
تكرار توهين   به بزرگان!
در هنگام سخنراني سيد حسن خميني صورت گرفت 

روز شنبه، در جريان برگزاري مراسم سالگرد ارتحال امام 
خميني)ره(، بار ديگر طبق همان سنت قديمي، عده اي 
در ميان جمعيت با اقدامي هماهنگ شعارهايي سر داده 
و مانع سخنراني سيد حسن خميني، نوه امام)ره( شدند. 
جمعيت كه وضوح شعارهاي شان خطاب به سيد حسن 
بود، فرياد مي زدند: »مرگ بر ضد واليت فقيه« و »ما اهل 
كوفه نيستيم، علي تنها بماند« البته سيد حسن خميني 
در ميان اين شعارها به صحبت خود ادامه داد و واكنشي 
نشان نداد. اين رفتار عده اي در ميان جمعيت، با اعتراض 
رهبر معظم انقالب نيز مواجه شد و ايشان در سخناني 
تصريح كردند كه اين رويه تخريب را نمي پسندند. ايشان 
اعالم كردند: »شنيدم كه امروز در اثناي سخنان جناب 
آقاي سيد حسن خميني، كس��اني سروصدا كردند، 
با اين كار بنده مخالفم، ب��ا اين نوع تخريب كردن ها و 
س��روصدا كردن ها بنده موافق نيستم، من مخالفم، 
اين را بدانند همه، اميدوارم خداي متعال همه ما را به 
راه راست هدايت كند.« البته اين نخستين بار نيست 
كه در جريان سخنراني سيد حسن خميني در مراسم 
سالگرد ارتحال امام)ره(، اخالل ايجاد مي شود. يك بار 
در سال 89 و يك بار نيز در سال 91، همين ماجرا تكرار 

شد. در س��ال 89 بعد از سخنراني احمدي نژاد، موقع 
خوشامدگويي حجت االسالم سيد حسن خميني و 
قبل از سخنان رهبر معظم انقالب نيز شعارهايي مشابه 
سر داده شد كه باعث شد سخنراني وي چندبار با وقفه 
مواجه شود. سيد حسن خميني هم در مواجهه با اين 
شعارها گفت: »اگر دوستان بناي ش��عار دادن دارند، 
اجازه بدهند كه من چند كلمه اي صحبت كنم، زماني 
كه رهبري بزرگوار آمدند، آن وقت ابراز احساسات كنيد، 
شأن مراسم امام چنين نيست.« سيد حسن خميني 
كه نتوانست سخنراني خود را تمام كند، با گفتن اين 
جمله سخنراني خود را نيمه تمام به پايان رساند: »قطعا 
در حرم امام افرادي هس��تند كه از اين گروه اندكي كه 
شلوغ مي كنند، بيزار هستند، همان طور كه مي بينيد 
عده اي مانع س��خنراني مي شوند، تا بوده چنين بوده، 
هنوز بيست سال از رحلت امام نگذشته است.« بعد از 
سخنراني نيمه تمام وي، رهبر معظم انقالب در ابتداي 
ورود به جايگاه بر پيشاني نوه امام راحل بوسه زدند. البته 
در آن روز از انتخابات پرحاش��يه رياست جمهوري در 
سال 88 يك سال مي گذشت. البته در آن زمان اين طور 
مطرح شد كه محمود احمدي نژاد نيز برنامه مراسم را 

رعايت نكرد. محمود احمدي نژاد به رغم تذكر هاي حميد 
انصاري، كامال به عمد و به رغم تذكرها چنان سخنراني 
خود را طوالني كرد كه مجالي براي توليت حرم و يادگار 
امام باقي نماند. در پايان نيز او را ناديده انگاشت و از مردم 
خواست به سخنراني مقام معظم رهبري گوش دهند. 
اما چند دقيقه بعد توليت حرم پشت تريبون قرار گرفت 
و شروع به سخنراني كرد. در اين ميان گروهي از افرادي 
كه در جلوي جايگاه نشسته بودند، به ناگهان بنا كردند  
به شعار سر دادن و از جمله: نواده روح اهلل، سيد حسن 
نصراهلل. يعني نوه امام خميني دبيركل حزب اهلل لبنان 
است نه او. اين داستان چنانكه اشاره شد مربوط به سال 
1389 است اما دو سال بعد و در سال 1391 كه ميانه 
احمدي نژاد و اصولگرايان بر سر وزير اطالعات و رييس 
دفتر شكرآب شده بود در سخنان خود او نيز كه آخرين 
بار در مقام رييس جمهوري حاضر مي شد اخالل ايجاد 
 كردند. محمدعلي انصاري، دبير س��تاد بزرگداش��ت 
سالگرد امام خميني با اشاره به پشت پرده هاي حوادث 
روز چهاردهم خرداد، در نامه اي به عنوان »گزارش به 
حسن خميني« نوشت: وزير كشور در نامه اي به محمود 
احمدي نژاد يادداشت داد كه ...  ادامه در صفحه 2
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فقط 
يك زمين... )1( 

محيط زيست

پنجم ژوئن روز جهاني محيط زيست است و شعار جهاني 
امسال »فقط يك زمين هست«؛ نكته جالب و قابل تامل 
اينكه شعار امسال يعني ۲۰۲۲ همان شعار كنفرانس جهاني 
استكهلم به عنوان اولين گردهمايي براي محيط زيست 
در س��ال 19۷۲ يعني ۵۰ سال پيش است. تكرار شعاري 
كه تاكيد بر سازگاري و همراهي با طبيعت زمين و اصالح 
سبك زندگي براي حفاظت از مهد و تنها مأمن انسان به 
بيان قرآن كريم دارد، نشان مي دهد كه مشكالت جهان 
در اين زمينه باقي اس��ت و تفاوتي حاصل نش��ده است. 
جهان همچنان درگير با ابربحران هايي مانند تغيير اقليم، 
نابودي تنوع زيستي، مواد مخرب اليه ازن و مواد آالينده 
پايدار است، مانند تبعات موضوع تغيير اقليم كه به شكل 
گرد و غبار كشورهاي زيادي را تحت تاثير قرار داده و البته 
آالينده هاي ديگ��ري مانند مايكرو پالس��تيك ها و نانو 
پالس��تيك ها كه به مشكالت اضافه ش��ده است. اگرچه 
طي ۵۰ س��ال گذش��ته تالش هاي زيادي براي مقابله با 
تخريب هاي زيس��ت محيطي صورت گرفت و ما شاهد 
ش��كل گيري معاهدات مهم كه در س��طح بين المللي با 
اجماع و همگرايي جهان��ي بوديم ولي اين مقابله ها تاثير 
 چنداني نداش��تند. در واقع ما دو مساله اصلي را در جهان 

پيش رو داريم. يكي بحث جنگ، ناامني و ترور كه صلح را 
مورد تهديد قرار مي دهد و تبعات بسيار سنگين براي جوامع 
دارد، چون امنيت و صلح مقدمه همه تحوالت ديگر است و 
در جوامعي كه درگير اين پديده ها بوده اند ديده ايم كه عمال 
از فرآيند توسعه عقب افتاده اند و دستاوردهاي توسعه براي 
ادامه در صفحه 7 آنها دست نيافتني شده است...   

معصومه ابتكار

خرداد، ماه 
عجيبي است

دفاع مقدس

امسال قصد داش��تم به عنوان يكي از معدود نيروهاي 
بازمانده از مقاومت 3۵ روزه خرمش��هر، به مناس��بت 
آزادسازي شهرم يادداشتي بنويسم. از آن نيروها كه در 
خوش بينانه ترين حالت به 18۰۰ نفر هم نمي رسيدند و 
در حقيقت، نيم اين تعداد بودند، بسياري همچون امير 
رفيعي كه آخرين نفري بود كه در خرمش��هر ماند و در 
گلوگاه پل خرمش��هر سنگر گرفت و در مقابل سربازان 
عراقي مقاومت كرد تا آخرين همرزمانش بتوانند از پل 
بگذرند، يا برادرم محمود احمدي شيخاني كه به همراه 
سامي حس��ن زاده، در نزديك مس��جد جامع با گلوله 
مستقيم آرپي جي به شهادت رس��يد، يا سيد ابراهيم 
عالمه و جمشيد پناهي كه مانند بسياري ديگر از شهداي 
خرمشهر توسط مادرم هاجر آجرلو كه در شهر مانده بود، 
به نيابت از مادران شهدايي كه از شهر رفته بودند به خاك 
سپرده شدند و در همان 3۵ روز، براي حفظ خاك اين 
سرزمين، چشم بر جهان بستند. بعد از آن، بسياري ديگر 
از بازماندگان نيروهاي مقاومت، طي 8 سال جنگ از آن 
قافله 18۰۰ نفره كم شدند. از عمليات شكستن حصر 
آبادان بگير تا آزادسازي خرمشهر و رسيدن به آخرين 
روز جنگ. از شناخته شده ترها مثل محمد جهان آرا و 
جانشينش سيد عبدالرضا موسوي كه در آزادسازي شهر 
به شهادت رسيد تا كمتر شناخته شده ها مثل منصور 
گلي و محمود ربيعي و رضا گرگپور كه تا جنگ به پايان 
برسد، از جمع ما كم شدند. جنگ كه به پايان رسيد تعداد 
زيادي باقي نمانده بودند و آنهايي هم كه ماندند، هر يك 
در كنجي فراموش شدند و...    ادامه در صفحه 11

مهرداد احمدي شيخاني

استفاده  ابزاري 
از كلمه مقدس 

آزادي 

خاطره

ارديبهشت يا خرداد سال 13۵3 در حال تماشاي ويترين 
كتاب فروشي اميركبير در مخبرالدوله بودم كه دستي بر 
ش��انه ام قرار گرفت. يكي از هم كالسي هايم در دانشكده 
علم و صنعت ايران بود؛ عزيزي به نام حميدرضا هزارخاني. 
از آن روز الفت��ي بين مان برقرار ش��د. هر دو عالقه  مندي 
مشتركي داشتيم: »كتاب«. به پيش��نهاد ايشان هرگاه 
كتابي با ارزش -به تعبير آن روزها- دست مان مي رسيد به 
اشتراك مي گذاشتيم و گاهي هم با هم مطالعه مي كرديم. 
لذتي داشت. روزي ايش��ان مقاله اي را از كتاب »ايران را از 
ياد نبريم« برگزيده بود تحت عنوان دموكراسي در شرق. 
با طمأنينه خاصي برايم خوان��د. فرازهايي از آن را همواره 
به خاطر داشتم مخصوصا اينكه آخرين باري بود كه با هم 
بوديم و كتاب خوانديم. ايشان تغيير رشته داد و به دانشگاه 
صنعتي شريف امروز و آريامهر آن روز منتقل شد. مدت ها 
از ايشان بي خبر بودم تا روزي سوار بر دوچرخه كورسي در 
دانشگاه علم و صنعت ديدم شان. يكي،  دو ساعت با هم بوديم 
و من علت انتخاب آن مقاله را جويا شدم و ايشان گفت براي 
يك جمع ديگري بايد درخصوص آزادي و دموكراس��ي 
مطالبي ارايه مي كردم كه با هم وقتي در مورد آن خوانديم 
و بحث كرديم بسيار مثمرثمر بود. علي الخصوص كه شما 
درخصوص يادداشت هاي سفر به شوروي ايشان مطالبي 
را گفتي. گرچه با نظرات شما مخالف بودم ولي هنگام ارايه 
در آن جمع دوستان فكر كردند كه نظرات شما نظر من هم 
هست برخورد كردند. يك ماه و چهل روزي از آن مالقات 
نگذشته بود كه متاسفانه در روزنامه اطالعات خواندم كه در 

درگيري ساواك به شهادت رسيده. ادامه در صفحه 11

سعيد  فائقي

شهر

 خطري ك�ه زندگي آن�ان و خانواده ش�ان 

را تهديد مي كند 
ش��هر مكان زندگي و حيات اجتماعي شهروندان 
اس��ت در اين ميان س��اختمان هاي شهري بخش 
بزرگ و حياتي از ش��هر ها هستند كه عموما محل 
س��كونت موقت و دائم آنها اس��ت. ساختمان هايي 
كه اگر به صورت دايمي درنظر بگيريم يعني محل 
اسكان خانواده ها؛ كه بس��تري است براي سكونت 
زنان كه بيشترين زمان را در آن طي مي كنند. زنان؛ 
خانه را به اميد ايمن و امن بودن براي خود و خانواده 
همواره مورد توجه قرار مي دهند. خانه س��رپناهي 
اس��ت كه اميد و آرزو و زندگي در آن جريان دارد و 
زنان اين بس��تر را محيطي امن براي خود و خانواده 
مي دانن��د.  س��اخت خانه ها و محل هاي س��كونت 
موقت كه معموال شامل محيط كار يا اوقات فراغت 
يا خريد فضاي ديگري است كه ايمني و امنيت آن 
ضرورتي انكارناپذير در ش��هر است. كم توجهي به 
ايمني سازه هاي س��كونت شهري نگراني است كه 
امروزه به شدت از سوي شهروندان و مديريت شهري 
بايستي مورد توجه قرار گيرد. براساس اين نگراني در 
ايران بعد از زلزله بم مقررات ملي ساختمان با شدت و 
توجه بيشتري ايجاد و تسري پيدا كرد و سازمان نظام 
مهندسي با اين دس��تور كار در فضاي ساخت و ساز 
شهري با قوت بيشتري وارد شد، اما با تجربه ساخت و 
سازهاي اخير و كم توجهي به مقررات ملي ساختمان 
براساس آمارهايي كه ...  ادامه در صفحه 2

زهرا نژاد بهرام

زنان شهر و 
ساختمان هاي 

ناايمن 

ديپلماسي

يكي از حوزه هاي اصلي سياست خارجي منطقه اي 
اي��ران، منطقه غرب آس��يا به وي��ژه خليج فارس و 
كشورهاي واقع در ساحل جنوبي آن است. اهميت 
اين حوزه ب��راي ايران به دليل گره خوردن اقتصاد، 
امنيت و سياس��ت ايران در اين منطقه با يكديگر 
است. كارنامه سياست خارجي منطقه اي جمهوري 
اس��المي ايران در اين حوزه در س��ال هاي پس  از 
پيروزي انقالب اس��المي، به  جز مقاطع كوتاهي، با 
چالش هاي جدي مواجه بوده اس��ت؛ واقعيتي كه 
عوامل داخلي، منطقه اي و بين المللي در آن نقش 
داشته  اس��ت.   با به قدرت رسيدن دولت سيزدهم 
يكي از رويكردهاي جديد اين دولت در سياس��ت 
خارجي تاكيد بر گس��ترش روابط با كش��ورهاي 
همس��ايه به ويژه منطقه خليج فارس بوده اس��ت. 
آنچه شانس دولت سيزدهم را براي نيل بدين هدف 
در اين منطقه بيش��تر كرد برخي تحوالت جهاني 
و منطقه اي بود كه ش��ايد مهم ترين آنها را بتوان به 
شرح ذيل برش��مرد: 1- به قدرت رسيدن بايدن در 
امريكا و تصميم اين كشور مبني بر خروج نيروهايش 
از منطقه كه موضوع تامين امنيت منطقه و ساختار 
امنيتي آينده آن را با پرس��ش هاي اساسي مواجه و 
دولت هاي منطقه را نگران ساخت ۲- بروز كدورت 
در روابط امريكا با متحدي��ن اصلي خود در منطقه 
به ويژه عربستان به دليل برخي مواضع امريكا در قبال 
موضوعاتي مانند نقش عربستان در قتل قاشقچي و 
واقعه يازده سپتامبر و...  ادامه در صفحه 5

حسين  مسعودنيا

تحوالت 
خليج فارس و 

مسووليت دولت

ياد

چقدر به آدم هايي كه در ميانه اعتدال ايستاده، نقطه 
اتصال و ساطع مهرباني مي شوند، نيازمنديم. آدم هايي 
كه به تنهايي همچون يك نهاد هس��تند. نهادهايي 
كه در فض��اي مهرآگين آن همگان ب��ا متنوع ترين 
گرايش ها، احساس آرامش مي كنند و آن را تكيه گاه 
خود مي دانند. روزنامه اطالع��ات در دوران مديريت 
دعايي، تبديل به يك سنگر بزرگ مدني شد. دعايي 
روزنامه اطالعات را تبديل به يك آرمانش��هر كرد كه 
بسي فراتر از يك روزنامه صرف بود. يك نقطه تالقي؛ 
يك حري��م حوزه عمومي ك��ه چهره هاي ناهمگون 
سياس��ي، فرهنگي و اجتماعي را مي توانست به  طور 
يكجا گرد هم آورد، زير يك سقف گفت وگويي. فراموش 
نمي كنم آخرين ديدارمان را كه همين چهارشنبه دو 
هفته پيش، توفيق آن دست داد. با جمعي از دوستان 
رسانه اي و دكتر ظريف در دفتر آقاي دعايي گرد آمده 
بوديم. از خاطرات آن روزگار س��پري شده مي گفت؛ 
گاليه اي ش��يرين داشت به س��بك خودش كه چرا 
براي روزنامه ما يادداش��ت نمي دهيد؟ بعد هم رو به 
من يادآوري كرد كه نخس��تين مصاحبه و نوشته ام 
با نام خودم در روزنامه اطالعات منتش��ر شده بود. به 
قول دعايي، آنج��ا از خود رونمايي ك��ردم. بي  ترديد 
سيدمحمود دعايي از بازماندگان انقالبيون اصيل است 
كه زيستي خيرخواهانه براي همه داشت. اين روزها به 
داليل مختلف كه شرح آن مجال ديگري مي طلبد بيان 
و تعريف آنچه روح انقالب  و انقالبي گري واقعا چه بود، 
براي نسل جديد دشوار است.  ادامه در صفحه 2

علي ربيعي

غروب يك 
ميانجي انساني 

ومدني 

آقاي  مهندس كاظم  پورنصيري

محمود ايزددوست
عضو هيات مديره شركت سيمان خزر

مديركل آموزش فني و حرفه اي گيالن
ضمن عرض تبريك، در مسووليت جديد توفيق 

شما را آرزومندم.

فقدان تاثرانگيز

 درس�الروز پانزده خرداد موجب س�وگواری دوس�تان فراوان اين روحانی مبارز صادق مردمی آزاده وفرهيخته ش�دروحانی نس�توه، معتدل 
ومريدومراداهل فکروهنروفرهنگ که ازدوران مبارزه تاحضوردرمجلس واداره روزنامه اطالعات همواره اخالق حسنه، تواضع ورفتارمسوالنه 
راپيشه خودساخت .اين ضايعه رابه خانواده مکرم ايشان وبازماندگان ودوستان وهمفکران وهمکاران ايشان تعزيت گفته، غفران و رحمت بيکران 
الهی برای آن مرحوم و صبر جميل و اجر جزيل برای همه بازماندگان از خدای رحمان و رحيم مسألت می نماييم. يادش گرامی و نام نيکش جاويدان باد.

سيد عبدالواحد موسوي الري ، هدايت اله آقائي ، علي اصغر احمدي ،سيد محمد علي افشاني،حسين اميني ، جمشيد انصاری ، غالمرضا انصاري 
 محمد ابراهيم انصاري ، علي اكبر اولياء ، سيد محمد رضا آيت اللهي ، اشرف بروحردي ، غالمحسين بلنديان ، محمدرضا بهزاديان ، محمدعلي پنجه فوالدگران 
 نصرت اله تاجيك ، اسماعيل تبادار ، احمد ترك نژاد ، علي جابريان ، سيد صفدر حسيني ، سيد محمود حسيني،احمدخرم ، اسماعيل دوستی ، اسداله رازاني 
 علي اكبر رحماني ، جعفر رحمانزاده ، سيد حسن رسولي ، ابراهيم رضايي بابادي ، عبداله رمضان زاده ، عبدالمحمد زاهدي ، علي اصغر زبردست 
 محمود زماني قمي  ، قربانعلي سعادت ، مسعود سلطاني فر ، غالمعلي سفيد ، كريم شورانگيز ، محمد رضا صالحي ، غالمرضا صحرائيان ، علي صوفي 
 سيد حميد طهائي ، نوراله عابدي ، علي قنبري ، داوود كشاورزيان ، سيدحميد كالنتري ، محمدعلي كريمي ، سيد مرتضي مبلغ ، يحيي محمدزاده ، علي محقر 
 فريبرز محموديان ، سيف اله مرادي ، محمدرضا مرواريد ، فتح اهلل معين ، محمدحسين مقيمي،سيد جعفر موسوي ، محسن مهرعليزاده ، محمد هاشم مهيمني 
 سيد محمود ميرلوحي ،محسن نريمان،نگارنده،علي اوسط هاشمي ، حسن يونس سينكي

اناهلل و انااليه راجعون

 حجت االسالم والمسلمين سيد محمود دعايی

در مقام استادي
در ميانه اخبار دلس��ردكننده 
و نوميدي افزاي كش��ور، باخبر 
ش��دم دكتر نعم��ت احمدي، 
اس��تاد فرهيخته گ��روه تاريخ 
دانش��گاه آزاد اس��المي تهران 
مركزي را مفتخر به بازنشستگي 
كرده اند!  صفحه 7 را بخوانيد فياض زاهد

ديدگاه

پديده اخالل در سخنراني ها
اينكه عده اي هر س��ال تالش 
مي كنن��د ك��ه س��خنراني 
حجت االسالم س��يد حسن 
خميني، نوه امام خميني)ره( 
را در سالروز رحلت ايشان و در 

حضور مقامات كشوري و ... 
صفحه 7 را بخوانيد علي مطهري

سياست

نظم و انتظام اجتماعات
ديروز ١٤/ خرداد/١٤٠١ در 
مراسم ش��كوهمند سالگرد 
بنيانگذار جمهوري اسالمي 
اي��ران و هنگام س��خنراني 
آيت اهلل سيد حسن خميني 

در جمع حاضرين...
صفحه 9 را بخوانيد محمد جليليان

قانون

انقالب و مردم 
به عللي در س��ه دهه گذشته 
درب��اره مرح��وم ام��ام به جز 
ي��ك تحقيق و مقال��ه و يكي، 
دو يادداش��ت چي��ز ديگري 
ننوش��ته ام. ولي امسال به اين 

نتيجه رسيدم كه بهتر است...
صفحه 2 را بخوانيد  عباس عبدي

با كمال تاسف باخبر شديم 
 جناب آقاي حجت االسالم والمسلمين 

سيد  محمود  دعايي

الياس حضرتي- بهروز بهزادي- حجت طهماسبي - محمد داوري
 سارا معصومي- آرمين منتظري-  محسن آزموده
 شهاب شهسواري-محمدحسين لطف اللهي- بنفشه سام گيس
 نازنين متين نيا- ندا جعفري- مهدي بيك اوغلو

يار وفادار حضرت امام خميني)ره( و مدير موسسه مطبوعاتي 
اطالعات، جهان فاني را وداع گفته است.

اين مات�م جانگداز را به خانواده آن مرحوم، اهالي رس�انه و 
آشنايان و بستگان ايشان از صميم قلب تسليت مي گوييم و 
از خداوند منان مي خواهيم اين عزيز از دست رفته را با اجداد 

پاكش محشور گرداند.

10و 11

جامعيت امام خميني )ره( 
نهض��ت ام��ام خميني در 
پانزده��م خرداد ماه س��ال 
13۴۲ ش��كوفا ش��د. اين 
نهضت در بهمن ماه 13۵۷، 
يعني پانزده سال بعد به ثمر 
رس��يد. ياران امام خميني 
صفحه 9 را بخوانيد كه ...  سيد عطاءاهلل مهاجراني
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حضرت آيت اهلل خامنه اي صبح شنبه در اجتماع پرشور 
مردم در مرقد مطهر رهبر كبير انقالب به مناس��بت 
سي وسومين س��الگرد عروج آن عزيز سفركرده، امام 
خميني را روح جمهوري اسالمي، شخصيتي حقيقتا 
اس��تثنايي و اماِم »ديروز و امروز و فرداي ملت ايران« 
خواندند و تاكيد كردند: نسل جوان و هوشمند كنوني 
براي اداره آينده كش��ور و رساندن ملت به قله هاي پر 
ش��كوه به نرم افزاري مطمئن، جامع، ش��تابدهنده و 
تحول آفرين يعني درس ها و گفت��ار و رفتار امام نياز 
دارد. ايشان همچنين با بيان توصيه هايي مهم، مردم 
و فعاالن انقالبي، فرهنگي، سياس��ي و اقتصادي را به 
جلوگي��ري از هويت زدايي از انق��الب و تحريف امام، 
افشاي دروغ و جنگ رواني دشمن، جلوگيري از نفوذ 
رگه هاي ارتجاع و سبك زندگي غربي و قدرشناسي از 

مسووالن انقالبي سفارش كردند.
رهبر انقالب در اين مراسم كه بعد از دو سال به صورت 
حضوري برگزار شد، با اشاره به ابعاد همچنان ناشناخته 
ش��خصيت امام خميني گفتند: با وج��ود حرف ها و 
نوشته هاي فراوان درباره آن حكيم هدايتگر، ناگفته ها 
درباره عظمت و قدرت ش��خصيتي و رهبري او بسيار 
است و نس��ل جوان كه امام را به درستي نمي شناسد، 
براي ايفاي مسووليت ملي و انقالبي و برداشتن گام دوم 
انقالب و اداره بهينه كشور، بايد درس هاي پيش برنده 
و تعيين كننده مكتب امام را بياموزد تا با اطمينان به 

سوي آينده درخشان كشور گام بردارد.
ايشان، انقالب اس��المي را بزرگ ترين انقالِب تاريخ 
انقالب ها خواندند و با مقايسه روند دو انقالب مشهور 
معاصر يعني انقالب كبير فرانس��ه و انقالب شوروي 
با انقالب اس��المي گفتند: در اين انقالب ها معنويت 
مغفول بود و هر دو انقالب بعد از مدتي كوتاه منحرف 
شدند و مردم را كه باعث پيروزي آنها بودند به كنار زدند 
و عمال به دوران گذشته برگشتند اما انقالب اسالمي 
بعد از پيروزي هم با انتخابات پي در پي، تكيه مستمر 
بر مردم و توجه همزمان به جنبه هاي مادي و معنوي 
انسان جلو رفته است كه اين واقعيات از جمله داليل 
برجس��ته برتري انقالب اسالمي بر همه انقالب هاي 
تاريخ و نشان دهنده عظمت رهبري امام است. ايشان 
حضور ملت را عامل قطعي پيروزي انقالب برشمردند 
اما گفتند: آن دست قدرتمند، شخصيت فوالدين، دل 
مطمئن و زبان ذوالفقارگونه كه توانست اقيانوس عظيم 
ملت را به ميدان بكشاند و به تالطم بياورد و بدون يأس 
و نااميدي در ميدان نگه دارد و جهت حركت را به آنها 

تعليم دهد، امام بزرگوار و خميني عظيم بود.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در تش��ريح جلوه هايي از 
رهبري ُپر مغ��ز و ُپر معناي امام خميني و قدرت نافذ 
ايش��ان در تعيين و تعليم ميدان مب��ارزه، به حوادث 
خطير دوران نهضت و جمهوري اسالمي اشاره كردند 
و افزودند: امام در بيانيه هاي س��ال آخر حيات شان و 

وصيت نامه خود، ميدان مب��ارزه را حتي براي دوران 
بعد از خود نيز تعيين و مش��خص كرده اس��ت. رهبر 
انقالب اس��المي با تاكيد ب��ر اينكه ام��ام )ره( از نظر 
خصوصيات شخصي به معني واقعي كلمه ممتاز بود، 
به بيان برخي ويژگي هاي ايشان پرداختند و گفتند: 
»پاكي و پرهيزگاري«، »معنويت و حاالت عرفاني«، 
»شجاعت«، »حكمت و عقالنيت«، »محاسبه گري«، 
»اميد به آينده«، »صداقت«، »وقت شناسي و نظم«، 
»توكل و اطمينان به وعده الهي« و »اهل مبارزه بودن« 

از جمله خصوصيات بارز امام راحل بود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي بعد از بيان برخي ويژگي هاي 
ممتاز امام، به تبيين مباني و اصول مكتب امام پرداختند 
و افزودند: زيربناي مكتب امام چه در دوران مبارزه و چه 
در دوران انقالب »قيام هلل« بود و اين زيربنا مبناي قرآني 
داشت. ايشان هدف قيام براي خدا در همه مراحل را 
»اقامه حق«، »اقامه عدل و قسط« و »ترويج معنويت« 
برشمردند و خاطرنشان كردند: امام يك مبارز واقعي 
ب��ود و در ميدان قيام هلل حضور دايمي داش��ت. رهبر 
انقالب اس��المي گفتند: حركت امام در دوران مبارزه 
چند نقطه برجس��ته داشت كه عبارتند از نترسيدن، 
صراحت با م��ردم، اعتماد به مردم، قدردان مجاهدت 

مردم بودن و دميدن اميد به دل ها.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي س��پس به بي��ان نكات 
برجسته حركت امام در دوران ايجاد جمهوري اسالمي 
پرداختند و خاطرنش��ان كردند: مهم ترين دغدغه و 
نقشه راه امام در اين دوران، فاصله گذاري ميان طرح 
»جمهوري اسالمي« با »فرهنگ و قاموس غربي« بود. 
بر همين اساس امام اصرار داشت كه جمهوري اسالمي 
وام گرفت��ه از »جمهوري« و »مردم س��االري« غربي 
نيست بلكه برگرفته از اصل اسالم است. رهبر انقالب 
اسالمي يكي از ويژگي هاي بارز الگوي جديد امام را، 
هماهنگ سازي دوگانه اي به  ظاهر متناقض دانستند 
و گفتند: در الگو و نظام سياسي جديدي كه امام ارايه 
كرد، »هم معنويت است هم راي مردم«، »هم اجراي 
احكام الهي است هم رعايت اقتضائات و مصلحت هاي 
عمومي«، »هم اصرار بر عدالت اقتصادي و رعايت حال 
ضعفا است هم اصرار بر توليد ثروت«، »هم نفي ظلم 
است هم نفي ظلم پذيري«، »هم تقويت علم و اقتصاد 
اس��ت هم تقويت بنيه دفاعي كشور«، »هم انسجام و 
وحدت ملي است هم پذيرفتن تنوع آرا و گرايش هاي 
مختلف سياس��ي«، »ه��م تاكيد بر تق��وا و طهارت 
مسووالن اس��ت هم تاكيد بر كارشناسي و كاربلدي 
مس��ووالن«. حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس سوال 
مهمي را مطرح كردند و گفتند: اين مكتب و الگويي كه 
امام طراحي و پايه گذاري كردند تا چه ميزان در زمان 

امام و بعد از ايشان تحقق پيدا كرده است؟
ايش��ان افزودند: پاس��خ من با اطالع از حقايق كشور 
اين است كه »جمهوري اسالمي در همه سرفصل ها 
همچون مردم س��االري، پيش��رفت هاي علمي، امور 
ديپلماسي، اقتصادي و خدمات عمومي موفقيت هاي 

بزرگي به دست آورده كه انكار آنها بي انصافي است البته 
ناكامي ها نيز كم نبوده است يعني هم پيشرفت داشتيم 

و هم ضعف و ناكامي.
رهبر انقالب اسالمي در بيان علت ضعف ها و ناكامي ها 
افزودند: براي يافتن علت، ام��ام ما را راهنمايي كرده 
و مي گويند »كارنامه ش��ما در گرو تالش و مجاهدت 
است«، يعني هر جا ملت و مسووالن با اراده قوي وارد 
ميدان شوند، آنجا عرصه پيش��رفت ها است و هر جا 
سستي در اراده ها به وجود آيد، موجب عقب ماندگي 
مي شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند، 
البته نقش جبهه گسترده دشمنان از ابتداي پيروزي 
انقالب تا به امروز نيز نبايد ناديده گرفته شود. ايشان 
افزودند: اين دش��مني را جمهوري اسالمي به وجود 
نياورد بلكه چون ذات جمهوري اسالمي، مخالف ظلم 
و اس��تكبار و منكرات و موافق معنويت است، طبيعتا 
ظالمان و مس��تكبران و عامالن ب��ه منكر و مخالفان 

معنويت با آن دشمني مي كنند.
رهبر انقالب يكي ديگر از عوامل دشمني با جمهوري 
اسالمي را فاصله گذاري جدي امام با غربي ها دانستند و 
گفتند: حمايت از فلسطين و دادن سفارت رژيم غاصب 
به ملت فلس��طين، انتقاد از رياكاري ها و جنايت هاي 
كش��ورهاي اروپاي��ي و امريكا نمونه ه��اي مهمي از 
فاصله گذاري امام ميان تمدن و تفكر و نظام اسالمي با 
تمدن و تفكر غربي است. رهبر انقالب همچنين امتياز 
بزرگ امام را آشنا كردن مردم با مفهوم مقاومت و تزريق 
روح ايستادگي در ملت خواندند و گفتند: به بركت امام 
امروز ملت ايران ملتي كامال مقاوم و مستحكم است و 
مقاومت به يكي از واژه هاي برجسته در ادبيات سياسي 

دنيا تبديل شده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه از دو توطئه و خواب 
آشفته دشمنان براي ملت ايران پرده برداشتند و گفتند: 
جزو اول اين نقشه، اميد بستن دشمنان به اعتراضات 
مردمي براي ضربه زدن به كشور است كه از طريق كار 
رواني و فعاليت در فضاي مجازي و با پول، مزدورپروري 
و انواع حيله ها به دنبال قرار دادن مردم در مقابل نظام 

اسالمي هستند.
ايشان جزو دوم از اين توطئه را القاي محاسبات غلط 
درباره رو به سقوط بودن جمهوري اسالمي دانستند و 
افزودند: بدخواهان، ابتداي انقالب مي گفتند شش ماه 
ديگر انقالب سقوط خواهد كرد و بعد كه محاسبه آنها 
غلط از آب درمي آمد وعده شش ماه ديگر را مي دادند 
در حالي كه امروز بيش از چهل و س��ه سال از انقالب 
گذش��ته و آن نهال باريك به درخت��ي تناور و مقتدر 
تبديل شده است و محاسبات امروز آنها نيز همچون 

گذشته كامال غلط است.
رهبر انقالب تاكيد كردند: در جمهوري اسالمي، عامِل 
مردم عامل بسيار مهمي اس��ت و دشمنان نخواهند 

توانست ملت را در مقابل نظام اسالمي قرار دهند.
ايش��ان در تحليل علت محاس��بات پ��ي در پي غلط 
دش��منان ايران، به نقش تعدادي از مشاوران ايراني 

گروه سياسي

به عللي در سه دهه گذشته درباره 
مرحوم امام ب��ه جز يك تحقيق و 
مقال��ه و يكي، دو يادداش��ت چيز 
ديگري ننوش��ته ام. ولي امس��ال 
به اي��ن نتيجه رس��يدم كه بهتر 
اس��ت آن مقاله خ��ود را با رويكرد 
مش��خص تري بنويس��م. يكي از 
بدترين و زشت ترين اقدامات پايه گذاران نواصولگرايي كه 
از حدود دو دهه پيش آغاز كردند، تحريف مفهوم انقالب 
و نقش مردم و نيز مواضع مرحوم امام در اين زمينه است. 
آنان چون شهامت نداشتند تا صريحا اعالم كنند كه مواضع 
امام يا اصل انقالب را نمي پذيرند، در نتيجه رياكارانه اقدام 
به تحريف آنها كردند. منظورم تحريف جايگاه مردم و راي 
مردم در انقالب و نظام به ويژه در آراي مرحوم امام است. به 
نظر من مخالف يا منتقد نظرات امام بودن مشكلي نيست، به 
ويژه آنكه نظرات ايشان هم در حال تحول بود. براي اثبات اين 
ادعا مي توان تفاوت فراوان ميان رويكرد كتاب كشف االسرار 
را با فتاواي سال هاي انقالب و دهه 1360 ايشان مقايسه كرد 
كه سه دهه بعد نوشته اند. ولي كسي حق تحريف را ندارد. 

موض��وع تحريف ب��ه تعري��ف از انقالب و جاي��گاه مردم 
برمي گردد. معناي انقالب و انقالبي را بايد از دو منظر روشي 
و محتوايي تفكيك كرد. معناي روشي آن را نبايد قرباني 
برداشت هاي محتوايي كرد. زيرا وجه ثابت انقالب، روش 
اس��ت و نه محتواي در حال تح��ول آن. چه زماني انقالب 
رخ مي دهد؟ زماني كه حكومت مستبد شود و مانع تحقق 
حضور و مش��اركت و اعمال حق حاكميت ملت شود. اين 
يك بحث روشي است و نه محتوايي. به همين علت از وجود 
انقالب هاي گوناگون حرف مي زنيم كه همه در اين ويژگي 
و تعريف مشترك هستند، در حالي كه محتواي مورد نظر 
مردم شان ممكن اس��ت با يكديگر تفاوت داشته باشد. در 
اي��ران نيز همه نيروها از مذهبي و غيرمذهبي، از ليبرال تا 
كمونيست همه و همه در انقالب حضور داشتند، در حالي 
كه به لحاظ محتوايي در تقابل با يكديگر بودند كسي هم به 
آنان نگفت كه حق شركت در فرآيند انقالب را ندارند. پس 
بنيان انقالبي بودن، التزام به اين اصل يعني حاكميت بدون 
استثناي مردم است. از اين مرحله به بعد، هر كسي مي تواند 
محتواي مورد نظ��ر خود را با رعايت اين اصل تبليغ كند و 
پيش ببرد. هر رفتاري جز اين ضدانقالبي است. آنان كه اصل 
حاكميت بدون قيد و شرط ملت را ناديده مي گيرند و به جاي 
آن، الزام به غلبه محتواي موردنظر خود را مي نشانند، در واقع 

ضدانقالبي هستند كه پوشش انقالبي دارند. 
اين اقدام ضدانقالبي از خالل تحريف ديدگاه امام انجام شده 
است. با تفاسير عجيب و غريب، كوشيدند كه رأي ملت را در 
نظر ايشان فرعي و غيرمهم و غيراصيل و حتي بي اثر جلوه 
دهند، در حالي كه با هيچ ترفندي نمي توان چنين برداشتي 
را به مواضع امام قالب كرد. پژوهش��ي ك��ه درباره تحليل 
محتواي كلمات امام از س��ال 1341 تا 136۸ انجام دادم، 
نشان داد، كلمه اي كه بيشترين كاربرد را در همه مطالب 
ايشان اعم از سخنراني يا نامه و اطالعيه يا گفت وگو دارد، 
كلمه مردم و مترادفات آن است. ده كلمه اي كه بيشترين 

كاربرد را داشتند عبارتند از: 
مردم، توده، امت و... 122 بار در هر ده هزار كلمه 

اسالم و... 111 بار در هر ده هزار كلمه 
حكومت، دولت و... ۸۷ بار در هر ده هزار كلمه 

خدا 45 بار در هر ده هزار كلمه 
ايران 3۹ بار در هر ده هزار كلمه 

استبداد، دربار، شاه و... 34 بار در هر ده هزار كلمه 
انقالب، نهضت 30 بار در هر ده هزار كلمه 

جمهوريت، دموكراس��ي، راي، رفران��دوم 24 بار در هر ده 
هزار كلمه 

روحانيت، آخوند، علما و... 21 بار در هر ده هزار كلمه 
امريكا، كاخ سفيد و... 15 بار در هر ده هزار كلمه 

اين اولويت ها نش��ان دهنده تاكيدهايي است كه در مقام 
رهبري سياسي اين انقالب و نظام براي مردم و جامعه ابراز 
شده است. اين تاكيدها ممكن است به لحاظ محتوايي واجد 
تحليل هاي گوناگوني باشد، ولي به لحاظ روشي صراحت 
بيش��تري در حق عمومي مردم در تعيين سرنوشت خود 
دارد. پس انقالبي بودن وجه مميزه يك ايراني يا مسلمان 
از ديگري نيست، بلكه وجه مميزه نسبت به حق حاكميت 
ملت است و همه افراد با هر گرايش فكري و سياسي و مذهبي 
و غيرمذهبي مي توانند مشمول اين صفت شوند، مشروط 
بر اينكه همواره بر اين حق مردم در تعيين سرنوشت خود 
پاي بند باشند. البته پس از اين مرحله مي توان از محتواي 
مورد نظر خود درباره اس��الم يا... را با ويژگي هاي رفتاري و 
اخالقي يك انسان انقالبي و فقط در ذيل همان قاعده كلي 
تبليغ كرد و به پيش برد.  مواضع امام نيز در اين مورد روشن 
است و قابل تحريف نيست. اگر كسي آن را قبول ندارد، يا 
سكوت كند يا صريحا مخالفت و آن را نقد كند، اين كار به 
صواب نزديك تر است و اتفاقا مخاطبان و طرفداران شما نيز 
آن را بيشتر مي پسندند. به نظرم ايجاد جنجال ميان سخنان 
آقاي حسن خميني نيز بيش از آنكه با هدف تخريب او باشد، 

معطوف به حاشيه راندن همين رويكرد مرحوم امام است.

دعايي، يعني هستي و منش اسالمي و مشي مدني؛ دعايي يك 
گواه بود بر توان الگو سازي انقالب در جلوه دموكراتيك و عميقا 
مردمي. چهره، منش و رفتارش با رعايت حريم داري و احترام 
به خدمات گذشتگان، نمونه مجسمي بود از حجت بودگي 
گوهرين در زمان��ه حاضر. از اين منظر دعايي آن مفهوم و آن 
معنويتي است كه كار دشوار تبيين انقالب را بر ما آسان مي كند. 

مردي از تبار طالقاني ها، بهشتي ها، مطهري ها و... 
در واقع، چهره واقعي انقالب، منش همين  افراد بود. انقالب 
قطاري نيس��ت كه در هر ايستگاه آن كس��ي را پياده كنند؛ 
برعكس، روح انقالب تجلي گر معناي »همه باهم« بوده است. 
دعايي در اين مفهوم انقالب كه برخي قصد خدشه  دار كردن 
آن را دارند تا آخرين روزهاي حيات، به مش��ي انقالبي وفادار 
ماند يعني قلب��ي مهربان و روحي بزرگ داش��ت براي باهم 
بودگي همه. »همه باهم.« روزنامه اطالعات را تبديل به يك 
»باهمس��تان« كرده بود؛ بايد گفت دعايي ياري وفادار براي 
انقالب و همراهي دلسوز براي جامعه بود كه تا لحظه مالقات 
با پروردگارش از كم��ال تواضع، صداقت، عقالنيت و اعتدال 
عدول نكرد. فقدان ايشان را به همه هموطنان مان، اهالي رسانه 
و خانواده اش تسليت مي گويم. آرامش ابدي را براي روح بلند 

ايشان از خداوند متعال خواهانم.

بيشتر سخنراني كند تا وقتي براي سخنراني حسن خميني 
نماند. در اين ميان محمدعلي انصاري دبير ستاد مركزي 
بزرگداشت امام خميني چندين بار به محمود احمدي نژاد 
اشاره كرد كه زمان او تمام شده و بايد سخنراني خود را تمام 
كند اما او اعتنايي نكرد و پس از آنكه سخنان خود را با اين 
عبارت كه »اكنون توجه ش��ما را به سخنان مقام رهبري 
جلب مي كنم« ادا كرد، به سوي انصاري آمده و عتاب آميز 
گفت: »ش��ما چه كاره ايد و به چه حقي به من يادداشت 
مي دهيد.« هر چند احمدي نژاد بعدها در شهريور 13۹3 
در جريان بازديد از روند توسعه آرامگاه روح اهلل خميني با 
سيد حسن خميني ديدار داشت و اندكي بعد نيز در نامه اي 
به او مجموعه هداياي دوران رياس��ت جمهوري خود را به 
موزه توليت آرامگاه روح اهلل خميني اهدا كرد. احمدي نژاد 
در بخش��ي از اين نامه چنين گفته : »امروز نيز همچنان 
در هم��ه جاي جهان ن��ام مبارك ام��ام خميني گرماي 
حقيقت و ش��ور زندگي و حركت آرماني را بر دل و جان و 
انديشه و عمل همگان مي تاباند و روح آزادگي را در جوامع 
مي گستراند«. سيد حسن خميني نيز در بهمن 13۹3، در 
منزل احمدي نژاد حاضر شد تا درگذشت مادر وي را به او 
تسليت بگويد. خردادماه همان سال احمدي نژاد متقابال 
در جماران حضور يافت و از سيد حسن خميني به سبب 
حضور در منزل خود و ابراز همدردي به مناسبت درگذشت 
مادر خويش قدرداني كرد. آيت اهلل هاشم زاده هريس��ي، 
عضو مجلس خبرگان رهبري در گفت وگو با ديد بان ايران 
در پاسخ به س��والي درباره برخورد صورت گرفته با سيد 
حسين خميني در مراس��م ارتحال بنيانگذار جمهوري 
اسالمي گفت: »جرياني در سال هاي اخير »امام زدايي« را 
به صورت عملي دنبال كرده و به دنبال مصادره كردن انقالب 
در جهت تفكرات و خط مشي سياسي خود است. برخورد 
اين جريان با افراد نزديك به امام خميني)ره( و هر كسي كه 
بر خالف خط فكري آنها هم حرف بزند، برنامه ريزي شده 

و عامدانه است.« 

از سوي رييس سابق اين سازمان ارايه شده ظاهرا امنيت و 
ايمني ساختمان ها با هاله اي از ابهام روبه رو شده است. به 
گفته خرم رييس وقت اين سازمان دردوره قبل، 120 برج 
در شمال ش��هر تهران روي گسل ساخته شده و براساس 
آمارهاي س��ال 13۹۹ بيش از 33 هزار ساختمان ناايمن 
در شهر تهران شناسايي شده كه قريب به 12۹تاي آن در 

حوزه پرخطر هستند!
با اين نگاه تصوير امن و امنيت در ساختمان هاي شهري 
براي زنان كه فرزندان يا همسران شان يا حتي خودشان 
براي اقامت موقت يا دايم به آنها مراجعه مي كنند چگونه 

است؟!
زنان كه دغدغه س��المت خانواده براي آنها از جدي ترين 
مس��ائل مي باش��د هر روز را با نگراني طي مي كنند و هر 
شب را با نگراني از مكاني كه در آن زندگي مي كنند به سر 
مي برند. براساس آمارهاي سازمان آموزش و پرورش تهران 
در دوره اي كه عضويت ش��وراي شهر را برعهده داشتم در 
س��ال 13۹۹ بيش از 1000 مدرسه در بافت فرسوده بود 
كه نگراني جدي از ادامه فعاليت آنها به دليل سازه نامناسب 
وجود داش��ت. با اين آمارها به واقع زنان شهري هر روز را با 
دغدغه اي از جنس ايمني و ناامني طي مي كنند و نگراني 
آنها بستري براي بروز دغدغه هاي فراوان است. دراين ميان 
آتش سوزي هاي احتمالي كه بر اثر كم توجهي به سازه ها 
و نظارت سازمان آتش نشاني در كمين آنها است نيز قابل 
تامل مي باشد. در حادثه سينا اطهر تهران)1( تعدادي از 
همش��هريان جان خود را از دست دادند كه بخش بزرگي 
از آن زنان بودند. در حادثه متروپ��ل اهواز تعداد زيادي از 
زنان، جان خود را از دست دادند! اين مهم بيانگر آن است 
كه ايمني ساختمان ها به صورت مداوم و هميشگي بايد 
مورد توجه مسووالن و مديريت كش��وري قرار بگيرد. بر 
اين اساس در س��ال 13۹۸ طرح ايمني برخط يا سامانه 
ايمني ساختمان به تصويب شوراي پنجم رسيد و سازمان 
آتش نشاني مسوول بررسي و انتشار اسامي ساختمان هاي 

ناايمن در اين سامانه بود!
اما اين مهم از سوي مديريت بعدي شهري مورد توجه قرار 
نگرفت و از همه نگران كننده تر حذف سازمان آتش نشاني 

از نظارت و تاييد ايمني ساختمان هاي شهري بود!)2( 
از اين رو ضروري است مديريت شهري و نظام مهندسي با 
توجه به تجارب حادثه متروپل و غم و رنج زناني كه بازمانده 
اي��ن حادثه دردن��اك بودند يا قرباني ناايمني اين س��ازه 
ش��هري بودند! با بازنگري و ايجاد شناسنامه ايمني براي 
ساختمان هاي شهري اعم از مس��كوني و تجاري و اداري 
اقدام عاجل نمايند. پيش از اين با تالش هاي كميسيون هاي 
عمران و شهر سازي شوراي شهر تهران، صدور شناسنامه 
فني براي ساختمان ها از الزامات جدي بود اما با مقاومت از 
سوي سازندگان و برخي بخش هاي شهرداري به سرانجام 
نرسيد.حتي نمونه عيني آن نيز رونمايي شد! اين مهم دو اثر 
جدي بر ايمني ساختمان هاي شهري دارد؛ نخست آنكه در 
صورت بروز حادثه امكان دسترسي به بخش هاي مختلف 
به وجود مي آيد و دوم آنكه با عنايت به اصول و قواعد مصوب 
س��اخت آنها مورد بررسي قرار مي گيرد.  با اين وجود بروز 
حادثه متروپل شايد زنگ خطري براي توجه به اين مهم 
باش��د كه ايمني اصلي اساسي براي حيات در شهر است. 
زنان شهري با اطمينان به نهادهاي ناظر و تصميم سازي 
و تصميم گير در زير س��رپناهي زندگي مي كنند كه بايد 
پاسخ آن را به روشني در يابند. اين مهم در صورتي محقق 
مي گردد كه تمركز بر رعايت قوانين ساخت و ساز در كشور 
و پيوستگي بيشتر سازمان نظام مهندسي و مديريت شهري 
از يك سو و نظارت نهادهاي صنفي و سازمان استاندارد بر 

مصالح مورد استفاده و اصول ساخت صورت پذيرد.
زنان كه ش��هروندان ش��هرها هس��تند نيازمند امنيت 
خاطر از س��رپناهي هس��تند كه در آن زندگ��ي، كار و... 
مي كنند. بي توجهي به اين خواست يعني ناديده گرفتن 
حقوق شهروندي آنان و ديگر شهروندان و بي توجهي به 

حداقل هاي مسووليت پذيري شهري!
https: //www.farsnews.ir/news -1
/https: //www.yjc.news/fa/news -2

 عباس عبدي

انقالب و مردم 

مرگ يك ميانجي انساني و مدني

تكرار توهين   به بزرگان!

زنان شهر و ساختمان هاي ناايمن 

رهبري

رهبر معظم انقالب اسالمي در مراسم سي وسومين سالگرد ارتحال امام خميني )ره( 

گرايش امروز مردم به انقالب و دين يقينا بيشتر است
اميد بستن به اعتراضات مردمي نقشه دشمن است

ادامه از صفحه اول

الياس حضرتي ضمن تسليت درگذشت سيدمحمود 
دعايي گف��ت: آقاي دعايي ش��خصيتي بود كه بوي 
امام)ره( و ياد امام از چهره اش، كاركردش و نگرشش 
ت��راوش مي كرد. لحظه ب��ه لحظه با دي��دن او ما به 
ياد نجف و ي��اران واقعي انقالب و ام��ام مي افتاديم. 
مديرمسوول روزنامه اعتماد با اشاره به ديدار مديران 
مسوول رسانه ها با سيدابراهيم رييسي در ماه مبارك 
رمض��ان گفت: بع��د از ديداري كه با آقاي رييس��ي 
داشتيم يك جو ناجوانمردانه اي در باب اينكه ايشان 
مي خواست دست آقاي رييسي را ببوسد به راه افتاد. 
البته همه دوس��تان به نوبه خودشان پاسخ گفتند و 
اعالم كردند كه با توجه به روحيه صفا و صميميتي كه 

در ايشان وجود دارد اين ويژگي را دارند كه هر كسي 
را مي بينند اعم از رفتگر يا رييس جمهور دستش را 

مي بوسند. 
وي ادامه داد: با اين حال من به اين توضيحات راضي 
نش��دم و با ايشان تماس گرفتم و گفتم اجازه بدهيد 
بعد ماه مبارك رمضان به ديدن ش��ما بيايم چرا كه 
مي خواهم دست تان را ببوس��م. بالفاصله بعد از ماه 
مبارك براي زيارت و ديدار ايشان رفتيم. تمام مديران 
ايشان جمع بودند و من بلند شدم و گفتم آمده ام براي 
عرض ادب و دوستي و در جمع دست آقاي دعايي را 
ببوس��م و گفتم اين مرد آنقدر شرافت دارد كه ما هر 

روز بايد دستش را ببوسيم. 

دبيركل حزب اعتماد ملي گفت: افتادگي ايش��ان و 
تواضع و متوقع نبودن ايش��ان مثال زدني بود؛ تمام 
كس��اني كه همراه امام در نجف و پاريس بودند همه 
مس��ووليت هاي بزرگي گرفتند اما ايش��ان تنها به 
وكالت از طرف مردم در مجلس و سرپرستي روزنامه 
اطالعات اكتفا كرد و هيچ  وقت به دنبال كار اجرايي 
نبود در حالي كه لياقت و شايستگي داشت و در سنگر 

روزنامه اطالعات به كارهاي فرهنگي پرداخت. 
وي افزود: رويك��رد آقاي دعايي معتدالنه بود و همه 
نيروه��اي درون انقالب و همه ف��رق درون انقالب 
را در نظ��ر مي گرفت و م��راودت مي ك��رد و از تمام 
كساني كه زندان مي رفتند و در اين سال ها متاسفانه 

مطرود ش��ده بودند حداق��ل كارش اين بود كه نماز 
ميت اين افراد را اقامه مي كرد. از آقاي ش��جريان تا 
عزت اهلل سحابي و علمايي كه منزوي شده بودند نماز 
ميت شان توسط آقاي دعايي خوانده شد. عدم حضور 
ايشان خأليي است كه به هيچ عنوان پر نخواهد شد. 
ايشان جزو آخرين ياران امام بود كه بوي خوش امام 
را مي داد و ما هراز چندگاهي در جلس��ات مالقاتش 
مي كرديم و نظراتش را مي پرس��يديم. در جلس��ات 
مديران مس��وول با وزرا و روس��اي جمهور هميشه 
اعالم مي شد كه بركات جلسات آقاي دعايي هستند 
و جلس��ه بايد با سخنان ايش��ان آغاز شود. خدايش 

رحمت كند.

دبيركل حزب اعتماد ملي: 

غيبت دعايي خأليي است كه پر نخواهد شد

احزاب

خائن در شكل دادن به اين محاسبات اشاره كردند و 
گفتند: اين مش��اوران خيانتكار نه تنها به كشور خود 
بلكه حتي به امريكايي ها ه��م خيانت مي كنند چرا 
كه با اين مشورت هاي غلط موجب شكست خوردن 

آنها مي شوند.
»رويگردان شدن مردم ايران از دين و روحانيت و نظام 
اسالمي« نمونه اي از مشورت ها و محاسبات غلطي بود 
كه حضرت آيت اهلل خامنه اي به آن اشاره و خاطرنشان 
كردند: عالوه بر بيان اين حرف ها از جانب امريكايي ها 
كه تحت تاثير مشاوران ناآگاه و خائن است، معدود افراد 
ساده لوحي نيز در داخل كشور اين سخنان غلط را در 

رسانه ها بيان مي كنند.
ايش��ان با تاكيد بر اينكه امروز گرايش مردم به دين و 
انقالب يقينا بيش از ابتداي انقالب است، به نمونه هايي 
برجس��ته از حضور ش��كوهمند م��ردم در تجليل از 
مقاومت و روحانيت اش��اره كردند و گفتند: تش��ييع 
ميليوني بدِن قطعه قطعه شهيد سليماني و بزرگداشت 
آن م��رد انقالبي، مب��ارز و مجاهد و تش��ييع جنازه و 
ابراز احساس��ات مردم به درگذشت مراجع و فقهاي 
عالي قدري همچون آيت اهلل صافي گلپايگاني و آيت اهلل 
بهجت با گراميداشت هيچ شخصيت سياسي و هنري 
ديگر در كشور قابل مقايسه نيست و نشان دهنده اعتقاد 

مردم به روحانيت، دين، جهاد و مقاومت است.
رهبر انقالب اس��المي، حضور مش��تاقانه جوانان در 
مراكز اعتكاف و اجتماعات عظيم معنوي و همچنين 
راهپيمايي ه��اي با ش��كوه 22 بهم��ن و روز قدس را 
نشانه هاي ديگري از وفاداري ملت به راه امام بزرگوار 
دانستند و افزودند: نمونه ديگري از ارادت ديني مردم، 
اظهار شوق و ارادت آحاد مردم از پير و جوان و كودك 
در سراسر كشور به ساحت حضرت ولي عصر )عج( در 

قالب سرودي است كه اين روزها پخش شده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بخش پاياني سخنان شان 
هفت توصيه مهم خطاب به فعاالن عرصه هاي انقالبي، 

اجتماعي، سياسي و اقتصادي بيان كردند.
رهبر انقالب در توصيه اول به جوانان هوشمند و فرزانه 
تاكيد كردند: نگذاريد دش��من و ضدانقالب از انقالب 

شما هويت زدايي و حقيقت آن را وارونه نمايي كند.
ايش��ان با توصيه به اينكه »نگذاريد ي��اد امام كه روح 
انقالب است در جامعه كمرنگ شود و امام را تحريف 
كنند«، توصيه س��وم خود را ب��ه »جلوگيري از نفوذ 
ارتجاع« اختصاص دادند و گفتن��د: ارتجاع به معني 
بازگشت به سياست و سبك زندگي غربي است و نبايد 
گذاشت با نفوذ سبك زندگي غربي كه در دوران فاسد 

پهلوي موجود بود، كشور به سمت ارتجاع برود.
ايش��ان در توصيه چهارم بر »افش��اي دروغ و فريب و 
جنگ رواني دشمن« تاكيد و با اشاره به نمونه اي تازه از 
اين جنگ رواني خاطرنشان كردند: چندي قبل دولت 
يونان با دس��تور امريكايي ها نفت كشورمان را دزديد 
اما وقتي دالوراِن از جان گذش��ته جمهوري اسالمي، 
كشتي نفتي دشمن را ضبط كردند، در تبليغات فراگير 
خود ايران را ب��ه دزدي متهم كردند، در حالي كه آنها 
بودند كه نفت ما را دزديدند و پس گرفتن مال دزدي، 

دزدي نيست.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با توصيه به »استفاده از سرمايه 
ايمان مردم براي توليد عمل صالح«، توصيه ششم خود 
را به »جلوگيري از القاي بن بست در كشور« اختصاص 
دادند و گفتند: در فضاي مجازي عده اي يا از روي غفلت 
يا به خاطر پول، كارشان القاي به بن بست رسيدن كشور 
است البته در زمان امام هم عده اي در روزنامه ها نوشتند 
كشور به بن بست رسيده است كه امام فرمودند اين شما 

هستيد كه به بن بست رسيده ايد نه جمهوري اسالمي.
ايشان در توصيه آخر، »وظيفه قدرشناسي از مسووالن 
انقالبي« را يادآور ش��دند و خاطرنش��ان كردند: امام 
بزرگ��وار همچنان كه به مجريان نهي��ب مي زدند در 
مواردي نيز صريحا از آنها قدرداني مي كردند، بنابراين 
امروز كه دش��من درصدد تخريب مسووالن انقالبي 
اس��ت، وظيفه س��نگين قدرشناس��ي بايد ادا شود. 
رهبر انقالب با اش��اره به جلوه هاي��ي از فعاليت هاي 
ارزش��مند مس��ووالن در روزهاي اخير، گفتند: چند 
شبانه روز حضور مستقيم يك وزير در آبادان و مالقات 
رييس جمهور و مع��اون او با آس��يب ديدگان حادثه 
و آرامش دادن به آنها، نمونه هاي��ي با ارزش و درخور 
قدرشناسي است؛ البته بايد عامالن خرابكاري ها در 

قضيه آبادان و در قضاياي ديگر نيز مجازات شوند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پايان با اش��اره به برخي 
حواشي در زمان سخنراني حجت االسالم سيدحسن 
خميني تاكيد كردند: شنيدم در زمان سخنراني جناب 
آقاي حاج سيدحس��ن خميني، كس��اني سر و صدا 
كردند. همه بدانند كه من با اين كارها و س��ر و صداها 
مخالف هستم. در ابتداي اين مراسم، حجت االسالم 
سيدحسن خميني در سخناني، امام بزرگوار را منادي 
اس��تقالل و عزت ملت ايران خوان��د و گفت: امام يك 
حقيقت ناب و روح مطهر و نم��اد و مظهر آرمان هاي 

درخشان اسالمي و مردمي بود.



خبر
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داشته اند و وجود دارند و به محض اينكه بميرند از ليست 
بيرون مي روند و تا وقتي كه زنده هستند در ليست هستند. 
مثال ليست اصولگراها- نمي خواهم نام ببرم- زياد هستند و 
برخي هم مرحوم شد ه اند و اينها تا آخرين دوره اي كه زنده 
بودند در ليست بودند و بعضي حتي كارهاي شخصي شان 
را هم نمي توانستند انجام دهند و مشكل حافظه پيدا كرده 
بودند ولي در ليست اصولگرايان بودند. اصالح طلبان هم اين 
مورد را زياد دارند و پدر معنوي اينچنيني زياد دارند. اصال 
يك سري از وزارتخانه ها به نام افرادي تا ابد سند خورده است. 
 دغدغه هايي از دهه ۸۰ داشته ايد كه تا به امروز كه 

چهار دولت گذشته هنوز رفع نشده؟
بله، رفع نشده.

  در بحث سياسي چطور؟ فكر نمي كنيد تغييراتي 
داشته ايد؟ فكر نمي كنيد خطوط قرمز جريان جديد 
عدالت خواه در بستر توييتر خيلي متفاوت با خطوط 

قرمزي است كه قبال بود؟
حتما  هست.

  ادبيات جريان عدالت خواهي جديد است...
حتما ادبيات جديدي اس��ت. حتما در تط��ور اين ادبيات 
جديد شكل گرفته است. ش��ايد در 10، 15 سال گذشته 
وقتي انتخابات را آسيب شناسي مي كردند و نهايتا در مورد 
شفافيت هاي هزينه انتخابات و در مورد نزديك نشدن به 
باندهاي ث��روت و قدرت و امثالهم مي گفتند با ادبياتي كه 
االن در مورد آن حرف مي زنند حتما متفاوت است و اين در 

تطور شكل گرفته است. 
  در مورد اخير در رابطه با سفر خانواده آقاي قاليباف 
و صحبتي كه شما كرديد جايي نبود كه ]اين خبر[ 
كار نشود و موضوعي نبود كه در رابطه با اين مساله 
]به آن[ پرداخته نشود. اگر يك چهره ديگر اين كار 
را مي كرد، برداشت من اين است كه شايد برخورد 

تندتري مي شد.
برخورد تندتر...

  اما االن ش�ما آزاد هس�تيد و ما در خدمت ش�ما 
هستيم.

]مي خندد[ شما لطف داريد. در اين موضوعات اينچنيني 
كه مي فرماييد مقوله هاي فساد و از اين جنس با موضوعاتي 
كه پيش از اين گفتم فرق مي كند. در موضوعاتي از اين قبيل 
نهايت برخوردي كه مي توانند بكنند را با ما هم مي كنند؛ 
يعني بابت اين موضوعات هم مس��اله دادگاه و شكايت و... 
صورت مي گيرد. به اين دليل كه اين موضوعات عمدتا خيلي 
مستند و مستدل هستند خيلي حكم سنگيني نمي شود 
بريد. مثال من خودم حكم چهار سال حبس تعليقي هم دارم، 
ولي خب آقاي قاليباف اصال روي شكايت كردن در اين مورد 
)مساله سيسموني( را ندارد؛ مثال چه موضوعي را مي خواهد 
انكار كند؟ چه چيزي را تكذيب كند؟ پس فردا يك سخنراني 
مث��ل آقاي طائب مي آيد و مي گويد كه اينها اصال در قالب 
ماموريت به سوريه رفته بودند و از سوريه به تركيه رفتند و 
من هم بليت ها را منتشر مي كنم كه چرا دروغ مي گوييد؟! 
سوريه به تركيه اصال پرواز ندارد و اينها مستقيما از تهران به 
تركيه رفتند و... موضوع آنقدر مستند و مستدل است كه يك 
فعال رسانه اي هم هفته بعد جزييات را مي گويد كه 1۹ عدد 
چمدان داشته اند. اخيرا من با يك نماينده مجلس صحبت 
مي كردم چون تماس گرفته بود و مي گفت شما بي خيال 
اين موضوع شويد، آقاي قاليباف مي خواهد سخنراني كند 
و از مردم عذرخواهي كند و اگر امكان دارد، شما هم ديگر 
ادامه ندهيد. من هم گفتم شما مي دانيد جزييات دقيق اين 
مساله چه بوده است؟ گفتند، بله من خودم هم پيگيري كردم 
و پرس وجو كردم و من خودم فكر مي كردم كه 300 يا 400 
كيلو بار داشتند ولي ايشان گفتند كه 2۹4 كيلو تگ بارشان 
بوده است و 25 كيلو بار مجاز بوده و 2۹4 كيلو بار خانم آقاي 
قاليباف بوده است. مي خواهم بگويم اين مساله پنهاني نيست 

كه ما بخواهيم افشاگري كنيم. 
 البته پسرشان به نوعي...

نه، خيلي بد بود. دروغ بود ديگر. گفت گناه نابخش��ودني 
و اش��تباه كرده اند و آقاي قاليباف مخال��ف بوده اند... البته 
بزرگنمايي هايي درباره آن سفر ش��ده است و... يعني چه 
بزرگنمايي شده است؟ ! يعني مثال تعداد روز كمتري از تور 

تركيه رفته بودند.
  شما هم به آقاي سعيد جليلي منتسب هستيد و 

هم جبهه پايداري...
هم به جبهه پايداري و هم به بدهكاران بانكي...

  هم به دولت آقاي رييسي...
بله، هم به دولت آقاي رييسي... آخر اينها خودشان با يكديگر 
دعوا دارند. اينكه من به همه اينها همزمان وصل هس��تم 

پديده عجيبي است.
  يك دليل آن اين نيس�ت كه خود عدالت خواهان 
اين سال ها سعي نكرده اند خودشان را شفاف كنند؟ 
يعني مطابق يك تعبيري كه حاال من قبال از خودتان 
ش�نيده ام ترجيح مي داديد به صورت ش�بح  عالم 

سياست ايران باقي بمانيد؟
ما اساس��ا يك فهمي از خودم��ان داريم )البت��ه در حوزه 
سيس��موني موضوع متفاوت اس��ت؛ ش��ما وخانواده تان 
رفتند سيس��موني خريده اند( حاال اين فض��اي داخلي و 
بدهكاران بانكي يك بحث بود و بحث ديگر كه در يكي دوتا 
از سايت هاي امنيتي وابسته به سپاه هستند نوشته بودند 
كه ميت تركيه، سازمان اطالعاتي تركيه پشت اين موضوع 
قرار دارد. خب، ش��ما خانواده تان رفتند از خارج از كش��ور 
سيس��موني خريدند،  بياييد جلوي دوربين. اصال اين در 
هيچ جاي دنيا مرسوم نيست؛ اعضاي خانواده رفته اند يك 
كاري انجام داده اند، يا خانواده بايد عذرخواهي كنند يا شما 
بايد به عنوان مقام رسمي سياسي اي كه اعضاي خانواده اش 
رفته اند از مردم عذرخواهي كنيد. اينكه آن اعضاي خانواده 
و اين مقام سياسي هم نه و يك عضو ديگر خانواده كه به او 
ارتباطي ندارد؛ يعني پسر خانواده، يعني پسر آقاي قاليباف 
مي آيد و عذرخواهي مي كند، او كيست و چه جايگاهي دارد 
كه عذرخواهي كند. ش��ما بيا پشت تريبون و به مردم بگو 
كه ببخشيد و اشتباه كردم يا بگو خانواده ام به من ارتباطي 
ندارند يا هر چيزي، فقط يك توضيحي به مردم بدهيد و يك 
بار با مردم حرف بزنيد و اين را بپذيريد كه اشتباه كرده ايد. 
اما ببينيد جبهه پايداري، حاج قاسم، دفتر رييس جمهور و 
نهادهاي امنيتي خودشان همديگر را متهم مي كنند كه يك 
جريان امنيتي كثيف اين كار را كرده است. همه همديگر را 
محكوم مي كنند و همديگر را متهم كردند براي اينكه آقاي 
قاليباف از مردم عذرخواهي نكند. باالخره اين اركان سياست 
در كشور، دفتر رييس جمهور و داماد آن، جبهه پايداري و 
جليلي و حاج قاسم و سوريه و... همه را خرج مي كنيم براي 
اينكه اين اتفاق بخشي از سبك زندگي آن شخص است و ما 
هم ساليان سال است كه اين موضوع را داريم مي گوييم نه 
اينكه اين خبط و گناه نابخشودني باشد. اين سبك رياكاري 
با مردم و ادا درآوردن با چفيه جلوي مردم و در خفا زندگي 
ديگري داش��تن مختص آقاي قاليباف است و من هم در 

چندين سخنراني گفته ام...
  فقط مختص ايشان است؟

در ميان اصولگرايان نماد اين س��بك ايش��ان است. ]اين 
بخش از گفت وگو قابل انتشار نيست[ آقاي روحاني يا آقاي 
جهانگيري اگر خانواده شان به سفر خارجي بروند يا خريد 
خارجي داشته باشند اصال ابايي ندارند از اينكه بيايند و اين 
مساله را بگويند؛ يعني سبك زندگي شان اصال قابل مخفي 
كردن از مردم نيست. منزل آقاي روحاني در خيابان ثاراهلل 
ولنجك است. خانه و زندگي اي كه دارد و اساسا ]اهل[ اداي 
چيزي را درآوردن نيست. آقاي قاليباف است كه همزمان در 
اردوي جهادي به عنوان فرمانده جهادي در حال سخنراني با 
چفيه درباره زندگي جهادي است و همان زمان خانواده اش 
در تركيه هس��تند و معلوم مي شود در حين سخنراني در 
اردوي جهادي خانواده در حال خريد سيسموني در تركيه 

بوده اند. 
  يك انتقادي كه بخشي از بدنه و چهره هاي جريان 
اصولگرا از شما دارند اين است كه شما خيلي ساده به 
بعضي افراد پيله كرده ايد؛ مثال به آقاي قاليباف پيله 
كرده ايد كه البته توضيح داديد بر اساس برداشتي 
كه از نقش ايش�ان و فعاليت هاي ايشان داريد اين 
كار را مي كنيد. ام�ا وقتي مرور مي كنيم، مي بينيم 
شما مخالف فساد هستيد و مدعي هستيد كه آقاي 
قاليباف با چفيه خالف چيزي كه شعار مي دهد عمل 
مي كند. اما نمي بينيم مثال در اين س�ال ها شما نقد 
جدي اي به آقاي الريجاني داش�ته باشيد در حالي 
كه آقاي الريجاني از درون جريان اصولگرايي خيلي 
مورد انتقاد قرار مي گيرد كه دنباله رو گفتمان اشرافي 
بوده اس�ت. يا حتي نمي بينيم كه نقدهاي جدي به 

چهره هاي اصالح طلب داشته باشيد.
كدام الريجاني را شما فرموديد؟

  برادران الريجاني. مشخصا شخص علي الريجاني.

ما در دوران دانشجويي همان حدود سال ۸۸ و ۸۹ كه فضاي 
سياسي خيلي ملتهب بود يك دعوا و انتقاد جدي به مجلس 
اصولگرايان و رأس مجلس داشتيم و همه هم پرونده هاي...

  آن زمان ش�ما ذيل تنش هاي آقاي احمدي نژاد با 
آقاي الريجاني تعريف مي شديد...

خير. در مقوله هاي زيادي در همان سال ها ما پرونده داشتيم 
و محكوم هم شديم. انتقادها به مقوله دانشگاه آزاد و اتفاقاتي 
كه رخ داد و پرونده هايي كه براي فعاالن دانشجويي ساخته 
ش��د به دليل نقد هاي تند و تيزي ]ب��ود[ كه به آقاي علي 
الريجاني شد. بعد هم برخوردهايي كه آقاي آملي الريجاني 
انجام مي داد ]اين بخش از گفت وگو قابل انتشار نيست[ و 
همين بزرگواراني كه يا خود كشانده شدند يا محكوم شدند 
مثل آقاي قاضي منصوري و بيژن قاسم زاده آنجا نشسته 
بودند و فقط ما را فله اي مي بردن��د و مي آوردند و محكوم 
مي كردند. در اين بازه درگيري هاي ما با برادران الريجاني 
مربوط به آن سال هاست. بعد هم كه ديگر آقاي احمدي نژاد 
در سپهر سياسي كشور نبوده است از سال  ۹2 و ۹3؛ انتقاد 
جريان عدالت خواه از آقاي آملي الريجاني و محكوم شدن 
بچه هاي عدالت خواه در سال هاي ۹2 و ۹3 به خاطر نقد تند 
و تيز از س��اختار قوه قضاييه ]بود[ كه چند مرتبه از مساله 
ساخت وساز حوزه علميه ايشان تا مسائل ديگر مورد نقد 
جنبش قرار گرفته اند و بعد هم اين سال هاي اخير موضوع 
لواس��ان و كالك و آقاي طبري كه متاسفانه در حاكميت 
اجماعي صورت گرفت كه در نهايت همه چيز را بر سر آقاي 
طبري بريزند و اينكه آقاي آملي را تبرئه كنند و ايشان هم 
بروند و چيزي بنويسند و اعالم برائت كنند كه آقاي طبري 
ام الفساد قوه قضاييه بوده است و دامن آقاي آملي از تمام اين 
موضوعات پاك است. در اين مورد در رسانه ها و صداوسيما 
و ميان نهادهاي امنيتي اجماعي صورت گرفت كه تمامي 
مسائل را بر گردن آقاي طبري بيندازند و آقاي آملي به هيچ 
كجا پاسخي ندهد. اين مسائل همگي متعلق به ما بود و در 

فضايي كه ما ايجاد كرديم رخ داد. 
  حامي آقاي رييسي نبوديد در انتخابات؟

خير. عدالت خواهان و به ويژه چهره هاي شاخص كه مطلقا 
نبودند. در بدنه و پايين را نمي دانم و نمي شود چون حزب 

سيما پروانه گهر

ادعاي نابجايي نيست اگر عدالت را يكي از اصلي ترين 
مفاهيم بشر طي دوره هاي مختلف بدانيم، از آن زمان 
كه ارس�طو آن را برترين فضيلت بش�ر دانست تا 
س�ال هاي بعد كه حتي در ايدئولوژي هاي مذهبي 
نيز از اين مفهوم استفاده شد. عدالت مختص يك 
مرز خاص هم نيست. با اين وجود، به نظر مي رسد در 
طول چهار دهه عمر جمهوري اسالمي بارها از واژه 
عدالت در جريان هاي سياسي مختلف استفاده شده 
است. دهه ۸۰ اما شاهد بروز و ظهور جرياني بود كه 
عالوه بر اينكه شعار عدالت مي داد نام عدالت خواهي 
را نيز براي خود انتخاب ك�رده بود، جرياني كه طي 
س�ال هاي فعاليت هرگز در چارچوب كامل جريان 
چپ و راست جمهوري اسالمي قرار نگرفت، با اين 
وجود به ش�خصيت هاي مختلف در اين دو جريان 
منتس�ب مي ش�د. حاال اما جريان عدالت خواه در 
نخستين سال دولت سيدابراهيم رييسي رفتارهاي 
تازه اي از خود نش�ان مي دهد و به نظر مي رس�د به 
دنبال تعاريف سياسي تازه اي نيز براي خود هست. 
من سيما پروانه گهر هستم و ميهمان اين قسمت از 
برنامه »پاراگراف«  اعتمادآنالين آقاي وحيد اشتري 

از چهره هاي اصلي جريان عدالت خواه است.
  

  آقاي اشتري! اگر اجازه بدهيد بحث را شروع كنيم 
در رابطه با ريشه جرياني كه شما يكي از چهره هاي 
ش�اخص آن هس�تيد. اگر بخواهي�م جريان هاي 
سياس�ي را در جمهوري اس�المي م�رور كنيم، به 
نظر مي آي�د جري�ان عدالت خ�واه در هيچ يك از 
دسته بندي هاي كالن چپ و راست يا اصالح طلبي 
و اصولگرايي قرار نمي گيرد. اگرچه رگ و ريشه هاي 
جريان عدالت خواه�ي به افراد مختلفي نس�بت 
داده مي ش�ود، به نظر مي رسد شروع اين جريان از 
دهه ۸۰ اس�ت. با وجود اين، اسامي مختلفي در اين 
جريان مطرح مي شوند اما امروز اين اسامي نه نفي 
مي ش�وند و نه تاييد مي ش�وند. اگر بخواهم خيلي 
صريح بپرسم، ]سوال[ اين است كه شما كه هستيد 

و از كجا آمده ايد؟
ما از كف دانشگاه آمديم. وقتي در مورد جريان عدالت خواه 
حرف مي زنيم در مورد يك جريان دانش��جويي صحبت 
مي كنيم كه متولد اوايل دهه ۸0 است و از آن زمان ]تاكنون[ 
در سال 1401 كه ما با هم صحبت مي كنيم در اعتراض به 
فضايي كه اواخر دوم خرداد- ش��ايد اواخر دولت دوم آقاي 
خاتمي- ايجاد شد، به اين دليل كه مساله توسعه سياسي 
خيلي جدي بود و همچنين مساله بي عدالتي و تبعيض و 
عدالت اجتماعي در ادبيات فضاي سياسي ما خيلي كمرنگ 
بود، جريان عدالت خواه شكل گرفت و شكل گيري جريان 
عدالت خواهي مصادف شد با فتح اصولگرايان از مجلس هفتم 
و شوراهاي دوم و بعد هم رياست جمهوري و از همان ابتدا 
فاصله جريان عدالت خواه با جرياني كه در نهادهاي مختلف 

مستقر مي شود به نام اصولگرايي...
 آخر چهره هايي مثل ب�رادران جليلي، مثل آقاي 
سعيد جليلي، وحيد جليلي و آقاي سعيد زيباكالم 

هستند كه شما منتسب به اين چهره ها هستيد.
باالخره وقتي در م��ورد تطور جريان عدالت خواه صحبت 
مي كنيم ك��ه در ده��ه ۸0 ش��كل گرفته با تع��دادي از 
اس��اتيد و چهره ها شكل گرفته اس��ت و در دهه ۸0 شايد 
آسيب شناسي اي كه از نظام حكمراني داشت به اين بلوغي 
كه االن داريم در موردش صحبت مي كنيم نرسيده بود. 20 
سال گذشته است. آن زمان چهره هاي شاخصي كه باالخره 
عدالت خواهي با آنها شناخته مي ش��ده است آقاي افروغ 
بودند، آقاي حسن سبحاني و آقاي تركش دوز اگر معرف 
حضورتان باشد و آقاي وحيد جليلي، اما آقاي سعيد جليلي 

آن موقع هيچ وقت جزو اساتيد عدالت خواهي نبودند...
  پس هسته اوليه وامدار اين چهره هاست؟

بله، با اين چهره ها  شكل گرفته است. 
  در جري�ان عدالت خ�واه پس�ران علي�ه پدران 

شوريدند؟
اصال عدالت خواهي با پدركشي شكل گرفته است. اساسا 
هويت اين جريان با پدركش��ي بوده است. عدالت خواهي 
در دهه ۸0... باالخره اين اتمس��فر، اتمسفري است كه در 
فضاي بسيج و تشكل هاي اينچنيني بودند و همان زمان 
با يك پدركشي جدي ش��كل مي گيرد و بسيج و جريان 
راست و اصولگرايي پدران معنوي داشته است و دارد و اينها 
همان موقع شكل گرفت و اين پدركشي هم دايما در جريان 

عدالت خواهي وجود دارد.
  نمي ترس�يد كه خودتان هم به م�رور قرباني اين 

چرخه شويد؟
ببينيد، جريان زنده و جرياني كه فكر مي كند و حرف مي زند 
اساسا وامدار كسي نمي ماند؛ يعني جرياني كه فكر مي كند 
و توليد ادبيات مي كند و دارد جلو مي رود و اينها، اما جرياني 
كه در ركود است و زايش ندارد تا ابد وامدار است و يك پدر 
معنوي دارد تا ابد و باالخره اين يك مقوله اي است در علوم 
اجتماعي كه اگر بخواهم ادبياتش را بسازم شامل دو كليدواژه 
است؛ مثال جرياني كه نسبت به گذشته يك استمراري دارد 

و نسبت به گذشته يك انقطاعي دارد.
 خطوط قرمز هم در اين دو دهه خيلي تغيير كرده 

است...
بل��ه. اس��تمرار به اين معني كه نس��بت به گذش��ته يك 
همبستگي هايي دارد و يك سري چيزهايي را حفظ مي كند 
و يك س��ري انقطاع هايي دارد و هيچ ابا و تعارفي هم ندارد 
كه در اين مورد حرف بزند كه بگويد من نسبت به گذشته 
خودم يك بازشناسي دارم و از اين جهت يك جريان جديد 
محسوب مي ش��ود چون با اين حوزه هايش خداحافظي 
كرده ام. و البته يك استمراري هم دارم كه هنوز بخش هايي 
هم از آن ريشه ها وجود دارد كه آن هم مي تواند توضيح دهد 
كه چه چيزهايي هستند. به اين جهت اين پدركشي را بد 
نمي دانم؛ به اين معني كه اين بازشناسي انتقادي دايما بايد 
به خودش و چهره ها و اساتيدش برسد و توليد حرف و فكر 
داشته باشد و جلو برود و وامدار باقي نماند. من فكر مي كنم 
اين تفاوت جدي جريان عدالت خواهي با جريانات سياسي اي 
است كه در كش��ور وجود دارد؛ مثال در اصولگرايان بعضا 
در ليست هاي انتخاباتي ش��ان آدم هايي از دهه 60 وجود 

حجت االسالم والمسلمين سيد محمود دعايي، روز گذشته 
بعد از طي دوره اي بيماري درگذشت. سيدمحمود دعايي از 
همراهان امام خميني)ره( در نجف بود. او از اعضاي مجمع 
روحانيون مبارز بود كه از سال 135۹ سرپرستي موسسه 

اطالعات را به عهده داشت. 
 در سال 1320 در يزد، سيدمحمود دعايي ديده به جهان 
گشود. او بعد از پايان دوران دبيرستان به حوزه علميه كرمان 
رفت و فراگيري علوم ديني را آغاز كرد. دعايي سطوح اوليه 
حوزوي را در كرمان پشت س��ر گذاشت و پس از آن راهي 
حوزه علميه قم شد. او توانست در سال 1346 سطوح عاليه 
را به پايان برس��اند و در همان س��ال بود كه تحت تعقيب 
عوامل رژيم ش��اه قرار گرفت و به همين خاطر مخفيانه به 
عراق رفت و ادامه تحصيالتش را در عراق از سر گرفت. در 
آن زمان ماموران رژيم پهلوي تالش هاي بس��ياري براي 
بازگرداندن او به ايران انجام دادند كه به س��رانجام نرسيد.  
س��يدمحمود دعايي پيش از پيروزي انقالب اسالمي در 
ايران و ساير كش��ورها فعاليت سياسي داشته و در همين 
راستا به اروپا و كشورهاي خاورميانه مانند لبنان، عربستان، 
سوريه، اردن، افغانس��تان و پاكستان سفر كرده است. او از 
اعضاي مجمع روحانيون مبارز بود و از سال 135۹ تاكنون 
به عنوان سرپرس��ت موسس��ه اطالعات مشغول فعاليت 
بوده است. دعايي در ش��ش دوره مجلس شوراي اسالمي 
تا سال 13۸2 به عنوان نماينده مردم حضور داشته است. 
او در فاصله س��ال هاي 1357 تا 135۹ به مدت دو س��ال 
س��فير ايران در عراق بوده و پيش از آن نيز در س��ال هاي 
اقامت حضرت امام در نجف يكي از همراهان ايش��ان بوده 
است.   سيد محمود دعايي، بيشتر از مشي سياسي اش، به 
مشي اخالقي اش مشهور بود. در واقع دعايي معموال سعي 
مي كرد از صف بندي هاي سياسي فاصله گرفته و به لحاظ 
انساني و اخالقي، پلي ارتباطي ميان جريان هاي سياسي 
باشد. او چه با چهره هاي سياسي اصولگرا و چه با چهره هاي 
سياسي اصالح طلب مشي دوستانه اي داشت. اقامه نمازهاي 
ميت او بر پيكر چهره هاي سياسي از ملي مذهبي ها گرفته 
تا اصالح طلب مش��هور است. هر چند نمي توان گرايش او 
را به جريان هاي سياسي منتقد وضع موجود كتمان كرد. 
دعايي نخستين مديرمس��وولي بود كه پس از ممنوعيت 
انتش��ار خبر و عكس سيد محمد خاتمي اعالم كرد كه در 
روزنامه اش اخبار مربوط به سيد محمد خاتمي را منتشر 
مي كند. محمود دعايي از سوي چهره هاي اصالح طلب و 
اصولگرا نيز مورد احترام بود. در س��ال ۹4 مراسمي براي 
تجليل از سيد محمود دعايي برگزار شد كه در آن مراسم 
چهره هاي مختلف به تجليل از شخصيت او پرداختند. در آن 
مراسم كه در محل مركز همايش هاي بين المللي كتابخانه 
ملي برگزار شد، شخصيت هاي فرهنگي هنري و سياسي 
از جمله آيت اهلل سيد حسن خميني، اسحاق جهانگيري، 
آيت اهلل موسوي بجنوردي، محمدرضا صادق، محمدرضا 
عارف، محمدباقر قاليباف، سيد محمود واعظي، نعمت زاده، 
غالمحسين كرباسچي، احمد مسجدجامعي، علي يونسي، 
محمدعلي نجفي، س��يد رضا اكرمي، علي ربيعي، حسن 
قشقاوي، حميد اسماعيلي، تركان، چيت چيان، هاشمي 
استاندار تهران، غالمعلي حدادعادل، قاضي زاده هاشمي، 
سلطاني فر، س��يد ضياء هاشمي، صالحي اميري، حسين 
انتظامي، رجبي رييس كتابخانه مجلس شوراي اسالمي، 
ميرزازاده رييس دانشگاه آزاد اس��المي،  هادي خانيكي، 
محمدمهدي فرقاني، محمدرضا متقي و علي اكبر صالحي 
رييس س��ازمان انرژي اتمي حضور داش��تند. همچنين 
پي��ام تصوي��ري آي��ت اهلل جوادي آملي و پيام ش��فاهي 
رييس جمهور دولت اصالحات سيد محمد خاتمي در آيين 
نكوداشت حجت االسالم والمسلمين سيد محمود دعايي 
توس��ط محمدرضا تابش قرائت شد. مراسم تشييع پيكر 
حجت االسالم والمسلمين سيد محمود دعايي، نماينده ولي 
فقيه و مديرمسوول روزنامه اطالعات و نماينده ادوار مجلس 
شوراي اسالمي، امروز 16 خرداد 1401 ساعت ۹ صبح در 

حسينيه جماران برگزار مي شود.

سيد محمود دعايي، به ديار باقي شتافت
درگذشتمرداعتدالرسانهاي

گفت وگو

 وحيد اشتري، فعال رسانه اي و عضو جنبش عدالت خواه
در گفت وگوي ويديويي  با »اعتمادآنالين«: 

جريان عدالت خواهي با پدركشي شكل گرفت

نيست اجماع كرد يا بيانيه اي در حمايت از كسي داد. ولي 
خوب مي دانم كه عمدتا نگاه انتقادي جدي به آقاي رييسي 

داشتند . 
  قبول داريد كه جريان تندي  هستيد؟

بله. در نقد ساختار قوه قضاييه و نقد به فساد در كشور حتما 
خيلي متفاوت با جريان هاي سياسي كشور هستيم. يعني 

خيلي تند و صريح حرف مي زنيم.
  به اين دليل كه چند بار اس�م آق�اي قاليباف را در 
اين برنامه آورديم من مي خواستم بگويم كه اوال اگر 
بخواهند پاسخ بدهند ما در خدمت شان هستيم يا 
اگر بخواهند مناظره اي با آقاي اشتري داشته باشند 
در برنامه پاراگراف از اين موضوع استقبال مي كنيم. 
فرصت پاسخگويي براي ايشان و تيم رسانه اي ايشان 

محفوظ است. 
ايشان نه هيچ وقت مي آيند با شما گفت وگو كنند و نه با من 
وارد مناظره مي شوند. خيلي بخواهند كاري كنند، مي روند 
شكايت مي كنند و شما فقط جلوي دوربين بفرماييد كه هر 
وقت خواستند بروند شكايت كنند تشريف ببرند دادسراي 
رس��انه و آنجا هم منتظر ايشان نشسته اند. ايشان معموال 
شكايت مي كنند و اخيرا هم كه ديگر شكايت نمي كنند 
چون ش��كايت زياد كرده اند و به اين دليل كه موضوعات 
قابل دفاعي هم نيس��تند منع تعقيب مي خورد. در قضيه 
سيسموني هم ما يك هفته 10 روزي داشتيم در مورد اين 
سفر و جزيياتش در رسانه ها صحبت مي كرديم و اين بنده 
خدا نه مي توانست شكايتي يا كاري انجام دهد. يك نماينده 
مجلس قبلي- آقاي ايمن آبادي- آمدند و انگار شبكه هاي 
ماهواره اي را ديده بودند و گفتند كه اينها رفته اند يك واحد 
آپارتمان خريده اند در تركيه كه موثق هم نيست و منبعي 
ندارد و صبح روز بعد آقاي قاليباف خوشحال رفتند و از ايشان 
شكايت كردند؛ يعني يك موضوع فرعي كه اصال ارتباطي به 
سفر و سيسموني ندارد ايشان رفت شكايت كرد. از اين جهت 
كه چيزي براي دفاع براي ايشان باقي نمانده است. وقتي فايل 
صوتي فرمانده سپاه و معاون سپاه بيرون مي آيد كه در حال 
صحبت در مورد گم شدن هشت هزار ميليارد پول هستند- 
اين ديگر مساله اي نيست كه شما بگوييد رسانه هاي بيگانه 
و بي بي سي و من وتو و عدالت خواران مي گويند- يك فايل 
صوتي بيرون مي آيد و در جامعه پخش مي شود كه فرمانده 
سپاه و معاونش دارند در مورد هشت هزار ميليارد پولي كه 
در دوره ايشان گم شده است حرف مي زنند و بعد هم طرف 
مقابل مي گويد كه سندسازي كرده است. آورده است جلوي 
مسجد كه از من امضا بگيرد و من امضا نكرده ام. وضعيت 
اينگونه است. ايشان بروند از چه كسي شكايت كنند؟ چه 
چيزي را مي خواهند تكذيب كنند؟ يك زماني وحيد اشتري 
توييت مي كند مي گويند اين عدالت خواران بدون سند يك 
چيزي گفته اند. ]اما[ اينجا ديگر فرمانده سپاه در يك جلسه و 
محفلي با يكديگر در مورد چند هزار ميليارد پولي كه در زمان 
ايشان گم شده صحبت مي كنند و هلدينگ ياس فقط يكي 
از پرونده هاي آقاي قاليباف است. يكي دوتا نيستند. ديگر 
شما مي خواهيد به مردم چه توضيحي بدهيد و مي خواهيد 
گردن چه كسي بيندازيد؟ استكبار جهاني، نفوذ، ليبرال ها؟ 
خيال تان راحت نه آقاي قاليباف خدمت شما مي رسد نه با 
ما مناظره مي كند و نه به جايي جواب مي دهد و نه از جايي 
عذرخواهي مي كند؛ هيچ، در حال زندگي است و الحمداهلل 
نهادهاي امنيتي و بقيه همگي سفت ايستاده اند تا ايشان را 
در رأس كشور نگه دارند. و نه ايشان هيچ وقت ردصالحيت 
مي شوند. هيچ اتفاقي نمي افتد... فقط هر بار كه اين مسائل 
رس��انه اي مي ش��ود اطرافيان يك پروپاگاندايي درست 
مي كنند كه نمي دانم نهادهاي امنيتي هستند و.... معلوم 
نيست كدام نهاد امنيتي در كشور است كه بخواهد آقاي 
قاليباف را بدنام كند؟ به اين دليل كه نهادهاي امنيتي اگر 
دنبال بدنام كردن كسي بودند كه طرف نمي رود در رأس 

مجلس بنشيند. هزار جور استعالم مي گيرند. 
  ما پيشنهاد اين گفت وگو را كه مي توانيم بدهيم.

آقاي قاليباف اصال در يك جايگاهي هس��تند كه با كسي 
گفت وگو نمي كنند.

متن و ويديوي كامل اين گفت و گو را مي توانيد 
در پايگاه خبري- تحليلي اعتماد آنالين ببينيد

مهرداد آالدين / اعتمادآنالين



خبر
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رابطه اي��ران و آژانس بين المللي انرژي اتمي در آس��تانه 
سلسله جلسه هاي دوره اي ش��وراي حكام اين نهاد كه از 
روز دوشنبه هفته جاري آغاز خواهد شد، پرتنش گزارش 
مي ش��ود. درس��ت در روزهايي كه ايران و 1+4 به عالوه 
اياالت متحده هر روز از احياي توافق هسته اي دور و دورتر 
مي ش��وند، دورنما براي حل اختالف هاي پادماني ايران و 
آژانس بين المللي انرژي اتمي هم تيره و تار ش��ده است. 
اختالف هايي كه هر چند در محت��وا به تعهدات پادماني 
ايران به عنوان عضو معاهده ان پي تي مربوط بوده و مستقل 
از تعهدات برجامي ايران به نظر مي رسد، اما در عمل احتمال 
حل و فصل اين دو پرونده به شكل جدا از هم بسيار ضعيف 
است. در حالي كه س��ه كش��ور اروپايي حاضر در برجام 
)فرانس��ه، بريتانيا و آلمان( به عالوه اياالت متحده خود را 
براي صدور قطعنامه عليه ايران در نشست اين هفته شوراي 
حكام آژانس مهيا مي كنند، حسين اميرعبداللهيان، وزير 
خارجه ايران در گفت وگو با جوزپ بورل، مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا نسبت به اقدام سياسي عليه تهران در 
نشست آتي شوراي حكام هشدار و تذكر داده كه در صورت 
تحقق اين سناريو، ايران واكنش متناسب و شديداللحني 
نشان خواهد داد. در اين ميانه سفر رافائل گروسي، مديركل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي به تل آويو و ديدار با نفتالي 
بنت، نخست وزير اين رژيم آن هم در آستانه جلسه شوراي 
حكام كه پرونده ايران محور اصلي آن گزارش ش��ده هم 
از س��وي وزارت خارجه ايران مورد انتقاد قرار گرفته و هم 
كاربران ايراني و حتي غيرايراني در فضاي مجازي و رسانه اي 
نسبت به اين اقدام گروسي واكنش منفي نشان دادند. اما 
اختالف امروز ايران و آژانس بين الملل��ي انرژي اتمي در 
چه مسائلي ريشه دارد و چرا در سايه توافق صورت گرفته 
ميان محمد اسالمي، رييس سازمان انرژي اتمي ايران و 
رافائل گروسي در نيمه اسفندماه 1400و مشخص كردن 
جدول زماني 3 ماهه براي حل و فصل اين اختالف ، تهران و 
آژانس باز هم در آستانه خط و نشان كشي درباره صدور يك 

قطعنامه در شوراي حكام قرار گرفته اند؟ 
رافائل گروسي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در 
شهريور و اسفندماه 1400 به تهران سفر كرده و هر دو بار 
هم با دستان پر و در سايه يك تفاهم جديد فني، تهران را 
ترك كرد. در جريان نخس��تين سفر او به تهران در دولت 
سيزدهم دو طرف به بيانيه مشتركي دست يافتند كه به 
نخستين چراغ سبز دولت سيزدهم به مذاكرات تعبير شد. 
در بخش هايي از اين بيانيه آمده بود: در سايه تفاهم تهران 
و آژانس به بازرسان آژانس اجازه داده مي شود تا نسبت به 
سرويس فني تجهيزات نظارتي مشخص شده و جايگزيني 
كارت هاي حافظه آنها كه تحت مهر و موم مشترك در ايران 
نگهداري خواهند شد، اقدام كنند. نكته قابل توجه درباره اين 
تفاهم ايران و آژانس، دور شدن سايه صدور قطعنامه عليه 
ايران در نشست فصلي وقت شوراي حكام بود كه گفته شد 
پس از تفاهم تهران و آژانس براي عدم صدور اين قطعنامه، 

سفر گروسي به تهران و انجام تفاهم صورت گرفت. 
دومين سفر رافائل گروسي به تهران در نيمه اسفندماه سال 
گذشته صورت گرفت و البته اين بار مساله اي جدا از برجام 
و تعهدات برجامي، گروسي را به پايتخت ايران كشاند. به 
گزارش »اعتماد«، اختالف هاي پادمان��ي ايران و آژانس 
بين المللي انرژي اتمي مشخصا درباره 4 مكاني است كه اين 
نهاد فني با استناد به اسناد ادعايي رژيم اسراييل خواهان 
دسترسي به آنها ش��د و پس از همكاري ايران با اين نهاد 
اكنون مدعي است كه توضيحات ايران درباره منشا و مقصد 
اورانيوم يافت شده در يكي از اين مكان ها از قابليت اقناع 
آژانس برخوردار نبوده است. جلسه اي كه محمد اسالمي و 
رافائل گروسي در محل سازمان انرژي داشتند به رسيدن 
به يك برنامه اجرايي به منظور حل و فصل نهايي اختالف ها 
منتهي شد. محمد اس��المي در نشست مشترك خبري 
نسبتا مفصلي كه با خبرنگاران ايراني در حضور گروسي 
داشت، گفت: »با آقاي گروسي به يك جمع بندي رسيديم 
كه مداركي كه بايد بين سازمان انرژي اتمي و آژانس مبادله 
شود، حداكثر تا خرداد انجام شود تا براي روز »باز اجرا« كه 

سارا  معصومي 
خبرگزاري آناتولي اعالم كرد كه حسين اميرعبداللهيان، 
وزير خارج��ه ايران امروز دوش��نبه به تركي��ه مي رود. 
اين خبرگزاري نوش��ت كه اين سفر، اولين سفر رسمي 
اميرعبداللهيان به تركيه به شمار مي رود. بر اساس اين 
گزارش، در سايه بحران جهاني غذا به دليل جنگ اوكراين 
و روسيه، تركيه در دو هفته آتي ميزبان وزراي خارجه ۹ 
كشور خواهد بود. در همان روز نشستي سه جانبه ميان 
وزراي خارجه تركيه، آذربايجان و تركمنس��تان برگزار 
مي ش��ود. وزراي خارجه مقدونيه، هلند، روسيه، آلمان، 

نروژ و ايرلند نيز در اين مدت به تركيه مي روند.

امانوئل مك��رون، رييس جمهور فرانس��ه گفت: »خيلي 
مهم است كه روسيه تحقير نش��ود تا پس از پايان جنگ 
در اوكراين، بتوان به يك راه حل ديپلماتيك دس��ت پيدا 
كرد.« به گ��زارش رويترز، امانوئل مكرون، رييس جمهور 
فرانسه گفت كه والديمير پوتين، همتاي روس او با حمله 
به اوكراين مرتكب يك »اشتباه تاريخي و اساسي« شده و 
اكنون »منزوي« است. مكرون در مصاحبه با يك روزنامه 
فرانسوي گفت كه وي به پوتين تاكيد كرده بود كه »يك 
اشتباه تاريخي و اساسي در حق مردمش، خودش و تاريخ« 
مرتكب شده است. وي گفت: »فكر مي كنم پوتين خودش 
را منزوي كرده اس��ت. ولي منزوي شدن يك چيز است، 
اما اينكه بتوان از آن خارج ش��د، مسير دشواري است.« او 
گفت كه روسيه نبايد »تحقير ش��ود... تا روزي كه جنگ 
متوقف شود، بتوان از طريق ابزارهاي ديپلماتيك راهي براي 
برون رفت پيدا كرد«. وي افزود كه »به اين نتيجه رسيده 
است كه فرانسه مي تواند به عنوان يك قدرت ميانجي عمل 
كند.« مكرون از زماني كه رييس جمهور روسيه دستور ورود 
نيروهايش به اوكراين را صادر كرد، به طور مرتب با پوتين در 
تماس بوده است. فرانسه از اوكراين حمايت نظامي و مالي 
كرده، اما برخالف بسياري از رهبران اتحاديه اروپا، مكرون 
هنوز براي نشان دادن حمايت خود به اوكراين سفر نكرده 
اس��ت. اما كي يف درخواست مكرون براي تحقير نكردن 
روس��يه را محكوم كرد. ديميترو كولبا، وزير امور خارجه 
اوكراين درخواس��ت  مكرون براي خودداري از »تحقير« 
روسيه را محكوم كرد و گفت كه با اين موضع تنها فرانسه 
تحقير مي شود. كولبا در توييتي نوشت: »درخواست  براي 
پرهيز از تحقير روسيه فقط مي تواند فرانسه يا هر كشور 
ديگري را تحقير كند، چراكه اين روسيه است كه خود را 
تحقير مي كند. همه ما بهتر است روي اين موضوع تمركز 
كنيم كه چگونه مي توانيم روسيه را سر جاي خود بنشانيم. 

اين موضوع باعث صلح و نجات زندگي مي شود.«

برخي منابع مسوول در عربستان فاش كردند كه دو هيات 
س��عودي قصد دارند به منظور انعق��اد توافقنامه هايي در 
برخي بخش ها از جمله حمل ونقل، لجستيك و انرژي هاي 
تجديدپذير به اياالت متحده امريكا سفر كنند. به گزارش 
ايس��نا و به نقل از سايت شبكه الميادين، دو مقام سعودي 
گفتند كه دو هيات دولتي عربس��تان قص��د دارند در ماه 
ژوئن جاري به امريكا سفر كنند. انتظار مي رود، نخستين 
هيات به رياس��ت ماجد بن عبداهلل القصبي، وزير بازرگاني 
عربستان در 15 ژوئن و هيات دوم به رياست خالد الفالح، وزير 
سرمايه گذاري اين كشور نيز تا پايان اين ماه به اياالت متحده 
سفر كنند. اين دو مقام به دليل عدم اعالم رسمي اين سفر از 
انتشار اسامي خود خودداري كردند. آنها افزودند: پيش بيني 
مي ش��ود دو هيات ش��امل ده ه��ا مقام دولت��ي و مديران 
شركت هاي سعودي باشند كه در خصوص انعقاد توافقنامه ها 
در برخي بخش ها مانند حمل ونقل، لجستيك و انرژي هاي 
تجديدپذير گفت وگو خواهند كرد. دولت عربستان هنوز 
به درخواست براي توضيح در مورد اين سفر پاسخي نداده 
است. پيش از اين، رسانه هاي امريكايي تاكيد كردند كه سفر 
برنامه ريزي شده جو بايدن، رييس جمهور امريكا به عربستان 
و اراضي اشغالي كه براي ماه جاري برنامه ريزي شده بود، به 
جوالي آتي موكول شده است. رسانه ها اخيرا گزارش داده 
بودن��د كه رييس جمهور امريكا ط��ي دوره اي در ماه ژوئن 
كه براي ش��ركت در اجالس ناتو به اسپانيا سفر مي كند به 

عربستان و اراضي اشغالي نيز خواهد رفت. 

شوراي امنيت سازمان ملل عمليات موسوم به »ايريني« كه 
با هدف نظارت بر پيگيري تحريم هاي تسليحاتي عليه ليبي 
و بازرسي كشتي هاي مشكوك به نقض تحريم تسليحاتي 
در سواحل ليبي انجام مي شود را به مدت يك سال ديگر 
تمديد كرد. شوراي امنيت اين ماموريت را با 14 راي موافق 
و راي ممتنع روسيه تصويب كرده است. عمليات دريايي 
»ايريني« با بودجه ۹.۸ ميليون يورو براي نظارت بر تحريم 
تس��ليحاتي ليبي در ماه م��ارس 2020 آغاز و جايگزين 
ماموريت »صوفيه« شد كه در سال 2015 آغاز شده بود. 
اين عمليات، برخالف ماموريت قبلي، وظيفه دارد تحريم 

تسليحاتي را بدون دخالت در قاچاق انسان رعايت كند.

س��خنگوي وزارت امور خارجه ايران تاكي��د كرد: جزاير 
سه گانه، قلمروي ابدي ايران سرافراز در قلب خليج هميشه 
فارس و چشم و چراغ وطن هستند. سعيد خطيب زاده شب 
گذشته با انتش��ار تصاويري از ديدارش از مرزهاي آبي در 
خليج فارس در بهمن 13۹۹ و در پاسخ به ادعاهاي واهي 
مطرح شده در بيانيه اخير شوراي همكاري خليج فارس 
در مورد جزاير سه گانه در صفحه توييترش نوشت: » حتي 
يك وجب از خاك ميهن، به مثابه همه ايران است. جزاير 
سه گانه قلمروي ابدي ايران سرافراز در قلب خليج هميشه 
فارس و چشم و چراغ وطن هستند. بوسه بر دستان مرزبانان 
غيورمان مي زنيم كه براي حف��ظ وجب وجب اين خاك 

پرگهر، استوار  ايستاده اند.«

اميرعبداللهيانبهتركيهميرود
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سخنگوي  وزارت  امور خارجه: 

گزارش روز 

سفر رافائل گروسي به تل آويو بر تنش ميان تهران و آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود

هشدار تهران درباره عواقب اقدام سياسي 
در شوراي حكام 

 

يك روز پس از پايان رزمايش مشترك نظامي اياالت متحده 
و كره جنوبي، پيونگ يانگ با شليك هشت موشك كوتاه برد 
به سمت دريا از سواحل شرقي اين كشور به اين رزمايش 
واكنش نشان داد. دولت كره جنوبي اين آزمايش را آزمايش 
ميزان آمادگي امنيتي سئول توصيف كرده است. هر چند 
كه اين شليك ها نسبت به گمانه زني هايي كه در ماه هاي 
گذش��ته نس��بت به اهداف بلندپروازانه نظامي رهبر كره 
شمالي مطرح مي شد، ابعاد كوچك تري داشت، اما با واكنش 
شديد همسايگان كره شمالي در سئول و توكيو مواجه شده 
است. آزمايش هاي موشكي روز يكشنبه، هجدهمين دور 
آزمايش هاي موشكي كره شمالي در كمتر از شش ماه از آغاز 
سال جديد ميالدي است كه به نظر مي رسد ركورد تعداد 
موشك هاي شليك شده از سوي پيونگ يانگ در طول يك 
روز را شكسته است. براساس بيانيه ستاد مشترك نيروهاي 
مسلح كره جنوبي اين شش موشك از نقاط مختلف خاك 
كره ش��مالي در طول مدت 35 دقيقه ب��ه صورت متوالي 
شليك شده اند. دو موشك كه از ساحل غربي كره شمالي 
شليك شده  بودند در خاك اين كشور و در شمال پايتخت 
پيونگ يانگ فرود آمده اند و 6 موش��ك ديگر هم به سمت 
آب هاي شرق اين كشور شليك شدند. بر اساس اين بيانيه 
برد موشك هاي شليك شده از 110 تا 6۷0 كيلومتر بود و 
حداكثر ارتفاع آنها نيز از 25 تا ۸0 كيلومتر و سرعتي معادل 
3 تا 6 كيلومتر پرواز كرده اند. با اين حال پرتاب اين هشت 
موشك كوتاه برد كمتر از برآوردهاي اخير در مورد آمادگي 
كره ش��مالي براي انجام يك آزمايش هسته اي يا آزمايش 
موشك هاي قاره پيماي جديد است. 5 س��ال از آزمايش 
موفقيت آميز پيشين بمب هسته اي كره شمالي مي گذرد. 

آزمايش هاي موشكي كره شمالي در طول سال جاري در 
حالي شدت گرفته اس��ت كه تالش هاي واشنگتن براي 
برقراري تماس ديپلماتيك با كره شمالي ناموفق باقي مانده 
اس��ت. به گزارش سي ان بي سي، تحليلگران معتقدند كه 
عملكرد ستيزه جويانه كيم جونگ اون رهبر كره شمالي با 
اين هدف شدت گرفته است كه اياالت متحده را به پذيرش 
اين كشور به عنوان يك قدرت هسته اي وادار كند و مذاكرات 

اقتصادي و امنيتي با واشنگتن را از موضع قدرت آغاز كند.
مقام هاي ك��ره جنوب��ي و اياالت متح��ده مي گويند كه 
كره شمالي براي يك آزمايش هسته اي جديد در منطقه 
پونگي ري در شمال شرقي اين كشور آماده مي شود. چنين 
آزمايشي اگر انجام شود، هفتمين آزمايش انفجار هسته اي 
كره شمالي از س��ال 2006 تاكنون و نخستين آزمايش از 
سپتامبر 201۷ تا به امروز است. سال 201۷ كره شمالي 
مدعي شد توانسته است بمب هسته اي را آزمايش كند كه 
در ابعاد قابل جاگذري در يك موشك قاره پيما طراحي شده 
 بود. سونگ كيم، فرستاده ويژه امريكا در امور كره شمالي روز 
جمعه بعد از ديدار با همتايان كره جنوبي و ژاپني اش گفته 
 بود كه واشنگتن و متحدان آسيايي اش براي »واكنش به 
هر اتفاقي« آماده مي شوند و همكاري نزديك دارند. اياالت 
متحده بعد از شكس��ت در برقراري تماس به پيونگ يانگ 
براي از س��رگيري مذاكراتي كه در طول سه سال گذشته 
متوقف شده است، تصميم دارد تا تحريم هاي بين المللي 
عليه كره ش��مالي را تشديد كند. اما اختالفات امريكا با دو 
عضو شرقي شوراي امنيت، يعني روسيه و چين، دورنماي 
تصويب قطعنامه ها عليه كره شمالي را مبهم كرده است. 
دو هفته پيش، وتوي روسيه و چين باعث شد تا پس از 16 
سال اجماع در مورد تصويب قطعنامه هاي ضد كره شمالي، 
شوراي امنيت از تصويب تحريم هاي تازه عليه پيونگ يانگ باز 

بماند. قطعنامه پيشنهادي امريكا بعد از آزمايش هاي موشكي 
كره شمالي در پي سفر جو بايدن به شرق آسيا و ديدارش از 
كره جنوبي و ژاپن به شوراي امنيت ارايه شده بود. ماه مارس 
سال جاري ميالدي كره ش��مالي يك موشك قاره پيما را 
آزمايش كرد كه به گفته ناظران با بيشترين ارتفاع و بيشترين 
برد نسبت به همه موشك هايي كه تاكنون آزمايش كرده 
 بود، پرواز كرد. اين موشك توانايي دسترسي به تمامي خاك 
امريكا از غرب به ش��رق را دارا است. هر چند موشك هاي 
قاره پيماي كره شمالي بيشترين واكنش هاي بين المللي را 
جلب مي كند، اما در طول سه سال گذشته پيونگ يانگ به 
توسعه گسترده موشك هاي كوتاه برد با سوخت جامد اقدام 
كرده است كه مي تواند خاك كشورهاي همسايه به ويژه 
كره جنوبي و ژاپن را هدف قرار بدهد. همزمان با هر آزمايش 
موش��كي در ماه ها و س��ال هاي اخير، رهبر كره شمالي با 
اظهارنظرهايي در خصوص امكان اس��تفاده اين كشور از 
قدرت هس��ته اي در صورت هرگونه اقدام تحريك آميز يا 
تهديدآميز، در همسايگان ايجاد وحشت كرده است. اين 
در حالي است كه با تغيير حكومت در سئول، رييس جمهور 
جديد كره جنوبي رويكرد ستيزه جويانه اي عليه كره شمالي 
انتخاب كرده است و بر خالف مون جائه اين رييس جمهور 
پيشين كه خواستار حل وفصل مسائل ميان دوكره از طريق 
گفت وگو بود، يون سوك يئول، رييس جمهور جديد اين 
كش��ور هرگونه گفت وگو را به خلع سالح كامل هسته اي 
كره ش��مالي موكول كرده است. دولت جديد كره جنوبي 
همچنين از اقدام پيشدستانه عليه كره شمالي در صورت 
احساس تهديد سخن مي گويد. گفت وگوهاي هسته اي 
ميان اياالت متحده امريكا و كره شمالي كه با ابتكار دونالد 
ترامپ، رييس جمهور پيشين امريكا از طريق گفت وگوي 
مستقيم ميان رهبران دو كشور در سنگاپور آغاز شده بود، 

از سال 201۹ تاكنون معلق شده است. كره شمالي به رغم 
تشديد بحران اقتصادي بر اثر تحريم هاي بين المللي عالقه اي 
به كنار گذاشتن كامل توانايي هسته اي خود نشان نمي دهد. 
كارشناسان معتقدند كه كيم جونگ اون، عالقه مند است 
تا مذاكرات تعليق شده هس��ته اي خود با امريكا را از نوعي 
مذاكرات خلع س��الح به مذاكرات كاهش متقابل توانايي 
هسته اي تبديل كند. يون سوك يئول، رييس جمهور كره 
جنوبي در واكنش به آزمايش موش��كي روز گذشته كره 
شمالي، جلسه شوراي امنيت ملي كره جنوبي را برگذار كرد 
و دستور داد تا »بازدارندگي مشترك كره جنوبي و امريكا 
توس��عه پيدا كند و دفاع متحد دو كشور تقويت شود.« در 
رزمايش اخير كره جنوبي و اياالت متحده امريكا كه در طول 
هفته گذشته برگزار شد، امريكا براي نخستين بار در پنج 
سال گذشته يك ناو هواپيمابر را به آب  هاي ساحلي دو كره 
اعزام كرده  بود. رزمايش سه روزه امريكا و كره شمالي با حضور 
ناو هواپيمابر اتمي رونالد ريگان، در درياي فيليپين انجام 
شده  بود. در اين رزمايش كه در آب هاي بين المللي نزديك 
به جزي��ره اوكيناوا در ژاپن برگزار ش��د، مواردي همچون 
پدافند هوايي، عمليات هاي ضدكشتي، ضدزيردريايي و 
ممانعت از آمد و شد كشتيراني تمرين شد. يون سوك يئول 
كه كمتر از يك ماه پيش كار خود را به عنوان رييس جمهور 

كره جنوبي آغاز كرده اس��ت با جو بايدن رييس جمهوري 
اياالت متحده امريكا توافق كرده اس��ت كه همكاري هاي 
نظامي مش��ترك با بازدارندگي در مقابل كره ش��مالي را 
تشديد كند. رزمايش هاي نظامي مشترك كره جنوبي و 
امريكا، در پي نخستين ديدار دونالد ترامپ، رييس جمهور 
پيشين امريكا با كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي در سال 
201۸ به دس��تور ترامپ متوقف ش��ده  بود. كره شمالي 
رزمايش هاي مشترك كره جنوبي و اياالت متحده امريكا 
را استمرار سياست هاي خصمانه امريكا عليه خود توصيف 
كرده  بود و همواره تاكيد دارد چنين رزمايش هايي را تمرين 
حمله نظامي عليه خاك خود تلقي مي كند. مقام هاي دولت 
جديد كره جنوبي مي گويند كه آزمايش اخير موشكي كره 
شمالي با هدف آزمودن و به چالش كشيدن ميزان آمادگي 
امنيتي دولت س��ئول انجام شده است كه كمتر از يك ماه 
است كار خود را آغاز كرده است. كيشي نوبو، وزير دفاع ژاپن 
هم در واكنش به اين آزمايش گفته است كه اين اقدامات 
»قابل تحمل نيست.« كيشي گفته است كه هيچ يك از اين 
موشك ها در منطق اختصاصي اقتصادي ژاپن سقوط نكرده 
است اما دست كم يكي از اين موشك ها مسير مارپيچ داشته 
است كه نش��ان مي دهد توانايي گمراه كردن سامانه هاي 

دفاع موشكي دارد.

كره شمالي هجدهمين  دور  آزمايش هاي  موشكي خود  در  سال جاري ميالدي را  انجام  داد

آزمايشارادهها

سوژه  روز

جزو مفروضات مذاكرات وين است، اختالف ها حل و فصل 
شده باشد. تاكيد ما، آژانس بين المللي انرژي اتمي و آقاي 
گروسي اين است كه اين مسائل بايد در روال طبيعي و در 
چارچوب مقرراتي خود حل و فصل  شود و تحت تاثير هيچ 
نفوذ سياسي، البيگري و دخالتي قرار نگيرد و به تبع آن هيچ 
كدام از اين مسائل بر تصميمات آژانس در تعامل با ايران اثر 
نگذارد.« رييس سازمان انرژي اتمي در آن نشست خبري 
در پاسخ به سوال »اعتماد« درباره اينكه ايران تاكنون چند 
بار به پرسش هاي آژانس درباره اختالف هاي پادماني فعلي 
پاسخ داده است، اين بار اين چارچوب زماني مشخص شده 
تا خرداد ماه چه ويژگي دارد كه بتواند به نتيجه رسيدن اين 
پرونده را تضمين كن��د؟ گفته بود: »يكي از خطوط قرمز 
جمهوري اسالمي ايران اس��ت كه اين موارد ادعايي بايد 
براي هميشه بسته شود و بيش از اين مزاحمت سر راه ملت 
ايران و كشور ايجاد نكند. براساس توافقي كه بين ما و آژانس 
حاصل شده گام هايي تعريف شده كه در تعامل با يكديگر و 
به صورت مساعدت متقابل و ارايه مدارك و مستنداتي كه 
اين ابهام را از سر كشور برطرف كند و به سمت بسته شدن 
ببرد، برداشته خواهند شد. ان شاءاهلل تا خرداد كه يك فاز از 
فازهاي توافق وين است، اين پرونده اختالفي را مي  بنديم 
و اگر كسي باز مزاحمتي سر راه ما ايجاد كند و درصدد باشد 
كه با توليد اطالعات جعلي مانعي بر سر راه پيشرفت ما ايجاد 
كند، از ابزارهاي در اختيار خود استفاده مي كنيم و اجازه 

نخواهيم داد كه تجربه گذشته دوباره تكرار شود.«
به گزارش »اعتماد« از فحواي كالم گروسي و اسالمي اين 
حقيقت قابل استنباط بود كه هرچند دو طرف بر مجزا بودن 
پرونده اختالف ه��اي پادماني تاكيد دارند اما پيش فرض 
ايران و آژانس حتي در مشخص كردن نقطه زماني پاياني 
براي حل و فصل اختالف ها اين اس��ت كه مذاكرات وين 
تا خرداد ماه به نتيجه رس��يده و حتي نخستين مرحله از 
اجراي آن هم كليد خورده است. به رغم اين خوش بيني در 
جلسه فوق، مذاكرات وين در همان حوالي زماني متوقف 
شده و از آن اسفندماه تا به امروز هيات هاي مذاكره كننده 

ايران، اياالت متحده و 1+4 به وين بازنگشته اند و مذاكرات 
غيرمستقيم ميان ايران و اياالت متحده با واسطه انريكه مورا، 
معاون مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا بي نتيجه 
منتهي به توافق ادامه دارد. همزمان در س��ه ماه گذشته 
نه سازمان انرژي اتمي ايران و نه آژانس بين المللي انرژي 
اتمي مش��خص نكرده اند كه در كدام ي��ك از حوزه هاي 
مورد اختالف به تفاهم رس��يده و كدام ي��ك از اين موارد 
همچنان حل نش��ده باقي مانده است. در چنين فضايي 
آژانس بين المللي انرژي اتمي از قري��ب به 10 روز پيش 
فضاسازي درباره باقي ماندن اختالف ميان ايران و آژانس 
در اين پرونده را با درز بخش هايي از گزارش فصلي گروسي 
به شوراي حكام در اين باره آغاز و تهران را به عدم همكاري 
در اين باره متهم كرد. همزمان با اين فضاسازي رسانه اي كه 
ايران آن را مغاير با واقعيت همكاري ميان تهران و آژانس 
در سه ماه اخير مي داند، مقام هاي تروييكاي اروپايي ابتدا از 
ايران خواستند كه بر حجم همكاري با آژانس در اين زمينه 
بيفزايد و پس از آن در فاز دوم همصدا با اياالت متحده اعالم 
كردند كه در نشست اين هفته شوراي حكام قطعنامه اي را 
عليه ايران منتشر خواهند كرد. هشداري كه با واكنش تند 
تهران همراه شد و حسين اميرعبداللهيان در گفت وگوي 
تلفني با جوزپ بورل مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
با اشاره به عزم و اراده دولت جمهوري اسالمي ايران براي 
رسيدن به توافقي خوب، قوي و پايدار، اقدام اخير امريكا و 
سه كشور اروپايي در تهيه پيش نويس قطعنامه ضد ايراني 
در آژانس بين المللي انرژي اتمي را رفتاري بر خالف رويه 
ديپلماسي، شتاب زده و غيرسازنده خواند كه باعث سخت تر 

و پيچيده تر شدن روند مذاكرات خواهد شد. 
اميرعبداللهيان در اين گفت وگو با اشاره به قانون راهبردي 
مجلس شوراي اس��المي گفت: هرگونه اقدام سياسي از 
س��وي امريكا و سه كش��ور اروپايي در آژانس، بي ترديد با 
واكنش متناس��ب، موثر و فوري جمهوري اسالمي ايران 

مواجه خواهد شد.
اميرعبداللهيان در اين گفت وگو سفر اخير رافائل گروسي 

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به تل آويو در آستانه 
نشست شوراي حكام را در تعارض با رعايت اصل بي طرفي 

و جايگاه فني و حرفه اي آژانس خواند.
به گزارش »اعتماد«، هرچند كه در خبر منتش��ر شده از 
سوي وزارت خارجه ايران وزن بيشتري در اين گفت وگو 
به هشدار ايران درباره اقدام سياسي در نشست پيش روي 
شوراي حكام داده ش��ده بود، اما در روايت جوزپ بورل، او 
از كاهش احتمال دس��تيابي به توافق براي احياي برجام 
سخن گفت. او با انتشار يك توييت نوشت: »دوباره با حسين 
اميرعبداللهيان )وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران( 
گفت وگو كردم. احتمال دستيابي به يك توافق و بازگشت 
به برجام رو به كاهش است. اما همچنان با تالش مضاعف 
مي توانيم اين كار را انجام دهيم.به عنوان هماهنگ كننده، 
در هر زمان آماده ام تا ]دسترسي به[ راه حل براي آخرين 

موضوعات باقيمانده را تسهيل كنم.«
همزمان با افزايش تنش ميان ايران و س��ه كشور اروپايي 
به عالوه اياالت متحده درباره تحوالت پيش رو در نشست 
شوراي حكام، حسين اميرعبداللهيان با سرگئي الوروف، 
وزير خارجه روسيه گفت وگوي تلفني داشت. به گزارش 
وزارت خارجه ايران، وزير امور خارجه روسيه در اين تماس 
تلفني بر مخالفت قطعي اين كشور با پيش نويس قطعنامه 
امريكا و سه كشور اروپايي در شوراي حكام آژانس تاكيد كرد 
و افزود: پيش نويس اين قطعنامه فاقد هرگونه تاثير مثبتي 
است و موضوعات در دستوركار همكاري ايران و آژانس بايد 

در مسير فني آژانس حل و فصل شود.
اميرعبداللهيان نيز در اين تماس تلفني با اش��اره به تهيه 
نقشه راه همكاري هاي ايران و آژانس در آخرين سفر رافائل 
گروسي به تهران تصريح كرد كه عواقب و پيامدهاي تصويب 
هرگونه قطعنامه ضد ايراني در نشست هفته آتي آژانس 
متوجه طرف هايي است كه مخل مسير ديپلماسي هستند.

سفرپرحاشيهگروسيبهتلآويو
به گزارش »اعتماد«، درس��ت در روزهايي كه مقام هاي 

امريكايي با شرط حفظ نام در گفت وگو با رسانه هاي اين 
كش��ور از دست داشتن رژيم اس��راييل در ترور مقام هاي 
نظامي ايران خبر مي دهند و تعداد عمليات هاي تروريستي 
عليه تاسيسات هسته اي و چهره هاي علمي در حوزه هاي 
موشكي و نظامي ايران رو به افزايش است، رافائل گروسي 
به گفته خودش به دعوت نفتالي بنت، نخست وزير رژيم 
اس��راييل به ديدار با مقام هاي رژيمي مي رود كه در چند 
دهه اخير سياس��ت ابهام هس��ته اي را درباره زرادخانه و 
بمب هاي هسته اي خود در پيش گرفته اند و با بهانه عدم 
عضويت در معاهده منع تكثير تسليحات اتمي )ان پي تي( 
درهاي تاسيسات هسته اي خود را به روي بازرسان آژانس 
بين المللي انرژي اتمي باز نمي كنن��د. هرچند كه ديدار 
گروسي با مقام هاي اسراييلي مس��بوق به سابقه بود، اما 
اين بار سفر او به تل آويو در حالي كه شالوده اختالف پادماني 
موجود ميان ايران و آژانس، اس��نادي اس��ت كه بنيامين 
نتانياهو، نخست وزير رژيم اسراييل در اختيار آژانس قرار 
داده و به صراحت ادعا كرده كه آنها را در قالب يك عمليات 
ويژه از داخل ايران ربوده، با واكنش هاي بسياري از سوي 
خبرنگاران، كارشناس��ان و حتي فعاالن فضاي مجازي 
قرار گرفت. محور اصلي اين انتقادها هم زير س��وال بردن 
استاندارد دوگانه آژانس بين المللي انرژي اتمي در مواجهه 
با ايران به عنوان عضو ان پي تي با بيشترين سابقه بازرسي 
از تاسيسات هسته اي در چند سال اخير و رژيم اسراييل با 
سابقه مخفي كاري درباره صفر تا صد برنامه هسته اي كامال 
نظامي اين رژيم بود. بسياري از كاربران در فضاي مجازي با 
مراجعه به صفحه رافائل گروسي در توييتر از او سوال كردند 
كه دليل س��فر او به تل آويو در آستانه نشست پرحاشيه 
شوراي حكام چيست و آيا او در اين سفر، مقام هاي اسراييلي 
را درباره پيوس��تن به ان پي تي و كنار گذاش��تن سياست 
ابهام هسته اي تحت فش��ار قرار داده است. پرسش هايي 
كه با بي توجهي مدي��ركل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
روبه رو ش��د و او حتي در يك مورد اقدام به مسدود كردن 
دسترس��ي رضا نصري، حقوقدان و كارشناس ايراني به 

صفحه خود كرد. 
به گ��زارش بي بي س��ي، نفتالي بنت در س��فر رافائل 
گروسي به اس��راييل به او گفته كه از آژانس به عنوان 
يك نهاد مس��تقل و كارشناس��ي حمايت مي كند. او 
ضمن تكرار ادعاهاي بي پايه و اساس خود درباره برنامه 
هسته اي ايران از آنچه »عمق خطر ادامه مسير ايران به 
طرف سالح هسته اي و تداوم فريب جامعه بين المللي 
با استفاده از اطالعات نادرست و دروغ« خوانده، سخن 
گفته و خواهان استفاده جامعه جهاني از »هر وسيله 
الزم« براي ممانعت از دستيابي ايران به سالح هسته اي 
شده است. نفتالي بنت از شوراي حكام آژانس خواست 
تا »پيامي روشن و قاطع« به ايران بدهند. اين سخنان 
در حالي به نقل از بنت منتش��ر ش��ده كه گروسي در 
ديدارش با او بر »اهميت پادمان آژانس و پيمان عدم 
اشاعه تسليحات هسته اي براي صلح و امنيت جهاني« 

تاكيد كرده است. 
به گ��زارش »اعتماد«، آخرين خبرهاي رس��يده از وين، 
پايتخت اتريش حاكي از آن اس��ت كه احتماال در جلسه 
روز چهارشنبه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي 
درباره مساله ايران گفت وگو خواهد شد. يك منبع آگاه در 
اين باره به »اعتماد« خبر داده كه رايزني هاي فشرده تهران 
در وين با كش��ورهاي مختلف حاضر در نشست شوراي 
حكام درباره صدور احتمالي قطعنامه عليه ايران ادامه دارد. 
همزمان برخي منابع غربي پيش بيني مي كنند كه در متن 
اين قطعنامه صرفا از ايران براي همكاري بيشتر با آژانس 
درخواست ش��ود. در حالي كه مذاكرات وين براي احياي 
برجام عمال در اغما به س��ر مي برد، نتيجه بررسي پرونده 
اختالف ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي مي تواند بر 
روند احياي برجام هم تاثير بگذارد. هرچند كه برخي منابع 
غربي از احتمال قرار گرفتن پرونده ايران در مسير ارجاع به 
شوراي امنيت از شوراي حكام سخن مي گويند اما به نظر 
مي رسد كه نه تروييكاي اروپايي و نه اياالت متحده فعال در 
كوتاه مدت قرار گرفتن در چنين مسير پرتنشي با تهران 

را دنبال نكنند. 

شهاب شهسواري
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ادامه از صفحه اول
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ديدگاه

با ترك اردوي تيم ملي وزنه برداري توس��ط ملي پوشان و 
موضع گيري ها عليه يكديگر وضعيت فدراسيون وزنه برداري 

و تيم ملي به بحراني ترين موقعيت خود رسيده است. 
روز چهارش��نبه هفته پيش اعضاي تيم ملي وزنه برداري 
شامل علي داودي، رضا بيرالوند، علي هاشمي، سيدايوب 
موسوي، رسول معتمدي، ميرمصطفي جوادي، حسين 
سلطاني، حافظ قش��قايي، محمدمهدي حياتي، حسين 
نجفي، عليرضا يوسفي، مهدي كرمي، امير حقوقي، امير 
عزيزي، رضا حس��ن پور و پيمان جان اردوي تيم را ترك و 
بيانيه اي اينستاگرامي را به صورت همزمان منتشر كردند. 
در بخشي از اين بيانيه آمده بود: »با توجه به شرايط موجود و 
شرايط رسيدگي به اردوهاي تيم ملي ما ورزشكاران به رغم 
ميل باطني مجبور به ترك اردو ش��ديم. اين اقدام صرفا به 
خاطر شرايط اردو ي تيم ملي بوده و ما هميشه خود را سرباز 
اين مردم و كشور و انقالب مي دانيم«. در انتهاي اين بيانيه 
نيز تاكيد شده بود كه تا مساعد نشدن اوضاع برگشتي در 
كار نخواهد بود.  بحران جديد در فدراسيون وزنه برداري در 
شرايطي پيش آمد كه وضعيت فدراسيون از قبل از المپيك 
توكيو چندان باثبات نبود. ماجراي مهاجرت و پناهندگي 
دو دختر ورزش��كار اين رشته به اضافه بحث بازنشستگي 
علي مرادي رييس فدراس��يون و اعتراض��ات گاه و بي گاه 
ورزش��كاران به امكانات در تمام طول اين يك سال وجود 
داشته اس��ت. در نهايت اين توده انباشته از مشكالت حل 
نش��ده با ترك اردو توسط ورزش��كاران برون ريزي شده و 
رييس فدراسيون را مقابل ورزشكاران قرار داده است.  علي 
مرادي، رييس فدراسيون در نخستين واكنش به اعتصاب 
ورزشكاران مصاحبه اي نسبتا تند انجام داد و وزنه برداران را 
با دعوت از ورزشكاران اميد و جوانان تهديد به كنار گذاشتن 
كرد. علي مرادي به خبرگزاري ايسنا گفت: »شرايط خوبي 
است حتي به نظرم نسبت به برخي رشته ها شرايط بهتري 
داريم. حاال اگر دوستان انتظار دارند كه در هتل پنج ستاره 
باشند، فكر مي كنم نه من و نه ورزش كشور بتواند چنين 
شرايطي را فراهم كند. در حد توان كارها را انجام مي دهيم، 
كميته ملي المپيك و وزارت ورزش تالش مي كنند رفاه حال 
ورزشكاران را فراهم كنند. ورزشكاران سربازان اين مملكت 
هستند و سرباز بايد خيلي از خودگذشتگي داشته باشد.« او 
تاكيد كرد: »نمي توانيم فرصت را نگه داريم كه آنها هر موقع 
عشق شان كشيد و هر كاري خواستند، انجام دهند. بعد از 
تعطيالت، آقاي برخواه برنامه اردويي دارد و به وزنه برداران 
اعالم مي كنيم، اگر آمدند قدم شان روي چشم و اگر نيامدند 
نمي توانم كار را رها كنيم و تيم هاي جوانان و اميد هستند.«

مصاحبه مرادي ورزشكاران را عصباني تر كرد و آنها با نوشتن 
يك بيانيه تازه موضعي راديكال تر اتخاذ كردند. ورزشكاران 

نوشتند آب معدني در اردوي تيم ملي سهميه بندي است. 
كارمندان فدراسيون چهار برابر ورزشكاران حقوق مي گيرند 
و برخي افراد نااليق در فدراس��يون سمت دارند. در بخش 
ديگري از اين بيانيه اشاره شده كه در سالن تمرين كنسرت 
برگزار مي شود و اين مانع از استراحت ورزشكاران مي شود. 
همزمان با بيانيه دوم ورزشكاران، مرادي در دومين واكنش 
به اين اتفاق برخواه سرمربي تيم ملي را عزل كرد. در حالي 
كه برخواه حداقل توي رسانه ها تالش كرده بود نه طرف 
ورزشكاران بايستد و نه طرف فدراسيون تا شمايل حرفه اي 
خود را حفظ كرده باشد. با اين حال روز جمعه علي مرادي 
در حكمي س��رمربي تيم را بركنار كرد. در ميانه حواشي 
فدراسيون روز جمعه يك خبر باورنكردني ديگر منتشر 
شد. ايوب موسوي عنوان دار آسيا و جهان كه روز چهارشنبه 
اردوي تيم ملي را ترك كرده بود توسط چند نفر از اراذل و 
اوباش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحيه سر و دست 
دچار مصدوميت شديد شد. آن طور كه خود ايوب به رسانه ها 
گفته اين اتفاق در كافه شخصي اش رخ داده است. موسوي 
در گفت وگو با رسانه ها تعريف كرد: »كافه كوچكي دارم و 
بين برادرم و ي��ك نفر بحث كوچكي به وجود آمد و من از 
آن فرد خواستم بحث را تمام كند و برود. بعد از چند دقيقه 
ديدم با چند نفر ديگر همراه با چوب و چاقو به ما حمله كردند 
كه بر اثر حمله آنها دست من شكست و با چاقو سرم را نيز 
شكافتند. ما سريع به پليس اطالع داديم و وقتي متوجه 
شدند پليس را خبر كرده ايم، فرار كردند وگرنه داشتند من 
را مي كشتند.« اين اتفاق انتقادات از رييس فدراسيون را به 
اوج رساند، چراكه برخي معتقد بودند اگر ايوب موسوي در 
آن زمان سر تمرين هايش حضور داشت چنين اتفاقي براي 
او رخ نمي داد.  حمله دسته جمعي به قهرمان وزنه برداري 
ايران، ورزشكاران را به نوشتن بيانيه سوم ترغيب كرد. آنها 
اين بار تاكيد كردند پشت يكديگر را خالي نمي كنند. در 
اين بيانيه كه روز گذشته منتشر شد، آمده است: »شرايط 
موجود براي روزهاي اخير نيست و سال هاست گريبانگير 
وزنه برداري شده. با تغييرات ظاهري اصل مشكل پابرجا 
باقي مي ماند. ماجراي ايوب موس��وي قهرمان چند دوره 
جهان و آس��يا مش��تي نمونه خروار اس��ت كه ب��ا وجود 
افتخارآفريني هاي بسيار براي تامين معاش زندگي با چنين 
مشكالتي روبه رو شد. منش پهلواني و اخالقي وزنه برداران 
اجازه نمي دهد پش��ت برادران خود را براي كسب جايگاه 
و امتياز خالي كنند.« در چنين شرايطي به نظر مي رسد 
حتما بايد يك پا درمياني توس��ط مقامات وزارت ورزش 
صورت بگيرد تا حاشيه هاي فدراسيون كمتر شود. با اين 
حال وزارت ورزش و جوانان از روز چهارشنبه موضع خاصي 
نسبت به اين اتفاقات نداشته . به نظر مي رسد ادامه يافتن 
اين روند نه به نفع ورزشكاران خواهد بود، نه فدراسيون و 

نه ورزش كشور. 

در فدراسيون وزنه برداري چه خبر است؟
از پناهندگي تا اعتصاب

تحوالت خليج فارس و مسووليت دولت

باخت تيم اميد تقصير مهدوي كيا نيست

اولويت استقالل بعد از جدايي فرهاد مجيدينگاهي به روند امتيازگيري سرخ ها

سيلي واقعيت زير گوش فوتبال ايران

ترس، دالر، پيشرفت؟ هيچ كدام مهم نيستپرسپوليس درست مثل ليورپول

شكست ناباورانه تيم ملي اميد ايران مقابل اميد تركمنستان 
در رقابت هاي قهرماني زير 23 س��ال آس��يا تلنگر كه نه، 
يك سيلي محكم به گوش فوتبال ايران است. اين سيلي 
مي تواند بسياري از كليشه ها را بشكند، توهم ها را از بين 
ببرد و هشدار مناسبي براي آنچه قرار است 5 ماه ديگر رقم 

بخورد صادر كند. 
اينكه تيم ملي اميد ايران با هدايت مهدي مهدوي كيا يكي 
از اس��طوره هاي فوتبال ايران و جمعي از بازيكنان زير 23 
سال كشور مقابل كشوري بدون فوتبال يعني تركمنستان 
شكست مي خورد نشان دهنده اين است كه برخالف تصور 
فوتبال ايران سرشار از استعدادهايي نيست كه فقط به خاطر 
نبود امكانات بالفعل نمي شوند. در ساليان دورتر حداقل 6 يا 
۷ بازيكن تيم ملي اميد ايران به راحتي توانايي بازي كردن 
در تيم بزرگس��االن را هم داش��تند اما امروز اين تعداد در 
بهترين حالت به يكي، دو نفر رسيده است. چرخه معيوب 
استعداديابي در فوتبال ايران كه سال هاي قبل مي توانست 
با هر زحمتي كه ش��ده چند تا استعداد ناب معرفي كند، 
اين سال ها چنان فش��ل ش��ده كه گران ترين بازيكنان 
ليگ برتر همان س��تاره هاي دهه پيش هستند كه از مرز 

30 سال عبور كردند. اين كليشه مدت هاست كه در ذهن 
فوتبال دوستان ايراني جا خوش كرده كه »ايران همانند 
برزيل از لحاظ استعداد فوتبالي جزو بهترين كشورهاي 
دنياست«. كليشه  اي كه ش��ايد درست باشد شايد هم نه 
چون فعال كه خبري از اين استعدادها در فوتبال رده هاي 

سني ايران نيست. 
مهدي مهدوي كيا سرمربي تيم ملي اميد پس از شكست 
مقابل تركمنس��تان گفت ما به خودمان و به اشتباهات 
فردي باختيم. تحليل اظهارنظر س��تاره سابق تيم ملي 
فوتبال ايران كار ساده اي است: تيم آماده سازي مناسبي 
نداشته و بازيكنان به دليل قرار نداشتن در شرايط مسابقه 
اشتباهات بچه گانه انجام مي دهند.  تيم ملي اميد هيچ وقت 
اولويت فدراسيون فوتبال و كميته ملي المپيك نبوده اما 
در اين چند ماه حتي جزو دغدغه هاي چندم مديران ارشد 
ورزش هم قرار نگرفته. دو نهاد متولي اين تيم يعني كميته 
ملي المپيك و فدراسيون فوتبال در چند ماه گذشته درگير 
حل وفصل مشكالت مديريتي خودشان بوده اند و نتيجه اين 
شد كه تيم با تنها دو بازي تداركاتي مقابل عراق آن هم ميان 
گردوخاك راهي تاشكند شد. تيمي كه وضعيت سرمربي و 

دستيارانش بعد از عزل عزيزي خادم روي هوا رفت. 
اين درست شرايطي است كه براي تيم ملي فوتبال هم در 

حال رقم خوردن است و از اين منظر نتايج تيم ملي اميد 
آيينه تمام نماي چيزي اس��ت كه در قطر انتظار يوزها را 
مي كشد. تازه آنجا خبري از تركمنستان و قطر و ازبكستان 
نيست. آنجا هري كين براي كسب آقاي گلي تالش مي كند 

و پوليشيچ به فكر تاريخ سازي با تيم ملي امريكاست. 
جالب اينجاست كه در اين وضعيت گويا ديواري كوتاه تر 
از مهدوي كي��ا پيدا نش��ده. نه اينك��ه كادر فني تيم ملي 
اشتباهي نداشته باشد اما وقتي شرايط به اين صورت پيش 
رفته ناجوانمردانه است انداختن همه تقصيرات به گردن 
مهدوي كيا و دس��تيارانش. وقتي هنوز باشگاه ها خود را 
موظف نمي دانند كه سر موقع و درست به تيم ملي اميد 
بازيكن بدهند چرا بايد سرمربي تيم بشود سيبل انتقادات؟ 
اين تيم اميد همان تيم اميدي است كه با بازيكناني به مراتب 
بهتر و سرشناس تر حسرت نزديك به نيم قرن حضور در 

المپيك را مي كشد. 
سرمربي تيم فوتبال اميد كشورمان بعد از بازي دوستانه 
مقابل عراق عن��وان كرده بود: »اميد ما به بازي هاي آينده 
است . قطعا همه دوست دارند قهرمان شوند اما با اين تيم 
جوان مي خواهيم تجربه كسب كنيم زيرا هدف ما رسيدن 
المپيك پاريس است. با يك تيم جوان به ازبكستان مي  رويم 
تبعات اين كار را هم پذيرفت��ه ام و هر اتفاقي هم در اين 3 

سال بيفتد، پاي كار هستيم«. شكي در صداقت اظهارات 
مهدوي كيا نيس��ت اما واقعا با اين تداركات تيم ملي اميد 

مي تواند طلسم طوالني مدت را بشكند؟ 
تيم ملي اميد ايران فردا در سومين بازي از مرحله گروهي 
مقابل ازبكس��تان قرار مي گيرد. تنها شانس صعود تيم از 
گروه برد مقابل ازبكس��تان و برد قطر مقابل تركمنستان 
است. تيم قطر كه در روز نخست با نتيجه يك بر يك تيم 
ايران را متوقف كرد در بازي دوم خود مقابل ازبكستان با 6 
گل مغلوب شد. به اين ترتيب بايد پذيرفت كه بازي آخر 
ايران در اين گروه مقابل تيم صعودكرده ازبكستان بسيار 
سخت خواهد بود. تركمنستان با توجه به برتري در بازي 
مقابل ايران با كسب يك تساوي هم راهي دور بعد مي شود 
و قطر فقط در صورت كسب يك برد با اختالف بيش از 6 

گل مي تواند اميدوار به صعود باشد.
شرايط تيم ملي اميد مثل ش��رايط تيم ملي فوتبال و در 
مجموع همانند وضعيت كلي فوتبال ايران پيچيده شده و 
بخش عمده اي از اين پيچيدگي ناشي از سوءمديريت است. 
سوءمديريتي كه يك روز فوتبال باشگاهي ايران را از آسيا 
حذف مي كند، يك روز باعث ناكامي تيم ملي اميد مي شود 
و قرار اس��ت در آينده اي نه چندان دور تيم ملي ايران را به 

ورطه نابودي بكشاند. 

فصل 92-91 آخري��ن فصلي بود كه ليگ هجده تيمي 
برگزار شد. در آن فصل استقالل با 6۷ امتياز قهرماني را 
به دست آورد. از آن سال به بعد يعني به مدت ۸ سال و تا 
پايان ليگ بيستم و در ليگ شانزده تيمي هر باشگاهي 
كه توانست به بيش از 60 امتياز برسد جام قهرماني را هم 
به خانه برد. اين رويه تنه��ا يك مثال نقض دارد و آن هم 
مربوط مي شود به فصل 1400-1399 كه سپاهان 65 
امتياز دشت كرد ولي پشت سر پرسپوليس 6۷ امتيازي 

به مقام نايب قهرماني رسيد. 
از گزاره قبلي مي توان نتيجه گرفت كه كسب 60 امتياز 
به باال يعني متوسط كسب مثبت دو امتياز براي هر بازي 
و بيش��تر يك عملكرد قابل توجه در لي��گ ايران با همه 
پيچيدگي هايش به حس��اب مي آيد. بيشتر مربياني كه 
مي خواهند براي كسب عنوان قهرماني بجنگند همين 
هدف گذاري را در ابتداي ليگ در نظر مي گيرند. اين به 
عنوان طرح كلي براي رس��يدن به باالترين رتبه در كنار 
جزيياتي كه در طول فصل اتفاق مي افتد نتيجه نهايي را 

رقم مي زند. 
پرسپوليس با وجود همه انتقاداتي كه برخي كارشناسان و 
عموما هواداران به سرمربي و كادرفني تيم وارد مي كنند، 
در اين فصل موفق ش��د ركورد كسب بيش از 60 امتياز 
را دشت كند اما نتوانست به مقام قهرماني برسد. دليلش 
هم يك اتفاق مش��خص اس��ت: حضور تيم��ي كه بهتر 

نتيجه گرفت.
اين وضعيت به طور مرت��ب در ليگ هاي ديگر هم اتفاق 
مي افتد. زماني كه موريني��و براي اولين بار روي نيمكت 
چلسي نشس��ت با كس��ب 95 امتياز قهرمان شد. اين 
قهرماني در فصل 2005-2004 به دست آمد و در همان 
فصل آرسنال و يونايتد با ۸3 و ۷۷ امتياز دوم و سوم شدند. 
فصل بعد چلسي باز هم با بيش از 90 امتياز قهرمان شد 
و يونايتد و آرس��نال با ۸3 و ۸2 امتياز دوم و سوم شدند. 
همان زمان كارشناسان و رسانه هاي انگليس مي گفتند 
شياطين س��رخ و توپچي ها طبق روال هر فصل نتيجه 
گرفتند اما اين چلس��ي است كه سطح جديدي به ليگ 

وارد كرده است. 
چنين وضعيتي هنوز هم در ليگ برتر انگليس وجود دارد. 
تا چند سال پيش رسيدن به مجموع 90 امتياز به باال به 
معناي تضمين صددرصدي كسب عنوان قهرماني بود تا 
اينكه گوارديوال آمد و اين رويه را عوض كرد. به شكلي كه 

ليورپول يورگن كلوپ دو بار توانس��ت بيش از 90 امتياز 
كسب كند ولي دستش از جام كوتاه ماند. چرا؟ نه به اين 
خاطر كه ليورپول فاجعه بوده بلكه به اين دليل كه يك 

تيم عملكرد بهتري داشته. 
استقالل در فصل گذشته كاري كرد كه مورينيو هنگام 
ورود به انگليس انجام داد. همان كاري كه گوارديوال در 
سيتي انجام مي دهد. اين تيم موفق شد سطح ليگ را باال 
ببرد به شكلي كه پرسپوليس با كسب احتماال 63 امتياز 
زير فش��ار ش��ديد قرار گرفته و هواداران اين تيم تصور 
مي كنند كادرفني ناموفق عمل كرده است. در حالي كه 
پرسپوليس وضعيتي كامال مشابه ليورپول دارد. آنها كاري 
كه معموال براي قهرماني نياز بود را تا حد زيادي انجام دادند 
ولي از شانس بدشان امسال با رقيب سرسخت تري روبرو 
بودند. اينكه استقالل موفق شده با عملكرد خودش نه تنها 
رقيب را از كسب عنوان قهرماني دور كند كه توانسته آنها را 
با وجود نتيجه گيري مطلوب شان به يك بازنده تمام عيار 
در پيش چشمان هواداران اين تيم تبديل كند به نوعي 

موفقيت مضاعف به حساب مي آيد.
آيا استقالل مي تواند همين سطح را در فصل بعدي هم 
حفظ كند؟ با توجه به تغيير و تحول در اين باشگاه بعيد به 
نظر مي رسد. حتي اگر خود مجيدي هم در جمع اين تيم 
مي ماند كسب عنوان قهرماني با بيشترين امتياز ممكن و 
بدون باخت كار بسيار سختي به نظر مي رسيد. بنابراين 
احتماال در فصل بعد دوباره قهرمان ليگ با همان فرمول 
عبور از 60 امتياز و احتماال با امتيازي بين 63 تا 65 امتياز 

جام قهرماني را باالي سر خواهد برد. 
در چنين شرايطي ترند ساختن از هشتگ اخراج سرمربي 
پرس��پوليس و كادر فني اش نه تنها منطقي نيست كه 
قرابتي با واقعيت هاي فوتبال ندارد. همان طوركه نتيجه 
گاهي مي تواند همه اشتباهات را جبران كند، مي تواند در 

مواقعي موفقيت ها را نيز كمرنگ جلوه بدهد. 

رمزگش��ايي از تصميم فرهاد مجيدي ب��راي جدايي از 
استقالل چه كمكي به اين تيم مي كند؟ اينكه مجيدي 
به خاطر دالرهاي كش��ورهاي حاشيه خليج فارس قيد 
تيم قهرمان را زد يا به خاط��ر ترس از نتيجه گرفتن در 
فصل بعد؟ اينكه ش��خصيت پوياي او ايج��اب كرده در 
جايي ساكن نماند يا عادتش به نيمه كاره رها كردن او را 
راهي امارات كرده؟ اين سوال ها و بحث درباره آنها براي 
استقالل سرمربي مي شود؟ تيم مي بندد؟ نتيجه مي گيرد 

و قهرماني مي آورد؟ پاسخ قطعا خير است. 
فرهاد مجيدي به هر دليلي استقالل را ترك كرده و آنها 
بايد خيلي زود دست به كار شوند تا فرصت آماده سازي 
فصل آينده را از دست ندهند. از باشگاه خبر رسيده اين 
اتفاق افتاده و مذاك��ره با چند مربي خارجي و داخلي 
در دستور كار باشگاه قرار دارد. البته هواداران نظرات 
خاص خودشان را دارند. برخي سرسختانه موافق به 
خدمت گرفتن مربي خارجي اند و برخي دلتنگ مربيان 
س��ابق. برخي هم مي گويند مي ت��وان از گزينه هاي 

داخلي كمك گرفت. 
آنچه مديران استقالل بايد درنظر بگيرند نه عالقه مندي 
هواداران كه برنامه پيش روي باش��گاه براي فصل بعد و 
مديريت حواشي است. آبي ها فصل بعد كار بسيار سختي 
براي دفاع از عنوان قهرماني شان دارند. آنها عالوه بر اينكه 
بايد انگيزه ساير تيم ها براي مقابله با بهترين تيم ايران را 
درنظر بگيرند رقيب زخم خ��ورده را هم پيش رو دارند. 
رقيبي كه بعد از 5 قهرماني متوالي از لحاظ انگيزش��ي 
دچار تزلزل شده بود و حاال با شرايط فعلي از هميشه براي 
اثبات جايگاه خودش تش��نه تر است. به اينها هماهنگ 
ش��دن كادر فني جديد چه ايراني و چه خارجي با تيم را 
هم مي شود اضافه كرد كه خودش داستان مفصلي است. 
از طرف ديگر شايعه عزم مصطفي آجورلو براي رسيدن 
به صندلي رياس��ت فدراسيون فوتبال هم مطرح است. 
آجورلو در انتخابات اسفند 99 حاضر شد و نتوانست راي 
الزم را بياورد اما با عزل عزيزي خادم و زخمي كه بر پيكره 
فوتبال وارد ش��ده مي تواند اميدوار باشد كه اين بار نظر 

مثبت مجمع فدراسيون فوتبال را جلب كند.
اينها مسائلي بسيار مهم تر از انگيزه فرهاد مجيدي براي 
ترك اس��تقالل اس��ت. همين مورد آخر يعني تمايل 
مديرعامل باشگاه براي رس��يدن به رياست فدراسيون 
فوتبال مي تواند تمام برنامه هاي باشگاه را به هم بريزد. نبايد 

فراموش كرد عالوه بر عملكرد عالي كادرفني و بازيكنان 
استقالل، اين مديريت باشگاه بود كه در مقاطع متعددي از 
فصل بحران ها را از سر تيم باز كرد. هر كدام از اتفاقاتي نظير 
جدا شدن دو مدافع اصلي تيم و گاليه هاي اين بازيكنان، 
درگيري با س��ازمان ليگ در پرونده تبليغات محيطي، 
پرونده گل گهر، حذف از آسيا يا مسائل هميشگي مثل 
نبود امكانات مناسب مي توانست مثل فصول قبل آبي ها 
را وارد حاشيه كند. آجورلو اين اجازه را نداد و با تامين منابع 
مالي مناسب در تمام سي هفته تيم را در شرايط ايده آل 
نگه داش��ت تا فرهاد مجيدي بدون دغدغه مش��كالت 
خارج از زمين فقط و فقط روي مسائل فني تمركز كند. 
مديرعامل استقالل در آخرين مورد حاشيه ساز كه مربوط 
به ش��كرآب شدن رابطه باشگاه با سرمربي تيم ملي بود 

با دادن يك بيانيه به موقع آبي شد روي آتش حواشي.
اس��تقالل در فصل پيش رو بايد براي كسب چهار جام 
بجنگد؛ ليگ قهرمانان آس��يا، ليگ برتر، جام حذفي و 
سوپرجام. مديران باشگاه بايد با درنظر گرفتن اين وضعيت 
و تمام چالش هاي پيش رو تصميم بگيرند. همين حاال 
برخي گزينه هاي اين تيم به دليل وضعيت مبهم سرمربي 
فصل بعد براي امضاي قرارداد دچار ترديد شده اند. آبي ها 

فرصت چنداني براي هدر دادن ندارند. 
فعال گفته شده مديران باشگاه در امارات حضور دارند تا 
با مديربرنامه چند مربي خارجي مذاكره كنند. همچنين 
مذاكره موازي با چند گزينه ايراني نيز در دستور كار قرار 
دارد. فعال نام هايي نظير لوچسكيوي رومانيايي، آندره آ 
اس��تراماچوني ايتاليايي و جواد نكونام بيش از س��اير 
گزينه ها به گوش مي رسد. البته مدير برنامه هاي استرا 
تاكيد كرد تا قبل از حل ش��دن پرونده بدهي استقالل 
به سرمربي ايتاليايي مذاكره اي صورت نخواهد گرفت. 
حال بايد ديد استقالل دوران گذار از فرهاد مجيدي را 

چه زماني و به چه شكلي طي خواهد كرد. 

علي ولي اللهي

مرضيه حسين خاني

مهم تر از همه نارضايت��ي امريكا از برخي عملكردهاي 
شاهزاده بن سلمان در عربس��تان مانند عدم همكاري 
بن س��لمان با امريكا در افزايش سقف توليد نفت پس 
 از تهاجم روس��يه به اوكراين همگ��ي از جمله عواملي 
بودند كه سبب بروز كدورت  در روابط عربستان و امريكا 
گرديد، 3- بروز شكاف در اردوگاه سلفي - تكفيري به 
رهبري عربس��تان با اردوگاه اخواني به رهبري تركيه 
و قطر و در مقابل فراهم ش��دن فرصت براي جمهوري 
اسالمي ايران براي مقابله با هژمون گرايي عربستان از 
طريق گسترش روابط با قطر و تركيه، 4- رويكرد جديد 
سياس��ت خارجي منطقه اي ايران و قب��ول اين مهم از 
سوي كارگزاران سياست خارجي ايران كه تنش زدايي 
منطقه اي مقدمه اي براي تنش زدايي بين المللي است 
همراه با تغيير ديدگاه برخي كشورهاي منطقه به ايران، 
5- تالش هاي ديپلماتيك برخي كشورهاي همسايه 
به وي��ژه عراق براي بهب��ود روابط ايران و عربس��تان به 
عنوان مقدمه اي براي بهبود روابط ايران با كش��ورهاي 
منطقه،6 - پايان بحران هاي منطق��ه اي مانند بحران 
عراق و سوريه و حمايت ايران از تالش هاي ديپلماتيك 
براي حل بحران ه��اي منطقه اي مانن��د بحران يمن.

همگي ازجمله عواملي بودند كه بس��تر را براي تحقق 
راهبرد دولت س��يزدهم مبني بر تنش زدايي در روابط 
ايران با همس��ايگان جنوبي فراهم كرد و گام هايي نيز 
در اين جهت برداشته شد؛ تالش هايي كه البته هنوز با 
موفقيت كامل همراه نبوده است اما اكنون به نظر مي رسد 
اوضاع و تحوالت منطق��ه اي دوباره درحال دگرگوني و 
تكوين شرايطي عليه جمهوري اسالمي ايران است كه 
مهم ترين نمودهاي آن را مي توان در تحوالت ذيل طي 
هفته هاي اخير مش��اهده كرد: 1- بازگشت تدريجي 
امريكا به سياست قبلي خود در قبال متحدين سنتي خود 
به ويژه دو كشور عربستان سعودي و امارات متحده عربي 
به گونه اي كه طي روزهاي اخير صحبت از بهبود روابط 
عربستان و امريكا همراه با سفر بايدن به اين كشور طي 
ماه هاي آينده و حمايت دولت بايدن از بن سلمان و اعالم 
آمادگي امريكا براي امضاي پيمان بلندمدت استراتژيك 
با حاكم جديد امارات به گوش مي رسد. 2- تالش هاي 
دشمن اصلي منطقه اي ايران يعني رژيم صهيونيستي 
براي نزديك شدن به مرزهاي ايران و موفقيت اين دولت 
در امضاي برخ��ي قراردادها با تع��دادي از دولت هاي 
منطقه و حتي اعالم آمادگي اين كشور براي ايفاي نقش 
جايگزين امريكا در ساختار جديد امنيتي منطقه. 3- 
فعاليت هاي تهديدآميز رژيم صهيونيستي عليه منافع 
ملي جمهوري اسالمي ايران و انجام برخي فعاليت هاي 
مخرب اين دولت مانند ترور ش��خصيت هاي علمي و 
نظامي ايران همراه با خرابكاري در مناطق هس��ته اي و 
تحقيقات علمي ايران. 4- به بن بست رسيدن مذاكرات 
وين و نامشخص بودن سرنوشت آينده برجام همراه با 
رويكرد مجدد آژانس بين المللي انرژي هسته اي براي 
وارد آوردن فشار به جمهوري اسالمي ايران و حتي امكان 
ارجاع مجدد پرونده ايران به شوراي امنيت و قرار دادن 

ايران ذيل بند هفت اين شورا. 5- بهبود روابط تركيه با 
عربس��تان و امارات و امكان شكل گيري مجدد ائتالف 
اردوگاه سلفي- تكفيري و اخواني عليه ايران مانند بعد 
از سال  2010. 6- تالش هاي رژيم صهيونيستي براي 
تقويت محور عبري- عربي و تاثيرگذاري بر سياس��ت 
خارجي امريكا به  منظور ممانعت از به نتيجه رس��يدن 

مذاكرات احياي برجام.
لذا با توجه به چنين ش��رايطي ازآنجاك��ه منافع ملي 
جمهوري اسالمي ايران گسترش روابط با همسايگان 
به ويژه در جنوب را ايجاب و اين مهم يكي از راهبردهاي 
اصلي دولت سيزدهم بوده است اكنون اين سوال مطرح 
مي  شود كه در دولت آقاي رييسي و تيم سياست خارجي 
وي چه راهكارهايي بايد اتخاذ شود تا نه تنها دستاوردهاي 
يك  سال گذشته در حوزه سياست خارجي منطقه اي 
از بين نرود بلكه بتوانند ب��ه اهداف خود در اين منطقه 
دس��ت يابند و با چالش هاي ف��راروي منافع ملي ايران 
در اين حوزه مقابله كنند. نگارنده توجه به راهكارهاي 
ذيل را از س��وي كارگزاران سياست خارجي جمهوري 
اس��المي ايران براي نيل بدين مهم ض��روري مي داند: 
1- تالش براي به نتيجه رساندن مذاكرات احياي برجام 
و خارج كردن آن از كما چراكه روابط ايران با همسايگان 
جنوبي به دليل ماهيت اي��ن دولت ها تا اندازه زيادي با 
روابط ايران با غرب به هم وابسته است. 2- مقابله با پروژه 
ايران هراس��ي و تالش براي شفاف سازي فعاليت هاي 
هس��ته اي خود در مقابل تبليغات رژيم صهيونيستي. 
3- ايجاد شكاف در اردوگاه عبري- عربي از طريق بهبود 
روابط با كشورهاي منطقه به ويژه عربستان. 4- پذيرفتن 
واقعيت دست نشاندگي دولت هاي منطقه و تالش براي 
بهبود و گسترش روابط با اين كشورها در عين داشتن 
چني��ن ماهيت��ي. 5- ممانعت از ش��كل گيري مجدد 
ائتالف سلفي- تكفيري با اردوگاه اخواني و شكل گيري 
بحران هاي منطقه اي از طريق گسترش روابط با تركيه 
و قطر و بهبود روابط با عربستان. 5- گسترش مناسبات 
اقتصادي به ويژه توريسم در سه حوزه سياحتي، زيارتي 
و درماني با كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس.6- 
اجتناب از طرح مسائل تفرقه انگيز و ممانعت از دخالت 
گروه هاي فش��ار داخل��ي در حوزه سياس��ت خارجي 
منطقه اي ايران. ۷- مقابله با حضور اسراييل در منطقه 
و ايجاد پايگاه در كشورهاي همسايه جنوبي ايران. ۸- 
تالش براي ش��كل گيري و مشاركت در ساختار جديد 
امنيتي منطقه از طريق همكاري با كشورهاي منطقه. 
9-همكاري با تالش هاي بين المللي براي حل بحران هاي 
منطقه اي و برق��راري ثبات در منطق��ه به ويژه بحران 
يمن.10- استفاده از توان و پتانسيل نهادهاي غيردولتي 
به ويژه مجامع علمي و دانشگاهي براي بهبود و گسترش 
روابط با همسايگان جنوبي، به اميد آنكه توجه و عمل 
به راهكارهاي فوق از سوي كارگزاران سياست خارجي 
جمهوري اسالمي ايران بتواند گامي كوچك در جهت 
تحقق منافع ملي ايران در سياست خارجي منطقه اي 

به ويژه در حوزه جنوب باشد.
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محيط زيست

گروه اجتماعي| به استناد گزارش 2022 عملكرد 
محيط زيستي 180 كش��ور كه توسط دانشگاه ييل 
منتشر شده، ايران در فاصله سال هاي 2006 تا 2022، 
در حفاظت از محيط زيس��ت 80 پله سقوط كرده و از 
رده 53 جدول به رده 133 رسيده است.  طبق جدول 
مندرج در اين گزارش، همچنين، در فاصله سال هاي 
2006 تا 2022، ايران در هيچ سالي بابت حفاظت از 
محيط زيست، صعود به معناي ارتقاي وضعيت نداشته 
چنانكه در س��ال 2008، در ميان 149 كشور جهان، 
ايران به رده 67 جدول )14 پله سقوط نسبت به سال 
2006( در سال 2010 در ميان 163 كشور به رده 78 
جدول )25 پله سقوط نسبت به سال 2006( در سال 
2012 در ميان 132 كش��ور به رده 114 جدول )61 
پله سقوط نسبت به سال 2006( سال 2014 در ميان 
178 كشور به رده 83 )50 پله سقوط نسبت به سال 
2006( در س��ال 2016 در ميان 180 كش��ور به رده 
105 )52 پله سقوط نسبت به 2006( سال 2018 در 
ميان 180 كشور به رده 80 )27 پله سقوط نسبت به 
سال 2006( سال 2020 در ميان 180 كشور به رده 
67 )14 پله سقوط نسبت به سال 2006( و در نهايت 
در سال 2022 در ميان 180 كشور به رده 133 جدول 
)80 پله س��قوط نسبت به سال 2006( رسيده است.  

بنابراين، شايد بتوان گفت طبق اين گزارش، وضعيت 
حفاظت از محيط زيس��ت كش��ور صرفا در سال هاي 
2014 تا 2020، يك بهبود نسبي داشته اما بدترين 
وضعيت در س��ال 2022 اتفاق افتاده كه حفاظت از 
محيط زيست ايران دچار سقوط 80 پله اي نسبت به 
سال 2006 شده است.  عالوه بر اين، حتي امتياز ايران 
در زمينه ش��اخص هاي حفاظت از محيط زيست هم 
در اين بازه زماني هر سال نسبت به سال قبل كاهش 

يافته چنانكه طبق جدول منتش��ر ش��ده در گزارش 
دانشگاه ييل، سال 2006 ميالدي، ايران از 16 شاخص 
حفاظت از محيط زيست، 70 امتياز كسب كرده، سال 
2008، امتياز ايران بابت رعايت 25 ش��اخص تعيين 
ش��ده، 76.9 بوده و در سال 2010 هم از بابت رعايت 
25 ش��اخص، 60 امتياز داش��ته اما از سال 2014 به 
بعد و به دنبال افزايش شاخص ها، امتيازهاي ايران در 
زمينه رعايت اين شاخص ها هم رو به كاهش گذاشته 
و حاال كه ش��اخص هاي حفاظت از محيط زيست در 
گزارش اين دانشگاه معتبر به 40 رسيده، امتياز ايران 
حتي نس��بت به س��ال 2006 به حدود نصف كاهش 
يافته و به 34.50 تنزل كرده اس��ت.  به دنبال انتشار 
اين گزارش جهاني، ليال زماني؛ مديركل دفتر اقتصاد و 
فناوري محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست 
اعالم كرد كه در اين گزارش، 180 كشور در 11 طبقه 
موضوعي با اس��تفاده از 40 ش��اخص عملكردي در 
س��ه حوزه تغييرات آب و هوا، سالمت محيط زيست 
و سرزندگي اكوسيس��تم رتبه بندي شدند. اين مقام 
مس��وول در س��ازمان حفاظت محيط زيست گفت: 
»شاخص هايي كه روند منفي قابل توجهي داشته اند 
عبارتند از: شاخص از دس��ت رفتن مرتع )39.60-(، 
شاخص انتش��ار منوكس��يد كربن )20.80-( و روند 
شدت گازهاي گلخانه اي )24.40-( البته گزارش ها از 
اطالعات چند سال اخير استفاده مي كنند و اطالعات 
صرفا مربوط به سالي كه گزارش تهيه شده، نيست اما 
شاخص عملكرد محيط زيس��ت، داده هاي خود را از 
منابع شخص ثالث قابل اعتماد مانند نهادهاي حاكم 
بين المللي، سازمان هاي غيردولتي و مراكز تحقيقاتي 
آكادميك )مقاالت دانش��گاهي( تهيه كرده است.« 
شايد يكي از مصداق هايي كه مي توان با علت سقوط 

80 پله اي ايران در گزارش دانشگاه ييل مرتبط دانست، 
افزايش وسعت بيابان هاي كشور به دليل سوءمديريت 
در حفظ منابع آبي باشد. چند روز قبل، معاون سازمان 
منابع طبيعي و آبخي��زداري از افزايش 2.5 ميليون 
هكتاري بيابان هاي كشور در دهه اخير خبر داد.  پرويز 
گرشاسبي افزود: »اگر بخواهيم جلوي روند بيابان زايي 
را بگيريم بايد ساالنه يك ميليون هكتار بيابان زدايي 
داشته باشيم در حالي كه ما توانستيم به يك سوم اين 
عدد )350 هزار هكتار( برسيم.« علي سالجقه؛ رييس 
سازمان حفاظت محيط زيست هم چند روز قبل اعالم 
كرده بود: »در كشور حدود 34 ميليون هكتار بيابان 
داريم كه از اين ميزان پنج ميليون هكتار در ش��رايط 
بحراني قرار دارد. اين بيابان ها در استان هاي كرمان، 
خراس��ان جنوبي، سيستان و بلوچس��تان، خراسان 
رضوي، س��منان، يزد و اصفهان قرار گرفته كه البته 
استان كرمان بيشترين سطح بيابان در شرايط بحراني 
را به خود اختصاص داده و خوزستان هم وضع نامناسبي 
دارد.« ابتداي اين ماه و همزمان با روز جهاني گونه هاي 
در معرض انقراض هم، سرپرست معاونت محيط زيست 
طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست، 
با آماره��اي تكان دهنده اي از تلف ش��دن گونه هاي 
جانوري و نابودي گونه هاي گياهي و از دس��ت رفتن 
زيستگاه ها و عرصه هاي طبيعي كشور، بابت وخامت 
شرايط محيط زيست كشور هشدار داد.  حسن اكبري 
در گزارش خود اعالم كرد: »حدود 128 گونه جانوري 
و مهره دار كشور در معرض خطر انقراض هستند كه 
برخي وضع خوبي ندارند و بيش��ترين آسيب پذيري 
ما در اين زمينه مربوط به دوزيس��تان است، براي اين 
128 گونه جانوري 19 برنامه عمل داريم اما پيشرفت 
اين برنامه ها عمدتا كمتر از 10درصد اس��ت، چراكه 

مشكل اصلي، بودجه است و بودجه اين اقدامات هم 
بسيار ناچيز است. پايش س��االنه پنج گونه شاخص 
كشور شامل قوچ و ميش، كل و بز، آهو، جبير و گورخر 
نش��ان مي دهد كه حدود 215 ه��زار راس از اين پنج 
گونه ش��اخص در مناطق حفاظت شده كشور داريم 
كه البت��ه اين آمار كمتر از 10درص��د آمار اواخر دهه 
40 براي اين پنج گونه اس��ت به اين معنا كه طي اين 
مدت، تنوع ژنتيكي اين گونه هاي شاخص را از دست 
داده ايم. امروزه چون زيستگاهي براي ما باقي نمانده 
است، تالش ها براي پيشگيري از انقراض يوز به نتيجه 
نرسيده است. در بسياري از مناطق بكر دسترسي هايي 
نظير جاده ايجاد ش��ده و بس��ياري از گونه هايي كه 
به حضور انس��ان حس��اس بودند از همين رو آسيب 
ديده اند، يكي از مهم ترين مشكالت ما تغيير اقليم و 
خشكسالي هاي مستمر اس��ت كه در كنار آن شاهد 
تخريب گسترده نيز هستيم. به جرات مي توان گفت 
امروزه در مناطق آزاد چيزي به اسم زيستگاه نداريم و 
زيستگاه مناسب گونه آهو ديگر در كشور وجود ندارد 
چراكه جاده س��ازي زياد باعث شده زيستگاه دشتي 
مناسب براي اين گونه ها نداشته باشيم. بيماري هاي 
حي��ات وحش در حال افزايش اس��ت كه بخش��ي از 
داشته هاي زيستي كشور از طريق همين بيماري هاي 
حيات وحش از بين مي روند. سال گذشته 10 كانون 
طاعون نشخواركنندگان كوچك در كشور داشتيم و 
هم اكنون حيات وحش استان هرمزگان و استان هاي 
همجوار آن، درگير آبله هستند چون هنوز زيستگاه و 
آب شرب مش��ترك داريم و واكسيناسيون ما در اين 
زمينه كامل نيست. شناس��نامه دار كردن دام سبك 
در برنامه ششم توسعه تكليف شده اما اجرايي نشده 

است.«

به فاصله 15 سال از رتبه 53 حفاظت محيط زيست به 133 افت كرديم 

سقوط 80 پله اي ايران در جدول جهاني حفظ محيط زيست 

ميراث طبيعي

گروه اجتماعي| دو خبر خوشحال كننده در اين روزها 
منتش��ر شد؛ روز 12 خرداد اعالم ش��د كه در شبانه روز تا 
11 خرداد، تعداد فوت كرونا در كشور صفر بوده كه البته 
خوشحالي حاصل از اين خبر چندان دوامي نداشت چنانكه 
در شبانه روز پس از آن، دوباره شاهد فوت 3 مبتالي كرونا 
بوديم. خبر دوم كه به نظر مي رسد نتايج پايدارتري داشته 
باشد اينكه در شبانه روز 13 تا 14 خرداد، تعداد مبتاليان 
جديد كرونا، به زير 100 نفر رس��يد و بع��د از 28 ماه، آمار 
ابتال در يك شبانه روز در كشور، دو رقمي شد و طي دو روز 
گذشته هم همچنان تعداد ابتالي جديد، دو رقمي بوده 
است.  طبق اعالم وزارت بهداشت، در شبانه روز 13 تا 14 
خرداد، 64 مبتالي جديد كوويد 19 در كشور شناسايي 
شدند كه 13 نفر از اين تعداد بستري شدند. بنا به گزارش 
رس��مي، آخرين بار 7 اس��فند98، تعداد مبتاليان روزانه 
كرونا در كشور دو رقمي بود. اما نبايد از نوسان فوت ناشي از 
شدت بيماري غافل شد، چراكه در شبانه روز تا 13 خرداد 7 
فوتي و در شبانه روز 14 تا 15 خرداد 3 فوت كرونا در كشور 
ثبت شده است. طبق گزارش وزارت بهداشت در فاصله 28 
بهمن 1398 تا 15 خرداد 1401 مجموع بيماران كوويد19 
در كش��ور به 7 ميليون و 232 ه��زار و 731 نفر و مجموع 
جانباختگان اين بيماري، به 141 هزار و 331 نفر رسيده 
است. در حال حاضر 458 نفر از بيماران مبتال به كوويد19 
در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت 
قرار دارند در حالي كه شمار شهرستان هاي در وضعيت قرمز 
و نارنجي صفر است و 147 شهرستان در وضعيت زرد و 301 

شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.
به دنبال دو رقمي شدن آمار ابتالي روزانه كه يك موفقيت 
بزرگ براي مردم ايران و كادر درمان كش��ور محس��وب 
مي شود البته حميد سوري؛ اپيدميولوژيست در گفت وگو 
با ايسنا هش��دار داد كه »هنوز در مرحله پاندمي هستيم؛ 
اپيدمي را تمام شده تلقي نكنيم و دچار خوش بيني هاي 
كاذب نشويم.اگر بخواهيم فقط بر پايه بستري و مرگ  به 
وضعيت اپيدمي نگاه كنيم، اپيدمي نه  تنها در كشور ما، بلكه 
در همه جهان روند كاهشي معناداري داشته و معنايش 
اين نيست كه اپيدمي را تمام شده تلقي كنيم و معنايش 
اين نيست كه اپيدمي خاتمه يافته و تمام شده است. بايد 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و استفاده از ماسك را ادامه 
دهيم كه نقش محافظتي دارد.يك سناريو اين است كه 
ويروس ضعيف شده، ش��دت بيماري زايي پايين آمده و 
ديگر شاهد اوج مرگ ومير، بستري و بيماري شديد مانند 
قبل نخواهيم بود، اما ويروس همچنان در گردش است و 
بيماري به صورت خفيف يا بدون عالمت در موارد محدود 
ادامه خواهد داشت. هرچند كه آمارهاي موجود جهان نشان 

مي دهد كه حتي به لحاظ مرگ، بستري و ابتال حدود 50 
كشور دنيا مجددا روند خيزشي و افزايشي پيدا كرده اند كه 
اين نگراني را تشديد مي كند و هيچ تضميني نيست كه اين 
اتفاق براي كش��ور ما رخ ندهد. در چند هفته اخير هم در 
كشور مرگ هاي مان كاهش يافته، اما بايد توجه كرد كه ما 
هم فقط مرگ هاي تاييد شده را در آمار رسمي مي بينيم.

هنوز واكسيناسيون جمعيت انبوهي شامل حدود 20 تا 
30 ميليون در كش��ورمان كامل نشده و هيچ تضميني 
نيست كه روند تضعيف ويروس ادامه داشته باشد. در حال 
حاضر بيماري يابي ما ضعيف است، بيماريابي فعال نداريم، 
بسياري از افراد مبتال اصال ثبت و گزارش نمي شوند، ميزان 
تست هاي مان براي سنجش وضعيت بيماري بسيار كم 
است، نمي دانيم كه س��طح ايمني جامعه چقدر است و... 
بنابراين سواالت بدون جواب بسياري داريم كه مي تواند 
موجب گمراهي در قضاوت شود. متاسفانه وزارت بهداشت 
هم اطالعات اپيدمي را در اختيار محققان قرار نمي دهد 
كه بتوانيم بر اساس داده هاي موجود تحليل منطقي تري 
انجام دهيم. در نتيجه مجبوريم بر اس��اس اصول علمي 
اپيدميولوژي و آنچه در س��طح جهان مي گذرد، قضاوت 
كنيم. اگر اين اطالعات در اختيارمان گذاش��ته مي شد، 
مي شد تحليل هاي مناس��ب تري را درباره آينده اپيدمي 
در كشور ارايه داد.نبايد اعالم كنيم كه پاندمي تمام شده 
يا سيگنال هاي اش��تباه به جامعه ارايه دهيم يا در جامعه 
تصميم گيرنده و سياس��تگذاران اين تصور القا ش��ود كه 

اپيدمي تمام شد. اين تصور كامال غلط است.« 
هشدار اين اپيدميولوژيست البته چند روز قبل هم از سوي 
يك متخصص بيماري هاي عفوني و سخنگوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا مورد تاكيد قرار گرفته بود. حميد عمادي؛ 
متخصص بيماري هاي عفوني و عباس شيراوژن؛ سخنگوي 
س��تاد ملي مقابله با كرونا، با حضور در برنامه گفت وگوي 
ويژه خبري شبكه خبر هشدار دادند: »هنوز 14 ميليون 
ايراني حتي يك دوز واكس��ن كرون��ا نزده اند در حالي كه 
تكميل چرخه واكسيناسيون نقش مهمي در كاهش مرگ 
و ميرهاي كرونايي دارد و تك رقمي شدن تعداد فوتي ها به 

معناي پايان كرونا نيست.«

گ�روه اجتماعي| بعد از س��ه ماه اعتراض و توس��ل به 
هر ابزاري كه مي توانس��ت صداي 12 ميليون بازنشسته 
تامين اجتماعي را به گوش دولت برساند تا دولت بشنود 
و باور كند كه با اين گراني هاي روزانه و آزاد س��ازي قيمت 
كاالهاي اساس��ي، زندگي با مزد سال 1400 امكان پذير 
نيست، باالخره مصوبه ش��وراي عالي كار درباره افزايش 
57.4 درصدي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي در 
هيات دولت تصويب شد.  با اين تصويب كه البته همان تاكيد 
قانون كار بود و بنابراين، دولت هم چندان اقدام خاص و قابل 
تحسيني بابت رعايت قانون كار به خرج نداد، بلكه به وظيفه 
ذاتي و قانوني و تكليف خ��ود در التزام به اين قانون عمل 
كرد، براساس مواد 96 و 111 قانون تامين اجتماعي، طبق 
مصوبه هيات وزيران، حداقل دريافتي مستمري بگيران 
سازمان تامين اجتماعي، امسال همچون سال هاي گذشته 
از حداقل حقوق مصوب كارگران كمتر نخواهد بود.  البته 
هيات دولت در مصوبه خود اعالم كرد كه »باتوجه به حكم 
قانون بودجه سال 1401 )مصوب مجلس شوراي اسالمي( 
درخصوص صندوق هاي مختلف بازنشس��تگي )مبني 
بر رشد 10 درصدي حقوق بازنشس��تگان( و در راستاي 
هماهنگ س��ازي پرداخت حقوق در كليه صندوق هاي 
بازنشستگي، براي اين دسته از مشمولين كه داراي دريافتي 
بيش از حداقل باشند، افزايش 10 درصدي اعمال مي شود. 
همچنين به منظور كمك به معيشت مستمري بگيران 
باالت��ر از حداقل، عالوه بر 10 درص��د مذكور، مبلغ 650 
هزار تومان )تا س��قف دريافتي ماهانه 10 ميليون تومان( 
به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.« به دنبال اين مصوبه، 
وزير تع��اون در توضيح اعمال و زم��ان پرداخت افزايش 
حقوق بازنشس��تگان تامين اجتماعي گفت: »خرداد ماه 
احكام جديد صادر مي ش��ود و در تير ماه معوقه فروردين 
و در مرداد ماه معوقه ارديبهش��ت پرداخت خواهد شد.« 
حجت عبدالملكي در توضيح تاخير سه ماهه دولت براي 
عمل به قانون، به جاي آنكه با صراحت بگويد كه علت اين 
تاخير، تالش دولت ب��راي دور زدن قانون و بدعت گذاري 
جدي��د براي رعايت نك��ردن مصوبه ش��وراي عالي كار و 
تحميل و تسري مصوبه 15 ارديبهشت ماه هيات وزيران 
درباره افزايش 10 درصدي مزد كارگران و مستخدمان و 
كارمندان دولت به مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي 
هم بوده چون جيب و خزانه دولت خالي اس��ت، اين گونه 
توجيه كرد كه »يك علت تاخير اين بود كه دولت درگير 
طرح مردمي سازي يارانه ها بود و دستور جلسات بسياري 
داشت. معيار و مبناي اصلي دولت، خدمات رساني به مردم 
و افزايش رفاه توده مردم با رويكرد عدالت است و در ادامه 
افزايش بي سابقه حقوق كارگران و مردمي سازي يارانه ها، 
مصوبه افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي هم 
صادر شد.  براي حقوق ساير سطوح درآمدي، قرار شد همه 
صندوق ها يك هماهنگي داشته باشند. بر اين اساس براي 
آن دسته از بازنشستگان تامين اجتماعي كه بيش از حداقل 
حقوق دريافت مي كنند، 10 درصد افزايش خواهيم داشت 

كه البته اگر حقوق شان تا سقف 10 ميليون تومان باشد 
يك مبلغ ثابت 650 هزار تومان نيز دريافت خواهند كرد.

امسال كساني كه حقوق شان كمتر است افزايش بيشتري 
در حقوق خواهند داش��ت. به عنوان مثال اگر شخصي در 
سال 1400، سه ميليون و 700 هزار تومان حقوق دريافت 
مي كرده، امسال حقوقش به شش ميليون تومان خواهد 
رسيد و دو ميليون و 300 هزار تومان افزايش خواهد داشت 
يا مثال شخصي كه سال گذشته 9 ميليون تومان دريافتي 
داشته به حقوقش يك ميليون و 700 هزار تومان افزوده 
خواهد شد. همچنين كسي كه 20 ميليون تومان دريافتي 
داشته دو ميليون تومان يعني همان 10 درصد به حقوقش 
افزوده خواهد شد.« آنچه از ديده ها پنهان نماند، اين بود 
كه اين مصوبه هيات وزيران هم به اين سادگي ها به امضا 
نرسيد. سه ماه تمام، بازنشستگان و نمايندگان صندوق هاي 
بازنشستگي وابسته به تامين اجتماعي با زبان فرياد و استغاثه 
و خواهش و التماس و تهديد، از دولت مي خواستند كه به 
بازنشستگان تامين اجتماعي كه حداقلي بگيران اين كشور 
محسوب مي شوند رحمي روا داشته و متوجه باشد كه در 
كشور از سر تا پا در فساد شبكه هاي داللي و رانت خواري 
غرق شده، زندگي با مستمري معادل دريافتي سال قبل 
امكان پذير نيست. توجيه وزير تعاون بابت سرشلوغي دولت 
براي اصالح و سراسري كردن هدفمندي يارانه ها از اين بابت 
يك توجيه غير قابل پذيرش است كه اصال دولت نيازي به 
مصوبه جديد نداشت ،چون مصوبه شوراي عالي كار و قانون 
تامين اجتماعي حجت را بر تمام دولت ها تمام كرده بود كه 
هر سال حقوق و مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي 
به چه نحو و با چه درصدي بايد افزايش يابد. بنابراين قانون 
وجود داشت و بسيار آسان بود كه دولت با تاسي به قانوني 
كه وجود داش��ته، براي اجراي يك روال عادي و معمول، 
س��نگ اندازي نكند كه كرد. مصوبه مورد نظر وزير تعاون 
هم به نظر مي رسد در تنگناي حاصل از افزايش مكاتبات 
اعتراض آميز از سوي نمايندگان صندوق هاي بازنشستگي، 
به امضاي هيات وزيران رس��يد چنانكه غير از اعتراضات 
گسترده اي كه طي سه ماه گذشته توسط بازنشستگان و 
مستمري بگيران تامين اجتماعي شاهد بوديم و بسياري 
از آنها، به سطح خيابان ها هم رس��يد، حداقل طي 4 روز 
اخير و پيش از اعالم وزير تعاون درباره اين مصوبه، مشاهده 
مي ش��ود كه كانون كارگران بازنشس��ته شهرستان ري 
با جمعيت مش��مول حدود 4 ميليون نفر، اعضاي كانون 
كارگران بازنشسته و مستمري بگيران شهرستان تبريز 
و حومه، اتحاديه پيشكس��وتان جامعه كارگري، بازرس 
كانون بازنشس��تگان تامين اجتماعي شيراز و در نهايت، 
رييس كميسيون اجتماعي مجلس در نامه هاي جداگانه 
به رييس جمهور و وزير تعاون و مديرعامل سازمان تامين 
اجتماعي رييس كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي 
و كانون هاي بازنشستگي، خواستار اصالح هر چه سريع تر 
پرداختي بازنشستگان تامين اجتماعي مطابق با تاكيدات 

قانون كار شده اند. 

پس از ۲۸ماه؛ مبتاليان روزانه كرونا در ايران دو رقمي شد

سه ماه اعتراض براي التزام دولت به قانون نتيجه داد 

هشدار متخصصان:
 اپيدمي كرونا در ايران و جهان هنوز ادامه دارد 

مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي
در دولت تصويب شد

ريزگرد چيس��ت؟ چرا به وجود 
مي آيد؟ كجا به وجود مي آيد؟ 
چندن��وع دارد؟ خطرناك ترين 

كدام است؟
چ��ه تاثيري بر محيط زيس��ت 

مي گذارد؟
ريزگرد چيست؟

ريزگردها، ذرات بسيار كوچك معلق در هوا هستند كه به 
خاطر ابعاد بسيار كوچك از جاذبه زمين )تا حدود زيادي( 
مي گريزن��د و همراه با گردش جريان ه��وا )باد( جابه جا 
مي شوند. اين ذرات به تناس��ب جهت جريان هوا در هر 
مسيري حركت مي كنند و نيز به تناسب شدت جريان 
هوا تا مسافات بعيد طي مسير مي كنند. مثال ماهواره  ها 
نشان داده اند كه ريزگردها از شرق آفريقا به پرواز درآمده 
و به صورت غبارهاي صورتي و سرخ رنگ تا ايران و فراتر 
به سمت شرق طي طريق كرده اند. رصد ماهواره اي اين 
غبارها نشان مي دهد كه اين ذرات تا اقيانوس كبير كشيده 
شده موجب باروري اقيانوس مي شود. بنابراين ريزگردها 
داراي خاصيت ف��راوان الاقل براي ب��اروري اقيانوس ها 
هس��تند. ريزگردها مانند كود طبيع��ي كوچك ترين 
موجودات درياها را مثل گياهان و جانوران تغذيه مي كنند 
و به اين ترتيب كوچك ترين موجودات مانند كف زي ها تا 
بزرگ ترين آنها مانند ماهي ها و نهنگ ها را تقويت مي كنند. 
به اين نحو درياها بر اثر ورود ميليون ها تن ريزگرد، هر روز 
غني تر و اكوسيستم آنها پيچيده تر مي شود. ريزگردها 
موجب ورود عناصر گوناگون به آب مي شوند و يك سوپ 
مغذي را تش��كيل مي دهند كه گياه و جانور در آن رشد 
مي كنند و در نهايت انسان هم از غناي اين محيط هاي 

آبي استفاده مي كند.
چرا ريزگردها به وجود مي آيند؟

تاالب ، درياچه يا باتالقي يا رودخانه اي را تصور كنيد كه 
ان��واع موجودات زنده يا پس از م��رگ در آنها مي افتند و 
مراحل فس��اد را طي مي كنند. مراحل فساد صرفا براي 
موجودات آلي )زنده( اتفاق مي افتد. صرفا گياهان و جانوران 
در اين مراحل گرفتار مي شوند. يك علف، بوته، درخت يا 
بدن يك جانور اين مراحل را طي مي كند تا اثري از آن باقي 
نماند. يك درخت تناور يا يك جانور بزرگ )مانند فيل( را 
تصور كنيد كه پس از مرگ، طبيعت براي آنكه اجزاي آن 
را مجددا تصاحب و به خود جذب كند بايد آنها را به قطعات 
بسيار كوچك تر تجزيه كند. اگر اين گياه و جانور در داخل 
آب افتاده باشد مراحل فسادكندتر و به آهستگي صورت 
مي پذيرد، زيرا آب موجب مي شود كه اليه اي سطح گياه يا 
جانور را بپوشاند )مانند موميايي كردن كه اين غالف فساد 
را به تاخير مي اندازد ولي بعد از مدتي، با از بين رفتن اين اليه 
فساد آغاز مي شود. پس از مدتي اگر گياه يا جانور كماكان 
در آب باش��د، اجزاي آن تجزيه شده و توسط جريان آب 
پراكنده مي شود ولي اگر درياچه يا رودخانه و تاالب خشك 
شود، آن وقت گياه يا جانور در معرض عوامل فرسايشي 
مانند نور آفتاب، سرما، گرما، باران و برف قرار گرفته و به 
تدريج تجزيه مي شود و حاال منتظر باد و توفان مي ماند تا 
با جريان هاي هوا به اقصي نقاط منتقل شود! قدرت وزش 
باد تعيين مي كند كه تا كجا برود و جهت جريان هوا نيز 
تعيين كننده جهت عبور اين ريزگردهاست. بنابراين يكي از 
داليل به وجود آمدن ريزگرد، خشك شدن رودخانه، تاالب 
يا درياچه و بيرون افتادن محتويات آنها است. ولي چرا بايد 
يك تاالب يا درياچه و رودخانه خش��ك شود كه ريزگرد 
توليد كند، يك دليل آنكه قبل از انقالب در ايران وسيع ما 
13 بند سد وجود داشت اكنون چند سد داريم؟ بيش از 
650 بند! هر سدي جلوي عبور آب رودخانه را مي بندد 
بنابراين در پايين دست رودخانه يا خشك مي شود يا آب 

آن كاهش مي يابد و در هر صورت محتويات بستر رودخانه 
از آب بيرون آمده و در معرض عوامل فرسايش قرار گرفته 
و ر يزگرد توليد مي كنند. بنابراين هر جا كه سدي روي 
رودخانه بسته مي ش��ود، پايين دست رودخانه مستعد 
توليد ريزگرد مي شود.ما در ايران، حدود 4 برابر ظرفيت 
مراتع مان گوسفند و چراكننده ديگر داريم. چراي بيش از 
حد موجب لخت شدن زمين شده و زمين عريان موجب 
پيدايش ريزگرد مي شود كه منتظر حركت باد است تا از 
زمين كنده ش��ود و صدها و هزارها كيلومتر را درنوردد! 
بنابراين ما در ايران ريزگردهايي داريم كه خودمان در ايران 
توليد كرده ايم، سدسازي، چراي بي حد، مصرف بيش از 
حد سفره هاي آب هاي زيرزميني، كش��اورزي ناپايدار 
كه آب هاي اين سرزمين را هدر مي دهد همه اين عوامل 

موجب هدر رفتن آب و توليد ريزگرد مي شود.
آبي ك��ه به صورت برف و باران از آس��مان فرو مي ريزد در 
اليه هاي زمين فرو مي رود تا به سفره هاي آب هاي زيرزميني 
مي پيوندد. بنابراين ستوني از قطرات آب از سطح  خاك، 
س��فره آب هاي زيرزميني در عمق وجود دارد، با برداشت 
آب اين ستون كوتاه تر مي شود تا جايي كه دشت هاي ايران 
فرو مي نشيند. در برخي موارد نشست زمين در يك ناحيه 
كوچك اتفاق مي افتد كه به آن فروچاله مي گويند مانند 
كبوترآهنگ همدان و ميناب بندرعباس. در اين شرايط باز 
هم خاك كه آب خود را از دست داده ايجاد ريزگرد مي كند.

كجا ريزگردها به وجود مي آيند؟
احتمال بروز ريزگرد در مكان هاي طبيعي كه به دست بشر 
دستخوش تغييرات شده اند مانند محل هاي اطراف سدها، 
رودخانه هاي خشك ش��ده، تاالب هايي كه به دست ما 
خشك شده اند، محل هاي احداث جاده به خصوص مراتعي 
كه تبديل به جاده شده اند و باالخره مكان هاي جنگلي كه 
براي كشاورزي و ساخت و ساز تراشيده شده اند. همين جا 
ذكر كنم كه هر هكتار از جنگل مي تواند 7/5 تن ريزگرد را 
جذب كند و به همين دليل ارتفاعات اطراف تهران، باالي 
1800 متر ساخت و ساز را ممنوع كرده اند و البته دانشگاه 
آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات را غيرقانوني ساخته اند 
و نيز قبرستان شهدا نيز در اين ارتفاع غيرمجاز است. اگر اين 
فضا حفظ مي شد قطعا ريزگرد كمتري به تهران مي رسيد.

شهر اهواز در استان خوزستان چنان مورد هجوم ريزگرد 
قرار گرفته كه در كتاب هاي دانشگاهي در جهان به عنوان 
نمونه تخريب ريزگردها ذكر شده است؛ دليل؟ دو مطلب 
يكي اينكه در گذشته اطراف اين شهر زيبا جنگل هايي بود 
كه همگي پاكتراشي شد و اهواز در معرض طوفان هاي 
شديد ريزگرد قرار گرفت. دليل دوم همسايگي كشور عراق 

كه ريزگرد صادراتي را روانه اهواز مي كند.
سال ها پيش در يك هتل در بيرجند دو، سه شبي را بيتوته 
كردم. وقتي هنگام خداحافظي رسيد در دفتر هتل شعري 

به ديوار زده بود كه به ياد دارم:
دشمن دوست نما را نتوان كرد عالج

شاخه را مرغ چه داند كه قفس خواهد شد؟
در مورد ريزگ��رد هم بايد ببينيم همس��ايگان مان چه 
كساني هستند؟ كما اينكه عراق و هورالعظيم در مجاورت 
خوزستان و اهواز، اين استان زرخيز را مبتال كرده. در همين 
موضوع يك متخصص ژنتيك توصيه مي كرد كه نظر به 
نقش مهم پدر و مادر در س��المت ما بايد مواظب باشيم 

پدر و مادر مناسب و سالم را براي خودمان انتخاب كنيم!
مسافت حتي اگر هزاران كيلومتر هم باشد مي تواند در 
انتشار ريزگرد تاثير داشته باشد؛ شرق آفريقا، كشور سوريه، 
عربستان سعودي، تركيه و باالخره عراق همان تاثيري را 

در خوزستان دارند كه سيستان و بلوچستان!
چند نوع ريزگرد وجود دارند؟

1- ريزگردهاي داخلي )كه داخل ايران توليد شده اند(.
2- ريزگردهايي كه منشاخارجي دارند مانند آنها كه از 
شرق آفريقا مي آيند يا از سوريه و عربستان سعودي. ناگفته 

نماند كه اين دو نوع از يكديگر قابل تمييز نيستند.
3- ريزگردهايي كه منشا گياهي و جانوري دارند.

4- ريزگردهايي كه منشا معدني دارند مانند سنگ و خاك.
5- ريزگردهاي درشت تر از 2/5 ميكرون.

6- ريزگردهاي ريزتر از 2/5 ميكرون )2/5 هزار ميليمتر(.
رديف هاي 5 و 6 كه مربوط به اندازه و بعد ريزگرد اس��ت 
مهم ترين نقش را در تاثيرگذاري ريزگردها دارند. به اين 
ترتيب كه معم��وال ريزگردهاي خيلي ريز )كمتر از 2.5 
ه��زارم ميليمتر يا 2.5 ميكرون وخيم تري��ن تاثير را در 
سالمت انسان دارند، زيرا اين ذرات خيلي ريز پس از آنكه از 
راه دهان و بيني وارد حنجره شدند در محلي مي نشينند كه 
محل تبادل دي اكسيد كربن و اكسيژن است. اگر اين تبادل 
به خوبي صورت نپذيرد، اكسيژن كافي به ريه ها و اندام ها 
نمي رسد. نفس تنگي، لب هاي كبود، حالت خفگي و نياز به 
اكسيژن از عوارض اين گونه ريزگردهاي خيلي ريز هستند!

براي جلوگيري از تاثير ريزگردها استفاده از ماسك هاي به 
خصوص توصيه مي شود. ولي تجربه كوويد 19 به ما آموخته 
كه اس��تفاده از ماس��ك به خصوص آنها كه چشمه هاي 
ريز دارند موجب نفس تنگي مي ش��ود و به صورت ممتد 
براي زمان هاي طوالني نمي توان از آنها اس��تفاده كرد و 
حتي المقدور بعد از هر نيم ساعت اس��تفاده بايد آن را از 
صورت برداشت و به صورت آزاد نفس كشيد. تا به حال از 
يك نوع ريزگرد كه متاسفانه فقط در ايران به كار مي رود 
سخن نگفته ام و آن ريزگرد حاصل از سوزاندن مازوت در 
نيروگاه هاس��ت.مازوت كه به آن نفت كوره يا نفت سياه 
مي گويند در نانوايي ها و حمام ها به مصرف مي رس��يد و 
تحقيقات نشان داده كه به طور صددرصد سرطان زا هستند. 
اگر تصور كنيم نفت استخراج شده را وارد يك لوله تصفيه 

كنيم در باالي لوله تصفيه س��وخت جت، كمي پايين تر 
نفت سفيد، بعد گازوييل و پايين تر نفت كوره يا نفت سياه 
به وجود خواهد آمد.در گذشته نفت سياه به نام نفت كشتي 
هم معروف بود و به امارات مي فروختيم و آنها اين سوخت 
را در كشتي هايي كه به نقاط دوردست درياها مي رفتند، 
وارد كرده و مي سوزاندند؛ تالطم هوا به قدري شديد بود كه 
اين سوخت  ها آلودگي توليد نمي كرد. بعدها استانداردهاي 
بين المللي ميزان كربن را در مازوت حدود نيم درصد تعيين 
كرد. متاسفانه مازوت ايران 70 برابر بيشتر از اين استاندارد 
بوده )3.5 درصد( در نتيجه ايران مجبور شد كه اين مازوت 
را كه كماكان توليد مي شود در ايران دپو كند. با افزايش 
مازوت ذخيره شده و كاهش مخازن ذخيره مازوت ما مجبور 
به مصرف آنها در نيروگاه ها شديم. به خصوص در زمستان 
كه سوخت براي توليد الكتريسته نداريم، مازوت بيشتري 
مصرف مي كنيم. مازوت را نه مي توان به زمين تزريق كرد، 
نه مي توان آن را سوزاند به خاطر آلودگي هوا و نه مي توان 
آن را به آب ريخت و كسي هم از ما نمي خرد! و لذا مال بد...!

چاره اي نداريم جز آنكه مي��زان آاليندگي  آن را كاهش 
دهيم. شايد مشتري براي آن پيدا شود. البته هزينه تصفيه 
مازوت را بايد بپردازيم تا شايد مورد قبول بازار خارج قرار 
گيرد. به هر حال بهتر از مس��موم كردن مردم وطن مان 
اس��ت. نيروگاه برق نكا كه از مازوت استفاده مي كند به 
تنهايي هواي منطقه وسيعي را مسموم كرده و مردمي 
راكه به خاطر هواي پاك به مازندران كوچ كرده اند نااميد 

كرده است؛ حيف.
تاثير ريزگرد بر محيط زيست!

در ابتدا ذكر يك مطلب الزم است و آن اينكه انسان محور 
توس��عه پايدار و باارزش ترين موجودات است و هر چه كه 
براي رضايت اوست، ارزشمند است بنابراين بدون انسان 
و بدون نگرش او هيچ ارزشي وجود ندارد.بنا بر آنچه گفته 
شد، عوامل گوناگون  وقتي ارزش گذاري مي شوند كه توسط 
انسان ارزيابي شوند. ريزگردهايا هر عامل تغييردهنده محيط 
نيز بايد توسط انسان مورد بررسي و مداقه قرار گيرد و اگر 
مورد سليقه او بود، ابعاد قابل قبول خواهد داشت.حدود 2 
سال پيش شهر زيباي خوزستان،  اهواز زيباي ايراني موجب 
هجوم ريزگردها واقع ش��د. اين هجوم كليه تشكيالت و 
تاسيسات شهري را از كار انداخت. سيستم اينترنت، سيستم 
آب شهري، تلفن همه از كار افتادند و كار به تعطيل شدن 
اداره ها، مدارس و دانشگاه ها كشيد. تمام اينها تاثير يك ذراتي 
است كه قابل شناسايي هم نيستند و چنان تاثيري بر يك 
شهر متمدن امروزي مي گذارند كه زندگي را مختل مي كنند 
به طوري كه قبل از اين حتي اين تاثيرات قابل شناس��ايي 
نبود. در قس��متي ديگر از اين گزارش ذكر كردم كه مراكز 
دانشگاهي تاثيرات ريزگردها را در تاسيسات شهري مورد 
بحث و بررسي قرار دادند و از آن عبرت گرفتند.همچنين 
كه در حال نگارش اين مقاله بودم يكي  از خبرنگاران تماس 
گرفتند و مساله عجيبي را مطرح كردند. ايشان گفتند شايع 
شده كه در عراق دس��تگاهي را به كار مي گيرند كه گرد و 
خاك را )ريزگرد( به طرف ايران مي فرستند و اين ذرات تا 
تهران طي طريق مي كنند. واقعا كه چون نديدند حقيقت ره 
افسانه زدند. بنده هيچ دستگاهي را نمي شناسم كه ريزگرد 
را از عراق تا تهران بفرستد. اما اگر با واقعيت ها سروكار داشته 
باشيم قطعا بهتر از شايعات پاسخ مي گيريم. حقيقت آن 
است كه مساله بغرنج ريزگرد تا آينده قابل پيش بيني مهمان 
ما خواهد بود. تا جايي كه كشورهاي درگير متفقا به فكر رفع 
مشكل باشند و آن وقت شايد تا 10 سال بعد از ريزگرد رهايي 
يابند. زودتر از اين امكان ندارد. اصال اگر چنين اتفاقي بيفتد به 
طور قطع اين مهم ترين معاهده بين چند كشور براي بهبود 

وضع محيط زيست منطقه خواهد بود.
به اميد آن روز.

معماي ريزگرد
نگاهي به علت طوفان هاي گرد و غبار در ايران

اسماعيل كهرم

كارگري
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سياست

نمايش »ميز« بازتابي اس��ت از 
فشردگي فضا در يك زيستگاه 
خانوادگ��ي. اين فش��ردگي در 
طول اجرا چن��ان در حال تزايد 
است كه بدن ها در يك وضعيت 
پرتنش هميش��گي نسبت به 
اشيا و آدم ها باشد. اگر اين نكته 
را مفروض بگيريم كه اثر فشردگي در نهايت مي تواند 
به برهم ريختن توالي هاي زماني منتهي شود و از دست 
رفتن فضامن��دي را دامن بزند، در نمايش »ميز« اين 
فشردگي به متراكم ش��دن زمان، مكان و فضا شدت 
خواهد بخشيد. شايان ش��هرابي در مقام نويسنده و 
كارگردان با نگاهي به نمايشنامه »ميز« بهار كاتوزي، 
تالش دارد با كاستن از متن و گفت وگوهاي بي سروته 
خانوادگي، با رويكردي كمينه گرايانه به فرمي از اجرا 
دس��ت يابد كه گويا استعاره اي اس��ت از آن آينده اي 
كه از دل بورژوازي مس��تغالت در حال پديدار شدن 
اس��ت و بالطبع مش��غول بلعيدن تمامي عرصه هاي 
زيستن بشر امروزي. بنابراين به شكل هوشمندانه اي 
اين به تاراج رفتگي و غ��ارت فضاهاي خصوصي افراد 
در خانه هاي جديد به نمايش گذاش��ته مي شود. اگر 
مفهوم فض��ا را با توجه به گفتار فوكو مبتني بر »بدن، 
سكسواليته، خش��ونت و امر تراژيك« بدانيم، فضاي 
فشرده و در حال انقباض »ميز« از دل برهم كنش اين 
نيروها برساخته مي شود و به تدريج اضمحالل مي يابد. 
»ميز« در رابطه با خانواده اي اس��ت مشتمل بر پدر و 
مادر، دختر و پسر، يك عمو و مردي كمابيش غريبه 
كه در گوشه اي از اين خانه، مشغول خياطي است. اين 
تركيب نامتعارف انس��اني در فضاي تنگ يك خانه، 
نشانه اي است از اجبار به گذران زندگي. كوچك ترين 
جابه جايي هايي مانند داستان هاي كافكايي، مشمول 
مش��قت، مراقبت و هراس از برخورد با ديگري است. 
پس بي جهت نيست كه بدن ها كاريكاتوري و گروتسك 
هستند و تمناي گريز از نگاه خيره ديگران و يافتن ماوا 
و ملجايي براي اندكي خلوت و كناره گيري از هياهوي 
جهان اطراف از اصلي ترين نيازهاي اين افراد اما فضاي 
داخلي اين خانه چنان تنگ و فشرده است كه في المثل 

شخصيت دختر براي يافتن فضايي مناسب براي درس 
خواندن، مجبور است به داخل كمد چوبي برود يا زير 
ميز پناه بگيرد تا شايد دقايقي از اين شلوغي تمام عيار 

خالص شود و چيزي بياموزد.
نمايش »ميز« اي��ن نكته را عيان مي كند كه چگونه 
در يك وضعيت غيرانس��اني، »زندگي روزمره« بدل 
ب��ه امري هولناك و كس��الت بار مي ش��ود. اگر »امر 
روزمره« را ميانجي زندگي فردي با تاريخ كلي جهان 
فرض بگيريم، اين واقعيت غيرقابل چشم پوشي است 
كه بدون داش��تن يك »زيس��تگاه« مناسب، اصوال 
»زيستن« ناممكن خواهد بود و امر روزمره به محاق 
خواهد رفت. ديالكتيك »زيس��تگاه« با »زيستن« 
يكي از مولفه هاي برسازنده مناسبات دروني نمايش 
»ميز« است. خانه اي كه در اينجا بازنمايي مي شود، 
فاقد امكانات اوليه براي يك زيس��تن انساني است. 
سرمايه داري مستغالت در شهرهاي كوچك و بزرگ 
براي انباشت بيشتر پول، اين مصيبت ها را بر سر آحاد 
مردم آورده و آن��ان را در فضاهاي تنگ و تاريك، به 
دام انداخته تا توهمي از داشتن سرپناه و سكونت را 
در ذهن خويش بپرورانند؛ اما آن چش��م اندازي كه 
»ميز« ترس��يم كرده مانند نقاش��ي هاي فرانسيس 
بيكن، هولناك است و در چنبره تمام عيار خشونت 
نمادين. به عنوان مثال فيگور پدر را به ياد آوريم كه 
چگونه در جايگاه اقتدار نشسته و بي وقفه دستوراتي 
در باب زماِن شام خوردن و دور يك ميز نشستن صادر 
مي كند. اينجا هم با همان كليشه تاريخي »خانواده 
موفق بر گرد يك ميز غذاخوري« مواجه هستيم كه 
قرار است نشانه اي باش��د از امكان تداوم يافتن نهاد 
خانواده در جهان معاصر. كليشه اي كه در اين اجرا هر 
بار تالش شده با دفعه قبل تفاوت هايي داشته باشد 
و مثال فرم قرار گرفتن ميز و طرز نشس��تن افراد را بر 
گرد آن، واجد تالطم و خالقيت كند اما مناس��بات 
پدرساالرانه همچنان در اين خانه بازتوليد مي شود؛ 
هر چن��د مقاومت هاي كوچك اعض��اي خانواده در 
مقابل اين ميل فزاينده پدر به فرمان دادن و به انقياد 

كشاندن گاهي نمود يابد.
بهار كاتوزي در نمايشنامه »ميز« خانواده اي را روايت 

مي كند كه خانه ش��ان در معرض خرابي اس��ت و به 
هنگام باد و باران، بي پناه در مقابل رطوبت و قطرات 
آب. اعضاي خانواده هم فهم مشتركي از منافع جمعي 
خويش ندارند و مدام بر سر مالكيت خانه و اينكه چه 
كسي سازنده اين س��اختمان در حال ويراني است، 
جدل مي كنند. واقعيت اين اس��ت كه براي در امان 
ماندن خانه و خانواده از گزند مش��كالت،  بايد دست 
به س��اختار خانه زد و آن را تعمي��ر كرد. جالب آنكه 
دختر اي��ن خانواده تحصيالت��ي در زمينه معماري 
و عم��ران دارد و از جان��ب پدر و پدرب��زرگ به هيچ 
انگاشته مي ش��ود، چراكه پذيرفتن خطاي آغازين 
در ساختن خانه امري خطرناك و نابخشودني است. 
شخصيت هاي نمايش »ميز« نامتعارف هستند اما 
شايد عجيب ترين آنان »عمو« باشد. مردي كه مدام 
با گفتارهاي به نسبت طوالني در مقايسه با ديگران، 
جمالتي حكمت آمي��ز در باب زندگي بيان مي كند. 
ش��ايان ش��هرابي در اجراي نمايش »ميز« به گفتار 
»عمو« ميدان مي دهد تا در طول اجرا بيش از ديگران 
حرف بزند. در نتيجه اغلب گفت وگوهاي نمايشنامه 
بهار كاتوزي كنار گذاشته مي شود. دراماتورژي متن 
نمايش��نامه از كالم مي كاهد تا آن فضاي فش��رده و 
تنگ داخل خانه ساخته ش��ود. نمايش »ميز« اين 
حقيقت را بازتاب داده كه چگونه كرامت انساني اين 
روزها با هجوم بورژوازي مس��تغالت به عرصه هاي 
مختلف زيست بشري، به مخاطره افتاده است. اجرا 
تالش نمي كند از اين فضاي فشرده و مالل زده بيرون 
بيايد؛ چون نيروي چنداني براي مقاومت در مقابل 
اين خوارش��دگي در خود نمي يابد. بدن هايي كه در 
يك »ناوضعيت« گرفتار آمده اند و حداكثر كنشي كه 
براي رهايي از خود بروز مي دهند مانند پسر خانواده 
چيزي است ش��بيه خزيدن به فضاي كوچك حمام 
و ب��اال و پايين پريدن با موس��يقي الكترونيك. طنز 
ماجرا اينجاست كه فضاي مشترك حمام و سرويس 
بهداش��تي، حتي اين خلوت را از پسر دريغ مي كند 
چراكه باالخره يكي از افراد خانه براي قضاي حاجت 

به اين مكان مراجعه خواهد كرد.
نمايش »ميز« جهان خودبسنده اي را مي سازد يادآور 

زندگي افراد در حاشيه هاي شهر. زيستگاه هايي كه در 
اين حاشيه ها ساخته شده اند تاب مقاومت در مقابل 
جريان س��رمايه را ندارند و روزانه از ابعادشان كاسته 

مي شود.
بازيگ��ران نماي��ش »ميز« ب��ا آن تق��ال كردن هاي 
بي حاص��ل، به ش��كل دايم��ي در مع��رض هجوم 
سرمايه داري و همچنين بالياي طبيعي چون توفان 
و سيل هستند. شبيه فيگورهاي در حال رنج كشيدن 
نقاشي هاي بيكن كه به گوشه اي از جهان حاشيه اي 
پرتاب شده و حتي با فرياد كشيدن هاي مدام كسي 
قرار نيست صداي شان را بشنود. دوزخي اين جهاني 
كه هر نوع فرديت را به محاق برده و نيروهاي حياتي 
بدن را در اصطكاك هميش��گي ب��ا بدن هاي ديگر، 
مس��تحيل مي كند. از ياد نبريم كه س��وژه مدرن به 
حداقلي از خلوت و تنهايي احتي��اج دارد تا فرديت 
خويش را بس��ازد. نمايش »ميز« نشان مي دهد كه 
اين تنهايي و خلوت ناممكن ش��ده است. در مقابل 
ديرزماني اس��ت كه شكاف هاي اجتماعي و سياسي 
در جه��ان معاصر به مرز خطرناكي رس��يده و حتي 
استعاره خانواده موفق و سالم كه بر گرد يك »ميز« 
مي نشستند و در باب عاليق شان گفت وگو مي كردند 
به امري دور از دسترس بدل شده است. نهاد خانواده 
اين روزها بحراني است و محل نزاع والدين و فرزندان. 
گرچه اين نهاد اجتماعي همچن��ان يكي از آخرين 
سنگرهاي مردمان مس��تاصل و بي پناه است اما زير 
هجوم نيروهاي ويرانگر، نفسش به شماره افتاده است.

در پايان مي توان اين نكته را متذكر شد كه اجراي 
نمايشي چون »ميز« را مي توان صدايي تازه از نسل 
نورسيده تئاتر اين مملكت دانست. بازيگراني جوان 
و كم تجربه كه با تمرين زياد و طوالني، توانسته اند 
در خدم��ت اجرا باش��ند و سياس��ت هاي اجرايي 
موردنظر كارگردان را ب��ه نمايش بگذارند. نمايش 
»ميز« اس��تعاره اي اس��ت از آينده اي كه با سرعت 
به س��مت ما و خانه ها و زيس��ت  ما مي آيد. در اين 
فش��ردگي رو به تزايد ش��ايد ديگر جايي براي يك 
»ميز« نباش��د و اين آغاز به بيرون جهيدن و يافتن 

يك زيستگاه انساني تر است.  

اينك��ه ع��ده اي هر س��ال تالش 
ني  س��خنرا ك��ه  مي كنن��د 
حجت االس��الم س��يد حس��ن 
خمين��ي، نوه ام��ام خميني)ره( 
را در س��الروز رحلت ايش��ان و در 
حضور مقامات كشوري و لشكري 
و مهمانان خارجي دچار اختالل 
كنند و خود را در اين كار آزاد احساس مي كنند و خيال شان 
از مواخذه و مجازات راحت است، پديده اي است كه مورد 
سوال مردم است. اينها افراد ثابتي هستند و در اين مراسم 
جاي مشخصي دارند و قطعا نهادهاي اطالعاتي و امنيتي 
اين افراد را مي شناسند ولي ش��ايد فكر مي كنند كه كار 
آنها در جهت انقالبي گري است، لذا اين گستاخان را آزاد 
گذاشته اند واال اگر عزمي براي برخورد با آنها بود تاكنون 
اين پديده خاتمه پيدا كرده بود. جاي تاسف بسيار است 
كه حتما بايد رهبر انقالب اظهار مخالفت با اين كار كنند 
تا موضوع پيگيري شود و صدا و سيما هم به خود بيايد كه 
چرا تاكنون از پخش سخنراني هاي سيد حسن خميني 
خودداري مي كرده است. گويي مس��ووالن مربوط لزوم 
برخورد با اي��ن عناصر را كه يك امر بديهي اس��ت درك 
نمي كرده اند و حتما اول بايد رهبري بگويد تا آنها وارد عمل 

شوند. البته اين قضيه سابقه طوالني دارد. اگر در سال 92 
كساني كه در فرودگاه شيراز با آجر و سنگ و گاز فلفل به 
اينجانب حمله ور شدند مجازات مي شدند، يا كساني كه 
در حرم حضرت معصومه با مه��ر و كفش به رييس وقت 
مجلس هنگام سخنراني حمله ور شدند مورد تعقيب قرار 
مي گرفتند يا پس از مناظره ناجوانمردانه انتخابات سال 88 
فرد خاطي بالفاصله تشر مي خورد يا اگر چندين سال قبل 
كه در مراسم بزرگداشت رحلت امام خميني، رييس جمهور 
وقت و اذنابش اجازه س��خنراني به س��يد حسن خميني 
ندادند در همان مجلس اين كار تقبيح مي شد، قطعا اين 
گس��تاخي ها ادامه پيدا نمي كرد.  افرادي كه اين كارها را 
برنامه ريزي مي كنند و ادامه مي دهند احساس شان الاقل 
تاكنون اين بوده كه كار آنها مورد تاييد حكومت و در راستاي 
انقالبي گري است، چون همواره با سكوت مسووالن امر و 
كساني كه بايد تشر بزنند مواجه بوده اند. اميدوارم اكنون كه 
رهبر انقالب به صراحت نظر خود را بيان كردند، اين افراد 
كه الاقل ادعاي واليتمداري دارند دست از كار زشت خود 
بردارند و بپذيرند كه بايد به سخن مخالف خود نيز گوش 
فرا دهند و آزادي بيان يك��ي از اركان و آرمان هاي انقالب 
اس��المي اس��ت؛ ضمن آنكه اين افراد نبايد احتمال نفوذ 

صهيونيست ها يا منافقين در درون خود را منتفي بدانند.

 مانند آنچه در كش��ورهاي اطراف خودمان كه س��ال ها 
درگير جنگ بوده اند، مشاهده مي شود. همچنين اقدامات 
 Unilateral coercive زورمدارانه يك جانبه كه به آن
sanctions مي گويند. اين اقدامات هم مانند جنگ است؛ 

يك جنگ اقتصادي مثل تحريم ها كه اين هم كشور ها را به 
نوعي ويران مي كند و آسيب مي زند. اينها مسائلي است كه 
جوامع بشري را تهديد مي كند و فرق هم ندارد كه در يمن 
باشد يا در افغانستان يا اوكراين؛ در قاره آفريقا باشد يا اروپا يا 
آسيا كه در هر صورت آثار و عوارض آن براي جوامع بشري 
سنگين بوده و درد و رنج زيادي را تحميل مي كند. اما در 
كنار اينها، تهديد ديگري داريم كه تخريب محيط زيست 
و نابودي طبيعت است. خداوند در قرآن كريم مي فرمايد 
كه زمين را مهد انسان و محل رشد و پرورش و تعالي مادي 
و معنوي او قرار داده ايم. اين در حالي اس��ت كه بش��ريت 
به  ش��دت در حال آس��يب زدن به زمين است. چگونه؟ با 
بهره برداري بيش از ظرفيت زيستي آن؛ يعني از منابع آب و 
خاك، جنگل ها، معادن، تنوع زيستي آن بي رويه برداشت 
و به ج��اي آن آلودگي هاي فراوان��ي را به زمين تحميل 
كرده ايم. مانند آالينده هاي پايداري كه سال ها باقي مي ماند 
و به صورت طبيعي تجزيه نمي شوند و قدرت خودپااليي 
آب و هوا را كاهش مي دهند. بنابراين شكل گيري اجماع 
جهاني به نام كنوانس��يون هايي مانند كنوانسيون تغيير 

اقليم، كنوانسيون تنوع زيستي، كنوانسيون حفظ تاالب ها 
يا رامسر كه ايران بنيانگذار آن بوده، كنوانسيون استكهلم 
براي مقابله با مواد آالينده پايدار، كنوانسيون روتردام در 
مقابله با مخاطرات س��موم يا كنوانسيون وين و پروتكل 
مونترال در برابر تخريب اليه اوزون و كنوانسيون هاي ديگر 
و پروتكل هاي مرتبط با آنها مهم اس��ت، چراكه همكاري 
جهاني را مي طلبد و مي تواند با چندجانبه گرايي در مقابل 
زورگويي قدرت هاي زورگو، موازنه اي را برقرار كند؛ البته 
اگر با همكاري كشورها تقويت شوند، اما متاسفانه نتايج 
اين تالش ه��ا و معاهدات آنچنان كه انتظار مي رفت قابل 
توجه نبوده و از بين همه اينها پروتكل مونترال براي حفظ 
الي��ه اوزون موفق ترين معاهدات ارزيابي مي ش��د و بقيه 
جاي بحث و س��وال دارد. آنچه در مورد ايران به مناسبت 
روز جهاني محيط زيست مي شود گفت، چيست؟ گفتيم 
كنوانسيون هاي جهاني از اين جهت كه يك اجماع جهاني را 
به وجود مي آورند، اراده اي مشترك را به نمايش مي گذارند و 
اعالم چندجانبه گرايي در برابر اقدامات يك جانبه قدرت هاي 
زورگو اتفاق خوبي اس��ت كه مي ت��وان در چارچوب آن 
نقش آفريني مثبتي داشت، ولي ميزان كارايي و نتيجه و 
ميزان تاثيرگذاري اين كنوانسيون ها در برابر ابربحران هاي 
موجود كه همه دنيا را تحت تاثير قرار داده به هيچ عنوان به 

اندازه كافي نبوده است.

در ميان��ه اخب��ار دلس��ردكننده 
و نوميدي اف��زاي كش��ور، باخبر 
شدم دكتر نعمت احمدي، استاد 
فرهيخته گ��روه تاريخ دانش��گاه 
آزاد اس��المي تهران مرك��زي را 
مفتخر به بازنشس��تگي كرده اند! 
نه آنكه خودش بخواهد، بلكه از باال! 
گفته اند كه قطع همكاري شود.  اين در حالي است كه گروه 
تاريخ و باستان شناسي و دانشكده ادبيات اين دانشگاه رسما 

خواهان همكاري با اين استاد برجسته شده اند. 
نعمت احمدي، متولد زرند كرمان است. كرماني خوش قلب 
و انسان دوستي كه در زندگي خود سه كار مهم را همزمان 
به پيش برده است.  او فارغ التحصيل رشته حقوق از دانشگاه 

تهران در مقطع ليسانس و فوق ليسانس است. 
ضمنا توفيق تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري 
در رشته تاريخ را نيز دارد.  در كنار اين دو وي كشاورزي است 
كه به قول يكي از متهمان پرونده اي مشهور كه بايد از زبان 
خودش شنيد و از خنده روده بر شد، او »كشاورز است و يك 
بيل در دست دارد.« پس ما با يك محقق تاريخ، يك وكيل 
برجسته دادگستري و يك كشاورز موفق روبه رو هستيم. اما 
اين تنها همه ويژگي هاي خوب وي نيست.  نعمت احمدي 

انساني شريف و عدالتخواهي قابل تكريم هم هست. 
من توفيق آشنايي با او را از دهه هشتاد دارم. با هم زندگي 
كرده و س��فرها رفته ايم.  البته افتخار هم��كاري با او را نيز 
داشته ام. بدون ترديد نام او اعتباري براي دانشگاه و جامعه 
حقوقي كشور است. نعمت احمدي نه تنها يك استاد، بلكه 
فراتر از آن يك معلم اس��ت.  استادها مي توانند چيزهاي 
خوبي به م��ا بياموزند. در حوزه هاي جام��ع علوم و دانش 
بشري. درباره فرمول ها، رويدادها، قوانين و تحليل پديده ها. 
فيزيك و شيمي.  با تكيه بر فرمول ها اتم را بشكافند و بناهاي 
رفيع بنيان نهند و هزاران اثر هنري را تبيين كنند.  اما من 
مقام معلمي را برتر و واالتر مي دانم. معلم كارش ساخت و 
پرداخت مهم ترين حلقه آفرينش است. معلمي ادامه كار 
خداوند است. تكميل كننده فرآيند خلقت است. براي همين 
است كه انبيا و پيامبران در وصف آنها جمالتي متحيركننده 
گفته اند.  كار معلم س��اخت و تربيت انسان است. اين كار 
مقامي پيامبرانه اس��ت. همه اركان و اجزاي جهان و عالم 
را مي توان با دانش و تكنولوژي تغيير داد؛ اما تغيير انسان 
بي اندازه مشكل است. روزي براي پاسداشت دكتر احسان 
اشراقي- كه هر دوي ما توفيق شاگردي اش را داشته ايم – 
نوشته بودم كه پس از انقالب، تلقي ما اين بود كه مي توانيم 
جهان را تغيير دهيم. سپس دريافتيم اگر قرار است جهان 
را تغيير دهيم بايد انسان را تربيت كنيم.  آنگاه دريافتم كه 
اصالح و تربيت يا تغيير جهان كاري بس س��ترگ است. 
ماركس گويا متسامحانه به اين باور رسيده بود كه اينك نوبت 
تغيير جهان است! مگر مي شود جهان را به اين راحتي تغيير 
داد. به راستي شما به عمر خويش تغييري در جهان احساس 
كرده ايد؟ براي ما كه در اين چهارديواري، وضعيت هر روزه 
بازنمايي خاطرات گذشته است. ما گرفتار خاطرات معكوسي 
شده ايم، گويا هر چه به گذشته مي نگريم روياي فرداي مان 

است. به نظر شما آيا كسي چنين به تاريخ خويش نگريسته 
بود؟ بگذريم. نعمت احمدي معلمي دانا، مسلط، صادق، اهل 
گفت وگو و مدارا و بسيار باسواد است. هنوز انگيزه دارد و توان.  
بدون ترديد براي بسياري از همكاران جوان ما مقام استادي 
تام دارد. هميشه با او شوخي كرده ام كه من شايد بيشتر از تو 
كتاب خوانده باشم، اما هيچ گاه قدرت حافظه تو را نداشته ام. 
او در همه بخش هاي تاريخ سرك دوانده است. تا زماني كه 
به درسي تسلط نداشته باشد، از تدريس آن سرباز مي زند. 
از تاريخ باستان تا تاريخ ميانه را با تسلط مي شناسد و داراي 
تحليلي عميق از سير تحول اجتماعي و فرهنگي در ايران 
است. تجربه حقوقي او به غناي بحث هايش كمك مي كند. 
دنياديدگي به او تجربه و قدرت انتقال افزون تري مي دهد. او 
معلم صفحات تاريخ نيست تنها، او روايتگر صادق و شيرين 
خود تاريخ زيسته نيز است.  از نظر فيزيكي همچنان سالم و 
استوار است. بايد عمري بگذرد تا استادي به دامنه هاي دانش 
او دس��ت يابد. همه اينها به كنار، نعمت احمدي رابطه اي 
بسيار صميمي با شاگردانش دارد، حتي دانشجويان ترم هاي 
اول و دوم. شايد باور كنيد، براي ما معلم هاي باسابقه تدريس 
باال، كنار آمدن با دانشجويان جديد و نسل جوان ايران كاري 
بسيار سخت و نفسگير است.  گويا ما و آن بچه ها از دو كره 
ديگر آمده ايم. به صراحت مي گويم كه اكثريت همكاران 
من قدرت ايجاد رابطه با اين نسل جديد را ندارند. اما ايشان 
متفاوت است. دفتر و كتابخانه اش در چهارراه وليعصر كه 
دربردارنده هزاران جلد كتاب است، محل گفت و شنود و 
بهره وري از نظرات استاد است.  از سويي تهاجم فرهنگي چه 
در نتيجه ناداني متوليان خودي و چه توفان ويرانگر هدم 
ارزش هاي ديني و ملي كه از بيرون مرزها وزيدن گرفته و 
درياي مواج انديشگي را پرتالطم كرده، به ما ديكته مي كند 
كه ما به ناخداهايي از جنس نعمت احمدي نياز داريم. به 
معلم هايي كه مرعوب هيمنه داده هاي غربي نشوند و بتوانند 
در بعد داخلي ه��م در برابر جعليات و خرافات و دروغ هاي 
بزرگ فرزندان مان را واكسينه كنند.  اين را هم بگويم كه 
اين مزيت بزرگ روشنفكران و اساتيد برجسته دنياست 
كه جدا از دانشگاه قدرت رابطه با افكار عمومي را نيز دارند. 
هرچند اين مزيت جهاني در ايران به دردسري براي همه 
ما بدل شده، اما يك مزيت بين المللي است. عمده اساتيد 
بزرگ دنيا كه مي توانند در جرايد و رسانه هاي با اهميت قلم 
بزنند موجب تكريم بيشتري نيز هستند. شما روزي نيست 
كه صفحه روزنامه اي را باز نكنيد و نوشته اي نغز از او را نبينيد. 
من اميدوارم كه متوليان دانش��گاه آزاد اس��المي، از دكتر 
علي اكبر واليتي، دكتر تهرانچ��ي و دكتر آقاميري به اين 
موضوع ورود كنند. فرزندان ما نيازمند بزرگاني چون ايشان 
هس��تند. براي آش��نايي با تاريخ ايران، براي حس افتخار 
وطن پرستي، براي نعمت زيست در اين سرزمين اهورايي 
و دريافت بارقه هاي اميد در شرايطي كه از هر سو در معرض 
سم هاي مهلك هستند.  نمي خواهم بگويم عمدي در اين 
تصميم است. كار من قضاوت در اين باره نيست. اما انتظار 
دارم مقامات مذكور به اين داستان ورود كرده و جلوي اين 
بي سليقگي را بگيرند. بگذاريد فرزندان مان از نعمت بهره وري 

از دانش محروم نشوند. اين به صواب نزديك تر است. 

تئاتر-1

نگاهي به نمايش »ميز« به نويسندگي و كارگرداني شايان شهرابي

درمسيرفشردگيتمامعيار

همل��ت پش��تكوهي نمايش��ي 
از ابراهيم پش��تكوهي اس��ت كه 
بخشي از زندگي بومي يك خانواده 
جنوب��ي را در يك بره��ه از تاريخ 
ايران )دهه شصت( بيان مي كند. 
ه��م روايت ه��اي زيس��تي و هم 
روايت هاي فرهنگ جنوبي در يك 
نمايش در هم تنيده شده و در يك نمايش به يادگار گذاشته 
شده. اين سنت خوبي است اگر ديگر فعاالن حوزه نمايش 
و تئاتر سعي كنند بخشي از فرهنگ بومي خود را در يك يا 
چند برهه تاريخي ثبت كنند تا از اين طريق نسل هاي بعد 
ارتباط  شان با گذشته پيوند بخورد. امري كه بسيار حساس 
و واجب است. نمايش »هملت پشتكوهي« در اين مسير 

گام برداشته كه گام مهمي است و موفق هم بوده است.
هملت ناميدن نمايش هم بي شباهت به هملت شكسپير 
نيست. جدال و خشونت خانوادگي، سرخوشي و سپس 
ظهور بح��ران و نهايتا قتل و كش��تن در ميان اعضاي 
خانواده. پيچيده شدن روابط درون خانوادگي و رو شدن 
بسياري از نهان شده هاي ش��خصيتي و زيستي. اينها 
مي تواند مشابهت هاي »هملت پشتكوهي« را با هملت 
شكسپير توجيه كند، اما چرا هملت با پسوند پشتكوهي؟ 

و نه هملت با پسوندي ديگر و ارجاعي ديگر؟ پشتكوهي 
البته فقط نام كارگردان نيست، بلكه نام محلي در جنوب 
و زادگاه كارگردان هم هس��ت. از اين منظر مي توان آن 
را هملتي وابسته به محل پشتكوه دانست ولي از منظر 
نام كارگردان هم مي توان به نام نمايش نظر كرد. اينكه 
هملتي كه مي بينيد هملتي است كه خود پشتكوهي 
نوشته و تجربه كرده و نه شكس��پير. از اين منظر انگار 
تبي در بين فعاالن آثار نمايش��ي ايجاد شده كه تمايل 
دارند نام خود را بر نمايش يا در نمايش ذكر كنند. شايد 
در برخ��ي آثار يا در مقطعي از يك اثر بتوان چنين كرد 
اما تبديل شدنش به يك سنت به نظر مناسب نيست. 
بازي ها در حد و توان متن خوب اجرا ش��دند؛ هر چند 
متن جايي براي بازي هاي بهتر نداشت و از اين نظر بايد 
ويرايشي در متن صورت مي گرفت تا فضا براي بازي هاي 

بهتر فراهم شود.
فرم اجراي نمايش فاقد نوآوري صحنه اي و بيشتر متكي 
به اتفاقات دراماتي��ك درون متني بود تا ظهورفرم هاي 
نمايشي و اين مساله جدي اين روزهاي تئاتر ايران است: 
فقدان نوآوري هاي فرم��ال. برخي هم كه مي خواهند 
در خلق فرم، تجربه گرايي پيش��ه كنن��د آنقدر افراط 
مي كنند كه متن را نابود مي كنند يا ناديده مي گيرند و 

متن نمايشي را به »دستور صحنه« تقليل مي دهند. با 
آنكه متن نمايش هملت پشتكوهي يك اتفاق مهم در 
روايت پردازي تاريخي از يك برهه حساس تاريخ ايران 
است و با آنكه نمايش به لحاظ فرمال حرفي براي گفتن 
ندارد اما در اين ميان يك ميزانسن و يك تك لحظه اي 
وجود دارد كه مي تواند ابتكار فرمال كارگرداني در اين 
نمايش باشد و شايد با همين لحظه درخشان ولي اندك 
بتوان فقدان نوآوري فرمال در نمايش را بخشيد و ناديده 
گرفت و آن لحظه اي است كه همه اعضاي خانواده در برابر 
صفحه تلويزيون به يك باره فريز مي شوند و همه محو در 
تماشاي سريال تلويزيوني دهه شصت )احتماال سريال 

اوشين(. اين فريزش��دگي، اين سكوت چندثانيه اي و 
همگاني، از لحظات بس��يار درخشان نمايش است كه 
به شدت تاثير دراماتيك دارد و تا آخر نمايش هم تاثير آن 
بر مخاطب باقي مي ماند. مي تواند تا مدت ها در ذهن باقي 
بماند و شايد تبديل به يك نقطه عطف فراموش نشدني 
نمايش شود. اجراي درست و زيباي همين چند ثانيه 
نش��ان مي دهد كه نمايش هملت پشتكوهي با قدري 
دراماتورژي در متن و دراماتورژي در اجراي صحنه اي 
مي تواند به يك اثر پيشرو در تئاتر ملي ايران تبديل شود. 
تئاتري ايراني با فرمي آوانگارد و زيباش��ناختي كه نياز 

تئاتر امروز است.

نگاهي به نمايش »هملت پشتكوهي« به كارگرداني ابراهيم پشتكوهي

بارقه  نوري كه به مقصد نرسيد

تئاتر-2

محسنخيمهدوز

محمدحسنخدايي

پديده اخالل در سخنراني ها

فقط  يك زمين... )1( 

در مقام استادي

عليمطهري

فياضزاهد

ديدگاه

ادامهازصفحهاول



خبرخوانخبرخوان

اقتصاد دوشنبه   16  خرداد 1401،   6  ذي القعده 1443 ،  6  ژوئن 2022،  سال نوزدهم، شماره  85224 eghtesad@etemadnewspaper.ir

مركز آمار تركيه روز جمع��ه اعالم كرد كه تورم در 
اين كش��ور در ماه مه  با 2.۹۸ درصد افزايش نسبت 
به ماه قبل به 3۹.33 درصد رسيد و نسبت به سال 
گذش��ته ميالدي نيز تورم يك ساله به ۷3.5 درصد 
رسيده است. تورم پوشاك و لباس در اين ماه 2۹.۸0 
درصد، تورم بهداشت و سالمت 3۷.۷ درصد، تورم 
حم��ل و نق��ل 10۷.6 درصد، تورم م��واد غذايي و 
نوش��يدني هاي غيرالكلي ۹1.6 درصد و تورم لوازم 
خانگي نيز ۸2 درصد ذكر شده است. اين باالترين 
نرخ تورم در تركيه طي 2 دهه گذشته است. وضعيت 
اقتص��ادي در تركيه و به خصوص اس��تانبول براي 
مردم آن بس��يار سخت ش��ده به گونه اي كه اجاره 
خانه در اس��تانبول از ميانگين ك��ف حقوق در اين 
كشور بيشتر ش��ده است. همچنين بخشي از مردم 
تركيه به دليل افزايش چند باره هزينه قبض برق و 
گاز قادر به پرداخت آنها نبوده و با قطعي برق و گاز 

در زمستان روبه رو شدند.

در بخشي از اطالعيه سازمان مالياتي آمده است؛ با 
هدف افزايش دامنه شمول تبصره ماده 100، با اخذ 
موافقت مرجع قانوني ذي ربط مقرر شد سقف فروش 
كاال و خدمت مش��مول اين تبصره ب��ه 100 برابر 
معافيت موضوع ماده ۸4 قانون ماليات هاي مستقيم 
يعني 4۸ ميليارد ري��ال افزايش يابد. بدين ترتيب، 
كليه اصحاب كسب و كار كه در سال 1400 فروش 
آنها كمتر از اين ميزان باشد، مي توانند از تسهيالت 
تبصره بهره مند ش��وند. الزم به ذكر اس��ت س��قف 
تبصره ماده 100 در سال گذشته حدود 16 ميليارد 
ريال بود. بالطب��ع مودياني كه ميزان فروش آنها بر 
اساس پايگاه اطالعات س��ازمان امور مالياتي بيش 
از 4۸ ميليارد ريال باش��د، امكان اس��تفاده از اين 
تسهيالت را نخواهند داش��ت و بايد نسبت به ارايه 

اظهارنامه اقدام كنند. 

در حالي كه وزارت صمت با افزايش قيمت مواد شوينده 
مخالفت كرده اس��ت، اما به گفته دس��ت اندركاران 
صنفي، برخي توليد كنن��دگان با كاهش عرضه مواد 
شوينده به بازار تالش مي كنند تا موافقت وزارت صمت 

براي افزايش قيمت  مواد شوينده را كسب كنند.
بررسي وضعيت عرضه يكي از فروشگاه هاي اينترنتي 
حاكي از آن است كه اين فروشگاه در بخش پودرهاي 
شوينده تمام برندها را ناموجود اعالم و يكي ديگر از اين 
فروشگاه ها قيمت يك پاكت 500 گرمي پودر ماشين 
لباسش��ويي را حدود 30 هزار تومان درج كرده است، 
البته ذكر اين نكته نيز الزم اس��ت كه رصد بازار نشان 
مي دهد، پودر ماشين لباسش��ويي در فروشگاه هاي 
زنجيره اي موجود است و مشكلي براي تامين آن وجود 
ندارد، اما به هر حال برخي فروش��گاه هاي اينترنتي 

وضعيت عرضه اين كاال را ناموجود اعالم كرده اند.

شرايط زندگي در استانبول 
سخت شد

اطالعيه جديد سازمان مالياتي 
درباره ماليات مشاغل ۱۴۰۰

تالش براي افزايش قيمت مواد 
شوينده با كاهش عرضه در بازار

گزارش

شركت گاز استان كردستان ) مناقصه گزار ( درنظردارد به استناد قانون برگزاري مناقصات فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري 
مناقصه عمومي  پروژه هاي ذيل را طبق شرايط و مشخصات مندرج در اسناد ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد( 

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

گاز استان كردستان
2-موضوع مناقصه :

3- توليد كننده /تامين كنندگاني كه داراي شرايط الزم بوده و آمادگي تامين كاالي مناقصه فوق را دارند مي توانند جهت دريافت 
اسناد استعالم ارزيابي كيفي به سامانه تداركات الكترونيك دولت ) ستاد ( بشرح ذيل مراجعه نمايند . 

4- شرايط اوليه متقاضيان :
        1-4- ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده جهت مناقصات با برآورد بيش از ده برابر نصاب معامالت بزرگ

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

       4-4-   توان مالي و پشتيباني

5-  نحوه دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران : كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 

قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي  را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
6-    مهلت دريافت و پاسخ  اسناد استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( : 

    1-6 - تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز  دوشنبه تاريخ  1401/03/16 ساعت 8  مي باشد.
    2-6- مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي روز دوشنبه تاريخ 1401/03/23 ساعت 19 مي باشد.  
    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي روز  دوشنبه تاريخ  1401/04/06  ساعت 19  مي باشد.    

7-  اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرايند كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد 
شرايط كه امتياز مناس�ب را در ارزيابي كسب نموده اند ارسال خواهد شد .بديهي است دريافت اسناد و پاسخ استعالم ارزيابي 

كيفي هيچگونه حقي براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.  
8- جهت كسب اطالعات بيش�تر در خصوص موضوع كار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل 

فرماييد.
9- داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ايران كد 

 www.setadiran.ir   ،  http://iets.mporg.ir  ،  www.shana.ir   ، www.nigc-kd.ir توضيح : اين آگهي در س�ايتهاي
قابل رؤيت مي باشد.                  

شركت  ملي گاز ايران 
 شركت گاز استان كردستان

 ) سهامي خاص(

نوبت دوم
شناسه آگهي : 1326566                                                        فراخوان ارزيابی کيفی  )شماره 5 -1401( 

جهت برگزاري يک مورد مناقصه عمومي جهت خريد كاال  

روابط عمومي شركت گازاستان كردستان

شماره فراخوان در سامانه ستادتعدادمدت زمان تحويل ) ماه(موضوع مناقصهرديف

خريد دستگاه جوش فلزی 1
2001091688000022يازده  )11( دستگاهدو)2(ماه اينورتر تک فاز

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 
) رديف 9 و ۱۰ همراه با ارزيابی کيفی(

نوبت اول

1-دستگاه مناقصه گزار : اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه  
نشاني : كرمانشاه- خيابان عشاير – خيابان نهضت – اداره كل نوسازي مدارس استان شماره تلفن  083-38210636-9  

2-موضوع مناقصه :

3- تضمين قابل قبول شركت در مناقصه:  مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659 ه�  و فقط به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
4-محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها:

توضيحات :1- مناقصه گران بايستي عالوه بر ارائه پيشنهاد قيمت و بارگذاري اسناد و ضمانت نامه در سامانه ستاد )setadiran.ir(، پاكت الف )تضمين( را كه در پاكت 
محافظ قرار داده مي شود ، بصورت فيزيكي تحويل دبيرخانه اداره نمايند. مدت اعتبار پيشنهاد حداقل 3 ماه پس از تاريخ جلسه گشايش پيشنهادهای مالی می باشد.

2-منبع اعتباري پروژه : 1- کليه رديف های 1 الی 8 و رديف 10 جدول فوق : نقدی و اسناد خزانه  
2 -تهيه و اجرای آسفالت محوطه مدارس : معادل صورت وضعيت حواله قير بر اساس نمونه قرارداد 

3-مناقصه گران بايستي در سامانه Sajar.mporg.ir و  setadiran.ir ثبت نام كرده باشند.

ف
مرتبه عنوان پروژهردي

فراخوان
شماره فراخوان درج شده 

در سامانه ستاد
مبلغ برآورد اوليه بر اساس 

فهرست بهای سال 1401)ريال(
مبلغ تضمين

شركت درمناقصه)ريال(
مدت انجام كار

)ماه(
رشته و رتبه پيمانكاران داراي گواهي نامه 
صالحيت از سازمان مديريت وبرنامه ريزي

تکميل مدارس 2 کالسه روستاهای دنگی 1
200100338400012715،101،857،772856,000,0003دومو دواله ثالث

شخص حقوقي:
حداقل رتبه 5رشته ابنيه

شخص حقيقی :
حداقل رتبه 2 رشته ابنيه

200100338400012815،649،256،252783،000،0005دوماحداث مدرسه 3 کالسه روستای تين باينگان 2
شخص حقوقي:

حداقل رتبه 5رشته ابنيه
شخص حقيقی :

حداقل رتبه 1 رشته ابنيه

احداث مدارس 2 کالسه روستاهای سرزل 3
شخص حقوقي:200100338400012927،205،429،9261،361,000,0008دومجاللوند و کريان و دره بادام ناحيه 2 کرمانشاه

حداقل رتبه 5رشته ابنيه

احداث سرويس بهداشتی 2 چشمه مدارس 4
20010033840001306،982،979،952350،000،0002دومطلسم و آسياب موسی و ... داالهو

شخص حقوقي:
حداقل رتبه 5رشته ابنيه

شخص حقيقی :
حداقل رتبه 3رشته ابنيه

احداث مدارس يک کالسه روستاهای اکبر آباد 5
شخص حقوقي:200100338400013132،811،620،6481،641،000،0008دوممجروالن و دنگی عباس ... سرپل ذهاب

حداقل رتبه 5رشته ابنيه

احداث مدارس 2 کالسه روستاهای ديون و توه 6
شخص حقوقي:200100338400013227،205،429،9261،361،000،0008دوملطيف و انارک ناحيه 2 کرمانشاه

حداقل رتبه 5رشته ابنيه

7
احداث سرويس بهداشتی 2 چشمه بنايی بان 
بيد ، بانسوالب ، کچگ بل ، کامران ، تختگاه ، 

کلينه پايدار ، گل انجير منطقه گهواره
20010033840001338،927،178،204447،000،0002دوم

شخص حقوقي:
حداقل رتبه 5رشته ابنيه

شخص حقيقی :
حداقل رتبه 3رشته ابنيه

20010033840001349,739,294,372487,000,0003اولتکميل مدرسه 15 کالسه تالش 2 ناحيه 83
شخص حقوقي:

حداقل رتبه 5رشته ابنيه
شخص حقيقی :

حداقل رتبه 3رشته ابنيه

تهيه و اجرای آسفالت محوطه مدارس سطح 9
شخص حقوقي:2001003384000135206,037,997,1921,032,000,0003دوماستان کرمانشاه

حداقل رتبه 5رشته ابنيه

شخص حقوقي:200100338400013649،870،554،0102،494،000،0006اولتکميل استخر دانش آموزی روانسر 10
حداقل رتبه 5رشته ابنيه و تاسيسات

گشايش پاکتها و پيشنهاد قيمتمهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد و تحويل فيزيکی پاکت الفمهلت دانلود اسناد از سامانه ستاد

مهلت دانلود اسناد از سامانه ستاد
ساعت 8:30 روز 1401/04/06تا ساعت 13 روز 1401/04/05تا ساعت 19 روز 1401/03/19

اداره كل نوسازي مدارس 
استان كرمانشاه

اختيار نامحدودي كه از سوي سران قوا به اين نهاد داده 
شده به چه معني است و دوم اينكه برنامه بانك مركزي 
براي اين اختيارات چيست؟ آيا اين اختيارات در جهت 
كاهش نرخ ارز اس��ت؟ و اينكه چقدر توان خريد مردم را 
افزايش خواه��د داد؟بغوزيان با بيان اينكه بنده معتقدم 
بانك مركزي نرخ ارز را متالطم مي كند، خاطرنشان كرد: 
بانك مركزي در كل دنيا تنها نهادي است كه در تئوري و 
در عمل اقتدار اين را دارد تا بازار ارز را مديريت كند اين در 
حالي است كه بانك مركزي ما در ايران ثابت كرده است كه 
در جهت افزايش نرخ خيلي راحت مي تواند اقدام كند اما 
در جهت كاهش نرخ ها بسيار ناتوان است.اين اقتصاددان 
در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود اينكه بانك مركزي 
اعالم مي كند بازار اسكناس دالر در كشور بازاري كوچك 
است باز هم اين بازار نوسان قيمتي دارد، افزود: در بازار ارز 
نيز بحث عرضه و تقاضا حاكم است و اين دو هستند كه 
نرخ ارز را مشخص مي كنند بانك هاي مركزي در دنيا اين 
اختيار را دارند كه نرخ ارز را به س��مت نرخ بهينه هدايت 
كنند كه اصطالحا به آن مديريت نرخ ارز مي گويند يا رژيم 
ارزي كه رژيم نرخ ارز مديريت شده است اما متاسفانه بانك 
مركزي كشور ما مديريتي ندارد و نمي داند چه نرخي را 
بايد برقرار كند. بغوزيان افزود: زماني كه قيمت دالر از 2۷ 
هزار تومان به 32 هزار تومان رس��يده است به اين معني 
است كه مديريتي در بازار وجود ندارد. اين در حالي است 
كه با عرضه ارز نرخ ها را مي توانند پايين آورند يا با كاهش 
عرضه نرخ ها را باال ببرند و در يك محدوده اي نگه دارند كه 
سه شاخصه اقتصاد كالن را بهبود بخشند )ثبات قيمت ها، 
رشد اقتصادي و اش��تغال( اما متاسفانه هيچگاه از زبان 
روساي بانك مركزي نشنيده ايم كه هدف بانك مركزي 
از دخالت در بازار اين سه متغير كالن باشد. او ادامه داد: 
هر زمان كه بانك مركزي در بازار ارز دخالت كرده از يك 
تا دو هفته قيمت ها ثابت بوده اما پس از آن قيمت كاالها 
بر اساس نرخ هاي جديد تعيين شده و پس از دو هفته اي 
كه نرخ ارز را كاه��ش داده ديگر هيچ كااليي نرخش به 

قيمت هاي قبلي برنگشته است.
در دو دولت نرخ دالر 3۰ هزار تومان شد

اما قيمت پرايد فرق داشت
بغوزيان خاطرنشان كرد: يكي از ملموس ترين مثال ها نرخ 
خودروي پرايد است آن گونه كه شاهد بوديم در دولت آقاي 
روحاني هم نرخ دالر به 30 هزار تومان رس��يد اما قيمت 
پرايد بسيار پايين تر از نرخي بود كه امروز مجددا بهاي دالر 
در كانال 30 هزار تومان قرار گرفته است و اين سوال پيش 
مي آيد كه آيا نرخ ارز اگر ثباتي داش��ته باشد ديگر تورمي 

نخواهيم داشت و قيمت ها آرام خواهند گرفت؟ 
او افزود: اگر بانك مركزي نرخ ها را مديريت نكند عالوه بر 
آنچه امروز بر سر قيمت لبنيات و تخم مرغ و... آمد و با رشد 
قيمتي مواجه بوديم باز هم به دليل موج ديگر افزايش نرخ 
ارز بهانه اي جديد براي رشد قيمت اين كاالها پيش مي آيد.

بغوزيان گفت: بانك مركزي به عنوان يك نهاد سياست گذار 
پولي و ارزي بايد نقش خود را به خوبي ايفا كند و بنده معتقدم 
اين نهاد نبايد به فكر سود و زيان خود باشد و در ترازنامه خود 
سود را نشان دهد بلكه خروجي بانك مركزي نيز شبيه يك 
وزارتخانه بايد باشد و تنها حفظ متغيرهاي كالن اقتصادي 
در يك محدوده مطلوب را مدنظر قرار دهد، اما متاسفانه 
بانك مركزي تنها جايي براي فروش ارز و درآمدزايي براي 
دولت شده اس��ت و اگر هم ارزي داش��ته در نرخي باالتر 
فروخته است و همين است كه بازار متشكل ارزي ما هم 

نمي تواند بازار ارز را مديريت كند.

همزمان با افزايش نرخ دالر در ب��ازار آزاد )تا مرز 32 هزار 
تومان( سران قوا به بانك مركزي اختياراتي ويژه دادند تا در 
بازار ارز به صورت نامحدود مداخله كند. سران قوا تصميم 
گرفتند عالوه بر افزايش اختيارات بانك مركزي، معامالت 
آتي يا »فردايي« طال و سكه را نيز ممنوع كنند. همزمان با 
اين جلسه، تعدادي از صراف هاي منتخب در ساختمان 
بانك مركزي با مديران ارزي اين بانك جلس��ه داشتند و 
خبرگزاري فارس نيز به نقل از منبعي كه نامش فاش نشده 
گزارش داد كه صبح پنجشنبه، »دو نفر از دالل هاي بزرگ 
طال و ارز« به دليل آنچه معامالت غيرقانوني و گسترده طال 
و ارز خوانده شده، دستگير شده اند. در نبود قيمت واقعي 
دالر در بازار آزاد و سكوت رسانه ها در اين باره خبرگزاري 
فارس تنها رسانه نزديك به دولت بود كه روز پنجشنبه تاييد 
كرد قيمت دالر از مرز 31 هزار تومان فراتر رفته است. علي 
صالح آبادي، رييس كل بانك مركزي نيز چند روز قبل در 
حاشيه جلسه هيات دولت در اين باره گفته بود با پوشش 
كاملي كه در بازار ها انجام مي دهيم، قطعا آرامش در بازار ارز 
ايجاد مي شود؛ البته بانك مركزي از ظرفيت قوانين موجود 
استفاده مي كند و به  زودي اختيارات ويژه اي هم براي بانك 
مركزي اضافه مي شود و مي تواند به تعادل در بازار كمك 
زيادي كند. اما كارشناس��ان حوزه اقتصادي بر اين باورند 
كه هر زمان بحث مداخله بانك مركزي در بازار ارز مطرح 
شده هزينه هاي سنگيني بر اقتصاد كالن وارد كرده است.

مقصود از مداخله بانك مركزي چيست؟
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان و اس��تاد دانشگاه در مورد 
مجوز اخير سران قوا به بانك مركزي براي مداخله در 
بازار ارز معتقد است؛ در ابتدا بايد مشخص شود منظور 
از مداخله بانك مركزي در بازار ارز چيست، آيا منظور 
اين است كه بانك مركزي بايد بگير و ببند در بازار ارز 
راه بيندازد يا اينكه به مي��زان كافي ارز در بازار تزريق 

كند تا نرخ ارز به نرخ هاي قبلي برگردد؟
او در ادامه به »اعتماد« گفت: سوال اصلي اينجاست كه 
آيا نرخ قبلي دالر نرخ مناسبي بوده و آيا با مجوز سران 
قوا نرخ ارز را به 2۷ هزار تومان بازمي گردانند يا اينكه با 

اين مجوز قصد تثبيت قيمت ها را دارند؟
بغوزيان گفت: در گذش��ته نيز با افزايش نرخ ارز بانك 
مركزي و دولت بازار ارز را پليسي كرده بودند و بستن 
صرافي ها و عدم اعالم نرخ ارز در س��ايت ها يا استقرار 
پليس در خيابان فردوسي از جمله اقدامات اين بانك 
بود و به نوعي سعي داشتند تا معامالت خارج از سيستم 
رسمي را كنترل كنند. اما آنچه رخ داد اين بود كه تا يك 
مدتي بازار به صورت نامرئي اداره مي شد و پس از آن 
هم نه نرخي پايين آمد و نه عوامل مداخله گر در بازار 
از بين رفتند و مجددا بازار ارز به روال قبلي بازگش��ت 
و صرافي ها بعد از آن باز هم باج دادند و س��ايت ها هم 
نرخ ها را مجددا اعالم كردند و آن گونه كه شاهد بوديم 
در نرخ هايي باالتر از قيمت هاي قبلي قيمت دالر اعالم 
شد. اين اقتصاددان در ادامه گفت: اين تجربه ها نشان 

مي دهد كه بانك مركزي اراده اي براي حفظ نرخ ها و 
ثبات آن ندارد و اگر قرار بر اين است تا بانك مركزي در 
بازار ارز مداخله اي داشته باشد مستلزم اين است تا ارز 
كافي براي مداخله در بازار ارز داشته باشد، اما به دليل 
اينكه به هر كسي در نرخ رسمي ارز فروخته نمي شود 
يا اينكه خريدها به 2 هزار دالر در س��ال محدود شده 
اس��ت مس��لما يك بازار موازي نيز تشكيل مي شود.

بغوزيان ادامه داد: البته اين موضوع براي همه بازارها 
صدق مي كند و هر بازاري را كه محدود به يك قيمت 
كنند و شرايط احراز براي آن تعيين شود در كنار آن 
بازار دومي ش��كل خواهد گرفت كه نه شرايط احراز 
مي خواهد و نه محدوديتي براي آن وجود دارد شبيه 
همين قيمتي كه در حال حاضر براي قيمت دالر وجود 
دارد كه در بازار رسمي26هزار تومان است اما با قيمت 
32 هزار تومان هر ميزان دالري كه بخواهيد به راحتي 

مي توانيد تهيه كنيد.
نرخ بهينه دالر حايز اهميت است نه نرخ تعادلي

اين كارشناس ارشد اقتصادي با بيان اينكه بانك مركزي 
در ابتدا بايد تكليف خود را با نرخ بهينه ارز مشخص كند، 
تصريح كرد: آي��ا تقاضاي ارز در بازار به گونه اي هس��ت 
كه بتواند از سوي بانك مركزي پاسخ داده شود يا اينكه 
تنها بحث سوداگري در اين بازار مطرح است؟ و آيا بانك 
مركزي با دريافت اين اختيار از س��وي سران قوا خواهد 
توانست هر ميزان ارزي كه نرخ ها را بهينه مي كند در بازار 
ارز عرضه كند؟ او افزود: بانك مركزي ابتدا بايد اعالم كند 

سران سه قوه به بانك مركزي اختيار كامل دادند

يك اقتصاددان: بانك مركزي اراده اي در ثبات نرخ ارز ندارد
 كنترل قيمت دالر با كدام ابزار؟

گروه اقتصادي 

مهدي محمدي، رييس مركز روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر »شمول ماليات بر سود 
سپرده بانكي براي اشخاص حقيقي« را نادرست دانست و آن 
را تكذيب كرد. در چند روز گذشته در برخي محافل خبري 
شايعه ش��ده بود كه دولت قصد دارد از سپرده هاي بانكي 
اشخاص حقيقي 10 درصد ماليات بگيرد؛ منشا اين شايعات 
يكي از احكام پيشنهادي در پيش نويس اليحه مرسوم به 
»ماليات مجموع درآمد« اس��ت كه هم اكنون در مراحل 
اوليه كارشناسي قرار دارد. اين درحالي است كه طبق بند 
2 ماده 145 قانون ماليات هاي مستقيم، سود سپرده بانكي 

اشخاص حقيقي از پرداخت ماليات معاف است.

علي اكب��ر نژادعل��ي، مديرعام��ل ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران گفت: ش��ايعاتي ك��ه در فضاي 
مجازي منتشر شده صحت ندارد و روال مانند گذشته بوده 
و هيچ تغييري در شرايط ايجاد نشده است. قرار نيست از 
تيرماه، كارت سوخت جايگاهداران براي سوخت گيري با 
نرخ آزاد حذف شود. وي با تاكيد بر اينكه هيچ تصميمي در 
مورد نرخ بنزين گرفته نشده و اخبار منتشر شده در فضاي 
مجازي و رسانه اي كشور در اين خصوص تكذيب مي شود، 
تصريح كرد: تغييري در نحوه توزيع بنزين در جايگاه هاي 
عرضه سوخت ايجاد نمي شود و قيمت بنزين يارانه اي 1500 

تومان و بنزين آزاد نيز همچنان 3000 تومان خواهد بود.

محسن خدابخش، نايب رييس هيات مديره سازمان بورس و 
اوراق بهادار با بيان اينكه مشكالت موجود صنايع مختلف در 
بورس با نامه نگاري ها از سوي رييس سازمان بورس منعكس 
مي شود، گفت: تالش مسووالن براي بازگرداندن اعتمادهاي 
از دس��ت رفته در بورس دوچندان شده است. خدابخش 
در مورد اين س��وال كه اكنون زمان مناس��بي براي ورود 
سرمايه گذاران به بازار سهام است يا خير، پاسخ داد: اظهارنظر 
سازمان بورس براي ورود يا خروج سهامداران از بازار درست 
نيست، اما ارايه آمار از ميزان بازدهي بورس و ديگر بازارها 

براي بازه زماني مشخص و در دوران تورمي بالمانع است.

آمار ساالنه منتشر شده از س��وي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( نشان مي دهد سال قبل بيش از 24 هزار 
ميليارد تومان تسهيالت رونق توليد به واحدهاي توليدي 
پرداخت ش��ده و 31.5 درصد از متقاضيان اين تسهيالت 
موفق به دريافت آن شدند. البته با اين وجود آماري از ميزان 
پرداخت تسهيالت توليد و استغال در كل سال 1400 در 
دسترس نيست. در اين مدت 1۷ هزار و 15۸ مورد ثبت نام 
براي استفاده از تسهيالت رونق توليد انجام شده كه ۹500 
مورد براي دريافت بيش از 55 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
به بانك ها معرفي شدند و در نهايت 5410 فقره تسهيالت به 
ارزش بيش از 24 هزار ميليارد تومان پرداخت شده است؛ 
يعني حدود 31.5 درصد از كل ثبت نام كنندگان سال قبل 

موفق به دريافت اين تسهيالت شدند.

تكذيب اخذ ماليات از
سپرده هاي بانكي

مقام دولتي: كارت سوخت 
جايگاهداران جمع نمي شود

افزايش تالش براي بازگشت 
اعتماد مردم به بازار سهام

پارسال چقدر وام توليدي داده شد؟
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تسهيل تجارت فرامرزي، همواره به عنوان رويكردي براي 
كاهش موانع و هزينه هاي مترتب بر تجارت خارجي، بهبود 
رويه ها و حذف كنترل هاي غيرضروري بر سر راه عبور كاال از 
مرزها، مورد تاكيد سازمان هاي بين المللي قرار دارد. همگام 
با تحوالت ديجيتالي در حوزه تجارت بين الملل، به كارگيري 
فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطاتي مدرن براي ساده سازي 
و اتوماسيون فرآيندهاي تجاري به منظور كاهش هر چه 
بيشتر هزينه هاي مبادله و اخيرا نيز به عنوان راهكار موثري 
براي مقابله با اختالالت و محدوديت هاي ناشي از اپيدمي 
كوويد-19 در س��طح جهان مورد توجه قرار گرفته است. 
براساس نتايج جديدترين پيمايش ساالنه تسهيل تجارت 
ديجيتال و پايدار سازمان ملل )2021(، ايران موفق به كسب 
امتياز 77.42 درصد شده است كه عالوه بر باالتر بودن آن 
نسبت به متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا )53.53(، 
در مقايس��ه با امتياز 64.52 درصد آن در سال 2019 نيز 
پيشرفت قابل مالحظه اي داشته است. درصدهاي اخذ شده 
براي هر يك از اركان اين شاخص در سال 2021 به ترتيب 
عبارتند از: ترتيبات و همكاري هاي نهادي )100درصد(، 
شفافيت )80درصد(، تش��ريفات اداري )66.67درصد(، 
تجارت ب��دون كاغذ )96.3درصد( و تج��ارت بدون كاغذ 
فرام��رزي )50درصد( . الزم به ذكر اس��ت ك��ه اگر چه در 
گزارش سال 2021 وضعيت ايران بهبود قابل مالحظه اي 
در برخي معيارها داشته است، اما ارزيابي هاي اين گزارش 
اساسا مبتني بر پرسشنامه هاي خوداظهاري شده توسط 
تيم منتخب ارزيابي بوده و درك و استنباط صحيح افراد از 
وضعيت اجراي معيارها تاثير مستقيمي بر عملكرد نشان 
داده شده دارد. لذا به نظر مي رسد در برخي حوزه ها، درصد 
پيشرفت درج شده تفاوت آشكاري با واقعيت هاي ميداني 
دارد. سازمان ملل، تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي را 
باالترين سطح تسهيل تجارت در مسير تحقق زنجيره هاي 
تامين بين المللي يكپارچه در سطح جهان مي داند. به اعتقاد 
اين سازمان، به رغم استفاده روزافزون از اسناد الكترونيكي در 
مرزها، اجراي فرآيندهاي تجارت فرامرزي بدون كاغذ عمال 
محدود بوده و دولت ها در سراس��ر آسيا و اقيانوسيه بايد از 
فرآيندهاي مبتني بر كاغذ به رويه هاي الكترونيكي با قابليت 

رديابي گذر كنند. اين موضوع در كنار امتياز 50درصدي 
كشورمان در شاخص تجارت بدون كاغذ فرامرزي، نشانگر 
لزوم توجه جدي سياستگذاران و متوليان به اين مهم است.

در اي��ن رابطه، موافقتنامه تس��هيل تج��ارت بدون كاغذ 
فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه در س��ال 2016 با تمركز بر 
موضوع تس��هيل و تس��ريع تبادل الكترونيكي اطالعات 
تجاري )و حمل ونقل( بين كشورهاي عضو شكل گرفته 
است. اين موافقتنامه چارچوبي را ارايه مي دهد كه هدف آن 
تسهيل مبادالت فرامرزي به واسطه ايجاد محيط نهادي 
و قانوني مناسب و اس��تفاده از سيس��تم هاي نرم افزاري 
نظير سيستم هاي گمرك ديجيتال، پنجره واحد تجارت 
و سيس��تم هاي الكترونيك مديريت بندري اس��ت. اين 
چارچوب ع��الوه بر توس��عه اين توانمندي ه��ا در داخل 
كشورهاي عضو، بر شكل گيري همكاري هاي دوجانبه و 
چندجانبه به منظور تبادل الكترونيكي اطالعات تجارت 
فرامرزي تاكي��د دارد. اين موافقتنامه پس از به حد نصاب 
رسيدن اعضاي آن )عضويت آذربايجان، فيليپين، ايران، 
بنگالدش و چي��ن( در 20 فوريه 2021 رس��ميت يافت. 
چندين عضو ديگر اس��كاپ نيز در حال پيوس��تن به آن 

هستند، اما اجراي جدي آن از سال 2022 خواهد بود.
در ارتباط با بحث ترانزيت، اين موافقتنامه موضوعات زير را 

مورد توجه قرار داده است: 
  لزوم آگاهي اعضاي موافقتنامه نسبت به اهميت به 
رسميت شناختن و مبادله متقابل الكترونيكي داده ها 
و اسناد، مخصوصا بين كشورهاي فاقد دسترسي به دريا 
و كشورهاي ترانزيتي و تاثير آن بر كاهش زمان و هزينه 

ترانزيت از اين كشورها؛ 
 تبادل داده فرامرزي براي اسناد الكترونيكي ترانزيت 
بين كشورهاي عضو موافقتنامه، به طوري كه در كل 
مسير جابه جايي از كش��ور مبدا تا كشور مقصد، تنها 
يك بار اظهار گمركي انجام ش��ده و از يك ضمانتنامه 

ترانزيت واحد استفاده شود؛ 
 تاثير عضويت كش��ورها در ساير معاهدات مرتبط با 
حمل ونقل و ترانزيت كه به كارگيري اسناد الكترونيكي 
معادل اسناد كاغذي را در بين اعضاي خود به رسميت 

بشناسند؛ 
 اهميت پياده سازي سيس��تم هاي پنجره واحد تجاري 

در كشورهاي عضو به منظور تسهيل فرآيندهاي واردات، 
صادرات و ترانزيت و اتصال اين سيس��تم ها به يكديگر در 
قالب سامانه هاي تجارت بدون كاغذ در سطوح دوجانبه، 
چندجانبه و منطقه اي: براساس گزارش تسهيل تجارت 
ديجيت��ال و پاي��دار )2019(، با وجود اينك��ه نزديك به 
70درصد اقتصادهاي آسيا و اقيانوسيه در حال كار روي 
سيستم هاي پنجره واحد خود هستند، اما حداقل يك سوم 
از اين سيستم ها هنوز در مرحله طراحي و اجراي آزمايشي 
قرار دارند. اتصال پنجره هاي واحد تجاري كشورها با يكديگر 
نيز اغلب در مرحله آزمايشي بوده و تنها استثنا مربوط به 
پنجره واحد آسه آن است كه از سال 2018 فعاليت مي كند. 
بر اساس توضيحات فوق، اين موافقتنامه از ظرفيت هاي 
قابل توجهي براي تس��هيل ترانزيت برخوردار است و در 
صورت عضويت كشورهاي واقع شده در مسير كريدورهاي 
عبوري از ايران و همكاري نزديك آنها با يكديگر مي تواند 
نقش موثري را در كمك به تحقق تجاري سازي ترانزيت 
ايفا كند. البته بايد خاطرنش��ان ش��ود كه دامنه اعضاي 
اين موافقتنامه در مقايسه با موافقتنامه تسهيل تجاري 
س��ازمان جهاني تجارت كه بيش از 150 كشور عضو آن 
هستند، بسيار محدود است. لذا ضرورت دارد معيارهاي 
جهانشمول موافقتنامه تسهيل تجاري به منظور بهبود 
محيط كس��ب وكار، كاهش هزينه هاي مبادله و توسعه 
صادرات، به طور جدي در دستور كار متوليان امر قرار گيرد.

نكات كليدي: 
 شكل گيري همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه بين ايران 
و ديگر كش��ورها در قالب اين موافقتنامه: ماده 13 قانون 
موافقتنامه چارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي 
)مصوب 1398(، به ارتقا و تسهيل تجارت به واسطه اجراي 
برنامه هاي آزمايشي مبادله داده هاي تجارت فرامرزي و به 
اشتراك گذاري دروس آموخته شده از اجراي آنها با ديگر 
اعضا مي پردازد. تحقق اين بند به واسطه انعقاد موافقتنامه ها 
و تفاهمنامه هايي ب��راي مبادله دوجانبه و چندجانبه اين 
داده ها بين كشورهاي عضو صورت مي گيرد. شكل گيري 
چنين همكاري هايي از سوي ايران، پيش از هر چيز نيازمند 
ترغيب كش��ورهاي منطقه و ديگر اعض��اي كريدورهاي 
ترانزيتي عبوري از كشور براي پيوستن به موافقتنامه تسهيل 
تجارت بدون كاغذ فرامرزي است، چراكه در حال حاضر در 

منطقه جز ايران، تنها آذربايجان عضو رسمي موافقتنامه بوده 
و ارمنستان نيز آن را امضا كرده است.

 ارتباط اجراي موافقتنامه تس��هيل تجارت بدون كاغذ 
فرامرزي با پروژه تير الكترونيك: پروژه تير الكترونيك به 
منظور ايجاد بس��تري براي مبادله داده ها بين ذي نفعان 
سيستم در كش��ورهاي عضو كنوانس��يون تير به عنوان 
مهم ترين مقررات بين المللي حمل ونقل جاده اي در دست 
انجام است و تعدادي از اعضاي عالقه مند اين كنوانسيون در 
حال اتصال سامانه هاي گمركي خود به اين سيستم هستند. 
اجراي اين پروژه كه خود بخشي از تجاري سازي ترانزيت 
محسوب مي شود، از مصاديق تسهيل تجارت بدون كاغذ 
فرامرزي است كه البته دامنه شمول اعضاي آن با موافقتنامه 

مزبور متفاوت است.
 تسريع در تكميل و استقرار سامانه جامع تجارت ايران و 
پيوستن دستگاه هاي اجرايي اصلي به آن: مواد 7 و 8 قانون 
موافقتنامه تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي، به تسهيل 
تجارت به كمك س��امانه هاي تجارت بدون كاغذ )نظير 
سيستم پنجره واحد( در سطح ملي توسط كشورهاي عضو 
و س��پس اتصال آنها به يكديگر در سطح جهاني پرداخته 
اس��ت. بنابراين تس��ريع در تكميل نواقص سامانه جامع 
تجارت و زيرس��امانه هاي آن به  خصوص در حوزه تجارت 
فرامرزي مانند گمرك جهت تسهيل فرآيندهاي ترانزيتي 

ضروري است.
 لزوم تدوين سند راهبردي و نقشه راه تجارت الكترونيك: 
ماده 6 قانون چارچوب موافقتنامه مذكور، به تدوين چارچوب 
سياست ملي تجارت بدون كاغذ توسط كشورهاي عضو 
اشاره كرده است كه نشان از اهميت آن دارد. با توجه به عدم 
وجود س��ند راهبردي در حوزه تجارت الكترونيك كشور، 
ضروري اس��ت نسبت به تدوين چنين سندي اقدام شود. 
الزم به ذكر است كه كارگروه فني موافقتنامه در حال تهيه 
الگويي براي تدوين اين چارچوب توسط كشورهاي عضو 
است كه در همين ارتباط در دسامبر 2020، مطالعه  اوليه اي 
مشتمل بر بررسي تجربيات كشورهاي آسيا و اقيانوسيه، ارايه 
چارچوب پيشنهادي براي سياست ملي تجارت بدون كاغذ و 

خطوط راهنما و مراحل تدوين آن منتشر شد.
 اعضاي هيات علمي موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني

الناز مياندوآبچي| زهرا آقاجاني

نهض��ت ام��ام خمين��ي در 
پانزدهم خرداد ماه سال 1342 
ش��كوفا ش��د. اين نهضت در 
بهمن ماه 1357، يعني پانزده 
س��ال بعد به ثمر رسيد. ياران 
امام خمين��ي ك��ه در خرداد 
1342 ب��ه تعبي��ر ايش��ان در 
گهواره ها بودند، در بهمن 1357 نو جواناني ش��ده 
بودند، كه نام امام را در خيابان ها و ميدان ها زمزمه 
مي كردند. آن نوجوانان و نسل ما و نسل هاي پيش 
و پس از ما، افزون بر اس��تقبال شگفت انگيز از امام 
خمين��ي در 12 بهمن م��اه، از ف��رودگاه مهرآباد تا 
بهش��ت زهرا، بار ديگر به بزرگ تري��ن بدرقه تاريخ 
تش��ييع در ايران دس��ت زدند. از جماران تا بهشت 
زهراء. جمعي با پاي برهن��ه اين راه طوالني را روي 
آسفالت داغ، اشك ريزان و زمزمه كنان، طي كردند.

نشانه ها، حاكي اس��ت كه امام خميني، در مقطعي 
از تاريخ ايران و اس��الم، در پيچ بزرگ تاريخ يا نقطه 
عطف تاريخ معاصر ايران، نماد ملت ايران شده بود. 
بديهي اس��ت كه نمي خواهم نقش و حضور، پيروان 
ديگ��ر اديان توحيدي ي��ا حتي خداناب��اوران را در 
انقالب ناديده بگيرم. م��رادم همان جريان عمومي 
و غالب اس��ت. جرياني ك��ه نش��انه هويت جمعي 
مل��ت ايران بود. زمان و زمي��ن و مختصات تاريخي 
و موقعيت انقالبي، در چه��ره امام خميني خالصه 
شده بود. شايد بهتر از هر كسي ابوالعالء معّري چنين 
تابلويي را براي هميش��ه تاريخ ترسيم كرده است. 
پس از مالقات ابوالعالء با شريف مرتضي )برادر سيد 
رضي( هنگامي كه از ابوالعالء پرس��يده بودند، سيد 

مرتضى را چگونه يافتي؟ سروده بود: 
يا سائلي عنه لّما جْئُت أمدُحه
هذا هو الّرُجُل العاري من العاِر
لِقيُته فرأيُت الّناس في رُجٍل

والّدهر في ساعٍه واألرض في دار
 )بحاراالن��وار، ج 10 ص 408( البت��ه اين ش��عر را 
به ارجاني نيز نس��بت داده اند. مقص��ودم جامعيت 
شخصيت است. مي گويد: »اي كه از من مي پرسي، 
هنگامي كه او را ديدم، گويي همه انس��ان ها در يك 
ش��خص و همه زمانه در س��اعتي و هم��ه زمين در 

خانه اي فشرده شده بود.«
 گاه شخصيتي نماد آرمان و اميد و عاطفه و پويايي 
تاريخي يك ملت مي ش��ود. انقالبي ب��زرگ مانند 
انقالب اسالمي شكل مي گيرد. دهه فجر انقالب، از 
12 بهمن كه امام خميني وارد ايران مي شود، تا 22 
بهمن، تحقق همان انتظار و اميد و آرمان است. يك 
دهه امام خميني فرصت ساماندهي انقالب و استقرار 
نظام جمهوري اسالمي را يافت. هر چند مخالفت ها 
و مقاومت ه��ا و جن��گ همه جانب��ه علي��ه انقالب 
اسالمي و نظام جمهوري اس��المي شكل مي گيرد 
و تقريبا تمام دهه نخس��ت انقالب را مي پوش��اند، 
براي نخس��تين بار ناتو و ورش��و، امريكا و شوروي با 
هم پيمانان خود و نيز تقريبا تمام كش��ورهاي عربي 
منطقه به استثناي سوريه و ليبي و الجزاير و عمان، 
در اين جن��گ بين المللي عليه انقالب اس��المي و 
نظام جمهوري اسالمي شركت مي كنند. گروه هاي 
مس��لح در غرب و جنوب، و حتي در شمال و شرق 
كش��ور فعال بودند. اما نگاه امام خميني، سخن او، 
صداي او، احس��اس و عاطفه و ايمان و خردمندي و 
اعتماد مردم و اس��تقالل طلبي يك ملت را معماري 
مي كند. جوانان و ميان ساالن و حتا بزرگساالن، به 
جبه��ه روي آوردند، و كلمه طيب��ه انقالب و ايران، 
زخمي اما مقاوم بر جاي ماند. امروزه شاهديم كه در 
جنگ اوكراين، ناتو و امريكا و اروپا در يك سويند و 
روسيه در سويي ديگر. كمك هاي انبوه پيدا و پنهان 
تسليحاتي و نيروهاي ويژه و ميليارد ها دالر به سوي 
اوكراين سرازير است. در جنگ عليه انقالب و نظام 

و ايران، همه اينان هم پيمان و در يك صف بودند.
انقالب متوقف نشد؛ نظام جمهوري اسالمي آسيب 
نديد، خدشه اي بر وحدت س��رزميني و ملي ايران 
وارد نيام��د. اما تحريف ش��خصت ام��ام، پررنگ تر 
و پيچيده ت��ر ادام��ه يافت. تحريف ابع��اد مختلفي 
داشته و دارد. در اين نوشته تنها به يك مورد اشاره 
مي كنم. درباره تحريف ش��خصيت امام خميني و 
آغاز گري جنگ عراق و ايران به تفصيل، در كتاب: 
» نق��د تحريف مدرن امام خمين��ي، جنگ ايران و 
ع��راق« توضي��ح داده ام. تحريف ديگ��ري كه نه از 
سوي دش��منان انقالب و نظام جمهوري اسالمي، 
بلكه از س��وي دوستان ناخواس��ته، دامن زده شده 
اس��ت، عادي سازي ش��خصيت امام خميني است. 
مرام از عادي س��ازي اين نيس��ت كه امام خميني 
شخصيتي فرابشري بوده اس��ت. ما پيامبر اسالم، 
محمد مصطفي )ص( را نيز به استناد قرآن مجيد، 
» شخصيتي بشري » مي دانيم. مرادم كساني اند كه، 
ابتدا به جاي امام خميني، گفتند، آيت اهلل خميني؛ 
در مرحله دوم گفتند: آق��اي خميني! و در مرحله 
س��وم گهگاه مي گويند: خميني! بيشتر توجهم به 

لحن قول است.
بديهي است كه امام خميني در جايگاهي در تاريخ 
ايران و اس��الم قرار گرفته اس��ت كه عنوان ها به او 
اعتبار نمي دهد. امام خميني خود با صراحت گفت: 
»به من خدمتگزار بگوييد بهتر از رهبر اس��ت.« اما 
اگر اين آقايان و خانم ها، گمان مي كنند مي توانند با 
» آقاي خميني!« گفتن بر اعتبار خود بيفزايند يا از 
اعتبار امام خميني بكاهند، راه شان به سوي شن زار 

روان است، به تعبير حسان بن ثابت: 
»فقوال له ليس الطريق هنالك!«

به آنان بگوييد راه اين نيست! به ويژه آناني كه تمام 
اعتبار و حيثيت و شخصيت خود را از انقالب و امام 

گرفته اند. به روايت شاعرانه طاهره صفارزاده: 
اين داوران دودي شكل/ بيهوده سنگ/ بيهوده ِگل/ 

به ساحت مهتاب مي زنند.

ديروز ١٤/ خ��رداد/١٤٠١ در 
مراسم ش��كوهمند س��الگرد 
بنيانگذار جمهوري اس��المي 
ايران و هنگام سخنراني آيت اهلل 
سيد حس��ن خميني در جمع 
حاضري��ن، تع��دادي اندك با 
فرياد و هياهو در ميان حاضرين 
و در مرقد امام خميني)ره( با برنامه ريزي قبلي و به 
قصد اغتش��اش در صوت و تصوير س��خنران خاص 
مراس��م، اقدام به برهم زدن نظم موجود را داش��ته 
و بدين گونه در مراس��مي در تراز مل��ي و با انعكاس 
جهاني كه به صورت مستقيم از ده ها شبكه داخلي و 
خارجي رصد مي ش��د، اخالل كردند. نكاتي چند در 

اين خصوص قابل تامل است: 
١( همان گونه كه تصاوير نشان مي دهد مخالن اين 
اجتماع، تعداد اندكي از انبوه جمعيت حاضر با فغان 
و ارتعاش��ات صوتي و هماهنگي قبل��ي اقدام به اين 

ناهنجاري كردند .
٢-اين حركت مسبوق به سابقه بوده، ساالنه وارثان 
اي��ن تفكر جنجال��ي در همين م��كان آن را تكرار و 
درصدد هتك حرمت رجال خ��اص انقالب از ميان 
سخنرانان، از قبيل مرحوم هاشمي رفسنجاني؛ علي 

الريجاني و سيد حسن خميني بر آمده اند .
٣- جنجال گ��ران، ويتريني از آمراني هس��تند كه 
در وراي اي��ن صحنه آرايي، منافع سياس��ي خود را 
جست وجو مي كنند، غافل از اينكه با دست يازي هاي 
كوتاه مدت به اين اهداف به ستون هاي كشور و انقالب 

آسيب رسانده و خواهند رساند.
٤- منافع آمران در چيس��ت؟ صداي س��خنران به 
جمع حضار نرس��د؟! در انعكاس داخلي سخنران را 
بي ارج و منزلت جلوه دهند؟! و آيا پيامي خاص براي 
جهانيان از اي��ن تريبون جهان��ي را دارند كه خوب 
ديده شوند؟! يا آيا همه گزينه ها را با هم جست وجو 

و تعقيب مي كنند؟!
٥- س��خنران اصلي مراس��م رهبري انقالب بود كه 
هنگام ايراد سخنراني معترضين ساكت و آرام شده و 
به مستمعيني منظم تبديل مي شوند كه اين عملكرد 
جنجاليون خود همراه با پيامي خاص است كه با اخذ 
تاييديه ضمن��ي، جلوه گري در دوئيت و چندگانگي 
جمع حاضر بنمايد كه ب��ا تعريض رهبري معظم به 

جنجاليون موضع روشن و شفاف شد.
٦( آم��ران و مجري��ان اي��ن هياه��و را در صفوف و 
دسته بندي هاي سياسي داخلي بايد جست وجو كرد 
و يافت، آيا اين حركت، پيام خاص داخلي، مبني بر 
تبعيت تام از رهبري انقالب و اعالم انزجار از خطيب 

خاص را دارد؟!
٧( هم��ه مي دانيم انقالب با انس��جام و اس��تحكام 
داخلي و رهب��ري بي نظير به پيروزي و اس��تحكام 
رس��يد، اس��تمرار و قوام يافت، نمايان ساختن هرج 
و مرج داخل��ي و دوئيت نمايي، دوگانگي و افتراق در 
يك مراس��م ملي و آن هم در حضور همه مسووالن 
نظام، سفرا و ديپلمات هاي خارجي و درمرأى و منظر 
جهانيان بر خالف منظور حاكميت كه قصد رونمايي 
از وح��دت در عين تكثرات فكري و جناح بندي هاي 
سياسي دارد، جرمي مش��دد و عقوبتي نابخشودني 

همراه خواهد داشت.
٨( اعالم موضع رس��مي، علني و شرعي مقام معظم 
رهبري در پايان سخنراني مبني بر مخالفت آشكار 
با اين جنجال آفريني، قلم قرمز كشيدن بر اين گونه 
اقدامات س��خيف، س��طحي و جنجال آفريني هاي 

بي محتوا و نامعقول است.
٩( آقاي سيد حسن خميني در شب همان روز و در 
شبكه سراسري سيماي ايران در مقام تبيين اوصاف 
بنيانگذار انقالب، علت و مباني و اس��تمرار انقالب بر 
آمدند، قدرت تحليل و اس��تدالل، روشن ضميري و 
نزهت فكري و باطني را با بيان رس��ا، قوي و پرمغز و 
نغز ارايه داد و مخاطبي��ن را مجذوب و يكي ديگر از 
اهداف آمران كه خاموش كردن اين جلوه هاي نوراني 

است، ابتر ساخت.
١٠( آم��ران اين جنج��ال مدت هاي مديدي اس��ت 
درصدد تنزيل اعتبار اين س��خنران خاص با اقداماتي 
نظي��ر؛ بستر س��ازي ردصالحيت و ممانع��ت از ورود 
ب��ه رقابت ه��اي انتخابات��ي، هياهو در مراس��مات و 
نش��انه گذاري بر اعقاب و نياكان و تبار وي بر آمده اند، 
كه انتساب دو سر به سلسله سادات و مرجعيت تاريخي، 
خلق و منش جوانمردانه و مهرباني هاي فردي، مواضع 
اصولي و چارچوبه دار سياسي و اجتماعي و اقتصادي، 
تاييدات بي شمار مراجع تقليد كه در مقام استادي وي 
بوده اند، انبوه ش��اگردان مستعد، تاليفات بي شمار در 
حوزه فقهي، تاريخي، فقاه��ت و...، نويدبخش رويش 
جديد جوان اول دهه پنجاهي در حوزه فقاهت با انتاج 
و امتزاج نس��ل پرافتخار خميني؛ طباطبايي و صدر، 
در آينده تاريخ تش��ييع خواهد داد.  اي��ن وعده الهي 
تخلف ناپذير بر باورمندان مسلمان تحقق پذير است؛ 
)ُيِريُدون لُِيْطِفُئوا ُنور اهلل بِأْفواِهِه��مْ واهلّلُ ُمِتمُّ ُنوِرِه ولْو 
كِره اْلكاِفُرون ﴿8﴾ مى  خواهند نور خدا را با دهان خود 
خاموش كنند و حال آنكه خدا  گرچه كافران را ناخوش 
افتد نور خود را كامل خواهد گردانيد. سوره الصف آيه٨( 
١١( با توجه به تكرر اين اقدامات در مراس��م ساالنه 
مرقد امام خميني و ريش��ه دار بودن و عمق داشتن 
اين اقدامات توس��ط بانيان و مجري��ان آن، تعقيب 
قضايي به منظور مجازات و شناسايي عقبه آنان مورد 

انتظار است.
دوره كوتاه س��كانداري عدليه توس��ط جناب آقاي 
محس��ني اژه اي كه الحمدهلل مستظهر به بي طرفي، 
تعق��ل، تدبر و راهب��رد رفتاري كه هم��راه با حلم و 
س��لوك عادالنه بوده اس��ت، انتظار م��ي رود ضمن 
شناسايي عقبه اين جنجال آفرينان، تعقيبات قانوني 
و قضايي صورت گيرد و ملت بزرگ ايران شاهد و ناظر 
محاكمات آنان به  صورت علني كه از مطالبات رهبري 

معظم است، باشند.

نظم و انتظام اجتماعاتجامعيت امام خميني )ره( 
حمل و نقل

ارزيابي موافقتنامه تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه 

تجاري سازي ترانزيت ايران

نمايندگان مجلس به منظور كنترل و ساماندهي اجاره بهاي 
امالك مسكوني به دنبال تصويب طرح دوفوريتي هستند 
كه بر اساس آن موجراني كه از قانون پيروي كنند تسهيالت 
مسكن با بازپرداخت آسان تر و موجراني كه سقف افزايش 
اجاره را رعايت نكنند با ماليات مضاعف روبه رو خواهند شد. 
دو فوريت اين طرح به تصويب مجلس رسيده و هم اكنون 

در حال بررسي در كميسيون مربوطه است.
بنا بر گزارش هاي بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن، نرخ 
تورم ماهانه اين بخش در حال افزايش است به طوري كه نرخ 
تورم ماهانه بخش اجاره مسكن از 2 درصد در فروردين ماه 
به 2،5درصد در ارديبهشت ماه رسيده است. بازار مسكن 
مانند س��اير بازارهاي خودرو و ارز هدف اقدامات گسترده 
كنترلي از سوي دولت و مجلس قرار گرفت، اما بررسي هاي 
ميداني حاكي از آن اس��ت كه هيچ يك از اين اقدامات در 

افسارگسيختگي نرخ اجاره بها كارساز واقع نشد. 
در اواخر ارديبهش��ت ماه ستاد تنظيم بازار سقف افزايش 
اجاره بها در تهران و شهرس��تان ها را تعيي��ن كرد؛ در اين 
جلسه كه به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد، 
سقف افزايش اجاره بهاي مسكن نسبت به اجاره بهاي سال 
1400، در تهران حداكثر 25 درصد، كالنشهرهاي باالي 
يك ميليون نفر جمعيت 20 درصد و ساير شهرها 15درصد 

به تصويب رسيد.
به گفته مشاوران امالك اما دور زدن اين مصوبه به راحتي 

و در بين مالكان و مستاجران اتفاق مي افتد به اين شكل كه 
مستاجران براي اجاره قراردادي را با مالك و از سوي ديگر نيز 
قراردادي را با مشاوران امالك مي بندند و در قراردادي كه 
با مالك بسته مي شود افزايش اجاره بها از سقف 25درصدي 
گذر كرده است. براس��اس اين مصوبه، سازمان تعزيرات 
حكومتي مكلف شد تا با مشاوران امالك متخلف كه اين 

سقف افزايش را رعايت نكنند، برخورد كند.
به گفته مش��اوران امالك ام��ا بيش از نيم��ي از مالكان 
اجاره بهاي خود را در سال 1401 تا دوبرابر افزايش داده اند و 
در اين بين مبلغ رهن را افزايش نداده اند و گويا به اين نتيجه 
رس��يده اند كه از ارزش مبلغ رهن تا پايان قرارداد به دليل 
فشارهاي تورمي كاسته خواهد شد و در اين بين اقبال براي 

اخذ اجاره  ماهانه افزايش پيدا كرده است.
از س��وي ديگر دولت و مجلس براي كنترل بازار مسكن 
اقدامات مالياتي گسترده اي انجام دادند؛ اين اقدامات مالياتي 
از ماليات دهي مالكان خانه هاي خالي آغاز شد كه فهرست 
نهايي اين خانه ها در زمستان سال 1400 به سازمان امور 
مالياتي ارسال شد.براساس قانون ماليات خانه هاي خالي 
مصوب آذرماه سال 1399، اگر واحد مسكوني در شهرهاي 
باالي 100 هزار نفر بيش از 120 روز خالي از سكنه باشد، 
مشمول ماليات مي شود و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، 
ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به 
شرح ضرايب سال اول معادل 6 برابر ماليات متعلقه، سال 

دوم معادل 12 برابر ماليات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 
18 برابر ماليات متعلقه خواهد شد.

نمايندگان مجلس در حالي با طرحي دوفوريتي درصدد 
دخالت در بازار اجاره مس��كن هس��تند كه مطابق اصول 
حقوقي )اصل آزادي قراردادها( و فقهي )اصل تسليط 1( 
مداخله اشخاص ثالث از جمله حاكميت در حوزه توافقات 
خصوصي افراد از قبيل تعيين ميزان ثمن معامله، ميزان 
اجاره بها، ميزان مهريه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده 
مي ش��ود. لذا دخالت قانونگذار يا دولت در زمينه تعيين 
موارد مذكور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معامالت 
خصوصي، از نظر ش��رع و قانون اساسي مورد ايراد شوراي 

محترم نگهبان واقع خواهد شد.
به اينكه وصول اجاره بها توس��ط موجران، يكي از راه هاي 
درآمدزايي توس��ط آنان محسوب مي ش��ود، حاكميت 
مي تواند در راس��تاي ساماندهي و تنس��يق اين موضوع، 
مبادرت به اتخاذ سياست هاي تشويقي و تنبيهي كند تا 
بدين ترتيب موجران به اخذ اجاره بهاي كمتر تشويق و از 

دريافت اجاره بهاي غيرمتعارف بر حذر داشته شوند.
در اين راستا در طرح مجلس پيشنهاد شده كه آن دسته 
از موجران كه قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمي يا 
در سامانه امالك و اسكان موضوع ماده )18( قانون جهش 
توليد مسكن ثبت كرده و ميزان اجاره بهاي آنها به ميزان 
افزايش شاخص ساالنه كاال ها اعالمي از سوي بانك مركزي 

به ترتيب مذكور در ماده )522( قانون آيين دادرسي مدني 
باشد، از امتياز دريافت تسهيالت خريد و بازسازي مسكن به 
صورت خارج از نوبت و با تضامين و نحوه بازپرداخت آسان تر 
از ساير داوطلبان بهره مند شده و عوارض و ماليات وصولي 

از آنها كاهش يابد.
در نقطه مقابل، موجراني كه در قرارداد اجاره خود، اجاره بها 
را به ميزان بيش از شاخص فوق الذكر افزايش داده باشند، 
درخصوص مبلغ مازاد، مكلف به پرداخت ماليات بر درآمد 
اجاره به نحو مضاعف شوند. بدين ترتيب مي توان راهكاري 
درنظ��ر گرفت كه ب��دون دخالت مس��تقيم در توافقات 
خصوصي اش��خاص در معامالت و ايراد حقوقي و شرعي 
مترتب بر آن و در عين حال، با تنظيم گري و سياستگذاري، 

افراد به تعيين اجاره بهاي متعارف سوق داده شوند.
همچنين با پيش بيني برخي س��ازوكار هاي غير كيفري 
ضمانت اجرا هاي مناس��بي را براي الزام موجرين به ثبت 
قرارداد خود در سامانه هاي مربوط پيش بيني كرد كه اين 

سازوكار ها مي تواند از باب تعزير پيش بيني شود.
بايد توجه داشت كه كارشناسان همواره بر نقش ماليات به 
عنوان ابزار تنظيم گري دولت تاكيد دارند. در اين طرح نيز بر 
نقش ماليات در اين حوزه تاكيد شده است، چراكه حاكميت 
نمي تواند به صورت مستقيم در بحث اجاره وارد شود. در 
نتيجه از ماليات به عنوان يك ابزار تنبيهي براي موجراني كه 
اجاره را از سقف تعيين شده باالتر ببرند، استفاده خواهد شد.

جزييات طرح دوفوريتي مجلس براي كنترل اجاره بها 
تنبيه و تشويق مالياتي صاحبخانه ها

مسكن

محمد جليليانسيد عطاءاهلل مهاجراني
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فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله اي 
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نظر به دستور مواد او3 قانون تعیین تکلیف وضعیت و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوبه 1390/9/20و برابر رأی شماره 1400/4562  مورخ 1400/12/16 هیات مستقر در 
واحد ثبتی جویبار به کالسه پرونده شماره 1400/297 ماده یک قانون مذکور، تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی مهدی چینی ساز جویباری    نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مس�احت 166/82 متر  مربع پالک فرعی از 10اصلی بخش 7  
خریداری ش�ده بدون واس�طه از  نوراهلل جویباری    محرز گردیده است . لذا به موجب 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل  نماید در غیر اینصورت اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نمی باشد. م/الف 1320266
تاریخ انتشاراول :1401/3/2                  تاریخ انتشاردوم :1401/3/16

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

مرتضی قاسم پور - رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان جویبار

ايجاد نشد، بلكه تخريب محيط زيست كشور با اعمال 
سياست هايي كه منجر به تشديد ناپايداري سرزمين 

مي شد، شدت يافت. 

زنگ خطر چه زماني به صدا درآمد؟
با پايان يافتن جنگ 8 ساله ايران و عراق و آغاز دوران 
سازندگي، موج تازه اي از تخريب محيط زيست ايران 
در ميانه دهه 70 آغاز شد. رشد جمعيت در دهه 60 و 
تخريب هاي به جامانده از دوران جنگ و به حاشيه رانده 
شدن محيط زيست در اين دهه با آغاز دوره سازندگي 
پس جنگ و گسترش راه ها و صنايع و بنادر و اسكله ها 
بدون توجه به مالحظات محيط زيستي ادامه يافت. 
در همين حال وقوع سيل هاي ويرانگر ناشي از تخريب 
جنگل ها و مراتع نيز به تدريج آغاز شد و با شكل گيري 
تشكل هاي محيط زيستي غيردولتي در نيمه دهه 70 
و افزايش ميل به مشاركت در كارهاي مدني از جمله 
محيط زيس��ت از س��وي جوانان موجب جلب توجه 
بيشتر رسانه ها به محيط زيست شد. اما دو دهه اعمال 
سياست هاي غلط بهره كشي از منابع آب به بهانه توسعه 
كشاورزي در كشور كه منجر به وقوع پديده خشكيدگي 
بس��ياري از تاالب ها و دش��ت ها و نابودي جنگل ها و 
مراتع در نتيجه گسترش شهرك هاي مسكوني و باغ 
ويالها شده بود در دهه 80 نيز با توسعه صنايع آب بر 
در اصفهان و يزد و كرمان و گس��ترش معادن در اين 
ده��ه ادامه يافت.  اوضاع وخيم محيط زيس��ت ايران 
كه از اواخر دهه 70 كم كم در حال آشكار شدن بود و 
كمتر كي از مقامات آن را باور مي كرد مرتبا هشدار داده 
مي شد اما گاه برخي ازاين هشدارها با واكنش مسووالن 
كشوري مواجه مي شد اينقدر كه اواخر دولت هشتم 
و در حالي كه سازمان محيط زيست نسبت به خشك 
شدن درياچه اروميه هشدار مي داد اما جمعه اروميه 
با بيان اينكه نبايد به بهانه حفظ 4 تا پرنده دردرياچه، 
مانع توسعه كشاورزي ش��د به اين هشدارها واكنش 
نشان داد. اما يا گذشت كمتر از يك دهه از سخنان امام 
جمعه و خشكيدگي اروميه در نتيجه ساخت بيش از 
40 سد در حوضه آبريز درياچه براي توسعه كشاورزي، 
و شدت گرفتن توفان هاي نمكي و خطر نابودي باغات و 
زمين هاي كشاورزي، يك موضوع محيط زيستي براي 
نخستين بار به موضوعي اجتماعي و امنيتي و سياسي 
بدل شد به طوري كه برخي از معترضان به خشك شدن 

درياچه به خيابان ها آمدند. 
تبديل بحران هاي محيط زيس��تي ب��ه بحران هاي 
سياسي و اجتماعي بعد از س��ال 1389 و اعتراضات 
مردمي در اروميه و تبريز در شهرهاي ديگر كشورمان 
در خوزستان و چهارمحال و بختياري هم ادامه يافت و 
معترضان به كمبود آب و وقوع گرد و غبار و طرح هاي 

انتقال آب بين حوضه اي اعتراض كردند. 
اما گسترش پيامدهاي نابودي محيط زيست با اينكه 
از س��ال 1396 منجر به اعتراضات گس��ترده تري در 
برخي شهرها شد اما باز هم منجر به اتخاذ سياست هاي 
بازدارنده تخريب محيط زيس��ت نش��د . آغ��از دوره 

جدي��دي از طرح هاي توس��عه اي ب��ا محوريت آب و 
زمين، توس��عه معادن و صنايع پتروش��يمي و فوالد، 
طرح توسعه 550 هزار هكتاري كشاورزي خوزستان، 
تالش براي استحصال آب هاي ژرف و آغاز موج جديدي 
از طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي و امنيتي كردن 
موضوع محيط زيس��ت با بازداشت چند تن از فعاالن 
محيط زيست كه منجر به توقف بسياري از طرح هاي 
حفاظتي در حوزه حيات وحش كشور شد، عمال نشان 
داد كه قرار نيست بازنگري در سياست هاي توسعه اي 

كشور متناسب با اقليم و منابع موجود اتخاذ شود. 

موتور تخريب طبیعت ايران 
سرعت گرفته است

 براي اينكه دريابيد طبيعت ايران با چه سرعتي در حال 
تخريب اس��ت، بياييد نفس خود را براي 10 ثانيه در 
سينه حبس كنيد! بله ! در همين زمان كوتاه، سه هزار 
و 500 متر مربع از جنگل ها و مراتع كشورمان تخريب 
شد. حاال به عقربه ثانيه ش��مار ساعت تان نگاه كنيد، 
وقتي يك دقيقه كامل شود، حجم تخريب جنگل ها و 
مراتع كشورمان به 21 هزارمترمربع مي رسد! درست 
به همين سادگي، هرروز حدود 30 ميليون مترمربع 
)معادل 3 هزار و 204 هكتار( از زيستگاه هاي ايران به 
داليل گوناگون نابود مي ش��ود. به اين ترتيب تا پايان 
هر سال رقمي معادل يك ميليون و 104 هزار هكتار 
)معادل 11 ميليارد و 40 ميليون مترمربع( از جنگل ها 

و مراتع كشور تخريب مي شود. 
اعالم اين حجم عظيم از تخريب سرزمين، يك توهم 
يا بزرگ نمايي رس��انه اي نيس��ت! بلكه اين مديركل 
دفت��ر زيس��تگاه ها و امور مناطق س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت ايران بود كه 7 س��ال پيش روزشمار 
تخريب طبيعت ايران را افشا كرد. اما مساله اين است 
كه از نيمه دهه 90 عمال تخريب محيط زيست ايران 
با اعمال برخي سياست هاي مرتبط با توسعه صنايع و 
معادن، افزايش سطح زير كشت و رشد جمعيت شدت 

هم گرفت و چه بس��ا اگر داده هاي مربوط به تخريب 
محيط زيست را در 7 سال اخير مجددا بازنگري كنيم 
دريابيم در همان زمان 10 ثانيه اي كه شما نفس تان را 
در سينه حبس مي كنيد معادل يك دقيقه در 7 سال 
گذشته، سطح جنگل ها و مراتع كشور نابود مي شود. 

وضعیت  بحراني  جنگل هاي  زاگرس
فقط كافيست س��ازمان جنگل ها و مراتع كشور، آمار 
مساحت جنگل هاي س��وخته و مراتع خاكستر شده 
زاگرس در 7 سال گذشته را افشا كند. در همين حال 
بد نيست به اين نكته هم توجه داشته باشيد كه به گفته 
يكي از مسووالن وزارت جهاد كش��اورزي در 4 سال 
گذشته، بيش از 5 ميليون هكتار از اراضي كشاورزي 
زير طرح هاي توسعه معدن رفته در حالي كه متوليان 
معدن كشور براي بيش از نيمي از خاك كشور، يعني 
بيش از 80 ميليون هكتار از وسعت كشور درخواست 
صدور مج��وز معدنكاوي ك��رده بودند كه س��ازمان 
جنگل ها و مراتع فقط با ح��دود 5 ميليون هكتار آن 
موافقت كرده است!  در حال حاضر از 6 ميليون هكتار 
جنگل هاي بلوط غرب نيز قريب به يك ميليون و 200 
هزار هكتار آن به دليل خشكيدگي كامل تنها از سال 
1388 تا 1394 از دست رفته و مابقي نيز به كشتزار 
بدل شده است. آتش سوزي نيز خود حكايت ديگري 
دارد و اگر نباشد انگار اصال جنگل معنا ندارد! از شمال و 
غرب، جنگل هاي ايران پيوسته در آتش ناآگاهي مردم، 
بي تدبيري متوليان و تنگ نظري دس��تگاه هايي كه 
مي توانند كمك كنند و نمي كنند مي سوزند و خاكستر 
مي شوند، بي آنكه آبي بر آتش پاشيده شده يا بالگردي 
براي اطفاي آن از جا برخيزد. تنها در همين 6-5 سال 
گذشته كه حريق در جنگل هاي زاگرس شدت گرفته 
نزديك به 20 نفر از فعاالن محيط زيست و مردم بومي 
كه براي اطفاي حريق رفته بودند در آتش سوختند. 
تنه��ا در يك حادثه در س��ال 1397، 4 نفر از اعضاي 
انجمن سبز چيا مريوان در اثر وقوع حريق و انفجار مين 

در مناطق مرزي جان باختند، در حادثه اي ديگر سه تن 
از اعضاي يك تشكل زيست محيطي در پاوه كرمانشاه 
در سال 1399 حريق سوختند و در حادثه ديگري در 
سال گذشته 4 نفر از اعضاي يك خانواده عشاير حين 
اطفاي حريق زاگرس در استان فارس در محاصره آتش 

گير افتاده و جان باختند. 

وضعیت كل جنگلهاي ايران چگونه است؟ 
اگر آمار فائو از مساحت 11 ميليون هكتاري جنگل هاي 
ايران را مبنا قرار دهيم، بايد بگوييم كه ما ايرانيان در 
كمتر از نيم قرن حدود هفت ميليون هكتار از مساحت 
18 ميليون هكتاري جنگل هايمان را از دست داده ايم 
و همين عرصه باقيمان��ده نيز، اكنون به لحاظ كيفي 
بسيار آس��يب ديده و تقريبا جنگل مخروبه به شمار 
مي رود. بااين ح��ال جاي ش��گفتي دارد كه با وجود 
شعارهاي متعدد مسووالن دولتي در توقف بهره برداري 
از جنگل هاي ش��مال، با گذش��ت بيش از7 س��ال از 
مطرح شدن اين طرح، هنوز هم خبري از توقف كامل 
بهره برداري از جنگلهاي شمال نيست. آيا به راستي 
از كشوري كه روي دريايي از ذخاير عظيم نفت و گاز 
نشسته، رواست كه گنجينه هاي ارزشمند ژني اش را 
به بهانه هاي هاي گوناگون اعم از وقف و قاچاق چوب و 
تهيه زغال و توسعه صنايع و راه ها و سدها اينگونه نابود 
كند؟ بهره برداري از جنگل هايي كه به طور خاص در 
شمال ايران، موزه زنده تنوع زيستي جهان محسوب 
مي شوند چه هيچ توجيهي ندارد. اساسا چرا بايد سهم 
دو سازمان متولي محيط زيست از بودجه هاي دولتي 
براي حفظ و حراس��ت از 147 ميليون هكتار از خاك 
كشور از گزند مخربان حتي به اندازه يك سوم بودجه 

يك سد كوچك هم نباشد؟ 

30 درصد گونه هاي گیاهي ايران 
در معرض نابودي

به موازات همين حجم گسترده تخريب رويشگاه هاي 
جنگلي، اكنون نزديك به 30 درصد گونه هاي گياهي 
كش��ورمان در معرض تهديد و نابودي ق��رار دارد. به 
گزارش دفتر م��وزه تاريخ طبيع��ي و ذخاير ژنتيك 
سازمان محيط زيس��ت، از مجموع هشت هزار گونه 
گياهي در كشور، دوهزارو 405 گونه در معرض تهديد 
قرار دارند كه بخش اعظمي از اين گياهان گونه هاي 
اندميك و بومي اين س��رزمين است كه اگر منقرض 
شوند، براي هميش��ه از روي زمين پاك خواهند شد. 
ام��روز ديگر كمتر منطق��ه بكري در اين س��رزمين 
باقيمانده به طوري كه حتي كم نظيرترين پارك هاي 
ملي كش��ورمان هم با وجود اهرم هاي محكم قانوني 
در س��ال هاي اخير دس��تخوش تخريب جدي شده 
اس��ت. در تازه ترين رخداد غمبار، وقتي قديمي ترين 
مناطق حفاظت ش��ده تاالبي، كوهستاني و جنگلي 
ايران همچون گلستان و ميانكاله و اروميه و انزلي، البرز 
مركزي و البرز شمالي و چهارباغ پيوسته زير بار فشار 
صنايع، معادن، سدس��ازي، حريق جنگل و توس��عه 

همزمان ب��ا روز جهاني محيط 
زيس��ت و برگزاري جشن اين 
روز در بس��ياري از كشورهاي 
جهان با شعار » يك زمين بيشتر 
نداريم«  در سال 2022 ميالدي، 
نگراني از وضعيت محيط زيست 
و حافظ��ان آن در ايران و اعمال 
سياس��ت هاي منجر به ناپايداري سرزمين و تخريب 

محيط زيست بيش از پيش شدت گرفته است. 
كشور ايران كه زماني نه چندان دور، پايه گذار نخستين 
كنوانسيون محيط زيس��تي جهان براي حفاظت از 
تاالب هاي جهان بود اكنون بيش از دو دهه است از شرم 
آنچه بر سر تاالب هاي ملي و بين المللي مان آمده، عمال 

سر به زير افكنده است. 
از هامون و بختگان و پريشان و شادگان و هورالعظيم 
بگير تا اروميه و گاوخوني و جازموريان، پهنه هاي آبي 
ايران يكي پس از ديگري در دو دهه اخير به بيابان هايي 
چند صد هزار هكتاري تبديل شده اند و انگشت شمار 
تاالب هايي هم كه هنوز نفس هاي آخر را مي كشند يا 
مانند تاالب انزلي به محل تخليه فاضالب و پسماند بدل 
شده، يا مانند ميانكاله، در حالي كه هر سال از وسعت 
آن كاسته مي شود و پرندگانش چند ساليست به داليل 
نامعلوم به صورت فله اي مي ميرند و جنگل هايش نيز 
پيوسته در آتش مي سوزند، هم اكنون با دستور صريح 
رييس دولت سيزدهم براي اجراي طرح گردشگري و 
توس��عه صنايع نفتي و پتروشيمي در حاشيه خزر در 
مواجهه با پتروشيمي، جاده سازي، اليروبي پرحاشيه 
و بدون مجوز س��ازمان محيط زيست و ساخت و ساز 
در جزيره آش��وراده، در معرض ناب��ودي قطعي قرار 

گرفته است. 
اما اوضاع جنگل ه��ا و مراتع ايران، س��واحل، حيات 
وحش، منابع آب، خاك و هواي ايران نيز بهتر از اوضاع 
تاالب ها نيست! چه بس��ا بدتر هم باشد. با اين حال و 
در شرايطي كه انتظار مي رفت بعد از گذشت بيش از 
نيم قرن از تاسيس سازمان حفاظت محيط زيست در 
ايران و تالش براي ايجاد شبكه مناطق حفاظت شده 
در همان نخستين سال هاي تاسيس سازمان حفاظت 
محيط زيست، وضعيت طبيعت ايران از يك پايداري 
نسبي برخوردار باشد اما اكنون اوضاع محيط زيست 
ايران به گواه مش��اهدات عيني و آمارهاي موجود در 
حوزه آب و خاك و هوا، اكوسيستم ها و حيات وحش 
بسيار بحراني است. اينقدر كه نسل بسياري از گونه هاي 
جانوري و گياهي اي��ران در معرض انقراض قرار دارد، 
فرسايش خاك به دليل تخريب گسترده جنگل ها و 
مراتع و چراي بي رويه دام، توسعه بي ضابطه معادن و 
كشاورزي و تغيير كاربري اراضي شدت گرفته، بيالن 
آب هاي زيرزميني به طور چشمگيري كاهش يافته 
به طوري كه اكثر قريب به اتفاق دش��ت هاي ايران به 
عنوان مناطق ممنوعه و دشت هاي بحراني معرفي شده 
است و فرونشست زمين نيز، ديگر نه فقط در دشت ها 
و مناطق روستايي كه حتي به داخل شهرهايي چون 

تهران و اصفهان و ... هم گسترش يافته است.
با اين وج��ود و در حالي كه ش��ايد ده��ه 90 آخرين 
فرصت ها براي تدوين سياست ها و اتخاذ راهكارهاي 
مقابله با تخريب محيط زيس��ت كش��ور بود، اما اين 
فرصت هم عمال از دست رفت و نه تنها تغيير مثبتي 
در سياست ها و برنامه ها و بهبود حكمراني سرزمين 

گزارش
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اعتماد| همزمان با 5 ژوئن، روز جهاني محيط زيس��ت، 
جين گودال، زيست شناس و دانشمند سرشناس حوزه 
جانور شناسي، خواستار حفاظت از گربه سانان بزرگ جهان 
و آزادي 7 كارشناس محيط زيست ايران كه همچنان در 
زندان به سر مي برند، شد. جين گودال به همراه هديه تهراني 
بازيگر و فعال محيط زيس��ت ايراني و نيز 48 متخصص و 
حفاظت گراي ديگر از ايران و افغانستان، امريكا، قزاقستان، 
انگلي��س و ... در بيانيه اي، بر تاثير درگيري ها، تحريم ها و 
تنش هاي سياسي كنوني بر روند حفاظت از پلنگ ايراني 
و حافظان آن تاكيد كردند. جين گودال و امضا كنندگان 
اين بيانيه، خواستار اقداماتي براي تسهيل همكاري هاي 
بين المللي فراتر از شرايط سياسي اخير و لغو تحريم هاي 
اقتصادي، تخصيص بودجه و همكاري هاي فني محيط 

زيستي و نيز آزادي متخصصان حيات وحش ايران از زندان 
شدند. آنها در بيانيه خود يادآور شدند: در مواقع ناراحتي و 
سردرگمي، به طبيعت روي مي آوريم تا ذهن را آرام كرده 
و شفا پيدا كنيم. ما براي بقاي معجزه آساي حيات وحش 
و اكوسيستم ها صبور هستيم و همچنان به تالش در اين 
راه و مواجهه با مشكالتي كه هيچ كنترلي روي آنها نداريم، 
ادامه مي دهيم، اگرچه اين موضوع، ما را خسته و نااميد هم 
مي كند. براي ما يكي از اين معجزه ها، گربه سان زيبايي به 
نام پلنگ ايراني است كه در مناطق كوهستاني و بيابان هاي 
سرد زمستاني آسياي مركزي و خاورميانه زندگي مي كند. 
قلمرو زيستي پلنگ ايراني در 11 كشور ايران، عراق، تركيه، 
آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، روسيه، تركمنستان، 
قزاقس��تان، افغانستان و پاكستان اس��ت. تاجيكستان و 
ازبكستان نيز بخشي از اين قلمرو زيستي بودند، اما اكنون 
چند س��الي است كه نس��ل پلنگ در آنجا منقرض شده  
است. تقريبا 80 درصد از اين پلنگ ها در ايران و پس از آن 
در تركمنستان يافت مي شوند. بر اساس اطالعات منتشره 
توسط »گروه كاري پلنگ ايراني« در سال 2022 در منطقه 
قفقاز، تالش هاي طوالني مدت حفاظتي منجر به بازيابي 
جمعيت كوچكي از پلنگ ها در منطقه زنگزور، از جمله 
جنوب ارمنستان و جنوب ش��رق جمهوري خودمختار 
نخجوان آذربايجان شده است. نويسندگان اين بيانيه تاكيد 
مي كنند: در تابستان 2021، يك پلنگ ايراني پس از 12 
سال غيبت در مناطق حفاظت شده توشتي در گرجستان 
توسط دوربين هاي تله اي عكس��برداري شد.  پس از آن، 
پلنگ هاي ايراني در منطقه كاباردينو- بالكارياي روسيه، 
چچن و داغستان مشاهده ش��دند. در قزاقستان، پلنگ 
ايراني در س��ال 2018 مجددا مشاهده شد، اما متاسفانه 
تنها پلنگ مشاهده شده، در سال 2021 مرده يافت شد. 
اما اخيرا در كشور تركيه، پلنگ در 4منطقه مختلف ثبت 
ش��ده كه برخي از آنها همان نرهاي جمعيت هاي اصلي 
در قفقاز كوچكند كه در حال پراكنش هس��تند. در عراق 
نيز، در س��ال 2011، حدود 9 پلنگ نر و يك پلنگ ماده 
در اقليم كردس��تان در 8 مكان مختلف شناسايي شدند، 
اما در 5 سال گذشته حداقل 3 پلنگ در اين منطقه كشته 
شده اند. تحقيقات و فعاليت هاي مرتبط با حفاظت از پلنگ 
ايراني باعث حمايت از اين گربه سان و شناسايي تهديدات 
آنها )از جمله ش��كار غيرقانوني، از دست دادن زيستگاه و 
طعمه و درگيري بين انسان و حيات وحش( شده است، 
اين امر منجر به افزايش آگاهي عمومي  در كشورهايي كه 
پلنگ در آنجا زندگي مي كند، شده و اهميت حفظ ارتباط 

اكولوژيكي پلنگ ها را بين كشورهاي منطقه افزايش داده 
است. اما برخي كش��ورهاي محل زيست پلنگ ايراني با 
چالش هاي سياس��ي متفاوتي روبه رو هستند. در قفقاز، 
بين آذربايجان و ارمنس��تان، پلنگ ه��ا در محدوده اي از 
مناطق مين  گذاري ش��ده و تنش هاي ناش��ي از مناقشه 
قره باغ حركت مي كنند. عمليات نظامي  در امتداد مرزهاي 
عراق- ايران و عراق-تركيه همچنان ب��ه آوارگي مردم و 
سوختن جنگل هاي طبيعي باقيمانده در عراق منجر شده 
است.  از زمان ظهور داعش در سال 2014 نيز، تنش هاي 
سياسي و ركود اقتصادي، تنوع زيستي و حفاظت از گونه ها 
را به انتهاي فهرست اولويت ها در اين كشور رسانده است، 
بدون اينكه بودجه اي براي حمايت از پروژه هاي حفاظت 
محلي در دسترس باشد. از سوي ديگر، تغيير در رهبري 
اياالت متحده در سال 2016 منجر به خروج اياالت متحده 
از برنامه جامع اقدام »توافق هسته اي ايران« و تحريم هاي 
»حداكثري« شد كه نه تنها به مردم ايران صدمه زد، بلكه 
به طور غيرمس��تقيم به فعاليت هاي مرتبط با حفاظت از 
محيط زيست نيز لطمه زد.  در ژانويه 2018 ميالدي نيز، 
9 نفر از حفاظت گراها و كارشناسان حيات وحش مرتبط 
با موسسه حيات وحش ميراث پارسيان دستگير شدند، 
از جمله كاووس س��يد امامي كه در فوريه سال 2018 در 
زندان درگذش��ت. آنها به جاسوس��ي متهم شدند، زيرا از 
دوربين هاي تله  اي اس��تفاده مي كردند كه اين وسيله به 
عنوان يكي از ابزارهاي مهم حفاظتي ش��ناخته مي شود. 
اكنون بعد از گذشت 4سال و 4 ماه، همچنان 7 نفر از آنها در 
زندان هستند. در آگوست 2021 نيز، طالبان در افغانستان 
دوباره به قدرت رس��يدند و بس��ياري از حافظان محيط 
زيست را به تبعيد فرستادند و آژانس ملي محيط زيست در 
اين كشور دچار آشفتگي شد. توقيف مستمر بودجه هاي 
افغانستان، يك بحران انساني وخيم را در اين كشور تشديد 
كرد كه اكنون طبيعت و حيات وحش افغانستان هزينه 
آن را مي پردازند. از اين رو تعداد بسيار كمي  از پلنگ ها در 
افغانستان در حال حاضر شانس زنده ماندن دارند. در نهايت، 
در فوريه 2022، بعد از تهاجم روسيه به اوكراين، اقدامات 
بين المللي براي منزوي كردن روسيه و شهروندانش آغاز شد 
و عمال همكاري بين المللي در زمينه محيط  زيست را متوقف 
كرد. مايه تاسف است، زيرا آينده پلنگ ايراني در قفقاز بزرگ 

در گرجستان از چنين همكاري هايي سود مي برد. 
چه تضمیني براي امنیت حافظان حیات وحش 

وجود دارد؟
هم اكنون كنوانسيون گونه هاي مهاجر و آژانس حفاظت 

از طبيعت آلمان در نظر دارند، نشست كشورهاي منطقه 
جهت اتخاذ يك اس��تراتژي منطقه اي ب��راي حفاظت از 
پلنگ ايراني را برگزار كنند. در س��ال گذشته، گروهي از 
كارشناسان از سراسر كشورهايي كه زيستگاه پلنگ ايراني 
است به رهبري اتحاديه جهاني حفاظت، براي تدوين اين 
اس��تراتژي كار كردند. اين نشست قرار است در سپتامبر 
2022 در تفليس گرجستان برگزار شود. اجراي اين برنامه، 
نيازمند همكاري و بودجه بين المللي و همچنين حفظ 
امنيت حافظان محيط زيس��ت براي انجام كارهاي الزم 
براي حفاظت از پلنگ ايراني است و دوربين هاي تله اي نيز 
براي نظارت بر حيات وحش نيز ضروري هستند. بنابراين 
ما نيازمند اقداماتي براي تسهيل همكاري هاي بين المللي 
فراتر از اوضاع سياسي، از طريق رفع تحريم هاي اقتصادي 
و رفع موانع همكاري هاي بين المللي حفاظتي و توسعه اي 
در ايران هس��تيم.  ما خواهان ايجاد معيارهاي روش��ن و 
شفاف در مورد تامين مالي و همكاري فني هستيم براي 
اطمينان از اينكه حافظان محيط زيست به دليل همكاري 
با كارشناسان و سازمان هاي بين المللي تحت تعقيب قرار 
نگيرند. ما خواهان مشاركت مستمر از طريق حمايت فني 
و مالي پروژه در افغانس��تان، براي اطمينان از نتايج پايدار 
حفاظت هستيم.  ما خواهان آزادي نيلوفر بياني، سپيده 
كاشاني، اميرحسين خالقي، طاهر قديريان، سام رجبي، 
هومن جوكار و مراد طاهباز هستيم. ادامه بازداشت آنها براي 
همه ما سنگين است، زيرا نگرانيم كه سرنوشت پلنگ در 
ايران تا مدت ها به خطر بيفتد، چون آنها در زندان هستند و 
اميدواريم به زودي جامعه جهاني متوجه شود كه حفاظت 
از پلنگ ايراني و جان مدافعان آن در هم تنيده شده است و 
همه كشورهاي زيست پلنگ ايراني را تشويق مي كنيم كه 
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جينگودال،ازبرجستهترينزيستشناساندنياخواستارشد
آزادي زندانیان محیط زيستي و حفاظت از پلنگ ايراني

كش��اورزي و دامپروري و ويالسازي و شهرك سازي 
كمر خم ك��رده و همچنان در حال نابودي هس��تند 
ديگر چ��ه انتظاري از مناطق حفاظت ش��ده كويري 
كشورمان مي توان داش��ت كه زيستگاه گورخر و يوز 
پلنگ آس��يايي هس��تند؟  اوضاع گونه هاي جانوري 
كشورمان نيز متاسفانه بهتر از گياهان نيست و همين 
هفته گذشته بود كه خبر انقراض يك گونه ماهي بومي 
ايران كه زيستگاهش تاالب مهارلو شيراز بوده منتشر 
شد. اوضاع يوزپلنگ ايراني و گورخر آسيايي و پلنگ و 
آهوي ايراني نيز نگران كننده است، اكثريت قريب به 
اتفاق زيستگاه هاي تاريخي حيات وحش ايران حاال 
ديگر امنيت الزم براي حيات وحش را ندارد. بيش از 
دو و نيم ميليون سالح شكاري مجاز و غير مجاز حيات 
وحش ايران را نشانه گرفته است، خشكسالي و تغيير 
اقليم و تخريب زيستگاه ها به دليل گسترش معادن و 
توسعه كشاورزي بس��ياري از گونه هاي جانوري را از 
زيس��تگاه هاي اصلي خود رانده و به حاشيه شهرها و 
روستاها كش��انده و تعارض بين مردم و حيات وحش 

نيز شدت گرفته است. 

اوضاع بحراني آب ايران 
در حال��ي كه ميزان منابع آب تجديدپذير س��رانه در 
وضعيت پايدار بايد 1850 مترمكعب باش��د، در حال 
حاضر سرانه منابع تجديدپذير برابر 1300 مترمكعب 
است. به عبارت ديگر با سرانه مصرف خانگي فعلي در 
ايران، سرانه منابع آب كمتر از حالت بهينه است. از اين 
رو انتظار مي رفت با اصالح مصرف و ارايه راهكارهاي 
سياستي، در يك افق بلندمدت بتوان به تعادل پايدار 
دست يافت. محصوالت كشاورزي با مصرف زياد آب، 
سياست رايج كشور است و عمال اقدامات ترويجي براي 

كاهش محصوالت آب بر در دست اجرا نيست.
در همي��ن حال وجود بيش از 800 هزار حلقه چاه در 
كشور كه بيش از نيمي از آنها در زمره چاه هاي غير مجاز 
هستند، منجر به فرونشست بسياري از دشت هاي ايران 
و افت شديد سفره هاي آب زيرزميني و نابودي پوشش 
گياهي حتي در مناطق زاگرس ش��ده اس��ت. تداوم 
اين امر مي تواند منجر به نابودي بس��ياري از حشرات 
گرده افشان و دامپروري و حتي كشاورزي شود كه اين 
امر امنيت غذايي كش��ور را بيش از پيش در مخاطره 

قرار خواهد داد.  
از اي��ن رو آنچ��ه در حال حاض��ر نگران��ي از وضعيت 
محيط زيس��ت اي��ران را دوچندان مي كند تش��ديد 
بحران هاي اقليمي در مقي��اس جهاني و منطقه اي و 
عدم سياست گذاري درست و علمي در حوزه حكمراني 
س��رزمين اس��ت، به نحوي كه همچن��ان طرح هاي 
توسعه اي كشور مبتني بر بهره كش��ي بيشتر از آب و 
زمين است و عمال خبري از سياست هاي سازگار با اقليم 
و ظرفيت موجود منابع به چشم نمي خورد. شعارهاي 
بلندپروازان��ه براي تامي��ن غذاي ايران و كش��ورهاي 
منطقه تا 500 ميليون نفر، طرح هاي خودكفايي اقالم 
كشاورزي و توسعه بي ضابطه صنايع آب بر و گسترش 
پهنه هاي معدن كاوي براي خام فروشي به قيمت هاي 
ارزان ايران را در محاصره بياباني شدن و تشديد گرد و 
غبار و پيامدهاي اجتماعي و سياسي و امنيتي ناشي از 
تخريب محيط زيست قرار داده است كه انتظار مي رود 
دست كم به مناسبت روز جهاني محيط زيست، يك نفر 

در دولت به اين مهم توجه كند!

مژگان  جمشیدي 
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استاد محمدعلي اسالمي ندوشن 
دانشمند و ناقد ادبي بسيار خوبي 
خصوصا در آثار كالسيك بود. قلم 
بسيارخوب و نثر بسيار پاكيزه اي 
داش��ت ك��ه حت��ي نمون��ه بود. 
ايران دوس��ت بود و فراوان به ايران 
و ترقي ايران عالقه مند بود. مرحوم 
دكتر اسالمي ندوشن البته سخت دورانديش بود و به آينده 

ايران و پيشرفت اين سرزمين اميد داشت.
استاد دانشكده مطالعات شرقي

دانشگاه آكسفورد انگليس

در س��ال هاي پي��ش از پي��روزي 
انق��الب، تنها ش��خصيتي كه از 
جش��ن هاي دو هزار و پانصد ساله 
حمايت نك��رد، دكتر محمدعلي 
اسالمي ندوشن بود. پس از انقالب، 
به ياد دارم وقتي در س��ال 1376، 
س��يدمحمد خاتمي در انتخابات 
رياس��ت جمهوري به پيروزي رس��يد، يادداشتي خطاب 
به او نوش��ت و حمايتش كرد. روزنامه كيهان اما ايشان را 
مورد هجمه و حمله قرار داد، اما ايشان به  سبب شخصيت 
وارسته اي كه داشت بس��يار ناراحت شد. كيهان از انتشار 
جوابيه ايشان امتناع كرد اما اطالعات مفتخر به انتشار آن 
مطلب شد.دكتر اسالمي ندوشن، شخصيت رقيق القلبي بود 
و در آن  سال ها و تا پايان عمر، در اوج محبوبيت.شخصيتي 
ارجمند، فرهيخته  و بسيار مورد احترام كه ايران را نه مرزهاي 
جغرافيايي فعلي كه يك ارزش و تمدن مي دانست و گستره 
آن را خيلي گسترده تر از مرزهاي ايراِن كنوني و در قالب زبان 
و ادب و تاريخ و فرهنگ و هنر چند هزار ساله اين سرزمين 
مي ديد و معتقد ب��ود بايد در ترويج آن همت گماش��ت.  
افتخاري بود براي بنده كه در اين سال ها، مقاالت استاد را 
در روزنامه اطالعات منتشر كردم. مردي كه فقدانش براي 

مردم ايران و فرهنگ سرزمين مان بسيار دردناك است.
مديرمسوول روزنامه اطالعات

يك��ي از اصلي تري��ن ويژگي هاي 
روش��نفكر كه او را از اه��ل دانش 
و تحقيق متمايز مي س��ازد، بيان 
حقيقت در عرصه عمومي اس��ت، 
بدون لكنت و بي تع��ارف به ارباب 
قدرت از سويي و به مردمان كوچه 
و بازار از سوي ديگر، خواه خوشايند 
ايشان باش��د، خواه نه. يك فرد دانشگاهي، اگرچه به لحاظ 
اخالقي ملزم است كه آنچه را حقيقت مي پندارد و با كار علمي 
بدان دست يافته، در گستره همگاني يا الاقل در ميان جامعه 
علمي عرضه كند، اما انواع و اقسام مالحظات مثل نگراني هاي 
سياسي يا دغدغه هاي اجتماعي يا هراس به خاطر از دست 
دادن محبوبيت سبب مي شود كه هميشه چنين نكند. اما 
روشنفكر، تا جايي كه روشنفكر تلقي مي شود، متعهد است 
كه آنچه را حقيقت مي داند، با بياني رسا و واضح و آشكارا بيان 
كند. اين خصلت كار روشنفكري سبب مي شود كه گاهي 
روش��نفكران در ميان ديگر اهالي دانش و فرهنگ، افرادي 
ش��لوغ كار، پر س��ر و صدا به نظر آيند و بسياري از نوشته ها 
و گفتارهاي شان عامه پس��ند و پرهياهو باشد يا دست كم 
اين چنين به چشم  آيد. به عبارت ديگر، كار روشنفكري تا 
جايي كه به اين صفت موصوف است، در مقايسه با كار علمي 
يا دانشگاهي يا پروژه هاي تحقيقاتي، زبان و بياني ساده تر دارد 
و گاه در آنه��ا، در عرضه يافته ها، اغراق و بزرگنمايي صورت 
مي پذيرد. البته ويژگي هاي ش��خصيتي فرد روشنفكر نيز 
در كم و زياد ش��دن اين خصلت دخيل است، تا جايي كه به 
خصوص در روزگار گسترش فضاي مجازي و دسترس پذيري 
شبكه هاي اجتماعي، بعضي روشنفكران، در عرصه عمومي 
»سلبريتي« مي شوند و هزاران هزار طرفدار و پيرو مي يابند و 
هر گفته يا نوشته شان واكنش هاي احساسي مثبت و منفي 
بي شماري پديد مي آورد. شكي نيست عامه  پسندي روشنفكر 
و كار او، تا جايي كه قوت استدالل ها و پشتوانه هاي فكري و 
علمي كارش ضربه نزند، اشكالي ندارد و اتفاقا موجب مي شود 
كه سخن دانشورانه و مستدل او، مخاطبان بيشتري بيابد. اما 
متاسفانه هميشه چنين نيست و همگان شاهد بوده ايم كه 
اين همگاني شدن سبب شده كه روشنفكر خود گرفتار اين 
فضا شود و بيش از حد به ساده سازي امور بپردازد، از بيان همه 
حقيقت به علت نگراني از رنجيدن افكار عمومي سر باز بزند 
يا براي يافتن طرفداران و مخاطبان بيشتر در حوزه عمومي، 
بنا به سليقه روز سخناني بدون پشتوانه و همه پسند بگويد و 
بنويسد و بعضا در همه حوزه ها اظهارنظر كند. بنابراين پرهيز 
از هياهو، حفظ متانت و آرامش و رعايت معيارهاي فرهيختگي 
از خصائل نيكويي اس��ت كه معدودي از روشنفكران به آن 
آراسته اند. محمدعلي اسالمي ندوش��ن، نماد و نمونه بارز 
چنين روشنفكراني بود. او به گواه آثار فراوان و پرخواننده اش، 
روشنفكري بود كه براي عموم مخاطبان مي نوشت، با نثري 
شيوا، اس��توار و خواندني و از بيان حقيقتي كه با تحقيق به 
آن رسيده بود، در عرصه عمومي ابايي نداشت. اما هيچگاه 
اهل ش��لوغ كاري و هياهو نبود و هم��واره با وقار و طمأنينه 
سخن مي گفت و مي نوشت. محمد علي اسالمي ندوشن، 
شناخت و آگاهي عميق و گسترده اي از فرهنگ و تاريخ ايران 
داشت و اگرچه با انديشه هاي جديد و نويسندگان و متفكران 
معاصر غربي آشنايي داشت، اما سخنان پر طمطراق بي مايه 
نمي گفت و نمي نوشت و به جاي گندم نمايي و جو فروشي، 
به زباني محكم و پاكيزه، به بسط ميراث غني فرهنگي و ادبي 
ايران مي پرداخت. اين آرامش و متانت او سبب شده آثارش 
به سليقه و »مد روز« وابسته نباشد و خوانندگاني از نسل هاي 
بعدي نيز به آنها مراجعه كنند و ضمن لذت بردن از خواندن 
نثري شيرين و شيوا، درباره حافظ و فردوسي و خيام و مولوي 

نكاتي عميق و ماندگار ياد بگيرند و بهره مند شوند.

صاحِبقلِمخوبونثِرپاكيزه

به ياد محمدعلي اسالمي ندوشن

به مناسبت چهلمين روز درگذشت 
محمدعلي اسالمي ندوشن

دراوِج محبوبيت

روشنفكربيهياهو

محمدعلي اس��المي ندوشن آدم 
ش��گفت انگيزي ب��ود. از نگاهي 
خوانن��دگان  نوس��تالوژيك، 
كتاب ه��اي او آدم ه��اي مختلف 
بودن��د. خوانن��دگان كتاب هاي 
درسي تا خوانندگان كتاب هايي 
مانند »روزها«، »ايران چه حرفي 
براي گفتن دارد« و »پيروزي آينده دموكراسي«. او البته به 
جز نويسندگي و پژوهشگري در ادبيات كالسيك و فرهنگ 
ايران، روشنفكري بود كه دوره طوالني تاريخ معاصر ايران را 
تجربه كرد. تجربه دوره اي همراه با فراز و فرود زياد و سرانجام 
آنچه روشنفكران و البته او كه در آن تحوالت به سهم خود 
نقش داشتند. او شاهد عيني بزرگ ترين دگرگوني در قرن 
گذشته بود؛ آنچه حاصل كار انقالبي هاي چپ، مذهبي و 

روشنفكران بود.
آوردن نام كتاب »پيروزي آينده دموكراسي« در آغاز اين 
نوشته و از ميان كتاب هاي پرمخاطب زيادي كه از وي به 
جاي مانده است علت اصلي اين نوشته است؛ يعني اولين 
اثر و ترجمه او در سال 132۸ كه از توماس  مان، نويسنده 
آلماني اس��ت. نويس��نده اي كه با كتاب هاي پرخواننده 
داستاني اش در دنيا شناخته مي شود. اين كتاب سخنراني 
توماس  مان 10 سال پيش تر از آن است كه اسالمي ندوشن 
در ايران به فارسي ترجمه اش كند. سخنراني توماس  مان 
درباره دموكراسي و آينده آن است. دوره سربرآوردن هيتلر 
و نازي ها اس��ت كه از راه انتخابات و دموكراسي به قدرت 
رسيده اند؛ سال ها پيش از جنگ جهاني دوم. توماس مان 
 با نگرش هاي فاشيستي و نژادپرستانه آنها ناسازگار بود، 
از اين رو تابعيت آلماني اش را از او گرفتند و مجبور به ترك 

كشور شد و به امريكا رفت.
اهمي��ت ترجمه كتاب »پيروزي آينده دموكراس��ي« به 
ج��ز محتواي آن و خطراتي كه به واس��طه س��ربرآوردن 
حكومت ه��اي تماميت خواه و خودكامه دموكراس��ي را 
تهديد مي كند، در زمان ترجمه اين كتاب نهفته اس��ت. 
زماني كه در ايران هم كمتر چنين دغدغه اي ديده مي شود. 
نه روشنفكران و نه افراد و گروه هاي چپ. مذهبي ها هم كه 
چنين دغدغه اي نداش��تند و خواسته و هدف مبارزه آنها 

حكومت ديني بود، اگر هم دموكراسي براي رسيدن به هدف 
تسهيل گر بود به آن توجه نشان داده مي شد. مي توان گفت 
مشروطه مهم ترين سرمايه تاريخي و فكري ما در زمينه 

دموكراسي خواهي است.
در واقع محمدعلي اسالمي ندوشن اهميت آن را در دوره اي 
مورد توجه قرار داد كه كس��اني كه در قله روش��نفكري 
ايران بودند حتي با بدبيني به دموكراسي مي نگريستند. 
يا از دموكراس��ي هدايت  ش��ده كه يك چيز من درآوردي 
بود، سخن مي گفتند. همان ها كه پيشقراوالن دگرگوني 
اجتماعي، فرهنگي و سياسي بودند. حتي اسالمي ندوشن 
خود از پيامدهاي اين بدبيني به دموكراسي تاثيرپذير بود 
و اين را سال ها بعد در جلد س��وم كتاب »روزها« اعتراف 
مي كند و مي نويسد: »پيروزي آينده دموكراسي گذشته 

از اعتباري كه نويسنده اش 
داشت، موضوع آن نيز كه از 
نظام آزاد در مقابل وابستگي 
و استبداد دفاع مي كرد، براي 
من كشش داشت. به عنوان 
يك ج��وان آرمان جوي كه 
بويي از چپ نيز به مشامش 
خورده، آنچ��ه در گرداگردم 
در جهان مي گذشت سري به 
نارضايي داشت. توماس  مان، 
نمونه برجسته دموكراسي را 
امريكا ق��رار داده بود و من با 
اين نظر موافق نبودم. اعتراف 
مي كنم كه تبليغ هاي چپ 
نيز در اتخاذ اين بدبيني موثر 
بود. از حكومت وقت ايران نيز 
كه تزوي��ر و تبعيض و تقلب 
را در صحنه سياسي جريان 
 مي داد، ناخش��نود ب��ودم. 
از اين رو براي آنكه خود را به 
عنوان مترجم، موافق با همه 
محتواي كتاب نشناس��انم، 
موخره اي در شانزده صفحه 

تحت عنوان »نامه اي از مترجم به خوانندگان« نوشتم كه 
خود مقاله اي بود.« عالقه و ميل اسالمي ندوشن در كتاب 
»پيروزي آينده دموكراسي« براي ترجمه اين كتاب روشن 
است. او در سرآغاز چاپ كتاب در سال 132۸ به اين نكته 
اشاره مي كند: »بس��ياري از مطالب آن درباره روزگار ما و 
مسائل و مش��كالتي كه با آن روبه روييم صدق مي كند.« 
وي در سال 13۹4 يعني 66 سال بعد در گفت وگويي كه 
در كتاب »سيماي يك فرهنگ مدار« آمده، هم چنان براي 
ترجمه اين كتاب ابراز خوشحالي مي كند و مي گويد: »از آن 
خوشوقتم كه نخستين نوشته خود را با موضوع دموكراسي 
ش��روع كردم.« اين س��خن از اين رو داراي اهميت است 
كه او نويسنده و پژوهشگر ادبيات كالسيك ايران است و 

كتاب هاي زيادي در اين زمينه نوشته است.
او به اين مساله توجه مي كند 
كه براي روش��ن نگه داشتن 
چ��راغ فرهن��گ و ادبي��ات 
كالس��يك ايران با رويكرد 
به حكمراني كارآمد و البته 
دموكراتيك مي ت��وان اين 
س��رمايه را در دني��اي ن��و و 
امروزي بهتر پاس داش��ت. 
چراكه فرهنگ و انديشه اي 
كه حرفي براي گفتن در اين 
جهان پرش��تاب رو به دانش 
دارد، در چنين بستري خود 
را بهتر در مع��رض داوري و 
ش��ناخت قرار خواه��د داد. 
به ويژه ادبي��ات و فرهنگي 
كه بن مايه زيس��ت انساني 
داشته باش��د. در واقع زبان و 
فرهنگ بدون توجه به معنا 
و كاربس��ت زندگي امروزي 
آن به انزوا خواهد رفت و البته 
اگر كليدي ترين كاركرد زبان 
ارتباط اس��ت اين ارتباط در 
يك جامعه گفت وگو محور 

و دموكراتيك س��رانجامي درس��ت و داراي نفع همگاني 
مي يابد. در حالي كه در يك جامعه بسته كه دهان منتقدان 
و مخالفان بس��ته مي ش��ود، تيرگي در پيش رو تنها يك 
پيشگويي نيست. تجربه زيسته نويسنده كتاب، توماس  
مان، در آلمان نازي همين بود و آنچه بعدها با تلخي و رنج و 
دهشتناكي بر مردم آلمان و ديگران در دنيا رفت. توماس  مان 
وقتي كه نازي ها در آلمان به قدرت رسيدند، بيش از ديگر 
نويسندگان و روشنفكران به اين موضوع حساسيت نشان 
داد و صداي خودش را در برابر جرياني ستمگر بلند كرد. او 
به خوبي به ماهيت نازي ها پي برده بود كه از راه انتخابات 
روي كار آمدند ولي پس از اينكه به قدرت رسيدند، ساز و كار 
دموكراتيك را كنار گذاشتند و سلطه خودشان را گسترش 
دادند. نازي ها تمامي مخالفان خودشان را منزوي يا حذف 
كردند و با خشونت ورزي كارشان را پيش بردند و سرانجام 
هم دنيا را درگير جنگي ويرانگر كردند. توماس  مان كه به 
آلماِن دموكراتيك چشم دوخته بود، به ماهيِت نازي ها پي 
برد و سكوت نكرد و به افشاي اعمال وحشيانه آنها پرداخت 
و هزينه سنگيني هم پرداخت، با اين حال امروز كه ما تاريخ 
خونين جنگ جهاني دوم را مرور مي كنيم، اردوگاه هاي كار 
اجباري را به ياد مي آوريم و از چند و چون حكومت نازي ها 
بيشتر آگاهي مي يابيم، ش��هامت توماس  مان بيشتر در 
ذهن ما مي درخشد. اسالمي ندوشن نيز با انتخاب كتابي 
مهم از او پيرامون دموكراسي، نشان مي دهد كه در واقع با 
دموكراسي سازگاري ذهني داشته و در آن روزگار جلوتر از 

ديگر نويسندگان و روشنفكران مي انديشيده است.
اكنون و پس از گذشت سالياني اين تجربه پيش روي 
ماست. جامعه دموكراتيك از طريق گفت وگو درهاي 
خود را به روي ديگر شهروندان با هر نگرشي و به دور 
از جباريت و زور و خشونت پيش��گي باز مي گذارد. در 
چنين جامعه اي چش��م انداز روش��ني براي آزادي و 
زيستي انساني و بر پايه رفاه بهتر و انصاف و عدالت در 
پيش خواهد بود. از اين رو، خوشوقتي اسالمي ندوشن 
براي ترجمه كتاب »پيروزي آينده دموكراسي« بيشتر 
قابل درك اس��ت، با اينكه در زم��ان ترجمه كتاب به 
خاطر گفتمان مسلط و رويگردان از دموكراسي، از اين 
روزنامه نگار گفتمان تاثيرپذيرفته بود.  

نكته اي درباره يكي از ترجمه هاي »محمدعلي اسالمي ُندوشن«
سازگاريذهنيبادموكراسي

نگاه

ياد -2

ياد -3

مرحوم سيدمحمود  دعايي

محمدعلي همايون كاتوزيان

محسن آزموده

وقتي بدون شناخت كافي و سخن 
مس��تدل به اظهارنظر بپردازيم، 
وقتي به جاي نقد به ديگري توهين 
و حمله كنيم، وقت��ي خودمان را 
با باورهاي مان گ��ره بزنيم، وقتي 
به نام احترام به ديگ��ري نظر او را 
بي چون وچرا بپذيري��م و... فقط و 
فقط روندي ناسودمند و فرساينده تقويت مي شود. اين گونه 
رفتارها مجالي براي نقد باقي نمي گذارند و اگر جامعه را به 
خانه اي شبيه بدانيم كه مدام نياز به بازسازي و تعمير دارد، 
وقتي نقد در كار نباشد، جامعه فرسوده مي شود. در ميان 

نويسندگان و روشنفكران ما 
نيز ك��م و بيش در گفت وگو 
يا نقد و بررسي يك اثر چنين 
رفتارهايي ديده مي شود و در 
نتيجه، مجال نقد و نقادي كه 
مي تواند به پرورش انديشه 
و ط��راوت در فضاي فكري و 
فرهنگي بينجام��د، از ميان 
مي رود. در نظر داشته باشيم 
كه نقد به معناي بيان نقاط 

ضعف و قوت در يك اثر، انگش��ت گذاشتن روي مطالب 
جاافتاده يا ناديده گرفته شده در يك اثر، نشان دادِن وجود 
تناقض هايي در يك اثر و بررس��ي ادعاهاي مطرح شده و 
راه حل هاي پيشنهادش��ده در يك اثر است. محمدعلي 
اسالمي ندوشن، در پاسخ به نظرخواهي مجله »راهنماي 
كتاب« درباره شيوه و آيين انتقاد كتاب، در اسفند 133۹ 
مش��كل نقد كتاب را برآمده از مش��كل بزرگ تري يعني 
س��رگرداني و رخوت در عالم فكر ديده و مي نويسد: » نقد 

مستلزم آزادي انديش��ه و بي پروايي ادراك است. ما چون 
قلم به دس��ت مي گيريم تا درباره كتابي حرف بزنيم، چه 
بنويس��يم؟ در يك آن فوجي از مالحظه ها و وسواس ها و 
نگراني ها راه را بر قل��م ما مي بندد. به خود مي گوييم: چرا 
حرفي بزنيم كه به گوشه ابرويي بربخورد، چرا بيهوده براي 
خود دشمن بتراشيم؟ و همين دست ما را سست مي كند... 
بايد بگوييم كه هنوز انتقاد نتوانسته است از همزاد زشت 
خود كه »تبليغ« نام دارد، جدايي گزيند. نقد منزه و خالص 
را كه براي عشق به زيبايي و حقيقت نوشته شده باشد، بسيار 
اندك مي يابيم. كساني كه اين را باور نمي دارند يكي از اين 
دو راه را بيازمايند: كتابي بنويسيد كه شاهكار باشد، آن را 
به در خانه اين و آن نبريد، از 
هيچ دوستي خواهش نكنيد 
تا درباره آن چيزي بنويسد. از 
هيچ روزنامه نگاري تقاضاي 
»صله« تقريظي نكنيد، سيل 
تلف��ن و پيغام ب��ه دنبال آن 
جاري نس��ازيد، فقط كتاب 
را انتش��ار دهيد و كنج خانه 
خود بنش��ينيد. مگ��ر آنكه 
حسن اتفاقي به شما كمك 
كند، وگرنه احتمال زياد خواهد بود كه ش��اهكار شما در 
سكوتي س��نگين فرو رود. يا آنكه چند ده ورق بي معني و 
مبتذل به چاپ زنيد، به شرط آنكه صاحب نفوذ و مقامي 
باشيد يا راه و چاه كار را بشناسيد، بي درنگ كساني را خواهيد 
يافت كه ترشحات قلمي شما را شاهكار معرفي كنند. شايد 
عده اي به شما پوزخند بزنند، ولي چه باك؟ شما سندهاي 
متع��دد از مطبوعات بزرگ و كوچك در دس��ت خواهيد 
داشت، حاكي از آنكه نويسنده يا متفكر يا مترجم بي نظيري 

هستيد. اگر اعضاي آكادمي نوبل به نبوغ شما پي نمي برند، از 
كوردلي آنهاست.« همچنين در تير 134۸ و  در گفت وگويي 
با نام »ادبيات امروز ايران، غوغاي نقد« كه در مجله »نگين« 
منتشر شده، مي نويسد: »بين آثار ادبي اي كه امروز داريم، 
نقد از همه فقيرتر اس��ت... آنچه امروز در مطبوعات خود 
مي بينيم، يا تعارف و رفيق بازي است يا فحش... در بسياري 
از موارد هم خود نويسندگان كتاب درباره خود مي نويسند 
و به روزنامه ها مي دهند. در كنار اينها، بايد از باندهاي ادبي 
ياد كرد. هر چندنفري دور هم جمع مي شوند و به اصطالح 
همديگر را »مي پايند« و مخالفين يا كساني را كه خارج از 
باند باشند »مي كوبند«. اين اشخاص واقعا گاهي شاهكار 

مي كنن��د، بدين معني كه 
راجع به كتاب يا مقاله كسي 
كه عضو »باند« است و معلوم 
نيست كه سراپايش چقدر 
ارزش دارد، چندي��ن مقاله 
مسلسل نشر مي دهند و آن 
را در تطبيق ب��ا تئوري هاي 
فلس��في و روان��كاوي و 
و  ليس��تي  نسيا گزيستا ا
نظريات »سارتر« و »اليوت« و 

»برشت« و »ماركوزه« و غيره، به تحليل و تفسير مي گذارند  
و موضوع را به قدري مرموز و عميق و مهيب جلوه مي دهند 
كه آدم حيرت مي كند كه چرا دنيا آن قدر نسبت به اين گونه 

شاهكارهاي كشور ما در خواب غفلت است.« 
اگر به آنچه اسالمي ندوش��ن در آن سال ها نوشته دقت 
كنيم، مي بينيم مسائلي كه همواره بر آنها تاكيد داشته 
است، همچنان پابرجا هستند و اين نشان مي دهد كه ما 
در زمينه فرهنگي و اخالقي دچار ضعف ها و نقص هاي 

اشاره اي درباره انديشه هاي »محمدعلي اسالمي ُندوشن« به مناسبت چهلمين روز درگذشت

نقد و جامعه سالم

فراواني هستيم ولي چندان به آنها نمي پردازيم. اما پرسش 
اين است كه ريشه اين ضعف ها و نقص ها را در كجا بايد 
جست وجو كنيم؟ به نظر او و روشنفكراني كه بر اصالح 
فرهنگ تكي��ه دارند، بيش از هر جاي ديگر اينها برآمده 
از نظام آموزش و پرورش ما هستند. توجه داشته باشيم، 
افرادي كه س��ال ها و بهتر است بگويم بهترين سال هاي 
عمر خود را در مدرس��ه ها و دانشگاه ها طي مي كنند، يا 
شنونده و بيننده رسانه هاي مختلفي هستند كه مدام در 
حال برنامه س��ازي و ارايه نقد و تحليل و تفسير هستند، 
ش��وربختانه روش نقد و روش اس��تدالل را نياموخته و 
نمي آموزند و اين در نگاهي به آنچه در محافل دوستانه و 
خانوادگي تا محافل فرهنگي و روشنفكري مي گذرد چنان 
آشكار است كه نياز به توضيح ندارد. در غيبِت درس هايي 
كه به كار زندگي مي آيند، كيفيت زندگي و كيفيت روابط 
اجتماعي پايين مي آيد و در نتيجه، فضاي نقد و گفت وگو 
به جاي آنكه روشنايي بخش و آگاهي بخش باشد و ذهن 
مخاطبان را به انديشيدن وادارد، به فضاي جنگ شبيه 
مي شود. افراد فضاي نقد را با فضاي جنگ اشتباه مي گيرند 
و ش��كل هاي مختلفي از بداخالق��ي و حمالت لفظي و 
قلمي نمايان مي شوند. پرويز رجبي هم در اشاره به چنين 
واقعيتي بود كه مي گفت: »ما هيچ وقت با نقد ميانه خوبي 
نداشته ايم و پنداشته ايم كه مدعي مي خواهد از بيخ كند 
ريشه ما. و كوچك ترين نقد را با براندازي يكي مي دانيم و 
مي خواهيم، در عين گرفتاري و ناله هاي زار، بلبلي باشيم 
كه برگ گلي خوش��رنگ در منقار دارد! همين است كه 
بيشتر وقت شريف ما صرف اين مي شود كه چه بگوييم 
كه طرف نرنجد! همين است كه هنوز براي كودكانه ترين 
درماندگي هاي م��ان راه حل نيافته اي��م و به هر حركتي 
جامه اي مي پوشانيم كه چركتاب باشد و همين است كه 
گاهي مي زنيم توخال! يا مشت را چنان گره مي كنيم كه 
طرف بُِبرد! يا كاري مي كنيم كه طرف زمين گير شود و از 

جايش برنخيزد و پيش زن و بچه اش نرود.«
به هر حال، ما اگر بخواهيم وضعيت تلخي كه از گذشته 
تاكن��ون وجود داش��ته را دگرگون كني��م و از زير آواِر 
اين همه ابتذال و پلشتي رهايي يابيم، چاره اي نداريم 
جز اينك��ه به اصالح فرهنگ بپردازيم و از ياد نبريم كه 
اين وضعيت را جهل و تنبلي ايجاد كرده و براي اصالح 
آن كار فراواني الزم است. مصطفي ملكيان كه همواره 
بر اصالح فرهنگي تاكيد داشته و باور دارد تا در درون ما 
دگرگوني پايداري رخ ندهد در بيرون دگرگوني پايداري 
رخ نخواه��د داد و اصالح فرهنگ��ي را مقدم بر اصالح 
سياسي و اقتصادي مي داند، به پنج نقص اصلي در نهاد 
آموزش و پرورش ما )ش��امل وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت عل��وم، تحقيقات و 
فن��اوري، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��المي، خطيبان، 
واعظان و سخنرانان، صدا 
و س��يما و همه آنهايي كه 
آگاهانه يا ناآگاهانه، خواسته 
يا ناخواسته در حال تربيت 
ما هس��تند( مي پردازد كه 
عبارت هستند از: 1. تاكيد 
بر حافظه نه فهم، 2. غيبِت 
استدالل گرايي 3. ايدئولوژيك انديشي 4. ظاهرگرايي و 
5. غيبِت درس هاي زندگي. از اين رو تا زماني كه آموزش 
و پرورش ما اصالح نشود و نهادها و وزارتخانه هايي كه 
مسووليت امور فرهنگي و آموزش��ي را برعهده دارند، 
نويس��ندگان و روش��نفكران ما، رس��انه هاي ما و... در 
برچيدن اين مشكالت كوشا نباشند، ما همچنان با يك 
جامعه سالم )كه رونِق نقد و نقادي از نشانه هاي آن است( 
روزنامه نگار فاصله خواهيم داشت. 

محمد  صادقي

سينا عليپور

گرچه عضوي از سازمان فداييان خلق ايران بود اما انساني پاك 
و منزه از هر آلودگي بود، فردي وارس��ته و فرهيخته. سال ها 
بعد در سال 137۹ با جمعي از دوستان به فكر ايجاد تشكلي 
افتاديم تحت عنوان ائتالف آزاديخواهان ايران. قرار گذاشتيم 
حزبي خلق الساعه نباشد بلكه به قول سينماگرها اول سناريوي 
درست و درماني برايش بنويس��يم و به اصطالح تشكل را بر 
تئوري سوار كنيم. با راهنمايي جناب دكتر طبيبيان كه جهت 
مشورت خدمت شان رسيده بوديم مقرر شد در اين خصوص 
يعني نوشتن سناريو از آقاي دكتر غني نژاِد عزيز كمك بگيريم. 
اين حقير پس از چند مالقات و طرح موضوع قراردادي منعقد 
كرديم. چون موفق به اخذ مجوز نشديم و در انتخابات 13۸4 
تحت عنوان دموكراسي خواهي موضوع ما مورد سوءاستفاده 
قرار گرفت و مسائل ديگري كه به يكي از آنها اشاره خواهم كرد 
عطايش را به لقايش بخشيديم. كتاب آزاديخواهي نافرجاِم 
جناب دكتر غني نژاد نتيجه همان مس��اله است »و اما اشاره 
به موضوع مرتبط با مس��اله دموكراسي شرق« مرحوم استاد 
فرهيخته جناب اسالمي ندوشن چند مس��اله مهم را در آن 
مقاله متذكر شده اند. به اين جمله بسيار مهم عنايت بفرماييد: 
»مردم گرس��نه مي توانند س��ر به طغيان بردارند، مي توانند 
خود را از قيد اس��ارت برهانند ولي هيچگاه نمي توانند آزادي 
را حفظ كنن��د.« در همه انقالبات جهان حفظ آزادي به يكي 
از اساسي ترين مشكالت مبدل شده ما هم اگر به دنبال ايجاد 
تشكل بوديم نگران آزادي بوديم. جناب دكتر ندوشن در ادامه 
فرموده به دس��ت آوردن آزادي مشكل نيست نگهداري آن 
مشكل اس��ت. اين جمالت در سال 1340 به نگارش درآمده 
اما امروز ما در اين برهه از تاريخ با پوست و گوشت آن را لمس 
مي كنيم. فرموده اند: »يكي از علل ناكامي ما در شرق اين است 
كه تا امروز به هيات و تشريفات دموكراسي بيشتر توجه كرده ايم 
تا به اصل و جوهر آن.« اگر ش��كل گيري احزاب را يكي از ابزار 
نيل به دموكراسي بدانيم در اين چهل و چند سال نمي توانيم 
به يك مورد فراگير اش��اره كنيم. به لحاظ شكلي تشكل هاي 
متعددي به وجود آمده اند اما محتوايي و به قول استاد به اصل 
و جوهر اصال نداريم. از نگاه دكتر اسالمي غرب شرقيان را اليق 
آزادي و عدالت و برابري نمي داند و به نظر غربيان دموكراسي 
در مشرق زمين كامياب نمي شود. اس��تاد اين نظر را مذموم 
مي داند و زمامداران ش��رقي هم آوا با غربيان را طوطي صفت 
قلمداد مي كند و فرق ما و غربيان را اين گونه توصيف مي كند 
كه مردم كش��ورهاي غرب در گناه دولت هاي ش��ان سهمي 
بزرگ دارند در صورتي كه در ش��رق اگر فردي بي چون و چرا 
در كار دولت ها فضولي كند بدو آن رس��د كه به سنگ پشت 
رس��يده.  با علم به اين نقطه نظرات توفيق پيدا كرده بودم كه 
توسط دوس��ت فرزانه ام جناب محمد صادقي خدمت استاد 
اعتباري پيدا كنم و هراز گاهي افتخار حضور داشته باشم. در 
شرفيابي هاي محضرشان حظ وافر مي بردم. متانت و نجابت، 
ايران دوستي، بزرگي و بزرگ منشي، مناعت طبع، فرهيختگي، 
فروتني، پارسايي علمي، تقوا، دانشجودوستي، دانش مداري و 
نثر آكنده از فصاحت و شيوايي. نگارشش دل را راحت، طبع را 
طراوت و جان را حالوت مي بخشيد. نگاهي پرمعني و كامال 
استادانه داشتند. به قول مرحوم نيكيتين داراي بينش روشن 
و دقت نظر وافي بودند. در يكي از اين شرفيابي ها از خدمت شان 
استدعا كردم كه درخصوص ايجاد تشكل ائتالف آزاديخواهان 
ايران راهنمايي فرمايند. فرمود فائقي از شما بعيد است كه از 
كلمه مقدس آزادي اس��تفاده ابزاري كنيد. آزادي را نبايد به 
آلودگي هاي سياست و تحزب ملوث كرد.  روحش شاد كه مرا از 

گزند جاهليت رهانيد و از بند تحزب آزاد كرد.
فعال  سياسي  و  اقتصاددان

حتي نام آورترين ش��ان كه سيد صالح موس��وي كه ما صالي 
صدايش مي كرديم و شهره بود به شكارچي تانك و آن عكس 
معروفش، آرپي چي به شانه، با بدني كه از كمر به باال برهنه است 
و محسن راستاني عكاسي اش كرده، امروز بيمار و گوشه گير 
است و ديگراني هم كه از پايان جنگ تا امروز، مانند سيد جليل 
ارجمند و يحيي غضبان زاده و حجت جهانگيري و بس��ياري 
ديگر يك به ي��ك رفتند و حاال ديگر نمي دان��م از آن 1۸00 
نفر، چند نفر ديگر مانده اند. براي سالروز آزادسازي خرمشهر 
مي خواستم در يادداشتي، يادي از آن 1۸00 نفر بكنم كه اگر 
35 روز ايستادگي نكرده بودند و فرصتي فراهم نمي كردند كه 
كش��ور خود را جمع كند و مقاومتي ملي شكل بگيرد، شك 
ندارم كه ديگر امروز كشوري به نام ايران وجود نداشت يا اگر هم 
داشت، مرزها و جغرافيايش چيز ديگري بود و اطمينان دارم كه 
بسياري ديگر با من هم نظرند. يادداشتم تمام شده بود و قصد 
ارسال به روزنامه داشتم كه خبري بر سرم و بر سر همه آوار شد؛ 
متروپل فرو ريخت. فلج شدم. فلج شديم. براي من آنچه پس از 
آن گذشت، بسياري از خاطرات روزهاي مقاومت را زنده كرد و 
خاطره اولين يادداشتم براي جنگ كه عنوانش بود »در برهوت 
تنهايي.« و با اين پرسش شروع مي شد كه »آيا هيچ وقت تنها 
بوده اي؟ تنهاي تنها.« و اشاره داشت به تنها ماندن خرمشهر در 
آن 35 روز و تا سقوط نكرد، انگار كسي از صاحبان قدرت متوجه 
عمق فاجعه نشدند. ماجراي متروپل هم انگار همين بود. انگار 
كسي از مسندنشينان متوجه فاجعه نبودند و بايد يك هفته 
مي گذشت تا خبر شوند كه چه شده و در ايام داغداري، جشني 
بر پا كنند و بعد ياد فاجعه بيفتند. آنچه در آن يك هفته گذشت 
تا باالخره خبر فاجعه به پايتخت رسيد و عزاي عمومي اعالم 
شد، مرا ياد تلخ ترين خاطره آن 35 روز انداخت. تلخ ترين خاطره 
آن روزهاي مقاومت، شهادت برادرم و نزديك ترين دوستان و 
هم سنگرانم نبود. در آن روزها، تلخ ترين اتفاق كه چون دشنه بر 
قلب ما نشست مصاحبه اي بود كه وقتي در گمرك خرمشهر 
با سربازان عراقي درگير بوديم و يكي يكي ياران مان را از دست 
مي داديم، از راديو شنيديم. در آن روز يكي از بزرگان كشور در 
ماهشهر و در جايي امن از طريق راديو به مردم كشور مي گفت 
»مردم خيال تان راحت باشد كه ما االن ارتش عراق را تا پشت 
مرزهاي شلمچه عقب رانديم و من االن از شلمچه اين خبر را 
به اطالع شما مي رسانم.« نمي دانم حال مرا و ديگر دوستانم را 
در آن روز متوجه مي شويد كه چگونه بود؟ من كه آن حال را 
تجربه كرده ام، مي توانم حال مردم آبادان را در آن هفته اي كه 
دولت خبر نداشت در آبادان چه رخ داده و در پايتخت جشن 
گرفته بودند درك كنم. سقوط خرمشهر يك فاجعه بود ولي 
فرصتي هم بود تا كشور به خود بيايد و بفهمد كه در چه گردابي 
افتاده. سقوط متروپل هم يك فاجعه است، اما آيا اين سقوط و 
اين فاجعه سبب خواهد شد كه بفهميم كشور در چه گردابي 
است؟ چند روز است كه قصد نوشتن اين يادداشت را داشتم. 
قصد داشتم بنويسم و بپرسم كه مرز ما كجاست؟ اما خرداد ماه 

است  و خرداد، ماه  عجيبي  است.

استفادهابزاري
ازكلمهمقدسآزادي

خرداد،ماهعجيبياست

محمدعلي اسالمي ندوشن اهميت آن را 
در دوره اي مورد توجه قرار داد كه كساني 
كه در قله روشنفكري ايران بودند حتي با 
بدبيني به دموكراس�ي مي نگريستند. يا 
از دموكراسي هدايت  ش�ده كه يك چيز 

من درآوردي بود، سخن مي گفتند.

اگر به آنچه اسالمي ندوشن در آن سال ها 
نوش�ته دقت كنيم، مي بينيم مس�ائلي 
كه همواره بر آنها تاكيد داش�ته اس�ت، 
همچن�ان پابرجا هس�تند و اين نش�ان 
مي دهد كه ما در زمينه فرهنگي و اخالقي 
دچار ضعف ها و نقص هاي فراواني هستيم 

ولي چندان به آنها نمي پردازيم.

ما اگر بخواهيم وضعيت تلخي كه از گذشته 
تاكنون وجود داشته را دگرگون كنيم و از 
زير آواِر اين همه ابتذال و پلش�تي رهايي 
يابيم، چاره اي نداريم جز اينكه به اصالح 
فرهن�گ بپردازيم و از ي�اد نبريم كه اين 
وضعيت را جهل و تنبلي ايجاد كرده و براي 

اصالح آن كار فراواني الزم است.
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زير ذره بين خاطره در تاريخ

اشاره: شيخ محمد خياباني به 
اعتبار قيام خود در تبريز جايي 
در تاريخ معاصر كش��ور ما براي 
خودش باز كرده است. او در آن 
مقطع كوتاه، حتي چند شماره از 
روزنامه اي را هم منتشر كرد كه 
همنام قيام و قلمرو او، آزاديستان بود. نخستين شماره اش 
در چنين روزي از سال 1299 منتشر شد، اما درباره اش 
كمتر از آنچه جا داش��ت، گفته اند و نوش��ته اند و هنوز 
مي توان درباره اش صحبت كرد. احمد كسروي، يكي از 
چند راوي سرشناس آن سال هاي كشور ما، خياباني را از 
نزديك ديده بود و مي شناخت و زماني كه كتاب »تاريخ 
مش��روطه ايران« و »تاريخ هجده س��اله آذربايجان« را 
مي نوشت، او را به ياد داش��ت. روايت او از شيخ انقالبي، 

خواندني و پرنكته است.
»خياباني چه مي خواست و چرا برخاست؟ اين پرسشي 
اس��ت كه  بايد همراهان خياباني پاس��خ دهند، زيرا با او 
همدست مي بودند. ولي از آنان نيز پاسخ درستي در اين 
باره نخواهيم شنيد، زيرا خياباني به آنان نيز سخن روشني 
نگفته بود و اگر به برخي گفته بوده تاكنون به آش��كاره 
نياورده اند. آنچه ما مي توانيم گفت، اين است كه خياباني 
همچون بس��يار ديگران آرزومند نيك��ي ايران مي بود و 
يگانه راه آن را به دست آوردن سررشته داري )حكومت( 
مي شناخت كه ادارات را به  هم زنند و از نو سازند و قانون ها 
ديگر گرداند. چنانكه در همان هنگام ميرزا كوچك خان 
در جنگل به همين آرزو مي كوشيد. آنان نيكي ايران را جز 
از اين راه نمي دانستند. از آن سوي خياباني اين كار را تنها 
با دس��ت خود مي خواست و كسي را به خود به همبازي 
نمي پذيرف��ت. نيز خواهيم ديد كه يك راه روش��ني در 
انديشه نمي داشت و چنين مي دانست كه چون نيرومند 
گردد و رشته را به دست آورد، هر نيكي را كه بخواهد در 
توده پديد خواهد آورد... در همان روزهاي نخست خيزش 
حاجي اسماعيل آقا اميرخيزي كه از آزادي خواهان كهن 
و اين زمان از نزديكان خياباني مي بود، پيشنهاد كرد كه 
آذربايجان چون در راه مشروطه كوشش ها كرده و آزادي 
را براي ايران او گرفته نامش را آزاديستان بگذاريم. در اين 
هنگام نام آذربايجان يك دشواري پيدا كرده بود، زيرا پس 
از به هم  خوردن امپرات��وري روس، تركي زبانان قفقاز در 
باكو و آن پيرامون ها جمهوري كوچكي پديد آورده و آن را 
جمهوري آذربايجان ناميده بودند. آن سرزمين نامش در 
كتاب ها آران است، ولي چون اين نام از زبان ها افتاده بود و از 
آن سوي بنيادگذاران آن جمهوري اميد و آرزوشان چنين 
مي بود كه با آذربايجان يكي گردند، از اين رو اين نام را براي 
سرزمين و جمهوري خود برگزيده بودند. آذربايجانيان 
كه به چنان يگانگي خرسندي نداش��ته و از ايرانيگري 
چشم پوشي نمي خواستند از آن نامگذاري قفقازيان سخت 
رنجيدند و چون آن نامگذاري شده و گذشته بود، كساني 
مي گفتند: بهتر است ما نام استان خود را ديگر گردانيم. 
همانا پيشنهاد آزاديس��تان از اين راه بوده. هر چه هست 
خياباني آن را پذيرفت و چنين دستور داده كه مارك هاي 
كاغذها را ديگر گردانند و در هيچ جا جز آن نام ننويسند 
و نگويند. از آن س��وي همين را پرده اي )لفافه اي( براي 
خواست هاي خود گردانيد... و با تهران در گفت وگو چنين 
مي گفت: بايد دولت آزاديستان را به رسميت شناسد.« 
كسروي ادامه مي دهد: »خياباني تبريز را از نمايندگان 
دولت و از بدخواهان تهي گردانيد و خود رخت به عالي قاپو 
كشيده در كاخ هاي آراسته و دلگشاي آنجا كه وليعهدها 
براي خوشگذراني هاي خود ساخته و آراسته بودند نشيمن 
گرفت و چنانكه مي گويند از همان هنگام رفتارش نيز ديگر 
گرديد و به پيرامونيان بي پروايي نشان داد. از آن سوي به 
شهرهاي آذربايجان پرداخته، براي هر يك فرمانروايي از 
پيرامونيان خود فرستاد... روي  هم رفته كار خياباني در 
آذربايجان از هر باره در پيشرفت و شكوهش از هر زمان 

در فزوني مي بود، ليكن از سوي تهران بيم ها مي رفت.«

در ه��ر كش��وري، نامگذاري 
روزهايي در س��ال با عناوين 
خاص، اغلب براي گراميداشت 
وقايع يا اف��راد در نظر گرفته 
شده است. برخي از اين روزها 
توسط سازمان هاي بين المللي 
مثل س��ازمان ملل، يونيسف، يونس��كو با تصويب 
قطعنامه هايي به عن��وان روز جهاني در نظر گرفته 
ش��ده اند. البته اين ب��ه اين معني نيس��ت كه تنها 
روزهايي كه اين گونه نهادها مشخص كرده باشند، 
عنوان جهاني مي گيرند؛ بعضي از اين روزها با توجه 
به استقبال مردم، گروه هاي اجتماعي و نهادها، مورد 
توجه جهاني قرار گرفته اند و در س��طح بين المللي 

مورد پذيرش هستند.
علت بسياري از اين نامگذاري ها عالوه بر گراميداشت، 
جلب  توجه همگان ب��ه ابعاد و اهميت آن موضوع يا 
افراد است. در كنار ايجاد آگاهي عمومي، در بسيار از 
موارد با عزم همگاني و تجميع كمك هاي مردمي و 
نهادها به صورت مالي يا عملي، اقدام ويژه و موثري 
در آن زمينه صورت مي گيرد. وقتي روزي به معلوالن 
اختصاص داده مي ش��ود قطعا براي تبريك نيست؛ 
هدف اين است كه فرصتي فراهم شود تا صداي اين 
گروه از جامعه ش��نيده شود، مشكالت عنوان شود، 
راه حل ها پيدا و ارايه ش��وند و در نهايت در پايان اين 
روز، برنامه ه��اي اقدامات موثري براي بهتر ش��دن 

شرايط اين افراد فراهم  آيد.
با ظهور و گسترش شبكه هاي مجازي، بازار تبريك 
روزهاي مناسبتي هم گرم تر از قبل شده است و حتي 
بعضي از پيج هاي زرد گاهي با محتواهايي غيرواقعي، 
عناوين ساختگي در زمينه روزها ايجاد مي كنند كه 
خيلي زود س��بب عكس العمل وسيع در شبكه هاي 
اجتماعي شده و محتواهايي حاوي تبريك و گاهي 
شوخي و طنز در مورد آن به اشتراك گذاشته مي شود. 
چندي پيش تبريكات گس��ترده اي براي روز پسر 
در شبكه هاي اجتماعي و گروه هاي مختلف دست 
به دست ش��د و بعد از گاليه و شوخي هاي بسيار در 
مورد عدم اختصاص روزي براي پسران، به يك باره 
روز جهاني پس��ر مايه ش��ادي و تبري��ك در فضاي 
مجازي ش��د. با اندكي جست وجو مي توان دريافت 
كه اين روز - كه البته جهاني هم نيست - روز پسر به 
عنوان اوالد ذكور خانواده نيست بلكه روز پسربچه ها 
است كه توس��ط يك محقق و استاد دانشگاه، براي 
توجه به مس��ائل تربيتي و نيازهاي عاطفي پسران 
در سنين كودكي پيشنهاد شده است. ممكن است 
در آينده اي نزديك و با اس��تقبال گروه هاي مردمي 
و نهادها و كش��ورها، اين روز با اين عنوان به صورت 
جهاني پذيرفته ش��ود ولي اكن��ون روزي به نام روز 

جهاني پسر نداريم.
با توجه به حضور گسترده افراد از طيف هاي مختلف در 
شكبه هاي اجتماعي، شايسته است رسانه هاي مختلف 
در زمينه روزهاي جهاني و ش��يوه بزرگداش��ت آنها 
اطالع رساني و فرهنگ رساني كنند. مهم ترين آگاهي 
در اين زمينه، جلب  توجه افراد به اين موضوع است كه 
بسياري از اين روزها براي تبريك يا بزرگداشت نيست 
براي تفكر و تغيير رويه است. در چند روز گذشته كه 
مصادف با روز دختر در تقويم ايراني بوديم بسياري به 
شوخي و طنز اين سوال را مطرح كردند كه سالي چند 
بار روز دختر داريم؟ اين مساله نشان عدم توجه به هدف 
نامگذاري ها و حتي نام دقيق آنهاست. روز يازدهم اكتبر 
به عنوان روز جهاني »دختر بچه« اس��ت و مربوط به 
كودكان دختر است در صورتي كه روزي كه در كشور 
با عنوان روز دختر نام گذاري شده مربوط به فرزندان 

اناث خانواده و رابطه والدين و فرزندان دختر است.

 امروز روز جهاني چيست؟روايت كسروي از خياباني )1( 
زهرا جنتمرتضي ميرحسيني
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كليت زندگ��ي روزمره آنچنان 
در چنب��ره مس��ائل اقتصادي 
اس��ت كه ه��ر ف��ردي تالش 
دارد فراخ��ور در آمد و ش��ايد 
كوششش؛ خريد هاي روزانه اش 
را مديريت نمايد كه اگر اينگونه 
نباش��د نمي توان ان��دك رمق 
مان��ده را؛ تاب آورد. يك��ي از خيابان ه��اي قديمي 
ش��اپور كه ميوه فروش��ي هاي زيادي دارد؛ در مسير 
روزانه ام قرار دارد و س��عي مي كنم از اين مغازه ها به 
سبب منصف بودن و برخورد خوب شان خريد كنم. 
كارگ��ران و صندوقداراني كه عمدتا از غرب كش��ور 
هستند و آشنا به درد و نداري و فاقه. بر طبق عادت به 
مغازه هميشگي رفتم. مقداري ميوه و سيب زميني و 
پياز گرفتم. حواسم بود كه از وزني باالتر نرود؛ با اين 
قيمت هاي گزاف. سفارش را روي پيشخوان گذاشتم. 
همزمان بانويي ميانسال چند تايي بادمجان برداشته 
بود. گفت كه از ده تومان بيش��تر نشود. صندوق دار 
گفت سيزده تومان شده است. گفت كم كن. كال در 
نايلون، سه عدد بادمجان پالسيده مانده بود. يك آن از 
خجالت نتوانستم سرم را باال بياورم. نگاهي به سفارشم 
كردم. به بهانه اي از مغازه بيرون آمدم. نمي دانس��تم 
چه كنم. آن بانو به حدي وزين و با وقار بود كه ش��ك 

داشتم به ايشان بگويم من حساب مي كنم. يا اينكه اگر 
مي گفتم، نمي دانستم با چه واكنشي مواجه مي شدم. 
صندوق دار مرا به دليلي مي ش��ناخت. سوار ماشينم 
كه ش��دم؛ يكي از نيروهايش را فرس��تاد كه ميوه ها 
يادم رفته و برايم آورد. گفتم من كه حس��اب نكردم. 
گفت فالني گفت��ه ايراد ندارد. به اصرار خريد ها را در 
ماشين گذاشت. من دقايقي صبر كردم. سرشان كه 
خلوت شد رفتم داخل. تا مرا ديد گفت متوجه شدم 
چرا رفتي! اين اتفاق ها و كم خريد كردن مردم، ديگر 
براي مان عادي ش��ده اس��ت. بيشترشان هم محلي 
هستند و آش��نا و آبرو دار. ما هم نمي دانيم چه بايد 
بكنيم. از طرفي اجاره هاي س��نگين و قدرت خريد 
كم و از طرفي ه��م اينگونه همس��ايه ها را ديدن؛ از 
توان روحي مان خارج شده است. ادامه داد، گهگاهي 
افرادي را كه بيشتر مي شناسيم؛ اعتباري و هفته اي 
و ماهي، بدان ها ميوه مي دهيم در حد وسع مان. قسم 
مي خورد طبق فاكتور خريد، كمترين س��ود ممكن 
را لحاظ مي كنيم تا هم امورات ما بگذرد و هم اهالي 
محل. مي گفت اينجا يه زماني ظهر نش��ده؛ ميوه ها 
تمام مي ش��د. حاليه تا چند روز اجن��اس مي ماند و 
پالسيده مي شود. هم ضرر براي ما و هم اينكه با اين 
كيفيت پايين هم خريدار ندارد. ادامه داد كه وفور ميوه 
است و كمي خريدار. اين بدترين حالت ممكن براي 

كسب وكار است. درد دلش پاياني نداشت. من ماندم 
و آن فضاي مانده در ذهن كه پر از حرمان و يأس بود. 
خريدهاي روزانه به ش��كلي ش��ده كه خريد كردن 
ي��ا نخريدن، ه��ر دو به يك ش��كل دردآور اس��ت. 
آن ه��م در نقط��ه اي از ش��هر كه زماني ب��ه ميوه و 
آب ميوه فروشي هايش معروف بود. جغرافياي ديگر 
ش��هر به حتم؛ سودا و ناله هاي ناش��نيدني فراواني 
دارد. درد اين روزهاي مان دس��ت هاي پر عده اي و 

دست هاي خالي برخي ديگر است. اولي با خجالت 
آميخته با خجلت و دومي هم با حسرتي جانكاه؛ به 
ادامه زندگي شان فكر مي كنند. بسان اجاره نشين ها 
ك��ه از مناطق دلخواه؛ الجرم كوچ به مناطقي ديگر 
كرده ان��د؛ اين بار نيز از كيلوي��ي خريدن به دانه اي 
خريدن رس��يده اند ع��ده  اي. برخي ني��ز دلخوش 
به همين هس��تند ك��ه نكند اينگون��ه خريدن نيز 

آرزوي شان شود!

حكايت خريد 
گردون

شوكران نوش

كمي بد باش
چرا تو اين همه خوبي؟ بيا كمي بد باش!

نمي تواني، مي دانم، نمي تواني اما
بيا كمي بد باش!

تويي كه سبزه و گل را به آب عادت دادي
تويي كه با لب خود، اين غمين تنها را

به مي  بشارت دادي

تو را كه مي بينم
خيال مي كنم انسان، هميشه اين سان است

چرا هميشه بهاري؟ كمي زمستان باش
مرا به سردي اين روزگار عادت ده

چرا تو اين همه خوبي؟ بيا كمي بد باش!
عمران صالحي

يك زماني بود ك��ه هنوز موبايل 
در كار نبود و خبرهاي بد معموال 
شب ها مي رس��يد. وقتي كه مرد 
خانه از كار برگشته بود و خانواده 
دور هم جمع بودن��د. اهل خانه 
شام ش��ان را خ��ورده بودند و به 
شب نشيني و صحبت يا تماشاي سريال مشغول بودند 
كه زنگ خانه را مي زدن��د يا تلفن به صدا در مي آمد و 
خبر بد از راه مي رس��يد. تقريبا زمان رسيدن خبر تلخ 
مش��خص بود. اما حاال هر لحظه ممكن است خبري 
بد حمله ور ش��ود و هر جا كه باشي دس��ت بيندازد و 
از پش��ت گلويت را بگيرد. در گذشته خبر بد به جمع 
مي رسيد و افراد مي توانستند در لحظه به داد دل هم 
برس��ند. اما حاال خبر بد درست وقتي كه تنها هستي 
و هيچ كمك حالي ن��داري از كمين��گاه خود بيرون 
مي آيد؛ به ناجوانمردانه ترين ش��كل ممكن. وقتي كه 
دوس��تم خبر جدايي از همس��رش را به من داد، توي 
صف نان بودم. صفي كه به كندي جلو مي رفت و همه 
را كالفه كرده بود. صداي دوستم مي لرزيد. مشخص 
بود كه مي خواهد با كس��ي حرف بزند. دلم به حالش 
س��وخت. از خير خريد نان گذش��تم و رفتم به پاركي 
در آن نزديكي. روي نيمكتي نشس��تم و 45 دقيقه به 
حرف هايش گوش دادم و بعد برگشتم به خانه. خودم 
را روي تخت انداختم. به سقف سفيد اتاق نگاه كردم 
و تا ش��ب از اتاقم بيرون نيامدم. يك روز ديگر، صبح 
س��اعت 7 در قهوه خانه نزديك محل كارم مش��غول 

خوردن املت و چاي شيرين بودم و همزمان بي هدف 
توي گروه ه��ا و كانال هاي مختلف چ��رخ مي زدم كه 
پيغام رس��يد: »تونل ري��زش ك��رده. زود خودت رو 
برسون«. نفهميدم چطور خودم را به كارگاه رساندم. از 
2 چهارراه پايين تر خيابان ها را بسته بودند و نيروهاي 
آتش نش��ان و امداد به صف شده بودند. گفتم كه يكي 
از كارمندان پروژه هستم و از س��د ماموران رد شدم. 
دويدم. ازدحام جمعي��ت را كنار زدم. يك زن جوان و 
دختر كوچكش روي جدول آبي و س��فيد جلوي در، 
نشسته بودند. زن زاري مي كرد. شوهرش راننده بيل 
مكانيكي دفن ش��ده زير آوار خاك و سنگ بود. رفتم 
به كانكسي كه دفتر كارم بود. پشت ميزم نشستم. به 
مونيتور خاموش خيره شدم و تصوير دختر دو ساله ام 
را در آن ديدم. و آن روز ظهر كه توي ماش��ين جلوي 
كارگزاري بيمه منتظر بودم تا نوبتم شود، خواهرم زنگ 
زد و گفت: »دايي حالش بد شده.« من خودم تا تهش 

را خواندم. سرم را گذاشتم روي فرمان و گريه كردم.

خبر بد
محمد خيرآبادي

يك پالن تجربه زيسته

نشست هفتگي ش��هر كتاب در روز سه شنبه، 
هفدهم خرداد از ساعت 15 به نقد و بررسي كتاب 
»از ش��رع و ش��عر« اختصاص دارد كه با حضور 
محمدجعفر ياحقي، سيدمهدي زرقاني، مهيار 
علوي مقدم و محمدجواد مهدوي برگزار مي شود. 
در خبر برگزاري اين نشست آمده است: به تازگي 
كتاب »از شرع و شعر« اثر يوهانس توماس پتر دو 
بروين با ترجمه مهيار علوي مقدم و محمدجواد 

مهدوي به همت انتش��ارات هرمس منتش��ر 
ش��ده است.حكيم س��نايي يكي از بزرگ ترين 
سخن پردازان پارسي گو و سرايندگان ايراني در 
عرصه ادبيات تعليمي و اندرزي است كه در رشد و 
بالندگي حكمت ديني نقش بسزايي داشت. شعر 
وي آميزه اي است از حكمت آرمان  شهرانديشي 
و جهان نگري حكيمانه. س��نايي، مظهر تحول 
در انديش��ه و نوآوري در زبان و شيوه هاي بياني 

گسترش درون مايه هاي حكمت آميز است. اين 
كتاب از نظر گستردگي، نكته بيني، تازه جويي، 
روش پژوه��ش و گس��تردگي مناب��ع و مآخذ 
ب��ر بس��ياري از پژوهش هاي همانن��د برتري 
دارد. بي گم��ان اين كتاب مي تواند دريچه هاي 
جديدي ف��راروي پژوهش��گران ش��عر و ادب 
فارسي بگش��ايد و مباحث »سنايي پژوهي« را 
گسترده تر سازد.كتاب به سه بخش تقسيم شده 

است: »زندگي حكيم سنايي«، »آثار سنايي«، 
»بررسي فقه الّلغوي، سنايي بين شعر مذهبي و 

غيرمذهبي« و »پيشه شاعري«.
عالقه من��دان مي توانن��د اين نشس��ت را از 
اينس��تاگرام مركز فرهنگي ش��هركتاب به 
نش��اني ketabofarhang، كانال تلگرام 
bookcitycc و صفحه  اين مركز در سايت 

آپارات پيگيري كنند.

از شرع و شعر 
نشست روز 

#كروناهشتگ روز

هفته گذشته براي اولين بار در اين دو سال پاندمي 
كرونا، هيچ فوتي در كش��ور ثبت نش��د. اين اتفاق 
خوب بهانه اي شد تا هشتگ »كرونا« داغ شود. آنچه 

مي خوانيد منتخبي از اين توييت هاست.
»چقدر پير ش��ديم تو اين دو س��ال و نيم كه آمار 
كرونا صفر شد«، » از اينكه فوتي هاي كرونا در روز 
گذشته صفر ش��د بي نهايت خوشحالم. صرف نظر 
از بي كفايت��ي وزير بهداش��ت در زم��ان روحاني، 
دست كم 104 ميليون دوز واكسن كرونا در زمان 
دولت قبل با تالش و كارسازي ظريف  و همكارانش 
خريده ش��د كه نقش اصلي را در ريشه كني كرونا 
داش��ت. دم همگي گرم«، »امروز كه تلفات كرونا 
صفر ش��د ياد اون روزايي افتادم كه روزي 500 تا 
كشته داش��تيم، ش��بيه كابوس بود، از در و ديوار 
شهر بوي مرگ ميومد و همه از هم فراري بودن... 
باورم نميشه از اون روزاي وحشتناك هم گذشتيم 
هن��وز زنده ايم«، »ام��روز كه براي نخس��تين بار، 
تلفات جاني بيماري كرونا صفر ش��د، انصاف حكم 
مي كند كه از خدمات و زحمات دكتر كريم همتي، 
رييس جمعيت هالل احمر در دولت روحاني براي 
واردات 112 ميليون دز واكسن كرونا ياد كنيم كه 
بالفاصله پس از ورود آخرين محموله واكس��ن در 
آبان 1400 بركنار ش��د«، »بعد از دوز سوم كرونا 

خيلي كمتر ش��د اكث��را اميك��رون گرفتن ولي تو 
خونه درمان ش��دن به جز تعداد كمي كه مش��كل 
زمينه اي داشتن افراد مسن نياز به بستري داشتن 
بعدشم كال روز به روز كمتر شد تا صفر شد به نظر 
من تاثير داشت. اگر زودتر براي واكسن زدن مردم 
اقدام مي كردن اينهمه كش��ته نداش��تيم«، »خدا 
رو ش��كر كه آمار فوتي هاي كرونا صفر ش��د. حتي 
اگر اين صفر شدن ش��كننده باشد اما يادآور فراز و 
نشيب ها و سختي هاي فراوان از اسفند 9۸ تاكنون 
اس��ت«، »صبح 14 ميليون واكس��ن نزده كه آمار 
تلفات كرونا صفر ش��د و هنوز زنده اند بخير، سالم 
شگفت انگيزها«، »خوش��حالم از اينكه آمار فوت 
كرون��ا صفر ش��ده و يكي از نگراني هام كم ش��د«، 
»فوتي كرونا صفر شد؟! خدا رو شكر، ولي من هرگز 
شبي كه دختر همسايه ديوار به ديوار ما از كرونا تو 
خونه خودش��ون فوت شد از يادم نميره... از من دو 
سه س��ال بزرگ تر بود و صداش تو اون دقيقه هاي 
آخر هنوز تو گوش��م هست«، »چندسال خودم رو 
محافظت كردم كه كرونا نگيرم و نگرفتم، اما دقيقا 
روزي كه آمار كرونا صفر شد، شديدا تاكيد مي كنم 
ش��ديدا س��رما خوردم«، » 12 خرداد 1401براي 
هميش��ه در اذهان ماندگار ش��د؛ روزي كه بعد از 
2سال نبرد مستقيم، شاهد شكست كامل ويروس 

منح��وس كرونا و به صف��ر رس��يدن آمارفوتي ها 
بوديم«، » 12 خرداد 1401براي هميشه در اذهان 
ماندگار شد؛ روزي كه بعد از 2سال نبرد مستقيم، 
شاهد شكس��ت كامل ويروس منحوس كرونا و به 
صفر رسيدن آمارفوتي ها بوديم«، »آمار كرونا صفر 
شد؟ چه خوب؛ كي مرور خاطرات كروناي ما صفر 
ميش��ه؟«، »آقا دو روز پيش يه خبر خوندم هنوز 
دارم بر طبل ش��ادانه ميكوبم و در پوس��ت خودم 
نميگنجم: آمار فوتي هاي كرونا »صفر« شد، خدارو 
هزاران بارشكر«  ، »فوتي هاي كرونا صفر شد ولي با 
داغي كه به دلمون گذاشت چه كنيم«، »فوتي هاي 
كرونا  توي ايران صفر ش��د... خب الحمدهلل... ولي 
موقعي خوش��حال تر ميش��يم كه ت��وي همه دنيا 
فوتي ها به صفر برسه«، »الحمدهلل ديروز فوتي هاي 
كرونا هم صفر ش��د ان شاءاهلل جشن پايان كرونا به 
زودي«، »ديروز اعالم شد كه فوتي هاي كرونا صفر 
ش��ده و »ايران فداي اشك و خنده تو« شروع شد، 
آمار امروز كه اعالم شد، سه تا فوتي داشتيم، خب 
به صفر واقعي برس بعد جشن بگير. تازه آمار رسمي 
وقتي سه تاست، عدد اصلي قطعا بيشتره« و »اين 
دفعه صفر در كارنامه كرونا نمره عالي هست براي 
تالش هاي ما، بعد از دوس��ال تالش ديروز مرگ و 

مير كرونايي در كشور صفر اعالم شد«.     

وقتي صفر ارزشمندتر از بيست است
عكس نوشت 

خبرگزاري ايسنا با انتشار 
مجموعه عكسي گزارش 
داد: »حوالي س��اعت 2 
بامداد شنبه 14 خرداد؛ 
گروهي از عوامل اجراي 
پروژه كمربندي ش��هر 
با ادوات و دس��تگاه هاي 
ش��هرداري قزوي��ن به 
باغستان سنتي اين شهر 
)كه ثب��ت ملي ش��ده( 
حمله و چندين درخت 
سبز و بارور بادام و پسته 
كهنس��ال را قلع و قمع و 
نابود كردند كه با دستور 
شبانه دادستان و اعتراض 
شديد استاندار قزوين اين 

عمليات متوقف شد. 

ابراهيم عمران


