
  قانون مطبوعات 
 بايد  تغيير كند

محسني اژه اي 
 در  نشست با  اعضاي  هيات منصفه سياسي و  مطبوعاتي: 

 وعده اي 

به نام »قانون« 
5

بعد از 15 سال انتظار
 خدمات پرستاري 
قيمت گذاري مي شود 

ستاره كاظمي / اعتماد2

5 دانش آموز از قربانيان 
حادثه هستند

تعداد 
جانباختگان متروپل 

به 36 نفر رسيد
5

ســازمــان آگــهـي هــاي  روزنــامه  اعتــمــاد

  66124025    66429973 -تلفن:

4

3

2

8

در مراسمي از اساسنامه صندوق حمايت از توسعه زراعت  در ديمزارها رونمايي شد

نخست وزير رژيم اسراييل
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خبر   و   بيشتر 
 ويديوها   و گفت و گوهاي  متفاوت

فاجعه متروپل
 فساد

 و زمينه هاي آن

متروپل - 1

اين روزها شهر آبادان، همان شهري كه زماني نماد زيبايي، 
پيشرفت و آباداني بود، به محل سوگ دسته جمعي ايرانيان 
عزادار تبديل شده است. سوگ و اندوهي كه اين بار نه صدام 
و رژيم جنايتكار بعثي، نه ريزگردها و نه سيل و خشكسالي 
كه عاملي ويرانگرتر از همه اينها، يعني» فساد« و »فساد 
دولتي« عامل مستقيم آن است. آنچه در واقعه متروپل به 
وقوع پيوست، نتيجه بالفصل فسادي است كه سال هاست 
فرياد دادخواهي مردمان ديارمان را بلند ساخته است.  در 
اين مورد خاص، صحبت از حضور پررنگ شهرداري است 
كه در مقابل ديدگان مخاطبان، مجري تلويزيون را تهديد 
مي كرد و استانداري كه ذكرگويان اهالي رسانه و مطبوعات 
را به محكمه مي كش��اند و تعداد پرش��ماري از مقامات و 
مس��ووالن انتخابي و انتصابي محلي است. يعني همان 
كساني كه بايد مرجع تظلم خواهي و حل مشكل شهروندان 
باشند. در چنين ش��رايطي گويي در دل آن بيت معروف 
زيست مي كنيم كه سراينده اش مي گفت: »گر حكم شود 
كه مست گيرند/ در شهر هر آن كه هست گيرند.« اما اين 
فساد ناشي از چيست و ريشه آن به كجا برمي گردد؟ آيا 
همه اين مسووالن بالذات داراي فساد بوده اند و حتي در 
مواردي نظير برخي از اعضاي فعلي و وقت ش��وراي شهر 
آبادان كه با اتهاماتي در اين پرونده روبرو هستند، از ابتدا 
به اشتباه از سوي مردم انتخاب شده بودند و با زمينه هاي 
فساد و به نيت مشاركت در افعال مجرمانه و دست زدن به 
تخلفات مالي به عرصه رقابت هاي ش��ورا ورود پيدا كرده 
بودند؟ به  نظر مي رسد پاسخ واضح است، خير! همانند ديگر 
انسان ها، هيچ يك از اين افراد ذاتا مفسد يا متخلف به دنيا 
نيامده اند. اما حقيقت اين است كه همان گونه كه بسياري 
از انديشمندان نيز گفته اند، به همان اندازه كه انسان ذاتا 
مفسد نيس��ت، قدرت و عدم پاسخگويي، مفسده آفرين 
هستند و اساس��ا وقتي انسان در مقامي برتر و قدرتي كه 
امكان دست درازي به حقوق ديگران را به وي مي دهد، قرار 
مي گيرد، مستعد فساد و دست اندازي به حق ديگر انسان ها 
است. از اين رو ديرزماني است كه نظام هاي مترقي سياسي، 
اداري و قضايي بيش از آنكه بر شخص و فساد احتمالي او 
متمركز گردند، بر زمينه ها و عوامل فساد متمركز شده اند تا 
مشكل را به صورت ريشه اي حل كنند... ادامه در صفحه 9

ابراهيم اميني 

يكه تازي روس ها 
 در بازار 

نفت تحريمي

روزي، روزگاري ايران

داگالس نورث در كتاب »اقتصاد، سياست و مسائل توسعه 
در س��ايه خش��ونت« تالش مي كند نوري به ابعاد پنهان 
مديريت در جوامعي بتاباند كه در آنها ظرفيت هاي طبيعي، 
انساني و خدادادي فراواني وجود دارد، اما اين كشورها قادر 
نيستند از اين ظرفيت ها براي دستيابي به توسعه و پيشرفت 
بهره ببرند. در يك چنين شرايطي است كه برخي جريانات 
رانتي در اين سرزمين ها پا گرفته و از ظرفيت هاي اقتصادي 
موجود در راستاي گسترش خشونت و نهادينه سازي فساد 
و رانت بهره مي برند. نورث معتقد است مقابله با يك چنين 
وضعيتي، تنها از طريق افزايش آگاهي عمومي و تشريح 
تبعات مخرب اين رويكردهاي مفسده انگيز ممكن است. 
بالفاصله پس از اعمال تحريم هاي غرب عليه روس��يه به 
دليل تجاوز اين كش��ور به اوكراين، صادرات نفتي روسيه 
متوجه كشورهاي آسيايي شد و اين كشور، صادرات نفت 
به كشورهاي چين، هند، امارات و... را مورد توجه قرار داد. 
كشورهايي كه به طور سنتي، مقاصد صادراتي نفت ايران را 
تشكيل مي دادند و ايران طي سال هاي اخير از طريق صدور 
نفت به اين كشورها تالش مي كرد، كمي از بار سنگين فشار 
تحريم ها را پوشش دهد. در اثر اين تغيير رويكرد روسيه، 
چين به عنوان يك��ي از مهم ترين خريداران نفت ايران در 
دوران تحريم ها، خريد نفت از ايران را كاهش داد و به همان 
نسبت بر واردات نفت از روسيه افزود. جداي از چين، امارات 
نيز كه بر اساس برخي برآوردها، طي سال هاي اخير روزانه 
حدود 240هزار بش��كه نفت از ايران خريداري مي كرده، 
نفت روسيه را جايگزين نفت ايران كرده است. اين گزاره در 
خصوص خريد نفت ايران توسط هند نيز به همين صورت 
محقق شده است. يعني هند از واردات نفت ايران كاسته 
و بر خريد نفت از روسيه افزوده است. مبتني بر اين اخبار 
ذخاير نفت اي��ران روي دريا حدود 25درصد افزايش پيدا 
كرده است كه ناشي از افزايش اقبال مشتريان آسيايي به 
نفت روسيه بوده است. روسيه بعد از مواجه شدن با بحران 
تحريم ها، تالش مي كند از طريق اعمال تخفيف هاي بيشتر، 
بازارهاي صادراتي افزون تري را در آسيا به دست آورد و اين 
بازارها را جايگزين مشتريان اروپايي و غربي خود كند. البته 
اين نوع رفتار روس ها از منظر تاريخي، مسبوق به سابقه 
است و بارها تكرار شده است.  ادامه در صفحه 8

علي شمس اردكاني

متروپل
 از زاويه ديگر 

متروپل- 2

 نرجس س��ليماني عضو ش��وراي اسالمي ش��هر تهران: 
»ش��هرداري در پروژه هاي مشاركتي با توجه به منفعت 
نمي تواند وارد نظارت شود«. ايشان علت قصور شهرداري 
آبادان در پروژه متروپل را ش��راكت ش��هرداري با بخش 
خصوصي دانس��ته و ضرورت نظارت دقيق بر پروژه هاي 
مشاركتي را يادآور شده اس��ت. تجربه نگارنده در دوران 
تصدي ش��هرداري منطق��ه 22 در دوره پنجم ش��وراي 
اسالمي شهر تهران مويد تذكر ايشان است.  شهرداري ها 
در غياب جايگاه مناسب درآمدهاي پايدار در نظام درآمدي 
خود قريب به سه دهه اس��ت كه با تشكيل سازمان هاي 
سرمايه گذاري و مشاركت مردمي در جست وجوي منابع 
درآمدي جايگزين منابع درآمدي ناش��ي از ساخت وساز 
هستند.  اولين بار اين سازمان در دوران سرپرستي مهندس 
مقيمي در ش��هرداري تهران پا به عرصه گذاشت و بعد ها 
در س��اير شهرداري هاي كالنش��هرها و بزرگ شهرها نيز 
شكل گرفت. اين پروژه ها كه عمدتا با روش هاي BOT يا 
BOLT با مردم به مشاركت گذاشته مي شوند، درآمدهاي 

اندكي را به سفره درآمدي شهرداري ها اضافه كرده است 
و در صورت آسيب شناسي و رفع نواقص آن مي توانند در 
زمره درآمدهاي پايدار، جايگاه خوب و مناسبي را در نظام 
درآمدي ش��هرداري ها داشته باشند. بررسي آسيب هاي 
پروژه هاي مشاركتي نشان از اشكاالت جدي و اساسي از 

جمله موارد ذيل است.
۱- فقدان جايگاه قانوني در آيين نامه مالي شهرداري ها و 

آيين نامه معامالت شهرداري تهران: 
در مقررات مالي حاكم بر نظام ش��هرداري ها با كمينه 
يا بيش��ينه قيمت ها مواجه هستيم، يعني با مزايده يا 
مناقصه. ليكن معامالت از نوع مشاركتي فراتر از بيشينه 
يا كمينه قيمت ها است و مولفه هاي ديگري چون مدت 
بهره برداري و ميزان اجاره عالوه بر ميزان سرمايه گذاري 
مشاركت كننده در تعيين برنده فراخوان دخالت مي كند 
كه اين مولفه ها در آيين نامه مالي ش��هرداري ها ذكر 
نشده است از اين رو همواره اين نوع معامالت با ابهامات 
و بعضا تخلفاتي از ناحيه نهادهاي نظارتي مواجه مي شود 
و مديران شهرداري درگيري هاي قضايي متعددي را در 
ادامه در صفحه 2 اين خصوص تجربه مي كنند.  

علي نوذرپور

سياست

 در حكايت ش��ماره ۱4 باب چهارم گلستان سعدي 
كه در باب »خاموش��ي« است حكايت جذابي وجود 
دارد كه انگار وصف حال بسياري از كساني است كه 
قادر به درك اهميت سكوت نيستند. در اين حكايت 
شيرين آمده است: »ناخوش آوازي به بانگ بلند قرآن 
همي  خوان��د. صاحبدلي بر او بگذش��ت. گفت: تو را 
مشاهره )اجرت( چند است؟ گفت: هيچ. گفت: پس 
اين زحمت خود چندين چرا همي  دهي؟ گفت: از بهر 
خدا مي خوانم. گف��ت: از بهر خدا مخوان!« و در ادامه 
مي گويد: »گر تو قرآن بر اين نمط خواني/ ببري رونق 
مسلماني.« به نظر مي رسد، سيستم امروز در حوزه 
مسائل اجتماعي و فرهنگي به نوعي خودزني دچار 
شده است. به اين صورت كه برخي از افراد و جريانات 
در دفاع از ارزش ها و آرمان هاي بنيادين كشور آنقدر 
بد عمل مي كنند كه گاهي اين دفاع به ضد خود بدل 
شده و باعث خدش��ه دار ش��دن ارزش ها مي شوند. 
نمونه هاي��ي از اين نوع رفتاره��ا در جريان حمله به 
سفارت عربستان، حمله به سفارت انگليس و... به عينه 
قابل مشاهده است. رخدادهايي كه عربستان و انگليس 
را از جايگاه »متهم« در كرس��ي »مدعي« نشانده و 
فشار مضاعفي را متوجه ايران و دستگاه ديپلماسي 
كشور كردند. معتقدم قوه عاقله نظام به ويژه در راس 
هرم تصميم سازي ها، موافق يك چنين تصميماتي 
نبوده و نيستند، اما گروه اندكي از طرفداران جاهل، 
حاكميت را دچ��ار گرفتاري هايي كردند كه تبعات 
خس��ارت بار آن همچنان بر دوش كشور سنگيني 
مي كند. اساسا اين روزها هر مساله اي در ايران به يك 
كالف سردرگم بدل مي شود و نوع خاصي از مازوخيسم 
در روند كنشگري ها و واكنشگري ها مشاهده مي شود. 
شايد ريشه يك چنين رفتارهايي برآمده از دفاع هاي 
بدي اس��ت كه پيش از اي��ن در خصوص موضوعات 
مختلف صورت گرفته اس��ت. زمان��ي كه رفتارهاي 
سلبي غيرمنطقي در خصوص پديده اي مانند حجاب 
در پيش گرفته شود، افكار عمومي حتي در خصوص 
ارزش هاي واقعي و عيني اي��ن فرهنگ متعالي نيز 
ادامه در صفحه 2 موضع گيري سلبي مي كنند.  

اسماعيل گرامي مقدم

دفاع جاهالنه 
از ارزش ها

ديروز خب��ري خواندم ك��ه دقيقا در 44 س��الگي 
تاس��يس روزنامه جمهوري اس��المي، )تاسيس ۹ 
خرداد ۱۳5۸( اين روزنامه را از سهميه آگهي هاي 
دولتي محروم كرده اند. علت؟ تذكرات هيات نظارت 
بر مطبوعات به اين روزنامه بوده اس��ت. بر اس��اس 
م��اده2۱ آيين نامه آگهي هاي دولتي، هر رس��انه و 
نش��ريه اي كه از س��وي هيات نظارت بر مطبوعات 
تذكر بگيرد، به مدت يك ماه آگهي هاي دولتي آن 
قطع مي ش��ود. ياد خاطره اي افتادم. دقيقا 2۶ سال 
پيش در پايان خرداد ماه و روز پايان چهل سالگي ام 
بود كه از طرف مقامات قضايي و امنيتي به روزنامه 
سالم اعالم كردند كه در صورت ادامه نوشتن بنده 
در روزنامه، سالم توقيف خواهد شد. اتفاقا مجموعه 
يادداش��ت هاي من در روزنامه تحت عنوان »انسان 
بي پناه« كه خاطرات زندان بود، روزانه در حال انتشار 
بود كه در نيمه راه قطع شد. احتماال براي آن هم ماده 
و قانوني پيدا مي ش��د. به طور معمول چهل سالگي 
پختگي هر انساني اس��ت و هم زمان با آن با چنين 
وضعي مواجه مي شود. چهل و چهار سالگي روزنامه 
جمهوري اس��المي و در همان زادروزش نيز دچار 
سرنوش��ت نه لزوما يكسان، بلكه تا حدي شبيه هم 
مي شود. روزنامه اي كه به عنوان نمادي از حكومت 
بعد از انقالب و مستقل از فضاي كلي نشريات قبلي 
پا به عرصه رسانه گذاشت و صاحب امتياز و اعضاي 
اصلي آن از حزب جمهوري اسالمي بودند و اكنون 
براي ط��رح برخي نكات انتقادي ب��ا مجازات مالي 
مواجه مي ش��ود. حتما مي گويند آيين نامه است، 
ول��ي در اصل ماجرا تاثيري ن��دارد، زيرا داليلي كه 
براي چنين رفتاري ذكر كرده اند ناظر به موضوعات 
آزادي بيان است. مساله اين است كه استانداردهاي 
موجود ايران در زمينه هاي توليد، خدمات، فرهنگ 
و سياس��ت و... در بيشتر موارد پايين تر از استاندارد 
اين موارد در جوامع پيش��رفته اس��ت. كافي است 
استاندارد ساختمان سازي و مسكن، خودروسازي، 
ارايه خدمات دولتي، شهرس��ازي و هر چيز ديگري 
را با اس��تانداردهاي موجود جهاني مقايسه كنيم تا 
اين واقعيت روشن شود. براي مثال مصرف سوخت 
و ان��رژي در ايران به ازاي هر واح��د توليد ناخالص 
داخلي، چند برابر متوس��ط مصرف جهاني اس��ت. 
يعني استانداردهاي انرژي ما بس��يار پايين است. 
ولي به گمان من استاندارد رسانه هاي رسمي ايران 
و به طور مشخص صداوسيما و تا حدي مطبوعاتي 
كه مجوز دارند در مقايسه با استانداردهاي متعارف 
جهاني بس��يار پايين تر است، يكي از نشانه هاي آن 
ع��دم تحمل نقد و انتقاد ولو تند مطبوعات اس��ت. 
شخصا آشنايي كافي با محتواي روزنامه جمهوري 
اس��المي ندارم، فقط گاهي مطالب نقل شده آن را 
مي بينم كه طبعا انتقادي است و البته زبان صريحي 
هم دارد. ولي مساله اين است كه صاحبان قدرت بايد 
به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا كار به جايي رسيده 
كه روزنامه جمهوري اسالمي نيز پس از 44 سال با 
چنين وضعي مواجه شده است؟ آيا فقط بايد وجود 
امثال كيهان را پس��نديد؟ اين چه رفتاري است كه 
مخالفان يا منتقدان را با انواع ابزار از جمله اقتصادي 
تبعيض آميز تنبيه و مج��ازات كنيد؟ البته همين 
وابستگي به آگهي هاي دولتي يا يارانه هاي كاغذ و 
امثال آن نشانه وضعيت عليل و درمانده رسانه هاي 
رسمي است كه محصول سياست رسانه اي كشور 
است. آن هم در جهاني كه بازار رسانه هر روز بزرگ تر 
و سودآورتر مي شود، عده اي در ايران دنبال كوچك تر 
شدن اين بازار و فربه كردن رانتي صداوسيما هستند 
تا بلكه جايگاه انحصاري رس��انه اي گذشته خود را 
حفظ كنند.  بنده منكر اين نيس��تم كه مطبوعات 
نيز اش��كاالت و ضعف هاي خود را دارند ولي يكي از 
مهم ترين علل اين مش��كالت و ضعف ها در ناتواني 
اقتصادي آنها است كه آن نيز معلول فقدان ميدان 
وسيع براي ايفاي نقش رس��انه اي است. به همين 
علت هم مردم كم كم با آنها قهر كرده اند.  شايد اگر 
بخواهيد نيز نمي توانيد سياست رسانه اي خود را به 
يك باره تغيير دهيد. ولي حداقل كاري كه مي توان 
ك��رد توقف اين وضعي��ت و معكوس ك��ردن روند 
محدوديت ها است. معتقدم كه صداوسيماي آبادان 
گرچه به صورت مس��تقيم و مباش��ر در فروريزي 
ساختمان عبدالباقي نقش نداش��ته است ولي از 
باب تسبيب نقش مهمي داش��ته چرا كه وظيفه 
نظارت عمومي بر امور شهر خود را انجام نداده اند و 
اينجا اثر »سبب« بيشتر از »مباشر« است و بايد به 
عنوان متهم معرفي شود. چون اين نظارت وظيفه 
آن رسانه است.  ادامه در صفحه 2

عباس  عبدي

در ۴۴ سالگي 
جمهوري اسالمي 

رسانه

از ويژگي هاي اصلي رس��انه ها اعتماد سازي، اعتماد 
مداوم و اعتماد پايدار اس��ت، با اين كلمه عمق رسانه 
تعريف مي ش��ود.  اعتماد به اخبار منتشره، اعتماد به 
مخاطبان، اعتماد به گويندگان و... اين بذر نقطه آغاز 
حركت رسانه اس��ت هر چند رسانه تكنولوژي، ابزار، 
سوژه و... الزم دارد، اما اعتماد ستون استقرار آن است .

با روند رو به گس��ترش در مالكيت رسانه هاي جريان 
اصلي از س��وي سياس��تمداران، صاحبان سرمايه و 
ذي نف��وذان داي��ره اعتمادزايي به رس��انه روز به روز 
كوچك تر شده اس��ت .اما با ورود رسانه هاي نوين به 
عرصه خبررس��اني و اطالع رس��اني تغييري شگرف 
در ادبيات رس��انه از يك سو و مس��اله اعتماد از سوي 
ديگر شكل گرفت! بر اساس تحقيق در سياستگذاري 
رس��انه اي توجه به چند موضوع ضروري اس��ت: ۱. 
آش��نايي با نظام باورهاي مخاطبان؛ اي��ن باورها به 
تدريج شاخص هاي شناختي افراد را شكل مي دهند 
و چگونگي خوانش آنها را مش��خص مي س��ازند. 2. 
دسته بندي مخاطبان بر اساس نظام باورها و تمايزات 
زيس��تي؛ تفاوت هاي زيستي مي تواند نظام باورهاي 
افراد در يك جمع به ظاهر يكسان را متفاوت كند، بايد 
مخاطب هدف با توجه به تفاوت هاي زيستي و نظام 
باورها انتخاب شود. ۳. ارتباط گيري با مخاطب از طريق 
همدلي و ايجاد اعتماد؛ پيش فرض مهم مخاطب براي 
گزينش يك رسانه، پيشنهادي است كه از آن در ذهن 
دارد، اين موضوع هوشمندي رسانه ها را براي انتخاب 
شدن از سوي مخاطب و رابطه گيري با او را مي طلبد.

)۱(  از اين رو رسانه هاي نوين بستري براي خلق ارتباط 
بودند. آنها توانستند ارتباط مونولوگ را ديالوگ كنند و 
به مخاطب اجازه دادند نه تنها نظردهي كند، بلكه خود 
فرصتي براي گفتن داشته باشد .در اين رسانه ها فناوري 
دست مخاطب و رس��انه را با هم گشود هرقدر قدرت 
رسانه از نظر تكنولوژي افزايش يافت به همان ميزان 
قدرت مخاطب باال رفت. در كنار اين مهم بستري ديگر 
نيز فراهم آمد و آن در دسترس بودن رسانه بود براي 
همه عالقه مندان و مخاطبان و آنها توانستند در اندك 
ادامه در صفحه 9 زماني خبر بگيرند و خبر بدهند!  

زهرا نژادبهرام 

رسانه هاي نوين 
و بازتوليد اعتماد 

در مخاطبان 
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حجت االسالم محسني اژه اي، در نشست با اعضاي هيات 
منصفه سياس��ي و مطبوعاتي، ضمن تبيين و تش��ريح 
نقش و تاثيرگذاري رسانه ها بر حوزه هاي مختلف زيست 
اجتماعي، سياسي و فرهنگي و عملكرد رسانه هاي نويني 
كه س��بب تحول در جنگ روايت ها شده اند، اظهار كرد: 
امروز تاثيرگذاري رس��انه ها در شوون مختلف زندگي و 
مسائل حكمراني، برجسته است؛ از سوي ديگر، پيوسته 
ش��اهد تحول در حوزه رس��انه و ابزارهاي مرتبط با آن 

هستيم؛ لذا ما نيز نيازمند تحول در اين مقوله هستيم.
به گزارش ايلنا، رييس دس��تگاه قضا در ادامه با اش��اره 
به اصل 24 قانون اساس��ي، ناظر بر آزادي بيان نشريات 
و مطبوعات مگ��ر آنكه مخل به مباني اس��الم يا حقوق 
عمومي  باش��د و همچنين اصل 1۶۸ قانون مزبور، ناظر 
بر رسيدگي به جرايم سياس��ي و مطبوعاتي به صورت 
علن��ي و با حضور هيات منصفه گف��ت: از اول انقالب در 
قانون مطبوعات اصالحات و تغييراتي لحاظ شده است و 
انجام اين اصالحات در زمان حاضر نيز مبتني بر شرايط و 

مقتضيات زمان، ضروري به نظر مي رسد.
رييس عدليه ضمن يادآوري اين مهم كه دستگاه قضايي 
نمي تواند از اجراي مفاد و حكم قانون تخطي كند، تصريح 
كرد: ما در قوه قضاييه اين آمادگي را داريم كه با اعضاي 
هيات منصفه جرايم سياسي و مطبوعاتي و ساير نخبگان 
اين حوزه در راس��تاي اصالح قوانين مربوطه، تصحيح 
روش ها و ارايه آموزش هاي به روز، نشست هاي هم انديشي 
و تخصصي برگزار كنيم تا در خصوص اختالف نظرها و 
نكات و نقاط داراي ابهام به جمع بندي و اش��تراك نظر و 
عمل نائل شويم. رييس قوه قضاييه در همين راستا بيان 
داش��ت: بدون ترديد در قبال مسائل و موضوعاتي نظير 
مقوله هاي رس��انه اي، فرهنگي، سينمايي و مقوله هاي 
مشابه، اختالف ديدگاه و نظر وجود دارد؛ اما آن  چيزي كه 
مالك و معيار است، اجراي قانون و عمل به آن است؛ لذا 
چنانچه هيات منصفه جرايم سياسي و مطبوعاتي يا هيات 
قضايي رسيدگي كننده به جرايم مزبور، وقوع جرمي را 
محرز دانس��ت بايد بدون توجه و مدخليت ديدگاه هاي 

بعضا متفاوت موجود، موضوع را تعقيب و رسيدگي كند. 
»بر اس��اس فتواي شما نظر هيات منصفه بر راي قاضي، 
رجحان دارد ي��ا اينكه ديدگاه هي��ات منصفه يك نظر 
مشورتي است؟« اين سوالي بود كه در اين نشست يكي از 
اعضاي هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي از رييس قوه 
قضاييه مطرح كرد و قاضي القضات خطاب به او گفت: در 
مورد اين نكته كه تعبير به فتوا كرديد، بايد بگويم كه من 
صاحب فتوا نيستم و فتوا هم نمي دهم؛ مالك و معيار ما 
بايد قانون باشد؛ البته ممكن است اين موضوع مطرح شود 
كه نياز به اصالح قانون وجود دارد، اين مبحث جداگانه اي 
اس��ت؛ چنانكه روزي اصالح قان��ون الزم بود و اين مهم 
انجام شد، كمااينكه پيش تر نيز اين اتفاق رخ داده، آنگاه 
بر مبناي قان��ون جديد و اصالح ش��ده، عمل مي كنيم. 
محسني اژه اي در ادامه با اشاره به وظايف و مسووليت هاي 
قانوني اعضاي هيات منصفه مطبوعات و همچنين قضات 
رسيدگي كننده به جرايم سياسي و مطبوعاتي تصريح 
كرد: فهم قانون، تشخيص موضوع، انطباق حكم با موضوع 
و همچنين توجه به مستندات و مدارك اثبات  كننده جرم، 
از ملزومات و ضروريات امر خطير قضاوت اس��ت؛ اعتنا و 
التفات تمام و كمال به اين ش��اخصه ها در رسيدگي به 
جرايم سياسي و مطبوعاتي نيز از اهميت بااليي برخوردار 
است. رييس قوه قضاييه با اشاره به جنگ نرم و تركيبي 
دش��من عليه كش��ور و مردم ما و انقالب اسالمي اظهار 
داش��ت: نحوه مواجهه و برخورد با مس��ائل و معضالت 
فرهنگي متفاوت از رس��يدگي به ساير جرايم و تخلفات 
نظير س��رقت و... است؛ ما در دستگاه قضايي به اين مهم 
التفات و عنايت داريم و اقدامات مقتضي را در اين راستا 
ترتيب داده ايم. چنانچه موضوعي قابل تخفيف و تعليق 
بود بايد بر مبناي ترتيبات و پيش بيني قانوني، اين موارد 

تخفيف و تعليق مجازات لحاظ شود.
رييس عدليه با تاكيد بر اينك��ه قوه قضاييه طبق قانون 
اساس��ي و قانون موضوع��ه بايد مأمن و ملج��أ و مرجع 
تظلم خواهي همگان باش��د، خطاب ب��ه اعضاي هيات 
منصفه رس��يدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي اظهار 
داش��ت: اگر فردي، همراه انقالب نبود و شكايت كرد، ما 
نبايد بگوييم به آن شكايت رسيدگي نمي كنيم؛ يا بالعكس 

اگر كس��ي همراه انقالب بود و جرمي مرتكب شد، نبايد 
چشم پوشي كرد، چراكه اين خالف انصاف و قانون و عدل 
است؛ البته چنانچه موضوعي قابل تخفيف و تعليق بود 
بايد بر مبناي ترتيبات و پيش بين��ي قانوني، اين موارد 

تخفيف و تعليق مجازات لحاظ شود.
پيش از س��خنان رييس ق��وه قضاييه در اين نشس��ت، 
حجت االسالم والمس��لمين رحيمي��ان، رييس هيات 
منصفه سياس��ي و مطبوعاتي اظهار كرد: همان طور كه 
حضور حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي در راس 
قوه قضاييه با پيشينه درخشاني كه در اين دستگاه داشتند 
منشا خيرات و بركات بسياري بوده، اميدوار هستيم كه 
در مس��ائل مرتبط با حوزه هاي سياسي و مطبوعاتي و 
آنچه در اين عرصه ها مي گذرد نيز شاهد شكوفايي و روند 
مطلوب تري در قوه قضاييه باشيم. وي با اشاره به تغيير 
و تحوالت صورت گرفته در عرصه رس��انه طي ساليان و 
دهه هاي گذشته، احكام و قوانين مربوط به عرصه رسانه 
و مطبوعات را نيازمند اصالح دانست و گفت: در گذشته 
تنها روزنامه ها و مجالت، مصداق رس��انه بودند اما امروز 
اين مفهوم بسيار گسترده شده و شاهد هستيم كه گاهي 
نقش تابلوها و بيلبوردهاي خياباني و بزرگراهي، فراگيرتر 

و نافذتر از رسانه هاي معمولي است.
مواردي كه راي قاضي خالف راي برائت يا مجرميت هيات 
منصفه بوده انگشت شمار و بسيار معدود است ناصر سراج، 
نماينده رييس قوه قضاييه در تعيين اعضاي هيات منصفه 
سياسي و مطبوعاتي نيز طي سخناني در اين جلسه گفت: 
در حال حاضر كليه دادگاه هاي سياسي و مطبوعاتي كشور 
بدون اس��تثنا با حضور هيات منصفه تشكيل مي شود. 
سراج همچنين مواردي كه راي قاضي خالف راي برائت 
يا مجرميت هيات منصفه بوده را انگشت ش��مار و بسيار 
معدود دانس��ت و گفت: مادامي كه قان��ون فعلي وجود 
داشته باشد، قضات موظف هس��تند طبق قانون حكم 
دهند و طبيعي است كه اگر قانون اصالح شود قضات نيز 

تابع قانون جديد خواهند بود.
وي با بيان اينكه در نتيجه انتخابات مهر ماه سال 1401، 
تع��داد 441 نفر ب��ه عضويت هيات منصفه سياس��ي و 
مطبوعاتي سراسر كشور در آمدند، گفت: اعضاي هيات 

منصفه سياسي و مطبوعاتي در تهران 21 نفر و در ساير 
استان ها 14 نفر اس��ت. علي اكبر كساييان، دبير هيات 
منصفه سياسي و مطبوعاتي نيز در اين جلسه با قدرداني 
از تحوالت صورت گرفته در دس��تگاه قضايي طي دوره 
رياس��ت حجت االسالم والمسلمين محس��ني اژه اي در 
قوه قضاييه اظهار كرد: اقدامات و ابتكارات عدالت گستر 
رييس عدليه نظير قلع و قمع مستحدثات غيرمجاز در 
حريم رودها و درياها، مبارزه با مفس��دان، كوه خواران و 
جنگل خواران، رسيدگي به مسائل زندانيان و همچنين 
بازديدهاي سرزده از مراجع و محاكم قضايي و حضور در 
كنار مردم، زير ذره بين آحاد ملت بوده و نور اميد به دستگاه 
قضا را در دل ها تابانيده است. عليرضا سربخش نيز در اين 
جلسه با بيان اينكه مرحوم آيت اهلل هاشمي شاهرودي در 
دوران رياس��ت خود بر قوه قضاييه، نظر هيات منصفه را 
بر نظر قاضي صائب مي دانستند و آيت اهلل آملي الريجاني 
نيز در زمان رياست خود بر عدليه، نظر هيات منصفه را به 
عنوان مشاور قاضي قلمداد مي كردند، خواستار آن شد 
كه رييس كنوني قوه قضاييه نيز فتواي خود را در خصوص 

جايگاه هاي راي هيات منصفه و حكم دادگاه بيان كند.
اكبر نصراللهي نيز در اين جلسه ضمن قدرداني از اقدامات 
اميدبخش، تحول آفرين و اعتمادآفريني كه در دوره تحول 
و تعالي قوه قضاييه صورت گرفته و بازخوردهاي مثبتي 
در جامعه داشته است، عنوان كرد: در عصر كنوني، عالوه 
بر تغيير و تحوالت صورت گرفته در منابع خبري، شاهد 
هستيم كه مدل توليد، توزيع و انتشار اخبار و پيام ها نيز 
تغيير كرده و ضروري اس��ت كه متناسب با اين تغيير و 
تحول، قانون مطبوعات نيز تغيير پيدا كند و اصالح شود. 
وي در ادامه خواس��تار آن شد كه آموزش سواد رسانه اي 
به قضات و كاركنان قوه قضاييه، در اولويت امور دستگاه 
قضايي قرار داشته باش��د. احمد مومني راد، سخنگوي 
هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي نيز در اين جلسه قانون 
مطبوعات را نيازمند تغيير و تحول در راستاي تحوالت رخ 
داده در جامعه و رسانه هاي امروزي دانست و گفت: بايد 
بررسي شود كه چرا گاهي يك قاضي، راي به محكوميت 
ف��ردي مي دهد كه اعض��اي هيات منصفه سياس��ي و 

مطبوعات باالتفاق راي به برائت او داده اند.

گروه سياسي

حاال كه در مركز كش��ور با انتقادات س��اده از س��وي 
روزنامه اي كه قرار بود معرف نظام جديد باشد، چنين 
برخوردي مي شود معلوم اس��ت كه نه صداوسيماي 
آبادان و نه هيچ جاي ديگر كش��ور نخواهند توانست 
گامي به پي��ش بردارند و براي پوش��اندن ضعف خود 
دنبال بستن فضاي مجازي هس��تند. مشكل فضاي 
مجازي نيست، بلكه فقدان رسانه هاي واقعي رسمي 
مشكل اصلي است. همان گونه كه منع نوشتن من در 
سال 13۷5 مش��كلي را حل نكرد كه بيشتر كرد، اين 
رفتار با روزنامه جمهوري اسالمي نيز همين سرنوشت 

را خواهد داشت.

اينكه به بهانه حجاب، اجازه داده نشود خانواده هاي ايراني 
و زنان كشور از حق طبيعي خود براي تماشاي مسابقات 
فوتبال بهره مند شوند، ممكن است اصل فرهنگ متعالي 
حجاب را نيز خدشه دار كند. چرا كه گروهي از اين ارزش 
متعالي، دفاع بد و جاهالنه داش��ته اند. اي��ن دفاعيات بد 
و برخوردهاي دوگانه باعث مي ش��ود تا افكار عمومي در 
زمان برگزاري همايش سالم فرمانده به عنوان يك حركت 
فرهنگي، اين پرس��ش را مطرح كند كه اگر حضور زنان 
در ورزش��گاه ها اش��كال دارد، چرا در زمان برگزاري اين 
همايش، جلوي حضور زنان در ورزش��گاه ها گرفته نشده 
و اگر حضور زن��ان و دختران ايرادي ندارد، چرا در س��اير 
برهه ها اجازه حضور به بانوان ايراني داده نمي ش��ود؟ اين 
ابهام باعث مي شود تا اصل محتواي اين همايش كه نظام 
آن را ترتيب داده تا در بطن آن ارزش هاي مورد نظر خود را 
تبليغ كند، مورد ابهام قرار بگيرد. اين ابهامات زماني ظهور 
پيدا مي كنند كه برخوردهاي دوگانه و دفاعيات نامناسبي 
از ضرورت هاي فرهنگي صورت گرفته باشد. نبايد فراموش 
كرد، موضوع مرگ دختر آبي به دليل دستگيري در زمان 
حضور در ورزش��گاه آزادي و برخوردهاي سخت با بانوان 
متقاضي حضور در استاديوم مشهد، حوادثي هستند كه 
مدت زمان زيادي از آن نگذشته است. اين رسوبات فكري 
باعث مي شود تا در زمان برگزاري همايش سالم فرمانده، 
افكار عمومي مدام از خود بپرسد، اگر حضور زنان ايراد دارد، 
چرا اين حجم انبوه از زن��ان براي حضور در يك همايش، 
راهي ورزشگاه آزادي ش��ده اند و اگر ايرادي ندارد، چرا در 
طول تمام اين س��ال ها اين حق طبيعي از زنان و دختران 
ايراني دريغ ش��ده اس��ت؟ همين امروز كه دولت مدام از 
ضرورت بهره برداري از جام جهاني فوتبال سخن مي گويد، 
ضروري است كه مشكل حضور زنان و دختران ايراني در 
ورزشگاه ها يك بار براي هميشه حل شود. به نظرم ديگر 
زمان آن رسيده كه سيس��تم از خودزني، دست برداشته 
و تالش كند، مجموعه گروه ها و جريانات كش��ور را ذيل 
يك قانون و يك هنجار ساماندهي كند. اينكه برخي افراد 
و جريانات تصور كنند قدرت و نفوذي فراتر از قانون دارند و 
مبتني بر اين تصور هر اقدام درست يا نادرستي را مي تواند 
انجام دهند، همان دفاع بدي است كه نهايتا باعث خدشه دار 
شدن ارزش هاي بنيادين كشور مي شود. ارزش هايي كه 
همه روي آن توافق داريم و حفظ آنها را براي تداوم تاريخ 
و تمدن ايراني ضروري مي داني��م. ارزش هايي براي همه 

فصول و همه اعصار...

همچنين انتخاب س��رمايه گذار به دليل فقدان مقررات 
مورد نياز به درس��تي صورت نمي گيرد و افرادي در اين 
پروژه ها مش��اركت كرده كه از توان مالي الزم برخوردار 
نيستند. لذا با طوالني ش��دن زمان اجراي پروژه ها و در 

نتيجه اتالف منابع روبرو مي شويم.
2- زمين هاي فاقد سند مالكيت شهرداري: 

آورده شهرداري در اين پروژه ها معموال زمين هايي است 
كه فاقد س��ند مالكيت هس��تند كه نمونه اين پروژه ها 
در ته��ران، پروژه هزار و يك ش��هر را مي توان نام برد كه 
مدت هاي زيادي به واس��طه فاقد س��ند بودن اراضي در 
اختيار از سوي شهرداري با تعطيلي و توقف مواجه شده 
بود كه در نهايت در س��ال 13۹۹ اين اراضي كه از سوي 
تعاوني مسكن يكي از سازمان هاي نظامي به شهرداري 
داده شده بود با پيگيري هاي زياد صاحب سند شدند، لذا 
تاخير در اجراي پروژه، اساس��ا ادامه پروژه را فاقد توجيه 

اقتصادي براي شريك كرده است.
3- فاقد پروانه س��اختماني بودن برخ��ي از پروژه هاي 

مشاركتي: 
به دليل فاقد سند بودن امالك شهرداري در پروژه هاي 
يادش��ده ش��هرداري ها نمي توانند پروانه س��اختماني 
براي پروژه هاي مش��اركتي ص��ادر كنن��د و در نتيجه 
س��اختمان هايي اح��داث مي ش��ود كه مق��ررات ملي 
س��اختمان و نيز ضوابط و مقررات شهرس��ازي رعايت 
نمي شود يا كمتر رعايت مي شود، معموال به دليل فاقد 
پروانه بودن ساخت وس��ازها از ميزان مقرر در قراردادها 
تجاوز مي كند و تخلفات عديده و بزرگي صورت مي گيرد 
و از آنجا كه شهرداري ها در پروژه هاي مشاركتي ذينفع 
هس��تند از تخلفات ممانعت نكرده و براي رسيدگي به 
كميسيون هاي ماده صد قانون شهرداري ارجاع نمي كنند. 
از اينگونه پروژه ها نمونه هاي متعددي در ش��هر تهران 
اجرا شده است كه نيازمند توجه و رسيدگي شهرداري و 

شوراي شهر است.
در منطقه 22 پروژه هاي مشاركتي فاقد پروانه ساختماني 
را به كميسيون ماده صد ارسال مي شد كه اساسا با تعجب 
و مخالفت همكاران ش��هرداري مواجه مي ش��د، با اين 
استدالل كه در صورت اصرار راي مبتني بر قلع و تخريب، 
ش��هرداري بايد پروژه هايي كه در آن منفع��ت دارد را از 
بين ببرد يا اينكه راي مبتني بر جريمه چه توفيري براي 
شهرداري دارد، چرا كه مبلغ جريمه از جيب شهرداري 

به آن جيب شهرداري واريز مي شود.
 در خاتم��ه بايد اذع��ان كرد كه منفعت ش��هرداري در 
پروژه هاي مشاركتي چون متروپل آنها را از نظارت دقيق 
بازمي دارد و بروز اين حوادث ناش��ي از ناكارآمدي و نبود 
مقررات روشن و عدم مراقبت جدي، محدود به متروپل 

نخواهد بود.

فارس| رهبر معظم انقالب، س��خنران مراسم 14 خرداد 
امسال در حرم مطهر امام خميني )ره( خواهند بود.اين مراسم 
بعد از دو سال وقفه به دليل محدوديت هاي ناشي از بيماري 
كرونا، به صورت حضوري و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در حرم مطهر امام خميني )ره( برگزار مي شود.س��خنران 
مراسم شب 14 خرداد هم رييس جمهور خواهد بود. ستاد 
مركزي بزرگداشت امام خميني )س( با صدور اطالعيه اي 
برنامه هاي سي و سومين سالروز ارتحال بنيانگذار جمهوري 
اسالمي ايران را اعالم كرد. در بخشي از اين اطالعيه آمده است: 
»ستاد مركزي بزرگداشت حضرت امام خميني )سالم اهلل 
عليه( از اينكه به لحاظ دستورالعمل هاي بهداشتي ناگزير 
از برگزاري مراس��م 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام با 
رعايت محدوديت جمعيت شركت كننده است از ميليون ها 
تن پيروان حضرت امام در سراسر كشور كه مشتاق حضور در 
مراسم معنوي حرم مطهر آن حضرت هستند، عذرخواهي 
كرده و مقدم اين عزيزان را در برنامه هاي بزرگداشتي كه از 
سوي ستادهاي استاني در شهرهاي مختلف برگزار مي گردد 
گرامي مي دارد.« برنامه هاي مراسم بزرگداشت حضرت امام 
خميني به ش��رح زير است: 13 خرداد 1401 مقارن با شب 
ارتحال امام عظيم الشأن، ساعت 30: 21، در حرم مطهر امام 
خميني، سخنراني رياست محترم جمهوري حجت االسالم 
و المسلمين جناب آقاي دكتر سيد ابراهيم رييسي. روز 14 
خرداد 1401، ش��روع مراسم ساعت ۹ صبح در حرم مطهر 
امام خميني، تالوت قرآن مجيد، مديحه سرايي مداحان اهل 
بيت )ع(، خيرمقدم و سخنان حجت االسالم و المسلمين 
سيد حسن خميني، يادگار گرامي حضرت امام و سپس همه 
شيفتگان و زائران مرقد مطهر حضرت امام خميني به سخنان 
مهم رهبر فرزانه انقالب اسالمي، حضرت آيت اهلل العظمي 

خامنه اي )مد ظله( گوش جان مي سپارند.

س��خنان يك نماينده جبهه پايداري و از شاگردان آيت اهلل 
مصباح يزدي درباره جمله امام خميني )ره( مبني بر اينكه 
»ميزان راي ملت است«، واكنش هايي بس��ياري را در پي 
داشته است.  محمد مهاجري روز گذشته در نامه اي خطاب 
به سيدحسن خميني، نوشت: »هفته گذشته در يك برنامه 
تلويزيوني فردي به نام آقاي شيخ حسين جاللي )گويا نماينده 
رفسنجان و مسوول سابق دفتر مرحوم آيت اهلل مصباح و از 
سركردگان گروه موسوم به جبهه پايداري( صراحتا اظهار 
كرد جمله معروف امام خميني )ره( در سال 135۸ مبني بر 
اينكه »ميزان راي مردم است« در واقع نه ديدگاه ايشان بلكه 
پاسخي بوده كه در جدال با روشنفكران گفته اند.« مهاجري 
نسبت با واكنش نشان ندادن بيت امام به اين اظهارنظر نماينده 
جبهه پايداري انتقاد كرد. از سوي ديگر علي شكوري راد، از 
فعاالن حزب اتحاد ملت نيز در توييتي نوشت: »اخيرا يك 
نماينده مجلس كه عضو جبهه پاي��داري از پيروان آيت اهلل 
مصباح يزدي است در سيماي جمهوري اسالمي ايران فرصت 
داده شده است تا جمله ميزان راي ملت است امام خميني را 
تخطئه كند. از مقام معظم رهبري مي خواهم در مرقد امام 
اعتقاد نظام به اين جمله فقهي و تاريخي امام را تشريح كنند.« 
هر چند سيد حسن خميني در سخناني كه روز گذشته بيان 
كرده، به طور تلويحي به اين س��خن پاسخ داده است. سيد 
حسن خميني گفت: » جمهوري اسالمي خالفت نيست؛ 
پذيرش اين است كه ما يك دولت-شهر هستيم؛ دنياي جديد 
با پذيرش كشور به عنوان يك واحد ملي، تعريف مي شود. 
انقالب اسالمي در حوزه نظر چندين كار مختلف انجام داده 
است؛ نخست اينكه عنصر راي مردم را داخل در حكومت كرده 
و اين مقوله بسيار مهمي است.« سيد حسن خميني تاكيد 
كرد: »تعبير امام مبني بر ميزان راي ملت است، يك تعبير 

ساده انگارانه نيست و جمهوري اسالمي خالفت نيست.«

در ۴۴ سالگي جمهوري اسالمي 

دفاع جاهالنه از ارزش ها

متروپل از زاويه ديگر 

 اطالعيه ستاد مركزي بزرگداشت
 امام خميني )س( 

 رهبر معظم  انقالب  سخنران 

روز  چهاردهم خرداد

 واكنش ها به تخطئه 

سخني از امام خميني )ره( 

تس�نيم| رييس مجمع نمايندگان كرمانش��اه از سفر 
رييس جمهور به كرمانش��اه در آينده اي نزديك خبر داد. 
علي رضايي رييس مجمع نمايندگان كرمانشاه با بيان اينكه 
»در اين س��فر از رييس جمهور موضوع طرح هاي عمراني 
ملي را پيگيري خواهيم كرد«، گفت: از جمله اين طرح ها 
كه بايد تكميل ش��ود راه آهن غرب كشور است كه در اين 
سفر، تأمين اعتبار براي اين پروژه پيگيري خواهد شد. يكي 
ديگر از مهم ترين مطالبات كرمانشاه در سفر رييس جمهور 
تعيين تكليف پروژه پتروپااليش آناهيتا و اجرايي شدن آن 

پس از سال ها است. 

رييسي به كرمانشاه سفر مي كند

قوه قضاييه

اژه اي  در  نشست با  اعضاي  هيات منصفه سياسي و  مطبوعاتي: 

اگر فردي، همراه انقالب نبود و شكايت كرد، ما نبايد بگوييم به آن شكايت رسيدگي نمي كنيم
 قانون  مطبوعات  بايد   تغيير كند

به گزارش ديده بان ايران؛ كميسيون زنان بنياد باران با انتشار 
نامه سرگشاده اي خطاب به معاون رييس دولت سيزدهم 
درباره مانع تراشي ها در مسير تصويب اليحه حفظ امنيت و 
كرامت زنان و خانواده و عواقب آن هشدار دادند. متن كامل 

اين نامه به شرح زير مي باشد: 
به نام خدا

نامه سرگشاده
سركار خانم دكتر خزعلي

معاون محترم ريس جمهور
با سالم

احتراما به آگاهي مي رساند اكنون كه در دهه پنجم انقالب 
اسالمي به سر مي بريم مطالبات انباشته شده زنان روز به 
روز بيشتر و بيشتر مي شود. زماني كه با نداي رهبر كبير 
انقالب امام خميني زنان و مردان اين سرزمين پا در عرصه 
مشاركت براي پيروزي انقالب اسالمي گذاشتند، اهداف 
بلندي نظير استقالل و آزادي را در لواي جمهوري اسالمي 
به عنوان نظام دموكراتيك و اس��المي مورد نظر داشتند. 
آنها با اميد به اينكه در پرتوي نظام سياسي مبتني بر دين 
اسالم و مشاركت مردمي بتوانند مشكالت و نيازهاي خود 
را برآورده كنند تالش هاي بسياري انجام دادند و زخم هاي 
ناشي از جنگ تحميلي هش��ت ساله به همراه فشارهاي 

ناشي از تحريم را به جان خريدند تا بتوانند كشور خود را 
از شر دشمنان دور كنند و مطالبات خود را پاسخ بگيرند .

اكنون پس از طي نزديك به نيم قرن آنان همچنان نيازمند 
طرح مطالبات هستند چرا كه پاسخ هاي درخور هنوز براي 
آنان ارايه نشده و شكاف جدي ميان خود به عنوان زنان اين 
سرزمين و تصميم گيري ها و تصميم سازي ها مي بينند. 
زنان اين سرزمين اصلي ترين مساله خود را امنيت مي دانند 
امنيت در جامعه و خانواده و اين ميسر نمي شود مگر آنكه 
ريشه هاي خش��ونت عليه زنان از نظر فرهنگي و قانوني 

خشكيده شود .
اليحه حفظ امنيت و كرامت زن��ان و خانواده بيش از يك 
دهه در كش و قوس قواي مختلف درگير بود و اكنون كه 
به مجلس شوراي اس��المي ارسال شده بيش از يك سال 
اس��ت كه اتفافي نيفتاده است. مطالبات زنان كه ناشي از 
گسترش خشونت براي آنان در فضاي خانواده و اجتماع 
اشكال نگران كننده اي به خود گرفته نيازمند توجه بيشتر 

قانونگذاران و مسووالن اجرايي كشور است.
از اين رو خواهشمند است با عنايت به وقايع اخير و اقدامات 
نگران كننده در شهرها و استان هاي مختلف كشور نظير 
خوزستان، گيالن و شهرهاي بزرگ و كوچك ديگر اقدام 
عاجل براي بررسي و قانونگذاري دراين خصوص صورت 

پذيرد. بديهي است پيگيري جنابعالي امكان دستيابي به 
اين هدف را بيشتر خواهد كرد.

در ادامه الزم مي دانيم به عنوان يك تش��كل غير دولتي 
از ديگر مطالبات اساسي زنان نظير رفع تبعيض شغلي و 
ايجاد فرصت هاي شغلي جديد براي زنان در جهت كاهش 
نابرابري اقتصادي و بروز نوعي فقر مزمن كه دامنگير آنان 
گشته به ويژه زنان سرپرست خانوار و دختران تحصيلكرده 
كش��ور، با كمك ساير دس��تگاه ها اقداماتي جدي در اين 

خصوص صورت پذيرد.
درهمين راستا بروز برخي نگراني ها ناشي از جداسازي و 
تشويق كودك همسري به بهانه افزايش جمعيت كه دغدغه 
جنابعالي و ما است را به عنوان يك امر مهم براي سالمت 
دختران خردسال اين سرزمين مي دانيم كه نيازمند توجه 
بيشتر دولت است.آموزش خانواده ها، كمك هاي مالي به 
آنها براي ادامه تحصيل دختران خردسال اين سرزمين به 
معناي سرمايه  گذراي بر نسل آينده زنان پر توان اين كشور 
است پس در نگاهي آينده نگر به سالمت روح و روان و جسم 
آنان توجه ويژه بايد صورت پذيرد. طرح هاي توانمند سازي 
خانوار و حمايت قانوني و حقوقي از اين فرزندان خردسال 
معناي واقعي عدالت است كه نظام سياسي ما همواره در 

پي آن بوده است.

در ادامه ضروري مي دانيم توجه ويژه اي به مطالبات زنان 
كشور بر اساس نظرسنجي كه در سال 13۹۶ صورت گرفته 

و اصلي ترين مسائل آنان طرح شده صورت بگيرد.
بديهي است جايگاه معاونت زنان رياست جمهوري مأمني 
براي مطالبات بر زمين مانده زنان اين كش��ور اس��ت كه 
متاسفانه تاكنون به صورت انباشته شده بازتوليد مي شود. 
زنان اين سرزمين در بستر جمهوري اسالمي به دنبال رفع 
مش��كالت و گشوده ش��دن فرصت هاي تازه براي رشد و 
بالندگي بودند اما همواره اين مسائل به حاشيه رانده شده 
اس��ت و در همه دولت ها به صورت نسبي مسائل زنان در 
هاله اي از ابهام قرار گرفته و به بهانه مسائل جدي تر دغدغه ها 
و مسائل آنان مورد توجه واقع نشده است. تشكيل ستاد زن 
و خانواده بارقه اي از اميد براي حل مشكالت اجرايي زنان 
در كشور است كه اگر از ظرفيت هاي آن بهره الزم صورت 
بگيرد بستري فعال و اثرگذار خواهد بود. از اين رو توجه به 
كارگروه هاي تخصصي مرتبط با اين مهم مي تواند راهي 
براي حل مشكالت و مسائل مرتبط بر زنان اين كشور باشد .

اميد است بهره گيري از تجارب گذشته در بستر همكاري 
با تش��كل هاي غيردولتي زنان بتواند بازوان پرتواني براي 

معاونت امور زنان گردد!
كميسيون  زنان  بنياد  باران

نامه سرگشاده كميسيون زنان بنياد باران خطاب به »انسيه خزعلي«:

 اصلي ترين مساله زنان اين سرزمين تامين امنيت است

نامه



برجام

س��طح تنش ميان جمهوري اس��امي اي��ران و رژيم 
اسراييل وارد فاز جديدي شده است. درست در روزهايي 
كه مذاكرات براي احياي برجام بدون نتيجه ملموس و 
مشخص اما به گفته سخنگوي وزارت خارجه ايران به 
دور از فضاي عمومي و رسانه اي و با پيام رساني انريكه 
مورا، معاون مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا 
ادامه دارد، تل آويو از هيچ تاش��ي براي تاثيرگذاري بر 
اين پرونده دريغ نمي كند. اگر تا ديروز سطح اصطكاك 
منافع تهران و تل آويو در فلس��طين، لبنان يا س��وريه 
بود امروز ايران ش��اهد عيان شدن دوستي كشورهاي 
همجوار و همس��ايه و البته مسلمان با اسراييل است و 
همزمان فاصله هدف قرار گرفتن تاسيسات هسته اي 
و نظامي و همچنين عمليات تروريستي رژيم اسراييل 
عليه دانشمندان هسته اي، چهره هاي مطرح امنيتي و 
البته اعضاي سپاه پاسداران انقاب اسامي كم و كمتر 
شده است. از سوي ديگر تاش هاي رژيم اسراييل براي 
به تاخي��ر انداختن احياي برج��ام و در نتيجه كاهش 
بهره مندي تاثيرگذار ايران از رفع تحريم ها و عادي سازي 
رابطه بانك��ي -مالي، اقتصادي و تجاري با ايران هر روز 
ابعاد جديدي پيدا مي كند هرچند كه ابزار نفتالي بنت، 
نخست وزير كنوني رژيم اسراييل نيز در اين مسير تفاوتي 
با رويه بنيامين نتانياهو، نخس��ت وزير سابق اين رژيم 
ندارد. تكرار سناريو امنيتي سازي دوباره پرونده ايران، 
غايتي است كه رژيم اسراييل هيچ گاه اميد خود را براي 
تحقق دوباره آن و منزوي ساختن سياسي و اقتصادي 

تهران در سايه آن از دست نداد. 

پرونده سازي جديد اسراييل عليه ايران 
 »اي��ران درباره فعاليت هاي هس��ته اي خود به جهان 
دروغ مي گويد. « اين گزاره اي است كه سياستمداران 
اس��راييلي در بيش از دو دهه اخير هيچ گاه از تكرار آن 
خسته نشدند. برنامه هسته اي ايران در گذشته، امروز 
و حتي نقشه هاي ايران براي توسعه اين برنامه در آينده 
همواره محور پرونده س��ازي تل آويو عليه تهران بوده و 
ناگفته پيداست كه در چند بازه زماني هم اسراييلي ها 
دست پر از اين جدال بيرون آمده و موفق شدند در سايه 
امنيتي سازي اين برنامه، تهران را تحت تحريم شوراي 
امنيت س��ازمان ملل و هدف چند قطعنامه س��نگين 
تحريمي قرار دهند. موفقيتي كه در سايه مذاكره براي 
توافق هسته اي در جوالي سال 2015 و با تولد برجام به 
شكست تبديل شد اما نخست وزير وقت رژيم اسراييل با 
موفقيت در متقاعد كردن دونالد ترامپ، رييس جمهور 
پيشين اياالت متحده براي خروج از برجام و بازگرداندن 
تحريم هاي يكجانبه عليه ايران توانست زمينه را براي 

تحقق دوباره آن فراهم كند.
 اكنون همزمان با كند ش��دن رون��د مذاكرات در وين 
براي احياي برجام، نفتالي بنت كه براس��اس گزارش 
رسانه هاي امريكايي موفق شده نظر مثبت جو بايدن 
براي حفظ نام سپاه پاسداران انقاب اسامي در ليست 
به اصطاح گروه هاي تروريستي امريكا را جلب كند به 
فضاسازي هاي رسانه اي عليه برنامه هسته اي ايران ادامه 
داده و تاش مي كند با استناد به مداركي كه ادعا مي كند 
از ايران ربوده ش��ده اثبات كند كه تهران در گذشته به 
آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره كيفيت و كميت 

و البته اهداف برنامه هسته اي خود دروغ گفته است.
 در تازه ترين اين تاش ها، بعدازظهر روز سه شنبه، نفتالي 
بنت با انتشار سه توييت پاسخ سخنان وزير خارجه ايران 
در اجاس داووس و در گفت وگ��و با فريد زكريا را داد. 
نفتالي بنت در يكي از اين توييت ها، ويديوي بخش��ي 
از پاسخ اميرعبداللهيان به زكريا درباره ادعاي اسراييل 
مبني بر سرقت اس��ناد آژانس بين المللي انرژي اتمي 
توس��ط ايران در گذشته و سندس��ازي را منتشر كرد. 
وزير خارجه ايران در پاس��خ به اين پرس��ش گفت كه 
»متاسفانه صهيونيست ها دروغ هاي زيادي را منتشر 
مي كنند.« نفتالي بنت در پاسخ به وزير خارجه ايران، 
اس��نادي را كه ادعا كرد مربوط به فعاليت هس��ته اي 
ايران در گذشته است، منتشر كرده و ايران را به »دروغ 
گفتن« به جهانيان متهم كرد. نفتالي بنت در اين ويديو، 
برگه هايي به زبان فارسي را در دست گرفته و به دوربين 
نشان مي دهد. برگه هايي كه همزمان در گوگل درايو در 
دس��ترس عموم هم قرار گرفته و مهر وزارت اطاعات 
ايران بر برخي از آنها مش��هود است. اما اساس سخنان 
نفتالي بنت برپايه گزارشي است كه روزنامه وال استريت 
ژورنال روز چهارم خرداد منتشر كرده و در آن ادعا كرد 
كه جمهوري اسامي ايران در گذشته به اسناد محرمانه 
آژانس بين المللي انرژي اتمي دستيابي و از محتواي آنها 
براي مخفي كردن بخش هايي از برنامه هسته اي خود 

استفاده كرده است.
 نفتالي بنت در بخش هايي از ويديوي منتشر شده ادعا 
مي كند كه »ايران پس از دزديدن اس��ناد طبقه بندي 
شده از آژانس اتمي سازمان ملل متحد از اين اطاعات 
استفاده كرد تا بفهمد كه آژانس اتمي به دنبال يافتن چه 
اطاعاتي است. ايران سپس يك داستان پوششي درست 
و شواهد را مخفي كرد تا از بازرسي هسته اي آژانس فرار 
كند. ما چند سال پيش طرح فريبكاري ايران را به دست 
آورديم و اين طرح همين جاست، در دست من، به زبان 
فارسي، ش��امل صدها صفحه و با مهر وزارت اطاعات 
ايران. حتي برخي يادداشت هاي دست نويس مقامات 
ارشد ايراني نيز روي اين اسناد هست، از جمله يادداشت 
وزير دفاع وقت، ]محسن[ فخري زاده كه نوشته است: دير 
يا زود آژانس انرژي اتمي مراجعه مي كنند. از ما پرسش 
خواهند كرد و ما بايد يك داستان پوششي جامع براي 
آنها داشته باشيم.« نخست وزير رژيم اسراييل در پايان 
پيام خود با تكرار اين ادعا كه »ايران به جهان دروغ گفته 
و اكنون هم دوباره به دنيا دروغ مي گويد«، افزود: »جهان 

بايد كاري كند كه ايران قسر در نرود.«
ب��ه گ��زارش رس��انه هاي امريكايي، نفتال��ي بنت در 
بخش هايي از اين ويديو به  اشتباه از محسن فخري زاده به 
عنوان وزير دفاع ياد مي كند اما اسناد منتشر شده حاوي 
يادداشتي با دس��تخط فخري زاده خطاب به جانشين 
وزير دفاع وقت ايران و با موضوعي است كه نفتالي بنت 

گزارش روز 

3ديپلماسي Jahan@etemadnewspaper.irچهار شنبه   11  خرداد 1401،   30  شوال 1443 ،  اول  ژوئن 2022،  سال نوزدهم، شماره  5222

رسانه هاي امريكايي هفته گذش��ته اعام كردند كه 
جوبايدن، رييس جمهور اياالت متحده تصميم خود را 
درباره حفظ نام سپاه در ليست FTO گرفته و نام سپاه 
را در اين ليس��ت حفظ خواهدكرد. با توجه به همين 
مساله »اعتماد« روز سه شنبه در نشست خبري هفتگي 
سعيد خطيب زاده از س��خنگوي وزارت امور خارجه 
پرس��يد: »آيا اين موضع در پيام هايي كه با واسطه از 
اياالت متحده دريافت مي كنيد، به اطاع جمهوري 
اسامي رسانده  شده است؟« همچنين سوال شد كه 
»آيا موضع ايران در ابتكارهايي كه ارايه كرده همچنان 
تاش براي حذف نام س��پاه از ليست فوق است يا اگر 
به قول وزيرخارج��ه در جريان مذاكرات، بهره مندي 
اقتصادي ايران از احياي برجام حاصل شود، ما حاضر 

به عبور از اين موضوع به نفع توافق هستيم؟«
س��عيد خطيب زاده در پاسخ به اين س��واالت اظهار 
كرد: »آنچه براي ما در نهايت اين توافق بايد به دست 
بيايد، انتفاع قطعي مردم ايران است.« او افزود: »آنچه 
در رس��انه هاي امريكاي��ي و غربي، بعض��ا با طراحي 
گفته مي شود، تاكتيكي است كه خيلي غريب نيست. 
برجسته س��ازي موضوع در فضا و زمان و مكان خاص 
براي رس��يدن به توافق و الق��اي مفهوم خاصي چيز 
جديدي نيس��ت و در حوزه رس��انه همه تقريبا با اين 
برجسته س��ازي هاي نمادين و تصنعي آشنا هستند. 
اساسا آنچه ميان ايران و اياالت متحده در حال مذاكره 
اس��ت، موضوعاتي است كه با چرخه انتفاع اقتصادي 
ايران و باز كردن تمام اجزاي فش��ار حداكثري اياالت 

متحده مرتبط است.«
سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: »آنچه براي ما در 
نهايت اين توافق بايد به دست بيايد، انتفاع قطعي مردم 
ايران است. اگر در اين انتفاع قطعي مردم ايران، برخي 
موضوع ها گنجانده ش��ود يا نشود، فقط و فقط در ميز 
مذاكرات و فقط و فقط در تصوير نهايي كه از آن توافق 
در ذهن خودمان داريم و حداقل ها و حداكثر هايي كه 
در آن توافق تعريف كرديم و روشن هم خطوط قرمزمان 
را براي طرف مقابل مشخص كرديم ]روشن مي شود.[ 
طرف مقابل هم مي داند و به همين دليل است كه اين 
رفت و برگشت ها انجام مي شود.« خطيب زاده در پايان 
تاكيد كرد: »همان گونه كه آقاي دكتر اميرعبداللهيان 
هم در داووس گفتند اين موضع، موضع دقيق ماست و 
موضعي است كه پشت تريبون رسما اعان مي كنيم. 
موضوعاتي كه بين ما و اياالت متحده امريكا باقي مانده، 
در خصوص تضمين ها، در خصوص افراد و در خصوص 
چرخه انتفاع قطعي اقتصادي ايران بايد تماما حل شود. 
اينكه كدام بند با چه حالتي ادامه پيدا كند، بايد در ميز 

مذاكره به آن پرداخت.«

سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به »اعتماد«: 
ايران فروكاستن مسائل باقي مانده 

به موضوع FTO را قبول ندارد

شرح مي دهد. دفتر نخس��ت وزيري رژيم اسراييل در 
گوگل درايو هشت فولدر منتشر كرده كه )طبق ادعاي او( 
شامل عكسي از اتاق انفجار در سايت پارچين، اسنادي 
درباره سايت لويزان و همين طور پوشه اي حاوي اسناد 
وزارت دفاع و قوه قضاييه ايران مربوط به شركت كيميا 
معدن است. در سوابق ثبت شركت ها، اين شركت به نام 
»كيميا معدن« در دسامبر 2001 منحل شده است. با 
اين حال، در مدرك ديگري ديده مي شود كه مقامات 
ايراني دستور گرفته بودند كه تاريخ انحال اين شركت 
را به ماه مه 2003 ]از سال 13۸0 به ۸2[ تغيير دهند. 
تغيير اين تاريخ به ايران امكان مي داد كه در گزارش خود 
به آژانس بگويد شركت »كيميا معدن« تا سال 2003 
در همكاري با سازمان انرژي اتمي ايران در حوزه معدن 
اورانيوم فعال بوده اس��ت و اين گونه جلوه دهد كه اين 
معدن غيرنظامي ب��وده و هيچ ارتباطي با فعاليت هاي 

نظامي اتمي نداشته است.
در گزارش وال استريت ژورنال ادعا شده كه اين اسناد كه 
جمهوري اسامي نزديك به دو دهه پيش به آنها دست 
يافته، درباره س��ابقه فعاليت اتمي ايران بين سال هاي 
2004 تا 200۶ ميادي بوده و به عنوان اسناد محرمانه 
در آژانس نگهداري مي شده است.اين روزنامه به نقل از 
»منابع اطاعاتي خاورميانه« نوشته است در حالي كه 
آژانس در حال بررسي فعاليت هاي هسته اي ايران بود، 
اين اسناد طي دو سال يادشده »ميان مقام هاي ارشد 
نظامي، دولتي و هس��ته اي« جمهوري اسامي دست 

به دست مي شد.
در بخ��ش ديگري از گزارش وال اس��تريت ژورنال ادعا 
ش��ده كه ماموران اطاعات��ي ايران در م��اه مه 2004 
گزارش داخلي آژانس بين المللي انرژي اتمي را در اختيار 
مقام هاي ارش��د قرار دادند تا آنها را براي يك بازرس��ي 
برنامه ريزي شده بازرسان آژانس آماده كنند. قرار بوده 
اين بازرسي سه روز بعد از كارخانه توليد آب سنگين در 
جنوب غرب تهران در نزديكي شهر اراك صورت بگيرد. 
ايران به آژانس گفت��ه بود كه قصد دارد يك رآكتور آب 
سنگين براي استفاده پزشكي و تحقيقاتي در آنجا بسازد. 
چنين رآكتورهايي از آب سنگين به عنوان خنك كننده 
اس��تفاده مي كنند و پلوتونيوم را كه قابل اس��تفاده در 
تسليحاتي اتمي اس��ت، به عنوان يك محصول جانبي 
توليد مي كنند. س��ند آژانس شامل جزييات اطاعات 
ماهواره اي و ش��واهد منابع باز از كار ايران در زمينه آب 
سنگين و فهرستي از 1۸ سوالي بوده كه اين نهاد براي 
پرس��يدن از ايران در مورد كار آن آم��اده كرده بود. اين 
روزنامه امريكايي نوشته است كه از جمله مقام هايي كه 
درباره سوابق آژانس هشدار داده بودند، علي شمخاني، 
وزير دفاع وقت و دبير فعلي شوراي عالي امنيت ملي بوده 
است. به آنها گفته شد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي، 
تحقيقاتي در مورد كار آب سنگين ايران انجام داده است.

نفتالي بنت در توييت دوم خود ادعا مي كند كه اسراييل 
به اين اس��ناد دس��ت پيدا كرده اما درب��اره نحوه اين 
دسترسي توضيح بيش��تري نمي دهد. بنت در حالي 
ايران را به س��رقت اطاعات آژانس بين المللي انرژي 
اتمي متهم مي كند كه اسراييلي ها ادعا مي كنند اين 
اسناد مجموعه اي از بيش از 100 هزار سند و پرونده اي 
بوده كه از انباري در نزديكي تهران ربوده اند و به داخل 
اس��راييل انتقال داده اند. س��ازمان اطاعات خارجي 
اسراييل )موساد( در ژانويه 201۸ رسما اعام كرد كه 
نيم تن از اس��ناد هسته اي بايگاني شده ايران را در يك 
شب ربوده است. در همان مقطع زماني، بنيامين نتانياهو 
نخس��ت وزير وقت رژيم اس��راييل در اجاس مجمع 
عمومي سازمان ملل گفت كه بعضي از اين اسناد از سوي 
تل آويو در اختيار آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار داده 
شده است.جمهوري اسامي ايران همواره سرقت اين 
اس��ناد را تكذيب كرده و تاكيد دارد كه اسراييلي ها در 
حال سندسازي هستند. با اين وجود پرونده اختافي 
جديدي كه پس از انتقال اين اس��ناد ادعايي به آژانس 
بين المللي انرژي اتمي ميان اي��ران و اين نهاد فني باز 
شد براساس همين اسنادي است كه اسراييل در اختيار 
آژانس قرار داد. نفتالي بنت، نخست وزير رژيم اسراييل 
هفته گذش��ته نيز در واكنش به انتش��ار گزارش وال 
استريت ژورنال از آژانس بين المللي انرژي اتمي خواست 
كه در نشست پيش روي شوراي حكام پيام قاطعي به 
تهران بابت آنچه مخفي كاري در برنامه هس��ته اي در 

گذشته خواند، بدهد. 

تالش براي تاثيرگذاري بر شوراي حكام 
به گزارش »اعتماد« به نظر مي رس��د كه نخست وزير 
اس��راييل در حال محك زدن شانس خود براي صدور 

قطعنامه يا بيانيه اي شديد اللحن عليه ايران در نشست 
پيش روي شوراي حكام اس��ت كه هفته آينده برگزار 
خواهد ش��د. س��اعاتي پيش از اين نمايش توييتري 
نفتالي بنت، بخش هايي از گزارش فصلي جديد آژانس 
بين المللي انرژي اتمي نيز در اختيار رسانه هاي غربي 
قرار گرفت. براساس ترجمه خبرگزاري فارس، آژانس 
در اين گزارش ادعا كرده كه ايران در ارايه پاس��خ هاي 
»معتبر فني« به سوال هاي اين نهاد درباره پيدا شدن 
مواد هسته اي در ايران طي سه سال گذشته ناكام بوده 
است. در بخش ديگري از اين گزارش هم اشاره شده كه 
ذخاير اورانيوم غني سازي ش��ده ايران به 1۸ برابر حد 

مجاز در برجام رسيده است. 
خبرنگار وال استريت ژورنال نيز در صفحه توييتر خود 
نوشت كه آژانس در گزارش خود اعام كرده: »از زماني 
anthropo- هه آژانس ذرات اورانيوم با منشا انساني(

genic origin( در س��ه س��ايت پيدا كرده، به ايران 

چند فرصت داده تا درباره وجود اين مواد توضيح دهد 
اما ايران توضيحاتي كه از نظر فني در ارتباط با آن چيزي 
كه آژانس در اين مكان ها پيدا كرده، معتبر باشد، ارايه 

نكرده است.« 
محمدرضا غائبي، سرپرست نمايندگي دايم جمهوري 
اس��امي ايران در س��ازمان هاي بين المللي در وين و 
آژانس در واكنش به اين گزارش با اشاره به اينكه گزارش 
مديركل آژانس منعكس كننده همكاري هاي گسترده 
ايران با آژانس نيس��ت، گفت: جمع بندي گزارش عينا 
همان مطالبي اس��ت كه مديركل حتي پيش از پايان 
مراحل پيش بيني شده در بيانيه مشترك، در پارلمان 
اروپا قبل از برگزاري دور سوم مذاكرات فني ارايه كرد. 
اين گزارش متاس��فانه با كنار گذاش��تن استدالالت 
مبسوط، مس��تدل و فني مطرح ش��ده از سوي طرف 
ايراني و نامعتبر خواندن غير منصفانه آنها، همچنان بر 
مفروضات از پيش تعيين ش��ده آژانس تكيه كرده و بر 
اين اساس جمع بندي يك طرفه خود را ارايه مي دهد. 
ايران اين رويكرد را غيرسازنده و مخرب نسبت به روابط 
و همكاري هاي جاري و نزديك ايران و آژانس ارزيابي 
كرده و معتقد است آژانس بايد متوجه عواقب مخرب 
انتشار چنين گزارش هاي يك سويه اي كه مي تواند بهانه 
الزم را در دست مخالفان روابط ايران و آژانس و مخالفان 

قسم خورده احياي برجام قرار بدهد، باشد.
پس از رسانه اي شدن بخش هايي از گزارش فصلي جديد 
رافائل گروسي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
واكنش ها به محتواي آن آغاز شد. ميخاييل اوليانوف، 
نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي مستقر در 
وين از درز مج��دد گزارش آژانس اتم��ي درباره ايران 
به رس��انه ها انتقاد كرده و آن را موجب گمانه زني هاي 

غيرضروري پيش از نشست شوراي حكام خواند.
وزارت ام��ور خارج��ه فرانس��ه از ايران خواس��ت فورا 
به س��واالت آژانس بين الملل��ي انرژي اتم��ي درباره 
فعاليت هاي هسته اي گذش��ته خود پاسخ دهد. »ژائو 
ليجي��ان«، س��خنگوي وزارت امور خارج��ه چين در 
نشست خبري روز سه شنبه خود گفت كه پكن از آژانس 
بين المللي انرژي اتمي و ايران براي حل همه مس��ائل 
پادماني باقي مانده از طريق گفت وگو و رايزني حمايت 
مي كند. در حالي كه مذاكرات براي احياي برجام بسيار 
كند پيش مي رود، رايزني هاي م��وازي ايران با آژانس 
بين المللي انرژي اتم��ي نيز درباره اختاف ها در حوزه 
پادماني به نتيجه مذاكرات وين گ��ره خورده و به نظر 
مي رسد كه دو طرف هم به نحوي سرعت پيشروي اين 

مذاكرات را با هم هماهنگ كرده اند. 

تنش فزاينده ميان تهران - تل آويو
تئاتر توييتري نفتالي بنت عليه برنامه هسته اي ايران 
تنها يك تكه از مجموعه اي از تنش فزاينده ميان ايران 
و رژيم اسراييل است . در حالي كه اسراييل مسووليت 
ترور سرهنگ شهيد صياد خدايي در تهران در روز يك 
خرداد ماه را نپذيرفته اما رسانه امريكايي نيويورك تايمز 
هفته گذش��ته در گزارش��ي اختصاصي افشا كرد كه 
مقام هاي اسراييلي در گفت وگو با همتاهاي امريكايي، 
مسووليت ترور شهيد خدايي را پذيرفته اند. افشاي اين 
خبر از سوي يك رسانه امريكايي با انتقاد شديد مقامات 
اسراييلي روبه رو شد. پس از اين گزارش نيويورك تايمز، 
روز يكشنبه هفته جاري در گزارشي از پنج كارشناس 
اطاعاتي و فناوري اس��راييل به عن��وان اهداف بالقوه 

انتقام گيري ايران از رژيم اسراييل نام برد. 
خبرگ��زاري ف��ارس در مقال��ه اي تح��ت عن��وان 
»صهيونيس��ت هايي كه بايد مخفيانه زندگي كنند« 
نوش��ت كه اين افراد عليه كشورهاي اسامي اقدامات 

خرابكاران��ه انجام مي دهن��د و »عاوه بر خودش��ان، 
خانواده ها، همكاران و تمام اقدامات شان، شبانه روز تحت 
رصد دقيق اطاعاتي و امنيتي« گروه هاي نيابتي ايران 
هستند. در اين گزارش از سرلشكر »عاموس مالكا« از 
افسران ارشد ارتش اسراييل، »امير لوينتال«، از جمله 
كارشناسان برجسته امنيت سايبري در بخش ترابري 
ريلي اس��راييل، »گال گنوت«، فعال در يگان سايبري 
۸200 اسراييل، خانم »اينبال آريلي«، از كارآفرينان 
اسراييلي و »عاميت ملتسر« اوانجليست سرشناس نام 

برده شده است. 
روز دوش��نبه، نهم خرداد نيز حسين سامي، فرمانده 
كل سپاه پاسداران، اسراييل را مسوول حمله به حسن 
صيادخدايي معرفي كرد و وع��ده »انتقام« داد. پس از 
اين تحوالت، اسراييل روز دوشنبه درباره سفر به تركيه 
هشدار داد. ش��وراي امنيت ملي اين رژيم در بيانيه اي 
اعام كرد: در چند هفته گذشته نگراني هاي روزافزوني 
در تشكيات دفاعي كشور نسبت به تاش هاي ايران 
براي آسيب زدن به اهداف اسراييلي در سراسر جهان 
مشاهده مي شود.ش��وراي امنيت ملي هشدار در مورد 
سفر ]شهروندان اسراييل[ به تركيه را »تشديد« مي كند 
و تاكيد دارد كه اين كش��ور و ساير كشورهاي هم مرز 
با ايران، »اين روزها خطر بااليي براي اس��راييلي ها در 
بر دارند.«  همزمان روز گذش��ته بي بي س��ي با انتشار 

گزارشي نوشت صدها چترباز ارتش اسراييل به قبرس 
رفته اند تا در رزمايشي مش��ترك به نام »فراتر از افق « 
شرايط و وضعيت جنگي عليه جنبش حزب اهلل لبنان را 
تمرين كنند. براساس اين گزارش، اين مانور بخشي از 
رزمايش بزرگ »ارابه هاي آتش « است كه در آن نيروي 
هوايي اسراييل حمله به اهداف هس��ته اي در ايران را 

شبيه سازي مي كند.
مجموعه اين تحوالت نشان مي دهد كه پرونده هسته اي 
ايران درست مانند دو دهه گذش��ته به ابزاري از سوي 
اسراييل براي جلب اجماع عليه ايران در سطح بين المللي 
تبديل شده و در چنين شرايطي ايران كه تجربه صدور 
قطعنامه عليه خود در شوراي حكام و انتقال پرونده به 
ش��وراي امنيت را در قالب يك توطئه سياسي از سوي 
غرب و البته با همراهي چين و روسيه دارد بايد ابتكار عمل 
و تدبير بيشتري در مذاكره براي احياي برجام و با آژانس 
بين المللي ان��رژي اتمي براي حل و فصل اختاف هاي 
باقيمانده به خرج بدهد. هرچند كه سعيد خطيب زاده، 
سخنگوي وزارت خارجه ايران روز سه شنبه در نشست 
خبري ب��ا خبرن��گاران داخلي و خارجي از مش��خص 
كردن ضرب االج��ل زماني براي پايان مذاكرات احياي 
برجام به درس��تي پرهيز كرد اما هزينه هاي طوالني و 
فرسايشي شدن اين روند هم با توجه به مجموعه تحوالت 

بين المللي به نفع ايران نيست. 

نخست وزير رژيم اسراييل، ايران را به سرقت اسناد آژانس متهم كرد 

تئاتر توييتري  تل آويو 

سارا معصومي 
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در شرايطي كه اختالفات ميان رهبران اروپايي باعث 
ش��ده بود ايجاد اجماع در اتحاديه اروپا براي تحريم 
مسكو دور از دسترس به نظر برسد، كشورهاي اروپايي 
دوشنبه ش��ب پس از ساعت ها بحث و در نهايت قائل 
ش��دن چند استثنا موفق ش��دند براي تحريم بخش 
عمده اي از نفت روس��يه در چارچوب بس��ته ششم 

تحريم ها به توافق برسند.
شارل ميشل، رييس ش��وراي اروپا در توييتر نوشته 
است كه با اجراي دور جديد تحريم ها »خيلي زود« 75 
درصد از واردات نفت از روسيه تحت تاثير قرار خواهد 
گرفت. به نوشته او، تا پايان سال جاري نيز 90 درصد 
از حجم واردات نفت روس��يه به اروپا كاسته مي شود. 
ميشل همچنين تاكيد كرد كه اين اقدام منابع تامين 
مالي ماشين جنگي روس��يه را به طور جدي محدود 
خواهد كرد. بر اس��اس روايت اين مقام ارشد اتحاديه 
اروپا، بس��ته ششم تحريم ش��امل »قطع دسترسي 
اس��بربانك بزرگ ترين بانك روس��يه به س��وييفت، 
تعليق سه شبكه تلويزيوني وابسته به دولت روسيه و 
تحريم افرادي كه در اعمال جنايات جنگي در اوكراين 
دست داشتند« مي ش��ود. اورزوال ون در الين، رييس 
كميسيون اروپا هم دس��تيابي به توافقي كه طي آن 
90 درصد از حجم واردات نفت از روسيه تا پايان سال 
متوقف شود را يك روز بزرگ براي اروپايي ها معرفي 
كرده اس��ت. ون در الين خبر داده است كه در بخش 
ديگري از موضوعات، رهبران اروپايي با تصويب بسته 9 
ميليارد يورويي براي حمايت از اوكراين موافقت كردند.

اين تحريم ها، در اصل واردات نفت روس��يه از طريق 
دري��ا را محدود مي كن��د اما امكان ص��دور معافيت 
تحريمي موقت براي واردات از طريق خط لوله را مجاز 
مي داند. اين استثنا به طور خاص براي جلب رضايت 
مجارس��تان در توافق اروپايي ها منظور شده است تا 
اين كشور كه امكان واردات از طريق دريا را ندارد و به 
واردات انرژي از روسيه از طريق خط لوله وابسته است 
بتواند نيازهاي خود را تامين كند. اورزوال ون در الين در 
كنفرانس خبري دوشنبه شب خود درباره اين معافيت 
تحريمي گفت: »تانكرها ديگر نمي توانند نفت روسيه 
را به كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا منتقل كنند، اما 
واردات نفت از طري��ق بخش جنوبي خط لوله دروژبا 

ادامه خواهد داشت.«
به گزارش اعتماد، بخش شمالي خط لوله دروژبا نفت 
روسيه را به لهستان و آلمان - دو كشور موافق تحريم 
روس��يه - منتقل مي كرد. اين بخش غيرفعال شد اما 
بخش جنوبي اين خط لوله كه ب��راي انتقال نفت به 
مجارستان، اسلواكي و جمهوري چك به كار مي رفت، 
همچنان فعال باقي خواهد ماند تا سه كشوري كه در 
ابتدا با تحريم نفت روسيه موافق نبودند از اعمال اين 
تحريم ها معاف باشند. مقام هاي اروپايي، سهم بخش 
جنوبي خط لوله دروژبا از كل واردات نفت روس��يه به 

اروپا را 10 درصد ارزيابي  مي كنند.
در پيش نوي��س ابتدايي اين بس��ته جديد تحريمي، 
قرار بود كه اتحادي��ه اروپا براي قط��ع كامل واردات 
نفت از روسيه به اياالت متحده بپيوندد اما با مخالفت 
مجارستان و دو كشور ديگر كه اعالم مي كردند امكان 
تامين نيازهاي اساسي خود بدون واردات نفت از روسيه 

محمدحسين  لطف الهي

شهاب شهسواري

وزير مش��اور امارات در امور تجارت خارجي از امضاي 
اولين توافق با رژيم صهيونيس��تي در زمينه شراكت 
اقتص��ادي فراگير خبر داد. به گزارش ايس��نا، به نقل 
از البيان، اين توافقنامه بر اساس توافقنامه هاي صلِح 
منعقدشده جهت عادي س��ازي روابط ميان اسراييل 
و كشورهاي عربي موس��وم به توافق »ابراهيم« انجام 
ش��ده اس��ت. روزنامه اماراتي البيان نوش��ت كه اين 
توافق به افزاي��ش تجارت فيمابين غيرنفتي ميان دو 
طرف ب��ه بيش از 10 ميليارد دالر در س��ال طي پنج 
س��ال آتي مي انجامد. ثاني بن احم��د الزيودي، وزير 
مش��اور دولت امارات در امور تج��ارت خارجه عنوان 
داشت: امارات و اس��راييل فصل جديدي را در تاريخ 
خاورميانه مي نويسند و در راستاي تقويت مناسبات 
تجاري و س��رمايه گذاري ميان طرفين و تس��ريع در 
روند رشد و مش��اركت در آغاز دوره جديدي از صلح، 
ثبات و شكوفايي تالش خواهند كرد. در همين حال، 
نفتالي بنت، نخست وزير اسراييل در واكنش به امضاي 
اين توافق با امارات در توييتي نوشت: تاريخ... اسراييل 
و امارات اولين توافق تج��اري تاريخي ميان ما و يك 
كشور عربي را امضا كردند، نوشتن توافق هاي تجارت 
آزاد ميان طرف ها معموال سال هاي مديدي به طول 
مي انجاميد. نفتالي بنت عنوان داش��ت: دو ماه قبل با 
محمد بن زايد در نشست سران ش��رم الشيخ توافق 
كردم كه آنچه را كه معموال پنج سال به طول مي انجامد، 
طي چند هفته محقق  سازيم و ما به تيم هاي مان دستور 
داديم كه با س��رعت باال تالش كنند و همين امر رخ 
داد. در همين حال، محمد آل خاجه، سفير امارات در 
اسراييل عنوان داشت: امضاي توافق شراكت اقتصادي 
فراگير ميان امارات و اسراييل دستاورد بزرگي است كه 
باعث مي شود شركت ها مستقيما به بازار دست يابند 

و از لغو يا كاهش عوارض گمركي استفاده مي كنند.

وزير امور خارجه عربس��تان، دوشنبه در جريان يك 
گفت وگ��وي تلفني با همتاي امريكاي��ي خود روابط 
دوجانبه ميان دو كش��ور و همين طور مس��ائل مورد 
اهتمام مشترك منطقه اي را مورد بحث و بررسي قرار 
داد. وزارت امور خارجه عربستان در بيانيه اي اعالم كرد 
كه در تماس تلفني فيصل بن فرحان، وزير امور خارجه 
اين كشور با آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه امريكا، 
روابط »راهبردي« بين دو كش��ور و راه هاي تقويت و 
گس��ترش اين روابط در تمامي زمينه ها مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت. براس��اس اين بيانيه، دو طرف در 
جريان اين گفت وگو مهم ترين مس��ائل مورد اهتمام 
مش��ترك منطقه اي و بين المللي را بررس��ي كردند. 
بلينكن هفته گذشته از حمايت كشورش از آتش بس 
يمن كه با حمايت سازمان ملل صورت گرفت خبر داد و 
مدعي شد كه كشورش از به نتيجه رسيدن راه حل هاي 
مسالمت آميز در قبال بحران يمن حمايت كامل خواهد 
كرد. وي در جريان ديدار خود با خالد بن س��لمان آل 
سعود، معاون وزير دفاع عربستان بر التزام كشورش در 
تقويت عربستان از منظر نظامي- دفاعي تاكيد كرد. 
به گفته ناظران، اخيرا روابط عربستان و امريكا شاهد 
اختالف، بي تفاوتي و ديدگاه هاي متفاوت در موضوعات 
مختلف بوده اس��ت. بايد خاطرنش��ان كرد هياتي از 
اعضاي كنگره امريكا در 24 ارديبهشت ماه وارد رياض 
شد و با محمد بن س��لمان، وليعهد عربستان ديدار و 
روابط دوجانبه ميان دو كشور و تعدادي از موضوعات 

مورد اهتمام مشترك را بررسي كردند.

رييس جمهوري امريكا گفت كه ممنوع كردن استفاده از 
سالح هاي تهاجمي و تقويت روند بررسي پيشينه افراد 
در هنگام صدور مجوز حمل سالح، بر عهده كنگره امريكا 
بوده و او نمي تواند به كنگره ديكته كند. به گزارش هيل، جو 
بايدن، رييس جمهوري امريكا گفت: من مي توانم كارهايي 
كه تاكنون كرده ام را بكنم و هر فعاليت اجرايي كه بتوانم 
انجام دهم، انجام مي دهم. اما من )در مقام رييس جمهوري 
امريكا( نمي توانم يك اس��لحه را ممنوع كنم. نمي توانم 
)روند(  بررسي پيش��ينه )افراد( را تغيير دهم؛ نمي توانم 
چنين كاري كنم. بايدن درباره چشم انداز تصويب قانوني 
براي تشويق اياالت به عدم صدور مجوز حمل سالح براي 
كس��اني كه براي خود يا ديگران »خطرناك« محسوب 
مي ش��وند، گفت: گفتنش سخت اس��ت، چون هنوز با 
هيچ  يك از جمهوري خواهان مذاكره نكرده ام. او همچنين 
اين اس��تدالل را كه ش��هروندان براي مقابله با استبداد 
دولت ها به سالح نياز دارند، رد كرد و گفت: روزهايي بود 
كه مردم مي گفتند خون ميهن پرستان درخت آزادي را 
آبياري مي كند و بايد اين كار را بكنيم، وقتي دولت اشتباه 
كرد، بايد با آن مقابله كني��م. وي تصريح كرد: خب براي 
چنين كاري به يك جنگنده اف-15 ني��از داريد! يا يك 
تانك آبرامز! او همچنين نظر دو سناتور دموكرات امريكايي 
را كه گفته بودند »با م��رگ 19 كودك و 2 معلم، تمايل 
جمهوري خواهان به گفت وگو درباره كنترل سالح افزايش 
يافته« منعكس كرد و گفت: فكر مي كنم شرايط آنقدر بد 
شده كه ديگر همه دارند منطقي تر مي شوند. پيش تر هم 
كاماال هريس، معاون رييس جمهوري امريكا بعد از شركت 
در مراسم يادبود يك قرباني خش��ونت سالح، خواستار 
ممنوعيت استفاده از تسليحات تهاجمي در اياالت متحده 
و تصويب اليحه كنترل سالح شد كه مدت هاست در سنا 
بالتكليف مانده است. كاماال هريس از قانونگذاران كشورش 
خواست تا ممنوعيت سالح هاي تهاجمي را تصويب كنند. 
معاون بايدن همچنين خواستار بررسي سوابق در زمان 
اقدام براي خريد سالح ش��د؛ اين اليحه قانوني است كه 
جمهوري خواهان مدت هاس��ت مان��ع از تصويب آن در 

سناي امريكا شده اند.

امضاي اولين توافق تجارت آزاد 
ميان امارات و اسراييل

گفت وگوي تلفني وزراي 
خارجه عربستان و امريكا

بايدن: ممنوع كردن سالح وظيفه 
كنگره  است

گزارش  روز

با در نظر گرفتن معافيت براي مجارستان و تعدادي ديگر از كشورهاي شرق اروپا، 
ششمين بسته تحريمي عليه مسكو به تصويب رسيد

اجماع  اروپايي  عليه  نفت  روسيه

همزمان ب��ا تصويب نهايي تحريم هاي انرژي از س��وي 
اتحاديه اروپا عليه روسيه، مسكو تالش مي كند تا جاي پاي 
خود را در پايتخت هاي غيراروپايي محكم تر كند. سرگئي 
الوروف، وزير خارجه روسيه امروز در رياض با وزير خارجه 
عربستان سعودي و وزراي خارجه 5 عضو ديگر شوراي 
همكاري خليج ف��ارس ديدار و گفت وگ��و مي كند. روز 
گذشته الوروف در بحرين با مقام هاي اين پادشاهي ديدار 
و گفت وگو كرده  بود. او قرار است چهارشنبه هفته آينده 
نيز به تركيه سفر كند تا در آنكارا با مولود چاوش اوغلو، وزير 
خارجه تركيه ديدار و گفت وگو كند. عربستان سعودي 
تاكنون به درخواست هاي غرب براي افزايش سقف توليد 
نفت خام اوپك پاسخ منفي داده است و ترجيح مي دهد 
در هماهنگي با روسيه در قالب اوپك پالس براي باال نگه 
داش��تن قيمت نفت در بازار، سقف توليد را محدود نگه 
دارد. تركيه نيز در طول هفته هاي گذشته با مخالفتش 
براي پيوستن فنالند و سوئد به ناتو خبرساز شده است. 
فنالند و سوئد كه دو ماه بعد از آغاز تهاجم نظامي روسيه به 
اوكراين تصميم به پيوستن به ناتو گرفته اند، به راي همه 
30 كشور عضو اين بلوك امنيتي نظامي براي پذيرش نياز 
دارند، اما تركيه به بهانه هايي همچون حضور پناهندگان 
كرد در كشورهاي اسكانديناوي با عضويت اين دو كشور 
در ناتو مخالفت كرده است. روسيه يكي از داليل حمله خود 
به اوكراين را نگراني از توسعه ناتو به شرق عنوان كرده بود، 
اما حاال از عواقب اين اقدام نظامي پيشرفت ناتو در شمال 
به سمت مرز هاي غربي روسيه است. مسكو اميدوار است 
كه تركيه را براي به معطل كردن پذيرش اين دو كش��ور 

در ناتو راضي كند.
به گ��زارش رويترز به نق��ل از دو منب��ع ديپلماتيك در 
كش��ورهاي جنوب خليج فارس، س��رگئي الوروف كه 
روز گذش��ته در بحرين حضور داش��ت، قرار است امروز 
در نشستي چندجانبه با حضور وزراي خارجه عربستان 
سعودي، امارات متحده عربي، عمان، كويت، قطر و بحرين 
ديدار و گفت وگو كند. اين ش��ش وزير خارجه قرار است 
عصر امروز هم در يك ديدار مجازي با ديميتري كولبا، وزير 
خارجه اوكراين گفت وگو كنند. دستور كار گفت وگوهاي 
الوروف با وزراي خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري 

خليج فارس اعالم نشده است.
رويترز مي نويسد كه كشورهاي جنوب خليج فارس به رغم 

دعوت هاي مك��رر امريكا و متحدان غربي اش به منزوي 
كردن روسيه، همچنان در جنگ اوكراين بي طرف باقي 
مانده اند. در طول روزهاي گذشته تماس هاي ديپلماتيك 
اياالت متحده امريكا با رياض به شدت افزايش يافته است. 
پيش از سفر سرگئي الوروف به رياض، روز دوشنبه آنتوني 
بلينكن، وزير خارجه اياالت متحده امريكا در گفت وگويي 
تلفني با فيصل بن فرحان، وزير خارجه عربستان سعودي 
گفت وگو كرده بود. براساس بيانيه وزارت خارجه امريكا در 
اين تماس تلفني، بلينكن بر ضرورت حمايت بين المللي 
از اوكراين تاكيد كرده  بود. هفته پيش هم كارن ژان پي ير، 
سخنگوي كاخ سفيد در جمع خبرنگاران سفر محرمانه 
دو مقام بلندپايه امريكايي به عربس��تان سعودي براي 
گفت وگو در مورد آنچه »تامين جهاني انرژي، ايران و ديگر 
مسائل منطقه اي« عنوان شده بود، تاييد كرد. بر اساس اين 
خبر برت مك گورك، مشاور ارشد كاخ سفيد در مسائل 
خاورميانه و آموس هاچستين، فرستاده ويژه امور انرژي 
در وزارت خارجه امريكا در اين س��فر با مقام هاي ارش��د 
س��عودي ديدار و گفت وگو كرده اند. در طول هفته هاي 
گذش��ته گمانه زني هايي در مورد احتمال برگزاري يك 
ديدار ميان جو بايدن، رييس جمهور امريكا با محمد بن 
سلمان، وليعهد سعودي و حاكم بالفعل اين كشور منتشر 
شده بود. براس��اس گزارش هاي تاييدنشده، بايدن قصد 
دارد ابتداي تيرماه سال جاري، در پي سفرش به آلمان و 
اسپانيا به اسراييل و پس از آن به عربستان سعودي سفر 
كند. هنوز هيچ تاريخ قطعي براي اين سفرها تعيين نشده 
است. بايدن كه از دوران تبليغات انتخاباتي اش مرتبا به 
سياست هاي عربستان سعودي حمله و اين پادشاهي را 
يك »رژيم منفور« توصيف كرده بود، در پي حمله روسيه 
به اوكراين به همكاري اين توليدكننده بزرگ نفت خام 
احساس نياز بيشتري مي كند. مقام هاي كشورهاي عربي 
خليج فارس، چندان از اصرار غرب براي موضع گيري له يا 
عليه يك طرف جنگ رضايت ندارند. وزير خارجه عمان در 
اظهاراتي كه روز شنبه منتشر شد تاكيد كرده بود كه بحران 
اوكراين به يك راه حل اروپايي نياز دارد و جبهه گيري هايي 

»يا با ما يا بر ما« نتيجه نمي دهد.
س��فر الوروف به عربستان س��عودي و ديدار او با وزراي 
خارجه ۶ كش��ور عربي كه عمدت��ا از توليدكنندگان 
بزرگ نفتي هس��تند، درست يك روز پيش از برگزاري 
نشست اوپك پالس انجام مي شود. پيش بيني مي شود 
كه در نشست پيش رو كه ميان نمايندگان كشورهاي 

توليدكننده نفت و روسيه برگزار مي شود بار ديگر توافق 
سال گذشته سقف توليد تاكيد ش��ود و افزايش توليد 
ناچيزي ب��راي ماه آين��ده ميالدي )ج��والي( در نظر 
گرفته شود. در طول روزهاي گذشته قيمت نفت خام در 
بازارهاي جهاني به 120 دالر رسيده است. افزايش قيمت 
جهاني نفت باعث شده است كه قيمت بنزين در اياالت 
متحده امريكا ركورد تاريخي بر جا بگذارد و هفته گذشته 
به 4 دالر و ۶1 س��نت در هر گالن برسد. هرچند اروپا، 
امريكا و ژاپن تصميم گرفته اند واردات نفت از روسيه را تا 
پايان سال جاري ميالدي متوقف كنند و كره جنوبي هم 
قصد دارد به اين روند بپيوندد، اما روسيه در طول ماه هاي 
گذش��ته تالش كرده اس��ت تا بازارهاي جديدي براي 
فروش نفت خود پيدا كند. چين و هندوستان، دو اقتصاد 
بزرگ مشتري انرژي، از جمله اصلي ترين بازارهاي جديد 
فروش نفت مسكو هس��تند. گفته مي شود كه روسيه 
نفت خود را با تخفيف بااليي به اين كشورها مي فروشد. 
عربستان س��عودي اعالم كرده اس��ت كه اعتقاد ندارد 
قيمت هاي باالي نفت ارتباطي با كاهش عرضه در بازار 
داشته  باشد، بلكه اصلي ترين عامل افزايش قيمت نفت را 
مسائل ژئوپوليتيك، كاهش ظرفيت هاي پااليشگاهي و 

افزايش ماليات در كشورهاي غربي مي داند.

ماموريت دفاعي الوروف در آنكارا
وزير خارجه روس��يه يك هفته بعد از س��فر به رياض 
قرار اس��ت به آنكارا پايتخت تركيه سفر كند. به گفته 
مولود چاوش اوغلو، در س��فر چهارش��نبه هفته آينده 
الوروف به آنكارا، يك هيات از مقام هاي دفاعي روسيه 
او را همراهي مي كنند. اين سفر روز سه شنبه و يك روز 
بعد از گفت وگوي تلفني ميان رج��ب طيب اردوغان، 
رييس جمهور تركيه و والديمير پوتين، رييس جمهور 
روس��يه اعالم ش��د. در حالي قرار است هيات بلندپايه 
دفاعي روسيه به آنكارا سفر كنند كه دولت تركيه در طول 
هفته هاي گذشته به دليل مخالفت با پيوستن دو كشور 
اسكانديناوي به سازمان پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( 
خبرساز شده است. تركيه سال 2019 به دليل دريافت 
تجهيزات نظامي پيشرفته از روسيه توسط دولت اياالت 
متحده امريكا تحريم شد. گفته مي شود كه يكي از شروط 
احتمالي تركيه براي پذيرش عضويت س��وئد و فنالند 
در ناتو، موافقت امريكا با فروش جنگنده هاي پيشرفته 
امريكايي باشد كه بعد از خريد سامانه هاي ضدموشكي 

اس-400 از روسيه، فروش آنها به تركيه متوقف شده بود.
وزير خارجه تركي��ه در گفت وگو با خبرگزاري آناتولي، 
همچنين در پاسخ به سوالي در مورد تصميم تركيه براي 
پيوستن به موج تحريم هاي ضد روسي گفته است كه 
آنكارا به اين روند نمي پيوندد. وي گفته است: »موضع ما 
روشن است. ما به تحريم ها نپيوسته ايم و اجازه نمي دهيم 

كه از ما با اين هدف سوءاستفاده شود.«

رياض عقبگرد نمي كند
روزنامه العرب چاپ لندن روز شنبه درباره سفر سرگئي 
الوروف به  نقل از محافل سياسي عربي در خليج فارس 
نوشت كه اين سفر الوروف مربوط به »شتابي« است كه 
اخيرا بين روابط عربستان سعودي و امريكا ايجاد شده 
اس��ت. اين محافل همچنين اين سفر را به تالش هاي 
مس��تمر واش��نگتن براي قانع كردن رياض از س��وي 
واش��نگتن در خصوص اهميت جانبداري از امريكا و 
ايستادن در صف اين كشور در تنش اخير با مسكو مرتبط 
دانسته اند. به  گفته اين محافل عربي، »مسكو مطمئن 
اس��ت كه احتمال كمي دارد رياض دست به عقبگرد 
جدي بزند و به اتخاد موضع بي طرفانه در پرونده اوكراين 
و توافق اوپك پالس ملزم است ولي از اين حيث كه هيچ 
چيزي در عالم و قاموس سياس��ت غيرممكن نيست، 

ضروري است كه از اين موضوع مطمئن  شد.«
رفت وآمدهاي ديپلماتيك ميان واش��نگتن و رياض در 
طول هفته هاي اخير به شكل چشمگيري افزايش يافته 
است، عالوه بر سفر محرمانه دو مقام ارشد كاخ سفيد و 
وزارت خارجه به عربس��تان سعودي، خالد بن سلمان، 
برادر وليعهد و حاكم بالفعل سعودي و معاون وزير دفاع 
عربستان، دو هفته پيش براي سفري رسمي و ديدار با 
وزير دفاع اياالت متحده به واشنگتن سفر كرده  بود. در 

عين حال به نوشته پايگاه خبري اكسيوس، اياالت متحده 
امريكا به صورت مخفيانه ميان عربستان و اسراييل براي 
توافق در مورد انتقال جزاير تيران و صنافير در ش��مال 
درياي سرخ از مصر به عربستان ميانجي گري مي كند. 
اين دو جزيره از س��ال 1950 توسط پادشاهي سعودي 
به مصر واگذار شده  بود. از آنجا كه اين دو جزير در دهانه 
باريك ورود خليج عقبه كه سواحل اردن و سرزمين هاي 
اشغالي فلسطين در آن واقع شده است، قرار گرفته اند، 
مصر و اسراييل در قالب پيمان صلح كمپ ديويد ساز و 
كار معيني براي غيرنظامي ماندن اين دو جزيره و آزادي 
عبور و مرور كشتي ها در اطراف آنها در نظر گرفته  بودند. 
بر اين اس��اس مصر تعهد داده  بود كه دو جزيره تيران و 
صنافير غيرنظامي بمانند و آزادي كشتي راني در آب هاي 
اطراف آنها توسط نيروهاي نظامي تحت فرماندهي اياالت 
متحده امريكا تضمين شود. سال 2017 بعد از ۶7 سال، 
پارلم��ان و ديوان عالي مصر به بازگرداندن حاكميت دو 
جزيره به عربستان راي دادند. هر چند اين راي با مخالفت 
افكار عمومي درون مصر مواجه ش��د، اما حكومت اين 
كشور تصميم خود را نهايتا عملي كرد و به سرعت فرآيند 
واگذاري را آغاز كرد. با اين حال موضوع توافق با اسراييل 
در مورد غيرنظامي ماندن اين دو جزيره و حضور نظاميان 
خارجي در آب هاي آن، مساله اي است كه مانع از تكميل 
فرآيند واگذاري شده است. به نوشته اكسيوس، امريكا 
در حال ميانجي گري ميان عربستان و اسراييل است تا به 
توافقي در مورد ساز و كار دفاعي اين دو جزيره برسند. به 
اعتقاد كارشناسان در صورت توافق رسمي ميان رياض 
و تل آويو، گام مهمي در جهت عادي سازي روابط ميان 
عربستان و اسراييل برداشته  شده است. به نوشته برخي 
رسانه ها، نهايي شدن سفر جو بايدن به عربستان، به نتيجه 

اين مذاكرات گره زده شده است.

وزير خارجه  روسيه به عربستان سعودي و تركيه سفر  مي كند

يارگيري  مسكو 

سوژه  روز

را ندارند، تغييراتي روي پيش نويس ابتدايي اعمال شد.
در حال حاضر اروپا بزرگ ترين خريدار انرژي روسيه 
است. بر اساس گزارش يورواس��تات، در سال 2021 
نفت خام روسيه 27 درصد از سهم واردات اين بلوك 
را به خود اختصاص داده است كه شامل واردات روزانه 
2.4 ميليون بش��كه نفت مي ش��ود. داده هاي آژانس 
بين المللي انرژي نيز نش��ان مي دهد كه از اين مقدار، 
35 درص��د آن از طريق خطوط لوله به كش��ورهاي 
عضو اتحاديه اروپا تحويل داده مي شود. با وجود اينكه 
بيشتر نفت روسيه از طريق ديگري به جز خط لوله به 
كشورهاي اروپايي ارسال مي شود اما واردات از طريق 
خطوط لوله نقش مهمي در تعيين منابع نفتي س��ه 
كشور شرق اروپا دارد. به گزارش سي ان ان، مجارستان 
8۶ درصد، جمهوري چك 97 درصد و اسلواكي 100 
درص��د از نفت مورد نياز خ��ود را از اين طريق تامين 
مي كنند. ان پي آر نوشته، در مورد مجارستان ۶0 درصد 
از نياز اين كشور به نفت فقط از طريق خط لوله دروژبا 

تامين مي شود.
ويكتور اوربان، نخست وزير مجارستان پيش تر روشن 
ساخته بود كه از هيچ بسته تحريمي عليه نفت و انرژي 
روسيه حمايت نمي كند مگر اينكه مساله امنيت انرژي 

در مجارستان در توافق ديده شده باشد.
كاخ اليزه در بيانيه اي كه به مناس��بت بس��ته جديد 
تحريمي بروكس��ل عليه مسكو منتش��ر شده تاكيد 
كرده است كه مذاكرات بايد در اسرع وقت براي متوقف 
كردن مابقي واردات نفت روسيه از سوي اتحاديه اروپا 

از سر گرفته شود.
بسته تحريم هاي جديد كه كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا از يك ماه پيش رايزني و مذاكره براي تصويب آن 
را آغاز كرده بودند همچنين فهرست تحريم اشخاص 
و نهاد هاي نزديك و وابس��ته به مس��كو را گسترده تر 
كرده اس��ت. به گزارش يورونيوز، در اين راستا عالوه 
بر افزوده شدن نام ۶0 شخصيت ديگر از جمله كيريل 
يكم، اسقف اعظم كليساي ارتدكس روسيه به فهرست 
سياه تحريم هاي روسيه، دسترسي بزرگ ترين بانك 
اين كشور به سيس��تم مالي بين المللي سوييفت نيز 
قطع شده است. قطع دسترسي به سوييفت عالوه بر 
»اسبربانك« يا بانك پس انداز فدراسيون روسيه كه 
بزرگ ترين بانك اين كش��ور و اروپاي شرقي به شمار 
مي رود دو بانك ديگر روس��يه را نيز ش��امل مي شود. 
ولوديمير زلنسكي، رييس جمهوري اوكراين، پيش 
از تصويب بس��ته تحريمي جدي��د در يك كنفرانس 

ويديويي خطاب به رهبران اروپايي خواستار يكپارچه 
شدن كشورهاي عضو اتحاديه و اتخاذ موضعي قاطعانه 
براي اعمال فش��ار به روسيه شده بود. زلنسكي گفته 
بود: »چرا شما به روسيه وابسته هستيد و تحت فشار 
آن قرار داريد و قضيه برعكس نيس��ت؟ روسيه بايد از 
شما مستقل شود. چرا روسيه هنوز مي تواند روزانه يك 
ميليارد يورو از طريق فروش انرژي به دست بياورد؟ چرا 
بانك هاي تروريست ها هنوز با اروپا و نظام مالي جهاني 

كار مي كنند؟ اينها پرسش هاي جدي هستند.«
نماين��ده روس��يه در س��ازمان هاي بين المللي، روز 
سه شنبه در واكنش به شش��مين بسته تحريم هاي 
اتحاديه اروپا عليه كشورش گفت كه مسكو خريداران 
ديگ��ري براي نفت خود پي��دا خواهد كرد. ميخاييل 
اوليانوف، نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي 
روز سه شنبه در توييتر به پست رييس كميسيون اروپا 
در اين پلتفرم كه از تحريم بخشي از نفت روسيه خبر 
داده بود، واكنش نشان داد و نوشت: همانطور كه او روز 
گذشته گفت، روسيه واردكنندگان ديگري پيدا خواهد 
كرد. شايان توجه است كه او حاال حرف هاي ديروز خود 
را نقض مي كند. اين تغيير عقيده سريع نشان مي دهد 

كه اتحاديه اروپا شرايط خوبي ندارد.

»ديميتري م��دودف« معاون ش��وراي امنيت ملي 
روسيه و رييس جمهور پيشين اين كشور نيز تحريم ها 
را »هدف قرار دادن مردم روسيه« خواند. او در تلگرام 
نوشت: »نتيجه نفرت انگيز است - اين تحريم ها به طور 
خاص عليه مردم روسيه است و مهم نيست كه سران 
امريكايي و اروپايي با ادعاي تنبيه روس��اي شما و ما 
شما شهروندان عادي را دوست داريم چه مي گويند، 
مزخ��رف محض اس��ت«. ب��ه گ��زارش خبرگزاري 
»اسپوتنيك«، اين سياستمدار روس خاطرنشان كرد 
كه تصميم براي مسدود كردن دارايي هاي روسيه در 
خارج از اين كش��ور و همچنين تحريم هاي سوخت، 
ممنوعيت پروازها و ساير اقدامات با هدف بدتر كردن 
زندگي مردم روسيه است و باعث وخامت اقتصاد اين 
كشور مي شود. مدودف گفت: »آنها از همه ما متنفرند 
در قلب اين تصميمات نفرت از روسيه و مردم آن است. 
نفرت از فرهنگ ما. نفرت از دين ما اس��ت«. او تاكيد 
كرد كه روس ها نبايد اين نفرت را بپذيرند، بلكه آن را 

به خاطر بسپارند و هرگز آن را نبخشند.
تحريم هاي اروپا عليه روسيه، به رغم آسيب هايي كه 
براي مسكو در پي داشته به خود اروپايي ها هم آسيب 
زده است. شبكه فرانسوي »بي اف ام تي وي« گزارش 
داد كه اغلب اروپايي ها در مواجه��ه با تورم و افزايش 
قيمت ها، الگوي مصرف ش��ان تغيير كرده و رجوع به 
محصوالت ارزان قيمت را در دستور كار قرار داده اند. 
طبق اين گ��زارش، انتخاب مصرف كنندگان اروپايي 
به اين س��مت تغيير كرده اس��ت كه ب��ه گزينه هاي 
كاهش دهنده بهاي كااله��ا و محصوالت در مغازه ها 
و فروشگاه ها متوسل شوند. شركت معتبر امريكايي 
»م��ك كينزي« در همي��ن ارتباط از س��اكنان پنج 
كش��ور اروپايي يك نظرس��نجي ترتيب داده است. 
طبق اين نظرسنجي، آنها در مواجهه با افزايش شديد 
نرخ تورم، الگوي مصرف ش��ان را تغيي��ر داده اند چرا 
كه تورم به مهم ترين نگراني ش��ان تبديل شده است. 
نظرسنجي اين شركت در فرانسه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا 
و انگليس اواس��ط ماه آوريل گرفته و در هر يك از اين 
كشورهاي اروپايي از هزار نفر نظرسنجي شده است. 
به اعتقاد اكثريت آنها، افزايش ش��ديد بهاي كاالها و 
تورم مايه نگراني اس��ت. به گفت��ه حداقل ۶0 درصد 
از ش��ركت كنندگان در اين نظرسنجي، هزينه هاي 
انرژي، آب و برق، حمل ونقل، سوخت، غذا و ساير موارد 

ضروري افزايش يافته است.
ماتئوش موراويه تسكي، نخست وزير لهستان اما كنفرانس 
بين المللي كمك ب��ه اوكراين را موفقيت آميز مي داند و 
معتقد اس��ت كه جنگ اخير به درازا نخواهد كشيد. او 
در گفت وگويي درب��اره اثرگذاري تحريم ها به خصوص 
تحريم انرژي روي روسيه آسيب تحريم ها به خود اروپا را 
مي پذيرد و مي گويد: »مطمئنم كه اينها پوتين را بسيار 
بيش��تر تضعيف مي كند و نمي توان تحريم نفت و گاز 
روسيه را از باقي تحريم ها جدا كرد. ما عامدانه نفت را وارد 
ليس��ت كرديم و خواهان افزودن تحريم گاز هم شديم 
چون مي دانيم كه در كوتاه مدت و ميان مدت فشار زيادي 
به روس ها و پوتين خواهد آورد و همين ماش��ين جنگ 
را متوقف مي كند، چون موتورش را همين ها روشن نگه 
داشته. پس گرچه مي دانيم كه چنين كاري براي اقتصاد 
خودمان ضرر دارد، ناچاري��م از اين ضرر بگذريم، چون 

برايش دليلي داريم كه همان جنگ اوكراين است.«



شكاربانآسيب   اجتماعي سالمت

فرمانده انتظامي استان فارس گفت: قاتل و همدستش 
كه هفته گذش��ته دو محيط ب��ان را در كوه هاي اطراف 

شهرستان بوانات به قتل رسانده بودند دستگير شدند.
س��ردار رهام بخش حبيب��ي گفت: شش��م خردادماه 
يك فق��ره درگيري بين ش��كارچيان و محيط بانان در 
ارتفاعات كوه هاي حفاظت شده »دره باغ« شهرستان 
بوانات حادث و منجر به آس��ماني شدن دو محيط بان 
و زخمي شدن ديگر همكارشان شده بود كه بالفاصله 
ماموران انتظامي اقدامات فني خود را جهت شناسايي و 
دستگيري ضاربان شروع كردند. ماموران پليس آگاهي از 
همان لحظات اوليه وقوع با تحقيقات تخصصي و پليسي 
موفق شدند در كمتر از ۴ روز قاتل و همدستش كه براي 
شكار غيرمجاز به كوه رفته بودند و با محيط بانان درگير 
و اقدام به تيراندازي كرده بودند را شناسايي و آنان را در 
مخفيگاه شان دستگير كنند. قاتل ۳۲ ساله و سابقه دار 
به همراه همدس��ت ۳۱ ساله خود علت و انگيزه قتل را 
شكار غيرمجاز اعالم كردند، متهمان براي سير مراحل 
قانوني روانه دادسرا شدند.حبيبي با بيان اينكه در بازرسي 
از مخفيگاه متهمان يك قبضه سالح شكاري غيرمجاز 
و مقداري مهمات مربوطه كشف ش��د، از شهروندان و 
دوستداران محيط زيست خواست در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف در زمينه هاي مختلف زيست محيطي 
مراتب را به مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ اطالع رساني 

كنند تا در اسرع وقت رسيدگي شود.
ديروز مراسم تشييع و قدرداني از دو شهيد محيط بان و 
محيط يار محيط زيست فارس در حرم مطهر شاهچراغ 
)ع( با حضور خانواده شهدا، دوستداران محيط زيست، 
فرمانده يگان حفاظت محيط زيس��ت كش��ور، معاون 
محيط زيست طبيعي كشور، استاندار، فرماندهان نظامي 
و اتظامي و توليت آستان مقدس احمدي و محمدي)ع( 
برگزار شد. ش��هيد محيط بان »يارمحمد فرهمند« و 
شهيد محيط يار »رضا بهرامي پور« جمعه ۶ خرداد، طي 
درگيري متخلفان شكار با محيط بانان در منطقه دره باغ 

شهرستان بوانات استان فارس به شهادت رسيدند. 

   وزي�ر آموزش و پرورش: ۳۴ هزار و۸۰۰ نفر معلم 
در كشور كمبود داريم كه از طريق آزمون استخدامي 
و فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان جبران مي كنيم. 
آخرين جلس��ه جمع بندي اجراي ط��رح رتبه بندي 
معلمان در كميس��يون دولت امروز برگزار مي شود و 
نتيجه اين جلسه در هيات دولت مطرح و درباره زمان 
و چگونگي صدور احكام فرهنگيان بحث خواهد شد. 
همچنين با رش��د جمعيت س��االنه ۴۰۰ هزار نفري 
دانش آم��وزان با كمبود فضا روبرو هس��تيم كه تالش 
مي كنيم با كمك رييس جمهور و هيات دولت و با كمك 
خيران آن را جبران كنيم. ولي با اين حال سرعت ما براي 
تامين فضا به اندازه سرعت افزوده شدن مدارس فرسوده 
و تخريبي نيست. از ستاد كرونا هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان 
براي بازماندگان از تحصيل و ترميم افت تحصيلي ناشي 
از كرونا جذب كرديم ولي زيرساخت هاي ساختماني و 
فضاي آموزش��ي به دليل حضور دانش آموزان جديد، 
فرسودگي بنا و مهاجرت مطلوب نيست، ما به ۲۰۰ هزار 
كالس درس نياز داريم و در حال حاضر هزينه ساخت 

هر كالس درس يك ميليارد تومان است. 
   نماينده مردم شهرس�تان ق�روه در مجلس 
گفت: كردستان بيش از ۵۰۰ميليون تن ذخاير معادن 
كشور را دارد، اما هيچ نقشي در توليد ثروت ندارد و تنها 

منفعت وجود معادن در كردستان، كارگري است.

قاتل شهداي محيط بانان  فارس 
دستگير  شد

در كودكي ام كه زندگي شيرين بود
پيوسته دعاي خير مادر اين بود
مي گفت الهي پسرم پير شوي

پنداشت دعا كند ولي نفرين بود
اين ش��عر با خطي خوش به مقر 
مغازه اسلحه فروشي ميخ شده بود. 
بنده هم نمي دانم كه چرا مردم به 
همديگر نفرين مي كنند و مي گويند پير شي! به قول يكي از 
دوستان پارك نشين، پير شي يعني كور شي ، شل بشي،الل 
بشي ، كر بشي و... دوستي فرمود شايد موضوع آن است كه 
سالم باشي و پير شي كه تقريبا محال است. كهولت با خود 
عوارضي را مي آورد كه همراه با گذش��ت زمان است؛ مثل 
آرتروز، آب مرواريد و غيره... امروزه تقريبا همه خود را براي 
يك ليست بيماري ها آماده مي كنند. تنها خوشبخت ها 
اين ليست را تكميل مي كنند. تنها كساني كه خوشبخت 
هستند! بدشانس ها قبل از ظهور عاليم سن زياد، بار را بسته 
و رفته اند.تيمور لنگ معتقد بود كه در شهرهاي گوناگون، 
مردم تمايالت مشترك دارند، مثال او مردم نيشابور را مردمي 
عميق و همه را فيلسوف مي ديد. چنين برداشتي را من از 
مردم هندوستان پيدا كردم. با هر كس سالم و عليك كردم 
به موضوعاتي مانند فلسفه، فرهنگ و مذهب كشيده شد. 
و چقدر آنها پر بودند و چقدر آگاه. مثال ش��ما ممكن بود با 
دو نفر در يك رستوران سر يك ميز نشسته باشيد. از همان 
لحظه اول تبادل اطالعات آغاز مي شود. شما حس مي كنيد 
كه مخاطبان شما از آشنايي با شما واقعا خوشحال شده اند. 
طوفان س��وال از شما آغاز مي ش��ود. مي خواهند از شما، 
فرهنگ، زبان، مذهب و جغرافي مملكت ش��ما را بدانند. 
كاركنان رستوران ها ياد گرفته  اند كه شما را به ميزهايي 
راهنمايي كنند كه همه تنها هستند و بعد از نيم ساعت 

يك ميز با ۵ نفر منتظر غذا خواهند بود.

خاطرات  سفر  و حضر )219 (

اسماعيل   كهرم
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مرور خبرها 

5جامعه ejtemaee@etemadnewspaper.irچهار شنبه   ۱۱  خرداد ۱۴۰۱،   ۳۰  شوال ۱۴۴۳ ،  اول  ژوئن ۲۰۲۲،  سال نوزدهم، شماره  ۵۲۲۲

گروه  اجتماعي
طب��ق آخرين اع��الم ص��ادق خليليان اس��تاندار 
خوزستان، تا عصر ديروز تعداد جانباختگان فاجعه 
متروپل به ۳۶ نفر افزايش يافت در حالي كه ۳7 نفر 

هم مجروح شده اند. 
خليليان تاكيد كرد كه بر اس��اس نظر كارشناسان، 
باقي مانده ساختمان ايمني الزم را نداشته و امكان 

پايدارسازي آن وجود ندارد. 
طبق گزارش مسووالن استاني، در فاجعه متروپل، 
۵ دانش آموز خوزستاني قرباني شدند كه سه تن از 
آنان - مليكا و ميترا صالحيان پور و مس��يح صادقي 
- از اهالي خرمش��هر و دو نف��ر - آرين و حميدرضا 

جليليان - از ساكنان آبادان بوده اند. 
در هفتمين شب از فاجعه متروپل، مردم خوزستان 
با دعوت امام جمعه آبادان در گوشه و كنار چهارراه 
اميري به عزاداري پرداختند در حالي كه به گزارش 
خبرگزاري فارس، اين مراسم عزاداري با تنش هايي 
از جمله حمل��ه عزاداران به دوربين صدا و س��يما، 
ممانعت معترضان از ادامه سخنراني نماينده مردم 
خوزستان در مجلس خبرگان رهبري با كف زدن و 

سوت زدن و شعار دادن همراه بود. 
طبق اعالم اس��تاندار خوزس��تان، مقرر ش��ده كه 
خس��ارت وارد ش��ده به مردم از طريق اموال مالك 
متروپل پرداخت ش��ود. منظور اس��تاندار اين بوده 
خانواده هايي كه خانه هاي ش��ان در اطراف متروپل 
بوده يا فروش��گاه هايي كه اطراف اين س��اختمان 
هس��تند، تعيين تكليف خواهند شد و خسارت به 
آنها پرداخت مي شود. همچنين به گفته او، بخشي 
از خس��ارت را هم بيمه پرداخت خواهد كرد عالوه 
بر آنكه ديه همه متوفيان و مجروحان حادثه هم از 
سوي دادستاني تعيين تكليف و براي پرداخت آن 

اقدام مي شود.
در حال��ي كه همچنان آوار ب��رداري از برج متروپل 
ادامه دارد، اخبار حكايت از آن دارد كه در گوش��ه 
و كنار آبادان، اعتراضاتي نس��بت به حجم گسترده 
تخلفات برقرار اس��ت و البت��ه دولت تالش مي كند 
معترض��ان را وادار به آرامش كن��د اما ديروز طيبه 
جعفري؛ مس��وول انجمن مددكاري خوزستان در 
گفت وگو با ايسنا، با اشاره به آثار رواني و اجتماعي 
حادثه متروپل گفت: »يك اتف��اق غير منتظره در 
آبادان رخ داده و نه تنها خانواده هايي كه عزيزي زير 
آوار دارن��د يا عزيزي را از دس��ت داده اند بلكه همه 
مردم را درگير كرده است؛ در واقع مردم يك تروماي 

سنگين را تجربه كرده اند.
 در بازدي��د ميداني كه از آبادان داش��تم بي قراري، 
ناراحتي و خش��م ش��ديدي در مردم ديده مي شد. 
برخي از مردم حتي به منزل نمي رفتند و همه وقت 
را در خياب��ان مي گذراندند ب��ه گونه اي كه در همه 
خيابان هاي مشرف به متروپل نشسته بودند؛ برخي 
ش��يون و زاري و برخي گله و ش��كايت مي كردند و 
بعضي ديگر به امدادگران كمك مي كردند. در واقع 
آرامش مردم از بين رفته است و آشوبي در دل شان 

ايجاد شده است.
 خانواده هايي كه هنوز عزيزاني زير آوار دارند، بسيار 
تحت فش��ار رواني و منتظر هس��تند؛ به طور مثال 
م��ادري كه فرزندش پنج ش��ش روز زير آوار مانده 
بود، مي گفت فرزندش ورزشكار است و هنوز اميد 
داش��ت كه زنده از زير آوار خارج شود و تنها نگران 
اين بود كه پسرش آسيب ديده باشد يعني شرايط 
رواني اين مادر به حدي رسيده كه از فضاي واقعي 

دور شده است.
 اي��ن اتف��اق هم��ه م��ردم آب��ادان را ب��ه گونه اي 
درگي��ر كرده ك��ه ممك��ن اس��ت برخ��ي از آنها 
دو س��ه ماه ديگر ب��ه حال��ت ع��ادي برگردند اما 
ممكن اس��ت اين غ��م و تجربه دردن��اك منجر به 
 افس��ردگي و اضط��راب برخي ديگر ش��ود كه بايد 

درمان شوند.
 در آب��ادان با چند گروه آس��يب مواجه هس��تيم؛ 
كساني كه عزيزان شان را از دست داده اند، كساني 
ك��ه قطع عضو ش��ده اند و كس��اني كه ض��رر مالي 
ديده اند و البته بخشي از مردم هم از اين اتفاق دچار 
 بحران روحي ش��ده اند كه بايد آنها هم مورد توجه

 قرار بگيرند.
 اي��ن حادثه در حافظ��ه تاريخي م��ردم مي ماند و 
فراموش نمي شود؛ شايد سال ها طول بكشد تا يك 
خانواده بپذيرد كه اين اتفاق افتاده است. از طرفي 
در ۱۰ س��ال اخير تعداد زيادي از س��اختمان هاي 
آبادان توسط عبدالباقي احداث شده اند و برخي از 
مردم اين شهر در اين ساختمان ها زندگي مي كنند 
يا كسب و كار دارند كه با اين اتفاق، احساس ناامني 

مي كنند. 
در واقع در حال حاض��ر چند موضوع باهم به مردم 
هجمه وارد كرده است؛ شوك اين حادثه و مصيبت 
از دس��ت دادن عزيزان، از دست دادن كار و زندگي 
در ساختمان هاي عبدالباقي و نگراني بابت سالمت 
جسمي شان، سالمت روان مردم آبادان را با چالش 
جدي مواج��ه كرده اس��ت. بايد ش��رايطي فراهم 
ش��ود كه مردم خوب بتوانند عزاداري كنند تا غم و 
خشم شان كمي فروكش كند؛ در اين روزها سرمايه 
اجتماعي  در آبادان كاهش يافته است كه دولت براي 

اين مهم بايد برنامه ريزي بلندمدت داشته باشد.«

5 دانش آموز از قربانيان حادثه هستند 
تعداد جانباختگان متروپل به
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گروه اجتماعي| نيمه ارديبهشت ماه امسال و چند روز 
پس از تصويب آيين نامه اجرايي قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري در هيات وزيران، معاون پرستاري وزارت بهداشت 
در گفت وگو با »اعتماد« وعده داد كه به دنبال اختصاص 
رديف اعتباري جداگانه ۵ هزار ميليارد توماني در بودجه 
۱۴۰۱ براي اجراي اين قانون، جامعه پرستاران كشور بعد 
از انتظار ۱۵ ساله، در آينده نزديك شاهد تاثيرات اجراي 

اين قانون خواهد بود.
عباس عبادي ضمن اين وعده، توضيح داد: »سال ۱۳۸۶ 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري تصويب شد كه در 
اين س��ال ها، فراز و فرود زيادي براي اج��راي اين قانون را 
شاهد بوديم. طي 7 ماه گذشته و به خصوص بعد از تاكيدات 
رهبري و رييس جمهوري در روز پرستار و همچنين به دنبال 
پيگيري هاي وزارت بهداشت و نهادهاي صنفي پرستاران، 
تالش براي اجراي قانون سرعت گرفت تا اينكه در قانون 
بودجه ۱۴۰۱، رديف اختصاص��ي براي اجراي اين قانون 
در نظر گرفته شد و معادل ۵ هزار ميليارد تومان عالوه بر 
منابعي كه در سال هاي گذشته براي كارانه پرستاري مصرف 
مي ش��ده )معادل يك وشش دهم هزار ميليارد تومان( به 
اجراي قانون اختصاص دادند. اين رقم، در حال حاضر در 
رديف بودجه وزارت بهداشت است. بايد طي تفاهمنامه با 
سازمان هاي بيمه گر، اين رقم به بيمه ها منتقل شود چون 
وزارت بهداشت فروشنده خدمت و سازمان هاي بيمه گر، 
خريدار خدمت هستند. اقدام ديگر كه در حال انجام است، 
احتساب يك رديف مستقل تحت عنوان تعرفه پرستاري 
در صورتحساب بيمار در حال ترخيص از بيمارستان است. 
تفاوت تعرفه خدمات پرستاري با رويه هاي موجود همين 
است كه در خدمات پزشكي، هزينه بابت يك عمل جراحي 
دريافت مي شود اما تعرفه پرستاري، در واقع هزينه بابت 
مجموع خدماتي است كه بيمار در طول مدت بستري در 
بيمارستان از پرستار دريافت مي كند. حسن اين تفاوت اين 
است كه از ايجاد نياز القايي جلوگيري كرده و هزينه مازادي 
براي بيمار ايجاد نخواهد كرد عالوه بر آنكه به دنبال احصاي 
بودجه، حداقل ۶۵ درصد بازتوزيع و سازماندهي اعتبارات 
به طور مستقل به دست همان پرستاري مي رسد كه خدمت 
ارايه داده است. نتيجه نهايي، دستيابي به يك ابزار براي ارايه 
كيفيت مطلوبي از خدمت به مردم خواهد بود ضمن آنكه 
خدمت پرستاران هم با اين شيوه پرداخت جبران مي شود 
و در نهايت، بخشي از خواسته هاي برحق پرستاران كه ۱۵ 
سال به تاخير افتاد، محقق شده و به صرفه جويي در منابع 

نظام سالمت منجر مي شود.«
عب��ادي در توضيح��ات خ��ود البته به ضعف س��نواتي 
سازمان هاي بيمه گر در به روزرساني پرداخت بدهي ها به 
طرفين قرارداد - بيمارس��تان ها و مراكز درماني - اشاره 
داش��ت و تاكيد كرد: »همين امروز و همچون س��نوات 
گذشته، صورتحساب بيمار ترخيص شده از بيمارستان، 
به س��ازمان بيمه گر ارسال مي ش��ود اما بازگشت پول به 
بيمارستان، ۵ يا ۶ يا گاهي ۱۲ ماه طول مي كشد. بنابراين 
امروز، همكاران پزشك يا پرستار در بيمارستان ها، كارانه 
۶ ماه قبل ش��ان را دريافت مي كنند. مقرر است كه قانون 
تعرفه گذاري خدمات پرستاري از ابتداي فروردين ۱۴۰۱ 
اجرا شود اما دريافت وجوهات حاصل از اجراي اين قانون، 

ممكن است با چند ماه تاخير همراه باشد.«
عبادي البته اشاره داشت كه طبق صورتجلسه تنظيم شده 
توس��ط معاون اجرايي رياس��ت جمهوري، قرار بوده كه 
پرداخت هاي ذيل قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري از 
ابتداي دي ماه ۱۴۰۰ باشد چنانكه جلسات و رايزني هاي اين 
الزام هم در وزارت بهداشت انجام و تكاليف و حتي جزييات 
قرارداد هركدام از گروه ها ش��امل س��ازمان هاي بيمه گر، 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت هم شد اما اجراي 
اين قانون از سه ماه پاياني سال گذشته مشروط به تعهدات 

سازمان هاي بيمه گر خواهد بود.
پرستاران همواره از عدالت جا ماندند

طبق گفته معاون پرستاري وزارت بهداشت، اجراي قانون 
تعرفه گذاري خدمات پرستاري، طي ۱۵ سال گذشته دچار 
فراز و فرود بوده اما سوال مهم اين است كه چرا فقط اجراي 
عدالت براي پرستاران كه صف اول خدمت در نظام سالمت 
هستند دچار اين فراز و فرود شده ولي تعرفه هاي خدمات 
پزشكي كه در واقع، به روزرساني پرداخت به پزشكان است، 
هر س��ال ولو با چند روز زودتر يا ديرتر، در پايان هر سال و 
در ش��وراي عالي بيمه تصويب و در ابتداي هر سال ابالغ 
مي شود؟ اگرچه تعرفه خدمات پزشكي، در واقع مشخص 
شدن تكليف شهروندان براي پرداخت هزينه هاي سالمت 
در سال جديد است اما مگر نه اينكه در فهرست مفصل تعرفه 
خدمات درماني، بي��ش از ۱۰ جزء مربوط به اعداد جديد 
ويزيت پزش��كان عمومي و متخصص و فوق متخصص و 
كمتر از ۱۰ جزء مربوط به خدمات بيمارس��تاني معروف 
به هتلينگ است كه خدمت پرستاري هم ذيل اين گروه 

قرار مي گيرد؟
حسن قاضي زاده هاش��مي؛ وزير بهداش��ت دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم )به مدت دو س��ال پيش از اس��تعفا در 
زمستان ۱۳9۸( طي دوران مسووليت، چند بار در پاسخ 
به خبرن��گاران درباره علت معطل مان��دن اجراي قانون 
تعرفه گذاري خدمات پرستاري اعالم كرد:  »مجلس قانوني 
را تصويب ك��رد بدون آنكه منبع اعتباري براي آن در نظر 
بگيرد. قانون تعرفه گذاري پرستاري اجرا نشده چون پولي 

براي  اجراي آن  نداريم.«
اين تنها يك مصداق از گستره وسيع توزيع هاي ناعادالنه 
در حق جامعه پرستاري كشور است. سال ۱۳99، مسووالن 
وزارت بهداشت در پاسخ به اعتراضات گسترده پرستاران 
درباره علت قطع كارانه هاي پرستاري وعده دادند كه رقم 
مجزايي با عنوان »پاداش كرونا« به حساب پرستاران واريز 
خواهد شد. جامعه پرستاري، دلخوش به اين وعده كه بارها و 
بارها از تريبون رسانه ها هم به گوش مردم رسيده بود، منتظر 
بود در قبال خدمات بي دريغي كه طي روزها و ش��ب هاي 
بي وقفه بر بالين مبتاليان كرونا ارايه داده، دريافتي هايي 
نه مطابق با ارزش معنوي و انساني اين خدمات كه حداقل، 

پوشش��ي ريالي براي جبران اين زحم��ات دريافت كند. 
تاكيد اقتصاددانان و نمايندگان مجلس هم اين بود كه اين 
»پاداش« كه چنين گوش فلك را پر كرده، متناسب با شأن 

پرستاران باشد.
نيمه آبان سال ۱۳99، ۸ ماه بعد از شيوع كرونا در كشور، در 
حالي كه طبق گفته معاون پرستاري وقت وزارت بهداشت، 
۶۵ درصد پرستاران كشور، مشغول به مراقبت و پرستاري 
از مبتاليان كرونا بودند، جمعي از پرس��تاران ش��اغل در 
بيمارستان هاي دانشگاهي محل بستري بيماران كوويد 
۱9، در گفت وگو با »اعتماد« از تبعيض هاي گسترده در 

پرداخت ها خبر دادند.
اين پرس��تاران به »اعتماد« گفتند كه برخالف تبليغات 
و قول هاي اغراق آميز دول��ت درباره پرداخت حق كرونا و 
كارانه هاي چند ده ميليون توماني به پرستاران، بيشترين 
رقم هاي دريافتي به عن��وان »حق كرون��ا« آن هم براي 
پرس��تاري كه حداقل ۲۵ ش��يفت و بيش از ۱۶۰ ساعت 
در ماه، در بيمارس��تان هاي جنرال از مبتاليان كوويد ۱9 
مراقبت كرده، از 7 ميليون تومان بيش��تر نبوده عالوه بر 
اينكه تمام پرستاران، به دنبال دريافت حق كرونا، با كاهش 
عجيب يا حتي قطع »كارانه« مواجه شده اند؛ كارانه اي كه 
در نظام س��المت، هم به پزشك و هم به پرستار پرداخت 
مي شود. بسياري از پرستاران معترض مي گفتند رقم هايي 
كه به عنوان »حق كرونا« دريافت كرده اند، معوقات كارانه 
س��ال 9۸ و در مواردي هم، تتمه مطالبات سال 97 بوده و 
دولت هنوز در تسويه و به روزرساني كارانه سال 99 بسياري 
از پرس��تاران، عقب ماندگي هاي طوالني مدت دارد. اين 
پرس��تاران مي گفتند دولت، اذهان عمومي را با پرداخت 
»حق كرونا« به پرستاران فريب داده درحالي كه حق كرونا، 

در واقع، همان كارانه اي بوده كه عالوه بر »حق كرونا« بايد 
پرداخت مي شده اما حاال اين حق موظف، به ازاي دريافت 

»حق كرونا«، قرباني گروكشي شده است.
دولت قول داده بود براي هر پرستار، بابت هر ساعت خدمت 
به مبتاليان كوويد ۱9، ۲۵ هزار تومان »حق كرونا« محاسبه 
شود اما در بعضي استان هاي جنوب كشور، پرستاراني بودند 
كه به ازاي ۳ ماه يا ۵ ماه خدمت به مبتاليان كوويد ۱9، فقط 

۱۵۰ هزار تومان »حق كرونا« گرفته بودند.
پرس��تاري كه به مدت ۸ ماه در يكي از بيمارس��تان هاي 
دانشگاهي تهران در بخش مراقبت هاي ويژه مشغول به 
مراقبت از مبتاليان كرونا بود، به »اعتماد« گفت كه از ابتداي 
اس��فند ۱۳9۸ تا روز ۱۵ آب��ان ۱۳99، دو ميليون و ۵۰۰ 
هزار تومان به عنوان »حق كرونا« دريافت كرده كه ۵۰۰ 
هزار تومان از اين رقم هم، كارت هديه اي بوده كه يك خير 

سالمت بين پرستاران اين بيمارستان توزيع كرده است.
اين پرستار، ۸ ماه در شيفت هاي ش��بانه يا روزانه بخش 
مراقبت هاي ويژه و در هر شيفت ۱۳ ساعت، كار كرده بود 
ولي بابت اين ۸ ماه، در مجموع ۲ ميليون و۵۰۰ هزار تومان 
حق كرونا گرفت؛ 7۰۰ هزار تومان در اسفند ۱۳9۸، ۵۰۰ 
هزار تومان اوايل فروردين ۱۳99 كه هديه يك خير سالمت 
بود و آخرين بار هم، يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان اواسط 
تابستان همان سال. اين پرستار، قبل از شيوع بيماري در 
كشور، هر ماه ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان كارانه مي گرفت. 
دوستان اين پرستار در شهرهاي كرج و اصفهان و قشم هم به 
»اعتماد« خبر دادند كه كارانه شان به نصف كاهش يافته و 
رقمي به عنوان حق كرونا دريافت كرده اند كه با همان مبلغ 

كسر شده از كارانه برابري مي كند.
پرستار ديگري كه از ابتداي ش��يوع كوويد ۱9 در يكي از 
بيمارستان هاي دانشگاهي كرج مشغول به كار بود هم براي 
»اعتماد« تعريف كرد كه در طول ۸ ماه - اسفند ۱۳9۸ تا 
آبان ۱۳99 - با ۱۶7 ساعت كار ماهانه معادل ۲۵ شيفت در 
۳۰ روز، بابت ۲۶۵ روز خدمت به بيماران كرونايي، ۵ ميليون 
تومان حق كرونا گرفته در حالي كه پيش از شيوع كرونا، 
ماهانه يك ميليون و۸۰۰ هزار تا دو ميليون تومان كارانه 
مي گرفته ولي در اين بازه ۸ ماهه، در مجموع، يك ميليون 
و۲۰۰ هزار تومان به عنوان كارانه به حسابش واريز شده و 
فرض او و ساير همكارانش در اين بيمارستان آموزشي، اين 
بود كه »حق كرونا« جايگزين كارانه پرستاري شده است. 

اين پرستار هم از دوستاني تعريف مي كرد كه دريافت هاي 
به مراتب عجيب تر داش��تند؛ مثل آن پرس��تار شاغل در 
بيمارستان جزيره قشم كه س��ال 9۸، هر ماه حدود يك 
ميليون و ۲۰۰ هزار تومان كارانه مي گرفته و در ۵ ماه اول 

شيوع كرونا، كارانه اش قطع ش��ده بود و به عوض كارانه، 
خيرين و سپاه ۵ ميليون تومان كارت هديه بين پرستاران 
بيمارستان توزيع كرده بودند و مثل پرستاراني كه بابت ۸ 
ماه خدمت در بيمارستان محل بستري مبتاليان كوويد 
۱9، ۳۰۰ هزار تومان، ۸۰۰ هزار تومان، ۶۰۰ هزار تومان 
يا ۵۰۰ هزار تومان»حق كرونا« به حساب شان واريز شده 
بود در حالي كه پيش از شيوع كرونا، رقم كارانه شان، ماهانه 

بيش از يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود.
پرس��تاران بيمارس��تان هاي اصفهان هم، همان ايام در 
گفت وگو با »اعتماد« از كارانه هاي آب رفته ۵۰ هزار توماني 
و 7۰ هزار توماني خبر دادند و تصاويري از فيش هاي واريزي 
كارانه معوقه سال 97 و معوقه س��ال 9۸ دوستان شان را 
براي خبرنگار اعتماد فرس��تادند كه طبق مندرجات اين 
فيش ها، ۳9 هزار و ۴۴۵ تومان بابت كارانه اسفند 97 )۱۶ 
ارديبهشت ۱۳99 به حساب پرستار واريز شده بود( ۱۲ هزار 
و 7۱۴ تومان بابت كارانه آبان 97 )۲۰ بهمن ماه ۱۳9۸ به 
حساب پرستار واريز شده بود( ۳۶۵ هزار و 99۵ تومان بابت 
كارانه آبان 9۸ )مهر ماه ۱۳99 به حساب پرستار واريز شده 
بود( ۱۳۶ هزار و ۴۳۰ تومان بابت كارانه مرداد 9۸ )تابستان 
۱۳99( به حساب پرستار واريز شده بود( دريافتي برخي 
پرستاران بوده است. يكي از فيش ها، »يك ريال« واريزي 
كارانه زمستان سال 9۸ يكي از پرستاران بود كه روز ۱۴ مهر 

ماه به حساب او واريز شده بود ......
معاون پرستاري وزارت بهداشت، در گفت وگو با »اعتماد« 
تاييد مي كند كه: »حق كرونا متاسفانه فقط سال ۱۳99 و 
آن هم در مقطعي كوتاه پرداخت شد. مدل هاي مختلف 
اس��تخدامي و قراردادي براي پرس��تاران هم باعث شده 
كه نظام پرداخت براي جامعه پرس��تاري متفاوت باشد. 

در حال حاضر حدود ۸ مدل قرارداد به كارگيري پرس��تار 
داريم؛ رسمي، قراردادي، تبصره اي، شركتي، ۸9 روزه.... 
البته ساماندهي به كارگيري كاركنان دولت در كميسيون 
اجتماعي مجلس در حال برنامه ريزي است و تا خرداد به 
اين وضعيت رسيدگي خواهد شد كه فكر مي كنم به دنبال 
اين جريان، تفاوت در پرداخت ها براي جامعه پرستاري هم 

به شكل يكپارچه حل شود.«
طبق گفته عبادي، از مجموع ۱۲۰ هزار پرستار مشغول به 
كار، حدود ۵۳ درصد به صورت رسمي يا رسمي آزمايشي 
مشغول به كار هستند و غير از ۱7 درصد فارغ التحصيالن 
رشته پرستاري و مشغول به گذراندن طرح نيروي انساني، 
باقي پرس��تاران شاغل ش��امل ۱۵ درصد قراردادي، ۳.۵ 
درصد تبصره اي، نيم درصد ۸9 روزه و ۸ درصد شركتي كه 
معناي واضح اين م��دل قراردادهاي رنگ به رنگ، فقدان 

امنيت شغلي است.
علت اصرار پرستاران به اجراي قانون چيست 
نيم��ه اول س��ال ۱۳۸۶، ريي��س مجلس وق��ت، قانون 
تعرفه گذاري خدمات پرستاري را با ضميمه تاييد شوراي 

نگهبان، براي رييس جمهوري ارسال كرد.
طبق اين قانون، وزارت بهداش��ت موظف بود اس��تاندارد 
بسته هاي خدمات تشخيصي، درماني كادر پرستاري كليه 
مراكز بهداش��تي درماني كشور را تعيين كرده و همچون 
تعرفه هاي خدمات پزشكي، هرساله ارزش ريالي خدمات 
پرس��تاري، متناس��ب با افزايش تورم و بر مبناي قيمت 
تمام شده خدمات، در شوراي عالي بيمه و سپس در هيات 
وزيران تصويب ش��ود. از زمان اجراي اي��ن قانون، كارانه 
پرستاران، نه براساس سليقه مدير و رييس بيمارستان يا 
متاثر از تغييرات دولت ها و وزرا، بلكه بايد بر اساس تعرفه هاي 
مصوب تعيين مي شد. در حالي كه پس از ابالغ اين قانون، 
وزارت بهداشت بايد ظرف سه ماه، آيين نامه اجرايي قانون 
را تدوي��ن مي كرد و به هيات وزيران مي فرس��تاد تا بعد از 
تصويب، براي اجرا ابالغ شود، همين فرآيند به تنهايي ۱۴ 
سال طول كشيد و البته هيات وزيران هم در روزهاي پاياني 
فعاليت دولت دوازدهم اين  آيين نامه را تصويب كرد تا دولت 
وقت، هوشمندانه، نقطه پايان بر قانون تعرفه گذاري خدمات 

پرستاري را به نام خود سند بزند.
دولت موظف به رعايت قانون خواهد شد

مهم ترين ويژگ��ي اجراي قانون تعرفه گ��ذاري خدمات 
پرستاري اين است كه دولت مكلف مي شود هر ساله در قبال 
تعرفه هاي مصوب خدمات پرستاري و پزشكي كه از اتاق 
شوراي عالي بيمه سالمت و هيات وزيران بيرون مي آيد، 
به تساوي مطيع و مكلف باشد. اجراي قانون تعرفه گذاري 

خدمات پرس��تاري، هر مفري را  ب��راي تحميل تفاوت و 
تبعيض سليقه اي بر پرستاران مسدود مي كند و يك گام 
قانوني همچون ساير كشورهاي معتقد به اجراي قانون، 
براي ارج گذاش��تن به خدمات پرستاري برداشته خواهد 
ش��د. طبق اين قانون، تمام دانش آموختگان رشته هاي 
پرستاري، اتاق عمل، هوش��بري و فوريت هاي پزشكي و 
رده هاي وابسته پرستاري با هرگونه رابطه استخدامي بايد 
از مزاياي قانوني يكسان برخوردار شوند و راه اعمال هرگونه 
سليقه در قبال پرداخت به پرستاران بسته مي شود. خدمات 
پرستاري، تعريف مشخص پيدا مي كند و ديگر پرستاران 
هيچ وظيفه اي در قبال پس��ت هاي خالي مانده و وظايف 
مغفول ديگر رده هاي خدمتي در نظام سالمت نخواهند 
داش��ت. با تاكيد اين قانون درباره تكليف و اجبار دولت ها 
به تعيين اعتب��ارات اجراي قان��ون از محل منابع بودجه 
عمومي، راه هرگونه بهانه و توجيه براي بايگاني شدن حق 
و مطالبات پرستاران بس��ته مي شود. خدمات پرستاري، 
همچون خدمات پزشكي، تحت پوشش سازمان هاي بيمه 
قرار مي گيرد و طبق آيين نامه اجرايي كه روزهاي آغازين 
تابستان ۱۴۰۰ بعد از تصويب در هيات وزيران، توسط معاون 
اول دولت دوازدهم ابالغ ش��د، تمام مراكز درماني مكلف 
مي شوند كارانه پرستاران را بر اساس يك نظام قانونمند 
و در چارچوب قانون، با يك نرخ يكس��ان و به دور از اعمال 

سليقه پرداخت كنند. 
هيچ ضمانتي براي بهبود شرايط نيست 

در حالي كه س��ازمان نظام پرس��تاري، وزارت بهداشت 
و س��ازمان امور اس��تخدامي مكلف به تعريف و محاسبه 
استاندارد نسبت پرستار به ازاي جمعيت، پرستار به بيمار، 
به تخت و پزشك شده اند، هنوز معلوم نيست اجراي اين 
قانون تا چه حد در افزايش تعداد پرستار به ازاي جمعيت 
تاثيرگذار باشد. عقب ماندگي ايران در تعداد پرستار به ازاي 
هزار نفر جمعيت، حتي قابل مقايسه با كشورهاي منطقه 
نيست. با يك محاسبه ساده مي توان متوجه كمبود شديد 
پرستار در كش��ور شد؛ طبق گفته عبادي، در حال حاضر 
مجموع تعداد پرستاران شاغل در مراكز درماني كشور پاي 

تخت هاي فعال، ۱۲۰ هزار نفر است. 
محاسبه آمار دو مقطع زماني از تعداد پرستاران چند كشور 
و مقايسه با وضعيت ايران، عمق فاجعه اي كه در داخل آن 

قرار گرفته ايم را نشان مي دهد. 
سال ۲۰۰۰ )۱۳79( تعداد پرستاران نروژ به ازاي هزار نفر 
جمعيت، ۱۰.۳ نفر، دانمارك 9.۵ نفر، سوييس ۱۰.7 نفر، 
آلمان 9.۶ نفر، سوئد ۸.۸ نفر، فرانسه ۶.7 نفر و امريكا ۸.۱ 
نفر بوده است. ۲۰ سال بعد، در سال ۲۰۲۰ )۱۳99( تعداد 
پرستاران نروژ به ازاي هزار نفر جمعيت كشور به ۱7.۸ نفر، 
دانمارك ۱7.۲ نفر، سوييس ۱۶.۸ نفر، آلمان ۱۲.9 نفر، 
سوئد ۱۱.۸ نفر، فرانسه ۱۰.9 نفر و امريكا به ۸.۵ نفر افزايش 
يافته است. بنابراين طي ۲۰ سال گذشته، اغلب كشورهاي 
جهان مش��غول به افزايش تعداد پرستار به ازاي جمعيت 
بوده اند تا خدمات با كيفيت تر و مكفي تر به بيماران عرضه 
كنند و در حال حاضر، طبق آمارهاي متعدد از وضعيت به 
 ارگيري پرستار در مراكز درماني كشورهاي دور و نزديك، 
كشورهاي معدودي هستند كه به ازاي هزار نفر جمعيت 
كشور، كمتر از ۲ پرستار فعال داشته باشند و البته ايران در 
فهرست همين معدود كشورهاست چنانكه با استناد به 
اعالم معاون پرستاري درباره فعال بودن ۱۲۰ هزار پرستار 
در ايران و يك ضرب و تقسيم ساده در مقابل ۸۵ ميليون 
نفر جمعيت كشور، متوجه مي شويم كه در حال حاضر به 
ازاي هر هزار نفر جمعيت كشور ۱.۴ پرستار فعال هستند 
در حالي كه اين ما به ازا حتي در كشورهايي مثل امارات و 
كويت هم از وضعيت ايران بهتر است. علت راكد ماندن مابه 
ازاي تعداد پرستار در مقابل هزار نفر جمعيت در كشور ما 
داليل مشخص و غير قابل انكار دارد؛ طي دو دهه گذشته 
در اي��ران، قراردادهاي غيرقانوني كار و ش��رايط ناعادالنه 
كار، طوري وس��عت گرفت كه فارغ التحصيل پرستاري، 
ديگر رغبتي به خدمت در كش��ور نداش��ته و از زمان اخذ 
مدرك، در فكر پذيرش در يكي از بيمارستان هاي اروپا يا 
امريكاست. شرايط ناعادالنه و فرساينده كار در محيط هاي 
بيمارستاني كه چيزي جز تحميل بار چند برابري بر شانه 
نحيف پرستاران نبوده، به گونه اي غير قابل تحمل شده كه 
طي دو دهه اخير، پرستاران كوچ و هجرت به كشورهاي 
دور و نزديك را به خدمت در وطن ترجيح داده اند. تحميل 
بار س��نگين كار ۴ پرس��تار بر دوش يك پرستار به دليل 
تعديل هاي فراگير نيروي پرس��تاري در بيمارستان هاي 
دولتي و خصوصي و بي تفاوتي مسووالن وزارت بهداشت 
در مقابل قانون شكني هاي س��ليقه اي مديران و روساي 
بيمارستان ها، عقد قراردادهايي كه حتي اسم شان، مصداق 
بارز بي قانوني است و در هيچ يك از قوانين جاري كشور هم 
نمي توان از اين شبه قانون هاي سليقه اي و يك شبه اي سراغ 
گرفت چون محصول روابط و باندبازي هاي گردانندگان 
بيمارس��تان ها با صاحبان كرسي مسووليت در نهادهاي 
دولتي هستند، ناتواني پرستاران از هرگونه شكايت و اعتراض 
به وضعيت موجود به دليل ناامني شغلي و ترس از آينده 
معيشتي، مي تواند بخش كوچكي از داليل سرريز شدن 

ظرفيت تحمل پرستاران كشور باشد. 
يكي از پرستاران شاغل در يك بيمارستان دولتي در مركز 
شهر تهران، چند روز قبل براي »اعتماد« تعريف مي كرد 
كه از ابتداي امس��ال، مسووالن بيمارس��تان با جسارت 
تمام، مس��ووليت ۴ پرستار را به دوش يك نفر انداخته اند 
و در توجيه اين تحميل ناعادالن��ه مي گويند كه با وجود 
فراخوان هاي متعدد، هيچ پرستاري براي استخدام و اشتغال 
به بيمارستان مراجعه نكرده است. اين پرستار مي گفت: »از 
مسووالن بيمارستان پرسيديم اين فراخوان را روي كدام 
تابلو نصب كرده ايد كه ما نمي بينيم؟ طبق قانون استخدام 
كشوري، ما بايد ۸ س��اعت در روز كار كنيم ولي از ابتداي 
امسال، شيفت هاي ۱۲ ساعته به هركدام از ما مي دهند. 
البته وضع باقي دوستانم هم چندان متفاوت با من نيست. 
به دليل كمبود شديد پرستار، ما در حال حاضر ۳۴ روز!  در 

ماه كار مي كنيم.«

وعده اي  به  نام  »قانون« 
بعد از 15 سال انتظار، خدمات پرستاري قيمت گذاري مي شود 

وقتي يك مريض وارد بيمارستان مي ش��ود تا زماني كه از آن خارج مي شود، خدمات مختلفي دريافت 
مي كند. تا ۶۵درصد از هزينه اين عمل، مستقيم به جيب پزشك و ۵درصد نيز به جيب پزشكان دانشگاه 
مي رود. از ۳۰ درصِد باقيمانده، ۱۰ درصد به بيمارستان مي رسد و ۲۰ درصد هم به كادر غير پزشكي تعلق 
مي گيرد. اين درحالي است كه 9۳درصد از كادر بيمارستان غيرپزشك و تنها 7درصد پزشكان هستند.

جامعه پرستاري اين قانون تعرفه گذاري را قبول ندارد، ۱۵ سال پرستاران گفتند قانون تعرفه گذاري 
حق ماس��ت اما االن با اجراي ناقِص اين قانون مي خواهند اين ابزار را از دس��ت پرستاران بگيرند. االن 
مي گوين��د بفرماييد اين هم قانون تعرفه گ��ذاري! ابزار مطالبه گري را از پرس��تاران گرفتند تا آنها را 

ساكت كنند

محمدرضا  شريفي مقدم،  دبيركل خانه  پرستار: 



يادداشت
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گفتوگو

گفت وگو با پويا آريانپور درباره نمايشگاه »بر باد رفته«
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برپاييچيدمانهاييبزرگ
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اجراييآنگفتوگوكردم.

پروژه»بربادرفته«چگونهشكلگرفت؟
از حدود چهار سال پيش، به دنبال كارخانه هاي از كارافتاده 
بودم. جايي كه در لحظه اي نامعلوم از توليد باز ايستاده. 
براي من اين كارخانه ها نمادي بودند از آرزوهايي كه به 
ثمر ننشسته اند؛ نوعي »از دس��ت رفتگي« را در خيالم 
مي پروراندم. ابتدا اين ايده »فضاي از دست رفته« در قامتي 
ديگر با شكلي كروي و در جايي ديگر در حال طراحي بود؛ 
در وسط شهر در منطقه پل چوبي؛ اما سازه كهنه بنا دوام 
نداشت و بعد از حدود يك سال كار با مشورت كارشناسان 
فني، تصميم گرفتيم پروژه را تعطيل كنيم. اين قصه »از 
دست رفتگي« در من دوام داشت. البته ايده يك جهان 
پر تناقض و ناكامل و از دس��ت رفته از س��ال ها پيش در 
ذهن من شكل گرفت و شايد اولين بار در نمايشگاهي كه 
هشت سال پيش در »گالري بوم« با نام »روياهاي موقت، 
در خيال موقت« داش��تم، خلق شد. آنجا صحبت از اين 
مي شد كه ما در جهان ناكاملي هستيم و اين جهان ناكامل 
در ذهن من انگار به گونه اي در ميان كار ناتمام  مانده و به 
خودي خود رها ش��ده بود. براي پروران��دن اين طرح، از 
يك سو به دنبال كارخانه اي متروكه بودم كه به كارخانه 
قند كهريزك رسيدم و از س��وي ديگر، آنچه در سر من 
مي چرخيد، پارچه هاي بزرگ و سياهي بودند كه گاهي 
در هيبت پرچم هاي بزرگ و س��ياه در شهر مي بينيم. از 
زاويه اي همواره جذب تاللو و رقص اين سياهي ها بوده ام و 
از زاويه اي ديگر معنايي است كه در خود دارند. معنايي تلخ 
از مرگ و سوگ. دوست داشتم حجم بزرگ و سنگيني از 
چيزي را بسازم كه باالي سر ما قرار بگيرد. براي من پيوسته 
هنر سنتي تجلي ش��يدا كنندگي و نوعي بيزاري است. 
آينه كاري، گچ بري، كاشي كاري سنتي ايراني، همگي، 
منفرد عناصري هستند از معماري ايراني كه تو را ناخواسته 
مبهوت مي كنند. تو معجزه خلق را، دقت را و رياضت را 
تحسين مي كني و لحظه اي بعد همانجاست كه مي خواهي 
از آن سنت ايستا و متعصب كه تو را در بر گرفته، بگريزي. 
آينه كاري براي من اين گونه لباسي است. پس سعي كردم 
كه آن پارچه سياه را در هيبت آينه كاري سنتي به تن فرم ها 
بكشم. فضاي كشيده و بلند ساختمان كه به پنجره هاي 
گشوده رو به آسمان ختم مي شد، خيال فرم هاي جامد، 
سنگين و سياه مرا به مرور به فرم هايي منعطف كه ميل به 
پرواز دارند، كشاند. آينه كاري سياه را كه پيش فرض خود 
قرار داده بودم و زمان زيادي را در ساخت آنها سپري كرده 
بودم، قطع كردم و همان گونه كه قصه در خود اميدي را به 
وجود آورد، سعي كردم كه با انقطاع آينه هاي سياه اميدي 
رنگين را در گوشه هايي نش��ان دهم. در اين ميان كه به 
انقطاع اشاره كردم، سعي كردم كه وقفه ها در خيال و توليد 
را هم به نوعي در نماي سطح زيرين نشان دهم. آنچه از آن 
براي من حاصل شد، فرمي است تيره رنگ و سنگين كه 
ميل به پرواز دارد. اسم اين اثر را »آويخته در باد« گذاشتم. 
اثر ديگر به تصور من ش��يئي است به جا مانده از دوره اي 
تاريخي كه مي تواند وصف  حال ايام خود باشد. ايده از سالح 
و ابزارهاي ابتدايي گرفته شد. شايد اره اي است با دو دسته 
كه هر دسته را گروهي به سمت خود مي كشانند، فارغ از 
اينكه حاصل كار »بريدن« باشد. اين شيء را دقيقا نسبت 
به سالن س��وخته دوم كارخانه طراحي كردم. حجمي 

است فلزي، زنگ زده كه در پناهگاهي همچنان به جاي 
مانده است. نام اين اثر شد »شيء به جا مانده«. تصور من 
از اين دو، رابطه اي است نامعلوم از آرزوها و ايستايي جسم 
سخت. بخش ديگري از اين مجموعه كه در ماه هاي آخر 
به آن اضافه ش��د، ديواري از طرح هاي اوليه »آويخته در 
باد« و » شيء به جا مانده« است. خواستم اين ديوار فراتر 
از طرح هاي اين س��ال ها و اين پروژه باش��د و مروري بر 
منابع الهام بخش من در سه دهه اخير شود. در اين ديوار 
تصاويري كه هميشه بر ديوار كارگاهم دارم، تا يادداشت ها 
و طرح هايي از دوست يا عزيزاني را كنار هم گذاشته ام. اين 
ديوار شايد نخستين اقدام من براي به اشتراك گذاشتن 
منابع الهام بخش ساليان دراز است. در آن نشانه هايي از 
رنج، ظلم، شادي، از دست رفتگي، اميد، زشتي و زيبايي 
در كنار هم هستند. با اين تابلو شايد مخاطب من بيشتر از 
هر زمان ديگر بتواند ردپاي خيالم را دنبال كند. نامش را 

»منابع الهام« گذاشتم. 
چهش�دكهكارخانهقندكهري�زكراانتخاب
كردي�د؟اثراينبنادرش�كلگيريآنچ�هامروز

ميبينيمچهبود؟
به دنبال مكاني مناسب براي نمايش بودم و حدود چهل 
كارگاه و كارخانه متروكه را بازديد كردم. تا اينكه دوستي 
بازيگر تصويري از كارخانه تاريخي قند كهريزك را نشانم 
داد. اي��ن كارخان��ه در تملك بخش خصوصي اس��ت و 
مدت هاس��ت براي ساخت فيلم و برگزاري مراسم اجاره 
داده مي شود. دوست بازيگر خودش در اين مكان سابقه 
بازي در فيلمي سينمايي را داشت و وقتي شنيد به دنبال 
كارخانه متروكه هستم، آن را به من معرفي كرد. اين بار 
»از دست رفتگي« كه در خيال من براي خلق اثرم بود، به 
شكلي ديگر و در مسير رسيدن به اين كارخانه و خود بنا 
در ذهنم شكل مي گرفت. راهي طوالني كه وقتي از بافت 
شهري مي گذري، با دشتي سبز آغاز مي شود، دستفروشان 
در كنار جاده با گل از تو استقبال مي كنند و بعد كه مستغرق 
ويترين مغازه هاي سنگ قبر شدي لحظه اي بعد خود را 
ميان بهشت زهرا مي بيني. به هر حال بايد از آنجا بگذري 
و در پيچ بعدي تابلوي آسايش��گاه معلولين و سالمندان 
كهريزك را ببيني، سپس صد متر جلوتر كارخانه متروكه 
قند ظاهر مي ش��ود. كمي دورتر هم زندان نام آش��ناي 
كهريزك است و عطر تپه هاي بزرگ زباله تهران به مشام 
مي رسد. كهريزك جايي اس��ت كه قصه نافرجام اولين 
نشانه هاي صنعتي شدن ايران بسيار هماهنگ با ديگر 
اركان جغرافيايي »آرزوي بر باد رفت��ه« را در گوش من 
نجوا كرد. اين صنعت متوقف شده براي من خيلي مهم 
بود. من خيال يك از دست رفتگي را در سر مي پروراندم. 
تمام عناصر مس��ير و شكوه از دست  رفته كارخانه، بناي 
ارزشمند آتش گرفته و آرزوهاي به جا مانده كارگران آغاز 

نقش خيال من شدند.
اكن�ونك�هكاربهاج�رادرآم�دهودرمواجهه
ب�امخاط�بق�رارگرفته،فك�رميكني�دآنچه
ميخواس�تيدوايدهآلتانبودحاالبهدرس�تي

شكلگرفته؟
من مخاطب��م را محدود به بازديدكنندگان نمايش��گاه 
نمي دان��م. خروج از گالري و انج��ام اين پروژه در فضايي 

مستقل من را با همكاران و مخاطباني از طيفي وسيع تر از 
سابق مواجه كرد. از طرفي با افرادي از حرفه هاي متفاوت 
روبه رو ش��دم كه هر يك در طول انجام پ��روژه به نوعي 
مخاطبان آن ش��دند. از س��وي ديگر بازديدكنندگان از 
نمايشگاه هستند كه فراتر از »گالري گردها«ي معمول 
بودند و به، اهالي كهريزك و برخي مسووالن آن، مهندسان 
معماري، هنرجويان هنرستان، خانواده هاي همكارانم در 
حرفه هاي صنعت��ي، گروه هايي از حرفه هاي ديگر مثل 
روزنامه نگاران، محققين علوم شناختي، محيط زيستي ها 
و ورزشكاران گسترش پيدا كردند. به تجربه براي ارزيابي 
اثرم بر مخاطبان زمان بسيار بيشتري نياز است. اما آنچه 
از بازخوردهاي فعلي مخاطبانم دريافت مي كنم را شايد 
بشود به دو بخش تقسيم كنم. مخاطبان ما بيشتر از هر 
چي��ز از اميد گفتند. اميدي كه براي برخي از احس��اس 
فهميده شدن و تنها نبودن آمد، براي برخي از ديدن اينكه 
مي شود كار گروهي كرد، مي شود در شرايط سخت هم 
كار كرد و به سرانجام رسانيد. با تمام اينها هنوز معتقدم كه 
براي پاسخ به اين سوال زود است. معتقدم ايده آل هرگز 

دست يافتني نيست.
»بربادرفته«ازوضعيتامن،كليشهايوسفيد
گالريهابيرونآمدهودرجايينامتعارفبهاجرا
درآمده.اينتغييرمكاندرمواجههمخاطببااين

چيدمانچطوربود؟
يك اينكه »بر باد رفته« از گالري بيرون نيامد، در بستر اين 
فضا شكل گرفت. دو، طبيعتا روبه رو شدن با فضاي تازه و 
مسيري غيرمعمول، تجربه اي نو براي مخاطب مي سازد. 
س��ه اينكه باز هم قضاوت را به زمان بايد بس��پارم، چون 
نمي دانم مخاطب من تا چه حد مجموعه تجربه اي را كه 
من در سر پروراندم در خود تجربه كرد. تا چه اندازه بازديد 
از نمايش ما را از لحظه آغاز مسير، عبور از زمين هاي سبز، 
گل فروش ها، سنگ قبرها، بهشت زهرا و ديگر اركان محيط 
در نظر گرفته است. اين را تنها زمان به من نشان خواهد 
داد. ديگر آنكه اين نوع نمايش در كشور ما چندان تجربه 
نشده و اين از سويي مخاطب را براي پذيرش امري تازه و 
بكر همراهي مي كند و از سوي ديگر شايد در او مقاومتي 

بيافريند. اين را همزمان به ما نشان خواهد داد. 
پروژهايمحيطيكهدركاش�انبرپ�اكرديدو
پروژه»ميراثصنعتي«كهبهسرپرستيشمادر
پاييزگذش�تهدركارخانهنوآوريوش�تابدهي
ديهيمبهنمايشدرآمدنيزش�باهتهاييويژه
بهم�كاناجرايي»بربادرفته«داش�تند.باتوجه
بهاينكهانتخ�ابارايهدرچنينمكانهاييبراي
مخاطبايرانيتازگيدارد،فكرميكنيدپروژههاي
بعديتانراهمدرهمينس�اختارهدايتكنيد
وپيشببري�دياممكناس�تبهفض�ايگالري

بازگرديد؟
روند چند ساله اخير من و پروژه هايي كه خارج از گالري 
سرپرستي كردم به هيچ وجه به معني نفي گالري نيست. 
از نظر من گالري ها مكان هايي مهم و اثر بخش در فضاي 
هنر به ويژه در كشور ما هستند. اين حرف هم به معني اين 
نيست كه نقدي به سازوكار حاكم بر آنها ندارم، اما موضوع 
من ترك گالري و اصرار به خلق اثر خارج از آن نيس��ت؛ 

خيال و نوع كارهاي من و پروژه هايي كه مايل به انجام شان 
بوده ام مرا به خارج از گالري كشانده اند.

   بهكمبودنپروژههاي�يازاينجنسدرفضاي
هنرتجس�ميايرانوامكانايج�ادمقاومتدر
ذهنمخاطباش�ارهكرديد.تجربهوپيشبيني
شماازواكنشهايمنفيونقدهاييكهبرچنين

پروژههاييواردميشوند،چيست؟
فارغ از اين پروژه، در كل سال هاي كاري من، شاهد هستم 
كه ما با يك خودزني فرهنگي روبه رو مي ش��ويم. اين در 
حدي اس��ت كه من و ما و همه هنرمندان، همواره براي 
شنيدن انگ كپي برداري آماده هستيم. از سوي ديگر در 
پروژه هايي كه اشاره كرديد، بارها تجربه اين را داشته ايم 
كه كساني بي  آنكه به محل نمايش اثر مراجعه كنند صرفا از 
روي تصاوير محدود موجود به نقد آن مي پردازند. در حالي 
كه اين نوع آثار در مكان و اتمسفر خود قابل شناسايي و 
بررسي هس��تند. اين روش شناسايي رويكردي صحيح 
نيست و بدون قرار گرفتن در فضا و تجربه آن مجموعه اي از 
اجزا كه هنرمند براي مخاطب در نظر گرفته چون تكنيك، 
مكان و ابعاد، برداش��ت صحيحي از اثر نخواهيم داشت. 
مخاطب بدون نزديك شدن به هر چيزي برداشتي ناقص 
از آن خواهد داشت. درست مثل زماني كه آدم ها را از دور 
مي بينيم و همه شبيه يكديگر به نظر مي رسند اما با نزديك 
شدن و تجربه مجموعه اي كه هر يك از آنان را به انساني 
منفرد تبديل كرده است، مي توانيم هر يك را در جايگاه 
خود درك كنيم و هويت هر فرد را تمييز دهيم. ديگراني 
هم هستند كه سختي راه را تحمل مي كنند و به نمايشگاه 
مي آيند اما بدون خواندن كلمه اي از تمام شرحي كه به 
تفصيل از پيشينه و مسير خيال و خلق اثر بر در و ديوار و 
روي كاغذ نوشته ايم به نقد اثر مي پردازند. متاسفانه اين 

گروه هم تفسيري ناقص از اثر را با خود حمل مي كنند. 
دربحرانويژهايازوضعيتاقتصاديكشورقرار
داريم.فكرميكنيداينوضعيتجاريدرجامعه
درارايهاثرشماياخوانشمخاطبانازآنچگونه

تاثيريداشته؟
اين اثر به هيچ وجه جدا از ش��رايط موج��ود و آثار آن بر 
اجتماع ما نيس��ت. در واقع خود واكنشي غريزي است 
نس��بت به مكان و زمانه اي كه در آن زيس��ت مي كنيم 
و اساسا مس��اله اين اثر اشاره به موقعيت كنوني ماست؛ 
اما اگر بخواهيم به خلق اين اث��ر در اين زمانه و با در نظر 
گرفتن وضعيت موجود نگاه كنيم، من هميشه معتقدم 
در زمانه اي كه ركود فراگير مي ش��ود و انفعال بر اجتماع 
سنگيني مي كند، هنرمند نقشي تعيين كننده بر دوش 
دارد. اين نقش مي تواند روشنگر و اميدبخش يا منتقد و 
كوبنده باشد؛ فرقي نمي كند. هنرمند نبايد از حركت باز 
ايس��تد. هنر ابزار هنرمند است و نبايد در ركود جمعي و 
انفعال بي اثر شود. هنرمند شور اجتماع را بر مي انگيزد. در 
طول تاريخ هنرمندان موثر هميشه در زمان و مكان هايي 
سر برافراشتند كه ما انتظارش��ان را نداشتيم. آنجا را به 
بزنگاه هايي تبديل كردند كه شايد تنها هنر قدرت خلق 
آنها را داشته. اين برخاستن تالشي مضاعف مي خواهد. از 
خودگذشتگي مي خواهد و خالف مسير رود شنا كردن. 
خود هنرمند بايد اين روح را در خودش جاري كند تا به 

نميدانممخاطبمنتاچهحدمجموعهتجربهايراكهمندر
سرپروراندمدرخودتجربهكرد.تاچهاندازهبازديدازنمايشمارا
ازلحظهآغازمسير،عبوراززمينهايسبز،گلفروشها،سنگ
قبرها،بهشتزهراوديگراركانمحيطدرنظرگرفتهاست.اينرا

تنهازمانبهمننشانخواهدداد.
ازحدودچهارسالپيش،بهدنبالكارخانههايازكارافتادهبودم.
جاييكهدرلحظهاينامعلومازتوليدبازايس�تاده.برايمناين
كارخانههانماديبودندازآرزوهاييكهبهثمرننشستهاند؛نوعي

»ازدسترفتگي«رادرخيالمميپروراندم.
»بربادرفته«ازگالريبيروننيامد،دربستراينفضاشكلگرفت.
طبيعتاروبهروشدنبافضايتازهومسيريغيرمعمول،تجربهاي

نوبرايمخاطبميسازد...قضاوترابهزمانبايدبسپارم.

نمي خواهم از آن اثر آويخته در خأل و 
معلق بر سقف سالن متروكه كارخانه 
قند صحبت كن��م. مكاني به تاريخ 
پيوسته. گويي پس از اتمام نقشش در 
صنعت رهاشده و چه بسا كه مي رفت 
به مجتمعي تجاري تبديل شود. قبل 
از آنكه نيش تيغ بولدوزرها برگونه اش 
بنشيند و كاميون هاي رديف شده خاكش را به توبره بكشند. 
دوباره زنده شده و جان به كالبدش دويده و اين بار مي رود كه 
نقشش را به گونه اي ديگر و با نسلي متفاوت تر بازي كند. نسلي 
كه در جست وجوي حرفي نو و ايده اي ديگرگون مسير طوالني 
تهران تا آن مكان را طي كرده تا بر جان خسته اين روزهايش 
آبي تازه بپاشد و طراوتي احساس كند. آنچه برايم تا حد شوق 
تعجب برانگيز بود، برآمدن نسلي است كه در شرايطي كامال 
متفاوت با شرايط موجود و واقعيت هاي جاري زمانه و در تضاد 
اقتصادي با امكانات خلق اثر هنري دست به چنين كاري زده  
است. در زمانه اي كه بخش بزرگي از جوانان به دام توهم ساده 
به دس��ت آوردن و يك شبه مهم شدن افتاده اند و شرايط به 
گونه اي است كه كارآفرين ترين شخصيت ها و سرمايه دارترين 
بخش هاي جامعه هم كمتر ممكن است به گرد پروژه هاي 
بلندمدت و ديربازده براي س��رمايه گذاري بگردند، تو با اتكا 
به خالقيت خويش در ش��رايطي كامال به رغم وضع موجود 
گروهي همدل را با خود همراه كني و طرحي پنج ساله را پي 
بريزي كه در آن همه اعتبارت را در گرو موفقيتش به وديعه 
بگذاري. بديهي است كه چنان پروژه اي فقط از كنج آتليه ات 
بر نخواهد خاست كه هرگاه نخواستي و نپسنديدي مچاله اش 
كن��ي و دورش بيندازي. بايد كه ب��ه پيش ببري و به نتيجه 
برساني. اين تضادهاي پيچيده جامعه ايراني و اين چندگانگي 
اتفاقات فرهنگي و هنري، قضاوت كردن و نظريه پرداختن در 
خصوص اين مردمان را كاري سخت و روانشناسي آنان را ويژه 
و يگانه كرده. چنان ققنوس وار از دل خاكستر شرايط عيني 
جامعه برمي خيزند و از خود توانايي هايي بروز مي دهند كه تو 
به ناگاه تضادي نابهنگام و دور از انتظار را چون شكافي عميق 
در برابر خويش كش��ف مي كني و در تحليل آن وامي ماني. 
اينكه چگونه بخش��ي ازهمين به ظاه��ر بي خياالن چنين 
با عش��ق و ايمان به خود هدفي را برمي گزينند و سر در پي 
اجرايش مي گذارند؟ گويي اين تاريخ طوالني چندهزار ساله 
تنها رسوبات پيچيده و چنداليه رفتاري آزاردهنده و منفي 
برجاي نگذارده بلك��ه اندوخته هاي ناخودآگاه جمعي اش و 
فرهنگ موزاييكي اش در كمال صبوري در كمين نشسته 
اس��ت تا در ش��رايط و بزنگاه هاي دور از انتظار ميوه هاي پر 
از ش��يريني و ش��هد خود را تقديم جامعه كند تا جان هاي 
خسته اش لختي نفس تازه كنند و دمي بياسايند تا فرصتي 
بيابند ك��ه دوباره اميد را در روح و جان خود بازس��ازي كند. 
اين به انجام رس��اندن پروژه هاي گروهي و ظاهرشدن هاي 
نابهنگام و صحن��ه را در اختيار گرفتن ديري اس��ت كه در 
جامعه ما به نوعي خرده فرهنگ تبديل شده و هرازگاهي در 
عرصه هاي ديگ��ر هنري ظهور مي كند و جامعه فرهنگي را 
جاني دوباره مي بخشد. پويا آريانپور و ديگر گروه هاي عرصه 
تجسمي كه چنين پروژه هاي جمعي اي را به پيش مي برند با 
بهره گيري از تجربيات ديگر عرصه هاي هنر گروهي به خوبي 
تاكنون استفاده كرده اند و مي روند كه نتيجه هاي مطلوب تر 
و بزرگ تري را به دست آورند، اينان بخشي از تجسمي ايران 
هس��تند كه در زمان و جاي درست خويش قرار گرفته اند و 
با هوشياري و خودآگاهي بر موقعيت تاريخي خود مي روند 
تا نقش خود را اجرا كنن��د، گويي ديگرقالب موجود برايش 
تنگ آمده و هر هفته افتتاحيه چندين نمايشگاه تجسمي 
جوابگوي كافي براي عطش سيري ناپذيرش نيست و نيازي 
روزافزون برجان فعالين اين بخش هنري سنگيني مي كند تا 
در تكاپو براي پوست اندازي نو، خود را به رقابت هاي جهاني در 
سطوحي از هنر بينامتني در اين دنياي متكثر پرتاپ كنند. هنر 
چندوجهي بينامتني پديده نوظهور قرن اخير است كه سالياني 
است به بخشي فراگير از فعاليت هاي فرهنگي جهاني تبديل 
شده و با پديد آمدن اينترنت و درنتيجه خلق فضاي مجازي 
آنچنان سرعتي گرفته كه براي افرادي در سن و سال من به 
سرگيجه اي مي ماند كه ترجيح مي دهيم سرخورده در خود 
فرو رويم تا ذهن عادت كرده خود را از س��رعت اين تحوالت 
سرسام آور در امان نگه داريم؛ ولي دريغ كه واقعيت هاي اين 
جهان نوظهور آنچنان رو به گسترش و چندوجهي شدن هاي 
مداوم است كه نديدن آن چيزي از شدتش نمي كاهد. آنچه پويا 
آريانپور و گروهش انجام مي دهند تا خود را از سيطره گالري ها 
برهانند و بازي را به زمين هاي متفاوت تر و از جنس ديگري 
بكشانند و دراين ابعاد اجرا كنند اين پيام را به ديگر هنرمندان 
اين حوزه مي دهد كه چنانچه ش��رايط كافي فراهم كنند و 
كاري درخور بيافرينند نه مكان و نه بعد مسافت هيچ كدام 
مانعي براي موفقيت نخواهد بود. بر ما اهالي تجسمي وظيفه 
است كه از اين گونه حركت هاي نسل جوان به هر شكل ممكن 
پشتيباني كنيم تا به امري مداوم تر و دايمي تر تبديل شود كه 
هم افق هاي بزرگ تر و متفاوت تري ظاهر شود و هم پهنه هنر 
با خلق امكاناتي خالقانه تر و بديع تر طراوت و تازگي كافي و 
الزم خود را به دست آورد تا ديدن آثارتجسمي كه امروزه براي 
بخشي از جامعه فرهنگي حداقل در تهران خوشبختانه به يك 
فرهنگ و سنت تبديل شده است، از تكرار يكنواخت رها شود و 
هشداري باشد به بعضي ازگالري ها تا به رفتارهاي خود نگاهي 

تازه بيندازند و آن را اصالح كنند. 
ش��نيدن اينكه براي فرار از رفتارهاي عده اي ازگالري داران 
ترجيح داده ام كه به س��وله ها پناه ببرم هش��داري براي آن 
بعضي هاست. گالري داري بدون هنرمند در نهايت  يا به مكاني 
براي آثار كم مايه تبديل خواهد ش��د يا محكوم به تعطيلي. 
دوستانه عرض مي كنم كه اين گله به گفتماني رو به افزايش 
بين هنرمندان درآمده. چنانچه تكبر و خودهمه چيزانگاري 
را در عرصه هاي ديگر اجتماع نمي پسنديم مبادا كه در خود 

نيز نمونه هايي از آن را بپرورانيم.

نگاهي به آثار پويا آريانپور 
در نمايشگاه »بربادرفته«

شوقانگيزوقابلتحسين

عليفرامرزي

شيرينكاظميان

ديگران منتقل شود. در روزگاِر سخت است كه به نمايش 
گذاشتن اثربخشي كار گروهي، نمايش از خودگذشتگي 
تمام گروه در خدمت آرماني واحد، اراده و ايمان به تغيير 
مي تواند همدلي و اميد را در دل جامعه دچار سكون شده 
ايجاد كند. هنرمند بدون حضور فعال هنري نمي تواند 
كاربردي در آرمان خواهي و نقد اجتماعي داش��ته باشد. 

اين تمام هستي اوست.
گالريدستانومريممجدازكجاباپروژههمراه

شدندواينهمكاريچطورپيشرفت؟
از حدود ده سال پيش ايده اي خام براي كارهايي خارج از 
گالري در من قوت مي گرفت، پيش آمد تا با هرمز همتيان 
درباره اين ايده صحبت كنم و او با اشتياق زياد از آن استقبال 
كرد. طي اين سال ها هر وقت فرصتي پيش آمد، آمادگي 
خود را براي همراه��ي در اجراي اين ايده ابراز كرد. چهار 
سال پيش و وقتي خيال پروژه فعلي به واقعيت نزديك تر 
شد با او صحبت كردم و او كه حاال تجربيات بيشتري هم 
كس��ب كرده بود، باز هم ابراز آمادگي كرد و همراه شد. 
نقش گالري دستان در اين پروژه در زمينه برپايي و اجراي 
نمايشگاه بوده و از اين به بعد هم در همين راستا فعاليت 
خواهند داشت. همكاري با مريم مجد شايد از حدود هشت 
ماه پيش از نمايش شروع شد. البته دوستي و آشنايي ما 
به سال هاي دور بازمي گردد. شناخت او از من و كارهايم 
در ساليان گذشته و تجربه هاي گوناگون او در مديريت 
پروژه هاي هنري باعث شد تا نقش كيوريتور پروژه را به 
عهده بگيرد. اين تنها نقش مريم مجد و تيم او در اين پروژه 
نيست. مجموعه »پروژه هاي هنري مريم مجد« در عمل 
وظيفه نظم دهي به كارهاي محتوايي و آرشيو پروژه را از 
دوش ما برداشتند و اين بخش را نيز به خوبي تا به امروز 

پيش برده اند. 
پروژه»بربادرفته«چيدمانيبزرگوپركاراست.
اگرتماي�لداريددربارههزينهه�ايايننمايش

توضيحدهيد.
عمده ترين خرج اين چيدمان، توليد آثار من كه شامل سي 
و يك قطعه مي شوند، بوده است. معموال اين هزينه هاي 
توليد مثل هر توليدي در عرصه مجسمه سازي توسط 
خود هنرمند تامين مي شوند. طي چهار سال اخير، اين 
سي و يك قطعه را ساختيم تا در كنار هم يك فرم نهايي را 
بسازند. من در اين سال ها به مرور، به سختي، با افت وخيز 
فراوان و از طريق فروش آثار ديگرم توانستم اين پروژه را 
پيش ببرم. مابقي هزينه ها اعم از اجاره مكان براي سه ماه، 
انتشارات و خدمات مرس��وم براي برپايي اين نمايشگاه 
توسط گالري دستان انجام شده است. بنابراين پروژه با 
سرمايه شخصي من و لطف دوستاني كه تخصص، زمان و 
توان خود را با محبت در اختيارم گذاشتند، اجرا شده است. 
البته اين برنامه اوليه من نبود. در ابتدا با دوس��تاني براي 
جلب حمايت مالي صحبت هايي شد و آنها هم استقبال 
كردند اما برآورد من از زمان انجام اين پروژه دو سال بود و با 
آزمون و خطاهاي من، تغييرات شديد اقتصادي و حواشي 
همه گيري كرونا برنامه ها و هزينه ها همه تغيير كردند. 
دوستان از من زمانبندي و برآورد دقيق مي خواستند و من 
تضميني براي چنين گمانه زني هايي نداشتم. اين طور شد 
كه از دريافت حمايت مالي صرف نظر كردم و پيشبرد كار 
را به سرعت و امكان تامين مخارج توسط خودم سپردم. 
حال كه صحبت از حمايت هاي دوستان شد، الزم مي دانم 
از تمام همراهانم در اين چند سال كه داوطلبانه و در خيلي 
از موارد بدون دريافت هزينه به شكل گرفتن و انجام اين 
پروژه كمك كردند، تشكر كنم. برخي از اين دوستان هنوز 
هم در روزهاي نمايش و انجام كارهاي مربوط به آن طوري 
همراهند كه كمتر كسي از ماهيت داوطلبانه بودن اين 
ميزان از حضورشان باخبر است. مثال سام كافه پذيرايي 
نوشيدني كل دوره نمايش��گاه را به ما هديه كرده است، 
هنرمنداني كه تدريس در كارگاه آموزشي كه برپا كرديم 
را به عهده گرفتن��د يا آن هنرمنداني كه براي راهنمايي 
بازديدكنندگان در فضاي نمايشگاه ساعت ها حضور دارند 
هر كدام خودشان افرادي شاخص و برجسته هستند كه 
زمان و توان خود را متواضعانه و بي هيچ چشمداش��تي 
به اين پروژه هديه مي كنند. اين حضور و همراهي آنها و 
خيلي هاي ديگر نه تنها من را در كنترل و كاهش هزينه ها 
ياري كرده كه فراتر از آن دلگرمي و انگيزه اي كه در طول 

مسير برايم آفريدند، بي قيمت است. 
باتوجهبهجايگاهشناختهشدهپوياآريانپوردر
فضايتجسميوروندفعاليتهايپيشينشمادر
اينحوزه،چهچيزيباعثشدهاينپروژهرابدون

اسپانسروباهزينهشخصيپيشببريد؟
آنچه به تجربه من تا به امروز با عنوان اسپانسر مي شناسيم 
عموما فرد يا جايي است كه در زماني كه هنرمند نياز شديد 
مالي دارد او را تامين مي كند تا در روزگار پس از توليِد اثر با 
تخفيف هاي شصت-هفتاد درصدي از او آثاري بردارند. من 
اسپانسر فرهنگي به آن معني كه هنر را براي هنر بخواهد 
و از هنرمند حمايت بدون چشمداشت كند، نمي شناسم 

و تا به امروز اسپانسر شخصي نداشته ام. 
اگرپيشنهاداسپانسريدولتيبراياينپروژه

داشتيد،رويكرداجراييتانتغييرميكرد؟
در مورد فعاليت هاي من نه پيشنهادي از سوي دولت شده 

و نه ابراز نيازي از سوي من. 
آينده»بربادرفته«چ�هخواهدبود؟اينپروژه
كجابهپايانميرسد؟قراراستاينچيدمانكجا

نگهداريشود؟آيادركهريزكباقيميماند؟
آين��ده  اش را نمي دانم. در كارخان��ه قند كهريزك باقي 
نخواهد ماند. اين كارخانه را گالري دستان براي مدت سه 
ماه و براي اين نمايش اجاره كرد. اين را مي دانم كه بعد از 
اين س��ه ماه نمايش ما از اين فضا جمع مي شود و فضاي 
كارخانه به اجاره هاي ديگري براي فيلمبرداري، مراسم، 
يا نمايش هاي مشابه هنري يا تبديل شدن به رستوران 
و غيره خواهد رفت. ممكن اس��ت آث��ار اين چيدمان در 
جعبه هاي بزرگي براي مدت هاي طوالني بماند، شايد در 
جايي ديگر به نمايش درآيد. نقش گالري دستان در ادامه  
حيات اين كار موثر است. با ارزش ترين قسمت اين پروژه 
تجربه  تالش عاشقانه تمام گروه در پيشبرد كار بود. تالش 
كارگران، آينه كاران، آهن كاران، عكاس��ان، نورپردازان، 
مستندسازان، گرافيست ها، راهنماها و همه كساني كه در 
توليد آثار و برپايي اين چيدمان همراه شدند و همين روح 
جمعي است كه امكان گذر از مشكالت را فراهم مي كند.
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هدايت اثر بزرگ خود بوف كور را 
چنين آغاز مي كند: 

»در زندگي زخم هايي هست كه 
مثل خوره در انزوا روح را آهس��ته 
مي خورد و مي تراش��د. اين دردها 
را نمي شود به كس��ي اظهار كرد، 
چون عموما ع��ادت دارند كه اين 
دردهاي باورنكردني را جزو اتفاقات و پيش��امدهاي نادر و 
عجيب بشمارند و اگر كسي بگويد يا بنويسد مردم بر سبيل 
عقايد جاري و عقايد خودشان سعي مي كنند آن را با لبخند 

شكاك و تمسخر آميز تلقي كنند.«
هدايت زخم هاي كهن و تاريخي  را روايت مي كند كه آغازي 
ناپي��دا دارند و روحي كه بدان ها دچار آمده باش��د، بدون 
هيچ اميدي براي شفا، ذره ذره در آرواره هاي شان جويده 
ش��ده و خاتمه مي يابد. اين زخم ها را آن گونه كه هدايت 
مش��اهده كرده بود به راحتي نمي توان روايت كرد، چون 
در محدوده اي فراتر از درك عام ما از يكديگر قرار مي گيرد 
و ش��نونده اي كه بتواند آن را درك كند، موجودي اثيري 
و غير قابل دسترس است. همچنين، اين گونه زخم هاي 
هدايت گونه، نشانه هايي هس��تند كه دو چيز را بازنمايي 
مي كنند، دردي كه جس��م تحمل كرده و عشقي كه اثر 
خويش را بر روح، نقر كرده اس��ت. »ماش��ين من را بران« 
روايتي است از زخم هايي از اين دست كه هيچ گونه شفايي 
براي آنها قابل تصور نيست. فيلمي به كارگرداني ريوسوكي 
هاماگوچي بر اساس داستاني كوتاه به همين نام از هاروكي 
موراكامي است. فيلم، ما را با سه روايت از گسست عاطفي از 
يك سو و ناتواني از گسست از سوي ديگر روبه رو مي كند، 
اگرچه در آغاز چنين ترديدي در ذهن بيننده ايجاد مي شود 
كه اين فيلم در مورد خيانت است اما در ادامه در مي يابد كه 
چنين نيست. عالوه بر اين يكي از عناصر محوري اين فيلم 
فقدان است، فقداني كه بخشي از روح ما را با مرگ انساني 
نزديك به ما، در خاك فرو برده است. به قول حكيمي، در 
نهايت، آنچه ما را خواهد كش��ت مرگ عزيزان و نزديكان 
ماس��ت كه بودن مشترك ما را ش��كل مي دهند؛ ولي آيا 
اين بودن و حيات مش��ترك، جز از طريق توانايي ما در به 
خاطر آوردن عواطف و وقايع ممكن است؟ خاطرات ما، با 
خود باري عاطفي حمل مي كنند و برخي از اين خاطرات 
از چنان اقتداري برخوردارند كه گويي موجودي مستقل 
از ما هستند، درون ما به حياتي غيرنباتي ادامه مي دهند 
و با ما مي زيند. غيرنباتي بودن اين خاطرات، بدين معني 
ا س��ت كه واجد شكلي از خودآگاهي خاص خود هستند. 
اين خاطرات كه يك پا در زماني گمش��ده و پايي ديگر در 
روح م��ا دارند، مي توانند خود را هزاران بار به همان تازگي 
بار اول همچون وردي تكرار كنند و بازآفرينند. زخم هايي 
كه هدايت و موراكامي در اين دو اثر بدان ها اش��اره دارند از 
اين گونه هستند، حياتي مستقل از ما دارند، از روح ما تغذيه 
مي كنند، واجد شكلي از خودآگاهي هستند و گويي كه بر 
شكاف بين دو جهان زندگان و مردگان قرار گرفته باشند، 
بستر گفت وگوي زندگان با مردگان شده اند. از اين منظر، 
آنچه در بوف كور هدايت با آن روبه رو مي ش��ويم، روايت 
اين حقيقت اس��ت كه چون بسياري از آنچه مي خواهيم 
و مي توانيم بگوييم، جز يك مخاطب خاص ندارد، اگر آن 
مخاطب ديگر وجود نداشته باشد، بخشي از روح ما در جوار 
وي در مغاك جاي گرفته اس��ت. اين حال را شاعر بزرگ 

مولوي چنين تكان دهنده توصيف كرده: 
 هر كه او از همزباني شد جدا

 بي زبان شد گرچه دارد صد نوا
همزبان كيست؟ همزبان كسي است كه انسان دردهاي 
خوي��ش را ب��راي وي بازگو مي كند و از نظ��ر عاطفي در 
برابر وي برهنه و آس��يب پذير است، آينه دار روي ماست و 
آنچه هس��تيم را به ما باز مي تاباند حتي اگر رابطه ما با وي 
نابهنجار، بيمارگون، دردناك، افسار گسيخته و غيرمنطقي 
باشد. به عبارت ديگر، همزبان كسي است كه همواره به او 
باز خواهيم گشت. عالوه بر اين، همزباني الزاما به داشتن 
حسي فرح بخش منتهي نمي شود. ما به  رغم همه رنجي 
كه يك همزبان مي تواند براي ما به ارمغ��ان آورد، به او باز 

خواهيم گشت، چون بيمارگوني مستتر در يك ارتباط، 
منعكس كننده تصوير همان بيماري در درون ماست، چه اگر 
اينچنين تاللويي بيمارگون درون ما مأوا نداشته باشد، اصوال 
چنين انسان و رابطه اي جذابيتي براي ما نخواهد داشت و ما 

در حيطه چنين رابطه اي باقي نخواهيم ماند.
در فيلم  »ماشين من را بران« ما با چند روايت از همزبان و 
ارتباط نابهنجار با وي روبه رو مي شويم، روايت كافوكو و اتو 
و عشقي كه رنگ زوال گرفته است، روايت كوجي و روايت 

ميزاكي و مرگ مادري بيمار و آزارگر.
در روايت كافوكو و اتو، اُتو، همس��ر كافوكو، در صحنه اي 
از اين فيلم به او مي گويد كه مايل اس��ت ب��ا وي در مورد 
مساله اي گفت وگو كند. اين سخن، هراسي در دل كافوكو 
مي افكند كه كافوكو آن را تا هنگام بازگشت به خانه با خود 
حمل مي كند. هراس از گفت وگويي معهود كه اين دو، ۸ 
سال تمام پس از مرگ دخترشان به تاخير انداخته بودند. 
اگرچه كافوكو با گفتن اينكه شايد منظور اُتو گفت وگويي 

پيش پا افتاده در مورد كار يا 
زندگي روزم��ره بوده خود را 
تسلي مي دهد، ولي هراس 
آن گفت وگوي معهود، با هر 
اشاره اي از س��وي اُتو بر دل 
كافوكو سايه مي افكند، چون 
كافوكو سرنوش��ت محتوم 
عشق خويش به اُتو را از قبل 

مي دانس��ت و از س��وي ديگر به ناتواني مطلق خويش از 
برداشتن گام بعدي در اين مسير واقف بود. استيصالي كه 
به چشم پوشي وي از روابط خارج عرف اُتو و رنج كشيدن 
وي در خاموشي به بهانه عشق منجر شده بود و او با تكرار 
اينكه آنچه بين او و اُتو جاري است، عشق است، آن را تسلي 
مي بخشد. كافوكو در طول روز خود را براي اين گفت وگو 
آماده مي كند، ولي سرنوشت، بازي ديگري را براي وي در 
آستين پرورده بود. كافوكو در هنگام ورود به خانه با كالبد 
بيهوش اُتو روبه رو مي ش��ود و اتو از اين بيهوشي جان بدر 
نمي برد، سرنوشتي كه اگر چه خالصي از باري است كه او 
تمام روز بر روح خويش حمل كرده، وليكن هولناك ترين 

فاجعه اي است كه در زندگاني هر انساني مي تواند رخ بدهد، 
فاجعه مرگ و فقدان ابدي معشوق. آنچه بعد از اين براي 
كافوكو باقي مي ماند، سكوتي بي پايان است. سكوتي كه به 
شكستي دروني و رها كردن نقش دايي وانيا از سوي وي ختم 
مي شود. از سوي ديگر كوجي، با دامن زدن و سپردن خود 
به خشمي كه در سينه اش انباشته، براي خويش سرنوشت 
تلخي را با ارتكاب به قتل و حذف شدنش از عرصه نمايش 
رقم مي زند. اين حذف شدن كوجي را از مواجهه با خود، باز 
مي دارد، چون آن گونه كه به زودي روشن خواهد شد بازي 
كردن در نقش دايي وانياس��ت كه كليد رهايي از اسارت 
درون و شكستن چرخه بازگشت دايم به نقطه آغازين است.

 كافوكو در پاسخ به اين س��وال كه چرا نقش دايي وانيا را 
خ��ود بازي نمي كند، مي گويد: چخوف هولناك اس��ت! 
زيرا هنگامي كه جمالتش را بر زبان مي آوري مِن حقيقي 
تو را از درونت بيرون مي كش��د، من ديگر توانايي چنين 

مواجهه اي را ندارم.
 اي��ن جمل��ه فرآين��دي را 
توصيف مي كند كه در بين 
اقوام باستاني و فرهنگ هاي 
شمني كامال شناخته شده 
بود.  شمن پير سرخپوستي 
از ش��من هاي قوم الكوتا در 
گفت وگويي، داستاني به اين 
مضمون را براي من نقل كرده 
بود: ش��من هاي دوران قديم براي پي ب��ردن به اينكه آيا 
نوجواني آمادگي شمن شدن دارد يا خير، او را به تاريك ترين 
نقطه غاري برده، درب آن غار را با گل و س��نگ مس��دود 
مي كردند و شاگرد بايد سه روز بدون آب و غذا در تاريكي 
مطلق در غار س��ر مي كرد. تاريكي و سكوت مطلق داخل 
غار آنچه در ناخودآگاه شاگرد مأوا گزيده است را از اعماق 
ناخودآگاهش بيرون مي كشيد و شاگرد كه با سايه ها و اشباح 
درون خود تنها مانده است بايد سه روز بدون آب و غذا در اين 
مصاف دست و پنجه نرم كند. اگر شاگردي از اين مواجهه 
جان سالم بدر ببرد، خواهد توانست در مسير خرد شمني راه 
بسپارد. ولي جز گروه اندكي، بيشتر اين شاگردان براي همه 

عمر دچار جنون و تسخير مي شدند. از منظر كافوكو آنچه 
چخوف با درون يك بازيگر مي كند، چنين فرآيندي ا ست. 
هيچ فرآيند شفاي دروني  نيست كه در آن تجلي رخ ندهد و 
هيچ زخمي شفا پيدا نمي كند مگر اينكه مواجهه اي دروني 
به تجلي منجر شود. چخوف هزارتويي را ترسيم مي كند كه 
بازيگر با به زبان آوردن كلمات وي وارد آن شده و در تاريكي 
اعماق آن، با خود حقيقي خويش مواجه مي شود. نتيجه 
چنين مواجهه اي، آن گونه كه ش��من هاي دوران باستان 
براي ما نقل كرده اند، يا مرگ است يا تجلي! پس تنها راه شفا 
يافتن از زخمي هدايت گونه، قرار گرفتن در معرض چنين 
فرآيندي خواهد بود كه به طور كلي در عرصه اي ناشناخته 

و غير قابل تصور رخ مي دهند.
روايت سومي كه در اين فيلم، توسط ميزاكي راننده كافوكو 
بيان مي شود، به داستان برزخ ميان دنياي مردگان و زندگان 
كه ميزاكي در آن گرفتار مانده، اشاره دارد. او داستان زخمي 
كه بر صورت داش��ت را براي كافوكو نقل مي كند. زخمي 
كه در جريان س��انحه رانش زميني كه منجر به از دست 
دادن مادرش ش��د بر صورتش نقر شده بود. بيان داستان 
اين زخم ب��راي كافوكو، دنياي درون ميزاك��ي را براي ما 
هويدا مي كند. او كه مي توانست مادرش را از مرگ نجات 
دهد، از اين عمل س��ر باز زد تا بتواند پاياني براي رابطه اي 
دردناك و سرشار از رنج و دستكاري هاي عاطفي  كه مادر 
روان پريش براي وي رقم زده بود، بس��ازد ولي حقيقت به 
گونه اي ديگر رقم مي خورد و سرنوشت ميزاكي شباهت 
غريبي با سرنوش��ت راسكولنيكوف در جنايت و مكافات 
داستايوسكي پيدا مي كند. راسكولنيكوف كه بارها و بارها 
همه داليل كامال منطقي و معقول براي مرتكب شدن آن 
جنايت را در ذهن خويش مرور كرده بود و تمامي زنجيرهاي 
استداللي كه در ذهن مي تنيد، به اين نقطه ختم مي شد كه 
كشتن پيرزن رباخوار پسنديده ترين عمل ممكن است و از 
درد و رنج و پلشتي هستي اندكي خواهد كاست، مرتكب 
اين جنايت مي شود. اما آنچه بعد اين عمل رخ مي نماياند 
كامال بر خالف آن چيزي است كه زنجيرهاي استدالل، 
راسكولنيكوف را بدان رهنمون كرده بودند و اين عمل وي 
را در تكرار حلقه اي بي پايان اس��ير كرد كه او را تا مرزهاي 
جنون راند. ميزاكي نيز در س��رباز زدن از نجات مادرش با 
همه داليل عقاليي و عاطفي  كه در دس��ت داشت، باز در 
چرخه بازگشتي بي پايان اسير آمد. از سوي ديگر كافوكو 
نيز با به تاخير انداختن گفت وگويي هراس آور با اُتو به اين 
چرخه گرفتار شد. براي اين دو بازگشتي بي پايان به آن نقطه 
كه نيمه كاره مانده رقم زده ش��د. به قول فيلسوف ايراني 
بابك احمدي، بازگشت به يك مكان، همواره بازگشت به 
شكلي از اقتدار است، همچون داستان انجيلي بازگشت 
پسر خطاكار كه برگشتن او به خانه پدري، به معني قبول 
شكست و تسليم و از سوي ديگر براي آمرزيده شدن است. 
ميزاكي با بازگشت به ويرانه اي كه مادرش را در آنجا رها 
كرده بود، به اقتدار امن خانه اي كه در آن ش��كنجه شده 
بود، بازمي گردد و اين گونه با قبول شكس��ت به آمرزش 
مي رسد. از سوي ديگر بازگشت كافوكو به زماني از دست 
رفته و به عبارتي ديگر پروستي است كه هميشه به درون و 
به قصد تجلي و بازيافتن گوهري ناب در لحظه  اي گم شده 
در دوردست هاي زمان است، همان گوهري كه شمن هاي 
باستان را به دوردست هاي غارها مي كشاند تا با تاللو آن 
تاريكي هاي درون خويش را روشن كنند. تقابل و دوگانگي 
كه بين اين دوگونه بازگشت وجود دارد، كافوكو و ميزاكي 
را به هم نزديك مي كند. كافوكو قادر به بازگشت به مكان 
نيست، چون گفت وگوي رخ نداده با اُتو فاقد مكان و اقتدار 
است، از س��وي ديگر، ميزاكي قادر به بازگشت در زمان 
نيست، چون زمان براي وي، جز تكرار بي پاياِن آمرزش 
و بخشش��ي كه هرگز رخ نداد، نيس��ت. اين دو همچون 
دو قطب مكمل، در كنار هم بازگشتي منجر به تجلي را 
تجربه مي كنند. بازگشتي كه به تنهايي قادر بدان نبودند.

در آخر اين گفته  داستايوسكي به شيوايي و ايجاز، روح اين 
داستان را بيان مي دارد: 

 هيچ رنجي بزرگ تر از تحمل يك داستان ناگفته در درون 
نيست.

س��ينماي پائول��و س��ورنتينو 
ايتاليايي، سينمايي است بر پايه 
هجوگويي ه��اي اجتماع��ي كه 
نمي ش��ود آن را ج��دي نگرفت. 
سينمايي كه در آن انزواي فردي 
شخصيت ها، حتي زير حجاب پر 
زرق و برق موقعيت پردازي هاي 
طنازانه آرام و قرار ندارد و تصاوير كلوزآپ مبهوت اشخاص، 
بيش��تر از آنكه جلوه گر درونيات فكاهي شده كاراكترها 
باشد، بيانگر دردهاي اگزيستانسياليستي مجردي است 
كه بر هر شخص وارد ش��ده است. سورنتينو، در آخرين 
اثر سينمايي اش نش��ان مي دهد كه چگونه مي شود در 
جمعي بود و احساس تنهايي كرد. شموليت گوشه گيري 
افراد در اين فيلم تا آنجا پيش مي رود كه مي ش��ود گفت 
»دست خدا« فيلم كارناوال آدم هاي بي همدم و صحبت 
است كه دچار تناقض رفتاري و ناهمساني جمعي شده اند. 
ش��خصي ترين فيلم س��ورنتينو، آنچنان هم شخصي 
نمي تواند باش��د تا جايي كه نوع نامتعارفي از عش��ق و 
دلباختن فيلم »مالنا«، سفر اديسه وار »سينما پاراديزو« 
و تمس��خر طبقه بورژوازي فيلم »آماركورد« فليني در 
آن به چش��م مي آيد. فيلم »دست خدا« بسان آثار قبلي 
اين كارگردان چيره دس��ت وضعيت��ي خيال پردازانه و 

شاعرانه با تمي روانشناسانه 
به خود مي گي��رد. مي توان 
گفت تم فيلم عش��ق است 
كه همان ق��در كه در قامت 
تز قد علم مي كند، به همان 
اندازه به صورت آنتي تز عمل 
مي كند و مولف اثر عشق را 
در برابر عشق قرار مي دهد. 

به زبان ديگر، كاراكترهاي فيلم كه هر يك به نوعي در پي 
عشق زندگي خودشان هستند )ازدواج وفادارانه داشتن، 
فيلمس��از موفق بودن، خريدن خانه رويايي، پيشرفت 
كردن در حرف��ه اي خاص و بازيگر ش��دن و ...( به دليل 
پيامدهاي حاصل از آن، به يك بي عش��قي غيرمتعادل 
گونه اي مي رس��ند،  زيرا كه عشق با هر تعريفي كه دارد، 
در برابر هجمه هاي وارد شده بر آن نمي خواهد خاصيتي 
ش��هوت انگيز و اروتيك وار داشته باش��د و اين را از نگاه 
تكريم آميز كارگران اثر به هر امور باالخص به زنان حاضر 
در اين فيلم مي توان دريافت كرد. طنز اين فيلم نيز مانند 
فيلم هاي »جواني« و »زيبايي بزرگ« ش��ايد در ظاهر 
روشنفكرانه به نظر برسد وليكن در عمق آن فلسفه و نگاه 
گروتسك گونه اي موج مي زند. كارگرداني سورنتينو به 
خوبي مي داند از تعدد و تكثر خرده داس��تان هاي چيده 
ش��ده اش، چگونه با كمك دوربين شيطنت آميزش هم 
هارموني بصري و قاب هاي سيال معماري گونه تشكيل 
بدهد و هم اينكه از س��مبل هايي كه در طول فيلم ارايه 
مي دهد، به نحو احس��ن اس��تفاده كند. مشخص ترين 
موقعيت پارادوكسيكال فيلم كه كالژهاي چندپاره فيلم و 

روايتگري هاي نامنظم فيلم را به هم مي چسباند و انسجام 
مي بخشد، س��كانس آزاده خاطر شدن نقش پاتريزيا )با 
بازي لوئيزا رانيري( از حرف زدن با ويبراتور حنجره و پرتاب 
كردن باتري آن به دريا در ابتداي فيلم و مجددا پرتاب كردن 
همان باتري به شخصيت فابيتو )با بازي فيليپو اسكاتي( 
براي تلقين حرف دل را زدن به او در انتهاي فيلم اس��ت. 
بنابراين باتري در اين فيلم آبژه اي مي شود كه از موجوديت 
انسان هاي سوبژه شده پيشي مي گيرد. در نتيجه اين چنين 
فيلم آشفته اي، نظمش در بي نظمي يافته است و از وفور 
كميت هاي داستانك هايش، كيفيتي در خور ارايه كرده 
است و هيچ گاه پرداخت به جزييات را فراموش نمي كند. 
هيچ مفهومي در فيلم »دست خدا« در سطح باقيمانده 
نمي ماند و در موقعيتي با ظرافتي خنده دار به كار مي آيد. 
به عنوان مثال آشنايي فابيتو با شخص قاچاقچي و سير 
دستگيري او كه فيلمس��از از آن در مسير تغيير تحول 
شخصيتي فابيتو در دوران جواني اش و معضالتش بهره 

برده است. 
تمامي شخصيت هاي اين فيلم با آنكه در كنار هم خانواده 
شلوغ و پر جنب و جوشي را تشكيل مي دهند، اما به هيچ 
عنوان با يكديگر سينرژي ندارند و در پس چشم هاي شان 
خلئي از دوس��ت داش��تن و دوست داشته ش��دن بارز 
است. دس��تمايه قرار دادن دهه 19۸0 ميالدي در بندر 
س��احلي ناپل ايتاليا از اين 
جهت حايز اهميت اس��ت 
كه موعد پيوس��تن ديه گو 
مارادونا به تيم اين شهر است 
و هر شهروندي در آن زمان، 
از جمله كاراكتر ساويرو، پدر 
فابيتو )با بازي توني سرويلو( 
اين موضوع را غير محتمل و 
معجزه وار قلمداد مي كرد. آيا هستي يافتن مارادونا در شهر 
ناپل مي تواند اعجازي براي همه ساكنان آن در برابر تمامي 
ناكامي هايشان باشد؟ از طرفي ديگر فيلم، محفل آدم هاي 
بي دس��ت و پايي است كه مدام در حال كنكاش و سرك 
كشيدن و تقال براي مسير گمشده زندگي شان هستند. 
از شخصيت فابيتو كه نمي داند چرا بايد فلسفه بخواند و 
چرا با آنكه به فوتبال عالقه مند اس��ت، بازي كردن آن را 
بلد نيست تا مادرش، يعني شخصيت ماريا شيسا )با بازي 
ترزا ساپوانجلو( كه مي خواهد غم و انزجارش از شوهرش 
را پشت شوخي ها و سركار گذاشتن هاي ديگران پنهان 
كند و حتي كاراكتر ساويرو كه حاضر است به خاطر عقايد 
كمونيستي اش تلويزيون رنگي نخرد ولي وياليي تجمالتي 
را خريداري كند. از اين رو مي توان گفت فرمول تز و آنتي تز 
سورنتينو به عنوان يك موتيف تكرار شونده پر طمطراق 
و اغراق آميز در لحظه لحظه فيلم مثل يك رود خروشان 
در جريان است. نتيجه گيري و سنتز فيلم »دست خدا« 
شايد اين باشد كه با رخت بستن و كوچ كردن با قطار به 
سرزمين ناشناخته ها مي توان رها شد و آن چيزي نيست 

جز زيستن در خيال تا واقعيت! 

ببخشيد مادرتون مرد بود يا زن؟ 
هر چند مه��م مادر بودن��ه، زن و 
م��رد بودنش مهم نيس��ت.* اين 
ديالوگ ها را فقط مي توان از زبان 

يك نفر شنيد: وودي آلن.
او كه در فيل��م »هر چه نتيجه دار 
 )Whatever Works( »باشد
به نقد همه اجزاي جهان مي پ��ردازد و اين نقد را در قالب 
داستاني روايت مي كند كه هم سرمايه گذار با فروش فيلمش 
صاحب سودي در گيشه شود )يعني ما با فيلمي قصه گو و 
طنز مواجهيم( هم فيلمي است كه در حوزه جهان بيني 
وودي آلني كه معتقد است: »جهان يك رستوران بزرگ 
است كه همه دارن همديگه رو مي خورن«، با تاثير پذيري از 
اينگمار برگمن سوئدي، سعي مي كند برخي گرايش هاي 
اگزيستانسياليس��تي زيس��تي و نيز برخي گرايش هاي 
شكاكانه معرفتي را همزمان در فيلم بگنجاند. البته با همان 
سبك وودي آلني.   شخصيت مرد فيلم، بوريس يالنيكوف 
است )با بازي خوب الري ديويد( كه در واقع نمادي از خود 

وودي آلن است و سعي دارد 
تمام ذهنيات و باورهاي وودي 
آلن را ب��ازي كند و به تصوير 
بكشد، از جمله اصلي ترين 
باور وودي آلن، معنا و مفهوم 
»تص��ادف« را. تصادف يكي 
از ويژگي ه��اي اساس��ي 
فرهنگ فرانسوي است زيرا 

فرانس��وي ها بر خالف انگليس��ي ها كه به »عليت« باور 
دارند، به »تصادف« باور دارند و جهان و زندگي را محصول 
تصادف مي دانند و نه عليت هاي قاعده مند و عقالني. نقطه 
مقابل اين تفكر فرانسوي، انيشتين است كه در پاسخ به 
تصادف محوران كوانتومي مي گويد: »خدا در هستي تاس 

نمي ريزد«. كه اشاره دارد به نظم عّلي و قانونمند اتفاقات. 
در تم��ام طول فيل��م هم ما به ش��كل طنز همي��ن باور 
تصادف محور را در س��كانس ها و اتفاقات فيلم مي بينيم. 
دختر جواني اتفاقي وارد زندگي بوريس مي شود. بوريس 
منطقا به او مي گويد آنها با هم جور نيستند ولي تصادفا به او 
عالقه مند مي شود. تصادفا پدر و مادر دختر براي بردن دختر 
وارد خانه بوريس مي شوند. مادر دختر تصادفا با دو مرد ديگر 
كه از دوستان بوريس هستند وارد رابطه مي شود و اتفاقي 
مي فهميم پدر دختر هم تمايالت همجنس گرايانه دارد. 
ديالوگي كه در آغاز اين نوشته آمده حاصل گفت وگوي پدر 
دختر با يك مرد همجنس گراست كه هر دو تصادفي با هم 

مواجه مي شوند و تصادفي پي به گرايشات خود مي برند.
دختر هم تصادفا با پسري جوان آشنا مي شود و به طور اتفاقي 

عاشق هم مي شوند. دختر هم به طور اتفاقي در يك قدم زدن 
معمولي، به بوريس مي گويد كه بايد از او جدا شود و بوريس 
كه تحصيلكرده فيزيك كوانتوم است و به نوعي عقالنيت 
باور دارد و جهان پر از تصادفات را مخالف باورهاي عقالني 
و قاعده مند خود مي بيند، ناگزير به خودكشي مي شود و به 
همين دليل خودش را از پنجره به بيرون پرتاپ مي كند. اما 
طنز وودي آلني اينجا هم به خوبي عمل مي كند. بوريس 
نمي ميرد زيرا به طور اتفاقي روي يك زن عابر افتاده و از مرگ 
نجات پيدا مي كند. هر چند آن زن دست و پايش مي شكند 
اما در بيمارس��تان به طور اتفاقي عاشق بوريس مي شود و 
بوريس هم از طريق همين زن كه خودش را يك پيشگو 
مي داند و به طور شهودي مي دانسته در معرض تصادف با 
يك مرد قرار دارد، به طور اتفاقي دوباره به زندگي بازمي گردد. 
جالب آنكه آن زن هم به تصادف باور دارد كه در نقطه مقابل 
عقالنيت، عّلت گرايي و قانونمداري قرار دارد. بوريس نهايتا، 
در يك بازي فاصله گذارانه، رو به دوربين با تماشاگران، از 
تصادفي بودن تولد خودش حرف مي زند اينكه كه زندگي 
او هم حاصل تصادف بوده بنابراين به تماشاگرانش اطمينان 
مي دهد ك��ه در تحمل اين 
همه اتفاقات تصادفي، جاي 

نگراني نيست.
فيلم سعي دارد به رويكردهاي 
اگزيستانسياليس��تي ه��م 
نزديك ش��ود و ب��ه تحليل 
جايگاه انسان در هستي و نيز 
به تحليل هستي خود او هم 

بپردازد از جمله با اشاره به اين موارد: 
 Misanthropy انسان گريزي

 Human Condition وضعيت بشري
ديگري، جهنم است

مفهوم فلسفي خودكشي 
Obssession وسواس فكري 

 اما فيل��م در تعميق اي��ن موارد چن��دان توفيقي به 
دست نمي آورد زيرا نهايتا آنچه تكليف فيلم را روشن 
مي كند نه تعميق ها و تحليل هاي اگزيستانسياليستي 
كه ضرورت هاي گيش��ه و ب��ازار تجاري س��ينماي 
امريكاست. بنابراين فيلم از منظر توجه به رويكردهاي 
اگزيستانسياليس��تي در س��طح باقي مي ماند. ولي 
ش��ايد بتوان در يك تحليل نمادگرا پذيرفت كه تمام 
ش��خصيت هاي حاضر در فيلم، بخشي از شخصيت 
دروني بوريس )و در واقع وودي آلن( هس��تند كه در 
طول زندگي آنها را زيسته و تجربه كرده است. بازيگر 
نقش بوريس هم به خوبي توانسته كاراكتر وودي آلن 

را تداعي كند و اين نقطه قوت فيلم است.

يادداشتي بر فيلم »دست خدا« به كارگرداني پائولو سورنتينو

مروري بر فيلم »هر چه نتيجه دار باشد« به كارگرداني وودي آلن

خداوندگاران بي دست و پايي!

جهان يك رستوران بزرگ است

سينماي جهان - 1

تحليلي بر فيلم »ماشين من را بران« ساخته ريوسوكي هاماگوچي

زخم هايي كه از ترميم تن مي زنند

    ميزاكي با بازگشت به ويرانه اي كه مادرش را در آنجا رها كرده بود، به اقتدار امن خانه اي كه در 
آن شكنجه شده بود بازمي گردد و اين گونه با قبول شكست به آمرزش مي رسد. از سوي ديگر 
بازگشت كافوكو به زماني ازدست رفته و به عبارتي ديگر پروستي است كه هميشه به درون و 
به قصد تجلي و بازيافتن گوهري ناب در لحظه اي گم شده در دوردست هاي زمان است، همان 
گوهري كه شمن هاي باستان را به دوردس�ت هاي غارها مي كشاند تا با تاللو آن تاريكي هاي 
درون خويش را روشن كنند. تقابل و دوگانگي كه بين اين دوگونه بازگشت وجود دارد، كافوكو 

و ميزاكي را به هم نزديك مي كند.
    »ماش�ين من را بران« روايتي اس�ت از زخم هايي كه هيچ گونه شفايي براي آنها قابل تصور 
نيس�ت. فيلمي به كارگرداني ريوسوكي هاماگوچي بر اساس داس�تاني كوتاه به همين نام از 
هاروكي موراكامي است. فيلم، ما را با سه روايت از گسست عاطفي از يكسو و ناتواني از گسست 
از س�وي ديگر روبه رو مي كند. اگرچه در آغاز چنين ترديدي در ذهن بيننده ايجاد مي ش�ود 
كه اين فيلم در مورد خيانت است اما در ادامه درمي يابد كه چنين نيست. عالوه بر اين يكي از 
عناصر محوري اين فيلم فقدان است، فقداني كه بخشي از روح ما را با مرگ انساني نزديك به 

ما، در خاك فرو برده  است.

كيارش كوچكي

پيشنهاد فيلم

محسن خيمه دوز

آريو راقب كياني
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روز دوشنبه نهم خرداد ماه علي صالح آبادي، رييس 
كل بانك مركزي در مراسم افتتاحيه بيست ونهمين 
همايش سياست هاي پولي و بانكي با اعالم خبر انتشار 
اوراق ارزي در روزهاي آت��ي گفت: به عنوان نوآوري 
جديد اوراق ارزي منتش��ر خواهد شد، اين اوراق هم 
ارز جمع مي كند و هم بازپرداخت آن به ش��كل ارزي 
خواهد بود و به اين ترتيب اشخاص حقيقي و حقوقي 
و گروه هاي مختلفي كه داراي ارزهاي راكد هستند 
مي توانند نسبت به خريد اين اوراق اقدام كنند، سود و 
اصل اين اوراق به صورت ارزي خواهد بود و ناشراني كه 
داراي درآمد ارزي هستند مي توانند نسبت به انتشار 

اوراق اقدام كنند.

اوراق ارزي چيست؟
اوراق ارزي، ي��ك ابزار قانوني براي كس��ب س��ود از 
نوسانات قيمت ارز اس��ت. اوراق ارزي معموال به سه 
مدل مختلف منتشر مي ش��ود اولين مدل گردآوري 
منابع صرفا ارزي، پرداخت س��ودهاي دوره اي ارزي 
و تس��ويه ارزي اس��ت كه آنگونه كه رييس كل بانك 
مركزي اع��الم كرده اين مدل مد نظر دولت اس��ت، 
دومين مدل انتش��ار ارزي اوراق و گردآوري منابع به 
صورت ريالي، محاسبه ارزي سود اوراق و پرداخت آن 
به ريال و محاسبه سود و زيان نهايي اوراق به صورت 
ارزي اما با تس��ويه ريالي اس��ت كه در دولت محمود 
احمدي نژاد انجام شد. اين در حالي است كه در ابتدا 
قرار بر آن بود كه تس��ويه ها هم به صورت ارزي باشد 
اما تس��ويه به صورت ريالي و با نرخ دولتي دالر انجام 
و موجب نارضايتي مردم ش��د و س��ومين روش نيز 
اختيار بر پرداخت و تس��ويه ريالي يا ارزي اس��ت.  بر 
اس��اس اين گزارش؛ با توجه به محدود شدن خريد 
دالر و سخت شدن س��رمايه گذاري در اين بازار، هر 
چند انتش��ار اين اوراق مي تواند راهكار قانوني براي 
سرمايه گذاري ارزي باشد اما اين امر تنها در شرايط 
بازپرداخت ارزي حائز اهميت اس��ت، چرا كه مزيت 
انتش��ار اوراق براي خريداران، كسب سود متناسب 
با تغييرات بازار دالر اس��ت. همچني��ن منفعت اين 
تصميم، براي سياست گذار نيز معرفي يك ابزار جديد 

سياس��ت گذاري ارزي، در جهت كاهش تقاضا براي 
خريد اسكناس با هدف سفته بازي است.

انتشار اوراق ارزي در كشور 
چه پيشينه اي دارد؟

احمد حاتمي يزد، كارشناس ارشد بانكي و از مديران 
پيش��ين بانك صادرات در مورد تصميم دولت براي 
انتشار اوراق ارزي به منظور تامين بخشي از كسري 
بودج��ه دولت و تامي��ن نقدينگي ب��راي پروژه هاي 
عمراني بر اين باور اس��ت كه اين موض��وع به ميزان 
استقبالي كه از سوي مردم و سرمايه گذاران صورت 
خواهد گرفت وابسته است و تنها در صورت پذيرش 
مردم اين اوراق مي تواند به توس��عه كش��ور و تامين 
كس��ري بودجه دولت كمك كند. اين كارش��ناس 
بانكي با بيان اينكه بعيد اس��ت چندان اس��تقبالي از 
اوراق ارزي در داخل يا خارج از كش��ور صورت گيرد 
به »اعتماد« گفت: آنگونه كه در تجربه قبلي انتش��ار 
اوراق ارزي ديديم در دولت محمود احمدي نژاد دولت 
پس از فروش اوراق ارزي در زمان تسويه آن اقدام به 
پرداخت ريالي با نرخ دولتي كرد. حاتمي يزد در ادامه 
خاطرنشان كرد: در آن زمان هر چند بانك ملت اوراق 
قرضه ارزي با ضمانت ش��ركت ملي نفت صادر كرد و 

يك تعداد از بانك ها و اشخاص حقيقي و حقوقي نيز 
اين اوراق را خريداري كردند و در مجموع حدود 500 
ميليون يورو ه��م از فروش اين اوراق به دس��ت آمد 
منتها در زمان تسويه آن نه بانك ملت و نه ضامن آن 
كه شركت ملي نفت بود به تعهدات شان بابت تسويه 
ارزي عمل نكردند و اعالم كردند ارزي در بساط ندارند 

و بايد مردم ريال نرخ دولتي دالر را بپذيرند.
اين كارش��ناس بانكي تصريح كرد: طبعا افرادي كه 
مي خواهند اين بار هم در اوراق ارزي سرمايه گذاري 
داشته باشند سوابق آن را در گذشته بررسي خواهند 
كرد و معموال افراد وارد سرمايه گذاري بدون مطالعه 

نمي شوند.

دولت اين بار ه�م ت�وان بازپرداخت ارزي 
نخواهد داشت

حاتمي يزد با بيان اينكه در ش��رايط فعلي نيز دولت 
توان بازپرداخت ارزي را ن��دارد، ادامه داد: حتي اگر 
سابقه انتشار اوراق ارزي و نحوه بازپرداخت آن را هم 
در كشور نداشتيم شرايط اقتصادي فعلي به گونه اي 
نيس��ت كه به مردم و خري��داران احتمالي اين اوراق 
اطمينان داده ش��ود كه منابع مالي كه در اين اوراق 

سرمايه گذاري مي كنند به آنها برگشت داده شود.

اين كارش��ناس بانك��ي در ادامه گفت: ب��ا توجه به 
تحريم هاي س��خت نفتي و غيره كه امريكا بر كشور 
تحميل كرده است، توان بازپرداخت ارزي در كشور 
وجود ندارد و احتمال بازپرداخت ارزي هم بسيار كم 
است و در نتيجه تاثير اين تصميم نيز در بودجه كشور 

و برنامه توسعه ناچيز خواهد بود.
حاتمي يزد تصريح كرد: البته ممكن است دولت در 
نظر داشته باش��د با در اختيار گرفتن ارز از اين كانال 
هزينه هاي ارزي خود را پوشش دهد به عنوان مثال با 
توجه به هزينه هاي ارزي باال در واردات كاالي اساسي 
دولت مي تواند از اين طريق اين كاالها را وارد كش��ور 
كند كه بر اس��اس آمارها س��االنه تنها در اين بخش 
حدود 15 ميليارد دالر و شايد هم بيشتر هزينه داشته 
باشد و از اين طريق هم باز مي بينيم انتشار اوراق ارزي 
چندان تاثيري در جمع آوري نقدينگي نخواهد داشت.

سرمايه گذاران در خريد اين اوراق
 ترديد دارند

اين كارش��ناس بانكي در پاس��خ به اين پرسش كه 
آيا س��رمايه گذاران خارجي ني��ز از اوراق ارزي ايران 
استقبال خواهند كرد، افزود: ابدا در شرايط تحريمي 
يك س��رمايه گذار خارجي ه��م از اي��ن اوراق ارزي 
استقبالي نخواهد كرد چرا كه هر سرمايه گذار خارجي 
كه چنين اقدامي كند مورد تنبيه و مجازات بانك هاي 

خارجي قرار خواهد گرفت. 
او با بي��ان اينكه حتي در اين ش��رايط ايرانيان خارج 
از كش��ور هم تمايلي براي خري��د اوراق ارزي ندارند 
تصريح كرد: همه سرمايه گذاران خارجي اعم از ايراني 
و غير ايراني در سرمايه گذاري هاي ايران بسيار ترديد 
دارند و بهتر آن اس��ت اين مسائل به صورت ريشه اي 

اول حل شود.
حاتمي يزد در پاسخ به اين پرسش كه چرا در شرايطي 
كه كش��ور در تحريم هاي س��ختي قرار گرفته بانك 
مرك��زي چنين تصميمي اتخاذ ك��رده، گفت: بانك 
مركزي امروز از كارشناس��ان زبده اش خالي شده و 
افرادي در اين بانك مسووليت گرفته اند كه از تجربه 
و دانش كافي در امور بانكداري برخوردار نيس��تند و 
به اعتقاد من انتشار اوراق ارزي هم در شرايط كنوني 

موفقيتي به دنبال نخواهد داشت.

گروه اقتصادي 

مطالعه تاريخ روسيه، بيانگر آن است كه اين كشور، همواره 
مبتني بر منافع خود عمل كرده است و هرگز شريك قابل 
اطميناني براي طرف هاي مقابل نبوده است. در بسياري 
از برهه هاي تاريخي، روس ه��ا به رغم همه قول و قرارها و 
پيمان نامه ها، عمل مي كردن��د و بارها جهت گيري هاي 
خود را تغيير داده اند. اين رون��د از قرون 17 و 18ميالدي 
تا پيمان نامه هاي قبل از جنگ جهاني دوم و حتي دوران 
معاصر وجود داشته اس��ت. بنابراين براي روسيه، اساس 
دوست و دش��من دايمي، معنا و مفهومي ندارد. بنابراين 
خطاب به آن دس��ته از افراد و جريان��ات داخلي كه تصور 
مي كنند، روسيه مي تواند به شريك راهبردي ايران بدل 
ش��ود، بايد يادآوري كرد كه كمي تاريخ روسيه را مطالعه 
كنند تا متوجه شوند براي روسيه تنها يك اصل وجود دارد 
و آن هم اينكه هيچ اصولي در روابط با ساير كشورها )به جز 
منفعت هاي اين كشور( وجود ندارد! با يك چنين پيشينه اي 
اين پرسش مطرح است كه ايران براي تداوم حضورش در 
بازار نفت چه بايد بكند؟ بايد توجه داشت، چنانچه مسووالن 
دست روي دس��ت بگذارند، روس ها باقي مانده بازار نفت 
آسيا را نيز از دست ايران خارج كرده و يكه تاز بازار نفت در 
آسيا خواهند شد. تحريم هاي اقتصادي كه روز و روزگاري 
رييس جمهوري در اي��ران، آنها را كاغذپاره هاي بي ارزش 
خطاب مي كرد، امروز اقتصاد و معيشت ايرانيان را به هم 
دوخته است. روشن است ايران نيز بايد براساس منافع ملي 
خود عمل كند. اما آيا تصوير شفافي از منافع ملي در ايران 
وجود دارد؟ در اين ش��رايط، احياي برجام از نان شب هم 
براي ايران واجب تر است. براساس مطالعات ميداني ايران 
حداكثر  2الي 3دهه فرصت دارد تا از ظرفيت ها و درآمدهاي 
نفتي خود در مسير توسعه استفاده كند. بنابراين عقل حكم 
مي كند كه موضوع احياي برجام هرچه سريع تر در دستور 
كار قرار بگيرد. در كنار لغو تحريم ها، پيوستن به fatf نيز 
يك ضرورت غيرقابل انكار است. تجار ايراني براي استفاده 
از شبكه حمل ونقل مالي و پولي جهاني نيازمند پيوستن 
به fatf هستند. از سوي ديگر ايران به جذب سرمايه هاي 
خارجي نيازمند است. صنايع نفت و گار ايران به سرمايه 
نياز دارد. بخشي از اين سرمايه ها از طريق شركاي خارجي 
و بخشي نيز از طريق ظرفيت هاي داخلي تامين مي شود. 
اما هر عقل سليمي مي داند كه در زمان تحريم ها، امكان 
جذب سرمايه وجود ندارد. بنابراين مهم ترين راهكار براي 
مقابله با نبرد تخفيف هاي روسيه، لغو تحريم ها است. در 
وهله بعد بايد اميدوار باشيم آگاهي عمومي در اين كشور به 
اندازه اي رشد كند كه ديگر فضايي براي جوالن رانتخواران 

خشونت طلب وجود نداشته باشد.

علي اكبر ش��اماني، مدي��ركل دفتر ص��ادرات گمرك در 
نامه اي به واحد هاي س��تادي و گم��ركات اجرايي اعالم 
كرد مهلت موضوع اخذ ع��وارض صادراتي پلكاني از مواد 
معدني و كاال هاي صنايع معدني، محصوالت پتروشيمي 
و كشاورزي به پايان رسيده و هرگونه اخذ عوارض خالف 

مصوبه تنظيم بازار است.

بانك جهاني در گزارش��ي از وضعيت اعزام نيروي كار در 
جهان كه طي ماه جاري ميالدي منتشر شده درآمد ارزي 
ايران از اين محل را در س��ال 2021 بالغ بر 1.3 ميليارد 
دالر برآورد كرده است. اين رقم معادل 0.1 درصد توليد 
ناخالص داخلي ايران بوده اس��ت. بر اساس گزارش اين 
نهاد بين المللي، كشورهاي خاورميانه اي 61 ميليارد دالر 
از محل اعزام نيروي كار در سال ميالدي گذشته درآمد 
ارزي داشته اند كه مصر 31.5 ميليارد دالر از اين رقم را به 
خود اختصاص داده است. مراكش با درآمد 10.4 ميليارد 
دالري و لبنان با 6.6 ميليارد دالر به ترتيب در رتبه هاي 

دوم و سوم منطقه از اين نظر قرار داشته اند.

مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق در 
صفحه ش��خصي خود در فضاي مجازي در خصوص 
تغيير ساعات ادارات نوشت: »استانداران كل كشور بنا 
به پيشنهاد شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي 
برق در استان ها، براي تغيير س��اعت كار اداري اقدام 
خواهند كرد. يعني ادارات كار خود را يك تا دو ساعت 
زودتر از قبل آغاز و زودتر به پايان خواهند رس��اند تا 
ساعت اوج مصرف يعني 12 تا 17 وسايل سرمايشي 
ادارات به  طور كامل خاموش شود. اين اقدام به تنهايي 
مي تواند 1000 تا 1200 مگاوات صرفه جويي در پي 
داشته و امكان تامين پايدار انرژي براي ساير مشتركان 
را فراهم كند، اكنون اين موضوع در حال بررسي است 

و اميد است به زودي ابالغ شود.«

ابوالفضل ورواني فراهاني، سرپرست امور بازرسي و كنترل 
فني شركت ملي گاز ايران با اعضاي هيات مديره و رييس 
بازرسي فني شركت گاز استان مركزي در سالن كنفرانس 
اين شركت، تشكيل جلسه نمودند.  به گزارش روابط عمومي 
شركت گازاستان مركزي، محمدرضاسميعي مديرعامل 
اين ش��ركت در ابتداي اين جلسه ضمن خوشامدگويي، 
گزارشي از عملكرد گاز استان و فعاليت هاي انجام شده در 
حوزه گازرساني، تعالي سازماني و پياده سازي استانداردهاي 
مديريتي و نيز دريافت گواهينامه هاي كيفيتي ارايه نمود. 
درادامه مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان مركزي گزارش 
عملكرد اين واحد در س��ال 1400را ارايه نمود و به تشريح 
فرآيندهاي بازرس��ي فن��ي در بخش هاي بازرس��ي كاال، 
بازرسي پروژه، بازرسي تاسيس��ات و عمليات نشت يابي 
پرداخت.  ورواني فراهاني سرپرست امور بازرسي و كنترل 
فني شركت ملي گاز ايران ضمن قدراني از زحمات و تالش 
صورت گرفته در گاز اين اس��تان و نيز حوزه بازرسي فني، 
در خصوص دغدغه ايشان در حوزه منابع انساني بازرسي 
فني خصوصا در شركت هاي زيرمجموعه پرداخته و افزود: 
نيروهاي بازرسي فني ضامن كيفيت در عملكرد شركت بوده 
و از اولويت هاي كاري ايشان بازآوري نمودار بازرسي فني در 
شركت ملي گاز و شركت هاي زيرمجموعه و تجهيز آنان به 
دانش روز در اين حوزه بوده و برگزاري دوره هاي آموزشي 
فني در حوزه هاي مختلف بازرسي فني مورد توجه قرارگيرد. 
در پايان اين جلسه در خصوص عملكرد استان، چالش هاي 
مديريتي، مشكالت موارد قابل بهبود و دستورالعمل هاي 
بازرس��ي فني در زمان اجرا، چالش هاي بازرس��ي فني در 
زمان بازرسي از اجناس در كارخانجات سازنده تجهيزات 
مواردي بيان گرديد و رييس بازرسي و كنترل فني شركت 
ملي گاز ايران و هيات همراه از سامانه نشت يابي مستقر در 

واحد بازرسي بازديد به عمل آوردند.

 يكه تازي روس ها در بازار 
نفت تحريمي

عوارض صادراتي كاالهاي 
صنايع معدني لغو شد

ارزآوري ۱،۳ ميليارد دالري نيروي 
كار ايران در خارج طي سال ۲۰۲۱

آخرين خبر از تغيير ساعت ادارات

بازديد سرپرست امور بازرسي و 
كنترل فني شركت ملي گاز ايران 

از شركت گاز استان مركزي 

گزارش

انتشار اوراق ارزي در شرايط تحريمي چه نتايجي به دنبال دارد؟ 

تكرار يك تجربه شكست خورده 

تورم در استان ها چند درصد است؟
تورم

شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد، انجام خدمات تاکسیرانی و حمل و نقل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان را به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید:

نام و نش�انی و دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان به نشانی استان سیستان و بلوچس�تان، زاهدان، بزرگراه خلیج فارس و تلفن   -1
05433294537

2- محل اجرای پروژه: شهرستان زاهدان 
3- حدود مبلغ برآورد اولیه:45,000,000,000 ریال 

4- نوع و میزان تضمین ش�رکت در فرایند ارج�اع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقد به حس�اب ش�ماره IR 920100004101014638163528 بانک 
مرکزی بنام پرداخت س�ایر منابع شركت گاز استان سیس�تان و بلوچس�تان )این ضمانتنامه باید طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی، مصوبه شماره                                                            

123402/ت 50659 ه�    مورخ 94/9/22 هیأت محترم وزیران، تهیه و ارائه گردد(، به مبلغ2,250,000,000 )دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون( ریال 
5- زمان توزیع اسناد مناقصه: از روز دوشنبه 1401/03/16 تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه 1401/03/18

6- زمان بازگشت اسناد مناقصه: تا ساعت 9:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/30
7- زمان گشایش  پاکات مناقصه: ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/30

8- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ گشایش پاکات است و برای یک سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
9- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه رزومه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکتریکی 
دولت )ستاد( به آدرس https:\\Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
قابل ذکر است فقط پاکات تضمین مناقصه )پاکت الف( به صورت مهر و امضا شده تحویل امور قراردادهای شرکت گاز سیستان و بلوچستان می شود و مابقی اسناد 

می بایست در سامانه فوق بارگذاری گردد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصه و ارائه پاکت ها 054-33294537 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :41934-021 و دفتر ثبت نامه 88969737 و85193768
اسناد و فرم های موجود در سایت شرکت و سامانه تدارک الکترونیک دولت می بایست تهیه و در سامانه  https:\\Setadiran.ir  بارگذاری گردد.

متقاضیان می توانند برای رویت این آگهی به آدرس پایگاه اینترنتی www.nigc–sbgc.ir  و https:\\Setadiran.ir نیز مراجعه نمایند.
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شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان 

)سهامی خاص(

شناسه آگهي :1325917 آگهی فراخوان شرکت در مناقصه )عمومی، يک مرحله ای(
شماره فراخوان: 5۳/۱۱8/6۱۳

روابط عمومی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

شركت گاز استان كردستان ) مناقصه گزار ( درنظردارد به استناد قانون برگزاري مناقصات فراخوان ارزیابي كیفي جهت برگزاري 
مناقصه عمومي  پروژه هاي ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تداركات الكترونیكي دولت ) ستاد( 

برگزار نماید.
1-  نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار :  شركت گاز استان كردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مركزي شركت 

گاز استان كردستان
2-موضوع مناقصه :

3- تولید كننده /تامین كنندگاني كه داراي شرایط الزم بوده و آمادگي تامین كاالي مناقصه فوق را دارند مي توانند جهت دریافت 
اسناد استعالم ارزیابي كیفي به سامانه تداركات الكترونیك دولت ) ستاد ( بشرح ذیل مراجعه نمایند . 

4- شرایط اولیه متقاضیان :
        1-4- ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معامالت بزرگ

       2-4- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر
       3-4-  حسن سابقه

       4-4-   توان مالي و پشتیباني

5-  نحوه دریافت اسناد استعالم ارزیابي كیفي مناقصه گران : كلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابي از طریق درگاه سامانه تداركات 
الكترونیكي دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي  را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعالم ارزیابي كیفي مناقصه گران از طریق سامانه تداركات الكترونیكي دولت )ستاد( : 

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز  دوشنبه تاریخ  1401/03/16 ساعت 8  مي باشد.
    2-6- مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي كیفي روز دوشنبه تاریخ 1401/03/23 ساعت 19 مي باشد.  
    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي كیفي روز  دوشنبه تاریخ  1401/04/06  ساعت 19  مي باشد.    

7-  اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرایند كیفي و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد 
شرایط كه امتیاز مناس�ب را در ارزیابي كسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهي است دریافت اسناد و پاسخ استعالم ارزیابي 

كیفي هیچگونه حقي براي متقاضیان جهت شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد.  
8- جهت كسب اطالعات بیش�تر در خصوص موضوع كار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل 

فرمایید.
9- داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ایران كد 

 www.setadiran.ir   ،  http://iets.mporg.ir  ،  www.shana.ir   ، www.nigc-kd.ir توضیح : این آگهي در س�ایتهاي
قابل رؤیت مي باشد.                  

شركت  ملي گاز ایران 
 شركت گاز استان كردستان
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نرخ تورم 12 ماهه منتهي به ارديبهشت ماه ١٤٠١ براي 
خانوار هاي كشور به عدد ٣٨.٧ درصد رسيد.

بيشترين نرخ تورم 12 ماهه در ارديبهشت ماه امسال در 
استان كهگيلويه و بويراحمد با ٤٦.٧ درصد و كمترين آن 
در سيستان و بلوچستان با ٣٣.٦ درصد ثبت شده است.

بر اس��اس اين گ��زارش، نرخ ت��ورم 12 ماهه منتهي به 
ارديبهش��ت ماه ١٤٠١ براي خانوار هاي كشور به عدد 

٣٨.٧ درصد رس��يد. در ارديبهش��ت م��اه ١٤٠١ عدد 
ش��اخص كل براي خانوار هاي كشور )١٠٠=١٣٩٥( به 
٤٢٩.٦ رسيد كه نسبت به ماه قبل ٣.٥ درصد افزايش 
نش��ان مي دهد. در اين ماه بيش��ترين نرخ تورم ماهانه 
خانوار هاي كش��ور مربوط به اس��تان هاي سيس��تان و 
بلوچستان و البرز با ٥.٤ درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه 

مربوط به استان خوزستان با ٠.٧ درصد است.

درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( براي خانوار هاي كشور ٣٩.٣ درصد 
است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
مازندران با ٤٥.٧ درصد و كمترين آن مربوط به استان 

سيستان و بلوچستان با ٣٢.٦ درصد است.
در ارديبهش��ت م��اه ١٤٠١ ع��دد ش��اخص كل براي 
خانوار هاي شهري )١٠٠=١٣٩٥( به ٤٢٤.٤ رسيد كه 
نسبت به ماه قبل ٣.٧ درصد افزايش داشته است. در اين 
ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوار هاي شهري مربوط به 
استان سيستان و بلوچستان با ٥.٨ درصد و كمترين نرخ 
تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با ٠.٩درصد است.

درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( براي خانوار هاي شهري كشور ٣٩.٢ 
درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار هاي 
ش��هري مربوط به اس��تان مازندران ب��ا ٤٥.١ درصد و 
كمترين آن مربوط به استان هاي خوزستان و سيستان 

و بلوچستان با ٣٣.٥ درصد است.

نرخ تورم 12 ماهه منتهي به ارديبهشت ماه ١٤٠١ براي 
خانوار هاي شهري به عدد ٣٨.٣ درصد رسيد. بيشترين 
نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد 
با 45 درصد و كمترين آن مربوط به اس��تان سيستان و 

بلوچستان با ٣٣.٥ درصد است.
در ارديبهش��ت م��اه ١٤٠١ ع��دد ش��اخص كل براي 
خانوار هاي روس��تايي )١٠٠=١٣٩٥( به ٤٥٩.٢ رسيد 
كه نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزايش داشته است. در 
اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوار هاي روستايي 
مربوط به استان هرمزگان با ٩.٢ درصد و كمترين نرخ 
تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با ١.٣- درصد است.

درصد تغيير ش��اخص كل نس��بت به ماه مش��ابه سال 
قبل )ت��ورم نقطه به نقطه( براي خانوار هاي روس��تايي 
٤٠.١ درصد است، بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به اس��تان كهگيلويه و بويراحمد با ٤٧.٨ درصد 
و كمترين آن مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 

٣٠.٦درصد است.

ویژه
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گزارش مركز آمار نشان مي دهد نرخ مشاركت اقتصادي 
كه بيانگر تعداد افراد فعال در جامعه )بيكار يا شاغل / افراد 
جوياي كار( است، در سال 1400 به صورت ميانگين يك 
تا 4 درصد با كاهش مواجه شده كه بر همين اساس نرخ 
مشاركت اقتصادي در 1۹ استان كاهشي شده است. اين 
گزارش كه با سرفصل كاهش نرخ بيكاري در سال 1400 
ارايه شده نش��ان مي دهد كه در واقع افت نرخ مشاركت 
اقتصادي در نهايت آمار شاغالن و بيكاران را پايين آورده 
است؛ اتفاقي كه با ركود شديد فعاليت هاي اقتصادي چيز 

عجيبي نيست. 
مطابق تعاريف موجود نرخ مشاركت اقتصادي از تقسيم 
نسبت جمعيت فعال )شاغل و بيكار( 15 ساله و بيشتر به 
جمعيت در سن كار، 15 ساله و بيشتر به دست مي آيد. با 
اين تعريف محصالن، خانه داران و دارندگان درآمد بدون 
كار، چنانچه شاغل يا بيكار نيز بوده اند، فعال اقتصادي 
محسوب مي شوند. ضمن اينكه نرخ مشاركت اقتصادي به 

متغيرهايي چون جمعيت فعال و جمعيت در سن كار كه 
در دل خود جمعيت غيرفعال را نهفته دارد، وابسته است.

به طور مثال در استان خراسان شمالي نرخ بيكاري طي 
يك سال از 10.8 درصد به ۹.7 درصد در پايان سال 1400 
رسيده است. اما نرخ مشاركت اقتصادي نيز در اين استان 
از 46.2 درصد به 44.7 درصد كاهش پيدا كرده اس��ت. 
اين اعداد نشان مي دهد كه جمعيت فعال در اين استان از 
چرخه كاريابي خارج شده اند و لزوما به معناي آن نيست 

كه بيكاران به جرگه شاغالن پيوسته باشند. 
بررسي نرخ مشاركت در سال هاي گذشته نشان مي دهد 
اين ش��اخص در بعد فصلي در كمترين سطح خود در 
هفت سال اخير قرار گرفته و همچنان شيبي نزولي را در 
فصل هاي اخير اتخاذ كرده است. در يك نگاه كلي، نرخ 
مش��اركت اقتصادي جمعيت 15 ساله و بيشتر در كل 
كشور به 40.۹ درصد در سال 1400 رسيده كه 0.4 درصد 
پايين تر از سال ۹۹ است. مركز آمار ايران مي گويد نرخ 
مشاركت اقتصادي در مردان تفاوتي نداشته اما در ميان 

زنان، 0.6 درصد كمتر از سال ۹۹ بوده است. 

براي پي بردن به ميزان ناچيز بودن اين اعداد فقط كافي 
است به آمار مشابه در همين كشورهاي همسايه ايران 
نگاهي بيندازيد. به طور مثال نرخ مشاركت اقتصادي در 
سال 2020 در قطر 86 درصد بوده. اين عدد در جمهوري 
آذربايجان 63 درصد و تركيه 50 درصد بوده است. البته در 
كشورهايي مانند چين با نرخ مشاركت 67 درصد و ويتنام 
يا آنگوال با 76 و 75 درصد، اين ارقام بسيار باالتر هم هست. 

مهاجرت از روستا به شهر؟
بخش ديگري از گزارش مركز آمار نش��ان مي دهد كه 
مشاركت اقتصادي در روستاها در حال كاهش است. در 
سال ۹۹ بالغ بر 6 ميليون و 457هزار و 717 نفر در روستاها 
مشاركت اقتصادي در روستاها داشته اند كه اين رقم در 
سال گذش��ته 172هزار و 527 نفر كمتر شده است. در 
روستاها فقط در يك سال به تعداد جمعيت غيرفعال 107 
هزار و 743 نفر اضافه ش��ده است. هرچند اين رقم براي 
شهرها بسيار بيشتر و چيزي حدود 500 هزار نفر است. 

با اين آمار طبيعي است كه فرض كنيم بخش عمده اي 

گروه اقتصادي

 سرپرست امور شعب بانك كشاورزي كردستان گفت: 
كردس��تان داراي منابع و ثروت  هاي ارزشمندي بوده 
و ظرفيت هاي خوبي براي توس��عه بخش كش��اورزي 
و توس��عه صنايع تبديلي اس��ت اما محروم از توسعه و 

پيشرفت است. 
سرپرست امور شعب بانك كشاورزي كردستان گفت: 
امسال، س��ال حساس و ارزش��مندي است چون سال 
توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين نام گذاري شده است 
و بايد فعالي��ت و تالش همه ما مبتني به افزايش توليد 
و ارتقاي اش��تغال باشد و رس��الت ما اين است كه براي 
توليد در بخش هاي مختل��ف و حمايت از آن جديت و 
تالش بيشتري را مدنظر داشته باشيم.  جمشيد ويسي 
افزود: هم انديشي و ارايه راهكارها براي رفع موانع توليد 
و حمايت از بخش كشاورزي و كشاورزان از اساسي ترين 
برنامه هاي بانك كش��اورزي براي توسعه در اين حوزه 
است.  ويسي اظهار داشت: ش��اهرگ اقتصادي استان 
كردستان كشاورزي است و فعاليت هاي بخش صنعت 
و خدمات نيز وابس��ته به بخش كش��اورزي مي باشد.  
سرپرست امور شعب بانك كشاورزي كردستان گفت: 
متاسفانه درآمد سرانه كردستاني ها از ميانگين كشوري 
هم بس��يار پايين تر اس��ت به طوري كه درآمد س��رانه 
كردستاني ها از نصف ميانگين كشوري بسيار پايين تر 
ب��وده و در رده هاي آخر جدول ق��رار دارد.  وي تصريح 
كرد: كردستان با محروميت هاي زيادي در عرصه هاي 
مختلف مواجه بوده و درآمدهاي مردم استان در مقايسه 
با ميانگين كشوري علي الخصوص در بخش روستايي 
عادالنه توزيع نشده اما چون توليد اصلي استان در بخش 
كشاورزي صورت مي گيرد مي توان با حمايت از بخش 
توليد و كش��اورزي در مناطق روس��تايي در كردستان 
درآمد س��رانه را افزايش داد و ش��اهد ارتقاي اشتغال و 
بهبود معيشت مردم منطقه شد.  ويسي گفت: كردستان 
داراي منابع و ثروت  هاي ارزشمندي مانند معادن مختلف 
است و داراي منابعي مانند آب، خاك حاصلخيز، پوشش 
جنگلي، داشتن مرز مشترك با كشور عراق، ظرفيت هاي 
خوبي براي توسعه بخش كش��اورزي و توسعه صنايع 
تبديلي اس��ت اما محروم از توسعه و پيشرفت است كه 
نيازمند است براي بهره گيري از منابع و پتانسيل هاي 
استان جهت توسعه بخش هاي محتلف به ويژه بخش 
كشاورزي با همدلي و همبستگي همه مسووالن مرتبط 
اي��ن بخش و كمك گرفتن از نمايندگان تش��كل هاي 
كشاورزي و خود زحمت كشان اين حوزه براي توليد و 
توسعه بتوانيم گام هاي ارزشمند و ماندگار و به صرفه اي 
را برداريم.  وي با اش��اره به اينكه رسالت همه اين است 
كه توليد و توس��عه را در اولويت كاري خود قرار دهيم 
و براي حمايت از توليد و ارتقاي كش��اورزي كردستان 
زمينه حمايت و تقويت بانك كشاورزي را بيشتر و بهتر 
فراهم كنيم تصريح كرد: اگر بخواهيم ش��اهد توسعه و 
پيشرفت بخش صنعت و كشاورزي باشيم پشتيباني از 
بانك كشاورزي اين مهم را ايجاد مي كند و بخش زيادي 
از موانع مرتفع خواهد شد؛ چرا كه برنامه ها و تسهيالت 
اين بانك در اين راستا هدف گذاري و مشخص شده است.  

 ميالد مرادي مديرش��ركت پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
منطقه كردس��تان گفت: در دو ماهه ابتدايي سال جاري 
حدود4ميليون و 300هزار ليتر نفت سفيد به نقاط مختلف 
استان كه غالبا روس��تاها بوده است ارسال شده است كه 

2ميليون ليتر آن براي روستاهاي صعب العبور بوده است.
جهانبخش نوكاني گفت با تحليل مصرف انواع سوخت در 
استان از ابتداي سال جاري تاكنون در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته اظهار داشت: در اين مدت در استان 25درصد 
افزايش مصرف بنزين، 3درصد كاهش مصرف نفت گاز و23 
درصد كاهش مصرف نفت سفيد به دليل توسعه گازكشي 

در برخي از روستاهاي استان اتفاق افتاده است.
وي با اش��اره ب��ه عملياتي ش��دن طرح گاز س��وز كردن 
خودروهاي عمومي در اس��تان بيان كرد: از ابتداي شروع 
اين طرح تاكنون 4هزار و 200 وس��يله نقليه عمومي در 
اس��تان به صورت رايگان گاز سوز ش��ده است. نوكاني به 
بازرسي جايگاه هاي سوخت استان براي جلوگيري از بروز 
هرگونه تخلف اشاره و خاطرنشان كرد: بازرسي جايگاه هاي 
سوخت بنزين و نفت گاز شبانه روزي به دو صورت كنترل 
نحوه عرضه سوخت و بازرسي كيفيت و كميت سوخت در 
جايگاه ها انجام مي شود. مديرشركت پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه كردستان يادآورشد: تمامي مواد نفتي اعم از 
بنزين، نفت گاز و نفت سفيد به صورت كامل در انبار نفت 
استان ذخيره شده اس��ت.وي افزود: در حال حاضر 211 
دستگاه نفتكش عمليات سوخت رساني در كل نقاط استان 
را براي استفاده14هزار خانوار نفت سوز را انجام مي دهند. 
مديرشركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان 
ضمن اشاره به مصرف نفت سفيد در دوماهه ابتداي سال 
جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته اظهار كرد: 
در دو ماهه ابتدايي سال جاري حدود 4ميليون و 300هزار 
ليتر نفت سفيد به نقاط مختلف استان كه غالبا روستاها بوده 
است ارسال شده است كه 2ميليون ليتر آن براي روستاهاي 
صعب العبور بوده است. وي به مصرف گاز سي ان جي نيز در 
دوماهه ابتداي سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته اشاره و گفت: مصرف گاز س��ي ان جي در استان 
34ميليون متر مكعب بوده است كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 21درصد افزايش مصرف داشته است كه خود 
عددي نويدبخش در كاهش مصرف بنزين و صرفه جويي 
در مصرف سوخت است. نوكاني خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر در استان 54 جايگاه سي ان جي و 86 جايگاه بنزين 
و گازوييل مشغول به فعاليت هستند. در شهر سنندج نيز 
به عنوان مركز استان كمبود 8جايگاه عرضه سوخت وجود 
دارد و همين امر باعث ايجاد صف هاي س��وختگيري در 

سطح شهر شده است. 

اين مهم نيز بستر اعتماد سازي را بيشتر براي رسانه هاي 
نوين باز ك��رد و عرصه دروازه باني را به صورت عام روي 
همه گشود و امكان تصحيح و تكذيب خبر در كوتاه زمان 

فراهم آمد. 
رس��انه هاي نوين در مقول��ه مالكيت به رغم ش��روع 
اوليه كه با ابتكار و س��رمايه دانش��ي و فني وارد عرصه 
اطالع رساني ش��ده بودند، اما ارتقاي س��رمايه و ميل 
دوباره سياس��تمداران و صاحبان سرمايه را به خود به 
عنوان فرصتي جديد براي ورود به عرصه بازار رس��انه 

فراهم ديدند. 
عالق��ه اي��الن ماس��ك صاح��ب صناي��ع تس��ال و از 
ثروتمندترين افراد جهان براي خريد توييتر نمونه اي 
بارز از آن اس��ت يا تمايل دولت ها براي محدود سازي 
دسترسي به اين رسانه ها با اتخاذ سياست هاي خاص 
بخشي ديگر از رويكرد است . اما نكته اي كه قابل تامل 
است، اين است كه اگر اين رسانه ها بخواهند همچنان 
اثرگذار و سودآور باشند نيازمند تداوم راه پيشين خود 
هستند وگرنه مخاطبان را به سرعت از دست مي دهند. 
لذا استراتژي احترام و بازيگري مخاطب دستور اصلي و 
اوليه بقاي اين نوع رسانه هاست، لذا هر خريداري و هر 
عالقه مندي به تاثير گذاري بر اين رسانه بايد بداند رمز 
بقاي رس��انه هاي نوين اعتماد ميان مخاطب و رسانه 
اس��ت بنابراين هر گونه تخطي از اين حوزه به معناي 

افول آن رسانه است!
اين دس��تور كار براي رسانه هاي نوين استراتژي است 
نه تاكتيكي، لذا پايبندي ب��ه آن عينيت آزادي بيان و 
واقع نگري در عصر جديد انقالب ارتباطي است . لذا به 
نظر مي رس��د تحولي ويژه در ساختار و عمل رسانه اي 
به وقوع پيوسته كه شايد كمتر بشود با نظريات پيشين 
ارتباطي آنها را معنا كرد.توده بي شكل مخاطب در نظام 
ارتباطي جري��ان اصلي اكنون به جامع��ه و گروه هاي 
كوچك س��ازمان يافته، چاالك و فعال مبدل شده اند 
و به قول كاس��تلز در محتواي خود-توليد و در پخش 
نيز خودگردان ش��ده اند و دريافت هم توسط مخاطب 
انتخابگر صورت مي گيرد. )عقيلي و قاسم زاده عراقي؛ 

 )2()22 :13۹4
با اين رويكرد با توجه به تحول در عرصه مخاطب تصوير 
رسانه هاي نوين در اعتمادزايي با شاخص هاي جريان 
اصلي شايد داراي اشتراكاتي باشد، اما داراي تفاوت هاي 
آشكاري است كه اين مهم در تغيير انديشه مخاطب، 
ابزارهاي مورد استفاده او و تحميل انديشه اش به جريان 
رسانه اي است .مخاطب فعال و انتخابگر و خود توليد گر 
نظام ارزش��ي جديدي را براي استفاده از رسانه تعريف 
كرده كه ش��ايد كم اقبالي نسبت به رسانه هاي جريان 
اصلي ناش��ي از همين رويكرد باش��د .از اين رو به نظر 
مي رس��د عصري كه در آن زندگي مي كنيم، كاركرد 
ارتباطات توسعه را كه با ظرفيت هاي رسانه هاي سنتي 
آغاز كرده بود، دهه هفتاد مي��الدي نقطه اوج آن بود، 
اكنون با چالش هاي جديد روبه رو ش��ده كه ارتباطات 
توسعه را خود بنياد نهاده و مفاهيمي كه از طريق راديو 
و تلويزيون قرار بر نشر و آموزش داشت اكنون در بستر 
شبكه هاي اجتماعي دست به دست شده و خيلي زودتر 
دروني مي ش��ود و قابل اس��تفاده؛ اگر آنها وارداتي بود 
اكنون توليدات دروني است و درون زا و قادر است بستر 

آموزش را نه تنها فراگير بلكه اثرگذار كند.
بر اس��اس يك گزارش از چهار ميليارد و 660 ميليون 
نفري كه در جهان به اينترنت دسترس��ي دارند، چهار 
ميلي��ارد و 200 ميليون نفر از ش��بكه هاي اجتماعي 
اس��تفاده مي كنند، يعني به عبارتي بي��ش از نيمي از 
جمعيت هفت ميلي��ارد و 800 ميلي��ون نفره جهان. 
تعداد كاربران اي��ن پلتفرم ها از ابتداي س��ال 2020 
تاكنون 2۹0 ميليون افزايش داشته كه نشان مي دهد 
ش��بكه هاي اجتماعي همچن��ان با س��رعت در حال 

گسترش هستند.)3( 
از اين رو به نظر مي رسد تحولي شگرف در دنياي كنوني 
رخ داده كه ابعاد آن شايد هنوز شناخته نشده، اما آنچه 
مهم است، اين است كه رسانه هاي نوين بستري متفاوت 
براي تحوالت ارتباطي فراهم كرده اند كه ستون اصلي 
آن اعتماد مخاطب است و تا زماني كه آن را در اختيار 

دارند قادر به اثر گذاري هستند .
1- https: //elmnet.ir/Content/User-
Profile/Document/10041737-
05db3f74-be33-4b4c-9a7d-
15bb4786a13c.pdf

2- عقيل��ي، س��يدوحيد، مرتضي قاس��م زاده عراقي 
)13۹4« . )رسانه هاي اجتماعي؛ چيستي، كاركردها و 
چالش ها« فصلنامه علمي � پژوهشي مطالعات توسعه 

اجتماعات ايراني، شماره 1: 21-36.
3- https: //www.irna.ir/news/

كردستان با وجود منابع ارزشمند 
محروم از توسعه و پيشرفت 

ارسال بيش از ۴ ميليون ليتر نفت 
سفيد به مناطق مختلف استان در 

دوماهه ابتداي سال جاري 

 رسانه هاي نوين
 و بازتوليد اعتماد در مخاطبان 

اشتغال

گزارشمركزآمارايراننشانميدهد

نرخ مشاركت اقتصادي در كف 7 ساله 

عباس شاكري، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي 
اظهار داش��ت: امروز قدرت خريد يك دالر به 25 س��نت 
رسيده است و به همين دليل اين پيشنهاد داده شد كه ذخاير 

نفتي به جاي دالر بر پايه يورو به فروش برسد.
شاكري كه در نشست »بررسي سيكل معيوب تورم ايران از 
كجا نشات مي گيرد؟« سخن مي گفت با بيان اينكه بايد به 
مسائل ديد وسيع تري داشته باشيم، اظهار داشت: معتقدم 
ريلي كه از برنامه اول توسعه كار گذاشتيم، اقتضائاتي دارد 
كه همين سياست ها از دل آن بيرون آمده است. در برنامه 
اول، رشد نقدينگي را 7 الي 8 درصد هدف گذاري كردند 
كه اين عدد در برنامه دوم به 12.5 درصد رسيد اما دولت 

ديد كه قابل كنترل نيست و آن را رها كرد.
وي ادامه داد: همين روند را در دولت سازندگي، اصالحات، 
مهر و تدبير هم مي بينيم. تمام اين دولت ها نقدينگي را 7 

برابر كردند و رفتند، استثنايي در بين دولت ها هم نبود.

در سال هاي گذشته پول درون زا فعال بوده 
است

اين كارش��ناس اقتصادي افزود: در يكي از تحليل ها، 
داليل رش��د نقدينگي تا سال ۹3 را مورد ارزيابي قرار 
داده ام و يكي از داليل انحراف برنامه هاي توسعه، شوك 
درماني و بحث درون زايي پول تاييد شده  است. البته 
پول به طور كامل درون زا يا برون زا نبوده اما يك وجه 
قالب را پيدا مي كند و اينكه در سال هاي گذشته پول 

درون زا فعال بوده است.
شاكري با بيان اينكه نقدينگي از طريق قيمت ها روي نرخ 
ارز تاثير مي گذارد، گفت: مي گويند براي ارتقاي صادرات 
در شرايط تورمي، با ثبات ارز به مشكل برخورد مي كنيم اما 
نمي گويند با ارتقاي فناوري و ثبات نرخ ارز هم، صادرات از 

اين رو به آن رو مي شود.

نقدينگي بيش از 12 هزار برابر شده است
وي با اش��اره به روند تغيير نقدينگي اظهار داشت: در 
حالي كه در دهه هاي اخير نقدينگي چيزي حدود 355 
ميليارد تومان بوده امروز نقدينگي به 460 هزار هزار 
ميليارد تومان رسيده است. به عبارت ديگر نقدينگي 
بيش از 12 هزار برابر شده و در عين حال ميزان توليد 
ناخالص ملي با پايه سال ۹5، 1.45 برابر افزايش يافته 
اس��ت. اگر اين دو ش��اخص يكديگر را پوشش دهند 
مي توان گف��ت ۹ هزار برابر نقدينگي آماده براي تورم 

است، اما شاخص هاي قيمتي 1800 برابر شده اند.
اين كارش��ناس اقتصادي درباره تضعيف ارزش دالر 
امريكا تاكيد ك��رد: امروز قدرت خريد يك دالر به 25 
سنت رسيده است و به همين دليل اين پيشنهاد داده 
شد كه ذخاير نفتي به جاي دالر بر پايه يورو به فروش 
برس��د. ش��اكري با اش��اره به كاهش ارزش پول ملي 
كشورمان گفت: تمام اين عوامل باعث شده كه ارزش 
پولي ملي در طول اين س��ال ها 17 هزار برابر كاهش 
پيدا كند. وي با بيان اينكه در اين موضوعات ما بحث 
مكاتب را نداريم، ادامه داد: ما درباره هيچ مكاتبي حرف 
نمي زنيم بلكه بحث ما دوره گذار روسيه از سال 1۹۹2 
تا 1۹۹8 يا دوره گذار كره جنوبي از سال هاي 1۹60 تا 
1۹۹0 است. بايد مسووالن پاكدست براي دوره گذار 

جان بدهند نه اينكه محلي براي رانت خواري باشد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: اقتصاد مجموعه نظرياتي 
است كه با تحول ش��رايط دچار تحول مي شود، اقتصاد 
يك كليشه يا 5 صفحه يا يك كتاب نيست كه با خواندن 
آنها به اقتصاددان تبديل شويم. اگر درباره تورم صحبت 
مي كنيم همه مردم مي دانند پس از تحريم هاي ترامپ در 
سال ۹6 دچار تورم شديم. در حال حاضر 70 تا 80 درصد 
از منابع ارز متعلق به دولت اس��ت و تابع عوامل بيروني 

هستند از اين رو در اين بخش شرايط رقابتي وجود ندارد 
و اساسا ما بازاري نداريم. از همين روي نيرو هاي بي نام، 
قيمت تعيين مي كنند و عرضه و تقاضا تسويه و مساوي 
مي شوند. وي تاكيد كرد: در حال حاضر تمام مشكل بازار 
اين است كه پول ملي 17 هزار برابر نسبت به دالر امريكا 
كاهش پيدا كرده اما مي��زان افزايش نقدينگي 8 هزار و 

700 برابر بوده است.

تغيير نرخ بنزين باعث تورم و جهش ارزي در 
سال 91 شد

شاكري با اشاره به تغيير يارانه حامل هاي انرژي در سال 86 
اظهار داشت: در سال 86 قيمت بنزين فوب خليج فارس 
بود و همين تغيير باعث تورم و جهش ارزي در سال ۹1 شد 
و همين اتفاق در سال هاي ۹3 و ۹6 اتفاق افتاد كه همه اين 

موضوعات هزينه هاي بسياري براي اقتصاد تراشيد.
نرخ ارز اولين و مهم ترين فاكتور تاثيرگذار در افت ارزش پول 
ملي هر كشوري است. ارزش پول ملي در سال هاي گذشته 
به شدت تنزل داشته به گونه اي كه دولت قبل دالر را با نرخ 
سه هزار و 171 تومان تحويل گرفت و در مقطعي دالر به 
بيش از 31 هزار تومان هم رسيد و در نهايت با نرخ 26 هزار 
و 582 تومان تحويل داد. دالر در هشت سال گذشته 738 
درصد رشد داشت و اين رقم در ركورد جديدي بود و امروز 

نيز 31 هزار تومان را مجدد رد كرده است. قيمت يورو در روز 
دوشنبه نيز به 33 هزار و 500 تومان رسيد و به نظر مي رسد 
از زمان توقف مذاكرات براي احياي توافق هسته اي نرخ دالر 

روندي صعودي به خود گرفته است.

اقتصاد ايران ساختارهاي تورمي دارد
شاكري گفت: كاهش قيمت و ثبات بازار ارز ناشي از اجراي 
سياست هاي مختلفي از جمله پوشش نياز واقعي افراد در 
بازارهاي رس��مي، راه اندازي سامانه برخط بازار متشكل 
ارزي، تامين نياز ارزي صادركنندگان و واردكنندگان در 
س��امانه نيما و مواردي از اين دست است بيش از 50 سال 
است كه اقتصاد ايران ساختارهاي تورمي دارد و اولين مساله 
در حفظ و تقويت ارزش پول ملي مهار تورم است كه نيازمند 
اصالح ساختاري در حوزه هاي بانكي، بودجه اي و تجاري 
اس��ت و ضرورت دارد تا دولت براي حفظ و تقويت ارزش 
پول ملي برنامه مشخص و مبتني بر علم اقتصاد ارايه دهد و 
مسائل را اولويت بندي كند، البته در تيم اقتصادي دولت نيز 
بايد هماهنگي هاي الزم انجام شود. با كاهش ارزش واقعي 
پول داخلي و افزايش نرخ واقعي ارز، در صورتي كه امكان 
توسعه صادرات وجود نداشته باشد، واردات نيز با افزايش 
قيمت همراه خواه��د بود و همين عامل منجر به افزايش 

سقف قيمت ها و در نتيجه تورم در كشور مي شود.

استاداقتصاددانشگاهعالمهطباطبايي:
 ارزش پول ملي

 1۷ هزار برابر كاهش يافت

ديدگاه

برخي از شاخص هاي عمده بازاركار و تغييرات آن

شاخص هاي نيروي كار 
نقاط روستايينقاط شهري

تغيير14001399تغيير14001399

نرخ مشاركت اقتصادي
1 -43.244.2 0.1 -40.340.4نرخ

172527 -195371141927929225782262852916457818تعداد
289738882847684849704082695208161777107743تعدادجمعيت غيرفعال

بيكاري جمعيت 15 ساله و بيشتر
0.3 -0.56.97.2 -9.910.4نرخ

29632 -69478435094464726 -19398592009337تعداد

اشتغال ناقص
98020.813.613.20.4سهم 
1587029141186117151687929847885724412تعداد

از روس��تاييان به سمت نواحي صنعتي گسيل شده اند. 
چنانكه آمار نشان مي دهد فقط در يك سال، 208هزار و 
108 نفر از تعداد روستايياني كه كار كشاورزي مي كردند؛ 
كاسته شده است. در واقع اشتغال در بخش كشاورزي در 
روستاها 2.4 درصد در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ 

كمتر شده است. 
ركودي كه جابه جا شد

همان گونه كه گفتيم در هفت سال گذشته چنين ركودي 
در نرخ مشاركت اقتصادي بي س��ابقه بوده است. اما در 
سال گذشته هر چقدر به پايان سال نزديك شده ايم؛ نرخ 
مشاركت اقتصادي نيز روند نزولي را در پيش گرفته است. 
در بهار سال 1400 نرخ مشاركت اقتصادي 41.4 درصد 
بوده. در تابستان به 41.1 درصد رسيده و در پاييز 40.۹ 
درصد را ثبت كرده و در زمستان به 40.4 درصد كاهش 

پيدا كرده است. 
مركز آمار اي��ران در گزارش خود عن��وان كرده كه نرخ 
بيكاري 5 اس��تان كه در س��ال ۹۹ دو رقمي بوده است، 
در س��ال 1400 تك رقمي ش��ده اس��ت. به گفته اين 
مركز، نرخ بيكاري استان كهگيلويه وبويراحمد از 10.۹ 
درص��د به ۹.1 درص��د، قم از 10 درصد ب��ه ۹.3 درصد، 
سيستان وبلوچس��تان از 11.4 درصد ب��ه ۹.4 درصد، 
خراسان ش��مالي از 10.8 درصد به ۹.7 درصد و البرز از 
11.5 درص��د به ۹.7 درصد كاه��ش يافته و تك رقمي 
شده است. اما برخي كارشناسان معتقدند كه روندهاي 
كاهشي در نرخ بيكاري غالبا نه بهبود وضعيت اشتغال زايي 
ك��ه نتيجه كاهش نرخ مش��اركت اقتص��ادي در ايران 
هستند. ضمن اينكه حتي با وجود كاهش نرخ مشاركت 
اقتصادي نيز ميزان نرخ بيكاري كشور مسيري صعودي 
داشته و روندي افزايش��ي را در اين مقطع در مقايسه با 
سال گذشته س��پري كرده است. چنانكه 11 استان كه 
پيش از اين بيكاري تك رقمي داش��ته اند؛ سال گذشته 
نرخ بيكاري در آنها دورقمي شده است. به طور مثال نرخ 
بيكاري يك اس��تان يعني اردبيل كه تك رقمي بود، دو 
رقمي شده و از 7.4 درصد به 10.3 درصد افزايش يافته 
است. در بين اس��تان هاي داراي نرخ بيكاري دو رقمي 
استان هرمزگان با نرخ بيكاري 15.8 درصد باالترين نرخ 
بيكاري استان كشور و استان اردبيل با نرخ 10.3 درصدي 
پايين ترين ن��رخ بيكاري را به خود اختص��اص داده اند. 
پس از استان هرمزگان، استان كرمانشاه با نرخ بيكاري 
14.۹ درصد، خوزس��تان با نرخ بي��كاري 12.6 درصد، 
لرس��تان 12.5 درصد، آذربايجان غربي با 12.4 درصد 

و چهارمحال وبختياري با نرخ 12.3 درصد قرار دارند.
البته بايد به اين موضوع نيز اشاره كنيم كه بررسي داده هاي 
مركز آمار نشان مي دهد در 12 استان كشور نرخ مشاركت 
اقتصادي در سال 1400 نسبت به سال ۹۹ افزايش يافته 
است كه شامل اس��تان هاي اردبيل، آذربايجان غربي، 
بوشهر، تهران، خراسان جنوبي، سيستان وبلوچستان، 

قزوين، كرمان، گيالن، لرستان، مركزي و يزد مي شود.

فاجعه متروپل  فساد  و زمينه هاي آن
 زيرا محدود كردن برخوردها به ش��خص فاسد نوعي 
پاك كردن صورت مساله است. اما حقيقت اين است 
كه با برخوردهاي پليسي، وضع قوانين سفت و سخت 
و مجازات هاي سنگين نمي توان آنگونه كه بايد با فساد 
مقابله كرد! چاره مقابله با فساد را بايد در باز شدن فضاي 
رسانه ها، تكثر رسانه اي و تضمين آزادي بيان و آزادي 
پس از بيان، فعاليت مستقل، آزادانه و بدون محدوديت 
غيرضروري تش��كل هاي مدني، صنف��ي و مانند آن 
جس��ت تا مردم بتوانند بدون واهمه و بيش و پيش از 
نيروهاي دولتي كه در مواردي ممكن است با متخلفان 
داراي منافع مش��ترك باشند، پرچمدار روشنگري و 
مقابله با فساد باشند.مطبوعات و رسانه هاي آزاد به رغم 
فشار س��نگين اقتصادي و محدوديت هاي سياسي با 
اندك رمقي كه براي فعاليت دارند و نهادهاي تخصصي 
و تشكالت صنفي و مدني نظير سازمان نظام مهندسي، 
انجمن صنفي مطبوعات و كانون وكال براي حفاظت 
از حقوق مردم با تمام بي مهري ها مي توانند گام هاي 
موثري در اين زمينه بردارند و از تكرار چنين حوادثي 

در آينده جلوگيري كنند.



نقد

نقل و انتقاالت
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گزارش

در حال��ي ك��ه قرار ب��ود مي��اد س��رلك هافبك 
پرسپوليس براي مذاكره به باشگاه برود اين اتفاق 
نيفتاد تا ش��ايعات در مورد جداي��ي او قوت بگيرد. 
رضا دروي��ش مديرعام��ل پرس��پوليس در مورد 
نيامدن سرلك براي مذاكره گفت: »بنا بود بيايند 
اما نيامدند. اگر نخواهن��د بيايند به دنبال گزينه 

جايگزين مي گرديم.«
اين اتف��اق در حال��ي رخ داد كه هفته 

پيش برخي خبرگزاري ها نوش��تند 
س��رلك پيش��نهاد خارجي دارد. 

قب��ل از اي��ن ه��م در مقاطعي 
رسانه ها روي پيش��نهادهاي 
خارجي هافبك پرس��پوليس 
مان��ور مي دادند. ب��ا اين حال 

طب��ق اطاعاتي ك��ه خبرنگار 
روزنامه اعتم��اد از نزديكان مياد 

سرلك به دست آورده اين بازيكن دست كم 
از هيچ باش��گاه اروپايي پيش��نهاد ندارد و 

اگر هم پيش��نهادي روي ميز باش��د مربوط 
 ب��ه تيم هاي عرب��ي حاش��يه خليج فارس 
مي شود.  س��رلك در آخرين ليست دعوت 
دراگان اس��كوچيچ ب��ه اردوي تي��م مل��ي 

فراخوانده ش��ده. با توجه به عاقه مربي كروات 
به سبك بازي سرلك به نظر مي رسد او مي تواند 

يكي از مس��افرين جام جهاني قطر باشد البته به 

اين ش��رط كه با يك انتخاب اشتباه در آستانه جام 
جهاني همه داشته هايش را پنبه نكند. با توجه به 
قطعي بودن عدم وجود پيشنهاد اروپايي 
سرلك در صورت جدايي از پرسپوليس 
بايد راهي يكي از تيم هاي عربي شود و 
اين ريسك بسيار بزرگي در آستانه جام 
جهاني به حس��اب مي آيد. همين 
حاال برخي از هافبك هايي كه در 
دو سال گذشته راهي ليگ هاي 
امارات و قطر شدند مي خواهند 
در فصل جدي��د به ليگ ايران 
 برگردند تا بيشتر فرصت بازي

 پي��دا كنند.اي��ن احتم��ال 
ه��م وج��ود دارد ك��ه س��رلك 
ب��راي بازارگرمي دس��ت به چنين 
كاري زده اس��ت. رفت��اري كه اين 
روزها بس��ياري از بازيكن��ان انجام 
مي دهند ت��ا در ق��رارداد ب��ه اعداد 
باالتري دس��ت پي��دا كنن��د. اين در 
حالي اس��ت ك��ه هفته پيش از س��وي 
باش��گاه پرس��پوليس اعام ش��د سرلك 
از لح��اظ مالي با باش��گاه به توافق رس��يده و 
فقط منتظر انتهاي فصل اس��ت تا اگر پيشنهاد 
 خارجي خوبي نداش��ت براي امضاي قرارداد

 اقدام كند. 

صبح ديروز در ش��صت ودومين جلسه »ستاد ملي 
طرح جه��ش تولي��د در ديمزارها« ك��ه با حضور 
سرپرس��ت س��تاد اجرايي فرمان امام، وزير جهاد 
كشاورزي و معاونان و مديران ارشد هر دو مجموعه 
در محل س��اختمان وزارت جهادكشاورزي برگزار 
شد، اساسنامه صندوق حمايت از توسعه زراعت در 
ديمزارها رونمايي و اين صن��دوق به طور عملياتي 

آغاز به كار كرد.
سرپرست س��تاد اجرايي فرمان امام در اين مراسم 
با بيان اينكه بايد با توليد محصوالت اس��تراتژيك 
به ايج��اد امنيت غذايي در كش��ور كم��ك كنيم، 
گفت: س��تاد اجرايي فرمان امام در راستاي اجراي 
سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومتي، توانمندس��ازي 
اقتص��ادي مناطق روس��تايي و دورافتاده كش��ور 
و كمك به حفظ اس��تقال اقتص��ادي، طرح ملي 
جه��ش تولي��د در ديمزارها را با مش��اركت وزارت 
جهادكشاورزي از سال پيش آغاز كرد؛ سال گذشته 
اين طرح به صورت آزمايش��ي اجرا شد و سال دوم 

طرح با تاييد مقام معظم رهبري آغاز شده است.
ع��ارف ن��وروزي اف��زود: س��تاد اجراي��ي و وزارت 
كش��اورزي 2 ميليون و ۶00 ه��زار هكتار را هدف 
قرار داده بودند كه تاكنون 2.5 ميليون هكتار از آن 
محقق ش��ده و 100 هكتار نيز در دوماه آينده زير 
كش��ت قرار مي گيرد، با توافقي كه با وزارت جهاد 
كشاورزي داش��ته ايم، اين رقم را تا پايان سال به 5 

ميليون هكتار افزايش خواهيم ديد.
وي افزود: س��تاد اجرايي فرمان امام س��ال گذشته 
130 ميليارد تومان، امسال 3۶0 و سال آينده 5۶0 
ميليارد تومان كمك باعوض به اين طرح اختصاص 

داده و مي دهد.
سرپرست ستاد اجرايي امام فرمان داد: هدف گذاري 
5ساله ستاد رسيدن به 10 ميليون هكتار ديمزار و 
5 ميليارد دالر صرفه جويي ارزي براي كشور است.

نوروزي با اش��اره به آغاز ب��ه كار عملياتي صندوق 
حمايت از توس��عه محصوالت زراعي در ديمزارها 
اعام كرد: اعتبار اوليه اي��ن صندوق 100 ميليارد 
تومان و س��قف اعتب��ار آن 2هزار ميلي��ارد تومان 

خواهد بود.
وي ادام��ه داد: حمايت ه��ا و كمك ه��اي باعوض 
س��تاد و همكاري با وزارت جهاد كش��اورزي ادامه 
خواهد داش��ت و با اجراي اين طرح بزرگ مي توان 
معبري براي كش��ور ايجاد و ب��ه همه يادآوري كرد 
كه ظرفيت هاي بس��ياري در كش��ور وجود دارد و 
مي توانيم در مسير خودكفايي و استقال اقتصادي 

حركت كنيم.
وزير جهاد كش��اورزي نيز در اين مراسم با اشاره به 
طرح جهش توليد در ديمزارهاي كشور اظهار كرد: 
اين طرح مشاركتي با حمايت ستاد اجرايي فرمان 

امام ابتدا در 5 اس��تان آغاز و امس��ال در 15 استان 
و در س��طح كش��ت۶ .2 ميليون هكتار گس��ترش 

يافته است.
سيدجواد ساداتي نژاد افزود: ديمزارها ارزش ويژه اي 
دارند و از آب سبز استفاده مي كنند و اقشار مشغول 
در اين ديمزارها نجيب و زحمتكش هستند و با اين 
طرح به اين اقشار كمك شاياني مي شود؛ اين طرح 
همچنين در راستاي توليد ملي مي تواند اثرگذاري 
فوق العاده داشته باش��د، از آنجا كه در حال حاضر 
جهان دچ��ار چالش امني��ت غذايي ش��ده، نگاه و 
حمايت س��تاد اجرايي فرمان ام��ام به عنوان مركز 

پيشران در اين حوزه، جاي تقدير دارد.
وزي��ر كش��اورزي ادامه داد: ب��ا توافقي ك��ه امروز 
في مابين س��تاد اجرايي و وزارت جهاد كشاورزي 
انجام ش��د، س��طح كش��ت ديمزارها تا پايان سال 
به 5.2 ميليون هكتار در تمام اس��تان هاي كش��ور 
خواهد رس��يد . اي��ن طرح، بزرگ تري��ن طرح ملي 
كشور در مشاركت با مردم است. در اين طرح ارايه 
تس��هيات ارزان قيمت و توسعه س��طح بيمه اي و 
تقويت معيش��ت كش��اورزان ص��ورت مي گيرد و 
خروجي آن افزايش توليد ملي كش��ور براي تامين 

امنيت غذايي است.
به گفت��ه وي، دي��روز همچنين توافق ش��د كه در 
راستاي توس��عه فناوري ها در حوزه كشاورزي، از 
فعاليت ه��اي دانش بنيان ني��ز در اجراي اين طرح 
اس��تفاده ش��ود و پژوهش  درباره بذرهاي مناسب 

ديمزارها در دستور كار قرار بگيرد.
س��اداتي نژاد تاكيد كرد: طرح هاي مبتكرانه و روند 
مديري��ت جهادي در س��تاد اجرايي فرم��ان امام، 
قابل تقدير و راهگشاس��ت، ط��رح جهش توليد در 
ديمزارهاي كش��ور مورد تاييد و تاكيد رهبرمعظم 
 انقاب است كه نش��ان مي دهد اين طرح به لحاظ 
اس��تراتژيك و ايج��اد امنيت در زنجي��ره غذايي، 

بااهميت و مهم است.
گفتني است در راستاي جهش توليد در ديمزارهاي 
كشور و احياي خاك حاصلخيز براي كشاورزي با آب 
سبز و رسيدن به خودكفايي و امنيت غذايي پايدار 
در كشور، طرح جهش توليد در ديمزارهاي كشور 
با ابتكار س��تاد اجرايي فرمان امام تدوين و به تاييد 
مقام معظم رهبري رس��يد و پس از آن تفاهم نامه 
همكاري در زمينه طرح مذكور مابين وزارت جهاد 
كشاورزي و س��تاد اجرايي فرمان امام در سال ۹۹ 
منعقد و مراح��ل اجرايي آن در س��ال 1400 آغاز 
ش��د. تاكنون ۶1 جلسه مشترك بين ستاد اجرايي 
و وزارت جهادكشاورزي با عنوان »ستاد ملي طرح 
جهش توليد در ديمزارها« برگزار ش��ده و آخرين 
دستاوردها و پيشرفت ها و موانع در آن مورد بررسي 

قرار گرفته است.

بررسي شايعه جدايي هافبك پرسپوليس

 در مراسمي از اساسنامه صندوق حمايت از توسعه زراعت 
در ديمزارها رونمايي شد

سرلك پيشنهاد اروپايي ندارد

 اعتبار 2000 ميلياردتوماني صندوق براي جهش 
توليد در 10 ميليون هكتار ديمزار

مجمع ايستادگي نكرد 

حواله فوتبال به سه ماه بعد!
مجمع عمومي فدراسيون فوتبال روز گذشته برگزار 
ش��د و هيچ يك از انتظارات جامعه فوتبال را برآورده 
نكرد. در واقع تنها اميد باقي مانده عاقه مندان به تيم 
ملي براي بازگشت عقانيت به اداره فوتبال در فاصله 
5 ماه تا شروع جام جهاني نقش بر آب شد و دوباره همه 
حواله داده شدند به سه ماه آينده كه قرار است انتخابات 

فدراسيون برگزار شود. 
مجمع روز گذشته بايد تكليف چند مساله مهم را روشن 
مي كرد كه هيچ كدامش انجام نش��د. اول از همه بايد 
پروسه عزل ش��هاب الدين عزيزي خادم رييس سابق 
فدراسيون فوتبال بررسي مي شد كه اين كار صورت 
نگرفت. مجمع اعتراضي به ورود كميته هاي اخاق و 
استيناف به حذف فردي كه راي مجمع را داشت انجام 
نداد و با يك راي گيري س��اده و بدون استماع گزارش 
بررسي عزل عزيزي خادم از دستور مجمع خارج شد.

كامراني فر پيش از راي گيري گفت: »در اين ش��رايط 
بحث اينك��ه بخواهيم دفاع كني��م و فرصتي بدهيم 
امكان پذير نيست. حتي اگر بهترين دفاع را هم داشته 
باش��يد، ديگر امكان بازگشت به سمت نيست. بعد از 
اتمام محروميت، امكان بازگش��ت به سمت نيست. 
همين اساسنامه، تكليفي را به عنوان دبيركل بر دوش 
ما گذاشته اس��ت. اگر فردي محروم شود، نمي تواند 
هيچ فعاليتي در فوتبال داشته باشد و ما ايشان )عزيزي 
خادم( را به عن��وان عضوي از فدراس��يون نخواهيم 
داشت. شايد اين مساله علي رغم ميل باطني ما باشد اما 

مجبوريم. تخلفات ايشان را رد يا تاييد نمي كنم چون در 
آن جايگاه نيستم. فوتبال براي همه شماست. شما بايد 
براي فوتبال تصميم بگيريد. امروز نظر حسن كامراني فر 
مهم نيست. طبق موضوعي كه فيفا اعام كرد، امروز 
نمي توانيم فرصتي به ايشان )عزيزي خادم( بدهيم و هر 

كجا كه هستند براي ايشان آرزوي سامتي داريم.«
با حذف قطعي عزيزي خادم كه حتي فرصت دفاع پيدا 
نكرد بحث انتخابات مجدد رياست فدراسيون فوتبال 
مطرح ش��د. از آنجايي كه در ادامه مجمع قرار بود در 
مورد ماندن يارفتن 4 عضو هيات رييس��ه راي گيري 
ش��ود و ممكن بود هيات رييس��ه از حد نصاب بيفتد 
همان ابتدا تكليف تعيين تاري��خ برگزاري انتخابات 
رياست فدراسيون مش��خص شد و اعضاي مجمع به 
تاريخ ۸ شهريور راي دادند. اين در حالي است كه جام 
جهاني از 30 آبان آغاز مي شود و فوتبال ايران در فاصله 
كمتر از ۹0 روز تا سوت آغاز جام جهاني تازه مي خواهد 
انتخابات جديد برگزار كند و رييس تازه را بفرس��تد 

داخل ساختمان فدراسيون. 
بعد از آن نوبت به بررسي صورت هاي مالي فدراسيون و 
سازمان ليگ شد كه آن هم بدون نتيجه به پايان رسيد و 
به مجمع بعد موكول شد! هيات رييسه به سادگي زير بار 
امضاي صورت هاي مالي سال هاي قبل نرفت و دبيركل 
فدراسيون هم صد بار تاكيد كرد وقت نداريم و بايد كار را 
جلو ببريم و در نهايت همه پذيرفتند صورت هاي مالي 
هم سه ماه بعد مورد بررسي قرار بگيرد. به اين ترتيب 
بحث تخصيص بودجه هم دچار مشكل شد كه باز هم 
مجمع بدون بررسي و به سادگي اختيارات بودجه را تا 

مجمع بعدي به هيات رييسه تفويض كرد. 
در ادامه نوبت به عزل يا ابقاي 4 عضو هيات رييس��ه 
رس��يد. چيزي كه اهالي فوتبال بي��ش از هر چيزي 
منتظر آن بودند تا ببينند مجم��ع به عنوان نگهبان 
فوتبال چطور با كساني كه در چند ماه گذشته فوتبال 
را به بيراهه كش��انده اند برخورد خواه��د كرد. با اين 
حال نتيجه نااميدكننده تر از آن چيزي شد كه انتظار 
مي رفت. احس��ان اصولي متهم ردي��ف اول اتفاقات 
مشهد و س��قوط پديده به ليگ دسته يك، كسي كه 
براي توجيه حمله به زنان تماش��اچي با اسپري فلفل 
دست به دامان اتفاقات ليگ قهرمانان اروپا شد، با تنها 
31 راي از مجموع ۸2 راي ماخوذه در سمت خود ابقا 
شد! ابقاي اين عضو هيات رييسه در شرايطي صورت 
گرفت كه او 4۸ راي مخالف داشت اما با توجه به قانون 
دوسوم توانست مجوز ادامه فعاليت در فدراسيون را به 
دست آورد تا شاهكارهاي جديدي در عرصه مديريت 
فوتبال به نمايش بگ��ذارد. اينكه يك فرد بيش از 50 
درصد مخالف در مجمع داشته باشد اما همچنان در 
سمت خود بماند هم از نكات جالب توجهي است كه 

در اساسنامه فدراسيون فوتبال آمده! 
مهرداد سراجي، دوس��ت صميمي عزيزي خادم كه 
براي بركناري رفيق صميمي اش با تيم رقيب پيمان 
بست تنها بازنده قطعي و اصلي اتفاقات چهار ماه اخير 
لقب گرفت. او در راي گيري مجمع با 54 راي مخالف 
از سمت خود عزل شد. اين در حالي بود كه سراجي تا 
آخرين لحظه براي ماندن تاش كرد. او با استناد به يك 
راي مخدوش ادعا داشت حد نصاب دو سوم مخالف در 

مورد او محرز نشده تا اينكه نمايندگان فيفا و اي اف سي 
عزل او را تاييد كردند. با عزل س��راجي هيات رييسه 
فدراسيون فوتبال هم از رسميت افتاد اما كامراني فر 
دبيركل فدراسيون گفت قانون اجازه مي دهد براي فرد 

عزل شده يك سرپرست در نظر بگيريم. 
طهمورث حيدري و احمدرض��ا براتي دو عضو ديگر 
هيات رييس��ه بودند كه موفق ش��دند اعتماد دوباره 
مجمع را به دست بياورند. همچنين مجمع به ادامه كار 
اركان قضايي فدراسيون فوتبال و سرپرستي ميرشاد 
ماجدي نيز راي مثبت داد تا به اين ترتيب هيچ اتفاق 
خاصي در فدراسيون فوتبال رخ نداده باشد جز رفتن 

مهرداد سراجي! 
5 ساعت و سي دقيقه مجمع عمومي فدراسيون فوتبال 
بدون هيچ دستاورد خاصي به پايان رسيد. همه چيز 
كدخدامنشانه حل يا به مجمع بعدي موكول شد. هيچ 
كس مورد بازخواس��ت قرار نگرفت. معلوم نيست اگر 
آن همه تخلفي كه اعضاي هيات رييس��ه به آن اشاره 
داشتند صورت گرفته بود چرا در مجمع مورد بررسي 
قرار نگرفت و اگر آن قدر مهم نبود كه مي شد به راحتي 
به مجمع بعد منتقل شود چرا بر مبناي همان ها فوتبال 

را وارد حاشيه كردند؟ 
همانطور كه روز قبل از مجمع پيش بيني كرده بوديم 
همه البي هاي الزم انجام شده بود و فوتبال سودي از 
اين وضعيت نبرد. البت��ه اين هم از معايب مجمع ۸2 
نفري است. مجمعي كه به راحتي توسط چند نفر و با 
فشار نهادهاي بيرون سازماندهي مي شود و تصميمات 

از پيش تعيين شده را صرفا اجرايي مي كند.

گروه ورزش

ويژه

ستاره هاي استقالل، قرباني بي برنامگيجامي كه باالخره باالي سر رفت
ديدگاه

فعا همه داغ هستند و دقيقا نمي دانند چه اتفاقي رخ 
داده. آيندگان حتما اين قهرماني استقال را به شكل 
دراماتيك تري به ياد خواهند آورد و قصه هاي زيباتري 

برايش خواهند ساخت. 
قهرماني بدون حتي يك باخت چيزي نيست كه هر 
روز اتفاق بيفتد. يك بار در تاريخ ليگ برتر انگليس 
آرسنال موفق شد دست به چنين كاري بزند و هنوز 
هم جزو افس��انه هاي فوتبال است و توپچي ها به آن 
مي بالند. به اينكه توانس��تند جام طايي را به خانه 
ببرند. پرس��پوليس هم در سال هاي خيلي دور يك 
بار چنين آم��اري از خود به جا گذاش��ته بود. اما در 
ليگ برتر ايران چنين چيزي سابقه نداشت تا اينكه 
يك نفر از راه رسيد و گفت »من به اينها نمي بازم« و 
واقعا هم نباخت. آبي ها بعد از 30 هفته طاقت فرس��ا 
با ثبت 1۹ برد و 11 تس��اوي و كسب ۶۸ امتياز جام 
قهرماني را باالي س��ر بردند. اين كار را وريا غفوري 
كاپيتان محب��وب آبي ها در ورزش��گاه آزادي انجام 
داد. ركوردشكني اس��تقال از لحاظ كسب امتياز و 
نشاندن عدد صفر جلوي نامش در جدول رده بندي و 
زير ستون شكست يك روز به يادماندني و تاريخي را 
براي صدهزار تماشاچي مرد حاضر در ورزشگاه رقم 
زد. اين را حتي خوش بين ترين هوادار استقال هم 
در ابتداي فصل نمي توانست پيش بيني كند.  نباختن 
در طول يك فصل كار بي نهايت سختي است. حتي 
اگر تيمي از ابتداي فصل قرار بگذارد با تدافعي ترين 
سيستم هاي ممكن وارد زمين شود تا فقط گل نخورد 
و با 30 تساوي از زمين بازي خارج شود باز امكان پذير 
نيست. چه برسد به تيمي كه مي خواهد حمله كند 
و برنده ش��ود. همين كار استقال فرهاد مجيدي را 
ارزشمندتر مي كند. اينكه تيمش 30 بازي پياپي وارد 
زمين مسابقه شد و حريف را دست خالي بدرقه كرد. 

اينكه در 30 بازي پش��ت سر هم بازيكنان براي تك 
تك امتيازات جنگيدند. اينكه فرهاد مجيدي و تيمش 
چطور به چنين آماري دست پيدا كردند از حوصله اين 
متن خارج است. مس��ائل فني زيادي وجود دارد كه 
بايد بررسي شوند. همين طور تاثير تفكر جديدي كه 
توسط سرمربي به تيم تزريق شد. هرچه هست آن قدر 
اين اتفاق باورنكردني و فوق العاده اس��ت كه رقبا را 
متوسل به خرافات كرده و مي گويند استقال جادوگر 
دارد. و البته همين جاس��ت كه هواداران اين تيم با 
اشاره انگش��ت فرهاد مجيدي و شاگردانش را نشان 
مي دهند و مي گويند اينها جادوگران ما هستند. سيد 
حسين حسيني كه در 30 بازي فقط 10 گل دريافت 
كرد. اميرحسين حسين زاده جوان كه بهترين گلزن 
استقال بدون در نظر گرفتن ضربات پنالتي شد. خط 
دفاعي آهنيني كه اجازه عب��ور نمي داد و در نهايت 
فرمانده اي كه همه سربازان را براي موفقيت به خط 
كرد و در نهايت دستان شان را به جام رساند؛ آن هم 

پس از ۹ سال انتظار. 
ميان كوندرا در رمان »جاودانگي« درباره آدم هايي 
كه نام ش��ان در تاريخ به ثبت رسيده حرف مي زند. 
مي نويسد آدم ها گاهي با ويژگي هاي مثبت جاودانه 
مي ش��وند مثل موت��زارت و گاه��ي ب��ا اتفاق هاي 
ناخوشايند. حاال فرهاد مجيدي و تيمش با مثبت ترين 
ويژگي ممكن و با افتخار تمام از دروازه جاودانگي عبور 

كردند و نام شان را در تاريخ به ثبت رساندند. 

شروع اولين اردوي تيم ملي فوتبال ايران براي حضور در جام 
جهاني با حاشيه هاي حداكثري همراه شد كه نشان دهنده 
ضعف مديريتي در فدراس��يون فوتبال و سازمان تيم هاي 
ملي است. روز دوشنبه ساعت 5 بعدازظهر قرار بود بازيكنان 
دعوت شده خودشان را به سرمربي تيم ملي معرفي كنند، 
اما چند بازيكن اي��ن كار را انجام ندادند. از جمله 5 بازيكن 
استقال كه ساعت 1۹ بايد در ورزشگاه آزادي مقابل نفت 
مسجدسليمان به ميدان مي رفتند. به همين دليل صبح 
ديروز از سوي دراگان اسكوچيچ سرمربي تيم ملي اعام شد 
اين 5 بازيكن از اردوي تيم ملي خط خورده اند و 5 بازيكن 
ديگر جايگزين آنها شده اند. صالح حرداني كه با وسايل عازم 
اردو ش��ده بود، مجبور ش��د بازگردد. عاوه بر 5 آبي پوش 
حسين كنعاني زادگان كه با محروميت دو جلسه اي كميته 
اخاق فدراسيون فوتبال مواجه شده مجبور به ترك اردوي 
تيم ملي شد. خط خوردن 5 بازيكن استقال آن هم درست 
يك روز بعد از برگزاري جشن قهرماني آبي پوشان حاشيه هاي 
اطراف تيم ملي را به  شدت باال برد. مديران تيم ملي مي گويند 
بازيكنان استقال بايد ساعت 1۷ روز دوشنبه خودشان را به 
اسكوچيچ معرفي مي كردند و بعد با اجازه او به اردوي استقال 
مي رفتند، اما اين كار را انجام ندادند و مستقيما راهي اردوي 
تيم باشگاهي شان شدند. آنچه واضح به نظر مي رسد قرباني 
شدن 5 بازيكن اس��تقال و تزريق يك حاشيه بي دليل به 
تيم ملي به واس��طه خودخواهي برخي افراد و ناكارآمدي 
برخي مديران اس��ت. از يك سمت سازمان ليگ بايد بابت 
برنامه ريزي اش پاسخگو باش��د كه چرا توي فيفادي براي 
تيمي كه بيش از 3 ملي پوش داشته بازي گذاشته است. از 
يك سمت مديران باشگاه استقال بايد پاسخگو باشند كه چرا 
نتوانستند يك هماهنگي ساده براي معرفي كردن بازيكنان به 
اسكوچيچ و بازگشت شان به اردوي باشگاه را در نظر بگيرند. 
اصرار مديران استقال به برگزاري جشن قهرماني به دليل 
دعوت از چند بازيگر و پيشكسوت در روز دوشنبه نيز بايد 

مورد بررسي قرار بگيرد. مدير تيم ملي فوتبال يعني حميد 
استيلي نيز بايد پاسخگو باشد كه چرا نتوانسته ميانجيگري 
درستي ميان سرمربي تيم ملي و باشگاه استقال داشته باشد 
تا تنشي به وجود نيايد. مدير رسانه اي تيم ملي هم بايد جواب 
بدهد كه چرا در اوج عصبانيت هواداران استقال جوري رفتار 
مي كند كه انگار تيم ملي نيازي به ستاره هاي تيم قهرمان 
ليگ ندارد.همه اين اتفاقات در شرايطي رخ داد كه در مجمع 
عمومي فدراسيون فوتبال مديران اين نهاد در حال زدن توي 
سر و كله يكديگر بودند و براي نگهداشتن صندلي شان زمين 
و زمان را به هم مي دوختند. همين ديروز يكي از اعضاي هيات 
رييس��ه كه رفتارش در بيش از يك سال گذشته انتقادات 
زيادي را برانگيخته اظهار داش��ت چ��را در مورد وضعيت 
فوتبال سياه نمايي مي شود. او درست لحظاتي اين جمات 
را بر زبان آورد كه ثابت شد مديران فدراسيون و آنهايي كه 
در راس مديريت تيم ملي قرار گرفته اند از هماهنگي هاي 
ساده برگزاري يك اردو عاجز هستند. بازيكنان استقال 
روز گذش��ته به اردوي تيم ملي رفتند اما با ممانعت كادر 
فني مواجه و مجبور به ترك اردو ش��دند. بازيكناني كه نه 
سر پياز هستند و نه ته پياز و فقط به دليل ناتواني عده اي در 
هماهنگي درست مستوجب مجازات شده اند. بدترين بخش 
ماجرا اينجاست كه محمد جماعت، مدير رسانه اي تيم ملي 
مي گويد: باشگاه استقال عهدشكني كرد و به برنامه اي كه 
با سرمربي تيم ملي هماهنگ شده بود احترام نگذاشت، اما 
حميد استيلي در مصاحبه ديگري عنوان كرد اصا قول و 

قراري وجود نداشته است!

در حق صالح و دوستانش جفا شدعبور فرهاد و آبي ها از دروازه جاودانگي
آيدا توكلي سامان سعادت
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از دوم خ��رداد، زادروز اس��تاد 
محمدعلي موحد ت��ا دوازدهم 
خرداد، سالزاد استاد مصطفي 

ملكيان ده روز فاصله است.

روايت�ي واح�د از زب�ان 
نمايندگان دو نسل

ميان محمدعلي موحد و مصطفي ملكيان، 33 سال 
تفاوت س��ن اس��ت؛ چيزي در قواره فاصله يك نسل. 
جمعيت شناسان، معموال شاخص تعيين نسل را 25 
سال مي دانند. به اين اعتبار، ميان اين دو تن كه يكي 
زاده 1302 و ديگ��ري زاده 1335 اس��ت بيش و كم، 
يك نسل فاصله است. 33 سال »فاصله تقويمي« به 
خودي خود، اين مقدار توان و تعيين كنندگي دارد كه 
به »فاصله فرهنگي« نيز منتهي شود و نوعي شكاف يا 
حتي تعارض نسلي را رقم بزند كمااينكه در باب بسياري 
از اهل فرهنگ، به چنين تفاوت يا تعارضي انجاميده 
اس��ت. اما انگار در فقره موحد- ملكي��ان، زور تقويم 

به فرهنگ نرس��يد و آنها 
نه فقط اسير فاصله نسلي 
خود نش��دند بلكه به يك 
الگوي كمابيش يكس��ان 
از س��لوك فرهنگي، اقتدا 
كردن��د. دو نماينده نام آور 
و نوآور از دو نسل متفاوت، 
س��يماي فرهنگي تقريبا 
واحدي دارند ت��ا آنجا كه 
شباهت هاي خانوادگي فكر 
آنها بارها بيشتر از تمايزها و 
تفارق هاي شان است. اين 
ش��باهت هاي خانوادگي 
به گمان راقم اين س��طور، 
سرش��تي روش��نفكرانه و 
ماهيتي روشنگرانه دارد. 
معناي اين سخن آن است 

كه پروژه موحد و ملكيان، نه از جنس نقشي است كه 
كارگزاران حرفه اي دانش ايفا مي كنند و نه شباهتي به 
ماموريت كنشگران تمام وقت سياست دارد. آنها روي 
ارتفاعي روشنفكرانه مي ايستند كه ميانگيني از دانش 
آن كارگزاران و عملگرايي اين كنشگران در آن مستتر 
است. از آن جهت كه خارخار حقيقت دارند با مردان 
دانشي نسبت پيدا مي كنند و از آن حيث كه به عرصه 
عمومي التفات دارند با اهل سياست خويشاوند خواهند 
شد. آنها در پروژه روشنفكرانه خود، آرماني بنيادين را 
دنبال مي كنند: نبرد با مخاطره جاوداِن صغارت، خواه 

صغارت هاي سنتي و خواه صغارت هاي مدرن.

موح��د و ملكيان ب��ه رغ��م تفاوت هايي ك��ه در برنامه 
پژوهشي و روش شناس��ي تحقيقاتي خود دارند در اين 
باورهمداستانند كه تالش براي خروج از وضعيت نابالغي 
خودخواس��ته مردمان اين سرزمين بر هر پروژه ديگري 
برتري دارد. اين خصيصه، آش��كارا طنين��ي از نهضت 
روشنگري و به وضوح نشاني از رهيافت سقراطي - كانتي 
دارد. اما غلط است اگر تبار و طعم روشنفكرانگي ايشان 
را در تبعيت از جنبش روشنگري خالصه كنيم. موحد و 
ملكيان در سايه انس ديرين با سنت هاي ِحكمي قديم و 
جديد و در پرتو موانست مستمر با ميراث معنوي انديشان 
جهان، به اين ش��هود خطير دس��ت يافته اند كه غلبه بر 
نابالغي جاودان آدمي، بيش از هرچيز در گرو اصالح نفوس 
و تغيير درون و ترميم باطن اس��ت. ب��ه اين اعتبار، لحن 
روشنفكرانه ايشان، اگر در آرمان، شباهتي با روشنگري 
داشته باشد در شيوه و اقدام، ماهيتي متمايز و ممتاز دارد. 
وانگهي اين لحن و لهجه، آنها را از ش��اخه هاي متعارف 
روشنفكري متمايز مي كند و نمونه اي ممتاز از يك الگوي 

متفاوت مي سازد: »روشنفكران فرهنگ گرا«. 
اين سرمشق روشنفكري، 
به اصالت فرهنگ باور دارد 
و نقطه ارشميدسي خروج 
از صغارت و نابالغي را اصالح 
و بهب��ود و ترميم و تصفيه 
فرهنگ مي داند. كنشگران 
روش��نفكري ك��ه تقال در 
ميدان فرهنگ را بر هرگونه 
تالشي مقدم مي دانند البته 
به اصالح��ات اجتماعي يا 
سياسي بي التفات نيستند 
اما عميقا باور دارند كه كار 
روش��نفكري - ب��ه تعبير 
رساي دكتر علي فردوسي 
- »در المكاِن كار سياسي 
صورت مي گيرد.« به نظر 
مي رس��د وضعيت غامِض 
برآمده از كودتاي 28 مرداد 1332 لحظه اي تاريخي 
و آخرالزمان��ي در وجدان روش��نفكران ايراني بود تا از 
اجاره نشيني در عمارت سست سياست خالص شوند 
و به خانه فرهنگ كه زرادخانه غني سازي دانايي است 
كوچ كنند و از همانجا مهره اول از دومينوي تحوالت 
اجتماعي و فرهنگي را به حركت درآورند. محمدعلي 
موحد و مصطفي ملكيان اكنون در كنار روشنفكران 
فرهنگ گرايي همچون محمدحس��ن لطفي، محمد 
قاضي، نجف دريابندري، محمدعلي اسالمي ندوشن 
و... از كارگزاران و سخنگويان فصيح اين سلوك نوپديد 

روشنفكري هستند.

غربت ها و قرابت هاي دو مولود خردادي
محمدعلي موحد، احتماال هيچ جا در ستايش يا شماتت 
كنش روشنفكرانه سخني نگفته است اما نشانه هاي يك 
روشنفكر مسوول را در كاروبار خود عيان كرده است. دامنه 
دغدغه ها و دايره گزينش ها و گرايش هاي او شبيه ترين 
نشانه ها با سلوك روش��نفكرانه را دارد. او تمام عمر روي 
يال چهار قله بلند فرهنگ )تاريخ، عرفان، حقوق، ادبيات( 
آمدوشد داشته است. در چارچوب همين رفتار است كه 
به ترجمه كتاب هاي آيزيا برلين و آرتور كوستلر تا برگردان 
درخشان »سرود خدايان« و آثار ابن عربي و ابن بطوطه 
همت مي كند. در تصحيح احمد جام و فضل اهلل خنجي 
و مثنوي معن��وي و ابتدانامه بهاءولد و مقاالت ش��مس 
مي كوش��د. به عرصه تاريخ معاصر و نهضت ملي شدن 
نفت ورود مي كند و آخراالمر پاي در مسير دانش دشوار 
و بنيادي��ن حقوق مي گذارد تا از كرام��ت ذاتي فرزندان 
آدم پاسباني كرده باش��د. اين خوشه شريف از دانش ها 
و دغدغه ها، موحد را در رديف روش��نفكران فرهنگ گرا 

مي نشاند. 
مصطف��ي ملكي��ان، ام��ا 
در كاروب��ار روش��نفكري، 
و  مش��هودتر  حض��وري 
متمايزتر داشته است. او در 
اين باب، هم به تحليل هاي 
مفهومي دس��ت گشوده و 
هم به ارزيابي هاي تاريخي 
پرداخته اس��ت. حجم قابل 
اعتنايي از تامالت و توليدات 
و مكتوب��ات و خطاب��ات 
او رمزگش��ايي از مفه��وم 
روش��نفكر، ارزيابي اقسام 
آن و س��رانجام روشنگري 
درب��اب ض��رورت و اولويت 
و اصالت جريان موس��وم به 
روش��نفكران فرهنگ گ��را 
بوده است. او در پرتو نظريه 

عقالنيت و معرفت، جوهره كار روش��نفكري را »تقرير 
حقيق��ت و تقليل م��رارت« مي ش��مارد و بزرگ ترين 
خدمت روش��نفكرانه را آموختن »زندگ��ي اصيل« به 
آدميان مي داند. ملكيان نيز به قاعده موحد، روشنفكري 
»چندمنبعي« و »ميان رشته اي« است. تمام عمر روي 
خط الرأس چهار قله قدم رو كرده است: اخالق، فلسفه، 
الهيات، روانشناسي. به ميراث فلسفي و ِحكمي يونانيان 
با همان جدي��ت التفات مي كند كه به گنجينه معرفتي 
متفك��ران مدرن. از ذخي��ره فروزان الهيات��ي و اخالقي 
اديان همان مقدار خوشه چيني مي كند كه از يافته هاي 
روانشناسان و معنوي انديشان و حكمت شناسان معاصر. 

به اين اعتب��ار در مهارت كمياب ام��ا كارآمِد »آميزش 
افق ها«  استادي زبردست و تيزچنگ است.

ملكيان به زعم ناچيز راقم اين سطور، »انديشمنِد عبور« 
است و »متفكر خروج«؛ كس��ي كه صادقانه و مومنانه و 
به عميق ترين وجه ممكن، مي كوشد سخن »ديگري« 
را فهم كند اما همواره براي عب��ور و خروج از يقين هاي 
رسواشده و س��ترون آماده است. او شجاعِت جهش دارد 
و بي هراس از مالمت سرزنشگران، هرجا كه اخالِق باور 
اقتضا كند »برون خويشي« مي كند و صنم پرستي را ترك 
مي گويد و ايمان را تازه مي س��ازد. اين فضيلت علمي در 
موحد و ملكيان به ملكه اي ماندگار مبدل ش��ده است. 
آنها خداوندگاران حفظ فاصله انتقادي از باورهاي شان 
هس��تند و با تم��ام ارادت و اخالصي كه به س��وژه هاي 
پژوهشي شان دارند هيچگاه از مرزهاي انصاف و حق طلبي 
فاصله نمي گيرند و به ورطه ستايش يا نكوهش ناموجه 

درنمي غلتند.
محمدعلي موحد و مصطفي ملكي��ان، يك روح در دو 
بدن نيستند. تمايزهاي شان كم نيست. هركدام راه خود 
مي روند و كار خود مي كنند. 
اما نام هردوش��ان در دفتر 
روش��نفكران فرهنگ گرا 
ثبت اس��ت. دنبال »دانش 
سرد« و »آگاهي سترون« 
نيستند. مدام احوال عرصه 
عمومي را مي پرس��ند و از 
روز و ح��ال انس��ان ايراني 
امروزين عيادت مي كنند. 
رّد »حكم��ت« را هرجا كه 
باشد، مي زنند تا سعادت و 
بهروزي و به زيستي را وارد 
ادبيات روشنفكري كنند و 
مرامنامه روشنگران ايراني 
را كامل تر نماين��د. به اين 
اعتب��ار در كاروب��ار اين دو 
مولود خ��ردادي مي توان 
روايتي رسا و شنيدني از سنت روشنفكري فرهنگ گرا 
يافت.  اين همخوني و خويشاوندي، افزون بر كنش ها 
و آفرينش هاي معرفتي آنها، ستايش هاي متقابلي كه 
نثار يكديگر كرده اند نيز پيدا و هويدا است. استاد ملكيان 
در تعبيري قصير و عبارتي قصار گفته است »محمدعلي 
موحد يك اثر هنري است« و استاد موحد نيز در چند 
موض��ع )از جمله در مقدمه اي كه ب��ر تصحيح خود از 
مثنوي معنوي نگاش��ته و نيز در مقدمه اش بر ترجمه 
فارس��ي فصوص الحكم( ملكيان را »اوستاد اوستادان 
]....[ كه س��ايه مهربان او همواره بر سرم و نفس گرم او 
روزنامهنگار قوت بخش زانوانم بود« خطاب مي كند. 

نخستين بار مصطفي ملكيان را 
در خردادماه 1378 در سميناري 
در دانشكده فني دانشگاه تهران به 
مناسبت سالگرد درگذشت دكتر 
ش��ريعتي ديدم. در آن زمان من 
دانش آموزي دبيرس��تاني بودم 
كه همچون بسياري از نوجواناِن 
آن روزهاي پراميد، مش��تاق س��ردرآوردن از مس��ائل 
فكري و سياسي مطرح در جامعه ايران، نشريات را ورق 
مي زدم و به اين جلسه و آن جلسه مي رفتم. سخنراني 
آن روِز ملكيان را خوب به ي��اد دارم. درباره اين مدعاي 
شايع سخن مي گفت كه شريعتي دين را ايدئولوژيك 
كرده اس��ت و به  تفصيل، هفت دليل آورد بر اينكه دين 
امري ايدئولوژيك هست و كس��ي، از جمله شريعتي، 
نمي تواند آن را ايدئولوژيك بكند. جذابيت بيان و گيرايي 
استدالل هايش چنان بود كه مِن نوجوان را به پيگيري 
دقيق بحثش برمي انگيخت، به گونه اي كه پله پله با او 
همراه شوم تا ببينم داليل ما را با خود به كجا خواهند برد. 
آنچه مي گفت آسان و زودياب نبود؛ از كتاب ها و متفكران 
و مكاتب هم نام مي برد ولي ساده و در عين حال، بسيار 
دقيق س��خنش را پيش مي برد؛ گويي آموزگاري است 
در كالس درس��ي كه دانش آموزانش نه در سن و سال 
و نه در دانِش پيشين درباره موضوع متجانس نيستند 
ولي او مي داند چگونه از مقدماتي ساده آغاز كند و نتايج 
مهمش را بر آنها بنا نهد تا همه مخاطبان به قدر طاقت 
فهم خود آن را دريابند. بحث��ش را ارايه كرد و در پايان 
تذكري داد. گفت دلزده است از اينكه در جامعه ما بيش 
از اينكه به صدق و كذب سخن بپردازند، مشغول انتساب 
آن به صفاتي مانند ايدئولوژيك و مانند آن مي ش��وند. 
از آن زمان تاكنون نزديك ربع  قرن گذش��ته اس��ت و 
من كه آن موقع دانش آم��وز بودم اينك نقش محقق و 
مدرس فلس��فه يافته ام. هرگز قابل انكار نيست كه اگر 
در اين مس��ير اندوخته اي داشته ام، بخشي قابل توجه 
از آن را مرهون نوشتارها و گفتارهاي مصطفي ملكيان 
هستم. كم نيس��تند مترجمان و محققان و مدرساني 
در قلمروهاي گوناگون علوم انس��اني، به ويژه فلسفه و 
الهيات كه در فضاي دانشگاهي كشور به كار مشغولند و 
همچون من، خود را وامدار ملكيان مي دانند. با اين حال، 
خوِد ملكيان، به رغم فضِل آش��كار و كتمان ناپذيرش، 
به عللي روشن و تاسف بار، در فضاي دانشگاهي كشور 
جايي ندارد. سال هاس��ت روزانه عادت كرده ايم هر روز 
بابت خسارت هاي سرسام آور قصورها و تقصيرها براي 
سرمايه هاي طبيعي و مادي كشورمان افسوس بخوريم. 
اين را هم بايد همواره در ياد آوريم كه كنج خلوت گزيدِن 
كسي مثل ملكيان و »استاد« و »حكيم« خوانده شدن 
كس��اني كه جز با حربه تملق و دس��تيازي به قدرت به 
محيط دانش��گاهي راه نيافته اند، خس��ارت اخالقي و 
علمي جبران ناپذيري براي اكنون و آينده ميهِن ماست. 
هزارهزار افسوس كه اين افسوس ها و هشدارها مكرر شده 
است ولي به گوش آنان كه بايد نمي رسد. »از همين روزن 
گشوده به دود«، به مصطفي ملكيان درود مي فرستم، 
اداي احترام مي كنم و زادروزش را ش��ادباش مي گويم. 

»شاد باش و دير زي!« 
عضوهياتعلميموسسهپژوهشيحكمتو
فلسفهايران

به ب��اور مصطف��ي ملكيان، ما 
براساس س��ه ضرورت و با سه 
نيت به س��راغ كتاب مي رويم. 
نخس��ت؛ به جهت تقسيم كار 
اجتماع��ي، علمي و تخصصي. 
يعن��ي اينك��ه تقس��يم كار 
اجتماعي ما را موظف مي كند 
در جامعه تخصصي را برعهده بگيريم و بر اين اساس 
براي رشد خود در زمينه كار، علم و هنري كه مشغول 
به آن هستيم به س��راغ كتاب هايي مي رويم كه ما را 
در جهت تخصصي كه داريم ورزيده تر كند. دوم؛ در 
اين رويكرد لذت بردن مالك است. همه ما كنجكاو 
هستيم و حس كنجكاوي در ما موجب مي شود كه 
بخواهيم از جهاني كه در آن زندگي مي كنيم بيشتر 
سر در بياوريم. حس كنجكاوي نيز )كه يك واقعيت 
روانشناختي است( هنگامي كه به سراغ كتاب خواني 

مي رويم ما را به سوي برخي از كتاب ها مي كشاند.
هر كس به شاخه اي عالقه دارد، يكي به فلسفه، يكي 
به تاريخ، يكي به فيزيك و... و همه ما از يك دس��ته 
كتاب لذت نمي بريم. يكي ب��ه كتاب هاي خاطرات 
عالقه دارد، يكي به ش��عر و... و در اين رويكرد، ما در 
پي كسب لذت هستيم. چنين رويكردي به كتاب و 
كتاب خواني هم ك��م و بيش و نه به اندازه نوع اول، تا 
اندازه اي در جامعه رواج دارد. اما حجم كتاب هايي كه 
در اي��ن زمينه مي خوانيم به اندازه نوع اول )به لحاظ 
كيفي و كمي( نيس��ت و اين نوع كتاب خواني، براي 
س��رگرمي و پركردن اوقات فراغ��ت در نظر گرفته 

مي شود.
س��وم؛ كتاب هايي هستند كه بيش��ترين ضرورت و 
كمترين طرف��دار را دارند. كتاب هاي��ي كه نه براي 
پيداكردن ش��غل و تقويت علمي و تخصصي در كار 
يا هنري و نه براي س��رگرمي، بلكه براي پيداكردن 
راهي به س��وي زندگ��ي خوب، خوش و ارزش��مند 

مناسب هستند.
به باور ملكي��ان، هنر زندگي را باي��د آموخت و هنر 
زندگي بيش از هر هنري به تخصص و آگاهي بيشتري 
نياز دارد. به نظر او، ما بر اساس عادت زندگي مي كنيم، 
درد و رنج مي كش��يم و به ديگران نيز درد و رنج وارد 

مي كنيم.
اما براي اينكه زندگي كردن را كه دش��وارترين هنر 
است، بياموزيم، كمتر به سراغ مطالعه مي رويم و براي 
رسيدن به يك زندگي آرماني )در اندازه اي كه انسان 
مي تواند به آن دست يابد( و برخورداري از زندگي اي 
خوب، خ��وش و ارزش��مند كمتر ب��ه كتاب خواني 

مي پردازيم.
او با اشاره به اين نكته كه ما از رحم مادر خود با بينش 
و دانش  زاده نمي ش��ويم، تاكي��د دارد كه براي فهم 
و كس��ب مهارت هاي زندگي به ت��الش )و مطالعه( 
نيازمنديم و اين در حالي است كه در ميان كتاب هاي 
موجود، كتاب هايي كه هنر زندگي را به ما بياموزانند، 
كمتر وجود دارند، كمتر ترجمه مي شوند و همچنين 

كمتر خوانده مي شوند.
ملكيان با اشاره به سخني از كي يركگور مي گويد كه 
زندگي خوب و خوش و ارزش��مند زندگي اي نيست 
كه با پريدن از روي اين لذت به آن لذت ممكن شود 
)مانند زنبور عس��ل كه از روي اي��ن گل به روي آن 
گل مي پرد( زندگي آرماني زماني امكان مي يابد كه 
بدانيم اگر چگونه زندگي كنيم، درد و رنج كمتري را 
تحمل كرده و درد و رنج كمتري را به ديگران تحميل 
مي كنيم و اي��ن قبل و بيش از هر چي��ز به آگاهي و 

دانايي نيازمند است. 
از ويژگي هاي برجس��ته كار روش��نفكري مصطفي 
ملكيان اين است كه نسبت به وضعيت فرهنگي ما و 
نقص ها و ضعف هاي موجود در نظام آموزش و پرورش 

ما بسيار حساس است.
او نه فقط بهتر از هر كسي نقص ها و ضعف هاي آموزش 
و پرورش در ايران را برشمرده و توضيح داده، بلكه با 
گشودن بحث درباره هنر زندگي و درس هاي زندگي 
كه جاي چنداني در كتاب هاي مدرسه و دانشگاه ما 
و سخن و نوشته هاي روشنفكران ما ندارند، خدمت 

بزرگي به جامعه ما كرده است.
ما بهترين س��ال هاي زندگي خودمان را در مدرسه 
و دانش��گاه س��پري مي كنيم و اين در حالي اس��ت 
كه به تعبي��ر او »هيچ وقت به ما ي��اد نداده اند كه با 
تنهايي خودم��ان چگونه مواجه ش��ويم، چگونه در 
مقابل نااميدي، مقاومت دروني پيدا كنيم و دست از 
اميدواري برنداريم، چگونه ديدگاه بدبينانه را وابنهيم 
و داراي ديدگاه خوش بينانه شويم، چگونه تعادل بين 
آزادي و مس��ووليت را در زندگي خود برقرار كنيم، 
چگونه زندگي خود را ارزشمند كنيم، چگونه زندگي 
خود را ه��دف دار كنيم، چگونه كاركرد زندگي خود 
را افزايش دهيم، با احساس وحشت از مرگ چگونه 
كنار بياييم... روش گفت وگو كردن چيست كه من 

گفت وگو را با جروبحث و گپ زدن اشتباه نگيرم؟
گفت وگو زندگي را رش��د مي دهد، گپ وگفت براي 
سرگرمي زندگي الزم اس��ت و جروبحث براي هيچ 
چيز زندگي الزم نيست. فرق اينها در چيست، اينها 
را ما نياموخته ايم. مذاكره چيست؟ نقش مذاكره در 

زندگي چيست؟
فرق بين نياز و خواس��ته چيس��ت، آيا من بايد تابع 
نيازهاي خود باش��م، يا تابع خواسته هاي خود بايد 
باش��م، يا گاهي تابع نيازها و گاهي تابع خواسته ها، 

اصال اينها چه فرقي با هم دارند؟« 
واقعيت اين اس��ت كه چنين مس��ائل و مشكالتي، 
جس��م و جانما را مي فرس��ايند، با اين وجود يكي از 
كارهاي ناب و ستودني ملكيان اين است كه با آموزش 
درس هاي زندگي و معرفي كتاب هايي كه هنر زندگي 
را به ما مي آموزند )و خوش��بختانه در اين سال ها به 
تدريج بر تعدادشان افزوده ش��ده( همواره كوشش 
داشته و دارد كه از درد و رنج ما بكاهد. به راستي كه 
وجودش بركت است براي ايران، تولدش مبارك باد.
روزنامهنگار

آموزگاِر هنِر زندگيهزار هزار  افسوس
جشننامه

يك جشن نامه مختصر براي دو مولود خردادي

روشنفكري  با لهجه فرهنگ

جاذبه و دافعه مصطفي ملكيان
چشمانداز

اميريوسفي

»اما استاد كل  في الكل ملكيان 
اعجوبه زمان اس��ت. او در هيچ 
بحثي وارد نمي ش��ود اال اينكه 
حق آن را چنان كه بايد ادا كند 
و از هيچ مقوله اي دم نمي زند اال 
اينكه چراغي فرا راه ارباب تحقيق 
بر افروزد. محض��ر او محضر نور 
و علم و بركت اس��ت و من بر دانشجوياني كه سعادت 
درك فيض درس هاي ش��ان را دارند حسد مي برم.« 
اين جمالت را نه دانشجويي جوان و نه حتي استادي 
ميانسال كه محمدعلي موحد نوشته است، در هشتاد و 
چهار سالگي )28 خرداد 1386( و در بخشي از يادداشت 
خود بر چ��اپ دوم ترجم��ه و تحلي��ل فصول الحكم 
محي الدين ابن عربي )نش��ر كارنامه(، يعني زماني كه 
مصطفي ملكيان پنجاه و يك سال سن داشته. بعد از 
آن هم بارها در محافل و نشس��ت هاي مختلف شاهد 
اظهار ارادت هاي صميمانه و شديد و غليظ از هر دو سو 
نسبت به يكديگر بوده ام. يك بار در مجلسي در مركز 
دايره المعارف بزرگ اسالمي به مناسبت چاپ جديد 
ترجمه محمدعلي موحد از كتاب گيتا )سرود خدايان(، 
اس��تاد موحد در آغاز س��خنراني از برگزاركنندگان و 
شركت كنندگان جلسه كه عموما اهل فضل و دانش و 
از چهره هاي نام آشنا بودند، تشكر كرد، اما وقتي به استاد 
ملكيان رسيد، لحن كالم و واژگان او تغيير كرد و تقدير 
از او به مدح و ستايشي شگفت انگيز بدل شد. مصطفي 
ملكيان هم به همين اندازه نسبت به محمدعلي موحد 
ارادت دارد و ه��ر ج��ا كه نام او مي آيد، چش��م هايش 
مي درخشد و با شور و شعفي وصف ناپذير از موحد سخن 
مي گويد. عالقه مندان به اين دو البد آن عكس مشهور را 
ديده اند كه ملكيان خم شده و دست موحد را مي بوسد.  
محمدعلي موحد حقوقداني تاريخ نويس و اهل ادبيات 
و عرفان است و مصطفي ملكيان معلم فلسفه و اخالق 
و پژوهشگر كالم و روانشناسي و عرفان. هر دو در زمينه 
موالناشناسي صاحب نظر هستند و احتماال اصلي ترين و 
بيشترين زمينه همكاري و دوستي شان هم در اين حوزه 
بوده. از اين جهت نوع رابطه ميان اين دو را هم مي توان 
تا حدودي شبيه رابطه شمس و موالنا خواند، دوستي 
و محبتي، چنانكه اشاره شد، بسيار پرشور و هيجان و 
سرشار از شيفتگي و ارادت. از اين رو بي مناسبت نيست 
اگر در صفحه پيش رو، سالروز تولد اين دو را كه با فاصله 
سي و سه سال و ده روز از يكديگر به وقوع پيوسته، جشن 
بگيريم و براي هر دو سالمت و شادكامي طلب كنيم، با 
آرزوي عمر روزافزون و سرشار از عزت و احترام. با اميد.

همچون  شمس و  موالنا

محسنآزموده

به نظر اين نگارنده، استاد مصطفي 
ملكيان از كساني است كه صفت 
استادي به راستي برازنده اوست. 
يعني تعارفي از سر ادب و سفيدي 
مو نيست كه ما نيز تجربه كرده ايم. 
دانش براي درخوري مقام استادي 
الزم اس��ت، اما كافي نيست. بايد 
ديد منظور از دانش و كس��ب آن چيس��ت. ملكيان در 
كت��اب »درس گفتارهاي��ي در باب اخالق كاربس��تي« 
نكته اي را از ويتگنش��تاين نقل مي كند كه معلوم است 
در او اثر گذاش��ته و به قول امروزي ه��ا همذات پنداري 
كرده است: »اي خواننده! خوش دارم كه اثر من تو را بهتر 
كند.« و خواندن آثار او يا شنيدن آن در من كه زمينه هاي 
آموزشي و تجربي و كاري متفاوتي دارم، چنين احساسي 
را برمي انگيزد. ممكن است براي همه چنين نباشد. زيرا 
زاويه ديد و تحليل هاي اس��تادانه او كه مستلزم رهايي 
از تعصبات جانبدارانه اس��ت، خوشايند ايدئاليست ها يا 
به قول ايش��ان باورانديشان نيس��ت. نكته دوم كه به آن 
دانش خصوصيت استادانه مي بخشد و من گاهي با طنز 

به آن اشاره مي كنم، رِوش��مندبودن پژوهش و نيز ارايه 
روشمند و كامال علمي و استادانه آن است. يعني در بحث 
يا بيان هر نكته اي با روش��ي بس��يار رياضي ابعاد آن را با 

ديدي موشكافانه همچون يك 
مجموعه به اجزاي پديدآورنده 
آن موضوع تفكيك مي كند كه 
مثال اين موضوع مي تواند چهار 
حالت كلي داشته باشد. وقتي 
چهار حال��ت را بيان مي كند، 
مي بيني كه به راس��تي خارج 
از اين چهار حالت نيس��ت. اما 

وقتي وارد بحث هر يك از آن چهار حالت مي شود، معلوم 
مي شود كه حالت اول خودش مثال شش جنبه دارد كه 
هر ي��ك از آن جنبه ها مي تواند چندي��ن جزو متفاوت 
داشته باش��د. به اين ترتيب پس از تحمل اين جنبه ها و 
اجزاي شمارش شده تازه مي رسيد به حالت دوم. يعني 

راه فراري غير از فهماندن مطلب باقي نمي گذارد. من اين 
شيوه استدالل را به بمب خوشه اي تشبيه مي كنم كه پس 
از انفجار اوليه هر تركش آن بمب هاي فرعي ديگري در 
درون خود دارد. مانند خوشه 
انگور ريش بابا هم نيست، مانند 
خوشه هاي بزرگ ياقوتي است 
كه هر حبه؛ حبه هايي چسبيده 
به بچه خوشه هايي دارد تا برسد 
به ساقه اصلي! در اين مختصر 
نمي توانم از اش��اره ايش��ان به 
شيوه ايدئاليست ها بگذرم كه 
مي گويد: »ايدئاليس��ت اص��رار دارد باوره��ا را با باورها 
بس��نجد... و در نكته مورد بحث مي كوش��د با استناد به 
باوري ديگر مثال فالن سخن بودا استناد و شما را از ميدان 
به در كند... و از اين بوداها بسيارند!« مصطفي ملكيان در 
ترجمه سليس كتاب »روح اسپينوزا« اثر نيل گراسمن، 

مقدمه اي عالي حاوي چند بمب خوشه اي تحليلي دارد 
كه در يكي از آنها ديدگاه اسپينوزا را از پايان سير و سلوك 
»عقالني و معنوي« او، دست يابي به حالتي بيان مي كند 
كه آن را »واالترين كامروايي/بهروزي آدمي«، »سعادت«، 
»نجات«، »رهايي« و »آزادي« تعبير مي كند. اين »آزادي 
و رهايي و نجات« را مي توان از طرفي رهابودن از اسارت 
انديش��ه و باورهاي تعبدي و استقالل و »خود« بودن در 
تلفيق »عقالنيت و معنويت« تلق��ي كرد و نيز مي توان 
احترام به »آزادي عقيده« دانس��ت كه »آزادي« حدود 
مشخص و تعريف شده دارد. در حالي كه عقيده، كه امري 
آشكار هم نيست، غالبا مي تواند از نوع »خودحق انگارانه« 
و بيگانه س��تيز از نوع داعش��ي باش��د و به خودي خود 
نمي نواند احترامي داش��ته باشد. آنچه را كه جاذبه افكار 
مصطفي ملكيان مي دانم همين رهايي از تعصبات و »خوِد 
اخالق مدار« اوست كه زندگي و عقايد ابزاري او يكي است. 
سخناني كه به گفته خودش عقيده ساز است، در مقابل 
دافعه عقايدي برآمده از باورهاي متعصبانه و افراطي از هر 

نوع ايدئولوژي خودحق انگار و تحميل گر!
نويسندهومترجم

فريدونمجلسي

محمدعليموح�د،احتم�االهيچجادر
س�تايشياش�ماتتكنشروشنفكرانه
س�خنينگفتهاستامانش�انههاييك
روش�نفكرمس�وولرادركاروب�ارخود
عيانكردهاست.دامنهدغدغههاودايره
گزينشه�اوگرايشهاياوش�بيهترين
نشانههاباسلوكروشنفكرانهرادارد.او
تمامعمرروييالچهارقلهبلندفرهنگ
)تاريخ،عرفان،حقوق،ادبيات(آمدوشد
داش�تهاس�ت.درچارچوبهمينرفتار
استكهبهترجمهكتابهايآيزيابرلينو
آرتوركوستلرتابرگرداندرخشان»سرود
خداي�ان«وآثارابنعرب�يوابنبطوطه

همتميكند

مصطف�يملكي�ان،ام�ادركاروب�ار
روش�نفكري،حض�وريمش�هودترو
متمايزترداشتهاست.اودراينباب،هم
بهتحليلهايمفهوميدس�تگشودهو
همبهارزيابيهايتاريخيپرداختهاست.
حجمقابلاعتناي�يازتامالتوتوليدات
ومكتوب�اتوخطاباتاورمزگش�ايياز
مفهومروش�نفكر،ارزيابياقس�امآنو
س�رانجامروش�نگريدربابضرورتو
اولوي�تواصال�تجري�انموس�ومب�ه
روش�نفكرانفرهنگگرابودهاس�ت.او
درپرتونظريهعقالنيتومعرفت،جوهره
كارروشنفكريرا»تقريرحقيقتوتقليل

مرارت«ميشمارد

محمدصادقي اميرحسينخداپرست
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كتاب »فلسفه نوش��تن« با ويراستاري جيمز دالي و 
ترجمه ماهان س��يارمنش منتشر ش��د. اين كتاب با 
عنوان كارگاه نويس��ندگي در ۳۶۰ صفحه و با قيمت 
۱۰۸هزار تومان توسط انتشارات دوات معاصر منتشر 

شده است.
در معرفي ناش��ر از كتاب »فلسفه نوش��تن« عنوان 
شده است: اين كتاب متون گوناگوني از نويسندگان 
شناخته ش��ده را در خود جاي داده است كه هركدام 

بنا به تجربيات خود به تكنيك  هاي نويسندگي و شيوه 
نوش��تن رمان و داس��تان در قالب مقاله و يادداشت، 
مطالبي را بيان مي كنند. از نويسندگان اين مجموعه 
مي توان به رابرت لوييس استيونسن، جويس كارول 
اوتس، كورت ونه  گات، مارگارت آتوود، ريموند كارور، 
سينكلر لوييس، ريمون چندلر، جوزف كنراد، واالس 
استگنر، ادگار آلن پو، جان اروينگ، مارك تواين، هنري 
جيمز، كيت شوپن، اودورا ولتي، جك لندن و ويال كاتر 

اشاره كرد. اين مجموعه به عنوان كتابي كاربردي است 
كه به وسيله نويس��ندگان معاصر و كالسيك جهان، 
توضيحاتي عملي و ذهني را درباره هنر نويس��ندگي 
بيان مي دارد. اي��ن مقاله ها با تمرك��ز روي نظرات و 
تمرينات هنري، حاوي تأمالتي شخصي، پيشنهادات 
و نقدهاست و هركدام از نويسندگان با تكيه بر تجارب 
خود، روي يكي از مس��ائل مهم عرصه نويس��ندگي 

تمركز مي كنند.

فلسفه نوشتن

تيتر مصور|روز جهانی مبارزه با دخانيات
الحبرا

امروز در تاريخ خاطره

براي ما بچه هاي دبيرستاني در 
دهه س��ي و چهل، پاورقي هاي 
روزنامه ه��ا و مجالت، جذابيتي 
غري��ب داش��تند، پركش��ش، 
هيجان آلود و نفس ب��ر، با لذتي 
كه به گمانم اگر نگويم، هيچ يك 
بايد بگويم كمتر مجموعه پي در پي امروزي قادر باشد، 
به مخاطب بدهد. ش��ايد هم بدهد. اما جذبه و لذتي كه 
پاورقي هاي روزنامه ها و مجله ه��ا، هر بار برپا مي كردند، 
دشوار به زبان بيايد. يك پاورقي نويس، داستاني دنباله دار 
را روايت مي ك��رد با مجموعه اي از حادثه ها و اتفاق ها كه 
تا پايان آن ش��ماره نش��ريه مي پاييد و پس از آن، شما را 
در هيجاني نگه مي داشت كه تا شماره بعد، البته بيشتر 
در مجله هاي هفتگي مي پاييد. هيجان��ي پر از نگراني و 
دلواپس��ي از حادثه اي كه بر قهرمان يا قهرمانان پاورقي 
رفته اس��ت. چه حادث��ه اي در پي خواهد داش��ت و چه 
حادثه هاي��ي آنها را انتظار مي كش��د؟ اس��تاد خلق اين 
هيجان ها، حسينقلي مستعان بود. البته با او يا پس از او، امير 
عشيري، ارونقي كرماني، سالور و بسياري ديگر بودند. اكنون 
مجموعه هاي تلويزيوني به مدد رنگ و تصوير و صدا، همان 
را مي خواهند خلق كنند و مخاطب را تا نوبتي ديگر پاي آن 
هيجان و تعليق به پا شده، نگه مي دارند. پس از پاورقي هاي 
نوشتاري، نمايش هاي دنباله دار راديويي، چنين هيجاني را 
با موسيقي و صدا و بازي صدايي بازيگران در همان دهه هاي 
س��ي و چهل به پا مي كردند. داستان هاي شب، در راديو 
ايران، از ساعت ۹ يا ۱۰ شب، كتابي را روايت مي كردند كه 
هيجاني غريب داشتند. بهانه اي و موضوعي براي زنگ هاي 
تفريح فردا در مدرسه. راديو، دستگاهي گران بود و در هر 
خانه اي جاي نداش��ت. گاه در يك محله، يك يا دو خانه 
صاحب راديو بودند كه به طور معمول، ميزبان در و همسايه 
هم بودند.پس از ش��نيدن داستان شب راديو را خاموش 
مي كردند. پارچه تزئيني گل و منگولي، بر آن كشيده تا 
فردا خاموش مي ماند. جاي آن البته در صدر خانه بود. روي 
ميزي فراخور آن. باري پاورقي خواني ما بچه هاي مدرسه، 
تابس��تان ها و بعد از تعطيلي مدرس��ه ها بود. پيدا كردن 
شماره هاي گذشته، كاري دشوارتر بود يا در كتابفروشي ها 
كه كرايه مي دادند يا در خانه اعيان و اشراف كتابخوان بودند 
كه آن هم بايد بخت تان ياري دسترسي به آنها، بلند مي بود. 
من از جمله آن بلند بخت ها بودم. تابستان ها را در همدان، 
خانه عمو و عموزاده هاي پدر مي گذرانديم. آنها البته اهل 
كتاب و مجله نبودند. خويشاوندي داشتيم كه دور از خانه 
عمو و عموزاده، در خيابان عباس آباد آن هنگام بودند. بايد از 
كوي فرنگي ها راه مي افتاديد كه راهي دراز بود، اما رنج سفر 
مي ارزيد تا كتاب جلد شده پاورقي را زير بغل بزنم تا يك 
هفته با آن حال كنم. در خانه درندشت اين خويشاوند، دو 
خانواده بودند با زيرزميني كه كتابخانه دوست ما بود. دو، سه 
ساعتي مي خواندم. كتاب مجموعه پاورقي را براي يك هفته 
به خانه عمو و عموزاده ها مي آوردم. پياده يا پشت درشكه 
پريدن و طي كردن اين مسافت دور و تحمل شالق هاي 
درشكه ران كه گاه تا پشت چرخ درشكه مي رسيد. به پياده 
رفتن مي ارزيد. »نيقديموس« و »هرمز«، دو دوس��ت و 
خويشاوند چهار، پنج سال بزرگ تر از من، صاحب گنجينه 
پاورقي ها بودند. »نيقديموس« الگو و نمونه آرزويي من 
و ديگر بچه هاي همدان بود. سال آخر دبيرستان، آماده 
دانشگاهي شدن بود. باز صد البته از رقصندگان حرفه اي 
رقص هاي آشوري ها بود. ستاره همه آيين ها، كوهنوردي 
و كوهپيمايي هاي قله الوند و تپه پيمايي تا گنجنامه. او 
چنان از پاهاي خود براي پايكوبي ها كار كشيده بود، كه در 
سال هاي هفتاد زندگي فلج شد. كوچ و مهاجرت به ينگه 
دنيا، چاره ساز نشد كه عاقبت خانه سالمندان نشين در 
تورالك كاليفرنيا شد. در سال هاي هشتاد زندگي توانستم 
او را پاي »واتس آپ« ببينم. دچار آلزايمر شده بود، اما گاه 
به گاه آدم ها را مي شناخت. با شنيدن صدايم، لبخندي بر 
لبانش ظاهر شد. گفتم مرا به ياد داري؟ با صدايي گرفته و با 
لكنت نشسته بر ويلچر گفت: جوان عاشق مستعان! و بغض 

مانع حرف هايش شد.

ي�ك: نام��ش كارل جوزف 
ويتوال و لهس��تاني بود، اهل 
كش��وري كه كمونيست ها 
بر آن حكوم��ت مي كردند. 
اما اكتب��ر ۱۹7۸ به نام ژان 
پ��ل دوم، رييس كليس��اي 
كاتوليك ش��د. س��ال ۱۹7۹ در چني��ن روزي، 
براي ديدار با مردم كشورش به لهستان برگشت. 
پاهايش كه از پل��كان هواپيما به زمين رس��يد، 
زانو زد و خاك كش��ورش را بوس��يد. نوش��ته اند: 
»جمعيت��ي عظي��م، پرش��ور و ستايش��گر ب��ه 
اس��تقبالش آمده بودند و او بازوانش را به نش��انه 
تبرك آنها از هم گشود. هوا بسيار گرم بود، باالي 
4۰ درجه سانتي گراد. پاپ طي هفت روز آتي، به 
گوشه و كنار وطنش س��فر كرد. تقريبا يك سوم 
جمعيت لهس��تان به خيابان هاي شهرهاي شان 
آمدند تا ش��خصا و از نزدي��ك او را ببينند. مردم 
س��اعت هاي طوالني، در هوايي به  شدت داغ، در 
طول مس��ير منتظر مي ماندند تا حتي شده فقط 
براي يك لحظه ببينن��دش. اين ديدار ثابت كرد 
كه كليس��اي كاتوليك بعد از سه دهه حكمراني 
كمونيس��ت هاي خداناباور بر لهستان، همچنان 
وفاداران بسيار پرشماري در بين لهستاني ها دارد؛ 
بسيار پرشمارتر از كمونيست ها. هر بار بالغ بر دو 
ميليون نفر در برخي نمازهاي دسته جمعي پاپ 
در فضاي باز در لهس��تان حضور پيدا مي كردند. 
آخري��ن موعظه اش طي اين س��فر در دهم ژوئن 
در ش��هر كراكوف ب��ود كه بنا به اذع��ان مقامات 
حكومت��ي، بزرگ تري��ن گردهماي��ي در تاريخ 

لهستان بود.«
دو: پ��اپ -يا در واق��ع ويتوالي لهس��تاني - باور 
داش��ت خداوند او را به دليلي به رياست كليساي 
كاتوليك رس��انده اس��ت و او نس��بت به كشور و 
مردمش، وظيفه اي خاص دارد. حكومت لهستان 
ابتدا مخالف س��فر پ��اپ بود و بعد ه��م به اجبار 
و اكراه، ب��ه آن تن داد. توافقات��ي ميان دو طرف 
انجام شده بود. اينكه »پاپ ژان پل دوم در جريان 
س��فرش به لهس��تان مطلقا هيچ حرف و سخني 
كه حاوي كوچك ترين اعتراضي به كمونيسم يا 
تحريك آفريني هاي كمونيست ستيزانه مذهبي 
باش��د، بر زبان نياورد.« او چنين كرد. حداقل به 
ظاهر به آنچ��ه قولش را داده ب��ود، عمل كرد. از 
كمونيست ها و در مخالفت و نكوهش آنان چيزي 
نگفت، اما از انس��ان و از ش��أن و كرامت انس��اني 
ح��رف زد و از حقوق��ي گفت كه همه انس��ان ها 
بايد از آن برخوردار باش��ند. حقوقي كه به آساني 
پايمال مي شود. شنوندگانش اين صحبت ها را در 
چارچ��وب حب و بغض هاي زمانه تفس��ير كردند 
و آن را حمله اي س��نگين به حكومت كشورشان 
فهميدند. به قول ويكتور شبشتين »پاپ طوري به 
مردم روحيه داد و آنها را برانگيخت كه تا پيش از آن 
سابقه نداشت. او به طرز سرنوشت سازي كمونيسم 
را مجروح كرد... پاپ هرگز به صورت علني حرفي 
عليه رژيم يا كمونيس��م نزد، اما صرِف بازگش��ت 
پيروزمندانه اش به وطن معادل ب��ود با فراخواني 
صريح و روشن به مقاومت عليه سركوب، به جاي 
مصالحه و كوتاه آمدن در برابر رژيم.« ناگفته نماند 
كه مدت ها پيش از اين سفر، يوري آندروپوف رييس 
كا گ ب خطر پاپ لهس��تاني را براي حكومت هاي 
بلوك ش��رق پيش بيني كرده بود. مي گويند شب 
انتخاب ويتوال به مقام پاپي، به سفير لهستان زنگ 
زد و گفت: »چگونه چنين اتفاقي افتاد؟ تو چگونه 
اجازه دادي كه شهروند يك كشور سوسياليستي به 
عنوان پاپ جديد انتخاب شود؟« و بعد اضافه كرد: 

»اين براي همه ما خطرناك است.«

پاپ لهستاني در لهستان كمونيستعاشق مستعان
مرتضي ميرحسينيآلبرت كوچويي

چهار شنبه   ۱۱  خرداد ۱4۰۱،   ۳۰  شوال ۱44۳ ،  اول  ژوئن 2۰22،  سال نوزدهم، شماره  5222

#استقاللهشتگ روز

كمي بعد از جشن پيروزي استقالل، پنج بازيكن اين تيم كه 
بايد در جشن حاضر مي شدند به دليل عدم حضور در اردوي 
تيم ملي، از تيم ملي خط خوردند. هش��تگ »استقالل« در 
توييتر فارسي داغ اس��ت و آنچه مي خوانيد  منتخبي از اين 

توييت هاست. 
»و استقالل قهرمان شكست ناپذير ايران زمين«، »جشن 
قهرماني ديشب استقالل نش��ون داد بدون وزير هم ميشه 
اين مراسم ها رو اجرا كرد و ثابت كرد قبال وزير در نقش وزير 
تو جشن قهرماني شركت نمي كرده بلكه يك هوادار بوده«، 
»يه بازي تداركاتي نداش��ته، برنامه اردو مش��خص نيست. 
مربي هاش قرارداد ندارن ولي اين بي نظمي ها مهم نيست. 
بازيكناي استقالل كه خواستن تو جشن قهرماني اي كه يه 
فصل براش زحمت كشيدن باشن رو به خاطر بي نظمي خط 
زده«، »چقدر بهت فحش داديم و گفتيم هيچي  از مربيگري 
نميدوني و حقيقتش فكر  مي كرديم اين فصل با گرفتن نتيجه 
بد براي هميشه دور استقالل رو خط  مي كشي. ولي با اين تيم 
معمولي كه تك ستاره اش خودت بودي خيلي چيزا رو ثابت 
كردي  آهاي فرهاد مجيدي«، »از سالي كه فوتبال رو دنبال 
مي كنم هيچ مربي اي اندازه تو نديدم اينجور تنها باش��ه تو 
ليگ. از غريبه و آشنا خوردي. رقيب كارش همينه كوبيدن 
ولي جلوي زخ��م زبون و س��نگ اندازي هاي خودي امثال 

فكري و قلعه و عليمنصور و... ايستادي . وجه مشترك اين به 
ظاهر بزرگاي استقالل با دشمن هم اين بود كه نمي خواستن 
اين جام به غير از خودشون با كس  ديگه اي باال بره به خصوص 
شما آقاي مجيدي... اين اشكاي شما نبود. بغض  ۱۰ ساله ما  
هوادارا بود كه تركيد، هواداري كه ۱۰ سال   صبر كرد و تو روزاي 
سخت جنگيد كنار شما«، »اسكوچيچ 5 بازيكن استقالل  رو 
به خاطر شركت در جشن قهرماني از ليست تيم ملي خط 
زده... عجب عجب«، »اين وسط سازمان ليگ مقصر هست 
كه همزمان با اردوي تيم ملي بازي گذاشت و گرنه طبق قانون 
استقالل مي تونست به خاطر پنج بازيكن در اردوي ملي بازي 
نكنه، حاال شما آقاي كروات  استقالليا رو از ليست خط بزن«، 
» وريا غفوري ، كاپيتان تيم استقالل بعد از قهرماني اين تيم 
در جام قهرماني ليگ برتر فوتبال ايران با اش��اره به »فاجعه 
متروپل آبادان« گفت: براي قهرماني جشن نگرفتيم، يك 

مراسم بود. چون ته  دل مان غم بزرگي براي مردم آبادان بود«، 
»تيم ملي هم بچه بازي شده؟! دعواهاي قديم رو تو تيم  ملي 
تسويه ميكنن، با اين مربي دمدمي مزاج نميشه در جام جهاني 
اميدوار بود. جاي امثال پورحيدري ها و ناصر حجازي ها ي 
اخالق مدار و دلسوز در تيم ملي خاليه«، »قهرماني استقالل 
رو از صميم قلبم به استقاللي ها تبريك ميگم«، »خط خوردن 
5 بازيكن استقالل از تيم ملي منطقي نيست. بهتاش فريبا 
پيشكسوت استقالل گفت: وقتي تيمي ساعت 7 بعد از ظهر 
بازي دارد، چگونه بازيكنانش ساعت 5 بعد از ظهر خودش را 
به اردوي تيم ملي معرفي كند؟ اين موضوع نشان مي دهد كه 
كادر فني تيم ملي ما باتجربه نيست«، » يه جوري تيم رو اذيت 
مي كنن كه اصال چه معني داره تيمي به اسم استقالل وجود 
داشته باشه؟! بايد منحل بشه«، »تو ليگ كه تيمي نتونست 
استقالل رو ببره، بگيد تيم ملي با همه بازيكناش بياد ببينيم 
ميتونه يا نه اگر نه كه ما جاش بريم جام جهاني«، »همه عمر 
برندارم سر از اين خمار مستي، كه هنوز من نبودم كه تو در دلم 
نشستي« و » تاريخ سازي و فتح مقتدرانه و بدون شكست ليگ 
بيست ويكم فوتبال برتر ايران توسط شير بچه هاي آبي پوش 
ايران زمين به فرماندهي شيرفرهاد در سالي كه هواي فوتبال 
ايران پاك بود، ثبت ركورد تاريخي و بدون شكست ليگ توسط 

استقالل و جاي گرفتن در بين برترين هاي دنيا«. 

جاي امثال پورحيدري ها و حجازي ها خالي

نژادپرس��تي به لح��اظ علمي 
نادرس��ت و به لح��اظ اخالقي 
خطاست. در نتيجه نژادپرستي و 
نژادپرستان را محكوم مي كنيم. 
اما نژادپرستي يعني چه؟ به زبان 
ساده يعني درباره افراد بر اساس 
رنگ پوس��ت يا حالت صورت و 
فيزيك چهره آنها قضاوت كنيم و متناسب با نژادي كه 
آنها را به آن نس��بت مي دهيم، بگوييم آنها خوب يا بد 
هستند. نمونه نژادپرستي را در نظام هيتلري در آلمان 
نازي يا دوران آپارتاي��د در آفريقاي جنوبي يا در رفتار 
كوكلس كالن هاي اياالت جنوبي امريكا مي توان ديد. 
نژادپرستان منطق س��اده اي براي قضاوت درباره افراد 
دارن��د. از اين منظر، بي توجه به عملكرد افراد، هر كس 
رنگ پوستش تيره يا روشن يا سفيد يا سياه باشد، پس 
خوب يا بد است.  در حالي كه امروزه اين منطق درباره 
رنگ پوست نادرست به شمار مي رود، همچنان شاهد 
كارب��رد آن درباره ديگر مظاهر افراد هس��تيم. يكي از 
جلوه هاي آن قضاوت افراد بر اساس نوع لباسي است كه 
مي پوشند. مقصودم لباسي كه نشان دهنده تعلق آنها 
به يك صنف يا گروه اجتماعي يا قوميتي است. در اينجا 
نيز با ديدن كسي در لباسي، بي آنكه حتي نام آن شخص 
را بدانيم يا چيزي از عملكرد او شنيده باشيم، بالفاصله 

قضاوت مي كنيم كه اين شخص فالن و بهمان است.
البته گاه لباس هر كس منطقا بيانگر ديدگاه عقيدتي 

او است. براي نمونه ممكن اس��ت يك سازمان يا فرقه 
نژادپرست لباسي ابداع كند و همه پيروان اين سازمان 
يا فرقه آن را به تن كنند. در اينجا با ديدن هر كس در آن 
لباس حق داريم كه او را نژادپرست بدانيم. شايد نمونه آن 
را بتوان در پوشش خاص كوكلس كالن ها ديد. همچنين 
كساني كه به نشانه عضويت در حزب نازي نشان صليب 
شكسته بر بازوي خود نصب مي كردند. باز در اينجا چه 
بسا كساني مجبور مي شدند كه عضويت حزب را قبول 
كنند و حتي نش��ان آن را بر بدن خ��ود نمايش دهند. 
ولي اين نكته درباره نونازي ها صدق نمي كند. از اين رو، 
اگر ديديم كسي بر بدن خود صليب شكسته تتو كرده 
يا بر لباس خود آن را دوخته اس��ت، حق داريم كه او را 
نژادپرست بدانيم. اما برخي لباس ها اين گونه نيستند 
و در دل تاريخ به تدريج ش��كل گرفت��ه و برآمده اند و با 
ديدن كسي كه آنها را به تن كرده است نمي توان واقعا 
گفت كه اين ش��خص چه ديدگاهي دارد و مش��مول 
چه حكمي بايد باشد. براي نمونه لباس كردي چنين 
وضعي دارد. اين لباس نماد يك قوم است كه فراز و فرود 
تاريخ آن را در خود ثبت كرده اس��ت. اما با ديدن كسي 
كه لباس كردي به تن دارد، نمي توان نتيجه گرفت كه 
او به لحاظ سياسي چنين و چنان است. همين مساله 
درباره لباس طلبگي راست مي آيد. اين لباس بيانگر يك 
صنف است؛ صنفي كه مدعي فهم و تخصص در احكام 
دين است. اما با ديدن كسي كه اين لباس را به تن دارد، 
بيش از اين نمي توان داوري كرد. در اين لباس كساني 

هستند كه معتقد به اسالم سياسي هستند و كساني كه 
آن را منافي اسالم مي دانند. كساني اين لباس را به تن 
داشته اند كه با حاكمان بهترين مناسبات را داشتند و 
كساني كه بيشترين مخالفت را با آنها. كساني اين لباس 
را به تن داشتند كه معتقد به حكومت اسالمي و اجراي 
همه اح��كام آن حتي در عصر غيبت ام��ام زمان)عج( 
بودند و كساني كه حكومت را فقط از شوون شخص امام 
معصوم مي دانستند. حال چگونه با ديدن كساني كه اين 
لباس را به تن دارند، مي توانيم درباره مواضع سياسي يا 
رتبه دانشي آنها قضاوت كنيم؟ اگر يادمان نرفته باشد 
»شازده كوچولو« از خرده سياره »ب ۶۱2« آمده بود. 

اولين بار اين سياره را يك ستاره شناس ترك، در سال 
۱۹۰۹ شناس��ايي و كش��ف خود را در مجمع جهاني 
اخترشناسان اعالم كرد. »ولي چون قباي تركي به تن 
داشت كسي س��خنش را باور نكرد. آدم هاي بزرگ ها 
اين جورند ديگر.« )شازده كوچولو، ترجمه ابوالحسن 
نجفي، تهران، نيلوفر، ص ۱۸( اما همين ستاره شناس 
در سال ۱۹2۰ در لباس برازنده فرنگي دوباره در همان 
مجمع كش��ف خود را اعالم كرد و اين بار همه نظر او را 
پذيرفتند. اگر نژادپرستي خطا باشد، لباس پرستي هم 

چندان تفاوتي با آن ندارد.
استاد دانشگاه اديان و مذاهب

نژادپرستي بد است، لباس پرستي خوب!
در ستايش جزئيات

كتاب روز

شوكران نوش

چه كنم دور زمان را
تو مرا جان و جهاني چه كنم جان و جهان را

تو مرا گنج رواني چه كنم سود و زيان را
نفسي يار شرابم نفسي يار كبابم

چو در اين دور خرابم چه كنم دور زمان را
ز همه خلق رميدم ز همه باز رهيدم

نه نهانم نه پديدم چه كنم كون و مكان را
ز وصال تو خمارم سر مخلوق ندارم

چو تو را صيد و شكارم چه كنم تير و كمان را
چو من اندر تك جويم چه روم آب چه جويم

چه توان گفت چه گويم صفت اين جوي روان را
چو نهادم سر هستي چه كشم بار كهي را

چو مرا گرگ شبان شد چه كشم ناز شبان را
چه خوشي عشق چه مستي چو قدح بر كف دستي

موالنا خنك آن جا كه نشستي خنك آن ديده جان را 

دو، سه هفته پيش ايميلي گرفتيم از 
منابع انساني. گفته بودند قرار است 
مش��اور يك بار در هفته بيايد و اگر 
مي خواهيم درخواست كنيم به هر 
كدام وقت بدهن��د. من هم ذوق زده 
جواب دادم كه من مي خواهم باشم. 
ايراد كار فقط اينجا بود كه اشتباهي پاسخ را نه فقط به ايميل 
فرستنده، بلكه براي همه كاركنان ارسال كردم.  موضوع چند 
روزي سوژه خنده همه شده بود. اما ماجرايي كه مي خواهم 
تعريف كنم چيز ديگري است. يك ماه پيش روزهاي فرد و 
حاال روزهاي زوج استرس مي گيرم. روز باشگاه است و يادم 
مي افتد به كاغذ آ چهار نسبتا چروكيده اي كه توي كاور قرار 
دارد و رويش پر اس��ت از اعداد و كلمات. جلو بازو سيمكش 
۳ ضرب در ۱5، جلو پاماش��ين ۳ ضرب در ۱2، فيله كمر ۳ 
ضرب در ۱2و ... اغلب اين طور است كه جلسه اول حركت ها 
را توضيح مي دهند و كم كم حداقل از جلسات چهارم به بعد 
انتظار دارند روي آنها اشراف داشته باشي. من خيلي زود يادم 
مي رود كه بايد سيمكش را كجاي ميله ثابت كنم و خودم با 
چه زاويه اي بايستم. هر بار قاطي مي كنم كه باترفالي كدام 
اس��ت و فالي بك كدام و براي پاي سه جهتي بايد دقيقا به 
كجا تكيه كنم. بعد درگيري ذهني ام شروع مي شود. بايد از 
مربي بپرسم؟ نكند مثل قبلي مدام بخواهد بگويد پس چرا 
خودت ياد نگرفتي؟ خب اصال وظيفه اش اس��ت براي من 
توضيح بدهد يا نه؟ يك ور ذهنم مي گويد وظيفه اش است و 
اگر نمي روي بپرسي معنايش اين است كه تو ترسو هستي. 

وقتي به اين جمله ختم مي شود توي سرم حس بدي پيدا 
مي كنم. واقعيت اين است كه نمي دانم چه چيزي هستم. چند 
باري كارهايي كردم كه هزينه و تبعاتش وراي تمام تصوراتم 
بوده و انگار شبيه گربه هايي شدم كه آزار ديده اند و حتي اگر 
بخواهي محبت كني مي ترسند و جلو نمي آيند.  خيلي فكر 
مي كنم. نه از آن فكرهايي كه به جايي منتهي شود، تئوري اي 
بسازد و تغييري ايجاد كند. فكر مي كنم چطور حرفم را بزنم يا 
چطور حرفم را نزنم. كلمه ها را باال و پايين مي كنم، عوض شان 
مي كنم و بعد كال پاك شان مي كنم. مهم نيست قرار است 
درباره چه چيزي صحبت كنم يا در صفحه شخصي ام چيزي 
بگذارم، لغو مسابقه دو، هنرپيش��ه ها روي فرش قرمز كن 
يا بازي فوتبالي كه لغو ش��ده است. مدام مي خواهم جلوي 
هزينه هايي كه مي شود را بگيرم اما اين انتها ندارد.  از چند 
وقت پيش تصميم گرفتم قبل از باشگاه حركت ها را گوگل 
كنم، اوضاع كمي بهتر شد اما هنوز هم آن لحظات وحشتناكي 
كه بايد تصميم بگيرم فرا مي رسند و افكار هجوم مي آورند: 
تو مسوول خودت هس��تي، ممكن است شماتت شوي، تو 
ش��هامت نداري، خودت ياد بگير.  از چالش هايم با مشاور 
صحبت كردم و يك جمله گفت كه از آن روز مدام با خودم 
زمزمه مي كنم: تصميم گيري فرآيند تبديل كردن انتخاب به 
بهترين انتخاب است. حس مي كنم مي توانم رويش حساب 
كنم. در راهرو يكي از بچه هاي منابع انساني را مي بينم و از 
جلسه بعدي مشاوره مي پرسم. لحن شماتت بارش آشناست 
و مي گويد كه بايد ديد اولويت با كيست و شايد جلسه بعدي 

سه ماه بعد باشد. 

مي ترسم پس هستم؟!
 نادي صبوري

تشعشعات ذهني

عكس نوشت 

خبرگزاري تسنيم با انتشار مجموعه عكسي نوشت: »چند سالي است كه در فصل بهار لك لك ها در روستاهاي حاشيه زرينه رود و تاالب 
نوروزلو در حوالي شهر مياندوآب النه سازي و جوجه آوري مي كنند. لك لك ها در كوچه هاي روستا و در باالي تيرهاي برق و حتي پشت بام 
خانه ها النه سازي كرده و اهالي روستا با مهرباني تمام از  آنها ميزباني مي كنند. همين امر باعث ازدياد هرساله تعداد لك لك هاي مهاجر شده 

است. تاالب نوروزلو به دليل داشتن شرايط آب و هوايي مناسب زيستگاه مناسبي براي گونه هاي مختلف گياهي و جانوري از جمله لك لك ها است.«

سيد حسن اسالمي اردكاني


