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 گزارش »آرمان ملی« از شایعات درباره 
اخذ جرایم نزدن ماسک:  
جریمه،همهرا
ماسکپوشکرد!

۱45 شهر 
در آتش کرونا می سوزند

آرمان ملی:  ظاهرا اخبار مربوط به جریمه نزدن ماســک، 
همه مردم شهر را ماسک پوش کرده و در گذر از خیابان ها، 
کمتر عابرپیاده و راننده ای را می بینیم که ماسک بر صورت 

نداشته باشد. تمام مغازه دارها و حتی کارگران ...
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جرمروحانيبرايسخنصلح!
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شیوا مقانلو :
 ادبیات معاصر ما کلید اصلی 

رمان را گم کرده  است
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مهدی امیرآبادی:
  »فکری«    بهترین گزینه  

برای استقالل بود

حسین سالح ورزی
 آوار ناکارآمدی ها 
بر سر شهروندان 

هزینه های اخالقی زندگی کردن را باال نبریم

یکی از مهم ترین درس های زندگی پیامبر اکرم)ص( موضوع 
»اخاق« بود.ایشان در بیان فلسفه بعثت خود می فرمودند که 
برای ترویج و تکمیل مکارم اخاق آمده اند؛ موضوعی که این 
روزها بیش از هر زمانی به ترویج آن نیاز داریم و از بی اخاقی ها 
و بداخاقی ها رنج می بریم و اگر بخواهم به مولفه هایی که 
تهدیدکننده اخاق هستند، اشاره کنم خود چندین یادداشت 
را می طلبد. برخی از این مولفه ها شامل دروغگویی، کبر و غرور، 
ظلم به دیگران، بددهنی)فحاشی(، حسادت، سکوت در برابر 
ظلم، نفاق و دورویی، خیانت در امانت )تاملی بر اختاس های 
انجام شده توسط مسئوالن مرتبط(، هتک حرمت و آبروی مردم 
و... هستند که خود گویای گوشه ای از بی اخاقی در هر جامعه ای 
محسوب می شود و اگر کوتاه به هر کدام از این مولفه ها نگاه کنیم، 
متوجه می شویم که چقدر در جامعه امروزی  آشنا به نظر می آیند. 
مولفه هایی که ترویج آنها زمینه ای فراهم کرده که فضایل اخاقی 
در جامعه آنگونه که بایسته است، نهادینه نشود؛ موضوعی که 
از منظر جامعه شناسی هم بسیار مهم و ضروری دانسته شده 
است. یکی از این جامعه شناسان که در این زمینه دیدگاه های 
خود را مطرح کرده »امیل دورکیم« است که بامطالعه آنچه در 
کتاب ها و پژوهش های مختلف نوشته شده، گویای این اعتقاد و 
دیدگاهش است که اخاق تمام آن  چیزهایی است که انسان را به 
ضرورت زندگی با دیگری و به حساب آوردن وجود او، وامی دارد 
و سبب می شود وی حرکات خود را بر پایه ای جز انگیزش های 
خودپرستانه اش تنظیم کند و هر قدر این گونه پیوندها بیشتر و 
نیرومندتر باشد، اخاقیات استوارتر است. از نظر دورکیم، اخاق 
بیش از آنکه برای رهایی فرد باشد، آگاهی به حالت وابستگی به 
دیگران است. بنابراین جامعه رویدادی بیگانه از اخاق نیست 
بلکه برعکس، جامعه شرط ضروری اخاق است. در واقع بشر از 
آن رو موجودی اخاقی است که در جامعه زندگی می کند. شاید 
به همین دلیل است که جامعه پذیری از موضوعات کلیدی در 
جامعه شناسی قلمداد می شود. عامه طباطبایی، صاحب تفسیر 
المیزان هم اخاق را از ملکات فاضله می داند که تحصیل آن با تکرار 
عمل صالح به دست می آید. ایشان اساس و معیارهای کارکردهای 
اجتماعی اخاق را تامین سعادت دنیوی و اخروی، تامین بهداشت 
جسمی و روحی انسان، اصاح جامعه، ایجاد وحدت و همبستگی 
اجتماعی، تنظیم زندگی اجتماعی انسان، شکوفایی تمدن و 
فرهنگ، و... می داند. به همین دلیل اخاقی بودن و اخاقی زندگی 
کردن در جامعه بیش از همیشه باید مورد توجه قرار گیرد. کار 
سختی است چون گاهی اوقات با صداقت، کارت پیش نمی رود، 
با شجاعت و مقابله با تخلف و فساد و ناکارآمدی و ظلم و... زندگی 
کردن برای من و شما هزینه دارد و بعضا با عبارت هایی از قبیل: 
نمی توانی ساکت باشی، مگر فقط تو هستی، خیلی های دیگر را 
ببین سکوت کردند و پست شان را دارند و  دارند کیف می کنند، یا 
یک دست که صدا ندارد، کو گوش شنوا و... انگیزه اخاقی بودن 
و اخاقی زندگی کردن را از من و شما می گیرند، درحالی که این 
سکوت ها و بی تفاوتی ها و منزوی کردن دیگران، خواسته آنان است 
چون در این صورت است که فساد ریشه دار و عمیق می شود. اجازه 
ندهیم انسان های اخاق مدار، بی تفاوت شوند و گوشه گیر که خود 

همچون سمی مهلک برای هر جامعه محسوب می شود.

آقای مجتبی ذوالنوری درباره ریاست جمهوری 
سخنان کاملی را ایراد نکرده  است. کاش امکان داشت 
یک نظرسنجی از مردم صورت بگیرد و از آنها بپرسیم چه 
کسانی باعث به وجود آمدن بیشتر این در کشور شده اند. 
اگر آقای حسن روحانی در صدر این نظرسنجی قرار 
می گرفت آن وقت می توانستیم بگوییم صحبت  های آقای 
ذوالنوری درباره رئیس جمهور درست بوده است. خیلی 
از افراد بیشتر از رئیس دولت در وضعیت به وجودآمده 
مقصر هستند، ازجمله همین رئیس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس یازدهم یکی از مقصران شرایط به وجودآمده 
است. آقای ذوالنوری در زمانی که دونالد ترامپ از برجام 
خارج شد به جای اینکه سعی کنند برجام را حفظ و 
نجات دهند، در وسط مجلس شورای اسامی، پرچم 
ایاالت متحده و برجام را آتش زدند و آن نمایش را در 
پارلمان راه اندازی کردند. اما درباره سخنان رئیس جمهور 
عرض می کنم که ایشان صحبت جدیدی نکرده اند. فقط 
دکتر روحانی به نظرم در حال آماده سازی یک تغییر یا 
به اصطاح نرمش قهرمانانه دوباره است. ما می توانیم هم 
اسم این کار را نرمش قهرمانانه یا صلح بگذاریم، اما آنچه 
کاما مشخص است نشان دهنده این است که شرایطی 
که در آن قرار داریم، بسیار سخت است و کفگیر هم به ته  
دیگ خورده است و به تدریج با مشکاتی روبه رو خواهیم 
شد که باید بتوانیم آنها را ابتدا مدیریت و سپس با تدبیر 
کاهش دهیم. حتی پیش بینی می شود دولت برای دادن 
حقوق کارمندان هم با مشکل مواجه شود که همکاری 
همه قوا را می طلبد. بنابراین رئیس دولت احتمال اعتقاد 
دارد باید به یک شکلی حاال چه نرمش قهرمانانه یا صلح 
امام  حسن)ع(، شرایط را تغییر دهیم. چه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور شود یا جو بایدن به پیروزی برسد دولت 
ظاهرا چاره ای جز تغییر برخی ایده ها را ندارد. اگر دونالد 
 ترامپ در انتخابات پیروز شود، قصد دارد هزینه بیشتری 
بر ما تحمیل کند البته ما هم می توانیم مشکاتی برای 
آنها ایجاد کنیم. اگر جوبایدن برنده شود با هزینه کمتری 
حرکت می کنیم. اینکه باید جمهوری اسامی به  سمتی 
حرکت کند و تغییراتی به وجود آورد تا از این مرحله 
عبور کنیم هیچ   تردیدی وجود ندارد. به نظر می آید با 
انتخاب شدن رئیس جمهور آمریکا  احتمال دارد زمینه 
مذاکراتی هم  فراهم شود. اینکه چه زمانی انجام خواهد 
شد، هنوز مشخص نیست. امکان دارد در دولت آقای 
حسن روحانی صورت بگیرد یا اینکه احتماال در دولت 
آینده ما شاهد تحول و تغییر خواهیم بود. امکان دارد از 
دیماه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مذاکرات جدیدی 
شروع شود یا اینکه زمان اصلی آن احتماال بعد از انتخابات 

۱۴۰۰ باشد.

آیا کشور به نرمش قهرمانانه نیاز دارد؟

صادق زیباکالم 
استاد دانشگاه

  عکس : آرمان ملی/حجت سپهوند   
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سیدحسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی 

ایران
 افزایش قیمت ارز و شواهد و قرائن موجود نشان از 
تصمیمات داخلی در این حوزه دارد. ارز یک متغیر بسیار 
کلیدی در اقتصاد و پول ملی مهم ترین متغیر اقتصاد کشور 
است و اقداماتی که برای تضعیف پول ملی صورت گرفته، 
همه داخلی است که عمده آن به سوءتدبیر سیاسی و 
کسری بودجه هایی که مرتب بزرگ تر کرده اند، برمی گردد. 
افزایش دستمزد بازنشستگان و حقوق معلمان از جمله 
اقداماتی است که هزینه های بخش عمومی را نه تنها بیشتر 
می کند که برای تامین این مخارج الزم می دانند قیمت ارز 
را افزایش دهند و در این راه، سران سه قوه مسئولیت های 
یکسان دارند وقتی به چنین تصمیماتی رای مثبت 
می دهند. نکته قابل توجه اینکه مخارج امروزه، بدهی های 
دولت بعدی است و به این ترتیب قدرت تصمیم گیری 
دولت بعد به شدت محدود می شود. به هر صورت تعهدات 
بزرگی که روی دست دولت کنونی می گذارند، عمدتا به 
بدهی های دولت بعدی تبدیل می شود و عما موارد مصرف 
آنها را به این معنا تعیین کرده اند. بنابراین دولت بعد عما 
به شدت با محدودیت های جدی در مورد بودجه مواجه 
خواهد بود و از اینکه چطور مسئوالن نسبت به این اقدام 
پرهزینه برای کشور اهمیتی قائل نشده اند، تعجب می کنم. 
اما اینکه افزایش قیمت ارز تا کجا ادامه پیدا می کند، به نظر 
به اوج خود رسیده و دولت این وضعیت را تا چند ماه آینده 
حفظ می کند و در مورد اینکه انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا تاثیری بر وضعیت اقتصادی ایران خواهد داشت یا 
خیر؟ واقعیت این است که استراتژی یا راهبرد خاورمیانه ای 
ایاالت متحده براساس رژیم صهیونیستی تعیین می شود 
و آنجا احزاب سیاسی فقط ممکن است تاکتیک های 
متفاوتی برای تامین خواسته های دولت اسرائیل داشته 

باشند. در حقیقت اینکه چه کسی انتخاب شود، تاثیری 
بر وضعیت اقتصادی ایران ندارد اال اینکه امتیازهایی را 
که آمریکا می خواهد بدهیم و احتماال یک گشایش جزئی 
صورت می گیرد که به معنای بازگشت به اقتصاد نفتی 
و پخش درآمدهای نفتی خواهد بود اما گشایشی برای 
حل مسائل ساختاری اقتصاد فراهم نمی کند. مشکات ما 
داخلی و ناشی از موانع ساختاری اقتصاد ایران و وابستگی 
شدید به منابع نفتی است. اگر تهدیدی را که کشور با آن 
مواجه شده با تدبیر درست می توانستیم به یک فرصت 
تبدیل کنیم، قطعا می توانست یک چرخش تاریخی در 
کشور رخ دهد اما همین فرصت را با تصمیماتی که اتخاذ 
کردیم به عمیق ترشدن بحران تبدیل کردیم. دولت 
می توانست و هنوز هم می تواند از درآمدهای برندگان این 
اقتصاد رانتی مالیات کسب کند و هزینه های بخش عمومی 
را تامین کند که این اقدام خودش کنترل کننده تورم در 
جامعه بود. فرصتی که واقعا برای کشور فراهم آمده بود اما 
متاسفانه سوخت و به نظر می رسد اقتصاد کشور درگیر 
و وارد یک دوره پرمشکل تر می شود. نکته مهم اینکه 
در یکسال گذشته به خاطر همین افزایش قیمت ارز، 
دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان درآمد یعنی رانت به جیب 
بنگاه های خصولتی، پتروشیمی ها، خودروسازان، فوالدی ها 
و معدن کارها وارد کرد که ظلم در حق مردمی است که 
تورم ناشی از افزایش قیمت ها را تحمل می کنند و سود 
حاصل از افزایش قیمت ارز را گروه قلیلی کسب می کنند. 
از این رو مشکل اساسی را باید در تصمیمات بخش عمومی 
جست وجو کرد. به نظر می رسد که از آستانه  تحمل جامعه 
پایین آمده منتها واکنش های جامعه به صورت رشد جرم 
و جرائم، رشد اعتیاد، رشد نابسامانی ها و در شرایط کنونی 
میل به مهاجرت تفسیر و بررسی می شود که البته این 
مساله هم خودش یک فرایندی دارد که تهدیدکننده 

امنیت اجتماعی و در ادامه  امنیت سیاسی است.

به مانند ماه های قبل، ایرانی ها بیش از هر ملیت 
دیگری در ترکیه خانه خریده اند. به گزارش ایسنا به 
نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، با وجود شیوع کرونا در 
ترکیه، تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه 
افزایش داشته است؛ به گونه ای که طبق اعام مرکز 
آمار این کشور،در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، میزان 
خرید خانه توسط اتباع خارجی با هدف اخذ اقامت و 
شهروندی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶.۱ 
درصد افزایش داشته و به ۵۲۶۹ واحد رسیده است. 
استانبول محبوب ترین شهر برای خرید خانه توسط 
اتباع خارجی بوده و طی این مدت ۲۳۷۰ مورد از کل 
معامات مسکن صورت گرفته توسط اتباع خارجی 
مربوط به این شهر بوده است. پس از استانبول نیز 
شهرهای آنتالیا با ۱۰۱۸ مورد و آنکارا با ۳۴۷ مورد، 
محبوب ترین شهرها برای خرید خانه در ترکیه توسط 
اتباع خارجی بوده اند. به گفته مرکز آمار ترکیه، طی این 
مدت اتباع ایرانی با خرید ۹۰۸ واحد خانه بزرگ ترین 

گروه خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده اند و عراقی ها، 
روس ها، آذربایجانی هاو افغان ها در رده های بعدی قرار 
گرفته اند. آلتان الماس- مدیر بخش سرمایه گذاری 
و توسعه موسسه کاناتدر - گفت: تمایل باالی اتباع 
خارجی برای خرید ملک در ترکیه نشان می دهد که 
این کشور به یک رقیب برای کشورهای اروپایی حوزه 
مدیترانه تبدیل شده است. نسبت به اینکه روند فعلی در 
آینده تداوم داشته باشد خوشبین هستیم. در مجموع 
۱۲ ماه منتهی به سپتامبر امسال ۱۳۶ هزار و ۷۴۴ مورد 
فروش ملک در ترکیه به ثبت رسیده است که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل حدود ۶.۵ درصد کاهش پیدا 
کرده است. ۱۰۸ هزار و ۴۲۱ خانه از خانه های فوق 
نوساز بوده اند. طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با 
خرید خانه ای به ارزش ۲۵۰ هزار دار و باالتر می توانند 
شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند. از زمان 
تصویب این قانون، خرید خانه توسط خارجی ها رونق 

زیادی گرفته است.

حسین راغفر
اقتصاددان

در رثای استاد فقید جامعه شناسی

محمد زاهدی اصل 
استاد مددکاری اجتماعی 

در ایام سوگواری رحلت پیامبر اعظم و دو امام معصوم ، 
عزادار شخصیتی شدیم که همه بر استادی مسلم او در حوزه 
جامعه شناسی اذعان دارند و منش و رفتار حرفه ای او را به عنوان 
یک معلم برجسته دانشگاه ، ستایش می کنند ، اما صد افسوس 
که زمانی که در میان ما بود آنگونه که باید قدر او را ندانستیم که 
متاسفانه این شیوه برای ما تبدیل به عادت شده است ، مطمئن 
هستم که روح بلند آن فقید، ما را به مهربانی بیشتر ، حفظ حرمت 
و جایگاه پیشکسوتان و بهره مندی از تجارب ارزشمند آنها در 
زمان حیاتشان توصیه می کند. دکتر توسلی را می توان یکی از 
اثرگذارترین شخصیت های علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی 
و جامعه شناسی دانست او در دوره  طوالنی عمر پربرکت خود در 
شکل گیری و بقای جامعه شناسی ایران نقش بی بدیل داشت و به 
عنوان دانش آموخته دانشگاه سوربن ، توانست مفهوم روشنفکری 
دینی را با عملکرد علمی و رفتار حرفه ای خود عملیاتی کند. او 
با ایجاد فرصت برای پرسشگری و نقادی دانشجویان خود ، با 
صبوری مثال زدنی عامل به نظریه انتقادی بود به گونه ای که 
کم لطفی ها و بعضا تندروی های حرمت شکنانه را با بردباری و 
اغماض و بعضا نیز با سکوت پر معنا تحمل می کرد. شادروان 
استاد توسلی در نخستین سال های بعدازانقاب ، باوجود  برخی 
از تندروی ها و تقابل ها، جسورانه از علوم اجتماعی در مقابل 
هجمه ها و حتی زمزمه تعطیلی برخی از رشته های این حوزه 
مقاومت کرد و با حضور فعال در ستاد انقاب فرهنگی در دوره 
فطرت دانشگاه ها ، به عنوان مسئول گروه علوم اجتماعی ، زمینه 
بقا و تداوم علوم اجتماعی با شش گرایش را مهیا ساخت و در 
همین مسیر حضور او در طرح بازنگری علوم انسانی با محوریت 
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه به عنوان سرگروه اساتید علوم 
اجتماعی به اتفاق مجموعه ای از اساتید پیشکسوت این حوزه، در 
ایجاد تفاهم بین علمای اجتماعی و عالمان دینی بسیار موثر بود. 
مرحوم دکتر توسلی محوریت اولین همایش »جامعه شناسی و 
توسعه« را در سال های بعد از انقاب به عهده داشت و در ادامه 
همین مسیر با مشارکت پیشکسوتان حوزه علوم اجتماعی ، 
انجمن جامعه شناسی ایران را پایه گذاری کرد و موسس اولین 
دوره دکتری جامعه شناسی کشور در دانشگاه تربیت مدرس بود. 
مرحوم دکتر توسلی نمادی از جامعه شناس مسلمان بود و در 
عمل ، ادامه دهنده و مروج اندیشه بزرگانی چون دکتر صدیقی 
و دکتر شریعتی شد. او یک شخصیت علمی نبود بلکه یک 
شخصیت ملی بود که توانست عاوه بر آثار ارزشمند مکتوب ، 
در راستای خصلت شاگردپروری خود ، شاگردان بسیاری را 
تربیت کند که امروزه پیروان مرام او و از اساتید اثرگذار جامعه 
علمی کشور هستند . دکتر توسلی در عین پیروی از مشی مدارا 
و شفقت ، با دقت حداکثری به تکالیف علمی خود عمل می کرد 
و این شیوه تا زمانی که توانایی کار داشت ادامه پیدا کرد که 
الگوی دیگری برای شاگردان اوست . اینجانب ضمن ارج نهادن 
به روح بلند این استاد فرزانه و تسلیت به خانواده مکرم ایشان 
و خانواده بزرگ علوم اجتماعی کشور ، علو درجات را از درگاه 
خداوند متعال برای آن مرحوم مسالت دارم و امیدوارم منش و 
سلوک ایشان الگوی اصحاب علوم اجتماعی به خصوص اساتید 

جوان باشد.

سوءتدبیر بخش عمومی

 ایرانی ها چقدر در ترکیه خانه خریدند؟

آرمان ملی: بررســی بازار ارز در هفته ای 
که گذشت، نشــان می دهد در حالی که 
اسکناس آمریکایی در نخستین روز هفته 
از مرز ۳۰ هزار تومان عبور کرد، در آخرین 
روز معاماتی مرز ۳۲ هــزار تومان را نیز 
شکســت. در عین حال، در شرایطی که 
انتظار می رفت به دنبال کاهش حدود ۳۰ 
داری قیمت هر اونــس طای جهانی، 
قیمت ها در بازار طا و ســکه نیز کاهش 

یابند، اما به دلیل اوج گرفتن بهای دار، ...

با وجود کاهش تقاضا؛ 

 بازار خودرو 
سر سازش ندارد

 پرداخت ۱00هزارمیلیارد 
مابه التفاوت قیمت از سوی مردم

صفحه2

 غالمعباس توسلی 
دار فانی را وداع گفت

جامعهشناس
بزرگواهل
مدارارفت

صفحه5

 گزارش »آرمان ملی« 
از گرانی گوشی تلفن همراه:
چنبرهدالالن

رویبازارموبایل
 خرید با دالر ۲0 هزار تومانی 

فروش به نرخ روز!
آرمان ملی: تلفن همراه کاالیی که به صورت کامل از طریق 
واردات تامین می شــود و به تبع وابسته به نرخ ارز است،  با 
افزایش افسارگسیخته نرخ ارز قیمت آن هم افزایش می یابد. 

مشتریان این ابزار کم نیستند و به همین دلیل هم ....
صفحه4

صفحه7

صفحه4

صفحه3
محمدقلی یوسفی در گفت وگو با »آرمان ملی«:
 تزریق پول برخورد  با 
معلول است؛ نه علت
  انحراف در روند     توسعه کشور

محسن جلیلوند در گفت و گو با »آرمان ملی«:

پیروزي بایدن مذاکرات 
برجام را احیا مي کند

کمال اطهاری در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 بدون الگوی توسعه 

به جايی نمی رسيم
 تنزل تاریخي امروز 
بر عهده روشنفکران است

  مردم از ما پخته تر رفتار کرده اند 
تا همه چیز از هم نپاشد

بازداشت عليرضا حيدرآبادی پور در اسپانيا
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امنیت و   معنویت کشور، 
مرهون   شهداست

در پی بازگشــت پیکرهــای پاک 
شــهیدان رضــا حاجــی زاده، 
محمد بلباســی، محمود رادمهر، 
علی عابدینی و حســن رجایی فر 
از خان طومان به میهن اســامی 
و خاکسپاری این شــهدای مدافع 
حرم، مشــاور مقام معظم رهبری، 
پنجشــنبه ۲۴ مهرمــاه در تماس 
تلفنی با خانواده های این شهیدان 
به ایشــان تســلیت گفت و صبر و 
بصیرت آنان را ســتود. دکتر علی 
الریجانی در این تمــاس تلفنی از 
ایثار و رشادت شهدای مدافع حرم 
و صبر و مقاومت خانواده های معزز 
آنان تجلیل کرد. مشاور مقام معطم 
رهبری در ایــن گفت وگوی تلفنی 
ضمن تعزیت به خانواده  شــهدای 
مدافع حرم گفــت: امنیت، عزت و 
معنویت کشور، مرهون فداکاری و 
حماسه آفرینی این شهدای شجاع و 
فداکار است و ارواح طیبه آنان با نبی 
مکرم اسام )ص( و ســید جوانان 

اهل بهشت محشور خواهد بود.

خــــبر کوتــــاه

اعتبارات صندوق توسعه 
ملی مطابق با دستورات 
رهبری هزینه می شود

تضعیف دولت از وظایف 
نمایندگی نیست

مشاور رئیس جمهوری به اظهارات 
اخیر رئیس کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس 
و تاش وی برای ترغیب ســایر 
نمایندگان بــرای امضای طرح 
استیضاح رئیس جمهوری واکنش 
نشــان داد. حســام الدین آشنا 
مشاور رئیس جمهوری در حساب 
کاربری خود در توئیتر در واکنش 
به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس مبنی بر اینکه استیضاح 
روحانی از دستور خارج نشده و به 
قوت خودش باقی است، نوشت: 
» اســتیضاح حق اکثریت قاطع 
مجلس است، اما ایجاد تزلزل در 
حاکمیت، تضعیف دولت در زمان 
جنگ اقتصادی، نخ دادن به هر دو 
نامزد انتخاباتی آمریکا برای کوتاه 
نیامدن در برابر دولت فعلی ایران 
و تعویق هر گونــه رفع یا کاهش 
تحریم ها تا استقرار دولت بعدی 
در ایران از وظایــف نماینده ای با 

۲۰۴هزار رای نیست.

رئیس دفتر رئیس جمهــور درباره 
انتشــار مطلبی دربــاره تخصیص 
اعتبــارات کرونایــی بــه یکی از 
دانشــگاه های کشــور بــه دلیل 
عضویــت فرزنــد رئیس جمهوری 
در هیات علمی این دانشــگاه اظهار 
کرد: همانطور که سخنگوی دولت 
نیز توضیح دادند، سازمان برنامه و 
بودجه به بســیاری از دانشگاه هایی 
که نیازمند هســتند، کمک کردند 
و این روند هــم ادامــه دارد؛ حال 
ممکن اســت عــده ای دنبــال آن 
باشــند تا بگردند و در هر دانشگاه 
افرادی را پیدا کننــد و بگویند که 
بودجه دولت به خاطــر این افراد به 
آن دانشــگاه دادند. محمود واعظی 
با تاکیــد بر اینکه بجز دانشــگاه ها 
به بیمارســتان ها و مراکز دیگر نیز 
کمک هایی شده است، گفت: درباره 
اعتباراتی که از محل صندوق توسعه 
ملــی تخصیص داده می شــود، هر 
اتفاقی که بیفتد براساس چارچوبی 
است که ما خدمت رهبری نوشتیم 
و بر اساس محور و دستورات ایشان 
از اعتبارات این صندوق اســتفاده 
می شود؛ مگر می شود هر کسی هر 
کاری که دلش بخواهد انجام دهد؟ 

مراسمعزاداریشهادتامام
رضا)ع(باحضوررهبرانقالب

مراســم عــزاداری روز شــهادت حضــرت امام 
علی بن موسی الرضا )ع( در حسینیه امام خمینی با 
حضور مقام معظم رهبری برگزار شد. در این مراسم 
که به علت رعایت ضوابط بهداشــتی بدون حضور 
جمعیت برگزار شــد، حجت االسام والمسلمین 
عابدینی در سخنانی، برادری و ارتباط بین مومنین 
را الزمه درک مراتب توحیدی دانست و گفت: در 
نگاه دینی و بر اساس روایات متعدد، ایثار و گذشت، 
خوشرویی، انفاق و گره گشــایی از جمله مصادیق 
اخوت مومنانه اســت که این ارتباط الزمه ارتباط 
با معصــوم و تقرب به پروردگار اســت. همچنین 
در این مراســم محمود کریمی به ذکر مصیبت و 

مرثیه سرایی پرداخت.

دیدارظریفوعبدا...عبدا...
درتهران

عبدا... عبدا... رئیس شــورای عالی صلح افغانستان در 
راس یک هیات از مقامات شــورایعالی مصالحه ملی، 
نمایندگان مجلس ملی افغانســتان و مقامات وزارت 
خارجه آن کشور در روز یکشنبه ۲۷ مهرماه به تهران 
سفر می کند. عبدا... عبدا... در ســفر سه روزه خود به 
ایران با حسن روحانی رئیس جمهوری اسامی ایران، 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی و وزیر 
امورخارجه و دیگر مقامات عالی کشور دیدار و گفت وگو 
خواهد داشت. ظریف و عبدا... عبدا... یکشنبه در وزارت 
خارجه با یکدیگر در مورد آخرین تحوالت روند تحقق 

صلح در افغانستان دیدار و رایزنی می کنند.

ضرورتمشارکتهمه
درمبارزهباتروریسم

سخنگوی وزارت امور خارجه حمات تروریستی دو 
روز گذشته به نظامیان پاکستان در اورمارا و کویته 
را محکوم کرده و با دولت و مردم این کشــور ابراز 
همدردی کرد. سعید خطیب زاده با مردود دانستن 
تمامی اشکال تروریسم بر ضرورت مشارکت همه 
کشــورهای منطقه در مبارزه مستمر با مرتکبان، 
ســازمان دهندگان، پشــتیبانان و حامیان مالی 

اقدامات تروریستی تاکید کرد.

پیگیرحلمشکل
کارتهایتلفناعتباری

وزیر ارتباطات با اشاره به مشکاتی که برای کارت های 
اعتباری تلفن عمومی پیش آمده بود گفت که پیگیر 
حل این مشکل هست. به محمدجواد آذری جهرمی 
اظهار کرد: در حدود یکســال پیش توزیع کارت های 
اعتباری تلفن عمومی دچار مشکل شد که همان موقع 
به مخابرات ایران تذکر دادیم و آنها هم این کارت ها را 
تهیه کردند و در اختیار هموطنان گذاشتند. وی افزود: 
بیشتر ســرباز ها در پادگان ها یا زندانیان از کارت های 
اعتباری تلفن همگانی استفاده می کنند که برای کمبود 
آن راه حل هایی پیش بینی شــد تا مشکلشان برطرف 
شود. به تازگی گزارشی از کاهش کارت های اعتباری 
تلفن عمومی دریافت نکردم، ولی اگر چنین مشکلی 
وجود دارد، باز هم پیگیری می کنم تا مشکل حل شود.

سفربهچینشتابدهنده
مشارکتجامعراهبردی

سفیر جمهوری اسامی ایران در پکن  سفر وزیر امور 
خارجه کشــورمان به چین را شــتاب دهنده به موقع 
در مشــارکت جامع راهبــردی عنوان کــرد. محمد 
کشاورززاده سفیر کشورمان در پکن  در توئیتی نوشت: 
 اولین ســفر دکتر ظریف به  چین بعــد از کرونا را باید 
شتاب دهنده به موقع در مشــارکت جامع راهبردی 
دانست که بازتاب میلیونی در افکار عمومی چین داشته 
است. باوجود بعضی تحلیل ها ۹ اکتبر نه روز غافلگیری 
بود و نه دستورکار جدیدی مطرح بود. ره افسانه زدن در 

روابط ایران و چین اخیرا زیاد شده است.

تالشآمریکا
برایمقابلهباایران

ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا مدعی شــد که 
ایاالت متحــده متحدانش را بــرای مقابلــه با آنچه 
»ستیزه جویی های ایران« می خواند، تقویت کرده است. 
مورگان اورتاگوس در گفت وگویی تلفنی با عرب نیوز 
مدعی شد که واشــنگتن تحت دولت های دموکرات 
و جمهوری خواه به توافق های تســلیحاتی این کشور 
با پادشاهی ســعودی ادامه داده و هر دو دولت از این 
توافق ها حمایت می کرده اند. وی در ادامه اظهارات خود 
ادعا کرد: ما می دانیم که عربستان سعودی و کشورهای 
حوزه خلیج)فارس( در خط مقدم ســتیزه جویی های 
ایران قرار دارند؛ به همین دلیل اســت که ما به دنبال 
تقویت و مستحکم کردن متحدان مان بودیم تا دربرابر 

ستیزه جویی های ایران بایستند.

ایرانبهساختبمباتم
نزدیکترشده!

در حالی که مقامات ایران همــواره تاکید دارند 
که ساخت ساح اتمی در دستورکار دفاعی قرار 
ندارد، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
مدعی شــد که جمهوری اســامی به داشتن 
مواد الزم برای ســاخت بمــب اتمی نزدیک تر 
شده است! جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا روز پنج شنبه 
در گفت وگویی با شبکه ای بی سی درخصوص 
سیاســت خارجی آمریکا گفت: آمریکا منزوی 
شده است. متحدان مان کارهایشان را به تنهایی 
پیــش می برند. سیاســت »اول آمریکا« باعث 
انزوای آمریکا شده اســت. وی با بیان این ادعا 
که ایران به داشتن مواد الزم برای ساخت بمب 
نزدیک تر شده است، افزود: کره شمالی بمب و 

موشک های بیشتری در اختیار دارد.

لغو تحریم های تسلیحاتی ایران به عنوان یکی از موفقیت ها در عرصه 
برجام است که توانســته بعد سیاســی این توافقنامه را به سرانجام 
برســاند. در این میان برخی کشــورهای اروپایی و ایاالت متحده بر 
این باور هســتند که ایران نباید پس از این رویداد به خرید و فروش 
اسلحه در عرصه بین المللی روی آورد. این قبیل کشورها فعالیت های 
تسلیحاتی ایران را تهدید می دانند؛ به همین علت تمایلی ندارند ایران 
در این عرصه به راحتی به فعالیت بپردازد و اسلحه بفروشد یا انواع آن 
را خریداری کند. باید توجه داشت که در همین عرصه نیز میان نگاه 
کشورهای اروپایی و ایاالت  متحده تفاوت وجود دارد. اروپا بر این باور 
است که لغو تحریم های تسلیحاتی به گونه ای یک امتیاز و یک مشوق 
برای ایران است تا برجام حفظ شود و بار دیگر بتوان به احیای کامل 
آن امیدوار بود. آنها بر این باور هســتند که ایران در این برهه زمانی 
توانایی اقتصادی خرید تسلیحات سنگین را ندارد. از سوی دیگر نیز 
شــاید بتواند صرفا با چین و روسیه به توافق برســد تا از آنها اسلحه 
خریداری کند. در ورای تمامی این موارد که کدام کشور با ما تعامل 
تسلیحاتی خواهد کرد و کدام نخواهد کرد باید ما در داخل کشورمان 
به یک تعامل و توافق جمعی در خصوص نحوه تعامل خود با ســایر 
کشورهای جهان برســیم. امروزه دو نگاه نسبت به سیاست خارجی 
جمهوری اسامی ایران وجود دارد؛ نخست نگاهی است که صرفا بر 
مخالفت ها و اختافات تاکید دارد و بر این باور است که باید بر همین 
موارد استوار بود. نگاه دوم این اســت که باید با جامعه جهانی تعامل 
کرد و روی نقاط مشترک تاکید کرد. در حال حاضر صدای نگاه اول 
بلندتر است؛ به گونه ای که در مجلس برای رئیس جمهور حکم اعدام 
چندمرتبه صادر می کند. تریبون فعا در دســت این افراد است و به 
همین علت آنها بیشتر دیده می شوند. نگاه دوم که بر تعامل با جهان 
تاکید دارد باید یک نکته را شفاف سازی کند که آنها به دنبال تعامل 
هستند و به هیچ وجه نمی خواهند تسلیم کشــورهای غربی شوند. 
تفاوت میان تعامل و تسلیم بســیار زیاد است اما نگاه مقابل تعامل با 
جهان معموال این دو امر را یکی تفسیر می کنند. مشکل ما در داخل 
این است که هنوز به این جمع بندی نرسیده ایم که با کدام نوع نگاه 
باید با آنچه امروز با آن مواجه هســتیم و آنچه در آینده با آن مواجه 
خواهیم شد، باید عمل کنیم. بنابراین به همین علت مشخص نیست 
که پس از لغو تحریم های تســلیحاتی ایران چه منافعی را کســب 
می کند یا حتی اگر ترامپ کنار رفت، ایــران چه امتیازاتی می تواند 
از عرصه بین المللی کسب کند. با این شرایط تفاوتی نمی کند ترامپ 
رئیس جمهور می شــود یا جو بایدن، زیرا ما هنوز در داخل کشور به 
توافق نرســیده ایم و بزرگ ترین چالش پیش روی سیاست خارجی 
کشــورمان نیز همین عدم تصمیم گیری در خصوص نحوه تعامل با 

جهان و نبود یک صدای واحد است.

ســـرمقاله

ســند امنیت قضائی در ۳۷ ماده از ســوی آیت ا... سید 
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه اباغ شد. ایسنا نوشت، 
در اجرای بند »ب«  ماده ۱۲۰  قانون برنامه ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران 
مصوب ۱۳۹۵ و به منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ 
و ۶۷ سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور 
مصوب ۱۳۹۴ »سند امنیت قضائی« به شرح مواد آتی 
اســت. در مقدمه این سند آمده اســت: نظام قضائی در 
قانون اساســی نقش بنیادین دارد. لــذا اصل یک صد و 
پنجاه وشش قانون اساســی، وظیفه پشتیبانی از حقوق 
فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشــی به عدالت 
را برعهده قوه قضائیه نهاده اســت. در راستای ایفای این 
نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضائی 
رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. 
این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آنها 
و احترام به حقوق مکتســبه افراد است. حقوق اشخاص 
ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعدی به آن، نظام 
قضائی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و 
احقاق حق حضور داشته باشــد. در جامعه مردم ساالر و 
اسامی، اعتماد عمومی به نظام قضائی، اقتدار و انسجام 
دســتگاه قضائی از اهمیت ویژه برخوردار است. امنیت 
قضائی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه 
امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون 
از تعرض باشــد و تامین چنین امنیت عادالنه ای برای 
همه برعهده قوه قضائیه قرار گرفته است. این سند تاش 
دارد با ترسیم سیاست های کلی مرتبط با تامین امنیت 
قضائی شــهروندان و با رویکرد تحول نظام قضائی، گام 
بردارد. پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقال 
قوه قضائیــه و قضات دادگســتری از الزامــات بنیادین 
دستیابی به امنیت قضائی اســت. برای دستیابی به این 
هدف، همکاری ســایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که 
صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری است. ایجاد 
امنیت قضائی، عموم جامعه را به تامین حقوق شهروندی 
مطمئن خواهد ســاخت و آرامش خاطر شهروندان را از 
عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می آورد. در این 

راستا، بند چهاردهم از اصل ســوم قانون اساسی، ایجاد 
امنیت قضائی عادالنه برای همگان را از اموری دانســته 
که دولت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را به کار 
گیرد. در سیاست های کلی قضائی، مصوب مقام معظم 
رهبری مصوب ۱۳۸۱ نیز بر اصاح ساختار نظام قضائی 
کشــور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و 
اجتماعی تاکید شده اســت همچنین، سند چشم انداز 
جمهوری اسامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، 
بهره مندی از امنیت قضائی را از ویژگی های جامعه  ایرانی 

در افق این چشم انداز، برشمرده است.
  بخش های مختلف سند امنیت قضائی

بخش اول این ســند هدف و اصــول امنیت قضائی 
است که شامل ۸ ماده می شود که عبارت اند از: هدف 
امنیت قضائی، اصل اعتماد و انتظار مشروع، عطف به 
ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بابیان، 
اصل قانونــی بودن جرم و مجازات،  اصل شــفافیت، 
اصل استقال قضائی و بی طرفی اصل تمرکز بر امور 
قضائی و اصل برابری در مقابل قانون. بخش دوم این 
سند نیز تحت عنوان »حقوق عام شهروندی مربوط 

به امنیت قضائی« که شامل ۹ ماده است عبارت است 
از: حق دادخواهی و دسترســی بــه مراجع قضائی، 
حق رســیدگی و دادرســی در مهلت معقول، حق 
رسیدگی علنی، حق بهره مندی از خدمات حقوقی، 
حق حریم خصوصی احیای حقوق عامه، قاعده تسلیط 
یا حق مالکیت مشــروع،  اصل جبران خسارت، حق 
مبارزه با فساد و حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی. 
بخش سوم این سند تحت ذیل عنوان »حقوق خاص 
شهروندی در فرآیند دادرســی« که شامل۱۲ ماده 
می باشد آمده اســت:  فرض عدم مسئولیت کیفری، 
منع مطلق شــکنجه و رفتارهــای تحقیرآمیز، اصل 
شخصی بودن، اصل منع محاکمه مجدد، حق اعتراض 
و تجدیدنظرخواهــی، منع بازداشــت غیرقانونی و 
خودســرانه، حق دفاع و انتخاب وکیل، حقوق ویژه 
زندانیان و محرومان از آزادی، حــق اعاده حیثیت و 
باز اجتماعی شــدن محکومان، استناد به اصول کلی 
حقوقی و حقوق خاص دادرسی های اداری. همچنین 
در بخش چهارم تحت عنوان راهبردها نیز طی ۵ ماده 

راهبردهای مدنظر در این سند آورده شده است.

جالل خوش چهره
تحلیلگرمسائل   سیاسی

بزرگترینچالشپیشرویسیاستخارجی

   مسئولیت حمایت از دولت روحانی را بپذیریم
آرمان ملی: »جریان رقیب اصاحات هیچ گاه شــهامت 
عذرخواهی از مردم به خاطر حمایــت از آقای احمدی نژاد 
را نداشت و حتی منکر حمایت از او شده بود. اصاح طلبان 
برخاف رقیب خود هیچ گاه حمایــت از  آقای روحانی را 
انکار نکرده انــد و به خاطر برخــی ناکارآمدی های دولت 
که به ســرمایه اجتماعــی اصاحات ضربــه زد حاضر به 
عذرخواهی هســتند اما مطمئنا دولت فعلــی تنها مقصر 
برخی ناکارآمدهای نیست و تحریم های ظالمانه و عملیات 
روانی کــه در داخل کشــور علیه دولت شــکل گرفت در 
شــکل گیری این ناکارآمدی هــا موثر بوده اســت.« این 
جمات محمدرضا عارف رئیس فراکســیون امید مجلس 
اســت. برخی معتقدند عارف درصدد کاندیداتوری برای 
انتخابات ریاســت جمهوری اســت و برخی دیگــر بر این 
موضوع تاکید دارند که او همچنان در مســیر اصاح گام 
برمی دارد. عذرخواهی اصاح طلبان تا پیش از این از سوی 
اصولگرایان برای تضعیف جریان اصاحات در افکار مردم 
و با هدف عــدم رای دادن به کاندیداهــای این جریان در 
انتخابات هایی مانند ریاســت جمهوری مطرح می شــد و 
البته از ســوی دیگر افکار عمومی پس از این درخواســت 
اصولگرایان از آنان ســوال می کردند که آیا خودشان بابت 
۸ ســال صدماتی که در دولت احمدی نژاد به کشــور وارد 
شد عذرخواهی می کنند؟ محســن رهامی، فعال سیاسی 

اصاح طلب می گویــد: »ما اصاح طلبان باید مســئولیت 
حمایت از دولت روحانی را بپذیریم و به میزان سهم مجلس 
دهم و دولت روحانی در ایجاد مشکات، از مردم عذرخواهی 
کنیم، ولی تمام مشکات مربوط به دولت و اصاح طلبان 
نیســت. اگر شــورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 
لوایح FATF را می پذیرفت، سیاســت خارجی هماهنگ 
با دولت بود و به سفارت عربســتان حمله نمی شد، شدت 
مشکات تا این حد نمی شد.« یا غامرضا ظریفیان، فعال 
سیاسی دیگری تاکید کرد: »ما هم دولت را نقد می کنیم و 
هم سهم خود را از مشکات پذیرفته و از مردم عذرخواهی 
می کنیم. اما سوال من این است که اصولگرایان در واکنش به 
اقدامات دولت احمدی نژاد که با خطاهای استراتژیک همراه 
بود، چه کردند؟ آیا حاضر شدند به خاطر حمایت از دولت 
احمدی نژاد که خیلی از بنیان های نظام را زیر سوال برد، از 

مردم عذرخواهی کنند؟
عارف همچنین با اشاره به خط تخریبی رسانه های بیگانه   انتقاد از خط تخریبی علیه اصالح طلبان

علیه اصاح طلبان، تاکید کرد: رسانه های فارسی زبانی که 
در خارج از کشــور مدیریت می شــوند در چند سال اخیر 
یک هــدف را دنبــال کرده اند و آن هم تخریــب هدفمند  
اصاح طلبان بوده است چراکه می دانند بقای نظام به حضور 
اصاح طلبان پیوند خورده است. رئیس بنیاد امید ایرانیان با 

بیان اینکه انتظار بود بعد از دستاوردهای ارزشمند گفتمان 
اصاح طلبی در دهه ۹۰ یک صدا از داخل جریان اصاحات 
شنیده شود، تاکید کرد: عده ای با اظهارنظرهای نسنجیده 
به انســجام جریان اصاحات ضربه زدند و به همین دلیل 
هدف ما در مقطع فعلی باید بازگرداندن انسجام در خانواده 
اصاحات باشد. وی با اشاره به انتخابات خرداد ۱۴۰۰، گفت: 
در انتخابات آینده مسئولیت ملی همه جریان های سیاسی 
باید حضور موثر و باشکوه مردم در انتخابات باشد. یکی از 
عوامل حضور  و مشــارکت مردم در انتخابات نحوه رفتار 
متصدیان امر انتخابات اســت که مطمئنا سلیقه ای عمل 
کردن در این موضوع مهم خسارت بار خواهد بود. عارف با 
بیان اینکه نباید از انتخابات شوراها غافل شویم، مشارکت 
زنان و جوانان در رویدادهای مهم در کشور ازجمله انتخابات 
را تاثیرگذار دانست و گفت: دولت آینده در اختیار هر جریان 
سیاسی که باشد باید بپذیرد که حداقل ۵۰ درصد از مدیران 
دولت از جوانان و زنان باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تاکید کرد: اگر مردم با امید درصحنه حاضر شــوند، 
تردیدی ندارم که نتیجه رای آنها در جهتی خواهد بود که 
در مسیر تامین خواست های ملت ایران، آزادی، استقال، 
پیشرفت و رفع تهدیدهاست. عارف میزان مشارکت مردم در 
انتخابات مجلس یازدهم را نگران کننده توصیف کرد و گفت: 
مردم به خاطر برخی ناکارآمدی ها و وضعیت معیشتی که با 
آن دست به گریبان هســتند گایه های بحقی از مسئوالن 
دارند و به همیــن دلیل و هم به خاطــر ردصاحیت های 
گســترده صورت گرفته و هم به دلیل نوع رفتار جریانات 
سیاسی در انتخابات مجلس یازدهم مشارکت قابل قبولی را 
شاهد نبودیم و اگر این میزان مشارکت در انتخابات آینده 

ادامه داشته باشد، نمی تواند مسیر انقاب را تضمین کند. 

محمدرضا عارف:

اصالح طلبان حاضر به عذرخواهی هستند

 آرمان ملی: شامگاه پنج شنبه بود که خبر رسید غامعباس توسلی جامعه شناس 
برجسته، عضو نهضت آزادی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم در۸۵ سالگی به دلیل 
ایســت قلبی بدرود حیات گفت. در پی درگذشت این فعال سیاسی و جامعه شناس 
برخی چهره های سیاســی همچون رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم و 
محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان پیام های تسلیت جداگانه ای صادر کردند.

* درگذشت استاد پیشکسوت جامعه شناسی
غامعباس توسلی جامعه شناس برجســته ایرانی، فعال سیاسی از چهره های نامدار 
جریان ملی-مذهبی و عضو نهضت آزادی ایران و مولف بیش از ده ها کتاب در حوزه 
علوم اجتماعی در ۸۵سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. »آزاده توسلی« دختر مرحوم 
غامعباس توسلی گفت: تاریخ تشــییع و خاکسپاری مرحوم توسلی هنوز مشخص 
نیست. وی درباره خبر درج شــده در برخی رســانه ها درباره تشییع و خاکسپاری 
آن مرحوم در روز یکشنبه و در قطعه نام آوران بهشــت زهرا یادآور شد: هنوز تاریخ 
خاکسپاری و محل دفن آن مرحوم، قطعی نیست. دختر مرحوم توسلی خاطر نشان 
کرد: بعد از چهار ماه بیماری، مرحوم توسلی ظهر امروز دچار ایست قلبی شد و در منزل 
شخصی فوت کرد. آزاده توسلی با بیان اینکه مرحوم توسلی در دوره بیماری قدرت 
تکلم را از دست داده بود و بسیار کم صحبت می کرد، افزود: مرحوم توسلی تا لحظه 

آخر هوشیار و به ادامه زندگی امیدوار بود. 
غالمعباس توسلی که بود؟

غامعباس توسلی عضو نهضت آزادی، جامعه شناس برجسته ایرانی و مولف بیش از 
ده ها کتاب در حوزه علوم اجتماعی بوده است. از هم دوره ها و دوستان توسلی می توان 
به محمدعلی رجایی، باقر پرهام و داور شیخاوندی اشاره کرد و علی شریعتی و حسن 
حبیبی نیز با او هم دوره بودند. وی از نیمه دهه ۴۰ تا نیمه دهه ۹۰ شمسی در کسوت 
استادی در موسسه تحقیقات اجتماعی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و 
سایر دانشگاه ها به تدریس نظریات و حوزه های جامعه شناسی به آموزش و پژوهش 
مشغول بوده است. توســلی پس از انقاب به مدت کوتاهی به عنوان مشاور در رادیو 
تلویزیون فعالیت داشت، به ریاست دانشــگاه اصفهان منصوب شد. در دوره انقاب 
فرهنگی تا زمان بازگشایی دانشگاه ها سرپرســتی بخش برنامه ریزی علوم انسانی 
را در ستاد انقاب فرهنگی برعهده داشــت و برنامه های این رشته ها را نهایی کرده 
و به تصویب ســتاد رســاند. از افتخارات آن مرحوم می توان به استاد دانشکده علوم 
اجتماعی، مدیرگروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی، راه اندازی دوره دکتری 
جامعه شناسی، انتشار مجله »نامه علوم اجتماعی« پس از ده سال توقف، عضو انجمن 

بین المللی جامعه شناسی و جامعه شناســی دینی، رئیس انجمن فرهنگی مطالعات 
بین المللی جوامع فارسی زبان و... اشاره کرد. مرحوم توسلی تاکنون بیست جلد کتاب 
تالیف کرده  است که برخی از آنها مانند نظریه های جامعه شناسی، جامعه شناسی کار 
و شغل، جامعه شناسی دین و … به چاپ های مکرر رسیده اند. وی همچنین در حدود 

۶۰ مقاله علمیـ  پژوهشی در مجات معتبر داخلی و بین المللی منتشر کرده  است.
*پیام های تسلیت 

در پی درگذشت غامعباس توسلی، رئیس بنیاد امید ایرانیان در پیامی این ضایعه را 
تسلیت گفت. ایسنا نوشت، در پیام محمدرضا عارف آمده است: »با اندوه و تاثر فراوان 
باخبر شدم جناب آقای دکتر غامعباس توسلی عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد 
پیشکسوت و برجسته دانشــگاه پس از یک عمر تاش خستگی ناپذیر در راه توسعه 
علم جامعه شناسی رخ در نقاب خاک کشید. دکتر توسلی در فعالیت سیاسی همواره 
روش و منش مسالمت جو، اخاقی و اصاح گرایانه را در پیش گرفته بود. ایشان که 
از چهره های ماندگار کشورمان محسوب می شــوند، آثار فاخر و گرانبهایی در زمینه 
دانش جامعه شناسی از خود به یادگار گذاشتند که تا سال ها مورد استفاده دانشجویان 
و محققان خواهد بود. همچنین رئیس فرهنگســتان علوم در پیام تسلیتی مصیبت 
درگذشت شادروان دکتر غامعباس توسلی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد 
پیشکسوت جامعه شناسی کشور را تسلیت گفت. ایســنا نوشت، در پیام دکتر رضا 
داوری اردکانی آمده است: »دریغا که استاد دکتر غامعباس توسلی نیز درگذشت. 
مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد. دکتر توسلی از پیشگامان پژوهش در مسائل 
اجتماعی و تالیف کتاب های اساسی در جامعه شناسی بود. با درگذشت او فرهنگستان 
علوم عضو گرانمایه دیگری را از دست داد. دکتر توسلی با اینکه در سال های آخر عمر 
با درد و بیماری سر می کرد، در جلسات حاضر می شد. رحمت خدا بر او باد که همه 
عمر در راه علم و مخصوصا توسعه علوم اجتماعی کوشید و آزاد و اخاقی زندگی کرد.« 
از طرفی انجمن های جامعه شناسی، انسان شناسی و جمعیت شناسی، دانشکده علوم 
اجتماعی دانشگاه تهران و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با انتشار پیامی 
درگذشت وی را تسلیت گفتند. در بخشی از این پیام آمده است: »استاد دکتر توسلی 
در دوران پس از انقاب نقش تعیین کننده ای در حفظ و تداوم و تثبیت رشته های علوم 
اجتماعی و جامعه شناسی داشــت و علوم اجتماعی ایران از این رو وامدار تاش های 
مسئوالنه این استاد فرزانه هستند. وی همچنین از موسسان و اولین رئیس انجمن 
جامعه شناســی ایران بوده اســت و نقش تعیین کننده ای در ایجاد و تثبیت جایگاه 

انجمن ایفا کرد.

بدرود حیات جامعه شناس سرشناس
غالمعباس توسلی درگذشت

       رئیس فرهنگستان علوم: دکتر توسلی همه عمر در راه توسعه علوم اجتماعی کوشید
یــادداشت

» ...صدای انعقاد نطفه  معنی، و بسط ذهن مشترک عشق، صدا، صدا، 
صدا، تنها صداست که می ماند!« )فروغ( این یادداشت را پیشتر برای 
آرزوی سامتی شجریان نوشــته بودم اما امروز در سوگ »برترین 
استاد آواز و موسیقی کاسیک ایران« جوهر آن نوشته را هنوز معتبر 
می یابم و اگر دیروز در زادروز این صدا و در »شــب سکوت کویر«، 
نیایش ما در جشــن »بهترین )ها(«، جز این نبود  که با آرزوی شفا 
و بازیافت کامل سامت او، ارج شناس و گوش سپار صدایی باشیم 
که همواره خواهد ماند، امروز نیز در سوگ صدایی که می ماند باز 
می توانیم با او همسرا شویم که: »ببار ای بارون، ببار! ... به یاد عاشقای 
این دیار، به داغ عاشقای بی مزار...« موسیقی علمی و معنوی ایران، 
از زمان  »موســیقی کبیر« فارابی تا کنون، »نیندیشیده«  مانده یا 
به نحو شایسته و بایســته مورد مهر و نظرورزی قرار نگرفته است. 
این سنت گرانقدر، همچون »صدای خواهش شفاف آب به جاری 
شدن«، نیازمند نوزایی و بازاندیشی است. همان موسیقی ای که به 
تعبیر افاطونی، به دل ها روح و به اندیشه بال می بخشد، و در نظر 
شوپنهاور، تجسم ذات جهان است و نغمه ای که جهان متن اوست، 
و به باور نیچه، زندگی، بدون موســیقی خطایی بیش نخواهد بود! 
تجدد راستین اما، جز »ازسرگیری« سنت چیست؟ برای شروعی 
دیگر و آغازی نو، گام نخست، تصلب گشایی، واسازی، و زنگارزدایی 
از رسوب ســده ها زوال و رکود و انحطاط است. نوآوری های استاد 
شجریان در ابداع  سبک ارائه و ســاخِت سازهای جدید و دانش و 
اشراف وی نسبت به تاریخچه سنت موسیقیایی ملی نشانگر درک 
همین ضرورت و داشتن درد و دغدغه نوزایش و پیرایش گری سنت 
است. در زمانه و زمینه ای که صبح روز تعطیل نیز، در عید سعید 
غدیر، یعنی روز وصایت به پیروی از الگوی »َعَبر-مرد« و »انســان 
کامل«، باید با صدای گوش خراش »ضایعاتی خریداریم!« وانت های 
دوره گرد از خواب برخیزی، یعنی در سرزمینی که ضایعات بیش 
از اصل کاالها خریدار دارد، تشــخیص بهترین)صدا(ها دشــوار 
می نماید. بر فراز همه آلودگی های صوتی مسلط بر شهری در حال 
ساخت و ساز مدام، این امید اما همچنان در ما زنده است که »تنها 
صداست، که ذوب ذره های زمان خواهد شد«، و هر لحظه آینده و 
در راه، باردار فریادهای رسا و شیوای گذشته خواهد بود. چنانکه 
در فضای پساطلوع دهه شــصت، یک صدا می توانست فرق داد و 
»بی داد« را فریاد  کند. و آن کدام صدا؟ یکــی از چند صدای برتر 
جهان. صدایی از خراسان؛ سرزمین ایمان و آزادگی، سلحشوری و 
عرفان، که این همه در »اذان« استاد تبلور یافته بود. داشتن استعداد 
طبیعی در هر سپهری، بهترین و عالی ترین بودن در هر رشته ای، 
اعم از هنر و ورزش، یا فن و دانش، موهبتی یزدانی است که برای 
ماندن در حافظه تاریخی مردم کفایت نمی کند. زیبایی از سویی، 
در پویش استعایی و برتری جویی خود، نیکی و درستی و راستی را 
نیز می طلبد. استقال استاد در طول سال های خاقیت هنری نشان 
از بهره داشتن او تعهد اخاقی و اجتماعی داشت. و از دیگرسو، هر 
نمادی و ندایی نیازمند چشم و گوشی است که ارجش را بشناسد، 
قدرش را بداند و آن راه گشوده را ادامه دهد. آن صدا اما ناخوش از 
مرارت و مالت ایام خاموش شد، چه آنان که »از ساله  درختان«اند 
را »تنفس هوای مانده ملول می کند!« صدای شجریان را پس از او 
خوشبختانه فرزندان برومندش، مژگان و همایون، پژواک اند. آری 
فرزندان هنردوست این سرزمین آن صدا را باز بارها زمزمه و تکرار 

خواهند کرد.

احسان شریعتی
تحلیلگر حوزه اندیشه

صدایشجریانپسازاو

سند امنیت قضائی از سوی رئیس قوه  قضائیه ابالغ شد
 از »حق بهره مندی از خدمات حقوقی« 

تا »منع بازداشت غيرقانونی و خودسرانه«
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آرمان ملی- یاسمین طالقانی: برخی به خودشان 
اجازه می دهند درباره گذشته افراد داستان سرایی کنند و 
بعد از آن هم براساس همین داستان به تخریب و اتهام زنی 
مشغول شوند. از طرفی هم به خودشان می گویند طیف 
احمدی نژاد که دیگر نمی تواند بر مسند قدرت باشد پس 
از هر طریقی باید خودمان را مطرح کنیم و داد بزنیم که ما 
هستیم! مثا یکی از این احمدی نژادی ها که نامش عبدالرضا 
داوری است و در دولت احمدی نژاد هم نقش تاثیرگذاری 
نداشت حاال به آیت ا... موسوی خوئینی ها نامه می نویسد 
و به نام انتقاد از او، اصاح طلبان را تخریب می کند. داوری 
متولد فروردین ۹۲ است اما در این نامه به موضوعاتی اشاره 
کرده که به نظر می رسد تنها شنیده؛ آن هم از زبان مخالفان 

اعتدال و اصاحات!
  آمار دروغ نمی گوید

داوری در ابــتـــدای نـــامه اش بـــا اشاره به نامه 
موسوی خوئینی ها آورده است: »چنین آغازیده اید: از کدام 
تصمیم، کشور به چنین وضع آشفته اي رسیده است و فقر 
و تنگ دستي به اندازه اي شده که توان تدبیر معیشت را از 
خانواده ها و سرپرستانشان ربوده است و وادارشان کرده که 
گاهي تن به هر کاري بدهند تا بتوانند به زندگي آکنده از 
حسرت و اندوه و ناداري خود ادامه دهند. و در پایان هم، 
همفکرانتان را فراخوانده اید تا در انتخابات پیش رو، چونان 
قطبي اصاحگر بسیج شوند و طرحي نو دراندازند.« داوری 
در ادامه چنین به اتهام زنی پرداخته است: »این رنجنامه را 
در هنگامه اي مي نویسم که فشار حداکثري دولت آمریکا و 
تدبیر حداقلي دولت موردحمایت جنابعالي و یارانتان، چونان 
دولبه قیچي، نفس هموطنانم را بریده است و پنجه سرطاني 
آنان که انقاب بزرگ مردم را به برهوت اشرافیت سیاسي/

اقتصادي کشاندند، میهنم را به احتضار برده است. نیک که 
مي نگرم، این قیچي ضدایراني که امروز شاهرگ حیات ایران 
را هدف گرفته، چهل سال است در کارگاه شما و دوستانتان 
تیز مي شود؛ که هم رفتار آمریکا را بهانه، رفتار شماست و هم 
دولتي که به نام تدبیر و امید بر این کشور حاکم شد، برونداد 
پروژه و حمایت سیستماتیک شما و یارانتان.« در پاسخ 
به ادعای داوری الزم است یادآوری شود: »طبق آمارهای 
رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای شروع کار دولت محمود 
احمدی نژاد در سال ۸۴ جمعیت شاغل کشور۲۰میلیون و 
۶۱۸هزار و ۵۷۹ نفر بوده که در پایان سال ۹۱ این عدد به 
۲۱میلیون و ۱۶۰هزار و ۸۸۷ نفر رسیده است و این آمار 
نشان می دهد در طول این حدود ۸ سال تنها ۵۴۲هزار و 
۳۰۸ نفر به جمعیت شاغان کشور افزوده شده است.« یا 
اینکه »دولت احمدی نژاد در حالی حساب ذخیره ارزی را 
تحویل گرفت که منابع قابل توجهی موجودی در این حساب 
بود. احمدی نژاد در اولین روزهای حضورش بخشی از منابع 
این حساب را صرف ایجاد صندوق مهر امام رضا)ع( کرد و 
بخشی را نیز به عنوان منابع در اختیار طرح معروف کوچک و 
زودبازده قرار داد، طرحی که در نهایت با بیش از ۸۰ درصد 

انحراف به شکست منجر شد.«
  مطالعه قبل نامه الزم بود!

بهتر بود آقای داوری پیش از نامه نوشتن کمی مطالعه و 
مشاهده می کرد که احمدی نژاد تیر سال گذشته  گفت وگو با 
نیویورک تایمز تاکید کرده بود: »ایران و آمریکا باید به صورت 
مستقیم با یکدیگر گفت وگو کرده و اختافات ۴۰ساله خود 
را که از ماجرای بحران تسخیر سفارت آمریکا در تهران 
آغاز شده و حاال به مسائل و مشکات بر سر سیاست های 
منطقه ای و دیگر اختافات رسیده را حل و فصل کنند.« 
این اظهارات یعنی بی اعتنایی به تصمیمات مقام ارشد 
کشور و ادعاهایی که برخی معتقدند اگر اجرائی بود، او باید 
در زمانی که رئیس جمهور بود آن را محقق می کرد، نه اکنون 
که می خواهد از آب گل آلود ماهی بگیرد. داوری به خوبی 
می داند دلیل فشارهای معیشتی به مردم در این برهه 
چیست اما به هرحال نفعی در بیان حقیقت ندارد و در آستانه 
انتخابات تنها یک بازیگر تخریب اصاح طلبان است و بس. 
بخش دیگر نامه داوری هم قابل تامل است، مشخص است 
او اطاعات دقیقی درباره زمانی ندارد که موسوی خوئینی ها 
دارای سمت بود. مشاور احمدی نژاد نوشته است: »از آزادي 
سخن مي گویید اما یادتان نیست که چگونه آزادي سبک 
زندگي در ایران پساانقاب را نابود کردید و زنان میهنم که 
نمي خواستند پوشششان، با سلیقه و اجبار شما طراز شود را 
»خس و خاشاک« نامیدید؟ یادتان رفته که چگونه سال ها، 
شما و مریدانتان به بهانه خط امام و اسام ناب و انقابیگري، 
در پوستین خلق افتادید، دیپلماسي را به محاق بردید«  عیان 
است که هدف از نوشتن این سطور تحریک زنان و دختران 
و بدبین کردن آنها به اصاح طلبان است و نکته قابل تامل 
استفاده از »خس و خاشاک« در نوشتار داوری است که 
نشان می دهد جریان احمدی نژادی ها تا چه اندازه از ذکر این 
کلمات از سوی مرادشان ناراحت هستند! فیلم بیان کردن 
این عبارات از سوی احمدی نژاد موجود است و داوری برای 
اثبات حقانیت خود فیلم یا سندی از ذکر این کلمات از سوی 
موسوی خوئینی ها ارائه دهد تا همه بدانند نوشتار او از سر 

کینه و منفعت طلبی نیست !
  ما نیستیم پس هیشکی نباشه

هدف اصلی داوری در سطور پایانی این نامه هویدا می شود 
که نوشته: »این سطور قلمي شدند تا در تاریخ بماند، چگونه 
عامان فاکت ایرانیان که جنگ و تحریم و حذف را بنیاد 
کردند و با حمایتشان از دولتي بي تدبیر، امید ایرانیان را بر 
باد دادند، اینک در نقش »مصلح کل« به دنبال مهندسي 
صحنه سیاست ایران برآمدند« ناراحتی تیم احمدی نژاد از 
ردصاحیت احتمالی کاندیداهایشان آنها را وادار به تخریب 
اصاح طلبان کرده است و اتهام زنی های بی پایان آنها معنایی 

جز حسرت بازگشت به قدرت ندارد.

 معاون دولت اصاحات، در رابطه با نقش بزرگان جریان 
اصاحات برای به اجماع رسیدن این جریان برای معرفی کاندیدا 
در انتخابات ۱۴۰۰ گفت: بزرگان اصاح طلب برای رسیدن 
این جریان به اجماع کلی در مورد انتخابات ۱۴۰۰، بسیار موثر 
هستند. محسن مهرعلیزاده افزود: در حقیقت الزمه هر قدم و 
کاری تفاهم، همسویی و هم  جهتی است. در واقع بزرگان هر 
جناحی اعم از اصاح طلب و اصولگرا باید در مورد انتخابات 
گذشته و اقداماتی را که به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری 
انجام داده اند و در اذهان مردم ماندگار است، آسیب شناسی کنند 
و دالیل موفقیت ها و نتیجه کارها را مورد ارزیابی قرار دهند. وی 
ضمن تاکید بر اینکه جریان اصاح طلب با محوریت و رهبری 
خاتمی می تواند در انتخابات ۱۴۰۰ به اجماع برسد، خاطرنشان 
کرد: در درجه اول مردم و دیدگاه های اصاح طلبانه آنها، سرمایه 
اصاح طلبان و اصاحات تلقی می شوند. اما از منظر رهبری و 

هدایت، اصاح طلبان خاتمی را قبول دارند.

فعال سیاسی اصاح طلب گفت: طبیعتا در جریان اصاحات 
در یک بازه زمانی به ویژه نقش رهبری اصاحات یعنی چهره 
خاتمی به عنوان یک چهره وفاق دهنده، مورداعتماد و در یک 
دوره ای غیر از مبانی نظری در عرصه عمل هم وارد شد و دوره 
موفقی بود. وقتی او را نسبت به دوره های قبل و بعد آن مقایسه 
می کنیم، چهره ای تاثیرگذار است. غامرضا ظریفیان تصریح 
کرد: عرصه سیاست ورزی در جامعه ما دچار تحوالتی شده است؛ 
اوال نسل جوان با یک تکثر جدی روبه رو است و عرصه سیاست 
در بروز توانایی های خود دچار آسیب شده و به نظر می رسد، 
بخش مهمی از جوانان مثل گذشته وارد عرصه های سیاست 
نمی شوند بلکه وارد عرصه های مهارتی، ورزشی، علمی و هنری 
شده اند و آن هیمنه سیاست در جامعه ما تا حدی، فروکش کرده 
است و عملکرد برخی دولت ها در این زمینه بی تاثیر نبوده است. 
متأسفانه ضعف احزاب در عرصه کنشگری سیاسی نقش موثری، 

داشته که مزید بر علت شده است.

فعال سیاسی اصاح طلب گفت: انسان مبارز، انقابی و 
جهادگر هیچگاه به بداخاقی روی نمی آورد. بی اخاقی شاخصی 
برای بی اسامی و بی دینی است؛ نباید در جامعه اسامی 
شاهد بی اخاقی آن هم از سوی مجلس انقابی باشیم. سهیا 
جلودارزاده ادامه داد: بی اخاقی با انتقاد متفاوت است. باید 
انتقادات را جدی گرفت و درصدد رفع آن تاش کرد اما فحاشی 
و هتک حرمت، رفتار اسامی نیست. رئیس جمهور از مردم رای 
گرفته است. نمایندگان مجلس یازدهم به جای، هتک حرمت 
راهکار مناسب ارائه دهند و در جهت منافع مردم اقدام کنند. دین 
به هیچ کس اجازه فحاشی نمی دهد. دشمنی منجر به بی عدالتی 
می شود، جلودارزاده گفت: نمایندگان مجلس در این یک سال 
باقی مانده انتقاد می کنند و به روحانی فحش می دهند چون باید 
به مردم جوابگو باشند اما در سه سال بعدی، می خواهند، چه 
کنند؛ زیرا رئیس جمهوری بر سر کار می آید که از جناح خودشان 

است و اجازه ندارند برعلیه او، حرفی بزنند.  

اجماع اصال ح طلبان با 
رهبری خاتمی در ۱400

دین به هیچ کس اجازه 
فحاشی نمی دهد 

عرصه سیاست ورزی 
دچار تحوالتی شده است

آرمان ملی- امید کاجیان: نامش مجتبی ذوالنوری است و در میان 
مردم معروف به نماینده ای تندرو و اصطاحا نزدیک به جبهه پایداری که هیچ 
چیزی جلودارش نیست و هر موقع که بخواهد می تواند پارلمان را با اظهاراتش 
دچار تنش کند و چه بسا اظهارنظرهایی از خود بروز دهد تا دوقطبی دولتی 
و ضددولتی، اصاح طلب و اصولگرا را بیش از همیشه معنادار کند. مجتبی 
ذوالنوری همانطور که در مجلس دهم ریاست کمیسیون امنیت ملی را داشت، 
حاال در این مجلس تمام اصولگرا نیز همان نقش را دنبال می کند. وی این بار 
هم به خاطر جماتی در مورد حسن روحانی در رسانه های اصاح طلب به نماد 
تندروی تبدیل شده است و البته در آن سو حسن روحانی نیز به واسطه این 
اظهارنظر، مظلوم. ذوالنوری در پاسخ به گفته  های چندی پیش رئیس جمهور 
که بیان داشت: »باید به موقع بجنگیم و به موقع صلح کنیم و امام حسن در 
پاسخ به معترضانی که می گفتند چرا صلح می کنید گفته بود برای اینکه 
اکثریت مردم خواهان صلح هستند.« اظهار کرد: »اگر برای توجیه مذاکره 
با دشمن، علت صلح امام حسن با معاویه را خواست اکثر مردم از امام ذکر 
می کنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی 
نمی شوند؛ با منطق شما، رهبر انقاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام 
کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.« اکنون گروهی گفته های ذوالنوری را 
اظهاراتی موهن علیه رئیس جمهور تعبیر می کنند و در مقابل عده ای از 
به اصطاح اصولگرایان و راستی ها نیز از این جمات حمایت می کنند. خیلی 
از چهره های دولت و حامیان آن، مطرح شدن اعدام رئیس جمهور از سوی 
ذوالنوری را نمونه نگاه رادیکالی این نماینده می دانند و این موضوع را بیانگر 
اینکه امثال او و نماینده های مجلس یازدهم با فراکسیون امید و اصاح طلبان 
زمین تا آسمان فرق دارند. درهمین راستا عده ای خواستار مهار ذوالنوری 

هستند و بر این تاکید کردند که حرمت رئیس جمهور باید رعایت شود.
 ذوالنوری کیست؟

در حالی مجتبی ذوالنوری به واسطه ادعایش درباره خواست مردم برای 
اعدام حسن روحانی، در صدر اخبار قرار گرفته است که نیم نگاهی به عملکرد 
او و البته همفکرانش که پایداری نامیده می شوند شاید بیش از همیشه 
توجیه کننده اظهارات امروز وی باشد. ذوالنوری از نسل همان کسانی است 
که در مجلس نهم هنگامی که علی الریجانی در پانزده دقیقه برجام را به 
تصویب رساند، اشک ریختند، فریاد زدند، روی پاکاردها شعارها علیه برجام 
و الریجانی نوشتند، جلوی دوربین عکاسان و خبرنگاران از شدت ناراحتی 
از حال رفتند و حتی راهی بیمارستان شدند و پشت تریبون ها تهدید به 

دفن بانیان برجام در سیمان کردند. کسانی که بعدها اما نمایندگانی مانند 
غامعلی جعفرزاده ایمن آبادی -از نمایندگان وقت حامی دولت- درباره شان 
بیان داشتند که آن موقع »خودمان با نمایندگان اصولگرای پایداری این 
قول را گذاشته بودیم تا در هنگام تصویب برجام -چون تصمیم حاکمیتی 
بود- این اقدامات را نشان دهند تا موضوع وجود مخالف و موافق برجام در ایران 
طبیعی تر جلوه کند، اما ناگهان این نمایندگان در نقش خود فرورفتند« و بعد از 
آن هم به اشکال دیگری نقششان را ادامه دادند. شاید ذوالنوری هم در مجلس  
دهم و یازدهم یکی از همان هایی باشد که به قول این نماینده سابق، در نقش 

مخالفت خود با دولت و برجام فرورفته است.
 آتش زدن برجام 

ذوالنوری همان کسی است که بعد از خروج ترامپ از برجام، در مجلس 
دهم، رهبری آتش زنندگان نمایشی برجام را برعهده داشت، او پشت تریبون 
رفت و با فریاد، به آتش کشیدن برجام مشغول شد. حال آنکه اکنون با گذشت 
نزدیک به سه سال از خروج ترامپ از برجام و آن اقدام ذوالنوری شاهد 
هستیم که در واقعیت در ایران نه برجامی آتش زده شده و نه خروج از آن در 
دستورکار قرار گرفته است؛ آن هم در شرایطی که بیشترین تحریم ها و فشارها 
بر کشورمان تحمیل شده است و قطعا ایران به هیچ یک از خواسته هایش در 
توافق هسته ای نرسیده و اروپا نیز در  ازای قول های فراوانی که به تهران داده 
بود هیچ اقدام عملی در راستای مفاد برجام انجام نداده است، به جایش اما آتش 
تند آن روزهای ذوالنوری در مخالفت با برجام امروز خاموش است و خبری از 
فریاد زدن ها و خواست او برای نابودی توافق هسته ای دیده نمی شود. چراکه 

تصمیم نظام چیزی جز این است.
  هدف ذوالنوری از اظهارات علیه روحانی؟

مجتبی ذوالنوری این بار هم در حالی موضوع استعفا و عزل روحانی یا حتی 
خواست مردم برای اعدام او را مطرح کرده است که همه می دانند تصمیم او، 
قطعا چیزی غیر از این است. پس چرا رئیس کمیسیون امنیت ملی اینچنین 
سخن می گوید؟ ذوالنوری صرفا با پیش کشیدن چنین اظهارات جنجالی و 
مناقشه برانگیزی همان هدف آتش زدن نمایشی برجام در رسانه ها را دنبال 
می کند. او از سویی با چنین بیاناتی به دوقطبی تندرو - معتدل سیاسیون 
در کشور نیز دامن می زند و از طرفی تاش دارد تا یکبار دیگر مثل همه این 
سال ها، تمامی مشکات کشور را بر گردن دولت و رئیس جمهور انداخته تا 
ازاین طریق باقی بدنه ساختار کشور را پاک و منزه نگاه دارد. این درحالی است 
که شخص خود او به عنوان نماینده مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی 

مجلس کم برای ایران دردسرآفرینی نکرده است)!( اما مثل باقی مسئوالن 
و مقامات غیردولتی سعی می کند فقط دولت و روحانی و نه سایر نهادها را 
مسئول وضع کنونی بداند تا نارضایتی افکار عمومی کمتر به سمت وسوی 
دیگری سوق بیابد. همانطور که انتظار می رفت این اظهارات با واکنش های 
تندی از سوی هواداران روحانی هم روبه رو شده است مثا کامبیز مهدی زاده 
از حامیان دولت خطاب به ذوالنوری می گوید که او پایش را از گلیمش 
درازتر کرده. یا حسام آشنا مشاور فرهنگی دولت که از اهانت های نمایندگان 
می گوید و اینکه دیگر از کنترل خارج شده اند و... تمامی اینها می تواند با 
نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دوگانه های داغ انتخاباتی را در 
شرایطی که فعا رغبتی به مشارکت در آن دیده نمی شود برای تهییج مردم، 

فراهم بسازد.
   واقعیت ذوالنوری؟

ولی پرسش دیگر این است که آیا واقعیت ذوالنوری نیز همین اندازه در 
مقابله با دولت است؟ تاجایی که اعدام روحانی را بخواهد؟ اظهارات ذوالنوری 
از وی یک چهره کاما مخالف مذاکره ساخته است. او البته همانی است که 
خطاب به جواد ظریف و تصاویر با لبخند او نزد برخی مقامات کشورهای غربی 
نیز پیشتر گفته بود که فریب خنده های دشمن را نخورید. اما حقیقت این 
است که ذوالنوری روی دیگری هم دارد که با این تصویر رسانه ای که ما از او 

می شناسیم کاما متفاوت است. 
 تقدیر از ظریف به خاطر آمدن آبه 

همین چهره به ظاهر مخالف ظریف و روحانی و البته مذاکره، در یک 
گفت وگوی کمتر رسانه ای شده از برخی پشت پرده ها گفت. مثا او اذعان 
کرده که پس از حضور شینزو آبه در ایران از محمدجواد ظریف بابت تحرکات 
دیپلماتیکش تشکر کرده است؛ آن هم در جلسه کمیسیون. این در حالی است 
که همه می دانند آبه در آن بازه بابت میانجیگری میان ایران و آمریکا به کشور 
آمده بود. ذوالنوری یکبار دیگر وقتی دلیل کارش را پیرامون آتش زدن پرچم 
آمریکا در مجلس می پرسند این موضوع را انکار می کند و پاسخ می دهد: من 

پرچم آمریکا را آتش نزدم !
  دیدار خندان با سفیر انگلیس 

چهره ای که در رسانه ها خطاب به ظریف و خنده های دیپلماتیکش 
اعتراض کرده بود، خود با سفیر وقت انگلیس دیداری داشت که تصاویر آن 
دیدار با خنده های سرشار از ذوق ذوالنوری منتشر شد. ذوالنور بعدها درباره 
این خنده ها و دیدار اظهار داشت: بنده دست دادن و خندیدن را هیچ گاه زیر 
سوال نبردم. همچنین به ما نگفته بودند که عکس با سفیر انگلیس گرفته 
می شود، حتی سفیر انگلیس خواستار رسانه ای نشدن این ماقات شده 
بود، ما تشخیص دادیم که بگوییم این دیدار رسانه ای نشود اما دو ساعت 
بعد از ماقات فهمیدیم که این دیدار رسانه ای شده است. وی تاکید کرد: با 
پیگیری ها مشخص شد که جزئیات را نمی خواهیم رسانه ای کنیم اما گرفتن 

عکس مایه افتخار است، بنده میزبان بودم و ایشان به دیدار ما آمده بودند.
ادامه صفحه 6

    نگاهی بر تناقض های سیاسی ذوالنوری

»آرمان ملی« اظهارات اخیر رئیس کمیسیون امنیت ملی درباره رئیس جمهور را بررسی کرد 
خودنمایی رسانه ای یا دعوای زرگری چپ و راست

مشاور احمدی نژاد:
موسویخوئینیهابودکهگفت

»خسوخاشاک!«

 محسن جلیلوند 
در گفت و گو با »آرمان ملی«:

پیروزيبایدنمذاکرات
برجامرااحیاميکند

فروش تسلیحات شود    ایران از امروز می تواند وارد عرصه خرید و 
نکرده است    بایدن در خصوص برجام شفاف سازی 

آرمان ملی: رئیس جمهور چهارشنبه در جلسه هیات دولت گفته بود: 
»امام مجتبی)ع( به ما می آموزد که مرد جنگ باشیم به روز جنگ، و مرد 
صلح باشیم به روز صلح. اگر در روز صلح، جنگیدیم و در روز جنگ، صلح 
کردیم، هر دو خطا و اشتباه است. به موقع باید بایستیم و بجنگیم و به موقع 
باید صلح کنیم«. این جمات بهانه خوبی برای مخالفان دولت بود که دستگاه 
اتهام زنی را روشن و به رئیس جمهور بتازند و مانند همیشه مدعی شوند که 
روحانی در تاش برای برقراری رابطه با آنهایی است که کشورمان را تحریم 
و مردم را تحت فشار قرار دادند. این مخالفان هر آنچه توانستند به بهانه صلح 

به روحانی تاختند. 
  کنایه های علم الهدی 

آیت ا... علم الهدی امام جمعه مشهد یکی از منتقدان به روحانی بود که 
چنین گفت: »خواص در زمان امام حسن )ع(، آنانی که خودشان را همه کاره 
دین و نظام دینی می گرفتند، به امام حسن )ع( خیانت کردند، اینها از معاویه 
پول گرفتند، بدره های زر گرفتند، هم فرمانده و هم لشکریانشان، ۸۰هزار 
نفر از لشکر ۱۰۰هزار نفره امام حسن)ع(، یک شبه به خاطر پول به معاویه 
پیوستند، خواص خیانت کردند و امام حسن )ع( را مجبور به متارکه جنگ 
کردند، پای مردم وسط نبود، دموکراتیک مردمی نبود که بگوییم مردم 
صلح خواستند. اینکه امروز تاریخ اسام را تحریف کنند، به پای امام مجتبی 
مظلومی که هنوز هم مظلوم است، یک نسبت ناروا بدهند و بعد هم توجیه 
کنند برای خودشان که پس راهکار ما این است که با دشمن بسازیم و دست به 
دست دشمن بدهیم، همان کاری که امام حسن کرد! این کار با آن حادثه ای 
که امروز در ثقیفه بنی ساعده رخ داد درحالی که بدن پیغمبر روی زمین بود 
چه فرقی دارد؟ مساله تحریف سرنوشت امت اسام و انحراف در تحریف، در 

حقیقت مربوط به آن زمان تنها نبود، پیغمبر که می گوید »اغتم االمتی«، من 
غم امت دارم، برای امت امروز اسام نیز پیغمبر اکرم غمگینند، برای همه 
پهنه امت جریان هایی که بر سر امت می آید و در رهگذر سرنوشت سیاسی 
امت قرار می گیرد، پیغمبر را غمگین کرده است.« امام جمعه مشهد گفت: 
مشکل انحراف بر اثر تحریف در سرنوشت امت، مشکلی است که در پهنه تاریخ 
تا به امروز ادامه داشته است، یعنی هر جریانی در امت اسام در راس قدرت 
قرار گرفت، منافع و تداوم قدرت سیاسی خودش را با تحریفی در سرنوشت 

و اجرای اسام تطبیق کرد.
  درخواست عزل روحانی 

مجتبی ذوالنوری در واکنش به اظهارات اخیر روحانی نوشت: 
»امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی 
نمی شوند«! رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در 
حساب توئیتری خود نوشت: »جناب روحانی اگر برای توجیه مذاکره 
با دشمن، علت صلح امام حسن با معاویه را خواست اکثر مردم از امام 
ذکر می کنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات 
شما راضی نمی شوند؛ با منطق شما، رهبر انقاب باید دستور دهند هزار 
بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.« محمد ایمانی، از 
فعاالن سیاسی اصولگرا در این باره نوشت: »آقای روحانی چندمین بار 
است که اصرار دارد صلح امام حسن)ع( را مصادره به مطلوب کند و به 
خیانت برخی خواص و فرماندهان لشکر در این صلح تحمیلی نپردازد؛ 
چرا؟! آیا فصل خیانت یارانی مانند عبیدا... بن عباس، از کتاب تاریخ 
آقای روحانی سرقت شده؟ یا تعمدی برای کتمان این فصل مهم 

وجود دارد؟!«

  کیهان عقب نماند
روزنامه دلواپسان هم از معرکه جا نماند. کیهان نوشت: »روشن است که 
بحث های جناب روحانی درباره صلح امام حسن)ع( مربوط به سرنوشت مذاکرات 
هسته ای است و رئیس جمهور چندمین بار است که اصرار دارد صلح امام حسن)ع( 
را مصادره به مطلوب کند و به خیانت برخی خواص و فرماندهان لشکر در این صلح 
تحمیلی نپردازد. اما چرا؟! آیا فصل خیانت یارانی مانند عبیدا... بن عباس، مطالعه 
نکرده یا تعمدی برای کتمان این فصل مهم وجود دارد؟! عبیدا... بن عباس، فردی 
بانفوذ و فرمانده لشکر امام حسن)ع( بود، اما به نصایح و هشدارهای امام)ع( هنگام 
مذاکره با معاویه و عمروعاص تمکین نکرد. معاویه، هم او را فریب داد و هم با 
رشوه ای هنگفت خرید! عبیدا... به همراه هشت هزار نفر، همان وسط جنگ، به 
جبهه دشمن پیوست! اگر صلح و نرمش قهرمانانه، برای امام حسن)ع( تدبیری 
شجاعانه محسوب می شود، برای ابن عباس ها که در اطراف امام)ع( فراوان بودند، 
خیانت و ننگ و عار ابدی است. این در حالی است که رویکرد روحانی و مدعیان 
اصاح طلبی در معرفی نسخه سازش به عنوان راه رونق اقتصاد کشور، بی تردید 
خطای خسارت باری بود که با تحریف صلح امام حسن)ع(، یا ادعای اینکه »درس 

کربا، درس مذاکره بود«)!( جبران نخواهد شد.«
علی مطهری در توئیتر نسبت به اهانت های اخیر به حسن روحانی که در پی   واکنش مطهری 

اظهارنظر وی درباره صلح و مذاکره مطرح شد واکنش نشان داد. متن یادداشت 
توئیتری علی مطهری به این شرح است: من مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی 
به صاح کشور نمی دانم اما معتقدم اظهارنظر هر ایرانی خصوصا رئیس جمهور 
در این مورد باید آزاد باشد و نباید موجب توهین و تهدید شود. اینکه مقام رهبری 

مخالف مذاکره هستند مانع اظهارنظر دیگران نیست.

مــلـــی  آرمــان 
- علیـــرضا پورحسین: 
آنچه این روزها و در برهه ای 
از زمـان کـــه تـــحریم های 
شده  لغو  ایران  تسلیحاتی 
است بسیار تکرار می شود این است که برجام چه 
دستاوردهایی برای کشور داشته است. در وهله اول 
ایران پیش از انعقاد برجام، موضوع چندین قطعنامه 
تحریمی شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل 
متحد بود، قطعنامه های تحریمی که نه  تنها توسط 
چین و روسیه وتو نشدند، بلکه رای مثبت این کشورها 
را دریافت کردند اما پس از انعقاد برجام و متعاقب 
آن تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تمامی 
تحریم های ملل متحد علیه ایران، به یک باره خاتمه 
پیدا کردند که این خود امری کم سابقه در نظام ملل 
متحد به شمار می رفت. با وجود این در سال ۲۰۱۸، 
ایاالت متحده به صورت یک جانبه از برجام خارج شد و 
به صورت غیرقانونی تمام تحریم های خود علیه ایران 
را بازگرداند. در این برهه از تاریخ شاهد آن هستیم که 
برای اولین بار، یک عضو دائم شورای امنیت ملل متحد، 
یعنی ایاالت متحده آمریکا، خود ناقض قطعنامه شورای 
امنیت بوده و اقدامات غیرقانونی آمریکا و نقض های 
فاحش این کشور بر رویه های بعدی شورای امنیت 
تاثیر داشته و شورای امنیت تاکنون توانسته جلوی 
اقدامات غیرقانونی و قلدرمآبانه این کشور مقاومت 
کند. آنچه این روزها نیز موجب نگرانی شده این است 
که آیا ایاالت متحده که نتوانسته در عرصه حقوقی 
مانع لغو تحریم های تسلیحاتی شود آیا در میدان 
عمل به مانع تراشی برای ایران خواهد پرداخت یا در 
این عرصه نیز همانند شورای امنیت در جهان تنها 
خواهد ماند. در راستای بررسی این مساله »آرمان 
ملی« گفت وگویی با محسن جلیلوند، کارشناس روابط 

بین الملل داشته است که در متن آن را می خوانید.
تحریم های تسلیحاتی چگونه خواهد بود و آیا شاهد   تقابل ایـــران و ایــاالت متحده پس از لغو 

کارشکنی آمریکا در این عرصه خواهیم بود؟
ایاالت متحده بارها عنوان کرده است که با ایران 
پس از لغو تحریم های تسلیحاتی مقابله خواهد کرد 
و چندین مرتبه هم ایران را تهدید کرده و هم سایر 
کشورها را از معامله تسلیحاتی با ایران برحذر داشته 
است. آنها در آخرین تهدید عنوان کردند که هر کسی 
که از ایران تسلیحات خریداری کند یا به ایران اسلحه 
بفروشد با تحریم های ثانویه تنبیه خواهد شد. ایران 
غالبا با ارکان دولتی در عرصه تسلیحات همکاری 
می کند و هدف تحریم های آمریکا بیشتر شرکت های 
خصوصی است و شاید در این عرصه نتواند دولت های 
چین و روسیه را خیلی تحت فشار قرار دهد. در عرصه 
فروش اسلحه ایران مشتریان خاص خود را دارد و 
کشورهایی وجود دارند که خواهان خرید برخی از 
تسلیحات منحصربه فرد ایران هستند. نکته قابل 
توجه این است که پس از لغو تحریم های تسلیحاتی 
ایران می تواند بدون مجازات شدن به کشورهای 
نزدیک به خود اسلحه بفروشد. در عرصه سیاسی 
ایران به یک موفقیت رسیده است و این موفقیت بعید 
به نظر می رسد در عرصه امنیتی مختل شود. ایران به 
علت مشکات اقتصادی که دارد نمی تواند تسلیحات 
سنگین و گران قیمت را خریداری کند و این شاید یکی 
از عللی باشد که منجر به فروکش کردن تنش ها حول 
محور لغو تحریم های تسلیحاتی شود. امروزه برای 
خرید جنگنده های پیشرفته تر از آنچه ایران در اختیار 
دارد به چندین میلیارد دالر بودجه نیاز است و یک 

پروسه زمان بر نیز خواهد بود. 
تجارت تسلیحاتی ایران شوند؟  ایاالت متحده و هم پیمانانش می توانند مانع 
از نظر حقوقی هیچ کشوری از امروز نمی تواند 
مانع معامات تسلیحاتی ایران شود. هر کشوری 
که بخواهد در این عرصه برای ایران مانع تراشی 
کند مرتکب یک اقدام غیرقانونی شده است. از نظر 
سیاسی نیز کشورهای مختلف تهدیدات ایاالت متحده 
را نپذیرفته اند اما شاید در راستای ایجاد تنش 
ایاالت متحده در این عرصه مانع ایران شود. برای مثال، 
اگر ایران بخواهد با ونزوئا وارد معامله تسلیحاتی شود 
احتمال دارد ایاالت متحده در این عرصه مانع تراشی 
کند و برای محموله های ایران در آب های بین المللی 

مزاحمت هایی ایجاد کند.
یک نقطه عطف در راســـتای احیــای سایر  آیــا لغو تحریم های تسلیحاتی می تواند 

بندهای برجام شود؟
مشکل اصلی ایران در برجام با ترامپ و دولت او است. 
این ترامپ است که امروز در عرصه برجام کارشکنی 
می کند و اقدامات مثبت سایر کشورها را نیز خنثی 
می کند. ترامپ امروز به هر شکلی به دنبال از بین بردن 
برجام است و در همین راستا امروز با لغو تحریم های 
تسلیحاتی ایران مخالفت می کند زیرا آن را به عنوان 
یک تهدید برای خود می داند و بر این باور است که شاید 
با این مورد بار دیگر برجام زنده شود، به همین علت باز 
هم مانع تراشی خواهد کرد. در این میان بایدن اگر به 
ریاست جمهوری برسد قطعا به برجام بازخواهد گشت 
و آن را حفظ خواهد کرد. چالش اصلی در این میان آن 
است که جو بایدن در خصوص نحوه سیاست هایش پس 
از بازگشت به برجام شفاف سازی نمی کند و نمی گوید 
چگونه با ایران در آن عرصه تعامل خواهد کرد. این نکته 
بسیار مهمی است. بایدن به برجام بازخواهد گشت اما 
برجام او با برجام اوباما متفاوت است. بایدن زمانی که به 
برجام بازگردد مسائلی همچون حقوق بشر را نیز مطرح 
خواهد کرد و به صورت یکشبه مساله ایران با آمریکا با 
روی کار آمدن بایدن حل نخواهد شد. باید توجه کرد 
که با روی کار آمدن جو بایدن به علت اینکه ایران تاکید 
دارد صرفا از کانال برجام با آمریکا مذاکره می کند این 
امر تسهیل خواهد شد؛ مقوله ای که اگر مجددا ترامپ 
رئیس جمهور شود شاید سخت تر باشد و نتوان به این 
سادگی مذاکره و میانجی برقرار کرد. مذاکره ایران با 
بایدن پس از بازگشت او به برجام بلندمدت خواهد بود 
و در آن بده بستان های زیادی انجام خواهد شد و شاید 
از این طریق برخی از مشکات حل شود اما به چندین 

دیدار در قالب ۱+۵ نیاز است.

  »آرمان ملي« از واکنش دلواپسان علیه  دولت گزارش مي دهد

 جرم روحانی 

برای سخن صلح!
     ذوالنوري خواهان مجازات رئیس جمهور شد 
و علي مطهري دربرابر تخریب ها موضع گرفت
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مدیرعامــل شــرکت بازرگانی 
دولتی ایران با بیان اینکه نه در حال 
حاضر بلکه در گذشــته و حتی در 
آینده هم هیچ مشکلی در تهیه آرد 
و نان نداریم، گفــت: میزان ذخایر 
راهبردی کشور هم بی نظیر است. به 
گزارش تسنیم، یزدان سیف افزود: 
حــدود ۹۰ هزار نانوایــی از طریق 
۴۰۰ کارخانه تولید آرد که ماهیانه 
۹۰۰ هزار تن، گندم را تبدیل به آرد 
می کنند از طریق شبکه حمل ونقلی 
منسجم و برنامه ریزی شده در سه 
دهه اول، دوم و سوم در هر ماه آرد 
دریافت می کنند. ســیف گفت: هر 
سال در نیمه دوم ســال، به دلیل 
اینکه روز ها کوتاه و تعطیلی خیلی 
از ادارات و فضا هــای کاری توام با 
یکدیگر می شــود متاسفانه شاهد 
شــلوغی متقاضیان نــان در صف 

نانوایی ها هستیم.

وزیــر راه و شهرســازی درباره 
تصمیمات برای تغییــر نرخ بلیت 
هواپیما گفت: هیــچ دلیلی ندارد 
کــه االن و در این شــرایط ارزی، 
تصمیم گیری قیمتی را انجام دهیم 
و با تصمیم شــتاب زده التهاب در 
جامعه ایجاد کنیم. محمد اسامی 
در گفت وگو با ایلنــا درباره آخرین 
تصمیمات بــرای تعیین نرخ بلیت 
هواپیما، افزود: ایــن موضوع حائز 
اهمیت اســت و الزم اســت نگاه 
عادالنه ای هم به مواضع عرضه کننده 
خدمــات یعنــی شــرکت های 
هواپیمایــی و هــم بــه مواضــع 
بهره بــرداران و مصرف کننــدگان 
یعنی مردم و مسافران داشته باشیم 
تا شــرکت ها بتوانند به حیات خود 
ادامه دهند و فشار مضاعفی به مردم 
وارد نیایــد. او ادامــه داد: افزایش 
۵۰درصدی قیمــت بلیت هواپیما 
را به دلیل هماهنگ نکردن انجمن 
شــرکت های هواپیمایی با دولت، 
متوقف کردم تا بررسی های الزم در 

این زمینه صورت گیرد. 

مدیرعامل شــرکت ملــی گاز 
ایران ضمــن اعام افزایــش روزانه 
۳۰ میلیــون مترمکعبــی مصرف 
گاز در بخــش خانگی در تابســتان 
امسال نســبت به پارسال، خواستار 
صرفه جویــی در مصرف گاز شــد. 
بــه گــزارش وزارت نفت، حســن 
منتظرتربتــی با اشــاره بــه اینکه 
برنامه ای برای جریمه مشــترکان 
پرمصــرف گاز نداریم، امــا توصیه 
می کنیم مردم در مصرف این حامل 
انرژی، صرفه جویی کنند، اظهار کرد: 
مشــکلی برای تأمین گاز در فصل 
سرد وجود ندارد و اولویت تأمین گاز 
در زمستان بخش خانگی و تجاری 
است. او با اشاره به افزایش ۳۰ میلیون 
مترمکعبی مصــرف گاز در بخش 
خانگی در تابستان امسال نسبت به 
مدت مشابه پارســال، گفت: به نظر 
می رســد این مقدار مصرف به دلیل 
شیوع کرونا و افزایش استفاده برای 
گرمایش آب بوده است. معاون وزیر 
نفت اضافه کــرد: گاز تولید شــده 
در پاالیشــگاه های گازی در بخش 
خانگی، تجاری و صنایع، نیروگاه ها 
و به عنــوان خــوراک مجتمع های 

پتروشیمی مصرف می شود. 

یادداشـــت

یکی از عباراتی که جایگاه خاصــی در زندگی ایرانیان دارد، 
عبارت »این نیز می گذرد« اســت که نیک می دانیم بیشــتر از 
هر چیز نشانه ای از نا امیدی، اندوه، حســرت و دلسرد شدن به 
بهبود کارها در کوتاه مدت اســت. در این روزها و هفته ها اما دپو 
شدن یا رســوب میلیون ها تن انواع کاال در بندرهای گوناگون 
ایران به مجادله ای داغ تبدیل شــده اســت، تا جایی که معاون 
اول رئیس جمهوری برای راســتی آزمایی و حل مساله به بنادر 
ایران می رود و رئیس بانک مرکزی، برخی از مقام های مسئول و 
دارای اختیار را نیز دعوت می کند، با او به بنادر بروند تا از نزدیک 
در جریان قرار گیرند. باید به معاون اول و نیز مدیران ارشد اقتصاد 
ایران گفت »این دپو شدن میلیون ها تن انواع کاالها در بندرها 
نیز می گذرد« اما واقعیت این است که فشار مادی و روحی این 
عبارت بر دوش شهروندان تهیدست و کم درآمد، سنگینی و قامت 
آنها را کوتاه تر و خمیده تر می کند. اصل داستان را باید در همین 
نکته دید و توجه مدیران را به این مساله جلب کرد که ناکارآمدی 
و سیاست های متناقض و پردردسری که هر سازمان و نهاد برای 
خود تاسیس می کند و با راهبرد رساندن بیشترین منفعت برای 
سازمان خود، ســرانجام بر سر شــهروندان آوار می شود. پیش 
از آنکه به اصل داستان برســم و یادآوری کنم ریشه دپو شدن 
کاالها در گمرک و بندرهای کشــور چیست، بگذارید به نتیجه 
این اقدام و آوار شدن مصیبت آن بر ســر شهروندان با یادآوری 
یک نمونه اشاره کنم. بر اساس اطاعات ارائه شده از سوی یکی 
از مدیران ارشد گمرک ایران در خردادماه، میزان کاالهای دپو 
شده در انبار بندرهای گوناگون شامل هشت قلم کاالی اساسی 
از جمله »ذرت« دو میلیــون و ۲۶۹ هزارتن، »جو« ۶۲۱ هزار و 
۷۵۲ تن، »روغن خام« ۳۵۲ هزار و ۵۲ تن، »گندم« ۳۱۵ هزار و 
۵۲۶ تن، »شکر« ۲۳۴ هزار و ۷۴۳ تن، »سویا« ۲۲۰ هزار و ۲۹۸ 
تن، »دانه های روغنی« ۱۸۴هزار و ۷۹۱ تن و »برنج« ۶۷ هزار و 
۸۷۰ تن بوده است. قیمت واردات هرکدام از این کاالها که برخی 
از آنها مثل شکر و برنج کاالی نهایی به حساب می آیند و مستقیم 
در سبد مصرف روزانه شــهروندان می نشینند، در زمان واردات 
چند دالر و قیمت هر دالر چند تومان بوده است؟ در فاصله ای که 
این دو کاال در بندرها دپو شده اند قیمت هر دالر چند تومان شده 
است؟ به نظر می رسد، در خوش بینانه ترین حالت قیمت دالر در 
فاصله آخر بهار و آخر تابستان ۳۰ درصد افزایش داشته است. به 
نظرتان آیا بازرگان واردکننده برنج و شکر حاال کاالی خود را در 
بازار به قیمت کدام دالر می فروشــد؟ تصور اینکه بازرگانان نرخ 
تبدیل دالر به ریال را در فروش کاال لحــاظ کنند، دور از انتظار 
است. این زیان افزایش ۳۰ درصدی و تفاوت قیمت به  دلیل دپوی 
کاال را آیا جز مصرف کنندگان می پردازند و آیا جز این است که 
تهی دستان بیشترین آســیب را می بینند. تاخیر در ورود دیگر 
کاالها مثل نهاده های دامی و مواد اولیه و کاالهای سرمایه ای نیز 
به افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی تولیدشده از آنها منجر 
شده است و راه را برای تورم بیشــتر و فشار بیشتر بر شهروندان 
مهیا می کند. از طرفی درباره علت پدیدار شــدن این رخداد دو 
دسته دالیل را می توان یادآور شد. بخشــی از دالیل را می توان 
به روش ها، مقررات، منافع ســازمانی و تناقض های گســترده 
در اختیــارات و وظایف و موازی کاری ها و دیوان ســاالری های 
وزارتخانه ها و سازمان های زیرمجموعه آنها جای داد. در این باره 
می توان به استدالل های مدیران گمرک به نمایندگی از وزارت 
اقتصاد که می خواهد از این محل درآمدی کسب کند و نیز وزارت 
صمت به عنوان سیاســت گذار تجارت و نیز مرکز ستادی برای 
تنظیم بازار داخلی و واردات و نیز سازمان وزارت راه و شهرسازی 
که اختیار دار بندرهاســت رجوع کرد. شاید استدالل های فنی 
یکی از معاونان گمرک در گفت وگو با یکی از روزنامه ها را بتوان 
شــاهد مدعا آورد و در برابر این پرسش که چرا کاالهای موجود 
در بنادر و گمرکات دچار ایستایی یا دپو و رسوب می شوند؛ چه 
عواملی سبب می شود تا شاهد حبس کاالها باشیم جواب داده 
است. اساسا عوامل متعددی در زمینه دپو، ایستایی، کندی انجام 
تشریفات گمرکی و رسوب و انباشته شدن کاالها اثرگذار است و 
هنوز برخی نارسایی ها در این زمینه مشهود است که باید اقدامات 
الزم برای رفع این موانع صورت گیــرد. اما معموال این اتفاق در 
روند ورود کاال به کشور در چهار مقطع زمانی یعنی »قبل از اظهار 
کاالها به گمرک«، »بعد از اظهار کاالها به گمرک و در حین انجام 
تشریفات گمرکی«، »بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و 
قبل از ترخیص قطعی کاال« و در نهایت »پس از ترخیص کاال و 
تبعات به وجود آمده« رخ می دهد. به طور مثال، طبق ماده ۳۸ 
قانون امور گمرکی، خروج کاال از اماکن گمرکی مستلزم انجام 
تشــریفات گمرکی اســت و مطابق ماده ۳۹ قانون فوق الذکر، 
تشریفات گمرکی به استثنای مواردی که در قانون اشاره شده، 
منوط به اظهار کاال با تسلیم اظهارنامه به گمرک است. در برابر 
این استدالل، اما مدیران وزارت صمت حرف های دیگری می زنند 
و به موارد نقض این استدالل اشاره می کنند. واقعیت این است 
که ریشه دپو شدن کاالها به کمبود ارز در کشور به دلیل از دست 
رفتن درآمد صــادرات نفت خام و نیز ســقوط معنادار صادرات 
کاالهای غیرنفتی برمی گردد، تا زمانی که عرضه و تقاضای ارز به 
تعادل نرسد، دپو شدن کاال یکی از نشانه ها خواهد بود. به عبارتی 
دیگر دست بانک مرکزی ایران و خزانه اش برای تخصیص و تامین 
ارز مورد نیاز کاالهای وارداتی که دست کم ۱۰ میلیارد دالر برای 
آنها باید ارز تخصیص و تامین شود، پر نیست. به نظر می رسد اگر 
در یک دوره کوتاه مدت این مساله برطرف و ارز الزم برای ترخیص 
فراهم نشود، بقیه ماجراها ادامه خواهد یافت و مسائل تکنیکی 
و فنی مانند همه دهه های پیشین که چنین داستانی نداشتیم، 
حل خواهند شد. اولویت بندی هم شاید در کوتاه مدت مهم باشد 
و مثا شکر و برنج را زودتر بیاوریم تا سفره مردم خالی نباشد، اما 

سفره کارخانه ها را چه باید کرد؟

سکه و طال
خرید      )تومان( فروش  )تومان( سکه

15400000 15500000 سکه تمام بهار قد    یم
16400000 16500000 سکه تصویر امام
9000000 9100000 سکه نیم بهار
6000000 6100000 سکه ربع بهار
3000000 3100000 سکه یک گرمی
1345892 1487596 هر گرم طالي 18 عیار

بورس
تغییر د    رصد     عنوان شاخص

-18259/58 -1/16 کل
-5451/91 -1/32 قیمت

-20395/37 -1/78 بازار اول
-9117/50 -0/28 بازار د    وم

-15274/77 -1/10 صنعت
-1300/91 -1/59 30 شرکت

زار
ــا

ب

ارز
خرید     فروش ارز )بانک مرکزی(

4200 4221 د    الر آمریکا

4934 4958 یورو اروپا

5164 5491 پوند     انگلیس

2745 3209 د    الر کاناد    ا

2663 3008 د    الر استرالیا

525 533 لیر ترکیه

خود   رو / قیمت کارخانه ) تومان (
65500000 سایپا 151 )سفید ( 107000000 LX رانا

77800000 تیبا 2 )سفید ( 91600000 SLX 405 پژو

76200000 ساینا  97746000 پژوپارس 

189000000 وانت زامیاد گازسوز)آپشنال( 120000000 پژو 207 دند ه ای- فرمان هیدرولیک 

641500000 )IE( 5 چری تیگو
362800000 X33 ام.وی.ام
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آرمان ملی-سوسن یحیی پور: بررسی بازار ارز در هفته ای که گذشت، نشان می دهد در حالی که اسکناس آمریکایی در نخستین روز 
هفته از مرز 30 هزار تومان عبور کرد، در آخرین روز معامالتی مرز 3۲ هزار تومان را نیز شکست. در عین حال، در شرایطی که انتظار 
می رفت به دنبال کاهش حدود 30 دالری قیمت هر اونس طالی جهانی، قیمت ها در بازار طال و سکه نیز کاهش یابند، اما به دلیل اوج گرفتن 
بهای دالر، قیمت  انواع سکه و طال نیز صعودی دنبال شد؛ به  گونه ای که فعاالن این صنعت از نزدیک شدن حباب سکه به دو میلیون تومان 
خبر دادند! در چنین وضعیتی، قیمت ها در سایر بازارها نیز با وجود افت شدید قدرت خرید مردم در نتیجه آنچه که بر »ریال« در این 
مدت گذشته است، روند صعودی را طی کرد. یکی از این بازارها، بازار سراسر آشفته  خودرو بود که در شرایطی که تقاضا در این بازار به 

صفر رسیده است، بازهم روند قیمت ها رو به کاهش نگذاشتند. 

چندی اســت که فاصله ۱۰۰درصدی قیمت 
کارخانه ای و بازاری خودروهای داخلی و مونتاژی 
در بازار خودرو ایران، موجب حیرت همگان شده 
است. فعاالن این صنعت می گویند اگر تنها بخشی 
از این اختاف قیمت اصاح شود، تولید و عرضه 
افزایش می یابد و اینگونه اســت که التهاب از این 
بازار رخت بر می بندد و از زیان انباشته ای که اخیرا 
حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان شــده است، 
کاسته می شود.  افزون بر این، محاسبات انجمن 
صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو 
از پرداخت بیــش از ۱۰۰ هزار میلیــارد تومانی 
مابه التفاوت قیمت کارخانه ای و بازاری خودروها از 
سوی مردم در مدت یک سال خبر می دهد که به 
جیب دالالن روانه شده است. در چنین شرایطی، 

چندی پیش یکی از اعضای کمیســیون صنایع 
و معادن مجلس به خبرگــزاری ایرنا از طرح این 
کمیسیون برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو 
و رفع مشــکات این حوزه خبر داد. در این طرح، 
مواردی همچون الزام به عرضه خودرو در بورس 
کاال، تعیین سود مشارکت خودروهای پیش فروش 
شده توسط خودروساز و تعیین قیمت تمام شده 
خودرو هر سه ماه یک بار توســط شورای رقابت 
دیده شده اســت. با این حال برخی بر این باورند 
که این طرح در عمل با مشکاتی مواجه است که 
عملیاتی شدن آن را سخت می کند، چراکه  حضور 
خودرو در بورس نخستین تجربه از این دست در 
جهان است که با پیچیدگی های خاص خود همراه 
اســت. در مقابل، ترجیح فعاالن صنعت خودرو و 

قطعه ســازی بر قیمت گذاری در حاشیه بازار به 
جای کشف قیمت در بورس است. 

  پول هایی که روانه جیب دالالن می شود 
دبیــر انجمن صنایــع همگن نیــرو محرکه 
و قطعه ســازان خودرو گفــت: محاســبات این 
انجمن از پرداخــت بیش از ۱۰۰ هــزار میلیارد 
تومانی مابه التفاوت قیمــت کارخانه ای و بازاری 
خودروها از ســوی مردم در مدت یک سال است. 
آرش محبی نژاد، در گفت وگو با ایرنا افزود: انجمن 
خودروســازان ایران در پژوهش مشابه، این رقم 
را بیش از ۱۳۰ هزار میلیــارد تومان تخمین زده 
و مقایســه این ارقام که فقط بــه جیب دالالن و 
واسطه ها رفته با رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی 
زیان زنجیره خودرو و قطعه سازی، حاکی از عمق 

فاجعه در این صنایع است. 
   انتقاد از طرح ناپخته مجلس 

استاد دانشگاه علم و صنعت نیز با بیان اینکه 
در دو سال و نیم گذشــته به جای توجه به تولید 
به بازار خودرو پرداخته ایم که سیاســتی اشتباه 
بوده اســت، گفت: امروز برای خروج از آشــفته 
بازار خودرو و صنعت خودروســازی، راهی جز 
توجه به تولید نمانده اســت که آن هم از مسیر 
آزادسازی قیمت ها می گذرد. امیرحسن کاکایی 
با اشاره به برگزاری نشست تخصصی نقد و بررسی 
طرح تحول بازار صنعــت خودرو با حضور برخی 
نمایندگان مجلس، کارشناسان وزارت صنعت، 
خودروسازان و قطعه ســازان، افزود: طرح فعلی 
مجلس بسیار ناپخته و ناقص است و در درون خود 

تضادهای زیادی دارد. 

آرمان ملی-  محمدســیاح: تلفن همراه 
کاالیی که به صورت کامل از طریق واردات تامین 
می شود و به تبع وابسته به نرخ ارز است،  با افزایش 
افسارگســیخته نرخ ارز قیمــت آن هم افزایش 
می یابد. مشتریان این ابزار کم نیستند و به همین 
دلیل هم سود زیادی در این بازار وجود دارد و از 
این رو دست دالالن هم در این بازار به شدت فعال 
است. یعنی همه گرانی های تلفن همراه به دلیل 
تغییرات نرخ دالر نیست بلکه این دالالن هستند 
که قیمــت را در بازار تعییــن می کنند. افزایش 
قیمت به کاهش فروش واحدهــای خرد منجر 
می شود اما فروشــندگان یا همان واردکنندگان 
عمده که ســهم بزرگی از بازار را در اختیار دارند 
همیشه برنده این تورنمنت عرضه و تقاضا هستند.

گوشــی تلفن همراه یکی از نیازهای اساسی 
مردم است که در هر شرایطی مجبورند تا با تامین 
هزینه یکی از این دســتگاه ها را تهیه کنند، اما 
با روند افزایشــی نرخ ارز این امــکان برای همه 
وجود ندارد و هرچه به پیــش می رویم وضعیت 
بدتر هم می شــود. بازار تلفن همراه وابســته به 
واردات است و در این میان واردکنندگان عمده 
دســت پیش را دارند. براســاس آنچه که اعام 
شده بسیاری از دســتگاه های تلفن همراه حتی 
پیش از گران شدن ارز وارد شده ولی این موضوع 
نتوانسته حتی گوشــی های واردشــده با ارز با 

نرخ های پایین تر را به بــازار بیارود. دلیل آن هم 
این است که واردکنندگان عمده که نقش دالالن 
و گردانندگان این بازار را بــازی می کنند بدون 
هیچ نظارت و مزاحمتی از سوی مقامات مربوطه، 
محصوالت وارد شــده را به نــرخ روز ارز عرضه 
می کنند. از طرفی کاهش عرضه سعی می کنند 
نرخ گوشی را حتی بیشتر از نرخ ارز نگه دارند در 
این شرایط هم طبیعی است که نه خرده فروشان 
و نه مردم نمی توانند آنطور که باید از این فناوری 
بهره ببرند. این وضعیت همیشــه بــوده و امروز 
هم هست و به نظر نمی رسد که مسئوالن کاری 
جز حرف زدن انجام داده باشــند! رئیس انجمن 
صنفی فروشــندگان تلفن همراه، سیم کارت و 
لوازم جانبی، درباره افزایــش قیمت موبایل در 
پی افزایش نرخ دالر گفت: »با توجه به نوســان 
نرخ ارز شاهد تغییر قیمت تمامی کاالها از جمله 
تلفن همراه هستیم. البته مغازه دار و خرده فروش 
بیشتر به دنبال این است که چرخه خرید و فروش 
ایجاد شــود، اما برخی عمــده فروش ها با توجه 
به اینکه پروســه واردات زمان بر است، نسبت به 
عرضه خوددداری می کنند، مثا عمده فروشــی 
با ارز ۲۰ هزار تومان گوشی را وارد کرده بسته به 
نرخ روز دالر قیمت گوشی را تعیین و در اختیار 
مغازه دار قــرار می دهد و همیــن موضوع باعث 
گرانی هر روزه گوشی شده است.« افشار فروتن 

الریجانی با بیان اینکه عمده فروش برای کسب 
سود بیشتر و سوء استفاده از شرایط موجود نسبت 
به عرضه به موقع ممانعت می کند، به ایلنا افزود: 
»در حال حاضر بیشتر مغازه داران و خرده فروش ها 
ماکت گوشی را در ویترین به نمایش می گذارند 
و زمانی مراجعه مشــتری از عمده فروش تهیه 
می کند، عمده فروش نیز با توجه به تثبیت نرخ 
روز ارز که بعد از ظهر است و معموال نسبت به روز 
قبل گران تر می شود قیمت گوشی را تعیین و در 
اختیار فروشنده خرد قرار می دهد.« او اضافه کرد: 
»اکنون شــاهدیم که واردکننده ای که به دنبال 
سود بیشتر و نامتعارف است با ارز ۲۰ هزار تومان 
ثبت سفارش کرده اما با روند افزایش ارز گوشی را 
با ارز ۳۰ هزار تومانی می فروشد و حتی توقف در 
عرضه را شاهد هستیم.« فروتن الریجانی یادآور 
شد: »برخی عمده فروشان از شرایط امروز بازار ارز 
سوء استفاده می کنند که به تبع آن فروشنده ها 
به دردســر می افتند و در نتیجه کاال برای کاربر 
جزئی و مشــتری گران تمام می شــود. در حال 
حاضر گوشی هایی که تقاضای بیشتر و موجودی 
کمتری در بازار دارند بیش از دیگر گوشی ها تحت 
تاثیر نرخ ارز گران شده و افزایش قیمت داشته اند. 
شرایط باید به گونه ای باشد که در بازار ثبات ایجاد 
شود و مسئوالن نسبت به بهبود اوضاع هم برای 

فعاالن واقعی این صنف و هم مردم اقدام کنند.«

     گزارش »آرمان ملی« از گرانی گوشی تلفن همراه   

چنبره دالالن روی بازار موبایل 
    خرید با دالر ۲0 هزار تومانی فروش به نرخ روز!

خبــــر
 ایرانی ها در صدر 

خریداران ملک در ترکیه
ایسنا: به مانند ماه های قبل، ایرانی ها بیش 
از هر ملیت دیگری در ترکیه خانه خریده اند. 
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، با وجود 
شــیوع کرونا در ترکیه، تمایل اتباع خارجی 
برای خرید خانه در ترکیه افزایش داشته است؛ 
به گونه ای که در ۱۲ ماه منتهی به ســپتامبر، 
میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی با هدف 
اخذ اقامت و شهروندی ترکیه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۲۶/۱ درصد افزایش داشته و 
به ۵۲۶۹ واحد رسیده است. به گفته مرکز آمار 
ترکیه، طی این مدت اتباع ایرانی با خرید ۹۰۸ 
واحد خانه بزرگ ترین گــروه خریدار خارجی 
مســکن ترکیه بوده اند و عراقی هــا، روس ها، 
آذربایجانی هــا و افغان هــا در رده های بعدی 
قرار گرفته انــد. آلتان المــاس- مدیر بخش 
سرمایه گذاری و توسعه موسسه کاناتدر - گفت: 
تمایل باالی اتباع خارجی برای خرید ملک در 
ترکیه نشان می دهد که این کشور به یک رقیب 
برای کشورهای اروپایی حوزه مدیترانه تبدیل 

شده است.

قیمت گوشت کاهش می یابد
ایرنا: رئیس شورای تامین دام کشور گفت: 
با توجه به افزایش روزافــزون جمعیت دامی، 
رشد سن دام، زایش های جدید پاییزه و کاهش 
تقاضا، در هفته جاری قیمت گوشــت قرمز از 
جمله گوشت گوساله کاهش می یابد. منصور 
پوریان درباره وضعیت بازار گوشت قرمز افزود: 
در هفته های اخیر قیمت گوشت قرمز به ویژه 
گوشت گوساله به دلیل افزایش نرخ نهاده های 
دامی از جمله )ذرت، کنجاله سویا و جو( روند 
افزایشی به خود گرفته بود که به  زودی تعدیل 
می شــود. او ادامه داد: این درحالی اســت که 
صنعت دامپروری کشور با مشکل جدی کاهش 
تقاضا روبه روســت که همین امر مشکاتی را 
برای تولیدکنندگان این بخش ایجاد کرده است. 
پوریان تصریح کرد: توان تولید دام زنده سنگین 
و سبک در کشور افزایش پیدا کرده تا جایی که 
طبق گزارش مرکز آمار ایران ما با پروار سنگین 
گوساله در حد ۳۳۵ هزار راس و گوسفندی ۷۰ 

هزار راس روبه رو هستیم.

تامین مالی از بورس ۷برابر شد
تسنیم: درحالی که در پنج ماهه نخست سال 
حدود هفت میلیون کد بورسی صادر شده است، 
تامین مالی از طریق بازار ســرمایه نسبت به سال 
قبل هفت برابر شده اســت. در پنج ماهه ابتدایی 
سال ۱۳۹۹ بدون احتســاب کدهای صادر شده 
مربوط به سهامداران سهام عدالت، بیش از هفت 
میلیون کد بورسی صادر شده، در حالی که تعداد 
کدهای صادره در کل سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۸۲۰ هزار 
کد بوده است. افزایش ۱۱ برابری ارزش معامات 
ماهانه بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 
در تیر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته و ثبت ارزش معامــات روزانه ۲۵ هزار 
میلیــارد تومانی خود نیز بیانگر مشــارکت قابل 
توجه سرمایه گذاران خرد در بازار سهام و توسعه 
سرمایه گذاران پایه در این بازار است. بنابراین این 
بازار می تواند نقش حائز اهمیتی در جهت تأمین 
مالی بخش حقیقی اقتصاد در راستای تحقق هدف 

جهش تولید در کشور ایفا کند.

سه چهارم بودجه را دستمزد می بلعد 
ایسنا: یک کارشناس روابط کار بر لزوم انجام 
تحقیق و پژوهش در حوزه دستمزدها تاکید کرد 
و گفت: بیش از ســه چهارم بودجه کشور ساالنه 
صرف پرداخت دستمزد می شــود و عدم تعیین 
حقوق و دســتمزد مکفی، یکی از عوامل موثر در 
کاهش قدرت خرید است.  حمید حاج اسماعیلی، با 
تاکید بر انجام تحقیق و پژوهش در حوزه دستمزد 
نیروی کار، اظهار کرد: دبیرخانه شورای عالی کار 
به طور اختصاصی در حوزه دستمزد باید تحقیق 
و بررسی و کار پژوهشی داشته باشد، چون یکی 
از چالش های جدی بازار کار و کاهش بهره وری، 
مساله دستمزد است. مرکز پژوهش ها نیز هرچند 
در این زمینه بررســی هایی داشــته ولی باید به 
صورت جدی تر و تخصصی تر به این مساله بپردازد 
چون دستمزد نه فقط در مورد کارگران بلکه در 
مورد کارمندان هم حائز اهمیت است. او مرکز ملی 
بهره وری را از جمله سازمان هایی دانست که الزم 

است درباره دستمزد به پژوهش بپردازد. 

شروع مجدد پروازهای هما
آرمان ملی: روابط عمومی شرکت هواپیمایی 
جمهوری اسامی ایران از شروع مجدد پروازها به 
شهر کلن در آلمان از روز ۹ آبان خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی هما، این پرواز در روزهای جمعه هر 
هفته با شماره ۷۲۹ در ســاعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه 
فرودگاه امام خمینی )ره( را ترک و در ســاعت 
 ۲۱ به وقت محلی وارد فرودگاه کلن می شــود.

بازگشــت این پرواز در همان روز با پرواز شماره 
۷۲۸ در ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی از 
فرودگاه کلن پرواز و در ساعت ۶ و ۱۵ دقیقه بامداد 
روز شنبه در فرودگاه حضرت امام خمینی )ره(به 
زمین می نشــیند. هواپیمایی جمهوری اسامی 
ایران به صورت هفتگی به سه فرودگاه فرانکفورت، 
کلــن و هامبورگ پــرواز می کنــد. هموطنان 
برای خرید بلیــت پروازهای همــا می توانند به 
 https://booking.iranair.com ســایت 

مراجعه کنند.

 آوار ناکارآمدی ها
 بر سر شهروندان 

حسین سالح ورزی       
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

     با وجود کاهش تقاضا    

    پرداخت 100هزارمیلیاردتومانی مابه التفاوت قیمت از سوی مردم 

بازار خودرو سر سازش ندارد
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خبـــــر
افزایش تولید گازوئیل 

معاون تولید شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
اعام کرد میزان تولید گازوئیل یورو ۴ و یورو ۵ با 
افزایش تقریبي ۱۰۰ درصدي از دو میلیون لیتر 
به چهار میلیون لیتر در روز افزایش  یافته است. 
علیرضا جعفرپور افزود: در جهت ارتقای کیفیت 
گازوئیل و افزایش میزان تولید گازوئیل یورو ۴ و 
یورو ۵، تغییراتي در شرایط عملیاتي رآکتورهاي 
واحدهاي آیزوماکس اعمال شد و فرآیند تولید 
این محصول بهینه سازی شــد. او درباره افزایش 
اخیر تولید گازوئیل یورو در شرکت پاالیش نفت 
اصفهان اظهار کرد: افزایش کیفیت این محصول 
ضمن ایجــاد ارزش  افزوده براي شــرکت، تاثیر 
قابل  توجهی در حفظ محیط زیســت و کاهش 
آالینده های زیســت محیطی خواهد داشــت. 
جعفرپور از راه اندازی پروژه عظیم تصفیه گازوئیل 
شــرکت نیز در ســال آینده خبر داد و افزود: با 
توجه به پیشرفت بیش از ۸۵ درصدي این پروژه، 

مراحل پیش راه اندازی شروع  شده است. 

تقدیر از شرکت گاز اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به 
مناسبت روز جهانی کاهش اثرات بایای طبیعی 
۲۲ مهر مــاه )۱۳اکتبر( با اهــدای لوح تقدیر از 
مجموعه فعالیت های شاخص و اثربخش شرکت 
گاز استان اصفهان در مدیریت بحران )حوزه های 
پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازیابی( تقدیر کرد. 
منصور شیشه فروش، با اشــاره به انجام اقدامات 
منطبق با اصول علمی و خاقانه همراه با پیگیری 
اجرای طرح ها و برنامه های پیشگیرانه مرتبط به 
تاب آوری جامعه در برابر حوادث و مخاطرات، از 
همکاری شرکت گاز اســتان با ستاد پیشگیری، 
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران 
استان و شهرستان ها و اجرای وظایف مندرج در 
قانون مدیریت بحران مصوب مجلس که منجر به 
کاهش حوادث شد، تشکر و قدردانی به عمل آورد. 
الزم به ذکر است، شرکت گاز استان اصفهان، با 
انجام اقدامات متنوع در زمینه اجرای طرح های 
کاهش آسیب پذیری زیرساخت های گازرسانی 
و توســعه مطالعات علمی و کاربردی مدیریت 
بحران و ... در سطح استان در زمینه ارتقای سطح 

آمادگی سازمان اقدام کرده است. 

قیمت مرغ دوباره پر کشید 
قیمت هــر کیلوگرم مرغ که بر اســاس نرخ 
مصوب قرار بود حداکثر ۱۵ هزار تومان به فروش 
برســد به ۲۱ تا ۲۴ هزار تومان افزایش یافته و 
حتی در مــواردی به قیمت ۲۶ هــزار تومان به 
دست مصرف کننده می رسد و مرغ زنده به جای 
۱۰ هزار تومان ۱۶/۵ تا ۱۸ هزار تومان فروخته 
می شود. به گزارش تسنیم،  قیمت هر کیلوگرم 
مرغ که قرار بود حداکثر ۱۵ هزار تومان به دست 
مصرف کننده برسد حداقل شش هزار تومان تا ۱۱ 
هزار تومان باالتر از نرخ مصوب به فروش می رسد 
و دیگر توجهی به نرخ های مصوب نمی شــود. بر 
اساس گزارش میدانی، قیمت هر کیلوگرم مرغ 
کامل و با پوست ۲۱ تا ۲۴ هزار تومان در تهران به 
فروش می رسد و حتی در برخی از نقاط ۲۶ هزار 
تومان نیز قیمت گذاری شــده است. قیمت هر 
کیلوگرم سینه مرغ بدون پوست و استخوان ۴۷ 
هزار تومان و ران مرغ بدون پوست و استخوان نیز 

۴۸ هزار تومان است.

نوسان در بازار صیفی جات 
رئیس اتحادیه بارفروشــان از کاهش قیمت 
گوجه فرنگی در روزهای آینده خبر داد.  به گزارش 
ایســنا، در روزهای اخیر بازار صیفی جات دچار 
نوسان شــد و برخی اقام مانند گوجه فرنگی و 
زنجبیل با افزایش قیمت همراه شدند؛ به طوری که 
قیمت گوجه فرنگی در خرده فروشی های سطح 
شهر تهران در کمتر از یک هفته از ۴۵۰۰ تومان 
به بیــش از ۹۰۰۰ تومان رســید و زنجبیل نیز 
براســاس گزارش ها تا کیلویی ۱۰۰ هزار تومان 
هم فروخته شد. افزایش قیمتی که رئیس اتحادیه 
بارفروشــان علت آن را در مورد گوجه فرنگی باز 
شدن صادرات و آسیب دیدن برخی محصوالت و 
در مورد زنجبیل نیز نوسانات نرخ  ارز اعام کرد. 
مصطفی دارایی نژاد در پاسخ به این سوال که چرا 
قیمت گوجه فرنگی در روزهای اخیر افزایش یافته 
است، گفت: به علت بارندگی، برخی از محصوالت 
گوجه فرنگی آســیب دید و همچنیــن به دلیل 
تعطیات، گوجه فرنگی از مبدا کمتر بارگیری شد. 

از طرفی صادرات هم  صورت گرفت. 

افت دوباره شاخص بورس بعید است
یک کارشناس بازار ســرمایه به اصاح و افت 
شاخص بورس در مرداد و شهریورماه اشاره کرد و 
گفت: در کوتاه مدت به دلیل افزایش قیمت دالر، 
وجود آرامش در قیمت هــای جهانی و احتمال 
انتشار گزارش مثبت شــرکت ها در مهر و آبان 
ماه، انتظار تکرار روند نزولی دو ماه گذشــته در 
بازار وجــود ندارد.  مهدی دلبــری در گفت وگو 
با ایرنا افزود: بازار بعد از انتشــار گزارش تولید و 
فروش ماهانه شرکت ها در شهریور ماه با استقبال 
خوبی در گروه فلزی، پتروشــیمی و معدنی که 
به نسبت گزارش مناســب تری را نسبت با سایر 
گروه ها داشتند، همراه شــد. او گفت: اکنون به 
دلیل انتظارهایی کــه در نتایج انتخابات آمریکا 
و تعیین نتیجه از ویروس کرونا وجود دارد، بازار 

به صورت احتیاطی در حال دنبال شدن است. 

گفــت و گـــو 
 محمدقلی یوسفی 

در گفت وگو با »آرمان ملی«:
 تزریق پول برخورد

 با معلول است؛ نه علت
     انحراف در روند توسعه کشور

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در واکنش به چنین 
اتفاقی، گفت: »صرفا طی ماه گذشــته چنــد محموله دارو از 
طریق قلمرو جمهوری اســامی  ایران و با رعایت کامل کلیه 
مقررات مربوطــه و کنترل های الزم، ترانزیت خارجی شــده 
است که مبدا این داروها نیز کشورهای خارجی بوده است.« 
مهرداد جمال ارونقی با بیان لــزوم صدور مجوزهای قانونی از 
جمله مجوز وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی برای 
صادرات دارو، افزود: »صادرات کاالهای اساســی و ضروری از 
جمله دارو به خارج از کشــور ممنوع اســت و داروهای اعام 
شده نیز داروی ایرانی نبوده اند.« ارونقی پروسه واردات، انجام 
تشریفات گمرکی، ترخیص قطعی و توزیع داروهای خارجی در 
کشور را یک پروسه سیستماتیک برشمرد و اعام کرد: »ورود 
داروی خارجی به کشور با صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت 
صورت پذیرفته و این مرجع، داروهای ترخیص شده را تا مرحله 

توزیع، رصد می کند،  بنابراین صادرات مجدد این حجم دارو از 
مبادی رسمی، آن هم با ممنوعیت صدور دارو و کاالهای اساسی 
و ضروری، دور از ذهن به نظر می رسد و قطعا می توان ابراز داشت 
خروج این محموله از طریق گمرکات کشور به خارج از کشور 
صورت نپذیرفته است.« او ادامه داد: »با توجه به اینکه در خبر 
منتشره اعام شده است »رانندگان کامیون ها قصد داشته اند 
از دست گمرک فرار کنند«، منظور از گمرک، گمرکات داخلی 
کشور عراق است و ارتباطی به گمرکات مرزی کشور جمهوری 
اســامی ایران ندارد. با توجه به کنترل های صورت گرفته از 
سوی گمرکات اجرایی به ویژه گمرکات مرزی، روز ۲۳ مهر بیش 
از ۵۳ هزار قوطی داروهای مکمل و ۹۰ کیلوگرم شیلد و پنج 
دستگاه photo polymer stap meker توسط پرسنل 
گمرک مهران کشف و پرونده به مراجع قضائی جهت رسیدگی 

ارسال شده است.«

  ایران تنها مسیر ترانزیت بوده
سازمان غذا و دارو نیز در این باره واکنش نشان داده و گفته 
این داروها ایرانی نبوده و ایران تنها مســیر ترانزیت آن بوده 
است. در اطاعیه سازمان غذا و دارو آمده است: »در مقطعی 
که هموطنانمان با تحریم های شدید و ظالمانه آمریکا مواجه 
شده و این کشــور با ادعای حقوق بشر سامتی مردم ایران را 
نشانه گرفته است و به رغم شعارهایی عوام فریبانه مبنی بر عدم 
تحریم غذا و دارو، عما تامین و واردات برخی داروها و تجهیزات 
پزشکی حیاتی را با مشکات عدیده مواجه کرده است، تمام 
توان و ظرفیت های داخلی به کار گرفته شده تا بیماران از بابت 
تامین داروهای خود احساس کوچکترین نگرانی نداشته باشند. 
برهمین اساس و با توجه به اینکه بخشی از داروهای مورد نیاز 
بیماران با ارز دولتی تامین می شود و امکان سوءاستفاده برخی 
افراد  سودجو در حوزه قاچاق دارو وجود دارد، طی ماه های اخیر 
و با دستور مقام عالی وزارت، سامانه تیتک جامع تر و کامل تر 
از گذشته عاوه بر فراهم کردن امکان رصد اصالت محصوالت 
ســامت محور برای مصرف کنندگان داخلی، درصورت وقوع 
 TTAC تخلف قاچاق به واسطه اجرای برچسب گذاری به روش
امکان شناسایی منشا و مبدا تخلف در داخل کشور امکانپذیر و 
در دسترس قرار گرفته است .به این ترتیب عاوه بر اعام اینکه 
داروهای مکشوفه در عراق به هیچ عنوان ایرانی نبوده و تنها از 
مسیر مرز ایران ترانزیت و وارد عراق شده است، به استحضار 
مردم شریف ایران می رساند که با سوداگرانی که نیت سودجویی 
در شرایط کنونی کشور، آن هم در حوزه سامت مردم را دارند 

به جد برخورد خواهد شد.«
   وزارت بهداشت چه می گوید؟

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به 
این سوال که چگونه این ۱۹ کامیون دارو قاچاق شده است؟ 
گفت: »داروهایی که در ایران بدون نســخه و به صورت ورقی 
خریداری می شود در کشــورهای دیگر با قیمت های باالیی 
خریداری می شود.« علیرضا وهاب زاده، در پاسخ به این سوال 
که چطور می توان ۱۹ کامیون را با خرید ورقی پر کرد؟ افزود: 
»احتماال این داروها از داروخانه خریداری شــده است. هنوز 
مشخص نیســت که چه داروهایی قاچاق شده است، چراکه 
داروهای خاص در ایران طبق پروتکل های خاص ارائه می شود.« 
او اضافه کرد: »قطعا اولین نهادی که روی پرونده کار می کند 
و از آن مطلع می شود، قوه قضائیه اســت. قطعا پرونده به قوه 
قضائیه ارسال شده تا مشخص شــود این داروها از کجا آمده 
و چه داروهایی در این قاچاق وجود داشــته است. پرونده باید 
روند قضایی خود را طی کند. قاچاق شیرخشــک و برخی از 
اقام دارویی وجود دارد که وزارت بهداشت نیز به آن معترض 
است. قاچاق دارو سال های زیادی است که در ایران رخ می دهد 
و ضرر ارزی بسیار شدیدی به کشور وارد می کند.« پیش از این 
نیز چندین بار نیروهای امنیتی ایران مستقر در مرزهای ایران و 
عراق از خنثی کردن عملیات قاچاق دارو به عراق و دستگیری 
عوامل آنها خبر داده بودند. رئیس سازمان غذا و داروی ایران نیز 
قبا در این باره گفته بود: »قاچاق دارو از کشور به علت قیمت 
پایین آن در ایران و افت ارزش ریال نســبت به ارز کشورهای 
همسایه به مراتب نسبت به قبل بیشتر شده است و قاچاقچیان 
با سوءاستفاده از این فرصت با خروج دارو سودهای سرشاری 

کسب می کنند.«

آرمان ملی-محمدمیالدعبداللهی: به اعتقاد بســیاری از 
تحلیلگران اقتصادی، وضعیت نامناســب اقتصاد کشور عاوه بر 
تحریم ها و بیماری کرونا، حاصل برخی سوء مدیریت هاست. این در 
حالی است که خروج از شرایط فعلی نیازمند تجدیدنظر در بعضی 
مسائل کلیدی اســت. به همین منظور، محمدقلی یوسفی، استاد 
اقتصاد دانشــگاه عامه طباطبایی، گفت وگویی را با »آرمان ملی« 

انجام داد که در ادامه می خوانید.
    تحلیل شما از وضعیت فعلی اقتصاد ایران با توجه به 
اینکه قیمت دالر و طال روزانه رکورد جدیدی را ثبت می کند، 

چیست؟ 
به عقیده من آنچه اکنون در اقتصاد ایران در حال وقوع است قابل 
انتظار بود و مورد عجیب و غریبی نیست. در مقابل آنچه جای تعجب 
دارد آن است که مسئوالن، از گذشته عبرت نمی گیرند و همان مسیر 
اشتباه را دنبال می کنند. تا زمانی که وضعیت، همانند گذشته ادامه 
داشته باشد نمی توان انتظار تغییر داشت و به طور قطع مردم هم 
نمی توانند چنین شرایطی را تحمل کنند. ندانم کاری و سیاست های 
غلط طی سال های گذشته منجر به گسترش دیوانساالری اداری، 
افزایش مداخات غیرمشروع دولت در اقتصاد از یک طرف و نتیجه 
آن محدود شدن حوزه فعالیت بخش خصوصی از طرف دیگر شده 
که نتیجه آن افزایش نقدینگی، باالرفتن تورم و گســترش فقر و 
بیکاری در کشور شــده اســت. اضافه بر آن عدم تعامل سازنده با 
اقتصاد جهانی و تشدید تحریم ها علیه ایران که موجب محدود شدن 
صادرات نفت و درآمدهای ارزی شــده همراه با دشواری روزافزون 
نقل و انتقال پول به خاطر عدم پیوســتن به اف ای تی اف از طرف 
دیگر، شرایط را برای افزایش نرخ ارز فراهم کرده است. اگر مسائلی 
مانند جنگ های روانی بین ایران و آمریکا، گسترش و عمیق شدن 
بیماری کرونا را به آنها اضافه کنیم، شرایط کاما قابل توجیهی برای 
این تاطم های اقتصادی، بی ثباتی ها و نارضایتی های داخلی ارائه 
می کند. از سویی تحریم ها منجر به بروز مشکات بسیاری همچون 
افزایش تورم برای اقتصاد شــده و آن را با وضعیت بی ثباتی مواجه 
ساخته است. ما با بحران های زیادی روبه رو هستیم که اگر مسئوالن 
بخواهند نســبت به آنها بی توجه باشــند، باید منتظر بحران های 
جدی تری باشیم. الزم به ذکر اســت مجموعه ای از سیاست های 
اقتصادی که طی سال های گذشته دنبال شده است، عما توسعه 
کشور را به انحراف کشانید. با گسترش مداخات دولتی، تصمیمات 
دولتی جای تصمیمات خصوصی را گرفته و موجب انحراف منابع و 

فعالیت های اقتصادی شده است. 
   اگر بخواهیم به صورت ریشه ای مسائل مطرح شده را 

حل کنیم،  چه اقدامی باید صورت گیرد؟ 
 باید اصاحاتی در نظام تصمیم گیری انجام شود. تمامی مشکات 
نشانگر آن است که دولت از وظایف اصلی خود دور شده و فعالیت هایی 
انجام می دهد که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و نه تنها  کمکی 
به اقتصاد کشور نمی کند بلکه با گســترش بروکراسی و هزینه های 
مختلف که اغلب غیرمولد هستند و بیشــتر فعالیت های خدماتی 
را انجام مــی دهند، مانع تخصیص منابع بــه بخش های صنعتی و 
کشاورزی می شــود که نتیجه آن کوچک شدن بخش های صنعت، 
کشاورزی و گسترش بخش  های غیرتولیدی خدماتی است. تحریم ها 
مانع صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور است و به کمبود عرضه ارز 
دامن می زند، لذا افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن، موجب ایجاد 
جو روانی منفی و بی ثباتی در اقتصاد شده و به تبع آن مردم برای حفظ 
دارایی خود و  به منظور جلوگیری از دست دادن دارایی خود اقدام به 
خرید اماک و کاالهای با دوام، ارز و سکه می کنند. نکته مهم دیگر آن 
است که مسئوالن ما گمان می کنند، دوری جستن از نظام بین المللی 
امتیاز محسوب می شود، این در حالی است که باید کشور را به سمتی 

هدایت کرد که دنیا پیش می رود.  
   متاسفانه کشور ما با حجم باالیی از نقدینگی مواجه 
شده است. این مساله چه تبعاتی را برای اقتصاد ما به همراه 

خواهد داشت؟
ما باید از تجربه کشورهای موفق درس بگیریم که مبتنی بر آن 
دولت را به برقراری نظم و حفظ امنیت فردی و اجتماعی محدود کرده 
است و مانع مداخله آن در اقتصاد شده اند. در حال حاضر می بینیم 
که دولت بیش از اندازه بزرگ شــده اســت. یعنی از وزارتخانه های 
مختلف گرفته تا آموزش، بهداشــت، فرهنگ و دیگر نهادها؛ وقتی 
که به شکل قانونی، دولت گسترده می شود و ارگان های موازی با آن 
مشغول فعالیت هستند، طبیعی است که مخارج افزایش یابد. این در 
حالی است که خیلی از نهادها غیرتولیدی و غیرمولد هستند. شما 
تصور کنید تمام نیروهای فرهنگی، بروکراسی و غیره همه در بخش 
خدمات مشغول هستند و این بخش بیشتر مربوط به خرده فروشی 
و حمل و نقل است و کاال را دســت به دست می کنند که این مساله 
هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند که باید از طریق چاپ 
پول و سیستم بانکی تامین شود که همین موارد عاملی است تا دولت 
مالیات تورمی وضع کند یا اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه صورت 
گیرد تا بتوان هزینه ها را تامین کرد. مجموعه این موارد نقدینگی را 
افزایش می دهد و به تبع آن تورم بیشتر خواهد شد و ارزش پول ملی 
افت خواهد کرد. نکته دیگر این است که تحت تاثیر این مسائل و جنگ 
روانی بین ایران و آمریکا، تشدید تنش ها و گسترش بیماری کرونا، 
فقر و بیکاری و تورم افزایش یافته و ارزش قدرت خرید پول ملی کم 
شده و نرخ ارز و سکه باال رفته است، اما دولت به جای اینکه مشکل را 
ریشه ای حل کند همواره تاش کرده به صورت تصنعی و غیرواقعی 
به کنترل نرخ ارز بپردازد، عاوه بر برخورد قهری با فروشندگان ارز ، 
سعی کرده با تزریق دالرهای نفتی به بازار مانع افزایش قیمت دالر 
شود که تاکنون ناموفق بوده و سیاســت تزریق پول موجب حیف و 
میل منابع کمیاب کشور شده اســت. بنا به گفته برخی مقامات در 
چند ســال اخیر چیزی نزدیک ۳۰۰ میلیارد دالر ارز به بازار تزریق 
شده تا مانع افزایش قیمت ارز شوند که ناموفق بوده است. این مبلغ 
پولی است که نه تنها می شد کل بخش های صنعتی و کشاورزی را با 
پیشرفته ترین تکنولوژی کارآمد دنیا مجهز کرد، بلکه کل کشور ایران 
را چندبار بازسازی و نوسازی کرد یا از نوع ساخت؛ اما به جای مبارزه با 
علت و رفع مشکات، سیاستمداران معلول را نشانه گرفتند و با معلول 
مبارزه کرده اند که بی نتیجه بوده است. واقعیت آن است متغیرهایی 
مانند تورم، نرخ ارز و یا نقدینگی و رشد اقتصادی معلول هستند و نه 
علت، اما سوالی که مطرح می شود این است که چرا اینقدر نسبت به 
نرخ ارز حساسیت باالست، اما راجع به افزایش سرسام آور و رشد فوق 
نجومی قیمت مسکن کسی چیزی نمی گوید؟ شاید دالیل دیگری 
پشت افزایش قیمت مســکن وجود دارد که سیستم بانکی و برخی 

نهادها از افزایش قیمت منتفع می شوند.    

آرمان ملی-   محمدسیاح: روز پنج شنبه رسانه های عراق به نقل از دستگاه اطالعاتی ارتش این کشور گزارش دادند 
بزرگترین عملیات قاچاق دارو از ایران به این کشور را در استان دیالی کشف و خنثی کرده است که این داروها با هدف 
فرار از پرداخت تعرفه گمرکی به ارزش بیش از صدها هزار دالر به وسیله 1۹ کامیون با عبور غیرقانونی از جاده های 
خانقین به استان دیالی وارد شده بودند. ارتش عراق اضافه کرد که متهمان دستگیر شده همراه با کامیون هایشان برای 
انجام اقدامات قانونی علیه آنها به مراجع قانونی تحویل شدند. این ماجرا که مورد توجه رسانه های داخلی نیز قرار گرفت 
باعث واکنش مسئوالن بهداشتی و درمانی کشور و همچنین گمرک ایران شد. از اظهارات مقامات بهداشتی و درمانی 

اینگونه می توان برداشت کرد که تمام آنها روی این موضوع که این داروها قاچاق بوده تاکید دارند.

      »آرمان ملی « از واکنش ها به قاچاق دارو به عراق گزارش می دهد     

داروها چطور به عراق  رسید؟

رئیس کل بانک مرکزی اعام کــرد: نظر به پایش روند 
متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب 
فزاینده و کنترل بیشتر رشــد نقدینگی، نرخ سود سپرده 
قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد. عبدالناصر همتی 
در حساب کاربری اینستاگرام خود چند نکته در خصوص 
بازار سرمایه را منتشر کرد و نوشت: بانک مرکزی به عنوان 
مسئول سیاست پولی و اعتباری عاوه بر ضرورت های مهار 
تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی 
از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده 
است. در این شرایط کاما پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک 
مرکزی، در مقابل بسیاری از درخواســت ها، وضعیت پایه 
پولی و نقدینگی امروز به گونه ای دیگــر رقم خورده بود. او 

در این متن می افزاید: در همین راستا بانک مرکزی به مانند 
تمام بانک های مرکزی دنیا نمی توانست در خصوص نیازهای 
تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد 
جامعه را متاثر ساخته بود، بی تفاوت باشد. کاهش یک درصد 
نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک ها 
برای تامین و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر 
و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تامین مالی کمک ودیعه 
مســکن انجام گرفت. در بخش دیگری از پیام همتی آمده 
است: نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با 
هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، 
نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد. 
اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک ها نیز 

طبق برنامه پیش می رود. همتی تاکید کرده است: همراهی 
دولت در تامین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار 
اوراق بدهی قابل تقدیر است و امیدوارم با توجه به مجوزهای 
قانونی اخذ شــده، این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت 
ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و 
با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کان تامین مالی کرد. او 
در این متن افزود: بی شک مهم ترین عامل برون زای اقتصاد 
کشــور، ادامه تحریم های یکجانبه و ظالمانــه آمریکا علیه 
کشورمان اســت هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی 
و قضاوت در خصوص عملکرد بانــک مرکزی بدون در نظر 
گرفتن تاثیر این آمد بی تردید نمی تواند یک تحلیل جامع 

علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد

بازگشت نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه 

در حالی که نــرخ دالر در بازار آزاد ایــران در آخرین روز 
معاماتی هفته گذشته، به حدود ۳۳ هزار تومان رسید، بهای 
انواع طا و ســکه نیز روند صعودی را طی کرد. به گفته نایب 
رئیس دوم اتحادیه طــا و جواهر تهران، طی یک هفته اخیر 
با توجه به کاهش حــدود ۳۰ دالری قیمت هر اونس طای 
جهانی، انتظار کاهش قیمت ها در بازار ســکه و طا داخلی 
می رفت اما به دلیل افزایش نــرخ ارز، قیمت ها در داخل نیز 
صعودی دنبال شدند؛ به گونه ای که اکنون سکه حباب نزدیک 
به دو میلیون تومان دارد اما حبابــی روی قیمت طا وجود 
ندارد. محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در 
هفته ای که گذشت قیمت هر اونس طای جهانی به متوسط 
حدود ۳۰ دالر کاهش داشته است و از ۱۹۳۱ دالر به ۱۹۰۱ 
دالر رسیده است. انتظار می رود که با کاهش ۳۰ دالری قیمت 
طا در بازارهای جهانی، قیمت  سکه و طا در داخل نیز کاهش 
پیدا کند؛ اما برخاف انتظار، باتوجه افزایش نرخ ارزی که در 
طول یک هفته اخیر رخ داد، سبب شــد که همچنان شاهد 
صعودی پیش رفتن قیمت ســکه و طا در بازارهای داخلی 
باشــیم. او تاکید کرد به دنبال افزایش نرخ ارز، قیمت  سکه و 
طا نیز افزایشی بوده است؛ به طوری که قیمت هر قطعه سکه 
در پایان هفته، به طور متوسط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
افزایش پیدا کرده که تنها به دلیل افزایش نرخ ارز بوده است. 
چنانچه قیمت جهانی طا هم در طول این هفته افزایشی بود، 
طبیعتا قیمت ها بیشتر افزایش پیدا می کرد. نایب رئیس دوم 
اتحادیه طا و جواهر تهران افزود: از سوی دیگر، در طول این 
هفته تقاضا برای خرید ســکه و همچنین طا در بازار وجود 
داشت و سبب شد که قیمت ســکه با توجه به عدم تعادل و 
تناســب عرضه و تقاضا دارای حباب شود. این در حالی است 
که قیمت طا بدون حباب دادوستد شده است. کشتی آرای 

در رابطه با تغییرات قیمتی در طــول یک هفته اخیر، گفت: 
قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم با افزایش یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته به ۱۵ میلیون و ۴۵۰ هزار 
تومان در پایان هفته رســید. همچنین قیمت هر قطعه سکه 
طرح جدید نیز با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش قیمت 
از ۱۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در ابتدای هفته به ۱۶ میلیون 
و ۵۵۰ هزار تومان در پایان هفته رسید. نایب رئیس اتحادیه 
طا و جواهر تهران ادامه داد: نیم سکه نیز با ۷۰۰ هزار تومان 
افزایش از هشت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۵۰ 

هزار تومان رسید. ربع سکه هم با افزایش ۶۰۰ هزار تومانی به 
شش میلیون تومان و سکه های یک گرمی با افزایش ۳۵۰ هزار 
تومانی به سه میلیون تومان رسیدند. این مقام صنفی تصریح 
کرد: تمامی قطعات ســکه، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان دارای حباب هستند. هر قطعه سکه  طرح جدید، یک 
میلیون و ۹۵۰ هزار تومان حباب دارد  که حدودا ۳۵۰ هزار 
تومان در طول هفته اخیر بر آن افزوده شده است، چراکه حباب 
ســکه در ابتدای هفته حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
بوده است. او افزود: قیمت هر مثقال طای آب شده نیز با ۲۷۰ 
هزار تومان افزایش در طول هفته به شش میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان رسید. عاوه براین هر گرم طای ۱۸ عیار نیز حدود ۶۰ 
هزار تومان افزایش قیمت داشته و در حال حاضر یک میلیون و 
۴۹۲ هزار تومان قیمت دارد. همانطور که اشاره شد آخرین نرخ 
ثبت شده برای اونس جهانی نیز ۱۹۰۱ دالر است. پیش بینی 
کارشناسان برای روند بازار داخلی سکه و طا در هفته جاری 
نیز با توجه به روند کلی آرام و کاهشــی قیمت جهانی طا، 
معطوف به تحوالت بازار آزاد ارز است. به گفته این کارشناسان 
از آنجا که قیمت ســکه حباب زیــادی را تجربه می کند، در 
صورتی که روند توقف رشد قیمت دالر به مانند روزهای میانی 
هفته گذشته، ادامه پیدا کند. احتمال ریزش در قیمت سکه 
زیاد است. به گزارش ایرنا، این پیش بینی از آنجا ناشی می شود 
که در پی عرضه روزانه ۵۰ میلیون دالر توسط بازارساز در بازار 
ارز، این بازار تغییر رویــه داده و با توجه به کاهش تقاضا برای 
خرید ارز طی هفته طی هفته گذشته، احتمال شکسته شدن 
روند صعودی قیمت ها در بازار ارز زیاد است.  در صورت تحقق 
این پیش بینی، سقوط قیمت سکه با توجه به حباب بیش از 
یک تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی موجودی در قیمت های فعلی 

آن، سریع تر از میزان کاهش قیمت ارز خواهد بود.

حباب سکه به ۲میلیون تومان رسید!
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احزاب و فعاالن حاشیه نشین سیاسی به دلیل ناتوانی در انتقال 
مطالبات شهروندان به فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری کان 
نه تنها اعتبار اجتماعی بلکه ارتباط خود با شهروندان را نیز از دست 
داده اند. از دست دادن پل ارتباطی بدین معنی که شهروندان گرفتار 
در مخمصه ناکارآمدی مدیریت کان، هیچ امیدی به احزاب و فعاالن 
سیاسی برای نجات از درد و رنج، افسردگی و ناامیدی بی پایان 
ندارند. اینکه ناامیدی شهروندان از به اصطاح نخبگان سیاسی، 
آغاز مسیری پرمخاطره با پیامدهای غیر قابل پیش بینی است، 
اجتناب ناپذیر می باشد. اینکه نخبگان حاشیه نشین در قالب احزاب 
و فعاالن سیاسی کاما خنثی و بی اثر شده اند، کاما آشکار است، 
بنابراین در این موجز چیزی پیرامون چرایی عقیم بودن احزاب و 
فعاالن حاشیه نشین گفته نخواهد شد، بلکه تاش می شود اشاراتی 
کلی به راهکاری برای تحول، کارآمدی و افزایش توان تاثیرگذاری 
حاشیه نشینان سیاسی بر فرایند کان تصمیم سازی و تصمیم گیری 
شود. وظایف حکومت ها در جهان )معاصر(زمینی، قابل فهم و مهمتر 
از همه، قابل ارزیابی و سنجش، کاما مشخص است، اما مهمترین 
تاکتیک )به منظور توجیه ناکارآمدی و اجتناب از پاسخگویی( برخی 
حکومت ها در کشورهای در حال توسعه، برجسته کردن و موضوعیت 
دادن به اموری )تاریخی، خارجی و...( که موضوعیت کاربردی ندارند، 
می  باشد، چراکه تنها وظیفه حکومت ها )به گواهی شواهد( در 
جوامع توسعه یافته )معاصر( و دانش بنیاد؛ مدیریت تهیه و تامین 
انواع نیازها، اهداف، تمایات، آرزوهای جمعی و... است. به عبارتی، 
مهمترین دغدغه های دولت ها در جهان معاصر، تهیه و تامین غذا، 
لباس، مسکن، آموزش متوسطه و عالی، بهداشت و درمان،امنیت، 
آرامش و... می باشد، اما به گواه شواهد و تجربیات معاصر و تاریخی، 
هنگامی که برخی دولت ها از انجام وظایف ذاتی و مشروع خود 
به دالیل گوناگون ناتوان و ناکام می مانند، به منظور انحراف افکار 
عمومی، امور و موضوعاتی را برجسته و به آنها موضوعیت می دهند 
که به هیچ وجه موضوعیت ندارند. معموال موضوعات و اموری که 
موضوعیت ندارند می توانند امور تاریخی، فراملی، خارجی و... که 
ارتباطی با تهیه و تامین نیازهای ابتدایی و ملموس انسانی همچون 
غذا، مسکن، آموزش ، بهداشت و درمان، نشاط، امید، اخاق، روابط 
..ندارد، باشد. احزاب و فعاالن حاشیه نشین  خارجه عقانی و.
به شکلی حیرت آور »آشفته و پراکنده« هستند. اولین قدم 
برای تاثیرگذاری بر فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری کان  
غیرکاربردی، »اجماع حاشیه نشینان پیرامون یک هدف مشترک« 
است. نه تنها در شرایط عینی ایران بلکه در همه شرایط، تاش برای 
تحقق منافع ملی، بنیاد هر هدف و فعالیت سیاسی است. منافع 
ملی مادر تمام اهداف سیاسی، اقتصادی، روابط خارجه، نیروهای 
دفاعی، فرهنگی، علمی و... می باشد، بنابراین منطقی و طبیعی 
است که انتظار داشته باشیم هر گروه و فردی که صادقانه هدفی 
به جز رهایی شهروندان از درد و رنج، افسردگی و ناامیدی ندارد، »به 
ضرورت« باید پیرامون »هدف تحقق منافع ملی اجماع کنند«. اجماع 
پیرامون هدف تحقق منافع ملی الجرم منجر به سازماندهی همه 
دلسوزان سرنوشت ایران در یک »ساختار رفتاری« می شود.  اهدافی 
چون دموکراسی، عدالت، حاکمیت قانون، آزادی و... بی شک کاربردی، 
ضروری و عقانی ترین اهداف سیاسی هستند. اما نکته قابل تأمل 
اینکه باید رابطه ای ملموس و معنادار میان اهداف )سیاسی( و شرایط 
عینی وجود داشته باشد. بنابراین،  کاما غیرعقانی و غیرکاربردی 
است که شهروندان گرفتار در مخمصه انبوهی از چالش های 
اقتصادی، معیشتی، روحی و روانی، ناامیدی و... را با اهدافی چون 
دموکراسی خواهی، آزادی خواهی، عدالت خواهی و... برای حضور 
و حمایت از انواع طرح ها و اهداف سیاسی تشویق و تحریک کرد. 
فعاالنی که صادقانه هدفی بجز نجات شهروندان و کشور از مخمصه  
ناکارآمدی مدیریت کان ندارند، »باید دغدغههای عینی و ملموس 
شهروندان« یعنی نان، مسکن، اشتغال، نشاط، امید، امنیت قضائی 
و اداری، آموزش و پرورش کاربردی و معنادار و...را برجسته، نمایند 
و تبدیل به اهداف سیاسی کنند. پر بیراه نیست اگر گفته شود 
که اصلی ترین دلیل حاشیه نشین شدن احزاب و فعاالن سیاسی 
»صادق و وطن دوست« گزینش اهداف سیاسی بسیار مبهم و 
غیرکاربردی چون دموکراسی، عدالت، آزادی، حاکمیت قانون و... 
برای شهروندانی که از ابتدایی ترین نیازها همچون غذا، مسکن، 
اشتغال، نشاط، امید و... بی بهره هستند، می باشد. تشویق و تحریک 
میلیون ها شهروند بی بهره از غذا، مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت 
و درمان و... با اهدافی چون دموکراسی، آزادی، عدالت و... عینا مشابه 
تشویق و تحریک گرسنگان و دردمندان برای تحمل فاکت خود 
برای رسیدن به بهشت است. بنابراین، بسیار کاربردی و ضروری است 
تا برای جلوگیری از سوء استفاده برخی سوداگران سیاسی، اهداف 
سیاسی کاما کاربردی، شفاف، ملموس، قابل درک و قابل سنجش 
باشند. عینا، همانند اهداف و مطالباتی که منجر به پیروزی انقاب 
۵۷ )ظلم ستیزی، رهایی مستضعفین و...( شد. اهداف کاربردی، 
ملموس و قابل فهم که انعکاس شرایط عینی شهروندان باشد، 
مانعی کاربردی برای اهداف تاریخی، متافیزیکی و آرمان گرایانه 

غیرملی خواهند بود.

ترمیمپلارتباطیاحزابباشهروندان

روی خـــط 

دبیر کمیته فلسطین اجاس بین المللی مجاهدان در غربت 
گفت: آمریکایی ها می دانند که انتقام خون سردار سلیمانی 
بزرگ است و از آن می ترسند. حسین امیرعبداللهیان در اجاس 
بین المللی مجاهدان در غربت افزود: آمریکایی ها در ترور سردار 
سلیمانی و ابومهدی المهندس دو خطا کردند، خطای اول این 
بود که خودروی سردار سلیمانی را هدف قرار دادند خطای دوم 
اینکه سردار سلیمانی و همراهانش را هدف قرار دادند. وی در ادامه 
اظهار کرد: انتقام خودروی سردار سلیمانی را جمهوری اسامی 
ایران با پرتاب ۱۳ موشک بالستیک نقطه زن به پایگاه استراتژیک 
عین االسد داد، اما آن فقط انتقام خودروی منهدم شده سردار 
سلیمانی بود. انتقام خون سردار سلیمانی بزرگتر از آن هست و 
آمریکایی ها خودشان می دانند و امروز در کاخ سفید می لرزند، 
از اینکه معادله ای که انتهای آن خروج قطعی آمریکاست چه 
سرنوشتی را برای آمریکایی که شیب تند سقوط امپراطوری اش را 
تجربه می کند، رقم خواهد زد. هر ساله، مصادف با سالروز شهادت 
حضرت امام رضا )ع( اجاس بین المللی مجاهدان در غربت، 
برگزار می شود و امسال هم پنجمین اجاس آن با حضور سفرای 
کشورهای اسامی مبارز و رهبران گروه های مقاومت فلسطین 

برگزار شد.

آمریکاییهامیدانندکهانتقام
خونسردارسلیمانیبزرگاست

فــرارو

دریــچه

یک کارشناس مسائل حقوق بین الملل درباره لغو 
خودکار محدودیت های تسلیحاتی ایران بر اساس 
قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۷ مهرماه و رویکرد جامعه بین الملل 
به این رویداد گفت: نگاه جامعه بین الملل به مسایل 
حقوقی، اقتصادی، هسته ای و نظامی و هرگونه فعالیت 
و مسایل مربوط به ایران بر تفاهم سال ۲۰۱۵ )برجام( 
متمرکز است. بر اساس آن تفاهم از ایران درخواست 
شد برای محدودسازی غنی سازی در سطح و میزان در 
حالی که هیچ سندی مبنی بر انحراف ایران از مسیر 
صلح آمیز وجود نداشت با این حال ایران این مساله را 
برای راستی آزمایی و اطمینان جامعه بین الملل پذیرفت 
عاوه بر این محدودیت های دیگر هسته ای را نیز ایران 
پذیرفت که در نوع خود قابل توجه بود. سید مهدی 
ذاکریان گفت: در مقابل غرب پذیرفت در ازای این راستی 
آزمایی مرحله ای محدودیت های ملی و بین المللی ایران 
تحت تاثیر موضوع هسته ای برداشته شود و در پایان 
حتی ایران می توانست غنی سازی عادی مثل هر کشور 
دیگری برای اهداف صلح آمیز داشته باشد. وی افزود: 
جامعه بین الملل منهای آمریکا هم چنان بر این تفاهم 
و اعتبار آن تاکید دارد و بر همین اساس آنچه بر مبنای 
برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ وجود دارد را تایید می کند. وی 
با اشاره به تاثیر لغو محدودیت تسلیحاتی ایران که از ۱۳ 
سال گذشته به بهانه فعالیت های هسته ای ایران اعمال 
شده است، بیان کرد: در این راستا همه محدودیت هایی 
که در گذشته بوده است، صفر می شود اما اینکه در عمل 
شاهد قرارداد نظامی میان ایران و کشورهای دیگر به طور 
وسیع باشیم، برمی گردد به این که نیازهای استراتژیک و 
لجستیکی کشور در حوزه دفاعی چیست. یا تا چه اندازه 
عاقه مندی میان ایران و کشورهای دیگر برای همکاری 
در این زمینه وجود دارد. به عاوه همان قدر که قبل از 
این تحریم، ایران نیاز استراتژیک به تجهیزات دفاعی 
و ضرورت تامین آن از خارج وجود داشته است االن هم 
باید در همان سطح به مساله نگاه شود، با این تفاوت که 
قبا شاید برای نقل و انتقال مالی و لجستیکی هرگونه 
تجهیزات مشکلی نداشتیم، اما االن در حوزه نقل و 
انتقاالت مالی و ترانزیتی تحریم هستیم و این مانع ایجاد 
می کند. این استاد دانشگاه در رابطه با رویکرد کشورهای 
عضو شورای امنیت و نیز جامعه بین الملل پس از ۲۷ 
مهرماه اظهار کرد: آنچه مسلم است اینکه آمریکا به 
اجرای برجام تن نداد و آن را ترک کرد و سایر کشورها 
را هم برای همراهی با خود دچار مزاحمت کرد که این 
نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است. کشورهای مختلف 
به ویژه کشورهای عضو برجام باید تاش کنند تا کانال 
سیاسی و مذاکره و رایزنی های دو جانبه و چندجانبه 
فعال شود تا از این مسیر در گذر زمان راهکاری به دست 
آید و در این راستا مهم است که کشورهای عضو برجام 
سهم بیشتری را داشته باشند. از سویی چین و روسیه که 
سیاستگذاری های توامان همکاری و ستیز با آمریکا دارند 
در این چارچوب نقش مهمی خواهند داشت. در ایران 
مهم است که برای همبستگی ملی و عبور از این شرایط 
تعاریف تازه ای از همکاری و ستیز ارائه شود. تعاریف 
کاسیک ایران از امنیت، قدرت، استقال، پیشرفت، 
نفوذ و اعتبار در نظام بین الملل نیازمند بازبینی اساسی 
است. ذاکریان عنوان کرد: آمریکا اقدامات زیادی در این 
راستا و فشار حداکثری به ایران برای کشاندن او به پای 
میز مذاکره انجام داد اما موفق نشد. آنها هر مهره این 

شطرنج را که جلو بردند به نتیجه نرسیدند. 

ادامه از صفحه ۳
 دفاع از دولت 

ذوالنوری همچنین گهگاهی با همین زبان به ظاهر 
تند در مواقعی خاص از دولت هم دفاع کرده و مثا گفته: 
»اگر بعضی شیاطین دست به تغییر فضا نزنند و مداخله 
نکنند، مردم هم تحت تاثیر این جو قرار نگیرند، ما شاهد 
کاهش بیشتر قیمت خواهیم بود، قیمت ارز تا زیر 
۱۰هزارتومان هم امکان کاهش دارد؛ قیمت دالر واقعی 
نیست، بلکه تصنعی و غیرواقعی و وابسته به عوامل 

روانی و سیاسی است.«
 دوستی با کروبی 

یکی دیگر از ویژگی های عجیب ذوالنوری در عین 
حال که به عنوان چهره پایداری و ضد اصاحات خوانده 
می شود سابقه دوستی دیرینه اش با مهدی کروبی رئیس 
مجلس ششم است. به نحوی که در سال های حصر، شاید 
او بیش از هر چهره سیاسی دیگری به کروبی سرزده و 
جویای احوالش بوده است، این نماینده نزدیک به پایداری 
حتی چندباری درباره نوع دیدارهایی که با کروبی در 
ایام حصر داشته می گوید گاهی ماقات ها و دیدارها تا 
۴ ساعت و حتی بیشتر به طول انجامیده است. او درباره 
دیدارهای دوستانه اش با رئیس مجلس ششم می گوید: 
»من احساس کردم ایشان تمایل دارد این دیدارها 
دایر باشد و من آمادگی دارم هر جا ایشان می گوید و 
هر زمانی، دیدار داشته باشیم.« با نگاهی به روی دیگر 
ذوالنوری شاید بیش از هر زمان دیگری به این نکته که 
اظهارات اخیر او درباره اعدام روحانی چیزی بیشتر از یک 
خودنمایی رسانه ای نیست و البته شاید هم دعوای زرگری 
 سیاسی برای دمیدن بر آتش رقابت های جناحی و سیاسی 
اصولگرا – اصاح طلب پی برد وگرنه در غیر این صورت 
شخصیت سراسر متناقض و پرابهام سیاسی اوست که 

توی ذوق می زند .
 یک پرسش مهم 

از سویی دیگر، اگر بر فرض، اظهارات اخیر وی را 
مکنونات قلبی او بپنداریم، پرسش مهم اینجاست که 
چرا او به جای اینکه درخواست اعدام حسن روحانی 
را مطرح کند، در لباس نمایندگی مجلس از قدرت 
نمایندگی برای عزل وی استفاده نمی کند؟ و اگر 
همانطور که وی برکناری حسن روحانی را خواست 
مردم می داند چرا به این خواست عمل نکرده و کلید 
استیضاح او را در مجلس نمی زند و صرفا به اظهارات 
پرحاشیه رسانه ای مثل اعدام حسن روحانی پرداخته 
است؟ اگر ذوالنور همانی است که واقعا می نماید و اگر 
دشمنی اش با دولت حقیقی است به جای فتوای اعدام 

)!( عزم استیضاح کند.

این روزها نسبت به دولت صورت می گیرد را چگونه ارزیابی  شرایط فعلی جامعه؛ عملکرد دولت  و تخریب هایی که 
می کنید؟

جامعه  در  اکنون  و  است  مسلم  آنچه 
می بینید و ما هم که در محافل مختلف هستیم 
مشخص است که مردم ناراضی هستند و 
باالخره با همه این اوصاف می گویند که 
دولت باید پاسخگو باشد. این دلیل نمی شود 
که برخی مسائل باعث شود مسئوالن از 
پاسخگویی استنکاف ورزند. آقای رئیس 
جمهور نیز وظیفه دارد که برای ثبت در تاریخ 
نظر خود را بگوید. چون باالخره کشور در 
شرایط مساعدی نیست و ادامه این روند نیز 
چندان توجیه پذیر به نظر نمی رسد. لذا هر 
کس که شما را ببیند این سوال عامیانه را 
مطرح می کند که در آخر قرار است چه اتفاقی 
بیفتد. لذا آنهایی که استراتژی و سیاست های 
کشور را می نویسند یک ترسیمی داشته 
باشند که آخر این مقاومت کجا است؟به 
مردم گفتند مقاومت کنند که مردم در حال 
مقاومت هستند. اما هزینه های مردم چندصد 
برابر افزایش پیدا کرده است. فقردر حال اضافه 
شدن است، تنگدستی بر مردم احاطه پیدا 
می کند و سفره های مردم در حال کوچک و 
کم شدن است. باز مردم سکوت کردند و چشم 
به مسئوالن کشور دوخته اند. خوب است 

به جای این تخریب ها انتهای داستان نشان داده شود. اکنون همه 
منتظر انتخابات آمریکا هستند اما من فکر می کنم داستان تحریم 
هیچ  ارتباطی به انتخابات آمریکا ندارد. چون البی صهیونیستی 
مسیر را برای دولتمردان آمریکایی مشخص می کند و هرکس با هر 
ایده ای بیاید به خاطر اینکه کاخ سفید در تصرف صهیونیست هاست 
نمی تواند کار عجیبی را انجام دهد. پس این تحریم ها افزایش و شدت 
پیدا خواهد کرد. از طرفی در این شرایط توهین به رئیس جمهور 
به نظر من از این جهت است که قرار است که همه کاسه و کوزه ها 
پای رئیس جمهور شکسته شود و رئیس جمهور مسبب و مقصر 
همه جریانات شناخته شود. در حالی که رئیس جمهور متناسب با 
سیاست ها عمل کرد و اختیاری از خود ندارد که سیاست یا استراتژی 
تدوین کند. کدام تکلیف را مجلس تعیین کرد که دولت انجام نداد؛ 
کدام سیاست بود که دولت انجام نداد؟ البته من قصد دفاع ندارم ولی 
احساس می کنم شرایط خیلی شرایط غیرمنصفانه و بداخاقانه است. 
واقعا شأن یک آدم مسلمان اجرا می شود؟کسی که خود را رئیس 
کمیسیون امنیت ملی مجلس می داند و کشور را به سمت مسائل ضد 
امنیتی پیش می برد انتظار دارید نتیجه ای بهتر از این داشته باشد؟ 
آقای رئیس جمهور نیز مجبور شد پالسی به مردم بدهد که نظر من 
چیست و چه مسیری را پیش می روم. با این حال من فکر می کنم 
مردم با تمام ناراحتی هایی که دارند و از دولت انتظار حل مسائل و 
مشکات را دارند راضی به این همه تنش، توهین  و تحقیر نیستند. 
ضمن اینکه مجلس نیز با ادبیات سخیف این چند روزه خود نشان 
داد که خود در جایگاهی قرار ندارد و ما در پارلمان های دنیا نیز مورد 
تمسخر قرار می گیریم. در هیچ کشوری پارلمانش با ادبیات سخف و 
بی   ادبانه صحبت نمی کنند. اینها اگر منطق دارند باید دولت را صدا 
کنند و ریل گذاری کنند. من فکر می کنم این نوع رویکرد مجلس به 
معنای واقعی فرار به جلو است. امیدوارم که مجلس پاالیشی در خود 
انجام دهد و بتواند خود را عاری از این داستان ها کند و برای این چند 
نماینده که با ادبیات ناراحت کننده به دولت توهین می کنند باید 

فکری اساسی صورت گیرد. 
آمده در جامعه صرفا یک ارگان یا دستگاه مقصر نیست   بسیاری بر این عقیده اند که در وقوع شرایط به وجود 
و همه به نوبه خود در بروز چنین وضعی سهیم اند؛ اساسا 
چرا صرفا به قصور دولت پرداخته می شود و سایرین نادیده 

گرفته می شوند؟
مگر مجلس شعار نمی دهد که من ریل گذارم؟ اگر این لکوموتیو به 
یک مقصدی رسید که آن مقصد اشتباه بود ریل گذار بی   تقصیر است؟ 
این  مثال بسیار ساده ای است. مجلس ریل گذار است و اکنون باید 
پاسخگو باشد که چرا کشور به اینجا رسیده است. مجلس نمی تواند 
بگوید که من هیچ تقصیری ندارم و این لکوموتیوران برای خود 
حرکت کرده است. خیر؛ مجلس ریل گذار است و اگر جایی می بیند 
که دولت به مقصدی اشتباه رسیده باید جبران کند. هرچند من 
معتقدم که واقعا هرچه زودتر این دولت تمام شود و دولت بعدی بیاید 
تا ثابت شود که با این تخریب هیچ اتفاقی در دولت بعدی نمی افتد. 

یعنی اگر بخواهند با همین دست فرمان جلو بروند شرایط کشور بدتر 
می شود مگر اینکه یک تدبیر عاقانه و شیوه ای اتخاذ کنند و مردم را 
نجات دهند. دالر ۳۱ هزار تومان می دانید یعنی چه که همینطور هم 
افزایش پیدا می کند و کسی هم نیست جلویش را 
بگیرد؟ اگر مجلس منتظر اتمام این دولت و روی کار 
آمدن دولت بعدی برای کارکرد خود است پس شعار 
هم نمی دادند که اگر پایمان به پارلمان برسد کشور 
را گلستان می کنیم و حداقل مردم می دانستند که 
باید یک تا دوسال دیگر صبر کنند. من فکر می کنم 
اینها همه بهانه است.  مجلسی ها باید پاسخگو 
باشند. ۴ سال در مجلس هستند نیمی از آن برای 
این دولت و نیمی برای دولت بعدی است و برای هر 

دو دولت باید پاسخگو باشند. 
سمت گیری جریان های سیاسی را چگونه   با توجه به فاصله 8 ماهه تا انتخابات ۱400 

ارزیابی می کنید؟
انتخابات  منتظر  نباید  که  معتقدم  من 
شگفتی سازی باشیم. واقعا باید کسی که دلسوز نظام 
است به ریاست جمهوری برسد. باید هرکسی که  به 
نهادهای حاکمیتی نزدیکتر است، رئیس جمهور 
شود. چون اگر شخص دیگری بیاید هم خودش و 
هم طرفدارانش اذیت می شوند و تجربه نشان داده 
که اگر به دنبال این بروید که مردم چه می خواهند 
چندان به جایی نمی رسید. برای همین باید اجازه 
داد که همه چیز یکدست شود وای کاش اصا حتی 
انتخابات هم برگزار نمی شد و می گفتند  که فانی 
می تواند کشور را در مسیر درست هدایت کند و همان شخص را 
رئیس جمهور می کردند و تمام می شد. من االن دیگر آنطور  فکر 
نمی کنم که مردم بیایند و نظرات کاندیداها رابشنوند و به هر کسی 
دوست دارند رای بدهند. دیگر این فضا در کشور تکرار نمی شود. 
به نظرم باید به سمتی رفت که شخصی را به عنوان رئیس جمهور 
تعیین شود و همه قبول کنند و رئیس جمهور به کارش برسد؛ چون 

ما می خواهیم کشور درست شود. 
اما نتایج چندان امیدوارکننده ای را ندیدیم؛ با این حساب   این رویکرد را ما در دولت احمدی نژاد شاهد بودیم 
بازهم معتقد به تکرار این رویکرد در ۱400 هستید؟ مشارکت 

را چگونه می بینید؟
من نمی دانم که در ۱۴۰۰ چه اتفاقی خواهد افتاد فقط می دانم 
که تا االن دیگر انتخابات پرشور و گرمی نخواهیم داشت مگر اقدامی 
عملی صورت گیرد تا مردم امیدوار شوند. اکنون همه به یک سکوت 
راضی ترند و از تنش ناراحتند. لذا هرچیزی که پرهیز از تنش باشد به 
سرانجام برسد همه  با آن موافق هستند. همانطور که گفتم به نظرم 
انتخابات پرشوری برگزار نخواهد شد کما اینکه سمت و سوی برخی 
نیز به این سمت نیست که خیلی پرشکوه شود. انتخابات مجلس 
نشان داد که ۴۰ درصد هم کفایت می کند. برخی دیگر به دنبال 
انتخاباتی مثل گذشته نیستند بلکه دنبال انتخاباتی آرام با فرد 

دلخواه هستند.
را در شرایط فعلی تاثیرگذار می دانند و معتقدند که مجلس   بـــرخی نمایندگان همچنان مجلس دهم و عملکردش 
صرفا در راستای دولت عمل می کرده که چنین شرایطی بروز 
کرده؛ اساسا چنین اظهاراتی از سوی مجلس یازدهم را ناشی 

از چه می دانید؟
شما در این چند ماه عملکرد مجلس یازدهم را دیدید، واقعا این 
حرف ها را می پذیرید؟ طی این چند ماه مشخص شده که همه این 
حرف ها همه تبلیغاتی بوده و تاریخ مصرفشان هم تمام شده است. 
االن هم که عجز و ناتوانی مجلس یازدهم را می بینیم بهانه می آورند 
که در دولت بعدی کار می کنیم. شما ۲ سال عمر این مجلس را 
می خواهید هدر کنید و دست روی دست بگذارید که در دولت بعدی 
می خواهید کار کنید؟ مگر خودتان نگفتید که ما دولت را سر خط 
می آوریم پس چه شد؟ بنابراین به نظرم این حرف ها صرفا تبلیغاتی 

و فرافکنی بوده است.
اقتصادی جامعه روی کار آمد؛ پس چرا امروز به جای عمل  مجلس یازدهم با شعار معیشت بهتر و بهبود وضع 
به شعارها به دنبال مسائل دیگری همچون تسویه حساب 

با دولت هستند؟
این شعارها به کنار ۳ طرحی که در ویدئوکنفرانس مقام معظم 
رهبری در افتتاح مجلس یازدهم  آیین رونمایی داشتند چه نتایجی 
داشت و چرا نمی آیند از آن گزارشی به مردم ارائه دهند؟ مگر همان 
زمان نگفتیم که مجلس نباید وارد این داستان ها شود و مسیر اصلی 
را پیگیری کند. مجلس طبق قانون اساسی اصا مجاز نیست که 

طرح های هزینه زا برای دولت ایجاد کند و بدون نظر دولت نمی تواند 
طرح بدهد. چرا نمی آیند گزارش دهند که اینهمه بوق و کرنا به کجا 
رسید؟ اینها می خواهند به مردم تفهیم کنند که اعمال نظر شما در 
پای صندوق های رای اشتباه است و اجازه دهید که ما برای شما 
تصمیم درست تری بگیریم. من نیز اکنون به شخصه راضی ام و 
نمی خواهم کشور وارد تنش شود و می گویم هرچه که تصمیم دارید 

اجرا کنید و یک بار هم اینگونه تست کنیم.
بود، از سال ۹6 به این سمت و سو حرکت می کردیم که دیگر   با این اوصاف بسیاری معتقدند که اگر قرار بر این رویکرد 
این مشکالت نیز در جامعه پیش نمی آمد ؛ چرا آن زمان این 

فکر مطرح نشد؟
آن زمان فکر می کردند که نمی توان این رویکرد را پیش برد. االن 
برای چه آقای روحانی را اینهمه مورد هجمه و تخریب قرار می دهند 
برای اینکه بگویند انتخاب مردم اشتباه بوده است. البته هر دولتی 
یکسری ضعف ها  و اشکاالتی دارد که کسی منکر نمی شود. البته 
قبول دارم که ما هم یکسری فرصت ها را از دست دادیم و جای بحث 
ندارد. اما شدت و حدت آن اینقدر زیاد نیست. هدف دیگری پشت 
این بزرگنمایی ها و رفتارها خوابیده است. اینکه اقلیت کشور را 
اداره کنند. ما هم موافقیم  چراکه کسانی که برای داغ کردن فضای 
انتخابات می آیند واقعا بعدا می سوزند و اذیت می شوند. اجازه دهیم 
بزرگان کشور تصمیم بگیرند و همه تبعیت و همراهی کنیم و ببینیم 
چه نتایجی در برخواهد داشت. چقدر اصرار می کنیم که نظرمان 

اعمال شود. 
اقتصادی جامعه مخصوصا گرانی های اخیر در حوزه های   به عنوان عضو سابق کمیسیون صنایع مجلس مشکالت 
خودرو ، ارز، سکه و... را ناشی از چه مسائلی می دانید؛ عملکرد 

دولت یا مسائل بیرونی؟
مشکات کشور به دلیل قطع ارتباط با بیرون است. ما به دلیل اینکه 
ارتباطمان با نظام بین الملل قطع است دچار چنین شرایطی شدیم. 
من با چند تن از بازرگانان و تجار که نشست داشتم می گفتند اکنون 
برای صادرات مشکلی نداریم البته متاسفانه به دلیل سقوط پول 
ملی وضع صادرات خیلی خوب شده اما نمی توانیم پول داخل کشور 
بیاوریم. بنابراین بخش اعظم مشکات با ناشی از قطع ارتباط است که 
باید به نحوی درست شود. می خواهیم در مقابل آمریکا مقاومت کنیم 
قبول اما باید کانالی باز می کردیم تا بتوانیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم. 
همه می ترسند با ما ارتباط برقرار کنند. کدام کشور جرأت می کند 
رسما بگوید با ایران ارتباط دارد بافاصله تحریم می شود. اکنون این 

وضعیت شرایط سختی را برای کشور تعیین کرده است. 
قالب بورس را چگونه ارزیابی می کنید؟  اقدام دولت برای فروش نفت یا اموال دولت به مردم در 
این اقدامات آخرین  راه و دست و پازدن های دولت است. باالخره 
دولت باید حقوق دهد و نیازهای کشور را برطرف کند و راهی ندارد. 
لذا مجبور است از این راه ها استفاده کند. در شرایط عادی اصاح 
هیچ کس از این شرایط بورس و اوراق و ... دفاع نمی کند، اما اشخاص 
در شرایط سخت استیصال اموال خود را به فروش می رسانند. دولت 

نیز در چنین شرایطی قرار دارد. 
استفاده الزم را نکرد و عدم استفاده از این زمان باعث شد تا   برخی معتقدند که دولت از فضای به وجود آمده از برجام 
پس از خروج آمریکا از این توافق امروز شاهد چنین شرایطی 
باشیم و نتوانیم بهره ای از آن ببریم؛ تحلیل شما چگونه است؟

من معتقدم شاید خیلی جدی نگرفتیم که این برجام موقتی است 
واجازه استمرار آن را نمی دهند  و قبول دارم که مدیران ما حداکثر 
استفاده را از این بخش نکردند. خیلی کارها می شد کرد که انجام 
نشد. متاسفانه این پیش بینی نشد که برجام خیلی عمر نخواهد کرد. 
لذا متاسفانه در آن مقطع نتوانستند بهره اساسی از برجام ببرند. از این 
رو چندان فشرده در قبال آن عمل نکردند و خیلی بی   خیال و عادی 

رفتار کردند که یکی از اشکاالت بود. 
باقی است؛ دولت در این مدت چه اقداماتی می تواند انجام   با توجه به اینکه کمتر از یک سال به پایان عمر دولت 

دهد؟
به نظر من دولت خیلی اقدامات عجیب و غریبی نمی تواند انجام 
دهد چون اصا درآمدی ندارد. البته من از بخش درآمدی کشور 
به شدت گایه مندم. برخی سازمان ها مثل امور مالیاتی  و بخش 
وزارت اقتصاد هیچ تحولی در این دوران نداشته و همه فشارها بر روی 
سازمان برنامه و بودجه است. دولت راهی ندارد و دستو پا می زند که 
این چند ماه باقی مانده را نیز مثل ماه های قبل حفظ کند اما به دولت 
کمک نمی شود. باالخره مردم قبول می کنند که مجلس یا جاهای 
دیگر بی   تقصیرند و فقط دولت مقصر  و همه کاره است؟  ظاهرا این 
فرهنگی که همه سوار یک کشتی هستیم در کشور جا نمی افتد و همه 

می خواهند دیگری را هدف قرار دهند.

آرمان ملی- جامعه در شرایط حساس و بغرنجی قرار دارد و گرانی های لجام گسیخته اخیر موجب شده تا مردم در تنگنا قرار گیرند. از طرف دیگر تاثیر ویروس کرونا در همه ابعاد جامعه باعث شده 
تا دولت نیز نتواند آنطور که باید به امورات در حوزه های مختلف رسیدگی کند. تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا نیز مزید بر علت شده تا دولت در تجارت خارجی و بین المللی خود با مشکل 
مواجه شود. این مساله را می توان از اقدامات دولت در فروش اموال خود در بازار بورس و طرح فروش نفت به مردم دید. امروز به قرائت بسیاری از کارشناسان صادرات نفت دولت به پایین ترین حد 
خود رسیده  و خود دولت را نیز با مشکالت عدیده ای روبه رو ساخته است. با این حال برخی افراد و جریانات به جای اینکه در این شرایط خاص کمک حال دولت باشند تا دولت با کمک سایر نهادها 
و مردم  از این شرایط عبور کند درصدد هجمه و تخریب علیه رئیس جمهور و دولت بر آمده اند که در این شرایط خود جای بسی تأمل دارد. هرچند که قاطبه کارشناسان بر این عقیده اند که در بروز 
چنین شرایطی صرفا دولت مقصر نیست و نهادهای دیگر نیز به نوبه خود در پیش آمدن چنین وضعیتی سهیم اند. در این راستا برای بررسی شرایط جامعه، عملکرد دولت و تخریب ها ، نقش سایر 

نهادها و انتخابات ۱400 »آرمان ملی« با غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی رئیس فراکسیون مستقلین و نماینده رشت در مجلس دهم به گفت و گو پرداخته است که می خوانید.

دولت خیلی اقدامات 
عجیب و غریبی 
نمی تواند انجام 
دهد، چون اصال 
درآمدی ندارد. مردم 
قبول می کنند که 
مجلس یا جاهای 
دیگر بی   تقصیرند 
و فقط دولت مقصر  
و همه کاره است؟ 
ظاهرا این فرهنگی که 
همه سوار یک کشتی 
هستیم در کشور 
جا نمی افتد و همه 
می خواهند دیگری را 
هدف قرار دهند

مهدی ذاکریان:
لغومحدودیتهایتسلیحاتی

دردومینویشکستترامپتاثیردارد

خودنماییرسانهاییادعوای
زرگریچپوراست

  عکس : آرمان ملی/  حجت سپهوند

کورش الماسی
محقق و پژوهشگر

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گو با »آرمان ملی«:
 چرا»همه سوار يك کشتی هستيم« 

جا نمی افتد؟
    می خواهند همه کاسه و کوزه  ها را بر سررئیس جمهور بشکنند

       در ۱400 فعال نباید منتظر انتخابات شگفتی ساز باشیم
    مجلس مجاز نیست طرح های هزینه زا برای دولت ایجاد کند

       تاریخ مصرف شعارهای نمایندگان تمام شده است
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جــــستار
اظهارات فعاالن اصولگرا درباره ادبیات 

تند علیه رئیس جمهوری 
هیاترئیسهمجلس

بابیاخالقیهابرخوردکند
این روزها که کشور با مشکالت اقتصادی و 
سختی های ناشی از بحران کرونا روبه روست، 
برخی نمایندگان مجلس  بی توجه به تذکرات 
مقام معظم رهبری، همچنان ادبیات تند و 
زننده ای علیه مسئوالن به ویژه رئیس جمهوری 
به کار می برند. برخی از طیف اصولگرایی معتقدند 
هیات رئیسه مجلس باید تذکرات علنی به این 
افراد بدهد. مجلس یازدهم از ابتدای  فعالیت 
خود به گونه ای عمل کرده که سطح تنش ها 
و مناقشه های برخی از نمایندگان در هجمه 
به مقام ها بی سابقه بوده است. در شرایطی که 
کشور با انواع مشکالت از جمله شدیدترین نوع 
تحریم ها، مشکالت اقتصادی، بحران کرونا و... 
دست وپنجه نرم می کند و همه مسئوالن کشور 
در تالشند تا بتوانند راهگشای مشکالت مردم 
باشند، برخی از بهارستانی ها، مسائل سیاسی 
و جناحی را در اولویت قرار داده و همچنان 
بی اخالقی هایی که رهبر معظم انقالب در دیدار 
تصویری با نمایندگان بر پرهیز از آن تاکید و 
تصریح کرده اند، تداوم بخشیده اند. پرسشی که 
در این زمینه مطرح می شود، اینکه آیا مجلس 
شورای اسالمی یک کشور اسالمی که در منظر 
افکار عمومی و جهانیان قرار دارد، با چنین 
هتاکی و بی اخالقی های برخی نمایندگان، وجهه  
مناسبی در میان افکار عمومی خواهد داشت؟ آیا 
این نوع ادبیات زننده، دردی از مردم و مشکالت 

معیشتی را دوا می کند؟
 افزایش تنش میان قوا، پیامد ادبیات تند

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا در این باره 
به ایرناپالس گفت: برخی از نمایندگان مجلس 
یازدهم گمان می کنند که به کار بردن ادبیات 
تند و الفاظ رادیکال باعث مطرح شدن آنها در 
افکار عمومی، رسانه ها و حوزه انتخابیه خود 
می شود. به طور مثل در انتخابات دوره آینده 
مجلس، مردم بگویند چه نماینده فهیمی است! 
در حالی که این ادبیات تند، سطح تنش میان 
قوای کشور را باال می برد و نه تنها مشکلی را حل 
نمی کند، بلکه به مشکالت کشور هم می افزاید. 
وی معتقد است، هم جناحی و هم حزبی های 
این نمایندگان باید مخاطب قرار بگیرند. باید 
با این افراد برخورد کرد و حتی تذکرات علنی 
داد. در واقع باید در مجلس و رسانه ها از این افراد 
برائت جویند و هیات رئیسه مجلس نیز باید فضا 
را کنترل کند و به این افراد تذکر بدهد.ایمانی 
افزود: شاید گفته شود که این مساله براساس 
آیین نامه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در 
حوزه وظایف هیات رئیسه نیست، اما در حوزه 
وظایف این هیات و فراکسیون هاست که شأن 

مجلس را حفظ کنند.
 مجلس تریبون عقده گشایی ها نشود

حسین کنعانی مقدم، دیگر فعال سیاسی 
اصولگرا نیز گفت: مجلس با توجه به لقبی که 
رهبری به آن داده، تالش می کند انقالبی باشد، 
اما نباید فراموش کنند که مجلس انقالبی، باید 
والیی هم باشد و از دستورات رهبری پیروی 
کند. رهبر معظم انقالب تأکید کرده بودند که 
در سال آخر دولت باید قوا هم افزایی و تعامل 
داشته باشند تا مشکالت کشور حل شود. او با 
تاکید بر اینکه برخی از نمایندگان، مشکالت 
و درگیری های سیاسی خود را در انتخابات 
وارد مجلس کرده اند. تصریح کرد: نباید اجازه 
عقده گشایی  تریبون  مجلس،  تریبون  داد 
عده ای شود؛ در واقع تریبونی برای انتخابات 
ریاست جمهوری ۱4۰۰ نشود. این فعال سیاسی 
اصولگرا ادامه داد: برخی از نمایندگان در تالشند 
نشان دهند همه مسائل و مشکالت از طرف 
دولت است، در حالی که یک نماینده مجلس 
آشکارا از مشکالت کشور خبر دارد و می داند 
کشور با انواع مسائل و مشکالت خارجی درگیر 
است. کنعانی مقدم افزود: به کار بردن ادبیات 
سخیف از سوی نمایندگان، مردم را ناامید و 
خسته از مسئوالنی می کند که در این شرایط 
سخت، به جای تالش برای حل مشکالت مردم، 
به دنبال دعوای جناحی هستند. همچنین دولت 
را خسته می کند که هرچقدر و در هر زمینه ای 

تالش کند، قرار است به او انتقاد شود.
 رویکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان

محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی 
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس 
دهم در این باره می گوید: براساس تفسیر 
حقوقدانان، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان 
مجلس، تا اشخاص حقیقی یا حقوقی شکایت 
نکنند، نمی تواند به این مسائل ورود کند. 
»ما نیز وقتی وزرا و وکال شکایت می کردند 
به مسائل ورود می کردیم؛ بعد قوه قضاییه از 
ما نظرخواهی می کرد. بنابراین باید دید که 
آیا شکایتی به هیات رسیده است یا نه؟ البته 
تا جایی که اطالع دارم به جز شکایت آقای 
میرسلیم پرونده دیگری وجود ندارد.« وی 
ادامه داد: البته ظاهرا مجلس یازدهم درصدد 
ترمیم آیین نامه این هیات است. پیشنهاد 
می کنم طوری اصالحات انجام شود که خود 
هیات نظارت بتواند به مواردی که خالف شأن 

نمایندگی، اخالقی و مجلس است، ورود کند.

یادداشـــــت

دیـــدگاه

 فقر موجود در جامعه به چه میزان پتانسیل 
عمیق تر شدن دارد؟با توجه به فقیر تر شدن روز به روز 
اقشار آسیب پذیر چه چشم اندازی پیش روی اقتصاد 

ایران قرار دارد؟
صدای شکسته شدن استخوان های مردم زیر فشار 

غیرقابل تحمل مشکالت اقتصادی 
و تورم به گوش می رسد.این اتفاق 
در حالی رخ می دهد که خانواده های 
زیادی  کوشش  و  تالش  ایرانی 
برای بهبود وضعیت اقتصادی خود 
انجام می دهند و به همین دلیل 
متأثیرکننده ای  وضعیت  با  ما 
درحالی  این  هستیم.  مواجه 
است که مردم ایران در گذشته با 
مصائب و مشکالت زیادی مانند 
جنگ تحمیلی مواجه بوده اند. با 
این وجود وضعیت امروز نسبت به 
گذشته متفاوت است. نکته دیگر 
اینکه همه چشم اندازهای گذشته 
مورد بهره برداری قرار گرفته است. 
هرآنچه توانایی این را داشته که به 
عنوان چشم انداز مطرح شود در 

گذشته به صورت ابتدایی و خام طبعانه ای مطرح شده و مورد 
استفاده قرار گرفته است.رشد اقتصادی، آزادی، عدالت و گفتن 
این شعار  که نفت را به سر سفره های مردم می آوریم و طرح 
هدفمندی یارانه ها از جمله چشم اندازهایی بوده که در گذشته 
به صورت ناقص و بی نتیجه مورد استفاده قرار گرفته است. 
همه این طرح ها به پایان رسیده و گویا به همین دلیل حرفی 
برای گفتن باقی نمانده به جز فحاشی کردن. امروز مجلس 
که باید محلی برای ادب و شعور و خرد جمعی باشد گاهی به 
جایی رسیده که محاوره های روزمره مردم نسبت به اظهارات 
آنها مودب تر است. این اتفاقات به این دلیل رخ داده که برخی 
افراد به خود قداست داده و باورهایی را با خود حمل کرده اند 

که جایگزین علم و تدبیر و تعقل کرده اند.
 حمل این باورها و جایگزین شدن آن به جای علم و 

تعقل در چه پروسه ای شکل گرفته است؟
این اتفاق در ابتدا توسط یک ایدئولوژی ابتدایی شکل گرفته 
که به مرور زمان سبب شکل گیری سازمان ها و نهادهای 
نارکارآمد شده است. این نهادهای نارکارآمد نیز در نهایت 
زمینه فساد را ایجاد کرده است. ارزش پول ملی یک کشور 
زمانی کاهش پیدا می کند که تولید یک کشور روز به روز 
کاهش پیدا کند. هنگام که تولید ملی یک کشور کاهش پیدا 
می کند این امکان را به کشور دیگری می دهد که این کشور را 
مورد تحریم قرار بدهد.کشوری که دارای مدل توسعه نیست 
با همه امکانات و ظرفیت هایی که دارد این اجازه را به کشور 
دیگری می دهد که آن را تحریم کند. امروز این وضعیت برای 
ایران با همه ظرفیت های خود به وجود آمده است. کشوری 
مانند کره شمالی در خواب هم نمی بیند ساالنه درآمدی بالغ 
بر ۱۰۰ میلیارد دالر به دست بیاورد. این در حالی است که 
در زمان رئیس جمهور قبلی ایران چندین سال درآمد ایران 
حدود ۱۰۰ یا ۱۵۰ میلیارد دالر بوده است.این وضعیت 
در دولت آقای روحانی نیز وجود داشته و دولت وی حدود 
4۰۰میلیارد دالر از فروش نفت داشته است. به همین دلیل 
این میزان درآمد با بسیاری از کشورها قابل مقایسه نیست. 
تنگنا و شرایط سخت امروز به دلیل ناکارآمدی و فساد ایجاد 
شده است. هنگامی که یک کشور منابع خود را هدر می دهد 
و تولید ملی تنزل پیدا می کند کشوری مانند آمریکا متوجه 
می شود که می تواند با تحریم کردن اقتصاد ایران را تحت فشار 
قرار بدهد.کشوری که از نظر نظامی دارای آمادگی های الزم 
نیست همواره مورد طمع کشورهای دیگر قرار خواهد گرفت. 
این وضعیت در اقتصاد نیز وجود دارد و تنها درباره ایران صدق 
می کند. فشار تحریم ها نیز متوجه زندگی مردم شده است. 
خانواده یکی از ارکان اصلی توسعه جامعه محسوب می شود و 
به همین دلیل در شرایط کنونی مشکالت، خانواده های ایرانی 

را از نفس انداخته است.
 در شرایطی که چشم اندازهای مطرح در گذشته 

مورد استفاده قرار گرفته و به نتیجه نرسیده در آینده 
چه اتفاقی در جامعه ایران رخ  خواهد داد؟ آیا جامعه 
ایران می تواند چشم انداز روشنی پیش روی خود 

ببیند؟
جامعه ای که چشم انداز و آرمان داشته باشد برای توسعه 
و مقاومت وحدت پیدا می کند و از 
هم نمی پاشد. رویاهای دروغین یک 
جامعه را از نفس می اندازد. نمونه بارز 
این وضعیت رویای آمریکایی بود که 
دونالد ترامپ در آمریکا مطرح کرد. 
رویایی که چینی ها نیز به شکل دیگری 
آن را مطرح کردند. این در حالی بود 
شایسته ای  برنامه  هیچ  ترامپ  که 
برای تحقق رویای آمریکایی نداشت. 
وی نه برنامه ای برای تولید داشت و 
نه برای عدالت. به همین دلیل سطح 
زندگی مردم آمریکا روزبه روز تنزل 
کرده و خطر جنگ داخلی نیز این 
جامعه را تهدید می کند. هر آرمانی 
باید با برنامه شایسته توسعه همراه 
باشد.تنها در چنین شرایطی است که 
جامعه، پایداری و پویایی پیدا می کند.

کشورهایی که موفق شده اند آرمان های خود را با الگوی توسعه 
همراه کنند با پیشرفت مواجه شدند، کشورهایی مانند ژاپن، 
کره جنوبی و چین و همچنین کشورهای اسکاندیناوی دراین 
زمینه موفق عمل کرده اند. این در حالی است که این وضعیت 
در ایران از بین رفته است. مهم ترین دلیل آن نیز همزمانی 
ناکارآمدی با انحصار قدرت و ثروت بود. در چنین شرایطی 
صاحبان قدرت خود را از خرد جمعی بی نیاز احساس کردند. از 
سوی دیگر روشنفکران جامعه مدنی نیز به جای اینکه برنامه 
ارائه کنند واکنشی عمل کردند و گفتمان توسعه مغفول  مانده 
را به جامعه ارائه نکردند. در چنین شرایطی روشنفکران به 
واگویه مطالبات مردم پرداختند که آلتوسر درباره آن از تعبیر 
ایدئولوژی اولیه استفاده می کند. نکته حائز اهمیت این است 
که در جامعه ایران به دلیل تمدن کهن و غنی یک عقل سلیم 
پخته وجود دارد. همین عقل سیلم نیز جامعه امروز ایران را 
باوجود همه فشارها نگه داشته است. امروز این عقل سلیم به 
مردم ایران می گوید در شرایط سخت و دشوار کنونی باید 
صبر و حوصله کنی. حتی بقای دولت نیز به دلیل عقل سلیم 

جامعه ایران است.
 این عقل سلیم چگونه مشکالت را تحمل می کند 

در حالی که برخی از نارکارآمدی ها مشهود است؟
 تجربه نشان داده ورود افراد به 
قدرت در نهایت به تنزل اندیشه 
سوق داده می شود. این تنزل اندیشه 
را نیز به خوبی در گفتمان های 
موجود و اظهار نظر مسئوالن جامعه 
مدت هاست  می کنیم.  مشاهده 
یک حرف قابل تأمل برای بهبود 
وضعیت و حل کردن مشکالت از 
زبان مسئوالن شنیده نشده است. 
این در حالی است که روشنفکران 
جامعه مدنی موظف بوده اند این 
غفلت را جبران کنند. هر چند هرچه 
زمان گذشته، فشارها به روشنفکران 
و طبقه متوسط بیشتر شده است. با 
این وجود نمی توان جامعه را رها 
کرد. مدیریت این تنزل تاریخی 
برعهده روشنفکران جامعه مدنی 
است. گرامشی در کتاب شهریار 

خود هنگامی که فاشیسم بر جامعه ایتالیا حکفرما می شود 
عنوان می کند روشنفکران جامعه ایتالیا نتوانسته اند برنامه ای 
ملی  و توسعه محور برای دستیابی به تمدن متعالی ارائه کنند. 
به همین دلیل نیز در جامعه ایتالیا فاشیسم ظهور کرد. این 
یک هشدار تاریخی است. به همین دلیل نیز باید با ارائه برنامه 
از وقوع فجایع جلوگیری کرد. روشنفکران باید این نکته را 

در نظر داشته باشند که نقد یا نفی دولت بد کار آسانی است 
و مشکلی را حل نمی کند. باید از محاوره مبتذلی که به نام 
انتقاد مطرح می شود و شکل فحاشی به خود گرفته باید خارج 
شد. رسانه های گروهی نیز اگر برای سرنوشت مردم احترام 
قائل هستند باید در این رویکرد، نقش آفرین مثبت و سازنده 

داشته باشند.
 واکنش  طبقه پایین و متوسط جامعه ایران نسبت 

به عمیق تر شدن فقر درآینده چه خواهد بود؟
تاریخ به اندازه کافی نشان داده که واکنش طبقه ضعیف 
نسبت به عمیق تر شدن فقر چه خواهد بود. تنها نقطه امید 
این است که عقل سلیم جامعه ایران در نهایت به راه حل 
مورد نظر دست پیدا کند. البته این واکنش ممکن است به 
صورت خودجوش از جایی آغاز شود که چشم انداز مثبتی را 
پیش روی جامعه قرار دهد و جامعه را متالطم نکند. انحصار 
ثروت و قدرت در جامعه خشم و کینه تولید می کند. فقر 
همواره با خود کینه و سرگشتگی می آورد.در چنین شرایطی 
میزان اعتیاد و خود کشی در جامعه افزایش پیدا می کند که 
در شرایط کنونی این اتفاق تا حدودی رخ داده است. اظهارات 
برخی مسئوالن دولت نیز به شکلی است که انگار در این 
جامعه زندگی نمی کنند. هنگامی که یک مسئول در چنین 
شرایطی از اینکه امکان خرید اسلحه برای وی فراهم شده 
ابراز خوشحالی می کند به همین معناست. تدبیری در پشت 
این اظهارات مشاهده نمی شود. این وضعیت در مجلس نیز 
وجود دارد. مجلس نیز همچنان حرف های نخ نما شده ای 
را عنوان می کند که کاربردی برای وضعیت کنونی جامعه 
ندارد. به عنوان مثال مجلس همچنان روی این جمله که قرار 
است نفت را سر سفره های مردم بیاوریم تأکید دارد. به همین 
دلیل نیز سطح نازلی از گفت وگو آن هم به صورت نخ نما شده  
در نهاد های قدرت به چشم می خورد. فقر امروز جامعه به 
دلیل کرونا نیست؛ بلکه به این دلیل است که تولید کشور باید 
دانش بنیان می شده اما تاکنون در حد مطلوب نشده است. این 
در حالی است که از دانشگاه های ما حتی یک مدل توسعه هم 
خارج نشده است. مجموعه این عوامل است که ارزش پول ملی 

را کاهش داده است.
 دیدگاه شما درباره کسانی که چشم امید به نتیجه 
انتخابات آمریکا برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور 
دارند چیست؟آیا نتیجه انتخابات آمریکا و پیروزی 

بایدن می تواند به وضعیت اقتصاد ایران کمک کند؟
تحریمی که ترامپ علیه ایران اعمال کرده مخرب بوده و 
در این مسأله تردیدی وجود ندارد. با این وجود اگر ما قبل 
از روی کارآمدن ترامپ دارای یک مدل توسعه بودیم امکان 
تحریم برای ترامپ فراهم نبود. بدون تردید اگر بایدن در 
آمریکا به قدرت برسد زانوی ترامپ 
و حزب جمهوری خواه از روی گلوی 
ایران برداشته خواهد شد. با این وجود 
اگربرنامه ای برای توسعه وجود نداشته 
باشیم رئیس جمهور بعدی آمریکا یا 
حتی بایدن از ایران امتیازات زیادی 
می گیرند. به همین دلیل دولت آقای 
روحانی در مدت زمان باقی مانده تا پایان 
عمر دولت باید تالش کند یک برنامه 
توسعه مدون و بلند مدت تدوین کند. 
بدون شک تأثیر برنامه توسعه از خیلی 
مسائل دیگر نیز بیشتر خواهد بود. در 
دولت اصالحات جامعه ایران در حال 
بالغ شدن بود. به همین دلیل نیز جورج 
بوش تالش کرد از بلوغ سیاسی و فکری 
جامعه ایران جلوگیری کند و به همین 
دلیل ایران را محور شرارت نامید تا 
جامعه ایران شکل نظامی به خود بگیرد 
و رویکرد های نظامی تقویت شود. امروز نیز اگر  مسئوالن جامعه 
نشان بدهند که قصد دارند بلوغ فکری وسیاسی را جایگزین 
کنند رئیس جمهور بعدی آمریکا، هر کسی که می خواهد 
باشد، برای ایران تفاوتی نخواهد کرد و زندگی مردم به شکل 
شایسته ای تبدیل خواهد شد. بدون تردید نهادهای مدنی و 
جامعه ایران است که برگ برنده ایران در مقابل آمریکا هستند.

آرمان ملی- احسان انصاری: چشم انداز آینده فقر در ایران کجاست؟ طبقات پایین و متوسط جامعه تا کجا فقر و مشکالت اقتصادی را تحمل خواهند کرد؟چرا جامعه ایران از نظر دشواری 
در شرایط کم نظیری قرار گرفته است؟مشکالت اقتصادی جامعه در چه شرایطی به پایان خواهد رسید. برای پاسخ به این سواالت »آرمان ملی« با کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد توسعه 
گفت وگو کرده است. اطهاری معتقد است: » کشورهایی که موفق شدند آرمان های خود را با الگوی توسعه همراه کنند با پیشرفت مواجه شدند. این در حالی است که این وضعیت در 
ایران از بین رفت. مهم ترین دلیل آن نیز همزمانی ناکارآمدی با انحصار قدرت و ثروت بود.در چنین شرایطی صاحبان قدرت خود را از خرد جمعی بی نیاز احساس کردند. از سوی دیگر 
روشنفکران جامعه مدنی نیز به جای اینکه برنامه ارائه کنند واکنشی عمل کردند و گفتمان توسعه مغفول مانده را به جامعه ارائه نکردند. نکته حائز اهمیت این است که در جامعه ایران به 

دلیل تمدن کهن و غنی یک عقل سلیم پخته وجود دارد. همین عقل سیلم نیز جامعه امروز ایران را باوجود همه فشارها نگه داشته است«. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

   کمال اطهاری در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 بدون الگوی توسعه 

به جايی نمی رسيم

به مناسبت درگذشت دکتر غالمعباس توسلی
توسلی،جامعهشناسنسلدوم

درایران

مرحوم دکتر غالمعباس توسلی، از مهم ترین جامعه 
 شناسان نسل دوم در ایران بود. برخی از شاخصه های نسل 
اول جامعه شناسان مثل صدیقی، نراقی، مهدوی، بهنام، برای 
تثبیت جامعه شناسی در ایران، این بود که در دهه نخست 
دانشگاه تهران، با آموزش آغاز و با تاسیس موسسه تحقیقات 
و مطالعات اجتماعی در سال ۱337، در سبک پژوهش 
پیگیری شد و به بار نشست؛ این در واقع حاصل کارنامه 
نسل اول بود. مهم ترین شاخص نسل دوم با درنظرگرفتن 
افرادی مانند راسخ، احمد اشرف، باقر ساروخانی و توسلی، 
پیگیری جامعه شناسی در ایران در سه مسیر بود: نخست 
به کارگیری کاربرد جامعه شناسی درتوضیح جامعه ایران و 
تبیین مسائل آن؛ دوم، چگونگی کاربرد جامعه شناسی در 
اداره درست کشور، که برخی از نسل دومی ها تالش کردند 
از دستاوردهای جامعه شناسی در اداره حکومت استفاده 
کنند؛ سوم، نقد و روشنگری فضای عمومی. گروهی از نسل 
دومی ها، کاربرد جامعه شناسی را در نقد و روشنفکری فضای 
عمومی پیگیری کردند. از ویژگی های نسل دوم این است، 
که هر کدام در عرصه ای فعال شدند. برخی مانند آل احمد در 
ادبیات درخشیدند، شریعتی در پیگیری رسالت روشنفکری 
و بعضی مثل دکتر توسلی نیز بیشتر در بحبوحه انقالب و 
انقالب فرهنگی کوشیدند نقش تعدیل کننده داشته باشند 
و با همین نقش بود که جامعه شناسی نیمه جان نسل اول، به 
نسل دوم و سوم انتقال یافت و اگر این نقش نبود، چه بسا نسل 
سومی هایی مثل دکتر معیدفر و دکتر آزاد، نمی توانستند 
جامعه شناسی را از نسل پیشین دریافت کنند و یک شکاف 
عمده ایجاد می شد. دکتر توسلی، در شرایطی مثل انقالب 
فرهنگی که اسالمی سازی علوم انسانی و علوم اجتماعی-

دینی، موضوعیت پیدا کرده بود، با این نقش وارد عرصه بسیار 
دشوار جامعه شناسی شد. یک بعد مهم کوشش های دکتر 
توسلی، معطوف به دشواری های جامعه شناسی دینی بود که 
همواره در طول عمر آن مرحوم، از دغدغه های عمده ایشان 
بود. نسل توسلی، منابع در دسترس در دستگاه فکری مدرن 
و سنتی را به خدمت بازسازی اندیشه قرار دادند و این طرحی 
بود که تنها پس از آنکه هزینه های آن پرداخته شد، توانستیم 
از دستاوردهای آن برخوردار شویم. این نسل جسارت 
آن را داشت که خطر کند، پس الزم است این ظرفیت 
جسارت ورزی آنها را ارج نهاد. توسلی الگویی بارز از نسل 
خویش و نسل بنیانگذاران جامعه شناسی است؛ نسلی که 
با وجود همه تفاوت های فکری با یکدیگر؛ از وجوه مشترکی 
چون نگرانی های روشنفکری و مسئولیت اجتماعی، آمادگی 
برای حضور در قلمرو همگانی و فرادانشگاهی، اندیشیدن به 
اوضاع سیاسی و فراتر رفتن از افکار محدود شغلی، نگرش 
میان رشته ای و چند رشته ای، قدرت هزینه دادن برای عقاید 
خویش، جدی گرفتن حرفه خود به عنوان جامعه شناس و 
دانشگاهی، گفت وگو با گروه های گوناگون و داشتن ویژگی 
چند فرهنگی و... برخوردار بودند. بسیاری از این ویژگی ها، 
هنوز نیازهای زمانه ما را تشکیل می دهد و دانشجویان باید 
با اهمیت آنها در کمک به تکریم سنت جامعه شناختی آشنا 
شوند. نسل مرحوم توسلی در پی دستیابی به یک ترکیب 
فکری بودند و اندیشه سنتزسازی داشتند. کسانی که فکر 
کردن را برای خروج از بحران انتخاب کردند، حتی اگر در 
الگوی اندیشه و کنش خود خطا کرده باشند، باید ارج نهاده 
شوند. در پایان باید گفت که پرداختن به آرا و افکار مرحوم 
توسلی، تالش برای تجلیل خام از یک کنشگر علمی نیست، 
بلکه تالش برای گسترش دامنه شناخت و ارتقای هویت 
رشته ای، دانش جامعه شناسی است و بنابراین پرداختن 
و توجه بدان، هم از حیث دانشی و هم از لحاظ هویتی 
اجتناب ناپذیر و سودمند است. از این رو کوشش های ایشان 
طی نیم قرن اخیر را پاس داشته و برای ایشان از ذات باری 

تعالی علو درجات و بهشت برین را خواستاریم.

چرانبایدپرندهمهاجرراشکارکرد؟

پرندگان در شماِر مفیدترین جانداران روی زمین هستند 
که در کنترل آفات، افزایش حاصلخیزی خاک، تامین غذای 
آبزیان، گرده افشانی و احساس رضایت از زیستن در طبیعت 
نقشی انکارناپذیر دارند. فلسفه کبوترخانه ها در ایران مرکزی، 
برآمده از همین ویژگی های بی رقیب پرندگان است که سبب 
می شود محصوالت غذایی سالم تر و با کیفیتی بهتر به دست 
آید؛ رویه ای که همچنان باالترین اثربخشی مثبت در کاهش 
مصرف کودهای شیمیایی را در اراضی زراعی و باغی دارد. در 
این میان، موقعیت پرندگان مهاجر یا کوچنده به مراتب ممتازتر 
بوده و اثربخشی آنها در باالنس اکوسیستمی محسوس تر 
است. موجودی که می تواند ساالنه چند هزارکیلومتر راه را 
بپیماید، آن هم بدون جی پی اس و قطب نما، حتما حاوی ژنی 
هوشمند و توان بدنی حیرت انگیزی است که در صورت بقا 
و جوجه آوری به آفرینش فرزندانی تاب آورتر کمک خواهد 
کرد. متاسفانه گزارش های متعددی ساالنه منتشر می شود 
که در محیط های ساحلی شمال و جنوب کشور، دست کم 
بیش از یک تا یک و نیم میلیون پرنده مهاجر شکار می شود که 
در نوع خود بزرگ ترین قتل عام میهمان توسط میزبان است؛ 
آن  هم توسط مردمی که به میهمان نوازی در جهان شهره اند! 
بیاییم دست به دست یکدیگر با افزایش حساسیت مردم و 
مطالبه گری هوشمندانه، هزینه اجتماعی شکار پرندگان، 
به ویژه پرندگان مهاجر را افزایش داده تا دیگر کسی خود را 
با افتخار صیاد پرنده و متخصص دامگاه، تور هوایی یا محمیه 
معرفی نکند. در کنارش باید تقاضا برای گوشت پرنده کاهش 
یافته و به معیشت های مکمل در گرانیگاه های حساس ساحلی 
برای جامعه محلی اندیشید و البته با قانون شکنان با قاطعیت 

برخورد کرد.

     تنزل تاریخي امروز بر عهده روشنفکران است
     مردم از ما پخته تر رفتار کرده اند تا همه چیز از هم نپاشد

     چشم اندازهای گذشته را بی نتیجه هدر داده ایم
     نقد یا نفی دولت بد مشکلی را حل نمی کند

     قداست برخی افراد جایگزین علم و تعقل شده است
     ایران به دلیل نداشتن مدل توسعه امکان تحریم 

به آمریکا داده است
     همزمانی ناکارآمدی و انحصار قدرت و ثروت 

ما را به اینجا رسانده است

علی شاملو
روزنامه نگار

صدای شکسته شدن 
استخوان های مردم زیر 
فشار غیرقابل تحمل 
مشکالت اقتصادی و تورم 
به گوش می رسد.این اتفاق 
در حالی رخ می دهد که 
خانواده های ایرانی تالش 
و کوشش زیادی برای 
بهبود وضعیت اقتصادی 
خود انجام می دهند و به 
همین دلیل ما با وضعیت 
متأثرکننده ای مواجه 
هستیم

روشنفکران باید این نکته 
را در نظر داشته باشند 
که نقد یا نفی دولت بد کار 
آسانی است و مشکلی را 
حل نمی کند. باید از محاوره 
مبتذلی که به نام انتقاد 
مطرح می شود و شکل 
فحاشی به خود گرفته باید 
خارج شد. رسانه های 
گروهی نیز اگر برای 
سرنوشت مردم احترام 
قائل هستند باید در این 
رویکرد، نقش آفرین مثبت و 
سازنده داشته باشند

محمد درویش
فعال محیط زیست

  عکس : آرمان ملی/  حجت سپهوند                         



جامعـه   سال  سوم 8
a شماره 847 r m a n m e l i . i r

 282 حریق
 در 27 استان

یکشنبه 
1399 .7 .27

1 ربیع االول 1442/  18اکتبر2020
ارسال کانکس برای دانش آموزان 
آرمان ملی: وزیر آمــوزش و پرورش گفت: 
۲ دســتگاه کانکس به همــراه تجهیزات کامل 
به روســتای گواتامک سیســتان و بلوچستان 
ارسال کردیم. محسن حاجی میرزایی در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشت: به رئیس سازمان 
نوســازی مدارس هم مأموریــت دادم تا در روز 
دوشنبه به همراه خیرین عزیز خشت گذاری یک 
مدرسه ۶ کاسه در همان روستا را آغاز کنند. با 
اقبال چشمگیر خیرین، خبرهای خوب دیگری 

در راه است.

تشدید مجازات مواد مخدر 
آرمان ملــی: نماینــده مجلــس یازدهم 
گفت: تشــدید مجازات قاچاقچیان موادمخدر و 
توزیع کنندگان موادمخدر در دستور کار مجلس 
شــورای اســامی اســت. زهره الهیان در ادامه 
خاطرنشان کرد: ارتباط با دستگاه قضائی نیز وجود 
دارد و با نماینده دادستان در امور مبارزه با قاچاق 
موادمخدر هم اندیشی شده است. ارتباط با دستگاه 
قضائی وجود دارد و با نماینده دادســتان در امور 

مبارزه با قاچاق موادمخدر هم اندیشی شده است.

پروانه شکار صادر نمی شود 
ایسنا: معاون رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیســت گفت: کمیته فنی صدور شکار هنوز به 
این نتیجه نرسیده که امســال هم پروانه  شکار 
بدهد یا نه و بایــد ببینیم در هفته های پیش رو 
چه اتفاقی می افتد. شهاب الدین منتظمی بیان 
کرد: در مجوز هایی که در گذشته به شکارچیان 
داده شد، حدود ۳۰ درصد درآمد آن، برای جوامع 
محلی و منطقه  حفاظت شــده ای که جمعیت 

محلی اطرافش است، هزینه شده است.

افزایش آالیندگی هوا 
 آرمان ملی: یک کارشــناس ســازمان 
هواشناســی گفت: از امــروز تا سه شــنبه در 
شهر های تهران، کرج، اراک و اصفهان با افزایش 
غلظت آالینده های هوا به ویژه در ساعات اولیه 
صبح مواجه هستیم. کبری رفیعی ضمن اشاره 
به اینکه در نوار شمالی کشــور افزایش نسبی 
دما رخ می دهد، افزود: از بعد از ظهر سه شــنبه 
بارش باران در استان های گیان و اردبیل آغاز 
می گردد و روز چهارشــنبه برای کل ســواحل 
دریای خزر، اردبیل، ارتفاعــات البرز مرکزی و 
شمال آذربایجان های غربی و شرقی بارش باران 

پیش بینی می شود.

ادامه منع تردد در ۵ کالنشهر 
آرمان ملی: جانشــین رئیس پلیس راهور 
ناجا درباره اعمال محدودیت های کرونایی و منع 
تردد در ۵ کانشهر گفت: آمار ها نشان می دهد 
که در طول این چند روزی که از اجرای این طرح 
گذشــته ما تقریبا ۲۰ درصد کاهش تردد را در 
محور های مواصاتی در این ۵ کانشهر را شاهد 
هستیم. سردار حسینی تصریح کرد: این طرح تا 
ساعت ۱۲ امروز )یکشنبه ۲۷ مهر ماه( ادامه دارد.

 هشدار افزایش مرگ 
از آلودگی هوا 

برنا: رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان 
حفاظت از محیط زیست گفت: متاسفانه آلودگی 
هوا و کرونا رابطه مستقیم روی یکدیگر می گذارند 
به این صورت که افزایش یک واحد ذرات معلق هوا 
باعث ۸ درصد افزایش مرگ و میر ناشی از کووید 
۱۹ می شود. ســیدمحمدمهدی میرزایی قمی 
افزود: از آنجایی که پروتکل های بهداشتی تاکید 
بر استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی دارد و 
وزارت بهداشت و درمان توصیه می کند مردم از 
وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنند، امسال 
میزان آلودگی هوایی بیشتری نسبت به سال های 

گذشته خواهیم داشت.

۱۰۰ سوله مدیریت بحران  در تهران 
مهر: شــهردار تهران، از وجود ۱۰۰ سوله 
مدیریت بحران فعال در پایتخت خبر داد و گفت: 
شاید تعداد سوله ها کافی نباشد اما پراکنش آنها 
مناسب است. پیروز حناچی افزود: البته بعضی 
از سوله ها به عملکردهای دیگر اختصاص داده 
شده اند و برخی ها هم برای مواقع بحران در حالت 
آماده باش هستند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه درصد این سوله ها نسبت به مناطق تحت 
چه عنوانی تعیین می شود، گفت: این درصد بر 
اساس مطالعات صورت گرفته در این حوزه است. 
پراکنش سوله ها باید به تعداد محات و نواحی 
تهران باشد. ممکن اســت تعداد سوله ها کافی 

نباشد، ولی پراکنش آنها درست و اصولی است.

برخورد با صنوف متخلف
ایســنا: معاون نظارت بر اماکــن عمومی 
پلیس امنیت تهــران بزرگ با اشــاره به تمدید 
محدودیت های کرونایــی در پایتخت از برخورد 
با موارد نقض مقررات از ســوی صنوف خبر داد. 
سرهنگ نادر مرادی ادامه داد: برگزاری هر گونه 
مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش ها و 
فعالیت باشگاه های ورزشی، ورزش های پر برخورد 
از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، کافه، 
قهوه خانه ها و چایخانه ها، باغ وحش و شهربازی ها، 
مراکز تفریحی آبی، اســتخرهای سرپوشیده و 
باشــگاه های بدنســازی  و همچنین سالن های 

سینما و تئاتر و... همچنین  ادامه خواهد داشت.

معاون محیط زیســت طبیعی و 
تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط 
زیســت گفت : به علت بارندگی های 
خوب بهاری و ســال آبی گذشته ، 
گیاهــان مرتعــی از رشــد خوبی 
برخوردار بودند کــه به علت عوامل 
انســانی بعضا دچار حریق گردید. 
کیومــرث کانتری افــزود: تا نیمه 
مهرماه سال جاری ۲۸۲ مورد حریق 
در ۲۷ اســتان کشــور و در داخل 
مناطق چهارگانه محیط زیست به 
وقوع پیوسته که خوشبختانه بیش 
از ۸۰ درصــد آن عرصه های مرتعی 
بوده و آســیب مهمی به درختان و 
گونه های جانوری شــاخص کشور 
وارد نگردیده است. از ۱۸,۵ میلیون 
هکتار عرصه هــای مناطق حفاظت 
شده کشــور صرفا ۷۱۴۴ هکتار آن 
در ســال جاری دچار حریق گردیده 
که بیشترین میزان آن در استان های 
کرمانشاه ، فارس ، بوشــهر ، تهران ، 
قزوین ، خوزستان و مازندران رخ داده 
و در اطفا حریق نیز کلیه ی بخش های 
دولتی و مردمی در کنار محیط بانان 
زحمتکش بوده و در کوتاه ترین زمان 

حریق ، اطفا شده است.

کوتـــــاه

یادداشــت

در موضوع درگذشت استاد محمدرضا شجریان، یکی از بانوان 
عضو شورای شهر و رئیس کمیته سامت شورای شهر تهران، زبان 
به انتقاد از شهردار برای کم کاری در این مصیبت نمود و خواستار 
جبران کم کاری های گذشته شد. تا امروز تصور و ذهنیت ما براین بود 
که این عضو محترم شورا به لحاظ سابقه و تخصص در امور بهداشتی 
و پزشکی در مورد کرونا و گسترش آن در تهران سخن می گفت و 
راهکارهای مناســب را ارائه می داد، ولی باتوجه به عاقه و سلیقه 
بخش قابل توجه ای از مردم به هنرمند بزرگ سرزمین شان، ایشان 
نیز برای همسویی با این افکار و داغ مردم در سوگ هنرمنداشان، 
موضوع انتقاد از شهردار تهران و درخواست نصب بیلبوردهای هنری 
مرتبط را در سخنان خود گنجاند. ای کاش ایشان یکبار به درد مردم 
و حداقل به شهرداری تهران در مورد ازدحام در مترو و خطرات ناشی 
از آن انتقاد می کرد که با وجود شیوع کرونا در ساعاتی از روز جای 
سوزن انداختن و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی در واگن 
مترو نیست. مدارس فرسوده در تهران نیز خطر بزرگی بیخ گوش 
فرزندان ما است و موضوع زباله و پسماند و کودکان گرفتار در چنگال 
مافیای زباله گردی، موضوعاتی حیاتی برای کانشهر تهران است که 
شورا باید از شهردار در این زمینه سوال نماید. البته در سال جاری 
بزرگانی در عرصه جنگ تحمیلی نیز از میان ما رفتند و ستاره هایی 
در آسمان هنرهای مختلف افول نمودند و صدایی از سوی نمایندگان 
شورا شنیده نشد. درست است که استاد شجریان یکی از هنرمندان 
و چهره های نادر و از ستارگان عرصه هنر موسیقی اصیل ایران بود، 
ولی درگذشتگان دیگر هنرمندانی که در تهران زندگی می کردند و 
هرکدام در رشته و سابقه خود در عرصه های هنری جایگاه خاصی 
داشتند، جای بحث داشت. هنوز تصویر این عضو شورا در کنار یکی 
از روسای جمهوری سابق که اصلی ترین دلیل رای آوری ایشان در 
انتخابات از نظر محو نشده اســت. خرج کردن چهره های سیاسی، 
فرهنگی و هنری برای کسب امتیاز دور از عرف اجتماعی و منطق 
سیاسی است. مشکات ریز و درشــت از در و دیوار تهران می ریزد 
و باید با دید بهتر و وســیع تری در نهاد مردمی شورای شهر به آن 
نگریست. پارلمان شهری که شورا نقش اساسی آن را بر عهده دارد، 
به جای عنایت به نکات یاد شده وقت و انرژی خود را صرف نامگذاری 
خیابان ها و میادین یا اشتغال به نکات غیرمرتبط کرده و می کند و در 

این میان شهروندان تهرانی مانده اند با انبوه مصائب و بایا...

   شهروندان تهرانی
 با انبوه مصائب 

روی خط آرمان ملی
     88760176                                              

  گرانی 
هر روز که برای خرید می رویم قیمت ها گرانتر شــده است. 
امروز برای خرید گوجه فرنگی رفتم قیمتش ۶ هزار تومان شده 
است می گویم چرا انقدر گران شده می گویند که صادر می شود. 
برای خرید مرغ رفتم کیلویی ۲۶ هزار تومان شده است. تن ماهی 
۲۵ هزار تومان شده است. قیمت ها روز به روز باال می رود و واقعا 
توان خرید مردم هر روز کمتر می شود. مسئوالن فکری به حال 

مردم کنند. 
 یک شهروند از تهران

ضدعفونی
درخواســت داریم مانند چنــد ماه پیش کــه خیابان ها را 
ضدعفونی می کردند باز هم ایــن کار را انجام دهند. چون االن 
کرونا خیلی زیاد شده و این ضدعفونی کردن باعث می شود که 
کمی خیابان ها و کوچه ها بــا این همه جمعیتی که رفت و آمد 

می کنند تمیز شوند.
یک شهروند  از تهران

کنترل
روز جمعه ظهر از شیراز به اصفهان برمی گشتم هیچ خبری از 
کنترل پاک ماشین نبود و با شماره پاک مختلف خودروها وارد 

اصفهان می شدند.  
یک شهروند از اصفهان

مدارس
من واقعا در تعجب هستم چرا مدارس کاما تعطیل نمی شود. 
وقتی مدیران و معاونین و همچنین معلمین به مدرسه می آیند 
و اولیا هم برای پیگیری مســایل به مدرسه می آیند؛ تعطیلی 
چه معنی ای داشته است. من به عنوان یک فرهنگی که روزانه 
باید به مدرسه بروم چقدر باید هزینه ماسک و مواد ضد عفونی 

کننده بدهم؟
یک شهروند از تهران

بورس
وضعیت بورس بیش از ۲ ماه است که بد شده و اصا انگار قرار 
نیست درست شود. هرچه سرمایه داشته در بورس سرمایه گذاری 
کردم که از اصل سرمایه بسیار زیاد در ضرر هستم. تا یکی دو روز 
می خواهد وضعیت بورس درست شــود باز هم ریزشی می شود. 
از مسئوالن درخواست داریم به فکر ســهامداران خردی مانند 

ما باشند.
یک شهروند از کرج

 ارزش سهام عدالت
با اینکه هر روز ارزش ســهام عدالت پایین تــر می آید آیا 
مسئوالن فکری برای این موضوع می کنند این سهام را حداقل 
اقشار ضعیف جامعه در دست دارند و از لحاظ مشکات مالی 
واقعا زیر خط فقر هســتند. حداقل کاری کنید که این سهام 
بتواند گوشه ای از زندگی شان را بگیرد نه اینکه هر روز ارزش 

آن پایین تر بیاید.
یوسف زاده از تهران

آرمان ملی- منیره چگینی:  ظاهرا اخبار مربوط به جریمه نزدن ماسک، همه مردم شهر را ماسک پوش کرده و در گذر از خیابان ها، کمتر عابرپیاده و 
راننده ای را می بینیم که ماسک بر صورت نداشته باشد. تمام مغازه دارها و حتی کارگران ساختمان های درحال ساخت، ماشین های تک سرنشین و 
کارگران پارک ها هم ماسک می زنند. البته مردم نیز در این چند روز رودربایستی را کنار گذاشته اند و خیلی ها به یکدیگر تذکر می دهند. بسیاری 
از این قانون و اعمال جریمه رضایت دارند و معتقدند که ای کاش زودتر دولت به فکر این مصوبه می افتاد و مانند کشورهای دیگر، زودتر با متخلفین 
برخورد می کرد. یکی از شهروندان معتقد است که باید از تجربه های کشورهای دیگر که در مهار کرونا موفق هستند، استفاده کنیم مثال با اعمال 
قرنطینه در کشور چین، بیماری به سرعت مهار شد، به جای جریمه باید قرنطینه را به صورت جدی اجرا کنیم، اگر ترددها در سطح شهر محدود شود، 
قطعا آمارها کاهش پیدا می کند. یک کارمند شرکت برق هم با اشاره به اینکه این اقدام دولت بسیار مؤثر و کارآمد است، می گوید: »با اعمال جریمه، 
مردم مجبور می شوند، ماسک زدن را جدی بگیرند البته به نظرم زیرساخت های کافی برای جریمه عابران پیاده وجود ندارد، ولی در هرحال چاره ای 
هم نیست چون خیلی ها رعایت نمی کنند و با بی مباالتی جان بقیه را هم به خطر می اندازند«. یکی از مسافرین مترو در این رابطه می گوید: »این اقدام، 
حرکت بسیار خوبی است، به نظر من خیلی زودتر از این ها باید شروع می شد، مطمئن هستم که با اجباری شدن ماسک، شاهد پایین آمدن آمار کرونا 
خواهیم بود. جریمه ها هم باید اعمال شود، چون برخی از مردم تا اجبار و تهدید وجود نداشته باشد راضی به ماسک زدن نمی شوند، درست مانند 
بستن کمربند ایمنی که اوایل مردم مقاومت می کردند اما بعد از اینکه جریمه کردن ها شروع شد، به تدریج مردم هم عادت کردند و االن دیگر بستن 

کمربند ایمنی به یک فرهنگ در رانندگی تبدیل شده و جلوی بسیاری از مرگ و میرها را گرفته است«.
 کاهش تردد
 در استان ها

معاون کل وزارت بهداشت گفت: 
محدودیت های ایجاد شــده در پنج 
کانشهر توانست کاهش ۲۰درصدی 
در ورود و خــروج اســتان ها و تردد 
داخل اســتانی داشته باشــد. ایرج 
حریرچی افزود: بر اساس نتایج اولیه 
محدودیت های ایجاد شــده در پنج 
استان نتایج قابل ماحظه ای داشته 
است. در روز اول این محدودیت در 
اکثر این استان ها چه در میزان ورود 
به اســتان و چه در میزان خروج از 
اســتان و تردد داخل استانی بیش 
از ۲۰درصد کاهش تردد اســتانی 
ماحظه شده است.حریرچی تصریح 
کرد: یکی از سیاســت های موقتی 
در بعضی کشــور ها ایجــاد موقتی 
محدودسازی کاری، حمل و نقل و 
اشــتغال در مراکز دولتی به صورت 
شدید و سپس بازگشــت به حالت 

عادی است.

  خرید واکسن کرونا 
از چین؟ 

وزیر بهداشــت در رابطه با خرید 
واکسن ایران از چین گفت: تاکنون 
قــراردادی بــا چین بــرای خرید 
واکســن کرونا نداریم. سعید نمکی 
افزود: ایران از طریــق covax که 
مجموعه ای است که توسط سازمان 
جهانی بهداشــت روابط اش تنظیم 
می شــود، واکســن تهیه می کند. 
covax برای ۲۰ درصد از جمعیت 

کشــورهای جهان در حــال تهیه 
واکسن است. او در خصوص ساخت 
واکسن کرونا توســط دانشمندان 
ایرانــی گفــت: اقدامات بــر روی 
مدل های حیوانی واکســن ایرانی 
کرونا با موفقیت انجام شده است. دو 
یا سه هفته دیگر دو واکسن تولیدی 
ایران را که موفق تر بوده است، وارد 
مرحله انسانی می شود و اگر جواب 
سریع تر بگیریم، چند ماه دیگر ایران 
یکی از تولیدکنندگان واکسن کرونا 
می شــود. وی در خصوص واکسن 
آنفلوآنزا گفت: هفته آینده افراد باالی 

۶۵ سال هم واکسینه می شوند. 

آرمان ملی- رها معیری: بعد از حدود هشت 
ماه از درگیری ایران با کرونا، این روزها مردم و کادر 
درمانی در بیماســتا ن ها بیش از همیشه شرایط 
بسیار سختی را تجربه می کنند و طبق اعام وزارت 
بهداشت وضعیت کرونا در کشور سهمگین است 
و بیش از ۱۸۷ شــهر در وضعیت قرمز و ۴۵ شهر 
در آتش کرونا می سوزند. این گفته ها در شرایطی 
مطرح می شــود که طبق آمار وزارت بهداشــت و 
درمان فقط استان های هرمزگان، فارس و گلستان 
در وضعیت هشدار قرار دارند و همه استان ها قرمز 
هستند. از روند ابتای روزانه به کرونا نیز در مقایسه 
با یک هفته گذشــته، کاهش محسوسی را شاهد 
نبودیم و به گفته سیما ســادات الری، سخنگوی 
وزارت بهداشــت و درمان، ۴۱۰۳ مورد جدید از 
جمعه تا شنبه )۲۶ مهر( در کشور شناسایی شدند 
و ۲۵۳ بیمار جانشان را از دست دادند و شمار مرگ 
و میر کرونا در کشور به ۳۰ هزار و ۱۲۳ نفر رسید. 
همچنین ۴۷۲۱ نفر از بیماران در وضعیت شدید 

این بیماری تحت مراقبت قــرار دارند. همزمان با 
افزایش آمار رسمی جان باختگان کرونا به بیش از 
۳۰ هزار نفر، محدودیت ها در استان تهران یک هفته 
دیگر تمدید شد. در این بین ایرج حریرچی، معاون 
کل وزارت بهداشت، خواستار تصمیم گیری های 
سختگیرانه تر در رابطه با شهرهایی همچون تهران 
شــد و گفت: »شــرایط کرونا در کانشهر تهران 
نگران کننده تر است و ضرورت دارد محدودیت های 
کرونایی در تهران و ۴۵ شهر دیگر که شرایط مشابه 
تهران را دارند، سختگیرانه تر باشد«. در همین حال 
انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، گفت 
که تمام محدودیت های اعام شده در هفته گذشته 
از روز یک شــنبه ۲۷ مهر تا پایان اول آبان به قوت 
خود باقی است و قاسم نوده فراهانی، از رد پیشنهاد 
بازگشایی اصناف توسط ستاد ملی کرونا خبر داد. 

  کمبــود تخــت و مخالفــت بــا 
بیمارستان های صحرایی 

افزایش آمار مبتایان به کرونا سبب شده که 

بیمارســتان های دولتی چه در بخش عمومی و 
اورژانس و چه در تخت های آی سی یو، تخت خالی 
نداشته باشند و در این بین هزینه درمان کرونا در 
بیمارستان ها و کلینیک های خصوصی به حدود 
۵۰ میلیون تومان و انجام یک تســت کرونا ۵۵۰ 
هزار تومان برآورد شــده است. در شرایطی که به 
باور کارشناسان باید هرچه سریع تر در استان ها 
و شهرهای کشــور بیمارستان های صحرایی برپا 
کرد، وزیر بهداشــت و درمان روز گذشته با این 
موضوع مخالفت کرد. سعید نمکی معتقد است 
که »تا زمانی که بیمارستان غیر صحرایی وجود 
دارد، از بیمارستان صحرایی استفاده نمی شود«. 
پیش از این مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد 
ملی مقابله با کرونــا، اعام کرده بــود که ایجاد 
بیمارستان های صحرایی برای بیماران مبتا به 
کرونا موثر نیست. محرز گفته بود که بیمارستان ها 
برای درمان مبتایان بــه کرونا کمبود تجهیزات 
و کادر درمــان دارند و با ایجاد بیمارســتان های 
صحرایی نیز کسی نیست که در آن کار کند؛ چراکه 
کادر شبانه روز مشــغول فعالیت هستند. در این 
بین عباس قیصوری، معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی استان ایام، گفت که با ادامه روند کنونی 
ابتا و بســتری با کمبود دارو، تخت و اکســیژن 
مواجه خواهیم شد. همچنین جواد آقازاده، رئیس 
دانشگاه علوم پزشــکی آذربایجان غربی، با بیان 
اینکه روند افزایشــی جان باختگان کرونا در این 
استان بسیار خطرناک اســت، گفت: آمار رسمی 
جان باختگان کرونا در استان آذربایجان غربی به 

یک هزار و ۳۳۱ نفر رسید.

    »آرمان ملی« از وضعیت کشور در مواجهه با شیوع کرونا گزارش می دهد      

30000 مرگ بر اثر کرونا 
    مخالفت وزیر با برپایی بیمارستان های صحرایی                    145 شهر در آتش کرونا می سوزند 

مجید ابهری      
جامعه شناس 

بنا بر مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا و اعام 
اســتانداری تهران،  برای کســانی که در استان 
تهران از ماسک استفاده نمی کنند، جرایمی بین 
۲۰هزار تــا ۵۰۰هزار تومان در نظر گرفته شــده 
است. حمیدرضا گودرزی، معاون استاندار تهران 
گفته این جریمه هــا برای افراد باالی ۱۸ســالی 
که ماسک نمی زنند، مســافران تاکسی و اتوبوس 
و رانندگان خودروهایی که به این دســته از افراد 
خدمات می دهند به وسیله دوربین، در نظر گرفته 
شده اســت. هنوز چند روز از اعام این جریمه و 
برخورد سخت گیرانه با افرادی که ماسک نمی زنند، 
نگذشته که پلیس می گوید: »از طرح سختگیرانه  
فعا برخوردهای ارشــادی انجام می شود«. اما در 
روزهای اخیر اخبار متعددی در رابطه با ارســال 
پیامک ها ی جریمه خودرو در فضای مجازی منتشر 
شد. با وجود اینکه از سوی مسئوالن مربوطه اعام 
شــده بود که این محدودیت در تهران است، متن 
پیامکی در فضای مجازی منتشر شد که در تاریخ 
۲۱ مهرماه، یک راننده به دلیل نزدن ماســک در 
محور جهرم- شــیراز، مبلــغ ۲۰۴۰۰۰ )تومان 
یا ریال( جریمه شــده اســت. همچنین برخی از 
رانندگان در اطراف شهر تهران به پلیس ۱۱۰ اطاع 
دادند که برخی از افراد با لباس پلیس و قبض های 
جریمه به آنها گفته اند که مبلغ ۵۰ هزار تومان برای 
نزدن ماسک جریمه شده اند، همچنین اخباری در 
ارتباط با جریمه خودروهایی که سرنشینان آنها در 
پمپ بنزین ها ماسک نمی زنند! یکی از رانندگان 
تاکسی که در مسیر اسامشهر کار می کند درباره 

جریمه ۵۰ هزار تومانی با »آرمــان ملی« تماس 
گرفت و گفت: »در کنار خیابان ایســتاده بودم و 
ماســکم را پایین زدم تا بتوانم یک سیب بخورم، 
ناگهان فردی از کنارم رد شــد و گفت من مامور 
ستاد ملی مقابله با کرونا! هســتم و این هم کارت 
شناســایی. ۵۰ هزار تومان به دلیل نزدن ماسک 
جریمه شــدید! و باعث دعوا و درگیری ما شد که 
مردم آمدند و آن شخص در میان شلوغی و ازدحام 
ناپدید شد«. زمانی که از این راننده می پرسیم که آیا 
مدارک این فرد را بررسی کردید، پاسخ می دهد: »از 
این اتفاق آنقدر شوکه شده بودم  که فراموش کردم 

مدارکش را ببینم«. 
  تا به حال کسی جریمه نشده است

با این توصیفات معــاون اجتماعی و فرهنگی 
ترافیک پلیس راهور ناجا این موضوعات را شایعه 
و بهانه ای برای اخاذی از مردم می داند و به »آرمان 
ملی« می گوید:  تا به حال هیچگونه جریمه ای برای 
نزدن ماسک نداشــتیم و از روز سه شنبه ماموران 
پلیس راهور به رانندگان یا مســافرانی که ماسک 
نمی زنند تذکر شفاهی و لسانی می دهند. سرهنگ 
عین ا... جهانی با اشــاره به اخبار و پیامک هایی در 
رابطه با جریمه شــهروندان و رانندگان می افزاید:  
این ها شــایعات فضای مجازی یا وسیله ای برای 
کاهبــرداری از مردم اســت. شــهروندان اگر 
می خواهند از صحت و ســقم ایــن خبرها مطلع 
شــوند، فقط به پایگاه اطاع رسانی پلیس و راهور 
۱۲۰ مراجعه نمایند. ما هیچگونــه جریمه ای از 
طریق دوربین نداریم و استفاده نکردن از ماسک 

فقط در تهران و مســافرین وســایل حمل و نقل 
عمومی مثل اتوبوس و تاکســی آن هم به صورت 
تذکر لسانی انجام می گیرد و اگر در آینده نیز قرار 
باشد جریمه ای برای شهروندان درنظر گرفته شود، 
جریمه به صورت دســتی خواهد بود نه دوربین. 
ســرهنگ جهانی درباره جریمه مسافران تاکسی 
و اتوبوس که از ماسک استفاده نمی کنند، تصریح 
کرد: طرف حساب پلیس راننده تاکسی و اتوبوس 
است، راننده تاکسی و اتوبوس موظف است که به 
مسافر تذکر دهد که از ماسک استفاده کند و اگر 
مسافر رعایت نکرد حق دارد از ســوار کردن این 

مسافر خودداری کند.
   در حال برنامه ریزی هستیم 

همچنین سرپرســت پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ نیز در این باره می گوید: »ماموران انتظامی 
در رده هــای مختلــف در قالــب کانتری هــا و 
سرکانتری ها از روز سه شــنبه تذکر لسانی را به 
افرادی که پروتکل های اباغی را رعایت نمی کنند، 
آغاز کرده اســت.« ســرهنگ جلیل موقوفه ای 
می گوید نیروی انتظامی در این مرحله به شــکل 
ارشادی به متخلفان تذکر لسانی می دهد: »مأموران 
وظیفه دارند از شــهروندان بخواهند تا از ماسک 
اســتفاده کنند یا رانندگان را مجــاب کنند تا از 
سوار کردن مسافران بدون ماسک خودداری کنند. 
این روند تا روز شــنبه ادامه خواهد داشت.« وی 
تصریح کرد: »درباره جرایم نقدی پیش بینی شده 
از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و سازوکار اخذ این 

جرایم نیز در حال برنامه ریزی هستیم«.

  گزارش »آرمان ملی« از شایعات درباره اخذ جرایم نزدن ماسک:    

       پلیس راهور: هیچ خودرو یا فردی تا به حال جریمه نشده است
    برخورد سخت گیرانه ای که به تذکر شفاهی ختم شده است!

جریمه، همه را ماسک پوش کرد! 
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نــــکته
کمبودویتامینDوافزایشخطرکرونا

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر گفت: کمبود 
ویتامین دی خطر ابتال به کرونا را افزایش می دهد.سعید 
کشمیری با بیان اینکه در حال حاضر 3۱9 بیمار در بخش های 
کرونایی بیمارستان های استان بوشهر بستری هستند، عنوان 
کرد: در ۲4 ساعت گذشته ۵8 بیمار در بخش های کرونایی 
بیمارستان های استان بوشهر بستری شده اند.وی اظهار کرد: 
خوشبختانه در ۲4 ساعت گذشته 46 مورد از بستری های 
بخش های کرونایی در استان بوشهر با حال خوب از بیمارستان 
مرخص شده اند که از این تعداد ۲4 مورد مثبت قطعی بوده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: متأسفانه یک 
نفر از همشهریانمان با 8۲ سن روزهای گذشته فوت  شده  
که تست کرونایش امروز مثبت اعالم  شده و دارای بیماری 
زمینه ای فشارخون باال و بیماری قلبی و عروقی بوده است.دبیر 
ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر بابیان اینکه هم اکنون ۵۵ 
مورد در بخش های مراقبت های ویژه بستری هستند افزود: 
از این تعداد در حال حاضر ۲6 مورد از آن ها با کمک دستگاه 
تنفس می کنند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: کل 
موارد مثبت از ابتدای شیوع ویروس کرونا در استان بوشهر 
تاکنون ۱4 هزار و 3۲۲ نفر بوده است.کشمیری عنوان کرد: با 
ثبت موارد فوتی جدید، متأسفانه مجموع جان باختگان کرونا 
در استان بوشهر تا ۲6 مهرماه به عدد 6۵۱ مورد رسیده است.

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر با بیان اینکه سردرد 
بسیار شدید، تب خفیف، بدن درد، سرفه خشک، اسهال، 
اختالل بویایی و چشایی از عالئم ابتال به بیماری کووید ۱9 
است، خاطرنشان کرد: کمبود ویتامین دی خطر ابتال به کرونا را 
افزایش می دهد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: 
افراد باالی ۱۲ سال که اطالعی از سطح ویتامین دی بدن خود 
ندارند می توانند برای پیگیری ماهی یک عدد قرص مگادوز 
ویتامین دی ۵۰ هزار واحدی یا روزی یک عدد قرص ۱۰۰۰ 
واحدی ویتامین دی مصرف کنند.دبیر ستاد مبارزه با کرونا 
در استان بوشهر خاطرنشان کرد: کودکان ۲ تا ۵ سال نیز باید 

مکمل ویتامین A برای تقویت سیستم ایمنی مصرف کنند.

مزایایواکسنآنفلوآنزا
تزریق واکسن آنفلوآنزا اغلب از ابتال به این 
بیماری محافظت می کند، اگرچه این واکسن 
همیشه محافظت کامل را ایجاد نمی کند 
اما دالیل بسیاری وجود دارد که باید این 
واکسن را هر سال تزریق کرد.پایگاه اینترنتی 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در آمریکا 
CDC(، گزارشی در مورد مزایای تزریق  (
واکسن آنفلوآنزا و مطالعات منتخب که از این 
فواید پشتیبانی می کنند، منتشر کرد.تزریق 
واکسن آنفلوآنزا، ساالنه از ابتالی میلیون 
ها نفر به این بیماری و مراجعه به پزشک 
پشگیری می کند برای مثال در فاصله زمانی 
میان سال های ۲۰۱8 و ۲۰۱9 در آمریکا، 
واکسیناسیون آنفلوآنزا از ابتالی حدود 4/4 
میلیون نفر به آنفلوانزا، مراجعه ۲/3 میلیون نفر 
به دلیل ابتال به این بیماری به پزشک، بستری 
شدن ۵8 هزار نفر در بیمارستان بر اثر ابتال به 
این بیماری و سه هزار و ۵۰۰ مورد مرگ و میر 
ناشی از این بیماری در آمریکا پیشگیری کرد.

همچنین مشخص شده است که تزریق واکسن 
آنفلوآنزا در جریان فصل هایی که این ویروس 
شایع است، خطر مراجعه به پزشک به دلیل 
ابتال به آنفلوآنزا را 4۰ تا 6۰ درصد کاهش 

می دهد.
 کاهش بستری های مرتبط با آنفلوآنزا 
 واکسن آنفلوآنزا هر سال از بستری شدن 
ده ها هزار نفر در بیمارستان ها به دلیل ابتال 
به این بیماری پیشگیری می کند. برای 
مثال در فاصله زمانی میان سال های ۲۰۱8 
و ۲۰۱9 در آمریکا، این واکسن از بستری 
شدن حدود ۵8 هزار نفر به دلیل ابتال به این 
بیماری در آمریکا پیشگیری کرد.نتایج یک 
مطالعه در سال ۲۰۱4 نشان داد در فاصله 
زمانی میان سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ در 
آمریکا، تزریق واکسن آنفلوآنزا در فصولی که 
ابتال به این بیماری شایع است،  خطر بستری 
شدن کودکان را بر اثر ابتال به آنفلوآنزا در 
 )PICU( بخش مراقبت های ویژه کودکان
در بیمارستان، تا 74 درصد کاهش داده است.

همچنین در سال های اخیر، تزریق واکسن 
های آنفلوآنزا خطر بستری شدن بزرگساالن 
را بر اثر ابتال به این بیماری در بیمارستان ها 
به طور متوسط  حدود 4۰ درصد کاهش داده 
است.مطالعه دیگری در سال ۲۰۱8، نشان داد 
که در فاصله زمانی میان سال های ۲۰۱۲ تا 
۲۰۱۵ در آمریکا، واکسیناسیون آنفلوآنزا در 
میان بزرگساالن خطر بستری شدن آنها را به 
دلیل ابتال به این بیماری در بخش مراقبت های 
ویژه بیمارستان )ICU( تا 8۲ درصد کاهش 
داد.همچنین مطالعه ای دیگری که در سال 
۲۰۲۰ انجام شد نشان داد که در فاصله زمانی 
میان سال های ۲۰۱8 و ۲۰۱9 در آمریکا در 
فصول آنفلوآنزا، واکسن خطر بستری شدن 
در بیمارستان را به دلیل ابتال به آنفلوآنزا تا 
4۱ درصد و خطر مراجعه کودکان 6 ماهه تا 
۱7 ساله را به بخش های اورژانس بیمارستان 
در ارتباط با این بیماری، به نصف کاهش داده 
است.واکسیناسیون آنفلوآنزا با کاهش میزان 
نرخ ابتال به برخی عالئم قلبی در افراد مبتال 
به بیماری قلبی، به ویژه در میان افرادی که در 
سال گذشته یک حادثه قلبی داشته اند، همراه 
بوده است.همچنین تزریق واکسن آنفلوآنزا 
به بیماران مبتال به بیماری مزمن ریه )مانند 
افراد مبتال به بیماری انسداد مزمن ریه( می 
تواند وخیم تر شدن بیماری آنها را بر اثر ابتال 
به آنفلوآنزا و در نتیجه بستری شدن آنها را 
در بیمارستان کاهش دهد.از سوی دیگر در 
مطالعات جداگانه مشخص شده است که 
تزریق واکسن آنفلوآنزا با کاهش میزان بستری 
شدن مبتالیان به دیابت و بیماری مزمن ریه 

ارتباط داشته است.
 محافظت از زنان در بارداری

تزریق واکسن آنفلوآنزا خطر ابتال به عفونت 
های مزمن تنفسی مرتبط با آنفلوآنزا را در 
زنان باردار تقریبا به نصف کاهش می دهد.یک 
مطالعه در سال ۲۰۱8 نشان داد که در فاصله 
زمانی میان سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱6 در فصول 
آنفلوآنزا در آمریکا، تزریق واکسن خطر بستری 
شدن زنان باردار را بر اثر ابتال به این بیماری 
در بیمارستان ها به طور متوسط 4۰ درصد 
کاهش داد.همچنین مجموعه ای از مطالعات 
نشان داده اند که تزریق واکسن آنفلوآنزا عالوه 
بر کمک به محافظت از زنان باردار، به محافظت 
از نوزاد از ابتال به این بیماری چند ماه بعد از 
تولد کمک می کند.مشخص شده است که 
تزریق واکسن آنفلوآنزا می تواند جان کودکان 
را در فصل شیوع این بیماری نجات دهد.یک 
مطالعه که در سال ۲۰۱7 انجام شد نشان داد 
که واکسن آنفلوآنزا می تواند خطر مرگ یک 
کودک را بر اثر ابتال به این بیماری به اندازه 
چشمگیری کاهش دهد. این مطالعه اولین 
مطالعه از نوع خود بود که به بررسی تاثیر تزریق 
واکسن  این بیماری در میزان مرگ و میر 

کودکان پرداخت.
 واکسن آنفلوآنزا از وخامت بیماری می کاهد

مطالعات متعدد نشان داده اند واکسن 
آنفلوآنزا شدت این بیماری را در افرادی که 
واکسینه می شوند اما بازهم به این بیماری 
مبتال می شوند، کاهش می دهد.یک مطالعه 
در سال ۲۰۱7، نشان داد که واکسیناسیون 
آنفلوآنزا میزان مرگ و میر را در بخش های 
مراقبت ویژه بیمارستان )ICU(، مدت اقامت 
در ICU و در مجموع مدت زمان بستری را 
در میان بیماران مبتال به این بیماری کاهش 

می دهد.

گـــزارش 

روی خــــط
کاهشافسردگیواضطرابناشیازکرونا

رئیس دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان دانشگاه علوم 
پزشکی ایران در مورد اینکه چگونه می توان تاثیرات افسردگی 
و اضطراب ناشی از کرونا را کاهش داد، گفت: یکی از اقدامات در 
این زمینه، تغییر سبک زندگی است.دکتر وحید شریعت اظهار 
داشت: باید سعی کنیم که اصول اولیه زندگی مانند خواب و 
خوراک را در این ایام به صورت صحیح و مرتب انجام دهیم و 
تغییری در آنها نباید ایجاد شود.وی، فعالیت های فیزیکی را 
از دیگر اقدامات برای کاهش افسردگی و اضطراب اعالم کرد و 
گفت: سعی کنید تحرک بدنی را در برنامه روزانه خود بگنجانید 
به عبارتی دقایقی از وقت روزانه خود را صرف ورزش کنید. این 
کار تا حدودی به ارتقا سالمت روان، مخصوصا در این شرایط 
کرونایی، کمک خواهد کرد.شریعت با اشاره به اینکه دعا و 
نیایش می تواند ذهن را آرام تر کند و به عبارتی مقداری تنش 
این ایام را کمتر می کند، بیان داشت: کار دیگری که در این ایام 
توصیه می شود، افراد با اقوام، نزدیکان یا کسانی به آنها عالقه 
دارند، مرتبط بمانند. هرچند بیماری ما را تا حد زیادی محدود 
کرده و امکان ارتباط فیزیکی وجود ندارد اما با راهکارهایی مانند 
تماس تلفنی یا با استفاده از فضای مجازی، همچنان ارتباط را 
حفظ کرد.وی، کارهایی مانند مطالعه یا مشارکت در امور خیریه 
را از جمله اقدامات موثر در این زمینه اعالم کرد و گفت: محدود 
کردن اخبار و اطالعات و استفاده از فضای مجاری می تواند 
کمک به این کار کند. افراد می توانند در ساعات خاصی اخبار 
کرونایی را مشاهده کنند تا در جریان روند بیماری و آخرین 
دستاورهای این موضوع باشند.شریعت ادامه داد: هنوز مطالعه 
ای که منجر به برآورد دقیقی از مقدار تغییر افسردگی و اضطراب 
در مردم بر اثر شیوع کرونا انجام نشده اما بر اساس پیش بینی و 
یک حدس بالینی، متغیرهای افسردگی و اضطراب براثر کرونا 

افزایش یافته است. 
 اضطراب در اوایل بیماری کرونا

رئیس دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان بیان داشت: در 
اوایل بیماری کرونا بیشتر، حالت های اضطرابی مشاهده می شد 
اما در حال حاضر بیشتر، شاهد حالت های افسردگی و وسواس 
هستیم.وی تاکید کرد: در ابتدای اپیدمی ها که شرایط ناپایدار 
بوده و ناشناخته ها زیاد بود، سطح اضطراب مردم باال رفت، در 
این حالت هنوز امیدواری وجود دارد که به زودی شرایط بهتر 
می شود اما بعد از چند ماه که اطالعات بیشتر می شود و امواج 
بعدی بیماری آغاز می شود، افسردگی و وسواس بیشتر می شود.

شریعت با اشاره به اینکه افسردگی و اضطراب ایجاد کننده 
آسیب به مردم هستند، گفت: هر ۲ سبب آسیب به مردم می 
شوند و می توانند کامال ناتوان کننده افراد باشند.وی، روش 
درمانی آنها را متفاوت اعالم کرد و گفت: راهکارهای غیر دارویی 
که برای آنها پیشنهاد می شود تا اندازه با هم فرق می کنند. اگر 
شدت این متغیرها زیاد باشد درمان های دارویی آنها تا حدی 
همپوشانی دارد، معموال داروهای ضد افسردگی در این حالت اثر 
ضد اضطرابی هم دارند.وی در پاسخ به این سوال که آیا استرس و 
اضطراب در دانشجویان هم در این ایام بیشتر شده است، گفت: به 
نظر می رسد استرس و اضطراب زیادی در بین دانشجویان وجود 
دارد و بر اثر شیوع کرونا افزایش هم یافته است.رئیس دانشکده 
علوم رفتاری و سالمت روان بیان داشت: مطالعه ای اواخر سال 
گذشته انجام شد تا میزان افسردگی و اضطراب در دانشجویان 
این دانشگاه سنجیده شد، نشان داد که عالئم افسردگی و 
اضطراب آنان از میانگین کشوری خیلی باالتر بود و شاید ۲ برابر  
میانگین کشوری باشد.شریعت ادامه داد: دانشجویان در این ایام 
دچار سردرگمی هایی بودند که به طور مثال کالس های آنها 
که به صورت نامنظم برگزار می شد و فعالیت های روزانه آنان 
مختل شد، که این موضوعات سبب افزایش استرس و اضطراب 

آنان شده است.

هوای تهران آلوده است. شرکت کنترل کیفیت هوا هشدار 
داده گروه های حساس جامعه مانند افراد دارای بیماری های 
قلبی و ریوی و سالمندان از تردد در فضاهای باز خودداری 
کنند. در میان مناطق ۲۲ گانه پایتخت وضعیت منطقه ۱۵ و 
۲۰ حادتر است و در برخی از ساعات طی روزهای اخیر هوا نه 
تنها برای گروه های حساس جامعه بلکه برای همه افراد ناسالم 
بوده و حتی به مرز هشدار رسید.کرونا هم در حال جوالن دادن 
است و هوای تهران به محاصره ذرات معلق و ویروس کووید 
۱9 در آمده، این دو معضل اکنون دست به دست هم داده  و ریه 
تهرانی ها را هدف و نشانه قرار داده اند.وضعیت تهران به دلیل 
افزایش شیوع کرونا قرمز و اضطراری است. ایرج حریرچی، 
معاون کل وزارت بهداشت می گوید: وضعیت شیوع ویروس 
کرونا در پایتخت بسیار نگران کننده شده و آلودگی هوا و 

سرما باعث افزایش انتشار ویروس 
کرونا می شود. نیازمند تصمیمات 
سختگیرانه تر محدودسازی و مراعات 
بیشتر اصول بهداشتی هستیم.سازمان 
جهانی بهداشت هم پیش از اعالم 
کرده بود که ذرات معلق وضعیت کرونا 
را خطرناک می کند چراکه امکان، 
انتقال ویروس از طریق ذرات معلق 
آلودگی  است.موضوع  امکان پذیر 
هوا معضل جدید تهران نیست و 
سال هاست که پایتخت نشینان با 
این مشکل دست و پنجه نرم می کنند 
هر ساله هم در ۵ ماه پایانی سال این 
معضل سر تیتر اخبار قرار می گیرد و 
مسؤوالن هم با برنامه های نه چندان 
دقیق و حساب شده اعالم می کنند، 
در حال مقابله با آلودگی هوا هستند.

جمله  از  مدارس  موقتی  تعطیلی 
راهکارهای مسؤوالن در مقابل آلودگی 
هوا بود که امسال با شیوع کرونا و 

مجازی شدن مدرسه ها، دست آنها از ارائه این راهکار خالی شد 
و اکنون همه منتظر وزش باد و بارش باران برای رهایی از معضل 

آلودگی هوا هستند.

 گرفتار پارادوکس و تضاد شده ایم
درباره برنامه های مدیریت شهری جهت مقابله با آلودگی هوا 
در سال جاری به سراغ حسن خلیل آبادی، عضو شورای شهر 
تهران رفتیم . وی درباره این موضوع به فارس گفت: امسال در 
مقابله با آلودگی هوا دچار پارادوکس و تضاد شده ایم. در صورتی 
که طرح ترافیک کامل و جامع اجرا شود شهروندان مجبور به 
استفاده بیشتر از ناوگان حمل و نقل عمومی خواهد شد و این 
مسأله سالمت آنها را به دلیل افزایش احتمال انتقال کرونا به 
خطر می اندازد، از طرفی در صورتی که طرح ترافیک اجرا نشود 
مردم بیشتر از خودروهای شخصی استفاده خواهند کرد و این 
مسأله هم تشدید آلودگی هوا را به دلیل افزایش تردد خودروها 

در سطح شهر به همراه دارد.
 دو راهکار قدیمی مقابله با آلودگی هوا

وی با بیان اینکه در حال حاضر 
قانون های گذشته نمی تواند معضل 
آلودگی هوا را در سطح پایتخت 
برطرف کند، گفت: به طور کلی دو 
مسأله برای کاهش آلودگی هوا در 
پایتخت در نظر گرفته شده که یکی 
اجرای هرچه بیشتر طرح های ترافیکی 
تعطیلی  و  انتقال  دیگری  و  است 
کارخانه های اطراف تهران است.این 
عضو شورای شهر تهران گفت: در 
حال حاضر اگر بخواهیم هر قانونی را 
بگذاریم معضل آلودگی هوا الینحل 
خواهد بود. از معضالت وارونگی هوا، 
پایدار شدن آالینده های موجود در 
هوای پایتخت است. بنابراین بهترین 
راهکار کاهش تردد شهروندان در 
سطح شهر، در خانه ماندن آنها و 
اجرایی دورکاری ها است چرا که این 
مسأله عالوه بر این که سبب حفظ 
سالمت آنها در مقابل کرونا می شود 
کاهش ذرات معلق را در سطح پایتخت به همراه خواهد داشت.

 سایه موج چهارم کرونا بر سر تهران 
خلیل آبادی با اشاره به وجود خودروهای فرسوده در پایتخت 

گفت: تشدید آلودگی هوا می توانند سبب افزایش آمار مبتالیان 
به کرونا در پایتخت و زمینه ساز موج های جدید کرونا شود 
بنابراین رعایت نکات و پروتکل های بهداشتی توسط شهروندان 

ضروری است و مردم باید مراقب سالمتشان باشند.
 شاه کلید کنترل آلودگی ناکارآمد شد

یوسف رشیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
نیز درباره این موضوع گفت: شاه کلید کنترل آلودگی هوا 
ترغیب مردم و مسؤوالن به استفاده و توسعه حمل ونقل 
عمومی بود اما در حال حاضر با شرایط کرونایی که کشور با 
آن دست وپنجه نرم می کند این راهکار عمال منتفی است.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی راهکار استفاده بیشتر از 
سامانه حمل ونقل عمومی عمالحذف می شود و آن چیزی 
که باقی می ماند درایت دولت در کم کردن تقاضا برای سفر 
است.  برای کم کردن تقاضای سفر دولت باید به صورت 
خیلی هوشمند راهکارهایی را در نظر بگیرد که خدمات 
ارائه شده به مردم در بخش های مختلف دولتی عمالبه صورت 
غیرحضوری باشد و از این طریق تمایل مردم به سفر کاهش 
یابد.رشیدی بیان داشت: همچنین باید تکلیفی هم برای 
ادارات دولتی و خصوصی تعیین کنند تا از ظرفیت دورکاری 
بیشتر استفاده شودو سومین راهکار برای کم کردن حجم 

تقاضای سفر کنترل بر روی ساعات کار اصناف است
 تهرانی ها چشم انتظار راهکارهای طالیی

هنوز یک ماه از آغاز پاییز نگذشته که شرایط، حکایت از 
زمستان سخت دارد. زمستانی که ذرات معلق و کرونا دست به 
دست هم داده و بالی جان شهروندان در پایتخت شده است. 
به نظر می رسد مهار کرونا تا رسیدن واکسن به دست مردم 
سخت و پیچیده باشد. تا آن زمان هر چند مردم باید اهتمام 
جدی و مستمر بر رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشند 
ولی مسئوالن باید امسال چاره ای اساسی برای مقابله با آلودگی 
هوا اتخاذ کنند، چراکه در غیر این  صورت تا پایان فصل سرما، 
آلودگی هوا و کرونا قاتل تعداد زیادی از افراد جامعه خواهند 
شد و موج های جدیدی از ابتال به کرونا شکل می گیرد.البته 
قوانین مقابله با آلودگی هوا هم  تاکنون اندک نبوده و مسئوالن 
هر ازگاهی با تکیه با آن به دنبال رسیدن به کاهش آلودگی هوا 
بوده اند. قوانینی که به نظر می رسد به دلیل شیوع کرونا باید 

راهکاری جدید در این زمینه اتخاذ شود.

   قوانین مقابله با آلودگی هوا به بن بست رسید؟

تهران در محاصره ذرات معلق و کرونا

عضو انجمن متخصصان زنان و مامایی 
ایران گفت: زنان به عنوان مدیران سالمت در 
خانواده نقش مهمی در خود و دیگر مراقبتی 
در برابر ویروس کرونا دارند، بنابراین بهتر 
است ورزش منظم، تغذیه سالم و انجام 
فعالیتی که خود و سایر اعضای خانواده از آن 
لذت می برید را جدی بگیرند.فرشته سربازی 
به مناسبت نخستین روز هفته ملی سالمت 
بانوان که به روز »زنان، پیشگامان خود 
مراقبتی و حفاظت از خود و اعضای خانواده 
در پیشگیری از کووید۱9« نام گذاری شده، 
با بیان اینکه ویروس ناخوانده کرونا با عالئم 
شایعی همچون تب، سرفه، تنگی نفس و 
تظاهرات پوستی به سرعت در همه جای دنیا 
گسترش یافته، اظهار داشت: به همین دلیل 
نخستین توصیه سازمان جهانی بهداشت 
برای کاهش انتشار بیماری، در خانه ماندن 
و دور بودن از دیگران است.وی ادامه داد: 
ویروس کرونا به طور کلی از فردی به فرد 
دیگر منتقل می شود؛ در واقع شخص مبتال 
با سرفه، عطسه یا حرف زدن با فاصله نزدیک 
با دیگران این بیماری را بین افرادی که با 
هم زندگی می کنند، منتقل می کند. ضمن 
اینکه یکدیگر را در آغوش گرفتن، مشترک 
غذا خوردن یا حتی با یکدیگر آواز خواندن 
هم باعث انتشار ویروس می شود.متخصص 
زنان و زایمان افزود:  شواهدی وجود ندارد 
که ویروس بتواند از طریق آب استخر یا وان 
داغ منتقل شود اما از آنجا که این ویروس 
می تواند زمانی که افراد نزدیک به هم هستند 

منتشر شود، شنا در استخرهای شلوغ همراه 
با خطر است. 

 عالئم در کودکان شدیدتر است
سربازی با تشریح عالئم ویروس کرونا 
و یادآوری اینکه در مقایسه با بزرگترها، 
احتمال ابتال به عالئم در کودکان شدیدتر 
است، خاطرنشان کرد: احتمال ابتال به 
بیماری شدید بستگی به سن و سالمتی 
افراد دارد؛ در افرادی که مشکالتی مانند 
بیماری شدید قلبی، بیماری مزمن کلیه، 
دیابت تیپ دو، بیماری مزمن انسداد ریه، 
بیماری سایکل سل یا چاقی دارند احتمال 
شدت بیماری افزایش می یابد.عضو انجمن 
متخصصان زنان و مامایی ایران با توصیف 
شرایط ویروس کرونا و عالئم و خطرات 

احتمالی آن برای همه اقشار جامعه، به نقش 
مادر، همسر و فرزند در پیشگیری و مقابله 
با انتقال این ویروس از شخصی به شخص 
دیگر اشاره کرد و گفت: زنان چه در خانواده، 
چه به عنوان فعال اجتماعی در جامعه و 
بازار کار، مسئولیت خودمراقبتی و حفاظت 
از خود و اعضای خانواده در پیشگیری از 
کووید۱9 را به عهده دارند.وی یادآور شد: 
در این شرایط، زنان باید نسبت عالئم بروز 
کرده در افراد توجه ویژه داشته و تا زمان 
بهبودی او را در خانه نگهدارد و نسبت به 
تغذیه خود و خانواده در دوران قرنطینه 
خانگی برنامه ریزی مناسبی داشته باشند 
تا ضمن تامین مواد غذایی مورد نیاز بدن، 
میزان کالری مصرفی روزانه خود را کاهش 

دهند تا از افزایش وزن و چاقی نیز پیشگیری 
شود.توصیه به سایر اعضای خانواده برای 
استفاده از ماسک و پوشاندن کامل دهان و 
بینی در مکان های شلوغ و پرتردد و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی از دیگر نقش های 
مادران و زنان دلسوز است که سربازی به آن 
اشاره کرد و اظهار داشت: واقعیت ها را باید 
با زبان ساده، قابل درک و فهم بدون ایجاد 

اضطراب، برای فرزندان توضیح داد.
  زنان؛ پیشگامان صیانت از خانواده 
وی با یادآوری اینکه زنان پیشگامان 
صیانت از سایر اعضای خانواده هستند، 
خطاب به آنان توصیه کرد: در صورت 
ابتال یکی از افراد به کرونا، برای حفاظت 
از خود و دیگران شخص بیمار را از سایر 
افراد جدا کنید و تا زمان بهبودی کامل از 
حیوانات خانگی هم دور باشند. سربازی 
ادامه داد: فضای خانواده را با هیجان های 
مثبت مانند شادی، نشاط، شوخی و طنز 
پر کنید. هنگامی که برای تمیز کردن اتاق 
فرد بیمار به اتاق او وارد می شوید، از ماسک 
و دستکش یکبار مصرف استفاده کنید. 
ضمن اینکه دستگیره و میز کنار تخت و به 
طور کلی سطوح به طور منظم تمیز شوند.

این متخصص با یادآوری اینکه نگرانی در 
رابطه با کووید ۱9 طبیعی است به خصوص 
زمانی که امکان فعالیت و دیدار دوستان 
و بستگان را وجود ندارد و احساس ترس 
و تنهایی بر فرد غلبه می کند، به مادران 
توصیه کرد: از اخبار فاصله بگیرید و ورزش 
منظم، تغذیه سالم و انجام فعالیتی که خود 
و سایر اعضای خانواده از آن لذت می برید را 

جایگزین کنید.

زنان، پیشگامان مراقبت در پیشگیری از کرونا

شرکت کنترل کیفیت هوا 
هشدار داده گروه های 
حساس جامعه مانند افراد 
دارای بیماری های قلبی و 
ریوی و سالمندان از تردد 
در فضاهای باز خودداری 
 کنند. در میان مناطق
 ۲۲ گانه پایتخت وضعیت 
منطقه ۱۵ و ۲۰ حادتر است 
و در برخی از ساعات طی 
روزهای اخیر هوا نه تنها 
برای گروه های حساس 
جامعه بلکه برای همه افراد 
ناسالم بوده و حتی به 
مرز هشدار رسیده
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ســـــینما
علیرضا  تابش: 

 جشنواره فیلم کودک را
 به خانه مردم منتقل می کنیم

دبیــر سی و ســومین جشــنواره بین المللــی فیلم هــای 
کودکان ونوجوانان با حضور در برنامــه تلویزیونی »هفت« درباره 
نحوه برگزاری این دوره از جشنواره توضیحاتی را ارائه داد. »علیرضا 
تابش« در برنامه تلویزیونی »هفت« شــبکه سه سیما درباره لزوم 
برگزاری این دوره جشنواره گفت: در پاییز هر سال سه رویداد مهم 
فرهنگی و بین المللی وجود دارد که با جشنواره فیلم کودک ونوجوان 
آغاز می شوند. بافاصله بعداز آن جشنواره فیلم کوتاه تهران و بعد 
جشنواره سینماحقیقت برگزار می شود. دبیران این سه جشنواره 
از آغاز سالجاری جلسات فشرده ای داشــتند. بنای ما این بود که 
مســیر برگزاری آناین را پیش بگیریم. تجارب این جشــنواره ، 
برای برگزارکنندگان جشــنواره های بعدی هم مفید خواهد بود. 
امیدواریم ســال آینده شرایط به گونه ای باشــد که مردم در کنار 
صاحبان آثار فیلم ها را تماشا کنند اما این ظرفیتی است که ما به 

آن ورود کرده ایم.
   هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور

تابش تاکید کرد: ما در جشــنواره فیلــم کودک ونوجوان، به 
شکل فیزیکی با بچه ها نخواهیم بود اما برگزاری مجازی ظرفیتی 
فراگیر را پیش روی ما نهاده است. شعار جشنواره امسال »هر خانه 
یک ســینما، هر کودک یک داور« است و پیش بینی می کنیم که 
اســتقبال کودکان ونوجوانان به خصوص متولدین ۸۴ تا ۹۴ بیش 
از گذشته باشد. سال های گذشته این امکان فقط در شهر اصفهان 
فراهم بود اما در این دوره این شرایط در بستر پلتفرم ها فراهم است 
که کودکان فیلم ها را ببینند و داوری کنند. در این چارچوب ۱۰۷ 
عنوان فیلم در پلتفرم ها عرضه می شود. روز آخر هم آرا جمع بندی 
خواهد شــد و فیلم برگزیده انتخاب می شــود. وی ادامه داد: در 
این دوره اطاع رســانی ها از طریق رادیو و تلویزیون، شــبکه های 
اجتماعی و وزارت آموزش وپرورش صورت گرفته است. امیدوارم 
که والدین ومربیان بچه ها را به شش روز فیلم دیدن تشویق کنند. 
ایام کرونا، برای مردم ما حزن انگیز و میزان تلفات بســیار بود. هر 
مرگ براثر کرونا به طور متوســط چهار کودک را تحت تاثیر قرار 
می دهد. ما در این شرایط یک رویداد سینمایی را به خانه های مردم 
منتقل می کنیم. امیدوارم والدین یاری کنند تا با فیلم دیدن فضای 

حزن انگیز بچه ها در آن شش روز به محیطی شادتر بدل شود.
  پاسخ به منتقدان 

تابش در پاسخ به منتقدان برپایی جشنواره در این شرایط گفت: 
سینماها به دلیل شرایط کرونا تعطیل هستند و همان منتقدانی که 
به ما ایراد می گیرند که چرا جشــنواره را برگزار می کنید، با همان 
منطق می گویند چرا برنامه »هفت« پخش می شــود. رویدادهای 
فرهنگی به تلطیف فضای جامعه، اطاع رســانی، آگاهی بخشی و 
نشاط کمک می کنند. ازطرفی صاحبان آثاری که یک سال زحمت 
کشیده اند، دوست دارند که آثارشان دیده شود، مورد داوری قرار 
گیرد و فضای رســانه ای برای آنها فراهم شود. اینکه ما در شرایط 
کرونا با شــکل جدیدی رویدادهای هنری را برگــزار کنیم، فکر 
توسعه یافته تری در مقایسه با ایده برگزارنکردن جشنواره هاست. 
وی درباره چالش هایی که پیش روی برگزاری جشنواره بوده است، 
گفت: ایجاد مفاهمه میان صاحبان آثار، پلتفرم ها و مدیران برگزاری 
جشنواره کار دشواری بود. چندماه اخیر پرچالش بود زیرا ما باید با 
یک تغییر پارادایم ذهنی مواجه می شدیم که این اتفاق هم افتاد. 
در این زمینه هم جلسات خوبی با تهیه کننده ها و پلتفرم ها داشتیم 
و آنها این بستر را برای بخش فیلم ها در فضایی جدید فراهم کردند. 
مهمانان خارجی هــم فیلم های خود را به صــورت لینک برای ما 
می فرستند. کارگاه های آموزشی به صورت آناین یا ویدیوئی برگزار 
می شود. همه اینها تجربه جدیدی توام با چالش های بسیاری است 
اما تا به اینجای کار از پس چالش ها بــر آمده ایم. مدیرعامل بنیاد 
سینمایی فارابی درباره امکان سرقت آثار در اکران آناین فیلم ها 
گفت: مساله سرقت آثار در همه جای دنیا هست. بخشی از پویش 
این دوره از جشنواره فرهنگ سازی برای کودکان ونوجوانان است 
که به نفع تولیدکنندگان فیلم ها، آثــاری را ببینند که دارای حق 
کپی رایت بوده یا به نوعی از فیلترهای حقوقی عبور کرده اســت. 
مسیر اکران آناین در کشور ما به تازگی آغاز شــده و کرونا آن را 
شتاب داده است. جشنواره فیلم کودک ونوجوان مانوری برای سایر 
جشنواره ها به جهت برگزاری آناین و مجازی است. تابش تاکید 
کرد: همانطور که اشاره کردم ســرقت آثار در بسترهای اینترنتی 
معضلی جهانی اســت و ما هم با هماهنگی ســتاد صیانت از آثار 
سینمایی، پلیس فتا و دیگر مراکز و نهادها، در صدد هستیم تا کمتر 

به حقوق صاحبان آثار لطمه وارد شود. 
  نمایش کارهای متفاوت انیمیشن 

دبیر جشــنواره سی وســوم بیان کرد: ما در این دوره ۱۱ اثر را 
به صورت فیزیکی و طبق پروتکل های بهداشتی اکران می کنیم. از 
این میان فقط سه فیلم در مشارکت با بنیاد سینمایی فارابی تولید 
شده اند. مابقی توســط جوان ترها و پیشکسوتان عرصه سینما در 
بخش خصوصی و سایر تشکل ها تولید شده اند. این یک دستاورد 
محسوب می شود، ضمن آنکه در دوره سی وسوم در حوزه انیمیشن 
کارهای متفاوتی داریم. وی عنوان کرد: باید توجه داشت که ذائقه 
مخاطب نسل جدید متفاوت از نسل ماست که در دوره آنالوگ به سر 
می بردیم. اگر بررسی ها روی ذائقه نسل جدید بیشتر شود و بنیاد 
سینمایی فارابی، فیلمسازان، کانون پرورش فکری کودکان و سایر 
نهادهای مسئول هم به ذائقه شناسی و بررسی دغدغه های کودکان 
امروز کمک کنند، کمک شایانی به شــکل دهی تولید آثار جدید 
شکل خواهد گرفت. بخشی از ســینمایی کودک ونوجوان متوجه 
فناوری های نوظهور اســت. بچه ها باید در دنیای فانتزی، رنگی و 
شاد زندگی کنند. همچنین داستان ها و تکنیک های تولید هم باید 

آ نها را جذب کند. 
  برگزاری چهارمین المپیاد فیلمسازی 

دبیر جشنواره سی وســوم در بخشــی دیگری از گفت وگوی 
خود در برنامه هفت، گفت: در حین برگزاری جشنواره، چهارمین 
المپیاد فیلمسازی نوجوانان را خواهیم داشت. تفاوت دو دوره اخیر 
و دوره های گذشــته این است که در دوره ســی ودوم و سی وسوم 
منتورها و مربیانی از اساتید عرصه سینمای کودک در کنار نوجوانان 
هســتند و به این واســطه انتقال تجربه صورت می گیرد. امسال 
ثبت نام ها و استقبال در بخش المپیاد چهار برابر سال گذشته بوده 
است و امیدوارم تبادل تجربه خوبی صورت گیرد و در روز آخر هم 
گروه های برگزیده انتخاب شوند. او در پایان اضافه کرد: با توجه به 
اطاع رسانی های صورت گرفته و پیام هایی که هنرمندان محبوب 
بچه ها به آنها دادند، استقبال خوبی تاکنون از سوی گروه سنی ۵ تا 
۱۵ سال صورت گرفته است. همچنین نمایش فیلم برای این گروه 
سنی رایگان خواهد بود اما خانواده ها و گروه های سنی دیگر باید 

مبلغی را برای تماشای فیلم ها در پلتفرم ها پرداخت کنند.

رو بــــه رو 
دبیر علمی جایزه »جالل«: 
 مدعی نیستیم همه را 
راضی نگه می داریم

ابراهیم حسن بیگی، دبیر علمی جایزه »جال« 
با بیان این که ما در داوری ها مدعی نیســتیم که 
همه آحاد مــردم، اهل کتاب و نویســندگان را 
صددرصد راضی نگه می داریم، می گوید: کاری که 
باید بکنیم، این است که در انتخاب داوران، افرادی 
را انتخاب کنیم که سلیقه های گوناگونی داشته 
باشند. این نویســنده و دبیر علمی سیزدهمین 
دوره جایزه ادبی »جــال آل احمد« درباره روند 
برگزاری این جایزه با توجه به تغییرات ساختاری 
به وجودآمده در ادغام موسسه های زیرمجموعه 
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
در مجموعــه »خانه کتاب و ادبیــات ایران« که 
متولی برگزاری جایزه »جال« هم هست، گفت: 
تغییــرات اداری و مدیریتــی و تغییراتی که در 
ساختار به وجود آمده، تغییری در روند برگزاری 
جایزه »جال« ایجاد نمی کنــد. کارها به همان 
روال و شکلی که ما در گذشــته داشتیم انشاءا... 
ادامه پیدا می کند و به زودی هیات علمی تشکیل 
جلسه می دهد و ما داوران را مشخص می کنیم. او 
با بیان این که تا دهم آبان ماه، زمان پایان فراخوان، 
منتظر هستیم تا اگر کتابی جامانده تهیه بشود، 
افزود: هرچند دوستان ما در بنیاد از سه، چهار ماه  
قبل از این سعی کرده اند بسیاری از کتاب هایی 
را که منتشر شده خودشــان در ارتباط با ناشران 
یا نویسندگان مســتقیما تهیه و گردآوری کنند 
و اینها جمع آوری شده است. امسال شاید از آن 
سال هایی باشد که ما انشاءا... در انتخاب ها کتاب 
جامانده نخواهیم داشت. با توجه به تغییرات در 
مسائل اداری قطعا هیچ تغییری در روند مدیریتی 
کار پیش نمی آید و کار به همــان صورت ادامه 
پیدا می کند. حســن بیگی همچنین در پاسخ به 
سوالی درباره تدبیر جایزه »جال« در دربرگیری 
طیف های گوناگــون افکار در جامعــه و برخی 
انتقادها به نتایج این جایزه از همین حیث در سال 
گذشته بیان کرد: تا وقتی که ما گوناگونی و فراوانی 
سلیقه را در جامعه داریم - که طبیعی هم هست 
- باید انتظار داشته باشیم برخی از دوستان در هر 
انتخاب، چه در جایزه »جال« و چه جایزه های 
دیگر بخواهند اشکال یا ایرادی بگیرند؛ چون به 
هر حال هر کسی از نگاه خودش به این برگزیده ها 
نگاه می کند، و قطعا با توجه به گوناگونی معیارها 
و سلیقه ای که افراد دارند، نگاه ها متفاوت است. 
خاصیت هنر و ادبیات هم اتفاقا همین است. او با 
بیان این که بیان اظهارات درباره نتایج جشنواره 
محترم اســت گفت: ما ایراد نمی گیریم که چرا 
شما نق زدی، یا ایرادی گرفتی و شما چرا از نتیجه 
راضی یا ناراضی هستی. به هر حال کاری که باید 
در این جشنواره ها بکنیم این است که در انتخاب 
داوران افرادی را انتخاب کنیم که ســلیقه های 
گوناگونی هم داشته باشــند، افرادی که بتوانند 
ابعاد مختلف یک اثر را مورد بررسی قرار دهند و 
در نگاه هایی که منجر به داوری می شوند از یک 
سلیقه برنخواسته باشیم. تاش مان این است که 
به کمک هیات علمی انتخاب مناسبی از داوران 
داشته باشیم که این اتفاق کمتر بیفتد، نه این که 
اصا نیفتد. ما در این داوری ها مدعی نیســتیم 
که همه آحاد مردم اهل کتاب و نویســندگان را 

صددرصد راضی نگه می داریم. 

خــــبر
آخرین یادگار از »اینو موریکونه«

نخســتین آلبوم پس از مرگ انیوموریکونه 
آهنگساز شاخص و افســانه ای فیلم های برتر 
تاریخ ســینما به زودی آماده انتشار می شود. 
به نقــل از ورایتی، چهارماه پس از درگذشــت 
این آهنگساز افســانه ای برنده جایزه اسکار در 
ماه جوالی، لیبل موریکونه در ایتالیا یعنی ِدکا 
رکوردز و کم شوگر با هم شریک شده اند تا آلبوم 
»Morricone Segreto« را منتشر کنند. 
این آلبوم مجموعه ای از قطعاتی اســت که از 
اواخر دهه شصت تا اوایل دهه هشتاد میادی 
ساخته شــده اند و هفت قطعه که قبا منتشر 
نشده بودند در آن گرد آمده است. این آلبوم روز 
ششم نوامبر، یعنی چند روز پیش از نودودومین 
سال تولد این استاد بزرگ منتشر می شود. آلبوم 
به صورت دیجیتال و همچنین سی دی و... در 
دسترس خواهد بود. این کلکسیون، که از آثار 
کمتر شناخته شده تجربی و نوآورانه موریکونه 
برای فیلم های ســینمایی تشــکیل شده، در 
تبلیغات به عنوان »سفری سمعی درون صداهای 
مرموز، گیتارهای عجیب، ســیم های فضایی، 
سینتسایزرهای ترســناک و صوت های مدرن 
از آهنگسازی که همیشــه جلوتر از زمان خود 
بود و سبک را به شیوه خودش دیکته می کرد« 
توصیف شده است. فیلیپو شــوگر مدیرعامل 
»شوگر موزیک« گفت: داریم آهنگ های چند 
فیلم را ارائه می کنیم که ممکن اســت خیلی 
موفق نبوده باشند، اما به این معنی نیست که 

موسیقی آنها از اهمیت کمی برخوردار بودند. 

10فرهنگ وهنر  

اصغر فرهادی یک مســترکاس مجازی برای 
سینماگران چینی در جشــنواره فیلم راه ابریشم 
با تمرکز بر ســینمای واقع گــرا در آثارش برگزار 
کرد. هفتمیــن جشــنواره فیلم »راه ابریشــم« 
که از تاریــخ ۱۱ تا ۱۶ اکتبر )۲۰ تــا ۲۵ مهر( در 
شهر شیان چین برگزار می شــود، میزبان اصغر 
فرهادی کارگردان ایرانی برنده اســکار بود که با 
اشترک گذاری تجربه های او در عرصه فیلمسازی با 
سینماگران جوان و همچنین پاسخ به پرسش های 
خبرنگاران همراه شد. فرهادی در پاسخ به پرسشی 
درباره تاثیر شیوع کرونا بر فیلمسازان توضیح داد: 
معتقدم برخی از فیلمسازان در آینده به موضوعات 
مربوط با ســامت عمومی خواهنــد پرداخت و 
این بیماری همه گیــر تمامی جنبه های زندگی و 
نه فقط فیلمســازی را تحت تاثیر قرار داده است. 
پیش از شیوع کرونا فکر می کردم من و اطرافیانم 
بسیار سامت هستیم اما اکنون همه در برابر این 
همه گیری آسیب پذیر شــده ایم. فکر می کنم با 
پیشــرفت علم و فناوری بتوانیم به شکل بهتری 
با شــیوع کرونا مقابله کنیم. این کارگردان ایرانی 
که از طریــق تماس ویدئویی در جشــنواره فیلم 
راه ابریشم برای مخاطبان صحبت می کرد درباره 
نقش زندگــی روزمره در آثــارش و ارتباط با نوع 
نگاهش به جهان اظهارکرد: وقتــی چیزهایی را 
در زندگی به یــاد می آوریم ممکن اســت برخی 
تکراری باشند و پرداختن به آنها در یک فیلم خیلی 
تاثیرگذار نباشد، اما برخی مواقع یک بحران کوچک 
روی می دهد که پرداختن به آن در مضمون یک 
فیلم معنادار می شود. به عنوان مثال، دو نفر مشغول 
شام خوردن در یک رستوران و گپ زدن هستند، 
مسلما این اتفاق بسیار روزانه اســت و قراردادن 
آن در یک فیلم جالب نیست؛ اما تصور کنید این 
دو نفر در آستانه جدایی هستند و این آخرین شام 
مشترک آنها پیش از جدایی است. این موضوع به 
اندازه کافی دراماتیک است که بتوان آن را در یک 
فیلم قرار داد چون با یک شام معمولی تفاوت دارد و 

می تواند معنای خاصی را منتقل کند.
  ابتدا طرح کلی را ترسیم می کنم

فرهادی در ادامه افزود: معموال یک ایده در 
ذهن دارم که ممکن است یک تصویر و یا تکه ای 

باشد که به ذهنم خطور می کند. بیشتر اوقات 
با یک ایده بسیار کوچک شــروع می کنم که 
مدت ها در ذهنم باقی می ماند و برخی ایده ها 
نیز مدام در حال تغییر و بالغ شدن هستند. اگر 
به این نتیجه برســم که این ایده ها برای بیان 
سینمایی مناسب اســت آنها را غنی و به فیلم 
تبدیل می کنم. به عنوان مثال ایده هایی را که 
دربــاره دغدغه های اجتماعی اســت و برخی 
مشکات اجتماعی را بازگو می کند و یا به سبب 
روان شناختی به درد نیازهای مخاطب می خورد 
به فیلم تبدیل می کنم. در زمان فیلمنامه نویسی 
ابتدا طرح کلی داســتان را ترسیم می کنم و 
به تدریج و در جریان نوشــتن بــه آن پر وبال 
می دهم. در ابتدا تصــوری از پایان فیلم ندارم، 
نوشتن فیلمنامه زمان زیادی می گیرد و پیش 
از آن که فیلمنامه به بلوغ برسد، فیلمبرداری 
را شــروع نخواهم کرد. او در تعریف سینمای 
واقع گرایانه نیــز بیان کــرد: واژه واقع گرایانه 
خود دارای معانی بســیار غنی اســت. برخی 
آثــار را واقع گرایانه می نامند کــه فقط از نظر 
سطحی واقع گرا هســتند. بعد از این که مدتی 
در صنعت فیلمســازی کار کردم، درک من از 
ســینمای واقع گرایانه توجه به زندگی روزمره 
مردم است. این سینمای واقع گرایانه است. من 
قبا این موضوع را بــا کارگردانان در چین در 
میان گذاشتم. به عنوان مثال، یکی از دوستان 
شما با شما تماس گرفته و می گوید مدت هاست 
شما را ندیده اســت و می خواهد با شما چای 
بخورد. شــما از این خیلی خوشحال شده و با 
خوشحالی با هم چای می خورید و گپ می زنید. 
دوست تان می گوید می خواهد سفری را شروع 
کند. این زندگی روزمره است، هیچ درگیری و 
تضادی وجود ندارد، این داستان فیلم نیست. 
اما به عنوان مثال، بگذارید بگوییم این دوست 
در طول سفر ناگهان در یک تصادف رانندگی از 
دنیا می رود، عناصر یک فیلم به وجود می آیند. ما 
باید قطعات قابل استفاده ای از زندگی خود پیدا 
کنیم و خاقیت های هنری بسازیم. فرهادی 
همچنین درباره ســاخت فیلم بــه زبان های 
فرانسوی و اسپانیایی گفت: در فیلم هایم تاش 

می کنم تا جای ممکن زندگی در ایران را نشان 
دهم. ســاخت فیلم به زبان فارسی و پرداختن 
به مشــکات جامعه خودمان آسان تر است، 
وقتی به کشور دیگری می روم، عادات، زبان و 
محیط اجتماعی متفاوت است. تاکنون دو فیلم 
در خارج از ایران ســاخته ام اما هنوز احساس 
می کنم فیلم های هنری رابطــه تنگاتنگی با 
فرهنگ و اجتماع دارند. وقتی برای کشورم و 
مخاطبانم فیلم می ســازم کارم آسان تر است. 
در دیگر کشــورها احتمال بروز دشواری های 

خاقانه وجود دارد. 
  مخاطب باید در فیلم  قضاوت کند

این ســینماگر در انتها درباره تفاوت زاویه 
دید میان مخاطب و فیملســاز نسبت به یک 
فیلم توضیح داد: جداکردن این دو نگاه از هم 
دشوار است، ما به عنوان کارگردان به مخاطب 
فکر می کنیم و در واقع خودمان اولین مخاطب 
فیلم مان هستیم. در فیلم هایم قضاوت نمی کنم 
و تنها انتقال می دهــم. به عنوان مثال در فیلم 
»گذشــته« ما دو نقش اصلی داشــتیم، یکی 
ایرانی و دیگری فرانسوی. من ایرانی ام و برخی 
احساســاتم به نقش ایرانی نزدیک تر است و 
می دانم چطور فکر می کند، اما در مورد نقش 
فرانسوی این نزدیکی را ندارم. با این وجود در 
فرآیند فیلمنامه نویسی تاش می کنم هیچ یک 
را بر دیگری ارجح قرار ندهــم و رفتار دیگری 
را قضاوت نکنم و این مخاطب اســت که باید 
قضاوت کند. من قضاوت خودم را در طول فیلم 
به مخاطب نمی دهم. ماوگوژاتا شوموفســکا 
فیلمساز لهستانی، ســانگ ژیا بازیگر چینی 
و شــو ژنگ کارگردان، بازیگــر، تهیه کننده و 
فیلمنامه نویس چینی دیگر چهره هایی هستند 
که در هفتمین جشنواره فیلم راه ابریشم چین 
مســترکاس برگزار می کنند. ایــن رویداد 
ســینمایی از تاریخ ۱۱ تا ۱۶ اکتبر )۲۰ تا ۲۵ 
مهر( در شهر شــیآن چین در حال برگزاری 
است. اصغر فرهادی اخیرا جدیدترین فیلمش 
را با عنوان »قهرمان« با بازی محسن تنابنده و 
امیر جدیدی و چند بازیگر بومی در شهر شیراز 

مقابل دوربین برده است.

مدیر شــرکت پخــش نمایش  
گســتران از اکران »خون شــد« به 
کارگردانــی مســعود کیمیایی در 
آبانماه خبر داد. امیرحسین حیدری 
مدیر شرکت پخش نمایش گستران 
دربــاره فیلم هایی که این شــرکت 
مدیریت پخش آن را برعهده گرفته 
است، گفت: قبل از تعطیلی سینماها 
فیلم »آقای سانسور« را اکران داشتیم 
که با توجه به شــرایط حاکم نمایش 
بدی نداشت و در ۲ هفته بیش از ۳۴۰ 
میلیون تومان فروش داشــته است، 
امیدوارم بعداز اینکه این تعطیلی ها 
تمام شد و شــرایط به حالت عادی 
بازگردد به اکران خــود ادامه دهد. 
وی بیان کرد: همچنین پخش فیلم 
سینمایی »خون شد« به کارگردانی 
مسعود کیمیایی را برعهده داریم که 
این فیلم سینمایی قرار است آبانماه 
روی پرده سینماها برود. مدیر شرکت 
پخــش نمایش گســتران ادامه داد: 
فیلم های »عنکبوت« به کارگردانی 
ابراهیم ایرج زاد، فیلم »مغزاستخوان« 
حمیدرضا قربانی و فیلم »جمشیدیه« 
به کارگردانی یلدا جبلی را در دست 
داریم که بــه زودی برنامه اکران آنها 
مشخص می شود. حیدری در پایان 
درباره اکران آنایــن هرکدام از این 
آثار گفت: در حــال حاضر برای این 
فیلم ها گزینه اکران آناین نداریم و 
باید تهیه کنندگان فیلم برای اکران 

آناین این فیلم ها تصمیم بگیرند.

همزمان با اعام حضور »جنایت 
بی دقت« تازه ترین ســاخته شهرام 
مکری در فســتیوال ویناله؛ مجله 
ســینمایی »ددالین« در آمریکا از 
واگــذاری حقوق پخــش این فیلم 
به کمپانــی »تریگــون فیلم« خبر 
داد. در ایــن نشــریه آمده اســت: 
»بعداز فســتیوال ونیز نخســتین 
نمایــش »جنایــت بی دقــت« در 
آمریکای شــمالی و در فســتیوال 
شــیکاگو خواهد بود. ایــن فیلم به 
تهیه کنندگــی نگار اســکندرفر و 
محصول موسســه فرهنگی هنری 
کارنامه در قــراردادی بین کمپانی 
»دریم لب« بــا مدیریت نســرین 
میرشــب و »تریگون فیلــم« برای 
نمایش در سه کشور آلمان؛ سوئیس و 
اتریش آماده می شود. والتر راگل مدیر 
ارشد »تریگون فیلم« در گفت وگو با 
این نشــریه می گوید: »این کمپانی 
افتخار پخش و توزیع »ماهی وگربه« 
را هم به کارگردانی شــهرام مکری 
داشت. فیلمی که بسیار هنرمندانه و 
در یک نما فیلمبرداری شده بود و من 
آنجا، فیلمسازی را کشف کردم که از 
فیلم برای روایتی نــو در مدل زمان 
اســتفاده کرده و به ما ثابت می کرد، 
سینما هنوز به طورکامل کشف نشده 
است. حاال او در »جنایت بی دقت« 
هم همیــن کار را کــرده و این بار با 
حرکت در زمان، ما را به درون جهانی 
از دل سینما دعوت می کند.چیزی 
که ما این روزها به آن نیاز داریم«. این 
فیلم با سرمایه گذاری نگار اسکندرفر 
و فرح سلطانی تولید شــده و بعداز 
پایان اکران جشــنواره ای در ســال 
۲۰۲۱ در سینماهای این سه کشور 

اروپایی به نمایش گذاشته می شود.

اکران »خون شد« 
کیمیایی در آبان 

اکران فیلمی از 
»مکری«  در 3 کشور

      اصغر  فرهادی:     

در فیلم هایم قضاوت نمی کنم

رهبر پیشین ارکستر ملی و چهره نامدار هنر 
موسیقی ایران با تاکید بر آنکه استاد شجریان از 
موســیقی فقط برای تفریح و سرگرمی استفاده 
نمی کرد، گفت: او موسیقی را ابزاری برای انتقال 
اندیشه ای  می دید که به تعامل و ارتقای فرهنگ 
جامعه کمک کند. نادر مشــایخی با بیان اینکه 
زنده نام شــجریان جزو معدود افرادی است که 
می توانم او را اســتاد خطاب کنــم، اظهارکرد: او 
استاد موسیقی و به ویژه استادآواز بود و تعاریفی 
که برای من درباره آواز موسیقی ایران کرد کاما 
دقیق و پاسخ دهنده سواالتی بود که سال ها از خود 
می پرسیدم. وی ادامه داد: هنر او تنها آوازش نبود. 
صدای خوبی داشت، در حوزه تکنیک موسیقی 
ردیفی- دســتگاهی ایران حرف آخر را می زد و 

بسیار ماهر بود. از نظر دینامیک و وسعت صدا در 
اوج قدرت بود و هرچه از حجم صدای او صحبت 
کنیم، کم گفتیم. آقای شــجریان تعریفی که از 
آواز، هنر و مکتب موســیقی ســنتی ایران ارائه 
داد برای همیشه ماندگار و جاویدان خواهد بود. 
مشایخی در پاســخ به این پرسش که می توان به 
پُرشــدن جای خالی زنده نام شجریان در عرصه 
موسیقی ردیفی امید داشت یا وی هنرمندی یکه 
و یگانه بود، ادامه داد: شجریان بی تردید هنرمندی 
استثنایی و تکرارنشدنی بود. اما مساله آن است که 
ما در جنبه های مختلــف در هنر حرکت و تغییر 
می کنیم. این تغییرات را جوانان می توانند ادامه 
و انجام دهند. حمایت از جوانان مســاله ای بود 
که خود زنده نام شــجریان بر آن تاکید داشت و 

همواره می گفت باید پویا باشیم و با امید به آینده 
نگاه کنیم. چیــزی که جوانان از شــجریان یاد 
می گیرند همین نکات اســت که همواره دنبال 
ابداع، خلق، کارهای جدید و حرکت به ســمت 
آینده با امید باشند اســتاد محمدرضا شجریان 
پس از تحمل دوره طوالنی بیماری پنجشــنبه 
گذشته )۱۷ مهر( در بیمارستان جم تهران در ۸۰ 
سالگی درگذشت. مراسم اقامه نماز بر پیکر استاد 
محمدرضا شجریان صبح جمعه )۱۸ مهرماه( در 
بهشت زهرا)س( با حضور شمار زیادی از اساتید 
موسیقی و عاقه مندان به خسرو آواز ایران برگزار 
شد. بنا به وصیت اســتاد؛ پیکر وی به شهر توس 
منتقل و صبح شنبه )۱۹ مهرماه( در کنار مقبره  

فردوسی بزرگ به خاک سپرده شد.

      نادر مشایخی:     

شجریان هنرمندی استثنایی و تکرارنشدنی بود

پروانه معصومی از زحمات پرستاران تشکر 
کرد و گفت دســت آنها را می بوسد. پروانه 
معصومی در »استودیوهشت« رادیونمایش 
از حال وهوای این روزهایش گفت که نزدیک 
به ۳۰ ســال اســت از تهران به شمال ایران 
کوچ کرده و در روستایی آرام و خوب نزدیک 
صومعه سرا زندگی می کند. او درباره موضوع 
برنامه که نامه نویســی بود و همین طور در 
جواب این سوال که آیا تا به حال از طرفدارانش 
نامه ای دریافت کرده یا نــه، اظهارکرد که تا 
به حال هیچ کس برایش نامه ای ننوشته چون 
کسی تلفن یا آدرســی از او ندارد، اما در کل 
عاقه به دریافت نامه دارد و به دوســتانش 
که در خارج از کشور هستند، گفته تا به جای 

ایمیل زدن برایش نامه بنویســند. معصومی 
در ادامه در مورد بازیگر شدنش توضیح داد 
که ماجرای بازیگرشــدنش برحســب یک 
اتفاق بوده، اما اگر به ۵۰ ساِل پیش بازگردد، 
بازهم همین حرفه را انتخاب می کند چون 
هیچ وقت هیچ توقعی از مسئوالن نداشته و 
با ارزش ترین چیزی کــه برایش وجود دارد 
احترامی اســت که از جانب مردم اســت و 
این برایش بزرگترین هدیه ای اســت که از 
همگان دریافت می کند. او دلیل عاقه مندی 
مردم به خودش را این گونه توصیف کرد که 
هیچ وقت نقش منفی بــازی نکرده و این که 
بســیار مردم را دوســت دارد و ایــن انرژی 
منتقل می شــود و دوجانبه است. معصومی 

در جواب این ســوال که اگر بخواهد نامه ای 
برای طرفدارنش بنویســد، متن آن نامه چه 
خواهد بود، گفت: چون سه بار در این روزهای 
کرونایی در بیمارستان بوده، این نامه را برای 
پرستاران می نویسد با این مضمون که دست 
تک تک شان را می بوســد. او اضافه کرد: من 
کوچک تر از آن هستم که بتوانم از آنها تشکر 
کنم، چون این پرستاران به قدری بزرگوارانه 
و بی غل و غش رسیدگی و پرستاری می کنند 
که نمی شود با هیچ زبانی از آنها تشکر کر د، به 
همه خسته نباشــید می گویم و برای شان از 
خدا آرزوی طول عمر و سامتی دارم و از مردم 
خواهش می کنم که کاری کنند تا خستگی 

این پرستاران کمتر شود.

پروانه  معصومی: 
دست پرستاران را می بوسم
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نگاه

مجموعه داســتان »آدم های اشــتباهی« 
ترکیبی است از نخستین مجموعه داستان شیوا 
مقانلو به نام »کتاب هول« و مجموعه داســتان 
دوم او »دود مقدس«، به همراه داســتان هایی 
جدید. »آدم های اشتباهی« داستان آدم هایی 
را روایت می کند که در مقاطعی از زندگی خود 
در مــکان و زمان اشــتباهی زندگی می کنند؛ 
مسیر زندگی را اشتباه رفته اند و بالطبع کنش 
و واکنش آنهــا، حضور و عدم حضــور آنها در 

جای جای داستان ها نیز به همین منوال است.
روابط انســان های مدرن در فضای معاصر 
داستان های این مجموعه به وفور یافت می شود 
و این نکته نشــان دهنده  این اســت که مقانلو 
روابط انسانی را در داســتان ها و حضور آنها را 
عنصر مهمی در ساختار داستانی می داند. روابط 
انسانی از اولین و اصلی ترین قصه های دنیاست 
که با ورود برخی عناصر مدرن در داســتان ها 
به تنهایِی انســان ها و عدم اعتماد آنها شــکل 

نوین تری به خود گرفته اند. 
 مجموعه  داســتان »آدم های اشــتباهی« 
شامل پنج داســتان کوتاه بلند است. درونمایه  
اغلب این آثار به روابط انســان ها می پردازد، به 
گونه ای که ناهنجاری های آنها و نیت های پلید 
آدم ها هم نســبت به هم در زیرالیه داســتانی 
مخفی اســت. روابط انســانی مدرن همراه با 
ارجاعات تاریخی و گاهی بازی با اسطوره ها را در 
داستان ها مشاهده می کنیم. مفاهیم مورد تأکید 
در داستان های مجموعه  »آدم های اشتباهی« 
زندگی، تنهای، عشق و حضور دیگران در زندگی 
و... است. این مفاهیم به ظاهر ساده نگاه متفاوتی 
را در آثار این مجموعه رقم زده  اســت. این نگاه 
کاشــفانه به گونه ای زندگی پنهان و الیه های 
مخفی شخصیت ها را عیان می کند. این مفاهیم 
بنیادین داستان ها و در عین حال سادگی روایت 
مجموعه ای خوش خوان به مخاطب ارائه کرده 
است. شخصیت ها و فضاهایی ملموس که برای 

خواننده ناآشنا نیست.
در مجموعه داســتان »آدم های اشتباهی« 
تا اندازه ای می توان مســیر داستانی مقانلو را از 
سیزده سال قبل به چالش کشید. از نکته های 
قابل تعمــق در این مجموعه، لحن ســاده در 
دیالوگ ها و زبــان روان و مونولوگ های حاضر 
در متن داستان ها اســت. مقانلو با بهره گرفتن 
از عنصر تعلیق، روابط انسانی و مکان ها و زبان 
و لحن شــخصیت های خاص و ویــژه  خود را 

آفریده است.
نکته  دیگر در داســتان های این مجموعه، 
اســتفاده از عناصر بینامتنی داستان ها است. 
نظیر شخصیت ماکسیملیان در داستان »ربکا« 
که به عنوان عنصر بینامتنی در داستان »سبز 
مثل آب«  به کار رفته است و  یا نیلوفر در داستان 
»یک عکس واقعی« و... هر شخصیت با وجود 
اشــتباهی بودن الیه های زیریــن معناداری را 
نمایش می دهد و می توان ایــن مجموعه را تا 

اندازه ای روانشناختانه برشمرد.
بیشتر داستان های مجموعه، روایت گزارشی 
از ســیر اتفاق ها  به نظر می رســد و توصیف و 
فضاســازی ها به گونه ای اســت که خواننده را 
به چالش می کشــد و درنهایــت پایان بندی 
داستان ها اســت که با توجه به اشتباهی بودن 
آدم ها و زمان ها مکان هــا قطعیت کافی و وافی 

ندارد. 
توصیف شــخصیت ها و نماد قــراردادن 
برخی از آنها از شــگردهای دیگر مقانلو جهت 
نهادینه کردن شخصیت ها در اذهان خواننده  
است. شــخصیت هایی که در این داستان ها 
حضور دارند برای رســیدن به خواســته های 
خودحاضرنــد هــر کاری انجام دهنــد. این 
شــخصیت ها برای رســیدن به دنیای بهتر 
مرزهای موجود برای خود را جابه جا می کنند. 
پنهان کاری و عدم صداقت در رفتار شخصیت ها 
برای رسیدن به آمال خود، با وجود نادرستی 
جایگاهشان در زندگی، دست مخاطب را برای 

قضاوت شخصیت ها باز گذاشته است. 
شیوا مقانلو دنیای داستان هایش را مانند 
جامعه ای تعریــف کرده و شــخصیت های 
داســتان ها را آدم های آن جامعه هر کدام با 
ویژگی های خاص شــخصیتی خود اتفاقی 
را رقم می زنند که بســته به شرایط بر کلیت 
جامعه )فضای داستان( تأثیر می گذارد. این 
نگاه نویسنده، دنیای داستانی شخصیت ها را 
فراتر از یک مجموعه داستان دیده و آنها را در 

ابعاد گسترده  دنیا بررسی کرده است. 
در داســتان »ســبز مثــل آب«، مقانلو 
تکنیک های ظریفــی برای روایــت یکی از 
شخصیت ها به کار برده است؛ راوی داستان 
یکی از زن های نقاشــی های ماکسیمیلیان 
اســت. تصاویری بدون لب در تصاویر اولیه و 
درنهایت و تصویر بعدی بدون چشم کشیده 
می شــود. پنهان کردن 
حقیقت تا ابــد. درواقع 
پنهان کــردن رازهــا 
در داســتان هایی کــه 
مخاطب به دنبال کشف 
حقیقــت در دنیــای 
شخصیت ها و دنیای آنها  
است، از نکات قابل توجه 
در داســتان های مقانلو 

است.

آدمهاومرزها

سمیه سیدیان
داستان نویس

دیـــدگاه
شیوا مقانلو در »اسرار عمارت تابان«، تاریخ را واکاوی می کند تا گذشته و امروز را به هم پیوند بزند

روِح »تاباِن« تاریخ 

عمارتی تاریخی در آتش می سوزد. هرم آتش، دود و غبار و فریادهایی بی امان، تابان 
را از خواب می پراند تا از دل فاجعه ای شــعله ور روایت سفر ماجراجویانه او با همراهانش 
به منطقه ای در خراسان شــمالی برای یک کاوش تاریخی آغاز شود؛ تابان غرق شده در 
روزمرگی هایش، بی مقدمه به سفری کاری دعوت می شود تا همراه با دکتر نادران و آیدین 
باقری به حفاری و کاوش نواحی اطراف دژ بلقیس برای پروژه   تحقیقاتی بزرگی بروند. تابان 
هرچند نامطمئن اما با مرور خاطرات خوش دوران دانشجویی و به اعتبار استاد محبوب 
همان سال ها به این دعوت جواب مثبت می دهد. گروه سه نفره شان در عمارتی تاریخی با 
حضور نگهبانی که حرف نمی زند و ارتباط برقرارکردن با او سخت است، مستقر می شود؛ 
اما هرچه می گذرد این پروژه  محرمانه ابعاد تازه ای به خود می گیــرد و او را با اتفاقات و 

پیشآمدهای رازآمیز و جنایی پیچیده ای مواجه می سازد.
شیوا مقانلو در نخستین تجربه رمانش »اسرار عمارت تابان«، با تمرکز بر زندگی تابان، 
به بهانه  تخصص گروه کاوش ســراغ واکاوی تاریخ رفته تا در جریان روایت قائم به ذات 
زندگی شخصیت های داستانی با ماهیت سیال این جنبه از زندگی بشر، معنای اتفاقات 
حال حاضر را همچون زنجیره ای از روابط علی و معلولی از گذشــته تا به امروز را به هم 
پیوند دهد. عمارت منسوب به خاندان شــیرکوهی که سال ها پیش مهاجرت کرده اند و 
هیچ ردی از خود باقی نگذاشته اند، از شکل اقامتگاهی تاریخی و ارزنده به هیات مکانی 
پررمزوراز درمی آید که روح گذشتگان را فرامی خواند و در کنار ساکن اصلی اش ابراهیم، 

گروه ســه نفره  تابان، نادران و آیدین، قاچاقچی ها و پلیس را هم درگیر حوادث به ظاهر 
غیرمترقبه و ناخوشایندش کند تا نگرش ها و اتفاقات وابسته به امری تاریخی شکل بگیرد، 
اینجاست که روایات مختلف چنان به هم پیوند می خورند که گویی درهم تنیده شده اند: 
»این جا بخشی از تاریخ معاصر ماســت، عصاره  تمام تراژدی ها و رمانس ها و خوشی ها و 
ناخوشی هایی که همیشه تجربه کردیم؛ همون قدر ســاده و قابل توضیح و درعین حال 
پیچیده و پر از بخش های کشف نشده یا اصا غیرقابل کشف، اینجا عمارت اربابی منصور 

شیرکوهیه...«
دیگر جنبه این روایت گره خورده با تاریخ، نقش تابــان به عنوان یک زن در موقعیت 
علمی و اجتماعی یک باستان شناس موفق اســت که با ضرباهنگ سریع اتفاقات پیش 
می رود و نقشی گره گشا و اساســی در روند حوادث دارد، تا کنایه ای به نقش کمرنگ یا 
نادیده گرفتن زنان در ثبت تاریخ باشــد، چنین انتخابی خواه ناخواه بر دیدگاهی که از 
تاریخ ارائه می شــود هم اثرگذار خواهد بود تا حضور زن در روایاتی که ارائه می شود هم 
پررنگ تر باشد و حق تاشی که برای فعالیت های پیش رو داشته اند ادا شود: »برای تابان 
تاریخ همیشه یک قصه مردانه بود که مطمئنا روایت های زنان را حذف می کرد. تاریخ، 
تاریخ برنده ها و قدرتمندها و مردها بود که بی خیال داستان بازنده ها و ضعفا و زن ها قصه 
می گفت. اصا شاید به همین دلیل بود که باستان شناس شده بود، همین که با چشم و 
دست خودش روایت های معتبر را از الی نسخه های قدیمی و خشت و آجرهای باستانی 
و الیه های پرقدمت خاک بیرون بکشد و اصا شاید به همین دلیل بود که فصل مربوط به 
حاکمیت نظام الدین علی بر اسفراین، که با آن دقت و ظرافت تاریخ سیاسی و اقتصادی 
قبل از حمله  مغول شرح می داد، به نظرش ناقص و گنگ بود؛ فصلی که خیلی کلی به وجود 

کارگاه- مکتب زنانه در حاشیه شهر اشاره کرده بود...«

جدا از چنین دیدگاهی، شخصیت تابان چنان پرداخت شده است تا با وجود شک و 
تردیدها، خطرات پیش روی او و ضعف هایش بتواند جســورانه با هر اتفاق ناشناخته ای 
روبه رو شود و به دل ماجراهایی بزند که رفته رفته چهره  حقیقی آدم های اطرافش را در 
جهت رمزگشایی از حوادث و رازها آشکار می ســازد؛ درواقع همین خصوصیت تبدیل 
به موتور محرک او برای پیش روی می شــود تاجایی که نقش اصلی را در شــکل گیری 
پایان بندی داستان ایفا می کند؛ جایی که ورق داستان و شخصیت ها برمی گردد تا شاهد 

فروپاشی باورها باشیم. 
»اسرار عمارت تابان« در خال کاوشی محرمانه و ماجراهای جنایی اش، کاوشی درونی 
برای تابان را رقم می زند. جریانات زندگی ای که از سر گذرانده، شکست ها، آمال و آرزوها 
و درنهایت عشق که قدرتمندترین انگیزه  او برای این سفر غیرقابل  پیش بینی است. با هر 
قطعه ای که از زیر خاک بیرون کشیده می شود، با هر الیه ای از خاک که عمیق تر می شود 
و با هر قدمی که در طول این سفر به جلو برداشته می شود، سطح آگاهی تابان از محیط 
پیرامون، دست خوش تغییراتی می شود که او را به شناختی عمیق تر از خود و باورهایش 
سوق می دهد تا پایان سفر برای تابان بازگشت او به همان تابانی باشد که اصالت حضورش 

ملموس شود؛ بازگشتی به خود.
»اســرار عمارت تابان« روایتی خوش خوان برای مخاطبش ترتیــب  داده تا فارغ از 
درگیری با پیچیدگی های نثــر و زبان، او را با روند اتفاقات همــراه کند، چراکه تعلیق و 
سرعت وقوع رخدادها به گونه ای طراحی شده تا از دل یک ماجرا، ماجرایی دیگر شکل 
بگیرد و خرده روایت ها در راستا و خدمت خط اصلی داستان پیش بروند تا از هر پیچیدگی 
غیرقابل فهمی جلوگیری شــود؛ چنان که در تصویرسازی داستان هم درست مثل یک 

فیلم کارآگاهی عمل شده و جزییات با دقت برای همراهی مخاطب بازسازی شده است.

سمیرا سهرابی
داستان نویس

نخستین رمان شما است. چه شد که به سراغ رمان رفتید و ایده  پس از تجربه چند مجموعه داستان، »اسرار عمارت تابان« 
نوشتن آن از کجا آمد؟ 

از تمام چیزهایی که از کودکی بهشان عاقه داشته ام، با آنها دمخور 
بوده ام و برایم اهمیت داشــته اند: تاریخ، باستان شناسی، اشیای عتیقه، 
فرهنگ، زادبوم؛ و همینطور هم معما و پازل و بازی های فکری؛ و بعد هم 
عشق و انسان. به خاطر شغل پدرم - دبیر تاریخ- و عاقه مادرم به ادبیات، 
از کودکی با رمان و سفرنامه بزرگ شدم و شاید بیش از آدم ها، با کتاب ها 
دوســت و مانوس بودم. از همان وقت ادبیات خارجی را زودتر از ادبیات 
ایرانی شناختم و دوست داشــتم، و ادبیات معمایی فاخر و پیچیده هم 
همیشه برایم محبوب بوده است. از سوی دیگر، و به عنوان یک زن ایرانی 
با تمام مشکات متصل به این عنوان، همیشه هم از نزدیک گرفتاری های 
جنس خودمان را لمس کرده و تلخیش را چشیده ام و هم شخصیت های 
قدرتمند زن را تحسین کرده ام. مسائل زنان را به شکل علمی هم دنبال 
کرده ام، پایان نامه  کارشناسی ارشــدم »پست فمینیسم و سینما« بود؛ 
گرچه هرگز رویکرد رادیکال نداشته و سعی کرده ام هر دو طرف بازی را 
ببینم. ضمنا، نقدهایی جدی به فضای یکنواخت و تکراری و محنت زده  
ادبیات معاصرمان دارم که به رغم تولید برخی آثار ارزشــمند، به نظرم 
کلید اصلی رمان را که »ترکیب قصه خوب با تکنیک خوب« است، گم 
کرده؛ یا درگیر قصه های تخت عامه پســند است یا درگیر تکنیک های 
مبهم و زبان بازی های فرمی. من می خواستم در کتابم از اینها دور باشم 
و راه سومی را بروم که به نظرم شــالوده  رمان نویسی دنیا بر همان بوده و 
هست. بنابراین »اسرار عمارت تابان« بزنگاهی بود که تمام این عاقه ها 

گرد هم بیایند.
   شما یک فصل کامل از این کتاب را به حادثه  تاریخی حمله 
مغول اختصاص داده اید، اما در ادامه  رمان به جنبه های تاریخی این 
حادثه کمتر پرداخته اید و ژانر معمایی – پلیسی پُررنگ تر شده 
است. اگر ژانر تاریخی این داستان در کنار ژانر معمایی –  پلیسی اش 

پُررنگ  تر می بود آیا بر جذابیت رمان افزوده نمی شد؟
در نوشــتن این رمان ترکیب یک تکنیک دقیق و ســاختار فرمی 
حساب شــده با یک خط روایی روشــن و زبان راحــت، اهمیت زیادی 
داشت؛ بنابراین هر قدر از تکنیکی اســتفاده کرده ام به نظرم روایت هم 
همانقدر می طلبیده. فصل شب حمله مغول، از نظر زبانی با باقی فصل ها 
متفاوت است؛ فصل پانزده هم که روایتش مربوط به حدود نیم قرن قبل 

می شــود یک فرم زبانی جدید دارد: یعنی سه 
خط روایی و زبانی در یــک الگوی واحد درهم 
تنیده شــده اند. بین برخی دوستان نویسنده و 
منتقد سوء برداشتی درمورد مفهوم چندصدایی 
و پلی فونی باختینی وجــود دارد که به نظرم از 
برخی کارگاه های داستان نویســی آمده: اینکه 
فکر می کنند چندصدایی در رمــان یعنی هر 
فصل کتاب فقط از زبان یکی از شــخصیت ها 
روایت شود و تمام! حاصلش می شود رمانی که 
فقط اسم آدم ها فرق دارد، اما همه یکجور حرف 
می زنند و نهایتا زاویه  دید راوی ها از آشپزخانه به 
سالن عوض می شود، که در این صورت اگر کل 
کتاب را هم یک راوی تعریف کند فرق چندانی 
نمی کند. درحالی که شما در چندصدایی باید 
کل ساختار را به بازی بکشانید و دگرگون کنید، 
توهم راست یا دروغ ایجاد کنید، و داستان های 
متضاد و باورپذیری از کاراکترهای مختلف پیش 
بکشید: یعنی کاری که پست مدرن ها به کرات 
انجام دادند. من اگر این تکنیک را بیشتر اجرا 
می کردم، از شیوه  اصلی روایتی خودم منحرف 
می شدم، درصورتی که می خواستم خط روایتی 
قصه محور و راحت خوانم را حفظ کنم. خاصه، 
سعی کردم هم پلی فونی را نشان دهم و هم از 

بازی زیاد پرهیز کنم.
  انســان همیشــه به دنبال کشف 
رازهای دســت  نیافتنی است. این رمان 
برخالف فضای تکراری رمان های شهری 
و آپارتمانی در یک منطقه نیمه کوهستانی 
در خراســان شــمالی و در یک عمارت 
تاریخی و مرمــوز رخ می دهد و فضایی 
جدید و رازآلودی را برای خواننده ترسیم 

می کند. چه دلیلی باعث شد به سراغ این ژانر ادبی بروید؟
یکی از دالیل  همان نقدهایی اســت که به ادبیات معاصرمان دارم. 
شــخصیت های خیلی از آثار ما همان خود نویسنده هستند با مشاغلی 
آشنا و تکراری: نویســنده، روزنامه نگار، کتابفروش، گالری دار، کافه دار، 
و دانشجو. یعنی جهان ترسیم شده برای کاراکترها از حد جهان زیسته  
خود نویســنده فراتر نمی رود، مکان ها هم که به قول شما تکراری. من 
نباید به کار دیگران ایراد بگیرم، بلکه اگر توانایی اش را دارم باید آستین 

باال بزنم و شکل مورد تایید خودم از رمان را بنویسم. 
بیشتر حواسم به ایجاد سبک خودم است، تا مخالفت 
با سبک دیگران. طبعا شاید طرفداران آن نوع ادبیات 
آپارتمانی روزمره هم کار من را دوست نداشته باشند 
یا نقدش کنند. مطمئنا هم این کتاب و هم باقی آثارم 
به روی نقد بازند، چــون نقد خوب مرا برای کارهای 
بعدی آماده تر می کند. در کل، به نظرم هرکس باید 
به هر الگویی بــاور دارد، درســت و کامل پیاده اش 
کند. ضمنا به عنــوان داور جشــنواره های ادبی در 
شهرهای مختلف، بارها داســتان هایی در فضاهای 
بومی و اقلیمی دیده ام که گرچه ادای دینی بوده اند 
به فضاهای خاص و مهجور ایران، اما تکنیک درستی 
نداشته اند و نتوانسته اند به استاندارد داستان نزدیک 
شــوند. کشــور ما پر از رمزورازهای داستانی است، 
هم در تاریخ و هم در جغرافیایش. شــاید کم کاری 
و خستگی ماســت که دنبال اینها نرفتیم و ترجیح 
داده ایم حرف های روزمره و معمول مان را رمان کنیم. 
البته نمایش صرف و ساده  زیست بوم و جغرافیا هم 
خسته کننده است و وظیفه  کتاب های درسی. باید 
حواس مخاطب را در دل یک قصه به اینها جلب کرد.

  شمــــا را بیشتــــر به عــــنوان 
داستان کوتاه نویس می شناسیم. پس از تجربه 
این رمان، داستان کوتاه نوشتن سخت تر است 
یا رمان؟ تفاوت بین داستان کوتاه و بلند )رمان( 

را در چه چیزی می بینید؟
نوشتن یک داســتان کوتاه »خوب« از هر کاری 
سخت تر است! چون باید تمام عناصر داستان را که 
بین رمان و داستان کوتاه مشترک است، با کمترین 
فضا و کاراکتر ممکن پیش بُرد و گره درستی انداخت 
و دیالوگ های خوبی چید. بخش سخت رمان، تمرکز 
و پیوســتگی و حفط روایت اصلی در عین داشــتن 
خرده روایت هاست، همینطور هم تحقیق و پژوهش و کار میدانی. البته 
شاید برای یک داســتان کوتاه هم نیاز به پژوهش داشته باشید اما قطعا 
در حدی کمتر. این دو از نظر اصول روایتی فرقی ندارند، فقط اینکه باید 
در ریتم و چینش خاص خودشان درست رعایت شوند. در برخی رمان ها 
کاراکترها صفحات متوالی حرف می زنند بی اینکه کنشــی رخ دهد که 
روایت را جلو ببرد. یا برعکس، در برخی داستان های کوتاه، پاراگراف های 
زیادی فقط صرف توصیف صحنه و موقعیت می شــود و داستان تازه در 

انتها شکل می گیرد. نویسنده، چه کوتاه نویس و چه بلندنویس، باید ریتم 
کارش و نیز نیاز قالب داســتانی موردنظرش به فضاســازی و دیالوگ و 

شخصیت پردازی را بشناسد.      
  آیا آینده  ادبیات داســتانی ما و نویســندگان فعال در 
کشورمان روشن است؟ برای ارتقا و شکوفایی ادبیات داستانی، 

چه عوامل و راهکارهایی به ذهن شما می آید؟
بله روشن است، به شرط و شروطی: یکی اینکه جبهه گیری متعصبانه 
علیه ادبیات خارجی نداشته باشیم. متاســفانه چندسالی است برخی 
دوستان نویســنده علیه آثار ترجمه جبهه می گیرند و عدم استقبال از 
آثار داخلی را وفور آثار ترجمه می دانند، درصورتی که این معلول است و 
نه علت! شاید اگر بهتر بتوانیم وسعت دید و تنوع داستانی و شخصیتی 
قصه هایمان را زیاد کنیم، مخاطب بیشتری هم جذب کنیم. نویسنده های 
جوان ما که ادبیات خارجی را بیشتر می خوانند و دنبال می کنند، بهتر 
با شیوه های جدید داستان گویی در جهان آشنا می شوند و روش های نو 
را می آموزند. به هرحال دنیا عوض می شــود و ما هم باید با آن هماهنگ 
باشیم و با داستان روز همراه شویم، در عین داشتن حواس جمع نسبت به 
فولکلور و فرهنگ قومی خودمان. البته مسائل مربوط به ممیزی ارشاد هم 
اینجا مهم است چون به تجربه  همگان، حساسیت روی آثار تالیفی بیشتر 
از ترجمه است و قاعدتا دست نویسنده ها  در انتخاب و پرداخت موضوع 
بسته تر است. در کل، برای موفقیت در داستان نویسی باید مهارتی داشته 
باشیم مرکب از شناخت ادبیات کاسیک ایرانی و بهره گیری از گنجینه 
لغت قوی فارسی همراه با شناخت رویکردهای جدید داستان نویسی در 
جهان. البته تمرین مستمر و هر روز نوشتن هم که شرط اصلی است، و 

قبل از آن هم استعداد ذاتی.
به تدریس داستان نویسی اعتقادی ندارند. به نظر شما می توان   برخی نویسندگان بزرگ مثل آلیس مونرو و ری برادبری 
نوشتن داستان را یاد گرفت؟ آیا هنر داستان نویسی اکتسابی 

است؟
داستان نویســی یک قابلیت ذاتی و بالفطره است که با قرارگیری در 
محیط درست و مناسب، بالفعل و شکوفا می شود. این محیط مناسب، اول 
از همه فضای کتابخوانی ای است که در کودکی برای فرد میسر می شود؛ 
یعنی اگر کسی نه استعدادش را داشته باشــد و نه از کودکی در محیط 
باشد، در بزرگی با هیچ کاس و کارگاهی نویسنده نخواهد شد. اما برای 
یک آدم مستعد و آماده، کاس های نویسندگی – آن هم از نوع اصولی 
و خاقانه و نه کارگاه های قالب زنی یکسان با طرح های تکراری- حتما 
کمک می کند تا با اصول حرفه ای نوشتن آشــنا شویم. بدون همراهی 
استعداد و تکنیک یا فقط دل نوشته کلیشه ای داریم و یا داستان مکانیکی 

بی نمک.
  در کارنامه  ادبی شما داوری چند جشــنواره ملی دیده 
می شود. آیا برگزاری جشنواره های مختلف ادبی به رشد و ارتقای 

ادبیات داستانی ایران کمک می کند؟
جشــنواره ادبی هم مثل هر امر دیگری در دنیا، فی نفسه خوب یا بد 
نیست بلکه بسته به شــرایط برگزاری اش موفق یا ناموفق می شود. این 
موفقیت به چند مساله بستگی دارد: یکی استمرار و پایداری جشنواره. 
بسیار جایزه بوده اند که با هیاهو ولی فقط برای یکی دو دوره ظهور کرده 
و به سرعت هم خاموش شــده اند. طبعا بنیه  مالی جشنواره هم نقشی 
اساسی در تداومش دارد، و تضمینی است برای داشتن داوران حرفه ای 
و جوایز درخور. شــرط دوم همین وجود داوران مورد اطمینان و باسواد 
است؛ و شرط سوم حمایت آتی جشنواره از برگزیدگانش: چه چاپ واقعی 
مجموعه داستان های برگزیده و چه معرفی آنها به نشریات ادبی. یعنی 
رسالت یک جشنواره تازه از بعد از اختتام آن شروع می شود. رسالت ما 
هم به عنوان داور این است که تمام آثار را با دقت و جدیت بخوانیم، و فارغ 
از هر پیشــداوری امتیاز بدهیم و پای حرفمان هم بایستیم. من معموال 
اســتعدادهای خوبی در شهرســتان ها دیده ام که انتخاب شدنشان در 
جشنوراه برایشان قوت قلبی بوده به ادامه  راه؛ ولی این تمام راه نیست. 
داور برمی گردد سر زندگی اش، و این متولیان جشنواره هستند که باید 

موفقیت ها را تداوم ببخشند.
  چرا در سینمای ما و دنیای فیلمنامه نویسی جایزه ای برای 
اقتباس ادبی در نظر گرفته نشده اســت؟ آیا اثر قابل اقتباس 

نداریم یا مشکل از فیلم نامه نویسی است؟
مشکل هم از سمت سینماست و هم از ســمت ادبیات. نقطه ضعف 
ســینمای ایران که سال هاســت همه می دانند اما قدمــی جدی برای 
رفعش برنمی دارند، فیلمنامه است. خیلی از کارگردان ها دوست دارند 
و فکر می کنند می توانند یک تنه همه کار بکند و فیلمنامه هم بنویسند؛ 
تهیه کننده هم دســتمزد قابلی برای فیلمنامه درنظر نمی گیرد؛ یعنی 
با اینکه اساس یک فیلم فیلمنامه اســت اما به عنوان بخش فرعی با آن 
روبه رو می شوند که گویا از عهده  هر کسی برمی آید. ضمنا خیلی از اسامی 
تعیین کننده و مطرح سینمای ایران در سال های اخیر، آشنایی درستی 
با ادبیات و کتاب ندارند و جهان داســتان را نمی شناسند که بخواهند 
تعاملی با اهالی ادبیات برقرار کنند. فعا متاسفانه الگوی ساخت خیلی 
از سریال های شــبکه  خانگی یا حتی فیلم های سینمایی مان شده فیلم 
و سریال های عامه پســند ترکی، با مخاطبانی زیر خط متوسط. از سوی 
دیگر خیلی نویسندگان ما هم با روایت سینمایی بیگانه هستند و عامدانه 
یا غیرعامدانه ادبیاتی می نویســند که قابلیت تصویری ندارد و روایتش 
بیشتر متکی بر فرم های زبانی و بازی های متنی است تا مهیای اقتباس 
و برداشت تصویری. این فی نفســه بد یا خوب نیست، ولی همانطور که 
می بینیم دردرازمدت آسیب زننده است. به شخصه، هدفم این بوده که 
»اسرار عمارت تابان« را طوری بنویسم که کتابی کامل و مستقل باشد که 
قابلیت اقتباس تصویری هم دارد. امیدوارم نظر مخاطبان هم همین باشد.  

مصطفی بیان
داستان نویس

   گفت وگوی »آرمان ملی« با شیوا مقانلو 
به مناسبت انتشار »اسرار عمارت تابان«

آرمان ملی - گروه ادبیات و کتاب: شیوا مقانلو )۱۳54 - مشهد( را هم به مدد ترجمه هایش در حوزه سینما و ادبیات می شناسیم، که بیشترین سهم کارنامه ادبی اش را تشکیل می دهد: چهل عنوان کتاب؛ هم به مدد 
داستان های کوتاهش: چهار مجموعه داستان. مقانلو کار حرفه ای اش را با دونالد بارتلمی در ابتدای دهه هشتاد شروع کرد؛ سه گانه ای از داستان های بارتلمی. و سپس نخستین مجموعه داستانش را منتشر کرد: »کتاب 
هول« و بعد »دود مقدس«  که نامزد جایزه بهترین مجموعه از جایزه پروین اعتصامی شد و یکی از داستان های این مجموعهـ  برنده تک داستان از جایزه گلشیری. این دو مجموعه داستان بعدها به همراه داستان هایی 
جدید در مجموعه ای دیگر به نام »آدم های اشتباهی« منتشر شد. پیش از »آدم های اشتباهی«، مجموعه داستان »آنها کم از ماهی ها نداشتند« از او منتشر شده بود که برنده لوح تقدیر جایزه ادبی مهرگان ادب شد و به 
مرحله نهایی جایزه هفت اقلیم راه یافت. آخرین اثر منتشرشده مقانلو که در اصل نخستین رمان او به شمار می رود، »اسرا عمارت تابان« است که از سوی نشر نیماژ منتشر شده است. آنچه می خوانید گفت  وگویی است با 

این داستان نویس به مناسبت انتشار این رمان با گریزی به مسائل مربوط به ادبیات داستانی معاصر که مقانلو بر آن نقد دارد. 

نقدهایی جدی به فضای 
یکنواخت و محنت زده  
ادبیات معاصرمان دارم 
که به رغم تولید برخی 
آثار ارزشمند، به نظرم 
کلید اصلی رمان را که 
»ترکیب قصه خوب 
با تکنیک خوب« 
است، گم کرده؛ یا 
درگیر قصه های تخت 
عامه پسند است یا 
درگیر تکنیک های مبهم 
و زبان بازی های فرمی. 
من می خواستم در 
»اسرار عمارت تابان« 
راه سومی را بروم

ادبیاتمعاصرماکلیداصلی
رمانراگمکردهاست

 نگاهی به »آدم های اشتباهِی« 
شیوا مقانلو

  عکس : آرمان ملی/  فاطمه فتاحی 
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درشرایطکرونایی

این روزها بسیاری از کالس های آموزشی 
در سطح مدارس و دانشگاه ها و کالس های آزاد 
به صورت مجازی برگزار می شود و استفاده از 
صفحات دیجیتال مثل تبلت، لپ تاپ و گوشی 
به صورت فزاینده ای افزایش یافته و این اتفاق 
درصد خستگی چشم و مشکالت ناشی از استفاده 
صفحات دیجیتال را ارتقا داده است. توصیه 
می شود افرادی که از این ابزار به صورت مکرر 
و طوالنی استفاده می کنند، حتما معاینات 
مناسب چشمی  توسط اپتومتریست انجام دهند. 
ممکن است برای این افراد عینک تجویز شود تا 
تنش های چشمی  که به دلیل استفاده از صفحات 
دیجیتال ممکن است برای آنها به وجود بیاید 
رفع شود و باید بعداز مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه حتما 
بین ۲۰ تا ۲۵ ثانیه به چشم ها استراحت داده و 
پس از آن به کار ادامه دهند. این افراد می توانند 
فعالیت های فیزیکی مثل نرمش های ساده که 
سطح عملکردی سیستم عصبی عضالنی را 
افزایش دهد انجام دهند و در کنار ماندن در 
خانه و حفظ سالمتی خود به سالمت عمومی  
هم توجه کنند. مردم باید نکات بهداشتی که از 
طرف مسئوالن وزارت بهداشت اعالم می شود را 
انجام دهند. همکاران اپتومتریست نیز باید توجه 
داشته باشند که در هنگام معاینات بیماران حتما 
شیلد مناسبی را در دستگاه پیش بینی کنند چون 
همانطور که همکاران می دانند در فاصله بسیار 
نزدیکی با بیمار قرار می گیرند و احتمال انتقال 
ویروس وجود دارد. یکی از راه هایی که ممکن 
است ویروس وارد بدن شود از طریق مخاط چشم 
است، بنابراین باید محافظت مناسبی از چشم ها 
انجام شود. این محافظت می تواند به شکل 
استفاده از عینک های محافظتی باشد و افرادی 
که از نظر اجتماعی و شغلی می توانند افراد 
پرخطری باشند یا در شرایط پرخطری قرار 
می گیرند در انتخاب فریم ها حتما دقت الزم را 
داشته باشند تا فریم هایی که انتخاب می شوند 
پوشش مناسبی را برای سطح چشم داشته باشد 
و از انتخاب فریم های کوچک که احتمال پوشش 
کمتری برای چشم ایجاد می کنند، خودداری 
شود. امروزه باید با توجه به شرایطی که هست 
دقت بیشتری برای ضدعفونی لنزهای چشمی 
 درنظرگرفته شود. باید سریعتر و زودتر از آنچه که 
به طور قبل لنزها را تعویض و جایگزین می کردیم 
امروز این کار را انجام دهیم شاید بعداز اینکه 
احساس کنیم مواد ضدعفونی کننده ای که برای 
ضدعفونی لنزها استفاده کردیم کارایی مناسبی 
نداشته باشد و حتما باید نسبت به جایگزینی 
این لنزها اقدام کنیم. تجویز لنزهای رنگی را 
با استفاده از لنزهای ترایال انجام ندهیم چون 
احتمال انتقال بیماری ها وجود دارد، حتما به 
بیماران توصیه های الزم برای تعویض مکرر 

وسریع جا لنزی ارائه شود. 

یاد د اشــــت

دانستنــــی ها
باتغذیهوورزشبهجنگکرونابروید

حرف از تقویت سیستم ایمنی و مقابله در برابر بیماری ها 
که می شود اغلب ما به این فکر می کنیم که از چه دارو و یا برنامه  
غذایی باید استفاده کنیم. اما باید بدانیم که مصرف برخی 
خوراکی ها، عادت مفیدی است که قادر به تقویت سیستم 
ایمنی بدن ما بوده و از »سالمتی« ما در برابر انواع بیماری های 
ناشی از ضعف قوای بدنی مراقبت می کند. باتوجه به شرایط 
کنونی که همه مردم جهان با کرونا مواجه هستند و راهکاری 
به جز استفاده از ماسک برای پیشگیری از آن ندارند، پزشکان 
و متخصصان علم تغذیه و ورزش توصیه می کنند که افراد 
از طریق راه های مختلف به خصوص بهبود وضعیت تغذیه و 

ورزش، از خود در برابر این ویروس مراقبت کنند.
 سیستم ایمنی و نقش آن در بدن

نفیسه راستی، متخصص فیزیولوژی ورزشی قلب وعروق 
یکی  می توان  را  جانداران  ایمنی  سیستم  کرد:  عنوان 
از پیچیده ترین سیستم های دفاعی دانست، به خصوص 
این سیستم در بدن انسان ها به صورت خیلی پیچیده تر و 
سازمان یافته تری عمل می کند. وی با اشاره به نقش و اهمیت 
کارکرد صحیح سیستم ایمنی بدن افزود: دستگاه ایمنی بخشی 
از بدن است که با سازوکار شناسایی، سلول ها و مولکول های 
خودی را از مهاجمان بیگانه، مانند میکروب ها و ویروس ها 

تشخیص داده، و آنها را از بین برده یا بی خطر می کند.
 راهکار تقویت بدن

این متخصص ضمن تاکید بر اینکه تقویت سیستم 
ایمنی بدن کار آسانی نیست، خاطرنشان کرد: سیستم ایمنی 
تک بعدی نیست و برای عملکرد بهتر، نیاز به تعادل و هماهنگی 
دارد، حقایق زیادی در مورد پیچیدگی ها و درهم تنیدگی های 
پاسخ سیستم ایمنی وجود دارد که هنوز در مورد آنها اطالعات 

کافی در دسترس نیست. 
 زندگی با سبک سالمتی

»راستی« اولین اقدام برای رسیدن به سبک زندگی سالم 
را پیروی از راهکارهای علمی برای تقویت سیستم ایمنی بدن 
در برابر تهاجمات بیرونی عنوان کرده و ادامه داد: باید در 
برنامه  غذایی خود از مقدار زیادی میوه ، سبزیجات و غالت 
کامل استفاده کنید و تا جایی که امکان دارد چربی اشباع 
کمتری مصرف کنید، همچنین از کشیدن سیگار بپرهیزید 
و مرتبا فشارخونتان را کنترل کنید. وی در مورد نکات مهم 
سالمتی در زندگی روزمره گفت: ورزش منظم، کنترل وزن و 
همچنین خواب کافی در کنار رعایت نکات بهداشت شخصی 
نظیر شست وشوی دست ها و خوراکی ها و همینطور انجام 
آزمایش های منظم پزشکی نسبت به سن افراد از جمله عوامل 

تقویت سیستم ایمنی بدن هستند.
 سیستم ایمنی و امید به زندگی

این متخصص فیزیولوژی ورزشی فرآیند پیرشدن را تا 
حدی به کاهش توانایی ایمنی بدن مرتبط دانست و ادامه داد: 
افراد با باالتررفتن سن شان بیشتر دچار عفونت ها، بیماری های 
التهابی و انواع سرطان می شوند، اما در کشورهای توسعه یافته 
با باالرفتن امید به زندگی، احتمال بیماری های مربوط به پیری 

کاهش یافته است.
 غذا، مدافع سیستم ایمنی 

نفیسه راستی تصریح کرد: »غذا، عامل بسیار مهمی 
برای تقویت سیستم ایمنی است با این حال بسیاری از افرادی 
که در فقر زندگی می کنند و تغذیه مناسبی ندارند در برابر 
بیماری های عفونی آسیب پذیر هستند. وی افزود: »اینکه 
باالرفتن میزان بیماری به خاطر تاثیر سوءتغذیه بر سیستم 
ایمنی است یا نه هنوز مشخص نیست ولی تحقیقات کمی تا به 
امروز در مورد تاثیرات تغذیه بر سیستم ایمنی انسان ها انجام 
گرفته و تحقیقات بسیار کمتری هم آن را مستقیما با افزایش 

بیماری ها مرتبط دانسته  است.
 تاثیر  ورزش

متخصص فیزیولوژی ورزشی قلب وعروق درباره اهمیت 
ورزش در سالمت سیستم ایمنی تصریح کرد: »باید در نظر 
گرفته شود که انجام ورزش منظم و بدون آسیب جسمی، یکی از 
مهمترین مسائل برای داشتن سبک زندگی سالم است. راستی 
با تاکید بر اهمیت ورزش افزود: »انجام فعالیت ورزشی، سالمت 
قلبی وعروقی را باال می برد و فشارخون را کاهش می دهد که به 
حفظ وزن مناسب کمک می کند و از شما در برابر بیماری های 
بسیاری محافظت می کند، به عبارتی ورزش مستقیم و 
غیرمستقیم، سیستم ایمنی بدنتان را تقویت خواهد کرد. وی 
در ادامه ورزش مداوم را مانند یک رژیم  غذایی سالم دانست و 
گفت: سالمت انسان با سالمت سیستم ایمنی او در ارتباط است، 
حتی می توان با تقویت گردش خون باعث شد تا سلول ها و مواد 
سیستم ایمنی، آزادانه در سراسر بدن حرکت کنند و به درستی 
وظیفه خود را انجام دهند و با این فرآیند تاثیری مستقیم  بر 

تقویت سالمت سیستم ایمنی بدن داشته باشد.
  استرس، عامل بروز بیماری ها

این متخصص استرس را یکی از راه های بروز انواع 
بیماری ها عنوان کرد و گفت: هر چقدر فشار استرس در فرد 
باالتر باشد به همان میزان سیستم ایمنی بدن بیشتر تضعیف 
خواهد شد. نفیسه راستی تاکید کرد: بیماری هایی مثل 
ناراحتی معده، کهیر و حتی بیماری قلبی به طور مستقیم با 
تاثیرات و عوارض استرس در ارتباط هستند. همینطور عملکرد 
سیستم ایمنی بدن که می تواند تحت تاثیر استرس و اضطراب 

دچار ضعف کارکرد شود. 
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عمــود ی افقــی  
 ۱- مراجعه مدعی به دادگاه برای رسیدگی دوباره 
به دعوا- اهل قاره سبز ۲- آتشدان- نوعی پارچه گرانبها- 
جمع فلک به معنای آسمان ها 3- سرپرست وقیم- ورم- 
پادشاه- چســبناک 4- آرایش- عنکبوت سمی-  ارزش 
جنس ۵- یک خودمانی- خانه- بی نظمی 6- البراتوار- 
کم تحمل 7- روکش- فریاد- مویی برسر ندارد- ابرنزدیک 
به زمین 8- عریان- ســلطان- افســانه- عددهندسی 
9- گونه صورت- از وســایل اعدام-  نیازمند خیابانی- 
از گل های زینتــی ۱۰- دارای ذوق- ژنرال فرانســوی 
و قهرمان جنگ جهانی اول ۱۱- کشــوری در آســیا- 
پدرآذری- کارگاه بافندگی ۱۲- قبیله وحشی پرو- استان 
مرزی- جمع رتبه ۱3- طال- دشنام دادن- تلف- بدگویی 
شعری ۱4- همیشه وپیوسته- معروف- از وسایل پرواز 

۱۵- سپاسگزار- نوعی سوپ سبزیجات

۱- گازی قلیایی- سرریزشدن ۲- شناسنامه قدیمی- حشره قطاری- عقیده ومسلک 3- پاک- 
مرگ- مخفف هم او-  عددنخستین 4- مســاوی- ســمت چپ-  خودرویی ایرانی- طالی قالبی 
۵- هوای  بارانی- کالهبردار 6- جزوکوچک ماده- درختان- کشت به امیدباران 7- گریختن- زمان- 
آرزو- کافی 8- طرف مشورت- وسیله شخم زنی در قدیم 9- از دل پرسوز برآید- آزادورها- درخت 
کنار- شــیره چغندر ۱۰- حشــره جهنده- نظرکردن به چیزی- با دریا جیحون  شــود ۱۱- دارای 
اصل- از رود مرزی ایران ۱۲- از خوراکی ها- موی بلند-  گلی که برای مالیدن روی دیوار بسازند- دفاع 
فوتبال۱3- حرکت اسب درشطرنج – خانه شــعری- وسیله ای برای کشــیدن دود توتون است- 
فصل رویش ۱4- قوه حافظه- مخلوط شده- کنایه از آدم ســبک ۱۵- یکطرفه- معادل فارسی آن 

»فراهمایی« است

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

ابراهیم  جعفرزاده پور
 اپتومتریست 

و استاد دانشگاه 

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی
سبکجدیدزندگی،عدمتوجهافرادبهنوعموادغذاییمصرفیونداشتنفعالیتبدنیموجبمیشودمفصلضعیفشدهومشکالتدرد
مفاصلآغازشود.تمامیمفاصلدربدنهمچونزانو،آرنج،کمروپاشنهدرصورتیکهدچاردردشوندغیرقابلتحملخواهدبودومیتواند
تمامبدنرادرگیرکند.درچنینشرایطیالزماستفردرژیمغذاییخاصیرارعایتکند.درادامهبهبرخیخوراکیهااشارهشدهکهمیتواند

دردمفصلیراتسکیندهد.

خوراکی های مفيد برای کاهش درد مفصلی

جراحی »کاهش وزن« موجب افزایش عمر محققان به ریشه استرس مزمن پی بردندتاثیر داروی »رمدسیویر« ناچیز است
نتایج یک بررسی نشان می دهد داروی »رمدسیویر« در کاهش 
مرگ ومیر ناشی از کرونا اثرگذاری ناچیزی دارد. سازمان جهانی بهداشت 
WHO( اعالم کرد: داروی ضدویروسی »رمدسیویر« در میزان  (
مرگ ومیر بیماران مبتال به کووید۱9 که در بیمارستان بستری هستند 
بی تاثیر است یا اثرگذاری ناچیزی دارد. دراین بررسی سازمان جهانی 
بهداشت به انجام تحقیقاتی روی داروی »رمدسیویر« و سه داروی دیگر 
»هیدروکسی کلروکین«، »لوپیناویر«و »ریتوناویر« پرداخت. هیچ یک از 
این داروها به افزایش طول عمر بیماران مبتال به کووید۱9 یا بهبود سریعتر 

آنان و ترخیص از بیمارستان کمک نکرده است. 

نتایج یک مطالعه بر موش ها سرنخی درمورد ریشه های استرس را ارائه 
می دهد؛ این کشف می تواند به ابداع درمان های جدیدی برای اختالالت خلقی 
 ،p۱۱ بشر منجر شود. محققان به این موضوع پرداختند که آیا پروتئینی به نام
نقش اصلی در کاهش واکنش های استرس در مغزهای سالم پس از برطرف شدن 
یک تهدید حاد، ایفا می کند یا خیر. آنها متوجه شدند که کاهش سطح p۱۱ در مغز 
موش ها، این حیوانات را نسبت به تجربیات استرس زا حساس می کند. این پروتئین 
فعالیت ۲ مسیر سیگنالینگ استرس را در مغز کنترل می کند. این پروتیین نه تنها 
از طریق یک مسیر ترشح کورتیزول را کاهش می دهد بلکه از طریق مسیردیگری 

ترشح هورمون های آدرنالین ونورآدرنالین را نیز کاهش می دهد.

محققان دریافتند که جراحی کاهش وزن می تواند موجب افزایش طول 
عمر شود. محققان دریافتند افرادچاقی که تحت جراحی کاهش وزن قرار 
گرفته بودند به طورمیانگین 3 سال بیشتر از افرادچاق بدون انجام جراحی 
زندگی کردند. دکتر »پیتر جاکوبسن«، می گوید: »اکثر مرگ ومیرهای بعداز 
جراحی ناشی از بیماری های غیرقابل پیشگیری است.«. محققان در این 
مطالعه، شرکت کنندگان در مطالعه افرادچاق سوئدی را بررسی کرده و بیش 
از ۲۰ سال تحت نظر داشتند. در طول زمان، ۲3 درصد از افرادی که جراحی 
کاهش وزن انجام داده بودند فوت کردند درحالیکه ۲6 درصد افرادی که عمل 

جراحی انجام نداده بودند فوت کرده بودند. 

نکـــته
کرونابهچشمهاحملهمیکند

عمدتا کووید۱9 یک بیماری تنفسی است اما متخصصان 
دریافتند این ویروس می تواند به چشم ها هم نفوذ نماید. 
یافته ها براساس بیماری 64 ساله در چین بود که بالفاصله 
پس از بهبودی از کرونا دچار حمله حاد گلوکوم شده بود. 
پزشکان مجبور به انجام جراحی شدند و آزمایشات بافت 
چشم وی شواهدی از کرونا را نشان داد. به گفته محققان، 
این مورد نشان می دهد که کرونا عالوه بر سیستم تنفسی 
می تواند بافت چشم را هم آلوده کند. دکتر »آرون گالت«، 
می گوید: »چشم ها می توانند منشأ کرونا باشند به خاطرهمین 
کادردرمان چشم های خود را با عینک های مخصوص یا 
شیلدهای صورت می پوشانند.« محققان توصیه می کنند 
استفاده از »شیلدصورت« می تواند ایده خوبی برای پیشگیری 

از ابتال به این بیماری باشد. 

ماهی
 اسیدهای چرب امگا۳ چربی های اشباع نشده ای 
هستند.  مفید  بسیار  مفاصل  برای  که  هستند 
اسیدهای چرب امگا۳ به پیشگیری از شکستگی 
استخوان کمک می کند. عالوه بر این، اسیدهای چرب 
امگا۳ برای بهبود گردش خون و همچنین تسکین 

درد آرتروز الزم است.

بادام
 ویتامین E از ویتامین های محلول در چربی است. 
ویتامین E در تشکیل کالژن و جلوگیری از تحلیل و 
شکستگی استخوان بسیار مفید است. بنابراین باید 
مواد غذایی غنی از ویتامین E مانند سیب زمینی 
شیرین، آووکادو ، بادام و... را در رژیم غذایی گنجاند.

پرتقال
C سرشار از   ویتامین 
که  است  آنتی اکسیدان 
سیستم  تقویت  در  نه تنها 
ایمنی بلکه در حفظ سالمت 

مفصل حائز اهمیت است.

کلم بروکلی
آهن،  کربوهیدرات،  کلسیم،  پروتئین،   
در  قابل توجهی  مقدار  به   C و   A ویتامین های 
کلم بروکلی یافت می شود. عالوه بر این، این خوراکی 
نتایج یک تحقیق  از آنتی اکسیدان است.  مملو 
نشان داد ترکیب موسوم به سولفورافان موجود در 
کلم بروکلی می تواند آسیب استخوان ها را کاهش 

دهد.

روغن زيتون
زیتون  در  موجود  ضدالتهابی  خاصیت 
از اسیداولئیک موجود در آن ناشی می شود. از 
آنجایی که پلیفنول ها و اسیدهای چرب امگا ۳ موجود 
در آن هر دو نوعی از آنتی اکسیدان هستند مصرف 

روغن زیتون توصیه می شود.

زنجبيل
 مصرف زنجبیل سطح پروستاگالندین را در 
بدن کاهش می دهد که در تسکین درد ناشی از 
آرتروز به خوبی عمل می کند. بنابراین افرادی که از 
دردآرتروز رنج می برند باید به طورمرتب زنجبیل 

مصرف کنند.

D
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فــراسو
ادامه مصائب »برگزیت«

لندن:ازاتحادیهاروپاناامیدشدیم

وزیر خارجه انگلیس در اظهاراتی درباره فشارهای اخیر 
بروکسل به لندن درباره برگزیت اعام کرد که انگلیس از 
اتحادیه اروپا »ناامید« شده است.»دومینیک راب« وزیر 
خارجه انگلیس که پیش تر در کابینه این کشور به عنوان »وزیر 
برگزیت« مسئول مذاکرات با اتحادیه اروپا درباره خروج انگلیس 
از این اتحادیه بود، درباره مواضع بروکسل ابراز ناامید کرد.بنا بر 
گزارش رویترز، وزیر خارجه انگلیس اعام کرد که کشورش از 
درخواست اتحادیه اروپا از انگلیس برای دادن امتیازات بیشتر 
به منظور حصول به توافق تجاری بین دو طرف ناامید شده 
است.دومینیک راب در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز گفت: ما 
از نتیجه )نشست اخیر( شورای اروپا ناامید و شگفت زده شدیم.

به گفته وی، به ما گفته شد که بریتانیا باید همه سازش ها را طی 
روزهای آینده انجام دهد و اینکه در این مذاکرات حق و حقوق 
وجود ندارد به همین خاطر ما شگفت زده شدیم اما نخست وزیر 
)بوریس جانسون( درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهد 
کرد.وزیر خارجه انگلیس افزود: البته ضمن گفتن این حرف 
باید بگویم که ما )به حصول توافق با اتحادیه اروپا( نزدیک 
هستیم و با حسن نیت از سوی هر دو طرف می توانیم به )توافق( 
برسیم.سخنان راب در شرایطی مطرح شده که پیشتر »رابرت 
ِجنریک« وزیر مسکن انگلیس در پاسخ به این سوال که آیا 
کشور او به دنبال خروج از اتحادیه اروپا بدون منعقد کردن 
توافق تجاری است، گفته بود: ما می خواهیم با استقرار یک توافق 
تجاری آزاد به سبک کانادا، اتحادیه اروپا را ترک کنیم، ترجیح ما 
بر این مساله بوده و ما بر این عقیده ایم که این کار ممکن است. 
اما اگر آنها )اتحادیه اروپا( مقداری انعطاف پذیری و واقع گرایی 
از خود نشان ندهند، ما با همان ترتیبات تجاری که استرالیا و 
دیگر کشور ها با یکدیگر دارند ]این بلوک را[ ترک خواهیم کرد.

انگلیس ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ رسماً از اتحادیه اروپا خارج شد اما در 
دوره گذار که قرار است تا پایان امسال باشد، همچنان معیارهای 
اصلی عضویت در این اتحادیه را حفظ خواهد کرد.  روابط 
انگلیس و اتحادیه اروپا به مدت یک سال حالت گذار را سپری 
خواهد کرد و دو طرف در این بازه زمانی فرصت دارند درخصوص 

نحوه روابط پسابرگزیت به توافق برسند.

دادستانیفرانسهتحقیق
ازسارکوزیراآغازکرد

دادستان های فرانسوی تحقیق از رئیس جمهوری پیشین 
این کشور را به اتهام دریافت کمک انتخاباتی از دیکتاتور معدوم 
لیبی به صورت رسمی آغاز کردند.شبکه خبری فرانس۲۴ 
روز جمعه گزارش داد که دادستان های فرانسوی تحقیق 
از »نیکا سارکوزی« رئیس جمهوری پیشین فرانسه را 
که متهم به دریافت کمک برای ستاد انتخاباتی از »معمر 
قذافی« رئیس جمهوری سرنگون شده لیبی است، آغاز کردند.

دادستان های فرانسه درباره این ادعا تحقیق می کنند که 
سارکوزی در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 
۲۰۰۷ مبلغ ۵۰ میلیون یورو از قذافی برای ستاد انتخاباتی خود 
دریافت کرده است. این ادعا برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ توسط 
پسر قذافی مطرح شد.به گفته فرانس۲۴، آغاز تحقیقات رسمی 
از سارکوزی به این معنا است که دادستان های فرانسوی شواهد 
کافی مبنی بر مجرم بودن او را یافته اند که می تواند به پیشبرد 
تحقیقات و احتماال محاکمه کمک کند.تحقیقات درباره این ادعا 
علیه سارکوزی زمانی جدی شد که یک تاجر لبنانی-فرانسوی 
در سال ۲۰۱۶ ادعا کرد که بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ سه 
چمدان پر از پول را از لیبی آورده و به رییس دفتر و مدیر ستاد 
انتخاباتی سارکوزی داده است.اوایل سال ۲۰۲۰، پلیس انگلیس 
یک تاجر فرانسوی را در ادامه تحقیقات پیرامون این پرونده 
دستگیر و تایید کرد که این دستگیری براساس حکم بازداشت 
دادگاه اتحادیه اروپا به اتهام کاهبرداری و پولشویی انجام شده 
است.سارکوزی که همواره این اتهام ها را رد کرده، در آخرین 
اظهارات خود در صفحه فیسبوکش این اتهام ها را بی عدالتی 

خواند و نوشت که از شنیدن آن ها بهت زده شده است.

برکناریدومقامچینیپسازشیوعکرونا
گزارش رسانه های گروهی چین حاکی است که به دنبال 
شیوع ویروس کرونا در یک شهر شرقی ساحلی واقع در استان 
»شاندونگ«، دو مقام محلی از سمت خود برکنار شدند.بنا 
به گزارش تارنمای دولت منطقه، رئیس بیمارستان و مدیر 
کمیسیون بهداشت محلی این شهر پس از شیوع ویروس کرونا 
از مقامشان عزل شدند.در بیانیه ای که در این باره منتشر شد، 
آمده است: »سویی جانگ هوا« مدیر کمیسیون بهداشت و 
»دنگ کای« رئیس بیمارستان قفسه سینه چینگدائو که موارد 
ابتا از آنجا به بیرون سرایت کرده، تحت تحقیقات و بازرسی 
های بیشتر قرار گرفته اند اما جزئیات دیگری منتشر نشده 
است.از روز یکشنبه تاکنون نزدیک به ۱۲ نفر از طریق ارتباط 
با بیماران مبتا به کرونا که در این بیمارستان بستری بودند، 
به ویروس آلوده شدند و به دنبال آن نزدیک به ۱۰ میلیون 
نفر جمعیت کل شهر تحت آزمایش کرونا قرار گرفته اند. این 
نخستین مورد ابتا به کرونا در چین در ۲ ماه گذشته است.

اداره بهداشت چینگدائو نیز گزارش داد: تمامی افرادی که با 
مبتایان در ارتباط بودند، فورات شناسایی و آزمایش شدند و 
سپس کل جمعیت شهر مورد آزمایش قرار گرفته که این روند 
تا پایان هفته به پایان می رسد.چینگدائو یک بندر بزرگ تجاری 
و مرکز صنعتی است که به دلیل تولید وسایل الکترونیکی و 
همچنین استقرار ناوگان شمالی نیروی دریایی چین شناخته 
شده است.چین موفق شده ویروس کرونا را که برای نخستین 
بار اواخر سال گذشته شناسایی و تا حد زیادی در داخل کشور 
ریشه کن کند اما همچنان در برابر موارد وارداتی و موج دوم 
انتقال داخلی آماده است.بیش از ۸ میلیون نفر از روز دوشنبه 
این هفته تا امروز در این شهر تحت آزمایش قرار گرفته اند که 
تاکنون نتیجه تست ۵ میلیون نفر آنها احصا و منفی بوده است.

در چین تاکنون ۸۵ هزار و ۶۲۲ نفر به کرونا مبتا شده و ۴ هزار 
و ۶۳۴ نفر براثر ابتا به این ویروس فوت کرده اند.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه طرح 
رئیس جمهور روسیه جهت تمدید پیمان اتمی 
»استارت نو« را رد کرد. »رابرت اوبراین« مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه طرح »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روسیه برای تمدید پیمان 
اتمی »استارت نو« را رد کرد.این مقام آمریکایی 
گفت: پاسخ امروز رئیس جمهور پوتین برای 
تسلیحات  توقف  بدون  نیواستارت  تمدید 
هسته ای، نتیجه ای ندارد. ایاالت متحده درباره 
کنترل تسلیحاتی که به امنیت تمام جهان 
منجر می شود، جدی است. ما امیدواریم روسیه 
قبل از آنکه یک رقابت تسلیحاتی پرهزینه آغاز 
شود در موضعش تجدیدنظر کند.والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه خطاب به 
آمریکا پیشنهاد کرد: پیمان »استارت نو« بدون 
هیچ پیش شرطی یک سال دیگر تمدید شود.

رئیس جمهور روسیه در این خصوص افزود: به 
سیستم های تسلیحاتی جدیدی دست یافتیم که 
آمریکا آنها را در اختیار ندارد؛ اما از گفتگو در این 
باره نیز امتناع نمی کنیم.پوتین در ادامه افزود: در 
صورتی که پیمان استارت نو با آمریکا ادامه نیابد 
و از سر گرفته نشود، این موضوع تأسف برانگیز 
خواهد بود.گفتنی است، در آگوست سال ۲۰۱۹ 
میادی آمریکا در اقدامی خصمانه از پیمان منع 
 )INF( تولید موشک های هسته ای میان برد
با روسیه خارج شد، لذا پیمان جدید کاهش 
تسلیحات راهبردی موسوم به »استارت نو« 
)New START( تنها توافق باقی مانده میان 
دو کشور در این راستا به شمار می آید؛ پیمانی 
که در ماه فوریه سال ۲۰۲۱ منقضی خواهد شد.

ارتشچینبهآمریکا
هشدارداد

با  که  داده  آمریکا هشدار  به  ارتش چین 
اقدامات تحریک آمیز خود منطقه تنگه تایوان را 
به مخاطره می اندازد و باعث تشدید تنش ها در 
روابط با پکن می شود.سرهنگ ارشد »جانگچونو 
خویی« سخنگوی فرماندهی قرارگاه شرقی ارتش 
آزادیبخش خلق چین پنجشنبه در مصاحبه ایی 
گفت: ارتش چین از آمریکا می خواهد دست از 
اظهارات و اقدامات منفی مرتبط با تنگه تایوان 
بردارد.این اظهارات هشداری به آمریکا پس از 
آن است که روز چهارشنبه یک فروند ناوشکن 
با موشک های هدایت شونده »یو اس اس بری«  
USS Barry از تنگه تایوان عبور کرد.این 

سخنگوی ارتش چین گفت، فرماندهی این منطقه 
به دنبال این تحرکات آمریکا، واحدهای دریایی و 
نیروی هوایی را برای نظارت بر مراحل عبور کشتی 
آمریکایی به این تنگه اعزام کرد.وی افزود: اخیرا ، 
ایاالت متحده شروع به ارسال پیام هایی نادرست 
برای نیروهای تجزیه طلب تایوان کرده و با این 
کار صلح و ثبات منطقه را بشدت به خطر انداخته 
است.وی گفت: رسما به آمریکا هشدار می دهیم 
که با سخنان و اقدامات خود از ایجاد مشکات در 
تنگه تایوان دست بردارد. ضمن آنکه این قرارگاه 
ارتش چین کماکان در حالت آماده باش قرار دارد 
و قاطعانه از حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی 
و همچنین صلح و ثبات در منطقه تنگه تایوان 
محافظت می کند.همزمان وزارت خارجه چین با 
انتشار چندین بیانیه از آمریکا خواسته است دست 
از اقدامات خطرناک در منطقه بردارد و در اندیشه 
فروش های تسلیحاتی به تایوان نباشد و ضمن 
پایبندی به اصل چین واحد به روابط دوجانبه بیش 
از این لطمه نزند.گزارش ها حاکی است که آمریکا 
درحال بررسی برنامه ای برای معامله تسلیحاتی 
جدید با تایوان برای فروش موشک و قطعات 
جنگنده و شماری از تسلیحات پیشرفته است که 
مورد مخالفت چین قرار گرفته است.روزنامه گلوبال 
تایمز از ارگان های حزب حاکم چین نوشته است 
که » دونالد ترامپ « رئیس جمهور آمریکا برای 
اینکه از بخت بیشتری برای پیروزی در انتخابات 
قریب الوقوع ریاست جمهوری برخوردار شود، به 

اقدامات تحریک آمیز نظامی روی آورده است.

عبدا... عبدا...: 
طالباننبایددچاراشتباهشود

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان 
گفت که اگر طالبان به امید خروج کامل نظامیان 
خارجی از این کشور و پس از آن در پی تحمیل 
نظام اماراتی باشد، دچار اشتباه محاسبه ای شده و 

نباید مرتکب آن شود.
.. » که روز جمعه در کابل  . .. عبدا .  »عبدا
در مراسم تجلیل از سالروز شهادت »ژنرال 
عبدالرازق« فرمانده سابق پلیس قندهار سخن 
می گفت ، افزود: تحمیل نظام امارتی در افغانستان 
نسخه تداوم جنگ به شکل دیگر آن است.وی 
تأکید کرد که در هیچ حالت و وضعیتی نظام 
امارتی قابل قبول مردم افغانستان نیست و اشتباه 
محاسباتی است که نباید صورت بگیرد.رئیس 
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به 
جنگ هلمند افغانستان گفت که افزایش خشونت، 
راه رسیدن به صلح نیست و اگر طالبان فکر می کند 
که با افزایش خشونت دست برتر را خواهد داشت، 
همان محاسبه غلطی است که در طول سال ها 
باعث ادامه جنگ شده است.عبدا... تصریح کرد 
که رسیدن به صلح نباید به معنی پایمال شدن 
هویت و افتخارات مردم افغانستان باشد و هیأت 
دولت در دوحه از تمام افتخارات گذشته این کشور 
دفاع خواهد کرد.وی تأکید کرد که اگر در پایان، 
طالبان هیچ راه معقولی را برای صلح نپذیرد، مردم 
افغانستان از سرزمین، عزت و حاکمیت ملی کشور 

خود دفاع خواهند کرد.

خـــبر

»جایو لی جیان« سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین گفت که آمریکا به رغم تاش های 
مذبوحانه خود موفق به اختاف افکنی بین 
چین و روسیه نخواهد شد. وی در گفت و گوی 
مطبوعاتی روزانه اش در پکن با انتقاد از اقدامات 
آمریکا برای ایجاد اختاف بین چین و روسیه ، 
تاکید کرد که روابط پکن-مسکو پایدار و محکم 
و دربرابر چنین تاش ها و مخاطراتی مقاوم 
است. سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
در گفت و گویی اعام کرد که آمریکا با بی توجهی 
به اصول دیپلماتیک، آشکار خواستار دریافت 
کمک از روسیه برای مقابله با چین شده است. 
چنین اقداماتی تحقیرآمیز و ننگ آور است.

سخنگوی وزارت خارجه چین با تاکید بر 
اینکه چین کامًا با موضع روسیه موافق است، 
گفت : الوروف بارها مخالفت خود را با تاش 

برخی کشورها برای ایجاد اختاف بین پکن و 
مسکو ابراز داشته و چنین تحریکاتی را مغایر 
با هنجارهای اساسی حاکم بر روابط بین الملل 
دانسته و این اقدامات را به سختی سرزنش کرده 
است.وی توضیح داد که واقعیات بار دیگر ثابت 
کرده است بر اساس رهنمودهای رهبران دو 
کشور ، مناسبات مشارکتی راهبردی جامع چین 
و روسیه به شکل پایدار و سالم و با ثبات حفظ 
شده و از مقاومت باالیی دربرابر تاش های تفرقه 
افکنانه برخوردار است.لی جیان افزود : چین 
ضمن حراست از مناسبات سیاسی با روسیه 
به اقدامات مشترک با این کشور برای مقابله 
با هر تاشی از این دست ادامه می دهد و برای 
پیشبرد روابط از هیچ کوششی فروگذار نخواهد 
کرد.وی درباره تهدیدهای »مایک پمپئو« 
وزیر امور خارجه آمریکا در یک برنامه رادیویی 

اخیر برای بستن همه موسسات و کاس های 
آموزشگاهی کنفوسیوس در آمریکا گفت: 
موسسات کنفوسیوس به عنوان پلی برای کمک 
به مردم در سراسر جهان برای یادگیری زبان 
چینی ، درک چین و تقویت تبادالت مردمی 
و فرهنگی بین چین و سایر کشورها عمل 

می کنند.
سخنگوی وزارت خارجه چین تصریح کرد 
که موسسات کنفوسیوس در ایاالت متحده بر 
اساس درخواست های داوطلبانه از دانشگاه 
های آن کشور تحت اصول احترام متقابل ، 
مشاوره های دوستانه ، برابری و منافع متقابل 
تأسیس می شوند. آنها دارای الگوهای مدیریتی 
و عملکردی باز و شفاف هستند و کامًا از قوانین 
محلی و قوانین و مقررات مختلف دانشگاهها 
پیروی می کنند. این موسسات سهم بسزایی 

در ارتقای سطح تبادالت مردمی و فرهنگی بین 
چین و آمریکا داشته اند.

وی تاکید کرد که برخی از سیاستمداران 
آمریکایی مانند وزیر خارجه این کشور به دلیل 
تعصبات ایدئولوژیک و حصول منافع سیاسی ،با 
بی اعتبار کردن موسسات کنفوسیوس و دخالت 
در فعالیت های عادی آنها ، تعامات فرهنگی و 
آموزشی و همکاری بین چین و ایاالت متحده 
را عمداً خدشه دار کرده اند. اقدامی که افکار 

عمومی با آن مخالف است. 
آمریکایی  سیاستمداران  گفت:  جایو 
باید ذهنیت جنگ سرد را کنار گذاشته و 
اشتباهاتشان را اصاح کرده و از سیاسی کردن 
برنامه های مبادالتی آموزشی خودداری ورزند 
و بیش از این مانع تبادالت فرهنگی و مردمی و 

تضعیف روابط دو کشور نشوند.

مسکو:
 پاسخ متناسبی به تحریم های اتحادیه اروپا می دهیم

رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در پیامی 
هشدارآمیز گفت که انتقام حمله ارمنستان به 
شهر »گنجه« را خواهند گرفت و از طرف دیگر 
باکو از ساقط شدن جنگنده »سوخو-۲۵« ایروان 
خبــر داد.در پی انتشــار گزارش هایی از حمله 
نیروهای مســلح ارمنســتان به شهر »گنجه« 
جمهوری آذربایجان و کشــته شدن دست کم 
۱۲ نفر و زخمی شــدن بیــش از ۴۰ نفر دیگر، 
»الهام علی اف« رئیس جمهور باکو هشــدار داد 
که از ایروان انتقــام خواهند گرفت.خبرگزاری 
روسی »اســپوتنیک« در این خصوص گزارش 
کرد، به دنبال هشــدار علی اف به گرفتن انتقام 

از ارمنســتان به دلیل حمله بــه گنجه، وزارت 
دفاع جمهوری آذربایجان از ســاقط کردن یک 
جنگنده »ســوخو-۲۵« ایروان خبر داد.وزارت 
دفاع جمهوری آذربایجــان در بیانیه ای اعام 
کــرد: »در تاریــخ ۱۷ اکتبــر )۲۶ مهرماه( در 
ســاعت ۱۱:۱۱ صبح، نیروهای پدافند هوایی 
)جمهــوری( آذربایجان، یــک فروند جنگنده 
سوخو-۲۵ نیروهای مسلح ارمنستان را که قصد 
حمله به مواضع ارتــش )جمهوری( آذربایجان 
در منطقــه جبرئیل داشــت، ســاقط کرد.«از 
طرف دیگر، علی اف در اظهاراتی مدعی شــد 
که ارتش جمهوری آذربایجان، کنترل شــهر 

»فضولی« در قره باغ کوهســتانی را به دســت 
گرفتــه اســت.رئیس جمهور آذربایجان طی 
ســخنانی گفت: »شــهر فضولی تحت کنترل 
ارتش )جمهوری( آذربایجان درآمده اســت«.

وی همچنین مدعی شــد که نیروهای مسلح 
جمهوری آذربایجان شــماری از روســتاها در 
منطقه فضولی را نیز »آزاد« کرده است.از صبح 
روز گذشته گزارش هایی در خصوص ازسرگیری 
تنش ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 
منطقه قره باغ کوهستانی منتشر شد و همانطور 
که مقام های قــره باغ از وقــوع انفجارهایی در 
شهرهای »استپاناکرت« و »شوشی« و زخمی 
شدن دست کم دو نفر خبر دادند، مقام های باکو 
نیز از کشته شدن دســت کم ۱۲ نفر و زخمی 
شــدن بیش از ۴۰ نفر دیگر در حمله موشکی 
نیروهای مسلح ارمنســتان به شهر گنجه خبر 

دادند.دور جدیــدی از تنش ها میان جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان در تاریخ ۲۷ سپتامبر 
)۶ مهرماه( در خصوص منطقه مورد مناقشــه 
قره باغ کوهستانی آغاز شد و دو طرف یکدیگر را 
به حمله به قلمروهایشان متهم می کنند و این 
درگیری ها تا دیروز ادامه داشته است و جمهوری 
آذربایجان تأکید کرده است که ارمنستان باید 
از منطقه قره باغ خارج شود.به رغم آنکه ایروان 
و باکو طی یک نشست ســه جانبه میان وزرای 
خارجه روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
در مسکو توافق کردند از ۱۲:۰۰ ظهر ۱۰ اکتبر 
به وقت محلی )۱۲:۳۰ ظهر ۱۹ مهرماه به وقت 
تهران( برای اهداف انساندوستانه آتش بس کنند 
اما درست ساعاتی قبل و بعد از اجرای توافق، دو 
طرف یکدیگر را به نقض توافق آتش بس و حمله 

به قلمروهای مقابل متهم کردند.

الهام علی اف: 
انتقام حمله به »گنجه« را می گیریم

نماینــده دائم روســیه در اتحادیــه اروپا ضمن 
غیرقانونی خوانــدن تحریم های ایــن اتحادیه علیه 
مسکو هشدار داد که پاسخ متناسبی به این اقدامات 
خواهند داد.»والدیمیر شیزوف« نماینده دائم روسیه 
در اتحادیه اروپا، در جمع خبرنگاران، ضمن غیرقانونی 
خواندن تحریم های اخیر اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه 
روســیه به دلیل آنچه که نقش مسکو در مسمومیت 
»الکســی ناوالنی« چهره مخالف روسیه خوانده بود، 

گفت که پاسخ متناسبی به این تحریم ها خواهند داد.
بنا بر گزارش خبرگزاری روسی اسپوتنیک، شیزوف 
تصریح  کرد که اقدامات اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه 
روسیه بر روابط دوجانبه مسکو با آلمان و فرانسه تأثیر 
منفی خواهد گذاشــت.این دیپلمــات روس تصریح 
کرد:  »بدون تردید، اقدامات متقابلی بعنوان پاســخ 
به این اقدامات در پیش گرفته می شــود و از آنجایی 
که تحریم های ارائه شــده علیه اشخاص است، قطعاً 

در پاســخ به اقدامات، افرادی هدف قرار می گیرند«.
وی ادامه داد: »منطقی است که این مساله را در نظر 
بگیریم که اقدامات تافی جویانــه احتماال بر روابط 
دوجانبه با برلین و پاریس تأثیر می گذارد زیرا بر کسی 
پوشیده نیست که آنها پشت این اقدام )تحریم روسیه( 
بوده اند«. شیزوف تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه 
روســیه را »اقداماتی یکجانبه و غیرقانونی و شبیه به 
تمامی مجازات های پیشین این اتحادیه« توصیف و 
تصریح کرد که شورای امنیت تنها نهادی است که حق 
ارائه تحریم ها علیه کشورها را دارد.نماینده روسیه در 
ســازمان ملل تأکید کرد که کشورهایی که پیشنهاد 
تحریم روســیه در ارتباط با پرونده ناوالنی را مطرح 

کرده اند، هیچ گونه ســند و مدرکی در این خصوص 
به هم پیمانان خود ارائه ندادند.روز پنجشــنبه هفته 
گذشــته، اتحادیه اروپا و بریتانیا، ۶ مقام روس و یک 
نهاد خاص را در ارتباط با پرونده الکسی ناوالنی تحریم 
کردند و این در حالی اســت که مسکو به طور مداوم، 
هرگونه مشارکت در مســمومیت این چهره مخالف 
روسیه را رد کرده است.شیزوف در اظهارات خود تأکید 
کرد که حتی کشورهایی که روسیه را به خاطر ناوالنی 
تحریم  کردند نیز در خصوص این موضوع با یکدیگر 
اختاف داشتند و در ابتدا رسانه ها گزارش کرده بودند 
که اتحادیه اروپا به دنبال تحریم ۹ شــخصیت روس 

بوده که این لیست به ۶ فرد روس کاهش یافته است.

آمریکاطرحپوتین
 آمريکا موفق برای»استارتنو«راردکرد

 به اختالف  افکنی 

 بين پکن و مسکو 

نمی شود

  سخنگوی وزارت امور خارجه چین:

 پیروزی »جاسیندا آردرن« 
در انتخابات نیوزیلند

 

حزب حاکم »کارگــر« در نیوزیلند با کســب ۴۹ درصد آرا در 
انتخابات پارلمان به پیروزی رســید و »جاسیندا آردرن« برای 
دومین بار به مقام نخســت وزیری این کشــور دست یافت.به 
گزارش آسوشیتدپرس، آردرن در ســخنرانی پیروزی خود در 
شهر آکلند گفت که حزب وی در این انتخابات بیشترین حمایت 
نیوزیلندی ها در ۵۰ سال گذشته را کســب کرده است.حزب 
کارگر به رهبری آردرن که گرایش لیبرال دارد ۴۹ درصد آرا را 
به دست آورد و »حزب ملی« نیز صاحب ۲۷ درصد آرا شد.نظام 
رأی گیری نیوزیلند ۲۴ سال پیش تغییر کرد و پس از آن احزاب 
مجبور بودند که برای تشــکیل دولت به ائتاف با یکدیگر روی 
آورند.اما این نخســتین بار در ۲۴ سال گذشته است یک حزب 
می تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد.آردرن چهل ساله که در 
انتخابات ۲۰۱۷ میادی به نخست وزیر رسید، در پی حمله به ۲ 

مسجد در شهر »کرایست چرچ« مورد توجه قرار گرفت.

صدر اعظم آلمان روز جمعه از لغو نشســت بعدی سران اتحادیه 
اروپا که قرار بــود در ماه نوامبر)آبان( در برلین برگزار شــود خبر 
داد.»آنگا مرکل« صدر اعظم آلمان روز جمعه گفت که اتحادیه 
اروپا آماده مذاکره با انگلیس درباره روابط پس از خروج این کشور از 
اتحادیه اروپا است.به گزارش رویترز، این سخنان پس از آن مطرح 
می شود که »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس به شرکت ها 
و کسب وکارهای این کشور اعام کرد که آماده خروج بدون توافق 
این کشور از اتحادیه اروپا باشــند.مرکل که پس از دیدار با سران 
کشورهای اروپایی در بروکسل در کنفرانس خبری صحبت می کرد، 
افزود: طی روزهای گذشته شاهد نوری بوده ایم اما سایه هایی نیز 
وجود داشته است.وی اضافه کرد: زمان در حال فشار آوردن بوده و 
دستیابی به توافق برای هر دو طرف بهتر است اما این توافق نباید به 
هر بهایی باشد.مرکل در ادامه این کنفرانس خبری همچنین خبر 
داد که نشست بعدی سران اتحادیه اروپا که قرار است در ماه نوامبر 

در برلین برگزار شود به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو می شود.

با تشدید شیوع کرونا در کشورهای اروپایی، منابع خبری از مثبت 
شدن تست کرونای وزیر خارجه اتریش خبر دادند.منابع خبری 
)شنبه( از مثبت شدن تست کرونای »الکساندر شالنبرگ« وزیر 
امور خارجه اتریش خبر دادند.بنا بر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
سخنگوی وزارت خارجه اتریش امروز اعام کرد علیرغم آنکه تست 
کرونای شالنبرگ مثبت اعام شده است اما هنوز هیچ عائمی را 
در این خصوص بروز نداده است و در قرنطینه خانگی به سرمی برد.

طبق این گزارش، وزیر خارجه اتریش روز چهارشنبه هفته جاری 
در نشست شورای وزرا و جلسه عمومی شورای ملی حضور یافته 
است که البته ظاهراً در این جلسات از ماسک استفاده کرده بود.

رســانه های محلی گزراش کرده اند که تمامی اعضای دولت به 
واسطه ارتباط با شالنبرگ مورد آزمایش قرار خواهند گرفت.برخی 
گمانه زنی ها حاکی از آن است که احتماالً شالنبرگ روز دوشنبه 
هفته جاری در شورای وزیران خارجه در لوکزامبورگ به ویروس 

»کووید-۱۹« آلوده شده است.

 وزیر خارجه اتریش 
به کرونا مبتال شد

 مرکل از لغو نشست 
اتحادیه اروپا خبر داد
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کـوتـاه حوادثی
واژگونیسمندبا2کشته

رئیس پلیس راه استان آذربایجان غربی گفت: در 
پی واژگونی یکدستگاه سمند در محور شوط- ماکو 
۲ نفر کشته و ۹ نفر دیگر مجروح شدند. سرهنگ 
کمال حسین زاده، اظهارکرد: برابر اعام فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی یکدستگاه سمند 
در محور شوط- ماکو بافاصله ماموران پلیس راه 
به همراه گروه های امدادی در محل حادثه حاضر 
شدند. این مقام انتظامی افزود: در بررسی های اولیه 
مشخص شد براثر این واژگونی، راننده و یکی از 
سرنشینان به علت شدت جراحات وارده جان خود را 
از دست دادند و ۹ سرنشین دیگر مصدوم و به کمک 
نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند. رئیس 
پلیس راه فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در 
خاتمه گفت: براساس اعام کارشناسان پلیس راه، 
تخطی از سرعت مطمئنه دلیل بروز این حادثه 

بوده است.

کشف315کیلوتریاک

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۳۱۵ 
کیلوگرم تریاک در عملیات شبانه پلیس خبر 
داد. سردار عبدالرضا ناظری گفت: تیم عملیات 
ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی 
انتظامی استان با انجام اقدامات اطاعاتی، از 
قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله سنگین 
موادمخدر از شهرهای شرقی استان به سمت 
مرکز کشور مطلع و موضوع در دستور کار پلیس 
قرار گرفت. وی افزود: با تشکیل چند تیم عملیاتی 
از پلیس شهرستان های بم و نرماشیر محورهای 
موردنظر تحت کنترل ماموران قرار گرفت که 
با گذشت مدت زمانی، ماموران به یکدستگاه 
خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک و به آن دستور 
ایست دادند که راننده خودرو بدون توجه به 
اخطار پلیس از صحنه متواری شد. سردار ناظری 
در ادامه بیان داشت:  قاچاقچیان در مواجهه با 
عکس العمل به موقع ماموران به ناچار خودرو را در 
گوشه ای رها و  با استفاده از تاریکی شب و شرایط 
جغرافیایی منطقه اقدام به فرار کردند. این مقام 
ارشد انتظامی در استان کرمان با اشاره به اینکه 
تاش برای دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد، 
خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودروی مذکور 
۳۱۵ کیلوگرم تریاک کشف شد. فرمانده انتظامی 
استان کرمان گفت: پلیس با اشرافیت اطاعاتی 
در سطح استان کرمان و حضور شبانه روزی 
در محورهای مواصاتی و نقاط جرم خیز اجازه 
جوالن به قاچاقچیان موادمخدر را نخواهد داد و 

قاطعانه با آنان برخورد خواهد کرد.

خودکشینوجوان1۶ساله
دادستان عمومی و انقاب شهرستان کنگان از آغاز تحقیقات 
قضائی در خصوص یک خودکشی در یک خانه باغ خبر داد و گفت: 
متوفی ترک تحصیل کرده و پدر وی به جرم قتل در زندان به سر 
می برد. اکبر احمدی از آغاز تحقیقات قضائی در خصوص خودکشی 
فردی در یک خانه باغ خبر داد و عنوان کرد: گزارشی مبنی بر 
خودکشی نوجوانی ۱۶ ساله در یک خانه باغ در اطراف کنگان واصل 
شد. دادستان عمومی و انقاب شهرستان کنگان خاطرنشان کرد: 
بررسی های اولیه حکایت از آن داشت که متوفی اهل شهرستان 
کوهدشت استان لرستان بوده و با مادر و خواهران خود در همان 
خانه باغ زندگی می کرده است. وی اظهارکرد: ادامه تحقیقات حاکی 
از آن بود که متوفی ترک تحصیل  کرده و پدر وی به جرم قتل در 
زندان به سر می برد. احمدی عنوان کرد: در حال حاضر انگیزه 

خودکشی در دست بررسی است.

جاعلاسناددستگیرشد

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر گفت: جاعل اسناد دولتی 
و گواهینامه های تحصیلی در شهرستان ابهر دستگیر شد. 
سرهنگ محمد مهدیخانی اظهارکرد: در پی کسب خبری 
مبنی بر اینکه فردی در زمینه جعل اسناد دولتی و صدور 
گواهینامه های تحصیلی فعالیت می کند، موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان 
ابهر قرار گرفت. وی افزود: در تحقیقات پلیسی و بررسی های 
صورت گرفته مشخص شد شخصی غیربومی در یک واحد 
صنفی خدمات کامپیوتری در شهرستان اقدام به جعل اسناد 
دولتی و صدور گواهینامه های تحصیلی می کند. فرمانده 
انتظامی شهرستان ابهر بیان کرد: ماموران پس از هماهنگی و 
دریافت دستور مقام قضائی، از این واحد صنفی بازدید کردند 
که رایانه متهم حاوی تصاویر اوراق و امهار ادارات دولتی و 
خصوصی بود. مهدیخانی یادآور شد: متهم که فردی سابقه دار 
است و در بازجویی ها به جعل مدارک شناسایی و هویتی 
اعتراف کرده است. وی با اشاره به اینکه جاعل هدف و انگیزه 
خود را کسب درآمد اعام کرده، تصریح کرد: متهم پس از 
تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد .فرمانده انتظامی 
شهرستان ابهر گفت: شهروندان با حفاظت از اسناد و مدارک 
هویتی خود از واگذاری آن به افراد غیرمطمئن و ناشناس 
خودداری و درصورت برخورد با موارد مشکوک با فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.

رهاییکودکازچنگالآدمربایان
بــا تـــاش کـــارآگــــاهان پـــلیس آگـــاهی استان 
سیستان وبلوچستان ، کودک ۸ ساله زاهدانی پس از ۱۰ روز 
اسارت از چنگال آدم ربایان آزاد شد. سردار احمد طاهری، 
جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان وبلوچستان در 
گفت وگو با پایگاه خبري پلیس گفت: در تاریخ نهم مهرماه 
سالجاری در پي ربایش پسر بچه ای ۸ ساله در یکی از محات 
شهرستان زاهدان بافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی 
استان وارد عمل شدند. وی اظهارکرد: در بررسی های به عمل 
آمده و در تحقیقات میدانی از شاهدان عینی، مشخص شد 
سرنشینان یکدستگاه پژو ۴۰۵ با پاک مخدوش این کودک 
را که در حال بازی جلوی منزلشان بوده ربوده و به سرعت 
از محل متواری شده اند. جانشین فرمانده انتظامی استان 
سیستان وبلوچستان تصریح کرد: با توجه به حساسیت 
موضوع، به منظور حفظ جان این کودک، کارآگاهان پلیس 
آگاهی تاش گسترده ای را برای رهایی او آغاز و در نتیجه 
تحقیقات تخصصی خود هویت آدم ربایان را شناسایی و 
مشخص شد، متهمان به دلیل اختافات مالی با پدر کودک 
او را گروگان گرفته اند. سردار طاهری گفت: سرانجام در پی 
اقدامات گسترده  پلیس، آدم ربایان عرصه را برخود تنگ 
دیده و پس از گذشت ۱۰ روز از آدم ربایی مجبور به آزادی 
این کودک در یکی از محات حومه شهر زاهدان شدند. 
وی خاطرنشان کرد: با آزادی این کودک تاش پلیس برای 
دستگیری عامان آدم ربایی ادامه داشت تا اینکه در نهایت با 
تاش صورت گرفته مخفیگاه یکی از متهمان اصلی پرونده در 
یکی از محات شهرستان زاهدان شناسایی و متهم طی یک 
عملیات ضربتی دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی 

معرفی شد.

رازقتلفاششد
دادستان عمومی و انقاب شهرستان ورامین گفت: با تاش 
پلیس آگاهی شرق استان تهران و دستگاه قضائی شهرستان 
ورامین، راز قتل خیابان مهدیه ورامین پس از ماه ها فاش شد 
و متهمان، پرده از راز این قتل گشودند. علیرضا شمس صبح 
پنجشنبه ۲۴ مهرماه پس از بازسازی صحنه قتل رخ داده در 
خردادماه امسال در جمع خبرنگاران گفت: در خرداد امسال، 
شخصی به نام »ر-ا« شب هنگام، زمان مراجعه به منزل شخصی 
خود، با ساح گرم، هدف گلوله مهاجمانی قرار گرفت و به دلیل 
شدت جراحات وارده به قتل رسید. وی اظهارکرد: با وقوع این 
قتل، در همان ساعات اولیه، دستگاه قضائی شهرستان ورامین 
با همکاری مستقیم پلیس آگاهی، با سرعت و قاطعیت وارد 
عمل شده و چندین نفر مظنون این جنایت را بازداشت کردند. 
وی تصریح کرد: پس از چندین ماه تحقیقات پلیسی و علمی 
پلیس آگاهی شرق استان، متهمان پس از مواجهه با دالیل و 
مستندات متقن قضائی، در مقابل بازپرس پرونده لب به اعتراف 
گشوده و پرده از راز قتل برداشتند. به گفته وی، اختافات 
قبلی با مقتول و انتقام علت وقوع این جنایت از سوی متهمان 
اعام شده است. شمس بیان کرد: در حال حاضر، رسیدگی به 
این پرونده در دادسرای عمومی و انقاب شهرستان ورامین، 

مراحل تکمیلی خود را سپری می کند.

 دستگيری سارق گوشی خــبر

»رانندگان تاکسی«

سرپرست پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری 
سارق مسافرنمایی خبر داد که به بهانه نداشتن شارژ 
تلفن همراه ۳۰ دستگاه گوشی رانندگان تاکسی 
را سرقت کرده بود. سرهنگ جلیل موقوفه ای 
سرپرست پلیس پیشگیری پایتخت گفت: هفته 
گذشته راننده یکدستگاه خودروی تاکسی به 
کانتری ۲۰۹ پایانه غرب مراجعه و اظهارکرد: 
»فردی را به عنوان مسافر در حالی که جعبه ای 
همراه داشت در پایانه غرب سوار بر خودرو کردم. 
در زمان سوارشدن از من خواست در صندوق عقب 
خودرو را باز تا جعبه اش را در داخل صندوق عقب 
قرار دهد«. این مقام انتظامی عنوان کرد: شاکی 
ادامه داد: »بدین ترتیب مسافر را سوار تا به مقصد 

اعامی برسانم. پس از طی مسافتی مسافر مدعی 
شد که گوشی اش شارژ ندارد و تقاضای استفاده 
از تلفن همراه کرد و به دنبال آن از من خواست که 
خودرو را متوقف کنم و به بهانه ای از تاکسی پیاده 
شد. به این امید که مسافر در داخل خودرو بار دارد، با 
خواسته وی موافقت، ولی در یک لحظه متوجه شدم 
مسافر متواری شده است. به سراغ جعبه همراهش 
رفتم و متوجه شدم داخل جعبه انبوهی از خاک و 
سنگ است.« سرپرست پلیس پیشگیری پایتخت 
افزود: با دریافت شکایت تیمی از ماموران کانتری 
تحقیقات محلی و میدانی را آغاز و حین تحقیقات 
پلیسی پرونده های مشابه دیگری به کانتری پایانه 
غرب ارجاع که مالباختگان اظهارات مشابهی در 

این خصوص داشتند. وی ادامه داد: با جمع بندی 
اطاعات پرونده و اظهارات مالباختگان سریالی بودن 
پرونده مشخص شد. گشتزنی های انتظامی برای 
شناسایی سارق افزایش یافت تا اینکه ماموران 
انظامی کانتری در داخل پایانه غرب تعقیب وگریز دو 
مرد را مشاهده که بافاصله هر دو مرد را متوقف و به 
بررسی موضوع پرداختند. سرهنگ موقوفه ای با بیان 
اینکه در بررسی های اولیه مشخص شد که یکی از این 
افراد راننده تاکسی و مدعی سرقت گوشی اش توسط 
مسافر است، افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی جعبه 
همراه متهم در داخل خودرو بررسی که مشخص شد 
جعبه حاوی زباله ساختمان است. این مقام انتظامی 
با اشاره به اینکه با شناسایی سارق پرونده های 

سریالی، متهم را به کانتری انتقال یافت، تصریح 
کرد: متهم در کانتری به ۳۰ فقره سرقت به همین 
شیوه و شگرد اعتراف و اظهارکرد که گوشی های 
سرقت را به مالخری در محله پونک فروخته است. 
سرهنگ موقوفه ای گفت: در ادامه تحقیقات پلیسی 
ماموران کانتری هویت و مخفیگاه مالخر اموال 
مسروقه را شناسایی و با دستور قضائی مالخر اموال 
سرقتی در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از 
داخل آن مکان ۱۰۰ فقره گوشی سرقتی کشف شد. 
وی با بیان اینکه تاکنون تعدادی از مالباختگان به 
کانتری دعوت و سارق پرونده هایشان را شناسایی 
کرده ا ند، افزود: متهم به دادسرا معرفی و کشف 

جزئیات پرونده ادامه دارد.

خبر کوتاه بود؛ دانش آموز ۱۱ ساله خوزستانی 
تحت تاثیر چالش »مومو« جان خود را گرفت. به 
گزارش ایرنا، قرار بود تکنولوژی به آرامش جان افراد 
بشر تبدیل شود اما ظاهرا در مواقعی و با سودجویی 
برخی به بایی برای جان افراد حساس و گاه ناآگاه 
تبدیل شده است. بعداز چالش »نهنگ آبی« که در 
چند سال گذشته نوجوانان را تحت تاثیر قرار می داد 
و به نوعی با مسخ کردن شان آنها را تشویق به گرفتن 
جان خود می کرد در تحولی نوین جای خود را به 
زشت سیرت و صورتی به نام »مومو« داده است. در 
سال ۲۰۱۶، یک هنرمند و مجسمه ساز جاه طلب 
معاصر، ذهنیت جدید »وهم آور« خود را به جهانیان 
نشان داد: مادر پرنده. چهره ای زیبا و زنانه با چشمان 
برآمده به حدی که در شرف دورشدن هستند و 
همچنین لبخندی که جوکر به آن حسادت می ورزد، 
موهای نامرتب و… تصویر واقعا ترسناک است، حتی 
در بی عاطفه ترین فرد احساسات را برمی انگیزد. 
»مومو« یک زن ترسناک است و در حقیقت یک 
عروسک ژاپنی است که در حساب اینستاگرامش 
قرار گرفته است اما پس از اینکه به عنوان یک چالش 
خودکشی رواج یافت، این عروسک در پروفایل کسی 
که با شماره های مختلف با شما تماس می گیرد قرار 

می گیرد. بعداز فروکش کردن ماچرای »نهنگ آبی« 
چالش جدیدی در اپلیکیشن فیسبوک و واتساپ 
ایجاد شده به نام »مومو« که تصویری ترسناک از 
یک زن است. طبق گزارش دیلی میل، یک بازی 
آناین جدید و ترسناک و البته بسیار خطرناک در 
واتساپ در هفته های اخیر در دنیا همه  گیرشده و جان 
نوجوانان را تهدید می کند و خانواده ها نگران هستند 
که مانند نهنگ آبی منجر به مرگ و خودکشی زیادی 
شود. »مومو« با ارسال فرامینی و تصاویر خشونت به 
کاربر شروع می شود و در صورت عدم امتناع از رعایت 
قوانین بازی، کنترل کننده می ترسد. چالش مومو 
تصویری ترسناک از زنی با ویژگی های گروتسک 
و برآمدگی چشم است که احتماال بر گرفته از کار 
هنرمند ژاپنی Midori Hayashi است )هایاشی 
هیچ ارتباطی با بازی ندارد(. این بازی در اپلیکیشن 
واتساپ گسترش پیدا کرده و به این صورت است که 
مرحله اول شماره تماسی به صورت ناشناس، کاربران 
را به چالش دعوت کرده و آنها را تحریک می کند تا به 

»مومو« یک پیام ارسال کند.
  هشدار پلیس فتا به والدین

پلیس فتای استان خوزستان در پی انتشار 
چالش خطرآفرینی به نام مومو در فضای مجازی 

به خانواده ها و دانش آموزان هشدار داد. سرهنگ 
شاهین حسنوند درباره انتشار چالش »مومو« 
در شبکه های اجتماعی سطح استان اظهارکرد: 
باتوجه به دریافت گزارشی با عنوان چالش 
مومو در شبکه های اجتماعی و اهمیت موضوع، 
بررسی این چالش خطرآفرین در دستور کار 
کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. وی افزود: 
در روزهای گذشته پیامی به نام چالش مومو 
در شبکه های اجتماعی به خصوص واتساپ 
منتشر شده که اغلب در استان های جنوبی 
شاهد آن بوده ایم و برخی کاربران نیز که بیشتر 
آنها دانش آموز بوده اند، این پیام ها که حاوی 
تصاویر مومو هستند را دریافت کرده اند. رئیس 
پلیس فتا خوزستان ادامه داد: برای برخی از 
کاربران واتساپ از حساب های کاربری با شماره 
ایرانی و خارجی پیام هایی به زبان فارسی ارسال 
شده که از آنها خواسته شده بود در چالش مومو 
شرکت کنند؛ مومو با استفاده از یک حساب 
کاربری واتساپ، یک لینک تماس برای افراد 
ارسال کرده و پس از شروع به گفت وگو با افراد، 
آنها را به رفتارهای خطرناک دعوت می کند. 
وی گفت: متاسفانه کلیپ های چالش مومو 
باعث نگرانی خانواده ها شده و این نگرانی ها 
به فرزندان نیز منتقل و باعث ایجاد اضطراب 

در بین آنها شده است. سرهنگ حسنوند 
تصریح کرد: بررسی های کارشناسان پلیس فتا 
نشان داده که عمده این پیام ها با انگیزه ایجاد 
مزاحمت ارسال شده است. وی بیان کرد: انتظار 
می رود والدین خونسردی خود را حفظ کرده و 
توصیه های الزم را به فرزندان خود منتقل کنند. 
رئیس پلیس فتا خوزستان گفت: پلیس فتا 
پیش تر در خصوص خطرات احتمالی استفاده 
دانش آموزان از پیام رسان های خارجی هشدار 
داده بود ولی متاسفانه همچنان شاهد هستیم 
که والدین اینترنت بدون محدودیت را در بستر 
یک پیام رسان خارجی در اختیار فرزند خود 
قرار می دهند و همین موضوع زمینه ساز این 
مشکات شده است. وی از والدین خواست 
بر استفاده فرزندان خود از پیام رسان های 
خارجی نظارت بیشتری داشته باشند و آنها را 
برای آموزش مجازی به نرم افزارهای خارجی 
راهنمایی نکنند و اگر به هر دلیل نیاز به استفاده 
از بستری غیر از برنامه »شاد« وجود داشت از 
پیام رسان های داخلی استفاده کنند. سرهنگ 
حسنوند همچنین از شهروندان خواست هرگونه 
مشکل و موارد مشکوک در فضای مجازی را 
   cyberpolice.ir با سایت پلیس فتا به نشانی

بخش فوریت های سایبری در میان بگذارند.

»مومو«؛ وسوسه  ترسناک  و تلخ

فرمانده انتظامی استان بوشهر از شناسایی 
و دستگیری عامل قاتل مرد ۵۰ ساله بعداز ۱۲ 
سال خبر داد. سردار خلیل واعظی عنوان کرد: 
پنجم مردادماه سال ۱۳۸۷ فردی ۵۰ ساله در 
خیابان امام زاده شهر بوشهر کنار اتومبیلش در 
حالت تیر خورده مشاهده شد که با تحقیقات 
میدانی کاراگاهان پلیس مشخص شد مقتول 
توسط ترک نشین یکدستگاه موتورسیکلت با 
ساح کمری به قتل رسیده است. وی افزود: 
به علت مبهم بودن مدارک و سرنخ دقیق و 
عدم شناسایی قاتل یا قاتان احتمالی، در 
زمان وقوع قتل پرونده این جنایت به دایره 
عملیات ویژه ارجاع و پس از بازخوانی دقیق 
و بررسی مستندات و مدارک موجود و انجام 

تحقیقات میدانی وسیع کارآگاهان پلیس، 
شخصی مظنون به نام »ف-م« ۳۳ ساله که 
در زمان وقوع قتل ۲۱ سال سن داشت را 
شناسایی کردند. سردار واعظی با اشاره به 
اینکه پس از هماهنگی قضائی فرد مظنون 
به قتل دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفت، 
اضافه کرد: متهم ابتدا منکر جنایت بوده ولی 
پس از مواجهه با مستندات جمع آوری شده 
و یافته های پلیس از جمله مشخص شدن 
موقعیت مکانی وی در حوالی صحنه قتل، لب 
به اعتراف گشود و پس از ۱۲ سال پرده از راز 
این جنایت برداشت. فرمانده انتظامی بوشهر 
گفت: متهم در اعترافات خود علت وقوع قتل 

را اختافات شخصی با مقتول عنوان داشت.

فرمانده انتظامي استان بوشهر از توقیف 
۴ دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق به 
ارزش ۳۸ میلیارد ریال در شهرستان بوشهر 
خبر داد. سردار خلیل واعظی گفت: ماموران 
انتظامی  کانتری ۱۳ جالی شهر بوشهر از 
نگهداري ۴ دستگاه موتورسیکلت سنگین 
قاچاق در یک باغ شهری مطلع و به محل اعزام 
شدند. وی اظهارکرد: پس از هماهنگی قضائی 
از محل موردنظر بازرسی شد که ۴ دستگاه 

۲ دستگاه سوزوکی  موتورسیکلت شامل 
۱۸۰۰cc و ۱۷۰۰cc و ۲ دستگاه کاواساکی 

۱۰۰۰cc همگی فاقد مدارک قانونی و 

گمرکی کشف شد. این مقام ارشد انتظامی 
با بیان اینکه ارزش موتورسیکلت های کشف 
شده توسط کارشناسان مربوطه ۳۸ میلیارد 
ریال اعام شده است، خاطرنشان کرد: در این 
رابطه یک نفر دستگیر و برای اقدامات قانونی 

به مراجع قضائی تحویل داده شد.

برمالشدن راز یک قتل بعداز ۱۲ سال

توقیف 4 دستگاه موتورسیکلت    

اداره کل ارتباطات و بین الملل شهرداری  قم
WWW.QOM.IR

آگهی  عمومیمناقصه
نوبت اول               نوبت دوم  

شهرداری قم در نظر دارد انجام پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با مشخصات و شرایط کلی زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین فرایند ارجاع مبلغ برآورد کل )ریال(عنوانشناسه مناقصه
کار)ریال(

خرید ۷ عدد ایستگاه موقت ۰۵/۰۱/ن/۹۹
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰مشارکت شهری

1-  مدت انجام پیمان  2 ماه  شمسی می باشد. 
2- متقاضیان محترم می توانند از طریق مراجعه به سامانه مناقصه گران شهرداری قم به نشانیPeyman.Qom.ir نسبت به خرید اسناد مناقصه به مبلغ  دو میلیون 

)2.000.000( ریال اقدام نمایند. )هزینه خرید اسناد غیر قابل استرداد می باشد.(
3- پیش پرداخت: مطابق بند 3-2-2 قرارداد، تا سقف 25 درصد مبلغ کل قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانکی می باشد که بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود.

۴ - سایر شرایط مناقصه در اسناد و مدارک درج شده است.
۵- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معامات: به صورت ۱- ضمانت نامه بانکی ۲- مطالبات بلوکه شده تائید شده ۳- وجه نقد مورد قبول 

است. جهت واریز وجه نقد به حساب شهرداری قم )سپرده حسن انجام کار( نزد بانک شهر به  شماره حساب بانکی ایران اقدام فرمایید.
.)07IR – 0610 – 0000 – 0010 – 0300 – 4300 – 54( :شهرداری قم )6- شماره حساب بانکی ایران)شبا

7- مهلت خرید و تحویل اسناد:
- مهلت خرید اسناد: از روز  چهارشنبه مورخ 1399/07/30  لغایت روز  پنجشنبه مورخ  1399/08/08
- مهلت ارائه پیشنهاد: از روز چهارشنبه مورخ 1399/07/30  لغایت روز  دوشنبه مورخ  1399/08/12

8- مناقصه گران مکلف اند کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد ارائه نمایند. امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط می باشد.  
9-جهت پاسخگویي به سواالت تخصصي با سازمان مدیریت پسماند )آقای حضرتی( با شماره تلفن 02536551810  و 09192202714 و سواالت عمومی با اداره 

پیمانها و کمیسیونها با شماره 36104309 – 025 تماس حاصل فرمائید.
10-  محل تسلیم پیشنهادها: قم– بلوار امام موسي صدر– جنب بوستان شهید بنیادي– شهرداري مرکزي– طبقه ششم– اداره کل حراست 

  الزم به ذکر است ساعت تحویل پاکت توسط حراست روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۰۰و روزهای پنج شنبه ساعت ۱۳:۰۰ است.

تاریخ آگهینوبت آگهی  ردیف

۹۹/07/۲7اول۱

۹۹/07/۲۹دوم۲
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کشتیگیربافضایمجازی
قهرماننمیشود

ایسنا: علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی 
در مورد ورود به مسائل فنی و تیم های ملی 
اظهارکرد: یک چیز را فراموش نکنیم که در دوره 
قبل رئیس فدراسیون هم سرمربی بوده و هم 
رئیس فدراسیون اما من فقط رئیس فدراسیون 
هستم و اگر قرار بود همه کارها را من انجام دهم 
که دیگر وجود سرمربی و روسای کمیته ها معنی 
نداشت. وی ادامه داد: تمام کارها را به مسئوالن 
بخش های مختلف فدراسیون واگذار کرده ام 
و از آنها توضیح می خواهم، در بحث فنی نیز 
کادرفنی و سرمربیان تیم های ملی باید پاسخگو 
باشند. دبیر گفت: من در مسائل خیلی ریز وارد 
نمی شوم در مورد تیم های ملی نیز اعام می کنم 
که کشتی گیران بشنوند، کشتی گیر با فضای 
مجازی قهرمان نمی شود، و من توجهی  هم به 
اینگونه مسائل نمی کنم و کشتی گیران با توسل 
به فضای مجازی و دادن خط وخطوط به دنبال 
ورود به تیم ملی نباشند، بلکه باید با عملکردشان 
روی تشک صاحب پیراهن تیم ملی شوند، نه 

حاشیه سازی در فضای مجازی.

خارج از مستطیل سبــــز

پیشنهادجدید
پرسپولیسبه»رسن«

برای حل مشکل بشار  باشگاه پرسپولیس 
رسن پیشنهاد جدیدی به هافبک عراقی تیمش 
ارائه داده و منتظر پاسخ این بازیکن است. پس از 
اصرار »رسن« به جدایی از پرسپولیس، مدیران 
این باشگاه در آخرین مذاکره خود با این بازیکن 
پیشنهاد جدیدی به او ارائه دادند تا رضایت هافبک 
عراقی برای ماندن در جمع سرخپوشان جلب شود. 
مدیران پرسپولیس به این بازیکن پیشنهاد داده اند 
او نیز مانند علیرضا بیرانوند اکنون قرارداد سه ساله 
خود را با تیم القطر امضا، ولی در نیم فصل از جمع 
سرخپوشان جدا شود و به این تیم قطری بپیوندد. 
باشگاه پرسپولیس قصد دارد با این پیشنهاد بشار 
رسن را تا نیم فصل و فینال لیگ قهرمانان آسیا در 
اختیار داشته باشد و سپس با فروش او به تیم قطری 
درآمدزایی داشته باشد، اما هنوز هافبک عراقی 
سرخپوشان جوابی به این پیشنهاد نداده است. 
بشار رسن در قرارداد جدید خود با پرسپولیس 
بندی دارد که در نیم فصل با داشتن پیشنهاد 
خارجی می تواند با پرداخت ۲۵۰ هزار یورو از جمع 
سرخپوشان جدا شود، ولی باشگاه پرسپولیس در 
نظر دارد در صورت امضای قرارداد این بازیکن با تیم 
القطر، درآمد بیشتری از این انتقال داشته باشد. 
»رسن« از پرسپولیس درخواست مرخصی چند 
روزه برای سفر به عراق و دیدار با خانواده داشته 
و باید دید در نهایت چه سرنوشتی در انتظار او و 

باشگاه پرسپولیس خواهد بود.

خـــبــــر

د یـــد گــاه

مهدی رسول پناه به عنوان سرپرست پرسپولیس زحمت 
زیادی می کشد تا بتواند مشکات مالی تیم را حل کند. در 
گذشته مدیرانی چون علی اکبر طاهری و ایرج عرب بدهی های 
زیادی ایجاد کردند و در این میان برانکو مظلوم واقع شد. او 
مربی موفقی بود و نباید با او چنین رفتاری صورت می گرفت. 
رسول پناه تاش کرده تا بخش عمده مطالبات برانکو را 
به حساب او واریز کند و تا حدود زیادی موفق بوده است. البته 
پرداخت بدهی های دیگری به بازیکنان خارجی نظیر بودیمیر 
هم بسیار اهمیت دارد که هنوز عملی نشده است. بازیکنان 
داخلی به همراه یحیی گل محمدی هم طلبکار هستند. سرمربی 
تیم از زمانی که از شهرخودرو به پرسپولیس آمده نتوانسته 
به طورکامل معوقات خود را دریافت کند.  در حالی که بدهی ها 
فشار زیادی به باشگاه پرسپولیس وارد کرده، مبالغی که باید 
بابت موفقیت های لیگ قهرمانان آسیا از سوی AFC به حساب 
باشگاه واریز شود به خاطر تحریم های بانکی وصول نشده 
است. در این میان برخی افراد که سابقه بازی در پرسپولیس 
را دارند برای این باشگاه ایجاد حاشیه کردند. من به عنوان یک 
پرسپولیسی که چند سال در این تیم حضور داشتم معتقدم 
کسانی که زمانی در این باشگاه بازی کرده اند، نباید به دنبال 
منافع شخصی باشند. برخی پیشکسوتان اگر کمکی نمی کنند 
ایجاد حاشیه هم نکنند. زمانی شخصی چون علی کریمی 
صادقانه از برخی مشکات انتقاد می کند که  به سود باشگاه 
است چون او یک پرسپولیسی واقعی است و اصا به دنبال 
حاشیه سازی برای باشگاه نیست؛ اما مهرداد میناوند ثابت 
کرده که به دنبال منافع شخصی است و صحبت هایی که انجام 
می دهد به باشگاه ضرر می زند. او علیه کریم باقری رفتاری انجام 
داده است. کسی که چه در زمان بازی و چه در زمان مربیگری 
در خدمت پرسپولیس بوده است. افشین پیروانی هم خودش را 
ثابت کرده و کاما در خدمت باشگاه است. میناوند برخاف علی 
کریمی که صادقانه در خدمت باشگاه بوده منافع شخصی اش 
را دنبال می کند. هواداران هم به خوبی همه چیز را تشخیص 
می دهند و متوجه می شوند که چه کسانی حقیقت می گویند و 
رفتارشان واقعی است. حاشیه سازها هیچ جایی در پرسپولیس 
ندارند و من یقین دارم این باشگاه در فصل جدید فوتبال ایران 

نیز بار دیگر مدعی اول قهرمانی خواهد بود.

»کریمی«منتقدصادقاست

         مصدوميت و آفسايد
تنها شش دقیقه از دربی مرسی ساید بین اورتون و 
لیورپول در ورزشگاه گودیسون پارک گذشته بود که 
ویرژیل فن دایک مدافع هلندی قرمزها مصدوم شد و 
به بیرون زمین رفت. صحنه کامال پنالتی بود ولی پس 
از بررسی سیستم ویدئویی تصمیم کمک داور مبنی بر 

قرارداشتن فن دایک در آفساید تایید شد. 

    فوتبال افغانستان
در فینال نهمین فصل لیگ برتر فوتبال افغانستان، 
شاهین آسمایی توانست تیم سیمرغ البرز را شکست 
دهد و برای پنجمین بار به مقام قهرمانی این مسابقات 
دست یافت. حضور زنان در این مسابقه و حضورشان در 
استادیوم یکی از نکات جالب توجه این مسابقه بود که 

مقامات سیاسی کشور افغانستان هم در آن دیده شدند.

                 سهميه ها
تیم فوتبال فوالدخوزستان از معدود تیم هایی است 
که سهمیه های خارجی خود را به صورت کامل استفاده 
می کند و با سه بازیکن خارجی وارد لیگ خواهد شد. آنها 
در خط دفاعی موسی کولیبالی را در اختیار دارند، در خط 
هافبک پاتوسی برایشان نقش آفرینی می کند. بازیکنانی 

که در فوتبال ایران خواهان دارند! 

ـت
وشـ

س ن
عک

بیــن المل
کریستیانو رونالدو اتهامات نسبت داده شده اخیر به او 
مبنی بر نقض پروتکل های بهداشتی مربوط به مهار کرونا را 
رد کرد و آنها را کذب دانست. اخیرا گزارش هایی منتشر شده 
مبنی بر اینکه گروهی ۷ نفره از بازیکنان یوونتوس شامل 
۶ بازیکن ملی پوش این تیم از جمله رونالدو بدون توجه به 
پروتکل های بهداشتی و با وجود ابتای دو تن از اعضای باشگاه 
یوونتوس، هتلی که در آن قرنطینه بوده اند را ترک کرده اند تا به 
کشورهای خود سفر و در اردوی  تیم های ملی شان حضور پیدا 
کنند. بعداز آن هم وزیرورزش ایتالیا بازگشت رونالدو به ایتالیا 
با وجود ابتا به کرونا را زیرسوال برد. رونالدو که در حال حاضر 
به دلیل مثبت شدن تست کرونایش در منزل خود قرنطینه است، 
در پیامی در اینستاگرام نوشت: من و سایر اعضای خانواده ام در 

دو طبقه مجزا از منزل مان زندگی می کنیم. پس 
ما نمی توانیم باهم در تماس باشیم. ستاره ۳۵ 

ساله یوونتوس در واکنش به اظهارات اخیر 
وزیرورزش ایتالیا که او را به خاطر بازگشت 
به ایتالیا با وجود ابتا به کرونا به نقض 
پروتکل های بهداشتی متهم کرده است هم 

گفت: من در تمام مدت قرنطینه در خانه ام 
بوده ام و االن هم در همانجا روزها 

را سپری می کنم. من کاما 
پروتکل ها را رعایت می کنم 
نکرده ام.  نقض  را  آنها  و 
چیزهایی که دیگران در این 
باره گفته اند دروغ است. من 
به خاطر تیمم از پرتغال 
برگشتم و بازگشتم هم 
با رعایت تمامی مسائل 
بــهداشتی هــمراه بوده 
است. بــه وسیــله یــک 

آمبوالنس هوایی به ایتالیا 
برگشتم و تا رسیدن به منزلم هم 
با هیچ کسی تماس نداشته ام، 

حتی در تورین.  

فوتبال د اخلی
تسنیم: باشگاه سپاهان و مهدی کیانی برای قطع همکاری با 
یگدیگر اختاف دارند.  مهدی کیانی کاپیتان فصل گذشته سپاهان با 
وجود همراهی این تیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، قصد جدایی 
دارد و این در حالی است که کیانی قبل از شروع این مسابقات از 
عاقه اش برای ادامه همکاری با سپاهان صحبت کرده بود. کیانی در 
حال حاضر چند پیشنهاد خوب لیگ برتری دارد ولی هنوز باشگاه 
سپاهان حاضر به دادن رضایتنامه به کیانی نشده است. ظاهرا طرفین 
در خصوص نحوه جدایی با یکدیگر اختاف دارند و سپاهان برخاف 
برخی بازیکنانش که از این تیم جدا شدند حاضر نیست به کیانی 
رضایتنامه بدهد. با این شرایط کیانی باید از طریق دادن پول برای 
رضایتنامه یا راهکارهای دیگر، این باشگاه را برای جدایی راضی کند. 

هافبک سپاهان در تاش است از این تیم جدا شود.
آرمان ملی: به گزارش روابط عمومی باشگاه تراکتور، محمد 
علیپور، مدیرعامل باشگاه تراکتور طی تماس تلفنی با اشکان دژاگه، 
آخرین وضعیت این بازیکن برای حضور در ایران را پیگیری کرد. 
مدیرعامل باشگاه تراکتور پس از گفت وگو با اشکان دژاگه اعام کرد 
که این بازیکن قرار بود هفته گذشته به ایران بازگردد، اما به دلیل 
محدودیت های سفر در شرایط کرونا ، بازگشت او به تاخیر افتاد و 
برابر هماهنگی های انجام شده، اشکان دژاگه دوشنبه وارد ایران 
می شود تا از روز سه شنبه هفته جاری در تمرینات تیم حضور یابد. 
علیپور همچنین از پیگیری باشگاه برای حضور دو کاپیتان دیگر تیم 

در تمرینات طی هفته جاری خبر داد.

ضیا  عربشاهی 
کارشناس  فوتبال   

آرمان ملی: در روزهای گذشته حواشی فوتبال به خصوص پیرامون 
باشگاه های سرخابی پایتخت بیش از گذشته شده است. این در حالی است 
که اختاف بین پیشکسوتان پرسپولیس علنی شده است. علی دایی همه 

این اختافات را بی ارزش خواند.
بیستم مهرماه »خبرآناین« نوشت: اوضاع این روزهای پرسپولیس   اختالف بین کریمی و پیروانی

خوب نیست و هواداران این تیم نگران بدهی این باشگاه به برانکو هستند. 
یکماه از فرصت نهایی پرسپولیسی ها برای پرداخت به برانکو گذشته و 
هنوز مدیریت باشگاه توضیح دقیقی درباره زمان پرداختی به این مربی را 
اعام نمی کند. در همین میان علی کریمی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس 
که چند روز پیش به رسول پناه حمله کرده بود، این بار در استوری خود به 
افشین پیروانی حمله کرد و نوشت: »آقای پیروانی شما که هرچی میگین 
دکی جون دیکته می کنه، بابا باتعصب، ۲تا جمله به نفع باشگاه بگو، انجام 
بده.« یک روز بعد »تابناک« نوشت: محبوب ترین بازیکن پرسپولیسی ها 
درچند دهه گذشته اقدام به آنفالوکردن مدیر فعلی تیم و همبازی سابقش 
در پرسپولیس کرد و پس از آن پیامی تند در استوری اش برای افشین 
پیروانی منتشر نمود تا مشخص شود جنگ پیشکسوتان فقط در استقال 
نیست. افشین پیروانی مربی و کاپیتان سابقش مشخص نیست با کدام 
دلیل واقعی مورد غضب علی کریمی قرار گرفته است. نکته عجیب ماجرا 
انتشار مجدد استوری تند علی کریمی در صفحه مهرداد میناوند بازیکن 
سابق پرسپولیس بود. این در شرایطی است که هواداران پرسپولیس و 
اهالی فوتبال از رفاقت گرم بین این دو چهره پرسپولیسی باخبر بودند اما 
با انتشار این پست در صفحه میناوند مشخص شد او راهش را از پیروانی 
جدا کرده و در جبهه مقابل او قرار دارد. این در حالی است که میناوند در 
تلویزیون پرسپولیس به اجرا و تفسیر بازی ها مشغول است و به نوعی از 
چهره های وابسته به باشگاه به شمار می آید و موضع گیری این چنینی 
در شرایطی که افشین پیروانی یکی از مهره های مهم باشگاه محسوب 
می شود عجیب و حتی باورنکردنی است. جالب اینکه میناوند خود در 

زمانی متهم بود که برای حضور افشین پیروانی در سمت مدیریت تیم 
فوتبال پرسپولیس به محسن خلیلی مدیرقبلی اتهامات خیالی وارد کرده 
و حاال مشخص نیست چه اتفاقی رخ داده که او هم به جبهه مقابل پیروانی 
پیوسته است. چهره ای که سال گذشته و پس از جایگزینی به جای خلیلی 
به مرور توانایی و کارایی خود را در این سمت نشان داد و در بزنگاهی مثل 
مسابقه پرسپولیس– سپاهان با عملکردی سختگیرانه تبدیل به یکی از 
عوامل مهم این برد انضباطی شد. او که کلید بازگشتش به پرسپولیس 
توسط محمدحسن انصاری فر زده شد با جدایی این مدیر از پرسپولیس 
در سمت خود باقی ماند و کارش را با قدرت بیشتری ادامه داد تا جایی که 
حتی بعضی از مربیان و بازیکنان تیم رقیب نبود چهره ای مثل او را دلیل 
مشکل تیمشان عنوان می کنند. این درحالی است که این مدافع این 
سابق پرسپولیس عاقه مند به این شغل و همچنین پیگیر و اهل فعالیت 
است و حتی می شود گفت وظایفی بیش از یک مدیر )کارسرپرستی ( 
را در پرسپولیس انجام داده است. اما پست های مشترک علی کریمی 
و مهرداد میناوند که هنوز کسی درباره منشا آن صحبت نکرده جدایی 
راه این چهره های سرشناس پرسپولیسی از یکدیگر را نشان می دهد. 
شاید علی کریمی و میناوند انتظار داشتند که پیروانی در شرایط بغرنج 
مالی پرسپولیس و در شرایطی که پرونده برانکو بحران جدی را برای این 
باشگاه ایجاد کرده به انتقاد از مدیریت باشگاه بپردازد که البته این انتظار 
کمی باالتر از حد طبیعی است چرا که پیروانی از مقامات رسمی تیم است 
وقاعدتا از مدیریت و مسئوالن باالتر انتقادی نخواهد کرد. با این حال و در 
شرایطی که  پیروانی قصد ندارد در حال حاضر دراین رابطه صحبت کند 
شاید  بشود از طرف دیگر ماجرا مثا مهرداد میناوند پرسید که چگونه 
آن سابقه دوستی طوالنی را زیرپا گذاشته و چنین علیه رفیق سابقش 

موضع می گیرد.
   انتقاد درخشان

حمید درخشان  درباره اتفاقات عجیب و غریبی که در چند روز 
گذشته برای پرسپولیس رخ داده، گفت: مدیران باشگاه گفتند که پول 

»برانکو« را می دهند و امیدوارم که این اتفاق رخ بدهد زیرا اگر اینطور 
نشود پرسپولیس به شدت جریمه خواهد شد. وی ادامه داد: بازیکنان 
هم ناراحت هستند و باید تمرکز آنها حفظ شود. من امیدوارم که همه 
بازیکنان از جمله »رسن« و »شجاع« در پرسپولیس بمانند و البته 
پرونده برانکو هم بدون هیچ جریمه سنگینی تمام شود. پیشکسوت 
پرسپولیس تاکید کرد: وظیفه یک مربی این است که تیمش را به 
بهترین شکل تمرین بدهد و به زمین بفرستد و وظیفه یک مدیر این 
است که باید حواشی باشگاه را کنترل و فضا را آرام کند. وی ادامه داد: 
مدیریت باید بتواند پول بیاورد یا پرونده های انضباطی را حل کند. 
اگر این کارها هم انجام نشود که دیگر باشگاه چه نیازی به مدیر دارد. 
درخشان ادامه داد: وقتی سرمربی دغدغه فکری داشته باشد یا بازیکن 
ذهنش آماده نباشد تیم ضربه می خورد و جمع کردن این مسائل هم 
کاما به عهده مدیریت باشگاه است. مدیرعامل باید هنر داشته باشد 
و بتواند تیمش را کنترل کند اگر این اتفاق رخ نداد آن وقت باید از او 
انتقاد کرد. وی در پایان درباره اختافات که این چند روز گذشته بین 
»علی کریمی« و »افشین پیروانی« پیش آمده، گفت: به نظر من این 
اختافات خوب نیست و نباید باشد. چنین مسائلی فقط به پرسپولیس 
ضربه می زند. از این پیشکسوتان درخواست می کنم که این اختاف 

را تمام کنند.
  پست علی دایی

البته اختاف بین پیشکسوتان پرسپولیس تنها حاشیه این تیم 
در روزهای گذشته نبوده ضمن اینکه استقالی ها نیز با حاشیه های 
گوناگون و البته اختافاتی از این دست مواجه هستند. علی دایی در 
صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: »دوستان عزیزم، این 
فوتبال و زندگی کوتاه، ارزش این همه حاشیه، جدل وبی حرمتی را 
ندارد. از همه فوتبالی ها می خواهم طرفدار هر تیم و هر رنگی که 
هستید، حرمت ها را حفظ کنید، مخصوصا در این روز های سخت که 

جامعه و خانواده ها درگیر مشکات بسیار بزرگ تری هستند«.

لیونل مسی کاپیتان تیم فوتبال بارسلونا می گوید: با توجه به نقش 
متفاوتش در این تیم دیگر مانند گذشته دغدغه گلزنی ندارد. لیونل 
مسی با اینکه شم باالیی برای گلزنی دارد، اظهارکرد: تاش می کنم 
تا جای ممکن در خدمت تیم و کارگروهی باشم. مسی ۳۳ ساله که با 
۶۳۵ گل در ۷۳۴ بازی اش برای بارسلونا بهترین گلزن تاریخ این باشگاه 
محسوب می شود، در دوره ۱۶ ساله حضورش در تیم اصلی این باشگاه 
نیز ۲۵۶ پاس گل داده است. در سال های اخیر اما این ستاره آرژانتینی 

بیشتر روی موقعیت  سازی برای هم تیمی هایش تمرکز داشته است، 
طوری که او فصل گذشته توانست رکورد بیشترین پاس گل ثبت شده 
در یک فصل اللیگا را بشکند و ۲۱ پاس گل داد. کاپیتان آبی و اناری ها در 
این باره افزود: امروزه من کمتر دغدغه گلزنی دارم و تاش می کنم تا جای 
ممکن در خدمت تیم و کارگروهی باشم. مسی در ادامه مصاحبه خود به 
تاش هایی که هموطنانش در آرژانتین برای مبارزه با آثار ویران کننده 
کرونا انجام می دهند اشاره داشت و گفت: در این بحران کرونا، همه ما 

باید از حداقل ضروریات مانند آب،  غذا و برق برخوردار باشیم. مسی 
که در ابتدای سال میادی جاری یک میلیون یورو به بیمارستان های 
بارسلونا و کشورش برای ارتقای تجهیزات شان جهت مبارزه با کرونا 
کمک مالی کرد، افزود: افتخار می کنم وقتی می بینم که چگونه مردم 
آرژانتین در این اوضاع سخت کار و به یکدیگر کمک می کنند و در 
آشپزخانه ها و سالن های تهیه غذا مشغول هستند تا در کنار هم بر 
مشکات موجود غلبه کنیم. نابرابری بزرگ ترین مشکل جامعه ماست 
و همه ما باید در کنار هم کار کنیم تا این معضل برطرف شود. مسی در 
ادامه با تمجید از تمامی فعاالن حوزه سامت و بهداشت، اعام کرد اگر 
امسال هر جامی با بارسلونا ببرد آن را به آنها تقدیم خواهد کرد. او تاکید 
کرد: جام هایی که امسال می بریم باید برای به افرادی تعلق بگیرد که 

خودشان را وقف سامت مردم کرده اند.

امسال همه جام های مان را به فعاالن حوزه سالمت تقدیم می کنیم
مسی: کمتر از قبل دغدغه گلزنی دارم

مهدی امیرآبادی:
»فکری«

بهترینگزینهبرای
استقاللبود

محمود فکری به عنوان سرمربی استقال 
معرفی شد تا »کادری استقالی« روی نیمکت 
این تیم بنشیند. مهدی امیرآبادی بازیکن سابق 
استقال در خصوص شرایط این تیم صحبت 

کرد.
سرمربی استقالل تهران چه نظری دارید؟  درباره انتخاب محمود فکری به عنوان 
 بهترین گزینه محمود فکری بود. هواداران 
به دنبال بازگشت استراماچونی یا حضور الکس 
نوری بودند اما وقتی نمی شد که آنها را به تهران 
آورد پس از بین گزینه های ایرانی محمود فکری 

بهترین گزینه بود.
  به نظرم شرایط حال حاضر استقال اصا خوب   شرایط استقالل در چه وضعی است؟!

نیست و زمان می برد تا مشکات به طورکلی حل 
شود. به نظرم نباید که برای این فصل از استقال 
انتظار قهرمانی داشته باشیم. استقال به هر 
شکل جزو ۴ تیم اول لیگ حضور خواهد داشت 
اما تیمی که می خواهد قهرمان شود، باید یک 

دورخیزی مشخصی داشته باشد.
  احتمال عــدم بــازگشت میلیچ به 

تهران وجود دارد!
 از پرداخت باقی مانده مطالبات شیخ دیاباته 
خوشحالیم اما شنیده ام که ظاهرا قرار نیست 
میلیچ را برگردانند. باید هر طور شده میلیچ 
را به تهران بیاورند و پرداخت مطالبات او در 
اولویت باشد. او یکی از بازیکنان خوب ما در فصل 

گذشته بود.
  درخصوص انتــصابات در بـــاشگاه 

استقالل چه نظری دارید؟
 باید بعضی ها دیگر جایگاه خودشان را رها 
کنند. چندین سال است در باشگاه حضور 
داشتید و باید جایگاه خود را رها کنید و فضا را 
به جوان ترها بدهند. کادرفعلی استقال جوان و 
استقالی هستند و اگر اجازه بدهند جوانان کار 

خودشان را استقال انجام دهند.
  نظر شما دربـــاره رویارویی استقالل 
و پرسپولیس در هفته هشتم لیگ بیستم 

چیست؟
 به نظرم بازی در زمان خوبی برگزار می شود. 
در قرعه کشی رقابت های لیگ برتر، قرعه خوبی به 
ما افتاده است و تیم باید در نیم فصل اول امتیازات 
الزم را کسب کند تا در نیم فصل دوم تمرکز الزم 

برای قهرمانی استقال وجود داشته باشد. 

گفــت و گــو

علیرضا اکبرپور پیشکسوت تیم فوتبال استقال گفت: کمیته 
پیشکسوتان باشگاه من را که ۱۰ سال در استقال بازی کردم 
به مراسم مختلف دعوت نمی کند، اما کسی که ۵ ماه در این تیم 

بازی کرده را به مراسم مختلف می برند.
  حضور  فکری

علیرضا اکبرپور با اشاره به حضور کادرفنی جدید در تیم 
استقال و تاثیرات آن اظهارکرد: »فکری« حدود ۱۴ سال 
در استقال بازی کرده و سال ها کاپیتان این تیم بوده است. 
تعصب او بر هیچکس پوشیده نیست و اوج مربیگری وی هم در 
تیم نساجی بوده که در ۱۱ بازی اصا نباخته است. او با تیمش 
مقابل استقال و پرسپولیس نتایج خوبی گرفت و نشان داد 
توانایی مربیگری تیم های بزرگ تر را دارد. وی افزود: مربیان 
وقتی به تیمی می روند دوست دارند از افرادی استفاده کنند که 
کمک حالشان باشد او هم ترجیح  داده از نفراتی مثل عمران زاده 
و برهانی استفاده کند که شاید کم تجربه هستند اما قطعا به 
این مربی کمک خواهند کرد. مرفاوی هم تجربه زیادی دارد 
و دین محمدی هم در استقال عقبه خوبی داشته و به فکری 

کمک خواهد کرد.
  قرعه

اکبرپور با اشاره به قرعه تیم استقال در مسابقات لیگ برتر 
عنوان کرد: امسال تغییر و تحوالتی در کادرفنی تیم ها رخ داده 
و مربیان جوانی آمده اند که هیچ شناختی از آنها وجود ندارد 
درست است که در نگاه اول همه تصور می کنند قرعه استقال 
آسان است اما همین که کادرفنی استقال از تیم های هفته های 

ابتدایی شناخت ندارد می تواند سخت باشد. وی 
یادآور شد: به نظر من اگر این بازی های آسان 
از هفته هشتم به بعد بود بهتر می شد چون در 
نیم فصل دوم با شناخت نسبت به این تیم ها 

می شد امتیازات بهتری جمع کرد.
  مدعی قهرمانی؟

پیشکسوت تیم فوتبال استقال در پاسخ 
به این سوال که آیا این تیم می تواند امسال 

مدعی قهرمانی باشد گفت:  استقال 
تمریناتش را چند روز 

پیش شروع کرده و تا همین ۱۰، ۱۲ روز پیش نه مربی داشت و 
نه مدیرعامل با همه این اوصاف ۱۵ روز دیگر لیگ شروع می شود 
و کار خیلی سخت است. اگر علی کریمی برگردد و دیاباته به 
تمرینات اضافه شود، قطعا شرایط بهتر خواهد شد اما وقتی این 
نفرات نیستند کادرفنی تکلیف خودش را نمی داند. وی تاکید 
کرد: به نظرم باشگاه باید هرچه سریعتر تکلیف هر دو نفر را 
مشخص کند. همانطور که گفتم تا همین چند روز پیش همه 
چیز روی هوا بود و شاید همین موضوع کار را برای »فکری« 
سخت کند. من فقط این را می دانم هوادار استقال دیگر تاب 
و تحمل نتیجه نگرفتن تیمش را ندارد چون آنها واقعا در این 

سال ها اذیت شده اند.
  حضور در مراسم

که  مراسمی  در  چرا  اینکه  خصوص  در  اکبرپور 
پیشکسوتان استقال حضور دارند معموال غایب است 
و آیا این موضوع دلیل خاصی دارد، عنوان کرد: در این 
جلسات آخر که در وزارت ورزش و مجلس برگزار شد 
کسی از من دعوت نکرد. کمیته پیشکسوتان دوست 
دارند فقط خودشان در اینگونه مراسم باشند، منی که 
۱۰ سال در استقال بودم دعوت نمی شوم اما کسی که ۵ 
ماه بازی کرده را به عنوان پیشکسوت استقال دعوت 

می کنند. با این وضعیت چیزی نباید گفت.

کار »فکری« سخت است
اکبرپور: فردی با 5 ماه سابقه را به مراسم مختلف بردند

فوتبال ارزش بی حرمتی  ندارد
علیداییدرواکنشبهحاشیهها
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 گزارش »آرمان ملی« از شایعات درباره 
اخذ جرایم نزدن ماسک:  

جریمه،همهرا
ماسکپوشکرد!

۱45 شهر 
در آتش کرونا می سوزند

آرمان ملی:  ظاهرا اخبار مربوط به جریمه نزدن ماســک، 
همه مردم شهر را ماسک پوش کرده و در گذر از خیابان ها، 

کمتر عابرپیاده و راننده ای را می بینیم که ماسک بر صورت 
نداشته باشد. تمام مغازه دارها و حتی کارگران ...
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»آرمان ملي« از واکنش دلواپسان علیه دولت گزارش مي دهد

جرمروحانيبرايسخنصلح!
   ذوالنوري خواهان مجازات رئیس جمهور شد و علي مطهري دربرابر تخریب ها موضع گرفت
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 غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی 
در گفت و گو با »آرمان ملی«:

چرا»همهسوار
یککشتيهستیم«
جانميافتد؟
     می خواهند همه    کاسه 
    و کوزه  ها را    بر سر 
    رئیس جمهور 
    بشکنند

سخــــن روز

                          یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
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احسان شریعتی
 صدای شجریان 
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مهدی امیرآبادی:

  »فکری«    بهترین گزینه  
برای استقالل بود

حسین سالح ورزی

 آوار ناکارآمدی ها 
بر سر شهروندان 

هزینه های اخالقی زندگی کردن را باال نبریم

یکی از مهم ترین درس های زندگی پیامبر اکرم)ص( موضوع 

»اخاق« بود.ایشان در بیان فلسفه بعثت خود می فرمودند که 

برای ترویج و تکمیل مکارم اخاق آمده اند؛ موضوعی که این 

روزها بیش از هر زمانی به ترویج آن نیاز داریم و از بی اخاقی ها 

و بداخاقی ها رنج می بریم و اگر بخواهم به مولفه هایی که 

تهدیدکننده اخاق هستند، اشاره کنم خود چندین یادداشت 

را می طلبد. برخی از این مولفه ها شامل دروغگویی، کبر و غرور، 

ظلم به دیگران، بددهنی)فحاشی(، حسادت، سکوت در برابر 

ظلم، نفاق و دورویی، خیانت در امانت )تاملی بر اختاس های 

انجام شده توسط مسئوالن مرتبط(، هتک حرمت و آبروی مردم 

و... هستند که خود گویای گوشه ای از بی اخاقی در هر جامعه ای 

محسوب می شود و اگر کوتاه به هر کدام از این مولفه ها نگاه کنیم، 

متوجه می شویم که چقدر در جامعه امروزی  آشنا به نظر می آیند. 

مولفه هایی که ترویج آنها زمینه ای فراهم کرده که فضایل اخاقی 

در جامعه آنگونه که بایسته است، نهادینه نشود؛ موضوعی که 

از منظر جامعه شناسی هم بسیار مهم و ضروری دانسته شده 

است. یکی از این جامعه شناسان که در این زمینه دیدگاه های 

خود را مطرح کرده »امیل دورکیم« است که بامطالعه آنچه در 

کتاب ها و پژوهش های مختلف نوشته شده، گویای این اعتقاد و 

دیدگاهش است که اخاق تمام آن  چیزهایی است که انسان را به 

ضرورت زندگی با دیگری و به حساب آوردن وجود او، وامی دارد 

و سبب می شود وی حرکات خود را بر پایه ای جز انگیزش های 

خودپرستانه اش تنظیم کند و هر قدر این گونه پیوندها بیشتر و 

نیرومندتر باشد، اخاقیات استوارتر است. از نظر دورکیم، اخاق 

بیش از آنکه برای رهایی فرد باشد، آگاهی به حالت وابستگی به 

دیگران است. بنابراین جامعه رویدادی بیگانه از اخاق نیست 

بلکه برعکس، جامعه شرط ضروری اخاق است. در واقع بشر از 

آن رو موجودی اخاقی است که در جامعه زندگی می کند. شاید 

به همین دلیل است که جامعه پذیری از موضوعات کلیدی در 

جامعه شناسی قلمداد می شود. عامه طباطبایی، صاحب تفسیر 

المیزان هم اخاق را از ملکات فاضله می داند که تحصیل آن با تکرار 

عمل صالح به دست می آید. ایشان اساس و معیارهای کارکردهای 

اجتماعی اخاق را تامین سعادت دنیوی و اخروی، تامین بهداشت 

جسمی و روحی انسان، اصاح جامعه، ایجاد وحدت و همبستگی 

اجتماعی، تنظیم زندگی اجتماعی انسان، شکوفایی تمدن و 

فرهنگ، و... می داند. به همین دلیل اخاقی بودن و اخاقی زندگی 

کردن در جامعه بیش از همیشه باید مورد توجه قرار گیرد. کار 

سختی است چون گاهی اوقات با صداقت، کارت پیش نمی رود، 

با شجاعت و مقابله با تخلف و فساد و ناکارآمدی و ظلم و... زندگی 

کردن برای من و شما هزینه دارد و بعضا با عبارت هایی از قبیل: 

نمی توانی ساکت باشی، مگر فقط تو هستی، خیلی های دیگر را 

ببین سکوت کردند و پست شان را دارند و  دارند کیف می کنند، یا 

یک دست که صدا ندارد، کو گوش شنوا و... انگیزه اخاقی بودن 

و اخاقی زندگی کردن را از من و شما می گیرند، درحالی که این 

سکوت ها و بی تفاوتی ها و منزوی کردن دیگران، خواسته آنان است 

چون در این صورت است که فساد ریشه دار و عمیق می شود. اجازه 

ندهیم انسان های اخاق مدار، بی تفاوت شوند و گوشه گیر که خود 
همچون سمی مهلک برای هر جامعه محسوب می شود.

آقای مجتبی ذوالنوری درباره ریاست جمهوری 

سخنان کاملی را ایراد نکرده  است. کاش امکان داشت 

یک نظرسنجی از مردم صورت بگیرد و از آنها بپرسیم چه 

کسانی باعث به وجود آمدن بیشتر این در کشور شده اند. 

اگر آقای حسن روحانی در صدر این نظرسنجی قرار 

می گرفت آن وقت می توانستیم بگوییم صحبت  های آقای 

ذوالنوری درباره رئیس جمهور درست بوده است. خیلی 

از افراد بیشتر از رئیس دولت در وضعیت به وجودآمده 

مقصر هستند، ازجمله همین رئیس کمیسیون امنیت 

ملی مجلس یازدهم یکی از مقصران شرایط به وجودآمده 

است. آقای ذوالنوری در زمانی که دونالد ترامپ از برجام 

خارج شد به جای اینکه سعی کنند برجام را حفظ و 

نجات دهند، در وسط مجلس شورای اسامی، پرچم 

ایاالت متحده و برجام را آتش زدند و آن نمایش را در 

پارلمان راه اندازی کردند. اما درباره سخنان رئیس جمهور 

عرض می کنم که ایشان صحبت جدیدی نکرده اند. فقط 

دکتر روحانی به نظرم در حال آماده سازی یک تغییر یا 

به اصطاح نرمش قهرمانانه دوباره است. ما می توانیم هم 

اسم این کار را نرمش قهرمانانه یا صلح بگذاریم، اما آنچه 

کاما مشخص است نشان دهنده این است که شرایطی 

که در آن قرار داریم، بسیار سخت است و کفگیر هم به ته  

دیگ خورده است و به تدریج با مشکاتی روبه رو خواهیم 

شد که باید بتوانیم آنها را ابتدا مدیریت و سپس با تدبیر 

کاهش دهیم. حتی پیش بینی می شود دولت برای دادن 

حقوق کارمندان هم با مشکل مواجه شود که همکاری 

همه قوا را می طلبد. بنابراین رئیس دولت احتمال اعتقاد 

دارد باید به یک شکلی حاال چه نرمش قهرمانانه یا صلح 

امام  حسن)ع(، شرایط را تغییر دهیم. چه دونالد ترامپ 

رئیس جمهور شود یا جو بایدن به پیروزی برسد دولت 

ظاهرا چاره ای جز تغییر برخی ایده ها را ندارد. اگر دونالد 

 ترامپ در انتخابات پیروز شود، قصد دارد هزینه بیشتری 

بر ما تحمیل کند البته ما هم می توانیم مشکاتی برای 

آنها ایجاد کنیم. اگر جوبایدن برنده شود با هزینه کمتری 

حرکت می کنیم. اینکه باید جمهوری اسامی به  سمتی 

حرکت کند و تغییراتی به وجود آورد تا از این مرحله 

عبور کنیم هیچ   تردیدی وجود ندارد. به نظر می آید با 

انتخاب شدن رئیس جمهور آمریکا  احتمال دارد زمینه 

مذاکراتی هم  فراهم شود. اینکه چه زمانی انجام خواهد 

شد، هنوز مشخص نیست. امکان دارد در دولت آقای 

حسن روحانی صورت بگیرد یا اینکه احتماال در دولت 

آینده ما شاهد تحول و تغییر خواهیم بود. امکان دارد از 

دیماه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مذاکرات جدیدی 

شروع شود یا اینکه زمان اصلی آن احتماال بعد از انتخابات 
۱۴۰۰ باشد.

آیا کشور به نرمش قهرمانانه نیاز دارد؟

صادق زیباکالم 
استاد دانشگاه

  عکس : آرمان ملی/حجت سپهوند   

صفحه6

سیدحسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی 

ایران

 افزایش قیمت ارز و شواهد و قرائن موجود نشان از 
تصمیمات داخلی در این حوزه دارد. ارز یک متغیر بسیار 

کلیدی در اقتصاد و پول ملی مهم ترین متغیر اقتصاد کشور 

است و اقداماتی که برای تضعیف پول ملی صورت گرفته، 

همه داخلی است که عمده آن به سوءتدبیر سیاسی و 

کسری بودجه هایی که مرتب بزرگ تر کرده اند، برمی گردد. 

افزایش دستمزد بازنشستگان و حقوق معلمان از جمله 

اقداماتی است که هزینه های بخش عمومی را نه تنها بیشتر 

می کند که برای تامین این مخارج الزم می دانند قیمت ارز 

را افزایش دهند و در این راه، سران سه قوه مسئولیت های 

یکسان دارند وقتی به چنین تصمیماتی رای مثبت 

می دهند. نکته قابل توجه اینکه مخارج امروزه، بدهی های 

دولت بعدی است و به این ترتیب قدرت تصمیم گیری 

دولت بعد به شدت محدود می شود. به هر صورت تعهدات 

بزرگی که روی دست دولت کنونی می گذارند، عمدتا به 

بدهی های دولت بعدی تبدیل می شود و عما موارد مصرف 

آنها را به این معنا تعیین کرده اند. بنابراین دولت بعد عما 

به شدت با محدودیت های جدی در مورد بودجه مواجه 

خواهد بود و از اینکه چطور مسئوالن نسبت به این اقدام 

پرهزینه برای کشور اهمیتی قائل نشده اند، تعجب می کنم. 

اما اینکه افزایش قیمت ارز تا کجا ادامه پیدا می کند، به نظر 

به اوج خود رسیده و دولت این وضعیت را تا چند ماه آینده 

حفظ می کند و در مورد اینکه انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا تاثیری بر وضعیت اقتصادی ایران خواهد داشت یا 

خیر؟ واقعیت این است که استراتژی یا راهبرد خاورمیانه ای 

ایاالت متحده براساس رژیم صهیونیستی تعیین می شود 

و آنجا احزاب سیاسی فقط ممکن است تاکتیک های 

متفاوتی برای تامین خواسته های دولت اسرائیل داشته 

باشند. در حقیقت اینکه چه کسی انتخاب شود، تاثیری 

بر وضعیت اقتصادی ایران ندارد اال اینکه امتیازهایی را 

که آمریکا می خواهد بدهیم و احتماال یک گشایش جزئی 

صورت می گیرد که به معنای بازگشت به اقتصاد نفتی 

و پخش درآمدهای نفتی خواهد بود اما گشایشی برای 

حل مسائل ساختاری اقتصاد فراهم نمی کند. مشکات ما 

داخلی و ناشی از موانع ساختاری اقتصاد ایران و وابستگی 

شدید به منابع نفتی است. اگر تهدیدی را که کشور با آن 

مواجه شده با تدبیر درست می توانستیم به یک فرصت 

تبدیل کنیم، قطعا می توانست یک چرخش تاریخی در 

کشور رخ دهد اما همین فرصت را با تصمیماتی که اتخاذ 

کردیم به عمیق ترشدن بحران تبدیل کردیم. دولت 

می توانست و هنوز هم می تواند از درآمدهای برندگان این 

اقتصاد رانتی مالیات کسب کند و هزینه های بخش عمومی 

را تامین کند که این اقدام خودش کنترل کننده تورم در 

جامعه بود. فرصتی که واقعا برای کشور فراهم آمده بود اما 

متاسفانه سوخت و به نظر می رسد اقتصاد کشور درگیر 

و وارد یک دوره پرمشکل تر می شود. نکته مهم اینکه 

در یکسال گذشته به خاطر همین افزایش قیمت ارز، 

دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان درآمد یعنی رانت به جیب 

بنگاه های خصولتی، پتروشیمی ها، خودروسازان، فوالدی ها 

و معدن کارها وارد کرد که ظلم در حق مردمی است که 

تورم ناشی از افزایش قیمت ها را تحمل می کنند و سود 

حاصل از افزایش قیمت ارز را گروه قلیلی کسب می کنند. 

از این رو مشکل اساسی را باید در تصمیمات بخش عمومی 

جست وجو کرد. به نظر می رسد که از آستانه  تحمل جامعه 

پایین آمده منتها واکنش های جامعه به صورت رشد جرم 

و جرائم، رشد اعتیاد، رشد نابسامانی ها و در شرایط کنونی 

میل به مهاجرت تفسیر و بررسی می شود که البته این 

مساله هم خودش یک فرایندی دارد که تهدیدکننده 
امنیت اجتماعی و در ادامه  امنیت سیاسی است.

به مانند ماه های قبل، ایرانی ها بیش از هر ملیت 

دیگری در ترکیه خانه خریده اند. به گزارش ایسنا به 

نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، با وجود شیوع کرونا در 

ترکیه، تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه 

افزایش داشته است؛ به گونه ای که طبق اعام مرکز 

آمار این کشور،در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، میزان 

خرید خانه توسط اتباع خارجی با هدف اخذ اقامت و 

شهروندی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶.۱ 

درصد افزایش داشته و به ۵۲۶۹ واحد رسیده است. 

استانبول محبوب ترین شهر برای خرید خانه توسط 

اتباع خارجی بوده و طی این مدت ۲۳۷۰ مورد از کل 

معامات مسکن صورت گرفته توسط اتباع خارجی 

مربوط به این شهر بوده است. پس از استانبول نیز 

شهرهای آنتالیا با ۱۰۱۸ مورد و آنکارا با ۳۴۷ مورد، 

محبوب ترین شهرها برای خرید خانه در ترکیه توسط 

اتباع خارجی بوده اند. به گفته مرکز آمار ترکیه، طی این 

مدت اتباع ایرانی با خرید ۹۰۸ واحد خانه بزرگ ترین 

گروه خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده اند و عراقی ها، 

روس ها، آذربایجانی هاو افغان ها در رده های بعدی قرار 

گرفته اند. آلتان الماس- مدیر بخش سرمایه گذاری 

و توسعه موسسه کاناتدر - گفت: تمایل باالی اتباع 

خارجی برای خرید ملک در ترکیه نشان می دهد که 

این کشور به یک رقیب برای کشورهای اروپایی حوزه 

مدیترانه تبدیل شده است. نسبت به اینکه روند فعلی در 

آینده تداوم داشته باشد خوشبین هستیم. در مجموع 

۱۲ ماه منتهی به سپتامبر امسال ۱۳۶ هزار و ۷۴۴ مورد 

فروش ملک در ترکیه به ثبت رسیده است که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل حدود ۶.۵ درصد کاهش پیدا 

کرده است. ۱۰۸ هزار و ۴۲۱ خانه از خانه های فوق 

نوساز بوده اند. طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با 

خرید خانه ای به ارزش ۲۵۰ هزار دار و باالتر می توانند 

شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند. از زمان 

تصویب این قانون، خرید خانه توسط خارجی ها رونق 
زیادی گرفته است.

حسین راغفر
اقتصاددان

در رثای استاد فقید جامعه شناسی

محمد زاهدی اصل 
استاد مددکاری اجتماعی 

در ایام سوگواری رحلت پیامبر اعظم و دو امام معصوم ، 

عزادار شخصیتی شدیم که همه بر استادی مسلم او در حوزه 

جامعه شناسی اذعان دارند و منش و رفتار حرفه ای او را به عنوان 

یک معلم برجسته دانشگاه ، ستایش می کنند ، اما صد افسوس 

که زمانی که در میان ما بود آنگونه که باید قدر او را ندانستیم که 

متاسفانه این شیوه برای ما تبدیل به عادت شده است ، مطمئن 

هستم که روح بلند آن فقید، ما را به مهربانی بیشتر ، حفظ حرمت 

و جایگاه پیشکسوتان و بهره مندی از تجارب ارزشمند آنها در 

زمان حیاتشان توصیه می کند. دکتر توسلی را می توان یکی از 

اثرگذارترین شخصیت های علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی 

و جامعه شناسی دانست او در دوره  طوالنی عمر پربرکت خود در 

شکل گیری و بقای جامعه شناسی ایران نقش بی بدیل داشت و به 

عنوان دانش آموخته دانشگاه سوربن ، توانست مفهوم روشنفکری 

دینی را با عملکرد علمی و رفتار حرفه ای خود عملیاتی کند. او 

با ایجاد فرصت برای پرسشگری و نقادی دانشجویان خود ، با 

صبوری مثال زدنی عامل به نظریه انتقادی بود به گونه ای که 

کم لطفی ها و بعضا تندروی های حرمت شکنانه را با بردباری و 

اغماض و بعضا نیز با سکوت پر معنا تحمل می کرد. شادروان 

استاد توسلی در نخستین سال های بعدازانقاب ، باوجود  برخی 

از تندروی ها و تقابل ها، جسورانه از علوم اجتماعی در مقابل 

هجمه ها و حتی زمزمه تعطیلی برخی از رشته های این حوزه 

مقاومت کرد و با حضور فعال در ستاد انقاب فرهنگی در دوره 

فطرت دانشگاه ها ، به عنوان مسئول گروه علوم اجتماعی ، زمینه 

بقا و تداوم علوم اجتماعی با شش گرایش را مهیا ساخت و در 

همین مسیر حضور او در طرح بازنگری علوم انسانی با محوریت 

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه به عنوان سرگروه اساتید علوم 

اجتماعی به اتفاق مجموعه ای از اساتید پیشکسوت این حوزه، در 

ایجاد تفاهم بین علمای اجتماعی و عالمان دینی بسیار موثر بود. 

مرحوم دکتر توسلی محوریت اولین همایش »جامعه شناسی و 

توسعه« را در سال های بعد از انقاب به عهده داشت و در ادامه 

همین مسیر با مشارکت پیشکسوتان حوزه علوم اجتماعی ، 

انجمن جامعه شناسی ایران را پایه گذاری کرد و موسس اولین 

دوره دکتری جامعه شناسی کشور در دانشگاه تربیت مدرس بود. 

مرحوم دکتر توسلی نمادی از جامعه شناس مسلمان بود و در 

عمل ، ادامه دهنده و مروج اندیشه بزرگانی چون دکتر صدیقی 

و دکتر شریعتی شد. او یک شخصیت علمی نبود بلکه یک 

شخصیت ملی بود که توانست عاوه بر آثار ارزشمند مکتوب ، 

در راستای خصلت شاگردپروری خود ، شاگردان بسیاری را 

تربیت کند که امروزه پیروان مرام او و از اساتید اثرگذار جامعه 

علمی کشور هستند . دکتر توسلی در عین پیروی از مشی مدارا 

و شفقت ، با دقت حداکثری به تکالیف علمی خود عمل می کرد 

و این شیوه تا زمانی که توانایی کار داشت ادامه پیدا کرد که 

الگوی دیگری برای شاگردان اوست . اینجانب ضمن ارج نهادن 

به روح بلند این استاد فرزانه و تسلیت به خانواده مکرم ایشان 

و خانواده بزرگ علوم اجتماعی کشور ، علو درجات را از درگاه 

خداوند متعال برای آن مرحوم مسالت دارم و امیدوارم منش و 

سلوک ایشان الگوی اصحاب علوم اجتماعی به خصوص اساتید 
جوان باشد.

سوءتدبیر بخش عمومی

 ایرانی ها چقدر در ترکیه خانه خریدند؟

آرمان ملی: بررســی بازار ارز در هفته ای 
که گذشت، نشــان می دهد در حالی که 
اسکناس آمریکایی در نخستین روز هفته 
از مرز ۳۰ هزار تومان عبور کرد، در آخرین 
روز معاماتی مرز ۳۲ هــزار تومان را نیز 
شکســت. در عین حال، در شرایطی که 
انتظار می رفت به دنبال کاهش حدود ۳۰ 
داری قیمت هر اونــس طای جهانی، 
قیمت ها در بازار طا و ســکه نیز کاهش 

یابند، اما به دلیل اوج گرفتن بهای دار، ...

با وجود کاهش تقاضا؛ 

 بازار خودرو 
سر سازش ندارد

 پرداخت ۱00هزارمیلیارد 
مابه التفاوت قیمت از سوی مردم

صفحه2

 غالمعباس توسلی 
دار فانی را وداع گفت

جامعهشناس
بزرگواهل
مدارارفت

صفحه5

 گزارش »آرمان ملی« 
از گرانی گوشی تلفن همراه:

چنبرهدالالن
رویبازارموبایل

 خرید با دالر ۲0 هزار تومانی 
فروش به نرخ روز!

آرمان ملی: تلفن همراه کاالیی که به صورت کامل از طریق 
واردات تامین می شــود و به تبع وابسته به نرخ ارز است،  با 

افزایش افسارگسیخته نرخ ارز قیمت آن هم افزایش می یابد. 
مشتریان این ابزار کم نیستند و به همین دلیل هم ....

صفحه4

صفحه7

صفحه4

صفحه3
محمدقلی یوسفی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 تزریق پول برخورد  با 
معلول است؛ نه علت
  انحراف در روند     توسعه کشور

محسن جلیلوند در گفت و گو با »آرمان ملی«:

پیروزي بایدن مذاکرات 
برجام را احیا مي کند

کمال اطهاری در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 بدون الگوی توسعه 

به جايی نمی رسيم
 تنزل تاریخي امروز 
بر عهده روشنفکران است

  مردم از ما پخته تر رفتار کرده اند 
تا همه چیز از هم نپاشد

بازداشت عليرضا حيدرآبادی پور در اسپانيا

w w w . a r m a n m e l i . i r نشانی اینترنتی:  
آیین نامه اخالق حرفه ای 
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غیـــر محرمانـــه

۴۰میلیارددالرایرانرامسدودکردهاند؟
با اعمال تحریم هـای ضد ایرانی از سـوی آمریـکا، ۴۰ میلیارد 
دـار از منابـع ارزی ایـران دـر کشـور های دیگـر مسـدود 
شـده اند. چین با ۲۰ میلیارد دار، هند با هفـت میلیارد دار، 
کره جنوبی با شـش میلیـارد دار، عـراق با دو میلیـارد دار و 
ژاپن بـا یک و نیـم میلیارد دـار، کشـور های بدهکار بـه ایران 

بـه حسـاب می آیند.
نوبختبهدفترکارخودبازگشت 

معـاون رئیس جمهـوری و رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه 
پـس از حدـود یـک هفتـه  حضـور دـر بیمارسـتان، بـا بهبود 
نسـبی از بیماری کرونا؛ با رعایت پروتکل های بهداشتی دوره 
قرنطینه خود را به دفتـر کارش در این سـازمان منتقل کرده 
اسـت.»محمدباقر نوبخت« بـا انتشـار متنـی از مراقبت های 
مسـئوالنه و دلسـوزانه کادـر درمـان و عزیزانـی کـه دـر این 
بهبودی نقش داشـتند، تشـکر و برای ملت عزیز ایران آرزوی 
سـامتی و برای مبتایان شـفای عاجل مسـالت کرده است.

پیشبینیآشناازانتخابات1۴۰۰
مشـاور رئیس جمهـوری اظهار کـرد: ایرانیـان ]دـر انتخابات 
۱۴۰۰[ کسـانی را انتخاب خواهند کرد که بتوانند در مسـائل 
اساسـی و راهبردـی اجمـاع ملـی ایجـاد کنند. حسـام الدین 
آشـنا در حسـاب کاربری خود در توئیتر نوشـت: » دـوره این 
دولت هـم با همـه ضعف ها و قوت هـا مانند دولت هـای دیگر، 

بـه پایـان می رسـد. آنچـه می مانـد ایرانیـان نیک اندیشـی 
هسـتند که با دـرک آثـار اختافـات و رقابت هـای بی حاصل 
کنشـگران درون حکومت، این بار کسـانی را انتخاب خواهند 
کرد کـه بتوانند دـر مسـائل اساسـی و راهبردی اجمـاع ملی 

ایجـاد کنند.«
حماس:روابطباایرانعالیاست 

مسـئول روابط خارجـی جنبش حمـاس روابط ایـن جنبش 
مقاومـت را با ایـران عالـی توصیف کـرد و گفت کـه حماس با 
حزب ا... لبنان نیز روابط بسـیار خوبی دارد.»اسـامه حمدان« 
مسـئول روابـط خارجـی و از اعضـای ارشـد جنبـش حماس 
دـر گفت وگویی بـه تشـریح مواضـع ایـن جنبش دـر عرصه 
خارجی پرداخته است.اسـامه حمدان به وب سـایت الرسـاله 
نـت، افـزود: کشـورهای سازشـگر اگـر می خواهنـد بـا رژیـم 
صهیونیسـتی ارتبـاط برقـرار کننـد؛ این توافـق را بـه قیمت 
غارت بیشـتر زمین های فلسـطینیان بدست اسـرائیل، انجام 

دهند و خـاک خـود را در اختیـار ایـن رژیم قـرار دهند.

نقصفنیدرپروازآبادان-تهران
مدیر فرودگاه بین المللی آبادان از نقص فنی در پرواز آبادان - 
تهران و بازگشـت این پرواز به فرودگاه آبادان خبر داده است. 
پروانـه سـهرابی اظهار کـرد: پـرواز شـماره ۱۲۱۷ هواپیمایی 
قشـم ایر از فرودگاه آبادان به مقصد تهران در سـاعت ۲۱:۱۲ 
جمعـه شـب از فرودـگاه برخاسـته بوده، امـا ۵ دقیقـه بعد از 
پرواز در ۱۶ مایلـی فرودگاه، یکی از موتور هـای این هواپیما از 

کار افتاده اسـت. وی افزود: این هواپیما با حفـظ ایمنی کامل، 
به فرودگاه بین المللـی آیت ا... جمـی آبادان بازگشـته و فرود 
آمدـه اسـت. هواپیما بدـون هیچ مشـکلی به زمین نشسـت و 

همه مسـافران در سـامت کامل بودند.
ازدواججانسینابادخترایرانی 

جـان سـینا ورزشـکار معـروف آمریکایـی بـا شـهرزاد 
شـریعت زاده مهندس ایرانی مقیم کانادا ازدواج کرد. شهرزاد 
 Shay Shariatzadeh شـریعت زاده با نـام انگلیسـی
متولـد دهـه هفتـاد شمسـی )۲۹ سـاله و متولد سـال ۱۹۸۹ 
میادی(، دـارای اصالتـی ایرانی اسـت. او در شـهر ونکوور در 
کشـور کانادا به دنیا آمده اسـت و یک برادـر کوچک تر از خود 
دارد.جالب است بدانید شهرزاد در گذشـته از طرفداران جان 
سـینا بوده اسـت. شـهرزاد از دوره بچگی عاشـق جان سـینا 
بودـه و براسـاس آنچـه خـود می گویـد هیـچ گاه ایـن تصـور 
را در سـر نداشـته کـه روزی عشـق زمان دـوره کودکـی وی، 

همسـر او باشـد.

حمیدسوریانکروناگرفت
تسـت کرونـای نایـب رئیـس فدارسـیون کشـتی و دارنده ۷ 
طای جهـان و المپیک مثبت شـده اسـت. آزمایـش کرونای 
حمید سـوریان نایب رئیس فدراسیون کشـتی و دارنده شش 
مدال طای جهـان و یک مدـال طای المپیک مثبت شـده و 
وی راهی قرنطینه شده است. شـرایط عمومی حمید سوریان 
هم اکنون خوب اسـت و باید تحت نظر پزشـکان دوره درمانی 

خود را طی کنـد. علیرضا دبیر رئیس فدراسـیون کشـتی نیز 
که چنـد روز قبـل آزمایش کرونایش منفی شـده بـود مجددا 
اقدام بـه انجـام آزمایـش کرونا کـرد کـه نتیجه ایـن آزمایش 

منفی بوده اسـت.

گدایمیلیاردرزندانیشد!
مسـئول مرکز سـاماندهی متکدیان شهرسـتان قزوین گفت: 
متکدـی میلیاردری که دـر یکـی از چهارراه های اصلی شـهر 
قزوین اسـپند دـود می  کرد؛ شناسـایی، جمـع آوری و با حکم 
دسـتگاه قضائـی روانـه زندان شـده اسـت. محسـن رحیمی 
افزود: یکـی از متکدیانـی که بارها از سـوی عوامل گشـت این 
مرکـز جمـع آوری شـده و بـه وی تذکر داده شـد تا دسـت از 
تکدی گـری بردـارد فردـی متمـول و ثروتمنـد اسـت که در 
چهارراه هـای اصلـی شـهر اقدـام بـه تکدـی گـری دـر قالب 

»اسـپند دودکردـن« می کرد.

شهادتیکیازمرزباناندرقشم
فرماندـه مرزبانـی اسـتان هرمـزگان در مـورد شـهادت یکی 
از مرزبانـان دـر قشـم گفـت: یکـی از افسـران مرزبانی قشـم 
حین انجـام وظیفه و طی درگیـری با قاچاقچیـان در آب های 
الفـت ایـن شهرسـتان بـه شـهادت رسـید. سـردار حسـین 
دهکی افزود: سـتوان یکـم اصغر سـاالر پور در تعقیـب و گریز 
قاچاقچیان و در برخـورد با قایق قاچاقچیان به شـدت زخمی 
شـد. وی افـزود: بافاصلـه اقدامـات الزم بـرای اعـزام وی بـه 
بیمارسـتان انجام شـد اما قبـل از رسـیدن به بیمارسـتان و بر 

اثر جراحـات وارده به شـهادت رسـید.

پرداختهزینهسفرهاآغازانحرافات
 ناصر ایمانی تحلیلگر سیاسـی اصولگرا گفـت: انحرافات هم از 
همین موارد آغاز می شـود که مثًا هزینه سـفر خانواده شـان 
پرداخت شـود و بعـد به تدریـج اقدام بـه اسـتفاده های دیگر 
کنند، در واقـع آغـاز انحـراف از اینجاسـت و بایـد روی این ها 
حسـاس بود. این اتفاق نشـان می دهد که چنیـن موضوعاتی 
در آن کشورها هم دارای اهمیت اسـت که افراد و کسانی که از 
بودجه و امکانات دولتی اسـتفاده می کنند، مانند نمایندگان 
مجلـس بـه هیچ وجـه بـرای خـود و خانواده شـان از بودجـه 

بیت المال اسـتفاده شـخصی نداشـته باشند.

طعنهدوبارهبه»اطرافیان«پرسپولیس!
علـی کریمـی ضمـن انتقـاد از عملکـرد مهدـی رسـول پنـاه 
سرپرسـت باشـگاه به رفتار مسـئوالن ایـن تیم نظیر افشـین 
پیروانی نیز در قبال این مسـائل واکنش نشـان دادـه بود. وی 
با انتشـار پیامـی کنایه آمیز در صفحه شـخصی خود سـکوت 
اطرافیـان فعلـی تیـم را زیـر سـوال بـرد و نوشـت: »... اونایی 
که اطـراف تیـم هسـتن، هیچـی نمیگـن، چطـور آدم هایی 
هسـتن اونوقت؟ آهان! یادم نبود باتعصبن! نـه آقاجان پولش 
خوبه.«کریمی دـر حالی به مسـئوالن باشـگاه و تیـم فوتبال 
پرسـپولیس طعنـه زدـه اسـت کـه چنـد روز پیـش ضمـن 
حمایت از شـجاع خلیل زاده، خواسـته های او را برای شـروط 

مالی دـر قبـال ماندن در ایـن تیـم منطقی دانسـته بود.

گرانی

صفحه کارتون و طنز

روزنامه آرمان ملی

 شام می توانید                                                                                                            
آثار کارتون و طنز خو د                                                                                                            را 

به نشانی ایمیل ذیل 
ارسال کنید                                                                                                           .

arman.meli11@gmail.com

اقتباسی از ادبیات ژاپن!
خانه  از  می خواهید  مثال  می شود.  گرفتار  ناخواسته  آدم  زندگی  توی  موقع هایی  یه 
بیرون بروید تا ماست بخرید، دوست تان را می بینید و او به زور دست تان را می گیره و 

می بره توی یک کافه که قراره آنجا داستان بخوانند و نقد داستان کنند.
خالصه وارد کافه که شدیم، یک ربعی گشتیم تا اول یکدیگر را پیدا کنیم بعد دوستان 

دوستم را پیدا کنیم.
نشستم و بعد سالم و علیک باریستا آمد، یک دستی به گردنم زد و گفت: »چی میل 
داری رفیق؟« لبخندی زدم و گفتم: »همون همیشگی، ِشیک توت فرنگی!« نمی دونم 
شیک توت فرنگی توهین محسوب می شود؟ یه جوری نگاهم کردند که مجبور شدم 
بگویم: »شوخی کردم، یه فرنچ بدون شیر و شکر، مثل فرنچ های کافکا مزه زهر مار بده 

حتما، ممنون می شم«.
عجیب بود که حتی بی دلیل هم که شده دوستان ته به ته سیگار روشن می کردند و 
از دکارت به صادق هدایت، از صادق هدایت به لورکا، از لورکا به کافکا بحث را ادامه 
می دادند که نمی دانم چرا یک دفعه یک شیر پاک خورده ای نگاهم کرد و گفت: »نظر 
لبخندی زدم  اما  به چیه مرتیکه؟«  شما چیه سیمین بر؟« توی دلم گفتم: »نظر چیم 
و گفتم: »اگزیستنتانسیالیست قضیه برای من مبهمه، لطفا بیشتر توضیح بدید« اما 
الکردها کم نیاوردند، نیم ساعت حرف زدند و دوباره گیر دادند به من و گفتند: »شما 
بحث رو ادامه بده«. حرفی برای گفتن نداشتم، خالصه به آرامی گفتم: »یک داستان 
تازگیا خوندم ژاپنیه خیلی جالبه، می گه: به خاطر میخی چوبی افتاد، به خاطر چوبی 
خری افتاد، به خاطر خری نمی دونم یه اتفاقاتی افتاد، به خاطر اون اتفاقاتی که گفتم 
یه سری اتفاقات بد دیگه ای افتاد )یادم رفته بود بقیه ش رو!( و همه اینها به خاطر همون 
خری بود که میخ رو درست نزده بود«. شروع کردن به دست زدن و آفرین گفتن که 
نشست ها یشان  توی  که  دارند  اصرار  بود.هنوزم  داستان  این  از  اقتباس  بهترین  این 

حضور داشته باشم و از داستان های بومی ژاپنی اقتباس کرده و برای شان بخوانم!

کارتون فرنگی

مهناز یزدانی 

فریور خراباتی
حرف حساب

لوییزفیلیپهویلسون-کوبا/خشکسالی

 آیا می دانید دعواها و کشمکش ها برای انتخابات آمریکا و بر سر کاندیداها 
در کشور چهارفصل مان خیلی بیشتر از خود آمریکاست؟ مثال شما جایی بگویید 
فالن کاندیدا گزینه  مناسب تری  است، سه هزار و سیصد و هشتاد و هشت نفر با 
شما مخالفت خواهند کرده و با استناد به مدارکی که سازمان امنیت ملی آمریکا به 
صورت خصوصی در اختیار آنها قرار داده است، شما را قانع خواهند کرد که اشتباه 
می کنید؟)البته ممکنه این قانع کردن شون یه کم درد داشته باشه ولی شما طاقت 

بیار و کوه درد باش(.
 آیا می دانید طبق گفته  وزارت بهداشت عامالن ۱۹ کامیون قاچاق دارو که در مرز 
عراق کشف و ضبط شد تمام این داروها را از داروخانه های سراسر کشور تهیه کرده 
بودند؟ مثال به صورت تیمی هر شخص از داروخانه دو تا پنی سیلین، سه تا ژلوفن و 
چهارتا انسولین گرفته است. فقط احتماال تیم مذکور متشکل از حداقل یک میلیون 
نفر بوده که توانسته است ۱۹ کامیون دارو جمع آوری کرده و به مقصد قاچاق بار بزند. 
)برای من که کامال قابل باوره، شما هم اگر مشکل دارید سریع تر باوردونی تون رو به 

دکتر نشون بدید(.
 آیا می دانید که پراید هر روز صبح خود را در آیینه  جادویی اش نگاه کرده و 
می گوید گران ترین خودروی ناامن جهان کیه؟! و آیینه درحالی که با دست روی 
پیشانی اش می زند که ای وای، توی چه بدبختی ای گیر کردم، جواب می دهد: شما 
هستید سرورم! و پراید خوشحال و خندان به خط تولید مثال متوقف شده اش 

بازمی گردد؟
 آیا می دانید که فوتبال ارزش این همه حاشیه را ندارد، مگر درصورتی که 
منفعتی برای ما داشته باشد؟ فی الواقع اگر ما در حال انجام فعالیت فوتبالی در نقش 
بازیکن، مربی، سرمربی یا مالک باشگاه باشیم که فوتبال از نان شب هم  برای مردم 
واجب تر خواهد بود، درغیر این صورت که جامعه مشکالت زیادی دارد که باید در 
اولویت قرار بگیرند و دنیا دو روز است و ول کنید بابا این ورزش مسخره رو! ۲۲ نفر 
آدم خودشون رو االف یه توپ می کنن که چی بشه؟! اونم وقتی من هیچ نقشی توی 

فدراسیون فوتبال ندارم، یعنی مردم گرسنه ان!
 آیا می دانید ما انتخاب کرده ایم که در کشورمان چیزی به نام ثبات قیمت ها 
نداشته باشیم.؟ همچنین انتخاب کرده ایم که از امروز هرکسی هرچقدر دلش 
خواست بخرد چرا که در این زمینه، تحریم ها هیچ خمی به ابروی ما نیاورده است. 
مثال خود من امشب قرار است کالشینکف پلو برای شام درست کنم و بخورم. )البته 
جنس گلوله ها یه کم دندونا رو اذیت می کنه که قول دادن در محموله ی تولیدی بعدی، 

این مشکلو برطرف کنن(.
 آیا می دانید که ما کلی دل مان را صابون زده بودیم که در تاریخ ۹۹/۹/۹ یک 
اتفاق خاصی برای خودمان رقم بزنیم و از این وضعیت تنهایی و خستگی دربیاییم 
ولی با وعده  خبر خوبی که آقای رئیس دولت برای آن تاریخ دادند کاخ آرزوهای مان 

تبدیل شد به یک زیرزمین بدون پنجره  در بدترین منطقه  دنیا؟!

بخوانید و بدانید

باورکنید ما خیر و صالح تان را می خواهیم
ندا حائری 

عکس  گــذشت  کــه  هفته ای  آخــر 
نامزد  کنار  هالیوودی  بازیگران  از  یکی 
را  ایرانی  دختران  و  شد  منتشر  ایرانی اش 
بیش از پیش به این فکر فرو برد که: »واقعا 
چیم از آنجلینا جولی کمتره کـــه شوهر 
گیرم نمیاد؟!« به همین بهانه مـــی خواهیم 
به چالش هایی که یک خــارجی در ازدواج 

با ایرانی ها تجربه می کند، بپردازیم.
روبه رو  آن  با  خارجی ها  که  چالشی  اولین 
تا دوست داری« است!  هستند، »منو چند 
 همانطور که می دانید این جمله به انگلیسی “
 ”How much do you love me?

می شود و یــک خارجی وقتی این جمله را 
می شنود، جامه می درد و سر به باشگاه های 
را درک  ما  باید  شبانه می گذارد. خارجی ها 
از  مهم تر  کمیت  ایرانی  یک  برای  که  کنند 
کیفیت است. پس خیلی مهم است که برای 
ابراز محبت به همسر ایرانی شان به جای یک 

پپسی، چندتا پپسی باز کنند!
به  ایرانی ها  مالکیت  حس  بعدی،  چالش 
همسر خود و ضمائمش اســت! این موضوع 
شوهر  که  خارجی  دخترهای  برای  بیشتر 
ایرانی دارنــد چــالش بــرانــگیز است. 
بــرای درک بهتــر تـــصــور کــنید 

ایرانی اش در خانه  با شوهر  یــک خارجی 
نشسته اند که یکهو شوهرش گوش همسرش 
را می گیرد و می گوید: »این مال کیه؟!« و تا 
زمانی که همســرش نــگــوید: »همش 
واسه توئه« ول نمی کند! اما مردهای خارجی 
به  موضوع شوند؛  این  درگیر  می توانند  هم 
این صورت که وقتی دارند ظرف های شام را 
می شورند، همسر ایرانی شان که در حال باال 
پائین کردن پیج ها کاشت ناخن است بدون 
هیچ مقدمه ای از آنها می پرسد: »اون دختر 
تبریک  بهت  عروسی مون  شب  که  خاله ت 

گفت چرا اونجوری نگات می کرد؟!«
آخرین چالش هم کـــه به آن می پردازیم، 
بحث فامیل بازی است. یـــک خـــارجی 
باید با شوخی هایی که برادرزن یا شوهرخاله 
همسرش با او می کـــند کنــار بیـــاید؛ 
و  برسد  راه  از  برادرزنش  است  ممکن  مثال 
برای احوالپرسی یکی تو گوش او بخواباند، یا 
همین شوهرخالـه ای کــه گــفتیم به جای 
شکر به او نمک غالب کند و بعدش هار هار 
بخندد. مادرشوهر و خواهرشوهر ایرانی نیز 
یکی دیگر از ابعاد ایــن چالش است که اگر 
برای توصیف آن، تمام درخت های دنیا قلم 

و دریاهایش جوهر شوند، باز هم کم است.

همش واسه توئه!
از هر دری...

مرآت ساعی

  دیروز از عزیزی پرسیدم: »به نظرت آخرش چی می شه؟« به سرعت گفت:»می میریم!« 
جوابش خیلی برام جالب بود. به همین سادگی، آخرش می میریم. برای لحظه ای تمام 
کارهای نکرده و حرف های نزده اومد جلوی چشام.  از چغاله بادوم امسال که نوبر 
نکردم تا حلقه دوم زحل که قرار بود کشفش کنم، از گریه هایی که برای مرگ احتمالی 
پدرم به خاطر تراشیدن دوسرمداد کردم، تا پرستویی که به موقع آزادش نکردم وتو 
دستام جون داد. از تالش هایی که نکردم تا حسرت هایی که خوردم.  راستی مگه 
چقدر زنده ایم؟ کسی می دونه؟ از کجا معلوم که همین امسال من نباشم که تو دریا 
غرق می شه و جنازم تو همون ساحلی  که تو بچگی ازش صدف جمع کرده بودم پیدا 
بشه؟ یا زمستون بعدی ، دقیقا بعداز یکی از اون تابلوهای »جاده لغزندست« ماشینم از 
دره نره پایین و حماسه ای آفریده نشه؟ مگه چقدر زندگی می کنیم ؟ یا مهم تر از اون، 
مگه چند بار فرصت زندگی داریم؟ تورو خدا یکی راحتم کنه، یه سخن بزرگانی چیزی 
که »بزرگی« گفته باشه »بر شما باد زندگی«.  یکی راحتم کنه. نمی دونم کدوم از خدا 
بی خبری به هم گفته بود اگه دو سر مدادتو بتراشی، بابات می میره و من با کلی بغض 

و عذاب وجدان مدادای دوسر تراشیده رو زیر فرش و پشت پشتی مخفی می کردم.

زندگی کنیم!
طنزیامت کارخانه

مه سیما احدی

سهیل محمدی

آخر آرمان ملی


