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شهادت باب الحوائج، حضرت موسي بن جعفر، امام كاظم عليه السالم را تسليت مي گوييم

نگاهيادداشت
زهير صباغ پور آذريان ؛ معاون امور بين الملل مركز ارتباطات  شهرداري تهرانمحسن صيدي؛ كارشناس ارشد اقتصاد محيط زيست

گرايش فزاينده جهاني نسبت به مفهوم توسعه شهري 
هوشمند،  اين مفهوم را به يكي از محبوب ترين مفاهيم 
شهري مبدل ســاخته اســت. از ابتداي قرن 21 ايده 
شــهرهاي هوشــمند به واســطه  تلفيقICT و كاركردهاي ديجيتال، با مشاركت 
شهروندان   و راهبري شــهري، به طور قابل توجهي گســترش يافته است. لكن  در 
نبود برنامه اي راهبردي، اين محبوبيت با هزينه هايي همراه بوده  كه شــكل گيري 
انتظارات و تمايالت احساسي،  انتزاعي  و شديدا شــعارگونه به مقوله هوشمندي  و 
همچنين سياســتگذاري هايي كه با فرصت ســوزي، در پي حل برخي از مشكالت 
سطحي برآمده اند، از اين دست اند. از اين رو به رغم غلبه نگاه خوش بينانه نسبت به 
شهر هوشمند، بايد در نظر داشت كه نسل كنوني شهرهاي هوشمند با چالش هاي 
متعدد بحران مشروعيت، حريم شهروندي و ... روبه رو هستند. در اين مسير برخي 
از چالش ها فارغ از زمينه، عموميت دارند؛ مانند »چه نتايجي را بايد از هوشمندي 
در مسير مديريت زيرساخت ها و خدمات عمومي انتظار داشت؟«، »چگونگي نحوه 
توليد و جمع آوري داده هاي معني دار  و تحليل آنها بــه نحوي كه بتوان از امنيت و 
صحت پردازش ها مطمئن بود«، »چگونگــي حفظ حريم خصوصي«  يا »چگونگي 
طراحي سيستمي كه قادر به ارتباط با طيف گسترده اي از ديگر سيستم  ها، سهامداران 
و... باشــد«. اما انبوهي از چالش ها نيز وجود دارد كه بســته به زمينه متفاوت اند؛ 
مانند »چگونگي نحوه مقابله با شــكاف هاي اجتماعي - اقتصادي در بهره مندي از 
خدمات ديجيتال و مقابله با نابرابري ها«، »چه كســي،  چگونه هزينه سيستم شهر 
هوشمند را پرداخت مي كند؟« و »چگونه متاثر شدن ساير سياست هاي پراولويت 
و سرمايه گذاري هاي جاري شهري، از سياست توسعه هوشمند شهري؟«. بنابراين 
بايد انتظار داشت تا نوآوري هاي بروز يافته در اين مسير، هم پاسخگوي چالش هاي 

عمومي و هم پاسخگوي چالش هاي برآمده از زمينه باشند. 
تا به امروز حجم وسيعي از پژوهش هاي شهر هوشمند پيرامون ابتكارات و پروژه هاي 
فناوري اطالعات انجام گرفته است  كه البته از مهم ترين عناصر شهرهاي هوشمند 
نيز هستند؛ لكن ضرورت پرداخت به آن در بستري كه بايد انسان محور باشد، چالش 
بزرگ تري است؛ تا حدي كه تعيين سياست هاي مناسب و درگير كردن شهروندان، 
 كليد موفقيت در ابتكارات شهر هوشمند است؛ موضوعي كه پيشران ايجاد مفهوم 

جديد شهروند ديجيتال در شهري شفاف، باز   و براي همه،  است. 
در خوانشي اقتصادي از شهرهاي هوشمند نيز بايد بيان داشت كه: 

برآوردهايي وجود دارد كه ظرفيت بازار جهاني شهرهاي هوشمند را حدود  550ميليــارد دالر در 2016 نشــان داده و پيش بينــي مي كننــد بــه 1
2/57تريليون دالر تا 2025 افزايش يابد؛ اين موضوع حاكي 
از تبديل شهرهاي هوشمند به جايگاهي براي سرمايه گذاري 

است و باز شدن فضا براي مشــاركت بازيگران جديد بخش خصوصي در فضاهايي 
است كه پيش تر توسط نهادهاي دولت محلي اداره مي شدند. 

روز درختــكاري را بايد نماد اعتقــاد و ايمان ايران به 
اهميت محيط زيســت بدانيم و اين مناسبت فرخنده 
را نه صرفا با برگزاري يك آيين تشــريفاتي، كه بايد با 
التزام عملي و تعهد به وظايف شهروندي و حاكميتي 
به مسئوليت مهم مراقبت از محيط زيســت، بزرگ بداريم. روز درختكاري را بايد 
به مثابه نمادي از وفاداري تقويم ايراني به ضرورت حراست از پيوند انسان و طبيعت 

جشن بگيريم.
تهران به زيبايي ها و مختصات طبيعي خود مي بالد؛ به اينكه 

از برف روي رشته كوه هاي شــمالي اش حظ ببرد و همزمان مناطق كويري جنوب 
خود را به بهترين شكل حفظ كند.

 توسعه هوشمند شهر
و جنبه هاي اقتصادي آن

قرن جديد، قرن سبز گفت وگو
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 كورسوي اميد
به صعود بهاري بورس

 رشد 2درصدي بورس در مبادالت ديروز، اميدها را
به رشد بازارسهام در  پايان سال و ابتداي سال آينده تقويت كرد

22خدمت غيرحضوري به خانواده هاي كم برخوردار

موفقيت  تازه  در كشف درمان خوراكي كرونا

 فعاليت رسمی 2400 مركز »+ زندگی« در استان ها با هدف ارائه خدمات 
به خانواده های محروم  و كم برخوردار آغاز شد

 محققان يك شركت داروسازي بزرگ و مشهور جهان مي گويند دستاوردهای جديدشان 
می تواند باعث رسيدن به داروي خوراكي درمان كوويدـ 19 شود

اين روز ها در بازار سهام اين شايعه پيچيده كه شاخص بورس از هفته سوم اسفند ماه با رشد مواجه مي شود و اين رشد دست كم تا 
چند  ماه ادامه خواهد يافت. شايد سهامداران با تكيه بر حافظه تاريخي خود دل به رشد بازار سهام در ابتداي سال جديد بسته اند 
كه در چند سال گذشته مدام تكرار شده است. با اين حال برخي تحليلگران مي گويند اقداماتي مانند افزايش سقف سرمايه گذاري 
صندوق هاي با درآمد ثابت، در سهام و آزاد گذاشتن كارگزاران براي تعيين تكليف اعتبار هايي كه به مشتريانشان داده اند مي تواند 

به تزريق نقدينگي به بازار سهام منجر شود و زمينه رشد شاخص هاي بورس را فراهم كند. صفحه5 را بخوانيد.

شركت داروسازي بزرگ مرك و يك آزمايشگاه آمريكايي نتايج اميدواركننده اي را در آزمايش دارويي كه به صورت خوراكي براي 
مقابله با كوويد-19تجويز شده اســت، گزارش كردند. به گفته اين تيم تحقيقاتي، اين دارو به كاهش بار ويروسي بيماران كمك 
مي كند. وندي پينتر، رئيس ارشد پزشكي شركت آمريكايي Ridgeback Biotherapeutics درباره اين داروي تازه كشف شده 
مي گويد: در زماني كه نياز مبرمي به درمان ضد ويروسي عليه ويروس SARS-CoV-2 وجود دارد، ما با اين داده هاي اوليه دلگرم 

هستيم. صفحه12 را بخوانيد. 

تشكل هاي 
مردمي بازوي 

جامعه مدني

دلجویي؛ جامانده 
حوادث آبان98

جامعه شناسان و فعاالن مدنی 
درباره اهميت حضور نهادهای 

مدنی  دركشور می گويند

سازمان هاي مردم نهاد كه با نام سمن ها 
از آنها ياد مي شود، يكي از مؤلفه هاي 
مهم مشــاركت اجتماعي در جامعه 
و شــايد يكي از مهم تريــن مجاري 
كنشــگري مدني براي شــهروندان 
هستند. در طول ســال هاي گذشته 
سياست اعالمي رســمي، حمايت از 
توســعه ســمن ها بوده اما در عمل و 
برخي مقاطع شــاهد بروز مشكالت 
و موانعي در مســير فعاليت هاي اين 
تشكل ها بوده ايم.  اين در حالي است كه 
به زعم كارشناسان تضعيف سمن هاي 
ريشــه دار و شناســنامه دار مي تواند 
پيامدهــاي ناميموني بــراي جامعه 
داشته باشد و ســبب بروز نارضايتي 
چه در بدنــه اين تشــكل ها و چه در 
اقشاري كه مخاطب هدف فعاليت هاي 
اجتماعي آنها هستند، شود. نهادهاي 
مدني و تشكل هاي مردم نهاد در واقع 
بازوي حمايتي جامعه مدني هستند 
و مي توانند نقش تســهيل گري را در 
كشور بازي كنند. صفحه10 را بخوانيد.

 توجه به ســرمايه  اجتماعــي يكي از 
رويكردهاي محوري جريان ها و احزاب 
سياســي در روزهايي است كه كشور 
براي برگــزاري انتخابــات خردادماه 
1400 آماده مي شود؛ آنها مي كوشند 
با پر كردن شكاف هايي كه در سال هاي 
 اخير ميان مردم و مسئوالن ايجاد شده، 
زمينه مناسب براي حضور حداكثري 
شــهروندان در ســيزدهمين دوره 
را  رياســت جمهوري  انتخابــات 
فراهــم كنند. يكــي از مقاطع مهمي 
كــه بايــد بيــش از گذشــته مورد 
 آسيب شناســي قرار گيــرد، حوادث

 آبان مــاه1398 اســت. صفحــه2 را 
بخوانيد.

اظهارات اخير شمخاني بارديگر 
 پيامدهاي حوادث سال گذشته را  

در كانون توجه قرار داد
صفحه6

 كاشت نهال صلح در  تهران
  شهردار تهران به همراه سفراي خارجي، در اراضي عباس آباد،   نهال  زيتون  كاشتند

  حناچي: كشور ها در زمان همه گيري بيماري ها به هم كمك مي كنند اما ما در يك سال اخير فشار حداكثري  تحمل مي كرديم
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امشب هم  تكرار كن
صفحه13
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 اقتصاد، اقتصــاد و اقتصاد؛ اين كلمه 
اين روزها ورد زبان سياستمداران شده انتخابات

اســت. در روزهايي كه قدم به قدم به 
انتخابات رياســت جمهوري نزديك تر مي شــويم، 
كانديداها از پشت پرده بيرون مي آيند و رفته رفته 
صف آرايي  جريان ها شــكل مي گيرد. گردهمايي 
جناح ها هم آغاز شــده و بــه زودي چهره ها غربال 
مي شوند تا نامزد مورد اجماع هر جناح معرفي شود؛ 
البته اگر دو جناح اصلي كشــور بتوانند بر سر يك 
نامزد در جريان خود به اجماع برسند. اما تا همين جا 
به نظر مي رســد يك مســئله مورد اجمــاع همه 
سياستمداران اســت؛ تالش براي تغيير وضعيت 
اقتصادي كشــور و توجه به مطالبات مردم در اين 
حوزه. اين گزار ه ها البته فقط ادعا نيست و آمارها هم 
همين را مي گويند. براســاس نظرســنجي مركز 
افكارسنجي دانشــجويان ايران )ايسپا( با گذشت 
16 ســال از انتخابــات 84 همچنــان »عدالت« با 
اختالف در صدر مطالبات مردم از دولت آينده است؛ 
انتخابــات  13 دوره  در  كــه  كليــدواژه اي 
رياســت جمهوري، جايگاه پررنگي در شــعارهاي 

نامزدهاي پيروز داشته است.

مردم چه مي خواهند؟
در بخشي از نظرســنجي ايســپا درباره انتخابات 
پيش رو از پاســخگويان خواسته شــده تا بگويند 
به نظر آنها دولت آينده از ميان گزينه هاي »آزادي«، 
»بهبود روابط با كشــورهاي خارجي«، »عدالت«، 
»حمايت از توليد داخلي« و »امنيت در برابر تهاجم 
خارجي« بهتر اســت كدام را در اولويت خود قرار 
دهــد. از ميان جامعــه آماري حــدود 1600 نفره 
31.2 درصــد عدالــت را انتخاب كرده انــد. بهبود 
روابط با كشــورهاي خارجي و حمايــت از توليد 
داخلي هر كدام 20 درصد از نظر پاســخ دهندگان 
را به خود اختصاص داده. براي فقــط 10 درصد از 
پاســخ دهندگان امنيت در برابــر تهاجم خارجي 
اولويت داشــته و 3.5 درصد هــم آزادي را اولويت 
دولت آينده دانسته اند. درصد مخاطباني كه گزينه 
نمي دانم را انتخاب كرده اند 12.6درصد و 2 درصد 
پاسخ دهندگان هم اين سؤال را بي پاسخ گذاشته اند. 

پيش از اين نظرسنجي بسياري از جامعه شناسان 
تأكيد كرده بودند كه عدالت به دليل شــرايط روز 
جامعه و البته ريشه هاي ســنتي همچنان مطالبه 
اصلي و محوري جامعه ايراني است. اين موضوع با 
نگاهي به انتخابات رياست جمهوري پس از انقالب 

نيز روشن مي شود.
 نخستين رئيس جمهور پس از انقالب اسالمی پنجم 
بهمن 1358 انتخاب شد. از ميان حدود 14 ميليون 
شركت كننده، 10 ميليون نفر ابوالحسن بني صدر را 
برگزيدند. عدالت ، محوري ترين شعار بني صدر در 
انتخابات بود كه در پوسترهاي انتخاباتي باقيمانده 
از آن دوران هم به وضوح پيداســت.  بني صدر اما 
خرداد 1360 از ســمت خود عزل شــد و سپس از 

ايران گريخت.

عدالت در معناي ساده زيستي
پس از بني صدر، محمدعلي رجايي از نخست وزيري 
به پاســتور رفت و رئيس جمهور شد. شهيد رجايي 
هر چند شعار مشخصي در انتخابات رياست جمهوری 
نداشــت، اما فضــاي تبليغاتــي او حــول محور 
ساده زيســتي بود كه در پس خود مفهوم عدالت را 

منتقل مي كرد. 
شهيد رجايي حتي در سلوك شخصی هم اين مفهوم 
را به مردم منتقل می كرد. شهيد رجايي توانست در 
فضاي انقالبي و البته جنگي در دوم مرداد 1360 با 
12 ميليون و770 هزار رأي رئيس جمهور شــود. اما 
عمر رياست جمهوري شهيد رجايي به يك  ماه هم 
نكشيد و او هشتم شهريور در بمبگذاري ساختمان 
رياست جمهوري ترور شد و به شهادت رسيد. به اين 

ترتيب شهيد رجايي هم فرصت اجرايي كردن عدالت 
وعده  داده شده را پيدا نكرد.

  پس از ترور شهيد رجايي، ســومين دوره انتخابات 
رياست جمهوري در بحبوحه جنگ تحميلي برگزار 
شــد. در اين دوره تنها كانديداي شــاخص آيت اهلل 
علی خامنــه اي) مقام معظم رهبري( بــود. در اين 
دوره جنگ جايي براي پرداختن به شعارهاي توسعه 
اقتصادي باقي نمي گذاشت. در 2پوستر منتشر شده 
از آن دوران هم اين موضوع مشــهود است. در يكي 
از پوســترهاي تبليغاتي با پس زمينه جنگ نوشته 
شــده كه »به خامنه اي، مرد محــراب و جبهه رأي 
مي دهيم«. در ديگر پوستري كه پايگاه اطالع رساني 
حفظ و نشر آثار رهبر انقالب منتشر كرد، نوشته شده 
»حكومت اسالمي آن حكومتي اســت كه مردم را 
به فكركردن دعوت مي كنــد و هدايت ذهن مردم را 
برعهده مي گيرد«. ايشــان در دور اول 15 ميليون و 
905 هزار رأي و در دور دوم 12 ميليون و 205 هزار 
رأي آوردند. در اين دوره اما مسئوليت هاي اجرايي 
كشور بر عهده نخست وزير بود. به گواه مورخان، اداره 
اقتصاد كشــور در ميانه جنگ و اوج گيري تحريم  ها 
مهم ترين وظيفه دولت در آن دوران محسوب مي شد.

هاشمي و دولت سازندگي
پنجمين دوره انتخابات رياســت جمهوري تفاوت  
عمده اي با دوره هاي قبل داشت. اين دوره با پايان 
جنگ آغاز شد و با حذف سمت نخست وزيري، همه 
مسئوليت هاي اجرايي كشور بر عهده رئيس جمهور 
گذاشته شد. از ســوي ديگر، آيت اهلل خامنه اي نيز 
به رهبري رســيدند و در چنين شرايطي هاشمي 

رفسنجاني با شعار توســعه اقتصادي و سازندگي 
روي كار آمــد. او دوره اول 15 ميليون و 550 هزار 
رأي داشــت و عمده كارگزاران دولت او تكنوكرات 
بودند و توســعه را در مسير تكنوكراسي مي ديدند. 
هاشمي با اين رويكرد يك دوره ديگر هم در مسند 
رياست جمهوري باقي ماند اما در سال 72، 5 ميليون 
از آراي خود را از دســت داده بود. دولت هاشــمي 
به دليل راهبرد مشخصي كه براي توسعه و عدالت 

داشت، به دولت سازندگي مشهور شد.  

وقتي شعار توسعه سياسي پيروز شد
سال 76 نخستين بار پس از انقالب بود كه مطالبات 
مدني و سياسي از اولويت هاي اقتصادي در جامعه 
پيشي گرفت. ســيدمحمد خاتمي در اين سال با 
شعار توسعه سياسي توانست برخالف انتظارهاي 
اوليه با 20 ميليون رأي راهي پاستور شود. خاتمي 
در مسير اصالحات سياسي و ساختار تالش كرد و 
به آزادي هاي مدني ازجمله آزادي مطبوعات بهاي 

زيادي داد.
 او دوره دوم هم با شعار »فرداي بهتر ايران اسالمي« 
با يك ميليون رأي بيشتر از سال 76 رئيس جمهور 
ايران شــد. دولت خاتمي به دليل رويكرد مشخص 
خود به دولت اصالحات مشــهور شد و جريان چپ 
در جمهوري اسالمي را تبديل به جناح اصالح طلب 

امروزي كرد.

  موج سواری با شعار
نهمين انتخابات رياست جمهوري عرصه ظهور دوباره 
مطالبه عدالت بود. محمود احمدي نژاد در اين دوره، 

خود  بر موج اين مطالبه سوار شد و شعار او »پول نفت 
بايد سر ســفره مردم ديده شــود« بود. او در رقابت با 
هاشمي رفسنجاني او را مظهر بی عدالتي پس از انقالب 
معرفي كرد و همه وعده هاي انتخاباتي اش درباره حل 
معضالت معيشت، مسكن، اشتغال و به طور كلي اقتصاد 
كشور بود.   او در دوره اول حدود 17 ميليون رأي داشت. 
احمدي نژاد سال 88 هم با شعار »عدالت و مهرورزي«  
بار ديگر راهي پاستور شد و تا سال 92 رئيس دولت ماند.

 توسعه اقتصادي با رنگ وبوي سياسي
ســال 92 باز هم »عدالــت« كليدواژه نامــزد پيروز 
انتخابــات بــود. هر چند حســن روحاني با شــعار 
»اعتدال گرايي«  و »دولت تدبيرواميد« روي كار آمد، 
اما از پرداختن به مفهــوم عدالت غافل نماند و تأكيد 
كرد كه باز كردن گره مشكالت اقتصادي و سياسي در 
دستان اوست. در واقع شعار روحاني توسعه اقتصادي 
با رنگ وبوي سياسي بود. روحاني سال96 هم با تأكيد 
بر حل مشكالت اقتصادي وارد كارزار شد و وعده داد 
كه اقتصاد كشور مســير روبه رشدي را طي مي كند. 
البته در اين دو دوره مطالبات مدني و سياســي نيز 
بار ديگر به صحنه بازگشته بود و روحاني وعده هاي 
پرشــماري هم در اين زمينه ها داد. او دور اول حدود 
18ميليــون رأي و در دور دوم بــا 23ميليون رأي 
رئيس جمهور ايران شد. حاال در آستانه سيزدهمين 
انتخابات رياســت جمهوري آمارهــا گويای بر صدر 
ماندن »عدالت« در مطالبات مردم اســت. اما نكته 
اينجاســت كه به نظر مي رسد توســعه سياسي بار 
ديگر به حاشــيه رفته و از اولويت هاي جامعه فاصله 

معني داري گرفته است. 

مردم در انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري به دنبال چه هستند؟
عدالت؛ مطالبه 1400 مردم از مسئوالن

اميرمحمد حسيني
خبر نگار

رهبری

ديپلماسی

خبر

در مراسم دهمين پاسداشت ادبيات جهاد و مقاومت كه باحضور جمع 
محدودي از پيشكســوتان جهاد و مقاومت و فعــاالن حوزه  ادبيات و 
هنر دفاع مقدس در شهر سنندج برگزار شد، تقريظ حضرت آيت اهلل 
خامنه اي بر كتاب »عصرهاي كريسكان« منتشر شد. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آيت اهلل خامنه اي، كتاب 
»عصرهاي كريسكان«، خاطرات آقاي امير سعيدزاده )سعيد سردشتي( 
از فعاليت هاي دوران پيش از انقــالب و مجاهدت هاي دفاع مقدس تا 
رنج هاي اسارت در زندان هاي كومله و دمكرات است كه به قلم كيانوش 
گلزار راغب تدوين و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است. متن 

تقريظ رهبر انقالب اسالمي بر اين كتاب به شرح زير است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

ـ بسيار جذاب تهيه شده اســت؛ هم خود سرگذشت اين جوان آزاده 
كرد جذاب است و هم نوع نگارش صريح و كوتاه و بي حاشيه كتاب. با 
اينكه نيروهاي مبارز كرِد طرفدار جمهوري اسالمي را از نزديك ديده 
و شناخته ام، آنچه از فداكاري هاي آنان در اين كتاب آمده، برايم كاماًل 
جديد و اعجاب آور اســت. نقش مادر و همسر هم حّقاً برجسته است. 
دالوري و شجاعت راوي و خانواده اش ممتاز است و نيز برخي عناصر 
ديگر كردي كه از آنان نام برده شده است. در كنار اين درخشندگي ها، 
رفتار قساوت آميز و شريرانه كســان ديگري كه به دروغ از زبان مردم 
شريف كرد سخن مي گفتند نيز به خوبي تشــريح شده است. كتاب 
جامعي است؛ تاريخ، شرح حال، شــناخت قوم كرد، شناخت حوادث 

تلخ و شيرين منطقه كردي در اوايل انقالب... در آذر99 مطالعه شد.

دانشنامه امام خميني)ره( فردا رونمايي مي شود
دانشنامه امام خميني)ره( 20اســفند باحضور سيدحسن خميني، 
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، وزير ارشاد و جمعي 
از علما و مسئوالن در حســينيه جماران رونمايي مي شود. به گزارش 
جماران، اين دانشنامه كه در 10جلد توســط مؤسسه تنظيم و نشر 
آثار امام خميني)ره( تنظيم شــده، حاصل تالش 260نفر از عالمان، 
پژوهشگران، نويســندگان، مديران و مجريان در بخش هاي مختلف 
مديريت علمي و اجرايي، نگارش، ارزيابي، بازنويســي، بررســي ها و 
بازبيني   هاي فردي و گروهي چندباره و ويرايش علمي و فني و خدمات 

حروف زني و تصاوير است.

سخنگوي وزارت خارجه:
 موضوع ايران و آمريکا ارسال پالس 

و سيگنال نيست
تمامي گمانه زني  هاي محفلي داخلي و خارجــي  تاكنون تأثيري در 
حل و فصل قطعي و قريب الوقوع لغو تحريم هاي ايران و بازگشت آمريكا 
پاي برجام نداشته است. گزارش هاي رسانه اي در ارتباط با ميانجي ها 
و آزادسازي پول هاي بلوكه شده به فاصله كوتاهي يكي پس از ديگري 
تكذيب مي شوند و مورد پذيرش رسمي قرار نمي  گيرند. نه خبري از 
بازگشت پول هاي بلوكه شده ايران در عراق و كره جنوبي است و نه حتي 
نشست افغانستان بهانه مالقات مشترك نمايندگان ايران و آمريكا را 
موجب شده است. در همين راستا نيز سعيد خطيب زاده، سخنگوي 
وزارت امور خارجه ديروز در نشســت خبري خود بــا خبرنگاران بار 
ديگر انفعال و بي تحركي ديپلماتيك آمريكا در اين بخش را در پاسخ 
به ســؤاالت خبرنگاران يادآور شــد و گفت: »هيچ تماس مستقيم و 
غيرمستقيمي با آمريكا در ارتباط با موضوعات برجامي و غيربرجامي 
نداشته و نداريم.« سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين درباره مثبت 
تلقي شدن ديدار وزير امور خارجه ايرلند با روحاني درخصوص روابط 
ايران و آمريكا، گفت: موضوع ايران و آمريكا ارســال پالس و سيگنال 
نيســت بلكه اجراي مؤثر قطعنامه 2231 و رفع تحريم هاست. اينها 

نيازمند ارسال پالس نيست و موضوعات روشن و دقيقي است.

زاغري چند سال قبل آزاد مي شد اگر...
وي همچنين درباره اظهارات جرمي هانت، وزير امور خارجه ســابق 
انگليس درباره آزاد شدن نازنين زاغري گفت: اظهارات رياكارانه جرمي 
هانت، اقدامات مخرب چند ســال قبل او را نمي پوشــاند. او مي داند 
اقدامات مخربش اگر رخ نمي داد، اتفاق امروز چند سال قبل رخ مي  داد. 

توضيح 2مقام دولتي درباره انحالل 
جمعيت امام علي)ع( 

 بيژن عباسي، معاون پژوهش و ترويج قانون اساسي معاونت حقوقي 
رئيس جمهور روز گذشته درخصوص درخواست انحالل جمعيت امام 
علي)ع( توضيح داد: »دستياري حقوق شهروندي و نمايندگي معاونت 
حقوقي در شوراي ملي توسعه و حمايت از تشكل هاي مردم نهاد مستقر 
در وزارت كشور، به معاونت پژوهش و ترويج قانون اساسي كه مسئوليت 
آن به عهده اينجانب است، تفويض شده است. او يادآور شد: در جلسه 
تير و مردادماه سال جاري شوراي مورد اشــاره كه به بررسي موضوع 
انحالل جمعيت امام علي)ع( پرداخته شد، دعوتنامه اي از سوي معاونت 
حقوقي رئيس جمهور دريافت نشده است. او ادامه داد:  معاونت حقوقي 
موضوع شركت در جلسات را پيگيري و درخواست ارسال دعوتنامه و 
حضور در جلسات كرد كه سرانجام در شهريور ماه اين امر ميسر شد. 
البته چون تصميمات شورا به اكثريت است، نظر مخالف معاونت مانع 
از اتخاذ تصميم نيست. بنابراين معاونت حقوقي، در جلسات شوراي 
فوق كه موضوع درخواست انحالل جمعيت در دستور آن قرار داشته، 
حضور نداشته و پس از اطالع از اين تصميم طي مكاتبات و مذاكرات 
پياپي، راهكار حقوقي به وزارت كشور و رئيس جمهور محترم و هيأت 
دولت ارائه و جهت ايجاد فرصت اجرا، پيشنهاد استرداد و يا دست كم 
اســتمهال در رســيدگي قضايي را داده است. عباســی تاكيد كرد: 
بدين ترتيب، اعالمات داير بر موافقت معاونت حقوقي رئيس جمهور با 
درخواست انحالل جمعيت، خالف واقع و  بي پايه است. معاونت حقوقي 
حسب وظيفه خود پس از طرح مشكالت حقوقي درخصوص سازمان 
مردم نهاد و حتي ديگر اشخاص حقوقي، در وهله اول به دنبال يافتن 
راهكار حقوقي براي رفع اشكاالت مطروحه است و قوياً معتقد است كه 
از بين رفتن نهادها بايد آخرين و دور از دسترس ترين اقدام باشد و پيش 
از آن، همه تالش ها بايد معطوف به راهكارهاي اصالحي ناظر به حفظ 

و بقاي نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي باشد.«

همه شعارهاي نامزد پيروز انتخابات رياست جمهوري پس از انقالب
 مدافع عدالت اجتماعي، اقتصادي و سياسيابوالحسن بني صدر
 بدون شعار اما مشهور به ساده زيستيمحمد علي رجايي

 آيت اهلل
 سيد علی خامنه اي

 حكومت اسالمی آن حكومتی است كه مردم را به فكر كردن دعوت می كند و 
هدايت ذهن مردم را بر عهده می گيرد

 همه با هم كار براي سازندگي ايران )توسعه اقتصادي(اكبر هاشمي رفسنجاني
 فرداي بهتر براي ايران اسالمي )توسعه سياسي(سيدمحمد خاتمي

  پول نفت بايد سر سفره مردم بيايد، مردي از جنس مردم محمود احمدي نژاد
)عدالت و ساده زيستي(

 دولت تدبير و اميد )توسعه اقتصادي- ديپلماسي(حسن روحاني

پيرهادي در نامه اي به شمخاني خواستار شد: 
 انتشار گزارش رسيدگي به آسيب دیدگان آبان98

 محسن پيرهادي،  نماينده تهران و عضو هيأت رئيسه مجلس در نامه اي به علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي خواستار 
انتشار گزارشي از روند رسيدگي و اقدامات اين شورا به آسيب ديدگان و خانواده هاي كشته شدگان آبان98 شد.

پيرهادي در گفت وگو با همشهري يادآور شد: رهبر معظم انقالب اسالمي، هجدهم آذرماه سال98 در پاسخ به گزارش ارائه شده از سوي 
دبير شوراي عالي امنيت ملي كه سال گذشته درباره نحوه مديريت وضعيت جان باختگان و مصدومان حوادث اخير خدمت ايشان تقديم 
شد، ضمن موافقت با پيشنهادهاي مطرح شده توسط دريابان شمخاني مقرر فرمودند: »نسبت به افراد مشکوك در هر گروه با جهتي كه 
به رافت اسالمي نزديك تر است عمل شود.« دلجويي از خانواده جان باختگان، پرداخت ديه به خانواده همه جان باختگان اعتراض ها، 
اتخاذ تدابير الزم درباره كشته شدگان مسلح در حوادث اخير ازجمله پيشنهادهاي دبير شوراي عالي امنيت ملي به رهبر معظم انقالب 
بود كه مورد تأييد و موافقت ايشان قرار گرفت. او ادامه داد: حاال اما قريب به يك سال و نيم از حوادث ناخوشايند آبان ماه98 و تأكيد 
مقام معظم رهبري بر ضرورت دلجويي و رسيدگي به خانواده هاي جان باختگان و ديگر آسيب ديدگان اين حوادث سپري مي شود و از 

امنيت ملي انجام آنجا كه دريابان شمخاني مبدع اين پيشنهاد بوده اند، احتماال اقدامات مناسبي در اين زمينه از سوي شوراي عالي 
گرفته است. عضو هيأت رئيسه مجلس با تأكيد بر ضرورت احيا و تقويت سرمايه اجتماعي و رفع موانع 

و كاستي ها در حصول اين مهم افزود: ضروري است كه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در اين باره 
آن بخش از گزارشي را كه قابليت انتشار براي عموم را دارد منتشر نمايند. عضو كميسيون شوراها 
و امور داخلي مجلس ادامه داد: اين گزارش حتما در مسير وحدت و انسجام ملي و خنثي كردن 
توطئه  دشمنان براي ايجاد اختالف در اليه اجتماعي كشور مؤثر خواهد بود.  او افزود: اين مهم 
از سوي شوراي عالي امنيت ملي در حالي اهميت دوچندان خواهد يافت كه سري نشست هاي 

ملي اين شورا بعد از حوادث آبان ماه98 را به يادآوريم كه اين شورا ميزبان صاحب نظران سياسي 
و اجتماعي از طيف هاي مختلف 2جريان مطرح داخل كشور شد. پيرهادي گفت: درهمين راستا 

بنده در قالب نامه اي به دبيرخانه شــوراي عالي امنيت ملي انتشار گزارش دلجويي از خانواده 
جان باختگان حوادث آبان ماه98 را پيگيري خواهم كرد تا با انتشار بخش غيرمحرمانه آن 

براي عموم همگان در جريان اين اقدامات مؤثر و سازنده اجتماعي و سياسي قرار گيرند.

كث
م

  توجه به ســرمايه  اجتماعي يكي از رويكردهاي 
محوري جريان ها و احزاب سياســي در روزهايي گزارش 

است كه كشور براي برگزاري انتخابات خردادماه 
1400آماده مي شود؛ آنها مي كوشند با پر كردن شكاف هايي كه 
در ســال هاي اخير ميان مردم و مســئوالن ايجاد شده، زمينه 
مناسب براي حضور حداكثري شهروندان در سيزدهمين دوره 
انتخابات رياســت جمهوري را فراهم كنند؛ كاري كه اين روزها 
سخت تر از گذشته مي نمايد، چراكه وضعيت اقتصادي كشور در 
سال هاي اخير كه تا حد زيادي از فشار حداكثري تحريم ها ناشي 
مي شد، به ايجاد جو نااميدي در سطح جامعه دامن زده  و ترميم 
سرمايه هاي اجتماعي باهدف برگزاري انتخاباتي شكوهمند بيش 

از پيش محسوس است.
در اين حوزه يكي از مقاطع مهمي كه بايد بيش از گذشته مورد 
آسيب شناسي قرار گيرد، حوادث آبان ماه1398 است؛ اعتراضاتي 
كه درپي سهميه بندي بنزين و افزايش قيمت اين فرآورده به وقوع 
پيوست و در شهرهاي مختلف كشور و به ويژه محالت كارگري 
و حاشيه نشــين نمود يافت، تبعات خود را در انتخابات مجلس 
يازدهم در اسفند1398 و با كاهش محسوس مشاركت كنندگان 

در انتخابات نشان داد.
شيب اعتراضات و نيز حضور طبقات مختلف جامعه از تهيدستان 
حاشيه شهري گرفته تا بخش هايي از طبقه متوسط و همچنين 
جوانان در اعتراضاتي كه بعضا در نقاط مختلف به خشونت هم 
كشيده شد و خســارات جاني و مالي به همراه داشت، اگرچه با 

فروكش كردن تب اعتراضات، ازســوي كارشناسان سياسي و 
اجتماعي و همچنين رسانه ها به وسعت به آن پرداخته شد، اما 
به نظر مي رسد انتقادات از نحوه اجراي طرح و همچنين شيوه 
برخورد با معترضان همچنان باقي است و از نگراني هايي محسوب 
مي شود كه ممكن است سايه  اش بر سر انتخابات خرداد1400 

هم سنگيني كند.
انتقاداتي كــه دراين حوزه طــرح مي شــود، انعكاس دهنده 
سكوتي است كه گاهی در دستگاه هاي مختلف كشور پيرامون 
حوادث آبان ماه 1398و زمينه ها، آسيب ها و راهكارهاي ترميم 

شكاف هاي اجتماعي ناشي از آن حوادث ديده مي شود.
يكي از توصيه هــاي رهبر معظــم  انقالب پــس از اعتراضات 
آبان ماه1398 به مســئوالن امر، دلجويي از آسيب ديدگان اين 
حوادث و خانواده هاي آنان بود؛ مأموريتي كه به نظر مي رســد 
آنچنان كه بايد پيگيري نشــد يا الاقل اطالع رســاني مناسبي 
در اين زمينه صورت نگرفت؛ سكوت ســنگيني كه درباره اين 

مأموريت مهم در حدود 15ماه گذشته  وجود داشته است.

انتقادهاي شمخاني 
در اين فضا ديروز علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي 
در گفت وگويي با ايســنا به ابعاد جديدي از اعتراضات آبان ماه 
اشاره  كرده كه پس از گذشت  ماه ها، مي تواند زواياي بيشتري از 
زمينه ها و علل حوادث آن روزها را روشن كند. شمخاني پيش تر 
باني برگزاري نشست هاي ملي باهدف بررسي ابعاد مختلف اين 
پرونده بود كه با حضور نمايندگاني از طيف هاي مختلف سياسي 

كشور برگزار شد و با شيوع كرونا ناتمام ماند.
او در گفت وگوي ديروزش متوقف كردن روند افزايش سنواتي 

قيمت حامل هاي انرژي را زمينه ساز متراكم شدن فنر قيمت ها 
مي داند كه »آزادســازي تدريجي انرژي اين فنر به صورتي كه 
موجب شــرايط غيرقابل كنترل شود هر روز ســخت تر از روز 

گذشته مي شد.«
 شمخاني معتقد اســت اين تصميم با توجه به اينكه يك بار در 
گذشته هم اتخاذ شده بود، مي توانست بهتر گرفته شود و موجب 
شكل گيري هزينه هاي سياسي، امنيتي، اجتماعي و اقتصادي 

براي كشور نشود.
 به طورقطع بايد در زمينه تعديل قيمت حامل هاي انرژي اقدام 
مي شــد، اما انتقادهاي جدي به نحوه اعالم، اجــرا و مديريت 
كاهش هزينه هاي اجراي طرح وجود دارد كه موجب وارد شدن 

خسارت هاي قابل پيشگيري به كشور شد.

عدم اقناع مردم در 98 منجربه بحران امنيتي شد
دبيــر شــوراي عالي امنيت ملــي ادامــه مي دهــد: در وقايع 
آبان مــاه1398در كنــار برخــي ناهماهنگي هــاي اجرايي و 
ســوء مديريت ها، بازهم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع 
مخاطبان خودش را نشان داد و اين بار موجب شكل گيري بحران 
امنيتي براي كشور شــد. گاهي يك تصميم مناسب و ضروري 
به دليل نداشتن راهبردها و سياست هاي رســانه اي تبديل به 
ضد خودش مي شــود. الزم بود در مورد قيمت بنزين هم، كار با 

مشاركت برنامه ريزي شده رسانه ها و مردم اجرا مي شد.

ضرورت پاسخگويي به مطالبات مردم
انتقادات شمخاني از نحوه اجراي طرح درحالي مطرح مي شود 
كه جامعه چشم انتظار رسيدگي بهتر و بيشتر به آسيب ديدگان 
اين حوادث و خانواده هاي آنان است؛ موضوعي كه ضرورت آن 
با توجه به بيانيه گام دوم انقالب كه ازسوي رهبرمعظم انقالب 
تبيين شد، بيش از پيش احساس مي شود و مي تواند در بازسازي 

سرمايه هاي اجتماعي نقش محوري بازي كند.
احمد مازني، عضو فراكســيون اميد در مجلس دهم با اشاره به 

اين موضوع به همشــهري مي گويد: آن زمان كــه اتفاقات تلخ 
سال 1398به وقوع پيوست مجلس نسبت به شيوه اجراي طرح 
معترض بود، اما نه اجازه سؤال داده شــد و نه توانستيم با طرح 
استيضاح به روشن شدن ابعاد مختلف اين حادثه بپردازيم. البته 
جلساتي در دبيرخانه شــوراي عالي امنيت ملي با هدف بررسي 

زواياي پيدا و پنهان حوادث آبان ماه برگزار شد.
مازني ادامــه مي دهد: حمايــت رهبرمعظم انقــالب از طرح 
سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين مبتني بر نظر كارشناسي 
سران سه قوه بود و معتقد بودند كه بايد به جنبه هاي اجتماعي، 

اقتصادي و سياسي طرح توجه شود.
 ايشان همان زمان تأكيد داشتند كه بايد به وضعيت افرادي كه از 
حوادث آبان ماه آسيب ديده اند رسيدگي شود و اگر ضرري متوجه 
فردي شده، بايد مورد توجه قرار گيرد. اين نماينده ادوار مجلس 
تصريح مي كند: نكته مهم اين است كه با وجود تأكيدهايي كه 
درباره لزوم دلجويي از آسيب ديدگان حوادث آبان1398 وجود 

داشت، من اخباري دراين زمينه نشنيده ام.
 تاكنون نه از ناحيه افرادي كه آســيب ديده انــد و نه از ناحيه 
مسئوالن، گزارشي نديده ام كه درباره دلجويي از آسيب ديدگان 

آن حوادث باشد.
مازني دربــاره نقش آسيب شناســي حــوادث آبان ماه1398 
در ترميم ســرمايه هاي اجتماعي آن هم در آســتانه برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري خرداد1400، مي گويد: اگر مسئوالن 
تصميم ساز عزم جدي بر آسيب شناسي اين حوادث و رسيدگي 
مؤثر به آســيب ديدگان آن داشــته باشــند، قطعا مي تواند در 
بازسازي سرمايه هاي اجتماعي در كشور در مقطع مهمي كه در 

آن قرار داريم مؤثر باشد. 
وي ادامه مي دهد: معتقدم بيش از »رسيدگي« به موضوع، بايد از 
كساني كه به نحوي در جريان حوادث آبان1398آسيب ديده اند 
»دلجويي« كرد. بايد مباني تصميم ســران قوا و ابعاد اجتماعي 
– اقتصادي آن براي مردم تبيين شــود تا شــناخت بهتري از 

مقتضيات موضوع پيدا كنند. 

دلجويي؛ جامانده حوادث آبان98
عليرضا احمدي

خبرنگار
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  ســفيران كشــور هاي خارجــي، 
نهال هاي زيتون را به نشــان صلح و گزارش

دوســتي در نزديكــي درياچه هنر 
اراضی عباس آباد غرس كردند. آيين كاشت نهال در 
باغ موزه دفاع مقدس، امســال با حضور ســفيران، 
نمايندگان سازمان هاي بين المللی و شخصيت هاي 
ديپلماتيك برگزار شد. شهردار تهران در اين آيين 
با اشــاره به اينكه واژه پارادايس و فردوس به زبان 
انگليسي، فارســي و عربي يكي از مظاهر باغ هاي 
ايراني است، گفت: در كشور تاريخي ايران آثاري از 
500سال قبل از ميالد در زمينه باغ سازي  ايراني در 
منطقه پاسارگاد وجود دارد. اين دانش در دل اين 
سرزمين با وجود سال هاي خشكسالي و به كمك 
قنات هاي تاريخي سينه به سينه ادامه پيدا كرده و 
هنوز هم ادامه دارد. پيروز حناچــي با بيان اينكه 
توانســته ايم 12باغ از اين باغ هاي ايراني را به ثبت 
جهانــي برســانيم، گفــت: يكــي از عارضه هاي 
شهرنشــيني و افزايش تراكم، بيشترشدن ميزان 
آالينده ها و ترافيك است. راه حل اين دو مشكل هم 
كاهش مصرف ســوخت هاي فسيلي و آالينده ها و 
همينطور افزايش مصرف انرژي هاي پاك و افزايش 
و توسعه فضاي ســبز اســت كه همه كالنشهرها 

ازجمله تهران اين هدف را دنبال مي كنند.
او افزود: توسعه فضاي ســبز يكي از سياست هاي 
كالنشهر هاست كه در ســرزمين گرم و خشك ما 
اهميت بيشتري دارد. همكاران من در محدوده و 

حريم شهر در حال فعاليت در اين زمينه هستند. 
از ســوي ديگر در محدوده تهران بــا جلوگيري از 
تخريب باغات شرايط بهتري براي مردم در مقياس 

محالت و مناطق ايجاد مي شود.
شهردار با تأكيد بر همكاري شهرداري و وزارت نيرو 
براي تامين آب مورد نياز فضاي سبز گفت: بخش 
عمده اي از فضاي سبز با استفاده از پساب فاضالب 

تهران آبياري مي شود.
او ادامه داد: يكي از وجوه متمايز تهران نســبت به 
بقيه شهرهاي ايران توســعه و كيفيت فضاي سبز 
است كه به همت همكاران خدمات شهري و فضاي 

سبز ايجاد شده است.
حناچي در بخش ديگــري از صحبت هاي خود به 
حمل ونقل عمومي اشاره كرد و افزود: شبكه متروی 
تهران به 50درصد پيشرفت رسيده است. بيش از 
250كيلومتر از شبكه متروي تهران به بهره برداري 
رســيده و در اين دوره خطوط 6 و 7 متروي تهران 
كه خطوط مركزي اســت مورد بهره برداري قرار 
گرفت. همچنين در اوايل ســال آينده 10ايستگاه 

مترو افتتاح خواهد شد.
او گفت: با وجود شرايط سخت كرونايي تحريم ها را 
به فرصت تبديل كرديم و در ابتداي سال آينده از 

نخستين قطار ملي رونمايي خواهيم كرد.
شــهردار تهران با اشــاره به ضرورت اجراي كامل 
حاكميت انضباط شهري در پايتخت گفت: يكي از 
مصاديق آن، اين است كه در دوره جديد مديريت 
شهري پروژه اي افتتاح نمي شود، مگر اينكه براي 
تمام اقشــار جامعه مناسب سازي  شده باشد. تمام 
فضا هاي عمومــي و پرمراجعه بايد امــكان نفوذ 

داشته باشــد، مخصوصا براي كساني كه معلوليت 
جسمي دارند.

شهردار با اشــاره به اولويت هوشمندسازي تهران 
در اجراي برنامه هاي شهري گفت: هوشمندشدن 
شــهر اگر تا كنون روندي عادي محسوب مي شد؛ 
در شــرايط كرونايي به صورت يك اقــدام واجب 
درآمد. اين فرايند اكنون در شهرداري به عنوان يك 
مگاپروژه تعقيب مي شود و اپليكيشن »تهران من« 

بيش از 3ميليون كاربر دارد.
حناچي تأكيد كرد: كرونا شرايط سختي براي همه 
شهر ها به وجود آورده است و ما هم در اين شرايط 
با ويروس ديگري به نام تحريــم مبارزه مي كنيم. 
معموال كشور ها در شرايط سخت مانند همه گيري 
بيماري ها به هم كمك مي كنند اما ما در يك سال 
اخير فشــار حداكثري را تحمل كرديم كه زيبنده 

جامعه جهاني نيست.
حناچي با بيان اينكه اين روز ها ثبت نام در انتخابات 
شورای شــهر براي مشــاركت در اداره شهر آغاز 
مي شود، گفت: از همه كساني كه دل در گرو آبادي 
اين شــهر دارند مي خواهم كه با هدف مشــاركت 
در اداره شــهر و ادامه فعاليت هاي خوبي  كه آغاز 
شــده اســت، با حداكثر توان در اين امر شركت 
كنند. همچنين از همه متخصصان و كساني كه در 
خودشان اين توان را مي بينند كه در شرايط سخت 
به كمك شهروندان بيايند و در اداره امور شهر نقش 
ايفا كنند، دعوت مي  كنم تا در اين روند مشاركت 
كنند. او در ادامه گفت: سال پيش رو متفاوت است 
كه هر يكصد ســال يك بار اتفاق مي افتد. به همين 
مناســبت همكاران من برنامه تهران1400 را در 
دســتور كار دارند. فرصتي براي اينكه به صدسال 
گذشــته نگاه كنيم و ببينيم كجا هســتيم و براي 
صدسال آينده برنامه ريزي كنيم. شهردار تهران در 
حاشيه اين مراســم و در جمع خبرنگاران آلودگي 
و ترافيك را دو عارضه در همه كالنشــهرهاي دنيا 
دانســت و گفت: براي حل ايــن دو معضل، هيچ 
راهكاري جز توســعه حمل ونقــل عمومي وجود 
ندارد. اينها سياست هاي راهبردي دارند كه نبايد 
در مرور زمان گــم يا تضعيف شــوند. حناچي به 
ساخت وســاز در تپه هاي عباس آباد اشــاره كرد و 
توضيــح داد: تهديداتي كه قبال دربــاره تپه هاي 
عباس آباد وجود داشــت، به حداقل رســيده و با 

دستوري كه رهبري در ســال1368 دادند و پيرو 
آن، طرحي كه در سال84 در شوراي عالي معماري 
و شهرســازي و همينطور در كميسيون ماده5 هم 
مصوب شــد، تكليف اراضي عباس آباد معلوم شده 
است. در واقع ذخيره گاه تنفسي تهران يك منطقه 
فضاي باز، فرهنگي و سبز به حساب مي آيد و بايد 
اقدامات درون آن متناسب با چنين مصوبه اي انجام 
شود. حناچي درباره لغو مصوبه برج باغ ها هم گفت: 
بســياري از برج باغ هايي كه در پهنه R يعني پهنه 
مسكوني و قابل ساخت وســاز بودند، هم اكنون به 
پارك هاي عمومي تبديل شــده و در اختيار مردم 

قرار گرفته است. 
به گفتــه او، در انجام اين ماموريت به بســياري از 
دستگاه ها و نهادها مانند بنياد مستضعفان، ستاد 
اجرايي فرمان امام)ره( و شهرداري )كه به صورت 
يك سياست جدي آن را تعقيب كردند(، دستورات 
الزم براي حفظ خاك و فضاي ســبز داده شــده 
است. در اين مراسم سفرا و نمايندگان ديپلماتيك 
كشورهايي ازجمله ايتاليا، يونان، مالزي، اسلووني، 
هلند، سوئيس، هند، قبرس، فلسطين، پاكستان، 
اتريــش، فنالند، بــالروس و اندونــزي در باغچه 

همجوار درياچه هنر نهال غرس كردند. 

 كاشت نهال صلح در تهران
شهردار تهران به همراه تعدادي از سفراي كشورهاي خارجي در اراضی عباس آباد درخت زيتون كاشتند

گزارش 2

  حناچي: معموال كشور ها در شرايط ســخت مانند همه گيري بيماري ها 
به هم كمك مي كنند اما ما در يك سال اخير فشار حداكثري را تحمل  كرديم 

كه زيبنده جامعه جهاني نيست

  توسعه فضاي سبز يكي از سياســت هاي كالنشهر هاست كه در سرزمين 
گرم و خشك ما اهميت بيشتري دارد

محمد سرابي
خبرنگار

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

به دنبال راه اندازی »سامان بازار« شهرداری تهران 
فعاليت دستفروشان قانوني مي شود

ثبت نام در سامانه »سامان بازار« به منزله 
شناسايي دستفروشــان و قانوني شدن 
فعاليت آنهاست. ساماندهی دستفروشان 
به دغدغه مديريت شهري تبديل شده و سال هاست مديران شهري 
تهران با آن دست و پنجه نرم مي كنند. در گذشته برخی افراد اقدام به 
دستفروشي مي كردند اما امروز بساط گستري به عنوان يك شغل در 
ميان زنان و مردان و حتي قشر جوان و تحصيلكرده رونق گرفته است. 
براساس تبصره يك بند2 ماده55 قانون شهرداري ها، سدمعابر عمومي 
و اشغال پياده روها با هر عنوان و از هر طريقي، ممنوع و برابر همين ماده 
قانوني است كه از دستفروشی به شكل غيرقانونی و نامطلوب جلوگيری 
می شود. راه اندازي روزبازارها به همت شركت ساماندهي و مشاغل و 
صنايع شهر تهران نخستين اقدامي بود كه انجام شد؛ هرچند در اين 
ميان بودند دستفروشاني كه به بهانه جانمايي نامناسب و پاخور نبودن 
از استقرار در آنها خودداري كردند. شــيوع كرونا معادالت مديريت 
شهري را به هم زد و تعطيلي روزبازارها از يك سو و شرايط نامناسب 
اقتصادي از سوي ديگر، سبب رونق و گسترش دستفروشي در معابر 
شد. به همين دليل گام بعدي براي افزايش روزبازارها برداشته نشد اما 

ساماندهی آنها در دستور كار قرار گرفت.
در چنين شــرايطي مديريت شــهري، به اين نتيجه رســيد كه 
براي ســاماندهي دستفروشــان قبل از هر چيز نيازمند اطالعات 
است. بنابراين ســامانه »سامان بازار« در راســتاي بهره گيري از 
ظرفيت هاي موجود شهري، شناسايي و ساماندهي بساط گستران 
تهران راه اندازي شــد كه به گفتــه علي مفاخريــان، مديرعامل 
شــركت ســاماندهي مشــاغل و صنايع شــهر تهران براساس 
دستورالعمل مشــاغل ســيار و بي كانون مصوب شــوراي شهر، 
 متقاضيــان غرفــه در روزبازارها بايــد اطالعات خود را ســامانه

  samanbazar.tehran.ir ثبت كنند. با اين كار كد شناسايي 
به دستفروشان داده مي شــود و مي توانند با عنوان دستفروش در 
روزبازارها، راسته بازارها و حتي پالزاها در برخي ساعات شبانه روز 
كه آمادگي پذيرش دارند، فعاليت كننــد. در حقيقت با ثبت نام 
در اين سامانه، فعاليت دستفروشــان با نظارت شركت ساماندهي 

مشاغل و صنايع تهران، قانوني مي شود.
نكته ديگر آنكه  براســاس ماده چهارم مصوبه ساماندهي مشاغل 
سيار و بي كانون شوراي شهر تهران در سال1400 ، نرخ پايه بهاي 
خدمات هر مترمربــع فضاي اختصاصي براي مشــاغل بي كانون 
7800تومان و مشاغل سيار غيرموتوري هم 15000تومان در روز 
تعيين شده است كه درصورت تأييد فرمانداري تهران اين مصوبه 

اجرايي مي شود.

   درختكاري از منزلت انسان حفاظت مي كند
نماينده برنامه جهاني غذا ســازمان ملل متحد در ايران از ديگر سخنرانان آيين كاشــت نهال صلح و دوستي بود كه 
صحبت هاي خود را به ضرورت حفظ محيط زيست اختصاص داد و گفت: الگو هايي در سال2020 از طرف دبيركل سازمان 
ملل براي حفظ محيط زيست همه كشور ها ارائه شــده و در اين ميان درختکاري با حفاظت از طبيعت، از  شأن و منزلت 
انسان هم حفاظت مي كند. نگار گرامي افزود: بيماري كرونا آسيب شديدي به انسان ها وارد كرده است كه در اين زمينه 
بايد سرمايه گذاري هاي جديدي صورت گيرد.  سفير فلسطين در تهران نيز در اين مراسم گفت: برخي تصوري از اينکه 
در گذشته در زمان جنگ چه شرايط سخت و دشواري بر ايران حاكم بود، ندارند اما ما آن را به ياد داريم كه به بركت امام 
خميني)ره( وحدت بين كشور هاي اسالمي به وجود آمد و اين وضعيت به طور كامل تغيير كرده است. صالح زواوي افزود: 
پس از درگذشت امام خميني)ره( ديديم كه پرچم انقالب اسالمي را مقام معظم رهبري به دست گرفتند و امروز پيشرفت 
انقالب مرهون مديريت و تدبير ايشان است. در اين مراسم كه از شبکه تهران به صورت زنده پخش مي شد، علي محمد 
مختاري، مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران هم گزارشي از توسعه بوستان ها و فضاي سبز درون 

شهر تهران در سال هاي اخير ارائه كرد.
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بانك مركزي: نيازي به تغيير 
نرخ سود بازار بين بانكي نيست 
چراكه نرخ سود بازار به سمت 
نرخ سياستي هدايت مي شود

گزارش

عبورقيمت هر بشكه نفت خام از 70دالر فر ضيه ورود نفت 
به ابر چرخه را تقويت  كرد

نبض آينده اقتصــاد ايران با  كالن
نــرخ تــورم تنــد مي زند، 
فاصله گرفتن شاخص تورم از 
هدف بانك مركزي و رسيدن شكاف آن به 
10درصد، به اين معناست كه نرخ تورم عليه 
همه شورش كرده، آينده سياستمداران را به 
خطر انداخته و قيام قيمت ها در بازارها، هم 
تمركز سياستگذاران و هم تصميم گيران را 
برهم زده اســت، تــا جايي كــه به گفته 
اقتصاددانان، برخــالف انتظارات همگاني، 
بودجه سال آينده كه در شوراي نگهبان در 
حال بررسي اســت، به موتور شتاب دهنده 
نرخ فزاينده تورم تبديل خواهد شــد. در 
چنين وضعيت نگران كننده اي بانك مركزي 
به نمايان شدن آثار تعديل انتظارات تورمي 
در اقتصاد كالن اميــد دارد تا بلكه تالطم 
قيمت ها را در بازارها مهار كند؛ تالشي كه 
البته به  دليل فقدان استراتژي روشن براي 
بهبود انضباط مالي دولت، به ويژه با بودجه 
به شدت انبســاطي و داراي كســري تراز 
كم سابقه، با ابهامي جدي مواجه شده است.

تازه ترين گزارش بانك مركزي از روند نرخ تورم 
و البته بازتاب مديريت نرخ سود در بازارهاي 
پول و ســرمايه را مي توان روايتــي از چرايي 
و چگونگي باالرفتن نرخ تــورم در بهمن99 
دانست كه نشان مي دهد اين روند در آخرين 
 ماه سال جاري ادامه دارد. با چنين تصويري، 
البته پيش بيني همشــهري از شكسته شدن 
ركورد نرخ تورم محقق خواهد شــد. گزارش 
همشهري دوم اسفندماه با عنوان ركوردشكني 
تورم پس از ربع قرن يــادآور اين واقعيت بود 

كه 25ســال از زماني كه اقتصاد ايران شاهد 
تورم 49.4درصدي در پايان سال1374 بود، 
مي گذرد، تازه ترين روايت مركــز آمار از نرخ 
تورم در 12ماه منتهي به بهمن امسال نشان 
مي دهد به احتمــال زياد نرخ تــورم ايران در 
پايان سال1399 به باالترين ميزان ممكن در 

25سال گذشته خواهد رسيد.

مامور كنترل تورم چه مي گويد؟
بانك مركزي به عنوان سياســتگذار پولي و 
ارزي كه ماموريت نخست آن مهار نرخ تورم 
و هدايت آن به سمت نرخ هدف گذاري شده 
اســت، در خردادماه نرخ تورم هدف خود در 
پايان سال1399 را با 2درصد نوسان مثبت و 
منفي 22درصد اعالم كرد، البته بعدها پيمان 
قرباني، معاون اقتصادي اين بانك گفت كه 
نرخ تورم هدف گذاري شــده يكساله بوده و 
در خرداد ســال1400 بايد دنبال نرخ تورم 
22درصدي بود. سياســت ضد تورمي بانك 
مركزي بر مبناي چرخش در سياست هاي 
پولي استوار شده كه راهبرد آن مهار نرخ تورم 
با فعال سازي مكانيسم عمليات بازار باز بود، 
به نحوي كه از اين پس بانك مركزي به جاي 
هدف قراردادن كل هاي پولي و اســتفاده از 
ابزارهاي مستقيم پولي نظير نرخ سود سپرده 
و تسهيالت بانكي، به سمت مديريت نرخ هاي 
سود در بازارهاي پولي و سرمايه حركت كند.

تورم در بودجه 1400
بانك مركزي درحالي به تداوم روند كاهش 
انتظارات تورمي اميد بســته كه نگراني از 

تبعات بودجه مصوب1400 و آثار به شدت 
تورمي آن بــا هشــدار عبدالناصر همتي 
مواجه شده و او در تازه ترين يادداشت خود 
يادآوري مي كند؛  همه دولت ها و مجالس، 
به رغم انتقاد از رشد نقدينگي و تورم، حتي 
با پرچم اصالح ساختاري بودجه، درنهايت 
به بودجه اي با توان رشــد باالي نقدينگي 
رضايت مي دهند. او به صورت ضمني احكام 
تكليف شــده در بودجه بر بانك مركزي و 
سيستم بانكي در ســال آينده را متناقض 
با طرح مجلــس براي تقويت اســتقالل و 
پاسخگويي بانك مركزي مي داند و مي گويد: 
احكام تكليف شــده، انتشار پول پرقدرت و 
رشد نقدينگي را به همراه دارد. به گزارش 
همشهري، به نظر مي رسد با اجرايي شدن 
بودجه1400 كنترل نقدينگي و مهار تورم 
به يك هدف سخت، پرهزينه و شايد ناممكن 
در سال آينده تبديل شــود و اقتصاد ايران 
را وارد يك چرخه ســنگين ركود، تورم و 

بيكاري فزاينده كند.

چرا تورم برگشت؟
بانك مركزي در توضيح چرايي متوقف شدن 
نرخ كاهشــي تورم ماهانــه در بهمن ماه 
مي گويد: بــا كاهــش التهابــات در بازار 
ارز، تعديل انتظارات تورمــي و به تبع آن 
نمايان شدن آثار كلي آن بر تحوالت شاخص 
بهاي اقالم كااليي، رونــد نزولي قيمتي از 
آذرماه در بــازار ارز، طال و خودرو و رشــد 
قيمتي محدودي در بازار مسكن آغاز شد و 
تا دي ماه تداوم يافت تا اينكه در بهمن ماه و 
به دنبال افزايش معنادار شاخص مربوط به 
زيرگروه خوراكي ها و آشــاميدني ها، روند 

كاهشي نرخ تورم ماهانه متوقف شد.
اين نهاد توضيح مي دهد كه  البته نرخ تورم 
ماهانه كماكان كمتــر از نقطه اوج خود در 
ســال جاري يعني مهر و آبان قرار گرفته و 
افزون بر اين، متوسط قيمت خريد و فروش 
مسكن نيز در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته 
افزايش يافت كه اين تحوالت در كنار شواهد 
آماري سال هاي گذشــته در زمينه الگوي 
فصلي تــورم در ماه هاي پاياني هر ســال، 
مي تواند گوياي تــداوم وضعيت جاري در 

اسفندماه باشد.
روايت رســمي بانــك مركزي بــه وضوح 
نشــان مي دهد امواج بلند تــورم، اين بار 
ديگر كمتر ســراغ بازارهــاي ديگر ازجمله 
طال، ارز، خودرو و مســكن، حركت كرده و 

بيشترين آثار تخريب تورم در گروه كاالهاي 
خوراكي و آشــاميدني ديده شده كه نتيجه 
آن كوچك ترشدن سفره مردم است و شايد 
زمينه اي براي قمار سياسي سياستمداران 
كه با تكيه بــر نگراني هــاي تورمي مردم، 
بخواهند در انتخابات آينده براي خودشان 
رأي بخرند. اما از منظر اقتصاد، ميدان اقتصاد 
ايران در آينده يك ميدان مين گذاري شده با 
چاشني هاي تورم متفاوت از گذشته مي تواند 
باشــد كه آينده چهره ها و سياستمداران را 

دگرگون خواهد كرد.

اميد سياستگذار به تدبير پولي
سياســتگذار پولي اما همچنان اميد دارد 
بتواند نرخ تــورم را كنتــرل و نقدينگي را 
مديريت كند. نتيجه تازه ترين تالش ها در 
عمليات بازار بهمن ماه منعكس شــده كه 
نشــان مي دهد بانك مركزي توانسته نرخ 
ســود بازار بين بانكي را در محدوده داالن 
نرخ سياســتي از قبل تعيين شده تثبيت 
كند. در اين داالن از پيش تعريف شده، بانك 
مركزي، يك اعتبار كوتاه مدت يك هفته تا 
دوهفته اي را در يك فرايند رقابتي و در قالب 
توافق بازخريد در اختيار بانك هاي متقاضي 
قرار مي دهد و بانك ها هم مي توانند نيازهاي 
اضطراري بسيار كوتاه مدت خود را با استفاده 
از اعتبارگيري قاعده مند در نرخ سود سقف 

داالن تاميــن كنند. نتيجه اين سياســت 
پولي، افزايش سهم اوراق دولتي در ترازنامه 
بانك ها و انضباط بيشتري در ارتباط ميان 

شبكه بانكي با بانك مركزي بوده است.

تعديل نرخ  اوراق
بانك مركزي مي گويد تعديــل نرخ بازده 
اوراق مالي ازجمله نرخ بازده اســناد خزانه 
مي تواند به با ثبات ترشدن شرايط پولي در 
اقتصاد كالن كمك كند. آمارهاي موجود 
هم نشــان مي دهد تغيير جهت نرخ هاي 
بازده كوتاه مدت و ميان مدت اسناد خزانه 
كه از نيمه بهمن ماه آغاز شــده، بازتابي از 
سياســت هاي اين بانك براي آرامش دادن 
به بازار سرمايه و تغيير در انتظارات تورمي 
است. اين گزارش نشان مي دهد نرخ بازده 
اســناد خزانه اســالمي در سررسيدهاي 
يك و دو ســال در بهمن ماه صعودي بود، 
به نحوي كه نرخ بازده اســناد با سررسيد 
يكســاله در بهمن  ماه نســبت به  ماه قبل 
افزايــش 0.68واحد درصدي داشــت و از 
19.14درصد به 19.82درصد رسيد و نرخ 
بازده اسناد با سررسيد دوساله در بهمن ماه 
به 20.34درصد رسيد كه نسبت به  دي ماه 
0.13واحد درصد افزايش را نشان مي دهد.

 
دفاع از كارنامه ضد تورم

در شرايطي كه انتقادها از فاصله گرفتن نرخ 
تورم نسبت به نرخ تورم هدف گذاري شده، 
در حال افزايش اســت، بانــك مركزي با 
دفاع از رويكرد انتخاب شده مي گويد: رشد 
نقدينگي و پايه پولي در پايان بهمن1399 
نســبت به پايان ســال قبل، به ترتيب به 
33.8 و 23.6درصد رسيد و به رغم شرايط 
دشــوار اقتصادي و به طور مشخص متاثر 
از شــيوع كرونا و لزوم اســتفاده از منابع 

بانكي براي تخفيف آن و پوشــش كسري 
بودجه دولت در ســال جاري، با مديريت و 
رويكرد فعال بانك مركزي رشد پايه پولي 
به نحو مناسبي كنترل شــده است. افزون 
بر اين، بانك مركزي جلوي اضافه برداشت 
بانك ها را گرفته و به دولت هم كمك كرده 
تا كسري بودجه اش را از محل فروش اوراق 
بدهي جبــران كند و دنبال اســتقراض از 
بانك مركزي نباشد. به همين دليل جلوي 
پولي شدن كسري بودجه دولت گرفته شده 
و رشد پايه پولي در ســطح سال گذشته، 

23.6درصد و بدون تغيير مانده است.

مهار قدرت خلق اعتبار بانك ها
به گزارش همشــهري، با شــيوع ويروس 
كرونا و آثار مخرب آن بر كســب وكارها و 
فعاليت هاي اقتصادي، بانــك مركزي در 
نيمه نخست ســال، سياست انبساط پولي 
را براي كمك به سرپاماندن كسب وكارها 
در پيش گرفت كه نتيجه آن رشد نقدينگي 
بيش از سال گذشته بوده و رفتار بانك ها در 
دادن سرعت بيشتر به حق دارايي ها هم بر 
شدت رشد نقدينگي كمك كرده است. به 
همين دليل بانك مركزي براي جلوگيري 
از خلق نقدينگي بيشتر روي محدودكردن 
رشد ترازنامه بانك ها متمركز شده كه ثمره 
اين سياســت احتياطي روند كاهنده رشد 
پــول و افزايش ســپرده گذاري بلندمدت 
در بانك ها بوده اســت، به نحوي كه رشد 
12ماهه پــول از 88.6درصد در مهر ماه به 
56.9درصــد در بهمن ماه كاهش يافته كه 
از تقويت ماندگاري ســپرده ها در ماه هاي 
اخير حكايت داشته و به گفته بانك مركزي 
كاهش انتظارات تورمي و استقبال بيشتر 
از ســپرده گذاري بلندمدت در بانك ها را 

تأييد مي كند.

تورم عليه همه
 درحالي كه بانك مركزي تالش دارد نرخ تورم را كاهش دهد

بودجه مصوب1400پاشنه آشيلي براي كاهش تورم به شمار مي آيد

تحليل همشهری از مسير آينده اقتصاد ايران

افت محسوس بارندگي هاي امســال، كاهش ذخاير آب در مخازن سدها را  آب
تشديد كرده و به خصوص در منطقه تهران، زنگ خطر تابستان كم آب را به 
صدا درآورده است، به گونه اي كه يك مسئول در شركت آب منطقه اي تهران 
نيز با اشاره به كاهش 64ميليون مترمكعبي حجم ذخاير سدهاي پنج گانه تهران، از مردم 
خواسته است مصرف بهينه را مدنظر قرار دهند تا به منابع محدود و ذخاير سدها فشار وارد 

نشود.
به گزارش همشهري، آخرين آمارهاي مرتبط با وضعيت بارندگي در كشور نشان مي دهد از 
ابتداي سال آبي جاري تاكنون )اول مهر تا شامگاه 17بهمن 99( ميانگين ارتفاع ريزش هاي 
جوي در ايران به 112ميلي متر رسيده كه 39درصد از مدت مشابه سال قبل و 27درصد از 
ميانگين دوره هاي مشابه در 52سال اخير كمتر است و همين مسئله ورودي آب به سدها 

را نيز تحت تأثير قرار مي دهد.
محمد شهرياري، مدير دفتر بهره برداري و نگهداري از تأسيسات آبي و برقابي شركت آب 
منطقه اي تهران، درباره آخرين وضعيت ذخاير آبي ســدهاي تهران به ايلنا گفته اســت: 
هم اكنون مجموع ذخيره سدهاي پنج گانه تهران 567ميليون مترمكعب است كه در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذشته كه 631ميليون مترمكعب بود 64ميليون مترمكعب، معادل 
10.1درصد كمتر است. بنا به اظهارات شهرياري، در شرايط فعلي ذخيره آبي سد اميركبير 
3.8درصد، سد لتيان 22.2درصد، سد الر 14.3درصد، سد طالقان 2.9درصد و سد ماملو 

21.6درصد نسبت به  مدت مشابه سال قبل كاهش نشان مي دهد.
آمارهايي كه اين مقام مسئول ارائه مي دهد حاكي از اين است كه از ابتداي سال آبي جاري 
)اول مهرماه تاكنون( 379ميليون مترمكعب آب به درياچه سدهاي پنج گانه تهران وارد 
شده كه 4درصد كمتر از سال گذشــته است، اما به واســطه اثرپذيري ورودي آب سدها 
به ذخاير يخ و برق باالدســت و همچنين كاهش 39درصدي ميانگين بارندگي كشور از 
ابتداي سال جاري احتمال تشــديد افت ورود آب به مخازن سدهاي پايتخت وجود دارد. 
اين مســئله را آمارهاي اخير مربوط به وضعيت ورود آب به سدها نيز تأييد مي كند؛ طبق 
اعالم شهرياري، ميزان ورودي آب به سدها در دوره 16روزه ابتداي اسفند نيز به 51ميليون 
مترمكعب رسيده كه نســبت به ورودي 91.9ميليون مترمكعبي دوره مشابه سال قبل از 

كاهش 44.5درصدي حكايت دارد.
به گزارش همشهري، در كنار افت قابل توجه ميزان بارش هاي جوي در سال جاري، شرايط 
كرونا نيز فشــار مضاعفي به ذخاير آبي وارد كرده و با افزايش مصرف آب در دوره يكساله 
گذشته، عماًل تهديد كم آبي در تابستان پيش رو جدي تر شده است، به خصوص كه ذخاير 

برفي فعلي نيز براي آبگيري سدها رضايت بخش نيست.

احيــاي قــدرت خريــد  دستمزد
كارگران و بازگشت آن به 
ابتداي سال 99 اصلي ترين 
مسئله اي اســت كه طرف كارگري در 
مذاكرات مزد 1400 مطرح كرده و روي 
آن پافشاري مي كند. فعاالن كارگري اين 
ميــزان افزايــش را پيش نيــاز بــراي 
زنده ماندن و نــه زندگي كردن كارگران 
عنوان مي كنند و معتقدند تحقق آن از 
نابودي طبقــه كارگري و بــروز ركود 
ســنگين اقتصــادي در ســال 1400 

جلوگيري مي كند.
به گزارش همشــهري، به واسطه تورم 
39.57درصــدي هزينه معيشــت در 
سال 99 و همچنين شكاف 39.5درصدي 
ميان مزد و معيشــت در اين سال، براي 
حفظ قدرت خريد خانوارهاي كارگري 
در محدوده ابتداي سال 99 بايد حداقل 
دستمزد سال 1400 يك خانوار كارگري 
3.3نفره معادل افزايش هزينه معيشت 
يعني مبلغ يك ميليون و 955هزار تومان 
افزايش پيدا كند؛ اما از حواشي جلسات 
مزد چنين برمي آيد كه دولت و كارفرما 
به عنوان دو طرفي كه پرداخت دستمزد 
را عهده دار هستند، فعال با اين درخواست 

طرف كارگري موافقت نكرده اند.

راه يکي است
2هفته از اجمــاع شــركاي اجتماعي 
روي مبلغ 6 ميليــون و 895 هزار تومان 
به عنوان هزينه معيشــت يــك خانوار 
كارگري 3.3 نفره مي گذرد. در حقيقت 
نماينــدگان كارگــري، كارفرمايــي و 
دولت با توافق روي ايــن رقم، افزايش 
39.57درصدي حداقل هزينه معيشت 
خانوارهاي كارگري و رســيدن هزينه 
معيشت كارگران از 4ميليون و 940هزار 
تومان در اســفند 1398 به 6ميليون و 
895هزار تومان در اسفند 1399 را تأييد 
كردند. به دنبال اين اتفاق، طرف كارگري 
با اســتناد به بند 2 مــاده 41 قانون كار 
مبني بر اينكه »حداقل مزد بدون آنكه 
مشخصات جســمي و روحي كارگران و 
ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه 
قرار دهد، بايد به اندازه اي باشد تا  زندگي 
يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط 
مراجع رسمي اعالم مي شــود را تأمين 
كند« خواستار جبران شكاف ميان مزد 
و معيشت هستند اما به واسطه اينكه اين 
شكاف به واسطه ســال ها بي توجهي به 

حدود 100درصد رسيده است، در گام 
نخست از شركاي اجتماعي مي خواهد 
قدرت خريد از دســت رفته كارگران در 
سال 99 را احيا كنند و در ادامه راهكاري 
براي جبران كل شــكاف مزد و معيشت 
در ميان مدت ارائــه دهند. ناصر چمني، 
نماينده كارگران در شوراي عالي كار، اين 
سناريو را تنها راه موجود براي حل وفصل 
درست قضيه مزد مي داند و در گفت وگو 
با همشــهري تأكيد مي كنــد: هرگونه 
بهانه تراشــي براي جبران نكردن هزينه 
تحميل شــده به كارگران غيرقابل قبول 
و داراي تبعــات اقتصــادي و اجتماعي 
زيادي خواهد بود كه نــه حق كارگران 
است و نه در شأن كشــور. او با اشاره به 
اينكه جمعيت كارگران و بازنشستگان 
و خانواده هــاي آنها در ايــران به بيش 
از 48ميليــون نفر مي رســد، مي گويد: 
نخســتين پيامد بي توجهــي به قدرت 
خريد اين جمعيت بزرگ، كســادي و 
ركــود ســخت بازارها در ســال آينده 
خواهد بود، زيرا اين افراد به گواه مراجع 
و آمارهاي رسمي در حال حذف كامل از 

چرخه تقاضاي مؤثر بازار هستند.

تکرار مزد 99 براي 1400
مطالبه افزايــش يك ميليون و 955هزار 
تومان كف حقوق خانوار كارگري 3.3نفره 
كه نمايندگان كارگري مطرح كرده اند، 
اثرات تورم كمرشــكن ســال 1399 بر 

معيشت فعلي كارگران را خنثي مي كند و 
آنها را به وضعي برمي گرداند كه در ابتداي 
ســال 99 قرار داشــتند. به عبارت ديگر، 
كارگران حتي درصورت قبول اين مطالبه، 
ســال 1400 را با همــان وضعيتي آغاز 
مي كنند كه سال1399 را آغاز كرده اند و 
در نهايت مي توانند همان سبد مصرفي را 
امسال نيز خريداري كنند. با توجه به اينكه 
مزد1399 نيز به شدت مورد انتقاد طرف 
كارگري بود و به واســطه پوشش ندادن 
هزينه معيشــت، حتي تا ابطال مصوبه 
آن در كميتــه تخصصي ديــوان عدالت 
اداري نيز پيش رفتند، به نظر مي رســد 
پيشنهاد يك ميليون و 955هزار توماني 
آنها در مذاكرات مزد 1400 كف مطالباتي 
اســت كه گروه كارگري مي تواند داشته 
باشد. فرامرز توفيقي، رئيس كميته مزد 
شوراي عالي كار به همشهري مي گويد: 
اگر نمايندگان دولــت و كارفرمايي اين 
افزايــش را قبول كننــد، منتي بر طرف 
كارگري محسوب نمي شود چون حتي با 
وجود اين افزايش مزد، مي توان گفت كه 
افزايش مزد سال1400 صفر درصد بوده 
و فقط شكاف موجود ميان مزد و معيشت 
بيشتر نشده است. به گفته او، بي توجهي 
به متناسب ســازي مزد و معيشــت زير 
سايه سنگين تورم در 3سال اخير چنان 
فشاري به معيشت كارگري وارد كرده  كه 
جلوگيري از وخيم تر شدن اوضاع هم يك 

اقدام مثبت محسوب مي شود.

حمله تازه حوثي هاي يمن به بزرگ ترين پايانه نفتي جهان در عربستان 
موجب شد تا قيمت نفت از مرز 70دالر عبوركند؛ اين بيشترين قيمت 
نفت از ژانويه سال گذشته به اين سو بود؛ با اين رويداد آتش ورود نفت 

به ابر چرخه تند شد.
به گزارش همشهري، قيمت ها در بازار نفت اين روز ها صعودي است.از 
يك طرف آغاز واكسيناسيون كرونا اميدواري ها را براي رشد اقتصادي 
جهان و افزايش تقاضا براي نفت زياد كرده و شايد همين عامل، علت 
اصلي رشد قيمت نفت بوده است و از سوي ديگر اوپك پالس با پايين 
نگاه داشتن توليد و عرضه، زمينه را براي رشد قيمت فراهم كرده است.
در چنين شرايطي اين فرضيه كه قيمت نفت وارد يك ابرچرخه تجاري 
شده است هم تقويت شده، به ويژه آنكه از چند ماه پيش قيمت ها در بازار 
مواد خام به زعم تحليلگران وارد يك ابرچرخه شده اند و گمانه ورود نفت 
به ابرچرخه را تقويت كرده است. ورود به ابرچرخه به اين معناست كه 
قيمت نفت برخالف انتظار و با وجود آنكه گفته مي شد بازار جهاني در 
آستانه سال 2020از اين انرژي قديمي عبورخواهد كرد و حجم تقاضا 
كاهش خواهد يافت پتانسيل بيشتري براي رشد دارد و احتماال اين 

تازه آغاز يك رشد بلندمدت است.

آنچه ديروز اتفاق افتاد؟
همزمان با افزايش اميدواري براي رشــد اقتصادي جهان كه مي تواند 
تقاضا براي نفت خــام را افزايش دهد، ديروز يك اتفاق موجب شــد 
كه قيمت نفت از مرز 70دالر عبوركند.حمله تازه حوثي هاي يمن به 
بزرگ ترين پايانه نفتي جهان در عربستان موجب شده تا قيمت نفت 
از مرز70دالرعبوركند. عالوه بر اين، نفت خام آمريكا هم با گذشتن از 
68دالر به باالترين قيمت در 2سال اخير رسيد. اين رويداد گمانه زني 

درباره تداوم رشد قيمت نفت را بيشتر كرده است.
برهمين اســاس ديروز خبرگزاري رويترز در گزارشي تحليل كرد كه 
اين رويداد مي تواند ريســك هاي بازار را افزايش دهد. تحليلگران به 
اين خبرگزاري گفته اند: ما حركت صعودي بيشتري در بازار نفت در 
كوتاه مدت مي بينيم؛ زيرا بازار حاال به اين دليل كه توالي حمالت باال 

رفته، احتماال به محاسبه ريسك هاي جديد و مداوم نيازمند است.
اين اتفاق در حالي افتاد كه هفته قبل هم اوپك پالس تصميم گرفت  
تا عرضه نفت خود را تقريبا ثابت نگه دارد كــه اين موضوع بالفاصله 
بر قيمت نفت اثر گذاشــته و زمينه رشــد را فراهم كرده است.حاال 
كارشناسان بين المللي درتحليل هاي مفصل تري به ورود قيمت نفت 
به يك ابرچرخه مي پردازند، دوره طوالني كه طي آن تقاضا قيمت ها را 

به سطوحي كامال باالتر از روند بلندمدت مي برد.

ريشه ماجرا 
ريشه اصلي فرضيه ورود نفت به ابرچرخه به نفي فرضيات گذشته در 
مورد پايان عصر نفت دســت كم هم اكنون و همينطور به اثرات كرونا 
بازمي گردد. به باور تحليلگران مؤسسات مالي دنيا؛ دولت ها براي اينكه 
اقتصاد آسيب ديده خود را بعد از كرونا احيا كنند به تزريق منابع هنگفت 
مالي نياز دارند. اين موضوع به رشــد قيمت مواد خام و نفت در جهان 
منجر خواهد شد و شاهد نخست اين موضوع تزريق 1900ميليارد دالر 
منابع مالي جديد از دولت آمريكا براي ايجاد تحرك اقتصادي است و 
به تناسب آن ساير دولت ها هم تزريق منابع مالي سنگين براي افزايش 
رشد اقتصادي را آغاز كرده اند. اين تالش ها براي آن انجام مي شود كه 
شيوع كرونا آسيب هاي سنگيني به اقتصاد جهان وارد كرده است و براي 

رشد دوباره بايد منابع سنگيني به اقتصاد جهان تزريق شود.
بلومبرگ ديروز در همين رابطه نوشت: يك محرك بزرگ، پرداخت 
هزينه هاي عظيــم اقتصادي دولت هاســت؛ زيرا آنهــا مي خواهند 
اقتصادهاي شان را پس از قرنطينه پاندمي كرونا تقويت كنند. شواهد 
اين ابرچرخه شامل جهش قيمت مس و كاالهاي كشاورزي و همينطور 
بازگشت نفت به سطوح پيش از همه گيري است. يك تئوري اين است 
كه اين ها تازه شروع رالي قيمتي چند ساله با مصرف سيري ناپذير مواد 

خام مختلف است.

جوانه هاي ظهور ابرچرخه 
همچنين فرضيه ورود بازار نفت به يك ابرچه از چند ماه پيش كه قيمت 
جهاني مواد خام يا كاموديتي همزمان با كشف واكسن كرونا وارد يك 
دوره رشد بلندمدت يا ابرچرخه شدند، بيشتر تقويت شده است. نفت 
خام هم در دســته همين كاال قرار مي گيرد، به همين دليل برخي از 
تحليلگران و حتي مؤسسات بين المللي اكنون از افزايش احتمال ورود 
نفت به يك ابرچرخه سخن مي گويند.ديروز حتي بلومبرگ خبر داد: 
جهش قيمت مواد خام موجب شده بانك هاي وال استريت خود را براي 

شايد يك ابرچرخه آماده كند.
ابرچرخه يعني يك دوره پايدار رشــد تقاضاي قــوي و غيرعادي كه 
توليدكننده ها براي تامين آن به سختي مي افتند؛ موضوعي كه باعث 
رالي قيمت ها براي سال ها يا در برخي موارد يك دهه يا بيشتر مي شود. 
افزايش قيمت هاي فعلي براي برخي تحليلگران يادآور ابرچرخه ابتداي 
دهه 2000است كه با خيزش چين به عنوان يك سنگين وزن اقتصادي 
شروع شد.قيمت مواد خام )كاموديتي( از ابتداي قرن بيستم 3 ابرچرخه 
قابل مقايســه ديگر را نيز تجربه كرده اند. صنعتي سازي  آمريكا اوايل 
دهه1900 كليد نخستين ابرچرخه را زد، تجهيز مجدد تسليحاتي در 
دهه1930 دومين ابرچرخه را به وجود آورد و صنعتي سازي  و بازسازي 
اروپا و ژاپن پس از جنگ جهاني دوم باعث ايجاد سومين ابرچرخه در 

دهه1950و 1960 شد.
اما مؤسسه مالي جي پي مورگان كه با گزارش هاي آينده نگر از بازارهاي 
مالي نيز شناخته مي شود در گزارشي متفاوت تحليل كرد: رالي قيمت 
كاالها نتيجه احياي اقتصادي قدرتمند دهه 2020پس از پاندمي كرونا 
و همينطور سياســت هاي پولي و مالي فوق انبساطي است. اين بانك 
مي گويد: كاموديتي ها همچنين ممكن اســت در نتيجه ناخواسته از 
مبارزه با تغييرات آب و هوايي جهش كنند. مبارزه با تغييرات اقليمي 
تقاضاي فلزات مورد نياز براي ايجاد زيرساخت هاي انرژي تجديد پذير 
و توليد باتري و وسايل نقليه الكتريكي را باال مي برد و ممكن است توليد 

منابع نفتي را محدود كند.

آتش ورود نفت به ابر چرخه تندتر شد

   همه تالش هاي ضد تورمي در بهمن
سياســت بانك مركزي براي مهار تورم در بهمن ماه را در 2سطح مي توان ارزيابي كرد: سطح 
نخست تنظيم نرخ سود در بازار بين بانکي كه شامل انجام عمليات بازار باز مجموعًا به ارزش 
252.8هزار ميليارد ريال در قالب توافق بازخريد با سررسيدهاي 12، 14و 16روزه و همچنين 
رفع نيازهاي نقدينگي اضطراري بانك ها در 23نوبت به ارزش 350.7هزار ميليارد ريال مي شود. 
افزون بر اين 32.2ميليارد دالر ارز به منظور واردات مورد نياز اقتصاد ايران در 11 ماه امســال 
اختصاص يافته كه سهم كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي با نرخ ترجيجي 9.3ميليارد 
دالر اعالم شده است. در كنار اين سياست ها، با هدف كمك به رشد اقتصاد و كاستن از آثار كرونا 
بر اقتصاد، به تازگي امهال بدهي واحدهاي توليدي تا شهريور1400 براي آن دسته از واحدهايي 
كه تمام يا بخشي از آن غيرجاري شده، حداكثر به مدت 5سال با اخذ 7.5درصد از ميزان بدهي 
و با تنفس شش ماهه تمديد شده و تامين مالي بخش هايي از اقتصاد هم از طريق انتشار اوراق 
گواهي مولد به عنوان يك مسير غيرتورمي دنبال شده است. شايد مهم ترين اقدام ضدتورمي 
بانك مركزي، تغيير جهت در تامين كسري بودجه دولت باشد، به نحوي كه به جاي استقراض 
از بانك مركزي، دولت رو به انتشار اوراق بدهي آورده و در همين تا پايان بهمن ماه با برگزاري 
38حراج هفتگي 109هزار ميليارد تومان از خرج دولت از اين محل پرداخت شده است. نتيجه 
اينکه سياســتگذار پولي مي گويد: با كاهش انتظارات تورمي، نيازي به تغيير نرخ سود بازار 

بين بانکي نمي بينيد و تالش مي كند تا نرخ سود بازار به سمت نرخ سياستي هدايت شود.

 قدرت خريد كارگران 
در اتاق احيا

 چانه زني براي تعيين مزد 1400 ادامه دارد و طرف كارگري همچنان خواستار 
بازيابي قدرت خريد از دست رفته كارگران در سال جاري است

   انتظار همراهي از دولت و كارفرما
تهديد به تشديد مشکالت توليد و ريزش اشــتغال موجود درصورت افزايش دستمزد 
سال 1400، يکي از مسائلي است كه كارفرمايان در مذاكرات مزدي امسال نيز مانند سال هاي 
قبل مطرح كردند اما عضو كارگري شوراي عالي كار با رد اين ادعا، مي گويد: تجربه سال هاي 
92 تا 96 در افزايش مزد بيش از نرخ تورم و كاهش شکاف مزد و معيشت ثابت مي كند كه  
ترميم قدرت خريــد كارگران از محل افزايش مزد تأثير منفي بر بــازار كار ندارد و حتي 
آمارهاي تأمين اجتماعي نشان مي دهد در اين دوره تعداد بيمه شده جديد نيز افزايشي 
بوده است. چمني مي افزايد: حتي بدون توجه به اين تجربه، در 3سال اخير ارزش ريالي 
سرمايه و دارايي كارفرمايان اعم از زمين، ماشين آالت و تجهيزات و... با افزايش چشمگير 
مواجه بوده و حداقل نسبت به سال هاي قبل حدود 5برابر شده است؛ در اين شرايط بايد 
مفهوم بدتر شدن وضعيت كارفرما به واسطه افزايش مزد به درستي تبيين شود زيرا بدون 

افزايش مزد، تنها دارايي كارگر يعني دستمزد نيز نابود است.

ناخوشي سدها در سال كم باران
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بورس ديروز با رشد 2درصدي شاخص كل اميد تازه اي در 
دل سهامداران براي رشد بازارسهام در روزهاي پاياني 

سال به وجود آمد.
به گزارش همشهري، اين روز ها در بازار سهام اين شايعه پيچيده 
كه شاخص بورس از هفته سوم اسفند ماه با رشد مواجه مي شود و 
اين رشد دست كم تا چند  ماه ادامه خواهد يافت. شايد سهامداران با 
تكيه بر حافظه تاريخي خود دل به رشد بازار سهام در ابتداي سال 
جديد بسته اند كه در چند سال گذشــته مدام تكرار شده است. با 
اين حال برخي تحليلگران مي گويند اقداماتي مانند افزايش سقف 
سرمايه گذاري صندوق هاي با درآمد ثابت، در سهام و آزاد گذاشتن 
كارگزاران براي تعيين تكليف اعتبار هايي كه به مشتريانشان داده اند 
مي تواند به تزريق نقدينگي به بازار سهام منجر شود و زمينه رشد 

شاخص هاي بورس را فراهم كند.

عوامل احتمالي رشد شاخص
چنــد روز از مصوبه جديد شــوراي بورس براي افزايش ســقف 
سرمايه گذاري صندوق ها در بازارسهام مي گذرد. طبق اين مصوبه 
صندوق هاي با درآمد ثابت مي توانند تــا 25درصد از منابع مالي 
خود را صرف خريد ســهام كنند و اين كار را بايــد از همين حاال 
شروع كنند و تا پايان سال دست كم 3درصد از منابع مالي خود را 
به سهام اختصاص دهند. به گفته كارشناسان اين موضوع مي تواند 
به تزريق نقدينگي به بازار سهام منجر شود. برخي برآوردها نشان 
مي دهد درصورت اجراي اين مصوبه دســت كم 9هــزار ميليارد 
تومان نقدينگي تازه به بورس تزريق خواهد شد. عامل ديگري كه 
مي تواند به رشــد بورس كمك كند باز گذاشتن دست كارگزاران 
براي تسويه اعتبارهاي اعطايي به مشتريان در پايان سال است كه 
مي تواند به تقويت جريان نقدينگي در بازار سهام منجر شود.  به باور 
كارشناسان اينكه شركت هاي كارگزاري ديگر مجبور نيستند حتما 
اعتبار هاي پرداختي را تا پايان سال تسويه كنند و موجب مي شود 
دريافت كنندگان اعتبار، اين ريســك را بپذيرند كه سال را بدون 
نقد كردن دارايي هايشان در بورس به پايان برسانند به ماندگاري 

نقدينگي در بورس منجرخواهد شد.

يك شركت مشاور سرمايه گذاري در تحليل داليل رشد شاخص 
بورس در مبادالت ديروز نوشت: اختياري كردن تسويه اعتبارات 
كارگزاري ها، افزايش نصاب صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد 
ثابت و همچنين تصويب اليحــه 1.9تريليون دالري حمايتي در 
اقتصاد آمريكا، ديروز در بورس تهران باعث افزايش تقاضا در برخي 
نمادهاي بنيادي شد بنابراين دور از انتظار نيست اگر در روزهاي 
آينده بهبود تقاضــا و ورود نقدينگي در نمادهــاي بزرگ به وقوع 
بپيوندد. پيمان حدادي كارشــناس بازار ســرمايه هم دراين باره 

مي گويد: ثبات عوامل بنيادي مانند قيمت ارز و قيمت هاي جهاني 
و مصوبات شــوراي بورس در حوزه صندوق با درآمد ثابت و طرح 
حمايت از 4.5 ميليون سهامدار باعث شد معامالت بورس در روز 

دوشنبه از روز يكشنبه بهتر شود.

آيا شايعه رشد بازار درست است؟
هر سال همزمان با آغاز سال جديد شــاخص كل بورس تهران با 
جهش و رشد محسوســي مواجه مي شود شــايد همين موضوع 

ازجمله داليلي است كه شايعه رشد بورس در آخر سال را تقويت 
كرده و تعدادي از سهامداران را به اين باور رسانده كه به زودي رشد 

بورس آغاز مي شود.
ديروز رئيس سازمان بورس هم با نوعي خوش بيني نسبت به آينده 
بازار سهام سخن گفت و بر جو شايعات نسبت به آغاز رشد بورس 

دامن زد.
محمدعلي دهقان دهنوي، شــرايط بازار ســرمايه را رو به بهبود 
دانست و تأكيد كرد: كاهش احتمالي قيمت ارز براي بازار سرمايه 
تهديد نيست زيرا تحوالت ديپلماتيك باعث رفع محدوديت ها در 
تجارت خارجي مي شود و بســياري از هزينه هاي نقل و انتقال را 
كاهش مي دهد. عالوه بر اين با رونق توليــد، بازارهاي جديد را به 
روي صادرات خواهد گشود. اما آيا تحليلگران هم بر اين باورند كه 
بورس در آخر سال رشد خواهد كرد و اين فرضيه را تأييد مي كنند؟
پيمان حدادي با تأكيد بر اينكه در 2هفته گذشــته معامالت بازار 
اوراق بدهي و همچنين رمزارزها بر بورس سايه انداخته، مي گويد: 
بازار ســهام در روزهاي آينده متعادل خواهد بود و شاخص بورس 
در آخرين روز كاري سال يعني 27 اسفند با رشد به كار خود پايان 
خواهد داد و در ســال جديد هم انتظار مي رود با محدوديت هايي 
كه براي رمز ارزها درنظر گرفته شــده خــروج نقدينگي از بورس 
كاهش يابد. او پيش بيني كرد از هفته دوم يا ســوم فروردين بازار 
سهام وارد مدار صعودي شود و ديگر نمي توان به راحتي به سهام 
ارزنده و بنيادي بازار دســت يافت. به گفتــه او بهار بورس نزديك 
است و پيش بيني مي شود شاخص تا خرداد به كانال يك ميليون و 

700هزار واحدي برسد.
جعفر عزيزي ديگر كارشناس بازار سرمايه هم در اين باره مي گويد: 
از يك طرف نرخ سود بين بانكي در مسير كاهش قرار گرفته و فروش 
اوراق دولتي براي جبران كسري بودجه رو به پايان است و از طرف 
ديگر نرخ ارز در يك دامنه مشخص 10درصدي به طور نسبي تثبيت 
شده است. آمار صادرات نفت و اقالم غيرنفتي رو به بهبود مي روند و 
كسب وكارها به تدريج از شوك اوليه ناشي از كرونا فاصله مي گيرند.

او با بيان اينكه با افزايش تزريق واكســن ويروس كرونا هم تحت 
كنترل درخواهد آمد، ادامه داد: شــيوع اين ويروس اثر شگرفي بر 
قيمت نفت و  موادخام داشــت و اين موضوع بر كشور خام فروشي 
مانند ايران به ويژه در شرايط سخت تحريم، فشار اقتصادي زيادي 
وارد كرد، اما اكنون با برطرف شدن ريسك غيرقابل كنترل بودن اين 
ويروس به تدريج شاهد گشايش هايي در درآمدهاي ارزي خواهيم 

بود و اين موضوع اثر مثبتي بر بازار سهام خواهد داشت.

كورسوي اميد  به صعود بهاري بورس
با رشد 2درصدي بورس در مبادالت روزدوشنبه اميدها به رشد بازار سهام در روزهاي پاياني امسال و ابتداي سال جديد تقويت شد

 كيسه هاي دوستدار طبيعت؛
 گران ولي مفيد

هرچه هم كه طبيعت دوستان در مذمت پالستيك و  سوپرماركت
كيسه هاي پالستيكي بگويند باز در خانه هاي امروزي 
كار بدون كيسه هاي پالستيكي مخصوصا كيسه فريزر 
راه نمي افتد. شايد خريدها را بتوان با همراه بردن كيسه هاي پارچه اي 
انجام داد ولي براي نگهداري طوالني مدت بسياري از مواد غذايي در 
فريزر راهي جز اســتفاده از كيســه هاي يكبار مصــرف فريزري يا 
سلفون كشــي كردن آنها وجود ندارد. كاربرد وســيع اين كيسه ها و 
تقاضاي باال براي آنها پاي توليدات متنوعي را به بازار اين كاال باز كرده 
و حاال غيراز برند قديمي و نوســتالژيك پنگوئن، نام هاي بسيار زياد 
ديگري را هم مي توان در سوپرماركت ها ديد. تنوع اين توليدات حاال از 
جعبه اي شدن و رولي شــدن و پرفراژدار بودن فراتر رفته و دست كم 
يكي از برندها كيسه هاي تجزيه پذير را هم به مجموعه محصوالتش 
افزوده كه گرچه قيمت آن نسبت به انواع معمولي خيلي باالتر است اما 
شــايد بهتر باشــد براي حفظ و احترام به طبيعت و محيط زيست، 
درصورت امكان اينگونه محصوالت سبز را جايگزين انواع ماندگار در 
طبيعت و تجزيه ناپذير كنيم. پنگوئن، پيلگون، كريستال، فسيل، پيام، 
پرميس، لندي، ســينا، بادوك، داركوب، گلرنگ، كهن، غزال، آيري 
پالست و رؤيا برندهايي هستند كه در سوپرماركت هاي تهران مي توان 
ديد اما تنوع محصوالت در يكي دو برند بيش از سايرين است. قيمت 
در اين محصوالت بستگي زيادي به كيفيت و ضخامت كيسه و البته 
نوع بسته بندي دارد. بسته بندي هاي جعبه اي و رولي حاال تقاضاي 
بسيار بيشتري از انواع داراي بسته بندي كيسه اي دارد و قيمتشان هم 
باالتر است. طبيعتا تعداد كيسه هاي درون يك بسته هم فاكتور مهم 
ديگر در تعيين قيمت است اما به طوركلي بازه قيمت اين محصول بين 
حدود 8هزار تومــان تا 50هزار تومان براي انواع دوســتدار طبيعت 
متفاوت است. انواع معمولي و پرطرفدار اين كيسه ها بين 18تا 25هزار 

تومان قيمت دارند.

 قیمت انواع کیسه فريزر در سوپرمارکت هاي تهران 

قیمت- تومانمشخصاتبرند

24.000دبل زيپ- 20برگي- ابعاد: 25در 30بادوک

10014.500عدديپیلگون

31.900زيپدار- 40برگي- ابعاد: 20در 18پیلگون

3033.600عدديفسیل

15.900رولي- 150عدديلندي

11.300متااليز )با قابلیت چسبندگي(- 80برگپرمیس

49.000رولي- 500گرميپرمیس

1207.900عدديپنگوئن

18.000رولي -250عدديپنگوئن

49.900تجزيه پذير- 250عدديپیلگون

18.900پرفراژدار- 100عدديلندي

20023.000عدديآيري پالست

10014.000برگيپیام

25.400رولي- 200عدديمیخك

33.900رولي - 250عدديکواال

زيتون شور در ميادين؛ نصف قيمت 
قيمت زيتون شور و كنسروي در ميادين ميوه و تره بار  ترهبار
در مقايسه با آنچه در مغازه ها به فروش مي رسد بسيار 
پايين تر است. به گزارش همشهري، درحالي كه قيمت 
يك شيشه زيتون با وزن 400تا 500گرم در فروشگاه ها حداقل 34هزار 
تومان اســت، گران ترين نوع زيتون كنســروي ايرانــي در ميادين 
ميوه وتره بار شهرداري تهران، به قيمت هر كيلو 45هزار تومان به فروش 
مي رسد. ديگر انواع زيتون شامل متوسط و ريز و همچنين زيتون هاي 
وارداتي نيز در اين مراكز خريد قيمت پايين تري نسبت به سطح شهر 
دارند؛ ازجمله زيتون بي هســته كه در قياس با انواع شركتي حداقل 
10هزار تومان ارزان تر است. نگاهي به نرخنامه ميادين نشان مي دهد 
انواع خيارشور نمكي و سركه اي نيز در اين مراكز قيمت كمتري نسبت 
به انواع محصوالت شــركتي دارند. باالترين نرخ براي خيارشــور در 
ميادين، 38.700تومان براي خيارشور سركه اي است و قيمت ديگر 

انواع خيارشور از   17.200تومان بيشتر نيست.
 

  قیمت بعضي ازانواع خیار و زيتون شور و میوه فرآوري شده 
در میادين میوه و تره بار تهران 

قیمت- نوع محصول
قیمت- نوع محصولتومان

تومان
زيتون بدون هسته 17.200خیارشور نول

درشت
49.000

زيتون بدون هسته 14.200خیارشور ممتاز
متوسط

40.500

زيتون بدون هسته 38.700خیارشور سرکه اي
ريز

33.500

36.500زيتون پرورده29.200خیارشور ويزه
زيتون کنسروي 
شكسته ايراني 

درشت

29.000کوکتل زيتون45.000

زيتون کنسروي 
شكسته ايراني 

متوسط

31.000زيتون عسلي39.500

زيتون کنسروي 
شكسته ايراني ريز

26.000رب انار ممتاز23.000

زيتون ماري کنسروي 
و شكسته

18.000رب انار درجه يك27.500

زيتون کنسروي 
وارداتي درشت

12.000رب آلوچه49.000

زيتون کنسروي 
وارداتي متوسط

میوه فرآوري 42.000
شده)انواع آلو(

18.000

زيتون کنسروي 
وارداتي ريز

میوه فرآوري شده 34.000
)آلبالو گیالس و زغال 

اخته(

21.5000

زيتون وارداتي 
مغزدار

21.000لواشك51.000

بازار  ممنوعيت واردات لوازم آرايش نياز 
بازار به اين محصوالت را كاهش نداده، 
توليدكنندگان داخلي نيــاز بازار را 
پاسخ نداده اند و مصرف كنندگان حاضرند به قيمت 
به خطرانداختن سالمتي خود لوازم آرايشي را بخرند 

كه به كيفيت آن اطمينان دارند.

چرا دست دوم ها خريدار دارند
فروش لوازم كاركرده و دســت دوم در دنيا ايده اي 
است كه از ديرباز با شعار جلوگيري از مصرف گرايي 
به عمل تبديل شده و دركنار تحقق اين ايده، امكان 
دسترسي ارزان تر به انواع كاالها را فراهم كرده است. 
اما آنچه لوازم آرايش را از ديگر اقالم مصرفي و كاالها 
متمايز مي كند و ريسك فروش دست دوم آنها را باال 
مي برد، مالحظات بهداشتي، مخصوصا در شرايط 
همه گيري كروناست. اما اصوال چرا لوازم دست دوم 
به رغم ريسك باالي بهداشتي، خريدار دارد؟ تقريبا 
همه اقالم دست دوم عرضه شده، نام برندهاي مطرح 
را بر خود دارند؛ برندهايي كه كمتر خريداري از پس 
خريد نوی آن برمي آيد. اين در شــرايطي است كه 
ممنوعيت واردات لوازم آرايش، نه تنها قيمت انواع 
خارجي بلكه قيمت توليدات داخلي را هم بسيار باال 
برده و اين نخستين دليل گرايش به خريد كاالهايي 
اســت كه دركنار اطمينان از كيفيت باال، ارزان تر 

هم هستند.

قيمت ها در بازار لوازم آرايش
با سخت شدن واردات، بيشتر سهم بازار لوازم آرايش 

را محصوالتي در اختيار گرفته اند كه تحت ليسانس 
يا حتي نام برندهاي خارجي در داخل كشور توليد 
مي شوند. اما توليد اين محصوالت در داخل كشور 
به معناي ارزان بودن آنها نيســت. مواداوليه توليد 
تماما وارداتي است و در دوسال اخير قيمت ارز بيش 
از دوبرابر شده است. رشد هزينه توليد به ويژه طي 
امســال افزايش قيمت تمام محصوالت را به دنبال 
داشــته اما تغييرات قيمت در بازار لوازم آرايش و 
حتي بهداشتي بيش از اينها بوده تا جايي كه به طور 
مثال قيمت تافت موي كاســپين، يكي از برندهاي 
ايراني، در طول يك ســال و نيم گذشته 6برابر شده 
و از 5هزار تومان به 30هزار تومان رســيده است. 
سينره كه در كنار دكتر ژيال و هيدرودرم از برندهاي 
معروف توليد لوازم آرايشي و بهداشتي ايراني است، 
در طول يك سال گذشته قيمت محصوالت خود را 
دوبرابر كرده و شامپوهاي اين برند از 11هزار تومان 
به 25هزارتومان رســيده اســت. ديگر برندها نيز 
همين ميزان افزايش قيمت را در محصوالت شــان 

اعمال كرده اند.

رژلب 760هزار توماني
 ارزان ترين رژلب از برندهاي شناخته شــده و قابل 
اعتماد ايرانــي هم اكنون 50هــزار تومان قيمت 
دارد. كاليستا، ماي و  شــان، برندهايي هستند كه 
در يك سال اخير محصوالت آرايشي آنها طرفداران 
بيشتري پيدا كرده است. قيمت رژلب هاي كاليستا 
از 50هزار تومان شروع مي شود و قيمت رژلب هاي 
برند شان از 75هزار تومان. برند لوسمنت هم رژهاي 
خود را با قيمت 108هزار تومــان عرضه مي كند. 
بيشترين قيمت رژهاي ايراني تا سال پيش 30هزار 
تومان بود و در طول يك ســال قيمت ها دو تا چهار 

برابر شده اســت. قيمت خارجي ها حتي اگر فيك 
باشد از اين هم باالتر اســت. قيمت رژهاي برند ال 
روزتو ايتاليا از 200هزار تومان، ايزادورای سوئيس 
از 250هزار تومان و آركانسيل فرانسه از 260هزار 
تومان شروع مي شود و حتي در بعضي از فروشگاه ها 
رژهاي باالي 700هزار تومان هم پيدا مي شــود؛ 
ازجمله رژSLA)ايوســن لورن( فرانسه با 760هزار 

تومان قيمت.

از ريمــل 500هزار توماني تا ســايه چشــم 
يك ميليوني

ديگر محصوالت آرايشي هم به همين نسبت رشد 
قيمت داشــته اند. اختالف قيمت ايراني و خارجي 
در بعضي از محصوالت آرايشــي به انــدازه اي كم 
اســت كه اگر از اورجينال بودن محصول خارجي 
مطمئن باشــيد خريد خارجي به صرفه تر اســت. 
ريمل هاي برند ماي، اين لِي و كاليســتا هم اكنون 
كمتر از 80هزار تومان قيمــت ندارند، درحالي كه 
برندهاي گلدن رز و فلورمار )هردو محصول كشور 
تركيه( 120هزار تومان قيمت دارند. قيمت فيك 
همين برندها البته از انواع ايراني هم پايين تر است 
و به خاطر نام آشناي آنها، خوب هم خريدار دارند. 
البته ريمل هاي اورجينال اروپايي قيمتشان خيلي 
باالتر اســت؛ آركانســيل 370هزار تومان، بورژوآ 
بين 400 تا 450هزار تومان و ِرولوشــن)انگليس( 
500هزار تومان قيمت دارند. در زمينه سايه چشم، 
اگر محصول اورجينال باشــد قيمت ها باورنكردني 
است؛ از سايه چشم ديور)فرانسه( 5رنگ 800هزار 
توماني تا ســفورا )فرانســوي( با يــك ميليون و 
800هزار تومان در بازار لوازم آرايش پيدا مي شود. 
البته ســايه هاي ايراني هم قيمتشــان خيلي كم 

نيست. سايه چشــم تك رنگ ماي 35هزار تومان 
قيمت دارد و قيمت ديگر برندهــا هم از اين كمتر 
نيست. كرم پودر از جمله محصوالت آرايشي است 
كه به اذعان بيشــتر مصرف كننــدگان، هيچ يك 
از محصــوالت داخلي نتوانســته اند جــاي رقباي 
خارجي را بگيرند. البته بعضــي از برندهاي ايراني 
مشــتري هاي خوبي پيدا كرده اند اما اين موفقيت 
تنها در ســايه بي رقيب بودن آنها به دســت آمده 
است و البته گران قيمت شدن انواع خارجي. قيمت 
200هــزار توماني كرم پــودر آركانســيل حاال به 
400هزار تومان رســيده، ايزادورا 550هزار تومان 
شده و كرم پودر فراروسي )روماني( تا يك ميليون و 
370هزار تومان افزايش قيمت داشته است. حتي 
برند نوت از كشــور تركيه هم كرم پودرش كمتر از 
400هزار تومان نيست. در ميان ايراني ها، كرم پودر 
ســينره 53هزار تومان، ســي گل 44هزار تومان و 
ماي 45هزار تومان قيمت خورده اند. در اين حوزه 
محصوالت فيك زيادي هم در بازار وجود دارد؛ در 
بعضي از مغازه هاي لوازم آرايشي شايد كرم پودرهاي 
لورآل 150هزار توماني هم پيدا كنيد؛ محصولي كه 
اورجينال آن كمتر از 800هزار تومان قيمت ندارد.

سوءاستفاده از نبود رقيب در بازار
افزايش شــديد قيمت انواع محصوالت آرايشــي 
در يك ســال اخير درصد بااليي از مشــتريان را از 
مغازه ها دور كرده و فروش لــوازم آرايش به اذعان 
همه فروشندگان نســبت به گذشته بسيار كاهش 
يافته اســت. قيمت محصوالت آرايشي و بهداشتي 
ايراني در يك ســال اخير بيــش از 100درصد باال 
رفته، درحالي كه در بيشتر اقالم مصرف كنندگان، 
كيفيت برندهاي ايراني را بســيار پايين تر از حتي 
برندهاي متوسط خارجي مي دانند. توليدكنندگان 
البته ادعاي متفاوتي دارند. يكي از توليدكنندگان 
ايراني كه در يكي از پاساژهاي غرب تهران فروشگاه 
لوازم آرايشي هم دارد معتقد است توليدات ايراني 
از لحاظ تنوع و كيفيت همپاي رقباي خارجي پيش 
رفته اند و مشــتري هاي خوبي هم پيدا كرده اند. او 
كه بيشتر محصوالت برند اين لِي را در فروشگاهش 
عرضه كرده، به همشهري مي گويد: توليدات ايراني 
با مواداوليه صددرصد خارجي تهيه مي شــوند و از 
اين جهت با توليدات خارجي قابل رقابت هستند. 
به گفته اين فعال حوزه بهداشتي و آرايشي كه مايل 
نيست نامش ذكر شود، توليدكنندگان ايراني تنها 
در زمينه توليد كاالهاي برقي نتوانســته اند هنوز 
حرفي براي گفتن داشته باشند و محصوالني مثل 
سشوار، انواع اتوهاي مو و ماشــين هاي اصالح كه 
به دليل وارد نشــدن ايراني ها به حــوزه توليد اين 
محصوالت، تماما با واردات تامين مي شــوند. نكته 
جالب در صحبت هاي اين توليد كننده اذعان به اين 
حقيقت است كه نبود رقيب خارجي در بازار باعث 
شده توليدكنندگان ايراني، به ويژه در يك سال اخير 
قيمت هايي براي كاالهايشــان تعيين كنند كه در 

شــرايط برابر قادر به فروش محصول شان با نصف 
آن قيمت هم نيســتند. نگاهي به قيمت هاي بازار 
نشان مي دهد مشتري هاي لوازم آرايش امروز براي 
خريد محصوالت ايراني همان قيمتي را مي پردازند 
كه سال قبل براي برندهاي خارجي مي پرداختند. 
واقعيت اين اســت كه توليدكننــدگان ايراني در 
بســياري از اقالم، بازار را تامين مي كنند اما بسيار 

گران.

افزايش گراني و قاچاق؛ پيامدهاي سياســت 
ممنوعيت واردات

لوازم آرايشي و بهداشتي از خرداد سال98 مشمول 
ممنوعيت واردات شد. هدف از اين ممنوعيت كه در 
شرايط آغاز دوباره تحريم هاي اقتصادي و كاهش 
منابع ارزي ايران انجام گرفــت، حمايت از توليد 
داخلي عنوان شــد اما درحقيقت صرفه جويي در 
تخصيص ارز براي واردات را هدف داشــت. تغيير 
گروه و اولويــت  كااليي بســياري از اقالم وارداتي 
ازجملــه لوازم آرايشــي براي كاهش خــروج ارز 
از كشــور در شــرايطي بود كه بســياري از اقالم 
وارداتي توليدات مشابهي در داخل كشور نداشتند 
و هنوز هم ندارنــد. توليد محصوالت آرايشــي و 
بهداشتي در ايران طي يك دهه گذشته پيشرفت 
قابل مالحظه اي داشته و نام هاي زيادي توانسته  اند 
جاي خود را در ماركت لوازم آرايش كشور باز  كنند. 
اما وابســتگي باال و تقريبا صددرصدي اين صنعت 
بــه واردات مواداوليه را مي توان نخســتين نقطه 
ضعف آن دانست؛ چيزي كه باعث شده قيمت اين 
محصوالت طي دوســال گذشته و به ويژه يك سال 
اخير همپاي افزايــش نرخ ارز باال بــرود. افزايش 
قيمت محصوالت ايراني و افزايش قاچاق، دو پيامد 
ناهنجار سياست ممنوعيت واردات بود كه دودش 

تنها به چشم مصرف كنندگان رفت.

تقاضاي باال و افزايش قاچاق
ممنوعيت واردات، پــاي لوازم آرايشــي خارجي 
را از بازار ايــران نبريد و البته چنيــن انتظاري هم 
وجود نداشــت. در شــرايط عادي و حتي پيش از 
ممنوعيت واردات هم بخش زيادي از تقاضاي بازار 
لوازم آرايشي كشــور از طريق واردات غيررسمي و 
قاچاق تامين مي شــد؛ چيزي در حدود 30درصد 
از سهم بازار. اين ســهم به گفته فعاالن اين حوزه، 
اكنون بــا ممنوعيت واردات رســمي به 70درصد 
رسيده است. از ارديبهشــت98 يعني از زمان آغاز 
ممنوعيت واردات تاكنون نرخ دالر دوبرابر شــده و 
از 13 تا 14هزار تومان به محدوده 24هزار توماني 
امروز رسيده اســت. دالر در مقاطعي از سال جاري 
قيمت 30هزار توماني را هم ديد و در تمام اين مدت 
قاچاق لوازم آرايش به بازار ايران ادامه داشت. آنچه 
اين تجارت ظاهرا پنهان را به رغم افزايش دست كم 
دوبرابري هزينه هاي آن توجيه اقتصادي مي بخشد 

تقاضاي بسيار باال در بازار است. 

فرخنده رفائي
خبر نگار

    بدون واردات نمي توانيم بازار را تأمين كنيم
گردش مالي بازار لوازم آرايشي در ايران اعم از وارداتي و توليد داخل ساالنه بين 2 تا 2.5ميليارد دالر برآورد مي شود كه 
نيمي از اين مبلغ مربوط به اقالم توليد داخلي است. معادل ريالي گردش مالي بازار ايران در زمينه محصوالت آرايشي و 
بهداشتي حدود 60هزار ميليارد تومان است كه اين رقم، واردات و توليد داخلي در زمينه محصوالت شوينده را نيز شامل 
مي شود و تنها مختص لوازم آرايشي نيست. به گفته رئيس انجمن توليدكنندگان و واردكنندگان كاالهاي آرايشي، بهداشتي 
و عطريات، ايران در زمينه محصوالت آرايشي رنگي مثل انواع رژلب ها، سايه هاي رنگي، پنكيك، انواع كرم پودر، ريمل و 
همچنين انواع كرم هاي تخصصي مثل ضد چروك و آبرسان متكي به واردات است. حميد مقيمي در گفت وگو با همشهري 
مي گويد: در ايران توليدكنندگان ما تنها قادر به توليد 10 تا 12رنگ رژلب هستند، درحالي كه صدها رنگ با بهترين كيفيت 
در كمپاني هاي تخصصي توليدكننده اين محصوالت ساخته مي شود. او معتقد است بايد بپذيريم كه تكنولوژي توليد اين 
محصوالت در اختيار چند كشور و شركت مطرح دنياست و آنها سال ها در اين زمينه از ما جلوتر هستند و بدون همكاري و 

ارتباط با اين شركت ها پيشرفتي در اين زمينه نخواهيم داشت.

يكه تازي محصوالت ايراني در بازار بي رقيب
 پاي لوازم آرايش دست دوم به سايت هاي فروش باز شد

رشد شديد قيمت محصوالت آرايشي و بهداشتي در سايه ممنوعيت واردات اخيرا پاي لوازم آرايش دست دوم را هم به سايت هاي فروش كاال باز كرده است
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  2400 مركز با عنوان »+زندگي« صبح 
ديــروز در مراســمي با حضــور ويدئو گزارش

كنفرانســي رئيس جمهوري در سراسر 
كشور افتتاح شد؛ اتفاقي كه قرار است با ارائه خدمات ويژه 
به ارتقاي زندگي خانواده هاي محروم و كم برخوردار منجر 
شود. در اين بين استان هاي خراســان رضوي، فارس، 
تهران و آذربايجان شرقي به ترتيب با 193، 183، 170و 
167مركز، بيشترين خدمات را به جامعه تحت پوشش 

سازمان بهزيستي كشور ارائه خواهند كرد.
اين مراكز قرار اســت 22 خدمات رايگان سطح اول در 
حوزه هاي پيشگيري، توانبخشــي و اجتماعي را براي 
جامعه هدف سازمان بهزيستي در كوتاه ترين زمان ممكن 
با رويكرد محله محور فراهم كنند. جلوگيري از ترددهاي 
غيرضروري، تبديل رويكرد فرد محور به خانواده محور، 
رصد، نظــارت و پايش دقيق نيازهــا و ارائه خدمات به 
مددجويان و معلوالن در بستر فناوري اطالعات IT هم از 
مهم ترين اقدامات اين مراكز خواهد بود. مراكز +زندگي 
با مشاركت  6 هزار ميليارد توماني بخش غيردولتي و از 
سوي2400 مؤسس داوطلب تحصيل كرده كه عمده آنها 
را جوانان و زنان بومي هر منطقه تشكيل مي دهند، برپا 
شده اند. گزارش همشهري از برند جديد ارائه خدمات به 
خانواده هاي محروم و كم برخوردار از خدمات اجتماعي را 

با رويكرد »بهزيستي در محله هاي ايران« بخوانيد.

خدمات مددجويي بر بستر اينترنت 
به گفته مديركل بهزيســتي تهران مراكز +زندگي در 
اكثر محله هايي كه تراكم حضور مددجويان بيشتر است 
راه اندازي شده و از اين طريق دسترسي گروه هاي هدف 
به خدمات سازمان تسهيل خواهد شد. امين شاهرخي 
می گويد: افراد داراي معلوليت هم از طريق گوشي هاي 
هوشــمند، تبلت يا كامپيوتر مي توانند ضمن ارتباط با 
مراكز +زندگي درخواست خود را ثبت كنند تا مددكاران 
به سرعت براي رفع نيازها و رسيدگي به دغدغه هاي آنان 
در محل زندگي اين افراد حضور پيدا كنند. بهزاد ستاري، 
مديركل بهزيستي اردبيل هم با بيان اينكه پرونده 17هزار 
و 177 نفر از افراد تحت پوشــش بهزيستي در اختيار 
مركزهاي +زندگي استان قرار گرفته می گويد: مددكاران 
اين مراكز ضمن ارائه خدمات تعريف شــده، نسبت به 
كمك هاي موردي و بازديد از منــازل اقدام مي كنند. 
مسعود فيروزي، سرپرست بهزيستي خراسان رضوي هم 
با اشاره به فعال بودن 77مركز +زندگي در شهر مشهد و 
ارائه خدمات 116مركز در ديگر نقاط استان بيان مي كند: 
با افتتاح اين مراكز براي هزار نفر شامل مددكار، روانشناس 
و كادر اداري اســتان شغل ايجاد شــده است. عليرضا 
ايزدپور، مديركل بهزيستي سمنان هم مي گويد: موقعيت 
مكاني مراكز برحسب توزيع جغرافيايي جمعيت هدف و 
با مشاركت بخش غيردولتي درنظر گرفته شده است. به 
ازاي هر 150 پرونده يك مددكار اجتماعي مسئوليت ارائه 
خدمت را برعهده داشته و سركشي به اين افراد به صورت 
منظم انجام مي شــود كه اين اقدام در نــوع خود براي 

نخستين بار در تاريخ اين سازمان به وقوع می پيوندد.

منتظر مراجعه مردم نمي مانيم 
معاون راهبري و توســعه خدمات سازمان بهزيستي 
كشور )مراكز +زندگي( در گفت وگو با همشهري هدف 
از تشــكيل اين مراكز را تقويت رويكرد محله محوري 
براي توسعه روستاها و مناطق محروم عنوان مي كند 
و مي گويد: زيست بوم هايي كه به صورت ارگانيك شكل 
گرفته و مردم ســاكن در آن در چارچوب يك محله با 
هم ارتباط دارند، جامعه هدف اين مراكز خواهند بود. 
داريوش جعفــرزاده، به تشــكيل 350مركز +زندگي 
در روســتاها اشــاره و عنوان مي كند: رشد قابل توجه 
اين مراكز در روســتاها به دليــل افزايش ضريب نفوذ 
خدمات و دسترس پذيري بيشتر مردم است. در حقيقت 
هدف گذاري و رويكرد فعال در ايــن مراكز به منظور 
حضور مددكاران در محل زندگي و زيســت بوم مردم 
اســت. يكي از ثمرات آن هم اين است كه ما براي ارائه 
خدمات منتظر مراجعه مردم نيســتيم بلكه خودمان 
با مراجعه حضوري در محله ها، نيازهايشان را كشف و 
پيگيري خواهيم كرد. وي اضافه مي كند: محله محور 
بودن به اين دليل تعيين شده كه باور داريم مشكالت 
و مسائل يك محله با محله مجاور خودش فرق دارد و 
آدم ها، طبقات اجتماعي حتي جنسيت و نوع قوميت ها 
هم در شكل گيري نيازها متفاوت است. در مناطق محروم 

و روستاها هم حضور نزديك 
ميان مردم باعث مي شود با 

شناسايي دقيق نيازها، حل مســائل راحت تر صورت 
بگيرد. چرا كه طي اين ســال ها ممكن است مردم در 
مراجعه به ســازمان ها براي بيان خواسته هايشــان با 
مشكالت عديده اي مواجه بوده  باشند اما با رويكردهاي 
+زندگي، ما در ميان مشــكالت مردم حضور خواهيم 
داشت. به گفته جعفرزاده فعاليت آزمايشي مراكز +زندگي 
از تير امسال آغاز و از ابتداي مهر با حضور جدي مددكاران 
اين مراكز در محله ها همراه شد. وي تأكيد مي كند: حتي 
با وجود شكل آزمايشي فعاليت ها هم ما بازخوردهاي 

خوبي از محله هاي محروم و روستاها داشتيم.

تشكيل الكترونيكي پرونده معلوليت 
جعفرزاده به آسان تر شدن خدمات بهزيستي به ويژه براي 
معلوالن اشاره و عنوان مي كند:  معلوالن عزيز تحت پوشش 
بهزيستي براي دسترسي به خدمات با مشكالتي مواجه 
هستند؛ موانعي كه ممكن است از سوي مردم در ترددهاي 
روزمره حتي ديده هم نشود، براي معلوالن ما چالش  
حضور در اجتماع است. به همين دليل در توسعه 
مراكز +زندگي، موانع موجود كامال حذف شده و 
مناسب سازي ها از همان ابتدا انجام شده است. از 
سوي ديگر تا پيش از اين كميته ها و كميسيون هاي 
تشخيص تنها به صورت حضوري پذيراي معلوالن بود 
اما اكنون در بســتر فضاي مجازي مراكز +زندگي و با 
الكترونيكي شدن فرايند تشخيص معلوليت ها، تنها با 
بارگذاري مدارك و مستندات پرونده اين عزيزان تشكيل 
و مددكاران خودشان پيگير ادامه كار خواهند بود. معاون 
راهبري و توسعه خدمات سازمان بهزيستي كشور به كاهش 
قابل توجه تردد براي بهره مندي از خدمات بهزيستي اشاره 
و اظهار مي كند: اگر مراجعه مددجويان را 10مرتبه در ماه 
درنظر بگيريم با راه اندازي اين سامانه و توسعه آن حداقل 
20تردد رفت و برگشت به مراكز سازمان حذف شده است. 
هم اكنون ما يــك ميليون و 80هزار پرونــده براي افراد و 

سرپرست خانوار در كل كشور داريم كه ميانگين تردد آنها 
در سال با اين تعداد پرونده رقمي قابل توجه خواهد بود و 

به زودي حذف خواهد شد.

تعيين روستاهاي معين 
جعفرزاده بــه تعيين روســتاهاي معين يــا قمر در 
استان هاي مختلف براي تحت پوشش قرار دادن چند 
روســتا اشــاره و عنوان مي كند: در شعاع شكل گيري 
اين مراكز، كليه روستاها از خدمات +زندگي بهره مند 
خواهند شد. اين مسئول به ايجاد ظرفيت هاي اشتغال 
با تشكيل اين مراكز براي جامعه تحت پوشش بهزيستي 
هم اشاره و اظهار مي كند: بســياري از افراد شاغل در 
اين مراكز جامعه معلوالن و هدف بهزيســتي هستند 
و به كارگيري اين افراد به عنوان مسئول فني و مددكار 
از اولويت هاي ســازمان بوده اســت. معاون راهبري و 
توسعه خدمات سازمان بهزيســتي كشور چشم انداز 
اين طرح در دهه هاي آينده را بســيار روشن مي داند 
و اعالم مي كند: اي كاش اين اقدام 20ســال پيش رخ 
مي داد و اكنون شــاهد بالندگي آن بوديــم. اما به هر 
دليلي اجراي آن مغفول مانده و سال هاي آينده پروسه 
توسعه اجتماعي و شكوفايي مراكز +زندگي در مناطق 
محروم، حاشيه نشين، شهري و روستايي شاهد خواهيم 
بود. جعفرزاده درباره تفاوت آماري احداث اين مراكز 
در استان ها هم بيان مي كند: سهميه بندي اين مراكز 
در شهرهاي مختلف كشور مبني بر تعداد پرونده هاي 
بهزيستي در شــهرها بوده و هر چه تعداد پرونده ها در 
يك منطقه بيشتر باشــد، تعداد اين مراكز هم بيشتر 
است. هر چند كه اين سازمان آمادگي احداث اين مراكز 
را در ساير نقاط باقي مانده كشور دارد اما اميدواريم در 
فرايند توسعه هر روز شــاهد توانمند شدن خانوارهاي 
مســتمري بگير و بهبود وضعيت معيشتي افراد تحت 

پوشش بهزيستي باشيم.

 فعاليت رسمی 2400 مركز »+زندگی« در استان ها با هدف ارائه خدمات به خانواده های محروم 
و كم برخوردار آغاز شد 

محله محوری بهزيستی با مراكز »+ زندگی«

مريم سرخوش 
خبر نگار

معرفي هزار خانوار زلزله زده به بانك

هزار خانوار زلزله زده سي سختی در روزهاي اخير براي دريافت 
وام خانه هاي احداثي و تعميري به بانك معرفي شده اند كه از 
اين تعداد 600مورد براي دريافت وام تعميري و 400مورد براي 

وام احداثي است.
مديركل مديريت بحــران كهگيلويه وبويراحمد با بيان اينكه 
ارزيابي خسارت ها در روستاهاي شهرستان دنا همچنان ادامه 
دارد به همشهري مي گويد:  »500نفر از زلزله زدگان قسط اول 
وام بالعوض 20ميليون توماني براي اسكان موقت را دريافت 

كرده اند و اعطاي وام به بقيه زلزله زدگان ادامه دارد.«
محمد محمدي همچنين از توزيع 4900چــادر، 12/5تن 
نايلون، 1130تخته پتــو، 200چراغ والــور، 1800هيتر و 
2650بسته معيشــتي در ميان زلزله زدگان خبر مي دهد و 
مي افزايد: »از ميان 4300پرونده تشكيل شده براي 2070واحد 
احداثي و 2230واحد تعميري شهري و روستايي تا امروز 3هزار 

خانه در سامانه ثبت شده است.«
اين مقام مسئول با بيان اينكه آواربرداري خانه ها با 110ماشين 
سنگين در حال انجام است، مي گويد:  »بنياد مسكن قول داده  

آواربرداري تا پايان سال به پايان برسد.«
او همچنين تأكيد مي كند كه هيچ كدام از زلزله زدگان براي 
اســكان در اردوگاه كانكسي درخواســت نداده اند. 2اردوگاه 
كانكسي در سي سخت برپا شده است و زلزله زدگان مي توانند 
به جاي وام بالعوض 20ميليونی در اين اردوگاه هاي كانكسي 
مستقر شوند. به گزارش گروه ايرانشهر، مديركل بنياد مسكن 
كهگيلويه و بويراحمد هم پيش از اين گفته بود كه 40درصد 
واحدهاي تخريب شده در مناطق زلزله زده دنا آواربرداري شده 

و تا يك ماه آينده آواربرداري به پايان مي رسد.
حسين جنتي با بيان اينكه 10استان معين با ارسال تجهيزات 
در اجراي آواربرداري مناطق زلزله زده سي ســخت مشاركت 
دارند، تأكيد كرده بود كه اين عمليات باوجود محدوديت هاي 

زماني و شرايط ناپايدار جوي ادامه دارد.
استاندار كهگيلويه و بويراحمد هم از توزيع 3هزار بسته معيشتي 
و حمايتي در شهرستان زلزله زده دنا از سوي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي خبر داده و گفته بود:  »اين بسته ها به ارزش ريالي 
15ميليارد ريال ميان زلزله زدگان سي سخت توزيع شد. اين 
وزارتخانه پيش از اين نيز بسته هايي با ارزش 100ميليارد ريال 
شامل كمك هاي گرمايشي، بهداشتي و غذايي بين زلزله زدگان 
توزيع كرده بود.« به گفته حســين كالنتری، فهرست افراد 
نيازمند در مناطق زلزله زده تهيه شــده و بسته هاي حمايتي 
براساس نيازمندي ها توزيع مي شود. زمين لرزه اي 5/6ريشتري 
ساعت 22:05روز 29بهمن شهر سي سخت، مركز شهرستان 

دنا در استان كهگيلويه و بويراحمد را لرزاند.

22 خدمت رايگان در +زندگی 
»+زندگي« در يك نگاه كلي مشابه مراكزي ازجمله پليس10+ يا دفاتر پيشخوان دولت است كه خدماتی 
به صورت محله محور عرضه مي كنند. مراكزي كه تردد مراجعين ازجمله معلوالن به ادارات بهزيســتي 
شهرستان و استان ها را كاهش خواهد داد؛ چون مي توانند مشكالت و خواسته هاي خود را در همان مراكزي 
كه حتي در روستاها احداث شده مطرح و بر طرف كنند. +زندگي ها البته يك تفاوت ويژه هم با پيشخوان ها 
دارند عالوه بر خدمات تخصصي خدمات مددكاري و 22خدمت رايگان در حوزه هاي پيشگيري، توانبخشي 
و اجتماعي هم ارائه مي كنند. ژنتيك، شناسايي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، مهارت هاي زندگي، 
جذب مشاركت هاي مردمي در منطقه زير پوشش هر مركز، ثبت درخواست فرزند خواندگي و تشكيل 
پرونده اوليه، ثبت درخواست و تشكيل پرونده و پاسخگويي به مراجعان، مصاحبه اوليه، اخذ و بررسي 
مدارك، بازديد منزل، تحليل، تشخيص و تعيين اولويت  هاي نياز مددجو و ارائه پيشنهاد برنامه كمكي و 
ارجاع درخواست  هاي جامعه هدف اعم از مالي )مستمر و غيرمستمر( و... ازجمله فعاليت هاي اين مراكز 

است.

كث
م

سيده زهرا عباسی
خبرنگار

تعداد مراكز فعال  خدمات +زندگی به تفكيك استان ها

در پي رونمايي وزارت نيرو از برنامه 
منابع 
جامــع دراختيارگرفتــن مالكيت طبيعي

42تــاالب كشــور، معــاون وزير 
جهادكشاورزي اعالم كرد به زودي سند تاالب انزلي 
از سوي سازمان ثبت اصالح مي شود و قرار نيست 

هيچ تاالبي به وزارتخانه اي واگذار شود.
هفته گذشته، مديركل دفتر مهندسي رودخانه ها 
و سواحل وزارت نيرو پس از قطعيت مالكيت اين 
وزارتخانه بر تاالب انزلي، خبر از برنامه صدور سند 
42تاالب كشورمان به نام اين وزارتخانه داده بود. 
در پي اين انتقال ســند، رئيس سازمان جنگل ها 
صراحتا اعالم كرد كه تاالب هــا به هيچ وجه قابل 
واگذاري نيستند. در مورد تاالب انزلي نيز اشتباه 
شده و سند اين تاالب به زودي به سازمان جنگل ها 

بازخواهد گشت.
براساس اعالم سازمان جنگل ها، مسعود منصور، با 
تأكيد بر اينكه تاالب ها به هيچ وجه قابل واگذاري 
نيستند، گفت: براساس قانون وزارت نيرو، سازمان 
حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها وظايف 
مشــخصي ازجمله حفاظت و تعيين حد بســتر 

تاالب ها را برعهده دارند و با وجود وظايف متعدد، 
سند مالكيت تاالب ها بايد به عنوان انفال براي منابع 
طبيعي حفظ شود. وي با اعالم اينكه هيچ استناد 
قانوني مبني بر انتقال سند تاالب ها به اسم وزارت 
نيرو نداريم، گفت: سند تاالب انزلي به دليل اشتباه 

اداره ثبت استان گيالن به اسم وزارت نيرو شد.
رئيس سازمان جنگل ها ادامه داد: بالفاصله پس 
از اين اتفاق به رئيس ســازمان ثبــت نامه زدم، 
مســتندات قانوني را ارســال و اعتراض سازمان 
جنگل ها را اعالم كردم. رئيس اين ســازمان نيز 
اعالم كرد كه انتقال ســند تاالب انزلي به وزارت 
نيرو اشــتباه است و اصالح مي شــود. منصور در 
پايان، بــا بيان اينكه از اين پس هيچ ســندي در 
حوزه تاالب ها به نام وزارت نيرو صادر نخواهد شد، 
گفت: مالكيت تاالب انزلي نيز به سازمان جنگل ها 

بازخواهد گشت.

واكنش نماينده انزلي
در پي اعطاي سند تاالب انزلي به نام وزارت نيرو، 
نماينده مردم انزلي در مجلس شوراي اسالمي اعالم 
كرد: صدور اين سند براي تاالب انزلي غيرقانوني 
است. احمد دنيامالي به خانه ملت گفت: در اقدامي 
غيرقانوني، ثبت اسناد اســتان گيالن سندتاالب 

انزلي را به نــام مجموعه وزارت نيــرو صادر كرده 
است كه پيگير اين مسئله در مراجع باالتر هستم تا 
مشكل برطرف شود. دنيامالي تأكيد كرد: اين اقدام 
بدون مطالعه انجام شــده و كساني كه اين اقدام را 

انجام دادند بايد پاسخگو باشند.

شرايط وخيم تاالب انزلي
اين روزها كه خبرهاي متعدد از واگذاري مالكيت 
تاالب انزلي به وزارت نيرو منتشر شده است، بايد 
اذعان كرد كه شرايط تاالب انزلي مساعد نيست و 
الزم است در زمينه مقابله با عوامل تهديدكننده 
اين تاالب مهم كشــور اقدامات جــدي صورت 
گيرد. نســيم طواف زاده، دبير گروه هم انديشي 
ســازمان هاي غيردولتي تاالبي كشور در اين باره 
به ايسنا گفت: عمق تاالب انزلي كاهش چشمگير 
داشــته و چند عامل عمده در اين زمينه مطرح 
است كه ازجمله آنها مي توان به ورود رسوبات از 
باالدست رودخانه هاي تامين كننده آب تاالب به 
بستر تاالب اشاره كرد. به خصوص رودخانه هايي 
كه از حوضــه آبريز تالش به ســمت تاالب انزلي 
سرازير هستند. وي ادامه داد: جنگل تراشي هايي 
كه در ارتفاعات باالدست رودخانه ها صورت گرفته 
ســبب افزايش خاك در دسترس شــده است و 

اين موضوع باعث مي شــود كه هر باران شديدي 
تبديل به سيل شود و خاك در دسترس از مسير 
كوهســتان  پايين بريزد و در زمان كاهش فشار 

آب هاي روان در دل تاالب رسوب كند.
ورود فاضالب شهرهاي رشت، انزلي، صومعه سرا و 
روستاهاي اطراف تاالب نيز از ديگر عوامل كاهش 
عمق اين تاالب است. فاضالب وارد شده به تاالب 
ميزان زيــادي نيتروژن و فســفر وارد آب تاالب 
انزلي مي كند كه باعث افزايش رشــد گياه در دل 
تاالب و ايجاد حالت خودشكوفايي شديد مي شود. 

طول عمر گياهان نيز براثر خودشكوفايي كاهش 
 پيدا مي كند و در نتيجه زماني كه گياهان از بين 
مي روند به كف تاالب مي رونــد و به همين دليل 

بستر تاالب باال مي آيد.
به گفته كارشناســان، براي بهبود وضعيت تاالب 
انزلي نياز اســت اقداماتي در باالدســت حوضه 
اين تاالب ازجمله نصب تله هاي رســوب گير در 
باالدست اراضي كوهســتاني و كاهش ورود مواد 
آلي بــه تاالب انجام شــود تا از ميزان رســوبات 

وارد شده به تاالب كاسته شود.

رئيس سازمان جنگل ها از توقف انتقال مالكيت تاالب هاي كشور سندتاالب انزلي به وزارت نيرو نمي رسد
به وزارت نيرو خبر داد

سيدمحمد فخار
خبر نگار

اين روزها فصل زادآوري گونه اي است كه 
 حيات
از زيستگاه طبيعي اش جدا و براي فروش  وحش

در بازارهــاي پررونق نــوروزي قاچاق 
مي شود.

سمندر لرستان، حدود يك دهه اســت گرفتار طمع 
شهرنشيناني شــده كه نمي دانند اين گونه وحشي از 
همان لحظه اول جداشــدن از زيستگاه تا مرگ فاصله 
چنداني ندارد. از ورود سمندر لرستاني به بازار نوروزي 
10سالی مي گذرد و كم كم گونه هاي ديگري مثل انواع 
مارمولك ها نيز وارد بازار حيوانات خانگي شده اند كه 

سرنوشت همه آنها مرگ زودهنگام است.
اگرچه جريمه شكارچي، قاچاقچي، فروشنده و خريدار 
نهايي يكي اســت، ولي سود ناشــي از فروش سمندر 
لرستاني آن قدر است كه بتوان در ميان تشت پر از ماهي 

قرمز چندتايي از آنها را يافت.
جمشــيد محبت خانــي، فرمانــده يــگان حفاظت 
محيط زيســت كشــور، درباره جريمه قاچاق سمندر 
لرستاني به همشهري مي گويد: در قانون براي قاچاق 

هر عدد ســمندر يك ميليون تومــان جريمه درنظر 
گرفته شده اســت. فرقي هم بين فروشنده و خريدار 
وجود ندارد. براي خريد و فروش هر عدد از انواع مارها 
و الك پشت هاي آبي نيز مبلغ 400هزار تومان جريمه 
درنظر گرفته شده است. البته قضات مي توانند جز اين 
مبلغ، مجازات هاي نقدي و زندان را نيز براي متخلفين 

تعيين كنند.

قاچاق در فصل زادآوري
كســي نمي داند گونه نادر سمندر لرســتاني كه تنها 
در منطقه اي خاص از ايران وجود دارد، چطور ســر از 
سفره هاي هفت ســين برخي مردم درآورده است. اما 
حذف سمندر لرستاني يا سمندر امپراتور از زيستگاه 
طبيعي، مشــكالت زيادي براي اين گونه و انســان ها 

ايجاد خواهد كرد.
عليرضا شهرداري، فعال محيط زيســت و عضو پروژه 
حفاظت از سمندر امپراتور، درباره مخاطراتي كه حذف 
اين گونه از طبيعت ايجاد خواهد كرد به همشــهري 
مي گويد: سمندر لرستاني را درست در فصل زادآوري و 
جفت يابي از طبيعت جدا مي كنند. اگر اين سمندر ماده 
و بارور باشد به اين معناســت كه به ازاي يك سمندر، 

تخم ده ها سمندر ديگر امكان حيات پيدا نمي كند. انواع 
مارهاي آبي، گوند مار، انواع مارمولك ها مثل الســرتا، 
لوس مار، كلمره، انواع الك پشت  مثل الك پشت بركه اي 
خزري و الك پشت بركه اي اروپايي كه از گونه هاي بومي 
كشور اســت نيز صيد و راهي بازارها مي شوند. سال به 
ســال نيز بر تعداد گونه هاي وحشــي برداشت شده از 
طبيعت اضافه مي شــود. درحالي كه گذشته از اينكه 
گونه برداشت شده از طبيعت قرباني است، زيستگاه از 
خدماتي كه اين گونه بــه طبيعت ارائه مي كند محروم 
مي شــود. اين گونه ها در كنترل حشــرات و جونده ها 

نقش مهمي دارند.

تب برداشت خزندگان
اين روزها تب نگهداري از حيوانات وحشي كه طبيعت 
ميليون ها ســال براي رشد و تداوم نســل آنها تالش 
كرده اســت باال رفته و محدود به حيوانات گوشتخوار 
مثل گربه سانان بزرگ جثه يا انواع پرندگان نمي شود. 
فهرستي از خزندگان نيز در حال افزوده شدن به جمع 
اين حيوانات  اســت و اين اتفاق در شــرايطي در حال 
وقوع است كه جمعيت خزندگان كشور شرايط بسيار 

شكننده تري دارد.

عليرضا شهرداري در مورد برداشت گونه هاي خزندگان 
خاص از طبيعت ايران مي گويد: بســياري از افراد به 
اشتباه تصور مي كنند شرايط نگهداري از اين گونه ها 
آسان تر از نگهداري همستر و خرگوش و... است چون 
اگر 4روز به همستر غذا ندهند، حيوان مي ميرد، ولي 
در خزندگان اين اتفاق در مــدت زمان طوالني تر رخ 
مي دهد. يك مار شــايد بدون غذا در اســارت دو ماه 
هم زنده بماند اما در اين مدت آسيب جدي مي بيند. 
نگهداري درست از خزندگان شــرايط بسيار پيچيده 
دمايي و نــوري دارد كه در 99درصد مــوارد رعايت 
نمي شــود. اين درحالي اســت كه خزنده ها در ايران 
مستقيم از طبيعت جدا مي شــوند و شرايط آنها مثل 
مراكز پرورش و فروش خزندگان در ديگر كشــورها 

نيست.

انقراض در خانه
اين فعال محيط زيســت با اشاره به مشــاهدات خود 
از الك پشــت هايي كه از طبيعت جدا شــده و دچار 
دفرمي نرمي استخواني شــده اند مي گويد: بسياري از 
آســيب هايي كه به خزندگان وارد مي شود، غيرقابل 
جبران اســت. اين حيوانات مي تواننــد بيماري هاي 

خطرناكي مثل سالمونال را به اعضاي ضعيف تر خانواده 
مثل كودكان و سالمندان منتقل كنند. اگر حيوان وارد 
زيستگاهي غير از زيستگاه هميشگي اش شود به عنوان 
يك گونه مهاجر مي تواند به ســاير گونه ها آسيب وارد 
كند؛ باليي كه چند سالي است الك پشت گوش قرمز 

به طبيعت ايران تحميل كرده است.
سمندر لرستاني، اندميك ايران و اندميك بعضي از نقاط 
محدود در غرب خاورميانه است. درنتيجه شرايط بسيار 

حساس تري را تجربه مي كند و قاچاق آن مي تواند اين 
گونه را براي هميشه از روي زمين منقرض كند.

به گفته اين فعال محيط زيســت، افراد، ناآگاهانه اين 
حيــوان را خريــداري و در خانه هاي خــود منقرض 
مي كنند. در سال هاي اخير تالش هايي از سوي گروه 
خزنده شناسان پارس انجام شده و نياز است كه قانون 
نيز به كمك اين گونه ها آمــده و مانع از عرضه آنها در 

مراكز خريد گل و گياه در ايام عيد شود.

  فرمانده يگان حفاظت محيط زيست: جريمه خريد و فروش هر عدد سمندر لرستاني يك ميليون تومان استمرگ تدريجي سين هشتم
  حذف سمندر لرستاني از طبيعت و فروش آن در بازارهاي نوروزي ادامه دارد

زهرا رفيعي
خبرنگار
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محتوا، پيامي است كه در قالب هاي مختلف 
بر بستر رسانه هاي ارتباط جمعي يا فضاي نگاه

مجازي براي انتقــال به مخاطب يا گيرنده 
توسط فرستنده اي توليد مي شود و هدف از ارسال و انتشار 

محتوا، تأثير گذاري بر مخاطب است.
فرمت هاي محتوا شــامل متن، عكس، فيلــم، گرافيك، 
چند رســانه اي، انيميشــن و بازي هســتند كه هر يك 
انواع و اقســام متعددي دارند؛ مثال فرمت گرافيك خود 
شامل اينفوگرافيك، پوستر، كاريكاتور، موشن گرافيك، 
استاپ موشــن، ويدئو گرافيك، هولوگرافيك، ايموجي، 

گيف و موارد مشابه است.

توليد كنندگان محتوا
تا 2دهه قبل، توليد كننــدگان محتوا عبــارت بودند از 
ناشران كتاب ها و محصوالت فرهنگي و رسانه هاي ارتباط 
جمعي)روزنامه هــا، خبرگزاري ها، راديــو و تلويزيون(

و بسترهاي انتشــار محتوا نيز عمدتا شــامل رسانه هاي 
مكتوب و ديداري و شنيداري يا رسانه هاي بر حامل مانند 
سي دي و دي وي دي مي شــدند. اما از زمان ابداع وب در 
سال1990 ميالدي تحوالتي جديد در اين حوزه به وجود 
آمد. در دهه اول ظهور وب، يعني از 1990 تا 2000نسل 
اول وب كه همان نسل اطالع رســان بود گسترش يافت. 
مشخصه اين نسل، فناوري هاي اطالع رساني مانند وب، 
ايميل، چت روم ها، صفحات زرد، موتورهاي جست وجو و 
تاالرهاي گفت وگو بود. اما از سال 2000به اين سو، نسلي 
از وب گســترش يافت كه ابتدا به آن نسل دوم وب يا وب 
تعاملي مي گفتند اما بعدها اين نسل هم توسعه يافت و به 
نسل سوم وب يا وب معنايي ارتقا يافت و اكنون در آستانه 

ورود به نسل چهارم وب يا وب هوشمند قرار داريم.

توليد محتوا در نسل دوم وب
مشخصه اصلي نسل دوم وب، ظهور فناوري هاي رسانه اي 
 )User Generated Contenet)UGCكاربر محــور
بود. فناوري هايي ماننــد وبالگ ها كــه ايراني ها در آن 
سرآمد جهان بودند، شــبكه هاي اجتماعي و سايت هاي 
به اشتراك گذاري محتوا جزو اين دسته رسانه ها به شمار 
مي رفتند. اين فناوري هاي رسانه اي بخش اعظم محتواي 

وب را به خود اختصاص دادند به طوري كه بيش از 80درصد 
محتواي وب آشكار را مردم و كاربران توليد مي كنند.

در 20سال اخير، مدل توليد محتوا به طور كلي تغيير كرده 
است، يعني بازيگران ســنتي توليد محتوا، ديگر قدرتي 
ندارند، به هميــن جهت تيراژ مطبوعات به شــدت افت 
كرده و از ميزان مخاطبان شبكه هاي راديويي و تلويزيوني 
به شدت كاسته شده اســت، در عوض هر سال بر ميزان 
كاربران اينترنت و توليد كنندگان محتوا در فضاي مجازي 

افزوده مي شود.

موبايل هوشمند و توليد محتوا
گســترش فناوري هاي رسانه اي نســل دوم وب، با يك 
پديده تكنولوژيك ديگر همزمان شــده اســت؛ موبايل. 
اين فناوري ارتباطي، اكنون به قدري رشــد كرده است 
كه يك موبايل هوشمند معمولي، صدها برابر رايانه هايي 
كه در ســفينه هاي فضايي 2دهه قبل بــه كار رفته بود 
قدرت پردازش، ذخيره ســازي ، عكــس و فيلمبرداري و 
انتقال اطالعــات را دارد. اتفاقي كه افتاده اين اســت كه 
همه مردم و دارندگان گوشــي هاي هوشــمند تبديل به 
توليد كننده محتوا شده اند. طبيعتا اين اتفاق، كار نظارت، 
سياســتگذاري و رگوالتوري را بــراي نهادهاي تنظيم 
مقررات رســانه ها، مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

بسيار سخت كرده است.

رگوالتوري محتواي سنتي در وزارت فرهنگ و ارشاد
در عصر رســانه هاي كالســيك، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي مثال در حوزه رســانه ها با تعداد مشخصي رسانه 
و رسانه نگار سر و كار داشــت كه مي توانست با ابزارهايي 
مانند نظــام مجوز دهي، نظــارت بر انتشــار، نظارت بر 
چاپخانه ها، يارانه و نظارت بر محتوا)از طريق هيأت نظارت 
بر مطبوعات( به تنظيم رفتار و كنترل محتواي رسانه ها 
بپردازد اما در دوران وب تعاملي، كه ميليون ها شــهروند 
تبديل بــه شــهروندان روزنامه نگار شــده اند و هر كدام 
رسانه اي شخصي دارند و به نوعي هر كدام، يك خبرگزاري 
يك نفره هستند، نظارت و سياستگذاري در مورد محتواي 

منتشره اين رسانه ها، سخت و غيرممكن است.
ظهور و تسلط فناوري هاي رسانه اي نسل دوم وب، عالوه 
بر اينها، امكان فعاليت به گروه هايي داده است كه اقليت 
اجتماعي به شــمار مي روند. تبهــكاران، كالهبرداران، 
فرقه هــاي انحرافي، گروه هــاي سياســي غيرقانوني و 

گروه هاي خاموش كه در عصر رسانه هاي سنتي، صدايشان 
خاموش شد حاال صاحب رسانه شــده و به افكار عمومي 
دسترسي يافته اند. توليد و انتشار محتوا توسط اين گروه ها 

نيز به شدت افزايش يافته است.
حجم محتواي وب فارسي از دو دهم درصد در سال1385 
به 2درصد در سال1399 افزايش يافته است. بخش اعظم 
اين محتوا توسط كاربران توليد شده و اين روند منجر به 

تقويت زبان و خط و ادبيات فارسي در دنيا شده است.
همين اتفاق عالوه بر حوزه رسانه، در حوزه نشر و كتاب، 
فيلم و ســينما، موســيقي، انواع هنر، تبليغات و ســاير 

محصوالت فرهنگي و هنري افتاده است.

رگوالتوري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در فضاي 
مجازي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كه اساسا ساختار و نظام 
بوروكراسي اش براي رگوالتوري در فضاي پيش از اينترنت 
طراحي شــده؛ هيچ آمادگي و حتي وظيفه قانوني براي 
تنظيم مقررات و نظارت بــر اين محتواي جديد فرهنگي 
و هنري و رسانه اي در فضاي مجازي نداشته است. قانون 
شرح وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مصوب سال 
1365است و از 35سال پيش تا كنون هيچ تغييري در آن 

صورت نگرفته است.
مجلس شــوراي اســالمي نيز هر سال براســاس همان 
ماموريت هاي ســنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به 
آن بودجه مي دهد. لذا مثال در حوزه رسانه هاي مكتوب، 
ساالنه حدود 100ميليارد تومان براي حمايت از اينگونه 
رسانه ها تصويب مي شود اما براي رسانه هاي ديجيتال و 
فعاالن رسانه اي فضاي مجازي، هيچ بودجه حمايتي وجود 
ندارد. لذا اين وزارتخانه قادر به تنظيم مقررات حمايتي از 

اين رسانه هاي جديد نيست.
بخش ديگر و مهمي از ســاختار اين وزارتخانه، متناسب 
با مقتضيات فرهنگ و هنر و رســانه در 30ســال پيش، 
جشنواره محور و نمايشگاه طراحي شده است. درحالي كه 
با ورود به فضاي مجازي عمر جشنواره ها و نمايشگاه ها به 
سر رسيده و حتي در اغلب كشورهاي دنيا نمايشگاه هاي 
بزرگ در حال تعطيل شدن هستند و به جاي آن كمپين ها 

و پويش ها در حال شكل گيري و توسعه هستند.

صنعت سينما و فضاي مجازي
صنعت ســينما و فيلم و ســريال، به شــدت تحت تأثير 

 در مورد نظارت و مجوزدهي به وي او دي ها ميان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صدا و سيما
 در سال هاي اخير اختالفاتي بروز كرده است

   عكس: ايرنا

چالش هاي توليد محتواي ديجيتال در ايران

حميد ضيايي پرور
دانش آموخته ارتباطات

فضاي مجازي قرار گرفته و شــاهد رشــد فناوري هايي 
 ماننــد ســرويس هاي ويدئــو براســاس تقاضــا
 Video on Demand) VOD ( و تلويزيون هاي اينترنتي 

IPTV هســتيم. نتفليكس به عنوان غول تلويزيون هاي 

اينترنتي دنيا به تنهايي 25ترافيــك اينترنت كل دنيا را 
به خود اختصاص داده است.

امــا نتفليكــس در ايــران فيلتر اســت و به جــاي آن 
وي او دي هاي متعددي رشد كرده اند كه تعدادآنها بالغ بر 
20مورد است. درآمد اين سرويس ها از محل حق اشتراك 
كاربران است و توليدات آنها توسط توليد كنندگان مستقل 

يا افراد و فعاالن حوزه سينما و فيلم انجام مي شود.

چالش صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
در مورد نظارت و مجوزدهي بــه وي او دي ها ميان وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صدا و سيما در سال هاي 
اخير اختالفاتي بروز كرده است اما در نهايت صدا و سيما 
با تشكيل سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير 
در فضاي مجازي، ميدان دار مجــوز و نظارت وي او دي ها 
و تلويزيون هاي اينترنتي شده اســت. اين سازمان كه به 
اختصار ساترا ناميده مي شود اكنون به استناد مكتوب از 
مقام معظم رهبري و نظريه استفساري شوراي نگهبان، به 
اين حوزه ورود پيدا كرده و تمام محتواي صوت و تصوير 
منتشره در فضاي مجازي را جزو حوزه صالحيت خودش 
مي داند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي هم به اين موضوع 

تمكين كرده و اقدامي نمي كند.

وزارت ارشاد 2
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از سال1397 تا كنون در 
حال طراحي و اجراي برنامه اي براي تقويت حضور فعاالنه 

اين وزارتخانه در فضاي مجازي است. اين برنامه كه »طرح 
تحول براي ارتقاي نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در فضاي مجازي« نام دارد، 71اقدام اجرايي و عملياتي را 
براي متحول كردن نقش اين وزارتخانه در فضاي مجازي، 
پيش بيني كرده است كه مهم ترين آنها، ايجاد پنجره واحد 
ارائه خدمات الكترونيك فرهنگي، هنري و رســانه اي در 
چارچوب دولت الكترونيك، ايجاد و راه اندازي سامانه ثبت 
اثر انگشت بر محتواهاي صوتي و تصويري، متناسب سازي  
ســاختار ســازماني وزارتخانه با تحوالت فضاي مجازي، 
اســتفاده از فناوري هاي نوين براي نظارت بر محتواهاي 
ديجيتال، اجراي پويش هاي فرهنگي براي حمايت از توليد 
محتواي سالم، فاخر، مفيد و ايمن در اين فضا، شبكه سازي  
در ميان فعاالن فضاي مجــازي و حمايت از پلتفرم هاي 
بومي و ملي در فضاي مجازي و فعاالن فرهنگي و هنري و 

رسانه اي در فضاي مجازي است.

محدوديت هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
محدوديت هايي كه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي در 
مواجهه با فضاي مجازي با آنها روبه روســت به اين شرح 

هستند:
تكثــر توليد كنندگان محتــواي فرهنگي، هنري و 
رســانه اي در فضــاي مجازي: بــا تكثر وســيع اين 
توليدكنندگان، عمال امكان شناسايي، نظارت و هرگونه 
سياستگذاري درباره محتواي مذكور ضعيف شده است. 
به ويژه كه مكانيزم هاي عملي اين سياستگذاري و نظارت 
هم وجود ندارد. اين وزارتخانه تنها با توليد كنندگان انبوه 
و اصلي و اشــخاص حقوقي مؤثر در اين فضــا، ارتباط و 
هماهنگي دارد اما انبوه توليد كننــدگان خرد در فضاي 
مجازي، قابل رصد و نظارت نيستند. البته اجراي سياست 

سلبي و برخورد با مجرمان و متخلفان در اين فضا، با كمك 
دستگاه قضايي و انتظامي كماكان در حال انجام است. 

خأل قانوني: قانون مبارزه با جرايــم رايانه اي و اينترنتي 
كه از ســوي قوه قضاييه به صورت اليحه به مجلس ارائه 
شد وتبديل به قانون شــد فقط موارد ممنوعيت ها را ذكر 
كرده و نحوه مجازات متخلفان را مشخص كرده است. اين 
قانون در ارتباط با موارد حمايتي، ايجابي و توليد محتواي 
سالم و مفيد در فضاي مجازي ساكت است. وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي هيچ قانون باالدستي براي نحوه نظارت و 
حمايت از توليد محتواي فرهنگي مفيد در اين فضا ندارد. 
البته شــوراي عالي فضاي مجازي، مصوبات متعددي در 
مورد فضاي مجازي، پيام رسان هاي اجتماعي و شبكه ملي 
اطالعات داشته كه برنامه تحول براي ارتقاي نقش وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در فضاي مجازي مبتني بر يكي 

از همين مصوبات و ابالغيه ها بوده است.
بودجه: براي حمايت از توليدات فرهنگي هنري و رسانه اي 
سنتي، سال هاســت كه بودجه هاي قابل توجهي از سوي 
مجلس به اين وزارتخانه اختصاص مي يابد اما براي حمايت 
از توليدات محتوايي فرهنگي هنري و رسانه اي در فضاي 
مجازي، هيچ مصوبه قانوني اي وجود ندارد. اين در حالي 
اســت كه مصوبات شــوراي عالي فضاي مجازي، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي را يكي از متوليان اليحه محتوا در 
شبكه ملي اطالعات مي داند. اما اساسا در مصوبات ابالغي 
شــوراي عالي فضاي مجازي، تخصيص بودجه در مقابل، 

ابالغ مصوبات وجود ندارد.
رقابت هاي بين دستگاهي: سازمان صدا و سيما به عنوان 
يكي از بازيگران اصلي فضاي مجازي، اساسا وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمي را رقيب خود مي داند و همكاري اندكي 
در مبحث فرهنگســازي ، توليد محتوا و سياســتگذاري 
در فضاي مجازي با ايــن وزارتخانه دارد. شــوراي عالي 
فضاي مجازي قرار بود محل هماهنگي بين دســتگاه ها 
و ابالغ كننده نهايي باشد اما با وجود اين، چالش هاي اين 
سازمان با وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي و در سطحي 

باالتر با دولت همچنان وجود دارد.

ضرورت توجه بيشتر به مسئله»توليد و نشر محتوا در 
فضاي مجازي« در قانون بودجه

موضوع توليد و نشــر محتوا در فضاي مجــازي، ازجمله 
موضوعاتي است كه در مقام نظر و در مباحثات مديريتي و 
كارشناسي در دستگاه ها، شوراها و كارگروه هاي فرهنگي 
و به ويژه در مراكــز و كارگروه هاي مرتبط با عرصه فضاي 
مجازي، همواره مورد توجه و پيگيري است. اما نكته غفلتي 
در نظام كارشناسي و تصميم گيري اين موضوع وجود دارد 
كه كمتر به آن توجه مي شود و لذا اين غفلت تبديل به يك 
»مسئله« شده اســت. اگر بخواهيم اين مسئله را در يك 
عبارت توصيف كنيم، مي توان گفت مسئله عبارت است 
از: »فقدان تناسب و توازن در حجم و چگونگي توزيع منابع 

مالي توليد و نشر محتوا در فضاي مجازي«.
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 اهورا ايمان، از شاخص ترين ترانه 
سراهايي اســت كه بسياري از گفت و گو

سرشــناس  خواننده هــاي 
ترانه هايش را خوانده يا ســفارش ترانه به او 
داده اند. متولد بم است و ته لهجه شيرينش ما را 
به اقليمي مي برد كه سال ها پيش، زير آوار ماند، 
اما صداي رساي فارسي را همچنان از آن اقليم 
به گوش ما مي رســاند. اهورا ايمان برگزيده 
نخسِت بخش ترانه  در سي و ششمين جشنواره 
موسيقي فجر است. گپ و گفت خودماني ما را 

با او درباره كتاب و كتابخواني بخوانيد.

ما عضو قانون جهانــي كپي رايت 
نيستيم. بعضي ها خودانگيخته رضايت مولف 
را جلب مي كنند. از 2دهه پيش صدا و سيما از 
زنده ياد احمد شاملو ترانه پخش مي كند، اما نام 
اين شاعر بزرگ به هر دليلي حذف مي شود. خط 
زدن نام كسي كه پشت انبوهي كتاب ايستاده 
است، آن هم در كشور خودمان از نگاه شماي 

ترانه سرا چه معنايي دارد؟
يك بار به برنامه هاي موســيقي محــور تلويزيون 
دعوت شدم. بحث كارشناســي كارهايي بود كه 
عيدانه بود و درباره نوروز ساخته شده بودند. از من 
خواستند تحليلي داشته باشم. نام چند كار ازجمله 
شــهريار قنبري، فرهاد و منفردزاده به ميان آمد. 
من نام بردم و تحليلم ادبي موسيقايي بود، اما بعداً 
به دليل نام بردن از همين افراد، مورد كم مهری قرار 
گرفتم. سياست تلويزيون يك بام و دو هواست كه 
مي خواهند بگويند ما مشكلي با آثار هنري نداريم، 
اما عميقاً از بها دادن و پر و بال دادن به آثار هنري و 
موسيقايي پرهيز مي كنند. سال هاست تلويزيون، 
در زمينه كپي رايت هيچ گونه مسئوليتي را قبول 
نمي كند. فرقي هم نمي كند ترانه ســرا باشــي يا 
شــاعر يا خواننده. در هيچ ارگان هنري در كشور 
خبري از حقــوق مولف نيســت. همين موضوع 
هنرمنــدان را زمينگير كرده. شــخصاً از روزگار 
بســياري از هنرمندان قدر اولمــان خبر دارم كه 
متأســفانه به دليل همين رعايــت نكردن حتي 
اخالقي كپي رايت به سختي روزگار مي گذرانند. 

اگر حقوق مولف به آنها تعلق مي گرفت يا شــايد 
حتي اخالقاً فكر مي كردند كه چرا فقط از يك اثر 
موسيقايي يك خواننده درآمد داشته باشد، شاعر 
و آهنگســاز هم بهره مي برد و روزگار آنها چنين 
نبود. ما امثال محمدعلي شــيرازي، بابك بيات و 
ناصر چشم آذر كه هيچ گاه بهره اي از اثر شاخصي 
كه توليد كرده اند، نبرده اند، كم نداشته ايم. موقع 
ساخت، دستمزد اندكي گرفته اند و كنار رفته اند و 
آن خواننده تا آخر عمر نامــش پاي كار ماند و نام 
ديگران حذف شده اســت. اين نكته اي غم انگيز 
است و نه تنها تلويزيون براي رفع اين نقص پيشگام 
نمي شود بلكه خودش از پيشــگامان نقض قانون 

كپي رايت است.
ناشران ما از رمان 
استقبال مي كنند و از داستان 
كوتاه كمتر. اما شعر مكتوب 
به محاق فراموشي رفته. علت 

اين ضايعه را در سلسله پيوند 
با كدام داليل مي بينيد و براي 

درمانش چه كار بايد كرد؟
رشد فضاهاي مجازي 

و مدياهايــي كه به 
زندگــي امروزمان 
اضافه شده، فعاليت 
مثل  فرهنگي اي 
كتاب، نوشــتن 
و كتابخوانــي و 
شــعر را هر چه 
رقيق تــر كرده. 
اعتبار يك شاعر 
هم اكنون به تعداد 
فالوئرهايــش در 
فضاي اينستاگرام 

بســتگي دارد. به نظر 
مي رسد كه ديگر آنچه مهم 

است، خود شعر نيست و آنچه 
در اين بازار آشــفته اهميت پيدا 

مي كند، دنبال كنندگان شــعرند. 
آنها هستند كه به چه شاعري ميدان 
بدهند و متأســفانه فضاي اجتماعي، 
فضاي عادل و منصفي نيست و نوعي 
پوپوليســم بر تيراژ كتاب هاي شــعر 

حاكم اســت كه در بعضي جاها به 200نســخه و 
300نسخه بيشتر نمي رسد. اين در حالي است كه 
خيلي از زماني كه تيراژ يك كتاب شعر بدون رانت 
دولتي به چند هزار نســخه مي رسيد، نمي گذرد. 
البته هستند هنوز شــاعراني كه رانت هايي دارند 
و مجموعه غزل هايشــان به چاپ بيستم و سي ام 
مي رسد. گاهي وقت ها با كســاني به عنوان شاعر 
آشنا مي شويم كه سراسر ضعف تأليف اند. در يك 
نظرسنجي از من دعوت شده بود كه از شركت در 
آن انصراف دادم. در آن نظر سنجي مي خواستند، 
ترانه ســراهاي برتر قرن را در زبان فارسي انتخاب 
كنند. هنگامي كه 10ترانه ســراي نهايي انتخاب 
شد، ديدم نيمي از آنها ضعف تأليف جدی دارند. 
كســاني هم كه انتخاب مي كردند دست به نقد 
بود و اما چه كســي تعيين كرده كه انتخاب آنها 
به صواب و صالح اســت. اين قلم به دســتان و 
برگزيدگان به خودي خود مي شــوند الگويي 
براي چند جوان كه در جشــنواره هاي 
آينده مي خواهند شركت كنند 
و بنويسند. در كشور حافظ، 
سعدي، رودكي و شاملو 
10ترانه ســرا انتخاب 
كردند كــه نيمي از 
ايشان يك خط در 
ميان ضعف تأليف 
داشــتند يا متر و 
معيارها به گونه اي 
بود كه به شــدت 
جاي پرســش 

داشت.
به رسانه های 
اشاره  مختلف 
فضايي  و  كرديــد 
كه رقيق شــده. مگر 
كشــورهاي توســعه 
يافته هم همين رسانه ها 
)مدياها( را ندارند؟ اما چرا 
آنجا كتاب زنده است، اما 
در ايران به قول شما تيراژ 
كتاب شــعر درخشان به 

200نسخه تقليل يافته؟
به نظــر مي رســد مخاطب 

يك شاعر شــاخص انگليســي زبان، اسپانيايي 
زبان يا فرانســه زبان در اينستاگرام به دنبال شعر 
نيست. در فيسبوك هم نيســت. در كتاب است 
كه به دنبال شــعر آنها مي گردند. اينجا پاي درد 
دل ناشران هم كه بنشينيد، مثاًل مي گويند كاغذ 
گران است و با هزينه شخصي كتاب چاپ مي كنند 
و هزار »و« ديگر! اينها همه باعث شده تيراژ كتاب 
پايين بيايد و تبليغاتي براي كتاب انجام نشــود و 
گويي كسي دلش براي حذف اين مدياي سنتي و 
كالسيك و معتبر يعني كتاب نمي سوزد. آنجاها 
هم مديا هست، اما مخاطبان دسته بندي شده اند. 
مخاطباني كه دنبال فضاي زرد و ژورناليستي اند 
و در فضاي مجازي پرســه مي زنند و مخاطباني 
كه دنبال فضاهاي عميــق و جدي اند و حتماً به 

كتابفروشي مراجعه مي كنند و كتاب مي خرند.
چرا مخاطباني كه موســيقي را 
گوش مي دهند، نمي خواهند كتاب كاملي 
از ترانه هاي خواننده مورد عالقه شان را در 

كتابخانه داشته باشند؟ 
ترانه در كشور ما اقبال وسيعي در يك دهه گذشته 
داشــت. پيش تر يك ژانر كمتر شناخته شده به 
شمار مي رفت. به ويژه قبل از دهه 80 كه تا پيش 
از آن، اصال ترانه نداشــتيم. آنچه مي شــنيديم 
بيشتر سرود بود و شــكل نوشتاري اش هم اصاًل 
موجود و در دســترس نبود. اين اقبال شمشير 
دو لبه بود. زشــت و زيباي خيلــي بعيد از هم با 
فاصله زياد! ســيل و خيل عالقه منداني كه وارد 
اين عرصه مي شدند، هم مي شد نويدگر روزهاي 
خوبي براي ترانه باشــد هم مي توانست آن را به 
ورطه پوپوليسم دهشتناك بكشاند كه متأسفانه 
دومي اتفاق افتاد. به طوري كــه براي خودم هم 
كه 20، 25ســال در اين عرصه كار كرده ام و به 
هر حال آلبومي هم منتشر كرده ام، پيش آمده. 
گاهي چنان عدم شــناخت وجود دارد كه به من 
پيشــنهاد مي كنند، مي خواهيم با تو در زمينه 
شــعر همكاري كنيم! آن هم بدون اينكه متوجه 
باشند من ترانه ســرا هستم و دســت كم براي 
تعدادي از صداهاي خوب روزگارم ترانه سروده ام. 
مي خواهم بگويم اين عرصه تا بدين اندازه سطحي 
و نازل شده. همين موضوع گريبانگير حيطه نشر 
كتاب هاي ترانه هم شده است و كماكان كارهاي 

جدي در گوشه مي مانند.

جهان كتاب

كازوئو ايشي گورو از آخرين رمانش مي گويد
اصالح ژن و مقابله با كوويدـ 19

كازوئو ايشــي گورو، برنده جايزه نوبل ادبيات در سال 2017 
و نويسنده آثار تحسين شــده اي چون »بازمانده روز« و »غول 
مدفون« چندي پيش هشتمين رمانش »كالرا و خورشيد« را 
منتشر كرد؛ رماني كه داستانش در دنيايي مي گذرد كه هوش 
مصنوعي در آن نيرويي پرقدرت به شمار مي رود. راوي داستان، 
كالرا، مهربان ترين شــخصيت كتاب، اگر مهربان ترين انسان 
نباشد، موجودي با هوش مصنوعي است كه با انرژي خورشيد 
كار مي كند و به عنوان دوست مصنوعي شناخته مي شود و... . 
هفته نامه »مكلينز« درباره رمان اخيرش با او گفت و گويي انجام 

داده كه بخش هايي از آن در ادامه مي آيد.
   داســتان اين رمان در جامعه اي آينده نگر اتفاق مي افتد؛ 
جامعه اي كه مدام در حال تغيير اســت و اين واقعيت كه يك 
جامعه جوان و شــكننده است. احســاس كردم آمريكا مكان 
مناسبت تري است براي داستانم؛ براي جامعه اي كه نمي داند 

قرار است به كجا برسد.
  آدم هاي آخرين رمانم آن قدر به ارتباط با انسان هاي ديگر 
عادت كرده اند كه برايشان سخت است خصوصيات خود را به 
كالرا نسبت ندهند. براي من سؤالي كه واقعا جالب است عكس 
اين است. آيا انسان ها واقعا آن قدر خاص هستند؟ آيا آنها چيزي 
دارند كه كالرا ندارد يا درواقع تفاوت چنداني بين شــخصيت 

ماشيني و انسان ها نيست؟
  بخشــي از من درواقع بســيار اميدوار و خوش بين است، 
هم درباره هوش مصنوعي و هم در مــورد ويرايش ژن. اما در 
پس زمينه رمان مي خواستم به نگراني هايم اشاره كنم. نگراني 
درباره جامعه اي  ســيال كه مي تواند به هــر راهي برود و من 
مي خواستم اين حس نتايج احتمالي را انتقال بدهم؛ چون داريم 
درباره چيزهايي حرف مي زنيم كه حاال در حال روي دادن است.

  ويرايش ژن مي تواند ما را از بسياري از چيزهاي كشنده نجات 
دهد و حتي در آينده در مورد مقابله با كوويدـ19به ما كمك 
كند، اما مثل تمام ابزارهاي قدرتمند بايد بفهميم چگونه جوامع 
را مجددا سازماندهي كنيم تا با آن سازگار شود؛ زيرا مي تواند 
منجر به موارد بسيار منفي شــود؛ اين چالشي است كه بايد با 

آن كنار بياييم.

تازه هاي نشر

كتاب هاي طاليي 
»ســفرهاي ماركوپولو«، »جزيــره گنج«، 
»هايدي« و »شاهزاده هاي پرنده« كتاب هاي 
طاليي شماره هاي 9 و 10 و 11 و 12 نشر نو 

هستند كه به تازگي منتشر شده اند.
نام »كتاب هــاي طاليي« را شــنيده ايد؟ 
نشــنيده ايد؟ حق داريد. نســل هاي امروز 
از اين ســري كتاب هاي مشــهور نسل هاي 
ديروز خيلي مطلع نيســتند. احتماالً اگر از 
كتابخوان ها و كتاب خوانده هاي نســل قبل، 
از پدران و مادرانتان بپرســيد، خاطره اي از 
آشنايي و دوستي و الفت خود با اين كتاب ها 
برايتان تعريف مي كنند؛ كتاب هايي كه در 
»مؤسسه انتشــارات اميركبير« عبدالرحيم 
جعفري منتشر مي شد و نسلي نوپا را پابه پاي 
خودش با كتاب آشــنا و همراه كرد. عمده 
اين كتاب هــا ترجمه نوجــواِن آن روزگار و 
ويراستار و فرهنگ نويس نامدار امروز است؛ 
محمدرضا جعفري. شماري از صاحب نظران، 
زبان و لحن هايــي را كه مترجــم در روايت 
اين كتاب ها به كار برده اســت، از نمونه هاي 
درخشــان و مؤثر ادبيات كودك و نوجوان 
تلقي كرده اند. كودكان و نوجوانان از راه اين 
كتاب ها با بزرگ ترين داستان ها و قصه هاي 
ادبيات جهان آشنا مي شوند و به جهاني قدم 
مي گذارند پر از شــخصيت ها و ماجراهاي 

شگفت و اتفاقات حيرت انگيز. با سندباد بحري 
بادبان مي گشــايند و دريا به دريا مي روند تا 
ناشناخته ها را كشــف كنند، با هفت كوتوله 
هم قدم مي شوند و مي روند ديدن سپيدبرفي، 
با آرتورشاه و دالوران ميزگرد مالقات مي كنند 
و راه ورسم قهرماني و جوانمردي مي آموزند، 
به دل اقيانوس مي زنند و شكوه نهنگ سفيد، 
موبي ديك را نظاره مي كنند. خوب اســت 
خودتان كتاب هاي طاليي را دست بگيريد و 
ورق بزنيد و بخوانيد و به جمع هزاران كودك 

و نوجوان ديروز بپيونديد و در جهان اين داستان ها كنار آنها 
حاضر شويد. شايد بپرســيد كه اين كتاب ها براي كودك و نوجوان امروز 
قديمي نيست؟ جواب اين اســت كه اگر بزرگ ترين آثار ادبي تاريخ بشر 
قديمي شده باشد، اين داستان ها هم قديمي شده است. اين داستان ها زنده، 
تازه و تپنده اند تا ادبيات، تخيل و جست وجوگري در روان انسان زنده است.
نشــر نو هر يك از اين كتاب ها را با شــمارگان هزار و 100نسخه به بهاي 

20هزار تومان منتشر كرده است.

ديدار با اهورا ايمان، برگزيده بخش ترانه در سي و ششمين جشنواره موسيقي فجر 

ترانه؛ اسيرسياست يك بام و دو هوا
فرشاد شيرزادي

روزنامه  نگار
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 ســازمان هاي مردم نهاد كه با نام 
سمن ها از آنها ياد مي شود، يكي از گزارش

مؤلفه هاي مهم مشاركت اجتماعي 
در جامعه و شــايد يكــي از مهم ترين مجاري 
كنشگري مدني براي شهروندان هستند. در طول 
سال هاي گذشته سياست اعالمي رسمي، حمايت 

از توسعه سمن ها بوده اما در عمل و برخي مقاطع 
شــاهد بروز مشــكالت و موانعي در مســير 
فعاليت هاي اين تشكل ها بوده ايم.  اين در حالي 
اســت كه به زعم كارشناسان تضعيف سمن هاي 
ريشه دار و شناســنامه دار مي تواند پيامدهاي 
ناميموني براي جامعه داشــته باشد و سبب بروز 

نارضايتي چــه در بدنه اين تشــكل ها و چه در 
اقشاري كه مخاطب هدف فعاليت هاي اجتماعي 
آنها هستند، شود. نهادهاي مدني و تشكل هاي 
مردم نهاد در واقع بــازوي حمايتي جامعه مدني 
هستند و مي توانند نقش تسهيل گري را در كشور 
بازي كنند. در ســال هاي گذشته فعاليت تعداد 

زيادي از اين انجمن ها و تشــكل ها توانسته به 
كاهش آسيب هاي اجتماعي به خصوص در مناطق 
حاشيه شهرها منجر شود. اين يك واقعيت است 
كه دولت و نهادهاي حاكميتــي به تنهايي نمي 
توانند مسئوليت حمايت از اقشار آسيب پذير را 
برعهده بگيرند و براي كاهش آسيب ها بايد دست 

همكاري به سوي نهادهاي مدني دراز كنند. راه 
برون رفت از مشكالت كنوني ايران دوستي دولت 
با جامعه مدني و حمايت از آنهاســت. اين با را از 
منظرهاي گوناگون با آنهاســت و كارشناسان به 
نظرخواهي گذاشتيم و نتيجه آن يادداشت هايي 

است كه در ادامه مي خوانيد.

 جامعه شناسان و فعاالن مدنی درباره اهميت حضور نهادهای مدنی 
دركشور می گويند يادداشتتشكل هاي مردمي بازوي جامعه مدني

تضعيف مشاركت اجتماعي و اميد

يكــي از ضرورت هاي مهم  جامعه ايران كه كارشناسان 1
و نخبگان روي آن اتفاق نظر دارنــد، ترميم اعتماد عمومي و 
احياي سرمايه اجتماعي است. مي دانيم كه اين دو مؤلفه در 
سال هاي اخير در اثر عواملي مثل تحريم، مشكالت معيشتي 
و اقتصادي و انباشت نارضايتي آسيب جدي ديده و بازسازي 
جامعه و عبور از بحــران، جز با ترميم اين آســيب ها ممكن 
نيست. يكي از مؤلفه هاي اساسي در ايجاد سرمايه اجتماعي، 
مشاركت اجتماعي است. سازمان هاي مردم نهاد، يكي از وجوه 
تبلور مشاركت اجتماعي شهروندان هستند و توسعه و تسهيل 
زمينه هــاي شــكل گيري و فعاليــت ايــن ســازمان ها، از 
ضرورت هاي توسعه مشــاركت اجتماعي و به تبع آن احياي 
سرمايه اجتماعي است. در سوي مقابل، هرگونه مانع تراشي بر 
سر راه اين نوع تشــكل ها و سازمان ها- خصوصا سازمان هاي 
ريشه دار و شناسنامه دار و مورد وثوق مردم- به منزله تضعيف 
مشاركت اجتماعي تلقي مي  شود و ناگفته پيداست كه چنين 
رويكردي، در جامعه اي با مختصات فعلي ايران كه مسئوالن 
دائم بر گفت وگو بين دولت- مردم و دولت- نهادهاي مدني و 
تشكل مردمي و افزايش ســرمايه اجتماعي تأكيد دارند، چه 

اثرات مخربي مي تواند داشته باشد.

رابطه مســتقيم اســت. براســاس تحقيقي كه در 2 مشاركت اجتماعي با مشــاركت سياسي نيز داراي 
سال1395 در دانشگاه خوارزمي انجام و نتايج آن در مقاله اي 
در نشريه رفاه اجتماعي منعكس شــده، 4عامل»مشاركت 
اجتماعــي«، »آگاهي«، »اعتمــاد اجتماعي« و »انســجام 
اجتماعي« در افزايش مشاركت سياســي شهروندان نقش 
مؤثري دارند. مشــاركت سياسي، عامل بســط دمكراسي و 
توسعه سياسي است و مســئوالن ارشد كشور، هميشه آن را 
ضامن بقا و بالندگي نظام عنوان مي كنند. كساني كه مشاركت 
سياسي را اينقدر در سرنوشت كشــور و نظام مؤثر مي دانند، 
قاعدتا نبايد تصميم هايي بگيرند كه لوازم و ضرورت هاي اين 
مولفه را- كه يكي از آنها چنان كه اشــاره شــد، مشــاركت 

اجتماعي است- تضعيف كند.

فعاليت مي پردازند، با شبكه اي از خيرين، حاميان و 3 نهادهاي مدني عالوه بر بدنه كنشگراني كه ذيل آن به 
نخبگان علمــي و اقتصادي كشــور و همچنيــن جمعيت 
قابل توجهي از شــهروندان آســيب پذير و نيازمند حمايت، 
مرتبط هســتند. مجموعه گروه هايي كه ذكر شد، جمعيت 
قابل توجهي از مردم كشور را تشكيل مي دهند. بخشي از اين 
جمعيت، به رغم آســيب  پذيري، از چتر پوشــش نهادهاي 
حمايتي دولتي و حاكميتــي بيرون مانده انــد و با تضعيف 
نهادهاي مدني، مراجع حمايتي خود را از دست رفته مي بينند. 
اين احساس در درجه اول زمينه ساز آسيب به اميد اجتماعي 
و در مرحله بعدي، سبب ايجاد نارضايتي مي شود. در شرايطي 
كه شكاف هاي طبقاتي تشديد شده و جامعه از برخي مشكالت 
همچون نااميدي و كاهش اعتماد اجتماعي رنج مي برد، بايد با 
تقويــت نهادهاي مدنــي و حمايت از تشــكل هاي مردمي، 
غيردولتي و انجمن ها به توسعه مشاركت اجتماعي و كاهش 

آسيب هاي اجتماعي كمك كرد.

به هر دليل و با هر فرايندي، اعتماد بخشي از مردم به  دولت - به معناي اعم كلمه- و زيرمجموعه ها و تمام 4
نهادهايي كه ذيل آن به فعاليت مي پردازند، دچار آسيب شده. 
براي فعاليت هاي خيريه، بســط مواسات و گسترش پوشش 
كنش هاي حمايتي، جلب مشاركت اين دسته از شهروندان نيز 
الزم است. خصوصا در زمان بروز بحران ها و بالياي طبيعي اين 
مسئله اهميت بااليي دارد به خصوص در كشور ما كه ميزان 
بحران هاي طبيعي زياد است. سازمان هاي حمايتي مردم نهاد 
 توان جذب ايــن مشــاركت را دارنــد و دولتي هــا ندارند. 
به همين دليل منفي كردن نگاه مردم به فعاليت هاي خيريه 
مردم نهاد - با هر كنش يا تصميم - عمال به معناي از دســت 
رفتن بخشي از پتانسيل مشاركت  اجتماعي در جامعه است و 
دود چنين اقدامي به چشم مردم بي پناه آسيب ديده خواهد 

رفت.

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

تضعيف سازمان هاي مردم نهاد 
به ضرر ملت-دولت است

 غالمرضا ظريفيان
 استاد دانشگاه تهران

 نهادهــاي مردمــي ســابقه 
ديرينــه اي در ايــران و جهان 
دارنــد. اصنــاف، هيئت هــا و 

خيريه ها برخي از اشكال آن هســتند كه هنوز هم در كشور 
فعاليت مي كنند اما نهادهاي مردمي كــه اقدامات جدي تر 
و بنيادي تر انجام مي دهند، يكــي از ضروريات نظام جديد  
مدرنيته هستند كه بايد تقويت شــوند چرا كه ملت-دولت 
به دليل پيچيدگي هايي كه روابط مدرن دارد، ديگر نمي تواند 
به شكل رابطه توده اي مثل گذشته عمل كند بنابراين امروزه 
بســياري از نهادهاي قديمي نيــز خدماتشــان را در قالب 
سازمان هاي مردم نهاد ارائه مي دهند و در دل آنها نقش آفريني 

مي كنند.
يكي از اهداف سازمان هاي مردم نهاد اين است كه پل 
ارتباطي بين مردم و دولت باشــند. آنها نيازها، افكار، 
خواسته ها و آسيب هاي مختلف را در سطوح مختلف 
جامعه رصد مي كننــد و آن را در اختيار دولت ها قرار 
مي دهند. ايــن روابط جديد بيــن نهادهاي مردمي و 
دولت ها مانند منظومه  متعادل و عقالني است كه در 

نهايت به نفع كل كشور عمل مي كند.
از سويي ديگر، حضور سازمان هاي مردم نهاد باعث مي شود 
كه دولت ها انــرژي كمتــري را صرف امور جزيــي و بعضا 
فرسايشي و طوالني كنند و بيشتر به سمت اقتدار استراتژيك 
و راهبردي حركت داشته باشــند و در عرصه برنامه ريزي و 
حمايت وارد شوند، در واقع دولت ها با كمك اين سازمان ها از 
امور اجرايي فراغ بال پيدا كرده و نقش مردم را در امور مربوط 

به خودشان پررنگ مي سازند.
همچنين اين ســازمان ها، توانايي هاي مردم را ساماندهي 
مي كنند، استعداد آنها را رشد مي دهند و ظرفيت آنها براي 
بهبود شرايط همسو و تقويت مي كنند بنابراين سازمان هاي 
مردم نهاد در دولت هاي جديد يكي از امور ضروري هستند و 
به ميزاني كه اين سازمان ها رشد پيدا كنند و تقويت شوند، 
اقشار مختلف را با گرايش ها و عقايد متنوع، پاسخ و آن رابطه 
عقالني و متعادل ميان مردم و دولت را شــكل مي دهند در 
واقع به ميزاني كه ســازمان هاي مردم نهاد تضعيف شــوند، 
رابطه دولت و ملت دچار بحران شده و آن ارتباط متعادل و 

عقالني شكل نمي گيرد.
متأسفانه بعد از گذشت 3 دهه از فعاليت جدي سازمان هاي 
مردم نهاد در ايران، همچنان در بخشي از جامعه و حاكميت 
ما، درك درستي از كاركردشــان وجود ندارد و گاهي اوقات 
حتي با نگاه امنيتي به آنها نگاه مي كنند و به جاي اينكه اين 
نهادها را جزئي از ضروريات نظام بوروكراتيك جامعه بدانند، 
متأسفانه آنها را رقيب دانسته و تصور مي كنند كه اين نهادها 
آمده اند كه كار دولت را برعهده گيرند و قدرت آن را كاهش 
دهند. درحالي كه اين تفكر اشــتباهي است چون كه دولت 
به ميزاني كه از امور اجرايي فاصله بگيرد، ســالمتش بيشتر 
مي شود و همانطور كه گفتم به ماموريت هاي حاكميتي خود 

همچون نظارت و پشتيباني مي رسد.
اگر شــما به آمار ســازمان هاي مردم نهاد در كشورهاي 
توسعه يافته دنيا مراجعه كنيد، خواهيد ديد كه چقدر اين 
سازمان ها مورد حمايت دولت هستند و تا چه ميزان در 
زمينه هاي مختلف، فعاليت خود را گسترش داده اند و در 
عين حال در عملكردشان مي بينيد كه نقش تعديل كننده 
و تنظيم كننده روابط دولت و ملت را ايفا مي كنند. كشور 
ما نيز بايد به اين سمت و سو برود و به جاي محدود كردن 
اين نهادهاي مدني، آنهــا را تقويت كند و اجازه دهد كه 
مردم به واســطه آنها نظام مند شــده و با دولت ارتباط 

داشته باشند.

چرا سازمان هاي مدني در جوامع امروزي اهميت 
دارند؟

حسين ايماني جاجرمي
جامعه شناس

تشــكل مدني يا ســازمان هاي مردم نهاد )سمن( محصول 
عصر گــذار از اســتبداد به مشــاركت و پذيرش شكســت 
سياســت هاي توســعه متمركز دولتي براي كاهش فقر و 

نابرابري هستند. تعدادشان در جهان در 3دهه گذشته رو به فزوني بوده زيرا دولت ها در 
بسياري از كشورها با اجراي سياست هاي تعديل ساختاري از تامين هزينه هاي اجتماعي 
شانه خالي كرده و سمن ها جايگزين سازوكارهاي پيشين حمايت اجتماعي در اجتماعات 
محلي به ويژه مناطق حاشيه اي شهر و روستاها شده اند و بسياري از سازمان هاي توسعه 

بين المللي هم منابع مالي زيادي براي كمك به اين تشكل ها فراهم كرده اند.
آنها با توجه به اهداف و مقاصد در موقعيتي ميان تشكل هاي مبتني بر خون و خويشاوندي 
همچون خانواده، طايفه و ســازمان هاي رسمي همچون بوروكراســي هاي اداري قرار 
مي گيرند. جهت گيري هدفمند آنهــا نه مانند خانواده و گروه هاي مشــابه »پراكنده« 
است و نه مانند سازمان هاي رســمي، »خاص« به شــمار مي رود. تفاوت سازمان هاي 
مدني با سازمان هاي رسمي در اين است كه انگيزه اي براي كسب سود از طريق بازاريابي 
خدمات شان و براي كسب موقعيت هاي رسمي قدرت سياسي ندارند. آنها به جاي داشتن 
هدفي كه بتوان از طريق كنش راهبردي به دست آورد، تنها يك قلمرو دارند: مانند ورزش، 
هنر، محيط زيســت، نوع دوستي، آموزش يا بسيج سياســي. به طور معمول به آنها واژه 
انجمن يا جامعه اطالق مي شود مثل انجمن جامعه شناسي ايران و انجمن اوليا و مربيان.

امتياز اين نهادها نسبت به ســازمان هاي ديگر در آن است كه هر عضو فعال مي تواند به 
آساني در فرايند تعيين هدف هاي انجمن شركت كند. فعاليت ها مي تواند تنها براي مصرف 
داخلي اعضا صورت گيرد مانند باشگاه ها يا براي خدمت يا تأثير گذاري بر جمعي بزرگ تر 
مانند فعاليت گروه هاي كر كه كنسرت عمومي مي دهند، جنبش هاي اجتماعي و سياسي 

و انجمن هاي اوليا و مربيان.
انجمن هاي مدني براساس اصل برابري خواهانه شهروندي اعضا را جذب مي كنند؛ شرطي 
كه دور از صميميت خانوادگي و گمنامي كاركردي سازمان هاي رسمي است. آنها نسبت 
به خانواده ها و گروه هاي قوم مبنا، به نحوي آشكار آزادي بيشتري دارند يعني به آساني 
براي بيروني هايي كه مي خواهند به آنها بپيوندند، قابل دسترسي هستند. البته معموال 
پذيرش برپايه تركيبي از معيارهاي كاركردي و هويتي انجام مي گيرد. گاهي اوقات هم 
وضعيت عضويت ميان اعضاي فعال و حامي همانند باشــگاه هاي ورزشي تقسيم شده 
است. با وجود اين محدوديت ها، ماهيت مدني انجمن ها سبب آزادي پذيرش همه اعضاي 

شايسته و سزاوار است و پذيرش بر پايه معيارهاي ذهني و شخص را رد مي كند.
شيوه تعامل ميان انجمن و اعضايش نسبت به خانواده )با عنصر سازنده احساسات شديد 
نظير عشق، همدلي، مراقبت يا سرسپردگي به سنت هاي قدرتمند يا سازمان هاي رسمي 
)هدف حفظ منفعت و متكي به زبان نوشتاري با فرم هاي ثبت نام يا قراردادهاي كار همراه 

با منافع مالي( كمتر رسمي و سختگيرانه است.
مشاركت اعضا در انجمن ها، باشگاه ها، جنبش ها، شــبكه ها، گروه هاي مذهبي، واحد 
محلي احزاب سياسي متغير و بي قاعده اســت. چنين انجمن هايي متكي به مشاركت 
داوطلبانه هســتند و در برابر نبود مشــاركت موقت و همكاري نكردن اعضا، روا داري 
دارند. آنها از اشــكال متنوعي از مشاركت از مشــاركت مالي و مشاركت در بحث هاي 
برنامه ريزي گرفته تا انجام فعاليت خدماتي كه انجمن در آن تخصص دارد، برخوردارند. 
در برابر سازمان هاي رسمي، انجمن هاي مدني به شدت بر تعامل شفاهي افقي به جاي 
تعامل مكتوب يا تعامل شفاهي سلسله مراتبي اتكا دارند. انجمن هاي مدني نشان دهنده 
تركيب يگانه برنامه هاي عملي پراكنده و مشروطي هستند كه به طور مداوم در قلمرو 
ذاتي انجمن تعريف شــده و عضويت به نسبت مشــروطي كه اجازه مي دهد غريبه ها 
را براي همكاري جهت ارزش و منافع مشترك به شــيوه هاي متنوع جذب كرد. آنچه 
در انجمن هاي مدني كمتر به چشــم مي خورد، اهداف تعريف شده آمرانه اي است كه 
مشخصه سازمان هاي رسمي و عضويت قطعي است كه مشخصه خانواده هاست. اين نبود 
قطعيت دوگانه مسئله اي اســت كه اعضاي انجمن بايد براي آن راه حلي پيدا كنند. در 
حقيقت شيوه هاي همكارانه و مشاركتي كه اعضاي انجمن براي مقابله با اين ابهام ها در 
پيش مي گيرند مولد منبع با ارزشي به نام سرمايه اجتماعي است. آنها محدوديت هايي 
هم دارند. توان اثر گذاري و حوزه كار آنها محدود است. با فاصله گرفتن از اهداف اجتماعي 
بدل به مقاطعه كاران بين المللي، دولتي يا شــهرداري شــده و كسب درآمد براي شان 
اولويت  مي يابد. رسوب مديران ســمن ها در موقعيت هاي قدرت و بي توجهي به اصل 
چرخش مسئوليت و پايبندي نداشتن به معيارهاي شــفافيت و پاسخگويي مي تواند 
شرايطي پديد آورد تا آنها را بدل به چتري براي فعاليت هاي فسادآميز مالي و سياسي 
كند. با اين حال مزاياي آنها همچون ســرعت عمل، انعطاف، شفافيت و توليد سرمايه 
اجتماعي موجب شــده تا ظرفيت شان در سياست هاي توســعه و برنامه هاي عمران و 

آبادني همچنان مهم و ارزشمند باشد.

نهادهاي مستقل مردمي رقيب دولت 
نيستند

طيبه سياوشي
 نماينده سابق مجلس 

دهه هاســت كه كاهش نقــش دولت در 
اقتصاد و ساير شئون اجتماعي به منظور 
تضمين آزادي هاي فردي، تضمين حقوق 

شــهروندي و از نظر اقتصاددانان افزايش رفــاه اجتماعي و كاهش 
تصدي گري قواي حاكم در كشورهاي مختلف و خصوصاً كشورهاي در 
حال توسعه در پيش گرفته شده است. در اين روند، نقش سازمان هاي 
مردم نهاد به شدت و همواره مورد تأكيد بوده و اين سازمان ها وظيفه 
بخشي از ساختار دولت ها را برعهده مي گيرند و به عنوان واسطه بين 

مردم و قواي حاكم و حتي خود جامعه ايفا مي كنند.
بنابراين ، نهادهای مدني، نقشــي چشــمگير در بسط دموكراسي و 
جايگزين شــدن ارائه خدمات عمومي دارند. خصوصاً در كشورهايي 
مانند ايران كه به شــدت با كاهش خدمات عمومي و خصوصي سازي 
خدمات از سوي دولت مواجهيم، ضرورت وجود اين سازمان ها بيش 

از ديگر كشورها احساس مي شود.
سازمان هاي مردم نهاد، عموماً غيرانتفاعي و مستقل از دولت هستند 
و بودجه آنــان از راه كمك هــاي مردمي و در مــواردي نيز با كمك 
سازمان هاي دولتي تأمين مي شود. سازمان ملل متحد در سال 1945، 
به نقش »سازمان هاي غيردولتي« اشاره كرده و در اسناد بين المللي، 
نقش اساسي آنان در توسعه پايدار به رســميت شناخته شده است. 
بنابراين اين ســازمان ها در انواع مختلف دولتي، شبه دولتي و كاماًل 
مستقل از دولت وجود دارند. در برخي از كشورهاي توسعه يافته، ميزان 
موفقيت يا جلب اعتماد عمومي در اين نهادها، با ميزان اســتقالل يا 

حتي مواضع سياسي منتقدانه  شان رابطه معنادار و مستقيمي دارد.
از طرفي، داوطلب شدن، ويژگي مشخص سازمان هايي است كه جامعه 
مدني را تشكيل مي دهند. عرصه مشــاركت عمومي در سازمان هاي 
داوطلبانه قابل دستيابي است و بدون وجود اين سازمان ها با مشاركت 

عمومي پايين مواجه خواهيم بود.
همچنين يكي از معضالتي كه گريبان ســازمان هاي مردم نهاد را در 
سراسر دنيا گرفته و موجب كاهش اعتماد عمومي به آنان شده، مسئله 
ماليات، رانت و حتي پولشويي اســت. از آنجا كه اين سازمان ها لزوماً 
مستقل از دولت نيستند، همواره شائبه هايي پيرامون اين سازمان ها 

شكل گرفته است.
بنابراين در ايران، وجود و رشد سازمان هايي كه كاماًل مستقل از دولت 
هستند مي تواند وجهه و اعتماد عمومي و مشــاركت اجتماعي را به 

نهادهاي خيريه و فعاليت آنها بازگرداند.
از ســوی ديگر اســتقالل اين نهادها، نكته كليدی در تمايز آنها  از 
همتايان دولتی و نيمه دولتی شــان اســت و موجب گرايش بيشتر 
نخبگان و فعاالن اجتماعی و متخصصان به آنها می شود. اين ظرفيت 
الزاماً در نهادي بروز و ظهور خواهد يافت كه از دولت مســتقل باشد 
و حتي مواضع سياســي و انتقادي خود را همراه با مردم اعالم و ابراز 

كرده باشد.
نهادهاي مدني مي تواند نيروهاي تحصيل كرده و دانشجويان داوطلب 
را به اين منظور ساماندهي كنند؛ اتفاقي بي نظير كه حتي سازمان هاي 
خيريه دولتي و شبه دولتي از انجام آن ناتوان هستند. حضور پررنگ 
جوانان و دانشگاهيان و نكته اي كه نبايد از آن غافل شد اين است كه 
تشكل هاي مردمي، توانايي بالقوه  و حتي بالفعلي براي ايجاد احساس 

اعتماد و مفيدبودن در بين جوانان دارند.
نهادهاي خيريه وابسته به دولت نبايد نهادهاي مستقل را رقيب خود 
بدانند. اين نيروهاي مســتقل، متخصص و زبده اي كه پيرامون اين 
نهادها و تشــكل هاي مردمي وجود دارد، با تضعيف آنها دچار يأس 
خواهد شد و از اين پس، هرگونه خيريه دولتي را وسيله اي به عنوان 
تبليغات سياسي خصوصاً در آستانه انتخابات 1400تلقي خواهد كرد.
همچنين انحالل و تحديد اين سازمان ها، توســعه پايدار را با خطر 
جدي بيشــتر مواجه خواهد كرد و ظرفيت داوطلب شدن به عنوان 
 ويژگي مشخص جامعه مدني را ناديده خواهد گرفت و كنار خواهد

 زد.

از ظرفيت نهادهاي 
مدني استفاده شود

پروانه 
سلحشوري
فعال حقوق 

زنان

در بســياري از كشــورهاي دنيــا، 
ســازمان هاي مردم نهــاد در چنــد 
دهه اخيــر افزايش چشــمگيري پيدا 
كرده اند؛ مثال در هند، حدود 2ميليون 
نهاد مردمي در ســال 2009فعاليت 
مي كردند يا كشــوري مثل روســيه 
277هزار ســازمان مردم نهاد در سال 
2008داشت كه هم اكنون تعداد آنها 
بيشتر هم شده چرا كه هم دولت ها براي 
اين نهادها ارزش زيادي قائل هستند و 
هم در ميان مــردم اعتماد و مقبوليت 

اجتماعي دارند.
در ايران نيز اين نهادها رشد خوبي در 
2دهه گذشته داشــته اند اما بايد نگاه 
حمايتي به آنها تقويت شــود چرا كه 
ســازمان هاي مردم نهاد در باطن خود 
نقش تســهيل كننده و كمك كننده به 
دولت ها را از يك سو و رصد و كمك به 
مردم آسيب ديده را از سوي ديگر دنبال 
مي كنند؛ مردمي كه به واسطه همين 
نهادها زندگي خود را ترميم مي كنند 
و حتي درصــورت تقويت و پيدا كردن 
مسير درست، در آينده خودشان نقش 
يك تســهيل گر و حامي را براي اقشار 
آسيب ديده ديگر ايفا مي كنند. در واقع 
مي توان گفت كه در ايران، اين نهادهاي 
مدني گروه هدفشــان جامعه و مردم 
است و اغلب نيز دنبال كسب موقعيت 

اقتصادي يا سياسي نمي روند.
اما متأسفانه در برخي موارد به جاي اينكه 
ســازمان هاي مردم نهاد را تقويت و امور 
اجتماعي را به آنهــا محول كنند  فعاليت 
آنها با مشكالتی روبه رو مي شود. در واقع 
معضل اصلي اين نهادهاي مدني اين است 
كه بايد دائم دنبال اثبات اين موضوع باشند 
كه هدفشان اعتالي جامعه و كمك به نهاد 
دولت است و مي خواهند از ظرفيت مردم 

براي خود آنها استفاده كنند.
دولت و ساير دســتگاه هاي ناظر بايد 
توجه داشته باشند كه تضعيف نهادهاي 
مدني باعث افزايش مشكالت اجتماعي 
در اقشار آسيب ديده و محروم جامعه كه 
گروه هدف اين نهادها هستند، خواهد 
شــد و آنها خأل جدي را در محالت و 
محيط زندگي خود حس خواهند كرد 
كه بايــد در غياب ايــن نهادها، دولت 
مشــكالت، نيازهــا و دغدغه هاي اين 
گروه ها را رصــد و تامين كند كه قطعا 
در نبود نيروهاي فعال اجتماعي، فشار 
زيادي بر خــود وارد خواهد كرد و اگر 
نتوانــد از پس اين وظايف به درســتي 
برآيد قطعا باعــث نارضايتي اجتماعي 

در اين طبقات خواهد شد.
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   مخالف نيستيم
همچنين در اين جلسه، محمد اسكندري، مشاور اقتصادي 
هيأت رئيسه مجلس، گفته است: »مجلس هيچ مخالفتي با 
رمزارز و تجارت آن نــدارد. با بالكچين كه به هيچ عنوان 
مخالفتي نداريم، اما بايد توجه داشت كه بدون قانونگذاري 

و مقررات گذاري براي اين فضا نمي توان فعاليت كرد.«
مجتبي توانگر هم در اين جلسه اعالم كرد كه كميسيون 
فين تك ســازمان نصر از همين لحظــه مي تواند بازوي 
مشورتي مجلس در حوزه رمزارزها باشد و در اين حوزه به 

مجلس مشاوره دهد.

 با جلسه اي كه به ابتكار كميسيون فين تك 
ســازمان نظام صنفي رايانــه اي تهران و رمزارز

دعوت از نمايندگان قــوه مقننه و قضاييه 
برگزار شد، به نظر مي رسد كه فرايند حل مسئله مبادله 
رمزارزها در كشور وارد مسير درستي شده است. در اين 
جلسه كه با حضور فعاالن حوزه رمزارز، مشاور اقتصادي 
هيأت رئيســه مجلس، رئيس كميتــه اقتصاد ديجيتال 
مجلس و معــاون قضايي و پيگيري امــور ويژه و فضاي 
مجازي دادگستري تهران برگزار شد، دغدغه هاي همه 
طرف ها مطرح و درنهايت قرار بر اين شد كه سازمان نظام 
صنفي رايانه اي تهــران نامه هايي را براي كميســيون 
اقتصــادي مجلس و قوه قضاييه ارســال كنــد و از آنها 
درخواست شود كه براي رفع موانع فعاليت فعاالن حوزه 
رمزارز همكاري هــاي الزم صورت گيرد. همچنين مقرر 
شد كه سازمان نصر تهران هم براي رگوالتوري اين حوزه 
همه تالش خود را به كار گيرد. در اين جلســه اما مشاور 
اقتصادي هيأت رئيسه مجلس از فعاالن معامالت رمزارز و 
صرافي هاي رمزارزي كه از درگاه پرداخت داخلي براي 
مبادله رمزارز اســتفاده مي كنند خواســت كه تا مدتي 
فيتيله فعاليت خود را پايين بكشــند تا براي اين حوزه 

قانونگذاري شود.

نامه نماينده براي درخواستي موقت
سيداميد علوي، نايب رئيس كميسيون بالكچين و رمزارز 
سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور در گفت وگو با همشهري 
درباره جزئيات اين جلســه مي گويد: اين جلســه به خاطر 
بررسي وقايع اخير و حساســيت هايي كه از سوي مجلس 
و بخش هاي مختلف حاكميت نسبت به رمزارزها به وجود 
آمده بود، برگزار شد. او مي گويد: باال رفتن قيمت رمزارزها 
و افزايــش تراكنش ها طي هفته هاي اخير، باعث شــد كه 
بخش هاي حاكميتي متولي اين حــوزه ازجمله مجلس و 

دولت به اين حوزه حساس شوند.
عضو كميسيون بالكچين و رمزارز ســازمان نصر كشور به 
نامه رئيس كميته اقتصاد ديجيتال درباره مســدود كردن 
درگاه هاي پرداخت ريالي و پس از آن اقدام شركت شاپرك 
مبني بر غيرقانوني اعالم كــردن تراكنش هاي غيرمتعارف 
ازجمله رمزارزها اشــاره مي كند و مي گويد: البته مجتبي 
توانگر، رئيس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس در اين جلسه 

بيان كرد كه »ايــن نامه يك نامه موقت بود و درخواســت 
دائمي براي بســتن درگاه هاي پرداخــت روي فعاالن اين 

حوزه نبوده است.«
علوي با اشــاره به اينكه »دغدغه رئيــس كميته اقتصاد 
ديجيتال مجلس درســت، اما آن نامه اشتباه بوده است«، 
اظهارات توانگــر را در اين جلســه مثبــت ارزيابي كرد. 
نايب رئيس كميسيون بالكچين و رمزارز نصر ادامه مي دهد: 
»به نظر مي رســد آقاي توانگر در زمان نوشــتن آن نامه، 

احتماال شناخت كافي نسبت به اين حوزه نداشته است.« 
به گفته علــوي، »اگرچه دغدغــه تراكنش هاي رمزارزي 
قابل درك است، اما مسئله تضعيف پايه پولي و خروج ارز 
در اين موضوع وجود ندارد؛ چراكه رمزارزها باعث كاهش 
فشار نياز ارز مي شــوند و محل خوبي براي ذخيره سازي 
ارز، آن هم در شــرايطي كه بورس مــردم را نااميد كرده 

است، هستند.«

»پايين كشيدن فتيله« و تبعات آن
پس از آنكه مشاور اقتصادي هيأت رئيسه مجلس از فعاالن 
حوزه رمزارز و صرافي هاي رمزارزي كه از درگاه هاي پرداخت 
داخلي براي مبادله رمزارز اســتفاده مي كنند خواست كه 
»مدتي فتيله فعاليت خود را پايين بكشند تا براي اين حوزه 
قانونگذاري شود«، اين درخواست با واكنش اعضاي حاضر 

در جلسه مواجه شد.
علوي درباره اين موضوع مي گويد: كم كــردن فعاليت در 
شــرايطي كه مردم به مبادله رمزارزها اقبال نشان داده اند، 
اقدامي نادرست است؛ چراكه نتيجه كم شدن فعاليت فعاالن 

اين حوزه سوق دادن مردم به سمت بازار سياه است.
به گفته او، »كم شــدن فعاليت فعاالن حــوزه رمزارز باعث 
افزايش كالهبرداري ها، جرايم و ايجــاد نااميدي در ميان 
مردم مي شــود. همچنيــن هنگامي كه بازار ســياه ايجاد 
شود، افراد سودجو اقدام به پولشويي كرده و براي كارهاي 
غيرقانوني و خــالف عرف تامين مالــي مي كنند؛ بنابراين 
پيشنهاد ما اين است كه به جاي برخوردهاي سلبي، براي 

اين حوزه قانونگذاري صورت بگيرد«.
علوي همچنين درباره محور نامه هايي كه قرار است براي 
مجلس و قوه قضاييه ارسال شود، مي گويد: مسئله اصلي كه 
مطرح مي شود اين است كه مصوبه 13مرداد سال 98هيأت 
دولت، تبادل رمزارزها را براي مــردم ممنوع نكرده و اين 
ممنوعيت فقط شامل بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري 
تحت نظر بانك مركزي بوده است. با اين حال، يك تفسير 
نادرست از اين مصوبه باعث شد كه شركت شاپرك دست 
به اقدامي بزند كه باعث فشار آمدن به فعاالن اين حوزه شد.

نمايندگان مجلس در جلسه اي با فعاالن حوزه رمز ارز خواستار آن شدند كه فتيله مبادالت رمزارز در كشور 
تا مدتي براي قانونگذاري در اين حوزه پايين كشيده شود

اگر نگاهي عميق تر به فيلمســازي در دنيا، 
به خصــوص هاليــوود بيندازيــم به خوبي 
درمي يابيم كه در برخــي از فيلم ها فناوري 
كه هنوز در دنيا شــكل نگرفته، حســابي 
خودنمايي مي كند؛ مغزهــاي تكامل يافته 
با يك تراشــه يا پردازنده هايــي كه كنترل 
بســياري از امور را در دســت مي گيرند و 
داستان هوش مصنوعي و صدالبته لنزهاي 
تماسي كه اطالعات بسيار مهم و دقيقي را 
براي كاربرانشان به نمايش درمي آورند. پس 
از پايان فيلم، ايــن موضوع كه چه چيزهاي 
غيرواقعي در آن به نمايش گذاشــته شده، 
ذهن مخاطب را درگير مي كند، اما بسياري 
از اين غيرواقعي ها كم كم درحال تبديل شدن 

به واقعيت هستند.

شايعات داغ
معموال شايعات بســياري پيرامون شركت 
اپل وجود دارد و برخي با آب و تاب اخباري 
را از محصوالت اين شركت منتشر مي كنند 
كه شايد تا واقعي شدن آنها، سال هاي سال 
فاصله داشته باشيم. با اين حال، اين اخبار 
حتي اگر اغراق آميز هم باشد، بسيار جذاب 
هستند. يكي از جديدترين شايعات درباره 
محصول آينــده اپل، مربوط مي شــود به 
لنزهاي تماسي خاص اين شركت كه مجهز 
به واقعيت افزوده است. درحالي كه ما هنوز 
منتظر رســيدن عينك هاي اپل هســتيم 
كه مدت هاست شــايعاتي درخصوص آن 
وجود دارد، اپل ممكن اســت برنامه هاي 
بســيار جاه طلبانه تري را در ســر داشته 
باشــد؛ خصوصا زماني كه گزارش جديدي 
درباره احتمال ســاخت لنزهاي تماســي 
واقعيت افزوده)AR( در آينده منتشر شد. 

به گزارش وب سايت تك رادار، كارشناسان 
امر انتظار ندارند كه چنين لنزي تا پيش از 

سال2030 عرضه شود.

لنزهاي وابسته يا مستقل؟
»مينگ -چي كو«، يك تحليلگر با ســابقه 
بســيار درخصوص محصوالت شركت اپل، 
در يك يادداشــت مفصــل، توضيحاتي را 
درخصوص محصول خارق العاده اين شركت 
ارائه كرده اســت. او در اين باره ادعا مي كند 
كه چنين لنزهاي تماس ای احتماالً قدرت 
محاســبه، پردازش و ذخيره مستقل ندارند 
كه اين موضوع نشــان مي دهــد به احتمال 
زياد آنها براي كار بايد به طور حتم به آيفون 
يا يك دستگاه ديگر متصل شوند. او اين لنزها 
را اينگونه توصيف مي كند كه الكترونيك را 
از دوران »محاسبات مرئي« به »محاسبات 
نامرئــي« مــي آورد؛ يعني دســتگاه هاي 
هوشمندي كه ما استفاده مي كنيم چيزهايي 
نيستند كه در دست داشته باشيم يا به وضوح 
بپوشيم. كو، جزئيات بيشتري درباره لنزهاي 
تماسي هوشمند اپل نگفته اســت، اما اگر 
داراي واقعيت افــزوده باشــد، اين مي تواند 
بدان معني باشد كه آنها يك اليه مجازي را 
در دنياي واقعي نمايش مي دهند. اين اليه 
به طور بالقوه مي توانــد به هر تعداد منظور و 
هدفي كه داشته باشيم پيام هايي را به نمايش 
درآورد. لنزهاي تماســي هوشمند احتماالً 
كمي شبيه عينك هاي هوشمندي هستند 

كه اكنون شروع به استفاده از آنها مي كنيم.

واقعي شدن لنزهاي تخيلي
كارشناسان مي گويند: شركت اپل در حال برنامه ريزي بلندمدت براي 

توليد و عرضه لنزهاي تماسي با فناوري واقعيت افزوده است
درخواست براي پايين كشيدن فتيله رمزارز

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

جهان استارت آپي

انتظار براي ون هاي برقي يك استارت آپ 
 UPS پس از توافق در مورد ســاخت 10هزار ون الكتريكــي براي
)يونايتد پارسل سرويس - شركت پستي آمريكايي( در سال گذشته، 
استارت آپ انگليسي Arrival مشــخصات و تصاوير جديدترين ون 
كامال برقي خود را پيش از آزمايش هايش در جاده هاي عمومي منتشر 
كرده است. به گزارش وب سايت نيواطلس، اين استارت آپ انتظار دارد 
كه ون هاي برقي از 5/1متر تا 6/5متر طول داشته و از تنظيمات باتري 
ماژول از 44كيلووات ساعت تا 133كيلووات ساعت برخوردار باشند. 
اما Arrival مشخصات مدل H3L3 خود را كه 5/79متر طول دارد و 
با بسته باتري اش از 67كيلووات ساعت به باال ارائه مي شود را درحال 
حاضر اعالم كرده است. به نظر مي رسد كه با توجه به بسته باتري ، اين 
ون مي تواند بين 180تا 340كيلومتر را با يك بار شارژ كامل بپيمايد. 
حداكثر سرعت اين وسيله نقليه 120كيلومتر در ساعت خواهد بود. 
اين ون با باتري 67كيلووات ســاعتي قادر به حمــل محموله اي تا 
1975كيلوگرم است كه اين ميزان بار با باتري 89كيلووات ساعتي به 
1855كيلوگرم مي رسد و براي ون با باتري 133كيلووات ساعتي به 

1615كيلوگرم كاهش مي يابد. 

در داخل كابين، راننده و سرنشــين مي تواننــد روي صندلي هايي 
بنشينند كه داراي سيستم گرمايشي هســتند و به طور كلي تهويه 
مطبوع داخل كابين را از طريق يك صفحه نمايش لمسي 15/6اينچي 
تحت كنترل خود داشته باشــند. اين صفحه نمايش همچنين يك 
نماي فراگير 360درجه با آينه هاي ديجيتال را به راننده ارائه مي دهد 
كه كمك ويژه اي در راندن اين وســيله نقليه محســوب مي شــود. 
فناوري هاي كمكي راننده نيز شــامل نظارت بر نقاط كور، تشخيص 
عالئم راهنمايي و رانندگي و همچنين كمك به حفظ وســيله نقليه 
در خط حركتي اش مي شود. اين ون روي چرخ هاي 16اينچي سوار 
شده و از سيستم تعليق جلو و عقب مستقل بهره مي برد. فاصله ون از 
زمين 180ميلي متر است. مقامات استارت آپ Arrival مي گويند كه 
با استفاده از سخت افزار و نرم افزاري كه مي تواند براي به روز نگه داشتن 
خودرو به صورت مرتب به روز شود، اين طرح را نهايي كرده و قيمت آن 
را با كل هزينه هايش، بسيار پايين تر از وسايل نقليه با سوخت فسيلي 
نگه داشته است. هرچند كه هيچ آماري در اين خصوص وجود ندارد. 
در عين حال، مكان آزمايش هاي عمومي جاده اي اين ون جديد نيز 
توسط استارت آپ Arrival مشخص نشده اســت، اما انتظار مي رود 

توليد كامل ون هاي برقي آنها در سال2022 آغاز شود.

هر كشــوري در مورد تــردد خودروها و 
دريافت ماليات، مقــررات خاص خود را اينترنت

دارد اما آيا همه كشورها به همين سياق، 
بايد مرزها و محدوديت هاي مشخصي براي فضاي آنالين 

خود تعيين كنند؟
اگر به سرعت به اين پرسش پاســخ داده ايد، بهتر است 
يك بار ديگر درباره آن فكر كنيد. ما شــايد نخواهيم كه 
شركت هاي اينترنتي براي آزادي هاي ميلياردها انسان 
تصميم بگيرند اما در عين حال انتظــار هم نداريم كه 
دولت ها درباره اختيارات بي چون و چراي خود پاسخگو 

نباشند.
به عنوان مثال، برخي از آلماني ها ممكن اســت موافق 
قانون منع انتشار برخي پســت هاي »نفرت پراكن« به 
تشــخيص دولت، باشــند اما در مورد آلماني هايي كه 
احســاس مي كنند به دليل ابراز چنيــن ديدگاه هايي 
محدود مي شوند، چه مي توان گفت؟ همچنين اگر يك 
دولت از قوانين مشــابهي براي خاموش كردن صداي 
شهروندان خود استفاده كند يا اگر قوانين ضد سانسور 
لهستان به سياستمداران اين كشور اجازه دهد كه بخشي 
از شهروندان خود را بدنام كنند، فيسبوك يا گوگل چه 

بايد بكنند؟
نيويورك تايمز در گزارشــي نوشته اســت كه فرايند 
قانونمند كردن اظهارات آنالين در هر كشور خاص)چه 
رســد به كل جهان( با مجموعه اي آشــفته از مسائل 
گوناگون روبه روست كه راه حل هاي ساده ندارند. برخي 

از اين موارد را مي توانيد در ادامه بخوانيد.

آشفتگي اينترنتي
 splinter كــه تركيبي از 2واژه splinternet اصطالح
به معناي آشفتگي و متالشــي شدن و internet است، 
بيانگر از هم پاشيدگي اينترنت است. ايده آرمانگرايانه 
اينترنت اين بود كه به محو مرزهاي ملي كمك مي كند، 
اما ناظران حوزه تكنولوژي چند دهه اســت كه درباره 
بيشتر شدن موانع هشدار مي دهند. ميشي چودهاري، 

وكيلي كه سازماني را در هند براي دفاع از حقوق كاربران 
اينترنت و توســعه دهندگان نرم افزار راه اندازي كرده، 
معتقد اســت كه چشــم انداز splinternet موضوعي 

واقعي است.
او مي گويد كه حدوداً تــا يك دهه پيش دولت ها قدرت 
اينترنت را كامــاًل درك نمي كردند، اما پــس از آن، به 
داليلي كــه هم مي تواند خــوب تلقي شــود و هم بد، 
به تدريج مقامات رسمي به فكر كنترل بيشتر بر اينترنت 
افتادند. او تأكيد مي كند كه دولت ها بســيار قدرتمند 

هستند و عالقه اي به فروپاشي ندارند.

تصميم با كيست؟
تصميم گيري به عهده كدام نهاد است؟ اين يك پرسش 
بنيادين اســت كه ديويد كاي، گزارشگر سابق سازمان 
ملل متحد در زمينه آزادي بيان، در مورد اختالف توييتر 
و هند بر سر تقاضاي اين دولت براي حذف مطالب آنالين 

كاربران از اين پلتفرم، مطرح مي كند.
چينمائي آرون، عضو هيأت علمي دانشكده حقوق ييل 
و بنيانگذار مركز حاكميت ارتباطات در دانشگاه دهلي 
هم مي گويد: مسئله آنقدر ساده نيست كه يك دولت به 
يك شركت بگويد از قانون ما پيروي كن و آن شركت هم 

ملزم به تبعيت باشد.

شركت هاي اينترنتي ازجمله گوگل و فيسبوك وقتي به 
اين باور مي رسند كه مسئوالن يك كشور حقوق اساسي 
مردم را نقض مي كنند، معموال تن به درخواســت آنها 
نمي دهند. اين موضوع عموما پســنديده است، مگر در 
بعضي موارد. به عنوان مثال، يك شــهروند تايلندي كه 
خواهان كاهش قدرت ســلطنت در اين كشــور است، 
احتماال از سرپيچي فيســبوك از اوامر دولت احساس 
رضايت مي كند اما اگر يك شــهروند ديگر تايلندي كه 
حامي سلطنت است، چنين رفتاري را از فيسبوك ببيند، 
ممكن است از احترام نگذاشــتن اين شركت به قوانين 

كشورش اظهار نارضايتي كند.

تفسير قانون و قضاوت
قدرت هاي اينترنتــي در نهايت مجبورنــد كه درباره 
قضاوت هاي خود به تصميم برسند. افرادي مانند مارك 
زاكربرگ يا مديرعامل مايكروسافت مي گويند كه آنها 
از كشــورها مي خواهند كه درباره پرسش هاي پيچيده 
مطرح در فضاي آنالين به آنها پاسخ دهند. البته استدالل 
آنها در اين مسئله منطقي است چراكه تصميم گيري در 
اين موارد دشوار است. هرچند كه قوانين دولت ها چندان 
مهم به نظر نمي رسد و هر اجتماع اينترنتي قضاوت هاي 

خود را داراست.
اِولين دوئك، مدرس دانشكده حقوق دانشگاه هاروارد 
مي گويد كــه حتي وقتي كشــورهايي ماننــد آلمان 
قوانيني درباره محتواي آنالين تصويب مي كنند، باز هم 
شركت هاي اينترنتي بايد تفسير كنند كه آيا ميليون ها 
پست منتشر شده در انطباق با آن قانون قرار دارد يا خير. 
اين مســئله در آمريكا هم كه عمدتا شركت ها در مورد 
محدوديت هــاي اظهارات آنالين تصميــم مي گيرند، 

صدق مي كند.
دوئك مي گويد: كشــورها و نهادهــاي بين المللي بايد 
تالش بيشتري براي حمايت هاي شفاف تر از پلتفرم هاي 
اينترنتي انجام دهند، اما هرگز نبايد در مورد تصميم هاي 

پلتفرم ها تصميم بگيرند.

اظهارنظرهاي  متفاوت كاربران و كنترل دولت ها بر فضاي مجازي، مديران پلتفرم هاي اجتماعي را سردرگمي اينترنت  
در برابر تصميم هاي دشوار قرار داده  كه ممكن است باعث تجزيه شبكه جهاني شود 

حدوداً تا يك دهه پيش دولت ها قدرت 
اينترنت را كاماًل درك نمي كردند، اما 
پس از آن، به داليلي كه هم مي تواند 
خوب تلقي شــود و هم بد، به تدريج 
مقامات رسمي به فكر كنترل بيشتر 

بر اينترنت افتادند

   آينده اي كه از راه مي رسد
پيش از لنزهاي تماسي واقعيت افزوده ما بايد در انتظار هدست Apple VR باشيم كه شايع شده 
است در سال2022 به بازار عرضه خواهد شد و ويژگي هاي واقعيت مجازي و واقعيت افزوده را ارائه 
خواهد داد. سپس نوبت به عينك اپل مي رسد كه ممكن است در سال2023 يا حتي بعد از آن به 
بازار بيايد. بنابراين، شايد بعدا بتوانيم با جديت بيشتري درباره لنزهاي تماسي اپل صحبت كنيم.



 سه شنبه 19 اسفند 99  شماره 8178 12
آمــار مبتاليــان  ديروز

8313
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

1449350
آمــار جان باختگان ديروز

99
كل آمــار جان باختگان

60786

شركت داروسازي بزرگ مرك و يك آزمايشگاه 
آمريكايي نتايــج اميدواركننده اي را در آزمايش 
دارويي كه به صــورت خوراكي بــراي مقابله با 
كوويد-19تجويز شــده اســت، گزارش كردند. 
به گفته اين تيم تحقيقاتي، اين دارو به كاهش بار 

ويروسي بيماران كمك مي كند.
وندي پينتر، رئيس ارشــد پزشــكي شــركت 
 Ridgeback Biotherapeutics آمريكايــي
درباره اين داروي تازه كشف شــده مي گويد: در 
زماني كه نياز مبرمي به درمان ضد ويروسي عليه 
ويروس SARS-CoV-2 وجــود دارد، ما با اين 

داده هاي اوليه دلگرم هستيم.

شــركت مرك در ژانويــه كار روي 2كانديداي 
واكسن كوويد را متوقف كرد، اما تحقيق در مورد 
2 محصول براي درمان اين بيماري را با فشــار 
مضاعف دنبــال كرد. اين دارو به شــكل قرص و 
با نام molnupiravir توســط شركت آمريكايي 
Ridgeback Biotherapeutics ســاخته 

شده اســت. مرك در جلســه اي با متخصصان 
بيماري هاي عفوني عنوان كرد كه اين دارو پس 
از يك بازه 5روزه درمان باعث كاهش قابل توجه 
بار ويروسي بيماران شده است. فاز a-2 آزمايش 
– آزمايش هاي دارويي قبل از تأييد محصول 3فاز 
را سپري مي كنند- در بين 202فرد غيربستري 

با عالئم كوويد-19انجام شد و از نظر ايمني هيچ 
مشكلي به وجود نيامده اســت. ضمنا از 4مورد 
عارضه جدي كه گزارش شــده است، هيچ يك 
از آنها مربــوط به مصرف اين دارو نبوده اســت. 
داروهاي خوراكي ضد ويروسي مانند اوسلتاميوير 
)تاميفلو( و زناميوير )رلنزا( گاهي براي آنفلوآنزاي 
فصلي تجويز مي شوند، اما محققان هنوز چيزي 
مشابه براي مبارزه با ويروس كرونا پيدا نكرده اند.

ويليام فيشر، محقق ارشد تحقيق و استاد پزشكي 
در دانشگاه كاروليناي شمالي مي گويد: يافته هاي 
اين مطالعه - كاهش سريع بار ويروسي در افراد 
مبتال بــه كوويد-19در مراحــل اوليه كه تحت 

درمان با مولنوپيراوير قرار دارند - اميدوار كننده 
است كه اگر با مطالعات اضافي پشتيباني شود، 
مي تواند پيامدهاي مهمي را در بهداشت عمومي 
داشته باشد؛ به ويژه در شرايطي كه معضل جهاني 

كرونا همچنان ادامه دارد.
مرك همچنيــن در حــال كار روي يك درمان 
 MK-711 خوراكي ديگر عليه كوويد-19به نام
است. نتايج اوليه آزمايش هاي باليني در ژانويه، 
كاهش 50درصدي خطر مرگ يا نارسايي تنفسي 
در بيماران بستري با كوويد-19را نشان مي دهد.

كمك داروي نقرس به درمان كوويد-19
تعداد مبتاليــان به عفونت هــاي ويروس كرونا 
تقريبا به 115ميليون رسيده است و انواع جديد و 
بسيار قابل انتقال آن، محققان را وادار كرده است 
تا استراتژي هاي خود را تغيير داده و از داروهاي 
موجود براي كمــك به پايان پاندمــي در كنار 

واكسيناسيون كمك بگيرند.
محققان دانشــگاه آكســفورد اعالم كرده اند با 
نشانه هاي مثبتي كه از داروي كلشيسين كه براي 
درمان نقرس استفاده مي شود در معالجه بيماران 
مبتال به كوويد-19ديده اند، آن را در يك مطالعه 
بزرگ در انگليس مورد آزمايش قرار خواهند داد.

ايــن دارو پيش از اين در كانــادا موجب كاهش 
ميزان پذيرش بيماران در بيمارستان شده است، 
اما محققــان مي گويند كه در مــورد چگونگي 
تأثير آن بر زمان بهبودي، كنترل شــدت عالئم 
و جلوگيري از بستري شدن در بيمارستان هنوز 

اطالعات زيادي در دست نيست.
اين آزمايش با حمايت دولــت انگليس و به نام 
PRINCIPLE، دارويــي را ارزيابــي مي كند 

 كــه ممكــن اســت در 14روز اول عفونــت 
كوويد-19منجر بــه بهبود ســريع تر بيماران 
و عدم نياز بــه مداخله بيشــتر يا بســتري در 
بيمارستان شــود. در ابتداي ســال جاري، اين 
مطالعه استفاده از آنتي بيوتيك هاي رايج مانند 
آزيترومايسين و داكسي ســايكلين را به عنوان 
درمان هــاي احتمالي رد كرد و هنــوز در حال 

مطالعه روي داروي آسم به نام بودسونيد است.
با وجــود واكســن هاي موفق و ســاير اقدامات 
قابل پيشــگيري، يك درمان قطعي كه فازهاي 
آزمايشــي را با موفقيت پشــت ســر گذاشته و 
اثربخشي آن در يك جامعه ثابت به اثبات رسيده 
است، نقش مهمي در پايان دادن به اين بيماري 

همه گير مهلك دارد.
به گفته تيــم تحقيقاتي در ايــن مطالعه، افراد 
بزرگسال بين 18تا 64سال با تنگي نفس ناشي از 
بيماري كوويد-19يا برخي بيماري هاي زمينه اي 
كه آنها را در معرض خطر ابتال به كوويد-19قرار 
مي دهد، يا افراد باالي 65ســال مي توانند براي 

آزمايش با داروي نقرس داوطلب شوند.
كلشيســين يك داروي ارزان قيمت اســت كه 
پيش از اين نيز در يك مطالعه انگليســي با نام 
RECOVERY مورد آزمايش قرار گرفته بود. 

اين آزمايــش بزرگ ترين آزمايــش درماني در 
جهان براي بيماران بستري كوويد-19به حساب 

مي آمد.

 موفقيت  تازه 
در كشف درمان خوراكي كرونا 

زهرا خلجي 
خبرنگار از ابتداي شيوع ويروس كرونا تاكنون، بر اساس آمارها 

و گزارش هاي رسمي، بيش از 192 هزار نفر در تهران 
به كرونا مبتال شده و در 138 بيمارستان پايتخت هم 
بستري شده اند. باال بودن آمار بيماري در تهران، سبب 
شد تا فرمانده عمليات مديريت كرونا در تهران، اعالم 
كند كه تهران بيشــترين نياز را به واكسن ضدكرونا 
دارد. به گفته عليرضا زالي، شرايط تهران متفاوت از 
شهرهاي ديگر است و استان تهران می تواند به عنوان 
الگوی ملــی بازتوزيع در عرضه واكســن عمل كند. 
زالي، كه در جلسه هم انديشی و بررسی شرايط توليد 
و واردات واكسن كرونا صحبت مي كرد، همچنين از 
مراجعه سرپايي بيش از يك ميليون و 20 هزار مراجعه 
درماني به بيمارستان هاي اســتان تهران خبر داد و 
گفت: »ميانگين افرادی كه به مراكز جامع ســالمت 
با نشــانه هاي قطعی و يا مشــكوك به كرونا مراجعه 
كرده اند هم بيش از 980 هزار نفر است.« به گفته او، 
باالترين حجم نيروی انسانی در گروه های مختلف به 
14 ميليون و 800 هزار نفر از جمعيت تهران خدمات 
منحصربه فردی ارائه می دهند؛ چگالی و حجم تراكم 
جمعيت در مقابل آمار باالی ارائه دهندگان خدمات، 
خبر از گروه بزرگی از افرد آســيب پذير در شــرايط 
خاص می دهد كــه در اولويت واكسيناســيون هم 
هســتند. او در ادامه، مهم تريــن چالش پيش روی 
شركت های واكسن سازی را چرخش ويروس جهش 
يافته كرونا دانســت و گفت: »به نظر می رسد پروژه 
واكسيناســيون متاثر از پارامترهــا و واريانت های 
جديد اين گونه جهش يافته باشد؛ بنابراين با توجه به 
واريانت های جديد مراحل تحقيقات و توليد واكسن 
را با شتاب بيشتری ادامه می دهند.« فرمانده عمليات 
مديريت كرونا در تهران، همچنين از تدوين ســند 
اولويت گذاری واكسيناسيون خبر داد: »طبقه بندی 
افراد در معرض خطــر و دارای اولويت در حوزه های 
مختلف شغلی و اجتماعی در طرح واكسيناسيون ديده 
شده است.« به گفته او، بايد به ظرفيت هاي درونزاي  
شركت های دانش بنيان بيش از پيش توجه كرد، حتی 
در كشورهای توسعه يافته و پيشرو در توليد واكسن 
تعداد محدودی از واكسن به لحاظ تنوع توليد می شود 
و اين درحالی است كه در كشور ما سطح بااليی از تنوع 
در سبد توليد واكسن مراحل توليد و عرضه به بازار را 
طی می كند. او ورود دانش توليد واكســن به مرحله 
صنعتی را نيازمند تامين زيرساخت ها دانست، با اين 
توضيح كه: »ويروس جهــش يافته موضوعی جدی 
است؛ بنابراين استفاده از واكسن توليد داخل با ابزارها 
و تكنيك به روز شده ضمن تامين زيرساخت ها بايد 
در دستور كار باشد.« در ادامه اين جلسه، حسينعلی 
شهرياری، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
هم  بــه فعاليت های محققان و شــركت های دانش 
بنيان در راستای توليد واكســن داخل اشاره كرد و 
گفت:»توليد واكسن مقابله با ويروسی كه هر روز چهره 

عوض می كند كار بسيار پيچيده و دشواری است.«

 تهران بيشترين نياز
 را به واكسن دارد

خبر کوتاه

محققان يك شــركت داروســازي بزرگ و مشهور جهان 
مي گويند دســتاوردهای جديدشــان می توانــد باعث 
رســيدن بــه داروي خوراكي درمــان كوويدـ 19 شــود 

مرگ 15نفر در مراكز بازپروري 
معتادان در اثر شيوع كرونا

استاندار تهران از مرگ 15نفر در مراكز بازپروري معتادان 
به دليل ابتال به كرونا خبر داد و گفت: »غربالگري از اين 
افراد نشــان داد كه 3.5تا 4درصد آنهــا مبتال به كرونا 
شده اند و بالفاصله پس از شناسايي، بيماران قرنطينه 
شدند.« براســاس اعالم انوشيروان محسني بندپي، در 
اوايل شيوع كرونا، همه جا جز مراكز نگهداري از معتادان 
تعطيل بود و آمار فوت 15نفر براي مبتاليان و مشكوك 
به ابتال به كرونا ثبت شده است. او در ادامه خبر از افزايش 
ظرفيت مراكز نگهداري از معتادان داد و گفت كه ظرفيت 
مركز فشافويه از 6هزار نفر به 8هزار نفر افزايش پيدا كرده 
است. همچنين مركز احسان براي نخستين بار در كشور 

با ظرفيت 400نفر روز گذشته افتتاح شد.

فراخوان تست كروناي 
 »كووپارس« براي ثبت نام

 از داوطلبان 
مسئول اپيدميولوژيك كارآزمايي باليني واكسن رازي 
كووپارس از داوطلبان 18 تا 55 ساله و سالم خواست كه 
براي فازهاي بعدي تست انساني اين واكسن ثبت نام كنند. 
به گزارش ايسنا، مسعود ســليماني دودران در نشست 
خبري كه درباره كارآزمايي باليني واكســن كووپارس 
برگزار شد، گفت: »براي اينكه هر دارو يا واكسني كه توليد 
مي شود، نشان داده شــود كه مؤثر و بي خطر است، بايد 
مورد مطالعه قرار گيرد. آنچه در اين مطالعه پيش بيني 
شــده، ارزيابي بينابيني اســت كه بعد از اينكه آخرين 
نفري كه از ايــن 120نفر وارد مطالعه مي شــود، از روز 
سی وپنجم عبور كند، ارزيابي هايي انجام شده و نتايج آن 
به ما اطالعات زيادي درباره بي خطري و اثربخش بودن 
واكسن مي دهد؛ بنابراين بايد منتظر گزارش آن باشيم 
تا براســاس آن درباره اقدامات بعدي ما تصميم گيري 
شود.« به گفته او، افراد به ويژه كســاني كه در نزديكي 
سايت مطالعه واقع در بيمارستان رســول اكرم)ص(، 
سكونت دارند و امكان تردد به محل ســايت را دارند به 
آدرس covid.rvsri.ac.ir مراجعــه كــرده و ثبت نام 
كنند: »كساني كه ثبت نام مي كنند بايد بدانند كه ما براي 
فازهاي مختلف داوطلب گيري مي كنيم و براي اين مرحله 

به دنبال افراد 18 تا 55 ساله سالم هستيم.«

كرونا به 70درصد مشاغل 
خدماتي آسيب زد

براساس اعالم نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس، 70 
درصد مشاغل در حوزه خدماتي كشور بر اثر شيوع كرونا 
آسيب ديده اند و خيز چهارم كرونا مي تواند خسارت هاي 
بيشتري را به كشور تحميل كند. ولي اسماعيلي به فارس 
گفت: »با اينكه مقادير كمي واكسن كرونا به كشور وارد 
شده، اما عمال واكسيناسيون عمومي آغاز نشده است، ولي 
مردم عادي انگاري نسبت به ويروس كرونا دارند؛ درحالي كه 
فقط گروه هاي خــاص و افراد معدود واكســن دريافت 
كرده اند، ولي بايد بدانيم كه خيلي با واكسيناسيون عمومي 
جامعه فاصله داريم.« به گفته او، تا يك سال بعد از تزريق 
واكسن هم بايد پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنيم؛ 
از اين رو حداقل تا يك سال آينده همچنان پروتكل هاي 
بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي از سوي مردم بايد در 
دستور كار قرار گيرد: »در آستانه نوروز 1400 بايد تجمعات 
و ديد و بازديدها از زندگي هاي مردم حذف شود تا بتوانيم 
در بهار و تابستان سال آينده جامعه اي سالم داشته باشيم 
و بدانيم كه خيز چهارم كرونا مي تواند ضربه مهلكي را به 

اقتصاد كشور و معيشت مردم وارد كند.«

هشدار نسبت به انجام آزمايش 
كرونا در مطب ها

عضو هيأت مديره انجمن علمي آسيب شناسي ايران، نسبت 
به پيامدهاي انجام تست تشخيص سريع )رپيد( كرونا در 
مطب ها هشدار داد و گفت: »در جواب تست كرونا با روش 
پي سي آر تا 30درصد احتمال منفي كاذب وجود دارد و به 
همين ميزان در روش آنتي ژن هم اين خطاي منفي كاذب 
وجود دارد؛ يعني اينكه ميزان خطا در روش تشــخيص 
سريع، خيلي بيشتر است و احتمال دارد فرد مبتال باشد، اما 
جواب او منفي نشان دهد.« محمدعلي برومند، به تصميم 
وزارت بهداشت براي انجام تست كرونا با روش آنتي ژن در 
مطب ها اشاره كرد و به مهر گفت: »آنچه مسلم است اينكه 
تست پي سي آر همچنان روش اصلي تشخيص كروناست، 
اما گفته مي شود كه تست تشــخيص سريع در مطب ها 
ارزان تر است كه ما اين را قبول نداريم.« به گفته او، با انجام 
تست در مطب ها، خيلي از جواب ها منفي خواهد شد و اين 
اطمينان كاذب به افراد مي تواند بيماري را گسترش دهد. 
وقتي جواب منفي مي شود، پزشك به بيمار مي گويد اگر 
مي خواهد مطمئن تر شود، يك تست پي سي آر هم انجام 
بدهد؛ يعني اينكه هزينه بيشــتري را متقبل شود. او با 
بيان اين نكته كه فلسفه اينكه فقط بعضي مطب ها مثل 
متخصصان داخلي، عفوني، ريه و...  اجازه انجام تســت را 
دارند، براي ما آزمايشگاهيان مشخص نيست، گفت: »سؤال 
ما اين است كه چرا همين تست را نمي دهند آزمايشگاه ها 
انجام بدهند و چرا انحصاري در مطب ها شــده است. اگر 
همه مطب ها نمي توانند، پس بايد اولويت را به آزمايشگاه ها 
بدهند كه اساساً براي انجام اين قبيل كارهاي تشخيصي 
بنا شده اند.« به گفته او، هزينه هر تست آنتي بادي 30هزار 
تومان بود كه حتي آن را تعزيراتــي هم كردند تا گران تر 
نشود. وي افزود: اما حاال براي تست آنتي ژن در مطب ها 
70هزار تومان هزينه درنظر گرفته اند كه شامل 60 هزار 
تومان هزينه تست و 10 هزار تومان هزينه انجام آن است.

خبر

سال گذشته زماني كه مدارس به طور موقت 
بسته شد تا از شيوع بيشتر كرونا جلوگيري 
شود، دانش آموزان زيادي خوشحال شدند 
اما اين حس در طول زمان دگرگون شــد و 
اكنون همه بــه فكر بازگشــايي مدارس 
هستند. به گزارش همشهري آنالين، طبق 
دستورالعمل هاي تعيين شده توسط مركز 
كنترل و پيشگيري از بيماري هاي آمريكا و 
تجزيه و تحليل آخرين آمار، فقط 4درصد 
از دانش آموزان اياالت متحده در مناطقي 
زندگي مي كنند كه ميــزان انتقال ويروس 
كرونا به انــدازه اي كم اســت كه مدارس 
مي توانند براي يادگيري تمام وقت و بدون 

محدوديت بازگشايي شوند.
به گزارش سي ان ان، در شــروع پاندمي و 
تعطيلي مدارس دانش آمــوزان زيادي از 
اين وضعيت خوشحال بودند اما اكنون كه 
همه گيري بيش از يك سال به طول انجاميده، 
موارد متعددي از بيماري هــاي روحي در 
كودكان گزارش شده است. نيويورك تايمز 
در گزارشي نوشت: دولت بايدن بازگشايي 
مدارس را به عنوان يكي از محورهاي اصلي 
در اســتراتژي ويروس كرونا قــرار داده و 
براســاس توصيه هاي C.D.C هر مدرسه 
ابتدايي به گونه اي امكان بازگشــايي دارد. 
حتي پس از كاهش شديد تعداد موارد ابتال 
به ويروس كرونا نيز، با لحاظ تعداد موارد و 
نيز تعداد آزمايش هاي مثبت، بيشتر شهرها 
در دسته اي قرار دارند كه توصيه به آموزش 
تركيبي -حضوري و در خانه- شده اند و تعداد 
كمي دانش آموز در هر كالس حاضر مي شود.

در مورد مدارس راهنمايي و دبيرســتان، 

بخش هاي وسيعي از كشور توصيه به آموزش 
از راه دور شده اند. هرچند برخي مدارس با 
كنترل هاي سختگيرانه و تست هاي منظم 
باز هســتند و ملزم به تعطيلي نشده اند. با 
وجود اين، رهنمودهــا بحث برانگيز بوده و 
برخي كارشناسان آنها را بيش از حد ضروری 
و سختگيرانه مي دانند و برخي مناطق تصميم 
به بازگشــايي مدارس با دستورالعمل هاي 
عادي تري گرفته اند. در مناطقي كه ميزان 
ابتال كمتر از 50مورد جديد در هر صدهزار 
نفر در هفته و تعــداد آزمايش هاي مثبت 
7روزه كمتر از 8درصد گزارش شود، يادگيري 
حضوري برقرار است و مدارس ملزم به رعايت 
اقدامات احتياطي ازجمله استفاده از ماسك، 
شستن دست، تميزكردن وسايل و رعايت 

فاصله فيزيكي 1.8متري هستند.
همچنين مدارس بايد اطمينان حاصل كنند 
كه دانش آموزان، معلمــان و كاركنان در 
صورت بروز عالئم مورد آزمايش و در صورت 
مثبت شدن تست در قرنطينه قرار گيرند. 
يادگيري تركيبي در جوامعي اجرا مي شود 
كه 50 تا 100مورد هفتگي جديد به ازاي هر 
صدهزار نفر داشته باشد و تعداد آزمايش هاي 
مثبت 7روزه آنها 8 تا 10درصد باشد. به اين 
ترتيب برخي دانش آموزان در مدرســه و 
برخي ديگر در خانه به صورت آنالين آموزش 
مي بينند. بعضي مدارس تنها به دانش آموزاني 
كه به حضور نياز زيادي دارند اجازه شركت در 

مدرسه را مي دهند.
 يادگيــري از راه دور تمام وقــت نيز براي 
دانش آموزان مقاطع راهنمايي و دبيرستان 
در مناطقي كه حداقــل 100مورد جديد در 

هر 100هزار نفر يا ميزان آزمايش هاي مثبت 
7روزه 10درصد يا بيشتر باشد توصيه شده 
است. در اين شــرايط مدارس ابتدايي نيز 
به صورت تركيبي باز هستند. اين تصميم با 
استناد به تحقيقاتي گرفته شده كه حاكي 
از آن است كه كودكان خردسال با احتمال 
كمتري ويروس كرونا را در مدارس گسترش 

مي دهند.
حتي مدارس راهنمايي و دبيرســتان نيز 
مي توانند باز بمانند اگر »تمام استراتژي ها، 
ازجمله ماسك و فاصله فيزيكي« را به طور 
دقيق اجرا كنند و درصورتي كه »موارد كمي« 
از ابتال در مدارس رؤيت شــود مي توانند با 
ارائه آزمايش هفتگي ويــروس كرونا براي 
دانش آموزان و كارمندان به يادگيري تركيبي 
روي آورند. جاسمين ريد، سخنگوي مركز 
كنترل بيماري، تأكيد كرد تصميم گيري در 
مورد حالت يادگيــري به صورت حضوري، 

تركيبي يا مجازي، در هر مقطع بايد بر اساس 
تركيبي از عوامل مورد اشاره انجام شود.

به گزارش ان بي ســي نيوز، اين طبقه بندي 
توسط اتحاديه ملي معلمان مورد ستايش 
قرار گرفته است؛ در اياالت متحده حدود 
13هزار و500 منطقه آموزشــي وجود دارد 
كه نظارت بر آن بسيار دشوار است. اكنون 
بسياري از مدارس تصميم به بازگشايي در 

سطح محلي دارند.
با اين حال برخــي دانش آمــوزان كه از 
كالس هاي مجازي خسته شده اند با گزارش 
احساس تنبلي و استرس از ادامه پيداكردن 
وضعيت آمــوزش از راه دور ابراز نارضايتي 
دارند. به نظر مي رسد نوجوانان در آستانه 
برخورد با نقطه شكســت هستند، چيزي 
كه روانشناســان آن را »ديوار همه گيري« 
ناميده اند. والديــن و كودكان آنها هردو در 
آستانه فراموش كردن زندگي قبل از كرونا 

هستند. اينكه اختاللي طبيعي جلوه كند 
بسيار آسيب زاست. مطالعه پژوهشكده اي 
در بوســتون كــه روي 1600دانش آموز و 
خانواده هاي آنها انجام شد، نشان داد تغيير 

مداوم براي بچه ها غيرقابل تحمل است.
درك محدوديت هاي پيش آمده براي كودكان 
بسيار دشوار است؛ اكنون بيش از يك سال 
است كه دانش آموزان از ارتباط حضوري و 
مستمر با همساالن و معلمان خود محروم اند. 
اهميت اين موضوع تا آنجاســت كه برخي 
روانشناســان اين تجربه را مشابه تجربه 
سوگواري دانسته اند. والدين بايد به خاطر 
داشته باشند كه دانش آموزان كم سن وسال 
ساختار احساسي ساده اي دارند و نمي توانند 
بين تجربه هاي گوناگون احساســي خود 
تفكيك قائل شوند. دانش آموزان بزرگ تر 
نيز دچار بي انگيزگي و بي عالقگي شده اند و 
به همين دليل هر دو گروه نياز به كمك هايي 

متناسب با سن خود دارند.
بر همين اســاس ضروري است تا والدين با 
فرزندان خود صحبت كنند و به آنها اجازه 
بروز احساسات دهند؛ البته بايد توجه داشته 
باشند فقط صحبت از مثال احساس نگراني 
كافي نيســت و بايد از چرايي و چگونگي 
تجربه اين احساس نيز صحبت كنند. كلمن، 
روانشناسي از فلوريدا گفت ما درحالي كه 
احساسات فرزندانمان را فراموش مي كنيم 
به آن لطمه مي زنيم. كودكان بسياري در اين 
دوران از حضور در گروه همساالن و كسب 
تجربه زندگي اجتماعي محروم مانده اند و 
اين بزرگساالن هســتند كه بايد به آنها در 

سپري كردن اين ايام كمك كنند.

آنسو
راهبرددولتبايدنبرایبازگشايی

مدارسدرآمريكاچيست؟
  روانشناسان: 

 قطع ارتباط دانش آموزان 
تجربه ای مثل سوگواری است



عليرضا محمودي 
روزنامه نگار

سه شنبه 19 اسفند 1399   25 رجب 1442       شماره 8178  

با احترام به گذشته بنگر 

1( نخستين مورخ سينماي ايران فرخ غفاري بود. در 
روزگار قديم كه همه نگاه ها به آن سوي آب ها بود و 
كسي ســينماي ايران را جدي نمي گرفت، غفاري 
نگاهش را معطوف به داخل كرد. فرخ غفاري در تاريخ نگاري سينماي ايران نه فقط 
آغازگر كه جدي ترين و كليدي ترين فرد است. با غفاري بررسي سينماي ايران، 

جمع آوري اسناد و مدارك و يافتن آنچه مربوط به گذشته است اهميت مي يابد.
2( مسيري كه غفاري آغاز كرد رهرواني يافت. بعد از او محمد تهامي نژاد، جمال 

اميد، غالم حيدري و مسعود مهرابي آمدند و هر كسي از ظن خود شد يار من.
هر كدام راه خودشان را رفتند. به سياق خود كار كردند و با زاويه ديد و ديدگاه 
خودشان با سينماي ايران طرف شدند. جداي از اينها مقاالت روزنامه ها و نشريات 
را هم داريم كه خودش بحثي مفصل و جداگانه مي طلبد كه خارج از بحث ماست.
 3( راهنماي فيلم سينماي ايران تاليف حسن حسيني، حاصل گزينشي هدفمند 
از سينماي ايران است. روايت حسيني از سينماي ايران، حكايت فيلم خاص و 
آدم خاص است. خودش را ملزم نكرده همه را به هم جوش بدهد و از الف تا ي را 
بياورد. از الف تا ي كار غالم حيدري است. حسيني گزيده كاري را سرلوحه قرار 

داده؛ انتخاب كرده و از دل اين انتخاب، مسيري را پي گرفته است.
4( حسن حسيني جزو منتقدان برآمده در ســال هاي بعد از انقالب است كه 
شناختش از ســينماي ايران درست و دقيق اســت. در اين حوزه سال ها كار 
كرده، مقاله نوشــته، تدريس كرده و خالصه صالحيت پرداختن به موضوع 
)تاريخ نگاري ســينماي ايران( را دارد. در اين كتاب هــم از دل اين گزيده ها 
به نوعي تاريخ نگاري مي كند. از نويسندگان نسل هاي مختلف هم در نگارش 
مدخل ها ياري گرفته كه اين هم تصميم درست و هوشمندانه اي است. از دل 
اين انتخاب ها، اين مدخل ها و اين فيلم ها، يك جور تاريخ سينما روايت مي شود 
كه شايد با آن تعريف كالسيك و جاافتاده اش در اينجا خيلي همخوان نباشد؛ 
كتاب راهنماي فيلم تحليلي تر وگزيده گوتر است. انتخاب ها از يك سرنخ هايي 
مي آيد. معيارهاي معلوم و مشــخصي مبناي انتخاب فيلم ها بوده است. اين 
كتاب درباره فيلم هايي اســت كه تعيين كننده، مســيرياب، نقطه عطف و 

جريان ساز بوده اند.
5( مثل همه كتاب هاي مرجع، راهنماي فيلم سينماي ايران هم يك جلد كم 
دارد. هميشه جاي خالي جلد دومي حس مي شود كه بايد نمايه كتاب باشد. يك 
دفترچه راهنما و فهرست مطالب و فيلم ها كه بشود راحت متوجه شد كي به كي 

است. منتظر دفترچه راهنماي كتاب، مي مانيم.
6( نكته كليدي حسن حسيني نگاهش به گذشته و فيلم هاي قديمي سينماي 
ايران اســت؛ نگاهي كه تحقيرآميز نيســت و همراه با احترام و جدي گرفتن 
ماجراســت. درحالي كه روحيه عمومي و رويه نقد فيلم در اينجا جدي نگرفتن 
فيلمفارســي بوده، او اين پديده را جدي گرفته. به گذشته با احترام نگاه شده. 
نگاهي برآمده از سواد و بينش و اخالق شخصي و كاري حسيني كه نتيجه اش 
شده راهنماي فيلم سينماي ايران كه در آن فيلمفارسي سرسري گرفته نشده، 
فحاشي قدما تكرار نشده، هيچ اصلي بديهي فرض نشده و جايش همه فيلم ها 
دوباره و سه باره ديده شده است. كتاب محصول جدي گرفتن همه جانبه است و 

حاصلش هم احترام به خود به خواننده و سينماي ايران است.

وراي روش تحقيق 

پيش از آغاز ســخن، بايد متذكر شوم كه به دليل 
دوري از وطن هنوز راهنماي فيلم سينماي ايران 
را نديده ام. درنتيجه نمي توانم به ريزمباحث كتاب 
ورود كنم. آنچه در اين مجال قصد گفتنش را دارم، نكاتي  است درباب رويكرد 
حسن حسيني به سينما. عجالتاً بايد عارض شوم كه رويكرد حسن حسيني 
به سينما واجد بعدي است وراي روش تحقيق. دقت حسيني در جمع آوري 
داده ها، نثر تلخيص ناپذيــر او و فوران اطالعــات در برگ برگ آثارش نتيجه 
جهان بيني خاصي اســت كه كمتر در ايران نمود دارد. بد نيست براي ايضاح 
اين جهان بيني، اين نگاه، به خاطره اي شخصي اشاره كنم. در يكي از كالس ها 
مكلف شدم به خواندن اثري از طالل اســد. از اثر به داليلي خوشم نيامد. سر 
كالس، موقع بحث، شروع كردم به خرده گرفتن از اثر. استاد آمريكايي مرا دفعتاً 
 )version( ساكت كرد و گفت وظيفه ما فقط و فقط اين است كه بهترين نسخه
از اثر را ارائه بدهيم. راست مي گفت. ما بايد بتوانيم بهترين نسخه از هر اثري را 
ارائه كنيم. اين توانايي مستلزم گشودگي به تمامي تجربه هاي انساني است. 
در گوشــه و كنار عالم تجربه هايي رخ مي دهد كه در قوالب گوناگون متعين 
مي شوند. وظيفه ما به عنوان محقق در قبال اين تجربه ها چيست؟ درك آنها، 
تحقيق در مورد عوامل شكل گيري شان و درنهايت ارائه شان به بهترين شكل. 
اين گشودگي تيزبينانه به تجربه ها، بس عميق تر از حالت ذهني اي است كه در 
عباراتي چون »هر سليقه اي محترم است« نمود مي يابد. بحث بر سر رسوخ به 
عمق تجربه است نه محترم بودن يا نامحترم بودن تجربه. حسن حسيني به طرز 
غريبي در مقابل تجربه هاي حسي بشري گشــوده است. بحث بر سر تسلط 
بي بديل او بر سينما نيست )اين كه اظهر من الشمس است(. بحث بر سر حس 
كردن آن تجربه هايي است كه به بيان سينما درمي آيند. وقتي عميقاً حس كني 
كه مخاطب فيلمفارسي از چه چيزي لذت مي برد، وقتي عميقاً حس كني كه 
مخاطب تيپيك فيلمفارسي چه در وجود فردين مي ديد كه شيفته او مي شد، 
بديهي است كه از خيل قضاوت گران جدا مي شوي و صرف يكي شدن با تجربه 
مخاطب و خالق، رسالت ات مي شود. حسن حسيني در هر حوزه اي از سينما 
چنين يكي شدن غريبي را متعين مي كند: نوآر، وسترن، وحشت و قس علي هذا. 
آنچه او  را باز هم خاص تر مي كند، تجلي اين يكي شدن در بياني بسيار فني و 
دقيق است. اين شيوه توليد متن، كه از فاصله گذاري پس از بي فاصلگي مي آيد، 
در ايران بسيار كمياب است. عالوه براين، گشودگي حسيني به صور گوناگون 
تجربه باعث شده  اســت كه گستره تســلط او بر حوزه هاي سينمايي به طرز 
شگفت آوري استثنايي باشد. رزومه گسترده و درعين حال عميق حسيني گواه 
اين مدعاست. »راهنماي فيلم، ســينماي ايران«، به بهترين شكل هم بيانگر 
گشودگي حسيني به تجربه هاست، هم تعين توان بي نظير او در تبديل تجربه ها 
به نثري فارغ  از  ارزش و دقيق. اين اثر، هم مي تواند عشــاق سينما را سيراب 
كند، هم، فارغ از مضمونش، الگويي شود براي كار دايره المعارفي و آرشيوي، و 

انتقادي در ديگر حوزه هاي علوم انساني.

اول دفتر

تحليل به جاي تحقير 
در تاريخ سينماي ايران هيچ پديده اي به اندازه فيلمفارسي فحش نشنيده و 
تحقير نشده است. دامنه اين تحقير از منتقدان و روزنامه نگاران آغاز شده و 
تا مديران فرهنگي در ادوار مختلف و متفاوت )قبل و بعد از انقالب( و حتي 
دست اندركاران و فعاالن اين سينما امتداد يافته است. نتيجه اينكه بر بيشتر 
فيلم هاي عامه پسند در زمان اكرانشان نقد و تحليلي نوشته نشده و اگر هم 
متني نوشته شده اين اتفاق عموما با تعابيري كلي و با كمترين ميزان ورود 
به متن )فيلم ها( و با نهايت اكراه رخ داده است. نسل هاي بعدي هم ترجيح 
داده اند روش اسالفشــان را ادامه دهند. در دهه60 كه اصال نوشــتن درباره 
ســينماي قبل از انقالب در مطبوعات جز از طريق فحاشي امكان پذير نبود. 
در بسياري از نقدها به پيشينه سينماي ايران با ترجيع بند »سينماي منحط 

گذشته« اشاره مي شد.

در توضيح جنون سينه فيليا
در دوران ســيطره ترجمه بر تاليف كتاب هاي ســينمايي و در زمانه اي كه 
به ندرت حرف تازه اي درباره ســينماي ايران به بازار نشر راه مي يابد، انتشار 
جلد اول كتاب »راهنماي فيلم ســينماي ايران«، تاليف حســن حسيني، 
اتفاقي مهم و هيجان انگيز اســت. كتابي كه فقط راهنماي فيلم هاي ايراني 
نيست و به نوعي تاريخ سينماي ايران هم هست؛ آن هم تاريخي كه تاكنون 
اينگونه روايت نشده است. حاصل 5 سال تالش حسن حسيني و همكارانش 
كتابي است جالب توجه، قابل تامل و بحث برانگيز كه در همين روزهاي اول 
انتشارش با بازخورد هاي فراواني مواجه شده اســت. در گفت وگو با حسن 
حسيني درباره كتاب، كوشيديم به برخي ابهامات، سؤاالت و نكاتي كه درباره 
كتاب مطرح شده بپردازيم. لحن انتقادي حاكم بر برخي سؤاالت، برخاسته و 

بازتاب دهنده همين واكنش ها به كتاب است.

تك ستاره
اهميت انتشار كتاب »راهنماي فيلم ســينماي ايران« فقط در اين نيست كه 
حسن حسيني به زعم عده زيادي از صاحب نظران معتبر، بهترين كتاب ادبيات 
سينماي ايران را در حوزه آثار مرجع و تاريخ سينما پديد آورده است، بلكه او اين 
كتاب را در عصر غلبه كميت بر كيفيت در انتشار كتاب هاي سينمايي عرضه 
كرده است؛ عصري كه در آن نامداران انتشارات سينمايي ديگر دل و دماغ تأليف 
و ارائه كتاب هاي ســينمايي جدي، به ويژه در اين زمينه را ندارند. كافي ا ست 
از خود بپرســيم كه افراد درجه يكي چون جمال اميد، مسعود مهرابي، بهزاد 
رحيميان و كوشاتر از همه  شان عباس بهارلو چند سال است تأليف جديدي به 
گنجينه ادبيات سينمايي نيفزوده اند و جز تجديد چاپ نوشته هاي قديمي خود 
تقريباً فعاليتي ندارند. حسن حسيني بايد كه خود اين مهم را بيش از همه ما 

درك كرده باشد.
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از تابستان1279 كه 
در اوستاند بلژيك، 

ابراهيم خان لنز 
دوربين را به سمت 
قبله عالم چرخاند 

تا همين آستانه 
نوروز1400 كه 

سالن هاي سرد از 
كرونا مانع چرخش 

دوربين در سازوكار 
توليد فيلم نيست 
تجربه چشمگيري 
از مواجهه ايرانيان 

با سينما رقم 
خورده. اين تجربه 

كم نظير ملتي با 
سينماست كه از 
واقعيت تا  رؤيا را 

روي پرده ساخته. 
ايرانيان در سينما 

گمشده اي را 
يافتند؛ ملت كهني 
كه راهي براي بيان 

خود يافته بود. 
چنين حادثه يكه اي 

نياز به ثبت و شرح 
و تفسير داشت. 

و اين نيازاز همان 
روز هاي نخستين 

پاسخ داده شد

تاریخنگاری
درسینمایایران

اين شماره

اگر ميزان تاريخ نگاري و ثبت جزئيات مواجهه هر ملت با هنري را 
نشانه اهميت ملي آن هنر بدانيم، سينما با فاصله محبوب ترين هنر 
در ميان مردم ايران است. از تابستان1279 كه در اوستاند بلژيك، 
ابراهيم خان لنز دوربين را به سمت قبله عالم چرخاند تا همين آستانه نوروز1400 كه سالن هاي سرد از كرونا مانع 
چرخش دوربين در سازوكار توليد فيلم نيست تجربه چشمگيري از مواجهه ايرانيان با سينما رقم خورده. اين 
تجربه كم نظير ملتي با سينماست كه از واقعيت تا  رؤيا را روي پرده ساخته. ايرانيان در سينما گمشده اي را يافتند؛ 
ملت كهني كه راهي براي بيان خود يافته بود. چنين حادثه يكه اي نياز به ثبت و شرح و تفسير داشت. و اين نيازاز 
همان روز هاي نخستين پاسخ داده شد. سوغات صحاف باشي از اروپا فقط اسباب نمايش و حلقه هاي فيلم نبود، 
بلكه نخستين مكتوب درباره سينما هم بود. همزماني مشروطيت و رواج سينما بيان نمادين روح ملتي است كه 
مي خواهد سخن بگويد و نوشتن درباره اين روح با سينما درآميخت. تاريخ سينماي ايران، تاريخ تجسم روح ملت 
ايران است. اولين تاريخ نگاري هاي سينماي ايران از ميانه دهه 40 در صفحات رونق گرفته مطبوعات سينمايي 
ديده مي شود. منتقدان در ميان انواع نوشته ، روايت هايي از چگونگي شكل گيري سينماي ايران مي نويسند. اين 
تاريخ نگاري هاي پراكنده و نامنظم زمينه نگارش آثاري را كه بعد از 2 دهه به صورت فيلم مستند و كتاب منتشر 
مي شود، فراهم مي كند. وظيفه اين نوشته معرفي نويسندگاني است كه سهم آنها در تاريخ نگاري سينماي ايران 
غيرقابل چشم پوشي است. قبل از آغاز اين نوشته بايد از رضا شمشاديان، اميرهوشنگ كاوسي، ايرج صابري، بهرام 
ري پور، بهمن مقصودلو، احمد كريمي، حميدرضا صدر، احمد اميني و حسن هدايت نام ببرم كه با نوشتن مقاالت، 

كتاب ها و ساخت فيلم هاي مستند و داستاني در نگرش تاريخي به سينماي ايران سهم دارند.

فرخ غفاري )1300- 1385( 
بدون شــك هانري النگلوا 
)مؤثرترين آرشيويست فيلم 
فرانسه( ايران است. غفاري 
با 3كار مهم بايد بر صدر اين 
فهرست بنشيند. نخستين 
فيلمساز ايراني است كه به 
ثبت زمينه ها و رويداد هاي تاريخ سينماي ملي اهميت 
مي دهد. ايده تاسيس فيلم خانه ملي ايران را بيان و بر 
ايجاد آن اهتمام مي كند. با تشــكيل كانون فيلم ايران 
ارتباط فرهنگي با سينما خارج از اكران و نمايش عمومي 
فيلم ها را توســعه مي دهد. غفاري نخستين متن قابل 
توجه درباره تاريخ سينماي ايران را نوشته. همه كاري 
كه امروز به بار نشســته حاصل راهي اســت كه براي 

نخستين بار كارگردان »رقابت در شهر« پيموده.

حميد شعاعي )1382-1302( 
پيش از آثار حميد شعاعي، 
كتابي درباره تاريخ سينماي 
ايران منتشر نشده. نخستين 
فهرســت ها و ثبت هــاي 
تقويمي در تاريخ ســينماي 
در  شــعاعي  را  ايــران 
كتاب هايش رقم زده. شعاعي كار نيمه تمام روزنامه نگاران 
قبل از خود را گرچه نه چندان با دقت اما با همت و گستره 
ديد قابل توجه به سرانجام رسانده است. كتاب هايش در 

برخي موارد همچنان محل مراجعه و استناد است.

محمد تهامي نژاد )1321( 
با محمــد تهامي نژاد براي 
نخســتين بــار ادبيــات 
ســينمايي فارسي صاحب 
پژوهشــگري نظريه پرداز 
مي شود. او براي نخستين 
بار با رويكردي نظري تاريخ 
سينماي ايران را مرور می كند و زمينه هاي اجتماعي و 

فرهنگي نظريه خود را توضيح مي دهــد. تهامي نژاد 
به طور خاص در سينماي مستند ايران صاحب  نظريه 
است. در اين زمينه از معدود مورخان تاريخ سينماي 
ايران است كه بيشــتر از آثار تقويمي / تاريخي با آثار 

انتقادي/ نظري شناخته مي شود.

شهريار عدل )1394-1322( 
شهريار عدل نامي شناخته 
شــده در ميراث فرهنگي 
ايــران اســت. در ميــان 
حافظــان و ثبت كنندگان 
آثار فرهنگــي ايران، عدل 
نامي معتبر خواهد ماند. در 
ميان مورخان سينماي ايران كار بزرگ يافتن فيلم هاي 
دوران مظفري در فيلم خانه كاخ گلســتان و تالش و 
همكاري نهادهاي مسئول براي ترميم و معرفي آنها در 
مركز ملي ســينماتوگرافي فرانســه باعث ســاختن 
تصويري دقيق از آغاز سينماي ايران شد. نگارش مقاله 
» آشنايي با سينما و نخستين گام ها در فيلمبرداري و 
فيلمسازي در ايران« با اشرافي كه به هنر دوره قاجار 
داشــت، متني مهم بــراي مورخان و پژوهشــگران 

سينماي ايران رقم زد.

حميد نفيسي )1322( 
در ميان همه كساني كه دور 
از ميهن در طول سال هاي 
اخير درباره تاريخ سينماي 
ايران دست به قلم برده اند، 
كار حميد نفيســي از همه 
بحث انگيزتر اســت. تاريخ 
اجتماعي سينماي ايران كه از سه جلد آن تنها يك جلد 
به زبان فارسي ترجمه شده، عالوه بر همه پيشنهاد هايي 
كه درباره نگرش به سينماي ايران و تاريخش مطرح 
مي كند، نشان دهنده نياز ادبيات سينمايي فارسي به 
 نظريه پردازي است؛ كاري كه نفيسي در كتاب خود تا 

حدود چشمگيري از عهده آن برآمده.

جمال اميد )1325( 
نامش با تاريخ سينماي ايران 
پيوند خــورده و اين پيوند 
ريشــه  نزديك به نيم قرن 
دارد. زندگــي اميد از ميانه 
دهه 40 به شكل مستقيم با 
ثبــت رويداد هــاي تاريخ 
سينماي ايران همراه بوده. اين همراهي چه در قواره 
روزنامه نگار و چه در عنوان مدير جشنواره از دهه 60 به 
شكل انواع كتاب  مرجع و تاريخي سينماي ايران رقم 
خورده. اثر سترگ تاريخ سينماي ايران به عنوان ثبت 
كرونولــوژي رويداد هاي تاريخي فيملســازي هنوز 
بهترين است و اين براي يك مورخ دستاورد كوچكي 
نيســت. جاي پايش در موزه ســينما و بســياري از 

رويدادهاي تاريخ نگار هميشه در يادها خواهد ماند.

فريدون جيراني )1330( 
فيلمســاز- روزنامه نگار يا 
روزنامه نــگار- فيلمســاز؛ 
بدون شك در هر تركيبي 
فريــدون جيرانــي يــك 
روزنامه نــگار بــا رويكرد 
تاريخي در سينماي ايران 
ثبت شــده اســت. رويكرد او به تاريخ سينماي ايران 
هميشه با چاشــني سياســت و از دريچه همراهي با 
اتفاقات سياسي به تحرير درآمده. دو مقاله نمونه درباره 
ســينماي ايران در دهه هاي 30 و 40 در كتاب »صد 
ســال تاريخ ســينماي ايران« و گفت وگوهايش كه 
هميشه در آنها ســعي مي كند آدم ها را به ثبت دقيق 
رويداد ها وادار كند، تنها گوشه اي از كارهاي اوست كه 
سهم مهمي در جدي گرفتن تاريخ سينماي ايران در 

چند دهه اخير در مطبوعات دارد.

مسعود مهرابي )1399-1333( 
مسعود مهرابي با مجموعه 
متنوعي از كار هاي مرجع- 
تاريخي در ســينماي ايران 
جايگاه مهمــي دراولين ها 
دارد. نخســتين آلبــوم 
پوسترهاي ســينمايي را او 
رقم زده است. نخستين كتابشناسي سينمايي حاصل 
كار اوســت و عنــوان پروفروش ترين كتــاب تاريخي 
ســينماي ايران را به نام او زده اند. رويكردش به تاريخ 
ســينماي ايران در دهه60 زمينه بسياري از رفتارها با 
تاريخ شد كه خود را هميشه به عنوان پژوهشگر از آنها 
مبرا مي كــرد. اما تأثيــر كارش روي نوآمدگان اين راه 

غيرقابل انكار است.

بهزاد رحيميان )1334( 
بهزاد رحيميان در 3نقش 
روزنامه نــگار، يكــي از 
مؤسســان موزه سينماي 
ايران و مولف كتاب »رؤيايي 
صادقه« نقــش مهمي در 

ثبت رويداد هاي ســينماي ايران دارد. رؤيايي صادقه 
به عنوان اثري كه كار ســخت جمع آوري مستندات 
پراكنده و غيردسترس سال هاي ابتدايي شكل گيري 
سينماي ايران را در اختيار نسل هاي بعدي مي گذارد، 
چشمگير ترين كار اين مورخ سينماي ايران است. كار 
رحيميان در مطبوعات سينمايي كه نتيجه اش اهميت 
دادن به تاريخ و ســاخت و پرداخت آثار مرجع است، 

يگانه باقي خواهد ماند.

غالم حيدري )1337( 
بســياري از پژوهشــگران 
سينماي ايران، كار خود را 
مديون آثار تاريخي- مرجع 
غالم حيدري مي دانند و اين 
احساس غيرواقعي نيست. 
غالم حيدري/ عباس بهارلو 
پژوهشگری نمونه در موضوع تاريخ سينماي ايران است 
كه پژوهش هايش درك عميق تري از سينماي ايران را 
امكان پذير كرد. فيلم شــناخت و دانشنامه سينماي 
ايران را مي توان كار سترگ حيدري دانست. كار هايي 

كه براي كتابخانه هر اهل سينمايي الزم است.

مسعود كوهستاني نژاد )1342( 
بــا مجموعــه كتاب هــاي 
پژوهشي اش درباره فرهنگ 
دوران مشــروطيت، مــورد 
توجــه محافــل تاريخي و 
فرهنگي قــرار گرفت. كتاب 
عصــر  در  »ســينما 
مشــروطيت«، به عنوان مهم ترين رهاورد پژوهشي در 
دهه80 دربــاره آغــاز نمايش فيلــم در ايــران كتاب 
بحث انگيزي است. سينما در دوران مشروطيت به عنوان 
مهم ترين جلوه تجــدد در جامعه ايراني در كشــاكش 
چالش هاي بزرگ سياسي و فرهنگي دوران مشروطيت در 
كتاب كوهستاني به خوبي با اسناد و مدارك قابل توجهي 
روايت شــده است. كوهســتاني نژاد با اسلوب خود جان 

تازه اي به تصوير رايج از سينماي دوران قاجار بخشيد.

حسن حسيني )1348( 
خالق تريــن مــورخ تاريخ 
ســينماي ايران. كتاب ها، 
مجموعــه  و  مقــاالت 
دوره هايي كه حســيني به 
ادبيــات ســينمايي ايران 
افــزوده، هميشــه حاوي 
تالشي ستودني براي گســترش نظري در نگرش به 
ســينماي ايران اســت. دانش تئــوري و احاطه او بر 
رويداد ها به او اين امكان را داده تا سينماي كشورش را 
فراتر از كليشــه هاي تاريخي رايج روايت كند. آخرين 
اثرش روايت تاريخ ســينماي ايران مبتني بر توضيح 
توليد، عرضه و مصرف فيلم هاي ايراني بدون شك مسير 
تازه اي در تاريخ نگاري سينماي ايران خواهد گشود؛ در 
آخرين روزهاي قرني كه نخســتين قرن سپري شده 

مردم ايران با سينما بود.

دوازدهمردتاريخ 
مورخان سينماي ايران 

خسرو دهقان 
منتقد 

علي پاپُلي يزدي 
جامعه شناس 
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تك ستاره
اهميت انتشــار كتاب »راهنمــاي فيلم 
سينماي ايران« فقط در اين نيست كه حسن 
حسيني به زعم عده زيادي از صاحب نظراِن 
معتبر، بهترين كتاب ادبيات سينماي ايران را 
در حوزه آثار مرجع و تاريخ سينما پديد آورده 
است، بلكه او اين كتاب را در عصر غلبه كميت 
بر كيفيت در انتشــار كتاب هاي سينمايي 
عرضه كرده است؛ عصري كه در آن نامداران 
انتشارات سينمايي ديگر دل و دماغ تأليف و ارائه كتاب هاي سينمايي جدي، 
به ويژه در اين زمينه را ندارند. كافي ا ست از خود بپرسيم كه افراد درجه يكي 
چون جمال اميد، مســعود مهرابي، بهزاد رحيميان و كوشاتر از همه  شان 
عباس بهارلو چند سال است تأليف جديدي به گنجينه ادبيات سينمايي 
نيفزوده اند و جز تجديد چاپ نوشته هاي قديمي خود تقريباً فعاليتي ندارند. 
حسن حسيني بايد كه خود اين مهم را بيش از همه ما درك كرده باشد. در 
سال هاي96 و 97 كه به اتفاق او و ديگر دوستانمان به دعوت خسرو دهقان در 
گروه داوري جشن كتاب سال سينماي ايران حضور داشتيم، دغدغه اصلي 
ما، با وجود كثرت آثار ترجمه اي و تأليفي، كسب اجماع كامل بر سر حتي 
يك كتاِب ترجمه يا تأليفي براي معرفي به عنوان اثر برگزيده به مفهوم واقعي 
كلمه بود؛ چنانچه حتي ناچار شديم تعداد عنوان هاي برگزيده را به شدت 
كاهش دهيم. در چنين فضا و موقعيتي كتاب حسن حسيني مانند نگيني 
تابنده بر حلقه خالي ادبيات سينمايي مي نشيند و روح تازه اي در كالبد آن 
مي دمد. پس ما حق داريم از اين اتفاق نادر اين چنين ذوق زده شويم. البته 
رويكرد يگانه حسيني در تأليف و نگارش اين كتاب آن را قابل رده بندي در 

بخش كتاب هاي تئوريك و تحليلي هم كرده است.
ادبيات سينمايي ايران در سال1306 با انتشار متن فيلمنامه اي با عنوان 
»شاه ايران و بانوي ارمن« شروع شد، اما نخستين كتاب مربوط به سينماي 
ايران در سال1339 توسط حميد شعاعي منتشر شد و در طول 60 سال 
افراد زيادي از آدم حسابي هاي اين عرصه تا افراد كم مايه و متقلب و كپي كار 
در اين زمينه كار كرده اند. اما مثل تمام تالش هاي فرهنگي جز تعدادي 
انگشت شمار بقيه عاقبت به خير و ماندگار نشدند. از ابتداي دهه60 تا اوايل 
دهه80 كه به عبارتي دوران طاليي ادبيات سينمايي محسوب مي شود، آثار 
به يادماندني پرشماري مخصوصاً در مورد فرهنگنامه ها و تاريخ سينماي 
ايران و البته جهان به يادگار مانده كه حسن حسيني پايه هاي محكم اثرش 
را بر شانه هاي اين آثار بنا نهاده است. با توجه به تجربه فعاليت مختصري 
كه در تأليف اين دسته كتاب ها دارم، اين كار، انرژي، انگيزه، زمان، طاقت، 
حوصله و حتي از خودگذشــتگي بدون چشم داشِت فراواني مي طلبد و 
عشق به فرهنگ و سرزمين مهم ترين موتور محرك دست اندركاران آن 
است. بنابراين كمرنگ شدن گرايش هاي فرهنگي در جامعه، به ويژه سرانه 
مطالعه و بي اهميت بودن فرهنگ و البته همه  چيز بر متوليان امر، بيش از 
ناچيزبودن انتفاع مادي از اين فعاليت ها، در فراري دادن افراد ممتاز از اين 
حوزه نقش داشته و دارد. با وجود اين بي مهري ملي، امروز ادبيات سينمايي 
داراي مجموعه اي غني از منابع در مورد مسائل و موضوعات سينماي ايران 
اســت. فرهنگ هاي متنوعي درباره فيلم هاي سينمايي، مستند، كوتاه، 
كتاب ها و مقاله ها، پوسترها، عكس ها، جشنواره، كارگردانان و بازيگران 
و ساير عوامل سينماي ايران در دوران پيش از انفجار اطالعات با زحمت 
فراوان و با غلبه بر تيغ سانسور گرد آمده اند كه نبودشان جبران ناپذير بوده 

و تا حدي زخم هاي ناشي از معضالت فرهنگي امروز را التيام مي دهد.
اما اين روزها انتشــارات ســينمايي، قصه پر غصــه اي دارد. در غياب 
تك ستاره هايي مانند راهنماي فيلم ســينماي ايران، انتشار كتاب هاي 
جعلي، بي شناسنامه و فاقد كارايي با تيراژهاي صد يا دويست تايي رونق 
فراوان دارند كه به ندرت به ويترين كتابفروشــي راه پيدا مي كنند. اين 
كتاب ها اغلب از انبار ناشراني كه هزينه چاپ و انتشار آن را از خود نويسنده 
دريافت كرده اند به يكي از اتاق هاي منزل خود نويسنده منتقل مي شوند 
و سپس به عنوان هديه ارزان و البته با پرستيژ در مناسبت هاي مختلف به 
افراد فاميل و آشنا تقديم مي شود. در اين شرايط تعداد عناوين كتاب هاي 
منتشرشده در يك ســال گاه از عدد مجموع كتاب هاي منتشرشده در 
طول سال هاي پيش از انقالب بيشتر مي شود. در چنين اوضاعي انتشار 
كتابي كه نويسنده و همكاران فرهيخته اش و ناشر حرفه اي و بافرهنگش 
-محمدمهدي فخري زاده- تمام همت و تجربه خود را صرف انتشار كتاب 
نفيس و خوش باطن و نيكو ظاهري كرده اند، بي هيچ تعارفي يك رخداد 

فرهنگي بزرگ محسوب مي شود و بايد مغتنم شمرده شود.

در معرفي استاد
انتشار كتاب »راهنماي فيلم سينماي  ايــران« يكي از بهتريــن و مهم ترين 1
اتفاقات سينمايي، پژوهش و نشر بود كه پس 

از 6سال به ويترين كتابفروشي ها راه يافت.
ساليان درازي است افتخار دوستي و  رفاقت با حسن حسيني با پيشوند- 2
به حق- »استاد« و البته با مهر او نصيبم شده 
است. بســيار و بســيار دوســتش دارم و همواره مورد احترام ام است. و 

خوشحالم كه در اين اتفاق مهم نقش بسيار كوچكي داشتم.
و كتاب و كتاب ها و ديدگاهش بهترين يادداشت را نوشته. خواندم 3 به نظرم بهزاد رحيميان -در پشت جلد كتاب- در معرفي »استاد« 
و كيف كردم و لذت بردم از اين ميزان دانش و هوش و حافظه و سواد كه 

همواره با خرد همراه بوده است.
نازنين ديگرم در كنج آن كافه در پس كوچه قائم مقام فراهاني )چه 4 وقتي سه نفري در گرماي سال 94 با عليرضا محمودي، كهنه  رفيق 
اسم با مسمايي براي آن خيابان( نشستيم و گپ زديم و »استاد« -كه چقدر 
هميشه محفلش گرم و دلنشين اســت- ايده كتاب را مطرح كرد، تصور 
نمي كردم كه روزهايي در جوار »اســتاد« و عليرضا و علي در اتاق هاي 
كوچك فيلمخانه ملي ايران و البته به لطف سركار خانم طاهري با صداي 
خش خش و نوستالژيك ميزهاي موويال و البته فيلم هاي تكه پاره سال هاي 
دور سينماي ايران - كه چه خوب با ميراث داري درست و هوشمند خانم 
طاهري از نابودي و اضمحالل نجات يافته- نشسته و به ديدن ده ها و شايد 
صدها فيلم ناديده و كمتر ديده شده سال هاي دور سينماي ايران برويم. 
سي، چهل، پنجاه، شصت و هفتاد سال پيش سينماي ايران؛ سينمايي كه 
فقط رقص و كافه و آواز نبود و آن پشــت ها داشــت اتفاق هاي مهم تري 
مي افتاد. استاد در بخشي از مقدمه كتاب به »ميعادگاه« و جلسات بازبيني 

فيلم ها اشاره كرده است.
دست مريزاد و دو صد درود به استاد حسن حسيني نازنين كه با شور  و عشق و سوادي بي همتا به صنعت نشر و پژوهش سينمايي ايران 5
برگ مهمي افزود كه البته برگ كمي نيست و خود درختي است تنومند. 

زنده بادش.

اصغر يوسفي نژاد
منتقد و فيلمساز

حسن حسيني: 
تحليل يك فيلم 
و تجليل از آن را 
لزوما در تعارض با 
هم نمي بينم. ممكن 
است شما تحليلي 
تجليل آميز از 
فيلمي داشته 
باشيد اما آنان 
كه چنين اتهامي 
را متوجه كارم 
ساخته اند، مغرضان 
تنبلي اند كه 
حوصله و سواد 
مطالعه چنين 
پژوهش هايي 
را ندارند و با 
سوءاستفاده 
از آشفته بازار 
رسانه هاي 
اجتماعي، انگ زدن 
را وسيله اي براي 
تخطئه هر كار نو 
يافته اند

حسن حسيني: 
هيچ فيلمي در 
كتاب، اعم از اينكه 
مدخلي به آن 
اختصاص يافته 
يا ذيل مدخل 
فيلم هاي ديگر 
مورد اشاره قرار 
گرفته، از سر 
باز نشده است. 
»گوزن ها« اتفاقا 
از فيلم هاي مورد 
عالقه ام است 
)مسعود كيميايي از 
معدود فيلمسازاني 
است كه به تمام 
ساخته هايش در 
كتاب، مدخلي 
اختصاص يافته(. 
ولي پيش تر هم 
گفتم كه قرار 
نيست يك كتاب 
به تمام پرسش هاي 
ما درباره يك 
موضوع )مثال تاريخ 
سينماي ايران( 
پاسخگو باشد. 
همين كه منظر 
تازه اي به بحث 
بگشايد به نظرم 
موفق بوده است

مسعود پويا 
روزنامه نگار

درتوضيحجنونسينهفيليا*
گفت وگو با حسن حسيني؛ مؤلف كتاب راهنماي فيلم سينماي ايران 

تاریخنگاری
درسینمایایران

اين شماره

نگاه

در دوران سيطره ترجمه بر تاليف 
كتاب هاي سينمايي و در زمانه اي 
كه به ندرت حــرف تازه اي درباره 
سينماي ايران به بازار نشر راه مي يابد، انتشار جلد اول كتاب »راهنماي 
فيلم سينماي ايران«، تاليف حسن حسيني، اتفاقي مهم و هيجان انگيز 
است. كتابي كه فقط راهنماي فيلم هاي ايراني نيست و به نوعي تاريخ 

سينماي ايران هم اســت؛ آن هم تاريخي كه تاكنون اينگونه روايت 
نشده است. حاصل 5 سال تالش حسن حسيني و همكارانش )بهداد 
آوند اميني، امير بهاري، محمد بيات، علي پاپلي يزدي، خسرو دهقان، 
بهزاد رحيميــان، حافظ روحاني، مهرداد فراهانــي، علي قلي پور، 
عليرضا محمودي و پيام مستوفي( كتابي است جالب توجه، قابل تامل 
و بحث برانگيز كه در همين روزهاي اول انتشــارش با بازخورد هاي 

فراواني مواجه شده است. در گفت وگو با حسن حسيني درباره كتاب، 
كوشيديم به برخي ابهامات، سؤاالت و نكاتي كه درباره كتاب مطرح 
شــده بپردازيم. لحن انتقادي حاكم بر برخي سؤاالت، برخاسته و 

بازتاب دهنده همين واكنش ها به كتاب است.
*سينه فيليا به معنی دوستدار فيلم، اصطالحی است برای اشاره به عالقه پرشور به 

دنيای سينما.

پيام مستوفي
روزنامه نگار

راهنماي فيلم سينماي ايران 
اين طور كه در مقدمه آورده ايد محصول 
5سال تالش است. با وجود بهره بردن از 
نويســندگان و منتقدان، باز به شهادت 
مقدمه، چهارپنجم مدخل ها )405 مدخل 
از 517 مدخل( توســط خودتان نوشته 
شده است. تنظيم شناسنامه و خالصه 
داستان ها را هم شخصا برعهده گرفته ايد. 
چنين بار سنگيني را چرا به دوش گرفتيد، 
درحالي كه براي چنين كار بزرگي، نياز 
به تدارك مفصل تر و حضور گسترده تر 

نويسندگان زيرنظر سر ويراستار است؟
چرا اين بار گران را به دوش گرفتم؟ در يك 
كالم به خاطر جنون سينه فيليا. آنچه شما 
توصيف كرده ايد، شــرايط استاندارد توليد 
چنين كتاب هايي است. در نبود اين امكانات 
يا بايد پيه دشواري هاي يك تنه پيش بردن 
كار را به تن مي ماليدم يــا از خير انجامش 
مي گذشــتم. در توضيح اين جنون بخشي 
از مقدمه چاپ نخست نمايشنامه- گلدان- 
)بهمن فرســي( را گويا مي يابم: »نانخور و 
نامجوي اين راه نيستم. رنجور آنم. تن دادن 
به اين كار، اگرچه بدين سان افتان و خيزان، 
امروز، اينجا ســواي بيماري، قرباني شدن 
است. من درخشش همه ساطورها و نوسان 
همه دوني ها و كودني ها را باالي سرم حس 
مي كنم. مرگ، زهرآگين است. با اين همه، 
باكي نيست. بيماري در ما نيرومندتر است«.

در برخي مدخل ها كه توسط 
ديگران نوشته شده اند، حاشيه بر متن 
غلبه كرده است. درباره بعضي از فيلم ها 
كه اتفاقا فيلم هاي مهمي هم هســتند، 
بيشتر درباره صاحب اثر هستند تا خود 
اثر. مثل مدخل »طبيعت بي جان« كه اصال 

ورودي به خود فيلم ندارد.
 فكر مي كنم منظور شــما از »حاشــيه«، 
بافتاري )Context( باشــد كه متن فيلم 

)Text( در آن شكل مي گيرد. در اين مورد 
نظر نويســنده مدخل اين بود كــه بافتار 
طبيعت بي جان، ســينماي سهراب شهيد 
ثالث اســت و بايد در پي توضيح آن برآيد. 
پيش از ايشــان با نويســنده اي ديگر براي 
نگارش اين مدخل گفت وگو داشتم كه او هم 
بر كارنامه سهراب شهيد ثالث اشراف دارد و 
جالب آنكه او هم با توجه به رويكرد كتاب، 
مدل مشــابهي را براي پرداختــن به فيلم 

پيشنهاد كرد. 

كتاب دربــاره همه فيلم هاي 
سينماي ايران در بازه زماني تعريف شده 
)1361-1309( نيست و به گفته خودتان 
از بيــن 1030 فيلم ديده شــده، 517 
فيلم گزينش شــده اند. غيبت برخي از 
فيلم هاي فارســي احتماال براي كسي 
سؤال برانگيز نيست ولي در همين چند 
روز، پرسش هايي مطرح شده كه چرا در 
كتاب، خبري از »تنگســير«، »كالغ« و 
»حاجي واشنگتن« نيست كه به هر حال 
جزو توليدات مهم و بحث برانگيز سينماي 
ايران هســتند و توســط چهره هايي 

سرشناس ساخته شده اند.
در مورد اينكه چرا بعضي فيلم هاي- مهم- 
تاريخ سينماي ايران را در كتاب نمي توانيد 
بيابيد، در مقدمه توضيــح داده ام. به عنوان 
نمونه مي گويم كه من و همكارانم كوشيديم 
برداشت مان از ســينماي امير نادري را در 
قالب چهار مدخل )كــه نگاه هاي متفاوتي 
هم دارند( توضيح دهيم. اين درك و دريافت 
ماســت. طبعا اگر صاحب نظــري بپندارد 
كه گفتن و نوشــتن از »تنگسير« مي تواند 
بعدي تازه بــه اين بحث بيفزايد، مشــتاق 
شنيدن آراي او خواهيم بود. در زمان اكران 
نخست فيلم »الرنس عربستان« كه جوايز 
بسياري را نصيب سينماي انگلستان ساخت 
و توجه جهاني را به صنعت فيلم آن سامان 

برانگيخت، منتقدان مجله انگليسي مووي 
حاضر به نوشــتن درباره آن نشــدند و اين 
رويكــرد آنها واكنشــي هــم در همكاران 
هموطن شان در ديگر نشــريات انگليسي 
)چون- ســايت اندســاوندر( برنينگيخت؛ 
چرا كه مبناي كار به رسميت شــناختن )يا 
الاقل تحمل( ســليقه هاي گوناگون بود. اما 
نكته جالب در پرسش شــما چيرگي نگاه 
نخبه گرا به تاريخ سينماي ايران بر آن است. 
آنجا كه مي گويد: غيبت برخي از فيلم هاي 
فارسي احتماال براي كسي ســؤال برانگيز 
نيســت. در دو هفته اي كه از انتشار كتاب 
مي گذرد، كسي از من نپرسيده چرا به »الت 
جوانمرد«، »محلل« يا حتي »زيرپوســت 
شــب« مدخلي اختصاص نيافتــه ولي در 
مقابل همه جوياي احوال فيلم هايي كه نام 
برده ايد، هستند )اگر براي كسي جالب باشد 
مي گويم كه پژوهش مفصلم درباره محلل را 
براي پرهيز از برانگيختن حساسيت مميزي 
به بايگاني ســپردم و به اشاراتي به اين فيلم 
در مدخل فيلم هايي با مضمون مشابه اكتفا 

كردم.(

انتظــاري كــه كمال گرايي، 
نكته سنجي و پژوهش مولف در نگارش 
مدخل هايــي چون »جنوب شــهر«، 
»عروس فراري«، »عمو نوروز«، »يك قدم 
تا مرگ«، »انسان ها« و... به وجود مي آورد 
در مورد برخي مدخل هــا كه همكاران 
مولف نوشته اند برآورده نمي شود. مثال 
كل مدخل »درخت ها ايستاده مي ميرند« 
درباره خداحافظي آذر شيوا از سينماي 
فارسي است و حتي در حد يك سطر هم 
به فيلم امير شروان پرداخته نشده است. 
به نظر مي رســد چارچوب نظري ای كه 
مولف در نگارش مدخل ها رعايت كرده، 
الزاما توسط ديگر نويسندگان مدخل ها 

جدي گرفته نشده است.

در مــورد آن مدخل هم نويســنده بافتار را 
كناره گيري ستاره فيلم از سينماي فارسي 
تشــخيص داده و به آن پرداخته، ايشان در 
مورد ديگر ساخته هاي كارگردان »درختان 
ايســتاده مي ميرند« هم در كتاب نوشته، با 
كارنامه او )حتي ســاخته هايش در فرنگ( 
آشنايي دارد و انتخابش بر اين مبنا صورت 
گرفته است. فكر مي كنم بيرون كشيدن يك 
مدخل از كتاب و بزرگنمايــي آن به داوري 
نامنصفانه در باب كار يك نويسنده مي انجامد. 
علي قلي پور از همكاران سخت كوشم در اين 
كار بود. مدخل »گل نســا« او از مدخل هاي 
مورد عالقــه ام دركتاب اســت. امــا نكته 
اينجاســت كه چون كســي حال و حوصله 
ديدن فيلم هايي از قبيل گل نســا را ندارد، 

طبعا سراغ مدخل شان هم نمي رود!

اين پرســش احتمــاال براي 
خوانندگان پيش مي آيــد كه مثال چرا 
بايد مدخل »راز درخت سنجد« به عنوان 
شكست خورده ترين فيلم جالل مقدم 
دقيق و پرنكته باشــد ولي به »فرار از 
تله« كه شــاخص ترين فيلم مقدم است 

سردستي پرداخته شود؟ 
 ايرادتــان به مــورد خاص »فــرار از تله« را 
مي پذيرم اما اصــرارم در بهره گيري از نگاه 
نويســندگان گوناگون به خاطر رنگارنگي اي 
بود كه به متن مي بخشــيد. به عنوان مثال 
نگاه من به »تنگنا« با نگاه نويسنده مدخل آن 
)علي پاپلي يزدي( يكي نيست ولي به نكته اي 
در فيلم اشاره مي كند كه آن را پسنديدم. به 
همين شكل مدخل »بن بست« )1358( علي 
قلي پور و مدخل »صمد دربه در مي شود« من، 
دو نگاه كامال متفاوت به كارنامه سازنده اين 

فيلم ها را بازتاب مي دهند. 

باز اين سؤال ممكن است پيش 
بيايد كه اين چه راهنماي فيلمي است كه 

براي »گوزن ها« كه سال هاست به عنوان 
بهترين فيلم تاريخ سينماي ايران از نگاه 
منتقدان برگزيده مي شود و از هر منظري 
كه بررسي كنيم از مهم ترين فيلم هاي 
سينماي قبل از انقالب است و در همه اين 
سال ها هم مرتب ديده شده و دوستداران 
پرشمار ميان تمام اقشار دارد، مدخلي 
اختصاص داده شده كه نابسنده و كمي 
گنگ است؟  شايد بشــود گفت نوعي 
گاردگرفتن نســبت به هــر فيلمي كه 
محبوب منتقدان بــوده در كتاب وجود 
دارد كه نتيجه اش تحليل هاي منفي يا 
پرداختن در حد از ســر باز كردن شان 

است.
 هيچ فيلمي در كتاب، اعم از اينكه مدخلي 
بــه آن اختصاص يافتــه يا ذيــل مدخل 
فيلم هاي ديگر مورد اشــاره قــرار گرفته، 
از سر باز نشده اســت. »گوزن ها« اتفاقا از 
فيلم هاي مورد عالقه ام اســت )مســعود 
كيميايي از معدود فيلمســازاني است كه 
به تمام ســاخته هايش در كتاب، مدخلي 
اختصاص يافته(. ولي پيش تر هم گفتم كه 
قرار نيست يك كتاب به تمام پرسش هاي 
ما درباره يك موضوع )مثال تاريخ سينماي 
ايران( پاسخگو باشد. همين كه منظر تازه اي 
به بحث بگشــايد به نظرم موفق بوده است. 
نويســنده مدخل گوزن ها صاحب نگاهي 
تازه به فيلم هاي جاهلي و مناسبات آنهاست 
اما ابايي از كاربرد واژه هاي نچسب و ثقيل 
در نوشــته هايش ندارد كه بعضي ها يشان 
با وجود بازنويســي متن، بــراي پرهيز از 
مخدوش نشدن محتواي نوشــته، برجاي 
مانده اند. شايد از همين رو مدخل را گنگ 

يافته اند.
بحث گارد گرفتن در مقابل كسي يا چيزي 
مطرح نبوده اما اگر قرار بود مرغوب پســند 
منتقدان يا دوستداران پرشــمار فيلم ها و 
از اين قبيل مسائل شوم، اصال پا در اين راه 

حاجیآقا-آكترسينما
1312

شخصيت ها، رابطه ها و در كل تجددطلبي فيلم واقعي است و تقلبي در كار نيست. از اين نظر 
هم »حاجي آقا- آكتر سينما« در تاريخ سينماي ايران از استثناها به شمار مي آيد... . سبكبالي 
و راحتي اوهانيانس در كار با شهر طهران و شخصيت ها، مخصوص خودش است و از روحيه 
خودش نشات مي گيرد. در حاجي آقا- آكتور سينما، اثري از ايدئولوژي نمي بينيم. اگر اينجا 
پاي ايدئولوژي وسط بيايد متعلق به تماشاگر است و نه فيلم... . اين فيلم استثنايي در تاريخ 
سينماي ايران پس از گذشت چند دهه، هنوز شــاداب و سر حال است و هنوز سرخوشي 

بي نظيري دارد.
بهزاد رحیمیان 

بنبست
1358 

»بن بست« را بايد از خالل نقدها، 
گزارش ها و نوشــته هايي فهميد 
كه زمــان نمايش هــاي محدود 
جشــنواره اي فيلــم در تالش 
براي نگفتن و پنهان نگاه داشتن 
مهم ترين نكته آن بوده اند: براي 
نخستين بار پس از گذشت بيش 
از 20سال از تاســيس سازمان 
اطالعات و امنيت كشور )ساواك(، 
پرتــره اي عيان و بي واســطه از 
مأموران مخفي آن سازمان روي 
پرده ســينما مي آيد. همه مقابل 
اين تصوير ســكوت مي كنند، 
از هراس سانســور، و يــا ... اما 
چسباندن تكه پاره ها و روايت هاي 
گسســته اي كه از نانوشته ها و 
ناگفته ها به دست مي آيد، امكان 
بازنگري در بخش مهمي از تاريخ 
معاصر ايران را فراهم مي كند كه 
جز با بررسي اين فيلم، از مسير 

ديگري قابل فهم نخواهد بود.
علي قلي پور

ُ



15 2  سه شنبه 19 اسفند 99  شماره 8178  درنگ 3 0 2 3 6 3 0

حسن حسيني: 
محمد هاشم 

 آصف ملقب به 
رستم  الحكما، 
نويسنده )به 
گمانم نابغه( 

»رستم التواريخ«، 
شرايط تاريخ نگار 

را چنين 
برمي شمارد: 

»خواندن همه 
تاريخ هاي عربي 
و فارسي و قصص 

و لغت ها و...، با 
دقت فراوان و 

جمعيت حواس 
و رفاه حال« 

)هرچند خود 
بالفاصله »خداي 
آفريدگار عالم« 

را شاهد مي گيرد 
كه هيچ يك از 
اين شرايط را 

ندارد(.  اميدوارم 
در مطالعه متون، 
اسناد و نشريات 

)و در بحث ما 
ديدن فيلم ها( از 

دقت مورد نظر 
رستم الحكما كم 
نگذاشته باشم. 
اما بهره مندي از 

جمعيت حواس در 
شرايط كنوني را 
ناممكن مي دانم. 

از رفاه حال هم 
بهتر است چيزي 

نگويم

بديهيات رابطه 
متن و بافتار يكي 

هم اين است 
كه يك متن 

)فيلم( را لزومًا 
نه در يك بلكه 
در چند بافتار 

مي توان بررسي 
كرد. جويندگان 

جان فورد در 
بافتارهاي 

گوناگون چون 
ژانر وسترن، 

سينماي جان 
فورد در مقام 
مؤلف، تحول 

سبكي هاليوود 
در دهه 50 و... 

قابل مطالعه 
است

تاریخنگاری
درسینمایایران

اين شماره

آخرين مرد مقاوم
كتاب »راهنماي فيلم سينماي ايران« اثر حسن حسيني، 

پيشنهادي تازه براي سفر در تاريخ سينماي ايران

در سينماي ايران دوره اي تاريخي هست 
كه با قصد و نيت قبلــي ناديده گرفته 
شــده بود. گويي فاتحان تاريخ سينما 
تصميم گرفته بودنــد آن دوره را به باد 
فراموشكار زمان بسپارند و وقتي بنا به 
اقتضا ســؤالي درباره فيلم هاي آن دوره 
پرسيده مي شد، با تحقير و اســتفاده از واژه پرتكرار ابتذال خط 
بطالني بر آن دوره مي كشيدند؛ سينمايي كه فارغ از محتوايش و 
با همه فراز و فرودهايش از سال1309 كم كم جان گرفت، به سوي 
صنعتي شدن پيش رفت و در عين حال در آن انواع گوناگون فيلم 
توليد شد؛ از اقتباس از نمايشنامه هاي شكسپير گرفته تا فيلم هاي 

ترسناكي درباره دراكوال.
بيشتر كتاب هاي تاريخ سينماي ايران كه در سال هاي قبل چاپ 
شده بودند، ايده شان اين بود كه اين دوره از نظر سينمايي اهميت 
چنداني ندارد و تنها رويكردي فرهنگ نامه اي داشــتند. در اين 
كتاب ها به روايتي تقويم نگارانه از سينماي ايران بسنده شده بود؛ 
تنها نام عوامل فيلم و خالصه داستان آورده شده بود كه در مواردي 
خالصه داستان با داستان اصلي فيلم از زمين تا آسمان فرق داشت. 
اگر كسي هم قصد مي كرد كه با شيوه و روش ديگري با دوره زماني 
مواجه شود و انگاره هاي مرسوم را مي شكست، انگار كه وارد ميدان 
مين شده   بود؛ از هر ســو با واژه مبتذل و با نگاهي تحقيرآميز به 

ريشخند گرفته مي شد و كارش خفيف شمرده مي شد.
حســن حســيني از معدود منتقديني بود كه با استفاده از شيوه 
آكادميك مطالعه فيلم ســعي كرد تابوهاي نقد فيلم در سينماي 
ايران را بشــكند. حســيني در ابتداي دهه1390، در مجموعه 
درس گفتارهاي خود، »فيلمفارسي«، تالش در جهت نور تابانيدن 
بر آن دوره تاريخي فراموش شــده را آغاز كرد. البته اين نخستين 
تالش اش نبود و او اين راه را با نوشتن مقاله »سينماي جنايي ايران 
در قبل از انقالب« و انتشــار آن در هفته نامه سروش، از 30سال 
پيش آغاز كرده بود. بعد از انتشار درس گفتار ها و استقبالي كه از 
آن صورت گرفت، دوره جديدي براي اجراي ايده هاي جنون آسا 
فرا رسيد. زمانه اي نو بود و دسترسي به اطالعات، داده ها و فيلم ها 
از هر زماني راحت تر شده بود. مشهوراتي كه گويي متون مقدس 
منتقدان برج عاج نشــين بودند، حاال ديگر رنــگ باخته بودند. 
بســياري تا پيش از اين براي روايت تاريخ پرفرازوفرود سينماي 
ايران تالش بسياري كرده بودند و داده هايي هم گرد آورده بودند، 
اما آنچه آنها جمع كرده بودند، دو مشــكل اساســي داشت: اول 
اينكه شيوه مواجه شــان روشــمند و علمي نبود و در وهله دوم، 
به جاي پرداختن به عمق، تنها با شــيوه اي تقويم نگارانه، صرف 
حوادث و اتفاقات را راهبر خود قرار داده بودند و از داليل اتفاقات و 
رونده هاي شكل گرفته در سينماي ايران حرف و تحليلي به ميان 

نياورده بودند.

اين مورخان تاريخ سينماي ايران براي سينما اصالت قائل نبودند 
و آن را طفيلي فضاي سياسي آن ســال ها مي دانستند. گويي از 
تاريخ متالطم صدساله سياسي ايران روايت هايي سرريز كرده و 
سينماي ايران را شكل داده بود. نگاه آنها به جهان سينمايي ايران 
چنان به قاب تنگ سياست محدود بود كه نمي توانستند در تاريخ 
سينما متني مستقل براي خوانش و مواجهه ببينند و تنها اتفاقات 
و اشخاص برايشــان پررنگ بودند. اما در سينماي ايران از همان 
نخستين فيلم داستاني اي كه در سال1309 به تماشاگران عرضه 
شد، سينما داراي متني مســتقل بود. در عين حال از دل همان 
متن مي شد به حوزه هاي ديگر علوم انساني مانند جامعه شناسي، 
مردم شناسي و شهرسازي هم نقب زد و از منظر همان فيلم هاي 
دست كم گرفته شده نگاه تازه  اي به جهان داشت. حسن حسيني 
به همراه ياران و رفيقان همراه و هم دلش، به جاي تكرار مكررات 
تقويمي و كليشه اي، با شيوه آكادميك و جذاب به مواجهه با تاريخ 
سينماي ايران رفته اند. تاريخي كه او روايت مي كند نوعي پيشنهاد 
عملي براي مواجهه با سينماي ايران است كه هر مدخلش مي تواند 

مطلع پژوهشي جديد اين سينما باشد.
آرشيوسازي و تاريخ نگاري در ايران از كار در معدن هم دشوارتر 
است. دستيابي به نسخه هاي فيلم ها، روزنامه ها و مجالت سينمايي 
از يك سو و دسترســي به عوامل فيلم ها و صحبت با آنها و سپس 
بيرون كشيدن روايت معتبر بدون لغزش احساسي و علمي از دل 
همه اين داده هاي خام، كار دشــواري است. شيوه مواجهه حسن 
حسيني و همراهانش نه يك شــيوه تك بعدي، بلكه پيشنهادي 
براي لذت بردن از سينما است؛ لذتي كه عقل و دانش نه تنها آن 
را خشك و از معنا تهي نكرده كه به آن تنوع و عمق داده است. از 
پس هر كدام از مدخل هاي فيلم ها شما مي توانيد مردمان ايران، از 
شهري و روستايي، را ببينيد. مي توانيد به تهران قديم و تهراني كه 
ديگر وجود ندارد، سفر كنيد و سبك زندگي و شيوه زيست مردمان 
ايراني در سال ها دور را از خالل فيلم ها بشناسيد. اين شيوه قطعا 

پيشنهادي تازه است كه نمي توان آن را رد كرد.

محمد مقدسي
روزنامه نگار
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نمي گذاشتم. همان طور كه بارها هم گفته ام 
براي بعضي  مفاهيم »محبوب« و پركاربرد 
منتقدان و مورخان چــون »موج نو« اعتبار 
چنداني قائل نيستم و آن را برآمده از نگاهي 

اسطوره ساز و غير تاريخي مي دانم.

بازخواني فيلم هايي كه در زمان 
اكرانشان كسي جدي شان نگرفته و در 
سال هاي بعد هم معموال با تعابيري كلي 
نفي و ناديده گرفته شده اند، امتياز قابل 
توجه كتاب شماست. اين ميزان انرژي 
و انگيزه براي ورود بــه عرصه اي چنين 
دشــوار كه نه فرهنگ رسمي قدردانش 
است و نه معموال جريان روشنفكري، از 

كجا مي آيد؟ 
كشــف و بركشــيدن فيلم هــاي مهجور يا 
ناديده گرفته شــده از لذت هاي هر عالقه مند 
تاريخ سينماســت؛ رويكردي كه در ساليان 
اخير در قالــب بحــث تاريــخ آلترناتيو )با 
نوشــته هاي منتقداني چون جــي. هوبرمن 
و جاناتان رزنبــام( شــمايلي آكادميك هم 
يافته است )مثال وقتي رزنبام ما را به اهميت 
ســاخته هاي لويي فوياد، در كنار فيلم هاي 
گريفيت، توجه مي دهد يا فهرست آلترناتيوي 
كه در برابر صد فيلم برگزيده انســتيتو فيلم 
آمريكا مي گذارد(. اما در سينماي نوشتاري ما 
بيشتر نوعي ايستادگي در برابر هر پيشنهادي 
براي بازنگري به چشــم مي آيد. حقيقت اين 
است كه شيوه زيست سينمايي ما )اقتصاد كار 
و باقي قضايا( كمتر امكان تامل و بازانديشي 
درباره آنچه بيشتر مسلم انگاشته ايم، مي دهد. 
در اين شرايط، ســاده ترين راه ، پناه بردن به 
درك و دريافت پيشــينيان و تكرار آن است. 
بي آنكه درباره درستي يا كارآمدي اش زحمت 

انديشيدن به خود بدهيم.

تحليل فيلمفارسي يا تجليل 
از فيلمفارسي؟ عده اي معتقدند دومي 
بيشتر در مجموعه تالش هاي شما )درس 
گفتار هاي فيلمفارســي و كتاب حاضر( 
رخ مي دهد و با نيت خواني، هدف چنين 
پژوهش هايي را صرفا شــناكردن خالف 
جريان آب مي دانند. پاســخ شما به اين 

خرده گيران چيست؟
تحليل يك فيلم و تجليــل از آن را لزوما در 
تعارض با هم نمي بينم. ممكن اســت شما 
تحليلي تجليل آميز از فيلمي داشته باشيد 
اما آنان كــه چنين اتهامــي را متوجه كارم 
ساخته اند، مغرضان تنبلي اند كه حوصله و 
سواد مطالعه چنين پژوهش هايي را ندارند 
و با سوءاستفاده از آشــفته بازار رسانه هاي 
اجتماعي، انگ زدن را وسيله اي براي تخطئه 

هر كار نو يافته اند. 

در مقدمه گفته شده دريافت هايي 

از »بوطيقاي تاريخي« و رويكرد داده محور 
اســتيو نيل در تحليل، ابزار اصلي نگارنده 
در مطالعه فيلم هاي فارسي بوده. بوطيقاي 
تاريخي و فرماليســم بخشــي از پروژه 
»پست تئوري« بردول بودند كه به جاي »گرند 
تئوري« (SLAB) به دنبال تحليل تغييرات 
سبكي فيلم ها هستند. مثال خود بوردول به 
تدوين سريع، استفاده از لنزهاي بلند و كوتاه، 
استفاده بيشتر از نماهاي نزديك و حركات 
دوربين اشاره مي كند اما در كتاب شما چنين 
رويكردي در تحليل فيلم ها كه بتوان آن را به 
بوطيقاي تاريخي پيوند داد به طور عمده و 
اساسي وجود ندارد. همچنين، اين دريافت ها 

در رويكرد داده محور استيو نيل كدامند؟ 
متاســفانه درك و دريافــت مــا از مكتب 
بوطيقاي تاريخي، درســت و كامل نبوده. 
دوستاني كه به واسطه  ترجمه آثار بوردول 
با اين مكتب آشــنا شــده اند، تمايل دارند 
آن را در نوشــته هاي او خالصــه كنند اما 
نمي توان يك مكتب نظــري را به يكي از 
نمايندگانش )هرچند شاخص( فروكاست. 
به شخصه از آثار بري ســالت، تام گانينگ 
و ريچــارد مالتبي كه از ديگــر چهره هاي 
شاخص اين مكتب اند )ولي متاسفانه غالب 
نوشته هاي شان به فارســي ترجمه نشده( 

تاثير بسيار گرفته ام.
cin- )به خصوص روش »سينه متريكس« 

emetrics( بري ســالت براي اســتخراج 

اطالعاتي چون تعداد و نوع نماها، چگونگي 
برش ها و جابه جايي ها )فيــد، ديزالو، وايپ 
و...(، طول نماها، حركت هــاي دوربين و... 
را كارآمد يافتم )علما معادل فيلم ســنجي 
را براي سينه متريكس پيشنهاد داده اند كه 
خيلي نمي پســندم و در واقع نابسنده اش 
مي دانم(. دستاورد ديگر بوطيقاي تاريخي 
كه در كتــاب به كار آمد بررســي تحوالت 
زيباشناسي و روايي يك متن در جابه جايي 
از بافتاري به بافتار ديگر اســت كه از آن در 
بحث از فيلم هاي فارسي برگرفته از فيلم هاي 
ديگر )هنــدي، تركي، مصــري، ايتاليايي، 
هاليوودي و البته بازســازي نســخه هاي 
قديمي تر فارســي( بهره گرفتم. از آنجا كه 
شــما در پرســش تان از »تحليل تغييرات 
سبكي فيلم ها« به عنوان يكي از ويژگي هاي 
نقد مبتني بر اين مكتــب ياد كرده ايد، فكر 
مي كنم بــا اين تعريــف مدخل هايي كه به 
موضوعاتي چون فيلم  خــام، لنز زوم، رنگ 
و امثالهــم پرداخته اند را هــم بتوان در اين 
چهارچوب جاي داد. گذشته از اينها، از چهار 
الگوي تاريخ نگاري فيلم پيشنهادي داگالس 
گامري )كــه از تاريخ نگاران متاثــر از اين 
مكتب اســت( يعني تاريخ نگاري اقتصادي، 
اجتماعي، فني و زيباشناســي هم در جاي 
جاي كتاب استفاده كردم. مدل داده محور 
نيل هم متمركز بر تحليل اطالعات به دست 

آمده از توليد، عرضه و مصــرف فيلم ها در 
نمايش نخست شان اســت تا بر مبناي آن 
بتوان هويت ژنريك فيلم ها را تعريف كرد كه 
همان طور كه در كتاب مي بينيد بسيار بدان 

توسل جسته ام. 

منظور از رابطــه فيلم و بافتار 
كه مدخل  اين رابطه را مي خواهد توضيح 
دهد، چه نوع بافتاري اســت؟ شرايط 
توليدي يا اوضاع سياســي-اجتماعي؟ 
در برخي مدخل ها مثل مدخل »زنبورك« 
شرايط سياسي -اجتماعي و صرف پول 
براي خريد اسلحه در زمان پهلوي دوم 
مورد توجه اســت امــا در برخي ديگر 
شــرايط توليدي مطمح نظر بوده است. 
توجه به روابــط توليدي، به مدل تحليل 
توليد استوديويي تامس شاتز نزديك تر 
است و طبيعتا از بوطيقاي تاريخي يا مدل 

داده  محور استيو نيل دورتر.
از بديهيات رابطه متن و بافتار يكي هم اين 
است كه يك متن )فيلم( را لزوماً نه در يك 
بلكه در چند بافتار مي توان بررســي كرد. 
جويندگان جان فورد در بافتارهاي گوناگون 
چون ژانر وسترن، ســينماي جان فورد در 
مقام مؤلف، تحول ســبكي هاليوود در دهه 
50 و... قابــل مطالعه اســت. در مقدمه هم 
اشاره كرده ام كه به عنوان نمونه علي پاپلي 
يزدي به فيلم »فقط آقا مهدي مي تونه« به 
عنوان فيلمي جاهلي پرداخته، اما من آن را 
)ذيل مدخلي ديگر( به عنــوان نمونه اي از 
فيلمسازي ســريع و مقتصدانه كارگردانش 
مــورد مطالعــه قــرار داده ام. پرداختن به 
مناسبات توليد وجه نه افتراق بلكه اشتراك 
ديدگاه هاي تامس شانس )و نه شانز( و استيو 
نيل است. با اين تفاوت كه نيل با رويكردي 
به روزتر، پيچيده تــر و كارآمدتر از اطالعات 

استخراج شده بهره مي گيرد.

استفاده از نقدهاي منتشرشده 
در مجالت سال هاي دور در مدخل نويسي 
كتابي كــه خودش نگاه هاي اســنوب 
منتقدان را محكــوم و از بي توجهي آنها 
به فيلمفارسي ها گله دارد، چه كاركردي 
دارد؟ خصوصــا كه در مقدمــه آمده 
رويكردهاي متنــوع آكادميك - كه در 
نقدهاي ژورناليســتي عموما غايبند- 

مي تواند براي تحليل به كار گرفته شود.
بهره گيري از نقدهايــي كه در زمان نمايش 
نخست فيلم ها منتشر شده اند، از محورهاي 
اصلي رويكرد داده محور اســتيو نيل است. 
به عنــوان نمونه او و همكارانش با بررســي 
دقيق و موشــكافانه مطبوعات ســينمايي 
انگليسي زبان نشــان مي دهند كه استفاده 
از عبارت فيلم نوآر را تا ســال 1968 )ربع 
قرن پس از شكل گيري اش( در اين نشريات 

نمي توان شــاهد بود و بر ايــن مبنا نتيجه 
مي گيرند كه فيلم نوآر نه پديده اي ابژكتيو و 
برآمده از واقعيت هاي توليد، عرضه و مصرف 
بلكه بر ساخته منتقدان است )نقد فيلم در 
كشورهاي صاحب صنعت سينما ذيل مرحله 
مصرف تعريف مي شود(. براي ارائه خوانش 
امروزي از تاريخ سينما تكيه بر رويكرد نظري 
را الزم اما ناكافي مي دانم. الگوهاي خوانش 
آكادميك در واقع ابزاري براي بهره گيري از 
منابع گوناگون آرشــيوي )به عنوان مصالح 
كار( اند. رويكرد بوردول و ديگر چهره هايي 
كه نام شــان آمد هم بر تلفيق اين دو استوار 
است. طبعاً بعضي ترجيح مي دهند قيد كار 
شاق ديدن فيلم هاي قديمي يا خوردن خاك 
نشريات كهنه )همان دود چراغ معروف( را 
بزنند و دست به دامن نظريه شوند. اما تكيه 
صرف بر نظريه )به عنــوان ابزار خوانش( به 
نظرم تنها كارآمدي آن نظريه را به نمايش 
مي گذارد و چيز خاصي دربــاره متن به ما 
نمي گويد. آن هم در محيط ســينمايي ما 
كه ميزان آشنايي واقعي مدعيان با نظريه ها 
به هيچ وجه معلوم نيســت و دريافت هاي 
نادرســت و كج و معوج از اين مقوله  ممكن 
است گوينده يا نويسنده را به جاي بازبيني 
رخدادهاي تاريخي، به ورطه اوهام و اباطيل 

بكشاند. 

در چاپ هاي بعــدي خطاها و 
كاســتي ها تصحيح خواهد شد؟ به نظر 
مي رسد در شــكل گيري نهايي كتاب، 
نوعي شــتابزدگي وجود داشــته كه 
نتيجه اش ويرايش نشدن بعضي متن ها 
و صفحه آرايي نه چندان شــكيل است. 
مي شود اميدوار بود در چاپ هاي بعدي 

كتاب به شكل بهتري منتشر شود؟ 
 به نظرم، شتاب زدگي تنها  اتهامي است كه 
با صد من ســريش هم  به كتابي كه 5سال 
صرف پژوهش و نگارش و يك ســال صرف 
آماده ســازي اش شده، نمي چســبد. آنچه 
موجب شــد كتاب از تصوير ايده آلي كه در 
ذهن داشتم، فاصله گيرد، نه »شتاب زدگي« 
بلكه ناكارآمدي هاي نشر بود. به هر رو، اگر 
با وضعيت چاپ و نشــر در اين زمانه آشــنا 
باشيد، حتما مي دانيد كه انتشار 820صفحه 
كتاب در قطع  رحلي كار آســاني نيســت. 
متن چهار بار خوانده شد. هدف از بازخواني 
مكرر، رواني و )به تعبير ويراستاران( هرچه 
خوش خوان تر كردنش بــود. در مروري كه 
در 2هفته بعد از انتشــار بر كتاب داشــتم، 
غلط هاي چاپي را خوشبختانه اندك يافتم. 
دوســتاني هم كه بخش هايــي از كتاب را 
خوانده بودند، از رواني متــن راضي بودند. 
در صفحه آرايي به الگويي دو ســتوني ساده 
و كالســيك فرهنگنامه ها در سطح جهاني 
)از فرهنــگ مك ميالن گرفتــه تا فرهنگ 

زندگينامــه اي تامســن و...( پايبند بوديم. 
از يــاد نبريد كه كتاب ما متن محور اســت 
)پديدآورندگان كتاب هايي كه تكيه شان بر 
تصاوير است، دست بازتري در صفحه آرايي 
دارند(. البته در چاپ هاي بعدي مي كوشم 
فاصله كتاب را بــا آنچه در ذهن داشــتم،  

كم كنم. 

اين جلــد اول راهنماي فيلم 
سينماي ايران اســت. نگارش و تدوين 
جلد دوم آغاز شده است؟ اساسا برنامه و 
به تعبير شايد بهتر، جاني براي ادامه اين 

راه دشوار وجود دارد؟
كار آماده سازي اين كتاب را يك تنه در برابر 
كوهي از مشــكالت پيش بردم. و در اين راه 
وظايفي را به عهده گرفتم كه در چهارچوب 
مســئوليت هاي نويســنده يــا ويراســتار 
نمي گنجند. بدتر از همه، بي عالقگي، تنبلي، 
ندانم كاري، ســهل انگاري و انگيزه كشــي 
دوســتاني بود كه الاقل، تابع قواعد، قوانين 
و عرف چــاپ و نشــر، بايد بــاري از دوش 
نويسنده / ويراستار نگون بخت برمي داشتند. 
در اين مدت از بهزاد رحيميان و عزيز ساعتي 
روحيه و انرژي گرفتم كــه از دور و نزديك 
دلسوز كار بودند. جميع اين سختي ها تاب و 
تواني براي ادامه راه در من باقي نگذاشتند، 
از اين رو تا فراهم آمدن حداقلي از شــرايط 
حرفه اي براي خــودم و همكارانم كه به من 
امكان دهد حضورم را به جايگاه ويراســتار 
علمي مجموعه محدود سازم، ادامه اين كار 
را بعيد مي دانم. محمد هاشــم  آصف ملقب 
به رستم  الحكما، نويسنده )به گمانم نابغه( 
»رستم التواريخ«، شرايط تاريخ نگار را چنين 
برمي شمارد: »خواندن همه تاريخ هاي عربي 
و فارسي و قصص و لغت ها و...، با دقت فراوان 
و جمعيت حــواس و رفاه حــال« )هرچند 
خود بالفاصله »خداي آفريــدگار عالم« را 
شــاهد مي گيرد كه هيچ يك از اين شرايط 
را ندارد(.  اميدوارم در مطالعه متون، اسناد 
و نشــريات )و در بحث ما ديدن فيلم ها( از 
دقت مورد نظر رســتم الحكما كم نگذاشته 
باشــم. اما بهره مندي از جمعيت حواس در 
شــرايط كنوني را ناممكن مي دانم. از رفاه 
حال هم بهتر اســت چيزي نگويم گذشته 
از اينها، مشــكل ديگري كه به خصوص در 
مطالعه فيلم هاي دو دهــه اخير جلب نظر 
مي كند، شفافيت مالي فيلم هاست. اقتصاد 
فيلمفارســي، در توليد، عرضــه و مصرف، 
شفاف است. اما با توجه به مجموعه حرف و 
سخن ها در باب رانت و پولشويي در سينماي 
ساليان اخير، دستيابي به اطالعات دقيق و 
درست در اين زمينه كه الزمه كار پژوهش 
در سينماي عامه پسند، هم از وجه اقتصادي 
و هم از بعد مردم شناســي اســت، بي شك 

معضلي خواهد بود.

شجاعانايستادهمیميرند
1358

حاصل كار متوليان سانسور... كه در سال هاي بعد )در خأل ايجاد شده پس از حذف نسل قديم 
فيلمسازان( پشت دوربين رفتند، از بسياري جهات در سطحي پايين تر از ساخته هاي آنها 
قرار مي گيرد. در كارنامه آنها نمي توان فيلمي غافلگير كننده و هيجان انگيز چون »شجاعان 
ايستاده مي ميرند« يافت كه با درهم آميختن... بيژن جزني، مهدي رضايي، علي شريعتي، 
جشن هاي 2500ساله، ســينما ركس آبادان، فدائيان اسالم، ســاواك، حلبي آباد، قلعه، 
17شهريور، 13 آبان و... معجون غريبي عرضه مي دارد كه به حق بايد آن را »ضد شاهكار« 

فيلمفارسي انقالبي دانست.
حسن حسیني 

برزخیها
1361

پرده »برزخی ها«، از سه شنبه سه خرداد 1361 همزمان با جشــن های مردمی به خاطر آزاد سازی 
خرمشهر، بر سر در سيزده سينمای تهران نصب شد. پرده ای كه در آن چهار ستاره مرد سينمای ايران 
به مردم ذوق زده خيابان ها خيره شده بودند... گردهم آمدن ستاره ها در برزخي ها هم اقبال تماشاچيان 
به فيلم را برانگيخت و هم پاشنه آشيل آن شد اما امروز، 40سال بعد از رخدادهاي پيش آمده و سرنوشتي 
كه ستارگان فيلم، مخالفانش و سينماي ايران در اين سال ها يافتند، برزخي ها را مي توان پاياني شايسته 
براي سينمايي دانست كه در آن سرگرمي حرف اول را مي زده.    از ديگر سو، مرگ قهرمانان فيلم در 

اكراني ناتمام، خبر از شكل گيري سينمايي مي داد كه در آن پيام، جايگاهي واالتر از سرگرمي داشت.
علیرضا محمودي
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درسینمایایران

اين شماره

يك نام، يك فيگور 

حسن حسيني حاال يك فيگور خيلي مهم 
در پژوهش  پيرامون هنر عامه پسند است. 
جميع فعاليت هايش بيانگر يك »رويكرد« 
پژوهشگرانه  است كه با استمرار و تدقيق طي حدود 3دهه فعاليت به 
قوام رسيده و در »راهنماي...« رخ ديگري از خود را به نمايش مي گذارد. 
حسن حسيني از همان زمان كه »طعم ترس« را منتشر كرد، تصوير 
يك نويسنده ســينمايي متفاوت از خود ارائه داد؛ كتابي كه ارتباطي 
به سينماي ايران نداشــت و تا پيش از كتاب بعدي خودش درباره ژانر 

وحشت مهم ترين مرجع سينمايي در اين باره به زبان فارسي بود.
حســيني تفكر قالب در تاريخ نگاري و تحليل تاريخ سينماي ايران را 
كه اغلب از يك سوي ستايشــگرانه به چند نام شاخص مثل بيضايي، 
كيميايي، گلستان و تقوايي محدود مي شد و مابقي در رسته »مبتذل ها« 
جاي مي  گرفتند، شكست و سعي در صورت بندي تاريخ سينماي ايران 
داشت. ازجمله فرضيه هاي مهم او مي توان به مبداگرفتن فيلم »توفان 
زندگي« به عنوان نقطه سرآغاز سينماي ملي ايران اشاره كرد كه دليلش 
هم خودكفايي ايران در توليد فيلم اســت )انجــام تمام مراحل توليد 
فيلم در ايران( يا نظريه او در باب چرخه هاي فيلمفارسي كه به شكلي 
نظام مند توليد فيلم در سينماي پيش از انقالب را طبقه بندي مي كند. 
شناخت گســترده او از مفاهيم بنيادين تاريخ نگاري و تحليل هنري 
مثل شيوه هاي مدرن پژوهش، مســئله »ژانر«، موضوع »چرخه« و... 
در نظم و نسق دادن به بخش هاي مهمي از تاريخ سينماي ايران نقش 

بسزايي دارد.
طي اين حدود 20سال از او 4 كتاب مستقل منتشر شده است. در كنار 
اين كتاب ها و جداي از مدخل هايي كه بــراي راهنماي جهاني فيلم 
نوشت، مقاالت و يادداشت هايي جســته و گريخته هم در مجله هاي 
هنري از او منتشر شده است. از كتاب مســتطاب ژانر وحشت گرفته 
تا يادداشــت هايي كوتاه و حضورش در برنامه هاي تلويزيون و... . او در 
واقع يك كل متكثر است كه در تمامي اين متون در حال هنجارگريزي 
از تصورات كليشه اي در تحليل هاي سينمايي است. در عين حال اين 
نوشته ها و سخنراني هاي جسته و گريخته تشكيل دهنده يك نظرگاه 
جذاب پژوهشــي هستند. حسن حســيني در تمام اين سال ها توجه 
نويسندگان سينمايي را به مســائل مهم و بعضا بديهي جلب كرد كه 
در مباحث سينمايي داخلي غايب بودند؛ مخاطب، شيوه توليد، بستر 
اجتماعي و جايگاهش در تبيين چرخــه و ژانر و... و امروز وقتي حدود 
3دهه فعاليت او را بررســي مي كنيم و به هم  اسالف شهير بين المللي 
او رجوع مي كنيم، متوجه اهميت فزاينــده طرح اين مفاهيم در ايران 
مي شــويم؛ مثال در فضاي تحليلي ســينماي ايران همواره سينماي 
»هنرهاي رزمي« هنگ كنگ به رغــم محبوبيتش در ايران و حتي در 
هاليوود مذمت شــده اســت اما ديويد بوردول كتاب مفصلي درباره 
ســينماي هنگ كنگ دارد كه بخش عمده آن درباره اين ســاب ژانر 

سينماي اكشن است.
در جهان پهناور تحليل آثار هنري امروز تقريبا بر كسي پوشيده نيست 
كه نقد اثر هنري، اغلب مواقع در زمانه خود به مســير خطا رفته است 
و بعضا در گذر زمان منتقدان نگاه متفاوتي پيــدا كردند. اما اين روند 
به دليل قلت دانش بخش عمده سينمايي نويسان در ايران روند كندي 
دارد؛ يعني هنوز هم در اغلب موارد همان نگاه ژورناليستي چپ  گرايانه 
و سانتي مانتال دهه هاي1340 و 1350به سينماي آن دوره وجود دارد. 
به رغم پيشرفت تكنولوژي و در دســترس بودن بسياري از فيلم هاي 
باقي مانده از آن دوران ســينماي ايران در جست وجوي گوگل، هنوز 
اغلب منتقدان سينماي ايران تعداد كمي از فيلم هاي دهه هاي 1330و 
1340و حتي 1350 را ديده اند كه اين مسئله به خودي خود اشكالي 
ندارد ولي آنجا موضوع مســئله دار مي شــود كه در نظرسنجي هاي 
بهترين فيلم ها و كارگردانان تاريخ ســينماي ايران شركت مي كنند! 
و با آسودگي از ســر نام هايي چون مجيد محسني، علي اسداللهي و... 
مي گذرند. حسن حسيني و تعداد اندكي از نويسندگان سينمايي ايران 
از جمله عليرضا محمودي در مقابل چنين رويكردي ايستادگي كردند 
و شايد رفتار افراطي هم از آنها سر زد ولي اين افراط، واكنش به تفريطي 

متحجرانه بود.
حسيني تعالي گرايي در محتوا و ساختار را در سينماي ايران به چالش 
كشيد و افق تحليل اثر هنري را در فضاي پژوهشي سينماي ايران توسعه 
داد. هم اكنون كمتري كسي است كه اهل كتاب و فيلم و نظريه خواندن 
باشد ولي با تحقير عبارت »فيلفارسي« را استفاده  كند و اين بزرگ ترين 
دستاورد حسني حسيني در طول حدود 3دهه فعاليت پژوهشي است؛ 

زنده كردن يك تاريخچه و ترسيم چشم اندازي جديد از آن.

  در تاريخ ســينماي ايــران هيچ 
پديده اي به اندازه فيلمفارسي فحش 
نشنيده و تحقير نشده است. دامنه اين 
تحقير از منتقدان و روزنامه نگاران آغاز شده و تا مديران فرهنگي در ادوار مختلف و 
متفاوت )قبل و بعد از انقالب( و حتي دست اندركاران و فعاالن اين سينما امتداد يافته 
است. نتيجه اينكه بر بيشتر فيلم هاي عامه پسند در زمان اكرانشان نقد و تحليلي 
نوشته نشده و اگر هم متني نوشته شده اين اتفاق عموما با تعابيري كلي و با كمترين 
ميزان ورود به متن )فيلم ها( و با نهايت اكراه رخ داده است. نسل هاي بعدي هم ترجيح 
داده اند روش اسالفشان را ادامه دهند. در دهه60 كه اصال نوشتن درباره سينماي قبل 
از انقالب در مطبوعات جز از طريق فحاشي امكان پذير نبود. در بسياري از نقدها به 
پيشينه سينماي ايران با ترجيع بند »سينماي منحط گذشته« اشاره مي شد و خيلي 
وقت ها قضاوت درباره فيلم هاي روز براساس دوري يا نزديكي به اين سينما صورت 
مي گرفت و هر نوع انتساب به سينماي فارسي همچون مدرك جرم بر سر سازندگان 
كوبيده مي شد. شيوه تاريخ نگاري سينماي ايران هم با همين متر و معيار بنا گذاشته 
شد. تا سال ها تنها كتاب مرجع درباره تاريخ سينماي ايران، كار مسعود مهرابي بود 
كه نويسنده اش بدون ديدن بيشتر فيلم هاي قبل از انقالب، جز آثار موج نويي، آن 
را تدوين كرده بود. در كتاب زنده ياد مهرابي به ندرت اطالعات و تحليل هايي كه از 
كتابي مرجع انتظار مي رفت، درباره فيلم هاي قبل از انقالب به چشم مي خورد و بخش 
فيلم هاي داستاني بيشتر با تمركز بر آثار روشنفكرانه تدوين و تاليف شده بود. اين 
همان نقطه تالقي نگاه روشنفكري با نگاه رسمي بود. سينماي قبل از انقالب در »گاو« 
و »مغول ها« و »يك اتفاق ساده« و »آرامش در حضور ديگران« خالصه مي شد. برخي 
فيلم هاي منسوب به جريان موج نو هم چون در دل سينماي جريان اصلي ساخته 
شده بودند، ذاتا بي ارزش يا كم ارزش محسوب مي شدند. نتيجه اينكه مثال درباره فيلم 
»كندو« حتي يك سطر تحليل در كتاب تاريخ سينماي ايران وجود نداشت. و چون 
منتقدان قبل از انقالب فيلم فريدون گله را ناديده گرفته بودند همين نگاه به كتاب 
هم تسري يافته بود. در مورد تعدادي از فيلم هاي موج نويي مثل آثار كيميايي هم 
بيشتر نقدهاي منفي به كتاب راه يافته بود. درباره سينماي فارسي هم اساسا مطالب 
زيادي وجود نداشت )چون فيلمفارسي قابل تحليل دانسته نمي شد( مولف هم اغلب 
از كنارشان عبور كرده بود. درباره اين شيوه تاريخ نگاري نكات زيادي را مي توان مطرح 
كرد؛ به خصوص اينكه »تاريخ سينماي ايران« مهرابي تنها منبع موجود براي شناخت 
سينماي قبل از انقالب بود. در آن سال ها انتشار كتاب هاي جمال اميد از فرهنگ 
فيلم هاي سينماي ايران تا آثاري درباره پيشگامان سينما )پيدايش و بهره برداري، 
اوانس اوگانيانس و عبدالحسين سپنتا( و كتاب محمد تهامي نژاد )سينماي رؤيا پرداز 
ايران( تصويري هرچند ناقص، از سينماي گذشته مي ساخت؛ سينمايي كه فرهنگ 

رسمي به شدت عالقه مند به فراموش شدنش بود.
 در ابتداي دهه70، صد فيلم سينماي ايران تاليف احمد اميني منتشر شد كه در آن 
اطالعاتي درباره فيلم ها وجود داشت كه در آن سال ها در دسترس نبود. تا رسيديم 
به ميانه هاي اين دهه و انتشار جلد اول تاريخ سينماي ايران تاليف جمال اميد؛ كتابي 
پر حجم و پر از سند و نمونه نقد هاي قديمي. بيشــتر كتاب اميد را همين نقدها و 
نوشته هاي قديمي تشكيل مي داد كه با اشاراتي كلي به فيلم ها، مصاحبه هاي عوامل 
و ميزان فروش شان در گيشه همراه شده بود. تالش جمال اميد در گردآوري اسناد و 
اطالعات درباره سينماي قبل از انقالب مغتنم بود و همچنان هست. چنانچه جلد دوم 
تاريخ سينماي ايران هم كه تا تحوالت سينماي ايران در سال هاي بعد از انقالب تا 
پايان دهه60 را بررسي مي كند، آرشيو باارزشي از نقدها، يادداشت ها و بازتاب هاي 
رسمي و رسانه اي و در مواردي اسناد منتشر نشده است كه به هر حال برگ هايي از 
تاريخ پرورق سينماي ايران را تشكيل مي دهد. درباره متد تاريخ نگاري جمال اميد 
هم نكاتي را مي شود مطرح كرد. از كمبود ديدگاه تحليلي و نگاه شخصي مولف تا 
روش مند نبودن كتاب و اتكاي بيش از حد به متن هاي نشريات و روزنامه ها و... با اين 
همه نمي شود كاربردي بودن تاريخ سينماي جمال اميد را منكر شد و ما همچنان 

چشم انتظار جلد سوم كتاب هستيم كه ظاهرا سال هاست آماده انتشار است.
در اين سال ها فيلمشناخت هاي عباس بهارلو )غالم حيدري( را هم داشته ايم كه در 
ثبت شناسنامه كامل فيلم ها و خالصه داستان آثار سينماي ايران، گام مؤثري بود و 

كاش در چاپ هاي بعدي غلط ها و اشتباهاتش تصحيح شود.

»تاريخ تحليلي سينماي پس از انقالب ايران« نوشته احمد طالبي نژاد، تاريخ صدسال 
سينماي ايران )به كوشــش عباس بهارلو و با مقاالتي از بهارلو، حميد شعاعي ]از 
اولين تاريخ نگاران سينماي ايران[، فريدون جيراني، جواد طوسي و بهزاد عشقي( و 
تاريخ سينماي سياسي ايران حميد رضا صدر از ديگر كتاب هايي بودند كه با دغدغه 

تاريخ نگاري تاليف و منتشر شدند.
در اين ســال ها كتاب هايي هم با هدف بازخواني سينماي دهه60 منتشر شدند 
كه به نظر مي رسد هدف از انتشارشــان ارائه تصويري بزك كرده و منزه از مديران 

سينمايي دهه اول انقالب بوده است.

  اما سينماي قبل از انقالب. انتشار درس گفتارهاي فيلمفارسي حسن حسيني 
در ابتداي دهه90 نخستين گام جدي در مسيري بود كه پيش از آن كتاب هايي در 
سطح »فيلمفارسي چيست؟« حسين معززي نيا و دگرگوني اجتماعي و فيلم هاي 
سينمايي در ايران )جامعه شناسي فيلم هاي عامه پســند ايراني( پرويز اجاللي را 
داشتيم كه هر دو بدون ديدن بيشــتر محصوالت سينماي قبل از انقالب از سوي 
مولفانشــان شــكل گرفته بودند )در كتاب دوم مولف بخش هاي قابل توجهي از 
تحليل هايش را نه با ديدن فيلم ها كه براساس خالصه داستان هاي فرهنگ جمال 
اميد نوشته است(. از كتاب 4جلدي »تاريخ اجتماعي سينماي ايران« تاليف حميد 
نفيســي هم فقط جلد اول به فارسي ترجمه و منتشر شــد و ظاهرا 3جلد بعدي 
قابل انتشار نيســتند. و البته »روياي صادقه« بهزاد رحيميان هم در اين سال ها 
منتشر شد كه بررسي جالب توجه و سند محوري است از نخستين مواجهه هاي 
ايرانيان با سينما. درباره سينماي عامه پسند نخستين بحث هاي جدي و مدون با 
درس گفتارهاي حسن حسيني آغاز مي شود. كتاب راهنماي فيلم سينماي ايران 
هم كه آثار توليد شده در فاصله سال هاي 1309 تا 1361 را در بر مي گيرد، پژوهشي 
است در جهت تكميل و گسترش مباحث موجود در درس گفتارها. طبيعتا كتاب 
درباره همه فيلم هاي اين بازه زماني نيست. بخشي از فيلم ها از بين رفته اند و چون 
نسخه اي از آنها موجود نيســت، در كتاب هم به آنها پرداخته نشده، چون به گفته 
مولف، اصل بر ديدن و بازديدن آنها بوده است. از بين آثار موجود هم انتخاب صورت 
گرفته و نتيجه بيــش از 500 مدخل براي فيلم هاي ايراني اســت؛ فيلم هايي كه 
براساس معيارهايي مشخص، مهم تر ارزيابي شده و برايشان مدخل نوشته شده است. 
درباره تعدادي از اين فيلم ها براي نخستين بار مطلب تحليلي نوشته شده است. به 
تصريح مقدمه، در مدخل نويسي اصل بر ديدن و باز ديدن فيلم ها و نوشتن براساس 
مطالعات بينا رشته اي بوده است كه سال هاست دامنه اش به سينما هم كشيده شده 
و حاال در اين كتاب سينماي قبل از انقالب از اين منظر مورد بازخواني قرار گرفته 
است. نتيجه اينكه راهنماي فيلم هاي ســينماي ايران، نه صرفا متن هايي درباره 
فيلم ها كه در بر دارنده و بازتاب دهنده بستر اجتماعي، مناسبات توليد، واكنش هاي 
روز )نقد هاي چاپ شده در زمان اكران(، پرسوناي سازندگان، چرخه هاي فيلمسازي، 
ميزان اقبال عمومي به فيلم ها و تكميل كننده تصوير زمانه و روزگاري هستند كه 
اين فيلم ها با تمام تفاوت ها، تمايزها و وجوه مشترك احتمالي شان در دلش ساخته 
شده اند. نتيجه تاريخ سينمايي است كه تاكنون اينگونه روايت نشده است. ممكن 
است گفته شود كه فيلمفارســي زيادي جدي گرفته شده و فيلم هاي موج نويي 
در مواردي با بي مهري مواجه شده )شخصا نگاه و نحوه مواجهه مولف با فيلم هاي 
»قيصر« و »رضا موتوري« را چندان منصفانه نمي دانم( ولي مگر سال ها عكسش 

صادق نبوده؟ اين هم پيشنهادي تازه براي بازخواني سينماي قبل از انقالب است.

   اجر و اهميت و ارزش پژوهش حسن حسيني و همكارانش با برخي كاستي ها و 
خطاهاي راه يافته به كتاب زايل نمي شود. اين قطعا نهايت توان مولف و همكارانش 
نبوده و نيست. پيداست كه راهنماي فيلم سينماي ايران، جان مولفش را كه يك 
تنه بار اصلي را بر دوش كشيده، فرسوده كرده و نتيجه اينكه محصول نهايي به اندازه 
تالش و سليقه و سواد و ذوقي كه خرجش شده منقح و پالوده نيست. اما باكي نيست. 
مي شود در چاپ هاي بعدي خطاها را تصحيح كرد. مي شود در مواردي به بازنگري 
و حتي بازنويسي مدخل ها پرداخت. مي شود به متن هايي ويراسته تر و چيدمان و 
صفحه آرايي آراسته تري رسيد. مهم اين است كه گام اصلي برداشته شده و تحليل 

جاي تحقير را گرفته.

تحليل به جاي تحقير 
»راهنماي فيلم سينماي ايران« محصول جدي گرفتن فيلم عامه پسند و تالش براي ارائه 

تحليل درباره سينمايي است كه معموال با صفت هاي كلي طرد و لعن مي شود 
تكرار يك حقيقت ساده

اين پرسش كه يك كتاب چگونه مي تواند بر زندگي 
كسي تأثير بگذارد، سؤالي بود كه همواره در ذهنم 
مي چرخيد؛ اعترافي كه در نوشته ها و گفت وگوهاي 
مختلف ديده، شنيده و خوانده بوديم. به نقل از همه آنهايي كه كتابي را سرمنشأ 
يك تغيير در زندگي مي خواندند؛ كتابي كه راه را به آنها نشــان داده و مسير را 
براي شان روشن كرده است. پس البد آن كتاب، كتاب مهمي بوده، كتابي كه 
مي تواند راهنماي مسيري باشد كه يك نفر مي خواهد در پيش بگيرد. اما اينكه 
چگونه يك كتاب مي تواند اين چنين راهنماي مســير زندگي باشد؛ پرسشي 
بود كه بي پاسخ مي نمود. شايد بيشــتر از آن رو كه پاسخ يك پرسش مهم تر را 

نمي دانستم؛ در اوراق يك كتاب بايد در پي چه چيز بود.
نام حسن حسيني را نخســتين بار از زبان كامبيز كاهه شــنيده بودم؛ در آن 
روزگاراني كه كامبيز كاهه هنوز مي نوشت و من جواني بودم عالقه مند. حسن 
حسيني به روايت كامبيز كاهه آن شيفته فيلمي بود كه ديوانه وار فيلم مي ديد؛ 
هر روز و بي وقفه. شــنيدن اين جمالت از زبان كسي كه جزء شيفتگي اش به 
سينما زبانزد بود، هاله اي از رمز و راز را دور آن نام مي كشيد؛ حسن حسيني. در 
آن سپيده دم دي وي دي هاي اوليه و آخرين روزهاي وي اچ اس، آنگونه فيلم ديدن 
بيمارگونه تر از امروز مي نمود و همه چيز ديدن، از آن هم عجيب تر. به خصوص به 
چشم جواني كه بيش از آنكه فيلم بين يا فيلم باز باشد، در پي كشف سليقه بود و 
جستن آن راه جادويي كه سره را از ناسره جدا مي كند. چه در آن روزگاران – و 
همچنان امروز – آسان ترين و بي خطرترين كار گفتن جمالت قالبي بود، تأسي 
جستن از نام هاي بزرگي كه هنرمندي را به جمعي محدود از بزرگان خالصه 
مي كردند و بري جستن از ديگراني كه بخت چنداني براي حضور در اين فهرست 
جادويي نداشتند و عمدتاً به سينماي بي ارزشي منتسب مي شدند كه نه قرار 
بود هنر انگاشته شود و نه اجازه داشت هنر باشد. پس آيا هنر حلقه اي بسته بود 
براي آن نام هاي جاودانه بزرگ؟ الاقل در آن روزگار جواني كه نه دانشي داري و 
نه جرأت چنداني به ابراز فضل، بهتر بود تا گفته ها و باورهايت در محدوده همان 
حلقه بماند. هنر گوهري سخت ياب بود و در اختيار جمعي برگزيده. براي بودن 
در اين جمع گزيده بايد قواعدش را مي پذيرفتي كه مهم ترين اش تأسي جستن 
به آن نام ها بود و كنار گذاشتن سينما و هنري كه عام پسندانه، سخيف، بي ارزش 

و فاقد ارزش خوانده مي شد.
نخستين سخنان حسن حســيني را اينجا و آنجا شنيدم؛ در تلويزيون شايد و 
بعدتر در ســخنراني هايش. براي جواني كه حاال يك دهه بزرگ تر شده بود، او 
تنها يك نكته جالب داشت؛ برخالف ديگران كه بر الگوهايي ملهم و برگرفته از 
نقد اجتماعي تأكيد داشتند و گفته هاي عمدتاً قالبي را در شكل نگاهي شبيه به 
هنر اجتماعي بيان مي كردند، حسن حسيني از نظريه ژانر مي گفت؛ از جريانات، 
از روندها و تأثيرات خود فيلم ها بر هم. اين درست برخالف گفته هاي محبوب 
ديگراني بود كه مي كوشيدند فيلم ها را ذيل روندهاي سياسي و اجتماعي قرار 
دهند و تقريباً همه فيلم ها را واكنش هايي اجتماعي بخوانند. با اين حال نمي شد 
فراموش كرد كه تأثير هميشگي سياست نگاه هاي ملهم از سياست را سخت 

محبوب مي كرد و هر نگاه ديگر را كم و بيش به حاشيه مي راند.
اما آنچه حسن حسيني را خاص مي كرد تكرار يك حقيقت ساده تر بود؛ سينما 
امري پيچيده تر بود كه صرفاً بر يك مبنا و ذيل يك الگو قابل توصيف باشد اما 
براي درك اين حقيقت ساده كه مطالعه هر فيلم مستقل از ديگري نياز به ابزاري 
مناسب به خود دارد و جستن اين ابزار نيازمند دانش و جديت است و البته داشتن 
نگاهي نقادانه به سينما و هر آنچه به سينما مربوط است. حسن حسيني واجد 
همه اينها بود كه يادآوري مي كرد نوشتن درباره فيلم تا چه اندازه به جديت نياز 

دارد و دقت و دانش.
روزي كه براي نوشتن مدخل هاي كتاب راهنماي فيلم سينماي ايران دعوت 
شدم به ياد دارم؛ دعوت شــدن به اين كار جذاب بود و فرصتي يگانه. در ابتدا 
نوشتن چيزي حدود 40مدخل به من محول شد. اما اندكي بعد هراس به سراغم 
آمد كه آيا من اساساً واجد آن دانش و دقتي هستم كه حسن حسيني دارد. خيلي 
زودتر از آنچه فكر مي كردم از نوشتن باقي مدخل ها دست شستم، شايد بيشتر 
از آن رو كه پاسخم به سؤال باال منفي بود. پس حضورم در اين كتاب بيشتر باري 
بود بر دوش ديگران كه بايد تاوان بدقولي من را مي دادند و به جاي من مدخل ها 
را مي نوشتند. سهم عليرضا محمودي و علي قلي پور گويا در اين ميانه بيشتر بود. 
اتفاقي خوب براي كتاب و براي اهالي سينما كه مي توانند از دانش و قلم و تبحر 

اين دو بهره بيشتري ببرند كه هر دو متخصصند.
اما كتاب براي من به همان كتابي تبديل شد كه مسير زندگي ام را تغيير داد؛ 
حضور اندكم در كتاب اما نشان داد كه براي نوشتن درباره سينما چقدر بايد بدانم 
و جستن ابزار مناسب براي درك هر فيلم چقدر خطير و دشوار و مهم است. اگر 
اينها را داشته باشم به مدد حسن حسيني است و دقت و دانش  و جديت اش در 
كاري كه دوست دارد. بيش از هر چيز او به ما آموخت كه سينما چقدر مهم است 

و نوشتن در باب سينما دشوار كه تنها به تأسي جستن از منش او ممكن است.
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سينماي بدون فيلم روي 
ميزتدوين تاريخ

 بازخواني گفت وگوي نخستين مورخ تاريخ سينماي 
ايران و بنيانگذار كانون فيلم 

اهميت فرخ غفاري در سينماي ايران بيش از آنكه به فيلم هايش بازگردد 
به تالش او براي راه اندازي كانون فيلم و تدوين تاريخ ســينماي ايران 
بازمي گردد. غفاري نخستين مورخ تاريخ سينماي ايران است. اينطور 
كه جمال اميد روايت كرده غفاري نخســتين بار در بهار1326 مشغول 
جمع آوري اسناد و مدارك مختلفي براي تدوين تاريخ سينماي ايران 
مي شود از اين تحقيقات كه در سال هاي بعد پي گرفته مي شود فصل هايي 
در سال1330 از مجله عالم هنر منتشر شد و بخشي از آن هم در نشريه 
فيلم و زندگي به انتشار رسيد. مشغوليت غفاري به امر فيلمسازي، باعث 
شد پژوهش اش درباره تاريخ سينماي ايران نيمه كاره بماند. در سال هاي 
بعد غفاري »شب قوزي«، »جنوب شهر«، »عروس كدومه« و با وقفه اي 
چند ساله »زنبورك« را كارگرداني كرد و در اين ميان البته كانون فيلم 
را راه اندازي كرد و ايده تدوين تاريخ ســينماي ايران را هم پي گرفت و 
اسناد و مدارك تازه اي به دست آورد. گفت وگويي كه پيش رو داريد در 
15 مهر 1357 در يكي از روزنامه ها منتشر شده و در آن غفاري از نوشتن 
تاريخ سينماي ايران به همراه جمال اميد گفته است. كمي بعد غفاري از 
ايران رفت و جمال اميد به كارش ادامه داد و به پيگيرترين و پركار ترين 
مورخ سينماي ايران مبدل شد. نكته جالب توجه اين گفت وگو كه بيشتر 
با تمركز بر فعاليت كانون فيلم انجام شده تأكيد غفاري بر اين نكته است 
كه »اصل« براي تدوين تاريخ سينما خود فيلم ها هستند؛ اصلي كه در 

سال هاي بعد خيلي جدي گرفته نشد.

آقاي غفاري! مدتي بود كه كار كانون فيلم تهران 
دچار وقفه شــده بود، نمايش فيلم ديگر تداوم نداشت و 

كانون كم كم در فراموشي افتاده بود. علتش چه بود؟
بله، صحيح است متأسفانه مدتي چنين بود و علتش اين بود كه 
وزارت فرهنگ و هنر به  كار فيلمخانه و كانون نمي رسيد. كار را 

جدي نمي گرفتند اما اين اواخر دوباره كار جدي شد.
بودجه كانون و خوراكش از كجا و چگونه تامين 

مي شود؟
فيلم ها را از مخزن فيلمخانه ملي ايــران مي گيريم كه حدود 
چهارصدتايي فيلم دارد، براي فيلم هاي جديد و معرفي سينماي 
بعضي از كشــورها هم از ســفارتخانه ها و مؤسسات فرهنگي 
استفاده مي كنيم، يا مستقيما از فيلمخانه هاي خارجي فيلم 
مي گيريم. اين به اين علت اســت كه كانون را مي شناســند و 

فيلم مي فرستند.
بودجه ما هم از وزارت فرهنگ و هنر تامين مي شــود كه فقط 
ماهي 3000تومان است. اما راستش براي اداره و چرخاندن امور 
كانون فيلم اين پول كفاف نمي دهد، هر دفعه ضرر مي دهد، با 
حساب مخارج ارسال فيلم ها، چاپ همان يك برگ برنامه ماهانه 
و ارسال دعوتنامه ها و مخارج نمايش و پاداشي كه به همان چند 
نفر مسئول تاالر مي دهيم خيلي بيشتر از اين است؛ هفته اي 
4سالن در 4هفته. راستش هميشه اين توهم براي همه وجود 
داشته كه در تهران صدها هزار نفر عالقه مند هست كه مثال به 

اين مراكز نمايش فيلم راه  ندارند.
كانون چند عضو دارد؟

راستش روي كاغذ 700نفر. خودتان هم مي دانيد كه عضويتش 
هيچ شرطي و شروطي ندارد و براي همه عالقه مندان سينما 
عضويت در كانون امكان پذير اســت، اما يك سالن پر مي شود 
و يك سالن هم هســت كه فقط 10نفر مي آيند. اگر مثال فيلم 
شناخته شده باشد، تاالر پر مي شود، اما بارها پيش آمده كه يك 

فيلم صامت با 20نفر به نمايش درآمده.
به  نظر شما و با تجربه طوالني، فكر مي كنيد چه 

كار مي شود كرد؟
اين دفعه به طور جدي با رؤساي دانشــكده ها و مدارس عالي 
صحبت كرده ايم كه الاقل شاگردانشــان را ترغيب به شركت 
در ســالن هاي نمايش فيلم كنند. برنامه را هم كه خوانده ايد، 
برنامه اي اســت كه در ظرف 2 الي 3سال تا حدي كه امكانات 
اجازه مي دهد تاريخ ســينما را از 1895، سال پيدايش سينما 
تا امروز، نشان دهيم. البته طي اين 3سال سعي هم مي كنيم 
هرجا و هردوره كه ناقص باشــد، فيلم هايش را تهيه كنيم يا 
بخريم كه هم مجموعه فيلمخانه كامل شود و هم دوره اي كه 

نشان مي دهيم، بي نقص بشود.
آيا فكر قديمي، يعني تهيه موزه سينماي ايران 

هنوز هم در فكر است؟
بله، كامال قصد است كه به موزه بدل شود. قصد اصلي نگهداري 
ميراث سينمايي ايران است.  بنابراين تمايل ما در اين است كه 
همه فيلم هاي ايراني خوب يا بد را بخريم و حفظ كنيم. بگذاريد 
توضيحي بدهم، باتوجه به اينكه هميشــه همه دارند درباره 
سينماي ايران با لحن تمسخر يا با انتقاد صحبت مي كنند، من 
هم مثل »هانري النگلوآ«ی فقيد، عقيده راسخ دارم كه هيچ 
نسلي خودش نمي تواند نسبت به آثار هنري خودش قضاوت 
قاطع كند. اين كار وظيفه نسل بعدي است. نسل هاي بعد هم 
عوض مي شوند، هميشه همينطور بوده و هست. سليقه ها همه 
عوض مي شوند. مثل مد تابع رسم روز است و تابع سليقه هاي 
يك نسل. مثال امروز ما كشف كرده ايم كه »رزمناو پوتمكين« 
شاهكار است. كه ممكن است 10 يا 15سال بعد، به كلي فيلم 
پيش پاافتاده اي شود، بعد نسل بعدتر بيايند و بگويند شاهكار 
است. مرتبا در تغيير است چراكه سليقه هاي هنري هم متحول 
مي شــوند. مثل اينكه اين  روزها دوباره ســليقه فيلمسازان و 

فيلم دوستي تغيير كرده است.
علت همه اين حرف ها اين است كه قضاوت با ما نيست. ما وظيفه 
داريم ميراث فرهنگي مان را خوب يا بد، در بهترين شرايط و به 

كامل ترين وجه براي نسل بعد حفظ كنيم.
ما اصوال مايل هستيم يك نســخه نگاتيو از همه فيلم هاي 
ايران داشته باشيم. البته فعال به علت نداشتن جاي كافي از 
جمع كردن كليدي فيلم ها احتراز مي شود، ولي كار درست 
اين است كه بايد همه را نگه  داشــت. همه اين حرف ها را از 
اين نظر گفتيم كه دارندگان فيلم ايراني و توزيع كنندگان و 
پخش كنندگان خجالت نكشــند چون چه بسيارند كساني 
كه فيلم دارند و نمي دهند. عقده حقارت دارند. بايد بگويم 
كه همين االن با 30ســال فاصله اي كه ما از فيلم هاي اوليه 
ســينماي فارســي داريم، يك قضاوت صحيــح راجع به 
فيلم هاي اوليه مي كنيم و آنها را به هرحال داراي ارزش هايي 

مي دانيم.
فقط فيلم هاي داســتاني را جمع مي كنيد يا 
قصدي براي جمع آوري فيلم هاي مستند و تبليغاتي هم 

داريد؟
باز البته كار صحيح اين اســت كه همه فيلم ها باشد. بدبختانه 
تا حاال نشده. البته وزارت فرهنگ و هنر يك نسخه از هر فيلم 
كوتاه و مستند خود را به آرشيو مي دهد و ما حفظ مي كنيم، ولي 
بدبختانه اين فكر به عنوان يك اصل به طور كامل و براي همه جا 
پياده نشده. در مورد تبليغاتي ها متأسفانه اصال انجام نشده. از 

شاخه هايي است كه بايد به سراغش رفت.
در اين موزه وسايل و اقالم سينمايي هم جمع 

مي كنيد؟
بله، داريم چنين كاري هم مي كنيم. در مورد عكس و پوســتر 
و اشــيای ديگر اقدام هايي كرده ايم و جمع مي كنيم. در مورد 
عكس البته اين خيلي جدي است كه جنبه سنديت آن خيلي 

اهميت دارد.
هميشه در تاريخ سينماي ايران خوانده ايم كه 
چند فيلم گمشده داريم آيا براي شما مسلم است كه اين 

فيلم ها وجود ندارند و گم شده اند؟
خير، مسلم نيست. گم نشده. اما به اين دليل مي گويم كه براي 
هركس كه عشــق اين كار را دارد يا فيلمخانــه دارد، ته دلش 
اميد دارد كــه مثال »بوالهوس« يا »آبــي و رابي« يا فيلم هاي 
»روسي خان« پيدا شود. بايد اينها جايي باشند كه ما نمي دانيم 

كجاست.
اين اميد هست؛ اما اميدي كه دارد به يأس بدل مي شود. از روي 

قراين بايد بگويم كه فيلم ها گم  شده اند اما ته دلم اميدوارم.
فكر نمي كنيد كه برنامه كانون فيلم را بايد زياد 
كرد؟ مثل اكثر فيلمخانه هاي بزرگ، بهتر نيســت چند 

برنامه را در چند سالن هر روز بگذاريد؟
خير، مــردم تازه همين 4ســالن را پر نمي كننــد. ببينيد! ما 
امكانش را داريم، آن قدر فيلــم  داريم كه بتوانيم مثال يك روز 
را به تاريخ سينما اختصاص دهيم، يك  روز را به »نوع« و يك 
روز را به يك كارگردان و... اما با كدام تماشاچي. ما حتي خرج 
يك ســالن نمايش فيلم را درنمي آوريم. مي دانيد چه خرجي 
خواهد داشت؟ البته اگر عالقه مندان نشان بدهند كه مايلند، 
يعني 470نفر ظرفيت تاالر ما پر شــود، در هر سالن، با كمال 
اشتياق يك روز يا 2روز اضافه مي كنيم. آن وقت فيلم هاي تازه 

هم مي گذاريم.
مدت هاست كه خود شــما داريد يك كتاب 
درباره تاريخ سينماي ايران مي نويسيد، اين كتاب در چه 

مرحله اي است؟
بله، با همكاري آقاي جمال اميد در حال نگارش هستيم. باالخره 
تمام خواهد شد. نوشتن كتابي درباره تاريخ سينماي ايران بدون 

داشتن »اصل«، يعني خود فيلم ها بسيار دشوار است.



سه شنبه  19 اسفند 1399     25رجب 1442        سال بیست و نهم        شـماره  8178         4صفحه

امشب هم تكرار كن
آيا مهدي طارمي  مي تواند دوباره در ليگ قهرمانان اروپا به يوونتوس گل بزند؟

خودش مي گويد صعود پورتو برايش مهم تر است

    دوست قديمي
 به جاي دشمن قديمي

    حذف همزمان
 2 ستاره ورزش زنان

 شهاب عزيزي خادم با استعفاي مهدي محمد نبي  منصور قنبرزاده را
 به عنوان سرپرست دبیرکلي فدراسیون فوتبال معرفي کرد

    فروغ عباسي و شادي پريدر هر کدام به دلیلي از 
ورزش کنار  رفته اند. طاهريان، نايب رئیس کمیته ملي 
المپیك مي گويد پیگیر وضعیت آنهاست  18

كريستيانو رونالدو يك رويارويي ديگر را با فوتبال ايران تجربه مي كند و شايد 
يك دردسر ديگر را.  مهدي طارمي در ديدار رفت مرحله يك هشتم پاياني ليگ 
قهرمانان اروپا زودتر از چيزي كه همه و حتي خودش تصور مي كرد درخشيد 
و در همان دقيقه دوم روي اشتباه بنتانكور دروازه يوونتوس را باز كرد. پورتو 
آن بازي را 1-2و به لطف داور مسابقه كه پنالتي لحظه آخر را روي كريستيانو 
رونالدو نگرفت برد. حاال بازي در تورين با يك برد يك بر صفر به سود يوونتوس 
مي تواند باعث حذف پورتو شود البته اگر طارمي بگذارد. مهاجم ايراني پس از 
آن گل روند موفقيتش متوقف شد و تنها يك پاس گل در ديدار آخر پورتو در 
برد دو هيچ مقابل ژيل ويسنته به ثبت رساند اما در كورس آقاي گلي يك گل از 
سرجيو اوليويرا، هم تيمي 14گله اش و 3گل از پدرو گونزالس 16گله عقب افتاد. 
او در بازي با اسپورتينگ ليسبون هم كه بدون گل به پايان رسيد نمايش موفقي 
نداشت و يك موقعيت خوب را خراب كرد كه به خاطر آن مجبور به عذرخواهي 
از هواداران در صفحه شخصي اش شد. به هرحال روند تيم پورتو پس از برد 

تاريخي مقابل يوونتوس مختل شده.

باشگاه پورتو كه در بازي رفت عكس طارمي را روي پوستر نگذاشته و مورد 
انتقاد قرار گرفته بود، اين بار تصوير او را در كنار كروناي مكزيكي و پپه روي 
پوستر جاي داد، در كنار الكس ساندرو و كريستيانو رونالدو از تيم حريف. او در 
بازي جام حذفي مقابل براگا هم روي نيمكت قرار داشت اما در همان نيمه اول و 
در دقيقه23وقتي تيم با 2گل عقب بود به زمين فرستاده شد و در نهايت پورتو 
از دور رقابت هاي حذفي كنار رفت. طارمي در تركيب منتخب ماه فوريه ليگ 

برتر پرتغال هم قرار گرفت.
رونالدو در برد1-3 اين هفته سري آ مقابل التزيو استراحت كرد اما حوصله اش 
روي نيمكت سر رفت و در 20دقيقه پاياني به زمين رفت. او براي بازي امشب 
انگيزه زيادي دارد؛ به ويژه اينكه از پنالتي سوخته بازي رفت هم عصباني است. 
كريستيانو خاطره خوبي از تقابل با فوتبال ايران ندارد. در بازي رفت كه تيمش 
اسير گل زودهنگام طارمي شد. در جام جهاني پنالتي اش توسط بيرانوند مهار 
شد. در شب قبل از همان بازي هواداران ايراني جلوي هتل محل اقامت تيم 
ملي پرتغال شلوغ كردند و نگذاشتند تا صبح بخوابد. ركورد علي دايي هم مثل 

استخواني در گلوي اوست؛ هر چه براي تيم ملي پرتغال گل مي زند به ركورد 
گل هاي ملي دايي نمي رسد!

مصدوميت آرتور ملو تقريبا برطرف شده اما بنتانكور به دليل دچار شدن به 
كوويد-19در اين بازي غايب است. دليخت و كيه ليني هم خوب شده اند. دنيلو 
به دليل محروميت و ديباال به خاطر ناآمادگي و آسيب ديدگي به بازي امشب 
نمي رسند. شايد بازيكن كليدي اين بازي كيه زا باشد، پسر فدريكو كيه زا و 
زننده تك گل يووه در ديدار رفت. او بيشترين دريبل، دومين پاس گل دهنده 
برتر تيم، بيشترين خلق موقعيت و بيشترين پاس كليدي را در يووه به نام خود 

ثبت كرده است.
ديگر ديدار امشب بين دورتموند و سويا برگزار مي شود كه مثل ديدار رفت 
بايد بازي جذاب تري نســبت به يووه- پورتو باشد. دورتموندي ها كه شنبه 
دركالسيكر را 2-4و با 2گل هالند به بايرن مونيخ واگذار كردند، در بازي رفت در 
خانه حريف اسپانيايي موفق شده بودند با هت تريك هالند با نتيجه 2-3ببرند. 

هالند كه بر اثر خطاي بواتنگ مصدوم شده بود به بازي امشب مي رسد.

طارمي: گل نزنم هم به پورتو كمك خواهم كرد
درخشش طارمي در بازي رفت باعث شد تا سرمربي پورتو اين بازيكن را 
همراه خودش به كنفرانس مطبوعاتي پيش از بازي با يووه ببرد. طارمي 
صحبت هايش در خصوص بازي حساس امشب را اين چنين آغاز كرد: »يك 
بازی عالی بين 2 تيم عالی در پيش خواهد بود. مهم اين است كه نود دقيقه 

متمركز بمانيم. ما تمام تالش خودمان را براي پورتو انجام خواهيم داد.«
طارمي در ادامه به سوالي در خصوص فشردگي بازي ها پاسخ داد و گفت: 
»كامال طبيعي است كه تيم بزرگي مثل پورتو با چنين شرايطي روبه رو 
باشد. ما كامال با انگيزه هستيم و فقط به پيروزي مقابل يووه فكر مي كنيم. 
ما به تساوي يا شكست اصال فكر نخواهيم كرد چراكه اگر به چيزي غير از 
برد فكر كنيم، قطعا شكست خواهيم خورد. ما تمام تالش مان را خواهيم 

كرد تا يووه را شكست دهيم.«
مهاجم ايراني پورتو در ادامه اشاره اي به بحث گلزني اش در بازي برگشت 
داشته و گفته است: »من اگر پورتو پيروز شود، خوشحال خواهم شد. حتي 

اگر نتوانتم گل بزنم، سعي مي كنم به پيروزي پورتو كمك كنم.«

    4ستاره 
در صف مذاكره

    نوراللهي، امیري، کنعاني زادگان و لك 
1920تمديد مي کنند؟

23:30

يوونتوسپورتو

23:30

دورتموندسويا
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نكته بازي

آماربازي

تازه بي خوابي شروع مي شود

هنوز هم فكر مي كني؟

بعد از مدت هــا حــرف و حديث، 
سرانجام شهريار مغانلو به عضويت 
پرســپوليس درآمــد. او كه يك 
نيم فصل ناموفق را در سانتاكالرا 
پرتغال پشت ســر گذاشت، بعد از 
پيوســتن به جمع سرخپوشان گفت: 
»بعد از يك ماه باالخره مي توانم راحت بخوابم.« ممنون دوست 
عزيز؛ اما خيلي زود خواهي فهميد پرسپوليس جاي خوابيدن 
نيست. در اين تيم يا استقالل فشار روي بازيكنان زياد است 
و شــما هم خيلي زود بايد ثابت كني ارزش اين همه هزينه 
و جنجال را داشتي. 2 هفته پيش يحيي گل محمدي گفت: 
»جذب مغانلو با اين هزينه به ســود ما نيست.« بنابراين بايد 
تخفيف زيادي داده باشي كه اين انتقال مقرون به صرفه شده 
باشد. به هر حال توقعات از شــما باالست و بايد بداني هدف، 
درخشش است نه صرف انتقال كه حاال راحت بتواني بخوابي.

مهدي عبدي در نيم فصل اول يك 
نمايش با شــكوه برابر استقالل 
داشــت و در داربــي موفق به 
گلزني شــد. او يك گل هم به 
فوالد زد تا با 2 گل مصاحبه كند و 
بگويد: »صددرصد به آقاي گلي فكر 
مي كنم.« از همان هفته به بعد ديگر خبري از گلزني عبدي 
نشده و او اين اواخر از تركيب اصلي هم بيرون آمده است. 
در نقطه مقابل سجاد شهباززاده، مهاجم سپاهان در پايان 
هفته هفدهم با 15گل در صدر جدول بهترين گلزنان ليگ 
قرار گرفته؛ اين يعني او در فاصله 13بازي تا پايان فصل، 
13گل ناقابل از عبدي پيش است. در نتيجه توصيه ما به 
مهاجم پرسپوليس اين است كه از اين به بعد ديگر به آقاي 

گلي فكر نكند. اينطوري شايد الاقل به تركيب برگشت!

خيلي خريد خوبي بود...

همه ما از اينكه فدراسيون فوتبال 
توانســت 570هزار يــورو )به 
روايتــي هم 700هــزار يورو( 
حق رشــد بابت انتقال عليرضا 
جهانبخش از برايتون انگلستان 
بگيرد خوشــحاليم. كاش اين رويه 
در مورد بقيه لژيونرها هم در پيش گرفته شود و مقداري 
پول به دست باشگاه هاي سازنده كشور برسد. با اين حال بد 
نيست چند لحظه هم از زاويه ديد باشگاه انگليسي به اين 
موضوع نگاه كنيم. برايتون 3 سال پيش 17ميليون پوند 
بابت جذب جهانبخش هزينه كرد، در اين مدت او به هر 
دليلي نتوانست انتظارات را برآورده كند و حاال در روزهايي 
كه اين باشگاه خطر ســقوط به دسته پايين تر را احساس 
مي كند، تازه چند صد هزار يوروي ديگر هم به هزينه هاي 
انتقال عليرضا اضافه شــده است. الحق كه اين يك خريد 

فراموش نشدني بود!

خوان الپورتا كه حاال نفر اول باشگاه بارسلوناست، روز گذشته در اولين اقدام به تمرينات تيم بانوان بارسا رفت تا روز جهاني زن را به آنها 
تبريك بگويد. اين اتفاق در حالي رخ داد كه بازيكنان بارسا در ابتداي همين هفته و 2 روز زودتر از هشتم مارس با پيراهن هاي شماره 8 وارد 

زمين شدند، پيراهن هايي كه پشت آنها شعارهاي متفاوتي در مورد روز زن نوشته شده بود.

عكس خبر

متريكا

براساس نمرات متريكا، سپاهان با كسب 
باالترين نمره فنــي به عنوان بهترين تيم 8.5

هفته هفدهم ليــگ برتر انتخاب شــد. 
سپاهان براي زدن 6گل در خانه آلومينيوم 
و ثبت مقتدرانه ترين برد فصل، 16مرتبه با شوت دروازه حريفش را تهديد 
كرده بود. شــاگردان نويدكيا تنها تيم هفته بودند كه تعداد شوت در 
چارچوب آنها دورقمي شــده بود. باالترين نرخ تبديل شــوت به گل و 
باالترين اميد گل هم مطابق انتظار متعلق به تيم سپاهان بود. سپاهان كه 
مالكيت توپ باالتري هم داشت، نمره8.5را از متريكا دريافت كرد. بعد از 
سپاهان، دومين تيم برتر هفته تراكتور بود كه در مصاف با نساجي 2بر 
يك پيروز شد و نمره7.3را از متريكا دريافت كرد. استقالل و شهرخودرو 

نيز با نمره7.2مشتركا سوم شدند.

ســپاهان با وجود برتري 6گله در زمين 
آلومينيوم نتوانســت صدر جــدول را از 7.33

پرسپوليس بگيرد و براي اين كار يك گل 
كم آورد. اما در جــدول نمرات متريكا كه 
براساس عملكرد فني تيم ها اعطا مي شود، زردپوشان توانستند با امتياز 
عالي اين هفته ميانگين امتيازات خود را از پرسپوليس بيشتر كنند و در 
جدول از سرخپوشان سبقت بگيرند. تا قبل از هفته هفدهم پرسپوليس 
باالترين ميانگين نمرات را داشــت امــا در اين هفتــه، نمايش فني 
پرسپوليس نمره6.7گرفت و نمايش سپاهان نمره عالي 8.5را دريافت 
كرد. به اين ترتيب ميانگين نمرات زردپوشان تا 7.33باال رفت و ميانگين 
نمرات قرمزها تا 7.29پايين كشيده شد. استقالل هم ميانگين نمراتش 

را كمي باال كشيد و با 7.15در رتبه سوم ايستاد.

در 3بازي از 8بازي هفته هفدهم، عنوان 
بهتريــن بازيكن ميدان بــه دروازه بان ها 9.05

رسيد. در تساوي پرسپوليس و نفت آبادان 
حامد لك بــا نمره7.68بهترين بازيكن 
زمين بود. در تساوي مس رفسنجان و گل گهر نيز عنوان بهترين بازيكن 
به داوود نوشي صوفياني رسيد كه در مقابل حمالت گل گهر به خوبي از 
دروازه مس محافظت كرد. سومين دروازه بان هم محمدرضا اخباري بود 
كه با وجود دريافت يك گل مقابل نساجي، نمره8.30را از متريكا گرفت 
و بهترين دروازه بان هفته هم لقب گرفــت. در جمع برترين هاي هفته 
3مدافع راست هم حضور دارند. احمد موسوي )استقالل( با نمره7.81، 
فرشاد محمدي مهر )ذوب آهن( با نمره8.27و باالخره دانيال اسماعيلي فر 
)سپاهان( با نمره9.05كه عنوان بهترين بازيكن هفته را هم از آن خود 

كرده است.

يك روز پس از اســتعفاي مهدي محمد نبي از دبيركلي فدراسيون فوتبال، 
منصور قنبرزاده با حكم سرپرستي جانشــين او شد. محمدنبي كه منتقدان 
زيادي دارد و برخي او را نماد مديريت غيرشــفاف در فوتبال ايران مي دانند، 
در نامه اســتعفايش ادعا كرده بود كه در يك سال گذشته توانسته مشكالت 

دورقمي فوتبال ايران را يك رقمي كند.
با انتخاب شهاب عزيزي خادم به رياست فدراسيون فوتبال، تغيير دبيركل، قابل 
پيش بيني به نظر مي رسيد. عزيزي خادم و محمدنبي سال هاست منتقد هم 
به حساب مي آيند. حتي گفته مي شد محمد نبي در انتخابات اخير فدراسيون، 
به كيومرث هاشمي، يكي ديگر از نامزدهاي رياست متمايل بوده است. جانشين 
محمدنبي هم يكي از منتقدان مديريت فوتبال در چند سال اخير بوده، اگرچه 

خود او سابقه مديريت در باشگاه نفت تهران و حضور در هيأت رئيسه فدراسيون 
فوتبال در زمان رياست علي كفاشيان و نيز هيأت رئيسه سازمان ليگ را هم 
دارد. قنبرزاده چهره اي نزديك به عزيزي خادم به حساب مي آيد. عزيزي خادم 
نام او را به عنوان نامزد پيشنهادي براي نايب رئيسي دوم فدراسيون، به مجمع 
داده بود اما همزمان با رد صالحيت بهاروند كه نامزد نايب رئيسي اول بود، گفته 
شد كه قنبرزاده هم انصراف داده است.جست وجو در اخبار نشان مي دهد كه 
5سال پيش از قنبرزاده به عنوان مديرعامل احتمالي استقالل نام برده شده. 
حتي گفته شده بود كه  درصورت انتخابش به اين پست، شهاب عزيزي خادم را 
هم به عنوان عضو هيأت مديره باشگاه پيشنهاد خواهد داد. قنبرزاده كه آن زمان 

مديرعامل باشگاه نفت بود، اين شايعه را نادرست خوانده بود.

دوست قديمي به جاي دشمن قديمي
 شهاب عزيزي خادم با استعفاي مهدي محمد نبي
 منصور قنبرزاده را به عنوان سرپرست دبيركلي 

فدراسيون فوتبال معرفي كرد

گزارش

پنجشنبه 21 اسفند 99

جمعه 22 اسفند 99

شنبه 23 اسفند99

ذوب آهن اصفهان- شهر خودرو مشهد

ماشین سازی تبريز- فوالد خوزستان

استقالل مالثانی- شاهین بندر عامری

تراکتور تبريز- شهرداری ماهشهر

اتحاد کامیاران- قشقايی شیراز

ملوان بندر انزلی- ويستا توربین تهران

نساجی مازندران- سايپا

پیكان- استقالل

مس نوين کرمان- پرسپولیس

آلومینیوم اراک- هوادار تهران

پارس جنوبی جم- پاس همدان

نفت مسجد سلیمان- خیبرخرم آباد

فوالدمبارکه سپاهان- مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان- داماش پارسه تهران

شهرداری بردسكن - خوشه طاليی ساوه

گل گهر سیرجان- مس کرمان

15:00

15:00

16:45
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15:15
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جام حذفی- يك شانزدهم
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ماشین سازی تبريز- استقالل

نساجی مازندران- سايپا تهران

فوالد خوزستان- گل گهر سیرجان

فوالدمبارکه سپاهان- تراکتور تبريز

صنعت نفت آبادان- شهرخودرو مشهد

مس رفسنجان -آلومینیوم اراک

پرسپولیس - نفت مسجدسلیمان
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ليگ برتر-  هفته هجدهم 

برنامه  بازي ها

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم

امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازيها تیم رتبه
1434 8 22 1 7 9 17 پرسپولیس  1
1334 19 32 3 4 10 17 سپاهان 2 
830 12 20 3 6 8 17 استقالل 3 
626 11 17 3 8 6 17 فوالد 4 
226 15 17 5 5 7 17 تراکتور 5 
124 14 15 5 6 6 17 صنعت نفت آبادان 6 
124 13 14 5 6 6 17 مس رفسنجان 7 
123- 19 18 6 5 6 17 گل گهرسیرجان 8 
423- 21 17 4 8 5 17 آلومینیوم اراک 9 

222- 20 18 7 4 6 17 شهر خودرو 10 
221- 19 17 6 6 5 17 پیكان 11 
120- 13 12 5 8 4 17 نفت  مسجدسلیمان 12 
418- 14 10 5 9 3 17 سايپا 13 
714- 24 17 7 8 2 17 ذوب آهن 14 
1010- 23 13 11 4 2 17 نساجی مازندران 15 

9 14- 25 11 10 6 1 17 ماشین سازی تبريز 16 

احسان حاج صفي در شرايطي كه 4ماه از قراردادش با تراكتور 
باقي مانده، درصدد جدايي از اين تيم و حضور در ســپاهان 
اســت. حاج صفي در حالي اين تصميم را گرفته كه رســول 
خطيبي مخالف از دست دادن اين بازيكن است ولي از طرفي 
اگر حاج صفي پايان فصل از تراكتور برود از لحاظ مالي هيچ 
سودي نصيب سرخپوشان تبريزي نخواهد شد. مالك متمول 
باشــگاه تراكتور كه در فوتبال هم نگاه بيزينسي دارد، هرگز 
حاضر نيست حاج صفي را بدون ســود مالي از دست بدهد. 
اخبار رســيده از تبريز اما حاكي از آن اســت كه حاج صفي 
به دنبال فســخ يك طرفه قراردادش است. ظاهراً اين بازيكن 
2ماه است حقوق دريافت نكرده و با اين شرايط قوانين فيفا 
اين اجازه را مي دهد كه او قــراردادش را به صورت يك طرفه 
فسخ كند. البته حاج صفي ابتدا بايد براي پرداخت حقوقش 
نامه كتبي به باشگاه ارائه دهد و اگر تا 2 هفته بعد از نوشتن 
نامه هم حقوق را دريافت نكرد، اقدامش را براي فسخ قرارداد 

عملي كند.
يكي از همبازي هــاي حاج صفي در تراكتور به همشــهري 
گفته كه او ديگر دوســت ندارد فوتبالــش را در تبريز دنبال 
كند. حاج صفي حاال در شرايطي تصميم به پوشيدن پيراهن 

سپاهان گرفته كه اين تيم جزو مدعيان جدي قهرماني است 
و طبيعتا اين بازيكن دوســت ندارد فرصت قهرماني در ليگ 
برتر را هم به سادگي از دست بدهد. اگر اقدام به فسخ قرارداد 
يك طرفه نتيجه ندهد، آن وقت حاج صفي بايد باشگاه تراكتور 
را براي جدايي راضي كند و در اين ميان تبادل بازيكن هم يك 
راهكار ديگر اســت تا در نهايت پاي حاج صفي را به اصفهان 
بكشــد. در روزهاي اخير اخباري مطرح شده كه از احتمال 

معاوضه حاج صفي با 2 بازيكن سپاهان خبر داده اند.
حاال كه بحث جدايــي حاج صفي از تراكتور مطرح شــده، 
2 باشگاه اســتقالل و گل گهر هم درصدد جذب اين بازيكن 
برآمده اند ولي نزديكان حاج صفي مي گويند كه اولويت اول 
اين بازيكن حضور در سپاهان است. پس از بازگشت حاج صفي 
از فوتبال يونان همواره بحث حضور او در باشــگاهي كه در 
آكادمي آن رشد كرده، وجود داشــته ولي قرارداد 3ساله اي 
كه اين بازيكن با باشگاه تراكتور به امضا رسانده بود، مانع از 
بازگشت او به ديار نصف جهان شد، اتفاقي كه حتي ناراحتي 
هواداران سپاهان را هم در پي داشت. حاال شايد اين بازيكن 
 با حضور در ســپاهان، هواداران اين تيم را هم خوشــحال 

كند.

ماجراي پيچيده كاپيتان تيم ملي
 حاج صفي در فكر فسخ قرارداد، تراكتور خواهان درآمدزايي، استقالل و گل گهر هم به دنبال هاي جك

صبح ديروز مســئوالن باشگاه نســاجي در تماس با 
مجيد جاللي از اين مربي خواســتند تا در يك جلسه 
اضطراري شركت كند و قابل پيش بيني بود كه نتيجه 
اين جلســه منجر به قطع همكاري با جاللي شــود. 
جاللي قبل از هفتــه دوازدهم ليگ برتر جانشــين 
وحيد فاضلي شــده بود تا شــرايط نســاجي را بهتر 
كند، اما او در 6مسابقه متوالي نتوانست اين تيم را از 
بحران نجات دهد تا در نهايت پس از شكست مقابل 
تراكتور به پايان كارش در اين باشگاه برسد. نساجي 
در اين 6مســابقه تنها يك امتياز به دست آورد و در 
5بازي ديگر شكســت خورد تا جاللي با اين عملكرد 
از جمع قائمشهري ها جدا شــود. جاللي چند هفته 
پيش در گفت وگو با همشــهري از اميدواري زيادش 
براي تغيير شرايط بحراني نســاجي حرف زد و حتي 
گفت كه در مربيگري مثل يك مربي جوان انرژي دارد 
و هنوز روياهاي بزرگي دارد كه به آنها نرسيده است. 
مسئوالن نساجي با جذب بازيكناني مثل رضا دهقاني، 
اكبر صادقي، سعيد جاللي راد و علي آل كثير اين تيم 
را تقويت كردند ولي حتي اين تغييرات هم نتوانست 
شــرايط را تغيير بدهد و جاللي با كارنامه اي ضعيف 
در نهايت از نســاجي اخراج شد. البته ديروز شايعاتي 
در رسانه ها مطرح شد كه شايد جاللي بعد از ناكامي 
در نســاجي، اين بار از آلومينيوم اراك سر در بياورد! 
فراموش نكنيم جاللي در ســال هاي اخيــر يكي از 
پركارترين مربيان فوتبال ايران بوده و خيلي كم پيش 
آمده بدون تيم بماند. او از ســال 1365 تا به امروز در 
تيم هاي وحدت تهران، هما، پيام مشهد، تيم هاي ملي 

پايه اي)زير 16 و زير 20سال(، نيروهاي مسلح، پاس 
تهران، صباباتري، شــهيد قندي يزد، استقالل اهواز، 
فوالد خوزستان، تراكتورسازي، سايپا، پيكان، گل گهر 
و نساجي مربيگري كرده و اين در حالي است كه فقط 
يك  قهرماني ليگ با پاس و يك  قهرماني حذفي با صبا 

در كارنامه اش به چشم مي خورد!

  الهامي جانشين جاللي
باشگاه نساجي مازندران پس از قطع همكاري با مجيد 
جاللي، ســاكت الهامي را به عنوان ســرمربي جديد 
انتخاب كرد. الهامي كه ســابقه مربيگري در تيم هاي 
اســتقالل، مس كرمــان، صباي قم، شــهرخودرو و 
ماشين ســازي را دارد، در تيم هايي همچون نساجي 
مازندران و تراكتور نيز ســرمربيگري كرده و پس از 
4سال دوباره به جمع قائمشــهري ها بازگشته است. 
الهامي فصل گذشته سرمربي تراكتور بود و در فينال 
جام حذفي با برتري مقابل اســتقالل، سرخپوشــان 
تبريــزي را قهرمان كــرد. او پــس از اتفاقاتي كه در 
فينال جام حذفي افتاد، بــا محروميت 6ماهه مواجه 
شد كه البته 3ماه آن تعليقي بود. حاال الهامي پس از 
پايان دوران محروميتش دوباره به فوتبال بازگشته و 
سرمربيگري نساجي مازندران رده پانزدهمي را قبول 
كرده است. بدون شك اين مربي براي حفظ نساجي در 
ليگ برتر ماموريت سختي را بر عهده خواهد داشت، 
آن هم درحالي كه نســاجي تا پايان هفته هفدهم از 
2تيم باالتر از خودش يعني ذوب آهن و ســايپا 4 و 8 

امتياز كمتر دارد.

قابل پيش بيني بود!
  مجيد جاللي پس از 5 شكست و يك تساوي، از سرمربيگري نساجي اخراج شد

  و جايش را به ساكت الهامي داد
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خوان الپورتا در انتخابات يكشنبه شب رياست باشگاه 
بارسلونا با برتري بر ويكتور فونت و فريسكا موفق شد 
54.28درصد آرا به ميزان 30هزارو184راي به دست 
آورد و تا ســال2026به عنوان رئيس جديد باشــگاه 
انتخاب شود. او براي به دست آوردن اطمينان اعضاي 
رسمي باشگاه تالش زيادي كرد و وعده هاي انتخاباتي 
زيادي داد، براي رئال مادريد كــري خواند، قول داد 
مســي را نگه دارد، گفت كه ورزش زنان را توســعه 
مي دهد، ادعا كرد با رئيس الليگا و يوفا و فيفا ارتباط 
خوبي دارد و با آنها تماس خواهد گرفت اما هنوز هيچ 
منبعي براي درســت كردن اوضــاع وخيم اقتصادي 
بارسلونا رو نكرده است. او از شخصيت هاي محبوبي 
مثل مســي، گوارديوال و كرويف خرج كرد و خودش 
و اعضاي كمپين اش با ماســك نارنجي با عدد14كه 
شــماره متعلق به كرويف فقيد بود در مراسم ظاهر 
شدند. با همه اينها اعضاي رسمي به او اعتماد كردند و 
بار ديگر عنان باشگاه را به او سپردند تا به قول خودش 
و هوادارانش تيم را بــه دوران طاليي عصر گوارديوال 
برگرداند. در انتخابــات اين دوره به خاطر شــرايط 
كرونايي و محدوديت هاي قرنطينه اي و رأي نگرفتن از 
اعضاي خارج كشور كمتر از دوره هاي قبلي رأي جمع 
شد. الپورتا بالفاصله پس از پيروزي اين انتخابات را 
مهم ترين انتخابات تاريخ باشــگاه دانست اما دليلي 
براي آن نياورد و البته گفت كه طوالني ترين كمپين 
انتخاباتي تاريخ هم بود. او قول داد كه سبك و مسير 
يوهان كرويف كبير را ادامه دهد كــه ناگفته معلوم 
اســت منظورش اعتماد به آكادمي و سرمايه گذاري 

روي الماسيا و وفاداري به سبك و دي ان اي بارسا در 
ارائه فوتبال كه البته هم اكنون از سوي رونالد كومان 
 به كار گرفته نمي شــود و بارســا با روش هميشگي

 3-3-4بازي نمي كند. كومــان در بازي هاي اخير از 
سيستم محبوب خودش يعني 1-3-2-4هم عدول 

كرده و با دفاع سه نفره تركيب مي چيند.
مسي براي نخســتين بار رأي داد و طبيعتا به الپورتا 
رأي داد. فرزندانش هــم او را در راي گيري همراهي 
مي كردند. الپورتا در ســخنراني اش گفت كه مسي، 
گوارديــوال، پيكه و آلبــا به او تبريــك گفته اند. پدر 
مسي پست برنده شــدن الپورتا را اليك كرد. شواهد 
نشان مي دهد ســتاره آرژانتيني مايل به ماندن است 
اما با توجه با اوضاع مالي باشــگاه ماندنش ســخت 
به نظر مي رســد؛ خصوصا اينكه آخريــن قراردادش 
555ميليون يورو براي 4سال براي بارسلونا آب خورده 
بود. بارسا سوارس را كه اكنون مدعي اصلي آقاي گلي 
ليگ است و پريشب به رئال گل زد به دليل دستمزد 
باال رد كرد و اين در حالي است كه او سالي 24ميليون 

حقوق مي گرفت.
فونت)29/99درصد( و فريشــا )8/58 درصد( رأي 
آوردند. بقيه آرا يا برگه ســفيد بود يــا رأي باطله كه 
نشان مي داد حدود 7درصد راي دهندگان به هيچ يك 
از گزينه ها اعتماد نكردند. آراي باطله 3هزارو628و 
آراي سفيد 351راي بود. برخي شــائبه تقلب را هم 
مطرح كردند كه يك نمونه به اعتراض فردي مربوط 
مي شد كه وقتي مي خواســت رأي بدهد متوجه شد 
فرد ديگري به جاي او رأي داده است. در دوران طاليي 

الپورتا 4الليگا، 2ليگ قهرمانــان و يك جام حذفي 
و 3سوپرجام اسپانيا و يك ســوپرجام اروپا براي اين 
باشگاه به دســت آمد. رافائل يوستي، معاونت رياست 
بارسلونا را به دســت خواهد آورد. متئو آلماني مدير 
اجرايي خواهد شد و الكسانكو به عنوان مسئول فوتبال 

رده هاي پايه فعاليت خواهد كرد. ويكتور والدس هم 
كه دروازه بان تيم رؤيايي بارسا بود قرار است در تيم ب 
به عنوان مربي دروازه بان ها مشغول شود. پسر يوهان 
كرويف يعني يوردي نيز مدير ورزشــي مي شود كه 

پست مهمي است.

 از گور برخاسته
پيروزي الپورتا بازگشت به دوران طاليي است يا بازگشت به عقب؟

يحيي گل محمدي و مديران باشــگاه پرسپوليس از همين حاال 
درصدد تشــكيل يك تيم پرقدرت براي فصل آينده هستند. بر 
همين اساس تمديد قرارداد با بازيكنان فعلي، مهم ترين موضوعي 
است كه مديران پرسپوليس به آن فكر مي كنند. آنها مدتي پيش 
توانستند قرارداد مهدي عبدي و سيامك نعمتي را تمديد كنند 
و حاال پرســپوليس دنبال حفظ ديگر ستاره هايش است. يكي از 
نفراتي كه مديران باشــگاه اين روزها دنبــال تمديد قراردادش 
هستند، احمد نوراللهي است. او بدون شــك در اين فصل جزو 
بهترين بازيكنان تيمش بوده و حاال پرسپوليس مي تواند با حفظ 
اين هافبك يك كار مهم را به سرانجام برساند. نوراللهي كه از ليگ 
چهاردهم در پرسپوليس حضور دارد و كاپيتان سوم سرخپوشان 
محسوب مي شود، ديروز به دفتر باشگاه رفت و جلسه اي با جعفر 
سميعي داشت كه البته زياد طول نكشــيد. قرارداد اين بازيكن 
در پايان فصل به اتمام خواهد رســيد و مديرعامل پرسپوليس 
صحبت هايي را درخصوص تمديد قرارداد نوراللهي با اين بازيكن 
انجام داده اســت. هرچند برخي از ايجنت ها بــه نوراللهي قول 
داده اند كه او را به خارج از ايران ببرند ولي هافبك پرســپوليس 
بي ميل نيست كه قراردادش را با اين تيم تمديد كند، هر چند كه 
براي او مسائل مالي هم مهم است. گفته مي شود پيشنهاد باشگاه 
پرسپوليس قراردادي 3ساله اســت اما درصورت توافق، ممكن 

است مدت اين قرارداد به 2سال كاهش يابد. قرار است نوراللهي 
در روزهاي آينده دوباره با مديران پرسپوليس جلسه داشته باشد.

 پيشنهاد تمديد به حامد لك
حامد لك يكي ديگر از بازيكناني اســت كه پرسپوليس خواهان 
افزايش مدت قرارداد آنهاست. لك يك فصل ديگر با پرسپوليس 
قرارداد دارد ولي باشگاه در تالش است تا 2 فصل ديگر هم قرارداد 
اين بازيكن را تمديد كند. لك هم براي تمديــد قرارداد تمايل 
دارد و اين بازيكن هم در صف نفراتي قرار گرفته كه پرسپوليس 
مي خواهــد قــرارداد جديدي بــا او امضا كند. محمدحســين 
كنعانــي زادگان مدافع مياني پرســپوليس هم تــا 4ماه ديگر 
قراردادش با اين باشــگاه به اتمام خواهد رســيد و مســئوالن 
پرســپوليس از چند ماه پيش به اين بازيكن پيشــنهاد تمديد 
داده اند. او هنوز با باشگاه جلســه مهمي را در اين زمينه برگزار 
نكرده ولي به نظر مي رســد كه كنعاني هم به زودي راهي باشگاه 
مي شود تا با مديران پرســپوليس مذاكره كند. وحيد اميري هم 
بازيكني است كه گل محمدي تأكيد ويژه اي به تمديد قراردادش 
دارد. اميري فوتباليســتي توانمند و بي حاشــيه است و انتظار 
مي رود كه پرسپوليسي ها قرارداد اين بازيكن را به زودي تمديد 

كنند.

 يحيي با شجاع حرف نزده است
هفته گذشــته شــايعاتي مطرح شــد مبني بر اينكــه يحيي 
گل محمدي با شــجاع خليــل زاده درخصوص بازگشــت اين 
بازيكن به پرســپوليس صحبت كرده و حتي شجاع به سرمربي 
پرســپوليس قول داده كه فصل آينده به اين تيــم برگردد. اين 

خبر اما حقيقت ندارد چرا كــه گل محمدي در اين چند ماه هيچ 
صحبتي با خليل زاده نداشته است. گل محمدي در شرايط فعلي 
درصدد تقويت خط دفاعي تيمش است ولي طبيعي است كه اگر 
خليل زاده قصد بازگشت به پرســپوليس را داشته باشد، با چراغ 

سبز گل محمدي و مديران پرسپوليس مواجه شود.

هميشه اينطوري است 
كه حضور يك بازيكن 
موفق از يك كشور در 
يك ليگ بزرگ تر، باقي باشگاه ها را هم ترغيب مي كند كه سراغ 
جذب بازيكناني از همان كشور بروند. با همين فرمول بود كه در 
دهه 70، انبوهي از بازيكنان ايراني وارد ليگ آلمان شدند. موفقيت 
امثال خداداد عزيزي و علي دايي باعث شد بوندس ليگايي ها تا 
چند سال نگاه مثبت و ويژه اي به ليگ ايران داشته باشند. سال ها 

بعد هم ليگ بلژيك چنين شرايطي را براي فوتبال 
كشورمان پيدا كرد. يك نفر راه را باز مي كند و 
بقيه راحت تر جذب مي شوند. در ليگ پرتغال، 
آن يك نفر مهدي طارمي بود. مهاجم بوشهري 
كه از الغرافه قطر جذب ريوآوه شد. استارتي 
شكوهمند در ليگ پرتغال داشت و در همان 

فصل اول برترين گلزن فصل اين كشور 
شــد. بعد تازه ريوآوه توانست با 

فروش او به پورتو، سود مالي هم 
كسب كند! در نتيحه عجيب 
نبود كه پرتغالي ها براي جذب 

بازيكنان ايرانــي تمايل 
بيشتري نشــان بدهند. 
به اين ترتيــب در فصل 
جديــد 2مهاجم جديد 
ايراني به ليگ اين كشور 

پيوستند؛ شــهريار مغانلو 
جذب سانتاكالرا شد و علي عليپور هم 

به عضويت ماريتيمو درآمد. البته مي شود حضور جعفر سلماني در 
پورتيموننزه را هم به اين موج نسبت داد، اما نكته اينجاست كه 
سرمربي فعلي اين تيم يعني پائولو سرجيو در صنعت نفت آبادان 
با سلماني كار كرده بود و از او شناخت شخصي داشت. جداي از 
سلماني كه او هم فعال ذخيره است و كم بازي مي كند، عليپور و 
مغانلو قشنگ نشان دادند فاصله بعيدي با طارمي دارند. آنها هرگز 

نتوانستند توقع باشگاه هاي شان را برآورده كنند.

  مغانلو؛ ديپورتي اول
از چند هفته پيش مشخص شــده بود كه شهريار مغانلو ديگر جايي 
در سانتاكالرا نخواهد داشــت. خريد او براي باشگاه پرتغالي چندان 
موفقيت آميز نبود. مغانلو به ندرت مورد اعتماد و استفاده قرار گرفت و 
نهايتا با به ثمر رساندن تنها يك گل در جام حذفي به دوران حضورش 
در اين تيم پايان داد. سانتاكالرا كه در جدول هجده تيمي ليگ پرتغال 
روي پله هشتم قرار گرفته و وضعيت باثباتي دارد، با دريافت چند 

پيشــنهاد از باشــگاه هاي ايراني رضايت به جدايي 
شــهريار مغانلو داد و اين بازيكن به ليگ برتر 

برگشت؛ آنچه بيشتر به ديپورت شباهت 
دارد. اگرچه شــهريار پارسال در كورس 
آقاي گلي ليگ برتر بود و ممكن است 
حاال هم بخت خوبي براي درخشش 
در مسابقات داخلي داشته باشد، اما 
حقيقت آن است كه او در انتخاب 
ابتداي فصلش تفاوت كيفي ليگ 
ايران و پرتغال را محاسبه نكرده بود. 

بله؛ آنجا با اينجا فرق دارد.

  عليپور هم برمي گردد؟
شرايط براي علي عليپور هم در ماريتيمو اصال جالب نيست. اين 
بازيكن به تناوب در تركيب تيمش مورد استفاده قرار گرفته، اما 
هنوز هيچ گلي به ثمر نرسانده اســت. او يك دوره مصدوميت را 
هم پشت سر گذاشت و در 2هفته اخير به تركيب اصلي بازگشت، 
اما در هر 2مســابقه تعويض شــد. عليپور در بازي يكشنبه شب 
ماريتيمو برابر موريرنزه فيكس بود، اما بين دو نيمه تعويض شد 
كه اين مسئله نشان مي دهد كادرفني از او رضايت نداشته است. با 
شكست در اين بازي، ماريتيمو با 18امتياز از 22بازي به حضور در 
قعر جدول ادامه داد. با شرايط موجود اگر ديديد عليپور هم پايان 

فصل به فوتبال ايران بازگشت، اصال تعجب نكنيد.

  طارمي؛ يك استعداد غريب
با همه اين تفاســير نه مغانلو و نه عليپور براي حضور 
در پرتغال شايســته نكوهش نيستند. آنها حق 
داشتند شانس شــان را در يك ليگ اروپايي 
امتحان كنند و البته عليپور هنوز مجال بقا در 
فوتبال اين كشور را دارد. با اين حال واقعيت 
آن اســت كه اين دو نفر با مهدي طارمي قابل 
مقايسه نيستند. او اســتعداد غريبي دارد، 
راحــت خــودش را در موقعيت گل 
قرار مي دهد و بــا هوش غريزي 
باال، فوتبال بازي كردن را براي 
هم تيمي هايــش راحت تــر 
مي كند. طارمــي اگر چند 
ســال جوان تر بود، شــايد 
حتي مي توانســتيم انتطار 
يك انتقال بــزرگ را براي او 
داشته باشيم، اما بدون تعارف 
در مورد عليپور و مغانلو چنين 

چشم اندازي وجود ندارد.

در ليــگ برتــر اتفاقــات و 
ركوردهاي تازه اي رقم خورد. 
سرانجام  منچسترســيتي 
پس از 21بــرد پياپي باخت؛ 
اين بار در داربي منچستر و به 

منچستريونايتد.

سولسشائر: اين براي ســومين بار پياپي بود كه سولسشائر 
موفق مي شــد گوارديوال را در زمين حريف ببرد. اين در حالي 
است كه اوله در هيچ يك از بازي هاي اين فصل مقابل 6تيم بزرگ 
را نبرده و حتي تيمش گلي هم نزده بود. برونو فرناندز، هافبك 
پرتغالي با گلي كه زد تبديل به تأثيرگذارترين بازيكن ليگ برتر 

تا به اينجاي فصل شد؛ 16 گل و 10 پاس گل.

كلوپ: بعد از 3مارس2007 نخستين بار بود كه 2تيم ليورپول 
و منچسترســيتي همزمان در يك روز و در يك بازي خانگي 
شكست خوردند. اوضاع ليورپول همچنان وخيم است؛ مدافع 
عنوان قهرماني حتي به فوالم هم مي بازد.  اين نهمين بازي بدون 
برد شاگردان يورگن كلوپ در ليگ برتر از ابتداي سال 2021بود 
و ششــمين شكســت پياپي خانگي اين تيم؛ برنلي، برايتون، 
منچسترسيتي، اورتون و چلســي و فوالم. در 14بازي ابتدايي 
فصل آنها 31امتياز و تنها يك باخت به دست آورده بودند و حاال 
در 14بازي آخر فقط 3برد و 3تساوي و 12امتياز به دست آمده 
است. از 81ضربه  آخري كه بازيكنان اين تيم به سمت دروازه 

حريفان زده اند، تنها يكي به گل تبديل شده.

جرارد: در همين روزهاي ســياه ليورپول اسطوره سابق اين 
باشگاه توانســت رنجرز گالســكو را پس از 10سال و چيرگي 
سلتيك به قهرماني ليگ اسكاتلند برساند. استيون جرارد گزينه 
اصلي جانشــيني يورگن كلوپ روي نيمكت ليورپول است اما 
بعيد به نظر مي رسد با هر نتيجه اي تا پايان فصل كلوپ اخراج 
شــود. ليورپول در اين فصل ليگ جزيره 9اشتباه منجر به گل 

داشته كه 3اشتباه بيشتر از هر تيم ديگري در ليگ است.

بيل و كين: در روزهايي كه گرت بيل كامال احيا شده و مدام 
گل يا پاس گل ثبت مي كند و در بازي آخرش 2گل ديگر هم زده 
)6گل و 3 پاس گل در 6بازي آخر(، هري كين همچنان مي تازد. 
كين در 25 بازي كه در اين فصل در تركيب تيم تاتنهام حضور 
داشته توانسته روي 29 گل تيمش تأثير مستقيم بگذارد؛ 16 
گل و 13 پاس گل تا به اين ترتيب تأثير گذارترين بازيكن ليگ 
برتر تا به اينجاي فصل باشد. در 36 مسابقه آخر روي 40 گل 
تأثير مستقيم گذاشته است؛ 24 گل و 16 پاس گل. هري كين 
و سون هيونگ مين بيش از هر يك از زوج هاي اين فصل ليگ 
جزيره روي گل به يكديگر كمك كرده اند؛ 14 همكاري گل و 

پاس گل به يكديگر.

جهان

فوتبال ايران

4ستاره در صف مذاكره 

آنها طارمي نشدند

    نوراللهي، اميري، كنعاني زادگان و لك تمديد مي كنند؟

عليپور و مغانلو نتوانستند راه مهاجم بوشهري را در پرتغال دنبال كنند
اين خريد به كار استقالل مي آيد؟

عددهاي برتر
در بازي هاي يكشنبه چند ركورد منفي و مثبت ديگر هم 

در ليگ برتر جابه جا شد

كباب قو و قناري

زيدان باز هم در ورزشگاه جديد اتلتيكو مادريد نباخت اما رئال مادريد با تساوي يك-يك در داربي مادريد شانس 
قهرماني اش كم شد. در فاصله 13هفته به پايان رقابت هاي الليگا اختالف با اتلتيكو در صدر به عدد5رسيده و اين 
در حالي است كه تيم دوم مادريد يك بازي هم كمتر انجام داده. بارسلونا هم 2 امتياز بيشتر از رئال دارد. نكته مهم 
شهرآورد پايتخت اسپانيا نارضايتي گسترده رئالي ها از داور اهل قناري در اين بازي بود. آنها از  ارناندس ارناندس 
در 4 ال كالسيكوي قبلي اصال راضي نبودند. گونســالس، داور ويدئويي اصرار داشت برخورد توپ به دست باز 
فيليپه، مدافع اتلتيكو كه مانع رسيدن توپ به كاسميرو جلوي دروازه شد پنالتي است، اما ارناندس ارناندس 
تصميم او را نپذيرفت. او همان داوري است كه گل سالم گرت بيل را در پيروزي 3 بريك اين تيم در ال كالسيكوي 
2 سال قبل را نگرفت و يك سال ونيم پيش هم 2 پنالتي روي واران را جلوي دروازه بارسلونا پنالتي تشخيص نداد. 
همان كه لگد محكم سوارس به پاي واران و سرنگون كردن او در ال كالسيكوي 5 بريك را ناديده گرفت. يك بار 
هم پنالتي واضح روي مارسلو در ال كالسيكو را نديد و يك پنالتي هم از سوي اومتيتي روي رونالدو. اين همه 
اشتباه كه كارشناسان داوري بعد از بازي ها به آنها اعتراف كردند از سوي يك داور و تنها براي 4 مسابقه طبيعي 
نبود. با اين حال اين داور براي نخستين بار داربي مادريد را سوت مي زد. كاربران رئالي در شبكه هاي اجتماعي 
بريده اي از روزنامه اي در ســال1994را وايرال كردند كه در آن الخاندرو ارناندس ارناندس گفته بود كه هوادار 
بارسلوناست و روماريو و الدروپ بازيكنان محبوبش هســتند. او آن زمان كمتر از 12سال سن داشت. در اين 
فصل رئال تنها 2 بار صاحب پنالتي شده كه نسبت به 6پنالتي اتلتيكو و همين تعداد براي بارسا آمار ضعيفي 
است. از زمان آغاز به كار VAR در الليگا 4 بار پيش آمده كه داور براي تشخيص هند پنالتي به مانيتور مراجعه 
كند و پنالتي نگيرد و هر 4بار به سود اتلتيكو بوده؛ 2018مقابل سوسيداد، 2019مقابل وايادوليد، 2020مقابل 
سلتا و 2021مقابل رئال مادريد. ارناندس 24بار براي رئال سوت زده كه رئالي ها 14برد، 4تساوي و 6باخت با او 
به دست آورده اند با دريافت 56 كارت زرد و 4 كارت قرمز كريم بنزما در 14باري كه براي رئال گل زده، اين تيم 
10 برد و 2 باخت و 2 تساوي به دست آورده. كريم در داربي مادريد از ركورد روبرتو كارلوس به عنوان باسابقه ترين 
بازيكن خارجي تاريخ باشگاه عبور كرد و تعداد بازي هاي خود با پيراهن رئال را به 371بازي رساند. تنها مارسلو 
با 366بازي شانس عبور از ركورد او را دارد. اين ششمين گل بنزما در 36بازي مقابل اتلتيكو بود كه آمار بسيار 
ضعيفي است. در اين فصل اتلتيكو با يك بازي كمتر 48گل به ثمر رسانده كه 4تا از رئال بيشتر است و اين طي 
23سال اخير سابقه نداشته كه گل هاي آنها از كهكشاني ها بيشتر باشد. زيدان دومين مربي در تاريخ رئال مادريد 
بدون شكست در 4 بازي خارج از خانه مقابل اتلتيكو مادريد است، 3 تســاوي و يك پيروزي. واران هم باالخره 
پس از 2228دقيقه كارت زرد گرفت. نزديك ترين مدافع الليگا از نظر دقايق كارت نگرفتن آرائوخو اســت كه 

957دقيقه بدون كارت سپري كرده است.

داور اهل جزاير قناري باز هم صداي  رئال  مادريد را در آورد

بهروز رسايلي
خبرنگار از مدت هــا قبل شــايعاتي در مورد عالقه باشــگاه 

استقالل به جذب امين قاســمي نژاد از شهرخودرو 
به گوش مي رسيد و حتي بسياري خبر مي دادند كه 
توافقات نهايي در اين زمينه انجام شده است. نهايتا 
هم فرهاد مجيدي در نشســت خبــري بعد از بازي 
استقالل با فوالد تأييد كرد كه جذب قاسمي نژاد را از 
باشگاه خواسته است. البته دست كم تا زمان تنظيم 
اين مطلب چيزي روشن نشده و مهدي رحمتي هم 
به عنوان سرمربي شهرخودرو موضع تندي در مقابل 
استقاللي ها گرفته اســت. با اين حال فارغ از اينكه 
سرنوشت امين چه خواهد شــد، پرسش اينجاست 
كه اين مهاجم 34ساله چقدر به كار استقالل مي آيد؟ 
قاســمي نژاد جزو خوب هاي اين فصــل ليگ برتر 
بوده، اما همه مي دانند كه استقالل در 2فصل اخير 
با تراكم بازيكنان مدعي در خــط حمله اش مواجه 
بوده است. آنها شيخ دياباته، مهدي قائدي و ارسالن 
مطهري را در اختيار دارند و حتي در نخستين تجربه 
حضور دوباره مجيدي روي نيمكت، مطهري در برابر 
فوالد نيمكت نشين شــد. با اين اوضاع قطعا حضور 
احتمالي قاســمي نژاد باعث افزايش ترافيك در خط 
حمله خواهد شــد. البته اين احتمال وجود دارد كه 
مجيدي قاسمي نژاد را براي پســت هاي ديگر، مثال 
استفاده به عنوان وينگر در نظر داشته باشد كه خب 
اين هم ممكن است كارايي مهاجم فعلي شهرخودرو 
را كاهش بدهد. نهايتا بايــد ديد تكليف تنها بازيكن 

موجود در ليست خريد فرهاد چه خواهد شد.

امين قاسمي نژاد و ترافيك خط حمله استقالل
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بالتكليفي در انتخابي 

دل نازك مثل مهربان

پژمان درستكار، سرمربي تيم ملي جوانان كشتي آزاد كه دوستي 
ديرينه اي با عليرضا دبير رئيس فدراســيون دارد، روز گذشته از 
سمتش استعفا داد. دبير هم بالفاصله با اين استعفا موافقت كرد. اين 
استعفا در شرايطي است كه درستكار حدود يك سال پيش حكم 
سرمربيگري را دريافت كرد اما به دليل شيوع ويروس كرونا، در اين 
مدت، هيچ مســابقه و اردويي براي رده جوانان برگزار نشد. براي 
كساني كه از دوستي نزديك و قديمي درستكار با دبير خبر دارند، 
تصور جدايي اين 2 نفر قابل باور نيست مگر اينكه شايعه تغييرات 
در كادرفني تيم ملي كشــتي آزاد در آينده را باور كنيم. براساس 
شايعات درستكار به تيم كشتي بزرگساالن چشم دارد و بعيد نيست 
استعفاي امروزش دورخيزي براي رسيدن به تيم ملي بزرگساالن 

باشد؛ اگر شد به عنوان سرمربي، نشد مربي.

مسابقه انتخابي در سر وزن قانوني و اينكه كشتي گيران دقيقا طبق 
قانون جهاني در مقابل يكديگر قــرار مي گيرند، مي تواند يكي از 
نكات مثبت تصميم كادر فني باشد. ولي بالتكليفي كشتي گيران 
كه نمي دانند قرار است يك كشــتي بگيرند يا 3 كشتي از نكات 
تاريك انتخابي تيم ملي كشــتي آزاد است. غالم محمدي گفته 
اگر يزداني ببرد، يك كشــتي ولي اگر قاســمپور برنده مسابقه 
باشد كشتي تكرار خواهد شــد. او البته درباره وزن 57كيلوگرم 
كه مبارزه شــان با وزن 86كيلوگرم در يك روز برگزار مي شود، 
صحبتي نكرده و توضيح نداده كه اگر عموزاد ببرد چه مي شود؟يا 
اگر اطري برد كشتي تكرار خواهد شد؟ فقط ما نيستيم كه جواب 

اين سؤال ها را نمي دانيم، خود كشتي گيران هم نمي دانند!

در تورنمنت ايتاليا عليرضا كريمي در ديــدار فينال با نتيجه 3به 
3شكست خورد. به اعتقاد بسياري از كارشناسان 3امتياز مسلم او 
را داوران ندادند. همين باعث شد از ابراهيم مهربان مربي تيم ملي 
انتقاد شود كه چرا درخواست چلنج )بازبيني فيلم كشتي( نكرده تا 
امتياز كريمي بازگردانده شود. مهربان در مصاحبه اي گفته كه باخت 
كريمي به دليل دور بودن از مسابقات در فينال طبيعي بوده ولي هيچ 
اشاره اي به مشكل داوري نداشته. او البته در استوري اينستاگرامش 
ظاهرا جواب منتقدان را داده:»هرچه به قله نزديك تر مي شــوي 

صداي قارقار كالغ هاي عاجز از اوج گرفتن بلندتر مي شود.«

زير يك خم

داستان جدايي پژمان از دبير

فروغ عباسي و شادي پريدر، 2 زني هستند 
كه در چند هفتــه اخيــر از ورزش حذف 
شده اند. عباسي در ظاهر به خواست خودش 
اما در واقع به اجبار شرايطي كه به او تحميل شده بود، از تيم ملي اسكي خداحافظي 
كرد. شــادي پريدر هم كه نامزد انتخاباتي فدراسيون شطرنج بود، رد صالحيت شد. 
هر دو از قهرمانان بنام رشته شان هستند. عباســي فارغ از اينكه همزمان چند رشته 
ورزش را با هم انجام مي دهد و در اســكي و دوچرخه  سواري ملي پوش بود، در اسكي 
آلپاين تجربه حضور در 2 المپيك را دارد. پريدر هم نخستين زني است كه در شطرنج 

ايران به درجه استاد بزرگي رسيده و عنوان هاي بين المللي دارد.
عباسي 2روز پيش در پستي  اينستاگرامي گاليه كرد كه چرا يك ورزشكار ملي پوش 
بايد براي اســتفاده از پيســت پول بدهد؟ فدراسيون اسكي هر دو ســال يك بار به 
ورزشــكارانش 2جفت چوب اســكي مي دهد. با اينكه قيمت هر جفت چوب اسكي 
20ميليون تومان بيشــتر نيست، امســال از عباســي، آنگونه كه خودش مي گويد 
100ميليون چك ضمانتي گرفته اند. او اين  رفتارها را بهانه كرده و در  26سالگي از تيم 

ملي خداحافظي كرده است.
فروغ عباسي كه از شيراز به تيم ملي رسيده، در 

پســت خودش به موضوع ديگري هم اشاره 
كرده اســت: »به گفته اطرافيان شايد اگر 
زادگاهم با نــام خانوادگي من چيز ديگري 

بود، شرايط برايم متفاوت بود.«
عباســي حاضر نيســت درباره اتفاقاتي كه 
او را بــه خداحافظي مجبور كرده اســت، 
صحبت كند. اما آيا مسئوالن ورزش پيگير 

اين خداحافظي هســتند؟ طاهره طاهريان، 
نايب رئيس كميته ملي المپيك به همشهري 

مي گويد: »پيست ها اجاره داده مي شوند و حتي 
خود فدراسيون هم از اين موضوع اذيت مي شود. 
اما وقتي با بخش خصوصي قــراردادي مي بنديم، 
مي شود آنها را ملزم كنيم كه ورزشكاران ملي بدون 

مشكل از اين فضاها اســتفاده كنند. من از اتفاقي كه 
براي عباسي افتاده است، اطالعي نداشتم. حتما با خود 

او صحبت مي كنم و پيگير اين موضوع مي شوم.«
موضوع ديگري كه درباره عباسي مطرح است، دردسرهاي 

گفت وگوي او با يكي از رســانه هاي خارجي است. در مسابقات 
قهرماني جهان ايتاليا، خبرنگار آسوشيتدپرس در خط پايان مسابقه از 

عباسي چند سؤال پرسيد. بيشتر سؤاالت درباره سميرا زرگري، سرمربي 

تيم ملي بود كه با خواســت همسرش ممنوع الخروج شــد و نتوانست تيم ملي را در 
مسابقات همراهي كند. 

به گفته يكي از نزديكان به تيم ملي، مســئوالن فدراســيون به  خاطــر اين مصاحبه 
عباسي را بازخواست كرده اند. سؤال اين است كه آيا ورزشكاران حق مصاحبه ندارند؟ 
طاهريان مي گويد: »بعيد مي دانم به ورزشكار بگويند با رسانه ها صحبت نكند. ممكن 
است شرايط خاص ايجاد شود و خود فرد تشــخيص بدهد كه با بعضي  از شبكه ها يا با 
بعضي از خبرنگاران صحبت نكند. من صحت و سقم اين موضوع را نمي دانم و نمي توانم 

مي كنم. ما ورزشــكارانمان را دوست اظهارنظر كنم اما حتما در اين باره ســؤال 

داريم و خودمان را موظف مي دانيم كه از آنها حمايت كنيم.« 
اما شــادي پريدر؛ او مهرماه با حفظ ســمت نايب رئيســي براي انتخابات رياســت 
فدراسيون ثبت نام كرد و تأييد صالحيت شد، اما انتخابات به تعويق افتاد. در ثبت نام 
دوباره پريدر باز هم نامزد شد. اين بار ابتدا او را به اين بهانه كه نامزد انتخاباتي است، 
از نايب رئيســي كنار گذاشــتند و بعد هم خبر آمد كه براي رياست فدراسيون تأييد 
صالحيت نشده است. خبرهاي غيررسمي مي گفتند دليل اصلي اين اتفاقات انتشار 
عكس هاي خصوصي اين قهرمان سرشناس شطرنج اســت. طاهريان تأييد مي كند 
كه عكس هايي از پريدر منتشر شده اســت: »عده اي كه احتماال از بدنه خود شطرنج 
بوده اند، عكس هاي او را گذاشته اند. اين كار نادرستي بود كه متأسفانه در فضاي رقابتي 
پيش آمد. البته خود خانم پريدر بايد مراقبت هاي بيشتري كند.« نايب رئيس كميته 
ملي المپيك با اين حال مي گويد رد صالحيت پريدر ارتباطي به اين عكس ها نداشته 
است: »كميته اي شرايط افراد را از نظر مديريتي بررسي مي كند تا مشخص شود آنها 
مي توانند فدراسيون را اداره كنند يا نه. من هم قبول دارم كه براي خانم ها محدوديت ها 
بيشتر است. ولي بعضي از افراد در بعضي از پست ها خوب هستند مثل پريدر كه براي 
نايب رئيسي خوب بود و زحمت هم كشيد، اما اين دليل نمي شود كه او براي 

رياست هم مناسب باشد.«
گفته مي شود سال گذشــته به خاطر رودررو نشدن بازيكنان 
ايران با ورزشكاران اســرائيلي ، خطر تعليق شطرنج ايران 
را تهديد مي كرد اما با رايزني هاي پريــدر، ايران با تعليق 
روبه رو نشد. كســي كه توانسته مســئله به اين مهمي را 
مديريت كند، نمي تواند فدراسيون را اداره كند؟ آيا توانايي 
پريدر كمتر از نامزدهايي اســت كه پيش از اين مديريت 
ضعيفي در فدراسيون هاي ديگر رشته ها داشتند؟ طاهريان 
مي گويد در قضيه تعليق، اين مجموعه فدراسيون بود كه 
خوب كار كرد: »فعاليت هاي پريدر هم تأثيرگذار بود اما 

مجموعه فدراسيون در اين كار موفق بود.
 در موضوع بقيــه نامزدها هم افراد پرتواني هســتند 
و نمي شــود آنها را ناديده گرفت.« طاهريان تأكيد 
مي كند كه پريدر از شطرنج حذف نشده است: »در 
اين موقعيت كه او خيلي اذيت شده، بهتر است كه 
يك مدت دور بماند اما او از شطرنج حذف نمي شود، 
دوباره برمي  گــردد و در ســمت هاي قبلي اش كار 

مي كند.« 
از حرف هاي طاهره طاهريان، اينگونه به نظر مي رسد 
كه پريدر مي تواند دوباره نايب رئيس فدراسيون شود، اما 

اجازه ندارد به رياست فكر كند!

ليلي خرسند 
خبرنگار

حذف همزمان 2 ستاره ورزش زنان
    فروغ عباسي و شادي پريدر هر كدام به دليلي از ورزش كنار  رفته اند.      طاهريان، نايب رئيس كميته ملي المپيك مي گويد پيگير وضعيت آنهاست 
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افقي:
 1- ضمير اول شخص مفرد- 
مركوركــروم- ســال ها دل 

طلب... از ما مي كرد
2- شيرين گفتار- برادران- 

پيشوند سلب
3- از نام هاي خداوند- رنگ 
سفيد- خاصيت ارتجاعي دارد
4- مخفــف بدتــر- از بحور 

شعر- نشان ويژه نظامي
5- پــر جنــب و جــوش- 
باالتريــن مرحله يك جريان 

ناگوار
6- مسيحي- پسران عرب- 

نمايندگي
7- توكل كــردن- مجموعه 
شــعري ســروده هوشنگ 

ابتهاج- سنگ چاقو تيز كني
8- فلز سرخ- كاشف واكسن 

آبله- آخرين زنداني نازي
9- شــانه، دوش- ورزشــي 

گروهي- فرماني نظامي
10- شــيطان- همســايه 

آنگوال- تمدن مكزيك
11- فراغت خاطر- واقعي

12- رمانــي بــا پس زمينه 
جنگ نوشته مجيد قيصري- 

محكم و استوار- جلگه
13- دريــدن- قهوه خانــه 
مدرن- اســبابي براي رسم 

خط عمود

14- گشودن معما- تيز هوشي- 
نان كامال برشته

و  هــرج  اكســير-   -15
مرج طلب- بانگ چوپان

  
عمودي:

1- هماننــدي- مكتب ها- 
كنده كاري روي چوب

2- بوي خوش- هــر يك از 
داالن هــاي بــزرگ بــازار- 

دست آموز
فرصــت  با صداقــت-   -3

پرداختن به امور دلخواه
4- پس  غذا- برادر شيرازي- 

از خلفاي عباسي
5- ناگـــــــواري- غــده 

فوق كليوي- نشانه مفعولي
6- اشـــــاره بـــــه دور- 
گفت وگو هاي فيلـــم- گلي 

آپارتماني
7- پيامبر صبــور - از ظروف 

آشپزخانه- پسوند شباهت
8- ناگزير- گلي زيبا- بازپرس 

قديم
9- منجمد- ســرد و خنك- 
از برجســته ترين چهره هاي 
ادبيات آلمان كه شيفته شعر 

حافظ بود
10- روشني تصوير- داراي 
تركيب ناهماهنگ و عجيب- 

خرس

11- مكان- ارتوپد ســنتي- نقاش 
هلندي قرن نوزدهم

12- جدا شدن- خاكستر- پسوند 
شباهت

13- ميمون آدم نما- پزشــكي كه 
دوره تخصصي را مي گذراند

14- غيراختيــاري- جهان معني- 
آبگينه

15- پيشــوند فعل مضــارع- گل 
نيلوفر آبي- قصور

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3887
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

731452986
692738514
548916372
354687129
279143865
186295437
825364791
963571248
417829653

متوسط
 5    9    
7    3   6  
 4 3   1 8   
5 2    7    
  6    3   
   4    8 6
  7 1   6 2  
 9   8    4
   2    7  682154379

749283615
315967284
938542167
267819453
451376928
824731596
176495832
593628741

ساده

متوسط

852679413
719834265
643521897
528367941
476918352
931452786
387145629
295786134
164293578

سخت

7  1 4    8  
 9   3     
     6 3   
    8   2  
2        5
 8   9     
  5 3      
    7   4  
 1    9 6  3

ساده

  2 1  4 3   
7   2  3   5
 1   6   8  
9 3      6 7
  7    4   
4 5      2 8
 2   3   9  
1   4  5   2
  3 6  8 7   

محسن محمود  صفري 
خبرنگار
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 حقوق حق التدريسي هاي آموزش و پرورش پرداخت نشد
از ابتداي سال، من به شخصه 5بار وعده وزير درخصوص پرداخت حقوق 
حق التدريسي ها را شــنيده ام و به دريافت حقوق اميدوار شده ام ولي 
اكنون كه به نيمه اسفند رسيده ايم همچنان خبري از پرداخت حقوق ها 

نيست و من واقعا نمي دانم تا كي بايد شرمنده همسر و فرزندم باشم.
رضايي از تهران

   پرداخت مطالبات دانشگاه علوم پزشکي لرستان چه شد؟
مسئوالن مدام ســخن از »به زودي مي گويند« درحالي كه ماه هاست 
مطالبات قانوني و حقوقي پرســنل دانشــگاه علوم پزشكي لرستان 

پرداخت نشده است.
پارسا از خرم آباد

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان......................................

02123023337
02123023916

با مردم

@bamardom_hamshahri   ................................ تلگرام با مردم

بازگشت به زندان
در پايان اين جلسه محاكمه كه حدود 3ساعت طول كشيد.  قاضي از حميد خواست در جايگاه قرار بگيرد 
تا براي آخرين مرتبه از خود دفاع كند. قاضي بار ديگر اتهام مباشرت در قتل عمدي را به متهم تفهيم كرد 
و او در دفاع از خود گفت: من از دادگاه طلب عفو و بخشش دارم. متوفي مثل پدرم بود. ما رابطه دوستانه اي 
با يکديگر داشتيم. فکرش را هم نمي كردم كه روزي چنين اتفاقي بيفتد. چند روز قبل از حادثه تولد 
من بود و او برايم هديه گرفت. چند روز قبل تر هم با يکديگر به خريد رفته بوديم. با اين حال باور كنيد 
من اطالع نداشتم كه او بيمار است و دارو مصرف مي كند. از دادگاه درخواست كمك دارم و از اولياي دم 

مي خواهم كه من را ببخشند.
پس از آخرين دفاعيات متهم، هيأت قضايي قرار متهم را از قرار وثيقه 600ميليون توماني به قرار بازداشت 
موقت تبديل كردند و در ميان بهت و حيرت متهم، مأموران به او دستبند زدند و وي را به بازداشتگاه 
منتقل كردند. همچنين رئيس دادگاه اعالم كرد پس از شور با مستشاران، به زودي حکم پرونده صادر 

خواهد شد.

كث
م

آخرین دفاع 
خواننده رپ

خواننده رپ كه از 3ســال قبل 
به دنبال درگيري مرگبار با شوهِر پيگيري

مــادرش در مظان اتهــام قتل 
عمدي قرار دارد، درحالي كه تا ديروز با سپردن 
قرار وثيقه آزاد بود محاكمه شد، پس از جلسه 
دادگاه با تشديد قرارش از سوي هيأت قضايي، 

بازداشت و تا صدور حكم روانه زندان شد.
به گزارش همشهري، نخستين برگ از پرونده 
حميد. ص، از روز 24مرداد ماه سال96 تكميل 
شــد. آن روز او كه متوجه درگيــري مادرش با 
شوهرش شــده بود سراســيمه خود را به خانه 
آنها رساند و در دفاع از مادرش با شوهر او درگير 
شد. مادر او از حدود 10سال قبل پس از جدايي 
از شوهر اولش، با هوشــنگ كه 66سال داشت 
ازدواج كرده بود و حميد هم گاهي به خانه آنها 
مي رفت. او آن روز وقتي فهميد هوشنگ مادرش 
را كتك زده خودش را به خانه رساند و با او درگير 
شد. هرچند اين درگيري با كشمكش و بگومگو 
همراه بــود و حميد يك گلدان را شكســت اما 
هوشنگ كه به تازگي قلبش را جراحي كرده بود 
و داروهاي ضدانعقاد خون مصرف مي كرد حالش 
بد و به بيمارستان منتقل شد. با اينكه پزشكان 
تالش زيادي براي مداواي او انجام دادند اما 3روز 
بعد روي تحت بيمارســتان جانش را از دست 
داد تا خانواده هوشنگ از حميد به اتهام قتل او 

شكايت كنند.

پرونده در دادسراي جنايي
شــكايت اولياي دم هوشنگ كه شامل2پسر و 
يك دختر او هســتند باعث دستگيري حميد 
شد. او كه خواننده رپ بود و تا آن زمان چندان 
معروف نبود پس از دستگيري نامش سر زبان ها 
افتاد. او در دادسرا به درگيري با پدرخوانده اش 
اعتراف كرد اما گفت قصد كشتن او را نداشته 
اســت. او گفت: روز حادثه با مقتول بحثم شد 
و يك گلدان برداشــتم و به ديوار كوبيدم تا او 
را بترسانم. بعد به ســمتش رفتم و ضربه اي به 
 صورتش زدم. همسايه ها با شنيدن صداي دعوا 
مقابل خانه ما آمدند و دعــوا خاتمه يافت. من 
و مادرم از خانه خارج شديم، اما گويا 2ساعت 
بعد ناپدري ام دچار حالت تهوع و به بيمارستان 

منتقل شد و پس از 3روز جان باخت.
در جريان تحقيقات درباره ايــن حادثه، ابتدا 
پزشــكي قانوني علت فوت متوفــي را اصابت 
جسم سخت به سرش و خونريزي اعالم كرد اما 
در ادامه با اعتراض متهم پرونده به كميسيون 
پزشكي رفت. چندين مرتبه كميسيون پزشكي 
با حضور متخصصان تشــكيل شــد تا اينكه 
كميســيون 9نفره اعالم كرد كــه علت مرگ 
مقتول، ضربه به ســر بوده، اما اين ضربه نوعا 
كشــنده نبوده و احتماال داروهايي كه قرباني 
به دليل بيماري هايش مصرف مي كرده نيز در 
مرگ او نقش داشته اســت. اين نظريه باعث 

شد تا متهم بتواند با ســپردن وثيقه از زندان 
آزاد شــود. اما آزادي حميد پايان كار نبود چرا 
كه اوليــاي دم به اين حكم اعتــراض كردند و 
پرونده به كميسيون 11نفره فرستاده شد. اين 
بار اما اعضاي كميســيون اعالم كردند عالوه 
بر جراحات روز حادثــه بيماري هاي زمينه اي 
متوفي مانند فشار خون و بيماري قلبي نيز در 
مرگ او مؤثر بوده است. در اين شرايط بود كه 
پرونده حميد با صدور قرار جلب به دادرسي و 
كيفرخواست با اتهام مباشرت در قتل عمدي به 

دادگاه فرستاده شد.

در دادگاه
اولين جلســه محاكمه حميد، صبح روز شنبه 
در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
برگزار شد. در اين جلسه محسن اختياري، به 
نمايندگي دادســتان به دفاع از كيفرخواست 
پرداخت و خواســتار مجازات متهم شــد. اين 
جلسه به دفاع از كيفرخواست گذشت و با پايان 
وقت ادامه رسيدگي، به روز دوشنبه موكول شد.

در دومين جلســه كه صبح ديروز به رياســت 
قاضي مجيد متين راســخ و بــا حضور قاضي 
حسين زاده و ابراهيمي به عنوان مستشار برگزار 
شــد، ابتدا رئيس دادگاه اولياي دم را به صلح و 
سازش و بخشــيدن متهم دعوت كرد. سپس 
از يكي از فرزندان مقتول كه در دادگاه حضور 
داشت خواست شــكايتش را مطرح كند. پسر 
جوان كه از خواهرش نيــز وكالت دارد در چند 
جمله گفت: از حميد شــكايت دارم و حاضر به 
گذشت نيســتم. او پدرم را زده و باعث مرگش 
شــده. اين حادثه قتل عمد بوده است. حميد 
اطالع داشــت كه پدرم دارو مصرف مي كند. 
خواسته من و خواهرم قصاص است. پسر مقتول 
در شرايطي خواسته اش را بيان كرد كه برادر او 

در دادگاه حاضر نبود.
سپس وكيل اولياي دم در جايگاه ايستاد و گفت: 
من به نمايندگي از موكالنم خواســتار قصاص 
متهم هستم. از طرف ديگر با توجه به اينكه اتهام 
او قتل عمدي است خواستار تبديل قرار وثيقه 
متهم به قرار بازداشت موقت هستم. وي ادامه 
داد: متهم 18بار اقرار كرده كه مقتول را زده و 
آغازگر درگيري بوده اســت. متهم از بيماري 
مقتول و داروهايي كه او مصرف مي كرد اطالع 
داشــته و با آگاهي از اين موضوع با وي درگير 

شده است.

قتل را قبول ندارم
در ادامه جلسه محاكمه رئيس دادگاه با تفهيم 
اتهام مباشرت در قتل عمدي، از حميد خواست 
در جايگاه بايســتد و از خودش دفــاع كند. او 
ابتدا رو به فرزند مقتــول كرد و گفت: به خاطر 
حادثه اي كه اتفاق افتاده عذرخواهي مي كنم و 
طلب بخشش دارم. با اين حال من مرتكب قتل 

نشده ام و اتهامم را قبول ندارم.
در ادامه قاضي متين راســخ به تحقيق از متهم 

پرداخت و سؤاالتي از او پرسيد.

آيا قبول داري كه در درگيري با 
متوفي با كف دست چندين ضربه به صورت 

و بيني او زده اي؟
مثل همه دعواها، درگيري مــا هم با هل دادن 
يكديگر شروع شــد و من هم چند مرتبه او را 
هــل دادم. در تحقيقات اوليه گفتــم من او را 
نزده ام. گفتند اگر تو نزدي، مادرت زده اســت. 
به همين دليل من هم گــردن گرفتم كه چند 

ضربه به او زده ام.
دربــاره پرت كــردن گلدان و 

شکالت خوري به سوي متهم صحبت كن.
من شكالت خوري را به سوي او پرتاب نكردم. 
فقط يك گلدان بود كه بــه ديوار كوبيدم. آن 
موقع متوفي به سمت آشــپزخانه رفت و من 
فكر كــردم مي خواهد چاقو بردارد. دســتش 
را گرفتم. او يك ليوان برداشــت كه آن را هم 
از او گرفتم و ليوان افتاد و شكســت. بعد هم 

دعواي مان تمام شد.
آيا قبول داري با دست به  صورت 

مقتول ضربه زدي؟
من ضربه زدن در حد هل دادن را قبول دارم.

در اين هنگام قاضي از يکي از حاضران در 
دادگاه خواست در برابر متهم قرار گيرد تا او 
صحنه درگيري را بازسازي كند. متهم در اين 
صحنه كف دستش را روي بيني و صورت فرد 

مقابل قرار داد و او را هل داد.
آيا مي دانســتي كه هوشنگ 
بيمار است و داروي ضدانعقاد خون مصرف 

مي كند؟
مي دانستم كه بيماري قند )ديابت( دارد. يك 
مرتبه هم برايش از كيش انسولين تهيه كرده 
بودم. بيشــتر از اين نمي دانستم تا اينكه شب 
حادثه مادرم گفت حاجي به بيمارستان منتقل 
شده است. من اصال نمي دانستم كه انعقاد خون 

چيست.
آيا مي دانستي مقتول مدتي قبل 

عمل جراحي قلب داشته است؟ 
مدتي قبل از حادثه پرسيده بودم و گفته بودند 

كه دكتر قلب مي رود.
مادرت و مقتول چــه زماني با 
يکديگر ازدواج كردنــد و تو از چه زماني با 

آنها زندگي مي كردي؟
آنها حدود 10سال قبل ازدواج كردند. من چند 
ســال با پدرم زندگي مي كردم و بعد با مادرم و 
متوفي زندگي كردم. حدود 3 سال با آنها بودم 

و بعد از مدتي كه دفتــر كار گرفتم خودم تنها 
زندگي مي كردم و گاهي به مادرم سر مي زدم.

چقدر درس خوانده اي؟
من ديپلم نقشه كشي دارم.

چه ورزشي مي كردي؟
قبل از اينكه اين اتفاق بيفتد بدنسازي مي رفتم 
و فوتبال بازي مي كردم. اتفاقا گاهي متوفي هم 
با من فوتبال مي آمــد و وضعيت قندش هم با 
فوتبال بهتر شده بود. بعد از اينكه از زندان هم 
آزاد شدم با امير علي اكبري بوكس كار مي كنم.

آيا مي دانستي افرادي كه چنين 
داروهايي مصرف مي كنند ممکن اســت با 

ضربه اي كوچك دچار سکته شوند؟
نه نمي دانستم.

گزارش خالف واقع پزشکي قانوني
با پايان سؤاالت رئيس دادگاه، نوبت به نوراهلل 
عزيزمحمدي، يكــي از وكالي مدافع متهم 
رســيد تا از متهم دفاع كند. او حرف هايش را 
اين طور آغاز كرد: گزارش اوليه پزشكي قانوني 
خالف واقع بود و باعث شــد روند اين پرونده 
منحرف شود. در اين گزارش آمده بود كه علت 
مرگ متوفي اصابت جسم سخت و خونريزي 
مغزي اســت. درحالي كه روي ســر متوفي 
اثري از اصابت جسم ســخت وجود نداشت. 
همين گزارش باعث شــد كه خانواده متوفي 
نسبت به موكلم بدبين شــوند و كار به اينجا 
كشيده شود. درصورتي كه ما به اين گزارش 
اعتراض كرديم و در گزارش بعدي پزشــكي 
قانوني اين نكته اصالح شــد. وكيل متهم كه 
ســال ها قاضي دادگاه بود و بــه پرونده هاي 

دعواي مادر و دختر رنگ خون گرفت
مادري كه بر ســر موضوعي پيش پا 

افتاده با دختر 15ســاله اش درگير داخلي
شده بود، با ضربه مجسمه برنجي او 

را به قتل رساند.
به گــزارش همشــهري، ايــن حادثه شــامگاه 
16اســفند ماه در شهرســتان خمين در استان 
مركزي رخ داد. آن شــب دختــر نوجواني كه از 
ناحيه سر به شدت دچار جراحت و آسيب ديدگي 
شده بود به بيمارســتاني در اين شهر منتقل شد. 
معاينات اوليه پزشكان از اين حكايت داشت كه او 
بر اثر اصابت ضربه جسمي سخت به سرش دچار 
خونريزي مغزي شده است. تالش براي نجات جان 
وي آغاز شــد، اما اين تالش ها نتيجه اي نداشت 
و دختر 15ســاله جانش را از دســت داد. ماجرا 
مشكوك بود. به همين دليل مسئوالن بيمارستان 
پليس را خبر كردند. با شــروع تحقيقات پليسي 

مشخص شد كه دختر 15ساله توسط خانواده اش 
به بيمارستان منتقل شده است. از سوي ديگر مادر 
او بي تابي مي كرد و مي گفت كه با دستان خودش 
دخترش را به كام مرگ فرســتاده است. مأموران 
به تحقيق از اين زن پرداختنــد و او گفت: حدود 
ساعت 8شب بود.بر سرمســئله اي پيش پا افتاده 
با دخترم بحثم شــد. او طوري جواب مرا داد كه 
عصباني شدم و سرش فرياد كشيدم و با هم درگير 
شــديم. در يك لحظه كه كنترلم را از دست داده 
بودم، يك مجسمه برنجي كوچكي را كه در خانه 
داشتيم برداشتم و ضربه اي به سرش زدم. او روي 
زمين افتاد و از هوش رفت. من كه وحشت كرده 
بودم، با كمك بقيه اعضاي خانواده اورژانس را خبر 
كرديم و دخترم را به بيمارستان برديم اما او جانش 
را از دست داد. من قصد كشتن دخترم را نداشتم 

و همه  چيز به خاطر يك لحظه عصبانيت رخ داد.

به گفته سرهنگ محمود خلجي، معاون اجتماعي 
پليس استان مركزي، با اعترافات اين زن براي او 
قرار قانوني صادر شــد و پرونده در اختيار مرجع 

قضايي قرار گرفت.

 پرواز مرگبار قاتل برادر 
از روي پل

حميد. ص، پس از محاكمه 
به اتهام قتل شوهِر مادرش 
بازداشت شد

تحقيقات درباره مرد جواني كه با پريــدن از روي پل عابرپياده به زندگي خود 
پايان داده بود، مشــخص كرد كه وي 7 ماه قبل بــرادر كوچك ترش را هنگام جنايي

تماشاي فيلم به قتل رســانده و از آن زمان تحت تعقيب پليس پايتخت بوده 
است.

به گزارش همشهري، جنايتي كه اين مرد رقم زد، صبح سي ام مرداد امسال رخ داد. آن روز 
گزارش يك قتل خانوادگي در خانه اي وياليي حوالي غرب تهران به تيم جنايي پايتخت اعالم 
شد. بررسي ها حكايت از اين داشت كه آن روز پسر كوچك خانواده )مقتول( در حال تماشاي 
فيلم بوده اســت؛ مادرش براي خريد از خانه بيرون رفته و پدر خانواده در حياط سرگرم كار 
بوده كه پسر بزرگ تر ناگهان به سمت او هجوم برده و با چاقو ضرباتي به او زده است. او سپس 
به حياط رفته و به پدرش گفته كه برادرش حالش بده شده و بعد از گفتن اين جمله از خانه 
فرار كرده است. پدر خانواده نيز وقتي وحشت زده وارد خانه شده، با ديدن پيكر غرق در خون 
پسرش پليس و اورژانس را خبر كرده اما ديگر دير شــده و پسر كوچك خانواده جانش را از 

دست داده بود.
تحقيقات نشان مي داد كه متهم به قتل 30ساله بوده و مبتال به بيماري روحي و رواني است. 
او سابقه بستري شدن در بيمارستان اعصاب و روان را نيز داشته است و چند روزي مي شد كه 
دچار توهم شده و تصور مي كرد برادرش قصد دارد او را به بيمارستان رواني ببرد و بستري اش 

كند. با همين توهم روز حادثه به سراغ برادرش رفته و جانش را گرفته بود.

پايان زندگي قاتل فراري
به دنبال اين حادثه، گروهي از مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران با دستور قاضي ساسان 
غالمي، بازپرس جنايي تهران جست و جوي خود را براي متهم به قتل فراري آغاز كردند اما 
هيچ ردي از او به دست نياوردند. همچنان كه تحقيقات براي شناسايي مخفيگاه متهم ادامه 
داشت چند روز قبل به مأموران پليس خبر رسيد كه مرد جواني از پل عابر پياده اي درحوالي 

شهرك وليعصر به پايين سقوط كرده و جان باخته است. 
با حضور تيم جنايي در محل مشــخص شد كه وي دست به خودكشــي زده است. در ادامه 
بررسي ها مشخص شــد كه او كســي جز قاتل تحت تعقيب كه 7 ماه قبل برادرش را هنگام 
تماشاي فيلم به قتل رسانده بود، نيست. به اين ترتيب جسد پسر 30ساله به پزشكي قانوني 

انتقال يافت و پرونده اين جنايت مختومه شد.

قتل رســيدگي مي كرد ادامه داد: با اعتراض 
ما پرونده به هيأت هــاي 3، 5، 7، 9و 11نفره 
ارجاع شد. در نظريه هيأت 5نفره آمده بود كه 
67درصد بيماري متوفي باعث مرگش شده 
و 33درصد متهم مقصر اســت. اين درصد در 
كميسيون 7نفره به 50، 50رسيد اما در ادامه 
كميســيون هاي 9 و 11نفره درصدي اعالم 
نكردند اما اشاره كردند كه بيماري متوفي نيز 
در مرگش مؤثر بوده اســت. بررسي ها نشان 
مي دهد كه عمل موكلم باعث خونريزي نبوده 
اما آن را تشــديد كرده اســت. چطور ممكن 
است در پرونده اي كه پزشــكي قانوني اعالم 
كرده 50درصد علت مــرگ متوفي بيماري 
او بوده موضوع قتل عمد مطرح شــود. حكم 
قتل عمد قصاص اســت و اگر يك درصد هم 
در قاتل بودن متهم شبهه وجود داشته باشد 
بايد احتياط كرد. من زماني كه قاضي بودم در 
پرونده هايي كه 5درصد شــبهه وجود داشت 
هم حكم قصاص نمي دادم. در اين پرونده هم 

موكلم قاتل نيست.

متهم بايد بازداشت شود
در ادامه اين جلســه نوبت به اختياري، نماينده 
دادستان، رســيد. او در چند جمله به ابهامات 
مطرح شده از سوي وكيل مدافع متهم پاسخ داد 
و در ادامه گفت: با توجه به حق نماينده دادستان 
درخصوص تشديد قرار و با عنايت به اينكه همه 
شــواهد و مدارك عليه متهم اســت خواستار 
تشــديد قرار متهم و تبديل آن به قرار بازداشت 

موقت هستم.

محمد جعفري
خبرنگار

در اين مسير »چه گروه هايي، منتفع مي شوند؟« 
و »چگونــه منافع خــود را برداشــت و توزيع 
مي كنند؟«  سواالت بسيار مهمي هســتند؛ چرا كه اعتماد عمومي - 
به ويژه به واسطه سوءاستفاده از اطالعات شخصي كاربران- به طور كلي 

در حال كاهش است. 
پروژه هاي زيرساخت هاي عمومي ندارند  و بايد مانند آنها مورد 2 در شــرايط ايده آل، پروژه هاي شهر هوشمند تفاوتي با ساير 
تحليل هزينه فايده قــرار بگيرند. در حال حاضر دســتور العمل ها و 
مستندات محدودي در اين باره وجود دارد  كه ارائه هر ارزيابي از مزاياي 
زيرساخت هاي شهر هوشمند مانند سيستم عامل هاي ابري يا ايجاد 

مراكز دانش را چالش برانگيز مي نماياند. 
به واسطه تسلط چند بازيگر بزرگ بر بازار شهرهاي هوشمند  و  تصويرسازي صورت گرفته از پروژه هاي شهر هوشمند، رقابت 3
انحصاري بزرگ ترين مشكل پيش روست. در اين مسير فقدان نهادهاي 
نظارتي كه براي مديريت چنين بازاري، به قدر كافي تكامل يافته باشند 
نيز از موانع اســت. الزم به توضيح اســت كه در حــال حاضر عموما 
رگوالتورهاي تلفن همراه كه صالحيت آنها در حوزه خدمات ديجيتال، 
تلفن همراه و پهناي باند است، عمال به عنوان سياستگذاران شهرهاي 

هوشمند عمل مي كنند.
چگونه يك پروژه هوشمند شهري مي تواند نقاط قوت اقتصاد  محلي را تحكيم بخشــيده يا ارتقاء دهد  و يا به شــهر براي 4
رويارويي با چالش هايي مانند بيكاري جوانان، كمبود مهارت در ميان 
بخشي از جمعيت بزرگسال و... كمك كند؟ بسياري از اين ها موضوعات 
عميق اجتماعي و اقتصادي هستند و به راحتي نمي توان راه حلي سريع 
براي يك پروژه شهر هوشمند قلمداد كرد. اما شهرهاي هوشمند واقعي 
آنهايي هستند كه مي توانند از مزايايIT به عنوان پيشران رشد اقتصادي 
استفاده كنند؛ امري كه مستلزم اتخاذ رويكردي نظام گونه به نوآوري، 

با دخيل كردن طيف گسترده اي از نهادها و بازيگران است.

در طول ســال، تهران تمام وضعيت هاي هوايي 
و دمايي را تجربه مي كند؛ بهــاري پر از بارش، 
تابســتاني گرم، پاييزي بادخيز و زمســتاني خاطره انگيز. اين تنوع 
آب وهوايي بدون ترديد يكي از نشانه  هاي هويتي برجسته شهر ماست.

نعمت ســبز بودن اما در ميان ازدحام ماشــين ها، بلوك هاي بتني و 
تيرآهن هاي فوالدي، اگر تحت مراقبت همه جانبه و مستمر نباشد، به 
سرعت از بين مي رود؛ زميني كه ممكن است به شكلي مرگبار قرباني 
گرمايش فزاينده جهاني و آالينده هاي صنعتي باشد، بيش از هرچيز به 
اتحاد و همكاري تنگاتنگ تمام واحدهاي جمعيتي اش نيازمند است 
تا بتواند كابوس قحطي و خشكســالي و مرگ گونه هاي جانوري را از 

تعبيري سخت نجات دهد.
شــهرداري تهران، بدون هرگونه تعارف، حراســت از محيط زيست و 
بهبود وضعيت آن را يكي از مهم ترين شــاخصه  هاي توســعه پايدار 
مي داند و براي همراه ســاختن شــهروندان با خود در مسير طوالني 
مراقبت از طبيعت، از هيچ تالش سياســتگذارانه، اجرايي و عملياتي 
دريغ نمي كند. ما به اين باور رســيده ايم كه كالبد شهر بدون حضور 
واقعي و مؤثر انسان ها، يك جسم مرده است و معتقديم زندگي انسان ها 
بدون تنفس باز درخت ها ممكن نخواهد بود؛ به همين خاطر است كه 
هر سال همزمان به مناسبت روز درختكاري از سفيران و نمايندگان 
كشورهاي ديگر ميزباني مي كنيم تا پيام حكمراني محلي انسان محور 
را به گوش ساختارهاي مديريت شهري و مديريت دولتي جهان برسانيم 
و از سوي ديگر، در قالب جايزه جهاني خشت طاليي تهران، عملكرد 
خود و همكارانمان در نقاط متعدد دنيا را با نگاه تخصصي به سنجش و 

آزمايش فرا مي خوانيم.
در سال گذشته جهان بيش از گذشــته با نقاط ضعف خود به طريقي 
واقع بينانه آشنا شــد و دريافت كه هيچ رخداد بزرگي جز با همكاري 
صادقانه دولت هاي ملــي و محلي دنيا امكان پذير نيســت. ويروس 
كوويدـ19 و مواجهه بــا آن، تك تك شــهروندان و حاكمان دنيا را با 
ضرورت حياتي برقراري ارتباط ســازنده آشنا ســاخت و به همه ما 
يادآوري كرد كه اگر بر اشتراكاتمان تمركز كنيم، به هر تهديد و ترسي 
فائق مي آييم. شهرداري تهران با ابزار ديپلماسي شهري، تمام توان خود 
را به كار مي بندد تا زبان ارتباط انســاني را از انقراض بر اثر معركه هاي 
بوروكراسي سياسي نجات دهد و در سطح اختيارات و مأموريت هاي 

خود، دروازه گفت وگو را گشوده نگاه دارد.
فاصله اي كه ويروس كرونا ميان ساكنان زمين انداخت، نتوانست تهران 
را از ايفاي نقش مؤثر به عنوان حلقــه اي از زنجير نظام هاي حكمراني 
محلي جهان باز دارد؛ از نخســتين روزهاي شــروع پاندمي، شهردار 
پايتخت تماس و گفت وگو با همكاران خود در ده ها كالنشهر جهان را 
در دستور كار خود قرار داد و از استانبول تا بوداپست و از بارسلونا و كابل 
تا لندن، شهرداران متعدد به تبادل نظر با رأس ساختار مديريت شهري 
شهرمان نشستند. دانش و تجربه عمل گرايانه و كاربردي بسياري به 
اشتراك گذاشته شد و آموزه هاي بين المللي بي شماري در اختيار تمام 
سطوح مديريتي و كارشناسي شهرداري تهران قرار گرفت تا سطح درك 
و علم خادمان شهر بيش از پيش بهبود پيدا كند. تهران به نقاط قوت و 
ضعف خود آگاه است و با تكيه بر ديپلماسي شهري، اين خودآگاهي را 

به يك ابزار بي بديل براي توسعه پايدار بدل خواهد كرد.
تقويم ايراني خبر از آغاز قرني جديد مي دهد؛ قرني كه برازنده اســت 
تا عاري از كينه ها، دشــمني ها و پليدي ها باشد؛ قرني كه در آن هيچ 
ِگرهي با دستان سياه جنگ باز نمي شود و تمام پرسش ها، تنها و تنها با 
ارتباطات بشري پاسخ مي گيرند؛ قرني كه سبزتر از هميشه خواهد بود.

ادامه از 
صفحه اول

ادامه از 
صفحه اول

 توسعه هوشمند شهر
و جنبه هاي اقتصادي آن

قرن جديد، قرن سبز گفت وگو

حميد.ص در دادگاه: از دادگاه درخواست كمك دارم و از اولياي دم مي خواهم مرا ببخشند.
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 3روز پيش كه پــاپ به كوچه هاي 
تنگ و خاكي نجف پا گذاشت و در گزارش

اتاقي ساده، عاري از جالل و جبروت 
واتيكاني و تصويري كه از رهبران مســيحي در 
ذهن هاســت، به ديدار آيت اهلل سيستاني رفت، 
شايد پرسش ميليون ها پيرو كليساي كاتوليك 
اين بود كــه آيت اهلل سيســتاني كيســت كه 
رهبرشــان براي ديدار او رفته و چــه طيفي از 

مسلمانان را نمايندگي مي كند؟ 
اهل سياســت و نخبــگان و آنها كــه تحوالت 
خاورميانــه را دنبــال مي كنند، نــام آيت اهلل 
سيســتاني را شــنيده اند، اما عموم مردم دنيا 
شناخت چنداني از ايشان ندارند. چنين حكمي 
نه فقط درباره آيت اهلل سيســتاني كــه درباره 
بسياري ديگر از رهبران مذهبي مسلمانان صادق 
است. آنها اغلب در بيت هاي ساده خود بوده اند و 
كمتر دوربين هاي تلويزيون و سينما را به حريم 
خــود راه داده اند؛ حتي ميــزان تصاوير آيت اهلل 
سيستاني كه يكي از شناخته شده ترين عالمان 
شيعه در سراســر دنيا به شمار مي رود نيز بسيار 

ناچيز است.
در سال هاي اخير مستندسازان، به ويژه در ايران، 
ســراغ روحانيان نامدار رفته اند و زندگي شماري 
از ايشان را به تصوير كشــيده اند، اما خيلي از اين 
مستندها ستايش آميز و به سفارش بوده و براساس 
الگوهايي شبيه به هم ساخته شده است. گاهي هنر 
كارگردان توانسته است بعضي از مستندها را قدري 

متفاوت تر كند؛ همين و بس.
اما حكايت مسيحيت و سينما فرق مي كند. سيماي 
رهبران مسيحي به شكل هاي گوناگوني در سينما 

به تصوير كشيده شده؛ از شكل هاي طنزآميز اوليه 
كه تا امروز هم ادامه دارد تا شكل هايي جدي تر و 
چالش برانگيزتر كه به مسئله كفر و ايمان يا چالش 
با سنت هاي مسيحي در طول تاريخ يا حتي مسئله 

قدرت پرداخته اند.
يكي از آخرين و درخشان ترين نمونه هاي تصوير 
رهبران مسيحي در سينما فيلم »دو پاپ« است. 
دو پاپ به اتفاقي نادر در دنياي مســيحيت يعني 
اســتعفاي يك پاپ و انتخاب پاپ تازه مي پردازد؛ 
اتفاقي كــه به گواهي تاريخ هر چنــد قرن يك بار 
ممكن اســت رخ دهد و هاليوود خوش اقبال بوده 
اســت كه يكي از اتفاق هاي نــادر در طول تاريخ 
در ســال هاي آغازين قرن بيســت و يكم به وقوع 

پيوسته است.
شــخصيت هاي اصلي فيلــم دو پــاپ بنديكت 
شانزدهم )پاپ گذشــته( و پاپ فرانسيس )پاپ 
فعلي( اند. بنديكت در سال 2013، پس از 7 سال 
بودن در مقــام رهبري كاتوليك هــاي جهان، در 
پي سلســله اتفاق هايي تصميم مي گيرد استعفا 
و رهبري را به پاپ فرانســيس واگذار كند. نحوه 
مواجهه پاپ فعلي و پاپ آينده كه 2گرايش متفاوت 
را در ميان رهبران مسيحي  نمايندگي مي كنند و 
زمينه هاي تقابل بالقوه اي كــه درنهايت به تعامل 
ختم مي شود، دو پاپ را به فيلمي جذاب براي عموم 

تماشاگران تبديل كرده است.
وجه ديگري كه به جذابيت فيلم مي افزايد فاصله  

آشــكاري اســت كه فيلم از ســيماي روحاني و 
شكوهمند رهبران مســيحي مي گيرد؛ تصويري 
خاكســتري كه از دو پاپ، به ويژه پاپ دوم ترسيم 
مي شود؛ پاپي كه از جنس مردم است و دغدغه هاي 
روزمره اي مثل عموم مردم دارد، طرفدار تيم فوتبال 
سن لورنزو است، با اتوبوس شهري سفر مي كند، در 
دوره كاردينالي خيلي وقت ها لباس كشيشي به تن 

نمي كند و... .
فيلــم در عين حــال روايت 2نوع از مســيحيت، 
يعني مســيحيت بنيادگراتر در مقابل مسيحيت 
معتدل تــر و رحماني تر نيز هســت؛ تقابلي كه در 
نهايت مســيحيت رحماني پيروز آن اســت. طنز 
ماليمي كه به همه فيلم تسري يافته حالوت فيلم 

را دوچندان كرده است.
دنياي اســالم و عالمان مســلمان هنوز حتي به 
مرز هيچ يك از اين اتفاق ها در ســينما نزديك هم 
نشــده اند و تصوير روحانيان مســلمان در سينما 
تصوير چندتكه اي است كه كنار هم گذاشتنشان 

نمي تواند سيماي روشني از ايشان به دست دهد.
اگر كسي از مسلمانان فيلم دو پاپ را تماشا كرده 
باشد، كه بســياري از مســلمانان در سراسر دنيا 
تماشاگران رسمي و غيررسمي فيلم بوده اند، سفر 
پاپ فرانسيس به نجف برايش عجيب نبوده است. 
پاپ فرانسيسي كه در فيلم تصوير شده است فردی 
اهل گفت و گو و تعامل اســت كه به ديدار يكی از 

رهبران مسلمانان می رود.

جاي عالمان شيعه در سينما خالي است
گزارشاز سكوهاي سن لورنزو تا كوچه هاي نجف

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

اكران هاي نوروزي از 24 اسفندماه آغاز مي شود
فيلم هايي براي بعد از شب عيد

 دبير شوراي صنفي نمايش از مهلت يك هفته اي 
به تهيه كنندگان و پخش كنندگان سينما خبر داد

با مشــخص نبودن وضعيــت اپيدمي 
كرونا و ريســك اكران فيلم در روزهاي 
آغاز 1400 بســياري از تهيه كنندگان 

و پخش كننــدگان براي اكــران نوروزي فيلم هــاي خود ترديد 
دارند. با اين حال، مرتضي شايســته،  دبير شوراي صنفي نمايش 
به همشــهري مي گويد كه يك هفته ديگر بــه تهيه كنندگان و 
پخش كنندگان مهلت داده شــده كه با گرفتــن پروانه نمايش، 
فيلم هاي خود را معرفي كنند. شايســته مي گويد اين مهلت به 

درخواست خود تهيه كنندگان است.

ديناميت منتفي شد
اطيابــي،  مســعود 
تهيه كننده و كارگردان 
سينما كه زمزمه هاي 
اكران فيلم »ديناميت« 
را براي نــوروز 1400 
داشــت، عنوان كرده 
كــه هيــچ برنامه اي 
براي اكران فيلم ندارد 
و درخواستي هم براي 
نمايش نداده اســت. 

وي اضافه مي كند: »فيلم »ديناميت« جــزو گزينه هاي موردنظر 
ســينماداران و شــوراي صنفي نمايش بود، اما ما به دليل شرايط 
موجود تمايلي به اكران اين فيلم ســينمايي نداريم. اين فيلم بايد 
زماني اكران شود كه مردم روحيه ســينما رفتن را داشته باشند و 
سينماها به صورت صددرصد باز شود. اميدوارم تزريق واكسن كرونا 
هرچه سريع تر انجام شود و شرايط به حالت نرمال درآيد.« با توجه 
به صحبت هاي اين تهيه كننده به نظر مي رسد ترديد در چگونگي 
اكران و نحوه حمايت ها و همچنين ريســك استقبال مخاطبان از 

فيلم هاي نوروزي باعث شده اكران ها به تعويق بيفتد.

مهلتي براي تهيه كنندگان و پخش كنندگان
با اين حال قرار بود در جلسه امروز شوراي صنفي نمايش، 3فيلم 
براي اكران نوروزي ســينماها معرفي شــود. مرتضي شايسته 
به همشــهري مي گويد: »تهيه كننــدگان و پخش كنندگان از 
شورا يك فرصت يك هفته اي خواســته بودند و در اين جلسه با 
درخواست پخش كننده و تهيه كننده ها موافقت شد و هفته آينده 
يكشنبه 24 اسفند نام فيلم ها اعالم مي شود.« وي ادامه مي دهد: 
»سازندگان فيلم درصدد بودند كه در اين فرصت 7روزه،  پروانه 
نمايش برخي از فيلم ها را دريافت كنند چون يك ســري فيلم ها 
پروانه نمايش نداشت، مهلت خواستند كه فيلم هاي موردنظرشان 

را معرفي كنند.«

تصويب افزايش قيمت بليت سينماها
اين تهيه كننده ســينما در ادامه خبر از امضاي آيين نامه شــوراي 
صنفي مي دهد و اينكه نمايندگاني از كانــون كارگردانان، اتحاديه 
تهيه كنندگان، سينماداران و پخش كنندگان اين آيين نامه را امضا 
كردند. شايسته همچنين به افزايش قيمت بليت سينما ها و تصويبش 
اشــاره و عنوان مي كند: »نامه اي براي افزايش تقريبي قيمت بليت 
سينماها براي حسين انتظامي، رئيس سازمان سينمايي رفته است 
كه اگر تصويب شود، به صورت رسمي اعالم مي شود. پيشنهادهاي 
قيمت بليت را براساس تقسيم بندي سينماهاي ممتاز، مدرن، درجه 

يك و دو داده ايم كه درصورت موافقت، رسما اعالم مي شود.«

خورشيد و خون شد مي آيند؟

شنيده ها حاكي از قطعي شدن 2فيلم »خورشيد« مجيد مجيدي 
و »خون شد« مسعود كيميايي براي اكران نوروزي است. با اين 
حال، هنوز اعالم رسمي نشــده و در بين ديگر متقاضيان اسامي 
فيلم هايي همچون »جنس لطيف«، »پدران«، »يقه سفيدها« و 

»الله« هم ديده مي شود.

كنسرت آنالين آثار باغچه بان 
كنســرت آنالين اركســتر ملــي ايــران در تاالر 
وحدت بــا اجــراي قطعــات »رنگين كمــان« و 
»چهارشنبه ســوري« اثر ثمين باغچه بــان برگزار 

مي شود.
به گزارش همشــهري، اركســتر ملــي ايران پس 
از اجــراي آناليــن در سي وششــمين جشــنواره 
موسيقي فجر و استقبال مخاطبان، روز چهارشنبه 
20اسفند ماه ســاعت 18به رهبري نصير حيدريان 
در تاالر وحدت به صورت زنده و آنالين روي صحنه 

مي رود. در اين رويداد، گروه آوازي تهران )وكاپال( بــه رهبري ميالد عمرانلو 
اركســتر ملي ايران را همراهي مي كند. در اين اجرا قطعات »رنگين كمان« و 

»چهارشنبه سوري« اثر ثمين باغچه بان نواخته مي شود.
اجراي اركستر ملي ايران، دوازدهمين كنسرت آنالين از تاالر وحدت به همت 

بنياد رودكي پس از همه گيري كروناست.
عالقه مندان جهت تماشاي اين اجرا به صورت زنده و رايگان مي توانند به سايت 

nobino.ir مراجعه كنند.

سال سياه بيست بيست 
 فروش بليت در گيشه سينماهاي آمريكا 80درصد 

و در سطح جهان 71درصد كاهش يافت
درحالي كه در ســال 2021آمار و ارقام 
فروش در گيشه ســينماها در برخي از 
كشــورهاي دنيا به ويژه در كشــورهاي 
آسيايي روندي صعودي را نشــان مي دهد، در سال 2020و در اوج شــيوع كرونا وضعيت 
به گونه اي ديگر بود و روند كاهشــي فروش فيلم ها در گيشــه بســياري از سينماداران در 
كشــورهاي آمريكاي شــمالي و اروپا را به مرز ورشكســتگي رســانده بود. آماري بسيار 
حيرت انگيز و اعجاب آور به تازگي از كاهش فروش بليت در گيشــه ســينماهاي جهان در 
 سال 2020به دليل شــيوع ويروس مرگبار كرونا در ســايت تحقيقاتي كام اسكور و سايت

 ورايتي فيلم كه به طور اختصاصي به اخبار مرتبط با ســينماي جهان مي پردازد، منتشــر 
شده است.

گيشه خالي سينماهاي آمريکا
به گزارش ورايتي فيلم به نقل از كام اسكور، در سال 2020و در پي شيوع ويروس كرونا، ميزان 
فروش فيلم ها در گيشه سينماهاي آمريكا نسبت به سال 2019، 80درصد كاهش يافت و 
در مجموع فروش فيلم   ها در گيشه سينماهاي جهان در 2020نسبت به سال 2019كاهشي 
71درصدي را نشان مي دهد. كاهش 80درصدي فروش فيلم ها در گيشه سينماهاي آمريكا 
در 40سال اخير بي سابقه بوده است. براساس آمار ارائه شده در سايت تحقيقاتي كام اسكور 
مجموع درآمد سينماهاي آمريكا ناشــي از فروش بليت فيلم در سال 2020به زحمت به 
2.2ميليارد دالر رسيد؛ درحالي كه از اول ژانويه 2019تا 31دسامبر همين سال در مجموع 

فيلم هاي نمايش داده شده در آمريكا 11.39ميليارد دالر فروش كرده بودند.
براي پي بردن به وضعيت فاجعه بار گيشه در ســينماي آمريكا در 2020كافي است به اين 
نكته اشاره شــود كه مجموع فروش كل گيشه ســينماهاي آمريكا در اين سال از فروش 
فيلم »انتقام گيرندگان: پايان بازي« در ســال 2019نيز كمتر بوده است. اين فيلم در سال 
2019به عنوان پرفروش ترين فيلم تاريخ ســينما 2.79ميليارد دالر فروش كرد. عالوه بر 
»انتقام گيرندگان: پايان بازي« فروش باالي فيلم هاي »شيرشاه« و »مرد عنكبوتي: دور از 

خانه« نيز در رونق گيشه سينماهاي آمريكا در سال 2019مؤثر بودند.
مجموع فروش فيلم   ها در گيشــه ســينماهاي جهان نيز نسبت به ســال 2019كاهشي 
71درصدي را نشان مي دهد. در ســال 2020فيلم هاي سينمايي در مجموع 12.4ميليارد 
دالر در گيشــه هاي ســينماهاي جهان فروش كردند؛ اين در حالي اســت كه در ســال 

2019مجموع فروش فيلم ها در گيشه جهاني از رقم 42.5ميليارد دالر نيز عبور كرده بود.

سقوط گيشه سينماهاي انگليس، ايتاليا، اسپانيا و چين در 2020
شيوع كرونا در 2020كاهش فروش فيلم ها در بازارهاي بزرگ جهاني غير از آمريكاي شمالي 
را نيز در پي آورد. براساس نتايج تحقيقات ارائه شده در كام اسكور، در 2020 فروش فيلم در 
گيشه كشورهاي غير از آمريكاي شمالي 57تا 76درصد كاهش يافت. انگليس و جمهوري 
ايرلند ركوردداران كاهش فروش فيلم ها در گيشــه ســينماهاي غيرآمريكايي بودند. در 
مجموع فروش بليت فيلم در سينماهاي انگليس و ايرلند در 2020نسبت به سال 2019، 

76درصد كاهش يافت.
گيشه سينماهاي كشورهاي ديگر نيز در 2020به دليل شيوع كرونا به شدت با كاهش درآمد 
مواجه شد. در 2020نسبت به ســال 2019فروش فيلم ها به تفكيك در گيشه سينماهاي 
چين 70درصد، كره جنوبي 71درصد، ايتاليا و اسپانيا 72درصد، روسيه 60درصد، نيوزيلند 

62درصد، استراليا 65درصد و آلمان و فرانسه 69درصد كاهش يافت.

عوامل اصلي كاهش فروش جهاني فيلم
اريك مارتي، رئيس شركت تحقيقاتي كام اسكور در فرانسه 2عامل اصلي را در كاهش فروش 
فيلم ها در گيشه جهاني مؤثر مي داند. او در مصاحبه با ورايتي در اين باره گفته است: طوالني 
شدن مدت زمان تعطيلي سينماها و تعداد زياد سالن هاي سينمايي كه در دوره شيوع كرونا 
تعطيل بوده اند و ضعف توليدات سينماي داخلي و ملي در برخي از كشورها كه نتوانستند 
جاي خالي فيلم هاي هاليوودي را با فيلم هاي توليد داخل خود براي عالقه مندان به سينما پر 

كنند، از عوامل اصلي كاهش فروش جهاني فيلم ها در گيشه بوده است.
مارتي در ادامه به مثال هايي در اين رابطه اشاره كرده و گفته است: دليل كاهش شديد فروش 
فيلم ها در گيشه سينماهاي بريتانيا نبود توليدات سينمايي خوب و قوي ملي براي عرضه به 
سينماهاي اين كشور در سال 2020بوده است. اما برخالف انگليس سينماي ژاپن توانسته 
با اتكا به توليدات سينماي داخلي، 313.7ميليون دالر از گيشه در سال 2020كسب درآمد 
كند. بيشترين ميزان درآمد گيشه سينماهاي ژاپن نيز ناشي از فروش فيلم كارتوني ژاپني 
»فيلم شيطان كش: قطار موگن« )Demon Slayer the Movie: Mugen Train( بوده 

كه در  ماه اكتبر 2020اكران شده بود.
در فرانسه نيز گيشه ســينماها به دليل تعطيالت 176روزه در سال 2020به شدت متضرر 
شدند، اما با بازگشايي سينماهاي اين كشور از 22ژوئن تا 28اكتبر 2020، فيلم هاي توليد 
فرانسه توانستند با فروش قابل توجه در گيشه سينماهاي اين كشور تا حدي ضررهاي وارده 

را جبران كنند.

مرتضي كاردر
روزنامه نگار

آرش نهاوندي
روزنامه نگار

متن كامل در 
newspaper.hamshahri.orgسايت روزنامه
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 حسن نافعه
استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره

كيوسك

غيــراز  بــه  چيــن   
بلندپروازي هاي اقتصادي و گزارش

تجــاري، اهــداف نظامي 
بزرگي نيز در سر دارد. اين كشور كه حاال 
بزرگ ترين ناوگان نيروي دريايي جهان را 
دارد، در تالش اســت تــا آن را فراتر از 
مرزهاي خود گســترش دهد. پكن طي 
هفته جاري در جريان نشســت ساالنه 
كنگره ملي خلق چين اعالم كرد كه قصد 
دارد بودجــه نظامي ســاالنه خــود را 
6.8درصد افزايش دهد و به 209ميليارد 
دالر برساند. اين نشانه خوبي براي آمريكا 
كه اين روزها با مشكل بودجه و همه گيري 

كرونا دست وپنجه نرم مي كند، نيست.
براســاس آمار مركز اطالعــات نيروي 
دريايي آمريــكا )ONI(، نيروي دريايي 
 )PLAN( ارتش آزادي بخش خلق چين
در ســال 2015، 255كشتي جنگي در 
ناوگان خود داشــت. براساس برآورد اين 
مركز، اين ميزان تا آخر ســال2020 به 
360كشتي رسيده اســت، يعني حدود 
60كشتي بيشتر از نيروي دريايي آمريكا. 
به اين ترتيب چين اكنــون بزرگ ترين 
نيروي دريايي جهــان را دارد. همچنين 
برآورد مي شــود كــه نيــروي دريايي 
اين كشــور تا 4ســال ديگر 400كشتي 
جنگي خواهد داشت. اين در حالي است 
كه آمريــكا قصــد دارد در آينده نزديك 
تعداد ناوگان دريايي خــود را از 297به 
355برســاند. در گزارش 3 ماه قبل گارد 
ســاحلي و نيروي دريايــي آمريكا آمده 
اســت: »حجم نيروي نظامــي دريايي 
چين تنها در 2دهه بيش از 3برابر شــده 
است. اين كشور با سرعت نگران كننده اي 
در حال ســاخت جنگنده هــاي مدرن، 
زيردريايي ، نــاو هواپيمابــر، هواپيماي 
جنگي، كشــتي جنگــي آبي-خاكي و 
موشك زيردريايي هســته اي بالستيك 
است«. برخي از آنها برابر يا حتي بهتر از 
جنگنده هاي آمريكا و هر كشور ديگري 
است. مثل ناوشــكن نوع 055كه برخي 

تحليلگــران معتقدنــد قدرت شــليك 
 آن از كشــتي هاي كالس تيكاندراگــو

)Ticonderoga-class( آمريكا بيشتر 
است. يا جنگنده هاي آبي-خاكي كه قادر 
هستند هزاران سرباز چيني را به سواحل 

خارجي منتقل كنند.

وضعيت آمريکا
درحالي كه انتظار مي رود چين تا ســال 
2025، 400كشــتي جنگــي در اختيار 
داشته باشــد، هدف گذاري كشتي سازي 
نيروي دريايي آمريكا كه تاريخ مشخصي 
هم بــراي آن تعيين نشــده، ســاخت 
355كشتي است كه نشان دهنده فاصله 
قابل توجه با چين اســت. بــا اين حال، 
سي ان ان در گزارشي پيش افتادن چين 
از آمريكا در ساخت كشتي هاي جنگي را 
به معناي شكست دريايي آمريكا از رقيبش 
ندانسته است، چراكه از نظر سرانه نيرو، 
تعداد پرسنل نيروي دريايي آمريكا بيشتر 
است؛ اين كشور 330هزار نيروي آماده به 
خدمت دارد، درحالي كه اين رقم در چين 
250هزار نفر اســت. سي ان ان همچنين 
مجموع تعداد النچر هاي موشك مستقر 
روي ناوهاي آمريكايي را 9هزار عدد اعالم 
كرده؛ درحالي كه اين تعــداد براي چين 
هزار عدد اســت. عالوه بر ايــن، تمامي 
50زيردريايي نظامي آمريكا اتمي هستند 
اما تنها 7زيردريايي از 62زيردريايي چين 

به اين قابليت مجهز هستند.

چين، بزرگ ترين كشور سازنده كشتي  
نمي توان بزرگ ترين ناوگان كشتي هاي 
جنگي جهان را داشت اما سازنده كشتي  
نبود. چين بزرگ ترين كشــور ســازنده 
كشتي هاي تجاري اســت. براساس آمار 
سازمان ملل متحد، پكن در سال 2018، 
40درصد بازار كشتي سازي جهان را در 
اختيار داشته است. كره جنوبي با فاصله 
زياد- 25درصد- در جايــگاه بعدي قرار 

دارد.
توانايي كشتي ســازي  چيــن حيرت آور 
است. آمريكايي ها در جنگ جهاني دوم، 
يعني در اوج زماني كشتي سازي شــان، 

ظرفيت ساخت شــان معادل 18ميليون 
تن بود. چين فقط در سال2019 بيش از 
23ميليون تن كشتي ساخته است. اين 
حجم توليد، ظرفيت ناوگان تجاري چين 

را به 300ميليون تن رساند.
شركت هاي دولتي چين نيز كه خدمات 
حمل ونقــل دريايي گســترده اي ارائه 
مي دهند، نيــروي دريايي اين كشــور 
را تقويــت كرده اند. زيرســاخت، نيروي 
انســاني و فناوري كــه در كارخانه هاي 
كشتي سازي چين وجود دارد، قابل توجه 
است. تعداد زيردريايي ها، ناوهاي جنگي 
و كشــتي هاي آبي-خاكي كه چين بين 
سال هاي 2014تا 2018ساخت، بيشتر از 
كشتي هايي است كه هم اكنون در نيروي 
دريايي هركدام از كشورهاي آلمان، هند، 

اسپانيا و انگليس وجود دارد.

قدرت موشکي
برعكس آمريكا، بيشــتر ناوگان دريايي 
چين از ناوچه هاي جنگي تشــكيل شده 
كه بيشــتر در آب هاي اطراف اين كشور 
قابل استفاده هســتند. ناوچه ها بهترين 
گزينه براي استفاده در آب هاي كم عمق 
مانند درياي جنوبي چين، اطراف تايوان 
و جزاير درياي چين شــرقي است. اينها 
مناطقي هستند كه پكن بيشترين نگراني 
را در مورد آنها دارد. كشــتي هاي نيروي 
دريايي ارتش چين كه در آب هاي نزديك 
سواحل اين كشور مستقر هستند، توسط 
يك ناوگان موشــكي گســترده زميني 
حفاظت مي شــوند. اين موشك  ها ضمن 
اينكه نيروي هوايــي و دريايي آمريكا را 

از حمله به چيــن بازمي دارند، تهديدي 
براي كشــورهاي آســيب پذير همسايه 
نيــز هســتند. آمريكا معتقد اســت كه 
 )PLA(ارتش آزادي بخش خلــق چين
در سال2021 هدفي بزرگ تر از ساخت 
كشــتي خواهد داشــت. مايك گيلدي، 
فرمانده عمليات نيــروي دريايي آمريكا 
هفتــه گذشــته در مصاحبــه اي گفت: 
»ببينيد چين روي چه ســرمايه گذاري 
مي كند. بله، كشــتي هاي بيشتري وارد 
ناوگان جنگي اين كشــور مي شــوند اما 
آنها ســرمايه گذاري بزرگــي در حوزه 
موشك هاي ضد كشــتي و سيستم هاي 
ماهــواره اي انجــام داده اند تــا بتوانند 
كشتي ها را هدف قرار بدهند«. همه اينها 
به چين ايــن قدرت را مي دهــد تا زمان 
هر نــوع درگيري احتمالــي در نزديكي 

مرزهايش، دست باال داشته باشد.

حضور در درياهاي دور و نزديك 
حفاظت از قلمروي چين و مناطق اطراف 
كه اين كشــور ادعاي تملك آنها را دارد، 
همان چيزي است كه پكن آن را به »دفاع 
در درياهــاي نزديك« تعبيــر مي كند. 
چين با ســاخت جزاير مصنوعي مجهز 
به پايگاه هاي موشكي و تجهيزات جنگي، 
تقريبا همه 3.3ميليــون كيلومترمربع 
درياي جنوبي چين را جزو قلمروي خود 

فرض كرده است.
امــا برخي معتقدنــد كه تجمــع قوا در 
درياهاي اطراف مي تواند منافع اقتصادي 
چين را به خطر بيندازد. زيرا چين روي 
كوريدورهاي آبي كه تجارت اين كشــور 

به آنها وابســته اســت، كنترلي ندارد و 
درصورت وقوع هرگونه درگيري، ارتباط 

اين كشور با ديگر نقاط قطع مي شود.
اينجاســت كه نيروي نظامي چين براي 
تأمين منافع بين المللــي پكن، اجراي 
طرح »حفاظت از درياهاي دور« را آغاز 
كرده است. برخي كارشناسان مي گويند 
كه اين برنامه گامي در جهت سياســت 
»جهاني شــدن« دولت چيــن با هدف 
توســعه اقتصادي و فرهنگي اين كشور 
است و از چين تصوير يك قدرت بزرگ 
را مي سازد. براي رســيدن به اين هدف، 
ناوچه هاي جنگي كافي نيست. به همين 
دليل اين كشور توليد ناوهاي هواپيمابر، 
جنگنده هاي موشكي و زيردريايي هاي 

هسته اي را افزايش داده است.
اگرچه قدرت نيــروي دريايي چين هر 
كشور رقيبي را به چالش مي كشد، اما اين 
ناوگان براي رسيدن به اهداف بلندپروازانه 
دولت بايد تقويت شــود. ميا نوونز، عضو 
ارشــد مؤسســه بين المللــي مطالعات 
استراتژيك انگليس معتقد است: »چين 
قصد دارد تا سال2049 يك قدرت نظامي 
جهاني و پيروز جنگ باشد. يكي از راه هاي 
رســيدن به اين هدف ايجاد پايگاه هاي 
نظامي بيشتر در خارج از مرزهاي چين 
است. اين كشور هم اكنون فقط يك پايگاه 

در شاخ آفريقا دارد.«
از ســوي ديگــر، نيــروي دريايي چين 
نيازمند ناوهاي هواپيمابر قوي تري است. 
2ناو موجود در اين كشور قديمي هستند و 
فقط قادرند تعداد محدودي هواپيما حمل 
كنند. درواقع آنها قابل مقايسه با ناوهاي 
قدرتمند ارتش آمريكا كه قابليت حمل 
11هواپيما را دارند، نيســتند. دورترين 
مقصدي كــه ناوهــاي هواپيمابر چين 
مي توانند به آنجا فرســتاده شوند، غرب 

اقيانوس آرام است.
چيــن در تالش اســت تا تــوان نظامي 
برون مــرزي خــود را افزايــش بدهد و 
بعيد نيســت به زودي خود را به نزديك 
مرزهاي آبي آمريكا برساند. هرچند برخي 
تحليلگران معتقدند ايــن هدف ممكن 

است سال ها و حتي دهه ها طول بكشد.

هزاران معترض به نژادپرستي و خشونت پليس 
آمريکا در آستانه آغاز محاكمه درك شووين، 
افسر پليس سفيدپوســتي كه جورج فلويد را 
به قتل رساند، در خيابان هاي شهر مينياپليس 
راهپيمايي كردند و خواستار اجراي عدالت شدند.

روزنامه تايمز ]انگليس[

روزنامه ژاپن تايمز ]ژاپن[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريکا[

ملکه عليه هري

ژاپني ها به دنبال واكسن دوم

راهپيمايي همزمان با محاكمه 
قاتل جورج فلويد

ملکه انگليس ساعاتي قبل از پخش گفت وگوي 
تلويزيوني جنجالي مگان ماركل و همسرش هري 
عليه خاندان سلطنتي، با انتشار ويدئويي از همه 
اعضاي خانواده خود خواست كه »مسئوالنه« 
رفتار كنند. با توجه به جنجالي كه سخنان مگان 
ماركل، عروس خاندان ســلطنتي به پا كرده، 
ويدئوي ملکه اليزابت تالش براي خنثي كردن 

اثرات اين سخنان تلقي شده است.

ژاپن تايمز به نقل از وزير بهداشت ژاپن نوشته كه 
تأييد استفاده از واكسن دوم ويروس كرونا در اين 
كشور دست كم تا اوايل ماه مي )حدود 2 ماه ديگر( 
طول مي كشد. در ژاپن تاكنون فقط واكسن فايزر 
تأييد شده و مطالعات روي واكسن هاي مدرنا و 

آسترازنکا نيز در حال انجام است. 

نگاه

بايدن در بن بست خاشقجي و بن سلمان

پرونده خاشــقجي بار ديگــر پس از 
روي كار آمدن بايدن و انتشار گزارش 
رسمي سازمان سيا درباره قتل او احيا 
شده اســت؛ پرونده اي كه در جريان انتخابات رياست جمهوري 
ســال2020 آمريكا به يكي از محورهاي انتقادي عليه سياست 
خارجي ترامپ تبديل شده بود. روشن است كه بايدن، حتي پيش 
از پيروزي در انتخابات به خوبي مي دانســت عربستان، متحدي 
قدرتمند و مهم به شمار مي رود كه نمي توان آن را ناديده گرفت. بر 
اين اساس او آگاه بود كه پرونده خاشقجي بايد با تدبير و احتياط 
فراوان مورد بررســي قرار بگيرد؛ به گونه اي كه روابط دو كشــور 
آسيب جدي نبيند. اينگونه مي توان انتظار يك ماهه دولت جديد 
آمريكا براي انتشار رسمي گزارش سازمان اطالعات سيا درباره ترور 
خاشقجي را تفسير كرد؛ گزارشي كه به روشني، اطالع و موافقت 
محمد بن سلمان با اجراي اين عمليات را ثابت مي كند. اكنون اين 
گزارش منتشــر شــده و هر دو طرف بايد با پيامدهاي سياسي و 

اخالقي آن كنار بيايند.
در بخش متعلق به آمريــكا، اصرار جو بايدن بــر تماس تلفني با 
شخص پادشاه و خودداري از مكالمه با وليعهد براي ناظران قابل 
توجه بوده است. اطالعات منتشرشده از سوي مسئوالن و منابع 
آگاه در دولت بايدن نشــان مي دهد كه او در جريان اين مكالمه 
تلفني، رسما خواستار انحالل »نيروهاي ويژه تحت امر وليعهد« 
شده اســت؛ نيروهايي كه تحت فرمان محمد بن سلمان هستند 
و مسئول عمليات ترور خاشــقجي بوده اند. از سوي ديگر به نظر 
مي رسد آمريكا حق اقدامات اضافي )عالوه بر تحريم هاي محدود 
وضع شده عليه چند تن از نيروهاي امنيتي عربستان( را براي خود 

محفوظ دانسته و به عبارت ديگر، پرونده را باز نگه داشته است.

اما در بخش متعلق به عربستان، واكنش مقامات سعودي به گزارش 
سازمان سيا كامال توجيه گرانه بود؛ براي مثال وزارت خارجه اين 
كشور با صدور بيانيه اي ضمن مخالفت قاطعانه با مضمون گزارش 
منتشرشده اعالم كرد: نتايج مورد ادعاي دستگاه هاي اطالعاتي 
آمريكا نادرست، توهين آميز و غيرقابل توجيه است. با گذشت چند 
روز از اين بيانيه، به تدريج مواضع مختلفي از سوي شخصيت هاي 
مطرح و مقامات سعودي، نظير عبداهلل المعلمي )سفير عربستان 
در سازمان ملل( يا بندر بن سلطان )رئيس سابق سازمان اطالعات( 
در رسانه هاي رسمي اين كشــور مطرح شد كه با مرور خالصه اي 
از آن مي توان موضع رياض در پرونده را درك كرد؛ »جنايت ترور 
خاشقجي، نقض آشكار ارزش ها و قوانين پادشاهي سعودي بوده و 
نمي توان به سادگي از ابعاد مختلف آن عبور كرد. نيروهايي كه در 
اين جنايت دست داشته اند از سازمان هاي مختلف بوده و در عين 
حال فراتر از اختيارات )به طور خودسرانه( عمل كرده اند، بنابراين 
نمي توان حادثه ترور را به رهبران سياسي منتسب دانست. دستگاه 
قضايي عربستان در رسيدگي به ابعاد اين جنايت كوتاهي نكرده 
و احكام صادرشــده در حق عامالن آن مورد اســتقبال خانواده 
خاشقجي قرار گرفته است. تأكيد عربستان براي مجازات عامالن 
ترور در خاك اين كشور امر نامتعارفي نيست و ريشه در حاكميت 
ملي عربستان دارد؛ همانگونه كه آمريكا نيز نيروهاي نظامي راكه در 
ديگر كشورها مرتكب جنايات جنگي شده اند در خاك خود مجازات 
مي كند. همانگونه كه جنايت هاي بزرگي نظير آنچه در زندان هاي 
گوانتانامو رخ داده مســتقيما با رهبران سياســي آمريكا مرتبط 
نيســت، نمي توان اين حادثه را به رهبران سياسي در عربستان 
مرتبط كرد. پذيرش مسئوليت سياسي اين حادثه از سوي شاهزاده 
محمد بن سلمان امري ارزشمند و شرافتمندانه بوده است. تمامي 
ابعاد حادثه ترور خاشقجي به دقت مورد بررسي قرار گرفته و ديگر 

هيچ توجيهي براي بازماندن اين پرونده وجود ندارد!«
در اينجا مي توان تناقض شــديدي را كه ميان رياض و واشنگتن 
فاصله ايجاد كرده به خوبي مشــاهده كرد. از يك سو دولت بايدن 
ناچار بود بالفاصله پس از ورود به كاخ ســفيد، واكنشي جدي در 
زمينه پرونده خاشقجي داشته باشد؛ پرونده اي كه دونالد ترامپ 
اصرار داشت به دليل روابط سياسي، مالي و شخصي خود با وليعهد 
سعودي بسته بماند. از سوي ديگر اما سعودي ها هم چاره اي جز 
واكنش منفي نســبت به اين اقدام دولت بايدن نداشتند؛ چراكه 
از منظر آنها پرونده خاشــقجي براساس تمام عرف هاي حقوقي-

سياسي به پايان رســيده و ديگر توجيهي براي بررسي مجدد آن 
وجود ندارد.

در اين ميان همچنان يك نكته مبهم وجود دارد؛ برنامه اصلي دولت 
بايدن در اين پرونده و انتشار گزارش محرمانه سازمان اطالعات چه 
بوده است؟ آيا هدف، رسيدن به حكمي عادالنه براي خاشقجي است؟ 
در اين صورت آمريكا بايد به سوي تشكيل دادگاهي بين المللي براي 
محاكمه مجدد محكومان و متهمان گام بردارد؛ برنامه اي شبيه به 
آنچه در پرونده الكربي رخ داد. اين تصميم بدون شــك با مخالفت 
قاطعانه عربستان و شــايد حتي قطع كامل روابط دو كشور روبه رو 
شود. اما امكان دارد هدف از اين برنامه، اعمال فشاري سنجيده شده بر 
رياض باشد؛ فشاري كه سعودي ها را مجبور كند براي يافتن راه حلي 
ديپلماتيك در اين پرونده و همچنين ديگر پرونده هاي حســاس 
مرتبط با اين كشور، با واشنگتن همراهي كنند. به باور من گزينه هاي 
بايدن در اين صحنه محدود است؛ تا جايي كه او در اين مرحله نهايتا 
قادر است خواستار اجراي اصالحات اساسي در عربستان شود، به ويژه 
در مسائل مرتبط با نقض حقوق بشر. اما درنهايت خواهد فهميد كه با 
اين انتخاب ها به بن بست مي رسد. اگر محمد بن سلمان به پادشاهي 
عربستان ســعودي رســيد چه؟ آمريكا چگونه مي تواند با پادشاه 
كشوري متحد همكاري داشــته باشد كه براساس يك سند رسمي 
اطالعاتي، در ربايش و ترور يك فعال سياسي نقش داشته است؟! اين 
مشكلي اســت كه بايدن هم اكنون تالش مي كند از آن فرار كرده يا 
به نحوي از آن شانه خالي كند. اما او دير يا زود ناچار است براي عبور 

از اين بحران، تصميمي روشن بگيرد.
منبع: العربي الجديد

مصاحبه جنجالي مگان ماركل، عروس 
خاندان سلطنتي انگليس و همسرش اروپا

هــري دربــاره شــرايط ايــن زوج و 
فرزندشان در كاخ باكينگهام، يك بار ديگر باعث شده 
تا مسئله نژادپرستي و برتري خون و اصالت در انگليس 
مورد توجه قرار بگيرد. به گزارش الجزيره، ماركل كه 
مادري سياهپوســت و پدري سفيدپوست دارد، در 
گفت وگو با اپرا وينفري، مجري معروف آمريكايي گفته 
است كه پيش از تولد پسرشــان آرچي، نگراني هاي 
زيادي درباره ميزان تيره بودن رنگ پوست او داشته، 
چون احتمال داشته اســت اين نوزاد، به خاطر رنگ 
پوستش از لقب شاهزاده و مزاياي امنيتي آن محروم 
شود. اين ادعا، بار ديگر پرده از فرهنگ نژادپرستانه 
حاكم بر خانواده سلطنتي برداشته و توجه ها را به اين 
مسئله جلب كرده است. ماركل كه همراه با همسرش، 
يك سال پيش عمال از خانواده سلطنتي جدا شده و به 
آمريكاي شمالي مهاجرت كرده اند، همچنين گفته 
است كه در دوران زندگي در انگليس، بعد از ازدواج با 
نوه ملكه در سال 2018، به خاطر فشارهاي بسيار زياد 

به خودكشي فكر كرده است.
اين ادعاهاي مــاركل، با واكنش هــاي متفاوتي در 
انگليس مواجه شده اســت و حزب كارگر خواستار 
تحقيق درباره نژادپرستي در خاندان سلطنتي شده 
است. يكي از مقامات ارشــد دولت در امور خانواده و 

كودكان هم نژادپرستي عليه كودكان را رد كرده بود.
ماركل كه پيش از وصلت با خاندان سلطنتي بازيگر 
بود،  درباره نگاه نژادپرســتانه به تولد فرزندش گفته 
است: »آنها نمي خواســتند )فرزندم( شــاهزاده يا 
شاهدخت باشد، بدون اينكه حتي بدانند جنسيت او 
چيست...در آن ماه ها كه باردار بودم، اين صحبت ها 
را مي شنيدم كه مي گفتند به فرزند تو لقب نخواهد 
رسيد. همچنين بســياري درباره ميزان تيره بودن 
رنگ پوست نوزاد صحبت مي كردند.« ماركل در اين 
مصاحبه، درمقابل اصرارهاي اوپــرا وينفري درباره 
هويت كساني كه چنين نگراني هايي را مطرح كرده اند 
سكوت كرد. او عمال به اين مسئله اشاره كرده كه از او 

خواسته اند سكوت كند.

سنت نژادپرستي 
نژادپرســتي در خاندان ســلطنتي انگليس، بدون 
توجه به صحبت هاي اخير ماركل، ســنتي تاريخي 
اســت و مثال هاي زيادي از وجود اين فرهنگ قوي 
در دربار انگليس وجــود دارد. نمونه هاي متاخر اين 
رفتار، عالوه بر ماركل، مادر همسر او يعني پرنسس 
دياناست كه به عنوان »يكي از عوام«، هرگز نتوانست 
با خانواده سلطنتي كنار بيايد و مجبور شد از چارلز، 
پدر هري و ويليام كه وليعهد انگليس است جدا شود. 
زندگي او، بعد از جدايي از همسرش همچنان سوژه 
رسانه ها بود و به خاطر آشنا شدن با افراد غيرانگليسي 
و سفيدپوست، به شدت مورد نكوهش قرار مي گرفت.

به گزارش گاردين، مشــكل ديانــا، از همان لحظه 

 چين با 360كشتي جنگي، داراي بزرگ ترين ناوگان نظامي دريايي جهان است و قصد دارد تا سال 
 به قدرت بالمنازع نظامي جهان تبديل شود

قدرت نمایي چين روي آب هاي جهان

نژادپرستي در كاخ باكينگهام

   نقشه راه نظامي آقاي شي
رئيس جمهور چين ســال2015 يك 
پروژه بزرگ را بــراي تبديل ارتش 
آزادي  بخش خلق چين به يك نيروي 
نظامي در حد استانداردهاي جهاني و 
در سطح ارتش آمريکا آغاز كرد. او 
دستور داد سرمايه گذاري گسترده اي 
در كارخانه هــاي كشتي ســازي و 
فناوري انجام شود كه تا امروز ادامه 
دارد. سال2018، شي، لباس نظامي 
به تن كرد و سوار بر ناوشکن نيروي 
دريايي ارتش آزادي بخش خلق شد 
كه در درياي چين جنوبي به حركت 
درآمد. اين بزرگ ترين ناوگان دريايي 
تاريخ چين بود؛ 48كشــتي، ده ها 
جنگنده و بيش از 10هــزار نيروي 
نظامي. براي شــي، قدرتمندترين 
رهبر چين بعد از مائو تســه تونگ، 
آن روز نقطه آغازي براي رسيدن به 
يك هدف بزرگ بود؛ نمايش عظمت و 
قدرت چين در سراسر هفت اقيانوس 
جهان. او گفت: »ساخت يك نيروي 
دريايي قدرتمند هيچ وقت به اندازه 
امروز ضروري نبوده اســت«. به نظر 
مي رسد نقشــه رئيس جمهور چين 

جواب داده است.
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مقايسه تعداد كشتي هاي جنگي چين و آمريكا

 صحبت هاي جنجالي عروس خانواده سلطنتي انگليس، توجه ها را دوباره 
به فرهنگ نژادپرستي موجود در خانواده سلطنتي اين كشور جلب كرده است

ازدواجش شروع شــد چون خاندان سلطنتي، چنان 
نسبت به ازدواج اعضايش با افرادي كه خون معمولي 
در رگ هايشان دارند موضع دارد و حساس است كه 
نمي توانست بپذيرد دختر يك عامي، همسر وليعهد 
انگليس شــده اســت. او بعد از چند قرن، نخستين 
عوامي بود كــه با وارث تاج و تخــت انگليس ازدواج 
مي كرد و به همين خاطر، با ترديدها و نگاه هاي منفي 
بسيار زيادي در داخل خانواده سلطنتي مواجه بود. 
اعضاي خانواده سلطنتي، معموال گزينه هاي اندكي 
براي ازدواج دارند و همســر خود را از دايره تنگي كه 
اعضاي آن همگي يك طبقه، يك مذهب و يك قوميت 
و نژاد دارند انتخاب مي كنند. ازدواج چارلز و ديانا به 
همين خاطر بسيار سر و صدا به پا كرد و البته دوام هم 
پيدا نكرد. ماركل در مصاحبه با وينفري، جواهري را 
به گردن آويخته بود كه متعلق به ديانا بوده است و به 
نوعي رفتارهاي بي رحمانه خاندان سلطنتي با مادر 

همسرش را به يادها آورده بود.

هري هم در اين مصاحبه به مادرش اشــاره كرده و 
گفت كه به نظرش، مادرش از اين نوع رفتار به شدت 
عصباني مي شــد. او گفت كه ديانا، به تنهايي بايد با 
شرايط ســخت تري مواجه مي شــده و قطعا شرايط 
بدتري داشته است. عالوه بر داخل خانواده، خاندان 
ســلطنتي در خــارج از آن هــم چندان به ســابقه 
نژادپرستانه خود توجه نمي كند و بارها درخواست ها 
براي معذرت خواهي از رفتارهاي خاندان سلطنتي در 
دوران استعمار را بي پاسخ گذاشته است. در دهه هاي 
اخير، خاندان سلطنتي و هواداران آن، بيشتر تاريخ را 
محدود به جنگ هاي جهاني اول و دوم مي كنند اما 
پيش از آن، در دوران تاريك استعمارگري انگليسي، 
ميليون ها انسان در ســرزمين هاي مستعمراتي، از 
هند گرفته تا جامائيكا، قرباني رفتارهاي نژادپرستانه 
حاكميت انگليس شــده اند. به صــورت موردي هم 
تاريخ سرشار از رفتارهاي نادرست خاندان سلطنتي 

با افرادي است كه رنگ پوست و نژاد ديگري دارند.

نژادپرستي،  فراتر از ديوارهاي كاخ 
يكي از عوامل ناكامي ديانا در داشتن يك زندگي عادي 
بعد از طالق با چارلز، رسانه هايي بودند كه هرگز او را 
رها نكردند. رويكرد رسانه ها، بازتابي از چيزي است 
كه سفيدها در انگليس، شايد بدون اشاره مستقيم، به 
آن اعتقاد دارند: خانواده سلطنتي نبايد با مردم عادي 

آميخته شود و خون شاهانه، بايد پاك بماند.
اين افكار باعث شده تا رنگين پوستان بارها از رويكرد 
رســانه ها انتقاد كنند. يــك مورد بــارز از هواداري 
رســانه ها از فرهنگ نژادپرســتانه حاكم بر خاندان 
سلطنتي، رويكرد دوگانه آنها با ماركل و كيت ميدلتون 
ديگر عروس خاندان ســلطنتي اســت. رسانه هاي 
محافظه كار انگليسي، در موارد زيادي، در يك مسئله 
مشترك، از ميدلتون كه سفيدپوست است حمايت و 
به ماركل حمله  كرده اند. اين استاندارد دوگانه، باعث 
مي شود تا اين نظريه كه فرهنگ نژادپرستانه حاكم 
بر كاخ باكينگهام مورد حمايت جامعه سفيدپوست 
است تقويت شود. البته منتقدان اين نگاه، معتقدند 
كه ماركل و همسر او، مي خواهند از مزاياي شاهزاده 
بودن بهره ببرند اما در عين حال، از توجه افكار عمومي 
فراري باشند. به اين زوج البته انتقادهاي زيادي هم 
وارد است؛ ازجمله اينكه آنها در سال هاي اخير چند 
ميليون دالر از پول ماليات دهندگان را صرف بازسازي 
خانه خود كرده بودند و يا اينكه در حالي درباره نجات 
زمين شــعار مي دادند كه از جت شــخصي استفاده 
مي كردند. با اين حال،  اين انتقادها، ادعاهاي ماركل را 
بي ارزش نمي كند چون از واقعيتي تلخ و گزنده نشات 
مي گيرند.در پي اين صحبت ها، كيت گرين، وزير سايه 
آموزش پرورش حزب كارگر گفته است كه دربار بايد 
به اين رفتارها واكنش نشان دهد و درباره آن تحقيق 
كند. رئيس اداره كودكان و خانواده انگليس هم گفته 
است كه نژادپرستي عليه كودكان، در جامعه انگليس 

جايی ندارد.



روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي
 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري

 مدير مسئول: نيلوفر قديري

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه تورج، شماره14
 كدپستي 45956-19666   تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 چاپ: همشهري   تلفن: 48075000
 www.hamshahrionline.ir :همشهري 

 newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه 

توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:61933000

جهش توليد  سه شنبه 19 اسفند 1399  سال بيســت و نهم   شماره 8178

سازمان  آگهي ها و نيازمندي ها:
 خيابان قائم مقام فراهاني، ميدان شــعاع ، خيابان شــهيد خدري  

شماره29 - طبقه اول     تلفن: 84321700 - 88861819

عدد خبر  حضرت امير المؤمنين علی ع: 
 برای نادانی آدمی همين بس 

كه قدر خود را نشناسد.
  اذان ظهر:  12:15 غروب آفتاب:18:07

 اذان مغرب: 18:25  نيمه شب شرعی: 23:33
 اذان صبح: 4:59  طلوع آفتاب: 6:22

2نامزدی در بخش بهترين  فيلمنامه و بهترين بازيگر مسعود میر
نقش اصلی زن نتيجه نخستين نمايش فيلم در جشنواره 
فيلم فجر بود. فيلم بهتاش صناعی ها از قضاوت می گفت و 
اشــتباه و انتقام. مينا برای ادامه راهپيمايی در مســير 
پرسنگالخ زندگی و مادرانگی بهتر برای فرزندی كه حرف 
نمی زند بی وقفه تالش می كند، اما با همه اين تفاسير نبود 
مرد زندگی او را فرسوده كرده اســت. قصه اعدام شدن 
همسر مينا ختم می شود به يك اشتباه در دادرسی و البته 
حكمی كه به ناحق اجرا می شــود، ولی ديگر جان عزيز 
برگشت پذير نيست. درست از علنی شدن شواهد در صدور 
اشتباه حكم است كه پای آقای قاضی به زندگی مينا باز 
می شود تا قصيده ديگری برای گاو سفيد سروده شود. رضا 
برای مبارزه با عذاب وجدان ناشــی از صدور حكم اعدام 
اشتباه به مينا نزديك می شود. خانه اش را در اختيار دختر 

و فرزند بيگناهی كه به اشتباه اعدام شده قرار می دهد و از 
سمت خود در دستگاه قضا استعفا می دهد. همكارانش به 
قصد دلجويی از بازمانــدگان درصدد پرداخت مبلغ ديه 
هستند، اما به قاضی مستعفی گوشزد می كنند كه نبايد به 
خانواده مرد اعدامی چه از روی عذاب وجدان و چه از روی 
ترحم و انسانيت نزديك شود. قصيده گاو سفيد با چنين 
قصه ای فيلم شد و هرچند در جشــنواره فيلم فجر سال 
گذشته دستش به سيمرغ نرســيد، اما امسال به بخش 
مسابقه جشــنواره برلين راه يافت. برگزاركنندگان اين 
جشنواره معموال برای اعطای جايزه به فيلم های فيلمسازان 
پرحاشيه ايران و يا آثار منتقدانه فيلمسازان ما دست و دلباز 
بوده اند، اما امسال قصيده گاو سفيد نتوانست برای خرس 
برلين دلبری كند. بی توجهــی برلينی ها به فيلم بهتاش 
صناعی ها البته شايد به اين دليل باشد كه صناعی ها چندان 
اهل حاشيه نيست. او چند ســالی است كه در سينمای 

حرفه ای كشــور فعال بوده و آثار بدی هم نساخته است. 
هرچند احتمال باران اسيدی بيش از ساير آثارش ديده 
شده، اما قصيده گاو سفيد هم به عنوان فيلمی بدون ادعا و 
عاری از حواشــی رايج تبليغاتی در سينمای ايران فيلم 
مهمی است. اگر صناعی ها با حرف حساب فيلمش درباره 
خطاهای انســانی پيرامون صدور حكــم قصاص قصد 
جوسازی داشت، االن بی ترديد يكی از كارگردانان ايرانی 
بود كــه در خانه اش خرس برلينی نگه می داشــت. او اما 
ترجيح داد به همين مهجوری و بی حاشيه بودن ادامه دهد 

و قصيده گاو سفيد را در سكوت بسرايد.
حاال هفتادو يكمين دوره جشنواره برلين چند روزی است 
كه تمام  شده و نماينده ايران در بخش مسابقه اين جشنواره 
دست خالی از برليناله بازگشت است. دست هايی خالی كه 
با كمی ژست و سخنان جنجالی خيلی راحت پر می شد، 

اما قصيده گاو سفيد به سكوت مؤمن بود.

قصیده بی توجهی خرس آلمانی به گاو سفید

شكايتی نمی كنند. خيلی از ما آدم ها هم از بی زبانی فاطمه عباسی  درخت ها زبان ندارند ، حــرف نمی زنند و گله و 
اين موجودات سوء استفاده می كنيم و هر باليی كه بخواهيم سرشان می آوريم؛ از 
يادگاری نوشتن روی پوست تنشان تا قطع كردنشان با تبر؛ خودخواهی ما آدم ها 

در مقابل طبيعت مرز ندارد.
 اسم درختی كه در تصوير می بينيد داگالس اســت. اين درخت در آمريكا به 
شــهادت متنی كه دور گردن آويخته پدر و مادرش را توسط آدم ها برای ساخت 
ليوان های كاغذی از دست داده ، حاال خودش تك و تنها گوشه خيابان ايستاده و از 
انسان ها می خواهد قهوه را در ليوان های معمولی بنوشند و او هم به تميز كردن هوا 
برای انسان ها ادامه دهد؛ انسان هايی كه روزگاری قرار بود با طبيعت دوست باشند 

و حاال به دشمن شماره يك درخت ها و موجودات زنده تبديل شده اند.
 البته از اول قرار نبود انسان در مقابل طبيعت بايستد. قرارمان به دوستی بود و 
مراقبت. از بدو پيدايش ما روی زمين يك واقعيت مسلم وجود داشت: زمين خانه 
ما بود و ما  بايد از خانه مان مراقبت می كرديم. بعدها كه جمعيت زياد و ارتباط ما با 
زمين مان كم شد، احساس كرديم اين خاكی كه روی آن راه می رويم، هوايی كه 
آن را نفس می كشيم و طبيعتی كه گهگاهی افتخار می دهيم و در آن حضور پيدا 
می كنيم ارث پدری ماست. مشكل ما درست از همين جا شروع شد؛ مشكلی كه 

هم گريبان ما را گرفت و هم گريبان سياره مان را.
 همين كه هر روز صبح ماشين را روشــن می كنيم، همين كه يك عالم دود را 
وارد هوا می كنيم، همين كه می بينيم وقتی هوا سرد می شود يك قشر خاكستری 
تيره، آسمان شهر را دربر می گيرد و باز هم به روی خودمان نمی آوريم؛ همه اينها 
نشان از مقصر بودن ما دارد. نشان از خودخواهی كه نسل آدم در مقابل طبيعت به 
خرج می دهد. اما ديگر وقت آن است كه اين دشمنی با طبيعت را كنار بگذاريم و 

اجازه بدهيم درختان نفس بكشند، نفس بكشند تا هوا را برايمان تميز نگه دارند.

منو نكش، قهوه ات را بخور

زندانی
 با همراهی نیکوکاران 

استان تهران در 
ندامتگا ه های زنان تهران 
بزرگ و زندان رجایی شهر 
بدهی 40زندانی پرداخت 

و آنها آزاد شدند. این 
نیكوكاری با اهدای 

3میلیارد و صد میلیون 
تومان انجام شد.

40

در سال99 و به همت 
كارشناسان مركز اسناد 

مجلس، برای نخستین بار 
رف  خوانی منابع اسنادی 
انجام پذیرفت و طی آن 
بیش از ۵00 كارتن سند 
به آرشیو این مركز اضافه 
شده است كه در میان 
آنها برخی از اسناد كه 
سابقا به ظاهر مفقود 
شده بوده به پوشه های 
اولیه خود برگردانده شد.

 500
كارتن

 152
اختراع

كانون ایده های خالقانه 
معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری از 
مخترعان برای ثبت 
بین المللی اختراع در 

دفاتر معتبر بین المللی 
حمایت بیش از 90 

درصدی می كند.تا كنون 
نیز تعداد اختراعات ثبت 
شده با حمایت كانون به 
۱۵۲ مورد رسیده است.

درســت در همــان حوالــی كــه 
آندری تاركوفســكی بــا ســاخت 
فيلم اســتاكر Stalker يــا راهنما، 
ســرزمينی متروكه و خالی از سكنه 
را در شوروی سابق به تصوير كشيده 
بود و چند شــخصيت در آن به دنبال 
ورود به منطقــه ای ممنوعه بودند تا 
آرزوهايشان به واقعيت بپيوندد حاال 
يك عكاس و مستند ســاز، شــهری 
متروكه و واقعی را به تصوير كشــيده  
است كه همان شرايط را دارد. در درام 
معناگرا و روانشــناختی تاركوفسكی 
انســان ها كه ذخاير سرزمين شــان 
ته كشــيده در پی معنا و آرزوهايشان 
پيرو يك اســتاكر هســتند. در فيلم 
مســتندی كــه در چنــد روز اخير 
دست به دست می شــود هم ساكنان 
شهركی كه در كنار معدن زغال سنگ 
اســتان كومی روســيه كار و زندگی 
می كردند با اتمام ذخاير معدن، آنجا 
را تــرك كرده اند و حاال در ســرمای 
منفی 50درجــه تمام نشــانه های 
زيست پيشين بشــر زير اليه سردی 
از يخ سفيدپوش شده است. متروكه 
بودن در ســرزمينی كه مردمانش به 
زغال سنگ معدن سمنتنا زوادسكی 
دلخوش بودند چنــان در قاب تصوير 
رخ نمايی می كند كه كاربر های فضای 
مجازی به اين شــهر لقب شهر ارواح 
دادند. به نوشــته گزارشــگر بخش 
گردشگری سی ان ان، ماريا پاسر به اين 
منطقه سفر كرده است تا از اين فضای 
متروكه و دنج عكاسی و فيلمبرداری 
كند. فضايی كه در آن لوستر ها به جای 
نوری سفيد، بلور های سفيد يخ از خود 
متصاعد می كنند. از منظر يكی ديگر از 
كاربر های فضای مجازی اين فضا يك 
پيغام مهم دارد و آن هم پايان حتمی 
ذخايــر زيرزمينی و لــزوم جايگزين 

كردن آن با انرژی های پاك است.

پايان ذخاير 
سرزمين متروكه 

تاره بولونی * 
بعضی روزها كــه هوا خوب خــوب بود، 
نزديكی های ساعت 10تا 3و 4بعد ازظهر 
ممكن بود صدای خيلی ظريف و عجيبی را از كوچه بشــنوی كه انگار 
انسانی نبود. صدايی از جنس صداهايی كه در افسانه ها می شنويم. اين 

صدا چيزی را به آواز می گفت كه ما بچه ها خوب می شــناختيم: »آی تاره، بولونی، 
اووووووووووووی.« كه صوت آخر »اُوی« را همچنان كه می كشيد صدايش آهسته می شد تا به سكوت 

برسد. بعد من يكی دو ريال برمی داشتم و می دويدم بيرون.
پيرمردی بســيار ريزنقش درحالی كه زير باری سنگين و بســيار بزرگ تر از خودش خم شده بود با 
لباسی بسيار قديمی، مثل عبا و ردا، با قدم های بسيار آهسته و كوچك در كوچه حركت می كرد. ريش 
خاكستری تميز و مرتبی داشت با صورتی كوچك و پُرچين و نگاهی فيلسوفانه و زيبا كه انگار همين 
االن از توی مينياتورهای حسين بهزاد بيرون پريده است. او همان »تاره بولونی« معروف بود. اين اسم را 
براساس شغلش ساخته بوديم. بندهايی پهن و پر از نقش ونگارهای رنگين روی شانه هايش می گذشت 
و بار را روی پشتش مهار می كرد. پيرمرد با حركتی پرپيچ وتاب بار بزرگش را زمين می گذاشت و از زير 
آن بيرون می آمد. گاهی وقتی می رسيدی می ديدی كه زودتر از تو هم بچه هايی آمده اند و دارند خريد 
می كنند. فرصت بود كه چيزهای بيشتری ببينی. جنس ها كه همه سفال های آبی  و سبزآبی يا بدون 
لعاب و آجری رنگ بودند در آن كيسه  كرباسی بزرگ البه الی كاه  قرار داشتند. تعجب من از اين بود كه 
چطور به همه آنها دسترسی دارد. چون با يك نظم عجيب روی هم سوار شده بودند؛ جوری كه نيم رخ يا 
گوشه ای از سفال ها از الی كاه ها ديده می شد. جنس ها از بزرگ به كوچك از زير به باال طبقه بندی شده 
بودند. زير،جای بولونی های بزرگ بود، روی آنها تاره های بزرگ و كوزه های سفيد آبخوری قرار داشت و 
در باالترين جايگاه چيزهايی كه برای ما بچه ها ساخته شده بودند. تاره و بولونی ها و كوزه ها و قوری ها كه 
همه قالب دستت بودند و وقتی نگاهشان می كردی می فهميدی كه دنيای تو با آدم های بزرگ متفاوت 

است و اين عالی بود كه كسی تو را به حساب آورده بود.
بعد بازی شروع می شد. بچه ها مسحور و شيدا از ميان آن اشياء چيزی كه می خواستند را می خريدند. من 
هم چيزی كه می خواستم را انتخاب می كردم؛ مثال يك كاسه لعابی بسيار كوچك را كه رنگ دريا داشت 
و قيمتش يك ريال بود. بعد از كلی جست وجو باالخره من بهترين چيزی كه می توانستم بيابم را انتخاب 
می كردم و با حسی از كمال و رضايت به خانه برمی گشتم. در آستانه در می ايستادم و نگاهش می كردم 
كه با حركتی برعكس همان حركت پياده كردن، می رود زيــر بار، بلندش می كند و به راه می افتد. راه 
رفتنش را نگاه می كردم تا دوباره سرودش را بخواند. بعد از دری كه باز گذاشته بودم می دويدم توی خانه.

گاهی كوزه ها را هم به همان ترتيب امتحان می كردم. آن كه خوشگل ترين و متناسب ترين شان بود را 
برمی داشتم. توی نور نگاهش می كردم كه سوراخ نباشد. بعد دور دهانه اش را می گرفتم و محكم تويش 
فوت می كردم كه مبادا ترك مخفی ای در آن باشد. روی ســطحش را با دقت نگاه می كردم كه اثری از 
سفيدی آهك روی آن نباشد، چون به محض آنكه آب به كوزه می رسيد آهك باد می كرد و از همان نقطه 
كوزه را می تركاند. بعد كوزه را از شير حوض آب می كردم، نگاهش می كردم كه دورنگ می شد در جايی كه 
خيس می شد و هوا با فش و فش ظريفی از منافذش خارج می شد. می گذاشتمش يك جايی در سايه. بعد 
وسط بازی می دويدی و با ولع لب بر لب كوزه می گذاشتی؛ كوزه ای كه وسط هرم آفتاب و گرمای تابستان 
گودی دست ها را خنك و نمناك می كرد. لب ها بر خاك پخته شده بوسه می زد، طعمش را می چشيد. 

خنك می شد و آب خنك روح ملتهبت را هم خنك می كرد.
يعنی االن تاره بولونی كجاست؟ يك جايی در تاريخ وقفه ای افتاد و خيلی چيزها ناپديد شدند. 
او بايد همان جايی باشد كه گنجشــك های زردند و لك لك هايی كه ديگر بازنگشتند. در جايی 
دور كه طنين صدايش مثل وقتی توی كوزه حرف بزنی می پيچــد و می گويد: ای تاره، بولونی... 

اوووووووووووی.

* »تاره« كاسه سفالی در اندازه های متنوع و »بولونی« كوزه سفالی دهان گشاد، خم يا ظرف كوچك 
كه برای ترشی استفاده می شد يا در اندازه های متنوع كه برای موارد ديگر به كار می رفته است.

زندگی پديا
كتاب، چيزی شبيه سازدهنی است

امروز چند قدمی  يك كتابفروشی، محمد مهدی بیگلری
جوانی ايستاده بود و سازدهنی می زد.

برای من كه عاشــق ســازدهنی هستم يك آن 
همه سروصدا و شــلوغی خيابان شريعتی قطع 
شد و بقيه راه را ســرخوش به صدای اين ساز تا 
كتابفروشی قدم زدم. ســاز خوش سازی است؛ 
ساز دم سازی است، اما نمی دانم چرا جدی گرفته 
نمی شود. معموال كسی يادش نيست. حضورش 
در موســيقی ها هم شنيده نمی شــود مگر ساز 
اصلی يا تك ساز باشد. اما تا اسمش می آيد، سر 
اينكه چه كســی بيشتر از ســازدهنی خوشش 
می آيد رقابتی راه می افتد. هركس بيشتر خوشش 
بيايد و بيشتر خودش را مسحور آن نشان دهد، 
آدم خاص تری می شــود و تافته جدابافته تری. 
اما عمر اين رقابت كوتاه اســت. به محض اينكه 
پای گيتاربه دستی به اين معركه باز شود ديگر 
همه احساس و ظرافت نوای سازدهنی و هرچه 
در وصفش می گفتی را از ياد می بری. يك ســاز 
كوچكی كه بين دستانت گم شــده و لبانت را 
هم پوشانده كجا می تواند با گيتاری خوش فرم و 
جذاب با آن صدای با ابهتش رقابت كند؟ با كدام 
فيگور بيشتر می شود ژست گرفت؟وقتی پشت 
پيانو نشسته باشی ديگر می شود فخر نفروشی؟ 
اين خاصيت كتاب هم هســت. به اندازه خيلی 

چيزهای ديگر نمی شــود با آن پُز داد و اين چيز 
بدی نيست، خاصيت كتاب و سازدهنی اين است.

وقتی اســمش می آيد همه مشتاق و شيدايش 
هستند. همه هم دوست دارند كتاب بخوانند ولی 

كم كم جذابيت های ديگری جايش را می گيرد.
البته به عنوان يك كتابفروش كــه روزمره اش 
با مردمی اســت كه كتاب می خرنــد و كتاب 
می خوانند بايد بگويم كتاب، خيلی بيشــتر از 
سازدهنی خواهاِن پروپاقرص دارد و اصال آنطور 
كه خيلی ها می گويند ما مردمی نيستيم كه كم 
كتاب می خوانيم. می شود بيشتر خواند اما مشتاق 
كتاب زياد اســت و من هر روز می بينم شان. اگر 
باور نمی كنيد بياييد از نزديك ببينيد. با اين حال 
كتاب را با خيلی چيزهای ديگر و كتاب خواندن 
را با خيلی كارهای ديگر كه اندازه بگيريم می شود 
همان بی جانی سازدهنی در مقابل گيتار و پيانو و 

االن هم كه كاخن و هنگ درام و....
گاهی وقت هــا هم كتاب مثل سازدهنی، ســاز 
اصلی می شود و چه خوش رقصی ها كه نمی كند. 
خواننده مثل نوازنده، كتاب در دســت، با دم و 
بازدمی كه بين لبانش در رفت وآمد است، سطر 

به سطر، نت ها را، كلمه ها را، دنياها را می نوازد.
كتاب هم، خوش ســاز و دم ســاز اســت. مثل 
هر سازی  كه كوك باشــد و كوك نواخته شود. 

البته بيشتر از هر چيزی شبيه سازدهنی است.

مکتوبات يك كتابفروش
بيش از 140سال از نخستين مكالمه 
تلفنی تاريخ توسط الكساندر گراهام 
بــل در چنين روزی می گــذرد. اين 
مخترع اســكاتلندی، از دفتر كارش 
در بوستون با همكار خود »واتسون« 
تلفنی صحبت كرد و گفت بيا اينجا 

می خواهم تو را ببينم.
طی اين 14دهه دســتگاه های تلفن 
تغييرات شــگرفی كرده اند اما آداب 
صحبت با اين وســيله تقريبا شبيه 
به همان 140ســال پيش است. هر 
چند برخــی هنوز هــم آن  را رعايت 
نمی كننــد. يكــی از الفبــای آداب 
معاشرت صحبت های تلفنی معرفی 
خود هنگام برقــراری تماس تلفنی 
است. بايد درنظر داشته باشيم كسی 
كه آن سوی خط اســت به ديگرانی 
كه به صورت حضوری در پی ارتباطی 
چندكلمه ای هستند، اولويت دارد. زيرا 
او غايب است و از جريان محل حضور 
ما باخبر نيست؛ بنابراين نبايد مخاطب 
را بدون عبارات آگاه ســازی  همچون 
»چندلحظه گوشی خدمتتون باشه« 
و غيره منتظــر بگذاريم. در فضاهای 
عمومی كه صحبت كــردن با تلفن 
ممنوع اســت اين قوانيــن را رعايت 
كنيم. تلفن را روی گوش راست خود 
نگه داريــم تا نيمكــره ای كه بخش 
منطق را كنترل می كند، بيشتر درگير 

مكالمه شود.

 نخستين تماس تلفنی
جهان روز

نقاشی  كودكان ايرانی 
در ژاپن

تعــدادی از اعضــای مراكز 
كانون پــرورش فکری كودكان 
و نوجوانــان بــا شــركت در 
مســابقه  بيســت وهفتمين 
بين المللی نقاشی كودكان انجمن 
هيکاری كشور ژاپن، توانستند 
7نشان و 3ديپلم افتخار دريافت 
كنند. بنابر خبر ايســنا، در اين 
مســابقه كه با موضوع »آزاد« 
برگزار شــد، از ميان 18هزار و 
593 اثر از 73 كشــور جهان، 
10 كــودك و نوجــوان ايرانی 
برگزيده شــدند كه تارا جعفر، 
عضو 7ســاله كانون كرمانشاه 
موفق به دريافت لوح تقدير و 

نشان طاليی اين مسابقه شد. 

خبر آخر

سیاوش روشندل

عدد خبر

روزنامه  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی
 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری

 مدير مسئول: نيلوفر قديری

 دفتر مركزی: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه تورج، شماره14
 كدپستی 45956-19666   تهران، صندوق پستی19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 چاپ: همشهری   تلفن: 48075000
 www.hamshahrionline.ir :همشهری 

 newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه 

توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:61933000

جهش توليد

سازمان  آگهی ها و نيازمندی ها:
 خيابان قائم مقام فراهانی، ميدان شــعاع ، خيابان شــهيد خدری  

شماره29 - طبقه اول     تلفن: 84321700 - 88861819

جنگ و صلح
زندگی می كردی و می گويی كه چيزی نمانده بود كه لئو تولستوی هر كس با ديد خودش زندگی می كند. تو برای خودت 
زندگی ات تباه شود و خوشبختی را وقتی شناختی كه شروع كردی برای ديگران 
زندگی كنی، ولی كار من درست عكس اين بود. هدف من در زندگی كسب افتخار 
بود، ولی خب، مگر افتخار چيســت؟ همان عشق به ديگران است. ميل به خدمت 

به آنها برای لذت بردن از ستايش آنها.

آسمان و زمين در مرز خيال، آپارتمان و هواپيما در همسايگی ...
عکس: همشهری/ حامد خورشيدی

یك شادی ساده 
شاد بودن آنقدرها 
ساده نيست ولی 
كار سختی هم 
نيست، درست 
مثل همان كاری كه 
كودكان روستای 
دوربنی در يك روز 
بارانی رقم می زنند. 
شيرين ترين لحظه  
برای آنها روی 
شيب های خاكی 
اطراف سد »محمد 
حاجی علی« با يك 
»شادی ساده« رقم 
می خورد تا به ثبت 
تصويری دلنشين 
از لبخندشان در 
دوربين »مسلم 
گورانی« عکاس 
جوان قشمی ختم 
شود.

اول آخر

مرثيه مهجوری
می دانی انتظار چيست؟ من مويه مادران چشم انتظار  را شنيده ام! من دهه شصتی كه كودكی تكه تكه ام مطهره كشاورز محمدیان 
پراســت از خاطرات جنگ تحميلی. نمی دانم وقتی بابا طاهر نوشت: فلك كی 
بشنود آه و فغانم / بهر گردش زند آتش بجانم / يك عمری بگذرانم با غم و درد/ 
بكام دل نگردد آسمانم، چه حالی داشت. ولی صدای پيرزنی كه اين دو بيتی ورد 
زبانش بود، خوب در خاطرم هست، »ليالن« زنی كه خواهر مادربزرگم بود و در 

حسرت خبری از فرزند مفقوداالثرش سوخت و در انتظار آمدنش تمام شد.
می دانی انتظار چيست؟ يك روز پسر سربازت را از زير قرآن بگذرانی و تا آخر عمر 

در انتظار آمدنش به راه رفته بنشينی...
می دانی؟ اين را صفرعلی خوب می داند، صفرعلی دهقان كار، برادر نادعلی، جوان 
رعنای 19ساله ای از روستای »صالحيه« استان البرز كه داوطلبانه به جبهه رفت و 

خانواده اش را در حسرت بازگشت، گذاشت.
صفرعلی می گويد پدرش روزهای آخر عمر تاب مهجوری برايش تمام شده بود، 
حتی از پرندگان در روستا ســراغ »نادعلی«اش را می گرفت و دست آخر سر به 
بيابان گذاشت، يك ماه بعد هم جسد بی جانش را درحالی كه كفش هايش را زير 

سرگذاشته و خوابش برده بود، پيدا كردند.
 حاال دوست »صفرعلی«، علی تك روســتا در تجربه اول فيلمسازی  اش سراغ 
ساخت مســتندی درباره نادعلی رفته و ســعی كرده به بهانه شرح مشتاقی و 

مهجوری خانواده دهقان كار به مصائب خانواده شهدای گمنام بپردازد.
مســتند برادرم نادعلی، به تهيه كنندگی محسن اســالم زاده و محصول »مركز 
مستند سوره«، روايتی از خانواده شــهيد نادعلی دهقان كار است كه فرزندشان 
مفقوداالثر شده است. او سال 67در عمليات مرصاد حضور داشته و به خانواده اش 
اعالم می شود كه به اسارت گرفته شده اســت، اما بعد از 2سال با شهادت يكی 
از هم محلی ها به نام علی اصغر تك روســتا اتفاق جالبی می افتد، هم محلی ها در 
مراسم تشييع علی اصغر سنگ مزاری را در بهشت زهرا می بينند كه رويش نوشته 
است: »نادعلی دهقان كار« و اين شروع ماجراست برای خانواده ای چشم انتظار...

برادرم نادعلی مرثيه ای برای خانواده شــهدای گمنام اســت، می شــود آن را 
مطالبه ای برای پايان رنج اين خانواده ها دانست، تك روستا برای ساخت اين فيلم 
با شخصيت جذاب مستند صفرعلی در راهی ســنگالخی و پر پيچ و خم همراه 
می شود، درخواست او اين است كه آزمايش DNA از پيكر موجود در آن قبر گرفته 

شود تا مشخص شود كه آيا اين مكان واقعاً محل دفن برادرش هست يا خير.
برادرم نادعلی اثر موفق و قابل قبولی از يك فيلم اولی است و در جشنواره سينمای 
حقيقت و فجر هم حضور داشــته اســت. اگر عالقه مند به تماشايش هستيد، 
می توانيد اين مستند را سه شنبه 19اسفند ساعت 20در قالب برنامه »به اضافه 

مستند« از شبكه مستند تماشا كنيد.

بوك مارك

انجامش بده / تماشا


