
 حمایت ایران 
 از صلح پایدار 
در افغانستان

حمایت از معیشت خانوار از بزرگترین دغدغه  های 
کنونی دولت است

محمد خدادی:  روحانی: دلسوزان کشور مانع از 
 جریان رسانه ای  کشوراختالفات و منازعات شوند

در خط مقدم هر بحران است
در صفحه اجتماعی بخوانیددر صفحه سیاسی بخوانید

مــا  کــه  اســت  بدیهــی 
در یــک نظــام جهانــی 
شــده جــای گرفته ایــم. 
این نظام جهانی شــده 
قواعــد جــاری دارد امــا 
در درون خــودش دچار 
متعــــــدد  تضادهـــــای 
اســت. مثل تضادهایی 
که کشــورهای اروپایی با 
امریکا دارند یا تضادهای کشــورهای نوظهور یا 
نیمه پیرامونی مانند چین، کره و... با کشورهای 
مرکزی دارند. البته شدت تضاد میان کشورها 
بــا هــم متفــاوت اســت. مثــًا شــدت تضاد 
کشورهای نیمه پیرامونی با کشورهای اروپایی 
کمتــر اســت امــا بــا امریــکای ترامپــی تضاد 
بیشــتری دارند. اینکه جهان قواعدی دارد به 
این معنی نیست که قواعد ثابت است. البته 
میان کشــورهای پیرامونی کــه ایران هم جزو 
همین کشــورها اســت بــا کشــورهای مرکزی 
و بخصــوص امریــکا و امریــکای ترامپی هم  
تضاد وجــود دارد. جهان پیرامونی عمدتاً به 
کشــورهای نوظهور و کشورهای توسعه یافته 
مواد خام صادر می کند، کشورهای پیرامونی 
تولیــدات صنعتــی هــم دارنــد امــا معمواًل 
نمی تواننــد آن را در بــازار جهانی بفروشــند. 
ایــن خصیصه نظام جهانی شــده اســت که 
ایــران هم جزو آن اســت. بایــد ببینیم رابطه 
عامل بیرونی در این نظام جهانی با جزئی از 

خودش چگونه است؟ 

سفر آقای دکتر عبداهلل 
عبـــــــداهلل در جایــــگاه 
رئیــس شــورای صلــح 
افغانستان و عالی ترین 
مقامــی کــه نمایندگــی 
دولت افغانســتان را در 
مذاکرات صلح دارد به 
ایــران بی شــک ســفری 
اســت کــه فــرای طــرح 
دوجانبــه  موضوعــات 
بــر رایزنی های پیرامون فرآیند صلح از جمله 
فرصت ها و چالش های پیش  روی آن متمرکز 
اســت. بحران سیاســی جاری در افغانستان 
بحرانی اســت که به نوعی اغلب کشــورهای 
همســایه این کشــور را تحت تأثیر قــرار داده 
است. این تأثیرات به تناسب وجود اشتراک 
فرهنگی میان ایران و افغانســتان، مراودات 
مــرزی دو کشــور و نیز دیدگاه انتقــادی ایران 
نســبت بــه حضــور نیروهــای امریکایــی در 
کشور همسایه اش به نحوی دوچندان است. 
چنانکــه در دهه های گذشــته ایــران متأثر از 
مسائل داخلی افغانستان شاهد بازتاب های 
امنیتــی ماننــد ســیل گســترده مهاجــران و 
پناهجویان افغانی، واقعیت چالش برانگیز 
قاچــاق مــواد مخــدر، درگیری های مــرزی و 

بسیاری مسائل از این قبیل بوده است.
از ایــن جهــت حساســیت ایــران نســبت به 
مســائل داخلی کشور همســایه شرقی اش و 
خواســت جدی برای برقراری صلح و ثبات 
در ایــن کشــور طبیعی ترین رویکردی اســت 
که در سیاســت خارجی کشورمان نسبت به 

مسائل افغانستان وجود دارد. 

یادداشت

 نوذر شفیعی
تحلیلگر مسائل 
بین الملل

یادداشت

کمال اطهاری
پژوهشگر اقتصادی

 چرا ایران از صلح 

در افغانستان دفاع می کند

 چطور می توان تأثیر

 عوامل بیرونی بر توسعه 
اقتصادی را کاهش داد
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صفحه 9 را بخوانید

نعمت احمدی در گفت و گو با »ایران« از فضای دادگاه سیاسی دیروز ابراز رضایت کرد

مسئوالن ستاد مقابله با کرونای پایتخت از برنامه هایی برای کنترل ویروس کووید 19 می گویند

کمتر از سه هفته تا انتخابات 2020، زنان امریکایی در 50 ایالت علیه ترامپ تظاهرات کردند

 رئیس دفتر رئیس جمهوری: 

 ۱۰ هزار میلیارد تومان به ستاد مقابله با کرونا پرداخت می شود
 مقام معظم رهبری ضرورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا را تأیید فرمودند

تحلیلی بر واکنش شاخص های بورس در روزهای آینده

 محمدحسین کنعانی زادگان، مدافع ملی پوش پرسپولیس
 در گفت و گو با »ایران«:

مدیرکل توسعه راهبردها و سیاست های سازمان فناوری اطالعات در گفت وگو با »ایران« :

 پیشنهاد تفکیک هیأت منصفه 

دادگاه سیاسی از مطبوعات 

 محدودیت ها 
و جریمه های جدید کرونایی درراه

صف آرایی زنان علیه ترامپ

 افق مثبت برای بورس 

در ورای نتایج انتخابات امریکا

اسکوچیچ خیلی زود با بچه ها 
ُاخت شد

نقشه راه برای >21 فناوری< در کشور اجرایی می شود
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 در لحظه بخوان
 ایران بخوان

www.ion.ir

منتقدان دولت به پایان تحریم تسلیحاتی هم روی خوش نشان ندادند

درستون درنگ »ایران« بخوانید؛پاداش مجلس به ظریف در روز پایان تحریم تسلیحاتی!

 مواجهه جناحی 
با موفقیت ملی 

# من - ماسک - می زنم

 قیمت درتهران و البرز 2000 تومان / دیگر استان ها 1000تومان   Monday  19 Oct 2020  سال بیست و ششم   شماره 7471  دوشنبه  28 مهر 1399   2 ربیع االول 1442  20 صفحه

خبر های تصویری از 
استودیو خبر روزنامه ایران.  

خبرها و تحلیل های روزانه 
را هرشب  از استودیو خبر 

»ایران« ببینید . دراین 
برنامه عالوه بر اخبار 

تصویری، تحلیلگران 
وکارشناسان به تحلیل 

رویدادهای روز می پردازند. 
همچنین آخرین ویدیو های 

گروه چندرسانه ای »ایران« 
و نیز کلیپ های تصویری 

جذاب هر روز به تصویر 
کشیده می شود.

طبیعت بکر روستای زیارت در 
گرگان سالهای زیادی است که مورد 

تهاجم زمین خواران و ساخت 
و سازهای غیرمجاز قرار گرفته 

است. در این گزارش ویدیویی به 
وضعیت روستای زیارت از نمایی 

نزدیک پرداخته ایم.

استودیو خبر 
»ایران«

 روستای تاریخی زیارت 
در محاصره زمین خواران

بارکد را اسکن کنید 
 واخبار و تحلیل ها

  را از استودیو 
»ایران«  ببینید

بارکد را اسکن کنید 
 وگزارش ویدئویی 

 روستای تاریخی 
زیارت   را ببینید

محصوالت چند رسانه ای »ایران«

رادیو ایران20|  شماره  365  |  27  مهر   99

چند روایت از سختگیری کووید 19 به اتباع خارجی

 غربت مهاجران
پشت حصار کرونا

www.ion.ir

@radioiran20
@irannewspaper

بخاطر کرونا کمتر کسی سراغمان می آید

شرایط خراب است وگرنه می رفتم افغانستان

برای همین یک اتاق 250 هزار تومان می دهیم

موضوع این قسمت:

 رادیو 
ایران 2۰

www.ion.ir

@irannewspaper

@radioiran20

عبداهلل عبداهلل با وزیر خارجه 
و رئیس مجلس دیدار کرد

رئیــس  عبــداهلل«،  »عبــداهلل  سیاســی/  گــروه 
شــورای عالــی مصالحــه ملــی افغانســتان روز 
گذشــته در ســفری ســه روزه بــا هــدف دیــدار و 
گفت وگــو بــا مقام هــای بلندپایــه ایــران درباره 
راه هــای گســترش روابــط دو جانبــه و صلــح و 
ثبــات افغانســتان وارد تهــران شــد. روند صلح 
افغانســتان و حمایت منطقــه ای از این فرآیند 
صلح از جمله محورهایی است که گفته شده در  
جریان سفر مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد.
ایــن ســفر در شــرایطی انجام می شــود که از 
هفته هــا پیش فرآینــد مذاکرات رســمی دولت 
افغانســتان بــا طالبــان به عنــوان گروهــی که از 
زمــان تشــکیل در ســال 1994 همواره بــا دولت 
افغانســتان جنگیده اســت، با هدف دســتیابی 
بــه صلــح پایدار و ایجــاد ثبات و امنیــت در این 
کشور کلید خورده است. این مذاکرات که تحت 

عنــوان گفت وگوی بین االفغانــی جریان دارد و 
با گذشــت زمان با اختاف پیرامون نحوه انجام 
ایــن مذاکرات روبه رو شــده اســت، تاکنون مورد 
حمایت شــماری از کشــورها از جمله جمهوری 
اسامی ایران قرار گرفته است. پیوستن طالبان 
بــه فرآیند مذاکــرات صلــح با دولــت می تواند 
نقطه آغازی بر پایان جنگ داخلی در این کشور 
و تضعیــف گروه های مســلح مخالفی همچون 

داعش باشد. 
از  یکــی  عنــوان  بــه  ایــران  میــان  ایــن  در 
همســایگان و شــرکای نزدیــک کابــل بــر لــزوم 
پیگیــری مســتمر ایــن مذاکــرات و کمــک مؤثر 
ویــژه ای  تأکیــد  نتیجــه رســاندن آن  بــه  بــرای 
داشــته اســت. چه برقــراری صلــح و امنیت در 
افغانســتان همواره از خواســته های ایــران بوده 
اســت. بــه همیــن دلیــل همــواره در ســال های 

جنــگ داخلی دولــت افغانســتان و طالبان راه 
حــل سیاســی و گفت وگوهــای بیــن گروه هــای 
افغانســتانی را بــدون حضور نظامــی امریکا در 
این کشــور، تنها راهکار قابل اعتنا برای حل این 
بحران اعام کرده اســت. این در حالی است که 
امریکا کوشــیده با هدف مهــار قدرت منطقه ای 
ایــران، آن را از پروســه گفت وگوهــای منطقه ای 
پیرامون موضوع صلح افغانســتان کنار بگذارد 
و از نقش آفرینــی ایــران در این زمینه ممانعت 
به عمل آورد. ولی ارتباط نزدیک سیاسی تهران 
و کابل به مانعــی برای تحقق این هدف امریکا 
تبدیل شــده اســت. بی تردید منافع منطقه ای 
ایــران در درجــه اول در عــدم حضــور نیروهای 
نظامــی امریــکا و برقــراری امنیــت و صلــح در 

کشورهای همسایه تعریف شده است.  

ادامه در صفحه 2

بامداد یکشــنبه 27 مهرماه بود که با لغو تحریم های تســلیحاتی 
ایــران بعــد از قریــب بــه 13 ســال، ممنوعیــت خریــد و فــروش 
تســلیحات نظامی ایران برداشــته شــد و فرصت ارتقــای ناوگان 
نظامــی بــرای تقویت اجرای سیاســت های دفاعی کشــور فراهم 

گشــت. رویدادی که درست در هنگامه جنگ دیپلماتیک امریکا 
علیــه ایران و به رغم تاش های ناکام مقام های این کشــور برای 

ممانعت از لغو این تحریم ها صورت گرفت.

صفحه 2 را بخوانید
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در چنین شــرایطی است که دولتمردان 
وگوهــای  گفــت  افغانســتانی  و  ایرانــی 
مســتمر خود را فارغ از فشارهای امریکا 
دنبال می کنند. در همین چارچوب، سید 
عبــاس عراقچی، معــاون وزیــر خارجه 
ایران در ســفری که اخیراً به افغانســتان 
داشــت، اعــام کــرد کــه ایــران از دولت 
افغانســتان و قانــون اساســی این کشــور 
حمایت می کند و معتقد اســت که گروه 
طالبان هم باید با به رســمیت شناختن 
قانــون اساســی افغانســتان، در ســاختار 
سیاسی این کشور نقش داشته باشد. این 
در حالی است که  تهران و کابل عاوه بر 
ایــن موضــوع، در حال مذاکــره پیرامون 
دوکشــور  جامــع  همکاری هــای  ســند 
هستند که دستیابی به آن می تواند نقطه 
عطفی در روابط دو کشــور به شــمار آید. 
»مجیب الرحمن رحیمی« مشاور ارشد 
شــورای عالی مصالحه ملی افغانستان 
هــدف از ســفر »عبــداهلل عبــداهلل« بــه 
تهران را درخواســت از مقام های ایرانی 
برای ادامه همکاری با دولت افغانستان 
در رونــد مذاکــرات صلــح اعــام کــرده 
اســت. »عبداهلل عبداهلل« پیش از ســفر 
بــه تهران با هدف اجماع ســازی منطقه 
بــرای حمایــت از پروســه گفت وگوهــای 
بین االفغانی و پایان بخشیدن به جنگ 
دائمی به پاکســتان و دهلی نو سفر کرده 
بــود. توســعه روابط اقتصــادی و تنظیم 
ســند همکاری هــای راهبــردی بیــن دو 
کشــور هــم از جملــه موضوعــات مهــم 
محل بحث تهــران و کابل در دیدارهای 

گذشته بوده است.
ë  مشــارکت از  ظریــف  اســتقبال 

»عبداهلل« در مذاکرات صلح
مصالحــه  عالــی  شــورای  رئیــس 

ملــی افغانســتان در نخســتین برنامه 
ســفرش با محمدجــواد ظریــف، وزیر 
امــور خارجه ایران دیــدار کرد. دیداری 
کــه ظریف در آن بر حمایت جمهوری 
اســامی ایران از روند صلح به رهبری 
توافقــات  و  افغان هــا  مدیریــت  و 
گفت وگوهــای  در  شــرکت کنندگان 
بین االفغانــی تأکید کرد و از مشــارکت 
عبــداهلل در رونــد سیاســی و پذیــرش 
مصالحــه  عالــی  شــورای  مســئولیت 
ملی افغانســتان قدردانی و مشــارکت 
طالبان در ســاختار سیاسی افغانستان 

را مورد حمایت ایران دانست. 
»عبــداهلل« نیز در این دیدار آخرین 
داخلــی  صحنــه  در  جــاری  تحــوالت 
افغانســتان و آخرین وضعیت مربوط 
را  بین االفغانــی  وگوهــای  گفــت  بــه 
زاده،  خطیــب  ســعید  کــرد.  تشــریح 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه هم با 
اشــاره به دیــدار »عبــداهلل« بــا ظریف 
را  خــود  مســاعی  »تمامــی  گفــت: 
بــرای کمــک بــه گفت وگو هــای اصیل 
بین االفغانــی بــه کار خواهیم گرفت.« 
مصالحــه  عالــی  شــورای  رئیــس 
از  توییتــی  در  همچنیــن  افغانســتان 
دیدار ســازنده  با محمدباقــر قالیباف، 
رئیس مجلس شــورای اســامی ایران 
درخصــوص  »مــا  گفــت:  و  داد  خبــر 
پیشــرفت  و  افغانســتان  صلــح  رونــد 
در مذاکــرات دوحــه گفت وگــو کردیم. 
آقــای قالیباف بــه ما اطمینــان داد که 
مجلــس از صلح پایدار در افغانســتان 
حمایــت می کنــد.« ایــن مقــام عالــی 
رتبــه افغانســتان امــروز هم بــا رئیس 
جمهــوری و دبیر شــورای عالی امنیت 

ملی کشورمان دیدار می کند.

بامــداد یکشــنبه 27 مهرمــاه بــود که با 
لغــو تحریم های تســلیحاتی ایران بعد 
از قریب به 13 سال، ممنوعیت خرید و 
فروش تسلیحات نظامی ایران برداشته 
شــد و فرصــت ارتقــای نــاوگان نظامی 
سیاســت های  اجــرای  تقویــت  بــرای 
دفاعی کشور فراهم گشت. رویدادی که 
درســت در هنگامــه جنــگ دیپلماتیک 
امریکا علیه ایــران و به رغم تاش های 
بــرای  کشــور  ایــن  مقام هــای  نــاکام 
ممانعــت از لغو ایــن تحریم ها صورت 
گرفــت. بــا وجــود ایــن بــاز هــم بودنــد 
کســانی که فــارغ از پرداختن به فرصتی 
کــه زیر ســایه برجــام حاصل شــد آن را 
اهرم دیگری برای بروز جهت گیری های 
سیاسی تبدیل کردند. جهت گیری هایی 
که حتی در تعارض با سیاست های کلی 
نظام قرار می گیرد که از ســوی مقامات 
عالی نظــام در موقعیت هــای مختلف 
تبیین می شــود. اتفاقی کــه وجه بارز آن 
بویــژه در واکنــش بــه لغــو تحریم هــای 
تســلیحاتی به عنــوان یکــی از بارزترین 
پیامدهای برجام بــروز پیدا کرد و منجر 
به بازتاب نامتناسب دستاورد نهادهای 

حاکمیتی نظام شد.
از برداشــته  درســت ســاعاتی بعــد 
تســلیحاتی  ممنوعیت هــای  شــدن 
برخــی  خروجــی  ســرفصل  در  آنچــه 
از رســانه های منتقــد دولــت نشســت، 
انتقاد از برداشــته شــدن دیرهنگام این 
تحریم هــا بعــد از دســتیابی بــه برجام 
بــا عنــوان »خودتحریمی« بــود. در این 
ســناریو کــه روز گذشــته محــور مطالــب 
ادعــا  گرفــت،  قــرار  تندروهــا  رســانه 
می شــود که ممنوعیت های تسلیحاتی 
تحریم هــای  همچــون  می توانســت 
هســته ای در فواصــل کوتاهــی بعــد از 
اجــرای ایــن توافق برداشــته شــود اما با 
ناکامــی دیپلمات هــای ایرانــی در روند 
مذاکــرات، دایــره ایــن محدودیت هــا تا 
پنج سال بعد از برجام هم ادامه یافت 
و لغو دیرهنگام آنهــا تنها در قطعنامه 
2231 بازتاب یافت. شماری از تیترهای 
لغــو  دربــاره  کشــور  دیــروز  رســانه های 
تحریم هــای تســلیحاتی بــه ایــن شــرح 
تســلیحاتی«،  »خودتحریمــی  بــود: 
را  تســلیحاتی  خودتحریمــی  »وقتــی 
فتح الفتــوح جــا می زننــد«، »پایان یک 
تحریــم داوطلبانــه« و تیترهایــی از این 
دســت تــا بدیــن ترتیــب بتوانند از ســد 
متعــارض  گاه  و  متفــاوت  خبرهــای 
درباره دســتاوردهای برجــام گریزگاهی 

پیــدا کرده باشــند. ایــن انتقادات شــاید 
در وهلــه نخســت می توانســت بخــش 
جدایی ناپذیــر گزارش نویســی بــا ســویه 
خبری و انتقادی باشــد اما نگاه به آنچه 
دلیل این اعتراض ها شــده است، جایی 

برای این دفاع نمی گذارد.
ë آنچه مخالفان نادیده گرفتند

از  انتقــاد  در  مخالفــان  آنچــه 
نادیــده  هســته ای  تحریم هــای  لغــو 
می گیرند، پیشــینه ای اســت که به دلیل 
و  نهــم  دولــت  شــعاری  سیاســت های 
دهــم به درهــم آمیخته شــدن موضوع 
فعالیت های نظامی و موشکی ایران به 
اختافات هســته ای در خــال مذاکرات 
تــا شــش قطعنامــه شــورای  انجامیــد 
امنیــت ســازمان ملــل عــاوه بــر ایجاد 
فعالیت هــای  پیرامــون  محدودیــت 
هسته ای ایران، هرگونه خدمات مرتبط 
با عرضــه، فــروش، انتقال، ســاخت، یا 
اســتفاده از اقــام مربوط به تســلیحات 
نظامــی و موشــکی را هم بــا ممنوعیت 
رو به رو کند. مذاکرات بی حاصل در دوره 
ســعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی 
امنیــت ملی تــا جایی پیش رفــت که با 
تصویب قطعنامه بی ســابقه 1929 ذیل 
فصــل هفتم منشــور ســازمان ملــل راه 
برای استفاده کشــورها از نیروی نظامی 
و قهــری علیه ایران باز شــد و همه آنها 
را برای تفســیر بــه رأی یکجانبه نه فقط 
درباره فعالیت های هســته ای که درباره 
ایــران  دفاعــی  متعــارف  برنامه هــای 
هــم مخیــر کــرد. آیــا دلواپســان از خود 
نمی پرسند که اساســاً چرا فعالیت های 
موشــکی ایران به برنامه های هســته ای 
گــره خــورد و چرا نتایــج مذاکــرات تیم 
محمــود  دولــت  در  کننــده  مذاکــره 
احمدی نــژاد بــه تصویــب مرحلــه بــه 
مرحلــه قطعنامه هایــی منجــر شــد که 
در نهایــت فرمــان جنگ علیه ایــران را 
صــادر می کــرد؟ و آیا کســانی که مدعی 
بودند برجام برای امریکا سندی طایی 
اســت که هرگــز از آن خارج نمی شــود و 
هرگز امتیازات باد آورده آن را از دســت 
نمی دهــد اینــک پاســخ نمی دهنــد که 
چرا این گونه نشــد و اگــر برجام نبود چه 
چشــم اندازی برای رفع ممنوعیت های 

تسلیحاتی قابل تصور بود؟
ë سخت ترین بخش مذاکرات هسته ای

کمتــر کســی تردید دارد کــه موضوع 
لغــو  نحــوه  و  تســلیحاتی  تحریم هــای 
آنها از چالــش برانگیزترین موضوعات 
مذاکراتی بود که تا آخرین لحظات قبل 
از به ثمر رسیدن گفت و گوهای هسته ای، 
مذاکره بر ســر آن ادامه داشت. پذیرش 
لغــو تحریم هــای تســلیحاتی و صــدور 

نظام مجوزخواهــی در قطعنامه 2231 
تنها برای پنج سال که در قالب یک بده 
بستان برد-برد در کنار سایر موضوعات 
درخشــان ترین  از  یکــی  شــد،  حاصــل 
دســتاورهای تیــم دیپلماتیــک ایرانی و 
شکست امریکا در مذاکرات برجام بود. 
به این معنا که تحریم های تســلیحاتی 
در قطعنامه های قبلی شــورای امنیت، 
پیــدا  خاتمــه   139۴ دی   27 تاریــخ  از 
کــرد و جــای آن را بــه مــدت پنج ســال 
یــک نظــام مجوزدهــی گرفــت کــه در 
قطعنامــه 2231 پیش بینــی شــده بود. 
چــه ایــران می توانســت بــر اســاس این 
نظــام مجوزدهــی از منظــر حقوقــی به 
صورت مورد به مورد تسلیحات نظامی 
مــورد نیــاز خــود را با طــی فرآینــدی در 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل تأمیــن 
کند. این روند هم تنها پنج ســال اعتبار 
داشت و بر اســاس قطعنامه 2231، در 
27مهــر 1399 )1۸ اکتبــر 2۰2۰( به طور 
خــودکار از بیــن رفت و پــس از آن دیگر 
هیــچ محدودیتــی در حــوزه دفاعــی و 

تســلیحاتی، چــه بــرای صــادرات و چه 
بــرای واردات متوجه ایران نخواهد بود. 
ایــن در حالی اســت کــه پیشــتر تحریم 
تسلیحات متعارف ایران بخشی موفق 
از کمپیــن فشــار حداکثــری امریکا علیه 
ایــران قلمــداد می شــد کــه دولتمردان 
امریکایــی بــه بهانــه فعالیت هســته ای 
ایــران توانســته بودند بر شــورای امنیت 
تحمیــل کنند و هیچ مصالحه ای درباره 
آن را نمی پذیرفتنــد. اتفاقاتی که امریکا 
تحریم هــای  لغــو  از  ممانعــت  بــرای 
تســلیحاتی در خال هفته هــا و ماه های 
گذشــته از ســر گذرانــد به خوبــی گویای 
جایگاه این بخش از تحریم ها برای این 

کشور بود.
ë  لزوم روشــنگری درباره شکســته شدن

حصر تسلیحاتی
اینهــا جهت گیــری  رغــم همــه  بــه 
لغــو  موضــوع  واکاوی  و  تحلیــل  در 
تحریم هــای تســلیحاتی که همــه ابعاد 
کــه  اســت  اهرمــی  شــده،  هویــدا  آن 
مخالفــان دولــت آن را ســوار بــر امــواج 

احساســات تنــد و زودگــذر می کننــد تــا 
اغــراض سیاســتمدارانی را کــه بــه ایــن 
موج ســواری نیــاز دارند، برطرف ســازد. 
شــاید این چنین است که حســام الدین 
آشنا، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک 
از  آگاهــی  بــا  جمهــوری  ریاســت 
موضعگیــری عامدانــه رســانه ای علیه 
نیروهــای  از  برجــام  بــزرگ  دســتاورد 
مســلح و وزارت دفــاع می خواهــد کــه 
دربــاره اهمیــت شکســته شــدن حصــر 
ایــران  دفاعــی  صنایــع  و  تســلیحاتی 
در  همچنیــن  آشــنا  کننــد.  روشــنگری 
واکنش به جبهه گیــری منتقدان برجام 
در صفحــه توئیتــر خود نوشــت: »نکند 
این همه فحاشــی ها و تهدیدها برای به 
حاشیه راندن واقعیتی به نام »شکسته 
شــدن حصر تســلیحاتی ایران« باشــد.
خــدا می داند این جماعــت چه خواهد 
اقتصــادی  »حصــر  کــه  روزی  در  کــرد 

ایران« شکسته  شود.«
بــا وجــود همــه نادیده انگاری هــای 
دیپلماتیــک  مقام هــای  مخالفــان، 

ســاعاتی بعــد از بامداد یکشــنبه اعام 
کردنــد کــه ایــران از ایــن پــس در حلقه 
هیــچ تحریم تســلیحاتی قــرار نــدارد و 
آزاد اســت کــه همکاری دفاعــی خود با 
سایر کشــورها را از سرگیرد. محمدجواد 
ظریف، وزیــر امور خارجه ایــران پس از 
به پایان رســیدن محدودیت تسلیحاتی 
ایــران در صفحــه توئیتــر خــود نوشــت: 
جامعــه  بــرای  مهــم  بســیار  »روزی 
بین المللــی اســت کــه در مخالفــت بــا 
تاش هــای بدخواهانــه ایــاالت متحده 
از قطعنامــه 2231 شــورای امنیت ملل 
متحد و برجام صیانت کرده اســت«. او 
افــزود: »عادی ســازی همــکاری دفاعی 
ایــران بــا جهان از امــروز، پیــروزی برای 
آرمــان چندجانبه گرایــی و نیــز صلــح و 

امنیت در منطقه  ما به شمار می آید.«
ë  همــکاری توســعه  حــال  در  روســیه: 

چندجانبه با تهران هستیم
در  مــاه  مهــر   27 یکشــنبه  بامــداد 
پنجمیــن ســالگرد دســتیابی بــه برجام 
و  ایــران  تســلیحاتی  محدودیت هــای 
محدودیــت ســفر 23 شــخص حقوقی 
 2231 قطعنامــه  فهرســت  موضــوع 
خارجــه  امــور  وزارت  یافــت.  خاتمــه 
جمهوری اسامی ایران با صدور بیانیه 
ای ضمــن اعــام لغــو محدودیت های 
مســافرتی  ممنوعیــت  و  تســلیحاتی 
تصریــح کــرد کــه از امــروز، جمهــوری 
اســامی ایــران می تواند هرگونه ســاح 
منبعــی،  هــر  از  را،  الزم  تجهیــزات  و 
صرفــاً  و  قانونــی  محدودیــت  بــدون 
براســاس نیازهــای دفاعــی خــود تهیــه 
کنــد و همچنیــن می توانــد بــر مبنــای 
سیاســت های خــود تســلیحات دفاعی 
صادر کند. »ســرگئی ریابکوف«، معاون 
وزیر خارجه روسیه هم با تأکید بر اینکه 
کشــورش هراســی از تحریم های امریکا 
نــدارد، گفــت: »روســیه از تحریم هــای 
امریــکا نمی ترســد زیــرا به آنهــا عادت 
کرده اســت.« او افزود: »روســیه در حال 
توســعه همــکاری چندجانبــه بــا ایران 
اســت و همکاری در زمینه نظامی-فنی 
بســته بــه نیازهــای طرفیــن و آمادگــی 
همکاری هایــی  چنیــن  بــرای  متقابــل 
بــه روشــی آرام ادامــه خواهــد یافــت.« 
لوان جاگاریان، ســفیر روســیه در تهران 
نیــز در گفــت وگــو بــا خبرگزاری روســی 
»اینترفکس« در واکنش بــه این رویداد 
گفت: »بــه پایان رســیدن تاریخ تحریم 
تســلیحاتی ایــران در تاریــخ 1۸ اکتبــر، 
بدون شک موجب تسهیل تعامل ما با 
تهران در این زمینه خواهد شــد. چشــم 
اندازهای مشخصی در حال شکل گیری 

در این راستا هستند.«
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چراایرانازصلحدرافغانستاندفاعمیکند
در مقابــل، رایزنــی و در جریان امر قرار دادن همه کشــورهای درگیر و متأثر در مســأله 
افغانســتان از ضروریات پیش  روی دیپلماسی این کشور است که رئیس شورای صلح 

افغانستان در سفرهای دیپلماتیک خود به آن می پردازد.
واقعیت این است که برای هیچ کشوری به اندازه کشورهای همسایه افغانستان ثبات، 
صلح، امنیت و توســعه افغانســتان اهمیت ندارد. چنان افغانستانی یقیناً پیامدهای 
ناامــن کننده کمتری برای کشــورهای پیرامونــی خود خواهد داشــت و بنابر این قاعده 

کشورهای همسایه از روند صلح در افغانستان استقبال می کنند.
برعکس کشــورهایی که دورتر از افغانســتان قرار دارند، بویژه زمانی که آن کشــورها با 
همسایگان افغانستان دچار چالش باشند تمایل کمتری به حل اساسی مسأله دارند. 

وضعیتی که بر رویکرد امریکا در این مورد حاکم است.
امریکا با بخش قابل  توجهی از کشورهای همسایه افغانستان چالش های پیدا و پنهان 
دارد؛ از ایــران و چیــن تا روســیه و بعضی کشــورهای آســیای مرکزی و حتی پاکســتان. 
افغانستان جایی است که امریکا می تواند با ناامن کردن آن مزاحمت های جدی برای 
این کشورها به وجود بیاورد. بنابراین برخاف ادعاهای جاری امریکایی ها به دنبال حل 
بحران افغانســتان نیســتند. بلکه تمایل دارند آن را به نحوی مدیریت کنند تا بتوانند 

مناطق پیرامونی اش را آسیب پذیر کنند.
اینکــه امریــکا و طالبان به عنــوان دو قطب متضاد ایدئولوژیک وارد فاز مذاکره شــدند 
موضوعی اســت که نمی توان آن را فارغ از برنامه های امریکا برای ناامن کردن فضای 
پیرامونــی و داخلی رقبایش ارزیابی کرد. چنانکه پیگیــری این هدف از جمله از طریق 
رشــد دادن تفکرات رادیکال در درون مرزهای این کشــورها مانند رسوخ دادن تفکرات 
رادیکال طالبانیســم به مناطق مسلمان نشین سین کیانگ چین محتمل است. بنابر 
این تنها این گذشت زمان است که نشان خواهد داد امریکایی ها در مذاکرات دوحه چه 
راهبردی را پیگیری می کنند. اما مشــخص اســت که بر اساس واقعیات سیاسی جاری 
این ناامنی افغانســتان اســت که بــرای امریکا منفعــت دارد و نه صلــح آن. بر خاف 
اظهارات زلمای خلیل زاد فرســتاده ویژه امریکا برای صلح افغانســتان آن طرفی که 
دارد بحران را نه به قصد حل بلکه به قصد مدیریت پیش می برد امریکایی ها هستند. 
در مقابل خواسته ایران و سایر کشورهای همسایه استقرار صلح و امنیت در افغانستان 
آن هم به دست ملت این کشور است. بنابر این اگر این فرآیند صلح به سمتی حرکت 

کند که نتیجه اش یک ثبات واقعی باشد همه از جمله ایران استقبال می کنند.
در اینجا الزم به تأکید اســت که از نگاه ایران مســائل داخلی افغانســتان موضوع خود 
این کشور است. اما آنچه به عنوان یک نگاه بیرونی مبنی بر ضرورت محور قرار گرفتن 
قانون اساسی افغانستان و نقش آفرینی طالبان در ساخت سیاسی در صورت تقید این 
گروه به قانون اساســی مطرح شــده اســت حایز این نکته اســت که به باور ایران صلح 
پایدار در افغانستان بی حضور همه نیروهای فعال در این کشور اعم از نیروهای قومی، 
مذهبی، سیاســی و مدنی در ساخت قدرت میسر نیســت. حضور دیدگاه  از طیف های 
مختلف از مذهبی رادیکال تا طیف های رادیکال لیبرال است که می تواند پدید آورنده 

ثبات و پایداری در ساخت سیاسی افغانستان باشد. 
بنابر این اگر ایران از مذاکره با طالبان دفاع می کند نخست از منظر واقع گرایی سیاسی 
و دیگــر بــا هدف برطــرف کــردن نگرانی های امنیتی اســت. زیــرا اگر توزیع قــدرت در 
افغانســتان نتواند رضایت نسبی نیروهای مختلف در افغانستان را فراهم کند، در آن 
صورت نگرانی برای ســرریز شــدن اختافات به داخل ایران جدی است. بروز درگیری 
در افغانســتان و در پی آن آواره شــدن مردم این کشور، بروز درگیری در مرزهای ایران، 
قاچــاق مواد مخدر و جرایم ســازمان یافته بخش مهمی از این نگرانی اســت که امید 

داریم با تحقق صلح پایدار در کشور همسایه و همزبانمان برطرف شود.
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مواجهه جناحی با موفقیت ملی 

حمایتایرانازصلحپایداردرافغانستان

از  بعــد  روز  یــک  سیاســی/  گــروه 
تهدیدهــای رئیس کمیســیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس علیه 
روحانــی  حســن  جمهــوری،  رئیــس 
بر لــزوم حفــظ آرامش و انســجام در 
کشــور تأکید کرد چــرا که بــه گفته وی 
تشــدید منازعات و اختافات داخلی 
از جملــه محورهــای اصلی اســت که 
می دهنــد.  مانــور  آن  روی  دشــمنان 
رئیــس جمهــوری دیــروز در بخشــی 
از جلســه ســتاد اقتصــادی دولــت بــا 
اشــاره به ضرورت هوشــیاری در برابر 
»از  کــرد:  تصریــح  دشــمنان  توطئــه 
همــه مســئوالن، فعــاالن و دلســوزان 
نظــام و کشــور دعــوت می کنــم کــه با 
حفــظ آرامــش و عقانیــت سیاســی 
مانــع اختافــات و منازعــات شــوند و 
اجــازه ندهنــد برخــی افــراد معــدود 
جناحــی،  گروهــی،  انگیــزه  هــای  بــا 
مقطعی و زودگذر سیاســی زمینه  ساز 
تحقق آرزوهای شــوم بدخواهان این 
سرزمین شوند.« با این حال واکنش ها 
بــه تهدیــد مجتبــی ذوالنــور نماینده 
اصولگرای قم علیه رئیس جمهوری 
همچنــان ادامــه دارد و برخی فعاالن 
سیاســی با اشــاره به تبعــات تندروی 
بــرای کشــور از هیأت نظــارت بر رفتار 
نماینــدگان خواســته اند کــه بــه ایــن 

موضوع ورود کند.
غامرضــا انصاری، عضو شــورای 
مرکــزی حــزب اتحــاد ملــت گفــت: 
»آقایانــی که بــاد می کارند یقینــاً باید 
بــه دنبــال درو کــردن طوفان باشــند. 
در مجموع اســتفاده از تعابیر زشــت 

و غیــر اخاقــی، بــا توجه بــه اتفاقاتی 
کــه در روزهــا و ماه های اخیــر رخ داده 
آن هــم از ســوی کســانی کــه ادعــای 
مسلمانی دارند، امری زشت و ناپسند 
اســت.« ایــن فعــال سیاســی بــه برنا 
گفــت: آقایانــی کــه معتقدنــد مردم 
ایــن را )اعــدام روحانــی( می خواهند 
چه ایرادی دارد رفراندوم برگزار کنند 
تــا ببیننــد، خواســته ملت چیســت تا 
آن را عملی کنند.  اشــرف بروجردی، 
رئیس ســازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران، هم گفــت: »امنیت ملی و قرار 
گرفتــن در جایــگاه رئیس کمیســیون 
امنیــت ملی مجلــس، اقتضا می کند 
فرد به معنای واقعی کلمه، به امنیت 
ملی توجه داشته باشد. تهدید به قتل 
کردن رئیس جمهوری یک کشــور که 
بــا آرای هزاران برابر رأی یک نماینده 
روی کار آمده، بوی خشونت، تعدی و 
ناامنی را به همراه دارد و این شخص 
نمی توانــد، ادعا کنــد که حافظ منافع 
کشــور و ناظــر بــر پارامتر هــای امنیت 
ملــی اســت.« بروجــردی ادامــه داد: 
کســانی کــه بــر مســند حکمرانــی در 
ســه قوه قرار گرفته انــد، باید تعامل و 
همفکری داشته باشند تا مسائل کشور 
را حــل کننــد. باید مشــکات جامعه 
گفت و گــو،  آن  روش  شــود  و   مرتفــع 
همدلی و تعامل است نه شاخ و شانه 
کشــیدن و هجوم و تهدیــد زیرا در این 
صورت امکان حل مشــکات جامعه 
فراهــم نمی شــود و امنیــت کشــور را 
دارای خدشــه می کنند که این مسأله، 

نگران کننده است.

به گــزارش ایرنا، محمد ســاالری، 
حــزب  مرکــزی  شــورای  رئیــس 
همبســتگی ایران اســامی نیز با بیان 
اینکــه برخــی از نماینــدگان  خیلــی 
ســاده انگارانه، ادبیات پرخاشــگری و 
وارد کردن هجمه به مســئوالن دولتی 
را پیــش گرفته انــد از آنهــا پرســید : از 
روزی کــه مجلس یازدهم را تصاحب 
کردید چــه تغییری در شــاخص های 
اقتصــادی، اوضــاع کشــور و وضعیت 
معیشتی مردم ایجاد شــد و آیا فساد 
ریشه کن شد و چه ابزارهای قانونی به 
دولت معرفی کردید؟ به نظر می رسد 
نماینــدگان مجلــس یازدهــم باید در 
مواضــع و رفتارهــای خــود بازنگــری 
کننــد و در کنار دولت و به کمک ملت 
و با روحیه جهادی به شکل واقع بینانه 
نســبت به آسیب شناســی و شــناخت 
مشکات و ارائه راهکارهای عملیاتی 
اقــدام کننــد. یــک نماینــده پیشــین 
مجلــس هــم خواســتار ورود هیــأت 
نظارت بر رفتــار نمایندگان به توئیت 
اهانت آمیــز مجتبــی ذوالنــور رئیــس 
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس شــد. محمدرضــا 
بادامچــی بــا بیــان اینکه اتــاق فکری 
در پشــت ایــن قضیــه اســت، گفــت: 
قطعاً گروهی همیشه با تندروی مانع 
توسعه بودند، همین طرز تفکر باعث 
شــد نتوانســتیم FATF را از مجلــس 
بگذرانیــم و عده ای مجلــس قبلی را 
دور زدنــد و باعــث ضعــف مجلــس 
شــدند و باعث شد امروز کشور به این 

مشکات بیفتد.

ë سؤال صدا و سیما از ذوالنور
خبرگــزاری صــدا و ســیما هــم در 
یادداشــتی  نوشــت: مجتبــی ذوالنور، 
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
روز جمعــه در صفحه شــخصی خود 
در فضــای مجــازی، مطالبــی بســیار 
تنــد و خــارج از شــئون، دربــاره رئیس 
جمهــوری مطــرح کــرد و نــام مقــام 
معظم رهبــری را نیــز در دیدگاه های 
شــخصی خود به میان آورد. اگر قائل 
به والیتمداری و انقابی گری هستیم، 
رهبــر انقــاب یکــی از شــاخص های 
»تقــوای  را  بــودن  انقابــی  اصلــی 
سیاسی و دینی« بیان می کنند. چگونه 
می توان رئیس کمیسیون امنیت ملی 
بــود و داعیه انقابی گری نیز داشــت، 
امــا بــه اصلی ترین شــاخص انقابی 
گــری از دیــدگاه رهبرمعظــم انقاب 
بی اعتنــا بود؟ آمنه ســادات ذبیح پور 
در این یادداشــت آورده: اکنون دولت 
در وسط میدان است. البته انتقاد های 
زیادی هم به عملکرد دولت در زمینه 
حل مشــکات معیشــتی مــردم وارد 
است، ولی جنگ تمام عیار و پیچیده 
تبلیغاتی و اقتصادی دشــمن را نباید 
نادیــده گرفــت. امنیــت ملــی، همان 
کمیسیونی که آقای ذوالنور رئیس آن 
اســت، اقتضا می کند سنجیده سخن 
گوییم، مصالح ملی را در نظر داشــته 
باشــیم، از نــام رهبری بــرای مقاصد 
سیاســی و جناحی خود خرج نکنیم و 
با دست خود، جای موضوعات اصلی 
و فرعی را تغییر ندهیم. تعریف شما 

از امنیت ملی چیست؟

ادامه واکنش ها به تهدید رئیس جمهوری

رفعمشکالتدرگروگفتوگووتعاملاستنههجوموتهدید
رئیس جمهوری دیروز همه دلسوزان نظام را به حفظ آرامش و انسجام دعوت کرد

منتقدان دولت به پایان تحریم تســلیحاتی هم روی خوش نشان ندادند پاداشمجلسبهظریفدرروزپایانتحریمتسلیحاتی!
اولین جلســه علنی بهارســتان بعد از 15 روز تعطیلی و البته اظهارنظرها و مواضع ضد 
دولتی برخی نمایندگان در روزهای گذشــته، در حالی برگزار شد که این جلسه مصادف 
شــده بود با پایان تحریم های تســلیحاتی ایران بر اســاس برجام. رئیس جمهوری این 
رویــداد را یک پیروزی سیاســی بــرای ایــران می داند. اهمیت ایــن رویــداد در کنار رفع 
تحریم های چند ســاله، تالشی اســت که امریکایی ها از چند ماه پیش مانع تراشی بر سر 
آن را شــروع کرده بودند. رهاورد ترامپ و پمپئــو، رئیس جمهوری و وزیر خارجه دولت 
امریــکا در جلســه 24 مرداد شــورای امنیت برای تمدیــد تحریم های تســلیحاتی ایران 
تنها کســب یک رأی مثبت از »جمهوری دومینیکن« بود. بر همین اســاس این اتفاق 
بی نظیر تاریخی را کارشناســان و صاحبنظران یک شکســت بزرگ سیاســی و حقوقی 
برای کاخ ســفید ارزیابی کردند. با این وصف انتظار می رفت فارغ از نگاه های سیاســی 
و جناحی جلســه علنی دیروز مجلس تحت الشــعاع این رویداد قرار گیرد و نمایندگان 
مجلســی که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان اســت نسبت به این موفقیت سیاسی 
روی خوش نشــان دهند. به نظر می رسد توئیت دیروز حسام الدین آشنا، مشاور رئیس 
جمهوری ناظر بــر همین وضعیت در مجلس باشــد: »در عجبم از جماعتــی که دائماً 
از نبرد نظامی ســخن می گویند، اما از شکسته شدن حصر تســلیحاتی و صنایع دفاعی 
ایــران دم نمی زنند. وقت آن اســت که نیروهای مســلح و وزارت دفــاع درباره اهمیت 
این موفقیت روشــنگری کنند.«  سخنان روز چهارشنبه حسن روحانی در جلسه هیأت 
دولــت درباره صلح امام حســن)ع( و اینکــه در زمان صلح باید صلح کنیــم و در زمان 
جنگ باید بجنگیم و البته این سخن که امام حسن مجتبی وقتی دیدند اکثریت جامعه 
صلح می خواهد، صلح کردند، با واکنش تند جبهه دلواپسان و مخالفان دولت روبه رو 
شــد چرا که به زعم آنها رئیس جمهوری چه بســا در تدارک مذاکره یا اصطالحاً صلحی 
جدید با امریکاست. مجتبی ذوالنور نماینده اصولگرای قم شدیدترین واکنش را نشان 
داد و نوشت که اگر بر اساس منطق روحانی بخواهد عمل شود رهبر انقالب باید هزار بار 

فرمان اعدام روحانی را صادر کند.
مخالفان صلح اما در روزی که برجام برای حوزه نظامی و تســلیحاتی دستاورد داشت، 
نه تنها ســخنی درباره آن نگفتنــد که اتفاقاً محمد جــواد ظریف وزیر امــور خارجه را که 

مسئولیت مذاکرات هسته ای را عهده دار بود با طرح 8 سؤال به مجلس احضار کردند!
علیرضا ســلیمی نماینده محالت از نمایندگان مخالف برجام در مجالس نهم، دهم و 
یازدهم سه سؤال از ظریف دارد. درباره علت عدم اقدام قاطع در مقابل قطعنامه شورای 
حکام، علت عدم موضع مناسب در برابر زیاده خواهی های برخی کشورهای اروپایی و 
علت مذاکره با امریکا خارج از چارچوب برجام و در نهایت علت عدم اقدام متناسب 
با طرف های مقابل ایران در برجام. محمد حسن آصفری از منتقدان دولت در مجلس 
نهم و یازدهم هم دو ســؤال از ظریف مطرح کرده است. درباره علت وارونه جلوه دادن 
مذاکــرات و ارائــه گزارش غلط به مــردم و علت عدم اقــدام وزارت خارجــه برای فعال 
شدن سفارتخانه ها برای جذب سرمایه گذاری های خارجی.جواد کریمی قدوسی چهره 
شناخته شــده مخالف برجام و ظریف هم از وزیر خارجه سؤال کرده درباره علت اعالم 
کد مذاکره با امریکا پس از شهادت سردار سلیمانی و درباره موضع مطرح شده در جلسه 
15 تیر و ایجاد تنش در صحن علنی. زهره الهیان نماینده تهران و تعدادی از نمایندگان 
دیگر هم از وزیر خارجه درباره علت عدم اقدام جدی وزارت خارجه جهت آزاد ســازی 
پول های بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف طرح ســؤال کرده اند. فارغ از شأن نزول 
این ســؤاالت که موضوع برخــی از آنها به قبــل از مجلس یازدهم هــم برمی گردد، گویا 
نمایندگان مجلس با طرح این ســؤاالت در روزی که انتظار یک تشــکر خشک و خالی از 

وزیر خارجه می شد، اینگونه به او پاداش دادند! 
در جلســه دیــروز از میــان تذکرهــا و نطق های مجلســی ها نشــانی از پایــان تحریم های 
تسلیحاتی نبود جز اشاره ای کوتاه در نطق رئیس مجلس و البته علیرضا نوری سخنگوی 
فراکســیون مســتقلین مجلــس. قالیبــاف در بخشــی از نطق خــود پایــان تحریم های 
تســلیحاتی را یک شکســت قابل توجه برای دولت پرمدعا اما ناتــوان و منزوی امریکا 
خواند و بدون اشــاره به اینکه این شکســت چگونه حاصل شــده، گفــت: »تبدیل این 
شکســت امریکا بــه یک دســتاورد راهبردی برای ملــت ایران چیزی نیســت که فقط با 
ســخنرانی اتفــاق بیفتد بلکه باید گام هــای مهمی در واکنــش متناســب و بازدارنده در 
قبال فشــارهای بیشتر امریکا و همچنین خرید و فروش ســالح انجام پذیرد.« غالمرضا 
نوری سخنگوی فراکسیون مســتقلین والیی اما تنها نماینده ای بود که در تذکری گفت: 
»شکست دو باره امریکا در مجامع بین المللی مرهون برجام و در بستر توافق هسته ای 
رخ داده است. این که امروز تحریم تسلیحاتی کشور به پایان رسیده و می توانیم وارد بازار 

تسلیحات دفاعی شویم همه در بستر توافقنامه هسته ای انجام شده است.«

ایــن رویداد در رســانه هــای بین المللی هــم بازتاب 
گسترده ای یافت. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود 
با اشــاره بــه بیانیه وزارت خارجه ایــران و تاش های 
نــاکام امریــکا بــرای تمدیــد تحریم های تســلیحاتی 
از تمایــل مســکو و پکن برای توســعه همــکاری های 
نظامــی بــا تهــران خبــر داد. روزنامه لومونــد هم در 
ایــن باره نوشــت: »مســکو در مــاه ســپتامبر از تمایل 
خود به توســعه همکاری های نظامی با ایران پس از 
رفع تحریم تسلیحاتی خبر داد و چین نیز اعام کرد 
قصــد دارد پس از 1۸ اکتبر )27 مهر( به ایران ســاح 
بفروشد.« شبکه الجزیره قطر نیز در گزارشی نوشت: 
»پایــان ایــن محدودیت هــا بدان معناســت که ایران 
به طــور قانونــی قادر بــه خریــد و فروش تســلیحات 

متعــارف از جملــه موشــک، بالگــرد و تانــک خواهد 
بود.«شــبکه خبری »ســی جــی تی ان« چیــن هم در 
گزارشی یادآور شــد که »ایران اقداماتی برای تقویت 
تولیدات داخلی ســاح های متعــارف و توان دفاعی 
خــود تحت فشــار تحریم هــای خارجــی در دهه های 
گذشــته انجام داده اســت. مقامات گفته اند که ایران 
آمــاده فروش ســاح پــس از پایان تحریم اســت. در 
مــاه اوت، نیــکاس مادورو رئیس جمهــوری ونزوئا 
گفت که خرید موشــک از ایران ایده خوبی است.« با 
این حــال وزیر جنگ رژیم  صهیونیســتی  در واکنش 
بــه پایــان تحریم های تســلیحاتی گفت: »بــا خاتمه 
تحریم تســلیحاتی ایران، ما بایــد قوی تر و مصمم تر 

از قبل شویم.«

اب
بازت

مریم ساالری
خبرنگار دیپلماسی 

یم
سن

ت



 سید محمد صدر : ضرورت انتخابات پرشور و مردمی 

برای مقابله با فشارهای خارجی
ســید محمد صــدر، عضو مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام و دیپلمات پیشــین 
کشــورمان، با اشــاره به برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری امریکا تا دو هفته دیگر 
گفت: اگر ترامپ بار دیگر انتخاب شود، فشار حداکثری و تحریم ها را ادامه می دهد 
و طبیعتاً همین مشــکالت اقتصادی را خواهیم داشت. )در این صورت( جمهوری 
اســالمی ایران هم باید تصمیم بگیرد که در چهار ســال آینــده چه کاری می خواهد 
انجــام دهــد. یعنی اگر ترامپ انتخاب شــود، طبیعی اســت که حتمــاً تغییراتی در 
اســتراتژی های جمهوری اســالمی ایجاد خواهد شــد. صدر در گفت وگو با جماران، 
ایجاد انسجام و یکدست شدن کشور را مهم تر از این تغییر استراتژی دانست و افزود: 
زیــرا )انتخاب دوباره ترامپ( به این معناســت که چهار ســال یک جنگ اقتصادی 
جدی مقابل خودمان خواهیم داشــت و مثل شــرایط جنگی که داشــتیم و مردم با 
تمــام وجــود از رهبری و حاکمیت دفــاع می کردند، دوباره باید چنین انســجامی به 
وجود بیاید تا کشــور بتواند یکپارچه مقابل توطئه های ترامپ ایســتادگی کند. عضو 
مجمــع تشــخیص مصلحت نظام، برداشــتن فشــارها و محدودیت هــای امنیتی و 
نداشــتن زندانی سیاســی و حصر را از جمله ضرورت های شــرایط جدید برشــمرد. 
او درباره انتخابات اخیر مجلس شــورای اســالمی نیز با بیان اینکه تجربه انتخابات 
مجلس نشــان داد مردم به مرور زمان به صندوق رأی بی اعتقاد می شــوند، اضافه 
کرد: تجربه خوب انتخابات مجلس هم این اســت که بفهمیم اشتباه خیلی بزرگی 
صورت گرفت و نتیجه اش کاهش مشارکت مردم بود. از این رو باید تمام عواملی که 
باعث شد مردم به صندوق رأی توجه نداشته باشند، مانند رد صالحیت ها و ضعف 
عملکردها در اقتصاد را از بین ببریم. به باور صدر، اگر انتخابات ریاســت جمهوری 
مانند انتخابات آزاد، رقابتی و پرشــور نباشــد دیگران از آن اســتفاده کرده، فشارهای 
حقوق بشــری بیشــتر خواهد شــد و چه بســا آن وقت تحریم های حقوق بشری هم 
شــروع شــود. بنابر این جــدای از اینکه چه کســی در امریکا رئیس جمهوری بشــود، 
باید یک انتخابات پرشــور، رقابتی و مردمی کامل ریاســت جمهوری در ایران برگزار 
شــود تا بتواند با قدرت مقابل امریکا و فشــارهای خارجی بایستد. این عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام درعین حال، بخت نظامی ها برای دســتیابی به کرســی 
ریاســت جمهوری را اندک و آن را غیرمفید دانســت و با تأیید مطرح شــدن اسامی 
افــرادی مانند محمدرضا خاتمی، موســوی الری و مصطفی معین برای انتخابات 
ریاست جمهوری، درباره نامزدی محمدجواد ظریف هم گفت: آقای ظریف پایگاه 

رأی بسیار باالیی دارد، اما خودش بسیار مخالف است.

 مقام معظم رهبری ضرورت اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
برای مبارزه با کرونا را تایید فرمودند

رئیس دفتر رئیس جمهوری:  در ۲ هفته آینده ۱۰ هزار 
میلیارد تومان به ستاد مقابله با کرونا پرداخت می شود

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: مقام معظم رهبری ضرورت اســتفاده از منابع 
صندوق توسعه ملی برای بیماری کووید۱۹ را تأیید فرمودند و نحوه و محل مصرف این 
 منابع بر اساس سیاست هیأت امنای صندوق و طبق مقررات مصوب صورت می گیرد.
»محمــود واعظــی« روز یکشــنبه در گفت و گــو با ایرنا افــزود: تاکنون معــادل ریالی 
بخشی از اعتبار تخصیصی از منابع صندوق توسعه ملی برای مبارزه با بیماری کرونا 
پرداخت شــده است و با دستور رئیس جمهوری طی دو هفته آینده ۱۰ هزار میلیارد 

تومان دیگر پرداخت می شود. 
وی با بیان اینکه بهره گیری از منابع صندوق توسعه ملی ساز وکار ویژه خود را دارد، 
تصریح کرد: ضرورت استفاده از این منابع با مجوز رهبر معظم انقالب یا تصویب 
مجلــس شــورای اســالمی در بودجــه ســاالنه تخصیص داده و بر اســاس سیاســت 
هیــأت امنای صنــدوق و طبق مقررات مصوب هزینه می شــود.  رئیس دفتر رئیس 
جمهوری ضمن قدردانی مجدد از موافقت مقام معظم رهبری با برداشت از منابع 
صندوق توســعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشــی از شیوع ویروس کرونا 
در کشور گفت: درپی موافقت مقام معظم رهبری و ابالغ رئیس جمهوری، نحوه و 
محل مصرف، طبق چارچوبی که درخواست شده، انجام گرفته است. واعظی افزود: 
در این مدت بانک مرکزی معادل ریالی بخشی از اعتبار تخصیصی را پرداخت کرده 
است و با دستور رئیس جمهوری طی دو هفته آینده مبلغ ۱۰هزار میلیارد تومان دیگر 
پرداخت خواهد شد. رئیس دفتر رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری 
هجدهــم فروردیــن ۹۹ بــا قدردانــی از موافقت رهبــر معظم انقالب با درخواســت 
برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت 
عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، دستورات الزم را برای تأمین نیازهای 

ضروری در این عرصه صادر کرد.
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نماینده پارلمان اسرائیل:  مشکل منطقه اشغالگری 
اسرائیل است نه ایران

   خبــر اول اینکــه، »ایمن عوده«، رئیس فراکســیون مشــترک عربــی در پارلمان 
اســرائیل )کنســت( در انتقــاد از توافقنامه صلح بین اســرائیل و امــارات و بحرین، 
گفت اشــغالگری اسرائیل مسأله و مشکل اصلی منطقه است نه ایران. به گزارش 
عصرایران، »ایمن عوده« رئیس فراکســیون ۱5 نفره مشــترک عربی در کنســت در 
مصاحبه با شبکه خبری »المیادین« لبنان در این باره گفته است: توافقنامه صلح 
بین اســرائیل و 2 کشــور عربی امارات و بحرین موســوم به »توافقنامه آبراهام« بر 
مبنای 2 پیش فرض غلط بنا نهاده شــده اســت: ۱- مسأله اساسی در خاورمیانه نه 
اســرائیل بلکه ایران اســت و دوم اینکه باید در برابر این مشــکل اساسی، اسرائیل و 
کشــورهای عربــی متحد شــوند.او با رد پیش فــرض این توافق گفت مســأله اصلی 
بحران خاورمیانه ادامه اشــغالگری اسرائیل اســت نه ایران. ۱3 عضو از فراکسیون 
مشترک عربی ۱5 نفره  در پارلمان اسرائیل علیه توافقنامه صلح آبراهام رأی دادند 
و 2 عضــو دیگــر از جمله »ایمن عوده« در رأی گیری حضور نداشــتند. عوده هنگام 
رأی گیــری دربــاره این موافقتنامه که با رأی 8۰ نفر از پارلمان ۱2۰ نفره اســرائیل به 

تصویب رسید، به دلیل ابتال به کرونا در قرنطینه خانگی قرار داشت.

سید حسن خمینی کاندیدای ۱4۰۰ نمی شود
  خبر دیگر اینکه، فرزند ســید حسن خمینی می گوید: فکر می کنم تصمیم  پدرم 
مشــخص اســت و در انتخابــات ۱۴۰۰ کاندیدا نخواهند شــد. به گزارش همشــهری 
آنالین، سید احمد خمینی در پاسخ به اینکه اگر جمع قابل توجهی از بزرگان کشور 
و جریان هــای سیاســی از پدرتان دعــوت کنند که برای انتخابات ریاســت جمهوری 
کاندیدا شــوند، چه مشــورتی بــه پدر می دهید، گفت: شــنیده ام که برخــی بزرگان و 
دوســتان پیشنهاد کاندیداتوری در این انتخابات را به ایشــان داده اند اما مشورت در 
جایی الزم است که تردید و شکی برای انجام یک عمل وجود داشته باشد. در حالی 
که من هیچ اراده ای در شــخص پدرم بــرای کاندیداتوری در انتخابات نمی بینم که 
بخواهد منتهی به شک و تردید شود و حال بخواهند با مشورت گرفتن از دیگران به 
یک جمع بندی نهایی برسند. وی در اعالم نظر خود درباره کاندیداتوری زنان، گفت: 
در حیطــه کاندیداتوری زنــان برای انتخابات، قطعاً تفاوتی بین زنان و مردان وجود 
ندارد. آن کسی که می تواند موفق باشد چه زن باشد چه مرد؛ باید بتواند حضور یابد.

بولتون: سیاست ترامپ علیه ایران نتیجه مثبتی نداشته 
  دســت آخر اینکه،  مشاور امنیت ملی پیشــین امریکا در گفت وگویی با اشاره به 
مواضــع دولت امریــکا در قبال ایران از سیاســت های دولت ترامپ انتقــاد کرد. به 
گزارش ایســنا به نقل از شــبکه ان. پی. آر، جان بولتون در پاســخ به این سؤال که آیا 
امریکا اکنون نســبت به چهار ســال پیش امن تر بوده و  در وضعیت بهتری اســت،  
با اشــاره به برخی اقدامات مانند خروج از توافق هســته ای که آن را »کاماًل درست« 
تلقی کرد، گفت: مشــکل این اســت که اســتراتژی جامع و کاملی در دولت ترامپ 
وجود نداشته است. بنابراین تصمیم هایی که اتخاذ شده است ما را در مدت زمانی 
ثابت به الگویی از یک موضع قوی تر در عرصه بین المللی نرسانده است. بولتون در 
ادامه گفت که سیاست های دولت امریکا در زمینه منع اشاعه تسلیحات هسته ای 

درباره ایران و کره شمالی نتیجه مثبتی نداشته است.
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دومیــن دادگاه جــرم سیاســی هــم برگزار شــد و 
این بــار متهم، از ســوی هیــأت منصفه »مجرم« 

اما مستحق تخفیف مجازات شناخته شد.
جــرم  دادگاه  نخســتین  برگــزاری  از  پــس 
سیاســی در تاریخ 2۰ مهرماه کــه در آن علیرضا 
زاکانــی نماینده قــم به عنوان متهم سیاســی به 
تهــران  تلویزیونــی  برنامــه  دلیــل مصاحبــه در 
2۰ شــبکه 5 ســیما بــا شــکایت وزارت اطالعات 
مبنــی بــر نشــر اکاذیــب در دادگاه حضــور یافت 
و در پایــان از ســوی هیــأت منصفــه تبرئــه شــد، 
نوبت به نعمت احمدی رســید. او که وکیل پایه 
یک دادگســتری اســت صبح دیروز در شــعبه ۹ 
دادگاه مطبوعــات به ریاســت قاضــی محمدی 
کشــکولی حضــور یافت تا از اتهام خــود مبنی بر 
نشــر اکاذیــب دفاع کنــد. آن گونه کــه خبرگزاری 
قــوه قضائیــه منتشــر کــرده، احمــد مؤمنــی راد 
ســخنگوی هیــأت منصفــه جرایــم مطبوعاتی و 
سیاسی در خصوص برگزاری این دادگاه توضیح 
داد: »دومیــن پرونده جرم سیاســی در شــعبه ۹ 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران با حضور هیأت 
قضایــی بــه ریاســت قاضــی محمدی کشــکولی 
و بــا حضور هیــأت منصفه جرایــم مطبوعاتی و 
سیاسی برگزار شد و پس از تفهیم اتهام، نعمت 
احمــدی به عنــوان متهم جرم سیاســی با اتهام 
نشر اکاذیب دفاعیات خود را شرح داد. با اتمام 
دفاعیــات متهم، هیأت منصفه پس از اســتماع 
ســخنان شاکی و مشــتکی عنه و مطالعه پرونده 
آنــان تشــکیل جلســه داد و بــه اتفــاق آرا، آقای 
نعمــت احمــدی نســب را مجــرم و همچنیــن 
بــا اکثریــت آرا در عیــن حــال مســتحق تخفیف 
دانســت. نعمت احمدی در گفت و گو با روزنامه 
ایــران، توضیحاتــی در خصوص عنــوان اتهامی 
خــود و همچنیــن نقــدی کــه بــر دادگاه جرایــم 

سیاسی دارد، ارائه کرد:

ë  عنوان اتهامی شــما در جلسه دادگاهی که برگزار
شــد، نشــر اکاذیب بود که به مصاحبه شما با یکی 
از رســانه ها مربوط اســت. چگونه شــد کــه پرونده 
تشــکیل شــده برخالف تجربیــات پیــش از این، با 

عنوان جرم سیاسی به دادگاه رفت؟
در مهرمــاه ســال ۹8 وقتــی کــه دادگاه هــای 
مفاســد اقتصــادی پس از اســتجازه مقام معظم 
رهبــری تشــکیل شــدند، گفت و گویــی بــا روزنامه 
آرمــان داشــته ام. در آنجــا از مــن ســؤال شــد کــه 
نظــر شــما در مــورد مبــارزه بــا فســاد چیســت؟ 
پاســخ دادم کــه مبــارزه بــا فســاد را خیلــی بــاور 
نــدارم. چرا کــه مبارزه با فســاد به این شــکلی که 
ما انجــام می دهیم تأثیــری ندارد. ایــن مبارزه با 
مفســد است. مبارزه با فســاد باید مبارزه با منافذ 
فســاد باشــد. در مبارزه با مفســد، چون همچنان 
بســتر فراهــم اســت هــر فــردی کــه جانشــین او 
شــود ایــن کار را می توانــد انجــام دهــد. آن روزها 
خبری منتشــر شــده بــود مبنی بر اینکــه تعدادی 
از مدیران ســازمان بازرســی را بازداشت کرده اند. 
حتی خبری پخش شد که رئیس سازمان بازرسی 
را هــم بازداشــت کرده انــد. مــن چــون آن خبر را 
شــنیده بودم، به  جای به کار بردن مدیران، از واژه 
معاونیــن اســتفاده کــردم. ســازمان بازرســی کل 
کشــور تکذیبیه ای را برای روزنامه آرمان فرســتاد 
که هیچ یک از معاونان ما بازداشــت نشده است. 
ولــی با وجود چــاپ تکذیبیه آنان از من شــکایت 
کردنــد. مــن گفتم اصل خبــر مبنی بر بازداشــت 
تعدادی در ســازمان بازرســی که درســت است و 
جابه جــا کردن معــاون با مدیر کــه نفس مطلب 
را تغییــر نمی دهــد. عذرخواهــی هــم کــردم. در 
دادســرا موضوع را جزو جرایم سیاسی تشخیص 
دادند و پرونده را با صدور کیفرخواست به شعبه 
۹ دادگاه مطبوعــات فرســتادند. پــس از گذشــت 
یک ســال دادگاه ساعت ۹ صبح دیروز به ریاست 
قاضــی محمــدی کشــکولی و بــا حضــور هیــأت 

منصفه تشکیل شد.

ë  فضای جلســه چگونه بــود؟ از دادگاه قبلی که به
اتهامــات علیرضا زاکانی رســیدگی می کرد، خبری 
در مــورد چگونگی برگــزاری ایــن دادگاه به بیرون 
درز نکــرد. خود شــما که حقوقدان و وکیل هســتید 

این دادگاه را چگونه دیده اید؟
فضــا بســیار مناســب و در شــأن یــک دادگاه 
جرم سیاســی بــود. در این جلســه، کامــاًل اجازه 
دادســتان  نماینــده  شــد.  داده  مــن  بــه  دفــاع 
کیفرخواســت را قرائــت کــرد. نماینده ســازمان 
بازرســی کل کشــور هم شــکایت خــود را مطرح 
کــرد و مــن هم بــه تفصیل، حتی بیــش از آنچه 
کــه انتظــار داشــتم صحبت کــردم. بر ایــن باور 
بودم که ارکان جرم تشــکیل نشــده بــود و قصد 
و نیت ســوئی نداشــتم. اصل خبر هــم مبنی بر 
اینکــه تعدادی در آن ســازمان بازداشــت شــده 
بودنــد، درســت اســت. آن نماینــده ای هــم که 
از بازرســی کل کشــور آمــده بود اعــالم کرده بود 
مــا  میانــی  مدیــران  بیــن  از  بازداشت شــدگان 
بودند. پــس از دفاعیات من، هیأت منصفه مرا 
مجرم اما مســتحق تخفیف دانست و منتظریم 

که دادگاه تصمیم خود را بگیرد.

ë  ارزیابــی خودتان بــه عنــوان یک حقوقــدان از
تجربه هیأت منصفه چگونه بود؟ 

اینکــه دادگاه جــرم سیاســی پــس از 4۱ ســال 
تشکیل شده باعث خوشحالی است. دیگر موردی 
نداریــم تــا افــرادی کــه انتقــاد اصالح گرایانــه ای 
آنــان  بــا  و  برونــد  انقــالب  دادگاه  بــه  می کننــد، 
برخــورد شــود. اما نســبت بــه هیــأت منصفه، در 
خــود دادگاه هم گفتم که من به صالحیت هیأت 
منصفه اعتراض ندارم، ولی بر این باور هستم که 
هیأت منصفه مطبوعات را باید از هیأت منصفه 
دادگاه سیاســی جــدا کرد. جــرم سیاســی با جرم 
مطبوعاتی متفاوت اســت. جرمی است که متهم 
آن قصــد اصالح و نقــد مصلحانــه دارد. جامعه 
باید این را تشــخیص دهد و هیــأت منصفه نباید 
حاکمیتی باشــد. ما هرچند از برگزاری این دادگاه 
تشــکر می کنیــم امــا ایــن نقــد را داریم کــه نفس 
هیــأت منصفــه، نباید هیــأت منصفــه حاکمیتی 
باشــد. قاضــی و دادســتان کــه حاکمیتی هســتند 
آن وقــت هیــأت منصفــه هــم منصــوب از طرف 
حاکمیــت باشــد؟ درســت نیســت. باید ســازوکار 
انتخــاب اعضای هیــأت منصفه جرایم سیاســی 

تغییــر کنــد. البتــه در ایــن دادگاه اعضــای هیأت 
منصفــه بــا حوصله تمام گوش کردند و ســؤاالت 
خــود را مطرح کردند. من هیچ نقدی به اعضای 
هیأت منصفه ندارم ولی اعتقادم بر این است که 
در اتهامات سیاســی بایــد هیأت منصفه انتصاب 
و انتخابــش به گونه ای باشــد که افــکار عمومی را 
نمایندگی کنند و انتصابشــان مانند دیگر کشورها 
از میان مردم باشد. متهم در این دادگاه ها نقدی 
بر حاکمیــت و یا نهادهای حکومتی کرده اســت. 
اگــر هیــأت منصفــه، منصــوب همیــن نهادهای 
حاکمیتــی باشــد اشــکال پیش مــی آورد. اعضای 
هیــأت منصفــه ای کــه در دادگاه حاضــر بودنــد 
و اظهارنظــر کردنــد، شــاخص بودنــد و مــن هم 
فرصــت کافی برای دفاع داشــتم. امــا از اینکه در 
اصــل نحــوه انتصاب آنهــا نقد دارم را بــه دادگاه 

هم اعالم کردم.
ë  رأی بــه مجرمیت شــما از ســوی هیــأت منصفه

بوده، رأی دادگاه چه زمانی اعالم می شود؟
دادگاه  مطبوعاتــی  و  سیاســی  جرایــم  در 
تــا زمانــی کــه هیــأت منصفــه اظهارنظــر نکنــد، 
نمی توانــد نظــر قضایــی بدهــد. هیــأت منصفــه 
گفته مجرم هســتم اما مســتحق تخفیف. دادگاه 
می توانــد با توجه به اینکه هیأت منصفه متهم را 
مستحق تخفیف دانسته در اعمال مجازات قائل 
به تخفیف شــود اما دادگاه نمی تواند اصاًل حکم 

به مجرمیت من ندهد. 
هیــأت منصفه تعییــن کننده مجــرم بودن یا 
نبودن متهم اســت. به هرحال احــکام دادگاه که 
قطعی نیســت، منتظر رأی دادگاه هســتم تا بعد 

از آن تقاضای تجدیدنظر کنم.
ë  این دادگاه علنی برگزار شــد؟ چون قــرار بود که

آبــان مــاه برگزار شــود و بــه یکباره یــک هفته پس 
از دادگاه آقــای زاکانــی برگــزار شــد کــه در آن هــم 

صندلی های دادگاه خالی بود.
این دادگاه به صورت علنی برگزار شــد اما من 

خبرنگاری آنجا ندیدم.
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باشد  جدا  مطبوعات  منصفه  هیأت  از  باید  سیاسی  دادگاه  منصفه  هیأت 
نعمت احمدی در گفت و گو با »ایران« از فضای دادگاه سیاســی دیروز ابراز رضایت کرد

هیأت منصفه دومین متهم دادگاه سیاســی را مجرم و مستحق تخفیف دانست 

تصویب یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد در مجلس 
قالیباف: بگومگوهای سیاسی برای مردم آب و نان نمی شود

گــروه سیاســی/ نماینــدگان دیــروز بــا پایــان 
تشــکیل  مجلــس،  هفتــه ای  دو  تعطیلــی 
جلســه دادنــد؛ در آغاز جلســه علنــی دیروز، 
محمدباقر قالیباف از ســفر خود به سیســتان 
و بلوچســتان گفــت کــه محرومیــت در جای 
جای این اســتان مشهود اســت و با اینکه این 
اســتان سرشــار از منابــع خــدادادی اســت و 
ظرفیت های زیادی برای تولید سرمایه دارد، 

اما محرومیت در آن موج می زند. 
قالیبــاف در ادامــه بــه مســأله تــورم و گرانی 
اشــاره کــرد و گفــت: این یــک واقعیــت تلخ 
کاالهــای  لجام گســیخته  قیمــت  کــه  اســت 
اساســی زندگــی مــردم را تلــخ کــرده اســت. 
کارگــران و معلمــان نمی تواننــد ســبد خرید 
خــود را پر کنند. کارگران روزمزد شــرمنده زن 
و فرزنــدان خــود هســتند. رئیــس مجلــس با 
بیــان اینکه مســئوالن در این شــرایط ســخت 
باید در کنار مردم باشــند، گفــت: امروز همه 
بداننــد که بگومگوهای سیاســی بــرای مردم 
آب و نــان نخواهــد شــد. همــه مســئوالن از 
ظرفیت هــای کشــور بــرای کاهــش گرانی هــا 
اســتفاده کننــد. او در ادامه گفــت که مجلس 
برای جلوگیری از کوچک شــدن ســفره مردم 
در کوتاه مــدت در تالش اســت بــا طرح هایی 
نظیر حمایت معیشــتی برای تأمین کاالهای 
اساســی، فشــارهای وارده بر مردم را کم کند. 
ایــن طرح با نظر نمایندگان با قید فوریت در 
حــال تصویــب اســت و امیدواریم مســئوالن 
اجرایی کشــور شرایط مردم را درک کرده و با 

قید فوریت این قانون را اجرایی کنند.
در ادامه جلسه دیروز مجلس، نمایندگان 
دو فوریــت طــرح »حمایــت از افشــاکنندگان 
فساد« را در دستور کار داشتند که این فوریت 
بــا ۱۵۰ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۱2 رأی 
ممتنــع از مجموع 23۷ نماینده حاضر، رأی 
الزم را کسب نکرد. روح اهلل نجابت به عنوان 
نماینــده متقاضیــان بررســی ایــن طــرح بــه 
صورت دو فوریت گفت: قوه قضائیه کارهای 

مثبتی برای مبارزه با فســاد انجام داده است 
بازرســی کل کشــور  را ســازمان  و ســامانه ای 
تهیه کرده اســت، اما واقعیت این است که با 
سامانه ها و دستورالعمل ها نمی توان جلوی 
فســاد را گرفت. ما در این طرح مشــوق هایی 
را برای افشــاگران فســاد در نظــر گرفته ایم و 
حمایت مالی از افرادی که فساد را افشا کنند 
صــورت می گیرد. در ادامه نوبت به مخالفان 

و موافقان طرح رسید. 
مخالفــان دو فوریتــی ایــن طــرح معتقــد 
بودند کــه ســاختار اقتصادی ما فسادزاســت 
و ایــن میــزان اختــالس کــه در کشــور مــا رخ 
می دهــد در هیچ کشــور توســعه یافتــه  یا در 
حال توســعه  وجود ندارد و در راستای مقابله 
اداری،  سیســتم  در  سیســتماتیک  فســاد  بــا 
نظــارت  بایــد  قطعــاً  اقتصــادی  و  اجرایــی 
رســانه ها را بیشــتر کنیم و این طرح کمکی به 
کاهش فساد نخواهد کرد. مخالفان همچنین 
معتقــد بودنــد که تنهــا به مباحــث مالی آن 
توجــه و تأکیــد نکنیم، چرا که بعضاً بســیاری 
از افشــاکنندگان فســاد با تهدیــدات مختلفی 
مواجــه می شــوند. موافقان طــرح دوفوریتی 
هــم گفتند کــه افراد برای افشــای فســاد باید 
انگیــزه داشــته باشــند. مــا قبــول نداریــم که 
فساد در کشور سیســتمی است، اما در برخی 
از شــرکت های خصولتــی، بانک هــا و بیمه ها 
فســاد وجــود دارد و یکی از راه هــای مبارزه با 

فساد حمایت از افشاکنندگان آن است.
نماینــدگان پس از رأی نیــاوردن طرح دو 
فوریتــی، بــه دنبال تصویب یــک فوریتی این 
طــرح رفتنــد کــه در پایــان یک فوریــت طرح 
حمایــت از افشــاکنندگان فســاد بــا ۱۷۹ رأی 
موافــق، 25 رأی مخالــف و 5 رأی ممتنــع از 
مجمــوع 235 نماینــده حاضــر در مجلــس 

شورای اسالمی تصویب شد.
بــه گــزارش ایرنــا، براســاس مــاده واحده 
ایــن طرح هر شــخص حقیقی یــا حقوقی که 
از ارتــکاب یکی از جرایــم موضوع ماده 3۶ و 

تبصره آن آگاه شــده، خواه خــود از معاونین 
یــا شــرکای جــرم باشــد و خــواه از مســئولین 
دســتگاهی کــه جــرم در آن در حــال وقــوع 
اســت و خــواه غیــر آن،  آن را کتبــاً به صورت 
محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس 
دادگســتری شهرســتان یــا اســتان یــا رئیــس 
سازمان بازرســی یا رئیس قوه قضائیه اطالع 
دهــد، برابــر میزان مال کســب شــده توســط 
مجرم یــا مجرمین یا مالی که محل تحصیل 
آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه 
درصــد مــال موضــوع جــرم و تــا ســقف صد 
میلیــارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد 
ریــال در جرائــم اخــالل در نظــام اقتصــادی 
کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد 
از اعــالم جرم تعیین خواهد شــد به او تعلق 

خواهد گرفت. 
چنانچــه دو یــا چنــد نفــر جــرم مذکــور را 
اطــالع دهنــد مبلغ مذکور میان آنها تقســیم 
خواهد شــد. رئیس قوه قضائیه موظف است 
جمــع مبلــغ حمایتــی از افشــاگران فســاد را 
ســالیانه در بودجــه عمومــی پیشــنهاد دهد. 
ســازمان برنامــه و بودجــه هم موظف اســت 
مبلغ مذکور را حداکثر تا خرداد ماه سال بعد 
جهــت پرداخــت اختصــاص دهــد. چنانچه 
فرد مذکــور خود از معاونین یا شــرکای جرم 

مذکور باشد از مجازات معاف خواهد بود.
ایــن طــرح کــه از تیرمــاه امســال مــد نظر 
در  اســت،  یازدهــم  مجلــس  نماینــدگان 
صــورت تصویب نهایی، یــک تبصره به ماده 
۴۶ قانــون مجــازات اســالمی اضافــه خواهد 
کــرد. این طرح کــه همان حمایت از  »ســوت 
زنــی« اســت، در مجلس دهم هم پیشــنهاد 
پــی داشــت. در فروردیــن  را در  نماینــدگان 
۹8، 66 نماینــده پــای طرحــی را امضــا کرده 
بودنــد که به نام طــرح »حمایت و صیانت از 
کاشفان و گزارشــگران فساد« معرفی شد اما 
به دلیل به پایان رســیدن عمر مجلس دهم، 

بدون نتیجه ماند.

حسین مرعشی سخـــــــــــنگوی حزب کارگزاران 
سازندگی، مهم ترین عنصر در انتخابات رئیس 
جمهــوری آینــده را، نــه نــام و عنــوان او، بلکــه 
مأموریــت و هدفگذاری های او دانســت و تأکید 
کرد: در ســاختار فعلی جمهوری اسالمی ایران، 
رئیس جمهوری موفق، رئیس جمهوری اســت 
کــه بتوانــد قــدرت رهبــری را پشــت ســر دولت 
بیــاورد. مرعشــی در گفت وگــو بــا خبرآنالیــن، 
بــا اشــاره به اینکــه برجام بــه عنــوان مهم ترین 
دســتاورد دولــت روحانــی ناشــی از ترکیب ســه 
به کارگیــری  جمهــوری،  رئیــس  اراده  عنصــر 
بهتریــن دیپلمات های ایــران و حمایت رهبری 

بــود، افــزود: شــکاف بیــن رئیــس جمهــوری و 
رهبــری در ایــران نه به نفــع رهبری، نــه به نفع 
رئیس جمهور و نه به نفع مردم است. بنابراین 
بــه هرکســی کــه می خواهــد رئیــس جمهــوری 
آینده شــود توصیــه می کنیــم اگــر نمی تواند در 
چارچوبی حرکت کند که قدرت رهبری را پشت 
ســر دولت بیــاورد، بهتر اســت رئیس جمهوری 
ســخنگوی  نکنــد.  معطــل  را  مــردم  تــا  نشــود 
کارگــزاران، همچنیــن با اشــاره به اینکــه دولت 
رئیــس جمهــوری آینــده، چــه اصولگــرا و چــه 
اصالح طلــب، بایــد دولــت فن گــرا و دولــت کار 
باشد، اظهار کرد: مردم دیگر حوصله و ظرفیت 

تحمل چه کنــم چه کنم هــای رئیس جمهوری 
و خــط و نشــان کشــیدن های قوه قضائیــه برای 
دولــت یــا مجلس بــرای دولــت را ندارنــد؛ یک 
دولــت به معنــای دولــت حاکمیت )نــه دولت 
قوه مجریه( باید شــکل بگیــرد؛ باید یک دولت 
نیرومند شــکل بگیرد که پای کار کشــور بایســتد 
و حداقــل روزی یکی از مســائل مملکت را حل 
کنــد. مرعشــی، بازتعریف روابــط خارجی ایران، 
تشــکیل دولــت جدیــد ایــران پــس از انتخابــات 
امریکا و توسعه اقتصادی را سه موضوع محوری 
پیــش روی ایــران دانســت و گفــت: تصــور اینکه 
اگــر یــک جنــاح بــر کشــور حاکــم شــود اختــالف 

نمی شود، درست نیست، چون بالفاصله تقسیم 
بــر دو  خواهنــد شــد؛ همین حاال در مجلســی که 
قالیبــاف  آقــای  نیســتند،  آن  در  اصالح طلبــان 
حداکثــر یــک فراکســیون 3۰ الــی ۴۰ نفــره دارد 
و ایــن گونه نیســت کــه در نبود علــی الریجانی و 
عــارف یــک مجلــس یکپارچه ای به وجــود آمده 
باشــد. بــه گفتــه وی، مجلــس یازدهــم  جایــگاه 
اصولگرایــان را تضعیــف کــرده و به آنــان هزینه 

اضافه می کند.
مرعشــی درباره رویکرد اصالح طلبان نسبت 
بــه انتخابــات پیــش رو نیــز با بیــان اینکــه اکنون 
کانال هــای ارتباطــی ما بــا مدیریت عالــی نظام 

برقرار نیست، اضافه کرد: ما اکنون فکر می کنیم 
)بــرای معرفــی نامــزد انتخابات( حتمــاً باید در 
ســطح باالی نظــام رایزنی هــا انجام شــود و یک 
دولــت کاماًل قدرتمند ،هماهنــگ  و کارآمد روی 
کار آورد کــه بتواند سیاســت خارجــی را حل کند، 
یــک  قــرار دهــد و روزی  اولویــت  را در  اقتصــاد 
مسأله در کشــور را حل کند. سخنگوی کارگزاران، 
همچنیــن به آقای عــارف، جهانگیری، محســن 
 هاشــمی و همــه اصالح طلبان توصیــه کرد هیچ 
تصمیــم شــخصی یــا حزبــی بــرای نامــزدی در 
انتخابــات نگیرنــد؛ چراکه همــه تصمیمات باید 

تصمیمات جبهه ای باشد. 

 رئیس قوه قضائیه، صبح دیروز طی سخنانی در 
صبحگاه مشــترک ستاد فرماندهی ناجا، با بیان 
اینکــه نیروی انتظامی ما باید نیرویی مهربان، با 
تدبیــر و مقتدر جلوه کند، اظهار داشــت: تمامی 
عزیــزان در نیــروی انتظامــی و در جــای جــای 
کشــور برای حفظ نظــم و امنیت تالش می کنند 
و مجاهدانــه نمی گذارنــد افــراد قانــون شــکن، 
هنجارشــکن و شرور، امنیت مردم را به مخاطره 
بیندازنــد لذا صمیمانه از ایشــان در این حوزه ها 

تقدیر می کنم.
بــه گــزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه، ســید 
ابراهیم رئیســی با بیان اینکه اولین مؤلفه  اقتدار 
جامعــه و نیروی مقتدر، دین مــداری و ایمان به 
خداست، دومین مؤلفه اقتدار را توجه به مردم، 
مردم داری و مردم باوری دانست و افزود: بدانید 
که قدرت در جامعه ما از آن مردم متدین است؛ 
آنچــه دشــمن را از هرگونــه اقدامی علیــه مردم 
ما و از هرگونه حمله و تعرضی بازداشــته است، 
عبارت اســت از مهم تریــن مؤلفه های قدرت که 
مردم متدین هســتند. رئیســی روحیــه انقالبی و 
خطرپذیــری را ســومین مؤلفه اقتدار دانســت و 
ادامه داد: نیروی با اعتقاد به خدا و برای خدمت 
بــه مردم، آمادگی خطر پذیــری دارد و خود را در 
همه جا ســپر قرار می دهد تا بــه مردم لطمه ای 
وارد نشــود و امنیــت مــردم در خطر قــرار نگیرد 
کــه این خطر پذیــری، جانفشــانی و ایثــار، اقتدار 
می آفرینــد.وی گفــت: یکی از مؤلفه هــای اقتدار 
برای مردم و نیروهای مسلح وجود رهبر معظم 
انقالب اســت که امروز عمود این خیمه اســت و 
ایــن جایگاهی اســت که ایشــان بــا رهنمودهای 
خــود نیروهــای در صحنــه را هدایــت می کننــد. 
رئیــس دســتگاه قضا بــا بیــان اینکــه اقتضائات 
اقتــدار بــا اعمــال خشــونت تفــاوت دارد، گفت: 
امــروز پلیس  در برخی نقاط جهــان مورد نفرت 
مردم اســت. در امریکا پلیس منفور است؛ چون 
خشونت را در میان معترضان پیشه کرده است.
رئیسی با تأکید بر اینکه بین مقتدر بودن و اعمال 
خشونت فرق اســت، بیان کرد: اعمال خشونت 

با نشــان دادن قدرت سالح و جایگاه، بر مردمی 
کــه امــروز در میــدان در امریــکا و اروپــا عدالــت 
خواهی می کنند و زانــو را بر گلوی آنها قرار دادن 
و صدای آنها را خفه کردن، اقتدار نیست.رئیس 
قوه قضائیه با بیان اینکه اقتدار در پلیس مردمی 
جلوه گر اســت، حمایت از مردم و حفظ امنیت 
آنهــا را از شــاخصه های پلیس مقتدر دانســت و 
خطــاب به نیروی انتظامی عنوان کرد: مقتدرانه 
در برابــر ســارقان حرفه ای، ســارقان ســابقه دار، 
قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاق ســازمان یافته و 
اشرار باید ایستاد.وی تأکید کرد: کسانی که فضای 
مجــازی را ناامن و امنیــت اجتماعی و جامعه را 
مختــل می کنند، باید شناســایی شــده و برخورد 
صــورت گیــرد. وی تأکید کرد: دســتگاه قضایی و 
همکاران ما در سراســر کشــور حامی نیروهای در 
میدان و نیروهای انتظامی هســتند که به صورت 
قانونمــدار در میــدان عمــل می کننــد و بــازوی 
توانای قوه قضائیه هســتند که در تصمیم سازی 
و تصمیم گیــری بســیار تأثیرگــذار است.رئیســی 
در بخش پایانی ســخنان خود اظهار کرد: باید از 
همه جانفشانی ها و ایثارگری ها و از خطرپذیری 
عزیزان در نیروی انتظامی صمیمانه تقدیر کنم 
و بــرای همه آنها از خداونــد متعال طلب مزید 
توفیق دارم تا ان شــاءاهلل روز بــه روز جلوه نیروی 
انتظامی و نیروهای مســلح بیشتر شــود و مردم 
عزیر پلیسی را با سه خصوصیت مهربانی، تدبیر 

و اقتدار در میدان ببینند.
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رئیسی در صبحگاه مشترک ستاد فرماندهی ناجا:

بین مقتدر بودن و اعمال خشونت فرق است
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ـما
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نیو استیتسمن )بریتانیا(:دو
اولین سؤال مهم درباره انتخابات آتی 
امریکا این است که آیا جو بایدن واقعاً 
می توانــد بر دونالد ترامپ چیره شــود 
و به کاخ ســفید برســد یا نه. اما ســؤال 
مهم تــر از آن ایــن اســت کــه ریاســت 
جمهــوری بایدن چگونــه خواهد بود و 
چــه تفاوت هایی با ریاســت جمهوری 

ترامپ خواهد داشت؟

فارن افرز )امریکا(:
مدت هــا اســت کــه در مــورد اثرات 
روی  آن  تأثیــر  و  جــوی  تغییــرات 
جنگل هــای  در  آتش ســوزی ها 
امریــکا و ســایر نقــاط جهــان گفتــه 
می شــود، اما اکنون وقت آن اســت 
تغییــرات  مســأله  به جــز  بپرســیم 
جوی و گرمای کره زمین، چه خطر 

دیگری جهان را تهدید می کند؟

نیوزویک )امریکا(:
توطئــه ای  تئــوری  کــه  اســت  ســال  دو 
در فضــای مجــازی بــا عنــوان کیوانــان 
مطــرح شــده کــه مدعی اســت، ترامپ 
فرشــته ای اســت کــه آمــده تــا کودکانی 
پرســت  کــه دموکرات هــای شــیطان  را 
قــرار  آزار  مــورد  را  آنهــا  می خواســتند 
دهند، نجات دهد امــا هنوز با ادعاهای 

بی پایه آنها مبارزه نشده است.

صف آرایی زنان علیه ترامپ
کمتر از سه هفته تا انتخابات 2020، زنان امریکایی در 50 ایالت علیه ترامپ تظاهرات کردند

زنــان  نفــری  هــزاران  خــروش  صفــاری/  زهــره 
امریکایی علیه »دونالد ترامپ« آن هم درست 
در روزهایــی که کابوس پیشــتازی رقیب، خواب 
رئیــس جمهــور را نــاآرام کــرده، زنــگ خطــری 

جدی را برای او به صدا درآورده است.
بــه گــزارش »واشــنگتن پســت«، روز شــنبه 
بســیاری از خیابان های 50 ایالت امریکا صحنه 
اعتــراض زنان ماســک زده ای بود که بــا رعایت 
فاصلــه اجتماعــی پالکاردهایــی علیــه رئیــس 
جمهــوری فعلــی در دســت داشــتند و اخــراج 
»دونالد ترامپ«  را از کاخ سفید  فریاد می زدند، 
گرچــه بهانه ایــن اعتــراض سراســری، انتخاب 
جانشــین »گینزبــرگ« قاضی زن فقیــد دادگاه 
عالــی امریکا بود که بــا اعــالم دیدگاه های خود 
دربــاره حقوق زنــان امریکایــی، واکنــش آنها را 
برانگیختــه بود، اما هدف نهایــی آنها انتخابات 
اعتــراض  بــه نظــر می رســید.  ترامــپ  و   2020
زنــان بــه »دونالــد ترامــپ« گرچه بــرای رئیس 
جمهــوری امریــکا موضوع تــازه ای نبــود و او به 
محــض ورود بــه کاخ ســفید نیز ماه هــا با حجم 

وسیع اعتراضات از این دست روبه رو بود.
ë دعوت»ضد ترامپ «زنان

»ریچل اولیــری کارمونا«، مدیــر اجرایی این 
کمپیــن اعتراضی ســخنرانی اش را بــا تهدیدی 
غیرمســتقیم بــه ترامــپ شــروع کــرد: »فاصله 
بزرگتریــن  گرچــه  کنیــد  رعایــت  را  اجتماعــی 
عامــل ترویج ویروس در کاخ ســفید اســت! اما 

او به پایان راه رســیده اســت. ریاســت جمهوری 
ترامــپ با خــروش زنان آغاز شــد و حــاال با این 
تظاهرات  به پایان خواهد رســید.« او خطاب به 
زنان سراسر امریکا افزود: »رأی بدهید. به خاطر 
آینده دخترانتان پای صندوق های رأی بیایید.«

»ســونیا اســپو«، مدیــر کمپیــن حقــوق زنان 
نیز گفــت: »او نمی توانــد بماند، چراکــه رأی ما 
در ســوم نوامبــر خــروج »ترامپ« از کاخ ســفید 
اســت و او نمی تواند خــالف آن عمل کند. حاال 
قدرت در دســت ما است؛ مایی که در جهنم به 
ســر می بریم. آنهــا از قدرت ما می ترســند.« در 
میــان تظاهر کننــدگان شــماری از خانواده هــای 
سیاهپوســتانی کــه در چنــد وقــت اخیــر قربانی 
خشــونت پلیــس شــدند و جانشــان را از دســت 
دادنــد  حضــور داشــتند. مــادر »برنا تیلــور« که 
در مــاه مارس فرزنــدش را در کنتاکی از دســت 
داده بــود با دعوت زنان بــه حضور در انتخابات 
گفــت: »اعتــراض کار خوبــی اســت اما اگــر این 
اعتراضات پای صندوق ها نرســد هیچ تغییری 
اتفــاق نخواهــد افتــاد.« در این میان بخشــی از 
ســخنرانی ها نیز بــه نقد نامــزد منتخب ترامپ 
برای جانشینی قاضی گینزبرگ در دادگاه عالی 
اختصاص داشــت. »جاســمین کلمونــز«، یکی 
از مقامــات حامــی حقــوق والدیــن در ســازمان 
بهداشــت گفــت: »هــدف قاضــی بــرت نقــض 
برخی حقوق زنان است. بنابراین ما نمی توانیم 
به ســناتورهای جمهوریخواه و میچ مک کانل و 

ترامــپ اجــازه دهیــم حــق قانونی مــا را نقض 
کننــد. این همان چیزی اســت که این جمعیت 
را بــه خیابان هــا کشــانده اســت. امیدواریم این 
افتخار را داشته باشیم تا مانند قاضی گینزبرگ 

بتوانیم برای حقوق زنان بجنگیم.«
روی  صــورت  در  »الجزیــره«  نوشــته  بــه 
کارآمــدن »برت« در دادگاه عالی امریکا قضات 
محافظه کار اکثریت قاطع را به دست می آورند 
که این امر با توجه به مادام العمر بودن قضات 
دیــوان عالــی تبعات زیــادی بــرای دموکرات ها 
در صورت کســب قدرت خواهد داشت. »سلینا 
هولــم«، یکــی از برگزار کننــدگان ایــن تظاهرات  
درباره پیام  تظاهرات به ترامپ گفت: »ما اینجا 
هســتیم تــا پیامی مســتقیم بــه دونالــد ترامپ 
بدهیــم. پیامــی علیــه نژادپرســتی او، تبعیض 
نژادی اش و بی مسئولیتی هایش در قبال بحران 
شــیوع کرونا که کشــور را در این شــرایط ســخت 

گرفتار کرده است.«
ایــن  در  حاضــران  از  یکــی  جونــز«  »کلــی 
اعتراضــات نیز گفــت: »پس از 4 ســال از آمدن 
ترامــپ زنــان بــار دیگــر بــه میــدان آمده انــد تا 
برای بهتر شــدن بجنگیم؛ سیاســتمداران نباید 
سرنوشت ما را تعیین کنند بلکه این ما هستیم 
که باید آینده را بسازیم.« در همین حال »آنگال 
رومــرو«، ســناتور جمهوریخــواه از ســالت لیــک 
ســیتی نیــز بــا دعــوت از زنــان بــرای حضــور در 
انتخابــات گفت: »همــه پای صندوق هــا بیایید 

حتی شــمایی کــه هرگز رأی نداده ایــد. به تازگی 
مــن خانــم 73 ســاله ای را دیــدم کــه می گفت 
هیچ وقــت رأی نداده اما آنقدر از رئیس جمهور 
ناراضــی اســت کــه امســال هــر طــور شــده پای 
صنــدوق رأی می رود. ایــن انتخابات برای همه 

کشور بسیار حیاتی است.«
بــه نوشــته »آتالنتیــک«، زنــان امریکایی در 
دهه های متمادی به دالیلی مانند بی تفاوتی به 
سیاست یا تبعیت از مردان در انتخاب نامزدها 
به ندرت پای صندوق ها می رفتند اما از 40 سال 
قبل نظرســنجی ها از اشــتیاق زنان به مشارکت 
سیاسی حکایت داشت و شرایط نشان داد حتی 
در یــک خانواده نیــز گرایش ها متفاوت شــده و 
شــمار زنان طرفــدار دموکرات هــا افزایش یافته 
اســت؛ بــا روی کارآمــدن ترامــپ، ایــن گرایــش 
دموکراتیک در میان زنان نمود بیشــتری یافت 
و به تدریــج تبدیــل بــه تهدیــدی بالقــوه بــرای 

رئیس جمهور شد.

ë آخرین تقالی جمهوریخواهان
نزدیکتــر  انتخابــات  روز  بــه  امریــکا  هرچــه 
بیشــتر  را  شکســت  جمهوریخواهــان  می شــود 
احســاس می کننــد. در ایــن میــان اســتقبال 25 
میلیــون نفــر از انتخابــات زودهنــگام نتایجی را 
نشــان می دهــد که چنــدان بــه مــذاق ترامپ و 
هوادارانــش خــوش نمی آیــد. به گــزارش ایرنا، 
شــرایط  ایــن  کنتــرل  بــرای  جمهوریخواهــان 
چاره ای جز کارشــکنی نیافته اند به طوری که به 
طــور مثــال در ایالــت جورجیا با کاهش شــعب 
رأی گیــری بیــش از 8 ســاعت مــردم را در صف 
نگه داشــتند تــا از این طریق میزان مشــارکت را 
پایین بیاورند؛ بسیاری از کارشناسان این شرایط 
را بــرای امریکا مناســب نمی دانند. حتی »جان 
بولتون«، مشــاور امنیت ملی ســابق کاخ ســفید 
نیز گفت: »امریکای امروز نسبت به 4 سال قبل 
امن تر نشــده است و این نشانه شکست اساسی 

رویکردهای ترامپ است.«

نخستین دیدار با مرکل
بعد نوبت به اوکراین و کریمه رســید و ترامپ این ســؤال را مطرح کرد که چرا 
روســیه باید این همه پول صرف الحاق شــبه جزیره کریمه به خاک خود کند، 
او گفــت اگــر او بــود اجازه ایــن کار را نمــی داد اما اوبامــا این اجازه را به روســیه 
داده بــود. ترامپ با تعجب پرســید چرا ما باید خطر جنــگ را به  جان بخریم 
و اســتولتنبرگ پاســخ داد موضوع اوکراین چیز دیگری اســت، زیرا این کشــور 
عضو ناتو نیســت. ترامپ با بیان اینکه اوکراین کشــوری بسیار فاسد است به او 
پاسخ داد و در نهایت صبحانه به پایان رسید. ترامپ به استولتنبرگ اطمینان 
داد کــه صددرصــد در کنار او قرار دارد و اشــاره کرد کــه از تمدید دوره دبیر کلی 
اســتولتنبرگ در ناتــو حمایت می کند. با این حال دیگــر متحدان ناتو هم باید 
اکنون و نه در یک دوره 30 ســاله ســهم خود را بپردازند و در هر حال ما ســهم 
کمک هــای خود را به ناتو  به ســطح کمک های آلمــان کاهش می دهیم. بعد 
از اینکــه ترامپ گفت به ژنرال متیس می گویم زیاد وقتش را صرف ناتو نکند، 

متیس رو به من کرد و به آهستگی گفت »کاماًل احمقانه است«.
واقعــاً عجــب صبحانه ای بود! آیا امــروز می تواند بدتر از این هم بشــود؟ 
بله می تواند. تا مقر ناتو که برای اولین بار آنجا را می دیدم، اسکورت شدیم. 
ســاختمان ناتو واقعاً معماری زیبایی داشــت و نشان می داد برای آن هزینه 
شــده اســت. مراســم افتتاحیه برگزار شــد و به  دلیل ترتیــب صندلی ها، کنار 
»جرمی هانت« نشستم که تازه دو روز از شروع مسئولیت جدیدش به عنوان 
وزیر خارجه بریتانیا می گذشــت. در همان حالتی که ســران کشورها را تماشا 
می کــرد کــه طبق تشــریفات بــرای گرفتن »عکس دســته جمعــی« دور هم 
جمــع بودند، گفت: برخی رهبران کم حرف هســتند و اما برخی دیگر نه؛ در 
یــک دقیقه می توان فهمید آنهــا هر کدام چه شــخصیتی دارند. دیدگاهش 
جالــب بود. بعد از تشــریفات اولیه و گرفتن عکس دســته جمعی، نشســت 
اول شــورای آتالنتیک شــمالی بــا اعالم این خبر از ســوی اســتولتنبرگ آغاز 
شــد کــه پیش نویس بیانیه و دیگر اســناد اجــالس بر خالف اجــالس گروه 7 
به دلیل برنامه ریزی قبلی تصویب شده است. از شما متشکرم. ترامپ اولین 
سخنران بود. بیانیه آغازین او که به  دقت توسط نویسندگان متن سخنرانی و 
با کمک برخی از نزدیکان رئیس جمهوری و افراد دیگر تهیه شده بود بسیار 

ساده به نظر می رسید و عمداً هم ساده نوشته شده بود.
اولیــن دیــدار دوجانبه ترامپ بــا آنگال مرکل بود. صدر اعظــم آلمان در این 
نشست با لحنی مالیم گفت: »ما هنوز به طور کامل تحت کنترل روسیه نیستیم.« 
مرکل نظر ترامپ را درباره پوتین پرسید اما ترامپ از پاسخ دادن خودداری کرد 
و گفت قصد ندارد در این باره صحبت کند. در مقابل، ترامپ می خواست دوباره 
دربــاره اعمال تعرفه های اضافی بر واردات خــودرو و کامیون از آلمان صحبت 
کند، رئیس جمهوری امریکا از مدتی قبل افزایش تعرفه ها را در دســت بررسی 
داشت که در صورت اجرایی شدن، بشدت بر صادرات آلمان تأثیر می گذاشت. 
ترامپ ِگله داشــت که چرا تعرفه های کنونی آلمان علیه خودروهای وارداتی از 
امریکا، همین حاال هم چهار برابر تعرفه های وضع شــده از ســوی امریکا علیه 

خودروهای آلمانی است. ترامپ اغلب این شکایت را داشت.
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گــروه جهــان/ در 10 روز اخیــر جمهــوری آذربایجــان و 
ارمنســتان، بــا وجــود دو بــار اعــالم آتش بــس، خــاک 
یکدیگر و منطقه قره باغ را بارها آماج  موشک های خود 
کرده اند و هر بار طرف مقابل را مسئول نقض آتش بس 
معرفی کرده و خود را محق گشــودن آتش دانســته اند. 
جدیدتریــن آمارهــا نشــان می دهــد در ایــن نبردهــای 

متقابل تاکنون 673 نظامی قره باغ جان باخته اند.
بــه گزارش ســایت شــبکه خبــری الجزیــره، صبح 
دیــروز تنهــا یــک روز پس از آنکــه »الهــام علی اف«، 
رئیس جمهــوری آذربایجان به مردم کشــورش قول 
داد انتقام گنجه را در میدان نبرد با ارمنستان بگیرد، 
ارتــش این کشــور خبــر داد موفــق به ســرنگونی یک 
فروند جنگنده ســوخو 25 ارمنســتان شده است. این 
دومین جنگنده سوخو 25 ارمنستان است که در چند 

روز اخیر ساقط می شود.

ارتــش آذربایجان در بیانیه خــود همچنین ارتش 
ارمنســتان را متهــم کــرده بــا بــه پــرواز درآوردن این 
جنگنــده قصــد حمله بــه برخی مناطق این کشــور از 
جمله »جبرائیل« را داشته است.  این بیانیه با تأکید 
بــر اینکه ارمنســتان در خط مقدم متحمل خســارات 
سنگینی شده است، تأکید کرده جمهوری آذربایجان 
نــه تنها خســارت چندانی ندیده کــه از برتری نظامی 
نیــز برخــوردار اســت. بــا ایــن حال آمــاری کــه دیروز 
منتشــر شــد، نشــان می دهد از ابتدای نبردها بین دو 
کشــور، تاکنــون 673 نظامــی قره باغ جان خــود را از 

دست داده اند.
بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری »دویچــه وله«، 
جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان شــنبه گذشــته بــا 
میانجیگــری روســیه موافقــت کــرده بودند بــا اجرای 
آتش بــس، در جهــت حــل بحــران از طریــق مذاکــره 

بکوشــند اما تا دیروز چنین گفت وگویی شکل نگرفت. 
آنها شــنبه شــب نیز در پی تماس های تلفنی ســرگئی 
الوروف، وزیر خارجه روســیه که از آنها می خواســت به 
تعهد آتش بســی که هفته پیش بر ســر آن توافق کرده 
بودنــد پایبند بمانند، برای دومین بــار توافق کردند از 
ســاعت 12 نیمه شــب وارد آتش بس با یکدیگر شوند. 
اما هنوز ســاعتی از نیمه شــب نگذشــته، آتشبار هر دو 
طرف به ســوی طرف مقابل سرازیر شد و هر دو طرف 
دیگری را مسئول از سر گیری درگیری ها عنوان کردند و 
امیدهایی که در دیگر کشورهای منطقه و اروپا و روسیه 
شــکل گرفتــه بــود، تبدیل به یأس شــد. ایــن در حالی 
اســت کــه اتحادیــه اروپا، روســیه و امریــکا همگی طی 
روزهــای اخیر از دو طرف خواســته اند با توقف جنگ، 
ابتکار عمل یکی از کشــورهایی را که قصد میانجیگری 

بین دو طرف را دارد، به توافقی جامع دست یابند.

صلح مسلح در قره باغ
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»هامون«باآوازاوجانمیگرفت
تحلیلی بر فقدان »محمدرضا شجریان« در دیپلماسی آب و محیط زیست منطقه خاورمیانه

ـار
بـــ

اخ
تقریــــــــــباً یــک هفتــــــــــه از اعمـــــــال 
محدودیت های جدید ســختگیرانه در 
تهــران گذشــته اســت. زدن ماســک از 
در خانه هــا اجبــاری شــده و متخلفــان 
کرونایی جریمه های ســنگین می شوند 
شــهری  درون  ســفرهای  همچنیــن 
در تعطیــات خــاص محــدود شــده و 
دورکاری هــم به بخشــی از ســازمان ها 
ایــن  همــه  وجــود  بــا  اســت.  برگشــته 
فوتی هــای  آمــار  امــا  ســختگیری ها، 
ناشــی از کرونــا همچنــان ســه رقمی و 
درحوالــی عــدد 250 مانــده اســت، به 
تخت هــای  ظرفیــت  مســئوالن  گفتــه 
مراقبــت ویــژه بیمارســتان های تهران 
تکمیل اســت و بــا وجود اضافه شــدن 
1000 تخــت مراقبــت ویــژه در تهــران 
بازهم انجام جراحی های غیر ضروری 

تا اطاع ثانوی ممنوع شده است. 
سؤال این اســت زور کدام طرف ماجرا 
بیشــتر از دیگری است؟ سهم تاش ها 
یــا ســهم  بــرای مهــار بیمــاری کرونــا 
کــه  ویروســی  گســترش  در  متخلفــان 
ثابت کرده به این زودی ها خیال رفتن 
نــدارد؟ نگاهی بــه آمار مــرگ و میرها 
نشــان می دهد در ایــن روزها هر چقدر 
تاش ها بیشــتر شــده، از آن طرف هم 
عده ای با کــج خلقی و بی توجهی و به 
بهانه »خســته شــده ایم«، کفه ترازوی 

مبتایان را سنگین تر کرده اند. 
بحــران حاال بیــخ گوش همه ماســت. 
45 شهر کشور قرمز شده اند و مقابله با 
کرونا بــه دنبال اعمال محدودیت های 
بیشــتری بــرای کنتــرل شــیوع بیماری 

کرونا باشند.
ë  5 هفتــه ای  یــک  تعطیلــی  پیشــنهاد 

کالنشهر در وضعیت قرمز
اعضــای ســتاد مقابلــه بــا کرونــای 
را  برنامه هــای خــود  تهــران  کانشــهر 
بــه ســتاد مقابلــه با کرونــا داده انــد و از 
مسئوالن این ستاد خواسته اند تا هر چه 

ســریع تر دربــاره اعمــال محدودیت ها 
تصمیم گیری کنند. البته موضوع فقط 

کانشهر تهران نیست. 
بر اســاس اعــام وزارت بهداشــت، 
در حال حاضر وضعیت ۴۵ شهر کشور 
قرمز است موضوعی که معاون درمان 
بیمــاری  مدیریــت  فرماندهــی  ســتاد 
کرونــا در کانشــهر تهــران هــم بــه آن 
اشــاره می کنــد و بــه »ایــران« می گوید: 
هنوز مصوبــه اعمــال محدودیت های 
نهایــی  تهــران  شــهر  بــرای  بیشــتر 
ایــن  بیشــتر  جزئیــات  اســت.  نشــده 
محدودیت هــا تا چنــد روز آینده اعام 
می شود. اما شرایط تهران بسیار وخیم 
اســت. 5 هــزار و 300 بیمــار در تهــران 
بستری هستند که این از نظر ما فاجعه 
بیمــاران  بــرای  خالــی  تخــت  اســت. 
نداریم و کادر درمان در بیمارســتان ها 
تحت فشــار هســتند. بیمــاران بدحال 
زیادنــد و نســبت مریــض بدحــال بــه 
مریض میان حال بیشــتر شــده اســت. 
البتــه ترخیص هــای ما هم کمتر شــده 
اســت. همه ایــن عوامل موجب شــده 
تــا ما بــه فکــر اعمــال محدودیت های 
بیشــتر در شهر باشــیم. در حال حاضر 
وضعیــت ۴۵ شــهر کشــور قرمز اســت 

محدودیت هــای  آن هــا  بــرای  بایــد  و 
تــردد در نظر گرفته شــود.  نــادر توکلی 
می افزاید:  قرنطینه کردن شهر شرایط 
خاصی می خواهد و کار ســختی اســت 
البته مســائلی هــم در زمینــه قرنطینه 
وجود دارد اما راهکاری اســت که بتوان 
بیمــاری را کنترل کرد. توکلی همچنین 
درباره اعمــال محدودیت هــای جدید 
می گویــد: موضــوع دور کاری را مطرح 
کردیم و البته در این بحث دو موضوع 
وجود دارد اول اینکــه، برخی از ادارات 
کارکنــان خــود را دورکار کرده انــد و مــا 
ایــن طریــق  از  پیشــنهاد داده ایــم کــه 
بتوانیــم رفت و آمد صبح و بعدازظهر 

در ادارات را کنترل کنیم. 
ë محدودیت ها را بیشتر کنید

اعضــای  از  برخــی  دیگــر  ســوی  از 
کمیته کشــوری مقابله با بیماری کرونا 
بــر این باورند کــه منع آمد و شــد در 5 
کانشــهر نســبتاً موفق بوده است. آنها 
معتقدنــد که ایــن محدودیت هــا باید 
تســری پیدا کند. مسعود مردانی، البته 
پیشنهادهای دیگری هم درباره اعمال 
فاصله گــذاری  دارد:  محدودیت هــا 
اجتماعــی در کشــور رعایت نمی شــود 
و متأســفانه اصــرار مــردم بــه خرید از 

فروشــگاه های شــلوغ، اصــًا منطقــی 
نیســت. باید ســاعت کار فروشگاه های 
و در عیــن  افزایــش بدهنــد  را  بــزرگ 
حــال، مراکز بزرگ خریــد باید تعطیل 
شوند. تمامی ســالن های عروسی باید 
بســته شــوند و مجالــس عروســی را در 
حــد خانــواده درجه یــک برگــزار کنند. 
عــاوه بر رعایت موارد بهداشــتی زدن 
مــدارس  و  ادارات  ماســک، تعطیلــی 
هــم در کنتــرل ویــروس کرونــا بســیار 
مؤثر اســت. همچنین با توجه به اینکه 
اعمــال محدودیت هــا در ۵ کانشــهر 
اثــرات مثبتــی را برجا گذاشــته اســت، 
بایــد ایــن دســته از محدودیت ها برای 

دیگر شهر ها نیز اعمال شود. 
ســفرهای  بــه  اشــاره  بــا  مردانــی 
غیــر ضــروری بــه عنــوان یکــی از علل 
بــه  کرونــا،  ویــروس  انتشــار  اصلــی 
می گویــد:  جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه 
بارهــا گفته ایــم که نتایج بیمــاری زایی 
ســفر  از  بعــد  هفتــه  دو  مســافرت ها 
نمایــان می شــود. براســاس اطاعــات 
ارائه شده توسط وزیر بهداشت نزدیک 
به ۴0 درصد از رفــت و آمد های داخل 
شــهری و ۵0 درصد از رفت و آمد های 
برون شــهری کاهش یافته و این بسیار 

خوشــحال کننده اســت، امــا  کاش این 
محدودیت هــا چنــد مــاه قبــل اعمــال 
می شــد تــا شــاهد جــان باختــن افــراد 
زیــادی نبودیــم. او گفــت: بــا توجــه به 
شرایط موجود باید در دیگر کانشهر ها 
ایجــاد  را  تــردد  محدودیت هــای  نیــز 
کنیــم، زیــرا ۴۵ شــهر کشــور وضعیــت 

قرمز دارند. 
ë  جرایم بیشــتر برای افرادی که به ســفر

می روند  
همچنین برخی ها هم درخواســت 
جرایم بیشــتر برای افرادی که به ســفر 
می رونــد، دارنــد. موضوعی کــه رئیس 
ستاد مقابله با کرونای تهران می گوید: 
می خواهیم سفر ها بیشتر کنترل شوند 
و جرایــم نیــز بــرای ایــن کار بیشــتر در 
نظر گرفته شــود. علیرضا زالی، درباره 
اعمال محدودیت های بیشتر می گوید: 
بــرای اینکــه بیمــاری در تهــران کنترل 
شــود هم بایــد مســئوالن و هــم مردم 
در ایــن راه کمــک کننــد و صرفــاً نبایــد 
تذکرات به مردم داده شــود. باید ســاز 
کــه نمی تواننــد  بــرای کســانی  و کاری 
ماســک تهیه کنند ایجاد شود و تاکنون 
هــم از کمک های خیریــن و نیکوکاران 
اســتفاده کرده ایــم و امیدواریــم دولت 
هــم یارانــه ای بــرای ایــن کار در نظــر 

بگیرد.
فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونــای 
کانشــهر تهران در پاســخ به این سؤال 
که چرا در خودرو هایی که راننده حضور 
دارد و سرنشینی هم ندارد تذکر صورت 
می گیــرد، اظهار می کند: افــرادی که با 
خودرو و خانواده حضور دارند ملزم به 
اســتفاده از ماسک نیستند و به محض 
خــروج از خــودرو ایــن الــزام بــه وجود 
خواهد آمد و برای خودرو های عمومی 
و کســانی که افرادی بجــز خانواده را به 
همــراه دارنــد باید از ماســک اســتفاده 
شــود و عطف جدیــدی که درخصوص 
جرایم اباغ شــد تا از شــیوع بیشتر این 

ویروس جلوگیری شود.

او تصریح می کند: ما کماکان اصرار 
بــرای دورکاری داریــم و تجربــه نشــان 
داده بــا کــم کــردن کارکنــان در ســطح 
شــهر هم آلودگی کنترل می شود و هم 
بــه کنترل ایــن بیماری کمــک می کند. 
پیشــنهاد ما این است که این کار انجام 
شود. حتماً به استاندار تهران پیشنهاد 
شــرکت های  و  ادارات  کــه  می دهیــم 
بــه  نیرو هــا  درصــد   50 از  خصوصــی 
صــورت حضــوری اســتفاده کننــد. مــا 
می خواهیم سفر ها بیشتر کنترل شوند 
و جرایم نیز برای این کار بیشتر در نظر 

گرفته شود.
فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونــای 
اســتان تهــران می گویــد: در بعضــی از 
مشــاغل از جمله مشــاغل صنعتی اگر 
نیــاز بــه حضــور اربــاب رجوع نیســت، 
غــروب  ســاعات  بــه  را  کار  می توانیــم 
و شــب ارجــاع دهیــم تــا پیــک حضور 
نقــل  و  از حمــل  مــردم  از  اســتفاده  و 
عمومــی کنتــرل شــود. کاهش ســاعت 
کاری اداره هــا می توانــد نقــش بســیار 
چشــمگیری را در کاهــش ســفر درون 
شــهری بخصوص کاهش بــار ترافیکی 
در مرکز شهر داشته باشد. به طور مثال 
اقدامی که ما در راستای تقلیل کارکنان 
به یک ســوم داشتیم در روز اول اجرای 
طرح 53 درصد ترافیک مرکزی شــهر 

را کاهش داد.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری 
کرونــا در کانشــهر تهــران در مراســم 
تجلیل از شــهدای عرصه سامت ناجا 
با بیان اینکه در روزهای آتی با همکاری 
پلیس در اجرای برنامه های بازدارنده، 
شــهر چهره ای متفاوت به خود خواهد 
گرفــت، مــی گویــد : اپیدمی هــا چهــره 
خشــن و بــی رحمــی دارنــد و بــه هیچ 
مسأله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
توجــه نمی کننــد، از این رو بــا توجه به 
چهره خشن این دشــمن باید از اقتدار 
نیروی انتظامی بهــره الزم در مبارزه با 

این ویروس گرفته شود.

مســئوالن ستاد مقابله با کرونای پایتخت از برنامه هایی برای کنترل ویروس کووید 19 می گویند

محدودیت های جدید و جرایم شدید کرونایی در شهرهای قرمز
خدادی:جریانرسانهایکشور

درخطمقدمهربحراناست
معاون امور مطبوعاتی و اطاع رســانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی از 
مؤسســه فرهنگــی- مطبوعاتی ایران بازدید کــرد. محمد خدادی ضمن 
بازدید از روزنامه ایران، در نشســت شورای سردبیری این روزنامه حضور 
پیــدا کــرد . معــاون  مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در این 
نشســت دربــاره نقش رســانه ها در بحــران کرونا گفت ؛جریان رســانه ای 
مــا جریانی اســت که در خط مقدم هــر بحران فارغ از مشــکات متعدد 
قــرار دارد. وی گفــت: بــه خاطــر ندارم کــه در هیچ بحرانی، رســانه ای به 
خاطــر منافع خود از میدان عقب نشــینی کرده باشــد. خروجی آن را هم 
در همیــن بحران کرونا شــاهد بودیم. خدادی بابیان اینکه اهالی رســانه 
دغدغه محور  دو موضوع مهم  اطاع رســانی و آگاهی رسانی را پیرامون 
بیمــاری کرونــا  پیگیری کردند گفت: رســانه ها در این بحــران نقش یک 
را  بیمــار  بربالیــن  پزشــک 
آگاهی رســانی  بــا  و  داشــتند 
جامعــه  اطاع رســانی  و 
هرجــا  و  کردنــد  هشــیار  را 
الزم بــود بــه میــدان آمدنــد. 
پزشــکی،  جامعــه  از  تجلیــل 
و  دســتورالعمل ها  اعــام 
و  بهداشــتی  پروتکل هــای 
اعام زوایا و خطرات بیماری 
کرونا از جمله اقدامات رســانه ها از نظر معاون مطبوعاتی وزارت ارشــاد 
بــود. وی همچنیــن با ارائــه گزارشــی از اقدامات وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی در حمایــت از خبرنــگاران و رســانه ها در ایام شــیوع کرونا گفت 
حمایــت مــا از رســانه ها محتوایی اســت؛ نه کمی. محمد خــدادی گفت 
به لحاظ کمی باالترین توســعه را در تعداد و کثرت رســانه ها داشــتیم و 
محدودیتــی در این مورد وجود نداشــت و ندارد. وی افــزود: یارانه ای که 
هر ســال به نشــریات اختصاص پیدا کرده، نشــان از حمایت هایی اســت 
که از فعالیت رســانه ها شده اســت. از طرفی توسعه مراکز آموزش عالی 
در زمینــه روزنامه نــگاری هــم یکی از حمایت هــا و اقدامــات دولت بود. 
وی در عیــن حــال بــا ذکر آمــار و ارقام مختلــف اذعان کرد کــه  مدیریت 
تخصیــص کاغــذ و ملزومــات چاپی به رســانه ها بــا حداقل خــروج ارز و 
بیشترین بهره مندی رسانه ها و برقراری عدالت صورت گرفته است. وی 
در بخشــی دیگر از صحبت هــای خود با ارزیابی عملکــرد روزنامه ایران، 
ایــن عملکرد را مثبت؛ روبه جلو، دارای خاقیت و نوآوری، ســوژه محور 
در محتــوا، همــراه دولــت و یــاور مــردم خوانــد. وی گفت روزنامــه ایران 
دســتاوردها و اقدامــات دولــت را تبییــن کــرده و مبلغ صرف نبــوده و هر 
جــا هم توانســته به دولت راهــکار ارائه کرده اســت. وی حضــور روزنامه 
ایــران در فضای مجــازی و تولیدات چندرســانه ای و ویدئوژورنالیســم را 
اقدامــی مهــم و قابل توجــه و ضروری دانســت و تأکید کرد کــه باید این 
مسیر با قوت ادامه یابد. وی درپایان باحضور در استودیوی روزنامه ایران 

گفت وگویی تصویری انجام داد که بزودی منتشر می شود.

تحویل۱۵۰هزارواکسنآنفلوانزا
ازهاللاحمربهوزارتبهداشت

کریــم همتــی در خصــوص آخریــن وضعیــت واردات واکســن آنفلوانزا 
گفت: 1۵0 هزار واکســن  آنفلوانزا که قبًا از سوی این جمعیت به صورت 
مجزا تأمین و وارد کشــور شــده بود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی تحویل داده شــد. تعهد تهیه دو میلیون دوز واکسن آنفلوانزا بر 
عهده هال احمر بود که متأســفانه به دلیــل تحریم های ظالمانه دولت 
امریکا مشــکاتی برای تأمین و واردات این واکســن به ایران ایجاد شــده 
اســت. به گزارش ایرنا، رئیس جمعیت هــال احمر توضیح داد: تاکنون 
هیچ محموله ای از واکسن آنفلوانزا در اختیار این جمعیت قرار نگرفته و 
چیزی وارد کشور نشده اما امیدواریم تا پایان هفته جاری خبرهای خوبی 
را اعــام کنیــم. وی گفت: متأســفانه چنــد روز قبل متوجه شــدیم بانک 
شهر که بانک واسط ارزی ما برای تهیه واکسن بود از جانب دولت امریکا 
تحریم شــده اســت، اما به ما قول دادند که مشکل را از راه های دیگر حل 
کنند. رئیس جمعیت هال احمر ادامه داد: از آن بخشی که در اختیار ما 
بود بیش از 200 هزار دوز را در اختیار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی گذاشتیم و امیدواریم ظرف چند روز آینده بتوانیم این مشکات 
را رفــع کنیم. همتی تصریــح کرد: هر چنــد در راه ورود 1۶ میلیون دوزی 
که قرار بود از ابتدا وارد شــود مشــکاتی ایجاد شد، اما از چند وقت پیش 
توزیع واکســن برای کادر درمان آغاز شــده اســت تا این قشــر در معرض 

خطر، کمترین آسیب را در برابر کرونا ببیند.

هیچبخشیازکتابهایدرسیامسالحذفنمیشود
وزیر آموزش و پرورش گفت: زمان بندی تدریس کتب درســی اباغ شده 
و هیچ یک از ســرفصل های درســی حذف نخواهد شــد. محســن حاجی 
میرزایــی در مصاحبــه بــا  خبرگــزاری صــدا و ســیما، افــزود: زمان بنــدی 
تدریــس کتاب هــا به صــورت حضوری و یــا مجازی به همــه معلمان در 
همه پایه های تحصیلی اباغ شــده اســت و هیچ بخشــی از کتاب درسی 
حتــی در آموزش هــای مجــازی حــذف نخواهــد شــد. وی گفــت : طوری 
برنامه ریــزی کرده ایــم کــه هیچ دانش آمــوزی از تحصیل محروم نشــود 
و دانش آموزانــی کــه بــه ابــزار هوشــمند و یا اینترنــت دسترســی ندارند، 
می توانند از طریق تلویزیون و بســته های آموزشی به تحصیل خود ادامه 
دهند. او از منطقه ای شــدن شــبکه شــاد خبر داد و گفت: ترافیک شاد در 
پنج قطب اصلی کشــور توزیع می شــود که ســبب کاهش بار ترافیکی در 
ســاعات پرمصرف خواهد بود و کندی شــبکه شاد را برطرف خواهد کرد. 
حاجــی میرزایی افــزود: این قطب ها شــامل آذربایجان شــرقی، فارس، 
خراســان، تهــران و اصفهــان اســت. وی گفــت: قــرار اســت کاس هــای 
مجازی شاد در ساعات روز توزیع شود و این کاس ها در ساعات 10 تا 12 

که شاهد ترافیک بیشتری هستیم کمتر برگزار شود.

شــورای شــهر تهــران دیــروز درحالــی به 
ســراغ نخســتین جلســه علنی این هفته 
خــود رفــت کــه بازهــم محدودیت هــای 
کرونایی ســرفصل همه سخنرانی ها بود. 
شــورا برای چندمین بار بحث تعطیات 
دوهفتــه ای تهــران را پیــش کشــید تــا در 
کنــار محدودیت هــای ســختگیرانه ای که 
در هفته هــای اخیــر اعمال شــده اســت، 
تصمیم  جدیدی برای این روزهای تهران 
گرفتــه شــود.  بهشــت زهــرا اگرچــه آمــار 
رســمی و دقیقــی از تعــداد فوت شــدگان 
کرونایــی نداده اســت، اما رئیس شــورای 
شهر تهران تأکید دارد که این عدد به 150 
نزدیــک شــده و اگر بخواهیم در مقایســه 
بــا آمــار 252  نفری که در کل کشــور فوت 
شــده اند، بگذاریم، متوجه می شــویم که 
عمــده فوتی هــا در تهــران بوده انــد. ایــن 
درحالــی  اســت کــه ســازمان هواشناســی 
هم اعام کرده اســت که تا چند روز آینده 
وضعیــت آلودگــی هوا پایــدار خواهد بود 
و ایــن یعنــی آلودگــی دوشــادوش کرونا، 
عرصه را برای نفس کشــیدن شهروندان 
تنگ خواهــد کرد. براین اســاس شــورای 
شــهر تــاش دارد تــا همچنــان تعطیلی 
حــل  راه  یــک  عنــوان  بــه  را  تهــران  کل 
اساســی جلوه دهد. این درحالی  است که 
نگرانی ها از تعطیات اضطراری، موجب 
شــده تــا ایــن راهــکار در انتهــای لیســت 
قــرار بگیــرد. چرایــش  تصمیم گیری هــا 

هم روشــن اســت! برخی ها اصــرار دارند 
تــا از فرصــت تعطیلی به نفع ســفرهای 
تفریحی و گشت و گذارهای خود استفاده 
کنند. عده ای به بهانه رفتن به شهرستان، 
زنجیره انتقال بیمــاری را ادامه می دهند 
و تعــدادی هــم میهمانی هــا و تفریحات 
خانوادگی شــان را از نــو از ســر می گیرنــد. 
در مقابــل البتــه برخــی بــاور دارنــد که با 
اعمــال ســختگیری های شــدید می توان 
جلــو ایــن ترددهــای غیرضــروری راهــم 
گرفت. رئیس شورای شهر تهران از جمله 
افــرادی اســت که  تأکیــد دارد اگر تهران و 
کانشــهرها تعطیل نشــوند، نمی توان از 
سد موج ســوم کرونا گذشت. او در جلسه 
دیروز شــورا گفته بود که به نظر می رســد 
بایــد اقدامــات ویژه تــری در این حــوزه از 
سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام شود 
و این طور عملکــرد و برنامه ریزی جواب 

نداده است. او می گوید: آلودگی هوا تأثیر 
جدی بر ایمنی کودکان و ســالمندان دارد 
و تغذیــه مناســب می تواند کمکــی برای 
این شــرایط باشــد امــا شــرایط اقتصادی 
برای مردم سخت و امکان تهیه اقامی از 
جمله میوه جات، سبزیجات و پروتئین ها  
بــه علت گرانی ها برای آنها دشــوار شــده 
اختــاف  بــه  اشــاره  بــا  اســت. هاشــمی 
نظرهــای سیاســی و با بیــان اینکه »وقتی 
روزنامــه و ســایت ها را چــک می کنیــم، 
می بینیــم دائــم بــه هــم متلــک پراکنی 
بیهــوده می کننــد« هــم می افزایــد: فکــر 
می کنیم این متلک ها بچگانه است و باید 

فکر اساسی کنند.
در همین زمینه ناهید خداکرمی، دیگر 
عضو شــورا هم می گوید: با توجه به دوره 
کمــون 1۴ روزه بیمــاری کرونــا، می طلبد 
تا اگر قرار اســت محدودیتی اعمال شــود 

طول مدت آن حداقل یک ماه باشــد. به 
گفته او، ضــرر و زیان های کان اقتصادی 
و عــوارض روحــی روانی ناشــی از مرگ و 
میر، بیماری، بیکاری و دلمردگی ناشی از 
کاهش تعامات اجتماعی موجب شــده 
تا نتــوان آینده و فــردای با کرونــا یا بدون 

کرونا را به درستی به تصویر کشید.
ë 67 هزار تذکر به افرادی که ماسک نزدند

در  نیــز  پایتخــت  پلیــس  رئیــس 
گفت وگویــی تلویزیونــی از ارائــه بیــش از 
۶۷ هزار تذکر از ســوی پلیــس برای عدم 
اســتفاده از ماســک خبــر داده و می گویــد 
کــه تا این لحظــه ۴2 مورد بــه علت عدم 

استفاده از ماسک اعمال قانون شده اند.
ســردار حسین رحیمی  از توزیع  بیش 
از 10 هزار ماســک در میان اقشار مختلف 
خبــر داده و گفتــه کــه 2۷۵ واحــد صنفی 
بــه دلیل عــدم رعایــت دســتورالعمل ها 
دســتور  بــا  بهداشــتی  پروتکل هــای  و 
قضایی پلمب شــدند. به گفته او، عکس 
جریمه ای کــه در فضای مجازی به علت 

ماسک نزدن منتشر شد، واقعی بود.
آرایشگاه های زنانه، سالن های زیبایی، 
تاالر های پذیرایی و چایخانه ها، سینماها، 
مراکز فرهنگی و هنری اعم از کتابخانه ها، 
اســتخر های  آبــی،  تفریحــی  مراکــز 
سرپوشــیده و باشــگاه های بدنســازی بــه 
مــدت یک هفته دیگــر همچنان تعطیل 

است.

واکنش اعضای شورای شهر به وضعیت قرمز کرونایی تهران

محدودیتهایکروناییبایدیکماههباشد

هدی هاشمی  
خبرنگار

وضعیت وخیم تهران با 5000 بیمار کرونایی

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: ســه هزار و 8۹0 مورد جدید کووید-1۹ در کشور 
طی 2۴ ســاعت گذشــته شناســایی شــدند و متأســفانه 2۵2 نفــر نیز بــه دلیل این 
بیمــاری جــان باختنــد. به گزارش ایســنا، دکتر سیماســادات الری دربــاره آمار 24 
ســاعت گذشــته اعام کرد: از روز شنبه تا روز یکشنبه و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، 3 هزار و 8۹0 بیمار جدید مبتا به کووید1۹ در کشــور شناســایی شدند 
که یک هزار و ۶۶1 نفر از آنها بستری شدند. در مجموع بیماران کووید1۹ در کشور 
بــه ۵30 هــزار و 380 نفــر رســید. الری تأکیــد کرد: متأســفانه در طول 2۴ ســاعت 
گذشــته، 2۵2 بیمار کووید1۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به 30 هزار و 3۷۵ نفر رسید. همچنین خوشبختانه تاکنون ۴2۷ هزار 

و ۴00 نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

طی 24 ساعت گذشته

2۵2نفربهدلیلبیماریکروناجانباختند
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بی کیفیتی، گرانفروشــی و کم فروشــی نان عمده 
اعتراض هایی اســت که این روزها از سوی ساکنان 
و زائران شــهر مقدس مشــهد به گوش می رســد. 
تــا حــدی که بارها شــنیده شــده تعــداد زیــادی از 
زائران هنگام ســفر به پایتخت معنوی ایران، نان 
مورد نیازشــان را از شــهر خود تهیه کرده و با خود 

می آورند.
یکی از شهروندان مشهدی می گوید: »بسیاری 
از نانوایی ها از حجم نان کم می کنند و نان سوخته 
یــا خمیر تحویل مــردم می دهند کــه این موجب 
باالرفتــن دورریــز نــان و در نتیجــه اســراف آن در 

خانواده ها شده است.«
یکــی دیگــر از شــهروندان نیــز بی کیفیتــی آرد 
و شــاید بی مهارتــی شــاگرد نانوایی هــا را دلیل آن 
می دانــد و معتقــد اســت: »بســیاری از نانوایی ها 
به دلیــل بــاال بــودن هزینه ها نمی تواننــد رضایت 
کارگران خود را برآورده سازند و این نیز در کاهش 

کیفیت نان اثر گذار است.«
البتــه ایــن اعتراض هــا مختــص شــهروندان 
مشهد مقدس نیست بلکه نانوایان هم نسبت به 
کیفیــت آرد و گرانی مواد اولیه نان از جمله خمیر 
مایــه نیز گالیــه داشــته و می گوینــد: »آردی که به 
نانوایان نیمه یارانه ای تعلق می گیرد با کیفیت تر 
از آردی اســت که بــه نانوایان یارانــه ای می دهند، 
چراکــه تحویــل آرد باکیفیــت بــه نانوایــان نیمــه 
یارانه ای برای کارخانه داران آرد به صرفه تر است. 
آنها همچنین مدعی شــدند چون مجبوریم مواد 
اولیــه پخــت نان هماننــد خمیر مایــه را با قیمت 
باالیــی خریــداری کنیم و از ســویی دیگــر به دلیل 
آنکه تغییری در قیمت تمام شده نان ایجاد نشده 
مجبوریم یــا از مقدار وزن چونه خمیر کم کنیم یا 
از مقــدار خمیــر مایــه. عــده ای دیگر هــم گرانی و 
دســتمزد شــاگردان نانوایــی را علــت بی کیفیتی، 
گرانفروشــی و کم فروشی نانی که به دست مردم 

می دهند، دانسته اند.«
ë نان در مشهد مثل همه جای دیگر

اما با توجه به این اعتراض ها مسئوالن مربوطه 
در خصــوص بی کیفیتــی نــان در شــهر مقــدس 

مشهد سخنی دیگر دارند.
محمــود بنا نــژاد، رئیــس اتاق اصناف مشــهد 
و عضــو هیأت رئیســه اصنــاف ایــران در گفت و گو 
بــا »ایــران« با بیــان اینکه زمانــی می تــوان درباره 
بی کیفیتی نان در مشهد مقدس صحبت کرد که 
بتوانیم آن را با سایر شهرهای کشور مقایسه کنیم 
که در این خصوص دســتگاه های متولی از جمله 
وزارت بهداشــت باید بررســی های خــود را انجام 
داده و نظرشــان را اعــالم کننــد، می گوید: »اگرچه 
کیفیت نان چه در مشــهد و چه در شهرهای دیگر 
باهــم تفاوت چندانــی نــدارد، اما از نظــر کیفیت 
ایراداتــی هم داریم که یکی از این موارد بحث آرد 
و گندم است که به قطع اگر کیفیت نداشته باشند 
بــرای به عمــل آوردن نان هم مشــکالتی به وجود 
می آیــد، از ایــن رو نانوایــان مجبورند بــه آرد مواد 
افزودنــی از جملــه نمک اضافه کنند کــه از لحاظ 
ســالمتی مردم هم مشــکل دارد. مــورد دیگر نیز 
بحث افزایش قیمت مواد افزودنی همانند خمیر 
مایه اســت که اخیراً چندبرابر شــده و نانوایان هم 
برای کمتر شدن هزینه ها مجبورند مقدار کمی از 
آن را اســتفاده کننــد که این نیــز باعث بی کیفیتی 

نان می شود.«
امــا از آنجایــی که نــان جزء ضروریــات زندگی 

مردم اســت و از ســویی دیگر به علت آنکه خمیر 
به عنوان مواد اولیه پخت نان بوده و امکان دارد با 
پلمب این واحدها مقدار زیادی خمیر خراب شده 
و بیهــوده هدر رود برخورد با متخلفان این صنف 
نســبت به ســایر صنوف دیگر کاری بسیار مشکل 
اســت. اما با وجــود این، از ابتدای ســال تاکنون در 
شهر مقدس مشهد تعداد زیادی از این واحدهای 
متخلف شناسایی و اقدام های الزم قانونی نیز در 

این خصوص انجام شده است.
به گفته بنانژاد:»در شهر مقدس مشهد حدود 
2400 واحد نانوایی یارانه ای و نیمه یارانه ای داریم 
و از ابتدای امسال تاکنون براساس گزارش اتحادیه 
نانوایان 130 واحد نانوایی که بدون مجوز فعالیت 
داشــتند شناســایی شــدند که از این تعــداد به 80 
واحد اخطار داده شد که 40 واحد پلمب شده و 40 

واحد دیگر نیز در دست اقدام است.«
رئیــس اتــاق اصنــاف خراســان رضــوی بــا 
اعــالم ایــن خبــر کــه در شــورای قیمت گذاری 
بــه قطــع پیگیر اصــالح قیمــت نان هســتیم، 
می افزاید: »از ســال گذشــته تاکنون با توجه به 
تورم و گرانی ها تغییر قیمتی در خصوص نان 
نداشــتیم که ایــن نیز باعث اعتــراض نانوایان 
بــوده و هســت. امــا بــا ایــن حــال بــه نانوایان 
گوشــزد کرده ایــم کــه تــا زمــان اعــالم قیمــت 
جدیــد نان، هیــچ تغییر قیمتــی نباید صورت 
گیــرد. لذا هم اکنون با واحدهایی که تخلف در 
خصوص گرانفروشــی و کم فروشــی نان دارند 
ابتــدا اخطارهــای الزم به آنها داده می شــود و 
در صــورت تکرار نیز آن واحــد صنفی با حکم 
قاضی تعزیرات از یــک هفته و یک ماه پلمب 
تــا تعطیلــی به صــورت دائــم و ابطــال پروانه 
کســب و در مواردی نیز پرداخت جریمه برای 

افراد متخلف درنظر گرفته خواهد شد.«
امــا موضوعــی کــه در چنــد ســال اخیر شــاهد 
هستیم متأسفانه در کشور به دنبال گران شدن یک 
کاال بخصوص نان قیمت سایر کاالهای ضروری و 
غیرضروری نیز افزایش می یابد که این به نوعی بر 
زندگی همه مردم اثر گذار است که می طلبد قبل 
از هرگونــه تغییــر در خصوص قیمت تمام شــده 

نان به این موضوع نیز توجه کافی شود.
بنا نــژاد که معتقد اســت با تغییــر هر قیمتی 
نباید ســایر قیمت ها افزایش یابد، می گوید: »به 
هرصــورت نانوایــان نیز جزئــی از مــردم همین 
ســرزمین هســتند و همانند ســایر صنــوف دیگر 
بایــد هزینه هــای زندگی خــود و خانواده شــان را 
تأمیــن کننــد. با یک حســاب ســاده می توانید به 
عمق موضــوع پی ببرید. در حــال حاضر حدود 
1400 واحــد نانوایــی با مجوز در مشــهد مقدس 
دارنــد فعالیــت می کنند. حــال فکر کنیــد اگر در 
هــر واحد نانوایــی حداقل خود نانوا و دو شــاگرد 
نانــوا کار کننــد می شــود 4200 نفــر کــه تعــداد 
خانواده های آنها را نیز باید به این تعداد اضافه 
کنیــم که فقط روزی شــان از نانوایی اســت و این 
افــراد به غیــر از هزینه های خــورد و خوراک باید 
هزینه های دیگــر از جمله اجاره خانــه و نانوایی 
و دســتمزد کارگر و خرید مــواد اولیه برای پخت 
نــان و تحصیل فرزنــدان و پرداخــت هزینه های 
خدماتــی از جملــه آب و بــرق و گاز و... را هــم 
بپردازنــد. حال فکــر کنید اگر همیــن موضوع را 
در کل کشــور برای صنف نانوایان درنظر بگیریم 
به خوبی مشخص اســت که همین قیمت تمام 
شــده فعلی نــان اصاًل بــرای نانوایان بــه صرفه 

نیست.«

ســن دختــر از 20 کــه گذشــت، دیگــر ازوقــت  
قــول  بــه  و  اســت  گذشــته  هــم  ازدواجــش 
قدیمی هــا »بایــد بــه حالــش گریســت« ایــن 
بــاور کهنــه هر چنــد در بســیاری از اســتان ها و 
شــهرها و مناطــق کشــورمان ریشــه کــن شــده 
اســت امــا همچنــان در برخــی نقــاط کشــور 
زنــده و پایــدار اســت. از جملــه در شهرســتان 
خداآفریــن کــه حــاال در آمار کودک همســری  
 در ســطح کشــور شــاخص و رکورد شکن شده

 اســت. استان آذربایجان شــرقی در سال های 
کــودک همســری رتبــه دوم  اخیــر در بحــث 
کشوری را به خود اختصاص داده است و حاال 
فرماندار »خداآفرین« نسبت به افزایش موارد 
ازدواج زودهنــگام دختران در این شهرســتان 
هشــدار می دهــد. به گفتــه »علی امیــری راد« 
گســترش کودک همســری در این شهرســتان 
بــه یک معضل تبدیل شــده اســت.  فرماندار 
»خداآفریــن« در گفت و گو بــا »ایران« تصریح 
کرد: در ســال گذشته از 284 مورد ازدواج ثبت 
شــده در این شهرســتان، 20 مورد دختران زیر 
13 ســال بوده انــد. همچنیــن ۵۴ مــورد از این 

ازدواج ها زیر 1۵ سال بوده است.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا رصــد ایــن آمــار 
قرار شــده فرمانــداری با همکاری بهزیســتی، 
شــبکه بهداشــت و درمان و آموزش و پرورش 
یک گــزارش میدانی و علمــی را انجام دهد تا 

مشخص شود دالیل این اتفاق چه بوده است.
وی تأکید کرد: پس از مشــخص شــدن این 
مطالعــه و تحقیــق میدانــی می تــوان راهــکار 

علمی برای آن اجرایی کرد.
وی تصریــح کــرد: البتــه شــکی نیســت که 
یکــی از دالیل کــودک همســری در خداآفرین 
فقــر خانواده ها و جمعیت زیاد آنها اســت که 
می خواهنــد یکی از نان خورهای خانواده را هر 
چه ســریعتر کم کنند و متأســفانه این مســأله 
تبعــات اجتماعــی و فرهنگی با خــود دارد. در 
همین حال »حســین ایمان نژاد« رئیس اداره 
بهزیستی شهرستان خداآفرین هم به »ایران« 
گفت: بیشتر موارد کودک همسری خداآفرین 
در روســتای »مرزآباد« به ثبت رســیده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن روســتا 900 نفــر 
جمعیت دارد، افزود: متأســفانه خانواده های 
این روســتا خیلی تمایــل ندارند فرزندانشــان 
درس بخواننــد و معتقدنــد دخترانشــان باید 
تــا قبل از رســیدن به شــانزده ســالگی به خانه 
بخــت برونــد. ایمان نــژاد تأکیــد کــرد: از آنجا 
کــه اســتان آذربایجان شــرقی در بحث کودک 
همســری در رتبه دوم یا ســوم کشــوری اســت 
بهزیستی خداآفرین برای تمام روستا ها بویژه 
روســتای مرزآبــاد ســاالنه 10 کالس آموزشــی 
بــرای ازدواج، زندگی خانوادگــی و فرزند آوری 
برگزار می کند. وی در پاســخ به این پرسش که 
آمــار غیررســمی ازدواج دختــران 13 ســاله در 
روستاهای اطراف می تواند باالتر باشد، گفت: 

با توجه به اعتقادات و مباحث فرهنگی مردم 
این منطقه به نظر نمی رســد آمار غیررســمی 
اداره  رئیــس  باشــیم.  داشــته  مــورد  ایــن  در 
بهزیستی خداآفرین گفت: البته ما کار را برای 
بررســی میدانــی یافتن علت این مســأله آغاز 
کرده ایــم ولی کرونا عامــل بازدارنده ای دراین 

خصوص است که پیشرفت کار را کند می کند.
نیــز  تبریــز  در  کــودک  روانشــناس  امینــی 
بــه »ایــران« گفت:کودک همســری یــا ازدواج  
زودهنگام به ازدواجی گفته می شود که زوجین 
یا یکی از آنها به سن 18 سالگی نرسیده باشد.

وی افــزود: آذربایجــان شــرقی در کــودک 
همســری بــا توجه به بافــت فرهنگــی در رتبه 
دوم کشــوری اســت و باید قبول کرد که کودک 

همســری معموالً بر اســاس فرهنــگ و آداب 
و رســوم مردم هر منطقه شــکل می گیرد. وی 
تأکیــد کرد: برای جلوگیری از کودک همســری 
در خداآفریــن و دیگر نقاط اســتان آذربایجان 
از طریــق  بلکــه  قانــون  از طریــق  نــه  شــرقی 
فرهنگــی باید خیلــی کار کرد. به گفتــه وی، در 
باور مردم این منطقه دخترانی که به ســن 20 
ســالگی برســند و ازدواج نکننــد دیگــر از زمان 
ازدواجشــان گذشــته اســت. وی تصریــح کرد: 
البتــه در دو ســه ســال اخیر مســائل اقتصادی 
هم موجب گسترش این پدیده در استان شده 
اســت. برای جلوگیری از ایــن پدیده باید همه 
مســئوالن استانی دست به دســت هم داده تا 

بتوانیم این معضل را حل کنیم .

کیفیت و قیمت نان در مشهد ترازو ندارد
مردم شاکی و مسئوالن راضی

آمار نگران کننده کودک همسری در روستای »مرز آباد«

وضعیت امیدبخش پلنگ ایرانی در جنگل های هیرکانی

ســاری- ثبت تصاویر پلنگ ایرانی با ســه توله اش از سوی محیطبان مازندرانی، بار 
دیگر شنیدن صدای غرش این حیوان در حال حفاظت را در جنگل های هیرکانی به 
واقعیت نزدیک کرد. به گزارش ایرنا، انتشار تصاویر یک قالده پلنگ ماده با سه توله 
که توسط علی اکبر ایمانی یکی از محیطبانان روز شنبه 2۶ مهر ماه در منطقه شکار 
ممنوع سوادکوه به ثبت رسید، نشانگر تداوم حیات این گربه سان در مازندران است 
که از حدود یک دهه پیش با همکاری مردم و تالش محیطبانان از جرگه گونه های 
جانوری در معرض انقراض نجات یافت. رئیس اداره حیات وحش محیط زیست 
مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: پایش تصویری گونه های تحت حفاظت 
از فعالیت های محیطبانان برای ردیابی وضعیت این جانوران همه ســاله صورت 
می گیــرد و ثبــت تصویر یک قالده پلنگ ماده یا ســه توله اش نیز به نوعی بیانگر به 
نتیجه رســیدن تالش محیطبانــان در حفاظت از این گونه در حال حمایت اســت. 
کوروس ربیعی افزود: پلنگ ایرانی از گونه ای است که به صورت گروهی و خانوادگی 
زندگــی می کند و با وجود اینکه به نظر می رســد ما وضعیــت خوبی  از لحاظ آماری 
برای پلنگ های ایرانی در جنگل های هیرکانی داشــته باشیم، مخاطرات طبیعی و 
غیرطبیعی گاهی می تواند مشکالتی را برای زیست این گربه سانان ایجاد کند. وی 
شــکار غیرقانونــی و عدم دسترســی به طعمه طبیعی در جنگل هــای هیرکانی را از 
مهم ترین چالش های پیش روی پلنگ ایرانی در این خطه شــمال کشــور بیان کرد 
و اظهار داشــت: در چند ســال گذشته به دلیل نبود طعمه طبیعی در دسترس آنها 
به ســکونتگاه های انســانی نیز نزدیک و در تله گراز گیر گرفتار و تلف شــدند.  رئیس 
اداره حیات وحش محیط زیست مازندران خاطرنشان کرد: در هر صورت وضعیت 
پلنگ ایرانی در جنگل های هیرکانی به نسبت دهه های گذشته خوب گزارش شده 

است و برآورد می شود که جمعیت آن به حدود 100 قالده برسد.

کاهش ۷۵ درصدی تعداد مسافران مترو در مشهد
مشــهد - جا به جایی مســافر در مترو مشــهد در روز های پایانی ماه صفر ٧٥ درصد 
نســبت به مدت مشابه پارســال کاهش داشــت. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، 
مدیرعامل شــرکت بهره برداری قطارشهری مشهد گفت: پارسال در سه روز پایان 
مــاه صفــر، ٦٦8 هــزار و 3٥2 نفر در خطوط یک و دو قطارشــهری جا به جا شــدند 
کــه از ایــن تعداد 1٦4 هزار نفر در شــب رحلــت پیامبر)ص(، 2٥٧ هــزار نفر در روز 
شهادت امام رضا)ع( و بقیه در روز رحلت پیامبر اکرم جا به جا شدند. وحید مبین 
مقدم افزود: امسال با تصمیم گیری ستاد پیشگیری از کرونا، سرویس دهی در روز 
رحلت پیامبر اکرم)ص( تعطیل شد. مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری 
مشــهد گفت: امســال در شــب رحلت پیامبر 10٦ هزار و 400 نفر و در روز شــهادت 
امام رضا)ع( نیز 43 هزار نفر جا به جا شــدند. در حال حاضر روزانه حدود ٧0 هزار 
نفر توسط ناوگان قطار شهری مشهد جا به  جا می شوند در حالی که این رقم قبل از 

شیوع کرونا به بیش از 2۴0 هزار نفر می رسید.

دستور تسهیالت جدید کرونا ابالغ نشده است
ایــران زمیــن - معاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی گفت: دســتورالعمل 

مربوط به استفاده از تسهیالت جدید کرونا هنوز ابالغ نشده است.
حــدود دو هفتــه از اعالم موافقــت دولت با پرداخت تســهیالت جدید به بخش 
گردشــگری و صنایــع دســتی بــرای جبران خســارت های ناشــی از ویــروس کرونا 
می گــذرد امــا فعاالن این حــوزه می گویند نــه بانک ها از این بخشــنامه و مصوبه 
جدیــد دولت اطالع دارند و نه ســازمان های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و نه 
حتــی وزارت نیرو و میزان بدهــکاری و جرایم آنها از بابت تأخیر در پرداخت این 
هزینه ها همچنان در حال افزایش اســت، برخی نیز با تهدید قطعی آب، برق و 
گاز روبه رو شــده اند. از ســویی تعدیل نیرو و بیکاری در این بخش درحال افزایش 
است، هرچند آمار دقیقی وجود ندارد اما معاون گردشگری حدود یک ماه پیش 

از بیکاری دو سوم نیروهای گردشگری خبر داده بود.
بــه گزارش ایســنا »ولــی تیموری«، معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری  درباره بی اطالعی این بخش ها از بسته جدید حمایتی 
گفت: دستورالعمل تسهیالت جدید برای جبران خسارت های ناشی از کرونا هنوز 
ابالغ نشده است و درحال چانه زنی و پیگیری ابالغ آن هستیم. از سویی، درحال 

گردآوری و تکمیل اطالعات واحدها براساس فرمول بنگاه محور هستیم.
 او چنــد روز پــس از تصویــب بســته جدیــد دولــت در حمایــت از گردشــگری و 
اظهارنظرهایــی دربــاره ناکارآمدی این حمایت ها با توجــه به همکاری ضعیف 
ســایر ســازمان ها و وزارتخانه ها در اجرای حمایت های پیشــین، تأکیــد کرده بود: 
هیچ دستگاه دولتی یا عمومی تا پایان سال نباید برای گرفتن طلب یا هزینه ای به 

سمت فعاالن گردشگری بیاید.
در همیــن حــال، علی اصغــر مونســان وزیــر میراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری نیــز در توضیــح جزئیات بســته حمایتی دولــت می گوید: »در بســته 
حمایتــی جدیــد، بازپرداخــت وام هایــی کــه واحدهــای گردشــگری در گذشــته 
دریافــت کرده بودند به اشــتغال و درآمدزایی منوط بود، که براســاس حق بیمه 
تقسیط ها صورت می گرفت. اکنون که به دلیل شیوع کرونا این امکان وجود ندارد، 

بازپرداخت ها نیز امهال شده اند.«
 او دربــاره تفــاوت تســهیالت جدید بــا وام قبلی )۶ تــا 1۴ میلیون با نرخ ســود 12 
درصــد(، توضیــح می دهــد: »تســهیالت قبلی اشــتغال محور بود که بــا توجه به 
شــرایط پیش آمده به واســطه کرونا شــرایط دریافــت آن برای بســیاری از فعاالن 
گردشــگری امکان پذیر نبود. آنچه ما روی آن تأکید داشتیم و نهایتاً مصوب شد، 

بنگاه محور بودن تسهیالت جدید است.«
مونســان درباره تســهیالت حمایتی جدید در گردشگری اظهار می کند: »از محل 
منابع مصوب ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا برای کسب وکارهای آسیب دیده 
از کرونا، تسهیالتی در نظر گرفته شد. تأسیسات گردشگری با ثبت نام در سامانه 

کارا می توانند تسهیالت 12درصدی را دریافت کنند.«

 تمدید تخفیف 40 درصدی برای ترانزیت کاال 
بین دو بندر هند و چابهار

زاهدان - مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان از تمدید تخفیفات 40 
درصــدی هنــد در هزینه های وارد بــر کاال بین دو بندر این کشــور با بندر چابهار خبر 
داد.  مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: تخفیفات متقابل بین 
بندر شــهید بهشــتی چابهار و دو بندر مهم هند، ســال گذشــته درجهت پیوندهای 
منطقه ای، افزایش حجم ترافیک کاال و ترغیب صاحبان کاال و خطوط کشــتیرانی، 

برای اولین بار اجرایی شد. 
وی ادامــه داد: امســال نیز با پیگیری ها و تخفیفات اعمالی توســط ســازمان بنادر و 
دریانوردی در بندر چابهار، تخفیف ۴0 درصدی هزینه های بندری کاال و کشتی در دو 
بندر در هند، برای محموله های ارسالی از مبدأ یا مقصد بندر شهید بهشتی چابهار، 
به مدت یک ســال دیگر تمدید شــد. این مقام مسئول گفت: این تخفیفات به طور 
قطع به پایداری فعالیت خطوط کشــتیرانی بین بنادر هند و بندر شــهید بهشــتی، 
افزایــش فعالیت تجار و رونق تجارت منطقه کمک خواهد کــرد. آقایی اذعان کرد: 
مدل همکاری های بندر چابهار با بنادر هند می تواند الگویی برای دیگر بنادر کشور 
جهت افزایش همکاری های منطقه و اســتفاده مطلوب از ظرفیت های منطقه ای 

این بنادر در شمال و جنوب باشد.
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رئیس اتاق اصناف خراسان رضوی :  از سال گذشته تاکنون 
با توجه به تورم و گرانی ها تغییر قیمتی در خصوص نان 

نداشتیم که این نیز باعث اعتراض نانوایان بوده و هست. 
اما با این حال به نانوایان گوشزد کرده ایم که تا زمان اعالم 

قیمت جدید نان،  هیچ تغییر قیمتی نباید صورت گیرد. 
هم اکنون با واحدهایی که تخلف در خصوص گرانفروشی و 
کم فروشی نان دارند ابتدا اخطارهای الزم به آنها داده می 
شود و در صورت تکرار نیز آن واحد صنفی با  حکم قاضی 

تعزیرات از یک هفته و یک ماه پلمب تا تعطیلی به صورت 
دائم و ابطال پروانه کسب و در مواردی نیز پرداخت جریمه 

برای افراد متخلف درنظر گرفته خواهد شد

حمیده گودرزی 
خبرنگار

بخت دختران خداآفرین تا مرز 20 سالگی بسته می شود
خدمت به بیماران کرونایی، 

 مجازات زنجانی های
بی توجه به پروتکل های بهداشتی

زنجان- زنجانی هــای بی توجه به پروتکل های 
بهداشــتی، که سالمت عموم را با خطر مواجه 
می کننــد، بــا اعمــال مجــازات جایگزیــن بــه 
ارائــه خدمــات در بخش های بســتری بیماران 
کرونایــی در بیمارســتان ها ملزم می شــوند. به 
گزارش ایرنا، »رضا عســگری« فرماندار زنجان 
گفــت: ایــن تصمیم به دنبــال افزایــش تعداد 
بیمــاران کرونایی در بیمارســتان های اســتان و 
طبق هماهنگی با دادستانی زنجان گرفته شده 

است.
بیمــاران  حاضــر  حــال  در  کــرد:  تصریــح  وی 
کرونایــی در کنار خدمات درمانی و پرســتاری در 
بیمارســتان ها نیــاز بــه خدمات غیرپزشــکی نیز 
دارنــد و در این رابطه از افــرادی که پروتکل های 
بهداشتی را رعایت نمی کنند به عنوان نیروهای 
اســتفاده  کرونایــی  بخش هــای  در  خدماتــی 
خواهــد شــد. وی تأکیــد کــرد: همچنیــن از ایــن 
افــراد بــه منظــور ضدعفونــی منــازل بیمــاران 
کرونایــی ســرپایی مبتــال شــده و نیــز خدمت در 
نقاهتگاه ها استفاده خواهد شد. فرماندار زنجان 
درخصوص چگونگی شناســایی افــراد بی توجه 
به پروتکل های بهداشــتی کرونایی توضیح داد: 
با تشــکیل گشــت های مشــترک بین بهداشــت 
محیــط، اصنــاف و همیاران ســالمت ایــن افراد 
شناســایی و پــس از شــکل گیری پرونــده و رأی 
در محاکــم قضایــی متخلفــان برای مجــازات و 
خدمت رســانی به بیمــاران، به بخــش کرونایی 

بیمارستان های تعیین شده اعزام می شوند.

زهره افشار 
خبرنگار

ë همه مسائل به قیمت ختم می شود
علی غفــوری مقدم، معــاون امــور بازرگانی و 
توســعه تجارت ســازمان صمت خراسان رضوی 
نیز در خصوص نحوه قیمت گذاری نان به »ایران« 
می گوید: »قیمت گذاری نان در کارگروه های گندم 
و آرد و نــان اســتان ها انجــام می شــود و زمانــی 
کارگروه ها می توانند نســبت بــه اصالح نرخ اقدام 
کنند که از کارگروه گندم و آرد و نان کل کشور مجوز 
داشــته باشــند. آخرین بار هم سال گذشته بود که 
براســاس مجوزی که داشــتیم اصالح نرخ نان در 

خراسان رضوی انجام شد.«
وی می افزایــد: »در اســتان خراســان رضــوی 
دو گــروه نانوایــی فعالیت می کنند. گروه نخســت 
نانوایــان یارانه ای هســتند کــه از آرد گندم کیلویی 
دیگــر  گــروه  و  می کننــد  اســتفاده  تومانــی   ٦٦٥
نانوایان نیمه یارانه ای می باشــند که تحت عنوان 
نانوایی های آزادپز فعالیت می کردند و هم اکنون 
آنها هم از یارانه و آرد گندم 900 تومانی اســتفاده 
می کنند که از ابتدای امســال به دنبال درخواســت 
اصــالح نــرخ از ســوی اتحادیــه صنــف نانوایــان 
ســایر بخش هــا از جملــه ســازمان گنــدم و آرد و 
حمل ونقل نیز درخواست اصالح نرخ آرد و کرایه 
حمل ونقل را داشتند که تاکنون هیچ تصمیمی در 

این خصوص گرفته نشده است.«
بــه گفتــه غفــوری فــرد:»در دو هفتــه گذشــته 
به دنبــال اعــالم گزارش هایــی مبنــی بــر افزایش 

قیمت نان از ســوی برخی نانوایان نیمه یارانه ای 
در کارگروه گندم و آرد و نان استانداری و تعزیرات 
جلســات  اســتانداری  در  دیگــر  کارگروه هــای  و 
متعــددی برگزار کردیم کــه در نتیجه تیم ویژه ای 
از همکارانمــان در بخش بازرســی، اتاق اصناف و 
تعزیرات حکومتی تشــکیل شــد و در حال حاضر 
بــا نانوایانی که تخلف کم فروشــی یا گرانفروشــی 
دارند، برخورد می شود. اما اصل قضیه این است 
کــه نانوایی هــا درخواســت افزایش قیمــت دارند 
و مســائلی که در خصــوص هزینه ها و کارگرشــان 
عنــوان می کننــد نکاتــی اســت کــه قابــل بررســی 

می باشد.«
نکتــه ای کــه هــم اینــک در کل کشــور شــاهد 
هســتیم بحث دونرخی بــودن قیمت نان اســت 
که شــاید همیــن موضــوع علــت اصلــی گرانی و 
بی کیفیتــی نــان باشــد. غفــوری فــرد در ایــن باره 
می گویــد: »بحث قیمت گذاری نــان و تک نرخی 
یا دو نرخی بودن آن در حوزه اختیارات اســتان ها 
نیســت. قیمت نــان را کارگــروه گنــدم و آرد و نان 
کشور تعیین می کند. البته بحث تک نرخی شدن 
نان به لحاظ کارشناســی گزینه درســتی است و ما 
هــم موافقیــم که نان با یک نرخ بــه مردم عرضه 
شــود. اما قبل از هر اقدامی باید بررســی های الزم 
انجام شود تا تبعاتی به بار نیاید. به عنوان مثال اگر 
بخواهیم نان تک نرخی شود باید همه واحدهای 
نانوایــی را نیمــه یارانه ای کنیم. اما از ســویی دیگر 

هســتند افــرادی کــه نانشــان را از محــل یارانــه ای 
تأمیــن می کنند و برایشــان مهم اســت کــه یارانه 
نان در ســبد مصرف خانوارشــان باشد. همچنین 
اگر دولت بخواهد نان نیمه یارانه ای را حذف کند 
باید گندم یارانه ای بیشتری در اختیار نانوایان قرار 
دهد که آن هم برای دولت بار مالی دارد. با وجود 
ایــن به نظر می رســد کــه در کارگروه گنــدم و آرد و 
نان کشــور موضوعات مختلفی در دســت بررسی 

است.«
امــا برخی از مردم و نانوایان مشــهد مقدس 
در گفت و گــو با خبرنگار »ایران« اظهار داشــتند، 
گنــدم  واردات  نــان،  بــودن  بی کیفیــت  علــت 
بی کیفیت اســت. حال با توجه به اینکه در کشور 
زمین های قابل کشــت برای گندم داریم ســؤال 
اینجاســت که چرا باید وابســته بــه واردات گندم 
نامرغــوب آن هــم بــا قیمتــی گــزاف باشــیم که 
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان 
صمت خراســان رضوی بــا تکذیب این موضوع 
اهــداف  از  یکــی  از کشــاورز  می گوید:»حمایــت 
اصلی دولت و وزارت کشاورزی است. کما اینکه 
در سال جاری قیمت تضمینی خرید گندم بسیار 
مناســب اعالم شد. در سال گذشته هم تالش بر 
این بود که قیمت گندم به گونه ای اعالم شود که 
کشــاورزان تشویق به کشــت گندم شوند. درواقع 
هــدف و برنامــه دولــت رســیدن بــه خودکفایی 
اســت که تا حدودی نیز این امر محقق شــد. اما 
هرگاه در کشــور نیاز به واردات گندم داشتیم، به 
قطع گندم باکیفیت وارد شــده است، چرا که در 
بخش آرد و نان بحث فنی تحت عنوان اختالط 
گندم داریم. به عبارتی ساده تر معمواًلروش کار 
اینگونه است که گندم ها با کیفیت های مختلف 
به استان ها منتقل و باهمدیگر مخلوط می شوند 
تا گندم با کیفیت به  دست آید. اما از آنجایی  که 
در هر منطقه از کشور گندم با روش های مختلف 
کشت می شــود امکان دارد کیفیت آنها مرغوب 
یا نامرغــوب شــود. درواقع اگر کیفیــت گندم در 
اســتانی پاییــن باشــد از اســتان های دیگــر گندم 
باکیفیت وارد می شــود تا با اختالط این گندم ها 
بــا یکدیگــر گنــدم باکیفیــت به دســت آیــد. لــذا 
به همیــن منظور گندم باکیفیت وارد می شــود تا 

کیفیت گندم داخلی باال رود.«



تحلیلی بر واکنش شاخص های بورس در روزهای آینده

افق مثبت برای بورس در ورای نتایج انتخابات امریکا

بازار سرمایه از مردادماه سال جاری، پس از یک رشد قابل مالحظه در میزان بازدهی 
و جذب نقدینگی، به دنبال تحوالت اقتصادی و رخدادهای متعدد، وارد مرحله انتظار 
شــد و چشــم انداز میان مدت خود را برمبنای نتایج انتخابات امریکا قرار داد. از همان 
زمان بود که به مرور گروهی از سهامداران اقدام به فروش بخشی از سهام خود در بازار 
کردند و بخشی از این منابع به سمت صندوق های با درآمد ثابت هدایت شد. در حال 
حاضر به واسطه اعمال تحریم ها و البته تشدید آنها، ایران به منابع حاصل از درآمد 
نفت دسترســی ندارد و دسترســی به سایر منابع نیز بسیار ســخت شده است. کاهش 
منابــع ارزی کشــور تــا جایی پیــش رفت که مدتی قبــل رئیس  کل بانــک مرکزی برای 
آزادســازی و بازگرداندن بخشــی از منابع، شــخصاً به عراق ســفر کرد. حاال این شرایط 
برای ایران، در صورت رأی آوردن ترامپ در انتخابات پیش  رو، می تواند ادامه داشــته 
باشد، کمااینکه حتی محدودیت های کسب درآمد ارزی کشور با انتخاب مجدد ترامپ 
می تواند تشدید هم شود. در این صورت باتوجه به کسری بودجه دولت و محدودیت 
در تأمین نیازهای ضروری کشور، چشم اندازی افزایشی برای تورم و نرخ ارز باید متصور 
شد که اثرات تبعی آن برای بازار سرمایه، روند صعودی و رشد مثبت بازار خواهد بود.
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هیچ کمبودی در کاالهای استراتژیک نداریم

صفحه 9 را بخوانید

بر
خ

بانک مرکزی به دنبال ارزپاشی نیست
پژوهشــکده پولی وبانکــی با بیان اینکه بانک مرکــزی در دوره فعلی به هیچ وجه دنبال 
ارزپاشــی نیســت، اعالم کــرد:  در این دوره به دلیل شــرایط تحریمی بیــش از ۸۰ درصد 
درآمد نفتی کاهش یافته اســت. به گزارش پژوهشــکده پولی وبانکی، صیانت از منابع 
ارزی و مدیریــت دخل و خرج ارزی کشــور در کنار حفــظ ارزش پول ملی، یکی از وظایف 
بانک مرکزی اســت. در این بین حراج منابع ارزی به قصد پایین نگه داشــتن مصنوعی 
و موقتــی نرخ ارز و حفظ ظاهــری ارزش پول ملی ســاده ترین راه حل موجود برای پاک 
کردن صورت مسأله است. اقدامی که به نظر می رسد بر خالف دوره های پیشین در دوره 
»عبدالناصــر همتی« بر بانک مرکزی با آن مقابله شــده و بانک مرکــزی تالش کرده با 
اصالح رویه های غلط و تالش برای بهبود متغیرهای بنیادین اقتصادی اعم از ناترازی 
بانک ها، کســری بودجه دولت، کنترل تورم، بازگشــت ارزهای صادراتی و… نســبت به 
کنترل و متعادل سازی بازار ارز اقدام کند. نگاهی به عملکرد رؤسای سابق بانک مرکزی در 
خصوص تزریق ارز مداخله ای به بازار نیز مؤید این نکته است. به طوری که از سال ۱۳۸۲ 
تاکنون و در مدت مدیریت ۵ رئیس کل بانک مرکزی، ۲۸۲ میلیارد دالر ارز مداخله ای به 
منظور کنترل قیمت به بازار تزریق شده است. بر اساس این گزارش، »محمود بهمنی« 
در ۵ سال مدیریت بانک مرکزی، مبلغ ۱۶۰ میلیارد دالر )معادل ساالنه ۳۲ میلیارد دالر( 
ارز به بازار تزریق کرده، »طهماســب مظاهری« در یک سال مدیریت بانک مرکزی، ۳۰ 
میلیارد دالر ارز به بازار تزریق کرده، »ابراهیم شیبانی« در ۴ سال مدیریت بانک مرکزی، 
۵۷ میلیــارد دالر )معادل ســاالنه ۱۴.۲ میلیــارد دالر( ارز به بازار تزریق کــرده و »ولی اهلل 
سیف« در ۵ سال مدیریت بانک مرکزی، ۳۵ میلیارد دالر )معادل ساالنه ۷ میلیارد دالر( 
ارز به بازار تزریق کرده است. این در حالی است که »عبدالناصر همتی« در ۲ سال مدیریت 
بانک مرکزی تاکنون بیش از یک میلیارد دالر ارز از بازار جذب کرده است و در این دوره، در 
شرایطی که هیچگاه در کشور سابقه نداشته، به دلیل شرایط تحریمی بیش از ۸۰ درصد 

درآمد ارزی ناشی از نفت، گاز و میعانات گازی تقلیل یافته است./ایرنا

گزارش »ایران« از وضعیت عرضه کاالی کشور

صفحه 10

رئیس جمهــوری   | اقتصــادی  گــروه 
معیشــت  از  حمایــت  کــه  می گویــد 
خانــوار از بزرگ تریــن دغدغــه  های 
کنونــی دولــت اســت و برنامه  هــای 
دولــت در حــوزه معیشــت مــردم و 
اقتصــاد خانــوار ایجاد ثبــات و توازن 

منطقی در قیمت کاالهاست.
حســن روحانی در یکصد و هفتاد 
و چهارمین جلســه ســتاد هماهنگی 
بــا  کــرد:  اقتصــادی دولــت، عنــوان 
تشــدید نظارت  ها به دنبال مقابله با 
نوســانات قیمتی هســتیم که غالباً با 
ایجاد جو روانی کاذب از سوی برخی 

سودجویان رقم می  خورد. 
اطالع رســانی  پایــگاه  به گــزارش 
بــه  اشــاره  بــا  روحانــی  دولــت، 
برنامه هــای دولــت بــرای مقابلــه با 
جنگ اقتصادی امریکا افزود: اگر چه 
تحریم  های غیرانســانی و غیرقانونی 
امریــکا موجــب کاهــش درآمدهای 
ارزی کشــور شده اســت و درآمدهای 
ارزی کشــور در ســال ۹۹، قابل قیاس 
بــا درآمدهــای ارزی کشــور در اوایــل 
دهه ۹۰ نیســت، اما با گذشــت بیش 
از ۲.۵ ســال از ایــن تحریم  ها، دولت 
بــا برنامه  ریزی  هایی کــه انجام داده، 
مانع تحقق هدف شوم امریکا یعنی 

فروپاشی کشور شده است. 
ضــرورت  بــر  تأکیــد  بــا  روحانــی 
لــزوم  و  سیاســی  آرامــش  حفــظ 
انســجام در کشــور، اظهار داشــت: از 
جملــه محورهایی که دشــمنان این 
مــرز و بــوم در کنــار جنــگ پرفشــار و 
ســخت اقتصــادی روی آن به عنوان 
مقوم تحریم  ها ســرمایه  گذاری ویژه 
اختالفــات  و  منازعــات  کرده  انــد، 

داخلی است. 
بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــوری 
ضــرورت هوشــیاری در برابــر توطئه 
همــه  از  کــرد:  تصریــح  دشــمنان 
مســئوالن، فعــاالن، دلســوزان نظام 
و کشــور دعــوت می  کنم کــه با حفظ 
آرامــش و عقالنیــت سیاســی مانــع 
و  شــوند  منازعــات  و  اختالفــات 
اجــازه ندهنــد برخــی افــراد معدود 
جناحــی،  گروهــی،  انگیزه  هــای  بــا 
مقطعی و زودگذر سیاسی زمینه  ساز 
تحقق آرزوهای شوم بدخواهان این 

سرزمین شوند. 
روحانــی در ادامــه بــا بیــان اینکه 
دولــت بخــش خصوصــی را موتــور 
محرک اقتصاد کشور می  داند، اظهار 
داشــت: حمایت  های همــه  جانبه از 

افزایــش نقش این بخش در اقتصاد 
و واگــذاری میدان تولیــد و صادرات، 

دانش  بنیــان،  شــرکت  های  به ویــژه 
سیاســت  های  در  مهمــی  جایــگاه 

اقتصادی دولت خواهد داشت.
ë ترغیب مردم به مشارکت و پویایی

در ایــن جلســه رئیــس کل بانــک 
مرکزی، گزارشــی از روند تحوالت در 
بازار بیــن بانکی و عملیــات بازار باز 

توسط بانک مرکزی ارائه کرد. 
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه 
دهه  هــای  در  پولــی  سیاســتگذاری 
بــوده  همــراه  بی  ثباتــی  بــا  گذشــته 
اســت، تصریــح کــرد: اقــدام بانــک 
مرکزی تدبیــری بموقع و مهم برای 
مدیریت نرخ سود با تکیه بر سازوکار 
بــازار اســت و نه بــر پایــه روش  های 
دســتوری کــه ثبــات بــازار را بــر هــم 

می  زند. 
روحانــی خاطرنشــان کــرد: بانک 
مرکــزی برای هدایت نرخ ســود بین 
بــازار  و  قانونــی  ابزارهــای  از  بانکــی 
بــازار  عملیــات  کنــد.  اســتفاده  بــاز 
بــاز، حرکتــی مفید بــرای بــه جریان 
انداختــن اوراق دولتــی و نقدینگی و  
تدبیری مهم برای ترغیب مشارکت 
مردم و پویایی آنها در بازار محسوب 

می  شود.
بــر  تأکیــد  بــا  رئیس جمهــوری 
اینکــه ایــن راهبــرد بایــد کمــاکان بــا 
قوت بیشــتر ادامه یابد، گفت: بانک 
مرکــزی بایــد از طریــق تســهیلگری 
پولی و اعتبــاری، در تعامل با وزارت 
اقتصادی و دارایی آسیب  های وارده 
بــه اقتصــاد را مهــار و تعدیــل کنــد. 
گزارش  هــای  بایــد،  زمینــه،  ایــن  در 
منظــم از رونــد عملیــات بــازار باز و 
دســتاوردهای آن بــه اطــالع عمــوم 

برسد.
ë  تأمین بــرای  نوین  ابزارســازی  های 

مالی
روحانی عملکرد دولت در ایفای 
تعهــدات ابزارهای مالی اســالمی را 
تاکنــون قابــل اتــکا دانســت و اضافه 
کــرد: بخــش خصوصــی در عرضــه 
اوراق مالی اســالمی جدید طی دهه 
اخیر همواره در بازار ســرمایه حضور 
خواهــان  چنانچــه  و  داشــته  اســت 
و  خصوصــی  بخــش  دائــم  حضــور 
هســتیم،  ســرمایه  بــازار  در  دولــت 
ابزارســازی  های نویــن بــرای تأمیــن 

مالی آنها استفاده شود. 
رئیس جمهوری بــا بیان اینکه در 
عرصــه بــازار انتشــار و عرضــه اوراق 
مالــی اســالمی هنــوز پتانســیل های 
زیــادی بــرای اســتفاده وجــود دارد، 
ایــن  از  بــا اســتفاده  اظهــار داشــت: 

فرصت  هــا فصــل جدیــدی از تأمین 
مالی بازارمحور باز می  شود.

دولــت  کــرد:  تصریــح  روحانــی 
اجــرای  چابک  ســازی،  راســتای  در 
سیاســت  های کلــی اصــل ۴۴ قانــون 
اساســی و حمایــت از بــازار ســرمایه 
بویــژه هدایــت نقدینگــی بــه ســوی 

اشــتغال  مولــد، مــردم  محــور کردن 
اقتصاد و شفاف   ســازی فعالیت  های 
اقتصادی عرضه ســهام شرکت  های 
دولتــی در بــازار ســرمایه را به  جد در 
دســتور کار قــرار داده که بدون تردید 
ادامــه  دوازدهــم  دولــت  پایــان  تــا 

خواهد یافت.

رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، معیشت مردم را دغدغه اصلی دانست

با تشدید نظارت  ها به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم
رسیدگی و حمایت از معیشت خانوار از دو 
طریق قابل انجام است. نخست؛ مدیریت 
قیمت هــا در بــازار و دوم؛ رونــق تولیــد و 
ایجــاد اشــتغال و قــدرت خریــد در مردم. 
در شــرایط کنونــی اقتصــاد، هــر دو اقــدام 
بســیار مشــکل خواهــد بــود. چراکــه تمام 
بخش های اقتصاد با سیاست خارجی گره 
خورده است و حتی انتظارات تورمی نیز از 
چشم انداز روابط خارجی کشور و میزان دسترسی به ارز نشأت می گیرد. 
در چنین شرایطی، بزرگ ترین اشتباه این است که گمان کنیم اگر دولت 
دیگری بر سر کار بود، شرایط بهتر می شد. چراکه دیگر چالش اقتصاد 
کشــور در گرو سیاســت های اقتصادی نیســت و فراتر از اقدامات جزئی 
اســت.  اکنون دولت دوازدهم بر تشــدید نظارت  ها به منظور مقابله با 
نوســانات قیمتی تأکیــد دارد. این اقدام خوب اســت اما تنها بر بخش 
کوچکی از بازار که سودجویان می توانند در آن فعال باشند، داللت دارد 
و مســأله امروز اقتصاد ایران در وهله اول گرانفروشــی نیســت. چالش 
اصلی تغییراتی اســت که در میزان دسترسی کشــور به ارز رخ می دهد 
و هرگاه بانک مرکزی به ارز بیشتری برای تأمین نیاز کشور دست بیابد، 
مدیریت بازار آسان تر می شود. بویژه در زمینه کاالهای وارداتی )اعم از 
نهاده هــای تولید تا کاالی مصرفی( که ثبات نســبی در نرخ ارز و میزان 
سهولت واردات آنها، مانع نوسان در قیمت کاالها می شود. مانند دهه 
۷۰ تــا ۸۰ و ســال های ۱۳۹۳ تــا ۱۳۹6 که این ثبــات را در بازارها تجربه 
کردیم و چشــم انداز اقتصاد برای مردم و ســرمایه گذاران شــفاف بود. 
به عبارت دیگر، بخش اصلی بی ثباتی بازار در نتیجه شرایط سیاسی و 
میزان درآمدهای ارزی اســت. شــاید در این برهه، بهترین اقدام برای 
نوســان گیری در بــازار وصول مطالبات ارزی و کنترل نرخ دالر باشــد. با 
کنترل قیمت ارز باید از افزایش نرخ تورم جلوگیری کرد که در خصوص 
ایــن نرخ تــورم نیز، مســأله سیاســت خارجــی اهمیــت ویــژه ای دارد. 
درهمین حال بخشی از مدیریت قیمت ها با رونق بخشیدن به تولید و 
افزایش عرضه میسر خواهد بود. ایجاد ظرفیت تولید و فعال کردن این 
ظرفیت می تواند مانع افزایش قیمت ها شود و اشتغال را نیز به همراه 
داشــته باشــد. هرچند که ابزارهای در دســت دولت انــدک و محدود و 
رونق تولید بســیار دشــوار اســت. در این میــان عامل دیگــر، انتظارات 
تورمــی فزاینده مردم اســت و نتیجه انتخابات امریکا نیز در نوســانات 
ایــن روزهــای بازار نقش دارد؛ که نشــان می دهد اقتصــاد در موقعیتی 
اورژانســی و نیازمنــد یک جراحی عمیق اســت تا بتواند از فشــارها رها 
شود. این جراحی عمیق، تنها افزایش نظارت ها نیست. ثبات بخشی به 
اقتصاد و خروج از این روند االکلنگی با سیاست های معمول اقتصادی 
امکانپذیر نیست و در این زمینه نیازمند یک هماهنگی در تمام کشور و 
میان ســه قوه هستیم. در همین حال سیاستگذار نباید به بازارها بویژه 
بازار سرمایه فشار روانی وارد کند تا از سقوط آن، خروج سرمایه از بورس 
به بازارهای موازی و در نهایت افزایش قیمت ها جلوگیری شود. باید در 
هر سیاست اقتصادی و سیاسی، کنترل انتظارات تورمی را لحاظ کرد و 
گام ها را شمرده برداشت. در بازار تا سطح امکان عرضه را افزایش داد 
و قدرت خرید مردم را به قیمت ها نزدیک کرد. در چنین شرایطی است 
که نظارت دقیق می تواند کارآمد باشد. فراموش نکنیم که در اقتصاد، 

عوامل واقعی و روانی به صورت طبیعی مکمل هم هستند.

راه نوسان گیری از سفره مردم

ت
اش
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علی دینی 
ترکمانی

اقتصاددان

امیر سیدی
کارشناس بازار سرمایه

تخلیه و بارگیری ۷۰ میلیون تن کاال در بنادر کشور
مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانوردی با بیــان اینکه تمــام فعالیت ها در 
بنــادر تجاری کشــور به صورت شــبانه روزی و بدون وقفه بــرای بارگیری در 
جریــان اســت، گفــت: هیچ شــرایطی باعث نشــده حتی یک ســاعت بنادر 
کشــور دچار رکود و توقف شوند. محمد راســتاد تصریح کرد: از ابتدای سال 
جــاری تاکنــون در تمامی بنادر تجاری کشــور بالغ بــر ۷۰ میلیون تن تخلیه 
و بارگیــری انــواع کاالها صورت گرفته اســت. وی ادامه داد: هیچ شــرایطی 
باعث نشده حتی یک ساعت بنادر کشور دچار رکود و توقف شوند و تمامی 
اسکله ها و بنادر برای تخلیه و بارگیری انواع محموله ها فعال هستند./ایلنا

 

رونمایی از میدان نفتی یلدا؛ در روزهای آینده
معاون مدیرعامل اکتشــاف نفت با اعالم این خبر که در خلیج  فارس یک دکل در 
میدان یلدا در حال حفاری و نزدیک است که به هدف برسد، گفت: ما ممکن است 
از نظر تکنولوژی عقب باشیم اما بخاطر نیروهای متخصصی که داریم از کشورهای 
دیگر جلوتر هستیم،  حتی سال گذشته در ایران هر دو چاهی که حفر شد به نتیجه 
رسید. سیدعلی معلمی درباره حوزه های جدید اکتشافی گفت: شاید ما حدود ۷۰ 
تا ۸۰ میدان کشــف شده توسعه نیافته داشته باشــیم، در خلیج فارس یک دکل در 
میدان یلدا در حال حفاری و نزدیک اســت که به هدف برســد. احتماالً تا دو هفته 

آینده ماحصل تمام زحماتی را که درچند سال کشیدیم، خواهیم دید./ایلنا
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تحلیلی بر واکنش شاخص های بورس در روزهای آینده

افق مثبت برای بورس در ورای نتایج انتخابات امریکا
 

بازار سرمایه از مردادماه سال جاری، پس از یک رشد قابل 
مالحظــه در میــزان بازدهی و جذب نقدینگــی، به دنبال 
تحــوالت اقتصــادی و رخدادهــای متعــدد، وارد مرحلــه 
انتظار شــد و چشم انداز میان مدت خود را برمبنای نتایج 
انتخابــات امریکا قــرار داد. از همان زمان بــود که به مرور 
گروهی از سهامداران اقدام به فروش بخشی از سهام خود 
در بازار کردند و بخشی از این منابع به سمت صندوق های 

با درآمد ثابت هدایت شد.
در حــال حاضــر بــه واســطه اعمــال تحریم هــا و البته 
تشــدید آنهــا، ایــران بــه منابــع حاصــل از درآمــد نفــت 
دسترسی ندارد و دسترسی به سایر منابع نیز بسیار سخت 
شــده است. کاهش منابع ارزی کشــور تا جایی پیش رفت 
کــه مدتــی قبل رئیس  کل بانــک مرکزی برای آزادســازی 
و بازگردانــدن بخشــی از منابــع، شــخصاً بــه عــراق ســفر 
کرد. حاال این شــرایط بــرای ایران، در صــورت رأی آوردن 
ترامپ در انتخابات پیش  رو، می تواند ادامه داشته باشد، 
کمااینکه حتی محدودیت های کسب درآمد ارزی کشور با 
انتخاب مجدد ترامپ می تواند تشــدید هم شــود. در این 
صــورت باتوجه به کســری بودجه دولــت و محدودیت در 
تأمین نیازهای ضروری کشور، چشم اندازی افزایشی برای 
تــورم و نرخ ارز باید متصور شــد که اثرات تبعــی آن برای 
بازار سرمایه، روند صعودی و رشد مثبت بازار خواهد بود.

از ســوی دیگر ایــن تصور هم وجــود دارد کــه اگر آقای 
بایــدن، پیــروز نتایج انتخابات ریاســت جمهــوری امریکا 
باشــد، باید منتظر کاهش قیمت دالر در بازار بود. کاهش 
قیمت دالر می تواند منجر به کاهش درآمد برخی صنایع 
بورسی که فروشندگان ارز نیمایی هستند همچون صنایع 
پتروشــیمی و فوالدی، شود. چشــم انداز کاهش نرخ دالر، 
می توانــد بازار را بــا چالش روبــه رو ســازد. کمااینکه زمان 
امضــای توافق برجام همیــن اتفاق رخ داد و چشــم انداز 

کاهش و تثبیت نرخ ارز، بر بازار تأثیر معکوس داشت.

اما این در حالی اســت که واقعیت های کنونی اقتصاد 
ایران می تواند برآوردهای این چنینی را به چالش بکشد. 
قیمــت دالر در یک فاصله زمانی کوتــاه، از 20 هزار تومان 
به بیش از 30 هزار تومان افزایش یافت، این سرعت رشد 
قیمت ارز نشــان داد که مشکالت و معضالتی که اقتصاد 
ایران با آن روبه روســت آن قدر ســنگین است که حتی اگر 
نتیجه انتخابات امریکا، سیگنال های مثبتی برای اقتصاد 
ایــران به همراه داشــته باشــد، نتــوان چشــم اندازی برای 
کاهش مؤثر قیمت دالر متصور شــد. شرایط واقع بینانه تر 
آن اســت کــه اگر بایــدن در انتخابــات ریاســت جمهوری 
امریــکا رأی بیاورد، بــه جای کاهش نرخ ارز، شــاید پس از 
یــک برهه ای بتوان قیمــت ارز را بر مبنای نرخ های فعلی 

تثبیت کرد.
بــورس ایــران تــا زمــان انتخابــات ریاســت جمهوری 
امریــکا بــا یــک رونــد نوســانی ادامــه پیــدا خواهــد کــرد و 
پس از مشــخص شــدن نتایــج انتخابات می تــوان انتظار 
واکنش هــای هیجانــی بــازار را برای یــک برهــه زمانی دو 
هفته ای  تا یک ماهه داشت. پس از عبور از این هیجانات، 
دوباره اقتصــاد ایران با واقعیت های خــود روبه رو خواهد 
شــد. به این ترتیــب در صورت انتخاب مجــدد ترامپ، با 
شــدت گرفتن احتمــال افزایش فشــارها، نــرخ دالر و افق 
تورمی کشور افزایش پیدا می کند که باید آن را به وضعیت 
فعلی اقتصاد کشور اضافه کرد. اگر بایدن پیروز انتخابات 
شــود، در خوشــبینانه ترین حالــت باز هــم ما تــا ماه ها به 
درآمدهــای نفتــی و ارزی دسترســی نخواهیــم داشــت و 
شــرایط فعلــی اقتصــاد، مســیر خــود را بعد از یــک برهه 

هیجانی کوتاه مدت ادامه خواهد داد.
امــا آنچــه مشــخص اســت اینکــه در هــر دو صــورت، 
می توان افق مثبتی برای بازار ســرمایه به ریال دید، گرچه 
تبعات رشد ریالی بازار سرمایه  به دالر متفاوت خواهد بود.

به طور کلی، تصور می شود باتوجه به متغیرهای کالن 
اقتصاد کشــور، بــا انتخاب بایدن یا ترامــپ، با یک فاصله 
زمانــی از هیجان اولیه، روال بازار مجدداً صعودی خواهد 

بــود. البتــه این شــرایط برای هر یــک از صنایــع، مختلف 
خواهد بــود. مثاًل برخی نمادهای خودرویی که براســاس 
صورت هــای مالــی، زیان ده هســتند، در شــرایط هیجانی 
بــازار می تواننــد بیشــترین نوســانات را داشــته باشــند. در 
ایــن خصوص اگــر ما چشــم انداز رفع تحریم ها را داشــته 
باشــیم، احتماالً شــاهد نوســانات مثبت هیجانی در گروه 
خودرویی هــا پس از انتخابات خواهیم بــود. در عین حال 
اگــر پیــروزی انتخابــات با ترامپ باشــد، برخــی گروه های 
صنعتــی مانند برخی پتروشــیمی ها یا صنایــع معدنی و 
فلــزی، به واســطه پیش بینی عدم کاهش نــرخ ارز و حتی 
افزایــش قیمت دالر، می توانند چشــم انداز رو به رشــدی 
داشته باشــند. اگر تصور شود که دالر به زیر 20 هزار تومان 
بازمی گــردد، قطعــاً برآوردهــا از وضعیــت بازار ســرمایه 
نزولــی خواهــد بود اما معتقــدم باتوجه بــه واقعیت های 
اقتصادی کشــور و نرخ رشــد ارز در مدت زمان اخیر، نباید 
افق کاهش قیمت دالر تا حدود 20 هزار تومان را دید، دالر 
با این سرعتی که افزایش داشته، کاهش پیدا نخواهد کرد.

بــه طــور کلی با اعــالم نتیجــه انتخابات امریــکا، نباید 
انتظار هیچ اتفاق ســریعی برای اقتصاد ایران را داشــت و 
هر تحول مثبتی در کشــور، حداقل یک سال زمان می برد 
و آن یک سال وضعیت ما بسیار پرفشار خواهد بود. یکی 
از اشتباهاتی که در زمان رشد بازار رخ داد و موجب شرایط 
فعلــی در بورس شــد، این بود که فشــار زیــادی روی بازار 
گذاشــته شد. مثاًل اگر در شش ماه 100 هزار میلیارد تومان 
نقدینگی وارد بازار شــد، هشــتاد هزار میلیارد تومان آن با 
سیاست هایی همچون فروش سهام عدالت، عرضه های 
ســازمان تأمین اجتماعــی، فــروش اوراق دولتی و عرضه 
اولیه ســهام شــرکت های مختلف، از بازار خارج شــد. این 
سیاســت ها نفس بــازار را گرفــت. مشــخصاً در هفته های 
گذشــته که بــازار در حال جان گرفتن بــود، با اجازه عرضه 
ســهام عدالــت، مجدداً نفس بازار گرفته شــد. متأســفانه 
برای ســمت تقاضا در بورس سیاســت مشخصی در نظر 
گرفته نشــده اســت. حتی باوجود افق تورمی پیش  رو، باز 

هم همین رویکرد می تواند بازار را با چالش روبه رو سازد.

امیر سیدی
کارشناس بازار سرمایه
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چطور می توان تأثیر عوامل بیرونی بر توسعه اقتصادی را کاهش داد

بدیهی است که ما در یک نظام جهانی شده جای 
گرفته ایــم. این نظــام جهانی شــده قواعد جاری 
دارد اما در درون خودش دچار تضادهای متعدد 
اســت. مثل تضادهایی کــه کشــورهای اروپایی با 
امریــکا دارند یا تضادهــای کشــورهای نوظهور یا 
نیمــه پیرامونی مانند چین، کره و... با کشــورهای 
مرکزی دارند. البته شــدت تضاد میان کشــورها با 
هم متفاوت اســت. مثاًل شــدت تضاد کشورهای 
نیمــه پیرامونی با کشــورهای اروپایی کمتر اســت 
اما با امریکای ترامپی تضاد بیشتری دارند. اینکه 
جهان قواعدی دارد یه این معنی نیست که قواعد 
ثابت اســت. البته میــان کشــورهای پیرامونی که 
ایران هم جزو همین کشــورها اســت با کشورهای 
مرکــزی و بخصــوص امریــکا و امریــکای ترامپی 
هم  تضــاد وجود دارد. جهان پیرامونی عمدتاً به 
کشــورهای نوظهور و کشورهای توسعه یافته مواد 
خام صادر می کند، کشــورهای پیرامونی تولیدات 
صنعتی هم دارند اما معموالً نمی توانند آن را در 
بازار جهانی بفروشند. این خصیصه نظام جهانی 
شده است که ایران هم جزو آن است. باید ببینیم 
رابطه عامل بیرونی در این نظام جهانی با جزئی 
از خــودش چگونه اســت؟ در هر پدیده طبیعی و 
در جوامــع مختلف، جــزء باید تحرک و انســجام 
درونی کافی داشته باشد. این انسجام درونی برای 
توافق اجتماعی اســت. هر جامعه باید خالقیت 
و پویایی داشــته باشــد. هرچه انسجام اجتماعی 
خالقیت بیشتر باشد، جامعه، دوام و قدرت تکثیر 
و تاب آوری بیشتری خواهد داشت. اگر جامعه ای 
این عوامل را نداشــته باشد در نظام جهانی شده 
نمی توانــد دوام و بقــای خــود را تضمیــن کنــد. 
متأسفانه شاهد این هســتیم که در ایران بتدریج 
انســجام درونــی کاهــش پیدا کــرده اســت. وقتی 
انقالب شد مردم انسجام درونی پیدا کردند برای 
اینکــه طرحــی نــو دربیندازند. وظیفــه حاکمیت 
جامعه آن است که طرح نو را با شفافیت تعریف 
کنــد. آرمــان، انســجام اولیــه را ایجــاد می کند اما 
وقتی در مــورد برنامه جایگزین و طــرح نو توافق 
وجود نداشته باشد انسجام از بین می رود. فساد، 
معموالً، عامل پراکندگی است. فساد از اندام واره 
شــدن جامعه جلوگیــری می کنــد. جامعه مانند 
شــن خواهــد شــد کــه تراکــم نــدارد. تأثیــر عامل 
بیرونی بر این جامعه بیشتر خواهد بود. افزایش 
خالقیت در جامعه به پرداخت »پاداش به اندازه 
تالش« بســتگی دارد. وقتی رانت و فساد افزایش 

یابــد و شایسته ســاالری حاکــم نباشــد، آن موقــع 
»پــاداش به اندازه تــالش« نخواهد بود،خالقیت 
هم نیســت که بتواند میزان تاب آوری را باال ببرد. 
وقتی خالقیت نداشته باشید، از بیرون نیز عوامل 
مثبتــی را جذب نمی کنید. به این ترتیب در طول 
زمــان کشــور از عوامــل بیرونــی تحت فشــار قرار 
می گیرد. ایران از زمان ســاخت پاالیشــگاه آبادان 
وارد نظام جهانی شد. نظام جهانی هم قواعدی 
دارد و ما بتدریج توانســتیم مقدار زیادی از قواعد 
خودمان مانند ملی کردن نفت را در نظام جهانی 
جلو ببریم. در زمان انقالب انســجام نوینی ایجاد 
شد و تالش کردیم قواعد نوین تری برای خودمان 
در نظــام جهانی وارد کنیــم. ولی اکنون قوانین ما 
جنبه ســلبی پیدا کرده و جنبه اثباتی آن کم شده 
است.  این نوع شیوه های برخورد با نظام جهانی 
شــده نمی تواند امکاناتی که جامعــه برای اثبات 
وجــود خودش دارد محقق کند. وقتی تشــخیص 
این اســت که باید با مــازاد اقتصادی الزم عدالت 
را برقرار کرد و با تکنولوژی مصرفی برتر وارد نظام 
جهانی شــد، کســانی که ایــن کار را کردنــد، مانند 
کشــورهای نوظهور، توانســتند فرهنگ خودشان 
را مقبولتــر حفــظ کنند. امــا در طول زمــان وقتی 
در کشــور جنبه اثباتی توســعه پایدار ما تنزل پیدا 
کــرد، تأثیــر عامل بیرونی بر کشــور هم زیاد شــد. 
وقتــی که فقط به تک محصول نفت وابســته ایم 
جــزو کشــورهای  پیرامونــی باقــی مانده ایــم. اما 
کشــورهایی کــه از پیرامونــی خــارج شــدند و بــه 
کشورهای نیمه پیرامونی یا نوظهور تبدیل شدند 
و در آســتانه توســعه یافتگــی قرار گرفتنــد، هیچ 
کشــوری نمی توانــد ایــن کشــورها را تحریــم کند.

تحریــم این کشــورها سیســتم کل نظــام جهانی 
را ناپایــدار می کنــد. در جهــان بایــد در دیالکتیک 
توسعه قرار بگیریم و نظام جهانی را با دیالکتیک 
پیش ببریم. در جنگ رودررو جزء نابود می شــود. 
نــوع جنگ مواضع باید در دولتی توســعه بخش 
تعریــف شــود.الگوی توســعه مــا باید بر اســاس 
جنــگ مواضــع باشــد که پیــش روی و پــس روی 
دارد امــا جنــگ رودررو، مانند عملیــات انتحاری 
اســت. با نظام جهانی نمی شود در جنگ رودررو 
قــرار گرفــت. انســجام توافــق قــرارداد اجتماعی 
اســت نه به این صورتی که برخی تفسیر می کنند 
که انســجام یعنی اینکه همه یک حرف را بزنند. 
انســجام توافــق اجتماعــی در چارچــوب الگــوی 
توســعه به صورت قرارداد اجتماعی است. با این 
روش تأثیــر عوامــل بیرونــی بر توســعه و اقتصاد 

درونی به حداقل می رسد.
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کمال اطهاری
پژوهشگر اقتصادی

جبران هزینه ایرالین ها به جای افزایش قیمت بلیت هواپیما
رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری از تعییــن تکلیــف 
قیمت بلیت هواپیما در روزهای پیش رو خبر داد و گفت: 
درصددیم تا در جلســه مشــترکی که با حضور وزیــر راه و 
شهرســازی برگزار می شــود، امکاناتی بــرای ایرالین ها در 
نظر بگیریم که هزینه های آنها تا زمانی که قیمت ارزپایین 
می آید، جبران شــود. تورج دهقانی زنگنــه اظهار کرد: در 

این هفته جلسه ای با وزیر راه و شهرسازی برگزار می شود 
که نتیجه مثبتی خواهد داشت. در این جلسه شرکت های 
هواپیمایــی صحبت هــا و نگرانی هــای خــود را بــا وزیر در 
میــان می گذارند و تصمیم گیری مناســبی درباره قیمت 
بلیت هواپیما گرفته خواهد شــد. وی افزود: مسلماً اجازه 
نمی دهیم به مردم در شــرایط کنونی فشار بیاید و ما هم 

دغدغــه مــردم را داریم و به همین دلیــل امکاناتی برای 
ایرالین های داخلی در نظر گرفته ایم تا آنها بتوانند مدتی 
تحمل کنند و قیمت بلیت هواپیما را در شرایط التهابات 
ارزی افزایش ندهند. رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری 
در پاســخ به ســؤالی مبنــی بر اینکه جلســه در چــه روزی 
برگزار شده و چه امتیازاتی می توانید به ایرالین ها بدهید 

تا جلوی افزایش قیمت ها گرفته شود، گفت: تاریخ جلسه 
هنوز مشخص نیست و راه حل های بسیاری برای جبران 
هزینه های شرکت های هواپیمایی وجود دارد که همه این 
مسائل باید در جلســه مذکور مورد بررسی قرار گیرد تا به 
نتیجــه مطلوبی برســیم اما مســلماً در این هفته تکلیف 

قیمت بلیت هواپیما مشخص می شود./ایسنا
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نمادپاالیشیکمبزودیبازمیشود
مدیــر صنــدوق پاالیش یکم با بیــان اینکه نماد پاالیش یکم تا آخر مــاه جاری باز 
می شود، گفت: در پذیره نویسی از واحدهای این صندوق 20 درصد شرکت کردند.

داوود رزاقی، در پاســخ به این پرســش که بعد از مغایرت گیری چقدر از واحدهای 
صنــدوق پاالیش یکم به فروش رســید، گفت: در مجمــوع 13 هزار و 800 میلیارد 
تومــان از واحدهــای صندوق پاالیش یکم به فروش رســید و کل پولی که به دلیل 
مغایــرت بــه مردم برگشــت داده شــد، حــدود 400 تــا 500 میلیــارد تومــان بود و 
در واقــع از کل ارزش صنــدوق دارادوم یــا همــان پاالیــش یکم بــه ارزش 62 هزار 
میلیــارد تومــان در نهایــت 13.8 هزار میلیــارد تومان یعنی 20 درصــد به فروش 
رســیده اســت. وی ایــن را هــم اضافه کرد: قــرار بود حداقــل یک ماه پــس از پایان 
پذیره نویســی که در 30 شــهریور انجام شــد، نماد پاالیش یکم باز شــود، بنابراین 
احتمال بازگشایی این نماد در پایان این ماه خواهد بود. رزاقی در مورد اینکه بقیه 
واحدهــای باقی مانده از صندوق پاالیش یکم چه می شــود، گفت: در حال حاضر 
20 درصد از واحدهای صندوق پاالیش توســط مردم خریداری شده، اما بقیه این 
واحدهــا را نمی دانم دولت می خواهد چه کند،فقط بحث مدیریت و بازارگردانی 
و پذیره نویســی آن برعهده ماســت و ما وظیفه دیگری نداریم، در این زمینه باید 

سازمان خصوصی سازی تصمیم بگیرد. /فارس

راهاندازیمرکزتجارتایرانیانبرایصادرات
یکمیلیارددالریبهسوریه

رئیس اتاق مشــترک ایران و سوریه از راه اندازی ساختمان مرکزی تجارت ایرانیان 
در دمشــق خبــر داد و گفــت: تأســیس این مرکز گامــی برای تحقق صــادرات یک 
میلیارد دالری به سوریه است. »کیوان کاشفی« با بیان اینکه مرکز تجارت ایرانیان 
در ســوریه در مساحت چهار هزار مترمربع در دمشــق و با سرمایه گذاری این اتاق 
خریداری، تجهیز و به بهره برداری رســیده اســت، اظهار داشت: این ساختمان در 
دوازده طبقه به بهره برداری رســیده که دو طبقه آن به صورت نمایشــگاهی است 
و در ســایر طبقات خدمات مختلف در زمینه بازاریابی، حمل ونقل، مشــاوره های 
حقوقی، بانکی، بیمه، نمایشــگاه ارائه می شــود و موقعیت بسیار ممتازی جهت 
اســتقرار شــرکت ها و فعالیت اقتصــادی ایران دارد. وی با اشــاره به فراهم شــدن 
تجهیزات کامل، سالن های جلســات برای برگزاری نشست های اقتصادی در این 
مرکز، خاطرنشان کرد: بهره برداری از مرکز تجارت ایرانیان در سوریه امکان ارتباط 
با اتاق های بازرگانی، صنعت و کشــاورزی شــهرهای مهمی مانند دمشق، حلب، 
حمص و الذقیه را فراهم کرده است و هم اکنون نیز 24 شرکت ایرانی در این مرکز 

فعالیت خود را آغاز کرده اند./ اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اختصاص۴۶۰میلیوندالربرایوارداتکنجالهسویا
عضــو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده هــای دام و طیور ایران گفت: برای 
واردات کنجاله ســویا از ابتدای ســال جاری تا 12 مهرماه حدود ۴۶0 میلیون دالر ارز 
تأمین شده است. »محمدمهدی نهاوندی« افزود: تأمین 1۵0 میلیون دالر از این 
رقم در بازه زمانی 1۵ شــهریورماه تا 12 مهر ماه صورت گرفته اســت. عضو هیأت 
مدیــره اتحادیــه واردکننــدگان نهاده های دام و طیــور ایران تصریح کــرد: هر چند 
بخشــی از ارزهــای مورد نیاز بــرای واردات کاالهای اساســی از ســوی بانک مرکزی 
تأمین شــده، اما مســأله اساســی این اســت که با زمانبر بودن جابه جایی ارز بویژه 
ارزهــای نامرغــوب و تحمیل هزینه بعضــاً 10 درصدی برای نقــل و انتقال چنین 
ارزهایی نمی توان انتظار داشت که مشکالت قیمت و کمبود کنجاله سویا در بازار 

بسرعت برطرف شود./ اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران
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گزارش »ایران« از وضعیت عرضه کاالی کشور

هیچ کمبودی در کاالهای استراتژیک نداریم
مرجان اسالمی فر

خبرنگار
روز گذشــته رئیس جمهوری در ستاد هماهنگی 
اقتصــادی دولــت ، معیشــت مــردم را دغدغــه 
اصلی دولت خواند و خواستار تشدید نظارت ها 
برای جلوگیری از نوســانات  قیمتی شد )صفحه 
هــای  گــزارش  دیگــر  ســوی  از  بخوانیــد(.  را   7
مقامات رسمی کشــور و مسئولین حکایت از آن 
دارد که انبارهای کشور از کاالهای اساسی پراست 
و مردم نباید دغدغه ای در این خصوص داشته 
باشــند . نگاهی به آمارهای کشــور هم مؤید این 

موضوع است.
داخلــی  بازرگانــی  معــاون  قبــادی  عبــاس 
وزارت صمــت در پاســخ به اینکــه وضعیت کاال 
در کشــور چگونه اســت و آیا کمبود برخی کاالها 
صحــت دارد به »ایران« گفــت: »به هیچ عنوان 
کمبود کاال نداریم و وضعیت ذخایر استراتژیک 
بســیار مطلوب و مناسب اســت؛ در حال حاضر 
کارخانه هــای روغــن و ماکارونــی بــا تمــام قــوا 
فعالیــت می کننــد و این کاالها در ســطح کشــور 
به وفور یافت می شــود، همچنین سعی شده در 
فروشگاه های زنجیره ای عرضه کاالهای اساسی 
بیشتر شــود تا مردم مشکلی از حیث خرید پیدا 
نکننــد.«  او ادامــه داد:»از مــردم می خواهیم که 
به شایعات توجه نکنند و اطمینان داشته باشند 
که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین 
کاالهــای مــورد نیاز مــردم تمــام تالش خــود را 
انجام می دهد و در این مســیر سیاستگذاران نیز 

همراهی الزم را دارند.«
قبــادی تأکیــد کــرد: »در تمام فروشــگاه های 
سطح کشــور کاالهای اساســی وجود دارد و برای 
خرید مردم سهمیه و محدودیتی در نظر گرفته 
نشــده اســت؛ مــردم با خیــال راحــت می توانند 

مایحتاج روزانه خود را تأمین کنند.«
صمــت  وزارت  داخلــی  بازرگانــی  معــاون 
گفــت: »مهم ترین هدفــی را که طــی هفته های 
و  بــازار  تنظیــم  کــرد،  خواهیــم  دنبــال  آینــده 
کنتــرل قیمت هــا اســت تــا دیگــر مــردم شــاهد 
نوســان قیمت هــا نباشــند.« چرخــی کوتــاه در 
فروشــگاه های زنجیره ای هم نشــان می دهد که 
وضعیت عرضه کاالهای اساسی مناسب است و 

هیچ قفسه ای خالی نیست. مشاهدات ما گویای 
آن اســت که خرید های مردم هم معقول است 
و اندک شــماری از خریداران تقاضای احتکاری 
داشــتند. در قفســه روغن انــواع روغن هــا وجود 
داشــت و تنها روغن جامد کم بود که متصدیان 
فروشــگاه علت را کاهش تقاضا اعالم کردند. در 
این میان فروشگاه های آنالین را هم مورد رصد 
قــرار دادیم و تمام آنها بدون هیچ محدودیتی و 

حتی با تخفیف روغن می فروختند.
آرد و ماکارونــی هم شــرایط مشــابه با روغن 
داشــت. بســته های آرد و ماکارونــی در قفســه ها 
بــود و زمانی کــه حداقــل 20 بســته آن فــروش 
می رفت، متصدیان فروشــگاه ها کارتن جدید را 
باز می کردنــد. آن گونه که در آمارها آمده اســت 
حــدود ۹0 هــزار نانوایــی از طریــق ۴00 کارخانــه 
تولید آرد که ماهانه ۹00 هزار تن، گندم را تبدیل 
از طریــق شــبکه حمل ونقــل  بــه آرد می کننــد 
منســجم در سه دهه اول، دوم و سوم هر ماه آرد 
دریافــت می کنند. بــا توجه به شــرایط تحریمی 
کشــور، وزارت صمت ذخایر استراتژیک کشور را 
عنــوان نکرد امــا در مصاحبه هــای تلفنی عنوان 
کردند که ذخایر استراتژیک حتی نسبت به سال 

گذشته بهبود پیدا کرده است.
ë به  سمت شفاف سازی برویم

معــاون  زرنــدی  ســعید  میــان  ایــن  در 
برنامه ریــزی وزارت صمت به شــاتا گفته اســت 
که پیچیدگی های تنظیم بازار در شــرایط حاضر 
و بــا لحــاظ همــه جوانــب و شــاخص های کالن 
اقتصــادی کشــور، بایــد انجــام شــود و در همین 
راستا هماهنگی جامع بین بخش ها و حتی بین 
دســتگاه های مختلف و حــوزه نظارتی و اصناف 
یــک ضــرورت غیــر قابــل انــکار اســت؛ از این رو 
ارتباط مؤثر و تنگاتنگ معاونت بازرگانی داخلی 
بــا اصنــاف در رونــد تنظیم بازار بســیار گره گشــا 

است.
او اضافــه کــرد: شفاف ســازی رویه هــا یکی از 
ملزومات کاری معاونت بازرگانی داخلی اســت 
و بــا توجه به تأکیدات ویژه وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت، بایــد موضــوع بــازار بــا نــگاه جدید و 
بــا اولویت کاهش آســیب بــه اقشــار ضعیف در 

دستور کار قرار گیرد.

یــزدان ســیف مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی 
دولتــی ایران نیــز در مصاحبه ای با صدا وســیما 
عنــوان کرده اســت که امروز در کشــور کمبود آرد 
و گنــدم، نداریم؛ گاهی اوقات دیده شــده برخی 
نانوایی هــا کــه پروانــه کســب نداشــته و اجــازه 
فعالیــت هــم ندارنــد و آرد مــورد نیاز خــود را از 
طریق شــبکه غیر رســمی تأمیــن می کرده اند با 
کمبــود آرد مواجــه شــده اند، علــت دیگــری که 
امــکان دارد نانوایــی، نــان کمتــری پخــت کنــد 
این اســت که بعضــی نانوایی ها به جای هشــت 
ســاعت کار شش ســاعت فعالیت می کنند، این 
امر موجب سوء اســتفاده رسانه های ضد انقالب 
شده است. او گفته است: نانوایی آزادپز دیگر در 
کشــور وجود نــدارد و همه نانوایی هــا به دو مدل 
یارانه ای یک و دو، از دولت آرد دریافت می کنند 
که در نوع اول به صورت کاماًل دولتی و به قیمت 
هــر کیلو ۶۶۵ تومان و نوع دوم که به صورت آزاد 

آرد دریافت می کنند.
سیف ادامه داده است که در هیچ نقطه ای از 
کشــور، نه در حال حاضر بلکه در گذشــته و حتی 
در آینــده هــم هیچ مشــکلی در تهیــه آرد و نان 
نداریم ضمن اینکه میزان ذخایر راهبردی کشور 

هم بی نظیر است.
ë اختالل از کجا آب خورد؟

خســرو فروغــان گــران ســایه نایــب رئیــس 
کمیســیون بازرگانی داخلی اتــاق بازرگانی ایران 

در مــورد توزیــع کاال و کمبــودی کــه در برخــی 
محافــل اقتصــادی از آن صحبــت می شــود بــه 
و  رویکردهــا  از  بخشــی  گفت:»اگــر  »ایــران«، 
سیاســت های فعلــی تغییــر پیدا نکنــد احتمال 
اینکــه در برخــی کاالها بــا کمبود مواجه شــویم، 
وجــود دارد؛ تمام اتفافات در بخــش بازرگانی و 
تجــارت کشــور بــه 22 فروردین مــاه برمی گردد. 
در آن مقطــع بخشــنامه ای ابالغ شــد کــه در آن 
برگشــت ارز حاصــل از صــادرات و ممنوعیــت 
واردات کاالهایی که مشــابه آن در کشــور ساخته 

می شود، ابالغ شد.«
او ادامه داد:»وقتی ممنوعیت واردات اتفاق 
افتــاد و تخصیــص ارز به ســختی از ســوی بانک 
مرکزی اتفاق می افتاد، برخی ها از طریق قاچاق 
نســبت به تأمیــن کاالهایــی مانند لــوازم یدکی، 
لــوازم آرایشــی و ســایر کاالهــا اقــدام می کردنــد 
ولــی بــا افزایــش قیمــت ارز، دیگر قاچــاق برای 
قاچاقچی ســود ندارد و همین امر سبب شده که 

برخی کاالها در بازار کمیاب شود.«
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق 
بازرگانــی ایــران گفت:»نکتــه دیگری کــه باعث 
شــد زنجیره تجارت دچار اختالل شــود برگشت 
صادرکننــدگان  بــود؛  صــادرات  از  حاصــل  ارز 
کاال با برگشــت ارزشــان کاماًل موافق هســتند اما 
نحــوه برگشــت ارز بــا چالش هایی روبه رو اســت 
کــه این امر همیاری و همراهی سیاســتگذاران را 

می طلبــد. وقتی برگشــت ارز حاصل از صادرات 
با دشواری همراه باشد منابع ارزی کشور محدود 
تأمیــن  و  واردات  بــر  موضــوع  ایــن  و  می شــود 

کاالهای مورد نیاز کشور اثر می گذارد.«
او ادامه داد: »برای اینکه گرفتاری های کشــور 
پایــان پیــدا کنــد و تأمیــن کاال بــا اختــالل مواجه 
نشود، توصیه می کنم که سیاستگذاران شرایطی 
را فراهــم کنند که واردکننــدگان و صادرکنندگان 
قدیمــی و بــا اصالــت در کنــار هــم قــرار گیرند و 
سطح همکاری های خود را باال ببرند، به گونه ای 
که ارز حاصل از صادرات در کشور مبدأ در اختیار 
واردکننــدگان کاال قرار گیرد تا با کمترین مشــکل 

نیاز ارزی کشور مرتفع شود.«
فروغان گران ســایه افــزود: »دولت در تأمین 
ارز مشــکل دارد و قطعــاً اگــر هــر دولتــی به غیر 
از آقــای روحانی هــم بود با چنیــن چالش هایی 
ایــن  از  اینکــه  بــرای  بــود؛  گریبــان  بــه  دســت 
بحران هــا عبور کنیم، باید دو گــروه واردکنندگان 
و صادرکننــدگان در کنــار هم قــرار گیرند. بخش 
خصوصی تنها مجموعه ای اســت کــه می تواند 

مشکالت کشور را حل کند.«
او گفت:»صادرکننــدگان واقعی کشــور یعنی 
مجموعه ها کــه در زمره خصولتی ها، دولتی ها و 
برخی شــرکت ها که نمــای آن بخش خصوصی 
اســت، نیســتند تنها 8 میلیــارد دالر درآمد ارزی 
دارند کــه صادرکنندگان دو دســتی ارز حاصل از 
صادرات را به کشــور و نظــام تقدیم می کنند اما 
مابقی درآمدهای ارزی)تا مبلغ 22 میلیارد دالر( 

را بخش های عنوان شده باید تأمین کنند.«
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق 
بازرگانــی ایران تأکیــد کرد:»بــرای اینکه اقتصاد 
از شــرایط موجــود فاصلــه بگیرد و تنــوع کاالیی 
دوبــاره بــه کشــور بازگــردد بهتــر اســت کــه نگاه 
سیاستگذاران نسبت به بخش خصوصی تغییر 
کند و به این چشم که ما تنها به فکر منافع خود 

هستیم نگاه نشود.«
گفــت:  صحبت هایــش  جمع بنــدی  در  او 
»برای اینکه مشــکالت روز به روز کمتر شــود این 
امیدواری وجــود دارد که بانک مرکــزی و وزارت 
صمت بخشنامه جدید را که ضد تولید و تجارت 

است ابالغ نکنند.«



»هزاردســتان« موســیقی ایران زمیــن، رخ در 
نقــاب که کشــید همســایه شــانه بــه شــانه ایران، 
ایــران  آواز  بــه ســوگ خســرو  افغانســتان، هــم 
ســرودند.  برایــش  افغــان  شــاعران  نشســت. 
آوازخوانان هرات مرغ ســحر خواندنــد. کابلی ها 
برای »محمدرضا شــجریان« مجلــس گرفتند.» 
عبداهلل عبــداهلل« رئیس شــورای عالی مصالحه 
ملی هم گفت:»برای ما شــجریان نقطه  اشتراک 
و اتصال بود. موســیقی ایرانی را با ایشــان دوست 
داشــتیم و حافــظ و ســعدی را با آثار اســتاد بهتر 
فهمیدیــم. بــدون شــجریان نــه آواز ایــن چنیــن 
بود و نه شــعر.« او شــجریان را »میراث مشــترک 
فرهنگــی« کشــورهای منطقــه و معــرِف اشــعار 
شــاعران بــزرگ زبــان فارســی از جملــه مولوی، 

حافظ و سعدی دانست.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در 
اعالمیــه ای در فیس بوک نوشــت: »مرگ اســتاد 
شــجریان میلیون ها انسان را در سراسر کره خاکی 
بویژه در کشورهای منطقه و فارسی زبان به ماتم 
نشــاند و تکان داد.« این شورا شجریان را هنرمند 
بــزرگ و آوازخوان نامدار حــوزه تمدنی ما و زبان 
فارســی خوانــد. افغان هــا بیشــتر در فیس بــوک 
فعال انــد تــا توئیتــر. تعــداد بســیاری از فعــاالن 
اجتماعــی و روزنامه نگاران افغانســتان، هجران 
آوازخوان ایران زمین را هم بیشــتر در فیس بوک 

به سوگ نشستند تا شبکه های اجتماعی دیگر.
ملــی  انســتیتوی  رئیــس  سرمســت،  احمــد 
موسیقی افغانســتان، آقای شــجریان را »صدای 
مردم ایران« و »یکی از خوبان موســیقی جهان« 
خوانــد و در صفحــه فیســبوکش نوشــت: »یــاد 
ایــن بزرگمــرد موســیقی جهــان و خاطراتــش با 
دوســتداران موسیقی ســنتی ایران جاوید خواهد 

ماند«.
»فرهاد دریا« آوازخوان سرشناس افغانستان، 
محمدرضا شجریان را یکی از بزرگ ترین استادان 
موســیقی فارســی در صــد ســال اخیردانســت و 
گفت: »زنگ صدایش در گوش جان ها، همیشــه 

طنین انداز باد.«

مسعود حســینی، عکاس افغان برنده جایزه 
پولیتــزر، شــجریان را صدای نــاب و خاطره انگیز 
بسیاری از فارسی زبان ها دانست که برای همیشه 
آنها را ترک کرد. فرهنگیان کابل هم به یاد »جان 

آواز« فارسی زبان، در شهر شمع روشن کردند.
وحید پیمان، ســردبیر روزنامه هشت صبح از 
شــجریان به نام »اسطوره ای که جاودانه شد« یاد 
کرد و نوشــت که محمدرضا شــجریان نوستالژی 

دوران نوجوانی او بود.
صحــرا کریمــی، فیلمســاز و رئیــس »افغــان 
فیلم« هم از تمام رمضان های کودکی و نوجوانی 
در ســال های مهاجــرت یــاد کــرد که پــر از صدای 
دلنشــین محمدرضا شــجریان بــود و گفت:»چه 
شکوهمند »ربنا« را می خواند.« مجیب مهرداد، 
نویســنده و شــاعر، آواز اســتاد شــجریان را »آشنا، 
الهــام بخــش و محبــوب در تمام قلمرو فارســی 

زبان« خواند.
»حســیبا عفت«، عضو شــورای والیتــی پروان 
هــم معتقد اســت که »صــدای شــجریان، عمق 
وجود را می کاود.« او صدای هزاردستان را بعد از 
»احمــد ظاهر« دومین صدای ماندگار برای خود 

خواند.
مهــدی افشــار خواننــده افغــان هــم گفــت: 
»موســیقی )شــجریان( در خــون ماســت. هیــچ 
خراســانی را پیــدا نمی کنیــد که آهنگ شــجریان 

پخش بشود و مو به تنش سیخ نشود. «
ســعید حقیقی نویســنده و خبرنگار، هرات را 
بخشی از خراســان بزرگ دانست و گفت: »آقای 

شجریان هم والیتی ما بود.«
عزیــز نیک یــار روزنامه نــگار افغان نیز اســتاد 
شــجریان را میراث فرهنگی حوزه تمدنی نوروز و 
فارسی زبانان جهان معرفی کرد و گفت: »فرقی 
نمی کند این فارســی زبانان در تهران باشند یا در 

سمرقند و هرات.«
بــه  کــه  نبودنــد  همســایه ای  تنهــا  افغان هــا 
روز  آن  ترکیــه  از  کســانی  نشســتند.  »او«  ســوگ 
بارانی خودشــان را به توس رســاندند تا در عزای 
چــون اویــی، باران بــاران، اشــک بریزنــد. تمامی 
درگذشــت  خبــر  عــراق،  کردســتان  رســانه های 
»اســتاد آواز ایران« را پوشش دادند. چندی پیش 

مظهر خالقی از بزرگان موسیقی کردی در وصف 
شــجریان گفتــه بــود »او خاتمه بهترین هاســت، 
همــه مــا می میریــم امــا ایشــان همیشــه بــرای 

خاورمیانه اسطوره ای زنده باقی خواهند ماند.«
اقلیــم  نخســت وزیر  بارزانــی«،  »نیچــروان 
کردســتان عــراق هم به زبــان فارســی در هجران 
شــجریان نوشــت:»تنها صداســت که می ماند.« 
»جــان  جاودانگــی  از  هــم  تاجیــک  رســانه های 
عشــاق« نوشــتند.دولتمند خاُلــف، موســیقیداِن 
تاجیک هم در ســوگ آن یگانه به غم نشســت و 
نازکانه گفت:»تمامی دوستداراِن صدای شجریان 
را غــم زیر نموده اســت.« بســیاری از خبرنگاران 
عــرب بویــژه عــراق و لبنان هــم خبر هجــران آن 
»ســرو بلند باال« را پوشــش دادند. شجریان برای 
رســانه های لبنانی نام آشنایی اســت. در دوره ای 
تلویزیــون »المســتقبل« لبنــان آثــار شــجریان را 
به طــور منظــم پخــش می کــرد. اصحاب رســانه 
لبنــان، »فرزند ایــران« را ویترین هنــری ایران در 
خاورمیانــه می داننــد. مرزهــای فرهنگــی ایــران 
بســیار فراخ اســت. نفوذ فرهنگی، دینــی و زبانی 

ایــران در منطقه صورت طبیعــی و تاریخی دارد. 
بدون فهــم این مهم، معادالت منطقه درســت 
درک نمی شــود. درســت در همیــن نقطه اســت 
که یکبار دیگر نبود محمدرضا شــجریان )میراث 
مشــترک فرهنگــی( ایران فرهنگی بــزرگ، آتش 
بــه جان ها می زنــد و آه از نهادها برمــی آورد. اما 
چــرا فقدان آن »پرآوازه شــهر «یکبــار دیگر آتش 
به جان ها می زند و درد را استخوان سوز می کند؟ 
نقــش هنرمندی چــون محمدرضا شــجریان در 
منطقه چیســت؟ این مقدمه چینی عیان درباره 
عالقــه فارســی زبانان بــه »فخر آواز ایــران« برای 
آبــادی« متخصــص  میــان  چیســت؟ »حجــت 
حوزه دیپلماســی آب ومحیط زیست به »ایران« 
می گویــد: »دیپلماســی آب و محیط زیســت تنها 
»مذاکره« نیست.« به گفته او نقش وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی در حل معضل مسائل آبی بین 
ایران و همســایگان اگر بیشــتر از وزیر امورخارجه 
نباشــد، کمتر از آن نیســت! این پژوهشــگر ایرانی 
مشترکات فرهنگی، قومی و زبانی بین کشورهای 
همســایه را یکی از ابزارهای مهم دیپلماسی آب 
و محیــط زیســت در منطقــه می داند. بــه گفته او 
برگزاری کنســرت ها، بازی های مشــترک ورزشــی 
و... از جملــه ابزارهــای دیپلماســی آب و محیــط 
زیســت برای نزدیکی کشــورهای منطقه از جمله 
افغانستان و ایران است؛ زبانی مشترک که باعث 
می شــود  زخم مرزهای قراردادی و سیاســی غیر 
واقعــی بــه محیــط زیســت را مرهمــی باشــد. به 
اعتقــاد او »دیپلماســی آب و محیط زیســت« در 

گســتره »ایران فرهنگی بزرگ« بیش از آنکه مرد 
و زن سیاســت بخواهد، مرد و زن هنر می خواهد. 
این مســأله را گفت و گوهــا و رایزنی های چند دهه 
گذشــته دولتمــردان و دولــت زنــان ایرانــی هــم 
در موضــوع حقابــه هامــون نشــان می دهد و هم 
در موضــوع حــل ریزگردهــای عراقــی. درســت 
در همیــن نقطه اســت کــه هجران »هزاردســتان 
آواز ایــران« یکبــار دیگــر ایــن »فقدان بــزرگ« را 
یادآور می شــود. محبوبیت محمدرضا شــجریان 
ابزارهــای  از  یکــی  می توانســت  افغانســتان  در 
دیپلماســی آب ایران در حل معضــل »هامون« 
باشد. اگر برنامه ریزی ها به سمتی نمی رفت که او 
ده سال در کشور خودش از برگزاری کنسرت منع 
 باشد! اگر برگزاری کنســرت های او در افغانستان 
و حتی شــاید عراق جدی گرفته می شد تا آن مرز 
سیاســی کــه هامــون را در سیســتان و بلوچســتان 
ایران و سیســتان افغانســتان دو پاره کــرده بود در 
ذهن مردمان دو سوی مرزهای دو کشور برداشته 
شود و هامون جانی دوباره بگیرد! از همین نقش 
می شــد بــرای جــذب گردشــگران فارســی زبــان 
ســود برد. چه کســی بهتر از »آن صدای همیشــه 
مانــدگار« می توانســت ســفیر فرهنگی ایــران در 
منطقه باشــد. حیــف از چنین فرصتــی بزرگ که 
با فراق و فقدان آن »ســرو ســهی« برای همیشــه 
از دســت رفت. فقدانی که به گفته شــورای عالی 
مصالحــه افغانســتان »پرناشــدنی« اســت؛ یک 
فرصت سوزی بزرگ. }حال{ صبر بسیار بباید پدر 
پیر فلک را/ تا دگر مادر گیتی چو }او{ فرزند بزاید.

»دیپلماسی آب و محیط 
زیست« در گستره »ایران 

فرهنگی بزرگ« بیش از آنکه 
مرد و زن سیاست بخواهد، 

مرد و زن هنر می خواهد. 
این مسأله را گفت و گوها و 

رایزنی های چند دهه گذشته 
دولتمردان و دولت زنان 

ایرانی هم در موضوع حقابه 
هامون نشان می دهد و هم 

در موضوع حل ریزگردهای 
عراقی

»هامون«باآوازاوجانمیگرفت
تحلیلی بر فقدان »محمدرضا شجریان« در دیپلماسی آب و محیط زیست منطقه خاورمیانه
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راه اندازی اتوبوس
ویژه نابینایان و ناشنوایان در یزد

یزد- نخستین اتوبوس مناسب سازی شده ویژه نابینایان و ناشنوایان شهر 
یــزد همزمان با گرامیداشــت روز جهانی نابینایان در این شــهر راه اندازی 
شد.به گزارش ایرنا،علی محمد عطابخش مدیر کل بهزیستی استان یزد 
گفــت: این اتوبوس مجهــز به رمپ ویژه افراد دارای معلولیت جســمی- 
حرکتی و نرم افزار اعالم هوشمند نام ایستگاه ها داخل اتوبوس  به صورت 
شــنیداری و نوشــتاری 
برای دو گروه نابینایان 

و ناشنوایان است.
بــه گفتــه وی قــرار 
است تا پایان سال، ۲۷ 
اتوبوس مناسب سازی 
شــده ویژه افراد دارای 
جســمی- معلولیــت 

و  بینایــی  حرکتــی، 
نــاوگان  بــه  شــنوایی 
عمومــی  حمل ونقــل 
شــهر یــزد اضافه شــود.مدیرکل بهزیســتی اســتان یزد بــا بیــان اینکه یزد 
به عنوان شــهر آزمایشی مناسب سازی شده در کشــور انتخاب شده است، 
اظهــار امیــدواری کرد با مناسب ســازی و تســهیل دسترســی افــراد دارای 
معلولیت در سطح شهر و اماکن عمومی استان یزد بتواند شهر دوستدار 

معلول باقی بماند.

 نصب تیرهای برق مستعمل 
برای النه سازی لک لک های تاالب میقان

بــرق  تیرهــای   اراک - 
مســتعمل بــه ارتفــاع 
۱۲ متــر بــرای ترغیــب 
لــک  لک هــای مهاجر 
به زادآوری در حاشــیه 
اراک  میقــان  تــاالب 

نصب شد.
ایرنــا  گــزارش  بــه 
کلنگــری«  »محمــود 
ملــی  کمیتــه  عضــو 
ایمن ســازی شــبکه های برق ایران گفــت: نصب این تیرهــای برق امکان 

النه سازی این پرندگان را درتاالب کویری میقان اراک فراهم کرده است.
وی افزود: این تیرهای برق از ســوی شــرکت توزیع برق اســتان مرکزی 
تأمیــن و بــا نظارت اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان نصب شــده 
اســت.وی با بیان اینکه این پرندگان در استان کردستان ایران نیز زادآوری 
دارنــد، گفــت: به طور قطع ایجــاد پایه های بلند در تاالب میقــان اراک که 
بدون کابل و سیم هستند و ریسک برق گرفتگی نیز ندارند، می تواند نقش 
درخت بلند را برای پرنده داشــته باشــند.تاالب کویری میقان اراک در ۱۵ 
کیلومتری شــمال شــرق اراک واقع شــده و به عنوان یکی از زیســتگاه های 

مهم کشور که دارای ۱۴۰ گونه پرنده است، می باشد.

زهرا کشوری
روزنامه نگار حوزه میراث فرهنگی و محیط زیست 

مراسم شمع افروزی به مناسبت درگذشت بزرگ موسیقی فارسی، استاد شجریان، در مرکز فرهنگی شهر کتاب در کابل
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گروه حوادث/ حیاط دادگاه خانواده مثل همیشه پر بود از حضور مراجعه کنندگان 
و زوج هایــی که برای حل اختالف یــا جدایی آمده بودند اما در این میان رفتار چند 
پســر جوان که دور هم جمع شــده بودند آنقدر عجیب بود که توجه هربیننده ای را 
جلب می کرد. مهدی 25 ســاله با چند جوان هم ســن و ســال خودش در گوشه ای 
از حیــاط ایســتاده و ســرگرم گفت و گو بودنــد و هرچند دقیقه یکبار بــا جمله ای که 
بینشــان رد و بدل می شــد صدای انفجار خنده هایشــان در محوطه می  پیچید. اما 
آن سوتر زن جوانی ایستاده بود و هر از گاه نیم نگاهی از روی تنفر به جمع مهدی 
و دوســتانش می انداخت و زیر لب ناســزا می گفت. شــاید در ابتــدا اینگونه به نظر 
می رســید کــه ایــن جمع چنــد نفره و آن زن تنهای کم ســن و ســال هیــچ ارتباطی 
باهم ندارند اما وقتی ســاعت برگزاری جلســه دادگاه رســید همراه شدن مهدی و 
مارال نشــان می داد که آنها نیز زوجی هســتند مانند اغلب افــراد حاضر در دادگاه 
که درخواست جدایی دارند.با ورود آنها به داخل شعبه دادگاه خانواده عماًل پروژه 

طالق بین این زوج کلید خورد.
مارال پس از ورود به شعبه با نگاهی غریبانه و بغضی که در گلو داشت بدون سالم 

و علیک به قاضی میانسال گفت: جناب قاضی من طالق می خوام...
قاضــی بــا تعجب پرســید: بــه طور قطع همه کســانی که بــه اینجــا می آیند طالق 
می خواهند اما من باید بدانم که مشکل چیست و اگر دیدم قابل حل شدن نیست 

حتماً حکم طالق می دهم. حاال بگویید مشکلتان با این آقا چیست؟
مــارال گفــت: از ابتــدا عجلــه کــردم و همین عجول بودنــم هم باعث شــد االن به 
بن بســت برســم. من و مهــدی در یــک میهمانــی همدیگــر را دیدیم. او دوســت 
شــوهرخواهرم ســیامک بــود و مــن خــام تعریف هــای ســیامک شــدم. یــک مــاه 
باهم ارتباط دوســتانه ای داشــتیم و پــس از آن هم ازدواج کردیم امــا تنها 3 ماه از 
زندگی مان نگذشــته بود که متوجه شــدم مهــدی تعهد به خانــواده اش را تنها در 
خریــد مایحتاج روزمــره زندگی می داند و هیچ تمایلی بــرای وقت گذراندن با من 
که همســرش هستم، ندارد. او فقط دوســت دارد که با رفقایش باشد و هروقت که 

چشم باز می کند تا پاسی از شب فقط به دنبال رفیق بازی است.
قاضی رو به مهدی کرد و گفت: پس رفیق بازی!

مهــدی جــواب داد: آقای قاضی من با رفقایم ارتباط دارم اما نه به این شــدتی که 
همسرم عنوان می کند. ما چند رفیق هستیم که بنا به شرایط کارمان از صبح باهم 
هســتیم و پس از پایان کارمان هم چند ســاعتی را در کنار هم وقت می گذرانیم اما 
نمی دانم چرا همســر من دوســت دارد این قضیه را پررنگ تر ببیند. این چند نفر 
دوستان دوران کودکی و هم محله ای ام هستند و ما از بچگی باهم بزرگ شده ایم و 

همه موفقیتم را مدیون آنها هستم...
مارال به یکباره حرف مهدی را قطع کرد و گفت: از صبح برای کار باهم هستید و تا 
ساعت 2 نیمه شب هم در مورد کارهای فردا باهم وقت می گذرانید؟! آقای قاضی 
همســر من مظلوم نمایی می کند. من اصاًل در طول شــبانه روز نیم ساعت هم او 
را نمی بینم گاهی اوقات شــبها به خانه نمیاد و شــب هایی هم که میاد فقط برای 
خوابیدن اســت.مهدی جواب داد: من این طوری نیســتم اما اگر احساس می کنی 
با این حرف ها پیروز می شــوی باشــه من رفیق بازم و نمی خواهم خودم را اصالح 
کنــم. تو هم اگر این موضوع را مشــکل غیرقابل حلی مــی دانی می توانی طالقت 
را بگیــری و بــه خانه پدرت بــروی! اصاًل آقای قاضی میدونید مشــکل چیه؟ چون 
مــن عالقه ای به رفت و آمــد با خانواده اش ندارم ما االن اینجا هســتیم. چون من 
همسرم را از دوستانش که مشکل اخالقی داشتند جدا کردم این حرف ها را مطرح 

می کند وگرنه من هرچه که یک زن آرزویش را دارد برایش تأمین کردم.
مارال همین طور که اشک می ریخت به مهدی گفت: آقای قاضی همین االن هم 
او با دوســتانش به دادگاه آمده انگار اصاًل نمی تواند یک لحظه از آنها جدا بشــود. 
چرا برای توجیه خطاهای خودت به دوســتان من تهمــت می زنی؟! مگر خانواده 
من چه هیزم تری به تو فروخته اند؟! تو با من ازدواج کردی یا با دوستانت که با آنها 

به همه جا می روی چرا به من که میرسی یا وقت نداری یا خسته ای...
قاضی وقتی دید بحث و جدل میان این زوج به ســرانجام خوبی نمی رسد به آنها 
فرصت یک ماهه ای داد تا عالوه بر حضور در جلسه مشاوره قدری بیشتر در مورد 

آینده زندگی شان تأمل کنند و ماه آینده دوباره در دادگاه حاضر شوند.
ë محمدرضا صفدری / کارشناس خانواده

مشــکل اصلی مهدی در این پرونده آن اســت که او هنوز ماهیت زندگی مشــترک 
را درک نکــرده و هنوز بر این باور اســت که می تواند همانند دوران مجردی بیشــتر 
اوقاتــش را با دوســتانش بگذراند. مهدی باید بداند که رفیــق بازی ها با مرور زمان 
باعــث طــالق عاطفی بین او و همســرش شــده و راه برای طالق قانونــی هموارتر 
می شــود. از طرفی مارال هم باید صبوری و تالش کند تا خألهای عاطفی و روحی 
همســرش را پیــدا کند و بیش از پیش با او رفیق باشــد تا مهدی بــه جای رجوع به 
دوســتانش بیشتر به همسرش نزدیک شــود. برای حل این مشکالت تالش هر دو 

نفر ضروری است و لجبازی و بی تفاوتی زندگی آنها را به بن بست خواهد رساند.

رفیق بازی تا حیاط دادگاه

گروه حوادث/ پســر جوان که با همدستی دوستانش 
بــا ســاخت اکانــت »مومــو« و ارســال پیام هــای 
تهدید آمیــز برای پســرعمه اش باعث وحشــت او 

شده بود از سوی پلیس دستگیر شد.
 سرگرد احسان بهمنی، سرپرست پلیس فتا استان 
هرمزگان در این باره گفت: به دنبال شــکایت های 
پیام هــای  ارســال  بــر  مبنــی  شــهروندان  متعــدد 
»مومــو«  عنــوان  بــا  اکانتــی  یــک  از  تهدید آمیــز 
تحقیقات در این باره ادامه داشت که چند روز قبل 
مردی بــه پلیس فتــا مراجعــه کرد و اعالم داشــت 
دارنــده اکانــت واتس اپی کــه تصاویــر پروفایل آن 
عروســکی به نــام »مومــو« و ارواح خبیثــه اســت 
اقدام به ارســال پیــام بازی بــرای فرزندم کــرده اما 
پس از مخالفت پســرم برای ادامــه بازی، صاحب 
اکانت اطالعات خصوصی از خانــواده ما ارائه و با 
تهدیدات مکرر پســرم را مجاب بــه ادامه بازی کرده 
که این امر موجب ترس و دلهــره در میان خانواده 

ما شده است.
این مقــام انتظامی گفت: پس از اقدامات پلیســی 
و پــی جویی هــای فنــی متهــم شناســایی و ضمــن 
هماهنگی هــای قضایی بــه این پلیس احضار شــد. 
متهــم پرونده گفــت در گروه دورهمی با دوســتانم 
در واتــس اپ، مطالبــی پیرامــون »مومو« از ســوی 
مدیر گروه و دیگران ارائه شــده بود. من هم به بهانه 
شــوخی با پســرعمه ام به همراه چند تا از دوســتانم 
با شماره ســیم کارت ناآشــنا یا شــماره های موقت 
و  کردیــم  ایجــاد  واتس اپــی  اکانت هــای  خارجــی 
تصاویــر پروفایــل آن را »مومــو« و ارواح ترســناک 
گذاشتیم و به او پیام چالش وحشت دادیم و قصد 

ما از این کار فقط شوخی بوده است.
وی  دوســتان  از  نفــر   ۶ و  ســرگروه  ترتیــب  بدیــن 
شناسایی شدند و اقدامات قضایی برای رسیدگی به 

این پرونده ویژه در حال انجام است.

روزهــا  ایــن  گفــت:  ادامــه  در  بهمنــی  ســرگرد 
اکانت هایــی بــا شــماره های خارجــی و داخلــی با 
فعال سازی چالشــی شبیه نهنگ آبی تحت عنوان 
»مومو« اقدام به ارســال پیام اولیه با مضمون »بیا 
با هم بازی کنیم« به زبان انگلیســی و فارســی برای 
کاربــران می کننــد. پیام هــا، تصاویــر و کلیپ هایی 
ســاختگی با ماهیت خشــونت و خودزنی از سوی 
معــروف  اهریمنــی  عروســک  نمــای  بــا  پروفایــل 
بــه »مومــو« ارســال می شــود به این شــرح کــه اگر 
مخاطــب رگ خــود را نزنــد و چالش های آســیب 
تکمیل نشود، در این صورت مومو به آدرس و محل 
زندگی قربانی کاماًل آشناســت و اقــدام به حمله با 
چاقو و اســلحه ســرد به اعضای خانــواده او خواهد 

کرد.
ســرگرد بهمنی بیان داشــت: بــا بررســی های فنی 
مشــخص شــد که اکانت اصلــی این چالــش، یک 
روبــات پاســخگوی اتوماتیــک بــه زبان انگلیســی 
است و همچنین افرادی با بهره گیری از شماره های 
موقت خارجی یا حتــی داخلی اقدام به راه اندازی 
اکانــت واتــس اپ کــرده و بــرای دیگران بــا همین 
هــم  عــده ای  و  می کننــد  ایجــاد  مزاحمــت  روش 
اقدام به نشــر شــایعات آلوده و کذب در شــبکه های 

اجتماعی مجازی می کنند.
 سرپرســت پلیس فتا اســتان هرمزگان خاطرنشان 
شــده  ســاخته  مســتقل  برنامه هــای  نصــب  کــرد: 
بــرای ایــن گونــه چالش هــای روان پریــش بــه غیر 
اطالعــات  ســرقت  باعــث  روانــی  آســیب های  از 
خصوصــی کاربــران می شــود، پایــه و اســاس این 
چالش هــا بر مبنای دروغ و حیله های روانشــناختی 
اســت، بر همین اســاس عــدم نصــب برنامه های 
مربوطــه یا پاســخ دهــی و بالک ایــن شــماره ها در 
پیام رســان های خارجــی بهترین واکنش از ســوی 

مخاطبان است.

»مو مو« قالبی 
دستگیر شد

گروه حوادث/ پسر اوتیسمی که در آتش سوزی اردوگاه شهید باهنر تهران دچار سوختگی 70 درصدی شده بود، جان خود را از دست 
داد.به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، این حادثه آتش سوزی عصر روز پنجشنبه 17 مهر در حالی رخ داد که مربیان یک مؤسسه 
خیریه نگهداری کودکان اوتیسمی حدود 15 پسر را برای تفریح به اردوگاه باهنر در خیابان فیضیه تهران برده بودند اما ناگهان یکی 
از اتاق ها آتش گرفت و پس از حضور امدادگران آتش نشــانی و خاموش کردن آتش دو تا از پســرها که در اتاق گرفتار شــده بودند 
بیرون کشیده شدند اما یکی از پسرها به نام آرین فاتح پور که حدوداً 24 ساله بود در همان محل جان باخت و پسر دوم که حدود 

70 درصد سوختگی داشت به بیمارستان منتقل شد.
با گذشــت 10 روز از این ماجرا پســر 19 ســاله نیز به علت شدت سوختگی جان خود را از دست داد. با ارسال پرونده این آتش سوزی 
به دادســرا برای روشــن شدن علت این حادثه سه نفر از مربی های این مرکز بازداشت شده و بررسی ها برای مشخص شدن علت 

آتش سوزی و مقصران این حادثه ادامه دارد.

دومین پسر اوتیسمی جان باخت
با گذشت10 روز از آتش سوزی اردوگاه با هنر

گــروه حــوادث/  مــرد جــوان که بــه خاطر عالقــه به یک 
زن، شــوهر  او را کشــته و به قصاص محکوم شــده بود با 
تأیید این حکم از سوی قضات دیوان عالی کشور در یک 

قدمی چوبه دار قرار گرفت.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونــده از آذر ســال 95 بــا شــلیک دو گلولــه مرگبــار به 
مــرد جوانــی در خیابان بخشــایش ســعادت آبــاد آغاز 
شــد. مأمــوران پــس  از حضــور در محــل متوجه شــدند 
کــه مقتول مردی 34 ســاله به نام ســیامک اســت که در 
حــال پنچرگیــری خــودرواش بــوده امــا ناگهــان مردی 
نقــاب پــوش بــه وی نزدیــک شــده و پــس از شــلیک 
گلوله هــا بالفاصله ســوار بــر یک خودرو صحنــه را ترک 
کرده اســت. در ادامه پلیس برای پیدا کردن ســرنخ این 
جنایت به ســراغ نســرین همسر 29 ســاله مقتول رفت 
کــه او اطالعــات مهمی را بــه مأمــوران داد و گفت: من 
و ســیامک مدتــی قبــل از هم جــدا شــدیم دراین مدت 
دوســت ســیامک به نام کیوان به من ابراز عالقه کرد و با 
هم ارتباط داشتیم تا اینکه من دوباره با سیامک ازدواج 
کــردم و خیلی زود فرزند دوم مان به دنیا آمد. از زمانی 
که من دوباره به زندگی با همسرم رجوع کردم ارتباطم 
با کیوان قطع شــد. بررســی مأموران نشان می داد که در 
زمــان وقوع قتــل تلفن همــراه کیوان در محــل جنایت 
آنتن دهی داشته است و این موضوع به همراه اظهارات 
نســرین گویــای آن بــود کــه کیــوان مظنون اصلــی قتل 
ســیامک اســت. به این ترتیب کیوان بازداشــت شــد. او 
در ابتدا منکر قتل دوســتش شد اما در ادامه بازجویی ها 
بــه قتل اعتــراف کرد و دربــاره جزئیــات آن گفت: وقتی 
فهمیدم سیامک و نســرین از هم جدا شده اند به خاطر 
عشــقی که به این زن داشــتم با او ارتباط دوستی برقرار 
کــردم امــا پــس از مدتی متوجه شــدم کــه آنهــا دوباره 
ازدواج کرده اند. به همین خاطر من ارتباطم را با نسرین 
قطــع کردم. ولی گاهــی تلفنی با هم حــرف می زدیم و 
او از رفتارهای بد و نادرســت ســیامک می گفت و از من 
می خواست تا کمکش کنم. تصمیم گرفتم به سیامک 
بگویــم نســرین را طــالق دهــد تا مــن بــا او ازدواج کنم. 

آن روز طبــق نقشــه قبلی با تیغ، الســتیک خودرواش را 
پنچر کردم. وقتی در حال عوض کردن الســتیک بود به 
او نزدیک شــدم و دو گلوله به ســرش شــلیک کردم و با 
خودروی دوستم نادر فرار کردم پس از آن هم اسلحه را 

به داخل کانال آب انداختم.
پس  از اعترافات متهم، نادر هم بازداشــت شــد و هر دو 
محاکمه شــدند. در ابتدای این جلســه اولیــای دم برای 
متهمــان درخواســت قصاص کردند. ســپس کیــوان در 
دفاع از خودش گفت: من همه اعترافاتم را رد می کنم. 
هیــچ گناهی مرتکب نشــدم. هر آنچه را هــم که تاکنون 
گفتــه بودم تحت تأثیر فشــار روانی در بازداشــتگاه بوده 
وگرنه من در زمان قتل سیامک در حال خرید در میدان 
صادقیــه بودم اما چون مدرکی برای ثابت کردن حرفم 

ندارم در حال حاضر متهم به قتل شده ام.
در ادامــه نــادر نیز اتهــام معاونت در قتــل را انکار کرد و 
گفت مــن نمی دانســتم کیوان مــی خواهد ســیامک را 

بکشد .
در پایــان جلســه هیــأت قضایــی وارد شــور شــد و کیوان 
را بــه قصــاص محکــوم کردنــد کــه رأی مــورد اعتراض 
او قــرار گرفت. پــس از آن پرونــده به دیوان عالی کشــور 
رفــت و قضــات حکم صــادره را نقض کردنــد و پرونده 
بــار دیگر در شــعبه 5 دادگاه کیفری اســتان تهران مورد 
رســیدگی قــرار گرفــت و کیــوان دوبــاره ادعاهایــش را 
مبنی بربی گناهــی اش تکرار کرد.با این حال بر اســاس 
مستندات و مدارک موجود در پرونده متهم بار دیگر به 
قصاص محکوم شــد که بازهم با اعتراض کیوان همراه 

شد.
در ایــن میــان دختــر مقتول نســبت به متهمــان اعالم 
گذشــت کــرد امــا پــدر و مــادر مقتــول بــر صــدور حکم 
قصــاص تأکید کردند که قضات شــعبه 5 به پدر و مادر 
مقتــول گفتند در صورت اصرار بر اجرای حکم قصاص 

باید سهم دیه فرزند مقتول را بپردازند.
بدیــن ترتیب پرونــده دوباره به دیوان عالی کشــور رفت 
و ایــن بار حکــم قصاص مهر تأیید خــورد و بزودی مرد 

قاتل پای چوبه دار خواهد رفت.

تأیید حکم قصاص 
مرد عاشق پیشه

گــروه حوادث/ همزمان با کشــف جســد پیرزنی تنهــا در یک 
خانــه ویالیــی قدیمی که دچار آتش ســوزی شــده 3 فرضیه 

برای این حادثه از سوی تیم جنایی در حال بررسی است.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ساعت 4 بامداد یکشنبه 
27 مهر، آتش سوزی در ساختمان ویالیی در محدوده شرق 
تهــران به آتش نشــانی اعــالم شــد. به دنبال اعــالم این خبر 
امدادگــران آتش نشــانی راهی محل شــدند و در مدت زمان 
چهــار دقیقه به خانه مورد نظر در خیابان اســتخر رســیدند. 
تمــام بخش های این خانــه قدیمی ویالیی که حجم بســیار 
زیادی ضایعات نگهداری می شــد، شــعله ور بود و در آتش 
می سوخت. جالل ملکی، سخنگوی آتش نشانی در این باره 
گفت: آتش نشــانان از ســه طرف به داخل ســاختمان نفوذ و 
عملیات اطفا را آغاز کردند اما در حین عملیات با بدن نیمه 
جان زنی ٨0 ساله که زیر حجم زیادی از ضایعات قرار گرفته 
بود مواجه شــدند. وی به بیرون از ســاختمان منتقل شد اما 
با معاینات اورژانســی اعالم شــد که او جان خود را از دســت 
داده اســت. با مرگ پیرزن، موضوع به بازپرس کشــیک قتل 
پایتخت اعالم شــد.دقایقی بعد تیــم جنایی به محل رفته و 
تحقیقات میدانی آغاز شــد. بررســی های اولیه نشان می داد 
پیــرزن بــه تنهایــی زندگی می کــرده و عــالوه بر جمــع آوری 
ضایعات در خانه قدیمی از حیوانات نیز نگهداری می کرده 
اســت.در ادامه بررســی ها یکی از همســایه ها گفت: دیشــب 
صدای پیرزن را می شــنیدم که با کســی حرف می زد شاید با 

حیواناتش بود، اما می گفت خودش را آتش می زند.
بدیــن ترتیب فرضیه هــای مختلفــی در مورد مــرگ زن ٨0 
ســاله مطــرح شــد. نخســتین فرضیــه احتمال وقــوع حریق 
ناخواســته و گرفتار شدن پیرزن در آتش بود. دومین فرضیه 
ایــن بــود که شــاید پیرزن تعمــدی خانه را آتش زده باشــد و 
ســومین احتمال نیز بررســی وقوع یک جنایت است که باید 
بررســی شــود.با توجه به مشــکوک بودن علت مــرگ پیرزن 
تنهــا، بازپــرس شــعبه پنجم دادســرای امــور جنایــی تهران 
دســتور انتقال جسد به پزشــکی قانونی برای مشخص شدن 
علــت مرگ را صــادر کــرد. همچنین بازپــرس محمد جواد 
شــفیعی دســتور داد تا کارشناس آتش نشــانی علت حادثه، 
بررســی عمدی یا غیرعمدی بودن آتش ســوزی و شناسایی 
خانــواده پیــرزن تنهــا را بررســی کند.ملکی گفــت: عملیات  
اطفای حریق بسرعت حوالی ساعت ۶ صبح به پایان رسید.

3 فرضیه برای مرگ پیرزن تنها

گــروه حوادث/ پلیس بــرای آموزش همگانی مردم به منظور پیشــگیری از ســرقت 
اقدام به طراحی و ساخت یک اپلیکیشن کرد.

ســرگرد وحید ســلطانی، معــاون اجتماعی پلیس پیشــگیری پایتخــت، در این باره 
گفــت: معاونــت اجتماعــی پلیــس اقدام بــه طراحی و ســاخت اپلیکیشــنی به نام 
»آمــوزش همگانــی پلیس« کــرده که در این نرم افــزار، پلیس به شــهروندان درباره 
پیشــگیری از ســرقت و وقــوع جــرم آمــوزش می دهد.ایــن نرم افــزار بــا اســتفاده از 
فیلم های دوربین های مداربســته، مصاحبه با ســارقان دســتگیر شــده، اســتفاده از 
تجارب مالباختگان برای نگهداری از اموالشــان و همچنین هشــدارهای ســارقان در 
خصوص پیشگیری از سرقت و راه های خطایی که عاقبتش به زندان ختم می شود، 
به آموزش شــهروندان می پردازد.وی بیان کرد: برای نصب این نرم افزارکه شــامل 
توصیه های ایمنی، اطالعیه های پلیســی و تاالر پرســش و پاسخ و آموزش همگانی 
است، می توانند به آدرس سایت www.police.ieمراجعه کنند و یا از طریق نرم افزار 

کافه بازار نسبت به دریافت آن اقدام و روی تلفن همراه نصب کنند.

نرم افزاری برای پیشگیری از سرقت

باران سیل آسا و رانش زمین در ویتنام 
اردوگاه  یــک  باعــث مدفــون شــدن 
نظامــی زیــر گل والی و کشــته شــدن 
حداقــل 22 نظامــی شــد.به گــزارش 
ای بی ســی نیــوز، در دومیــن حادثــه 
رانش زمین در ویتنام در فاصله یک 
هفته، دست کم 22 نیروی ارتش این 
کشــور مدفون شدند.در رانش اول که 
در پی بارش های سنگین رخ داد، 13 

نفر جان خود را از دست دادند.
رانــش اخیر بعــد از یک هفتــه باران 
بی وقفه در اســتان کوانگ تری باعث 
فروریختن سنگ و گل والی روی یک 
اردوگاه نظامی مســتقر در دامنه کوه 

شد.بنا بر گزارش ها هشت نفر موفق به فرار شدند. درحالی که حدود 100 امدادگر در میان گل والی در جست و جوی 
افراد ناپدید شده هستند، سه جسد کشف شده است.روز پنجشنبه نیز امدادگران 13 جسد را که 11 نفر از آنها افسران 
ارتش بودند، در اســتان »توا تین–هوئه« در همســایگی استان کوانگ تری یافتند.این تیم همچنین قرار است برای 
رســیدگی بــه یک حادثه رانش زمین دیگر که تصور می شــود باعث گیــر افتادن 1۶ کارگر در یک نیــروگاه برق- آبی 

شده، اعزام شود.
از هفته گذشــته باران های سیل آســا باعث به راه افتادن ســیل در مرکز ویتنام شــده، در همین حال پیش بینی های 

هواشناسی از در راه بودن باران های بیشتر خبر می دهند.

دفن اردوگاه نظامی ویتنام در رانش زمین
گــروه حــوادث/ راز ناپدید شــدن مرد جوانی که از ســوی 
طلبــکاران بــرادرش ربــوده شــده بــه دســتگیری یکی از 

متهمان گره خورده که به کشور همسایه گریخته است.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، مدتی قبــل، زن 
میانســالی به پلیس رفت و از ناپدید شــدن پسرش خبر 
داد و گفت: دو روز اســت که پسرم گم شده و هیچ خبری 
از او نداریــم. بهــرام 40 ســال دارد و در کار خرید و فروش 
لوازم خانگی است و در یک مغازه هم کار می کند. آخرین 
باری که با او صحبت کردم عصر دو روز قبل بود و بعد از 
آن هرچــه به تلفن همراهش زنگ زدم خاموش بود. با 
دوست و آشنایانش هم تماس گرفتم اما هیچ کسی از او 
خبری ندارد. هیچ رد و نشــانی از پسرم ندارم و نگرانش 
هســتم.به دنبــال اعــالم این خبــر تحقیقات به دســتور 
بازپرس شــعبه نهم دادسرای امور جنایی پایتخت آغاز 
شــد. کارآگاهان در بررســی ها دریافتند بهرام آخرین بار 
بعد از یک تماس مشــکوک از ســوی فردی ناشناس به 
همراه یک دستگاه جاروبرقی که به نظر می رسید قصد 
فــروش آن را دارد از مغازه خارج شــده و دیگر برنگشــته 
است.با این احتمال که مرد تماس گیرنده، از سرنوشت 

بهرام باخبر باشد، به دستور بازپرس جنایی شناسایی و 
دستگیر شد. رضا در مواجهه با مدرک پلیسی گفت: چند 
روز قبل یکی از دوستانم به نام حامد به سراغم آمد و از 
من خواســت با بهرام تماس بگیرم. می گفــت او در کار 
خرید و فروش لوازم خانگی اســت و از من خواست به او 
ســفارش یک جارو برقی بدهم. من هم با شماره ای که 
حامد داده بود تماس گرفتم و از او خواستم به آدرسی در 
مرکز شــهر بیاید و برایم یک جاروبرقی بیاورد. زمانی که 
بهرام به محل قرار آمد حامد به همراه مرد جوانی که او را 
نمی شناختم بهرام را سوار خودروشان کردند. من از این 
آدم ربایی خبر نداشــتم و فقط قرار بود به ازای کشــاندن 

بهرام به محل قرار به من پول بدهند.
ë سرنوشت مبهم

با اطالعاتی که رضا به مأمــوران داد، بالفاصله آنها وارد 
عمل شده و حامد را در یکی از شهرستان های غربی کشور 
بازداشت کردند. حامد پس از انتقال به پایتخت و زمانی 
کــه در مقابل بازپرس جنایــی قرار گرفت بــه آدم ربایی 
اعتراف کرد اما مدعی شد که از سرنوشت بهرام بی خبر 
است. او در تحقیقات گفت: من و سیروس در کار فروش 

لوازم خانگی هســتیم و در همین کار با برادر بهرام آشنا 
شــدیم. او از ما کاالهای زیادی خریداری کرد اما پولش را 
نداد به همین دلیل چندین میلیون تومان از او پول طلب 
داشــتیم. تلفــن همراهش را جــواب نمــی داد و متواری 
شده بود. وقتی دیدیم دستمان به او نمی رسد تصمیم 
گرفتیم که برادرش بهرام را گروگان بگیریم شــاید از این 
طریق بتوانیم به پولمان برسیم. وقتی او را به محل قرار 
کشــاندیم ســوار خودرو کردیم و دست و پا و دهانش را با 
چسب بستیم. بعد از آن به سمت شهرهای غربی کشور 
به راه افتادیم. اما در میان راه من از آنها جدا شدم و دیگر 

خبری از سیروس و بهرام ندارم.
ë فرار از ایران

با به دست آمدن هویت سیروس، کارآگاهان به سراغ او 
رفتند اما بررسی ها نشان می داد که مرد جوان پس از این 
آدم ربایی مخفیانه از مرز خارج شده و به یکی از کشورهای 
همســایه رفتــه اســت. بدین ترتیــب بازپــرس ســهرابی 
دستورمکاتبات با پلیس بین الملل برای دستگیری متهم 
فــراری را صادر کرد تا راز سرنوشــت مبهــم بهرام فاش 

شود.

سرنوشت مبهم  فروشنده ای که ربوده شد
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 

و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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   افقي: 
1- بــرای هــدف خود همــه کار کــردن- ضد 

»آشتی«
2- هستی و وجود- استخوان زنخ- درخشان

3- پسوند انداختن- میوه خام- بی غیرت
4- قلمه درخت- صدای مرغابی- گروه محافظ- اشــتباه 

معروف
5- صدای تمسخر- دیکتاتور آلمانی- ابزار برس مانند

6- شاه فرانسوی- مقابل »خرید«- توگوشی
7- سرشت- نام پسرانه - یارگان ورزشی

8- بازگشت- تازه ساخت- مسیحی
9- ظرفی گود و بزرگ ویژه رختشــویی- انجمن، کارگروه- 

زندگی کردن
10- شهر »برج طغرل«- ابزار اضافه الزم- با »حال«آید

11- در مقابل »فرود«- شهر »چاقو«- خرس
12- پخش و پال- راغب- آبدار- کم کردن

13- مــواد زائد خــون- حکومت آلمــان نازی- از وســایل 
ورزشی پرورش اندام

14- معلوم و آشکار- یار کشمش!- وحشت
15- رفیق مشــهدی- بازیگر مرد فیلم »خط باریک قرمز« 

)روی پرده سینما(

 عمود ي: 
1- می گیرند و نق می زنند- عشق و عالقه

2- جزیره مهم »ژاپن«- رنگی برای چشم- موزه »پاریس«
3- نام دخترانه- شکل و پیکر- ماه میالدی

4- بعد از »آلفا«- گریزان- مساوی- ضربه سر فوتبالیست
5- موضوع و متن- کلمه پرسشی- حرف تأسف

6- کالهک دودکش- روپوش کفش- زمین دارای شوره
7- از ضمایر متصل- زرد روشن- هاون

8- غواص- وجود دارد- زن عزیز مصر که عاشق یوسف)ع( 
شد

9- لقب حضرت فاطمه)س(- شــهر قائم مقام- مضارع 
التزامی شدن

10- ســربلند، مفتخر- برهان- کتابی نوشــته »ســیده زهرا 
حسینی«

11- یادداشت- ضد »بیرون«- پسر »زال« در شاهنامه
12- عصاره میوه- مخفف چشم- دیگ سرگشاد- سزاوار

13- ایل- رساله و نامه گذاری- وبا
14- سازی سیمی و زهی- پرسش از ماهیت- لقب رستم

15- قوس قزح- رسیدگی و تحقیق

   افقي: 
1- از نقــاط دیدنــی اســتان »خراســان 

جنوبی«- معمول بین مردم
2- رعشه- خانه بزرگ با حیاط پردرخت- دختر پادشاه

3- ورشکستگی- نزدیک بین- روســتایی از توابع »تربت 
حیدریه«

4- گاو تبتــی- موســیقی اعتراضــی- مهربان تــر از مادر!- 
طایفه

5- سفید آذری- با عقیده واحد- زمان ورود عامل بیماری زا 
تا ظهور عالئم بیماری

6- مستحکم- صنعتی در شعر فارسی- آقای اسپانیولی
7- کوچ نشینان- آراستن- منزل بزرگ

و  »سیســتان  اســتان  در  شــهری  راســت-  ســمت   -8
بلوچستان«- از ماکیان

9- دســتیابی- وســطی- شــخصیتی در داســتان »الیــور 

توئیست«
10- رئیس جیمز باند- از اجزای تشکیل دهنده گاز روشنایی- 

بی غیرت
11- پندار- نوشتن- گپ اینترنتی

12- نمونه نمایشی- کفایت شده- کجاست؟- بنای مرتفع
13- باربر شهری- قدرت- وساطت در خرید و فروش

14- تکیه دادن- میله تمیز کردن تفنگ- بسیارخوار
15- فیلم »استیون اسپیلبرگ«- اثر »هنری الروشفوکو«

 عمود ي: 
1- گرفتاری ها- صدراعظم دوره »مظفرالدین شاه«

2- سود رسانیدن به کسی- بوی خوش- شخصی است که 
در پزشکی زایمان تبحر دارد

3- آلبوم موفق »سعید شهروز«- خواستار- داروی مقوی 
حاوی ویتامین

4- ســتاره ای ریز- اعتقاد و اطمینان کامل- ضمیر غایب- 
سازمان       غیرانتفاعی امریکایی

5- لقب محترمانه نظامیان- کســی کــه در معرض اتهام 
باشد- مخفف نه از

6- پایه- سرزمین اینکاها- قله ای در »ارسباران«
7- لطیف- سپاسگزاری- تباه

8- درآمد- مخفف از آن- حیله
9- یکنوع موســیقی- صــدای بر هم خوردن فلز، شیشــه یا 

چینی- رنگ آرامش
10- گردش دســته جمعی در بیرون شــهر- تیم »یونانی«- 

معاون هیتلر
11- باالی فرنگی- اشاره به دور- پادشاه ظالم عصر ابراهیم 

نبی)ع(
12- نشانه وجود مفعول- همان »بس«- تحریک پوستی- 

گل و لجن
13- لقب- غربال- شکوه گر

14- استخدام مطلوب- خیابانی در »تهران«- از شهرهای 
قدیمی »مازندران«

15- پالئونتولوژی- خودروی سنگین وزن

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح
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شریک شادی، اسیر غم
حال و روز مشاغل کوچک وابسته به مجالس عروسی

من که در این 20 سال یکبار هم 5 ،6 تا صندلی کرایه نداده بودم االن 
مجبورم این کار را بکنم. آنقدر کار ما ضعیف شده که مجبورم این 

مشتری ها را هم جذب کنم. دیگر مثل سابق نیست، حاال بیشتر مردم در 
خانه و با اقوام درجه یک مراسم می گیرند و در خانه هم که اندازه همه 

مبل و صندلی پیدا می شود

8 ماه اســت که در خیابان هــای ایران خبری از 
صدای بوق شادی ماشین های عروس نیست. 
آن چهره های شاد و سرزنده که راهی خانه های 
بخت می شدند و اقوام و آشنایان به دنبالشان. 
با شــروع کرونا این کارناوال های کوچک شادی 
هــم تعطیل شــده اند. زوج هــای جــوان آرام و 
بــدون میهمــان در ســاده ترین حالت ممکن 
لباس بخت بــه تن می کنند و با ماســکی روی 
صورت عکس عروســی می گیرند و تمام. نه از 
ســفره های بزرگ عقد خبری هست و نه کرایه 
میز و صندلی و نه تزئین ماشــین های عروس 
بــا گل و بادکنــک. مراســمی که تــا همین چند 
ماه پیش با هزینه هنگفتی برگزار می شــد حاال 
به اجبار کرونــا در اقتصادی ترین حالت برگزار 
می شــود تــا اینجــای کار البته که خوب اســت. 
کرونا  ما را به ســمت ســادگی پیش می برد اما 
از آنجایی که در هر خیری، شری و در هر شری 
خیری هســت، افراد بی شــماری کــه از همین 
مراســم کســب درآمــد می کردنــد در شــرایط 

سخت اقتصادی قرار گرفته اند.
یکی از محدودیت هایــی که کرونا به وجود 
آورد منع مراســم مألوف عروســی و عزاداری 
بود؛ مراســمی کــه بســادگی می توانــد تعداد 
ســرخوش  و  شــاد  کــه  درحالــی  را  زیــادی 
هســتند چند روز بعــد راهی بیمارســتان کند. 
اولیــن صنف هایــی کــه از ایــن محدودیت ها 
صدای شان بلند شــد تاالردارها بودند. آنها از 
ورشکســتگی مالی تا جمع شدن کار و کاسبی 
گفتنــد و با توجه به ســرمایه زیــادی که در این 
راه خرج کــرده بودند طبعاً صــدای بلندتری 
هم داشتند. اما بســیاری از مشاغل کوچک تر 
هم تحت تأثیر این ممنوعیت ها قرار گرفتند؛ 
کســبه ای که ســال ها مشــغول کار بودند و هر 
هفتــه بــا انبــوه مشــتری ها، پــول خوبــی هــم 
درمی آوردنــد. کســبه ای کــه بعضــی از آنهــا 
درآمدشــان بــه صفر رســیده و بعضــی دیگر 

بــا کوچک تــر کردن دامنه کســب و کار چشــم 
انتظار کشف واکسن کووید19 مانده اند.

امیر 20 ســال اســت در محله لویزان تهران 
میز و صندلی و بشــقاب و پنکه و کولر و هر چه 
الزمه برگزاری مراســم اســت کرایه می دهد یا 
بهتر است بگوییم کرایه می داد چون آن طور که 
می گوید کامالً کار تعطیل شده است: »نه برای 
شادی و نه برای ختم دیگر کسی صندلی کرایه 
نمی کند. در مغازه ما فعاًل باز است اما دلیلش 
را خودم هم نمی دانم. در واقع همین جوری و 
از روی عادت به مغازه می آیم.« او با حســرت 
از دفتر خالی سفارشــات تعریــف می کند و به 
مردم حق می دهد که نخواهند مراسم بگیرند: 
»مــن کــه در ایــن 20 ســال یکبــار هــم 5 ، 6 تــا 
صندلی کرایه نداده بودم االن مجبورم این کار 
را بکنم. آنقدر کار ما ضعیف شده که مجبورم 
ایــن مشــتری ها را هــم جذب کنــم. دیگر مثل 
ســابق نیســت، حاال بیشــتر مردم در خانه و با 
اقوام درجه یک مراسم می گیرند و در خانه هم 

که اندازه همه مبل و صندلی پیدا می شود.«
او که مثل باقی همکارانش وســایل را برای 
فروش گذاشته با خنده می گوید: »لوازم را برای 
فروش گذاشــته ام اما چه کسی خریدار است؟ 
خیلــی از همــکاران ما در این صنــف که تقریباً 
می شود گفت صنف تاالردارهاست هم این کار 
را کرده اند اما خریداری نیست. خیلی ها مغازه 
را بســته اند و در خانــه نشســته اند. بخصــوص 

آنهایی که اجاره مغازه می دادند.«
کار  در  خــودش  حــاال  و  پــدر  و  پدربــزرگ 
بــا  تهرانپــارس  اطــراف  هســتند.  گلفروشــی 
11پرســنل کــه ایــن روزها بســختی خرجشــان 
درمی آید. علیرضا 20 سالی هست که گلفروش 
است و چه کسی است که نداند بخش بزرگی از 
درآمــد گلفروش ها از تزئین ماشــین عروس و 
ســاخت دســته گل های فانتزی عروس تأمین 
می شد یا فروش آن تاج گل های بزرگ مراسم  
مختلف که برگزاری همه آنها ممنوع است: »از 
برج 11 تا االن هیچ عروســی و عقد و بله برونی 

نداشتیم و در واقع 8 ماه است متضرر شده ایم. 
فقط گل های تولد می خرند یا چند شاخه برای 

داخل خانه.«
کــه  می گویــد  سرانگشــتی  حســابی  بــا  او 
درآمدش به یک پنجم تقلیل پیدا کرده است: 
»اگر روزی 10 تا سفارش داشتیم االن هر 3 روز 
یکی هم نداریم آن هم تک و توک دســته گلی 

مثاًل برای عکاسی در آتلیه.«
و  گلفروش هــا  اســت  معتقــد  علیرضــا 
تاالردارها بیشترین ضرر را از این ممنوعیت ها 
متقبــل شــده اند: »خیلــی از همــکاران مــا که 
ضعیف تــر بودنــد تعطیــل کردنــد و بیشــتر 
آنهایــی کــه پشــتوانه داشــتند و مطــرح بودند 
فعاًل توانســته اند دوام بیاورند.« او که حســابی 
از وضعیت به تنگ آمده تصور می کند که روی 
صنف آنها سختگیری بیشــتری وجود دارد که 
باعث شــده نتوانند مانند دیگر مشاغل کسب 
درآمد کنند: »تا زمانی که فست فود و پاساژ باز 
اســت و فقط تمرکز روی صنف ما است با این 
گرفتاری هــا درگیر هســتیم. از برج 11 می گویند 
یــک ماه دیگر باز اســت و دائــم کش می دهند 
و االن از زبان مشــتری ها شــنیدم که می گویند 
بعــد از محــرم و صفــر می خواهنــد با بعضی 
پروتکل هــا عروســی ها را راه بیندازنــد. مــا هم 

دلمان به همین شایعات خوش است.«
ســفره عقد و خنچه و شــمع و آیینه و همه 
چیزهایــی کــه باعــث شــیک شــدن مراســم 
عروسی می شود تخصص آنهاست. سفره های 
رنگارنگــی کــه بــا حوصلــه و خالقیت آراســته 
می شوند و به قول سامان: »چشم و هم چشمی 
باعث می شود که حتی در عروسی های خانگی 
هم این جور چیزها از قلم نیفتد.« او که یکی از 
دالیل ضعیف شــدن کار را مثل هر سال، آغاز 
ماه هــای محــرم و صفر می دانــد از ضعیف تر 
شــدن کار با شــروع همه گیری کرونــا می گوید: 
»االن تقریبــاً از جیب می خوریم و پول اجاره را 
هم سخت در می آوریم. راستش سخت است 
که بخواهیم صنف عوض کنیم چون کلی پول 
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وســیله داده ایم که کسی هم آنها را نمی خرد. 
خیلی از همکاران ما تعطیل کرده اند.«

او تعریف می کند که امســال مثل هر ســال 
نبوده و پیش از این اگر هفته ای 4 یا 5 سفارش 
داشــتند حاال به ماهی یک یا دوتــا و آن هم در 
خانه و برای خانواده درجه اول عروس و داماد 
رســیده است: »این را هم در نظر بگیرید که ما 
چون 10 سال سابقه داریم و در سایت ها شماره 
گذاشــته ایم هنــوز کمــی زنــگ خــور داریــم.« 
علیرضا که به همراهی 5 نفــر دیگر دفتری در 
بازار گل »محالتی« دارند چشــم انتظار ســال 

جدید اســت و کشــف واکســنی برای کرونا و به 
قول خودش تا آن روز مجبور است ادامه دهد.

کســبه ای کــه بــا آنهــا صحبــت کــردم فکر 
اوضــاع  آتلیه دارهــا  و  عکاســان  می کردنــد 
بهتــری داشــته باشــند امــا در گفت و گــو بــا دو 
عــکاس معلــوم شــد اوضــاع آنها هــم خیلی 
رو بــه راه نیســت. حبیــب کــه در پونــک آتلیه 
دارد بــه خاطر افت کار مجبور شــده یکی از دو 
دفتــرش را تعطیــل کند آن هم بــا 50 میلیون 
بدهــکاری: »ماه هایــی بود که هیــچ برنامه ای 
نداشــتیم. االن برگــزاری مراســم در فضاهای 

باز باعث شده چند تا کلیپ بسازیم. اما بیشتر 
مراســم  فرمالیته است. تا همین االن اشک ما 
از ایــن وضعیــت درآمــده و منتظر ســال بعد 
هســتیم.« او که امیدوار اســت با این وضعیت 
بتوانــد خــودش را بــه ســال بعــد برســاند از 
8ســال ســابقه در ایــن کار می گوید و پرســنلی 
که مرخصشــان کرده تا از بار هزینه ها کم کند: 
»پول اجاره همین یک آتلیه را هم بسختی در 
می آورم و همکارهــای زیادی دارم که در خانه 

خوابیده اند.«
افشــین10 سال اســت عکاســی می کند. او 
از کــم شــدن 70 تــا 80 درصدی ســفارش ها 
می گوید و از تعطیلی مراســم تا ســال آینده؛ 
چــون معتقــد اســت بــا شــروع فصــل ســرد 
ســال دیگــر همــان انــدک مراســمی هــم که 
در فضاهــای بــاز انجام می شــد دیگــر امکان 
برگــزاری نــدارد: »االن تنهــا منبــع درآمــد ما 
از  عکــس پرســنلی اســت و گاهــی عکاســی 
کودک که آن هم بیشــتر پــدر و مادرها جرأت 
نمی کنند بچه ها را به آتلیه بیاورند.« افشــین 
در »هفــت حــوض« با 3 پرســنل بســختی از 
پس اجــاره بهای مغــازه برمی آید اما ســعی 
کــرده کســی را تعدیل نکنــد و با هــر ترفندی 

شده امسال را قسر در برود تا شاید سال آینده 
دوبــاره لبخند تــازه عــروس و دامادها را ثبت 

کند و رونقی به کسب و کارش بدهد.
امــا آخریــن صنفــی کــه سراغشــان رفتیــم 
مزون دارها هستند. آنها هم از کسادی بازار ناشی 
از محدودیــت مراســم، بی نصیــب نمانده اند. 
حتــی یکــی از آنها که 35 ســال ســابقه دوخت 
لباس عــروس در خیابان انقــالب دارد. زنی که 
پشت تلفن ســفارش نشسته از یک سوم شدن 
ســفارش ها می گویــد و اینکــه تــالش کرده انــد 
کارگــران را اخراج نکنند: »کار و کاســبی ما فعاًل 
برپایه همین عروســی هایی می چرخد که توی 
خانه ها برگــزار می شــود. البته تعــداد آنها هم 
خیلی کم شــده اســت. تنها تالش مــا این بوده 
کــه کســی را اخراج نکنیم چون می دانیم ســال 
سختی است و باید از همدیگر حمایت کنیم تا 

این وضعیت سخت و دشوار تغییر کند.«
حتماً مشــاغل بسیار دیگری هم در چرخه 
اقتصادی مراسم عروسی هستند که حال و روز 
خوبــی را تجربه نمی کنند. کاســبانی که عادت 
داشــتند لبخند مشــتری های خــود را ببینند و 
شــریک حــال خوب آنها باشــند حــاال روزهای 

تلخی را تجربه می کنند.
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توســلی،  غالمعبــاس  یــاد  زنــده  آنچــه 
دیگــر  از  را  سرشــناس  جامعه شــناس 
جامعه شناسان ایرانی متمایز می کند، این است 
که وی »جامعه شناسی انتقادی« بود؛ نخست 
اجتماعــی  کنشــگری  دوم  و  وی  عمق نگــری 
ایشــان حائز اهمیت اســت. جامعه شناســی را 
در یــک تقســیم بندی اولیه به جامعه شناســی 
»پیشــا انتقادی« و »انتقادی« می توان تقســیم 
یــک  پیشــاانتقادی«  »جامعه شناســی  کــرد. 
کلی نگــر  و  محافظه کارانــه  جامعه شناســی 
اســت کــه کمتر بــه »انتقــاد« که وظیفــه اصلی 
امــا  اســت.  نزدیــک  ســت،  جامعه شناســی 
انتقــادی« جامعــه  شناســی  »جامعه شناســی 
ای اســت که عالوه بر اینکه یک جامعه شــناس 
بــه علــم جامعه شناســی احاطــه دارد، وظیفه 
خودش را پیشروی تا مرز کنشگری هم می داند. 
جامعه شناسی انتقادی بشدت نسبت به نظام 
سیاسی نگاه انتقادی دارد و هرچه نظام سیاسی 

ناکارآمدتر باشد، انتقادها تندتر می شود.
دیگــران  از  را  توســلی  دکتــر  کــه  وجهــی  دو 
وی  کــه  بــود  ایــن  نخســت  می کــرد،  متمایــز 
تحصیلکــرده فرانســه بــود و در فرانســه حوزه 
فلســفه و جامعه  شناســی، آمیــزه  ای کارکردی 
و کاربردی داشــت. فرانســه جامعه شناســانی 
ماننــد ژورژ گورویــچ داشــت کــه نــگاه عمیقی 
و  علــل  مجموعــه  بــه  و  جامعه شناســی  بــه 
الیه هــای تــو در تــوی علت هــای یــک پدیــده 
اجتماعی داشــتند که کمتر در جامعه  شناســی 
جامعه شناســی  واقــع  در  می شــد؛  فهــم 
فرانســه بــا فلســفه بــه نحــوی درآمیختــه بود 

و جامعه شناســی را عمیــق کــرده بــود و دکتــر 
توســلی دانش آموختــه چنیــن فضایی بــود؛ از 
این رو دکتر توسلی دارای »ذهن فلسفی« بود.

کــه  جامعه شناســی«  »نظریه هــای  درس  در 
در دانشــگاه تهــران شــاگرد وی بــودم، تســلط 
بی بدیــل ایشــان در پدیدارشناســی بر موضوع 
پیچیــده ای کــه بــه نظریــه »ادمونــد هوســرل 
دربــاره  بحث هایــی  در  یــا  می شــد،  «مربــوط 
»تالکــوت پارســونز« در حوزه جامعه شناســی 
امریکایــی کــه بســیار زیبــا ارتبــاط بیــن خــرده 
نظام ها را بیان می کرد، کاماًل در خاطرم نقش 
بســته اســت و این نــگاه عمیــق، وی را از دیگر 

استادان این حوزه متمایز می کرد.
دیگــر اینکــه وی از پیش از انقــالب در نهضت 
آزادی ایران عضویت داشت و جامعه شناسی 
از  بعــد  بــود،  کــرده  نزدیــک  کنشــگری  بــه  را 
انقالب هم به سبب این نوع مواجهه در حوزه 
کنشــگری اجتماعــی، به نحوی مؤاخذه شــد و 
در دوره اول دولــت احمدی نــژاد در دانشــگاه 

تهران مورد بی مهری قرار گرفت.
در  متأســفانه  اینکــه  عنایــت  درخــور  نکتــه 
حوزه  هــای جامعه  شــناختی در ایــران ممکن 
اســت مــا اســتاد تمــام  هایــی داشــته باشــیم 
کــه کتاب هــای زیــادی هم نوشــته باشــند و در 
اســتادان دانشــگاه های مطــرح ماننــد  شــمار 
دانشــگاه تهــران هــم بوده باشــند امــا از عمق 
برخــوردار  بیــان  در  جســارت  یــا  تحلیــل  در 
بــا  خوانــدن«  »جامعه شناســی  نباشــند. 
فاصلــه  بســیار  شــدن«  »جامعه شــناس 
دارد؛بســیاری جامعه شناســی خوانده اند و در 
نهایت یک معلم ســاده جامعه شناســی شده 
اند یا یک گام جلوتر رفته اند و در حوزه محلی 
خودشــان ایفای نقــش کرده اند؛ اما در ســطح 
وســیع ورود نکرده اند؛ ما بســیار انگشت شمار 
خــوب  را  جامعه شناســی  کــه  کســانی  داریــم 
خوانده اند و جامعه شــناس واقعی شــده اند و 
نیز به حوزه کنشــگری با جرأت و جســارت و با 
عمق نگــری ورود کرده اند؛ شــاید بشــود گفت 
اینگونــه اســتادان در ایران به تعداد انگشــتان 
دو دســت هــم نرســند و ایــن چیزی اســت که 

جامعه شناسی را آزار می دهد.
دکتر توســلی تالش کــرد جامعه شناســی را به 
رسالت اصلی خود نزدیک کند؛ اما باید بگویم 
که تالش های ایشان چندان مثمر در حدی که 
انتطار می  رفت، نشد؛ چون جامعه شناسی در 

ایران، زمین گیر شده است.

 دکتر توسلی؛ جامعه شناسی
 انتقادی، عمیق و کنشگر

ë  جناب دکتــر صفوی، در ایام کرونــا، با تعمق
در رفتــار زبانــی مــردم جامعــه بــه چــه نکته و 
تحلیلی در خصوص ویژگی های روانشــناختی 

جامعه می توان رسید؟
برجســته ترین  از  یکــی  مــن،  اعتقــاد  بــه 
از  می تــوان  کــه  روانشــناختی  ویژگی هــای 
داده هــای زبانی در ایــن ایام کرونا اســتخراج 

کرد، این است که ما »بی تفاوت شده ایم«.
 اساســاً از طریق چند شــاهراه و حوزه می توان 
به بحــث »بی تفاوتــی اجتماعــی« پرداخت. 
در علوم انســانی چنــد رشــته زبــان شناســی، 
روان شناســی و جامعه شناســی می تواننــد به 
بررســی و شــناخت ویژگی هــای رفتــاری یک 

جامعه ورود کنند.
به طــور معمــول در ابتــدا ایــن زبان شناســان 
هســتند که یک سری ویژگی های روانشناختی 
و  می کننــد  پیــدا  مــردم  زبــان  در  را  خــاص 
درمی یابنــد کــه ایــن ویژگــی مرتــب در حــال 
تکرار شــدن اســت. با تکرار ایــن ویژگی ها، در 
ادامه روان شناسان بررسی می کنند که چقدر 
آن ویژگی هــا به رفتار فــردی مردم ورود کرده 
اســت. اما وقتــی روان شــناس به ایــن نتیجه 
روانشــناختی،  ویژگی هــای  آن  کــه  می رســد 
خــاص رفتار فــردی مردم نیســت و بــه رفتار 
اجتماعــی آنــان هــم ورود کــرده اســت و بــه 
تعبیــری، یک رفتار اجتماعــی خاص در یک 
جامعــه بســامد باالیــی پیــدا کرده اســت، کار 

به جامعه شناس ارجاع داده می شود.
مرتــب  شــناس  زبــان  یــک  به عنــوان  وقتــی 
عبــارت ها و جمالتی همچــون »به من چه«، 
»واســه خودشــون گفتن«، »من دیگه خســته 
شــدم« و... را می شــنوم، درمی یابم که نوعی 
در  جامعــه  در  »بی تفاوتــی«  و  »فاصلــه« 
حال شــکل گیری اســت، اینجا اســت کــه باید 
روان شــناس ورود کــرده و بررســی کند که این 
فاصلــه از جامعــه چقــدر بــه رفتار فــردی ما 
ورود کرده اســت. اگــر چنانچــه او دریافت که 
این مقوله یعنــی »فاصله گرفتن از اجتماع« 
به رفتار جمعی ما نیز رسوخ کرده، اینجا باید 
جامعه شــناس هــم ورود کنــد چــرا کــه دیگر 

ماجرا اجتماعی شده است.
به نظــر مــن، ایــن روزهــا، فاصلــه گرفتــن از 
جامعــه به یــک مقوله جــدی اجتماعی بدل 
شده است و جامعه شناسان باید برای بررسی 
آن، ورود کننــد و چنــد و چــون ایــن گــزاره که 
»مردم از جامعه فاصله گرفته اند« را بررسی 
کننــد. وقتی جامعه شــناس نیز به این تحلیل 
برســد که مردم دچار »بی تفاوتی اجتماعی« 
شــده  انــد و از جامعه فاصلــه می گیرند اینجا 

است که باید زنگ خطر را به صدا درآورد.
ë  شــما در تحلیــل خــود، مقولــه »بی تفاوتــی

اجتماعــی« را بــه نوعــی متــرادف بــا »فاصله 
گرفتن از جامعــه« در نظر گرفتید، چرا؟ از نظر 
شما چه ربط و نسبتی میان این دو وجود دارد؟

اجــازه دهیــد با کمــک گرفتن از یــک مثال به 

ایــن پرســش پاســخ دهــم. در فروردیــن ماه 
امســال، مرتــب از طریــق صداوســیما و دیگر 
رســانه ها تأکیــد می شــد کــه در خانــه بمانیم 
و بــه مســافرت نرویم. امــا با وجــود همه این 
مســافرت  بــه  مــردم  از  بســیاری  هشــدارها، 
آن  در  کــه  دارم  خاطــر  بــه  مــن  می رفتنــد. 
ایام، یک خانــم خبرنگار بــه عوارضی اتوبان 
تهران- کرج رفته بود و از مردم سؤال می کرد 
که چرا با وجود همه تأکیدات مبنی بر ماندن 
در خانــه، تصمیم به ســفر گرفته اند؟ هر فرد 
دالیــل شــخصی خاصــی را مطــرح می کــرد؛ 
به عنــوان مثــال، یکــی از مســافران در پاســخ 
گفــت »چــون دلتنــگ مــادرم هســتم«! ایــن 
جمله برای من زبان شــناس یک تلنگر است 
چراکــه وقتــی گفتــه می شــود »چــون دلتنگ 
مــادرم هســتم بنابراین به ســفر مــی روم« به 
ایــن معنا اســت که من عضو ایــن جامعه که 
بایــد برای رفع یک بال همدل شــود، نیســتم. 
من فقط دلتنگ مادرم هستم و جامعه برای 

من اهمیتی ندارد.
همــان شــب در یکــی از کانال هــای خارجــی، 
دختــر خانمــی بــه یــک مجتمــع آپارتمانــی 
رفتــه بود کــه واحدهایــی با متراژهــای حدود 
35 متری داشــت و از ســاکنان ایــن آپارتمان 
می پرســید کــه چــرا در خانــه بــا ایــن فضــای 
کوچــک مانده ایــد؟ آیــا خانه نشــینی برایتان 
سخت نیســت. اغلب ســاکنان اینگونه پاسخ 
دادنــد کــه مــا در خانــه مانده ایم تــا دیگرانی 
که مانند مــا در آپارتمان مانده اند، احســاس 
ناراحتی و ســختی نکنند. دیگــران برای اینکه 
در انتشار ویروس کرونا سهیم نباشند شرایط 
سخت قرنطینه را پذیرفته اند پس ما هم باید 
به ســهم خود در این امر مشــارکت کنیم و در 
خانــه بمانیم. چنین پاســخی نشــان می دهد 
کــه افــراد آن جامعــه به جامعه شــان »حس 
تعلق« دارند و می کوشــند تا به جامعه شــان 
آسیب نزنند. بنابراین من تعمداً »بی تفاوتی 
اجتماعی« و »فاصله گرفتن از جامعه« را نه 
مترادف هم که در کنار هم به کار بردم؛ چراکه 
و »بی تفاوتــی  از جامعــه«  »فاصلــه گرفتــن 
اجتماعی« به نوعی با هم همبســتگی مثبت 
دارند و هر دو یکدیگر را تقویت می کنند و این 
موضوعــی اســت که بــه دغدغه ایــن روزهای 

من بدل شده است.
ë  ریشــه ایــن بی تفاوتــی اجتماعــی و فاصلــه

گرفتن از جامعه کجاســت؟ فکر می کنید چرا 
جامعه به این سمت کشیده شده است؟

به اعتقــاد من، اساســاً »فاصله گــذاری« یکی 
از ویژگی هــای فرهنگــی مــا اســت؛ نــه اینکــه 
ما به این ســمت کشــیده شــده باشــیم. گویی 
اجتماعــی  رفتــار  از  بخشــی  فاصله گــذاری 
نهادینه شــده ما اســت؛ یعنی مردم دوســت 
ندارنــد خیلــی بــا هــم در تمــاس باشــند بــه 
گونــه ای که حتی افراد ســاکن در یک مجتمع 
مســکونی ســعی دارند کمتریــن مواجهه را با 

هم داشــته باشــند و حتی از ســالم کــردن به 
هم طفره می روند.

ایــن  به دنبــال  رفتارهــا  از  زنجیــره ای 
فاصله گذاری ها شکل می گیرد. به تبِع جامعه، 
خانواده هــا و حتی اعضای یک خانــواده هم از 
هم فاصله می گیرند؛ زن و شــوهر هر دو مدت 
طوالنی از روز را به سرکار می روند، تنها شب ها 
امکان دورهم بودن را دارند اما همه می دانیم 
کــه در همیــن زمــان محــدود هــم تعامــل و 
ارتباط ها میان اعضای خانواده بسیار کم است 
و افراد در خانواده هم فاصله را حفظ می کنند.

همچنین، مــا در فرهنگ مــان فاصله گذاری 
خاصــی میــان افــراد بــزرگ و کوچــک هــم 
داریم و مشخص نیست که اساساً معیار این 
کوچــک و بزرگ بودن چیســت؟ چرا که تنها 
سن معیار ما نیست؛ ما این بزرگی و کوچکی 

را در مورد پست و جایگاه اجتماعی هم قائل 
هســتیم. بــرای مثــال، همیشــه در جلســات 
رســمی، رئیس بعد از همه وارد می شــود اما 
اگر در همین جلسه روی میزها غذا بگذاریم 
وضعیــت برعکــس می شــود و قبــل از همــه 

رئیس باید وارد  شود و...
هــر کدام از ایــن رفتارهــای اجتماعی ظروف 
کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  مرتبطــه هســتند. 
از  یکــی  اجتماعــی«  گرفتن هــای  »فاصلــه 
راه های حفظ امنیت اســت و امنیت یک نیاز 
روانشــناختی اســت. وقتی افراد فاصله شــان 

کــه  می کننــد  احســاس  می کننــد  حفــظ  را 
امنیت شــان محترم شمرده شده است. ما از 
هم فاصله می گیریم چون احساس می کنیم 
امنیت مــان به خطــر می افتــد. آدم هایــی که 
بتدریــج از جامعه فاصلــه می گیرند، کم کم 
دیگــر خــود را عضــو آن جامعــه نمی دانند. 
بنابرایــن، »رفتــار اجتماعــی« بــرای آنان به 
نوعــی رفتــار فردی بــدل می شــود و در قبال 

مسائل جامعه »بی تفاوت« می شوند.
ë  آیــا ایــن فاصلــه گرفتــن از جامعــه، خاص

جامعه ما اســت یــا اینکه یک ویژگی انســان 
مــدرن و از پیامدهــای ســبک زندگــی مــدرن 

است؟
بلــه، همان طور که اشــاره کردید، همه مردم 
دنیــا یک ســری ویژگی هــای مشــترک دارند 
کــه خاص جامعه ما هم نیســت آنــان که در 

نیویــورک، لنــدن و ســواحل فلوریــدا زندگــی 
می کننــد هــم از قرنطینــه خســته می شــوند. 
و  دائمــی  یکنواختــی  یــک  از  مــردم  همــه 
تکــراری کالفــه می شــوند و بــه واکنش هــای 
و  می پردازنــد  غریــب  و  عجیــب  اجتماعــی 
بــرای شکســتن قرنطینــه و ســهل  انگاری در 
خصــوص پروتکل های بهداشــتی، دالیلی را 

برمی شمرند.
ë  در را  اجتماعــی  بی تفاوتــی  دلیــل  شــما 

جامعــه خودمــان »نهادینــه شــدن فرهنــگ 
فاصله گرفتن از جامعــه« و »نیاز به امنیت« 

برشمردید. اما به نظر می رسد که جوامع دیگر 
هــم، هــر یــک در ســطوحی ایــن »بی تفاوتی 
اجتماعی« را تجربــه می کنند. فراتر از جامعه 
خودمــان، دلیل این »بی تفاوتــی اجتماعی« 

در سطح جهانی را چه می دانید؟
مردم بر اســاس یکســری رفتارهای اجتماعی 
نهادینه شــده »بی تفاوت« می شــوند و حالت 
بی اهمیتــی برای مــردم رخ می دهــد. اگر یک 
کوه آتشفشــان هــر روز فوران کنــد، اهمیتش را 
بتدریــج از دســت می دهــد و مــردم احســاس 
می کننــد کــه به طــور طبیعــی این کــوه باید هر 
روز فــوران کنــد. وقتی که یک ماه بــه، دو ماه یا 
شش ماه تبدیل می شود و بعد درنهایت گفته 
می شــود که ممکن اســت تا دو ســال مــا با این 
ویروس درگیر باشیم، مردم به جایی می رسند 
که می گوینــد دیگر اهمیتی نــدارد. به تعبیری 
کرونــا و ابتــالی بــه آن اهمیتــش را از دســت 
می دهــد. و وقتی مردم بی اهمیت و بی تفاوت 
شــدند دیگــر نمی توان خیلــی به آنان یــاد داد 
که چه کار کنند. و آنان را نســبت به مســئولیت 
اجتماعی شــان توجه داد. وقتی یک موضوعی 
را به طور مرتب تکرار کنیم، بتدریج اهمیتش را 
از دست می دهد، برای مثال مجریان تلویزیون 
اغلب می گویند: »میهمان خوبمان«؛ بتدریج 
»میهمــان«  کلمــه  از  بخشــی  »خــوب«  ایــن 
کنــار  در  »خــوب«  لغــت  بنابرایــن  می شــود. 
»میهمــان« در برنامه هــای تلویزیونی بتدریج 
بار معنایی خود را از دست می دهد. شاید یکی 
 از دالیل بی تفاوتی اجتماعی هم همین مقوله 

تکرار باشد.
ë در این فضا، چه باید کرد؟

ارائــه دادن راهکارهایی برای خارج کردن یک 
جامعــه از »بی تفاوتــی اجتماعی« موضوعی 
اســت که از دایــره کار یک زبان شــناس خارج 
اســت. یک زبان شــناس درنهایت به جامعه 
رفتــار  یــک  شــدن  مســأله دار  خصــوص  در 
اجتماعــی تلنگــر می زند. اگر روان شناســان و 
جامعه شناسان ما نیز در تحلیل و بررسی های 
خود به این باور برسند که بی تفاوتی اجتماعی 
در جامعه ما به »مسأله« بدل شده است باید 
در یــک مجموعــه تالش هــای میان رشــته ای 
در خصــوص »چــه باید کــرد؟«، بــه گفت وگو 
بنشــینند؛ چــرا کــه نمی تــوان مرتفــع شــدن 
مسائل روانشناختی را تنها از یک حوزه دانشی 

توقع کرد.

پي نوشت:
 *تیتر این گفت و گو از شعري از فاضل نظري 

وام گرفته شده است:
  به جست وجوی تو در چشم خلق خیره شدم

غریبه اند برایم تمام رهگذران

هشــت ماهــی از آمدن میهمــان ناخوانــده ای بــه نــام »کرونــا« در جامعه مــا می گذرد. 
این ویــروس با وجود تمام مســائلی که در زمینه ســامت بــرای ما ایجاد کرده اســت اما 
عرصه ای برای عیان و برجسته شدن برخی ویژگی های روانشناختی در جامعه ما نیز شد. 
ساحت های مختلفی از دانش می توانند به بررسی و تحلیل ویژگی های روانشناختی یک 
جامعه ورود کنند از آن جمله می توان به جامعه شناســی، روان شناســی، انسان شناســی 
و مردم شناســی اشــاره کرد. امــا جالب اســت بدانیم »دانش زبان شناســی« نیــز یکی از 
حوزه هایی اســت که می تواند در خصوص ویژگی های روانشــناختی یک جامعه تحقیق 

کند و از رهگذر »زبان« به داده هایی در خصوص رفتار مردم برسد.
دکتــر کوروش صفــوی، زبان شــناس و اســتاد دانشــگاه عامه طباطبایی، از آن دســت 
آکادمیســین هایی اســت کــه همواره کوشــیده تــا خــود را تنهــا در چارچــوب مباحث 
زبان شناســی محصور نکند و میان رشــته ای بیندیشد. شــاهد این مدعا، تألیفاتی است 
کــه در کارنامه علمی او به چشــم می خــورد؛ از آن جمله می توان بــه کتاب های »زبان و 
اندیشــه«، »محفل فیلســوفان خاموش«، »ســرگردان در فلســفه ادبیات«، »آشنایی با 
معنی شناســی«، »روایت« و... اشــاره کرد. به این اعتبار، به ســراغ او رفتیم که بپرســیم 
به عنوان یک زبان شــناس، با تحلیل رفتار زبانی مردم در ایام شــیوع کرونا، کدام ویژگی 

روانشناختی را در میان ما ایرانیان پررنگ تر می بیند؟
به زعم او، ما »بی تفاوت« شــده ایم و با وجود باال رفتن آمــار ابتاها و البته مرگ و میرها 
در اثر کرونا در روزهای اخیر، اما همچنان برخی نســبت به انجام پروتکل های بهداشتی 
کوتاهی کــرده و بعضاً با حضــور در اجتماعاتی همچون عروســی ها و مراســم  عزاداری 
انتشــار و تکثیــر هــر چه بیشــتر این ویــروس را موجــب می شــوند و چندان هشــدارها و 
توصیه های مسئوالن بهداشتی و کارگزاران امر را جدی نمی گیرند. اما چرا؟ دکتر صفوی 
به عنوان یک زبان شــناس، نکات جالبی را در خصــوص چرایی بی تفاوتی اجتماعی در 
جامعــه که در رفتار زبانی شــهروندان هــم نمود بــارزی دارد مطرح می کند کــه در ادامه 

دالیل او را می خوانید.

مهسا رمضانی
خبرنگار

 غریبه  اند برایم 
تمام رهگذران 

 »تحلیل رفتار زبانی ایرانیان در ایام کرونا«
 در گفت وگو با دکتر کوروش صفوی )زبان شناس(

»بی تفاوتی اجتماعی« را جدی بگیریم!
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1  وقتــی به عنوان یــک زبان شــناس، در ایام شــیوع کرونــا مرتب عبــارت ها و 
جماتی همچون »به من چه«، »واسه خودشون گفتن«، »من دیگه خسته شدم« 
و... را می شــنوم، درمی یابم که نوعــی »فاصله« و »بی تفاوتــی« در جامعه در حال 
شــکل گیری است. اینجا است که باید روان شــناس ورود کرده و بررسی کند که این 
فاصله از جامعه چقدر به رفتار فردی ما ورود کرده است. اگر چنانچه او دریافت که 
ایــن مقوله یعنی فاصله گرفتن از اجتماع به رفتار جمعی ما نیز رســوخ کرده، اینجا 

باید جامعه شناس هم ورود کند چرا که دیگر ماجرا اجتماعی شده است

مــن تعمداً »بی تفاوتی اجتماعــی« و »فاصله گرفتن از جامعــه« را در کنار  2
هــم به کار می بــرم؛ چراکه »فاصله گرفتــن از جامعــه« و »بی تفاوتی اجتماعی« 
به نوعی با هم همبســتگی مثبت دارند و هر دو یکدیگــر را تقویت می کنند و این 

موضوعی است که به دغدغه این روزهای من بدل شده است

»فاصله گرفتن های اجتماعی« یکی از راه های حفظ امنیت اســت و امنیت  3
یک نیاز روانشــناختی اســت. وقتــی افراد فاصله شــان را حفظ می کنند احســاس 
می کنند که امنیت شان محترم شمرده شده است. ما از هم فاصله می گیریم چون 
احســاس می کنیم امنیت مــان به خطــر می افتد. آدم هایــی که بتدریــج از جامعه 
فاصلــه می گیرند، کم کم دیگر خود را عضو آن جامعــه نمی دانند. بنابراین، »رفتار 
اجتماعی« برای آنان به نوعی »رفتار فردی« بدل می شود و در قبال مسائل جامعه 

»بی تفاوت« می شوند 
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دکتر احمد بخارایی
استاد دانشگاه و 

مدیر گروه فلسفه 
علوم اجتماعی انجمن 
جامعه شناسی ایران



ویــل دورانت؛ فیلســوف و تاریخ نگار پــرآوازه امریکایــی که مجموعه 
»تاریــخ تمــدن« اثــر اوســت، در بــاب تاریــخ و فهــم آن گفته اســت: 
»بخــش عمــده ای از تاریــخ حــدس اســت و بقیه آن تعصــب.« این 
سخن و این دیدگاه به تاریخ کمابیش در سخنان و آرای اندیشمندان 
وجود داشــته است. در باور عامه نیز، تفکری مبنی بر اینکه »تاریخ را 
فاتحــان می نویســند« رایج اســت و این بیانگر نوعــی بی اعتمادی به 
وثاقــت و صحــت روایت های تاریخی اســت. اما به نظر می رســد، در 
عصــر جدید بازخوانی وقایع سیاســی، اجتماعی نظامی و... شــکل و 
شمایل دیگری به فهم تاریخ خواهد داد. در واقع تاریخ نگاری مستند 
الگویــی از روایــت و بازنمایــی حــوادث و رخ دادهاســت که بــا الصاق 
مؤلفه هــای مســتند در درون خــود نوعــی »آزمــون صحت ســنجی« 

برقرار می کند.
تاریــخ معاصــر ایــران، آکنــده از حــوادث سیاســی و اجتماعی بزرگ 
و کوچــک اســت کــه بر سرنوشــت این کشــور اثــرات غیرقابــل کتمان 
داشــته اند. بازخوانــی و روایــت ایــن حــوادث که حــدوداً بــه مطالعه 
100 ســال اخیــر ایــران می پردازد، همیشــه همــراه با ســوء تفاهم ها و 
اختالف نظرهای جدی از ســوی افراد و جریانات مختلف بوده است. 
با این حال در فهم هر کدام از مقاطع تاریخی معاصر که مســتندات 
بــه یــاری مــورخ و محقــق آمده انــد، راســتی آزمایی تاریــخ مکتوب و 

شفاهی سهل تر شده است.
جنــگ ایران و عــراق، از جهات متعدد می تواند بــه عنوان مهمترین 
رخداد تاریخ معاصر ایران مورد بررســی تاریخی قرار بگیرد. گزاره اى 
کــه منطقــًا کمتــر تردیدى نســبت بــه آن می تــوان ابــراز داشــت. اما 
همچنــان مانعی جدى در بازخوانی »تاریخی« جنگ موجود اســت: 
افــراد مؤثــر و تصمیم گیر جنــگ همچنان در صحنه مســائل اجرایی 
و مشــورتی کشــور حضور دارند. به همین ســبب، بازخوانی جنگ در 
بســیارى موارد مناقشه برانگیز می شــود و نسبت به مسائل سیاسی و 
اجتماعــی روز نقش آفریــن می گردد. ازدحام مناقشــات مذکور مانع 

شکل گیرى روایت هاى تاریخی می شود.
بــراى تاریخــی قلمداد کــردن روایت هاى جنگ تحمیلــی باید از یک 
پادزهــر مؤثر و تاریخ شناســانه بهــره ببریم و آن تفکیک و جداســازى 
افراد از پدیده اســت. در این معنا که بازخوانی تاریخی جنگ رسالت 
خــود را تبییــن پدیــده همان گونــه کــه هســتی پذیرفته تلقــی می کند 
و افــراد مؤثــر در تصمیمــات، از کادر موضوعیــت و اولویــت تاریــخ 
شناسی خارج می شوند. شاید بتوان با استمرار در این شیوه، به نوعی 

»روشمندى« در بازنمایی تاریخ جنگ تحمیلی رسید.
از ســوى دیگــر، چنانچه به مفهوم تاریخی بــودن جنگ ایران و عراق 
می توانــد  مســتند  تاریخ نــگارى  بشــویم،  نزدیــک  آن  روایت هــاى  و 
مهمترین معیار و سنجه براى تشخیص سره از ناسره بیان حوادث و 
وقایع جنگ باشــد. اهمیت »درستی« و »صحت« آنچه تحت عنوان 
تاریــخ جنــگ گفته و نوشــته می شــود، البتــه در این نوشــتار مفروض 
قرار گرفته اســت. به نظر می رســد در روایت جنگ ایــران و عراق، به 
نســبت دیگر برهه های تاریــخ معاصر، توانایی بهره وری بیشــتری از 
تاریخ نگاری مســتند داشته باشــیم. اهمیت کانونی مؤلفه »سند« در 

بازخوانی تاریخ جنگ اینجا هویدا می شود.
در دوران جنــگ، پــس از گذشــت روزهــا و هفته هــای آغازیــن، عمق 
تجــاوز و اســتمرار جنگ تحمیلی بــرای مردم و رزمندگان مشــخص 
شــد. در این میان، مسأله ای که به سرعت ذهن ها را به خود مشغول 
کــرد، ثبــت و ضبط دقیق مســائل و جزئیات جنگ بــود. در واقع قرار 
گرفتن در میانه میدان نبردی بزرگ که هستی کشور، انقالب و مردم 
را تهدید می کرد، مانع آن نشــد که انتقــال واقعیات این صحنه برای 
آینــدگان مورد توجه قرار گیرد، بلکه عظمــت فضای به وجود آمده، 
ذهن های خالق و بلندمدت نگر را به سوی ضرورت ثبت دقیق وقایع 

و انتقال به آیندگان کشانید.
ایــن روحیــه عمومــی باعــث شــد کــه افــراد زیــادی از فرماندهــان و 
رزمندگان اهتمام جدی به ثبت وقایع جنگ داشتنه باشند. نشریات 
و جرایــد نیز با اعزام گزارشــگران و خبرنگاران بــه صحنه نبرد تالش 
می کردند بازتاب واقعی از جنگ را برای مردم داشــته باشــند. با این 
حال سپاه پاسداران انقالب اسالمی، که از زمانی که با ورود به مسأله 
جنــگ و قرار گرفتن در کنار ارتش، تحول نظامی و دفاعی عظیمی را 
شــکل داده بود در این عرصه نیز خالقیت به خرج داد. بخش تاریخ 
جنگ دفتر سیاســی ســپاه و بعــد مرکز مطالعــات و تحقیقات جنگ 
)مرکز اســناد و تحقیقات دفــاع مقدس فعلی( با ابتــکار فرماندهان 

سپاه و نیروهای فکری و اندیشه  ورز شکل گرفت.
درک موقعیــت کــه جنــگ را بــه مثابــه صحنــه ای عظیــم، تاریخــی 
و تکرارناپذیــر تلقــی می کــرد، موجب شــد تا مســأله مستندســازی و 
جمع آوری اطالعات دقیق و صحیح از دِل ماجرای جنگ در دســتور 
کار قــرار بگیــرد. در واقــع رزمندگانــی که اســلحه را زمین گذاشــتند و 
ضبط صوت، قلم و کاغذ دســت گرفتند تا در کنار فرماندهان مسائل 
جنگ را ثبت و ضبط کنند، خود را درون یک موقعیت تاریخی بزرگ 
می دانســتند که پروای انتقال صحیح آن برای آیندگان موجب شد تا 
نبرد و جهاد را در این حوزه ببینند. به همین دلیل نام خاص »راوی« 
برگرفتــه از متون تاریخی و دینی، برازنــده آنها بود. قریب به 60 هزار 
برگه سند که حاوی نوارصوت ها، دفاتر راوی، مصاحبه با فرماندهان 

و... است ماحصل تالش این مجموعه بوده است.
غرض از طرح این مطالب توجه ویژه به این نکته اســت که نیروهای 
نظامی کشــور بویژه سپاه و همین طور دستگاه های اجرایی و رسانه ای 
ما در زمان جنگ به اهمیت ثبت وقایع در حین نبرد پی برده و برای 
محققین و پژوهشــگران تاریخ جنگ مسیری باز کرده بودند تا امکان 
نیــل به واقعیــات جنگ فراهم باشــد. در این معنا ســخنان یک فرد 
یا حتی نوشــته های مکتوبی که تحت عنوان تاریخ، خاطره نویســی یا 
ادبیــات داســتانی صحنه جنگ را ترســیم می کند، باید با شــیوه های 
گذشــت  بــا  بشــود.  راســتی آزمایی  مســتند،  تاریخ نــگاری  روشــمند 
قریــب به ســه دهــه از پایان جنگ، گســتردگی صحنه جنــگ وقتی با 
محدودیت حافظه و ذهنیت افراد همراه می شــود، امکان اشــتباه در 
بیان مطالب تاریخی جنگ را بیشــتر می کند؛ امری که با بهره گرفتن 

از مستندات در فهم تاریخ جنگ به حداقل خواهد رسید.
در بــاب تاریخ نــگاری مســتند و اهمیــت انتقــال »صحیــح« و بی کم 
و کاســت تاریــخ جنگ باید بســیار بیشــتر تفکر کــرد و قلــم زد. اما در 
اینجا به طور خالصه می توان گفت: اســناد جنگ و هنر استفاده از آن 
می توان حجت و دلیلی باشــد برای بیــان مطالب تاریخ جنگ ایران 
و عــراق؛ اســنادی کــه از درون صحنه نبــرد و بــدون پیرایه هایی که با 
مقتضیات زمانی و اجتماعی امروز باشــد با ما سخن می گویند. وقتی 
ســندهای جنگ موضوعیــت پیدا کنند و ســخنان و مدعیات افراد در 
ذیــل آنها قرار بگیرند و بدین شــکل تاریخ جنگ ارائه شــود؛ احتمااًل 
دیگــر ســخن ویــل دورانت کــه تاریخ حــدس و تعصب اســت، گزاره  

صحیحی نخواهد بود.
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۳۱شهریور۱۳۵۹ 
بمباران باند 

فرودگاه مهرآباد، 
اولین بمباران 
هوایی تهران، 

۴مهرماه 
۱۳۵۹ حمله به 

پاالیشگاه تهران، 
۱۲ مهر ۱۳۵۹ 

دیده شدن 
اشیای نورانی در 

آسمان تهران،
 ۱۳ مهر ۱۳۵۹ 
حمله به غرب 
تهران، ۱۴ مهر 

۱۳۵۹ بمباران 
کارخانه 

هلی کوپترسازی 
جزو روزهایی 

است که ساکنان 
تهران خطر 

درگیری هوایی را 
تجربه کردند

زندگی خوب 
بود خاطرات 

من از عملیات 
والفجر 

مقدماتی در 
یک بیمارستان 

صحرایی 
است. دورانی 

که مرگ و 
زندگی برایم با 

هم عجین شده  
بود. بارها مرگ 

را به چشم خود 
دیدم و کنارش 

زندگی کردم

حملــه  چنــد   1۳۵۹ مهــر  و  شــهریور  در 
هوایــی بــه تهــران اتفــاق افتــاد امــا ایــن 
جنــگ  قالــب  در  نمی تــوان  را  حمــالت 
شــهرها گنجانــد، چرا که با اهــداف عراق 
از جنــگ شــهرها همخوانی نداشــت. در 
ایــن حمــالت ارتش عــراق صرفــاً در پی 
تهــران در  انداختــن فرودگاه هــای  کار  از 
ابتدای جنگ بود تــا بتواند فرصت کافی 
به نیروهای زمینی اش بدهد که در خاک 
ایران پیشــروی کند، البته هیچ یک از این 
بمباران ها باعث از بین رفتن تأسیســات 

و زیرساخت های فرودگاه مهرآباد نشد و 
فقط به بســته شــدن فرودگاه برای مدت 
کوتاهــی بــه روی پروازهــای غیرنظامــی 
انجامیــد. در عیــن حــال ایــن بمباران ها 
فرصتی ایجاد کرد تا حداقل آموزش های 
اولیــه در برابــر حمــالت هوایی بــه مردم 
داده شود. بمباران هایی که در بازه زمانی 
شــهریور و مهر ۵۹ روی داد موفقیت آمیز 
نبــود چرا که هم ســطح آموزش و تجربه 
خلبان های عراقــی پایین بود و هم اینکه 
هراس شــدیدی از پدافند هوایی داشتند. 

در ســال 1۳۳0 در ده تجریــش به دنیا آمدم. 
بله درســت شــنیدید. تجریــش آن روزهــا ِده 
کوچکــی بود و مــن هم خــودم را بچه دهات 
می دانــم. در کوچــه باغ های شــمیران بزرگ 
شــدم و قــد کشــیدم. توی دبیرســتان شــاپور 
تجریــش کــه االن نامش بــه آل احمد تغییر 
پیدا کرده تحصیل کردم. تحصیل من نسخه 
درهم جوشــی بود. عاشــق ادبیات بــودم اما 

دیپلم ریاضی گرفتم و برای ادامه تحصیل در 
دانشگاه علوم آزمایشگاهی خواندم.  تحصیل 
کــه تمــام شــد در دانشــگاه شــهید بهشــتی 
اســتخدام شــدم و تا همین ۷ ســال پیش ۳0 
سالی بود که در آزمایشگاه کار می کردم.  سال 
۶1 بــود و بعــد از انقــالب. روزهایی که طوفان 
جنگ تازه از راه رسیده  بود. ما را هم مثل بقیه 
موظف کردند که باید داوطلبانه برویم جنگ. 

آنها معمواًل اهداف را از ارتفاع بسیار باال 
مــورد حمله قــرار می دادنــد و در نتیجه 
احتمال اصابت بســیار پایین می آمد لذا 

حمالت اولیه چندان مؤثر نبود.
۳1شــهریور1۳۵۹ بمباران بانــد فرودگاه 
مهرآبــاد، اولیــن بمباران هوایــی تهران، 
پاالیشــگاه  بــه  حملــه   1۳۵۹ ۴مهرمــاه 
تهران، 1۲ مهر 1۳۵۹ دیده شــدن اشیای 
نورانی در آســمان تهران، 1۳ مهر 1۳۵۹ 
حملــه به غــرب تهــران، 1۴ مهــر 1۳۵۹ 
بمبــاران کارخانــه هلی کوپترســازی جزو 
روزهایی اســت که ســاکنان تهــران خطر 

درگیری هوایی را تجربه کردند.
در کتاب »جنگ شهرها در تهران« نوشته 
زینب اســالمی می خوانیم:»۳1شــهریور 
1۳۵۹ اولیــن روز جنگ بود. ســاعت 1۴ و 
۲0 دقیقه بعد ازظهــر چهار فروند میگ 
جنگنــده عراقــی بــه پایگاه یکم شــکاری 
در کنــار فــرودگاه مهرآباد حملــه کردند. 
آنهــا بانــد فــرودگاه را بمبــاران کردنــد و 
شــش هواپیمــای نظامی هــدف اصابت 
بمب هــا قــرار گرفــت. دو هواپیمــا آتش 
گرفت، یــک بوئینگ ۷0۷ مســافربری و 

یک ســی 1۳0.شیشه های ساختمان های 
اطراف شکســت و مردم وحشــت زده به 
خیابان هــا ریختند. مردم تهران ســال ها 
بــود که با چنیــن پدیده ای مواجه نشــده 
بودند. چهره شــوک زده شــهر در انتظار 
خبــری بــود که بــه ابهامات مــردم پایان 
موجــود  وضــع  بــرای  توجیهــی  و  دهــد 
باشد. بسیاری گمان می کردند صداهای 
مهیب و دود سیاه نشانه درگیری درونی 
در پایــگاه اســت و بــه همیــن دلیــل بــه 

سمت پایگاه رفتند و...
میگ هــا 1۲ بمب انداختــه بودند. هدف 
آتش ســوزی  بــود.  فــرودگاه  اصلی شــان 
آتش نشــانی  نیروهــای  و  نبــود  وســیع 
خامــوش  را  آن  توانســتند  بســرعت 
بســیاری  کــه  بــود  ایــن  موضــوع  کننــد. 
بخشــی  یعنــی  جنگــی  هواپیماهــای  از 
فــرودگاه  جنــوب  در  هوایــی،  نیــروی  از 
باعــث  ایــن  و  داشــت  قــرار  مهرآبــاد 
حســاس تر شــدن اوضاع شــده بود. ســه 
بمــب منفجر نشــده بــه شــهرک اکباتان 
اصابــت کــرد و مــردم آن حوالــی نگران 
بودنــد که هــر لحظه منفجر شــود چیزی 

ما بچه های بیمارستان و آزمایشگاه قرار نبود 
مثل رزمندگان و برای جنگیدن برویم جبهه. 
قرار بود اگر موعد عملیات رســید ما را ســوار 
هواپیما کنند و ببرند جنــوب یا غرب. از آنجا 
بنشینیم توی هلیکوپتر و مستقیم برویم توی 
قلب جنگ برای درمــان مجروحان جنگی. 
کارمــان هم که تمام شــد ســوار قطار شــویم 
و برگردیــم. مــن هم مثــل بقیه. تافتــه جدا 
بافته ای از دکترها و پرســتارهای دیگر نبودم. 
زمستان ۶1 باالخره زمانش رسید. گفتند سوار 
هواپیما شوید که برویم اهواز. خوشحال شدم 
و بــا خــودم گفتم خــوب الحمدهلل اهــواز که 
پشت خط است. اما اشتباه می کردیم. نامش 
اهواز بود ولی ما وســط معرکه جنگ بودیم. 
بعدها شرایط بهتر شد. برایمان بیمارستان 
صحرایی زدند و کلی دم و تشکیالت. ما توی 
یک سوله بودیم. شبانه ما را برده بودند آنجا. 
اوضــاع جبهه هــا به هــم ریخته بــود. عادتی 
از نوجوانــی با من بود و همیشــه کاغذ و قلم 
همراه داشتم و هرچه می دیدم و می شنیدم 
خاطــرات  نوشــتن  می کــردم.  یادداشــت 
 روزانــه برایــم از لذت بخش تریــن کارها بود. 

مرجان قندی
خبرنگار

جنگ به روایت اسناد
تأملی در تاریخ نگاری مستند به عنوان راهکاری 

برای صحت و واقعی نمایی تاریخ جنگ
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مروری  بر جنگ شهرها در 8 سال دفاع مقدس

 اولین بمب قبل از آژیر

روی صفحه سپید نوشتم: زندگی خوب بود

صدای آژیرها یادآور خاطرات مردم ایران در روزهای جنگ تحمیلی است. آژیر زرد 
که ســه دقیقه ممتد می زد به این معنی بود که احتمــال حمله هوایی وجود دارد، اما 
قطعی نیســت؛ آژیر قرمز با صدایی زیر و بم و کشــدار بر قطعی بــودن حمله هوایی 
داللت می کرد. آژیر ســفید هم با دو آژیر ممتد یک دقیقه ای یعنی حمله تمام شــده 
است یا انجام نمی شود. روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ رژیم بعث عراق مرزهای بین المللی 
با ایران را پشت سر گذاشت و تهاجم سراسری و رسمی به ایران را آغاز کرد. صدام از 
ابتدا نه تنها شهرهای مرزی را مورد حمله قرار داد بلکه به پایتخت نیز دست اندازی  
 کــرد تا اینکه از نیمه دوم ســال ۶۲ مجموعه حمالت موشــکی رژیم بعث به شــهرها 
به شــکل قابل توجهی شــدت یافت که گســتره آن بیش از گذشــته بود و ناامنی را در 
شهرهای مختلف ایران تشدید کرد از این تاریخ تا پایان جنگ حمالت موشکی رژیم 

بعث در پنج بازه زمانی به اوج خود رسید که به جنگ شهرها معروف شد.

کتــاب خوب مثــل آدم خوب اســت. خیلــی نمی شــود درباره اش حــرف زد. بایــد با آن 
معاشرت کرد و به خوبی اش پی برد... باید کتاب را خواند و خوبی اش را لمس کرد. درباره 
کتاب »زندگی خوب بود« هم تنها حرفی که باید گفت این است که با آن معاشرت کنید. 
مطمئن باشید که از این معاشرت بی نهایت لذت خواهید برد. لذت خواهید برد چون با 
همه تلخی اش و با این که راوی لحظه های ســخت و حتی خونین روزهای جنگ است 
ولی احســاس خوبی از شــرافت و مردانگی و ایثار در وجود آدمی باقی می ماند وقتی که 
کتاب به انتها می رســد. »زندگی خوب بود«، خاطرات حســن رحیم پور اســت از ۲٠ روز 
حضور در یک بیمارستان صحرایی در بحبوحه عملیات والفجر مقدماتی در سال ۱۳۶۱ 
به عنوان مسئول بانک خون... آنچه می خوانید یاددشتی است که این نویسنده برای ما 
نوشته است... یادداشتی صمیمی و دلنشین ا ز مردی که روزگاری صحنه هایی را به چشم 

دیده است که شاید تا به آخر عمرمان چنین صحنه هایی را نبینیم...

نگذشــت کــه چنــد متخصــص از نیروی 
هوایی در صحنه حاضر شــدند و بمب ها 

را با احتیاط منتقل کردند.
روز  آن  فــردای  اطالعــات  روزنامــه   
مصاحبــه کوتاهــی را بــا شــاهدان عینــی 
چاپ کرد. فردی به  نام نصرت طوقی که 
خانــه اش نزدیک پایگاه بــود و از نزدیک 
صحنه را مشــاهده کرده بود در مصاحبه 
گفته است: »روی پشت بام بودم صدای 
هواپیمــای  ســه  شــنیدم،  را  هواپیماهــا 
زیتونــی. رنگ شــان بــه ســیاهی مــی زد، 
پاییــن پــرواز می کردنــد، وقتــی رســیدند 
روی پادگان بمب انداختند. من بیهوش 
شدم، به هوش که آمدم توی بیمارستان 
بودم.« مأمور دژبانی پایگاه شــکاری هم 
گفــت: »نگهبانــی می دادم. ســه تا میگ 
 بودند؛ دوتا سومی را اسکورت می کردند. 
فکر کردیم هواپیماهای خودمان باشــند 
کــه میگ عراقی را اســیر کرده انــد. پایین 
نمی کــرد  فکــر  کســی  می کردنــد  پــرواز 

بخواهند بمباران کنند...«
هدف دشمن بعثی از حمالت به شهرها 
شکســتن روحیه مردم و ایجاد مشکالت 
اقتصــادی در عقبه جبهه هــای نبرد بود. 
از نیمــه دوم ســال ۶۲ مجموعه حمالت 
موشــکی رژیم بعث به شــهرها به شکل 
قابــل توجهــی شــدت یافــت که گســتره 
آن بیــش از گذشــته بــود و ناامنــی را در 

شهرهای مختلف ایران تشدید کرد.
 اولین مرحله جنگ شهرها از 1۸ بهمن تا 
سوم اسفند سال ۶۲ ادامه داشت. دومین 
ســری آن در پاســخ به عملیــات تهاجمی 
ایــران  طــی عملیات بدر بود کــه از دوم تا 
نوزدهم فروردین ســال ۶۴ ادامه داشــت. 
در این دوره حمالت هوایی اکثر شهرهای 
بــزرگ مرکــزی و نیمــه غربی ایــران مورد 
حمله قرار گرفتند. ســومین سری از جنگ 
شهرها پاسخ به عملیات ایران در منطقه 
سومار به  نام عملیات کربالی ۶ از ۲۷ دی 
تا پنجم بهمن ماه ســال ۶۵ انجام گرفت 
و به دنبال آن ســری چهارم جنگ شهرها 
بــه مدت طوالنی ســه ماه از بهمــن ۶۵ تا 

اردیبهشت ۶۶ ادامه یافت.
 در زمســتان ســال ۶۶ بــا تجدیــد قــوای 
و  ســالح ها  دریافــت  و  بعــث  ارتــش 
ســری  شــدیدترین  مــدرن  موشــک های 
جنگ شــهرها آغاز شــد و تا اردیبهشــت 
۶۷ بــه طــول انجامید. در ایــن مرحله از 
جنگ شهرها ارتش بعث در طول قریب 
به ۵0 روز به شــلیک 1۸۹ موشک اصالح 
شــده زمین بــه زمین اقــدام کــرد. از این 
تعــداد 1۳۵ فروند در تهــران، ۲۳ فروند 
در قــم، ۲۲ فروند در اصفهان و تعدادی 

در تبریز، شیراز و کرج فرود آمد.
جنــگ شــهرها برخــالف اهــداف آن کــه 
تضعیــف روحیه مردم بــود، اراده مردم 
و  انقــالب  کبیــر  رهبــری  پشــتیبانی  در 
جبهه هــای نبــرد را به صــورت مضاعفی 

افزایش داد.

بهمن ۶1 هــم که عملیات والفجر مقدماتی 
آغاز شــد و به همین خاطر ما را بردند اهواز و 
بعد هم منطقه جنگی دفتر و قلم همراهم 
بود. توی آن بلبشــو هرچه که خیال می کردم 
شــاید روزی از یادم برود یادداشت می کردم. 
از اســامی گرفته تا نام محل هــا و... حوادث با 
سرعتی باورنکردنی می گذشتند و من خوف 
این را داشــتم که یک روز بخشی از این دوران 

خاص از زندگی ام را فراموش کنم.
تــوی آن ســوله درب و درغــان کــه نامــش را 
گذاشته بودیم بیمارستان من مسئول بانک 
خــون بــودم. در والفجر مقدماتــی بچه های 
رزمنــده بــا موفقیت روبه رو نشــدند. ســتون 
پنجــم نقشــه عملیــات را لــو داده بــود. توی 
صحرایــی  بیمارســتان  در  کــه  روزی  آن ۲0 
بــودم هــزاران شــهید و مجــروح را به چشــم 
خــود دیــدم. تصاویــر آن روزها آنقــدر تلخ و 
آزاردهنده بود که بعد از بازگشــت از جبهه تا 
مدت ها دچار مشــکل روحی بــودم و با خود 
کلنجــار می رفتــم. مدتی که گذشــت نگاهم 
افتــاد بــه روزنوشــت هایی که تــوی آن ۲0 روز 
روی کاغذ ســیاه کرده بودم. حاال دیگر خودم 
خوشــم آمــده بــود و می گفتــم عجــب چیز 
خوبی شــده. کمی بسطش دادم و چیزهایی 

را به آن اضافه کردم.
یادم هست روز اولی که رسیدیم اهواز یکی از 
فرماندهان آمد سراغمان و گفت زود باشید و 
سریع وصیت نامه تان را بنویسید. من حسابی 
جا خوردم. گفتیم وصیت نامه برای چی؟ با 
بی حوصلگی گفت خب یک چیزی بنویسید 
بگذارید توی جیبتان که اگر شــهید شــدید ما 
بتوانیم شما را بشناسیم و تحویل خانواده تان 
بدهیم و بدانیم مثــالً باید کجا دفنتان کنیم 
و... همه مشــغول نوشــتن شــدند. من کمی 
فکر کــردم و دیدم حرفی نــدارم برای گفتن. 
خــب به همســرم چــه بگویم. پســر کوچکم 
که فقط ســه ســال دارد. اموالی هم ندارم که 
بخواهــم بین ورثه تقســیمش کنــم. کاغذ را 
برداشتم. فقط همین جمله آمد توی ذهنم. 

آن را روی صفحه سفید کاغذ نوشتم: زندگی 
خوب بود...

کتــاِب ۳00، ۴00  و  تهــران  برگشــتم  وقتــی 
صفحه ای خاطرات آماده چاپ شد. تصمیم 
گرفتــم همیــن نــام را بگــذارم روی کتــاب و 

نامش باشد: زندگی خوب بود
بعد از آن کتابم را کمی خودسانسوری! کردم. 
بخش هایی از آن نه به روز بود و نه خوشــایند 
خــودم. شــاید اوایــل زیــاد بــه آن دلخــوش 
نبــودم. امــا دســت هر دوســت و آشــنایی که 
دادم بخوانــد دهانــش از تعجــب بــاز ماند و 
کلــی تعریــف و تمجید بارش کــرد. حق هم 
داشــتند. جزء به جــزء کتاب رئــال مطلق بود. 
هرگوشــه کتاب بــوی واقعیت مــی داد. حتی 
بخش هایی از آن که شــکل خیال داشت هم 
تخیــل همان روزهــای جنگ بــود. به گمانم 
چــون از عمــق جانــم برخاســته بــود بــر دل 
خوانندگان می نشســت. بر و بچه های حوزه 
هنری و انتشارات سوره مهر و آقای سرهنگی 
و آقای احمد دهقان و دیگران زحمت انتشار 

کتاب را کشیدند.
زندگــی خوب بــود خاطرات مــن از عملیات 
والفجر مقدماتی در یک بیمارستان صحرایی 
اســت. دورانی که مرگ و زندگی برایم با هم 
عجین شده  بود. بارها مرگ را به چشم خود 

دیدم و کنارش زندگی کردم.

حسن رحیم پور
نویسنده

محمدصادق درویشی
پژوهشگر مطالعات جنگ ایران و عراق
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14 مهر
جمعیت حقوقدانان 
ایران در بیانیه ای 
با شعار استقالل 

دستگاه قضایی اعالم 
موجودیت کرد.

4 آذر
دکتر منوچهر اقبال، رئیس دانشگاه تهران، اولین رئیس 

سازمان نظام پزشکی، نخست وزیر و مدیر عامل 
شرکت ملت نفت ایران بر اثر سکته قلبی درگذشت.

26 آذر
سرلشکر احمد مقربی از ژنرال های ارتش 

شاهنشاهی به جرم جاسوسی برای شوروی به اعدام 
محکوم شد. وی سحرگاه 4 دی تیرباران شد.

13 بهمن
همزمان با ورود محمد رضا شاه و فرح 
دیبا به دهلی نو عده ای از دانشجویان 
ایرانی مقیم هند درحالی که نقاب بر 
چهره داشتند با برگزاری تظاهرات 

اعتراض آمیز علیه شاه ایران، با پلیس 
چماق به دست هند درگیر شدند.

11 اسفند
دهها دانشجوی ایرانی به سفارت ایران در آلمان شرقی حمله و سفارت را تصرف کردند که توسط پلیس 
اخراج شدند. دو روز بعد در پی آزادی 14 دانشجوی اشغال کننده سفارت ایران در آلمان شرقی، دولت 

ایران سفیر خود را از این کشور فراخواند و روابط تجاری و بازرگانی با آلمان شرقی را قطع کرد.

21 مهر
موزه هنرهای 

معاصر گشایش 
یافت.

8 دی
در آستانه ورود جیمی کارتر رئیس 

جمهوری امریکا به ایران، انفجار مهیبی 
در ساختمان انجمن ایران و امریکا در 

شمال تهران  رخ داد. همچنین ساختمان 
انجمن ایران و امریکا در اهواز  به آتش 

کشیده شد.

25 اسفند
حوزه علمیه قم در بیانیه ای نوروز 

سال 1357 را در اعتراض به جنایات 
حکومت در قم و تبریز، تحریم کرد. 
روحانیون تهرانی پیرو اعالمیه حوزه 

علمیه قم در بیانیه مشترکی نوروز سال 
57 را تحریم کردند.

4 آذر
تیم ملی فوتبال ایران با غلبه بر استرالیا در ورزشگاه یکصدهزار 
نفری آریامهر برای نخستین بار به بازیهای جام جهانی فوتبال 

راه یافت. تک گل این بازی را غفور جهانی به ثمر رساند.

20 آذر
دانشکده اقتصاد 

دانشگاه تهران به  دلیل 
ناآرامی های دانشجویی 

تعطیل شد و 44 
دانشجوی این دانشگاه 

بازداشت شدند.

27 بهمن
روزنامه دیلی تلگراف نوشت »ایران 15 کشتی 

حامل موشک های زمین به هوا، خمپاره انداز، توپ 
و مهمات و آتشبار به سومالی فرستاد. بخش عمده 
حمایت های نظامی از سومالی توسط ایران تأمین 

می شود.«

چکمه گل یخ
  چکمه گل یخ مخصوص 

 زمستان بچه ها، آب 
 در آن نفوذ نمی کند، 

لیز نمی خورد و همیشه 
گرم است.کفش ملی 

مسئول پای شماست

ایزوگام
 بام خانه شما هرگز چکه 
نخواهد کرد اگر آن را با 
ایزوگام بپوشانید. شرکت پشم 
شیشه ایران، سهامی عام. خیابان 
شاهرضا،صبای جنوبی، شماره 13

»ایران و استعمار سرخ و سیاه« عنوان مقاله ای 
بود که در شــماره شــنبه 1۷ دی 13۵۶ در 
روزنامه اطالعات با نام مستعار احمد رشیدی 
مطلق منتشر شد و جرقه های انقالب روشن 
و اعتراضات بخشی از مردم نسبت به محمد 
رضا شاه را به ناگهان شعله ور کرد؛ در واقع 
این مقاله توهین آمیز همچون بادی عمل کرد 
که به آتش زیر خاکستر مخالفت با حکومت 
پهلوی افتاد.در این مقاله به همکاری نیروهای 
مذهبی و چپ در مقابلــه با اهداف انقالب 
سفید انتقاد شده و توهین های تندی را متوجه 
امام خمینی می کرد. مقاله »ایران و استعمار 
سرخ و ســیاه« اگر چه سراســر توهین بود 
ولی اعتراضات گســترده ای که در پی آن 
در شهرهای مختلف کشور به وجود آمد و 
راهپیمایی هایی که شکل گرفت در واقع به 
یکی از نقاط عطف تاریخ انقالب اسالمی 

تبدیل شد.
اطالعات منتشر کرد، کیهان چاپ نکرد

عصر روز 1۶ دی 13۵۶ نامه های الک و مهر 
شده ای محتوای یادداشت »ایران و استعمار 
ســرخ و ســیاه« از طرف وزارت »اطالعات 
و جهانگــردی« به دو روزنامــه اطالعات و 
کیهان ارســال می شود تا در شماره روز بعد 
و همزمان با ســالگرد فرمان کشف حجاب 
از ســوی رضاشاه منتشر شــود. می گویند 
مسئوالن روزنامه اطالعات به دلیل محتوای 
توهین آمیز و تبعات انتشــار آن با داریوش 
همایون )وزیر وقت اطالعات و جهانگردی( 
 تماس گرفتــه و موضوع را مطرح می کنند 
 ولــی او اعالم می کند که مطلــب از دربار 
ارسال شده و روزنامه را مجبور به انتشار متن 
می کند. اما در ســوی دیگر روند ماجرا در 
روزنامه کیهان به شکل دیگری پیش می رود 
و مســئوالن روزنامه به دلیل اینکه »مصطفی 

مصباح زاده« مدیر روزنامه را پیدا نمی کنند تا 
تصمیم نهایی را بگیرند، انتشار متن را به روز 
بعد موکول می کنند؛ اما باتوجه به اعتراضات 
گسترده ای که رخ می دهد و دفتر نمایندگی 
روزنامه اطالعات درچند شهر از جمله تبریز 
به آتش کشیده می شود، کیهان هرگز مقاله 

را منتشر نمی کند.
فردای انتشار یادداشــت توهین آمیز »ایران 
و اســتعمار سرخ و ســیاه« حوزه های علمیه 
قم فضایی متشــنج پیدا کرد و کالس های 
درس تعطیل شــدند و به دنبــال آن روز 19 
دی بازار قم هم تعطیل و جمعی از بازاریان 
به روحانیون پیوســتند. همچنین جمعی از 
معترضان به دفترحزب رســتاخیز و روزنامه 
اطالعــات رفتند که درگیری هایی بین آنها 
و نیروهای امنیتی و ســاواک شکل گرفت. 
روزنامه اطالعات 20 دی ماه در گزارشی با 
تیتر »در تظاهرات خونین قم ۶ نفر کشته و 9 
نفر زخمی شدند« به نقل از خبرگزاری پارس 
و بدون اشاره به مقاله »ایران و استعمار سرخ 
و سیاه«، نوشــت:»گزارش های رسیده از قم 
حاکی است که در روزهای 1۷ و 19 دی ماه 
جــاری که مصادف با روزهای آزادی زنان 
و اصالحات ارضی بوده، در شهرســتان قم 
تظاهراتی برپا شد. در این تظاهرات جمعی از 
طالب... پس از تظاهرات روز 1۷ دی، روز 
19 دی ماه مجدداً گرد هم آمده و در نقاط 
مختلف شهرضد منافع و مصالح شعارهایی 
دادند. تظاهرکنندگان بعد از ظهر 1۷ دی با 
چوب، سنگ، میله آهنی به شکستن شیشه 
مغازه هــا و بانک هــا و به تخریــب اماکن 
پرداختند.« البته اعتراض ها به انتشار یادداشت 
روزنامه اطالعات تنها به قم ختم نشد بلکه 
خیلی سریع دامنه های آن به شیراز، اصفهان 
و تبریــز هم کشــیده شــد. روزنامه کیهان 

در گزارشــی دربــاره اعتراضات در شــهر 
تبریز نوشــت: »تظاهرات تبریز ۶ نفر کشته 
و 12۵ نفر مجــروح داشــت.« »دیروز طی 
اغتشاشاتی که بوسیله چند گروه از افراد در 
تبریز روی داد چند محل به آتش کشــیده 
شد و شیشــه های تعدادی از مغازه ها در هم 
شکست. قبالً اعالم شده بود که عده ای در 
مســاجد و تکایا اجتماع خواهند کرد لکن 
براثر تحرکات پاره ای عوامل شــناخته شده 
که خود را مارکسیســت اسالمی می نامند 

چند گروه در خیابان ها به راه افتادند....«
معمای »ایران و استعمار سرخ و سیاه«

با گذشت 43 سال از انتشار یادداشت »ایران 
و استعمار سرخ و سیاه« بزرگترین معمایی 
که در مورد آن باقی مانده است؛ نام حقیقی 
نویسنده است. این یادداشت با نام مستعار 
احمد رشــیدی مطلق منتشر شد و در همه 
این ســال ها این سؤال باقی مانده است که 
نام اصلی نویسنده این متن چه بوده است؟ 
در این میان البته نام دو نفر بیش از دیگران 
به گوش می رســد: »داریــوش همایون« و 
»فرهاد نیکوخــواه«. البته داریوش همایون 
ایــن موضــوع را رد کرده و گفته اســت 
او تنها پاکت مهر و موم شــده مقاله را که 

از دربار به دســت او رســیده به روزنامه ها 
ارسال کرده اســت. با توجه به متن نوشته 
و لحن آن بسیاری از کارشناسان تاریخی 
هم معتقدند این نوشــته نمی تواند از سوی 
داریوش همایون تنظیم شــده باشــد. نفر 
بعدی که گمــان می رود متن یادداشــت 
»ایران و اســتعمار سرخ و ســیاه« را نوشته 
باشــد؛ فرهاد نیکوخواه معاون مطبوعاتی 
امیر عباس هویدا وزیر وقت دربار اســت. 
او در ســال های 1343تا 13۵۶مســئولیت 
امور مطبوعاتی هویدا را برعهده داشت و 
از همیــن رو هم به هویدا و هم محمدرضا 
شــاه نزدیک بود و فضای مطبوعات ایران 
را هم بخوبی می شناخت. اردشیر زاهدی 
که در آن روزگار سفیر ایران در واشنگتن 
بود؛ گفته است که مقاله را فرهاد نیکوخواه 
نوشــته اســت. در عین حــال همایون در 
واپسین روزهای عمرش از فرد دیگری نام 
بــرد که به گفتۀ او متن مقاله به قلم او بوده 
است؛ روزنامه نگاری کمتر شناخته شده به 
نام »علی شعبانی«. مقاله ای که بدون شک 
در وقوع انقالب اسالمی )که حدود یک 
سال و یک ماه بعد رخ داد( نقش پررنگی 

داشته است.

امروز شهربانی کشور طی اعالمیه ای مقررات مربوط به حفظ 
نظم در ایام عزاداری ماه محرم را به این شرح اعالم کرد:

ë تشکیل مجلس سوگواری در )مســاجد، تکایا ومنازل( در 
مرکز مستلزم کسب اجازه کتبی از پلیس تهران و در شهرستانها 

از شهربانی محل می باشد.
ë تقاضای برگزاری مراسم مزبور 3 روز قبل از تشکیل مجلس 

سوگواری بعمل آید.
ë اجرای مراسم سوگواری منطبق با موازین دین مقدس اسالم 

بوسیله مأموران شهربانی تسهیل می گردد.
ë قمه زدن، تعزیه خوانی و هرگونه شبیه ســازی بکلی ممنوع 

می باشد.
ë حرکت دسته های عزاداری با اجازه شهربانی در شهرستان ها و 
در مرکز با پلیس تهران می باشد که برای کسب اجازه قبالً ساعت، 

مقصد و مسیر حرکت دسته ها به مراجع نامبرده اعالم می گردد.
ë استفاده از بلندگو در مجالس نامبرده به نحوی که صدای آن 
فقط برای داخل مجلس تنظیم گردد با کســب اجازه از پلیس 

تهران یا شهربانی های شهرستان ها مجاز می باشد.
ë از عملیات کســانی که از احساســات پــاک مذهبی مردم 
سوء استفاده کرده و به هرگونه اخالل در نظم عمومی مبادرت 

می نمایند جلوگیری می گردد.
ë از ســاعت 1۸ )۶ بعدازظهر( روز دوشنبه هشتم محرم برابر با 
بیست و هشــتم آذرماه 2۵3۶ ]13۵۶[ تا ساعت 1۸ روز جمعه 

دوازدهم محرم برابر با دوم دی ماه 2۵3۶ ترنم موزیک و هرنوع 
آتراکسیون در اماکن عمومی ممنوع می باشد.

ë مشروب فروشی ها از ساعت 1۸ روز دوشنبه هشتم محرم برابر 
با بیست و هشتم آذرماه 2۵3۶ تا ساعت 1۸ روز جمعه دوازدهم 

محرم برابر با دوم دی ماه 2۵3۶ بکلی تعطیل خواهد بود.
ë سینماها از ساعت 1۸ روز دوشنبه هشتم محرم برابر با بیست و 
هشتم آذرماه 2۵3۶ تا ساعت 1۸ روز جمعه دوازدهم محرم برابر 

با دوم دی ماه 2۵3۶ تعطیل می باشند.
ë باشگاه های اجتماعی و باشگاه های تفریحات سالم از ساعت 
1۸ روز دوشنبه هشتم محرم برابر با بیست وهشتم آذرماه 2۵3۶ 
تا ســاعت 1۸ روز جمعه دوازدهم محرم برابر بــا دوم دی ماه 

2۵3۶ تعطیل می باشند.
شهربانی کل کشور
روزنامه کیهان- یکشنبه 20 آذر 13۵۶

مقاله ای که شعله های انقالب را گسترش داد

سقوط مطلق
درگذشت مصطفی خمینی

مرد مردستان*
محمد گرشاسبی/ ســال 1341 با آغاز نهضت 
اسالمی به رهبری امام خمینی، گزارش محرمانه 
22 مــرداد 1342 ســاواک حکایــت از ورود 
ســیدمصطفی خمینی ]متولد 12 آذر 1309[ به 
مبارزه علیــه حکومت را مــی داد: »طبق اطالع 
واصله اخیراً پســر آیت اهلل خمینی با افراد متنفذ 
و مخالــف دولــت در تماس می باشــد. چون 
مشارالیه می تواند با پدرش مالقات نماید از این 
لحاظ رابط بین پــدرش و افراد مخالف دولت 
است.« سپهبد نعمت اهلل نصیری رئیس شهربانی 
کل کشور ســیدمصطفی را به شهربانی جلب 
و هشــدارهای الزم را بــه او می دهــد: »باید از 
فعالیت های سیاســی و مبارزاتی دست بکشی.« 
اما فرزند اول امام، دست بردار نبود. مخصوصاً 
زمانی که 13 آبان 1343 برای دســتگیری امام 
خمینی، مأموران به خانه ایشان هجوم آوردند؛ 
ســیدمصطفی به خیابان آمد و بــه همراه مردم 
خشمگین قم به سمت بیوت آیات عظام رفتند. 
با این حرکت، ســاواک دســتور جلب ایشان 
را صادر کرد. مأموران زمانی برای دســتگیری 
ســید آمدنــد کــه وی در منزل آیت اهلل ســید 
شهاب الدین مرعشی نجفی در حال گفت و گو 
بود. ســیدمصطفی بــه زندان قــزل قلعه آن هم 
به ســلول انفرادی منتقل شــد، اما با فشار مردم 
چــاره ای جز آزادی او نداشــتند. ۵ روز بعد بار 
دیگر توسط ساواک دستگیر شد. 13 دی 1343 
حمله مأموران به خانه مصطفی آنقدر شدید بود 

که همسرش، فرزند خود را سقط کرد.
 مأموران، 3 هزار جلد کتاب از جمله یک دوره 
کامــل بیع مرکب از ده جلــد در مبحث اجاره 
تألیف خود مصطفی خمینی را غارت کردند. 
حکومت چاره ای جز تبعید مصطفی ندید و او 
را هم نزد پدر فرستادند تا به بورسا ]ترکیه[ برود. 
مثل امام، عمامه از ســرش بردارد. اما مصطفی 
خمینی دو کتاب »قاعده االتعاد« در 1۸0 صفحه 

و »مکاســب محرمه« در 420 صفحه را نوشت. 
رژیم در آخرین تاکتیک محدودیت ســازی، 
پدر و پســر را راهی عراق و شــهر نجف کرد. 
چون محمدرضا پهلوی عقیده داشت: »نجف 
هر کوچه اش هفت مجتهــد دارد و خمینی در 
آن دیده نمی شود.« اما حکومت اشتباه کرد. کار 
پسر هم مانند پدر گرفت. مصطفی در نجف هم 
شاگرد بود و هم استاد و در کمتر زمانی »حاج 
آقا مصطفــی خمینی« به کانونی بــرای مبارزه 
تبدیل شــد. این بــار حکم جلــب او را احمد 
حسن البکر رئیس جمهوری عراق صادر کرد. 
21 خــرداد 134۸ او را از نجف به بغداد بردند 
تا به وی هشدار دهند که »در صورت ادامه این 
رویه که فعالیت بر ضد حکام بغداد هم است، 
با واکنش شــدیدی روبه رو خواهد شــد.« اما 
تهدیدات حزب بعث هم روی مصطفی اثری 
نداشــت و او مانند پدر در مسیری که انتخاب 

کرده، ثابت قدم ماند.
30 مهر 13۵۶ نیمه شــب، حال مصطفی، رو به 
وخامت رفت. ســید احمــد خمینی، مصطفی 
را به بیمارســتان برد. اما تالش پزشــکان برای 

نجات او ثمری نداشت. یکشنبه صبح اول آبان 
13۵۶ آیت اهلل سید مصطفی خمینی فرزند ارشد 
امام تمام کرده بود. با بازگشــت ســیداحمد از 
بیمارســتان، امام گفت: »هر اتفاقی افتاده به من 
بگویید. مصطفی فوت کرده؟« پاسخ سیداحمد 
اشکی بود که ریخت. امام گفت: »انا هلل و انا الیه 
راجعون.« چند بار دســت روی پیشانی کشید و 
بعــد به خدیجه بانو و اهــل بیت گفتند: »امانتی 
خداوند متعال به ما داده بود و اینک از ما گرفت، 
من صبر می کنم شما هم صبر کنید و صبرتان هم 
برای خدا باشــد. مبارزه این چیزها را هم دارد. 
مصطفای من که عزیز تر از جوان های دیگر نبود 
بلکه ایــن جوری از مادرهــای داغ دیده کمتر 
خجالت بکشــیم.« ســپس در یادداشتی مرقوم 
کردند: »بســمه تعالی انا هلل و انا الیه راجعون. در 
روز یکشنبه نهم شهر ذی القعده الحرام 139۷، 
مصطفی خمینی نور بصرم و مهجه قلبم دارفانی 
را وداع کــرد و بــه جوار رحمــت حق تعالی 

رهسپار شد.«
* عنوانی که طالب حوزه علمیه قم در اعالمیه 
خود به حاج آقا مصطفی داده بودند.

 تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

گردآوری:محمد گرشاسبی
روز شمار 

مجلــه نیوزویک در شــماره اخیر خود نوشــته اســت 
کامپیوتر های جدیدی که بتوانند عملیات کامپیوتری را 
به زبان فارســی نشان دهند اختراع شده است.این مجله 
می نویسد یکی از مشــکالتی که تاکنون مانعی جدی 
در راه توســعه و گسترش بیشتر استفاده از کامپیوتر در 
خاورمیانه و اشــاعه این صنعت بــوده، پیچیدگی خط 
فارسی و عربی به شــمار می رود. مللی که به زبان های 
عربی و فارسی تکلم می کنند، مجبورند برنامه نویسان 

و کارشناســان خود را به یکی از زبان های انگلیسی یا 
فرانسه آموزش دهند تا بتوانند از این دستگاه ها استفاده 
کنند و خود این امر ســبب کند شدن جریان استفاده از 
کامپیوتر در این کشورها می گردد.کامپیوتر جدید که 
به زبان فارســی می توان از آن استفاده کرد در مدارس 
و دانشــگاه ها و همچنین شــرکت های کوچک قابل 

بهره برداری است.
روزنامه اطالعات- دوشنبه 4 مهر 13۵۶

محمدرضا پهلوی در آخرین سفر رسمی خود به امریکا در مقام پادشاه، روز 23 آبان سال 13۵۶ وارد 
پایتخت این کشــور شــد. او یک روز بعد در محوطه کاخ ســفید با تظاهرات گسترده و بی سابقه ای 
روبه رو شد. گرچه پرویز عدل، سخنگوی وزارت  امور خارجه تظاهرات علیه شاه را توطئه آنارشیست  ها 
توصیف می کرد اما رســانه های امریکا، تظاهرکنندگان 4 هزار نفری را »دانشجویان مسلمان« خطاب 
کرد. با شروع سخنرانی شاه، تظاهرکنندگان به سمت صفوف پلیس و نرده های کاخ سفید یورش بردند 
تا مانع سخنرانی او شوند. پلیس امریکا با باتوم اقدام به ضرب و شتم دانشجویان کرد و دانشجویان نیز 
بــا چوب پالکاردهایی که با خود آورده بودند به دفاع از خود پرداختند. در نهایت 9۶ تظاهرکننده و 
2۶نیروی پلیس مجروح شــدند. پلیس امریکا برای متفرق کردن و برقراری امنیت، از گاز اشک آور 

استفاده کرد، گازی که در داخل محوطه کاخ سفید اشک شاه ایران را درآورد.

کامپیوتر فارسی زبان

تظاهرات ایرانیان مقابل کاخ سفید
سفر اشکبار شاه

 صفحه 16   سال بیست و ششم   شماره 7471   دوشنبه  28مهر13۹۹  2 ربیع االول1442   ایران قرن صد و دو

نیمه دوم13۵۶

قیام روز هفدهم دی مشهد
تظاهرات زن های 

چادری درمشهد
در ســاعت 10 بامداد دیروز هنگامی که 
مراســم روز هفدهــم دی در میدان شــاه 
مشــهد ادامه داشــت حــدود یکصد زن 
چادری کــه در میــان آنها 3 مــرد دیده 
می شــد، درحالی که از خیابــان نادری به 
سوی میدان شاه می رفتند شعارهایی علیه 
روز هفدهم دی می دادند و شعار پارچه ای  
حمل می کردند. بالفاصله مأموران پلیس و 
انتظامی مداخله کرده و عده ای از زن های 
چــادری تظاهر کننده و مردانی که بظاهر 
کارگــردان این تظاهرات بودند بوســیله 

مأموران بازداشت شدند....
روزنامه اطالعات- یکشنبه 1۸ دی 13۵۶

ماه محرم سال 1356
مقررات پلیس برای ایام عزاداری محرم



فنــاوری  نــگاری  آینــده  طــرح  دوم  »دور 
اطالعــات  فنــاوری  حــوزه  در  اطالعــات؛ 
برنامه ریــزی و اجرایــی می شــود.« »ســعید 
و  راهبردهــا  توســعه  مدیــرکل  ســلیمانی«، 
سیاســت های ســازمان فنــاوری اطالعــات با 
اعالم ایــن خبر به »ایران« گفــت: این طرح، 
یکی از طرح های ســازمان فنــاوری اطالعات 
اســت کــه دور اول آن انجام شــده و به زودی 
دربــاره  می شــود.  اجرایــی  نیــز  آن  دوم  دور 
ایــن طرح با ســلیمانی، گفت و گو کرده ایم که 

می خوانید.
ë  »طــرح آینــده نــگاری فنــاوری اطالعــات«

چگونه طرحی است؟
فنــاوری )IT( و )ICT( بــه ســرعت در حــال 
رشــد و تحــول اســت و تغییــرات تکنولــوژی 
در آن به ســرعت انجام می شــود، ســؤالی که 
مطرح می شــود این اســت که دولــت یا بهتر 
بگوییــم حاکمیــت چــه میــزان در توســعه و 
تحول آن باید نقش داشــته باشــد یا دخالت 
کند. از سوی دیگر نقش و دخالت دولت باید 
از چه جنســی و شــکلی باشــد. مهمتــر اینکه 
می خواهــد ایــن میــزان و نقــش حاکمیت را 
نخبــگان و بازیگــران و ذینفعــان آن تعییــن 
کننــد مــا در ایــن طــرح، به دنبــال پاســخ بــه 

بخشی از این سؤاالت هستیم.
ë  ایــن طرح چــه فناوری های آی تی را شــامل

می شود؟
این طرح روی 21 فناوری )فناوری های پیشرو 
و دیگر فناوری ها( تمرکز کرده اســت تا نقشه 
راه آنهــا را بــرای آینــده ترســیم کنــد. این 21 
فناوری شامل احراز هویت و کنترل دسترسی، 
ســالمت  و  الکترونیــک  زیســت  داده،  کالن 
دیجیتــال، رایانــش ابری، کنتــرل، روباتیک و 
تولیــد، رمزنــگاری، پرداخــت الکترونیکــی و 
خدمــات مالی، بازی های رایانه ای و موبایلی 
افــزوده، ســامانه های شــرکتی و  و واقعیــت 
دولت الکترونیکی، جرم یابی و کشف تقلب، 
زیرســاخت، اینترنت اشــیاء، خدمــات مکان 
اجتماعــی،  نرم افزارهــای  موبایــل،  محــور، 
توســعه نرم افــزار، متن و زبــان، ویدیو و چند 

رسانه ای،  می باشد.
ë  برای دریافت نظرات نخبگان و ذینفعان در

این طرح از چه روشی استفاده کردید؟
طرح آینده نگاری فنــاوری اطالعات، مبتنی 
بــر روش »دلفــی« انجام شــده اســت و روح 
حاکــم بــر ایــن طــرح و ســؤاالت آن نیــز در 
واقــع یافتن میــزان و نــوع دخالــت دولت یا 
همــان حاکمیت بــرای توســعه فناوری های 
آی تی اســت. برای تمام 21 حوزه به تناســب 
آن فنــاوری، 11 ســؤال طرح کردیــم که نقش 
و دخالــت دولــت در توســعه هــر فنــاوری، 
همکاری هــای  انســانی،  نیــروی  از  حمایــت 
فناورانــه داخلــی و خارجی، مقــررات زدایی 
)کاهش قواعد و مقررات(، استانداردسازی ها 
از  اینکــه  ضمــن  باشــد.  بایــد  چگونــه  و... 
امکان پذیری توسعه هر فناوری در سال های 
هــر  توســعه  جذابیــت  همین طــور  و  آینــده 
فنــاوری برای کشــور را نیــز از نخبگان ســؤال 
کردیــم تا بدانیــم دخالت دولت در توســعه 
بــازار )حمایــت دولــت از عرضــه و تقاضــا، 
کاهش مقررات و استانداردسازی ها و...( باید 

چگونه و از چه نوعی باشد.
ë  هر ســازمان تعــدادی نخبه را می شناســد و

می تواند از آنها نظر بگیرد. چرا روی شناسایی 
نخبگان از روش دیگر استفاده کردید؟

هــدف بهره گیــری از خــرد جمعــی و جلــب 
مشــارکت فعاالن آی تی کشــور بــرای تدوین 
سیاســت ها و راهبردهــای این حوزه اســت با 
ایــن روش می توانیــم نقــش دولــت و میزان 
نحــوه دخالتــش را مبتنی بر نظــر بازیگران و 

نخبــگان فعال در این حوزه ها ترســیم کنیم. 
ضمــن اینکــه از طریــق اجــرای ایــن طــرح و 
مشــارکت بازیگــران و نخبــگان و ذینفعــان 
بــه هــدف دومــی هــم می رســیم کــه همان 
سیاســتگذاری با مشــارکت فعاالن و نخبگان 

هر یک از این حوزه ها خواهد بود.
ë  بــرای دریافــت نظــرات نخبگان بــه روش

دلفــی اشــاره کردیــد. دلفــی چگونــه روشــی 
است؟

در ایــن روش مجموعــه ای از ســؤاالت بــرای 
نخبگان، فعاالن و بازیگران یک حوزه خاص 
طراحی و ارســال و از آنها خواسته می شود تا 
به ســؤاالت طرح شــده پاســخ دهنــد. در این 
روش وقتی همه افراد در نظرسنجی شرکت 
کردند، نظرات آنها جمع آوری و جمع بندی 
می شــود. بعــد از آن یکبار دیگر نظرســنجی 
را تکــرار می کنیــم بــا این تفــاوت که نــه تنها 
خواهیــم  را  اول  دور  نظرســنجی  ســؤاالت 
داشــت، بلکــه در کنــار هر ســؤال جمع بندی 
پاســخ های شــرکت کننــدگان و خبــرگان  در 
دور اول را هم در ســؤال ذکر می کنیم. کسانی 
کــه در دور دوم شــرکت می کننــد از مجمــوع 
آگاه  نیــز  اول  دور  پاســخ های  جمع بنــدی  و 
می شــوند و می توانند با علــم بر نظر دیگران 
و خــرد جمعی، پاســخ دوباره خــود را به آن 
)اگر مطابق خرد جمعی نبود( ســؤال تغییر 
دهند یا به همان پاســخ قبلی خود پافشاری 
کرده و پاســخ خود را تکرار کنند. این روش به 
اجماع و در نتایج و سیاستگذاری های آی تی 

کمک می کند.

ë  ســازمان فنــاوری اطالعــات از اجــرای این
طرح چه اهدافی را دنبال می کند؟

همانطور که گفتم در حوزه  ای سی تی کشور و 
به طور خاص در حوزه  آی تی با تنوع زیادی از 
فناوری ها مواجه هســتیم که در حال تغییر با 
ســرعت و شدت باالیی هستند. از سوی دیگر 
در ایــن حــوزه بازیگران متعــددی هم در هر 
کدام از 21 حوزه حضور دارند. به عنوان مثال 
در حوزه تلفن همراه بازیگران از شرکت های 
کوچــک و بــزرگ در فرآینــد آن نقــش ایفــا 
می کننــد و وقتــی فنــاوری متنــوع و بازیگران 
آن نیز باال باشــد، فرآیند سیاستگذاری در آن 
حوزه خاص بســیار پیچیده می شود بنابراین 
نــه تنهــا هــر کــدام از بازیگــران بــه نوعــی در 
توســعه فضــای آی تــی کشــور ذینفع بــوده و 
تأثیرگذارنــد، بلکه خود نیــز از این فضا تأثیر 
می پذیرنــد به همین دلیل به سیاســتگذاری 
و تدویــن نقشــه راه بــرای فعالیــت دولــت و 
تعیین نقش دولت در این توسعه نیاز است. 
دولت یا همان حاکمیت نمی تواند مســتقل 
از رفتار و خواسته های بازیگران آن نقش ایفا 
کنــد بنابراین با ایــن طرح به دنبــال دریافت 
بازیگــران مختلــف 21  و مشــارکت  نظــرات 

حوزه فناوری برآمدیم.
ë  چه زمانی این طرح آغاز شــد و اکنون در چه

مرحله ای قرار دارد؟
 دور اول ایــن طــرح )کــه از ســوی معاونــت 
فنــاوری  اعتباربخشــی  و  سیاســتگذاری 
اطالعــات  فنــاوری  ســازمان  اطالعــات 
مــاه  اردیبهشــت  از 15  را  اجــرا شــد(  ایــران 

ســال جاری شــروع کردیم و تــا اوایــل تیرماه 
نظرســنجی به صــورت آنالین منتشــر شــد و 
افــراد و نخبــگان و بازیگران و فعــاالن در این 
نظرســنجی شــرکت کردند. امیدواریم ظرف 
یک ماه آینده نیز نظر خبرگان را در دور دوم 
جمــع آوری کــرده و تحلیل کنیم. بعــد از آن 

نتایج نیز منتشر خواهد شد.
ë  در دور اول طرح، چه میزان خبره و بازیگران

حوزه  آی تی شناسایی شدند؟
در دور اول ایــن طرح بیش از یک هزار و 700 
نفــر از خبــرگان و متخصصــان آی تی کشــور 
شــرکت کردند. از آنجایی که ممکن است هر 
خبره در چندین حوزه تخصص داشته باشد 
می توانســتند  کننــدگان  مشــارکت  بنابرایــن 
بیش از یک حوزه را انتخاب و در نظرســنجی 
مــا شــرکت کنند. بــه همین دلیل بیــش از 3 
هــزار و 400 پرسشــنامه جمــع آوری و نتایــج 
آن تحلیــل شــد. در حــال حاضر پرسشــنامه 
دور دوم طرح آینده نگاری فناوری اطالعات 
کشور نیز آماده انتشار است که ظرف چند روز 

آینده منتشر خواهد شد.
ë آیا از این میزان مشارکت راضی هستید؟

 اولیــن بار اســت که این میــزان از افــراد خبره 
در چنین طرحی شــرکت می کننــد از این رو از 
مشــارکت رضایت داریــم. البته بــا تجربیاتی 
که به دســت آوردیم تالش می کنیم مشارکت 
قابل توجهی را در دور دوم نیز به دست آوریم.

ë  نظر به اینکه این طرح را در سال آخر دولت
اجرایــی کرده ایــد آیا فکر می کنید انتشــار این 
نتایج برای حوزه فناوری بخصوص در دولت 

آینده مثمرثمر باشد؟
تحلیــل  و  دوم  دور  اجــرای  امیدواریــم  مــا 
و  سیاســتی  آموزه هــای  آن  نتایــج  انتشــار  و 
مهم ترین نتایج این طرح را استخراج کرده و 
در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی و همه 
مخاطبــان و فعاالن آی تی کشــور قرار دهیم. 
ایــن نتایج به دســت آمده می توانــد برای هر 
نــوع سیاســتگذاری در ســال های آینــده نیــز 
قابل اســتفاده باشد و این طرح بهره مندی از 
نظــرات خبرگان را در حــوزه  آی تی فناوری و 
بهره وری از آن را در سیاستگذاری پایه گذاری 

کند.

 دوشنبه 28 مهر 1399 
 سال بیست و ششم
 شماره 7471

سوسن صادقی 
خبرنگار

واردات تلفن همراه پاسخگوی نیاز داخلی نیست
بــه گفته دبیــر انجمن واردکنندگان موبایــل، طی 12 ماه اخیــر )ابتدای مهر مــاه 98 تا پایان 
شــهریور ماه امســال(  1۵ میلیون و 380 هزار دستگاه موبایل وارد شده، در حالی که مصرف 

کشور در این مدت زمان 1۵ میلیون و ۵00 هزار دستگاه بوده است.
به گزارش ایســنا، امیر اســحاقی با اشاره به ایجاد اختالالت شــدید در زنجیره تأمین موبایل 
کشور گفت: طی ۶0 روز اخیر تأمین موبایل در کشور به دلیل مسائل پیرامون محدودیت های 
سقف و سابقه و همچنین عدم تخصیص ارز دچار اختالل جدی شده است تا جایی که ثبت 

سفارش شرکت ها طی دو ماه اخیر نسبت به تیرماه بیش تر از 10 برابر کاهش داشته است.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت تأمین موبایل مورد نیاز کشور، در سال گذشته با درخواست 
انجمن بخشــنامه های محدودیت ســقف و ســابقه در مورد شــرکت های واردکننده موبایل 
اعمال نشد. چرا که بسیاری از این شرکت ها نوپا بوده و کمتر از یک سال از عمر فعالیتشان در 
حوزه واردات موبایل می گذشت. اما در سال جاری این محدودیت ها اعمال شد و شرکت های 

واردکننده را در ثبت سفارش با مشکل مواجه کرده است.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص میزان واردات و مصرف موبایل در کشور گفت: 
طبق گزارش های دریافتی از سامانه همتا، تا پایان شهریور ماه سال جاری تعداد یک میلیون 
و 183 هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است که ثبت سفارش بخش عمده این موبایل ها 

در تیرماه و میانه مردادماه صورت گرفته بود.
اســحاقی گفت:  این در حالی اســت که مصرف کشــور با توجه به بازگشایی مدارس بیشتر از 
حد انتظار بوده، تا جایی که در شهریورماه 99 تعداد یک میلیون و ۵00 هزار دستگاه موبایل 
خریداری و وارد شــبکه ارتباطی کشور شده اســت. به این ترتیب با مقایسه میزان واردات در 
شهریور و مصرف در همان ماه می توان دریافت که تقاضا از عرضه پیشی گرفته است و این 

اتفاق پیامدهای خوشایندی برای آینده بازار ندارد.
وی با اشاره به برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا گفت: با توجه به اتفاقات پیش آمده 
ناشی از همه گیری ویروس کرونا و مشکالت ارزی کشور، طی ماه های اخیر تعادل بین عرضه 
و تقاضا برهم خورده، به شــکلی که آمارها از واردات 1۵ میلیون و 380 هزار دستگاه موبایل 
طی 12 ماه اخیر خبر می دهند در حالی که طی همین مدت 1۵ میلیون و ۵00 هزار دستگاه 
موبایل در کشور مصرف شده است. در واقع می توان گفت بازار موبایل با خطر جدی کمبود 

کاال مواجه است.
دبیــر انجمن واردکنندگان موبایــل در خصوص راه حل ایجاد تعــادل در بازار موبایل گفت: 
مشــکالت جــدی در تخصیــص ارز از ســوی بانــک مرکــزی و موانــع پیش آمــده در برخــی 
اصالحیه های ثبت ســفارش باعث بروز مشــکالتی در زنجیره تأمین شده است. با توجه به 
محدودیت های ارزی کشــور، پیشــنهاداتی به بانک مرکزی و وزارت صمت داده ایم تا موانع 

پیش روی شرکت های واردکننده موبایل به منظور تأمین این کاالی کاربردی برطرف شود.

 دوره آموزشی توسعه زیست بوم اینترنت اشیا 
برگزار می شود

یک دوره آموزشی بین المللی با عنوان توسعه زیست بوم اینترنت اشیا با حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.

به گــزارش »ایــران«،  اینترنت اشــیا یکی از پایه هــای اصلی انقالب صنعتی چهــارم و تحول 
اقتصاد دیجتیال اســت. آکادمی اینترنت اشــیا هــم با توجه به اهمیت این موضــوع، اقدام 
بــه برگــزاری دوره ای آموزشــی بــا همکاری ســتاد توســعه فناوری هــای اقتصــاد دیجیتال و 

هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کرده است.
این دوره آموزشــی بین المللی به صورت مجازی برگزار می شــود. در این دوره آموزشی پس 
از آشنایی شرکت کنندگان با مفهوم زیست بوم اینترنت اشیا، بازیگران این زیست بوم مانند 

سیستم نهفته، شبکه، پلتفرم اینترنت اشیا و کسب وکار در این حوزه را هم می شناسند.
 ictc.isti.ir عالقه منــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر می تواننــد بــه آدرس اینترنتــی

مراجعه کنند.
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امضای تفاهمنامه بین وزرای ورزش و گردشگری
مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در حاشیه امضای تفاهمنامه با 
اصغر مونســان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: 
»بخش گردشگری با اشتغالزایی باال می تواند مشکالت را حل کند و ورزش 
هــم مؤثرتریــن راه بــرای وحدت ملی اســت. امیدواریم نقــش خودمان را 
برای توســعه کشــور ایفا کنیــم.« اصغر مونســان هم در جمــع خبرنگاران 
گفت: »گردشگری فرابخشی است و به همکاری همه دستگاه ها نیاز دارد. 
بخش گردشــگری ورزشی در دنیا مهم اســت و با توجه به فرابخشی بودن 
آن به همکاری همه نهادها نیاز داریم. یکی از بخش های مهم گردشگری 

توریسم ورزشی است که باید از این ظرفیت استفاده شود.«

فغانی: با نام ایران در مسابقات بین المللی قضاوت می کنم
علیرضــا فغانــی داور بین المللــی فوتبــال کشــورمان کــه مدتــی اســت 
به کشــور اســترالیا مهاجــرت کــرده همچنان با نــام ایران در مســابقات 
بین المللــی قضاوت می کنــد. او در این خصوص به ایرنــا، گفت: »بعد 
از اینکــه بــه اســترالیا آمــدم، تالش هایــی صــورت گرفــت تا نــام من از 
فهرســت بین المللــی داوران ایران حذف شــود اما این اتفــاق رخ نداد. 
من همچنان در فهرســت داوران بین المللی ایران هســتم و با افتخار با 
نام ایران در مســابقات بین المللی قضــاوت می کنم. یعنی اگر در لیگ 
قهرمانان آســیا یا مســابقات انتخابی جام جهانی سوت بزنم به عنوان 

داور بین المللی در فهرست ایران هستم.«

انتخاب دوباره اصفهانیان بازنشسته
حیدر بهاروند سرپرســت فدراســیون فوتبال دیروز طی حکمی با تقدیر 
از اســماعیل صفیری، فریدون اصفهانیان را به عنوان سرپرســت کمیته 
داوران منصــوب کــرد. نکته قابل توجــه اینکه اصفهانیان دو ســال قبل 
به خاطر بازنشســتگی مجبور شد از ریاســت کمیته داوران استعفا بدهد 

اما حاال بار دیگر برای این سمت انتخاب شده است.

حسن یزدانی: امسال هم طالی جهان را می خواهم
حســن یزدانی، ســتاره کشــتی ایران در وزن 86 کیلوگرم که این روزها به 
همراه سایر ملی پوشان در اردوی تیم ملی حضور دارد و برای مسابقات 
جهانی 2020 آماده می شــود، درباره شروع اردوها به سایت فدراسیون 
گفت:»خوشــبختانه در شرایط آمادگی جسمانی و فنی خوبی قرار دارم 
و امیدوارم در این مدت کوتاه تا رقابت های جهانی نیز زیرنظر کادرفنی 
به آمادگی کامل برسم. هدفی جز قهرمانی در مسابقات پیش رو ندارم 

و امسال هم طالی جهان را می خواهم.«

شفر هنوز پولی دریافت نکرده است
مهم ترین دغدغه کادر مدیریت اســتقالل باز کردن پنجره نقل و انتقاالت 
اســت؛ یکی از بدهی های مهمی که باعث شده این پنجره برای آبی پوشان 
پایتخــت بســته شــود، مطالبات وینفرد شــفر اســت. ایــن روزهــا ادعاهای 
مختلفــی مبنــی بر پرداخت پول شــفر می شــود و گفته شــده که بخشــی از 
مطالبــات این مربی آلمانی به حســاب او واریز شــده اما ساشــا شــفر پســر 
وینفرد و دســتیار او در اســتقالل به ایســنا، گفت: »هنوز از مطالباتی که قرار 
است پرداخت شود، هیچ رقمی به حساب ما واریز نشده و همچنان شاهد 

وعده های مختلف هستیم و هیچ کدام از آنها عملی نشده است.«

محمدمحمــدی ســدهی/ هفته گذشــته 
برنامــه آماده ســازی تیــم ملــی فوتبــال 
انتخابــی  مســابقات  در  حضــور  بــرای 
جــام جهانــی 2022 قطــر برگــزار شــد و 
ملی پوشان کشــورمان با برگزاری اردوی 
تاشــکند مقابل ازبکســتان به برتری 1-2 
دست یافتند. شــاگردان اسکوچیچ پس 
از تاشکند راهی ترکیه شدند اما بازی این 
تیــم با مالی به دلیل ابتالی چند بازیکن 
حریــف بــه کرونا لغــو شــد و 2 اردوی در 
نظر گرفته برای تیم ملی با برگزاری تنها 
یــک بازی بــه پایان رســید. تیــم ملی در 
حــال حاضر در مســابقات انتخابی جام 
جهانی با حضور در جایگاه ســوم پس از 
تیم های عراق و بحرین شرایط مناسبی 
بــازی دور برگشــت  بایــد در 4  و  نــدارد 

امتیازات الزم را کسب کند.
کنعانــی زادگان،  محمدحســین 
مدافــع تیــم ملــی فوتبــال درخصــوص 
بــه  ازبکســتان  مقابــل  تدارکاتــی  بــازی 
»ملی پوشــان  گفــت:  خبرنگار»ایــران« 
پرســپولیس بــه دلیــل حضــور در لیــگ 
قهرمانان آسیا، خیلی دیر به اردوی تیم 
ملــی اضافه شــدند ولی با وجــود این  2 
اردوی خوب در ازبکســتان و ترکیه برگزار 
کردیم. مهمترین موضوع در اردو جمع 

شــدن بازیکنان پــس از چند ماه کنار هم 
بود. به نظــر من همین موضوع بهترین 
دســتاورد تیم ملی در اردوی ازبکســتان 
و ترکیــه بــود. در اردوی اول بــه تاشــکند 
کردیــم.  بــازی  ازبکســتان  بــا  و  رفتیــم 
نمایش خوبی مقابل این تیم داشتیم و 
توانستیم تیم خوب ازبکستان را شکست 
دهیــم امــا متأســفانه بــازی دوم مــا در 
اردوی ترکیــه با تیم ملی مالی لغو شــد. 
بازی با مالی می توانست به آماده سازی 

تیم ملی کمک زیادی کند.«
او در ادامــه بــه کار کــردن بــا دراگان 
اســکوچیچ، ســرمربی تیــم ملــی اشــاره 
کرد:»اســکوچیچ خیلــی زود بــا بچه هــا 
ُاخت شد و از کار کردن در کنار اسکوچیچ 
لــذت می بریــم. او مربــی بســیار خوبــی 
اســت و بــرای تیــم ملــی زمــان زیــادی 
می گذارد. اسکوچیچ برای آنالیز حریفان 
ســاعت ها زمان می گذارد و تا ســاعت دو 
ســه بامداد تیم ها را آنالیز می کند. عالوه 
بر این اســکوچیچ شــناخت بسیار خوبی 
از بازیکنــان دارد و این فاکتورهای مثبت 
می توانــد دلیلی بر موفقیت تیم ملی در 
بازی های آینده باشــد.« کنعانــی زادگان 
شــانس صعود تیم ملی به جام جهانی 
2022 قطــر را بــاال می داند: »هیــچ کدام 

از بازی هــا در گروهمــان آســان نیســت و 
تیم هــای سرســختی همچــون عــراق و 
بحریــن تمــام تالش شــان را می کننــد تا 
بهترین نتیجــه را مقابل تیــم ملی ایران 
بگیرنــد. همــان گونــه کــه در دور رفــت 
مســابقات شــاهد ایــن موضــوع بودیم و 
توانســتند تیم ملــی را شکســت دهند. با 
وجــود ایــن تــالش می کنیم کــه بهترین 
عملکــرد را داشــته باشــیم. صــد درصد 
بــه جــام جهانــی صعــود می کنیــم چرا 
کــه الیــق هســتیم.« مدافــع ملی پــوش 
پرســپولیس در خصوص سؤالی مبنی بر 
اینکه چه زمانی به تمرینات سرخپوشان 
اضافــه می شــود؟ چنین پاســخ داد: »در 
حــال حاضر اســتراحت می کنم و منتظر 
تمــاس مســئوالن باشــگاه هســتم تــا در 
تمرینات حاضر شــوم. متأســفانه پس از 
بازگشــتمان از قطــر یــک ســری اتفاقات 
برای پرسپولیس افتاد که موجب رنجش 
هــواداران شــد. پرســپولیس یک فرصت 
تاریخــی دارد و هــواداران دوســت ندارند 
این فرصت تاریخی از دست برود و تیم با 
جدایی برخی از بازیکنان با دســت خالی 
در فینــال لیــگ قهرمانــان حاضر شــود. 
عالوه بر این خودمان هم دوست نداریم 
این فرصت ایــده آل بــرای قهرمانی را از 

دســت بدهیم. هیچ چیزی جز قهرمانی 
هواداران را خوشحال نمی کند.«

مدافــع شــماره 6 پرســپولیس اظهار 
داشــت: »مــا بازیکنــان خوشــحالیم کــه 
بهترین هواداران آســیا را داریــم و از این 
نظــر بــه خودمــان می بالیــم. منتظریم 
ببینیــم در چنــد روز آینده چــه اتفاقاتی 
می افتــد. امســال هم همانند ســال های 
گذشته باید با قدرت در لیگ قهرمانان، 
لیــگ برتر و جام حذفی حاضر شــویم و 
بهترین نتایج را در این سه جام بگیریم. 
برای کســب نتیجه در مسابقات پیش رو 
مصمــم هســتیم و تنهــا نیاز بــه آرامش 
داریم. پرســپولیس فینالیست آسیاست 
و ایــن موضــوع باعــث شــده بازیکنــان 
پیشــنهادهایی داشــته باشــند کــه کامــاًل 
طبیعــی اســت. حقیقتــاً همه پیشــنهاد 
دارنــد امــا هیــچ جــا مثــل پرســپولیس 
نمی شــود و این را همه بچه ها می دانند. 
بچه هــا یــک ســری مشــکالت دارنــد که 
باشــگاه باید کمــک کند برطرف شــود تا 
بدون اســترس و با خیــال راحت تنها به 

بازی کردن فکر کنند.«
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کنعانــی زادگان 
امیدواریم مشــکالت هر چه زودتر تمام 
شــود و آرامــش به پرســپولیس بازگردد، 

گفت: »دوســت داشتیم فینال در تهران 
برگزار شــود اما این اتفاق نیفتاد و دوحه 
بــه عنــوان میزبــان فینــال معرفی شــد. 
قطری هــا امکانــات خوبی دارنــد و برای 
قهرمانــان  لیــگ  مســابقات  برگــزاری 
آســیا زحمــات زیــادی کشــیدند. وقتــی 
آنهــا اینقــدر زحمــت کشــیدند، مســلماً 
حقشــان این اســت که فینال را در کشــور 
خودشــان برگزار کنند. در هر حال هدف 

ما قهرمانی در آسیاست و برایمان فرقی 
نمی کند کــه فینــال در کجا برگزار شــود. 
ما در دوحه برای نام بزرگ پرســپولیس 
می جنگیم و ا  ن شــاءاهلل جــام را به خانه 
می آوریــم. پرســپولیس امســال در لیگ 
قهرمانــان بهترین نتایج را کســب کرد و 
الیق قهرمانی هستیم. امیدوارم قهرمان 
شــویم و جام را بــه هواداران پرشــورمان 

هدیه دهیم.«

فوتبال باشــگاهی اروپا شنبه پرحادثه ای 
را پشت ســر گذاشــت. میــالن در دربــی 
دالمادونینــا 2-1 اینتــر را شکســت داد تــا 
عــالوه بر پایان دادن به نــوار پیروزی های 
و  شــود  امتیــازی   12 همشــهری،  تیــم 
همچنــان صدرنشــین ســری A بمانــد. 
زالتــان ابراهیموویــچ هــر دو گل میــالن 
را بــه ثمر رســاند تا مرد تمام نشــدنی در 
39 ســالگی همچنان در باالترین ســطح 

بدرخشــد. تــک  گل اینتــر را هــم روملــو 
لوکالو به ثمر رســاند. در بــازی یوونتوس 
مقابل کروتونه که به تساوی 1-1 انجامید، 
جیان لوئیجــی بوفون دروازه بــان یووه در 
ســن 42 ســالگی به رکــورد 650 بــازی در 
لیــگ ایتالیا دســت یافــت. در مهم ترین 
بازی هــای لیــگ برتــر انگلیــس، دربــی 
مرسی ســاید میــان لیورپــول و اورتــون با 
تســاوی 2-2 بــه پایان رســید و VAR گل 

لحظه آخر ســادیو مانه را آفســاید اعالم 
کرد تا شاگردان یورگن کلوپ از پیروزی باز 
بمانند. ویرجیل فن دایک مدافع هلندی 
لیورپول در دقیقه 11 این بازی آسیب دید 
و طبق اعالم دیلی میل دچار پارگی رباط 
شد و بین 6 تا 8 ماه از میادین دور خواهد 
بــود. در دیگــر بازی های مهم آرســنال با 
یــک گل مغلــوب منچسترســیتی شــد و 
منچستریونایتد 4-1 نیوکاسل را از پیش رو 

ششــم  هفتــه  چارچــوب  در  برداشــت. 
اللیگا، رئال مادرید و بارســلونا به ترتیب 
برابــر کادیــز و ختافه تن به شکســت 0-1 
دادنــد تا هر دو تیم با باخت به اســتقبال 
ال کالسیکو )شنبه آینده( بروند. در هفته 
چهــارم لیــگ برتــر پرتغــال، ماریتیمــو 
برابــر پورتیموننــز 2-1 شکســت خــورد. 
در ایــن دیــدار امیــر عابــدزاده در ترکیب 
ثابــت ماریتیمــو حضــور داشــت و علــی 

علیپــور دقیقه 46 وارد زمین شــد تا برای 
نخســتین بار در ترکیب تیم جدیدش به 
میــدان بــرود. دیدار حســاس ایــن هفته 
لیــگ پرتغال میــان پورتو و اســپورتینگ 
2 - 2 بــه اتمــام رســید. مهــدی طارمــی 
دقیقه 92 وارد زمین شد و فرصت زیادی 
بــرای تأثیرگذاری نداشــت. طارمی هنوز 
فرصــت کافی بــرای اینکــه بتوانــد تمام 
توانایی هایــش را در پورتــو نشــان بدهــد 

نداشــته امــا جالــب اســت کــه در انــدک 
دقایقــی که بــه زمین آمده خــودش را به 
خوبی اثبات کرده است. عملکرد طارمی 
در فضــای مجــازی و از ســوی هــواداران 
پورتو نیز مورد تمجیــد بوده به طوری که 
پیام هــای زیادی بــا مضمون »چــرا باید 
بهترین بازیکن تیــم فقط 3 دقیقه بازی 
کند« با هشــتگ نام این ستاره ملی پوش 

ایرانی منتشر شد.

دربی دالمادونینا با درخشش زالتان تمام نشدنی

اســتقالل  و  پرســپولیس  تیم هــای  تمرینــات 
دیــروز در غیاب ملی پوشــان دو تیم برگزار شــد. 
و  کاظمــی  شــهید  ورزشــگاه  در  پرسپولیســی ها 
در غیــاب بشــار رســن و رادوشــوویچ، دو بازیکن 
خارجی خود ابتدا به گرم کردن پرداختند و پس 
از آن در 3 گروه به انجام بازی آقا وسط مشغول 
شدند. یحیی گل محمدی هم در یکی از گروه ها 
حاضــر بود و بــه دلیل حضــور ســرمربی در این 
بــازی تاکتیکــی و مفــرح، کری خوانــی شــدیدی 
بین او و بازیکنان شــکل گرفت. ســپس بازیکنان 
بــه تمرینــات هــوازی پرداختنــد و اســتارت های 
از  ســرعتی در دســتور کار قــرار گرفــت. ارســال 
جناحیــن و شــوتزنی بــه ســمت دروازه، بخــش 
بعــدی تمریــن بود که زیــر نظر کادرفنــی انجام 
شد. عیسی آل کثیر مهاجم مصدوم سرخپوشان 

کــه رونــد درمانــی خــود را زیرنظر کادر پزشــکی 
انجــام می دهــد هم در ایــن تمرین غایــب بود. 
همچنین تمرین اســتقاللی ها در غیاب برخی از 
بازیکنان خود در زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی 
در شــرایطی برگزار شد که پیش از شروع تمرین 
محمــود فکــری بــرای دقایقی با شــاگردانش به 
صحبــت پرداخــت. فرشــید اســماعیلی، ســینا 
خادم پــور، محمــد دانشــگر و مهــدی مهدی پور 
نفراتــی بودنــد کــه بــه دلیــل تردیــد در ابتــال به 
از  نداشــتند.  حضــور  آبی هــا  تمریــن  در  کرونــا 
جمــع ملی پوشــان تنها مظاهری با آبی پوشــان 
تمرین کرد و قرار اســت قائدی و غالمی از امروز 
)دوشــنبه( خــود را بــه کادرفنــی معرفــی کننــد. 
اســتقالل امــروز در دیداری دوســتانه به مصاف 

نفت مسجدسلیمان می رود.

ربیع خواه فسخ کرد، انصاری منتظر ماندتمرین سرخابی ها؛ کری خوانی گل محمدی، غیبت کرونایی ها
باشــگاه  در  حضــور  از  پــس  دیــروز  ربیع خــواه  محســن 
پرســپولیس و جلســه بــا مدیــران، قــراردادش را فســخ و 
رضایتنامــه خــودش را دریافت کرد ولــی محمد انصاری 
مدافع پرســپولیس که تا پایان آذر مصدوم اســت، درباره 
وضعیــت خود گفــت: »کادر فنی به من اجــازه حضور در 
تمرینــات را نمی دهد امــا مدیران پرســپولیس امروز هم 
بــه من گفتنــد صبر کن.« بوژیــدار رادوشــوویچ دروازه بان 
سرخپوشــان هــم از نگرفتــن مطالبات خود گالیــه دارد و 
برای همین جهت ادامه حضور در تمرینات پرســپولیس 
به ایران بازنگشــته اســت. بــرای همین مدیــر برنامه های 
این بازیکن دیروز جلسه ای با مهدی رسول پناه برگزار کرد 
و سرپرســت باشــگاه پرســپولیس به او قول داد در جلســه 
هیــأت مدیره بحث طلب رادو را پیگیری می کند و درباره 
زمــان و نحــوه پرداخت پــول دروازه بــان کــروات این تیم 

اطالع رسانی های الزم را انجام خواهد داد.

اسکوچیچ خیلی زود با بچه ها ُاخت شد
محمدحسین کنعانی زادگان، مدافع ملی پوش پرسپولیس در گفت و گو با »ایران«:

صد درصد به جام جهانی صعود می کنیم/ هواداران نمی خواهند فرصت تاریخی پرسپولیس از دست برود
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ë  همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامی، سیدعباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی بــا کارکنان نیــروی انتظامی 
ایــن وزارتخانه دیدار کرد و گفــت: »امروز امنیت نرم نقش 
مهم تری را نسبت به امنیت ســخت ایفا می کند، از این رو 
اقدامات آشکار و پنهان نیروی انتظامی کمک می کند شاهد 
اتفاقات خوب در فضای اجتماعی کشــور باشیم.« صالحی 
در پایان از زحمات و تاش های فعــاالن نیروی انتظامی در 
کشور بویژه کارکنان نیروی انتظامی این وزارتخانه قدردانی 

کرد./روابط عمومی ارشاد
ë  شــهرام ناظــری به اتفــاق همایون شــجریان و ســهراب

پورناظری به یاد محمدرضا شــجریان کنسرت برون مرزی 
برگزار می کند. این کنسرت که خبر آن در سایت فیارمونی 
پاریس درج شــده، قرار اســت در فروردین مــاه ۱۴۰۰ برگزار 
شــود. کانال تلگرامی منتســب به شــهرام ناظــری نیز این 
خبر را تأیید کرده است. البته هنوز شهرام ناظری، سهراب 
پورناظــری و همایــون شــجریان رســماً  ایــن خبــر را تأیید 

نکرده اند./ایلنا
ë  حراجــی ســاتبیز در جریان حــراج آناین »آثــار هنری قرن

بیستم و خاورمیانه« مجموعه ای از آثار هنرمندان نامدار دوره 
مدرن و معاصر را از دو روز دیگر به مزایده می گذارد./ایسنا

ë  ،انیمیشن »نهنگ سفید« در نخستین حضور جهانی خود
موفــق به دریافــت جایــزه بهترین انیمیشــن کوتاه از ســی و 
ششمین دوره جشنواره بین المللی ورشو - لهستان شد./ایسنا

ë  سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم واشنگتن )فیلم
فســت دی ســی( در امریکا، جایزه تقدیر ویژه جشــنواره را به 

»یلدا« سومین ساخته بلند مسعود بخشی اهدا کرد./ایسنا
ë  بــه دنبــال محدودیت های ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا و

تعطیلی مراکــز فرهنگی، نمایش آثار جشــنواره فیلم کوتاه 
تهران به تعویق افتاد./مهر

ë  دورن مونتالــوو بازیگر شــناخته شــده ای که بــرای ایفای
نقش در نمایش موزیکال »در ارتفاعات« در برادوی شهرت 
داشــت، عصر دیــروز )شــنبه( بر اثر یــک بیمــاری ناگهانی 

درگذشت. وی ۵۶ سال داشت./مهر
ë  دبیرخانه جایزه سال »استیکر« فراخوان دومین دوره این

رویداد به دبیری سید مســعود شجاعی طباطبایی را منتشر 
کرد./ایلنا

ë  و اســتاد  شــاه زیدی،  علی اصغــر  آوازخوانــی  از  فیلمــی 
خواننــده ایرانی در مســجد امام اصفهان، منتشــر شــد. در 
ایــن فیلم کیهــان کلهر که ماســک زده نیز حضــور دارد و به 
تماشای اجرای شاه زیدی نشسته اســت. او بیتی از حافظ را 

می خواند./ایلنا

سنا
ای

موســیقی در ایران  از تنوع شــنیداری بســیاری برخوردار است 
 - ردیــف  موســیقی های   همچــون  مختلــف  ژانرهــای  در  و 
دســتگاهی، نواحی، کالســیک غربی، پــاپ و تلفیقی  تعریف 
می شــود. امــا درایــن میــان موســیقی دســتگاهی )ســنتی( و 
نواحی )اقوام( عالوه بر قدمتی کهن از  بزرگانی در این عرصه 
بهره منــد بوده اند که هر یک شــیوه ای نویــن و منحصر به فرد 
از خود برجای گذاشــته اند اما متاســفانه نام ایــن بزرگان تنها 
در تاریخچــه  فرهنــگ و هنــر ایران زمین خالصه شــده و طی 
این ســال ها برای یادآوری هنر و نقش  این بزرگان، مســئوالن 
فرهنگی جایزه یا جشنواره ای به اسم  آنان در نظر نگرفته اند و 
بار این مسئولیت یا ادای احترام به آنان، به بخش خصوصی 
واگذار شده و تنها با حمایت و  اشتیاق خانواده این هنرمندان 
یا اهالی فرهنگ و هنر، جوایز یا جشنواره هایی برگزار می شود. 
ایــرج بســطامی، نــوای خــرم )همایــون خــرم(، جایــزه پرویز 
مشــکاتیان، جشنواره جایزه رضا ســقایی )در استان لرستان(، 
جایزه موسیقی محمد نوری، جشنواره »جایزه فرهاد« بخشی 
از جوایز یا جشنواره های خصوصی است که برخی از آنها  بنا به 

دالیلی پس از یک یا دو دوره متوقف شده اند.

ë اهمیت بار معنوی جایزه 
به گفتــه حمیدرضــا نوربخــش، مدیرعامل 
خانه موسیقی اهدای جوایز الزاماً به معنای 
کمک مالی نیســت: »بر این نظرم که بخش 
بیشــتری  اهمیــت  از  جوایــز  ایــن  معنــوی 
برخورداراست. به طور مثال  با نگاه به جوایز 
و جشنواره های بین المللی مانند کن، برلین، اسکار، گرمی  و... 
خواهید دید ُبعد معنوی این جوایز از ُبعد مالی آن پررنگ تر 

بوده است.«
او دربــاره حمایت هــای دولتــی از جایــزه- جشــنواره های 

خصوصــی چون نوای خرم، بســطامی و...  بــه »ایران« گفت: 
»وقتــی جشــنواره یا جایزه ای از ســوی بخــش خصوصی یا به 
کمک خانواده این بزرگان برگزار می شــود دارای ارزش هنری 
بســیاری اســت و همان طور که اشاره شــد، وجه معنوی آن از 
اهمیت بیشــتری برخوردار بوده چرا که اهدای چنین جوایزی 
نشــان از برجســتگی یــک کار یا اثر هنری اســت و بایــد به این 
موضــوع توجه بیشــتری شــود. این نشــان ها از ســوی جامعه 
هنری یا یک مرکز هنری معتبر اهدا می شود و همین امر دال 

بر اهمیت این موضوع است.«
نوربخش در پاسخ به این سؤال که آیا در موسیقی ایران 
جایزه ارزشمندی تعریف شده است، بیان کرد: »متأسفانه 
در موســیقی بخــش جوایــز ارزنده کمتــر مورد توجــه بوده 
و جــای آن خالــی اســت. مــن در ســی و یکمیــن جشــنواره 
موســیقی فجــر جایزه بارَبــد را طراحی کردم،  تندیســی که 
بــه برگزیــدگان این جشــنواره اهدا می شــد و ســه دوره هم 
تداوم داشــت و می توانست ادامه داشــته باشد و امیدوارم 
همچنان استمرار پیدا کند. در سینمای ایران جایزه سیمرغ 
قرار دارد که به لحاظ اعتباری دارای اهمیت بسیاری است 
و این جایزه توانسته جایگاه خود را همچنان حفظ کند، در 
موسیقی هم جایزه باربد می توانست همین نقش را داشته 

باشد.«

ë حمایت اصل مهم 
سیاســتگذاری  شــورای  عضــو  خــرم،  رضــا 
در  هــم  خــرم  نــوای  موســیقی  جشــنواره 
گفت وگــو با »ایــران« بیان کــرد: »دولت باید 
از جشــنواره هایی کــه با نام بزرگان موســیقی 
برگزارمی شــود حمایت های الزم را داشــته باشد. اگر خانواده 
همایــون خــرم با همــکاری بخــش خصوصی تالش کــرده تا 
جشــنواره نــوای خــرم را برگزار کنــد و همچنان این جشــنواره 
پابرجــا مانده، تنها به شــوق و عشــق پــدر بوده اســت و اگر در 

تمامــی ایــن ســال ها کــم و بیش بخــش خصوصــی حامی ما 
بوده تا این جشــنواره متوقف نشود کافی نیست و باز هم تأکید 
می کنم نیاز است دولت هم حمایت کند این درحالی است که 
با گذشت شش سال از برگزاری این جشنواره تنها در یک دوره 

پول سالن ها را از ما دریافت نکردند.«
خــرم،  همایــون  اســتاد  زنده یــاد  فرزنــد  گفتــه  بــه 
سیاســتگذاری های یک جشــنواره باید از ســوی برگزارکنندگان 
آن انجام بگیرد:»نامی که برای یک جشنواره انتخاب می شود، 
بایــد در جهت همان نــام و اهداف حرکت کرد. به عنوان مثال 
اگر من جشنواره ای برای پدرم برگزار می کنم به حرکت و نقشی 
که اســتاد همایون خرم در موســیقی انجام داده است، اشراف 
کامل دارم و بعد من نیز مشــاورانی در این جشنواره دارم که از 
شاگردان پدر هستند و به شیوه و اهداف ایشان در موسیقی آشنا 
بوده و می دانند مســیر جشــنواره چه باید باشــد، بخش دولتی 
می توانــد در بخش حمایتــی در کنار برگزار کنندگان جشــنواره 

قرار بگیرد.«

ë انتظار حمایت بیشتر 
امــا یکــی از جشــنواره هایی کــه به علــت نبود 
حمایت مالــی در حال حاضر متوقف شــده، 
جشــنواره ایــرج بســطامی اســت که ســال 96 
ســومین و شــاید آخریــن دوره آن برگزار شــد 
و همچنــان مســکوت مانــده اســت. فاطمــه 
بســطامی، خواهــر زنده یــاد اســتاد ایرج بســطامی درایــن باره 
گفت:»برگزاری چنین جشــنواره هایی نیاز به حمایت دارد اما 
متأســفانه این نگاه حمایتی بســیار کم دیده می شود. البته در 
این ســال ها اهالی موســیقی همچنان در کنار ما بوده و هستند 

اما این نگاه حمایتی بیشتر از مسئوالن دولتی انتظار می رود.«
به گفتــه او، انتخاب یک جایزه در موســیقی ایران می تواند 
اتفاق بسیار خوبی باشد به شرط آنکه برنامه ریزی های اصولی 

و پشتوانه های حمایتی در آن دیده شود.

ندا  سیجانی  
 خبرنگار

 سی وسومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
با مشارکت جدی کودکان آغاز شد

از دعوت به دو چالش تا داوری
گروه فرهنگی/ سی و ســومین جشــنواره فیلم کودک و نوجوان روز گذشــته )یکشنبه 
27 مهرماه( در حالی آغاز به کار کرد که از پوســتر تا نحوه برگزاری جشــنواره تحت 
تأثیــر کرونــا اســت. در ایــن دوره از جشــنواره تدبیری اندیشــیده شــده تــا بچه های 
ایــران مشــارکت بیشــتری در ایــن رویــداد داشــته باشــند. فیلم هــای منتخب این 
رویداد ســینمایی در ســه پلتفــرم )فیلیمو، نمــاوا و تیوا( از ســاعت ۱۰ صبــح تا 22 
برای عالقه مندان نمایش داده می شــود. کودکان می توانند با تماشــای فیلم ها در 
خانه هایشــان، آنها را داوری کنند. عالوه بر تماشــا و داوری فیلم هــا، کودکان به دو 
چالش هم دعوت شده اند؛ چالش »من: نقش اول« و »به نظر من«. در چالش اول 
کودکان می توانند یک ســکانس از فیلم های منتخب که روی پلتفرم ها قرار گرفته 
یا ســکانس های منتخب خودشــان از فیلم هــای کودک و نوجوان چهــار دهه اخیر 
سینمای ایران را با کمک پدر، مادر یا دوستان شان، با هر شیوه ای که می توانند، بازی 
کننــد و در صفحه های مجازی خود یا والدین خود با هشــتگ »#من_نقش_اول« 
به اشــتراک بگذارند. در چالش دوم هم کودکان و نوجوانان در قالب ویدیو یا متن 
نظرشــان را درباره فیلم هایی کــه روی پلتفرم ها 
تماشــا می کننــد، منتشــر می کنند. عــالوه بر این 
تمهیدات برای تعبیر شعار جشنواره یعنی »هر 
خانه یک ســینما، هر کودک یک داور«، این دوره 
از جشــنواره مرهــون یک تجربه تازه  هم هســت. 
با همکاری گروه ســوینا، نســخه ویژه نابینایان دو 
فیلم جشنواره »خداحافظ سینما« ساخته یاسر 
احمدی و »شــماره29« ســاخته هــادی رحیمی 
خواص بــرای نابینایان توضیح دار شــده اســت. 
عالوه بر نمایــش آنالین فیلم ها، اکران دو فیلم 
انیمیشن بلند »لوپتو« ساخته عباس عسکری و 
فیلم بلند ســینمایی »مســیر معکوس« ساخته 
ابوالفضــل جلیلــی در ســینما فرهنــگ از دیگــر 
برنامه های اولین روز جشــنواره البته برای اصحاب رسانه بود. سیدعباس صالحی 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی و حســین انتظامــی معــاون وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی و رئیس ســازمان ســینمایی از جمله چهره هایی بودند که روز گذشــته در 
پیام های جداگانه آغاز این رویداد سینمایی را تبریک گفتند. وزیر فرهنگ در بخشی 
از پیام خود از تبدیل تهدیدها به فرصت ها نوشــت: »با تغییر سبک زندگی نشأت 
گرفته از گســترش کووید۱9، دست اندرکاران جشنواره، همدوش با هنرآفرینان این 
عرصه همچون دوران حماسه ســاز دفاع مقدس، درصدد هستند تا تهدیدها را به 
فرصت ها تبدیل کنند.« و حسین انتظامی هم از فعاالن این عرصه برای ایجاد شور 
و نشــاط تقدیر کرد: »در شرایطی که جهان کنونی، تجربه پاندمی کووید ۱9 را از سر 
می گذراند، هنرآفرینان ایرانی ســینمای کودکان و نوجوانان، با انگیزه ای مضاعف، 
برای التیام آالم خانواده های دردمند و ایجاد شــور و نشاط در مخاطبان تخصصی 
خویش، دامن همت بر کشــیده، به منظور اعتالی آرمان های بشر دوستانه، جامه 

عافیت طلبی از خود به در کرده اند.«
اگر چه فعالیت جشــنواره با اکران فیلم ها از ســاعت ۱۰ صبح آغاز شد اما آیین 
افتتاحیه رسمی این رویداد شامگاه روز یکشنبه به صورت بسیار محدود بر بام یکی 
از فرهنگســراهای اصفهان برگزار شــد و خانواده های ســاکن در بیش از ۵۰۰ واحد 
مســکونی مجاور ایــن فرهنگســرا، از بالکن و پنجره هــای واحد خود شــاهد اجرای 

بخش های متنوع، شاد و کودکانه این برنامه بودند. 

 حمیدرضا نوربخش،رضا خرم و فاطمه بسطامی از اهمیت 
راه اندازی  یک جایزه ملی در موسیقی ایران می گویند

جایخالیجایزهایبهنامبزرگان



 سال بیست و ششم  شماره 7471   دوشنبه   28 مهر 1399

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسالمي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

فردا 6/16 آفتاب  طلوع  فردا 4/52      اذان صبح  نیمه شب شرعی 23/08     مغرب 17/41     اذان  ظهر 11/49     اذان 

امــام صــادق )ع(: منافــق بــه آنچــه مؤمنان بواســطه آن خوشــبخت مــى  شــوند، میلى نــدارد، و 
خوشبخت سفارش به تقوا را مى  پذیرد هر َچند مخاطب موعظه، کس دیگرى باشد.

 مجموعه ی ورام ج2 ،ص146 - الکافى)ط-االسالمیه( ج8 ، ص151، ح 132 
سخن روز

»دراماتراپــى« یــا همــان »نمایش درمانــى« در 
کشــور مــا آن چنان شــناخته شــده نیســت و روی 
آن به صورتى که باید و شــاید کار نشــده و این در 
حالى  اســت که این وجه درمانى هنر نمایش در 
تمام دنیا بســیار مورد توجه اســت و بسیار جدی 
بــه آن پرداخته مى شــود. این تأســف وقتى خود 
را بیشــتر نشــان مى دهــد کــه مى بینیم در کشــور 
نیروها و اســتعدادهای بسیار خوبى چه در حوزه 
پژوهــش و چــه در حوزه نویســندگى و کارگردانى 
داشــتن  صــورت  در  مى تواننــد  کــه  داریــم  و... 
قدم هــای  فعالیــت،  بــرای  مناســب  بســترهای 
خوبــى در ایــن راه بردارند اما متأســفانه همان طور که گفته شــد، تعداد 
این فعالیت ها و قدم ها بســیار کم و کوتاه اســت. ما پژوهشــگر در حوزه 
تئاتــر کم نداریم اما نهادهای ذیربط آن چنان از این موضوع و نیروهای 
بالقوه ای که وجود دارند، برای بســط و پرورش نمایش درمانى حمایت 
نکرده  یا برایشان جدی نبوده است و طبیعتاً ما در این حوزه از کشورهای 
صاحــب فکر و ایده و عمل، عقب هســتیم. این نکتــه را در نظر بگیریم 
کــه در روزگاری که کرونا، عالوه بر آســیب رســاندن به جســم انســان ها، 
روح  آنهــا را نیــز به دلیل قرنطینه هــا و دوری از اجتماعــات و مکان های 
فرهنگــى و... مــورد تاراج قــرار داده، اهمیــت توجه به نمایــش درمانى 
خــود را بیــش از پیش نشــان مى دهــد و اتفاقاً در این دوران اســت که ما 
باید به فکر پژوهش باشــیم و مدیران فرهنگى به پژوهشگران، پیشنهاد 
نگارش مقاله و مطلب بدهند و آنها را ترغیب و تشویق کنند که از نقش 
تئاتر در این روزگار بنویســند. شــاید بســیاری بپرســند که امــروزه که اکثر 
نمایش ها و ســالن ها و مراکز فرهنگى تعطیل هستند چطور مى شود به 
چنین چیزی فکر کرد. پاسخ آن چنان سخت نیست و ما امروز ابزارهای 
مختلفى برای این کار داریم. دقت کنیم که کرونا اگر چه بسیاری چیزها 
را از مردمان امروزی گرفته اما آنها را خالق کرده و آورده هایى برای بشر 
امروزی داشــته است. یکى  از این موارد نمایش های دیجیتال و استفاده 
از فضاهــای ارتباط جمعى به صورت آنالین اســت کــه مى تواند به مدد 

بیاید و نویســندگان و پژوهشــگران و کارگردان های تئاتر از این طریق، با 
مخاطــب ارتباط برقرار کــرده و برای آنها خوراک مناســبى فراهم کنند. 
بــا این حــال، همان طور که در ســطور باال به آن اشــاره شــد انجام چنین 
کارهایــى نیــاز به حمیت و خواســتى جــدی دارد. کانون پــرورش فکری 
و تــاالر هنــر و چنــد جــای دیگــر به صــورت جســته گریختــه تئاترهایى را 
به صــورت دیجیتالــى و آنالیــن منتشــر کردنــد کــه مى توانســت بــا رفع 
کمبودها و چالش های پیرامونى اش، ادامه پیدا کند. على الخصوص که 
این جــا بحث را به ســمت مقوله کودکان و نوجوان ها ســوق مى دهم که 
شــاید در این روزگار بیشــتر از هر گروه سنى دیگری نیازمند توجه هستند 
و اتفاقًا این نمایش اســت که مى تواند نقش بســیار بسزایى در تلطیف و 
درمانگــری آنهــا ایفا کند. این کاری  اســت که باید انجام شــود. درمان از 
طریق هنر مقوله ای  اســت که اگر درســت عملیاتى و اجرایى شــود یقیناً 
مى توانــد در روزگاری کــه کرونــا مــردم را احاطــه کرده بســیار ثمربخش 
باشــد امــا بــرای اتفاق افتــادن هــر کاری برنامــه و بودجه ای الزم اســت 
و پیــش از آن نیــز باید بســترهای الزم ایجاد شــود و نهادهــای مرتبط با 
فرهنگ و هنر و تئاتر با پژوهشــگر ارتباطى نزدیک داشــته باشــند و بعد 
از انجــام مرحله تحقیــق و نگارش مقاله های پژوهشــى، دســتاوردهای 
پژوهشــگران وارد فاز عملیاتى شــود و تا چنین اتفاقى نیفتد نمى توانیم 

بگوییم در این حوزه کاری انجام داده ایم.
پــس اگــر نیاز به درمــان از طریق هنر را ضــروری مى دانیــم باید برویم 
بــه ســمت پژوهشــگری و حمایــت از آنهــا تــا راه را درســت طــى کنیم 
و بســترهای الزم آن را فراهــم کنیــم. به عنــوان مثــال همیــن همایش 
»آمــوزش از طریق هنر« کــه در مدارس برنامه ریزی و اجرایى شــده به 
خاطر نیازســنجى ای اســت که در مــدارس صورت گرفته اســت و خود 
این همایش، مجموعه ای از پژوهش ها و پژوهشــگران را دور هم جمع 
مى کند و از دل آنها چندین و چند نقشه  راه استخراج مى شود که بدون 
شــک راهگشــا خواهد بود و افق هایى روشــن را ترســیم خواهد کرد؛ در 
بحــث »نمایــش درمانــى« هــم بایــد از همیــن روش اســتفاده کنیم تا 
بتوانیم نه فقط در شــعار، بلکه در عمل به ذات درمانگری هنر برسیم 

و از این امکان متعالى برای چنین روزهای سختى استفاده کنیم. 

تالش بى وقفه کادر درمان 

مروری بر نقش »نمایش درمانى« به  بهانه هفته »دراماتراپى« 

برای روزگاری که کرونا ما را احاطه کرده است
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 با نایاب و کمیاب شــدن داروی 
از بیمــاران  انســولین بســیاری 
انســولین  هشــتگ  بــا  دیابتــى 
نیســت تــالش مى کنــن توجه مــردم و مســئوالن 
را بــه این مســأله جلب کننــد. آنهــا از خطراتى که 
تهدیدشــان مى کند و اضطرابى که این روزها برای 
تهیه دارو تحمل مى کنند مى نویســند: »انســولین 
بــرای بیمــاران دیابتــى مثل اکســیژنه. صداشــون 
یــه  نایــاب شــده!  قلمــى  » انســولین  باشــیم...«، 
دیابتــى نوع یــک بدون این انســولینا میــره تو کما 
و یــه قدمــى مرگ.چــرا هیــچ کس عیــن خیالش 
نیســت؟«، » خیلى تلخه وقتى مــى بینى یک پدر 
 هشتگ میزنه  #انسولین_نیست«، » انسولین پیدا 
نمــى کنیم مى دونید یعنى چــى؟ یعنى قندمون 
باز سر به فلک میذاره. یعنى دیگه هر لقمه غذایى 
که میخوری ذره ذرش کوفتت بشــه چون بعدش 
قندت میره باال. یعنى باز استرس نارسایى کلیوی. 
یعنى گشــنه باشــى ولى نتونــى چیزی بخــوری«، 
» من دیابت نوع دو دارم. یه آمپول فرنگى بســیار 
گرونــى مصرف مى کردم عالوه بــر قرصای عادی 
قند. این آمپوال پیدا نمیشــه و قندم بشــدت دچار 
افزایش شده. وای به حال بیمارایى که دیابت نوع 
یک دارند. من نمى دونم مقصرش کیه و کجاست 
ولى انســولین برای بیمار دیابتى مثل هواســت.«، 
» ترســناک ترین جمله ۲کلمه ای واقعى:  انسولین 
نیســت«، » من ۱۶ ساله دیابت نوع یک دارم که با 
قرص نمیشه کنترلش کرد. بیماری من خودایمنى 
هســت و وابسته به انسولین. من یه دختر ۲۵ساله 
با هزار و یک جور امید و آرزوم. من بدون انسولین 
حداکثر دو، ســه روز زنده ام. انسولین نیست و این 
یعنــى حکــم تیر و مرگ بــرای من و امثــال من«، 
»  انســولین نیســت و خیلى داروهای دیگه کمیاب 
شــده اند... مســئول ایــن فاجعــه هر کس هســت، 
خوب مى داند که نایاب شدن دارو بى رحمانه ترین 

بازی با جان انسان هاســت.«، »  انســولین نیســت، 
حتــى وارفاریــن هم نیســت، اما تف به شــرف آن 
کس کــه از تحریم حمایت مى کنــد و نمى بیند که 
مردمــان ایــران اولیــن قربانــى تحریم ها هســتند 
کــه حتــى تهیــه داروهای اولیه شــان هم به ســبب 
تحریم دچار مشــکل شــده اســت.  روایــت تحریم 
روایت بى شــرفى دنیاســت.«، » درد اونجاست که 
یه دیابتى نوع یک خودش خوب میدونه که بدون 
انسولین مى میره. تصورشــم دردناکه، این حجم 
از اســترس و فشــار«، »  درِد مبتال شدن به دیابت، 
درِد بچــه ای کــه نه میتونــه ورزش کنه نــه میتونه 
بــا لذت حتى یه شــکالت بخــوره. درِد هزینه های 
سرســام آور دارو و انســولین و نــوار چک قند. حاال 
به درداشون نبوِد انسولین و نوار چک قندم اضافه 
کنید!«، »  نگران داییم هستم، چند ساله انسولین 
مى زنــه و یــه بــار تموم شــده بــود حالش بد شــد 
بســتری شــد.«، »  قلبم به درد میاد وقتى مجبورم 
به بیمار، به پدرش، به مادرش، به بچه اش بگم 
 انسولین نیست«، » راه افتادن تو شهر و سر زدن به 
داروخونه ها با استرس، زنگ زدن و رو انداختن به 
فامیل و آشــنا، خواهش از داروساز و نسخه خون، 
شــرمندگى چشــم های بیمــار وقتى خانــواده اش 
مــى بینه، تازه وقتى بــا هر قیمتى باالخره پیداش 
مــى کنى و بــا خودت میگــى اینا تموم بشــه برای 
انســولین  » نگیــد  کنــم؟«،  چیــکار  بعــد  دفعــه 
ایرانــى داره توزیع میشــه.تنظیم دوز  انســولین در 
دیابتى هــا زمــان میبره و اگر قند خون با انســولین 
 ایرانى تنظیم مى شــد،  نوورپیــد و  النتوس تجویز 
نمــى شــد.«، »جــان بیمــاران دیابتــى در خطره. 
 به طــور واضــح و شــفاف بایــد توضیــح بدین چرا 
بیمــار دیابتــى کــه خــودش درگیــر عارضه هــای 
مختلــف بیماریشــه بایــد دغدغه تهیه انســولین 

داشــته باشــه؟چرا و به چه دلیلى 
انسولین نایاب شده؟« 

هشتـگ

#انسولین_نیست 

 تقویت حافظه 

با تاریخ
شماره   جدید 

»ماهنامه   نمایش« منتشر شد
حتماً این جمله ها را به عناوین مختلف شنیده اید: 
»حافظه تاریخى ما ضعیف است!«؛ »باید از تاریخ 
عبرت گرفت.« یا »گذشــته چراغ راه آینده اســت!« 
شــما هــم موافــق ایــن حرف هــا هســتید؟ خودتان 
چقدر تاریخ کشورمان را مى شناسید؟ به کدام حوزه 
تاریخ عالقه دارید؟ تاریخ سیاسى، تاریخ اجتماعى، 
تاریــخ فرهنگى و...؟ یــا کــدام دوره تاریخى برایتان 
جذابیــت بیشــتری دارد؛ تاریــخ معاصــر یــا تاریخ 
کهن؟ اصاًل چرا هر کدام از این موضوع ها یا دوره ها 

برایتان اهمیت پیدا کرده و جذاب شده است؟
نــوع زندگــى آدم هــا؟ جنگ هــا و کشورگشــایى ها؟ 
شکست ها و پیروزی ها؟ تأثیرات فرهنگى که هر دوره تاریخى بر مردم گذاشته 
اســت؟ هر کدام اینها مى تواند دامنه ای از مطالعات تاریخى باشــد که شما 
را به ســمت خودش جذب کند. بیشــتر ما چیزهایى که از تاریخ آموخته ایم 
همراه یکســری عدد و رقم و ســال و اسم است. اســم پادشاهان و اشخاص 
مهم تاریخ و جنگ ها وغیره. اما اینکه به دنبال تاریخ برویم به عنوان لذت 
مطالعــه و آن هم مطالعه راهگشــا برای شــناخت خودمــان و تأثیراتى که 
دوران خاص تاریخى بر زندگى مردم آن دوره گذاشته و تاکنون تأثیرش بر ما 
به جا مانده کمتر اتفاق مى افتد. تصویری که برخى از ما از کتاب های تاریخ 
داریم کتابى قطور یا داســتان هایى از نوع پاورقى است. گاهى با تاریخ صرفاً 
به عنوان یک دایره المعارف برخورد مى کنیم یا صرفاً برای انجام پروژه ای 
و تمــام. معمــوالً این نبــود انگیزه هم بر مى گــردد به دوران مدرســه و زنگ 
تاریخ. اما اینجا نقش معلم تاریخى را که با این درس به عنوان یک هویت 
ملى برخورد مى کند نباید نادیده گرفت. معلمى که مى داند چطور و از کجا 
بگویــد که برای بچه ها جذابیــت ایجاد کند و باعث شــود درس تاریخ برای 
آنها اهمیت پیدا کند. جدای از آن کتاب های خشــک و نچســب. حاال عالوه 
بر کتاب های خشک تاریخ در مدرسه، آفت دیگری هم تاریخ را دستخوش 
مصیبت کرده، فضای مجازی با مطالبى جعلى و غلط. ماجراهایى تحریف 
شده که مى تواند ما را به اشتباه بیندازد. تاریخ ما هویت ماست؛ پس آگاهى 
از تاریخ مى تواند در تصمیمات ما نقش داشته باشد. با درک درست تاریخ 
و آشنایى درست با اتفاقات هر دوره شاید بتوانیم تکه گمشده پازل را حدس 
بزنیم و آن وقت تحلیل درست تری از اتفاقات پیرامون داشته باشیم. پس 
وظیفه ما به عنوان کسى که با بچه ها سر و کار دارد این است که بدانیم چطور 
و چگونــه به کــودکان و نوجوانان در این زمینه آگاهى بدهیم. هر چند تاریخ 
موضوعى تخصصى اســت اما قرار نیســت مثل یک درس تخصصى با آن 
برخورد بشود. با توجه به عالقه بچه ها مى شود در آنها ایجاد انگیزه کرد اما 
الزم اســت خودمان از مراجع معتبر کمى آگاهى کســب کنیم تا بتوانیم به 
گفت و گو با بچه ها بپردازیم. ممکن اســت بچه ها به داســتان عالقه داشــته 
باشــند پس قدم اول از کتاب های داستانى شروع مى کنیم؛ اخیراً مجموعه 
»دروازه مردگان« نوشــته »حمیدرضا شــاه آبادی« منتشر شده که داستانى 
است در فضای قاجار و با کودکان محروم و فضایى که تجربه مى کردند. یک 
فضای کاماًل داستانى و تاریخى و البته در ژانر وحشت. این کتاب نشان نقره 
الک پشت پرنده را دریافت کرده و کتاب برگزیده سى و هفتمین دوره کتاب 
ســال شده است. این نویسنده قباًل هم کتاب »الالیى برای دختر مرده« را با 
توجه به ماجرای دختران قوچان منتشــر کرده که این کتاب هم مى تواند به 
بچه ها شناختى داستانى به موضوع بدهد. اما کتاب های دیگری هم هستند 
که مى توانند بچه ها را با فضای تاریخ آشــنا کنند مانند »ایران چگونه ایران 
شد؟«، »این نقشه بزرگ چگونه کوچک شد؟«، »ایران در آستانه تغییر...« 

به قلم على اصغر سیدآبادی.
در کنــار ایــن کتاب ها کــه از فضــای خشــک دایره المعارف فاصلــه گرفته و 
مى توانند تاریخ را برای بچه ها جذاب کنند؛ کتاب های دایره المعارف تاریخ 
کــه مربــوط به دوره های مختلف تاریخ اســت، فرهنگنامــه ادبیات کودک و 
تاریــخ ادبیات کودک هم مى توانند منابع مناســبى باشــند. امــا خود ما هم 
اگــر گاهى تاریخ بخوانیم و حافظه مــان را تقویت کنیم، قطعاً درک بهتری 
از ماجراهای پیرامون خواهیم داشت. مطالعه تاریخ گاهى به عنوان قرص 

تقویت حافظه عمل مى کند. 

جدیدتریــن شــماره   »ماهنامــه   نمایــش« 
ویــژه   مهر ماه ۹۹ با نگاه ویژه  به مطبوعات 
کاغذی و دیجیتالى منتشــر شــد. نگاه ویژه   
ایــن شــماره از مجلــه   نمایــش مطبوعات 
کاغــذی و دیجیتالــى بــا مطالبــى همچون 
»تئاتر نوشداروی عصر اطالعات است« نوشته یداهلل آقاعباسى، 
سعیدتشــکری،  نوشــته  دیجیتــال«  هنــر  در  مطالعــه  »یــک 
غالمحســین  نوشــته  مى زننــد«  حــرف  مــا  بــا  کــه  »کاغذهایــى 
دولت آبــادی، »از جوهر چاپ به جوهر الکترونیکى« نوشــته آراز 
بارســقیان، »نگاهى به وضعیت نشریات تئاتری ایران در دنیای 
دیجیتال« )نشــریاتى که ترجیح مى دهند چاپ نشــوند( نوشــته 
ســیدجواد روشن، »تئاتر و نشریاتش« نوشــته احسان زیورعالم، 
»یادداشــت برداری روزانه کاغذی در مقابــل دیجیتال: کدام یک 
شیوه بهتری است؟« نوشته هانا بریمى و ترجمه مجید کیانیان، 
»مطبوعات دیجیتال، نسخه های کاغذی را از میدان به در کرده« 
نوشته کاترین کوین، »مطبوعات کاغذی یا نسخه های آنالین؟« 
نوشــته هولــى نلمــز بــا ترجمــه نســیبه جمشیدی شــاهرودی و 
گفت و گو با مجید رضائیان با عنوان »تکنولوژی« حریف »خرد و 
هنر« نخواهد شد و گفت و گو با اسداهلل غالمعلى با عنوان »مجاز، 
هرگــز واقعیت نیســت« منتشــر شــده اســت.همچنین مخاطبان 
مى توانند نقد و تحلیل نمایشنامه »نقد نمایشنامه مالى سوینى« 
بــا عنــوان از روی حقیقتــى نه از روی مجــاز نوشــته آزاده فخری و 
مقالــه گفتــاری پیرامــون »ادبیــات داســتانى جنایى- پلیســى...« 
نوشــته داوود دانشــور و »آشــنایى بــا نمایــش خالق و پیشــگامان 
آن« تألیــف و ترجمــه پریســا مهجــور را بــه همــراه گفت وگــو بــا 
فیلیپ ژانتى با عنوان 
»بررسى امر مضاعف 
از  تئاتــر عروســکى  در 
منظــر فیلیــپ ژانتى« 
را نیــز در ایــن شــماره 
بخوانند. شماره ۲53 
نمایــش  ماهنامـــــــــه   
ویــژه  مهــر مــاه ۱3۹۹ 
بــا ســردبیری نصراهلل 
قــادری در ۱۱6 صفحه 
و با بهــای پانزده  هزار 
عمــوم  بــرای  تومــان 
عالقه منــــــدان حــوزه  
دســــــــــترس  در  تئا تر 

است.

چی 
بخوانیم

سنگ 
کاغذ 
قیچی

نلی محجوب 
فعال حوزه کتاب 
کودک و نوجوان

یادداشت

داود کیانیان 
 نویسنده 
و پژوهشگر تئاتر

هفت روز آخر
محمدرضا بایرامی
انتشار سوره مهر

گلوله های مختلف، 
وجب به وجب 

زمین را آتش مى 
کشند و گرد و خاک 

بلند مى کنند. آتش 
هنوز به ما نرسیده اما 

مثل اژدهایى دشت 
را مى بلعد، دامن 

 مى گستراند 
و پیش مى آید.

 به نام 
تاریخ

ë 28 مهر
در روز دویست و چهاردهم از سال از چهره هایى یاد 
مى کنیم که بعضى از آنها را به خوبى مى شناسید و 
بعضى دیگر چندان برایتان آشــنا نیستند و این فرصت خوبى است 

برای مرور و آشنایى بیشتر.
ë تولدها

حســین محب اهری: بازیگر تئاتر و تلویزیون سال 
۱330 در چنیــن روزی به دنیا آمد. حســین محب 
اهری از ســال ۱350 کارش را با بازیگری و عکاسى 
تئاتــر آغاز کرد و در نمایش هایــى مانند »آدم آدم 
است«، »امیر و وزیر« و »ساعت ششم« حضور داشت. از سال ۱36۱ 
با بازی در مجموعه »محله برو بیا« وارد تلویزیون شد و پس از آن او 
را در سریال هایى مانند »سربداران« و »بوعلى سینا« و تله تئاترهایى 
ماننــد »باجناق ها« و »ماه پنهان اســت« دیدیم. یکــى از مهم ترین 
دالیل شــهرت محب اهری حضور در برنامه های مخصوص کودک 
و نوجــوان ماننــد »محلــه بهداشــت«، »شــاگرد اولى هــا«، »ق مثل 
قلقلک« و »چاق و الغر« بود. محب اهری در ســینما هم فعال بود 
و فیلم های »رابطه«، »خارج از محدوده«، »سفر جادویى«، »سیرک 
بزرگ«، »جیب برها به بهشــت نمى روند«، »همسر« و »وقتى همه 

خوابیم« را با بازی او دیدیم. او سال ۱3۹7 درگذشت.
 ۱330 ســال  کالرینــت  نوازنــده  محمــدی:  اکبــر 
متولد شــد. اکبر محمدی پــس از آغاز تحصیل در 
هنرستان موسیقى ســاز کالرینت را از غالمحسین 
ایــن  غریــب آموخــت و دوره تکمیلــى آمــوزش 
ســاز را هم با حضور نوازنده اول ارکســتر ورشــو گذراند. برای تکمیل 
تحصیالتش در این زمینه راهى فرانســه و آلمان و اتریش شد و پس 
از بازگشــت به ایران همکاری اش را با ارکستر سمفونیک تهران آغاز 
کرد. او در بسیاری از سمفونى ها، آثار و آلبوم های ماندگار مانند آلبوم 
ســریال »امام على)ع(«، »ســوته دالن«، »سمفونى فلک االفالک«، 
»گل به دامن«، »دالویزترین«، »موســم گل«، »در گلســتانه« و »ماه 

غریبستان« به عنوان نوازنده حضور داشته است.
   حمیدرضا افشــار مترجم و کارگردان، شــهاب رمضان خواننده پاپ، بال 
لوگوسى بازیگر مجارستانى، سعید شریفى داستان نویس، سروش محبوب 

یگانه شاعر و فیلیپ پولمن نویسنده انگلیسى هم متولد امروز هستند.
ë درگذشت ها

غالمرســول دینارزهى: خواننده و نوازنده موسیقى 
سیستان و بلوچســتان ســال ۱3۹0 در چنین روزی 
ســال  متولــد  دینارزهــى  غالمرســول  درگذشــت. 
۱3۲۲ بــود و از جوانــى کارش را به عنوان خواننده و 
نوازنده آغاز کرد. از ســال ۱34۹ تــا ۱355 در رادیو و تلویزیون کویته و 
کراچه به عنوان آهنگساز سرودهای بلوچى فعالیت مى کرد و پس از 
بازگشــت به ایران و از ســال ۱358 در صدا و سیمای مرکز سیستان و 
بلوچســتان فعالیتش را آغاز کرد. او برای بیش از ۱00 ســروده محلى 
آهنگســازی کرد که سرود »کشــور ایران« که در دوران جنگ تحمیلى 

ساخته و اجرا شد از مشهورترین آنهاست.
اســماعیل ارحــام صــدر: هنرمنــد تئاتــر اصفهــان 
ســال ۱3۹۲ درگذشــت. اســماعیل ارحــام صــدر 
متولــد ۱307 بــود و کارش را در دهــه 30 به عنوان 
طــراح صحنــه در تئاتر اصفهــان آغاز کــرد. پس از 
مهاجرت به تهران با پیوستن به گروه تئاتر »هنر ملى« با هنرمندانى 
ماننــد عباس جوانمرد و على نصیریان همکاری کرد و »پهلوان اکبر 
نمى میــرد«، »مرده خورها؛ افعى طالیى«، »آی با کاله  آی بى کاله«، 
»مــردی که زنده بود و خود نمى دانســت« و »غیاث خشــت مال« از 
نمایش هایى است که ارحام صدر در آنها حضور داشت. سال ۱385 
و در جشــن طراحــان صحنه و چهره پردازان خانــه تئاتر از او به دلیل 

طراحى صحنه نمایش های دهه های ۲0 تا 60 تجلیل شد.
لو شــون: نویســنده مشــهور چینى و از بنیانگــذاران 
ادبیات معاصر چین سال ۱۹36 درگذشت. لو شون 
متولد ســال ۱88۱ بود و اولین مجموعه داســتانش 
ســال ۱۹۲۲ با نام »تماس با اســلحه« منتشــر شد و 
پس از آن »خاطرات مرد دیوانه«، »دارو«، »فردا«، »حادثه«، »طوفان 
در فنجــان چای« و »قصه های قدیمى« را نوشــت و منتشــر کرد. او در 
دهه 30 میالدی نماینده نویسندگان چپ چینى بود و مائو هم آثار او 
را تحسین مى کرد هرچند که لو شون هیچ وقت عضو حزب کمونیست 
نشد. آثار او بارها به زبان های دیگر ترجمه شده و مجموعه »برگزیده 

داستان های لو شون« در جهان مشهور است.
جاناتان سوییفت: طنزنویس و شاعر ایرلندی سال 
۱745 درگذشــت. جاناتان ســوییفت متولد ۱667 
بــود و با نوشــتن قصه »جنــگ کتاب ها« در ســال 
۱704 کارش را به عنوان نویســنده به صورت جدی 
آغاز کرد. او در جنگ های اســتقالل ایرلند حضور داشت و پس از آن 
به انگلستان رفت و فعالیت های سیاسى اش را آغاز کرد. در بازگشت 
به ایرلند شــروع به نوشتن کتاب مشهورش یعنى »سفرهای گالیور« 
کرد که با نام اصلى »ســفر به چندین کشــور دورافتاده دنیا« در سال 
۱7۲6 منتشــر شــد. کتاب همان زمان هم بســیار مشــهور شد و گفته 
مى شــود همه مردم آن را مى خواندند. ســوییفت کتاب های دیگری 
مانند »قصه الوک« و »پیشنهاد مؤدبانه« را هم نوشت اما همچنان 

نامش به عنوان نویسنده »سفرهای گالیور« مطرح مى شود.

ماه هاست مى گویند سفر نروید، ماسک بزنید، فاصله را رعایت کنید ولى این امور با خواهش و تمنا انجام 
نمى شود. همین تعطیلى اخیر هم ثابت کرد باید محدودیت ایجاد کنیم و خوب شد که در چند روز اخیر 
محدودیت سفر اعمال کردند. در این حین باید راهکارهایى بیابیم تا هنرهای جمعى یا مکان هایى مانند 

آموزشگاه ها و دانشکده های هنری به فعالیت خود ادامه بدهند و کارشان بیش از این متوقف نشود؛ باید به طور 
جدی به معاش هنرمندان تئاتر فکر کرد. شاید در این زمینه تلویزیون با ساخت تله تئاتر بتواند تا حدودی 

کمک کند. اما در پاسخ این که در شرایط فعلى باید نگران نابودی تئاتر باشیم یا نه؟ باید بگویم که تئاتر هرگز 
نابود نمى شود.همچنانکه پیش از این هم با وجود سینما، تلویزیون، نمایش خانگى، شبکه های اجتماعى 

و فضای مجازی و... به حیات خود ادامه داده است.  

بخشی از گفته های این کارگردان تئاتر در ایسنا

مسعود دلخواه: تئاتر هرگز نابود نمی شود

نقاشى دیواری خیابان ناتینگهام انگلستان که بسیار معروف شده اثر بنکسى هنرمند مشهور و مرموز است. در حالى 
که در این مدت تعداد زیادی از مردم به این خیابان مى آیند تا با این نقاشى عکس بگیرند و خیلى ها هم قصد داشته اند 
آن را تخریب کنند، بنکسى تصویری از آن در اینستاگرام منتشر و ثابت کرد که این نقاشى اثر هنری اوست. شورای شهر 

ناتینگهام برای محافظت از این نقاشى یک پوشش پالستیکى موقت روی کار گذاشته تا تخریب نشود.

 عکس 
نوشت

تداوم آلودگى هوا در شهرهای 
بخصــوص  و  کشــور  بــزرگ 
تهران باعث شــد مثل هرسال 
بحث درباره این مسأله در شبکه های اجتماعى 
آغاز شــود. محسن هاشمى رفســنجانى، رئیس 
شورای شهر تهران در توئیترش از لزوم تعطیلى 
تهــران بــرای مقابلــه بــا کرونــا و آلودگــى هــوا و 
اینکــه آلودگى هوا شــرایط کرونــا را بدتر مى کند 
نوشــت. بســیاری از کاربــران هــم بــه همزمانى 
کرونــا و آلودگى هوا پرداختنــد: » فروردین تصور 
مى کردیــم اردیبهشــت-خرداد بدتریــن ماهه و 

بعــدش تموم مى شــه. حــاال ۹- 8 ماه از شــروِع 
نکبِت ویروس چینى گذشــته و اوضاع فقط داره 
بدتر مى شــه.آلودگى هوا هم اضافه شده و آقای 
حناچى داره تجربیــات رو به اروپا انتقال مى ده. 
مــا هم نشســتیم بــه تماشــای غــِم دیگــران، تا 
 نوبت خودمون شــه.«، » خوبیش اینه که نه تنها 

مشکل ها کم نمى شن بلکه اضافه هم مى شن، 
االن آلودگى هوا کم بود که خدا رو شکر اومد دور  
هم باشیم«، » اکنون  هوای تهران غالباً »ناسالم 
بــرای گروه های حســاس« و بویــژه در جنوب آن 
»ناســالم« برای عموم اســت. آلودگــى هوا نرخ 
ابتــال و مرگ و میــر  کرونا را باال مى بــرد.«، » کوتاه 
کردن مســیر رفت وآمد سهم بسزایى در کاهش 
آلودگى هوا ایفا مى کند. دوچرخه سواری کنید تا 
در هزینــه بنزیــن، کرایه و همین طــور وقت خود 
صرفه جویى کرده باشید«، »فکر کن تهران شده 
مرکــز کرونــا و تقریبــاً از هر خانواده دو، ســه نفر 
گرفتن و چند نفر هم فوتى داشــتن و در نتیجه 
نمیشــه بیــرون رفت، بیــرون هم بخــوای بری 
برای کاری، آلودگى هوا زیاد شــده. به بیمارای 
قلبى ریوی مســتقیم بگن بمیر دیگه المصب 
منطقى تــره.«، » چــه معجونــى شــده ترکیــب 
کرونــا و آلودگــى هوا«، » فکر کنــم تمام عوامل 
بیولوژیک ) ویروس( و شــیمیایى) آلودگى هوا( 
همــه باهم حمله کردن.«، » اگــر زور کرونا هم 
نرســد، آلودگى هوا تهران را تعطیل مى کند.«، 
» از یــه طــرف کرونــا، اون طــرف آلودگــى هــوا، 
این طــرف بدبختى و مشــکالت اقتصادی. چه 
جــوری زنده ایــم مــا؟«، »  آلودگــى هــوا و  کرونــا 
تهــران را تبدیــل بــه شــهر ارواح خواهــد کرد«، 
» دیگه واقعاً مســخره است که آلودگى هوا توی 

مهر شروع بشه.«

ماجرا

هوای آلوده

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

علیرضا پاکدل
نــــگاره


