومان تهیه و در اختیار دانشآموزان مناطق محروم
قرار میگیرد که البته تهیه این بســتهها در بیرون
حدود  500تا  600هزار تومان هزینه خواهد داشت.
مهمترین ویژگی بستههای لوازمالتحریر پیشبینی
شده این اســت که این بســتهها از کاالهای تولید
داخل با نشانها و عالئم ایرانی -اسالمی که هم جنبه
حمایت از تولید ملی و هم جنبه آموزشی و فرهنگی
دارد ،تهیه شــده اســت .بنابراین دانشآموزان ما
نخستین چیزی که میخواهند یاد بگیرند و بنویسند
یشود و عالئم و تصاویر و
با لوازم تولید داخل انجام م 
نشانههای فرهنگی ایرانی  -اسالمی پیام مناسبی را
یشود
به دانشآموزان القا میکند .این امر موجب م 
تا در میان دانشآموزان ما حس خود باوری تقویت
شود و از القای فرهنگ بیگانه که روی لوازمالتحریر
غیرایرانی بعضاً وجود دارد جلوگیریکند .او گفت:
مدارس مناطق محروم ،روســتایی ،عشایر و مرزی
مشخص شدهاند و دانشآموزان مشغول به تحصیل
در این مدارس با کد ملی شناسایی شدهاند و توزیع
لوازمالتحریــر هم بــا حفظ کرامــت و عزت نفس
دانشآموزان توســط مســئولین مدرسه صورت
میگیرد .در این دوره سعی شده توزیع اقالم توسط
خیریهها و افراد دیگر بــرای دانشآموزان محروم
بهصورت هماهنگ صورت گیرد تا کسی از دریافت
بسته اهدایی باز نماند و کسی هم لوازمالتحریر را دو
مرتبه دریافت نکند .این بست هها در برخی از مناطق
محروم بهصورت تشــویقی در قالــب برگزیدگان
درسی و یا اخالقی در مدرسه اهدامیشود تا عزت
نفس دانشآموزان بیشتر حفظ شود.

حوادث منجر به فوت را در کشــور تشکیل میدهند.
همه این حوادث و اتفاقات در حالــی جان کارگران
ساختمانی را تهدید میکند که حدود 400هزار نفر از
این کارگران تحت پوشش هیچ نوع بیمهای نیستند.
بهگفته مهدی شکوری ،مدیرکل بیمهشدگان سازمان
تامین اجتماعی براســاس آمارهــای موجود حدود
400هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه تامین
اجتماعی هستند.
منتظر تصویب قانون جدید هستیم
او با بیان اینکه برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی
پشــت نوبت منتظر تصویب قانون جدید در مجلس
هستیم ادامه میدهد اگر قانون به تصویب برسد فارغ
از تعداد میتوانیم زمینه جذب کارگران ساختمانی را
فراهم کنیم.
شــکوری ادامــه میدهــد :چنانچه مــاده 5قانون

حق کارگران پایمال شده
اکبر شوکت ،رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی
اما با انتقاد از پایمال شــدن حقوق کارگران در بیمه
ق میگوید« :ایرادی کــه نمایندگان
ســاختمانی ح 
مخالف بــه اصالحیه مــاده 5قانون بیمــه کارگران
ســاختمانی گرفتند منطقی نبود و بهنظر میرسید
که برای به تأخیر انداختن طرح مطرح شده باشد».
او با بیــان اینکه حل مشــکالت کارگــری در گرو
اهمیت به تشکلهای کارگری است چرا که بسیاری
از راهکارها در دســت این تشکلهاســت ،وی نبود
نظارت کافی بر کارفرمایان را از عوامل مؤثر بر پایمال
شدن حقوق کارگران برمیشــمارد و ادامه میدهد:
«سازمان تامین اجتماعی باید با بازرسی از کارگاههای
مختلف از پایمال شــدن حقوق کارگران ساختمانی
جلوگیری کنند ».پرونده قطور اصالحیه ماده 5قانون
بیمه کارگران فصلی را که ورق میزنیم قصه پرغصه
روزگار کارگران ساختمانی فاقد روایت میشود .قشری
که سالهای ســال یکی از بهانههای سازمان تامین
اجتماعی درخصوص بیمه کارگران ساختمانی ،سیار
بودن شغل این افراد و همکاری نکردنشان بهصورت
مســتمر با یک پیمانکار بود .اما شــوکت میگوید:
در پروژههای پیمانی هم کــه کارفرما ثابت بود حق
کارگرهای ساختمانی ،تضییع شد .او میگوید« :در
پروژههای پیمانی مبلغی را بهعنــوان حق پیمان از
کارفرما دریافت میکنند تا در قبال آن لیســت بیمه
را ارائه دهد ،کارفرما هم هرکســی را که مایل بود در
لیست عنوان میکرد بهنحوی که وقتی بیمه کارگران
ســاختمانی از اول مهر سال ۸۹آغاز شــد ،بیش از
۹۰درصد اعضا حتی یک روز سابقه بیمه نداشتند».
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در ادامه از
هیأت رئیسه مجلس میخواهد با ورود به این موضوع
جلوی ظلم کارفرمای بخش ساختمان که دهههاست
بر حق کارگران ساختمانی روا میدارند را بگیرند.
طرح اصالحیه ماده ۵بیمه کارگران ساختمانی تا به
حال دو بار به کمیســیون اجتماعی ارجاع داده شده
است .رویهای که بهگفته بسیاری از فعاالن کارگری
انداختن طرح است و دلیل دیگری
صرفا برای به تأخیر
ِ
نمیتواند داشته باشد.
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نقلقولخبر
افروز صفاریفرد
معاون پیشگیری از معلولیتهای
سازمان بهزیستی
در ســال گذشــته حدود یک میلیون
و ۱۵هــزار نوزاد مــورد غربالگــری قرار
گرفتهاند .در ۶ماهه ابتدای سال نیز
حدود ۵۰۰هزار نوزاد غربال شدهاند
که از ایــن تعــداد هــزار و  ۴۸۶کودک
بــا اختــاالت شــنوایی شناســایی
شدهاند/ .ایلنا
مهدی شکوری
مدیرکل امور بیمهشدگان سازمان
تأمین اجتماعی
در ســال گذشــته بهدلیل کرونا در یک
مقطــع زمانــی ۲۲۰هــزار مقرریبگیــر
داشــتیم کــه خوشــبختانه با برگشــت
بــهکار افــراد ،آمــار مقرر یبگیــران
بیمــه بیــکاری کاهــش یافــت و افــراد
جویــای کار دوبــاره بــه حوزههــای کاری
برگشتند/ .ایسنا

عدد خبر

۴۳.۸۸
درصد

۶۲.۳۵
درصد

۹۳.۹۴
درصد

۲۱.۳۶
درصد

منبع :وزارت بهداشت
میانگین میزان رعایت بهداشــت فردی
در اماکن عمومی اســتانهای کشــور در
بازه زمانی  ۳۰شــهریور تا 6مهر ماه ۱۴۰۱
بوده است.
در اســتان همــدان و ۲۹.۵۵درصــد در
اســتان هرمــزگان ،بیشــترین و کمترین
میانگیــن رعایــت بهداشــت فــردی در
اماکن عمومی بوده است.
بیشــترین میــزان رعایــت اســتادیومها
و رســتورانها بــا ۴۲.۰۶درصــد کمتریــن
میــزان رعایــت را در ایــن شــاخص
داشتهاند.
میانگیــن اســتفاده از ماســک در شــاغالن
و خدمتگیرنــدگان بــه تفکیــک اماکــن
عمومی کشور از۲۳شهریور تا6مهر ماه۱۴۰۱
بوده است.
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جوانی که به قصاص محکوم شده بود ،فقط یک ماه برای پرداخت دیه و نجات از چوبه دار مهلت دارد

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

با مردم

آخرین شانس برای نجات از قصاص

قطعی مدام اینترنت در منطقه نارمک برطرف شود

قبل از اغتشاشــاتی که اخیرا رخ داده منطقه نارمک بهخصوص
محدوده میدان هاللاحمر و خیابان گلســتان همواره مشکل
اینترنت داشتهاند .مسئوالن آن زمان عنوان میکردند که تعداد
کاربران اینترنت در این مناطق زیاد است در نتیجه سرعت اینترنت
چندان کافی نیست ،اما مشکل فراتر از این حرفهاست و قطع
رگوالتوری دکلها عمدهترین علت قطع اینترنت است زیرا همان
اینترنت کمسرعت هم مدام دچار قطعی کامل میشود و گوشیها
مجبور به جستوجو برای دستیابی مجدد به شبکه هستند .این
جریان ربطی به قطع سراسری اینترنت در شرایط کنونی با هدف
تامین امنیت ندارد و از قبل هم بوده اســت .تقاضا میشود این
موضوع بررسی و رفع اشکال شود.
امینیان از تهران

مسئوالن اردبیل به کوتاهقامتان سالن ورزشی بدهند

با بازگشایی مدارس ،فعالیتهای ورزشی کوتاهقامتان در اردبیل
تعطیل شده است؛ زیرا اولویت واگذاری سالن به این افراد درک
نمیشود .اکنون چند هفته است که کوتاهقامتان در اردبیل فعالیت
ورزشی ندارند و آنهایی که برای مسابقات کشوری مختلف آماده
میشدند از تمرینات ورزشی خود عقب افتادهاند .بهتر است یک
ســالن اختصاصی برای این افراد در نظر بگیرند تا در طول سال
بیدغدغه بتوانند از آن استفاده کنند.
وثوقی از اردبیل

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

پیامک

افزایش هزینه خوابگاههای همدان در توان دانشــجویان
نیست

اغلب خوابگاههای دانشــجویی همدان هزینه خوابگاهها را
افزایش دادهاند .نکته اول اینکه چرا دانشــجویی که تالش
کرده و با کســب رتبه مناســب در دانشــگاه روزانه قبول
شده است باید شــهریه خوابگاه بدهد؟ دوم اینکه بهعنوان
دانشجویان دانشــگاه علوم پزشــکی به رقم درنظر گرفته
شــده برای خوابگاه اعتراض داریم .بماند که این رقم برای
دانشجویان نوبت دوم و پردیس بسیار بیشتر است .آیا عادالنه
است که دانشجوی دانشگاه دولتی هزینه خوابگاه بدهد تا چه
رسد به افزایش شهریه آن؟
کاظمی از همدان

شرکتهای دانشبنيان نیاز به حمایت دارند

در راستای اجرایی کردن شعار تولید داخلی و خودکفایی در
حوزههای مختلف علمی ،حمایت از شرکتهای دانشبنیان و
رفع موانع بر سر راه تولیداتشان باید از اولویتهای مسئوالن
باشد .در این شرایط سخت باید از کارآفرینان و دلسوزان این
حوزه حمایت همهجانبهصورت بگیرد تا نیاز ما به کشورهای
خارجی و واردات به حداقل برسد.
مقیمی از تهران

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

مسیر ویژه اتوبوس بین تهران و کرج ایجاد شود

اگر یک مســیر مخصوص جهت حرکت اتوبوس در مسیر
اتوبان تهران به کــرج و برعکس تعبیه شــود و اتوبوس به
تعداد کافی برای جابهجایی مســافران این مسیر که اکثرا
کارمندانی هستند که محل سکونتشان یکی از این دو شهر
و محل کارشان شهر دیگر اســت ،بهکار گرفته شود حداقل
80درصد از بار ترافیکی این مسیر کم میشود و بهطور حتم
افرادی هم که با خودروی شخصی بهطور مرتب از این مسیر
تردد میکنند از این طرح اســتقبال خواهند کرد .از طرفی
میزان حوادث و تصادفات این مســیر هم به حداقل خواهد
رسيد .اجرایی شدن این طرح به کاهش آلودگی هوا و حفظ
محیطزیست هم کمک شایانی میکند.
نوری از کرج

مشکل کارکنان شرکت آبفای زنجان

مدت 12سال اســت که مشــغول به کار در شرکت آبفای
زنجان هستم .متأسفانه بارها و بارها حق و حقوق کارکنان
این شرکت توسط گردانندگان و روسای این شرکت کامل
پرداخت نشده است .بارها اعتراض کردهایم و بینتیجه بوده
است .ماندهایم شکایتمان را به کجا ببریم!
ایروانی از زنجان

جوانی که از 9سال قبل به اتهام قتل
جوان دیگری در زندان بهسر میبرد و
گزارش
در این مــدت توانســته در زندان
تحصیالتش را ادامه دهد برای پرداخت دیه به اولیای
دم و نجات از چوبه دار از افراد خیر درخواست کمک
کرد.
به گزارش همشهری ،این پسر جوان که مجید نام دارد
شامگاه 15مردادماه سال  92جوان بنگاهداری را در
جنوب تهران به قتل رساند .او گمان میکرد که این
جوان برای همسر برادرش مزاحمت ایجاد میکند و
پس از آنکه او را به بهانه انجام تزیینات داخلی به محلی
خلوت کشاند ،وی را به قتل رســاند و جسدش را در
محلی دورافتاده رها کرد.
این قتل تا 4ماه بعد ســربه مهر باقــی مانده و پلیس
نتوانســته بود ردی از قاتل پیدا کند .مأموران در این
مدت 13نفر را بهعنوان مظنون بازداشت کرده بودند
اما شــواهد نشــان میداد که هیچکدام از آنها قاتل
نیستند .تجسسهای پلیس در اینباره ادامه یافت تا
اینکه از طریق ردیابی تلفن همراه مقتول که در اختیار
قاتل بود ،او دستگیر شــد و به قتل اعتراف کرد .او در
بازجوییهای اولیه مدعی شد چون گمان میکرد که
مقتول برای همسر برادرش مزاحمت ایجاد میکند او
را به محل حادثه دعوت کرده تا با او صحبت کند اما در
آنجا با وی درگیر شده و جانش را گرفته است.
بهرغم ادعاهای متهم درخصوص مزاحمتهای مقتول
اما او نتوانست ادعاهایش را ثابت کند و در این شرایط
بود که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری
استان تهران فرستاده شــد .متهم پس از محاکمه در
شعبه 71با تقاضای اولیای دم مقتول و با رأی قضات

به قصاص محکوم شد و این حکم مدتی بعد در شعبه
هفتم دیوان عالی کشور تأیید و به واحد اجرای احکام
دادسرای امور جنایی فرستاده شد.
مراحل قضایی این پرونده در حالی طی میشــد که
جوان محکوم به قصاص در زندان شــرایط دشواری
داشت .مادر ســالخورده و بیمار او که ساکن یکی از
روســتاهای دورافتاده است به ســختی میتوانست
به مالقات فرزندش بیاید .از ســویی یکی از خواهران
او پس از مالقــات با برادرش از فــرط ناراحتی دچار
حمله قلبی شــد و جانش را از دست داد .با وجود این
او همچنان امیدوار بود که راه چارهای پیدا شــود و از
قصاص نجات پیدا کند .او که هنگام دستگیری هنوز
مدرک دیپلم هم نگرفته بود در زندان شروع به درس

خواندن کرد و توانست دیپلمش را بگیرد .او در ادامه در
دانشگاه مستقر در زندان ثبتنام کرد و با وجود شرایط
سختی که داشت توانست در زندان مدرک کارشناسی
در رشته حقوق بگیرد .همه این اتفاقات در حالی رقم
میخورد که اولیای دم تحت هیچ شــرایطی حاضر
به گذشت نبودند و میگفتند که خواستهشان فقط
قصاص اســت .با این حال وقتی رایزنیها با آنها ادامه
پیدا کرد حاضر به بخشش قاتل در قبال دریافت دیه
شدند .پسر جوان حتی در این مدت 2مرتبه به انفرادی
منتقل شد و قرار بود که قصاص شود .خانواده او برای
آخرین بار به مالقاتش رفتند و صبح روز بعد پشت در
زندان منتظر روشن شدن سرنوشت او بودند .با وجود
این هر دو مرتبه خانواده مقتول در آخرین لحظات به

او مهلت دادند تا بتواند دیه را فراهم کند.
حاال در شرایطی که 9سال از گشوده شدن این پرونده
میگذرد اولیای دم اعالم کردهاند فقط تا یک ماه دیگر
منتظر دریافت دیه باقــی میمانند و پس از آن حکم
قصاص را اجرا میکنند .برادر جوان محکوم به قصاص
که در این مدت پیگیر کارهای او است در این خصوص
به همشــهری میگوید :برادرم جوان سالم و آرامی
است .او نه سابقه کیفری داشت و نه پیش از این پایش
به کالنتری و زندان باز شده بود .وقتی به او گفتم جوان
بنگاهدار مزاحم همسرم شده برادرم با او قرار گذاشت
و میخواست با گفتوگو این مشکل را برطرف کند.
اما نمیدانم چطور شد که این حادثه اتفاق افتاد و مرد
بنگاهدار به قتل رســید .او ادامه میدهد :پس از این
حادثه زندگی ما زیر و رو شد و آب خوش از گلوی مان
پایین نرفت .برادرم بهخاطر من به زندان افتاد و 2مرتبه
هم تا یک قدمی چوبه دار رفت و قرار بود قصاص شود
اما اولیای دم بزرگواری کردند و به او مهلت دادند .در
این مدت هم ما تالش زیــادی انجام دادیم تا بتوانیم
دیهای را که اولیای دم خواستهاند فراهم کنیم اما چون
آنها مبلغی سنگینی خواستهاند تهیه آن در توان مان
نیســت .از طرفی اولیای دم فقط یک ماه به ما مهلت
دادهاند و اگر در این مدت نتوانیم پول مورد نیاز را جمع
کنیم برادرم بعد از 9سال زندان و این همه زجری که
کشیده قصاص میشود .به همین دلیل از همه افراد
خیری که توانایی دارند خواهش میکنم به ما کمک
کنند .نجات برادرم فقط نجات جان او نیســت و یک
خانواده نجات پیدا میکنند .مادر پیرم در روستایمان
چشم انتظار است تا شاید خبر خوبی بشنود و بتواند
بار دیگر برادرم را که در جوانی به زندان افتاد ببیند.

درگیری مرگبار داماد و برادرزن بر سر ارثیه
دادسرا

دعوای داماد و برادرزن بر سر ارث و
میراث پایان خوشی نداشت و با قتل
داماد و دستگیری برادرزن به اتهام

قتل پایان یافت.
به گزارش همشــهری ،بعدازظهر شنبه ،نهم مهرماه
امســال به قاضی محمدرضا صاحبجمعی ،بازپرس
جنایی تهران خبر رسید مردی که از چند روز پیش
در درگیری مصدوم و در بیمارستانی در تهران بستری
بوده به کام مرگ رفته است .با اعالم این گزارش ،تیم
جنایی راهی بیمارستان شــدند و با انجام تحقیقات
مشخص شد که متوفی مردی 45ســاله بوده است.
وی در جریان درگیری خانوادگی مصدوم شده و در
بیمارستان تحت درمان قرار گرفته بود اما تالش برای
نجات او از مرگ بیفایده بود و مرد جوان جانش را از
دســت داد .درگیری روز چهارم مهرماه رخ داده بود.
ماجرا از این قرار بود که مقتول روز حادثه با برادرزنش
بر ســر ارث و میراث درگیر شدند که در جریان دعوا،
داماد یک جاســیگاری که کنارش بود را برداشت و
به سمت برادرزنش پرتاب کرد .همین موجب شد تا
برادرزن مصدوم شود و درحالیکه بهشدت خشمگین
شده بود آچار فرانسه را از روی اپن آشپزخانه برداشت
و به ســمت داماد حمله کرد .او با آچار ضرباتی به سر
دامادشان زد و همین سبب شــد تا وی از حال برود.
بهدنبال این اتفــاق ،برادرزن و داماد کــه در جریان
درگیری زخمی شده بودند برای درمان به بیمارستان
انتقال یافتند .برادرزن 2روز در بیمارســتان بستری
و پس از بهبودی و ترخیص بازداشــت شد اما داماد
همچنان در بیمارســتان بســتری بود .برادر زن که
بازداشت شده بود موفق شد با سپردن وثیقه آزاد شود
اما داماد که به کما رفته بود بعد از گذشت 5روز قلبش
از تپش ایستاد و جانش را از دست داد که در این شرایط
پرونده درگیری به دادسرای جنایی تهران ارجاع شده
و متهم این بار به اتهام قتل عمدی بازداشت شد.
مرد جوان در بازجویی به قتل دامادشان اقرار کرد و
درحالیکه بهشدت پشیمان بود میگفت هرگز قصد
گرفتن جان او را نداشته است .وی گفت:اختالف من

و دامادمان بر ســر ارثیه پدری من بود .یک شب قبل
از حادثه بــه خانه خواهرم رفته بــودم .صبح روز بعد
شوهرخواهرم روی زمین دراز کشــیده بود و سیگار
میکشید .جاسیگاری هم کنارش بود که بر سر مسائل
ارثیه بحثمان شــد .او حرفهای نامربوط به من زد
و ناگهان جاسیگاری را به ســمت من پرتاب کرد که
بهشــدت مصدوم شــدم .من که عصبانی شده بودم
چشمم به یک آچار فرانسه که روی اپن بود افتاد ،آن را
برداشتم و ضربهای به سر او زدم.
متهم گفت :من اصال قصد نداشتم به او آسیبی برسانم و
در دفاع از خودم واکنش تندی نشان دادم که در نهایت
به مرگ شوهرخواهرم منجر شد و نمیدانید از اینکه
بچههای خواهرم یتیم شدهاند چقدر ناراحت هستم و
آرزو میکنمای کاش من جای دامادم جانم را از دست
میدادم .این متهم پس از اقــرار به قتل با قرار قانونی
بازداشت شد و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

وقتــی دختر جوانی کــه برای
جراحی بینی به کلینیک زیبایی
جنایی
رفته بود هنگام عمل جان باخت،
کارکنان کلینیک برای پنهانکردن این راز جسد
دختر را به بیابان بردنــد و آتش زدند اما درنهایت
دستشان رو شد.
به گزارش همشهری ،چندی قبل نزدیکان دختری
۳۰ساله به دادسرای جنایی تهران رفتند و خبر از
ناپدیدشدن او دادند .آنها میگفتند که دخترشان
آخرینبار برای انجام عمــل زیبایی از خانه خارج
شــد و پس از آن دیگر خبری از او نشد .خانواده
دختر هیچ نشــانی از کلینیکی که او به آنجا رفته
بود نداشتند و در این شرایط تحقیقات برای یافتن
ردی از دختر گمشــده آغاز شــد تا اینکه جسد
سوخته دختر جوانی در حاشیه بزرگراه غدیر در
نظرآباد کرج پیدا شد .هر چند جسد سوخته بود اما
نشانههای باقیمانده از آن ازجمله بقایای لباسها
و پابند زینتی که روی مچ پای وی بود نشان میداد
که او همان دختری است که چند روز قبلتر برای
انجام عمل زیبایی از خانه خارج و پس از آن ناپدید
شده بود .با وجود این جسد به پزشکیقانونی منتقل
شــد و پس از آزمایش دیانای مشخص شد که
حدس پلیس درست بوده و به این ترتیب تحقیقات
برای کشــف راز مرگ دختر گمشــده آغاز شد.
مهمترین سرنخی که میتوانست به پلیس کمک
کند ،همان کلینیک زیبایــی بود که دختر جوان
آخرینبار به آنجا رفته بود اما هیچ نام و نشانی از
آن نبود .در این شرایط بررسیهای تخصصی ادامه
یافت تا اینکه کارآگاهان موفق شدند خودرویی را
که با آن جسد مقتول به بیابانهای نظرآباد منتقل
شده بود شناســایی کنند .صاحب این خودرو که
مردی جوان بود دستگیر شد و وقتی تحت بازجویی
قرار گرفت ادعا کرد که ۲نفر دیگر دختر را به قتل
رساندهاند و او فقط جسد را به بیابان منتقل کرده
است .وی گفت :آنها به من گفتند که دختر جوان
بهدلیل عمل زیبایی جانش را از دست داده و از من
خواستند جســد را به بیابانهای نظرآباد منتقل
کنم و من نیز این کار را انجام دادم و از بقیه ماجرا
بیاطالعم .با اطالعاتی که مظنون پرونده در اختیار
پلیس قــرار داد کلینیک مورد نظــر را در تهران
شناسایی شد .سرهنگ محمد نادربیگی ،رئیس
پلیس آگاهی اســتان البرز گفت :مأموران راهی

کوتاه از حادثه

داستان خیالی یک بیمار روانی
مرد میانسالی که مدعی شده بود 5نفر از اعضای یک خانواده را
به قتل رسانده ،مجنون است و باید در بیمارستان اعصاب و روان
تحت درمان قرار بگیرد.
به گزارش همشهری ،چند روز پیش مرد میانسالی به دادسرای
جنایی تهران رفت و وقتی پیش روی قاضی ساســان غالمی
بازپرس شعبه سوم دادســرا قرار گرفت ،گفت :از مدتی قبل با
چند نفر از آشنایان خود دچار اختالفات شدیدی شدم و چون
آنها پشــت ســرم حرفهای نامربوطی زده بودند خشمگین
شــدم و از همان روزها آتش کینه در دلم روشن شد و تا انتقام
نمیگرفتم آرام نمیشــدم.بنابراین تصمیم گرفتم نقشهای
بکشم برای انتقامجویی .وی ادامه داد :در نهایت تصمیم گرفتم
جان هر  ٥نفر که از اعضای یک خانواده بودند را بگیرم.سرانجام
هر  ٥نفر را کشتم و اجسادشان را در کانال آبی حوالی خیابان
رازی رها کردم.
وقتی مرد میانسال چنین ادعای هولناکی مطرح کرد،با توجه
به تناقضگوییهایش احتمال اینکه دچار اختالل روحی باشد
مطرح شد .به این ترتیب با دســتور قاضی به پزشکی قانونی
معرفی شد تا ســامت روانی وی مورد بررســی قرار بگیرد .از
سوی دیگر با انجام تحقیقات مشخص شد که چنین حادثهای
رخ نداده و داستانی که مرد میانسال تعریف کرده بود ،واقعیت
ندارد .حتی مأموران به سراغ اعضای خانواده و بستگان او رفتند
و متوجه شدند که همه در سالمت کامل هستند و خانوادهای
که ادعا میکرد آنها را کشته،سالم و زنده هستند .از سوی دیگر
خانواده وی مدعی شــدند که وی دچار اختالالت روحی است
و وقتی پزشــکی قانونی اعالم کرد که مرد میانســال جنون و
اختالالت روحی و روانی دارد ،بازپرس جنایی تهران دستور داد
تا وی از بازداشتگاه به بیمارستان اعصاب و روان منتقل شود و
تحت درمان قرار بگیرد.

مرگ عجیب محکوم مالی پس از
دستگیری
مردی که به اتهام محکومیت مالی بازداشــت شده بود ،پس از
دستگیری با استفاده از اسلحه کمری خودزنی کرد و جانش را
از دست داد.
بهگزارش همشهری ،مأموران پلیس ایالم با در دست داشتن
حکم جلب مردی به مخفیگاه او رفتند .این مرد بهدلیل پرونده
مالی که داشت محکوم و حکم جلبش صادر شده بود .مأموران
پس از بازداشت این مرد قصد انتقال او به بازداشتگاه را داشتند
اما او بهطــور ناگهانی یک کلت کمری را کــه در لباسهایش
مخفی کرده بود بیرون آورد و بهسوی خودش شلیک کرد .بر اثر
این تیراندازی بهشدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد اما
تالشها برای نجات او به جایی نرسید و جانش را از دست داد.
سرهنگ فرزاد یاسمی ،معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی
انتظامی اســتان ایالم با اعالم این خبر گفت :این متهم دارای
محکومیت مالی بود که متأســفانه پس از دستگیری وهنگام
انتقال با استفاده از اســلحه کمری غیرمجاز که در لباس خود
مخفی کرده بود خودزنی کرد و جان خود را از دست داد و جسد
با دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی انتقال داده شد.

کلینیک شدند و در جریان بررسیهای تخصصی
شواهدی بهدست آوردند که ورود مقتول به آنجا را
اثبات میکرد .از سوی دیگر بررسیها نشان میداد
که کلینیک متعلق به پزشــکی است که جراحی
زیبایی انجام میداد اما مدتی قبل مجوز او باطل
شــده بود .وی ادامه داد :کارآگاهان به سراغ این
فرد رفتند اما او مدعی شــد که هرگز دختری با
مشخصات مقتول را جراحی نکرده و در آن زمان
در خارج از کشــور به ســر میبرده است .در این
شرایط تعدادی از کارکنان کلینیک ازجمله فردی
که خود را دستیار جراح معرفی میکرد بازداشت
شدند و بازجویی از آنها ادامه یافت تا اینکه اسرار
مرگ دختر جوان فاش شد .آنها اعتراف کردند که
صاحب کلینیک دروغ میگوید و روز حادثه وقتی
دختر جوان بــرای جراحی زیبایی بــه آنجا آمد،
صاحب کلینیک وی را به اتاق عمل برد و جراحی را
آغاز کرد اما حین جراحی دختر جوان دچار ایست
قلبی شد و هرچه تالش کردند موفق نشدند او را
به زندگی برگردانند .پس از این حادثه نیز با توجه
به اینکه مجوز فعالیت کلینیک باطل شــده بود،
تصمیم گرفتند برای اینکه رازشــان فاش نشود،
جسد دختر را به بیابانهای نظرآباد منتقل کرده
و در آنجا به آتش بکشــند تا هویت وی شناسایی
نشود .رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز گفت :با
کشف این حقیقت ،صاحب کلینیک بازداشت شد
و در بازجوییها به جرم خود اقرار کرد .وی با اشاره
به دستگیری ۵نفر درخصوص این عمل غیرانسانی
تصریح کرد :برای تمامی متهمان پرونده تشکیل
شده و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.

منقل زغالی  3قربانی گرفت
3نفر که برای گرم کردن فضای داخل چــادر از منقل زغالی
اســتفاده کرده بودند بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست
دادند.
به گزارش همشهری ،این حادثه در یکی از باغهای شهر سرکان
واقع در استان همدان اتفاق افتاد .ماجرا از این قرار بود که 3عضو
یک خانواده شامل مرد ۵۳ساله و 2زن  ۴۰و ۷۸ساله که مادر،
دختر و پسر خانواده بودند تصمیم گرفتند شب را در باغشان
بگذرانند و برای گرم کردن چادر مســافرتی که در آن حضور
داشتند به اشتباه از منقل زغالی استفاده کردند .همین اشتباه
کافی بود تا هر 3نفر دچار گازگرفتگی شــوند و جان خود را از
دست دهند.
سرهنگ رضا نوری ،فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان در
اینباره گفت :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیســی مبنی بر
فوت مشکوک 3نفر در یکی از باغهای شهر سرکان ،بالفاصله
تیمی از عوامل انتظامی کالنتری ۱۲ســرکان بههمراه دیگر
نیروهای امدادی بهمنظور رسیدگی به اتفاق رخ داده به محل
حادثه اعزام شــدند .وی ادامه داد :براساس گزارش مأموران و
طبق اعالم نظر کارشناسان اورژانس شهرستان این افراد بهعلت
روشن کردن وسایل گرمازای غیراستاندارد (منقل زغالی) در
چادر و استنشاق گاز مونواکسید کربن ،دچار مسمومیت شده
و جان خود را از دست داده بودند .وی با اشاره به اینکه اجساد
متوفیان برای ادامه تحقیقات به پزشــکی قانونی منتقل شد،
گفت :پس از هماهنگی با دادســتان و کسب دستور با حضور
عوامل پلیس آگاهی شهرســتان در محل حادثه اقدامات الزم
برای تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی انجام شد.
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نقلقول

گفتمان «عصر جدید» آقای شی

هنری کیسینجر
وزیر خارجه پیشین آمریکا
این سیاست عاقالنهای از جانب آمریکا
نیست که بخواهد اوکراین را به عضویت
ناتــو درآورد .بهجــای عضویــت در ناتــو،
غرب بایــد بهدنبــال زمینــه و تدابیر الزم
باشد تا بتواند آزادی اوکراین را تضمین
کنــد و ایــن کشــور را بهعنــوان بخشــی
از یــک سیســتم اروپایــی حفــظ کنــد.
(اکونومیک تایمز)

عصر جدید چینی بهدنبال تقویت جایگاه شی جین پینگ
در داخل و جهان چندقطبی پسااستعماری است

اوکراین ،بر لبه تیغ جنگ هستهای
6دهه پس از بحران موشکی کوبا ،یک جنگ هستهای دیگر میان روسیه و غرب ،جهان را تهدید میکند

اگر مشکالت ناشی از تغییرات آب
و هوایی ،اقتصاد متزلزل جهانی و
گزارش  1بحران مهاجرت و گرسنگی و سایه
هراس از بابت همهگیری دوباره بیماریهای مسری
مانند کرونا را بهعنــوان مهمترین چالشهای این
روزهای جهان در کنار هم قرار دهیم ،احتماال جنگ
هستهای آخرین قطعه پازل برای تکمیل کلکسیون
تهدیدات جهانی بشر خواهد بود .صحبت از جنگ
هستهای تا همین سال گذشته در حد داستانهای
تخیلی آخرالزمانی بود ،امــا طی چند ماه و بهویژه
چند هفته گذشــته جنگ در اوکراین باعث شده
تا تهدید جنگ هستهای ،کلید واژه ثابت سخنان
بسیاری از مقامات و چهرههای سیاسی شود.
ویلیام برنز ،رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا
موسوم به ســیا گفته که «سخت است بفهمیم آیا
پوتین برای استفاده از بمب هستهای بلوف میزند
یا نه ،اما چنیــن تهدیدی را باید جــدی گرفت و
برای آن آماده شد ».آنگال مرکل ،صدراعظم سابق
آلمان هم در گفتوگو با روزنامه آلمانی زوددویچه
تسایتونگ از همکاران ســابقش در اروپا خواسته
اســت تا تهدیدات رئیسجمهور روسیه در مورد
استفاده احتمالی از سالح هستهای را جدی بگیرند
و برای آن فکری کنند .همین سخنان مشابه درباره
جدی گرفتن تهدیدات هســتهای روسیه را لوید
آستین ،وزیردفاع آمریکا در برنامه جیپیاس شبکه
تلویزیونی ســیانان با اجرای فریــد زکریا نیز در
شامگاه شنبه تکرار کرد و گفت :شاید پوتین برای
کاربرد تسلیحات هستهای تصمیم بگیرد.
تا این جای کار آنچه مشــخص شده این است که
جنگ در اوکراین باعث شده تا غول جنگ هستهای
از چراغ جادو بیرون بیاید و سایه هراسش این روزها
بر بسیاری از محافل غربی حاکم شده است .حتی
روز گذشته پس از عقبنشــینی نیروهای نظامی
ارتش روســیه از منطقه لیمان ،رمضان قدیروف،
رهبر نیروهای نظامی چچن بــا عصبانیت به این
عقبنشینی واکنش نشان داد و بهصراحت از ارتش
روسیه خواست تا از بمب اتمی استفاده کند.

جهان را در ســینه حبس کرد ،به دهه 1960و در
جریان بحران کوبا بازمیگردد .در آن زمان آمریکا
و شوروی تا سرحد جنگ هستهای تمام عیار پیش
رفتند .در جریان بحران موشکی کوبا در اکتبر1962
وقتی که آمریکا متوجه وجود موشکهای هستهای
شوروی در کوبا شد ،این کشور جزیرهای را محاصره
کرد و نسبت به حمله به آن هشدار داد .در آن زمان
آمریکاییها از روسها خواســتند تا به سمت خلع
سالح هستهای کوبا حرکت و موشکهای هستهای
خود را از کوبا خارج کنند .این اختالف تا بدان حد
جدی شد که ناوهای حامل موشکهای هستهای
در مقابــل هم صف آرایــی کردند .امــا درنهایت
دوطرف بر سر خارج کردن موشکهای هستهای از
کوبا به توافق رسیدند و خطر جنگ هستهای از بیخ
گوش جهان گذشت.
همان تهدید بحران موشــکی کوبا بــا جنگ در
اوکرایــن زنده شــده اســت .والدیمیــر پوتین،
رئیسجمهور روسیه ،بارها هشدار داده که ممکن
است به ســاح هستهای متوسل شــود .او حدود
2هفته قبل گفت که از تمام سیستمهای تسلیحاتی
موجود برای دفاع از تمامیت ارضی روسیه استفاده
خواهد کرد .پوتین پس از الحاق  4اســتان شرقی
اوکراین به ســرزمینهای فدرال روسیه ،حمله به

مناطق ملحق شده را به منزله حمله به خاک روسیه
عنوان کرد و نسبت به آن هشدار داد.
حال جای سؤال است که آیا عملیات آزادسازی
ارتش اوکراین در بخشــی از مناطق تحت سلطه
روسیه در شــرق اوکراین که پوتین آن را بخشی
از تمامیت ارضی فدراسیون روسیه توصیف کرده
که با هر سالحی به آن پاسخ خواهد داد ،میتواند
به واکنشهای تند تا حد پاسخ هستهای روسیه
منجر شــود؟ اکونومیست در گزارشــی درباره
احتمال وقوع جنگ هســتهای روسیه همزمان
با جنگ در اوکراین نوشته اســت که هماکنون
پیشــروی ارتش اوکراین باعث شــده تا غربیها
بیش از اشغال اوکراین ،نگران شکست روسیه و
پاسخ احتمالی به این شکست باشند .گویی غرب
نیز به این باور رسیده که جنگ در اوکراین نباید تا
بدان حد به تضعیف روسیه بینجامد که این کشور
برای دفاع از خود به گزینه هستهای متوسل شود.
مهمترین این نگرانی را در ســخنان هفته پیش
اوالف شــولتز ،صدراعظم آلمان میتوان دید که
در گفتوگو با نیویورکتایمز تأکید کرد« :برلین
از کییف حمایت خواهد کــرد ،اما این حمایت
نباید به شکلی باشــد که موجب پاسخ روسیه به
ناتو شود».

روسیه از بمب هستهای تاکتیکی استفاده خواهد کرد؟

مکث

از کوبا تا اوکراین

آخرین تجربه حرکت جهان به ســمت یک جنگ
هســتهای تمام عیار که برای چند روز نفس مردم

احتمال استفاده از بمبهای هســتهای در مقیاس کوچک موضوعی است که نمیتوان آن را رد
کرد .الجزیره در گزارشی درباره استفاده روسیه از بمب هستهای میگوید که بمبهای هستهای
کوچک مقیاس که از آن تحت عنوان بمبهای تاکتیکی یاد میشود ،بمبهایی هستند که قدرت
انفجاری آنها بین 0.3کیلوتن تا 100کیلوتن است .اگر این عدد را بخواهیم بهتر درککنیم میتوان
به این اشاره کرد که قدرت انفجاری بزرگترین کالهک استراتژیک آمریکا معادل 1.2مگاتن است.
همچنین روسیه دارای بمبهای هستهای با قدرت انفجاری 58مگاتن است که در سال 1961آنها
را مورد آزمایش قرار داد .درواقع بمبهای تاکتیکی در مقایسه با سالحهای هستهای استراتژیک،
بهگونهای طراحی شدهاند که تأثیر محدودی بر میدان نبرد داشته باشند و یک منطقه محدود را هدف
قرار دهند .در این ارتباط میتوان به بمب اتمی آمریکا اشاره کرد که در سال 1945روی هیروشیما
انداخت و قدرت تخریبی آن 15کیلوتن بود و از این منظر در رده بمبهای هستهای تاکتیکی قرار
میگیرد .الجزیره همچنین به نقل از تحلیلگران میگوید که اگر مسکو بخواهد از بمب هستهای
تاکتیکی در اوکراین استفاده کند ،هدف آن تسلیم کردن اوکراین در برابر مذاکرات و ایجاد تفرقه
در میان حامیان غربی این کشور خواهد بود .با این حال «مارک کنسیان» ،کارشناس نظامی مرکز
مطالعات استراتژیک و بینالمللی ( )CSISدر واشــنگتن احتمال استفاده روسیه از سالحهای
هستهای در خط مقدم نبرد اوکراین را رد میکند و معتقد است که استفاده از بمب هستهای برای
روسیه دستاوردهای کوچکی در مقابل رویارویی با خطرات و پیامدهایی بزرگ خواهد داشت و همین
موضوع باعث میشود که مسکو بهرغم تهدیدات ،اما تمایلی به کاربرد تسلیحات هستهای میان
جنگ اوکراین نداشته باشد.

کدام پاسخ هستهای؟

هرگونه پاسخ هســتهای روسیه در جنگ اوکراین
ســناریوی خطرناکی از آینده تحــوالت جنگ را
پیشروی غربیهــا قــرار میدهد .هفتــه نامه
اکونومیســت در گزارش جدید خود با عنوان «آیا
جنگ در اوکراین ممکن اســت هستهای شود؟»،
 3نوع پاسخ احتمالی هستهای را از سوی کرملین
پیشبینی کرده است 3 .پاســخ هستهای روسیه
ممکن اســت در یکی از 3مورد ذیل خالصه شود:
شلیک نمایشی هستهای که هیچ تلفاتی نخواهد
داشت؛ حمله هستهای به اوکراین و درنهایت حمله
هستهای روسیه به ناتو.
در سناریوی اول ،پاســخ هستهای روسیه در قالب
انجام آزمایش هســتهای زیر زمین یا عبور دادن
موشک هستهای از دریای سیاه و یا انفجار کنترل
شده یک بمب هســتهای در ارتفاع باال در آسمان
اوکراین خواهد بود .چنین انفجاری باعث ایجاد یک
پالس الکترومغناطیسی خواهد شد که تجهیزات
الکتریکی را از کار خواهد انداخت .در ســناریوی
دوم پاســخ هســتهای ،ژنرالهای روسی ممکن
اســت ترجیح دهند اهداف نظامــی در اوکراین
را مســتقیماً بمباران هســتهای کنند .بن باری از
مؤسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک در لندن
در گزارشــی در روزنامه تایمز مینویســد که این
اهداف میتواند شــامل فرودگاههــای اوکراین،
مراکز لجســتیکی و پایگاههای توپخانهای باشد.
از ســوی دیگر روسیه ممکن اســت حمله به یک
شهر اوکراین را در پاسخ هستهای خود مدنظر قرار
دهد تا نیروهای اوکراینی را مجبور به تسلیم کند.
اما بمباران هستهای شــهرهای اوکراین احتمال
مداخله مستقیم ناتو را افزایش خواهد داد و مسکو
هم عالقهای به درگیری با ناتو همزمان با درگیری
در اوکراین ندارد.
درنهایت سناریوی انتحاری روسیه میتواند حمله
اتمی به خاک یکی از کشورهای عضو ناتو باشد ،اما
با توجه به اینکه  3عضو ناتو شامل آمریکا ،انگلیس
و فرانسه خود دارای سالحهای هستهای هستند،
حمله اتمی روسیه به ناتو میتواند با پاسخ اتمی و
نابودی متقابل روبهرو شود .با توجه به هزینه بسیار
باالی ســناریوی سوم ،این ســناریو ضعیفترین
گزینه در میان پاسخهای هستهای است.

انتخابات بوسنی؛ رأیگیری در پیچیدهترین نظام سیاسی جهان
مردم بوسنی برای انتخاب 3رئیسجمهور و مقامهای 14دولت محلی پای صندوقهای رأی رفتند

مردم بوسنیوهرزگوین یکشنبه و در بحبوحه
یکی از بدترین بحرانهای سیاســی از زمان
گزارش 2پایان جنگ داخلی در میانه دهه ،1990برای
انتخاب نمایندگان مجالس ملی ،منطقهای و محلی و همچنین
شورای ریاستجمهوری پای صندوقهای رأی رفتند .ناظران
سیاسی با اشاره به تشدید تنشهای قومی-نژادی چند ماه اخیر
در این منطقه معتقدند که انتخابات یکشنبه مهمترین انتخابات
از زمان پایان جنگ در این کشور است.
مردم بوسنیوهرزگوین عالوه بر انتخاب نمایندگان مجالس
ملی ،منطقهای و محلی ،شورای ریاستجمهوری را نیز انتخاب
میکنند .انتخابات در شــرایطی برگزار شــد که کارزارهای
انتخاباتی احزاب اقلیت حاکم بیــش از اینکه بر چالشهای
واقعی چون بیکاری و تورم فزاینده متمرکز باشند ،اغلب حامل
سخنان نفرتپراکنانه نژادی و لفاظیهای ملیگرایانه بودند .در
این میان ،نبود نظرســنجیهای قابل اعتماد پیشبینی نتایج
انتخابات را تقریبا غیرممکن کرده اســت .با این حال بسیاری
از تحلیلگران بر ایــن باورند که احزاب ملیگرا (فدراســیون
بوسنی و هرزگوین) همچنان اکثریت کرسیهای خود را حفظ
خواهند کرد.
به گزارش سیانان ،در انتخابات روز گذشته ،باکر ایزت بیکوویچ
رهبر بزرگترین حزب بوسنیایی (مسلمانان بوسنی) که عضو
شورای ریاستجمهوری نیز هســت ،رقابت بسیاری نزدیکی
با دنیس بچیروویچ از حزب سوســیال دمکرات دارد .ناظران

معتقدند که احزاب ملیگرای صرب و کروات همچنان در قدرت
باقی خواهند ماند اما برخی نظرسنجیها نیز از رقابت نزدیک
میلوراد دودیک رهبر جداییطلب طرفدار روسیه که برای کسب
کرسی نمایندگی صربها در شورای ریاستجمهوری کاندیدا
شده با جلنا تریویک اقتصاددان منتقد دولت ،خبر داده بودند.
صربهای بوسنی ،کرواتها و مسلمانان در دهه ۹۰میالدی
درگیر جنگی شــدند که ۱۰۰هزار کشــته در پی داشــت.
موافقتنامه صلح دیتون در دسامبر  1995به این جنگ پایان
داد اما پیچیدهترین نظام سیاســی جهان را ایجاد کرد؛ نظام
سیاســی که میان تمام گروههای قومی تقســیم شده است.
از آن زمان کشور بوســنیوهرزگوین از دو ناحیه خودمختار
«جمهوری صرپســکا» و «فدراسیون بوســنی و هرزگوین»
تشکیل شــده که یک دولت مرکزی آنها را متحد نگه داشته
است .فدراسیون کرواتها و بوسنیاییها به ۱۰کانتون (بخش)

تقسیم شــده و منطقه شــمالی برچکو در نقشــه تقسیمات
سیاسی این کشور بیطرف لحاظ شده است3 .رئیسجمهور
(یک مسلمان ،یک کروات و یک صرب) بهطور دورهای ریاست
شورای ریاســتجمهوری را برعهده دارند .این نظام سیاسی
غیرمتمرکز 14دولــت محلی و 136وزیــر دارد .در انتخابات
یکشــنبه 3میلیون و 368هزار و 666شــهروند واجد شرایط
رأیدهی بودند .همچنین 5هــزار و 903صندوق اخذ رأی در
سراسر کشور مستقر شــده و 60هزار ناظر بر انتخابات نظارت
میکردند .در این انتخابات 145گروه یا فرد سیاســی شامل
90حزب سیاســی17 ،نامزد مســتقل و 38ائتالف شــرکت
داشتند .ملیگراهای کروات در بوسنی که خواستار تغییر قانون
انتخابات در این کشور هســتند ،پیشتر هشدار داده بودند که
در صورت تغییر نکردن قانون ،کشور خود را در داخل بوسنی
تشکیل خواهند داد .از آنجا که مسلمانان برای دو دوره متوالی
نماینده ریاستجمهوری منطقه مشترک با کرواتها را از میان
یک حزب چندقومیتی انتخاب کردهاند ،کرواتها از اتحاد خود
با مسلمانان بوسنی ناراضی شد ه و میخواهند مطمئن شوند که
عضو کروات ریاستجمهوری تنها با رأی کرواتهای این منطقه
تعیین میشود .الجزیره با اشــاره به تشدید اختالفات قومی و
نژادی نســبت به پیروزی ملیگرایان افراطی کروات هشــدار
داده و نوشته« :انتخابات پیشرو بهدلیل تالشهای خطرناک
ضدقانون اساســی احزاب تندروی کروات برای دمکراســی و
امنیت کشور بوسنی بسیار مهم است».
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شی جین پینگ ،رئیسجمهور چین و دیگر مقامهای ارشد
حزب کمونیســت هفته گذشته در نمایشــگاهی با عنوان
«پیش بهسوی عصر جدید» شــرکت کردند .عبارت «عصر
جدید» بیش از 5سال است که بهطور مستمر در سندهای
ت دولتی ،سخنرانیهای رسمی و
چشمانداز سیاسی ،تبلیغا 
دیپلماسی عمومی چین دیده میشود .این عبارت احتماال در
نشست پیشروی حزب کمونیست چین که قرار است 2هفته
دیگر (16اکتبر) برگزار شود نیز بهوفور شنیده خواهد شد.
گفتمان «عصر جدید» تنها مختص به شــی جینپینگ و
دولت چین است .احزاب مختلف و سیاستمداران بسیاری
در اقصینقاط جهان با استفاده غلوآمیز از دورههای تاریخی
تالش دارند تا خود را متعلــق به عصر جدید و آینده معرفی
کرده و منتقدانشــان را به تعلقداشــتن به دوران گذشته
منتسب کنند .برای مثال ،در انگلیس لیز تراس ،نخستوزیر،
هفته گذشــته در نشست مجمع عمومی ســازمان ملل از
«انگلیس جدید ،برای عصر جدید» سخن گفت .جو بایدن،
رئیسجمهوری آمریکا نیز سال گذشته مدعی آغاز «عصری
جدید در دیپلماسی آمریکا» شد .هو جین تائو رئیسجمهور
سابق چین نیز یکبار در هفدهمین نشست حزب کمونیست
چین در سال 2017بهعبارت «عصر جدید» اشاره کرد .اما
تفاوت مهم میان مواردی که اشاره شد با عصر جدید چینیها
در دوره کنونی ،در رشد فزاینده مرکزیت قدرت حول رهبر
فعلی است.
مجله دیپلمات مینویســد :در گفتمان رسمی چین ،عصر
جدید به معنی تغییری بنیادین است که اصوال با شخصیت
شی جینپینگ ترکیب شده است .این فرایند از سخنرانی
شــی در نوزدهمین کنگره حــزب کمونیســت چین در
سال 2017آغاز شد؛ زمانی که او 46بار عبارت «عصر جدید»
را تکرار کرد .از آن پس بود که عبارت عصر جدید وارد ادبیات
رسمی مقامهای چینی شد .اما نقطه آغاز عصر جدیدی که
مقامهای چینی به آن اشــاره میکنند ،هجدهمین کنگره
حزب کمونیســت در ســال 2012اســت؛ زمانی که شی
دبیرکل حزب کمونیست چین شد .کامال مشخص بود که
شی جینپینگ برخالف دو سلف خود یعنی هو جین تائو و
جیانگ زمین ،از همان ابتدای رهبریاش بهدنبال یک برتری
تاریخی قابل توجه است .این تمایل بهویژه با رشد ملیگرایی
چینی که پیش از به قدرت رسیدن شی جینپینگ آغاز شده
بود تقویت هم شد.
«لیو مینگ» و «وانگ ژونگ یوان» تحلیلگران سیاسی ،در
سال 2014با انتشار مقالهای نوشتند« :عصر شی جینپینگ
دو معنا دارد :دورانی کوتاهمدت که به 10سال ریاست او بر
حزب کمونیست چین محدود میشود و دوران بلندمدتی
که در یک مفهوم گستردهتر به رهبری او بر چین در 30سال
آینده و تحقق موفقیتآمیز رؤیای چینی اشاره دارد4 ».سال
بعد بود که محدودیت 5ساله دوران ریاستجمهوری بهطور
رسمی از قانون اساسی چین حذف شد .در همان سال «تفکر
شی جینپینگ ،سوسیالیسم با ویژگیهای چین برای عصر
جدید» وارد قانون اساســی این کشور شد .این تغییرات در
قانون اساسی در واقع دستورالعملی برای حزب و دولت چین
بود که تاریخ را در دو دوره «پیش و پس از شی» ببینند.
حزب کمونیست چین در بسیج کردن تاریخ برای حمایت
از دولتها ســابقه طوالنی دارد .قطعنامههای تاریخی این
حزب در دوران مائو تسه تونگ ( ،)1945دنگ شیائوپینگ
( )1981و شی جینپینگ ( )2021گویای این مسئله است.
با این حال در قطعنامههایی که این حزب در راستای حمایت
از دولتهای مائو و دنگ منتشــر کرد با آنچه در حمایت از
دولت شی منتشر کرده از جهاتی متفاوت است؛ تفاوتی که
بیشتر به تفاوت میان کلمه دوره ( )periodو عصر ( )eraدر
زبان چینی بازمیگردد .در زبان چینی کلمه «عصر» مهمتر
بوده و بار ارزشی بیشتری (نسبت به دوره) دارد و در عبارتی
که حزب کمونیست چین در بیانیههای مورد حمایت خود از
شی منتشر کرده ،از کلمه عصر استفاده شده است .بر همین
اساس است اغلب ناظران بینالمللی ورود چین به عصر جدید
تحت رهبری شــی جینپینگ را ورود این کشور به فصل
جدیدی از تاریخ این کشور تفسیر میکنند.
هوگو جونز در مجله دیپلمات مینویســد« :شــاید از یک
منظر عصر جدید چین را بتــوان در تغییراتی چون افزایش
تولید ناخالــص داخلی ،هزینههای نظامی و پیشــرفت در
عرصه فناوری دید .اما به عقیده من ،عصر جدید را میتوان
با تحلیل گفتمان قدرت در چین بهتر درک کرد که عبارتند
از مشروعیتبخشی به تمرکز قدرت حول حزب کمونیست
چین ،بهویژه شخص شی جینپینگ».
به اعتقاد ناظران ،گفتمان عصر جدیــد چین چند کارکرد
دارد .نخســت ،مشــروعیت حزب کمونیســت چین را در
داخل تقویت میکند .تقریبا روزی نیست که در رسانههای
دولتی چین چندین مقاله درباره عصر جدید
منتشر نشــود .پیام این تبلیغات این است
که حزب کمونیســت اکنون تحت شرایط
جدید فعالیت دارد .این چارچوب به شــی
امکان میدهد تــا رویههای قدیمی
تصمیمگیر یهــای سیاســی و
اقتصادی ازجملــه محدودیت
دو دورهای ریاســتجمهوری
را کنــار بگــذارد .دوم اینکه،
گفتمان عصر جدید به حزب
کمونیســت این امــکان را
میدهد که هنجارهای جامعه
جهانی را به چالش بکشــد.
مشهودترین مثال آن هم بیانیه
مشترک شی و والدیمیر پوتین
رئیسجمهوری روســیه ،در چهارم
فوریه بود که از ورود جامعه جهانی به
عصری جدید سخن گفتند .چین از این
گفتمان برای به چالش کشیدن آمریکا،
ناتو و کشورهای غربی که به اعتقاد پکن
متعلق به دنیای قدیم هستند استفاده
میکند .اساس عصر جدیدی که چین از
آن صحبت میکند یک جهان چندقطبی
پسااستعماری است.
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بنیامین نتانیاهو
نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی
الپیــد بــه طــرز شــرمآوری تســلیم
تهدیدهــای [ســید] حســن نصــرهللا
دبیرکل حزبهللا لبنان شــده اســت .او
به حزبهللا یک میــدان گازی عظیم که
متعلق به شهروندان اســرائیلی است را
واگذار کــرد .مجبــور نیســتیم بــه توافق
غیرقانونی ترســیم مرزها با لبنان پایبند
بمانیم .بهزودی بــا یک رهبری قدرتمند
به تل آویو بازخواهیم گشت( .النشره)

خبر

ابهام در سرنوشت
آتشبس یمن
فرمانده نیروهای مسلح وابسته به انصاراهلل یمن با
اشاره به پایان آتشبس موقت در یمن اعالم کرده در
حالت آمادهباش برای هر تحول تازهای خواهد بود.
بهگزارش روســیا الیوم ،انصاراهلل با انتشار بیانیهای
تأکید کرده درصورت عدمتحقــق مطالبات ملت
یمن و عدمتمدید آتشبس ،دستورات تازهای را به
نیروهای نظامی خود صادر خواهد کرد .هیأت ملی
مذاکرهکننده یمنی نیز پیشتر اعالم کرده بود که
مذاکرات تمدید آتشبس به بنبست رسیده است.
این هیأت تأکید کرده بــود نهایت تالشهایش را
برای تثبیــت آتشبس و لغو محاصــره یمن بهکار
گرفته ،اما کشورهای متجاوز با لغو محاصره مخالفت
کردهاند .آتشبســی که پیش از این با میانجیگری
سازمان ملل متحد اجرا شــده بود ،ساعات پایانی
خود را سپری میکند.

کیوسک

روزنامه الرازون [اسپانیا]

تظاهرات کاتاالنها

روزنامه الرازون چاپ مادرید با انتشــار تصویری از معترضان
کاتالونیایی که به مناسبت پنجمین سالگرد همهپرسی استقالل
در این منطقه به خیابان آمدند ،نوشــت :با گذشت 5سال از
همهپرسی غیرقانونی دولت کارلس پوجدمون ،منازعات سیاسی
در کاتالونیا به جنگ احزاب سیاسی تقلیل یافته و حتی یک گام
نیز برای کسب استقالل برداشته نشده است.
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کسی که در برخورد با مردم از در الفت و محبت
وارد شود ،مردم دوستدار وی خواهند شد.
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روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

توليد؛ دانش بنيان ،اشتغال آفرين

برو ب ه
کار خودای واعظ این چه فریادست
مرا
ف
تاد
دل از ره ،تو را چه افتادست؟

اذان ظهــر  11:53 :غــروب آفتــاب17:46 :
اذان مغرب 18:04 :نيمهشــبشــرعي23:12 :
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صاحب امتياز :مؤسسه همشهري
مدیرمسئول :عبدا ...گنجی
سردبیر :دانیال معمار

حافظ

پذیرش آگهي:

تلفن84321000 :

گرينويچ

صعود خانوادگی اسپایدرمن

آلن روبر ،که به اســپایدرمن فرانسوی معروف است ،این
بار خود را به بارســلونا رســانده و بدون هیــچ حمایت و
پشتیبانی و فقط با دســتهای خالی از یک آسمانخراش
در بارسلونا صعود کرده است .تا اینجا ،هیچ اتفاق جدیدی
نیفتاده و او مثل همیشه یک صعود جنجالی دیگر داشته
است .اما این بار ،ماجرا فرق میکند؛ آلن از پسر خودش
هم در این صعــود مرگبار رونمایی کرده و صعودشــان،
بهصورت خانوادگی انجام شده است .آلن ،پیش از صعود
از برج 144متری به رویترز گفته بود که این بار حســابی
نگران است ،چون احساس میکند مسئولیت پسرش هم
با اوست؛ «او 34ساله اســت و تصمیم با خودش است اما
به هر حال من یک پدر هســتم ».پلیس بعد از صعود این
دو ،آنها را به پایین برج اسکورت کرد ،دستگیرشان نکرد.
پسر آلن ،یک ارتشی سابق و یک ورزشکار حرفهای است
و گفته اســت که با دیدن فیلمهای پدرش برای این کار
آماده شده است.

کشف غافلگیرکننده تابوت

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

چاپ :همشهري
تلفن48075000 :

دفتر مركزي :تهران ،خيابان وليعصر (عج) ،كوچه شهید سیدکمال قریشی ،شماره14
كدپستي  19666-45956تهران ،صندوقپستي19395/5446
تلفن ،23023000:نمابر22046067:

صنعت آلوده پوشاک
وقتی به محیطزیست
و آالیندههایــش فکر
نگاه
میکنیــم ،تـــصویر
دودکــــشهــــای
قطور کارخانهها ،ریختــن فاضالب در
رودخانهها و در نهایت زبالههای جا مانده
در طبیعت میآید جلوی چشــممان؛
چیزهایی که همیشه در تلویزیون و دیگر
رســانهها و حتی در واقعیت دیدهایم و
افسوس خوردهایم که محیطزیستمان
دارد از بین میرود .اما چیزی که شاید
فکرش را هم نکنیم این است که صنعت
مد و پوشــاک بعد از نفــت آلودهترین
صنعتی اســت که محیطزیســت را به
فنا میدهد.
بله همین لباس زیبا که کلی هم پول
بابتش میدهیم ،یکی از عوامل آالینده
زیستبوم ماست .شاید فکر کنید چطور
ممکن اســت پوشــاک آالینده باشد؟
آنطور که معاون آموزش و مشارکتهای
مردمی سازمان حفاظت محیطزیست
گفته ،صنعت پوشاک عالوه بر مصرف
زیاد آب برای تولید هــر لباس ،میزان
بسیار باالیی آالینده در محیطزیست
رها میکند که مخاطرات بســیاری را
به همراه دارد .بهعبارتی بیش از 8هزار
ماده شــیمیایی مضــر در این صنعت
کاربرد دارنــد که مقصــد نهایی تمام
آنها جایی نیســت جز خاک ،آبهای
زیرزمینی و آ بها ی جاری .همچنین
حدود  ۱۰درصد از گازهای گلخانهای
در دنیا توســط صنعت پوشاک تولید
میشــود .بگذارید توضیح بیشــتری
بدهیــم؛ همانطور کــه میدانید برای
کشت پنبه نیاز به آب و حتی سمپاشی
داریم .پنبه ازجمله محصوالتی است که
بیشــترین نیاز آبی را دارد و برای مثال
یک کیلو پنبه ۲۰هزار لیتر آب مصرف
میکنــد .عالوه بر اینکه کارشناســان

اول آخر

همشهريw w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :
سايت روزنامهn e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :

به وقت مهر /مدرسه پسرانه رازی -تهران عكس :منا عادل

در بررســی 2/5درصــد از زمینهای
کشاورزی کشــت پنبه متوجه شدند
که از ۱۶درصــد آفتکشهای جهان
برای تولید پنبه اســتفاده میشــود و
کارگرهایی که ســر زمینهــای پنبه
مشــغول فعالیت هســتند ،در تماس
مستقیم با این سموم قرار دارند و حتی
گاهی دچار اختالالت ژنتیک شدهاند.
در رنگرزی پارچهها هــم اغلب از مواد
شیمیایی استفاده میشــود و پس از
رنگ آمیزی پارچه گندآب آن به سمت
رودخانههــا و خاک رهــا و تبدیل به
تهدیدی علیه ســامت انسان و سایر
موجودات زنده میشــود .از آنجایی
که خیلی از رنگهای مورد اســتفاده
در این صنعــت ارگانیک نیســتند و
خواص صنعتــی دارند ،آلودگی زیادی
را وارد طبیعــت میکننــد70 .درصد
از مقدار کربن منتشــر شده در جهان
نیز از تولید پوشــاک بهوجود میآید و
پس از تولید و اســتفاده از پوشاکی که
با صــرف هزینههای زیســتمحیطی
فراوان به بازار مصرف راه پیدا کردهاند،
با حجم بسیار زیادی از پوشاکی روبهرو
میشویم که حاال تبدیل به زباله شدهاند
و قابل تجزیه نیســتند و طبیعت را با
سیل انبوهی از آلودگیهای تازه مواجه
میکنند .بنابراین صنعت پوشــاک از
زمان تولید تا زمان پخش بین قارهای
و حتی زمان دفع محصوالت اســتفاده
شده ،درســت مثل یک نابودگر عمل
میکند .قاعدتــا این صنعــت عظیم
تعطیلبردار نیســت و تنها راه مقابله
با این همــه آلودگی ،تعییــن ضوابط
و مقــررات محیطزیســتی ســفت و
ســخت و آمــوزش افرادی اســت که
در این صنعت مشــغول به کارند تا با
راهکارهای زیســتمحیطی ،از شدت
این آالیندگیها بکاهند.

دوشنبه

باشگاه
نویسندگان

پاییز نقاشی تا رستگاری
شهنام صفاجو
روزنامهنگار

پاییز ،گشتن از حالیست تا به ربیع
جان برسی .این زردی گذر است و
باال برآمدن روز که خود خطابه مرئی و ناپدیدی رهایی است.
کاندر آن روز که من مدح تو آغاز کنم
آفتاب از سر من میل نگیرد به زوال
(فرخی سیستانی)
پاییز ،عزیز هنر اســت و هنرمنــد نقاشُ ،دردانــه آن تا در این
مکاشفه به نقش خود اندر شود .در آفرینش هنر روی بوم سپید،
نقاشــان زیادی از زرد پاییزی نقش گرفتند تا چکامه عشــق و
حیات بســرایند .ازجمله لئو گشــتل ( )1881 -1941نقاش
هلندی و از پیشروان جنبش آوانگارد که به سبک آیندهگرایی
( )Futurismپایبنــد بــود و از احــوال حال ،بــه ورای آن
مینگریســت .تابلوی «درخت پاییزی»  Autumn Treeاو به
مفهوم تعالی نور در یک روز مهآلود پاییزی است .نگاه تیز گشتل
پُر از نقاط رنگی و خطوط در هم تنیده اســت ،اما آنچه به چشم
میآید ،سر برآوردن درخت زردی اســت که باید فرو بریزد ،اما
روی خط عمودی تقالی طلوع دارد تا با کنار زدن آســمانی که
بسان دیواری رنگ شده ،به رستگاری برسد.
تابلوی «برگهای پاییزی»  Autumn Leavesسِ ر جان ا ِورت
میله ( )1829 -1896بریتانیایی نیز در بطن خود داســتانی پُر
از زیباییهای زندگی و زوال نیســتی دارد؛ دخترانی که با همه
خوشرویی و جوانی خود روی شیب تند برگهای زرد ،یک گرگ
و میش نقاشی شده را توصیف میکنند.
پاییز به مثابه ســوژه ،غمانگیزترین واژهای است که طبیعت را
به پایان میبرد و حاصل آن ،صبح مهآلــود و خنکای هوا و بوی
دود ناشی از سوختن نامرئی برگهای زرد و قرمز ،به سبک باغ
خانوادگی سِ ر جان میله است .شعلهوری این برگهای پاییزی
آغاز ویرانی نیست ،بلکه حســی موقر و مقدس دارد؛ حتی اگر
این  4دختر با حالتی غمگین بــه نمایندگی از زمین ،در تدارک
خداحافظی با سرشت دیرپای جهان باشند.

بوکمارک

باستانشناســان در مصر ،تا سالها فکر میکردند
دیگر چیزی برای اکتشاف در نزدیکی و اطراف اهرام
ثالثه وجود ندارد .اما همچنان ،برخی اکتشــافات
آنها را شــگفتزده میکند .در یک مورد ،به تازگی
باستانشناسان تابوتی را کشف کردهاند که بهگفته
خودشــان ،پیدا شــدن آن رؤیایی بوده است .این
تابوت ،نه از آن یکی از فراعنه که متعلق به خزانهدار
رامسس دوم ،قدرتمندترین فرعون مصر بوده است.
این تابوت ،مدتی پیش در حــدود 40کیلومتری
قاهره کشف شده و فیلم باز کردن آن دیروز منتشر
شده اســت .این تابوت هزاران ســال زیر شنها و
در مقبره مخفی ،در ســکوت کامل بوده است .تیم
باستانشناسی مصری ،بهصورت اتفاقی یک راهرو
را در مقبره یک محوطه باســتانی کشف و  2هفته
شنبرداری کرد تا ســرانجام به محوطه این تابوت
رسید.

کوسه در حیاط خانه!

سه روز و یک زندگی

تقویم /سالروز

شاعر سوررئالیست
لویی آندریو معــروف به لویی آراگون ،رماننویس و شــاعر
سوررئالیست فرانسوی ،سال 1897در پاریس به دنیا آمد .از
همان ابتدا پشت سرش حرف و حدیث بود .از محبت پدرش
که از صاحب منصبان عالیرتبه جمهوری سوم بود ،محروم
بود و زیرنظر مادرش تربیت شد .در سال 1916به دانشکده
پزشکی راه یافت و پس از  3سال به خدمت سربازی رفت و
در آنجا با اندره برتون ،شــاعر و نویسنده فرانسوی آشنا شد.
همین آشنایی مقدمهای شد تا به همراه برتون ،مکتب ادبی
سوررئالیســم(فراواقعگرایی) را به راه بیندازد .سوررئالیسم
نهضتی مردمــی و عدالتخواه بود و زمانی شــکل گرفت که
جنبش ادبی دادائیســم که طرفدار هــرج و مرجگرایی و بر
ضداخالق هنر و اجتماع ســرمایهداری بود ،در حال از بین
رفتن بود و نظر روانکاوانه فروید دربــاره ضمیر ناخودآگاه،
رؤیــا و خودانگیختگــی در بهوجود آوردن یــک اثر ادبی،
ذهن این  2شاعر جوان را بهخود مشغول کرده بود .در واقع

او بین افکار آزاردهنده و تخیلش
پییر لومتر
دیوار بلنــد و ضخیمی بنا کرده
بود که تنها مسائل دلشورهآوری میتوانستند از آن عبور
کنند که خلقوخوی منحصربهفرد او قادر بود با عادتها
و قوانین نقضنشدنیاش برطرفشان کند.
« باالخره درست میشــه» این عبارت را خیلی دوست
داشت .معنیاش این بود که زندگی همچنان به مسیرش
ادامه میدهد ،اما نه آنطور که هســت بلکه آنطور که ما
میخواهیم .همهچیز تنها به خواســت ما بستگی دارد،
نباید بیجهت به گرفتاریها بهــا داد ،بهترین کار این
اســت که آنها را نادیده بگیریم .این روش همیشه برای
او کارســاز بود و تمام زندگیاش بر کارآمدی این روش
گواهی میداد.

شــعر فراواقعگرا از آزادی و شور و شوق خودانگیخته سخن
میگفت .عالقه لویی به این مکتب ســبب شد تا پزشکی را
ترک کند و به کنگره نویسندگان انقالبی مسکو برود .بعد از
مدتی لویی رسما پیوندش با سوررئالیسم را قطع و با آندره
برتون هم خداحافظی کرد و سال 1957جایزه «صلح لنین»
را گرفت.
درســت در همین ســالها بود که با الزا تریولــه -خواهر زن
مایاکوفســکی ،شــاعر و درامنویس انقالبی روسی -آشنا شد
و پس از ازدواج ،بیشــتر اشــعارش را درباره او ســرود .اشعار
آراگون را میتوان به  2مضمون اصلی مقاومت و عشق تقسیم
کرد؛ اشــعاری با مضامیــن انقالبی همچون کتــاب «هفته
مقدس» و شعرهایی که مضمونی عاشقانه دارند مانند کتاب
«چشــمهای الزا» .لویی پس از مرگ همســرش ،به شکلی
غیرمســتقیم از عقاید و فعالیتهای سیاســی خــود فاصله
گرفت و سرانجام در دسامبر 1982در 85سالگی درگذشت .از
کتابهای او که به فارسی ترجمه شدهاند ،میشود «نامههای
تیرباران شده»« ،هفته مقدس» و «یادگار شهیدان» را اسم برد.

دیالوگ

فیلمی کوتاه درباره عشق
کریشتوف کیشلوفسکی

زندگی پدیا

رابطه تاریخی بلژیک با شکالت دستساز و دست کنگوییها

سالهاست هر بار که یک توفان اقیانوسی به ایالتهای ساحلی
آمریکا میزند ،این افسانه نقل میشــود که مردم ماهیهای
بزرگ و حتی کوســههایی را دیدهاند که با سیالب و توفان،
به داخل شــهرها آمدهاند و در خیابانها جــوالن میدهند.
اســتقبال مردم از این اخبار زیاد است اما رسانهها ،این اخبار
را مســخره میکنند .ماجرا یک تغییر بزرگ کرده و این بار،
انتشار فیلمی که به ظاهر شنا کردن یک کوسه در حیاط یک
خانه در فلوریدا را نشان میدهد ،حسابی خبرساز شده است.
برخی خبرگزاریهای بزرگ ،مثل آسوشــیتدپرس به سراغ
برخی کارشناسان رفتهاند و به نقل از آنها ،نوشتهاند که این بار
خبر وجود کوسه در حیاط خانهها دیگر افسانه نیست و واقعا
یک کوسه با سیالب به مناطق مسکونی جنوب غربی فلوریدا
آمده است .تأیید این خبر از سوی این خبرگزاری ،میلیونها
انسانی را که سالها چنین ادعاهایی را باور میکردند ،حسابی
سر ذوق آورده است .آنها میگویند همه اخبار مشابه در این
سالها ،درست بوده .اما ماجرا پیچیدهتر از این است چون حاال
برخی رسانههای حرفهای دیگر مثل نیویورک تایمز ،گزارش
آسوشیتدپرس را به چالش کشــیده و گفتهاند چیزی که در
تصویر دیده میشود،نه یک کوسه که احتماال زبالهای است
که تیزی آن مثل دم کوسه است.

خیلیها در دنیا ،بلژیک را کشــوری آرام و دوستداشــتنی
میدانند کــه بهخاطــر وافل و ســیبزمینی ســرخکرده
و شکالتهای معرکه دستســازش معروف اســت .اما در
آفریقا ،وقتی نام بلژیک و دســت در کنار هم میآیند ،یکی
از تاریکتریــن دوران تاریخ بشــر پیش روی چشــم مردم
رنجکشیده این قاره رژه میرود.
ســلطه ظالمانه بلژیک بر بخشهایی از آفریقا و بهخصوص
کنگو در  2قرن گذشته ،یکی از ســیاهترین دورههای تاریخ
بشر را رقم زده است .نماد آن سالهای وحشت و مرگ ،قطع
گسترده دست مردم بیگناه بوده است .به این بخش از تاریخ
استعمار آفریقا توسط آفریقاییان ،چندان پرداخته نمیشود
و گاه گاهی دوباره مطرح میشود .موضوع قطع دست مردم
کنگو ،این بار توسط یک حساب در توییتر که رنج مردم آفریقا
در دوران استعمار اروپاییان را بازنشر میکند دوباره مورد توجه
قرار گرفته و بسیاری را با این جنایت هولناک آشنا کرده است.
این حســاب توییتری ،عکســی از قربانیان کنگویی تولید
الستیک طبیعی را در کنار شکالتهای بلژیکی که بهصورت
دستساز تولید شدهاند گذاشته و این ایده را مطرح کرده است
که تولید این شکالتها به این شکل ،نمیتواند چندان اتفاقی
و بدون ربط باشد.
کنگوییها ،بزرگترین قربانی استعمار بلژیک در آفریقا بودهاند
و در دورهای نسبتا طوالنی ،چنان از سلطه بلژیک ضربه خوردند

که عمال نژادشان در آســتانه انقراض قرار گرفت .شایعترین
رنجی که کنگوییها در دوران سلطه بلژیکیها تجربه کردهاند،
به جز قتل و کشتارهای وحشیانه ،قطع گسترده دست مردم
بوده است .هنوز برخی از کهنساالن در کنگو هستند که خاطره
روشــنی از پدربزرگها و مادربزرگهای بیدستشان دارند.

قطع دست کنگوییها ،بهخاطر سودجویی و طمع تمامنشدنی
بلژیکیها در تولید الستیک طبیعی بوده است .بلژیک در دوران
لئوپولد دوم پادشاه بدنام این کشور ،به قدرتی استعماری در
آفریقا تبدیل شــد و یادآوری رفتارهای سبعانه حکومت او،
هنوز تن و بــدن آفریقاییها را میلرزانــد .منابع تاریخی ،با
احتیاط از قتل و کشتار و مرگ 10میلیون کنگویی در دوران
استعمار بلژیک در این کشور خبر دادهاند .برخی منابع ،این
تعداد را حتی بیشتر هم خواندهاند .کنگو ،از روزی که لئوپولد
دوم در سال 1865پادشاه بلژیک شد زیر سلطه بروکسل قرار
داشت و تازه در سال ،1908یک سال قبل از مرگ لئوپولد ،از
سلطه مستقیم استعمارگران بلژیکی رها شد .در این سالها،
اروپا تشنه محصول الستیک طبیعی بود و کنگو ،از بخت بد
مردم این کشور ،دارای درختهای طبیعی تولید الستیک بود.
استعمارگران بلژیک ،به دستور لئوپولد ،قانونی را وضع کردند
که هر شخص بالغ در مناطقی که درخت الستیک در آن وجود
دارد ،باید روزانه سهمیه مشخصی از این محصول را به نظامیان
بلژیکی تحویل بدهد .سزای سرپیچی از این قانون ،قطع دست
افراد بود .و به همینخاطر ،بخش زیادی از مردم دستشان را
به بیرحمانهترین شکل از دست میدادند .کنگوییها ،چنان
از این برخورد وحشیانه زخم خوردهاند که حتی همین حاال
هم از آن رنج میبرند و خاطرات آن دوران سیاه ،همچنان با
آنها زندگی میکند.

 چرا آدمــا گریــه میکنن؟ تونمیدونــی؟ تو هیچوقــت گریه

نکردی؟
 +فقط یه بار خیلی وقت پیش.
 وقتی که اونا ولت کردن رفتن؟ +مردم به دالیل مختلفی گریه میکنن .وقتی کسی میمیره،
وقتی تنها میشن ،وقتی که دیگه تحمل ندارن...
 تحمل چیو؟ +تحمل زندگی کردنو ،وقتی که درد میکشن..
 میشه بر درد غلبه کرد؟ +یه بار مارتین دندون درد داشت ،اتو رو زد به برق و صبر کرد،
بعد اونو گذاشت روی شونش و دندون دردشو فراموش کرد.
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بهداشت و سازمان
غذا و دارو:

با توجه به اینکه

حدود 3درصد حجم
دارویی کشور،

حدود  40درصد مواد
اولیه و درصد زیادی
از تجیهزات پزشکی
وارداتی هستند،

تحریمهای دارویی

علیه ایران تاثیر

کوتاه مدت داشت.
در گام اول ثبت

ش مواد اولیه
سفار 
یا خرید دارو مختل

شد و در گام بعدی
اختالل در روند

واردات مواد اولیه

صورت گرفت

بیماران مبتال به

بیماریهای نادر در

معرض آسیب جدی
ناشی از تحریمهای
دارویی قرار دارند،

چرا که اغلب داروها

سخنگوی سابق وزارت بهداشت در گفتوگو با همشهری ،دالیل مستند تحریم دارویی ایران از سوی آمریکا بهویژه در بحران
کوویدـ19و آسیبهای جبرانناپذیر این تحریمها را تشریح کرد
متخصصان و فعاالن حوزه سالمت،
تحریمهــای ایاالتمتحده علیه
گفت وگو
ایران را جنایت جنگی خاموش و
پنهان این دولت علیه مردم کشور میدانند که طی
سالهای اخیر بهصورت هدفمند بهویژه در حوزه
دارو ادامه داشته است؛ هر چند که سیاستمداران
آمریکایی بارها اعالم کردهاند« :آمریکا موادغذایی و
دارویی ایران را تحریم نکرده» اما شواهد و مستندات
نشان میدهد این مســئله تنها ادعایی روی کاغذ
بوده و در میدان عمل ،واردات دارو ،مواداولیه دارویی
و تجهیزات پزشکی بهویژه از سال 97به بعد با شدت
بیشتری محدود و حتی متوقف شده است .برایان
هوک ،نماینده ویژه وقت وزارت خارجه آمریکا در
امور ایران پس از خروج ایاالتمتحــده از برجام،
تحریمهای دارویی این کشــور علیه ایــران را رد
کرد ،اما ســیدراضی نوری ،عضو اسبق کمیسیون
کشــاورزی ،همان زمان در پاسخ به این ادعا گفته
بود« :آنچیزی که ما در عمل میبینیم خالف گفته
برایان هوک اســت .هماکنون برای تهیه داروهای
بیماری های صعبالعالجی مثل سرطان یا اماس
در داخل کشور مشکل داریم؛ حتی ماده اولیه این
داروها به ما داده نمیشود که بتوانیم براساس آن
نمونه ایرانی را تولید کنیم » .سند دیگر رد این ادعا
گزارشی است که مهر 1400گزارشگران سازمان
ملل دربــاره تحریمهای آمریکا علیــه بیماران در
ایران منتشــر کردند .در این گــزارش به تصمیم
یک شرکت داروسازی ســوئدی برای لغو ارسال
محموله باندهای پزشکی به ایران (برای مراقبت از
بیماران مبتال به ای.بی یا بیماری پروانهای) بهدلیل
تحریمهای آمریکا اشاره شده است؛ تحریمهایی که
سیدحمیدرضا هاشمی ،مدیرعامل خانه بیماران
پروانهای پیش از این گزارش و در خرداد 1400به آن
اشاره کرده و گفته بود« :در سالهای اخیر بیماران
پروانهای با مشکالتی مواجه بودهاند که بخش عمده
آن به تحریمها مربوط میشود .با خروج یکجانبه
آمریکا از برجام ،تحریمها یکباره افزایش پیدا کرد و
از خرداد 97تا خرداد 98بهدلیل افزایش تحریمها
 ۱۵نفر از بیماران پروانهای بهعلت نداشتن پانسمان
جان خود را از دست دادند ».پاندمی کوویدـ19هم
جدیدترین سند تأیید تحریمهای آمریکایی علیه
ایران است .درحالیکه دولت دوازدهم برای خرید
واکســن از کوواکس (نهاد هماهنگکننده تهیه
واکســن کوویدـ19زیرنظر ســازمان بهداشــت
جهانی) 7خان رســتم را برای واریز پول طی کرد،
اما در نهایت کشــورهایی که قرار بود واکســن به
این نهاد تحویل بدهند بدعهدی کردند و دســت
ایران هم به مانند دیگر کشــورها از تامین واکسن
خالی ماند .همان زمان اقدامات جدی برای خرید
مستقیم از شرکتهای سازنده آغاز شد ،اما باز هم
تحریمها ،تنگنای عجیبــی را برای خرید و تامین
واکسنهای کرونا رقم زد .همان زمان حسینعلی
شــهریاری ،رئیس کمیســیون بهداشت مجلس
تحریمها را دلیل تامین نشدن بهموقع واکسنهای
کرونا عنوان کرده و گفته بود« :کشورهای دیگر به

ایران واکســن ندادند؛ حتی چون تحریم بودیم به
چین هم اجازه نمیدادند به ایران واکســن بدهد.
البته تا زمانیکه ایران واکسنی تولید نکرده بود ،این
تحریمها ادامه داشت ،اما بعد از اینکه آمریکاییها
احســاس کردند ایران در حال تولید واکسنهای
بومی خودش است ،تحریم واکسن را حذف کردند».
هر چند کارشناسان ســازمان ملل هم در گزارش
خود ،اقدام شرکتها برای همکاری با تحریمهای
آمریکا را نقض تعهــدات بینالمللی برای تضمین
اجرای حقوق بشر عنوان کردند ،اما این موارد تنها
نمونههایی از آثار زیانبــار این تحریمها علیه مردم
ایران به شــمار میرود .طی سالهای اخیر تامین
داروی بیماران خاص ،صعبالعالج ،سرطانی و حتی
قطعات تجهیزات پزشــکی ازجمله دستگاههای
امآرآی ،سیتیاســکن ،رادیولوژی و آنژیوگرافی
هم با چالشهای سختی همراه بوده است .بهگفته
کیانوش جهانپور ،سخنگوی سابق وزارت بهداشت
و سازمان غذا و دارو ،آمریکا همیشه پشت این نفاق
که «دارو برای ایران تحریم نیســت» پنهان شده،
اما 4دلیل مستند و بحران کوویدـ19ثابت میکند
که ما طی ســالهای اخیر شدیدترین تحریمهای
دارویی را پشت سرگذاشتهایم و آسیبهای جانی
این تحریمها هیچ زمانی جبران نخواهد شد .او در
گفتوگو با همشهری به جزئیات بیشتری درباره
این تحریمها اشاره کرده است.
آثار منفی تحریم ،صفر نمیشود

«تحریم در حوزه سالمت بهویژه دارو ،اثرات کوتاه،

میان و بلندمدتــی دارد .البته با توجــه به اینکه
تحریمها ناگهانی اعمال میشوند ،بیشترین تأثیر
ملمــوس را در کوتاهمدت برجــای میگذارند».
جهانپــور با بیان ایــن مطلب دربــاره آثار منفی
تحریمها میگوید« :با توجه به اینکه حدود 3درصد
حجم دارویی کشــور ،حدود 40درصد مواداولیه
و درصــد زیــادی از تجهیزات پزشــکی وارداتی
هستند ،این تحریمها بالفاصله تأثیر خودشان را
در حوزه دارو طی کوتاهمدت نشــان میدهند .در
ش مواداولیه یا خرید دارو مختل
گام اول ثبت سفار 
میشــود و در گام بعدی اختالل در روند واردات
مواداولیه صورت میگیرد که بهصورت میانمدت

در داروهای تولید داخل اثرگذار اســت؛ به همین
دلیل بیشترین تأثیر در ماههای اولیه تحریم وجود
دارد ».البته بهگفته او بار تحریمها بهتدریج کاهش
پیدا کند ،اما آثار منفی آن هیچ زمانی صفر نخواهد
شد« :برای بسیاری از اقالم ممکن است تمهیداتی
اندیشــیده یا راهکارها و مســیرهای موازی برای
واردات دارو درنظر گرفته شود .ظرفیتهای تولید
داخل هم میتواند افزایش پیدا کند و این عوامل
باعث میشود که بهتدریج و با گذشت زمان نسبت
به شروع تحریمها ،تأثیر منفی آن با توجه به فعال
شــدن ظرفیتهای داخلی و راهکاری بینالمللی
کمتر شــود ،اما هیچ زمانی صفر نمیشــود .این
مسئله بهویژه درباره داروها یا مواداولیه انحصاری،
همچنین داروهای جدید ادامه دارد».
مشکالت بیماران نادردر تحریم

سخنگوی سابق وزارت بهداشت درباره اینکه کدام
دسته از بیماران بیشترین ضرر را از این تحریمها
متحمل شدند ،گفت« :بیمارانی که نیاز بیشتری به
دارو دارند یا بیمارانی که وابسته به داروهای وارداتی
هستند ،آسیبپذیرترند .بیماران دارای بیماریهای
مزمن و صعبالعالج بهصورت دائم از دارو استفاده
میکنند و تحریمها در روند تامیــن دارو و حتی
نرخ داروی موردنیاز آنها اختــال ایجاد میکند.
بیماران صعبالعالج ،خاص و مزمن هم قطعا بر اثر
این تحریم آسیب میبینند ».اما بهگفته جهانپور
بیش از همه ،بیماران نادر در معرض آسیب جدی
قرار دارند؛ چراکه اغلب داروها یا ملزومات پزشکی
موردنیاز آنها بهصورت انحصاری تولید میشــود
و تعدادشــان هم در دنیا کم اســت« :در اینباره
حتی اگر مشــکالت بیماران خاص و صعبالعالج
از مســیرهای موازی قابل حل باشد ،خسارتها و
آســیبی که به افراد دارای بیماریهای نادر وارد
میشود ،بهراحتی قابل جبران نیست .نمونه این
مسئله بیماران پروانهای و پانســمان آنها بود که
بهعنوان یک مورد از این آســیبها میتوان به آن
اشاره کرد که کماکان هم این مشکل ادامه دارد».
4دلیل برای اثبات تحریمهای دارویی

«اینکه میگویند ایران پس از خروج ایاالتمتحده

هزینههای غیرقابل جبران تحریمهای دارویی
نکته

«تحریمها باعث شــد هزینه مضاعفی برای تبادالت مالی ،گردش و
چرخش مالی بــر دوش دولت و مردم ایران قــرار بگیرد که هنوز هم
برقرار است .تغییر و جابهجایی ارز و تبادالت بینبانکی همه هزینهساز
و هزینهبر است و این مسئله پنهانی نیست .هر کسی که کوچکترین
ارتباطی با بازارهای بینالمللی داشــته باشد بهراحتی میداند که چه
میزان هزینه برای طی کردن مســیر عبور از تحریــم به مردم ایران
تحمیل شده و همچنان ادامه دارد ».سخنگوی سابق وزارت بهداشت
این مطلب را درباره هزینههای مالی تحریمها میگوید ،اما معتقد است
در طول تحریمهای دارویی علیه ایران ،هزینههایی رقم خورده که قابل
جبران نیست« :ایجاد اختالل در مسیر تامین کیت تشخیصی ،واکسن
یا دارویی که موجب کندی یا تأخیر ورود آنها به ایران شــود ،آسیب
جسمی و حتی جانی برای افراد و بیماران داشته و دارد .این آسیبها
ممکن است در آن بازه زمانی به هیچ عنوان قابل جبران نباشد و هیچ

از برجام هیچ تحریمی برای دارو و ملزومات پزشکی
نداشته ،تنها یک ادعای روی کاغذ و بهطور محرز
و مستند واهی و دروغ اســت ».این نکته دیگری
است که جهانپور به آن اشاره و 4دلیل را در اینباره
مطرح میکند« :اول اینکه در میدان عمل ،بسیاری
از شرکتها بهدلیل محدودیتها و مشکالتی که
ممکن است برای آنها ایجاد شود یا بهدلیل عواقب
همکاری با ایران و شرکتهای ایرانی ،بهطور واضح
تعامالتشــان را محدود یا متوقــف میکنند .در
اینباره موارد متعدد مکتوب به شــکل ایمیل یا
نامههای رسمی از شرکتهای مختلف داریم که
در همان ماهها و هفتههای اول تحریمهای جدید
(در سال  )97اعالم کردند ،همکاریشان را ادامه
نمیدهند ».دومین دلیل هم بهگفته ســخنگوی
سابق سازمان غذا و دارو ،تهدید شرکتهای دارویی
اروپایی و آسیایی از سوی نهادهای وابسته به دولت
ایاالتمتحده (بهعنوان هسته اصلی تصمیمگیری
علیه مردم ایران) اســت« :مواردی وجود دارد که
این نهادها ،شــرکتهای دارویی در نقاط مختلف
دنیا را به طرق غیررســمی تهدیــد میکردند با
شــرکتهای ایرانی یا دولت و وزارت بهداشــت
ایران همکاری نکنند ».عامل دیگری که جهانپور
برای رد ادعای تحریم نبــودن ایران در حوزه دارو
مطرح میکند ،تحریم تبــادالت مالی بینالمللی
است« :زمانی که بانک مرکزی ،بانکها و تبادالت
مالی بینالمللی یک کشور تحریمشود ،حتی اگر
روی کاغذ تحریمی وجود نداشــته باشد ،چنانچه
شرکتهایی در کشورهای مختلف بخواهند مسیر
همکاری با ایران را ادامه بدهند ،عمال هیچ بانکی
برای مدیریت تبادالت مالی وجود نخواهد داشت؛
به همین دلیل در چنین تعامالتی وقفه و تأخیر در
تامین دارو یا مواداولیه دارویی ایجاد خواهد شد و
حتی ممکن است بهطور کامل همکاری قطع شود».
چهارمین عامل هم بهگفتــه او اعمال تحریمهای
دارویی تحت عنوان «کاربرد دوگانه» اســت« :در
اینباره مواردی وجود دارد که برخی شرکتها دارو،
مواداولیه و تجهیزات پزشکی را تحت عنوان مبهم
و دروغین کاربرد دوگانه تحریم کردند؛ بسیاری از
وسایل مرتبط با حوزه رادیولوژی ،برخی مواداولیه
شیمیایی ،تجهیزات کارخانجات داروسازی تحت

زمانی هم قابل محاسبه مالی نیستند .ضررهای انسانی و جانی که وارد
میشود به نوعی جنایت جنگی پنهانی است که تحت لوای تحریمهای
مالی و اقتصادی علیه جان انسانها ،اقشار آسیبپذیر و بیماران مزمن
و صعبالعالج ،کودکان و زنان و ...ایجاد شده و همه اینها میتوانست
درصورت نبود تحریمها اتفاق نیفتد ».کیانوش جهانپور درباره راهکار
کاهش آثار منفی این تحریمها تأکید میکنــد« :با توجه به اینکه ما
حداقل در 4 ،3دهه اخیر در سیســتم نظام سالمت تجرب ه خودمان را
داریم و بحران کوویدـ19بهعنوان تجربه بینالمللی به آن اضافه شده،
باید تالش کنیم کاالی استراتژیک موردنیاز کشور را فارغ از محاسبات
اولیه اقتصادی بهصورت بومی تولید کنیــم؛ در غیراین صورت و در
شرایط مختلف ازجمله تحریم یا بحرانهای بینالمللی به تعبیر برخی،
ما را وسط رودخانه بحران پیاده خواهند کرد .در حوزه تامین کاالهای
استراتژیک که دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشکی هم بخشی از آنهاست
نباید به امید بازارهای بینالمللی بنشینیم و در اینباره حمایت قطعی و
جدی از تولید داخل ضرورت دارد».

این عنوان مبهم یا دوگانه یا با تأخیر به ایران ارسال
شدند یا اصال وارد نشدند .با این ادعا آنها یک ابزار،
وسیله ،خط تولید یا ماده اولیه را با برچسب کاربرد
دوگانه و اینکه میتواند به جز حوزه بهداشــتی و
دارویی ،کاربرد دیگری هم داشته باشد ،تحریم و
مانع ارسال آن به کشور شدند .این وضعیت میتواند
خط تولید دارو را با مشکل مواجه کند و کمبود آن
را در کشور رقم بزند».
در پاندمی کوویدـ19هم تحریمها ادامه داشت

البته بهگفته جهانپور با وجود تمام ادعاهایی که
درباره تحریم نبودن دارو و ملزومات پزشکی برای
بیماران در ایران مطرح میشود ،نمونه بارز این
تحریمها در بحران کوویدـ19هم مشخص شد:
«در همان ابتدای شیوع پاندمی ،ثبت سفارش
رســمی برای خرید 5میلیون کیت تشخیصی
کوویدـ19از کرهجنوبی انجام شــد؛ محصولی
که نه کاربرد دوگانه داشــت و نه قابل استفاده
در مسیرهای غیرپزشکی بود ،اما به ما ندادند و
پاسخی که بانک کرهای در قبال اسناد اعتباری
ایران داد رد شــدن ســفارش بهدلیــل قوانین
تحریمی علیه ایــران بود .بهگفته ســخنگوی
سابق وزارت بهداشت موارد مشابه دیگری درباره
واکســن و تامین ملزومات مورد نیاز برای تولید
واکســن وجود دارد که همه آنها بهدلیل همین
تحریمهای آمریکا یا متوقــف یا با تأخیر مواجه
شــد« :خرید واکســن ابتدا از طریق کوواکس
انجام میشد که نهاد تعاونی بینالمللی وابسته
به سازمان جهانی بهداشــت بود .ثبت سفارش
ایران هم بهصورت مستقیم برای خرید واکسن
بود و هیچ شــبههای درباره آن وجود نداشت،
اما انتقال پول و قســط اول پرداختی ایران برای
پیشخرید واکســنها بهدلیل مشــکالت نهاد
تحریمکننده آمریکایی 70روز طول کشید و با
مراودات متعدد و اســتفاده از اهرمهای مختلف
بینالمللی به دشواری محقق شــد ».او تأکید
میکند« :از این دست موارد بسیار است و حتی
شرکتها و نهادهای مختلف در کشور هم برای
تولید و تامیــن دارو ،فرآوردههــای بیولوژیک
و ملزومات پزشــکی مشــکالت متعددی طی
سالهای اخیر داشــتهاند .ادعای نبود تحریم
برای مردم ایــران واهی اســت و آنچه تاکنون
محقق شده از توانمندیهای داخلی یا استفاده از
ظرفیتهای داخلی است؛ نه از این نظر که دولت
ایاالتمتحده و نهــاد تحریمکننده آمریکایی،
تحریمهای دارویی علیه ایــران را اعمال نکرده
باشــند .ما از همان روزها ،هفتههــا و ماههای
اول تاکنون همواره اعــام کردهایم که تحریم
تامین غذا ،دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات
موردنیاز بیماران در ایران و اقشار آسیبپذیر،
همچنین زنان و کودکان ایرانی را تحتتأثیر قرار
داده و تحریــم نبودن ایران در
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی
یــک دروغ بــزرگ اســت».

عکس :ایرنا

شلیک تحریم به بیماران ایران

یا ملزومات پزشکی
مورد نیاز آنها به

صورت انحصاری

تولید و تعدادشان

هم در دنیا کم است؛
نمونه این مسئله

بیماران پروانهای و
پانسمان آنها بود

نهادهای وابسته به

دولت ایاالت متحده
(به عنوان هسته

اصلی تصمیمگیری

علیه مردم ایران)

شرکتهای دارویی

اروپایی و آسیایی را

تهدید میکردند تا با
شرکتهای دارویی
ایرانی یا دولت و

وزارت بهداشت

ایران همکاری نکنند

خرید واکسن

کووید 19-ابتدا از

طریق کوواکس

انجام شد که نهاد

تعاونی بینالمللی

وابسته به سازمان
جهانی بهداشت

بود .ثبت سفارش

ایران هم به صورت

مستقیم برای خرید
واکسن بود و هیچ

شبههای درباره

آن وجود نداشت.
اما انتقال پول و

قسط اول پرداختی
ایران برای پیش

خرید واکسنها

به دلیل مشکالت

نهاد تحریمکننده
آمریکایی  70روز
طول کشید و با

مراودات متعدد و

استفاده از اهرمهای
مختلف بینالمللی

به دشواری محقق
شد

مسعود برزیده

خبرنگار

عواقببیتوجهیبه
فک پالک خودرو
گاهــی پیش میآید کــه در یــک معامله یا
قرارداد ،طرفین به جهت رعایت نکردن برخی
از موارد و آگاه نبودن از اثرات حقوقی ناشی از
آن ،دچار صعوبت و گرفتاریهایی میشــوند
که ممکن است تا مدتی درگیر آن شوند .یکی
از مسائل مهم و قابل توجه که میتوان به آن
اشــاره کرد موضوع خرید و فروش خودرو و
فک پالک آن است .متأســفانه در اکثر موارد
متعاملین (خریدار و فروشنده) ساده انگارانه
از کنار ایــن موضوع گذر کــرده و از اهمیت
آن غافلاند .حال آنکه با گذشــت مدتی از آن
(خرید و فروش خودرو) ،دیــر یا زود متوجه
عواقب و دردســرهای آن خواهند شد .البته
درباره اینکه کدامیک از افراد فوق در این بین
بیشتر متضرر خواهد شــد؛ باید گفت تفاوت
چندانی وجود نــدارد که خریدار باشــید یا
فروشنده ،تقریبا هر دو به نوعی ممکن است
در مخمصه بیتوجهی بــه فک پالک خودرو
گرفتار شوند.
بگذارید از طرف فروشــنده شروع به بررسی
موضوع کنیم .چنانچه فروشنده هستید باید از
همان ابتدا شرط انجام فک پالک ظرف مدت
معین را در مبایعه نامه خرید و فروش خودرو
قید و پیشبینی کنید .یکی از روشهایی که
فروشندهها در چنین معامالتی از آن استفاده
میکنند ،نگه داشتن یکی از مدارک مهم مانند
برگ ســبز خودرو نزد خود اســت تا خریدار
مجبور به انجام فک پالک شود .البته این اقدام
تضمین صد در صدی برای فک پالک توسط
خریدار نیست.
اما اگر به فــرض فک پالک خــودرو صورت
نگیرد ،چه مشــکالتی برای فروشنده در پی
خواهد داشت؟ پاســخ به این سؤال میتواند
طوالنی باشــد چون هر احتمالی وجود دارد؛
اقدامات و اعمال غیرقانونی نظیر ســرقت تا
حتی آدم ربایــی ،قتل و ...کــه احتمال دارد
خریدار با استفاده از خودرو مرتکب شود .اگر
تخلفی از این خودرو ثبت شــود و درصورت
طرح شــکایت و پیگیری ،دادگاه مالک پالک
خودرو را بهعنوان مجرم شــناخته و در ادامه
صاحب پالک یا همان فروشنده باید بیگناهی
خود را اثبات کند .ناگفته پیداســت که عالوه
بر مشکالت پیگیری و رفتوآمدهها و هزینهها
برای اثبات بیگناهی ،گاهی این امر به سختی
امکانپذیر است.
حتی اگر خریدار خودرو از نزدیکان یا شخصی
قابل اعتماد باشــد ،بازهم درصــورت انجام
نشدن فک پالک ،مشــکالتی برای فروشنده
بهوجود میآید .یکی دیگر از نکات مهم و قابل
توجه ،ارتکاب تخلفات رانندگی توسط شخص
خریدار است .در این موارد چون پالک خودرو
هنوز به نام فروشنده است؛ تخلفات رانندگی
به نام او ثبت و به تناسب آن نمره منفی روی
گواهینامه او اعمال خواهد شــد .جدا از این،
همیشه احتمال بروز خســارتهای جانی و
مالی در تصادفهای رانندگی وجود دارد که
این موارد میتوانند مشکالت جدی در زندگی
صاحب پالک (فروشنده) ایجاد کنند.
اما در ســوی دیگر ماجرا ،انجام نشــدن فک
پالک خودرو چه مســائل و مشــکالتی برای
خریدار بهوجود مــیآورد؟ یکی از رایجترین
مشکالت ،توقیف خودرو بهعلت طرح دعوای
الــزام به فک پالک از ســوی فروشــنده و یا
محکومیت مالی فروشنده و توقیف خودروی
مورد معامله به اســتناد مــاده  ۲قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی که همان توقیف
اموال محکوم علیه اســت .در فــرض دوم به
جهت اینکه کماکان صاحب خودرو و پالک در
سامانه پلیس راهور شخص فروشنده است؛ لذا
خودروی مذکور مطابق ماده پیش گفته شده
توقیف و اعمال قانون خواهد شد .البته در این
حالت خریدار میتوانــد دعوایی را با موضوع
اعتراض ثالث به عملیــات اجرایی طرح برده
و درصورت اثبات مالکیت ،خودرو از وضعیت
توقیف خارج میشــود .البته در این مورد هم
پیداســت که این خود امری زمان بر است و
تأثیر خود را بر روند زندگــی خریدار خودرو
میگذارد.
با تمام این تفاســیر و بــا توجه بــه عواقب
ناخوشــایند و بروز خطرات ناشــی از صورت
نگرفتن انتقال خودرو در سامانه پلیس راهور
و همینطــور به جهت کاهش تعــداد دعاوی
حقوقی با خواسته «الزام به فک پالک خودرو»
در محاکم ،الزم اســت قبل از انعقاد قرارداد
خرید و فروش با مشــاوران حقوقی و وکالی
خبره و کارآزموده مشورت شــود تا بتوان با
خیالی آسوده نسبت به انجام معامالت مبادرت
کرد .بدیهی اســت که به جهت پیشگیری از
ســختیها و دشــواریهایی که ممکن است
متعاملین (خریدار و فروشنده) دچار آن شوند؛
توصیه میشــود در همان روزهای نخســت
پس از قــرارداد ،طرفین بــا مراجعه به واحد
شمارهگذاری پلیس راهور نسبت به انجام فک
پالک و انتقال خودرو اقدام کنند.
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در چنین شرایطی طرفهای غربی و بهویژه مقامهای آمریکایی در
روزهای اخیر پیگیرانه تالش کردند با دستاویز قرار دادن حوادث
اخیر در ایران و دمیدن بر آتش اغتشاش ،جمهوریاسالمی را برای
کوتاه آمدن از مطالباتش تحتفشار قرار دهند .برهمین اساس هم
بود که رئیسجمهور آمریکا در هفتادوهفتمین مجمععمومی
ســازمان مللمتحد گفت که «آمریکا در کنار شهروندان و زنان
شجاع ایران میایستد».
موجســواری روی حوادث اخیر در ایران ازسوی دیگر مقامهای
آمریکایی نیــز ادامه یافت و نانســی پلوســی ،رئیس مجلس
نمایندگان آمریکا ،آنتونی بلینکن ،وزیر امورخارجه این کشور،
توماس گرینفیلد ،سفیر آمریکا در ســازمانملل و رابرت مالی،
نماینده ویژه آمریکا در امور ایــران ازجمله مقامهایی بودند که
تالش کردند با سوءاستفاده از مرگ مهسا امینی و فضای ایجاد
شــده پیرامون این موضوع ،بهنفع منافع واشنگتن بهرهبرداری
کنند.
راهبرد آمریکا در قبال تحوالت ایران

پروژه جدید برای تحریم ایران

واشنگتن با بهانه قرار دادن حوادث اخیر در ایران ،بهنتیجه رسیدن مذاکرات لغو تحریمها را در هالهای از ابهام قرار دادهاست
در شرایطی که مقامهای جمهوریاسالمی در
روزهای اخیر تأکید کردهانــد درصورت رفتار
گزارش
واقعبینانه آمریکا ،حصــول توافق در مذاکرات
رفع تحریمها دستیافتنی است ،اما بهنظر میرسد واشنگتن با
بهانه قــرار دادن حوادث اخیــر در ایران ،بهنتیجه رســیدن
مذاکرات لغو تحریمها را در هالهای از ابهام قرار دادهاست و قصد
ندارد گفتوگوها را از بنبست خارج کند.
س از وقفهای
بهگزارش همشهری ،بهگفته برخی منابع مطلع ،پ 
که در مذاکرات بهوجود آمد ،در روزهای اخیر با ازســرگیری
مذاکرات ایران و آژانس ،قرار بود گرههای موجود در گفتوگوها
گشــوده و توافق نهایی بهدســتآید ،اما اکنون چنین بهنظر
میآید که طرفهای غربی با موجســواری روی حوادث اخیر
در ایران ،میکوشــند فشــارها بر جمهوریاســامی باهدف

امتیازگیری از یکسو و کوتاه آمدن تهران از مطالبات بحقش را
ازسوی دیگر افزایش دهند.
با آغاز اغتشاشــات در برخی نقاط کشــور از روز یکشــنبه،
27شــهریورماه ،آمریکاییها که پیشاز این نیز به بهانههایی
ازجمله «کارشکنی روســیه»« ،عدمخروج نام سپاه از لیست
اف.تی.او» و «خونخواهی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی»
دســتیابی به توافق در مذاکرات را در هالهای از ابهام قرار داده
بودند ،فرصت را مناسب دیدند تا بار دیگر رویکرد امتیازگیری
از ایران را در دستورکار خود قرار دهند.
آمریکاییها طــی 2هفته اخیر اقــدام به وضــع تحریمهای
جدیدی با مستمســک قرار دادن اغتشاشات اخیر کردهاند که
نشــان میدهند نهتنها از اراده کافی برای به نتیجه رســاندن
مذاکرات برخوردار نیســتند ،بلکه میکوشــند با ابزار تازهای

جمهوریاسالمی را تحت فشارهای فزاینده قرار دهند.
موجسواری بر احساسات مردم

طرفهای اروپایی و آمریکایی حاضــر در مذاکرات برجامی از
نخستین روزهای آغاز آشوبها در ایران ،با بهکارگیری تبلیغات
رســانهای پرحجم و سوءاستفاده از نام «مهســا امینی» ،بازی
تازهای را علیه جمهوریاســامی بهراه انداختند و کوشــیدند
با موجســواری روی حوادث بهوقوع پیوســته ،به امتیازگیری
از ایــران درجریان مذاکرات بپردازند .اتخــاذ چنین رویکردی
ازسوی طرفهای غربی درحالی بود که مقامهای ایرانی پیشاز
این بارها تأکید کرده بودند تا زمانی که پرونده مسائل پادمانی
و ادعاهای ساختگی آژانس دراین زمینه بسته نشود ،توافقی در
کار نخواهد بود.

ازسوی دیگر کارین ژان پییر ،سخنگوی کاخسفید نیز با دخالت
آشــکار در امور داخلی ایران در این باره گفت که «ما به استفاده
از همه ابزارهایی که در اختیار داریم برای پاسخگو کردن ایران
ادامه خواهیم داد ».در این میان اما اظهارنظر مشاور امنیت ملی
رئیسجمهور آمریکا حاوی نکته مهمی است که راهبرد واشنگتن
در قبال حوادث اخیر در ایران را بیشاز پیش شفاف میکند.
جیک ســالیوان در گفتوگویی پیرامون تمرکــز آمریکا روی
آشوبهای برخی از شهرهای ایران گفت که «دولت بایدن از سال
 ۸۸یاد گرفته که بیشتر به این مسائل توجه کند ».موضوع زمانی
جالبتر میشــود که به یاد بیاوریم در سال88نیز آمریکاییها
رویکرد مشابهی را در قبال امور داخلی ایران اتخاذ کردند.
درآن مقطــع دولت اوبامــا که با توجــه به تثبیــت راهبردی
جمهوریاسالمی در منطقه ،طی نامههایی به رهبرمعظمانقالب،
درخواست مذاکره با ایران را ارائه داده بود ،با وقوع آشوبهای آن
سال ،فرایند ارتباطگیری را قطع کرد و رویکرد اعمال تحریمها
را درپیش گرفت.
اوباما در کتاب خاطــرات خود با عنوان «ســرزمین موعود» به
حوادث سال88درایران اشاره میکند و مینویسد« :در شرایطی
که این کشور وارد چرخه هرجومرج میشــد ،ما راهبردمان را
بهسمت دومین گام راهبرد منع اشاعهای خودمان تغییر دادیم؛
یعنی بســیج کردن جامعه بینالمللی برای اعمال تحریمهای
اقتصادی ســخت و چندجانبهای که میتواند ایــران را وادار به
حضور در میز مذاکره کند» .این درحالی است که وی در بخشی
از کتاب خود به پاســخ رهبرمعظمانقالب به نامههایش اشــاره
میکند؛ «پاســخ صریح بود :ایران هیچ نفعــی در گفتوگوی
مستقیم ندارد».
برهمین اساس هم بود که به اذعان ریچارد نفیو ،مسئول وقت میز
ایران در شورای امنیت دولت اوباما ،رئیسجمهور آمریکا در آبان
ماه1388به برخی مقامهای آمریکایی ازجمله کاندولیزا رایس،
سفیر آمریکا در سازمانملل ،هیالری کلینتون ،وزیر امورخارجه و
تیموتی گایتنر ،وزیر خزانهداری آمریکا اجازه میدهد برای اعمال
تحریمهای گستردهتر علیه ایران ،اقدامهای الزم را انجام دهند.

تحریم و جنگ روایی؛ 2حربه ضدایرانی واشنگتن
یک دیپلمات پیشین کشورمان درباره رویکرد آمریکا
در قبال اغتشاشات اخیر در ایران گفت :معتقدم حوادث
اخیر که شرایط ویژهای را در کشور بهوجود آورد ،دقیقا
دیدگاه
مرتبط به نقشه راه بیرونی است که اهدافی ازجمله بسط
تأثیرات تحریمی علیه جمهوریاسالمی و تحتفشار قرار دادن کشورمان را
تحتتأثیر قرار دادهاست.
ابوالفضل ظهرهوند با بیان اینکه در شرایط طبیعی فوت یک فرد ،حتی با
فرض ادعایی کشته شدن ،نمیتواند چنین پیامدهایی را برای یک کشور
بههمراه داشته باشد ،افزود :نکته اینجاست که پساز گذشت چند روز از
اغتشاشات ،اکنون با قاطعیت بیشــتری میتوان گفت که این حوادث در
قالب یک پروژه برای جمهوریاسالمی تعریف شدهاست .وی با اشاره به ابعاد
مختلف این پروژه که برای اجرای آن در روزهای اخیر در ایران تالش کردند،
ادامه داد :بهنظر من ،با توجه به مجموعه شواهدی که در تحوالت منطقهای
قابل مشاهده است ،آمریکاییها در روزهای گذشته تالش کردند یک پروژه
پایدار منطقهای را در ایران پیش ببرند؛ پروژهای که البته تنها مختص به ایران
نیست و اجرای آن را در کشورهایی مانند یمن ،لبنان ،سوریه ،عراق و حتی
در قفقاز و جمهوریآذربایجان نیز شاهد بودهایم .سفیر پیشین ایران در
ایتالیا با اشاره به تحوالت اخیر در منطقه عنوان کرد :با توجه به افول هژمونی
آمریکا در منطقه غرب آســیا و بهویژه اتفاقهایی که در افغانستان شاهد
بودیم و خروج مفتضحانه نیروهای آمریکایی ،واشنگتن در شرایط کنونی
ایران و همچنین محور مقاومت را بهعنوان دالمرکزی این تحوالت میبیند
و بهوضوح دریافته که افول قدرتش از تهران نشأت میگیرد .ظهرهوند ادامه
داد :بنابراین شاهدیم که آنها در شــرایط کنونی از هر فرصتی برای ضربه
زدن به جمهوریاسالمی و تغییر شرایط ایجاد شده استفاده میکنند؛ آنها
میکوشند با استفاده ابزاری از احساسات عمومی درباره مرگ یک شهروند،
وضعیت خود بهویژه در منطقه غربآسیا را تغییر دهند و در این مسیر از ابزار
تحریمها نیز استفاده میکنند .وی ادامه داد10 :ماه است که بهصورت مستمر
هشدار دادهام ویلیام برنز ،رئیس سازمان سیا ،سرگرم پروژه ضدامنیتی
آمریکا برای تغییر ژئوپلیتیک ایران در منطقهاست .آمریکاییها در این
مسیر از ابزارهای مختلفی درحال استفاده هستند؛ از اقدامهای سیاسی و
اقتصادی گرفته تا جنگ روایی و مجازی .ظهرهوند عنوان کرد :در حوادث
اخیر در کشور شاهد بودیم که فضایمجازی بر واقعیتهای موجود غلبه
کرد .نکته اینجاست که باید مدنظر داشته باشیم دشمنان درحال اجرای
یک جنگ تمامعیار روایی  -مجازی علیه جمهوریاسالمی هستند و از ابزار
تحریمها نیز بهعنوان یکی از مؤثرترین حربههای خود استفاده میکنند .این
دیپلمات پیشین کشورمان با اشاره به رویکرد آمریکا در قبال تحریمهای
ایران ،ادامه داد :از حوادث اخیر و موجسواری تحریمی آمریکا در این قضایا،
بار دیگر ثابت شد که نباید به لغو تحریمها دل بست .معتقدم شرایط زمانی
برای لغو تحریمها مهیا میشود که در داخل در مسیر خنثیسازی اثرات
تحریمی گام برداریم .ظهرهوند گفت :آمریکاییها در شرایط کنونی تنها
2حربه «فضایمجازی» و «تحریمها» را در اختیار دارند و درحال پیش بردن
نقشه راهی هستند که مدتهاست روی آن سرمایهگذاری کردهاند .وی با
اشاره به مشابهت رویکرد کنونی آمریکاییها با اتفاقهای سال88عنوان
کرد :باید درنظر داشت که آمریکاییها از سال88تاکنون
بیشاز 2هزار تحریم جدید علیــه مردم ایران
اعمال کردهاند و ابزار جدیدی در دست ندارند.
آنها مدتی است که ســتاد جدیدی در وزارت
خزانهداری این کشور ایجاد کردهاند و مشغول
ساماندهی دوباره منظومه
تحریمی علیه کشورمان
هستند؛ بنابراین مشهود
اســت که واشنگتن
ارادهای بــرای لغــو
تحریمها ندارد.
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گالیه رئیس شورای شهر تهران از وزارت کشور درباره تعداد اندک واگذاری اتوبوس

تقدیر و تذکر
پرویز سروری
نایبرئیس شورای شهر تهران
باید از شهرداری تهران تقدیر کرد .چرا که
ی
با تغییر کاربری منطقه جنگافزارساز 
وزارت دفــاع توانســت ۱ ۶هکتــار بــه
ســرانههای شــهری و ۱۱هکتار به ســرانه
ورزشی ،فضای ســبز و ...در منطقه،13
اضافــه کنــد .همچنیــن مــاده ۱۵قطعی
شده و افزایش طبقات در بافت فرسوده
دورنمای خوبی را نشان میدهد.

عدد خبر

۲۶۰

سازمان زیباسازی شهر تهران بهمنظور
رفــاه حــال شهروندان ۲۶۰چشــمه
سرویس بهداشتی در ۲۰نقطه پایتخت
احــداث میکنــد .شــاپور دیوســاالر،
معــاون ایــن ســازمان گفــت« :بــا توجه
به نیازســنجیهای انجــام شــده ،تعداد
۲۰مجموعــه بــا ظرفیــت ۲۶۰چشــمه
سرویس بهداشتی معمولی و مخصوص
توانیابــان در دســترس شــهروندان قرار
میگیــرد کــه ۲۰چشــمه از ایــن تعــداد
ویژه معلوالن۱۲۰ ،چشــمه ویژه بانوان و
۱۲۰چشمه برای مردان است».

۱۰۲هزار

مدیرعامــل شــهربان و حریمبــان اعالم
کــرد کــه از ۱۰۲هــزار مترمربــع تخلــف
ساختوســاز در شــهر و حریم تهران در
تابستان گذشته جلوگیری شده است.
ســیدامیر فتاحیــان در اینبــاره گفــت:
«از این میزان٥٩ ،هــزار و ۸۱۳مترمربع
مربوط بــه جلوگیــری از تخلــف در حوزه
حریم تهران و ۴۲هزار و ۳۸۱مترمربع نیز
مربوط بــه جلوگیــری از تخلــف در حوزه
ساختوساز شهری در پایتخت است.

چشمه

مترمربع

سهم 10درصدی تهران از اتوبوسهای دولتی
جلسه روز گذشته پارلمان شهری
در حالی برگزار شد که بررسی یک
شورا
فوریت الیحــه اعطــای مجوز به
شهرداری تهران جهت انتشار 3هزار و 500میلیارد
تومان اوراق مالی – اسالمی برای اجرای طرحهای
حملونقل عمومی در دستور کار قرار داشت .گرچه
این الیحه در نهایت با اکثریت آرا تصویب شد؛ اما در
جریان بررســی این الیحه مهدی چمران ،رئیس
شورای شهر تهران به وضعیت نامناسب حملونقل
عمومی اشــاره و عنوان کرد« :امــروز حدود هزار و
772دستگاه اتوبوس فعال در تهران وجود دارد که
بهگفته رئیس پلیس راهور برابر قانون تنها40دستگاه
از اتوبوسها حق تردد دارند؛ بنابراین در این حوزه
نیازمندیهای جدیــدی وجــود دارد و باید از هر
فرصتی برای توسعه و بهســازی ناوگان حملونقل
عمومــی اســتفاده کنیــم ».او در ادامه از ســهم
10درصــدی شــهرداری تهــران از اتوبوسهای
خریداریشده توسط وزارت کشور گالیه کرد و گفت:
«حدود 50درصد اتوبوسهای تخصیصی توســط
وزارت کشــور خریداری و به شهرداریهای کشور
اختصاص داده میشود .در ادوار گذشته پایتخت از
این اتوبوسها سهم  40تا 50درصدی داشته؛ اما این
سهم به 10درصد کاهشیافته است و مانند قطرهای
در دریا خواهد بود».
به گزارش همشهری ،افزایش 30درصدی ترافیک
همزمان با بازگشــایی مدارس و مراکز آموزشــی
سبب شــده موضوع ترافیک و حملونقل عمومی
جزو مباحــث اولویــتدار مدیریت شــهری قرار
بگیرند .پیشبینی میشــد با شناورشــدن ساعت
کار ادارات اندکی از حجم ترافیک کاســته شود؛ اما
آنطور که رئیس شورای شهر تهران روز گذشته در
حاشیه نودوسومین جلســه پارلمان شهری گفته:
«شناورسازی ساعت کاری در کاهش حجم ترافیک
اثرگذار بوده؛ اما بهاندازهای در تهران مسئله ترافیک
مهم است که تأثیر آن ،زیاد احساس نمیشود».
مشکلگشایی با اوراق مالی

شــهرداری تهران قصد دارد از طریق انتشار اوراق
مالی – اســامی3 ،هزار و 500میلیــارد تومان به
طرحهای حوزه حملونقل اختصاص دهد .آنگونه
که لطفاهلل فروزنده ،معاون مالی و اقتصادی شهردار
تهران گفته50« :درصد هزینه اوراق (اصل و سود)
توسط دولت تأمین میشود و بنابراین شهرداری با

ارائه گزارش۳ماهه دوم تحقق بودجه

عکس :همشهری /محمد عباسنژاد

زهرا شمس احسان
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران
ی زمینه
با توجه بــه ایــن کــه آمادهســاز 
پذیــرش و حضــور پررنــگ فعالیتهــای
اجتماعــی ســالمندان و ناشــنوایان در
محیط شــهری ازجمله وظایف مدیریت
شهری است ،ضرورت دارد تا شهرداری
تهــران از طریق همــکاری هــم افزایانه با
ســازمان بهزیســتی در تدویــن و اجــرای
شــاخصها و زیــر برنامههــای ســخت
افــزاری و نــرم افــزاری مربــوط بــه شــهر
دوستدار سالمند ،اهتمام ورزند.

پیگیری

انتشار این اوراق 2هزار و 100میلیارد تومان به مترو،
900میلیارد تومان به اتوبوســرانی و 500میلیارد
تومان هم به اورهال مترو اختصاص خواهد داد ».در
ادامه ناصر امانی گفت« :شهرداری نشان داده که در
بحث مربوط به اوراق مشارکت عملکرد خوبی داشته
و 2هزار و 400میلیارد تومان طی 6ماهه اول از همین
محل با مجوزی که شورا داده ،تأمین منابع داشته و از
فرصت انتشار اوراق باید استفاده کرد».
گزارش حسابرسی مناطق  10 ،8و 18

در جلسه دیروز ،حسابرس رسمی شورای شهر تهران

اعتراض حق قانونی است

مکث

گزارش حسابرسی مناطق  10 ،8و  18را ارائه داد و
توسط اعضای پارلمان شهری هم تصویب شد .میثم
مظفر ،رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در
جریان ارائه گزارشهایی که مربوط به سالهای96
تا  99بود ،به وضعیت منطقه 8اشــاره کرد و گفت:
«وجود حدود ۴۵۹میلیون تومان چک نکولشده،
بیانضباطی مالی در حوزههای داراییهای شهری،
غیرفعالشدن پروژه خیالستان و ...برخی از مسائل و
مشکالت هستند که شهرداری باید نسبت به تعیین
تکلیف آنها اقدام کند».
او در ادامه به مســائل منطقه 10پرداخت و عنوان

اعضای شورای شهر تهران در واکنش به ناآرامیهای روزهای اخیر ،اعتراض را
حق قانونی دانستند؛ اما اغتشاش و برهمزدن نظم و امنیت شهر و شهروندان
را محکوم کردند.
مهدی چمران :ریشــه اختالفافکنیها و ایجاد شکاف برنامهای است که از
آنسوی مرزها رهبری میشود و در چنین وضعیتی نباید جوانان را رها کنیم تا
اینگونه در دامان فریب دشمنان بیفتند؛ لذا باید یک حرکت فرهنگی منسجم
شکلگرفته و فعالیت گسترده صورت گیرد؛ چراکه محور انقالب اسالمی یک
محور فرهنگی است.
پرویز سروری :برخی افراد اعتراض را به سمت اغتشاش بردند و به خدمات
شهری حمله کردند که این بهمعنای حمله به مردم است .در این مدت حدود
49دستگاه اتوبوس ،بیش از ۶۵۰مخزن زباله ،هزار و  ۸۵۰تابلوی ترافیکی،
2هزارو 500متر نرده ۱۰۱ ،ایستگاه اتوبوس ۲۱ ،چراغ راهنمایی و 2پل مکانیزه
در روزهای اخیر خسارتدیدهاند.
مهدی اقراریان :بسیج یعنی مظلومیت .بسیجیان برای اینکه امنیت شهروندان

کرد« :ثبتنشــدن اطالعات ۲۸پــاک اراضی و
۱۸پالک مســکونی و تجاری ،واگــذاری بیش از
۷۳ســاختمان به ارگانها و اشخاص بدون مصوبه
شورا ،ارزشــگذاری 136مورد سرقفلی ثبت نشده
و ...مواردی هستند که نیاز است شهرداری منطقه
در اســرعوقت آنها را پیگیری کند ».بهگفته مظفر
ارزش داراییهای شهرداری در پروژههای مشارکتی
بیش از ۵۰هزار میلیــارد تومان معادل بودجه یک
سال اســت که تعدادی از پروژههای این منطقه از
ســالهای  ۹۶تا  ۹۹به اختالف خوردهاند و تعیین
تکلیف نشدهاند.

و شهر تهران را برقرار کنند ،ایســتادند و تالش کردند .هرچند همه ما صف
نوجوانان و جوانانی که بهدلیل اشتباهاتی که بعضا مشاهده میکنند و بهدلیل
اینکه بعضی از افراد باید نسبت به عملکرد خود توضیح دهند اما توضیحی
نمیدهند و این عدماجرای تکلیف منجر به اعتراض تعدادی از جوانان شد را
باید از صف اغتشاشگران جدا کرد.
مهدی عباسی :تخریب اموال و زیرساختهای خدماتی شهر یکی از آسیبها و
آثار اغتشاشات است که عالوه بر به خطر انداختن امنیت اجتماعی و هزینههای
روانی باعث خسارت اقتصادی فراوانی میشود و هزینههای مالی زیادی را برای
جایگزینی ،ترمیم و بازسازی متعلقات وسایل عمومی برای شهر و شهروندان
به همراه دارد.
سیدمحمد آقامیری :کســانی که به نام آزادی ،فرهنگ ولنگاری ،بیعفتی و
بیحجابیراتبلیغمیکنند،آزادنیستند،بلکهاسیردستبستهفرهنگمنحط
غربی هستند .آنها دنبال احیای فرهنگ مردساالری جاهالنه و بردگی متمدنانه
زنانهستندوحکومتاسالمیمقابلاینتفکرمرتجعانهباقدرتخواهدایستاد.

گزارش ۳ماهه دوم هزینه و درآمد بودجه 1401شهرداری تهران
بهزودی توسط خزانهدار شورای شهر تهران در صحن پارلمان
شهری ارائه میشود .بهگزارش همشهری ،اواسط تیرماه حبیب
کاشانی ،خزانهدار شورای شهر تهران گزارش ۳ماهه اول هزینه
و درآمد بودجه 1401شــهرداری تهران را ارائه داد و همان روز
ابوالفضل فــاح ،معاون مالی و اقتصادی وقت شــهردار تهران
قول داد تا پایان شــهریور گزارش عملکرد ۳ماهه دوم تهیه و
در صحن ارائه شود .با گذشــت 11روز از مهرماه ،هنوز گزارش
۳ماهه دوم سال ارائه نشده است که روز گذشته این موضوع را از
محمدآخوندی ،رئیس کمیسیون برنامهو بودجه پیگیری کردیم
و او گفت که گزارش مربوط به ماههای تیر و مرداد آماده است،
اما هنوز گزارش شهریور ارائه نشده است .آخوندی تأکیدکرد:
«گزارش 2ماهه آماده و تحویل هیأترئیســه شده و هرزمان
که صالح بداننــد خزانهدار در صحن شــورا قرائت خواهدکرد.
همچنین براساس گزارشها در 5ماه سال (فروردین تا مرداد)
عملکرد شهرداری بیش از مصوب شــورا بوده است ».در ادامه
موضوع را از لطفاهلل فروزنده ،معاون مالی و اقتصادی شهردار
تهران پیگیری کردیم و او گفت :گزارش ۳ماهه دوم (تیر ،مرداد
و شهریور) تحویل رئیس شورای شهر تهران شده و بهزودی در
صحن پارلمان شهری ارائه خواهد شد.

عکس نوشت

همکاری سازمان آتشنشانی در برقراری امنیت
سخنگوی شورای شهر تهران روز گذشته با حضور در ستاد
فرماندهی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران
ضمن تبریک روز آتشنشان و تشکر از تالش آتشنشانان
گفت« :در چند روز اخیر که اغتشاشگران تالش کردند
با آتشزدن سطلهای زباله نظم شهر را از بین ببرند ،اما
هوشیاری و حضور بموقع همکارانم در آتشنشانی شهر تهران،
نقشه آنها را برهم زد و نیروهای سازمان آتشنشانی با فداکاری
و ایثار در کنار سایر نیروها تالش کردند تا امنیت را در شهر تهران
برقرار کنند ».علیرضا نادعلی در ادامه به خسارتها هم اشاره
و عنوان کرد که متأسفانه خساراتی به تجهیزات آتشنشانان
وارد شده ،اما مشکل خاصی بهوجود نیامده است.
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بازی ناجوانمردانه

تندرست

با حساسیت پاییزی چه کنیم

عالئم حساسیت پاییزی

آبریزی و خارش و تحریک چشــمها ،آبریزش و گرفتگی بینی،
عطسه ،ســردرد ،کهیر و بثورات پوســتی ،خارش گلو ،سرفه و
خسخس سینه ،حلقههای تیره پای چشم و ...در موارد شدیدتر،
مشکل در تنفس یا آنافیالکسی که یک واکنش آلرژیک با احتمال
مرگ است.
درمان حساسیت پاییزی

عادتهایی وجود دارند که با در پیش گرفتــن آنها میتوانید از
شعلهور شدن عالئم آلرژیتان جلوگیری کنید:
ســعی کنید در زمان اوج گردهها از خانه بیرون نروید .میزان
گردهها از ابتدای صبح تا ساعت  ۱۰صبح بیشترین اندازه است.
بنابراین بهتر اســت تا جایی که امکان دارد در ساعات دیرتر روز
بیرون بروید.
حتیاالمکان از محرکها اجتناب کنید .پرهیز از گردوغبار و
گرده با ماندن در خانه در روزهای بادی ،استفاده از ماسک ،بسته
نگهداشتن پنجرههای خانه و ماشــین ،دوش گرفتن و تعویض
لباسها به محض رسیدن به خانه ،نیاوردن کفشها به داخل خانه
و دوری از حیوانات خانگی میتواند به کاهش دفعات واکنشهای
آلرژیک کمک کند.
مصرف داروها را ادامه دهید .شاید  2یا 3روز یا بیشتر طول بکشد
تا داروی آلرژی اثر کند .همچنین با بهترشدن حالتان ،مصرف دارو
را قطع نکنید .میزان گردهها در هوا نوسان دارد و نباید فریب پایین
آمدن میزان آنها را بخورید.
تکنیکهای شستوشــوی بینی را امتحان کنید .شســتن
ســینوسها و بینی با نتیپات ،اســپریها ،بطریها و سرنگ یا
پمپهای مخصوص با روشهای اصولی و طبق دستورالعملهای
ذکرشده نیز از روشهای مؤثر در کنترل آلرژیهاست.
استرستان را کنترل کنید .استرس میتواند آلرژی فصلی را در
برخی افراد بدتر کند .تکنیکهای کاهش استرس مانند آرامسازی،
ورزشهای آرام کششی ،تنفس عمیق و ...ممکن است آلرژی را
کاهش دهند.

روشنا

خانواده در اسالم

درباره خشونتهای خانگی و راههاي جلوگيري از آن
رفتار خشونتآمیز و سلطهگرایانه در خانه که معموال توسط یکی
مهدیه تقویراد
از اعضای خانه علیه دیگر اعضا انجام میشــود خشونت
گزارش روزنامهنگار
خانگی اســت که زن و مرد و کــودک و نوجوان هم
نمیشناسد .خشونت خانگی ممکن اســت علیه هر کدام از اعضای خانه اتفاق بیفتد و
قربانیان خشونت خانگی ممکن است در هر سن و سال-کودک ،نوجوان ،مسن ،زن یا
مرد -و در وضعیتهای اقتصادی مختلفی باشــند .با وجود این در بیشتر موارد
سکوت ،بزرگترین اشتباهی است که در برابر خشونت خانگی در پیش گرفته
میشود و قربانیان این خشونت بهدلیل حجب و حیا و جلوگیری از آبروریزی در
بین در و همسایه چیزی از خشونتی که بر آنها اعمال میشود ،بروز نمیدهند.

سیدحسن موسویچلک ،رئیس انجمن مددکاران
اجتماعی ایران درخصوص خشــونت خانگی به
همشهری میگوید :زمانی که از خشونت صحبت
میکنیم منظورمان هر رفتاری است که سالمت
اعضای خانواده را تهدید میکند که این خشونت
میتواند همسر آزاری(زن یا مرد) ،کودکآزاری و
سالمندآزاری را شــامل شود که ازجمله مصادیق
آن یا خشونت فیزیکی است که شامل کتک زدن،
حبس کردن ،سوزاندن و ...را میشود و گاهی هم
مصادیق عاطفی و روانی دارد که شــامل تحقیر و
تمسخر کردن ،مقایسه با دیگری و بیاحترامی و...
میشود که این اعمال به روان فرد آسیب میزند.
او با بیان اینکه نوعی از خشونت خانگی مسامحه
و غفلت است که فرد تعمدی در آزار طرف مقابل
خود ندارد ولی رفتاری را انجام میدهد که مصداق
یکی از خشونتهای خانگی است .اما خشونتهای
خانگی به این  3مورد ختم نمیشــود؛ خشونت
اقتصادی نوع دیگری از خشــونت اســت که در
خانوادهها اعمال میشــود .این خشــونت شامل
ندادن نفقه به زن ،تهدید بــه ازدواج مجدد،اجازه
ندادن برای خروج از خانه ،کار کشیدن بیش از حد از
کودکان برای کسب درآمد بیشتر ،کنترل وسواسی
مخارج خانه یا چند شیفت کار کردن مرد خانه است
که البته این نوع خشونت ممکن است نه بهخاطر
فشار اعضای خانواده برای کسب درآمد بیشتر که به
دالیل اقتصادی باشد.
پیامدهای خشونتهای خانگی

آزارها و خشونتهای خانگی پیامدهایی را بسته
بهشــدت و مدت آزار رســاندن بهدنبال دارند که
آســیبهای روحی مهمترین آنهاســت .بهگفته

رئیس انجمن مــددکاران اجتماعی ایران،
زمانی که خشونتی در خانواده اتفاق میافتد
فــرد آزاردهنده و فــرد آزاردیــده هر دو
تحتتأثیر این خشونت قرار میگیرند که
شدت و ضعف این تاثیر متفاوت است .اما
پیامدهای خشونت خانوادگی میتواند
بهوجــود آمدن اختالفــات خانوادگی،
دعوا ،طالق ،فرار از خانــه ،انزوا ،اعتیاد،
اختالالت روانی ،خودکشــی یا گرایش
به آسیبهای اجتماعی باشد .در کنار
این موارد اعمال خشونت خانگی روی
نقشهــای اجتماعی که افــراد خانواده
در جامعه دارند نیز تأثیــر میگذارد .بهگفته او
سالمت تمام اعضای خانواده بستگی به آرامش و
ارتباط مناسبی دارد که بین اعضا برقرار است اما
در خانوادههایی که شاهد انواعی از خشونتهای
خانگی هســتیم  -کالمی ،فیزیکــی ،اقتصادی،
جنسی و -...همه افراد خانواده به نوعی تحتتأثیر
این خشونت و بدرفتاری قرار میگیرند و فقط فرد
مورد خشونت واقع شده نیســت که آسیبهای
ناشی از این خشونت را تحمل میکند.
راه دنبالهدار خشونت خانگی

افرادی که در معرض خشــونت خانگی هستند در
بیشــتر مواقع ســکوت کرده و به دالیل متعددی
دوســت ندارند دیگران از خشــونتی که علیهشان
اعمال میشود ،مطلع شوند .اکثر زنانی که در خانه
موردخشــونت قرار میگیرند بــه دالیلی همچون
حمایت نشدن توســط خانواده ،ترس از آبرو ،ترس
از فروپاشــی زندگی ،ترس از طالق و ترس از آینده
فرزندان طالق صحبتی از خشونتهایی که علیهشان

طرح :بهرام غروی

هنوز هفته آخر شهریور به نیمه هم نرسیده که آب ریزش بینی و
چشم و عطسه و سرفههای آلرژیک حمله خود را شروع میکنند و
مصرف دستمال و داروها و دمنوشهای ضدحساسیت در بعضی
خانهها باال میرود .وقتی درگیر آلرژی فصلی هســتید ،سیستم
ایمنی بدنتان ســعی میکند با ترشح هیســتامین ،با مادهای
که نسبت به آن حساس هســتید مبارزه کند که منجر به عالئم
ناخوشایندی میشود .این محرکها میتوانند انواعی از کپکها،
گردهها و گیاهان باشند که همگی در پایان تابستان زیادشده و
میتوانند باعث شوند احساس کنید پاییز از راه رسیده است .یک
فاکتور مهم که میان آلرژی و سرماخوردگی تفاوت ایجاد میکند
این است که آلرژیها باعث تب نمیشوند .عالئم آلرژی معموال با
خارش مرتبطند؛ اما سرماخوردگی و آنفلوآنزا معموال با بدندرد و
مشکالت معده و از همه مهمتر با تب همراه هستند.
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است این افراد
در بزرگسالی
خودشان افرادی خشونتگر
شــوند و اعضــای خانواده
را مورد آزار و خشــونت قرار
دهند.

در محیط اسالمی ،زن و شوهر با هماند متعلق به هماند،
در مقابل هم مســئولاند ،در مقابل فرزندان مسئولاند.
در مقابل محیــط خانواده مســئولاند .ببینیــد از نظر
اسالم خانواده اینقدر مهم است.در محیطهای اسالمی،
خانواده آنچنان مســتحکم اســت که گاهی  2نسل هم
میگذرد و میبینید پدربزرگ و پــدر و نوه در یک خانه
دارند با هم زندگی میکنند.این چقــدر ارزش دارد؟ نه
اینها از آنها ســیر میشــوند نه آنها با اینها بد میشوند.
همه به کمک هــم میآیند .در جوامع اســامی ،یعنی
جوامع متدین و مذهبی ،مشاهده میکنیم که  2نفر آدم
مدت طوالنی با هم زندگی میکنند و اصال از هم ســیر
نمیشــوند ،بلکه دلبستگیشــان به هم بیشتر میشود،
انس و محبت و وفایشان به همدیگر بیشتر میشود ،این
همان خاصیت تدین و دینداری و مذهبی بودن و جهات
خدایی را رعایت کردن اســت.در اســام و در فرهنگ
اسالمی ،خانواده بادوام اســت .در خانواده پدربزرگها و
مادربزرگها و پدر و مادر هستند ،نوهها و نتیجههایشان
را میبینند .سنتها را به هم منتقل میکنند.
مطلع عشق،گزیدهای از سخنان مقام معظم رهبری
به زوجهای جوان

راهی برای پایان خشونت

اعمال میشــود.
نمیکنند .سالمندان نیز به این دلیل که
جایی برای ادامه زندگی ندارند و تهدید شدن به بردن
به خانه سالمندان و ...سعی میکنند خشونتهایی که
علیهشان اعمال میشود را تحمل کنند .با وجود این
زمانی که فردی مورد خشونت خانگی قرار میگیرد
خشــمی در او ایجاد میشــود که در زمان و مکان
دیگری خشم خود را بروز خواهد داد .موسوی چلک
در اینباره میگوید:فاصله عاطفی گرفتن از اعضای
خانواده و شریک زندگی ،احترام نگذاشتن به یکدیگر
و پایین آمــدن کیفیت روابط بین فــردی ازجمله
مواردی است که بعد از اعمال خشونت خانگی در فرد
خشونت دیده مالحظه میشود .همچنین از آنجا که
فرد در محیط ناسالم عاطفی زندگی میکندو مدام
در معرض خشونت است درمان آسیبهای روانی که
به او وارد میشود ،بسیار دشوار میشود و حتی در
مورد کودکانی که در معرض آسیبها هستند ممکن

رئیــس انجمــن مــددکاران
اجتماعی ایــران میگوید:یکی
از مهمترین راهها برای پایان دادن
به خشونتهای خانگی این است که
بهخود اجازه ندهید که زیر سایه ترس از فرد دیگری
که دوستش دارید ،زندگی کنید ،بهترین راه این
است که بهوجود نشانههایی که از خشونت خانگی
مشــاهده میکنید اذعان کنید .چرا که فرد آزارگر
بازی ناجوانمردانهای را آغاز کرده که اگر در مقابلش
ایستادگی نکنید تا آخر عمر مجبور به تحمل آزار
و اذیتهایش خواهید بــود .یکی از مهمترین راهها
ارتقــای مهارتهای اجتماعی اســت که میتواند
نقش مهمی در کاهش خشونتهای خانگی داشته
باشد .باال بردن آستانه تحمل و کنترل خشم،کاهش
تعلقات فردی و فراگرفتــن تکنیکهای ارتباطی
ازجمله این موارد اســت .از ســوی دیگر سالهای
زیادی است که اورژانس اجتماعی کمک حال افراد
آسیبدیده است و درصورتی که فردی به هر علتی
مورد خشونت خانگی قرار گرفت میتواند با تماس
شماره 123از مددکاران اورژانس کمک بگیرد تا از
محیط ناامنی که د ر آن قــرار دارد بیرون آمده یا با
انجام مشــاورههای تخصصی از تجربیات مشاوران
بهره بگیرد.

ترفند

کاهش مصرف روغن
یکی از راههــای حفظ و ارتقای ســامت ،کاهش
مصرف روغن در آشپزخانه است .این کار نهتنها به
سالمت شما کمک میکند بلکه موجب صرفهجویی
در هزینههای شما هم میشود.با راهکارهایی ساده
میتوان میزان روغن مصرفــی را در زمان طبخ غدا
کاهش داد.اول اینکه حرارت زیر روغن را زیاد نکنید،
این کار موجب افت کیفیت روغن شده و فقط یکبار
میتوانید از آن استفاده کنید.دیگر اینکه موادی که
داخل روغن میریزید ،خشک و بدون رطوبت باشند،
مواد مرطوب روغن بیشــتری جذب میکنند .اگر
از سرخ کن اســتفاده میکنید ،حرارت،حجم مواد
غذایی داخل سرخکن و توجه به نظافت و خارج کردن
باقیمانده مواد غذایی داخل آن را همیشــه مدنظر
قرار دهید .روغن مواد غذایی را بعد از سرخ شدن تا
حد امکان از آن جدا کنید ،برای این کار میتوان از
دستمالهای روغنگیر مخصوص آشپزخانه استفاده
کرد تا روغن مازاد غذا،جذب دستمال شود.
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نقلقولخبر
فرشاد فتاحی
معاون محیطزیست استان کرمانشاه
تــاالب هشــیالن اســتان کرمانشــاه بــا ۴۵۰
هکتار مســاحت خشــک شــده اســت .این
تاالب همــه ســاله پذیــرای بیــش از  ۱۰تــا ۱۵
هزار بــال انــواع پرنــدگان مهاجــر بــود اما بر
اثــر خشکســالی و کاهــش بارندگیهــا و
بهرهبرداریهــای بیرویــه از منابــع آبــی
رودخانهها بــرای امــور کشــاورزی و چاههای
غیرمجاز ،تنشهای آبی شدید شده است.
رضا انجم شعاع
معاون توسعه سازمان محیطزیست
باید متناســب بــا تغییراتــی که در ســطح
ملــی و جهانــی اتفــاق میافتــد ،ســازمان
محیطزیســت در حــال تحول و بهســازی
باشــد .در عین حــال امکانــات موجــود با
چالشهایزیستمحیطیکشورتناسب
ندارد.دراینزمینهاقداماتینظیرتشکیل
اتــاق فکــر و کانــون ارزیابــی انجــام گرفته
تا ارتقــای ســطح ماموریتهای کشــوری
بــرای حفاظــت از محیطزیســت کشــور
صورت گیرد.

عدد خبر

30

هزار گونه

40

میلیونسال

در معرض خطــر و  ۸۴۰۰گونــه حیوان
در معرض خطر انقراض در دنیا وجود
دارد .به گزارش ایســنا ،تعارضاتی که
در رویشــگاهها پدید میآیــد و مصرف
بیرویــه منابــع طبیعــی رویشــگاهها
باعــث میشــود بــرای حیــات وحــش
مرتعی باقــی نماند .همچنیــن انتقال
بیماریهای مشترک بین دام و حیات
وحــش از دیگــر خطــرات بــرای حیــات
وحش است.
قدمــت جنگلهــای شــمال کشــور
اســت .بــه گــزارش ســازمان منابــع
طبیعــی کشــور ،ایــن جنگلهــا کــه با
عنــوان هیرکانی شــناخته میشــوند،
ایــن روزهــا بهعلت بــروز انــواع آفات و
بیماریهــای ناشــی از دخالــت عوامل
انســانی و تغییرات اقلیمی بــه مرحله
اشــباع رســیده کــه ضــروری اســت بــا
انجام تحقیقات علمی برای آن راهکار
اصولی اتخاذ شود.

خبر روز

وجود 40میلیون هکتار حوضه آبخیز
در محدوده شهرها

سگگزيدگی

ه  10میلیون یورو
کسن هاری ساالن
وا
م ایران می گذارد
ج روی دست مرد
خر
گزارش

زهرا رفیعی
روزنامهنگار

هاری بیمــاری مشــترک حیوان و انســان
ساالنه بیش از  56هزار انسان را به کام مرگ
میکشاند .در  6ماه گذشته نيز  7مورد ابتال به
هاری در ايران گزارش شــده است .سگهای
بدون صاحب و واکســینه نشــده بیشترین
احتمــال انتقــال بیماری هاری به انســان و
حیاتوحــش را دارنــد .براســاس آمارهای
موجــود در ســال  66کمتــر از  700تزریق
واکســن هاری در کل کشور گزارش شد .این
آمار در ســال  98به  234هزار موردرســيد.
 200هزار مــورد از این گز شهــا مربوط به
سگها ( 180هزار سگ صاحبدار و  20هزار
سگ بدون صاحب) و  34هزار مورد آن مربوط

مکث
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به سایر گونهها است .سال گذشته این آمار به
 250هزار مورد رسید.
یک دوره درمان بيماري هاری حدود  50تا 250
دالر برای کشــور هزینه دارد .به عبارت دیگر
دولت روزانه  770میلیون تومان برای جلوگیری
از انتقال بیماری هاری در اثر ســگگزیدگی
در ايران هزینه میکند .همين هفته گذشــته
بود كه همايــش روز جهانی هــاری به همت
بیمارستان دامپزشکی تهران ،نظام دامپزشکی
کنفرانس علمــی در بیمارســتان قلب تهران
برگزار شد.
فرزاد علیزاده ،فعال محیطزیســت درباره این
نشســت میگوید :تا زمانی که  3ضلع دولت،
مردم و سازمانهای مردم نهاد با هم همکاری
نکنند ،برای پیشگیری از هاری موفق نخواهیم
بود .سازمانهای دامپزشــکی ،شهرداریها و

معضل بیعددی
با وجود اینکه اکولوژی سگها با رفتار انســانها ارتباط مستقیم داردما در کشور هیچ آمار
دقیقی در خصوص جمعیت ســگها نداریم .در جوامع انسانی معموال به ازای هر  100نفر یک
قالده سگ وجود دارد .بر اساس تحقیق مجید فصیحی هرندی ،استاد دانشگاه علوم پزشکی
کرمان و رئیس مرکز تحقیقات بیماری هیداتید ایران ،تنها آمار نزدیک به واقع و علمی مربوط
به کرمان است که در آن حدود 6هزار و  700قالده سگ شناسایی شده است.
براساس این الگوی «غیر دقیق» برای جمعیت  80میلیون نفری ایران جمعیت سگها در ایران
حدود  600هزار قالده پیشبینی میشود .بر اساس الگوهای جهانی  65درصد سگها نر و 35
درصد آن ها ماده هستند.

درصد
سگها واکسینه شوند
هاری به صفر
میرسد.

3

کشور
ژاپن  ،سنگاپور و آلمان
هاری را ریشهکن
کردهاند.

7

مورد
ابتال به هاری امسال
در ایران گزارش
شده است.

9

دهیاریها ،محیط زیســت ،وزارت بهداشت و
نمایندگانی از قانونگذاران باید پای کار بیایند.
سگها در بسیاری از کشورها به عنوان بخشی
از جامعه حقوق مشــخصی دارند .این در حالی
اســت که در مبحث مدیریت جمعیت سگها
ما در نقطه صفر قرار داریم و برای شــروع ابتدا
بایستی تعداد ،زیر جمعیت سگها ،دستهبندی
و اولویت مشــکالت مشــخص شــود .برآورد
جمعیت سگها الزم و ضروری است چون هم
میتوان با آن برآوردی از هزینهها بهدست آورد
و همچنین بر اســاس آن هدف گذاری ،پایش،
ارزشــیابی و مدیریت انجام داد .ترکیب سنی
و جنسی ســگها در این ارزیابیها مهم است.
وضعیت سالمت و رفاه سگها مشخص نیست
و آماری نیز از مراکز نگهداری و پرورش و تکثیر
سگها نداریم.

مکث

دقیقه
یکبار یک نفر در دنیا
در اثر ابتال به هاری
میمیرد.

هزینههای
هاری
قیمت عمده فروشی واکسن
هاری برای انسان در امریکا حدود
 380دالر است .در حالی که نوع حیوانی
واکسن  15تا  28دالر است .در ایران ساالنه
 10میلیون یورو برای واکسن و سرم هاری
هزینه میشود .با این بودجه میتوان
ساالنه  310هزار قالده سگ را
عقیم و واکسینه کرد.

قربانیان
هاری در کشور ما
بیشتر کودکان و اتباع
افغانستانی هستند که از
ترس پیگیری قانونی ،پس
از گزش به مراکز درمانی
مراجعه نمیکنند.

راهحلهای علمی
معدوم سازی و حذف فیزیکی سگها تاثیری در کاهش جمعیت آنها ندارد و اساسا یک روش مدیریتی
جمعیت سگها محسوب نمیشود .مدیریت جمعیت ســگها ( )DPMیک خدمت دائمی است و
باید توسط شهرداریها و دهیاریها ارائه شود.مدیریت سگها فقط شامل (گرفتن ،واکسیناسیون،
عقیم سازی و رها سازی در مکان قبلی) نیست .آموزش به همه آحاد جامعه ،اشاعه فرهنگ مالکیت
مسئوالنه ،تصویب قوانین ،مدیریت پســماند ،جلوگیری از تجارت غیر قانونی سگها ،بهداشت
سگها ،غذارسانی مسئوالنه و تشویق جامعه برای مشارکت ،بخشهای دیگری از «مدیریت جمعیت
سگها»ست.افغانستان از موفقترین کشورهای منطقه در واکسیناسیون سگهاست .این کشور در
عرض  3سال توانست  95هزار واکسن تزریق کند و  30هزار و  200قالده را تا آگوست  2021عقیم کند.

59

هزار
مورد هاری منجر به
مرگ سالیانه در دنیا
گزارش میشود.

31

هزار
مرگ ناشی از ابتال به
هاری در آسیا ساالنه
گزارش میشود.

21

هزار
مورد مرگ ناشی از
هاری در هندوستان
رخ میدهد.

 ۴۰میلیون هکتار از حوضههای آبخیز کشور در حوضههای
شهری قرار دارد.
به گزارش همشــهری از مرکز اطالعرســانی ســازمان منابع
طبیعی کشور ،ابوطالب قزلسفلو ،مدیرکل دفتر کنترل سیالب
و آبخوانداری ســازمان در اینباره گفت :براساس بررسیهای
انجام شده از 40میلیون هکتار وســعت حوضه آبخیز شهری،
تاکنون در 12میلیون هکتــار آن مطالعات تفصیلی  -اجرایی،
در 6میلیون هکتار عملیات آبخیــزداری و 3میلیون هکتار آن
نیز در دست اقدامات و فعالیتهای اجرایی قراردارد .بارشهای
امسال 24استان115 ،شهرســتان و 224حوضه آبخیز کشور
را درگیر کرده و ســطحی معادل 6میلیون هکتار را تحتتأثیر
سیل قرار داده اســت .وی مجموع بارشهای ســالجاری را
2.5میلیارد مترمکعب اعالم کرد و خاطرنشــان ساخت :از این
میزان 1.5میلیارد مترمکعب حجم سیالب بوده است .قزلسفلو
با بیان اینکه در مدیریت سیالب هدف جلوگیری از تلفات جانی
و کاهش خسارت سیل است تصریح کرد :حدود 700میلیون
مترمکعب از این سیالبها توسط سازههای آبخیزداری مدیریت
شــده اســت و در جاهایی که اقدامات آبخیزداری انجام نشده
خسارتهای بیشــتری به ابنیه ،پلها ،تاسیســات و جادهها و
اراضی زراعی و باغی وارد شده است.
بخش زیادی از ســازههایی که ایجاد شده ظرفیت نفوذپذیری
خوبی داشته و آبها را به سفرههای زیرزمینی هدایت کرده است.
مدیر دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری گفت :اجرای طرحهای
آبخیزداری با کارکردهایی که دارد میتواند تهدید ســیل را به
فرصت تبدیل کند .الگوی بارشها اکنون در جهان دچار تغییر
شــده و ما باید در کنار انجام اقدامات آبخیزداری خود را با این
شرایط سازگار نماییم .در سالجاری مطالعات مناطق مسکونی
در اولویت قرار گرفته تا امنیت ایــن مناطق برای جلوگیری از
مخاطرات مورد توجه قرار گیرد.
در قانون برنامه ششــم توســعه انجام 10میلیــون هکتار
آبخیزداری پیشبینی شده که با توجه به اعتبارات تخصیص
یافته بیش از 60درصد آن اجرایی و تحقق پیدا کرده است.
بهگفته مدیر دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری ،مقام معظم
رهبری ،ریاســتجمهوری و وزیر جهادکشاورزی بر اجرای
طرحهای آبخیزداری برای جلوگیری از خسارت سیل و حفظ
پوشــش گیاهی و حفظ منابع آب و خاک تأکید دارند و اگر
تامین اعتبارات الزم انجام شود میتوان طی  2برنامه 5ساله
هفتم و هشتم عملیات آبخیزداری را در تمامی حوضهها به
پایان رساند .قزلسفلو درباره الیحه جامع آبخیزداری نیز گفت:
ســازمان منابع طبیعی نظرات خود را در اینباره به وزارت
جهادکشاورزی اعالم کرده تا در مرحله بررسی کمیسیونهای
تخصصی دولت قرار گرفته و ســپس برای تصویب تســلیم
مجلس شورای اسالمی شود.

دوشنبه  11مهر 1401
شماره 8604

میز خبر

البرز

تولید بذر  17استان در البرز
رئیس سازمان جهادکشــاورزی البرز گفت :اقتصادی کردن تولید
در اراضی خُ ــرد و مدیریت منابع آبی ،زمینهســاز تحول در بخش
کشاورزی استان است .به گزارش ایسنا ،عبدالرضا روشننژاد با بیان
این که 2مقوله اقتصادی کردن تولید در اراضی خرد و مدیریت منابع
آبی میتواند منشأ تحوالت خوبی در بخش کشاورزی استان باشد،
اظهار کرد :باید سرمایهگذاری برای فعالیتهایی که ارزش اقتصادی
قابل توجهی دارد در البرزی که بهعنوان قطب علم و فناوری شناخته
میشود ،تقویت شود .وی به ظرفیتهای البرز در حوزه تولید بذر
اشاره کرد و افزود :در حوزه تولید بذر سبزی و صیفی جات ،ظرفیت
بســیار خوبی در اســتان وجود دارد؛ بهطوری که البرز هماکنون
تولیدکننده بذر  ۱۷اســتان کشور است .روشــننژاد با اشاره به
ظرفیت استان در تولید نشاء بیان کرد :ساالنه بیش از  ۵۰۰میلیون
قطعه نشاء در اســتان تولید میشــود که در کنار تولید محصول،
توسعه تولید نشاءهای پیوندی در اراضی خرد ،میتواند تحول خوبی
در بخش کشــاورزی ایجاد کند و الزمه این امر ،پشتیبانی علمی و
فناورانه از این حوزههاست.

اختصاص 1200میلیارد
به متروی کرمانشاه

ک

رمانشاه

استاندار کرمانشاه با تأکید بر تســریع در راهاندازی پروژه قطار
شهری کرمانشاه ،اتمام این پروژه را یکی از اولویتهای دولت در
استان دانست و گفت :در سفر رئیسجمهوری و هیأت دولت به
استان در  ۲۳تیر امسال  120۰میلیارد تومان اعتبار به این پروژه
اختصاص یافت .به گزارش روابطعمومی استانداری کرمانشاه،
بهمن امیریمقدم افزود :متأسفانه بهمدت  ۲سال اعتبار در نظر
گرفته شــده برای تکمیل این پروژه ،در بانک نگهداری شد و به
جریان نیفتاد که چنین رویههایی قابلقبول نیست .او همچنین
تأکید کرد :پروژههایی مانند طرح شــهربازی ،تعریض خیابان
مدرس ،جابهجایی میدان بار ،شهر هوشــمند و قطار شهری از
اولویتهای کرمانشاه اســت که باید با جدیت توسط شهرداری
دنبال شود.
خراسا 
نشمالی

خراسانشمالی
دومین استان موفق آبیاری نوین

مدیر امور آب و خاک سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی
گفت :مدیریت آب و خاک سازمان جهادکشاورزی در تطابق
تمامی فرایندهای اجرایی ،طرحهای آبیاری نوین از مرحله
معرفی طرح ،ارائه تســهیالت ،اجرا تا تحویل بعد از استان
تهران رتبه دوم را کسب کرده است.
به گزارش ایرنا ،سید ابراهیم ســیدی اظهار کرد ۹۵:هزار
هکتار از اراضی خراسان شمالی ،مستعد اجرای طرح آبیاری
نوین است که تاکنون این طرح در سطح حدود  ۳۹هزار هکتار
اجرایی شده که رقم قابل توجهی را شامل میشود .مدیر امور
آب و خاک سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ،بهرهوری
آبیاری در روش سنتی در سطح اراضی استان را  ۳۷درصد
عنوان کرد و گفت :با اجرای طرحهای آبیاری نوین راندمان
آبیاری متوسط تا  ۷۵درصد افزایش مییابد.

استاندار بوشهر در گفتوگوی اختصاصی با همشهری اعالم کرد

3سال تا دسترسی ریلی به قطب انرژی کشور
طرح ریلی شیراز  -بوشهر  -عسلویه طی مدت 3سال و هر سال با اختصاص مبلغ 400میلیون دالر تکمیل میشود

گپ

عدد خبر

5

سال
قزوین

سیده زهرا عباسی

خبرنگار

بعد از اعالم تامین اعتبار موردنیاز طرحهای کالن راهآهن از محل تهاتر
(فروش) نفت8 ،طرح ریلی در دستور کار قرار گرفت که از میان آنها
چند طرح ریلی با هدف بینالمللی شدن شبکه حملونقل کشور اهمیت
ویژهای دارند .یکی از این طرحهای ریلی که از 14سال پیش تاکنون
فقط 10درصد پیشرفت داشته ،طرح ریلی شیراز -بوشهر-عسلویه
است که استاندار بوشهر آن را مسیری برای توسعه اقتصادی این استان
و کشور توصیف میکند .گفتوگوی همشهری با احمد محمدیزاده را
در اینباره میخوانید.

۱۰

میلیارد
همدان

14ســال از بالتکلیفی طرح ریلی شیراز -بوشهر گذشته
است .این پروژه در این مدت پیشرفت فیزیکی هم داشت؟

بهطور کلی 3خــط راهآهن ،مرکز را به جنوب کشــور و خلیجفارس وصل
میکنند؛ راهآهن تهران -یزد -کرمان -بندرعباس ،راهآهن تهران -لرستان-
خوزستان-خرمشهر و راهآهن سوم تهران-قم -اصفهان -شیراز – بوشهر.
2راهآهن اول فعال هستند ،اما راهآهن سوم کامل نشده و قطعه شیراز-بوشهر
از 14ســال پیش تاکنون با وجود فعالیت 2پیمانکار در 2اســتان فارس و
بوشهر ،متأسفانه کمتر از 10درصد پیشــرفت داشته است .دلیل این روند
کند ،کمبود منابع اعتباری است .اگر قرار بود به همین شکل ادامه دهیم باید
120سال دیگر منتظر میماندیم تا صدای بوق قطار را آن هم نه خودمان،
بلکه نوادگانمان بشنوند .البته در دولت سیزدهم عسلویه هم به این مسیر
اضافه و طرح به شیراز-بوشهر -عسلویه تبدیل شد.
درباره جزئیات تامین اعتبار این طرح ریلی توضیح دهید.
این پروژه چه زمانی به بهرهبرداری خواهد رسید؟

راهآهن شیراز-بوشهر-عسلویه به یک مطالبه مردمی تبدیل شده است؛ از
اینرو در سفر رئیسجمهوری به استان ،ایشان از قطعه راهآهن در بوشهر
بازدید کردند و قرار شد 200میلیون دالر از تهاتر نفت به این طرح اختصاص
یابد .بعد از آن رئیسجمهوری در سفر به اســتان فارس هم همین مقدار
اعتبار را برای قطعه شیراز درنظر گرفتند تا اینکه در ادامه با تأکید و تأیید
مقام معظم رهبری درباره تکمیل خطــوط کالن ریلی از محل تهاتر نفت،
قرار شد یکمیلیارد و 200میلیون دالر به راهآهن شیراز -بوشهر -عسلویه
اختصاص یابد .براساس این مصوبه که به وزارت نفت و راه و شهرسازی هم
ابالغ شده ،قرار شد طی مدت 3سال و هر سال با اختصاص مبلغ 400میلیون
دالر ،طرح به بهرهبرداری برسد.

بیرجند-ترکمنستان ،شــبکه حملونقل ریلی ما را به خطوط بینالمللی
متصل کند .از نگاه کلیتر راهآهن نقش بزرگی در حملونقل بار و جابهجایی
مسافر دارد و یکی از عوامل پیشرفت و توسعه کشورها محسوب میشود و از
این نظر اهمیت زیادی دارد.
در کشور ما هم به این موضوع اهمیت داده شده و بعد از انقالب خطوط ریلی
توســعه خوبی پیدا کردهاند ،اما در عین حال دچار خألهایی در این زمینه
هستیم که هنوز نتوانسته راهآهن ما را به یک شبکه بینالمللی متصل کند.
بوشــهر طرحهای مهمی هم در حوزه حملو نقل جادهای
دارد که از سالها پیش در دستور کار بود .در این زمینه اقدامی صورت
گرفته است؟

بله .یک جاده قدیمی بین بوشهر و فارس با طول 280کیلومتر وجود داشت
که یکطرفه و یک بانده بود .در ســالهای گذشته برای تبدیل این مسیر به
بزرگراه در 2اســتان اقدامات متعددی انجام شد که تقریبا 14کیلومتر در
بوشهر و 30کیلومتر در فارس هنوز یکبانده است.
طی سفر معاون اجرایی رئیسجمهوری به اســتان ،ایشان از 14کیلومتر
باقیمانده در بوشهر که شکل گردنهای دارد و هر سال منجر به تصادفهای
زیاد و فوت بیش از 30نفر میشــود ،بازدید کردند .در نهایت قرار شد این

عملیات اجرایی این طرح ریلی از سر گرفته شده است؟

قرار شد عالوه بر 2پیمانکار فعلی ،پیمانکار سومی هم برای مسیر بین شیراز
و بوشهر تعیین و احتماال پیمانکار چهارمی هم برای مسیر عسلویه مشخص
شــود .تا زمان فروش نفت و پرداخت پول از محل تهاتر ،راه و شهرسازی از
محل فروش امالک 500میلیارد تومان منابع مالــی تامین خواهد کرد و
بخشی از اعتبار این طرح هم از محل بودجه 1401در مهرماه و الباقی نیز
یکی ،دو ماه دیگر اختصاص مییابد تا کارگاهها دوباره فعال شوند.
طرح ریلی شیراز-بوشــهر به مهمترین پروژه در دستور
پیگیری استان تبدیل شده است .اهمیت آن برای استان چیست؟

اگر قطعه شیراز – بوشهر – عسلویه تکمیل نشــود ،این خط راهآهن مثل
دستی میماند که از مچ قطع شــده و کارایی ندارد؛ درحالیکه تکمیل آن
میتواند تهران ،شیراز و اصفهان را به دریا و بنادر جنوبی متصل کند و در کنار
طرحهای ریلی مهمی چون رشت-آستارا -جمهوری آذربایجان و زاهدان-

اگر قطعه شیراز – بوشــهر – عسلویه تکمیل نشود ،این

خط راهآهن مثل دســتی میماند که از مچ قطع شــده و
کارایــی نــدارد؛ درحالیکه تکمیــل آن میتوانــد تهران،

شیراز و اصفهان را به دریا و بنادر جنوبی متصل کند و در

کنار طرحهای ریلی مهمی چون رشت-آستارا -جمهوری
آذربایجــان و زاهدان-بیرجند-ترکمنســتان ،شــبکه

حملونقل ریلی ما را به خطوط بینالمللی متصل کند

پروژه که از 6سال پیش شروع شده و با داشتن 2پیمانکار حداکثر 40درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است بهدلیل کوهســتانی بودن و ضرورت ایجاد
تونل در یک زمان 3ساله و با حدود 800میلیارد تومان اعتبار از محل منابع
مالی سازمان برنامه و بودجه ،وزارت راه و شهرسازی و استانی تکمیل شود.

قرار بود یک طرح آزادراهی نیز بین شیراز و بوشهر ایجاد
شود .آیا این موضوع نیز در دستور کار قرار گرفته است؟
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معاون جهادکشاورزی قزوین از تدوین
سند 5ســاله افزایش تولید انگور خبر
داد .بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران
جــوان ،علــی رهانجــام ،معــاون بهبود
تولیــدات گیاهــی جهادکشــاورزی
گفــت :ایــن برنامــه از ابتــدای آبــان
بــه شهرســتانها ابــاغ خواهــد شــد
و مــواردی ،چــون اصــاح با غهــا،
بخشهای تحقیقاتی ،داربستی کردن
انگــور ،ایجــاد بارگاههــای بهداشــتی
و همچنیــن ســاخت ســردخانههای
کوچک مقیاس را شامل خواهد شد.

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری
ن امــور
همــدان گفــت :در ســفر معــاو 
زنان و خانواده رئیسجمهــوری به این
اســتان ،مصوب شــد ۱۰میلیــارد ریال
اعتبــار بــرای بانــوان و زنــان کار آفرین
اســتان اختصــاص یابــد .بــه گــزارش
تســنیم ،فاطمــه ســتاری اظهــار کرد:
براســاس تفاهمنامــهای کــه بــا بنیــاد
برکت در حال انعقاد است ،قرار است
3میلیارد تومان هم از طرف این بنیاد
برای پرداخت وام و بهبود کســبوکار
بانوان اختصاص یابد.

عکس خبر

یزد

بله .با توجه به اینکه فارس و بوشهر مکمل هم هستند آزادراهی طراحی شده
است که درصورت راهاندازی مسافت 280کیلومتری 2استان را از 4ساعت
به 2ســاعت کاهش میدهد .این طرح در دستور کار 2اســتان قرار دارد و
پیگیری برای تامین منابع مالی حدود 2میلیارد دالری طرح در جریان است
و امیدواریم تا یکی ،دو ماه آینده به چشمانداز روشنی در اینباره برسیم و
عملیات اجرایی آن را تا پایان سالجاری آغاز کنیم.
بهنظر شــما تکمیل پروژههای مرتبط با حملونقل چقدر
میتواند روی اقتصاد استان تأثیر بگذارد؟

بوشهر مرکز انژری کشور در حوزه گاز ،نفت و پتروشیمی است که هماکنون
22واحد پتروشــیمی آن بیش از 50درصد مواد پتروشیمی کشور را تولید
میکنند و 19واحد دیگر هم در حال ساخت است .حملونقل محمولههای
پتروشــیمی هماکنون با کامیون و حملونقل جــادهای صورت میگیرد؛
درصورتی که تکمیل خطوط ریلی موجب میشود این محمولهها با سرعت
باال و هزینه کمتر به کارخانهها و صنایع فعال در شــهرهای مرکزی کشور
برسد.
از سوی دیگر50 ،درصد میگو و 15درصد خرمای کشور در بوشهر تولید و
بیش از 90درصد آنها صادر میشود که صادرات آنها نیازمند زیرساختهای
لونقل است.
بندری و حم 
نکته دیگر اینکه با توجه به اهمیت حملونقــل دریایی ،بیش از 70درصد
شهرهای بزرگ دنیا در کنار ساحل شکل گرفتهاند و امروزه شاهد هستیم
در کشور ما نیز صنایع و کارخانهها با توجه به خشکسالی به استقرار در کنار
دریا تمایل بیشتری دارند.
با توجه به همه موارد گفته شده ،حملونقل جادهای ،ریلی و دریایی اساس
زیرساخت توسعه ما در بوشهر و کشور است و ما هر 3محور را به موازات هم
پیگیری میکنیم.

برداشت خرما در بافق
برداشت محصول از نخلستانهای بافق هر سال از اویل
شهریور آغاز میشود و تا اواسط مهر ادامه دارد .وسعت
زمینهای زیرکشت محصوالت زراعی و باغی بافق،
6390هکتار است که با ۱۱۷چاه و ۱۲۰قنات آبیاری میشود.
شهرستان بافق در منطقه گرم و خشک قرار دارد و مرکز
عمده تولید خرمای استان یزد است .منبع :ایرنا
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دوشنبه  11مهر 1401
شماره 8604

مسیر فروش سهام خودروسازها هموار شد

میادین

آخرین قیمت مرغ و تخممرغ
در میادین
قیمت مرغ و تخممرغ در میادین بهرغم افزایش نرخ این اقالم
در مغازهها ،نوســانی نداشته اســت .نرخنامه جدید سازمان
میادین میوه و ترهبار نشــان میدهد مرغ تازه و مرغ منجمد
با قیمت مصوب در میادین توزیع میشــود و شانه 30عددی
تخممرغ نیز بهصورت باز و فله همچنــان با قیمت مصوب به
فروش میرسد.
مرغ تازه

مرغمنجمد

تخممرغ

43.500

39.800

بسته بندی

تنطیم بازار

تخممرغ

تخممرغ

تخممرغ

75.200

64.600

46.000

59.800
24عددی

20عددی

کیلوگرم /تومان

تخممرغ

غیربستهبندی

شانه30عددی

تخممرغ

28.200

15عددی

88.000
9عددی

سوپرمارکت

تغییرات قیمت بیسکویت
انواع بیسکویت در یک سال گذشته نوسان قیمت
زیادی داشــته که بخش عمده آن به 6ماه گذشته
بازمیگردد .تغییر قیمت آرد از اوایل اردیبهشــت
امسال باعث رشد قیمت محصوالت تولیدی وابسته
به آرد شد اما در3ماه گذشته قیمت این محصوالت
از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
جمانه

قیمتها به تومان

بیسکویت جو150 -گرم

مهر 1400
مهر 1401

کرمدار 360 -گرم

مهر 1400
مهر 1401

بیسکویت پذیرایی900 -گرم

مهر 1400
مهر 1401

تیتایم کرهای320 -گرم

مهر 1400
مهر 1401

بسته بزرگ 900گرمی

مهر 1400
مهر 1401

گرجی
گرجی

شیرینعسل
سالمت

6.000
12.000
20.000
55.000
32.000
100.000
16.000
25.000
31.000
60.000

تاالر شیشهای
روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

با مصوبه شورایعالی سیاستهای اصل 44برای آزادسازی سهام شرکتهای دولتی که در وثیقه بانکهاست
زمینه واگذاری سهام شرکتهای ایران خودرو و سایپا فراهم شد

بهدنبال مقاومت برخی دستگاههای
دولتی برای واگذاری شرکتهای
گزارش
زیر مجموعه خود ،شــورایعالی
سیاســتهای اصل 44در نخستین نشست خود در
سالجاری به این دستگاهها یک ماه مهلت داد تا سهام
شرکتهایی را که در وثیقه بانکها هستند از طریق
جابه جایی با ســهام دیگر آزاد کننــد .این مصوبه
مهمتریــن مانــع واگذاری ســهام شــرکتهای
خودروساز 
ی را از میان بر میدارد و در عین حال راه را
برای خصوصیســازی در ســایر صنایع نیز هموار
میکند.
به گــزارش همشــهری ،ســید ابراهیم رئیســی،
رئیسجمهــور در جریان بازدیدی که اســفند ماه
پارسال از شرکتهای خودروساز داشت با صدور یک
فرمان 8مادهای از وزیر صنعت خواست تا ظرف 6ماه
مقدمات واگذاری سهام این شرکتهای خودروسازی
به بخش خصوصی را فراهم کند با وجود اینکه مهلت
تعیین شده رئیسجمهور هفته قبل به پایان رسید
اما هنوز امکان واگذاری ســهام شرکتهای سایپا و
ایران خودرو فراهم نیست چون بخشی از سهام دولت
در این دو شرکت در وثیقه بانکهاست .در گذشته
شرکتهای خودروساز بهدلیل مشکالت مالی بخشی
از سهام خود را برای دریافت تسهیالت بانکی در وثیقه
گذاشتهاند ،بنابر این تا زمانی که سهام وثیقه شده آزاد
نشود امکان واگذاری سهام این دو شرکت وجود ندارد.
در همین باره چندی پیش حسین قربانزاده ،رئیس
ی با بیان اینکه شرکتهای
سازمان خصوصیســاز 
ایران خودرو و سایپا باید وثیقه خود را تغییر دهد یا
آزاد کند گفته بود ۵ :درصداز ســهام دولت در ایران
خودرو و  ۱۸درصد در ســایپا بهطور کامل در وثیقه
است؛ بنابراین ابتدا باید این وثیقهها آزاد شود تا امکان
واگذاری آن فراهم شود.
راهکار سازمان خصوصیسازی

با توجه به موانعی که بهدلیل در وثیقه بودن ســهام
شرکتهای خودروســاز در بانکها بر سر واگذاری
ســهام آنها بهوجــود آورده چندی پیش ســازمان
ی در مذاکــره با دســتگاههای زیر
خصوصیســاز 
مجموعه دولت که سهامدار شرکتهای خودروساز

ارقام به هزار واحد
1.332
1.330
1.328
1.326
1.324
1.322

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 8هزارو 854واحد،
معــادل 0.67درصــد نــزول کــرد و به یــک میلیــون و 322هــزارو
25واحد رسید .شاخص کل هم با 4022واحد افت به 382هزار
و 114واحد رسید.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام
فروشحقوقی

ارقام به میلیارد تومان

375

خرید حقوقی

826

فروشحقیقی

1755

خرید حقیقی

1305

در مبــادالت دیــروز بازارســهام ،ســهامداران حقیقــی هــزارو
305میلیــارد تومان ســهام خریدند امــا در مقابــل حجم فروش
ســهامداران حقیقــی بــه هــزارو 755میلیــارد تومــان رســید.
ســهامداران حقیقی دیروز 450میلیارد تومــان نقدینگی از بازار
سهام خارج کردند.

تراز صعود و نزول در بازار سهام

هستند از آنها خواســته بود تا سهام این شرکتها را
آزاد کنند و حتی پیشــنهاد جابه جایــی این میزان
سهام با سایر ســهام را ارائه کرده بود اما این موضوع
مورد توجه دستگاههای اجرایی قرار نگرفته بود .دلیل
این بیتوجهی آن بود که بهطور سنتی دستگاههای
دولتی به واگذاری سهام شــرکتهای زیر مجموعه
خود تمایل زیادی ندارند .پیش از این رئیس سازمان
ی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان
خصوصیساز 
گسترش و نوســازی صنایع ایران مایل به واگذاری
سهام شــرکتهای خودروسازی اســت گفته بود:
سازمان گســترش نیز مانند بقیه شرکتهای مادر
تخصصی و ســازمانهای توســعهای ،عم ً
ال دوست
داشتن ویژهای به شرکتهای خود دارد و به راحتی از
شرکتهای زیر مجموعه خود دل نمیکند.
اسماعیل غالمی ،معاون اسبق سازمان خصوصیسازی
نیز با تأیید نظرات قربانزاده با بیان اینکه اگر مسئوالن
بهدنبال واگذاری این دو شرکت خودروسازی هستند
باید تالش کنند تا تسهیالت را پرداخت و وثیقه آنها
را آزاد کنند ،توضیح داده بــود :در این میان افرادی

بهدلیل اینکه عالقهای به واگذاری سهام دو شرکت
خودروســازی ندارند ،تمایلی به آزاد کردن ســهام
آنها ندارند.
او حتی همان زمان پیشنهاد کرده بود :دستگاههای
مسئول میتوانند ســهام دیگری را جایگزین وثیقه
ایران خودرو و ســایپا کنند و ســهام آنها را از وثیقه
آزاد کنند .با وجــود این تاکنون اقدامــی عملی از
سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای
ی سهام خودرو ســازان انجام نشده و همین
آزادساز 
موضوع شورایعالی سیاســتهای اصل 44را برآن
داشت تا در نخستین نشســت خود تصمیم تازهای
برای حل این چالش بگیرد تا از این طریق راه را برای
ی هموار کند.
واگذاری سهام شرکتهای خودروساز 
ی سهام
مهلت یک ماهه برای آزادساز 

طبق مصوبه شورایعالی سیاستهای اصل44به همه
دستگاههای دولتی یک ماه مهلت داده شده است که
سهام خود را با وثایق دیگری جابهجا کند.
احسان خاندوزی ،وزیر اقتصادی در همین باره توضیح

داد :در نخستین نشست شورایعالی سیاستهای
اصل 44چندین مصوبه بهدســت آمد؛ مصوبه اول
درخصــوص واگذاری ســهام بخشهــای دولتی
ازجمله خودروسازی ،شــرکتهای فوالدی و ...بود
که دستگاههای دولتی خودشان مقاومت میکردند و
این سهام را بهعنوان وثیقه نزد بانکها گذاشته بودند و
امکان واگذاری آنها نبود که شورایعالی سیاستهای
اصل 44در این خصوص تصمیم قاطع گرفت به این
نحو که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه
مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابهجا کند.
او تأکیــد کــرد :براســاس مصوبه شــورایعالی
سیاســتهای اصل 44قانون اساسی ،اگر دستگاه یا
شرکت مادر تخصصی دولتی مربوطه ظرف یک ماه
سهام وثیقه گذاشته شــده در بانک را جابهجا نکند،
شورایعالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داد
تا رأسا سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین
و سهام شــرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و به این
ترتیب به سرعت سهام شــرکتهای در وثیقه را هم
واگذار کنیم.

صعود
نزول
بدون تغییر

ارقام به درصد
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در مبادالت دیروزبازارسرمایه،
قیمت سهام 144شرکت رشد
و 470شرکت کاهش یافت.
قیمت سهام11شرکت هم تغییر نکرد.

2
75

ارزش بازار سهام
ارقام به هزارمیلیاردتومان
6150
6100
6050
6000
5950
5900

 10مهر

 9مهر

 4مهر

 2مهر

5850

 30شهریور

ارزش کل ســهام شــرکتهای حاضــر در بــورس و فرابــورس
درمبادالت دیروز 69هزارمیلیاردتومان نزول کرد و به 5958هزار
میلیارد تومان رسید .ارزش دالری کل بازار سهام ایران «بورس
و فرابورس» با توجه به اینکه هردالر آمریکا دیروز در بازار آزاد در
محدوده 33هزار و 150تومان دادوســتد شــد ،هماکنون معادل
179میلیارد و 730میلیون دالر است.

آقايخشم

سقوط

توپخانهآتشين

ساپينتو زمين و زمان را به هم دوخت و
صحنههاي عجيب و غريبي خلق کرد .هيجان
افراطي او ،شايد کار دست استقالل بدهد

در رنکينگ جديد جهاني،يزداني و
گرايي سقوط کردند تا قاسمپور و عموزاد
تنها صدرنشينهاي کشتي ايران باشند

آرسنال با سبک گوارديوال همچنان
صدرنشين است .سيتي هم با 6تايي کردن
منچستر به روزهاي خوبش ادامه ميدهد

18

20

19

تکان

سوژه روز
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روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده

ليگ برتر انگليس

لسترسيتي
22:30
ناتينگهامفارست

برنامه بازي

ر
بر
باد
فته
0

پرسپولیس

1

تراکتور

در يک بازي پرحاشيه ،تراکتور به لطف مهدی ترابي بعد از 8سال موفق به
شکست پرسپوليس در ورزشگاه آزادي شد

ليگ برتر ايران  -هفته 8

پنجشنبه  14مهر 1401

17:00
آلومينيوم
18:00
ذوبآهن

پيکان

نساجي

جمعه  15مهر 1401

فوالد

استقالل
17:00

17:30
صنعت نفت

هوادار

تراکتور

گلگهر

ملوان

مس کرمان
18:00
مس رفسنجان
18:00
نفت م.س
19:00

20:00
پرسپوليس

سپاهان

جامجهاني -گروه B
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16:30

ايران

انگليس

جمعه  4آذر 1401

ايران

ولز

13:30
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آمريکا

22:30

ايران

نمیخوريم!
روياي مخالفان تيم ملي
براي کنار گذاشتن اين تيم از جام
جهاني برآورده نخواهد شد

انگليــس ،ولــز و آمريکا تنهــا رقباي تيم
ملي در جــام جهاني نيســتند .ايران براي
درخشــيدن در اين جام بايد بــه جز اين
 3رقيــب ،روبــهروي انبوهي از حواشــي،
زمزمههاي ريز و درشت و البته شايعههاي
بزرگ بايستد .تاز هترين شــايعهاي که در
روزهاي گذشــته بارها به گوش رســيده،
مســئله کنار گذاشتهشــدن تيــم ملي از
جام جهاني اســت .داســتاني کــه برخي
از رســانهها با آبوتاب زيــادي دربارهاش
صحبت ميکنند اما احتمال رقم خوردنش
تقريبا نزديک به صفر بهنظر ميرســد .جام
جهاني ،چيزي شبيه اردوي تدارکاتي تيم
ملي در کانادا نيســت که با چنــد بيانيه به
راحتي لغو شود .تجربه نشان ميدهد چنين
تصميمهايي در فاصله کوتــاه تا برگزاري
جام ،هرگــز اتفاق نيفتادهانــد .اين بار هم
چنين خواستهاي به سرانجام نخواهد رسيد.
بدون ترديــد در روزهاي آينده ،تالشهاي
مســتمري براي حذف ايران از جام جهاني
صــورت ميگيرد امــا بعيد اســت که اين
تال شها ثمر بدهند و کوچکترين خطري
تيم ملي ايران را تهديــد کند .ايران يکي از
نخســتين تيمهايي بوده که به جام جهاني
قطر راه پيدا کرده و سناريوي کنار گذاشته
شــدنش از اين جام به داليل غيرفوتبالي،
کامال دور از ذهن بهنظر ميرسد.
بيشــتر زمزمهها در مورد حــذف ايران از
جام جهانــي 2022قطر ،بعــد از 2نمايش
درخشان تيم ملي در 2مســابقه روبهروي
اروگوئه و ســنگال اتفاق افتاد .اين دومينو
از سوي رســانههاي فارسيزبان مستقر در
«انگليس» شروع شد و حتي به ارسال نامه
به فيفا براي جلوگيــري از حضور ايران در
جام جهاني رســيد2 .نمايش درخشان تيم
ملي ،موجب تحسين و تعجب سرمربي تيم
ملي انگليس شــده بود .ساوتگيت شخصا
به اتريش ســفر کرد تا تيم ملي را زيرنظر
بگيرد و خيلي زود متوجه شود که در قطر،
چه حريف سرســختي خواهد داشت .حاال
ديگر در انگليــس ،هيچ روزنامهاي بهخاطر
تقابل با ايران خدا را شکر نميکند و نگاهها
به تيم ملي کامال عوض شده است .بهصورت
همزمان اما عد هاي مشــغول هجوم بردن
به صفحه فيفا و مطرح کردن درخواســت
حذف ايــران از جام جهاني هســتند .اين
موج چند روزي اســت به راه افتاده و اصرار
دارد تا خودش را به مردم ايران ربط بدهد.
بســياري از مردم ايران در هر شــرايطي،
حامي تيم مليشان هستند و دوست ندارند
اين تيم به هيچ قيمتــي از تورنمنتي مثل
جام جهاني کنار بــرود .فوتبال در روزهاي
ســخت ،هميشــه يکي از نقاط اتکاي مهم
ايرانيها بوده است.
چرا حذف ايران از جام جهاني ،ســناريوي
قابل باوري نيست؟ داليل زيادي براي پاسخ
دادن به اين ســؤال وجود دارد .اول اينکه
برنامهريزي 3مسابقه ايران در جام جهاني از
مدتها قبل صورت گرفته و فيفا درصورت
لغو اين 3بازي ،با ضــرر مالي بزرگي روبهرو
خواهد شــد .نميتوان به همين ســادگي
اسپانســرها را ناديده گرفت و 3ديدار جام
جهانــي را لغو کرد .در شــرايط فعلي عمال
زماني هم براي معرفي تيم جايگزين وجود
ندارد .اين نکته را هم فرامــوش نکنيم که
بليتفروشي هر مســابقه تيم ملي در قطر
بهطور کامل انجام شــده و لغو اين بازيها
عمال محــال خواهد بود .نه کشــور ميزبان
خواهان چنين اتفاقي است و نه فيفا عالقهاي
دارد که اينچنين برنامههايــش را با تغيير
اجباري روبهرو کند .قبال هم سابقه نداشته
که در آستانه جام جهاني ،چنين اتفاقي رقم
بخورد .کنار رفتن يوگسالوي بهدليل شرايط
جنگي و حذف روســيه از دور مقدماتي بعد
از حمله به اوکراين ،اتفاق افتــاد .ايران اما
درگير جنگي با کشــورهاي همسايه نشده
و کامال بعيد بهنظر ميرســد که فيفا قصد
کنار گذاشتن اين تيم از جام را داشته باشد.
فيفا بارها ثابت کرده که اساســا نهاد کامال
محتاطي اســت .تأييد انتخابات پرماجراي
فدراســيون فوتبال نيز نشــان داد که آنها
تمايلي براي ورود بــه ماجراهاي اينچنيني
ندارند .فوتبال ايران به تازگي درخواســت
فيفا براي صادر کردن مجوز ورود بانوان به
استاديومها را پذيرفته و در چنين شرايطي،
رابطه فدراسيون و اين نهاد بينالملي مثبت
ارزيابي ميشــود .پس فعال خطري متوجه
فوتبال ايران نيســت و ستارههاي تيم ملي
نيز بايد همــه تمرکزشــان را روي نتيجه
گرفتن در اين رقابــت بگذارند .البته که در
جريان برگزاري جام نيز حواشــي خاصي
براي تيم ملي و لطمه زدن به رؤياي صعود
شــکل خواهد گرفت اما پســران تيم ملي
بايد با همه وجود در زمين مســابقه ظاهر
شوند و در کنار هم ،يک تورنمنت رؤيايي را
پشتسر بگذارند.
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حسینی چشم خورد

حســین حســینی خو ششانس
بود که اســتقالل با یک پیروزی
دیرهنگام سیرجان را ترک کرد
و با هر 3امتیاز به تهران بازگشت،
وگرنه بهخاطر گلی کــه دریافت
کرد حسابی مالمت میشد .دروازهبان
استقالل روی ضربهای که مهدی تیکدری از زاویه تقریبا بسته
شلیک کرد موفق نشد واکنش خوبی نشان بدهد .دفع ناقص
او منجر به دریافت گل شد و میرفت تا 2امتیاز ارزشمند را از
کف آبیها برباید .اشتباه حسینی در حالی بود که او در فیفادی
اخیر یک بازی درخشان برابر سنگال ارائه داد و چندین بار مانع
از گلزنی بازیکنان رقیب شد .درخشش حسینی به حدی بود
که حتی برخی توصیه کردند او بایــد دروازهبان اول ایران در
جامجهانی باشــد ،اما گویا گلر آبیها چشم خورد و بازگشت
چندان موفقی به مسابقات لیگ نداشت.
جای فرزاد خالی

از شــما چه پنهــان وقتــی امین
قاسمینژاد در دقایق پایانی بازی
با استقالل به زمین آمد و به جای
کمکبهگلگهرمرتکبآنپنالتی
عجیب و ناشیانه شد ،بیشتر از هر
چیز دیگری یاد فرزاد مجیدی افتادیم؛
اخوی آقا فرهاد که فصل گذشته بهعنوان کمک سرپرست روی
نیمکت این تیم حضور داشــت و البته ناگهان ناپدید شد .آن
زمان و در مقطع جذب قاسمینژاد از سوی استقالل ،فرزادجان
یکی از جمالت ماندگار فوتبال ایــران را به زبان آورد و گفت:
«دربی نقلوانتقاالت را از پرســپولیس بردیم ».این جمله در
ادامه و با توجه به عملکرد درخشان امین(!) بارها مورد توجه قرار
گرفت .قاسمینژاد بعد از نیمکتنشینی در استقالل به گلگهر
رفت و آنجا هم شرایط خوبی نداشت ،تا اینکه این دستهگل را
مقابل تیم سابقش به آب داد.
زمانی برای گرهکردن مشت نیست

شکستهای پیدرپی امیر قلعهنویی
برابر استقالل ادامه دارد .سرمربی
سابق آبیها که با این تیم افتخارات
زیادی کسب کرده ،از زمان جدایی
از استقالل به یک حریف جنجالی
برای آنها تبدیل شده که اوایل هم نتایج
خوبی میگرفت ،اما حاال مدتهاســت که خورشید اقبال او
غروب کرده است .شکست اخیر برابر اســتقالل که باز هم با
اعالم یک پنالتی رقم خورد ،ششمین باخت قلعهنویی بهعنوان
سرمربی گلگهر مقابل آبیها بود .از این تعداد ،گلگهر  5بازی
را در زمین برده و فقط یک مســاوی گرفته که آن هم بعدا از
سوی کمیته انضباطی  3بر صفر به سود تیم تهرانی اعالم شد .با
این همه ،تنها حسن نبردنهای قلعهنویی مقابل استقالل این
است که دیگر فرصتی برای شادی و گره کردن مشت ندارد تا
بعدا برای او تبدیل به حاشیه شود!

مثبت ،مثبت ،منفی!

عكس| ابوالفضل امیرزاده|

نكته بازی

نگاهی به چهرههای خاص بازی استقالل در
مصاف با گلگهر

جدال گلگهر و استقالل در هفته هفتم لیگ برتر ،چند چهره خاص داشت.
بازیکنانی که به دالیلی بیشتر از سایر مهرههای درون زمین به چشم آمدند و
با نمایشهای خوب یا بدشان ،توجه بینندگان این مسابقه را بیشتر از سایرین
جلب کردند .چهارمین برد این فصل اســتقالل ،نخستین برد آنها روبهروی
یکی از تیمهای مدعی در لیگ بیســت و دوم به شمار میرفت .آنها باالخره
ثابت کردند که ظرفیت انجام کارهای بزرگ را نیز در این فصل دارند.
محمد محبی،رؤیا مجانی است!

شاید گل محبی روبهروی گل گهر ،کامال ساده بود
اما جاگیری عالی این بازیکن در هفتههای گذشته
لیگ ،اصال تصادفی بهنظر نمیرسد .محبی دقیقا
منطبق بر ســبک بازی تیم ســاپینتو ،خودش را
مهیای دریافت پاس از کنارهها میکند و روبهروی
دروازه حریف ،بیاشتباه نشان میدهد .ستاره بوشهری استقالل ،قصد دارد به
هر قیمتی رؤیای رفتن به جام جهانی را زنده نگه دارد .او دوران ملی پرفراز و
نشیبی داشته است .محبی در تیم ویلموتس یک بازیکن ثابت بود ،مدتها به
تیم اسکوچیچ دعوت نمیشد و در تیم کیروش فقط در اردوی داخلی حضور
داشــت .حتی با وجود کنار رفتن از اردوی اتریش ،او همچنان به درخشش
در استقالل ادامه میدهد .شاید در بین مهاجمان شاغل در لیگ برتر ،هیچ
بازیکنی به اندازه او برای رسیدن به قطر شانس نداشته باشد.
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هیجان
افراطـی
ساپینتو ،شاید
کار د
ست استقالل بدهد

بهروز رسایلی| استقالل در یکی از سختترین و مهمترین مسابقات این
فصلش موفق شد با نتیجه 2بر یک از سد گلگهر بگذرد3 .امتیاز این مسابقه
دشــوار بیرون از خانه که در دقایق پایانی هم بهدســت آمد ،قطعا در آینده
بسیار بهکار آبیها خواهد آمد .استقالل که با یک نمایش درخشان و پیروزی
چشمگیر برابر نساجی راهی تعطیالت شده بود ،در بازگشایی مسابقات لیگ
بهخوبی از سد کرختی و ناآمادگی بعد از فیفادی گذشت و با دست کامال پر
از سیرجان به تهران بازگشت .این پیروزی ارزشمند اما تا حدی تحتتأثیر
رفتارهای عصبی و پرخاش بیدلیل ریکاردو ساپینتو قرار گرفت .سرمربی
استقالل که در تیمهای قبلیاش هم سابقه طوالنی در زمینه ایجاد جنجال و
حواشی کاذب داشت ،در ایران هم دست از این رویه برنداشته است .در دقایق
پایانی بازی با گلگهر و زمانی که داور بهدرستی برای آبیها اعالم پنالتی کرد،
به جای اینکه کادرفنی تیم حریف عصبانی باشــد و اعتراض کند ،ساپینتو
زمین و زمان را به هم دوخت و صحنههای عجیــب و غریبی خلق کرد .در
شرایطی که او بهخاطر اعتراضات دنبالهدارش 2کارت زرد از داور گرفت و از
کنار زمین اخراج شد ،مرد پرتغالی بعد از مشاهده کارت قرمز به سیم آخر زد و
طوری از کوره در رفت که انگار واقعا قصد داشت داور را کتک بزند .پس از این
اتفاق بود که بار دیگر بحث رفتارهای عجیب ساپینتو داغ شد؛ خشم مخربی
که ممکن است کار دست مدافع عنوان قهرمانی بدهد.
2پرونده در 7هفته

درحالیکه تنها 7هفته از آغاز مسابقات لیگ برتر میگذرد ،داستان سیرجان
به دومین پرونده انضباطی مهم ساپینتو تبدیل شــده است .او پیشتر در
انزلی و حین بازی با ملوان بهخاطر شوتکردن برانکارد به سمت کادر امداد

کنار زمین در کانون یک حاشــیه بزرگ قرار گرفته بود .آن ماجرا که خیلی
هم سر و صدا کرد ،با دلجویی ساپینتو از امدادگران ختم به خیر شد و کمیته
انضباطی هم ضمن مدارا با سرمربی استقالل ،او را به یک جلسه محرومیت
تعلیقی محکوم کرد .حاال و بعد از دومین پرونده انضباطی مهم ،طبیعتا آن
محرومیت تعلیقی نیز فعال خواهد شد .به این ترتیب ساپینتو یک بازی را
بهدلیل دریافت کارت قرمز و یک بازی دیگر را بهخاطر پرونده قبلی از دست
خواهد داد و برابر تیمهای فوالد و ذوبآهن قادر به همراهی تیمش نخواهد
بود .این تازه در شرایطی است که کمیته انضباطی برای رفتار اخیر ساپینتو
پرونده دیگری باز نکند.
چه خبر میشد بازی فوالد

محرومیت ساپینتو از بازی هفته آینده اســتقالل برابر فوالد در حالی است
که تیم جواد نکونام در کل فوتبال ایران به برخورداری از یک نیمکت شلوغ و
پرسروصدا شهرت دارد .تا به حال موارد متعددی از تذکر داوران به سرمربی
و سایر عوامل فوالد اتفاق افتاده و کلی هم کشمکش بین نیمکت این تیم با
نیمکت رقبا داشتهایم .در چنین شرایطی و با توجه به حساسیت بسیار زیاد
ساپینتو به مسائل پیرامونی ،تقابل او با نکونام و دستیارانش میتوانست یک
زلزله بالقوه باشد که حاال با کارت قرمز ســرمربی استقالل رفع شده است.
گذشته از این مسائل ،آبیپوشان حتما در بازی مهم خودشان با فوالد نیاز به
حضور ساپینتو داشتند ،اما این فرصت از دست رفت و اگر قرار باشد رفتارهای
مربی پرتغالی ادامه بیابد ،چهبسا اســتقالل ناچار شود هزینههای بیشتری
هم بپردازد.

عزیزبک آمانوف؛ درخشش و حسرت

در 16مسابقهای
كه استقالل
حسینزاده را در
تركیب داشته
با 4گل و یك
پاس گل این
بازیكن 12برد و
4مساوی نصیب
آبیپوشان شده
است .بهترین
بازیهای
امیرحسین
در این فصل
مقابل 2تیم
نفت از آبادان و
مسجدسلیمان
انجام شده
است

توپ را به من نده!

منچسترسيتي ،با پيروزي خيرهكننده  6بر 3برابر رقيب
ديرينهاش يونايتد ،نه تنها فاصلــهاش رابا صدر جدول
حفظ كرد كه خاطره يكــي از معروفترين دربيهاي
تاريخ منچســتر را زنده كــرد .آنها 11ســال پيش با
درخشش ماريو بالوتلي ،يونايتد را 6گله كرده بودند.

یک اتفاق خیلی تلخ در فوتبال؛ در یک مسابقه در اندونزی
174نفر ازجمله 17کودک کشته شــدند .در بازی آرما
اف سی مقابل پرسبایا سورابایا که در منطقه ماالنگ در
اندونزی در ورزشگاه کانجور برگزار میشد هواداران آرما
نسبت به نتیجه ناراضی بودند و به نشــانه اعتراض وارد
زمین شدند اما پلیس با پرتاب گاز اشکآور آنها را به عقب
راند که همین باعث ازدحام شد و عده زیادی زیر دستوپا
ماندند و جان باختند .تعــداد مجروحان حدود 200نفر
گزارش شده است.

در روزی که پرســپولیس از شــرایط آرمانی دور بود ،تراکتور صدر نشین
لیگ را در آزادی شکست داد تا جدال در باالی جدول نفس گیر شود .دفاع
کند و پر اشتباه پرسپولیس در طول بازی بارها جا ماند و در نهایت یکی از
توپ هایی که پشت دفاع سرخ پوشان به مهاجم تراکتور رسید کار را تمام
کرد .حتی سیو فوق العاده بیرانوند هم دفاع کند پرسپولیس را به خود نیاورد تا
عباس زاده کار ناتمام خــود را تمام کند .لحظه کلیدی بــازی اما ،نه گل
عباس زاده که پنالتی از دســت رفته ترابی بود .پنالتی بحث برانگیزی که
اعتراض طوالنی مدت بازیکنان تراکتور و در راس شان اخباری ،باعث شد هم
وقت بازی کشته شود و هم اضطراب پنالتی زن اول پرسپولیس باال برود و
همه چیز در نهایت به زیان سرخ پوشان تمام شود.
در نیمه اول بازی نه پرســپولیس صالبت الزم را داشت و نه تراکتور توانست
از موقعیت هایش بهره ای ببرد .هیچ کدام از دو تیم طراوت و شــادابی الزم
را نداشتند؛ هرچند تراکتور در همان دقیقه یک میتوانست به گل برسد .در
غفلت مدافعان پرسپولیس ،گوستاوو در موقعیتی مناسب به توپ رسید ولی
با یک بغل پای بی دقت آن را هدر داد .در دقیقه هفتم بازی هم باز این تراکتور

پرگلترین مسابقات لیگ را در بازیهای نفت مسجدسلیمان ببینید
با ازسرگیری مسابقات لیگ برتر ،عجیبترین نتیجه هفته در مصاف نساجی و نفت مسجدسلیمان
رقم خورد؛ جایی که شــاگردان حمید مطهری در خانه با 4گل حریف را شکســت دادند و یک
پیروزی درخشان بهدست آوردند .بعد از باخت 3بر یک برابر استقالل ،مطهری بهشدت تحت فشار
قرار داشت؛ چراکه نساجی در آن بازی عملکرد بسیار ضعیفی داشت ،با این حال گویا تعطیالت
لیگ به او و تیمش ســاخته و باعث شــده چنین نتیجه خارقالعادهای بهدست بیاورد .آن طرف
میدان هم نفت مسجدسلیمان را داریم که امســال تیم خوبی داشته و هیچکس حتی تصورش را
هم نمیکرد در قائمشهر 4گل بخورد .این تیم که قبل از تعطیالت خیلی سخت و با نتیجه 2بر یک
به پرسپولیس باخته بود ،اینبار بهراحتی تسلیم نساجی شــد و حرفی برای گفتن نداشت .با این
همه ،اصلی که امسال در مورد نماینده مسجدسلیمان بدون تغییر باقی مانده ،مربوط میشود به
جذابیت و پرگلبودن مسابقات این تیم .بعد از 7مسابقه ،نفت مسجدسلیمان 12گل خورده و 8گل
زده است .به این ترتیب در بازیهای این تیم 20گل رد و بدل شده که کمنظیر است .خود نساجی
هم شرایط مشابهی دارد .آنها تا اینجای فصل 11گل زدهاند و 8گل خوردهاند و اغلب مسابقاتشان
هم تماشایی بوده است.

جام حذفی مغلوب شــاگردان نکونام شد .همین فصل هم آنها
سپاهان و تراکتور را که خلق و خوی تهاجمی داشتند بردهاند،
اما مشکل از جایی شروع میشود که تیمی بخواهد برابر فوالد،
شبیه خود فوالد بازی کند! اینجاست که بچههای جواد به مشکل
میخورند و نمیدانند برابر حریفی که سخاوتمندانه توپ را به آنها
سپرده چه باید بکنند.نکونام در پایان بازی با مس کرمان گفته:
یآیند و به همین شکل از ما میخواهند در اهواز
«همه تیمها م 
امتیاز بگیرند .مدام بازیکنانشــان روی زمین میخوابند
چه دقیقه یک باشــد چه دقیقه  ».90این اما شــبیه
گالیههایی است که معموال رقبای مدعی بعد از به
دردسر افتادن جلوی فوالد نکونام تکرار میکنند .در
حقیقت تیم جواد توپ را دوست ندارد و بهترین حربه
برابرش این است که شبیه خودش بازی کنید.

بربادرفته
بود که روی شوت هاشــمینژاد بخت خودش را آزمایش کرد ولی بیرانوند
تسلیم ضربهای نشد که گرچه غافلگیر کننده بود ولی خیلی ضرب نداشت.
در ادامه توپ و میدان بیشتر در اختیار پرسپولیس بود که میکوشید به سیاق
همیشگیاش خلق موقعیت کند.در نیمه دوم بازی روند پرشتابتری به خود
گرفت و بعد از یکی دو موقعیت نصفه و نیمه پرسپولیس ،این تراکتور بود که
دقایقی توپ و میدان را در اختیار داشت .در دقایقی که مدافعان پرسپولیس
متزلزل و پراشــتباه بودند ،تراکتوریها چند باری صاحب موقعیت شدند و
یک تیرک هم زند .در روزی که تعویضهــای یحیی ،جواب نداد و ناآمادگی
وحید امیری و آشفتگی محمد عمری ،کامال مشهود بود ،لوکادیا اگر کمی
خوش شانس بود جای تیرک ،تور دروازه تراکتور را می لرزاند .اتفاقی که چند
دقیقه بعد عکســش رخ داد و دروازه بیرانوند باز شد .وقتی پنالتی جنجالی
پرسپولیس را ترابی به بدترین شکل از دست داد ،مشخص بود که بعید است
سرخ پوشان بتوانند به بازی برگردند .صدرنشین لیگ پس از سالها در خانه به
تراکتور باخت تا دیگر مدعیان را خوشحال کند؛ یکباخت بد موقع ،قبل از بازی
حساس با سپاهان که میتواند معادالت جدول را به نفع آبی پوشان تمام کند.

مهدی قایدی؛ باشو بلند نمیشود

او هم درســت مثل محمد محبی ،در اردوی اولیه
تیم ملی حاضر بود و در نهایت بــا تیم به اتریش
ســفر نکرد .قایــدی اما برخالف پســر همتیمی
و هماســتانیاش ،ایــن روزها اصال آماده نشــان
نمیدهد .او شبیه آن بازیکنی نیست که قبل از ترک
ایران برای پیوستن به امارات ،در اوج قرار داشت و گره همه بازیها را برای
اســتقالل باز میکرد .مهدی در قامت یک سوپراستار از استقالل جدا شد و
انگار با طی کردن مســافت تا امارات ،در بعد زمان هم سفر کرد و دوباره به
گذشتهاش در استقالل برگشت .موقعیتسوزیهای او در جدال این هفته
با گلگهر برای هواداران باشگاه نگرانکننده بود .با این کیفیت ،قایدی دیگر
شانسی برای همراهی تیم ملی در قطر نخواهد داشت .برای بازیکنی که در
بیشتر هفتههای انتخابی همراه تیم بوده ،این یک کابوس تلخ خواهد بود.

جذاب و غیرقابل پیشبینی

در مورد فوالد نکونام که گویا فقط یک تیم « واکنشی» است
یک نمایش ماللآور دیگر از فوالد جواد نکونام و این بار توقف خانگی بدون گل برابر مس
کرمان .در 6مسابقهای که فوالد تا اینجای فصل انجام داده ،کال فقط 6گل رد و بدل شده
که این آمار ،تیم خوزستانی را به یکی از کسل کنندهترین تیمهای لیگ امسال تبدیل
میکند .تازه موضوع زمانی جالبتر میشود که بدانیم از این تعداد هم 5گل در بازی با
تراکتور به ثمر رسید؛ جایی که فوالد 3بر 2پیروز شد .سهم  5مسابقه دیگر تیم اهوازی،
فقط یک گل بوده که در دقایق پایانی بازی با سپاهان و روی اشتباه فاحش مدافع حریف
به ثمر رسید 4.بازی دیگر فوالد در فصل جاری هم با تساویهای بدون گل همراه شده که
برابر نفت آبادان ،پرسپولیس ،مس رفسنجان و حاال هم مس کرمان بوده است .تساوی
خانگی بسیار ماللآور برابر تیم کرمانی طوری بود که باعث شد نکونام تیم خودش را
به ارائه فوتبال «محلی» متهم کند .مسئله اینجاست که تیم او فقط برای ارائه فوتبال
تدافعی و غیرمالکانه برابر تیمهای مدعی تربیت شده است .فوالد در چند بازی اخیرش
برابر پرسپولیس ،این تیم را دچار مشکل کرده و حتی در سوپرجام موفق به شکست
سرخپوشان شده است .داستان در مورد استقالل هم همینطور است؛ تیمی که در فینال

قــرار گرفتن عزیزبک آمانوف در فهرســت ســیاه
ســاپینتو ،از همان ابتدا برای هواداران اســتقالل
غافلگیرکننده بود .فرهاد مجیدی ابتدا عالقه زیادی
به این هافبک ازبک داشت اما ســاپینتو حتی نام
آمانوف را در فهرست 18نفره قرار نمیداد و باالخره
در آخرین دقایق نبرد با گلگهر ،او را به زمین فرستاد .عزیزبک که انگیزههای
زیادی برای درخشیدن در این نبرد داشت ،پاسهای دقیقی در میانه میدان داد
و یک توپ عالی هم برای رضا میرزایی فرستاد .کافی بود میرزایی کمی دقت
به خرج بدهد تا آمانوف در نخستین دقایق حضورش در این فصل از لیگ برتر،
صاحب یکپاسگل شود .این موقعیت از دست رفت اما شاید این نمایش چند
دقیقهای ،عزیزبک آمانوف را در بين کادر فنی استقالل عزیز کرده باشد!

لیگ برتر ایران(جام خلیج فارس)
رتبه

تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل +/-

تفاضل گل امتیاز

1

پرسپولیس

7

4

2

1

8-3

5

14

2

استقالل

7

4

2

1

9-5

4

14

3

سپاهان

7

3

3

1

9-6

3

12

4

ل گهر
گ 

7

3

3

1

9-7

2

12

5

تراکتور

7

3

2

2

6

فوالد

6

2

4

-

8-6
4-2

2
2

11
10

نساجی

7

2

3

2

11-8

3

9

8

ذوبآهن

7

1

6

-

4-3

1

9

9
10

مس رفسنجان

6

1

5

-

3-2

1

8

7

آلومینیوم اراک

7

2

2

3

2-4

-2

8

12

پیکان

7

2

2

3

3-6

نفت مسجد سلیمان

7

2

2

3

8-12

-3
-4

8
8

13
14

مس کرمان

7

1

3

3

15

هوادار

7

1

2

4

7-8
5-9

-1

6

-4

5

صنعت نفت

16

6

1

1

4

2-6

-4

4

ملوان

6

-

2

4

4-9

-5

2

11
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مسی به کومان رسید

پاریسنژرمن مقابل تیم سابق گالتیه -نیس -بهزحمت به پیروزی رسید .مسی
که هفته پیش در بازی با جاماییکا از روی ضربه آزاد برای آرژانتین گل زده بود،
اینبار با پیراهن تیم پاریسنژرمن موفق شد یکگل دیگر از روی
ضربه آزاد به ثمر برساند اما زننده گل پیروزی کسی نبود
جز امباپه که در 7دقیقه مانده به پایان مسابقه ،پاریس
را در کنار مارسی به صدر جدول برد.
این شصتمین گل مسی از روی ضربات کاشته
بود که از این لحاظ او را با 2گل بیشتر ،باالتر
از کریستیانو رونالدو قرار داد .رونالدو
58بار از روی ضربات کاشــته به
گل رسیده.
مسی با این گل از رکورد
روجریو سنی و مارسلینیو
درباره امباپه اخبار تازهای منتشر شده مبنی بر
کاریوال (59گل) عبور کرد و
اینکه او در نقلوانتقاالت تابستانی نام 4بازیکن را به
به رکورد کاشتههای رونالد
باشگاه برای خرید داده بود که هیچیک جذب نشدند.
کومان در عدد 60رســید.
او خواهان همبازی شــدن با لواندوفسکی ،جانلوکا
حاال تنهــا 7بازیکن دیگر
اســکامکا (ساســولو) ،عثمان دمبله و مارکوس
در این رکــورد از او عملکرد
رشفورد شده بود .لوا به بارسا رفت ،اسکامکا
بهتــری دارنــد .جونینیــو،
به وســتهم و 2نفر دیگر تمدید
ســتاره ســابق برزیلــی همین
کر د نــد .
پاریســنژرمن همچنان با 77گل
کاشته بهترین آمار را از این لحاظ دارد و در
رده بعدی پله برزیلی با 70گل قرار گرفته؛ ویکتور لگروتالیه و رونالدینیو(،)66
دیوید بکام( )65زیکو و مارادونا( )62و رونالد کومان و مسی(.)60
مسی از طرفی به رکورد 780گل در دوران فوتبالش رسید؛ 672گل برای
بارسا90 ،گل برای آرژانتین و 18گل برای پیاسجی.
مسی در سال 2022پوست انداخته .او در این سال 36بازی انجام داده که
توانسته 22گل و 20پاسگل در آن ثبت کند.
او نخســتین بازیکن 5لیــگ بزرگ اروپایی اســت که از شــروع فصل
 2015-16روی 300گل مشارکت داشته که 38تا از لواندوفسکی بیشتر است.
لیونل مسی در این فصل در لیگیک فرانســه 9بازی انجام داده؛ 5گل،
7پاسگل و 6بار جایزه بهترین بازیکن زمین را برده است.
رکورد مسی با تیم باشگاهی و ملی در این فصل به این شرح است؛ 14بازی،
11گل8 ،پاسگل و 19تأثیرگذاری روی گلها.
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آرتتا در این فصل موبهمو از سبک جدید گواردیوال کپیبرداری
کرده .او حتی 2بازیکن منسیتی شامل ژسوس و زینچنکو را
جذب کرده تا بتواند این سبک را پیاده کند؛ متشکل از 2مدافع
مرکزی3 ،هافبک2 ،هافبک تهاجمی و 3وینگر .آرتتا نخستین
بازی بزرگ این فصل را هم برد تا با تنها یکشکست بهتنهایی بر
صدر جدول تکیه بزند .او فاتح دربی لندن شد.
هریکین با گلزنی از روی نقطه پنالتی در ورزشگاه امارات به
نخستینبازیکنتاریخلیگبرترتبدیلشدکهدر100بازیخارج
از خانه موفق به گلزنی میشود.
کین عاشق گلزنی به تیم دوران کودکی خودش است .کین
14بار به آرسنال گل زده که همگی در لیگ برتر بوده .او باالتر از
بابی اسمیت و آدبایور بهترین گلزن تاریخ این دربي است5 .گل
از14گلش در ورزشگاه خانگی آرسنال وارد دروازه این تیم شده.
کین در 8بازی با آنتونیو کونته مقابل بیگ سیکس (6تیم
بزرگ انگلیس) 8گل به ثمر رســانده .او به چلسی و لیورپول
هر کدام 7گل زده که نصف گلهایش به آرسنال است؛ 5گل به
یونایتد و4گل به سیتی.
آرتتا3بار پیاپی بازی خانگی را از تاتنهام برده .تنها2سرمربی
دیگر 3بازی اول خود را مقابل تاتنهام در خانه خودی با پیروزی
تمام کرده بودند؛ جورج مورل وتری نیل.
حاال تعداد گلهای این دربی با تعداد گلهای آرســنال و
لیورپول (175گل) برابر شده که این پرگلترین رویارویی تاریخ
لیگ برتر است ،باالتر از لیورپول -تاتنهام و آرسنال -اورتون
(172گل).
توپچیها تنها یکبار از 30مسابقه خانگی آخر خود مقابل
تاتنهام شکســت خوردهاند؛ 18برد و 11تساوی .در ورزشگاه

هتتریک
نوبرانه

اردهای
ارباب امباپه

صدرنشین است

امارات هرگز شکستی از این حریف ثبت نشده.
ایــن یکصدوهفتادویکمیــن رویارویــی 2تیــم و
صدوشصتودومین بازی رسمی بین 2حریف بود؛ 69برد ،برای
آرسنال و 55برد برای تاتنهام.
کونته نخستین دربیاش را 3بر صفر از آرسنال برده بود اما
اینبار 3بر یک شکســت خورد و نتوانست به رکورد مورینیو
برسد که 2دربی اولش را پیروز شده بود.
گل توماس پارتی به تاتنهام پنجاهوهفتمین تالش او از خارج
محوطه جریمه برای رسیدن به گل با پیراهن آرسنال بود.
21پاس تا گل پارتی طوالنیترین پاسکاری است که منجر به
گلزنی در لیگ برتر در این فصل میشود.
ویلیام ســالیبا که در همه
نبردهای تنبهتــن و هوایی
برنده بود ،هنوز در 720دقیقه
حضــورش در رقابتهای
لیگ برتر از بازیکنان حریف
دریبل نخورده .او همچنین
بیش از هر بازیکن دیگری در لیگ مالکیت توپ را از حریف پس
گرفته است.
ژاکا و ژسوس برای اولینبار در دربی شمال لندن گل زدند.
ژســوس در کل دومینباری بود که در یکدربی گل میزد .او
یکبار با پیراهن برزیل به آرژانتین گل زده بود.
گرانیت ژاکا در 8بازی این فصل 2گل زده که دقیقا برابر
با تعداد گلهایش در مجموع 2فصل پیش است .او این
فصل 3پاسگل هم ثبت کرده.

لیورپول در ادامه تیرهروزیهای این فصل خود از پس برایتون بدون
گراهام پاتر هم برنیامد و تن به تساوی  3-3داد .نکته این مسابقه
هتتریک لئاندرو تروسارد ،مهاجم برایتون در دقایق  18 ،4و 83
بود که این برای اولینبار از سال 2009بود که بازیکنی در آنفیلد
برابر لیورپول موفق به زدن 3گل میشود .آندری آرشاوین در
سال 2009با پیراهن تیم آرسنال در این ورزشگاه پوکر کرده
بود .آن بازی هم  4-4مساوی تمام شد.

تیرهروزی اینتر
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ژاوی از رکورد زیدان عبور کرد

لواندوفسکی برایش فرقی ندارد در بوندسلیگا بازی میکند یا
اللیگا یا هر جای دیگری ،او گل خودش را میزند و باعث برد تیم
میشود .ژاوی گفته بارسا برد خفیف یک بر صفر خود را مقابل
مایورکا مدیون لواندوفسکی و تراشتگن نیست اما همه افرادی که
بازی را دیدند ،خالف آن را میگویند .لوا از سال 2015به اینسو
روی 262گل (230گل و 32پاسگل) تأثیر داشته و تنها مسی با
300تأثیر (199گل و 101پاسگل) بهتر از او در این زمینه عمل
کرده .حتی رونالدو هم (226تأثیر185 ،گل و 41پاسگل) در
رده پایینتری نسبت به لوا قرار میگیرد و البته لواندوفسکی در
بوندسلیگا بازی میکرد که بهمراتب سادهتر از لیگهای اسپانیا،
ایتالیا و انگلیس (رونالدو) بود.
ژاوی با پیروزی یک بر صفر بارســا مقابل مایورکا با عبور از
زیدان به رکورد بیشــترین بازی بدون شکســت یک مربی در
بازیهای خارج از خانه اللیگا دســت یافــت .این هجدهمین

بازی متوالی دور از خانه بود که بارســا بــا هدایت ژاوی مغلوب
نشــد؛ 13پیروزی و 5تســاوی .زیدان ژانویه 2016مربی رئال
شد و با این تیم در 17بازی متوالی دور از خانه شکست نخورد؛
13پیروزی و 4تساوی .نوار شکســتناپذیری زیدان در زمین
سهویا پاره شده بود.
لوا به بارسا پیشنهاد داده هموطنش را جذب کنند؛ یاکوب
کیویور مدافع اسپتزیا بازیکن پیشــنهادی لوا برای پست دفاع
ی آرائوخو
راست است .ژاوی که سرخیو روبرتو ،بیرین ،کونده و حت 
را که میتوانستند در این پست بازی کنند در اختیار نداشت ،برای
بازی با مایورکا از بالده ،پدیده این فصل بارســا استفاده کرد که
چپپاست و تخصصی در دفاع چپ بازی میکند .احتماال برای
الکالســیکوی 24مهر ســرخی روبرتو یا همین بالده در دفاع
راست قرار بگیرند.
لواندوفسکی از هر دو شوتی که به دروازه حریفان روانه کرده،

هرقدر روند بارسا در این فصل خوب بوده
و بهجز یکتســاوی بدون گل مقابل وایادولید
و یکشکست 2بر صفر برابر بایرن همه بازیها را برده،
اینتر برای بازی این هفته اوضاع خوبــی ندارد .تیم ایتالیایی
اینبار در زمین خــودش به آاسرم و مورینیو باخــت .حاال در 6بازی
آخر ،اینتر به میالن ،رم ،بایرن و اودینزه باخته و تنها تیم ضعیف ویکتوریا پلژن و تورینو را
شکست داده.
دیمارتزیو ،خبرنگار معتبر و فریلنس ایتالیا تأیید کرده که مالکان چینی باشگاه از سیمونه
اینتزاگی ناامید شده و به این نتیجه رسیدهاند که او مرد بازیهای بزرگ نیست .اگر فدراسیون
فوتبال انگلیس زودتر دست بهکار نشود و توماس توخل را بهجای ساوتگیت نیاورد ،شاید اینتر
برای جذب مربی اخراجی چلسی پیشدستی کند .البته ماروتا ،مدیر ورزشی سابق یوونتوس
که در اینترمیالن همین پست را دارد ،حامی اوست .فعال باشگاه در معرض فروش قرار دارد
و ممکن است بهزودی یا یکی از کشورهای عربی پا پیش بگذارد یا یک آمریکایی.
اینتزاگی در 8هفته اول این فصل 4برد و 4شکست بهدست آورده؛ 14گل
زده و 13گل خورده و 12امتیاز گرفته اســت .تنها مونتسا و کرمونزه
(14گل) از اینتر بیشتر گل دریافت کردهاند و سمپدوریا
هماندازه اینتر گل خورده است.

یکبار به گل رسیده؛ 9گل از 18شوت در این فصل اللیگا.
حتی رونالدو و مســی هم در 7بازی ابتدایی خود در اللیگا
نتوانسته بودند 9گل بزنند .گل دقیقه 20لوا ورق بازی را برگرداند.
از سال 1996و پس از کریستین ویهری (اتلتیکومادرید) دیگر
هیچ بازیکنی در نخســتین فصل حضورش در اللیگا و پس از
7هفته نتوانســته بود این تعداد گل به ثمر برساند .در 75سال
اخیر نیز تنها ویهری ،دی استفانو(رئال) و کوباال(بارسا) در 7بازی
ابتدای فصل توانسته بودند 8گل یا بیشتر ثبت کنند.
لواندوفسکی تنها در هفته اول برابر رایووایهکانو بود که موفق
به گلزنی نشد و البته بازی لیگ قهرمانان مقابل تیم سابقش بایرن
مونیخ .تنها رود فاننیســتلروی (رئال) ،ریوالدو (بارسا) ،جیمی
فلوید هاســلبینک (اتلتیکو) و رونالدو نازاریو(بارسا) در 6هفته
متوالی اللیگا پایشان به گلزنی باز شده .روبرت لواندوفسکی به
رکورد گلزنی در 7مسابقه پیاپی رسید.

مارک تراشــتگن دوباره به اوج خودش برگشــته .او هفته
پیش 3گل از انگلیس خورد اما در بارسا عملکردی عالی داشته.
دروازهبان آلمانی توانســت در بازی این هفته رکورد خودش را
جابهجا کنــد .او پیش از این 540دقیقه متوالــی در اللیگا گل
نخورده بود و حاال این رکورد به 534دقیقــه بهبود یافته .او در
4بازی از 7بازی این فصل لیگ کلینشیت کرده.
او حاال میتواند به سراغ بهترین رکورد گل نخوردن بارسلونا
در اللیگا برسد که توســط کلودیو براوو در فصل  2014-15با
755دقیقه گل نخوردن ثبت شده بود.
بارسا برای اولینبار از سال 2016موفق شد به لطف تراشتگن،
5بازی متوالی را بدون گل خورده سپری کند؛ البته در اللیگا.
تراشتگن تاکنون 3بار در زمین مایورکا بازی کرده که هرگز
گل نخورده است و 2تجربه قبلی او در این استادیوم با پیروزی با
نتیجه  4بر صفر و یک بر صفر همراه بود.

گرگبازی!

رم با درخشش دیباال مهمترین بازی هفته را برد تا مورینیو و
تیمش چهره مدعی بهخود بگیرند
مدت نسبتا زیادی از خداحافظی با ماسکهای کرونا میگذرد اما در فوتبال
ایتالیا یک نفر همیشه با ماســک معروفش دیده میشود .ماسکی که این بار
در سن ســیرو روی صورت پائولو دیباال ظاهر شده است .برترین بازیکن این
ماه باشگاه رم ،این هفته یکنمایش درخشان روبهروی تیمی داشت که قرار
بود در تابستان به آن ملحق شــود .پائولو به اینتر نرفت ،پیراهن رم را به تن
کرد و روبهروی نراتزوری ،گل مهمی به ثمر رساند .شروع تیم اینزاگی در این
مسابقه توفانی بود .گل اول آنها با تصمیم  VARمردود شد اما دقایقی بعد دی
مارکو باالخره اینتر را پیش انداخت .با این حال ضربه دیدنی و مهارنشــدنی
دیباال ،رم را به بازی برگرداند و در دقایق پایانی ،این کریس اســمالینگ بود
که پیروزی را به گرگها هدیه کرد .مورینیو این بار در زمین تیمی برنده شد
که هوادارانش هنوز شیفته این مربی هستند .این نتیجه برای رمی که از سال
2017موفق به شکست دادن اینتر نشده بود ،فوقالعاده بهنظر میرسید .به
جز دیباال و اسمالینگ ،لورنزو پلگرینی نیز شب جذابی را در زمین اینتر تجربه
کرد و نمایش درخشانی روبهروی این تیم داشت .رم با این برد ،رسما به جمع
مدعیان قهرمانی سریآ برگشت.
دیدار این هفته امپولی و میالن نیز در نوع خودش دیوانهوار بود .بازی در 90
دقیقه فقط یکگل داشت اما از شروع وقتهای تلفشده ،بارانی از گل در این
مسابقه به راه افتاد .بایرامی در دقیقه 92این مسابقه ،پاسخ گل انته ربیچ را داد
اما بالو و لیائو در دقایق 93و 97گلهای بعدی را برای میالن زدند و روسونری
را به یک برد حساس رساندند .لیائو که در این بازی 5موقعیت گل خلق کرد،
این بار در 7بازی روی 8گل میالن تأثیر مســتقیم داشته است .با این سطح
از آمادگی بعید نیســت که او فصل آینده به یکی از تیمهای ثروتمند دنیای
فوتبال ملحق شود.
صدر جدول سریآ همچنان در اختیار ناپولی قرار دارد .تیمی که این هفته
هم یک نمایش مطمئن مقابل تورینو داشت .آنها با درخشش و 2گل آنگیسا و
البته مثل همیشه گلزنی کاوراتشخلیا ،حریف را به راحتی شکست دادند .تیم
اسپالتی در 8هفته گذشته6 ،برد و 2تساوی کسب کرده و در فرم بسیار خوبی
قرار دارد .آنها امیدوارند که اینبار دیگر لغزشی در کار نباشد و جام قهرمانی
به استادیوم سن پائولو برود .هر چند که بهنظر میرسد این تیم در این مسیر
سخت ،حریف آمادهای مثل میالن خواهد داشت.
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زیرحلقه
افشین رضاپور | كارشناس بسکتبال

مدعیان فصل

لیگ برتر بسکتبال همانند سالهای گذشــته به حرکت افتاد؛
بیرمق ،با حضور تیمهای ناآماده و بیپول .اگر شرایط  1 0فصل
گذشتهرابررسیکنیم،میبینیمهمیشههمین روالحاکمبوده.
بااینحالهرفصلتیمهادرکورانمسابقاتبهترشدهاند.بااضافه
شدن بازیکنان خارجی ،دستکم تا پایان دور رفت تیمها شکل
واقعیشان را پيدا ميكنند .امسال یکی دو تیم تمرینات خود را به
موقع شروع کرده و یار گرفتهاند و با بودجهای که کنار گذاشتهاند
مدعیاند؛مثلشهرداریگرگان،مدافعقهرمانی.اینتیمعالوهبر
ملیپوشان و بازیکنان مطرح2،بازیکن خارجی گرفت تا از همین
ابتدا زمزمههای تکرار قهرمانیاش شنیده شود .ذوبآهن ،نفت
آبادان،مهراموکالههمشرایطبهترینسبتبهبقیهدارند.

در تازهتریــن رنکینــگ اتحادیه
جهانی ،یزدانی و گرایی ســقوط
کردند تا قاســمپور و عموزاد تنها
صدرنشینهای کشتی ایران باشند

پنجره پنجم

تازهترین رنکینگ برترین کشتیگیران آزاد و فرنگی جهان با توجه اخیرا به این وزن آمده اســت و امتیازات زیادی بهدســت نیاورده،
به پایان رقابتهای جهانی 2022صربستان از سوی اتحادیه جهانی در رده پنجــم رنکینگ قرار گرفته اســت .در وزن 70کیلوگرم هم
اعالم شد؛ رنکینگی که بیشــترین تغییرات آن برای کشتی ایران ایران نمایندهای ندارد و یونس امامــی در 74کیلوگرم رده چهارم
منفی بوده است .در کشــتی آزاد تنها کامران قاسمپور و رحمان دنیــا را بهخود اختصاص داده اســت .امامی در مســابقات جهانی
عموزاد در صدر نفــرات اوزان  65و 92کیلوگرم قــرار دارند و در بهعنوان سومی رسید .محمد نخودی در جهانی صربستان در وزن
کشتی فرنگی هم امین میرزازاده در رده دوم قرار گرفته؛ رتبهای 79کیلوگرم مدال نقره سال گذشتهاش را تکرار کرد و با اعالم اتحادیه
جهانی در رده سوم رنکینگ قرار گرفته است ،کماکان جردن باروز
که در بین فرنگیکاران ایرانی بهترین بوده است.
رنکینگ اتحادیه جهانی برای قرارگرفتن کشــتیگیران در رده نخست این وزن قرار دارد .حسن یزدانی با شکست در فینال
در قرعه مناسب بسیار مثمرثمر است که با اعالم آخرین مسابقات جهانی به مدال نقره رسید و با توجه به اینکه در مسابقات
نسخه بهروز شده این لیست باید گفت نمایندگان ایران رنکینگدار زیادی شرکت نکرده ،روی پله چهارم ایستاده و دیوید
جایگاه مناسبی ندارند .حسن یزدانی و محمدرضا گرایی تیلور برنده یزدانی در رده ســوم دنیا قرار دارد .در وزن 97کیلوگرم
که قهرمانان جهان و المپیک ایران هســتند ،با ســقوط هم محمدحسین محمدیان که در مسابقات جهانی دستش به مدال
چندپلهای روبهرو شــدهاند و هردو در رده چهارم اوزان نرسید ،عنوانی بهتر از پنجمی بهخود اختصاص نداده است .در وزن
125کیلوگرم امیرحسین زارع در رده پنجم قرار گرفته و
خود قــرار گرفتهاند .در کشــتی آزاد علیرضا
طاها آکگول ،دارنده مدال طالی صربستان و برنده
ســرلک در وزن 57کیلوگرم با توجه به
زارع در رده نخست قرار دارد.
حذف زودهنگام از مسابقات جهانی،
در کشتی فرنگی شرایط برای کشتیگیران
جایگاهی در بین برترینها نداشته
ایران مناسب نیست و هیچ کشتیگیر
و این در حالی اســت که سرلک
با توجه به شرایط فرنگیکاران و
ایرانی در جایگاه نخســت قرار ندارد.
سال گذشته در مسابقات جهانی
آزادکا
همانطور کــه عنوان شــد ،بهترین
اســلو بهعنوان نایــب قهرمانی
ران در تازهترین رنکینگ اتحادیه
جهانی ،کشت
جایــگاه متعلق به امیــن میرزازاده
رســیده بود .رضا اطــری که در
یگیران برای اینکه در مسابقات
جهانی 2023با
اســت که در وزن 130کیلوگرم در
مســابقات جهانی بلگــراد روی
قرع ههای خوبی روبهرو شوند،
باید به مساب
رده دوم قراردارد .محمدرضا گرایی
ســکوی دوم دنیــا در وزن
قات رنکینگ اعزام شده و در این
مسابقات
در رده چهارم وزن 67کیلوگرم قرار
6 1کیلوگرم قرار
مقا مهای خوبی کسب کنند تا در
به
گرفته و محمدهادی ســاروی در رده
گرفــت ،با
روزرسانی بعدی اتحادیه صاحب
جای
گاه
بهت
ری
شوند.
دهم وزن 97کیلوگرم قرار دارد.
توجه به اینکه

لیگ برتر بسکتبال تا 26مهر برگزار میشود و پس از آن ،سعید
ارمغانی ،سرمربی تیم ملی در تعطیالت 20روزه ،ملیپوشان را
برای حضور در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی  2023به اردو
فرامیخواند .امســال تیم ملی فقط یکلژیونر دارد و با بازگشت
بهنامیخچالیبهایران،برخالفپنجرههایقبلیتیمملیمیتواند
از ابتدا شکل منسجمتری داشته باشد .در پنجره پنجم ایران در
تهران با چین و استرالیا بازی میکند .فدراسیون در چند نوبت
درخواستمیزبانیازاینپنجرهرادرگرگاندادهبودامافیباقبول
نکردتایکباردیگرضعفزیرساختیآشکارشودوپسازگذشت
50سالبازهمبهمیزبانیدرورزشگاهآزادیدلخوشباشیم.
 NBAدر خلیجفارس

به دنبال امتیاز

سابقه داشته  NBAرا در شرق آسیا برگزار کنند اما در کشورهای
یکنند.طبقاعالم
حاشیهخلیجفارسنه.اماراتیهاسنتشکنیم 
 NBAقرار است2بازی پیش فصل در ابوظبی امارات برگزار شود.
اماراتیهادربسکتبالآسیامطرحنیستندامامثلقطروعربستان
برنامههاییازاینقبیلرادرسردارند.عربستانجامجهانی3×3را
در جده برگزار کــرده و قطریها هم که سالهاســت با میزبانی
مسترزهای بسکتبال 3نفره نامشان را مطرح کردهاند .اماراتیها
از بازی آتالنتا هاوکــس و میلواکی باکس (14و16مهر) میزبانی
میکنند.مسابقاتپیشفصلبرایآمادهسازیتیمهای NBAهر
سالهدرنقاطمختلفدنیاازجملهژاپن،استرالیاو...برگزارمیشود.

شکست و دیگر هیچ

میزبانی قهرمان خارج از خانه

تیمهای پینگپنگ زنان و مردان ایران سومین شکست خود را در مسابقات جهان ثبت کردند

بازیهای اين هفته لیگ بسکتبال تماشاگر ندارد و شهرداری گرگان هم مجبور است در تهران بازی کند

مسابقات هفته دوم لیگ برتر بسکتبال امروز برگزار میشود اما با شرایط خاص .لیگ
بسکتبال امسال متفاوت از ســالهای قبل آغاز شده است .لیگ 16تیمی سال پیش
که جای خودش را به لیگ 12تیمی داده ،شــروع نشده مشکالتی را به همراه داشته
است .در هفته اول 2بازی لغو شد؛ صنایع هرمزگان -کاله مازندان و شهرداری گرگان-
ذوبآهن .شــورای تامین در هرمزگان و گرگان اجازه ندادند که این بازیها برگزار
شود .با اینکه هفته پیش هم لیگ تماشــاگر نداشت ولی این هفته فدراسیون بهطور
رسمی اعالم کرد که هیچیک از بازیها تماشاگر ندارد .البته این تصمیم با تبصرهای
همراه است؛ اگر اداره کل ورزش و جوانان استانهای میزبان بتوانند از شورای تامین
مجوز بگیرند ،تماشاگران میتوانند وارد سالن شوند .شرایط برای گرگانیها سختتر
است .آنها که هفته قبل نتوانستند به میدان بروند ،این هفته هم به جای بازی در شهر
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ساده

 -1نفس -بســیار ســخت و
مشکل -آنکه عضوی از بدنش
از کار افتاده
 -2مال کسی را به زور ضبط
کردن -مهلت دادن -تردید
 -3نوعــی فــراورده قندی
ســرخکردنی -گاز باالبرنده
بالن -خیال
 -4یکصــدم دالر -از آفات
نباتی -کرم روده انسان
 -5مســئولیت نگهــداری از
فرزند -عالم ماده
 -6کبوتــر دشــتی -خانــه
ساحلی -انباشتگی
 -7آیینهــای ســنتی-
شهرســتانی در آذربایجــان
شرقی -صومعه
 -8انبار کشتی -نمایشنامهای
نوشــته شــون اوکیســی
ایرلندی -دوستی
 -9تاب و تــوان -النه زنبور
عسل -جستوجو
 -10حاشــا کردن -اذیت-
عقیده
 -11کمکرسانی -کهنترین
قسمت اوستا
 -12مشایعت -تاج پرندگان-
اثر چربی
 -13درخت مجنون -بینام
تو...کی کنم باز -شیوه و روش

 -14گردنبند اسارت -جواهر
فروش -افراد مشهور
 -15هزینــه اســتفاده از
خدمــات یــک مؤسســه-
بزرگترین رویداد ورزشــی
دنیا -رفوزه

عمودی:

 -1مناسب استفاده روزمره-
از تیمهای باشــگاهی فوتبال
اسپانیا -خیانت
 -2محفــوظ -سپاســگزار-
دارای مبلمان
 -3خودکشــــی -نوعــی
هواپیمای جنگی
 -4کتاب هندو -مرهم -دوره
پیشدبستانی
 -5رشــو هخواری -رئیس و
فرمانده -صوت شگفتی
 -6آخریــن یکرقمــی-
پایتخت کامبوج -چهرهنما
 -7داالن ورودی خانههــای
قدیمی -دوستی -چند رأی
 -8رهــرو -داغ داغ -از یاران
امام علی(ع)
 -9بیســواد -شــهری در
فرانسه -واقف و مطلع
 -10مثل و مانند -آبونمان-
نقشه انگلیسی
 -11یک کنار یــک -غذایی
از قطعات گوشت کباب شده

گاو -از هم پاشیدن
 -12عنصــری از گروههالوژنها-
مقام -کیف ورزشی
 -13عددی دورقمی -هنگام ورود
به جایی گفته میشود
 -14سبز تیره -جزیرهای بزرگ در
ژاپن -شورهزار
 -15باالبــر ماشــین -فاقــد
خصلتهای پسندیده -استراتژی
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جدول 8604

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

ساده

4 7
3
5
7
5
9

خودشان مجبور شدهاند به تهران بیایند و در ورزشــگاه آزادی میزبان آویژه صنعت
مشهد باشند .تیم مشــهدی هفته پیش میزبان نبوغ اراک بود و به نخستین پیروزی
لیگ رسید اما امروز در مقابل گرگان کار راحتی ندارد .گرگانیها که 2قهرمانی پی درپی
دارند ،این فصل هم مدعی هستند .مشهدیها خوششانس هستند که در گرگان و
مقابل تماشاگران این تیم بازی نمیکنند .در دیگر بازیهای این هفته کاله میزبان نبوغ
است ،توفارقان آذرشهر که لیگ را با پیروزی مقابل صنعت مس آغاز کرد ،در اصفهان
با ذوبآهن بازی دارد ،نفت پس از پیروزی در بازی اول مقابل مس در آبادان میزبان
صنایع هرمزگان است و مس رفسنجان هم در خانه به مصاف مهرام میرود .مهرام در
بازی اول با بازیکنان جوانش پیروزی راحتی مقابل رعد پدافند داشت .رعدیها این
هفته میزبان مس کرمان هستند.

سومین شکســت تیم ملی پینگپنگ هم در مســابقات قهرمانی جهان ثبت شد.
پینگپنگبازان که برای اولینبار در سطح اول مسابقات قهرمانی جهان بازی میکنند،
بعد از شکست مقابل ژاپن و هنگکنگ ،دیروز هم از تیم مجارستان شکست خوردند.
نوشاد عالمیان که بهگفته لطفاهلل نسبی ،سرمربی تیم ملی آسیبدیده است ،دیروز
2بازی انجام داد و در هر 2بازی هم برنده بود اما نیما عالمیان و امیرحســین هدایی
3شکست داشتند .نیما در بازی اول مقابل آدام سوزی  3بر یک شکست خورد .در بازی
دوم نوشاد عالمیان  3بر صفر ناندر اسکی را برد .در بازی سوم هدایی به میدان رفت ولی
او هم بازنده بود .هدایی بازی نزدیکی با تاماش الکاتوس انجام داد ولی 3بر2نتیجه را
واگذار کرد .نوشاد در بازی چهارم هم نماینده ایران بود .او برخالف نیما در مقابل آدام
سوزی برنده بود و پیروزی  3بر یک را به نام خودش ثبت کرد .با این نتیجه تیم ایران

به ثبت نخستین پیروزی در مسابقات قهرماني جهان امیدوار شد اما شکست نیما در
بازی پنجم همه امیدها را به باد داد .نیما در مقابل ناندر اسکی  3بر یک باخت .ایران
امروز در آخرین دیدار مرحله گروهی با رومانی بازی میکند .با شکست دیروز ایران
شانسی برای صعود به جمع 16تیم ندارد.
تیم زنان ایران هم دیروز سومین شکست را ثبت کرد .تیم زنان ایران که با تیمهای
کرهجنوبی ،ســنگاپور ،تایلند و لوكزامبورگ همگروه اســت ،در 2بازی اول مقابل
سنگاپور و تایلند شکست خورده بود و دیروز هم نتیجه را  3بر صفر واگذار کرد .الینا
رحیمی  3بر یک مقابل ژیا نی باخت ،ندا شهســواری  3بر یک مقابل ســارا دینات
شکست خورد و شیما صفایی هم بازی نزدیکی مقابل تسی گاندرین انجام داد ولی 3
بر  2شکست خورد .ایران امروز در آخرین بازی با کرهجنوبی بازی میکند.
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روایت مظلومترین
مادر شهید

نمایشی كه
شنیدنی است

فتنه اعتقادی و بازگشت
به جاهلیت

«فیروزه شجاعی» از جنایت کوملهها بر پیکر
فرزندش شهید «یوسف داورپناه» میگوید

تحلیلی تاریخی-کالمی از جایگاه «قیام» و
«تقیه» در سیره ائمهاطهار

گفتوگو با «حسین کشفیاصل»،
کارگردان نمایش «لئوناردو داوودنژاد»
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آغاز رقابت
قصهگوها

بازسازی یک عاشقانه ناکام
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عکس :امید صالحی

«هناس»
در دمشق

اکرانی برای احراز شرایط شرکت در مراسم اسکار 2023

یک هفته «جنگ جهانی سوم»

فیلــم «جنگ جهانی ســوم»
ســاخته هومــن ســیدی که
سینما
نماینــده جمهوری اســامی
ایران در اسکار 2023است ،برای حضور در این
مراسم بهمدت یک هفته در پردیس سینمایی
مگامال اکران میشــود .در جلسه روز گذشته
شــورای صنفی نمایش در خانه سینما مصوب
شد که «جنگ جهانی سوم» از پنجشنبه ۱۴مهر
تا چهارشنبه ۲۰مهر بهمدت یک هفته بهصورت
ویژه در پردیس ســینمایی مگامال روی پرده
برود .اما شاید این سؤال برای شما پیش بیاید که
چرا «جنگ جهانی سوم» فقط یک هفته اکران
میشود؟ طبق قوانین اسکار ،فیلمی که در رشته
فیلم بینالمللی نمایندگی کشوری را بر
بهترین ِ
عهده دارد ،در دوره زمانیای که آکادمی اسکار
تعیین میکند ،باید حداقل بهمدت 7روز اکران
تجاری داشته باشــد؛ به همین دلیل است که

فیلم «جنگ جهانی ســوم» بهمــدت 7روز در
پردیس مگامال نمایش داده میشــود ،اما چرا
اکران این فیلم ادامه پیدا نمیکند؟
واقعیت این است که این روزها سینما مشتری
ندارد و از فیلمهای روی پرده اســتقبال خوبی
نمیشود .صاحبان آثار دوست ندارند در شرایطی
که مردم به سینما بیرغبت هستند ،فیلمشان
را اکران کنند و با دســت خودشــان سرنوشت
بدفرجامی را برای فیلمشــان رقم بزنند .میزان
فروش فیلمهای روی پــرده در روزهای اخیر
موید این نکته اســت که نه فقط ســینما بلکه
ی ـ هنریای در این
هر رویداد و برنامــه فرهنگ 
روزها با رکود و ســکون مواجه اســت .در این
وضعیت ،طبیعی است صاحبان آثار سینمایی،
با توجه به هزینهای که برای فیلمشــان متقبل
شدهاند ،به اکران فیلمشــان رضایت ندهند و
قاعدتا تهیهکننده «جنگ جهانی ســوم» هم

ترجیح میدهد فیلمــش در روزهای آرامتری
که احتمال استقبال بیشتری از آن وجود دارد،
اکران شود.
این نخستینبار نیســت که فیلمی ایرانی برای
حضور در شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان
اسکار بهمدت یک هفته به نمایش درمیآید و
اکران کاملش به زمان دیگری موکول میشود.
در سال 1399که شیوع کرونا موجب تعطیلی
ســینما شــده بود ،فیلم «درخت گــردو» به
کارگردانی محمدحســین مهدویان که یکی از
نمایندههای بالقوه سینمای ایران برای شرکت
در اسکار محسوب میشد ،بهمدت یک هفته در
کردستان اکران شــد تا واجد شرایط الزم برای
شرکت در مراسم اسکار شود .البته در نهایت در
آن سال فیلم «خورشید» ساخته مجید مجیدی
به نمایندگی از سینمای ایران در اسکار حاضر
شــد که آن هم بهمدت یک هفته در تفرش به

ساختوسازی که او امروز در آن کار میکند به
لوکیشن فیلمی درباره جنایات هیتلر در طول
جنگ جهانی ســوم تبدیل میشود و در کمال
تعجب به او یک نقش سینمایی ،خانه و فرصتی
داده میشود تا برای خود کسی باشد .وقتی الدن
از این موضوع مطلع میشــود ،به محل کارش
میآید و درخواست کمک میکند .نقشه شکیب
برای مخفی کردن او به طرز غمانگیزی اشتباه از
آب درمیآید و موقعیت جدید و فرصت بیتکرار
پیشآمده برای او را ،با تهدید روبهرو میکند».
در فیلم «جنگ جهانی ســوم» بازیگرانی چون
محســن تنابنده ،ندا جبرئیلی ،مهسا حجازی،
نوید نصرتی ،لطفاهلل سیفی و حاتم مشمولی به
ایفای نقش پرداختهاند .پخش بینالمللی این
فیلم بر عهــده محمد اطبایی
کمپانی مســتقلهای ایرانی
است.

تهران پايتخت فيلم كوتاه تهران

روزهای ســینمای ایران
در ســوریه با اکران فیلم
ســینمایی «هِنــاس» و
نمایــش  ۴اثــر دیگر از
سازمان سینمایی سوره،
کار خود را آغاز کرد.
به گزارش همشــهری،
همزمان با هفته فرهنگی
جمهوری اســامی ایران
در سوریه و به همت رایزنی
فرهنگی ایران در دمشق و
با همکاری وزارت فرهنگ
جمهوری عربی ســوریه،
اداره کل همکار یهــای
فرهنگــی و امور ایرانیان
خارج از کشــور و مرکز
بینالملل سوره« ،روزهای
ســینمای ایــران» آغاز
شــد.در این هفته فیلم
که تا سهشــنبه  ۱۲مهر
ماه ادامه دارد؛ فیلمهای
«هِنــاس»« ،مدیترانه»،
«حوض نقاشی»« ،یه حبه
قند» و «فرشــتهها با هم
میآینــد» از محصوالت
سازمان سینمایی سوره
و منتخــب آثاری که حق
پخش آنهــا را در اختیار
دارد ،با زیرنویس عربی به
نمایش درمیآید.

تركيب آثار حاضر در سيونهمين جشنواره بينالمللي فيلم كوتاه تهران بهمرور مشخص ميشود

جشنواره فیلم کوتاه یک دورهمی خوب است

آرش صادقی ،مدیر فیلمبرداری در گفتوگو با مهر با اشاره به حضور فیلمهای کوتاه
در جشــنوارههای بینالمللی و تأثیر جوایز بینالمللی و گسترش همکاری در سطح
جهانی گفت :پیش از هر چیز باید یادآوری کنم که رسالت هنر جدای مباحث سیاسی
است و باید به این مســئله بهخصوص در حوزه ســینما توجه کرد .درست است در
برخی از فستیوالها بهدلیل موقعیتهایی که جامعه ایران در آن قرار دارد ،تعدادی از
تصمیمها و سیاستها را دنبال میکنند اما در مجموع میتوان گفت که طی سالهای
گذشته کمیت و کیفیت آثاری که به فستیوالها ارائه میشود بسیار لحاظ میشود.
وی که تا امروز جوایز بینالمللی همچون جایزه بهترین فیلمبرداری از جشــنواره
فیلم استانبول ،جشنواره فیلم هندوستان و جشنواره فیلم امریکن گلدن پیکچرز را
دریافت کرده است ،بیان کرد :در واقع نمیتوان گفت که جوایزی که طی سالهای
اخیر در رشــتههای مختلف توسط فســتیوالهای بینالمللی ارائه میشود بهدلیل

بینالمللی بهخصــوص در حوزههایی چون فیلمبرداری ،صداگــذاری ،تدوین و ...
وجود دارد این است که هنرمندان فعال در این عرصه با حضور و دریافت جایزههای
بینالمللی در سطح جهانی شناخته میشــوند .همین باعث ایجاد تعامل میان ما و
فیلمسازان خارجی میشود و نتیجه چنین تعاملی کســب تجربههای بیشتر برای
هردو طرف است.

«هفته مهر»
با تأخیر

معرفی داوران و آثار راه یافته به بخش مستند «فیلم کوتاه تهران»
نمایی از فیلم زمستان خاطرات

سيونهمين جشنواره فيلم كوتاه تهران كه بهمرور تركيب فيلمهاي
حاضر در آن مشخص ميشــود قرار است امســال با شور و هيجان
جشنواره بيشتري برگزار شود .بعد از 2سال كرونا كه فستيوال فيلم كوتاه تهران
را هم مثل بقيه جشنوارههاي سينمايي تحتالشــعاع قرار داده بود ،قرار است دوباره
عاشــقان فيلم كوتاه با خيالي آســوده گرد هم بيايند .جايي كه هميشه محل كشف
استعدادهاي تازه بوده است.
برگزاري فســتيوالي براي عرضه و نمايش فيلمهاي كوتاه به دهه 50بازميگردد .از
دوراني كه فيلمهاي آماتوري  8و  16ميليمتري در جشنواره سينماي جوان استاني
بهنمايش درميآمدنــد زمان زيادي ميگذرد .ســال 1361در اولين دوره برگزاري
جشنواره فيلم فجر فيلمهاي كوتاه در بخش آماتوري بهنمايش درآمدند و در سالهاي
بعد جشنواره سينماي جوانان در 3بخش فيلم ،عكس و فيلمنامه ،يكي از خاطرات
سينمايي مهم عالقهمندان فيلم كوتاه در دهههاي  60و  70را رقم زد .جشنوارهاي
كه بعدها عنوان بينالمللي هم يافت و از ســال 1382با عنوان جشنواره بينالمللي
فيلم كوتاه تهران دور تازهاي را آغاز كرد .حاال سالهاســت كه تهران پايتخت فيلم
كوتاه شده است .جايي كه هزاران فيلمســاز از ايران و سراسر جهان متقاضي حضور
در آن هستند.
پس از اعالم آثار بخشهاي داستاني و مستند پذيرفتهشده در سيونهمين جشنواره
فيلم كوتاه تهران ،ديروز اسامي فيلمهاي بخش سينماي اقتباسي هم معرفي شد تا
تركيب آثار جشنواره سيونهم بهمرور مشخص شود.

شرایط سیاسی و اجتماعی ایران است ،بلکه در بخش داوری حساسیتهای بسیاری
در زمینه آثار مورد داوری وجود دارد.
این مدیر فیلمبرداری توضیح داد :بهعنوان مثال طی سالهای اخیر با توجه به جوایزی
که از فســتیوالهای بینالمللی دریافت کردهام متوجه شدم که به نکاتی در فیلمها
توجه میکنند که نشــاندهنده داوری حرفهای در این فستیوالهاست .مهمترین
نکته در دیده شدن فیلمها چه در سینمای بلند و چه کوتاه ،قصه مناسب است .یعنی
اگر فیلم یک قصه خوب داشته باشد تأثیر بســیار زیادی در دیده شدن کارگردانی،
فیلمبرداری و بخشهای دیگر دارد .البته برخی نیز معتقدند که جوایز بینالمللی در
سینما کام ً
ال سیاسی است اما من چنین نگاهی ندارم .تأکید میکنم که شاید در برخی
از فستیوالهای خاص این اتفاق رخ دهد اما در شکل کالن چنین روندی وجود ندارد
و بیشتر جنبه هنری آثار در فستیوالها مورد توجه قرار میگیرد .در عین حال داوران
بسیار هوشمند و آگاه هســتند .بهعنوان مثال به جزئیات کار فیلمبردار با دوربین و
چگونگی فیلمبرداری توجه میکنند.
صادقی با اشــاره به اینکه نکته جالبی که وجود دارد این اســت کــه فیلم کوتاه در
فســتیوالهای بینالمللی بهتر دیده میشود ،گفت :فســتیوالهای بینالمللی به
خوبی به این نوع از ســینما بها میدهند و میتوان گفت که فیلــم کوتاه برای خود
سر و شکل زیبایی در سطح بینالمللی پیدا کرده است و همین باعث ایجاد اتفاقات
خوب بهخصوص در بخش فنی میشــود .یکی از نکات مثبتی کــه در زمینه جوایز

روانشناس تحلیلی

تیتی و ابراهیم
مرحلـــه اســــتانی
بیستوچهارمینجشنواره
بینالمللــی قصهگویی
کانون پــرورش فکری در
بخشهــای «صحنهای»،
«آیینیســنتی» و «زبان
اشاره» آغاز بهکار کرد.
به گزارش همشــهری،
در مرحلــه اســتانی
توچهارمینجشنواره
بیس 
بینالمللیقصهگوییکانون
پرورش فکری کودکان و
نوجوانان ،در هر استان 3تا
 5داورمتشکلازنمایندگان
شــاخه اســتانی انجمن
قصهگویــی ،قصهگویان
برگزیده دورههای گذشته،
پیشکسوتان قصهگویی و
کارشناسان حوزه ادبیات،
نمایش و اجرا کار ارزیابی
و داوری قصهگوییهــا را
برعهده خواهند داشــت.
براســاس ایــن خبــر،
مرحله استانی جشنواره
بینالمللــی قصهگویی
از اســتان اصفهــان روز
۹مهر آغاز شــد و روز ۲۸
مهر با اســتان سیستان و
بلوچستان بهکار خود پایان
میدهد.
مرحــــله پایانــــی
بیستوچهارمینجشنواره
بینالمللیقصهگوییکانون
پرورش فکری کودکان و
نوجوانان به دبیری محمد
گودرزیدهریزی همزمان
با شب یلدا برگزار میشود.

نمایش درآمد تا بتواند مطابق با قوانین اســکار
در شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان حضور
پیدا کند.
فیلم «جنگ جهانی ســوم» ،ششــمین فیلم
بلند هومن سیدی پس از «آفریقا»« ،سیزده»،
«اعترافات ذهــن خطرناک من»« ،خشــم و
هیاهو» و «مغزهای کوچک زنگزده» اســت
که نخســتین نمایش جهانی خود را در بخش
افقهــای هفتادونهمین جشــنواره فیلم ونیز
تجربه کرد و توانســت 2جایزه بهترین فیلم و
بهترین بازیگر مرد (محسن تنابنده) را در بخش
افقهای ونیز کسب کند .در خالصه داستان این
فیلم آمده است« :شــکیب یک کارگر روزمزد
بیخانمان اســت که هرگز نتوانسته با از دست
دادن همسر و پسرش در زلزله سالها پیش کنار
بیاید .طی چند سال گذشته ،او با یک زن کر و
الل ،به نام الدن رابطه برقرار کرده است .محل

یادداشت

جمال رهنمایی

اعضای هیأت انتخاب و داوری و فیلمهای راهیافته به بخش مســتند ســیونهمین
جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند .اسامی داوران و  ۱۳فیلم مستند
راهیافته به رقابت این رویداد بینالمللی اعالم شــد .داوران بخش مستند این دوره از
جشنواره عبارتند از محمدصادق اسماعیلی ،عطیه زارع ،یاسر فریادرس ،حسن نقاشی،
سیدمازیار هاشمی.
همچنین فیلمهای راه یافته به این بخش بهترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:
«آخرین آرزوی سیروس» به تهیهکنندگی و کارگردانی سجاد ترابی از تهران
«امتحان تاریخ» به کارگردانی و تهیهکنندگی کاوه حدادی از بروجرد
«امیر» به کارگردانی داوود میرزابیگی و تهیهکنندگی رسول احمدی از کرج
«اویر» به کارگردانــی کورش فرزانگان و تهیهکنندگی انجمن ســینمای جوانان
ایران -دفتر بندرانزلی و کورش فرزانگان
«به من اشــاره کن» به کارگردانی فرح زارعمهرجــردی و تهیهکنندگی انجمن
سینمای جوانان ایران و فرح زارع مهرجردی از تهران
«پناه به دریا» به کارگردانی کامران رحیمی و تهیهکنندگی انجمن سینمای جوانان
ایران ،کامران رحیمی و محمدرضا وجدی از بوشهر
«روزگار مفید» به کارگردانی و تهیهکنندگی محسن عسکریزاده از تهران
«سوری» به کارگردانی سولماز علیزاده و تهیهکنندگی علی خوشبخت از کرج
«شازده حمام» به کارگردانی و تهیهکنندگی احمد صراف یزد از یزد
«گالش منزل» به کارگردانی و تهیهکنندگی علی شهابالدین از تهران
«لوورخانه» به کارگردانی و تهیهکنندگی شروین وحدت و پیام عزیزی از تهران
«مایسا» به کارگردانی و تهیهکنندگی علیرضا صبوری از گرگان
«من زنده برگشتم» به کارگردانی مجتبی حیدری و تهیهکنندگی مجتبی حیدری
و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی از تهران
سیونهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران  ۲۷مهر تا  ۲آبان  ۱۴۰۱برگزار
میشود.

برگزاری هفته مهر سینمای
ایران که قرار بود از  ۶تا ۱۲
مهرماه امسال برگزار شود،
به زمانی دیگر موکول شده
است.
به گزارش همشهری به نقل
از ایسنا؛ بیستم شهریورماه
و در آستانه روز ملی سینما،
سازمان ســینمایی اعالم
کرد که«هفته مهر سینمای
ایران» به مناســبت روز
ملی ســینما و بــا هدف
تحقق اســتمرار شادابی
و پویایی در محیط روانی
سینمای کشــور و توجه
خاص به مقولــه عدالت
فرهنگی و هنری در دولت
سیزدهم در راستای تکریم
سینماگران پیشکسوت،
فعاالن ســینمای ایران
در رشــتههای مختلف و
هنرمندان ایثارگر طراحی
و پیشبینی شده است.
دبیری این برنامه بهعهده
قادر آشنا  -معاون توسعه
فناوری و مطالعات سازمان
سینمایی -گذاشته شده
است.

ابراهیم عاشق کهکشانهاست و نگاه کلنگر او
میتواند خطری احتمالی کــه در آیندهای دور
بشریت را تهدید میکند ،بهتر از دیگران ببیند.
او یک استاد دانشگاه و فیزیکدان است و زندگی
خودش را وقف پیدا کردن پاسخ به مادرانی کرده
که از نظر او میتواند خدمتی به آینده بشــریت
باشــد .تیتی یک کارگر خدماتی بیمارســتان
است که سواد خواندن و نوشتن ندارد ،اما او نیز
به شــیوه خود در فکر خدمت به بشریت است.
این دو در مسیر زندگی شخصی خود با یکدیگر
مالقات میکنند و احساسی عمیق که برخاسته
از ارزشهای واالی انسانی است آنها را به یکدیگر
نزدیک میکند .جنس این نزدیکی همانطور که
تیتی در آخر فیلم میگوید از جنس عالقه زن
و شوهری نیســت بلکه عالقهای انسانی و بدون
منفعت شخصی است.

هر دوی ایــن آدمها در زندگی شــخصی خود
در رابطــهای منفعتطلبانــه گیــر کردهانــد.
همسر ابراهیم ســبک زندگی دانشــمندانه او
را نمیپســندد و امیر ساســان هم تیتی را به
ابزاری برای منفعت خود تبدیل کرده ،هر چند
تهماندههای انسانیت در او هر از چند گاهی دست
باالتــر را دارد .نمود بیرونی این رفتار از ســوی
اطرافیان هر دو بیعقلی تلقی میشود هر چند
هر دوی این آدمها براساس سازوکارهای ذهنی
خویش دالیل فراوانی برای رفتارهای خود دارند
که از سوی اغلب آدمهای عاقل قابلدرک نیست.
این دو در طــول رابطه محترمانــه و بیآالیش
خود نزدیکی عمیقی احســاس میکنند که از
سوی اطرافیان قابلهضم نیســت و اغلب از آن
سوءبرداشت میشود.
سرگردانی در میانه مفهوم عقل و جنون از آنجا
که اغلب براســاس انبار معانی ذهنی خودمان و
تجارب شخصی صورت میگیرد ،معرکه آشنایی
است که اغلب در مسائل ریز و درشت زندگی با
آن روبهرو شــدهایم .بهنظر میرسد فقط اتکای
فیلم تیتی در این معرکه آشــنا منفعتطلبی
باشــد؛ جایی که اغلب رعایت منفعت شخصی
عقالنیت نامگذاری شده و برای ما قابلهضمتر
است.
سبک و سنگین کردن این ترازو توسط دستگاه
روان آدمی براساس تجارب شخصی ،فرهنگی و
نوع عملکرد ذهن آدمی صورت میگیرد جایی که
ناگزیر برای آن مرزبندیهایی تعیین کردهایم که
اغلب نامشخص و متغییر هستند.
این مرزبندی در روانشناســی مدرن با داشتن
یا نداشتن عملکرد شــخصی در رابطه ،شغل و
تشــخیص منفعت فردی خطکشی شده است.
کسانی که بتوانند روابط خود را مدیریت کنند،
شغل و درآمد خودشان را حفظ کنند و منفعت
فردی خود را تشخیص بدهند ،سالم تشخیص
داده شده و در غیراین صورت افرادی غیرمعمولی
قلمداد میشــوند .درحالیکه در نگاهی کلنگر
منافع جمعی میتوانند در تضاد با منافع فردی
قرار بگیرنــد و رعایت منافع فــردی به تنهایی
میتواند برایند اجتماعی نامطلوبی داشته باشد.
قصه فیلم تیتی تالشی قابلتحسین برای ترسیم
این فضای تعلیق است و در صحنههای متفاوتی
بخشهایی از این مفهوم گســترده را به تصویر
کشیده اســت .تیتی درصدد اســت تا خانهای
برای خود بســازد که بتوانــد در آن آرامگیرد و
یا به تعبیــری دیگر تالش دارد تــا درون ذهن
خود چهارچوبی امن بــرای آرامگرفتن تفکرات
خود فراهم آورد .بزرگترین مشــکل او در این
میان قیمت بلوک است که برای او خیلی گران
است و بارها این نگرانی را در فیلم تکرار میکند
همانگونه که فراهــم آوردن تکههــای خرد و
تجربه برای ساختن یک شخصیت بسیار گران
تمام میشود و برای شخصیتی مانند تیتی که
گذشتهای آشــفته و ناآرام دارد ،این کار بسیار
سخت و گاهی ناممکن است .ابراهیم نیز تالش
میکند تصورات ذهنی خودش درباره سیاهچاله
عظیمی که میتواند منظومه شمســی را مانند
یک آبنبات ببلعد روی کاغــذ بیاورد و ماجرای
کاغذهای ســفید و بزرگ او در سرتاســر فیلم
وجود دارد ،گویی او نیز تالش دارد با تالش برای
جلوگیری از نابودی منظومهشناسی خودش را از
دنیای جنون و آشفتگی نجات دهد.
تیتی فرزند پــدر و مادر دیگــری را دیگری را
در خود پــرورش میدهد اما حــس مادرانه او
بــا تمثیلی در یک نقاشــی کودکانــه که روی
تخت به دیوار نصب کرده مانــع از عمل کردن
به توصیههای پزشک میشــود و ندیدن تصویر
ســونوگرافی و تکرار اینکه بچه مال او نیســت
راه به جایی نمیبــرد و در نهایت بــا فرزند در
حال تولد میگریزد و ابراهیــم بهعنوان فردی
که اینجا عاقلتر بهنظر میرســد ،در نهایت او را
قانع میکند که از این عالقه دست بکشد .همین
رفتار ابراهیم به او کمک میکند تا بتواند اجازه
خروج از کشــور به همراه مادر و همسر جدید را
به دخترش بدهد و بهعبارتــی او نیز از لجاجت
برای ادامه تملک فرزندش دست بردارد .زندگی
نیازمند تکههایی از عقل و عشق است و ما در هر
تصمیمی در این وادی حیرت در این دوراهی قرار
میگیریم تا در میانه عقل و جنون زندگی کنیم.
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خاطرات آزاده ،اصغرنعلبندیپور از دوران اسارت

امیر فوالدی
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاعمقدس ارتش
حماســههای دوران دفاعمقدس سرمایه
عظیم ایــن ملت ســرافراز اســت کــه باید
برای تمامــی نســلها بازگو شــود .حضور
بیــش از ۲میلیــون و  ۶۴۰هــزار ســرباز در
جبههها و تقدیم بیــش از  ۴۰هزار شــهید
وظیفــه نشــانگر آن اســت کــه جوانانی با
شور و حال با لبیک به ندای ولیفقیه زمان
و برای دفاع از آرمانهای انقالب اسالمی
ازهمهتعلقاتخاطرخودگذشتندتاپرچم
پرافتخار ما همواره در اهتزاز باشــد و شما
ســربازان و هر که لباس مقدس ســربازی
بــه تــن دارد ،وارثــان ایــن فرزانــگان تاریخ
هستند که باید برای ادامه راه آنان تالش
کنند .دفاعپرس
حمزهعلی کاویانی
جانشین فرماندهی نیروی دریایی
راهبردی ارتش
تکنولــوژی ســاخت زیردریاییهــای
پیشرفته که تنها چند کشور توانمندی
ســاخت آن را دارند در اختیــار جمهوری
اســامی ایــران اســت .در برهــهای از
زمان با کمبود تجهیزات دفاعی دریایی
مواجه بودیم اما امروز به همت جوانان
و دانشمندان ایران اسالمی توانستهایم
انواع شــناورها و زیرســطحیها را تولید
کنیم و در ساخت موشکهایی خودکفا
شــویم کــه بردشــان از  ۳۰۰تــا  2هــزار
کیلومتر است .ایرنا

خبر

رونمایی از  8کتاب در حوزه
ایثار و شهادت
انتشــارات روایت فتح با همکاری کنگره سرداران و
 15هزار شهید اســتان فارس از  8عنوان کتاب خود
با موضوع ایثارگران و شهدای استان فارس رونمایی
«سرسر» به قلم نجمه طرماح« ،بوی
كرد .کتابهای ّ
شــیرین فرهاد»« ،دوســتت دارم به یک شرط» و
«معجزه رتیان» به قلم طاهره کوهکن۳۹« ،کیلو تمام»
به قلم سمیرا اکبری« ،باران تشنه» و «آوریل»۳۰۱۵
به قلم مریم شیدا و «از بوانات تا اوپساال» به قلم محمد
طاهری  8کتابی هستند که در هفتم مهرماه ۱۴۰۱
در سالن پیامبر اعظم شیراز رونمایی شدند.گفتنی
است کتاب «بوی شیرین فرهاد» زندگینامه شهید
عبدالحمید حســینی و «آوریل  »۳۰۱۵زندگینامه
شهید امنیت ،اکبر عبداهللنژاد تازهترین کتابهای
انتشارات روایت فتح بهشمار میآیند که در ایام هفته
دفاعمقدس به چاپ رسیدهاند.

انتخاب برگزیدگان تئاتر
دفاعمقدس

برگزیدگان تئاتر دفاعمقدس بچههای مسجد(طهران)
طی مراسمی انتخاب و تجلیل شدند .کورش زارعی،
مدیر مرکز هنری نمایشی حوزه هنری درباره این خبر
گفت« :در بخش بازیگری محمدنقی حیدری ،زینب
جهانی ،ســتایش مزینانی نفر اول تا سوم را بهدست
آوردند .هیچ دور نیست زمانی که جوانان و نوجوانان
امروز تئاتر بچههای مســجد در تلویزیون ،سینما و
عرصه تئاتر درخشش داشته باشند».

عراقیها ایمان اسرا را
هدف گرفته بودند

روایت مظلومترین مادر شهید
«فیروزه شجاعی» از جنایت کوملهها بر پیکر فرزندش شهید «یوسف داورپناه» میگوید

گزارش

مژگان مهرابی

روزنامهنگار

سالها از شهادت پســر جوانش میگذرد و داغ
فراغی که بر دلش نشســته مثل روز اول جسم
و جانش را میســوزاند .انگار خیــال ندارد این
آتش گرگرفته در وجود مادر رو به افول بگذارد؛
بهخصوص حاال که سن و ســالی از او گذشته و پا
به دوره سالخوردگی گذاشــته است .هر روز که
میگذرد گویی دردی که به جانش افتاده بیشتر
بیتابش میکند .میگوید« :من مظلومترین مادر
شهیدم ».حق دارد برای گفتن این ادعا .چراییاش
بهکابوسشبانهایبرمیگرددکه39سالهرشببه
سراغش میآید .او تنها مادری است که مثلهشدن
جگرگوشهاشبهدستکوملههاراباچشمهایخود
دیده است .فیروزه شجاعی ،مادر شهید یوسف
داورپناه از 5شهریور سال  1362این درد جانسوز
را با خود یدک میکشد .اما نکته دردناکتر اینکه
کمتر کسی او را میشناسد و خبر از حال بدش دارد.
مادر شهید داورپناه اسطورهای است برای زنان این
سرزمین؛ کسی که صبر را به زیباترین وجه خود
معناکردهاست.پایصحبتشمینشینیم.

شرایط روحی مناســبی ندارد و همچنین حوصله
چندانی بــرای گفتوگو .اما عطوفــت وجودیاش
مانع از این میشــود که درباره یوسف حرفی نزند .با
همان لهجه زیبای کردی لب به سخن باز میکند .به
سالهای پیش برمیگردد؛ زمانی که در محله چاهی
ارومیه ساکن بودند .خودش میگوید« :یوسف بیشتر
مسجد حضرت موسی بن جعفر(ع) میرفت .محصل
که بود وارد سپاه شد .چون درس میخواند نیمهوقت
در سپاه کار میکرد ».سال 62بود و جنگ در اوج خود.
یوسف وقتی به خانوادهاش گفت میخواهد به جبهه
برود مادر روی خوشی نشــان نداد .دلش به این کار
رضا نبود .به او گفت« :یوسف تو دانشآموز ممتازی
هستی دوست دارم دانشــگاه بروی درست را ادامه
بدهی ».اما یوســف جواب داد« :جنگ که تمام شد

دانشگاه هم میروم ».او مرتب جبهه میرفت و هر بار
هم زخمی برمیگشت .یکبار که آمدنش طول کشید
مادر دلنگران به مقر ســپاه رفت و گفت« :خبری از
بچهام ندارم .خیلی وقته خانه نیامده است ».مسئول
مقر سپاه ساعتی از این پایگاه به آن پایگاه پرس و جو
کرد و آنچه دستگیرش شد اینکه یوسف در بیمارستان
تبریز بستری است .مادر سراسیمه به آنجا رفت .یوسف
را دید که به عصا تکیه داده و به دوستان مجروحش
کمک میکند .او تــا مادر را دید گفــت« :اینجا چه
میکنی؟ برای چه آمدی؟» اما مادر به جای پاسخدادن
پسر را در آغوش گرفت و صورتش را بوسهباران کرد.
یوسف خود را کنار کشــید و گفت« :مادر خیلی از
مجروحانی که اینجا هستند از خانواده خود دورند یا
مادر ندارند .این کار را نکن .مبادا دل شکسته شوند».
قربانی کین کوملهها

شهریور سال 1362بود .یوسف در عملیات والفجر2
غوغا کرده بود برای همین فرماندهاش مهدی باکری
برایش چند روز مرخصی تشویقی درنظر گرفت .او هم
بیفوت وقت ساک خود را بست و راهی ارومیه شد تا
بتواند مادر را ببیند .اما وقتی به آنجا رسید متوجه شد
پدر و مادرش برای برداشت محصول به روستایشان
در ســقز رفتهاند .به خانه خواهرش رفت تا خستگی
راه از تن بگیرد و به روستای آبا و اجدادیشان برود.
از ظهر گذشته بود که به روستا رسید .انتظار داشت
مادر با دیدن او خوشحال شود اما اینطور نشد .مادر
دلیل برخورد خود را تعریف میکند« :وقتی یوسف را
با لباس سپاهی دیدم دلم آشوب شد .به او گفتم شما با
لباس سپاه به اینجا آمدی؟ نمیدانی روستا پر از کومله
است؟ یوسف از حرف ما جا خورد .گفت مامان ناراحتی
برگردم .گفتم نه مادرجان نگران تو هستم .وگرنه از
دیدنت خوشحالم ».مادر مرغ و پلویی برای شام درست
کرد .اما یوسف خستگی را بهانه کرد و بدون خوردن
شام خوابید .به مادر هم سپرد که برای نماز صبح او را
بیدار کند .یوسف خوابید اما مادر نه .خوابش نمیبرد.
دلهره دست از سرش برنمیداشت .حق هم داشت.
صدای پاي آدمهایی که در کوچه رفتوآمد میکردند
لحظهای قطع نمیشد .برای همین باالی بام رفت تا

نگاهی به کوچه بیندازد .دید کوملهها
با چراغ قوه به هم عالمت میدهند.
دلش هری ریخت .بیتابیاش بیدلیل
نبود .با مرور این خاطــرات ،حالش
دگرگون میشود انگار که کابوس تلخ
هر شبش را دیده باشد .ادامه میدهد:
«چیزی به روی خود نیاوردم و یوسف
را برای نماز بیدار کردم .وضو گرفت و
مشغول نماز شد که ناگهان از باالی
دیوار کوملهها مثل مور و ملخ داخل حیاط ریختند.
با اسلحه باالی سرمان ایستادند .یکیشان به یوسف
گفت« :برای خمینی نماز میخوانی؟!» یوســف هم
جواب داد« :اوال خمینی نــه و امامخمینی .دوما من
برای خدا نماز میخوانم ».یکی از کوملهها اسلحه را
روی سینه من گذاشت و گفت« :تو هم که حزباللهی
هستی؟ برای ســپاهیها نان درست میکنی ».آنها
هم هچیز زندگی ما را میدانستند».
یک نفر کشته شود بهتر است تا دهها جوان

یوسف که پریشانی مادرش را دید به کوملهها گفت:
«شــما با من کار دارید مــادرم را رها کنیــد ».آنها
بیرحمانه یوسف را جلوی چشم خانواده کتک زدند.
پدر بیتاب شــد و مادر هم دست کمی از همسرش
نداشت .شجاعی یاد آن شب شوم میافتد؛ «منافقان
دستهای یوسف را بستند و همین که میخواستند از
داخل حیاط بیرون ببرند یوسف به آنها گفت من را از
داخل روستا نبرید .گفتند ترسیدی؟! گفت نمیخواهم
زنان و دختران اینجا فکر کنند شما به روستا احاطه
دارید .بچهام را با خودشــان بردند .دلم آرام نگرفت
مقداری طال با خودم برداشتم و به مقر کوملهها بردم.
با خودم گفتم شــاید طالها را ببینند یوسف را آزاد
کنند ».مادر وارد ساختمان مقر شد .رو به فرماندهشان
گفت« :یوسفم را بردید حداقل بگذارید یك لحظه او را
ببینم ».بعد از اصرار زیاد اجازه دادند داخل اتاق شود.
او یوسف را در حالی دید که دورتادورش کوملهها با
اسلحه ایستاده بودند .نزدیک پسر شد و آرام در گوش
او نجوا کرد« :می خواهم جای کوملهها را به بچههای
سپاه بگویم تا به کمک بیایند .مقداری طال هم آوردهام

به آنها بدهم تا تو را آزاد کنند ».یوسف
ابروانش را در هم گره داد و گفت« :طال
به اینها بدهید تا پولش را صرف خرید
اسلحه برای کشتن رزمندهها کنند؟ به
نیروی سپاه هم حرفی نزن چون برای
بچهها کمین گذاشتهاند .میخواهند
همه را قتلعام کنند .یک نفر کشته
شود بهتر از این است که دهها جوان
این مملکت شهید شوند».
چادرم خلعت آخرت دردانهام

مادر را بیرون کردند .به یوسف گفتند اگر به مسجد
برود و دربــاره رهبرش بد بگویــد و توهین کند او را
آزاد میکنند .یوسف هم قبول کرد .به مسجد رفت.
جای ســوزنانداختن نبود .مردم گــوش تا گوش
نشسته بودند .یوسف شــروع کرد به صحبتکردن.
از امامخمینــی(ره) گفت .از رهبرش؛ از کســی که
استقالل را به این کشور هدیه کرده بود .آنقدر درباره
محاسن ایشــان حرف زد که کوملهها او را از مسجد
بیرون آوردند .بدنش را با ســیگار سوزاندند تا تنبیه
شود .ساعتی بعد صدای رگبار تیر بلند شد .صدا خبر از
اتفاق بدی میداد .یکی از کوملهها به در خانهشان آمد.
گفت« :پسرت را کشتیم ».پدر با شنیدن این خبر دنیا
روی سرش چرخید و روی زمین افتاد .مادر سراسیمه
به مقر کوملهها رفت .یوسف را دید که تیرباران شده
است .روی سینهاش پر از جای چاقو .با یادآوری صحنه
شهادت یوسف منقلب میشود« :هیچ جای بدنش
سالم نبود .من را با پیکر یوسف یک شبانهروز در اتاقی
تنها گذاشتند .گریه کردم که الاقل بگذارید او را دفن
کنم .قبول کردند .اما به شرط اینکه خودم این کار را
انجام دهم .من ماندم و پیکر متالشیشده یوسف».
او زمین را میکنــد و گریه میکرد .نــه آداب دفن
میدانست و نه نماز میت را به یاد داشت .ذهنش پاک
شده بود از همهچیز انگار .میگوید« :کفن نداشتم.
چادرم را دور بدن پســرم پیچیدم .چادر سیاهم شد
خلعت آخرت دردانهام .بعد هم او را در خاک گذاشتم.
من از همه بیکستر بودم .نه به یوسف آب دادم و نه او
را دیدم و نه هیچچیز دیگر».

مروری کوتاه بر خاطرات مشترک میان رزمندگان

ماجراي غذای وحدت در جبهه

معرفی کتاب

مسیر رستگاری
کتاب «مســیر رســتگاری»
داستان زندگی بهزاد رستگاری
را روایت میکند .پرستاری که
مجاهدتهایــش را از دوران
دفاعمقدس آغاز کــرده و در
بحران شــیوع کرونــا یکی از
مدافعان ســامت بود .شبنم
غفاری حســینی ،نویســنده
کتاب «در مســیر رستگاری»
خاطــرات تلخ و شــیرین این
پرستار را شــیوا و با قلمی روان بیان کرده است .این کتاب
در 344صفحه تهیه و در انتشــارات شهید کاظمی به چاپ
رسیده است .در بخشی از کتاب ماجرای حضور او در جبهه
را میخوانید« :آن روز شاید اندازه یک جنگ مجروح آوردند
بیمارستان .آنقدر سرم شــلوغ بود که حتی نمیتوانستم
نفسی تازه کنم .گلویم خشک شده بود و میسوخت .درگیری
رسیده بود به نزدیک بیمارستان .گا ه ُگداری از در و پنجرهها
سرک میکشیدم توی خیابان تا ببینم چه خبر است .مأموران
رژیم مرتب حملــه میکردند و مردم فــرار میکردند .یک
دختربچه هم تکوتنها کز کرده بود کنار خیابان و فرار مردم
را نگاه میکرد .پنجششســاله میزد .با چشم گشتم دنبال
پدر و مادرش .یکی از مریضها صدایم زد .میخواستم بروم
سراغش که دیدم سروصدا زیاد شــد .آمدم دم د ِر اورژانس.
ساختمان فعلی تغییر کرده .آن موقع چند تا پله میخورد و
وارد البی وسط بیمارستان میشدیم .دویدم لب پلهها .دیدم
یک پاســبان آنطرف خیابان روی زانو نشسته است و دارد
نشانهگیری میکند .کاظمی بود .اص ً
ال فکرش را نمیکردم
به کی میخواهد شــلیک کند .دیگر اینطــرف خیابان را
نگاه نکردم .چند دقیقه بعد صــدای داد مردی پیچید توی
بیمارستان .هایهای گریه میکرد و داد میزد رضوان». ...

آزاده سلطانی؛ روزنامهنگار

زندگی در جبهه و در ســنگرهای خاکی و بتنی که حکم خانه را داشت ،تحمل گرمای
شهره کیانوشراد
طاقتفرسای جنوب کشور و درگیر شدن با حشرات موذی و ...خاطرات بسیاری را برای
گزارش روزنامهنگار
رزمندگان به یادگار گذاشته است .سیدمهدی فهیمی بخشی از خاطرات آنروزها را با
عنوان آداب و رسوم سالهای جنگ در کتاب «فرهنگ جبهه» مکتوب کرده است .این کتاب برگزیده نخستین دوره انتخاب پژوهشهای
کشوری در سال 1375است و بهعنوان پژوهش برتر در حوزه فرهنگی ،اجتماعی ،خواننده را با شعارها ،رجزها ،یادگار نوشتهها ،کلمات قصار،
شوخ طبعیها ،بازیها ،اوقات فراغت و ...که در جبههها و میان رزمندگان مرسوم بود ،آشنا میکند« .فرهنگ جبهه» توسط انتشارات سروش
در 2جلد چاپ شده و شامل آداب و رسوم ،امور اجتماعی ،امور عبادی ،امور دفاعی و ...در جبهههاست که با تحقیق و پژوهش از رزمندگان
50گردان و 21یگان شهرستان و استان تهران جمعآوری شده است .بخشهایی از جلد دوم این کتاب را با هم مرور میکنیم.

تهیه غذا ،پخت و توزیع آن در جبهه نیاز به شخصی داشت که با نظم
و ترتیب بتواند این کار را به نحو احسن و بهموقع انجام دهد .این افراد
میان رزمندگان به «شهردار وقت یا خادم الحسین» معروف بودند .آنها
بهمدت 24ساعت همه وظایف تقسیم و توزیع غذا را انجام میدادند و تا
شیفت بعدی شهردار ،مسئولیت را برعهده میگرفتند.
غذای وحدت

غذا بهصورت جمعی خورده میشد .دلگیری و به گوشهای رفتن برای
غذا خــوردن تقریبا امری غیرعملی بود .اگر هــم گاهی چنین اتفاق
میافتاد ،آنوقت بود که همرزمان در تدارک بساط غذای وحدت به نشانه
همبستگی با هم همراه میشدند .حتی گاهی و در شرایطی که آرامش
در جبههها حاکم میشد ،گردانهای مشترک هم سفره میشدند و
برای خوردن وعدههای غذایی خود در کنار همدیگر سفرههای عریض
و طویلی پهن میکردند .این سفرهها به «غذای وحدت» معروف بود.
پرهیز از اســراف ،ویژگی مهم در آداب غذاخــوردن بود .اغلب غذاها
بهصورت کنسرو شــده مصرف میشد که بخش بســیاری از آنها با
کمکهای مردمی به جبههها ارسال شده بود.
واویالی آب

تامین آب مورد نیاز رزمندگان برای آشامیدن ،استحمام و شستوشوی
لباس و وســایلی مانند ظرف و ظروف یکی از موارد مهم در جبههها
بود که در مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور به صعبالعبور بودن

جبههها و دسترســی به رزمندگان مربوط میشــد .اما بهطور کلی
دسترسی به آب در خطوط مقدم جبهه سختیهای بیشتری داشت.
گاهی پیش میآمد که رزمندگان برای دسترسی به آب ،مجبور بودند
مســیری طوالنی را تا پشــت خطوط مقدم طی کنند .گاهی هم در
مناطق سردسیر ،برای تامین آب مورد نیاز شست و شو مجبور بودند از
آب حاصل از انباشتن برف یا از آب جمع شده در چالهها استفادهکنند.
در گردانها و پادگانها ،محلی برای نصب دوش تعبیه شده بود .حمامها
غالبا بهعلت کمبود سوخت و آب از اذان صبح تا یکی دو ساعت بعد از
آن دایر بود و در مابقی ساعات شبانهروز تعطیل میشد .رودخانهها و
چشمهها هم بستر مناسبی برای شنا و حمام کردن به شمار میرفت.
همه اینها فقط در شرایطی انجام میشد که از حمله و انجام عملیات
جنگی در جبهه خبری نبود.
شکار حشرات با شیشه مربا

خوزستان خصوصا در فصل گرما و در مناطقی چون کرخه،
شمال اندیمشک و ...پرمیشــد از جانوران و حشرات موذی.
عقرب و رتیل از حشراتی بودند که درصورت گزیدن خطرات
جانی را برای رزمندگان بهدنبال داشــتند .رتیلها معموال
روی ســقف راه میرفتند و شیشــههای خالی مربا بهترین
وسیله برای شکار آنها و خالص شدن از شر گزیدن به شمار
میرفت .حشراتی مانند سوســک ،مگس ،پشه ،ملخ ،کرم،
کرم شبتاب ،زنبور و ...مزاحمهای فصلی در جبههها بودند.

پشــهها بهخصوص هنگام حفر کانال هجوم میآوردند و در گرمای
50درجه جنوب ،چند دقیقه خواب آرام را هم از رزمندگان میگرفتند.
آنها مهمانان همیشگی در مناطقی مانند جزیره مجنون و فاو بودند و
بهخصوص هنگام مجروح شدن رزمندگان آسیب بیشتری به زخم و
جراحت میرســاندند بهطوری که وقتی مجروحان را به پشت جبهه
منتقل میکردند ،بدن آنها توسط این حشرات موذی خالکوبی شدهبود.
رفاقت و تقسیم سوغاتیها

اما در میان همه این سختیها ،رزمندگان اوقات خوشی هم از بودن
در کنار هم سپری میکردند .سبقت رانندگان در سوار کردن پیادهها
یکی از آنها بود .گاهی پیش میآمد که  2خودرو همزمان جلوی پای
رزمندگان پیاده توقف میکرد و رانندگان به شوخی به هم میگفتند:
«هول نشو! به دوتامون میرســه!» .منظور آنها
ثواب صلوات و دعایی بود که در ازای سوار کردن
رزمندگان نصیبشان میشد.
رزمندگانی که به مرخصی میرفتند با دســت
پر به جبهه برمیگشــتند .خانواده و دوســتان
اغلب آنها را با سوغاتیهای زیادی شامل مانند
خشکبار و تنقالت ،مربا ،کنسرو ،خوراکیهای
ســنتی و ..راهی جبهــه میکردند .تقســیم
سوغاتیها با همسنگریها از اوقات خوش میان
رزمندگان بود.

روزهای ســختی را به چشــم دیده ،لحظههایی که
تصورش برای نســل امروز غیرقابل باور است .زمانی
که به جبهه رفت خیلی جوان بود .سن و سالی نداشت.
برای دفاع از کشــور راهی میدان جنگ شده بود و
بیشــتر از هر چیز به آن فکر میکرد که بتواند قدمی
برای امنیت میهنش بردارد .اگر چه شهادت آرزویش
بود اما نه به جانباز شدن فکر میکرد و نه اسیر شدن.
او همان سالهای اول جنگ به اسارت درآمد و 9سال
از بهترین دوران زندگیاش را در اردوگاه موصل سپری
کرد« .اصغر نعلبندیپور» معتقد است عراقیها ایمان
اسرا را هدف گرفته بودند غافل از اینکه آزادهها برای
حفظ دین و آرمانهای خــود اردوگاهها را تبدیل به
کالس درس و دانشــگاه کرده بودنــد .نعلبندیپور
خاطرات زیــادی از آن دوران دارد و برایمان تعریف
میکند.

ســال 1360بود که به مناطق جنگی اعزام شد18 .سال
بیشتر نداشت .میتوانست مثل دیگر هم سن و سالهای
خود در شهر و دیارش بماند و کســبوکار راه بیندازد و
زندگیاش را بکند .اما غیرتش قبول نمیکرد که دوستانش
در میدان نبرد باشند و او در آســایش .نعلبندیپور از آن
روزها میگوید«:آیتاهلل مشــکینی آن زمان امام جمعه
تبریز بود .در نمازجمعه اعالم کــرد که هر کس میتواند
به جبهه برود .وقتی این حرف را زد جوانها دست بهکار
شدند 3گردان بهصورت سازماندهی شده به جبهه رفتند.
من هم جزءشــان بودم .هنگام حرکت از تبریز بهعنوان
فرمانده گردان معرفی شدم ».او در اغلب عملیاتها حضور
داشت .بهرغم سن کم اما خوب میدانست چه باید بکند.
نعلبندیپور خاطره شکست نیروهای عراقی در آبادان را
تعریف میکند«:نیروهای دشــمن در سوسنگرد مستقر
بودند .برای جلوگیری از پیشــرفت آنها به سمت آبادان
با آنها درگیر شــدیم .با اقدام به موقــع رزمندهها آبادان
آزاد شد».
5روز محاصره

بعد از آزاد شدن آبادان او به منطقه غرب اعزام شد .زمانی
که به آنجا رسید دشــمن را مستقر در تپههای گیالنغرب
دید .رزمندهها عزمشان را جزم کرده بودند تا بعثیها را به
عقب برانند .عملیات مطلع فجر در راه بود .عدهای مأمور
بودند محورهای تعیین شده را پاکسازی کنند تا راه برای
دیگر رزمندهها باز شود .نعلبندیپور هم جزءشان بود .در
این حین درگیری شدیدی رخ داد .باقی ماجرا را از زبان
خودش میشنویم«:ما دقیقا پشــت خط نیروهای بعثی
بودیم .روزها مخفی میشدیم و شبها حرکت میکردیم.
در آن چند روز با انــدک جیره غذایی خودمان را ســیر
میکردیم .آب نوشیدنی را هم از باران تهیه کرده بودیم.
36نفر بودیم .شب آخر مسیری پیدا کردیم که از محاصره
خارج شویم .چند نفری از خط عراق عبور کردند و به سمت
ایران برگشتند .اما باقیمان گرفتار توپ و خمپاره دشمن
شدیم .عدهای شهید و 11نفرمان اسیر شدیم».

لحظه تلخ اسارت

نعلبندیپور همراه با دیگر دوستانش در چنگال بعثیها
افتادند .ناجوانمردانه دستهایشــان را با ســیم تلفن از
پشت بســتند و همانطور که کتکشــان میزدند آنها را
به مقر فرماندهی عراقیها بردند .هنوز اســرا را مســتقر
نکرده بودند بعثیهــا بازجویی را شــروع کردند .یکی از
فرماندههایی که آنجا نشســته بود زبان حرفهای اسرا را
برای عراقیها ترجمه میکرد .چند ساعتی این کار ادامه
پیدا کرد و عراقیها وقتی دیدنــد نمیتوانند اطالعاتی از
اســرا بگیرند آنها را سوار ماشــین کردند و به خط مرزی
بردند .او باقی ماجرا را تعریف میکند« :یک شب ما را در
مرز خسروی بازداشت کردند و صبح به خانقین و سپس به
بغداد بردند .چند وقتــی در اردوگاه االنبار بودم و بعد هم
به موصل منتقل کردند .تا 9سال آنجا بودم ».او روزهای
پرفراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته و لحظه به لحظه
آن دوران را خوب به یــاد دارد .میگوید«:عراقیها به هر
بهانهای اسرا را شــکنجه میدادند .خودشان را مسلمان
معرفی کرده بودند اما ردی از مسلمانی در وجودشان دیده
نمیشد .وقتی صدای قرآن میشنیدند ناسزا میگفتند.
اگر کسی اذان میگفت به او برق وصل میکردند .نماز را
برای ما ممنوع کرده بودند .کار زشــت دیگر آنها این بود
که زمان مبادله اســرا ما را به لب مرز میبردند ساعتها
انتظار میکشیدیم بعد میگفتند ایران شما را قبول نکرده
است .با این کار تحقیرمان میکردند .این کار برای بعضی
از اســرا عذابآور بود ».رفتارهای ضددین بعثیها بیشتر
از شکنجه و کتک اســرا را اذیت میکرد چرا که آنها برای
حفظ اعتقاداتشان اسلحه بهدست گرفته بودند .موضوعی
که عراقیها از آن میترسیدند .او تعریف میکند« :دشمن
سعی میکرد اســرا را به آرمانها و فرهنگ دینی بدبین
کند .اما هر چه سعی میکرد بیشتر به در بسته میخورد.
بچهها به هر طریق شــده دعا و قرآن حفــظ میکردند.
مفاتیح را از ما گرفته بودند و نمیدانســتند در برگههای
ســیگار دعا و زیارتنامه نوشــتهایم ».این آزاده اگر چه
روزهای سخت و طاقتفرسایی را در اردوگاه موصل پشت
سر گذاشته اما معتقد اســت اسرا نهتنها در دوران اسارت
ایمانشان سست نشد بلکه با تبدیل به کوه صبری شدند
که باید در کتابها نوشــت .او میگویــد« :آنچه ما را در
اردوگاهها سرپا نگهمیداشــت اتحادمان بود .عشق ،ایثار
و صبر را از همین جا یاد گرفتیم».
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نادر ابراهیمــی بهعنوان یکی
از نویســندگان معاصــر ،آثار
متعدد و فاخری را گاه در کمال
سادگی و روانی نگاشته است.
البته وی برای هــر مضمونی،
نثــری جداگانــه دارد .زبان
نوشــتههای او گاه جدی ،گاه
شاعرانه و آهنگین ،گاه پیچیده
وگاه ساده و روان است.
«تکثیر تأسفانگیز پدربزرگ»
یکی از آثار نادر ابراهیمی اســت؛ کتابی که از قوت و غنای
خوبی برخوردار است اما آنطور که باید در کنار دیگر آثار نادر
ابراهیمی به چشم نیامده و کمتر به آن پرداخته شده است.
داســتان کتاب بهخاطر گونه علمی-تخیلیبودن ،بین آثار
نادر ابراهیمی متمایز است .اما همچنان روابط انسانی در این
داستان مثل سایر کارهای این نویسنده در اولویت قرار دارد.
شاید بتوان گفت که ما با یک اثر کامال متفاوت از ابراهیمی
مواجهیم .داستان در مورد پیرمردی است که 2نوه دارد و با
او زندگی میکنند .هنگامی که پیرمرد بهدلیل کهولت سن
دچار بیماریها و ناراحتیهای متعدد میشــود  -که امری
نسبتا طبیعی است -آنها میکوشــند او را از این وضعیت
نجات دهند اما هرچه تالش میکنند ،کارها خرابتر شده و
نتیجه عکس میگیرند.
طی داســتان ،اجزای بدن پدربزرگ که شــخصیت اصلی
داستان محسوب میشــود بهصورت کامال دیفرانسیلی با
اشیاي دیگر جایگزین میشود .یکبار قلب او را درآورده و
یکبار دستگاه گوارش ،یکبار مغز ،یکبار پوست و عضالت
او و ...از تن او خارج میشود .همه این اتفاقات هم به کمک
علم فوقپیشــرفته بشــر آن روزگار اســت که رفتهرفته و
تدریجی اعضای بدن پیرمرد را تعویض میکنند تا پدربزرگ
را زنده ،سالم و شاداب نگه دارند و از مرگ او جلوگیری كنند.
اما بهنظر میرسد که روح پدربزرگ ،آن چیزی که همیشه
او را دوستداشــتنی و خاص میکرده حتی با همه ضعف و
قوتش ،جایی میان این همه عمل گم شده باشد.
شاید پدربزرگ ،قربانی یک اشتباه است؛ اشتباه دوستانی
مصلحتاندیش که تصور میکنند خیــر او را میخواهند.
اما ایــن خیرخواهی ،در عصــر رایانهها و لیزرهــا و انرژی
خورشــیدی و اعضای مصنوعــی و مهندســی ژنتیک به
بهای گرانی تمام میشــود؛ به از دســتدادن پدربزرگ،
با همه ویژگیهــای ظاهریاش همچون ســبیلهایش،
نگاهش ،لبخندش ،لحن سخن گفتنش ،نصایح و اندرزهای
مخصوصش ،خشــمها و مهربانیهایش ،با همه فردیتش.
فردیت یعنی شخصیت یک فرد مختص خود اوست و اساسا
ویژگیهای ظاهری و باطنــی یک فرد در کنار هم میتواند
یک من خاص و ویژه در عالم را بسازد.
فاجعه در داستان از جایی شروع میشود که دیگر به حرف
و خواست پدربزرگ اعتنا نمیشود .بهطوری که پدر بزرگ
داستان در بخشــی از کتاب میگوید :شما به چه حقی فکر
میکنید که مصلحت مرا بهتر از خودم میدانید؟ چرا خود
را مجاز میدانید به جای دیگران درباره منافعشان تصمیم
بگیرید؟
نادر ابراهیمی با قلم فاخر خود قصد دارد مســائل مختلفی
را مطرح کند ،همچون حمله تکنولوژی به روح انســانها؛
چیزی که این روزها کموبیش بــا آن مواجهیم؛ بالیی که
علم مفرط بر سر بشر میآورد .از طرفی ابراهیمی به پدیده
جاودانهزیستن پرداخته است؛ این آرزوی محالیکه خیلی
از افراد بهدنبال آن هســتند و حاضرند برایش هزینههای
هنگفتی صرف کنند .درحالیکه تن آدمیزاد فانی است و از
بین خواهد رفت .اما بشر دوست دارد تالش کند برای اینکه
آن محال را ممکن سازد.

حضرتآیتاهللخامنهای(حفظهاهلل):بعثتبرایمقابلهبا«جاهلیت»
آمد .جاهلیت در ادبیات اسالمی ،دوران قبل از طلوع نبوت پیامبر مکرم
است.نبایدتصورکردکهاینجاهلیت،مخصوصجزیرهالعربوعربهای
مکه و حجاز و بقیه نقاط بود؛ نه ،آن جاهلیت عمومیت داشت؛ ایران آن روز
هم غرق در جاهلیت بود ،امپراتوری روم آن روز هم غرق در جاهلیت بود؛
اسالم و بعثت پیامبر برای مقابله با همه این جاهلیت پدید آمد .جاهلیت
فقط بهمعنای فقدان علم نیست؛ در تعبیرات اسالمی و در ادبیات اسالمی،
جاهلیت معنای بسیار وسیعتری دارد؛ بخشی از جاهلیت ،فقدان علم
و نداشتن علم اســت اما جاهلیت بهمعنای وسیع عبارت است از غلبه و
حاکمیت نیروی شهوت و غضب انسانی بر محیط زندگی؛ این میشود
جاهلیت .جاهلیت یعنی جوامع انسانی ،تحتتأثیر تمایالت شهوی و
غضبی عمدتاً فرمانروایان خود به شکلی دربیاید که فضائل در آن گم بشود
و رذائل حاکم بشود؛ این میشود جاهلیت .یک عرصه وسیعی از گمراهی
در زندگی مردمجاهلیوجودداشت :ازیک طرفمهارگسیختگی شهوات
نفسانی ،شهوات جنسی و امثال آن  -حاال شما همین محیط جزیرهالعرب
را نگاه کنید؛ بقیه محیطها هم همینجور بود؛ به شکل مهارگسیختهای
غرق در شهوات بودند و هرکسی میتوانست ،شهوترانی میکرد  -و از
آن طرف ،همین انسانهای تابع شهوت خود ،در مقام قساوت و ویرانگری
و خونریزی ،باز تا نهایت حدومرزی که قابل تصور است میرفتند ،یعنی
ذین َقتَلوا اَوال َد ُهم -کسانی که
کودکان خودشان را میکشتند؛ َقد خَ سِ َر ال َّ َ
اوالد خود را به قتل میرساندند َ -س َف ًها بِغَی ِر عِلم؛( )۱این از روی سفاهت
است؛اینسفاهتهمانجاهلیتاست.قساوتتااینجامیرسدکهکودک
مردم که هیچ ،زن و بچه بیگناه دیگران که هیچ ،بر فرزند خود هم ترحم
نمیکند! این میشود جاهلیت .از آن طرف شهوت ،از این طرف غضب؛
آنوقتمحیطزندگی،اسیرایندواحساسسرکشبیمهارقرارمیگیرد.
اسالم آمد این وضعیت را دگرگون کند .البته عیناًهمین در دربارهای ایران
ساسانیهمبود،دردربارهایامپراتوریرومهمبود،دربقیهجاهاییهمکه
امپراتوریها و دربارها و حکمرانیهای ظالمانه و طاغوتی بود وجود داشت.
اسالم در مقابل همه این واقعیت زشت قد برافراشت.

شاید حتی ابراهیمی از این روزهای ما هم خبر داشته است
که افراد زیادی در رقابتی بیپایان میخواهند تمام اجزای
بدنشــان را ترمیم ،تعویض و تبدیل کنند؛ آن هم در تصور
اینکه حتما بهتر و زیباتر خواهند شد ،غافل از اینکه ممکن
اســت تکثیر شــوند و دیگر خبری از آن فردیت ،از آن من
خاص نباشد.
ابراهیمی به یک موضوع خیلی مهم نیز در کتاب اشاره کرده
اســت و آن رابطه منیت من با تن من است .او معتقد است
كه انسان بهخودی خود و به اجزای بدنش است که خودش
میشود یا روح ،حقیقتی ماورای تن و بدن این خود انسان
را میسازد .بهنظر میرســد که در پس این داستان علمی-
تخیلی سؤاالت فلســفی زیادی نهفته است و همین باعث
میشود مخاطب وادار به تفکر و اندیشه شود.
قلم زیبای نادر ابراهیمی ،تکثیر تأسفانگیز پدربزرگ را در
۶فصل نگاشته است که به شرح ذیل است« :تصمیم ،ترمیم،
تعویض ،تبدیل ،تبلیغ ،تکثیر» .هــر 6فصل با حرف «ت»
شروع شدهاند .شاید همین انتخاب کنایهای به تکثیرکردن
نیز داشته باشد.
تکثیر تأسفانگیر پدربزرگ ،از آن دســته آثاري است که
باعث میشود تا شــما به روح و من وجودی خود و دیگران
بیشتر اهمیت دهید و خود و دیگران را در ظاهر جستوجو
نکنید بلکه هر کس را با ویژگیهای منحصر به فرد خودش
قیاس کنید و بشناســید .خطوط کتاب به شــما یادآوری
میکند که این تن و این جسم روزی تمام میشود اما هویت
و روح شما تا ابد میتواند باقی بماند .به شما متذکر میشود
که شما متشکل از جسم و روحید و هر بخش از شما مجموعا
شما را خواهد ســاخت و هر کدام از ما یک فردیت خاص با
ویژگیهای مخصوص خودمان بر زمین هستیم.
پدربزرگ قصه نــادر ابراهیمی تالش میکند نگاه شــما را
بهخودتان ،اطرافتان ،علم ،تکنولوژی و خیلی مســائلی که
پیرامون ما در دنیا رخ میدهد ،دچار تغییر و تحول کند .او را
در این تکثیر تأسفانگیز همراهی کنید.

واقعه عاشورا ؛ اثر استاد « حسن روح االمین»

تکثیر و فردیت

جاهلیت چیست؟
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تحلیلی تاریخی-کالمی از جایگاه «قیام» و «تقیه» در سیره ائمهاطهار

درباره «قیام» امامحسین(ع) و علت تفاوت آن با «تقیه» دیگر ائمهمعصومین(ع) در برخورد با حکومتهای
اندیشه محمدصادق حیدری
غاصب و جائر مطالب و تحلیلهای بسیاری مطرح شده است .در واقع یک سؤال اصلی وجود دارد و آن
دینی
روزنامه نگار
سؤال این است که چرا وقتی امامحسین(ع) بین شهادت و بیعت با خلیفه جور مخیر شد ،بیعت را به هیچ
عنوان نپذیرفت ،اما بقیه ائمهمعصومین(ع) وقتی بین بیعت و شهادت مخیر شدندطور دیگری عمل کردند .نوشتار پیشرو یکی از پاسخهای متداول
را موردنقد و بررسی قرار داده و سپس پاسخ موردنظر خود را به همراه شواهدی عرضه میکند.
برای پاسخ به سؤال مطرح شده ،معموال چنین جواب داده میشود که یزید بهعنوان جانشین پیامبر خدا ،نخستین خلیفهای بود که بهصورت
رسمی و علنی کبائر و محارم را انجام میداد؛ مانند شرابخواری ،زنبارگی ،قمار و. ...
اولین مشکل این پاسخ این است که با این تحلیل ،نسبت به عملکرد بقیه ائمهمعصومین(ع) ـ نعوذ باهلل ـ شبهه ایجاد میشود؛ زیرا بقیه خلفای
اموی ،خلفای مروانی و خلفای عباسی همگی اهل ارتکاب همین محرمات و بعضا با شدت بسیار باالتر بودند .چون هرچه زمان جلوتر میرفت
قدرت این خلفا بیشتر میشد و سرزمینهای بیشتری را تصرف میکردند و با تجربیات جدیدتری از دنیای لهوولعب آشنا میشدند و آنها را در
دربار خالفت ،مهندسی معکوس میکردند .لذا خیلی عمیقتر و همهجانبهتر مشغول اینگونه محرمات میشدند؛ بهعنوان نمونه ،منصب «غنا»
در دربار این خلفا ایجاد شده بود .یا فالن خلیفه مروانی فقط به نوشــیدن خمر نمیپرداخت بلکه استخری از شراب فراهم کرده و در آن شنا
میکرد یا داستان معروفی درباره حضرت امامهادی(ع) در دربار متوکل نقل شده که درحالی که مشغول نوشیدن علنی خمر و شراب بود ،امام
دهم را وارد دربار کرد .بنابراین محرمات بزرگی در زمان بقیه خلفا بهصورت علنی و عمیقتری انجام میگرفت .لذا این اشکال بهوجود میآید:
با توجه به این همه فسق و فجور که بسیار گستردهتر از زمان امامحسین(ع) بود ،چرا دیگر ائمه معصومین(ع) در مقابل این خلفا ،قیام نکردند
و حتی باالجبار با آنها بیعت کردند؟!
خطر اعتقادی

در پاســخ به ایــن ســؤال باید گفــت :دلیل
عدمپذیرش بیعت توسط امامحسین(ع) و قبول
شهادت و اسارت اهلبیت خود ،بهوجودآمدن
خطری اعتقادی برای اســام و مسلمین بود.
البته وقتی خطر اعتقادی بیان میشود ممکن
اســت ذهنها منصرف به بحثهای کالمی و
عقلی و رد و اثباتهای فکری و ذهنی شود اما
اینگونه نیســت بلکه اعتقادات عالوه بر اینکه
یک شــکل ذهنی دارد ،یک تجسم خارجی یا
بهعبارت دیگر یک انعــکاس عینی و عملی نیز
دارد .لذا میتوان گفت اعتقادات یک «مکتب»
درست میکند و دارای لوازم عملیای است که
تمایز خود را با دیگر مکاتب مشــخص میکند
و همچنیــن از منحل شــدن در دیگر مکاتب
جلوگیری میکنــد؛ زیرا مکتبــی که مدعی
سعادت بشر است باید مرز خود را با دیگر مکاتب
مشخص و حفظ کند و نباید با آنها درآمیختگی
پیدا کند و تأثیر بپذیرد .در این صورت برتری
مکتب دیگر را که از آن تأثیــر پذیرفته ،قبول
کرده است.
بازگشت به جاهلیت

بر این اســاس ،حضرت اباعبــداهلل(ع) بهعلت
جلوگیری از خطر اعتقادی بزرگ ،دســت به
قیام زدند؛ آن خطر اعتقادی بزرگ این بود که
یزید برخالف همه اسالف خود و دیگر خلفایی
که بعد از او به خالفت رسیدند ،تصمیم داشت
که جامعه و حاکمیت اســامی را به کفر علنی
و بتپرستی آشــکار برگرداند؛ یعنی درصدد
نابودی تمام زحمتهای نبیاکرم(ص) و همه
انبیاء الهی بود و میخواســت تاریخ را به عقب
بازگرداند .از اوصاف نبیاکرم(ص) که در زیارات
آمده ،این اســت« :الخاتم لما سبق و الفاتح لما
اســتقبل»؛ یعنی نبیاکرم(ص) پایا ندهنده
ماقبل خود و آغازکننده و گشایشدهنده دوره
جدید و یک آینده نوین هستند.
در واقع یکــی از احتمــاالت در تفســیر این
توصیف پیامبر ،این نکته است که قبل از بعثت
نبیاکرم(ص) مسئله بتپرستی در عالم رواج
داشــت و توحید در خطر و انزوا و فشار بود و با
قیام و بعثت نبیاکــرم(ص) امنیت برای کلمه
توحید ـ اول در ســطح حجاز و بعد در ســطح
منطقه و جهانی ـ فراهم آمد و یزید میخواست
این دســتاورد مهم و ارزشــمند را که حاصل
مجاهدت انبیاءالهی و مدیریت خداوند متعال
نســبت به تاریخ بود ،از بین ببــرد و به دوران
«جاهلیت اولی» برگرداند .پس در این وضعیت،
دیگر تقیه معنایی ندارد.
تمایز یزید با سایر خلفا

بقیه خلفا با اینکه طبق اعتقادات شیعه ،غاصب

و جائر بــوده و از ســنت پیامبــر(ص) فاصله
بزرگی گرفته بودند و مرتکب فحشا و محرمات
میشدند اما این مرز اعتقادی بین اسالم و کفر،
این تمایز مکتبی و این تفاوت مــرام و ایده را
حفظ میکردند و در ظاهر بــه توحید و نبوت
احترام میگذاشــتند و حتی بــرای آن هزینه
کرده و از توحیــد دفاع میکردنــد؛ یعنی در
دفاع از داراالسالم ،با مشــرکین میجنگیدند
و هزینههای مسجدســازی و ترویج و برپایی
نماز ،حــج و ...را پرداخت میکردنــد اما یزید
تصمیم گرفته بود امت و حکومت اسالمی را به
کفر علنی و دوران بتپرستی آشکار برگرداند
تا انتقــام اجداد خود را بگیــرد .یکی از مظاهر
این تصمیم پلید یزید ،اشعار کثیفی بود که در
مجلس شام خواند:
خبــر جا َء والوحی
هاشــم بالملک فال
ت
«لع َِب ْ
ُ
ٌ
ن َ َز ْل :»...بنی هاشم بازی قدرت به راه انداختند
و اساسا خبری از وحی نبود و من انتقام جنگ
بدر را گرفتم.
مگر جنــگ بدر چــه جنگی بود؟ نخســتین
درگیری نظامی بین اســام و کفــر بود .حال
یزید (بهعنوان خلیفه مسلمین) شعر میخواند
کهای اجداد کافر من! ما انتقام شما را گرفتیم.
پس مسئله اصلی بازگشت به بتپرستی جلی
و کفر آشــکار بود .لذا ابتدا در مدینه با ارسال
نخســتین نامه ،حضرت را به قتل تهدید کرد و
حضرت برای حفظ جان خــود از مدینه خارج
شــد و هیچکس در دنیای اسالم صدایش بلند
نشــد! حضرت در مکه چند ماه پناه گرفتند اما
هیچکس به دفاع از ایشان برنخاست.
لذا اینکه حضــرت فرمودند« :علی االســام
الســام ،اذ قد بلیت االمه براع مثل یزید؛ باید
با اســام خداحافظی کرد اگر کسی مثل یزید
حاکم امت اسالمی شــود» ،منظور حضرت از
اسالم ،اسالم ناب محمدی و اهلبیت(ع) نبود،
بلکه باید از اســام با قرائت شــیخین (خلیفه
اول و دوم) خداحافظی کرد .زیرا با اسالم ناب
و اســام اهلبیت(ع) در زمان غصب خالفت
خداحافظی شــده بود و در آن دوران کســی
بهدنبال اهلبیــت(ع) نبود و شــاید به همین
علت است که کمترین روایات از امامحسن(ع)
و امامحســین(ع) بهدست ما رســیده است؛
یعنی حتــی این بزرگــواران ،مرجعیت علمی
نیز نداشتند.
لذا یزید بهدنبال حذف اسالم با قرائت شیخین
ـ با ظواهر توحید و نبوت ـ بود و اگر رســما و
علنا محرمات و کبائــر را انجام میداد و تالش
میکرد تقدسهای معنــوی جامعه ـ که خلفا
با تکیه به آنها بر مســند خالفت نشسته بودند
ـ از بین ببرد ،برای این هدف بود که پوســته
نفاق را بردارد تا مانعی برای اطالق شــهوات
کفرآمیزش نباشد.

قدرت قبیله

البته با توجه به محاســبات قدرت مادی ،زیاد
هم اشــتباه نمیکرد .در توضیح این امر باید
گفت :منشــأ قدرت و تکیه گاه امر سیاســت
در اعراب جاهلی ،قبل از بعثت نبیاکرم(ص)
مســئله قبیله ،عشــیره ،نژاد و خانــدان بود
اما این فرهنــگ مدیریتی جاهلیت ،توســط
نبیاکرم(ص) شکســته شــد و از بین رفت.
لذا هیچکدام از خلفای قبــل از معاویه جرأت
نکردند فرزنــدان خــود را بهعنــوان خلیفه
معرفی کننــد .زیرا مورد اعتراض مســلمانان
قرار میگرفتند که «مگر قبیله بازی است! این
قبیلهگری را پیامبر به هم زده است ».در همان
زمان قبیلهگرایی جاهلیت عــرب ،قو یترین
قبیله ،قبیلــه قریش و در بیــن قبیله قریش،
بنیامیــه از قویترینها بود .لــذا بزرگترین
دشــمن پیامبر در به هم زدن قبیلهمحوری،
قبیله قریش بود؛ چراکه میدانســتند پیامبر
بزر گترین تکیهگاه قدرت را از قبیلهمحوری
دنیاپرستانه به ســمت قدرت الهی و ایمان به
خدای متعال تغییر میدهد .به همین دلیل با
پیامبر(ص) به جنگ برخاستند و شدیدترین
واکنشها را قبیله قریش نشــان دادند .نتیجه
این کار بــزرگ پیامبــر(ص) این شــد که تا
50سال بعد ،کسی جرأت نکرد فرزندان خود
را با فرهنگ قبیلهگرایی به قدرت برساند.

اما نخســتین کســی که این کار را انجام داد
معاویه بود که مور داعتراض خواص و اصحاب
قرار گرفــت .به او گفتند« :تو ســلطنت به راه
انداختهای و میخواهی فرهنگ ایران و روم ـ
که ســلطنت را مورثی میکنند ـ را وارد سنت
پیامبر کنی» .لذا نخســتین شخص که دست
به چنین کاری زد معاویه بــود که برای فرزند
خود در زمان حیات خود بیعت گرفت و فضای
ســلطنت موروثی را به راه انداخــت .این در
ادبیات اهل سنت نیز معروف است که معاویه
خالفت را به ســلطنت تبدیل کرد .حتی وقتی

دســت به چنین کاری زد هم امامحسن(ع) و
اما محســین(ع) و هم عبدا هللبنابیبکر (پسر
ابابکر) و هم پســر عمر یعنــی فرزندان همه
بزرگان اســام با او مخالفت کردند و با توجه
به آشــکار بودن انحراف ،والیــت عهدی یزید
را در زمان معاویه قبــول نکردند اما وقتی این
کار در بیــن عموم انجام گرفت و ســلطنت به
شکل موروثی به تثبیت رسید و فضای قدرت
توحیدی و الهی کامــا ضربه خورد و حکومت
و روابط سیاسی ،به قبیله محوری و شکل قبل
برگشت ،بســیار طبیعی اســت که قویترین
قبیلــه دوران جاهلیت (بنیامیــه) دوباره در
مسند قدرت بنشــیند .وقتی جامعه نسبت به
وضعیت سیاســی ماقبل بعثت پذیرش داشته
باشــد و با توجه به مضمحل شدن آن چیزی
که جامعه نبوی براســاس آن شــکل گرفته
بود ،شــرایط برای انکار وحی و بازگشــت به
دوران جاهلیت بسیار مهیا بهنظر میرسد .لذا
حسب محاسبات قدرت مادی ،میتوان گفت
محاسبات یزید ،بیربط و نامتناسب نبود.
عدمشرط تأثیر در قیام امامحسین

ع

وقتی میخواهد جامعه اســامی به کفر جلی
برگردد ،دیگــر قیام ائمهاطهار(ع) مشــروط
به عِده و ُعده نیســت .درحالیکــه اگر منظور
حضرت از امر بهمعروفونهی از منکر ،حالل
و حرام و احــکام فقهی میبــود ،این واجب،
مشروط به «تأثیر» است و حضرت میدانست
کسی همراهشان نمیشود لذا «تأثیر» نخواهد
داشــت .اما اگر منظور از معروف ،اصل توحید
باشــد و منظور از منکر ،کفر و جاهلیت باشد،
دیگر این واجب ،مشروط به عِده و ُعده و تأثیر
وهلهای نیســت .لــذا حضرت از همــان ابتدا
متوجه این هدف پلید یزید شد و بیعت با او را
نپذیرفت و برای افشــای این هدف یزید ،مدام
بیان کرد که من در معرض خطر مرگ هستم؛
یعنی یزید میخواهد حافظ فرهنگ بعثت را از
بین ببرد و وقتی تجســم فرهنگ بعثت از بین
برود فرهنگ جاهلی جایگزین خواهد شد.
نکته دیگر در تأیید این هــدف پلید یزید این
است که فضای شام (که پایتخت ناصبیگری
ســب اهلبیت(ع) بود) توسط حضرت
و مرکز
ّ
ســجاد(ع) و حضــرت زینــب(س) بــه نفع
اما محسین(ع) منقلب شــد تا جایی که یزید
مجبور به عذرخواهی شــد و اهلبیت(ع) را با
احترام بــه مدینه بازگرداند و همــه تقصیر را
به گردن عبیداهلل بیندازد .لذا این سؤال بسیار
مهم مطرح اســت :در شــرایطی که به ظاهر،
امامحسین(ع) شکست خورده و اهلبیت(ع) به
اسارت گرفته شدهاند ،یک عده زن و بچه اسیر
در مقابل فاتح جنــگ و در مرکز همه بغضها
و کینهها بــه اهلبیت(ع) ،چگونــه میتوانند
فضا را 180درجه تغییر دهند و یزید را مجبور
به عذرخواهی و بازگرداندن اســرا با احترام به
شــهر مدینه کنند؟! بهنظر میرسد پاسخ این
اســت حضرت سیدالســاجدین(ع) و حضرت
زینــب(س) روی حساســیتهای ناصبیها
نســبت به توحید و نبوت دست گذاشتند و به
آنها اثبات کردند که یزیــد ضدتوحید و نبوت
عمل کرده و میخواهد بساط توحید و نبوتی را
برچیند که شــما برای آن با امپراتوری روم در
حال جنگ هستید و برای آن کشته میدهید.
پس موضوع اصلی عاشــورا ،بحــث حفاظت از
اسالم در برابر کفر است .بهعبارت دیگر بازگشت
کفر جلی و بتپرستی و تسلط آن بر اسالم و از
بین رفتن مجاهدتها و تالشهای انبیای الهی
و نبی اکــرم(ص) بهعنوان الخاتم لما ســبق و
الفاتح لمســتقبل« ،تقیهبردار» نیست و نباید
امت اسالمی به عقب و دوران جاهلیت برگردد.

کتاباندیشه

معرفی کتاب «فتنه اعتقادی؛
مشروطه اقتصادی»
دیر زمانی اســت که بــا روی کار آمدن
افکار انقالبی نگاه بخش قابل توجهی از
حوزویان ،مردم متدین و جامعه ایمانی به
اسالم تغییر کرده و این تفاوت را میتوان
در نوع هیئتداری و عــزاداری و طرح
مباحث و محتواهای بینشی از سر منابر
رصدکرد.کتاب«فتنهاعتقادی،مشروطه
اقتصادی» ازجمله کتبی است که مباحث آن از زاویهای نو به
موضوع عاشورا نگریسته و سعی کرده از دل سیره و سنت برای
رفعخطرهایاعتقادیروزبهرهبگیرد.اینکتابمسئلهاقتصادرا
بهعنوانیکیازمهمتریندریچههایوروددشمنبهمنظورضربه
اعتقادی معرفی کرده و سپس علت تورم در ایران را با زبان روان
مطرح میکند .این کتاب از تورم بهعنوان مسئلهای که مشکالت
متعددی را به مردم تحمیل کرده ،آسیبشناسی جدیدی ارائه
داده و در ادامه راهکاری جدید بــرای حل آن معرفی میکند.
برخی عناوین کتاب عبارتند از :مشکالت اقتصادی؛ عامل هجمه
به اعتقادات ملت ایران .مقابله ملت ایران با فاصله طبقاتی .سیره
علوی در برخورد با فاصله طبقاتی .نقش فرهنگ «جمعالمال»
درشهادتامامحسین(ع).اخالقیاترذیله،عاملتحققفرهنگ
«جمعالمال».برخوردامیرالمؤمنین(ع)باساختارهایاجتماعی
الدنیا» .ضرورت
عبید ّ
ــاس ُ
مادی .تحلیلی جدید از روایت «ال ّن ُ
همزمانیحجمعظیمتولیدبااوجزهددرمصرف.تناسباوقافبا
انگیزههای ملت ایران .علت غلبه ابنزیاد بر قیام مسلم .این کتاب
به همت پژوهشگران حسینیه اندیشه تدوین شده و توسط اداره
کل امور مبلغین ســازمان تبلیغات اسالمی مورد حمایت قرار
گرفته و انتشارات ویراستاران آن را عرضه کرده است.

اندیشه مسطور

تعطیلی عقل

آیتاهلل جوادی آملی(حفظهاهلل)« :فضای جاهلیت ،فضایی بود
که در آن عقل خفته بود .حضرت امیر علیه السالم فرمود« :ن َعوذ باهلل
مِن ُسبات العقل»؛ ُسبات یعنی تعطیلی ،حضرت عرض میکند خدایا
پناه میبرم به تو از اینکه عقل جامعه تعطیل شود .عقل وقتی تعطیل
«کم م ِْن َعق ٍْل أَسِ یر
میشود که در جنگ درون به اســارت دربیاید؛ ْ
ت َْح َت َه َوی أَمِیر» ؛ وقتی دهان این عقل را بســتند و آن را به اسارت
گرفتند ،میداندار اندیشــه ،وهم و خیال و میداندار انگیزه ،شهوت
و غضب میشود .چنین شخصی کاری که میکند قطعی است ،اما
یقین ندارد .تعبیر قرآن این است که «إ ِ ْن ُه ْم إ ِ َّل ْ
کالَن ْعا ِم ب َ ْل ُه ْم أَضَ ُّل»،
جد حمله میکنند ،نعره میزنند یا
حیواناتی که شــاخ میزنند ،به ّ
نیش میزنند ،اینها تصمیم جدی میگیرند اما عقل ،برهان و یقینی
در کار نیست بلکه وهم است که کار میکند؛ «و ّها ٌم ٌ
خیال» ،به تعبیر
قرآن کریم ،اینها مختال هستند .مختال یعنی انسانی که میگوییم
«حیوان
«حیوان َو ّهام»،
«حیوان عاقل» نیســت
«حیوان خَ یال»،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
«حیوان غضبی» است ،مگر ما میگوییم این حیوانی که
شهوی»،
ٌ
دارد نیش میزند یا حمله میکند یا گاز میگیرد یقین دارد؟ یقین
یک نورانیتی است که مال مرتبه انسان است اما وقتی عقل بخوابد،
شهوت و غضب میداندار میشود و جاهلیت یعنی این .تعبیر قرآن
کریم محققانه است ،میفرماید« :إ ِ ْن ُه ْم إ ِ َّل ْ
کالَن ْعا ِم» ،کتاب ،کتاب
ادب است ،اص ً
ال فحش در آن نیست ،میگوید  3راه برای دیدن این
حقیقت وجود دارد یا اهل کشف و شهود باش باطن اینها را ببین ،یا
حرف بزرگان را گوش بده ،یا چند روز صبر کن در برزخ معلوم میشود
چهکسی بهصورت حیوان درمیآید و چهکسی بهصورت انسان .در
َّاس ن ِیا ٌم» ،یک انسان خوابیده مگر کاری
فرمایش پیغمبر است که «الن ُ
جدی نمیکند؟ مگر در خواب لگــد نمیزند؟ اما کارش روی همان
ّ
جدی نمیکند؟ مگر نمیزند؟
نوم اوست .یک انسان سکران مگر کار ّ
جدی میکند پس یقین دارد؟!
مگر نمیکشد؟ ما بگوییم چون کار ّ
ون» ،یعنی یک عده مستانه
ــکرت ِ ِه ْم ی ْع َم ُه َ
فرمود این «إِن َّ ُه ْم لَفی َس َ
کار میکنند .اگر مســت یک کار جدی میکند؛ یقیــن ندارد ،کار
بهدست وهم و خیال است».
بیانات معظمله در درس تفسیر سوره مبارکه نجم1395/12/15 ،

24

دوشنبه  11مهر 1401
شماره 8604

داسـتان

از میانگفتهها

مرد دو چهره

طنز تارانتینويي

کتاب «دکتر جکیل و آقــای هاید و دو
داســتان دیگر» نوشــته رابرت لوئیس
استیونســون بهتازگی با ترجمه مهرداد
وثوقی توسط انتشــارات ققنوس منتشر
و راهی بازار نشــر شده اســت .اینناشر
پیشتر ترجمــه 2رمان دیگــر ادبیات
وحشت یعنی «دراکوال» و «فرانکشتاین»
را نیز در قالب مجموعه «ادبیات گوتیک»
منتشر کرده است .اینکتابها همانطور که مشخص است از نظر
عناصر ترس ،موجودات غیرطبیعی و متافیزیکی ،مرگ و ...با هم
اشتراک دارند .رابرت لوئیس استیونســون ،نویسنده انگلیسی
«دکتر جکیل و آقای هاید» متولد  ۱۸۵۰و درگذشــته به سال
 ۱۸۹۴است .او رمان معروف دیگری با نام «جزیره گنج» هم دارد
اما «دکتر جکیل و آقای هاید»ش به واســطه شهرت در ادبیات،
بهصورت ضربالمثل درآمده است .مؤلف «دکتر جکیل و آقای
هاید» در اینکتاب درگیری نیروهای خیر و شر را به تصویر کشیده
و پلیدیهای وجود انسان را به مخاطب نشان داده است .نسخهای
که انتشــارات ققنوس از ترجمه اینرمان کوتاه منتشــر کرده،
2داستان کوتاه از ایننویسنده را نیز با عنوانهای «مردهدزد» و
«اوالیا» را هم شامل میشود .شخصیت اصلی رمان مورداشاره،
دکتر جکیل است که در خانه خود آزمایشگاهی به راه انداخته و در
تالش است معجون یا دارویی بسازد که بتواند رفتارهای مثبت و
منفی شخصیتش را از هم جدا کند .در نهایت هم موفق میشود و
بهواسطه آزمایشهایش ،موجودی بهنام آقای هاید ساخته میشود
که شخصیتی شرور دارد اما کنترلش آسان نیست .ترجمه مهرداد
وثوقی از «دکتر جکیل و آقای هاید » براساس نسخهای انجام شده
که انتشارات سیگنت کالسیک در ســال ۲۰۰۳منتشر کرده و
نسخه اصلی آن مربوط به سال  ۱۹۷۸است.
اینکتاب با ۲۲۸صفحه مصور ،شمارگان هزارو۱۰۰نسخه و قیمت
۹۵هزار تومان منتشر شده است.

هنرها با هم بده بستان دارند .ايدهها و مفاهيم در مديومهاي
مختلف هنري در نوسان هستند و مرزهاي ميانشان محو
شده اســت .نمايش «لئوناردو »...نيز به نوعي هم به نقاشي
ارجاع دارد ـ نام لئوناردو داوينچي ،نقاش مشهور ـ و هم به
عالمسينمامربوطاست.ازميانگفتههايحسینکشفیاصل
درباره اين ارتباطات ميانرشتهاي وساير جنبههاي نمايش
نكات زير را انتخاب كردهايم.

پیشـخوان

انتشار «قانون قزوینی»
انتشــارات امیدفــردا کتاب
«قانون قزوینی :انتقاد اوضاع
اجتماعی ایران در دوره ناصری
به همراه رســاله پیشنهادی
برای اصالح امور مملکت» اثر
میرزا محمدشفیع قزوینی را
در ۹۴صفحه و بهای ۴۰هزار
تومان منتشــر کرد .در این مجموعه 2رساله خطی
منتشر شده است .نخســت کتابچه قانون که به نام
مؤلف آن «قانون قزوینی» نام گذاشته شده و دیگری
کتابچهای اســت حاوی پیشنهادهای اصالحطلبانه
یکی از دیوانیان اهل قلم که ازجمله اندیشــمندان و
نظریهپردازان پیشامشروطه بهحساب میآید .انگیزه
تألیف این رســاله فراهم آوردن پاسخی بوده است
بهنظرخواهی امیرکبیر از مردم تا معایب امور و نظرات
اصالحطلبانه خودشان را به آگاهی حکومت برسانند.
این رساله در سال ۱۲۸۵/۱۸۶۶به وسیله محمدشفیع
قزوینی که دکان کالهدوزی داشــته تهیه شده و به
امیر تقدیم میشــود .آنگاه امیر او را احضار میکند
و به خدمت خفیهنویســی میگمارد .نگارش چنین
رسالهای به قلم یکی از کسبه بازار اهمیتی خاص دارد؛
چه نشان میدهد که بازاریان با روشنبینی مسائل و
مشکالت سیاسی و اجتماعی را میدیدند و مردمانی
آگاه و صاحب درد و صاحبنظر بودند و اگرچه بیشتر
به توزیع رسالههای اجتماعی روشنفکران و توضیح و
بحث درباره مسائل مطروحه در آنها میپرداختند اما
گاهی نیز خود دست به قلم میبردند و آثاری درباره
این مسائل تألیف میکردند.

گـیم

بازی «شکست داعش» وارد بازار شد
بازی «شکست داعش» یک بازی موبایلی است که داستان مدافع
حرمی را روایت میکند که دل را به جاده زده و جهادی وارد میدان
مبارزه شده اســت .این بازی دارای  ۱۰۰۰۰دانلود ۴۳۷ ،نظر و
دارای میانگین نمره  ۴.۷است .بازی در سبک همه را با گلوله نفله
کن یا  shoot-em-allو با گرافیک پیکسلی و نمای دوربین از بغل
است که با ترکیب اکشن و سکوبازی ،گیم پلیای هیجانانگیز و
بعضاً دشوار ارائه کرده است .مراحل شکست داعش در 5فصل ارائه
شده است و نقاط ذخیره در مراحل از پیش تعیین شدهاند و فاصله
بین آنها یکی از المانهای چالشی محصول است .بازی شکست
داعش جزو تولیدات دشوار ،نیازمند تکرار و مهارت و نسبتاً طوالنی
حساب میشود؛ از آن گیمهای قدیمی که حاال میخواهند روی
بستر جدید تلفن همراه عرضاندام کنند .بازی «شکست داعش»
چند ویژگی شاخص دارد که اول میتوان به همان دشواری گیم
پلی اشاره کرد .دیگری درونمایه و داستان و ترکیب و اجرای آن با
سبک هنری است .داستان درباره مدافع حرمی است که دل را به
جاده زده و جهادی وارد میدان مبارزه شده است .این مضمون به
ظاهر جدی و خشن در قالبی لطیف و طنزآلود با گرافیک پیکسلی
و دیالوگهای بامزه به بازیکن ارائه میشود .در کنار اینها ،قسمتی
هم در فهرست قرار گرفته تا بازیکن بتواند با چند تن از شهدای
سوریه و تعدادی از جنایات داعش آشنا شود.

نمایشي تقديم به کوئنتین تارانتینو

من هر کدام از کارهایم را به یک عزیزی تقدیم یا از او یاد میکنم.
این یک مسئله دلی است .کوئنتین تارانتینو یکی از فیلمسازان
محبوب من است .آثارش را بسیار دوست دارم .بهنظرم فیلمساز
عجیب و غریبی است .او کارگردانی است که خشونت در کارهایش
دیده میشود اما همراه با یک طنز بسیار عجیب .این کار در وهله
اول بیشتر یک ادای دین است از عشق و عالقهام به این فیلمساز.
البته یک جاهایی از کار رگههایی را از نگاه این فیلمساز میبینیم.
اگر میخواستم از این پیشتر بروم ،شاید باید بیشتر در متن دست
میبردم و شاید زیادهگویی میکردم .اگر میخواستم نگاهم خیلی
معطوف به تارانتینو باشد ،شاید کمی از اصل و اساس متن و فضای
رئالی که در تهران اتفاق میافتد ،دور میشــدم .در همین حد و
اندازه برای من کافی بود .هرچند شاید برخی مخاطبان مثل شما،
از این نظر احساس کمبود بکنند و بگویند میتواند بیشتر هم باشد.
طراحی صحنه كاربردي

نمایشی كه شنیدنی است
گفتوگو با «حسین کشفیاصل» ،کارگردان نمایش «لئوناردو داوودنژاد»

تئاتر کمدی ،یکی از پرمخاطبترین گونههای نمایشی است که اگر از ساختار و محتوای مناسب و
احمدرضا حجارزاده
باکیفیتی برخوردار باشد ،میتواند عالوه بر سرگرمی و شادسازی تماشاگر ،تأثیرات روحی و روانی
گفتوگو روزنامهنگار
مطلوبی بر او بگذارد .یکی از آثار کمدی خوشساختی که اینروزها با چنین مشخصاتی روی صحنه
رفته ،نمایش «لئوناردو داوودنژاد» به نویسندگی «محسن میرزاخانی» و کارگردانی «حسین کشفی اصل» است.گرچه خالق این نمایش ،بیشتر بهعنوان
بازیگر شناخته میشود ولی گاهی با نمایشهای متفاوتی در مقام کارگردان ،مخاطبانش را غافلگیر میکند .حسین کشفی اصل چندی پیش نمایش
تاریخی و تراژدی «تجربههای اخیر» اثر «امیررضا کوهستانی» را در تئاترشهر اجرا کرده بود اما حاال با یک تئاتر کمدی به صحنه برگشته است .لئوناردو
داوودنژاد زمان کوتاه ،ریتم تند و فضایی مفرح دارد که عالوه بر روایت داستانی جذاب ،بیننده را برای دستکم یک ساعت از احوال و اخبار ناخوش این
روزهای جهان دور میکند .این نمایش که براساس نمایشنامه «هنر» نوشته «یاسمینا رضا» در سالن عزتاهلل انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرا میشود،
بازخوردهای خوبی از تماشاگران گرفته است .به این بهانه با حسین کشفی اصل درباره تولید و اجرای نمایش لئوناردو داوودنژاد گفتوگو کردهایم.
نمایشنامه لئوناردو داوودنژاد اولینبار
سال 98در قم اجرا شــده بود .آیا از این موضوع
خبر داشتید و آن اجرا را دیده بودید؟

بله ،من در جریان کارکردن آن گروه بودم .محســن
میرزاخانی (نویسنده اثر) رفیق25ساله من است ،یعنی
دوستی ما از دوران هنرستان صداوسیما ادامه دارد تا
همین حاال .بنابراین در جریان تولید این نمایشنامه
بودم .در آن مقطع ،یعنی ســال 98مــن هم درگیر
کارگردانی یک کار دیگر بودم و هم در2نمایش مشغول
بازی بودم .بهعالوه اینکه نمایشنامه لئوناردو داوودنژاد
که آن گروه محترم در شــهر قم کار کردند ،به لحاظ
تعداد اجرا ،بسیار محدود بوده و همچنین آن دوستان
متن اولیه را کار کردند .آنچه االن در ســالن انتظامی
روی صحنه است ،نمایشی است که در بیش از نیمی از
نمایشنامه خودم دست بردم و تغییراتی در آن اعمال
کردم .خیلی موارد را هم با خود محســن میرزاخانی
چک کردم ،یا یکســری چیزها را در اتودهای حین
تمرین درآوردیم و جایگزینهایی را انجام دادیم .در هر
صورت من در جریان آن اجرا بودم و میدانم اجرای آنها
براساس متن اولیهای بود که نوشته شده ،چون خیلی
از ریزهکاریهای اجرای سالن انتظامی ،به هیچ عنوان
در آن متن وجود ندارد .من آن اجرای قم را هم ندیدم.
با توجه بــه اینکه متن براســاس
نمایشنامه «هنر» اثر یاسمینا رضا نوشته شده،
چرا همان متن اصلی را اجرا نکردید و سراغ این
متن اقتباســی و کمدی رفتید؟! بهخصوص که
زمان زیادی از کارگردانی نمایشنامه تلخ و تراژدی
«تجربههای اخیر» ،توسط شما نمیگذرد.

نمایشنامه خانم یاسمینا رضا بسیار اثر جذاب و خوبی
است اما 2نکته وجود دارد؛ اول اینکه آن نمایشنامه
بارها و بارها در کشورمان و شــهر تهران اجرا شده.
نبار اواخر دهه 70بود که این متن توسط زندهیاد
اولی 
داوود رشیدی در سالن چهارســوی تئاترشهر روی
صحنه رفت که خود آقای رشــیدی همراه با سعید
پورصمیمی و فرهاد آییش بــازی میکردند .من آن
اجرا را دیدم .در همان مقطع ،پارسا پیروزفر هم این
نمایشنامه را در فرهنگسرای شفق کار کرد که خودش
بازی میکرد و امیر جعفری و سیاوش چراغیپور .در
طول سالهای اخیر این نمایشنامه توسط گروههای
مختلف کار شــده یا از آن برداشتهای مختلفی در
همان فضای اروپا که اصل نمایشنامه است ،کردهاند.
گروههای دانشــجویی و گروههای آماتور خیلی این
متن را کار کردهاند .آخرینبار هم از میان گروههای
حرفهای ،وحید رهبانی این نمایشنامه را در تماشاخانه
پالیز و با بازی داریوش فرهنگ ،محسن حسینی و امید
روحانی روی صحنه برد .همیشه نگاهم این است که
یکسرینمایشنامههاتوسطآدمهاوگروههایمختلف
با نگاههای مختلف ،خیلی کار شدهاند .به همین دلیل
عمدتاً سعی میکنم از اجرای نمایشنامهای که بارها
تکرار شده فاصله بگیرم! اینجور وقتها بیشتر فکر
میکنم من چه کار جدیدی میتوانم با متنی بکنم که
بارها اجرا شده و همه دیدهاند! یکی از چالشهای بین
من و محسن میرزاخانی آن بود که بیاییم این فضا را
تغییر بدهیم .اگر بخواهیم همان فضای روشنفکری را
که در متن خانم یاسمینا رضا وجود دارد اجرا بکنیم،
خب بارها اجرا شده و همه دیدهاند و از قصه خبر دارند.
جذابیت این متن ،آن میشود که ما موقعیت و جغرافیا
و حتي جنس آدمها و ادبیاتشــان را تغییر بدهیم.

شرایط محیط زندگیشــان را تغییر بدهیم .اینطور
مواقع چهچيزي بهتر از اینکه شما به جغرافیای خودت
بیایی؟! وقتی بیایی در کشور خودت ،طبیعتاً آدمها
ملموستر میشوند ،با آدمها میتوانید همذاتپنداری
بیشتر و بهتری پیدا بکنید و میتوانید جواب بهتری
هم از مخاطبت بگیری .احساس بدی هم از انجام این
کار ندارم .اتفاقاً خیلی حس خوبی دارم از اینکه فضای
نمایشنامه در زمان حال شهر خودمان تهران میگذرد،
ولی در مورد بخش دوم پرسش ،باید بگویم من اصوالً
هیچوقت خودم را محدود نکــردهام؛ چه در فضای
بازیگری و چه کارگردانی .همیشه گفتهام بازیگری
برای من اول است و کارگردانی دوم .اصوالً همیشه این
اشتیاق و عالقه در من وجود دارد که فضاهای مختلفی
را در بازیگری و کارگردانی تجربه کنم .االن آخرین
کاری که بهعنوان بازیگر روی صحنه دارم که اجراهای
پایانی آن را پشتسر میگذاریم ،نمایش «پرسپکتیو»
است که من نقش یک آدم متوهم را در فضاهای فانتزی
وکمیکبازیمیکنم.نمایشقبلیمندرمقامبازیگر،
«پنگوئنهای افسرده» بود که فضایی بسیار جدی و
تلخ را در نقش یک خردهفروش مواد و قاتل خونسرد
تجربه کردم .اصوالً در حیطه بازیگری هم تالشــم
این بوده که جغرافیای مختلفــی را تجربه بکنم .در
کارگردانی هم چیزی غیر از این نیست.
برای مثال« ،دوزخ» نوشتهژان پل سارت ر را کار میکنم،
بعد از آن «پزشک پوشالی» اثرچارلز دیزنز و را در یک
فضایکام ً
الکمدیکارمیکنم!یاهمانطورکهخودتان
اشــاره کردید ،قبل از این نمایش ،من «تجربههای
اخیر» را کار کردم که فضایی بسیار تلخ در یک بستر
تاریخی دارد با قصهای عاشــقانه امــا االن لئوناردو
داوودنژاد یک فضای مفرح ،شاد ،کمدی و معاصر دارد،
یعنی شاید ماجرای لئوناردو داوودنژاد همین امروز و
االن اتفاق میافتد .این به عالقه من در تجربهکردن
فضاهای مختلف برمیگردد و به هیچ عنوان دوست
ندارم خودم را محدود بکنم به یک فضای خاص .این
ماجرا هم خیلی به حال شخصی من و هم به یادگیری
و فهم بیشتر من از دنیای تئاتر کمک میکند.

مجسمهسازی و ...اصوالً اغلب آدمها خیلی زود فکر
میکنند با تولید یک اثر هنری صاحب یک جایگاهی
هستند.درصورتیکهاینطورنیست.هنرمبحثیاست
که با رنج و زحمت و تالش اتفاق میافتد .هنر واقعاً ره
صدساله را یکشبهرفتن نیست ،ولی خیلیها با تولید
ی هستند
یک یا 2اثر هنری فکر میکنند جزو آدمهای 
که میتوانند درباره مسائل هنری هم صحبت کنند و
حتي ادعاهای روشنفکری هم داشته باشند .در جامعه
خودمان و فضای تئاتری ما هم کم نیست .قطعاً یکی از
اتفاقها برای من این بوده که نقد هم بکنم .طبیعتاً زود
قضاوتکردن این 3آدم و بین دیالوگها نقد آدمهای
هنرمند و فضای روشنفکری هنری باعث میشود در
پایان آن فاجعه اتفاق بیفتد .همچنین یکی از اهداف
اين بوده که تماشاگر افسرده و بیحوصله این روزها را
بخندانم .هدف دیگرم از اجرای لئوناردو داوودنژاد این
بوده که تماشاگر بیاید داخل سالن و تا جایی که فهم و
شعورمان اجازه میدهد یک ساعت او را بخندانیم و از
فضای موجود در جامعه و شرایط امروز کشور رهايش
بکنیم.همیشهنگاهمایناستاگرمندراین55دقیقه
اجرا ،به اندازه یک ربع خنده روی لبان تماشــاگرم
بیاورم ،خودم را یک برنده کامل میدانم! ولی فضاهای
متفاوت کاری ،باعث میشــود نگاهها هم متفاوت
بشود .مث ً
ال در تجربههای اخیر نگاهم این بود که وقتی
تماشاگر از سالن بیرون میآید ،بنشیند حسابی فکر
بکند؛ بهخودش ،به پدر و مادرش ،به گذشتگانش .االن
در لئوناردو داوودنژاد یکی از اتفاقهای مهم برای من
این است که تماشاگر وقتی از سالن خارج میشود،
دستکم من برای10دقیقه به او حال خوب انتقال داده
باشم که کمی از فضای موجود فاصله بگیرد.
نمایش لئوناردو ...اثری ساده ،کوتاه
و مفرح با کارگردانی حرفهای و تمیز اســت .آیا
نمایشنامه شما را به سمت این سبک از کارگردانی
رئالیستی با نور تخت هدایت کرد یا خودتان اصرار

مخاطبنمایش«لئوناردو»...درمواجهه
با این اثر قرار است چه پیامی دریافت بکند؟ آیا
هدفتان نقد فضاهای هنری و روشنفکری بود
یا قصد داشتید فقط یک داستان خندهدار را به
نمایش بگذارید و تماشاگر افسرده و بیحوصله
این روزها را بخندانید؟!

یکی از مهمترین چیزهایی که تماشــاگر میتواند
بهعنوان پیام از نمایشــنامه این کار دریافت بکند،
آناســت که آدمها را خیلی زود قضاوت نکنیم .اگر
شناخت کاملی از کســی نداریم ،قضاوتش نکنیم.
شاید آدمی که قضاوتش میکنیم ،اگر اسم و فامیلی
یا تیپ و ظاهر عجیب و غریبی دارد ،اگر دارای انجام
حرکات و ســکنات عجیب و غریبی اســت ،حتماً
قرار نیســت که او آدم پسرفتهای باشــد یا چیزی
حالیاش نیست.
از نگاه من ،یکی از مهمترین پیامهای نمایش همین
است :آدمها را زود قضاوت نکنیم .آدمها شاید همان
چیزی باشــند که دربارهشان گفته میشــود و ما
بهخاطر قضاوت زودهنگام ،ممکن است همهچیز را
از بین ببریم .البته هدف من قطعاً نقد فضای هنری
و روشــنفکری هم بوده .اگر صادقانه بگویم ،در همه
فضاهای هنری موجود ،اعم از تئاتر ،سینما ،نقاشی،

من اصوال ًهیچوقت خودم را محدود

نکــرد هام؛ چــه در فضــای بازیگــری

و چــه کارگردانــی .همیشــه گفتــهام
بازیگــری بــرای مــن اول اســت و
کارگردانی دوم .اصوال ً همیشــه این
اشتیاق و عالقه در من وجود دارد که
فضاهــای مختلفــی را در بازیگــری و

کارگردانی تجربه کنم

به این شیوه اجرایی داشتید؟ با توجه به اینکه متن
بهمسئلههنرمیپردازد،امکاناجرایآنبهسبک
«تجربههای اخیر» وجود نداشت؟!

قطعاً امکان اجرا به سبک کار قبلیام وجود نداشت.
شــاید اگر متن «هنر» خانم یاســمینا رضا را اجرا
میکردم ،یکســری تغییر و تحولهای نوری در آن
اعمال میکردم ،چون آن متن میطلبد ،ولی شــما
وقتی به این نمایش نگاه میکنید ،میبینید لئوناردو
داوودنژادیکنمایشنامهکام ً
الرئالیستیبامیزانسنها،
نوعگویشوفضایرئالیستیاست؛یعنیهمانچیزی
که امروز در خانه همه ما اتفــاق میافتد؛ چهجوری
روی مبل مینشــینیم ،چهجوری لَم میدهیم یا راه
میرویم ،جر و بحثمان یا استایل ایستادنمان چگونه
خواهد بود؟! همان چیزی که به شکل عادی برای همه
ما وجود دارد .نمایش همین است .من اگر تغییر نور در
این کار ایجاد میکردم ،از آن فضای رئالیستی و زندگی
که دنبالش بودم ،دور میشــدم .نمایشنامه لئوناردو
داوودنژاد را باید خوب شنید که تماشاگر چیزی را از
دست ندهد .به هیچ عنوان نمیتوان این دو اثر را کنار
هم قرار داد ،بهخاطر اینکه اص ً
ال نوع میزانســنهای
«تجربههای اخیــر» متفاوت بود .میزانســنهای
ایستا زیاد داشت و بهشدت بر پایه و اساس سکون و
حتي سکوت اتفاق میافتاد اما حرکتهای نمایش
لئوناردو داوودنژاد خیلی تند و سریع اتفاق میافتد و
دیالوگهای آن هم خیلی تند و پرتابی است .بنابراین
کام ً
ال اصرار خودم بود که به این شیوه اجرا بشود ،چون
ماجرا و متن اســت که باید تماشاگر را تا انتها با خود
بکشاند .نیازی احســاس نکردم که بخواهم نوربازی
بکنم ،غیر از یک نور ،یعنی از زمانی که بوم نقاشــی
وارد صحنه میشود ،یک نور اضافه میشود و تأکید
میکند روی این تابلو .در پایان هم تمام نورها که گرفته
میشود ،فقط یک نور روی تابلو میماند.
بازیهای خــوب و روان بازیگران،
از امتیازهای مهم نمایش اســت .مبنای انتخاب
بازیگران برای هر نقش چه بوده؟ در رسیدن به این
جنس از بازی ،بهعنوان کارگردان چقدر سهیم
بودید و چقدر خود بازیگران در ایدهپردازی و بروز
خالقیت شرکت داشتند؟!

خیلی خوشحالم که بازیها خوب و روان دیده شده.
خب بله ،لئوناردو داوودنژاد اص ً
ال متنی اســت برای
بازیگر ،برای حال بازیگر ،برای عشــق بازیگر ،یعنی
قرار اســت بازیگر آن را بازی بکند و یک ساعت روی
صحنه کیف بکند و لذت ببرد .درباره انتخاب بازیگران،
مبناهایی برای استایل و فیزیک آدمها بوده؛ چهره و قد
و فیزیک آدمها.
در انتخاب بازیگر معتقدم وقتی شما بازیگر درستی
را برای یک نقش انتخاب بکنید ،انگار دستکم 70ـ
60درصد مســیر تمرین را رفتهاید40 .ـ 30درصد
مابقی با تمرین اتفاق میافتد .اینجا ترکیب بازیگران
لئوناردو داوودنژاد برای من ترکیب بسیار جذابی است،
چون این3بازیگر عزیز ـ فرید رحمتی ،میالد کرباسی،
محســن رضوینیا ـ برای اولینبار بــا من همکاری
میکنند .تصمیم داشتم این متن را با بازیگرانی کار
بکنم که هیچگونه سابقه همکاری با هم نداشتیم تا
همهچیز برایمان بکر باشــد .خیلی احساس خوبی
دارم و فکر میکنم دوستان بازیگر هم این حس خوب
را از همکاری با من دارند .برای رسیدن به این جنس از
بازی ،خیلی گپوگفت کردیم .از آنجایی که من اصوالً
بازیگرم و بعد کارگردان ،شاید طور دیگری بازیگر را
درک بکنم .من جور دیگری بازیگران را میبینم و با
آنها گفتوگو میکنم .اصوالً آدم شنوندهای هستم.
هر مطلبی در ذهن داشتند یا هر ایدهای که بخواهند
در کار اعمال بکنند ،به راحتی با من مطرح کردند و
دربارهاش گپ زدیم و رسیدیم به یک نتیجه غایی و
نهایی .خود بازیگران هم در ایدهپردازی و بروز خالقیت
تأثیرگذار بودند.گاهی وقتها آنها در تمرینها اَکتها
و ریاکشنهایی داشتند که من در لحظه دیدم و گفتم
«چقدر این خوب است ،این را حفظ کن!».

درباره طراحی صحنه باید نکتــهای را بگویم .ما در فضایی تئاتر
کار میکنیم که وقتی شما در سالنی اجرا میروید و بعد از شما،
اجرای دیگری در آن سالن است ،باید در کوتاهترین زمان ممکن
صحنه را جمع بکنید و در کوتاهترین زمان ممکن باید بچینید.
سالن انتظامی که خوب است ،چون در آن 2نمایش اجرا میشود.
برخی ســالنهای خصوصی حتي 3اجرا در یک سالن دارند .به
همین دلیل در اغلب نمایشهای کشور ما (نه همه آنها) ،به سمت
چیدمان رفتهایم .ببینید ،االن اجرای من ساعت 7است و 5دقیقه
مانده به ،8اجرای من تمام میشــود .چیدمانی را که آن وســط
وجود دارد ،دســتیاران من باید در عرض 5دقیقه جمع بکنند،
چون ساعت  8:30اجرای دیگری در آن سالن اتفاق میافتد .اگر
محل اجرای ما یک سالن تکاجرایی بود و از طرفی اوضاع و احوال
اقتصادی تئاتر این اجازه را بدهد ،من این فضــا را قطعاً خانهتر
خواهم کرد! ولی دستوبال ما بسته است و تا یک جایی میشود
پیش رفت .در این طراحی صحنه ،خب خانه بهزاد یک خانه کام ً
ال
مجردی اســت .در مورد آن میز 4نفره یکی از دالیلم این بود که
توازنی را در دو سوی صحنه ایجاد بکنم اما تنها استفادهای که از
میز میشود ،در پایان نمایش ایناست که یکی از بازیگران پشت
آن میز مینشــیند .کاربردي در جای دیگری برای آن احساس
نکردم ،ولی چون تئاتر یک اثر پویا و زنده اســت ،همینطور که
اجرای ما جلو میرود ،شــاید در شــبهای آینده به کشفهای
جدیدی برسیم و از آن میز ناهارخوری استفاده بیشتری بشود.

يك سالن مناسب

نمایش لئوناردو ...قرار بود ســال1400در تماشاخانه انتظامی
اجرا بشود که متأســفانه خوردیم به تعطیالت کرونا در تابستان
آن سال و پرونده این کار بسته شد3 .ماه پیش که اجرای نمایش
«تجربههای اخیر» در تئاترشهر تمام شد و بازخوردهای خوبی
هم داشت ،خیلی بابت برخورد رئیس پیشین آن مجموعه اذیت
شدم .حتی آقای طاهری (رئیس جدید تئاترشهر) خیلی به اجرای
ما محبت داشتند و با اینکه نخستین روز مدیریتشان مصادف با
آخرین روز اجرای ما بود ،به تماشای نمایش ما آمدند و پرسیدند
«چرا اجرایتان را تمام کردید؟ مگر کارتان نمیفروشد؟!» .گفتم
بلیتهای نمایش ما از 2هفته قبل فروش رفته و تمامشــده اما
رئیس قبلی تئاترشــهر خیلی ما را اذیت کرد .هر کاری الزم بود
انجام شد که «تجربههای اخیر» انجام نشود اما آن نمایش در حد
و اندازه خودش به بهترین وجه ممکن انجام شد .اص ً
ال کار ما قرار
نبود در کارگاه نمایش اجرا بشود .قرار بود در سالن سایه اجرا برویم.
هنوز خیلیها در فضای مجازی به من پیام میدهند که «نمایش
تجربههای اخیر را دیگر اجرا نمیکنید؟! ما نتوانستیم نمایش را
ببینیم ،چون بلیت نبود!» .من قطعاً دور دوم اجرای «تجربههای
اخیر» را خواهم داشــت .زمانش را نمیدانم ،ولــی خیلی دور
نیست .میخواهم بگویم من برای دور دوم همان نمایش به خانه
هنرمندان مراجعه کردم .دوستان به من گفتند چون آن را در یک
سالن دولتی اجرا رفتم ،نمیتوانم بازتولیدش را هم دوباره در یک
سالن دولتی بروم .حرفشان هم منطقی و قانونی بود اما به من
لطف داشتند و گفتند که مشتاقیم شما کار جدید به این سالن
بیاورید .همانجا گفتم چی بهتر از نمایش لئوناردو داوودنژاد که
پارسال هم قرار بود در همین سالن اجرا بشود و اتفاق نیفتاد .ضمن
اینکه دوست داشتم به اندازه وسع خودمان ،کمی حال مردم را
شاد و خوبتر بکنیم .سالن انتظامی هم سالن خیلی گرمی است و
من آن را دوست دارم .بسیار هم به فضای کار من کمککننده بود.
با توجه به طراحی صحنهای که من دارم ،از تمام درهای ورودی و
خروجی هم بهعنوان اتاقهای خانه بهزاد استفاده کردهام .اینجا
سالنی است که حال من با آن خوب است.

