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شوالی شعبان

احساناقبالســعید| دو مرد تنومند که سرهایشان از فرط عداوت با مو تمام 
آفتاب چنگیزمنش مدیترانه را در صورت عابران شلتاق می کرد  ، مشتاق و هراسان 
منتظر شنیدن اخبار عصرگاهی رادیو تهران بودند. با تمام موج های کوتاه و بلند و 
موج سواران قابل و دغل آن روزها صدای رادیو تهران پرطنین بود و شنوندگان وافر 
داشت. منوچهر ساچمه چی و شعبان جعفری دل به رادیوی مکعبی داده بودند در 
گوشه   ای از یک پارک ساحلی در شهر حیفا تا بدانند از شهری که تا چندی قبل در 

آن سری و سامانی داشتند چه خبر است و چه نواها به گوش می رسد. 
البته هر دو از نعمت زلف بی بهره بودند تا در روزهای آواره وطنی زیر تیغ دالک 
دم بگیرند »ســرم را سرسری متراش    ای استاد ســلمانی/ که ما هم در دیار خود 
سری داشتیم و سامانی« شعبان آن روزها سر و وضعی مشابه آکتورهای فیلمهای 
اسپاگتی وسترن به هم زده بود، ریش انبوه تر از همیشه و تن ستبری که بی قراری 
را با بی آزرمی صاحبش عاری از هر تالشــی برای ســتر درون به رهگذران عرضه 
می داشت و سرپناهی و قراری را گدایی از عابران بی تفاوت. منوچ ساچمه بلبلی پیش 
گرفت و گفت:»راســتی چند شب پیش آگهی دیدم انگار شهناز تهرانی هم اینجا 
آمده یکی از کافه ها برنامه دارد.« شعبان بی حوصله تر از آن بود که چرخیدن دونر 
کباب کوه گوشت بی نمک را که در تهران هم تمایلی به نیش کشیدنش نداشت، 
در این روزهایی که روزگار برایش طعم ته ســیگار می داد، دوباره امتحان کنند. با 
دهانی کف آلود گفت نه حوصله ندارم. برنامه هنری و اکتوربازی همیشه شعبان را 
یاد ترقی کردن یا ترقه زدن خودش می انداخت، جایی که سکه شانس بچه بزن بهادر 
درخونگاه تمام اشــرفی در آمده بود، چشم یکی از عمله جات پاگون دار دستگاه را 
برده بود. یادش آمد به ســی وچهار سال آزگار قبل شبی که در آن پسر دردانه ننه 
با چند تا از بچه ها پاشــنه ها را برکشیدند بروند الله زار و لبی تر کنند. با چند تا از 
بچه ها راه افتادند سمت استانبول، دلشان لک زده بود برای رها کردن بخار دهانی 
که از انبار شمعون باده فروش ماالمال بود و سوت قطار اسفل السافلین را فوت می داد 

توی صورت و دهان حاضرین.
آن شــب چند تا از بروبچه های پایین که تازه داشت پشت لب هاشون دیم کاری 
می شــد و سر علم کشــون پارســال در گود عرب ها گرد و خاک کرده بودند لک 
شــعبان خود را کشیده بودند تا اینجا، چنان باده گســاری کردند که اگر مرحوم 
بیهقی همچنان حیات داشــت، حکایت به شراب نشســته امیرمسعود شبگیر را 
وامی نهاد و دو دســتی بر ســر می کوفت که با این حجم میگساری این پاپتی ها 
نرســیم به عصر گلوهای خشــک در ینگه دنیا که ویلســون و  هاردینگ قدغن 
کردند ســرو زهرماری را و بسیاری کابوی های شکل جان وین یکهو مردند. اینجا 
شــعبان خان و بچه هایش کار ندهند دســت اهل آبکی. آن شب انگار که شانس 
بزن بهادر درخونگاه از ضماد های کوکب خانم دواگلی فروش ســر خیابان قزوین که 
 مشــتری دائم  اش خودش بود، مداومت و داالن باغ ســبز بیشتری نشان می داد.

عقب شنگولی راه افتادند در الله زار دو طفل فکلی بینوا را که لغزی خوانده بودند، 
خواباند بغل جوب، زلف های شان را بیخ تراش کردند و سبیل رت باتلری شان را هم 
خشــک تراش. همیشه پر شال و جوراب استاد و بچه ها تیغ و تیزی حضوری ثابت 
و همیشگی داشــت. هیچ وقت ذهن و هوش درست و حسابی نداشت، حرف که 
می زد انگار دائم دارد ســیب زمینی داغ توی دهانش مزمزه می کند، وسطش هم 
یک چیزهایی می گوید. تیزی پرشــال پرتابش کرد به چند سال قبل تر از آنجا که 
تازه توی محل می خواســت سری توی سرها درآورد. سر علم کشون دسته ها بین 
بچه های گود عرب ها و پاچنار بزن بزنی در گرفت که نگو ونپرس. زده بود چند نفر 
را نــاکار کرده بود. میون گردن کلفت های آن دوره بیشــتر از همه فرهاد گاوی را 
دوســت داشت، همان که بعد پنج فقره قتل یه صبح توی میدان اعدام عین الشه 
کشــتار اول صبح قصابی آویزان کرده بودندش. یادش آمد به یک ســیدجوان و 
شکستنی پرجذبه، چنان تکیده که گمان می کرد بادی نسیمی نازک آرای تن ساق 
گل گندمش را خواهد شکســت و کاه  اش هم خــوراک بادهای بی تفاوت متعفن 

گذشته از خیابان قوام خواهد شد.
اما سید چنان باورمند بود و سترک که تمام الواط و قهرمانان پامنقل و رندان دغل 

تا دستار و پر شالش را در برزن نمایان می دیدند یا غالف می کردند یا سر را به زیر 
می انداختند که چشم تو چشم نشوند با آن تکیده شرزه با آن چشم هایی که مثل 
توپ شراپنل می غرید و می بارید. شعبان خوب خاطرش بود که روزی چنان گرفتار 
هیبت سید شد که گام جلو نهاد و بر دستش بوسه زد، این خمیدن بر دست نواب 
پر شــال سبز سید تپانچه رولور روسی را چشمگیر یافت و ماست همیشه ترشش 
را داخل کیسه جاداد. سید جوان سکه   ای به رسم سیادت کف دست پهن شعبان 

گذاشت. وجود نداشت تا سکه را کند آب توبه.....
 ســکندری ساچمه شعبان را پرتاب کرد وسط همان شب اقبالش، همان شبی 
که می گویند شب نیست و اگر شب است انگار مثل امشب نیست. اجرای نمایش 
عبدالحسین نوشین و همسرش لرتا، جایی که خیلی های دیگر روی صحنه رل های 
پیس »برشت« را بازی می کردند. نوشین شهره بود به توده   ای گری که عضو ثابت 
کلوب های حزب و ناطق چیره دســت آن محافل نیز بود. شــعبان خان از اثر باده 
شمعون با رفقا ریخته بودند و کاسه کوزه نوشین را درب و داغان کرده بودند. خود 
بچه های درخونگاه وسط آن هیهات تفاوت همایش و نمایش را دقیقاً نمی دانستند. 
فــردای آن گرد و خاک اوضاع برایش دیگر مثل قبل نبود. آوازه بگیر و ببندش در 
تهران خاکی آن روز شــد همــرده آواز های داریوش رفیعی، همان خنیاگر ناکام و 
بدفرجام. اگر رفیعی از خاک کزاز گرفت و رفت و جوانمرگ هم، شــعبان در شب 
الله زار از خاک بلند شــد، گرد های کت و شــلوار منــدرس اش را تکانید و جلوی 
افســرانی که فردای اتفاق برای دســتخوش خواســته بودندش دم گرفته بود که 
شاه دوست و وطن پرست است. شد یکه بزن تهران، روزنامه آژیر، شورش، راه مردم و 

رهبر را کرد عین نشابور بعد حمله مغول....
یک پایش کمیســاری بود و یک لنگش با بروبچه ها توی میتینگ های سیاسی 
که جماعتی را مشــت ومال بدهد. یادش آمد توی همان شب کتک کاری در میان 
تماشــاگران عبدالحسین سپنتا و روح انگیز ســامی نژاد هم نشسته بودند، همان 
اکتوریس و رژیســتوری فیلم دختر لر، اولین فیلــم ایرونی که زبون باز کرده بود، 
شــعبان همیشه با حسرت از جلوی سینمایی مولن روژ و روسی خان که نمایشش 
می دادند می گذشــت و مگر آه و آهن هیچ در بســاط نداشــت تــا آن غول های 
محیرالعقول را ســیر تماشا کند. فقط شنیده بود که دختر لر می گوید این تهران 
تهران که میگن همینه؟ آن شــب یلدای الله زار دختر لر دید آن تهران که میگن 
چه جور جایی اســت. برق تیزی شعبان، قطر بازوی ستبر رمضان یخی و عباس 
زاغی نشانش داد شب های تهران را، آنچه روزی می پنداشت شبیه شب های هزار و 
یکشب بارگاه  هارون الرشید است.  هارونش  هارهار شعبان، شهرزادش هم به خواب 
خوف انگیز رفته بود. عبدالحســین ســپنتا از بی پولی هرچه دوید به اول خط هم 
نرســید و ته خط خفت در تخت فوالد اصفهان  ، روح انگیز ســامی نژاد اصالتا بمی، 
بس که از جماعت دشنام و درشتی شنید که بی حیایی کرده گوشه خزید و به آواز 
همشهری   آینده اش شکایت به گلپونه ها برد که بی همزبانی آتش اش زده. بی آنکه 

کسی بداند تمام کرد و رفت پی کارش.
 حرف دختر لر شد، یکه بزن قصه، یاد مهوش افتاد. خواننده پر مشتری بروجردی 
که روزگاری نوای »این پا کجه؟«اش غوغای عیاران و عشق بازان تهران بود. او هم 
که نشســت سر میز اول هیکل قصه، دســتخوش گرفته بود با تصادف اتول رفت 
پی کارش. همان سال ها تصادف چشم بنان صاحب کاروان را هم خاموش کرده بود 
و عجیب نواهایش را از حزن به شعف که »دانستم جهان سست است پس دست 

افشانی باید کرد« شعبان هیچ خوش نمی داشت امثال این بنان منان را.
 بزن بهادری دارو دسته شعبان برای نوشین بدشگونی آورد و آورد و آورد. به دنبال 
ترور نافرجام شاه در دانشگاه تهران همراه گروهی از توده ای های فراری به سرزمین 
شــوراها، همان کعبه محبوب، رفت تا بر دل عمو یوسف تئاتر خلقی درست کند 
پشت دیوارهای آهنی مثل خیلی دیگر از سودازده ها چنان مبهوت و نیست شد و 
پرش سوخت که انگار مادر نزاده است او را از ازل. لرتایش به ایران بازگشت یار نو 

گزید، چندی زیست و او هم در غبار گم شد.
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همدلیازتازهترینگزارشمرکزآمارایرانکه
حاکیازفقیرترشدنمردماست،گزارشمیدهد

سفره ایرانی ها  مدام 
کوچک تر می شود
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کاردارایراندرابوظبی
بهوزارتخارجهاماراتاحضارشد

 خط و نشان امارات
به پشت گرمی صهیونیست ها
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درگفتوگوبایککارشناسدربارهخصوصیسازی
آموزشوقبولیدرکنکورمطرحشد

باتکذیبامضایرئیسیپاینامهبهرهبرانقالب

روحانیدرجمعمدیرانصداوسیما:

 کنکور دارد به آموزش
 و پرورش خط می دهد

نقد قوای دیگر یا نیروهای 
مسلح سخت است

 قالیباف در مخالفت
 با دولت تنها ماند

همدلــی|برنامه ریــزی تحصیلــی بــرای 
دانش آموزان چیزی است که سرنوشت و آینده 
آنها را رقم می زند؛ گاهی سیاســتگذاری ها در 
ایــن حوزه و پیوند آن با نظام برگزاری آزموِن 
ورود به دانشگاه ها طوری دست به دست هم 
می دهند که یک دانش آموز به راحتی در رقابت 

با دیگران کنار گذاشته می شود...

همدلی|    رئیس جمهوری خطاب به مدیران ارشد 
صداوسیما تصریح کرد: شما از دولت نقد نکنید 
از چه کسی می خواهید نقد کنید؟ جز دولت چه 
کســی را اصالً می توان نقد کرد؟ سخت است از 
قوای دیگر یا مثالً نیروهای مسلح که باید به خاطر 

جایگاه شان، ابهت شان حفظ شود، نقد کنید.
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کارشناسانهموارهدربارهخاموشکردن
موتورخلقنقدینگیهشدارمیدهند

نگاهیبهزندگیبهمنمفید؛مردیکه
درحسرتبازگشتبهصحنهجانداد

هزینه زندگی در تهران  
3برابر شهرستان

 درگیری
  ستاد انتخاباتی ترامپ 

با یک شخصیت کارتونی

 حکایت بهمن غریب
 در وطن

همدلی|در حالی کارشناســان اقتصــادی درباره 
خاموش کردن موتور نقدینگی هشــدار می دهند که 
تورم در پایتخت این روزها بیشتر از همیشه احساس 
می شود. تورمی که بیشتر بخش مسکن را درگیر کرده 
و با باال رفتن آمار اجاره نشینی، بخش درصد زیادی از 

درآمد اقشار ضعیف و متوسط را می بلعد. 

همدلی| کمپیــن انتخاباتــی ۲۰۲۰ غیرقابل 
پیش بینی آمریکا، شاهد یک اتفاق عجیب دیگر 
بوده و این بــار یکی از مشــاوران دونالد ترامپ 
وارد یــک درگیری توئیتری با »مــارج«، یکی از 
شخصیت های سریال کمدی انیمیشن محبوب 

»سیمپسون ها« شده است.
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نخستینتجربهآمریکادربرانداختنیکدولتمردمی
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آیتاهللجنتی:
شورای نگهبان از رد صالحیت 

هیچ یک از نمایندگان خرسند نمی شود
دبیر شــورای نگهبان گفت: شــورای نگهبان از رد 
صالحیت هیچ یک از نمایندگان خرسند نمی شود 
لکن چه کنیم که به دلیل عدم توجه و دقت، فسادها 
و انحرافات گوناگون سراغ برخی نمایندگان می آید 
از ایــن رو همه بایــد مراقب انحرفات باشــیم و از 
سرگذشت گذشتگان خود درس بگیریم. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، سومین نشست 
مشترک مجلس شــورای اسالمی و شورای نگهبان 
در راستای هم افزایی هر چه بیشتر و افزایش تعامل 
و همــکاری این دو نهاد قوه مقننه صبح دیروز )۲۷ 

مرداد ۱۳۹۹( در محل مجلس قدیم برگزار شد.
جنتی افزود: شورای نگهبان از رد صالحیت هیچ یک 
از نمایندگان خرسند نمی شود لکن چه کنیم که به 
دلیل عدم توجه و دقت، فسادها و انحرافات گوناگون 
ســراغ برخی نمایندگان می آید از این رو همه باید 
مراقب انحرفات باشیم و از سرگذشت گذشتگان خود 
درس بگیریم. وی در توصیه دیگر و مهم خود خطاب 
به همه نمایندگان مجلس متذکر شد: بعضی افراد در 
ایام انتخابات در کنارتان بوده اند و در ستادها برایتان 
کار و تبلیغات کرده اند که پس از انتخابتان به عنوان 
نماینده از شــما انتظارات و توقعات بی جایی دارند؛ 
خدای نکرده خواسته های غیرقانونی و نامشروع آنها 
را انجام ندهید و کاری هم به عزل و نصب های اجرایی 
نداشته باشید. دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان 
خود در جمع روسای کمیسیون های مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر     این که امید مردم به نمایندگانشان 
اســت و باید مهم ترین و فوری ترین مشکل آنها که 
مساله معیشتی است هرچه سریعتر رسیدگی شود، 
تاکید کرد: باید با هم افزایی و همکاری مســئوالن 
اجرایی و مجلس و البته نظارت جدی بر کار آنها، به 
رفع سریعتر مشکالت مردم کمک کرد. جنتی مساله 
نظارت نمایندگان بر مسئوالن اجرایی را مهم خواند 
و گفت: نظارت یکی از وظایف اصلی مجلس است که 
شامل سئوال، تحقیق و تفحص و استیضاح است. از 
این رو می شــود از ابزار مهمی همچون سئوال البته 
با ارائه راهــکار و با حفظ احترام و ادب برای نظارت 
بر کار مسئوالن اجرایی استفاده کرد؛ این مساله نه 
تنها اشکالی ندارد بلکه حق قانونی نمایندگان مجلس 
است. توجه به »مسائل اصلی و اولویت دار« و »پرهیز 
از قطبی کردن مجلــس« از جمله دیگر نکاتی بود 
که جنتی خطاب به روسای کمیسیون های مجلس 
یادآور شــد. وی در همین زمینه تصریح کرد: نباید 
قطــب بندی های مضــر در مجلس شــکل بگیرد؛ 
اختالفات نظر و تنوع افکار و ایده ها در مجلس هیچ 
اشکالی ندارد بلکه الزم هم هست اما نباید نمایندگان 
بواســطه نظرات مخالف و موافق در مقابل یکدیگر 
قرار بگیرند. تضارب آرا و مشورت داشته باشید اما از 
درگیری و مقابل هم قرار گرفتن پرهیز کنید.  دبیر 
شورای نگهبان حضور دائمی در بین مردم را از دیگر 
توصیه های خود به نمایندگان عنوان کرد و افزود: با 
مردم باشــید و مرتب به میان آنها بروید و از نزدیک 
مشکالت آنها را بشنوید و در حل مسائل آنها کوشش 
کنید چراکه نه تنها این امر عبادت اســت بلکه ارائه 
طرح ها و قانون گذاری شــما را کاماًل عینی می کند؛ 
پس تا می توانید به مردم خدمت کنید و آنها را راضی 

نگه دارید که رضایت خدا در این کار است.

جهانگیری: همه دستگاه    های اجرایی
 به دنبال کاهش هزینه    ها باشند

معاون اول     رئیــس جمهور گفت: در ســال جاری 
که با تنگنای منابع بودجه   ای مواجه هســتیم الزم 
است همه دســتگاه    ها ضمن توجه بر اجرای کامل 
ماموریت    هــا و انجــام تکالیف و وظایــف خود، به 
دنبال کاهــش هزینه    ها و صرفه جویی باشــند. به 
گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای 
عالی اســتاندارد که ظهر دیروز برگزار شد با تاکید 
بر اهمیت ســازمان ملی استاندارد و اعتماد مردم به 
این سازمان گفت: ســازمان ملی استاندارد ایران به 
عنوان مرجع تایید کننده ایمنی و کیفیت محصوالت 
باید حساسیت ویژه   ای در ارائه تاییدیه و صالحیت    ها 
داشته باشــد چرا که نشان اســتاندارد برای مردم 
اطمینان بخش اســت و مردم با مشاهده این نشان 
بر روی محصوالت،  نسبت به سالمت و کیفیت کاال 
آســوده خاطر می شوند. معاون اول     رئیس جمهور با 
اشاره به شرایط سخت و محدودیت    های منابع بودجه 
در سال جاری تصریح کرد: شرایط سخت بودجه   ای 
مشکالتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و الزم 
است سازمان ملی استاندارد ایران در تدوین مقررات 
و دستورالعمل    ها روش    هایی را به کار گیرد تا در سالی 
که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش 
تولید نامگذاری شده، شرایط و بسترهای الزم برای 
تحقق جهش تولید فراهم شــود. وی افزود: در سال 
جاری که با تنگنای منابع بودجه   ای مواجه هستیم 
الزم است همه دستگاه    ها ضمن توجه بر اجرای کامل 
ماموریت    ها و انجام تکالیف و وظایف خود، به دنبال 
کاهش هزینه    ها و صرفه جویی باشند. در این جلسه 
که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت،     رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیست،     رئیس سازمان غذا و دارو،     رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و نمایندگان دستگاه    های مرتبط نیز 
حضور داشتند،      رئیس سازمان ملی استاندارد ایران 
گزارشی از وضعیت بودجه و منابع مالی این سازمان 
در ســال    های ۹8 و ۹۹ ارائــه کرد. در این جلســه 
همچنین برخی پیشــنهادات از سوی سازمان ملی 
اســتاندارد ایران مطرح شد که پس از بحث و تبادل 
نظر و ارائه نظرات و دیدگاه    های مختلف با تعدادی از 

این پیشنهادات موافقت شد.

خبر

محمودصادقی:
اوضاع بهتر نشود، در انتخابات آینده 

پایین ترین مشارکت را داریم
محمــود صادقی گفت : مســاله اصلــی انتخابات 
این اســت که ناامیدی مردم از سیستم مدیریتی 
مشارکت را کم کرده است و اگر اوضاع بهتر نشود، 
در خرداد ۱۴۰۰ هم مثل اسفند ۹8 شاهد انتخاباتی 

با پایین ترین میزان رأی ممکن خواهیم بود.
محمود صادقــی، فعال سیاســی اصالح طلب، در 
گفت وگو با اعتمادآنالین در این  باره اظهار داشت: 
قانون نانوشــته ای در فضــای انتخاباتی می گوید 
کــه وقتی آمار مشــارکت از ۵۰ درصد باال می رود 
این اصالح طلبان هســتند که با رأی قابل توجهی 
نسبت به رقیب   اصول گرا دسِت باال را در انتخابات 
خواهند داشت. بنابراین وقتی اصالح طلبان به دالیل 
واهی رد صالحیت می شــوند مردم به این احساس 
می رســند که حضورشــان در پای صندوق و رأیی 
که می نویســند تاثیر چندانی در روند امور نخواهد 
داشت. طبیعی است با چنین ذهنیتی رغبت کافی 

برای رأی دادن نخواهند داشت.
عضو فراکســیون امید مجلس دهم در ادامه  گفت: 
سیاســت های تحدیدکننــده و رد صالحیت های 
گسترده به طور غیرقابل انکاری بر فضای انتخاباتی و 
میزان رأی مردم تاثیرات منفی می گذارد. همچنین 
نکته قابل تامل این اســت کــه محدودکنندگان 
می دانند رفتارشــان به وجهه انتخابات ایران ضربه 
می زند، اما از آنجا که متاســفانه منافع سیاســی و 
جناحی برایشان نســبت به مصلحت نظام و مردم 
در اولویــت اســت، ترجیح می دهند بــا برگزاری 
انتخاباتی سرد موجبات قدرت داری جریان سیاسی 
متبوع شــان را فراهم کنند؛ یعنی آنها حضور جناح 
خودشان در عرصه را منوط به عدم حضور مردم در 

پای صندوق های رأی می دانند.
او تصریــح کرد: در چنین فضایی جریان اصالحات 
حتماً به نشســتن و تماشــا کــردن اکتفا نخواهد 
کــرد، اما اصالح طلبان در قبــال انتخابات اختالف 
سلیقه هایی جدی دارند. بعضی ها بر این باورند که 
چون در صورت پیروزی فضا برای تاثیرگذاری شان 
مسدود خواهد شد، بهتر است شرکت در انتخابات 
فعاًل مسکوت بماند و می گویند به جای قرار گرفتن 
در قدرت، باید به سمت اصالحات عمومی از طریق 
برقــراری رابطه با مردم در ســطوح مختلف رفت. 
گروهــی هم حضور در بخشــی از قــدرت در هر 
شــرایطی را الزم می دانند و عقیده دارند »قدرت« 

امکان تاثیرگذاری را فراهم می کند.
صادقــی در ادامــه افــزود: در کنار بحــث درباره 
وضعیت انتخاباتی اصالح طلبــان، ترجیح می دهم 
به بحث مهم مشــارکت و هزینه های ســرد بودن 
فضای انتخاباتی هم بپردازم. در واقع مســاله اصلی 
انتخابات این اســت که ناامیدی مردم از سیســتم 
مدیریتی مشــارکت را کم کرده است و اگر اوضاع 
بهتر نشــود، در خرداد ۱۴۰۰ هم مثل اسفند ۹8 
شــاهد انتخاباتی با پایین ترین میزان رأی ممکن 

خواهیم بود.
او توضیــح داد: این را هم باید در نظر داشــت که 
مشارکت باال فقط مطالبه اصالح طلبان نیست و این 
کل نظام اســت که باید نسبت به میزان مشارکت 
حســاس باشــد و راهکارهــای الزم را برای جلب 
اعتماد عمومی  به رونــد انتخاباتی اتخاذ کند؛ در 
واقع مشــارکت حداقلی چالشــی عظیم برای کل 
نظام است و بالطبع هزینه های گزافی را هم تحمیل 

خواهد کرد.
محمود صادقی در پایان گفت: مســاله مهم کشور 
این اســت که شرایط برای حضور اکثریت مردم در 
انتخابات ۱۴۰۰ فراهم شود که برای رسیدن به این 

مهم همه باید هر کاری می توانند انجام دهند.

توضیح غضنفرآبادی درباره وضعیت 
پرونده پروانه سلحشوری

ســخنگوی هیات نظارت بــر رفتــار نمایندگان 
درخصوص رویکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان 
مجلــس یازدهم گفت: هیــات نظارت بــر رفتار 
نمایندگان تمام تالش خود را برای حفظ و صیانت 

از آبروی نمایندگان به کار خواهد گرفت.
حجت االسالم موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیات 
نظارت بر رفتــار نمایندگان درخصــوص آخرین 
وضعیــت پرونده پروانه سلحشــوری در این هیات 

توضیح داد.
وی درخصــوص رویکــرد هیات نظــارت بر رفتار 
نمایندگان مجلــس یازدهم تصریح کــرد: هیات 
نظارت بر رفتار نمایندگان تمام تالش خود را برای 
حفــظ و صیانت از آبروی نمایندگان به کار خواهد 
گرفــت. وی افزود: ممکن بــود نمایندگان متوجه 
نباشــند که برای مثال برخی افراد قصد البی گری 
داشته باشند یا بخواهند فردی را به راه های انحرافی 
ســوق دهند که هیات نظارت در حد توان خود در 
ایــن موضوع قصد مراقبــت دارد که البته با علل و 

اسباب اینگونه موارد برخوردهایی انجام می شود.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس 
درباره تشــخیص هیات نظارت پیرامــون پرونده 
پروانه سلحشــوری نماینده پیشین مجلس گفت: 
در ایــن باره چندین پرونده مطــرح بود که برخی 
از آن پرونده ها در راستای ایفای وظایف نمایندگی 
تشخیص داده شد و یک مورد هم خارج از وظایف 
نمایندگی. اینگونــه پرونده ها از ســوی دادگاه یا 
دادسرا استعالم می شود که آیا موضوع در راستای 
ایفای وظایف نمایندگی است یا خیر؟ هنگامی که 
این موضوع در هیات نظارت تشخیص داده می شود 

به این استعالم قوه   قضائیه پاسخ داده می شود.

خبر

اقتصادی  گشــایش  طرح  اجرای  همدلی|
با فروش اوراق ســلف نفتی از سوی دولت 
مخالفان زیادی داشت؛ مخالفانی که تصمیم 
گرفتنــد برای جلوگیری از این کار دســت 
به دامان رهبری شــوند. ابوالفضل ابوترابی ، 
نماینــده   اصول گرای نجف آبــاد اصفهان از 
ارســال نامه روســای قوای   قضائیه و مقننه 
به رهبــر انقالب در ارتباط با این طرح خبر 
داده بود، ولی یکشــنبه شب خبرگزاری قوه 
  قضائیه اعالم کرد که ســیدابراهیم رئیسی 
به عنوان رئیس قــوه   قضائیه چنین نامه   ای 
ننوشــته اســت. با این خبر معلوم شد که 
ترکیب مخالفان دولت در ســران قوا خیلی 
هم دو به یک نیســت. حــاال می توان گفت 
قالیباف به همــراه همقطارانش در مجلس 

مخالفان جدی طرح    های دولت هستند. 
روزشــنبه پیش خبر آمد که تصمیم دولت 
بــرای فروش اوراق ســلف نفتی با مخالفت 
دو قوای دیگر مواجهه شــده است. نماینده 
نجف آباد گفت بود: »روســای قوای مقننه 
و قضائیــه در نامه ای به مقام معظم رهبری 
مخالفت خــود را با تصمیم دولــت درباره 
فروش اوراق ســلف نفتــی در بورس اعالم 
کرده و تاکید داشــتند که ایــن کار دولت 
خالف آن چیزی اســت که در جلسه سران 
قوا مطرح شده اســت.« این خبر در حالی 
منتشر شــد که دیروز نامه رئیسی به رهبر 
انقــالب درباره فــروش اوراق ســلف نفتی 

تکذیب شد.
یکشــبنه شب مرکز رســانه قوه   قضائیه در 
اطالعیه ای اعالم کرد که سیدابراهیم رئیسی 
در مورد فروش اوراق سلف نفتی، نامه ای به 
مقام معظم رهبری ارســال نکرده است. به 
گزارش مرکز رســانه قــوه   قضائیه متن این 
اطالعیه به شــرح زیر است: »در پی انتشار 
خبری از ســوی یکی از نمایندگان مجلس 
مبنی بر ارســال نامه ای از سوی روسای قوه 
  قضائیــه و قوه مقننه با موضوع فروش اوراق 
ســلف نفتی محضر رهبر انقالب اســالمی، 
مرکز رســانه قوه   قضائیه ضمن تکذیب خبر 
منتشر شده اعالم می کند هیچ نامه ای چه از 
ناحیه رئیس قوه   قضائیه و چه نامه مشترک 
با رئیس مجلس شــورای اســالمی محضر 

رهبر انقالب اســالمی در این مورد ارســال 
نشده است.«

در همیــن حال از ســوی مجلس ارســال 
نامه تکذیب نشــد. این نشــان می دهد که 
احتماال چنین نامه¬ای از سوی قالیباف به 
عنوان رئیس مجلس به رهبری ارسال شده 
اســت و قالیباف خیلــی جدی تر از دیگران 
به عنوان مخالــف دولت در حال پیگیری و 
تالش هست. چرا که ســخنان روز گذشته 
رئیسی ریاست قوه   قضائیه نشان می داد که 
او خیلی هم مخالف دولت نیست یا حداقل 
بنایی برای مخالفت با دولت در زمینه های 
مختلف ندارد. رئیسی دیروز در میان سخنان 
خود به موضوع فروش نفت هم اشــاره کرد 
ولی موضعی خنثی داشت و در مقابل دولت 
نبود.  او در جلسه شــورای عالی قضایی با 
اشاره به طرح نفتی دولت گفت که این طرح 
در شــورای هماهنگی سران قوا مطرح شده 
و قوه   قضائیه هم مانند دیگر قوا نظراتش را 
پس از هم اندیشــی با کارشناسان اقتصادی 
اعالم و به دولت منتقل کرده اســت. رئیس 

قــوه   قضائیه ابراز امیــدواری کرد که دولت 
شرایط اعالم شده از سوی نخبگان اقتصادی 
و دســتگاه قضایی را به صــورت جامع در 
طرح نفتی خود لحــاظ نماید تا اجرای آن 
گره گشای مسائل و مشکالت کشور و مردم 

باشد.
این سخنان نشان می دهد که در ترکیب سه 
نفره ســران قوا رئیسی خود را در کشمکش 
بین مجلس و دولت کنار کشــیده اســت و 
ترجیح می دهد که رای ممتنع داشته باشد. 
پس از آنکه روحانی در جلســه هیات دولت 
بدون اعالم هرگونه جزئیاتی و میان سکوت 
سایر دولتی ها از طرحی برای ایجاد گشایش 
اقتصــادی آن  هم عرض یــک هفته گفت، 
مطابق انتظار به واســطه شرایط اقتصادی 
و سیاســی امروز ایران بــا هزارویک انتقاد 
مواجه شــد ولی برخالف دفعات گذشــته 
این انتقادات تنها به رســانه ها و شبکه های 
اجتماعی محدود نشد و نمایندگان مجلس 
نیز یکی پس از دیگری بــه انتقاد از دولت 
پرداختنــد. انتقادها ادامه یافــت تا     این که 

در نهایت مشخص شــد، بخشی از تصمیم 
دولت فروش اوراق سلف نفتی است، اما این 
مهم نیــز همچون هیزمی، آتش مخالفان را 
شعله ورکرد و شــرایطی را سبب شد که در 
نتیجه آن حســن روحانی و دولتش محکوم 
شــدند به تحویل زمین ســوخته به دولت 
آینــده که احتماال در اختیــار   اصول گرایان 
خواهد بود. اشــاره منتقدان تصمیم دولت 
به تحویل زمین ســوخته به دولت آینده اما 
از ایــن جهت صحیح به نظر می رســید که 
هیــچ تضمینی برای افزایش قیمت نفت در 
بازارهای جهانی وجود نداشــت؛ حال آنکه 
دولت در شــرایطی قصد فروش اوراق سلف 
نفتی به عموم متقاضیان را داشــت که ارائه 
ســود ســاالنه ۱۹درصد به آنان را تضمین 
می کرد؛ بدین معنا که دولت روحانی متعهد 
شــده بود در صورت کاهش قیمت جهانی 
نفــت از ۴۵دالر و ضرر خریــدان عالوه بر 
خرید نفت به همان قیمت ۹۴۴هزار تومان 
از آنان به خریداران حدود ۱۹درصد ســود 

ساالنه تقدیم کند.

همدلی|تعداد کشــته شدگان حوادث آبان ماه سال هنوز به 
طور دقیق مشخیص نیســت، این ابهام گویا تنها برای افکار 
عمومی نیســت بلکه شــامل رئیس جمهوری هم می شود. 
حسام الدین آشنا مشــاور رئیس جمهور گفته دستگاه¬های 
مختلــف هر کدام آمار مختلفی را بــه رئیس جمهوری اعالم 
کرده اند. این مطلع نبودن دقیق رئیس جمهوری از آمار کشته 
شدگان حوادث آبان ماه ســال گذشته در حالی است که در 
همان بحبوحه حوادث ســال گذشته حسن روحانی به عنوان 
رئیس جمهوری اعالم کرده بود که او هم از زمان دقیق اجرای 
طرح سهمیه بندی بنزین بی اطالع بوده است. همین سخنان 
باعث انتقاد بســیاری از او شــد. حاال مشاور رئیس جمهوری 
به عالوه این که می¬گوید روحانــی از آمار دقیق بی¬اطالع 
اســت تأکید کرده که رئیس جمهور کســی نیست که گفته 
باشد مردم را بکشید. حسام الدین آشنا در کانال تلگرامی خود 
متن گفت وگویش با مجله اندیشــه پویا را منتشر کرده که در 
شبکه های اجتماعی و افکارعمومی واکنش های زیاد به دنبال 
داشت. آشنا، در گفت وگو با این نشریه درباره اعتراضات آبان ماه 
سال گذشته، با اشاره به این که »در مورد کشته شدگان، اعداد 
متفاوتی به رئیس جمهور اعالم می شــود«، ادامه داد: »نیروی 
انتظامی یک چیز می گوید، وزارت کشور چیز دیگری می گوید، 

وزارت بهداشت و درمان هم عدد دیگری را می گوید.«
او با تاکید بر این که »حرف رئیس جمهور در نهایت این است 

که پزشکی قانونی باید اعالم کند«، گفت: »منظورش این است 
که مسئولیت این کار با قوه   قضائیه است.« آشنا همچنین گفت: 
»هیچ نهادی مسئولیت مستقیم تیراندازی را نپذیرفته است. 
رئیس جمهور هم هیچ گزارشی از این ماجرا ندارد. قطعا رئیس 

جمهور کسی نیست که گفته باشد مردم را بکشید.«
این اظهارات در حالی اســت که اواســط خردادماه امســال، 
عبدالرضــا رحمانــی فضلی، وزیر کشــور، به طــور ضمنی 
کشته شــدن دســت کم  ۲۲۵ نفر از مردم معترض در جریان 
اعتراضات آبــان را تأیید کرد و ۱۲ خــرداد مجتبی ذوالنور، 
نماینده مجلس شورای اســالمی ادعا کرد که در جریان این 
اعتراض ها، »۲۳۰ نفر کشته شــده اند«. اعتراضات آبان سال 
گذشــته بعد از آن در شــهرهای مختلف کشور شکل گرفت 
که بنزین هم افزایش قیمت را تجربه کرد و هم سهمیه بندی 
شــد. این موضوع واکنش بسیاری را برانگیخت. در عین حال 
برخی معتقد بودند نحــوه اجرای این طرح بدون اطالع قبلی 
به مردم یکی از عوامل شکل گیری اعتراضات بوده است. با این 
حــال روند اعتراضات به گونه ای پیش رفت تا در نهایت برای 
چند روز اینترنت در سراســر ایران قطع شد.  مشاور روحانی 
همچنین درباره اعتراضات دی  مــاه ۹6،  گفته روحانی پس 
از این اعتراضات تاثیر زیادی در محافظه کار شــدن روحانی و 
نگرانی او برای کلیت نظام داشت. او ادامه داد:»حوادث دی ماه 
سال ۹6، ویژگی های بسیار متمایزی از حوادث سال های 6۰  

و ۷8 و حتی 88 داشــت. در دی  ماه ۹6 آقای روحانی متوجه 
شــد که مخالفان دولت او تا چه مقدار ظرفیت مواجهه با او را 

دارند و برای ضربه زدن به دولت تا کجا حاضرند پیش روند.«
مشاور روحانی بدون ذکر نام خاصی ادامه داد:»رئیس جمهوری 
اسالمی آنجا بود که متوجه شد انتخابات برای برخی رقیبان و 
رقیب سازان تمام نشده است و آثار و تبعات مبارزات انتخاباتی 
ادامــه دارد. بعد از دی ماه ۹6 آقــای روحانی دیگر آدم قبل 
از دی مــاه ۹6 نبــود.« در دی ماه ۹6، اعتراضاتی به وضعیت 
اقتصادی و سیاســی ایران در حدود صد شهر اتفاق افتاد که 
در این اعتراض های تعدادی از شــهروندان کشته و تعداد هم 

بازداشت شدند. 
مشــاور روحانی همچنین در پاســخ به ســوالی درباره علت 
»تمســخر« مردم از ســوی روحانی گفت:»رئیس جمهور در 
برخی کنش های ارتباطی خود، رفتار آدم معمولی را به جای 

رفتار رئیس جمهور داشته است.«
این سخنان آشــنا در حالی مطرح شده که همچنان تعدادی 
از بازداشت شــدگان آبان ماه ســال گذشته در زندان هستند. 
روز گذشــته تعدادی از بازداشت شدگان اعتراض های آبان در 
زندان تهران بزرگ با انتشار نامه ای اعالم کردند در اعتراض به 
مخالفت مقام های زندان با مرخصی اضطراری شان در وضعیت 
شیوع گسترده کرونا در زندان، از صبح یک شنبه ۲6 مرداد ماه 

دست به اعتصاب غذا زده اند.

همدلی|    رئیس جمهوری خطاب به مدیران ارشد صداوسیما 
تصریح کرد: شما از دولت نقد نکنید از چه کسی می خواهید 
نقــد کنید؟ جز دولت چه کســی را اصاًل می توان نقد کرد؟ 
سخت است از قوای دیگر یا مثاًل نیروهای مسلح که باید به 

خاطر جایگاه شان، ابهت شان حفظ شود، نقد کنید.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
عصر دیروز )دوشنبه( در نشست مدیران ارشد رسانه ملی با 
طرح این سوال که اگر شرایطی که دشمن می خواست به ما 
تحمیل کند، انجام می شــد چه وضعی پیش می آمد؟ اظهار 
کرد: در همان کشــورهای اروپایی مواد غذایی و بهداشــتی 
در ابتدای شــیوع کرونا اگر ساعت ده صبح به بعد دنبالش 
می گشــتی دیگر معلوم نبود چیزی پیــدا کنی یا نه، اما در 

کشور ما چنین نشد و االن هم چنین نمی شود.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به در پیش رو 
بودن هفته دولت گفت: رســانه ملی باید دولت را نقد کند 
و این حق رسانه هاســت، اما نقد نمک طعام است اگر دائم 
به طعــام اضافه اش کنیم دیگر آن غذا را نمی شــود خورد. 
شــما مدام که نه بیاورید و نمی شود بگویید دیگر کار پیش 
نمــی رود. وی تاکید کرد: یکی از آثار کرونا که شــر زیادی 

برای ما داشت اما این بود که خیری هم داشت و صداوسیما 
و دولت را مقداری به هم نزدیک  کرد. این نزدیکی می تواند 
به ما کمک کند. معنای این رفاقت و نزدیکی این نیست که 
صداوسیما دولت را نقد نکند نه! اصال برای نقدکردن از این 

دولت نقدتر نداریم!
روحانی افزود: پس من هیچ انتظاری ندارم که صداوسیما از 
دولت نقد نکند یا کســی در آن از وزرا نقد نکند اما بگوییم 
که شرایط دولت چگونه است و خدمات دولت را هم بگویید. 
شما باید نقد کنید که کارتان پیش برود وگرنه که بدون نقد 
نمی شود.     رئیس جمهوری خطاب به مدیران ارشد صداوسیما 
تصریح کرد: شما از دولت نقد نکنید از چه کسی می خواهید 
نقــد کنید؟ جز دولت چه کســی را اصأل می توان نقد کرد؟ 
سخت است از قوای دیگر یا مثاًل نیروهای مسلح که باید به 

خاطر جایگاه شان، ابهت شان حفظ شود، نقد کنید.
روحانی ادامه داد: نقد کردن باید مثل قول ســدید باشد. و 
صداوســیما باید در راس  رسانه ها چنین عمل کند. یعنی با 
قول ســدید موجب اصالح کشور و جلوگیری از خطاهای ما 
باشد. واقعیت را و شرایط دولت را باید مردم بدانند و بدانند 
ما با چه شــرایطی کشــور را تحویل گرفتیم و در شرایطی 

هســتیم.     رئیس جمهوری تاکید کرد: من وقتی اوایل کرونا 
گفتــم ما باید خود را با آن ســازگار کنیم و زندگی را ادامه 
دهیــم، برخی به من گفتند چرا این حــرف را زدی؟ چند 
هفته ای بعد درست می شود اما می دانیم که چنین نیست و 
حتی تا پایان امســال و یا سال بعد ممکن است ادامه یابد و 
اصاًل واکسنی اگر پیدا شود در چه زمانی در دسترس است و 

اگر هم باشد چقدر ماندگاری دارد و تاثیر می گذارد.
وی یادآور شــد: ما در شرایط تحریمی هستیم که در تاریخ 
کشور سابقه نداشته است. من نمی خواهم بگویم که تحریم 
همه چیز را درگیر کرده، نه مشــکالت دیگر هم وجود دارد 
ولی تحریم خیلی تاثیرگذار است. گفت وگوهای من با سران 
کشورهای اروپایی هست که در آن می پرسیدند با وجود این 

تحریم و شیوع کرونا چطور کشور را اداره می کنید؟
    رئیس جمهوری گفت: من از رسانه ملی می خواهم به مردم 
بگویند که دولت در چه شــرایطی قرار دارد و بگویند که در 
این شــرایط چه کارهایی از ســوی دولت انجام شده است. 
خدمــات دولت را هــم بگویند. وضعیت مــا را هم بگویند. 
واقعیــت را به مردم بگوییم، هــم مثبتش را بگوییم هم اگر 

جایی اشکالی است به مردم بگوییم.

باتکذیبامضایرئیسیپاینامهبهرهبرانقالب

قالیباف در مخالفت با دولت تنها ماند

آشنا:رئیسجمهوربعدازاعتراضاتتغییرکرد

سایه اعتراضات 96 و 98 بر سر دولت

روحانیدرجمعمدیرانصداوسیما:
نقد قوای دیگر یا نیروهای مسلح سخت است
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ظریف:
 شکست قطعنامه ضدایرانی آمریکا، 
نتیجه تغییر در روابط بین الملل است

ایرنا - وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران عصر 
دوشــنبه و در چهارمین ســخنرانی زنده اینستاگرامی 
خود از سلسله نشســت های »جهان درحال گذار« ، به 
شکســت قطعنامه پیشــنهادی اخیر آمریکا به شورای 
امنیت برای تمدید تحریم تســلیحاتی ایران اشاره کرد 
و این ناکامی را نتیجه شــکل گیری تغییراتی در روابط 
بین الملل دانست.به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف در 
ســخنرانی دیروز خود، به طرح مباحث جلسات پیش و 
تغییر مراکز قدرت از غرب به شرق پرداخت و گفت: نه 
غرب، بلکه آمریکا نیروی تئوری ساز و شکل دهنده روابط 
بین  المللی است. وی با طرح این پرسش که چرا انحصار 
غرب در حال پایان یافتن است، افزود: آمریکا در جریان 
جنگ ســرد مجبور بود که در موارد فراوان به حق وتو 
متوسل شود. ظریف با اشاره به  این که آمریکا را تنها یک 
کشور در جلسه اخیر شورای امنیت در خصوص قطعنامه 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران همراهی کرد، این رخداد 
را ناشــی از تغییرات اساسی در روابط  بین الملل دانست. 
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران گفت: آمریکا 
هم می تواند اشتباه محاسباتی انجام دهد. با قطعنامه ۳۵ 
پاراگرافی هم یک رای همراهی اش کرد و با قطعنامه ۴ 
پاراگرافــی هم یک رای. وزیر امور خارجه آمریکا مجبور 
است که از دومینیکن برای همراهی خواهش کند. ظریف 
استکبار و غیر حرفه ای گری را از دیگر نقاط ضعف دستگاه 
دیپلماسی آمریکا دانست که در انتصابات وزارتخانه امور 
خارجه آن کشور نمود داشته است. وی گفت: دیگر آنچه 
که در دنیا رخ می دهد ناشی از تعامل قدرت های بزرگ 
نیست. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران 
با بیان  این که جهان در واقع وارد عصر پســاغرب شده 
اســت، گفت: دیگر آنچه که در دنیا رخ می دهد ناشی از 
تعامل قدرت های بزرگ نیســت. ظریف با اشاره به روند 
آســتانه برای حل مسئله سوریه گفت: که در ابتدا همه 
با روند آســتانه مخالف بودند چرا که غرب عادت کرده 
که فکر کند تنها منبع ایجاد صلح اســت. در آفریقا هم 
وضع مشــابهی اســت و اتحادیه آفریقا در رسیدگی به 
مشــکالت گوناگون موفق تر بوده است. ظریف در ادامه 
گفت: ما شاهد ناکامی قدرت های هژمونیک مهم جهان 
در رسیدن به اهداف موردنظرشان طی مقاطع مختلف 
در جهان بودیم. این فرآیند باسابقه ای بوده که از جنگ 
ویتنام آغاز شد. شما به جز حمله نظامی آمریکا به گرانادا 
موردی را بگویید که آمریکا در حمله نظامی به کشوری 
به اهدافش رسیده باشد؟ نمونه دیگری نیست چون این 
حمالت نظامی آمریکا شکســت بودند. ظریف در ادامه 
عنوان کرد: حتی قدرت های جهان نیز در رســیدگی به 
برخی چالش های جهان ناکام ماندند. برای نمونه شاهد 
این هستیم که ویروس کرونا چگونه قدرت های جهان را 

به زانو در آورده است.
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دولتافغانستان:
جنگ طلبی طالبان از موانع اصلی آغاز 

گفت وگوهاست 
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز دوشنبه 
درجمــع خبرنــگاران »تداوم اعمال خشــونت بار و 
جنگ طلبی طالبان، عــدم آزادی زندانیان نیروهای 
دولتی در اســارت این گروه و نگرانی برخی کشورها 
از آزادی شماری از زندانیان طالبان« را از مهم ترین 
موانع عمده در مسیر آغاز گفت وگوهای صلح مطرح 
کرد و خواســتار اقدامات عملی طالبان برای شروع 
گفت وگوهای بین افغانی شد. به گزارش ایرنا، صدیق 
صدیقی ســخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز 
دوشنبه در یک نشســت مطبوعاتی در کابل گفت: 
دولت افغانستان شــمار زیادی از زندانیان طالبان را 
آزاد کرده اســت، اما تعداد اندکی از نیروهای افغان 
کــه طالبان آنها را به اســارت درآورده نیز باید آزاد 
شــوند. وی افــزود: مبادله زندانیان جــاده یکطرفه 
نیســت و طالبان هم در برابر آزادی هزاران زندانی 
خود باید شــمار انــدک نیروهای دولتــی را که در 
زندان های آنها به سر می برند، آزاد کنند. سخنگوی 
ریاســت جمهوری افغانســتان توضیح داد: در روند 
آزادی زندانیان طالبان مشــکالتی وجود دارد و دو 
کشور به طور رسمی با وزارت امور خارجه افغانستان 
تماس گرفتــه و نگرانی خود را در این زمینه مطرح 
کرده اند. صدیقی همچنین گفت: دولت افغانســتان 
هــم پیش از برگزاری مجلس مشــورتی لویه جرگه 
بــرای صلح، نگرانی های خــود را در باره آزادی این 
زندانیان نزد جامعه جهانی و مردم افغانستان مطرح 
کرده بود و تاکید شد ، آنها مجرمان و تروریست های 
خطرناکی هســتند که نه تنها برای افغانستان بلکه 
بــرای امنیت و ثبات منطقه و جهان نیز خطر آفرین 
خواهند بود. ســخنگوی ریاســت جمهوری توضیح 
داد: در شرایط کنونی دولت افغانستان با کشورهایی 
کــه در باره آزادی تعــدادی از زندانیان طالبان ابراز 
نگرانی کرده اند درحال رایزنی است تا راه حلی برای 
این موضوع پیدا شــود. صدیقی درعین حال تاکید 
کرد: اکنون مسئولیت اصلی برعهده طالبان است تا 
مانند دولت افغانســتان گام های عملی برای شروع 
گفت وگوهای صلح بردارد. صدیقی موضع گیری اخیر 
طالبان مبنی بر عدم شناســایی دولت افغانستان به 
عنوان نظام رســمی این کشور را موضعی نابخردانه 
دانســت و گفت: آنها می خواهند با این اقدام به روند 
صلح آسیب برسانند و اگر دولت طرف اصلی طالبان 
نیســت، چرا خواســته های خــود را از دولت مورد 
پیگیری قرار می دهد. ســخنگوی ریاست جمهوری 
افغانســتان دراین اظهارات بار دیگر تاکید کرد: پیام 
لویه جرگه به طالبان ، صلح و آشتی بود ، اما متاسفانه 
پیام گروه طالبان همچنان تداوم جنگ و ناامنی در 

مناطق مختلف کشور است.
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ایران  موضع گیری  محسنرفیق: همدلی| 
نســبت به توافق امارات متحده عربی با رژیم 
با واکنش مقام های سیاســی  صهیونیســتی 
امارات و برخی کشــورهای عربی  روبه رو شده 
اســت. پس از آنکــه رئیس جمهور حســن 
روحانــی، چنیــن توافقی را محکــوم کرد و 
آن را غلط و خیانت به مســلمانان دانســت، 
مقامات حکومتی امارات نیز در واکنش به این 
سخنان، کاردار ایران در ابوظبی را احضار و در 
یادداشتی اعتراض آمیز، این سخنان روحانی را 
تحریک آمیز و دارای پیامدهای خطرناک برای 

امنیت و ثبات منطقه دانستند.
بعد از علنی شــدن توافق شــکل گرفته بین 
امارات و رژیم صهیونیســتی، حسن روحانی 
در ســخنانی با اشاره به این توافق در روزهای 
اخیــر تاکید کرد کــه این روزها مــا با یک 
کشــور همسایه مواجه شــدیم که خودش را 
متاسفانه به دشــمن جهان اسالم و منطقه و 
قاتل فلســطینیان نزدیک کرده و با آن ارتباط 
برقرار کرده اســت. او اشــاره کرد که امارات، 
کشوری است که مردم مســلمانی دارد، ولی 
حاکمانش این تلقی غلط را دارند که با نزدیک 
شــدن به آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقتصاد 
و امنیت شان تامین می شــود. روحانی در آن 
ســخنان، این کار را محکوم کرده، آن را غلط 
و خیانت به مســلمانان دانست. او اضافه کرده 
بود که در این شرایط، برای خوشامد حاکمی 
که در یک کشور غربی می خواهد در انتخابات 
شرکت کند، چنین کاری صورت گرفته است 
وگرنــه چرا باید در چنیــن زمانی رخ دهد؟ و 
چرا باید این موضوع نه از سوی این دو کشور 
بلکه از سوی یک کشور ثالث یعنی آمریکا در 

جهان مطرح شود؟
روحانی اظهار کرده بود که آنان به خاطر  این که 
یک آقایی در واشنگتن می خواهد رای بیاورد، 
آمدند به ملت خودشــان و بــه دنیای عرب و 
به مردم فلســطین خیانــت کردند و آن وقت 
تصور می کنند که اگر به آنان نزدیک شــوند 
امنیت خود را تامین کرده اند. من بارها گفتم 
صــدام از ما خواهش کرد که چیزی نگوییم تا 
او بــرود و کویت و امــارات و قطر و بحرین را 
بگیرد. روحانــی این تصمیم امارات را خطایی 
بسیار بزرگ دانست و اظهار امیدواری کرد که 
این کشــور از این خطا باز گردد و بداند که نه 
به نفع حاکمانش است و نه به نفع مردمشان. 
او همچنین هشــدار داد که اگر از این طریق 

بخواهند پای اســرائیل را به منطقه باز کنند، 
با آنان به شــکل دیگری برخورد خواهد شد. 
انور قرقاش، وزیر مشاور دولت امارات در امور 
خارجه با واکنش نســبت به این سخنان، در 
صفحه توییتر خود نوشــت کــه معاهده صلح 
امارات متحده عربی و اســرائیل یک تصمیم 
مســتقل بوده و علیه ایران نیست و ما مداخله 

در تصمیماتمان را نمی پذیریم.
او همچنیــن در ایــن اظهار نظــر تاکید کرد 
که ما هیــچ گونه تهدید و وعــده وعیدی را 
نمی پذیریم، چه از روی قلدری باشد یا نگرانی. 
قرقاش، تصمیمــات راهبردی جدید امارات را 

باعث تحول و تقویت امارات دانست.
این در حالی اســت که پیش از این نیز وزارت 
خارجه امارات در اعتراض به ســخنان حسن 
روحانی در رابطه با عادی سازی روابط ابوظبی 
با رژیم صهیونیستی، کاردار جمهوری اسالمی 
ایران در ابوظبی را احضار و یادداشتی اعتراضی 
بــه او تحویــل داده بــود. وزارت امور خارجه 
امارات مدعی شده اســت که اظهارات رئیس 
جمهور ایران، تحریک آمیز اســت و پیامدهای 
خطرناکــی برای امنیت و ثبات منطقه خواهد 
داشت. در ادامه این واکنش ها، روز گذشته نیز 
نایف فالح مبارک الحجرف دبیرکل شــورای 
همکاری خلیج فارس در واکنش به ســخنان 
روحانی و برخی مسئوالن کشور، این سخنان را 
تهدیداتی از سوی مقامات ایرانی ارزیابی کرده 
و آن را در تضاد با عرف دیپلماســی دانســت. 
او در ادامــه از تهران خواســت که به اصول و 
قوانین منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی 
که برپایه احترام به حاکمیت کشــورها است، 
احترام بگذارد. الحجــرف همچنین گفت که 

از ایران می خواهیم که مشــکالت را از طریق 
راه  های مســالمت آمیز حل کند و از آن چه به 
 کارگیری زور و تهدید می خواند، اجتناب کند. 
دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس پیش از 
این نیز در نامه ای یک جانبه از طرف دبیرخانه 
این شــورا و نه همه اعضا به شــورای امنیت، 
خواســتار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شده 
بود که البته اقدام و تالش های گسترده آمریکا 

در این زمینه با شکست مواجه شد.
این در حالی است که محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه نیز چنــدی پیش در گفت وگوی 
تلفنی با زیــاد النخاله، دبیر کل جنبش جهاد 
اســالمی، در واکنش بــه این توافــق، آن را 
دردناک و به مثابه خنجری از پشــت بر لبنان 
و دیگر کشــورهای منطقه دانســت. او ضمن 
محکومیت این اقدام اشــاره کرده بود که این 
حرکت خائنانــه امارات، تاثیــری بر مقاومت 
مردم فلســطین و حرکت مقاومت نداشــته و 
حتما نفرت مردم منطقه و فلسطین را افزایش 
خواهــد داد. وزارت امــور خارجــه جمهوری 
اســالمی ایران نیز با صــدور بیانیه ای ضمن 
محکومیت شــدید برقراری روابط دیپلماتیک 
میان امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی، 
ایــن اقدام را یک حماقت راهبردی از ســوی 
ابوظبــی و تل آویو دانســت که بــدون تردید 
حاصل آن تقویت محــور مقاومت در منطقه 
خواهد بود. در ادامه این بیانیه آمده اســت که 
ایران، اقدام ننگین ابوظبی برای عادی ســازی 
رابطه با رژیم جعلی، نامشــروع و ضد بشــری 
صهیونیســتی را اقدامــی خطرناک دانســته 
و با هشــدار نســبت به هرگونه دخالت رژیم 
صهیونیستی در معادالت منطقه خلیج فارس، 

اعالم می داند و دولت امارات و دیگر دولت های 
همراه باید مسئولیت تمامی عواقب این اقدام 
را بپذیرند. وزارت امــور خارجه در پایان این 
بیانیه به حاکمانی که از قصرهای شیشــه ای 
خود چنگ به صورت فلسطینیان و دیگر مردم 
مظلوم منطقه مثل یمن می کشند توصیه کرده 
است که به خود آیند و در تشخیص دوستان و 

دشمنان خود به بی راهه نروند.
در همین زمینه عباس زکی، عضو کمیته مرکزی 
جنبش فتح نیز اقدام ابوظبی، اعالم عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی با قانون اساســی 
امارات در منافات دانست. او گفت که قرار است 
یک نشست از ســوی رهبران فلسطینی برای 
تعییــن گام آتی در واکنش به این اقدام امارات 
در روز چهارشــنبه برگزار شود. عباس زکی در 
ادامه افزود که توافق بر سر عادی سازی روابط با 
اسرائیل به منزله یک زلزله است که اماراتی ها را 
تکان داده، چرا که این اقدام با قانون اساسی آنها 
تناقــض دارد و این قانون، اجازه چنین اقدامی 
به محمد بن زاید، ولیعهــد ابوظبی نمی دهد. 
عضــو کمیته مرکزی جنبــش فتح همچنین 
تصریح کرد، قانون امارات، هر شخصی را که با 
اسرائیل ارتباط داشته باشد و آن را به رسمیت 
بشناسد، به زندان محکوم می کند. عباس زکی 
گفت، اقدام بن زایــد، نقطه آغازی برای ایجاد 
خاورمیانه جدید به شمار می آید و توافق امارات 
با اسرائیل در فروپاشی جبهه بین المللی مخالف 
با طرح الحاق بخش هایــی از کرانه باختری به 
اراضی اشــغالی و شکســت طرح به رسمیت 
شناختن فلسطین سهیم اســت. او همچنین 
عنوان کرد که توافق امارات به مسأله فلسطین 
هیچ ارتباطی نــدارد، بلکه به نزاع ها در منطقه  

مربوط است.
امارات سومین کشــور عربی است که پس از 
مصر در ســال ۱۹۷۹ و اردن در سال ۱۹۹۴ 
با رژیم صهیونیســتی توافــق صلح امضا کرد. 
روز پنجشــنبه گذشته واشــنگتن، ابوظبی و 
تل آویو طی بیانیه ای مشترک اعالم کردند که 
با وساطت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 
محمد بن  زایــد ولیعهد ابوظبــی و بنیامین 
نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی به 
توافقی رســیدند کــه از این پــس همکاری 
و روابط مشــترک داشته باشــند. تشکیالت 
خودگردان فلســطین و تعدادی از کشورهای 
عربی مخالفت خود را با این توافق اعالم کردند 
و رهبری فلسطین آن را خیانت توصیف کرد.

کاردارایراندرابوظبیبهوزارتخارجهاماراتاحضارشد

خط و نشان امارات، به پشت گرمی صهیونیست ها
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آخرین آمار موارد ابتال و مرگ
ناشی ار کرونا در ایران

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۲۴۷ مورد 
جدید کرونا در کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر 
سیماســادات الری گفت تا ظهر ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۲۴۷ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی 
شــد که یک هزار و ۲۵۵ نفر از آنها بستری شدند. 
وی ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
۳۴۵ هزار و ۴۵۰ نفر رســید. الری گفت: متاسفانه، 
۱6۵ بیمــار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند 
و مجموع جان باختــگان این بیماری به ۱۹ هزار و 
8۰۴ نفر رسید. ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: 
خوشبختانه تاکنون ۲۹۹ هزار و ۱۵۷ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند. به 
گفتــه وی، ۳۷۷۳ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارنــد. وی افزود: تا کنــون دو میلیون و 88۷ هزار 
و ۹۳8 آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام 
شده اســت. الری با اشاره به استان  های در وضعیت 
قرمز کرونا گفت: اســتان های مازندران، تهران، قم، 
گلستان، خراسان شــمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، 
خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، 
مرکزی، یزد و گیالن در وضعیت قرمز قرار دارند. وی 
همچنین درباره استان های در وضعیت هشدار گفت: 
همچنین استان های فارس، ایالم، لرستان، هرمزگان، 
زنجــان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشــهر، همدان، 
چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد هم 

در وضعیت هشدار قرار دارند.

کارگر بهشهری بر اثر سقوط
 از ساختمان جان باخت

فرمانده انتظامی شهرســتان بهشــهر گفت: کارگر 
۲6ساله بهشهری بر اثر سقوط از طبقه دوم ساختمان 
جان خود را از دست داد.  به گزارش ایلنا، سرهنگ 
حسین عنایتی گنجی با اعالم این خبر گفت: در پی 
کسب خبری از مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی 
بر ســقوط کارگری ساختمانی از یک ساختمان در 
حال احداث، بالفاصله واحد های امدادی و انتظامی 
برای بررســی موضوع، به محل وقــوع حادثه اعزام 
شدند. وی افزود: با بررسی به عمل آمده مشخص شد، 
مردی ۲6 ساله هنگام کار در یک ساختمان در حال 
احداث، از طبقه دوم ساختمان سقوط کرد و به شدت 
مجروح شد. فرمانده انتظامی بهشهر بابیان این که این 
کارگر ساختمانی به علت شدت جراحات وارده جان 
باخت، گفت: علت تامه وقوع این حادثه در دســت 
بررسی است. عنایتی به کارگران ساختمانی توصیه 
کــرد همواره نکات ایمنــی را رعایت کرده و قبل از 
شــروع کار با استفاده مناسب از وسایل ایمنی الزم، 

از وقوع هرگونه حوادث غیرمترقبه پیشگیری کنند.

خبر

همدلی|مظاهرگودرزی- برنامه ریزی تحصیلی 
برای دانش آموزان چیزی اســت که سرنوشت و 
آینده آنها را رقم می زند؛ گاهی سیاستگذاری ها 
در ایــن حوزه و پیوند آن با نظام برگزاری آزموِن 
ورود به دانشــگاه ها طوری دســت به دست هم 
می دهند که یک دانش آموز به راحتی در رقابت 
با دیگران کنار گذاشته می شود، اصطالحاً هنوز 
سوت شروع بازی به صدا درنیامده سه هیچ بازی 
را باخته است. در نظر بگیرید از فردا -۲۹مرداد- 
کنکور سراســری بعد از کلی کش وقوس باالخره 
قرار است برگزار شــود، اما آیا دانش آموزانی که 
بر روی صندلی آزمون می نشــینند از فرصت ها 
و موقعیت آموزشی یکســانی برخوردار بوده اند 
یا این که اصطالحاً گروهــی دوپینگ کرده اند؟ 
مســئله ســهمیه ها برای ورود به دانشگاه امری 
جدی است که البته مسئله مورد نظر این گزارش 
نیست. اما آنچه اینجا قرار است به پرسش گذاشته 
شــود وجود یک دوگانه به نام مدارِس خصوصی 
و دولتی اســت که می تواند در سرنوشــت ورود 
دانش آموزان به دانشــگاه با این شــیوه برگزاری 
کنکور بســیار تعیین کننده باشد. به تعبیر یک 
کارشــناس آموزش »در تمام سال های برگزاری 
کنکور یک فضای مشــخصی بــرای این آزمون 
به وجــود آمده، مانند همیــن کتاب های کمک 
درسی و آموزشگاه های خصوصی کنکور، بنابراین 
دانش آموزانی هم که در این فضای آموزشی قرار 

می گیرند طبیعتاً نتایج بهتری می گیرند.«
آموزشخصوصییادولتی؟

از طرفــی دیگر »مهدی بهلولی« معتقد اســت 
»بزرگ تریــن مشــکل کنکور این اســت که به 
آموزش وپرورش خــط می دهد، یعنی آموزش را 
به تســت تقلیل می دهد، مــن که معلم ریاضی 
هســتم وقتی دارم به دانش آموز درس می دهم 
طوری آموزش می دهم که برای تست سر جلسه 
کنکور به کارش بیاید و این یعنی کنکور دارد به 
آموزش و پرورش خط می دهد.« این صحبت های 
کارشناس آموزش وپرورش سبب شد ایده وجود 
یک دوگانه به  نــام آموزش خصوصی و دولتی را 
با او درمیان بگذاریم، این که وجود چنین امکانی 
اگر آسیب محسوب می شود، چه آسیب هایی برای 
آمــوزش و همچنین برای دانش آموزان به همراه 
دارد و در نهایت این که در سرنوشــت قبولی آنها 
در دانشــگاه چه تاثیری می گذارد. »بهلولی« در 
شروع گفت وگو با روزنامه »همدلی« از این سخن 
می گوید که یک برآورد اشتباه در طراحی برنامه 
دوم توسعه سبب شد مجوزهایی برای راه اندازی 
مدارس خصوصی داده شود. او دراین باره می گوید: 

»از مقطع پس از انقالب ۵۷ تا سال ها مدرسه های 
خصوصی به این صورتی که االن هســت و البته 
به این گستردگی وجود نداشت. بیشتر مدرسه ها 
همان مدرسه های دولتی بودند، و این تنوعی هم 
که اآلن درباره مدرســه های دولتــی وجود دارد 
آن موقع وجود نداشــت.« وی ادامه می دهد:»اما 
بعد از آن که جنگ تمام شــد، مســئولین وقت 
آمدند شــروع کردند به مطالعه و ارزیابی کردن 
برای نوشــتن برنامه دوم توسعه، در همان اوایل 
دهه ۷۰ که رشــد جمعیت در کشور بسیار باال 
بود، مــا حدود ۱۹ میلیون دانش آموز داشــتیم 
که ارزیابی های آنها نشــان می داد ما تا سال8۰ 
حدود ۳۰میلیون دانش آموز خواهیم داشت. چون 
آن موقع رشــد جمعیت زیاد بود و برنامه ریزها 
فکر می کردند این ســرعت رشد جمعیت حفظ 
خواهد شــد. بنابراین تمام برنامه ریزی ها بر پایه 
یک برآورد غلط انجام شــد، طوری که وقتی به 
سال 8۰ رســیدیم تعداد دانش آموزان ما حدود 
۱۲میلیون شده بود. به استناد همان ارزیابی غلط 
آنها گفتند دولــت توان آموزش به چیزی حدود 
۳۰میلیون دانش آموز را ندارد، بنابراین به مدارس 
و آموزش خصوصی مجوز دادند.« مجوزهایی که 
این کارشناس حوزه آموزش معتقد است فلسفه 
وجــودی آن چیزی جزء توجیه کردن نیســت. 
»بهلولی« بیان می کند:»شما اگر هم نگاه کنید 
هنوز هــم طرفداران مــدارس خصوصی به ویژه 
مقامات رسمی از همین توجیه استفاده می کنند 
و معتقدند تعداد دانش آموزها زیاد هست و دولت 
نمی تواند همه آنها را پوشــش دهد، درحالی که 
این طور نیســت. به هیچ عنوان دانش آموزان ما 
زیاد نیســتند و دولت هم می تواند هزینه آنها را 
تامیــن کند، اما به جای این کــه برای آموزش و 
پرورش هزینه کند، جایی دیگر هزینه می کند.« 
به عقیده این عضــو کانون صنفی معلمان ایران 
در پشــت توجیه زیاد بودن دانش آموز ایده های 
دیگری وجود دارد که علناً رســانه ای نمی شود. 
او معتقد اســت که »توجیه ظاهری آقایان این 
است که دانش آموز زیاد است در حالی که پشت 
قضیه آنها به تئوری های خصوصی ســازی برای 
مدرسه و آموزش معتقد هستند اما این حرف ها 
را چندان در رسانه ها مطرح نمی کنند. بنابراین با 
این دیدگاه هایی کــه وجود دارد بخش زیادی از 
آموزش وپرورش خصوصی شد طوری که بخش 
خصوصی در کشور ما از آمریکا هم جلوتر افتاد، 
چــرا که آنجا حدود ۱۰درصــد دانش آموزان در 
مدارس خصوصی هستند، اما در ایران حدود ۱۴ 
الی ۱۵درصد از دانش آموزان ما در مدرســه های 

خصوصی تحصیل می کنند.«
خصوصیســازی آســیبهای 

آموزشوپرورش
»بهلولی« معتقد است که خصوصی سازی آموزش 
با آســیب های جدی همراه است. و آنها را به دو 
دسته آســیب های »آموزشی« و »غیرآموزشی« 
تقسیم می کند. او در توضیح آسیب های آموزشِی 
مربوط به این خصوصی ســازی بــه »همدلی« 
می گوید: »پیامدهای آموزشــِی خصوصی سازِی 
آموزش وپرورش پیوند خیلی سفت و سخت آن 
با »کمی «ســازی شدن آموزش است. وقتی یک 
سرمایه دار در زمیِن آموزش وپرورش وارد می شود 
و ســرمایه گذاری می کند، این بنده خدا نیامده 
که ۱۲سال هزینه کند برای این که یک شهروند 
شایسته برای زندگی نوین تحویل جامعه دهد. او 
آمده که با نمره هــای آزمونی و کنکور، با قبولی 
گرفتن در این المپیاد و آن مسابقه، مدعی شود 

که من کارم را بلد هستم تا مشتری جذب کند. 
بنابراین وقتی دنبال مشتری گرفتن است مجبور 
می شــود که بیالِن کارِی »کمی« تحویل دهد. 
مجبور هست که به خانواده ها نمره تحویل دهد و 
به آنها بگوید که »ببینید ما چند نفر قبولی کنکور 
داشتیم«.  نهایِت این نگاه به آموزش وپرورش این 
هست که از اهداف اصلی خودش دور شده، و بر 
تاکید بیش از حد بر روی نمره و آزمون خالصه 

می شود. بنابراین به جای این که مدرسه بیاید یک 
شــهروند خوب تحویل جامعه دهد، در بهترین 
حالت این است که یک »تست زن« خوب تحویل 
جامعه می دهد.« این کارشناس درباره پیامدهای 
غیرآموزشِی مربوط به سیاست های خصوص سازی 
در آمــوزش بیــان می کند:»چنیــن رویکردی 
پیامدهای غیر آموزشــی زیادی دارد، جامعه را 
تکه تکه می کند. به جای این که آموزش وپرورش 
بیاید و امــکان جابه جایی طبقات را فراهم کند، 
خودش عاملی می شــود در برابر این جابه جایی، 
طــوری که خیلی ها باید بروند در مدرســه های 
دولتی که خوب تامین بودجه نمی شــوند درس 
بخوانند و احتماالً این بچه ها اغلب جاهای خوبی 
هم برای دانشــگاه قبول نمی شوند. بعد بچه های 
پولدار می روند جاهای خــوب درس می خوانند 
و دانشــگاه هم رشته های خوبی قبول می شوند. 
همچنین منتقــدان آموزش وپرورش خصوصی 
معتقدند چنین رویکردی دموکراسی را تضعیف 

می کند و همبستگی ملی را از بین می برد.«
تاثیرخصوصیسازیآموزشدرورودبه

دانشگاه
»بهلولی« با این تفسیر که برگزاری آزمون ورود 
به دانشگاه ها به شیوه رایج، به تعبیری به دنبال 
پروبال دادن به آموزش خصوصی اســت، عنوان 
می کند که »در تمام ســال های برگزاری کنکور 
یک فضای مشــخصی برای این آزمون به وجود 
آمــده، مانند همین کتاب های کمک درســی و 
آموزشگاه های کنکوری، بنابراین دانش آموزانی هم 
که در این فضای آموزشی قرار می گیرند طبیعتاً 
نتایج بهتــری می گیرند.« وی با اشــاره به یک 
مورد مطالعاتی در این زمینه یادآور می شود:»در 
سال های گذشته مطالعاتی که روی ورودی های 
کنکور شد مشخص شد کسانی که در رتبه های 
خــوب قرار گرفتند و دانشــگاه های خوب قبول 
شــدند آنهایی بودند که در مدرســه های دولتی 
خاص مثل تیزهوشان و مواردی مانند این درس 

خوانده بودند؛ و بعد از آن دانش آموزانی بودند که از 
مدرسه های خصوصِی با کیفیت باال فارغ التحصیل 
شده بودند. این ها همگی جزء آن دسته از مدارس 
هستند که امکان گزینش دانش آموز دارند، و رمز 
و راز موفقیــت مدارس هــم گزینش دانش آموز 
هست که اگر این امکان را از آنها بگیرید با سایر 
مدارس چنــدان فرقی ندارنــد.« وی با انتقاد از 
شیوه فعلی آزمون ورود به دانشگاه ها از دو روش 
کلــی در خصوص آموزش نام می برد، یکی روش 
آزمون محور و دیگری روشــی است که متکی به 
آزمون نیســت، به »همدلــی« می گوید: »ما دو 
سرمشق آموزشــی داریم، یکی سرمشقی که بر 
آزمون تاکید دارد که از درون این ایده کنکور هم 
بیرون می آید، مانند چین که کنکورهای سخت و 
بدجوری دارد و آموزش وپرورش این کشور محل 
نقد بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش در جهان 
هست. دیگری سرمشقی که به آزمون تاکید ندارد 
مانند کشور فنالند که سرمشق آموزش وپرورش 
کیفی جهان محسوب می شود.« این عضو کانون 
صنفــی معلمان ایران در پایــان درباره برگزاری 
کنکور عنوان می کند:»برگزاری کنکور غلط است 
و باید کنار گذاشته شود، چرا که اآلن هیچ دلیلی 
برای برگزاری آن وجود ندارد. امروز در بسیاری از 
دانشگاه ها بدون کنکور هم دانشجو گرفته می شود 
که در بســیاری از مواقع صندلی های آنها خالی 
هســتند.  فقط می ماند دانشگاه های دولتی، آن 
هم فقط بر روی یک سری رشته های خاصی که 
رقابت وجود دارد، بنابراین مانند همه جاهای دنیا 
خود این دانشگاه ها می توانند برای آن رشته های 
خاص یک آزمون جداگانه ورودی برگزار کنند که 

معدل هم در آن لحاظ شود.
 با این رویکرد درســت هســت که هنوز آزمون 
برای بعضی از دانشگاه ها و بعضی از رشته ها باقی 
می ماند اما تب کنکور را به شدت پایین می آورد 
اما متاســفانه به قول آقای بطحایی)وزیر سابق 
آموزش وپرورش( مافیای کنکور اجازه نمی دهند.«

درگفتوگوبایککارشناسدربارهخصوصیسازیآموزشوقبولیدرکنکورمطرحشد

کنکور دارد به آموزش وپرورش خط می دهد

همدلی|ستارهلطفی- قرار بود دولت سفره 
مردم را رنگین کند، اما نه تنها سفره هایشــان را 
رنگین نکرد، بلکه این ســفره ســال به سال آب 

می رود و کوچک و کوچک تر می شود. 
در تازه ترین گزارش مرکز ایران آمده اســت که 
مردم ایران در سال۹8 نسبت به سال ۹۷فقیرتر 

شده اند.
 آن گونه که مرکز آمار ایران گزارش داده سفره 
مردم در سال گذشته ۴/۵درصد کوچک تر شده 

است.
 جواد حسین زادگان،   رئیس مرکز آمار ایران،  در 
گزارشی گفته در سال ۱۳۹8 رشد مصرف نهایی 
خانــوار به قیمت ثابت منفــی ۴/۵درصد بوده و 
رشــد اقتصادی معادل رقم منفی هفت درصد و 
رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقم منفی 6درصد 

بوده است
آمار اعالم شده تنها اعدادی بی روح و سرگردان 
نیستند که با اســلش ها و صفرها در لیست های 
بلندباال جا خوش کرده باشــند، بلکه این اعداد 
چند رقمی در پس زمینه خود واقعیتی را فریاد 
می زننــد که حاکــی از کوچک تر شــدن کیک 

اقتصاد ایران است. 
کوچک تر شــدن این کیک به معنای خالی شدن 
سفره مردم، افزایش شمار حاشیه نشینان، کسری 
بودجه خانوارها، ســر خوردن طبقه متوسط به 
جمع فقیران و حتــی تبخیر این طبقه و هزار و 

یک آسیب دیگر است که از فقر تغذیه می کند.
موادغذاییپر

فقیرتر شــدن مردم به معنــای باال رفتن قیمت 
اجناس و پایین آمدن قدرت خرید آنان اســت و 
این موضوع از جایی غم انگیزتر می شــود که این 
گرانــی و کاهش توان خرید برای اجناس لوکس 
و کاذب نیست، بلکه این فقر به سفره  های مردم 
رسیده است و آنان در تهیه نیازهای اولیه رندگی 

خود دچار دردسر شده اند. 
به عنوان مثال در تیرماه برنج خارجی 8۵درصد، 
تخم مرغ 66درصد نسبت به سال گذشته گران تر 
شــده اند. گزارش مرکز آمار کشــور می گوید، از 
۲۴ قلــم کاالی خوراکی، ۲۱ قلــم آن بین ۴ تا 

8۵درصد افزایش قیمت داشته اند.
 با باال رفتن سرسام آور قیمت  ها حتی اگر افزایش 
حقوقی نیز صورت بگیرد عمال در کیفیت زندگی 

مردم بی تاثیر خواهد بود.

 دستمزد کارگران برای ســال جاری ۲6درصد 
افزایش پیدا کرد، امــا به دلیل گرانی های اخیر، 
این افزایش کامال بی اثر شــده است و بسیاری از 
مواد غذایی در حال پرکشــیدن از ســفره مردم 

است.
بارسنگینگرانیبردوشقشرضعیف

اگرچه اقتصاد بیمار یک کشــور پتانســیل آزار 
تمام افراد یک جامعــه را دارد و بر زندگی همه 
مــردم تاثیر می گذارد، اما در این میان کارگران، 
قشر متوسط و پایین جامعه بیشتر از شرایط بد 

اقتصادی متاثر می شوند تا اقشار پردرآمد.
 اقشــار پردرآمد در شــرایط بد اقتصادی شاید 
ســفرهای تفریحی الکچری و اجناس لوکس تا 
اندازه ای از ســبد زندگی شان دور شود، اما قشر 
متوســط و ضعیف جامعه در مرتفع کردن نیازها 

و معیشت خود ناتوان می شوند.
  اخیراً یک نظرســنجی نشــان داده اســت که 
مصرف گوشت قرمز ۲۳درصد مردم یا صفر شده 

یا فقط چند باری در طول سال است. 
بــا وضعیت فعلی دســتمزدهای کارگران، عمال 
ســفره کارگران نیز در حال خالی شدن از اقالم 

اساسی غذایی حتی برنج و تخم مرغ است. 
البته گفته می شــود یکی از دالیل گرانی پیش 
آمده در حوزه مواد غذایی، حذف ارز دولتی برای 
واردات کاالهای خوراکی اســت، تا جایی که به 
گفته رئیس اتاق اصناف تهران ارز دولتی در این 

روزها تنها به دارو تخصیص داده می شود.
در شــرایطی که فقر با پیشروی خود در زندگی 
مردم حتی سفره  های غذایی مردم را فتح کرده، 
تالش برای بقایی شرافتمندانه کار دشواری شده 

است. 
بدون تردید یکی از دالیل رشــد لجام گســیخته 

آسیب  های اجتماعی در کشور فقر است. 
فقرمادرآسیبهاست

 یک جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی فقر 
را مادر آســیب  ها می داند که نباید به راحتی از 
آن عبور کرد، چرا کــه توانایی تغییرات بنیادی 

در جوامع را دارد. 
»فرنــاز آزادی« به همدلی گفــت: »ارتباط بین 
فقــر و انحرافات اجتماعــی، موضوعی نو و بدیع 
نیســت، همه می دانند که هر قــدر آمار بیکاری 
و فقــر در جامعه افزایش یابد به همان نســبت 
آمار آسیب  های اجتماعی هم در جامعه افزایش 

می یابد. بدون تردید فقر و نابرابری های اقتصادی 
از مهم ترین معضالت جامعه بشــری است که از 
جایگاه ویژه ای در بین ســایر مســائل اجتماعی 
برخــوردار اســت و به همین دلیــل آن را مادر 

آسیب  ها می دانند.«
وی با بیان این که کرونا مشــکالت  اقتصادی را 
تشــدید کرده است، به همدلی گفت:»تنگناهای 
اقتصادی و مالی در کشــور مــا تازگی ندارد، اما 
تاثیر تحریم  ها و شــیوع ویــروس کرونا در کنار 
مدیریــت ضعیف دولــت، بیش از گذشــته به 
افزایش فقر و آسیب های اجتماعی منجر شده و 
این فقر اقتصادی خانواده ها را متزلزل می کند.«

وی افــزود:»در حال حاضر ســالمت خانواده ها 
در معرض تهدید آســیب های اجتماعی است، و 
افزایش این آسیب  ها عالوه بر ایجاد حس تهدید 
مالی و جانــی در افراد جامعــه، موجب هرج و 
مرج در مناســبات و روابط اجتماعی و تزلزل در 

بنیان های نظم عمومی جامعه می شود.«
فقررادستکمنگیریم

آزادی تصریح کرد:»فقر اقتصادی خانواده ها و به 
تبــع آن جامعه را متزلزل می کند. بنابراین برای 
رفع آسیب های ناشی از فقر باید برنامه ریزی  های 
کوتاه مدت و بلندمدت از سوی مسئوالن صورت 

بگیرد. 
متولیان نباید اجازه دهند که تبعات اقتصادی در 
جامعه باعث افزایش آسیب  های اجتماعی شود. 

چــون در غیر این صورت شــاهد آســیب هایی 
خواهیم بود کــه منجر به شــکل گیری جرم و 

بزهکاری خواهد شد.«
آزادی با اشــاره به ضرب المثلی قدیمی گفت:»از 

قدیم گفته اند شکم گرسنه خون می کند.
 این سخن به معنای این است که فقر و گرسنگی 

ظرفیت اعتراض و آشوب را دارد. 
نگاهــی بــه بســیاری از تحوالت سیاســی در 
کشــورهای مختلف و حتی تحوالت تاریخی به 
درستی ما را به این نتیجه می رساند که اعتراض 
به فقر جرقه بسیاری از تحوالت سیاسی و حتی 

انقالب  ها را زده است.
 بســیاری از تحوالت جهانی بــا اعتراض به فقر 
شــروع شده و به مطالبات دیگر نیز کشیده شده 

است. 
پس الزم اســت مســئوالن بدانند تاثیر فقر کم 

نیست، آن را دست کم نگیرند.«

همدلیازتازهترینگزارشمرکزآمارایرانکهحاکیازفقیرترشدنمردماست،گزارشمیدهد
سفره ایرانی ها  مدام کوچک تر می شود

مهدیبهلولی
کارشناسآموزش

طرفدارانمدارسخصوصیبویژه
مقاماترسمیازهمینتوجیهاستفاده
میکنندومعتقدندتعداددانشآموزها
زیادهستودولتنمیتواندهمهآنها
راپوششدهددرحالیکهاینطور
نیست.بههیچعنواندانشآموزان
مازیادنیستندودولتهممیتواند
هزینهآنهاراتامینکندامابهجای
اینکهبرایآموزشوپرورشهزینه

کندجاییدیگرهزینهمیکند
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سرنوشتتاجبخشها
ازلمپن»بیمخ«تا»طیب«شهید

شوالی شعبان
ســاچمه گزارش داد که گــوش کند رادیوچی 
می خواند که شــیخ صادق خلخالی اشــد حکم را 
برای شــعبان و جماعت دیگر صادر کرده اســت. 
روزگاری جماعتــی از بــرق قــداره  اش ملتمس 
ســوراخی و کنجــی، امــروز آواره در این دنیای 
َگل و گشاد. سفارش بستنی و موز را برای رفیقش 
ســر میز آوردند که همیشه مورد بیزاری عمیقش 
بود. حتی بیشتر از فاطمی شهید از موز بیزار بود. 
انگار غم عالم و نیشــتر بر زخم برایش شــده بود 
این میوه گرمســیری.  فشار خونش را می چسباند 
صدهــزار. آخر اگر دســتخوش خوش رقصی او و 
بچه ها در ۲8مرداد باشــگاه جعفری بود، واردات 
انحصاری موز هم رســید دســت طیب. همان که 
روزی با هم زیر یک علم سینه می زدند. اصاًل روز 
بیست وهشتم او تا لنگه ظهرش در زندان شهربانی 
مصدق بود و بیشتر کارها را بروبچه های طیب خان 

کرده بودند. 
همیشه همه جا می گفت که سر آوردن موز کال 
از لبنــان طیب افتاد تو هچل  ، رندی جواب دادش 
جان خودت کچل! آخر اینکه ســر تولد ولیعهد تو 
بیمارستان مولوی طاق نصرت بسته و سکه باران 
کرده مادرو نوزاد را ســر چهار تا موز سیاه سفید 
ســبز یا لکه دار می گذارندش ســینه دیفال آخه! 
یــادش آمد طیب یک جایی وقتی گفته بود دیگر 

نیست، بریده است، دیگر نمی کشد.
 انگار می خواســت عاقبت ســفید شــود. انگار 
می خواست سفیدی کفنش پرچم سفید رستگاری 
در آخرین آن دنیا باشــد. نوعی عاقبت  اندیشــی، 
نوعی عاقبت به خیری. ســر خرداد۴۲ پول داده 
بود پســرش بیژن عکس آقــا را بگیرد بزند باالی 
دسته عزاداری ها. شعبون و طیب دوگانه   ای بود که 
هیچگاه نتوانســت از زیر بارش فرار کند، همیشه 

کامش را تلخ کرد.
 منوچ ســاچمه ازش پرسید راستی امروز چندم 
ایرونیــه؟ صــدای اصابت ریختن چیــزی خاطر 
شــیرموش شــده شــهر غربت را احاطه کرد، تا 
اسفند ۲6 ســال قبل همان روزی که شنفته بود 
شاه چمدان ها را بسته تا از کشور برود. خودجوش 
جمع کرده بود بچه ها را تا کار پیرمرد صاحب خانه 
شــماره۹ خیابان کاخ را در کوشــک اعلیحضرت 
یکســره کند که پیرمرد از در پشتی گریخته بود. 
همان روز با جیپ شــهربانی چنــان به در خانه 
  نخســت وزیر کوبید که دروازه شد. از آن اسفند تا 
این اســفند حتماً برای شیرین کاری هایش اسپند 
دود نکــرده بودند که به این حال افالک و افالس 
افتاده بود. ترســان و لرزان چنان گریخته بود که 
یگانه فرزندش حمید را هم در تهران جا گذاشت. 
روزهــای آخر یک عکــس یــادگاری از روزهای 
جوانــی  اش برای حمید به یــادگار امضا کرده بود 
و در قفای عکس نگاشــته بود »به عکس من    ای 
عکــس جاودانی باش/ خبر ز روزگار خوش جوانی 
بــاش« حمید عکس را نخواســت و نــام فامیلی 
جعفری را هم. نمی خواســت ننگ و لعن و طعن 
در کمرکش زندگی به کمرش بخورد؛ شعبان ماند 

و شوالی عریانی.

ادامه از صفحه اول

تاکیدبرمدیریتمصرفآب:
افزایش 3۰ تا 3۵درصدی

 مصرف آب در استان همدان
همدان-خبرنگارهمدلی:مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب استان همدان از افزایش ۳۵درصدی مصرف آب 
در استان همدان نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی آبفای استان همدان، حسینی 
بیدار با درخواست از مشترکان برای مدیریت مصرف آب 
گفت: با شیوع ویروس کرونا مصرف آب در این  استان 
بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است. وی افزود: ۹۲ 
درصد آب تولیدی اســتان همدان در بخش کشاورزی، 
دو درصد در بخش صنعت و شش درصد برای مصارف 
خانگی در مناطق شهری و روستایی استفاده می شود. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان تصریح 
کرد: در اســتان همدان، ۹۵ میلیون متر مکعب آب در 
مناطق شــهری از طریق ۳ ســد، ۱8۰ حلقه چاه و ۴ 
تصفیه خانه برای یک میلیون و صد هزار نفر در شهرها 
تأمین و همچنین آب مورد نیاز روســتاها هم از طریق 
88۰ حلقه چاه، ۲۲۹ چشمه 6۴ رشته قنات برای 6۲۰ 
هزار نفر جمعیت تأمین می شود. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان همدان گفت: سرانه مصرف خانگی در 
شــهر همدان برای هر نفر ۱۹۰ لیتر در هر شبانه روز 

است.

 برخورداری روستای ده دلیان
 از آب آشامیدنی بهداشتی 

همدان-خبرنگارهمدلی:مردم روستای ده دلیان از 
توابع شهرستان همدان که مدت ها با افت فشار، قطعی 
و آلودگــی آب آشــامیدنی روبه رو بودنــد از آب پایدار 
و بهداشتی برخوردار شــدند. مدیر امور آب و فاضالب 
شهرستان همدان در این خصوص گفت: استفاده از آب 
قنات، قرار گرفتن مخزن ذخیره آب در پایین دســت 
روستا و شبکه توزیع قدیمی و نامناسب موجب کمبود 
شــدید و آلودگی آب در روســتای ده دلیان شده بود. 
حسین آذرتکین افزود: با ساخت یک باب مخزن ذخیره 
۱۰۰ متر مکعبی در باال دســت روستا  و اجرای ۲۵۰۰ 
متر شبکه توزیع جدید مشــکل تامین آب این روستا 
برطرف شــد. وی ادامه داد: پیش از این نیز یک حلقه 
چــاه حفاری و تجهیز و خط انتقال آب از چاه تا مخزن 
به طول یک کیلومتر اجرا شــده بود. وی یادآور شد: با 
اقدامات انجام شده روستای مذکور تحت پوشش شرکت 
آب و فاضالب قرار گرفت و کمبود و آلودگی آب در این 
روستا برطرف شد و از این پس همه ساکنین آن به آب 
سالم و بهداشتی دسترسی خواهند داشت. الزم به ذکر 
است، تاکنون ۱۰۴فقره انشعاب به مشترکین روستای ده 

دلیان واگذار و نصب شده است.

تقویت شبکه گاز روستاهای چادگان
اصفهان–خبرنگارهمدلی:مدیر عامل شرکت گاز 
اســتان اصفهان، با هیئت همراه خود از شهرستان 
چادگان بازدید و مسائل و مشکالت این شهرستان 

در حوزه گازرسانی را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، 
ســید مصطفی علوی ، طی ایــن بازدید یکروزه در 
خصوص اجــرای طرح های نیمه تمــام واحدهای 
تولیدی و گازرســانی به شــهرک های گلخانه   ای و 

همچنین تقویت شبکه گاز روستاها تاکید کرد.

خبر

همدلی|کرج-خبرنگارهمدلی:برای داشتن 
شــهری ایمن، تقویت و به روز رسانی تجهیزات 
آتش نشــانی ضروری اســت. علی کمالی زاده 
در دهمیــن هفتــه از شــنبه های جهــادی و 
افتتاح دو ایســتگاه آتش نشانی با اشاره به لزوم 
افزایش تاب آوری و ایمنی کالنشهر کرج گفت: 
زیرســاخت های امدادی این کالنشهر تا پایان 
امسال تقویت می شود. این مسئول افزود: هدف 
مدیریت شهری کرج افزایش تاب آوری و ایمنی 
در برابر حوادث اســت که در این زمینه امسال 
با حمایت اعضای شــورا بخشــی از تجهیزات 
آتش نشــانی کرج نوسازی و توسعه یافته است. 
به گفته وی؛ در اولین هفته از شنبه های جهادی 
نیز از ۳۱میلیارد تومان تجهیزات آتش نشــانی 
رونمایی شد.   شهردار کرج در عین حال تاکید 
کرد: برای داشــتن شــهری ایمن به روزرسانی 
ادوات آتش نشــانی ضروری اســت، به همین 
منظور تا پایان سال دو دستگاه نردبان ۳۲متری 
دیگر به تجهیزات ســازمان آتش نشــانی کرج 
اضافه می شود.  کمالی زاده در ادامه بیشتر شدن 
ایستگاه های آتش نشانی را باعث کم شدن زمان 
رســیدن به محل حوادث عنــوان کرد و یادآور 
شــد: این استاندارد در حال حاضر زیر 6 دقیقه 
است. گفتنی است؛ با گشایش ۲ ایستگاه جدید 
آتش نشانی شمار ایســتگاه های این سازمان در 

این کالنشهر به ۳۱ ایستگاه رسید. 
رئیسشورایاسالمیشهرکرج:انتظار
مردمازآتشنشانیحضوربالدرنگوموثر

درصحنهحوادثاست
رئیس شورای اسالمی شــهر کرج نیز در آیین 
افتتاح دو ایســتگاه آتش نشــانی با اعتبار ۲۰۰ 
میلیارد ریالــی در بلوار کامیونداران و شــهید 
صدوقی که با حضور اعضای شــورای اسالمی 
شــهر، شــهردار و معاونیــن وی، جمعــی از 
فرماندهان عملیاتی و   آتش نشانان، اصحاب رسانه 
و مدیران شهری برگزار شد، گفت:انتظار به حق 
مردم از آتش نشــانی حضور بالدرنگ و موثر در 

صحنه حوادث اســت و این هدف جز در سایه 
نوســازی و خرید امکانات و تجهیزات و ماشین 
آالت استاندارد و آموزش مستمر نیروها محقق 
نمی شــود. اکبر سلیم نژاد تصریح کرد: از  این که 
شنبه های جهادی به نهضتی برای کار بیشتر و 
خدمت صادقانه  تر تبدیل شده، خرسندم! زمان 
با ســرعت می گذرد و باید پروژه های نیمه تمام 
را بــه مرحله بهره بــرداری نزدیک کنیم. وی با 
بیان این که اکنون ۳۱ ایســتگاه آتش نشانی با 
جانفشــانی ۵۰8 نیروی عملیاتی در کالنشهر 
کرج فعالیت دارند که با احتساب استاندارد هر 
۵۰ هزار نفر یک ایستگاه باید تعداد آنها را به ۳۵ 
برسانیم، گفت: رسالت آتش نشانی با صیانت از 
جان و مال مردم در برابر حوادث و خطرات گره 
خورده لذا در این حوزه کم کاری معنایی ندارد، 
البته   آتش نشــانان فداکارانــه در صحنه حضور 
دارند و خطاب بنده به مســئوالن محترم است 
که از تامین نیازهای عرصه امداد و نجات شهری 
غافل نشــوند. این مســئول عنوان کرد: انتظار 
نمایندگان مردم تســریع در محرومیت زدایی از 
حوزه آتش نشــانی و ارتقای استانداردها در حد 
جهانی اســت؛ چه در بحث تجهیزات و چه در 

منابع انسانی. 
 نیروهــای عملیاتــی باید از آمــوزش کافی و 
امکانــات رفاهی برخوردار باشــند و ســاختار 
فیزیکی ایستگاه ها نوسازی شــود.  با توجه به 
بلندمرتبه ســازی باید امکانــات عملیات امداد 
و نجــات در ارتفاع مهیا شــود و همین طور با 
شناسایی ساختمان های مستعد حریق و حادثه، 
تذکرات الزم به آنها داده شــود. ســلیم نژاد در 
پایان خاطرنشان کرد: در سال پایانی دوره پنجم 
شورای شهر کرج قرار داریم و امیدواریم شهردار 
محترم و همکاران ایشان برای تکمیل پروژه های 
نیمه تمام عزم بیشتری داشــته باشند، مترو و 
بزرگراه شــمالی در رأس اقداماتی هستند که 
باید سریع  تر به مرحله بهره برداری نزدیک شوند، 
بی شک مردم شــریف به شرایط کنونی اقتصاد 
کشــور واقف بوده و قدردان پروژه هایی هستند 
که در سخت  ترین شرایط مالی و درآمدی افتتاح 
می شوند. یادآور می شود رحیم خستو سخنگو 
و نایب رئیس، مهدی حاجی قاســمی دبیر اول 
و رئیس کمیسیون عمران، محمدحسین خلیلی 
اردکانی رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری، 
منصور وحیدی رئیس کمیســیون فرهنگی و 

فرج اله ایلیات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
شــورای اسالمی شــهر کرج نیز در این مراسم 

حضور داشتند.
سرپرستسازمانآتشنشانیوخدمات
ایمنیشهرداریکرج:کرجبه۴ایستگاه

آتشنشانیدیگرنیازدارد
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کرج نیز در دهمین هفته از شنبه های 
جهادی که با افتتاح سه پروژه امدادی و آموزشی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کرج همراه شــد، گفت:با توجه به اســتاندارد 
هــر ۵۰ هزار نفر یک ایســتگاه آتش نشــانی، 
در کالنشــهر کرج به چهار ایســتگاه دیگر نیاز 
داریم.   عباس وحیدی گفت: دو ایســتگاه بلوار 
کامیونداران و شهید صدوقی با هدف امدادرسانی 
و آموزش کارکنان و با همت مدیریت شــهری 
کرج و حمایت های اعضای شورا به بهره برداری 
رسید.  وی بیان داشت: این ایستگاه ها افزون بر 
امدادرسانی به شهروندا کرجی مناطق همجوار 
و بخشــی از آزاد راه تهــران - کرج - قزوین را 
نیز تحت پوشش خدماتی خود قرار خواهد داد. 
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کرج افزود: پروژه سوم استخر شنای 
آموزشی ویژه کارکنان سازمان آتش نشانی است 
که بخشی از برنامه های آماده سازی و آموزشی 
کارکنان آتش نشانی در این مکان انجام می شود. 
به گفته این مسئول؛ برای احداث و تجهیز این 
ســه پروژه بالغ بر ۲۰۰ میلیــارد ریال از محل 
اعتبارات ســازمان آتش نشانی کرج هزینه شده 
است. وحیدی در ادامه نیروی عملیاتی سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج را 
۵۰8 نفــر اعالم کرد و گفت: برای رســیدن به 
اســتانداردها بیش از یکصد نیرو عملیاتی دیگر 
نیاز اســت. وی با بیان  این که بــه ازای هر ۵۰ 
هزار نفر یک ایســتگاه آتش نشانی در کالنشهر 
کرج الزم اســت، یادآور شــد: برای رسیدن به 

حدنصاب ها به چهار ایستگاه کم داریم.

شهردارکرج:

شهری ایمن و تاب آور خواهیم ساخت

کرمانشاه-خبرنگار همدلی:استاندار کرمانشاه گفت: اجرای سامانه 
گرمســیری از افتخارات بزرگ نظام اســت که در تاریخ استان 
ماندگار خواهد شد. هوشنگ بازوند در مراسم آغاز   بهره برداری 
از بخشــی از طرح عظیم توســعه منابع آب و خاک در نواحی 
مرزی)سامانه گرمسیری( که به صورت ویدئو کنفرانس توسط 
رئیس جمهور انجام شد، از افتتاح سامانه گرمسیری به عنوان 
هدیــه بزرگ دولت به مرزداران یاد کرد و افزود: این پروژه یکی 
از افتخارات بزرگ نظام است که در تاریخ استان ماندگار خواهد 
شد. بازوند اضافه کرد: ۷۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه 
سرپل ذهاب و ازگله باقیمانده که اگر در قالب تفاهم نامه   ای این 
اراضی نیز در برنامه ســامانه گرمسیری قرار بگیرند، بخشی از 
عقب افتادگی های منطقه مرتفع خواهد شــد. وی در ادامه به 

زلزله ۷.۳ریشتری استان کرمانشــاه در سال ۱۳۹6 اشاره کرد 
و افزود: در جریان زلزله ۹۳۰ روســتا و تعداد زیادی از شهرها 
تخریب شد، اما امروز و ۱۰۰۷ روز پس از زلزله ۱۱۰ هزار خانه 
و ۱۳ هزار واحد تجاری و در مجموع ۱۲۳ هزار واحد مسکونی 
و تجاری در مناطق زلزله زده استان به   بهره برداری رسیده و این 
یعنی یک بازسازی جدی در اســتان پس از زلزله اتفاق افتاده 
است. وی ادامه داد: در مدت هزار روز پس از زلزله، هزار کالس 
درس یعنی معادل روزی یک کالس درس  با مشــارکت ۱۲۵ 
میلیارد تومانی خیرین و ۱۴۵ میلیارد تومانی دولت در مناطق 
زلزله زده استان کرمانشاه ساخته شد که خبر خوشایندی است. 
استاندار کرمانشاه سپس گریزی هم به جوالن کرونا در استان 
زد و گفت: پس از شــیوع کرونا نقشــه راه مقابله با کرونا را در 

اســتان تهیه کردیم و در شــرایطی که هزار تخت بیمارستانی 
را برای مواجهه با کرونا در اســتان آماده کــرده بودیم، در اوج 
شیوع بیماری ۴6۰ نفر بستری شدند و امروز تعداد بستری های 
کرونایی استان به ۱8۰ نفر رسیده است. بازوند افزود: در مجموع 
هشت درصد تخت های بیمارستانی استان کرمانشاه تحت تاثیر 
کرونا قرار گرفت. وی در ادامه با بیان  این که از پس از شیوع کرونا 
مرز پرویزخان در استان تعطیل نشد، گفت: از نظر صادرات نیز 
رشد ۵۵ درصدی از نظر وزن و رشد ۳۴ درصدی از نظر ارزشی 
نســبت به مدت مشابه  سال گذشــته در این مرز داشته ایم. 
وی در ادامه چند درخواســت از جمله توجه ویژه به خط آهن 
کرمانشاه به خسروی و تعیین تکلیف فاضالب کالنشهر کرمانشاه 

را  مطرح کرد. 

استاندارکرمانشاه:
اجرای سامانه گرمسیری از افتخارات نظام است 
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قطار همسان سازی حقوق 3.۵میلیون 
بازنشسته به ایستگاه اجرا رسید

ایرنا - قطار همسان ســازی حقوق بازنشســتگان و 
مستمری بگیران که هشت سال پیش با تصویب در 
مجلس شورای اسالمی حرکت خود را شروع کرد، ماه 
جاری به ایستگاه پایانی خود یعنی مرحله اجرا رسید 
و مقرر شــد مبلغ افزایش حقوق همزمان با حقوق 
مردادماه پرداخت  شــود. ســازمان تامین اجتماعی 
یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین سازمان و غیردولتی 
متعلق به بیمه شدگان اســت که ۳.۵میلیون خانوار 
بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش دارد. 6۰ تا 
۷۰درصد این بازنشستگان حداقلی بگیر هستند. یکی 
از مطالبات مهم بازنشستگان در این سال ها همسان 
شدن حقوقشان با شاغالن است. نزدیک به یک دهه 
است که دولت و مجلس شورای اسالمی قصد پاسخ به 
این مطالبه را دارند و این قانون، هشت سال پیش در 
مجلس شورای اسالمی تصویب شد. براساس ماده ۱۲ 
قانون پنجساله ششم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی 
موظف اســت مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای 
قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 
را متناسب سازی کند. پاسخ این سازمان به مطالبات 
نیازمند پرداخــت بدهی دولت بود. با تعیین تکلیف 
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری 
در فروردین امســال، بار دیگر این مطالبه به صورت 
جدی مطرح شــد و تالش ها برای اجرایی کردن آن 
با دستور  رئیس جمهوری در دستور کار قرار گرفت. 
پیشــنهاد وزارت تعاون، ســازمان برنامه و بودجه و 
وزارت اقتصــاد در این خصوص به هیات وزیران ارائه 
و ســرانجام ۱8تیرماه درهیات دولت تصویب شــد. 
براساس این پیشنهاد قرار شد دولت ۳۲هزار میلیارد 
تومان ســهام شرکت های دولتی را به سازمان تامین 
اجتماعی واگذار کند. همچنین مجموع بازپرداخت ها 
به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال به 6۲ هزار 
میلیارد تومان برســد. به این ترتیب دست سازمان 
تامین اجتماعی برای اجرای همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی باز 
شــد. با پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
اعالم نهایی »محمد شریعتمداری« باالخره تکلیف 
ماجرای متناســب سازی حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی روشن شد. وزیر تعاون ۲۷تیرماه در حساب 
کاربــری خود از اجرای این قانون در مهرماه خبرداد. 
براساس قانون همسان ســازی حقوق بازنشستگان 
و مســتمری بگیران تامین اجتماعــی، بین ۵۰۰ تا 
8۰۰ هــزار تومان افزایش می یابد، به این صورت که 
بازنشســتگان با ۳۰ســال خدمت ۲میلیون و 8۰۰ 
هزار تومان و با ۳۵ســال خدمت، سه میلیون تومان 
دریافــت خواهند کرد. هفته گذشــته مدیرکل امور 
مستمری های ســازمان تامین اجتماعی اعالم کرد 
که حقوق بازنشســتگان و مستمری بگیران از مرداد 
ماه جاری با اعمال متناسب سازی پرداخت می شود. 
بــه گفته »ناهید حیــدری« مبلــغ افزایش حقوق 
بازنشســتگان که به عنوان متناسب ســازی نام برده 
می شود، همزمان با حقوق مرداد ماه پرداخت می شود 
و از ماه های آینده افزایش حقوق به صورت جداگانه 
واریز نشده و همراه با حقوق پرداخت می شود.  براین 
اســاس قطار همسان ســازی حقوق بازنشستگان و 
مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که نزدیک 
به یک دهه است حرکت خود را آغاز کرده بنا بر اعالم 
مقام های مســوول، ماه جاری )مردادماه( به ایستگاه 

پایانی و اجرا می رسد. 

وزارت نفت ارز الزم
 برای اجرای پروژه ها را تامین می کند

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در مراسم اهدای 
قراردادهــای طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت 
گفت: اهمیت این کار از این جهت اســت که تمامی 
نگاه ها در این قرارداد به داخل بوده است. به گزارش 
فارس، مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران در مراسم اهدای قراردادهای طرح نگهداشت و 
افزایش تولید نفت با اشاره به ضرورت افزایش ضریب 
بازیافت میادین نفتی، گفت: در این مراسم ۱۳ قرارداد 
در زمینه نگهداشت و افزایش تولید منعقد خواهیم 
کرد. ایده این کار از سال ۹۵ توسط آقای زنگنه مطرح 
شد و سال ۹۷ مصوبه شورای اقتصاد را اخذ کرد. در 
این راســتا ۳۳ پروژه افزایش تولید نفت تعریف شده 
است که در ســه مرحله اجرایی می شود. وی افزود: 
اهمیت این کار از این جهت است که تمامی نگاه ها 
در این قرارداد به داخل بوده است. از ۳۳ پروژه تعریف 
شــده ۲۹ پروژه در خشــکی و ۴ پروژه در فراساحل 
اجرایی می شــود و طی آن ۲8۰ هزار بشکه نفت در 
روز به ظرفیت تولید کشور اضافه می شود. مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت گفت: برای اجــرای این پروژه ها 
پیمانکاران مشــکالتی را مطرح کردند که به نظر ما 
قابل حل است و در مقایسه با حجم کار مشکل قابل 
مالحظه ای نیست. برای مثال مهمترین مشکل آنها 
بحث تامین ارز بوده که خود وزارت نفت متعهد شده 
اســت ارز الزم را برای اجرای پروژه ها تامین خواهد 
کرد. کرباســیان اظهار کرد: از جمله ابتکارات دیگر 
وزارت نفت برای استفاده از توان داخلی پیگیری برای 
ساخت تجهیزات ده گانه بوده است.همچنین در این 
قراردادها 8۰ درصد از تجهیزاتی که مورد استفاده قرار 
گرفته است ســاخت داخل بوده است.  وی افزود: در 
ایــن قراردادها ما ۴درصد از مبلغ قــرارداد را جهت 
انجام مسئولیت اجتماعی وزارت نفت در استان هایی 
که پروژه انجام می شــود تخصیص می دهیم و حتی 
وزیر نفت دستور داده است که تخصیص این ۴ درصد 
معطل اجرای پروژه ها نباشــد. لذا همانطور که می 
بینید شرکت نفت خود را موظف به انجام مسئولیت 

اجتماعی می داند.

خبر

گرهارزیترخیصبرنج
دپوی 3۰۰ هزار تنی با اعمال 

ممنوعیت واردات برنج
معاون فنی گمرک ایــران ضمن اعالم آخرین وضعیت 
موجــودی و ترخیص برنج های وارداتــی اعالم کرد که 
مطابق اسناد و مدارک ارائه شده، در حال حاضر ۳۰۰هزار 
تن برنج در صف تخصیص ارز قرار دارند که بخشی از آن 
با مشکل عدم انتقال مالکیت کاال به دلیل عدم انتقال ارز 
مواجه است. مهرداد جمال ارونقی در گفت وگو با ایسنا، 
در رابطه با آخرین وضعیت ترخیص برنج های دپو شده 
در آستانه پایان مهلت ترخیص این کاال از گمرک )اول 
شهریور( با اشاره به جزئیات آماری اظهار کرد: از ابتدای 
امســال تا کنون بیش از ۳۹۲ هزار تن با ارزشی معادل 
۳۵۵ میلیون دالر واردات قطعی برنج انجام شده است؛ 
به عبارتی این حجم برنج با انجام تشــریفات گمرکی و 
پرداخت حقوق ورودی از گمرک ترخیص قطعی شــده 
است. وی با اشاره به موجودی برنجهای ترخیص نشده، 
گفت: طبق آمار و مدارک ارائه شده در حال حاضر بیش 
از ۱۵۰هزار تن برنج به گمرک اظهار شــده که در صف 
تخصیص ارز و انجام تشریفات گمرکی قرار دارد و مشکل 
ارز آنها هنوز حل نشده است. از سوی دیگر ۱۵۰هزار تن 
دیگر هنوز به گمرک اظهار نشده؛ چراکه آنها هم مشکل 
تامین ارز داشته و حتی بخشی هنوز اسناد مالکیت ندارند. 
همچنین ۵۰هزار تن دیگر که قبال در گروه ۱ قرار داشت 
تامین ارز شده و باید در اختیار شرکت بازرگانی دولتی یا 
ستاد تنظیم بازار قرار می گرفت که فعال تحویل نشده و 

در شرف اقدام الزم قرار دارد.
واردات۷۴۲هزارتنبرنجوارداتیتاکنون

ارونقی با اشاره به  این که در این حالت حدود ۳۵۰ هزار 
تن برنج ترخیص نشده از گمرک وجود دارد که همراه با 
۳۹۲ هزار تنی که تاکنون ترخیص شده به حدود ۷۴۲ 
هزار تن از ابتدای ســال جاری تا کنون می رسد، افزود: 
این در حالی اســت که در مدت مشابه سال قبل 8۹۱ 
هزار تن با ارزشی معادل ۹۵۰ میلیون دالر واردات قطعی 
برنج داشته ایم که ۲۰ درصد بیشتر از امسال بوده است. 
به عبارت دیگر ســال قبل در ایــن مدت 8۹۱ هزار تن 
برنج ترخیص شــده بود ولی امسال فقط ۳۹۲ تن برنج 
تاکنون ترخیص شده است که البته این تنزل، تحت تاثیر 
توجه به وضعیت تولید داخــل و کاهش واردات در این 

کاال قرار دارد.
موانعترخیصبرنجکجاست؟

معاون فنی گمرک در ادامه به موانع ترخیص برنج های 
مانده در گمرک اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر دو 
مشکل اصلی درباره دپوی برنج های وارداتی وجود دارد 
که موضوع اول بــه برنج هایی که در صف تخصیص ارز 
قرار دارند برمی گردد. این در حالی است که گمرک نمی 
تواند تا زمانی که برای برنج تامین ارز نشــده و اعالمیه 
تامین ارز آن را ندارد نسبت به ترخیص اقدام کند. با این 
حال اعالم مسئوالن بانک مرکزی از این حکایت دارد که 
تمام برنج هایی که درخواست تخصیص ارز آنها مربوط به 
ســال قبل است در صف تخصیص ارز قرار دارد و تامین 
ارز خواهد شد. وی ادامه داد: اما یکی از مشکالت اصلی 
در رابطه با برنج های در صف تخصیص ارز به موضوع عدم 
انتقال اسناد مالکیت برمی گردد؛ به طوری که قسمتی از 
برنج هایی که در صف تخصیص ارز هم قرار دارند، با توجه 
به عدم انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی هنوز انتقال 

مالکیت اتفاق نیفتاده است.
بااعمالممنوعیت،۳۰۰هزارتنبرنجدپومی

ماند
این مقام مســئول در گمرک ایران با اشــاره به شروع 
ممنوعیت فصلی ترخیص برنج از اول شهریور ماه سال 
جاری گفت: زمان این ممنوعیــت اول مرداد بود که با 
تصمیم ستاد تنظیم بازار تا اول شهریور تمدید شد ولی 
در صورتی که از این تاریخ ممنوعیت اعمال شــود عمال 
بیش از ۳۰۰ هزار تن برنج دپو شــده و رسوبی خواهیم 

داشت که مجوز ترخیص ندارند.

خبر

اقتصادی  کارشناســان  حالی  در  همدلی|
درباره خاموش کردن موتور نقدینگی هشدار 
می دهند که تــورم در پایتخــت این روزها 
بیشتر از همیشه احساس می شود. تورمی که 
بیشــتر بخش مسکن را درگیر کرده و با باال 
رفتن آمار اجاره نشینی، بخش درصد زیادی 
از درآمد اقشار ضعیف و متوسط را می بلعد. 
آنطــور کــه گزارش های مرکز آمار نشــان 
می دهد طی دوره دولت یازدهم و دوازدهم، 
مبلغ اجاره ماهانه، به عالوه  سه  درصد ودیعه  
پرداختی برای اجاره  یک متر مربع زیربنای 
مســکونی در شــهر تهران بــا افزایش ۵/۳ 
برابری از حدود ۱6هزار تومان در بهار ۱۳۹۲ 
)قبل از انتخابات ریاست جمهوری( به حدود 
۵6هزار تومان در بهار ۱۳۹۹ رســیده است؛ 
مســکنی که بیش از ۷۰درصــد هزینه ها را 
در برمی گیــرد. البته ایــن هزینه ها تنها در 
بخش مسکن نیست که فشــار اقتصادی را 
بر دهک های درآمدی پایین و حتی متوسط 
بیشتر کرده، بلکه در سایر کاالها و خدمات 
نیز مشاهده می شود و آمارهای رسمی و غیر 
رســمی نیز آن را تایید می کنــد. باال رفتن 
هزینــه زندگی در پایتخت در کرایه حمل و 
نقل نیز به خوبی مشهود است. مجوز افزایش 
کرایه خطوط حمل ونقل اواخر سال گذشته 

بود که به طور رسمی اعالم شد.
 بر همین اســاس، برای نــرخ کرایه خطوط 
اتوبوس و مینی بوس، اعضای شــورای شهر 
تهران به شــهرداری تهران )شــرکت واحد 
اتوبوســرانی( اجازه دادند تا نســبت به نرخ 
کرایه سال۹8، ۲۵درصد نرخ کرایه اتوبوس 
و مترو را در سال۹۹ افزایش دهد. این مجوز 
در حالی اعالم شــد کــه این روزها به دلیل 
بحران کرونا، بســیاری از تاکســی ها برای 
جلوگیــری از آلودگی به این ویروس، دو نفر 
مسافر در پشت ســوار می کنند و کرایه نفر 
سوم را از بقیه دریافت می کنند. این در حالی 
است که آمارهای رسمی می گویند حمل و 
نقل عمومی در تهران نســبت به درآمد کل 

ارزان است.
 درست در چنین شرایطی است که آمارهای 
رســمی خط فقر در پایتخت را چهار و نیم 
میلیون اعــالم می کنند، اگرچه گزارش های 
غیر رســمی درآمد کمتر از شــش میلیون 
در این کالن شــهر را مســاوی با قرارگیری 
در زیر خط فقر می دانند. هر چه که هست، 
این روزها گرانی در تهران به جایی رســیده 
کــه حتی در میان شــهرهای بــزرگ دنیا 
رکوردی بی ســابقه از خود برجای گذاشته 
اســت. اوایل بهار همین امسال بود که ایسنا 
در این باره نوشت، تهران جزو شهرهایی بوده 
که بیشــترین افزایش در هزینه های زندگی 
طی یک ســال اخیر در بین شهرهای جهان 
را داشــته است. بر اساس هفتادمین گزارش 
واحد اطالعات اکونومیست درباره هزینه  در 
بزرگترین شهرهای جهان، شهرهای آسیایی 
با سبقت از رقبای اروپایی و آمریکایی خود، 
به عنوان گران ترین شهرهای جهان معرفی 
شــدند. به گفته اکونومیست، نوسانات ارزی 
اخیر یکی از اصلی تریــن دالیل جابه جایی 
گسترده شــهرها در رتبه بندی امسال بوده 
و به ویژه این مســاله در خصوص شهرهای 
اروپایی و کاهش ارزش یورو محسوس تر بوده 
است. این شاخص با مقایسه تغییرات قیمتی 
۵۰هزار کاال و خدمات در ۴۰۰گروه و برای 
۱۳۰شهر در سراسر جهان تهیه شده است. 
متوسط هزینه های زندگی در شهر نیویورک 
با ضریــب۱۰۰ به عنوان معیــار رتبه بندی 
مد نظر قــرار گرفته و هزینه های زندگی در 
سایر شهرها بر اســاس متوسط هزینه های 
زندگی در نیویورک تهیه شــده است. برای 
نمونــه شــاخص ۱۰۵ بدان معناســت که 
هزینــه زندگی در این شــهر پنــج درصد 
بیشــتر از هزینه زندگی در نیویورک است. 
در این میان تهران نیــز با ۱۴رتبه افزایش، 
به یکصد و ششمین شهر گران جهان تبدیل 
شده است. تنها شهرهای استانبول، کی اف، 
بوستون، مسکو و بانکوک بیش از تهران در 
رتبه بندی امســال جهش داشته اند. شاخص 
هزینه های زندگی در تهران۵۲ تعیین شده؛ 
بدان معنا که متوســط هزینــه زندگی در 
تهران تقریبا نصف شهر نیویورک بوده است. 
این شاخص در مقایســه با سال قبل شش 
واحد افزایش داشــته اســت. اگرچه صدای 
باال رفتن هزینه زندگی در پایتخت امســال 
به گوش تحلیل های خارجی رسیده، اما در 
گزارش های داخلی طی دو سال اخیر همواره 
در این باره هشدار داده شده است. بر اساس 
گزارش ها، در دو ســال گذشته با تغییر نرخ 
ارز، قیمت کاالها به شــدت افزایش یافت و 
به تناســب نوع کاال تغییر زیادی داشته، به 
طوری که در بخشــی مانند مســکن، تورم 
به بیش از ۱۲۰درصدی رســیده و حتی در 
خودرو این تورم ۲۰۰درصد بوده است، البته 
مرکز آمــار میانگین افزایش قیمت کاالها را 

بین ۵۰ تا 6۰ درصد اعالم کرده اســت که 
به دلیل  این که این آمار تنها شامل کاالهای 
سبد خانوار نیســت و شامل برخی کاالهای 
تخصصــی نیز اســت عمال میانگیــن تورم 
را پاییــن آورده، اما اگر آمــاری از کاالهای 
پرمصرف گرفته شود میزان تورم شاید بین 

۱۵۰ تا ۲۰۰درصد باشد. 
هزینهزندگیدرتهران۳برابرکرمان

شد
اوایل تابستان همین امســال بود که مرکز 
آمار گزارشی قابل توجه در این زمینه منتشر 
کرد. بر اساس این گزارش، متوسط درآمد و 
هزینه ساالنه خانوارهای شهری طی 6 سال 
گذشــته بیش از ۱۰۰درصــد افزایش یافته 
و متوســط هزینه ماهانه خانوارهای ساکن 
شــهر تهران از 6میلیون تومــان فراتر رفته 
که تقریبا معادل ۳ برابــر هزینه زندگی در 
مناطق شــهری استان کرمان است. از سوی 
دیگر، متوسط هزینه  کل خالص ساالنه  یک 
خانوار شهری طی سال گذشته خورشیدی، 
۴۷.۴۴میلیون تومان بوده است که نسبت به 
رقم مشــابه در سال پیش از آن ۲۰.6درصد 
افزایش یافته است. این رقم در سال ۱۳۹۳ 
تنهــا ۲۳.۴8میلیون تومان بوده که نشــان 
از رشــد ۱۰۲درصــدی دارد. آن طــور که 
گزارش ها نشان می دهد، طی 6سال گذشته 
متوسط هزینه ســاالنه خانوار روستایی نیز 
با 88.۴درصــد افزایــش از ۱۳.8۵میلیون 
تومان به ۲6.۱میلیون تومان رســیده است. 
بر پایه ایــن گزارش، از هزینه  کل ســاالنه  
خانــوار شــهري در ســال ۱۳۹8، بیش از 
۱۱.۷۵میلیــون تومان معــادل ۲۴.8درصد 
مربــوط به هزینه های خوراکــی و دخانی و 
۳۵.68 میلیون تومان با سهم ۷۵.۲درصدی 
مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. 
در مقابل از هزینه  کل ساالنه  خانوار روستایی 
۱۰.۲6میلیــون تومان معــادل ۳۹.۳درصد 
مربــوط به هزینه های خوراکــی و دخانی و 
۱۵.8۳میلیون تومان با سهم 6۰.۷ درصدی 
به هزینه هــای غیرخوراکی اختصاص یافته 
است. بر همین اساس، بررسی متوسط هزینه 
کل ساالنه خانوارهای شهری نشان می دهد 
که اســتان تهران بــا ۷۲.۷۱میلیون تومان 
)ماهانــه 6.۰6 میلیون تومان( بیشــترین و 
استان کرمان با ۲6.۳۲میلیون تومان )ماهانه 
۲.۱۹۳ میلیون تومان( کمترین هزینه را در 
سال ۱۳۹8 داشته اند. همچنین استان تهران 
بــا 8۱.۳۱ میلیون تومــان )ماهانه 6.۷۷6 
میلیون تومان( بیشــترین و استان کرمان با 
۳۴.۰۹ میلیون تومان )ماهانه ۲.8۴۰میلیون 
تومان( کمترین متوســط درآمد ساالنه یک 
خانوار شــهری را در ســال ۱۳۹8 به خود 

اختصاص داده است.
افزایشهزینهزندگیوبحرانکسری

بودجه
تورم طی ماه های اخیر در حالی معیشت را 
بر دهک های درآمدی پایین و متوسط تنگ 
کرده که کارشناســان باور دارند دولت برای 
جبران کســری بودجه دست به راهکارهای 
خطرناکی مانند اســتقراض از بانک مرکزی 
می زند. آن طور که نایب  رئیس کمیســیون 
برنامه و بودجه مجلس شــورای اسالمی در 
این باره دیروز به ایسنا گفت: »اصالح ساختار 
بودجه باید از ســال ها قبل اتفاق می افتاد و 
دولت هــای قبل بایــد روی این موضوع کار 
می کردند، زیرا مخالفین ما همیشه به دنبال 
ایــن بودند که از وابســتگی بودجه عمومی 
کشور به نفت به عنوان سالحی علیه کشور 
ما استفاده کنند، لذا قطع وابستگی به نفت 
در بودجــه عمومی باید زودتــر از این اتفاق 
می افتاد«. وی ادامه داد: »حاال که تحریم ها 
تشــدید شــده و ضــرورت دارد اصالحات 
ساختاری با سرعت بیشتری در قانون بودجه 

ســنواتی اعمال شــود ما هم در کمیسیون 
برنامه و بودجه این موضوع را به عنوان یک 
اولویت در نظر گرفتیــم و روی این موضوع 
کار می کنیم و کمیته ای هم به عنوان اصالح 
ساختار بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه 
تشــکیل دادیم که جلسات متعددی در آن 

برگزار شده و در حال برگزاری است«. 
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شــورای 
اســالمی درباره   این که چــرا موضوع اصالح 
ســاختار بودجه در مجلــس دهم به نتیجه 
نرســید؟ اظهار کرد: »مجلس دهم منتظر 
مانــده بود که دولت اقدامــات الزم را انجام 
دهد البته حرکت هایی شروع شد و ایده هایی 
مطرح شد اما شکل اجرایی به خود نگرفت. 
پیش نویسی که ســازمان برنامه و بودجه در 
این زمینــه آماده کرده در حــال حاضر در 
کمیســیون برنامه و بودجه در حال بررسی 
اســت، همچنین از نظرات مرکز پژوهش ها 
و دیوان محاســبات هم استفاده می کنیم و 
تالش می کنیم اصالحــات الزم را در قانون 
بودجه ســنواتی اعمال کنیم تا ان شاء اهلل در 
سال های آتی بودجه بهتری داشته باشیم«. 

نایــب  رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه 
مجلس شــورای اســالمی ادامــه داد: »ما 
نمی توانیم اصالحات ســاختاری در بودجه 
انجام دهیم و در عین حال به برنامه کشــور 
بی توجه باشیم زیرا بودجه برش یک ساله از 
برنامه است و ما نیاز داریم اصالحات الزم را 
در نظام برنامه ریزی انجام دهیم که پیش نیاز 
آن هم اصالح نظام آماری است و این امر را 
در دستور کار قرار داده ایم، جلساتی با مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی و مرکز 
آمار برگزار و پیش نویسی را تهیه کردیم که 
بعد از گرفتن نظرات کارشناسی بیشتر آن را 
در قالب یک طرح در مجلس شورای اسالمی 

مطرح می کنیم«. 
این نماینده مجلس یادآور شد: »ما باید نظام 
آماری که مبنای کار برنامه ریزی در کشــور 
اســت را اصالح کنیم تا بتوانیم برنامه ریزی 

بهتری داشــته باشــیم و بودجــه بهتری 
هم بنویســیم، زیرا باید ارتبــاط ارگانیکی 
بین برنامــه و بودجه باشــد و بودجه هایی 
بنویســیم که اگر به یک دســتگاه اجرایی 
اعتباری اختصاص می دهیم منجر به افزایش 
کارآمــدی، بهره وری و اثربخشــی شــود و 
عایدات اجتماعی بیشــتری بــرای مردم و 

جامعه داشته باشند«. 
با انتشار گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ 
تــورم مردادماه آن هم در غیــاب نرخ تورم 
محاسبه شده توســط بانک مرکزی، روشن 
خواهد شد که آیا در پنجمین ماه از سال، از 
سرعت کم سابقه نرخ تورم ماهانه در تیرماه 
کاســته شده است؟ بانک مرکزی تنها هفت 
 ماه وقــت دارد تا از تمام ابزارهای قانونی در 
اختیار خود برای کشیدن افسار تورم استفاده 
کند، اما به نظر روند تحوالت پولی و اقتصادی 
نشان از محقق نشدن یا تأخیر در رسیدن به 
نــرخ تورم ۲۰ تا ۲۲درصــدی دارد؛ چرا که 
واقعیت انکارناشدنی، تشدید کسری بودجه 

دولت است. 
در روزهای گذشــته گفته می شد  اگر سران 
قوا ســرانجام درباره طرح پیشنهادی دولت 
بــرای پیش فروش نفت با هدف جمع کردن 
۱۹۰هزار میلیارد تومان نقدینگی به نتیجه 
نرســند، احتمال  این که بانک مرکزی هم به 
نرخ تورم هدف نرســد، زیاد است. چرا که از 
چهار مسیر ممکن برای تامین کسری بودجه 
دولت، سه راه تقریبا ناهموار به نظر می رسد 
و اگــر طرح گشــایش اقتصــادی یا همان 
پیش فروش نفت به بن بســت بخورد، زنگ 
خطر جدی برای تورم به صدا درخواهد آمد 
و هشدار رئیس کل بانک مرکزی به واقعیتی 
زیان بار تبدیل می شود؛ جایی که او می گوید: 
اگر کســری بودجــه دولت از مســیر های 
چهارگانه تامین نشود، نتیجه اش استقراض 
مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی است 
و پیامد آن رشــد بیشتر نقدینگی و تورم در 

سال های آینده و زیان دیدن بیشتر مردم. 

درحالیهزینهزندگیدرتهرانطیسالهایاخیرازدیگرشهرهاسبقتگرفته
کهکارشناسانهموارهدربارهخاموشکردنموتورخلقنقدینگیهشدارمیدهند

هزینه زندگی در تهران ، 3برابر شهرستان
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 درگیری ستاد انتخاباتی ترامپ
 با یک شخصیت کارتونی

همدلی| کمپیــن انتخاباتی ۲۰۲۰ غیرقابل پیش بینی 
آمریکا، شاهد یک اتفاق عجیب دیگر بوده و این بار یکی 
از مشــاوران دونالد ترامپ وارد یک درگیری توئیتری با 
»مارج«، یکی از شخصیت های سریال کمدی انیمیشن 
محبوب »سیمپسون ها« شده است. به نقل از گاردین، 
این مقابله وقتی شروع شد که جنا الیس، یکی از مشاوران 
کمپین ارشد ترامپ، خواست انتخاب شدن کاماال هریس 
سناتور اهل کالیفرنیا را به عنوان معاون جو بایدن در رقابت 
ریاست جمهوری به سخره بگیرد. الیس در توئیتر در اشاره 
به شــخصیت محبوب مادر در سریال »سیمپسون ها« 
نوشــت »حرف زدن کامــاال مانند مارج سیمپســون 
می ماند!« اکانت رســمی توییتر »سیمپسون ها« اما به 
ســرعت پاسخ الیس را داد و کلیپی کوتاه پست کرد که 
در آن مــارج جواب این انتقاد را می داد. مارج گفت: »به 
عنوان یک زن خانه دار حومه شــهری ساده، دارم کمی 
حس بی احترامــی می کنم. من به کودکانم یاد می دهم 
روی کسی اسم نگذارند. جنا، می خواستم بگویم اعصابم 
خرد اســت اما نگران بودم سانسورش کنند.« این پایان 
ماجرا نبود. الیس در پاســخ به توییت »سیمپسون ها« 
نوشــت که »مارج احتماالً قرار است به دموکرات ها رای 
بدهد، آن هم از طریق پست.« »سیمپسون ها« که یکی از 
طوالنی ترین و محبوب ترین سریال های کمدی در تاریخ 
تلویزیون آمریکاست، تا به حال بارها وارد مسایل سیاسی 
و دیگر مسایل متعجب کننده از بحران اقلیمی گرفته تا 
مسایل ناسیونالیستی شده است. این سریال چند باری 
هم ترامپ را به سخره گرفته است. در یکی از اپیزودهای 
این ســریال ترامپ در آیینه بــه خودش نگاه می کند و 
می گوید: »تو در گلف تقلب می کنی، در پرداخت مالیات 
تقلب می کنی، به همسرانت هم خیانت می کنی. رفتارت 

مثل یک جامعه ستیز خودشیفته است.«

باالخره نوبت به دادگاه تهیه کننده 
شهرزاد رسید

همدلی| دادگاه محمد امامی یکی از متهمانی که نامش 
بارها و بارها در پرونده  های مربوط به بانک سرمایه و   هادی 
رضوی مطرح شــده بود، در حال برگزاری است. محمد 
امامی تهیه کننده برخی سریال های پر مخاطب است که 
نامش بارها در خالل رسیدگی به پرونده های مربوط به 
بانک سرمایه و به خصوص پرونده   هادی رضوی و احسان 
دالویز مطرح شد. به نقل از مهر، پس از گذشت ماه ها از 
رسیدگی به پرونده های مرتبط با این فرد حاال امروز نوبت 
به محاکمه این متهم رسیده است. فردی که سال گذشته 
تعدادی از هنرمندان با ارســال نامه ای به قوه قضائیه در 
خواست آزادی او را داشتند اما سخنگوی قوه قضائیه این 
نامه را غیرهنرمندانه خواند. رسول قهرمانی در بیستمین 
جلســه محاکمه پرونده مدیران بانک سرمایه در شعبه 
سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران اقتصادی 
و پــس از پایان دفاعیات مجید زاهدی یکی از متهمین 
این پرونده اظهار کرد: بر اساس تحقیقات و بررسی هایی 
که انجام داده ایم زاهدی پاشنه آشیل محمد امامی است. 
قهرمانی افزود: آقای ســید محمد امامی و ســید  هادی 
رضــوی برای غارت بانک به هم پاس کاری می کردند به 
این شــکل که آقای رضایی برای گرفتن وام ۱۰درصد 
سپرده می گذاشت و ۵۰درصد وثیقه مورد نیاز به صورت 
غیرقانونی به ۳۰درصد تقلیل می یافت و رضوی در ادامه 
از بانک می خواســت به جای وثیقه پول سپرده بگذارد. 
او تاکید کرد: امامی در اینجا ایفای نقش می کرد و پول 
مورد نیاز را به سپرده می گذاشت. قهرمانی ادامه داد: بعد 
از  این که تسهیالت 6۰ میلیاردی و ۳۰ میلیاردی به آقای 
رضوی پرداخت می شد، اول اقدام به خرید ملک و خودرو 
می کند و سپس ملک مورد نظر را به جای وثیقه در رهن 
بانک می گذارد و پول های آقای امامی بازگردانده می شود.

 سه جشنواره جهانی
 میزبان »بی گاه« شدند

همدلی| فیلم ســینمایی »بی گاه« به کارگردانی پویا 
اشتهاردی در سه جشنواره بین المللی لودون، اورالندوی 
آمریکا و الیف افتر اویل ایتالیا در ماه سپتامبر به نمایش 
درخواهد آمد. جشنواره لودون در ایالت ویروجینای آمریکا 
از تاریخ ۱۰ تا ۱۹ سپتامبر برابر با ۲۰ تا ۲۹ شهریور برگزار 
خواهد شد که »بی گاه« در بخش بین الملل این جشنواره 
حضور خواهد داشت. »بی گاه« از تاریخ ۱۵تا ۳۰ سپتامبر 
برابر با ۲۵ شــهریور تا ۹ مهر در جشــنواره بین المللی 
اورالندو فلوردیای آمریکا حضور دارد. این فیلم از تاریخ 
۱۹ تا ۲۷ سپتامبر برابر با ۲۹ شهریور تا 6 مهر در بخش 
حقوق بشر جشــنواره الیف افتر اویل ایتالیا به نمایش 
درخواهد آمد. »بی گاه« به کارگردانی پویا اشــتهاردی و 
تهیه کنندگی محمد ســجادیان به زودی در سینماهای 
»هنر و تجربه« اکران می شود. ایمان افشار، شایان افشار، 
ایوب افشار، مهسا نارویی، آوا آذرپیرا، مالبخش رییسی، 
موسی افشار و جمعی از بازیگران محلی چابهار در »بی 

گاه« نقش آفرینی می کنند

براساساطالعیهشماره۳بیمارستانجم
حال شجریان تغییر نکرده است

هیات مدیره بیمارســتان جم با انتشــار اطالعیه 
شماره ۳ که ساعت ۱۵روز دوشنبه بیست و هفتم 
مرداد منتشــر شــده، تازه ترین وضعیت درمانی 
محمدرضا شجریان در این مرکز درمانی را تشریح 
کرده اســت. در متن این اطالعیه آمده است: »در 
راســتای اطالع رســانی به مردم هنر دوســت و 
هم میهنان عزیز به اســتحضار می رساند، شرایط 
عمومی استاد شجریان نسبت به روز قبل تغییری 
نداشــته و در حال حاضــر در بخش مراقبت های 
ویــژه بیمارســتان جــم تحت نظر تیم پزشــکی 
است.« محمدرضا شجریان هنرمند باسابقه عرصه 
موســیقی که طی سال های اخیر در بستر بیماری 
اســت، صبح روز شنبه بیست و پنجم مردادماه با 
انتقال به بیمارســتان در بخش مراقبت های ویژه 
بســتری شد. وی در سال های اخیر چندین بار به 
دلیل وخامت حال در بیمارستان بستری شده بود 
اما از فروردین ماه امسال با ترخیص از بیمارستان، 
در منزل مراحل مراقبت و درمان را سپری می کرد.

»تصنیف و ترانه« شنیدنی شد
تازه ترین اثر از گروه موســیقی همنوازان فاخته، از سوی 
شرکت نوای مهرنواز آریایی روانه بازار شد. آلبوم »تصنیف 
و ترانه« با آواز محبعلی بخشی، اثری تازه از گروه همنوازان 
فاخته به سرپرســتی خشایار پارسا اســت که قرار بود 
با حضور چند تن از بزرگان موســیقی ایران و منتقدین 
رونمایی شــود، بخاطر شرایط موجود و بیماری کرونا در 
حال حاضر به صورت دیجیتال و آنالین در فضای مجازی 
داخل و خارج ایران قرار داده شــده و نسخه فیزیکی آن 
نیز با پخش بســیار محدود وارد بازار فرهنگی و هنری 
شــده است. خشایار پارسا در توضیحی کوتاه، درباره این 
اثــر گفت: آلبوم تصنیف و ترانه، اجرای کنســرت گروه 
همنوازان فاخته در تاالر رودکی تهران و آمفی تئاتر اداره 
فرهنگ و ارشاد نوشهر می باشد. در راستای تفکرات گروه 
مبنی بر ضبط آثار موسیقی به صورت گروهی، همنوازان 
فاخته اجــرای زنده خود را پاالیش و روانه بازار کرده اند. 
او افزود: در موســیقی ایران دو گونه اثر با کالم به صورت 
موزون )متریک( موجود است؛ که یکی مربوط به دوران 
قاجار و دیگری پهلوی اســت. این اثر با نگرش و تامل بر 
این دو گونه یعنی تصنیف قاجــاری و ترانه پهلوی اجرا 
شــده است. گروه همنوازان فاخته در طول فعالیت خود 
تالش کرده با ثابت نگه داشتن اکثر اعضای گروه به یک 
امضای شخصی در اجرا و بیان موسیقی کالسیک ایران 
برسد. پارسا در پایان خاطر نشــان کرد: با امید به بهتر 
شدن شرایط کنونی، در زمانی مناسب و در صورت امکان 
برگزاری یک گردهمایی حضوری، رونمایی و جلسه نقد 
و بررســی این آلبوم انجام خواهد شد. محبعلی بخشی 
)خواننده(، هدایت کالری )بم تار(، محمد مهدی شــیخ 
)تار(، ابوذر حســینی )عود(، آرمان حیدریان )کمانچه(،   
هامون بهرامی مقدم )سنتور(، حسین گازر )تنبک(، نیما 
داغمه چی )تار(، علیرضا رسولی )کمانچه آلتو( و خشایار 
پارسا )سرپرست و نوازنده سنتور( به عنوان اعضای گروه 
همنوازان فاخته در این آلبوم به هنرنمایی پرداخته اند. 
شایان ذکر است که آلبوم »تصنیف و ترانه«، از سوی نوای 
مهرنواز آریایی منتشر و توسط شرکت رها در فروشگاه  های 
اینترنتی خارج از ایران پخش شده است و پخش حقیقی 
آلبوم هم توسط این شرکت پس از رونمایی انجام می شود. 
عالقه مندان داخل ایران می توانند از طریق سایت بیپ تونز 

این آلبوم را به صورت قانونی تهیه کنند.

برگزیدگان سومین سمپوزیوم 
مجسمه سازی معرفی شدند

براســاس اعالم هیــات داوران ســومین ســمپوزیوم 
مجسمه ســازی مفاخر ایران، ۲۱ هنرمند برای شرکت 
در این سمپوزیم انتخاب شدند. پس از انتشار »فراخوان 
سومین سمپوزیوم مجسمه ســازی مفاخر ایران« برای 
خلق سردیس دانشمندان معاصر در روز چهارم مرداد و 
ثبت نام هنرمندان برای شرکت در این سمپوزیوم جلسه 
انتخاب هنرمنــدان روز ۲6 همین ماه در محل عمارت 
عین الدوله برگزار شــد. به نقل از روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، بر این اساس، 
اعضای شورای سیاستگذاری متشکل از ایرج محمدی، 
حسین علی عسگری، رافی داویتان و سیدعلی پزشکی 
به عنوان نمایندگان فرهنگســتان علوم پس از بررسی 
روزمه ارسالی از سوی 66 هنرمند، با در نظر گرفتن سابقه 
فعالیت در زمینه پرتره ســازی و طراحی حرفه ای آثار، 
نادر قشقایی، قدرت اهلل معماریان، جعفر نجیبی، ملک 
دادیار گروسیان، بیژن غنچه پور، سارا تقوی،  هادی عارفی 
منش، نادیا جوادی پاشاکی، سلماز اعلمی، زهرا سلطانی، 
منصور طاهری، مرتضی دستجردی، طیب ارام، فردین 
اســفندیاری، ابراهیم پایــی راد، صبرعلی لوائی، مهدی 
رنگچی، مجید عابدی، حمید عربی، احمد عرب بیگی و 
ندا آینی را برای حضور در این سمپوزیوم انتخاب کردند.

رویداددریچه

مفید  بهمن  حکایت  نامجو:  همدلی|علی
حکایت صائب تبریزی اســت که می گوید: 
»من آن خیــال غریبم دریــن خراب آباد/

که هیچ کس نکند رحــم بر غریبی من/ ز 
بــس که تلخی از اخوان کشــیده ام صائب/ 
شــود ز یاد وطن بیشــتر غریبی من.« غم 
دل آدم هایی همچون بهمن مفید شــاید از 
غمباری حال و روز ایــن ایام بهروز وثوقی 
هم دردناک تر باشــد. می گوید یک سالی با 
ســرطان دست و پنجه نرم می کرد اما هیچ 
کس نپرسید سرطان از کجا آمد و در جان 
مفید جا خوش کرد؟ ماجرای ممنوع شدگان 
عالم هنر در ایران به خصوص ســتاره های 
دنیــای تصویــر بعــد از انقــالب قصه ای 
تکراری اســت؛ روایتی کــه هر از چندی و 
با رفتن یکی از آنان دوباره بر ســر زبان ها 
می افتد و هر کســی متعلق به هر اندیشــه 
و تفکری در عرصه سیاســی درباره اش نظر 
بازیگر، صداپیشــه  مفید  بهمــن  می دهد. 
و نوازنده ایرانی دو روز قبل چشــمانش را 
برای همیشــه با این همه ســال غریبی در 
وطن بست. کســی چه می داند؟ شاید حاال 
حالــش بهتر از حال او در همه ســال هایی 
شده باشد که چشــمان در انتظار رسیدن 
این نوید که می تواند دوباره به روی صحنه 
برگردد، خشــک شده بود. او ۵ یا ۲۵مرداد 
۱۳۲۱ در روستای گرکان شهرستان اراک 
به دنیــا آمده بود؛ در خانــواده ای که همه 
اهــل فرهنگ و هنر بودنــد. برادرش بیژن 
مشــهوری  کارگردان  و  نمایشــنامه نویس 
شــد، اردوان همچون بهمن به بازیگر روی 
آورد و هنگامه خواهرش شــاعر و ترانه سرا 
و نمایشــنامه نویس و کارگردان. پدرشــان 
غالمحســین مفید از نســل هنرپیشــگان 
قدیمی تئاتر بود. در چنین خانواده ای زاده 
شــدن احتماال هیچ راهی بــرای آدم باقی 
نمی گــذارد به جز حضــور در عالم هنر. او 
هم در همین راه وارد شــد؛ در سن و سالی 
اندک؛ در حدود۴ سالگی. »یوسف و زلیخا« 
اولیــن تئاتری بود که بهمن مفید در آن به 

ایفای نقش پرداخت. 
ازدانشــکدههنرهایدراماتیکتا

قیصر
در جوانی وارد دانشکده هنرهای دراماتیک 
شد تا درس بازیگری بخواند. همان سال ها 
هم همزمان مشغول کارگردانی و بازیگری 
در عرصه تئاتــر بود. مفید، پدر و برادرانش 
در کنار بهزاد فراهانی، رضا میرلوحی، اصغر 
آقاخانی و بهرام وطن پرست گروهی تئاتری 
داشتند. او البته با گروه »هنر ملی« و عباس 
جوانمرد هم همکاری می کرد. اردوان مفید 
مدتی بعد »کانون« را بــه راه انداخت، اما 
زیاد زمان نبرد تــا حکومت جلوی فعالیت 
آنان را بگیــرد. همان روزها بود که تصمیم 
گرفــت از وزارت فرهنــگ و هنــر بیرون 
بیاید و وارد سینما شــود. »شهر قصه« به 
کارگردانی بیژن مفید و »ضیافت« که کاری 
بود از بهرام بیضایــی از جمله آثار ماندگار 
تئاتری بهمــن مفید به حســاب می آیند. 
بهمن همزمان در گروهی با حضور سیروس 
نیکو خردمند،  فــرزاد،  رامین  ابراهیم زاده، 
فهیمه راســتکار و پروین امیرســلیمانی و 
را  نمایشــنامه هایی  مفید  بیژن  کارگردانی 
روی آنتــن رادیو تهران می برد. اُپرای »زال 
و رودابه« اثر ثمیــن باغچه بان هم یکی از 
نقش آفرینی هــای مانــدگار بهمن مفید در 
کنار افســانه دیهیم و حســین سرشار بود 
که به بهانــه افتتاح تــاالر رودکی به روی 
صحنه رفت. حضور او در ســینما با ایفای 
نقشی همراه بود که هنوز هم بعد از گذشت 

دقیقا پنجاه ویک ســال هر وقت نام بهمن 
مفیــد بیاید، مردم او را بــا همان نقش به 
یاد می آورند؛ ِمیتی در فیلم قیصر. مونولوگ 
معــروف میتی در صحنــه ای در کافه را به 
منولوگ  تاثیرگذارتریــن  جرئت می شــود 
تاریخ ســینمای ایران دانست. جالب  این که 
اصال این مونولوگ از قبل در فیلم نامه نبود 
و خود بهمن مفید پیشنهادش را به مسعود 
کیمیایــی داد. زیبایــی و اثرگذاری اجرای 
بهمن مفید در آن ســکانس باعث شــد تا 
مســعود کیمیایی از آن خوشش بیاید و آن 
مونولوگ ماندگار در تاریخ ســینمای ایران 
ثبت شــود. قدیس، منافــق، فریاد مجاهد، 
برادرکشــی، حــق و ناحق، نفــس بریده، 
هجــرت، پشــت و خنجر، تالفــی، جمعه، 
رفاقت، زن، طوطی، غربتی ها، فریادرس، بابا 
گلی به جمالت، پاداش یک مرد، پشــمالو، 
جاهل و رقاصه، خانم دلش موتور می خواد، 
راز، غــرور و تعصب، کلک نزن خوشــگله، 
والده آقا مصطفی، ولی نعمت، رفیق، رقیب، 
عمــو فوتبالی، غالم زنگی، کمین، مجازات، 
مشــکی، هم خون، آقا مهدی وارد می شود، 
تهمت، جوجه فکلی، حسین آژدان، بیگانه، 
غریب، غول، کیفر، مترس، مردها و نامردها، 
مروارید، معشــوقه، مکافــات، نامحرم، اتل 
متــل توتوله، پخمــه، توبــه، خاطرخواه، 
خانواده ســرکار غضنفر، رضــا هفت خط، 
ساحره، شیربها، قلندر، مرد، مرغ تخم طال، 
بابا َشــَمل، پل، حیدر، داش آکل، رشــید، 
زن یکشنبه، ســه قاپ، فریاد، رضاموتوری، 
رقاصه شــهر و طوقی تنها بخشی فیلم های 
آمده در کارنامه بهمن مفید در عالم سینما 
اســت. او برای بازی در فیلم »داش  آکل« 
از چهارمین دوره جشــنواره سپاس جایزه 
بهترین نقش دوم را به خانه برد. ســه فیلم 
ســینمایی فریادرس، توبه و رضا هفت خط 
هــم آثاری بودنــد با خوانندگــی او و توبه 

فیلمی که مفید در آن نوازندگی هم کرد. 
بازگشــتبهایرانباامیدرفتنبه

صحنه
یکی بــود یکی نبود، ســرتو بدزد رفیق، 
دربه درها، ســریال پلیس آسمانی و منگوله 
گوش میرزا برخی از آثار با گویندگی مفید 
به جــای عروســک ها بود. او در شــاپرک 
خانــوم و عصر یخبندان۴؛ شــکاف قاره ها 
هم صداپیشگی کرد. جالب  این که بسیاری 
از متولدین دهه شــصت صدای او در نقش 
منگوله گوش میرزا را به یاد می آورند. نکته 
مهم و ســوال برانگیز آن اســت که چطور 
صــدای مفید در طول این  ســال ها ممنوع 
نبــود اما تصویرش چــرا؟ از طرف دیگر بر 
چــه مبنایی او اجازه حضــور در فیلم هایی 
همچون فریاد مجاهــد، منافق و قدیس را 
بعــد از انقالب به عنــوان بازیگر پیدا کرد، 
اما از ســال۱۳6۰ممنوع الکار شد؟ او همان 
ابتدای دهه 6۰ بــه آمریکا مهاجرت کرد و 
آنجا چند میان پرده و تئاترهای ماه و پلنگ، 
شاپرک خانم و بعضی نمایش های کودکانه 
را کارگردانی کرد. پیــش از رفتن از ایران 
دیگر حتی اجازه رفتــن روی صحنه تئاتر 
را هــم به او نمی دادند و دوری از عشــقش 
که همان بازیگری بود او را فرستاد به ینگه 
دنیا. بعد از آن و در دوره ریاست جمهوری 
ســیدمحمد خاتمی خبر آمد که هنرمندان 
مقیم خارج از ایــران می توانند تا دو هفته 
آینده به کشــور برگردند و کسی هم با آنها 
کاری نخواهد داشــت. مفید هم که گمان 
می کرد بعد از حدود دو دهه دوری از وطن 
حاال فرصتی فراهم شــده برای بازگشت به 
ایران و رفتن روی صحنه در خاک مادری با 

پا که نه با ســر به میهن بازگشت. اوضاع ما 
آن طور که انتظارش را داشت پیش نرفت. 
او ایــن را همــان لحظه ورود بــه فرودگاه 
مهرآباد فهمید چون گذرنامه و پاسپورتش 
را از او گرفتند و تا پنج سال بعد هم پسش 
ندادند. دلش برای مادرش هم تنگ شــده 
بود و آمــده بود تا کنــار او بماند. هرچند 
بعد از بازگشــت فهمید که از تحقق وعده 
وعیدهای داده شده خبری نیست، اما مهر 
به مادر اجازه بازگشــت به خارج از ایران را 
به او نمی داد. خودش درباره آن روزها گفته 
بود: »گفتنــد: ممنوع التصویرم. رفتم تئاتر 
بازی کنم. بعد یکی با کلت آمد، گفت: تئاتر 
تعطیــل. رفتم آمریکا! بــا میان پرده خوانی 
زندگی می کردم که رئیس دولت اصالحات 
گفــت: ایرانی ها می توانند تــا دو هفته بعد 
برگردند ایران.آمدم، پاسپورتم را گرفتند و 
نگذاشتند برگردم. بد هم نشد! پیش مادرم 

ماندم.«
دستمزدپنجهزارتومانی!

یکی بود یکی نبــود، مجموعه تلویزیونی 
پلیس آسمانی، دربه درها، سرتو بدزد رفیق 
و مجموعه عروســکی امین و مینا، منگوله 
گوش میرزا، شاپرک خانوم و عصر یخبندان 
۴)شــکاف قاره ها( از جمله کارهایی بود که 
او بعــد از ورود دوباره بــه میهن به عنوان 

گوینده عروسکی و صداپیشه انجام داد. 
او درباره حضورش در ســینما و بازی در 
اولین فیلمش قیصر هم حرف های جالبی را 
به زبان آورده بود. مثال گفته بود:»به خاطر 
رفاقت با مسعود کیمیایی به قهوه خانه محل 
فیلمبرداری رفتم و بــدون هیچ قراردادی 
برای او بازی کــردم. هیچ توقعی در زمینه 
مالی نداشتم، چون مســعود رفیقم بود اما 
بعــد از اکران »قیصر« یک روز مســعود با 
تهیه کننده فیلم به خانــه ما )آن زمان در 
آب ســردار اجاره نشــین بــودم( آمد و بعد 
از خوردن چای، یک پاکــت به من دادند. 
داخل پاکت ۵ هزار تومان پول بود. من آن 
موقع تازه ازدواج کرده بودم و فشــار مالی 
هــم رویم زیاد بــود. در شــرایطی که اگر 
اســتخدام اداره تئاتر می شدی ماهی ۲۵۰ 
تومان به تو می دادنــد، کیمیایی به من ۵ 
هزار تومان پول داد. بــا این پول، یخچال، 
تلویزیــون خریدیم هر کاری می کردیم این 

پول تمام نمی شد.« 
مفیــد دربــاره حضــورش در داش آکل 
کیمیایی هم گفته بود: »قرار بود نقش اصلی 
ایــن فیلم؛ داش آکل را آنتونی کوئین بازی 
کند. او پول ایفــای این نقش را هم گرفته 
بود و بعدها آمد و بــه جایش در کاروان ها 
بازی کرد؛ اما بعد از مدتی بنا شــد، عباس 
جوانمــرد این نقش را بــازی کند. در همه 
این تغییرات، من گزینــه اول و آخر نقش 
کاک رســتم بودم. البته ابتدا خودم را برای 
بازی در برابر آنتونی کوئین آماده می کردم. 
شاید اگر این اتفاق می افتاد، من هم به یک 

بازیگر بین المللی تبدیل می شدم.«
خاکسپاریدرقطعههنرمندان

حاال دو روز از ایســتادن تپش قلب مفید 
می گذرد و شاید باید شــکرگزار باشیم که 
الاقــل اجــازه دادند تا پیکــرش در قطعه 
هنرمنــدان آرام بگیرد؛ آخــر در تمام این 
ســال ها زنــده بهمن مفید بــه عنوان یک 
هنرمند به رســمیت شــناخته نشــد اما 
پیکــرش دیروز دوشــنبه، ۲۷مردادماه، در 
قطعه هنرمندان بهشــت زهــرا)س( و در 
با کامبیــز صمیمی مفخم،  مزار مشــترک 
دیگــر هنرمنــد تئاتر و تئاتر عروســکی و 
همســر خواهرش؛ هنگامــه، در خاک آرام 

گرفت. مراســم خاک سپاری مفید با حضور 
خانواده اش، جمعی از فعاالن تئاتر و سینما 
و هنرمندانــی مانند فاطمــه معتمدآریا به 
نمایندگــی از خانه ســینما، فریبا کوثری، 

حسام نورانی و پیمان شریعتی برگزار شد.
بهــزاد فراهانی که خــودش را عضوی از 
خانــواده بهمن مفید می داند، بعد از  این که 
خبر درگذشــت مفید اعالم شد، گفت که 
ســرطان او را نکشــت، غصه او را کشــت. 
فراهانی لحظات آخر زندگی بهمن مفید را 
این طور توصیف کرد: »هنگام مرگ بهمن، 
باالی ســرش بودم. االن هــم حالم خوب 
نیســت. مدام با خودم فکر می کنم در این 
۲۰سال، او چقدر دوست داشت کار کند و 
عده ای نگذاشتند به آرزویش برسد. نه تنها 
در ســینما، بلکه اجازه حضور روی صحنه 
تئاتر را هم به او ندادنــد.« فراهانی معتقد 
است: »سرطان بهمن مفید را نکشت، غصه 
او را کشت. آن ها که نگذاشتند بهمن مفید 
به کاری که عشق داشــت بپردازد، باعث و 
بانی جان دادن او هســتند؛ همان طور که 
جلوی ناصر ملک مطیعــی و فردین را هم 
گرفتند و نگذاشــتند آنها جلــوی دوربین 
بیایند؛ همان جایی که به آن تعلق داشتند و 

مردم دوست داشتند آنان را آنجا ببینند.«
سوالیقدیمیبیپاسخ!

بهــزاد فراهانی که خــودش را عضوی از 
خانــواده مفیدها می داند ایــن را هم گفت 
که شــاگرد استاد غالمحســین مفید بوده، 
شــاگرد بیژن بوده و شاگرد بهمن هم بوده 
اســت و از دهه ۴۰ با آنها همکاری داشته 
است. سخنان حمید نعمت اهلل بعد از انتشار 
خبر رفتن بهمن مفید از این دنیا هم جالب 
اســت. او گفت: »بهمن مفید مگر کار بدی 
در حق مردم کــرده بود که مردم بخواهند 
فراموشش کنند؟ مردم آن هایی را هم که در 
حق شــان ظلم کرده اند، فراموش نمی کنند 
چه برسد به هنرمندانی که برایشان خاطره 
ساخته اند. جامعه مگر از بازیگران آن دوران 
چه چیز بدی دیده بود که ســعی کند آنان 
را فراموش کند؟ آنها پیش از انقالب سعی 
داشــتند هم ســر مردم را گرم کنند و هم 
آن ها را تحت تاثیر قرار بدهند. در رســیدن 

به این هدف هم موفق بودند.«
اینجای قصه برای همه ما تکراری اســت 
و دیــر یا زود همه باید به ایســتگاه پایانی 
زندگی برسند، اما یک سوال ذهن خیلی ها 
را به خود مشــغول کرده اســت؛ چرا هیچ 
کس مسئولیت ممنوع کردن این همه آدم 
را که به هر حــال همگی از نخبه های هنر 
این ســرزمین بودند، به عهــده نمی گیرد؟ 
اگر واقعا رئیــس دولت اصالحات در دوران 
وزارت ارشادی اش گفته که هنرمندان قبل 
از انقالب حتی اگــر نماز هم بخوانند، حق 
حضور روی صحنه بعد از انقالب را ندارند، 
چرا امروز نمی آید و بابت گفته هایش الاقل 
از مردم عذرخواهی کند؟ به هر حال، عموم 
جامعــه خواهند پذیرفت که در ســال های 
ابتدایــی فضا طور دیگری بــوده و اتفاقاتی 
افتــاده مربوط به همان دوران، اما آیندگان 
هم این سوال را در ذهن خودشان خواهند 
داشت و به نسل های بعدی انتقالش خواهند 
داد که چــرا گروهی، تعداد قابل توجهی از 
هنرمندان ایــران را بعد از انقالب از صحنه 
حذف کردنــد و بعد از تغییر اوضاع انقالبی 
درباره اقدام خودشــان توضیح ندادند و از 
کار خودشان عذر نخواستند؟ بگذریم؛ روح 
بیک ایمان وردی،  بهمن مفید همچون روح 
فردین و ملک مطیعی شــاد و عمر آنان که 

باقی مانده اند دراز!

نگاهیبهزندگیبهمنمفید؛مردیکهدرحسرتبازگشتبهصحنهجانداد

حکایت بهمن غریب در وطن
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مشق کلمات

چگونه خانه دار شویم

راه اندازی قطار خودران هوشمند در چین

چوپان

جزئیات سعدی

فناوری

داستانک

مروت نباشد برافتاده زور
برد مرغ دون دانه از پیش مور

کسان برخورند از جوانی و بخت
که بر زیردستان نگیرند سخت

اگر زیردستی درآید ز پای
حذر کن ز نالیدنش بر خدای
چو شاید گرفتن به نرمی دیار
به پیکار خون از مشامی میار

درست بنویسیم
بیشازیکبار:

این ترکیب در فارســی فقط به معنای »دو بار« یا 
منتها »سه بار« اســت و هرگز به معنای »بارها« 
نیســت. اما دیده شده که آن را به معنای »بارها« 
به کار می برند. مثاًل می گویند: »این نکته را بیش 
از یک بار به او گوشــزد کرده ام« و غرض این است 
که »این نکته را بارها به او گوشزد کرده ام« و این 

استعمال غلط است.

انحرافاولیه:
به شروع قانون شکنی »انحراف اولیه« می گویند.

منبع:جامعهشناسیدیاناکندال

دست خودم نبود، دیشب در عالم خواب، فرشته ای زیبا 
در خوابم ظاهر شد، پیش از آنکه من لب به سخن بگشایم 
و از زیبایی بی مثالش کالمی بر زبان بیاورم گفت: دلفین 
ساحل آبادی! بدان و آگاه باش نوشته هایت را خوانده ام، به 
وجد آمدم! می خواستم از آن حال و مقال و شعف چیزی 

بگویم: از جنس این که برمن منت نهادی بانوی زیبا!
اما با تبسمی ملیح مرا دعوت به سکوت و شنیدن کرد و 
من فی الفور اطاعت کردم که شیفتگی فراوان بود و جای 

سخن نبود!
و او با کالمی به گونه موســیقی گفت: آخرینش چگونه 
نویسنده شویم بود، خوب است، این هم دغدغه ای انسانی 
اســت اما بهتر است دغدغه های عمومی تر را موردتوجه 

قرار بدهی، مثالً این که: چگونه خانه دار شویم.
می خواستم بپرســم تصدقت مگر می شود، اگر می شود 
چگونه؟! که گفت: سپیده دارد می زند، من باید به کومه 

کنار دریای خویش بازگردم و ناپدید شد...!
من در خانه اســتیجاری خود از خــواب پریدم، هرچه 
چشــم هایم را بر هم فشردم که بلکه دوباره آن پری زاده 

دریایی را ببینم میسر نشد!
اما با خود گفتم: حاشــا من کالمی جز از خانه دار شدن 

بنویسم تا شاید آن پری زاده را دوباره به خواب ببینم!
به ویژه آنکه او نشانی از دریا داشت و از کومه ای در کنار 

دریا با من حرف زد ...
و اما این که چگونه خانه دار شــویم؟! تصدقت هرچه باال 
پایین کردم دیدم نمی شــود، نمی شویم، من هم خیلی 
حســاب و ریاضی ام خوب نیست اما چندی پیش یک 
آدم ریاضــی بلد گفته بود که اگر با پایه حقوق کارگری 
یا کارمندی، کســی خیاالت به سرش بزند که خانه دار 

بشود چهل وهشت سال طول می کشد! این یعنی این که 
آن فلک زده آرزومند باید صبر ایوب داشــته باشد و اگر 
خــدای ناکرده در اثر کرونــا و یا برخورد با پراید و یا هر 
حادثه مترقبه یا غیرمترقبه جان به جان آفرین تســلیم 
نکند، با فــرض این که مثالً در خوش بینانه ترین حالت 
در سی وپنج سالگی تکاپوی خانه دار شدن را شروع کند، 
در هشتادوسه سالگی کارش به ثمر می رسد، تصدقت! آن 

موقع دیگر این بنده خدا قبر الزم است!
راســتش من دلفیــن ســاحل آبادی اصــوالً موجود 
مثبت اندیش و خوش بینی هستم اصالً با آیه یاس خواندن 
میانه ای ندارم! اما تصدقت نمی شود، دیده ام نمی شود. آدم 
سراغ دارم دلش می خواهد خانه اش را تبدیل به احسن 
کند، می گوید: دلفین جان! تصدقت می ترسم بفروشم، 
دیگر مثل همین را هم نتوانم بخرم! آخر نه آن چنان باال 

رفته و می رود که خدا را خوش بیاید.
از شما چه پنهان به سرم زده به سمت دریا بروم! این تنها 
نشانه ای است که از آن پری زاده دارم، کومه ای کنار دریا!!

همین خیالش هم خوب است! مگر نه؟!
خوبی اش این اســت که از سردبیر خبری نیست، و الی 
سربه سرم می گذاشت و می گفت: دلفین جان! تو هم با این 

خواب وخیال هایت نوبرش را آورده ای!!
بهتر اســت تا پیدایش نشده سروته مطلب را هم بیاورم 
و ســر به دریا بگذارم )قدیم ها عشــاق ســر به صحرا 

می گذاشتند و راهی کوه و بیابان می شدند(.
قطعنامه: نمی شــود پری زاده، خانه را بی خیال شو، فعاًل 
بحث روی خانه های بیســت وپنج متری است، شاید ده 

متری ها که مصوب بشود، کورسوی امیدی ایجاد شود!!
نتیجه گیری اخالقی: کومه خوب است، کومه دلپذیر است، 

خصوصاً کنار دریا با پری زاده خواب ها و خیال هایمان.
نکته: دگر شب شد که من شیدا بگردم

 چو ماهی بر لب دریا بگردم....
 لطفاً اگر سردبیر سراغم را گرفت بگویید: کومه ای کنار 

دریا.

چین اولین قطار پرسرعت خودران و هوشمند این 
کشور را که دو شهر پکن و ژانگجیاکو را به یکدیگر 

متصل می کند، مورد بهره برداری قرار می دهد.
خودران بخشــی  هوشــمند  راه اندازی قطارهای 
از طــرح کالن چین به منظور توســعه شــبکه 
ریلی هوشمند این کشور اســت. این شبکه قرار 
اســت تا قبل از آغاز بازی های زمســتانی ســال 

۲۰۲۲ چین به طور کامل به بهره برداری برسد.
خط آهــن هوشــمند پکن بــه ژانگجیاکو ۱۷۴ 
کیلومتر طول دارد و اولین خط آهن از این نوع در 
کشور چین اســت. ناوبری و مسیریابی قطارهای 
خودران این خط با اســتفاده از سیســتم ناوبری 
چینی بومی BeiDou صورت می گیرد. سرعت 
این قطارها به ۳۵۰ کیلومتر در ســاعت می رسد 
که بیشترین ســرعت برای قطارهای خودران در 

سراسر جهان است.
هر دو شــهر پکن و ژانگجیاکــو میزبان بازی های 
المپیک زمستانی ســال ۲۰۲۲ چین هستند. در 
حال حاضر طی این مسیر با قطار حدود سه ساعت 
به طــول می انجامد. اما با اســتفاده از قطارهای 
هوشــمند خودران این زمان به ۴۷دقیقه کاهش 

می یابــد. قطارهای این مســیر به طــور خودکار 
حرکت کرده، در ایســتگاه های درنظر گرفته شده 
بر اســاس زمان برنامه ریزی شده توقف کرده و در 
صورت وقوع هرگونه تأخیر یا مشکل برنامه ریزی 
نشده برنامه حرکتی خود را به روز می کنند. مسیر 
حرکت مذکور مجهز به سیستم های هشدار زلزله، 
بالیــای طبیعی و کنترل اعــزام و توقف قطار نیز 
هســت. چین از جمله کشــورهای پیشــرفته در 
زمینه توســعه فناوری های مدرن به شمار می آید 
و به دلیل جمعیت زیاد، ســاالنه تعــداد فراوانی 
مســافرت از طریق خطوط ریلی در این کشــور 

انجام می شود.

گله از مســیر هر روزه برمی گشت. پسین زمستانی بود. 
از آن زمســتان هایی که سوز ســرما را به راحتی تا مغز 
استخوان فرو می کرد. علی ویس مثل این چند سال فقط 
تنبان و پیرهنی نازک پوشیده بود؛ رنگ و روشان حالش 

را گرفته بود.
گله از چرا که می آید ســرعت می گیرد تا به خانه برسد. 
نمی دانم این چه هوایی اســت حیوانات در ســر دارند. 
بعضی هاشان به شوق بزغاله و بره شان شتابان می روند، 
انگار ســال ها از هم دور بوده اند. آن ها که نه شیر دارند 
و نه بره و بزغاله فکر می کنند چیزی برای خوردن پیدا 
می شــود که در کوه و دشت و تپه ماهورها گیر نمی آید. 
علی ویــس مات زده می آمد و نمی خواســت به »مال« 
برگردد. حوصله چوپانی نداشت. صبح دیر از خواب بلند 
می شد و پســین ها بی انگیزه برمی گشت. گله خودش 
می آمد. اگر چوپان نداشت هم می آمد. تازه گاهی دست 
و پای حیوانی را هم شکســته بود یا چندتایی شب در 
کوه و تپه ها جــا می ماندند و اگر گیر گرگ نمی افتادند 

صبح دوباره به گله می پیوستند. عده ای از اهالی روی تپه 
باالی مال نشسته بودند و محض بیکاری همه جا را زیر 
نظر داشتند. گله شتاب بیشتری گرفت. صدای فریاد علی 
ویس از دور بلند شد. بیکاران هر روزی به سرعت دویدند 
و او را ندیدند. علی ویس ناپدید شده بود و فقط صدای 
دادش می آمــد. هوا روبه تاریکی می رفت. به طرف صدا 
رفتند چیزی ندیدند. فریاد باال گرفت که اینجایم. علی 
ویس در شکاف تپه بلندی گیر کرده بود و نمی توانست 
جم بخورد؛ اِشــَکفت مانندی که در دل تپه ای دهن باز 
کرده بــود. رفتند طناب آوردند به علی ویس نرســید. 
گرسنه بود و هوا سردتر می شد و تاریکی سمج تر. چند 
نفر گفتند باید همین جا بنشینیم و مواظبش باشیم و به 

نوبت صدایش کنیم تا از سرما و گرسنگی نمیرد.
- علی ویس، علی ویس، علی ویس  های  های  های.

- های. بله، بله، بله.
تکرار  های  های چند نفر و آتش با بقچه نانی می توانست 
چند ســاعتی به آن ها نیرو دهد داد بزنند اما علی ویس 
گرسنه  تنها گیر کرده الی صخره ها و در تاریکی و سرما 
چه توانی داشت.  ها بله  های  های آغازینش به ناله تبدیل 
شــد. همه  زن و مرد و بچه  مال باالی ســر علی ویس 
رسیدند و داد می زدند. هر چه آن ها بیشتر داد می زدند 
او بیجان تر ناله می کرد. صدای دسته جمعی بلندتر شد و 
علی ویس آهی سر داد و ساعت از نصف شب گذشته بود.

در پدید آمدن روزی با نشــان »۲8مرداد سال ۱۳۳۲« در تاریخ 
معاصر ایران، که با یکی از مهم ترین اتفاقات سیاســی واجتماعی 
ایران پیونده خورده، شرایطی دخیل و عواملی موثر بوده است که 

لزوم بازخوانی آن ها احساس می شود:
۱- ۲۴ مرداد: روزنامه »شــهباز« وابســته به حزب توده از عقیم 
ماندن کودتای شــب قبل خبر می دهد و می نویسد: »کودتایی که 

قرار بود دیشب انجام گیرد عقیم ماند.«
۲۵ مــرداد: نحوۀ انعــکاس کودتــای شکســت خورده  بامدادی 
در روزنامه هــای ۲۵مرداد، نشــان می دهد کــه کودتا، رخدادی 

غیرمنتظره نبوده است.
۲6 مرداد: »باختر امروز« متعلق به دکتر حسین فاطمی سرمقاله 
خود را با این تیتر آغاز می کند: »خائنی که می خواست وطن را به 

خاک و خون بکشد فرار کرد.«
۲۷ مرداد: روزنامه های ۲۷مرداد در شــرایطی به چاپ رسید که 
خیابان های تهران پس از دو روز تظاهرات حامیاِن پرشــمار دولت 
علیه ســلطنت پهلوی و کودتاِی ناکامش، خلوت تر شده و آرامش 

نسبِی پیش از طوفان، شهر را فراگرفته بود.
۲-مارک- ج- گازیوروســکی، پژوهشــگر علوم سیاسی دانشگاه 
لویزیانا بر این باور اســت که »کودتای ۲8 مرداد ۱۳۳۲ در ایران 
بــا حمایت ایاالت متحده، در مقام یکــی از وقایع مهم تاریخ پس 
از جنــگ دوم جهانی درآمده اســت.« بر این اســاس باید گفت 
که موضوع ایران به عنوان کشــوری مهم و تأثیرگذار بر معادالت 
منطقه باعث انجام برنامه ریزی کودتا از طرف عوامل سازمان سیا 
در داخل بود. در چند روز قبل از ۲8مرداد اوضاع به ســود مصدق 
و هوادارانش رقم خورد و جبهه مخالف یکپارچه همه تالش خود 
را کردند تا به هر شــکلی ورق را برگردانند. از نظامیان همدست 
زاهدی گرفته تا عوامل سیا و یاران مصدق که از او جداشده بودند، 
هر گروه به نحوی در پی به زمین زدن پیرمردی بودند که اعتقاد 
داشتند لجباز است و به کسی میدان نمی دهد. پیرمرد اما سخت 
معتقــد به باوری بود که برای آن اغلــب بازیگران مهم آن روز را 
از خــود رنجانده و بعضی را هم وادار بــه ترک وطن کرده بود. با 
توجه به اســناد بیرون آمده و اسنادی که هرازگاهی بنا به دالیلی 
از طبقه بندی ها و بایگانی های کشورهای دخیل در کودتا به بیرون 
فرســتاده می شــود، قضاوت درباره چند ضلع بازی قدرت در آن 
روز گاه ســاده تر از گذشته می شــود؛ اما این سادگی در قضاوت 
همیشــه به یک نتیجه برای همه افکار درگیر در آن ماجرا منجر 
نمی شود. کسانی با مواضع معنادار هستند که حوادث ۲8مرداد را 
به عاملی غیر از کودتا نسبت می دهند؛ این نظریه ها به خصوص در 
ایام فترت سیاسی و ظهور عرصه های دیگری از سیاست ورزی، به 
دلیل ضعف احزاب قدرتمند و ناتوانی در شکل گیری مخالفت های 

سازمان یافته به هر دلیلی ظهور می کند.
۳-دخالت منجر به کودتا در ایران، نخســتین تجربه امریکا برای 
برانداختن یک دولت خارجی به شــمار می رود که سرآغاز سلسله 
اقداماتــی ازاین دســت مثل کودتای ۱۹۵۴ گواتماال و ســرنگون 
کردن دولت آلنده در شــیلی بود. آمریکای سربلند کرده از جنگ 
جهانی دوم به دلیل دوری از صحنه درگیری، توانی بیش از دیگر 
کشــورهای درگیر در ایران مانند شوروی و بریتانیا را داشت- که 
این دو به نوعی ایران را منطقه امن حضور خود در دوران گذشــته 
می دانستند-. با این کار ایاالت متحده تا ۲۵ سال در صف حمالت 
افکار عمومــی ایرانیان قرار گرفت کــه اوج آن در انقالب ۵۷ به 
ظهور رسید. عقیده بســیاری بر این است که تنفر شکل گرفته از 
آمریکا و شــاه در پی براندازی دولت مصدق آن قدر زیاد بود که از 
دالیل مخالفت بنیادین مردم شــد و هــر چه در دو دهه بعدازآن 
ارتباط شــاه و امریکا بیشتر می شــد، نفرت مردم قدرت زیادتری 
می یافــت. البته دو اردوگاهی شــدن جهان هــم در این وضعیت 
بی تأثیر نبود. چراکه اردوگاه شرق با آبشخور فکری چپ، با تغذیه 
ایدئولوژیک و همراهی با جنبش ها و انقالب های تازه در جای جای 

دنیا به این نفرت از شاه دامن می زد. 
در این معادله بازی های زیــادی صورت می گرفت و به ناچار آنکه 
مقابل مــردم قرار می گرفت مجبور بود خــود را به یکی از بلوک 
قدرت بچسباند تا از خیزش های طوفانی آن روزگار در امان بماند. 
جنبش هایی که گاه در قالب ملی گرایی ضد سلطنت یا به هواداری 
از کمونیســم یا به شــکلی متفاوت از این دو و توســط نظامیان 
کودتاچی کشورهای درحال توسعه رخ می داد. ناگفته پیداست که 
بازهم هر تغییری ازاین دست بدون پشتیبانی کشورهای تأثیرگذار 

درصحنه جهانی تا حدودی ناممکن می نمود.
۴-جبهــه ملی که قرار بود پایگاه اصلی جریان مردمی باشــد، به 
دلیــل پراکندگی فکــری و اجتماعی اعضای اصلــی اش هیچ گاه 
نتوانست در حوادث مهم به خصوص روزهای پرآشوب مرداد نقشی 
هرچند جزئی به عهده بگیرد و اصوالً توان تاثیرگذاشــتن بر روند 
حوادث پیش آمده را نداشت. از دالیل اصلی این ناتوانی، پراکندگی 
فکری و عقیدتی گروه های تشــکیل دهنده این جبهه بود که مانع 
می شد به شــکل یک حزب کامل و دارای توان سازمان دهی باال 
عمل کند. گونه گونی رهبرانی مثل مصدق، کاشانی، مکی، بقایی و 

حائری نشــان از در کنار هم قرار گرفتن آدم های متضادی داشت 
که هر یک به منظوری به این جبهه نامنســجم پیوسته بودند. در 
مقابل هم حزب توده به جهت نیروی عظیم کارگری و تشکیالتی 
و هم جناح دربار با پشــتوانه افراد دارای نفوذ و حمایت مستقیم 
ســفارتخانه های غربی به ســرعت می توانســتند معادله را به نفع 
خویش تغییر دهند. می توان چنین برداشت کرد که خود مصدق 
هم فاقد قاطعیتی بود که یک رهبر سیاســی باید برای برخورد با 
مخالفان داشــته باشد. حاال یا از به هم خوردن کامل نظم موجود 
در واهمه بود یا بیم آن را داشــت که کشــتار راه بیفتد و اوضاع 
ازآنچه هست وخیم تر شــود. درهرصورت او مخالف براندازی بود 
و این را در دفاع از مشــروطه خواهی اش در هر شرایطی می شود 
دریافــت. با این تفکر رهبر جریــان مردمی، در مواقعی از مردمی 
که خواهان تغییر اساســی هستند عقب می ماند و این عدم توازن 
یا ناهماهنگی خواســته ها باعث تردید در تصمیم و تغییر نهایی از 
طرف رهبر جریان و درصحنه نماندن مردم می شــود؛ موردی که 
در بیشتر جنبش های مردمی در همه جای تاریخ به خصوص تاریخ 

معاصر جهان مشاهده می شود.
۵-ازجمله کارهایی که برای کنار زدن مصدق و تنها گذاشــتن او 
انجام می شــد، اختالف انداختن بین او و دیگر  اعضای مهم جبهه 
ملی بود. همان طور که اشــاره شــد اعضای اصلی جبهه به دلیل 
عدم انسجام فکری و اختالف های اساسی که باهم داشتند شرایط 
را برای دیگرانی که مترصــد تفرقه افکنی بودند فراهم می کردند. 
اختالف مصدق با حســین مکی، تنش در روابــط با مظفر بقایی 
و از همه مهم تر تفاوت نظر با کاشــانی در بحبوحه  پیش از مرداد 
۲8 باعث شد توان او برای مقابله با دربار تحلیل برود. طبق اسناد 
موجود، برادران رشــیدیان از طرف عوامل سازمان سیا، مهم ترین 
نقش را در دامن زدن به این اختالف ها بر عهده داشــتند و به طور 
مــداوم در همکاری بــا مخالفان نخســت وزیر و در هماهنگی با 
زاهدی، مقدمات آنچه را به کنار زدن نخســت وزیر مردم انجامید، 

فراهم کردند.
6-بنا به نوشــته آبراهامیان، خطر کمونیســم بــرای آمریکاییان 
به اندازه تأثیر نفت مهم نبود. او در کتاب »کودتا« چنین استدالل 
می کنــد که »ایاالت متحــده آمریکا نیز به انــدازه بریتانیا در این 
بحران ســرمایه گذاری کرده بود؛ بنابراین، علت مشارکت آمریکا 
در کودتا صرفاً خطر توســعه کمونیسم نبود، بلکه مسئله تبعاتی 
مطرح بود که ملی شدن نفت می توانست بر مناطقی به دوردستی 
اندونزی و آمریــکای جنوبی و خلیج فارس به جا بگذارد.« با توجه 
به این نکته نظر، باید گفت درهرصورت برای کشــورهای دخیل 
در ماجرا، آشوب و بی ثباتی ایران مهم تر از رفتن مصدق یا ماندن 

شاه در قدرت بود. 
ادامه دار شــدن بحران با در قدرت ماندن شــاه رابطه تنگاتنگی 
داشت؛ چون مردمی که از این کار ناراضی بودند به هیچ وجه حاضر 
بــه همراهی حکومت مســتقر نبودند و این تنــش دائمی فضا را 
برای حضور فرصت طلبانه بیشــتر و محکم تر از گذشته کشورهای 
مذکور باز می کرد. مردم ناراضی از وضعیت به هر طریقی سعی در 
مقابله با حاکمیت می کنند و این تقابل پنهان و آشکار نمی گذارد 
که توان ملی برای شــکل گیری یک کشــور قدرتمند منطقه ای 
به وجود بیاید. شــاه این را می دانســت اما نمی دانست چطور از 
مخمصه ای که در آن گرفتارشده وارهد. به همین خاطر هرازگاهی 
تمایل به همکاری با اشــخاصی داشت که بتوانند این قوه ملی را 
به حرکــت دربیاورند اما دوباره و در تکراری مذبوحانه دســت از 
این کار می کشــید و مالک مطلق کشــوری پراکنده با طیف های 
گوناگون معترض می شــد. این گونه بود که خشم نهفته و کم کم 
ســرریز شــده از برانداختن دولت محبوب مردمی نمی گذاشــت 
وضعیتی حداقلی در کشــوری ناآرام و مورد طمع دیگران شــکل 
بگیرد. در کل فضای سیاسی بعد از برانداختن مصدق دستخوش 
دگرگونی های بنیادین شــد. آبراهامیان معتقد است کودتای ۲8 
مرداد ۳۲، چهار پی آمد داشــته اســت: ۱- ملی زدایی از صنعت 
نفت ایران، ۲- نابودی مخالفان سکوالر شاه، ۳- مشروعیت زدایی 
مرگبار از نظام شاهنشــاهی ایران و ۴- تشدید طرز فکر پارانویید 

)توطئه انگاری( غالب در ایران.
۷-در کشور ما از دیرباز افکار متفاوتی با عملکردهای گوناگونی در 
کنار هم زندگی می کنند. هر تالشــی در جهت کنار زدن گروهی 
و خاموش کردن صدای دیگــران در درازمدت، به ناچار با واکنش 
بقیه روبه رو می شود و هزینه های زیادی بر این مرزوبوم پرحادثه و 

خسارت دیده از کشمکش های همیشگی وارد می کند.

نخستین تجربه آمریکا برای برانداختن یک دولت مردمی
حافظه تاریخی

   طاهر اکوانیان  
   روزنامه نگار

   خیام واحدیان  
   نویسنده

ناهمدلی

دنیای هنر
مروریبرزندگیکمالالملک
بهمناسبتسالروزوفاتش

محمد غفاری معروف به کمال الُملک، یکی از مشهورترین 
و پرنفوذترین شخصیت های تاریخ هنر معاصر ایران به 
شــمار می آید. او برادرزاده ابوالحســن غّفاری معروف 
به صنیع الملــک از اولین تحصیل کــردگان ایرانی در 
فرنــگ و از افراد پرنفوذ دوره قاجار بود. وی تحصیالت 
اولیــه  را در زادگاهش گذراند. پــدرش میرزابزرگ که 
همچون پدرانش دارای حرفه نقاشی بود، ابوتراب، پسر 
بزرگ ترش و محمد را برای ادامه تحصیل راهی تهران 
کرد. محمد با خواهر مفتاح الملک یکی از مقامات دربار 
ازدواج کرد که ثمره این ازدواج یک دختر به نام نصرت 
و پسری به نام حسین علی خان شد. کمال الملک پس از 
حضور در تهران، به همراه برادر بزرگ ترش در مدرسه 
دارالفنون در رشــته نقاشی مشــغول به تحصیل شد، 
هر دو برادر در مدت ســه سال تحصیل خود توانستند 
موفقیت های بسیاری را کسب کنند. در پایان سال سوم، 
ناصرالدین شــاه در حین بازدید از مدرسه دارالفنون، با 
دیدن تابلویی که از چهره اعتضاد السلطنه، رئیس وقت 
مدرسه دارالفنون که توسط محمد غفاری کشیده شده 
بود، تحت تأثیر قرارگرفت و دستور داد تا او را به عنوان 

نقاش به استخدام دربار درآورند.
با حضور در دربار، ابتدا لقب خان، ســپس پیشخدمت 
مخصــوص بــه وی اهــدا شــد و پــس از چنــدی 
ناصرالدین شاه، تحت تأثیر آثار او قرارگرفت و سبب شد 
تا شــاه خود به شــاگردی وی در آید و او را در ابتدا به 
لقب نقاش باشی و سپس به لقب کمال الملک منصوب 
کند. در مدت حضور وی در دربار ۱۷۰ تابلو کشید که 
معروف ترین آنها تاالر آینه است و اولین تابلویی ست که 

آن را »کمال الملک« امضا کرده است.
پس از کشته شــدن ناصرالدین شاه، کمال الملک برای 
مطالعه به اروپا رفت. )۱۲۷6 ش( مدتی بیش از ســه 
ســال را در فلورانس، رم و پاریس گذرانید و در موزه ها 
به رونگاری از آثار اســتادانی چون رامبراند و تیســین 
پرداخت. در پاریس با فانتن التور آشــنا شد. سفر اروپا 
تأثیری مثبت در اسلوب کار و حتی طرز دید او گذاشت. 
او به دســتور مظفر الدین شاه به ایران بازگشت )۱۲۷۹ 
ش( و کار در دربــار را ادامه داد، ولی عماًل نتوانســت 
با خواست های شــاه جدید کنار بیاید. به عراق رفت و 
چندســالی را در آنجا گذرانید. ســال های )۱۲8۱ تا 
۱۲8۳ش( پرده های زرگر بغدادی و میدان کربال را به 

هنگام اقامتش در عراق نقاشی کرد.
بازگشــت کمال الملک به ایــران، مصادف با انقالب 
مشروطه شد. او اگرچه به مشروطه خواهان متمایل 
بود، ولی در جنبش مشــروطه مشــارکت مستقیم 
نداشت. در این هنگام کمال الملک با انتشار مقاالت و 
ترجمه برخی آثار ژان ژاک روسو و دیگر نویسندگان 
آزادی خواه فرانسه، به ســهم خود با حرکت مردم، 
همراه بود. در سال های بعد، مدیریت مدرسه صنایع 
مســتظرفه را بر عهــده گرفت. در این مدرســه با 
کوشــش فراوان به پرورش شاگردان همت گماشت 
که زبده ترین آنها، اســتادانی در مکتب او شــدند. 
ســرانجام به دلیل اختالفاتی که بــا وزیران معارف 
بر سر استقالل مدرســه پیدا کرد، از کار تدریس و 
شغل دولتی دست کشــید )۱۳۰6 ش( و به ملک 
شخصی خود در حسین آباد نیشابور کوچید. )۱۳۰۷ 
ش( در آنجا بر اثر حادثه ای از یک چشم نابینا شد؛ 
اما تا سال های آخر زندگانی به نقاشی ادامه داد. در 
شرح این حادثه روایت ها مختلف است، از جمله گفته 
می شود که ساالر معتمد گنجی، از خوانین منطقه و 
دوست کمال الملک، آجری را برای زدن یک کارگر 
حمام پرانده که به عینک و چشم کمال الملک آسیب 
رسانده است. قاسم غنی پس از این حادثه بر بالین 
اســتاد حاضر شد و پس از آن او مدتی برای معالجه 

به تهران رفت.
محمد غفاری )کمال الملک( در ۹۵سالگی و ۲۷مرداد 
۱۳۱۹ درگذشــت و در کنار مزار عطار نیشابوری به 

خاک سپرده شد.

 عکس وشرح
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