
 در گفت وگوی »ایران« با علیرضا تابش در محضر رهبر معظم انقالب صورت گرفت
دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان مطرح شد

 برگزاری مراسم عزاداری های 

روزهای آخر ماه صفر 
 تفکر جهانی بر بستر فرهنگ بومی 

در سینمای کودک
در صفحه سینما بخوانیددر صفحه سیاسی بخوانید

کارآمدی نظام بهداشت 
و درمان در همه کشورها 
بویژه کشورهای پیشرفته 
اهمیت خاص داشــته و 
حتی گاه برای کســب آرا 
و اشــتیاق مــردم، محــل 
مناقشه جناح های رقیب 
قــرار می گیــرد. چــرا کــه 
نظــر  از  ســالم  جامعــه 
در  روحــی،  و  جســمی 
مســیری رو به پیشــرفت در همه ابعاد بوده و 
ضعف در مقابله با بیماری ها، عالوه بر مرگ 
و میر و خســارات انســانی و روانــی، هزینه های 
زیــادی بــه نظام های بیمــه و درمــان تحمیل 
می کنــد. در ایــران، طــی دهه هــای اخیر نظام 
بهداشت پایه و درمان، تحوالت بزرگی داشته 
و سبب افزایش دست کم 25 سال امید زندگی 
ایرانیــان شــده اســت. مــرگ و میــر مــادران و 
کودکان به صورت چشمگیری کاهش یافته و با 
افزودن تخت های بیمارستانی و مراکز درمانی 
دولتی و خصوصی پیشــرفته و سرمایه گذاری 
درمــان  کادر  تربیــت  جهــت  در  گســترده 
متخصص، کادر درمانی و پزشــکان زن و مرد 

توانسته اند بهترین خدمات را ارائه دهند. 

بانک مرکزی در گزارشی 
کــه از تحــوالت اقتصــاد 
بــه  کــرده،  ارائــه  کالن 
توضیــح اقدامــات خــود 
بــه منظــور دســتیابی به 
هدفگــذاری 22 درصدی 
بــرای تورم ســال جــاری، 
پرداختــه اســت. از آنجــا 
که در چند ســال گذشــته 
متغیرهــای غیراقتصــادی بخصــوص متغیــر 
سیاسی متغیر فعال و تأثیرگذار در حوزه اقتصاد 
بوده و به ناچار سیاســت های اقتصــادی )اعم از 
پولی و مالی( منفعل بوده اند، تحلیل و بررســی 
میــزان موفقیــت بانــک مرکــزی در کنتــرل نرخ 
تــورم و ســایر اهداف، به چگونگــی روند تحوالت 
سیاســی داخلــی و بخصــوص خارجی بســتگی 
اجتناب ناپذیــری دارد. بــه دلیــل ایــن واقعیــت 
اســت که بانک مرکزی در همین گزارش، امکان 
موفقیت اقدامات سیاستی خود را با احتیاط بیان 
کرده است: »تحلیل تحوالت اقتصاد کالن نشان 
می دهد که متغیرهای برون زا بیشــترین اثر را بر 
تورم داشته است.« یا در انتهای گزارش اقدامات 
ضــد تورمی خود آورده اســت کــه: »در مجموع، 
عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، 
ارز و... تورم هدف اعالم شده توسط بانک مرکزی 

را تهدید می کند.« 

پایــان دهــه ۹۰ در آســتانه 
تحــوالت  جدیــد،  قــرن 
از  ناشـــــی  عظیمـــــــی 
ســـــاحت سیاســت و روابط 
بین الملــل در عرصه های 
و  اقتصــادی  اجتماعــی، 
فرهنگی کشــــورمــــان رخ 
داده اســت. به نظــر من با 
بی رحمانه تریــن  از  یکــی 
ی  ســـــت هـــــــــا ســـــیا
توسعه  طلبی امریکا حتی 
بیش از بمباران هیروشیما و جنگ ویتنام روبه رو 
هستیم. این بار در یک جنگ غیرفیزیکی و حمله 
به ذهنیت یک جامعه، به منظور به هم ریختن 
بنیادهای روانی آحاد آن به سر می بریم. از سویی 
فشــار اقتصادی این جنگ بر زندگی مــردم - در 
دورانــی که کرونا هم به انــدازه کافــی روح و روان 
جامعه را به هم ریخته - و ســخت کردن زندگی 
بــر چنــد دهــک وجــود دارد. تأســف انگیز اینکه 
در ایــن دوران بــا کمتریــن ســطح از انســجام در 
ابعاد مختلف که الزمه عبور از این بحران اســت 
مواجهیم.  مطالعه تاریخ روابط بین الملل نشان 
می دهــد ایاالت متحده بعد از خــروج از دکترین 
انزواگرایانــه مونروئه و تبدیــل امریکا به هژمونی 
جهانی، نیاز به یک دشمن خارجی برای انسجام 
داخلی و توجیه مداخله گری، تجاوز و جاه طلبی 

در سطح جهان داشت. 
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ë  مرخصــی به پرســتارها/ یک شــهروند: پرســتارهایی کــه از بیماران
کرونایی مراقبت می کنند مثل سربازان در جبهه های جنگ هستند. 
لطفاً به این پرستارهای محترم هر یک ماه چند روز مرخصی بدهند 

تا بتوانند استراحتی کرده و با خانواده خود دیداری داشته باشند.
ë  توان خرید الســتیک آزاد ندارم/ آقای قاسمی: مدتی اســت دنبال الستیک خودرو

هســتم. هرجا می روم سایتی را معرفی می کنند. ســایت باز نشده بسته می شود. آیا 
من و امثال من سرکاریم؟ توان خرید الستیک به قیمت آزاد هم ندارم.

ë  ازدحــام مســافر در اتوبوس/ یک شــهروند: از میدان خراســان خیابان لرزاده ســوار
اتوبوس شــدم به مقصد میدان رازی. ســاعت 1۰ شــب بود و مبلغ 2۰۰۰ تومان هم 
از مــا پــول گرفتند. داخل اتوبوس پر از مســافر بود چیزی نزدیک بــه 7۰ نفر که اکثراً 
دو نفر کنار هم نشســته و عده زیادی هم به صورت ایســتاده ســوار بودند. چرا تعداد 
اتوبوس ها را بیشتر نمی کنند تا مردم مجبور نشوند با این وضع سوار اتوبوس شوند.

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود، صدای شــما، حرف شما و ســالم
پیشنهاد شما را می شــنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما 

همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

 پایان تحریم
 تسلیحاتی ایران

 سقوط اقتصادی امریکا؛
 سقوط ترامپ؟ 

رویداد مهم برجامی در ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد یکشنبه

  امریکا در سال مالی 2۰2۰ معادل دو برابر سال 2۰۰9 
و بحران اقتصادی جهان کسری بودجه دارد

 مسئوالن ستاد مقابله با کرونای تهران وپلیس راهور ناجا 
در گفت و گو با »ایران« اعالم کردند

کاهش تردد 23 درصدی بین  استانی

سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه ابالغ شد

 شکنجه، تحقیر 

و بازداشت خودسرانه ممنوع 

پیشنهاد شورای شهر برای واگذاری مدیریت »نماد تهران« به شهرداری

 حریم منظری برج آزادی 

در ۴۹ سالگی اش شکست

نظــــــر
مـــردم

چند روایت از سختگیری کووید 19 به اتباع خارجی 

غربت مهاجران پشت حصار کرونا

صفحه13رابخوانید

ترانه بنی یعقوب
در یک حیاط مشــترک زندگــی می کنند؛ اتاق ها دور حیاطند گـــزارش

و هرخانــواده در یکــی از آنهــا زندگــی می کنــد. یــک حمام و 
دستشویی و آشــپزخانه مشــترک هم دارند. می گویند تصور 
کــن چقدر در شــرایط شــیوع بیمــاری کرونا رعایت بهداشــت در چنیــن فضایی 
دشوار است اما همه مشکل اهالی این خانه 15 نفری در قلعه نو ورامین زندگی 
جمعی شــان نیســت، می گویند کرونا که آمد بیکار شــدند.اهل کشور افغانستان 
هســتند و معتقدند کرونا شرایط دشــواری برای مهاجران ساخته. مهاجرانی که 
مشــکالت زیادی دارند و حاال با شــیوع این ویروس انگار دیگر ته مانده امیدشان 
هــم نابــود شــده اســت. برخی بــه فکر بازگشــت بــه وطــن هســتند و برخی هم 
همچنــان امیــدوار که اوضاع اینجا دوباره بســامان شــود. بیشترشــان نه بیمه ای 
دارنــد نــه حقوق بیــکاری و از کار افتادگی. مــرد ماســک را روی صورتش جابه جا 
می کنــد و می گوید: »همین ماســک را به ســختی می خریم. کرونا اگر برای شــما 
ســخت اســت برای ما چند برابر ســخت تر هم بــوده. کرونا بیکارمــان کرد.« این 
جملــه ورد زبان تعداد زیادی از آنهاســت. پای درد دل اهالی خانه می نشــینم. 
دختر جوان اتاق محقرشان را نشانم می دهد: »تازه همین اتاق های کوچک هم 

اجاره ای است و به سختی کرایه اش را می دهیم.«

 از موج توهین 
تا تهدید به اعدام
 سخنرانی روز چهارشنبه روحانی درباره جنگ و صلح و بیان روایاتی از

  امام حسن)ع( بهانه ای تازه برای  مخالفان شد تا  در رفتاری سؤال برانگیز 
و بحث برانگیز درخواست اعدام رئیس جمهوری را بدهند

واکنش  چهره های مختلف به توهین ها و حمالت زنجیره ای  علیه رئیس جمهوری

 اکبر ترکان : 
اختالف نظر در 

سطوح عالی 
در ادوار دیگر 

هم بوده است، 
اما همواره 

اخالقیات بر 
آنها حاکم بوده 
است. اما امروز 

رقابت های 
سیاسی به 

بی اخالقی تبدیل 
شده است

 محمود واعظی: 
برخی سکوت 

کنندگان دربرابر 
توهین ها و 

بداخالقی هابه 
رئیس جمهور 

باید بدانند این 
بی اخالقی ها 
تنها به رئیس 

جمهور محدود 
نیست بعداً 

نوبت خودشان 
هم می شود

 محمدرضا باهنر : 
متوسل شدن 

به ابزارهای 
توهین یا تهدید 

حتماً فضای نقد 
منصفانه و تبادل 

نظر و تعاطی 
افکار را مخدوش 

می کند و این 
شرایط آسیبی 

خواهد بود برای 
مردم ساالری 

دینی

 محمد هاشمی: 
رهبر معظم 

انقالب سال ها 
 پیش  از صلح 

امام حسن)ع( به 
نرمش قهرمانانه 

تعبیر کردند. 
صلح همچون 
جنگ، بخشی 

از واقعیت های 
زندگی ائمه بوده 

است که قابل 
انکار نیست

 غالمرضا ظریفیان: 
نوع مواجهه 

منتقدان با سخنان 
رئیس جمهوری 

را می توان 
»تاریخ پریشی« 

توصیف کرد. 
بحث آقای 

روحانی درباره 
صلح امام حسن)ع( 

هم در منابع اهل 
سنت و هم منابع 
شیعه آمده است

 علی مطهری: 
من مذاکره 

با امریکا را در 
شرایط فعلی به 

صالح نمی دانم 
اما معتقدم 

اظهارنظر هر 
ایرانی خصوصاً 
رئیس جمهوری 

باید آزاد باشد 
و نباید موجب 
توهین و تهدید 

شود

گــروه سیاســی/ نزدیک بــه 5 مــاه از آغاز 
یازدهــم  اصولگــرای  مجلــس  کار  بــه 
می گــذرد. نمایندگانی که بــا هزار وعده و 
وعید و شــعار معیشتی پای به ساختمان 
بهارســتان گذاشــته بودنــد حــاال بــا ایــن 
واقعیــت روبــه رو هســتند که در راســتای 
خــود  اقتصــادی  وعده هــای  آن  تحقــق 
کارنامــه قابــل قبولــی بــرای عرضــه بــه 
مــردم ندارنــد. از این روســت کــه در نبود 
یــک برنامــه منســجم و راهبــردی بــرای 
برون رفــت از وضعیت فعلی یا کمک به 
دولت، هــر یک از نمایندگان برای توجیه 

ایــن دســت های خالی مســیر جداگانه ای 
را  فرصــت  یکــی  گرفته انــد.  پیــش  در  را 
معتنــم شــمرده تــا بــا موج ســواری روی 
گرفتاری هــای مردم ســفرهای زودهنگام 
انتخاباتی معطوف به ریاســت جمهوری 
بــا  دیگــر  برخــی  و  بزنــد  کلیــد  را   14۰۰
چشم پوشــی از وعده هــای اقتصــادی در 
تــدارک تغییــر قانــون انتخابــات باشــند 
و برخــی هــم در فکــر تدویــن طرح هایی 
بــرای محدود کــردن فضای مجــازی و... 
باشــند. اینهــا هم اما گویا برای ســر پوش 
گذاشتن به نداشته های مجلس اصولگرا 

کافی نیست و گویا حربه و بهانه قوی تری 
نیاز اســت برای توجیه. این گونه است که 
دولــت و رئیس آن بر خــالف توصیه های 
رهبــر معظــم انقــالب در ســیبل اهداف 
هیــچ  بــدون  می گیرنــد  قــرار  حمــالت 
توضیحی درباره آن که این موج توهین ها 
و تهدیدهــا قــرار اســت کــدام مشــکل بر 
زمین مانــده مردم را حل کنــد. این موج 
البته از همــان روزهای ابتدای آغاز به کار 
مجلس شروع شــده بود، آنجا که عده ای 
از منتخبــان تــازه کار، مدعــی اســتیضاح 
رئیــس جمهــوری شــدند و همزمــان در 

جلســه ای کــه وزیــر امــور خارجــه بــرای 
ارائــه گــزارش برنامه های ایــن وزارتخانه 
میهمــان آنهــا بــود، هــر نســبت و اتهــام 
ناروایی که دم دستشــان بود روانه محمد 

جواد ظریف کردند. 
رهبــر معظم انقالب اما در دیدار مجازی 
نماینــدگان بــا ایشــان، بــه صراحــت هم 
بیــان  در  نماینــدگان  برخــی  رفتــار  بــا 
توهین آمیــز انتقــادات مخالفــت کردنــد 
و هــم اســتیضاح رئیس دولــت را خالف 

مصالح کشور دانستند. 

- تمدید یک هفته ای محدودیت های کرونایی در تهران
 - امیدواری گیالن و مازندران به کاهش شیوع کرونا 
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مراسم عزاداری رحلت رسول اکرم)ص( و شهادت 
امام حسن)ع( در محضر رهبر معظم انقالب

مصطفــی  محمــد  ختمی مرتبــت  حضــرت  رحلــت  روز  عــزاداری  مراســم 
صلی اهلل علیه وآله و شــهادت حضرت امام حســن مجتبی علیه الســام صبح 
جمعه در حســینیه امــام خمینی )ره(بــا حضور رهبر معظم انقاب اســامی 
برگزار شــد. به گــزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم رهبــری، در این 
مراسم که به علت رعایت ضوابط بهداشتی بدون حضور جمعیت برگزار شد، 
حجت االسام کاشانی در سخنانی با بیان نکاتی از سیره نبوی و علوی، توجه به 
نصرت الهی در محاسبات و خسته نشدن از مجاهدت در راه خدا را دو جزء مهم 
از عقانیت برشمرد و گفت: در برابر دشمن حتماً باید با تمام قوا و استعداد به 
مقابله رفت اما تاریخ اســام نشــان می دهد هر جا مسلمانان صرفاً به اسباب 
مادی، متکی و به آنها مغرور شدند، نتیجه با ناکامی همراه بوده است. همچنین 

در این مراسم آقای مرتضی طاهری به ذکر مصیبت و مرثیه سرایی پرداخت.
مراسم عزاداری روز شهادت امام رضا علیه السام برگزار شد. مراسم عزاداری 
روز شــهادت حضــرت امام علی بن موســی الرضا علیه الســام صبح شــنبه در 
حسینیه امام خمینی)ره( با حضور رهبر معظم انقاب اسامی برگزار شد. به 
گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این مراسم که به علت 
رعایــت ضوابط بهداشــتی بدون حضور جمعیت برگزار شــد، حجت االســام 
والمســلمین عابدینی در ســخنانی، برادری و ارتباط بین مؤمنین را الزمه درک 
مراتب توحیدی دانست و گفت: در نگاه دینی و براساس روایات متعدد، ایثار و 
گذشت، خوشرویی، انفاق و گره گشایی از جمله مصادیق اخّوت مؤمنانه است 
که این ارتباط الزمه ارتباط با معصوم و تقرب به پروردگار است. همچنین در این 

مراسم آقای محمود کریمی به ذکر مصیبت و مرثیه سرایی پرداخت.

جلسات کاری رهبر انقالب انجام می شود
جلســات کاری و ماقات هــای رهبــر معظم انقاب با ســران ســه قوه و ســایر 
مســئوالن کشــوری، طبق روال و با رعایت آیین نامه های بهداشــتی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا انجام می شــود.به گزارش تســنیم، یک منبع آگاه درباره انجام 
دیدارها و جلسات کاری رهبر معظم انقاب با سران سه قوه و سایر مسئوالن 
کشــوری اعام کرد: برنامه دیدارها و جلســات کاری رهبر انقاب با ســران سه 
قوه،مقامات لشــکری و برخی دیگر از مقامات کشــوری طبق روال، برنامه و با 

رعایت آیین نامه های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار می شود.

روایت سردار حجازی از تمنای امریکا
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: اکنون تنها ماندن امریکا در عرصه های 
گوناگــون بین المللی را می بینیم که حتی متحدان همیشــگی اروپایی هم آنها را 
تنها گذاشــتند. به گزارش ســپاه نیوز، سردار محمد حجازی در پنجمین اجاسیه 
مجاهدین در غربت که در حوزه هنری انقاب اسامی برگزار شد، با تأکید بر اینکه 
تحقــق اهداف الهی بدون جهاد و تاش میســر نمی شــود، ادامــه داد: گاهی این 
صلح با تســلیم طلبی و سازش و نرمش مقابل بیگانگان اشتباه گرفته می شود. 
صلح اگر از موضع حکمت، عزت و مصلحت باشــد نه تنها مردود نیســت بلکه 
بســیار پســندیده اســت و اســام آن را تأیید می کند. وی افزود: ترامپ جنایتکار و 
آدم کــش ادعــا و اظهار می کند که با اقدامات وحشــیانه من، امریــکا امروز امن تر 
است و بعد از شهادت شهید سلیمانی امریکا امن تر شده، اگر امریکا امن تر شده 
چرا در پایگاه هایتان عین بید می لرزید و در پیام هایتان خواهش می کنید که لختی 
فرصت دهید. حجازی گفت: اگر امن تر شده کجا فرار می کنید و برای چه پا به فرار 

گذاشتید؟ اگر ماحظات انتخاباتی نبود امروز یک سرباز در امریکا نبود.

عاقبت بد تندروی
مــا  همــه  نــدارد.  خوبــی  تنــدروی عاقبــت 
تجــارب زیــادی در ایــن زمینــه داشــته ایم و 
بخوبی می دانیم که بیان اعتراضات و طرح 
انتقــادات از ســوی تندروهــا چگونــه ســبب 
تشــویش اذهــان عمومی و نگرانــی جامعه 

خواهد شد.
وجــود اختافــات هــم در هیــچ دوره ای 
بــرای مشــکات کشــور راهگشــا نبــوده و نیســت. بخصوص اگــر این 
اتفــاق بیــن اعضــای دو نهــاد مهم کشــور رخ دهــد. در حــال حاضر 
تنها راه عملی برای حل مشــکات کشــور پیروی از فرمایشــات مقام 
معظــم رهبری اســت. باید ببینیم که ایشــان چگونه بــا دولت رفتار 
می کننــد و آیــا برخوردهایی کــه این روزها از برخی ســر می زند مورد 
تأیید ایشــان هســت یا خیر؟ انتظــارات و انتقاداتی کــه خیلی از ما از 
دولــت فعلی داریم باید ســازنده بوده و به گونــه ای آن را بیان کنیم 
کــه خالــی از هرگونــه توهیــن و تهمت و افترا باشــد. ما بایــد در همه 
گفته هــای خــود اخــاق اســامی را رعایت کنیــم. اینکــه در انتقاد از 
مســئوالن همچنان بحــث مذاکره را پیش بکشــیم و ادبیات تندی را 
علیــه رئیس جمهوری بکار ببریم قطعــاً مورد قبول اکثریت جامعه 
نخواهــد بود. البته شــاید بهتر آن باشــد که رئیس جمهــوری هم در 
بیان نقطه نظرات خود به گونه ای موضع بگیرند که بهانه به دســت 
برخــی افراد ندهند که فرصت توهین و افترا بیایند. در نهایت ما اگر 
انتقادی هم از عملکرد فرد یا مسئولی داشته باشیم حتی اگر آنان از 
مخالفان ما شمرده شوند- بنا به توصیه قرآن- نباید اینگونه توهین 

آمیز سخن بگوییم.

توهین و تهدید را جایگزین نقد نکنیم 
اســتفاده از ادبیــات تند و توأم بــا تعارض و 
تغیر و ســخنان اینچنینی متأســفانه سال ها 
اســت رواج یافتــه و در یک ســال اخیــر هــم 
بیشتر شده است. چنین ادبیاتی از سوی هر 
کســی که باشــد قابل دفاع نیست. در جایی 
کــه می توان بــر اســاس منطق و بــا ادبیات 
متیــن دربــاره موضوعــی بحــث کــرد چــه 
وجاهتــی بــرای بــه کار بردن کلمــات مازم 

توهین و تهدید باقی می ماند؟
آن هــم در نظــام جمهوری اســامی کــه مقامات و مســئوالن آن 
باید مروج ادبیات توأم با اخاق، مکارم و ارزش های اسامی باشند. 
منتهــا متأســفانه به نظر می رســد این تقیــدات در برخــی زمان ها از 
جملــه در نزدیکــی به برگزاری انتخابات کم رنگ می شــود و شــاهد 
آن هســتیم که در چنین شــرایطی در رقابت میــان افراد یا گروه های 
سیاســی چنین ادبیاتی که زیبنده اســام و انقاب نیســت رواج پیدا 

می کند.
البتــه چــون آنچه بهانه بحث اخیر شــده اشــاراتی اســت که هر از 
گاه از ســوی مقام های مختلــف و از جمله رئیس جمهوری به صلح 
امام حســن)ع( می شود و خواهد شد. باید بگویم که می شود به این 
موضــوع نقد منطقی داشــت و آن را مطرح کــرد. کما اینکه نقدهای 
منطقی هم مطرح شــده است. اما بی شــک رویه ای غیر از این مورد 
سوء اســتفاده بیگانگان قرار می گیرد. انتظار اســت که چه نمایندگان 
مجلس و چه مســئوالن دولتی با ادبیات در شــأن جایگاه خودشــان 
ســخن بگوینــد. ادبیاتــی غیر از این نــه تنها مشــکلی را حل نمی کند 
بلکه سبب ناامیدی و یأس در جامعه می شود و به تشدید مشکات 

می انجامد.

ë ادامه از صفحه اول
توصیه هــای رهبــری بــه مجلــس این 
نویــد را می داد که در شــرایط مواجهه 
ســخت مدیریــت کشــور بــا تحریــم و 
کرونا حداقل قوای ســه گانه روند های 
کنــار  را  اصطکاک آمیــز  و  تخریبــی 
بگذارند و هم افزایــی و همکاری ملی 
همیــن  در  کننــد.  خــود  کار  پیشــه  را 
روحانــی  حســن  کــه  بــود  چارچــوب 
رئیــس جمهــوری هــم اعام کــرد که 
دولتــش هیــچ قصــدی بــرای ورود به 
مســائل حاشــیه ای نــدارد و در فاصله 
باقی مانده تا پایان عمر یکســاله خود 

آنچه در اولویت است کار است و کار.
دیــری  البتــه  امیدواری هــا  ایــن 
نپایید. مجلســی ها به وزیر پیشنهادی 
دولــت بــرای وزارت صمــت )مدرس 
در  ندادنــد.  اعتمــاد  رأی  خیابانــی( 
ادامــه موج توهین ها به دولت شــروع 
شــد و این بار با عبور از وزرا به شخص 
رئیــس جمهوری رســید. این گونه بود 
کــه پروپاگاندای حضور در میان مردم 
به نام نظــارت میدانی و بــدون توجه 
به رعایــت پروتکل های بهداشــتی به 
میــدان آمد و حســن روحانی را هدف 
حمــات و توهین ها قرار داد. اردشــیر 
مطهــری نماینــده گرمســار و آرادان و 
همشــهری محمــود احمدی نــژاد در 
جلســه رأی اعتمــاد بــه علیرضــا رزم 
حسینی، وزیر پیشنهادی صمت ابایی 
از لعــن و نفریــن رئیس جمهــوری از 
پشــت تریبــون مجلــس نکــرد و البته 
قابــل تأمل تــر اینکه هیــچ تذکری هم 
از سوی هیأت رئیسه مجلس نگرفت.
تکمیل کننده این نوع ادبیات، علی 
اصغــر عنابســتانی نماینده ســبزوار در 
مجلس بود کــه او هم همانند اردشــیر 
مطهری پیوندی با احمدی نژاد داشت. 
رئیــس ســتاد انتخاباتــی احمدی نــژاد 
در اســتان خراســان رضــوی کــه بعدها 
به مســئولیت فرمانداری و اســتانداری 
رســید، در ئوئیتــی پــا را در ناســزاگویی 
 بــه رئیــس جمهــوری فراتر گذاشــت و 

»اف بر تو« را حواله روحانی کرد.
قطعــه دیگری از این پــازل توهین و 
افترا را علیرضــا نظری نماینده خمین 

در مجلــس تکمیــل کــرد. آنجــا کــه در 
گفت و گویی با خبرگزاری فارس مدعی 
شــد ۱۰۰ میلیارد تومان برای ساختمان 
دانشــکده ای در دانشگاه شهید بهشتی 
که »دختر حســن روحانی« قــرار بود در 
آن عضو هیأت علمی شود، از اعتبارات 
کرونا تخصیص یافته است. حال آن که 
توضیحات دانشــگاه شــهید بهشــتی و 
ســخنگوی دولت و رئیــس دفتر رئیس 
جمهــوری معلوم کرد کــه این ادعا هم 

دروغی بیش نبوده است.
فکر هــای  اتــاق  ارزیابــی  امــا  حــاال 
انتخاباتی تندروها به این نتیجه رسیده 
که مــوج توهیــن و تخریــب آورده مورد 
نظر را برای آنها در پی نداشته و کمپین 
انتخاباتی ۱4۰۰ جســارت بیشــتری باید 
به خرج دهــد. در این مرحله دیگر گویا 
کاری از دســت نماینــدگان تــازه وارد و 
ناشــناخته بر نمی آید و باید چهره های 
مشــهور تر و شناخته شــده تر به تندروی 
وارد میــدان شــوند. این گونــه اســت که 
پــای مجتبــی ذوالنــوری نماینــده قم و 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی به میان کشــیده می شــود. آن 
هم نه با انتقاد و تخریب بلکه با تهدید 
روحانــی! او در حســاب توئیتــری خــود 
نوشت: »جناب روحانی اگر برای توجیه 
مذاکــره بــا دشــمن، علت صلــح امام 
حســن با معاویه را خواست اکثر مردم 
از امام ذکر می کنید! امروز اکثریت قاطع 
ملت ایــران به کمتر از عــزل و مجازات 
شما راضی نمی شــوند؛ با منطق شما، 
رهبر انقاب باید دســتور دهند هزار بار 
شــما را اعــدام کنند تــا دل مــردم عزیز 
راضــی شــود.« مــوج توهیــن و تخریب 
حاال تبدیل به تهدید و اعدام شده است 
آن هم از سوی رئیس کمیسیون امنیت 
ملــی و سیاســت خارجی مجلــس. اما 
به چه بهانه یا جرمــی؟ یک اظهار نظر 
رئیس جمهوری درباره امام حسن)ع( 
کــه حتــی نتیجه گیــری خاصــی هــم از 
ســوی روحانی در پی نداشــت. روحانی 
چهارشنبه در جلسه هیأت دولت گفته 
بــود: »امــام مجتبــی بــه مــا می آمــوزد 
کــه مــرد جنگ باشــیم بــه روز جنگ، و 
مرد صلح باشــیم به روز صلــح. اگر در 

روز صلــح، جنگیدیــم و در روز جنــگ، 
صلــح کردیــم، هــر دو خطــا و اشــتباه 
اســت. بموقع باید بایســتیم و بجنگیم 
و بموقــع باید صلح کنیم.« دلواپســان 
اما تفســیر و تعبیر خود را از این سخنان 
داشتند و نگران شدند که مبادا مذاکره و 
گفت و گویی با امریکا در میان باشد. حال 
آنکــه رئیــس جمهــوری و وزیــر خارجه 
در پاســخ بــه تمایــل رئیــس جمهوری 
امریکا برای مذاکره بارها تأکید کرده اند 
کــه گفت و گو با امریکا در شــرایط فعلی 
و تــا زمانی کــه امریکا از راه اشــتباه خود 

بازنگردد، میسر نیست.
علــی  تهدیــد  ایــن  بــه  واکنــش  در 
مطهــری نماینــده پیشــین مجلس در 
توئیتــر نوشــته اســت: »مــن مذاکــره با 
امریــکا را در شــرایط فعلــی بــه صــاح 
کشور نمی دانم اما معتقدم اظهارنظر 
هر ایرانی خصوصاً رئیس جمهوری در 
این مورد باید آزاد باشــد و نباید موجب 
توهین و تهدید شود. اینکه مقام رهبری 
مخالف مذاکره هستند مانع اظهارنظر 

دیگران نیست.«
هــای  چهــره  از  نصیــری  مهــدی 
فرهنگــی بــا ســابقه و دین پــژوه هم در 
واکنشــی اعتراضی به توئیت ذوالنوری 

در توئیتــر نوشــت: » گام اول انقــاب را 
با شــعار آزادی همه گــروه ها و جناح ها 
و احــزاب آغــاز کــرده بودیــم، بــه اینجا 
رســیدیم. اکنــون در طلیعــه گام دوم با 
تهدید به اعدام به کجا خواهیم رسید؟«
»حسام الدین آشــنا«، مشاور رئیس 
جمهوری هم روز پنجشــنبه در واکنش 
بــه توهین هــا بــه رئیــس جمهــوری در 
حســاب کاربری خود در توئیتر نوشــت: 
»فحاشی انسان را نه دانشمندتر می کند 
و نه نورانی تر.« معصومه ابتکار، معاون 
زنان و خانواده رئیس جمهوری هم در 
همین باره نوشــت: »صلح بهتر است. 
قرآن کریم صلح را از خانواده خواسته... 
و الصلــح خیــر... پیامبر اکرم همــواره از 
صلح اســتقبال کردند امام حســن)ع( 
با حســن خلق مــرام صلح را بــر پا کرد 
امام حسین)ع( را وادار به جنگ کردند 
امام رضا )ع( هم خواســتار صلح شــد 
حاال همین مطالب را رئیس جمهوری 
گفته! چرا اینقدر بر آشفتید؟« مسأله در 
همین سؤالی است که معصومه ابتکار 
پرسیده است. چرا برآشفته شدند؟ این 
برآشفتگی و حاشیه سازی در کشور کدام 
مســأله و مشکل اقتصادی مردم را قرار 
اســت رفع کند؟ و البته سؤال اساسی تر 

آیا تندروها از هر گونه برنامه و طرحی که 
منجر به رفع مشکات در عمر یک ساله 
دولت روحانی شود همراهی می کنند؟ 
یــا صــاح اتــاق فکرهــای انتخاباتی در 
بدتــر شــدن اوضاع و دســت برتــر آنها 
بــرای حمله بیشــتر بــه دولــت و حواله 
دادن همه مشکات به دولتی است که 
در حکم آفتاب لب بام است؟ گرفتاری 
و مشــکات مــردم و ایســتادن در کنــار 
مــردم آیا یــک دغدغه ملــی و مردمی 
اســت یا ابزاری برای ســرپوش گذاشتن 
به نداشــته ها و بی برنامگی های جریان 

مخالف و دستان خالی مجلس؟
ë  واعظی: نوبت به سکوت کنندگان هم

می رسد 
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور  هــم  
در رابطــه بــا توهیــن و بی احترامی ها از 
تریبون های مختلــف به رئیس جمهور 
گفــت: افــرادی کــه بی اخاقــی  انجــام 
می دهنــد و برخــی دیگــر هــم در ایــن 
بین ســکوت می کنند، بایــد بدانند این 
بی اخاقی هــا تنهــا بــه رئیــس جمهور 
هــم  خودشــان  نوبــت  بعــداً  نیســت 
می شود. متأســفانه عده ای رقابت های 
بــرای ســال  را  انتخاباتــی  و  تبلیغاتــی 
۱۴۰۰ خیلی زود شــروع کردنــد و در این 

بیــن، مردم ضرر می کننــد. اجازه دهید 
کشــور را اداره و مشــکات مــردم را حل 
کنیم.به گــزارش برنا، محمــود واعظی 
افزود:اگــر می خواهیــد، کار تبلیغاتــی و 
انتخاباتی کنید و سفر بروید ولی این که 
در سفر، فقط شعار دهید و کار تبلیغاتی 
کنیــد و بگوییــد فقط مــا می توانیــم کار 
انجام بدهیم، مردم می دانند که شــما 
قبًا ســرکار بودید و قبا هم مســئولیت 
داشــتید ولی هیچ کــدام از ایــن کارها را 
نتوانستید، انجام بدهید؛ مدعیان امروز، 
عملکردی روشــن دارند. نمی خواهیم 
وارد این مقوالت شــویم.او در پاســخ به 
این ســؤال که آیا چنین هجمه هایی در 
دولت های قبل هم سابقه داشته است، 

گفت: خیر آنقدر سابقه نداشته است.
ë  )برجســته ترین اقــدام امــام حســن)ع

صلح با معاویه بود
اظهــار نظــر رئیــس جمهــوری  دربــاره 
صلح امام حسن )ع( که با حمله جبهه 
دلواپســان از روزنامــه کیهــان گرفتــه تــا 
ذوالنور و علم الهــدی و پناهیان و رحیم 
پور ازغدی مواجه شده، در حالی است که 
نماینده ولی فقیه در سپاه برجسته ترین 
اقــدام امــام حســن)ع( را صلــح او بــا 
معاویــه عنــوان کرده اســت. بــه گزارش 
ایرنا به نقل از پایگاه اطاع رســانی سپاه 
پاســداران، حجت االســام والمسلمین 
»عبــداهلل حاجــی صادقی« در مراســم 
عزاداری ۲۸ صفر که مصادف با رحلت 
پیامبر اکرم)ص(، شــهادت امام حســن 
اســت،  )ع(  رضــا  امــام  و  مجتبــی)ع( 
پنجشــنبه در ســتاد فرماندهی کل سپاه 
اظهــار داشــت: عبودیت، حســن خلق، 
حلــم و کمک بــه نیازمنــدان از کماالت 
امــام حســن مجتبــی)ع(  بــود و در آنها 
یگانــه روزگار اســت. وی برجســته ترین 
او  صلــح  را  )ع(  حســن  امــام  اقــدام 
ایــن  بــا معاویــه عنــوان کــرد و گفــت: 
اقــدام امام حســن)ع( از همــه کماالت 
باالتــر اســت. بنا بــر گفته مقــام معظم 
رهبری)مدظله العالی( در کتاب انسان 
۲۵۰ ســاله، اگر امام حســن مجتبی)ع( 
این صلــح را انجــام نمی داد آن اســام 
ارزشــی و نهضتی از بیــن می رفت و ذکر 

اسام برمی افتاد.
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از موج توهین تا تهدید به اعدام

ش
بر

به امریکایی ها نخ ندهید
ذوالنوری البته دیروز در پاسخ به 
واکنش هــا به توئیــت تهدیدآمیز 
رئیــس  اســتیضاح  پــای  خــود 
جمهــوری را هــم به میان کشــید 
و در توئیتی نوشــت: »اســتیضاح 
روحانــی از دســتور خارج نشــده. 
اســتیضاح به قــوت خودش باقی 
اســت. پرونده اســتیضاح دســت 
بنده اســت 44 نفر امضا کرده اند 
پــس  را  امضایشــان  نفــر   ۱۱ کــه 
گرفته اند.« حسام الدین آشنا هم 

در واکنش به او نوشت: »استیضاح حق اکثریت قاطع مجلس است اما ایجاد تزلزل در حاکمیت، تضعیف 
دولــت در زمــان جنــگ اقتصادی، نخ دادن بــه هر دو نامزد انتخاباتــی امریکا برای کوتــاه نیامدن در برابر 
دولــت فعلــی ایران و تعویــق هرگونه رفع یا کاهش تحریم ها تا اســتقرار دولت بعــدی در ایران از وظایف 

نماینده ای با ۲۰4 هزار رأی نیست.«

مردم ســاالری  اصــول  از  یکــی 
دینــی آزادی حــق اظهار نظر در 
چارچوب قانون اساســی اســت. 
قاعدتــاً این اصل مســیر را برای 
پرداخت بهتر کارشناسی مسائل 
و امــور مهم همــوار می کند و در 
حقیقــت کمــک کننــده مهمــی 
اســت برای تصمیم ســازی ها بر 
اساس ســازوکارهای تعریف شده قانونی. در چنین فضایی 
منتقــدان هم این فرصــت را پیدا می کنند تــا نقطه نظرات 
خــود را بیــان کننــد. حتمــاً شایســته تر و البتــه اســامی تر و 
قانونی تر آن است که بیان دیدگاه ها و انتقادات هم در مسیر 
قانونــی و عرف موجود و بــه دور از انگ زدن ها و توهین های 
احتمالی باشــد. متوسل شدن به ابزارهای تخریب و توهین  
یا تهدید حتماً فضــای نقد منصفانه و تبادل نظر و تعاطی 
افــکار را مخــدوش می کنــد و ایــن شــرایط آســیبی خواهــد 
بــود برای مردم ســاالری دینی. اینکه نماینــدگان مجلس یا 

هــر چهره سیاســی دیگــری منتقــد مواضع یا سیاســت ها و 
برنامه هــای رئیــس جمهوری باشــد امری طبیعی اســت و 
اتفاقاً اگر چنین نباشد یا امکان بیان نقد برنامه ها و مواضع 
وجود نداشــته باشــد جای اشــکال اســت. اما همان گونه که 
اشــاره شد، در بیان این انتقادها هم مراعات اخاق و قانون 
و بخصــوص تبعات مرتبط بر نحوه بیان انتقاد هم باید مد 
نظر باشد. حاشیه سازی در شرایط فعلی نه به صاح دولت 
و مجلس و نه مردم و کشــور اســت. البته الزم اســت رئیس 
محترم قوه مجریه نیز با ســعه صدر شــنوای انتقادها باشد 
و انتقاد ســازنده را چراغ راه دولت در مســیر پرفراز و نشیب 
خدمــت بدانــد . ناگفتــه پیداســت کــه همــه ما در کنــار هم 
شــرایط سختی را داریم سپری می کنیم و اگر بنا بر آن باشد 
که منافع حزبی و جریانی خود را بر مسائل مهم تر و کان تر 
ملی ترجیح دهیم، افکار عمومی حتماً قضاوت شایسته ای 
از رفتارهــای مــا نخواهــد داشــت چــون احســاس می کنــد 
آنچه در میان این دعواهای سیاســی و جنجال ســازی ها گم 

می شود، دغدغه ها و مشکات آنهاست.

نــوع مواجهــه منتقدان با ســخنان 
اخیر رئیــس جمهــوری را می توان 
کــرد،  توصیــف  »تاریخ پریشــی« 
زیــرا بحــث آقــای روحانــی درباره 
صلــح امــام حســن)ع( واقعیتــی 
اســت که هم در منابع اهل ســنت 
و هــم منابــع شــیعه آمــده اســت، 
مضافاً اینکــه مقام معظم رهبری نیز ســال ها پیش در ترجمه 
کتابی از صلح امام حســن)ع( از آن به عنوان نرمش قهرمانانه 
یاد کردنــد. همین واقعیت های تاریخی به ما یــادآوری می کند 
کــه امــام حســن)ع( هــم امام مبیــن و هم سرپرســت مشــروع 
جامعه بوده اند. نکته اینجاســت که امام علی)ع( با وجود همه 
جنگ هایی که بر ایشان تحمیل شد، حکومت را واگذار نکرد، اما 
اینکه امام حسن)ع( واگذار کرد ناشی از این بود که این مسأله بر 
ایشان تحمیل شد. در تاریخ آمده است که پس از پذیرش صلح، 
یاران امام حسن)ع( نزد ایشان آمده و امام را مورد پرسش جدی 
قرار دادند که چرا این متارکه یا صلح را پذیرفتید؟ نقطه کلیدی 
تصمیم امام حسن)ع( در این جمله ایشان است که در پاسخ به 
این یاران معترض، فرمودند:»من کســی نیستم که چیزی را به 
شما تحمیل کنم که شما نسبت به آن کراهت دارید.« این بیان 
شریف، نشان می دهد که جامعه زمان امام حسن)ع( به گونه ای 
با سختی ها، رنج ها، مشکات و غارت های ناجوانمردانه معاویه 
رو به رو بود که جامعه دچار سختی ها و شکاف های جدی شده و 

طاقت مردم طاق شده بود.
از اینجا می توان دریافت آنچه در قضیه صلح امام حسن)ع( 
اهمیــت دارد، مســأله طاقت و توان مــردم و تــاب آوری آنان در 
برابر سختی ها و رنج هاست. چرا که اگر در تدابیر سیاسی بزرگان 

جامعه اسامی به این امور توجه نشود، می تواند ضایعات و آثار 
منفی جدی برای مســلمانان و جامعه اسامی به دنبال داشته 
باشــد. درعین حــال می تــوان گفت هرچنــد در ســیره ائمه)ع( 
گفت و گو، مذاکره و صلح تأکید شده است، اما منظور از صلح و 
مذاکره قطعاً به معنی پذیرش مسائل از موضع ذلت نیست. به 
عبارت دیگر، تا به امروز برداشت قاطبه مسلمانان و شیعیان از 
صلح امام حسن)ع( و پذیرش ولیعهدی از سوی امام رضا)ع(، 
حکایت از آن دارد که این دو تصمیم به اعتبار مصلحت جامعه 
و در عین عزت اتخاذ شده است. این دو بزرگوار، در مسیر تحقق 
مصالح امت اســامی مذاکره و گفت و گــو را نفی نکردند، اما به 
گونــه ای رفتــار کردند که قاطبه جامعه اســامی حــق را به امام 
حســن)ع( و امام رضا)ع( دادند. زیرا با توجه به شــرایط، فضا و 
زمینه هــای جامعه، امــام به واقعیت های افــکار عمومی توجه 
دارد و در می یابد که جامعه با سختی ها و مشکاتی رو به رو است 
که اگر آن ســختی ها افزایش یابد، ممکن اســت اساس باالتری 

دچار آسیب شود.
در پایان تأکید بر این مسأله ضروری است که ما نباید بحث 
دربــاره این واقعیت های تاریخی را دســتاویز بــرای واکنش های 
اخیــر برخــی چهره ها قــرار دهیــم. این نــوع برخوردهــا آن هم 
در شــرایطی که جامعه باســختی زیادی رو به رو اســت، مردم را 
در معــرض نگرانی جدی تری قــرار می دهد. امــروز که مردم با 
ســختی های زیادی رو به رو هستند، مســئوالن یا مبلغان نه تنها 
بایــد به تعامل روی بیاورند، بلکه نقدهای خــود را در چارچوب 
منطــق اخاقــی مطرح کننــد. در غیر ایــن صــورت، تنازع هایی 
ماننــد آنچــه در روزهــای اخیر دیده شــد، نه فقط جامعــه را به 
ســمت روشنگری رهنمون نمی شــود، بلکه بر دامنه التهاب آن 

می افزاید.

این روزها درحالی عده ای از طرح 
حســن)ع(  امــام  صلــح  مســأله 
برآشــفته شــدند که در این زمینه، 
همــه  از  رهبــری  معظــم  مقــام 
جلوتر هستند. ایشان سال ها پیش 
با بررسی این مسأله، از صلح امام 
حســن)ع( بــه نرمــش قهرمانانــه 
ایــن  هــم  مســأله  کردنــد.  تعبیــر 
اســت که صلح ائمه)ع( همچون جنگ های ایشــان، بخشی از 
واقعیت های زندگی آن بزرگان دین و اساســاً مبتنی بر رسالت 

شان بوده است.
بــه عبــارت دیگــر، ائمــه)ع( در زمان های مختلــف زندگی 
می کردند که مطابــق آن، جوامع و تاریخ زندگی آنان اقتضای 
خــود را داشــته اســت. ائمــه)ع( نیــز هر یک بــه اقتضــای این 
شرایط و با توجه به رابطه ای که با خداوند و جامعه داشتند، به 
تشخیص و مســئولیت خود عمل می کردند. این تشخیص گاه 
جنگ بوده اســت و گاه صلح. اما اینکه امروز کســانی با ادبیات 
چند روز اخیر، بخواهند درباره اصل رفتار ائمه)ع( داوری کنند 
کــه چرا چنیــن کردند و چــرا آن تصمیمات را اتخــاذ کردند، یا 

اینکــه تصویری جنــگ طلبانه از پیامبر یا ائمه نشــان دهند که 
هیچ میانه ای با صلح نداشــته اند هم خاف اخاق اســامی و 

هم خاف واقعیت های زمان ائمه است. 
بــه باور مــن، ایــن رویکــرد را می تــوان ناشــی از تحریف در 
زندگانی ائمه)ع( دانســت. به عبارت دیگر، این برداشــت ها از 
سوی کسانی حاصل می شود که یا ناآگاه هستند یا نمی خواهند 
از ائمــه)ع( تبعیــت کننــد. از این رو کســی باید دربــاره زندگی 
ائمــه اطهار اظهارنظر کند که با زندگــی ائمه و با واقعیت های 
اجتماعی و سیاسی آن زمان آشنایی داشته باشد نه اینکه برای 
منکــوب کردن رقیب خود تاریخ را کنــار بگذارد و واقعیت ها را 
نادیــده بگیــرد و بدتر اینکــه در برابر یک اظهار نظــر تهدید به 
اعدام کند. ما نمی توانیم به یک امام)ع( نســبت ناروا بدهیم 
و اگر تعامل و صلحی داشــتند بگوییم ایشــان مجبور شده اند و 
اگرنه جنگ می کردند یا اگر جنگ کرده اند بگوییم جنگ نبوده 
و صلح بوده است. باید واقعیت زندگی ائمه)ع( را مطرح کرد 
و نباید تحت تأثیر رقابت های سیاســی و جناحی برداشت های 
نادرســت شــخصی خود را به آنها نســبت داد. بماند که اساساً 
طــرح چنیــن مســائلی بــا ادبیــات خشــونت آمیز و تهدیدآمیز 

اساسًا به دور از اخاق اسامی است.

بــه  اخیــر  روز  دو  یکــی  حمــات 
رئیــس جمهوری کــه از ســوی افراد 
مشخص و افراد معلوم انجام شده 
اســت، از چنــد زاویــه قابل بررســی 
اســت. نخســت باید ســخنان خود 
آقــای روحانــی را ارزیابــی کــرد کــه 
این ســخنان از چه جنسی بوده اســت. واقعیت این است که آقای 
روحانی در بررســی و تبیین سیره ائمه)ع( سخن درستی را مطرح 
کرده است، زیرا او صرفاً خواستار این شده است که همگان باید در 
زندگــی ائمه)ع( غور کنیم و همه جنبه هــا و بخش های زندگی آن 
بزرگواران را بررســی کرده و از آن ها درس بیاموزیم، چرا که ســیره و 
رفتار ائمه)ع( در هر دوره تاریخی و اجتماعی، براساس مقتضیات 
همان دوره بوده است. به عبارت دیگر، اگر امام حسین)ع( هم در 
زمانه امام حسن)ع( امامت می کرد، چه بسا به همان صورتی رفتار 
می کردند و تصمیم می گرفتند که امام حسن)ع( انجام دادند، زیرا 
ما باور داریم که ائمه)ع( همه نور واحده هســتند. بنابراین زندگی 
و ســیره ائمه)ع( ما مستلزم مطالعه شرایط اجتماعی و محیطی 
آنان اســت. آقای روحانی هم به این موضوع اشاره کرده است، اما 

کســانی که حرف های نــاروا می زنند یا احکام هزار بــار اعدام صادر 
می کنند، بحث های علمی هم نمی کنند که شایســته پاسخگویی 
باشد، بلکه این ها بحث سیاسی است که ارزش پاسخگویی علمی 
ندارد. از ســوی دیگر این حجم از برخورد توأم با توهین نســبت به 
رئیس جمهوری، در تاریخ جمهوری اسامی ایران بی سابقه بوده 
و هیچــگاه وضعیــت به این صــورت نبوده اســت؛ دلیلــش را هم 
نمی دانیم، شــاید علت زیاد شــدن بی اخاقی ها باشــد، اما دلیل 
هرچه باشــد، ایــن رویه قابل درک نیســت. مــا در ابتــدای انقاب 
اســامی تصور نمی کردیم روزی فرا برسد که مقام های جمهوری 
اســامی در سطح عالی نسبت به هم رفتارهای کینه ورزانه داشته 
باشــند. اختاف نظر در سطوح عالی در ادوار دیگر هم بوده است، 
اما همواره اخاقیات بر آن ها حاکم بوده اســت.؛امروز رقابت های 
سیاسی به بی اخاقی تبدیل شده است. پیامد این امر برای مردمی 
که ناظر رفتار کارگزاران هستند، این است که مردم همواره تشخیص 
خود را خواهند داشت، به عبارت دیگر، نباید تصور کرد که مردم به 
حرف های کسی که پیشنهاد هزار بار اعدام داده اعتنا می کنند. آقایی 
که پیشنهاد هزاربار اعدام داده، رأی و نظر خود را داده است. او باید 

بداند که مردم ما این طور نیستند و تشخیص و درک خود را دارند.

شــخصی  هــر  مــا  جامعــه  در 
را  خــودش  دیــدگاه  می توانــد 
نسبت به مسائلی که وجود دارد 
بیان کنــد. آقای حســن روحانی 
بــه عنــوان یــک عضــو جامعــه 
روحانیــت کــه بــا رأی مــردم در 
جایــگاه رئیــس جمهــوری نیــز 
قــرار دارد دیــدگاه خــود را درباره 
مســائل دینــی و برداشــتی که می تــوان از رویدادهــای تاریخ 

اســام داشــت بیان کرده اســت. حال اگر کسی مخالف نظر 
ایشــان اســت باید این مخالفت را با شــرح دیدگاه خود بیان 
کند نه اینکه رئیس یکی از قوای سه گانه کشور را مورد هجمه 
قرار دهد.  اما این رویه نه در شــأن مجلس شــورای اســامی 
اســت و نه در شــأن نمایندگان آن. بماند که ما در خصوص 
توهین به سران قوا قوانین سختگیرانه ای داریم. اگر قرار باشد 
این مســائل از سوی نمایندگان مورد بی توجهی قرار بگیرد و 
تکرار شود باید از کمیته نظارت بر عملکرد نمایندگان انتظار 
داشت که به این مسائل وارد شود و از شأن مجلس دفاع کند.

محمد باقری
رئیس فراکسیون 

مستقلین مجلس

محمدرضا باهنر
عضو مجمع 

تشخیص مصلحت 
نظام

حسین کنعانی 
مقدم

فعال سیاسی 
اصولگرا

غالمرضا ظریفیان
استاد دانشگاه

محمد  هاشمی 
رفسنجانی

فعال سیاسی

حسین 
سبحانی نیا

دبیرکل کانون 
نمایندگان ادوار 

توهین و تهدید آسیب مردم ساالری دینی

بی اخالقی جایگزین رقابت سیاسی

رفتاری که در شان مجلس نیست

ضرورت توجه به تاب آوری جامعه

نرمش قهرمانه تعبیر رهبری برای صلح امام حسن)ع(

اکبر ترکان
فعال سیاسی
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ترامپ: به ایرانی ها گفته ام تا پس از انتخابات 
صبر کنند!

   خبر اول اینکه، رئیس جمهوری امریکا باری دیگر مدعی شــد که در 
صــورت پیــروزی در انتخابــات ۲۰۲۰ ایران برای انعقــاد توافقی جدید با 
وی تماس خواهد گرفت. به گزارش ایســنا، دونالد ترامپ، ادعا کرد: من 
بــه  آنهــا گفتم که تا پس از انتخابات صبر کنند اما تأکیــد کردم که پس از 
انتخابات همه چیز سخت تر خواهد شد. به آنها گفتم که تا پس انتخابات 
صبــر کنند چراکه االن نمی توانند توافق کننــد. اگر جوی خواب آلود پیروز 
شــود، به بهترین توافق ممکن می رســند. از ســوی دیگر جو بایدن نامزد 
دموکرات هــا در انتخابــات امریکا هم مدعی شــد که جمهوری اســامی 
به داشــتن مواد الزم برای ســاخت بمب اتمی نزدیک تر شده است! وی 
گفت: امریکا منزوی شــده اســت. متحدان مان کارهایشــان را به تنهایی 
پیش می برند. سیاست »اول امریکا« باعث انزوای امریکا شده است. وی 
با بیان این ادعا که ایران به داشتن مواد الزم برای ساخت بمب نزدیک تر 
شده است، افزود: کره شمالی بمب و موشک های بیشتری در اختیار دارد. 
ما در شرایطی هستیم که متحدان مان رسماً می گویند که نمی توانند روی 

ما حساب کنند.

استرداد مدیرعامل اسبق بانک سرمایه
  خبــر دیگر اینکه، در راســتای مأموریت اباغی رئیــس قوه قضائیه و 

بــرای اولین بار یک مجرم بزرگ اقتصادی از اروپا به کشــور بازگردانده 
شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی تأکیدات و دستور رئیس 
قــوه قضائیــه مبنــی بــر بازگردانــدن مجرمیــن و متهمیــن اقتصــادی، 
علیرضــا حیدرآبادی پــور مدیرعامل اســبق بانک ســرمایه کــه درحین 
تحقیقــات مقدماتی از کشــور خارج شــده بــود با تاش پلیــس اینترپل 
جمهوری اسامی توســط پلیس اسپانیا دستگیر و به کشور مسترد شد. 
حیدرآبادی پور دو پرونده مهم فســاد اقتصــادی دارد. وی به اخال در 
نظــام اقتصــادی از طریق خیانــت در امانت و تحصیل مال نامشــروع 
متهــم بــوده و در جریــان محاکمــه برخــی از مدیــران بانــک ســرمایه 
در شــعبه ســوم دادگاه ویژه رســیدگی بــه جرایم اخال گــران در نظام 

اقتصادی کشور به طور غیابی به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.

محکومیت یک شهروند ایرانی در امریکا
  دســت آخر اینکه،  وزارت دادگســتری امریکا یک  شهروند ایرانی را 
به دلیــل آنچه کــه »دور زدن تحریم های امریکا« خوانده شــد، به ۲۳ 
مــاه حبس محکوم کرده اســت. به گزارش ایســنا، وزارت دادگســتری 
امریــکا روز پنجشــنبه بــا صــدور بیانیــه ای اعــام کرد که ســید ســجاد 
شــهیدیان ۳۳ ســاله را بــه اتهــام »انجــام تراکنشــات مالــی مغایر با 
تحریم هــای اعمالــی علیــه ایــران« بــه ۲۳ مــاه حبس محکــوم کرده 
اســت.اریکا مــک دونالــد، دادســتان امریکایی در ایــن خصوص گفته 
است: آقای شهیدیان مؤسس و رئیس یک شرکت خدمات مالی بود 
که روش هایی بــرای دور زدن تحریم های امریکایی که به طور قانونی 
علیــه ایــران اعمــال شــده بودنــد، اتخاذ کــرده بــود. چنیــن اقداماتی 

مجرمانه است و منافع امنیت ملی را به خطر می اندازد.

بامداد یکشنبه ۲7 مهرماه تحریم های 
تســلیحاتی شــورای امنیت درست پنج 
ســال پــس از پذیــرش برجــام و برپایــه 
در  بــزرگ  کشــورهای  و  ایــران  آنچــه 
قطعنامــه ۲۲۳۱ توافق کــرده بودند، به 
پایان رســید. این تحریم ها در شرایطی 
پــس از گــذر بیــش از یک دهه بــه پایان 
راه خــود رســید که مقام هــای امریکایی 
بــرای ممانعــت از لغــو ایــن تحریم ها 
طی ماه ها و هفته های گذشته با کوبیدن 
بر طبل ایران هراســی کشــورهای طرف 
توافــق هســته ای را به عــدم پایبندی به 
تعهــدات برجامی شــان ترغیــب کرده 
بودند و در عین حال نفوذ و تأثیرگذاری 
ایران را که با هزینه نظامی بسیار کمتر و 
تکیه بر دانش نظامی بومی خود؛ نبض 
مبارزه بــا گروهک های تروریســتی را در 
منطقــه در دســت گرفتــه بود، زیــر تیغ 

انتقاد بردند.
ë راه پرپیچ و خم تحریم

موضــوع تحریــم تســلیحاتی ایــران 
نخستین بار ۱۳ سال پیش و در بحبوحه 
اختافــات ایران و قدرت هــای غربی بر 
ســر برنامه هــای هســته ای مطرح شــد. 
اختافاتی که با گــذر زمان هر روز ابعاد 
عمیق تــری می یافــت و به مــوازات آن 
شــورای امنیــت در قطعنامه هایــی کــه 
علیــه ایــران تصویــب می کــرد، عــاوه 
بــر ممنوعیــت خریــد و فــروش ســاح 
هســته ای که یــک ممنوعیت مشــترک 
فــروش  و  خریــد  بــود،  کشــورها  بــرای 
ســاح های متعارف را هــم در ارتباط با 
ایــران ممنوع می کرد. بــه این ترتیب تا 
پیش از حاصل شــدن توافق هســته ای، 
شــورای امنیــت چند قطعنامــه متوالی 
را علیــه ایــران بــه تصویــب رســاند کــه 
مفــاد همه ایــن قطعنامه هــا ذیل ماده 
۴۱ منشــور ملــل متحــد قــرار می گرفت 
و در صــورت مــورد نقــض قــرار گرفتن، 
را  گســترده ای  اقتصــادی  تحریم هــای 
عــاوه بر تحریم های مربوط به مســأله 
قطعنامــه   می کــرد.  اعمــال  هســته ای 
۱۶۹۶ شــورای امنیت )۹ مرداد ۱۳۸۵(، 
 ۲( امنیــت  شــورای   ۱7۳7 قطعنامــه  
دی ۱۳۸۵(، قطعنامــه  ۱7۴7 شــورای 
امنیت )۴ فروردیــن ۱۳۸۶(، قطعنامه  
اســفند   ۱۳( امنیــت  شــورای   ۱۸۰۳
شــورای   ۱۸۳۵ قطعنامــه    ،)۱۳۸۶
قطعنامــه   و   )۱۳۸7 مهــر   ۶( امنیــت 
۱۸۸7 شــورای امنیت )۲ مهــر ۱۳۸۸( 

از جملــه قطعنامه هایــی بــود کــه پس 
از بــاال گرفتن غائله ایــران و قدرت های 
بــزرگ بــر ســر فعالیت هــای هســته ای 
ایــران و ارجــاع ایــن پرونــده از شــورای 
حــکام آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
بــه شــورای امنیت بــه تصویب رســید و 
عاوه بر ایجاد محدودیت های گسترده 
برای فعالیت هســته ای ایران، خدمات 
انتقــال،  فــروش،  عرضــه،  بــا  مرتبــط 
ســاخت، یا اســتفاده از اقــام مربوط به 
تســلیحات نظامــی و موشــکی را هم با 

ممنوعیت رو به رو می کرد.
ë نقطه اوج ممنوعیت ها

و  محدودیت هــا  ایــن  اوج  نقطــه   
 ۱۹۲۹ قطعنامــه   ایــران،  علیــه  فشــار 
شــورای امنیــت )۱۹ خــرداد۱۳۸۹( بــود 
بــر  ایــران  تســلیحاتی  کــه تحریم هــای 
پایــه آن بــه شــدیدترین مرحلــه خــود 
رســید. شــورای امنیــت بــه موجــب بند 
۸ ایــن قطعنامــه همه کشــورها را ملزم 
کــرد تــا »از تــدارک، فــروش یــا انتقــال 
مســتقیم یا غیرمســتقیم هرگونه تانک 
نبــرد،  زره پــوش  خودروهــای  رزمــی، 
بــاال،  کالیبــر  بــا  توپخانــه  دســتگاه های 
هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای ویژه 
حملــه، کشــتی های جنگــی، موشــک یا 
ســامانه های موشــکی« یــا مــواد مربوط 
به آنها مشــتمل بــر قطعــات یدکی، به 
هــر طریــق، جلوگیــری کننــد. همچنین 
همــه کشــورها بایــدی از ارائــه  آمــوزش 
فنــی، خدمات مربــوط به منابــع مالی، 
مشــاوره یــا خدمــات یــا هرگونــه کمک 
در ارتبــاط بــا تحویــل، فــروش، انتقال، 
تــدارک، ســاخت، نگهــداری یــا کاربــرد 
اینگونــه تســلیحات یــا وســایل مربــوط 
به ایــران جلوگیــری کنند. بنــد ۹ همین 
قطعنامــه هــم مقرر می کــرد کــه ایران 
نبایــد هیچ گونــه فعالیتــی در ارتبــاط با 
موشــک های بالســتیک قــادر به حمل و 
انتقال ساح های هســته ای، مشتمل بر 
فنــاوری پرتاب موشــک های بالســتیک 
داشته باشد و همه  کشورها باید از انتقال 
فناوری یا کمک فنــی در رابطه با چنین 

فعالیت هایی به ایران خودداری کنند.
همه قطعنامه های پیش گفته تحت 
دو ماده 4۱ و 4۲ فصل 7 منشور سازمان 
ملل قرار داشــتند و شورای امنیت طبق 
مــاده 4۲ از این امکان برخوردار شــد که 
انــواع مجازات هــای مختلــف را که قبًا 
ذیــل ماده 4۱ اعمال کرده و از آن نتیجه 
نگرفته بود، بر اســاس مــاده 4۲ اعمال 
کند. یعنی ســازمان ملــل در قطعنامه 
۱۹۲۹ نه تنهــا ایران را موظف به تعلیق 

کلیــه برنامه هــای هســته ای خــود کــرد 
بلکه کلیه فعالیت های متعارف برنامه 
موشــکی ایــران را هــم بــه آن ضمیمــه 
کرد. مفــادی در قطعنامه ۱۹۲۹ تعیین 
شد که دست کشورهایی را که نسبت به 
ایران ســوءنیت داشتند، باز می گذاشت 
تا بتوانند در مواقع الزم از نیروی نظامی 
هم استفاده کنند. در واقع این قطعنامه 
بــه کشــورها می گفــت در مــواردی کــه 
نسبت به رعایت مفاد قطعنامه مذکور 
از ســوی ایــران ظــن دارنــد، می تواننــد 
و حــق دارنــد که از هــر ابــزاری از جمله 
ابــزار نظامــی علیــه آن اســتفاده کننــد. 
ایــن قطعنامــه بــرای همه کشــورها راه 
بهانه گیــری را جهت اســتفاده از نیروی 
نظامــی و قهری علیه ایران باز گذاشــته 
بســیار  رویدادهــای  بــرای  را  مســیر  و 
خطرنــاک هموار کــرده بود. بســیاری از 
تحریم های یکجانبه و چندجانبه ای که 
کشــورها علیه کشــورمان اعمال کردند، 
مســتند و متکی بر قطعنامه هایی چون 

قطعنامه ۱۹۲۹ بود.
ë ابطال همه تحریم های تسلیحاتی

و  ایــران  غائلــه  شــدن  تمــام  بــا 
قدرت هــای بــزرگ بــر ســر برنامه هــای 
برجــام،  رســیدن  ثمــر  بــه  و  هســته ای 
 ۱۳۹4 تیرمــاه   ۲۹ در   ۲۲۳۱ قطعنامــه 
در تأییــد مفــاد ایــن تفاهــم بــزرگ بــه 
تصویب شــورای امنیت رســید که حکم 
پیشــین  قطعنامه هــای  همــه  مــی داد 
علیــه  را  گســترده ای  تحریم هــای  کــه 
مالــی،  مناســبات  و  هســته ای  برنامــه  
بانکــی و ارتباطی ایــران ایجاد کرده بود، 
مشــروط به اجرای مفاد برجام از ســوی 
ایــران لغــو شــود. ایــن در حالی بــود که  
بنــد پنجم پیوســت دوم ایــن قطعنامه 

موعدی 5 ساله را برای لغو تحریم های 
تســلیحاتی ایران در نظــر گرفت تا بعد 
از 5 ســال از زمــان دســتیابی بــه برجام 
محدودیت هــای درج شــده در ایــن بند 
از جملــه محدودیــت تجهیــز، فــروش 
غیرمســتقیم  یــا  مســتقیم  انتقــال  یــا 
هرگونه تجهیزات نظامی شــامل تانک، 
خودروهای زرهی، سیستم های توپخانه، 
هواپیمای جنگی، بالگردهای تهاجمی، 
ناو، موشــک ها یا سیستم های موشکی و 
همچنین انتقال هرگونــه آموزش فنی، 
خدمات و منابع مالی، مشــاوره یا ســایر 
خدمات یا کمک های مربوط به تجهیز، 
فــروش، انتقــال، ســاخت، نگهــداری یا 
اســتفاده از چنیــن اقــام و مــواد مرتبط 
بــا آنها، از طریق اتباعشــان یــا از مبدأ یا 

مسیر سرزمینشان برداشته شود.
امــا یکــی از موضوعاتــی کــه پــس از 
امنیــت  شــورای  قطعنامــه  و  برجــام 
محملــی بــرای چالــش ایــران و غــرب 
شــد، موضــوع موشــک های بالســتیک 
ایــران بــود. این موضــوع بویــژه از زمان 
ترامــپ،  دونالــد  دولــت  کار  بــه  آغــاز 
رئیس جمهوری امریکا برای کشورهای 
غربــی اهمیت ویــژه ای پیدا کــرد و آنها 
مــورد  را  ایــران  موشــکی  برنامه هــای 
را  مــواردی، آن  و در  قــرار داده  انتقــاد 
چارچــوب  در  ایــران  تعهــدات  مغایــر 
خــاف  دســت کم  و   ۲۲۳۱ قطعنامــه 
روح برجــام دانســتند. انجــام چندیــن 
آزمایش موشکی ایران هم باعث شد تا 
اعضای شورای امنیت به رهبری امریکا 
ســه بار در اسفند ســال ۹4، آذر ۹7، آذر 
۹۸ جلســات فوری برگزار کننــد تا ایران 
را بــه بهانــه تخطــی از برجــام محکــوم 
کنند. نشســت هایی که بی حاصل بودن 

آن از همان آغــاز هویدا بود. چه برنامه 
موشــکی ایران مشمول ممنوعیت های 
منــدرج در این قطعنامه نمی شــد و در 
نتیجه دست امریکا و شرکای غربی اش 
در شــورای امنیت برای محکــوم کردن 

ایران عمًا راه به جایی نبرد.
ë تالش ناکام امریکا

بــه  از  پیــش  هفتــه  چنــد  امریــکا 
پایــان رســیدن موعــد لغــو تحریم های 
تســلیحاتی در ۱۸ کتبــر )۲7 مهرمــاه( 
تــاش کــرد بــا طــرح قطعنامــه ای در 
سازمان ملل متحد، تحریم تسلیحاتی 
ایــران را تمدیــد کنــد اما ایــن قطعنامه 
بســیار  رایزنی هــای  از  بعــد  حتــی 
دولتمــردان امریــکا رأی نیــاورد. امریکا 
در پی شکســت در به تصویب رســاندن 
این قطعنامه به فعال کردن مکانیسم 
حــل  ســازوکارهای  از  یکــی  کــه  ماشــه 
اختاف برجام به شمار می آید، متوسل 
شــد اما این کار هم با مخالفت شــرکای 
توافق هســته ای از جمله چین و روسیه 
رو به رو شد. با این حال رئیس جمهوری 
امریــکا با  وجــود همراهی نکردن ســایر 
خــودکار  بازگشــت  برجــام  اعضــای 
اعــام  را  ملــل  ســازمان  تحریم هــای 
کــرد و همچنیــن تــاش کــرد بــا صدور 
یک فرمــان اجرایی تمهیداتــی را برای 
مجــازات ناقضــان تحریــم تســلیحاتی 

ایران در نظر بگیرد.
ë  رفــع محدودیت هــای تســلیحانی به

وقت تهران
چنانکــه در توافــق هســته ای آمــده 
محدودیت هــای  از  شــماری  اســت، 
حقوقــی، فنــی و نظامــی ایــران در یک 
پایــان  در  شــده  زمان بنــدی  برنامــه 
دهــم  و  هشــتم  پنجــم،  ســال های 

برداشته می شــوند. با  وجود همه فراز و 
فرودهایی که در نتیجه تاش واشنگتن 
جهت جلوگیری از لغو محدودیت های 
 ۲7 داشــت،  وجــود  ایــران  تســلیحاتی 
مهرماه در ســاعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد 
بــه وقت تهــران، بنــد ششــم قطعنامه 
۲۲۳۱ شــورای امنیــت در اجرای برجام 
به اجرا گذاشته شد و نظام مجوزخواهی 
صــادرات و واردات تســلیحات نظامــی 
بــه ایــران یــا از ایــران بــه پایــان رســید. 
عــاوه بــر ایــن، محدودیــت ســفر ۲۳ 
شــخصیت نظامی و دفاعی ارشد ایران 
هــم برداشــته شــد. این در حالی اســت 
که برداشــتن این محدودیت ها نیازمند 
هیــچ اقــدام دیگــری از ســوی شــورای 
امنیــت ســازمان ملــل نبــود و از این به 
بعد تجارت تسلیحات و اقام نظامی با 
ایران، ارائه خدمات مالی به این کشــور 
و اعطای ویزا و مجوز ســفر به اشــخاص 
مرتبــط بــا برنامــه هســته ای بــا مانعی 

مواجه نخواهد شد.
ë تسلیحات ضروری

محدودیــت  رســیدن  پایــان  بــه  بــا 
از  روســیه  و  چیــن  ایــران،  تســلیحاتی 
مهم تریــن کشــورهایی هســتند کــه بــا 
هدف دســتیابی به منافع مشترک خود 
همــکاری گســترده ای را بــرای فــروش 
تســلیحات بــه ایــران کلید خواهنــد زد. 
چنانکه حسن روحانی، رئیس جمهوری 
ایران درباره رفع تحریم های تسلیحاتی 
گفته اســت: »ایران پس از پایان تحریم، 
اســلحه  فــروش  و  خریــد  فرصــت  از 
اســتفاده خواهد کــرد«، انتظــار می رود 
کــه ایــران واردات اســلحه و تجهیــزات 
نظامی متداول جدید از روســیه و چین 
را آغاز کند. این در حالی است که از این 
پــس، مقــررات بین المللــی نمی تواند 
صــادرات  و  واردات  بــرای  ممنوعیتــی 
چنین ســاح ها و تجهیزاتــی ایجاد کند. 
گــزارش  چینــی  و  روســی  رســانه های 
داده انــد کــه احتمــاالً تهــران کــه اینک 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارتقای 
ناوگان هوایی برای تقویت توان نظامی 
خود است، خریداری جت های جنگنده 
 Su-۳۰SM و   Su-۳5 منظــوره  چنــد 
یــا جت هــای Su-۲7SM۳ از مســکو و 
جت هــای جنگنــده J-۱۰C از پکن را در 
دســتور کار قــرار دهــد. دســتور کاری که 
بی تردید در چارچوب سیاســت دفاعی 
ایــران و بــا در نظــر گرفتــن تهدیــدات 
پیرامونــی و درک از تهدیدهایــی چــون 
مقابلــه بــا تهدیــد بازیگــران دولتــی و 

غیردولتی طراحی شده است.

پایان تحریم تسلیحاتی ایران
رویداد مهم برجامی در ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد یکشنبه
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بر اساس منافع ملی در زمینه نظامی تجارت می کنیم

غالمعباس توسلی درگذشت
غامعبــاس توســلی جامعه شــناس برجســته 
ایرانــی، فعــال سیاســی و مؤلــف بیــش از ده ها 
کتــاب در حــوزه علــوم اجتماعــی در ســن ۸۵ 
ســالگی بــر اثــر ایســت قلبــی درگذشــت. آزاده 
توســلی دختــر مرحــوم غامعباس توســلی به 
ایرنــا گفت: بعــد از چهار ماه بیمــاری، مرحوم 
توســلی ظهر جمعه دچار ایست قلبی شد و در 

منزل شخصی اش فوت کرد.
غامعباس توســلی جامعه شناس برجســته ایرانی در اول خرداد ۱۳۱۴ 
در رشــتخوار )خراســان رضوی( و در خانواده ای از طبقه متوســط متولد 
شد.مرحوم توسلی تاکنون بیست جلد کتاب تألیف کرده است که برخی 
از آنهــا مانند نظریه های جامعه شناســی، جامعه شناســی کار و شــغل، 
جامعه شناســی دین و... به چاپ های مکرر رســیده اند. وی همچنین در 
حدود ۶۰ مقاله علمیـ  پژوهشی در مجات معتبر داخلی و بین المللی 

منتشر کرده است.

 پاسخ حمید انصاری به فائزه هاشمی 

درباره فلسطین
حمید انصاری قائم مقام 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
در  خمینــی)ره(،  امــام 
یادداشــتی مواضــع اخیر 
دربــاره  هاشــمی  فائــزه 
و  فلســطین  موضــوع 
عادی سازی روابط برخی 

کشــورهای عربی با رژیم صهیونیســتی را نسنجیده و مخالف با نظریات 
مرحوم هاشمی رفسنجانی دانسته است.

بــه گزارش جماران، در بخشــی از این یادداشــت آمده: اشــتباه 
آشــکار گوینده این اســت که غصب فلسطین را موضوعی تاریخی 
و مربــوط به گذشــته دانســته و بــا قیــاس مع الفارق آن بــا جدایی 
در  مســتقل  جمهوری هــای  مجــدد  تشــکیل  و  ایــران  از  بحریــن 
قلمرو شــوروی ســابق و یا وحدت دو آلمان و جدایی دو کشور کره 
چنیــن نتیجه گرفته اســت کــه همان گونه که وضعیــت فعلی این 
کشــورها را به رسمیت می شناسیم می توان عدم مشروعیت رژیم 
صهیونیســتی را هم مورد تأمل قرار داد! انصاری با رد قیاس های 
تاریخی فائزه هاشــمی آورده: طنز جالب اینکه گوینده در چندین 
نوبت قبًا در مسائلی نظیر حق دوچرخه سواری بانوان و یا حضور 
آنان در ورزشــگاه ها گفته اســت کــه باید برای این حــق جنگید )با 
همین تعبیر( و اینکــه آماده پرداخت هرگونه هزینه ای و از جمله 
به زندان رفتن می باشــد. اگر واقعــاً دفاع از حق ولو در امور جزئی 
و ورزشــی تــا ایــن حــد ارزش دارد - که بــه نظر مــن دارد - آیا این 
استدالل را می پذیرید که چون در کشورهای دیگر محرومیت هایی 
صدهابار مهمتر از این نســبت به بانوان اعمال می شــود منفعت 
خودتــان را در نظــر بگیریــد و کوتاه بیایید و منافــع و امنیت خود و 

جمعی دیگر را به خطر نیندازید؟
انصاری در ادامه با یادآوری تفاوت مخصوص نظر فائزه هاشمی 
با مرحوم پدرش چند نمونه از مواضع آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی 
رژیــم  از  انزجــار  دیــوار  بگذاریــم  »نبایــد  اســت؛  کــرده  یــادآوری  را 
صهیونیســتی در جهان که با خون زن و مرد و پیر و جوان فلســطینی 
در دنیا، مخصوصاً در اروپا ایجاد شده و باال رفته، با سخنان نسنجیده 
مــا فرو ریزد و جــای آن ســیم خاردارهایی در حمایت از اشــغالگران 
بکارنــد.« »در مــورد آینــده فلســطین مــن هنوز هــم عقیــده دارم که 
حضور اســرائیل و این دولت جعلی موقت است و یک روزی باالخره 
این جسم که خارجی و در پیکر یک ملت و یک کشور وارد شده است 

حذف می شود.«

بار
اخ

سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه ابالغ شد

شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع 
گــروه سیاســی/ روز پنجشــنبه ســند 
امنیــت قضایی از ســوی رئیس قوه 
قضائیــه ابــاغ شــد. در مقدمه این 
اجــرای  در  کــه  مــاده ای   ۳7 ســند 
بنــد »ب« مــاده ۱۲۰ قانــون برنامــه 
ششم توســعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اســامی ایران 
مصــوب ۱۳۹۵ و به منظــور تحقــق 
 ۶7 و   ۶۶  ،۶۵ بندهــای  اهــداف 
برنامــه  قانــون  کلــی  سیاســت های 
ششــم توسعه کشــور مصوب ۱۳۹۴ 
در ۳7 مــاده تنظیــم شــده، آمــده 

است:
اساســی،  قانــون   ۱56 اصــل 
وظیفــه پشــتیبانی از حقوق فردی و 
اجتماعی و همچنین تحقق بخشی 
بــه عدالــت را بر عهده قــوه قضائیه 
ایفــای  راســتای  در  اســت.  نهــاده 
ایــن نقــش، اشــخاص حــق دارنــد 
از آثــار و نتایــج حقوقــی و قضایــی 
رفتــار و اعمــال خــود و دیگــران در 
حدود قانون آگاه باشــند. این مهم، 
وضــع  در  نســبی  ثبــات  مســتلزم 
قواعــد و اجــرای آنهــا و احتــرام بــه 
حقوق مکتســبه افراد است. حقوق 
اشــخاص ایمــن نخواهد بــود، مگر 
آن کــه به هنگام تعدی به آن، نظام 
قضایــی شایســته، مســتقل و قانون 
محــور بــرای دادخواهــی و احقــاق 
حق حضور داشته باشد. در جامعه 
اعتمــاد  اســامی،  و  مردمســاالر 
عمومی بــه نظام قضایــی، اقتدار و 
انسجام دســتگاه قضایی از اهمیت 

ویژه برخوردار است.
در ادامه مقدمه این سند اباغی 
آمــده:  امنیت قضایی حالتی اســت 
و  مــال  جــان،  حیثیــت  آن،  در  کــه 
کلیه امور مادی و معنوی اشــخاص 

از  مصــون  و  قانــون  حمایــت  در 
تعرض باشد و تأمین چنین امنیت 
عادالنــه ای برای همــه برعهده قوه 
قضائیه قرار گرفته اســت. این ســند 
تاش دارد با ترســیم سیاســت های 
کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی 
شــهروندان و با رویکرد تحول نظام 

قضایی، گام بردارد.
همچنین تأکید شده که پایبندی 
بــه اصــل حاکمیــت قانــون و اصل 
قضــات  و  قضائیــه  قــوه  اســتقال 
بنیادیــن  الزامــات  از  دادگســتری 
دســتیابی بــه امنیت قضایی اســت 
ایــن هــدف،  بــه  بــرای دســتیابی  و 
و  نهادهــا  قــوا،  ســایر  همــکاری 
مشــارکت مردم که صاحبان اصلی 
این حقوق هستند، ضروری خواهد 

بود.
در مــاده یــک ایــن ســند »هدف 
بــه  رســیدن  قضایــی«،  امنیــت  از 
عدالــت قضایــی تعریــف شــده که 
اثــر آن ایجاد اعتماد شــهروندان به 
قانــون و نظــام قضایــی اســت تا در 
چارچوب آن اشــخاص از آســودگی 
خاطر و احساس امنیت در تضمین 
و احقــاق حقــوق و آزادی های خود 

برخوردار شوند.
در مــاده ۲ ایــن ســند بــه »اصل 
اعتمــاد و انتظار مشــروع« پرداخته 
شــده و در مــاده ۳ هــم بــر »اصــل 
عطــف بــه ماســبق نشــدن قوانیــن 
و مقــررات یا قبــح عقــاب بابیان« 
تأکید شده است. در ماده 4 این سند 
با عنوان »اصل قانونی بودن جرم و 
مجــازات« آمده اســت: رأی مراجع 
قضایــی، اداری و شــبه قضایی باید 
مســتدل، موجــه و مســتند بــه مواد 
قانونــی باشــد. دادگاه صالح جز به 

اســتناد قانون، حکم به مجرمیت و 
تعیین مجازات نمی دهد.

»اصل شــفافیت« موضوع ماده 
5 ایــن ســند اســت کــه بــر تضمین 
کیفیت قانون و آرای قضایی از نظر 
قابلیت فهم و وضوح آن برای همه 
شــهروندان باهدف افزایــش اعتبار 
نظام حقوقی تأکید دارد. براســاس 
مراجــع  تصمیمــات  اصــل،  ایــن 
قضایی، شــبه قضایــی و اداری باید 
عاری از ابهام بوده و دارای انسجام 
باشــد. »اصــل اســتقال قضایــی و 
بی طرفی« موضوع ماده 6 و »اصل 
تمرکــز بــر امــور قضایی« کــه الزمه 
تفکیــک قواســت موضــوع مــاده 7 

این سند است.
طبــق مــاده ۸ »اصــل برابری در 
مقابل قانون« مورد تأکید اســت که 
طبــق آن همــه اشــخاص در مقابل 
قانون و مراجع دادگســتری مساوی 
هســتند. بــه این منظور، همــه افراد 
بــدون تبعیض از هر حیــث از قبیل 
جنســیت،  نــژاد، رنگ، زبــان، دین، 
عقایــد سیاســی و دیگــر ویژگی ها از 
حق دادخواهی و دادرســی عادالنه 

برخوردارند.
در بخــش دوم ایــن ســند کــه بــا 
شــهروندی  عــام  »حقــوق  عنــوان 
قضایــی«  امنیــت  بــه  مربــوط 
ابــاغ شــده بــه »حــق دادخواهــی 
قضایــی«  مراجــع  بــه  دسترســی  و 
اشــاره شده که به موجب آن اعمال 
و  محدودیــت  ممانعــت،  هرگونــه 
احقــاق حــق ممنــوع  تبعیــض در 
اســت. »حق رسیدگی و دادرسی در 
مهلــت معقــول« و »حق رســیدگی 
علنــی« هــم موضــوع مــواد ۱۰ و ۱۱ 

این سند است.
خدمــات  از  بهره منــدی  »حــق 
حقوقــی« موضوع مــاده ۱۲ و »حق 
حریم خصوصی« موضوع ماده ۱۳ 
این ســند اســت کــه هرگونه تعرض 
و مداخلــه دیگــران ازجملــه ورود، 
نظــارت و دسترســی بــه آن بــدون 

رضایت شخص را ممنوع می کند.
»احیای حقوق عامــه«، »قاعده 
تســلیط یا حــق مالکیت مشــروع«، 
»حــق  خســارت«،  جبــران  »اصــل 
مبــارزه بــا فســاد« و »حــق حمایت 
دیپلماتیک و کنسولی« از مواد ۱4 تا 

۱۸ این سند است.
کــه  ســند  ایــن  ســوم  بخــش  در 
شــهروندی  خــاص  »حقــوق  بــه 
اختصــاص  دادرســی«  فرآینــد  در 
دارد، مــاده ۱۹ فــرض را بــر »عــدم 
مســئولیت کیفــری« یا همــان اصل 
برائت گذاشــته اســت. در مــاده ۲۰ 
بر »منع مطلق شکنجه و رفتارهای 
آمــده  و  شــده  تأکیــد  تحقیرآمیــز« 
اســت: مظنونــان، متهمان، شــهود 
در  نبایــد  به هیچ وجــه  مطلعــان  و 
معــرض رفتارهــای غیرانســانی یــا 

تحقیرآمیز قرار بگیرند.
در مــاده ۲۱ بــر اصل »شــخصی 
»اصــل  بــر   ۲۲ مــاده  در  بــودن«، 
در  و  مجــدد«  محاکمــه  منــع 
و  اعتــراض  »حــق  بــر   ۲۳ مــاده 
شــده  اشــاره  تجدیدنظرخواهــی« 
اســت. ماده ۲4 هم بــا عنوان »منع 
بازداشــت غیرقانونی و خودسرانه« 
تأکیــد دارد: هیچ کــس را نمی تــوان 
بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت 
اجبــاری کرد، مگر به حکم و ترتیبی 

که قانون معین کرده است.
»برخــورداری از امکانــات اعــم 
طــول  در  بهداشــتی  و  رفاهــی  از 
دفــاع  »حــق  کیفــری«،  دادرســی 
و انتخــاب وکیــل«، »حقــوق ویــژه 
آزادی«،  از  محرومــان  و  زندانیــان 
»حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی 
بــه  »اســتناد  محکومــان«،  شــدن 
اصــول کلــی حقوقــی« و »حقــوق 
اداری«  دادرســی های  خــاص 
موضــوع مــواد ۲5 تــا ۳۰ این ســند 
اســت. 7 ماده پایانی این ســند هم 
قضایــی  دســتگاه  راهبردهــای  بــه 
برای اجرای هرچه بهتر این اصول 

اختصاص دارد.

واعظی: اعتبارات 
صندوق توسعه ملی 
مطابق با دستورات 

رهبری هزینه می شود
جمهــوری  رئیــس  دفتــر  رئیــس 
اعتباراتــی  دربــاره  کــرد:  تصریــح 
توســعه  صنــدوق  محــل  از  کــه 
می شــود،  داده  تخصیــص  ملــی 
هــر اتفاقــی کــه بیفتــد بــر اســاس 
چارچوبــی اســت کــه مــا خدمــت 
رهبری نوشــتیم و بر اســاس محور 
اعتبــارات  از  ایشــان  دســتورات  و 
ایــن صنــدوق اســتفاده می شــود. 
محمــود واعظــی در گفت وگــو بــا 
ایسنا، درباره انتشار مطلبی درباره 
کرونایــی  اعتبــارات  تخصیــص 
کشــور  دانشــگاه های  از  یکــی  بــه 
به دلیــل عضویــت فرزنــد رئیــس 
جمهــوری در هیــأت علمــی ایــن 
دانشــگاه اظهــار کــرد: همان طــور 
که ســخنگوی دولــت نیــز توضیح 
دادنــد، ســازمان برنامــه و بودجــه 
کــه  از دانشــگاه هایی  بــه بســیاری 
نیازمنــد هســتند، کمــک کردنــد و 
ایــن رونــد هــم ادامــه دارد؛ حــال 
ممکــن اســت عــده ای دنبــال آن 
باشــند تا بگردند و در هر دانشــگاه 
افــرادی را پیــدا کننــد و بگوینــد که 
بودجه دولت را به خاطر این افراد 
بــه آن دانشــگاه دادنــد. وی افزود: 
مــن دربــاره عضویت فرزنــد آقای 
روحانــی در هیأت علمی دانشــگاه 
بهشــتی  شــهید  پزشــکی  علــوم 
پرس وجــو کــردم و بــه مــن گفتنــد 
کــه اصًا چنیــن چیزی نیســت؛ در 
واقع  کسی که نشسته این سناریو را 
طراحی کرده، خبرنگاران را سر کار 
گذاشــته که از مسئوالن در این باره 
بپرســند درحالــی کــه دختــر آقای 
رئیــس جمهــوری اصــًا در هیــأت 
علمی آن دانشگاه عضویت ندارد.

علیرضــا میریوســفی، ســخنگوی نمایندگــی ایــران 
در ســازمان ملــل در مصاحبه ای بــا نیوزویک اعام 
کــرد کــه »بر اســاس جــدول زمانی کــه در قطعنامه 
از  مهــر(   ۲7( اکتبــر   ۱۸ روز  ایــران  آمــده،   ۲۲۳۱
محدودیت هــای تســلیحاتی رهــا خواهــد شــد و بــه 
صــورت طبیعــی از آن تاریخ بر اســاس منافع ملی 
خــود بــا دیگر کشــورها در این زمینه تجــارت خواهد 
کــرد.« کاظــم جالی، ســفیر ایــران در مســکو نیز در 
گفت وگــو بــا خبرگــزاری اینترفاکس روســیه بــا بیان 
اینکه برنامــه ای درخصــوص همکاری های نظامی 
ایــران و روســیه تهیــه کرده ایــم کــه با گذشــت زمان 
اجــرا خواهــد شــد، گفــت: » بعــد از ۲7 مهرمــاه اگر 

نیازی به خرید برخی تسلیحات داشته باشیم، هیچ 
محدودیتی برای ما وجود نخواهد داشت.« پیش تر 
»ماریــا زاخارووا«، ســخنگوی وزارت خارجه روســیه 
اعــام کــرده بــود که مســکو بعــد از منقضی شــدن 
محدودیت های تســلیحاتی علیــه ایــران از روزهای 
آینــده، همکاری های نظامی با ایران را ادامه خواهد 
داد؛در همین چارچوب ســفارت جمهوری اســامی 
ایران در اســام آباد هم اعام کرد که با سپری شدن 
بازه زمانی پنج ساله و خاتمه یافتن محدودیت های 
مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱، هیچ گونه مانع مشــروع 
و قانونــی در همکاری هــای نظامی و تعامات مالی 

مرتبط با آن بین ایران و پاکستان وجود ندارد.



زهــره صفــاری/ دولــت »دونالــد ترامــپ« 
بــا اعــام کســری 3.1 تریلیــون دالری در 
ســال مالی 2020، رکورد ســقوط اقتصادی 
امریــکا در عصــر دالر را بــه نــام خــود ثبت 
کرد. به گــزارش »نیویــورک تایمز«، گرچه 
در ایــن کســری بودجــه بی ســابقه شــیوع 
بیمــاری کرونــا در سراســر جهــان و امریکا 
نقــش بســیار پررنگی داشــته اســت اما به 
بــاور تحلیلگران، در فاصله کمتــر از 18 روز 
تا انتخابات ریاســت جمهــوری، اعام این 
چالــش اقتصــادی، می توانــد مهمتریــن 
برگ برنده »دونالد ترامپ« را نیز بسوزاند. 
براساس اعام خزانه داری دولت امریکا و 
دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید این رقم 
2.1 تریلیون دالر بیشــتر از کسری امریکا در 
ســال 2019 و دو برابــر کســری آن در ســال 
2009 و بحــران اقتصادی جهان اســت. به 
نوشــته »شــینهوا«، »مایا مــک گینیاس«، 
رئیس کمیته بودجه فدرال، معتقد است: 
»دولت فدرال امریکا ســال مالی 2020 را با 
21 تریلیــون دالر بدهی به پایان رســاند که 
این رقم از درآمد اقتصادی یک سال کشور 
نیز بیشــتر اســت. گرچه کرونا در وقوع این 
شــرایط تأثیرگذار بود اما در این میان نباید 
اثــرات کاهش شــدید مالیات هــا، افزایش 
هزینه هــا پیش از شــیوع کرونــا و مدیریت 
ناصحیــح رونــد درمــان و رشــد تصاعدی 
هزینه ها و همچنین عدم کنترل طرح های 

بازنشستگی را نادیده گرفت.« وی اشاره ای 
نیــز به نظــر دو کاندیــدا دربــاره پیش بینی 
افزایــش 125 درصــدی بدهی هــا نســبت 
بــه تولیــد خالــص داخلــی تــا ســال 2030 
داشــت و افزود: »واقعاً تاســف بار است که 
هــر دو کاندیدا بر افزایش بدهی ها به جای 
مدیریــت صحیــح درمــان و امنیــت ملی 
برنامه ریزی کرده اند.« به نوشته »نیویورک 
تایمز«، در بیانیه رسمی خزانه داری امریکا، 
»استیو منوچین« نوشت: »در یک سالی که 
گذشت بودجه زیادی برای مبارزه با شیوع 
ویــروس کرونا تزریق شــد.« دولــت فدرال 
در ســال مالــی 2020 بالغ بــر 6.5 تریلیون 
دالر هزینــه کــرده که بیشــترین میــزان آن 
معــادل 2.2 تریلیــون دالر صــرف بودجــه 
رفاهــی کــه به تصویب کنگره رســید شــده 
اســت. در این میان آمارها نشــان می دهد 
از ماه مه، 8 میلیون امریکایی فقیر شده اند 
و 11 میلیون شغل در شیوع کرونا به کلی از 
بین رفته اســت. امــا همچنان در پنجمین 
ماه پیاپی مردم امریکا برای خرید خودرو، 
لوازم ورزشی و پوشاک هزینه می کنند. این 
شــرایط یک فضــای متناقض را بــه وجود 
آورده که از یک ســو فــروش را باال می برد و 
از سوی دیگر بحران فقر را جدی تر می کند. 
در حالــی که »جنیفر پیپزاک«، کارشــناس 
اقتصادی معتقد است: »مدت این بحران 
همچنان نامعلوم اســت و تا حد زیادی به 

بودجه احیای بعدی وابسته است«، »داگ 
مک میلون«، مدیر اجرایی »والمارت« در 
توصیه ای به کاندیداهای ریاست جمهوری 
می گوید: »به نظرم آنها باید به خودشــان 

یــادآوری کننــد امریکایی هایــی کــه به آنها 
نیاز دارند اهمیتی به سیاســت نمی دهند، 
انتخابــات برایشــان مهــم نیســت و تنهــا 

نیازمند کمک هستند.« 
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لو پاریزین )فرانسه(:
جمعه معلم تاریخ مدرسه ای در 
حومــه پاریــس کــه کاریکاتورهایی 
دانش آمــوزان  بــه  اســامی  ضــد 
خود نشان داده بود سربریده شد. 
قاتل او که با ســر دادن شــعار های 
مذهبــی بــه وی حملــه کرد و ســر 
او را بریــد، با شــلیک گلوله پلیس 

کشته شد. 

نیویورک تایمز )امریکا(:
پلیس امریکا، وزیر دفاع سابق مکزیک 
لس آنجلــس   بــه  ورود  قصــد  کــه  را 
در  داشــتن  دســت  اتهــام  بــه  داشــت، 
پولشویی و قاچاق مواد مخدر بازداشت 
کــرد، هرچنــد قاچــاق مــواد مخــدر در 
مکزیــک به  دلیل فراوانــی چیز عجیبی 
نیســت، اما به خاطر ســمت ســابق این 

مرد، اتفاقی غیر منتظره است. 

خلیج تایمز )امارات(:
امریــکا،  انتخابــات  تــا  روز   20 از   کمتــر 
جامعــه ایــن کشــور دچــار شــکاف های 
حالــی  در  ایــن  اســت.  شــده  عمیقــی 
اســت کــه دونالــد ترامــپ، در مصاحبه 
تلویزیونی خــود همچنان در حال اتهام 
زدن بــه دموکرات هــای تنــدرو اســت و 
نادیــده  را  رو  تنــد  راســت های  اعمــال 

می گیرد.
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اتاقی که در آنجا 
اتفاق افتاد

 خاطرات 453 روز 94
حضور در کاخ سفید

جان بولتون / مشاورامنیت ملی سابق ترامپ / مترجمان: مسعود میرزایی و بهجت عباسی

  امریکا در سال مالی 2020 معادل دو برابر سال 2009 
و بحران اقتصادی جهان کسری بودجه دارد

سقوطاقتصادیامریکا؛سقوطترامپ؟

فرار از بار مسئولیت در ناتو
وقتــی خبرنــگاران اتاق را تــرک کردند، اســتولتنبرگ با ابراز خوشــحالی از حضور 
ترامپ در بروکسل سخن خود را شروع کرد. ترامپ هنوز راضی نشده بود و گفت 
افزایش بودجه دفاعی اعضای ناتو طنزی بیش نیست. او بسیار از ناتو ناراضی بود 
و از اتحادیه اروپا هم دل خوشی نداشت. ترامپ بار دیگر درباره ساختمان جدید 
دفاتر مرکزی ناتو در بروکســل گله کرد؛ پولی که به گفته او باید صرف خرید تانک 
می شــد خرج ستاد ناتو شده اســت. ترامپ به نکته خوبی اشاره کرده بود، درست 
مثل بقیه نکاتی که می گفت و اهمیت داشــت اما تحت الشــعاع سونامی کلمات 
اضافی او قرار می گرفت. ســپس پرســید چرا ناتو به جای دفاتر خود، انبار سوخت 
500 میلیون دالری نساخته است؟ او ساخت این انبار را هدف مهم تری در مقایسه 
با ساخت دفاتر ناتو که امکان نابودی آن با یک تانک وجود داشت، توصیف کرد. او 
گفت ناتو برای اروپا اهمیت دارد اما ارزش آن برای امریکا کمتر است. امریکا بیش 
از آنچه که عادالنه باشــد ســهم خود را پرداخته است. استولتنبرگ هرازگاه سعی 
می کرد برای پاسخ دادن، حرف ترامپ را قطع کند اما موفق نمی شد. اتحادیه اروپا 
هــم از انتقادهای ترامپ مصون نبود و ترامپ، ژان کلود یونکر رئیس کمیســیون 
اروپــا را به عنــوان فردی بــد ذات که از ســر ناامیدی از ایاالت متحده متنفر اســت، 
مــورد انتقاد قرار داد. ترامپ گفت: یونکر بودجه ناتو را تعیین می کند اما توضیح 
نمی دهد چگونه این کار را انجام می دهد. ترامپ بار دیگر تأکید کرد که می خواهد 
ســطح پرداخت های امریکا به ناتو را به ســطح پرداخت های آلمان کاهش دهد 
همان طوری که او قبًا نیز در تماس تلفنی اخیرش همین را به دبیرکل ناتو گفته 
بود. ترامپ بار دیگر بر روابط دوستانه شخصی اش با استولتنبرگ تأکید کرد اما باز 
هم به شکایت های خود ادامه داد و گفت همه می دانند که از ما کاهبرداری شده 
و از هر لحاظ سهم بیشتری پرداخته ایم اما این روند ادامه نخواهد یافت. در اینجا 
بود که متیس تاش کرد در دفاع از ناتو چند کلمه نطق کند اما ترامپ جلویش را 
گرفت. ترامپ سپس پرسید چرا باید در دفاع از کشوری که به تعهدات خود پایبند 
نیســت وارد جنگ جهانی ســوم شــویم؟ مثًا مقدونیه، اما بعــد تصدیق کرد که 
حتی به اندازه آلمان به عنوان یک کشور ثروتمند که سهم خود را نپرداخته است از 
مقدونیه ناراحت و آزرده خاطر نیست. او حتی از مشاورانش هم شکوه کرد و گفت 
ما درکی از این مشکل نداریم هر چند که او بارها حقیقت را به ما گفته بود. ترامپ 
آشــکارا بر این باور بود که تنها راهی که می توان از طریق آن کشــورهای هم پیمان 
امریکا را به اختصاص بودجه بیشــتری برای ناتو وادار کرد، این است که فکر کنند 
امریکا از این ائتاف خارج می شود و از نظر او اصوالً خروج از ناتو اهمیتی نداشت، 
زیرا به این نتیجه رسیده بود که ناتو نفعی برای امریکا نداشته است. استولتنبرگ 
دوباره تاش کرد چیزی بگوید اما ترامپ همچنان ادامه داد؛ بســیاری از اعضای 
ناتو ســهم خــود را نمی پردازند و بار دیگر ترس و نگرانی خــود را از ورود امریکا به 
جنگ جهانی سوم در دفاع از یکی از این کشورها ابراز کرد. او در ادامه پرسید چرا 
ایاالت متحده باید از این کشورها مثًا آلمان محافظت کند و به همین خاطر سهم 
نامتناسبی از هزینه های ناتو را به دوش بکشد؟ وی بارها پرسید چرا ایاالت متحده 
باید چنین پولی را بدهد؟ و ِگله کرد که متحدان امریکا پشت سرمان می خندند و 

حماقت ما را مسخره می کنند.
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ادامه حمالت به شهرها در بحران قره باغ
گــروه جهــان/ در پــی ادامــه درگیری هــا در قره بــاغ و در حالــی کــه آتش بس بین 
جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان، به طــور کامل رنــگ باخته اســت، جمهوری 
آذربایجان ازحمات موشکی ارمنستان به گنجه و مینگه چویر دو شهر بزرگ این 
کشور خبر داد. این در حالی است که وزارت دفاع ارمنستان هم مدعی شده، هیچ 
حمله ای از سوی این کشور علیه همسایه شرقی اش انجام نشده است. به گزارش 
ســایت شــبکه خبری »الجزیره«، دادســتانی جمهوری آذربایجان صبح دیروز در 
بیانیه ای خبر داد، در حمله موشکی بامداد دیروز علیه گنجه، دومین شهر بزرگ 
جمهوری آذربایجان 13 غیرنظامی کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. دو نفر از 
کشته شدگان کودک هستند.  این دومین حمله به گنجه در یک هفته اخیر است. 
ارتش ارمنستان همچنین به شهر مینگه چویر هم حمله موشکی کرده اما پدافند 
هوایی جمهوری آذربایجان آنها را دفع کرده است.بنا بر این گزارش، ساعتی پس 
از حماتی که علیه گنجه انجام شد، الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان، در 
سخنانی تأکید کرد، این کشور انتقام حمات انجام شده را از ایروان خواهد گرفت. او 
در این سخنان که از تلویزیون دولتی این کشور پخش می شد، به مردم کشورش قول 
داد، انتقام شهر گنجه را در میدان نبرد خواهد گرفت. در پی این واکنش ها و ساعتی 
پس از انتشار بیانیه دادستانی جمهوری آذربایجان، وزارت دفاع ارمنستان نه تنها 
انجام چنین حمله ای را رد کرد که باکو را متهم به بمباران مناطق مسکونی داخل 
قره باغ از جمله استپاناکرت، بزرگترین شهر منطقه کرد. در پی این حمات سازمان 
ملل در بیانیه ای از دو طرف درگیر خواست دست از حمات علیه غیرنظامیان و 
زیرســاخت های غیرنظامی بردارند.  ترکیه هم که از ابتدای بحران اخیر قره باغ از 
باکو حمایت کرده است،حمله به شهر گنجه را »جنایت جنگی«خواند.  کانادا نیز 
در واکنش بــه حمایت های ترکیه از جمهوری آذربایجــان، صادرات هواپیماهای 
بدون سرنشین به آنکارا را تعلیق کرد. رجب طیب اردوغان در واکنش به این اقدام 
در تماسی تلفنی با جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، اقدام اوتاوا را محکوم کرد و 
آن را خارج از توافق هایی که بین اعضای ناتو وجود دارند، خواند. این در حالی است 
که کانادا، دو هفته پیش اعام کرد، از آنجا که نگران است پهپادهایی را که قرارداد 
آنها را با ترکیه امضا کرده، در نبردها بین جمهوری آذربایجان و ارمنســتان به کار 
گرفته شود، فروش این تجهیزات را به ترکیه متوقف می کند.  دیروز همچنین الهام 
علی اف، رئیس جمهور آذربایجان در گفت و گویی با شبکه »ای هابر« ترکیه، اخبار 
و شــایعات مربوط به ارســال ساح از ایران به ارمنســتان را رد کرد و گفت: ما هیچ 
گونه اطاعاتی در این خصوص نداریم. بلکه می توانم بگویم که ایران و گرجستان، 
آسمان و مرزهای زمینی خود را برای ارسال ساح به ارمنستان بسته اند. بنابراین بار 

دیگر از دولت ایران و دولت گرجستان در این خصوص تشکر می کنیم.

حمله به کاروان ناتو در پاکستان
چهــار خــودروی نظامی متعلــق به نیروهای ســازمان پیمــان آتانتیک 
شــمالی )ناتو( به دست مهاجمان ناشــناس در شمال غرب پاکستان به 
آتش کشیده شد. به گزارش ایرنا، منابع پاکستانی به نقل از پلیس گفتند: 
ایــن حملــه در منطقه »خیبر« واقــع در ایالت خیبرپختونخوا در شــمال 
غرب پاکستان انجام شده است. نیروهای ناتو در تدارک خروج تدریجی 
از افغانســتان هستند و تجهیزات تدارکاتی و نظامی آنان از مسیر زمینی 
افغانســتان وارد پاکســتان و با عبور از مناطق شمال غرب و جنوب غرب 
وارد بنــدر کراچی می شــود. تاکنون هیچ گروهی مســئولیت این اقدام را 
برعهده نگرفته اســت. این اولین حادثه حمله به کامیون های تدارکاتی 

ناتو در خاک پاکستان طی یک سال اخیر است.  

پیروزی جاسیندا آردرن در انتخابات نیوزیلند
حزب کارگر چپ میانه جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند در انتخابات 
سراسری روز گذشته در این کشور، بابت واکنش قاطع به پاندمی کووید-19 
جایــزه گرفــت و به پیروزی قاطعی دســت یافت. به گزارش ایســنا به نقل 
از خبرگــزاری رویتــرز، جاســیندا آردرن، ۴0 ســاله کــه رهبــری حــزب کارگر 
نیوزیلند را در دست دارد و جودیث کالینز ۶1 ساله، رئیس حزب ناسیونال، 
چهره هــای اصلی این انتخابات بودند کــه در واقع رفراندومی برای آردرن 
و کارنامه او در زمینه پاندمی کرونا روی دوره سه ســاله آردرن تبدیل شــده 
بــود. در نهایت نیز کمیســیون انتخابــات نیوزیلند اعام کــرد، حزب کارگر 
بــه رهبــری آردرن که گرایش لیبرال دارد ۴9 درصد آرا را به دســت آورده و 
»حزب ملی« نیز صاحب 2۷ درصد آرا شد. این اولین بار در تاریخ 24سال 
گذشــته این کشــور اســت که یک حزب موفق می شــود به تنهایــی و بدون 

ائتاف با حزبی دیگر دولت تشکیل دهد. 
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بنا بر اعام ســایت »ســی ان ان«، بررســی ابعاد مصاحبه تلویزیونی روز 
پنجشنبه »بایدن« و »ترامپ« در دو شبکه مختلف، نشان می دهد گفت وگوی 
نامزد دموکرات ها ۷00 هزار نفر بیننده بیشــتری داشته است. گرچه بسیاری 
آن را به مدت زمان این گفت وگو - بایدن دو ســاعت و ترامپ یک ســاعت - 
و همچنین تعیین برنامــه زودتر دموکرات ها ربط می دهنــد اما دموکرات ها 
دلیــل آن را موضوع دیگری می دانند. دوکلو ســخنگوی کمپین بایدن گفت: 
»مردم عاقه مندند ســخنرانی را دنبال کنند که سیاســت های روشــنی برای 
کنترل بیماری و بازگشت امریکا به فضای کسب و کار دارد.« دیگر بخش های 
این گفت و گو برای ترامپ به انتقاد از رقیب و حمایت از سیاســت های خود 
بویژه در بحث اقتصاد مربوط بود و بایدن نیز با زیر سؤال بردن سیاست های 
مدیریتــی دولت از راهکارهای جدیدش پرده برداشــت. ترامپ دیروز نیز در 
ســخنانی کنایه آمیــز و طنز آلــود در کمپین خود در جورجیــا گفت: »فکرش 
را بکنیــد اگر ببازم باید چه کنم؟ باید بگویــم در این صورت به بدترین نامزد 
ریاست جمهوری در تاریخ امریکا باختم و بنابراین شاید مجبور شوم، امریکا 
را ترک کنم.... بایدن بدبینی و فقر و افول را برای امریکا به ارمغان می آورد.« 

تاکنون 22 میلیون امریکایی در انتخابات پیش از موعد مشارکت داشته اند. 

 تمایل امریکایی ها برای تماشای مصاحبه رقیب »ترامپ«
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امیدواری گیالن و مازندران به کاهش شیوع کرونا در روزهای آینده
اثر بخشی اعمال محدودیت های تردد در کنترل کرونا
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حمیده امینی فرد/ تهران درحالی وارد 
آخریــن روزهــای اولین ماه پاییز می شــود 
کــه یک هفتــه اخیر را »آلوده« پشــت ســر 
گذاشــته اســت.  شــاخص آلودگــی هــوای 
همچنــان  حســاس  افــراد  بــرای  تهــران 
»ناســالم« اســت و کارشناســان یک پایان 
آلوده تــر را نســبت بــه ســال های گذشــته 
برای ســال 99 پیش بینی کرده اند. امســال 
امــا کرونــا، »شــاخص آلودگــی هــوا« را از 
یک هشدار همیشــگی به  یک زنگ خطر 
جدی برای همه ما تبدیل کرده اســت. اگر 
تا دیــروز اغلب نگرانی ها بــه عدم رعایت 
فاصله اجتماعی و نزدن ماســک محدود 
می شد، حاال دو عامل دیگر یعنی »سرما« 
و »آلودگی هوا« هم بر انتشار سریع تر کرونا 
تأثیر مثبت گذاشته اند و باید پرسید با این 
توصیــف چگونــه می تــوان به یــک پاییز و 
زمستان سفید امید داشت؟ اگرچه کاهش 
ســطح رعایــت پروتکل ها بــه 42 درصد و 
بی خیالی برخی ها در زدن ماسک و پرهیز 
نکردن از ســفرهای غیر ضــروری، از پیش 
نویــد یــک پاییز ســیاه را داده اســت! امروز 
هم 253 نفر دیگر فقط در بیمارســتان ها 
با برچســب کرونا راهی آرامستان ها شدند 
تا یادمــان نرود وضعیت بــه مراتب از هر 
زمــان دیگری وخیم تــر اســت. آن طور که 
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است، 
بــه علت پایداری هوا و ســکون نســبی جو 
ایــن وضعیــت تا فــردا )در تهــران و البرز( 
هــم ادامــه خواهــد داشــت و درمناطق پر 
ترافیک و آلوده؛ برای همه گروه های سنی 
تا حد ناســالم پیش خواهــد رفت. توصیه 
اما دقیقاً همان چیزی اســت که این روزها  
مدام از زبان کارشناسان و مسئوالن مطرح 
می شود. »پرهیز از تردد غیر ضروری بویژه 
برای افــراد در معرض خطر!« نکته ای که 

خیلی ها هنوز به آن بی توجهند.
ë  محدودیت بیشــتر در تهران و 45 شــهر 

بسیار آلوده
معاون کل وزارت بهداشــت همچنان 
وضعیت شــیوع ویــروس کرونــا در تهران 
ایــرج  می دانــد.  کننــده  نگــران  بســیار  را 
حریرچی درباره تأثیر آلودگی هوا و ســرما 
در افزایــش انتشــار ویــروس کرونا هشــدار 

داده و تأکیــد کــرده اســت کــه هماهنگی و 
همدلی حداکثری دولت و ملت در اعمال 
محدودیت و فاصله گذاری اجتماعی تنها 
راه برون رفت از همه گیــری ویروس کرونا 
اســت. او گفتــه کــه حتمــاً در تهــران و ۴۵ 
شــهر بسیار آلوده به ویروس کرونا نیازمند 
تصمیمات ســختگیرانه تر محدودســازی 
و نیــز مراعــات بیشــتر اصــول بهداشــتی 
اصــول  رعایــت  عــدم  چراکــه  هســتیم. 
فاصله گــذاری توســط عــده ای، عــاوه بــر 
ســامت جسمی، ســامت روانی دیگران 
را هــم در معرض خطــر قرار داده اســت. 
در حالــی که همچنان بهتریــن راه مقابله 
با ویروس کرونا، پیشگیری است.« کاهش 
ساعت طرح ترافیک در پایتخت و استفاده 
بیشــتر از خودروهــای شــخصی موجــب 
شــده تا بار آلودگی پاییز  در برخی مناطق 
بیشتر شود. مردم البته براساس توصیه ها 
ترجیــح می دهنــد تا کمتــر از حمل و نقل 
عمومــی اســتفاده کــرده و از خودروهــای 
شخصی اســتفاده کنند. اما همین توصیه 
موجــب شــده تا بــار ترافیــک در ســاعات 
پیــک،  میــزان آالیندگی ها را هــم افزایش 
دهد. آیا شهرداری تصمیمی به بازگشت 
طرح ترافیک بــه روال قبل ندارد و اگر این 
اتفــاق بیفتــد، چگونــه می تــوان از هجوم 
مــردم بــه واگن هــای متــرو و اتوبوس هــا 
جلوگیــری کــرد؟ به نظر می رســد آلودگی 
هوا اکنون دو فرضیه متناقض را پیش روی 

کانشهرها قرار داده است.

ë تعطیلی دو هفته ای تهران
رئیس شورای شهر تهران معتقد است 
کــه بایــد ســختگیری ها به محــدوده طرح 
ترافیــک برگــردد، اما او پیشــنهاد می دهد 
که تنها راه چاره در شرایط فعلی تعطیلی 
حداقل دو هفته ای تهران اســت. محســن  
هاشــمی به »ایــران« می گویــد: »در فصل 
پاییز آلودگی هوا به اوج می رسد و آلودگی 
موجــب می شــود تا ســطح ایمنــی مردم 
کاهــش یابــد، از طرفــی هم اکنــون در اوج 
کرونا هســتیم. آمار فوتی ها از 270 نفر هم 
عبور کرده و در بهشت زهرای تهران روزانه 
به مرز 150 نفر نزدیک شده است. بنابراین 
هیــچ راهی جز تعطیلی تهران نداریم. ما 

چندیــن بار ایــن موضــوع را مطــرح کرده 
و پیشــنهاد هــم داده ایــم تــا بــه مــدت 14 
روز همــه فعالیت هــا در تهــران تعطیــل 
شــود. قطعاً این کار امکانپذیر است. مثل 
تعطیــات نوروز که می توانیــم آن را دوبار 
در سال اجرا کنیم. برای اقتصاد گردشگری 
هــم قبــاً ایــن بحــث مطــرح بــود تــا دو 
تعطیلی در ســال داشته باشیم که یکی از 
آنها تعطیات زمستانی بود. االن براحتی 
می توان ایــن کار را انجام داد. البته نه تنها 
در تهــران که در همه کانشــهرهایی که با 
این مسأله مواجهند این طرح قابلیت اجرا 
دارد. مــا باید زنجیــره تــردد را کامل قطع 
کنیم تا بتوانیم از پیشرفت کرونا جلوگیری 
کنیم. نظر شورا همین است، اما نمی دانم 
چه زمانی قرار است این موضوع به بحث 
گذاشــته شــود.« وی با بیــان اینکــه درباره 
تغییر ساعات طرح ترافیک، شورای عالی 
ترافیــک بایــد تصمیم گیــری کنــد و ایــن 
مســأله به شــورا مربوط نیســت، می گوید: 
»در شــرایط آلودگــی باید طــرح با جدیت 
بیشتری اجرا شود. بنابراین اگر تصمیم به 
تعطیلی گرفته نشــد، برای این وضعیت 
بهتر اســت تــردد در تهران ســختگیرانه تر 

شود و حتی طرح از در  منازل اجرا شود.«
ë  تأثیر مســتقیم آلودگی بر افزایش مرگ و

میر کرونا
رئیــس مرکــز ملی هــوا و تغییــر اقلیم 

ســازمان محیط زیســت هم در این زمینه 
بــه مطالعاتــی که اخیــراً در امریــکا انجام 
شــده اشــاره کــرده و می گویــد: »براســاس 
این مطالعــات آلودگی هــوا و کرونا رابطه 
مســتقیم روی یکدیگــر دارنــد ، بــه ایــن 
صورت که افزایش یک واحد ذرات معلق 
هــوا باعــث 8 درصد افزایش مــرگ و میر 
ناشــی از کوویــد19 می شــود، از آنجایی که 
پروتکل های بهداشــتی تأکید بر اســتفاده 
از وســایل حمــل و نقــل شــخصی دارد و 
وزارت بهداشــت و درمــان توصیه می کند 
مــردم از وســایل حمــل و نقــل عمومــی 
اســتفاده نکننــد، امســال میــزان آلودگــی 
هوایی بیشتری نسبت به سال های گذشته 

خواهیم داشت.«
ســید محمدمهــدی میرزایــی قمــی، 
منابــع متحــرک و فعالیــت نیروگاه هایی 
که ســوخت مایع دارنــد را دو عامل اصلی 
ایجــاد آلودگی اعــام کرده و بــه برنا گفته 
است که اگر آلودگی هوا خارج از شهر باشد 
از آنجایی که مجتمع های مســکونی آنجا 
قــرار ندارنــد ایــن آلودگــی در هــوا پراکنده 
می شــود و بــه طــور مســتقیم وارد بــدن 
افراد نمی شــود، امــا در داخل شــهرهایی 
مانند تهران، مردم مســتقیماً تحت تأثیر 
آلودگــی قــرار می گیرنــد. بــرای مثــال اگر 
فــردی در ایســتگاه اتوبوس نشســته و یک 
اتوبوس فرسوده و دودزا بیاید، این آلودگی 

مســتقیماً وارد ریه او شــده و ســامت فرد 
را تهدیــد می کند. او می افزاید: فرســودگی 
نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی از آنجایی 
کــه افــراد را مســتقیماً تحــت تأثیــر قــرار 
می دهــد، بســیار خطرناک تــر از فعالیــت 
نیروگاه هاســت، به همین دلیل ما طرحی 
را ارائــه دادیــم مبنی بر نصــب فیلترهای 
دود بــر اتوبوس ها که می توانــد 99 درصد 
از ذرات معلق هوا را به خود جذب کند اما 
متأســفانه باوجود اینکه این طرح مصوبه 
هم دارد اما اجرایی نمی شــود، شهرداری 
دلیل آن را نداشتن بودجه  عنوان می کند. 
در ادامه روند سختگیری ها برای جلوگیری 
از تشــدید آلودگــی هــوا در تهــران، معاون 
نظارت و پایش اداره محیط زیست استان 
تهران از نصب دوربین های کنترل معاینه 
فنــی در 3۶ نقطه از جاده هــای ورودی به 

شهر تهران خبر می دهد.
محمد رستگاری برخورد بیش از پیش 
با خودروها، موتورسیکلت ها و خودروهای 
ســنگین دودزا را یکی دیگــر از برنامه های 
مهــم بــرای کاهــش آلودگی هــوای تهران 
می دانــد و بــه ایســنا می گویــد: برخــورد با 
وســایل نقلیه دودزا همیشــه در دستور کار 
پلیــس قرار داشــته امــا این موضــوع طی 
چهار ماه آینده با پیگیری بیشــتری دنبال 
خواهد شد. همچنین به طور جد به دنبال 
جلوگیری از پسماندسوزی در حاشیه شهر 
تهــران اســت. او بــا اشــاره بــه نیروگاه های 
اســتان تهــران به عنــوان یکــی از عوامــل 
انتشــار آالینــده در هوا می گوید: براســاس 
توافق هایی که با شرکت گاز استان صورت  
گرفت، قرار شد  از هم اکنون به فکر تأمین 
سوخت مناســب برای نیروگاه ها باشیم تا 
نیروگاه هــا و کارخانه هــای بــزرگ مقیاس 
بــه هیچ عنــوان نیــاز بــه مصرف ســوخت 
»مازوت« پیدا نکنند همچنین با توجه به 
سهمی که موتورخانه ها در انتشار آلودگی 
در هوا دارند، دســتگاه های دولتی موظف 
بــه پیگیری معاینــه  فنــی موتورخانه های 

خود شدند.

گزارش »ایران« از تأثیر آلودگی هوا در افزایش همه گیری  کرونا

پاییز سیاه  با جوالن آلودگی هوا و کرونا
کارآمــدی نظام بهداشــت و 
درمــان در همــه کشــورها بویــژه 
اهمیــت  پیشــرفته  کشــورهای 
خــاص داشــته و حتــی گاه برای 
کســب آرا و اشتیاق مردم، محل 
مناقشــه جناح هــای رقیــب قرار 
می گیــرد. چرا که جامعه ســالم 
از نظــر جســمی و روحــی، در مســیری رو به پیشــرفت در همه 
ابعــاد بــوده و ضعف در مقابله با بیماری هــا، عاوه بر مرگ و 
میر و خسارات انسانی و روانی، هزینه های زیادی به نظام های 
بیمــه و درمان تحمیل می کنــد. در ایران، طــی دهه های اخیر 
نظام بهداشــت پایه و درمان، تحوالت بزرگی داشــته و ســبب 
افزایش دســت کم 25 ســال امید زندگی ایرانیان شــده اســت. 
مــرگ و میــر مادران و کــودکان به صورت چشــمگیری کاهش 
یافتــه و بــا افــزودن تخت هــای بیمارســتانی و مراکــز درمانــی 
دولتی و خصوصی پیشرفته و سرمایه گذاری گسترده در جهت 
تربیــت کادر درمان متخصــص، کادر درمانی و پزشــکان زن و 
مرد توانسته اند بهترین خدمات را ارائه دهند. به همین دلیل 
ایــران تبدیل به قوی ترین مرکز خدمات درمانی منطقه شــده 
و توریســم درمانــی، ظرفیت های بســیاری برای کشــور فراهم 
کرده است. این دستاوردها در دولت های یازدهم و دوازدهم با 
وجود تحریم و پاندمی  ارتقا یافته است. بویژه آنکه این عرصه 
بــه جهت نوع خدمات و پذیرش بیماران، بــا زنان و مردان به 
صورت مســاوی و بلکــه با توجه به اهمیت بهداشــت باروری، 
رویکردی تأکیدی بر توجه به زنان در نظام بهداشتی و درمانی 
داشــته اســت. ماننــد برنامه هــای مختلــف وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی مثل »هرخانه، یک پایگاه سامت« 
که با هدف تقویت نقش زنان در اصاح سبک زندگی و بهبود 
ســامت خانواده با موفقیت دنبال می شود. این اولین مرحله 
در هــر تحول اصاحی و رویکرد سیاســتگذاران و مردم اســت. 
مرحلــه دوم، اصاح ســبک زندگی و رفتار فــردی خانوادگی و 
اجتماعی بوده که هفته »ســبا« مصادف با هفته آخر مهر ماه 
با تأکید بر »سامت بانوان ایران« و برای انتشار آگاهی در مورد 
ســامت زنــان و مخاطرات فــراروی آنهــا برگزار می شــود.  در 
اینجا اشــاره ای کنم به یکی از گام های محکم دولت دوازدهم 
کــه تدویــن و تصویــب نهایی شــاخص های عدالت جنســیتی 
از جمله شــاخص »ســامت زنان« بــوده اســت. برمبنای این 

شاخص ها و با توجه به وضعیت هر استان، برای اولین بار سند 
ارتقــای وضعیت زنان و خانواده شــامل برنامه عملیاتی برای 
رسیدن به تغییر در کیفیت زندگی، توسط شورای برنامه ریزی 
و توســعه 31 اســتان تصویب شــد. یکــی از فصول این اســناد، 
موضوع سامت است که خوشبختانه با همکاری دانشگاه های 
علوم پزشکی در اســتان ها، مراحل اجرایی این سند آغاز شده 
و البته همکاری دانشگاهیان، سازمان های مردم نهاد و بخش 
خصوصی در تحقق این برنامه بسیار کلیدی محسوب می شود 
و تنظیم و اباغ سند ارتقای سامت زنان در سطح ملی حتماً 
می تواند روند بهبود شاخص ها را تسریع کند. براساس برنامه 
مصــوب ســتاد ملی زن و خانــواده و مصوبــه دولت، همچنین 
برنامــه نشــاط و ورزش برای دســتگاه های دولتــی و گروه های 
مختلف زنان تعریف شــده و با تاش وزارت ورزش و جوانان، 
وزارت آمــوزش و پرورش و وزارت علوم مراحل اجرایی را طی 
می کند تا توجه بیشــتر به نشــاط زنــان و دختران را در شــرایط 
فعلــی تضمیــن کنــد. در این حال، توجه به نشــاط و ســامت 
روانــی یکی از مســائل مهــم دوران معاصر بــه خصوص بعد 
از همه گیری کرونا اســت. معاونت ریاســت جمهــوری در امور 
زنان و خانواده در قالب کارگروه مشــورتی ســامت، به مسائل 
بــا همــکاری وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش  مختلــف 
پزشــکی پرداختــه و تاش دارد در بحــران همه گیری کووید 19 
در کنــار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی قرار گیرد. 
امــا در عین حــال برای مقابله بــا این بحــران، بدنه اجتماعی 
و تــک تــک آحاد ملت نیــز نقش مهمــی ایفا می کننــد که اگر 
نباشــد، تاش های دولتــی ناقص و حتــی گاه بی فایده خواهد 
شــد. در این میان رســانه ها، چه صدا و ســیما و چه رسانه های 
خبــری حقیقی و مجــازی دارای مســئولیت هســتند. در هفته 
ســامت بانوان ایرانی الزم اســت از همه زنان و دختران عزیز 
ایــن مــرز و بــوم تقاضا کنیــم که برای ســامتی خــود، جامعه 
و خانــواده، همچنیــن محافظــت از کادر درمان فداکار کشــور، 
دستورالعمل های بهداشتی را نه تنها رعایت که مبلغ و مروج 
آن باشــند. نقش این نیمه جامعه در ترویج یک فکر و ایده بر 
کســی پوشــیده نیســت و از ازل و در عالم خلقت بر این منوال 
آفریده شده است؛ تأثیرگذار و تعیین کننده، سرمشق و مربی و 
فداکار و صف شکن. در هفته سبا، با گرامیداشت نقش بی بدیل 
خادمین ســامت و یاد شــهدای سامت تاشــی دوباره کنیم 

برای نقش آفرینی در مقابله با بحران جهانی کرونا...
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معصومه ابتکار 
معاون زنان و خانواده 

ریاست جمهوری

بــا افزایــش آمــار ابتا، بســتری و مــرگ و 
میر ناشــی از کوویــد19 در دو هفته اخیر در 
بیشتر استان ها، ستاد ملی مقابله با کرونا 
از چهارشــنبه گذشــته محدودیت هایی را 
در رفت و آمد و ســفر به ویژه در 5 اســتان 
کشــور اعمال کرد تا میزان شــیوع گسترده 
بیمــاری کرونــا و انتقــال آن بر اثر ســفر به 
شــهرها کاهش پیــدا کند. هرچنــد اجرای 
چنین برنامه هایی تا حدودی موجب قطع 
انتقال زنجیــره ای این ویــروس خطرناک 
بین مردم خواهد شد اما در کنار آن رعایت 
پروتکل ها و فاصله گذاری اجتماعی توسط 
مردم ونظارت بیشتر دستگاه های مسئول 
ضروری اســت.  ســرهنگ ایوب شــرافتی، 
جانشــین رئیــس پلیــس راهــور ناجــا بــا 
اشــاره بــه کاهــش تردد هــا در تعطیــات 
اخیــر بــه »ایــران« می گویــد: بــا توجــه به 
اعمال محدودیت های صــورت گرفته در 
۵ کانشــهر کشــور، در مراکــز اســتان های 
خراســان رضــوی، اصفهــان، آذربایجــان 
غربــی، البــرز و تهــران از آغــاز تعطیــات 
تــا ســاعت 12 روز یکشــنبه 27 مهر مــاه از 
طرف مدیریت ســتاد ملی مبــارزه با کرونا 
محدودیت منع ســفر به اجرا گذاشته شد 
و بــا توجه به همراهی خــوب هموطنان و 
توصیه ها و تأکیداتی که صورت گرفت، در 
تعطیات ســه روزه گذشته، شاهد کاهش 
23 درصــدی تــردد بیــن اســتانی نســبت 
به مدت مشــابه قبل بودیــم. به گفته او، از 
آنجایی که همیشــه تردد با شــکل گیری و 
وقوع تصادفات ارتباط مستقیمی دارد و با 
افزایش تردد بین جاده ای آمار تصادفات 
هم بــاال می رود، در این ســه روز ما شــاهد 
کاهش ۴۵ درصدی جانباختگان حوادث 
جــاده ای در صحنه تصادفــات نیز بودیم 
که جا دارد از توجه و همکاری مردم تشکر 

شــود. البته توصیه می شــود از این به بعد 
هم از مســافرت بیــن جــاده ای غیرضرور 
خــودداری شــود.  شــرافتی در پاســخ بــه 
این ســؤال که آیــا در تعطیات هفته های 
آینده نیز این محدودیت ها اعمال خواهد 
شــد یا خیر توضیح می دهــد: تصمیم در 
خصــوص اعمال محدودیت ها، بســتگی 
به ســتاد ملی مقابله با کرونــا دارد، قطعاً 
با توجه به نتیجه ای که در محدودیت های 
بین جاده ای در اواخر شــهریورماه امســال 
گرفتیــم و همگــی شــاهد بودیــم کــه در 
مهرمــاه آمــار مبتایــان کــم شــده بــود، 
معتقــدم بــاز بایــد محدودیت هــای بین 
جــاده ای اعمال شــود و حتی اســتان های 
بیشــتری را نیــز در برگیــرد.  او در ادامــه 
می افزاید: اگــر محدودیت ها همانند ایام 
عید در کل کشور به اجرا گذاشته شود، آمار 
مبتایان و جانباختگان ویروس کرونا نیز با 
کاهش روبه رو خواهد شد و نتایج خوبی در 

زمینه مهار بیماری خواهیم گرفت.
ë  کاهــش 50 درصــدی تــردد خودروهــا در 

مسیرهای استان تهران
معاون راهداری و حمل ونقل جاده ای 
اســتان تهــران هــم در ایــن بــاره می گوید: 
نسبت به روزهای گذشته و پیش از اعمال 
محدودیت های کرونایی، در بیست و چهار 
ســاعت گذشــته، شــمار تردد خودروها در 
مسیرهای استان تهران بیش از ۵0 درصد 
کاهــش یافت. عادل مصدقــی می افزاید: 
به طور میانگین آمار تردد روزانه خودروها 
در مســیرهای داخل اســتان تهــران بیش 
از ۵00 هــزار خــودرو توســط دوربین هــای 
تــردد شــمار ثبت می شــد که این آمــار در 
2۴ ساعت گذشــته به زیر 200 هزار خودرو 
رســیده اســت. همچنیــن در 2۴ ســاعت 
گذشته در آزاد راه تهران- کرج که بیشترین 
تردد خودروها را در ســطح اســتان به خود 
اختصاص می داد 123 هزار و 708 خودرو 

تــردد داشــته  اســت کــه به طــور میانگیــن 
نسبت به روزهای گذشــته حدود ۴0 تا ۵0 

درصد کاهش تردد در این مسیر داشتیم.
ë  دورکاری کــردن  اجبــاری   ضــرورت 

50 درصد کارکنان در تهران
کرونایــی،  پرخطــر  روزهــای  ایــن  در 
مســئوالن وزارت بهداشــت، بارها هشــدار 
دادند که مردم در تعطیات ســفر نکنند. 
آنها از ســاکنان تمام اســتان ها درخواست 
می کردند که حداقل، اگر به حفظ سامت 
خودشان بی توجهند، نگران برهم خوردن 
شــرایط در سایر اســتان های گردشگرپذیر 
باشــند و تا زمانی که ویــروس کرونا کنترل 
نشــده تعطیــات را در خانــه بماننــد. بــا 
ایــن همه بســیاری از مردم این شــرایط را 
پذیرفتنــد اما برخی بی توجــه به خطرات 
کرونــا با هر تعطیلی چمــدان می بندند و 
راهی جاده ها می شــوند. همیــن موضوع 
موجب شــد که در تعطیــات اخیر و البته 
بــا توجه بــه افزایــش بســتری ها و مرگ و 
میرهاى ناشــی از کووید19 در کشــور ســتاد 
ملی مقابله با کرونا محدودیت هاى رفت 
و آمــد در 5 شــهر را تصویب کنــد. اقدامی 
که حاال به گفته ایرج حریرچی معاون کل 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
کــه  چــرا  اســت،  بــوده  تأثیر گــذار  بســیار 
براســاس آمــار در روز اول تعطیــات در 
اســتان تهــران و البــرز ترددهــای داخــل 
اســتان و خروج از استان بیش از 20 درصد 
کاهش داشته است. از سوی دیگر، معاون 
برنامه ریــزی ســتاد فرماندهــی مقابلــه با 
کرونــا در تهــران هــم بــه محدودیت های 
تردد برای مقابله با کرونا اشاره می کند و به 
خبرنگار »ایران« می گوید: درخواســت ما 
همچنان محدودیت تردد بین شــهرهای 
پرخطر اســت و فکر می کنیــم این اعمال 
محدودیت جوابگوست. البته هنوز از سوی 
بیمارســتان ها آماری به دستمان نرسیده 

که چقدر این محدودیت ها تأثیر گذار بوده 
اســت. ما ورودی بیمارســتان ها را بررسی 
می کنیــم. بایــد تــا دو هفتــه دیگــر منتظر 
بمانیم و ببینیم که تعداد بســتری ها چند 
درصد می شــود. با این حال از مردم بارها 
خواســته ایم که در تعطیات ســفر نروند. 
پیشــنهاداتمان را هــم در ســتاد مطــرح و 
در خواســت کرده ایــم کــه ایــن هفتــه هم 
تعطیلی در استان اجرا شود. او با اشاره به 
اینکه باید تردد در شــهر تهــران به حداقل 
برســد، اظهــار می کنــد: اســتفاده از مترو و 
اتوبوس ها به شــدت باید کنترل شود. باید 
خــروج  و  ورود  در  شــدیدی  محدودیــت 
بــه تهــران اعمــال شــود و در نهایت یکی 
از مهم تریــن پیشــنهادات مــا ایــن اســت 
دورکارى را تــا 50 درصــد اجبــاری کنیــم. 
مشــاغل  برخــی  در  دورکاری  موضــوع 
بســیار مهم است. مشــاغل پرخطر را هم 
تعطیل کنیم و اگر برخی مشــاغل مجبور 
بــه فعالیــت هســتند نظارت هــا روی این 
مشــاغل افزایــش پیدا کنــد. ماهــر درباره 
ســفر کردن مــردم در این روزهــا می گوید: 
برخــی از مــردم بر ایــن باورند کــه از خانه 
خودشــان در تهــران با ماشــین شــخصی 
خودشــان به خانــه اقوام در شــهری دیگر 
می روند و به این نتیجه می رســند که اصًا 
کرونا تهدیدشــان نمی کند. این مســافران 
باید بدانند که نقش سفر در شیوع بیماری 
کرونا بسیار باال اســت. اوالً اینکه تجمع در 
خانه دوم و در شهری دیگر انجام می شود. 
دوم اینکه مسافران از شهرهای آلوده عبور 
می کننــد و ایــن افراد در بین ســفر حتماً از 
سرویس بهداشتی، رستوران و مراکز خرید 
اســتفاده می کننــد. برخــی از افــراد بــدون 
عامت به بیماری مبتا می شوند و ممکن 
اســت جــان دیگر افــراد را در بین ســفر به 
خطر بیندازند و حتی محیط بسته ماشین 

برای خیلی ها خطرناک است.

مســئوالن ستاد مقابله با کرونای تهران وپلیس راهور ناجا در گفت و گو با »ایران« اعالم کردند

کاهش تردد 23 درصدی بین استانی با اجرای محدودیت های کرونایی
هدی هاشمی-مهسا قوی قلب  

خبرنگار

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: با فوت 2۵3 نفر در شــبانه 
روز گذشــته، مجمــوع جانباختگان کرونــا در کشــور از 30 هزار 
نفر فراتر رفت. به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما؛ دکتر سیما 
سادات الری اظهار داشت: از ظهر روز جمعه  تا ظهر روز شنبه 
و بر اســاس معیار های قطعی تشــخیصی، ۴ هزار و 103 بیمار 
جدید مبتا به کووید19 در کشــور شناســایی شــد که یک هزار و 

779 نفر از آنها بســتری شــدند و مجموع بیماران کووید19 در 
کشــور بــه ۵2۶ هــزار و ۴90 نفر رســید. وی افزود: خوشــبختانه 
تــا کنــون ۴23 هــزار و 921 نفــر از بیمــاران، بهبــود یافتــه یــا از 
بیمارستان ها ترخیص شده اند، اما هنوز چهار هزار و 721 نفر از 
بیماران مبتا به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.  

»سبا«؛ از سالمت بانوان ایرانی تا مقابله با کرونا

آمار جانباختگان کرونا از 3۰ هزار نفر گذشت

ســازمان غــذا و دارو در اطاعیــه ای اعام 
کــرد: داروهای قاچاق مکشــوفه در کشــور 
عــراق  کــه در بعضی رســانه های خارجی 
مــورد توجه قــرار گرفته اســت، متعلق به 
یکــی دیگــر از کشــورهای همســایه بــوده 
و صرفــاً از طریــق یکــی از مرزهــای کشــور 

ترانزیت شده بود.

به گزارش ایســنا در این اطاعیه آمده 
اســت: در مقطعــی کــه هموطنانمــان بــا 
تحریم های شدید و ظالمانه امریکا مواجه 
شــده و ایــن کشــور با ادعــای حقوق بشــر 
ســامتی مردم ایران را نشانه گرفته است 
و با وجــود شــعارهایی عوامفریبانه مبنی 
بــر عدم تحریم غــذا و دارو، عماً تأمین و 

واردات برخی داروها و تجهیزات پزشــکی 
حیاتی را با مشــکات عدیده مواجه کرده 
اســت، تمام تــوان و ظرفیت هــای داخلی 
بــه کار گرفتــه شــده تــا بیمــاران از بابــت 
تأمین داروهای خود احساس کوچکترین 
نگرانــی نداشــته باشــند؛ عــاوه بــر اعام 
اینکه داروهای مکشــوفه در عراق به هیچ 

عنــوان ایرانــی نبــوده و تنهــا از مســیر مرز 
ایران ترانزیت و وارد عراق شــده است، به 
اطاع مردم شــریف ایران می رساند که با 
سوداگرانی که نیت ســودجویی در شرایط 
کنونــی کشــور، آن هــم در حــوزه ســامت 
مــردم را دارند با جدیت  برخــورد خواهد 

شد.

داروهای کشف شده در عراق ایرانی نبودند



قزوین- کورس ســلیمانی: دســتگیری یک متکدی میلیــاردر در 
قزوین خبرســاز شــد. این متکدی که در ســر چهارراه های قزوین 
اقــدام بــه اســپند دود کــردن می کرد، پس از دســتگیری توســط 

مأموران مشخص شد که میلیاردر است.
محسن رحیمی، مسئول ساماندهی متکدیان شهرستان قزوین 
دربــاره ایــن متکــدی به خبرنــگار »ایــران« گفت: »این شــخص 
حدود ۴۵ ســاله و خانواده دار اســت  که از حــدود ۵ ماه پیش زیر 
نظر ما بود. در این مدت چندین بار بنا بر وظیفه ای که داریم، با 
او صحبت کردیم که اگر محتاج اســت، نیازش را برطرف کنیم. 
بــه او اطمینــان دادیم که می توانیم با کمــک خیرین نیازهایش 
را برطــرف کنیــم امــا خودش اقــرار کرد کــه نیازی نــدارد و حتی 
گفت که خانه دار هم هســت. حتی پیشنهاد دادیم که حاضریم 
بســته های معیشــتی را در منزلش تحویل دهیم اما تکدی گری 

نکند اما نمی پذیرفت.
مســئول مرکز ســاماندهی متکدیان قزوین با اشــاره بــه بازدید و 
بازرســی انجام شــده توســط مأمورین انتظامی از منزل متکدی 
میلیاردر خاطرنشــان کــرد: علیرغم تالش هــای پنهانی صورت 
گرفتــه توســط خانواده ایــن متکدی جهت خــروج چندین فقره 
چــک و کلیــد گاوصنــدوق از منــزل در حیــن بازرســی مأمورین 
انتظامی، با هوشــیاری سرپرســت نیروهای انتظامی مســتقر در 
مرکز ســاماندهی متکدیان، از خــروج کلید گاوصندوق و چک ها 
جلوگیــری و  یک فقــره چک به ارزش تقریبــی ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ 
میلیــون ریال به همــراه ۸ میلیون ریال وجه نقد کشــف و ضبط 
گردید. حتی در بازرسی از خانه این شخص حدود ۴۰۰ کیلو برنج، 
اقــالم مختلف اهدایی از ســوی مــردم نظیر روغــن مایع، روغن 
نباتی، بســته های چند کیلویی عدس، لوبیا، چندین قوطی رب، 
ماکارونی، قند، شکر، چای خشک و... در انبار منزل وی مشاهده 
 شــد که نشــانگر اعتماد شــهروندان قزوینــی به فردی اســت که 

به زعم ما یک راهزن محسوب می شود.
وی در ادامه گفت: در یک مورد او را به کالنتری بردیم و در آنجا او 
را مجاب کردیم که تکدی گری نکند و قول داد که این کار را دیگر 
انجــام نمی دهد اما دوباره به کارش ادامه داد و چون می دید که 
برخــوردی بــا او صورت نمی گیرد، به همین دلیل جری تر شــده 
بود و با مأموران ما با خشــونت و پرخاش رفتار می کرد به طوری 
کــه در خیابــان تا مأموران ما را می دیــد، جلو می آمد و معترض 
می شــد که اینجــا چکار دارید، من می خواهــم تکدی گری کنم و 
به کســی هم مربوط نیســت. این شــخص اوایل یک شــیفت کار 
می کرد و هنگامی که متوجه شد عامل بازدارنده ای وجود ندارد، 
زمان کارش را افزایش داده بود و از صبح تا آخر شــب به کارش 

ادامه می داد.
این شخص بارها به محل ساماندهی متکدیان مراجعه و اقدام 
به فحاشــی و تهدید می کرد که در یکی از این مراجعات به یکی 
از همکاران ما پیشنهاد پرداخت پول در ازای دریافت چک کرده 
بود. در واقع با این کار هم قصد گرفتن بهره از سرمایه خودش را 

داشته و هم این که ما و همکارانمان را مقروض کند.

رحیمی افزود: این شخص که به دروغ خودش را جانباز معرفی 
کــرده و مدعــی ایــن اســت کــه در گذشــته در تهــران تکدی گری 
می کرده و کســی نتوانســته جلویش را بگیرد، برای ترســاندن ما 
ادعا می کرد شیشــه کالنتری را هم شکسته است. حتی ما را هم 
در شعبه دادیاری تهدید به قتل کرد و گفت پول دیه شما را هم 

کنار گذاشته ام.
وی بــا اشــاره بــه این کــه تکدی گــری جرم محســوب می شــود، 
گفــت: تکدی گــری علت هــای زیادی دارد که باید بررســی شــود 
امــا قطعــاً برخورد مناســبی با این اشــخاص صــورت نمی گیرد 
و متکدیــان حرفــه ای مانند این شــخص اگر بــه دادگاه معرفی 

شوند و پاسخگوی رفتارشان باشند، مطمئناً ادامه نمی دهند. از 
طرف دیگر مردم هم مقصر هســتند که به این اشــخاص کمک 
می کنند در صورتی که نیازمندان واقعی ای وجود دارند که تحت 
پوشش کمیته امداد و سایر مراکز خیریه قرار دارند که می توانند 
کمک هــای خــود را بــه ایــن ســازمان ها ارائــه کننــد اما بــا دیدن 
لباس های مندرس این اشــخاص که بیشــتر ظاهرسازی است و 
این تصور که حاال دو هزار تومن چیزی نیســت، ناخواسته باعث 

رونق تکدی گری می شوند.
رحیمــی با بیــان این کــه در این ارتبــاط نیازمند فرهنگ ســازی 
هســتیم، اظهار داشــت: ما در شــهر قزوین از لحاظ آگاه سازی و 
فرهنگ سازی شهروندان مشکل داریم. به دلیل اینکه متکدیان 
که اغلب غیربومی هســتند علت حضورشان را پول دادن مردم 
شهر قزوین عنوان می کنند. حتی همین متکدی میلیاردر مدعی 
بــود عقل مردم به چشم شــان اســت و وقتی ما را با ســر و وضع 

نامناسب می بینند تحت تأثیر قرار می گیرند و کمک می کنند.
وی در پایان اظهار داشت:  من و همکارانم حدود ۶ ماه است که 
تالش می کنیم قزوین را در وهله نخســت به شــهری با کمترین 
متکــدی و در آینده به شــهری بدون متکدی تبدیــل کنیم. البته 
شــهر بدون متکدی به منزله شــهر بدون فقیر  نیست و باید نگاه 
جامعــه به این پدیــده تغییر کند و این میلیــاردر متکدی نمونه 
بارزی از اثبات این ادعا است که نباید به این اشخاص کمک کرد.  
نکته مهم دیگر همکاری قوه قضائیه و برخورد قضات انقالبی با 
این پدیده زشت شهری است به طوری که این اشخاص دیگر به 

چرخه تکدی گری بازنگردند.
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کــه  شــد  ســاله   ۴۹ حالــی  در  آزادی  بــرج 
بلندمرتبه سازی برخالف قوانین میراث فرهنگی 
حریــم منظــری آن را از ســمت غــرب بــه شــرق 
شکســت. ایــن مســأله بــه دلنگرانــی فعــاالن و 
کارشناســان دامــن زد و احتمــال از دســت رفتــن 
عنــوان  بــه  آزادی  بــرج  جهانــی  ثبــت  شــانس 
را در  ایــران  پایتخــت  مهم تریــن نمــاد شــهری 
فهرســت یونســکو باال بــرد. بــرج آزادی در ســال 
۱۳۵۰، توســط حســین امانــت، معمــار ایرانــی 
طراحــی و توســط محمد پورفتحی ســاخته شــد. 
معماری بــرج، تلفیقی از معماری هخامنشــی، 
بلندمرتبه ســازی  اســت.  اســالمی  و  ساســانی 
در حالــی حریــم فضایــی بــرج آزادی را نشــانه 
رفته اســت کــه »مهدی معمــارزاده« کارشــناس 
میــراث فرهنگــی تهــران در گفت و گو بــا »ایران« 
ساخت و ســاز در حریم یــک و نیم کیلومتری برج 
آزادی را خــالف قوانین میراث فرهنگی می داند. 
در طرحی که او برای تعیین حریم برج تهیه کرده 
هیچگونــه ساخت و ســازی نباید در ایــن محدوده 
انجام بگیرد و خارج از حریم یک و نیم کیلومتری 
بــرج نیز هیــچ ســاختمانی نبایــد از چهــار طبقه 
باالتر برود. به دنبــال افزایش دلنگرانی ها درباره 
وضعیت برج آزادی »محمدجواد حق شــناس« 
رئیــس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی شــورای 
شــهر تهران نیز آنطور که به »ایــران« می گوید در 
گفت و گــو با ســید عباس صالحی وزیــر فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی خواســتار واگــذاری مدیریت برج 
آزادی به شورای شهر و مدیریت شهری می شود. 
او از آمادگــی واگذاری ســاختمان های معوض به 
بنیــاد رودکــی مدیریت حــال حاضر بــرج آزادی 
خبــر می دهــد. آنطــور کــه حق شــناس می گویــد 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی هنوز پاســخی به 
درخواســت شــورایی ها در خیابان بهشــت نداده 

است. 
ë  حریم کاغذی برج آزادی

عملیــات ســاخت بــرج آزادی از اردیبهشــت ماه 
۱۳۴۸ آغــاز شــد کــه تــا مهــر ۱۳۵۰ طول کشــید. 
برج در ساعت شــش و نیم بعدازظهر روز شنبه، 
۲۴ مهرمــاه ۱۳۵۰ بــا حضــور ســه هــزار میهمان 
و خارجــی، شــامل رؤســای کشــورهای  داخلــی 

خارجــی، ســفرای خارجی مقیم تهران، رؤســای 
دانشــگاه های کشــور، مقامات لشــکری و کشوری 
و خبرنــگاران افتتــاح شــد. در ســاخت ایــن اثر از 
۲۵ هزار قطعه ســنگ مرمر جوشقان اصفهان و 
۹۰۰ تن آهن اســتفاده شده اســت. درهای اصلی 
برج آزادی از ســنگ گرانیت همدان ساخته شده 
و ســنگ های طبقــه همکــف و همچنین طبقات 
برج نیــز از معــدن مروارید کردســتان اســتخراج 
شــده اند. مهــدی معمــارزاده می گویــد: »حریم 
برج آزادی از ســمت شــرق تا نزدیک ســاختمان 
وزارت میراث فرهنگی، از سمت غرب تا فرودگاه 
مهرآباد، از سمت شمال تا پل جناح و از جنوب تا 
دیوار نیروی هوایی قرار دارد و هیچگونه ســاخت 
و ســازی نبایــد در ایــن محــدوده انجــام گیــرد.« 
البتــه این حریــم تنهــا روی کاغذ اســت و تاکنون 
نتوانســته حریم برج آزادی را از بلندمرتبه سازی 
کاشــی های  باز ســازی  لــزوم  از  او  نگــه دارد.  دور 
گنبــد برج آزادی ســخن می گوید که سال هاســت 
بــا هر باران تن بــرج را می لرزاند اما بازســازی آن 
به رغم اهمیت برج، در ایســتگاه بی پولی متوقف 
شده اســت. معمار زاده برج آزادی را با برج ایفل 
مقایســه می کند و می گوید: »نقشه هوایی پاریس 
نشــان می دهد تنها ســاختمان نزدیک ایفل یک 
کلیســا اســت و هیچ ســاختمانی حریــم منظری 
بــرج را تهدیــد نمی کنــد. با بــرج آزادی هــم باید 
این گونــه رفتــار شــود.« به گفتــه او عــالوه بر بلند 
مرتبه سازی که حریم منظری غرب به شرق برج 
آزادی را تهدیــد می کنــد یــک ســاختمان هم در 
ســمت خیابان جناح حریم این اثر مهم شــهری 
را مخدوش می کند. او بحث را به شکستن حریم 
کاخ نیــاوران بــه دنبال ســاخت یک بــرج تجاری 
می برد و می گوید: »متأسفانه حریم کاخ را درست 
تعریف نکردند و آنچه نباید، شد.« او اعتقاد دارد 
سازمان میراث فرهنگی باید با تعیین حریم برج 
آزادی از زیر ســؤال رفتن مهمترین نماد پایتخت 

جلوگیری کند.
بــرج  انقــالب  از  قبــل  کــه  آزادی  بــرج  ســاخت 
برنامــه  از  بخشــی  می شــد،  نامیــده  »شــهیاد« 
جشــن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی بود و با هدف 
بزرگداشــت ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی ایران ساخته 
شــد. به همین علــت نیز نام شــهیاد را بــرای آن 

انتخاب کردند.«

ë  مصوبه ای در اول انقالب
کمیســیون  رئیــس  حق شــناس  محمدجــواد 
فرهنگــی شــورای شــهر تهــران یکــی از راه هــای 
حفاظت از برج آزادی را ثبت جهانی آن می داند 
و می گوید: »ما مدت هاست به دنبال ثبت جهانی 
بــرج آزادی، خیابــان ولی عصــر و... هســتیم.« او 
واگــذاری مدیریت بــرج آزادی به بنیــاد رودکی را 
به دنبال تصویب یــک مصوبه در ابتدای انقالب 
می دانــد و می گوید: »با توجه بــه وجود یک موزه 
در زیر بــرج آزادی مدیریت برج به وزارت ارشــاد 
وقت و بنیاد رودکی ســپرده شد. در حالی که برج 
آزادی تنها کارکرد موزه ای ندارد و بیشتر یک نماد 

شهری و گردشگری است.« 
او از پیگیــری کمیســیون فرهنگــی شــورای شــهر 
بــرای واگــذاری مدیریت بــرج آزادی به مدیریت 
شــهری خبــر می دهــد و می گویــد: »بــا توجــه به 
اینکــه برج نیاز بــه صرف اعتبار بــرای حفاظت و 
نگهــداری دارد، این روند با امکانــات بودجه ای و 
مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نمی خواند. 
بنابرایــن بــه نظر می رســد بایــد با اصــالح قانون 
ایــن بــرج حداقــل بــا زمان بنــدی مشــخص در 
اختیار شــهرداری یا شــورای شــهر قرار بگیرد.« او 
می گوید: »اگر دوســتان وزارتخانه رضایت بدهند 
ما آماده جا به جایی برخی از ســاختمان ها )موزه 

بــرج آزادی( و واگذاری ســاختمان جدید به بنیاد 
رودکی هســتیم.« آنطور که حق شــناس می گوید 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی هنوز پاسخ قطعی 

به ساکنان خیابان بهشت نداده است. 
او دربــاره بلندمرتبه ســازی در حریم بــرج آزادی 
هم می گوید: »متأسفانه قواعد نانوشته ای وجود 
دارد کــه بــه برخــی المان هــای تاریخــی اهمیت 
الزم داده نمی شــود. بنابراین، این ذهنیت وجود 
دارد کــه عالقــه ای به نگهــداری از آثار یــک دوره 
خاص دیده نمی شــود یا در ایجــاد منافع گروهی 
و شخصی به گونه ای عمل می شود که ما متوجه 

صدمه به آثار تاریخی نمی شویم.«
حق شــناس مســئولیت حفاظــت از حریــم آثــار 
فرهنگــی را وظیفــه میــراث فرهنگــی می دانــد و 
درباره ساخت و ساز در حریم برج آزادی می گوید: 
»وزارت میــراث فرهنگــی بایــد اظهارنظــر کند و 
قطعــاً شــورای شــهر هــم اجــازه ساخت و ســازی 
کنــد  مخــدوش  را  آزادی  بــرج  موقعیــت  کــه 
نمی دهــد.«او بــه تذکــر شــورا دربــاره عــدم ثبت 
جهانــی خیابان ولیعصر توســط میراث فرهنگی 
اشــاره می کند و ۴۹ ســالگی برج آزادی را فرصت 
آن  جهانــی  ثبــت  شــدن  مطــرح  بــرای  خوبــی 
می دانــد. معمــاری ایــن بــرج تلفیفــی از تاریــخ 

معماری ایران است. 

شکست سالگی اش   ۴۹ در  آزادی  برج  منظری  حریم 
پیشنهاد شورای شهر برای واگذاری مدیریت »نماد تهران« به شهرداری
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»ایران« از ابالغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و صنعتی گزارش می دهد 
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3 اقدام ضد تورمی بانک مرکزی

قیمت مسکن و ارز اصلی ترین 
تهدیدکننده های نرخ تورم هدف

نــرخ تورم به عنوان یکی از اصلی ترین شــاخص های کالن اقتصادی پس 
از یک دوره نزولی، از ابتدای ســال جاری با تغییر مســیر خود عالمت های 
هشــدارآمیز به سیاســتگذاران ارســال کرد. با وجود نوســان تــورم ماهانه، 
نرخ تورم نقطه ای )نســبت به ماه مشــابه ســال قبل( پــس از 11 ماه روند 
نزولی، دوباره از اردیبهشت ماه امسال رو به صعود گذاشت. به دنبال آن 
از شهریور ماه سال جاری نیز نرخ تورم ساالنه بعد از 11 ماه صعودی شد.

زنگ خطر تحریم برای 
صنعت نفت به صدا درآمد

حفظ وضع موجود حداقل سالی  15 میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد

صفحه 8

وزیر راه و شهرســازی درباره تصمیمات 
بــرای تغییــر نرخ بلیــت هواپیمــا گفت: 
ایــن  نــدارد کــه االن و در  هیــچ دلیلــی 
قیمتــی  تصمیم گیــری  ارزی،  شــرایط 
را انجــام دهیــم و بــا تصمیــم شــتابزده 

التهاب در جامعه ایجاد کنیم.
آخریــن  دربــاره  اســالمی  محمــد 
تصمیمــات بــرای تعییــن نــرخ بلیــت 
موضــوع  داشــت:  اظهــار  هواپیمــا 
موضــوع  ایــن  در  اســت،  حائزاهمیــت 
بایــد نــگاه عادالنــه ای هــم بــه مواضــع 
عرضه کننده خدمات یعنی شرکت های 
هواپیمایی و هم به مواضع بهره برداران 
و  مــردم  یعنــی  مصرف کننــدگان  و 
مســافران داشــته باشیم تا شــرکت های 

خــود  حیــات  بــه  بتواننــد  هواپیمایــی 
ادامــه دهند و فشــار مضاعفــی به مردم 
وارد نیایــد. وی ادامــه داد: افزایــش 50 
درصدی قیمت بلیت هواپیما را به دلیل 
عــدم هماهنگــی انجمــن شــرکت های 
هواپیمایــی متوقــف کــردم زیــرا انجمن 
قبل از این اقدام باید با دولت هماهنگی 
کردیــم  درخواســت  بنابرایــن  می کــرد. 
افزایــش قیمــت بلیت هواپیمــا متوقف 

شود تا بررسی های الزم صورت بگیرد.
کــرد:  تأکیــد  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
شخصاً معتقدم در این شرایط هیجانی 
و پرالتهابــی که در حــوزه ارز اتفاق افتاده 
نبایــد تصمیم گیــری قیمتی انجــام داد 
چراکــه ایــن یــک التهــاب ســنگین بوده 

جنــگ  یــک  در  کــه  اســت  مشــخص  و 
اقتصــادی قــرار داریــم، به  طــوری که در 
مقابــل حجــم قابــل توجهــی از عرضــه 
ارز، هــم در ســامانه و هم به صورت نقد، 
هنوز بخش بسیار زیادی از آن خریداری 
نشــده و اگر کاالیی دچــار افزایش قیمت 
می شــود به دلیــل کمبود عرضــه آن کاال 
اســت. بنابراین تمام اینها نشــانه جنگ 
اقتصادی است که در بازار التهاب آفرینی 
می کنــد و متأثر از ایــن التهابات نباید به 

طور هیجانی تصمیم قیمتی گرفت.
ایــن  دوم  موضــوع  افــزود:  اســالمی 
است که به شرکت های هواپیمایی اعالم 
کردیــم درباره تعیین نرخ بلیت هواپیما 
با سازمان هواپیمایی کشوری جلساتی را 

برگزار کنند تا موضوع مورد بررســی قرار 
گیرد. البته شــرکت ها هم از من تقاضای 
برگزاری جلسه مشترک داشتند و تنظیم 
وقت هم شــده اســت. از همیــن روی در 
روزهــای آینــده بــا مدیــران شــرکت های 
هواپیمایی جلســه ای را خواهیم داشــت 
تــا پــس از جلســات کارشناســی تصمیم 
مقتضی اتخاذ شــود. اســالمی با تأکید بر 
اینکــه در تعییــن نــرخ بلیــت هواپیما به 
نرخ مصوب برنمی گردیم، اظهار داشت: 
دلیلی نــدارد که دولــت در قیمت گذاری 
مداخلــه داشــته باشــد اما بایــد مراقبت 
کنیــم کــه عرضــه و تقاضا به درســتی در 
بازار مدیریت شود و حقوق تولید کننده و 

مصرف کننده تضییع نشود./ایلنا

در شرایط التهاب ارزی، تصمیمی برای تغییر نرخ بلیت هواپیما نمی گیریم

عرضه ورق سرد فوالد در خارج از بورس
مدیــر نظارت بــر بازار بورس کاال گفت: در حال حاضر شــرکت فــوالد مبارکه ورق 
ســرد خود را در بورس عرضه می کند ولی ســایر تولیدکنندگان ورق ســرد خود را با 

قیمت های بسیار باال و در خارج از بورس می فروشند.
ســید جــواد جهرمی اظهار داشــت: در حال حاضر شــرکت فــوالد مبارکه 
ورق ســرد خــود را در بــورس عرضــه می کند ولی ســایر تولیدکننــدگان ورق 
ســرد خــود را بــا قیمت هــای بســیار بــاال و در خــارج از بــورس می فروشــند. 
آنچــه کــه وزارت صمت و نهــاد نظارتی تاکنون پیگیر آن نبــوده این بوده که 
شــرکت هایی که ورق گرم را با قیمت های پایین تر از بورس خریده اند و باید 
ورق های ســرد تولیدی خود را در بورس عرضــه کنند، چرا به تعهدات خود 

عمل نکرده اند؟!
مدیر نظارت بر بازار بورس کاال گفت: وقتی ورق سرد شرکت های مزبور در کنار 
ورق ســرد شــرکت فوالد مبارکه قرار گیرد نیاز خودروســاز، صنعــت لوازم خانگی، 

بشکه ساز و قیرساز تأمین خواهد شد.
وی افزود: این صنایع همانند سال های گذشته نمی توانند ورق وارد کنند، پس 
تقاضای آنها امروز به بازار وارد شــده و در کنار ســایر صنایــع باید خرید انواع ورق 
فــوالدی را از شــرکت مبارکه انجــام دهند از این رو ضــرورت دارد وزارت صمت بر 

عرضه فوالد خارج از بورس به صورت جدی نظارت کند.
وی ادامــه داد: بــرای تنظیم بازار فوالد از حیث قیمتــی ضرورت دارد عرضه و 

تقاضا توأمان ساماندهی شود.
مدیــر نظارت بر بازار بورس کاال یادآور شــد: الزمه دســتیابی بــه این هدف این 
اســت که فروش خــارج از بورس وجود نداشــته باشــد. به عبارتی همه شــرکت ها 
موظــف باشــند تمامی عرضه داخلــی خود را در بورس انجام دهنــد و دیگر اینکه 

تقاضاها، تقاضاهای واقعی تولیدکننده باشد./مهر

جزئیات جدید از تعیین سقف ارزش کاالی صادراتی 
برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی

جزئیــات جدید تعیین ســقف ارزش کاالی صادراتی برای دریافت کنندگان کارت 
بازرگانی ابالغ شد.

مصوبــه هیأت وزیــران در خصوص تعیین ســقف ارزش کاالی صادراتی برای 
دریافــت کننــدگان کارت بازرگانــی، بــرای ســال اول 500 هــزار دالر و ســال دوم 2 

میلیون دالر ابالغ شد.
گفتنی اســت، در ادامه این مصوبه که توسط معاون اول دولت ابالغ شد آمده 
اســت، واحدهــای تولیــدی دارای پروانــه بهره بــرداری از ســقف ارزش صادراتــی 

مستثنی می باشند./تسنیم

رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد

اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی
رئیــس کل بانــک مرکزی روند کنتــرل متغیرهای پایه پولــی و نقدینگی 
را تشــریح کــرد. بــه گــزارش ایســنا، عبدالناصــر همتــی، در یــک پســت 
اینســتاگرامی دربــاره روند کنتــرل متغیرهای پولی و نقدینگی، نوشــت: 
بانــک مرکــزی بــه عنــوان مســئول سیاســت پولــی و اعتباری، عــالوه بر 
ضــرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی 
ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تأمین مالی کسری بودجه بوده است. 
در ایــن شــرایط کامــاًل پیچیــده، اگــر مقاومت بانــک مرکــزی در مقابل 
بســیاری از درخواســت ها نبود، وضعیت پایه پولی و نقدینگی، امروز به 

گونه ای دیگر رقم خورده بود. 
وی افزود: در همین راستا، بانک مرکزی مانند تمام بانک های مرکزی 
دنیا، نمی توانســت درخصوص نیازهای تأمین مالی در اوایل شیوع کرونا 
که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متأثر ساخته بود بی تفاوت باشد. 
کاهش یک درصد نرخ ســپرده قانونی در ابتدای ســال، با هدف کمک به 
بانک هــا برای تأمین مالی و اعطــای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه 
بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تأمین مالی کمک ودیعه مسکن 
انجــام گرفــت. رئیــس کل بانــک مرکــزی ادامــه داد: نظر به پایــش روند 
متغیرهــای اقتصــادی، از اول مهرماه بــا هدف کاهش ضریــب فزاینده و 
کنترل بیشــتر رشــد نقدینگی، نرخ ســپرده قانونــی به وضعیــت اولیه آن 
برگردانده شــد. اقدامــات احتیاطی برای کاهش ریســک ترازنامه بانک ها 
نیــز، طبق برنامه پیش مــی رود. همتی گفت: همراهــی دولت محترم در 
تأمیــن کســری بودجــه نیمه اول ســال ازطریــق انتشــار اوراق بدهی قابل 
تقدیر اســت. امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شــده، این روند، 
درنیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را 
به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کالن تأمین مالی کرد. 
وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: بی شک، مهم ترین عامل برونزای 
اقتصاد کشور، ادامه تحریم های یکجانبه و ظالمانه امریکا علیه کشورمان 
اســت. هرگونه تحلیــل راجع به متغیرهــای پولی و قضــاوت درخصوص 
عملکــرد بانــک مرکزی، بــدون درنظرگرفتــن تأثیر این عامــل، بی تردید 

نمی تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.
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عطیــه لبــاف/ صنعــت نفــت ایــران در 
از  بــا چالشــی جدی تــر  کنونــی  شــرایط 
توسعه مواجه است. چالشی که اگر ادامه 
داشته باشــد، ممکن اســت به فروپاشی 
بخش هایــی از این صنعت منجر شــود. 
وضعیــت نامناســب تأسیســات نفتــی و 
نبود منابع مالی برای نوسازی و بهسازی 
آن و دانــش فنی الزم برای به روزرســانی 
بــه  رو  جدیــد  پنجــره ای  تأسیســات، 
بحران های صنعت نفت کشور گشوده که 
باید برای آن چاره ای اندیشید. به عبارت 
دیگر، تحریم ها در تمام این سال ها تنها 
مانع توســعه صنعــت نفت و گاز کشــور 
نبوده بلکه همان تأسیسات موجود را نیز 
مســتهلک کرده و ادامه این روند ضریب 
بازیافــت حداقلــی منابــع هیدروکربوری 

موجود را به اجبار کاهش می دهد.
در این خصوص سال 1396، نکته ای 
بــه  نفــت  وزیــر  پیشــنهادی  برنامــه  در 
مجلس شــورای اسالمی نیز آمده بود که 
بیانگر عمق بحران است. بیژن زنگنه در 
بخشی از برنامه پیشــنهادی خود نوشته 
بود: »تولید نفت خام کشور تاکنون بیشتر 
مبتنی بــر میادین بزرگ نفتی )8 میدان 
اصلی( بــا ضریــب بازیافــت 37 درصد 
بوده اســت. تولید این میادین که همگی 
در نیمــه دوم عمــر خود هســتند با افت 
باالی ســاالنه مواجه اســت بــه نحوی که 
در صــورت عدم اقدام مؤثر بــرای ازدیاد 
برداشــت در ایــن میادیــن ســطح تولید 
آنها در 10 ســال آتی از حدود 2.2 میلیون 
بشــکه در روز بــه 800 هــزار بشــکه در روز 
کاهــش می یابــد. عــالوه بــر ایــن، تأخیر 
ازدیــاد  برداشــت  در اجــرای پروژه هــای 
باعــث ورود صدمــات غیرقابــل جبرانی 
بــه میادیــن نفتی کشــور خواهد شــد. به 
طوری کــه در برخی موارد امــکان احیای 
مجدد این ذخایر وجود نداشته یا حداقل 

باید چندین برابر هزینه شود.«
زنگنه همچنین به کمبود شدید منابع 
مالــی اشــاره کــرده و گفتــه بــود: »کمبود 

شــدید منابــع مالــی در شــرکت نفت به 
نحوی است که نمی توان حتی به سادگی 
امور جاری و نگهداشــت تولیــد را در این 

شرکت اداره و محقق کرد.«
وزیــر نفــت در بخشــی از ایــن برنامه 
هم اشــاره ای به مستهلک شــدن عمده 
تأسیســات ســطح االرضی )خطوط لوله، 
واحدهــای بهره بــرداری، تلمبه خانه ها و 
تأسیسات تزریق ( داشت و نوشته بود که 
»استهالک این تأسیسات در میدان های 
نفــت و گاز کشــور در خشــکی و دریا، پس 
از چندیــن دهــه تولید بی وقفه، چالشــی 
بــزرگ پیش روی صنعــت نفت بوده که 
اداره ایــن صنعــت را بســیار پرمخاطــره 

می کند.«
امــا تحریم ها روند اجــرای پروژه های 
نوســازی و نگهداشــت را در تمــام ایــن 
سال ها کند و کندتر کرد تا اکنون به مرحله 
ســخت خود برســد. مرحله ای که عبور از 
آن می توانــد بحــران را رقم بزند. ســؤال 
اینجاست که صنعت نفت برای رهایی از 
ایــن چالش چقدر منابع مالی نیاز دارد و 

چگونه باید آن را تأمین کند؟
ë  تأمیــن بــرای  دالری  میلیــارد   15 نیــاز 

حداقل ها
برجــام کــه اجرا شــد، ارقــام متفاوتی 
دربــاره میــزان نیــاز صنعــت نفــت بــه 
منابــع مالــی بــرای احیــا و نوســازی بــه 
گــوش می رســید. ارقــام تــا 250 میلیارد 
دالر و بعضــاً 300 میلیــارد دالر نیز پیش 
می رفــت. اما اکنون یکــی از متخصصان 
صنعت نفت که تمایلی به ذکر نام خود 
در ایــن گزارش نداشــت، می گویــد: »اگر 
ســالی 10 تــا 15 میلیــارد دالر در اختیــار 
صنعــت نفــت قــرار نگیــرد، حداقل هــا 
نیــز تأمیــن نخواهــد شــد. حداقل هایــی 
کــه میانگین ضریــب بازیافت نفت خام 
کشور را در همان مرز 25 درصد می تواند 

نگه دارد.«
ایــن اعــداد درحالــی عنوان می شــود 
که تولید و صادرات نفت ایران به ســبب 

تحریــم کم شــده و از ســوی دیگر شــیوع 
ویــروس کرونــا قیمت ها را به طــور قابل 
مالحظــه ای کاهــش داده اســت. عــالوه 
بــر این، منابع حاصــل از فروش نفت به 
دلیــل تحریم هــای بانکی در کشــور هایی 
امــکان  و  می شــود  بلوکــه  چیــن  ماننــد 
اگــر  بــه آنهــا نیســت. حتــی  دسترســی 
ایــن منابع به کشــور برســد، ســهم 14.5 
درصدی صنعت نفت از درآمدها همین 
حداقل هــا را هم در اختیــار این صنعت 
قرار نمی دهد و در کنار آن مســأله تأمین 
تجهیزات و دسترســی بــه تکنولوژی ها را 

نیز باید در نظر گرفت.
البتــه شــرکت ملــی نفــت ایــران در 
چند ســال اخیر ســعی کــرده بــا امضای 
قراردادهایــی در داخــل، بخشــی از نیــاز 
صنعت به نوســازی و نگهداشــت را رفع 
ایــن خصــوص رضــا دهقــان،  در  کنــد. 
معاون امور توســعه و مهندســی شرکت 
ملی نفت بــه »ایران« می گویــد: »عالوه 
بــر قراردادهایــی کــه تاکنــون در زمینــه 
نوسازی و نگهداشت به امضا رسیده، در 
آینــده نزدیک قراردادهای دیگری نیز به 

ســرانجام خواهــد رســید و در نتیجه آنها 
6 میلیارد دالر سرمایه گذاری خواهد شد. 
تاکنون قرارداد های نیمی از این 6 میلیارد 

دالر امضا شده است.«
اما سؤال اینجاست که آیا شرکت های 
داخلی و منابع مالی و دانش موجود، نیاز 

این صنعت را مرتفع می کند؟
ë !این یک معجزه است

ایــران یکــی از دارندگان بــزرگ منابع 
هیدروکربوری جهان است که متناسب با 
این ظرفیت بالقوه نتوانسته در بازار های 
جهانــی حاضــر و بــه یکــی از بزرگتریــن 
بازیگــران ایــن عرصــه تبدیــل شــود. اما 
از دســت دادن همیــن ظرفیــت موجود 
یعنی تــوان تولید نفت خــام در حدود 4 
میلیون بشــکه در روز و ظرفیت تولید گاز 
بــه میزان 850 میلیــون مترمکعب، دور 
از انصــاف اســت. درحالی که رقبــا و بازار 
ربایانی مانند ایالــت متحده برای ضربه 
زدن بــه ایــن صنعت هــر اقدامی -حتی 

تحریم- را هم به کار بسته اند.
مرتضــی بهــروزی فــر، عضــو هیــأت 
علمــی مؤسســه مطالعــات بین المللی 

انــرژی در این زمینه به »ایران« می گوید: 
»پاســخ این ســؤال که آیــا صنعت نفت 
و گاز ایــران توانســته بــه جایــگاه درخــور 
خــود برســد، منفی اســت امــا در نگاهی 
ابتدایی تر، همین که هنوز دچار فروپاشی 
نشــده، بــه نظر من یــک معجزه اســت. 
چراکه از حداقل های سرمایه و تکنولوژی 
در تمــام ایــن ســال ها بــی بهــره بــوده و 

مستهلک شده است.«
او ادامــه می دهــد: »در ایــن ســال ها 
فعــاالن صنعــت نفــت، آن را بــا چنــگ 
و دنــدان حفــظ کــرده انــد و اگــر تــالش 
آنهــا نبــود، شــرایط فــرق می کــرد. امــا 
نــدارد.  تــداوم  قابلیــت  وضعیــت  ایــن 
جراحــی که اتاق عمــل و ابزار مــورد نیاز 
جراحــی نــدارد، نهایتــاً می توانــد بخیــه 
بزنــد. صنعتگران این عرصــه هم وقتی 
تکنولوژی و ســرمایه کافی در اختیارشان 
باشــد، تا مــدت محــدودی می توانند آن 
را ســرپا نگه دارنــد. البتــه آرزوی مــا ایــن 
اســت کــه با افتخــار بگوییم یک شــرکت 
ایرانــی توانســته اســت تجهیــزات مــورد 
نیاز صنعت را بســازد و کشور را بی نیاز از 

واردات کند، اما کار آسانی نیست. اجرای 
پروژه ها با سرمایه داخلی، توان شرکت ها 
و دانشگاه های ایرانی و بدون دسترسی به 
دانش فنی روز، ســخت و حتی در برخی 

موارد غیرممکن خواهد بود.«
بهــروزی فر بــا تأکید بر لــزوم تبدیل 
امکانات بالقوه به ظرفیت های بالفعل 
در زمینــه توان تولیــد نفت و گاز توضیح 
می دهــد: »مــا بــدون ارتبــاط بــا دنیــای 
متمــدن نمی توانیم ایــن صنعت را آن 
طور که شایســته است، توســعه بدهیم. 
ایران با جایگاه درخور خود در بازار نفت 
و گاز فاصلــه چشــمگیری دارد و بــرای 
رســیدن بــه ایــن جایــگاه نیاز بــه حجم 
عظیم ســرمایه گذاری حتی فراتر از نیاز 
به احیا و بازســازی و حفظ وضع موجود 
داریــم. پــس از برجــام، در گزارش های 
بین المللــی می آمد که ایــران بزرگترین 
بــازار جهــان بعــد از فروپاشــی شــوروی 
آمــاده  ســرمایه گذاری  حجــم  و  اســت 
بــرای ورود به این بازار هزار میلیارد دالر 
تخمیــن زده شــده بــود، امــا تحریم ها و 
اختالفات داخلی مانع ورود این سرمایه 
مــورد نیــاز شــد. اکنون نیــز اگــر منابعی 
به دســت ایران برســد، اولویــت اول آن 
نفــت  صنعــت  توســعه  و  نگهداشــت 

نخواهد بود.«
انــرژی  کارشــناس  ایــن  گفتــه  بــه 
دسترســی به منابع مالی، امکان واردات 
تکنولوژی، مدیریت و تــوان اجرای پروژه 
و در نهایت حفظ و نگهداشــت میادین، 
از چالش های مهم این روزهای صنعت 
نفت است و برای جلوگیری از این بحران 
الزم است که ابتدا ایران تعامالت جهانی 
خود را توســعه دهد؛ شــرکت های ایرانی 
در کنــار ســرمایه گذاران بین المللی کار را 
یــاد بگیرنــد و آن را بومی کننــد و به مرور 
صنعــت نفت را به ســمت جایگاهی که 
شایســته آن اســت، ســوق دهنــد. در غیر 
این صورت یک بحران در کمین صنعت 

نفت کشور خواهد بود.
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دپوی ۲۱۲ هزار تنی گندم
در حال حاضر بیش از 212 هزار تن گندم در گمرک و بنادر دپو شده است.

بررسی آخرین وضعیت موجودی گندم در گمرک و بنادر نشان می دهد 
که تا نیمه مهرماه، در کنار ذخایر گندمی وارد و انبار شــده داخل کشــور، در 
حال حاضر از موجودی 3.4 میلیون تنی کاالهای اساســی، حدود 212 هزار 
و 308 تــن آن را گنــدم تشــکیل می دهد. ایــن میزان از گنــدم در چهار بندر 
دپو شــده اســت؛ به طــوری که 131 هــزار و 2۴۵ تــن یعنی بیشــترین میزان 
آن در بنــدر امــام خمینــی قرار دارد. همچنیــن 73 هــزار و ۴08 تن در بندر 
شهید رجایی، ۵ هزار و 958 تن بندر انزلی و 1۶97 تن در بندر آستارا گندم 
ذخیره و دپو شــده اســت. البته تا نیمه مهرماه از کاالهای اساسی موجود در 
شناورهایی که در حال تخلیه بودند نیز در مجموع ۵ هزار و 167 تن به گندم 
اختصاص داشــته اســت. در بین هشت قلم کاالی اساســی موجود در بنادر 
بیشــترین میــزان به ذرت با حــدود 1.6 میلیون تن از مجمــوع 3.4 میلیون 
تــن اختصاص دارد. تســهیل در ترخیــص کاالهای اساســی از مدت ها قبل 
مطرح بود که تأمین ارز از مهم ترین موانع آن به شــمار می رفت ولی اخیراً 
طی مصوباتی در سفر معاون اول رئیس جمهوری به استان هرمزگان روند 
ترخیص این کاالها تا حدودی تسهیل و در دستور کار قرار گرفته است./ایسنا

 افزایش ۳۰ میلیون مترمکعبی مصرف روزانه 
گاز بخش خانگی

مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران ضمن اعالم افزایــش روزانه 30 میلیون 
مترمکعبــی مصــرف گاز در بخــش خانگی در تابســتان امســال نســبت به 

پارسال، گفت: مشکلی برای تأمین گاز در فصل سرد وجود ندارد.
حســن منتظرتربتی با اشــاره به اینکه برنامه ای برای جریمه مشــترکان 
پرمصــرف گاز نداریــم، امــا توصیــه می کنیم مــردم در مصــرف این حامل 
انرژی، صرفه جویی کنند، اظهار داشــت: مشــکلی برای تأمین گاز در فصل 
ســرد وجود نــدارد و اولویت تأمین گاز در زمســتان بخــش خانگی و تجاری 
اســت. وی با اشاره به افزایش 30 میلیون مترمکعبی مصرف گاز در بخش 
خانگی در تابســتان امســال نســبت به مدت مشابه پارســال، گفت: به نظر 
می رســد ایــن مقدار مصرف به دلیل شــیوع کرونــا و افزایش اســتفاده برای 
گرمایش آب بوده است. معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه گاز تولید 
شده در پاالیشگاه های گازی در بخش خانگی، تجاری و صنایع، نیروگاه ها و 
به عنوان خوراک مجتمع های پتروشیمی مصرف می شود، افزود: بر اساس 
برنامــه ای کــه وزیر نفت ابالغ کرده ســهم بخش نیروگاه ها در زمســتان کم 

می شود تا سوخت مورد نیاز بخش خانگی و تجاری تأمین باشد.
وی با بیان اینکه در کشــور ســه نوع سوخت شــامل گاز طبیعی، گازوئیل 
و مــازوت مصرف می شــود، ادامه داد: مقدار مصــرف کنونی گاز طبیعی در 
نیروگاه ها حدود 2۵0 میلیون مترمکعب در روز است و روزانه ۶ تا 8 میلیون 
لیتر گازوئیل و 1۵ میلیون لیتر مازوت در نیروگاه های کشور به عنوان خوراک 
مصرف می شود. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: ترجیح ما استفاده 
از گاز به عنوان ســوخت پاک و ارزان در نیروگاه هاســت، اما عملی شدن این 

هدف به صرفه جویی مردم در بخش خانگی و تجاری بستگی دارد.
منتظرتربتــی بــا بیان اینکه حجــم گاز تحویلی به نیروگاه ها در زمســتان 
روزانــه بــه 80 تــا 90 میلیون مترمکعب می رســد، گفت: نیروگاه هــا تنها در 
صورتی می توانند گاز بیشــتری در زمستان دریافت کنند که تولید افزایش یا 

مصرف بخش خانگی و تجاری کاهش یابد./مهر
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هدایت نقدینگی به سمت بنگاه های کوچک و متوسط
بانــک مرکــزی در گزارشــی که 
از تحــوالت اقتصــاد کالن ارائه 
اقدامــات  بــه توضیــح  کــرده، 
خــود بــه منظــور دســتیابی به 
هدفگــذاری 22 درصدی برای 
تــورم ســال جــاری، پرداختــه 
چنــد  در  کــه  آنجــا  از  اســت. 
متغیرهــای  گذشــته  ســال 
غیراقتصــادی بخصــوص متغیر سیاســی متغیر فعال و 
تأثیرگــذار در حوزه اقتصاد بوده و به ناچار سیاســت های 
اقتصــادی )اعم از پولی و مالی( منفعل بوده اند، تحلیل 
و بررســی میــزان موفقیت بانــک مرکــزی در کنترل نرخ 
تورم و ســایر اهــداف، به چگونگی روند تحوالت سیاســی 
داخلــی و بخصــوص خارجــی بســتگی اجتناب ناپذیری 
دارد. بــه دلیــل ایــن واقعیت اســت که بانــک مرکزی در 
همین گــزارش، امکان موفقیت اقدامات سیاســتی خود 
را بــا احتیاط بیان کرده اســت: »تحلیــل تحوالت اقتصاد 
کالن نشــان می دهد که متغیرهای برون زا بیشــترین اثر 
را بر تورم داشــته اســت.« یا در انتهای گــزارش اقدامات 
ضــد تورمی خــود آورده اســت که: »در مجمــوع، عوامل 
متعــددی شــامل افزایــش قیمــت مســکن، ارز و... تورم 
هدف اعالم شده توسط بانک مرکزی را تهدید می کند.« 
اگــر چه بانک مرکزی شــیوع کرونا و تحریــم را دلیل نرخ 
رشــد منفــی برخی بخش هــای اقتصادی و فشــار تورمی 
ذکر کرده اســت اما به نظر می رسد که به دالیل مختلف، 
بخش های اقتصادی کشــور از شیوع غیرمنتظره ویروس 
کووید 19، به طور نسبی کمتر از بسیاری از کشورها آسیب 
دیده انــد. ایــن نتیجه البتــه امتیازی تلقی نمی شــود زیرا 
اقتصاد کشــور، پیــش و بیش از اثرپذیــری از کرونا، درگیر 
تشــدید تحریم ها شده اســت و نتایج ناشی از همه گیری 
ایــن بیماری نســبت به صدمات تحریم چندان مشــهود 
نبوده انــد. بــه عالوه، اینکه بخشــی از تعطیــالت اجباری 
ماه هــای اول مواجهــه بــا این بیمــاری بــا تعطیالت عید 
همزمــان بــود و بنابراین، واحدهــای اقتصادی در بخش 
صنعت و کشــاورزی به صورت طوالنی مدت، با مشــکل 
چندانــی مواجــه نبودنــد هــر چند کــه همزمان بــا فصل 
گردشــگری در تعطیــالت نــوروز، زیربخــش گردشــگری 
و فعالیت هــای مرتبط با آن دچار آســیب جدی شــدند. 
در گــزارش بانــک مرکزی هم تنها بخش خدمات اســت 
که نرخ رشــد منفی داشــته اســت و بخش های کشاورزی 
و صنعــت )بــدون نفت( رشــدهای مثبتی داشــته اند. با 
این وصف، تداوم تحریم ها دامنه موفقیت سیاست های 
اقتصــادی )پولــی و مالــی( دولــت را بســیار کــم اثــر و بــا 
نااطمینانی همراه کرده اســت. در گزارش بانک مرکزی، 
به ســه اقدام برای دســتیابی به هدف تورم تعیین شــده 
اشاره شده است: اســتمرار حراج اوراق بدهی، تأمین ارز 

مــورد نیاز برای واردات و بازبینی در نســبت ســپرده های 
قانونی. کسانی که با مبانی اقتصاد آشنا هستند می دانند 
کــه تمرکــز سیاســت های مالــی و پولــی دولــت عمدتاً بر 
متغیرهای اسمی است و بنابراین نقش ُمَسکن و آن هم 
کوتاه مدت را ایفا می کنند. در واقع اعمال این سیاست ها 
توســط سیاســتگذار با این امید اســت که بخــش حقیقی 
اقتصــاد )بخش هــای تولیــدی( فرصــت یابند تــا خود را 
با شــرایط جدید تطبیق دهد. بنابراین اگر سیاســت های 
پولــی و مالی نتوانند بــر متغیرهای واقعــی )بخش های 
تولیــدی( تأثیر داشــته باشــند، توســل به آن هــا می تواند 
موجــب کاهــش رفــاه جامعه شــود. بنابراین در شــرایط 
فعلی که کشــور با تحریم جدی مواجه اســت، از بین سه 
اقدام انجام شده توسط بانک مرکزی برای نیل به هدف 
تورمــی تعیین شــده، تأمین ارز مــورد نیاز بــرای واردات 
بخش هــای تولیــد می توانــد بیشــترین اثــر را در کاهــش 
تــورم و کاهــش قدرت خرید و ســطح رفاه افــراد جامعه 
داشــته باشــد. روش های دیگر برای کنترل تورم )فروش 
اوراق بدهی و تعدیل نســبت ســپرده قانونی(، اگر منجر 
بــه کاهــش نقدینگی مورد نیاز بخــش تولید به خصوص 
واحدهای کوچک و متوســط شود به رکود و بیکاری دامن 
می زنــد، هرچنــد ممکن اســت نرخ تــورم را نیــز کاهش 
دهد. دلیل این امر آن است که به رغم تأکید مکرر برخی 
اقتصاددانان و تصمیم گیــران بر وجود نقدینگی زیاد در 
اقتصاد، بســیاری از بنگاه های کوچک و متوسط از کمبود 
نقدینگی مورد نیاز برای تداوم فعالیت های خود شــاکی 
هســتند. از آنجــا کــه بنگاه های کوچک و متوســط ســهم 
باالیــی در ایجــاد فرصت هــای شــغلی دارنــد و بنابراین 
نقــش توزیــع درآمــدی پررنگــی دارنــد، هر سیاســتی که 
مشــکالت ایــن بنگاه هــا را رفــع کنــد تأثیــر فوری تــری بر 
کاهــش درد و رنج اقتصادی توده مردم می تواند داشــته 
باشــد. در واقع مشکل نقدینگی بیش از آنکه از مازاد آن 
باشــد ناشی از جذب آن توســط بخش غیرمولد است که 
زمینه افزایش تورم را نیز فراهم می کند. به همین دلیل، 
برخــالف اصرار برخی اقتصاددانان بــر کاهش نقدینگی 
توســط بانک مرکزی، شــاید بهتر باشــد که بــر روش های 
هدایــت نقدینگــی به بنگاه هــای اقتصادی تأکیــد کرد. با 
ایــن وصف، بــا توجه به بــی ثباتی بازارهــای ارز و طال در 
شــرایط فعلی و ســودآوری فوق العاده سوداگری در این 
بــازار و دیگــر فعالیت هــای غیرمولد، ســود پاییــن اوراق 
بدهی در مقایســه بــا فعالیت های ســوداگرانه ارز و طال، 
مانع از آن خواهد شــد که سیاست فروش اوراق بدهی با 
موفقیت چندانی مواجه شــود، مگر فروش تحمیلی این 
اوراق بــه پیمانکاران طلبــکار از دولت که خــود به نوعی 
اجحــاف به این گروه از فعاالن اقتصادی اســت و تبعات 
منفی دیگر دارد که تبیین آن در حوصله این نوشته کوتاه 

نمی گنجد.

 گروه اقتصادی / نرخ تورم به عنوان یکی از اصلی ترین 
شــاخص های کالن اقتصادی پس از یک دوره نزولی، 
از ابتدای ســال جاری با تغییر مسیر خود عالمت های 
هشــدارآمیز بــه سیاســتگذاران ارســال کــرد. بــا وجود 
نوسان تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه ای )نسبت به ماه 
مشــابه ســال قبل( پس از 11 ماه روند نزولی، دوباره از 
اردیبهشت ماه امسال رو به صعود گذاشت. به دنبال 
آن از شهریور ماه سال جاری نیز نرخ تورم ساالنه بعد 
از 11 مــاه صعودی شــد. ایــن درحالی اســت که بانک 
مرکزی برای نخستین بار در تاریخ فعالیت خود، نرخ 
تورم در سال جاری را هدفگذاری کرده است به طوری 
که این نرخ با دو درصد اختالف 22 درصد تعیین شده 
اســت. امــا اتفاقاتی که طــی ماه های اخیــر دراقتصاد 
ایران رخ داده است، تحقق این نرخ هدف را با چالش 
مواجه کرده اســت. درماه های اخیر نــرخ ارز به عنوان 
یکــی از متغیرهایــی کــه بســرعت برشــاخص بهــای 
تولیدکننــده و مصــرف کننده اثر می گــذارد، با جهش 
همراه شده و حتی به کانال قیمتی 32 هزار تومان نیز 
رسیده اســت. ازسوی دیگر افزایش قیمت مسکن که 
تقاضا برای پول را با رشد همراه کرده روی متغیرهای 
پولــی تأثیر داشــته اســت. البته همچنان شــاهد تأثیر 
متغیرهــای بلندمدت مؤثر بر تورم مانند رشــد باالی 

نقدینگی و کسری بودجه دولت نیز هستیم.
درهمین راستا، بانک مرکزی در تازه ترین گزارش 
خــود، به بررســی اصلی تریــن متغیرهــای تأثیرگذار 
بــر تــورم پرداختــه و اقدامات ضــد تورمی را تشــریح 
کرده اســت. طبق گزارش نهاد ناظر بازارپول، تحلیل 
تحــوالت اقتصاد کالن نشــان می دهد که متغیرهای 
برون زا بیشــترین اثر را بر تورم داشته است. براساس 
اعــالم بانک مرکــزی، در مجمــوع، عوامل متعددی 
شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و.. تورم هدف اعالم 
شــده توسط بانک مرکزی را تهدید می کند؛ از این رو، 
الزم است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف 
اعالم شــده، از کلیه ابزارهای سیاستی در اختیار خود 
اســتفاده  کند. البته، این بانک انتظار دارد با اقداماتی 
کــه در چارچــوب راهبــرد هدفگــذاری تــورم انجــام 
می دهد بتواند گام مؤثری در راســتای تحقق اهداف 
قانونــی خود )حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشــد 

اقتصادی( بردارد.
ë افت درآمد ارزی و کسری بودجه عامل رشد تورم

اقتصــادی  شــرایط  درتحلیــل  مرکــزی  بانــک   
در  ماهانــه  تــورم  نــرخ  رشــد  دلیــل  مهم تریــن 

ماه های اردیبهشــت، خــرداد و تیر امســال را آثار و 
تبعــات افــت درآمدهای ارزی دولت و شــوک های 
بودجــه  از محــل کســری  ایجــاد شــده  انتظاراتــی 
دولت اعالم کرده اســت. بنابراین دریک نگاه کلی 
می تــوان عواملی مانند تحریم و شــیوع کرونا را که 
موجــب افت درآمدهای ارزی دولت شــد درتغییر 

روند حرکتی شاخص تورم نام برد. 
هرچنــد در مردادمــاه ســال جاری، تــورم ماهانــه 
بــا کاهــش مواجــه شــد و در شــهریور مــاه نیــز تغییر 
محسوسی نســبت به مرداد نشان نداد، اما همچنان 
ســطوح باالیی را تجربه می کند و تحــوالت صعودی 
اخیر در شاخص بهای تولید کننده به عنوان شاخص 
پیش نگــر شــاخص بهــای کاال و خدمــات مصرفــی 
تهدیــدی برای تداوم این روند کاهشــی اســت. عالوه 
بــر ایــن، رونــد افزایشــی نــرخ ارز، افزایــش قیمــت 
جهانی کاالها و نیز اســتمرار افزایش قیمت مســکن 
در مردادمــاه ســال جاری از جملــه تهدید هــای تورم 
در  ماه هــای آتی به شــمار می روند کــه مجموعه این 
تحوالت، اتخاذ سیاست های پولی محدودکننده نرخ 
تورم را ضروری می سازد. گفتنی است، برپایه گزارش 
رســمی بانک مرکزی در شــهریورماه امسال متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به 
بیش از 24.2 میلیون تومان رسید که نسبت به مرداد 
5.1 درصــد و درمقایســه با شــهریور ســال قبــل 91.7 

درصد افزایش نشان می دهد.
ë امید به مثبت شدن رشد اقتصاد

مطابــق اطالعــات اولیه از حســاب های ملــی، در 
فصل اول ســال 1399 رشــد اقتصادی غیرنفتی برابر 
با منفــی 6 دهم درصد بوده اســت کــه در این میان، 
گروه هــای کشــاورزی، صنایــع و معــدن و خدمــات 
بــه  ترتیــب رشــدی معــادل 3.7، 2.5 و منفــی 1.6 
درصــد را تجربــه کرده انــد. رشــد قابل توجــه بخــش 
صنعــت و معــدن در دوره مذکــور باعــث شــد تــا بــا 
وجود پیش بینی ها، اثر شــیوع ویــروس کرونا بر تولید 
ناخالــص داخلی بدون نفت بســیار محدودتر بوده و 
در مقایسه با سایرکشــورها، رشد اقتصادی اثرپذیری 
منفی کمتری از این ناحیه داشــته باشد. با این حال، 
لــزوم کاهــش تعامــالت اجتماعــی افــراد و رعایــت 
فاصله گذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا موجب 
افت شــدید در برخی زیرگروه های گروه خدمات شد 
کــه در نتیجه آن بخش خدمات به عنوان تنها بخش 
بــا نرخ رشــد منفــی در تولید ناخالــص داخلی بدون 

نفت در سه ماهه اول سال جاری شناسایی شده است. 
لیکــن، باتوجه  به کاهــش محدودیت های اجتماعی 
و عادی شــدن تدریجی شــرایط توســط عموم مردم 
در فصــول بعــدی، انتظــار مــی رود نرخ رشــد بخش 
خدمــات از فصل دوم ســال جاری مثبت شــود که در 
صورت تحقــق این امر می توان انتظار داشــت رشــد 
تولیــد ناخالص داخلی بــدون نفــت در ماه های آتی 

ارقام مثبتی را تجربه کند.
ë اقدامات 3 گانه علیه تورم

بانــک مرکــزی بــرای محــدود ســاختن تبعــات 
تورمــی ایــن متغیرهــا، اقدامــات ســه گانــه ای را در 
دســتور کار خود قرارداده و درهمین راســتا، اقدام به 
حــراج اوراق بدهی بــرای تأمین غیرتورمی کســری 
بودجه دولت، تأمین ارز مورد نیاز واردات و بازبینی 

در سپرده قانونی کرده است.
1- استمرار حراج اوراق بدهی: در راستای تأمین 
مالی کســری بودجــه دولــت از یک مســیر غیرتورم  
زا، کارگــزاری بانــک مرکــزی تــا پایــان شــهریورماه 
ســال جاری 16 مرحله حراج برگــزار کرد که طی آن، 
در مجمــوع 698.2 هــزار میلیــارد ریال انــواع اوراق 
بدهــی دولتــی به بانک هــا، نهادهــای مالی و ســایر 

سرمایه گذاران فروخته شد.
 2- تأمیــن ارز مــورد نیــاز بــرای واردات: باوجود 
تمام مشــکالت تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا 
و تداوم تحریم ها، در پنج ماهه نخســت ســال جاری 
حــدود 1۵ میلیــارد دالر ارز بــه  منظور واردات کشــور 

تأمین شده است.

 3- بازبینی در نســبت ســپرده قانونی: بر اســاس 
مصوبات ســتاد ملی مدیریــت بیماری کرونــا، مقرر 
شــده بــود معــادل 250 هــزار میلیــارد ریــال از محل 
سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیالت به خانوارها 
و بنگاه های آســیب دیده در اختیار بانک ها قرار گیرد. 
بــا اســتناد به بنــد »1« از یک هــزار و دویســت و نــود و 
یکمین صورتجلســه 19 فروردین امسال شورای پول 
و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده 
قانونــی بانک ها و مؤسســات اعتبــاری در دامنه 10 تا 
13 درصــد بــه رئیس کل بانــک مرکزی و در راســتای 
اجــرای برنامه های حمایتی ناشــی از شــرایط خاص 
اقتصــادی نظیــر شــیوع ویــروس کرونــا و همچنیــن 
بــا توجه به گذشــت بیــش از پنج مــاه از آغــاز اجرای 
مصوبــات مذکــور و مالحظــات موجــود در زمینــه 
کنترل رشــد نقدینگی و تورم، نسبت ســپرده قانونی 
بانک هــا و مؤسســات اعتباری غیربانکی از روز شــنبه 
22 شــهریور ســال جاری به ارقام قبــل از زمان اجرای 
مصوبــه ســوم اردیبهشــت 99 ســتاد ملــی مدیریت 
بیماری کرونا بازگشــت. البته بانک مرکزی این امر را 
صرفــاً به منظــور اثربخش کردن سیاســت های پولی 
انجام داده و مصوبات ســتاد ملــی مدیریت بیماری 
کرونــا در زمینه مواجهــه با این بیمــاری را )250 هزار 
میلیارد ریال مساعدت نقدینگی( به طور کامل انجام 
خواهد داد. بر این اساس، انتظار می رود با این اقدام 
بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدودتر شده و 
شرایط بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه 

دوم سال جاری فراهم آید.

سیدمرتضی افقه
عضو هیأت علمی 

دانشگاه شهید چمران



 وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
تکلیف طرح های صنعتی و اقتصادی 
را مشخص کرد و بنا شد تأمین مالی و 
نقدینگی مورد نیاز واحدها با ســازوکار 

جدیدی انجام شود.
تحریــم  ارز،  قیمــت  افزایــش  بــا 
مشــکالت  کرونــا  ویــروس  شــیوع  و 
شــده  مضاعــف  صنعتــی  واحدهــای 
است به گونه ای که برخی از آنها اعتقاد 
دارند  اگر نقدینگی بموقع وارد چرخه 
صنعت شان نشود چاره ای جز کاهش 
تولید یــا حتی تعطیلــی ندارند، بدین 
جهت سیاستگذاران، تأمین نقدینگی 
واحدهــای صنعتــی و اقتصــادی را در 
اولویــت کاری خــود قــرار دادنــد که در 
راستای این امر به تولیدکنندگان کمک 
کنند و همچنین در مسیر افزایش نرخ 
گام  بیــکاری  از  جلوگیــری  و  اشــتغال 

بردارند.
مالــی  تأمیــن  دســتورالعمل  در 
صنعتــی  و  اقتصــادی  بنگاه هــای 
کارگروه های ملی و اســتانی و کمیته ها 
مشــکالت  تخصصــی  به صــورت 
واحدهای صنعتی، کشاورزی و صنفی 
را بررســی می کنند و اگر بنگاه بتواند با 
منابــع مالــی جدید مشــکالت خــود را 
حل کند و به سمت توسعه فعالیت ها 
بــرود، دســتور تخصیص تســهیالت از 

بانک های عامل داده می شود.
سعید زرندی معاون طرح و برنامه 
وزارت صمــت دربــاره رویکــردی کــه 
این وزارتخانه در تخصیص تســهیالت 
دارد به »ایران«، گفت: »دستورالعمل 
بنگاه هــای  مالــی  تأمیــن  اجرایــی 
ســال99  در  صنعتــی  و  اقتصــادی 
ابالغ شــد و ایــن امر در راســتای تداوم 
حمایت از بنگاه هــای اقتصادی فعال 
و نیز تکمیــل و راه اندازی پروژه های در 
دست اجرا و اولویت دار در سال جهش 

تولید است.«

او ادامــه داد: »بــه  منظــور تأمیــن 
و  نگهداشــت  بــرای  الزم  تســهیالت 
افزایش تولید و اشــتغال در بنگاه  های 
اقتصادی، نوســازی و بازسازی بنگاه  ها 
و صنــوف تولیــدی و تکمیل طرح های 
نیمه  تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از 
60 درصد، تســهیالت مالی تخصیص 

پیدا می کند.«
مالــی  تأمیــن  دســتورالعمل  در 
بنگاه هــای اقتصــادی و صنعتی آمده 
بنگاه  هــای  مالــی  تأمیــن  کــه  اســت 
اقتصــادی مشــمول، از طریــق منابــع 
داخلی بانک  ها جهت تقویت تحرک 
اقتصــادی در بنگاه  هایــی کــه به  علت 
محدودیــت در تأمین نقدینگی امکان 
فعالیــت کامــل آنها وجــود نــدارد و با 
دریافــت تســهیالت امــکان تثبیــت یا 
افزایــش اشــتغال و تولید آنهــا فراهم 

می  شود.
همچنین تســهیالت در نظر گرفته 
نوســازی  و  بازســازی  جهــت  شــده 
بنگاه هــای اقتصادی و صنوف تولیدی 
شــدت  و  مصــرف  کاهــش  جهــت 
انــرژی و آالیندگــی، افزایــش بازدهــی 
داخلــی  تولیــدات  کیفیــت  ارتقــای  و 
صنعتــی  واحدهــای  رقابت پذیــری  و 

است.
و  تکمیــل  بــرای  دیگــر  ســوی  از 
نیمــه   تمــام  طــرح  هــای  راه انــدازی 
تولیــدی بــا پیشــرفت فیزیکــی بیــش 
از 60 درصــد یــا معــادن دارای پروانــه 
بهره  برداری قرار است تسهیالت مورد 

نیاز واحدهای صنعتی تأمین شود.

ë اولویت پرداخت تسهیالت
وزارت  برنامــه  و  طــرح  معــاون 
اصلــی  »اولویــت  می گویــد:  صمــت 
دســتورالعمل  تســهیالت  پرداخــت 
اقتصــادی  بنگاه هــای  مالــی  تأمیــن 
بنگاه  هــای  از  دســته  آن  صنعتــی،  و 
دارای  عمدتــاً  کــه  اســت  اقتصــادی 
مشــکالت نقدینگــی بــوده و از لحــاظ 

تــوان  دانــش  فنــی،  تولیــد،  ظرفیــت 
مدیریــت و بــازار، مشــکلی کــه مانــع 
افزایــش تولیــد باشــد،  یــا  راه  انــدازی 
نداشته و با دریافت این تسهیالت قادر 
به راه اندازی ســریع، انجام نوســازی و 
بازسازی الزم و تثبیت یا افزایش تولید 
و اشــتغال باشــند. همچنیــن میــزان 
تســهیالت قابل پرداخت بــه هر بنگاه  
اقتصادی، براســاس نیاز واقعی بنگاه 

و تأیید کارگروه استانی خواهد بود.«
مالــی  تأمیــن  دســتورالعمل  در 
صنعتــی،  و  اقتصــادی  بنگاه هــای 
مجــوز  دارای  اقتصــادی  بنگاه  هــای 
کشــاورزی،  جهــاد  صمــت،  وزارت  از 
صنــوف  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان 
تولیــدی دارای مجــوز براســاس قانون 
نظــام صنفــی کشــور و مراکــز پژوهش 
 هــای صنعتــی و معدنــی و واحدهای 
فنی و مهندسی و طرح های نیمه تمام 

تولیدی دیده شده اند.
بــر این اســاس هر واحــد اقتصادی 
دریافــت  متقاضــی  کــه  صنعتــی  و 
تســهیالت با ســازوکار جدید اســت در 
گام اول می تواند درخواست خود را به 
سازمان  های اســتانی )وزارت صمت و 

وزارت جهاد کشــاورزی(، ستاد تسهیل 
و رفــع موانع تولیــد و کارگروه تســهیل 
و رفــع موانــع تولید، بدهد و در ســایت 

بهین یاب ثبت نام کند.
 
ë جلوگیری از انحراف منابع مالی

»ایــران«  بــه  ادامــه  در  زرنــدی 
گفت:»بنــگاه اقتصــادی متقاضی این 
تســهیالت، موظف اســت درخواســت 
خــود را در ســامانه بهیــن یــاب ثبــت 
کــرده و پــس از ارائــه مــدارک الزم بــه 
کمیتــه  هــای بررســی جهت رســیدگی 
بــه درخواســت  های دریافتــی، حداکثر 
ظــرف مدت یــک ماه پــس از تصویب 
و معرفــی بــه بانــک عامل، مــدارک و 
مستندات درخواستی را به بانک عامل 
ارائــه کنــد. همچنیــن واحــد صنعتــی 
موظف شــده تســهیالت دریافتی را در 
راســتای اهــداف تعیین  شــده مصرف 
کنــد؛ اســتانداری ها فرآیند یاد شــده را 
به صــورت متنــاوب پیگیــری خواهنــد 
کــرد تا تســهیالت در این بخــش دچار 

انحراف نشود.«
یکــی از گالیه هایی که فعاالن حوزه 
کســب و کار و تولیــد دارنــد، نقدینگــی 

اســت. آنهــا اعتقــاد دارنــد کــه کمبود 
منابع مالی باعث شده که تولید نتواند 

جان بگیرد.
بنگاه هــای  صاحبــان  از  خیلــی 
نــوع  در  را  مشکالتشــان  صنعتــی 
نــگاه بانک هــا می داننــد و می گوینــد 
بــه  تســهیالت  ارائــه  در  بانک هــا  کــه 
واحدهای صنعتی کمترین همکاری را 
دارند و این روزها که فشــار تحریم های 
همچنیــن  و  شــده  بیشــتر  ظالمانــه 
ویــروس کرونــا بــر چالش هــا افــزوده 
همکاری بانک ها به پایین ترین سطح 
خود رسیده است و خیلی از بانک ها با 
وجــود آنکه مدارک درخواســت کننده 
تسهیالت )وام برای حوزه تولید( کامل 
اســت از پرداخــت وام امتناع می کنند 
چــرا کــه در ذهن شــان این امــر متبادر 
می شــود کــه ریســک تولیــد و فعالیت 
صنعتی بســیار زیاد شده است و حتی 
برخــی از بانک ها چنین گفتــه ای را به 

زبان می آورند.

ë صنعت را جناحی نگاه نکنید
شــعبان فروتن عضو اتاق بازرگانی 
تأمیــن  دســتورالعمل  دربــاره  ایــران 

مالــی بنگاه های اقتصــادی و صنعتی 
به »ایران« گفت:»واحدهای صنعتی، 
تولیــدی و صنفی بــه منابع مالــی نیاز 
اورژانســی پیدا کردند و اگر تسهیالت با 
فوریــت در اختیار بنگاه ها قــرار نگیرد، 
دیــدن  صدمــه  و  تعطیلــی  احتمــال 
واحدها زیاد می شود و آن اتفاق همان 
چیزی اســت که تحریم کنندگان ایران 

دنبال می کنند.«
او ادامه داد: »کشور نیازمند تعامل 
دستگاه ها است و اینکه تمام بخش ها 
خود را موظف به همکاری با بنگاه های 
اقتصــادی کننــد، تولیــد در قالب هیچ 
نــوع سیاســتی قــرار نمی گیــرد لــذا به 
جای آنکه به تولیــد کنندگان و فعاالن 
اقتصادی نگاه سیاسی یا جناحی شود 
بهتر است که سیاستگذاران در راستای 
تزریق منابــع مالی به این بخش مهم 

اقدام کنند.«
عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران گفت: 
»تأمیــن مالــی بنگاه هــای اقتصادی و 
صنعتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است 
از ایــن رو امیدواریــم کــه کارگــروه رفــع 
موانــع تولیــد هر چه ســریعتر نســبت 
صنعتــی  واحدهــای  شناســایی  بــه 
آســیب دیده اقــدام کند و بــا مذاکره با 
سازمان هایی چون امور مالیاتی، تأمین 
اجتماعــی و بانک مرکزی شــرایطی را 
فراهــم کند کــه واحدهــای صنعتی در 
روزهای سخت کنونی بتوانند با شرایط 

بهتری ادامه حیات دهند.«
او تأکید کــرد: »واحدهای صنعتی 
کــه در کشــورهای مختلــف بــه خاطر 
شــیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند، 
از سوی دولتشان مورد حمایت جدی 
قــرار گرفته اند، حــال صنایع ایران در 
کنــار ضــرر و زیان های شــیوع ویروس 
کرونــا بــا تحریم هــای ســخت روبه رو 
هســتند لذا این امــر می طلبد که همه 
بخش ها در کنار یکدیگــر قرار گیرند و 
در راســتای اقتصــاد مقاومتی حرکت 

کنند.«

 مرجان اسالمی فر
خبرنگار

 واگذاری مدیریت داراسوم در پایان 

سال 1400 به مردم
معــاون بیمه و بانک وزیــر امور اقتصادی و دارایی گفت: کســی از خرید 

واحدهای سرمایه گذاری صندوق های دولتی متضرر نمی شود.
عبــاس معمار نــژاد در مــورد ارزش روز ســهام باقیمانده دولت در ســه 
بانــک خصوصی شــده ملت،  تجــارت و صادرات، گفــت: ارزش روز این 
سهام 24 هزار میلیارد تومان است که واحدهای این صندوق با توجه به 

قیمت روز بازار با 20 درصد تخفیف به مردم ارائه می شود.
معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهام سه بانک 
مهم)ملــت،  تجــارت و صــادرات( در صندوق داراســوم قرار داده شــده 
اســت. وقتی کســی واحدهای ســرمایه گذاری یک صنــدوق را خریداری 
می کند، ریسکش کمتر است. ممکن است قیمت یک سهم کم شود، اما 
سهم های دیگر آن را جبران می                                   کنند. البته ریسک جزء ذات بازار سرمایه 
اســت، اما واقعیت امر و بررســی سابقه صندوق ها در بورس نشان داده 
است کسی که واحدهای صندوق ها را خریداری کرده، ضرر نکرده و بلکه 

سود برده است.
وی گفــت: مدیریت این صندوق از طریق شــرکت تأمین ســرمایه ملت 
انجام می شود و مدیر صندوق درواقع مدیر تأمین سرمایه ملت خواهد 
بود. صندوق قبلی شــامل ســهام ســه بانــک و دو بیمه بود کــه مدیر آن 
کارگزاری بانک مســکن بود، اما این صندوق داراسوم فقط شامل سهام 

سه بانک ملت، تجارت و صادرات است.
معمارنــژاد گفــت: ســود ســاالنه هــر بانک بــه صنــدوق داراســوم واریز 
می شود و این صندوق نیز به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر 

شخص، سود را بین آنها تقسیم می کند.
معــاون بیمه و بانــک وزیر امور اقتصادی و دارایــی گفت: طبق قانون تا 
پایان برنامه ششم توسعه یعنی پایان سال 1400 مدیریت صندوق های 
دارا یکــم، تــا ســوم در اختیــار دولت اســت و گفته شــده اســت، هر کس 
بتوانــد حداقل یک دهــم درصــد از واحدهای ســرمایه گذاری هر یک از 
این صندوق ها را داشــته باشــد، می تواند در مجمــع عمومی صندوق و 
انتخابات هیأت مدیره شرکت کند و به مرور مدیریت این صندوق ها به 

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری واریز می شود.
معمارنژاد افزود: تخفیف در نظر گرفته شده برای خرید واحدهای دارا 
ســوم جــدا از تخفیف صندوق هــای دارایکم و دارادوم اســت و ربطی به 

آنها ندارد.
معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی گفت: تمام تالشمان این است 
کــه در هفته هــای اول آبان مــاه این صندوق داراســوم را در بــورس ارائه 
کنیــم و دارنده هر کد ملی می تواند واحدهــای این صندوق را خریداری 
کند و الزامی به داشتن کد بورسی نیست. بنابراین آنهایی که کد بورسی 
دارند از طریق کارگزاری های خود یا از طریق شبکه بانکی و آنهایی که کد 
بورسی ندارند، از طریق درگاه های الکترونیکی بانک ها می توانند نسبت 
بــه خرید واحدهای ســرمایه گذاری دارا ســوم تا ســقف 5 میلیون تومان 

اقدام کنند.
وی این را هم گفت: مصوبه هیأت دولت برای واگذاری دارا سوم گرفته 
شــده، بایــد ایــن مصوبه بزودی ثبت شــود و ســعی می کنیــم، در اولین 
فرصت حتی االمکان هفته اول آبان یا نهایتاً تا آخر آبان دارا ســوم را در 

بورس ارائه کنیم./فارس
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گروه ایــران زمین: گزارش هــای اولیه از 
تأثیــر اعمــال محدودیت های تــردد بر 
کاهش شــیوع کرونا تا کنون مثبت بوده 
اســت هر چند بــرای نتیجــه گیری های 
قطعــی بایــد چنــد روزی منتظــر ماند. 
دربــاره  بهداشــت  وزارت  کل  معــاون 
نتایــج روز اول این محدودیت ها اعالم 
کرد، محدودیت های ایجاد شده در پنج 
کالنشــهر توانســته کاهــش ۲۰درصدی 
در ورود و خروج اســتان ها و تردد داخل 

استانی داشته باشد.
ایــرج حریرچــی افــزود: بــر اســاس 
نتایج اولیه محدودیت های ایجاد شده 
در ۵ اســتان نتایــج قابــل مالحظــه ای 

داشته است.
سیاســت های  از  یکــی  افــزود:  وی 
موقتی در بعضی کشور ها ایجاد موقتی 
و  حمل ونقــل  کاری،  محدودســازی 
به صــورت  دولتــی  مراکــز  در  اشــتغال 
شدید و سپس بازگشت به حالت عادی 
اســت. معاون کل وزارت بهداشــت به 
خبرگزاری صداوســیما، گفت: از تجربه 
این کشــور ها می توان استفاده کرد و اگر 
ایــن تجربــه محدودســازی تــردد تأثیر 
خوبــی در میــزان ابتــال و مــرگ و میــر 
روزانه داشــته باشــد، در هفته های آتی 
بــا بررســی در ســتاد کرونا مجــدد تکرار 

خواهد شد.
ë کاهش شیوع کرونا در گیالن

محمود قاسم نژاد، معاون استاندار 
گیالن و رئیس ســتاد کرونــای گیالن در 
گفت و گــو با »ایــران« گفت: بــا توجه به 
متمرکز شــدن کل اســتان اعــم از علوم 
پزشــکی و ســتاد کرونا و فرمانــداری و... 
بر رعایــت و اجرایی شــدن توصیه های 
پزشــکی و رعایــت دســتورالعمل های 
تــا  تردد هــا  ممنوعیــت  و  بهداشــتی 
حــدودی شــاهد کاهــش ایــن بیمــاری 

هستیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکه ایــن بیماری 
در افــرادی کــه مبتــال شــده اند بعــد از 
یک الــی دوهفته بــروز می کنــد، افزود: 
البتــه االن بــرای اعــالم اینکــه بگوییــم 
بــرای  شــده  اعمــال  محدودیت هــای 
تردد مسافران به شهرها باعث کاهش 
این بیماری شده اســت زود است اما از 
آنجایی که این مسافرت ها و تجمعات 
نقش مســتقیمی در شــیوع بیشــتر این 
بیماری دارد و این را تجربه طی چندین 
مــاه گذشــته نشــان داده اســت قطعــاً 
کاهش این ســفرها در کم شدن و شیوع 
زنجیــره این بیمــاری تأثیرگــذار خواهد 

بود.
وی بــا بیــان اینکه ممنوعیــت برای 
5 اســتان اعالم شده از سوی ستاد ملی 
کرونا باعث کاهش ورودی مسافران به 
اســتان گیالن شده است، اظهار داشت: 
در حال حاضر یک شهر استان گیالن در 
وضعیت قرمز، یک شــهر در وضعیت 

ســفید و 14 شــهر دیگر در وضعیت زرد 
قرار دارند.

معاون اســتاندار با تأکیــد بر رعایت 
فاصله گذاری و پروتکل های بهداشــتی 
از ســوی همــه افــراد خاطرنشــان کــرد: 
دســتورالعمل های  اینکــه  بــه  باتوجــه 
الزم در جهــت فاصله گــذاری و رعایت 
تفرجگاه هــا،  تعطیــل  و  پروتکل هــا 
پارک ها و مراکزی که تجمع در آن وجود 
دارد از ســوی اســتانداری، بخشــداری، 
شهرداری و فرمانداری و... اجرایی شده 
اســت امیدواریم در طی دوهفته آینده 
شــاهد کاهش میــزان مبتالیــان به این 

بیماری باشیم.
باقرنــژاد بــا تأکید بــر اینکــه رعایت 
در  نامه هــای بهداشــتی قطعــاً  شــیوه 
کاهش و شیوع این بیماری مؤثر خواهد 
بــود، تصریح کــرد: همانطورکه رعایت 
اصول و نکات بهداشــتی مــا را در قطع 
زنجیــره ایــن بیمــاری کمــک می کنــد، 
ایــن  بــه  ســهل انگاری  و  توجــه  عــدم 
دســتورالعمل ها از ســوی مــردم باعث 

بروز آسیب جدی خواهد شد.
ë کاهش ورود مسافران به مازندران

عبــاس مهــدوی، مدیــرکل روابــط 
اســتانداری  ســخنگوی  و  عمومــی 
مازنــدران نیــز در گفت و گــو بــا »ایران« 
گفت: طــی چند روز گذشــته بــا اعمال 
محدودیت هــای تــردد مســافران چــه 
ورودی و چــه خروجی ها شــاهد کاهش 
بار ترافیکی و در نتیجه کاهش مسافران 
در اســتان از منطقه غرب اســتان یعنی 
محــدوده رامســر تــا بابلســر بودیــم که 
همین امر باعث می شــود تا در روزهای 
آتی شــاهد کاهــش تعــداد مبتالیان به 

بیماری کرونا باشیم.
اینکــه طــی چنــد روز  بــا بیــان  وی 
گذشته تمامی مراکز خرید، تفرجگاه ها 
و بازارچه هــای محلی تعطیل بوده اند، 
افــزود: یکــی از جاذبه های اســتان های 
خصوصــاً  تفریحــی  مراکــز  شــمالی 
بازارچه هــای محلــی اســت کــه همین 
عامل تجمع افراد می شود که بیشترین 
امکان بــرای ابتال و انتقــال این بیماری 
بیــن افــراد را به وجــود مــی آورد کــه بــا 
هماهنگی هــای صورت گرفتــه تمامی 

این مراکز تعطیل بود.
مهــدوی با اشــاره به اینکــه برخی از 
افراد قبل از اعالم محدودیت های تردد 
به این استان سفر کرده اند، خاطرنشان 
کرد: از آنجایــی که تمامی مراکز تجمع 
وبازارهــا تعطیــل بودند این افــراد تنها 
در خانه هــای دوم یــا همــان ویالهــای 
خود ساکن بودند که نمی توانند تهدید 
زیادی محسوب شوند چون تردد زیادی 

در سطح شهر ندارند.
وی ابــراز امیــدواری کــرد، بــا پایــان 
یافتــن تعطیــالت و در هفته هــای آتی 
شــاهد کاهــش آمارمبتالیــان بــه ایــن 

بیمــاری ناشــی از ایــن محدودیت های 
اعمال شده باشیم.

ë همه تست ها در بویراحمد مثبتند 
با این حال از سایر استان ها خبرهای 
خوبــی در مواجهــه بــا کرونا نمی رســد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: وضعیت شهرستان 
بویراحمــد بــه لحــاظ شــیوع ویــروس 
کرونــا از وضعیت قرمز هــم عبور کرده 

و در صــورت ادامــه ایــن رونــد، شــرایط 
بحرانی تــر می شــود.  بــه گــزارش ایرنا، 
پرویــز یــزدان پناه افــزود: طــی روزهای 
جمعه و شــنبه نمونه های ارســال شده 
از شهرســتان بویراحمــد به آزمایشــگاه 
ســلولی و مولکولی یاســوج، 1۰۰ درصد 

مثبت بوده اند.
و  ســهل انگاری  داشــت:  ابــراز  وی 
بی تفاوتــی عده ای از افــراد در جامعه و 
رعایــت نکردن پروتکل های بهداشــتی 
توسط آنها عامل ایجاد وضعیت کنونی 

بوده است.
شــمار  کــرد:  تأکیــد  پنــاه  یــزدان 
جانباختگان بیماری کرونا در استان به 

1۷۲ نفر رسیده است.
وی افــزود: هــم اینــک ۳۲۴ بیمــار 
در  کرونایــی  قطعــی  و  مشــکوک 

بیمارستان های استان بستری هستند.
وی بــه همــه مــردم بویــژه مــادران 
باردار و گروه های آســیب پذیــر و دارای 
بیمــاری زمینه ای توصیه کــرد که خانه 
امن تریــن مکان برای آن هاســت و جز 

در موارد ضروری از خانه خارج نشوند.
ë  ایــالم بزودی با کمبــود تخت و دارو 

مواجه می شود
همچنیــن معــاون درمان دانشــگاه 
گفــت:  ایــالم  اســتان  پزشــکی  علــوم 
وضعیــت حــوزه درمــان کرونــا در ایــن 
اســتان از قرمــز عبــور کــرده و بــه ســیاه 
رســیده است و با ادامه روند کنونی ابتال 
و بستری با کمبود دارو، تخت و اکسیژن 

مواجه خواهیم شد.
دکتــر عبــاس قیصــوری روز شــنبه 
در نشســت فوق العــاده ســتاد اســتانی 
کرونــای ایــالم افــزود: هــم اکنــون ۲۰۰ 
بیمار کرونا در این استان بستری هستند 
و بیشتر امکانات درمانی صرف بیماران 
کرونایی می شــود در حالی کــه بیماران 
دیگــری نیز نیازمنــد خدمــات درمانی 

هستند.
 وی یــادآور شــد: بــا اینکه ســه پیک 
کرونا در این اســتان پشــت ســر گذاشته 
شــد، هیچ بیماری بدون درمان، تخت 
و خدمــات نمانــد امــا اکنــون وضعیت 
آینــده  روزهــای  در  و  کــرده  تغییــر 
بیمارستان های استان دیگر جایی برای 

بستری بیماران نخواهند داشت.
علــوم  دانشــگاه  درمــان  معــاون 
پزشــکی ایــالم گفــت: در روز جمعــه تا 
ســاعت هفــت عصــر 1۰۴ بیمــار کرونــا 
به بیمارســتان مصطفی خمینی ایالم 
مراجعــه و خدمــات ســرپایی دریافت 
کردنــد کــه بســیاری از آنهــا در روزهای 
آینده بدحال شــده و به بســتری شــدن 
یــک  تنهــا  ایــن  و  می کننــد  پیــدا  نیــاز 

بیمارستان است.
دکتــر قیصــوری اظهــار داشــت: اگر 
روند کنونی ابتال به کرونا در این اســتان 
متوقف نشود شرایط بســیار خطرناکی 
پیــش رو خواهیم داشــت و تعــدادی از 
بیمــاران به دلیــل کمبود اکســیژن جان 

خود را از دست خواهند داد.
ë  تمدید محدودیت هــای کرونایی در 

استان مرکزی
تمدیــد  از  هــم  مرکــزی  اســتاندار 
محدودیت های کرونایی در این اســتان 

خبر داد.
براســاس اعالم کانال اطالع رســانی 
آقــازاده  ســیدعلی  مرکــزی،  اســتاندار 
گفــت: از ۲۷ مهرمــاه تــا دوم آبــان ماه 
تمــام مدارس اســتان مرکــزی تعطیل 
خواهنــد بود و هیــچ مدرســه ای در این 
یک هفته حق برگزاری کالس حضوری 
را ندارد و معلمان مدارس نیز بر سر کار 

حاضر نخواهند شد.
وی افــزود: دورکاری ادارات اســتان 
طــی هفتــه آینده نیــز اجرایی می شــود 
و بــا هماهنگــی با مدیران تنها دوســوم 

کارمنــدان موظــف به حضور هســتند و 
یک ســوم آنها به صورت »دورکاری« به 
انجام وظیفه خواهند پرداخت. مدیران 
ســوم  یــک  دورکاری  اولویــت  ادارات 
پرســنل را به بانوان بویژه بانــوان دارای 

فرزند کوچک اختصاص دهند.
به گفته وی، طرح ماســک زدن از در 
خانه که از روز شنبه 1۹ مهرماه در استان 
مرکزی اجباری شــده بــود در این هفته 
ادامــه خواهد یافت و با متخلفان طبق 

قانون برخورد می شود.
بر اساس این گزارش، هرگونه تجمع 
در پارک ها هم ممنوع است و مهدهای 
کودک، باشــگاه ها و ســالن های ورزشی 

نیز در هفته آینده تعطیل خواهند بود.
ë وضعیت نامناسب کرمانشاه

اســتاندار کرمانشــاه هم با اشــاره به 
وضعیــت نامناســب کرونــا در اســتان 
تأکیــد کــرد: هیــچ اداره و نهــادی حــق 
خدمات رســانی به افراد فاقد ماسک را 

ندارد.
هوشــنگ بازوند در جلســه شــورای 
برنامه ریزی استان کرمانشاه با اشاره به 
شــرایط نامناسب استان در بحث کرونا 
گفت: نمی خواهیم مردم را بترسانیم، 
امــا واقعــاً وضعیــت خــوب نیســت و 
تعداد فوتی ها و بستری ها همچنان در 

حال افزایش است.
وی افــزود: بــا توجــه بــه وضعیــت 
مدیــران  تمــام  کرونــا،  نامناســب 
دســتگاه های اجرایی باید مقابله با این 
بیمــاری را در اولویــت کاری خــود قــرار 
داده و از هیچ تالشی برای قطع زنجیره 

این بیماری دریغ نکنند.
رعایــت  عــدم  از  انتقــاد  بــا  وی 
پروتکل های بهداشتی در سطح ادارات 
اســتان گفت: طبق بررسی های صورت 
گرفتــه میانگین اســتفاده از ماســک در 
ادارات استان 46 درصد است که نسبت 

به میانگین کشوری پایین است.
بســیاری  گزارش هــای  افــزود:  وی 
داشــته ایم کــه ورودی و خروجی برخی 
ادارات اصاًل کنترل نمی شــود و بسیاری 
پرســنل از ماســک اســتفاده نمی کننــد 
کــه در ایــن صــورت قطعاً مدیــرکل آن 

دستگاه را مسئول می دانیم.
بازونــد تأکیــد کــرد: مصوبات ســتاد 
ملــی کرونا قانون اســت و بایــد اجرایی 
شــود و طبــق این قانــون هیــچ اداره ای 
حق ارائه خدمت به افراد فاقد ماســک 
را نــدارد و در غیرایــن صــورت مدیر آن 

دستگاه را مسئول می دانیم.
وی افزود: ممکن است یکی از افراد 
مراجعه کننده به اداره ای کرونا داشــته 
باشــد و در این حالت مثل بمبی اســت 
جــان  می توانــد  و  شــده  اداره  وارد  کــه 
کارمندان و ســایر مراجعــان را به خطر 
بینــدازد و حتمــاً مدیــران بایــد بــه این 

وضعیت رسیدگی کنند.  

 زهره افشــار-خبرنگار/  رد و بدل شــدن 
آتش خمپاره در منطقه مورد مناقشــه 
»قــره بــاغ« صحنه ای اســت کــه حدود 
مناطــق  ســاکنان  کــه  اســت  روز   ۲۰
مــرزی ایــران بــا جمهــوری آذربایجان 
و ارمنســتان شــاهد آن هســتند. صدای 
انفجــار خمپــاره ایــن روزهــا جزئــی از 
زندگی روســتاییان اطراف »اصالندوز« 
آذربایجــان  آفریــن«  »خــدا  و  اردبیــل 
شــرقی شــده و آرامــش و خــواب را از 
خمپاره هایــی  گرفتــه،  آنهــا  چشــمان 
کــه مــرز نمی شناســند و هــراز گاهی به 
زمین های کشــاورزی و حتــی خانه های 
ســاکنان روستاهای مرزی این دو استان 
اصابــت می کننــد. آتش جنــگ در این 
منطقــه حتی پــس از توافــق آتش بس 

در مذاکــرات روز 18 مهــر مــاه جــاری 
میــان وزیران امــور خارجه ارمنســتان و 
جمهوری آذربایجان در مسکو خاموش 
نشــده و مردم مناطق مــرزی ما نگران 
هســتند کــه آتــش ایــن جنــگ گریبــان 
آنهــارا نیــز بگیرنــد و ایــن در شــرایطی 
اســت کــه کرونــا مــردم را در تنگنــا قرار 
داده و شــرایط دور شدن آنها از منطقه 
را سخت کرده است. »علی امیری راد« 
فرماندار شهرستان خدابنده آذربایجان 
شــرقی در گفت و گــو بــا »ایــران« اعالم 
کــرد: دیــروز، جمعــه کمــی اوضــاع در 
آرام تــر  خدابنــده  اطــراف  روســتاهای 
شــده اســت. وی با اشــاره به اینکــه روز 
پنجشــنبه شــدت درگیری ها در منطقه 
مورد مناقشــه قره باغ شــدت بیشــتری 

داشــت، افزود: روز پنجشــنبه گذشته از 
ســاعت 11 صبح تا 16 حدود 1۰ خمپاره 
به زمین های روســتایی این شهرســتان 
اصابــت کرده بــود. وی تصریح کــرد: از 
۲۰ روز پیــش کــه آتــش جنــگ در ایــن 
منطقــه روشــن شــده تاکنــون بیــش از 
5۰ خمپــاره عمدتــاً بــه مناطــق غیــر 
مســکونی و مرزی رود ارس و ۲ روستای 
»پرویزخانلو« و »قلی بیگلو « در حوالی 
شهرســتان خداآفریــن اصابــت کــرده 
اســت. فرمانــدار خدابنده خاطرنشــان 
کرد: البته چند خمپاره نیز به واحدهای 
مســکونی این دو روســتا اصابــت کرده 
بــود که در زمان اصابــت خمپاره خالی 
از ســکنه بودنــد. اصابــت خمپــاره بــه 
روستای پرویزخانلو موجب فرو ریختن 

شیشــه به ســرو صورت یک بچه شد که 
حال عمومی اش البته مناســب اســت 
همچنیــن یک مــرد ۷۰ ســاله به دنبال 
اصابت خمپاره در روســتای قلی بیگلو 
به یک واحد مسکونی از ترس پا به فرار 
گذاشت که منجر به مصدومیت او شده 
است. وی خاطرنشان کرد: مصدومیت 
این دو نفر به هیچ وجه به دلیل ترکش 
واحدهــای  اگــر  ولــی  نبــوده  خمپــاره 
مســکونی خالی از ســکنه نبــود ممکن 
بود ساکنان مصدوم شوند. به گفته وی 
بخش هایــی از چنــد واحد روســتایی در 

این منطقه تخریب شده است. 
گفــت: حــدود  آفریــن  فرمانــدار خــدا 
۲۰ روســتای آذربایجــان شــرقی در این 
منطقــه و در نزدیکــی مــرز و رودخانــه 
ارس واقع شــده اســت. بــه گفته امیری 
راد فاصلــه بســیاری از ایــن روســتا ها تا 
مــرز بــه انــدازه عــرض رودخانــه ارس 
اســت. وی در پاســخ به این پرســش که 
آیــا اقدامــی بــرای جابه جایی ســاکنان 
این روســتاها انجام شــده توضیــح داد: 
روســتاییان ایــن منطقه عمدتــاً دامدار 
هســتند و روحیه شــان به گونه ای است 
کــه خــود را مــرزدار می داننــد وتمایلی 
به دور شــدن از این منطقــه ندارند. وی 
خاطرنشــان کــرد: عــالوه بــر اقدامــات 
وزارت امور خارجه برای دور نگه داشتن 
آتــش جنــگ از مناطق مرزی ایــران ما 
هم از طریق مرزبانی هشــدار های الزم 
را بــه طرفین درگیــر داده ایم. وی تأکید 
کــرد: جــان مــردم صبــور ایــن منطقــه 
مهم تریــن اولویــت ماســت ولــی فعاًل 

جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.

معاون استاندار گیالن: 
االن برای اعالم اینکه 

بگوییم محدودیت های 
اعمال شده برای تردد 

مسافران به شهرها 
باعث کاهش این بیماری 

شده است زود است 
اما از آنجایی که این 

مسافرت ها و تجمعات 
نقش مستقیمی در شیوع 

بیشتر این بیماری دارد و 
این را تجربه طی چندین 

ماه گذشته نشان داده 
است قطعاً کاهش این 

سفرها در کم شدن و 
شیوع زنجیره این بیماری 
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فرماندار خدا آفرین به »ایران« خبر داد:

اصابت 50 خمپاره به مناطق روستایی »خدا آفرین« از آغاز جنگ قره باغ

ارومیــه - رئیــس مرکــز تحقیقــات آرتمیــای کشــور گفت: امســال طبق 
برآوردهای انجام شده، می توان 1۲۰ُتن سیست آرتمیا از دریاچه ارومیه 

برداشت کرد بدون آنکه به ذخایر آسیب برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی نکویی فرد افزود: در سال جاری 
تولیــد 1۲۰ُتن سیســت و 18۰ُتــن بیومس پیش بینی شــده که در صورت 
تحقق، شــش میلیون دالر صرفه جویی در خروج ارز و اشتغالزایی برای 

۴۰۰نفر را به دنبال خواهد داشت.
رئیــس مرکــز تحقیقــات آرتمیــای کشــور به راه انــدازی بانک سیســت و 
اطالعــات ژنتیکــی آرتمیــا در کشــور برای نخســتین بار در دولــت تدبیر 
و امیــد در راســتای احیــای دریاچــه ارومیــه اشــاره کــرد و گفــت: یکی از 
اهداف این بانک، جلوگیری از انقراض نســل آرتمیای ارومیانا و حفظ، 

نگهداری و تجدید نسل آن است.
نکویــی فرد درباره خصوصیات آرتمیــا  توضیح داد: این جانور آبزی در 
شــرایط بد مانند کم آبی و شوری زیاد آب، تخم مقاوم تولید می کند که 
می توانــد در کف دریاچه در الیه های نمک بماند و برای ســال های بعد 

با بهتر شدن شرایط آب، تبدیل به نوزاد شود.
وی اظهار کرد: آرتمیا در شــرایطی که میزان شــوری آب و غذا مناســب 
باشــد زنده زایی می کنــد و یک آرتیمای ماده در طول زندگی ســه ماهه 

خود چهارهزار نوزاد تولید خواهد کرد.
وی همچنین با اشــاره به اجرای دو پروژه بنیادی در این مرکز طی ۶ماه 
گذشــته گفت: تعداد ۵فقره پروژه کاربردی توســعه ای و یک فقره طرح 

خاص از پروژه های اجرایی این مرکز به شمار می رود.
سیست آرتمیا بهترین منبع غذایی برای نوزادان ماهی به شمار می آید 

و در صنعت پرورش ماهی دارای اهمیت زیادی است.

بر
خ

 تولید ۱۲0ُتن سیست آرتمیا 
در آذربایجان غربی

 شهرک عزیزی شهرستان قدس 
محروم از خدمات و امکانات

 محمود غالمی -غرب استان تهران: شهرک عزیزی شهرستان قدس با حدود 
1۰ هزار نفرجمعیت از کمبود امکانات و خدمات مناسب زندگی رنج می برد. 
شهرک عزیزی یکی از شــهرک های محروم و کم برخوردارشهرستان قدس 
اســت که فاقد امکانات و خدمات مناســب زندگی اســت به طوری که مردم 
این شــهرک با انتقاد از این مشــکالت خواســتار رســیدگی مســئوالن هستند. 
مســئوالن شهرســتان قدس نیز طی بازدید میدانی از این شــهرک از نزدیک 
با مشــکالت و معضالت این شهرک آشنا شده و قول پیگیری دادند.هرچند 
مردم به خبرنگار ما می گفتند: این بازدید ها تکراری است و تاکنون نتیجه ای 
ندیده اند. ســاخت و ســازهای غیراصولی و ناایمن، حاشــیه نشــینی، فقدان 
سیستم دفع فاضالب و جاری شدن فاضالب منازل درکوچه ومعابر، کمبود 
ســرانه های عمومی ورزشی، فرهنگی آموزشی، بهداشتی و درمانی و فقدان 
خدمات مناسب شهری از جمله 
مهم ترین مشــکالت مــردم این 
شــهرک است.  علیرضا حیدرنیا 
جانشــین فرمانده سپاه حضرت 
سید الشــهدا علیه السالم استان 
از  میدانــی  بازدیــد  در  تهــران 
شــهرقدس  عزیــزی  شــهرک 
گفت: در شهرســتان های اطراف 
تهران بویژه شهرستان های غرب 
استان، رشد زیرساخت ها مطابق 
و متوازن با رشــد جمعیت نبوده 
و به همین نســبت مشــکالت، معضالت و آســیب های اجتماعی به صورت 
ناخواســته در ایــن منطقه زیاد به چشــم می خورد. وی گفــت: در صورتی که 
اداره اوقاف زمینی جهت احداث مسجد اختصاص دهد سپاه آماده احداث 
آن اســت. سرگرد حســین حبیبی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 
قدس نیزگفت: این شــهرک دارای مشــکالت زیربنایی اســت و ریشــه در کم 
توجهی درسال های گذشته دارد و الزم است کمبودهای فرهنگی، اجتماعی و 
عمرانی توسط ادارات مربوطه جبران شود. وی گفت: طرح محله اسالمی با 
هدف محرومیت زدایی در این شهرک در حال پیگیری است و از دستگاه های 
خدماتی و اجرایی انتظار می رود با مشــارکت مردم و خیرین در شناســایی و 
حل مشکالت این شهرک جدی باشند. مسعود مختاری، شهردار قدس نیز 
گفت: متأسفانه ساخت وسازهای شبانه و غیرمجاز و بدون نظارت در گذشته 
باعث شکل گیری این شهرک شده و خدمات رسانی اصولی به این شهرک را 
با مشکل مواجه کرده است.وی افزود: مدیریت شهری برای مناطق محروم 
اعتبار، طرح وبرنامه دارد واین منطقه رها نشده  است و طرح های محرومیت 
زدایــی شــامل تأمین روشــنایی، جدول گــذاری، پیاده رو ســازی، آســفالت و 

ارتقای خدمات شهری توسط شهرداری در حال پیگیری و اجراست.

میناب آماده صادرات » چیکو« به کشورهای همسایه 
بندرعباس -  شهرستان میناب 
مقــام  هرمــزگان   شــرق  در 
نخســت را در ســطح زیر کشت 
جــاری  درســال  و  دارد  چیکــو 
۴۰۰تــن میوه چیکــو از باغ های 
زمینــه  کــه  شــد  برداشــت  آن 
بــه  محصــول  ایــن  صــادرات 
کشورهای همسایه فراهم شده 
اســت.  درخــت چیکــو در آب  و 
هوای گــرم و مرطوب یا خشــک 
بویژه اقلیم های ســاحلی رشد و 
ثمردهــی می کنــد و با مصرف انواع کودها به طور معمــول با وزن معمولی 
4۰۰ -1۰۰ گرم به رنگ زرد تا قهوه ای روشــن، ســفت و مزه آن خیلی شیرین، 
آبــدار و طعم اســیدی بســیار کمی دارد.  کارشــناس تغذیــه مرکز تحقیقات 
و آمــوزش کشــاورزی و منابع طبیعی هرمزگان گفــت: میوه چیکو در مرحله 
رســیدگی دارای گوشت شیرین و نرم و رنگ قهوه ای بوده و با توجه به حدود 
۲1 درصــد قنــد پــس از فرآوری به محصــوالت با ارزش دیگــری مانند مربا و 
مارماالد مفید، ســبب افزایش ارزش افزوده می شــود. به گزارش ایرنا، ایران 
محمدپــور  افــزود: میوه چیکــو با حــدود ۵ درصد فیبر و یــک درصد چربی، 
۴درصــد پروتئیــن، سرشــار از منابع ویتامیــن  ث و نیز ویتامین هــای گروه ب 
شــامل، ریبوفالوین، نیاسین، پانتوتنیک اســید، فوالت، ویتامین ب۶ ، مقدار 
قابل توجه عناصر معدنی نظیر آهن، کلسیم، منیزیم، فسفر، پتاسیم، سدیم 
و روی  است.  وی ادامه داد: همچنین براساس یک باور محلی، میوه رسیده 
چیکو می تواند مشــکل ناباروری در مردان را بهبود بخشــد و عصاره متانولی 
برگ های درخت چیکو، توانسته است در بهبود افسردگی ناشی از دیابت در 
موش مؤثر باشد. وی یاد آور شد: یکی از ویژگی های مهم میوه چیکو، قابلیت 
فریزکــردن میوه آن اســت کــه به دلیل باالبــودن درصد قنــد در آن، می توان 
میــوه را بعــد از رســیدن در دمای زیر صفــر به راحتی نگهداری کرد و ســپس 
جهت تهیه بســتنی میوه ای و نیز در مخلوط با شــیر مورد اســتفاده قرار داد. 
یافته های به دســت آمده حاکی از آن است که قرار دادن میوه چیکو در رژیم 
غذایی روزانه از بدن در برابر پیشــرفت سلول های سرطانی حفاظت می کند 
و همچنین این میوه گرمسیری سحرآمیز به دلیل تنوع شیمیایی وسیع برای 

درمان انواع سرطان مؤثر است.

افزایش 40 درصدی بارندگی ها در اردبیل
اردبیل - مدیر کل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی 
بارندگی در استان، گفت: پیش بینی شرایط جوی در درازمدت امکانپذیر 
نیست و ما نمی توانیم برای بیش از 1۰ روز پیش بینی جوی را انجام دهیم.

سیاوش محمدی در جلسه شورای مدیران راه و شهرسازی استان اردبیل 
در مورد وضعیت بارندگی های سال  جاری بیان کرد: در سال زراعی جاری 
که از مهرماه شــروع شــده میزان بارندگی ها نســبت به مدت مشابه ۳۰ تا 
4۰ درصد افزایش نشان می دهد. وی افزود: به  نظر می رسد با این شرایط 
جوی فصل پربارشــی را ســپری کنیم که البته امکان پیش بینی تغییرات 

جوی بیش از 1۰ روز در ایستگاه های هواشناسی اردبیل وجود ندارد.

رهاسازی گربه جنگلی در طبیعت املش
رشــت - رئیــس اداره حفاظت 
محیط  زیست املش گفت: یک 
قالده گربه جنگلی در زیســتگاه 
طبیعی اش رها شد. به  گزارش 
خبرگــزاری صداوســیما، علــی 
درویشــی افــزود: مأمــوران این 
اداره، ایــن گربــه جنگلــی را کــه 
در محــدوده ایــن شــهر یافــت 
شــده بــود، زنده گیــری کــرده و 
پس از بررســی سالمت حیوان، 
در زیســتگاه طبیعــی خــود رها 
کردند. علی درویشی افزود: گربه جنگلی در مناطق جنگلی، حاشیه تاالب 
و نیزارها زندگی می کند. وی از شــهروندان خواســت در صورت مشــاهده 
پرندگان و گونه های جانوری مختلف، مراتب را به نزدیک ترین پاسگاه یا 

اداره حفاظت محیط زیست اطالع دهند.



گروه حوادث/    چند روزی اســت که چالشی 

بویــژه  اجتماعــی  شــبکه های  در  جدیــد 
واتــس اپ رعب و وحشــت زیــادی در بین 
خانواده ها به وجود آورده اســت چرا که این 
چالــش کــودکان و نوجوانــان را هــدف قرار 
داده اســت. اما این ماجــرا زمانی جدی تر و 
هراس انگیزتر شــد که خبر مرگ پســری 11 
ســاله به نام مانی در اهواز به خاطر ترس از 
این بازی منتشــر شــد. تصاویری از این پسر 
بچه در شــبکه های اجتماعی انتشــار یافته 
کــه گفتــه می شــود پــدرش از آن به عنــوان 
آخریــن تصاویــر مانی در چالــش مومو یاد 
کرده اســت. در ایــن خبر آمده کــه مانی به 
علــت تــرس و وحشــت ناشــی از پیام های 
تهدید آمیــز مومــو و تصاویــر ترســناکی که 
برایش ارســال شــده هنگام خــروج از خانه 

دچار ایست قلبی شده و جان باخته است.
این در حالی اســت که ســایت عصر جنوب 
کشــوری،  کیومــرث  ســرهنگ  از  نقــل  بــه 
جانشین فرمانده انتظامی خوزستان آورده 
اســت  کــه تا کنــون هیــچ خانــواده ای برای 
شکایت در این باره به پلیس اهواز مراجعه 
نکرده  اســت و پلیس فتا نیز شکایتی مبنی 
بــر قربانــی گرفتــن چالــش مومــو در اهواز 

دریافت نکرده است.
هشدار پلیس فتا به »چالش مومو«

 فارغ از صحت و ســقم خبر مرگ پسربچه 
در اهــواز آنچــه قطعــی اســت اینکه چنین 
چالشــی در شــبکه اجتماعی فیــس بوک و 

البته به تازگی در واتس اپ راه اندازی شــده 
و پلیس فتا نیز چنــد روز قبل به خانواده ها 
بــود.  داده  جــدی  هشــدار  بــاره  ایــن  در 
ســرهنگ شــاهین حســنوند، رئیس پلیس 
فتا خوزستان درباره انتشار »چالش مومو« 
در شبکه های اجتماعی سطح استان اظهار 
داشــت: بــا توجــه بــه دریافــت گزارشــی با 
عنوان چالش مومو در شبکه های اجتماعی 
و اهمیــت موضــوع، بررســی ایــن چالــش 
خطرآفرین در دستور کار کارشناسان پلیس 

فتا قرار گرفت.
وی افــزود: در روزهای گذشــته پیامی به نام 
»چالــش مومــو« در شــبکه های اجتماعی 
بخصوص واتس اپ منتشر شده که اغلب 
در اســتان های جنوبی شــاهد آن بوده ایم و 
برخی کاربران نیز که بیشتر آنها دانش آموز 
بوده انــد، ایــن پیام هــا را که حــاوی تصاویر 
مومو هستند دریافت کرده اند. برای برخی 
از کاربران واتس آپ از حســاب های کاربری 
با شماره ایرانی و خارجی پیام هایی به زبان 
فارسی ارســال شده که از آنها خواسته شده 
بود در چالش مومو شــرکت کننــد؛ مومو با 
اســتفاده از یک حســاب کاربری واتس اپ، 
یــک لینک تماس بــرای افراد ارســال کرده 
و پــس از شــروع به گفت و گــو با افــراد، آنها 
را بــه رفتارهــای خطرناک دعــوت می کند. 
بررســی های کارشناســان پلیس فتا نشــان 
داده کــه عمــده این پیام ها بــا انگیزه ایجاد 

مزاحمت ارسال شده است.

والدیــن  مــی رود  انتظــار  کــرد:  بیــان  وی 
خونسردی خود را حفظ کرده و توصیه های 
الزم را به فرزندان خود منتقل کنند. پلیس 
فتــا پیش تر در خصوص خطرات احتمالی 
اســتفاده دانش آمــوزان از پیام رســان های 
خارجــی هشــدار داده بــود ولــی متأســفانه 
همچنان شاهد هستیم که والدین اینترنت 
بدون محدودیت را در بستر یک پیام رسان 
خارجی در اختیار فرزند خود قرار می دهند 
و همین موضوع زمینه ســاز این مشــکالت 

شده است.
ســرهنگ مهــدی قاســمی، رئیــس پلیس 
فتــا اســتان بوشــهر نیــز با اشــاره به ارســال 
کاربــران  برخــی  بــرای  مومــو  کلیپ هــای 
بویــژه دانش آموزان اظهار داشــت: والدین 
دقــت داشــته باشــند کــه نبایــد تهدیــدات 
ارســال کنندگان کلیپ هــای مومــو را جدی 
گرفتــه و باعــث انتقــال نگرانی و اســترس 
به فرزندان خود شــوند. موضوع شناســایی 
هویت ارســال کنندگان پیام ها و کلیپ های 
موســوم به مومو با همکاری پلیس فتا ناجا 
به صورت ویژه در دستور کار بوده و همچون 
مــوارد گذشــته، ایــن مجرمان ســایبری که 
باعث ایجاد مزاحمت برای دانش آموزان و 
نگرانی خاطر خانواده ها شده، دستگیر و به 

مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
وی از والدیــن درخواســت کــرد: بــا توجــه به 
درک بهتر والدین از تهدیدات فضای مجازی 
و شــبکه های اجتماعــی، انتظــار مــی رود تــا 

درصــورت مشــاهده هرگونــه محتــوای مومو 
توسط فرزندان شــان، با آنها صحبت کرده و 

نگرانی و استرس آنها را کاهش دهند.
 

مومو چیست؟
طبق گزارش دیلی میــل، یک بازی آنالین 
جدید و ترسناک و البته بسیار خطرناک در 
واتس اپ در هفته های اخیر در دنیا همه گیر 
شــده و جــان نوجوانــان را تهدیــد می کند و 
خانواده ها نگران هســتند کــه مانند نهنگ 
آبــی منجر بــه مــرگ و خودکشــی عده ای 
شــود. چالــش مومو تصویــری ترســناک از 
زنی با چشــم های برآمده  و زشت است که 
احتماالً بر گرفته از کار هنرمند ژاپنی به  نام 

هایاشی است.
مومــو یــک زن ترســناک و در حقیقت یک 
عروســک ژاپنــی اســت. امــا پــس از اینکــه 
رواج  خودکشــی  چالــش  یــک  به عنــوان 
یافــت، ایــن عروســک در پروفایــل کســی 
که بــا شــماره های مختلف با شــما تماس 
ارســال  بــا  می گیرد.مومــو  قــرار  می گیــرد 
فرامین و تصاویر خشــونت به کاربر شــروع 
رعایــت  از  امتنــاع  صــورت  در  و  می شــود 
قوانیــن بازی، کنتــرل کننده می ترســد.این 
بازی در اپلیکیشــن واتس اپ گسترش پیدا 
کــرده و به این صورت اســت که مرحله اول 
شماره تماسی به صورت ناشناس، کاربران 
را بــه چالش دعوت کــرده و آنها را تحریک 

می کند تا به مومو یک پیام ارسال کند.
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قتــل از جملــه جرایمــی اســت کــه پلیــس آگاهی 
نمی تواند اقدامی برای پیشگیری از آن انجام دهد. 
امــا وظیفــه ذاتــی کارآگاهــان پلیس آگاهی کشــف 
پرونــده جنایت هــای رخ داده در کوتاه تریــن زمــان 

ممکن است.
خیانت زناشویی، اختالفات خانوادگی ، اختالفات 
مالی ، اعتیاد و نزاع و درگیری از جمله دالیل وقوع 

قتل است.
بسیاری از قتل های خانوادگی ناشی از اختالفات حل نشده ای است که اعضای 
خانواده برای ســالیان متمادی آن را به دوش می کشــند بدون آنکه قدم مثبتی 
برای حل اساســی آن بردارند. در حالی که می توان به جای ادامه زندگی سراســر 
مشــکل با یاری خواستن از مشــاوران و روانشناســان به اصالح ایرادهای موجود 
و اختالف هــا پرداخــت و به زندگی ادامه داد یا با پایان دادن به زندگی مشــترک 

بی ثمر در مسیر صحیح تصمیم گیری قرار گرفت.
یکی از علل قتل ها، خیانت زناشــویی اســت که در آن پس از یک دوره به نسبت 
طوالنــی بی وفایی یکــی از زوجین، در نهایت یا فرد خیانت دیــده اقدام به  قتل 
شــریک زندگــی خود و معشــوق وی می کند یا فــرد خائن به منظور رســیدن به 

معشوق دست به جنایت و حذف همسر فعلی خود می زند.
متأســفانه در شــرایط فعلــی جامعــه و تأثیــر محتــوای غیراخالقــی فیلم هــا و 
ســریال های پخــش شــده از شــبکه های ماهــواره ای و حتــی برخی ســریال های 
ســاخته شــده در شــبکه نمایش خانگی این باور در افراد شکل می گیرد که بین 
اخالق و انســانیت و احساســات، اولویت با احساســات بوده و فرد در مواجهه با 
کشش و عالقه به فردی جدید می تواند به راحتی تعهد خود نسبت به همسر و 
فرزندان را زیر پا گذاشته و عنان تصمیم گیری را به احساسات و تمایالت بدهد. 
پرونده هــای متشــکله در معاونت مبــارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی نشــان 
می دهد که پایان این دســت داســتان ها برای هر دو طرف ماجرا تلخ بوده و جز 

بن بست و تاریکی راه به مقصد دیگری نمی برد.
بنابراین ضروری است تا افراد در مواجهه با بی میلی و بی عالقگی و خستگی از 
زندگی زناشویی به جای روابط پنهانی و زیر پا گذاشتن مرزهای اخالق و شرع، با 
یاری گرفتن از متخصصین اقدام به ترمیم و بازسازی رابطه آسیب دیده نمایند 
و در صــورت حــل نشــدن مشــکالت، به جای انتخــاب گزینه خیانت بــه زندگی 

مشترک خود خاتمه دهند.
از دیگر علل وقوع قتل در پایتخت قتل های ناشی از نزاع و درگیری است. ناتوانی 

افراد در کنترل خشم و عصبانیت که سرانجامی جز قتل ندارد.
یک اختالف ســاده بر ســر جای پارک یا یک ناسزا به دلیل تصادف یا اشتباهات 
رانندگی یا چشم در چشم شدن، به بحث و جدل منجر شده و در یک لحظه از 
دست دادن کنترل و تسلیم شدن در برابر خشم، از یک شهروند عادی یک قاتل 
می ســازد.هیچ روانشناســی نمی تواند مدعی به صفر رساندن هیجاناتی مانند 
خشــم یا ترس و... شــود. آنچه از ما در برابر موقعیت های اســترس زای زندگی 
برمی آید مدیریت این شــرایط اســت. اینکه بپذیریم همیشــه شــرایط به کام ما 
نخواهد بود و باید مهارت های الزم برای کنترل خشم و پرخاشگری را بیاموزیم 

تا از وقوع هرگونه رفتار آسیب زننده به خود جلوگیری نماییم.
مهــارت های زندگی کلیــد مدیریت موقعیت ها و هیجاناتی اســت که در طول 
حیــات خــود بــا آنها روبــه رو می شــویم و ضروری اســت تا ضمن فراگیــری این 
مهارت هــا، آموخته های خود را به فرزنــدان خود نیز منتقل نماییم تا با تربیت 

نسلی اندیشمند و آگاه از بروز انواع آسیب ها و جرایم جلوگیری به عمل آوریم.
 

 شهادت مأمور پلیس
 در تعقیب و گریز با قاچاقچیان

 گــروه حوادث/ مأمور پلیس اطالعات و امنیت 
عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد در جریان 
تعقیــب و گریــز قاچاقچیان در محور یاســوج - 

دهدشت در سانحه رانندگی جان باخت.
ســرهنگ »کیقبــاد مصطفایــی« رئیس پلیس 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در تشــریح این 
خبر گفت: ســتوان دوم داراب امرانی از کارکنان 
فرماندهــی انتظامی اســتان عصر چهارشــنبه 

۲۳ مهــر طــی مأموریتی در عملیــات تعقیب و گریــز برای برخــورد و مقابله با 
قاچاقچیان در محور مواصالتی شهرستان بویراحمد به شهرستان کهگیلویه در 

سانحه رانندگی جان باخت.
وی تصریــح کــرد: چندی پیــش و به  دنبال اطــالع پلیس اطالعــات و امنیت 
عمومــی اســتان مبنی بــر فعالیــت افــرادی ســودجو و قاچاقچــی، گروهی از 
مأمــوران پلیس برای بررســی موضــوع به مأموریــت اعزام شــدند؛خودروی 
حامل سه نفر از مأموران پلیس در نزدیکی روستای بابکان در محور یاسوج- 
دهدشت دچار سانحه شد که در این حادثه مرحوم داراب امرانی در دم جان 
باخت و دو نفر دیگر از همکاران مصدوم  که توسط عوامل اورژانس، به مراکز 

درمانی منتقل شدند.

فرار به کوه بعد از قتل همسر
گروه حوادث/ مرد جوان که همســرش را با ضربه های چاقو به قتل رســانده بود 

7ساعت بعد از این جنایت در کوه های اللی دستگیر شد.
ســرهنگ بیگدلی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اللی در تشریح این خبر 
گفت: روز جمعه مأموران پلیس شهرســتان اللی خوزستان در جریان قتل زنی 
جــوان در خانــه اش در منطقه عشــایری» آرپناه «این شهرســتان قــرار گرفتند؛ 
نخستین بررسی ها نشان می داد همسر این زن به  دنبال اختالف های خانوادگی 

وی را با چاقو کشته و متواری شده است.
با ردیابی های پلیســی سرنخ دســتگیری این متهم که به کوه های اطراف آرپناه 
متواری شده بود پیدا شد و با اعزام چهار تیم عملیاتی به منطقه، مأموران پس 

از هفت ساعت موفق به دستگیری قاتل و تحویل وی به مراجع قضایی شدند.

جانشین رئیس پلیس راهور:

اول تذکر بعد جریمه
گروه حوادث/ اگر مســافران اتوبوس و تاکســی از ماسک اســتفاده نکنند، راننده 

جریمه می شود.
»سردار تیمور حسینی« جانشین رئیس پلیس راهور ناجا درباره  ابالغ ستاد ملی 
مقابله با کرونا به پلیس مبنی بر جریمه رانندگان فاقد ماسک به ایلنا گفت: این 
ابالغیه به این صورت اســت کــه جریمه برای دو گروه تاکســی ها و اتوبوس های 
شــرکت واحد اســت. اگر رانندگان تاکســی یا اتوبوس از ماســک استفاده نکنند، 
۵۰ هزار تومان جریمه می شــوند. همچنین اگر مســافری در تاکسی و اتوبوس از 
ماســک استفاده نکنند، راننده اتوبوس یا تاکســی ۲۰ هزار تومان جریمه خواهد 
شد. وی با بیان اینکه تنها موردی که در این خصوص ابالغ شده برای شهر تهران 
است نه استان تهران، ادامه داد: در جاده ها و در استان ها هیچ گونه ابالغی برای 

جریمه افرادی که  ماسک نمی زنند، نشده است.
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه ساز و کار این جریمه ها ابالغ شده 
اســت، خاطرنشــان کرد: قرار بر این اســت که در چند روز اول این طرح، پلیس 
به رانندگان و مســافران تذکر دهد و پس از اینکه به اندازه کافی اطالع رسانی در 
این زمینه انجام شــد، در مقابله با راننده تاکســی یا اتوبوس و یا مسافر تاکسی یا 
اتوبوسی که ماسک نزده باشند جریمه صادر خواهد شد. البته قطعاً زمان اخذ 

این جریمه از سوی پلیس اعالم خواهد شد.

گــروه حوادث/   مــرد جوان که بــرای هزینه 

درمان ســگ همســرش از یک زن کالهبرداری 
کــرده و ســپس او را بــه قتــل رســانده بــود بــا 

رضایت اولیای دم از قصاص نجات یافت.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از اســفند ســال 95 
بــا گــزارش کشــف جســد زن جوانــی در کنــار 
چنــد  ســوی  از  حکیــم  اتوبــان  شمشــاد های 
خــودروی عبوری در دســتور کار مأمــوران قرار 
در  پلیــس  مأمــوران  حضــور  از  پــس  گرفــت. 
محــل آنهــا با جســد زنــی رو بــه رو شــدند که با 
ضربات متعدد جســم تیز به قتل رســیده بود. 
تحقیقات اولیه نشان داد مقتول زنی ۳۰ ساله 
به نام ســروناز اســت که چند روز قبل پدرش با 
مراجعــه به پلیــس از گم شــدن وی خبر داده 

بود.
در ادامــه تحقیقات مشــخص شــد این زن 
چند مــاه قبل وقتی متوجه شــده شــوهرش با 
زن دیگــری ازدواج کــرده از او طــالق گرفته اما 
مدتی بعد پشــیمان شده و قصد آشتی داشته 
کــه برای ایــن کار از یک زوج جــوان به نام های 
ســیما و صــدرا خواســته کــه با وســاطت باعث 

آشتی آنها شوند.
مأموران در ادامه بررسی ها دریافتند صدرا 
به بهانــه دعانویســی و رمالی مبلــغ ۲ میلیون 
تومان از سروناز گرفته بود تا به او دعایی بدهد 
که در کمتر از یک ماه ســهراب با او آشــتی کند 

امــا وقتی ایــن اتفاق نیفتــاده ســروناز از صدرا 
خواســته تــا پولــش را پــس بدهــد کــه ســر این 

موضوع با هم اختالف پیدا کرده بودند.
بدین ترتیب صدرا شناسایی و دستگیر شد. 
وی در اظهــارات اولیــه منکر هرگونــه دریافت 
پول از مقتول شد اما در نهایت اعتراف کرد که 
از ســروناز پول گرفته اســت. او به پلیس گفت: 
من شــغل و درآمد مشــخصی ندارم و در حال 
حاضــر نیــز در خانه همســرم زندگــی می کنم. 
پــای ســگ همســرم شکســت  پیــش  چنــدی 
بــه ســیما گفتــم مــن هزینــه درمان ســگش را 
می دهم اما چون پول نداشــتم و نمی خواستم 
پیــش همســرم سرشکســته بشــوم بــه فکــرم 
رســید از سروناز که زن پولداری بود به بهانه ای 
پــول بگیرم بــه همین خاطر بــه دروغ موضوع 
دعانویــس را مطرح کردم تا بتوانم پول هزینه 
درمــان ســگ همســرم را از ایــن راه به دســت 

بیاورم، اما من نقشی در قتل او نداشتم.
در شــرایطی که صدرا منکر هرگونه ارتکاب 
جنایت و قتل شــده بــود، مأمــوران اداره دهم 
پلیــس آگاهــی پایتخــت در بازرســی از محــل 
ســکونت صدرا در خیابان ســتارخان موفق به 
کشــف مدارک شناسایی مقتول شدند و همین 
موضوع سبب شــد تا او به قتل سروناز اعتراف 
کند. او به مأموران گفت: سروناز مدام تهدیدم 
می کرد که اگر پولــش را برنگردانم، موضوع را 
به همسرم می گوید. بنابراین با او قرار گذاشتم 

تا بتوانم چند ماهی فرصت بگیرم اما ســروناز 
قبول نکرد و صحبت ما به درگیری کشید. او را 
بــه داخل شمشــادها هل دادم و بــا چاقو چند 
ضربــه بــه شــانه چپ و پهلــو و شــکمش زدم. 
کیفش را برداشــتم که حــاوی ۲5۰ هزارتومان 
و  بــود  شناســایی  مــدارک  و  عابربانــک  پــول، 
چاقو را داخل شمشــادها پنهان کردم و از آنجا 

گریختم.
پس از اعترافات صدرا و تکمیل تحقیقات، 
کیفرخواســت علیه او صادر و پرونده به شعبه 
5 دادگاه کیفــری اســتان تهــران ارجــاع شــد و 
چنــدی بعد هم متهــم محاکمه و به قصاص، 
۳ ســال حبس و شــالق محکوم شــد. اما پیش 
از اجــرای حکــم، بــا رضایت اولیــای دم متهم 
از قصــاص نجات پیدا کــرد و پرونده او از جنبه 

عمومی مورد رسیدگی قرار گرفت.
او در دفــاع از خــودش بــه قضــات گفــت: 
مــن ۳ ســال در زنــدان بــودم و در ایــن مــدت 
افســردگی شدیدی گرفتم و با توجه به گذشت 
اولیای دم درخواست دارم تا در مورد مجازاتم 
تخفیف در نظــر بگیرید. من به خاطر بی پولی 
و برای حفظ غرور در مقابل همسرم دست به 
این کار زدم اما با این اشتباه، خانواده ام مجبور 
شــدند برای نجات جانم صدها میلیون تومان 

پرداخت کنند تا من اعدام نشوم.
با پایان جلســه دادگاه، قضات برای صدور 

رأی وارد شور شدند.

 شکستگی پای سگ 
 دستگیری عامالن  به جنایت ختم شد

شهادت یک مرزبان

گــروه حــوادث/   مــرد جوان بــه تصــور اینکه 

برادر بزرگ ترش قصد دارد اموال پدرشان را 
تصاحب کند او را به قتل رساند.

»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
ســاعت 4 بعــد ازظهــر پنجشــنبه ۲4 مهــر، 
تماســی با پلیس 11۰ گرفته شــد. مرد جوانی 
پشــت تلفــن بود که بــا فریاد گفــت: »برادرم 
را کشــته ام. بــه دادم برســید.« به دنبــال این 
تمــاس، بالفاصله موضوع از ســوی مأموران 
کالنتــری 14۰ بــاغ فیض به بازپرس کشــیک 

قتل پایتخت اعالم شد.
وقتــی بازپــرس ساســان غالمــی و تیــم 
از  یکــی  در  حادثــه  محــل  راهــی  جنایــی 
اشــرفی اصفهانــی شــدند در  خیابان هــای 
محــل حادثه آنها جســد مردی 5۰ ســاله را 
در آشــپزخانه پیدا کردند که بــا ضربه چاقو 

به قتل رسیده بود. 

عامــل قتل که برادر 4۰ ســاله مقتول بود، 
گفت: من برادرم را کشــتم اما اشــتباه کردم. 

خانه من چند محله دورتر از اینجاست. 
پــدر و  و  کــرد  فــوت  مدتــی قبــل مــادرم 
خواهــرم که هر دو بیماری دارند تنها شــدند. 
بــه حــال  را  پــدرم  و  نمی توانســتیم خواهــر 
خودشــان رهــا کنیــم. از طرفی نگهــداری هر 
دوی آنهــا برایمــان خیلــی ســخت بــود. بــا 
بــرادرم به فکر چــاره ای افتادیــم و درنهایت 
تصمیــم گرفتیم که هر کــدام از آنها به خانه 

یکی از ما بیاید.
او ادامــه داد: خواهــرم بــه خانه مــا آمد و 
پدرم هــم به خانه برادرم رفت. مدتی از این 
ماجرا گذشــته بود که فکر کردم او قصد دارد 

اموال پدرم را باال بکشد. 
پــدرم بیمــار بــود و اگــر بــرادرم اموالــش 
نمی شــد.  متوجــه  او  می کــرد  تصاحــب  را 

چندباری ســر این موضوع با امیر دعوا کردم 
و درگیر شدم. هر چند او منکر بود و تمام این 
دعواهــا با وســاطت و میانجیگــری اطرافیان 
خاتمه یافت اما همچنان این فکر مثل خوره 

به جانم افتاده بود.

تصمیم به جنایت
مــرد جوان ادامــه داد: دلخوری و اختالف 
ما ادامه داشــت تا اینکــه روز حادثه به ذهنم 
رســید بــرادرم را بــه قتل برســانم. بــا خودم 
گفتم این طوری دیگر اموال پدرم را تصاحب 

نمی کند. 
وقتــی متوجــه شــدم که پــدر و بــرادرم در 
خانه تنها هســتند این فکر قوت گرفت. چاقو 
را از خانــه برداشــتم و راهــی خانــه بــرادرم 
شــدم. قبل از قتل دوبــاره با او صحبت کردم 
و برادرم گفت که من اشــتباه می  کنم سپس 

بــرای پذیرایی به آشــپزخانه رفــت و من هم 
پشت سر او رفتم. 

در یــک لحظــه بــا چاقویــی که بــه همراه 
داشــتم به گردن برادرم زدم و او خونین روی 
زمین افتاد. ترسیده بودم، برادرم را که درآن 
حال دیدم تازه متوجه شدم چه کار اشتباهی 

انجام داده ام.
 بــاورم نمی شــد که بــا دســت های خودم 
بــرادر بزرگــم را بــه قتــل رســانده باشــم. ۳۰ 
نــگاه  او  بــه  و  بــودم  دقیقــه ای شــوکه شــده 
می کــردم به خودم که آمدم با پلیس تماس 

گرفتم و گفتم برادرم را کشته ام.
با اعتراف متهم، به دستور ساسان غالمی 
بازپرس شــعبه ســوم دادســرای امور جنایی 
پایتخــت، وی در اختیار کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی قــرار گرفت و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد.

گروه حوادث/ عامالن به شــهادت رســاندن 

مرزبــان ســتوان یکــم اصغــر ســاالرپور در 
اســتان  در  مشــترک  و  پیچیــده  عملیاتــی 

اصفهان دستگیر شدند.
ســردار حســین دهکــی فرمانــده مرزبانــی 
اســتان هرمزگان در حاشــیه مراســم تشییع 
پیکر مرزبان هرمزگانی در تشــریح جزئیات 
ایــن خبر گفــت: در پی درگیــری روز جمعه 
مرزبانان پایگاه دریابانی قشم با قاچاقچیان 
کاال که منجر به شهادت ستوان یکم »اصغر 
ســاالرپور« از مرزبانــان این فرماندهی شــد، 
ایــن حادثــه  موضــوع دســتگیری عامــالن 
به صــورت ویــژه در دســتور کار فرماندهــی 

مرزبانی استان هرمزگان قرار گرفت.
بــا هوشــیاری مرزبانــان، قاتــل و همدســت 
وی شناســایی شــدند و با انجام کار گســترده 
اطالعاتی و اقدامات فنی، سرانجام در کمتر 
از ۲۴ ساعت از وقوع حادثه مسیر فرار متهم 
در شــهرضا اســتان اصفهان شناســایی شد. 
اکیپــی از مأموران انتظامی اســتان اصفهان 
و نیز ایست بازرسی شهید امامی شهرستان 
شــهرضا بــا هماهنگی مقــام قضایــی برای 
دستگیری به مسیر مورد نظر اعزام شدند و 
با انجام مراقبت های الزم ســرانجام در یک 
عملیــات ضربتــی و غافلگیرانه متهمان در 
ورودی شهرســتان شــهرضا استان اصفهان 
دستگیر و یک دســتگاه خودروی سواری پژو 

متعلق به آنان توقیف شد.
به گزارش ایســنا، شهید ساالرپور بیش از 1۸ 
ســال در لبــاس مقــدس مرزبانی مشــغول 
خدمت بود که صبح روز جمعه ۲۵ مهرماه، 
اکیــپ گشــت دریایــی پســت کنتــرل الفت، 
حین گشــت با شــناور قاچاقچیان رو به رو و 
دستور توقف شناور داده شد که با ممانعت 

و بی توجهی قاچاقچیان روبه رو شدند.
ایــن گــزارش حاکیســت، در برخورد شــناور 
قاچاقچیان با شناور سازمانی پایگاه دریابانی 
قشم، ســتوان یکم »اصغر ساالپور« بشدت 
زخمی شــد که به بیمارستان منتقل ولی به 
علت شــدت جراحات وارده قبل از رســیدن 
به بیمارســتان به درجه رفیع شــهادت نائل 
آمد.از شــهید دو فرزند پســر 1۲ و 7 ســاله به 

یادگار مانده است.

برادرکشی به خاطر تصاحب اموال پدر
سردار علیرضا 

لطفی
رئیس پلیس 
آگاهی پایتخت

قتل، اشتباه ترین راه حل مشکالت

مرد جوان 30 دقیقه پس از قتل برادرش با پلیس تماس گرفت
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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- یاتاقــان توپــی- برنامــه زنــده ارتباط با 
عتبات عالیات در مناسبت های مذهبی که 

از شبکه دوم درحال پخش است
2- پادشاه خوارزمشاهی- چند شریک- برشته شده

3- الهه جنگل- رمل و شن- ابزار تزریق
4- پســوند ســاخت صفت- مردود- گرو بستن- مخفف 

آگاه
5- از ما بهتران- موافق- زبان عرب

تــرن  تصویــر-  یــک  ســاختاری  جــزء  کوچک تریــن   -6
زیرزمینی- سرراست

7- صفت سمندر- پوشانیدن سطح یک فلز به وسیله فلز 
دیگر- جذب و کشش

8- عواقب- از دیده روان می شود- فرزند نااهل
9- فام- حق تقدم- شهرستانی مرزی

10- آزاد- تابع- از شهرهای شمالی استان»فارس«
حضــرت  اســتان  یخــی!-  آویــز  »جمــع«-  مقابــل   -11

معصومه)س(
12- قدیمی- اســتارت قدیمی خودروهــا- باریک تر از آن 

نیست- نمک
13- مترجم انجیل به آلمانی- ویران کننده- ابر مصنوعی
14- سنگ زینتی- شهری تاریخی با جاذبه های گردشگری 
بسیار در»آذربایجان شــرقی«- یک پای ثابت خورشت 

فسنجان
15- جال دادن و پاک کردن زنگ فلز- محله ای در»تهران«

 عمود ي: 
1- غذای محلی روستای »یرک« قزوین- نماهنگ

2- ســد تأمین کننده آب پایتخــت- مرکز »کره جنوبی«- 
فریاد بلند

3- تاج ساخته شــده از گل- درجه و حالت خوب- انتقاد 
کننده

ســوزاندنی-  چــوب  »همــدان«-  اســتان  در  شــهری   -4
بادکردگی- جایز

5- یک قسم پارچه نخی- شکل گرد هندسی- تفاله کنجد
6- ریاضیــدان نابغــه- از نام هــای خانم ها- وســیله پهن 

کردن خمیر
7- سرد نیست- میوه گوشواره ای- پایین لباس

8- آدم فعال- محفظه میز- زورگو
9- ظرفی در مطبخ- مرغ خانگی- خو
10- وسیله وزنه برداری- پیشی- آبادی

11- تیــر پیکانــدار- نــام »بابایــی« بازیگر خانــم- گونه ای 
موسیقی بومی

12- بیماری تنفسی جدید- تلفظO- خشک میوه- قالب 
کیف

13- گردنه زیبای جاده آستارا به اردبیل- پاینده- آلیاژی از 
مس و روی

14- فریاد، صوت- متعهد و مسئول- درویش
15- شاخه ای از دریا- کتابی تعلیمی در تصوف از »علی بن 

عثمان هجویری«

   افقي: 
از»عبــاس  فیلمــی  نجــات-  چتــر   -1

الجوردی«
2- آهسته- نوشته های اصلی- آبرسان 

عهد قدیم
3- سزاوار- هر یک از اتاق های قطار- اتومبیلرانی

4- شهری در اســتان »همدان«- در مثل غنیمت است- 
پست فطرت- فارسی زبان

5- پارو- ترس- فلسفه الهی
6- مخلوطــی از نیتــرات پتاســیم، گــرد زغــال و گوگــرد- 

چمنزار- پیچیدن
7- ضمانت- هاله ماه- یکی از دو روی سکه

8- دانه خوراکی- آهنگ- یکدنده
9- منظره- دوران کودکی- پناهگاه

10- ابر زمینی- یار »هاردی«- رفع عطش نموده
11- جمع حاکم- اثر »داستایوسکی«- ضمیر داخل

12- جعبــه میز- اصلیــت غذای»راگو«- شــهر »رازی«- 
جانب

13- میل شدید زن حامله- افتادنی بر اندام!- از دروس
14- ششلول- مرطوب- عضو کابینه دولت

 15- بازیگــر مــرد فیلــم »بــدون تاریــخ، بــدون امضــا«- 
پایتخت »گرانادا«

 عمود ي: 
1- اثر »آمبروزس بیرس«- مسابقات دوچرخه سواری

2- اشتهار- وسیله ذوب لحیم- سرایت
3- یکی از مهمترین رودهای اروپا- متعفن- گرداگرد

4- نــام »محرابــی« بازیگر خانــم- پوچ- اثــر چربی- نهر 

بزرگ
5- بی چیز- با »ادا« آید- قبول نشده

6- تابلویی از روی فاکس »لیختنســتاین«- نام دخترانه- 
روش خاص تهیه چیزی

به کارگردانــی  ســریالی  چــوب-  الــکل  خالکوبــی-   -7
»کیومرث پوراحمد«

8- شیفته- سال ترکی- در زمستان می سوزانند
9- مبارز- در خود ماندگی- میل شدید

10- از توابع »کاشــان«- قطعــه کوتاه تبلیغاتــی در صدا و 
سیما- تیم فرانسوی

11- رد پای آب!- میانه- مخترع»هواپیما«
12- ماه پرتابی!- عضو صورت- ســنگ و چوب- گردنه ای 

در »همدان«
13- هافبک »پاری ســن  ژرمن«- جوانی- آتشــکده عهد 

ساسانی
14- آواز خــواب- نام »نیســون« بازیگر ایرلندی- متحول 

شدن
15- پارچه آستری- اپرایی از »سرگئی پرکفیف« روس

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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غربت مهاجران پشت حصار کرونا
چند روایت از سختگیری کووید 19 به اتباع خارجی

ماهانه مبلغ یک 
میلیون و پانصدهزار 

تومان درآمد 
داشتم. در ماه های 
اول شیوع ویروس 

کرونا درآمد من 
به سطح بحرانی 

رسید. بعد از سپری 
کردن چندین ماه 

یک سوم کالس های 
من فعال شده. با 

این وضعیت زندگی 
برای ما فوق العاده 
مشکل  شده است. 

همشهریان من هم 
مشکالت زیادی 

دارند که امیدوارم 
کسی برای آنها 

فکری کند

در یک حیاط مشترک زندگی می کنند؛ 
در  هرخانــواده  و  حیاطنــد  دور  اتاق هــا 
یکــی از آنها زندگی می کنــد. یک حمام و 
دستشویی و آشپزخانه مشترک هم دارند. 
می گویند تصور کن چقدر در شرایط شیوع 
بیماری کرونا رعایت بهداشــت در چنین 
فضایی دشوار است اما همه مشکل اهالی 
ایــن خانــه 15 نفــری در قلعه نــو ورامین 
زندگی جمعی شان نیست می گویند کرونا 

که آمد بیکار شدند.
و  هســتند  افغانســتان  کشــور  اهــل 
معتقدنــد کرونــا شــرایط دشــواری بــرای 
مهاجران ساخته. مهاجرانی که مشکالت 
زیادی دارنــد و حاال با شــیوع این ویروس 
انگار دیگــر ته مانده امیدشــان هــم نابود 
شــده اســت. برخــی به فکــر بازگشــت به 
وطن هستند و برخی هم همچنان امیدوار 
کــه اوضــاع اینجــا دوبــاره بســامان شــود. 
بیشترشــان نــه بیمــه ای دارند نــه حقوق 

بیکاری و از کار افتادگی.
مــرد ماســک را روی صورتش جابه جا 
می کنــد و می گوید: »همین ماســک را به 
ســختی می خریــم. کرونــا اگــر برای شــما 
سخت اســت برای ما چند برابر سخت تر 
هم بوده. کرونا بیکارمان کرد.« این جمله 
ورد زبــان تعداد زیــادی از آنهاســت. پای 

درد دل اهالی خانه می نشینم.
دختر جوان اتاق محقرشــان را نشانم 
می دهــد: »تــازه همین اتاق هــای کوچک 
هم اجاره ای است و به سختی کرایه اش را 
می دهیم. برای همین یک اتاق 250 هزار 

تومان می دهیم.«
با پدر و برادرش زندگی می کند. پدرش 
به تازگی از کرونا رهایی یافته. می گوید فکر 
کــن ما بــا ایــن شــرایط چطــور می توانیم 
بهداشــت را رعایت کنیــم؟ این همه آدم 
و یک حمام و دستشویی مشترک! پدرش 

پارکینســون دارد و داروهایــش ایــن روزها 
نایاب شده.

دختر 26 ســاله است و هیچ تصوری از 
وطنش ندارد، متولد ایران است: »برادرم 
کار می کند می رود ســرفلکه برای کارگری. 
امــا هفته ای یکــی دوبار بیشــتر کار گیرش 
نمی آید. می گوید قبل از کرونا شرایط بهتر 
بــود، امــا االن دیگر کار درســت و حســابی 
گیــرش نمی آیــد. حــاال فکــر کــن در ایــن 
شــرایط هزینه های دکتــر و داروی بابا هم 
هست. آشپزخانه مان هم مشترک است 
امــا چاره  دیگری نداریــم. با این پول جای 

دیگری به ما نمی دهند.«
همه شــان اصرار دارند اتــاق کوچک و 
محقرشان را نشانم دهند. اتاق هایی که با 

حداقل وسایل زندگی پر شده است.
- از ساکنان این خانه کس دیگری هم 

به کرونا مبتال شد؟
 -  خیلی ها این روزها مریض شده اند، 
دیگر نمی دانم کرونا اســت یــا چیز دیگر. 

بعضی ها هم قایم می کنند.
»وزیرخانــم« ســاکن یکــی از اتاق هــا 
تنهــا زندگی می کنــد. گاهی بــرای گوجه و 
خیارچینــی و جمــع آوری فلفــل بــه قول 
خــودش بیابان مــی رود یعنی کشــاورزی 
می کنــد. البتــه ایــن روزها همیــن کار هم 

کمتر شده.
ســاکن یکی دیگــر از اتاق هــا هم بیکار 
شده. نگهبان یک ســاختمان بوده و بعد 
از کرونــا گفتنــد دیگر به حضــورش نیازی 
ندارند. 17 سال است ایران زندگی می کند 
از والیــت دایکنــدی بــه ایــران آمــده. این 
روزها مبلغ ناچیزی می گیرد و برای اموات 
فاتحــه می خواند و این تنهــا منبع درآمد 

اوست.
معصومه خانم 58 ســاله هم در این 
خانه جمعی تنها زندگی می کند: »شوهرم 
گم شــده و ســه فرزند و یگانه دخترم هم 
برای زندگی رفته اند افغانســتان. شــرایط 

خراب است وگرنه می رفتم افغانستان.«
- معصومه خانم یعنی چه شــوهرت 

گم شده؟
- گم شــده است دیگر. یک روز رفت و 
دیگر نیامــد. دخترم بیا ببین یخچال هم 

ندارم.
کمد لباســش را گذاشــته بیــرون اتاق. 
روی کمد این کلمات به چشــم می خورد. 
کمــد عزیــز خانم. اوهــم گاهی بــه بیابان 

می رود و کشاورزی می کند.
صفرعلی بالل اهل والیت پروان است 
او هم در قلعــه نو ورامین زندگی می کند. 
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جغرافیای 
سیاسی از دانشگاه فردوسی مشهد است: 
»در دانشــگاه های خصوصی افغانســتان 
می کــردم.  تدریــس  سیاســی  علــوم 
و  مریــم  کابــل،  نــور  پیــام  دانشــگاه های 
غرجســتان تدریس کرده ام. همچنین به 
مدت هشت ماه به عنوان مسئول آموزش 
در دانشگاه خواجه عبداهلل انصاری ایفای 
نقش کــرده ام. آنجا که بــودم با همکاری 
جمعی از اســتادان دانشگاه و دانشجویان 
انجمن پیوند اندیشه ها را تأسیس کردیم. 
در ایــن انجمــن فعالیت هــای سیاســی و 
اجتماعــی هــم داشــتیم و خانواده هــای 
کمک هــای  و  شناســایی  را  بی بضاعــت 
خیــران را به آنها می رســاندیم. وضعیت 
اقتصادی من در افغانســتان خوب بود تا 
اینکه برایم مشــکالتی ایجاد شد و مجبور 
شــدم افغانســتان را ترک کنم. در ورامین 
هم مشــغول تدریس شدم. ماهانه مبلغ 
یــک میلیــون و پانصدهزار تومــان درآمد 
داشــتم. در ماه هــای اول شــیوع ویــروس 
کرونا درآمد من به ســطح بحرانی رسید. 
بعــد از ســپری کــردن چندیــن مــاه یــک 
ســوم کالس های مــن فعال شــده. با این 
وضعیــت زندگــی بــرای مــا فوق العــاده 
مشکل شــده است. همشــهریان من هم 
مشــکالت زیادی دارند که امیدوارم کسی 

بــرای آنهــا فکــری کند.«مهدی 31 ســاله 
خیاط و متولد ایران و ساکن ورامین است 
او هم این روزها به خاطر کرونا شغلش را از 
دست داده: »کارگاهم در شهرری بود. یک 
کارگاه خیاطی داشتم.کت و شلوار دامادی 
می دوختــم؛ هرچند همه ایــن مدت هم 
کار مــا افــت کرده بــود به خاطــر اینکه کال 
ازدواج ها کم شــده. اما همه چشم مان به 
شــب عید بود که کرونا آمد و خرابش کرد 
و کســب و کارمــان را کالً خــراب کرد. حتی 
کارهایــی را که کــرده بودیم حاضر نبودند 
حســاب کننــد. شــب عیــد را یــک جوری 
گذراندیم و گفتیم ببینیم چطور می شود. 
اما مدام اوضاع بدتر شد. فروشگاه ها هم 
اصالً حاضر نبودند، جنس جدید سفارش 
دهند. خالصه مجبور شدیم جمع کنیم. 
دیدیــم فایــده نــدارد. بایــد جــواب کارگر 
را مــی دادم. هشــت کارگر داشــتم. مانده 
بــودم توی حقوق شــان. مانده بــودم توی 

کرایــه مغازه تــا دو هفته پیــش که مجبور 
شــدم کارگاه را تحویل بدهم. پول پیش را 
بگیرم و با آن پول کرایه های عقب مانده و 

حقوق های معوق را بدهم.«
 - کارگرها هم همه افغانستانی بودند؟

- بله همه هموطــن بودند. چرخ های 
خیاطی  را گذاشــته ام تــوی انبار نمی دانم 

چکار کنم.
راه انــدازی کار جدیــد هنــوز  بــرای   - 

تصمیمی نگرفته اید؟
- راســتش مــن هیــچ کار دیگــری جز 
خیاطی بلد نیســتم. چند ماه است گوشه 
خانه نشســته ام. افسرده شده ام. به نظرم 
دیگر نمی توانم روی این کار حســاب کنم 
چون ازدواج ها کم شده اند. اصالً کرونا هم 
تمام شود فکر نکنم دیگر بتوانم روی این 
کار حســاب کنــم. کرونا زنجیــره کارمان را 

کامل قطع کرد.
آقا محمد هم شرایط مشابه مهدی را 

دارد او هم کارگاه خیاطی داشــته و بعد از 
کرونا مجبور شد کارش را تعطیل کند: »ده 
ســال بود تــوی کار خیاطی بودم شــش تا 
کارگر داشــتم که آنها را هم از دست دادم. 
االن دو ماهی هســت خانه نشین شده ام. 
دیگر نمی دانم بایــد چه فکری کنم و چه 

کاری راه اندازی کنم.«
- ممکــن اســت در ایــن شــرایط بــه 

بازگشت به کشورت هم فکر کنی؟
- راســتش ایــن روزهــا جــدی بــه این 

موضوع هم فکر می کنم.
ســرفلکه باقرآباد ورامین همان جایی 
اســت که خیلی کارگر هــای روزمــزد برای 
پیــدا کــردن کار تجمــع می کننــد، همــان 
کارگرانــی که حاال به ســختی کار برایشــان 

پیدا می شود.
همــان  از  یکــی  محمــدی  آقــای 
کارگرهاســت کــه از والیت پروان بــه ایران 
»بــه  اســت:  ســاله  کــرده. 60  مهاجــرت 

خاطر کرونا کمتر کسی سراغمان می آید. 
خــودم هم کــه بدنــم توانــی نــدارد کرونا 
بگیرم کارم تمام اســت.« 20 ســال اســت 
ایــران زندگــی می کند، دختــرش خیاطی 
می کنــد و کمــک خــرج زندگی اســت. دو 
نــوه اش هم با او زندگی می کنند دامادش 
چنــد وقتــی هســت از خانــه گریختــه و به 
افغانســتان برگشــته. بــا ماهــی 400 هزار 
تومان کرایه خانه و خرج اضافه این بچه ها 
مانده اســت چه کند.محمد 54 ساله هم 
کارگرســاختمانی اســت: »شــغل همه ما 
ضعیف شده. من هم کارهای ساختمانی 
می کنــم. ایــن بیمــاری روی چه کســی اثر 
نگذاشــته؟! می دانیم ایرانی هــای زیادی 
هــم بیکار شــده اند امــا آنها باالخــره یک 
بیمــه ای چیزی دارند، یــک آب باریکه ای 
هســت؛ مختصــر مســتمری و ... امــا مــا 
هیچ کــدام را نداریــم. کرونــا کــه آمد همه 

چیزمان را از دست دادیم.«

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس
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سینمای کودک حمایت ویژه 
می خواهد

جمعیــت مــا در 30 ســال 
گذشــته بیشتر شــده و به دو 
برابر و نیم رسیده و طبیعی 
است که فیلم ها از هر طیف 
و بــا هــر کیفیت که ســاخته 
شود عده ای مخاطب داشته 
باشــد هرچند که فیلم های 
خوبــی هــم ســاخته می شــود کــه اصــاً مخاطــب ندارند. 
فیلم های کودک و نوجوان هم از این قاعده مستثنی نیست. 
اما شــرایط بــرای فیلم های این گروه ســنی کمــی متفاوت 
است. هم تعداد فیلم های مخصوص کودک و نوجوان کم 
اســت و این فیلم ها کم ساخته می شوند و هم اکران خوب 
به آنها داده نمی شــود. با توجه به شــرایط و هزینه هایی که 
ساخت فیلم دارد تهیه کننده ها به ساختن فیلم های کودک 
و نوجــوان رغبت ندارند چون هزینه و مخارج ســاخت این 
فیلم ها تفاوتی با فیلم های بزرگسال ندارند اما سینماداران و 
پخش کننده ها از آنها برای اکران مناسب حمایت نمی کنند. 
وقتی این حمایت ها بخوبی انجام نمی شود و خانواده ها هم 
فرزندان شــان را به تماشــای این فیلم ها نمی برند طبیعی 
اســت  کم کم کســانی کــه عاقه مند بــه این حوزه هســتند 
گرایش، عاقه و شــوق و ذوق شان را با وجود همه عاقه ای 
کــه دارنــد از دســت می دهند. چــون همه چیــز تحت تأثیر 
مسائل اقتصادی است و مخارج ساخت فیلم به تبع همه 
اتفاقــات دیگری که در کشــور افتاده باال رفته و باید از کســی 
که چند میلیارد تومان برای ســاخت فیلم کودک و نوجوان 
خرج می کند حمایت شــود و ســینمای خوب در اختیارش 
گذاشــته شــود و اکران خوب داشــته باشــد تا این کار را ادامه 
دهد. اما در عمل شــاهد این حمایت ها و توجه ها نیستیم. 
حتی تلویزیون سعی نمی کند از لحاظ تبلیغاتی از این سینما 
حمایت کند و برای تبلیغات رقم های معمول و گزاف را از 
فیلم های کودک و نوجوان دریافت نکند. آموزش و پرورش 
بخش دیگری است که باید به این فیلم ها نگاه ویژه داشته 
باشد و بچه ها را برای تماشای این فیلم ها ببرد که این اتفاق 
هم کمتر می افتد.  با این شرایط یکی دو فیلم خوب کودک 
و نوجــوان که منتظر اکرانش بودم به نمایــش درآمد و من 
حتی متوجه هم نشدم چون تبلیغات درستی برایش انجام 
نشد. چند انیمیشن جدید هم که با کیفیت جهانی در ایران 
و توســط هنرمندان ایرانی ساخته شــد در داخل کشور مورد 
توجــه قرار نگرفت و بچه های ایرانی به دنبال تماشایشــان 
نبودند و در خارج از ایران در جشنواره ها شرکت کردند. برای 
ســاخت فیلم های مناســب کودکان این زمانه باید بررسی 
کنیم که بچه ها با چه افکار و سایقی زندگی می کنند و فکر 
نکنیم که با بچه هایی از دنیا بی خبر روبه رو هستیم. بچه های 
امروز به وسیله موبایل و لپ تاپ شان همه دنیا را می بینند 
و درک باالیی دارند. به همین دلیل اگر فیلم خوبی برایشان 
ساخته شــود حتماً از آن استقبال می کنند. در این مدت که 
اکــران آناین رونق گرفته فیلم های کــودک در این اکران ها 
قرار گرفته که به بچه ها بگوییم آنها را ببینند؟ در عوض کنار 
بزرگ ترهایشــان فیلم هایی را می بینند که مناســب ســن و 
سال شان نیست و ادبیات و موضوع فیلم می تواند برایشان 
مضر هــم باشــد. در این شــرایط برگــزاری جشــنواره فیلم 
کودک و نوجوان کار بسیار سختی است و من به تاش های 
بنیاد سینمایی فارابی و علیرضا تابش، دبیر جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان احترام می گذارم و قدر این زحمات شــان 
را می دانم. چون این چند ســال با چنگ و دندان جشــنواره 

فیلم کودک و نوجوان را حفظ کرده اند.
امســال و به دلیل اینکه قرار اســت جشــنواره با توجه به 
شرایط ویژه این روزها به صورت آناین برگزار شود امکانی 
قرار داده شــده که کــودکان و نوجوانان می توانند به صورت 
رایگان فیلم های جشنواره را در خانه تماشا کنند. این اتفاق 
بســیار خوبی اســت به شــرط اینکه تبلیغات خوبی برایش 
انجام شــود و همه از این اتفاق باخبر شــوند. استفاده از این 
شرایط و این امکان خاص نیاز به تبلیغات رسانه ای درست 
دارد و بــا توجــه به فراگیری شــبکه های اجتماعــی از طریق 
فضای مجازی اگر این تبلیغات انجام شود، می تواند بسیار 
مؤثر باشــد و به ســینمای کودک و نوجوان رونق بدهد. من 
از کســانی که به رغم همه بی توجهی هایی که به ســینمای 
کودک شــده هنوز برای ســینمای کودک و نوجوان فعالیت 
می کنند، سپاســگزارم. به امید موفقیت ســینمای کودک و 
نوجوان و به امید موفقیت همه برگزارکنندگان این جشنواره 
که در این اوضاع و احوال کار بسیار سختی را انجام می دهند.

فیلمسازان سینمای کودک و نوجوان از لزوم برگزاری جشنواره و توجه به سینمای کودک می گویند

مخاطبان گم شده سینما
فعالیــت ســی و ســومین جشــنواره فیلــم کــودک و 
نوجوان در حالی از امروز آغاز می شــود که شیوع کرونا 
آن را بــا چالش هــای تازه مواجه کرده اســت. اگر چه از 
ابتدای امسال مخالفت هایی نسبت به برگزاری تمام 
رویدادهای ســینمایی مطرح شــد امــا برگزارکنندگان 
این جشنواره تصمیم گرفتند چراغ جشنواره را روشن 

نگه دارند و به عنوان اولین تجربه، جشــنواره 
را به صورت آنایــن برگزار کنند. مخالفان 
برگزاری جشنواره بر این باورند که برگزاری 
فیزیکی جشــنواره کودک در شــرایطی که 

اثرگــذاری گذشــته را نــدارد، ضرورتــی 
ندارد و بودجه های جشــنواره باید 

صرف تولید شود اما از سوی دیگر 
کارشناسان و هنرمندان سینمای 
کودک و نوجوان معتقدند یکی از 

ویژگی های جشنواره، توجه بیشتر 
بر ســینمای کودک و نوجوان است 

و در ســینمایی کــه فیلم های کودک 

همــواره مــورد بی مهــری قــرار گرفتــه، عــدم برگزاری 
همین جشــنواره توجه به ســینمای کودک و نوجوان را 

به حاشیه  می راند.
ë رئیس جمهورهای آینده همین بچه ها هستند 

ابوالفضل جلیلی، فیلمساز نام آشنای سینمای کودک 
و نوجــوان در گفت وگــو بــا »ایــران« برگــزاری آنایــن 
جشــنواره را از ضرورت های فرهنگی این ایام می داند . 
او معتقد است به هیچ بهانه ای نباید فعالیت فرهنگی 
در هیــچ برهــه ای تعطیل شــود: »هر وقــت برای هر 
قشــری خواســتیم کار کنیــم گفتیم االن شــرایطش 
مناســب نیســت؛ انقاب اســت، وقت جنگ است، 
محاصــره اقتصــادی اســت و... در نهایــت همیــن 
شــد که حاال بعد از گذشــت 40 ســال سیستان و 
بلوچســتان هنوز از کاستی های زیادی رنج 
می بــرد. االن هم کرونــا می تواند بهانه 
خوبی برای انجام ندادن برخی کارها 
باشد. در حالی که اگر نیت و هدف 
خدمــت باشــد در هــر شــرایطی 

وظیفه  را انجام می دهیم.«
ایــن فیلمســاز بــا تأکید بــر تعطیل 

نشدن جشــنواره می افزاید: »توصیه همیشگی من به 
بچه ام این اســت که اگر می خواهی موفق شــوی، باید 
عاشــق باشی. این عشــق می تواند در رابطه یک دختر 
و پســر باشد یا در نسبت به شغل و خدمت. متأسفانه 
امروز عاشق نداریم. عشق را سوزاندیم. عاشق کودک 
و نوجوان ســرزمین ات که باشــی دیگر این نگاه برایت 
تمســخرآمیز می شود که مگر با برگزار نشدن جشنواره 
چــه اتفاقی می افتد. پاســخ همین نگاه بــه کودکی که 
دلــش موز می خواهد و پدرش توان برآورده کردن نیاز 
آن را ندارد، همین است که موز نخورد مگر چه اتفاقی 
می افتــد. خیلی اتفاقــات می افتد که شــما بی خبرید. 
هیــچ جــای دنیا ایــن طور نیســت کــه بگویند امســال 
جشنواره برگزار نشد، راحت بودیم اما در کشور ما نگاه 
سیســتم حاکم این اســت که ســر و صدایی بلند نشــد 
راحت شــدیم. عاشق خدمت به مردم که باشی دیگر 
شرایط را بهانه نمی کنی، اگر چه مانع بسیار و کار کردن 

سخت است و کار نکردن آسان و بی حاشیه.«
این فیلمســاز که طی ســال ها فعالیت در ایــن حوزه 15 
فیلم بلند ســینمایی با موضوعــات اجتماعی خصوصاً 
دغدغه هــای دنیــای نوجوانان نوشــته و کارگردانی کرده 

یکــی از مهمتریــن دغدغه هــای برگــزاری جشــنواره را 
پرداختــن بــه همیــن موضوعــات می داند:»هدف مان 
از برگــزاری جشــنواره چیســت؟ اینکــه ســاز و آواز بزنیم 
و بچه هایی را که از زور گرســنگی نای رقص ندارند شــاد 
کنیم یا اینکــه ببینیم نیاز امروز و مشــکل همین بچه ها 

چیست.«
او در توضیحــات تکمیلــی می افزایــد: »امــروز بخــش 
زیادی از کودکان روســتاهای سیســتان و بلوچســتان نان 
و آب برای خوردن ندارند، برایم عجیب اســت که برای 
همیــن کــودکان گرســنه برخی دفتــر و کتــاب می برند و 
عکس یادگاری می گیرند که از مرکز ایران، برایتان هدیه 
آورده ایم. وظیفه فرهنگ و هنر اســت که ریشه یابی کند 
و در همین هفته به مشــکات کودکان بپردازد. به بهانه 
جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان از نیــاز امــروز بچه ها 
صحبــت کنیــم. مهمتریــن مســأله تغذیه و مشــکات 
روحــی اســت. امــروز اغلــب بزرگترها عصبی هســتند و 
مشکات روحی آنها روی تربیت بچه ها تأثیر می گذارد.«
ابوالفضل جلیلی در پاسخ به سؤالی در باره دسته بندی 
فیلم هــای این حــوزه بــه دو دســته فیلم هایــی »درباره 
کــودکان« و »بــرای کــودکان« می گوید: »من همیشــه از 
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احترام برومند
مجری و بازیگر

ë  در شرایطی که شــیوع کرونا نه تنها سینمای ایران بلکه 
ســینمای جهان را دچــار بحران کــرده، فلســفه برگزاری 
جشــنواره های ســینمایی زیــر ســؤال اســت. بخشــی از 
مخالفان بر ایــن باورند کــه تزریق هزینه جشــنواره ها به 
روند تولید یا کمک به هنرمندان خسارت دیده  واجب تر 
از برگــزاری جشنواره هاســت. در چنین شــرایطی با چه 
مؤلفه های قانع کننده ای تصمیم گرفتید جشنواره فیلم 

کودک و نوجوان را برگزار کنید.
این که جامعه بشری تا چه زمانی درگیر کرونا خواهد بود 
پیش بینی و چشم انداز روشنی وجود ندارد. طبق تخمین 
سازمان بهداشت جهانی بین یک و نیم تا دو سال آینده، 
جهــان درگیر این ویروس خواهد بود و توصیه شــده که 
ملت ها و کشورها با پیشگیری، یا تغییر در سبک زندگی 
با این بیماری فراگیر کنار بیایند. در شرایطی که مهم ترین 
فرصــت اکــران را از دســت داده ایــم و ســینماها رونــق 
پیشین را ندارند جشنواره ها به عنوان سکوی معرفی آثار 
سینمایی باید با نوآوری حفظ شوند و هنرمندان مجالی 
برای معرفی تازه ترین آثارشان را داشته باشند تا ضمن 
معرفی، نقد و ارزیابی آثار سینمایی، به نوعی بازاریابی 
بــرای ایــن آثــار فراهم باشــد. ایــن جشــنواره به صورت 
آناین، پیام آور این پیام باشــد که سینما زنده است و با 
وجود همه ســختی ها، جامعه هنری راه های جایگزین 
عرضه جدید و فضاســازی رسانه ای برای آثار سینمایی 
را پیــدا می کند. با همین دیدگاه تصمیم بر این شــد که 

از بســتر فضای مجازی برای برگزاری جشنواره فیلم 
استفاده کنیم. از دستاوردهای مهم این بستر، 

فراگیری جشــنواره اســت و به نوعی همه 
بچه های ایران می توانند فیلم ها را ببینند 
و داوری کننــد. اگرچــه جشــنواره  آناین 
جایگزین تام و تمام برای جشنواره های 
طبــق  امــا  نیســت  فیزیکــی  و  ســنتی 
پیش بینی و بنابر شرایط موجود، با نسل 

جدیدی از جشــنواره های ســینمایی رو به 
رو خواهیم بود که دنیای ناشناخته ای است 

و با تجاربی که همه ما کســب می کنیم آرام 
آرام این جشــنواره ها هم تکمیل می شوند و 
در آینده به شکل ایده آل تر نزدیک می شوند.

ë  با برگــزاری فیزیکی جشــنواره فرصتــی برای 
بازاریابی و بهتر دیده شــدن آثار فراهم بود اما االن 

بخشی از نگرانی فعاالن این عرصه سرنوشت اکران 
این فیلم هاست.

امسال با تدابیری که در بخش فنی و بازار بین الملل 
جشنواره داریم بخش کتابخانه ویدیویی با همکاری 
پلتفرم هاشــور به صورت آناین برگزار خواهد شد. 
بــه نوعی تــاش کردیم بازار فیزیکی که پارســال در 

اصفهــان اجرا کردیــم امســال به صــورت آناین در 
دســترس مشــتریان بازار قــرار گیــرد. در این کتابخانه 

ویدیویی 400 فیلم مهم سینمای کودک و نوجوان ایران 
گردآوری شده است و پخش کننده های داخلی و خارجی 

در پلتفرم عضو کتابخانه آناین جشنواره می شوند.
ë  کمبــود فیلم هــای مخصــوص کــودک و نوجــوان در

پلتفرم هــای آنالین فیلم محســوس اســت در حالی که 
در شــرایط امروز که کودکان خانه نشین شده اند کتابخانه 
آنالین می تواند منبع تغذیه کننده خوبی برای پلتفرم ها 

باشد.
هــدف از ایجاد این کتابخانه در دوره مســئولیت من در 
جشــنواره فیلم کودک برای پاسخ به همین نیاز بود که 
دسترســی مشــتریان به فیلم هــای مورد عاقــه کودک 
و نوجــوان راحت تــر شــود. ســال 99 تصمیــم گرفتیــم 
فیلم هــای در مالکیــت بنیــاد ســینمایی فارابــی را بــه 
پلتفرم ها عرضه کنیم و خانواده های ایرانی را به تماشای 
فیلم هــا در پلتفرم هــا دعوت کردیــم. نوروز امســال که 
مصادف با دوران قرنطینه بود درخواســت های مطرح 

شده حکایت از این داشت که فیلم های کودک و نوجوان 
در مقایسه با سایر آثار سینمای ایران کمتر در دسترس 
هســتند. بــا همفکــری شــورای کــودک و نوجــوان بنیاد 
فارابی، فهرســتی از فیلم های محبوب سینمای کودک 
در 30 سال گذشته سینمای ایران تهیه شد. فارابی مالک 
بخشی از این فیلم هاست و بخش دیگر متعلق به کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حوزه هنری و بخش 
خصوصی اســت. همکاران مــا در تماس با مالکان این 
آثار آنهــا را به عرضه فیلم در پلتفرم ها ترغیب کردند. 
برخی از این آثار مشــکل حقوقی دارد که باید رفع شــود 
و آرام آرام از آرشــیو بــه فضــای اینترنتــی و در محیــط 

پلتفرم ها عرضه شود.
ë  .از لــزوم مهارت و ســواد فیلم دیــدن در کودکان گفتید 

سال هاســت که گالیــه فعــاالن این عرصــه از کــم کاری 
آمــوزش و پــرورش برای رونق ســینمای کودک شــنیده 
می شود، این نهاد چقدر در آموزش این مهارت نقش دارد.

طبعاً نقش نهادی مثل آموزش و پرورش خیلی مهم 
اســت. مخاطــب انبوه گروه ســنی کــودک و نوجــوان در 
تعامل و زیر نظــر وزارت آموزش و پرورش اســت و این 
نهاد طــی فرآیندی چند ســاله می توانــد ذائقه بصری 
و موســیقایی و.... دانش آمــوزان را ســر و شــکل بدهــد. 
امروز با نســلی طرف هســتیم که دارای ســواد رسانه  ای 
کامــاً متفاوت اســت. پــدران و مادران مربوط به نســل 
آنالوگ هســتند اما بچه های امروز فهم دیجیتال دارند 
و در استفاده از تکنولوژی، جلوتر از والدین شان هستند. 
دسترســی نســل جدید به محصــوالت جدیــد و متنوع 
فرهنگی آسانتر شده و به تبع آن کار برای سیاستگذاران 
و تولید کنندگان سخت تر شده است. فیلمسازان و دست 
اندرکاران تولید محتوای فرهنگی باید روی ذائقه شناسی، 
مخاطب سنجی و نیاز کودکان امروز کار کنند. مؤلفین و 
تولیدکنندگان آثار فرهنگی و هنری بخصوص سینمایی 
در کنــار »هوش فرهنگــی« باید »هوش تجــاری« هم 
داشته باشند. البته منظور از هوش تجاری روی آوردن 
به کارهای زرد و سخیف نیست، بلکه به عنوان مثال 
تولیدکنندگان آثار سینمایی باید به بازارهای موازی 
صنایــع جانبی هــم توجــه کننــد. در ســال 1398 
میزان کل فروش سینمای ایران در گیشه )اکران( 
290 میلیارد تومان بود و طبق پیمایش دیگری، 
بازی های کامپیوتــری در ایران گردش مالی 320 
میلیــارد تومانــی در ســال 1398 داشــت. برتری 
درآمد گیم نســبت به ســینما در حالی اســت که 
سینما سوپراســتار و کارگردان های نام آشنا دارد و 
صاحب پهنه رسانه وسیع تری است. اتفاق خوبی 
اســت اگــر تولیدکنندگان ســینما، از صنایع مجــاور هم 
مشارکت بگیرند و در مرحله ایده و فیلمنامه در تعامل 
با گیم نویس ها، بازار موســیقی، عروســک، نوشت افزار 
و تبلیغــات و مد، محصــوالت جذاب مطابق داســتان 
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بحث درباره ســینمای کودک و نوجوان سال هاســت بــه بحران مخاطب 
گــره خورده اســت. بحرانی که منشــأ آن را از یک ســو بایــد در دالیل برون 
ســینمایی مثــل بی میلــی تهیه کننــدگان در تولیــد فیلــم کــودک، ظهــور 
سرگرمی های تازه مثل بازی های رایانه ای یا برنامه های ماهواره ای و از سوی 

دیگر در دالیل درون ســینمایی مثل ضعف فیلمنامه نویسی و قصه پردازی، 
کــم بضاعتی تکنیکی و فنی، نبــود خالقیت و نوآوری در اجــرا و در نهایت 
عدم فهم کودک جست وجو کرد. به بهانه برگزاری سی وسومین جشنواره 
فیلــم کودک و نوجوان با علیرضــا تابش دبیر این دوره از جشــنواره و مدیر 
عامــل بنیاد فارابی به عنوان یکی از سیاســتگذاران اصلی ســینمای کودک 

درباره تالش هایش برای رفع این موانع گفت وگو کرده ایم.

فیلم ها هم تولید کنند.
ë  به طور مشــخص چه تعاملی با آموزش و پرورش برای 

ایام کرونا داشته اید که در سیستم آموزش مجازی، استفاده 
از محصوالت فرهنگی ســینمای ایران هم مورد توجه قرار 

بگیرد.
آموزش و پرورش هم، مثل سینما و فضای آموزش عالی 
در چند ماه گذشــته درگیر تکانه شدید کرونا شده و هم و 
غمش گســترش نرم افزار شــاد اســت. وقتــی به مرحله 
ثبات رسید، می توان انتظار داشت که با توزیع محصوالت 
فرهنگی این بســتر جذابتر و گسترده تر شود. با مسئوالن 
آمــوزش و پــرورش مذاکراتی داشــتیم اما همچون دبیر 
جشــنواره، من کــه دغدغه  امروزم تغییر شــکل برگزاری 
جشــنواره اســت، دغدغه مدیران آموزش و پرورش هم 
تغییر در نوع و بستر آموزش است. اجازه دهیم این بستر 
تثبیت شود، سرعت اینترنت تضمین شود و مسائل فنی 
و زیرساختی که حل شد، بعد به تولید و عرضه محتوای 

فرهنگی در شرایط جدید برسیم.
ë  سال هاست درباره بحران مخاطب در سینمای کودک

صحبت می کنیم اما وقتی بحث میــزان فروش را جدی 
می گیریم و تمرکزمان بر گیشــه است ســینمای کودک به 
سمت سوژه ســازی و فضاســازی فیلم های جشن تولدی 
می رود. در دهه 60 که سینمای کودک هر دو مؤلفه را مد نظر 
داشــت، حمایت های جدی می شد که فیلمســازان برای 
کودک و نوجوان فیلم بســازند. چرا این فیلمسازان امروز 
کار نمی کنند، ذهن شان از دنیای کودک دوره شده، با ظهور 
رقبای جدید از بازی های رایانه ای تا شبکه ها ماهواره ای این 
توان وجود ندارد یا تغییر و تحوالت دنیای اطراف کودکان 

زیاد است و نگرش کهنه سیاستگذاران مانع از آن می شود 
که وارد عرصه های جدید شویم.

بخشــی از ایــن اتفاق به گفته خود شــما به تغییر نســل 
برمی گردد. فیلم هایی که در دهه 60 و 70 برای هم نسان 
ما جذاب بود برای مخاطب امروز که دسترسی آسان تری 
بــه محصوالت متنــوع فرهنگی در بســتر اینترنــت دارد 
جذاب نیســت. نکته مهم دیگر اســتفاده از فناوری های 
نوین در سینمای کودک و نوجوان است. سینمای کودک 
و نوجــوان بــه مــدد فناوری های نویــن، کارهــای ترکیبی 
موسیقی و سایر تکنولوژی ها، فضای فانتزی و جذابتری 
می یابد. ساخت فیلم ارزان در سینمای کودک یک مسأله 
اســت و ســرمایه گذاری عظیم در بخش فناوری مســأله 
دیگری اســت. تولیدکننــدگان باید برای شــناخت ذائقه 
مخاطبین، وقت بیشتری بگذارند و نهادهای حمایتی نیز 
باید این بستر را فراهم کنند و با ایجاد فضای پژوهشی و 
تعامل بین دســت اندرکاران امور اجتماعی و آموزشی و 
تعلیم و تربیت با تهیه کنندگان آثار، ارتقای کیفی این آثار 
را تســریع کنیم. یکی از این پارامترها رویارویی مســتقیم 
فیلمسازان پیشکسوت با نســل نو است. سال گذشته در 
سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان، استادان پیشکسوت 
و مربیانــی همچون مرضیــه برومند، ایرج طهماســب، 
پوران درخشنده، ابوالفضل جلیلی، کامبوزیا پرتوی، وحید 
نیکخواه آزاد و... با نوجوانانی که از سراسر کشور به المپیاد 
راه یافته بودند، گفت و شنود داشتند و تجربیاتشان را به 
بچه ها منتقل  کردند. ما فرصتی فراهم کردیم تا نوجوانان 
عاقه مند به ســینما از تجارب بزرگان سینمای کودک و 
نوجوان استفاده کنند اما همه این استادان به ما گفتند که 

در گفت وگوی »ایران« با علیرضا تابش مطرح شد

تفکر جهانی بر بستر فرهنگ بومی 
در سینمای کودک

 عروسک های 

محبوب نسل ما
بــه  نداشــت.  ســینما  مــن   زادگاه 
تهران یا مرکز استان که می آمدیم، 
ســینما هــم می رفتیــم. نســل مــا 

پیوند نزدیکی با تلویزیون داشــت یعنی  همان شــبکه های یک و دو ســیما. نســل »قصه های 
مجیــد«، »کاه قرمزی و پســرخاله«، »مدرســه موش ها« و...  یکی می گفت »شــهر موش ها« 
گربه  ترســناکی داشت اما البد خبر نداشت که برخی از کاراکترهای دوران ما ژانر وحشت بود. 
با وجود این ما اغلب آنها را دوست داشتیم. کاراکترهای »مدرسه موش ها« محبوب همه ما 
بود. برای من هم جذاب بود و خیلی دوستشان داشتم. نسل ما، نسل این سریال ها و فیلم ها 
بود که بعدها سر از سینما در آوردند. مخاطب دوست دارد شخصیت های محبوبش داستان 
داشته باشد و با آن سرگرم شود. از این دست شخصیت های عروسکی محبوب، همین»جناب 
خان« است. کاش خالقان این کاراکترها از همان ابتدا به جنبه های حقوقی قرارداد دقت نظر 
بیشــتری داشــته باشــند و از ظرفیت محبوبیت این عروسک ها، بهتر و بیشــتر در سینما برای 

مخاطبان کودک استفاده شود.

کودکان فیلم می ســازم و نه بــرای کودکان. فیلم برای 
کودکان مثل فیلم های والت دیزنی باید سرشار از امید 
و نشاط باشــد اما فیلم درباره کودکان می تواند خشن 
باشــد و از مصیبت و مشــکات کــودکان بگوید، منتها 

مخاطب این فیلم بزرگساالن هستند و نه کودکان.«
از جمله فواید برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
دیــده شــدن بهتــر فیلم هــا و قرار گرفتــن این آثــار در 
چیدمان اکران اســت. نگرانی ها نســبت به سرنوشت 
فیلم هــای گروه کــودک و نوجوان در اکران در شــرایط 
کرونــا از دغدغــه مهــم فعــاالن ایــن حــوزه اســت اما 
ابوالفضل جلیلی معتقد اســت کــه فعالیت در حوزه 
کودک بایــد با ســرمایه گذاری دولت باشــد تا دغدغه 
بازگشت ســرمایه به مســأله اصلی فعاالن آن تبدیل 
نشــود: »همان طور که در روزهای قبل از انقاب برای 
آموزش مســائل بهداشــتی بــه روستانشــین ها هزینه 

شــد در فیلمســازی برای حوزه کودک هــم باید بدون 
چشمداشــت مالــی ســرمایه گذاری کــرد. بــرای یــک 
بچــه بلوچ کــه به خاطر فقــر تصوری از ســینما ندارد، 
ســینما باید مجانی باشــد. دولت باید ســرمایه گذاری 
کنــد، فیلــم بســازد و مجانــی نمایــش بدهــد. جالب 
اینکــه فیلمســازانی هــم کــه نگران ســرمایه هســتند 
نورچشــمی هایی هســتند کــه بــا وام کان باعــوض 
فیلم ســاخته اند و پز می دهند که ما سرمایه گذاشتیم 
و بــا اکــران آناین ســرمایه ما چه می شــود؟ از جنس 
تهیه کننده هــای قدیــم نیســتند کــه بــا زور عشــق کار 

می کردند.«
بــر  تأکیــد  فیلمســاز  ایــن  پایانــی  صحبت هــای 
ســرمایه گذاری در بخــش فرهنگــی کــودکان اســت: 
»در دوره فعالیتــم در گــروه کــودک تلویزیــون وقتی 
در واکنــش بــه اصرارمان به اهمیت دادن بیشــتر به 
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جشنواره آنالین و کودکان آنالین
ســی وســومین جشــنواره کــودک و نوجــوان امســال به دلیل شــرایط 
کرونایــی به شــکل آنالین برگــزار می شــود. این تنها تمهیدی اســت 
کــه در این وضعیــت بحرانی می تواند جشــنواره کودک را ســرپا نگه 
دارد امــا آیــا ســینمای کودک هــم برپا می مانــد؟ ســینمایی که حاال 
سال هاســت چراغش کم ســو شــده و درخشــش گذشــته را نــدارد. از 
این سو هم کودک امروز انواع فناوری های نوین در صنعت سرگرمی 
را تجربه کرده و جذب او با سینما دشوارتر شده. کودک امروز به یک 
معنا کودک آنالین اســت. کودکی که زیســتن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بخشی از 
تجربه روزمره اوست. کودکی که به جای مانیتور تلویزیون و پرده سینما چشم به قاب گوشی اش 
دوختــه و نیازهایــش را در آنجــا جســت و جو می کند. خوب و بــد این قصه بحث دیگری اســت 
و همــه ما آســیب های رفتــاری و اجتماعی اســتفاده افراطی از فضای مجــازی و تکنولوژی های 
رســانه ای بــر کــودکان و نوجوانــان را می دانیم و قطعاً گفت و گــو کردن دربــاره آن در جای خود 
ضــروری اســت امــا مســأله ای که هــم خانواده هــا و هــم ســینماگران بایــد در ارتباط بــا کودک 
جدیــد و فهم کودک جدید بدانند این اســت کــه به نیازهای او در همین فضای مجازی پاســخ 
دهنــد و از همین فضای مجازی آنها را با واقعیت های زندگی آشــنا کنند. امســال که جشــنواره 
کودک به شــکل آنالین برگزار می شــود فرصت و مجال مناســبی اســت برای درک این معنا و 
برنامه ریــزی و سیاســت گذاری نهادهــای ســینمایی از جمله جشــنواره کودک بــرای این مقوله 
اســت. اینکه ســینمای کودک ما به ســمت قصه هایی برود که کودک امروز را به درستی ترسیم 
کند. دغدغه هایش را بشناســد و به تصویر بکشــد. بخشی از این دغدغه ها و بخشی از مشکالت 
کــودکان امروز در تجربه های مجازی آنها صورت می گیرد. ســینمای ما درباره کودکان و فضای 
مجازی اثر جدی نســاخته. امروزه یکی از چالش های تربیتی خانواده ها با کودکانشــان و یکی از 
نگرانی های مهم پدر و مادرها از رفتار کودکانشان به کنش ها و تنش های آنها در فضای مجازی 
ربــط دارد. ســینمای ما چقدر توانســته به طرح این مشــکالت در قالب های نمایشــی بپردازد؟ 
چقدر توانســته به خانواده ها و کودکان کمک کنند که فرهنگ صحیح حضور در فضای مجازی 
و شــبکه های اجتماعی را بیاموزند. که چطور مواجهه ســازنده و بدون آســیب با تکنولوژی های 
نوین داشــته باشــند. حاال که امســال جشــنواره کودک آنالین اســت باید کودک آنالین امروز را 
بیشــتر و بهتــر درک کــرد و در کانــون روایت های دراماتیــک قرار داد. به قول مولوی چون ســر و 
کار تو با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاد. زبان کودک امروز زبان رسانه ای است و رسانه 
او مجازی. بر این اســاس ســینما هم خود به عنوان یک رســانه باید نســبت به هویت رســانه ای 
کــودک امروز اهتمام و التزام داشــته باشــد و از این منظر حرفی جذاب بــرای مخاطب کودک. 
یکی از دالیل موفقیت ســینمای کودک در دهه 60 که به دوران طالیی ســینمای کودک مشهور 
اســت در نزدیکی و فهم متقابل زبان ســینما و زبان مخاطب بوده. گویی ســینماگران آن زمان 
با کودکان زمان خود بیشــتر از امروز مماس بودند. جهان ســینمایی با جهان کودک ســنخیت و 
همزبانی بیشــتری داشت. به نظر می رسد سینماگران امروز ما در نسبت با کودکان امروز دچار 
یک انقطاع زبانی شــده و دنیای آنها را نمی فهمند. شــاید زبان رســانه و زبان مجازی میانجی 
خوبی برای ارتباط مؤثر بین کودکان و فیلمســازان کودک باشــد. از این نقطه به تفاهم و درک 
متقابــل بیــن فیلمســازان کودک و مخاطبــان کودک رســید و آن را به الیه ها و ســطوح مختلف 
نیازهــای کودک بســط داد. ســینمای ما اکنون در یک جامعه رســانه ای شــده نفس می کشــد و 
جریــان دارد. جامعه ای رســانه ای شــده که کــودک در آن اواًل تنهــا با تکنولوژی و ابــزاری به نام 
ســینما در ارتباط نیســت و رســانه های جایگزین و رقیب قدرتمندی مثل رسانه های مجازی در 
اختیار اوســت که موجب شده ســینما تنها گزینه او برای سرگرمی و فراغت نباشد. دوم اینکه از 
حیث تربیتی و فرهنگی نیز کودکان امروز تجربه متفاوت از نســل پیش را از ســر می گذرانند که 
کنشمندتر و کنشگرتر از گذشته است. کودک امروز دیگر مخاطب منفعل نیست بلکه به عنوان 
یک مخاطب کنشگر خود تولیدکننده پیام و محتوا است و نه صرفاً تماشاگر و مصرف کننده آن. 
نیازها و خواســته های کودک امروز بواســطه بســط تاریخی مدرنیته دچار دگرگونی و دگردیسی 
شده و در نهایت نه فقط سینمای ما که جامعه ما با کودک و کودکی جدید مواجه است. بدیهی 
است تا زمانی که این کودک و کودکی جدید بدرستی شناخته نشود سینمای کودک ما با بحران 
مواجــه خواهد شــد. تا زمانی کــه مخاطب کودک ما دغدغه ها و نیازهای خــود را بر قاب و پرده 
ســینما نبیند نمی توان به آشــتی او با ســینما امیدوار بود. ســینمای کودک ما شــاید مجهزتر به 
تکنولوژی های ســینمایی شده باشد اما هنوز پایش در فهم مخاطب کودک می لنگد و اینجا آن 
گلوگاه اصلی است که باید درباره اش فکر کرد و چاره ای اندیشید. بر این مبنا باید گفت سینمای 
کودک ما در حال حاضر به پژوهش و تحقیق میان رشته ای نیاز دارد تا با همکاری پژوهشگران 
و ســینماگران کودک، زمینه و بســتری برای فهم کودک جدید و پیچیدگی هایش فراهم شود تا 
در این خوانش و بازشناســی به بازآفرینی و احیای دوباره ســینمای پررونق کودک امیدوار شــد. 
کودکان امروز کودکان پویا و کنشــگرند اما ســینمای کودک ما در برابر این مخاطب، ایستاست و 
بایــد زبــان خود را به زبان کــودک امروز نزدیک کرده و تطبیق دهد. جشــنواره آنالین کودک که 
نخســتین تجربه برگزاری جشنواره کودک به شکل آنالین است یک گام مؤثر و تجربه ارزشمند 
درنزدیکــی و همدلی بیشــتر ســینمای کودک و مخاطب کودک اســت و کــودکان می توانند این 
جشــنواره را در موقعیت مجازی و آنالین آن تجربه کنند و لذت های تازه ای را از ســر بگذرانند. 
کودکی که بخش زیادی از وقت خود را در فضای مجازی ســر می کند و چه بســا ممکن است به 
وقت گذرانی و پرسه زنی های بیهوده در این فضا تن دهد حاال می تواند به جای آن فیلم کودک 
ببیند و این می تواند سالم سازی و دلپذیر کردن تجربه ای مجازی برای کودکان از طریق فیلم و 
ســینما باشد. شاید ســینمای کودک بتواند مخاطب خود را از طریق اکران و نمایش آنالین باال 
ببرد و این به فیلمسازان انگیزه بیشتری بدهد تا به سمت ساخت فیلم کودک سوق پیدا کرده 
و شاهد افزایش تولید آثار کودک در سینمای ایران باشیم. اکران آنالین می تواند راهبردی مؤثر 
هــم بــرای افزایش تولید فیلم های کودک باشــد و هم افزایش مخاطبان کــودک. گرچه در این 
میــان یک چیز را نباید فراموش کرد و آن اهمیت جذابیت دراماتیک اســت. تا زمانی که نتوان 
قصــه خوب بــرای کودکان روایت کرد و هم خوب قصه برای آنهــا گفت. چه کودک دیروز و چه 
کودک امروز و چه کودک فردا همه اول از هر چیز جذب قصه خوب و روایت جذاب می شــوند. 
ســینمای کودک ما اگر از حیث فرمی به الزامات اکران آنالین نیازمند اســت از حیث محتوی و 
مضمون و درون مایه به قصه های خوب و فیلمنامه های جذاب نیازمند است. همه این عوامل 

منوط به یک شرط است: فهم دقیق کودک امروز.

بچه ها پاســخ می شــنیدیم که بچه ها چه کاره اند، 
می گفتیــم کــه رهبــر و رئیــس جمهــوری آینــده 
همیــن بچه هــا هســتند. از االن بــه فکــر تربیــت 
درســت آنها باشــید. حــاال هم معتقــدم در حوزه 
ســینما وظیفه دولت اســت کــه بدون 
هیچ چشمداشــتی برای رشد 
فرهنگی کودکان هزینه کند و 
نمایش فیلــم برای این گروه 

سنی رایگان باشد.«
ë  ناامیدی نداریــم  حــق   

دنیــای بزرگســال را بــه 
کــودک  ســینمای 

بیاوریم

حســین قناعت کارگردان و فیلمســاز حوزه کودک 
و نوجــوان رونق گرفتن ســینمای کــودک در اکران 
را چنــدان متأثر از برگزاری جشــنواره فیلم کودک 
و نوجــوان نمی دانــد بلکه او معتقد اســت اساســاً 
چنیــن دســتاوردی را نمی توان از جشــنواره انتظار 
داشــت. به گفته او پیشرفت در تولیدات این حوزه 
از ثمــرات قابــل اعتنــا برگــزاری جشــنواره اســت: 
»عمــاًل مؤلفه فیلم های پرمخاطب و گیشه پســند 
جزو مالک و معیارهای داوری نیست. اگر سینمای 
کودک در چند سال اخیر رونق گرفته -اگر چه هنوز 
از جایــگاه واقعــی اش در اکــران فاصلــه دارد- بــه 
خاطر جشــنواره نیســت، بلکه فیلمســازان تالش 
کرده انــد با شــناخت درســت مخاطب، کــودکان و 
خانواده ها را به ســینما بکشــانند. خود من عاشق 
فیلم هایی هستم که پتانسیل اکران داشته باشد و 

رضا صائمی
منتقد سینما 

ما هم نکات زیادی را از بچه ها شنیدیم و بهتر دریافتیم 
که ذائقه این نسل چیست و به دنبال چه دغدغه هایی 
هستند. نسل ما آرمان ها و ایدئولوژی ها و تفکری داشت 
که شــاید در نســل امروز وجود نداشته باشــد، پس الزم 
است فیلمسازان پپشکسوت در حال و هوای نسل امروز 
قــرار بگیرند و از فضای فکری آنها شــناخت دقیق پیدا 
کنند. متأسفانه تهیه کننده ایرانی چون می داند که تأمین 
مالــی بر عهده نهادهــای حمایتی یا اسپانسرهاســت، 
به ذائقــه مخاطب توجه کافی نمی کند. ســودش را در 
هزینه تولید به دست می آورد و دستمزدش را می گیرد و 
اساساً به فکر اکران و بازاریابی نیست. هم این نگاه برای 
سینمای کودک و نوجوان سم است و هم تفکر دبیری که 
برای پر کردن برنامه نمایش جشنواره، شتابزده و بدون 
مطالعه، فیلمی را به فیلمسازی سفارش می دهد. در 
این سال ها ما تالش کردیم به حیات طبیعی سینمای 
کودک نزدیک شویم و فیلمسازان برای سینمای کودک 

را دعوت کردیم، اما سفارش ندادیم.
ë  اتفاقاً رویکرد درست همین است که اگر به تسلط و تفکر 

فیلمســازی اعتماد داریم منتظر درخواســت او نباشیم 
خودمان )کانون پرورش فکری و فارابی( سراغش برویم 

و درخواست کنیم که به کار برگردد.
ایــن دعــوت اگر مبتنی بــر انبوه تولید باشــد خطرناک 
اســت امــا اگــر فارابــی و کانــون، کارگردانــی را به خاطر 
کــودکان،  بــرای  فیلمســازی  اســتانداردهای درســت 
دعوت به کار کند اشــکال ندارد چون موفق است، بازار 
دارد، مخاطــب دارد و... ولــی اینکه مدیر جشــنواره ای 
صرفــاً از نگرانــی اینکه 6 ماه دیگر جشــنواره اش فیلم 
نــدارد، بدون توجــه به ســاختار فیلمنامه و داســتان و 
جذابیت هایش، قــرارداد ببندد حاصلش فقط هزینه 
بــرای انبوه فیلم هایی اســت که جایی در اکــران ندارد. 
اوایل ســال های ورود مــن به فارابــی، 48 فیلم کودک 
و نوجوان وجود داشــت که صرفاً برای پر کردن جدول 
اکران جشــنواره فیلم کودک ســاخته شــده بود و هیچ 
پخش کننــده ای حاضــر به پخــش آن در ســینما نبود. 
تلویزیــون هم این فیلم ها را از بنیاد فارابی نخرید. این 
روش، اتالف سرمایه بود. بنابراین یکی از سیاست های 
ما در بنیاد فارابی جلوگیری از همین رویکرد غلط بود 
که به فیلمساز التماس نکنیم که چون ما فیلم نداریم، 
بیا فیلم شخصی خودت را بساز حتی اگر به جنبه های 

فروش و بازار و جذب مخاطب التفاتی ندارد.
ë  در عین حال قبول دارید که باید سراغ فیلمسازانی مثل

ایرج طهماسب و حمید جبلی رفت.
حتماً. من چند ماه پیش با آقای ایرج طهماسب جلسه 
داشتم و درخواست کردم که کار جدیدی برای کودکان 
و نوجوانان تولید کنند که البته ایشان نکاتی را به درستی 
به عنوان موانع ذکر کردند از جمله تهیه کننده حرفه ای 
که نقش  مهمی دارد. تالش ما این است که امثال آقای 
طهماســب،مرضیه برومند و... به دنیای فیلمســازی 

برگردند. با خانم برومند برای نگارش فیلمنامه »شهر 
موش هــا 3« قــرارداد بســته ایم، طرح اقتباســی آقای 
رســول صدرعاملی بر اساس کتاب »زیبا صدایم کن« 
آقای فرهاد حســن زاده به تصویب رسیده است. طرح 
اقتباســی آقــای ابراهیم فــروزش برای داســتان »پلو و 
خــورش« اثر اســتاد هوشــنگ مــرادی کرمانــی هم در 
شــورای اقتباس تصویــب شــده و امیدواریم این فیلم 
بزودی جلوی دوربین بــرود. آقای محمدعلی طالبی 
بــا شــراکت 30 درصــدی بنیــاد فارابی هم یــک تولید 
مشترک دارند. آقای مجید مجیدی هم که خوشبختانه 
با فیلم »خورشــید« به دوره فیلمسازی درخشان شان 
رجوع داشتند. همه تالش های ما این است که بزرگان 
ســینمای کودک و نوجوان در کنار جوان ترها که در این 
ســال ها بخصوص در حوزه انیمیشــن ها آثــار جذاب و 
پرفروشــی داشــتند در این حوزه فعالیت کنند. در ســه 
چهار ســال گذشته فیلمســازان جوانی همچون آقای 
ســید محمدرضــا خردمنــدان، ســهیل موفــق، خانم 
رقیه توکلی و... وارد فضای ســینمای کــودک و نوجوان 
شدند. نسل  جدیدی از فیلمسازان در کنار پیشکسوتان 
برای جشــنواره سال 1400 مشــغول فعالیت هستند و 
این دســتاورد خوبی اســت. می توان امیدوار بود زمانی 
که ما بنیاد ســینمایی فارابی را ترک می کنیم حســرت 
همیشــگی مان از اینکــه چرا بــزرگان ســینمای کودک 
دیگر فیلم نمی ســازند، رفع شده باشــد و فیلمسازان 
پیشکســوت در کنار فیلمســازان جوان و نوگرا، کارهای 

افتخارآمیزی برای ارائه و عرضه داشته باشند.
ë  فارغ از ضعف های تکنیکی که شاید نتوان نهاد خاصی

را مســئول آن دانســت آنچه به ســینمای کودک در این 
ســال ها ضربه زده ضعف فیلمنامه اســت. در حالی که 

ادبیات کودک و نوجوان ما حاوی گنجینه غنی است.
از ســال گذشــته با همفکری شــورای کــودک و نوجوان 
بنیاد سینمایی فارابی، مشخصاً سایت »سینما قصه« 
را بــرای همین منظور طراحی و آماده ســازی کردیم تا 
فیلمســازان سینمای کودک را به سمت تولید این آثار 
ســوق بدهیم. راه اندازی این ســایت که حاوی خالصه 
کتاب های محبــوب کودکان و نوجوانان از نویســندگان 
ایرانی است به نوعی رجوع به همین ذخیره فرهنگی 
در ادبیــات داســتانی اســت. تهیه کنندگانــی کــه مایل 
بــه تولید آثار ســینمای کــودک و نوجوان هســتند را به 
ایــن ســایت ارجاع می دهیــم و از آنهــا می خواهیم که 
کتاب های بارگذاری شــده روی سایت را مطالعه کنند 
و اگــر عالقه منــد بودنــد پیشنهادشــان بــرای تولید در 
شورای کودک و نوجوان بررسی می شود. طرح اقتباس 
بنیــاد فارابی هم امســال بــرای اولین دوره برگزار شــد. 
تفاوت ایــن فراخوان با فراخوان های قبلی، این اســت 
که پیشــنهاد تهیه کنندگان برای آثار اقتباسی تضمین 
می شــود، یعنــی برخالف جریــان متداول گذشــته که 
ممکن بود پس از بررسی با پیشنهادی موافقت نشده 

و بایگانی شود اما االن چون تهیه کننده پیشنهاد را مطرح 
کرده امیدواریم ســمت و ســوی تولید ســینمای کودک و 
نوجوان و سایر ژانرها به سمت آثار اقتباسی برود. از میان 5 
کتاب برگزیده طرح اقتباس، دو اثر مربوط به آثار نوجوانان 
و کــودکان اســت کــه همان طور که اشــاره شــد امیدواریم 
امســال توســط آقای صدرعاملــی و ابراهیم فــروزش دو 
فیلم کلید بخورد. در تولید مشترک با کشورهای خارجی 
هم امســال کار آقای محمدعلی طالبی بر اساس یکی از 
داستان های آقای هوشنگ مرادی کرمانی در دست تولید 
است. در خصوص توجه به متن و ادبیات داستانی امسال 
یکی از سال های پردستاورد بنیاد فارابی خواهد بود. شورای 
کودک و نوجوان بنیاد فارابی از ســه ســال پیش رویکردی 
اتخاذ کرده که به پیشنهادکنندگان جواب رد ندهد، به این 
معنا که اگر طرح پیشــنهادی واجد جذابیت هایی بود در 
تعامل با اتاق فکر و گروه خالق و در مشورت با اساتید بین 
رشــته ای، نکات داستانی به طرح اضافه می شود تا واجد 

ظرفیت های جذاب برای کودک و نوجوان شود.
ë  برگزاری آنالین جشنواره شــرایطی فراهم کرده که تعداد

زیــادی از بچه ها فیلم ببیننــد و داوری کننــد، برای بچه های 
کم بضاعت که از دسترسی به تکنولوژی روز محروم هستند 

تدبیری کرده اید؟
سال گذشته که سیل در مناطق مختلف کشور بخصوص 
سیستان و بلوچستان چالش جدی به وجود آورد، همزمان 
با ایام جشــنواره فیلم کودک برای مناطق ســیلزده و 143 
منطقه از نقاط محروم کشــور »سینما سیار« ارسال شد تا 
ظرف 5 روز فیلم های جذاب سینمای کودک و نوجوان را 
برای کودکان این مناطق نمایش بدهند که دستاورد جدید 
جشنواره کودک و نوجوان با همکاری کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان بود. از نمایش فیلم در تماشاخانه سیار 
یــا همــان اتوبوس های بــزرگ نمایش فیلــم، در مناطق 
محــروم اصفهان بازخوردهــای خیلی خوبــی از بچه ها و 
خانواده ها گرفتیم. امســال هم پیش بینــی کرده ایم که در 
تعامل با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در استان های 
کشور و همین طور ستاد جشنواره فیلم کودک در اصفهان 
همیــن روند را داشــته باشــیم اما با مشــکل کرونــا مواجه 
هســتیم. تجمع در محیط بســته برای کودکان خطرناک 
اســت و در فضــای بــاز هــم بــه خاطــر خنــک شــدن هوا، 
نگرانی هایی وجود دارد. با وجود این اگر طبق صالحدید و 
مصوبات شورای کرونا در هر شهر، امکان فعالیت سینما 

سیار وجود داشته باشد ما استقبال می کنیم.
ë چرا فعالیت سینما سیار محدود به ایام جشنواره است؟

در این زمینه فعالیت کانون پرورش فکری طی سال ادامه 
دارد امــا تعداد اتوبوس های کانون خیلی محدود اســت و 
نیاز به تجهیز ناوگان سینما سیار دارد که این بحث دیگری 

است.
ë  در خیلی از مناطق محروم ایران بچه ها از حق دسترسی به

آب آشامیدنی سالم و خوراک محروم هستند و با این شرایط 
شاید خیلی عجیب نباشد که بخش زیادی از کودکان حتی 

درکی از ســینما و سالن سینما ندارند. اینکه سینمای کودک 
جدی گرفته نمی شــود چقــدر متأثر از سیاســت های کالن 
نســبت به وضعیت کودکان در کشور است. در برنامه های 
تبلیغاتی ایام انتخابات مجلس و ریاست جمهوری صحبتی 
از برنامه هایی برای کودکان نیست. بخشی از کمبودهایی که 
در ســینمای کودک وجود دارد از این نگاه نشأت می گیرد که 

کودکان و دنیای کودکان فراموش شده است.
آنهایــی که مخالــف برگــزاری همین جشــنواره کــودک و 
نوجوان هستند شاید باید مقابل پرسش شما قرار بگیرند. 
حقیقتــاً اگــر ســینمای کــودک و نوجــوان که بــا بی مهری 
بخش هایی مختلف مواجه است، تعطیل شود آیا نامی از 
سینمای کودک و نوجوان می ماند. اینکه چرا سیاستگذاران 
یــا چهره هــای سیاســی و احــزاب در فرآینــد انتخابات به 
کودکان توجه نمی کنند پرسش درستی است، اما عجیب تر 
اینکه چــرا در طیف هــای فرهنگی این بی توجهــی وجود 
دارد. این نقیصه امری فراگیر شــده و نیاز بــه درمان دارد. 
از همین کارهایی که مثال زدید می شود شروع کرد یعنی 
پردیس های سینمایی، پلتفرم ها، فضای مجازی و سمن ها 
می تواننــد به پیشــبرد تفکر حمایــت از حقوق کــودکان و 
نوجوانان کمک کنند. ما امسال 10 شاخص حقوق کودکان و 
نوجوانان را به عنوان معیار در اختیار اعضای هیأت داوران 
جشنواره قرار داده ایم و از آنها خواستیم نیم نگاهی هم به 
منشور حقوق کودکان داشته باشند. هر سال که همزمان با 
ایام جشنواره فیلم فجر، جشن سیمرغ و پروانه ها را برگزار 
می کنیــم و نوبت صبح جشــنواره را در اختیــار فیلم های 
برگزیــده کــودک و نوجوان قــرار می دهیم، عــده ای خرده 
می گیرند که چرا فارابی نوبت صبح جشــنواره را به فیلم 
کــودکان اختصــاص می دهد. در حالی که همه ســینمای 
تهران و شهرســتان ها عصرها برای جشنواره فجر تجهیز 
می شوند و صبح سینماها خالی است. بچه ها با موسیقی 
و فضای شاد و پرنشاط 5 روز میهمان نوبت صبح سینماها 
هستند، این چه اشــکالی دارد. سال گذشته به دلیل سیل 
سیستان و بلوچســتان برگزاری این برنامه به این مناطق 
منتقل شد و هنرمندان سینمای کودک و نوجوان و فعاالن 
این عرصه به مناطق محروم رفتند و بچه ها با آغوش باز 
به استقبال شخصیت های محبوبشان آمدند. همه اینها 
معجــزه ســینما اســت و در بحبوحــه نگرانی ها و شــرایط 

سخت، می تواند فضای شاد و پرامید به بچه ها هدیه کند.
ë  سانســور و ممیزی در ســینمای کودک چقدر دست و بال

فیلمسازان را می بندد و آیا دغدغه ها صرفاً مبانی روانشناسی 
و تربیتی کودکان است.

در همه جای دنیا ادبیات، فیلم، تئاتر و موسیقی کودک و 
نوجوان دارای کدهای اخالقی مشــخصی است که توسط 
تولید کنندگان محتوا باید رعایت شود. بجز این موارد، هیچ 
منع و محدودیتی در ســینمای کودک ایــران وجود ندارد. 
اگر کســی می خواهد لودگی کند جایش سینمای کودک و 
نوجوان نیســت. این سازنده اشتباه آمده، باید سراغ جای 

دیگری برود و سرمایه اش را آنجا خرج کند.

مردم ببینند.«
او در عیــن حال رونق گرفتن تولید را از دســتاوردهای 
جشــنواره می داند و بر این باور اســت که حیات فیلم 
کودک و نوجوان به تداوم برگزاری جشــنواره وابســته 
اســت: »اگر جشــنواره نبــود همین میــزان حمایت و 
تنها نهاد حمایت کننده )فارابی( هم نبود و در نهایت 
سینمای کودکی نداشتیم. به تدریج بخش خصوصی 
هــم از چرخــه تولید این آثــار خارج و فیلــم کودک از 

سینمای ایران حذف می شد.«
کارگــردان فیلم »قهرمان کوچک« بــا تأکید بر تداوم 
جشنواره و لزوم برگزاری آن به شکل آنالین می گوید: 
»هر رویدادی که یادآور ســینمای کودک باشــد اتفاق 
خوب و فرخنده ای است. تعطیلی یک ساله جشنواره 
به ســادگی از ســوی مخالفان عدم تأثیرگذاری تعبیر 

می شــود و به همین ســادگی می شــود جشنواره 
را حــذف کرد. البــد خواهند گفت که مگر یک 

سال جشنواره برگزار نشد چه اتفاقی افتاد اما 
چهار ســال بعد که تعداد فیلم های کودک 
از هشت فیلم به یکی دو فیلم تقلیل یافت 

و ســینمای کــودک نابود شــد، آن وقت 
تبعات آن مشخص می شود.«

بــر  کــه  کــودک  فیلمســاز  ایــن 
لزوم ســاخت آثار سینمایی بر 
کودکان تأکید دارد، از اهمیت 

مخاطب شناســی و شــناخت نیــاز مخاطــب امــروز 
می گوید: »خود من عالقه مند به قصه هایی هستم که 
بچه ها قهرمان آن هستند و خودشان را باور می کنند. 
المان دوم ریتم است. بچه های امروز حال و حوصله 
ســکانس های طوالنــی و پردیالــوگ را ندارند. مؤلفه 
مهــم بعدی امید اســت. ســخت ترین نکتــه کار هم 
همین است. من فیلمساز در جامعه ای که هیچ روزنه 
امیــدی نمی بینم بایــد تالش کنم تا بــه بچه ها امید 
بدهم. وقتی وارد فضای کار برای بچه ها می شوم حق 
ندارم ناامیدی دنیای بزرگســال را به سینمای کودک 

بیاورم.«
ë  کــودکان را فراموش کردیم، انــگار آینده مان را گم

کرده ایم
»جشــنواره ای مخصوص کــودکان و نوجوانان از ابتدا 
بنا بر هدف و نیتی ایجاد شد که باید بر اساس 
آن برنامه ریزی و برنامه ســازی شود.« این 
عبــارات بخشــی از صحبت هــای پــوران 
درخشــنده فیلمســازی اســت که همواره 
دغدغه کودکان را دارد. او می گوید: »انگار 
انگیزه برای ســاخت فیلــم کودک 
کم شــده، نمی دانم! شاید هم 
انگیــزه هســت امــا شــرایط 

ساخت مهیا نمی شود.«
کارگــردان فیلم »رابطه« 

در عیــن حال بر برگزاری جشــنواره تأکیــد دارد: »باید 
حواسمان باشد آنچه از این طریق به دست آورده ایم 

و تجربه سال های متوالی را از دست ندهیم.«
پوران درخشنده می گوید داشتن جشنواره پویا و کسب 
اعتبار گذشــته، ســاخت فیلم هــای تــازه را می طلبد: 
»باید با دلســوزی و دقت نظر بیشــتری برای کودکان 
سرزمین مان فیلم ساخته شود و این مهم حتی فراتر 

از هر جشنواره  ای باید مورد توجه قرار بگیرد.«
 او به سیاســتگذاران ســینمای کــودک توصیه می کند 
به جای اینکه منتظر بازگشــت فیلمســازان موفق به 
این عرصه باشــند خود پیشقدم شــوند: »سینماگران 
بــرای ورود بــه این عرصه بــه ایجاد انگیزه نیــاز دارند 
و ایــن تــالش باید به گونه ای باشــد که اگر الزم اســت 
شاهد تشویق هایی از ســوی مسئوالن باشیم نه اینکه 
ســینماگران کــودک ســراغ متولیــان برونــد و از آنــان 
درخواســت حمایت هایــی هــر چند مختصر داشــته 
باشــند و این حمایت هــا در نهایت بــه دریافت وامی 
پانصد میلیون تومانی یا برخورداری از فالن تسهیالت 

مالی محدود شود.«
کارگــردان »رابطــه« و »پرنــده کوچــک خوشــبختی« 
بی مهــری نســبت بــه ایــن آثــار در اکــران را از عوامل 
دلســردی فیلمســازان و بــه تبــع آن کــم رونق شــدن 
ســینمای کــودک می دانــد: »در دوره ای اکرانــی برای 
فیلم هــای کــودک نداشــتیم؛ فیلم های خــود من به 

صورت تک ســانس اکــران می شــد. »رؤیای خیس«، 
»خواب های دنباله دار« و »بچه های ابدی« به صورت 
سانسی اکران شــد چون سینماداران ترجیح شان این 

بود که به سینمای کمدی بها بدهند.«
او می گوید چون دغدغه کودک و نوجوان داشته دست 
از کار نکشــیده اما حتی برای آنهایی که عاشق سینما 
بودند شــرایط به گونه ای پیــش رفت که این عرصه را 
ترک کردند و در نتیجه میدان به افرادی ســپرده شــد 
که شــاید دغدغه جدی برای کودکان ندارند: »تا آنجا 
که خودم در جریان هســتم، آنقــدر به این عرصه کم 
توجهی شده که همین معدود فیلمنامه های موجود 

هم چندان دغدغه مند و شاخص نیستند.«
صحبت هــای پایانی این فیلمســاز تأکیــد دوباره بر 
جدی گرفتن و اهمیت ســینمای کودک اســت: »به 
ســازوکاری جــدی، برنامه ریــزی تــازه و حتی بودجه 
جداگانه نیاز داریم. بودجه ای مستقل از کل سینمای 
کشــور چراکــه بی هیــچ اغراقی، ســینمای کــودک و 
نوجوان ســینمای مهمی اســت چــون مخاطبانش 
مهــم هســتند. چــه فیلم هایی بــرای کــودکان و چه 
فیلم هایــی دربــاره کودکان، هر دو مهم هســتند. در 
حالــی که به نظر می رســد کــودکان ســرزمین مان را 
فرامــوش کرده ایم و انگار آینده مــان را گم کرده ایم. 
تــا دیر نشــده کاری برای این بخــش مهم فرهنگ و 

هنرمان انجام بدهیم.«

 مجید 
همه شهرها

دانش آمــوز  به عنــوان  مــن  بــرای 
فرزنــد کویــر، »قصه هــای مجیــد« 
جایگاه ویژه ای داشــت. رئــال بود و 
حــس قرابــت زیادی بــا او داشــتم. 
نــوع دیالوگ ها، رفتــارش و فضای 
تاریخــی شــهر اصفهان بــه فضای 
تاریخی شهر ما نزدیک بود. لهجه  و 
اثرگذاری و داستان گویی»قصه های 
مجیــد« ایــن ســریال را بــرای مــن 
خاص کرده بــود. یکــی از رؤیاهایم 

برای ســینمای کودک همین اســت؛ سینمایی که به واســطه آن کودکان چیزی که فرهنگ ایرانی را از 
فرهنگ ســایر کشورها متمایز می کند بشناســند البته مخالف جدی طرح موضوعات و شعارهای گل 
درشــت هســتم. با حفظ وجه قصه گو، فانتزی و خیال پردازانه در ســینمای کودک و نوجوان آرزو دارم 
کارهایی متناسب با معماری و فرهنگ فضای شهرهای مختلف برای کودکان ساخته شود. اگر داستان 
جذابی از هر شهر به دستم برسد حتماً استقبال می کنم. خوشبختانه در اصفهان، لرستان، یاسوج و یزد 
تولیداتی داشتیم و همین روزها در سیستان و بلوچستان یک فیلم کودک در مرحله پیش تولید است. 
نگاه بومی و محلی با فکر جهانی؛ یعنی این که بتوانیم فضای فرهنگی ایران را در فیلم های کودک و 
نوجوان منعکس کنیم ولی حرف جهانی بزنیم. مخاطب جهانی پای فیلم ما بنشیند و دیدن فیلم را 

به دیگران هم توصیه کند.
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12 فروردین
موافقتنامه اتمی ایران 

و امریکا به امضا 
رسید.

14 اردیبهشت
جزایر قشم، کیش و ابوموسی بنادر آزاد 

ایران اعالم شدند. مقدمات این کار از مهر 
1349 با تصویب الیحه معافیت گمرکی 
کاالهایی که برای مصرف داخلی وارد 
جزایر ایران می شدند، فراهم شده بود.

15 خرداد
در سالروز قیام 15 خرداد، دانشجویان کوی 
دانشگاه با شعار درود بر خمینی، در محوطه 
کوی دست به راهپیمایی زدند و با مأموران 
گارد به زد و خورد پرداختند. اعالمیه ها و 

تراکت هایی نیز در بعضی دانشگاه ها و مراکز 
آموزشی کشور توزیع شد.

27 خرداد
دولت ایران قرارداد خرید 

160 فروند هواپیمای 
جنگنده اف- 16 به ارزش 
حدود 3 میلیارد دالر را 

امضا کرده است.

20 مرداد
داریوش همایون مدیر روزنامه آیندگان 

و وزیر اطالعات و جهانگردی 
سخنگوی دولت شد.

4 شهریور
آیت اهلل بهاءالدین محالتی در شیراز ضمن انتقاد شدید از برنامه موسوم 
به »جشن هنر شیراز« تهدید کرد اگر این برنامه، همین امشب تعطیل 
نشود، فردا بازار و مساجد را به نشانه اعتراض، تعطیل خواهد کرد.

21 شهریور
اشرف پهلوی در فرانسه از یک 
ترور جان سالم بدر برد. در این 

سوءقصد راننده مجروح و یکی از 
دوستان اشرف به نام فروغ خواجه 

نوری کشته شد.

17 فروردین
زلزله در چهارمحال و 
بختیاری 350 خانه را 
ویران و 50 نفر را به 

کام مرگ فرستاد.

7 تیر
بر اثر سقوط یک هواپیمای 

جنگنده ایرانی در مرکز 
اسلحه سازی ایران در 

نزدیکی تهران، خلبان و 
کمک خلبان هواپیما کشته 

شدند.

8 شهریور
امروز یکی از مناطق شهرداری تهران 
توسط مردم معترض به آتش کشیده 
و وسایل آن تخریب شد. در پی این 

اتفاق، محمد رضا شاه دستور رسیدگی 
به درخواست های ساکنان معترض را به 

دولت ابالغ کرد.

24 شهریور
نیروهای گارد به دانشکده فنی 
حمله کردند و کتابخانه دانشگاه 
را غارت کردند. آنها جلسه شب 
شعر دانشجویان دانشگاه صنعتی 
آریامهر ]شریف[ را مورد حمله 

قرار دادند.

2 خرداد
با ادغام دو وزارتخانه 

»کشاورزی و منابع طبیعی« 
و »تعاون و امور روستایی«، 
وزارت کشاورزی و عمران 

روستایی تأسیس شد.

24 خرداد
جمعی از نویسندگان، شاعران، مترجمان 
و محققان در نامه ای سرگشاده خطاب 

به امیرعباس هویدا در اعتراض به 
سلب آزادی نویسندگان، خواستار رفع 
محدودیت ها و ایجاد کانون نویسندگان 

و به رسمیت شناختن آن شدند.

23 مرداد
تیم ملی فوتبال ایران در 
بازی های مقدماتی جام 

جهانی 1978، در ورزشگاه 
ملبورن، تیم ملی استرالیا را 
با تک گل حسن روشن 

شکست داد.

سوپر کوال
  سوپر کوال اکنون 

اینجاست... سرشار از 
لذت و هیجان. محصولی 

جدید از کانادادرای پر 
شده در شرکت ساسان

تی وی گیم شهاب
 تی وی گیم شهاب، پدیده جدید 
امریکا و اروپا. سرگرمی خانواده ها 
با تلویزیون. مرکز پخش: شرکت 
رادیو شهاب. خیابان شاه ، 
ساختمان آلومینیوم

محمــد گرشاســبی/ 25شــهریور ســال 1356 اولین 
اعالمیه جامعه روحانیت مبارز تهران علیه رژیم شــاه 
منتشــر شــد. در این اعالمیه آمده: »روحانیون مبارز 
به منظور در هم شکســتن پایه هــای رژیم دیکتاتوری 
و برقــراری عدالت اجتماعی و آزادی و رســیدن به 
جامعه توحیدی همراه و همگام با ملت مسلمان ایران 
به مبارزه پیگیر و خســتگی ناپذیر خود ادامه خواهند 
داد.« این نهاد به عنوان تنها تشــکل سیاسی روحانیون 
در ایــران، نقش     تعییــن کننده ای در مســیر پیروزی 
انقالب اسالمی داشــت. امام خمینی)ره( پیش از این 
تاریخ بارها فرموده بود که آقایان   روحانیون دور هم 
جمع بشــوند، حتی اگر کاری و صحبتی هم نداشــته 
باشــند، اما به صرف   چای بنشــینند و دقایقی را با هم 

بگذرانند.
 از آنجا که لزوم اتحاد بخشیدن به فعالیت روحانیت و 
جهت دادن به آن بسیار احساس می شد، امام با دعوت 
به همگرایی    سنت تک  روی روحانیون را که پیش از 
این در برخی مقاطع تاریخی به ضرر اســالم تمام شده 
بــود، شکســت و علما را به مشــورت و تصمیم گیری 
  مشــترک دعوت کرد. پس روحانیونــی مانند آقایان 
مرتضی مطهری، ســیدمحمد حســینی بهشــتی، اکبر 
هاشــمی رفســنجانی، محمدرضا مهدوی کنی، حسن 
الهوتی و فضل اهلل محالتی برای این امر مهم پیشــقدم 
شــدند و از آنجــا کــه در آن روزگار کانــون ثقــل 

روحانیت در تهران قرار داشت »جامعه روحانیت مبارز 
تهران« تشــکیل شد. آنها ابتدا یک شورای مرکزی در 
جنوب تهران تعریف و بعد شــروع به تشکیل شعبات 

فرعی کردند.
 اولین     نشســت در خانه   آقا نظام قمشــه ای   تشکیل شد 
کــه شــماری از روحانیون در آنجا     حضور داشــتند و 
ایــن آغاز فعالیــت جامعه روحانیت مبــارز تهران بود 
که کمک شــایانی به جریان انقالب اسالمی خصوصاً 

در حــوادث نیمه دوم این ســال و قیام های شــهرهای 
مختلف کشــور کرد. در جریان قیام مردم قم که پس 
از مقاله توهین آمیز روزنامه اطالعات به وقوع پیوست، 
اعالمیه های جامعه روحانیت به عنوان یکی از قوی ترین 
رســانه های انقالبی نقش بــارزی در منســجم کردن 
تظاهرات و نیز انتقال جریان انقالب به شهرهای دیگر 
برای برگزاری مراسم های چهلم و تجدید راهپیمایی ها 

داشت.

اولین اعالمیه روحانیون مبارز ایران علیه رژیم منتشر شد

صف مقدم مبارزه
مرگ پرابهام علی شریعتی

انسان مسافر
»اگر پیاده هم شده، ســفر کن، در ماندن، می پوسی.« خالق این جمله خود 
یک مسافر بود، حتی از این جهان هم خیلی زود به سفر دیارباقی رفت. دکتر 
علی شــریعتی، یک روشــنفکر دینی بود که تالش می کرد با مصداق این 
جمله خود زندگی کند:»چه بسیار انسان ها دیدم تنشان لباس نبود و چه بسیار 
لباس ها دیدم که انســانی درونش نبود.« او با تفکری انسانی زیست و تالش 
کرد اسالم را با دریچه ای نو و قرائتی تازه در ذهن جوانان دهه 50 جا بیندازد. 
علی شــریعتی مزینانی دوم آذر سال 1312 در روستای مزینان به دنیا آمد و 
29 خرداد سال 1356 در ساوت همپتون انگلستان درگذشت. او استاد تاریخ، 
سخنران، نویسنده، اسالم  شناس، جامعه  شناس و پژوهشگر دینی و از مبارزان 
و فعاالن مذهبی و سیاسی و البته از نظریه  پردازان انقالب اسالمی بود که با 
سخنرانی های مشهورش در حسینیه ارشاد جمعیت بسیار زیادی از جوانان را 

جذب مبارزات سیاسی علیه رژیم پهلوی کرد.
شــریعتی تحصیالت دانشگاهی خود را در مشهد گذراند و پس از دریافت 
لیسانس در رشته ادبیات فارسی با بورسیه شاگرد اولی راهی فرانسه شد تا در 
ســوربن دکترای ادبیات بگیرد. او در آنجا به تحصیل در حوزه های جامعه 
 شناسی، مبانی علم تاریخ، تاریخ ادیان، تاریخ و فرهنگ اسالمی هم پرداخت 
و با اســتادان بزرگی چون لویی ماســینیون، ژرژ گورویچ و ژان پل ســارتر 
و... آشنا شــد. او در سال 1343 به ایران برگشت و از سوی ساواک به دلیل 
فعالیت های سیاســی دستگیر شــد و به زندان قزل قلعه افتاد. شریعتی بعد از 
آزادی به مشهد رفت و معلم روستایی شد و بعد از یک سال به عنوان استادیار 

تاریخ وارد دانشگاه مشهد شد.
اوج مبارزات سیاســی و اثرگذاری دکتر علی شــریعتی به سال های 1348 
تا 1351 بازمی گردد که او در حســینیه ارشــاد به عنــوان یکی از مهم ترین 
پایگاه های سیاسی علیه محمد رضا شاه سخنرانی می کرد و در نهایت همین 
سخنرانی ها بود که باعث شد ساواک دستور تعطیلی حسینیه را در تیر سال 
1351 صادر و دستور دستگیری او را صادر کند.علی شریعتی در این دوره 
زندگی مخفیانه ای را شــروع کرد ولی سرانجام ساواک با دستگیری پدر و 
برادر همســرش او را به معرفی خود ناچار کردند. شریعتی بمدت 18 ماه به 
زندان انفرادی افتاد ولی در نهایت باتوجه به فشارهای بین المللی که روی شاه 
وجود داشــت، رأی به آزادی او داد. شــریعتی بعد از بیرون آمدن از زندان 
راهی اروپا شــد، ابتدا به بروکسل و بعد ساوت  همپتون انگلیس رفت. علی 

شریعتی سه هفته بعد از سفرش به ناگهان درگذشت.
 دلیل مرگ ناگهانی، مشکوک و پرابهام دکتر شریعتی در همه این سال ها 
به عنوان یک معما باقی مانده است؛ موضوعی که احسان شریعتی پسرش 

هم بارها در مصاحبه هایش به آن اشاره کرده است: »هنگامی که ناگهان 
این اتفاق غیرمترقبه پیش آمد و کالبدشکافی ای هم انجام نشد و مشخص 
نشد قطعاً دلیل مرگ شوک طبیعی درونی بوده یا دخالت کسی یا ماده ای 
شــیمیایی از بیرون یــا غیر آن، در هرحال شــرایط حادثه غیرطبیعی بود. 
پدر در ســن 44 ســالگی و هنوز جوان بود و در مشهد هم آزمایش قلب 
و عمومی داده بود و مشــکل خاصی نداشت. این شرایط غیرطبیعی ظّن 
قوی قتل را برمی انگیخت و هنوز هم این ظن مطرح اســت و اسنادی در 
له یا علیه آن در دست نیست. در مورد دیگران هم همین ظن وجود داشته 
و جامعه این جور تلقی کرده که ســاواک آنها را از پا درآورده و خالف 
آن هم به شکل قطعی ثابت نشده است؛ چون کالبدشکافی انجام نگرفت و 
رژیم سریع نیرو فرستاده بود که جنازه را ببرند و در ایران این جور وانمود 
کنند که ایشان »استاد محترم دانشگاه« بوده و برایش مجلس ختم رسمی 
بگیرند! لذا دوســتان شــریعتی با عجله، در اروپا با توافق خانواده و وکیل 
جنازه را مومیایی کردند و در زینبیه  ســوریه به امانت ســپردند. سپس، از 
سراسر جهان و خاورمیانه جمع شدند و در لبنان مراسمی تاریخی برگزار 
شــد و امام موسی صدر و یاسر عرفات و.. درآن شرکت کردند. بنابراین 
طبیعی بود که جامعه با همه اسناد و قرائن و تعقیب و کشتاری که آن رژیم 
می کــرد، نظام را متهم کند که قطعاً قتل صورت گرفته و مرگ »طبیعی« 

نبوده است.«

 تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

گردآوری:محمد گرشاسبی
روز شمار 

 بدنبــال تصمیم دولت امریکا در به تأخیــر انداختن فروش 7 هواپیمای 
رادار»آواکس« به ایران، دولت ایران پیشــنهاد مربوط به خرید سیســتم 
هوابرد هشــدار و کنترل از امریکا را لغو کرد. پیش از این قرار بود ایران 
هفت فروند هواپیمای مجهز به رادار آو اکس را از امریکا خریداری کند 
ولی دولت ایران طی یک بیانیه رسمی در روز شنبه 8 مرداد 1356اعالم 
کرد که از این کار منصرف شــده است. طبق گزارش خبرگزاری های 
رویتر، آسوشــیتدپرس و یونایتدپرس »جیمی کارتر« رئیس جمهوری 
امریکا موافقت کرد طرح فروش 7 هواپیمای مذکور به ایران را موقتاً به 
تعویق اندازد تا از مقابله و درگیری احتمالی با کنگره اجتناب شود. برخی 

از اعضای کنگره خواستار تعویق فروش این هواپیماها به ایران بودند.
چندروز پیش کمیته روابط بین المللی مجلس نمایندگان امریکا درباره 
فروش هفت هواپیمای ردیابی به ایران که دارای مدرنترین و پیچیده ترین 
دستگاه های الکترونیکی هســتند مخالفت خود را ابراز کرد. مخالفت 
کنگره امریکا با این معامله 1/2 میلیارد دالری بیشتر از آن جهت بود که 

فرصت بیشتری برای مطالعه جوانب مختلف فروش این هواپیما به ایران 
می خواست. کمیته روابط بین المللی در یک جلسه محرمانه با 19 رأی 
مخالــف در برابر 17رأی موافق مخالفت خود را با فروش هواپیما ها به 
ایران اعالم داشت، مخالفت نمایندگان بیشتر به خاطر ترس از این است 

که مبادا این هواپیماهای فوق مدرن به دست شوروی ها بیفتد.
روزنامه کیهان - یکشنبه 9 مرداد1356

جمشید آموزگار ]متولد چهارم تیر 1302 در 
تهران[ روز 16 مرداد 1356 و در پی برکناری 
امیرعباس هویدا از سوی محمدرضا پهلوی، 
حکم نخســت وزیری را دریافــت کرد. » 
صبح امروز آقای جمشــید آموزگار ، دبیر 

کل حزب رستاخیز به سمت نخست وزیری 
 انتخاب شــده  و بعد از ظهر امروز اعضای 
کابینه خــود را به حضــور ملوکانه معرفی 

خواهد کرد.«
روزنامه اطالعات - یکشنبه 16 مرداد 1356

ایران برنامه خرید مدرن ترین رادار هوایی از امریکا را لغو کرد

جمشید آموزگار نخست وزیر شد

 صفحه 16   سال بیست و ششم   شماره 7470   یکشنبه  27مهر13۹۹  1 ربیع االول1442   ایران قرن صد و یک

نیمه اول1356

لیال ابراهیمیان/  بیست وپنجم مردادماه 1356 آخرین 
روز حضور امیرعباس هویدا در مقام نخســت وزیری 
12 سال و 6 ماه و 12 روزه اش بود؛ محمدرضا پهلوی 
تصمیم گرفته بود جمشــید آموزگار را به جای هویدا 
بنشــاند و او چــون محمدعلی فروغی، عبدالحســین 
هژیــر، ابراهیم حکیمی )حکیم الملک(، حســین عال 
و منوچهــر اقبــال وزارت دربار را پــاداش بگیرد. از 
زمانی که در طبقه دوم بیمارســتان پارس نشســته بود 
بر بالین حسنعلی منصور، حدود 13 سال می گذشت؛ 
آن روز همــه نمایــش »زنده بودن نخســت وزیر« را 
بازی می کردند و شــاه می خواســت از میان جمشید 
آمــوزگار، اردشــیر زاهــدی، علینقــی عالیخانی و 
امیرعباس هویدا نخســت وزیری بــرای خود انتخاب 

کند. هویدا انتخاب خود شــاه بود؛ فرزند عین الملک 
که چــون پدرش دیپلماتــی معروف شــده بود و از 
کودکــی در بیرون از کشــور زندگــی می کرد. در 
جوانی به شــاخه حزب توده در بیروت پیوســته بود 
و بعدهــا در تهران از دســت شــاه مــدال گرفته و به 
فرانسه بازگشته بود؛ او زندگی به سبک روشنفکرانه 
داشت. کودتای 28 مرداد 1332 که رخ داد به تهران 
برگشت و از وزارت خارجه به دفتر امیر انتظام رفت؛ 
در شــرکت نفت هویدا تا معاونت امور اداری ترقی 
کرد. دوســت گرمابه و گلستان حسنعلی منصور بود 
و در کابینه اش وزیر دارایی شــد و مــرد دوم همراه 
نخست وزیر؛ محمد رضا شاه هم او را مردی گره گشا 

می پنداشت.

یازدهم بهمن ماه 1343 هویدا نوزدهمین نخست وزیر شاه 
شــد و سال ها مرد دوم حکومت پهلوی بود و عکاس ها 
قاب تصویر او را با عصا، پیپ و گل ارکیده به یقه کتش 
ثبت می کردند.  زمان به روزهای تب دار انقالب نزدیک 
می شــد و شــاه برای تطمیع موج فزاینده انقالب حکم 
به بازداشــت هویدا داده بود؛ تا صبح روز بیست  و دوم 

بهمن ماه هویدا در زندان شاهانه تنها ماند.

برکناری بعد از 12 سال و 6 ماه و 12 روز

معمای ناتمام هویدا

ریور
شه

ایران 1- آرژانتین 1

یک یک با قهرمان
تیم ملی فوتبــال ایران در دیداری به یاد ماندنی مقابل 
تیم ملی آرژانتین به تســاوی یک بر یک در طول 90 
دقیقه رســید. آرژانتینی که یک سال بعد قهرمان جام 
جهانی فوتبال شــد. ملی پوشان در نوروز 1356 عازم 
اسپانیا شدند تا در مسابقات بزرگداشت هفتادوپنجمین 
ســالگرد تأسیس باشــگاه رئال مادرید شرکت کنند. 
آنها سه شنبه 2 فروردین 1356 در ورزشگاه سانتیاگو 
برنابئوی رئال مادریــد مقابل آرژانتینی ها در طول 90 
دقیقه یک گل زدند و فقط یک گل دریافت کردند. 
گرچه در ضربات پنالتی آنها 4 بر یک مغلوب بازیکنان 
سرزمین نقره شدند،اما مساوی مقابل آرژانتین انگیزه 

ملی پوشــان را برای کســب نتایج درخشان در فوتبال 
مضاعف کرد. انگیزه ای که آنها را ســال 1356 برای 
نخســتین بار راهی جام جهانی کرد. ترکیب تیم ملی 
ایران را که حشــمت مهاجرانی هدایت آن را بر عهده 
داشت، بهرام مودت )ناصر نبوی از دقیقه 40(، حسن 
نظری، حسین کازرانی، نصراهلل عبداللهی، آندرانیک 
اســکندریان، علی پروین )کاپیتــان(، محمد صادقی، 
ابراهیم قاسم پور، حســن روشن، غفور جهانی و رضا 

عادلخانی تشکیل می دادند.
ملی پوشــان بــا واگــذار کــردن بــازی در ضربات 
پنالتــی به دیدار رده بنــدی این جشــنواره راه یافتند 

و بــا تیم مولودیــه الجزایر قهرمان جام باشــگاههای 
 آفریقــا کــه مقابــل رئــال مادریــد دو بــر یــک

 شکست خورده بودند، مواجه شدند که در آن بازی 
پس از تســاوی یک بر یک )بــا گل غفور جهانی(، 
ایران در ضربات پنالتی قهرمان آفریقا را شکست داد 

و به مقام سوم این جشنواره دست یافت.



درگیری هــای نظامــی ارمنســتان و جمهــوری 
آذربایجان که در فواصل زمانی مختلف از آغاز 
خود طی یک ماه گذشته بیشتر شده یا از شدت 
آن کاهــش یافته اســت همچنان ادامــه دارد و 
تصاویر ویدیویی منتشر شده از منطقه قره باغ 
نشــان می دهــد این دو کشــور که بــا ارتش های 
کالســیک خــود مقابــل یکدیگــر ایســتاده اند، 
ابزارهــا و فناوری هــای نظامــی مــدرن را هــم 
مورد اســتفاده قــرار می دهنــد تا پیــروز میدان 
آذربایجــان  جمهــوری  دفــاع  وزارت  باشــند. 
طی چند هفته اخیر تصاویــر ویدیویی فراوانی 
منتشــر کرده است که تمامی آنها با پهپادهای 
هوشــمند گرفته شــده اســت و نشــان می دهد 
این هواپیماهای بدون سرنشــین تمام منطقه 
را از راه دور زیرنظــر دارنــد و در زمــان الزم بــه 
مواضع مورد نظر حمله می کنند. ارمنســتان و 
جمهوری آذربایجان که طی 30 ســال گذشــته 
درگیری هــای فــراوان داشــتند، هــم اکنــون در 
منطقه مورد مناقشــه قره بــاغ، نبرد با یکدیگر 
را وارد مرحلــه جدید کرده اند تا با درگیری های 
نظامــی گســترده تر بتواننــد اقتــدار خــود را بــر 

دیگری نشان دهند.
ë نبرد پهپادهای هوشمند

دو کشــور ارمنســتان و جمهوری آذربایجان 
پیش از این در سال 1994 میالدی نبرد نظامی 
خونینــی را با یکدیگر به انجام رســاندند و طی 
آن صدها هزار نفر جان خود را از دســت دادند 
یــا بی خانمــان شــدند. در ایــن جنــگ ارتــش 
آذربایجــان ســقوط کــرد و ارمنســتان کنتــرل 
مناطــق مختلف از جمله فضولی-جبرئیل در 
مــرز ایران را در اختیار گرفت. پس از این اتفاق 
هر دو کشــور طی یک دهه گذشته سعی کردند 
ارتش خود را بازســازی کنند و سرانجام »الهام 
علــی  اف« رئیس جمهــوری آذربایجــان اعالم 

کرد دیر یا زود این مناطق را پس می گیرد.
جمهوری آذربایجان با کشور ترکیه به عنوان 
همســایه و متحــد خود پیمــان دفاعــی دارد و 
از اواخر ژوئیه تا اوایل آگوســت )نیمه نخســت 
مشــترکی  رزمایــش  ســال جاری  مردادمــاه( 
بیــن ایــن دو کشــور برگــزار شــد کــه در آن 11 
هــزار ســرباز تــرک شــرکت کردنــد و واحدهای 
مختلــف نظامــی درکنار هــم آمــوزش دیدند. 
ایــن رزمایــش پیــش از آغــاز مناقشــه قــره باغ 
انجام شد و طی آن نیروهای نظامی دو کشور با 
جنگنده ها، هواپیماهای بدون سرنشین مسلح 

و توپخانه های دوربرد آموزش دیدند.

هم اکنون بــا افزایش درگیری های نظامی 
بین دو کشور، کارشناسان تحلیل های گسترده 
انجــام داده انــد و بــه این نتیجه رســیده اند که 
آذربایجــان بــا تمرکــز بیشــتر بــر فناوری های 
مــدرن نظامــی و بویــژه پهپادهای هوشــمند 
قصــد دارد نتیجه را به نفع خــود تغییر دهد. 
یکــی از هواپیماهــای بــدون سرنشــین کــه به 
طور گسترده توســط آذربایجان مورد استفاده 
قــرار می گیرد »کامــی کازه« نام دارد کــه از آن 
به عنوان پهپاد انتحاری هم یاد می شود و قادر 
اســت پس از شناســایی موقعیت، بــا حداکثر 
ســرعت به سمت آن پرواز کند و هدف خود را 

از بین ببرد.
ابزارهــای  از  کامــی کازه خانــواده جدیــدی 
نظامی محســوب می شــود که در اصل ترکیب 
بیــن هواپیماهای بدون سرنشــین و بمب های 
نظامی اســت که در آســمان منطقه مورد نظر 
خــود ســاعت ها پــرواز می کنــد و از ایــن طریق 
اپراتــور مربوطــه می توانــد تحلیل هــای الزم را 
انجام و سپس پهپاد با حداکثر سرعت به هدف 

مورد نظر برخورد و آن را منهدم می کند.
امــا تجهیــزات نظامــی مــدرن آذربایجــان 
بــه ایــن پهپاد انتحــاری ختم نمی شــود و یکی 
دیگر از هواپیماهای بدون سرنشــین این کشور 
کــه در هفته هــای اخیر بســیار مورد توجــه قرار 
گرفتــه »بایراکتــار تی بــی2« نــام دارد و بخش 
اعظم تصاویر ویدیویی منتشــر شــده از ســوی 

جمهــوری آذربایجــان با این پهپاد تهیه شــده 
اســت. ایــن هواپیمــای بــدون سرنشــین که در 
کشور ترکیه ساخته شده است قیمت ارزان دارد 
و به صورت کارآمد و دقیق عمل می کند. برای 
این پهپاد انواع حســگرهای نوری، گیرنده های 
جی پــی اس، فنــاوری مــادون قرمز و سیســتم 
کنتــرل از راه دور در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
حســگر هوشمندی که در این پهپاد به کار رفته 
اســت به صورت خــودکار میزان ســوخت آن را 
هــر لحظه زیر نظر می گیرد تــا در زمان الزم به 
پایگاه نظامــی برگردد و ســوختگیری کند. این 
پهپاد همچنین تعداد بمب ها و دیگر ابزارهای 
نظامی را که بــا خود حمل می کند هم تحلیل 
می کند و در صورت لزوم به نزدیک ترین پایگاه 

بازمی گردد تا دوباره مسلح شود.
البتــه باید توجه داشــت در نبرد تــازه میان 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان، هواپیماهای 
بدون سرنشــین تنها ابزار هوشــمندی نیستند 
که پیروز میدان را مشــخص می کنند. نیروهای 
نظامی هر دو کشــور حســگرهای هوشمندی را 
به کار می برند که شناســایی و ردیابی نیروهای 
دشــمن از فاصله بسیار دور را ممکن می کند و 
سپس اطالعات حیاتی مربوط به مسیر حرکت 
دشمن و مواضع نظامی آنها به صورت لحظه 
به لحظه به مراکز فرماندهی منتقل می شــود. 
این اتفاق به کمک رادارهای هوشمندی انجام 
می شــود کــه قادر بــه جمــع آوری اطالعــات از 

انبارهای تسلیحاتی و وسایل نقلیه زرهی طرف 
مقابل هستند و همین مسأله باعث شده است 
پنهان شــدن در مناطق مورد مناقشه دو کشور 
دشــوار باشــد. در حالی کــه تاکنــون هیچ منبع 
رســمی اســتفاده از پهپــاد »بایراکتــار تی بی2« 
توســط نیروهــای آذربایجــان را تأییــد نکــرده 
اســت، ولی »الهام علی اف« رئیس جمهوری 
این کشــور چنــدی پیش اعــالم کرد کــه تعداد 
زیادی هواپیمای بدون سرنشین ساخت ترکیه 
را در اختیار دارد که در منطقه مورد مناقشه قره 
باغ آنها را مورد اســتفاده قــرار می دهد. در این 
میان مرکز مطالعات پهپادی وابسته به »کالج 
نظامی بارد امریکا« این هفته گزارشی را منتشر 
کــرد که نشــان می دهــد جمهــوری آذربایجان 
دیگر انواع پهپادهای نظامی را هم به کار گرفته 
است. در این گزارش گفته شده است که ارتش 
آذربایجان دو پهپــاد »هرون تی پی«، ده فروند 
پهپــاد »هرمــس 4507«، پنجــاه فرونــد پهپاد 
»هــاروپ« و... را نیــز در اختیــار دارد که تمامی 

آنها توسط رژیم صهیونیستی ساخته شده اند.
ایــن روزها انــواع تصاویــر ویدیویی وابســته 
به حمالت نظامی جمهــوری آذربایجان روی 
شــبکه های اجتماعی دست به دست می شود 
که نشــان می دهــد بخش اعظم حمــالت این 
کشــور به مواضع ارمنســتان از طریــق پهپادها 
انجــام می شــود. بیشــتر حمــالت پهپادهــای 
نظامی آذربایجــان به خودروهای زرهی انجام 

می شود و تعداد کمتری از آنها نیز انبار مهمات 
و نیروهــای نظامی را هدف قرار داده اســت. با 
توجه به اینکه گزارش های اخیر نشان می دهد 
ارتش ارمنستان در ماه ها و حتی سال های اخیر 
هیچ گونه پهپاد نظامی خریداری نکرده است، 
نتایــج درگیری ها در منطقه مورد مناقشــه قره 
باغ، حاکی از آن است که جمهوری آذربایجان 
بــه کمــک پهپادهــای هوشــمند و مــدرن خود 
خســارات فراوانــی را بــه ارمنســتان وارد کــرده 
اســت تا در نتیجه بتوانــد پیروزی های تاکتیکی 

خود را با موفقیت به انجام برساند.
در حالــی که پهپادهــای هوشــمند و مدرن 
طــی جنگ هــای ســال های اخیــر بخصــوص 
در ســوریه و عــراق بارهــا مــورد اســتفاده قــرار 
گرفتند، ولی کارشناســان نظامی بر این باورند 
کــه هواپیماهای بدون سرنشــین کنونی بســیار 
هوشــمندتر و دقیق تــر از مدل های قبلی عمل 
می کننــد و تحلیــل برخــی تصاویــر ویدیویــی 
منتشر شــده توســط آذربایجان نشان می دهد 
که برخی از انواع این پهپادها به صورت خودکار 
عمل می کنند و بــدون نیاز به اپراتور می توانند 
مأموریــت نظامــی خــود را به انجام برســانند. 
البته باید توجه داشت تصاویر حمالت پهپادی 
که این روزها روی شــبکه های اجتماعی منتشر 
می شــود مربوط به عملیات هــای صرفاً موفق 
این هواپیماهای بدون سرنشین است. بنابراین 
هنوز به طور دقیق مشــخص نشــده اســت این 
فناوری های هوشمند پرنده تا چه اندازه موفق 
بوده انــد و چه تعــداد از عملیات هــای نظامی 
آنها با شکســت مواجه شــده اســت. در همین 
راستا، کارشناسان به درستی نمی دانند در نبرد 
میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان پهپادها 
تا چــه انــدازه مؤثر بوده اند و کشــور ارمنســتان 
کــه تأکیــد کمتــری بــر اســتفاده از فناوری های 
هوشــمند پرنده داشــته اســت چگونــه اهداف 
نظامی خود را پیــش می برد. به هر حال آنچه 
کــه هم اکنون توســط کارشناســان مــورد توجه 
قرار گرفته این اســت که جمهــوری آذربایجان 
این روزها می کوشــد با انتشار تصاویر ویدیویی 
تهیه شده توســط هواپیماهای بدون سرنشین 
نشــان  اجتماعــی  شــبکه های  روی  هوشــمند 
دهــد که پیــروز میــدان بــوده اســت و از قدرت 
رســانه های اجتماعــی بــه نفــع خود اســتفاده 
کنــد. درکل می تــوان گفــت ارتــش آذربایجان 
به صورت کامل تر مجهز شــده و تحت آموزش 
ترکیــه فعالیت هــای خــود را پیــش می بــرد و 
از ســامانه های هوشــمند به صــورت گســترده 

استفاده می کند.
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میثم لطفی 
خبرنگار

طرح ملی زنان و ICT در ۲۷۰ نقطه کشور اجرایی شد
 ICT گفت: طرح ملی زنان و ICT مشاور وزیر ارتباطات در کارگاه آنالین توانمندسازی زنان با
در 270 نقطه کشــور اجرایی شــد. به گزارش »ایران«، کارگاه توانمندسازی زنان و حمایت از 
کودکان در دو بخش توانمندسازی زنان از طریق ICT و حمایت از کودکان در فضای مجازی با 
حضور معاون برنامه ریزی و تصمیم گیری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، مشاور 
وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعات در امور بانــوان، معاون حمایت از کــودکان وزارت زنان و 
کودکان اندونزی، مسئول امور بانوان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نمایندگان 
سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای و مدیران برخی 

از استارتاپ های ایرانی بین دو کشور ایران و اندونزی، به صورت آنالین برگزار شد.
در این نشســت هانیه سامعی مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در امور بانوان گفت: 
توانمندســازی زنان در حــوزه ICT و حفاظت از کودکان در فضای مجازی در شــرایط فعلی 
اهمیت بســیاری دارد و تبادل اطالعات میان کشــورهای دارای تشــابهات فرهنگی و دینی، 
در ایــن زمینه می تواند بســیار مفید باشــد. وی با اشــاره به طرح ملی زنــان و ICT گفت: این 
طرح در270 نقطه کشــور، با هدف آموزش مفاهیم اولیه فضای مجازی و امکانات آن برای 

بهره برداری زنان و معرفی فرصت ها و چالش های فضای مجازی اجرایی شده است.
کوثر سلیمی خورشیدی، مسئول امور بانوان در رگوالتوری نیز گفت: سند »حمایتی و برنامه 
اقدام توســعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان« در ســال9۶ توسط وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات تصویب شــد که از جمله برنامه های اجرایی در راســتای عملیاتی ســازی 
آن می تــوان به تشــکیل بانک اطالعاتی حمایت از فضای مجازی کــودکان، اجرای طرح 20 
تــا 20 )رونمایــی از یــک طرح مربــوط به کودکان در بیســتم هر ماه( و ایجــاد اینترنت پاک از 
ســوی زیست بوم مجازی کودک اشــاره کرد. وی گفت: تصویب ضوابط صیانت از کودکان و 
نوجوانان در فضای مجازی توســط کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات، برگزاری 29 کارگاه  
آموزشی خانواده، آشنایی با فضای مجازی و توانمندسازی زنان از طریق فناوری اطالعات، 
ارائه ســیمکارت کودک و نوجوان با قابلیت دسترســی به بســته های خدماتی جذاب تلفن 
همراه پهن باند متناسب با گروه های سنی کودک و نوجوان و عدم فروش هرگونه سیمکارت 
تلفن همراه به افراد کمتر از 1۸ سال از جمله اقدامات رگوالتوری در زمینه حفاظت از کودکان 
و حمایت از زنان اســت. سلیمی خورشــیدی درباره همکاری اپراتورها با رگوالتوری در حوزه 
حفاظت از کودکان اظهار کرد: ارائه سیمکارت کودک و تبدیل سیمکارت عادی به سیمکارت 
کــودک و نوجــوان با کمــک دو اپراتــور موبایل از جمله اقدامات ســازمان تنظیــم مقررات و 

ارتباطات رادیویی است.

محدود شدن تبلیغات پنهانی در اینستاگرام
اینســتاگرام در پی تحقیقات دیده بان رقابت انگلیس، متعهد شــد تبلیغات پنهان از سوی 

اینفلوئنسرها در این اپلیکیشن اشتراک گذاری عکس و ویدیو را محدود کند.
به گزارش ایســنا، فیس بوک ایرلند، که اینســتاگرام را در انگلیس اداره می کند، متعهد شده 
است تغییراتی را صورت دهد و سازمان رقابت و بازارهای انگلیس وعده مذکور را تغییر رفتار 

مهمی از سوی یک پلتفرم شبکه اجتماعی بزرگ توصیف کرده است.
دیــده بان رقابت انگلیس در بیانیه ای اعالم کرد: با تغییرات اینســتاگرام، پســت کردن یک 

تبلیغات در این پلتفرم بدون این که به عنوان تبلیغات مشخص شود دشوار خواهد شد.
فیس بوک که شرکت مادر اینستاگرام است، از همکاری با سازمان رقابت و بازارهای انگلیس 

در جهت افزایش شفافیت مربوط به ارسال تبلیغات از سوی اینفلوئنسرها استقبال کرد.
ســازمان رقابت و بازارهای انگلیس درباره این که بســیاری از اینفلوئنســرها محتوای مربوط 
به شــرکت ها را در اینستاگرام پست می کنند بدون این که مشخص کنند برای این کار پول یا 

مشوق های دیگری دریافت کرده اند، تحقیقاتی را انجام داده بود.
اینفلوئنســرها اگر برای ارســال چنین پســت ها یا خدماتی پول یا مشــوق های دیگر دریافت 
می کنند، از این پس باید تأیید یا فاش کنند. بر اســاس گزارش رویترز، اینســتاگرام از فناوری 
اســتفاده خواهد کرد که مشــخص می کند چه زمانی کاربران به وضوح روشــن نمی کنند که 

تبلیغات ارسال می کنند.
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گاردین اسپورت )انگلیس(
بازی اورتون و لیورپول نیز دیروز در حالی 
با پیروزی 3-2 لیورپول به پایان رسید که 
این دو تیم ۱۰ ســال پیش در چنین روزی 
)26 مهــر( به مصــاف هم رفتــه بودند و 
اورتون موفق شــده بود لیورپــول را ببرد. 
ایــن روزنامــه بــا یــادآوری آن دیــدار، بــا 
تیتر »جشن ســالگرد؟« پرسیده بود تیم 
آنچلوتــی طلســم دربــی مرسی ســاید را 

می شکند؟ که البته اینطور نشد.

گاتزتا دلواسپورت )ایتالیا(
یکــی دیگــر از دیدارهــای جــذاب دیــروز 
فوتبال اروپا دربی میالن بود. مسابقه ای 
و  اســت  پرطرفــدار  بســیار  همیشــه  کــه 
بســیاری چشــم انتظــار دوئــل زالتــان و 
لوکاکــو در ایــن بــازی بودنــد. موضوعــی 
کــه این روزنامــه آن را ســوژه اصلی خود 
کــرده بــود و تیتــر »اعلیحضــرت دربی« 
 را بــه مســابقه میــالن و اینتــر اختصاص 

داد.

مارکا )اسپانیا(
بارسلونا در هفته ششم اللیگا دیشب 
میهمان ختافه بود و رئال مادرید هم 
بــا کادیز دیدار کــرد. این 2 تیم پس از 
بــازی در لیــگ قهرمانان اروپا، شــنبه 
آینــده ال کالســیکو را برگــزار خواهند 
کرد. موضوعــی که این روزنامه به آن 
پرداخته و تیتر»ماراتــن اللیگا دوباره 
آغــاز شــد« را روی جلــد خــود بــرده 

است.

ش
ــر

بــ

شجاع؛ زننده بهترین گل غرب آسیا
هفته گذشته سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا برای انتخاب بهترین گل مسابقات لیگ قهرمانان 2۰2۰ در منطقه 
غرب نظرســنجی برگزار کرد که در بین ۱۰ گل، گل شــجاع خلیل زاده به الشــارجه با کســب 48 درصد آرا توانست 
بهترین گل لقب گیرد. گل شــیخ دیاباته به االهلی عربســتان نیز با 34 درصد آرا، مقام دوم لقب گرفت. گل رضا 

میرزایی، مهاجم سپاهان به السد قطر نیز با کسب 3 درصد به مقام پنجم رسید.

علیه مقاومت اجتماعی
بــه مدت چند دهه اتحاد جماهیر شــوروی این نقش را برای امریکا 
ایفا می کرد. بعد از فروپاشــی شــوروی، استراتژیست های امریکایی 
درصــدد برآمدنــد مکتــب کنفســیوس و دیــن اســالم را جایگزیــن 
و از نظــر تئوریــک آن را بــه عنوان دشــمن معرفی کننــد. در نهایت 
ایــران پــس از آن تبدیــل بــه هــدف شــد. ایــن روند بــا فرازونشــیب 
ادامــه داشــت تا دورانی کــه یکــی از خشــن ترین و غیرعقالنی ترین 
رؤســای جمهوری امریــکا بــر قدرت تکیــه زد. این فرد با شــعارهای 
ضد ایرانی در انتخابات شــرکت کرد که خود این امر بی ســابقه بوده 
کــه ایران و برجــام در کانون مبــارزات انتخاباتی امریــکا قرار بگیرد. 
امریکا سیاســت فشــار حداکثری خود را با ابزار تحریم به کار گرفت. 
در کتــاب »هنــر تحریم« نوشــته ریچارد نفیــو، ایدئولــوژی و اهداف 
تحریــم ایــران تبییــن و در آن بارهــا بــه »فشــار بــر مــردم« اشــاره و 
تأکید شــده است. اشاره به شــرایطی به مثابه تابستان داغ در ایران 
نشــان  می داد هدف از تحریم، کشــاندن مردم به خیابان ها با فشــار 
اقتصادی و معیشــتی و فروپاشــی روانــی جامعه بوده اســت. بارها 
رؤسای جمهوری و مقامات کشورهای اروپایی به ما گفتند که امریکا 
از ســال ۹۷ وعده های 3 ماهه و یک ســاله برای فروپاشی ایران داده 
اســت؛ با هر بار شکست موعد خیالی، فشــارها بیشتر و بیشتر شد تا 
جایی که امریکا بی نظیرترین محدودیت ها در تاریخ روابط معاصر 

را اعمال کرد. 
در مقابــل بــرای عبــور جامعــه ایــران به ســالمت از این شــرایط 
دشــوار دیدگاه های متفاوتی در داخل شــکل گرفت. فــارغ از اهداف 
سیاســی داخلی برای کســب قدرت - که معمواًل افراد پشــت نگاه ها 
و ایدئولوژی هایــی آن را پنهان می کنند - اگر بخواهیم به طور ســاده 
تفــاوت دیدگاه هــا را فرمولــه کنیم یک جریان سیاســی بنــای خود را 
بــر یک اســتراتژی دو ســتونه قــرار داده اســت: کاهش آثــار تحریم و 
افزایش مقاومت. اما دولت اســتراتژی ســه ستونه ای را شامل عقب 
رانــدن تحریــم، کاهــش آثــار تحریم و افزایــش مقاومــت اجتماعی 
دنبال کرده اســت. در سیاست های فرض اول تحریم یک سرنوشت 
محتــوم ایرانــی دیــده شــد و هرگونه عقــب رانــدن تحریــم را نوعی 
وادادگی تفســیر کردند. درحالی که برجام بخشــی از اســتراتژی ســه 
ســتونه عقــب رانــدن تحریــم بود کــه بــدون حمایت رهبری میســر 
نمی شد. من معتقدم طبق فرمایش مقام معظم رهبری که »همه 
راه حل ها در داخل کشــور اســت«، عقب راندن تحریم نیز بر اساس 

یک توانایی داخلی و راه حل برخاسته از قدرت ملی ممکن شد. 
نزاع های سیاســی مطرح در جامعه ایران در قبال امریکا در طی 
دهه های اخیر با یک صورت بندی ســاده   از این دو الگو پیروی کرده 
اســت )هرچنــد من برخی را می شناســم که هیاهویشــان نــه از یک 
اعتقاد ناب بلکه از سر کشمکش های کسب قدرت است(: دیدگاهی 
که می گوید اگرچه مســائل ما و امریکا بر اساس عدم تغییر ماهیت 
امریکایــی همچنان باقی خواهد بود اما می توان مســأله را مدیریت 
و در شــکاف های جهانــی با قوی کــردن اقتصــاد و جامعه در داخل 
منافــع ملــی را محقق کرد. دیدگاهی دیگر که مــن نام آن را رویکرد 
»ماهیــت گرایانــه« می گذارم جنــگ اقتصــادی را واقعیتی محتوم 
انگاشــته و هر تالشی برای شکســتن آن با ابزارهای دیپلماتیک را با 

یک برچسب نامناسب روبه رو می سازد. 
- اگرچه امروزه ترامپ مطابق تصریح مکرر خود خروج از برجام 
را بزرگترین خدمت به اســرائیل و بسی بزرگتر از به رسمیت شناسی 
اشــغال جوالن و تالش برای صهیونیزه کردن قدس شریف و جعل 
عنــوان »پایتخــت« برای آن دانســته - امــا نباید فرامــوش کنیم که 
آن انســجام ملی که برجام را ممکن کرد یک »اســتثنا« نبوده، بلکه 
یک قاعده تکرارپذیر اســت و در صورت تکــرار می تواند در یک تراز 
تکاملی برتر، امریکا را به همان میزی که آن را ترک کرده بازگرداند. 
مهــم این اســت که پیروان تــز ماهیت گرایانه مذکور بــه الزامات آن 

مقاومت ملی که پیشنهاد می کنند ملتزم باشند.
من فارغ از اینکه کدام استراتژی را اتخاذ کنیم فصل مشترک هر 
دو رویکــرد را افزایــش مقاومت اجتماعی و انســجام ملی می دانم. 
سؤال اساسی در این است که الزامات یک مقاومت ملی در شرایط 
ایــران امــروز چیســت؟ اگــر انســجام را به چهــار عرصــه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و سیاستی تعریف کنیم، من معتقدم 
پایه های انســجام فرهنگی مبتنی بر انســجام ذهنی و همبســتگی و 
وحــدت نظری مردم با ســاختار سیاســی شــکل می گیرد و انســجام 
اقتصــادی نیــز بــا بهره گیری از همــه ظرفیت ها بــرای کاهش درد و 
رنج مردم ناشــی از جنگ اقتصــادی و افزایش تولید پدید می آید و 
انسجام اجتماعی نیز با میدان دادن به نهادهای اجتماعی، تقویت 
آنها و ایجاد میانجی های اجتماعی قوی به دست می آید و انسجام 
سیاســی نیز با هماهنگی عمیق بین ســه قوه، نهادهای حاکمیتی و 
تولید سیاســت های اثرگذار در این شرایط ایجاد می شود. سؤال من 
ایــن اســت آنچه امروز در فضای سیاســی و نخبگان سیاســی کشــور 
در حــال رخ دادن اســت چــه مناســبت و رابطــه ای با انســجام های 
مــورد نیــاز دارد؟ آیــا جــز از طریــق افزایش انســجام در بــاال، یعنی 
در ســطوح حاکمیتــی و ارتقای ســطح ســرمایه اجتماعــی در پایین 
می تــوان مقامــت مؤثــر و کارآمــد در مقابــل قلــدری امریکایی هــا 
داشــت؟ چگونه می توان در همان حال که امریکا انزوای بی ســابقه 
در سازمان ملل، شورای امنیت و سطح جهانی را تجربه می کند لبه 
تیز دشمن شناســی را متوجه کانون این مقاومــت نمود، و باز هم از 
»مقاومت« ســخن گفــت؟ کدام مقاومت؟ چگونــه می توان با زبان 
فحاشی به رئیس جمهوری منتخب ملت، همان ملت را دعوت به 

صبر و مقاومت و همدلی کرد؟ 
لنین تز مشهوری دارد که به زبان ساده می گوید یک نظام مستقر 
زمانی آسیب می بیند که دو اتفاق به طور همزمان رخ دهند: یعنی 
از یک ســو پایینی ها نخواهند و از دیگرســو باالیی ها نتوانند. اتفاقاتی 
کــه ایــن روزهــا در میــان تریبــون داران باالنشــین علیــه دولــت رخ 
می دهد که به شــیوه ای بی نظیر در ۴۰ ســال پــس از انقالب در حال 
انجام اســت آیا این مسأله را القا نمی کند؟ هدف براندازی به شیوه 
جنگ و تروریســم اقتصادی از این قاعده مستثنی نیست و بنابراین 
»ضــد برانــدازی« نیز مفهومی جــز این ندارد که ما بــه تحریمگران 
و برپاکننــدگان جنــگ اقتصادی بگوییم دســت شــما را خوانده  ایم، 
هرچه شــما تالش در به شورش کشاندن مردم تحریم زده از طریق 
تحدیــد حــق ســالمت و حــق معیشــت و محدودســازی دسترســی 
ایرانیــان بــه نظــام مالــی جهانــی دارید، مــا بــر ســرمایه اجتماعی 
خواهیم افزود و از ظرفیت همه مؤلفه های هویت ملی و همه اقشار 
و همــه نخبگان بهره خواهیم برد. آیا این همان مســیری اســت که 
فحاشــان و هتاکان طی می کنند؟ این حرف هایی که امروز در سطح 
تریبون هــا و توئیت ها که از افراد ســاحت قدرت می شــنویم با کدام 
الــزام انســجام اجتماعــی و با ایــن گفتارهــای انســجام آفرین رهبر 
معظم انقالب که فرمودند »توهین و دشنام و نسبت بدون علم به 
دولتمردان به هیچ وجه جایز نیســت و برخی از این نســبت ها حرام 

شرعی است« تطابق دارد؟
دربــاره  تاریخــی  قضاوت هــای  و  گذشــت  خواهــد  روزهــا  ایــن 

سخت ترین شرایط کشور باقی خواهد ماند.

مــوج جدیــد شــیوع کرونــا باعــث شــده 
نهادهــای مربوطــه تأکیــد بیشــتری بــر 
داشــته  پروتکل هــا  و  قوانیــن  اجــرای 
مقــررات  کشــورها  برخــی  در  و  باشــند 
ســختگیرانه تــازه ای وضع شــود. در این 
میــان ســتاره های ورزش جهــان و ایران 
نیــز از ابتــال به کرونــا در امــان نمانده اند 
و بازیکنانــی ماننــد زالتــان ابراهیموویچ 
و کریســتیانو رونالدو نیــز کرونا گرفته اند. 
حمیــد ســوریان قهرمــان ســابق کشــتی 
فرنگــی ایــران و جهــان و نایــب رئیــس 
فعلــی فدراســیون کشــتی هــم بــه ایــن 
و تســت کرونــای  ویــروس مبتــال شــده 
ســیدمحمد ناظــم الشــریعه ســرمربی 
تیــم ملی فوتســال هم پس از بازگشــت 
اعــالم  ازبکســتان مثبــت  از  ملــی  تیــم 
شــد. موضوعی که ســایت کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا نیز به آن اشــاره داشــت و 
بــرای ناظــم الشــریعه آرزوی ســالمتی 
کــرد. ناظــم الشــریعه کــه حــال چندان 
مســاعدی نداشــت، به خبرنگار»ایران« 
گفــت: »برای ســفر بــه ازبکســتان دو بار 
در ایران و دو بار در آن کشــور تست کرونا 
ازبکســتان برگشــتیم،  از  دادیــم. وقتــی 
میشــل پطروس )مربــی دروازه بان های 
تیم ملی( گفت حالم خوب نیست. من 
یکشنبه و دوشنبه خوب بودم ولی کم کم 

بدن دردم شروع شد و وحشتناک شدت 
گرفت. کســی هســتم کــه هــر روز تمرین 
دارم و ورزش می کنم. ابتدا خیلی نگران 
نبودم ولی آنقدر بدن درد شــدید شد که 
یک شــب تا صبح نخوابیدم. چهارشنبه 
هــم  پنجشــنبه  و  دادم  کرونــا  تســت 
مشخص شــد که مبتال شــده ام. البته در 
هتل ما هیچ کســی نبــود و پروازمان هم 
چارتر بود، نمی دانم چطور این ویروس 
بــه ما منتقل شــد. بــا این حال فعــاًل در 
منــزل قرنطینه هســتم تــا حالــم بهتر و 

ویروس از بدنم خارج شود.«
او درباره اینکه چهره های سرشناسی 
مانند حمید سوریان و کریستیانو رونالدو 
شــده اند  مبتــال  ویــروس  ایــن  بــه  هــم 
چنین واکنشــی داشــت: »همان طور که 
کارشناســان می گویند این ویروس بسیار 
مــوذی و منحوس اســت و خطــر ابتال به 
آن بســیار وجــود دارد. مــن فقــط خدا را 
شــکر می کنم کــه بازیکنان تیــم ملی در 
ســالمت کامل هســتند و مشــکلی از این 
نظر ندارند. به هر حال، کرونا االن طوری 
شــده که ما بایــد با آن زندگــی کنیم ولی 
امیــدوارم امکانــات درمانــی و پزشــکی 
ما روز بــه روز در این خصوص بهتر شــود 
و دولــت هــم تــالش مجدانــه ای در این 
ایــن  و در غیــر  انجــام دهــد  خصــوص 
صورت مشکالت مان درباره شیوع کرونا 

بیشتر خواهد شد.«

توصیه اصلی پزشــکان این اســت که 
همــه مــردم در ابتدا به صــورت انفرادی 
رعایــت  مثــل  بهداشــتی  پروتکل هــای 
کــردن فاصلــه اجتماعی و زدن ماســک 
به صــورت مــداوم در خــارج از منــزل را 
جدی بگیرند. ناظم الشریعه با تأیید این 
نکات ادامه داد:»واقعاً همین طور است. 
شــما شــک نکنیــد کــه اگــر پروتکل های 
بهداشتی رعایت نشود، وضع بسیار بدتر 
از ایــن خواهد شــد. بنابراین باید مراقب 
هــم باشــیم و فقــط بــه فکــر خودمــان 
نباشــیم. ایــن نکته ای اســت کــه به نظر 
مــن بایــد خیلــی بــه آن توجه داشــت و 
بایــد عالوه بر بهداشــت فــردی مواظب 

اطرافیان مان هم باشیم.«
کریســتیانو رونالدو گفته پروتکل ها را 
رعایــت کرده و از منزل هم خارج نشــده 
و عالئــم بیمــاری را هــم نــدارد. بــا ایــن 
حــال در قرنطینــه مانــده تــا ایــن دوران 
را ســپری کنــد. مبتــال شــدن فــردی بــا 
شــرایط رونالدو که کمتــر در محیط های 
آلــوده اســت، نشــان دهنــده ایــن اســت 
کــه کرونا به قــول معروف غریبه و آشــنا 
نمی شناســد. سرمربی تیم ملی فوتسال 
در ایــن بــاره گفت:»یقینــاً همیــن طــور 
اســت. مبتال شدن ستاره ای مثل رونالدو 
نشــان می دهد کــه رعایت کــردن نکات 
بهداشتی به صورت فردی هم به تنهایی 
بایــد اطرافیــان هــم  جوابگــو نیســت و 

رعایت کنند.«
بــازی  دو  در  فوتســال  ملــی  تیــم 
تدارکاتی در ازبکستان، حریف را با نتایج 
2-۱ و 3-2 شکســت داد. ناظم الشریعه 
درباره این اردو هم صحبت کرد:»ما قرار 
بــود در مســابقات جــام ملت های آســیا 
در کویت شــرکت کنیم که این مسابقات 
به خاطــر کرونــا بــه تعویــق افتــاد و فکــر 
می کنــم فروردیــن ۱4۰۰ برگــزار شــود. با 
ایــن حال و با توجه به یک ســال دوری از 

میادیــن و همچنیــن بچه هایــی که برای 
اولین بار تیم ملی را همراهی می کردند، 
ایــن اردو و نتایجــی کــه بــا پیــروزی تیــم 
کشــورمان همراه بود، راضــی کننده بود. 
خصوصاً اینکه ازبکستان یکی از تیم های 
خوب فوتســال آسیا نیز به شمار می رود. 
ما انتظار داریم که به اندازه نام فوتســال 
ایــران و توقعاتــی که از این تیــم می رود، 
حمایت هــا هــم صــورت بگیــرد تــا بــه 
موفقیت های بیشتری دست پیدا کنیم.«

پوشــان  ملــی  و  الشــریعه  ناظــم 
فوتســال، بــازی تیم ملــی فوتبــال ایران 
برابــر ازبکســتان را کــه بــا پیــروزی ۱-2 
شــاگردان دراگان اســکوچیچ همراه شد 
در ورزشــگاه پاختاکور تاشــکند از نزدیک 
تماشا کردند. او درباره عملکرد تیم ملی 
همچنین نظر داد:»بازی خوبی بود ولی 
به نظرم باید به اســکوچیچ اعتماد کرده 
و بــه او و تیــم ملــی کمک کنیم تــا از این 

گذر سخت عبور کنند.«

مبتال شدن رونالدو نشان می دهد باید مراقب همدیگر نیز باشیم
گفت و گوی »ایران« با ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال که به کرونا مبتال شده است

خدا را شکر بازیکنان تیم ملی کرونا نگرفته اند/ باید به اسکوچیچ و تیم ملی کمک کنیم از این گذر سخت عبور کنند

گروه ورزش/ حواشــی باشگاه پرسپولیس 
تمامــی نــدارد و ایــن تیــم در تعطیــالت 
آخــر هفتــه هــم بــا ایــن موضــوع روبه رو 
بــود. موضــوع جدایی احتمالــی برخی از 
بازیکنان، عدم دریافت مطالبات باشگاه 
و بحــث پرداخــت بدهــی برانکو و بســته 
شــدن پنجره نقــل و انتقاالتی ایــن تیم از 
جمله مشــکالت این باشــگاه است. یکی 
از مهمتریــن اتفاقاتــی کــه روز پنجشــنبه 
بــرای ســرخ ها رخ داد، جلســه مســئوالن 
ایــن تیم با وزیــر ورزش و جوانان بود. این 
جلســه با حضور مسعود سلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان و مهدی علی نژاد معاون 
ورزش قهرمانــی و حرفــه ای بــا اعضــای 
هیأت مدیره باشــگاه پرســپولیس، یحیی 
گل محمدی، افشین پیروانی و سیدجالل 
حسینی به نمایندگی از بازیکنان برگزار و 
درخصوص مســائل و مشــکالت باشــگاه 
 بحــث و گفت و گــو شــد. در ایــن جلســه

3 ســاعته نمایندگان باشگاه پرسپولیس 
و  پرداختنــد  تیــم  مشــکالت  بیــان  بــه 
مســائل به صورت شــفاف بررســی شــد. 
طــی صحبت هــای به عمــل آمــده قــرار 
شــد کــه آخریــن قســط مطالبــات برانکو 
ایــن هفتــه پرداخت شــود و تأمین منابع 
بــرای پرداخــت بقیه مطالبــات بازیکنان 
در اولویــت قرار گرفته و پرداخت شــود تا 
بــا حفظ فضــای همدلی، پرســپولیس با 
قدرت و آرامش در فینال لیگ قهرمانان 

آسیا حضور پیدا کند.
ë  نظر سرپرست باشــگاه در مورد جدایی

برخی بازیکنان
یکــی از مهمتریــن چالش هــای پیش 
احتمالــی  جدایــی  پرسپولیســی ها  روی 
برخــی از بازیکنــان اســت. بشــار رســن، 
نــادری  محمــد  و  خلیــل زاده  شــجاع 
بازیکنانی هســتند که می خواهند از جمع 
ســرخ ها جدا شــوند بر همین مبنا مهدی 
رسول پناه، سرپرست باشگاه پرسپولیس 
در خصــوص بشــار رســن اظهار داشــت: 
جدایــی  صددرصــد  مخالــف  »باشــگاه 
وی  بــه  را  موضــوع  ایــن  و  اســت  رســن 
اعالم کرده ایم. رســن با ما قرارداد دارد و 
نمی تواند جایی برود. به بشــار گفتم باید 
به تعهدات خود عمل کند. پرســپولیس 
روی حفــظ ایــن بازیکن مصمم اســت و 
ایــن موضــوع را خیلــی جــدی می گیــرد. 

تمــام هــواداران نگران هســتند و مــا این 
موضوع را درک می کنیم. پرسپولیس در 
آستانه قهرمانی آسیاست و نمی خواهیم 
بازیکنــان خــود را از دســت دهیــم.« وی 
و  خلیــل زاده  شــجاع  وضعیــت  دربــاره 
محمد نادری هم عنوان کرد: »قرار است 
با شجاع مذاکره و او را برای ماندن راضی 
کنیم. خلیل زاده یکی از بهترین بازیکنان 
ما اســت که انگیــزه زیــادی دارد و افتخار 
پرسپولیس است. تمام تالشمان را به کار 
می گیریم تا مشکل این بازیکن حل شود. 
با مدیر برنامه های نادری هم در ارتباط و 
منتظریــم نادری برای مذاکره به باشــگاه 
بیاید.« رسول پناه همچنین درباره آخرین 
وضعیت پرداخت مطالبات برانکو اظهار 
داشت:  »ان شــاء اهلل هیچ خطری باشگاه 
را تهدیــد نکند و مــا بر اســاس وظیفه ای 
کــه داریم باید بحــث پرداخت مطالبات 
برانکــو را انجــام دهیــم. امیدواریــم ایــن 
غائله هر چه سریع تر ختم به خیر و خیال 

همه هواداران راحت شود.«
ë  درخواست عجیب بشــار از هواداران و

موضع پرسپولیس
بشار رسن، بازیکن عراقی پرسپولیس 
کــه بــرای جدایــی از جمــع سرخپوشــان 
مصمم اســت پنجشــنبه شــب با انتشــار 
یک ویدیــو در صفحه اینســتاگرام خود از 
هــواداران این تیم درخواســت کــرد برای 
جدایی اش به وی کمک کنند. بشار در این 
ویدیو خطاب به هواداران اظهار داشــت: 
»هر بازیکنی دنبال آینــده خود، زندگی و 
خانواده اش اســت . برای احترام گذاشتن 
بــه هــواداران، قــراردادم بــا پرســپولیس، 
مربیــان، کادر فنــی و بازیکنــان، از قطر به 
ایــران آمدم زیرا با این تیم قــرارداد دارم. 
چنــد جلســه بــا رســول پناه داشــتیم امــا 
بــرای جدایی بــه توافق نرســیدیم. اکنون 
می خواهم از من حمایت کنید. تصمیم 
اجــازه  باشــگاه  امــا  گرفتــه ام  را  خــودم 
نمی دهــد و حق هم دارد امــا برای آینده 
و زندگــی خودم می خواهم بــروم. خدا را 
شکر باشگاه االن شرایط خوبی دارد. تیم 
به فینال آسیا رفته و اکنون بازیکن داریم. 
جدایی هیچ بازیکنــی روی موفقیت تیم 
تأثیــر نگذاشــته و خدا را شــکر تیم موفق 
اســت. از شــما می خواهــم بــه من کمک 
کــرده و از باشــگاه، ســرمربی و کادر فنــی 

بخواهید. ان شاءاهلل خیر است.«
باشــگاه پرســپولیس مخالــف جدایی 
بشــار اســت امــا زمانی کــه پافشــاری او را 
دیــد می خواهــد بــا ایــن بازیکــن تعامل 
کنــد. باشــگاه پرســپولیس به بشــار اعالم 
کــرده تنهــا در صورتــی موافقــت خــود با 
صــدور رضایتنامــه اش بــرای تیم قطری 
را اعالم خواهد کرد که این باشــگاه توافق 
کنــد در نیم فصــل او را به خدمت بگیرد. 
در حقیقــت پرســپولیس به دنبــال تکرار 
شــیوه انتقالی است که پیش از این درباره 
علیرضــا بیرانوند دنبــال کرده بــود و این 
باشــگاه در توافــق بــا انتــورپ بلژیــک در 
نهایــت او را در روزهــای پایانــی فصل در 

اختیار آنها قرار داد.
ë شجاع و نادری به توافق نزدیک شدند

جدایی شجاع خلیل زاده هم موضوعی 
بــود کــه پرسپولیســی ها روز پنجشــنبه بــا 
صدور بیانیه ای به آن واکنش نشان دادند. 
باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانیه ای اعالم 
کــرد مدافع این تیم - شــجاع خلیل زاده - 
توقــع غیرمنطقــی از این باشــگاه نداشــته 
اســت. مدیران باشــگاه پرسپولیس پس از 
فســخ قرارداد از ســوی شــجاع خلیل زاده 
بــه دنبــال مذاکــره و جلــب رضایــت ایــن 
بازیکن برای بازگشت به جمع سرخپوشان 
هستند و بارها در مصاحبه های خود تأکید 
کرده انــد خلیل زاده در جمع سرخپوشــان 
زمینــه  همیــن  در  مانــد.  خواهــد  باقــی 
قــرار اســت مهــدی رســول پناه بــا شــجاع 
خلیل زاده و مدیــر برنامه های این بازیکن 
امــروز )یکشــنبه( نشســتی برگــزار کنــد تــا 
در صــورت توافــق، این مدافــع ملی پوش 
قرارداد جدیدی با سرخپوشــان امضا کند. 
خلیــل زاده کــه گفته می شــود با پیشــنهاد 
جدی از لیگ قطر مواجه شده، درخواست 
افزایش رقم قــرارداد را دارد. عالوه بر این 
تمدید قرارداد محمد نادری با پرسپولیس 
هم به یکی از دغدغه های اصلی هواداران 
و اعضــای کادر فنــی این تیم تبدیل شــده 
اســت. ایــن مدافــع و مدیــر برنامه هایش 
جمعــه شــب پــس از مدت هــا جلســه ای 
حضوری با دو عضو هیأت مدیره باشــگاه 
برگــزار کرده و به توافق هــای ابتدایی برای 
ادامه حضور وی در این تیم دست یافتند. 
البته نادری در این جلسه به مدیران باشگاه 
گفته است تا روز یکشنبه جواب نهایی اش 

تمام اتفاقات پرسپولیس در 72 ساعت گذشته

خبرهای خوب برای هواداران

حامد جیرودی
خبرنگار

برای تمدید قرارداد با پرسپولیس را اعالم 
خواهد کرد اما این گونه که به نظر می رسد 
نسبت به روزهای قبل ادامه حضور وی در 
جمع شــاگردان یحیــی گل محمدی قوت 

بیشتری یافته است.
ë ۴۰۰ هزار یورو دیگر به برانکو رسید

باشگاه پرسپولیس در چند روز گذشته 
دو قســط از مطالبــات ۷8۴ هــزار یورویی 
برانکو ایوانکوویچ را پرداخت کرده است. 
پرســپولیس کــه تاکنون ۶۶۰ هــزار یورو به 
حساب ســرمربی اســبق خود واریز کرده، 
قرار اســت هفته آینده هــم ۱2۴ هزار یورو 
دیگــر بــه ایــن مربــی پرداخــت کند تــا با 
برانکو تسویه حســاب کرده باشد. باشگاه 
پرســپولیس عالوه بر پرداخــت این پول، 
بایــد جریمــه 6۰ هــزار فرانکــی هــم بــه 
فیفا بدهــد تا پنجره نقــل و انتقاالتی اش 
باز شــود. بر همین اســاس دارو بوســیچ، 
وکیــل ســرمربی کــروات ضمــن تشــکر از 
مدیریت پرســپولیس برای ایــن اقدام به 
فارس گفت: »این موضوع مهم است که 
سرانجام پرسپولیس تالش خود را انجام 
داد تا پول را به برانکو برساند. مدیرعامل 
پرســپولیس کار بزرگی را انجــام می دهد 
و طلــب برانکو را بخــش بخش پرداخت 
می کند. نکته مهم این است مبلغ زیادی 
را پرداخت کرده اما هنوز کل طلب تسویه 
نشده است. تا وقتی آنها در حال پرداخت 
پول هستند، ما اعتراض یا شکایتی نداریم 
و ان شــاءاهلل پرسپولیس در روزهای آینده 

کل پول را پرداخت می کند.«
ë  الیحــه ارســال  بــرای  روزه   5 فرصــت 

دفاعی درخصوص آل کثیر
یکی دیگر از موضوعات پرسپولیسی ها 
و  اســت  فینــال  در  آل کثیــر  غیبــت 
پرسپولیســی ها بــه دنبــال این هســتند تا 
در  ســرخ ها  مهاجــم  شــود.  بخشــیده  او 
آســتانه بــازی مقابــل النصــر عربســتان 
در نیمــه نهایی لیــگ قهرمانان آســیا به 
دلیل خوشــحالی بعد از گلی که از ســوی 
AFC نژادپرســتانه تلقــی شــد بــه ۵ مــاه 
محرومیــت و ۱۰ هــزار دالر جریمه نقدی 
محکوم شــد. با گذشــت چند هفته از این 
رأی و ارســال دفاعیه باشــگاه پرسپولیس 
به کنفدراسیون فوتبال آسیا اکنون گراندز 
رأی به باشــگاه ارسال شــده و پرسپولیس 
پنــج روز فرصــت دارد الیحــه بدهــد و به 

تصمیم نهایی اعتراض کند.
ë  شکایت النصر از پرســپولیس دوباره رد

شد
یکــی دیگــر از پرونده های پر اســترس 
سرخپوشــان شــکایت باشــگاه النصــر از 
پرسپولیس به دلیل اســتفاده از بازیکنان 
جدیــد بود که کنفدراســیون فوتبال آســیا 
درخواســت تجدید نظر النصــر در پرونده 
شــکایت از پرسپولیس به خاطر بازیکنان 
جدید را نیز رد کرده تا از نظر ای اف ســی، 
ایــن پرونده مختومه شــود و پرســپولیس 
قهرمانــان  لیــگ  قطعــی  فینالیســت 
آســیا لقــب گیــرد. در خبــری که از ســوی 

رسانه های ســعودی منتشر شــده، آمده: 
»کمیتــه اســتیناف کنفدراســیون فوتبــال 
آســیا، بــه فرجام خواهــی باشــگاه النصر 
پاســخ منفی داده و رأی کمیته انضباطی 
)تبرئه پرســپولیس( را تأیید کرده است.« 
بنابراین پرســپولیس بایــد منتظر حریف 
شــرق آســیایی خود باشــد و بــرای فینال 

لیگ قهرمانان آسیا 2۰2۰ آماده شود.
ë  رســماً دوحه را میزبان فینال لیگ AFC

قهرمانان آسیا معرفی کرد
همچنیــن کنفدراســیون فوتبال آســیا 
رســماً اعــالم کــرد، دیــدار نهایــی لیــگ 
قهرمانــان آســیا بــه میزبانــی دوحه قطر 
برگــزار خواهد شــد. بر این اســاس فینال 
آسیا در روز ۱۹ دسامبر )شنبه، 2۹ آذرماه( 
برگزار می شــود. پیش از این عنوان شــده 
بود کــه احتمــاالً ورزشــگاه آزادی میزبان 

فینال لیگ قهرمانان آسیا خواهد شد.
ë  باشــگاه از هــواداران کمک خواســت و

نخواست!
بــا  پنجشــنبه  روز  پرســپولیس  باشــگاه 
صــدور اطالعیــه ای و ذکــر مشــکالت مالی 
این باشــگاه، شماره حســابی را معرفی و از 
هواداران خود درخواست کرد در صورتی که 
تمایــل به حمایت و تقویــت تیم در بخش 
اقتصــادی دارند مبالغــی را به این شــماره 
حساب واریز کنند. البته پس از واکنش منفی 
برخی پیشکســوتان و انتقادهای گسترده به 
خاطر این اقدام، سایت و اینستاگرام باشگاه 

پرسپولیس این خبر را حذف کردند.
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فوت
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ققنوسیکهبازسرازآتشبرمیآورد
مروری بر شرایط زندگی در زمانه کرونا و حذف ناممکن تئاتر از آن

ë دخل وخرج  های نامتوازن
کــه  تئاتــر  بازیگــر  افشــین هاشــمی 
همــراه  بــه  پیــش  چندوقــت  همیــن 
محمدرحمانیان و گروهی از بازیگرانی 
در  شناخته شــده،  و  چهــره  عمدتــاً 
»عشــق روزهــای کرونــا« ایفــای نقش 
کــرد آن چنان به آینده ای که تئاتر با آن 
دســت وپنجه نــرم خواهد کــرد امیدوار 
نیســت. او در گفت وگــو با »ایــران« این 
تــرس را طبیعی می دانــد و بالتکلیفی 
متضمــن  هــم  را  پیــش رو  روزهــای  از 
بــه نتیجه رســیدن یا نرســیدن درمانی 
عنــوان  ویــروس  ایــن  بــرای  قطعــی 
می کند. هاشمی معتقد است: »درست 
است که باید به زندگی توأمان و همراه 
با کرونا عادت کرد اما این عادت را باید 
در تمامی مناسبات زندگی جاری کنیم 
و از طرفــی هــم نباید از حق گذشــت و 
ترس مــردم را نادیده گرفــت؛ نکته ای 
که وجود دارد  این جاست که چرا ما در 
رســتوران ها و کافه ها و... با کرونا زندگی 
می کنیــم و آنهــا را بــه چرخــه و زندگی 
طبیعــی برگردانده ایم امــا تئاتر را نه.« 
هاشــمی صحبت هــای خــود را بــا این 
جملــه کــه »به نظر آن چنــان دغدغه و 

خواستی برای اعتمادسازی مردم برای 
ورود به ســالن های تئاتر وجــود ندارد« 
ادامه می دهد و می گوید: »به نظر برای 
بســیاری اصاًل مهم نیســت که تا اســم 
تعطیلی می آیــد اول ســالن های تئاتر 
بسته می شوند و مسأله را با پاک کردن 
صورت مســأله جواب می دهنــد. البته 
خود مــن هم واقعــاً اهل چنیــن کاری 
نیستم که مسئولیت تمرین دادن )ونه 
اجرا( را قبول کنم و بیست نفر را بیاورم 
تا دور هم تمرین کنیم و به همین دلیل 
هــم در شــرایط فعلــی تمرینی شــروع 
نمی کنم. دوســتان با تجربه و شــناخته 
شــده من مثل سعید چنگیزیان تالش 
کرد این کار را در فضای باز و با همکاری 
جوان ها انجام دهد اما واقعاً استقبالی 

از آن نشد.« 
افشین هاشمی بازیگر تئاتر و سینما 
معتقد اســت یکــی از راه ها شــاید ورود 
چهره های سرشناس تئاتر به حوزه اجرا 
باشد اما این نکته را هم مطرح می کند 
که برای آنها نیز مســأله ســاده نیست و 
بایــد هزینه هایشــان را در نظــر بگیرند 
و ســایر مســائل و مصایبــی کــه اجرا در 
خواهــد  همــراه  بــه  شــرایطی  چنیــن 

داشــت. او درباره تجربه اخیرش یعنی 
بازی بــرای نمایش محمــد رحمانیان 
در فضای باز می گوید: »با اینکه تمامی 
چهره های این نمایش شــناخته شــده 
بودنــد امــا هــر شــب حــدوداً دویســت 
بلیت فروخته شــد که نسبت به تهیه و 
تولید اثر، آ نچنان رضایت بخش نبود و 

کفاف مخارج را نمی داد.« 
خــود  صحبت هــای  پایــان  در  او 
تئاتر را ققنوســی می داند که همیشه 
در تاریــخ، از دل آتش ها ســربرآورده 
و حیــات خــود را از ســر گرفته اســت. 
هاشــمی می گوید: »ایــن اولین باری 
نیســت کــه تئاتــر مــورد هجــوم قــرار 
می گیــرد و طــی ادوار و ســالیان دور 
بــار به دلیــل  و نزدیــک گذشــته هــر 

و  و ســلیقه ای  اشــتباه  سیاســت های 
و...  اقتصــادی  اجتماعــی،  مســائل 
عده ای نخواســتند تئاتر وجود داشته 
باشــد اما این اتفاق نیفتــاد و حاال نیز 
یــک بیمــاری و ویــروس مــرگ آور و 
جهان شــمول کمــر بــه این کار بســته 
امــا مــن معتقــدم بــاز هــم همیشــه 
مثــل ققنوس، تئاتــر از دل این بالیا و 
آتش ها ســر بــر می آورد و ایــن دوران  
هــم با تمــام زیان ها و آســیب هایش 
به پایان می رســد. اینکــه چقدر طول 
می کشــد تا این ضررهای اقتصادی و 
انسانی جبران شــود کاماًل بستگی به 
مدتــی دارد که ایــن بال از ســر ایران و 
جهان کامل دور یا تکلیف اش روشن 

شود.«  

ë  وزارت ارشــاد براســاس مصوبه جدید ســتاد مقابله
بــا کرونــای تهــران از محدودیت هــای اعمال شــده در 
پایتخت برای مقابله با بیماری کرونا از 27 مهر تا پایان 
هفته جاری تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری را تمدید کرد. 

ë  »همزمــان بــا اعــام حضــور »جنایــت بی دقــت
تازه ترین ساخته شهرام مکری در جشنواره ویناله؛ مجله 
سینمایی »ددالین« در امریکا از واگذاری حقوق پخش 

این فیلم به کمپانی »تریگون فیلم« خبر داد./ایسنا
ë  جمیله الســادات کراماتی از بانوان شــاعر شــاخص

خراســانی که حاصــل محضر اســتادانی چون اســتاد 
ذبیح اهلل صاحبکار در دهه 7۰ و دیگر شاعران بود، پس از 
ماه ها مبارزه با بیماری سرطان، در میان بهت و ناباوری 
اهالی شعر و ادب خراسان به دیدار معبود شتافت و در 
بلوک هنرمندان و نام آوران بهشــت رضای مشــهد به 

خاک سپرده شد./ایسنا
ë  امیرحســین حیدری مدیر شــرکت پخــش نمایش

گســتران از اکــران »خون شــد« به کارگردانی مســعود 
کیمیایی در آبان ماه خبر داد./مهر

ë  فصل ســوم مجموعه »بچه محل« به تهیه کنندگی
مســلم آقاجانزاده و کارگردانی احمد درویشعلی پور از 
یکشــنبه 27 مهر همزمان با آغاز ماه ربیع االول ساعت 
۱۹ روی آنتن شبکه دو می رود. در این فصل از مجموعه 
»بچه محــل« طبــق روال گذشــته بازیگــران میهمان 
دیگری  در قسمت های مختلف حضور خواهند داشت 
و براســاس آن موضوع هــای اجتماعــی و اخاقــی به 

نمایش درخواهد آمد./ ایلنا
ë  مرتضی شاه کرم نویســنده، بازیگر و کارگردان از روی

صحنه بردن نمایش »برونســی« که به روایت ۴ مقطع 
از زندگی شهید عبدالحسین برونسی اختصاص دارد در 

آینده ای نزدیک خبر داد./ایلنا
ë  پخش سریال رادیویی »مسافر ویژه« به تهیه کنندگی

فرشاد آذرنیا از روز یکشنبه بیســت و هفتم مهر از رادیو 
نمایش و رادیو تهران آغاز می شود./ایلنا

ë  نخستین آلبوم پس از مرگ »انیو موریکونه «آهنگساز
شاخص و افسانه ای فیلم های برتر تاریخ سینما به زودی 
آماده انتشار می شود. این آلبوم مجموعه ای از قطعاتی 
اســت کــه از اواخر دهه شــصت تــا اوایل دهه هشــتاد 
میادی ســاخته شــده اند و هفت قطعه که قباً منتشر 

نشده بودند در آن گرد آمده است./مهر
ë  کتــاب »آب هرگــز نمی میرد« نوشــته حمید حســام

شــامل خاطرات جانباز میــرزا محمد ســلگی فرمانده 
گردان ابوالفضل)ع( در سال های دفاع مقدس به تازگی 
توســط نشــر 27 بعثت به چاپ هفتاد و ســوم رســیده 

است./مهر
ë  اثر هنری گرافیتی جدید از »بنکسی« هنرمند نامدار

و ناشــناس آثــار هنــر خیابانــی روی دیــواری در شــهر 
»ناتینگهام« واقع در انگلستان دیده شد./ایسنا

خبر
خط 

محمدرضــا  صــدای  بــا  دیریــن«  »دیریــن 
بــه  طنزهــای  دســته  آن  از  علیمردانــی 
یادماندنی و معروفی شــد که علی درخشــی 
بــرای اولیــن بــار در نــوروز 94 از تلویزیون آن 
را پخــش کرد. طنزی که بــار معنایی تاریخی 
داشت و به دوران دیرین دیرین و انسان های 
اولیــه و بی سروســامانیان پرداخــت و ریتمی 
بــه مشــکالت  آهنگیــن و مــوزون داشــت و 
زیســت  و  اقتصــادی  اجتماعــی،  مســائل  و 
محیطی پرداخت و توانســت جای خود را در 

بین مخاطبان آثار طنز باز کند.
اکنــون بعــد از گذشــت 5 ســال از تولیــد این 
مجموعه طنز انیمیشــن کوتاه قرار اســت که 
بــزودی مجموعــه جدیــد »دیریــن دیریــن« 
دوبــاره بــا شــکل و شــمایل جدیدتــری وارد 
درخشــی  شــود.  خانگــی  نمایــش  شــبکه 
انیمیشن ســاز موفقــی کــه پیــش از آن هم با 

انقــراض و حیات وحش اســتعداد خود را در 
حوزه انیمیشن سازی نشان داده بود، در مورد 
موضوع این انیمیشــن به »ایــران« می گوید: 
»در این ســری جدید ســعی کردیم از فضای 
انتقــادی فاصلــه بگیریم و مجموعــه را وارد 

یک فضای دراماتیک کردیم.«
او در مــورد وجــه تمایز ایــن مجموعه جدید 
بــا قبــل توضیــح می دهــد: »ایــن مجموعــه 
انیمیشــنی جدید دیریــن دیرین بــه صورت 
داســتان بلنــد اســت و هــر قســمت 20 تا 25 
دقیقــه اســت کــه البتــه دنبالــه دار نیســت و 
هفته ای 2 قســمت در شبکه نمایش فیلیمو 
ظــرف یک مــاه آینده پخش خواهد شــد و تا 

شش ماه ادامه خواهد داشت.«
مخاطــب  جامعــه  در خصــوص  درخشــی 

انیمیشــن»دیرین دیرین« در ایران می گوید: 
ایــران  در  انیمیشــن  مخاطــب  »جامعــه 
بیشــتر مربــوط به کــودکان و نوجوانان اســت 
تا بزرگســاالن. در کشــور ما بیشــتر کــودکان و 
نوجوانان انیمیشــن می بینند تا بزرگســاالن. 
در صورتی که ما نیز امیدواریم بزرگساالن هم 

پای این انیمیشن بنشینند.«
او در مــورد ســاخت ایــن انیمیشــن تصریــح 
کرد: »ساخت کار بلند خیلی سخت تر است. 
مخصوصاً انیمیشــن دیرین دیرین که پیشتر 
ســاخته بودیــم و مخاطــب عــادت بــه زمان 
کوتاه دارد. این مجموعه 50 قســمت اســت. 
و بــرای اولیــن بــار قرار اســت انیمیشــن هم 
در فضــای تلویزیون اینترنتی آورده شــود. ما 

می خواهیم با فیلم ها رقابت کنیم.«
ایــن هنرمنــد در مــورد زمــان اجــرای کارش 
افزود: »ما از اردیبهشت ماه 98 شروع کردیم 
و تا مهر 99 حدود یک سال و نیم طول کشید 
تــا این کار به اتمام برســد. ما خروجی باالیی 

داشتیم و راندمان کارمان خیلی خوب بود.«
او درمــورد ســاخت مجموعه اش در شــرایط 
»مســأله  افــزود:  کنونــی  اقتصــادی  ســخت 
تحریم ها در ساخت »دیرین دیرین« بی تأثیر 
نبود. لطمه ای که به تمام اقتصاد کشــور وارد 
شــد و مــا هــم از آن مســتثنی نیســتیم. اما با 
وجــود تمام مشــکالتی که به وجــود آمد این 

مجموعه با موفقیت ساخته شد.«
او در مــورد پــروژه دیگری که بــرای تلویزیون 
را  کار  »ایــن  کــرد:  اســت، تصریــح  ســاخته 
انجــام  )توانیــر(  نیــرو  وزارت  همــکاری  بــا 
می دهیم و فرهنگ درست مصرف کردن را 
با ایجاد طنز و ســرگرمی ایجاد خواهیم کرد. 
امیــدوارم تا دو ماه آینــده از طریق تلویزیون 

پخش شود.«

 مجموعه جدید »دیرین دیرین« 

با داستان های طوالنی می آید

هنر

مریم سادات گوشه
خبرنگار

حــاال تقریباً ۹ماه از آغاز شــیوع ویــروس کرونا می گــذرد و تقریباً در تمامــی این ماه ها، 
آمارهای ابتا و قربانی، دســتخوش تغییر و افولی امیدوارکننده نبوده و طبیعتاً در این 
ترس هــا و مراقبت ها، نرفتن به ســالن های تئاتر و در برهه هــای مختلف تعطیلی آنها، 
مزید بــر علت رنج تئاتری ها شــده و می شــود. این روزها بــرای اهل تئاتــر، روزهایی به 
مراتب تلخ تر اســت؛  روزهایی که برای بسیاری از تئاترها، روزهای باتکلیفی نام گرفته 
پایانی نامشخص دارد و آنها نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان با شیوع این ویروس 
روی دور بدشانســی افتاده اند و دوری از صحنه و تماشــاگر و خلق و حتی وقتی پله پله و 
آرام آرام مشاغل دیگر باز شدند و مردم به بخشی از زندگی روزمره خود برگشتند باز هم 
این صحنه ها و ســالن های تئاتر بودند که هرگز به روال گذشته برنگشتند و هر چه تاش 
شــد که تئاتر هم جزو آن بخش از زندگی همراه با کرونا شــود؛ این اتفاق تا حدود زیادی 
عملی نشــد و تاش های کســانی مثل محمد رحمانیان، ســعید چنگیزیان و امیررضا 
کوهستانی )که از کارکشته ها و چهره های مطرح تئاتر محسوب می شوند( هم نتوانست 

آن جمعیت نسبی و سابق را به تئاتر برگرداند. 

تر
تئا

محسن  بوالحسنی
خبرنگار 

    
افشین هاشمی: 

نکته ای که وجود دارد  این جاست که 
چرا ما در رستوران ها و کافه ها و... با 

کرونا زندگی می کنیم و آنها را به چرخه 
و زندگی طبیعی برگردانده ایم اما تئاتر 
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امام علی )ع(: هر کس براى اصالح خود، خویشتن را به زحمت بیندازد، خوشبخت مى  شود 
هر کس خود را در لذت  ها رها کند، بدبخت مى  گردد و بى  بهره مى  ماند.

شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج5 ، ص258 ، ح 8246 و ح 8247
سخن روز

داغ  بــال،  روزگار  در  زیســتن  دشــواری های  از 
دیدن هــا و غــم چشیدن هاســت. مرگ از شــکل 
غیرمنتظــره اش خارج مى شــود و بــه غیبت های 
ناگهانــى آدم هــا عــادت مى کنیــم و قــدم از قدم 
برنمى داریــم مگر آن که مرگ خود را مرور کرده 
باشــیم؛ چــه بســیار آدم ها کــه در چنیــن احوالى 
مى کوشــند  و  مى نشــینند  خویــش  قضــاوت  بــه 
کــه اغــالط زیســتى خــود را بــه جبران مافات ها و 
استغفارها و اصرارها اصالح کنند و چه اندک اند 
ســنگر  خــود  بــرای  دیگــران  جنــازه  از  کــه  آنهــا 
مى ســازند و از دیگران گردنى برای گناه دســت و پــا مى کنند و طلبکارانه 
به مؤاخذه خلق مى نشــینند؛ دشواری زیستن در روزگار کرونا، موریانه وار 
تــاب و تــوان مــا را جویده اســت و آنچه که از ما به چشــم مى آیــد انبوه از 
نفس افتاده ای اســت که از خویش خســته اند و از دیگران آزرده. بى هیچ 
التیامــى، مرگ های دور و نزدیک را تجربــه مى کنیم و قصه زندگى ما پر 
از گورهایى شــده است که حتى نتوانستیم مردگانشان را مشایعت کنیم، 
حتى نتوانســتیم چنان که دوست داریم تسلیت گوی بازماندگان باشیم؛ 
از درد متراکمیــم و بــه خوش خیالــى فکــر مى کنیــم  کــه همه چیــز تمام 
مى شــود و آنچه دیده ایم جز کابوســى نبوده اســت ، اما حــال و احوال ما 
بى شــباهت بــه پیش لرزه هایى نیســت که زنگ خطری بــزرگ را به صدا 
درمى آورند. این ماییم که یا باید از این سخن پند بگیریم یا مالل! مردم  
بــه غایــت رنجــور را باید مراقبت کنیــم و از نمد جمعیتى کــه به چنگ و 
دنــدان بر زانوی خویش ایســتاده اند برای خود و خودی ها کاله نســازیم. 

کاش ایــن روزهــا ُحکــم ماه های حرام مى گرفت و مى شــد بــر هر چه که 
رنگى از خشم و خشونت دارد افسار زد و آداب هم عزایى به جای آورد که 
هر دردی را همدردی التیام مى بخشد. کرونا نه متولد »معاصى مردم« 
که آزمون کفر و شــکری اســت کــه گاه به انقراض قومــى و گاه به آمرزش 
قبیله ای ختم شــده اســت؛ طوفان، قحط ســالى، زلزله و بیماری اشــکال 
دیگــری از این آزمون هســتند که انســان بــه ناتوانى تجربه کرده اســت و 
چه بســیار وقت ها که جان از مهلکه به در برده اســت؛ به رعایت یکدیگر 
بیشــتر بکوشــیم و باورهای یکدیگر را محترم  بشمریم و اجازه ندهیم که 
از یک طرف کشــته کرونا شــویم و از دیگر طرف کشــته خودویرانگری ها و 
دیگرستیزی ها؛ از ما و روزگار ما خواهند نوشت و دیگرانى خواهند خواند 
و قضــاوت خواهنــد کــرد، همچنــان که مــا واقعیــت دیگــران  را و حقایق 
روزگار دیگــر را خوانده ایــم و قضاوت کرده ایم؛ دشــوار اســت زیســتن در 
قاطعیت این بال و جز به رعایت انسان و انصاف نمى توان انتظار فرجى 
داشــت، اگر چــه از چهارطرف در محاصــره مرگیم  اما خــدا را به قولى از 

خودش قسم دهیم که گفته است: »ادعونى استجب لکم«.

کرونا و خزان زندگى نیما شاه میری
از دشواری زیستن در روزگار کرونانــــگاره

در محاصره مرگ
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در چنــد روز گذشــته کاربــران 
شــبکه های اجتماعى از نتایج 
تحریم در زندگى مردم ایران 
نوشــتند تــا فراموش نشــود در این ســال ها چه 
اتفاقاتــى افتــاده اســت. آنهــا مى خواهنــد این 
اتفاقــات بــا هشــتگ روایــت تحریــم مســتند و 
ماندگار شــود. بسیاری از مشــکالتى که کاربران 
به عنــوان نتیجه تحریم از آنها نوشــتند مربوط 
مشــکالت  و  مســائل  هرچنــد  بــود  دارو  بــه 
مى خواندیــم:  بین شــان  هــم  را  معیشــتى 
»دوســتى مى گفــت کارخانه ســاخت تشــک با 
600 کارگر مواد اولیه اش از بلژیک وارد مى شد. 
تحریم هــا مانع رســیدن مواد اولیه شــد. یعنى 
600 خانواده بیکاری و 600 خانواده گرسنگى و 
فقر و 600 پدر و مادر شرمنده کودکان. حامیان 
تحریــم، حامیــان جنایتند، حامیــان رنج دادن 
انســان  های بى گناهند«، »دوســتى پیام داد که 
فــالن دارو رو کســى فــوری باید بفرســته ایران، 
رفتــم از یــه دکتــر ایرانــى تــو برلیــن خواهــش 
کــردم و نســخه رو نوشــت. امــا به دلیــل هزینه 
باالی خرید دارو و مراقبت خاصش نتونســتیم 
بفرستیم.«، » روایت تحریم یه هشتگ نیست، 
گزارش بخشــى از آثار تحریم های غیر انســانى 
وضــع شــده علیــه ایرانیــان اســت.«، »روایــت 
تحریــم بــرای من خالصه میشــه تو انســولینى 
که خیلى وقتا نیست. کمه. توزیع نمیشه. برای 
امثــال من از اکســیژن واجــب تره، ولــى هر بار 
موعد دریافتش میرســه، باید با اشک دنبالش 
بگردیــم.  نوار تســت  قندخونى که از نون شــب 
واجبتره، ولى نیســت. برای اینکه لنگ نمونم، 
طــى ایــن ســال ها مجبــور شــدم دســتگاه های 

تســت مختلف بخرم تا ببینم به صورت رندوم 
نــوار کــدوم پیــدا مى شــه. نوارهــا راحــت پیــدا 
نمیشــن، هربار هم که به سختى وارد مى شن، 
قیمتشون 30 تا 40 درصد افزایش مى خوره.«، 
»  دخترخالــه جــوان من هفته پیــش فوت کرد، 
بر اثر ســرطان. دارویى مى خواست که پزشکان 
گفتنــد پیدا نمیشــه و پیدا هم نشــد. شــاید اگر 
آن دارو رو اســتفاده مى کــرد االن در کنار دختر 
کوچکــش بود نه زیــر یک خروار خاک ســرد«، 
» رفتــه بــودم شــعبه  بانــک داخــل شــرکت که 
به حســاب حقوقــى  ام پول واریز کنــم. گفت از 
فــرد ایرانى پول نمى تونیم قبــول کنیم. گفتم: 
حســاب حقوق من از همین شــرکته و درآمدم 
مشــخصه. چــرا پس؟ گفــت: بــه خاطرتحریم 
همــکار  بــده  رو  پــول  همینجــا  ممنوعــه. 
میــزارم  مى گیــرم  اون  دســت  از  فرانســویت. 
بــه حســابت.«، » از کارگــر هفت تپــه تــا کولبــر 
ارتفاعات ژاالنه و دانشجوی ساکن پاریس همه 
رد شــالق تحریــم را بر تــن خود دارنــد.  روایت 
تحریــم را مى گوییم تا مبادا تحریم گر شــرور با 
رســانه هایش تاریخ ایــن جنایــت را وارونه کند 
و دســت های خونینش را بشــوید.«، » پانسمان 
ضــد درد برای یاســمین که توده ســرطانى بین 
دو دنده اش جا خوش کرده پیدا نمیشــه و بچه 
پنج ساله درد میکشه. از دکتر انکولوژیست مى 
پرســم چرا فالن داروی داخلى موجود نیست؟ 
با حالتى عصبى میگه خانم ســؤال نکن.«، »تا 
حــاال 100 تا داروخانه رو با بغض گشــتى دنبال 
داروی »وارفارین« برای پدرت که قلبشــو عمل 

از تحریــم  اگــه نگشــتى  کــرده! 
حرف نزن!« 

توئیتــر  کاربــران  از  یکــى 
دربــاره همکارش نوشــت که 
بیمــاری  عالئــم  داشــتن  بــا 
ابتــالی  باعــث  و  کــرده  پنهــان  را  آن  کرونــا 
چنــد نفر دیگر شــده اســت. او نوشــت: »توی 
بخــش مــا ۴ تــا گــروه ۸ نفــره بودیــم.از گــروه 
مــا به خاطــر اون خانــم کــه عالئمشــو کتمان 
کــرد و همچنان ســرکار اومد۶ نفــر دیگه مبتال 
یــک نفرمــون  و  شــدیم+معاون و آبدارچــى 
یــک ســاعت پیش مــرد. یه مــرد جــوون پر از 
شــوق و شور و استعداد. یکســال بود پدر شده 
بود. باورم نمیشــه. هفته پیش داشتیم با هم  
مى خندیدیــم.« با این توئیــت کاربران زیادی 
از تجربه های مشــابه و نتایج خطرناک پنهان 
کردن بیمــاری کرونا نوشــتند: »  همکار خواهر 
من بــا عالئم ســرماخوردگى بــود هرچى هم 
میگن ماســک بزن نمیزنــه. نمى دونیم کرونا 
بود یا نه! آدم بى شعور و بى مسئولیت زیاده. 
یا دوســتمون بــا تب طوالنى و بــدن درد هنوز 
کتمــان میکنــه میگه کرونا نیســت و بــا افتخار 
میگــه ما همه جا میریــم رعایتم نمى کنیم«، 
»  تــوی واحــد مدیریــت یــه مجموعــه اداری، 
آبدارچــى بــا پنهــان کــردن بیماریــش ۲0 نفر 
رو فرســتاده قرنطینه. تاحاال ۲ نفرشــون فوت 
شــدند«، »  اینجــور آدمــا چطور دیگــه میتونن 
زندگــى کنــن؟! وجدان نــدارن آیــا؟ من حتى 
دو هفتــه بعــد از اینکه خوب شــده بــودم هم 
مى ترســیدم برم جایى، گفتم نکنه هنوز ناقل 
افــرادی  : خیلــى ســاده س؛ - همــه  باشــم«، 

کــه باهاشــون در ارتباطیــم کرونــا دارن. - هــر 
عالمتى از ناخوشــى )کم یا زیاد( کروناست. با 
این قاعده باید رعایت کرد.«، » ما توی شرکت 
اعالم کردیم هر کســى حس کرد عالئم کرونا 
رو داره همــون روز نیاد ســر کار بــراش کارکرد 
رد میشه هزینه تســتش هم با شرکت. کتمان 
کــه نمى کنــن هیــچ اســتقبال هــم مى کنن«، 
» اینایــى کــه با وجــود عالئم مى رن ســر کار رو  
نمى فهمــم! وجدان کاری نمــى  ذاره یا نگران 
برخورد رئیس و منابع انســانى هستن؟ دقیقاً 
چى تو  سرشــون مى گذره؟«، »میدونى چرا به 
اینجا رسیدیم؟ چون خیلى از آدم ها عالئمى 
داشــتن و چیزی نگفتن و نمیگن. یعنى اصاًل 
اعتمــادی نیســت که کســى کــه جلوتــه واقعاً 
حالــش خوبــه. بــه خدا کــه مــا هــم دلتنگیم 
دلتنگ فامیل و دوســت ولــى مجبوریم رفیق 
مجبــور«، »همــکار پــدرم، زنش کرونــا گرفته 
بــود و ایــن آقــا 3 روز میومــد ســرکار. بهــش 
گفتند چرا اومدی ســرکار؟ گفته بود خب زنم 
مریضــه، مــن کــه نیســتم و در نهایــت تســت 
اجبــاری ازش گرفتند و مثبت بود. در طى این 
3 روز چند نفر رو مبتــال کرد!؟«، »  کرونا  تکثیر  
مى شــود. مریض اومده با تســت کرونا مثبت 
از هفته قبــل میگه ســرفه دارم. اومدم براش 
دارو بنویســم مى بینم نســخه  دندونپزشکش  
واسه دیروز تو دفترچه شه. بهش میگم دیروز 
دندونپزشکى بودی؟ میگه اره دندونم خراب 
بود رفتم پر کردم، میگم  به  دکتر  گفتى  تستت  

مثبته؟ میگه  نه  به  اون  چه  ربطى  داره؟« 

هشتـگ

ماجرا

#روایت_تحریم

نتایجپنهانکردنکرونا

درباره محرومیت دوباره عادل فردوسی پور

محبوبیتوچوبمحرومیت!
حاال نام عادل فردوســى پور بــا »محرومیت« گره 
خورده اســت. پیش از اینکــه او را از اجرای برنامه 
برنــد و پرطرفــدار نود محــروم کــرده بودند حتى 
از انجــام گزارش مســابقات فوتبــال و حاال برنامه 
جدیــدش هم به نام »نود و نو« در شــبکه نمایش 
خانگــى هم از ســوی »ســاترا« مجــوز نگرفته و در 
واقــع از حضــور و فعالیت در فضــای مجازی هم 
محروم شــده است. این یعنى یک سرمایه سوزی 
ملى تمام عیار! ضمن اینکه هویت حرفه ای یک 
فعال موفق رســانه ای را از او ســلب مى کند؛ هنوز 
دلیل روشــن حذف عادل فردوســى پور از برنامه نود که پربیننده ترین 
برنامه تلویزیونى بود و بیش از 17 ســال در اوج به شــکل مستمر ادامه 
داده مشــخص نیســت و حق مخاطبان میلیونى این برنامه در پاســخ 
بــه چرایى ایــن تصمیم نادیده گرفته شــده که او را از برنامه ســازی در 
فضــای مجازی هــم محــروم مى کنند. این نشــان مى دهد که ریشــه و 
مبنای این تصمیمات بیش از آنکه منطقى و حقوقى باشــد، شخصى 
و احساسى است،گرچه مى توان دالیل آن را با توجه به برآیند اتفاقاتى 
کــه رخ داده حــدس زد. قطعــاً برنامه »نــود و نو« مى توانســت برنامه 
پرمخاطب و موفقى باشــد و این یک خطر و تهدید برای رسانه ملى و 
برنامه جایگزین نود در شــبکه ســه بود. آنها که این تصمیم را گرفتند 
در واقــع به حــذف پیشــاپیش رقیبى جدی و قدر دســت زده انــد تا در 
یــک بــازی ناجوانمردانه، پیروز میدان باشــند. این در حالى اســت که 
فردوســى پور و برنامــه اش بیــش از اینکــه یــک رقیب داخلى باشــند، 
برنــدی توانمنــد در رقابت با شــبکه های ماهواره ای بودنــد؛ برنامه ای 
که مى توانســت به پیروزی مقتدرانه یک برنامه داخلى بر شــبکه های 
خارجى منجر شــود و یک افتخار و اعتبار رســانه ای را رقم بزند. ضمن 
اینکه با توجه به ســوابقى که از عملکرد فردوســى پور سراغ داریم یک 
برنامه با کیفیت ورزشــى و فوتبالى در فضای مجازی تولید مى شــد که 
مى توانســت به عنــوان الگوی موفق برنامه ســازی آنالیــن و مجازی به 

جریان ســازی مثبت در این زمینه کمک 
کنــد. البتــه آنها کــه بــه او مجــوز ندادند 
از  هــم  مســأله مى ترســیدند.  از همیــن 
اینکــه او توانایــى و هوشــمندی باالیى در 
برنامه ســازی دارد و یک رقیب غیر قابل 
رقابت اســت وهم در این رســانه نوین با 
محدودیت هــا و خــط قرمزهای رســمى 
مرســوم در تلویزیــون مواجــه نیســت و 
مى توانــد حرف هایــى بزند که بــه مذاق 
خیلى هــا خــوش نیایــد و هم مهــم تر از 
همــه اینهــا او واجد یک ویژگى مهم اســت که راز اصلــى موفقیت او و 
برنامه هایش خواهد بود و آن محبوبیت زیاد اســت. همین محبوبیت 
که مى تواند یک نعمت بزرگ برای هر انســان باشد برای فردوسى پور 
بــه نقمــت و بــالی جانــش بدل شــده کــه برخى تحمــل دیــدن آن را 
ندارند؛ محبوبیتى که به رهزن او بدل شــده و بهانه های بنى اسرائیلى 
به دست برخى داده تا او را حذف کنند. فرض کنیم که او در تلویزیون 
خطایــى غیرقابــل گذشــت کرده و از ادامــه همکاری محروم شــده اما 
بــرای حضــور در پلتفرم های اینترنتــى کدام جرمى بهانــه محرومیت 
اوست؟! آیا او دراین مدت جرمى مرتکب شده که الیق مجوز نباشد؟ 
آیــا از او توانمندتر و حرفه ای تر و امتحان پس داده تر در اجرای برنامه 
فوتبالى وجود دارد؟ گرچه مجوز تهیه کنندگى او برای ســاخت ســری 
جــدی برنامــه »فوتبــال 1۲0« تأیید شــد اما ایــن اتفاق بــر اصل قصه 
خدشــه ای وارد نمى کند و همچنان جای این ســؤال باقى ست  که چرا 
به برنامه او در فضای اینترنتى مجوز داده نشد! واقعیت این است که 
حــذف ناعادالنه عادل حتى در فضای مجازی بیش از هر چیز توهین 
و بى توجهــى بــه عالقه منــدان میلیونى او و فوتبال اســت کــه خواهان 
گزارش هــای فوتبالــى از مجــری محبــوب خــود هســتند. واقعیت این 
اســت که عادل فردوســى پور بیــش از هر چیز چــوب محبوبیت خود را 

مى خورد!

یادداشت

رضا صائمی
منتقد

 شطرنج 
با ماشین قیامت
حبیب احمدزاده

دومین بار بود که بدخواب 
می شدم. بار اول، صدای 

انفجار مخزن بزرگ، 
بیدارم کرد. باالخره 

مورد هدف قرار گرفت 
و میلیون ها لیتر بنزین 

هواپیما را، همچون قارچ 
آتشینی، به آسمان فرستاد. 

حرارتش را بر پوست 
صورتم حس می کردم.

 به نام 
تاریخ

ë 27 مهر
روز دویســت و سیزدهم از ســال با نام چهره های 
شــناخته شــده بســیاری همــراه اســت کــه امــروز 

بهانه ای است برای یاد کردن از آنها.
ë تولدها

و  تئاتــر  و  ســینما  بازیگــر  ارجمنــد:  انوشــیروان 
تلویزیــون اگــر زنــده بود امروز 79 ســاله مى شــد. 
انوشــیروان ارجمنــد از اواخــر دهــه 40 کارش را 
در مشــهد به عنــوان بازیگر و کارگــردان تئاتر آغاز 
کــرد. پس از پیروزی انقالب اســالمى او با ســریال تلویزیونى »امام 
على)ع(« بیشــتر شــناخته شــد و پس از آن در ســریال های »روزی 
روزگاری«، »زیــر چتر خورشــید«، »تفنگ ســرپر«، »معصومیت از 
دســت رفتــه«، »مختارنامه«، »پنجمین خورشــید« و »بــزم آخر« 

بازی کرد. انوشیروان ارجمند سال 1393 درگذشت.
حبیب احمــدزاده: نویســنده و مستندســازی که 
با آثــار مربــوط بــه دوران دفاع مقدس شــناخته 
مى شود سال 1343 به دنیا آمد. حبیب احمدزاده 
اولین کتابش را به نام »داستان های شهر جنگى« 
در ســال 13۸7 منتشــر کــرد و پــس از آن کتاب هــای »شــطرنج بــا 
ماشــین قیامــت« و »کــد ۲4 یا بوف کــور چگونه ســاخته و پرداخته 
شــد« به قلم او به چاپ رســید. احمدزاده در این ســال ها نویسنده 
فیلمنامــه فیلم هایى مانند »اتوبوس شــب«، »گفت و گو با ســایه« 
و »روایت ســه گانه« بــوده و در فیلم »آژانس شیشــه ای« به عنوان 
مشــاور فیلمنامه حضور داشــته است. او مســتندهای »آخرین تیر 
آرش«، »موج زنده« و »بهترین مجسمه دنیا« را هم ساخته است.

چیستا یثربی: نمایشنامه نویس و مترجم شناخته 
شــده ســال 1347 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد. 
چیستا یثربى کارش را با نمایشنامه نویسى در تئاتر 
از ســال 136۸ آغاز و نمایش هایى مانند »جمعه 
دم غــروب«، »اتــاق تاریک«، »حیــاط خلوت« و »زنى که تابســتان 
گذشــته رســید« را هم کارگردانى کرد. نمایش »جنایت و مکافات« 
که با کارگردانى او در مسکو و جشنواره کالسیک های روسیه اجرا شد 
نامزد سه رشته شد. یثربى فیلمنامه »دعوت« به کارگردانى ابراهیم 
حاتمــى کیا را هم نوشــت و البته غیــر از اینها با نوشــتن کتاب هایى 
مانند »شــیدا و صوفى«، »معلم پیانو«، »کوتــاه کردن موی مرده«، 

»خواب گل سرخ« و »پستچى« شناخته مى شود.
ســالروز تولــد مخدومقلی فراغــی شــاعر ترکمن، ناصــح کامکاری 
کارگردان، محمود بنفشه خواه بازیگر، محمدحسین عابدی شاعر و 

زاک افرون بازیگر امریکایى هم امروز است.
ë درگذشت ها

حبیب اهلل بدیعی: موسیقیدان و نوازنده معروف 
ویولــن ســال 1371 در چنیــن روزی درگذشــت. 
حبیب اهلل بدیعى متولد سال 131۲ بود و از کودکى 
بــه ویولن عالقه مند شــد و نواختن این ســاز را یاد 
گرفت. پس از شرکت در کالس های لطف اهلل مفخم که از شاگردان 
ابوالحســن صبا بود آنچنان در کارش پیشرفت کرد که از سال 13۲9 
به عنــوان سولیســت در رادیو ارتش مشــغول به کار شــد. بدیعى در 
نواختن دســتگاه ها و گوشــه های آواز بســیار مهارت داشت و از سال 
1337 بــا دعــوت داوود پیرنیا کارش را در برنامه گل هــا آغاز کرد. از 
سال 1343 عضو شورای موسیقى رادیو، معاون اداره رادیو تهران و 
معاون اداره موســیقى و پس از آن عضو شورای واحد موسیقى شد. 
بدیعى تصنیف ها و آهنگ های زیادی ســاخته اســت که بسیاری از 
آنها مانند »کعبه دل ها«، »فریاد از این دل«، »افسانه عشق«، »دل 

بى گناه«، »سنگ صبور« و »زندگى من« ماندگار شدند.
محمــود ذوالفنــون: نوازنــده ویولــن ســال 139۲ 
درگذشــت. محمود ذوالفنون ســال 1۲99 به دنیا 
آمده بود و پدرش سازنده و نوازنده تار و برادرش 
هم نوازنده ســه تار بود. به همین دلیل از کودکى 
با موســیقى و نواختن ساز آشنا شد و وقتى به ساز ویولن عالقه پیدا 
کرد به دلیل اینکه اســتاد این ســاز در آن زمان کــم بود با ویولنى که 
خودش ســاخته بود بدون استاد شــروع به یاد گرفتن این ساز کرد. 
ســال 13۲0 و پــس از مهاجــرت از شــیراز بــه تهــران در کالس های 
ابوالحســن صبا شــرکت کرد و مدتى بعد و با کســب مهارت عضو 
ارکســتر انجمن موســیقى ملى به رهبری روح اهلل خالقى شــد. او از 
ابتدای تأســیس رادیو تا ســال 1354 با این رسانه همکاری مى کرد 
و گروهى هم به نام »گروه ذوالفنون« تأسیس کرد. »نقد صوفى« از 

آلبوم های مشهور ذوالفنون است.
مرتضی کیوان: شــاعر و منتقد هنری سال 1333 
در چنین روزی در زندان قصر تهران تیرباران شد. 
مرتضى کیوان متولد سال 1300 و اولین ویراستار 
ایرانى و پایه گذار انجمن ادبى شمع سوخته بود. 
او در مجله هایــى مانند »جهــان نو« و »کبوتر صلــح« کار مى کرد و 
بسیاری از شــاعران و چهره های ادبى مانند احمد شاملو، سیاوش 
کســرایى، نیما یوشــیج، هوشنگ ابتهاج و احســان طبری از او تأثیر 
گرفتنــد.وی پــس از ۲۸ مــرداد 3۲ همراه چند افســر نظامى که به 
خانه او پناهنده شــده بودند دســتگیر و چند ماه بعد تیرباران شــد. 
شــاهرخ مسکوب کتابى از او شامل نوشــته ها و سروده هایش به نام 

»کتاب مرتضى کیوان« در سال 13۸۲ منتشر کرد. 

بارهــا گفته ام که نمی توانم ایران را بی بودن شــجریان تصور کنم. آن قدر زنــده ماندم که این مصیبت را 
هم دیدم: »هر که را می خوانم از یاران ایام جوانی/ خاک پاسخ می دهد زان سوی مرز زندگانی«

شاید باید ۱۰  سال بگذرد که بتوانم شعری برای شجریان بگویم. برای بزرگی این مصیبت کلمه ندارم. 
کلماتــم سســت و ضعیف و کم و کوچک و پوک اســت. نمی تواند دردم را بگویــد. عاجزم از بیان. 

باید سال ها بگذرد... به امید دیدار هرچند دیگر امیدی نیست.

 بخشی از سخنان امیرهوشنگ ابتهاج)سایه(  شاعر معاصر 
در واکنش  به درگذشت استاد شجریان/ایسنا 

ابتهاج:نمیتوانمایرانرابیبودنشجریانتصورکنم

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

پیاده رو

 ارمغان بهداروند
شاعر و نویسنده

چگونهازترسکودکانکمکنیم؟
»مصطفى  ُانور« شــاعر و نویســنده ترکیه ای است. او 
در سال 1937 در روستای گدیز از توابع شهر کوتاهیه 
در ترکیــه به دنیا آمد. پس  از گذرانــدن دوره ابتدایى 
و متوســطه در ســال 199۶ از دانشــگاه پامــوک قلعه 
در رشــته آمــوزش و پــرورش فارغ التحصیــل شــد و 
از همین ســال شروع به معلمى در شــهرهای مختلف ترکیه کرد. کتاب های 
بســیاری در حــوزه شــعر و داســتان به چــاپ رســانده و مقاالت متعــددی در 
ارتباط با آموزش و پرورش در مجالت بســیاری منتشــر کرده اســت. در حوزه 
ادبیــات کــودک و نوجوان نیز کتاب های بســیاری تألیف کرده اســت که کتاب 
»برکین و همســایگان تابســتانى اش« و »همبســتگى در جنگل« دو نمونه از 
آنها است. این دو کتاب به تازگى و برای اولین بار با ترجمه مریم ذوالفقاری 
شــاعر و نویســنده در انتشــارات تخصصى کودک و نوجوان نگارگران به چاپ 
رســیده است. این دو کتاب ترجمه شده داستان هایى کوتاه با موضوع زندگى 
گروهــى پرســتوها و مورچه ها با درون مایــه همکاری و دوســتى در مواجهه با 

حوادث و آشنایى کودکان با زندگى حیوانات 
و آزار نرساندن و محافظت از آنان در محیط 
زیســت شــان اســت که مناســب گروه ســنى 
۸ تا 11 ســال اســت. ایــن دو کتاب کــودکان را 
بــا حیواناتــى که زندگــى جمعى دارند آشــنا 
مى گردانــد. از نــکات مثبــت این کتــاب نوع 
مقابلــه بــا حــوادث، جایــگاه و نقــش پــدر و 
مــادر و بزرگان خانواده در ارتباط با باال بردن 
اعتماد به نفس، همکاری و برقراری آرامش 
و گســترش مهــر و دوســتى در یــک خانواده 
بــزرگ اســت. این روزها کــه جهان روزهای تلخــى را مى گذرانــد و کودکان ما 
در خانه هســتند زمان مناســبى است که با بلندخوانى کتاب مناسب برایشان 
اضطراب و ترس آنان را کم کنیم. امید به روزهای بهتر را بیشتر کودکان با قرار 
دادن خود در نقش قهرمانان داستان و غلبه بر ترس هایشان تجربه مى کنند.

کودکانه

عکس نوشت
پس از درگذشت محمدرضا شجریان یکی از 

دوستداران او در شهر همدان بیلبوردهایی را با هزینه 
شخصی در این شهر نصب کرد  تا نام و خاطره استاد 

آواز ایران را زنده نگه دارد.  


