
پایتخت  بدون شهربازی

یادآوری وعده تاریخی مدیران شهری به تهرانی ها

خیلی ســال های دور رفته بودیم همدان و از آنجا می خواستیم 
برویم الله جین تا گزارشــی از ســفالگری این شهرســتان برای 
مجلــه «کیهان بچه ها» تهیــه کنم. االن آن قدر از آن ســال ها 
می گذرد کــه هیچ نقطه  درخشــانی از آنجــا در ذهنم نمانده 
است جز کوزه های گلی و ظرف های سفالی الجوردی. بیان آن 

خاطرات هم ارزشی ندارد...

کوزه های پر از خون  

روایت احمد غالمی از مکان ها و آدم ها: پرویز پیران

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۱۲ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ ژوئــن   ۲۶     ۱۴۴۳ ذی القعــده   ۲۶     ۱۴۰۱ تیــر   ۵ یکشــنبه 
صفحه  ۱۱صفحه۶

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۳ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: لیبرالیسم نیاز به ملت دارد،  خالقیت ها زیر سایه کپی برداری نابود می شوند، نگاهی به چالش های کارگرها و کارفرما در ماجرای حق  بیمه   و یادداشت هایی از  حمید محمدی، احسان هوشمند، ناصر ذاکری

روزگاری نه چندان دور، شهربازی رفتن لذت دیگری داشت؛ تفریح 
جذاب تابستانی خانواده ها بود و حتی بسیاری از خانواده هایی که 

به تهران سفر می کردند، یک بار سری به شهربازی می زدند. تهران، 
سال هاست دیگر شهربازی ندارد و مکان های تفریحی سربسته 
پاساژها و مال ها، آن کارکرد جمعی و خانوادگی خاطره انگیز را 

ندارند و نسلی که شاید بسیاری از ابزار مدرن را برای تفریح و 
سرگرمی تجربه کرده باشند، اما لذت شهربازی ها را نچشیده اند.

آخرین بخش در موضوع سیاســت گذاری نظامی-امنیتی از 
نظر خوانندگان می گذرد.

۹- یکی از بزرگ ترین آسیب های امنیتی برای هر کشوری آن 
اســت که نیروی امنیتی و اختیــارات او در مدت زمانی طوالنی 
تحت تأثیر افرادی غیر مرتبط با کار او و با انگیزه های مشــخص 
سیاسی قرار بگیرد. این گونه به تدریج حیطه عمل سیستم به طور 
ناخودآگاه در تسلط شــماری اندک درمی آید و راه برای جدایی 
از مردم، نفوذ و ده ها آســیب دیگر فراهم می شــود. این مسئله 
کارایی مؤلفــه امنیت را در بهره بــرداری از همه نیروهای ملی 
که از جملــه در فناوری های نوین متبحرند، باز می دارد. در چنین 
شرایطی توصیه می شــود در حیطه اجرای امنیت از جناح های 
گوناگون استفاده شــود نه از یک جناح یا حلقه سیاسی خاص. 
توصیه می شود مدیران نظامی-امنیتی چون جریان رود، نو به نو 
تغییر یابند تا گرفتار آسیب های موجود در جریان اجرائی نشوند.
۱۰- فناوری هــای جدید می توانند رژیــم امنیت بین الملل را 
دچار دگرگونی اساسی کنند. مرزبندی ها به تدریج تغییر می یابد. 
رژیم امنیت دیجیتال، کشورها را در هم می پیچد. هکرها نقش 
تروریســم بین الملل را بیــش از پیش ایفا می کننــد. رژیم های 
کنترل تســلیحات دیجیتال در حوزه هایی مانند فضای سایبری، 
هوش مصنوعی، سالح های خودکار و... گریزناپذیر است و اینها 
همه و همه نیازمند اطالعات و اشراف فنی-تخصصی در امور 
نظامی-امنیتی دیجیتال است. در فرایند «دیجیتالیزیشن» روابط 
نظامی-امنیتــی بیش از پیش با روابط بین الملل گره می خورد. 
اتحادیه های جدیدی حول پلتفرم های امنیتی می تواند شــکل 
بگیــرد. این شــرایط حوزه های جدیدی را می گشــاید و وظایف 
مشــترک جدیدی را هم زمان برای دستگاه دیپلماسی و دستگاه 
امنیتی-نظامی پدید می آورد. شناســایی ایــن حوزه ها از منظر 

تدابیر سیاست گذاری عمومی ضروری است.
۱۱- تحــوالت دیجیتال از هوش مصنوعی و انبوه داده گرفته 
تا رشــد شــبکه های اجتماعی بیــش از پیش حوزه شــناختی 
را بــه موضوعــی امنیتی تبدیل کرده اســت. علوم شــناختی، 
هــوش مصنوعی، داده کاوی، الگوریتم هــای قابل اعتماد برای 
پشــتیبانی از محاســبات و... به موضوعاتی تبدیل شــده اند که 
شــناخت عمیقی برای آن الزم اســت. نمی توان سرنوشت آن 
را به آدم های غیرمتخصص یا جناحی ســپرد. آسیب این است 
که حوزه شــناختی را به آدم های غیرمتخصص و شــعارپرداز 
بســپاریم که فکر می کنند همه چیز می داننــد و از تئوری های 
توطئه بهره می برند.  آسیب مهم تر این است که این افراد مبادا 
مقامات سیاســی-امنیتی را گمراه کنند؛ این اســت همه رنجی 
که می کشیم! در گذشته گاه برخی از سخنرانی ها و برنامه های 
موجود در رسانه های عمومی را در حد شوخی می پنداشته ایم، 
اما شــگفت آور آنکه همین افراد سر از محیط های تصمیم ساز 

اجرائی درمی آورده اند.
۱۲- هرچه پیچیدگی اجتماعی، اقتصادی و فناوری بیشــتر 
می شــود، رژیم های سیاســی در معرض «ناآگاهی فرایندی» و 
«غفلت ســاختاری» قرار می گیرند. فرایندهای سیاســت گذاری 
می تواند در غفلت دیوانی غرق شود؛ چون نظام اداری به تدریج 
از «کارشناسی» به کارمندی تحول می یابد و توان درک نظامات 
دانشــی جدید را نمی یابد. ایــن پدیده به تدریج به ناشــنوایی، 
نابینایی و گنگی در ســاختارهای سیاسی، سازمانی، امنیتی و... 
منجر می شــود. به مثابه یک راه حل (و البته در حد یک اشاره) 
آنچه از آن به نوآوری باز (open innovation) تعبیر می شــود، 
می توانــد فضای باز ســازمانی را در امور امنیتی نیز بگشــاید و 
ایســتارهای ذهنی و نارسایی های ســاختاری را در معرض نقد 
برون و درون سازمانی در دستگاه های امنیتی قرار دهد. این خود 
یک اقدام مثبت امنیتی اســت. فضای باز و آزاد امنیت بیشتری 
به ارمغان می آورد؛ چون همگان در معرض قضاوت و اصالح 

از سوی دیگران هستند.
۱۳- «پلتفرم هــای دیجیتال» در دنیای امــروز به بزرگ ترین 
قدرت های اقتصادی-امنیتی تبدیل شــده اند تا جایی که سخن 
از «ســرمایه داری پلتفرمی» می رود. بیراه نیست که به «امنیت 
ملی پلتفرمی» اشــاره کنیم و اینکه شــرکت های فناوری بزرگ 
می توانند قدرتی ســهمگین تولید کنند کــه دولت های ملی و 
نظامات فعلی بین المللی را به چالش بکشد. شرکت های بزرگ 
فناوری ابرقدرت های جهان جدید هستند؛ با ابزارهای اقتصادی 
و «تســلیحات» جدید و نیروهایی کامال متفاوت. این، چشم انداز 
دیگری را در امور امنیتی برای ما می گشــاید و اینکه پیوند های 
بســیار عمیق تر و تفاهمی مدنی باید میان نیروهای اجتماعی، 
کارشناسان فنی و کارشناسان نظامی برای امنیت ملی پدید آید. 
نیاز به «نسل کارشناسی مدنی» چنان است که نمی توان امنیت 
را یک جانبــه و بدون توجه به مطالبات نیروهای مدنی و تفاهم 
اجتماعی-سیاســی با آنــان در نظر گرفت. تــاب آوری امنیتی 
بــا تاب آوری اجتماعی پیوند عمیق تری یافته اســت و هیچ یک 
از ایــن نیرو ها نمی تواند بر طبل واگرایــی بکوبد. در این فضای 
جدید، نهادهای دموکراتیک بیش از پیش به زیرساختی حیاتی 

برای امنیت ملی تبدیل شده است.

کنکــور ورودی دانشــگاه ها در ســال ۱۴۰۱ آخر همیــن هفته آغاز 
می شــود. مجموعــا یک  میلیــون و ۴۸۹ هزار و ۴۹ نفر در پنج رشــته 
کنکور ثبت نام کرده اند. از این تعداد رشــته تجربی با ۵۴۷ هزار و ۴۷۲ 
نفر بیشــترین داوطلب را دارد و رشــته ریاضی با ۱۴۵ هزار و ۷۴۷ نفر، 
یعنی زیر ۱۰ درصد کل داوطلبان، کمترین تعداد را. در ســال های اخیر 
درصــد داوطلبان ریاضی به طور پیوســته رو به افول بوده اســت. اگر 
بی رغبتــی به ادامــه تحصیل در رشــته ریاضی را کنــار واقعیت های 
دیگری بگذاریم، معلوم می شود که با چه بحرانی در آموزش این رشته 
مواجهیم: اول اینکه در سال های اخیر با بهانه هایی سست، بخش هایی 
از محتوای آموزشی ریاضیات دبیرستانی حذف شده و به طور مرتب از 
محتوای تدریس ریاضیات کســر شده اســت. دوم اینکه اگر به کارنامه 
پذیرفته شــدگان سال های اخیر در رشــته های علوم ریاضی و فیزیک و 
مهندسی شهرهای مختلف نگاه کنیم می بینیم که شمار قابل توجهی 
از داوطلبــان بــا درصد های نزدیک صفر یا حتی منفــی در درس های 
ریاضیات (و فیزیک) در این رشته ها قبول شده اند، یعنی همین محتوای 
باقی مانده را نیز به درستی نیاموخته اند. بی رغبتی به ادامه تحصیل در 
رشــته های مرتبط با ریاضیات چند دلیل می تواند داشته باشد؛ ضعف 
آموزش قاعدتا یکی از این دالیل اســت. درســی کــه عموما به خوبی 
تدریس نشــود، رغبتی برای ادامه نیز برنمی انگیزد. دیگر اینکه با روند 
مزمن صنعت زدایی از فرصت های شغلی واقعی مهندسی و طراحی 
کاســته شــده و دانش آموزان آتیه ای در خواندن رشته های مربوط به 
ریاضی نمی بینند. این خود به دور باطلی دامن می زند که آینده کشور را، 
در این دوران اوج گیری پیوسته فناوری و صنعت، تهدید می کند. بدون 
آموزش صحیح و پرمحتوای ریاضیات، آینده صنعت و اشتغال واقعی 
تاریک است و با افول بیش از پیش توان تولید فناورانه صنعتی، بیش از 
پیش با این خطر مواجه می شویم که زیردست کشورهای دیگر شویم. 
مسئله مهم تر اینکه آموزش ریاضیات در واقع آموزش اندیشیدن منطقی 
و مال خود کردن استدالل است. از عوام و خواص کسانی می گویند «این 
درس ها به چــه دردی می خورد؟ مگر چند نفر بعدا از آنها اســتفاده 
می کنند؟». این کسان وقتی قدرتش را داشته باشند زمینه ساز حذف این 
دروس می شوند، ولی این حرف نوعی تجاهل نسبت به اهمیت آموزش 
ریاضی اســت. آموختن ریاضیات نوعی بینش اساســی به محصالن 
عرضه می کند و توانایی تحلیلشــان را ارتقا می دهد. در این کشور هنوز 
بعد از سه دهه کاسبی های هرمی رونق دارند و قربانی می گیرند، ولی 
باید واضح باشد کســانی که حداقلی از بینش ریاضی داشتند برایشان 
کفایت می کرد که به دام چنین شیادانی نیفتند. کسانی که ریاضیات را 
خوب می آموزند، به همراهش اعتمادبه نفس استدالل کردن مستقل را 
هم کسب می کنند. در آستانه مشروطه بخش های بیدار جامعه ایران، با 
وجود دولتی که مردم را باسواد نمی خواست، خود دست به کار ترویج 
علوم زدند. چنین رویکردی شــاید در برابر پیچیدگی های معاصر تکافو 
نکند، اما امروز هم جامعه مدنی و دانشــگاهیان مسئول می توانند به 
عشق بهروزی فرزندان ایران و به ویژه کم برخوردارترینشان، برای ارتقای 
آموزش  ریاضــی چاره جویی کنند. چنین بذل فکــر و توانی به معنای 
گذشــت از مسئولیت «مسئوالن» نیست، بلکه راهی است برای ارتقای 

همبستگی و توانایی های جامعه.

چگونه می اندیشیم؟

سیاست گذاری نظامی-امنیتی(۳)

لزوم توجه به آموزش ریاضیات

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

گزارشی به مناسبت روز جهانی گزارشی به مناسبت روز جهانی 
مبارزه با مواد مخدر ؛ زنان و کودکانیمبارزه با مواد مخدر ؛ زنان و کودکانی
 که قربانی اعتیاد شده اند که قربانی اعتیاد شده اند

نشئه دردنشئه درد

برجام در دسترس؟
بورل و عبداللهیان از بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکرات خبر دادند

نسترن فرخه: به اجبار پدرم ازدواج کردم و به اجبار همسرم مواد مصرف 
کردم، اما به خاطر فرزندانم پاک شــدم و پاک می مانــم. اعتیاد همچون 
سیاهی، زیست هر انســانی را به تباهی می کشــاند و محالت حاشیه پر 
اســت از زنان و کودکانی که اجبار و جبر علت تباهی آنها شــده و بدون 
هیچ پناهی تنها راهشان جلورفتن در این مسیر سنگالخی است که البته با 
وجود افزایش رو به رشد معضالت اجتماعی، اعتیاد شکل زنانه و کودکانه 
هم به خود گرفته اســت، یعنی درگیری و اعتیــاد در بین زنان و کودکان 
بیشتر شده و حتی در اردیبهشت سال قبل مدیر کل درمان و حمایت های 
اجتماعی ســتاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه تخمین زده می شود که 
حدود ۱۵۶ هزار زن معتاد در کشــور وجود داشته باشد، گفته بود: طبق 
بررسی های پراکنده صورت گرفته، ســرعت رشد اعتیاد در زنان و جوامع 

زنانه رو به افزایش است.

 در کنار این موضوع هم بارها شــاهد انتقاد فعاالن اجتماعی ازدســترس بودن مواد مخدر در محالت 
بودیم که همین ســهل بودن بر شــدت گســتردگی اعتیاد مؤثر خواهد بود، مریم افرافراز، فعال مدنی هم 
اشــاره می کند که االن تهیه مواد از تهیه یک تکه نان هم آســان تر اســت و بر همین اســاس تا وقتی که 
وضعیت اعتیاد زنان و کودکان انکار شود و در سطح ملی بررسی نشود و از سازمان های مردم نهاد استفاده 
نشــود، نمی توان درباره کاهش آســیب صحبت کرد. با وجود این گستردگی اعتیاد بین زنان و کودکان، اما 
آمار دقیقی از آن در دسترس نیست تا برای کاهش آسیب به تناسب آن اقدامی صورت گیرد، سال گذشته 
هم رئیس مرکز توســعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفته بود: متأسفانه اطالعات دقیق و 
شفاف و به روزی نداریم که بتوانیم به قطعیت االن بگوییم آمار اعتیاد یا اختالل مصرف مواد چقدر است، 
چــه برای زنان و چه برای مردان. درباره زنــان به دلیل محدودیت های فرهنگی و اجتماعی عدم قطعیت 
در آمارها بیشــتر است و طبق شیوع شناسی سال ۱۳۹۴ حدود ۱۰ درصد جمعیت مصرف کننده مواد، زنان 
بوده اند که با توجه به برآورد جمعیت مصرف کنندگان مواد (دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر) زنان معادل ۲۸۰ 
این گزارش را در صفحه ۸ بخوانید هزار نفر از این جمعیت اند. 

شــرکت های فعال در حــوزه اقتصاد دیجیتال چند ســالی 
است که پیشگام در ارائه گزارش عمومی از عملکرد ساالنه 
خود شــده اند. به اشتراک گذاشــتن اطالعات و گام برداشتن 
در راستای شــفافیت، مسئولیت کســب وکارهایی است که 
پشتوانه آنها اعتماد مردم اســت. این آمارها و داده ها تنها 
گزارش عملکرد یک کســب وکار نیســت؛ بلکــه آینه ای از 

اقتصاد دیجیتال در ایران است.
بر اساس گزارش دیجی کاال در سال ۱۴۰۰ سهم خرده فروشی 
آنالین از کل بازار خرده فروشی در ایران (تجارت الکترونیک) 
چهار درصد اســت. این میزان نه تنها نســبت به کشورهای 
بزرگ دنیا، بلکه نســبت به کشــورهای منطقه نیز بسیار کم 
اســت. ســهم تجارت الکترونیک در ترکیه کــه نزدیک ترین 
شــرایط را از نظر جمعیت و اقتصاد با ایران دارد، ۹ درصد 
اســت؛ یعنی بیش از دو برابر! این عقب ماندگی چه دالیلی 

دارد؟
چند سالی اســت که واردات لوازم خانگی، پوشاک و لوازم 
آرایشــی و بهداشــتی، ممنوع شده اســت. اگرچه هدف از 
ایــن ممنوعیت حمایت از کاالی تولید داخلی بوده اســت؛ 
امــا آنچه در عمل اتفاق افتاده، این اســت کــه تولیدکننده 
ایرانی نتوانســته نیاز بازار را پاســخ دهد و به  دلیل انحصار 
ایجاد شــده بهبــود درخور توجهی نیــز در تولیدات داخلی 
صورت نگرفته و همین محصوالت در بازار با قیمت بیشتری 

نسبت به محصول خارجی عرضه می شود؛ بنابراین کاالیی 
که به  صورت قاچاق وارد کشــور می شود و در بازار آفالین 
در دســترس است، از اســتقبال بیشــتری برخوردار است. 
کاالهایی کــه امکان عرضه در پلتفرم هــای بزرگ آنالین را 

ندارد؛ زیرا ماهیت این پلتفرم ها بر مبنای شفافیت است.
تجارت الکترونیک به  دلیل شفافیتی که دارد قادر به رقابت 
با بازار قاچاق نیســت و در این میان نــه مصرف کننده ایرانی 
راضی اســت، نه تولیدکننده داخلی سود می برد، نه تجارت 
الکترونیــک رونــق می گیرد و نــه حتی از این بــازار نفعی 
نصیب دولت می شــود. درحالی که واردات قانونی و عرضه 
در بازارهای شــفاف مثل فروشگاه های آنالین، به دولت در 
مدیریت عرضه و تقاضا نیز کمک می کند. بازار قاچاق َنَفس 
تجارت الکترونیک را بریده اســت و اگــر فکری به  حال آن 
نشود، سهم تجارت الکترونیک در ایران رشد درخور توجهی 

نخواهد داشت.
دلیل دوم سهم کوچک تجارت الکترونیک در ایران، موضوع 
ســرمایه گذاری ناچیز در این حوزه است. تجارت الکترونیک 
برای مقیاس پذیری نیاز به ســرمایه گذاری های درخور توجه 
دارد. حجم ســرمایه گذاری انجام شــده در همه حوزه های 
تجــارت الکترونیــک در ایران از بدو پیدایــش تاکنون کمتر 
از نیم میلیارد دالر تخمین زده شــده اســت. درحالی که سه 
استارت آپ گتیر و ترندیول در ترکیه و نون دات کام در امارات 
متحده، فقط در سال گذشته  میالدی در مجموع حدود ۵٫۵ 
میلیارد دالر ســرمایه جذب کرده اند. نیم میلیارد دالر در ۱۵ 
ســال، در مقابل ۵٫۵ میلیارد دالر در یک  سال! یکی از دالیل 

عدم سرمایه گذاری در ایران تحریم ها بوده است.
تجارت الکترونیک صنعتی پیشــران اســت که عدم ارتباط 
بــا دنیا موجب کوچک ماندن آن می شــود. تحریم ها امکان 

جذب ســرمایه گذاری خارجی را غیرممکن کرده اســت. از 
طرف دیگر این حوزه برای سرمایه گذاری داخلی نیز چندان 
جذاب نیســت؛ چرا که ریسک ســرمایه گذاری در بازارهایی 
مثل مســکن و دالر و حوزه های غیرمولد دیگر بســیار کمتر 
اســت و ســرمایه داخلی به سمت ریسک ســرمایه گذاری 
پرخطــر در توســعه زیرســاخت های تجــارت الکترونیک 

نمی آید.
گزارش های ســاالنه پلتفرم هــای حوزه اقتصــاد دیجیتال 
داده هــای ارزشــمندی را در اختیــار تصمیم گیــران قــرار 
می دهند. به عنوان مثال مطالعه رفتار ۲۵۰ هزار فروشــنده 
و ۴۰ میلیــون بازدیدکننــده یکتــای ماهانــه در بزرگ ترین 
پلتفــرم تجارت الکترونیک ایــران می تواند به تصمیم گیری 
داده محــور و اتخــاذ تصمیم هــای درســت در حوزه های 

اقتصادی، فناوری و حتی فرهنگی و اجتماعی کمک کند.
ســال ۱۴۰۰ پــر از چالــش بــود؛ چالش هایــی کــه امید 
اســتعدادهای درجه یک ایرانی را نشانه گرفته بود! بیش از 
نیمی از ســال گذشــته طرحی که صیانت از کاربران فضای 
مجــازی نام گرفته بــود، آینده ای مبهــم را پیش روی ما به 
تصویر کشــید و مهاجــرت اســتعدادهای تحصیل کرده را 
تســریع کرد. این شــرایط در حالی بود که هر روز اخباری از 

سرمایه گذاری در کشورهای منطقه به گوش می رسید.
اکوسیســتم پیشــگام ایران روزی آرزوی توســعه و تسخیر 
بــازار کشــورهای منطقه را داشــت که با دیــوار تحریم و 
موانع داخلی مواجه شــد؛ اما امروز کسب وکارهای همین 
کشــورها که در این حوزه نوپا هستند، به رقبایی جدی برای 
کســب وکارهای ایرانی تبدیل شــده اند و بازارهای منطقه و 
حتی اروپا را نشانه گرفته اند و به جای امن سرمایه گذاری و 

جذب نخبگان ایرانی تبدیل شده اند.

مـتـن و حـاشـیـه
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توییت رستم قاسمی و واکنش وریا غفوری

در بین طیف های مختلف اصولگرایی جریانی تندرو در سال ۱۳۹۰ 
و از دل اختالفات درون جناحی ایجاد شد. جریانی که پدرخوانده 
آنها مرحوم آیت اهللا مصباح یزدی بود. جبهه پایداری از یک دهه پیش که 

به وجود آمده، همواره منشأ اختالف بوده است.
در جریان انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۹۲، اعضای جبهه پایداری 
از مدت ها پیش شــروع به برنامه ریزی برای انتخابات ریاســت جمهوری 
کــرده بودند. از همان ابتدا راه شــان را از ســایر اصولگرایــان جدا کرده 
بودند و بر اســاس گفته های آیت اهللا مصباح با شــتاب زیادی به سمت 
ریاست جمهوری حرکت می کردند؛ اما این بار پیش بینی های اعضای جبهه 
پایداری تحقق نیافــت و کاندیدای اصلی آنها فرصت تأیید صالحیت پیدا 

نکرد

وریا غفوری کاپیتان و بازیکن ۳۵ساله سنندجی، سال هاست که به عنوان دفاع راست در 
تیم استقالل تهران بازی می کند. ۲۷ بازی ملی نیز در کارنامه این بازیکن محبوب تیم استقالل 
ثبت شــده است. غفوری در ۱۰ سال گذشــته گل های زیادی برای استقالل زده است. در کنار 
بازی فوتبال، غفوری در ســال های گذشته با اســتفاده از فضای مجازی به بیان دغدغه های 
اجتماعی خود پرداخته اســت. بیان دغدغه های وریا البته کم هزینه نبوده و گاه با واکنش تند 
برخی جریان های سیاسی روبه رو شــده و گاه انتقادات اجتماعی غفوری موجب شده پایش 
به بخش نظارتی و حراســتی فوتبال باز شــود. توییت خردادماه ۱۴۰۱ وریا غفوری با شعری 
تغییریافته از مشــیری «من اینجا ریشــه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم، 
من اینجا تا نفس باقی ســت می مانم...» خبری شد. در این توییت غفوری ابتدا ایران و سپس 
کردســتان را با «واو» هشتگ کرده است. پس از توییت وریا غفوری این رستم قاسمی وزیر راه 
و شهرسازی بود که با توییت خود خبرساز شد. رستم قاسمی در این توییت نوشت «برای هر 
سانت خاک پاک وطن خون دادیم تا نقشه شیِر غران ایران به اندازه یک وجب هم تغییر نکند! 
ســیلِی مردم غیور ایران هم سهم کسانی است که پاِی زبانشان از گلیم شعورشان بیشتر دراز 

شده و حرف از تجزیه می زنند! و فکر می کنند همه چیز مثل فوتبال یک بازی است!».
۱- مباحث مرتبط با سرنوشت کشور و تمامیت سرزمینی و هر وجب از خاک ایران از جمله 
مباحث حســاس و جدی اســت که ایرانی ها در هر جای ایران به آن با حساســیت و جدیت 
واکنش نشــان می دهند. مگر غیر از این است که صدها هزار ایرانی در جای جای ایران با نثار 
جان و ســالمتی خود اجازه ندادند صدام حســین و دشمنان ایران حتی به یک وجب از خاک 
ایران دست یابند. از این نظر وزیر راه و شهرسازی هم مانند دیگر ایرانیان می تواند و باید نسبت 
به نگرانی ها با حساســیت برخورد کند. به ویژه آنکه گاه و بیگاه دشمنان کشور و ایران ستیزان 
در این باره با اقدامات خود موجب بروز حساســیت هایی در این موضوع می شوند و شایسته 
است هر ایرانی با آن مدبرانه و هوشیارانه برخورد کند. البته تذکر این نکته ضروری است که 
در توییت وریا هیچ مستندی را نمی توان یافت که شایسته چنین واکنشی توسط قاسمی باشد.
۲- وریا غفوری در یکی از جدیدترین مصاحبه های خود با بیانی حماسی دلبستگی عمیق 
خود را به ایران بیان و خبر از آمادگی خود برای جانبازی در راه ایران داد و گفت «متأســفانه 
در روزهای گذشته یکســری حواشی پیش آمده بود که من کردستان را با «واو» نوشته بودم، 

فقــط می خواهم ایــن را به آنهایی بگویم که سوءاســتفاده می کننــد. می خواهم بگویم که 
من وطن فروش و تجزیه طلب نیســتم، من یک جان دارم که هــزاران بار فدای ایران می کنم. 
مــن قلب ســه رنگ ایران عزیز را زده بودم، باز هم می گویم که یــک جان دارم که هزاران بار 
فــدای ایران می کنم». به این ترتیب وریا غفوری ضمن دفــاع جانانه از ایران راه را بر هرگونه 
ســوءتفاهم در این باره بســت و نشان داد با هوشیاری مراقب اســت تا از نام و شخصیت وریا 
غفوری سوءاســتفاده ای نشود و به این  ترتیب راه را بر هر نوع اما و اگر بست. اقدام سازنده ای 
که با اســتقبال هواداران و دیگر عالقه مندان همراه بود. وریا نشــان داد هوشــیار است و در 

وطن دوستی و ایران دوستی هیچ کم ندارد.
۳- در دهه گذشته حواشی یکی از تیم های فوتبال باعث بروز رویدادهای نگران کننده ای 
بود. برخی عوامل ســازمان یافته در قالب بروشورها و تراکت های هواداری از یکی از تیم های 
فوتبالی شمال غرب کشور با حضور در برخی ورزشگاه ها تمامیت سرزمینی ایران را به چالش 
کشیدند و شعارهای ضد ایرانی سر دادند. در این دوره که برخی رفتارهای نژادپرستانه و مغایر 
همزیســتی تاریخی ایرانیان سر داده شد، متأسفانه آقای رستم قاسمی و دیگر شخصیت های 

سیاسی کشوری با بی اعتنایی یا سکوت طوالنی مدت خود نظاره گر این رویدادها بودند. جالب 
آنکه بخشی از این رویدادها در دوره ای روی داد که آقای رستم قاسمی در دوره آقای محمود 
احمدی نژاد در قامت وزیر نفت در کابینه حضور داشــتند و هیــچ گاه به عنوان یکی از وزرای 
دولت نســبت به اتفاقات ضد ورزشــی حاشیه آن تیم واکنش نشــان ندادند. اینک که آقای 
قاسمی با حساسیت بیشتر وارد واکنش شده، امید است که نه تنها با توییت و هشتگ و مانند 
آن بلکه بــا اقدمات عملی تر همراه همکاران خود در هیئت دولت حساســیت های موجود 
نســبت به تمامیت ارضی و نفرت پراکنــی قومی را به راهبردی مؤثر مبــدل کند تا تعدادی 
انگشت شــمار و محدود از نفرت پراکنان ضد ایرانی نتوانند ورزشگاه را به آوردگاه ضد ایرانی 
خود مبدل کنند. امید اســت دراین باره مســئوالن دولتی مسئوالنه تر اقدام کنند تا به استفاده 
ابزاری از مباحث بااهمیت ملی متهم نشــوند و نگویند واکنش به وریا غفوری بیش از آنکه 
اقدامی دلســوزانه نســبت به امنیت ملی و تمامیت ارضی باشد، واکنشی سیاسی و جناحی 
بــوده، وگرنه در برابر رفتارهای آشــکار ضــد ایرانی و نفرت پراکنی در ورزشــگاه ها نیز چنین 

واکنشی صورت می گرفت.

یکشنبه
۵ تیر ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۲

احسان هوشمند

 وقایع یک سال اخیر
نیچه می گوید: «کسی که جنگجو است، باید همواره در حال جنگ باشد؛ چون 
در زمان صلح با خودش درگیر خواهد شــد». شــاید وضعیت آنها که در دوران 
به اصطــالح اعتدال فریاد انقالبی گری را مصداق تمایز می دانســتند همین گونه 
باشــد که این روزها برای تمییز سیاســی از ســایرین به جدال درون گروهی روی 

آورده اند و جبهه های جدیدی برای خود می گشایند.
می گویند سیاســت ســیال اســت و معلوم نیســت در درون خود چه دارد و 
تصور رفتاری ســاکن و جامد از سیاســت مداران در طول زمــان غلطی فاحش 
است. بی تردید این فرمول با نشانه هایی که تندروها امروز از خود بروز می دهند، 
مصداق دارد و چه بســا آنها از همان آغاز دولت رئیسی در مرداد ۱۴۰۰ نیز جمع 
ضدین بودند که بــرای یک هدف گرد آمده بودند. چنان که ســهم خواهی برای 
حضور در کابینه تا همین ماجرای سیسمونی گیت و جنجال بر سر انتخاب رئیس 
مجلس؛ همه نشانه هایی از اختالف در دورن اردوگاه اصولگرایان در۱۰ ماه اخیر 

بوده است.
توپخانــه مجلس بعــد از حضور رئیســی فعال تر از گذشــته و حتی دوران 
ریاست جمهوری شیخ اعتدال گرا شلیک می کند. همه چیز از اقتصاد و برنامه های 

دولت به عنوان پاشنه آشیل دولتی ها آغاز شد.
سال گذشــته، هنوز عرق مبارزات انتخاباتی دولت سیزدهم خشک نشده بود 
که برخــی نمایندگان نزدیک به قالیباف تریبون هــای مجلس را قرق کردند که: 
ایــن دولت در انتخاب مدیران و وزرا آن گونه که باید و وعده داده عمل نمی کند. 
قصه بی برنامگی دولت در عرصه های اقتصادی به رســانه ها کشــیده شد. تیتر 
اول روزنامه  ها درباره بالتکلیفی اقتصاد کشــور و تعلل دولتی که حرارت اجرای 
فوری و آنی مکانیســم عدالت محورش را به رخ می کشــید، فضا را کمی عوض 
کرد. رســانه هایی که تا قبل از ایــن گمان می کردند آرامــش بهت آوری پس از 
یکدست شدن فضای سیاسی کشــور حاکم خواهد شد، متعجب می دیدند حتی 
خبرگزاری های اصولگرا و نزدیک به دولت از آنها پیشــی گرفته اند و نقد روزانه 

تیم اقتصادی دولت جناح بندی ها را بازتعریف می کند.
گرچــه نماینــدگان مجلس تا پایان ســال ۱۴۰۰ بر محور مــدارا و نقد توأمان 
حرکــت کردند اما کــج  دار و مریــز در برهه هایی برای مصون مانــدن از پرتگاه 
اپوزیسیونی به بیانیه هایی تشویقی روی آوردند. بیانیه اصولگرایان انقالبی درباره 
مهار کرونا توسط دولت سیزدهم و مانور رسانه های نزدیک به آنها درباره تعلل 
دولت روحانی و منوط کردن واکسیناســیون به FATF شاید یکی از مواردی بود 
که اصولگرایان را به همســویی تلویحی با دولت واداشت. تبلیغات پرطمطراق 
و شــادی غیرقابل وصف دولت از کاهش آمار مرگ ومیر در کشــور بیش از آنکه 
مبحثی اجتماعی و توفیقی بهداشــتی تلقی شــود، پرچم سیاســی دولت را به 

اهتزاز درآورد.
 برجام نافرجام و پرستیژ سیاسی دولت

دولت ســیزدهم را با مواضعش درباره برجام می شناســند. دولت سیزدهم 
با تبلیغات تندروانه ای به انتخابات راه یافت و با شــعار حفظ عزت ملی و تکیه 
بر اقتصاد درون گرا و تأکید بر دســتاوردهای هســته ای، خود را در قامت دولتی 
انقالبی معرفی کرد. رگه های حکومتی این نگاه و نگرش ســوخت اصلی دولت 
ســیزدهم بــرای ابراز تبختر سیاســی به شــمار می رفت. دولت رئیســی و وزیر 
خارجــه اش از ابتدای حضور ایــن واگویه را مکرر گفته اند که اقتصاد کشــور را 
براســاس برجام و رفع تحریم ها هدایت نمی کنند. رئیســی کــه روزی در قامت 
قاضی القضات می گفت مذاکرات برجامی ســودی بــرای ملت ایران ندارد، پس 
از حضور در مسند ریاســت جمهوری در نخستین نشست خبری گفت که حاضر 
به مالقات با رئیس جمهوری آمریکا نیســت و از واشنگتن خواست که به برجام 

برگردد.
وی تأکید کرد: «دنیا باید بداند وضعیت با این حضور مردم در انتخابات تغییر 
کرده است. باید دنیا بداند که در سیاست خارجی تا امروز، فشار حداکثری کارساز 
نشده اســت و باید روی این موضوع تجدید نظر کند. باید بداند سیاست خارجی 

دولت ما از برجام شروع نمی شود و به برجام هم منتهی نخواهد شد».
وی در عیــن حال گفت کــه دولت وی «تعامل با همه کشــورهای دنیا را به 
عنوان یک اصل تعاملی گسترده و متوازن در سیاست خارجی دنبال خواهد کرد» 
و همچنین گفت: «هر مذاکره ای که منافع ملی در آن تضمین شــود، این مذاکره 
حتما مورد حمایت خواهد بود اما ما وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را به این 

مذاکرات گره نخواهیم زد».
این مواضع رئیس دولت ســیزدهم مورد حمایــت اصولگرایان و نمایندگان 
انقالبــی قرار گرفت و تاکنون با چنــد بیانیه مهر تأیید خورد. بــا این حال امروز 
پس از هشــت ماه که از مذاکرات برجامی گذشــته برجام معلــق و اقتصاد در 
تعلیــق برنامه های متعدد تیم اقتصادی کابینــه مجلس را به اعتراض بی وقفه 

واداشته است.

  واشکافی ریشه اصلی انشقاق در میان اصولگرایان
 پرده اول؛ توهم

چین و چروک سهم خواهی سیاسی و اختالف بر سر عزل و نصب ها زیر پوست 
اصولگرایــان قدیمی دویــده و جوان ترها مناصب میانــه را از آن خود کرد ه اند. 
جوان گرایــی از جنس انقالبی گری دولت ســیزدهم، کســانی را به معاونت ها و 
مشــاورت ها آورد که شاید نسبت کمتری با اصولگرایان در میدان داشتند. ماجرا 
به اینجا ختم نشــد و انتصاب بذرپاش به ریاســت دیوان محاســبات و علیرضا 
زاکانــی به شــهرداری تهران نیز اصطکاک هــای درون جناحــی را افزایش داد. 
کنار گذاشــتن حجت اهللا عبدالملکی از وزارت کار شــاید گل درشت ترین نشانه از 

اختالفات درون گروهی باشد که خود را نمایان کرد.
واکاوی موضــوع اصلــی اســتعفای وزیــر کار دولت ســیزدهم که نماد 
جوان گرایــی انقالبی در میان وزرا بود، شــاید مهم تریــن فاکتورهای اختالف 
اصولگرایان را قبل یک ســالگی دولت به رخ کشید. نگاه عدالت محور و حامی 
طبقــه کارگری عبدالملکــی در مقابل نگاه کالن تــری در دولت در حوزه های 
اقتصادی، چالش بزرگی است که شاید در آینده دولت را بیش از اینها بیازارد و 
چاقوی تیز جراحی نزدیکان رئیسی را تیزتر کند. شعار عدالت محور رئیسی در 
انتخابات و پس از آن که او را به عنوان ســید محرومان معرفی می کرد، قرابت 
عجیب و غریبی با شــعارهای احمدی نژاد داشــت. برخی اصولگرایان با اینکه 
تن زخمی خود از سیاســت های کج و معوج اقتصادی و سیاســی احمدی نژاد 
را پنهان می کنند، اما ســمپات معجزه هزاره هستند و هنوز احمدی نژاد بدون 
مشــایی و دکتر بدون دستیارانش را می پسندند. گو  اینکه از این منظر و به ظن 
خود، عالقه مند به شعارهای رئیسی و دولت محرومان و ناجی ایران شده اند.

اظهارنظرهای نمایندگان پس از حضور دولت رئیسی و قبل از آن، گواه است 
که اشــتیاق انقالبی ها زایدالوصف و چشم اندازشان روشن تر از حاال بود. از نامه 
۲۲۰ نماینده مجلس به رئیســی برای حضور در انتخابات گرفته تا شادمانی پس 
از پیروزی اش، همه نمایانگر شــاید یک نکته بود که اصولگرایان رئیسی را بدل از 
احمدی نژادی می خواســتند که به رمل و اسطرالب و توهمات خود بزرگ بینی و 
ناجی پنداری دچار نیست و حتما مواضع اقتصادی اش با دولت احمدی نژاد اگر 

منطبق نباشد، در یک راستاست.
بیراه نیست اگر تصور کنیم اشتیاق همراه با اعتراض نمایندگان مجلس از یک 
سو و مطالبات رســانه ای قدیمی های جناح همسو برای ابراز مواضع اقتصادی 
دولت از ســوی دیگر از همین هیجان نشئت می گرفت؛ هیجانی که به مرور و در 

چند ماه گذشته به یأس و سرخوردگی بدل شد.
آنها احمدی نژادی را می پســندیدند که در مانیفست اقتصادی اش، پول پاشی 
بــرای محرومــان و اقتصــاد دولتــی و دســتوری را بــرای کنترل و مهــار بازار 
انتخاب کــرده بود، در اجرای اصل ۴۴ تعلل می کــرد و مخالف واگذاری بود، با 
هاشمی رفسنجانی بر سر اجرای اصل ۴۴ هیچ گاه به اشتراک نظر نرسید، اصالح 
اقتصادی کشــور را از مســیر جراحی نظــام بانکی می دید و نه جراحی شــکم 

گرسنگان.
اما دولت رئیســی امروز بعد از یک ســال مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور، 
نشــان داد شــاید لیبرالیزه کردن اقتصاد را می پسندد و جراحی اقتصاد را با چهار 

قلم کاالی اساسی به ۴۰۰ قلم کاال تعمیم داده است.
دســت های پنهان دولت سیزدهم در مخالفت با افزایش حقوق ۵۷ درصدی 
بازنشســتگان و کارگران، وزیــر جوانش را قربانــی کرد تا بتوانــد از اعتراض ها 
جلوگیــری کنــد؛ امــا نماینــدگان می گویند دولت رئیســی جراحــی را از تفکر 

نئولیبرالیستی اعضای تیم اقتصادی اش آغاز کند.
اگــر چنــدی پیش قالیباف ســعی می کرد مجلــس یازدهــم را به گونه ای 
اداره کند تا جریان رقیب نتواند انتقاد صریحی به آنها داشــته باشــد، گسترش 
اعتراضات مردمی برای معیشــت و همچنین نمایندگان مجلس و البته اتخاذ 
تصمیمات نسنجیده دولت ســیزدهم باعث شد تا دوگانگی عیان شود و حتی 
قالیباف به عنوان منتقد، این تصمیمات دولت را مؤاخذه کند. کسی که خود نیز 
از ســوی رقبای درون حزبی به تجمل گرایی بابت افشای سیسمونی گیت متهم 

شده بود.
  پرده دوم؛ رنگ باختن شعارها تا اغتشاش هویتی

به قول معروف، انشــقاق بار دیگر گریبان اردوگاه اصولگرایی را گرفته است. 
اصولگرایان دچار اغتشــاش هویتی و سیاسی شــده اند. حاال وقایع در حالی به 
ســوی دو گانگی پیش می رود که برخی از جریان ها، اصولگرایان دولت سیزدهم 

را مورد انتقاد قرار داده و از هرگونه افشاگری ابایی نداشته باشند.
نشــان به آن نشــان که سردار سعید قاســمی در اجتماع مردمی هسته های 
جهاد و پیشرفت در حسینیه جماران با حضور سیدحسن خمینی و رئیس جمهور 
خطاب به رئیس جمهور گفته: شــما گفتید باید خانه های الســتیکی در چابهار 
جمع شــود؛ چرا نشد؟ شما شش ماه پیش در اندیکا گفتید باید بشود؛ چرا نشد؟ 

چــرا دروغ می گویند؟ چه کنیم؟ اندوه دل نگوییــم اال یک از هزاران. چطور باید 
صحبــت کنیم؟ در این نهضت یک میلیون مســکن که گفتید، مــا می توانیم در 
بخشــی از نهضتی که شــما علمش را بلند کردید، بخشی از دغدغه شما را حل 
کنیــم. چرا وزیر محترم می گوید ما بایــد از ترکیه و چین آدم بیاوریم که بتوانیم؟ 
چطور ما جهادگران ثابت کنیم می توانیم؟ چرا جهادی ها را حســاب نمی کنند؟ 
اســتاندار محترم می گوید ما برای شــما ردیف بودجه نداریم بنابراین برو. جناب 
رئیســی هشت ماه از زلزله گذشــته و یک ریال نه از دولت و نه از عزیزان طلب 
نکردیم. مردم خوب و شریف ۱۵ میلیارد کمک کردند. پولی که مردم جمع کرده 
بودند برای زلزله را آقاجان گفتند برو ســعید قاسمی دیوانه را پیدا کن و این پول 

را به او بده.
 پرده سوم؛ روایت تاریخی

اصولگرایان از ســال ۸۴ دچار اختالفات سیاسی فاحشی شدند. این اختالفات 
البته در آن زمان هر چند با مداخله هایی آشــکار نشــد، اما به تدریج بیشــتر شد. 
به نظر می رســد کــه تجربه تلــخ دوران احمدی نژاد ، مایه عبــرت اصولگرایان 
نشــده اســت؛ اگر از این تجربه ناکارآمد درس می گرفتند، متوجه می شــدند که 
در حاکمیــت یکدســت نه تنها هم گرایی ایجاد نمی شــود؛ بلکــه واگرایی برای 

سهم خواهی بیشتر در قدرت به وجود می آید.
انــگار اصولگرایان همواره بایــد در حال جنگ و جدل باشــند، این خاصیت 

آنهاست. تاریخچه آنها این را می گوید.
همین یک ســال پیش بود که آنها دوستان ســنتی و میانه رو خود را از قطار 
انتخابات ریاســت جمهوری پیــاده کردند. بدون تردیــد دوری و کناره گیری افراد 
مؤثری مانند علی اکبر ناطق نوری و علی الریجانی از لیدری در جریان اصولگرایی، 

ضربات سختی را بر پیکره آنان وارد کرده است.
پیدایش طیف های تندرو مثل جبهه پایداری عمال باعث شــد که در دوره های 
بعدی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از سال ۴ به بعد نه تنها وحدتی بین 
طیف های مختلف اصولگرایان شکل نگیرد؛ بلکه نیروهای سنتی و میانه رو مثل 

جمعیت مؤتلفه اسالمی به حاشیه رانده شود.
در مجلس هشتم نیز بر سر انتخاب رئیس مجلس از بین دو گزینه غالمعلی 
حدادعادل و علی الریجانی کشمکش به وجود آمد و در نهایت این الریجانی بود 
که به مســند ریاست قوه مقننه رســید و آنجا بود که نشان داد فاصله گروه های 

اصولگرا افزایش یافته است.
البته آنها در مجلس هفتم که اکثریت را داشــتند، نیز نتوانســتند همدیگر را 
تحمل کنند و تنها یک ســال آن هم فقط ســال آخر ریاســت جمهوری خاتمی 
یکدســت و تک صدا بودند و به محض روی کار آمــدن دولت احمدی نژاد عمال 
انشقاق در درون این جریان به وجود آمد. آنها حتی نتوانستند که یک فراکسیون 

واحد تشکیل دهند.
 پرده چهارم؛ نقطه جوش اختالف

نقطه اوج این اختالف را می توان در انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری 

مجلس یازدهم و دوازدهم مشاهده کرد. جایی که پدر خوانده وقت اصولگرا از 
دستشان خسته و به شدت به آنها انتقاد کرده بود.

شــاید مرحوم آیت اهللا مهدوی کنی در پایان این دو انتخابات فهمیده بود که 
طیف های متعدد جریــان اصولگرایی دیگر پدر خوانده واحدی ندارند و هر کدام 
دارای پدر خوانده های مجزا و مستقلی هستند. ظهور پدر خوانده های جدید مثل 

مصباح یزدی نمونه ای از این دست بود.
در ماه های ابتدایی سال ۹۰، محمود احمدی نژاد نخستین جرقه جداسازی ها 
و انشــقاق را با خانه نشینی ۱۱ روزه خود در اردوگاه اصولگراها زد. در آن هنگام 
و پیــش از خانه نشــینی احمدی نژاد، او برای رســیدن به اجمــاع و هم گرایی 
اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم، از علی اکبر والیتی، غالمعلی حدادعادل 
و مرحوم عســگر اوالدی دعوت کرده بود که آنها پیش قدم این وحدت شوند که 

با خانه نشینی خودش عمال ناکام ماند.
به پیشــنهاد مرحوم آیت اهللا مهدوی کنی، ریش ســفید وقــت اصولگرایان و 
در واقــع پدرخوانده آنها، دو تشــکل عمده این جریان یعنــی جامعه روحانیت 
مبــارز و جامعه مدرســین حوزه علمیه قــم تحت عنوان جامعتیــن به کمیته 
ســه نفر یاد شــده تعدادی دیگر اضافه کردند تا در قالب یک کمیته هفت نفره 
بــا گروه هشــت که مرکب بــود از دو نفر از اعضای هریک از ســه ضلع جبهه 
متحد اصولگرایان (حامیان دولت، جبهه پیروان و جمعیت رهپویان با جمعیت 
ایثارگــران) و دو نفر هم بــه نمایندگی از علی الریجانــی و محمدباقر قالیباف 
کمیتــه ۸+۷ نفر در قالب حکمیت و برای وحدت در بین اصولگرایان تشــکیل 

دادند.
اما ســهم خواهی ها و سرپیچی از دســتورات این کمیته باعث شد که نه تنها 
اصولگرایان به اجماع نرســند؛ بلکه کمترین استقبال از آن به میان آمد و جبهه 
پایداری کــه آن روزها داعیه دار اصلی انتقاد از احمدی نژاد بود، با اســتفاده از 
امکاناتــی که دولت احمدی نژاد در اختیار آنها قرار داده بود، بیشــترین پیروزی 
را در این میان کســب کرد. انتخابات مجلس نهم در نتیجه نخســتین شکســت 

اصولگرایان در وحدت بود.
 پرده پنجم؛ معضلی به نام جبهه پایداری

در بین طیف های مختلف اصولگرایی جریانی تندرو در ســال ۱۳۹۰ و از دل 
اختالفات درون جناحی ایجاد شــد. جریانی که پدرخوانده آنها مرحوم آیت اهللا 
مصباح یــزدی بود. جبهه پایداری از یک دهه پیــش که به وجود آمده، همواره 

منشأ اختالف بوده است.
در جریان انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۹۲، اعضای جبهــه پایداری از 
مدت ها پیش شروع به برنامه ریزی برای انتخابات ریاست جمهوری کرده بودند. 
از همان ابتدا راه شان را از سایر اصولگرایان جدا کرده بودند و بر اساس گفته های 
آیت اهللا مصباح با شتاب زیادی به سمت ریاست جمهوری حرکت می کردند؛ اما 
ایــن بار پیش بینی های اعضای جبهه پایداری تحقــق نیافت و کاندیدای اصلی 
آنها فرصت تأییــد صالحیت پیدا نکرد. حاال آنها به ســراغ نزدیک ترین کاندیدا 
به آیــت اهللا مصباح رفتند.  از هر طیف جریان های اصولگــرا یک کاندیدا بیرون 
آمده بود: کاندیداهایی که تحت هیچ شرایطی حاضر نبودند به نفع یکدیگر کنار 
بکشــند. تعداد باالی کاندیداهای اصولگرا به هر بیننده بیرونی نشان می داد که 

شرایط برای اصولگرایان مطلوب نیست.
 پرده ششم؛ آشکارشدن اختالفات

به اعتقاد کارشناســان سیاســی همواره چندصدایی بودن و چند دستگی در 
این جناح به دالیل مختلفی مانند تشــتت در دیدگاه های سیاسی و جنگ قدرت 
بزرگان این جریــان را برای نزدیکی طیف های مختلف زیــر لوای اصولگرایی و 

دستیابی به اجماع در بین آنها در سر بزنگاه از بین برده  است.
نبود هم گرایی در بین اعضای کابینه دولت ســیزدهم در جزئی ترین مسائل و 
اظهار نظرهای متفاوت آنها گویای این مسئله است که اصولگرایان بیشتر از این 

نمی توانند اختالفات شان را پنهان کنند.
حاال به نظر می رســد که انشقاق درون اصولگرایان این بار به فروپاشی کامل 
این جناح منجر شود؛ چرا که به گفته کارشناسان سیاسی نبود جریان اعتدال گرا 

در درون این جناح آنها را به سمت سقوط نزدیک تر کرده است.

واشکافی ریشه اصلی انشقاق در میان اصولگرایان

رؤیایی که در راه ماند
  نیهاد نیوان: ماه عسل اصولگرایان شیرین اما کوتاه بود. جاده کفی و مسیر یکنواخت، حوصله سیاسی آنها را سر برده و گویی پیچ وخم هایی را دست و پا 
می کنند که منظره های جدیدتری از آینده قدرت ببینند. بعد از رفتن دولت روحانی، همین هایی که نفس راحتی کشــیده بودند، امروز فضای بیشتری 
برای تنفس و رقابت درونی می طلبند و مجلس یکدست، دولت همفکر و باالدستی های هم جهت دیگر حالوت گذشته را ندارد.رؤیای یکدست بودن 
اصولگرایان که در زمان احمدی نژاد به کابوس تبدیل شده بود، امروز پس از یک دهه شاید سرابی از یک رؤیا باشد که آنها را به رجعت سیاسی و تغییر 
ادبیات وادار کند. اصولگرایان و انقالبی هایی که تا پایان دولت احمدی نژاد و روحانی با مخالفت های سرســختانه و تندروی های غیرمتعارف اعالم 

حضور می کردند، امروز ادبیات مترقی تری در تناسب با یکدیگر ندارند تا خود را انقالبی تر و تندروتر بنمایانند.
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سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۲

اخـبـار  بـرگـزیـده

الکاظمی به تهران می آید
میدل ایســت نیوز در خبری اختصاصی اعالم کرد که نخست وزیر 
عــراق به تهران ســفر خواهــد کرد. یــک منبــع آگاه در گفت وگوی 
اختصاصی با «میدل ایست نیوز» اعالم کرد که «مصطفی الکاظمی»، 
نخست وزیر عراق، روز یکشنبه در سفری از پیش اعالم نشده وارد تهران 
خواهد شــد. این منبع که نخواســته نامش فاش شود، تأکید کرد که 
نخست وزیر عراق یکشنبه ۲۶ ژوئن به تهران سفر خواهد کرد. جزئیاتی 

از مدت سفر الکاظمی و دستور کار این سفر اعالم نشده است.

سردار حسن مشروعی فر فرمانده 
سپاه حفاظت ولی امر (عج) شد

سردار ســرتیپ دوم حسن مشروعی فر با حکم فرمانده کل سپاه 
به فرماندهی ســپاه حفاظت ولی امر (عج) منصوب شــد. ســردار 
رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه اعالم کرد: 
سردار سرتیپ دوم پاسدار حسن مشروعی فر با حکم سردار سرلشکر 
پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، به 
سمت فرمانده ســپاه حفاظت ولی امر (عج) منصوب شد. او افزود: 
فرمانده کل ســپاه همچنین با اهدای لوح سپاس از خدمات ارزنده 
و مجاهدانه ســردار سرتیپ پاسدار ابراهیم جباری در دوران تصدی 

فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر (عج) قدردانی کرد.

برگزاری مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان اطالعات سپاه

طائب مشاور عالی فرمانده کل سپاه 
شد

آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان اطالعات سپاه با حضور 
سرلشکر حسین سالمی و جمعی از فرماندهان و مسئوالن سپاه 
و جامعه اطالعاتی کشور برگزار شد. آیین تکریم و معارفه رئیس 
سازمان اطالعات سپاه با حضور سرلشکر حسین سالمی، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اســالمی، حجت االسالم و المسلمین 
عبداهللا حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در ســپاه و جمعی از 
فرماندهان و مسئوالن ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه و جامعه 
اطالعاتی کشور در محل ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد. در 
این مراسم سرتیپ محمد کاظمی به عنوان «معاون فرمانده کل 
و رئیس سازمان اطالعات سپاه» معرفی شد و از مجاهدت های 
صادقانه و تالش های ارزنده و موفق حجت االسالم والمسلمین 
حسین طائب در راهبری ســازمان اطالعات در ۱۳ سال گذشته 
که موفقیت ها و دســتاوردهای بزرگی در حــوزه امنیت ملی و 
بازدارندگــی اطالعاتــی کشــور، مقابله با نفوذ و جاسوســی و 
برخــورد با مفســدان کالن اقتصــادی رقم زده اســت، تجلیل 
و تقدیــر به عمــل آمد. همچنین با حکم سرلشــکر ســالمی، 
حجت االسالم و المسلمین طائب به عنوان «مشاور عالی فرمانده 

کل سپاه» معرفی شد.

او درباره دیدار با حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران هم نوشته: در دیدار 
با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، توافق کردیم که مذاکرات میان ایران و 
آمریکا در روزهای آتی با تسهیلگری تیم من از سر گرفته شود تا آخرین مسائل باقی مانده 
را حل کنیم. او افزود: روابط دوجانبه ما پتانسیل شگرفی دارند اما بدون یک برجام فعال 
نمی توانیم روابطمان را گسترش دهیم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به 
محــور رایزنی هایش در ایران گفت: موضوعات حیاتی دیگری را هم مطرح کردم، مانند 

بازداشت آزاردهنده شهروندان اتحادیه اروپا در ایران و خواستار آزادی آنها شدم.
در این بین حسین امیرعبداللهیان هم در نشست خبری با سرگئی الوروف تأکید کرده 
بــود که گفت وگوهایی میان او و باقری با جوزپ بورل و انریکه مورا بر ســر ازســرگیری 
گفت وگوهای هسته ای شکل گرفته اســت. وزیر امور خارجه ایران همچنین تأکید کرده 
در صورتی که قرار باشــد همه طرف ها به برجام برگردند، باید روند به گونه ای باشد که 
روســیه هم نفع خود را ببرد که این سخنان امیرعبداللهیان به چراغ سبز روسیه در قبال 
تأمین منافع روسیه در احیای برجام البته با انتقاد از نگاه از باال به پایین روسیه به منافع 

ایران تعبیر شده است.
گفت وگوی های امیرعبداللهیان و جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی اروپا که 
حدود چهار ساعت به طول انجامید، با نشستی خبری در محل وزارت امور خارجه ایران 

پایان یافت که اخبار مهمی چون ازسرگیری مذاکرات برجام را با خود داشت.
 مسیر گفت وگوهای وین به زودی از سر گرفته می شود

امیرعبداللهیان دیروز در نشست مطبوعاتی مشترک با بورل گفت: مسیر گفت وگوهای 
ویــن به زودی از ســر گرفته می شــود و امیدواریم طرف آمریکایی این بــار واقع بینانه و 
منصفانه در مسیر مذاکرات و رســیدن به نقطه پایانی توافق، اقدامات مسئوالنه انجام 
دهــد. او افزود: امروز گفت وگوهای مفصل، دقیق و عمیقی درباره مذاکرات داشــتیم. 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در نشست مطبوعاتی با امیرعبداللهیان گفت: 
قرار است بن بست ایجاد شده در مذاکرات وین را بشکنیم و تنشی که در روزهای گذشته 
وجود داشته است، متوقف کنیم. عبداللهیان ادامه داد: گفت وگوهای طوالنی و مثبتی 
در مــورد همکاری های ایران و اتحادیه اروپا داشــتیم. ما در عرصه سیاســت خارجی 
خود به دنبال روابط متوازن هســتیم و در این روابط اتحادیه اروپا و کشــورهای اروپایی 
از جایگاه مهمی برخوردار هســتند. به دنبال این هستیم که روابط خود را با کشورهای 

مختلف قاره اروپا گسترش دهیم.این دیپلمات عالی رتبه کشورمان با بیان اینکه مناسبات 
تجاری موجود بین ایران و کشــورهای اروپایی در تــراز ظرفیت های موجود بین ایران و 
کشورهای اروپایی نیست، افزود: امیدواریم این روابط را در جریان گفت وگوهای دو جانبه 
با کشــورهای اروپایی و همچنین در قالب اتحادیه اروپا گســترش دهیم و شــاهد رشد 
مناسبات در این حوزه باشیم.امیرعبداللهیان با بیان اینکه در ارتباط با موضوع مذاکرات 
وین برای رفع تحریم ها نیز گفت وگو و رایزنی کردیم، گفت: آقای بورل چندی پیش این 
موضــوع را مطرح کرده بودند که چگونه می توانیم از بن بســت به وجود آمده بعد از 
صدور قطع نامه علیه ایران در شورای حکام، خارج شویم و کار را دنبال کنیم. ما همواره 
تأکید کرده ایم که ایران از مســیر دیپلماســی و گفت وگوهای عزتمند و مبتنی بر نتیجه 
اســتقبال می کند. در همین چارچوب از آقای بورل دعوت کردیم که به تهران سفر کند 
تا از نزدیک تمام ابعاد قضیه با حضور تیم های مذاکراتی دنبال شود. در همین راستا ما 
امروز نیز میزبان آقای بورل و آقای مورا بودیم. امروز در این ارتباط گفت وگوهای مفصل، 
عمیق و دقیقی داشــتیم. درخصوص مطالبات ایران صحبت کردیم و تأکید کردیم که 
آمادگی داریم که در روزهای آینده مذاکرات را از ســر بگیریم. امیرعبداللهیان در همین 
رابطه افزود: آنچه که برای ایران مهم است این است که نفع کامل اقتصادی از توافقی 
که در ســال ۲۰۱۵ ایجاد شــده به دســت بیاورد و چرخه انتفاع اقتصادی ایران از این 
توافق کامل شــود. امیرعبداللهیان، گفت: هر موضوعی که بتواند نفع کامل اقتصادی 
ایــران از احیای برجام را تحت تأثیر قرار دهد از نظر ایران قابل قبول نخواهد بود. وی با 
تأکید بر اینکه مســیر گفت وگوها به زودی از سر گرفته می شود، گفت: امیدواریم طرف 
آمریکایی این بار واقع بینانه و منصفانه در مسیر مذاکرات و رسیدن به نقطه پایانی توافق 
اقدامات مســئوالنه انجام دهد و به تعهداتش عمل کند. امیر عبداللهیان با بیان اینکه 
در جریان گفت وگوهای امروز«شــنبه» در ارتباط با آخرین وضعیت اوکراین گفت وگو و 
تأکید کردیم که از نظر ایران جنگ راه حل نیســت. همچنین درباره مســائل کنسولی از 
جمله مســائل کنسولی ایرانیانی که در اروپا هســتند گفت وگو کردیم. همچنین من در 
این نشست گزارشی از رایزنی اخیرم با آقای الوروف وزیر خارجه روسیه به آقای جوزپ 

بورل ارائه کردم.
تصمیم در واشنگتن و تهران گرفته شده که مذاکرات مجددا آغاز شود

مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در این نشست خبری با بیان اینکه امروز 

«شــنبه» جلسه مثبتی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران داشتم، تصریح کرد: 
مذاکرات وین طی روزهای آتی و فورا از سر گرفته می شود و قرار است بن بست به وجود 
آمده در این زمینه شکســته شود. او گفت: در واقع تالش ما بر این است که درخصوص 
مذاکــرات و ادامه آن انگیزه جدیدی ایجاد کنیم و مذاکــرات را روی ریل قرار دهیم. در 
همین رابطه به ایران آمده ام، بعدازظهر امروز (شنبه) نیز گفت وگوهایم با مقامات تهران 
ادامه دارد. ما قرار است در روزهای آتی مذاکرات را از سر بگیریم. اینکه می گویم روزهای 
آتی واقعا روزهای آتی و فورا. قرار اســت به سرعت بن بست به وجودآمده را بشکنیم و 
تنشــی را که در روزهای گذشته وجود داشــته، متوقف کنیم. بورل با بیان اینکه در ماه 
مارس این پیشــنهاد را مطرح کردیم که مذاکرات به صورت موقت متوقف شود گفت: 
ما یک متن داشتیم و یک سری سؤاالت کوچک که قرار بود ایرانی ها و آمریکایی ها پاسخ 
دهند، چراکه دیگر کشــورهای حاضر در مذاکرات از جمله چین، فرانسه، روسیه، آلمان 
و انگلیس کارشان را انجام داده بودند. یک سری سؤال بود که باید ایران و آمریکا پاسخ 
می دادند و قرار نبود که این توقف حدود سه ماه طول بکشد. حاال باید این وقفه شکسته 
شود و کار را تسریع کنیم. این تصمیم در واشنگتن و تهران گرفته شده که مذاکرات آغاز 
شود. بعد از این سفر مذاکرات بار دیگر ادامه پیدا می کند و تیم من به عنوان تسهیل کننده 
بین ایران و آمریکا می کوشــد کمک کند مســائل باقی  مانده حل شود و ما به یک توافق 
برسیم. رسیدن به توافق برای ایران، اروپا و کل دنیا مهم است. بورل در بخش دیگری از 
صحبت های خود با اشــاره به نقش منطقه ایران در ایجاد ثبات در خلیج فارس، گفت: 
ایران پتانسیل زیادی در عرصه های مختلف از جمله انرژی دارد، از بزرگ ترین کشورهای 
منطقه است و نقش مهمی در ایجاد ثبات در خلیج فارس می تواند ایفا کند و در همین 
رابطه ضروری اســت که بار دیگر به توافق ۲۰۱۵ برگردیم و برجام کامال احیا شود. وی 
همچنین با بیان اینکه در این سفر بیشتر در ارتباط با برجام صحبت کردیم، افزود: روابط 
دوجانبه ایران و اروپا از پتانســیل زیادی برخوردار است و مایل هستم بار دیگر به تهران 
بیایم که این بار بیشــتر درباره روابط دوجانبه بین ایــران و اتحادیه اروپا گفت وگو کنم. 
پتانســیل عظیمی در حوزه نفــت و گاز و... در ایران وجــود دارد و اقتصادهای ایران و 
کشــورهای اروپایی می تواند همدیگر را با توجه به پتانسیل هایی که وجود دارد تکمیل 
کند. بورل همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود با تأکید مجدد بر لزوم احیای 
کامل برجام و ازسرگرفتن مذاکرات وین تصریح کرد: در همین چارچوب باید نگرانی های 

جامعه بین الملل برطرف شود و ایران نیز به منافع اقتصادی خود دست پیدا کند.
بورل در ادامه با بیان اینکه در نشست امروز در ارتباط با مسائل کنسولی نیز گفت وگو 
کردیم، ادامه داد: گفت وگو درباره این مســائل را باید در جلسات بعدی ادامه دهیم. وی 
در پایان گفت: جلســه امروز جلســه مثبتی بود، چون ما تصمیم گرفتیم مذاکرات را در 

روزهای آتی مجددا از سر بگیریم.
موضوعات حل نشده در مذاکرات وین

درحالی که ســفر بورل و نتیجه مذاکرات طوالنی او با تیم سیاست خارجی کشورمان 
مثبت ارزیابی شــده اســت، خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره ســفر مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیــه اروپا به تهــران به نقل از منابع آگاه مدعی شــد کــه هنوز موضوع 
تحریم های ایران در مذاکرات وین حل نشــده است. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری 
رویترز آمده است که «سفر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به تهران 
که از شــب گذشــته آغاز شده است و این ســفر در حالی انجام گرفته است که اتحادیه 
اروپا تالش می کند بن بســت ایجاد شــده میان ایران و ایاالت متحده در مذاکرات احیای 
برجام را حل وفصل کند». در این گزارش تأکید شده که «حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه ایران، هفته گذشــته از آمریکا که در سال ۲۰۱۸ به طور یک جانبه از برنامه جامع 
اقدام مشــترک (برجام) خارج شــد و تحریم ها علیه تهران را بازگرداند، خواســت تا در 
مذاکرات «واقع بین» باشد». رویترز در ادامه آورده است: «زمانی که اتحادیه اروپا به عنوان 
هماهنگ کننده مذاکرات وین در ماه مارس از وزیران امور خارجه کشورهای عضو برجام 
خواســت پس از ۱۱ ماه مذاکره غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن به وین بیایند، به نظر 
می آمد توافق در آســتانه شکل گیری باشــد، اما مذاکرات از آن زمان به بن بست رسیده 
است». دو مقام اروپایی و ایرانی پیش از سفر جوزپ بورل به تهران در گفت وگو با رویترز 
خاطرنشان کردند «هنوز دو مسئله در مذاکرات وین، از جمله موضوع تحریم های ایران 

حل نشده باقی مانده است».
اینکه موانع احیای برجام به طور رسمی رفع شده اند یا به مذاکرات آتی برای رفع آنها 
نیاز است، فعال مشخص نیســت اما عزم ایران و اتحادیه اروپا و احتماال آمریکا به گفته 
جوزپ بورل جدی است و احتماال به زودی شاهد سفر وزرای امور خارجه عضو برجام به 
هتل کوبورگ وین برای ازسرگیری مذاکرات خواهیم بود؛ البته اگر مخالفان احیای برجام 

در ایران و آمریکا و البته روسیه و اسرائیل بگذارند.

بورل و عبداللهیان از بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکرات خبر دادند

برجام در دسترس؟
شــرق: «ایران و آمریکا به میز مذاکرات بازخواهند گشــت»؛ خبری که دیروز جوزپ بورل در نشســت خبری خود در تهــران اعالم کرد و گفت: «در 
روزهای آینده مذاکرات برجام از سر گرفته خواهد شد». او حتی تأکید کرد: «روزهای آینده یعنی سریع و بالفاصله». درحالی که در سه ماه گذشته بر اثر 
بن بست ایجادشده در مذاکرات برجام دیگر کمتر کسی امید به احیای برجام داشت، یک باره با سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، 
ورق برگشت و امیدها برای احیای برجام و رفع تحریم ها جان تازه ای گرفتند. هرچند حضور بورل در تهران به عنوان سفری از پیش برنامه ریزی شده 
عنوان شده است، اما هم زمانی آن بعد از سفر الوروف به تهران و اوج گیری تنش ها میان ایران و کشور های اروپایی عضو برجام و دست وپازدن های 
اســرائیل برای به پایان خط رســاندن برجام یک پیام واضح دارد و آن ســفر دیپلمات ارشــد اتحادیه اروپا به تهران با هدف خارج کردن مذاکرات 
هسته ای از بن بست است. این اولین سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران از زمان آغاز به کار ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری 
اســت که در این مقطع حســاس به موقع و مثبت ارزیابی شده است. بورل در حالی وارد تهران شد که شــب قبل از سفر خود در بروکسل به همراه 
معاون خود، انریکه مورا با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، دیدار کرده بود که نشــان از نهایی کردن بسته پیشنهادی دارد که می تواند 
ایران را بار دیگر پای میز مذاکرات بیاورد. پیش تر وزارت خارجه فرانســه هم با انتشــار بیانیه ای از مسئوالن ایران خواسته بود از فرصت ایجادشده 
به دلیل ســفر عالی ترین مقام دیپلماســی اتحادیه اروپا برای نهایی کردن توافق هســته ای استفاده کنند. مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و 
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام همچنین در صفحه توییترش درباره این سفر نوشته است: سفرم به تهران یک هدف عمده دارد؛ دادن نیروی 
محرکه ای جدید به مذاکرات و بازگرداندن توافق هســته ای (برجام) به مسیر خود. بورل همچنین نوشت: سه ماه از وقتی مذاکرات را متوقف کردم، 

گذشته است. ما باید رویه فعلی گسترش تنش ها را از بین ببریم و کارمان را سرعت ببخشیم. باید االن توافق را نهایی کنیم.

 محمد رهبری- هادی صفری: یک سال از انتخابات ریاست جمهوری 
در سال ۱۴۰۰ گذشــته است و در این مدت بحث ها و گفت وگوهای 
زیــادی درخصــوص عملکرد دولت حســن روحانــی در قیاس با 
عملکرد ابراهیم رئیسی در محافل مختلف و رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی شــده است. شکسته شــدن رکورد تورم ماهانه و افزایش 
تورم ساالنه مواد خوراکی تا ۸۱ درصد در کنار عدم موفقیت دولت 
در احیای برجام و افزایش انتقادات اجتماعی، همه و همه دســت 
به دســت هم داده است تا اعتراضات به دولت رئیسی تشدید شود 
و بخشی از مردم عملکرد دولت روحانی را متفاوت از قبل قضاوت 
کنند. در این میان، حســن روحانی، رئیس جمهوری ســابق در طول 
یک سال گذشــته نسبتا ساکت بوده اســت. آخرین موضع گیری او 
در اینســتاگرام، مربوط به ۲۴ خرداد ســال گذشته است؛ از آن زمان 
تاکنون، هزاران کاربر در پایین این پســت دیدگاه ها و نظرات خود را 
بیان کرده اند. آنچه در این میان جالب اســت، آن اســت که کاربران 
مختلف تا امروز و بعد از گذشت یک سال، همچنان نیز در پایین این 
پست گه گاهی نظر خود را نسبت به شرایط کشور و عملکرد دولت 
حسن روحانی می نویسند؛ اما کاربران اینستاگرامی چه کامنت هایی 
در صفحه اینستاگرام حسن روحانی می نویسند؟ بعد از گذشت یک 

سال، این کامنت ها حاوی چه مفهومی است؟
بــرای تحلیل ایــن کامنت ها، پــس از اســتخراج آن، مجموع 
کامنت ها در چهار بازه زمانی مختلف دسته بندی شد. این چهار بازه 

زمانی عبارت اند از:
۱- از زمان انتشار پست اینستاگرامی حسن روحانی در ۲۴ خرداد 
۱۴۰۰ تا زمان اعالم نتایج انتخابات ریاســت جمهوری در ۲۹ خرداد 

۱۴۰۰، ۲- از زمــان اعــالم نتایج انتخابات ریاســت جمهوری در ۲۹ 
خرداد ۱۴۰۰ تا زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیســی در ۱۲ مرداد 
۱۴۰۰، ۳- از زمــان آغــاز به کار دولت ابراهیم رئیســی در ۱۲ مرداد 
۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۰، ۴- از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۲۸ خرداد سالگرد 

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری.
به  طور طبیعی، هر چقدر از زمان انتشــار پســت اینســتاگرامی 
حسن روحانی در ۲۴ خرداد سال گذشته فاصله گرفته باشیم، تعداد 
کامنت هایی که در هر روز در پایین این پســت منتشــر شده، کاهش 
یافته اســت؛ با این حــال، حجم کامنت ها در هــر مقطع به قدری 
است که هزاران کامنت را شــامل می شود. در مقطع اول، یعنی از 
زمان انتشــار پست اینستاگرامی حســن روحانی در ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ 
تا زمان اعالم نتایج انتخابات ریاســت جمهوری در ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، 
اکثر کامنت های منتشر شــده، علیه حســن روحانی اســت. هرچند 
کامنت های مثبتی درباره دولت حســن روحانی نیز دیده می شــود؛ 
امــا در این مقطع، کلماتــی نظیر «لعنــت»، «دروغ» و «محاکمه» 
پرتکرار بوده و کامنت گذاران دولت حســن روحانی را بدترین دولت 
تاریخ نامیده اند که امید مردم را ناامید کرد. همچنین مسئله بورس 
به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های مردم در آن مقطع زمانی، در 
کامنت هــا پرتکرار بوده و برخی دیگر از کاربران نیز ذیل این پســت، 
مطالبه تعویق کنکور سراســری را مطــرح کرده اند. در مقطع دوم، 
که هم زمان با اوج گیری شــیوع کرونا در کشــور و افزایش آمار ابتال 
و مرگ و میر ناشی از کروناســت، همچنان فضای کامنت های علیه 
حسن روحانی به شدت منفی است. این مقطع زمانی با قطعی برق 
و بی آبی در خوزســتان نیز همراه شده و این در حالی است که هنوز 

دولت روحانی پایان نیافته اســت. به همین دلیــل کلمات «کرونا»، 
«برق»، «آب» و «خوزســتان» از جمله کلمات کلیدی اســت که در 
این مقطع در کامنت های اعتراضی علیه حسن روحانی به کار رفته 
است و کاربران درمورد این موضوعات اعتراض شان را بیان کرده اند. 
این در حالی است که کلمات «لعنت» و «محاکمه» نیز همچنان در 
کامنت ها پرتکرار است که بیانگر فضای منفی در این کامنت هاست؛ 
اما نکته جالب آن است که درخواست تعویق کنکور در این مقطع 
بیشترین تکرار را داشته اســت. مقطع سوم که یک بازه شش ماهه 
را شــامل می شود، هم زمان با شــروع به کار دولت ابراهیم رئیسی 
است. در این مقطع، حســن روحانی دیگر مسئولیت ندارد و شدت 
مرگ و میر ناشی از کرونا به علت ورود واکسن به کشور، کاهش یافته 
اســت. با این حال فضای کامنت ها همچنان علیه حســن روحانی 
منفی است و درصد کلماتی نظیر «لعنت» و «محاکمه» به بیشترین 
میزان خود رسیده است. کامنت گذاران در این مقطع حمالت شدید 
و توهین آمیزی را علیه روحانی داشــته اند و این در حالی اســت که 

مسئولیت روحانی در این بازه زمانی به پایان رسیده بود.
مقطــع چهــارم، با آغاز ســال جدید شــروع می شــود. در این 
مقطع، امیدها برای احیای برجام به حداقل رسیده، ارز چهارهزارو 
۲۰۰تومانی حذف شــده و قیمت کاالهای اساسی با جهش زیادی 
روبه رو شــده اســت؛ به همین خاطر نیز کلمات «روغــن» و «مرغ» 
در کامنت هــا دیده می شــود. همچنین در این مقطــع، تجمعات 
خیابانی، خصوصا از ســمت معلمان و بازنشســتگان، به اوج خود 
رســیده و دولت در پرداخت حقوق کارمنــدان و کارگران نیز دچار 
مشــکالتی شده است. نکته جالب توجه در این مقطع آن است که 

در کامنت ها کلمه «رئیســی» افزایش درخور توجهی داشته، گویی 
که کاربران شــروع به مقایسه دولت رئیسی با روحانی کرده اند و به 
نظر می رســد که کامنت ها نســبت به قبل مثبت تر بوده اند. این امر 
را در تکــرار کلماتی نظیر «برگرد» و «کجایــی» می توان دید؛ گویی 
برخی از کاربران خواهان بازگشــت حسن روحانی هستند. هرچند 
کلمات منفی نظیر «لعنت» در کامنت ها پرتکرار است؛ اما کلماتی 
نظیر «درود» و «تشــکر» نیز در کامنت ها به مراتب دیده می شود و 
دیگر آن چنان خبری از «محاکمه» نیست. نکته جالب توجه در این 
کامنت ها، تکرار درخور توجه کلمه «خاتمی» است و به نظر می رسد 
که تعدادی از کاربران در این کامنت ها از ســید محمد خاتمی نیز به 
نیکی یاد کرده اند. بررســی کامنت های منتشر شده در آخرین پست 
اینستاگرامی حســن روحانی نشان می دهد که فضای این کامنت ها 
در چهار ماه اخیر کامال تغییر کرده و به نفع روحانی شــده اســت. 
اگرچه بعد از گذشت یک سال، کاربران اینستاگرام به اندازه ماه های 
قبل در آنجا کامنت نمی گذارند؛ اما آنهایی که نظرشان را می نویسند 
کامنت هایشان نسبتا مثبت است. نمودار زیر، به خوبی بیانگر همین 
موضوع اســت و نشان می دهد که درصد به کارگیری کلمات منفی 
علیه حسن روحانی نظیر «لعنت» و «محاکمه» در چهار ماه اخیر تا 
چه میزان نسبت به قبل افت کرده و کلمات مثبت درمورد او یعنی 

«برگرد» و «کجایی» تا چه اندازه رشد کرده است.
بنابراین به  نظر می رسد که فضای کامنت های اینستاگرام حسن 
روحانی نســبت به سال گذشته تغییر مثبتی داشته است. البته باید 
توجه داشت که فضای اینستاگرام و خصوصا این کامنت ها را لزوما 
نمی توان به جامعه تعمیم داد و برای آنکه وضعیت حسن روحانی 
در افکار عمومی سنجیده شود، نیاز به یک نظرسنجی مستقل است؛ 
اما به هر حال آنچه واضح اســت آن اســت که با عملکرد دولت 
ابراهیم رئیســی و تداوم مشــکالت اقتصــادی و ناتوانی در احیای 
برجــام، احتماال فضای منفــی علیه روحانی کم رنگ تر شــود؛ اما 
در صورتی که دولت ابراهیم رئیســی در حل مشکالت کشور توفیق 

یابد، احتماال شاهد اتفاقات متفاوت تری خواهیم بود.

پیام های مجازی کار خود را می کنند 

روحانی و رئیسی روی ترازوی اینستاگرام
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گزارش کامل 

را اینجا بخوانید

تیک تک

امیر ناظمی، آزیتا تقوایی

به طور قطع سیاســت، اقتصاد، پیشــرفت های علمی، اجتماع و فرهنگ نه تنها تحت تأثیر یکدیگر هســتند، 

بلکه در بســیاری از مواقع همپوشانی نیز دارند. فرهنگ مجموعه ای از بینش ها و کنش ها، اعتقادات و رفتارها 

در طول تاریخ یک جامعه اســت که از نســلی به نســل دیگر در آن جامعه منتقل می شود. اقتصاد در زندگی 

انســان شامل همه فعالیت ها و معامله هایی اســت که مربوط به زندگی مادی انسان می شود . اما یک بررسی 

ســاده تاریخی نشان می دهد آنچه تا کنون در نگاه جامعه ما وجود داشــته، مستقل پنداشتن فرهنگ از اقتصاد 

بوده اســت؛ به همین دلیل در کشور اساســا بنگاه های فرهنگی قوی وجود ندارد. برای مثال حتی کمپانی های 

فیلم سازی معتبر و تعریف شده ای نداریم و افراد به طور شخصی این کار را انجام می دهند یا حتی مثال عینی از 

انتشــاراتی هایی که در قالب یک بنگاه فعال و سودآور عمل کنند، وجود ندارد و در نهایت شاهد آن هستیم که 

یک فرد حقیقی گرداننده مجموعه ای از انتشــارات مختلف است و از این رو است که مجوز انتشاراتی در کشور 

ما به یک فرد حقیقی ارائه می شود و نه یک بنگاه اقتصادی با ماهیت حقوقی.

این روند باعث شــده در حــوزه فرهنگ دچار فقدان پدیده های اقتصادی و بنگاهی شــویم؛ این چالش یک 

چالش جدی در حوزه فرهنگی کشور ما ست.

اما واقعیت این اســت که در کشــور ما پیوندی بین کار فرهنگی و اقتصادی وجود ندارد و از این رو کارهای 

فرهنگی ماهیت «هزینه کرد» پیدا می کنند؛ این نوع نگاه در جامعه منجر به آن می شود که از نگاه عموم و حتی 

سیاســت گذاران، مدیر ورزشی، هنری و فرهنگی خوب مدیری اســت که سرفصل های هزینه ای بیشتری داشته 

باشــد یا در واقع هزینه کرد او باال باشــد. اما آنچه مسلم است، این اســت که در صورتی یک جامعه می تواند 

از فرهنگی پویا و مؤثر بهره مند باشــد که کارها و فعالیت های فرهنگی آن از مدل های درســت کسب و کاری و 

اقتصادی برخوردار باشد. نکته درخور توجه در این نمودار این است که یک بنگاه کسب و کاری مانند دیجی کاال 

می تواند زمینه ســاز و اهرم تولید محتوا باشــد؛ در حقیقت یکی از سرریزهای یک کسب و کار بزرگ در زمان رشد 

آن، موارد تولید محتوا و فرهنگی اســت که در اقتصاد دیجیتال این مبحث بســیار مهم و شایان توجه است. در 

این نمودار مشــاهده می شــود که رشدی که در تولید محتوای دیجی کاال در مقایســه با سال قبل وجود داشته 

است، حتی در زمینه فروش یا سایر موارد نبوده است. در بررسی دیگری که در سال ۱۴۰۰ بر روی «میزان تولید 

محتوای وب فارسی» صورت گرفته، مشخص شده که زبان فارسی بعد از انگلیسی، روسی، ترکیش و اسپانیولی 

در جایگاه پنجم تولید محتوا بر روی وب قرار گرفته است. این سهم در ابتدای سال ۲۰۱۴ (دی ماه سال ۱۳۹۲) 

تنها ۰.۸ درصد و در جایگاه چهاردهم بود. در واقع ایران نسبت به گویشوران این زبان، سهم خوبی از محتوای 

وب در مقایسه با سایر کشورهای غیرانگلیسی زبان دارد. به بیان دیگر، سهم محتوای فارسی به نسبت جمعیت 

فارسی زبان، سهم قابل قبولی است.

این مهم نشان می دهد محتوای فارسی در وب، با توجه به افزایش سرعت و ضریب نفوذ اینترنت در کشور 

در ســال های اخیر رو به افزایش بوده اســت و باید توجه داشت که به غیر از دسترسی که برآمده از زیرساخت 

ارتباطــی اســت، نیاز به ابزارهایــی برای بهره گیری از این زبان نیز هســت. در نهایت می تــوان گفت یک بنگاه 

اقتصــادی می تواند به رشــد فرهنگی در جامعه کمــک کند و اقتصاد دیجیتال تنها تبلــور یک بنگاه اقتصادی 

نیست، بلکه هم زمان از طریق اهرم های مختلف در صدد بهبود فرهنگی جامعه نیز هست.

این تحلیل مبتنی بر ســـومین گزارش ســـــاالنه دیجـــی کاالست که دربردارنده گزیده ای از آمار و داده های 

دیجی کاال در ســـال ۱۴۰۰ اســـت که به صورت عمومی منتشـــر می شـــود.

 جنس از  تو  محتوا  از  من

 ردپای زیان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی

بر اســاس آخرین صورت های مالی منتشرشــده از سوی 

بانک های کشــور در سال ۱۴۰۰، ۱۲ بانک خصوصی و دولتی 

دچار زیان انباشته سنگین هستند. طبق اطالعات صورت های 

مالی، مجموع زیان انباشته این ۱۲ بانک حاال به بیش از ۳۲۰ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.

طبق آمارها آینده همچنان پرچمدار زیان دهی است. این 

بانــک خصوصی با ۹۵٫۴ هزار میلیــارد تومان زیان، باالترین 

رقم زیان انباشته مربوط به بانک خصوصی و دولتی را دارد. 

این بانک همچنین در صورت مالی حسابرسی نشــده خود تا 

پایان سال ۱۴۰۰ نیز اعالم کرده که فقط در همین سال ۲۷٫۹ 

هزار میلیارد تومان زیان به بار آورده است.

پس از ایــن بانک، بانــک دولتی ملی بــا ۶۷ هزار و ۵۲۴ 

میلیارد تومــان زیان انباشــته تا پایان ســال ۱۳۹۹ (آخرین 

صورت مالی) دوم است. بانک خصوصی سرمایه با ۴۰ هزار و 

۱۸۸ میلیارد تومان زیان انباشــته، سوم است. این بانک فقط 

در ســال ۱۴۰۰ شــش هزار و ۷۳۳ میلیارد تومــان زیان دهی 

داشته است.

رتبه بعدی را ســپه به خودش اختصاص داده؛ آن هم با 

رقمی که به نظر بســیار قدیمی و به روزنشــده می آید. بانک 

ســپه پس از ادغام با بانک های نظامی هیچ صورت   مالی ای 

ارائه نکرده و تنها در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کوچکی 

به رقم ۳۵ هزار میلیارد تومانی زیانش شده است.

بانک شــهر پنجمین بانک فهرســت اســت؛ بانکی که با 

۲۲ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان زیان انباشته، ازجمله بانک های 

پرریســک کشور اســت. هر چند سال ۱۴۰۰ شــهر توانسته با 

سوددهی، بخشی از زیانش را جبران کند، اما همچنان نامش 

میان شش بانک اول زیان ده کشــور است.  بانک ایران زمین 

به عنوان ششــمین بانک با ۲۱ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان زیان 

انباشــته، سال گذشته هم با رشــد زیانی ۸۱درصدی مواجه 

بوده و حاال فقط زیان یک ســال آن به حدود ۹ هزار میلیارد 

تومان رسیده است.

بانک دی با ۱۲٫۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشــته نیز در 

میــان ۱۰ بانک اول از نظر زیان دهی قرار دارد. زیان انباشــته 

این بانک به نســبت پایان ۱۳۹۹، ۸۷ رصد رشد داشته است؛ 

چرا که این بانک فقط در سال گذشته ۵٫۸ هزار میلیارد تومان 

زیان کرده است.

بعــد از دی بــه ترتیب بانک پارســیان با ۱۱هــزار و ۳۸۲ 

میلیارد تومان (تا پایان ۹ماهه سال ۱۴۰۰)، بانک کشاورزی با 

هفت هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان (تا پایان ســال ۱۳۹۹)، بانک 

مســکن (تا پایان ســال ۱۳۹۹) با ۳٫۲ هــزار میلیارد تومان، 

بانک توســعه صادرات (تا پایان ســال ۱۳۹۹) با هزارو ۲۵۱ 

میلیارد تومان و بانک توســعه تعاون با ۹۴۹ میلیارد تومان 

زیان انباشــته در رتبه های هشــتم تا دوازدهم قرار دارند. در 

شرایطی که به نظر می رســد وضعیت مالی بانک ها هر روز 

بدتر می شــود، بانک مرکزی فهرســت طویلی از بدهکاران 

کالن این بانک ها منتشــر کرده اســت. فهرستی که نام های 

آشــنای آن چند ماه است اذهان را حسابی به خود مشغول 

کرده اســت. فهرستی البته ناقص که بارها از این بابت مورد 

انتقاد قرار گرفته است.

 اسامی بدهکاران بزرگ ۳ بانک مخفی ماند
از نواقص این فهرســت، همین قدر کافی اســت که هیچ 

نامی از بدهکاران ســه بانک آینده، دی و ســرمایه، به عنوان 

بانک هایی که فقط در ســال گذشــته در مجموع بیش از ۴۰ 

هزار میلیارد تومان زیان خالص داشته اند، منتشر نشده است؛ 

آن هــم در حالی که طبق ردیف یک بند «د» احکام تنظیمی 

تبصــره ۱۶ قانون بودجه ســال ۱۴۰۱، تمامی بانک ها مکلف 

به اطالع دهی دقیق به بانک  مرکزی جهت انتشار هستند.

بانک آینده زیان ده ترین بانک کشــور است و زیان دی نیز 

در ۱۲ ماهه گذشــته با رشــد ۲۶۹ درصدی نســبت به سال 

۹۹ مواجه شــده اســت. حتی کفایت ســرمایه این بانک در 

ادامه روند نزولی ســال های اخیر، در دوره ۹ماهه منتهی به 

ســال آذر ۱۴۰۰ به رقم ناامید کننده منفی ۳۶ درصد رســید! 

در حالی که بر اساس ماده ۳ آیین نامه کفایت سرمایه مصوب 

شورای پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه 

بانک ها و مؤسسات اعتباری هشت درصد تعیین شده است.

حتی سرمایه هم سال گذشته زیان خالصش را با رشدی 

۱۹ درصدی به رقم حدود هفت هزار میلیارد تومان رســانده 

است!

اگر از نواقص فهرســت و اســامی ممنوعــه ای که نباید 

منتشر شود هم بگذریم، هنوز مشخص نیست بانک هایی که 

بدترین وضعیت مالی و کفایت سرمایه منفی دارند، چگونه 

و با چــه متر و معیاری بــه عده ای خاص تســهیالت کالن 

داده اند و حاال قادر به بازپس  گیری نیستند.

همچنین در فهرســت اســامی بدهکاران بانک هایی که 

منتشــر شــده اند، نکات خبرســاز زیادی وجود داشته است؛ 

از جمله نرخ سود یا وثایق غیر عرف یا حتی مدت بازپرداخت 

بیش از حد طوالنی.

بــرای مثال، در فهرســت بدهکاران بانک کشــاورزی نام 

شــرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی در حالی به چشــم 

می خورد که ظاهرا تســهیالت ۱٫۲هزار میلیارد تومانی را در 

قراردادی ۵۳۲ ماهه دریافت کرده یا ســازمان مرکزی تعاون 

روســتایی ایران که چندین فقره تســهیالت با مدت قرارداد 

۲۶۶ماهــه دریافت کرده اســت! همچنین طبق فهرســت، 

برخــی از افراد حقیقی و حقوقی در چندین بانک خصوصی 

و دولتی موفق به دریافت تسهیالت با نرخ سود تک رقمی تا 

حتی دو یا سه درصد شده اند.

 بار تولید ورشکسته بر دوش بانک ها
برای شفاف شــدن ارتباط آخریــن وضعیت مالی بانک ها 

بهاءالدیــن  ســراغ  بانکــی،  کالن  بدهــکاران  فهرســت  و 

حسینی هاشــمی، کارشــناس امور بانکی می رویم؛ کسی که 

معتقد است باید تسهیالت بانک های زیان ده بررسی شود تا 

دید مطالبات معوق آنان مربوط به چه کســانی است و چه 

عواملی موجب معوق شدن آن شده است؟!

او می گویــد: ممکــن اســت شــرکت های بزرگــی مثل 

پتروشیمی، ســیمانی، معدنی،  خودروسازها، شــرکت های 

ســاختمانی یا... بدهکاران باشــند که تداوم فعالیت دارند. 

در ایــن حالت اگر بانک بخواهد دســت بــه تملیک به جای 

بدهی اش بزند، مؤسســه تعطیل می شــود؛ پــس بانک ها 

عموما ناچار هستند به تمدید مهلت تسویه وام و دسته ای از 

وام و تسهیالت هم وجود دارد که به هر دلیلی ممکن است 

ســوخت شــده باشــد، با عواملی مثل واگذاری یا زیان دهی 

واحد بدهکار.

بــه گفتــه او، وقتــی اقتصــاد در شــرایط تورم اســت، 

کارخانه هــای تولیدی هر ســال نیاز به منبع بیشــتری برای 

خرید مواد اولیه دارند؛ به ویژه امســال که بــا تغییر نرخ ارز 

هزینه تولید برخی از آنان حدود پنج برابر شــده اســت. در 

این شرایط باید با بانک ها هم تســویه کنند. بنابراین بانک ها 

در شــرایط تورمی ناچار به ســازگاری بــا واحدهای تولیدی 

می شوند تا تولیدشــان ادامه داشته باشد و تعطیل نشود؛ تا 

جایی که گاهی بانک حتی مجبور اســت به بخش هایی که 

هنوز بدهکار محسوب می شوند، دوباره تسهیالت بدهد.

حسینی هاشــمی می گوید پیش از این شرایط تورمی این 

اتفــاق نمی افتاد و حــاال بانک از این منظر آســیب می بیند؛ 

به خصوص با توجه به اینکه خود بانکداری هم گران شــده 

ولی در مقابل، نرخ سود تسهیالت بانکی همچنان دستوری 

تعیین شده است. در واقع تمام هزینه های بانک باال رفته اما 

درآمدهایش ثابت است. در این شرایط تداوم زیانش تعجبی 

ندارد.

 عجایب فهرست ابربدهکاران
حسینی هاشــمی درباره مدت تســهیالت خارج از عرف 

برخی بانک ها از جمله تســهیالت بانک کشاورزی به شرکت 

بازرگانی دولتی نیز عنوان می کند: طبق قانون عملیات بانکی 

بدون ربا، تسهیالت باالی ۶۰ ماه صرفا مخصوص طرح ها و 

پروژه هاســت. برای تسهیالت بخش بازرگانی حداکثر زمانی 

که می شــود در نظر گرفت یک سال اســت. بنابراین این وام 

ممکن اســت پنج ماهه اما تکرار شونده باشد؛ چون بازرگانی 

دولتی تداوم فعالیت دارد، مدام تســهیالتی را می گیرد و در 

عرض چند مــاه بازمی گرداند. چون این فرایند در حال تکرار 

اســت، ســقف مبلغی برای آن در نظر گرفته می شود و طی 

چندین ســال با قراردادهــای کوتاه مدت به شــرکت داده و 

تسویه می شود.

او درباره نرخ ســودهای تک رقمی فهرســت بدهکاران 

بانکی هــم توضیح می دهــد: گاهی اوقات این تســهیالت 

از وجــوه در اختیار بانک ها، وجوه امانی یا وجوه اداره شــده 

پرداخــت می شــود؛ یعنی شــرکت دولتی وجوهــی را در 

اختیار بانــک می گذارد تا بانک آن را بــه برخی بخش های 

زیر مجموعه شــرکت به صــورت تســهیالت پرداخت کند؛ 

چون این وجوه متعلق به خود بانک نیســت، مشکلی ایجاد 

نمی کند. ضمن اینکــه برخی وام ها هم می توانند به صورت 

قرض الحسنه یا وام در مناطق محروم باشد یا برای مثال در 

مسائل غیرمترقبه داده شده باشد.

در نهایت حسینی هاشــمی درباره عــدم تطبیق وثایق و 

تسهیالت از نگاه مردم در فضای مجازی نیز می گوید: درباره 

وثایق آنچه عموما از چشم عامه مردم دور می ماند، مسئله 

وثایق به صورت قرارداد اســت. طبق مــاده عملیات بانکی 

بدون ربا قرارداد از جمله سفته وثیقه معتبر است، اما اذهان 

عمومی وثیقه را عموما وثیقه ملکی در نظر می گیرد و چک، 

ســفته، برات، ســپرده و... را وثیقه نمی داند. تمام تسهیالت 

حداقل یک قرارداد دارند.

با تمام این موارد، برخی دیگر از کارشناســان هم اعتقاد 

دارند وام های کالن با ســود ناچیز نصیــب بنگاه های بانکی 

می شود که با تورم باال و نرخ سود ناچیز پس اندازهای مردم، 

درآمدهای افسانه ای برای بانک ها رقم می زند.

برخی ابربدهکاران بانکی وام های کم بهره با مهلت بازپرداخت ۴۰ ساله و بیشتر گرفته اند

دست و دل بازی های 
عجیب بانکی

مشکل بخش مسکن کمبود عرضه نیست

 بر اساس اطالعات موجود، تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور در حدود 

پنج درصد از تعداد خانوارها کمتر اســت. از ســوی دیگر، تعداد درخور توجهی از 

واحدهای مســکونی موجود عمال جزء بافت فرسوده محسوب شده و باید جایگزین 

شــوند. این امر ضرورت توجه به صنعت خانه سازی را نشان می دهد و طبعا رونق 

این صنعت هرقدر به تأخیر بیفتد، کمبود در این بازار بیشــتر خواهد شــد. از این رو 

هدف گذاری دولت برای ســاخت یک  میلیون واحد مسکونی در سال، با فرض اینکه 

قابل  اجرا باشد، یک ضرورت است.

بااین حال، سؤالی که باید مرکز توجه اهل فن و متولیان امر قرار بگیرد و پاسخی 

دقیق و سنجیده الزم دارد، این است که آیا به راستی مشکل بخش مسکن در اقتصاد 

ما ناشــی از کمبود عرضه نسبت به تقاضا ســت؟ آیا رشد سریع قیمت مسکن فقط 

ناشــی از این است که در این بازار محصول کمی عرضه می شود و این عرضه اندک 

پاســخ گوی تقاضای انبوه نیســت؟ البته اثر کمبود در افزایش قیمت امری بدیهی 

است، اما با نگاهی دیگر به آمار و ارقام می توان دریافت مشکل بیشتر از آنکه ناشی 

از کمبود باشد، ناشی از شیوه مالکیت واحدهای مسکونی موجود است.

افزایش ســریع جمعیت مستأجر نشــان می دهد تقاضای ســفته بازانه در بازار 

مســکن توانســته به خوبی بازار را در کنترل خود بگیرد و متقاضیان واقعی مسکن 

را از بازار بیرون براند. همچنین رقم شــایان توجه خانه های خالی در کشــور نشان 

می دهد انگیزه مالکان خانه ها فقط در اختیار داشــتن واحدها و برخورداری از رشد 

احتمالی قیمت در آینده اســت. ســود ناشی از رشد قیمت در حدی است که خالی 

نگه داشــتن خانه و صرف نظر از درآمد اجاره آن را توجیه می کند. در واقع شــرایط 

خاص اقتصاد کشــور، افزایش بی رویه حجم نقدینگی، بالتکلیفی در بازار سرمایه و 

دشواری های بر سر راه بخش تولید موجب شده مسکن و ساختمان در اقتصاد ما نه 

به عنوان یک کاالی اساسی مورد نیاز همگان، بلکه به عنوان یک دارایی سهل البیع و 

یک فرصت مناســب برای تبدیل به  احسن کردن نقدینگی به رسمیت شناخته  شود. 

به این  ترتیب رفتار عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در این بازار بسیار متفاوت با بازار 

کاالها و محصوالت دیگر شــکل گرفته و با شرایط آن سازگاری یافته  است. به عنوان 

نمونه تولیدکننده چندان ضرورتی احســاس نمی کند که شیوه تولید را مدرن تر کند 

و با اســتفاده از فناوری نویــن از هزینه های تولید بکاهــد. او همچنین امر افزایش 

بهــره وری و اصالح شــیوه  مدیریت کارگاه را چندان جــدی نمی گیرد و صدالبته به 

ضرورت فروش سریع تر محصوالت تولیدشده بی اعتنا ست. علت این است که سود 

او نه از محل تولید محصول، بلکه از محل «داشــتن» امالک تأمین می شود. همین 

که بخش مهم دارایی یک انبوه ســاز به  عنوان تولیدکننده کاالیی به نام مســکن، در 

قالب امالک و مستغالت باشد، کافی است که سود سرشار او تضمین شود. به همین 

دلیل او برخالف ســایر تولیدکنندگان، نه تعجیلی در ســاخت از خود نشان خواهد 

داد و نه در دوران فروش شــتابان عمل خواهد کرد. به طوری که مالحظه می شود، 

شرایط خاص اقتصادی کشور توانسته بازار مسکن را به یک بازار «خاص» مبدل کند 

که با ســایر بازارها بسیار متفاوت است. یکی از مهم ترین آثار این «خاص» بودن، این 

اســت که در چنین بازاری مفهوم کمبود و مازاد با شکل مصطلح آن بسیار متفاوت 

است. دقیقا به همین دلیل می توان ادعا کرد کارآمدترین سیاست برای حل معضل 

مســکن در کشور، ساخت مســکن انبوه در اراضی حاشیه شــهرها نیست، بلکه در 

قدم اول باید به ســاماندهی و بازآرایی بازار مســکن و صنعت ساختمان پرداخت؛ 

زیرا در شــرایط فعلــی، نه عرضه کننده و نه تقاضاکننــده هیچ کدام از نظر حرفه ای 

رفتاری متناسب با سمت خود ندارند و به این  ترتیب نه عرضه، عرضه واقعی است 

و نه تقاضــا، تقاضای واقعی. اولین اثر این ســاماندهی و بازآرایی به صورت تغییر 

در ترکیب مالکیت واحدهای مســکونی ظاهر خواهد شــد و بسیاری از مالکانی که 

دارایی خود را صرف سرمایه گذاری در امالک و مستغالت کرده اند، از این بازار خارج 

خواهند شــد. از سوی دیگر، انبوه ســازان که با هدف فروش سریع محصوالت خود 

فعالیــت می کنند، با درنظر گرفتن قدرت خرید و امکانات متقاضیان واقعی مســکن 

برای تولید بیشــتر برنامه ریزی خواهند کرد. اگر اخبار یک ماه گذشته حوزه مسکن را 

مورد توجه قرار بدهیم، به نظر می رســد مســئوالن و دولتمردان بیشتر از گذشته به 

اهمیت مســئله مسکن و دشواری های جمعیت مستأجر پی  برده و به فکر اقدامات 

اصالحی تأثیرگذارتر و پررنگ تر از گذشــته افتاده اند. بااین حال، با نگاهی مختصر به 

متغیرهای اقتصاد کالن کشــور می توان  گفت نه وضعیت مالی دولت و نه شــرایط 

خاص اجتماعی اجازه آزمون و خطا در چنین حوزه مهمی را نمی دهد و متولیان امر 

باید با بهره گیری از نظرات کارشناسی، برنامه سنجیده ای برای بخش مسکن تدوین 

کنند. اصالح ترکیب مالکیت در بازار مســکن و اخراج تدریجی تقاضای سفته بازانه 

از ایــن بازار مهم، یک ضرورت اســت و دولتمردان بایــد آن را در صدر برنامه های 

خود جای بدهند.

 کارشناس اقتصادی

ناصر ذاکری

مهفام ســلیمان بیگی: وام های کم بهره با مهلت بازپرداخت ۴۰ ساله و حتی بیشتر! اتفاق درخور توجه فهرست 

دانه درشت های بانکی اســت. بانک هایی که حاال در صورت مالی شــان زیان های بزرگ را به ثبت رسانده اند، 

تسهیالت کالنی با شــرایط اعجاب آور به بدهکاران بزرگ بانکی پرداخته اند که از آن جمله بازپرداخت وام در 

قمدت ۲۰۰ تا ۵۰۰ ماه و حتی بیشتر است!
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سرزمینی از آن خود

لیبرالیسم نیاز به ملت دارد

از زمان پیدایش آزمایشــی لیبرالیسم در قرن هفدهم به عنوان اصلی سازمان دهنده 
برای سیاســت، لیبرالیسم عمدا توقع از سیاســت را در این حد کاست که هدفش حفظ 
خود زندگی تحت شــرایطی باشد که مردم نمی توانند در مورد اینکه زندگی خوب کدام 
اســت توافق کنند، نه اینکه هدفــش «زندگی خوب» طبق تعریف بــاور خاص، اصول 
اخالقی یا ســنت فرهنگی باشد. این ماهیت غیرمتعهدانه، خالئی معنوی ایجاد می کند 
چون افراد راه خود را می روند و چندان خود را عضو اجتماع احساس نمی کنند. نظم های 
سیاسی لیبرال نیاز به ارزش های مشــترکی همچون بردباری، سازش و تعمق دارند اما 
ایــن ارزش ها پیوندهای عاطفی عمیقی را که در جوامع مذهبی و ناسیونالیســم قومی 
بسیار منسجم وجود دارد، شکل نمی دهد. به عالوه، جوامع لیبرال اغلب مردم را تشویق 

می کنند که به صورت بی هدف در پی خودارضایی مادی باشند.
مهم ترین مزیت لیبرالیســم، همان جنبه عمل گرایش است که قرن ها وجود داشته: 
توانایــی اش در ایجاد تنوع در جوامع کثرت گرا. با وجود این برای انواع تنوعی که جوامع 
لیبرال می تواننــد بپذیرند، محدودیت وجود دارد. اگر اکثریت مــردم اصول لیبرال را رد 
کنند و در پی محدودکردن حقوق اساســی دیگران باشند یا اگر شهروندان برای رسیدن 
به هدفشان متوسل به خشــونت بشوند، لیبرالیسم به تنهایی نمی تواند نظم سیاسی را 
حفظ کند. و اگر جوامع متنوع، اصول لیبرال را رد کنند و هویت های ملی شان را بر اساس 
نژاد، قومیت یا عوامل دیگر، تصورات متفاوت و واقعی از زندگی خوب بنا کنند، می توانند 
دوباره جنگ های خونین به راه بیندازند. دنیایی که پر از چنین کشــورهایی باشد، همیشه 

درگیرتر و پرآشوب تر و خشن تر می شود.
خأل معنوی لیبرالیسم

جوامع لیبرال می کوشند تصویر مثبتی از هویت ملی به شهروندانشان نشان بدهند. 
تئوری پشت لیبرالیسم مشکالت بزرگی دارد در کشیدن مرزهای روشن در اطراف جوامع/
اجتماع و توضیح اینکه مردم داخل و خارج از مرزها صاحب چه هستند. به خاطر اینکه 
این تئوری روی ادعای جهان گرایی بنا شــده. همان گونه کــه در اعالمیه جهانی حقوق 
بشر بیان شده، «تمام انسان ها آزاد به دنیا آمده اند و دارای منزلت و حقوق برابر هستند» 
به عالوه «همه اســتحقاق تمام حقوق و آزادی مطرح شده در این اعالمیه را دارند، بدون 
هیچ نوع تمایزی مثل نژاد، رنگ، جنســیت، زبان، عقاید سیاســی و...، خاســتگاه ملی یا 
اجتماعی، دارایی، تولد یا ســایر موقعیت ها». لیبرال ها به لحــاظ تئوریکی به تخلف از 
حقوق بشر اهمیت می دهند و برایشان فرقی ندارد که در کجای دنیا این اتفاق می افتد. 
بســیاری از لیبرال ها از وابســتگی های خاص ناسیونالیست ها متنفر هســتند و خود را 

«شهروندان جهان» می دانند.
ادعای جهان گرایی با تقســیم جهان به دولت- ملت ها سخت جور درمی آید. برای 
مثال، هیچ تئوری لیبرال مشــخصی وجود ندارد که چطور می شود مرزهای ملی کشید، 
نقصی که منجر به درگیری های درون لیبرالی بر ســر جداســازی مناطقی مثل کاتالونیا، 
کبک و اســکاتلند و اختالف بر ســر رفتار درســت بــا مهاجران و پناهنده ها می شــود. 
پوپولیســت هایی مثل دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایاالت متحده آمریکا، از تنش 
میان آرمان های جهان گرایانه لیبرالیسم و ادعاهای سطحی تر ناسیونالیسم استفاده کرد 

و تأثیر قدرتمندی گذاشت.
ناسیونالیســت ها گله می کنند که لیبرالیســم پیوندهای جامعه ملــی را از بین برده 
و آن را با جهان وطنی جایگزین کرده که به ملت ها در کشــورهای دوردســت به اندازه 
شــهروندان داخلی اهمیت می دهد. ناسیونالیســت های قرن نوزدهــم هویت ملی را 
بر اســاس بیولوژی بنا کردند و اعتقاد داشــتند که جوامع ملی ریشــه در اصل و نسب 
مشترک داشتند. برای ناسیونالیست های معاصر خاصی مثل ویکتور اوربن، نخست وزیر 
مجارستان، که هویت ملی مجارستان را بر اساس قومیت مجارستانی تعریف می کرد، این 
مسئله همچنان موضوع اصلی بود. ناسیونالیست های دیگر مثل یورام هازونی، دانشمند 
اسرائیلی، سعی کرد ناسیونالیسم قوم گرایی قرن بیستم را اصالح کند با این استدالل که 
ملت ها از واحدهای فرهنگی منسجمی تشکیل شده اند که به اعضاشان اجازه می دهد 
که سنت های ریشــه دار غذا، تعطیالت، زبان و... را با دیگران به اشتراک بگذارند. پاتریک 
دنن، متفکر محافظه کار آمریکایی، ادعا کرده که لیبرالیســم فرمی ضدفرهنگی دارد که 
تمــام فرم های فرهنگ پیشــالیبرالی را از بین برده و از قدرت دولــت برای نفوذ خود و 

کنترل کردن تمام جنبه های زندگی شخصی استفاده کرده.
به طور چشــمگیری دنن و سایر محافظه کارها از نئولیبرال های اقتصادی جدا شدند 

و به شکلی صریح، سرمایه داری بازار را به خاطر ازبین بردن ارزش های خانواده، جامعه 
و سنت، سرزنش کردند. در نتیجه، طبقه بندی های قرن بیستم که راست و چپ سیاسی 
را به لحاظ ایدئولوژی اقتصادی تعریف کــرده بودند، با واقعیت فعلی جور درنمی آید؛ 
در حالی که گروه های جناح راســت حاضرند از اســتفاده از قدرت دولت برای کنترل هم 

زندگی اجتماعی و هم اقتصاد حمایت کنند.
نقد محافظه کارانه اساسی لیبرالیسم- که جوامع لیبرال هیچ هسته اخالقی مشترک 
قدرتمندی ندارند که جامعه بر اســاس آن ساخته شود- به قدر کافی درست است. این 
ویژگی لیبرالیســم اســت و اشکال نیست. مســئله محافظه کارها این است که آیا راهی 
واقع گرایانه برای برگرداندن زمان و تحمیل مجدد نظم اخالقی ســخت گیرانه تر هست. 
بعضی از محافظه کارهای آمریکایی امیدوارند که به زمانی تخیلی برگردند، وقتی تقریبا 
همه در آمریکا مســیحی بودند؛ اما جوامع مدرن امروز به لحاظ مذهبی نسبت به دوره 
جنگ های مذهبی اروپا در قرن شانزدهم متنوع تر هستند. ایده بازگشت به سنت اخالقی 
مشــترکی که عقیده ای آن را تعریف کرده، نشــدنی اســت. افرادي مثل نارندرا مودی، 
نخســت وزیر ناسیونالیســت هندوی هند که به این بازگشت امیدوارند، دعوت به ستم و 
خشــونت فرقه ای می کنند. مودی به خوبی متوجه این حقیقت هســت: او صدراعظم 
ایالت غربی گجرات بود زمانی که شورش های فرقه ای در سال ۲۰۰۲ هزاران کشته، بیشتر 
مسلمان، به جای گذاشت. از سال ۲۰۰۴ که مودی نخست وزیر شد، او و متحدانش سعی 
کردند هویت ملی هند را به هندوئیســم و زبان هندی وابســته بکنند، تغییری عمیق از 

حکومت ائتالفی سکوالر مؤسسان لیبرال هند.
دولت اجتناب ناپذیر

نیروهای مســتبد در سراسر جهان همچنان از عالقه به ناسیونالیسم به عنوان سالح 
قدرتمند انتخابات اســتفاده می کنند. لیبرال ها ممکن اســت وسوســه بشــوند تا با این 
زبان بازی به عنوان میهن پرســتی افراطی و ناپخته مخالفت کنند؛ اما نباید ملت شــان را 

تسلیم دشمن شان کنند.
لیبرالیســم با تظاهرهای جهان گرایانه اش ممکن اســت به ســختی با ناسیونالیسم 
کوته بینانه جور در بیاید؛ اما این دو می توانند با هم سازگار بشوند. اهداف لیبرالیسم کامال 
سازگار است با دنیایی که به دولت- ملت ها تقسیم شده است. تمام جوامع باید متوسل 
به زور بشــوند؛ هم برای حفظ نظم داخلی شــان و هم برای دفاع از خودشــان در برابر 
دشــمنان خارجی. جامعه لیبرال این کار را با ایجاد دولتــی قدرتمند می کند؛ اما قدرت 
دولت را تحت حکم قانون محدود می کند. قدرت دولت بر اســاس قراردادی اجتماعی 
میان افراد مستقلی است که قبول کرده اند از بعضی از حقوق شان بگذرند و دیگر نتوانند 
هر کاری که می خواهند بکنند، تا در عوض دولت از آنها دفاع کند. اگر دموکراسی لیبرال 
باشد، این قدرت قانونی می شود هم با پذیرفتن مشترک قانون و هم با انتخابات عمومی.
حقوق لیبرال بی معنی است اگر دولت نتواند آن را اعمال کند؛ دولتی که طبق تعریف 
معروف ماکس وبر، جامعه شــناس آلمانی، انحصار قانونی زور بر قلمروی معین است. 
کنترل ارضی یک دولت لزوما مطابقت دارد با منطقه ای که تحت اشغال گروهی از افراد 
اســت که قراردادی اجتماعی بســته اند. افرادی که خارج از این کنترل زندگی می کنند 
باید حقوق شــان مورد احترام قرار بگیرد؛ اما نه لزوما از طرف آن دولت تأیید، تحمیل یا 

تقویت شود.
بنابراین دولت ها با کنترل ارضی محدود شــده، فعاالن سیاسی مهم باقی می مانند؛ 
چون فقط دولت است که قادر اســت استفاده قانونی از زور کند. در دنیای جهانی شده 
امروز، قدرت دست گروه های بســیار متنوع است؛ از شرکت های چند ملیتی تا گروه های 
غیرانتفاعی تا ســازمان های تروریســتی تا گروه های فراملی مثل اتحادیه اروپا و سازمان 
ملل. نیاز به همکاری بین المللی در حل مشکالتی مثل گرم شدن جهانی و بیماری های 
مسری هرگز این قدر مسلم نبوده؛ اما این همچنان یک معضل است که شکل خاصی از 
قدرت، و توانایی برای اجرای قوانین از طریق تهدید یا استفاده واقعی از زور، تحت کنترل 
دولت-ملت ها باقــی بماند. نه اتحادیه اروپا نه انجمــن حمل ونقل هوایی بین المللی 
از پلیــس یا ارتش خود برای اجرای قوانینی که وضع می کند، اســتفاده نمی کند. چنین 
سازمان هایی وابسته هستند به ظرفیت اعمال زور کشورهایی که به این سازمان ها قدرت 
بخشیده اند. امروزه مجموعه بزرگی از قانون بین الملل وجود دارد که در خیلی از حوزه ها 
قانون را در ســطح ملی عوض می کند، برای مثال، acquiscommunautaire (اقدامات 
حقوقــی و تصمیمات دادگاه که بخش اصلی قانون اتحادیه اروپا را تشــکیل می دهد) 

اتحادیه اروپا که به عنوان نوعی عرف برای تنظیم تجارت و حل اختالف عمل می کند؛ اما 
در پایان قانون بین الملل همچنان وابسته به اعمال قانون در سطح ملی است. زمانی که 
دولت های عضو اتحادیه اروپا درمورد مسائل مهم سیاست توافق ندارند، همان طور که 
در بحران یورویی ۲۰۱۰ و بحران مهاجرت سال ۲۰۱۵ با هم توافق نداشتند، تصمیم نهایی 
را نه قانون اروپا، بلکه قدرت نسبی دولت های عضو می گیرند. به عبارتی، قدرت مطلق 
همچنان در حوزه عملکرد دولت-ملت ها خواهد بود؛ یعنی کنترل قدرت در این سطح، 

همچنان اساسی/حیاتی است.
بنابرایــن هیچ گونه تناقض ضروری بین جهان گرایی لیبــرال و نیاز به دولت-ملت ها 
وجود ندارد. گرچه ارزش هنجاربنیاد حقوق بشــر ممکن است جهانی باشد؛ اما قدرت 
اجرا/اعمال/تحمیل، جهانی نیســت؛ بلکه یک منبع نادر است که لزوما در هر سرزمینی 
بــه صورت محدود بــه کار می رود. دولت لیبرال در اعطای ســطوح مختلف حقوق به 
شهروندان و غیرشهروندان کامال محق است؛ چون منابع یا حکم رسمی برای حفاظت 
از حقوق در جهان ندارد. تمام اشخاصی که در قلمرو دولت هستند، سزاوار هستند که به 
طور برابر مورد حفاظت قانون قرار بگیرند؛ اما فقط شهروندان، مشارکت کنندگان کامل در 

قرارداد اجتماعی هستند با حقوق و وظایف خاص، به ویژه حق رأی.
از آنجا که دولت ها مرکز قدرت جبری هســتند، نباید با سهل انگاری پیشنهاد تشکیل 
گروه هــای فراملی و واگذاری چنین قدرتی بــه آنها را کرد؛ باید در این مورد احتیاط کرد. 
جوامع لیبرال چندصد ســال به تجربه یاد گرفته اند که چگونه قدرت را در سطح ملی از 
طریق حکومت قانــون و نهادهای قانونی محدود کنند و چطور قدرت را تعدیل کنند تا 
اســتفاده از آن منافع عمومی را تأمین کند. لیبرال ها نمی دانند چطور چنین نهادهایی را 
در ســطح جهانی تشــکیل بدهند، جایی که برای مثال دادگاهی جهانی یا هیئت مقننه 
بتواند تصمیمات خودســرانه هیئت اجرائی جهانی را محــدود کند. اتحادیه اروپا ثمره 
جدی ترین تالش برای این کار در سطح ملی است؛ نتیجه اش سیستمی وحشتناک است 
که مشخصه اش ضعف شدید در بعضی حوزه ها (سیاست مالی، امور خارجه) و قدرت 
شدید در سایر حوزه ها (مقررات اقتصادی) است. حداقل اروپا تاریخ مشخص مشترک و 
هویت فرهنگی دارد که در ســطح جهانی وجود ندارد. نهادهای بین المللی مثل دادگاه 
بین المللی عدالت و دادگاه جرائم بین المللی همچنان در اعمال احکام رسمی شان به 

دولت ها وابسته اند.
امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی شــرایط «صلح همیشگی» را تجسم کرده که در آن 
دنیایی متشکل از دولت های لیبرال، روابط بین المللی را از طریق قانون به جای توسل به 
خشونت، تنظیم می کنند. حمله پوتین به اوکراین نشان داده که متأسفانه دنیا هنوز به این 
لحظه پساتاریخی نرسیده و قدرت نظامی بدوی، همچنان ضامن صلح برای کشورهای 
لیبرال اســت. بنابراین دولت- ملت بعید اســت که به عنوان عامل اساسی در سیاست 

جهانی از بین برود.
زندگی خوب

نقد محافظه کارانه لیبرالیســم در اصل، به تأکید لیبرال به خودمختاری فرد، شــکی 
معقول دارد. جوامع لیبرال به برابری شرافت انسانی معتقد است؛ شرافتی که ریشه در 
توانایــی فرد در انتخاب دارد. به همین دلیل، لیبرال ها خود را وقف دفاع از خودمختاری 
به عنوان حقوق اصلی کرده اند. اما اگرچه خودمختاری یک ارزش لیبرال اساسی است، 

تنها خیر بشر نیست که خود به  خود از تمام تصورات دیگر از زندگی خوب پیشی بگیرد.
جوامع لیبرال موفق، فرهنگ خود و درک خود را از زندگی خوب دارند؛ حتی اگر این 
بینش باریک بینانه تر از بینش جوامعی باشــد که محدود به یک اصل واحد هستند. آنها 
نمی توانند بی تفاوت باشند نسبت به ارزش هایی که برای حفظ کردن خودشان به عنوان 
جوامع لیبرال الزم است. جوامع لیبرال برای همبستگی باید به نشاط عمومی، بردباری، 
بی تعصبی و مشــارکت فعــال در امور عمومی تقدم بدهند. اگــر می خواهند به لحاظ 
اقتصادی ترقی کنند، باید به نوآوری، کارآفرینی و ریســک پذیری ارزش بدهند. جامعه ای 
از افراد خودبین که فقط دوســت دارند مصرف شخصی شان را به حداکثر برسانند، اصال 

جامعه نمی شود.
دولت ها مهم هســتند نــه فقط به خاطر اینکــه مرکز قدرت قانونــی و ابزار کنترل 
خشــونت هســتند. بلکه تنها منبع اجتماع هســتند. جهان گرایی لیبرال از یک طرف در 
تعارض با ماهیت اجتماعی بودن انسان است. مردم محکم ترین پیوندهای عاطفی را با 
نزدیکانشان حس می کنند، مثل دوستان و خانواده؛ وقتی دایره آشنایی وسیع تر می شود، 
حس اطاعت شان به شکلی اجتناب ناپذیر کمتر می شود. همچنان که طی قرن ها، جوامع 
انســانی بزرگ تر و پیچیده تر شده است، محدوده همبســتگی از خانواده ها و روستاها و 
قبایل به سراسر کشورها رسیده و به طور چشمگیری گسترده شده است. اما بشردوست ها 
انگشت شمار هستند. برای بیشتر آدم های دنیا، کشور همچنان بزرگ ترین واحد همبستگی 
است که ذاتا به آن وفادار هستند. به عالوه، این وفاداری شالوده مهم مشروعیت دولت و 
در نتیجه توانایی اش برای حکومت کردن می شود. در جوامع خاص، هویت ملی ضعیف 
می تواند پیامدهای ویرانگری داشــته باشــد، همان طور که در بعضی کشــورهای رو به 
توســعه که مشکل اقتصادی دارند، مشخص است؛ کشورهایی مانند میانمار و نیجریه و 

در بعضی دولت های شکست خورده مثل افغانستان، لیبی و سوریه.
موضوع ناسیونالیسم لیبرال

این بحث ممکن اســت شبیه بحث «هزنی» دانشــمند محافظه کار در کتاب «مزیت 
ناسیونالیســم» (ســال ۲۰۱۸) او، به نظر برســد که در آن از نظمی جهانی بر اســاس 
خودمختاری دولــت- ملت ها حمایت می کند. او به نکته مهمی اشــاره می کند وقتی 
علیه کشورهای لیبرالی مثل ایاالت متحده هشدار می دهد که سعی می کنند دنیا را طبق 
تصوراتشان از نو بسازند و در این راه از حد خود تجاوز می کنند. اما این نظرش اشتباه است 
که کشورهای موجود، واحدهای فرهنگی مرزبندی شده و مشخص هستند و نظم جهانی 
صلح آمیز با پذیرفتن این کشورها آن چنان که هستند، به وجود می آید. کشورهای امروزی 
بناهای اجتماعی هســتند؛ بناهایی که محصول جانبی نزاع هــای تاریخی اند که اغلب 
جنگ، خشونت، همگونی تحمیلی (منظور فرایندی است که در آن گروه اقلیت به تدریج 

فرهنگ ها و رفتارهای فرهنگ غالب را می پذیرد) و دستکاری عمدی نمادهای فرهنگی  
را در بر می گیرند. شــکل های بهتر و بدتر هویت ملی وجود دارد و جوامع می توانند آنها 

را انتخاب کنند.
به طور خاص، اگر هویت ملی بر اســاس ویژگی های ثابتی مثل نژاد، قومیت باشد، از 
دسته ای می شود که به طور بالقوه حذف کننده است و اصل لیبرال منزلت برابر (انسان ها) 
را نقــض می کند. اگرچه تناقض ضروری ای بین نیاز به هویت ملی و جهان گرایی لیبرال 
وجود نــدارد اما تنش بالقوه قدرتمندی میان این دو اصــل وجود دارد. اگر هویت ملی 
براساس ویژگی های ثابت باشد، تبدیل به ناسیونالیسم خصمانه و حذ ف کننده می شود، 
همان طور کــه طی نیمه اول قرن بیســتم در اروپا شــد. به همین دلیــل، جوامع لیبرال 
نباید گروه ها را بر اســاس هویت های ثابتی مثل نژاد، قومیت به رسمیت بشناسند. البته 
دوره هایی هســت که این مسئله اجتناب ناپذیر می شود و اصول لیبرال کارایی ندارند. در 
بسیاری از جاهای دنیا، گروه های قومی یا ایدئولوژیك یک سرزمین را برای نسل ها اشغال 
کرده اند و سنت های زبانی و فرهنگی ریشه دار خود را دارند. در بالکان، خاورمیانه، جنوب 
آســیا و جنوب شرقی آســیا، هویت قومی یا مذهبی عمال ویژگی اصلی برای بسیاری از 

مردم است و جذب کردن آنها به فرهنگی ملی و گسترده تر، بسیار غیر واقعی است.
می شود شکلی از سیاست لیبرال را در چندین واحد فرهنگی اجرا کرد؛ برای مثال هند 
چند زبان ملی را به رســمیت می شناسد و در گذشته به ایالت هایش اجازه داده بود که 
سیاست های خودشان را در رابطه با آموزش و سیستم های قانونی پیاده کنند. فدرالیسم 
و واگذاری هم زمــان قدرت به واحدهای زیرمجموعه ملی اغلب در چنین کشــورهای 
متنوعی، ضروری است. قدرت رسما می تواند به گروه های مختلفی اختصاص داده بشود 
که به واسطه هویت فرهنگی شان تعریف می شوند، در ساختاری که دانشمندان سیاسی 
آن را consociationalism(آرایش/ یا توافقی سیاســی که در آن گروه های مختلف مثل 
جمعیت های قومی یا نژادی در یک کشور یا منطقه، بر اساس فرمول یا مکانیسمی مورد 
توافق، در قدرت سهیم می شوند) می نامند. با اینکه این آرایش سیاسی به طور معقولی 
در هلنــد موفــق از آب درآمده اما در جاهایی مثل بوســنی، عــراق و لبنان فاجعه آمیز 
بوده، جایی کــه گروه های هویتی خود را در نزاعی باخت- باخت محبوس می بینند. در 
جوامعی که گروه های فرهنگی هنوز به صورت واحدهای خودمحور و خودبین منسجم 
نشده اند، بهتر است با شهروندان به صورت فرد برخورد کرد تا اعضای گروه های هویتی.
از سوی دیگر، جنبه های دیگر هویت ملی وجود دارد که می تواند به صورت داوطلبانه 
پذیرفته بشــود و بنابراین به صورت گسترده به اشتراک گذاشته می شود مثل سنت های 
ادبی، روایت های تاریخی و زبان، غذا و ورزش. کاتالونیا، کبک و اســکاتلند همه مناطقی 
با سنت های فرهنگی و تاریخی متمایز هستند و همگی دارای پارتیزان های ناسیونالیستی 
هســتند که در پی جداشدن کامل از کشوری هستند که با آن پیوند دارند. تقریبا می شود 
مطمئن بود که این مناطق موقع جداشــدن، همچنان جوامع لیبرالی خواهند بود که به 
حقــوق افراد احترام می گذارند، مثل جمهوری چک و اســلواکی بعد از اینکه در ســال 

۱۹۹۳ کشورهای مستقلی شدند.
هویــت ملی دارای خطرات آشــکاری اســت امــا فرصت هم هســت. یک مفهوم 
اجتماعی است و می تواند از ارزش های لیبرال حمایت کند به جای اینکه سبب تضعیف 
آنها شــود. بسیاری از کشورها به لحاظ تاریخی از جمعیت های متنوعی تشکیل شده اند 
و به خاطر اصول سیاســی یا آرمان هاشــان به شــدت خود را اجتماع می بینند به جای 
اینکه خود را از دسته بندی های قهری ببینند. استرالیا، کانادا، فرانسه، هند و ایاالت متحده 
آمریکا همه، کشــورهایی هستند که در دهه های اخیر در پی ساختن هویت های ملی بر 
اساس اصول سیاســی بوده اند به جای نژاد یا قومیت. ایاالت متحده فرایندی طوالنی و 
دردناک را طی کرده تا آمریکایی بودن را بازتعریف کند. به طور مســتمر موانع شهروندی 
را بر اســاس طبقه، نژاد و جنســیت برداشــته – گرچه این فرایند همچنان ناقص است 
و دچار مشــکالت زیادی شده. در فرانسه، ســاختن هویت ملی با «اعالمیه حقوق بشر 
و شــهروند» انقالب فرانســه آغاز شد که شــهروندی آرمانی را بر اساس زبان و فرهنگ 
مشترک پدید آورد. اما در اواسط قرن بیستم، استرالیا و کانادا کشورهایی شدند با اکثریت 
سفیدپوست غالب و قوانین محدودکننده در رابطه با مهاجرت و شهروندی، مثل سیاست 
«استرالیای سفید» که جلوی ورود مهاجران آسیایی را می گرفت. اما هر دو این کشورها 
بعد از دهه ۱۹۶۰ هویت ملی شــان را بر اساس اصول غیرنژادی ساختند و در را به روی 
مهاجرت گسترده گشــودند. امروز جمعیت خارجی هر دو کشور بیشتر از ایاالت متحده 
است و کمتر از آمریکا هم دچار قطبی شدن/پوالریزاسیون و «واکنش شدید و تبعیض آمیز 

سفیدپوست ها» نسبت به خارجی هاست.
باوجود این، دشواری تشکیل هویت مشترک در دموکراسی های به شدت تقسیم شده، 
نباید کم اهمیت تلقی شــود. بســیاری از جوامع لیبرال معاصر روی ملت های تاریخی 
ســاخته شده اند که با شــیوه های غیرلیبرال هویت ملی را درک کرده اند. فرانسه، آلمان، 
ژاپن و کره جنوبی، همه ملت بودند، قبل از اینکه دموکراسی های لیبرال بشوند؛ به قول 
خیلی ها، ایاالت متحده قبل از اینکه ملت بشود دولت بود. فرایند تعریف ملت آمریکایی 
به لحاظ سیاسی و لیبرال، طوالنی، سخت و در دوره های مختلف با خشونت همراه بوده 
و حتی امروز چپی ها و راســتی ها با روایت های به شدت رقابتی در مورد خاستگاه کشور 

این فرایند را زیر سؤال می برند.
لیبرالیســم دچار مشــکل می شــود اگر مردم فقط آن را ســازوکاری برای مدیریت 
صلح آمیز تنوع ببینند، بدون اینکه اهداف گسترده تر ملی برای لیبرالیسم در نظر بگیرند. 
ملت هایی که خشونت، جنگ و دیکتاتوری را تجربه کرده اند معموال آن قدر عمر کرده اند 
کــه در جامعه های لیبرال زندگی کنند، مثل اروپایی ها بعــد از ۱۹۴۵. اما چون مردم به 
زندگی صلح آمیز تحت رژیم لیبرال عــادت می کنند، معموال این صلح و نظم را بدیهی 
می پندارند و کم کم آرزوی سیاستی را می کنند که آنها را به موقعیت بهتری برساند. سال 
۱۹۱۴، اروپا حدود یک قرن بدون نزاع های ویرانگر بود و توده های مردم با خوشحالی عازم 

جنگ شدند علیرغم پیشرفت بزرگ مادی ای که تا آن موقع اتفاق افتاده بود.
شاید دنیا به همین نقطه در تاریخ بشریت رسیده: سه چهارم قرن است که جنگی بزرگ 
بین کشــورها اتفاق نیفتاده و هم زمان رونق جهانی عظیمی داشــته که به همین اندازه 
باعث تغییر اجتماعی بزرگی شده. اتحادیه اروپا به عنوان پادزهری برای ناسیونالیسمی 
که منجر به جنگ های جهانی شد، تأســیس شد و از این لحاظ در کمال ناامیدی موفق 
بوده. اما حمله روسیه به اوکراین، از اغتشاش و خشونت بیشتری در آینده خبر می دهد.

در ایــن مقطع بحرانــی، دو آینده خیلی متفاوت در پیش داریم. اگر پوتین اســتقالل و 
دموکراسی اوکراین را نابود کند، دنیا برمی گردد به عصر ناسیونالیسم خشن و بدون بردباری 
که یادگار اوایل قرن بیستم است. ایاالت متحده از این اتفاق در امان نخواهد بود همان طور 
که پوپولیســت هایی مثل ترامپ در آرزوی تقلید از روش های خودکامگی پوتین هستند. از 
طرف دیگر اگر پوتین روســیه را به فروپاشــی نظامی و شکست اقتصادی بکشاند، فرصت 
این پیش می آید که دوباره از لیبرال درس بگیریم که قدرتی که به واسطه قانون نامحدود 

می شود، منجر به فاجعه ملی و احیای آرمان های دنیایی دموکراتیک و آزاد می شود.
Foreign Affairs :منبع
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لیبرالیســم در خطر اســت. تحمل تفاوت، احترام به حقوق افــراد و حکومت قانون، 
بنیادهای جوامع لیبرال را تشــکیل می دهد و همه اینها دارند تهدید می شــوند، چون 
دنیا مبتال شــده به آنچه عقب نشینی/یا رکود دموکراتیک یا حتی بحران نامیده می شود. 
بر اســاس گزارش خانه آزادی حقوق سیاســی و آزادی های مدنی در سراسر دنیا در 
۱۶ ســال گذشــته هر ســال افت کرده. قدرت رو به فزونی حکومت های خودکامه ای 
مثل چین و روســیه، فرســایش نهادهای لیبرال – یا اسما لیبرال – در کشــورهایی مثل مجارستان و ترکیه و پســروی دموکراسی های لیبرالی مثل هند 
و ایاالت متحده آمریکا، زوال لیبرالیســم را نشــان می دهد. در هرکدام از این موارد، ناسیونالیســم به ظهور اســتبداد کمک کرده است. سیاستمداران  
مستبد، جناح ها و متحدهاشــان، از لفاظی های ناسیونالیستی برای کنترل بیشتر جوامعشان اســتفاده کرده اند. آنها مخالفانشان را به عنوان نخبه های 
دســت نیافتنی، جهان وطن ها و جهان گرایان ازکارافتاده محکوم می کنند. آنها ادعا می کنند که نمایندگان اصیل و نگهبانان واقعی کشورشــان هستند. 
گاهی سیاست مداران مستبد صرفا از همتاهای لیبرال شــان کاریکاتوری ترسیم می کنند و آنها را ناکارآمد و متفاوت از زندگی مردمی نشان می دهند که 
قرار است نماینده شان باشند. رقبای لیبرالشــان را اغلب نه تنها به عنوان دشمنان سیاسی بلکه چیزی شوم تر توصیف می کنند: دشمنان مردم. ماهیت 
لیبرالیســم آن را در معرض این نوع حمله قرار می دهد. مهم ترین اصلی که در لیبرالیسم پاس داشته می شود بردباری است: دولت ها، عقاید، هویت ها 

یا اصول اعتقادی/مکتب را تجویز نمی کنند.

مترجم: مریم محمدی سرشت

فرانسیس فوکویاما

 مهم ترین مزیت لیبرالیســم، همان جنبه عمل گرایش اســت که 
قرن هــا وجود داشــته: توانایــی اش در ایجاد تنــوع در جوامع 
کثرت گرا. بــا وجود این برای انــواع تنوعی که جوامع لیبــرال می توانند 
بپذیرند، محدودیت وجود دارد. اگر اکثریت مردم اصول لیبرال را رد کنند 
و در پی محدودکردن حقوق اساسی دیگران باشند یا اگر شهروندان برای 
رســیدن به هدفشان متوسل به خشــونت بشوند، لیبرالیســم به تنهایی 

نمی تواند نظم سیاسی را حفظ کند

_

_ _
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شهربازی قربانی توسعه بزرگراه ها
۱۵ ســال اســت از کوچ وســایل غول پیکر شــهربازی قدیم تهران در بزرگراه چمران 
می گذرد. شــهردار وقت تهران آن زمان قول داد شهربازی مدرنی در شهر آفتاب احداث 
کند تا پایتخت نشینان جای خالی شهربازی قدیمی را احساس نکنند و مشکالت ترافیکی 
ایــن بزرگراه هم حل شــود و تهرانی ها هم لذت چمران خلوت را احســاس کنند و هم 
شــهربازی مدرن تری نصیب شان شود؛ اما تهرانی ها حاال پشــت ترافیک بزرگراه چمران 

خاطره شهربازی از دست رفته شان را زنده می کنند.
شــهربازی چمران را به بهانه احداث یک پل رو گذر خالی کردند تا شــبکه بزرگراهی 
شــهر تهران کــه از دهه ۵۰ معطــل مانده بود، تکمیل شــود. زمزمه هــای تخریب این 
شــهربازی از سال ۸۲ به گوش رسید تا سال ۸۳ که محمدی زاده، معاون خدمات شهری 

شهردار وقت، خبر خداحافظی شهربازی با تهرانی ها را داد.
قالیباف شــهردار تازه وارد آن سال ها هم راه حل بازشــدن گره ترافیکی این بزرگراه را 
رفتن شــهربازی از این منطقه تشخیص داد و در نهایت در ۲۱ فروردین سال ۸۵ موافقت 
اصولی بنیاد شــهید انقالب اســالمی و معاونت فنی شــهرداری تهران به دست آمد و 

شهرداری در ازای دریافت سند مالکیت شهربازی مبلغ ۲۳ میلیارد تومان پرداخت.
قالیباف همان سال ها به تهرانی ها وعده داد شهربازی مدرن تر و به روزتری را در شهر 
آفتاب احداث خواهد کرد. قطار بزرگ، ســفینه، منوریل، آبشــار آبی، ارابه، اســب پرنده، 
تاب بچه، چرخ عصار، ســینما ســه بعدی، توفان، کاترپیالر، آبشــار، آکروجت، افالک نما، 
ترن هوایی، کشتی سبا، ماشین برقی، قالیچه پرنده، رودخانه وحشی، سورتمه، چرخ و فلک، 
رولر کاســتر، گردش فضایی، رنجر و اختاپوس ۲۵ وســیله بازی بودند که مدیران شهری 
آن ســال ها وعده دادند تهرانی ها در شــهر بازی جدیدشــان با آن هیجان خود را تخلیه 
خواهند کرد؛ اما با گذشــت ســال ها هنوز این وعده مدیران شهری محقق نشده است و 
به نظر نمی رســد تصمیم گیران تهران با دخل خالی و نیازهــای فوری که در حوزه های 
حیاتی مانند حمل ونقل عمومی دارند، دغدغه ســاخت شــهربازی بزرگی مانند گذشته 

را داشته باشند.
به خاطر نبود شــهربازی مدرن و بزرگ در کشــورمان شــاید بســیاری تصورشــان از 
شــهربازی مکانی صرفا برای کودکان، نوجوانان و حداکثر جوانان باشــد؛ اما این تصویر 
نادرســت تنها در ذهن مردم کشــور ما شــکل گرفته اســت، در شــهرهای مختلف دنیا 
شــهربازی های عظیمی وجود دارد که از همه اقشــار جامعه و ســنین مختلف طرفدار 
دارند. شــهربازی های بزرگ دنیا حتی به عنوان مکانی برای جذب گردشــگران داخلی و 

خارجی مطرح هستند.
دیزنی لنــد در ایالت کالیفرنیا آمریــکا را می توان یکی از بزرگ تریــن و پرطرفدارترین 
شهربازی های جهان دانست که از سال ۱۹۵۵ کار خود را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۶۰۰ 

میلیون بازدیدکننده داشته است.
پارک اروپا نیز یکی از شهربازی های بزرگ و مطرح دنیاست که در شهر روست آلمان 
است و با وجود اینکه جمعیت این شهر به زحمت به مرز پنج هزار نفر می رسد، این پارک 
باعث شــده خیلی ها از نقاط مختلف آلمان و سایر کشــورهای اروپایی به این شهر سفر 

کنند تا اوج هیجان را از نزدیک تجربه کنند.
دیزنی لند توکیو از دیگر شهربازی های بزرگ در دنیاست که در زمینی به مساحت ۱۱۵ 
هکتار احداث شــده و در ساخت این شــهربازی، اصول معماری ژاپنی هم حفظ شده و 

سازندگان آن هم تالش کردند بسیاری از سنت ها را در آن حفظ کنند.
تعداد شــهربازی های روباز و سرپوشــیده بزرگ روز به روز در شهرهای مختلف جهان 
افزایش می یابد تا مراکزی برای ســرگرمی، هیجان و ســرگرمی شــهروند ایجاد شود. اما 
ایران در این زمینه عقب ماندگی های جدی و اساســی دارد. حتی در پایتخت نیز با وجود 
اینکه مقرر بود شــهربازی هزار ویک شهر به عنوان بزرگ ترین شهربازی غرب آسیا احداث 

شود، سال هاست این پروژه هم متوقف شده است.
کمبود فضای تفریحی در  پایتخت

کمبود فضای تفریحی در پایتخت مورد تأیید همه اســت؛ با وجود آن هنوز تهرانی ها 
از داشتن یک شهربازی اســتاندارد محروم هستند. زمانی قرار بود استانداری تهران چهار 
مرکز تفریحی بزرگ برای تهران بســازد اما با رفتن دولت هــا و تغییر مدیران، این وعده ها 

هم به بایگانی رفت.
مهدی شــریفی، شهرســاز معتقد اســت شــهربازی خوب و فضای تفریحی مناسبی 
بــرای کودکان و البته بزرگســاالن نداریم و شــهربازی های موجود نیز از اســتانداردهای 
الزم برخوردار نیســت و هرازگاهی هم خبرهایی مبنی بر مرگ هم وطنان در اوج شــادی 
می شنویم. سرمایه گذاران هم عالقه چندانی ندارند که بر روی شهربازی ها سرمایه گذاری 
کنند. این در حالی است که جای خالی شهربازی در شهرهای بزرگ بسیار به چشم می آید.
به گفته او، پایتخت نشــینان اکثرا زمان فراغت خود را در خیابان گردی، پارک نشــینی و 
رســتوران ها می گذرانند و با وجود ساخت چندین هزار مترمربع فضای فرهنگی و ورزشی 
در تهران طی سال های اخیر، هنوز تهران برای تفریح و سرگرمی شهروندانش حرفی برای 
گفتن ندارد. در بســیاری از شــهرهای دنیا مراکز تفریحی آن قدر گســترده و متنوع هستند 

که برای هر شــهروند با هر نوع ســلیقه، خصوصیت رفتاری و از هر گروه سنی گزینه های 
تفریحی بسیار زیادی وجود دارد. شهربازی های بزرگ، پارک های آبی، آکواریوم، جنگل های 
مصنوعی، باغ وحش و... از ابتدایی ترین مراکز تفریحی شــهرهای مختلف دنیا محســوب 

می شود اما مردم ایران حتی پایتخت نیز از چنین امکاناتی محروم هستند.
تهران به شدت از فقر شهربازی رنج می برد

کارشناسان شهری می گویند شهر تهران به شدت از فقر شهربازی رنج می برد و پایتخت 
تنها یک شهربازی با تجهیزات قدیمی دارد. به گفته کارشناسان شهری، در دنیا مسئولیت 
ساخت مکان های تفریحی مانند شــهربازی ها بر عهده دولت های محلی (شهرداری ها) 
اســت؛ با این تفاوت که در این شهرها، مدیریت واحد شــهری سال هاست اجرائی شده و 

مسئولیت ساخت شهربازی همراه با اعتبار مورد نیاز به شهرداری ها واگذار شده است.
به اعتقاد برخی از کارشناســان شــهری، با وجود نیاز تهران به مراکــز تفریحی مانند 
شــهربازی در سال های گذشته، احداث این نوع مراکز صرفا بر اساس جهت گیرهای فردی 
شــتاب گرفته یا متوقف شده اســت. این در حالی است که ایجاد این نوع مراکز از نیازهای 
اصلی شــهروندان تهرانی است؛ شــهروندانی که وقت زیادی را در ترافیک و آلودگی هوا 

سپری می کنند نیاز به ایجاد فضاهای تفریحی و فضای شهری با نشاط تری دارند.
برخی کمبود فضاهای تفریحی در شــهر تهــران را حاصل تمرکز بیش از حد مدیریت 
شهری تهران بر تشویق سرمایه گذاران به احداث انواع برج های ساختمانی و مجتمع های 
تجــاری می دانند که در عمل باعث شــده فرصتی برای فکرکردن و برنامه ریزی نســبت 
بــه نیازهای تفریحی و گردشــگری پایتخت بــرای مدیران به وجود نیایــد. آنها امیدوار و 
معتقدنــد نباید منابع مالی اصلی تهران به طور مســتقیم صرف این نــوع پروژه ها که به 
دلیل سود آوری بخش خصوصی عالقه مند به سرمایه گذاری در آن است، شود. شهرداری 
تهران برای احداث مراکز تفریحی و گردشگری می تواند از محل واگذاری زمین های ذخیره 

و تخفیف بر عوارض پروانه سرمایه گذار جذب کند.
درک خانواده های ما از تفریح چیست؟

محمدمهــدی عابدی، طراح شــهری، درخصوص اینکه چرا شــهربازی های جدید در 
ایران ساخته نمی شــود، می گوید: فضاهای شــهری ما تبلور عوامل اقتصادی، اجتماعی 
و سیاســی هســتند. ســاده انگارانه اســت اگر تصور کنیم نبود فضایی مانند شهربازی در 
کالن شهرهای ما فقط یک یا دو دلیل داشته باشد. شاید برای پاسخ به این سؤال بهتر باشد 
ابتدا به این پرسش پاسخ بدهیم که اصال یک خانواده ایرانی در سبد خانوارش برای تفریح 

هزینه می کند یا اصال درک خانواده های ما از تفریح چیست؟

او ادامه می دهد: ما جامعه ای در حال گذار هســتیم؛ گذار از جامعه ســنتی درون گرا 
به ســمت جامعه مدرن برون گرا. تفریح شهربازی جزء نمونه تفریحات مدرن است. بعد 
از پیشــرفت تکنولوژی در جوامع صنعتی پدید آمده. با این تفاســیر شهربازی در کشور ما 
نمونه تفریحی متفاوت و مدرن و جدید اســت. از طرف دیگر مطالبه شــهروندی نیز برای 

احداث شهربازی در کشور ما وجود ندارد.
این کارشناس حوزه شهرسازی درخصوص اینکه آیا عدم استقبال مردم از شهربازی ها، 
دولت هــا را برای ســاخت شــهربازی بی رغبت کرده اســت هم توضیــح می دهد: ما در 
کشــورمان مال های متعدد داریم. روز به روز هم ساخته می شوند. مثل همین کوروش مال 
در تهران. این نمونه مدرنیته در غرب است و در ایران مشتری دارد. کیفیت باالی مال های 
ایران حتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز برابری می کند، اما ما این مسئله را درباره 

شهربازی ها نمی بینیم.
او درباره عدم اســتقبال از شــهربازی و اینکه نمونه های خوبی در کشور در این رابطه 
نداریم، می گوید: ما حتی نمونه های شــهربازی هم در کشــور داشــتیم که جمع شدند و 
دیگر هیچ وقت از نو تأســیس نشدند. علت اصلی آن این است که مطالبه مردمی در این 
زمینه وجود ندارد و مقاومت مدنــی برای آن صورت نگرفت. من چندی پیش یک مقاله 
درخصــوص نحوه گذراندن اوقــات فراغت در تهران می خواندم که در نظرســنجی های 

مقاله به ندرت به کمبود فضایی مانند پارک ارم اشاره شده بود.
این مســئله شــاید به این برگردد که ذهنیت جامعه ایرانی آنچنان که باید با شهربازی 
ســازگار نیســت؛ چون آن را ندیده، هیچ وقت هم آن را طلب نمی کند. این مسئله فقط به 
شهربازی هم ختم نمی شود؛ مثال ما در ایران حتی یک میدان شهری هم نداریم که در آن 

رویداد برگزار شود؛ میدانی مانند تکسیم استانبول.
عابدی درخصوص نقاط مطلوب برای احداث شــهربازی نیز می گوید: گفته شــده که 
شــهربازی ها به دلیل سروصدا کنار مکان های مسکونی و بیمارستان قرار نگیرند. از طرف 
دیگر شهربازی باید دسترس پذیر باشد، در مسیرهای پرترافیک نباشد و دسترسی به وسایل 
نقلیه عمومی داشــته باشد. مسائل اقتصادی آن هم باید مدنظر قرار گیرد. در تهران فعال 

جانمایی شهربازی در خارج از تهران بهتر جواب می دهد.
نقش تحریم ها در احداث نشدن شهربازی تهران

علی محمد ســعادتی، شــهردار ســابق منطقه ۱۲، به موضوع حذف تفریح از ســبد 
خانواده ها اشــاره می کند و می گوید: تحریم های این سال ها نیز در عدم احداث شهربازی 
در تهران نقش داشته اند. به طور مثال فضای چندهکتاری در بوستان زندگی برای ساخت 

چرخ و فلکــی بزرگ با یک مجموعه در نظر گرفته شــده بــود و تفاهم نامه ای نیز به امضا 
رســید ولی مصادف شد با تشــدید تحریم ها. با وجود آنکه برخی از اقالم خریداری شده 
بود اما موضوع اصلی تعمیر، نگهداری و بیمه این تجهیزات است و سرمایه گذاری در این 
حوزه بلندمدت است و تحریم ها و محدودیت های خارجی عمال این اجازه را برای احداث 

این بخش در بوستان زندگی به ما نداد.
او به ایجاد شــهربازی های کوچک بــا تجهیزات معمولی اشــاره می کند که معموال 
شــرکت های بازرگانی واردکننده این تجهیزات، خودشــان پشــتیبانی فنــی را هم انجام 
می دهند. از کشــورهای واسطه تجهیزات دســت دوم وارد کرده یا به دلیل تعامالتی که با 
چین داریم تجهیزات چینی را خریداری می کنند، اما برای خرید وسایل تفریحی و سرگرمی 
ســنگین که صنایع های تک هســتند دچار محدودیت بودیم؛ زیرا در این حوزه که ایمنی و 
جان هزاران نفر مطرح اســت، حتما به خدمات پشتیبانی از ســوی شرکت فروشنده نیاز 
است که هر گاه سایه تحریم ها سنگین تر می شد، این شرکت ها از سرمایه گذاری و همکاری 
عقب نشینی می کردند؛ زیرا در این حوزه چشم انداز تعامالت دست کم ۲۰ تا ۳۰ ساله است.

ســعادتی ادامه می دهد: به تدریج جامعه شــهروندی ما هم که ســال ها از داشــتن 
شــهربازی محروم بود آن را از ســبد تفریحات خود حذف کرد و از نظر ذهنی نیز از ذهن 
خانواده ها داشتن شهربازی مانند سئول و ارم پاک شد. ما که تجربه رفتن به این شهربازی ها 

را داریم متوجه نبود آن هستیمف اما نسل جدید تجربه ای از این نوع شهربازی ها ندارد.
او وقوع حوادث در شــهربازی های فرســوده کنونی را نیز یکی از دالیل دیگر بی رغبتی 
خانواده ها به حضور در این نوع شــهربازی ها عنوان می کند، همچنین توســعه بازی های 
مجــازی و کامپیوتری در ســال های اخیــر را جایگزینی برای جبران نبود شــهربازی های 
حقیقــی می داند و می گوید: نســل جدید عمــده وقت خود را با بازی هــای کامپیوتری و 
شبکه ای در تلفن همراه و لپ تاپ می گذراند و شاید یکی از عوامل اینکه این نسل مطالبه 

شهربازی ندارد همین موضوع است.
سعادتی نبود ظرفیت داخلی تولید ابزار سرگرمی در کشور، محدودیت ورود تجهیزات 
و ســرمایه گذار در ایــن حوزه و بازی هــای کامپیوتری را که جایگزیــن تفریحات واقعی و 
فیزیکی شــهری شده اند، سه دلیلی می داند که دیگر شــهربازی ها مانند گذشته در کشور 
ایجاد نشــدند. او شهربازی های کوچکی را که در پاساژها و مال ها ایجاد شده، نه به هدف 
اصلی ســرگرمی بلکه به عنوان بســته مکمــل اقتصادی این پاســاژها می داند که ایجاد 
شده اند تا کودکان در آن سرگرم شوند تا پدر و مادر ها با فراغ بال بیشتری خرید کنند و نیت 

اصلی فروش بیشتر است نه نگاه تفریحی.
احداث شهربازی نیازمند یک همت در سطوح باال

اما مدیران جدید شهر تهران درخصوص فقر شهربازی چه می گویند؟ علیرضا نادعلی 
سخنگوی شورای شهر تهران می گوید: در جلسات و نشست هایی که با بعضی از دوستان 
مدیر در شــهرداری تهران داشــتیم، بارها دیده ام به احداث شــهربازی فکر می کنند. آنها 
چنین تفکری دارند و این دغدغه با آنهاســت. از جمله سازمان توسعه فضاهای فرهنگی 
شــهر تهران این موضوع را دنبال می کند. مسئوالن شــهر آفتاب نیز به دنبال ایجاد چنین 
فضایــی در این مجموعه هســتند. اما به نظر می آید برای تحقــق آن نیاز به یک همت و 
خواســت سطح باالتری داریم و شهردار تهران این موضوع برایش دغدغه شود و مطالبه 
اعضای شــورای شــهر تهران نیز می تواند مؤثر باشد؛ به ویژه کمیســیون فرهنگی شورای 

شهر تهران.
وی ادامــه می دهــد: احداث یک شــهربازی در تهــران نیاز به ســرمایه گذار دارد و از 
آن مواردی اســت که به راحتی هزینــه ای که برای آن صرف می شــود باز می گردد و هم 
ســرمایه گذار خصوصــی از آن اســتقبال می کند و هــم نهادهای عمومــی. می تواند با 
دســتگاه های صاحب ســرمایه این اتفاق بیفتد و شــهرداری تهران با او شراکت کند یا با 
ســرمایه گذار بخش خصوصــی و دوباره یک اتفاق گلخانه ای در گوشــه تهران رخ ندهد 
و مجموعه ای در شــأن پایتخت جمهوری اســالمی به عنوان یک شهربازی ایمن با سطح 
استاندارد باال تشکیل شود و به ویژه جهات فرهنگی آن هم متفاوت با مکان هایی باشد که 
در حال حاضر وجود دارد. ایجاد چنین شــهربازی ای می تواند تبدیل به یکی از جاذبه های 

گردشگری در تهران شود.
کارشناســان عقیده دارند با توجه به رشــد جمعیت تهران، توسعه پایتخت و حضور 
نســل نو و به ویژه لزوم توجه به تفریح جمعی و خانوادگی در فضاهای باز شــهری، نیاز 
تهران به یک شهربازی مدرن ضروری تر از همیشه است؛ ضمن آنکه احداث یک شهربازی 
مــدرن می تواند در بعد جهانی نیز مورد توجه قــرار گیرد، چنان که امروز احداث یک برج 
مخابراتی مدرن در اندازه های جهانی (مثل برج میالد) به یکی از وجوه توریستی و جذاب 

پایتخت ایران بدل شده است.

ســوگل دانایی: کمتر کســی پیدا می شــود در جواب «کجا برویم برای خوش گذرانی و 
تفریح» پاســخ متفاوت و خالقانه ای در آســتین داشــته باشــد. تنها عامل سن و سال، 
جغرافیای محل ســکونت و وضعیت مالی اســت که می تواند اندکی محدوده پاســخ 
به ســؤاالت را تغییر دهد. کافه و رستوران، پارک، ســینما و تئاتر و موزه و گاهی فضای 
طبیعی اطراف شــهرها و اندک شهربازی های استاندارد احتماال تنها گزینه های موجود 
روی میز برای تفریح باشند. همین پاسخ ها یک گزاره احتمالی آشنا در توصیف شهرهای 
ایرانی به ذهن متبادر می کند؛ «شــهرهایی که احتماال با تفریح غریبه اند». اما این گزاره 

چقدر صحیح است؟
ایرانی ها حدود چهار ســاعت از زمان خود در شبانه روز را به گذراندن اوقات فراغت 
اختصــاص می دهند. بازدیــد از مکان های فرهنگی، تفریحی و حتی ورزشــی، پارک ها 
و ورزش هــای گروهی از جمله فعالیت هایی اســت که مرکز آمار ایــران آنها را در رده 
تفریحات و گذران اوقات فراغت برشــمرده است. بر اساس آخرین آمارگیری که در بازه 
زمان پاییز ســال ۹۸ تا تابستان ۹۹ صورت گرفته است، ایرانیان به طور متوسط در طول 
شــبانه روز چهار ســاعت و ۱۹ دقیقه تفریح می کنند؛ یعنی حدود یک ســاعت کمتر از 

میانگین جهانی.
امــا تفریح هــای دور از خانه برای خانواده هــای ایرانی عموما بــه بازدید از اماکن 
فرهنگی، تماشــای فیلم و تئاتر، کافه گردی و پاســاژگردی، بازدید از پارک های تفریحی 
و شــهربازی ختم می شــود. تفریحاتی که شهروندان عموما برای اســتفاده از آنها باید 

هزینه ای بپردازند.
شهربازی های ناکافی

بیایید گشــت و گذارمان را اول از شــهربازی آغاز کنیم. مجموعه های پرطرفدار میان 
کودکان که این روزها در کمتر شــهری نمونه تازه ای از آن را مشــاهده می کنیم. یکی از 
علل کمبود آن در کالن شــهرها را شاید بتوان در حوادثی دانست که هر از چندگاهی در 
کشور رسانه ای می شــود. هرچند فرایند استاندارد تجهیزات شهربازی در ایران از میانه 
دهه ۸۰ آغاز شد و سرانجام سال ۸۷ اجرای مصوبات آن اجباری شد، اما حوادث ناگوار 

در شهربازی ها تمام نشدند.
یکــی از تلخ ترین این اتفاقات مربوط به ســال ۹۳ اســت؛ وقتــی دختری جوان به 
مناســبت جشن فارغ التحصیلی اش همراه با دوســتانش به پارک ارم رفته بود و کابین 

یکی از دســتگاه های بازی سقوط کرد و ســهم دختر جوان از جشن پایان دانشگاهش، 
ویلچرنشــینی دائمی شــد. در ســال های بعدی دهه ۹۰ حوادث مربوط به شــهربازی 
به شــهرهای دیگر ایران نیز ســرایت کردنــد و مثال در یک نمونــه در اردبیل، دو نفر را 
هم کشــتند. مرجان مرتضوی، شهرســاز و مبدع اتاق های مادر و کودک معتقد اســت 
یکی از دالیل کاهش محبوبیت اســتفاده و احداث شــهربازی احتماال به دلیل حوادث 
خطرآفرینی باشــد که مدام رخ داده است. او می گوید نظارت کافی روی فضاهای بازی 
و شــهربازی ها وجــود ندارد و عمومــا واحدهای اچ اس ای در مناطق شــهرداری هم 
کم تعداد هســتند. او می گوید حتی در پارک ها و بوســتان های کوچک هم نظارت کافی 
وجــود ندارد و گاهــی تجهیزات یک زمین بازی در یک پــارک باعث صدمه به کودکان 
می شود که همین مسئله باعث به خطر افتادن امنیت کودکان می شود. او عامل دیگری 
را که سبب کاهش ساخت شهربازی های تازه در کالن شهرها شده، کمبود سرمایه گذار و 
پیمانکار در این حوزه می داند که آن هم احتماال ریشه در نگاه حاکم در شهرداری دارد. 
اما مدتی پیش یک شهرســاز در گفت وگو با ایمنا ادعا کرد احداث نشدن شهربازی های 
تازه در کشور ریشه در نبود مطالبه مردمی در این حوزه دارد. محمد مهدی عابدی گفته 

بــود «هر قدر مال ها و فروشــگاه های بزرگ و باکیفیت و حتی زیباتــر از مراکز خرید در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس احداث می شود، اما شهربازی وجود ندارد؛ چون مطالبه 

مردمی برای اولی وجود دارد و برای دومی نه».
کافه نشینی و خوش نشینی

یکی دیگر از اماکن پرطرفدار تفریحی که به نظر می رســد شــهرها هم از تکثیر آنها 
درون خود راضی اند، کافه و رســتوران اســت. احتماال جمله معروف «همه تفریح ها 
به خوردن ختم می شــود» از زبان جوانان اغلب شــهرهای ایران بســیار شنیده شود؛ 
جمله ای که به نظر می رســد این روزها بیشــتر از قبل هم شــایع شــده باشد. امان اهللا 
قرایی مقدم، جامعه شــناس، زمستان سال ۹۹ و هم زمان با عمر یک ساله کرونا در ایران 
به یکــی از خبرگزاری ها گفته بــود: «جوانان حقیقتا هیچ فضــای دیگری برای گذران 
اوقات فراغت شــان جز بــودن در کافه ندارند». او همچنین معتقــد بود نزدیک به ۲۸ 
درصد از فارغ التحصیالن دانشگاه بی کار هستند: «به جای خانه نشینی ترجیح می دهند 
وقت شــان را در کافه بگذرانند». غیر از کافه و رستوران این روزها تب ایجاد خیابان های 
غــذا هم مجددا در پایتخت به راه افتاده اســت؛ مدتی پیش خیابــان غذای منطقه ۹ 

به تبعیت از گذر گردشــگری سی تیر و باب همایون ایجاد شــد. خیابان هایی که به نظر 
می رسد اول بار در کشــورهای آسیایی مانند هند و ترکیه ایجاد شدند و غذاهای آنها تا 

سال های اولیه قرن ۲۱ بیش از دو و نیم میلیارد طرفدار داشت.
شهرهای شاد، مولد تفریح اند

بســیاری از کارشناسان اجتماعی، شــادی و تفریح در شــهر را دو عبارت هم سنگ 
یکدیگر می دانند. شهر شاد شاخصی بود که سازمان ملل آن را تدوین کرده و و وضعیت 
شادی در شهرها را بر اساس وضعیت اقتصادی و اجتماعی شان رتبه بندی می کند. سال 
۲۰۱۸ ایران در بین ۱۵۶ کشور در جایگاه ۱۰۶ ایستاد. به عقیده یک کارشناس برنامه ریزی 
شهری، یکی از راه های ایجاد نشاط و شادی در شهر، گسترش اماکن تفریحی مانند کافه 
و رســتوران و خیابان های شاد است. ســال ۹۷ پژوهشی با عنوان «راهکارهای طراحی 
خیابان های شهری سرزنده با رویکرد شهر شاد» منتشر شد. نویسندگان آن تأکید داشتند 
خیابان های شــاد پذیرای مردم است و مملو اســت از قلمروهای خصوصی و عمومی 
و مکان هــای تجمع و پاتوق هایی که با جزئیات طراحی و رنگ آمیزی شــده اند؛ اماکنی 
که نظیر آنها هرچند در ســال های اخیر دست کم در نواحی جنوبی پایتخت ایجاد شده، 

اما به نظر پرتعداد نیست. در مقاله دیگری با عنوان «پژوهشی در باب عوامل تأثیرگذار 
در شــهر شاد» نیز تأکید شده که ســرزندگی، امنیت و پیاده مداری، رضایت شهروندان و 
حضور دواطلبانه  آنها در فضاهای شــهری از جمله عوامل تأثیر گذار در ایجاد شهر شاد 

است؛ عواملی که هیچ  کدام بی ارتباط با تفریح نیستند.
نادیده گرفتن معلوالن در تفریحات خیابانی

تفریحات خیابانی شــهرها عموما معلوالن و توان یابــان جامعه را نادیده می گیرد، 
کمتر شــهربازی وجود دارد که مناسب سازی شده باشــد. مرتضوی تأکید می کند: «این 
روزهــا اغلب مال هــا برای مانــدگاری خانواده ها، فضاهای بازی بــرای کودکان ایجاد 
می کننــد، غافــل از اینکه این فضاها بــرای بچه های معمولی اســت و کاربردی برای 
کودکان مثال اوتیسمی ندارد». غیر از کودکان با بیماری های شناختی، معلوالن جسمی 
و حرکتی هم شــانس زیادی برای تفریح در فضاهای شهری ندارند، نه تنها تفریح بلکه 
حتی امکان تردد آنها در شــهر هم قابل قبول نیســت؛ چنان که معاون معماری اداره 
کل معماری و ســاختمان شهرداری تهران ســال گذشته به فارس گفته بود تنها حدود 

۲.۳ درصد از معابر شهر تهران برای معلوالن به طور کامل مناسب سازی شده اند.

از تفریح مان می زنیم
اما اگر بخواهیــم با عینک اقتصاد به ماجرا نگاه کنیــم، همه داده های این گزارش 
دستخوش تغییر می شــود. مرتضوی می گوید تفریح کردن در شهر ارتباط مستقیمی با 
وضعیت اقتصادی خانواده دارد. به نظر می رســد تفریحات عموما برای قشر متوسط و 
باالتر جامعه طراحی شده اند. «اغلب مراکز تفریحی این روزها ورودی دارد. خانواده ها 
اگر در گشــت و گذار کودکی همراه خود داشته باشــند، هزینه های خرید غذا و خوراکی 
هم به هزینه های یک روزشــان اضافه می شــود». آمارهای دهه ۹۰ حکایت از ســهم 
کم تفریح در ســبد هزینه خانوار دارد. هزینه تفریح و ســرگرمی هر سال در سبد هزینه 
خانوار آب می رود. ســازمان آمار ایران تأیید می کند سهم تفریح و سرگرمی در سال ۹۶ 
اگر ســهم ۲.۸۹ درصدی در ســبد هزینه خانواده داشته، در ســال ۹۷ به ۲.۸۵ درصد 
کاهش پیدا کرده و در ســال ۹۹ ناگهان به ۱.۹۱ درصد رســیده اســت. این آمار احتماال 
بتوانــد تا حد زیادی مجهوالت گزاره اول این گزارش را حل کند. اگر در گذشــته ترکیب 
«دل خوش»، عبارت آشــنایی برای تفریح و وقت گذرانــی بود، امروز احتماال باید جیب 

خوش را جایگزین آن کرد.

غریبگی با تفریح

کجا برویم؟

نورا حسینی: روزگاری نه چندان دور، شــهربازی رفتن لذت دیگری داشت؛ تفریح جذاب تابستانی خانواده ها بود و حتی بسیاری از خانواده هایی 
که به تهران ســفر می کردند، یک بار سری به شهربازی می زدند. روزگاری با شب های روشن که در آن خبری از جعبه جادو و گوشی موبایل نبود و 
در پایتخت، آخر هفته ها، به مال گردی اختصاص داده نمی شــد... . آن سال ها، سروشکل زیست شهری خیلی ساده تر از حاال بود؛ اما یک خانواده 
سه، چهار، پنج نفره را می شد در لوناپارک و مینی سیتی دید که با چرخ وفلک رؤیا، کودکی و هیجان را روی آسمان جست وجو می کنند. شکل امروز 
تفریحات خانوادگی غیرمجازی، مدرن تر و به همان نســبت گران تر شده و شهربازی های شهر بزرگ نقشــه ایران، شکل و نفس و رمق گذشته را 
ندارند و دیگر از طبقه متوســط هم خبری نیست. طبقه ای که در دهه های ۵۰ تا ۷۰، عمده مشتری تفریحات سالم نه چندان پرهزینه در شهری بود 
که رؤیای توسعه می دید. حاال جز صدای ماشین نمی شــود چیزی شنید و از صدای هیجان و خنده معصومانه بچه ها در شهربازی و فانفار و پارک 
ارم، یا خبری نیســت یا جلوه دیروز را ندارد. تهران، سال هاست دیگر شــهربازی ندارد و مکان های تفریحی سربسته پاساژها و مال ها، آن کارکرد 
جمعی و خانوادگی خاطره انگیز را ندارند و نســلی که شاید بسیاری از ابزار مدرن را برای تفریح و سرگرمی تجربه کرده باشند، اما لذت شهربازی ها 

را نچشیده اند.

یادآوری وعده تاریخی مدیران شهری به تهرانی ها

پایتخت
 بدون شهربازی

«تفریح»، گمشده شهرهای ایران
علی یگانه نســب: «تفریح»، گمشده برنامه ریزی شهری در ایران است. شــهرهایی که یا آن قدر جیب هایشان کوچک است 
که توان برنامه ریزی اساســی ندارند یا آن قدر چالش های اولیه بزرگ دارند که هزینه های جاری یا عمرانی و ترافیکی بیش 
از ایجاد فضا و برگزاری رویدادهای شــهری اولویت دارند. شــهروندان در خیلی از شــهرهای ایران از یکنواختی و کسالت 
محیط های شهری گالیه می کنند و این انتقاد به مدیریت شهرها وارد است که توجه آنها صرفا خرج نگهداشت دارایی های 
گذشته می شود. با این حال رویکردهای نوین در برنامه ریزی شهری ایجاد فضاهای فراغتی و تأمین تسهیالت تفریح، ورزش، 
آموزش و هنر برای عموم شهروندان را سرلوحه کار خود قرار داده اند و توسعه این فضاها را از عوامل الزم در اعتالی کیفیت 
محیط و زندگی شهری محسوب می کند. یکی از این فضاها، شهربازی های بزرگ است و تمرکز برخی شهرهای بزرگ دنیا بر 

این موضوع به حدی بوده که خود این فضاها عاملی برای جذب گردشگر شده اند.
بسیاری از شهربازی ها در دل مناطق ویژه گردشگری که آمیزه ای از جذابیت های مختلف گردشگری، همچون فرهنگی، 
سرگرمی و امکانات ورزشی تفریحی است، قرار گرفته اند؛ مناطقی که نه تنها یک استراتژی برای جذب توریست و فراهم کردن 

فضای مطلوب تر برای ساکنان محلی است، بلکه می توانند برای تسهیل تجدید حیات شهری مورد بهره برداری قرار گیرند.
چالش کرج با فضاهای کسالت آور

کرج یکی از کالن شهرهای ایران است که یکنواختی و کسالت وجه غالب فضاهای آن است. شهری که بسیاری از مردم 

بیشتر از آنکه در آن بیدار باشند خوابند و از سال ها پیش با یک توسعه نامتوازن پذیرای سرریز جمعیت پایتخت شده  است. 
در کالن شهرهایی مانند کرج ایمنی فضاهای محلی مورد سؤال جدی بوده و برنامه ریزی برای اوقات فراغت شهروندان در 

مراحل اولیه قرار دارد. به این سبب پرداختن به ایجاد جاذبه گردشگری از طریق شهربازی های بزرگ امری غریب است.
مریم قهرمانی صارم، عضو شــورای شهر کرج، با اشــاره به این موضوع می گوید: مردم ۱۸ استان از کرج عبور می کنند و 
این شهر به عبارتی شاهراه ارتباطی کشور است. اما این جمعیت صرفا از کرج گذر می کنند چون جذابیتی برای ماندن آنها 
در شهر نیست. این موضوع در دوره چهارم شورا آسیب شناسی شد و تصمیم گرفتیم فضاهای تفرجگاهی شهر را افزایش 
دهیم. یکی از تحقیقات در این زمینه نشــان داد که باد نامطلوب شــرق به غرب در کرج غالب بوده و باد مطلوب شمال به 
جنوب به دلیل رشته کوه های البرز کمتر می وزد. برای همین حدود ۵۰۰ هکتار در دشت غربی کرج جنگل کاری و سعی شده 

باغستان های شهر حفظ شود.
او ادامه می دهد: هم جواری با پایتخت باعث مهاجرپذیری کرج و تهدید هویت این شــهر شــده اســت. به طور مثال در 
سالی که هستیم با توجه به اجاره بهای مسکن احتماال سرریز مستأجرهای تهران به کرج را داریم و حدود ۱۰ درصد افزایش 
جمعیت را در این شهر شاهد هستیم؛ لذا کرج خوابگاه کسانی می شود که تهران محل کار آنهاست. بنابراین ایجاد فضای 

تفریحی برای این جمعیت نیاز به برنامه ریزی جدی دارد.

قهرمانی صارم می گوید: در تالشــیم تا فضاهای اســتاندارد برای زندگی مفرح ساکنان کرج مهیا کنیم. متأسفانه نظارت 
بر اســباب بازی پارک های محلی کمتر از گذشــته شده و در این خصوص شــهرداری باید اهتمام بیشتری داشته باشد. برای 

استانداردسازی این فضاها و ایجاد پارک های موضوعی بودجه اختصاص یافته است.
جاذبه هایی که گردشگران اصفهان نمی شناسند

با این حال نمونه های موفق نیز در ایران یافت می شود؛ شهرهایی که توانسته اند در کنار داشته های قبلی خود، فضاهای 
تفرجگاهی و گردشــگرپذیر ایجاد کنند. عباس حاج رســولی ها، عضو شــورای شــهر اصفهان می گوید: سال های پیش در 
کالن شهر اصفهان تنها دو پارک اسباب بازی وجود داشت که پاسخ گوی نیازهای جمعیت اصفهان نبود و جا داشت با برند 
اصفهان شــرایطی ایجاد کرد که همه را اقناع کند؛ از این رو شــهرداری حدود ۱۰ سال پیش قراردادی را با یک شرکت چینی 
انعقاد کرد که در آن مقرر شــد زمین آن را شهرداری اختصاص دهد و شرکت چینی نیز برای ایجاد یک شهربازی بزرگ، آن 
فضا را تجهیز کند. او اضافه می کند: این موضوع در قالب یک پروژه با چینی ها و به عنوان اولین پروژه به صورت مشــارکتی 
آغاز شد. گفتنی است که این حرکت آغاز پروژه های مشارکتی بود و در گام بعدی آکواریوم نازوان نیز با پشتیبانی یک شرکت 

ترکیه ای اجرا شد یا برای ایجاد شهربازی آبی نیز در همان سال ها حمایت شد.
او با تأکید بر اینکه فضاهای سیاحتی و تفریحی اصفهان در دو سال گذشته به خاطر شیوع کرونا آسیب جدی دید، ادامه 

می دهد: همین امر باعث شده بود توسعه این فضاها متوقف شود؛ چون حتی هزینه جاری آنها نیز به دلیل محدودیت های 
کرونایی پاسخ داده نمی شد. اما با برگشتن شرایط به حالت گذشته چند برنامه در ذهن داریم که به تدریج با مشارکت بخش 
خصوصی اجرا خواهیم کرد. حاج رسولی ها از ایجاد شبکه ای از اماکن تفریحی در اصفهان خبر داده و می گوید: در صفه و 
ناژوان امکانات خوبی ایجاد شده که باعث ماندگاری بیشتر گردشگران می شود. بولینگ، تله کابین و تله سیژ شهربازی اکنون 
در اختیار شــهروندان و گردشگران است و در آینده توسعه پیدا خواهد کرد؛ به طور مثال خط دو تله کابین صفه با همراهی 

وزارت میراث فرهنگی به شاهدژ باالی صفه متصل می شود که یک جاذبه تفریحی جدید است.
حاج رسولی ها به دقت اداره استاندارد درخصوص اماکن تفریحی شهر اصفهان اشاره و اضافه می کند: اسباب بازی ها و 
اماکن تفریحی اصفهان مرتب نظارت شــده و مجوزها به صورت مقطعی از اداره استاندارد اخذ می شود. بر اساس قرارداد 

۱۰ساله، بخشی از هزینه بهره برداری از این اماکن به طرف چینی داده می شود.
این عضو شورا یکی از انتقادها به اماکن تفریحی اصفهان را در زمینه اطالع رسانی دانست که همین امر باعث می شود 
اغلب گردشــگران به بازدید از فضاهای تاریخی اصفهان بســنده کنند. او می افزاید: ســعی شد این ضعف در نوروز ۱۴۰۱ با 
راه اندازی یک اپلیکیشن تا حدی جواب داده شود. گردشگران به راحتی می توانستند مراکز تفریحی و اقامتی را پیدا کنند که 
همین اقدام باعث افزایش استفاده گردشگران از اماکن تفریحی در نوروز امسال شده بود و اگر این فرایند ادامه داشته باشد، 

با افزایش رفت وآمد گردشگران می توان رونق بیشتری را در این نقاط از شهر شاهد بود.
گذر از روزهای تلخ شورابیل

حبیب فتحی عضو شورای شهر اردبیل نیز از یک تجربه موفق دیگر می گوید که این بار در شمال غرب ایران اتفاق افتاده 
است؛ تبدیل منطقه گردشگری شورابیل به نقطه تفریحی شهر اردبیل. او در این خصوص ادامه می دهد: دریاچه ای به قطر 
حدود هفت ونیم کیلومتر و به  طور کامال طبیعی در شــورابیل قرار گرفته که از چند ســال پیش ورودی خودرو از آن حذف 

شده است. رینگ دوچرخه سواری، پارک های موضوعی و فضاهایی برای برگزاری رویدادها در این منطقه ایجاد شده است.
او با اشــاره به شــهربازی بزرگ شورابیل ادامه می دهد: تأکید شورای شهر اســتفاده از وسایل به روز بوده و با کسانی که 
از وســایل فرسوده استفاده می کنند، ابتدا تذکر دادیم و ســپس برخورد قانونی کردیم. بعید می دانم شهربازی در شهرهای 
هم تراز اردبیل با این کیفیت و وسعت وجود داشته باشد. به این سبب تالش کرده ایم از این فضا به بهترین شکل برای جذب 
گردشگر استفاده کنیم. از ابتدای بهار تا مهرماه اوج حضور گردشگران در منطقه است و در فصل سرد سال نیز رویدادها و 
جشــنواره های زمستانی همخوان با کاربری شورابیل برگزار می شود. همه چیز شورابیل به کیفیت امروزی آن برنمی گردد و 
خاطرات تلخ دهه ۹۰، دو حادثه ای که در شهربازی رخ داد، هنوز از ذهن مردم اردبیل پاک نشده است. شکسته شدن دستگاه 
رنجر در این مجتمع، در ســال ۹۱ یك کشــته و پنج مجروح و در سال ۹۳ نیز یک کشته و  سه مجرو ح به جا گذاشت. فتحی 

در این خصوص می گوید: این خاطرات تلخ را همه به یاد داریم اما اکنون با تأکید شــورا تا اســتاندارد الزم اخذ نشود، اجازه 
بهره برداری را نمی دهیم. به طور مثال زیپ الین شورابیل در سال اول استاندارد الزم را داشت اما در سال دوم چون نتوانست 

مجوز قانونی را کسب کند، هنوز اجازه فعالیت پیدا نکرده است.
او اضافه می کند: در این خصوص تعارفی با سرمایه گذار نداریم. در واقع ما می توانستیم روی این موضوع چشم بپوشیم 
و کســب درآمد کنیم اما زیپ الین به دلیل ایمن نبودن از ســه ماه پیش تعطیل شــده و عملیات استانداردسازی آن در حال 
انجام اســت. او می گوید: پنــج منطقه در اردبیل وجود دارد که شــورابیل متفاوت از آنها نبوده و ســعی کرده ایم توجه و 
اعتبارات اختصاص یافته به آن در شــأن مردم و گردشگران باشد. جلوی مجوزهای ساخت وساز که به مرحله اجرا نرسیده 
بود، گرفته شده تا آینده شورابیل دچار چالش نشود که همین موضوع یعنی چشم پوشی شهرداری از درآمدهای زائد ناشی 
از ساخت وســاز باعث شد بخشی از طرح های شورابیل به مرحله اجرا نرسد. وضعیت اقتصادی شهرداری چندان مناسب 

نیست و در این خصوص دنبال سرمایه گذارانی هستیم که بتوانند برای توسعه شهربازی کمک کنند.
شــاید پیش بینی مناطق گردشگری در کالن شهرها بتواند بستری برای توســعه فضاهای تفریحی و در نتیجه آن جذب 
باالی گردشگر باشد. به این سبب مدیریت شهری در کشور می تواند در راستای تحقق درآمدهای پایدار، نگاهی جدی به این 

حوزه داشته باشد.

یــادداشـت

تهران، توسعه و شهربازی ها

اگــر بخواهیم به کمی عقب تر از احداث شــهربازی ها در تهــران برگردیم، 
باید به فضاهایی که به نام پارک ســاخته شــده و بیشــتر امالک شخصی بوده، 
اشــاره کنیم. از کنار پارک امین الدوله در دوره قاجار عبور می کنیم و کمی بعدتر 
از آن، به باغ  ملی می رســیم. اولین پارکی که در تهران ســاخته شــد و بعد از 
مدتی، با تغییر سیاســت های دولت وقت پهلــوی، تصمیم می گیرند بعضی از 
ســاختمان های دولتی (مثل وزارت امور خارجه) در آنجا مستقر شود و به تبع 
آن، هویــت اولین پارک تهران از بین مــی رود.  اما اولین پارک عمومی تهران که 
تا امروز هم باقی مانده، پارک شهر بوده که در سال ۱۳۲۹ در خرابه های محله 
سنگلج افتتاح می شــود و اولین دستگاه های بازی مانند االکلنگ، تاب، سرسره 
و بعدها وســایل آکروبات، تیراندازی و... در گوشه ای از پارک شهر قرار می گیرد 
که به نوعی در آن زمان، پایه گذار حرکتی جدید بود اما مختصات شــهربازی به 

معنای امروزی نداشت.
یــک دهه پــس از آن، در محله امیریــه تهران کــه در دوره پهلوی اول و 
اوایــل پهلوی دوم از محالت خیلی خوب تهران بود و اعیان، رجال و نظامیان 
درجه یک در آن زندگی می کردند، فضای نه چندان بزرگی به نام اتوبان کودک 
راه اندازی می شود و در آن، قطاری با چند واگن، ماشین برقی، یک چرخ و فلک 
کوچک، یک حوض با چند قایق کوچک و... قرار می گیرد که خاطرات فعالیت 
ایــن مکان در خاطــرات اهالی قدیم تهران در کتاب محــالت امیریه و منیریه 
نقل شده است. فضایی که البته به توسعه نرسید و تا چند سال پیش، بقایای 
آن [واقــع در باالتر از مهدیه تهــران امروزی] وجود داشــت و دیوار ممتد و 
سیم خاردارهای آن خودنمایی می کرد که سال ۹۷ از سوی شهرداری منطقه 

۱۱ خریداری شد.
اما از دهه ۳۰، با توســعه شــهر تهران، روســتاهای قدیمی شمیران و ونک 
به محالت شــهر تهران تبدیل می شــوند و با گسترش جغرافیایی بر اساس نیاز 
آن زمان جامعه ای که به ســمت توسعه حرکت می کند، ملزومات توسعه هم 
به چشــم می آیند. در این حال و هوا، مجموعه ای به نام فانفار در جنوب میدان 
ونک توسط محمد اخالقی راه اندازی شد که تا دهه ۶۰ فعال بود. یک شهربازی 
مدرن با دســتگاه های متنوع و به روز (از جمله چرخ وفلــک بزرگ، ترن هوایی، 
ماشــین بازی و...) که ورودی گران تری هم داشــت و مشتریانش، خانواده هایی 
بودند که به  دلیل برخورداری از وضع اقتصادی و اجتماعی مطلوب تر به سمت 

میدان ونک کوچ کرده  بودند.
در ادامــه و در اواخــر ۴۰، در مقطعــی کــه محــدوده اویــن، زمین ها به 
ساخت وســاز مکان های عمومی، تأسیسات تفریحی، فضای سبز و... اختصاص 
داده شد و رادیو و تلویزیون ملی ایران (صدا و سیما)، هتل هیلتون و هایت (هتل 
استقالل و آزادی)، نمایشگاه بین المللی تهران و نیز بزرگراه ونک و شاهنشاهی 
(چمران و مدرس) در آن منطقه احداث شــد، بخشی از زمین های نمایشگاهی 
از ســوی علینقی عالیخانی، وزیر وقت اقتصاد و از مســئوالن پروژه بازسازی و 
توسعه شــهری، به ماشاءاهللا پدرثانی که قبل تر اولین آموزشگاه رانندگی تهران 
را راه اندازی کرده بود، اجاره داده شد تا شهربازی تهران را زیر مجموعه شرکتی 
بــه نام لوناپارک احداث کند. فضایی وســیع تر از فانفار بــا تجهیزات جدیدتر و 
مکان هــای تفریحــی متنوع تر که به ویــژه به خاطر قطار و تونل وحشــت آن و 
وســایل هیجان انگیزترش عصرها تا شب های هر  روز (به جز فصل زمستان) پر 
از مخاطــب بود و تا ســال ها در خاطر مردم تهران از نســل های مختلف باقی 
ماند؛ فارغ از آنکه معضل پارکینگ و مزاحمت های محلی آن وجود داشت... . 
مالکیت این شــهربازی بعد از پیروزی انقالب به بنیاد شهید می رسد که اواسط 
دهه ۸۰ جهت تکمیل پروژه بزرگراه های شــهر تهران با رقم حدود ۳۰ میلیارد 
تومان به شــهرداری تهران فروخته می شــود و در پی آن شهردار تهران وعده 
احداث یک مجموعه تفریحی جایگزین را در شــهر آفتاب به مردم می دهد که 

عمال این اتفاق نمی افتد.
اوایل دهه ۵۰، رحیم علی  خرم از ســرمایه دارها و مقاطعه کارهای معروف 
در کارهــای عمرانی که مناســباتی با دربار داشــت، پارک خرم (پــارک ارم) را 
زیرمجموعه لوناپارک در مقیاســی وســیع تر راه اندازی می کنــد که امروزه جزء 
معدود شــهربازی های فعــال تهران به شــمار می رود و عالوه بــر اختصاص 
فضاهایی مانند کازینو و ... قرار بر این بود که باغ وحش تهران در همان سال ها 
به این پارک منتقل شــود که این اتفاق در دهه ۷۰ رخ داد و باغ وحش تهران از 

خیابان عاطفی در حوالی پارک ملت تهران به پارک ارم منتقل شد.
او البته درصدد بود فضایی مشــابه را در خیابان ستارخان تهران راه اندازی 
کند که نیمه کاره ماند و بعدها تبدیل به انبار شــد. همچنین چنین فضایی را در 

امامزاده قاسم تهران پیش بینی کرده بود که مصادره شد.
از جمله مکان های تفریحی تهران می توان به شــهربازی های مسقف اشاره 
کرد که مجموعه ورزش عبده (که پیش از انقالب به بولینگ عبده معروف بود 

و بعدها مصادره شد) سرآمد این مکان ها بود.
در دو دهه اخیر، با احداث و توسعه مجموعه های تجاری، پاساژها و مال ها، 
طبقاتی به شــهربازی های مســقف اختصاص داده شــد. به این  ترتیب که این 
شــکل از مکان های تفریحی در بورس قرار گرفت و بر اســاس نیاز و دسترسی 
خانواده ها، شــهربازی ها در مجتمع هایی مانند تیراژه، کــوروش و ... جلوه پیدا 
کردند و این شــکل از مکان های تفریحی به تدریج در مناطق و محالت مختلف 

توسعه یافت.

تهران شناس

علیرضا زمانی
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گزارش «شرق» به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

نشئه درد
نســترن فرخه: به اجبار پدرم ازدواج کردم و به اجبار همســرم مواد مصرف کردم، اما به خاطر فرزندانم پاک شــدم و پاک می مانم. اعتیاد همچون سیاهی، زیست هر انسانی را به تباهی 
می کشاند و محالت حاشیه پر است از زنان و کودکانی که اجبار و جبر علت تباهی آنها شده و بدون هیچ پناهی تنها راهشان جلورفتن در این مسیر سنگالخی است که البته با وجود افزایش 
رو به رشــد معضالت اجتماعی، اعتیاد شــکل زنانه و کودکانه هم به خود گرفته اســت، یعنی درگیری و اعتیاد در بین زنان و کودکان بیشتر شده و حتی در اردیبهشت سال قبل مدیر کل 
درمان و حمایت های اجتماعی ســتاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه تخمین زده می شــود که حدود ۱۵۶ هزار زن معتاد در کشور وجود داشته باشد، گفته بود: طبق بررسی های پراکنده 
صورت گرفته، ســرعت رشد اعتیاد در زنان و جوامع زنانه رو به افزایش است. در کنار این موضوع هم بارها شاهد انتقاد فعاالن اجتماعی ازدسترس بودن مواد مخدر در محالت بودیم که 
همین سهل بودن بر شدت گستردگی اعتیاد مؤثر خواهد بود، مریم افرافراز، فعال مدنی هم اشاره می کند که االن تهیه مواد از تهیه یک تکه نان هم آسان تر است و بر همین اساس تا وقتی 
که وضعیت اعتیاد زنان و کودکان انکار شــود و در سطح ملی بررسی نشــود و از سازمان های مردم نهاد استفاده نشود، نمی توان درباره کاهش آسیب صحبت کرد. با وجود این گستردگی 
اعتیاد بین زنان و کودکان، اما آمار دقیقی از آن در دسترس نیست تا برای کاهش آسیب به تناسب آن اقدامی صورت گیرد، سال گذشته هم رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیستی گفته بود: متأسفانه اطالعات دقیق و شفاف و به روزی نداریم که بتوانیم به قطعیت االن بگوییم آمار اعتیاد یا اختالل مصرف مواد چقدر است، چه برای زنان و چه برای 
مردان. درباره زنان به دلیل محدودیت های فرهنگی و اجتماعی عدم قطعیت در آمارها بیشــتر اســت و طبق شیوع شناسی سال ۱۳۹۴ حدود ۱۰ درصد جمعیت مصرف کننده مواد، زنان 

بوده اند که با توجه به برآورد جمعیت مصرف کنندگان مواد (دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر) زنان معادل ۲۸۰ هزار نفر از این جمعیت اند.

خشونتی از جنس اجبار به اعتیاد
پشت سر هم حرف می زند، گویی سال های سال است که گوشی 

برای شــنیدن نداشــته، از اجبار پدر برای ازدواج تا اجبار شوهر برای 

مصرف مواد، همه چیز را جزءبه جزء تعریف می کند، از داســتانی به 

داســتان دیگر می رود تا شــاید بتواند رنج هایی را کــه بر خودش و 

دخترانش گذشــته، به خوبی بازگو کند، اما یــک روز عزمش را برای 

ترک جزم می کند که اکنون یک سال از آن تصمیم می گذرد.

ســاناز همراه دو دختر ۱۳ساله و یک و نیم ســاله خود در یکی از 

اتاق هــای مرکز درمان و بازتوانی مادر و کودک زندگی می کند، اتاقی 

کوچک که همه پناه این روزهای این زن است، صورتی الغر و دستانی 

اســتخوانی دارد، هر لحظه دختر کوچکش با قدم های آهسته جلو 

می آید و خودش را در بغل مادر می اندازد، ســاناز محکم در آغوش 

فشارش می دهد و صورت خندانش را می بوسد و حرف هایش را از 

سر می گیرد، بین اغلب جمالتش تأکید می کند حاال همه زندگی من 

دخترانم هستند و با افسوسی ادامه می دهد: البته دختر بزرگم االن 

۱۶ سال دارد و سه سال است که از او بی خبریم، ۱۳ سالگی با مردی 

هم ســن من ازدواج کرد و من راضی نبودم، بعد از ازدواج هم رفت، 

فراری اش دادند و االن نمی دانم در چه وضعی است.

ســاناز دســتانش را در هم گره می کند و از همــان روزهای اول 

ازدواجش شــروع به روایت کــردن می کند: از همــان روزهای اول 

ازدواج همســرم اعتیاد داشــت و شــاید حــدود ۲۰ بــار به کمپ 

فرستادمش و در این ۱۸ سال زندگی پنج سالی هم پاک بود ولی باز 

شــروع کرد؛ هر روز از وسایل خانه کم می شد ولی من نمی توانستم 

چیزی بگویم، اگر پول خرید مواد نداشت، وسایل خانه را به جای پول 

می داد. من کار می کردم و همســرم در خانه می ماند و مواد مصرف 

می کرد، همیشــه ام حقوقــم را به بهانه های مختلــف جلوجلو از 

صاحبکارم می گرفت و اول ماه هیچ وقت حقوقی دریافت نمی کردم. 

من یک خواهرشوهر معتاد دارم که همسرم با همفکری او سعی بر 

معتادکردن من داشت، مثال خواهرشوهرم جلوی من مواد می کشید 

تــا دودش به من بخورد، یک روز کــه هیچ وقت از خاطرم نمی رود، 

دندان درد بدی داشتم و به صورتم مشت می زدم تا آرام شود، مدام 

خواهرشــوهر و همســرم می گفتند یک دود بگیری آرام می شوی، 

خالصــه بعد از چند بار اصرار به من شیشــه دادند و کشــیدم ولی 

دردم بدتر شد، نه پول کشیدن دندان را داشتم و نه جان تحمل کردن 

این درد را، دهنم عفونت کرده بود که به من گفتند هروئین بکشــی 

دردت تمام می شود، کشــیدم و واقعا درد دندانم تمام شد و بعد از 

کمیته بررسی تغییر نظام ارزی دارو تشکیل می شود؟

آن همسرم مرتب به من مواد می داد تا اینکه کامل فهمید من درگیر 

اعتیاد شــدم، از آن به بعد خــودش بیرون از خانه مصرف می کرد و 

اگــر من پولی می دادم برایم مواد می گرفت، در غیر این صورت اصال 

برایم مواد نمی گرفت.

ساناز آرام می گیرد و چند لحظه مکث می کند، همان موقع هر دو 

دخترش به اتاق می آیند و زیر لب زمزمه می کند زور مواد زیاد است، 

اما همه چیز زندگی من بچه هایم هستند. کمی می گذرد و داستانش 

را از سر می گیرد: من خسته شده بودم، دو سال اعتیاد داشتم و هر بار 

حرف ترک و کمپ را می زدم همسرم می گفت رفیق نیمه راه نباش، 

االن دیگر نمی خواهم پیش شــوهرم برگــردم، البته اصال نمی داند 

ما کجا هســتیم، دخترم هم چون دید پدرش باعث اعتیاد من و این 

روزهای ما شــد، دوســت ندارد برگردیم با او زندگی کنیم، من زنی 

چهارشــانه و هیکلی بودم، اعتیاد من را از ۹۰ کیلو به ۴۰ کیلو رساند 

و هرروز شاهد آب شدنم بودم، لباس هایی که به خاطر هیکلی بودنم 

باید می دوختم تا اندازه ام باشد دیگر به تنم زار می زد.

همه متحد شده بودند دخترم را بفروشم
معصومه بیسکویتی را بین انگشتان کوچکش نگه داشته، جلو 

می آیــد و با جمالت نامفهوم در دهان مادر می گذارد، ســاناز همان 

لحظه دخترش را می بوســد و روی پاهایش می نشــاندش، با خشم 

از داستان روزهای گذشته خود می گوید: این دخترم ناخواسته بود و 

چون می گفتم ناخواسته است همه دور برداشته بودند بعد از تولد او 

را بفروشند، همسرم به دنبال خریدار بود و خواهرشوهرم در اینترنت 

مشــتری پیدا می کرد، حتــی می گفتند چون مــواد مصرف می کنی 

احتمال دارد بچه دچار مشــکل باشــد که اگر این طــور بود یا بگذار 

بیمارســتان بماند یا بفروش، همسرم می گفت بچه را می فروشیم و 

با پولش ماشینی یا خانه ای می گیریم، حتی بعد از زایمان هم پرستار 

بیمارستان مدام پیگیری می کرد تا بچه را از ما بخرد.

روزی که خواستم این شرایط تمام شود
ساناز دل پری از بی مهری آدم های اطرافش، مادر و پدر تا همسر 

مقصرش دارد، از روزی می گوید که همســرش قول یک خانه و کار 

را به او داده و گفته بود ساناز به خانه پدرش برود و منتظر باشد که 

هرگز هم باز نگشته و بعد ادامه می دهد: یک روز زمستانی بود، باران 

می آمــد، من و دو بچه رفتیم جلوی در خانه پدرم، اما پدرم در را باز 

کرد و دید ما هســتیم، با عصبانیت در را محکم بست. آن قدر حالم 

بد شــد که به زمین افتادم، باید برای معصومه شــیر خشک درست 

می کردم، ولی نمی دانســتم باید چه کار کنم، در کوچه پس کوچه ها 

می گشــتم تا اینکه جلوی در خانه ای رســیدم و ازشــان آب جوش 

خواستم، آنها دلشان سوخت و ما را به خانه دعوت کردند، همان جا 

خانمــی مواد مصرف می کرد و دید من هم مصرف کننده هســتم و 

حــال و روز خوبی ندارم، مواد داد کشــیدم و به مــا رحم کردند، ما 

چنــد روزی آنجا بودیم تا اینکه یک روز لباس پوشــیدم و با بچه ها 

به بهزیســتی رفتیم، گفتم می خواهم ترک کنم ولی کسی را ندارم، 

کمکم کنید، اول گفتند چون همسر و خانواده داری نمی شود، ناامید 

برگشــتم که یکدفعــه ما را صدا زدند و گفتند مرکــز مادر و کودکی 

هست که می توانی آنجا بروی، در این روزها دختر وسطی ام که االن 

با من اســت به من امید و انرژی داد و به خاطر بچه ها سالمتی ام را 

حفــظ می کنم و خیلی از خانم هایی که اینجــا می آیند با دیدن من 

امید می گیرند.

مددکار: بچه در شکم مادر درگیر اعتیاد خواهد شد
یکی از مددکارهای این مجموعه درباره شرایط اغلب زنان تحت 

پوشــش می گوید: خیلی وقت هــا زنان برای درمــان اینجا می آیند 

و از همســر خود می خواهند او هم روند درمان را شــروع کند که یا 

شروع نمی کنند یا نصفه رها می کنند، در این شرایط زن اگر دوباره با 

همسرش زیر یک سقف برود لغزش خواهد کرد که اگر فرزندی هم 

داشته باشند شرایط پیچیده تر خواهد شد، االن همین مورد ما، یعنی 

ساناز و دخترانش این طور هســتند، با وجود اینکه مادر باردار بوده، 

مواد مصرف می کرده که قطعا جنین درگیر بوده و بعد از زایمان هم 

شیر مادر را می خورده که با کم کردن مصرف مادر بچه هم پاک شده، 

چون کودک شیر مادر می خورده که کم کم شیر مادر سالم شده و االن 

مادر پاک اســت، اما منتظر خیری هستند تا برای ساناز و دخترانش 

خانه ای تهیه کنــد و از اینجا بروند، مادر امید دارد تا زندگی جدیدی 

را شروع کند.

اعتیاد زنان و کودکان انکار می شود
مریم افرافراز، فعال مدنی، درباره مقوله اعتیاد زنان و کودکان و 

انتقاد به در دسترس بودن هر گونه مواد مخدر و محرک در محالت، 

به «شرق» می گوید: یکی از موضوعات مهم بحث انکار اعتیاد زنان 

و کودکان اســت، همان طورکه آمار دقیقــی از وضعیت زنان باردار 

معتاد وجود ندارد، زمانی گفتند بین ۲۰ تا ۲۰۰ نوزاد معتاد در روز به 

دنیا می آید که همین اختالف عدد نشــان می دهد آمار دقیقی از این 

مســئله وجود ندارد و نگاه ویژه و ملی برای مبارزه با اعتیاد، آن هم 

متناســب با سطح آسیب وجود ندارد. در نظر بگیرید که مادر معتاد 

فرزند معتاد به دنیا می آورد و برای همین به کودک معموال متادون 

می دهد و آســیب به این شــکل ثبات پیدا می کند، االن تهیه مواد از 

تهیه یک تکه نان هم آسان تر است.

ایــن فعال مدنی ادامه می دهد: تا وقتی که وضعیت اعتیاد زنان 

و کودکان انکار شــود و در سطح ملی بررسی نشود و از سازمان های 

مردم نهاد اســتفاده نشــود، نمی توان درباره کاهش آسیب صحبت 

کرد، به یاد دارم کودک خردســالی که حتی کلمه اعتیاد را درســت 

نمی توانســت بیان کند، بــه دلیل دل درد به او تریــاک داده بودند و 

کودک معتاد شــده بود. همچنین ســال ۹۵ بخش نامه ای از طرف 

وزارت بهداشــت به بیمارستان ها ارسال شد که نوزاد مبتال به اعتیاد 

به مادر معتاد تحویل داده نشود که گرچه نیاز به بررسی بیشتر برای 

این موضوع بود، ولی همین باعث شــد مادران بســیاری از ترس در 

بیمارســتان ها زایمان نکنند، در کنار این بســیاری از نهادها از جمله 

وزارت بهداشــت و اورژانس اجتماعی در بحث پیشگیری و درمان 

اعتیاد زنان و کودکان توجه جدی ندارند، در کنار این بیمارســتان ها 

شــهامت پذیرش کودک درگیــر اعتیــاد را ندارند که ایــن روند در 

شهرستان ها پیچیده  تر است؛ یعنی از دردسرهای آن دوری می کنند، 

مثــال یک کــودک درگیر اعتیاد را به بیمارســتان بردیــم، ولی قبول 

نمی کردند و می گفتند اگر پدرش بیاید اینجا سروصدا و مشکل ایجاد 

می کند که آن روز ما شش بیمارستان را بررسی کردیم که هیچ کدام 

حاضر به بستری کودک نشدند و آخر سر بعد از ۱۰ ساعت که عالئم 

کودک نمایان شد، بستری کردند.

ایشان ادامه می دهد:

در بحث درمان اعتیاد، ما دچار یک چرخه  معیوب هستیم، قانون 

و لوایح درستی وجود ندارد، مثل الیحه امنیت زنان و الیحه حمایت 

از حقوق کودکان و نوجوانان که چالش هایی دارد، البته اگر ضمانت 

اجرائی کافی هم وجود داشــته باشد، درباره اعتیاد یک نوزاد به یاد 

دارم که پدر او می گفت من ولی کودک هســتم و هرگونه که دوست 

داشته باشــم رفتار می کنم و قانون این اجازه را به من می دهد و ما 

به عنوان فعــال اجتماعی برای نجات یک نــوزاد گاهی باید ماه ها 

دوندگی کنیم. درباره فرایند نجات یک کودک باید به این اشــاره کنم 

که اورژانس اجتماعی بعد از گزارشــی که به عموم داده می شــود، 

باید به عنوان یک سرکشی به خانواده و شناسایی خانواده اقدام کند 

و مددکار اورژانس گزارشــی تهیه کند تا برای دادگاه ارسال کند، بعد 

دادگاه تأییــد کند و بعد دوبــاره اورژانس برگردد به خانه و کودک را 

از خانه ای که پاتوق مصرف مواد اســت یا خانواده آسیب دیده است 

بگیرد. در صورتی که بارها مشــاهده کردیم در فاصله  رفتن مددکار 

برای گرفتن نامه قانونــی خانواده یا کودک فرار کرده اند و همین که 

نامه یک فعال اجتماعی وجاهت قانونی ندارد بحران است. پیشنهاد 

می شــود آیین نامه اجرائی بین چند نهاد مختلف تصویب شــود و 

دست فعاالن اجتماعی را در این زمینه باز بگذارند. در آخر هم درباره 

برخورد مردم با زنان و کودکان درگیر اعتیاد هم باید بگویم تا زمانی 

که کودکانی به عنوان کودک کار وجود دارند، قطعا اعتیاد هم در بین 

برخی از آنها خواهد بود، حال اگر مردم شــاهد عالئم اعتیاد در بین 

این کودکان بودند، حتما با اورژانس اجتماعی به شماره ۱۲۳ تماس 

بگیرند و موضوع را پیگیری کنند، خوب است که مردم به این مسائل 

بی تفاوت نباشند.

مدیرکل مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت ضمن تشریح اقدامات 

و بررســی های انجام شــده در زمینه تغییر نظام ارزی دارو  تأکیــد کرد: باید توجه 

کــرد که فعال نمی توان زمان خاصی را برای اجــرای طرح تغییر نظام ارزی دارو 

تعیین کرد. 

دکتر ســید جواد طبائیــان درباره وضعیت فعلــی ارز دارو و بحث تغییر نظام 

ارزی دارو گفــت: زمانی که ارز ترجیحــی وجود دارد، نرخ داروها و مواد اولیه ای 

که  با ارز دولتی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از خارج از کشــور وارد می شود، ارزان تر از 

تمام کشــورهای منطقه است و بر همین اســاس یارانه دولت باعث می شود این 

داروها با قیمت تمام شــده بسیار کم وارد کشور شوند. در این میان از سوی برخی 

افراد ســودجو یا حتی مستقیما برخی شــرکت های دارویی، بخشی از دارویی که 

وارد می شود، به خارج از کشور به خصوص کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، 

عراق و ... قاچاق می شود. حال گاهی این قاچاق کشف می شود و گاهی هم کشف 

نمی شود. در عین حال، افرادی هم هستند که از کشورهای همسایه به شهرهای 

مرزی ما آمده و دارو می خرند. 

بنابراین به جای اینکه دارو را از کشــور خودشان تهیه کنند، آن را از ایران تهیه 

کرده و در ایــن موارد، یارانه دارو به جای اینکه به مردم ایران برســد، به بیماران 

سایر کشورها تعلق می گیرد.

طرح تغییر نظام ارزی دارو
وی ادامه داد: بر این اســاس، مطرح شــد یارانه ای که به ارز داده می شــود، 

مســتقیما به مصرف کننده داده شــود که شــامل بیماران و افرادی هستند که از 

کاالهای اساسی ارزبر دارو و تجهیزات پزشکی استفاده می کنند.

 بر این اســاس، مطرح شــد ارز تک نرخی شــده و ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی 

در دارو هم حذف شــود؛ به طوری که مابه التفــاوت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تا 

ارز نیمایی به صورت ریالی به بیمه ها پرداخت شــود و بیمه سطح پوشش دارو 

یــا تجهیزات پزشــکی را افزایش دهد تا جایی که پرداختی مــردم تغییری نکند؛ 

به طوری که ســال گذشــته اگر بیماری دارویی را ۱۰ هزار تومان می خرید، امسال 

هــم آن را ۱۰ هزار تومان بخرد، اما مابه التفاوت این پول را بیمه ها به داروخانه یا 

شرکت واردکننده ای که آن دارو را با ارز آزاد وارد کرده،  پرداخت کنند.

طبائیان گفت: در این صورت دیگر نرخ واقعی دارو ۱۰ هزار تومان نیست، بلکه 

ممکن اســت ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان شــود و این نرخ با نرخ تمام دنیا و کشورهای 

همسایه ما برابر شده و دیگر حالت قاچاق معکوس وجود نخواهد داشت.

 در عیــن حال، یکی دیگــر از مزایای تغییر نظــام ارزی دارو، حمایت از تولید 

داخلی و توســعه صنعت داروســازی کشــور اســت. وقتی ارز ترجیحی باشد، 

شــرکت ها دائما در انتظــار دریافت، تخصیص و تأیید وزارت بهداشــت برای ارز 

ترجیحی هســتند و در بانک مرکزی هم مدت ها بــرای تأمین ارز منتظر می مانند، 

در حالی که اگر این ارز را خودشــان به صــورت آزاد و نیمایی تأمین  کنند، واردات 

زودتر انجام شــده و صنعت داروسازی ما زودتر به نتیجه می رسد و تولید داخلی 

افزایش می یابد. این موضوع هم باعث می شــود بــا افزایش تولید داخل، فضای 

رقابتی برای صادرات ایجاد شود. همچنین شفافیت در بخش مالی دارو و درمان 

بهتر می شــود. او گفت: کمیته های بررسی اجرای این طرح در فروردین ایجاد شد 

و گروه هــای تخصصی دربــاره اینکه این فرایندها باید الکترونیکی باشــد، قیمت 

داروها بر اســاس نرخ قدیم و جدید باشــد، پرداختی بیماران بر اساس نرخ قدیم 

و جدید اســتخراج شــود، تأمین اعتبار بیمه ها انجام شود و... بررسی های الزم را 

انجام می دهند.  افرادی هم که تحت پوشش بیمه نبودند، شاید قبال می توانستند 

داروها را آزاد تهیه کنند، اما اکنون از آنجایی که نرخ ها چند برابر می شود، بسیاری 

از افرادی که تحت پوشــش بیمه نیستند، به سمت بیمه می روند و باید این افراد 

هم تعیین تکلیف شوند. البته دولت سه دهک درآمدی پایین جامعه را به صورت 

رایگان بیمه کرده اســت و در حال حاضر کلیه افرادی که زیر دهک سوم هستند، 

بیمه سالمت دارند و از خدمات مربوط به بیمه پایه استفاده می کنند.

در دو سال اخیر ساالنه حدود ۲.۵ تا سه میلیارد دالر ارز ترجیحی برای وزارت 

بهداشــت مصوب شده بود. امسال هم پیش بینی می شود ارز دارو بین سه تا ۳.۵ 

میلیارد دالر مورد نیاز باشد.

یکشنبه
۵ تیر ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۲

_ _

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند محمد به شماره 
شناسنامه ۸۴۵ صادره از کرمانشاه در مقطع کارشناسی رشته مهندسی 

 تولیدات دامی صادره از واحد دانشگاهی آزاد بروجرد با شماره
 ۹۱۱ / ۵ / ۸۱ / ف و تاریخ ۱۶ / ۵ / ۸۵ مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد بروجرد به نشانی مجمع امام خمینی (ره) ارسال نماید .

 ITM285 برگ سبز تراکتور کشاورزی تک دیفرانسیل 

 مدل ۱۳۹۱ به رنگ قرمز- روغنی به شماره پالک

 ۱۳ ک ۵۴۱ ایران ۴۵به شماره موتور LFW12370Y و شماره 

شاسی N3HKA1CE2TAM13781 بنام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 1600OHV برگ سبز . سند کارخانه وانت پیکان 

 مدل ۱۳۹۱ به رنگ سفید شیری  -  روغنی به شماره پالک

  ۲۳ق ۶۱۴ ایران ۹۴ شماره موتور 114F0031884 و شماره شاسی 

 NAAA46AA4DG377803 بنام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

برگ سبز خودرو سمند LX رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۹ 

به شماره پالک ایران ۵۳ - ۱۶۶ د ۵۷ و شماره موتور 

 124K1445880 و شماره شاسی

 NAAC91CE0LF685322 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامه موقت فارغ التحصیلی    فرزند 
جلیل به شماره شناسنامه و کدملی ۲۷۴۱۲۳۰۳۶۶  صادره از ارومیه در مقطع 
کارشناسی رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی تهران 

شمال مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود 
گواهینامه موقت  را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال به نشانی تهران  
بزرگراه شهید بابایی ( غرب به شرق ) خروجی حکیمیه، خیابان شهید صدوقی، 

بلوار وفادار ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ارسال نماید .

برگ سبز خودرو  کوئیک  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پالک ایران ۴۰ ایران ۴۲۲ ن ۳۳  و 

شماره موتور M15/9546516 و شماره شاسی 
NAS841100N1121069 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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معضل جدید ورزشکاران ایرانی برای سفر به ینگه دنیا

کارت پایان خدمت سپاه و ویزای آمریکا

پایان کار والیبال ایران در هفته دوم لیگ ملت ها

برتری برابر رقبای سیاسی

داســتان حضور ورزشــکاران ایرانی در آمریــکا هم رفته رفته 
دستخوش تغییرات سیاســی می شود. بعد از آنکه آمریکا آن هم 
در دولت بایدن، ویزای علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی ایران، 
برای سفر به این کشور را صادر نکرد، حاال خبر می رسد آنها حاضر 
نشده اند به شهرام هروی، سرمربی تیم ملی کاراته ایران هم ویزا 
دهند. هرچند که جنس برخورد آمریکا با این دو ورزشــکار سابق 
متفاوت اســت؛ ولی به نظر می رسد سایه تحریم های اعمال شده 
این کشــور بر ایران، دامن ورزشــی ها را بیــش از هر زمان دیگری 
گرفته اســت. قبل از مــرور اتفاقی که برای علیرضــا دبیر در راه 
ســفر به آمریکا رخ داد، ابتدا بهتر است ماجرای صادرنشدن ویزا 
برای شــهرام هروی بررســی شود. روز گذشــته خبرگزاری ایسنا 
روی خروجی ســایتش مطلبی در این زمینه گذاشت و نوشت که 
آمریــکا به دو نفر از اهالی کاراته ایران برای حضور در رقابت های 
این کشــور ویزا نداده است. در بخشــی از این گزارش آمده است: 
«اعضای تیم های ملی کاراته ایران برای دریافت روادید ســفر به 
بازی های جهانــی در بیرمنگام آمریکا، چندی پیش به ســفارت 
آمریکا در ارمنســتان رفتند. ســید شــهرام هروی، ســرمربی تیم 
ملی کاراته، سید حســن طباطبایی، رئیس فدراســیون کاراته، به 
همراه ذبیح اهللا پورشــیب در وزن ۸۴-، ســجاد گنــج زاده ۸۴+، 
بهمن عسگری ۷۵-، حمیده عباســعلی ۶۸+ و سارا بهمنیار در 
وزن ۵۵- کیلوگــرم، به عنوان نمایندگان کاراته ایران در بازی های 
جهانی آمریکا، برای دریافت روادید عازم ارمنســتان شــدند؛ اما 
سفارت آمریکا در ارمنســتان پس از مشاهده کارت پایان خدمت 

ســربازی ســرمربی تیم ملی، حتی از دریافت مدارک سید شهرام 
هــروی خودداری کرد و به او اعالم کردند نمی توانیم برای شــما 
کاری انجام دهیم! همچنین ســفارت آمریــکا از دریافت مدارک 
سید حســن طباطبایی، رئیس فدراسیون کاراته  نیز خودداری کرد 
تــا او نیز موفق به ارائه مدارک جهت دریافت ویزا نشــود. پس از 
این اتفاق، فدراسیون کاراته مراتب اعتراض خود را به فدراسیون 
جهانی کاراته و مســئول برگزاری بازی هــای جهانی اعالم کرد؛ 
اما تاکنون هیچ پاســخی دریافت نکرده تا اعزام تیم به آمریکا در 
فاصله ۱۳ روز تا این بازی ها به اما و اگر کشــیده شود. البته ویزای 
ورزشــکاران ایران نیز هنوز صادر نشــده و با این شرایط مشخص 
نیســت تیم های ملی عازم آمریکا خواهند شد یا خیر؟ مسابقات 
ورلد گیمز یــا بازی های جهانی کاراتــه ۲۰۲۲، ۱۷ و ۱۸ تیرماه در 

بیرمنگام آمریکا برگزار می شود».
نکته ای که در این خبر به آن اشــاره شده، داستان کارت پایان 
خدمت ســربازی سرمربی تیم ملی کاراته است. اینجا برای اولین 
بار اســت که در رسانه ها به طور رســمی از این موضوع به عنوان 
یک مشکل یاد شده و کارت پایان خدمت دلیلی برای صادرنشدن 
روادید ذکر شــده است. این موضوع به شایعاتی که از سال ۲۰۱۹ 
به ایــن طرف برای خروج از ایران صــورت گرفته، دامن زده و به 
نظر می رســد موردی که پیش تر عنوان و گفته شــده بود آنهایی 
که کارت پایان خدمت ســربازی را از ارگان سپاه دارند، برای سفر 
به آمریکا به مشــکل برمی خورند، صحــت دارد. در گزارش اخیر 
به این بند اشاره نشــده که کارت پایان خدمت شهرام هروی چه 

مشــکلی دارد؛ ولی به نظر می رســد این مورد برگرفته از همان 
شــایعه است. با جســت وجویی سریع و ســاده درباره مشکالت 
کارت پایــان خدمت برای خروج از ایران و البته ســفر به آمریکا، 
سایت های مشــاوره زیادی هستند که از این داستان به عنوان یک 
مشــکل جدید، به ویژه از ســال ۲۰۱۹ به این طرف یاد کرده اند. در 
یکی از همین منابع به این موضوع به صورت کلی پرداخته شــده 
و در ســرفصلی تحت عنوان «تأثیر کارت پایان خدمت ســپاه بر 
خروج مشموالن از کشور» این طور آمده است: «خدمت در ارگان 
نظامی ســپاه پاسداران انقالب اســالمی به صورت امریه، نخبه یا 
نیروی ســاده در حالت کلی برای اکثر کشــورهای جهان مانعی 
در پروســه اخذ ویزا محسوب نشــده و تأثیر چندانی نیز بر شرایط 
ســفر یا مهاجرت افراد نخواهد داشــت. در این میان تنها کشوری 
که تا حدودی خدمت ســپاه مهاجرت به آن را تحت الشعاع قرار 
می دهد، کشــور آمریکاســت. همان طور که می دانید این کشــور 
عموما مقررات سخت گیرانه ای را درباره ایرانیان به اجرا گذاشته و 
یکی از مسائلی که همواره مورد توجه این کشور برای اعطای ویزا 
قرار می گیــرد، ارگان خدمت افراد و نحوه همکاری با نیروی های 
نظامی است. تا پیش از سال ۲۰۱۹ چنانچه شما در سپاه خدمت 
می کردید، در جلســه مصاحبه سفارت، این شــانس را داشتید تا 
خدمت خود در ســپاه را تقسیم بندی سازمان نظام وظیفه عنوان 
کرده و در حقیقت نقش خــود را در این امر بی تأثیر جلوه دهید. 
متأسفانه از ســال ۲۰۱۹ با افزایش سخت گیری ها بر ارگان سپاه و 
قرار گرفتن این نهاد نظامی در لیســت تحریم ها، شرایط اخذ ویزا 

برای مشــموالنی که در این نهاد خدمت خود را به پایان رسانده 
باشــند، با دشواری هایی همراه شده است. علت این امر آن است 
که عموما مسئول مربوطه در سفارت بر اساس همکاری شخص 
با این نهــاد نظامی می توانــد تصمیم به رد درخواســت ویزای 
شــخص بگیرد. به همین دلیل ویزاهایی که پیش از تاریخ ۱۸ اکتبر 
۲۰۱۸ صادر شــده بود، بــرای ایاالت متحده قابــل پذیرش اعالم 
شــده؛ اما پس از این تاریخ در حالت فعلی، سفر به کشور آمریکا 
برای مشــموالنی که دارای کارت پایان خدمت ســپاه هستند، با 

چالش های جدی روبه رو است».
حاال که در خبر اخیر عنوان شــده اســت که مسئوالن سفارت 
آمریکا با مشــاهده کارت پایان خدمت شهرام هروی حتی حاضر 
به بررســی مدارک او هم نشده اند، می توان این دو مورد را به هم 

ربط داد.
ایــن خبر در شــرایطی روز گذشــته فضــای ورزش ایــران را 
تحت الشــعاع قرار داده که ســایت انتخاب، در خبری که بازتاب 
درخور توجهی داشــت، از این نوشــت که آمریــکا به تازگی چنین 
ممنوعیتی را برداشته است. در بخشی از گزارش این سایت این طور 
آمده است: «وزرای خارجه و امنیت داخلی و دادستان کل آمریکا 
به مأموران مرزبانی اجازه دادنــد در صورتی که این افراد تهدیدی 
علیه امنیت ملی محســوب نمی شــوند، روادید ســفر به آمریکا 
برایشــان صادر شــود. این دســتورالعمل می تواند بر روند صدور 
ویزا برای کســانی که به دلیل خدمت وظیفه در سپاه پاسداران از 
دریافت ویزای آمریکا محروم شــده اند، اثرگذار باشد. بنا بر گزارش 
نشریه رســمی اطالع رســانی  دولت آمریکا، در دستورالعمل این 
وزارتخانه ها آمده است که این متقاضیان صدور ویزا باید ثابت کنند 
که خدمت سربازی شان داوطلبانه نبوده است و آنها تهدیدی برای 
امنیت ملی آمریکا نیستند. همچنین در این دستورالعمل که بدون 
اشــاره مستقیم به نام سپاه پاســداران ایران آمده است که صدور 
ویــزا برای چنین افــرادی پس از انجام «همه بررســی ها» درباره 

سابقه شان و تحقیقات امنیتی کامل بالمانع است».
بــا توجه به اتفاق جدیدی که برای شــهرام هروی و تیم ملی 
کاراته ایران رخ داده، به نظر می رســد عملی شدن این موضوع یا 
صحت خبر اخیری که ســایت انتخاب نوشته، مورد تردید است 
یــا اینکه در بدترین حالت ممکن، مســئوالن ســفارت آمریکا در 

ارمنستان، با این پرونده به صورت سلیقه ای برخورد کرده اند.
عدم صدور روادید آمریکا برای شــهرام هروی در شرایطی رخ 
داده کــه پیش از این آمریکا برای علیرضا دبیر، رئیس فدراســیون 
کشتی ایران  هم ویزا صادر نکرد. البته آن موضوع ارتباطی با کارت 
پایان خدمت علیرضا دبیر نداشت و اظهارات آمریکاستیزانه دبیر 
باعث شــد تا این کشور مانع از سفر رئیس فدراسیون کشتی ایران 
به این کشور شود. دبیر که روزگاری گرین کارت آمریکا را در اختیار 
داشت، پیش از سفر تیم ملی کشتی ایران به آمریکا برای برگزاری 
یک رقابت دوستانه، در گفت وگویی تصویری گفت که شعار مرگ 
بر آمریکا به تنهایی کافی نیســت و باید این مورد را در عمل نشان 
داد. ایــن جمالت ســوژه ای برای «فاکس نیوز» آمریکا شــد تا به 
رئیس فدراسیون کشتی ایران بتازد. فاکس نیوز در گزارشی نوشت 
که چرا آمریکا باید به فردی که رسما شعار مرگ بر آمریکا می دهد 
و می خواهد فراتر از این شــعار عمل کنــد، ویزا دهد تا به صورت 
آزادانه به آمریکا سفر کند. فاکس نیوز در بخش دیگری از گزارش 
خود به این مورد اشاره کرده که چنین صحبت هایی از سوی دبیر 
در شــرایطی مطرح می شود که او گرین کارت آمریکا را هم داشته 

است.
این گزارش نهایتا منجر به آن شد که آمریکا قید صدور روادید 
بــرای علیرضا دبیر را بزنــد. دبیر هم در واکنش بــه این رفتار از 
اعزام تیم ملی کشــتی ایران به آمریکا سر باز زد و آن مسابقه لغو 
شد. حال اینکه مســئوالن فدراسیون کاراته هم تصمیمی مشابه 
با فدراســیون کشــتی ایران بگیرند یا نه، هنوز مشخص نیست. از 
طرفی این مورد که شاید پیگیری مسئوالن این فدراسیون هم نهایتا 
جواب داده و در روزهای آتی روادید شهرام هروی هم صادر شود، 

ممکن است.

یکشنبه
۵ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۲

کار تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم رقابت های لیگ ملت ها با 
نتیجه ای مشابه با هفته نخست به پایان رسید. ایران در هفته دوم با 
تیم های بلغارستان، آمریکا، برزیل و کانادا دیدار کرد که دو بازی را به 
سود خود پایان داد و دو بازی را هم به رقبا واگذار کرد. تفاوت عمده 
بازی های این هفته با هفته نخســت در میزان باالی شــگفتی بود؛ 
به عنوان مثال ایران در دیدار نخست برابر بلغارستان، روی کاغذ کار 
بسیار ساده ای داشت؛ ولی در میان شگفتی همگان، بازی را به میزبان 
هفته دوم این رقابت ها آن هم با نتیجه ۳ بر صفر واگذار کرد. عکس 
این اتفاق در دیدار برابر آمریکا رقم خورد؛ جایی که کمتر کارشناسی 
برای برد ایران شانسی متصور می شد؛ ولی بازیکنان ملی پوش ایرانی 
موفق شدند در یک دیدار که دست کمی از حماسه نداشت، رقیب را از 
پیش رو بردارند. شکست برابر برزیل و برتری برابر کانادا، پرونده ایران 

در هفته دوم را بست.
برد غرورآفرین برابر آمریکا

ایران هفته دوم را بســیار بد شروع کرد. این تیم در دیدار نخست 
برابر بلغارستان به میدان رفت و در شرایطی که به نظر می رسید یک 
بازی بسیار ساده پیش رو دارد، با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد. این 
نتیجه در حالــی رقم خورد که بلغارها پیش از بــازی با ایران، هیچ 
بردی در کارنامه نداشــتند و کمتر کســی تصور می کرد ایران قافیه را 
بــه میزبان هفته دوم واگذار کند؛ ولی بازیکنــان ایران بعد از بازی از 
سطح بازی بلغارســتان ابراز شگفتی کرده و قول دادند در بازی های 
باقی مانده نمایش قابل قبولی داشته باشند. این وعده در حالی داده 
شد که آنها باید دو بازی سخت برابر آمریکا و برزیل برگزار می کردند. با 
این حال شاگردان بهروز عطایی، قول شان را عملی کرده و این بار برابر 
آمریکا، تیمی که تا پیش از ایران، هیچ شکســتی در کارنامه نداشت، 
بازی درخشانی به نمایش گذاشتند. ایران موفق شد آمریکا را در سه 
ســت پیاپی شکســت دهد. این برای اولین بار بود که والیبال ایران با 
یک مربی ایرانی موفق به شکســت دادن آمریکا می شــد. همان قدر 
که شکست ایران برابر بلغارســتان اهالی والیبال را شوکه کرده بود، 
این بار برتری جوانان ایرانی مقابل آمریکا موجی از شــگفتی را رقم 
زد. جان اسپرا، سرمربی تیم ملی آمریکا، به تمجید از بازیکنان جوان 
ایران پرداخت و گفت که از قبل می دانسته این بازیکنان توانایی زیادی 
دارند. «ایران عالی بازی کرد. ما مثل سایر دیدارهای این تورنمنت سر 

حال نبودیم. عملکرد خوبی نداشتیم و نتوانستیم دریافت های خوبی 
داشته باشــیم. ایران بسیار خوب بازی کرد و مســتحق پیروزی بود. 
اصال از نمایش بازیکنان ایران شــگفت زده نشدم؛ چرا که چند ویدئو 
از آنهــا دیده و از کیفیت آنها به وجد آمــده بودم». این برتری باعث 
شد تا ســایت های مختلفی از سبک بازی ایران برابر آمریکا تعریف و 
تمجید کنند. رسانه اروپایی Worldofvolley در گزارشی به برد ایران 
پرداخت و نوشــت: «ایران آمریکایی هــا را در صوفیه مات و مبهوت 
کرد. تیم ملی ایران به عنوان تیمی آســیایی در ششمین بازی خود در 
لیگ ملت های ۲۰۲۲ با شکست آمریکا به پیروزی ارزشمند و مهمی 
در راه رسیدن به جمع هشــت تیم برتر دست یافت. در عین حال برد 
ایران اولین ناکامی آمریکایی ها در این رقابت ها پس از پنج پیروزی بود 
که با این باخت نتوانستند دوباره صدرنشینی این رقابت ها را به دست 

آورند و به رده سوم سقوط کردند».
جدال پایاپای با برزیل

ســومین بازی ایران در هفته دوم این رقابت ها برابر تیم پرقدرت 
برزیل بود. ایران که از برد شیرین برابر آمریکا به وجد آمده بود، امید 
زیادی داشــت در نوزدهمین تقابل با برزیل بتواند برای چهارمین بار 
طعم شــیرین پیروزی را بچشد؛ ولی برزیلی ها با تجربه تر عمل کرده 
و نه تنها در نوزدهمین تقابل مقابل ایران شــانزدهمین بردشان را به 
دست آوردند؛ بلکه مانع از این شدند که بازی به ست پنجم کشیده 
شــود. پیش از این و در سه دیدار اول  بین برزیل و ایران در رقابت های 
لیگ ملت های والیبال، یکی در سال ۲۰۱۸ و دو دیدار در سال ۲۰۱۹، 
نبردهای دو طرف در پنج ســت به پایان رســید. برزیل این بازی را با 
نتیجه ۳ بر صفر از ایران برد؛ ولی جوانان ایران در ســت های اول و 
دوم این بازی توانســتند نمایش قابل قبولی داشته باشند. ایران این 
بــازی را بــا نتیجه ۳۰ بــر ۲۸، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بــر ۱۹ به رقیب اهل 

آمریکای جنوبی واگذار کرد.
کانادا؛ جدال سیاسی بعد از فوتبال

چهارمین بــازی ایران در هفتــه دوم رقابت های لیگ ملت های 
والیبال هم عصر روز گذشته برگزار شد که این بار تیم ملی برابر کانادا 
به میدان رفت. این بازی روی کاغذ جدال ســختی برای ایران نبود؛ 
ولی از آنجا که داســتان کانادا با ایران در ماه های گذشــته تبدیل به 
جدالی حساس در عرصه دیپلماسی شده بود، این جدال هم تحت 

تأثیــر قرار گرفته بود. البته تیم ملــی والیبال ایران نقش چندانی در 
این جدال دیپلماتیک نداشــت؛ ماجرا مربوط به بازی دوســتانه تیم 
ملی فوتبال ایران با کانادا بود که قرار شده بود در تورنتو برگزار شود؛ 
ولی نهایتا این بازی با مخالفت چهره های سیاســی کانادا لغو شد. 
مســئوالن ایرانی از اینکه در کانادا ورزش با سیاســت مخلوط شده، 
گالیــه کردند؛ اما چندی بعد خبر رســید که تیم ملــی والیبال زنان 
کانادا از طرف ایرانی دعوت به عمل آورده تا یک بازی دوســتانه بین 
طرفین برگزار شود؛ ولی این بار محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون 
والیبال ایران، با اشــاره به همان داستان فوتبال، پیشنهاد کانادایی ها 
را رد کــرد. با چنین پیش فرضی جدال دو تیم مــردان ایران و کانادا 
عصر روز گذشته برگزار شد که این بار شاگردان بهروز عطایی مطابق 
با انتظار در یک جدال برتر موفق شــدند با حساب سه بر صفر (۲۵ 
بر ۲۱، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۸) به برتری برســند. به این ترتیب، ایران در 
هفته دوم موفق شد دو رقیب سیاسی اش را از پیش رو بردارد و فعال 

در تعداد برد و باخت برابر باشــد. بهروز عطایی ســرمربی تیم ملی 
والیبال ایران هم در جمع بندی از کار شــاگردانش ابراز رضایت کرد 
و گفت: «رقابت بســیار خوبی بود و خدا را شاکرم که بازیکنان ایران 
توانستند تیم خوب کانادا را شکســت دهند. والیبالیست های کانادا 
با ســرعت باالیی بازی می کردند و عملکرد خوبی داشــتند. ارتفاع 
توپ ها به شــدت پایین و کنترل روی تور بســیار سخت بود. بازیکنان 
ایــران خواســته های کادر فنی را خوب اجرا کرده و کار پاســور آنها 
را ســخت کردند. باید بگویم که پاســور اول در ســت سوم بیرون از 
زمین قرار گرفت و مربی از پاســور دومش استفاده کرد». عطایی در 
پایان گفت: «در مجموع بازیکنان بازی قابل قبولی داشــتند و هفته 
دوم را با پیروزی به پایان رســاندیم. امیدوارم در هفته سوم و مسیر 
ســختی که در چهار بــازی باقی مانده پیش روســت، بازیکنان ایران 
بتوانند روند رو به رشد خود را ادامه دهند و بازی های قابل قبولی را 

به نمایش بگذاریم».

اخـبـار  بـرگـزیـده

سعید صادقی به پرسپولیس پیوست
بهترین پاســور لیگ بیست ویکم که در رادار چند تیم لیگ برتری 
قرار گرفته بود، ســرانجام با قراردادی دو ســاله پرسپولیسی شد. به 
گــزارش فوتبال ۳۶۰، نقل وانتقاالت تابســتانی فوتبال ایران پیش از 
آغاز بیســت ودومین دوره لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی آغاز شد 
که نام یک بازیکن به عنوان شــاخص ترین ستاره لیگ بیست ویکم بر 
سر زبان ها افتاده و مقاصد مختلفی برای آینده فوتبالی او گمانه زنی 
می شــد. سعید صادقی که فصل درخشــانی را در گل گهر گذراند و 
توانســت ۱۴ بار در نقش گل ســاز در تیم امیر قلعه نویی بدرخشد و 
خود به تنهایی هفت گل هــم زد تا تأثیرگذارترین بازیکن فصل لقب 
بگیــرد، با توجه به اتمام قراردادش با تیم ســیرجانی، در رادار چند 
تیم داخلی قرار گرفت. البته شــنیده می شد چند تیم از حوزه خلیج 
فارس هم به دنبال جذب این ســتاره ۲۸ســاله هستند. استقالل و 
پرســپولیس جدی ترین مشتریان ســعید صادقی بودند و از سپاهان 
و فــوالد به عنــوان دیگر تیم هــای خواهان این بازیکن یاد می شــد 
تــا در نقل وانتقاالت تابســتانی همه نگاه ها جلب صادقی شــود و 
هواداران فوتبال به دنبال آن بودند تا ببینند مقصد بعدی ستاره لیگ 

بیست ویکم کدام تیم است.
راند اول مذاکره با استقالل؛ توافقی که روی کاغذ نیامد

مدیران باشــگاه اســتقالل که به دنبال انتخاب جانشــین فرهاد 
مجیــدی بودند، برای آنکــه غافل از فضــای نقل وانتقاالتی نمانند، 
سراغ جذب سعید صادقی رفته و مذاکرات با او را موازی با مذاکره با 
گزینه های سرمربیگری استقالل پیش بردند. استقاللی ها عقیده شان 
این بود که با توجه به درخشــش صادقی، هر ســرمربی ای که برای 
اســتقالل انتخاب شود، از این بازیکن استفاده خواهد کرد و عملکرد 
او مورد توجه سرمربی جدید قرار می گیرد و به همین علت، مذاکره 
با ســعید صادقــی هم زمان با مذاکــره با گزینه های ســرمربیگری 
استقالل برای لیگ بیست ودوم بود. محمد مؤمنی و پرویز مظلومی 
از اعضای هیئت مدیره اســتقالل در روزهای گذشته، مذاکره مدیران 
این باشــگاه با صادقی را تأیید و از تغییر مســیر ناگهانی او صحبت 
کردند. فرشید سمیعی، معاون حقوقی باشگاه استقالل هم که جزء 
تیم نقل وانتقاالتی آبی پوشان به شمار می رود، در واکنش به ناکامی 
آبی ها در جــذب صادقی توضیح داد: «با صادقی قبل از اردوی تیم 
ملــی مذاکره کردیم و مذاکرات موفقیت آمیز بود، اما ایشــان به تیم 
ملی رفتند و برگشــتند و نظریات آنها تغییر کــرد. مدیر برنامه های 
ایشــان به ما اعالم کردند که سعید صادقی عالقه مند به حضور در 
پرسپولیس است. ما اولین تیم به او پیشنهاد دادیم ولی فکر می کنم 

ایشان نظر دیگری داشتند».
ستاره لیگ بیست ویکم، بمب نقل وانتقاالتی پرسپولیس شد

یحیی گل محمدی نام ســعید صادقی را در فهرست خود جای 
داده و از مدیران باشــگاه پرسپولیس خواســته بود پیگیر مذاکره با 
این بازیکن شــوند و او را برای حضور در پرســپولیس متقاعد کنند. 
گل محمــدی حتی بــرای آنکه جایــگاه صادقــی در ترکیب اصلی 
سرخ پوشــان تثبیت شده باشد، با جدایی احســان پهلوان موافقت 
کرد و قرار اســت از وحید امیری در پســت دفاع چپ اســتفاده کند 
تا در پســت وینگر، راست و چپ سرخ پوشان در اختیار مهدی ترابی 
و ســعید صادقی قرار گیرد. ســعید صادقی ابتــدا مدیر برنامه های 
خــود را پای میز مذاکره با سرخ پوشــان فرســتاد و بعــد از توافق 
اولیه، خود در خارج از ســاختمان باشگاه پرسپولیس جلسه ای را با 
مدیران باشگاه برگزار کرد و توافقات میان طرفین نهایی شد. باشگاه 
پرسپولیس اواخر هفته گذشته پیش پرداخت قرارداد صادقی را هم 
به حساب او واریز کرد تا همه چیز مهیای اعالم رسمی انتقال ستاره 
لیگ بیســت ویکم به پرسپولیس شــود. صادقی ظهر دیروز (شنبه) 
به ساختمان باشگاه پرســپولیس مراجعه کرد و بعد از جلسه ای با 
حضور رضا درویش، مدیرعامل و محمد محمدی، معاون ورزشــی 
باشگاه پرســپولیس، قرارداد خود را با سرخ پوشان به امضا رساند تا 

رسما شاگرد یحیی گل محمدی در لیگ بیست ودوم شود.
مثلث خالقیت در اختیار گل محمدی!

مهدی ترابی اولین ستاره پرســپولیس بود که بعد از اتمام لیگ 
بیست ویکم قراردادش را با سرخ پوشان تمدید کرد و سپس مدیران 
پرســپولیس موفق شــدند ســروش رفیعی را متقاعد به حضور در 
پرسپولیس کنند و در نهایت دیروز هم فرایند خرید سعید صادقی به 
پایان رســید تا سه ستاره بازی ساز و خالق در خط میانی سرخ پوشان 
در فصــل آینده حضور پیدا کنند. ترابی براســاس آمار متریکا با ۲٫۶ 
پاس کلیدی در هر مســابقه در فصل گذشته رکورددار بود و جالب 
آنکه بعد از ســتاره شماره ۹ پرسپولیس، سروش رفیعی با ۲٫۶ پاس 
کلیدی و ســعید صادقی بــا ۲٫۴ پاس کلیــدی در رتبه های بعدی 
قــرار گرفتند که حاال هر ســه بازیکن در اختیــار یحیی گل محمدی 
هستند. گل محمدی از مدیران باشگاه درخواست جذب یک مهاجم 
خارجی را داشته تا با حضور احتمالی یک مهاجم تمام کنند، ترکیب 
پرســپولیس برای لیگ بیست ودوم تکمیل شــود و به نظر می رسد 
رقابت جذابی میان ســه هافبک سرخ پوشــان برای تصاحب عنوان 
آقای پاس گلی فصل آینده در جریان باشــد؛ چراکه هر ســه عنصر 

تهاجمی پرسپولیس برای فصل آینده، شم بازی سازی باالیی دارند.

دو بازیکن تأثیرگذار استقالل 
در آستانه جدایی

به گزارش مهر، در حالی که باشــگاه اســتقالل هنوز هیچ بازیکن 
جدیــدی را به خدمت نگرفتــه و با بازیکنان فصل گذشــته اش که 
قراردادشان به اتمام رسیده هنوز به توافق نهایی نرسیده است، این 
احتمال وجود دارد که دو بازیکن تأثیرگذار فصل گذشته خود را هم 
به دلیل حضور در آن ســوی مرزها از دست بدهد. مهدی مهدی پور 
بهترین پاســور استقالل در فصل گذشــته و یکی از بازیکنان موفقی 
که به دلیل درخشــش در این تیم و تأثیر فراوان در قهرمانی به تیم 
ملی هم دعوت شــد، مورد توجه العربی قطر قــرار دارد و احتمال 
اینکه این بازیکن ۲۸ ساله با پیشنهادی اغواکننده مواجه شود وجود 
دارد. همچنین امیرحســین حســین زاده هافبک جوانی که در اولین 
سال حضورش در استقالل خوش درخشید و بدون احتساب ضربات 
پنالتی اولین گل زن اســتقالل و دومین گل زن برتر لیگ شد و از او به 
عنوان یکــی از پدیده های احتمالی جام جهانی یاد می شــود نیز با 
پیشــنهادی از لیگ بلژیک روبه رو شده است. با اینکه قرارداد این دو 
بازیکن تا پایان فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ است، اما گفته می شود در قرارداد 
آنهــا بندهایی قرار دارد که می توانند در صورت داشــتن پیشــنهاد 
ترانسفر آن را فعال کرده و از این تیم جدا شوند. باید دید در آینده ای 
نزدیک سرنوشت این دو بازیکن ملی پوش و موفق چه خواهد شد و 
آیا فصل آینده هم با پیراهن استقالل در لیگ برتر حضور پیدا می کنند 

یا به جمع بازیکنان لژیونر می پیوندند.
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نگاهی به چالش های کارگرها و کارفرما در ماجرای حق  بیمه

حق  بیمه، حق کارگر

«سه ماه آزمایشــی، بدون بیمه»، «حاال اگه راضی بودم بعد از یک سال بیمه ات 
می کنم»، «بیمه بــه چه دردت می خورد، پولش را بگیر!». اینها جمالتی اســت که 
مخصوصا در شرایط بد اقتصادی فعلی و افزایش نرخ بی کاری، قطعا هر فرد جویای 
کاری حداقل یک بار آن را شنیده است؛ اما آیا ارسال نکردن لیست حق بیمه کارگران 
به سازمان تأمین اجتماعی غیرقانونی است و قانون برای این تخلف ضمانت اجرائی 

پیش بینی کرده است؟
در پاسخ باید بگویم: بله! پرداخت نکردن حق بیمه کارگران از طرف کارفرمایان به 
ســازمان تأمین اجتماعی تخلف است. در قانون به پرداخت حق بیمه کارگران بسیار 
توجه شده؛ چرا که این موضوع بخش مهمی از حقوق کارگران است و از آنجایی که 
زیر چتر حقوق عمومی قرار می گیــرد، کارگر و کارفرما نمی توانند برخالف آن توافق 
و تراضی کنند. در ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی آمده اســت: 
«همه کارفرمایان مکلف اند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند» و 
به دلیل همین تکلیف قانونی، کارگران بیمه شده را «بیمه شده اجباری» نیز می نامند؛ 

یعنی کارفرما به اجبار و الزام قانون، باید آنها را نزد سازمان بیمه کند.
پس حق کارگران و تکلیف کارفرمایان است که لیست بیمه از همان ابتدای کارکرد 
فرد در کارگاه، نزد سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت شود. این تکلیف بار شده 
بر کارفرما شامل همه کارگران است، اعم از اینکه در دوره آزمایشی باشند یا به شکل 

پاره وقت، تمام وقت، رسمی، قرارداد مدت معین یا قرارداد کار معین.
با توجه به متن قانون، استثنائی برای هیچ شغلی وجود ندارد. پس چه شخصی 

منشی مطب باشد یا آتش نشان، پرستار، خبرنگار، روزنامه نگار، سرایدار یا نگهبان باید 
به تناسب کارکرد خود از طرف کارفرما بیمه شوند.

ضمانت اجرای ارسال نشدن لیست حق بیمه کارگران نزد سازمان تأمین اجتماعی 
وفق قانون، جریمه های سنگینی اســت که همراه با اصل حق بیمه باید به سازمان 
پرداخت شود. پس چه بهتر که در زمان مقرر و قانونی، کارگران بیمه شوند تا کارفرما 
از ایــن عواقــب در امان بماند و کارگــران هم از مزایای قانونــی پرداخت حق بیمه 
بهره مند شــوند. واریز حق بیمه از ســوی کارفرما برای کارگــران مزایایی دارد که به 
تناسب سال های واریز حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی از آن بهره مند خواهند 

شد. برخی مزایای بیمه اجباری به این شرح است:
۱- مرخصی استعالجی

۲-هدیه ازدواج
۳- هزینه کفن و  دفن

۴- بیمه بی کاری
۵- ازکارافتادگی (جزئی و کلی)

۶- مرخصی زایمان (۹ ماه)
۷- مستمری بازنشستگی
۸- مستمری بازماندگان

۹- بهره مندی از مزایای درمانی و دارویی برای بیمه شده و افراد تحت تکفل
چند نکته مهم را باید خاطرنشان کنم:

اول اینکه واریزنکردن حق بیمه از موضوعات پرتکرار شکایت کارگران در اداره کار 
به شــمار می رود و الزم است کارگران برای اثبات کارکرد خود در مراحل رسیدگی به 
دعوی، مدارکی دال بر کارکرد در کارگاه مد نظر را ارائه دهند. مدارکی مثل قرارداد کار، 
پرینت حساب بانکی مربوط به واریز حقوق یا فیش حقوقی می تواند برای صدور رأی 

مثبت، نتیجه بخش باشد.
دوم اینکه از آنجایی که واریز حق بیمه کارگران جزء مطالبات قانونی آنهاســت، 

پس مشمول مرور زمان نمی شود؛ یعنی اگر کارگری مدرکی برای کارکرد خود داشته 
باشــد و ســال ها از کارکرد او در کارگاه مد نظر گذشــته باشــد، باز هم می تواند برای 
دریافــت مطالبات قانونی خود اعم از حق بیمــه در اداره کار طرح دعوی کند. حتی 

اگر کارگر فوت کرده باشد، این موضوع از سوی ورثه کارگر هم قابل پیگیری است.
سوم اینکه کارفرمایان الزم است بدانند درست است که واریز حق بیمه به سازمان 
تأمیــن اجتماعی مزایایــی برای کارگر دارد؛ اما در نهایت وجه حق بیمه به حســاب 
سازمان واریز می شــود؛ بنابراین اگر از کارگر دستخط، امضا و اثر انگشت یا اقرارنامه 
رسمی با چنین مضامینی «تمایلی به بیمه شدن ندارم یا رضایت دارم پول حق بیمه 
را نقدا دریافت کنم» گرفته شــود، فاقد ارزش قانونی اســت و بالاثر تلقی می شود؛ 
چرا که حق بیمه جزء حقوق اشخاص ثالث است و کارگر نمی تواند به جای سازمان 
از آن گذشــت کند یا وجــه آن را دریافت کند. نکته مهم تر اینکــه برخی کارفرمایان 
بــرای فرار از پرداخت نکردن حق بیمه یا به دلیل ناآگاهی از قوانین یا مشــورت های 
حقوقی اشتباه، دست به ابتکارات حقوقی ویژه ای می زنند و تالش می کنند با تنظیم 
برخــی از قراردادها مثل قــرارداد پیمانکاری، کارگران را از حــق بیمه محروم کنند! 
حال اگر کارگرانی که طرف دوم این نوع از قراردادها هســتند، از توافق خود پشیمان 
شوند و شکایتی در ادارات کار طرح کنند، هیئت های تشخیص و حل اختالف ادارات 
کار محتــوای این قراردادها را بررســی می کنند و در صورت احــراز رابطه کارگری و 
کارفرمایــی رأی به «الزام کارفرما بر پرداخت حــق بیمه کارگر» صادر می کنند. پس 
صــرف تعیین عنوان «قــرارداد پیمانکاری» کارفرمــا را از پرداخت حق بیمه معاف 
نمی کنــد. باید اضافه کنم که میزان حق بیمه قابل پرداخت به ســازمان، ۳۰ درصد 
دســتمزد کارگر اســت که ۲۳ درصد آن سهم کارفرماســت. هفت درصد دیگر آن، 
ســهم کارگر است که از سوی کارفرما از حقوق او کســر می شود و مطابق ماده ۳۶ 
قانون تأمین اجتماعی به این سازمان پرداخت می شود. جریمه کارفرمایان در سازمان 
معمــوال به دو صورت به وجود می آید: ۱- جریمه ارســال نکردن لیســت حق بیمه 
پرسنل و واریز آن ۲- جریمه تأخیر در ارسال لیست بیمه پرسنل. مهلت قانونی برای 
تحویل لیســت و پرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد است. 
همچنین برای کارفرمایان کارگاه های مشــمول معافیت ســهم کارفرما تا میزان پنج 
نفر، این مهلت تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود. کارگران با مراجعه به ســامانه 
الکترونیکی ســازمان تأمین اجتماعی و نام نویسی در آن، می توانند به صورت برخط 
همه سوابق بیمه ای خود را بر روی سایت مشاهده کنند و در صورت وجود مغایرت 

از طریق قانونی آن را پیگیری کنند.
نکته دیگری که گفتن آن خالی از لطف نیســت، این اســت کــه به تازگی به دلیل 
افزایــش نرخ مهاجرت و نیاز به داشــتن ســابقه کاری و بیمه ای برخــی کارگران و 
کارفرمایان با تبانی و هماهنگی یکدیگر به اداره کار مراجعه می کنند و ادعای ســابقه 
می کنند. این دســته افراد باید بدانند حتی بر فرض صدور رأی از اداره کار درخصوص 
واریز حق بیمه، ســازمان تأمیــن اجتماعی برای اجرای ایــن آرا کمیته ای دارد به نام 
«کمیته احراز سابقه» و در این مرحله صحت اسناد دال بر کارکرد که از سوی طرفین 
دعوی (کارگر و کارفرما) ارائه شده، بررسی می شود و در صورت ساختگی بودن مدارک 
و جعلی بودن آنها، افراد متخلف مطابق ماده ۹۷ قانون تأمین اجتماعی «هرکس به 
استناد اسناد و گواهی های خالف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای 
مقرر در این قانون به نفع خود اســتفاده  کند یا موجبات اســتفاده افراد خانواده خود 
یا اشــخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم کند، به پرداخت جزای نقدی معادل دو 
برابر خسارات وارده به  سازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار 

به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد» مجازات خواهند شد.
این یادداشــت را با اشــاره به بیمه کارگران ســاختمانی به پایان می برم؛ چرا که 
به تازگــی اخبــار ناگواری درخصــوص حوادث ناشــی از کار مربوط بــه این عزیزان 
می شنویم. در این زمینه باید بگویم مصوبه مجلس شورای اسالمی با عنوان «قانون 
بیمه های اجتماعی کارگران ســاختمانی» در ســال ۸۶ (و پیش تر از آن در سال ۵۲) 
حکایت از این دارد که همه این افراد نیز مانند سایر اقشار زحمتکش جامعه باید نزد 
سازمان تأمین اجتماعی بیمه شوند، حتی اگر کار آنها از شمول قانون کار خارج باشد و 
در این قانون برای کارفرما و پیمانکار ساختمان، بسته به شرایطی که در قانون مذکور 

قید شده، جرائم و مجازات هایی نیز پیش بینی شده است.

یکشنبه
۵ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۲

 از نگاه قانون

ماده ۲ قانون کار: «کارگر از لحاظ این قانون کســی اســت کــه به هر عنوان در 
مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست 
کارفرما کار می کند». مفهوم تکلیف قانونی پرداخت حق بیمه این اســت که طبق 
قانــون کار و قانون تأمین اجتماعی، کارفرما موظف اســت کارگران را بیمه کرده و 
۲۳ درصد از مجموع ۳۰ درصدی حقوق کارگر تحت عنوان حق بیمه را به سازمان 
تأمیــن اجتماعی پرداخت کند. پرداخت حق بیمه در قانون کار بســیار مورد توجه 
قرار گرفته و بیان شــده که پرداخت آن از جمله وظایــف کارفرما و از حقوق کارگر 
است . به دلیل اینکه مسائلی همچون قانون کار و قانون بیمه با نظم عمومی کشور 
ارتباط مســتقیمی دارند، اگر کارگر و کارفرما در مــواردی برخالف این قانون توافق 

کنند، اما سپس کارگر از توافقات قبلی پشیمان شود، می تواند از کارفرما شکایت کند. 
در صورت شــکایت کارگر، تمام توافقات قبلی از اعتبار ســاقط می شوند؛ زیرا قانون 
اجازه توافقی غیر از موارد قانونی را به کارگر و کارفرما نداده اســت . طبق ماده ۱۴۸ 
قانون کار: «کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف اند بر اساس قانون تأمین 
اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». در کل ۳۰ درصد 
از حقوق کارگران تحت عنوان حق بیمه باید به اداره تأمین اجتماعی پرداخت شود 
کــه از این ۳۰ درصد، ۲۳ درصد بر عهده کارفرما بــوده و هفت درصد مابقی آن را 
خود کارگر می بایســت پرداخت کند که این هفت درصد هم کارفرما از حقوق خود 
کارگر کســر کرده و همراه با ۲۳ درصد به اداره تأمیــن اجتماعی تحت عنوان حق 

بیمه پرداخت می کند. طبق ماده ۳۶ قانون بیمه تأمین اجتماعی: «کارفرما مسئول 
پرداخت حق بیمه ســهم خود و کارگر بیمه شده اش به ســازمان تأمین اجتماعی 
می  باشــد و مکلف اســت در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم  بیمه شده را 
کســر نموده و ســهم خود را بر آن افزوده، به ســازمان تأدیه نماید». پس به عنوان 
ضمانت اجرای حقوقی می توان به این ماده استناد کرد که کارفرما ملزم است سهم 
کارگر از حق بیمه اش را از حقوق او کســر کرده و به همراه ســهم خودش از حق 
بیمه کارگر پرداخت کنــد. مطابق با ماده ۱ قانون کار: «کلیــه کارفرمایان، کارگران، 
کارگاه ها، مؤسســات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این 

قانون می باشند».

آراى کارگرى 

در صورت تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

عدم تعهد کارفرما رافع مسئولیت تأمین 
اجتماعي نیست

اصــول «حمایتی بــودن» و «آمره بــودن» دو وی ژگی  اصلی حقــوق کار و تأمین 
اجتماعی هســتند. تبلــور این دو اصــل را در رأی وحدت رویه شــماره ۱۰۱۱ هیئت 
عمومی دیوان عدالــت اداری می توان دید. طبق مــاده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان 
کارگاه های مشــمول قانون کار مکلف اند بر اســاس مقررات قانون تأمین اجتماعی 
نســبت به بیمه نمودن کارگران واحد کارگاهی خود اقدام نمایند و به موجب ماده 
۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده 
به ســازمان اســت. در اجرای ماده ۱۸۳ قانون کار و مــواد ۳۹، ۴۰، ۴۷ و ۴۸ قانون 
تأمیــن اجتماعی باید با رعایت مقررات مربوط بــه تکلیف قانونی خود در خصوص 
احتســاب حق بیمه پرداخت نشــده شــاکی اقدام کند. اما عدم پرداخت حق بیمه 
کارگر توســط کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات ســازمان تأمین اجتماعی نیست و 
اشــخاصی که مشمول قانون تأمین اجتماعی هســتند، اعم از آنکه قبال سابقه حق 
بیمه داشته باشند یا اصال سابقه ای نداشته اند، سازمان تأمین اجتماعی به حکم بند 
(الف) ماده ۴ قانون تأمین  اجتماعی مکلف است این کارگران را که به هر عنوان در 
مقابل دریافت مزایای حقوق کار کرده اند و به تشخیص مراجع صالح کارگر شناخته 

می  شوند، تحت پوشش این قانون قرار دهد و به تکلیف قانونی خود عمل کند.
تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰/۲۵
شماره دادنامه: ۱۰۱۱

مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کالسه پرونده: ۴۶۸/۸۶

طبق مــاده ۱۴۸ قانون کار مصــوب ۱۳۶۹ کارفرمایان کارگاه های مشــمول این 
قانون مکلف اند بر اســاس قانون تأمین اجتماعی نســبت بــه بیمه نمودن کارگران 
واحد خود اقدام نمایند و به موجب ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول 
پرداخت حق بیمه ســهم خود و بیمه شده به ســازمان می  باشد و مکلف است در 
موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا ســهم بیمه شــده را کسر نموده و سهم خود را 
بر آن افزوده، به ســازمان تأدیه نماید و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم 
پرداخت آن رافع مســئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود. نظر 
به اســتحقاق ســازمان تأمین اجتماعی به مطالبه حق بیمه سهم کارگر و کارفرما 
و وصــول آن به تجویز ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و نتیجتا تکلیف آن ســازمان 
بــه انجام تعهدات قانونی خود در قبال کارگران مشــمول مقررات این قانون، الزام 
کارفرما و ســازمان تأمین اجتماعی به انجام تکالیف قانونی خود نسبت به پرداخت 
حق بیمه کارگر موصوف و وصول آن و احتساب مدت خدمت کارگر مشمول قانون، 

صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است.
مقــررات تأمین اجتماعی تعمیم و گســترش بیمه هــای اجتماعی و تعهدات 
و مســئولیت های آن ســازمان در قبــال افراد مشــمول بیمه اســت. بنابر این اگر 
کارگری مدعی شــود که ذیل قانون کار در کارگاه کارفرما کار می کرده و مشــمول 
حــق بیمه اجباری بوده اما کارفرمایش حق بیمــه او را پرداخت نکرده، می تواند 
به ســازمان تأمین اجتماعی مراجعه و این موضوع را اعالم کند. ســازمان باید با 
بررســی اســناد و مدارك کارگر مدعی، موضوع را بررســی کند و در صورت تأیید 
ســابقه، حق بیمه کارگر را احراز کند. ســؤال دیگری که مطرح می شود این است 
که آیا عدم پرداخت حق بیمه بی کاری موجب ســلب مســئولیت سازمان تأمین 
اجتماعی در ارائه مزایای بیمه بی کاری خواهد شــد؟ در پاســخ به این سؤال نیز 
باید گفــت هرچند بیمه بی کاری به عنوان یکی از حمایت های ســازمان در قانون 
تأمین اجتماعی ذکر نشــده است، اما به استناد ماده ۳ قانون بیمه بی کاری، بیمه 
بی کاری یکی از حمایت های تأمین اجتماعی است. بنابر این در صورتی که کارفرما 
از پرداخت حق بیمه بی کاری امتناع کند یا در پرداخت آن تأخیر کند، این امر باعث 
رفع مســئولیت و تعهدات ســازمان نخواهد شد و این مورد هم مشمول ماده ۳۶ 
قانون تأمین اجتماعی می شود. ســازمان مکلف است در صورت احراز شرایط در 
قانون بیمه بی کاری نســبت به پرداخت بیمه بی کاری اقدام کند. رأی وحدت رویه 
اشاره شــده نیز به کمك این پاســخ می آید و بنا بر مالك گیــری از رأی ۱۰۱۱ هیئت 
عمومی دیــوان و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مشــاهده می کنیم که دو اصل 
حمایتی بودن و آمره بودن قوانین کار و تأمین اجتماعی ایجاب می کند که علی رغم 
عدم ایفای تعهدات کارفرما در پرداخت حق بیمه بی کاری، مســئولیت ســازمان 
تأمین اجتماعی در قبال بیمه شدگانش به دلیل غیرقابل توافق بودن قانون و هدف 

حمایتی اش از کارگر، همچنان پابرجا بماند.

حقوق دان و پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی

مریم زنده دل

مشاور حقوق کار

فرشاد اسماعیلی

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ســومری ها- مهم ترین قســمت خودرو- مخلوطی از شن 
و ماسه و ســیمان و آب ۹- عامل تسهیل کننده فرآیندهای 
سوخت وســاز در بدن- از دین برگشتن ۱۰- برای پناه جویی 
و دادخواهی گفته می شود- واحد پول میانمار- خواهر پدر 

۱۱- جگر سفید- مقام و رتبه- کاسه درویشان ۱۲- تندخو- 
پرتوافکندن ۱۳- ریز نیســت- قصد و آهنگ- واپســین ۱۴- 
زیردســت- مرتعش- همســر حوا ۱۵- طوق آهنی که به 

گردن زندانیان بندند- اندوهگین- قوه قانون گذاری  افقی: 
 ۱- کیسه کش حمام- پیروز و موفق- آزرده ۲- نوزاد 
حشــره- از اعمال حج- آزادیخــواه ۳- فیلمی درام به 
کارگردانی توماس آندرســون با بــازی دنیل دی لوییس 
۴- یک حرف و ســه حرف- پســت و فرومایه- طراحی 
اولیــه ۵- طاقچه باال- ریشــه در آداب و رســوم قدیم 
دارد- نام پــدر ابراهیم نبی(ع)- مذکر ۶- پرســتاری از 
مریض- قهرمان ملی آفریقــای جنوبی ۷- ضربه ای در 
بوکس- دادباخته کیفری- شــهری در هلند ۸- باعث و 
موجب- رژ لب- پســر کاوه آهنگر ۹- اسمی دخترانه- 
نوعی بلوز زنانه- سارق ۱۰- دستگاه اعالم خطر سرقت- 
میل به غــذا ۱۱- مرحله خواب عمیق- هم رزم گاندی- 
تکیه کردن- خســیس پــس نمی دهــد ۱۲- چهار نت 
موسیقی پشت ســر هم را گویند- تخم ماهی- بیماری 
ســبزی و آب آلــوده ۱۳- بزرگ ترین خواننده موســیقی 
قوالی اهل پاکســتان ۱۴- شــاعر تــراژدی ایتالیا- نوعی 
تسهیالت بانکی- نگاه کردن ۱۵- خون بها- ترد و ظریف- 

قسمتی از گوش 
عمودی: 

۱- گله منــد و ناراحت- حریف جنگی- نام هم وطن 
آذربایجانی ۲- عشــق بیگانه- چشم الکتریکی- قطعه 
شــعری معــروف از نیمایوشــیج ۳- مفصــل لوالیی 
دست- پیوسته، پیاپی- نیمه ۴- سبک هنری که معادل 
فارســی آن حجم گرایــی اســت- موضوعــی را دوباره 
بررســی و مطالعه کردن ۵- دارای اسم مشترک- دارای 
خرابی مختصر- مزه لواشــک ۶- نوعی پارچه لطیف- 
رحم کــردن- هنر ترســیم نقش ۷- کتاب ارزنده شــیخ 
صدوق در حدیث- موشک زمین به زمین ۸- خط ابداعی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۵۵      طراح: بیژن گورانی
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  حل جدول ۴۲۵۴

   سودوکو سخت  ۳۲۵۱   

   سودوکو ساده  ۳۲۵۱   

تکلیف قانونی پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما
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روایت احمد غالمی از مکان ها و آدم ها: پرویز پیران

کوزه های پر از خون
خیلــی ســال های دور رفته بودیــم همــدان و از آنجا 

می خواستیم برویم الله جین تا گزارشی از سفالگری این 

شهرســتان برای مجله «کیهان بچه ها» تهیه کنم. االن 

آن قدر از آن سال ها می گذرد که هیچ نقطه  درخشانی از 

آنجــا در ذهنــم نمانده اســت جــز کوزه هــای گلی و 

ظرف های سفالی الجوردی. بیان آن خاطرات هم ارزشی 

ندارد، آنچه در این دوره و زمانه بی ارزش و بی قدر شده، 

گذشته است؛ چراکه آن قدر زود حال گذشته می شود که 

دیگر مجالی برای اندیشیدن به گذشته باقی نمی ماند. نمی دانم ایده جامعه لحظه ای 

ایران که ابداع دکتر پرویز پیران اســت تا چه میزان به این حرف من ربط دارد. «جامعه 

لحظه ای» گذشته ندارد، اگر هم دارد انگار در توفان لحظات از دست می رود. بگذریم. 

پرویز پیران گفت اگر قرار باشــد مکانی را به یاد بیــاورم، آن مکان میدان بزرگ همدان 

اســت. همین مرا راهی سفر کرد. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت و ما بدون جام 

ِمی رهسپار همدان شدیم. البته نه به دیدن یار و دیار، بلکه در پی تصویری از گذشته که 

دیگر گذشته است. پیش از آنکه به میدان بروم، رفتم کوچه ذوالریاستین. این کوچه که 

اندکی با میدان امام خمینی فاصله دارد، محل تولد پرویز پیران است، خانه آنها هم در 

همین کوچــه بوده و نام کوچه به نام جد بزرگوار ایشــان اســت. طرفه آنکه خیابان 

ذوالریاستین دو شاخه می شود؛ یکی ذوالریاستین ۱ و دیگری هم معلوم است، می شود 

۲. پشت دیوار یکی از خانه ها با خطی کج و معوج  شعری نوشته شده است که  از زبان 

عاشــقی شبگرد جان به  لب رســیده حکایت می کند: «گفتم  که عاشقت شده ام  دورتر 

شدی، ای کاش الل بودم و حرفی نمی زدم». هر دو کوچه ذوالریاستین پر از دار و درخت 

اســت و انشــعاب هایی از آن به خیابان دکتر شریعتی می رســد. یاد احسان شریعتی 

می افتم که یک  بار با او قرار گفت وگویی گذاشــته بودیم. او را در میدان تجریش دیدم. 

جمعه صبح بود و هر جا می رفتیم، یا باز نبود یا جا نداشتند. گفتم: «احسان خیابان به 

این بزرگی به نام پدر شماســت اما دریغ از یک صندلی کــه به ما بدهند تا ما روی آن 

بنشــینیم و گفت وگو کنیم». بگذریم. این هم شــاید جلوه ای دیگر از جامعه لحظه ای 

است که با پســر شریعتی در خیابان شریعتی قدم بزنی و دریغ از یک سالم آشنا. ویرم 

گرفته بود تا از کســی بپرسم که شــعر روی دیوار را چه کسی نوشته است. از صاحب 

بنگاه مسکن سؤال کردم: «آقا ببخشید به نظرتان این شعر را چه کسی روی دیوار نوشته 

است؟» هاج وواج با نگاهی عاقل اندر سفیه نگاهم کرد و گفت: «آن». گفتم: «آن یعنی 

کی؟» جوانی را نشــان داد که یک ســوِت فلزی به گردنش انداخته بود و شیرین عقل 

می زد. نمی دانستم راســت می گفت یا دروغ یا به قول معروف مرا حواله داده بود به 

برداشت خودش از عقل من. من هم برای اینکه کم نیاورم رفتم جلو و به جوان که آب 

دهانش از گوشــه لبش کش آمده بود، گفتم: «این شعر را تو نوشتی روی دیوار؟» هم 

سوت زد و هم ســرش را تکان داد، یعنی بله. مطمئن بودم دروغ می گوید. ولی چون 

نگاه صاحب بنگاه مســکن روی من سنگینی می کرد، گفتم: «اگر راست می گویی آن را 

بخوان». آن را نخواند، ســوتی را که بر گردن داشــت توی دهان گذاشــت و شعر را با 

ســوت زدن خواند. اجرای دقیقی از یک سمفونی عاشقانه بود. دیگر آرام نمی گرفت و 

انــگار که از کار خودش لذت می برد، آن را هــی بی دلیل ادامه می داد تا اینکه صدای 

همه درآمد و یکی از مغازه دارها با لهجه همدانی گفت: «ســاکت شــو، وگرنه می آیم 

خفه ات می کنم!». تا کار دســت جوانک نداده بودم باید می رفتم میدان. جمعیت دور 

میدان و خیابان های اطراف آن، باورنکردنی بود. همه در حال رفت وآمد بودند. میدان 

در احاطه شش ساختمان آجری بزرگ قرار دارد و آن قدر بزرگ است که آدم ها همچون 

مورچه به نظر می رسند. مورچه هایی که از خیابان اکباتان به میدان می آیند و از آنجا به 

خیابــان باباطاهر می روند. عده ای از خیابان شــریعتی به میــدان می آیند و از آنجا به 

خیابان ابن سینا می روند و از ابن ســینا بیرون می آیند و به خیابان شیر سنگی می روند. 

همه در جنب وجوش اند. در میان میدان می ایستم و مبهوت آمدوشِد مورچه  وار آدم ها 

می شــوم. حاال می فهمم چرا پرویز پیران ســخنی درباره «جمعیت خوار» گفته است. 

خودش گفت: «جمعیت و جماعت برایش مهم است». یک نفر توی میدان داشت به 

طرف من می آمد. با خودش حرف می زد. فکر کردم دارد چیزی به من می گوید. گفتم: 

«بــا من هســتی؟» نگاهم کرد و بهت زده گذاشــت و رفت. حاال که من دنبال کســی 

می گشــتم تا با او گفت وگو کنم، چرا با او گفت وگو نکنم که آن قدر شیفته سخن گفتن 

اســت که دائم با خودش حرف می زند. دنبالش دویدم و گفتم: «آقا ببخشــید چند تا 

ســؤال دارم!» بهت زده نگاهم کرد و گفت: «عجله دارم، منیر منتظرم است». راه افتاد 

برود، گفتم: «اشکال ندارد با هم برویم من توی راه سؤالم را می پرسم». نه گفت آره و 

نــه گفت نه. این یعنی خودت می دانی. من هم دنبالــش راه افتادم. گفتم: «کجا قرار 

دارید؟» گفت: «پل یخچال». گفتم: «پل یخچال توی خیابان ابن سینا است. پس چرا از 

این طرف می روی؟». بدون مکث برگشــت و رفت به طرف خیابان ابن سینا. توی راه با 

خودش گفت: «غلط می کند، خودش را می خورد. دســت  و پاهایش را گچ می گیرم». 

حرف های نامفهوم می زد، بعد می ایستاد و انگار که چیزی به ذهنش رسیده است در 

فکر فرومی رفت، یک دفعه می خندید و بی اعتنا به راه می افتاد. گفت: «سگ می خورد 

توله خر پدرســگ!» بعد گفت: «ببخشــید منیر جان!» آن قدر تند راه می رفت که ناچار 

دنبالش دویدم. گفتم: «اینجا پل یخچال اســت. پــس کو منیر؟». اطراف را نگاه کرد و 

گفت: «رفته خیابان شــهدا». دوبــاره راه افتاد. من هم دنبالش دویــدم. گفتم: «تو از 

قدیمی های اینجا هستی؟». ایستاد و ِبر و ِبر نگاهم کرد. انگار تازه متوجه حضور من شده 

بود. گفتم: «دایی قاســم را می شناســی؟». انگار او را برق گرفته باشــد، شروع کرد به 

دویدن. گفتم: «کجا صبر کن». گفت: «پدر توله برو پی کارت...». گفتم: «صبر کن!» همه 

داشتند نگاهمان می کردند. پیرمرد خنزرپنزری و من، وسط میدان توجه همه را به خود 

جلب کرده بودیم. گفتم: «حاال کجا می روی؟» گفت: «باید بروم سر کوچه کاه فروش ها!» 

گفتم: «آن طرف اســت» و با دســت کوچه کاه فرو ش ها را توی خیابان شهدا نشانش 

دادم. گفتم: «دایی قاسم را می شناسی؟». باز قدم هایش را تندتر کرد و گفت: «اعدامش 

می کنند. فردا توی همین میدان اعدامش می کنند». رفت طرف خیابان شــهدا. گفتم: 

«منیر می آید آنجا؟» گفت: «منیر؟»، بعد راه افتاد. انگار کسی را به این نام نمی شناخت. 

نفس نفس می زد. باید قیدش را می زدم. از او چیزی درنمی آمد. ایستادم و گذاشتم به 

امان خدا برود پی کارش. برگشــت و نگاهم کرد. دید که نمی آیم. آمد طرفم و گفت: 

«پس چرا نمی آیی، خسته شدی؟»، گفتم: «نه فایده ای ندارد، برو پی کارت». دوباره از 

او پرســیدم: «شغلت چیه؟» گفت: «سفالگری داشــتم». گفتم:  «االن نداری؟»، گفت: 

«نه، همه کوزه ها پر خون بود». گفتم: «خون؟!»، گفت: «آره، شب ها جن ها می آمدند و 

می رفتند کوزه ها را پر خون می کردند. یک روز زدم همه کوزه ها را شکستم و فرار کردم. 

دکان پر خون شــد». گفتم: «چرا فــرار کردی؟ مگر دکان مال خــودت نبود؟». گفت: 

«کــدام؟ کدام دکان؟»، گفتم: «خودت گفتی!» گفت: «من؟ من که چیزی نگفتم!». یاد 

حرف های زوربا در کتاب «زوربای یونانی» می افتم که می گفت: «یك وقت هم کوزه گر 

بودم. من این کار را دیوانه وار دوست داشتم. هیچ می دانی که آدم یك مشت گل بردارد 

و از آن هرچه دلش بخواهد درســت کند یعنی چه؟ فررررر! چرخ را می گردانی و گل 

هم مثل دیوانه ها با آن می چرخد، ضمن اینکه تو باالی ســرش ایستاده ای و می گویی: 

االن کوزه می ســازم، االن بشقاب درست می کنم، االن چراغ می سازم و خالصه هرچه 

دلم بخواهد می سازم. به این می گویند مرد بودن، یعنی آزادی!». گفتم: «دایی قاسم را 

از کجا می شناسی؟»، گفت: «فردا اعدامش می کنند!»، گفتم: «از کجا می دانی؟»، گفت: 

«می دانــم. توی همین میــدان!». گفتم: «تو هــم می آیی؟»، گفت:  «ننــه ام گفته مرا 

می آورد». می دود طرف کوچه کاه فروش ها. هوا خنک تر شــده است. جمعیت زیاد و 

زیادتر می شــود. باید دســت از این دیوانه بازی بردارم. راهم را می گیرم و می روم میانه 

میدان. آنجا مردی نشســته است، با چشمانی نافذ و موها و ابروها و سبیل های سفید؛ 

سبیل هایی که لب زیرینش را پوشانده است. پرسیدم: «حاجی، شما از قدیمی های اینجا 

هستید؟»، گفت: «بله». بلند شد و تعارف کرد کنارش بنشینم. گفتم: «همیشه می آیی 

این میدان؟» گفت: «اگر یک روز نیایم این میدان، از تنهایی خفه می شــوم و می میرم». 

گفتم: «چرا؟»، گفت: «آدم ها، آدم ها، اینجا پر از آدم اســت. آدم از تنهایی درمی آید!». 

گفتم: «می شــود این میدان یك زمان هایی خلوت باشد؟»، گفت: «نه همیشه پر از آدم 

است». گفتم: «قدیم های این میدان یادت می آید؟»، گفت: «بله». گفتم: «قدیم ها یک  

بار توی این میدان یک نفر را اعدام کرده اند، درست است؟» گفت: «دو بار. قدیم ها دایی 

قاســم را اعدام کردنــد. خیلی قدیم ها، مــن کوچک بودم. یک بار هم ســارقان بانک 

کشاورزی را اینجا اعدام کردند». گفتم: «دایی قاسم چه کاره بود؟»، گفت: «به نظرم از 

گنده الت های محله جوالن بود. انگار قاچاقچی هم بود. اما هرچه بود دست آدم های 

ضعیف را هم می گرفت. آن اعدامی را که شــما دنبالش می گردی، همین اعدام دایی 

قاسم اســت». من به او نگفته بودم دنبال چی می گردم اما او درست حدس زده بود. 

دکتر پرویز پیران گفت: «پنج یا شش ساله بودم. شاید سال ۱۳۳۴ یا ۱۳۳۵. یک نفر را 

می خواستند توی میدان بزرگ همدان اعدام کنند. میدان پهلوی سابق. پر از آدم بود. 

انگار همه همدان جمع شــده بودنــد آنجا تا صحنه اعــدام را ببینند. طناب را که 

کشــیدند باال، یک نفر باالی جمعیت تکان تکان می خورد. مردم هلهله می کردند و 

ده شــاهی می پاشیدند به هوا و وقتی ده شاهی ها می رسید روی زمین، گداها هجوم 

می بردند طرف پول ها. جمعیت سیاهی می زد. از همان جا بود که انگار جمعیت خوار 

شدم. جمعیت خوار، همان چیزی اســت که لوئیس مانفورد درباره آن سخن گفته 

است. جاهای پرجمعیت را دوست دارم. مکان هایی مثل الله زار، مکان های مذهبی 

شــلوغ که آدم ها در آنجا موج می زنند». این گفته های پرویز پیران مرا شــگفت زده 

کرده بود اما وقتی رفتم و کوچه ذوالریاستین را دیدم، شگفتی ام برطرف شد؛ چراکه 

پیران از همان کودکی در میان جمعیت بالیده اســت. جمعیت، بخشی از زندگی و 

ناخودآگاه اوست. شاید عشــق او به جامعه شناسی نیز از همین جا نشئت می گیرد. 

کارم توی میدان تمام شده بود. تصمیم گرفتم به بازار سنتی سری بزنم و از آنجا به 

هتل برگردم که در همین لحظه، سروکله همان مردی که با خودش حرف می زد پیدا 

شــد و صدایم زد: «می خواهم چند تا سؤال از شما بپرسم!»، گفتم: «بپرس!» گفت: 

«از قدیمی های همدان هســتی؟»، گفتم: «نه من از تهران آمده ام». گفت: «از تهران 

آمــده ای چه کار؟». گفتــم: «آمده ام این میــدان را ببینم!». گفت: «دایی قاســم را 

می شناســی؟»، گفتم: «اســمش را شــنیده ام». گفت: «حاال کجا می روی؟»، گفتم: 

«می خواهم بروم سر گذر، پاییِن کوچه کاه فروش ها». گفت: «برای چی؟ من هم با تو 

بیایم و ســؤال کنم؟»، ترس برم داشته بود. حرف های خودم را به خودم می گفت. 

قدم هایــم را تند کردم. گفت: «آنجا که خیابان شــهدا نیســت. آنجا خیابان اکباتان 

است». راست می گفت. برگشتم. رفتم طرف خیابان شهدا و به سمت سر گذر. دنبالم 

دوید و گفت: «آرام برو، من هم به تو برسم!». بعد ادامه داد: «شغلت چیه؟» دیگر 

جوابش را ندادم. هر چه را که از او پرســیده بــودم، انگار ضبط کرده بود و باز از من 

می پرسید. قدم هایم را تند کردم تا او را توی جمعیت گم کنم. گفت: «نمی توانی مرا 

گم کنی، ســوزِن توی کاه را هم پیدا می کنم!» پیچیدم توی خیابان شریعتی. فریاد 

زد: «هوی کجا می روی؟» جمعیت ایســتاده بود و ما را نگاه می کرد. قدم هایم را 

تند کردم. فریاد زد: «تو توی کوزه های من خون ریخته ای. فکر می کنی نشناختمت؟ 

مردم پاهایش را نگاه کنید، خودش اســت. جن اســت». زن ها نگاهم می کردند. 

بچه ها از ترس کنار می رفتند. گفت: «یک ساعت است دنبال من است. می خواست 

گولم بزند. این همان اســت که کوزه های مــرا پر خون می کرد». خودم را انداختم 

توی جمعیت. دیگر به سختی مرا می دید. از البه الی جمعیت او را دیدم که داشت 

گردن می کشــید و دنبالم می گشت. دســت کرده بود توی جیب شلوارش. خیال 

کردم دنبال چاقویی می گردد. باید خودم را از شرش خالص می کردم و به ماشین 

می رساندم. برای اولین بار بود که احساس کردم در میان جمعیت بیش از هرجای 

دیگر آرامش دارم.

یکشنبه
۵ تیر   ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۲

شــرق: نجیب محفــوظ را از مهم تریــن نمادهای قاهــره و مصر 

می دانند و این، هم به دلیل شــهرت جهانی اوســت و هم به دلیل 

توجه او به قاهره. نجیب محفوظ در خانواده ای از طبقه متوســط، 

از پدری بازرگان و وطن پرســت و مادری اهل فرهنگ، متولد شد. او 

از ۱۷ســالگی به نوشــتن رمان پرداخت و تا پایان عمرش به همین 

کار مشغول بود و نویسنده ای پرکار به شمار می شود. نجیب محفوظ 

نویســنده قاهره اســت و به این دلیل که فقر و محرومیت های این 

شهر را در داســتان هایش به تصویر کشیده، او را چارلز دیکنز قاهره 

نامیده اند. او اولین نویســنده جهان عرب است که برنده نوبل ادبی 

شــده است و پس از آن به نویســنده ای با شهرتی جهانی بدل شد. 

البته نجیب محفوظ دیرتر از آنچه تصور می شد جایزه نوبل گرفت؛ 

یعنی در نوامبــر ۱۹۸۸. او در وضعیتی این جایزه را دریافت کرد که 

بیش از پنج دهه نویســندگی کرده بود و در بســیاری از ســبک های 

داستان نویسی داستان نوشته بود.

نجیــب محفــوظ در ۳۰ اوت ۲۰۰۶ از دنیا رفت. او به نســلی از 

نویســندگان عرب و مشخصا نویســندگان مصری تعلق داشت که 

بایــد از نقطه صفر آغاز می کردند. او در واقع در داستان نویســی گام 

در راهی نامعلوم گذاشت و با تکیه بر شیوه روایت شرقی و شناخت 

روایــت مدرن، داستان نویســی معاصــر عرب را بــه مرحله تازه ای 

وارد کرد. محفوظ می گوید که نقش او و نویســندگان هم نســلش 

پایه گذاری هنر داستان نویسی و محکم کردن پایه های آن بوده است: 

«ما به راهی پرلغزش گام نهادیم زیرا ذخایر قابل توجهی از داســتان 

در اختیار نداشــتیم... ما مانند کسی که با چشــم  بسته راه می رود، 

حرکت می کردیم... می بایست در آن واحد، هم واقعیت های محیط 

خود را می شناختیم و هم هنر نویسندگی را می آموختیم و همچنین 

می نوشــتیم... به هرحــال تا آن حد کــه در توانمان بــود، به انجام 

تکلیف مان پرداختیم».

نجیب محفوظ با داســتان ها و رمان هایش نه فقط ادبیات مصر 

بلکه ادبیات جهان عرب را متحول کرد اما جامعه مصر همیشه به او 

نبالیده و در دوره ای حتی مخالفت های زیادی با او به واســطه برخی 

آثارش صورت گرفت. یکی از رمان های او برای سال ها امکان انتشار 

نداشــت و بســیاری از علمای سنتی مصر به واســطه آن با نویسنده 

مشهورشان مخالف بودند؛ اما امروز نجیب محفوظ محبوبیتی بسیار 

در کشــورش دارد و نماد شــهر و کشورش به شــمار می رود. نجیب 

محفوظ در ایران هم نویسنده شناخته شده ای است و تاکنون تعدادی 

از آثارش به فارسی ترجمه شده اند. محمدرضا مرعشی پور که چندین 

اثر او را به فارسی برگردانده، چند سال پیش سراغ سه گانه مشهور این 

نویسنده عرب رفت و کتاب اول با تأخیری چندساله سرانجام در نشر 

نیلوفر منتشر شده است. «بین القصرین» اولین رمان از سه گانه نجیب 

محفوظ اســت و همچون دو کتاب دیگر آن یعنی «قصرالشــوق» و 

«ســکریه» نام محله ای در قاهره اســت. نجیب محفوظ در این سه 

رمان، دگرگونی های سیاسی، اجتماعی، فکری و فرهنگی را در مصر، 

به شــیوه واقع گرایی نمادین، در سه نســل از یک خانواده پی گرفته 

و آن طورکه مترجم اثر هم اشــاره کرده، تصویری از بیشتر کشورهای 

جهان ســوم و از جمله ایران به روشــنی در آنها دیده می شــود. در 

بخشــی از رمان می خوانیم: «نیمه شب بیدار شــد؛ مثل همیشه که 

در این هنگام از شــب برمی خاست  اما نه از ساعت شماطه دار کمک 

می گرفت و نه از چیز دیگری، بلکه تنها دل به ندای رغبتی داشت که 

در درونش می جوشــید و با دقت و امانت پایبندش بود. لحظه هایی 

را بین خواب و بیــداری در تردید ماند. رؤیاها و نجواهای احســاس 

درهم آمیختند و به او روی آوردند  و پیش از اینکه پلک بگشاید، نگران 

شد که مبادا خواب فریبش دهد. سرش را تکان داد، تکانی اندک و در 

تاریکی قیرگون اتاق چشم گشود. هیچ نشانه ای نبود که وقت را از آن 

دریابد. خیابان زیر پا یش تا گاه پگاه خواب نداشت...».

کمی پیش از این، گزیده ای از داســتان های کوتاه نجیب محفوظ 

در کتابی با عنوان «خاکســتر» با ترجمه مرعشی پور منتشر شده بود. 

مرعشی پور پیش از «خاکستر» آثار دیگری از نجیب محفوظ از جمله 

دو مجموعه داستان «خواب» و «جنایت» را به فارسی ترجمه کرده 

بود. در مجموعه «خاکســتر»، او داســتان های دو مجموعه پیشین 

را بازنویســی کرده و به جز این، پانزده داســتان تازه نیز ترجمه کرده 

اســت. او می گویــد: «پیش از این داســتان هایی از نجیب محفوظ را 

به صورت پراکنده ترجمه کرده بودم اما دوست داشتم گزیده مفصلی 

از داســتان های کوتاه او را در قالب یک کتاب به دســت دهم. مثال 

در مجموعه داســتاِن خــواب، همان طورکــه در پیش گفتارش هم 

توضیح داده ام، داســتان ها بر پایه پایان نامــه ای که فرید جورج یارد 

به دانشگاه سنت ژوزف ارائه داده و موضوع آن بررسی داستان های 

کوتاه نجیب محفوظ اســت انتخاب شده اند. در این پایان نامه که به 

شکل کتاب هم منتشر شده، داســتان های کوتاه نجیب محفوظ در 

۱۰ فصل زیر عناوین فقــر، زن، آزادی و عدالت اجتماعی، مرگ، علم 

و دین، شکســت و عجز، بیان و بافت، گفت وگو و زبان، مکان و زمان 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اســت. من فصل ششــم را انتخاب 

کردم که به شکست و عجز و نمودهای آن در جامعه و به خصوص 

عوارضی که شکســت ۱۹۶۷ بر جامعه اعراب گذاشته مربوط است. 

به این ترتیــب در خــواب ده قصــه از چهار مجموعــه قصه نجیب 

محفوظ که به شکســت و عجز مربوط اند آمده است. در مجموعه 

داستان جنایت نیز اغلب داستان های رئالیستی یا داستان های دیگری 

را که به نظرم مهم بودند، انتخاب و ترجمه کردم. سال ها از ترجمه 

این دو مجموعه می گذرد و طبیعتا در طول این ســال ها دید تازه تر و 

کامل تری هم نسبت به داستان کوتاه پیدا کرده ام و هم به طور خاص 

نسبت به نجیب محفوظ چراکه پس از این دو کتاب آثار دیگری نیز از 

او ترجمه کردم؛ بنابراین براساس این دید تازه ۱۵ داستان کوتاه دیگر 

انتخاب و ترجمه کردم که در خاکستر آمده اند».

داســتان های کوتــاه نجیب محفــوظ زمینه رئالیســتی دارند و 

داستان های مجموعه «خاکستر» نیز از جمله داستان های رئالیستِی 

نجیب محفوظ هســتند که البته شــیوه خاص خود را در رئالیسم و 

پرداخت واقعیت دارد. چنان که مترجم «خاکســتری» معتقد است 

محفوظ همچون یك عکاس واقعیت را از دید خودش ثبت می کند 

و همان طورکه هر عکاسی از دید خود عکس می گیرد، هر نویسنده ای 

نیز با زمینه ذهنی و جهان خودش، واقعیت را به تصویر می کشــد. 

البته رئالیســم نجیب محفوظ گاه با رؤیــا و خیال درهم می آمیزد و 

فضایی سوررئالیســتی به خود می گیرد، منتها چنــان خواننده را با 

خــود همراه می کند که این تغییر فضا به چشــم نمی آید و در روند 

داســتان اخاللی ایجاد نمی کند. در مجموعه «خاکستری» با اینکه 

داســتان ها رویکرد واقع گرایانه دارند اما در همین زمینه رئالیســتی 

نیز متفاوت اند: گروه نخســت داستان هایی هستند که عکس بردارِی 

نویســنده از واقعیت موجود به نظر می رســند اما نویسنده واقعیِت 

تلخ و شیرین را با تصاویر هنرمندانه در هم آمیخته و ایده خودش را 

در خالل ثبت واقعیت مطرح می کند، یا به تعبیر درست تر، واقعیِت 

داستانی خود را می سازد. این مجموعه داستان های دیگری هم دارد 

که رگه های طنز آن برجســته تر است و دسته سوم نیز داستان هایی 

هســتند که اوج رئالیســم خاص نجیب محفوظ را نشان می دهد و 

آنها داستان هایی هستند که نویسنده در آنها واقعیت را با رؤیا درهم 

می آمیزد و به این ترتیب، از بازتــاِب صرف واقعیت فاصله می گیرد. 

«خاکستری» داســتان های نمادین هم دارد که شــاید خواندن آنها 

نســبت به دیگر داستان ها بیشــتر خواننده را درگیر خود کند. با این 

اوصاف، نجیب محفوظ در مجموعه داستان «خاکستری» با این حد 

از تنوع داســتانی و تمهیدات روایی مختلف، توانایی و تبحر خود را 

در داســتان پردازی نشــان می دهد و ازاین رو این مجموعه می تواند 

به نوعی آینه تمام نمای کاِر نویســنده ای باشــد کــه ادبیات عرب را 

متحول کرد و جایزه نوبل ادبی را هم به دست آورد.

مصر و خاورمیانه به روایت نجیب محفوظ
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سفر به سرزمین دور

«کاریز» در تورفان چین

بر سر راه ابریشم از چین به اروپا، در غرب چین، صحرای تکله مکان 

واقع شده که ترسناک ترین صحراهای جهان است. صحرای تکله مکان 

با ۳۳۷ هزار کیلومتر مربع مساحت، کمی کوچک تر از مساحت آلمان، 

بخشی از حوضه تاریم است که هزار کیلومتر طول و ۴۰۰ کیلومتر عرض 

دارد. زمانی در شمال و در لبه جنوبی آن دو شاخه از جاده ابریشم عبور 

می کرد و مسافران به دنبال جلوگیری از گرفتارشدن در این حوزه خشک 

از حاشــیه آن عبور می کردند. جمهــوری خلق چین دو بزرگراه از میان 

صحرا ساخته اســت. بزرگراه صحرای تاریم، شهرهای «ختن» (در لبه 

جنوبــی) و «لونتای» (در لبه شــمالی) را به هم پیوند می دهد و جاده 

باینگول به روکیانگ از بیابان به سمت شرق عبور می کند. در سال های 

اخیر، بیابان در برخی مناطق گسترش یافته است، شن های آن مزارع و 

روستاها را بر اثر بیابان زایی در بر می گیرد. راه آهن«گلمود-کورال» نیز از 

تکله مکان عبور می کند. تورفان (تورپان) یکی از ایستگاه های مهم جاده 

ابریشــم در غرب چین بوده است. بسیاری از سکونتگاه های تورفان، اگر 

نگوییم همه، توسعه خود را مدیون سیستم باستانی قنات های زیرزمینی 

یا همان کاریز هستند که هر گونه آبیاری موجود از نهرها و رودخانه ها را 

تکمیل می کند. کاریزها از فرهنگ معماری ایرانی سرچشمه گرفته اند، 

جایی که قنات نامیده می شــوند، آب برف های در حال ذوب را از کوه ها 

می کشــند و در کانال های زیرزمینی می برند تا از تبخیر در امان بمانند و 

به واحه ها می روند. سیستم آبیاری کاریز که مردم محلی به آن افتخار 

می کنند، امروزه عقب مانده و ناکارآمد تلقی می شود و در بخش هایی از 

استان تورپان با پمپ های برقی جایگزین می شود. تخمین زده می شود 

ســین کیانگ در دهه ۱۹۵۰ بیش از هزارو ۵۰۰ کاریز داشــت که از این 

تعداد بیش از هزارو ۱۰۰ کاریز در تورپان بودند، اما در اواخر دهه ۱۹۹۰ 

کمتر از ۶۰۰ حلقه وجود داشــت و تعداد بســیار کمی از صنعتگران 

قادر به ساخت آنها بودند. کاریزهای باقی مانده حفاظت می شوند، اما 

فقط به عنوان آثار موزه ای و کشاورزان محلی اجازه حفر چاه جدیدی 

در نزدیکی آنها ندارند. من در سال ۲۰۱۵ از این منطقه دیدار داشتم و 

به شوق دیدار کاریز از ارومچی به تورفان و از آنجا به به سوی شهرک 

کاریز (Karez) حرکت کردم. مجموعه کاریز یک منطقه گردشــگری 

و موزه اســت و کاریز (نام فارســی قنات که در برخی از نقاط ایران به 

همین اسم کاریز می شناسند) بسیار سرسبز و دیدنی و آباد است. بلیت 

ورودی موزه ۴۰ یوآن بود. در اینجا موزه کاریز در محوطه سرسبز باغی 

اطراف قنات احداث شــده اســت که از دو بخش بیرونی - با نمایش 

چاه و دوالب و چاه کن و گاوی که از چاه آب بیرون می کشــد و حفاری 

چاه های قنات را نشان می دهد  - و بخش درونی - نمایش برشی از یک 

قنات در یک ســالن حدود ۳۰ متری با نشان دادن چاه قنات و سیستم 

جمع آوری آب از چاه مادر تا مظهر قنات- تشکیل شده است. سیستم 

آبیاری قنات برای تورفان بسیار حیاتی بوده ؛ زیرا واحه ای برای توقف و 

تجدید قوا برای کاروان های جاده ابریشم بوده است، چون در حاشیه 

صحرای تکله مکان قرار داشــته که محیطی خشن و غیرقابل تحمل 

بوده است. تورفان شکوه خود را مدیون همین قنات هاست که سیستم 

آبیاری کاریز را پدید آورده انــد. آب کاریزها حاصل ذوب برف ها و آب 

باران هایی است که در فصول بارندگی به ارتفاعات پیرامون این چاله 

می بارد. این آب توســط این سیستم در شیب دامنه ها به پایین هدایت 

می شــود. تعدادی عکس از بخش های مختلف نمایشگاه می گیرم. 

خانمی در نمایشــگاه به زبان انگلیســی توضیح می دهد. با اشاره به 

ماکت این قنات، توضیحات مفصلی ارائه می دهد. با او به ترکی سخن 

می گویم. زبان اویغوری لغات ترکی زیادی دارد و من متوجه می شوم. 

لغات فارســی بســیاری هم دارد که با الفبای فارسی و دانستن زبان 

ترکی می شود بسیاری از تابلوها را فهمید. وارد محوطه کاریز می شوم 

و از تونل آن بازدید می کنم. نمایشگاه در نمایش نحوه عملکرد قنات 

خوب کار کرده اســت. در بخش تونل قنات، تابلوهایی نصب شده و 

از برخی جاهــا برش هایی انجام داده و چراغ هایی نصب کرده اند که 

بتوان قنات و عملکرد آن را لمس کرد. در محوطه بیرونی، داربســت 

دراز و زیبایی از مو بر ســر حیاط کشــیده شده اســت. از این محوطه 

چندین عکس می گیرم. بیرون می آیم و به ســوی مرکز شهر می روم. 

در این منطقه در خیابان اصلی خانه های ویالیی با دروازه های ورودی 

بــزرگ قرار دارد. در حیاط خانه ها داربســت مــو و زیر آن تخت های 

چوبی مربع به ابعاد حدود ۲/۵ × ۲/۵ متر و به بلندی۶۰ سانتی متر از 

سطح زمین قرار دارد. روی این تخت با قالی پوشیده می شود و بر روی 

آن یک میز عسلی قرار دارد. افراد خانواده دور این میز می نشینند و غذا 

می خورند. روی آن شب ها رختخواب می گسترند و زیر آسمان پرستاره 

این کویر وحشت می خوابند.

اگر برای دریافت بهترین ایده در طول ۹۰ روز جایزه ای تعیین شــود به احتمال بســیار زیاد اغلب 

کاربران، ایده های خود را از ترس اینکه توسط دیگران کپی شود یا دیگران به واسطه آن ایده های خود 

را تقویت کنند، در روز ۸۹ ارائه می دهند.

بررســی ها حاکی از آن است که کپی کردن تمام یا بخشــی از ایده های خالقانه صاحبان اثر یکی 

از چالش هــای عدیده صنایع خالق و فرهنگی در ایران به شــمار می رود. واقعیتی تلخ که بســیاری 

از افراد خالق و نوآور در حوزه صنایع دســتی، کتاب، نشــر و پی نمایی، سینما، مد، هنرهای نمایشی، 

هنرهای تجســمی، بازی های ویدئویی و ســایر عرصه های صنایع خالق با آن مواجه اند. اســتفاده از 

متون نویســندگان بدون ذکر منبع یا خرید و فروش فیلم های ســینمایی پیش از اکران یا هم زمان با 

آن، بخشــی از دغدغه های شناخته شده در این حوزه اســت. بر اساس آخرین گزارش مؤسسه اتحاد 

 ۴٫۱۴ ،IPRI حقوق مالکیت، امتیاز ایران در ســال ۲۰۲۱، بر اساس شاخص بین المللی حقوق مالکیت

(از ۱۰ امتیاز) برآورد شده است. رتبه ایران از بین ۱۲۹ کشور مورد بررسی، ۱۱۴ گزارش شده که ۱۱ پله 

نسبت به سال ۲۰۱۹ سقوط کرده است**. این آمار نشان از وضعیت نامساعد ایران در زمینه حفاظت 

و حمایت از حقوق مالکیت هنرمندان، نویســندگان و متخصصــان فرهنگی دارد؛ برایندی از ضعف 

نهادی و زیرساخت های حقوقی در این عرصه است و اهتمام نظام حکمرانی و متولیان اصلی حوزه 

فرهنگ و هنر را بیش از پیش طلب می کند.

مرور ساختار حقوقی نشان می دهد  اسناد، قوانین، مقررات و آیین نامه های مرتبط با نظام مالکیت 

معنــوی و فکری در ایران معدود نیســت. بــه عنوان نمونه، ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توســعه، 

«قانــون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» در ســال ۱۳۴۸ و برخی مواد و تبصره های 

سند ملی توســعه فناوری های فرهنگی و نرم در سال ۱۴۰۰، نشان دهنده توجه نظام قانون گذاری به 

موضوع مالکیت معنوی اســت. از طرف دیگر، پیوســتن ایران به کنوانسیون ها و معاهدات در سطح 

بین المللی (نظیر موافقت نامه لیسبون، مادرید و...)، گواه وجود چنین قوانین حمایتی فراملی است. 

پرســش اساسی آن است، با وجود جایگاه نسبتا مناســب مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران، چرا 

با تضییع حقوق صاحبان آثار فرهنگی به شــکل جدی مواجهیم؟ پاســخ به این پرســش می تواند 

طیفی از علل گوناگون به ویژه از منظر قانونی و سیاســی را شــامل شــود. تصویب و ابالغ قوانین و 

مقــررات متعدد در هر زمینه ای، لزوما به معنای کارایی آنها نیســت. چه بســا، وجود قوانین پراکنده، 

خود پیچیدگی هایی بدون لزوم به وجود آورده است. بحث مالکیت فکری و معنوی نیز از این قاعده 

کلی مســتثنا نیست. از طرف دیگر، بخشــی از تمهیدات نهادی ضعیف، ناشی از انجام امور موازی و 

غیرمتمرکز است. مأموریت نهادهای متولی و متعدد امر مالکیت معنوی، به روشنی مشخص نیست 

و از قبل عدم انســجام فعالیت ها و هدررفت منابع مالی و انسانی، بیش از هر چیز سردرگمی فعاالن 

فرهنگی حاصل شــده است. بیش از ۱۰ نهاد نیز  متولی امر سیاست گذاری، نظارت و ارزیابی مالکیت 

معنوی در حوزه های مختلف صنایع خالق هســتند که به عنوان نمونه می توان به اداره کل مالکیت 

صنعتی ســازمان ثبت اسناد و امالك کشور، سازمان ملی اســتاندارد ایران، سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی جمهوری اســالمی ایران و اداره کل امــور حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی اشاره کرد.

چند راهکار

صنایع خالق، محل تقاطع هنر، خالقیت، فرهنگ و فناوری اند و بدون شــك، توان افزایی نوآوران 

به واســطه صیانت از حقوق معنوی آنها، نقش تعیین کننده  ای در توسعه اقتصاد خالق ایفا می کند. 

در این نوشــتار مشخص شــد با وجود تصریح قانونی در زمینه مالکیت معنوی، تورم قوانین و تعدد 

نهادها، مانع از آن می شــود تا بســتر مساعدی برای تشــویق و ترغیب خالقیت و ایده پردازی فراهم 

شــود. در نتیجه، ارزیابی و ســنجش قوانین و تقویت نظام اجرائی قوانین کارآمد، می تواند اولین گام 

برای بهبود ناکارآمدی ها باشد. پیش از آنکه هر نوع قانون یا سند جدیدی از سوی دستگاه ها مصوب 

و ابالغ شود و ســرمایه گذاری های مربوطه صورت بگیرد، الزم است سه موضوع بررسی شود: کدام 

قوانین و مقررات در زمینه مالکیت معنوی، نیازمند تنقیح و شفاف ســازی اند؟ نســبت بین قوانین و 

اســناد پیشین و به تازگی تنظیم شده چگونه اســت؟ راهکارهای تقویت اراده سیاسی برای ضمانت 

اجرائی و اثربخشــی قوانین چیســت؟ چاره اندیشی برای پاســخ گویی به این پرسش ها، می تواند در 

تعاملی سازنده بین نهادهای متولی اصلی، مراجع حقوقی و پژوهشکده ها و اندیشکده های فعال در 

کشور صورت بگیرد. متناظر با آن، الزم است شورای عالی انقالب فرهنگی که دارای کارکرد هدایت و 

هدف گذاری در حوزه صنایع خالق اســت، به ایجاد مرزهای شفاف در وظایف نهادها، تقسیم کار به 

دور از پیچیدگی و در صورت بررســی دقیق، حذف یا ادغام برخی نهادها، اهتمام ورزد. خلق فضای 

اعتماد، هدفی ارزشــمند و قابل دســترس و الزمه تحقق حکمرانی مطلوب در عرصه صنایع خالق 

اســت. در این صورت و با افزایش کارایی نظام مالکیت معنوی، نوآوران از کل زنجیره ارزش، انتفاع 

حداکثری کسب می کنند و به خلق محصول می پردازند.

*پژوهشگر پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف
**جوریان، نجمه؛ سیاوشی، الناز؛ سیاوشــی، بهناز (۱۳۹۶)، آسیب شناسی صنایع خالق با رویکرد 

نوآوری کاربرمحور، فصلنامه رشد فناوری، سال سیزدهم، شماره ۵۰.

خالقیت ها زیر سایه کپی برداری نابود می شوند
زهــرا اکبری*: صنایع خالق بــه عنوان یکی از صنایع پرســود فرهنگی و 
اقتصادی، ســهم ویژه ای در انتقــال ارزش های مهــم فرهنگی و رونق 
تولید ملی، ثروت آفرینی و اشتغال زایی هر کشــور ایفا می کند. اغلب در 
مورد چالش های صنایع خالق در کشــورهای در حال توسعه، به عواملی 
چون عدم سرمایه گذاری مناســب و ضعف بازاریابی در عرصه داخلی و 
جهانی اشاره می شود، در حالی که فقدان ظرفیت نهادی به ویژه در زمینه 
حفظ و تقویت حقوق مالکیت معنوی نیز، توســعه صنایع خالق را عمیقا 
تحت الشعاع قرار می دهد. ضعف نظام مالکیت معنوی، بیش از هر چیز، 
انگیزه خلق محصول بدیع را در صاحبان آثار فرهنگی هدف قرار می دهد. 
نوآوران، زمانی کــه از حداقل حمایت های قانونی برخوردار نباشــند و 
انتفاع از آفریده فکری خود را مدام در معرض تهدید و کپی برداری ببینند، 
رغبت کمتری برای شــرکت در این عرصه می یابند. مثال زیر از پژوهش 

ارگویك و همکاران [۱]، گویای وجود چنین فضای تهدید آمیزی است:

پاسداشت زندگی در دیکتاتوری مرگ
شــماره  شــصت ویکمین 

نشــریه شــبکه آفتاب همراه با 

مصاحبــه اختصاصــی با آریل 

دورفمان منتشر شد.

در  زندگــی  پاسداشــت 

دیکتاتــوری مــرگ عنــوان این 

گفت وگو است که امیلی امرایی 

با این نویســنده شیلیایی انجام 

داده است.

این نویســنده معتقد است: 

«هرگز از امید دست برندارید. هرگز دست از امید برندارید که این 

دست شســتن به معنای پیروزی همه کسانی است که مردمانی 

را با ســرهای خمیده از ترس می خواهند. یک دست در دستی 

دیگر اولین قدم به ســوی آزادی اســت». شــبکه آفتاب در این 

شماره ۱۴۴ صفحه ای خود پرونده ویژه ای نیز به اخراج استادان 

دانشــگاه اختصاص داده است. خلع اســتاد منحرف، پاکسازی 

مانند سیاســت بی جاســازی و مبارزه سیاســی برای استقالل 

دانشگاه از مطالب تحلیلی این پرونده است. فاطمه علی اصغر 

به کاوش در زندگی عزت نگهبان، اســتاد باستان شناســی ایران 

پرداخته اســت. همچنین سیروس علی نژاد درباره زندگی دکتر 

باطنی، اســتادی که از دانشگاه اخراج شــده، مطلبی با عنوان 

«به این حرف ها گوش نده» منتشــر کرده اســت. در ۵۰ سالگی 

پدرخوانده نیز مطلبی بــا عنوان «فرزندان پدرخوانده» و «مافیا 

اســتعاره ای از آمریکاست » منتشر شده اســت. در بخش تئاتر 

مقاله ای بــا نگاهی به کارنامه اما دانته و فائوســتو پاراویدیئو 

با عنــوان خانواده هویــت ملی و مخاطــب بین المللی نیز به 

چاپ رسیده است. عکاسی بحران با نگاهی به جنگ اوکراین از 

مقاالت دیگر این مجموعه است.

براي  کاربران شــبکه های اجتماعی این سؤال پیش آمده 

که چــرا هدیه تهرانی صفحه پرمخاطب خــود را در یکی از 

شــبکه های اجتماعی بسته اســت. هرچند او ساعاتی پیش 

از این اتفاق با نوشــتن «برای کمی اســتراحت» اعالم کرد که 

می خواهــد مدتی برای فعالیت های خــود وقت بگذارد و در 

شــبکه های اجتماعی کمتر حضور داشــته باشد . دوستان او 

معتقدند دلیل خاصی جز استراحت و کمی دور بودن از فضا 

برای این بسته شــدن صفحه وجود ندارد؛ اما اکثر رســانه ها 

ماننــد خبرآنالین تحلیل کرده اند که هدیــه تهرانی، به دنبال 

حواشــی کمپین حمایت از زنان ســینماگر آزار دیده، صفحه 

اینســتاگرام خود را بسته است. اشــاره آنان به حضور هدیه 

تهرانی در کمپین نه به پتروشیمی 

میانکالــه اســت. در چنــد مــاه 

گذشته، هدیه تهرانی فعالیت های 

مدنی متعددی داشته است. او با 

حضور در تاالب میانکاله به کارزار 

پتروشیمی در  با احداث  مخالفت 

نزدیکی تاالب میانکاله پیوســت. 

ایــن بازیگر ســینما با در دســت 

گرفتــن تابلوی نه به پتروشــیمی 

میانکاله مخالفت خــود را با این 

طرح غیرقانونی نشان داد. طرحی 

که اکنون متوقف شــده اســت و 

فعــاالن محیط زیســت معتقدند 

یکــی از بهترین اتفاقات امســال، 

پتروشیمی  ســاخت  متوقف شدن 

در این تاالب است. برخي دیگر نیز 

معتقدند به خاطــر کارزار  می تو 

و فشــارهاي وارد بر  آن، این تصمیم را گرفته اســت.  کارزار 

۸۰۰ زن را جمع درخور توجهی از زنان ســینماگر ایرانی شکل 

داده اند. آنان در اعتراض به خشونت و آزارگری و اعمال قدرت 

بر زنان در محیط ســینما بیانیه ای صادر کرده اند. این ۸۰۰ زن 

تشکیل کمیته ای مستقل در خانه سینما برای رسیدگی به این 

روایت ها را خواســتار شــدند که با مخالفت این نهاد صنفی 

روبه رو شــد و در نهایت خودشــان گامی به جلو گذاشتند و با 

انتخاب یک کمیته پنج نفره درصدد پیشبرد اهداف خود برای 

امن کردن فضا هستند. هرچند درباره بسته شدن صفحه هدیه 

تهرانــی یکی از فعــاالن خیریه که با او همــکاری می کرد، با 

انتشــار خبر بسته شــدن موقت پیج این چهره نوشت: «خانم 

هدیه تهرانی به علت مشــغله و 

فشــردگی کارها به صورت موقت 

را  تنها صفحه رســمی خودشان 

امورات مختلف خیریه  بستند. در 

همواره از کمک هــا، حمایت ها و 

راهنمایی های ایشان و هنرمندانی 

ماننــد صابر ابر، پانتــه آ پناهی ها، 

امیر جدیدی، پدرام شــریفی، الله 

مرزبان و محســن قرایی استفاده 

از  یکی  تهرانی  می کنیم». هدیــه 

بازیگــران مطرح ســینمای ایران 

اســت که فعالیت هــای مدنی را 

در دوره هــای مختلف پیش برده 

اســت. او در زمان کرونا نیز فعال 

بــود و به تهیــه مواد مــورد نیاز 

افراد بیمار  برای بیمارســتان ها و 

می پرداخت.

شبکه خوانىپیشخوان

باغ های کندلوس – ایرج کریمی- ۱۳۸۳
آذر (خزر معصومی): زنا زود پیر می شــن، می دونی چرا؟ چون عروسک بازی شونم جدیه، رو عمرشون حساب می شه. از دو سالگی مادرن. 
بعد مادر برادرشون می شــن. بعد مادر شوهرشون می شن. باباشون که پا به سن می ذاره ازشون پرســتاری یه مادرو می خواد. گاهی وقتا 
حتی مادر مادرشــونم می شن. من شوهر نکردم؛ ولی مادر مادرم بودم، مادر پدرم بودم، مادر برادرم بودم، تازه به همه اینا بچه های به دنیا 

نیاورده رو هم اضافه کن، مادر اونا هم بودم.

دیـالـوگ روز

ایران خوانى

وحدت در عین کثرت

ســخن گفتن از ایرانشهر و اندیشه  ایرانشهری و پاسداشت 

مظاهر تمدن ایرانی از قبیل برگزاری جشن هایی مانند نوروز، 

مهرگان، یلدا و... یا گرامیداشــت زبان فارسی و شاهکارهای 

ادبــی آن مانند شــاهنامه  فردوســی، بســیاری از اوقات با 

دشــمنی و ســخنان کینه ورزانــه معاندین فرهنــگ ایرانی 

مواجه می شــود و این دشمنان ایرانشهر با ژست هایی بعضا 

حقوق بشری از زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به مثابه دشمن 

خرده فرهنگ های اقوام ایرانی سخن گفته و به نوعی سخن 

می گویند که گویی فرهنگ ایرانــی رقیب خرده فرهنگ های 

محلی  است!

 کســانی که در برخی کشــورهای همســایه ملجأ و مأوا 

گزیده اند که کوچک ترین تکثر زبانــی و قومی را برنمی تابند 

و در شــبکه های ماهــواره ای میزگــرد برگــزار می کنند که 

سیاســت گذاران آنها جز منافع خود به چیزی نمی اندیشند 

و دنباله های داخلــی آنان که با پرچم بیگانه به ورزشــگاه 

می رونــد و ســنگ پرانی می کنند! حال آنکــه فرهیختگان و 

نویســندگان خارجی نیز از آثار درخشــان ایرانی الگو گرفته 

و می گیرنــد، چنانکه در یکی از آخریــن آنها اورهان پاموک، 

رمان نویس معروف ترکیه ای به سراغ افسانه  ایرانی رستم و 

سهراب رفته و از این افسانه در رمان خود الهام گرفته است.

ایــن دروغ پردازی هــا در خصــوص القای فاصلــه میان 

فرهنــگ ایرانی و خرده فرهنگ ها درحالی  اســت که هزاران 

ســال است که فرهنگ ایرانی در روستاها و شهرهای ایران و 

درمیان اقوام گوناگون زندگی کرده و به حیات خویش ادامه 

داده اســت و نه تنها اقــوام ایرانی، فرهنــگ ایرانی را رقیب 

ندانسته بلکه اساســا تفکیکی میان فرهنگ خود و فرهنگ 

ایرانــی قائل نبوده و نیســتند؛ چراکه حقیقت آن اســت که 

وقتی از فرهنگ ایران ســخن می گوییم، از مراسم و آوازهای 

محلی مازندران تا جشن هایی که از یزد تا تبریز و از کردستان 

تا قشــم برگزار می شــود، همه را شامل می  شــود. ایرانشهر 

متشــکل از کاشی های رنگارنگی است که در کنار هم نقشی 

زیبــا به نام ایــران را با همه  فرهنگ و زبان و دســتاوردهای 

فرهنگی و ادبی آن در طی قرون و اعصار رقم زده است.

ایرانشــهر در دوران هزاران ســاله ای کــه از حیــات آن 

می گــذرد و مورد هجوم اقــوام گوناگونی از دشــمنان قرار 

گرفته، همــواره رمز تــداوم حیات خود را در گوشه  گوشــه  

خاکش از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب در حفظ رسوم و 

سنت های باستانی خویش و خواندن اشعار فارسی شعرای 

بزرگ ایران یافته اســت. از پرده خوانی داستان های شاهنامه 

در قهوه خانه ها تا خواندن بوســتان و گلســتان ســعدی در 

مکتب خانه ها و از شب نشــینی های یلــدا و حافظ خوانی در 

دورترین نقاط ایرانشــهر حتی فراتر از مرزهای فعلی ایران و 

تا جشن نوروز در جای جای مرزهای ایرانشهر، همگی نشانی 

از وحدتــی عمیق در عین کثرت گویش ها و اقوام ســاکن در 

ســرزمین ایرانشــهر هســتند و این دقیقا همان نقطه  قوت 

اندیشــه  و فرهنگ ایرانشهری اســت که ضامن بقا و تداوم 

آن و درعین حال متضمن نغلتیدن آن در دامان اندیشه های 

فاشیســتی و نژادپرستانه ای  اســت که اغلب در کشورهای 

غربی بــروز و ظهور پیدا کرده و منتهی بــه فجایع گوناگون 

شده است.

ایران به عنوان کشــوری که از قلب تاریخ تمدن بشــری 

تــا امروز تداومــی بی نظیر را که نه فقط تــداوم جغرافیایی 

بلکه تداومــی فرهنگی و اجتماعی را نیــز به جهان هدیه 

داده است، نظیری ندارد و این تداوم مدیون وحدتی درونی 

اســت که مانند تعریف ســیمرغ افســانه ای که متشکل از 

پرندگانی متکثر و درعین حال متحد اســت. ایرانیان با تکیه 

بر همین اتحاد و تنوع و به صورتی مســتمر به سوی توسعه  

تمدنی و زنده نگه داشــتن اندیشه ایرانشهری از پی حمالت 

و تهاجمات گوناگون به این ســرزمین گام برداشــته اند. در 

حقیقت باید گفت ســیمرغ افســانه ای همان ایران اســت 

که متشــکل از مردمی متکثر و متحد و جدایی ناپذیر اســت 

که ریشه هایی استوار و چندهزارســاله آنان را در مقابل هر 

توفانی پایدار و محکم نگاه داشــته و بــه آنان قدرت پرواز 

بخشیده است.

دوری هدیه تهرانی 

مدرس دانشگاه

خدایار سعیدوزیری

بهرام امیراحمدیان
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شهربازی قربانی توسعه بزرگراه ها
۱۵ ســال اســت از کوچ وســایل غول پیکر شــهربازی قدیم تهران در بزرگراه چمران 
می گذرد. شــهردار وقت تهران آن زمان قول داد شهربازی مدرنی در شهر آفتاب احداث 
کند تا پایتخت نشینان جای خالی شهربازی قدیمی را احساس نکنند و مشکالت ترافیکی 
ایــن بزرگراه هم حل شــود و تهرانی ها هم لذت چمران خلوت را احســاس کنند و هم 
شــهربازی مدرن تری نصیب شان شود؛ اما تهرانی ها حاال پشــت ترافیک بزرگراه چمران 

خاطره شهربازی از دست رفته شان را زنده می کنند.
شــهربازی چمران را به بهانه احداث یک پل رو گذر خالی کردند تا شــبکه بزرگراهی 
شــهر تهران کــه از دهه ۵۰ معطــل مانده بود، تکمیل شــود. زمزمه هــای تخریب این 
شــهربازی از سال ۸۲ به گوش رسید تا سال ۸۳ که محمدی زاده، معاون خدمات شهری 

شهردار وقت، خبر خداحافظی شهربازی با تهرانی ها را داد.
قالیباف شــهردار تازه وارد آن سال ها هم راه حل بازشــدن گره ترافیکی این بزرگراه را 
رفتن شــهربازی از این منطقه تشخیص داد و در نهایت در ۲۱ فروردین سال ۸۵ موافقت 
اصولی بنیاد شــهید انقالب اســالمی و معاونت فنی شــهرداری تهران به دست آمد و 

شهرداری در ازای دریافت سند مالکیت شهربازی مبلغ ۲۳ میلیارد تومان پرداخت.
قالیباف همان سال ها به تهرانی ها وعده داد شهربازی مدرن تر و به روزتری را در شهر 
آفتاب احداث خواهد کرد. قطار بزرگ، ســفینه، منوریل، آبشــار آبی، ارابه، اســب پرنده، 
تاب بچه، چرخ عصار، ســینما ســه بعدی، توفان، کاترپیالر، آبشــار، آکروجت، افالک نما، 
ترن هوایی، کشتی سبا، ماشین برقی، قالیچه پرنده، رودخانه وحشی، سورتمه، چرخ و فلک، 
رولر کاســتر، گردش فضایی، رنجر و اختاپوس ۲۵ وســیله بازی بودند که مدیران شهری 
آن ســال ها وعده دادند تهرانی ها در شــهر بازی جدیدشــان با آن هیجان خود را تخلیه 
خواهند کرد؛ اما با گذشــت ســال ها هنوز این وعده مدیران شهری محقق نشده است و 
به نظر نمی رســد تصمیم گیران تهران با دخل خالی و نیازهــای فوری که در حوزه های 
حیاتی مانند حمل ونقل عمومی دارند، دغدغه ســاخت شــهربازی بزرگی مانند گذشته 

را داشته باشند.
به خاطر نبود شــهربازی مدرن و بزرگ در کشــورمان شــاید بســیاری تصورشــان از 
شــهربازی مکانی صرفا برای کودکان، نوجوانان و حداکثر جوانان باشــد؛ اما این تصویر 
نادرســت تنها در ذهن مردم کشــور ما شــکل گرفته اســت، در شــهرهای مختلف دنیا 
شــهربازی های عظیمی وجود دارد که از همه اقشــار جامعه و ســنین مختلف طرفدار 
دارند. شــهربازی های بزرگ دنیا حتی به عنوان مکانی برای جذب گردشــگران داخلی و 

خارجی مطرح هستند.
دیزنی لنــد در ایالت کالیفرنیا آمریــکا را می توان یکی از بزرگ تریــن و پرطرفدارترین 
شهربازی های جهان دانست که از سال ۱۹۵۵ کار خود را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۶۰۰ 

میلیون بازدیدکننده داشته است.
پارک اروپا نیز یکی از شهربازی های بزرگ و مطرح دنیاست که در شهر روست آلمان 
است و با وجود اینکه جمعیت این شهر به زحمت به مرز پنج هزار نفر می رسد، این پارک 
باعث شــده خیلی ها از نقاط مختلف آلمان و سایر کشــورهای اروپایی به این شهر سفر 

کنند تا اوج هیجان را از نزدیک تجربه کنند.
دیزنی لند توکیو از دیگر شهربازی های بزرگ در دنیاست که در زمینی به مساحت ۱۱۵ 
هکتار احداث شــده و در ساخت این شــهربازی، اصول معماری ژاپنی هم حفظ شده و 

سازندگان آن هم تالش کردند بسیاری از سنت ها را در آن حفظ کنند.
تعداد شــهربازی های روباز و سرپوشــیده بزرگ روز به روز در شهرهای مختلف جهان 
افزایش می یابد تا مراکزی برای ســرگرمی، هیجان و ســرگرمی شــهروند ایجاد شود. اما 
ایران در این زمینه عقب ماندگی های جدی و اساســی دارد. حتی در پایتخت نیز با وجود 
اینکه مقرر بود شــهربازی هزار ویک شهر به عنوان بزرگ ترین شهربازی غرب آسیا احداث 

شود، سال هاست این پروژه هم متوقف شده است.
کمبود فضای تفریحی در  پایتخت

کمبود فضای تفریحی در پایتخت مورد تأیید همه اســت؛ با وجود آن هنوز تهرانی ها 
از داشتن یک شهربازی اســتاندارد محروم هستند. زمانی قرار بود استانداری تهران چهار 
مرکز تفریحی بزرگ برای تهران بســازد اما با رفتن دولت هــا و تغییر مدیران، این وعده ها 

هم به بایگانی رفت.
مهدی شــریفی، شهرســاز معتقد اســت شــهربازی خوب و فضای تفریحی مناسبی 
بــرای کودکان و البته بزرگســاالن نداریم و شــهربازی های موجود نیز از اســتانداردهای 
الزم برخوردار نیســت و هرازگاهی هم خبرهایی مبنی بر مرگ هم وطنان در اوج شــادی 
می شنویم. سرمایه گذاران هم عالقه چندانی ندارند که بر روی شهربازی ها سرمایه گذاری 
کنند. این در حالی است که جای خالی شهربازی در شهرهای بزرگ بسیار به چشم می آید.
به گفته او، پایتخت نشــینان اکثرا زمان فراغت خود را در خیابان گردی، پارک نشــینی و 
رســتوران ها می گذرانند و با وجود ساخت چندین هزار مترمربع فضای فرهنگی و ورزشی 
در تهران طی سال های اخیر، هنوز تهران برای تفریح و سرگرمی شهروندانش حرفی برای 
گفتن ندارد. در بســیاری از شــهرهای دنیا مراکز تفریحی آن قدر گســترده و متنوع هستند 

که برای هر شــهروند با هر نوع ســلیقه، خصوصیت رفتاری و از هر گروه سنی گزینه های 
تفریحی بسیار زیادی وجود دارد. شهربازی های بزرگ، پارک های آبی، آکواریوم، جنگل های 
مصنوعی، باغ وحش و... از ابتدایی ترین مراکز تفریحی شــهرهای مختلف دنیا محســوب 

می شود اما مردم ایران حتی پایتخت نیز از چنین امکاناتی محروم هستند.
تهران به شدت از فقر شهربازی رنج می برد

کارشناسان شهری می گویند شهر تهران به شدت از فقر شهربازی رنج می برد و پایتخت 
تنها یک شهربازی با تجهیزات قدیمی دارد. به گفته کارشناسان شهری، در دنیا مسئولیت 
ساخت مکان های تفریحی مانند شــهربازی ها بر عهده دولت های محلی (شهرداری ها) 
اســت؛ با این تفاوت که در این شهرها، مدیریت واحد شــهری سال هاست اجرائی شده و 

مسئولیت ساخت شهربازی همراه با اعتبار مورد نیاز به شهرداری ها واگذار شده است.
به اعتقاد برخی از کارشناســان شــهری، با وجود نیاز تهران به مراکــز تفریحی مانند 
شــهربازی در سال های گذشته، احداث این نوع مراکز صرفا بر اساس جهت گیرهای فردی 
شــتاب گرفته یا متوقف شده اســت. این در حالی است که ایجاد این نوع مراکز از نیازهای 
اصلی شــهروندان تهرانی است؛ شــهروندانی که وقت زیادی را در ترافیک و آلودگی هوا 

سپری می کنند نیاز به ایجاد فضاهای تفریحی و فضای شهری با نشاط تری دارند.
برخی کمبود فضاهای تفریحی در شــهر تهــران را حاصل تمرکز بیش از حد مدیریت 
شهری تهران بر تشویق سرمایه گذاران به احداث انواع برج های ساختمانی و مجتمع های 
تجــاری می دانند که در عمل باعث شــده فرصتی برای فکرکردن و برنامه ریزی نســبت 
بــه نیازهای تفریحی و گردشــگری پایتخت بــرای مدیران به وجود نیایــد. آنها امیدوار و 
معتقدنــد نباید منابع مالی اصلی تهران به طور مســتقیم صرف این نــوع پروژه ها که به 
دلیل سود آوری بخش خصوصی عالقه مند به سرمایه گذاری در آن است، شود. شهرداری 
تهران برای احداث مراکز تفریحی و گردشگری می تواند از محل واگذاری زمین های ذخیره 

و تخفیف بر عوارض پروانه سرمایه گذار جذب کند.
درک خانواده های ما از تفریح چیست؟

محمدمهــدی عابدی، طراح شــهری، درخصوص اینکه چرا شــهربازی های جدید در 
ایران ساخته نمی شــود، می گوید: فضاهای شــهری ما تبلور عوامل اقتصادی، اجتماعی 
و سیاســی هســتند. ســاده انگارانه اســت اگر تصور کنیم نبود فضایی مانند شهربازی در 
کالن شهرهای ما فقط یک یا دو دلیل داشته باشد. شاید برای پاسخ به این سؤال بهتر باشد 
ابتدا به این پرسش پاسخ بدهیم که اصال یک خانواده ایرانی در سبد خانوارش برای تفریح 

هزینه می کند یا اصال درک خانواده های ما از تفریح چیست؟

او ادامه می دهد: ما جامعه ای در حال گذار هســتیم؛ گذار از جامعه ســنتی درون گرا 
به ســمت جامعه مدرن برون گرا. تفریح شهربازی جزء نمونه تفریحات مدرن است. بعد 
از پیشــرفت تکنولوژی در جوامع صنعتی پدید آمده. با این تفاســیر شهربازی در کشور ما 
نمونه تفریحی متفاوت و مدرن و جدید اســت. از طرف دیگر مطالبه شــهروندی نیز برای 

احداث شهربازی در کشور ما وجود ندارد.
این کارشناس حوزه شهرسازی درخصوص اینکه آیا عدم استقبال مردم از شهربازی ها، 
دولت هــا را برای ســاخت شــهربازی بی رغبت کرده اســت هم توضیــح می دهد: ما در 
کشــورمان مال های متعدد داریم. روز به روز هم ساخته می شوند. مثل همین کوروش مال 
در تهران. این نمونه مدرنیته در غرب است و در ایران مشتری دارد. کیفیت باالی مال های 
ایران حتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز برابری می کند، اما ما این مسئله را درباره 

شهربازی ها نمی بینیم.
او درباره عدم اســتقبال از شــهربازی و اینکه نمونه های خوبی در کشور در این رابطه 
نداریم، می گوید: ما حتی نمونه های شــهربازی هم در کشــور داشــتیم که جمع شدند و 
دیگر هیچ وقت از نو تأســیس نشدند. علت اصلی آن این است که مطالبه مردمی در این 
زمینه وجود ندارد و مقاومت مدنــی برای آن صورت نگرفت. من چندی پیش یک مقاله 
درخصــوص نحوه گذراندن اوقــات فراغت در تهران می خواندم که در نظرســنجی های 

مقاله به ندرت به کمبود فضایی مانند پارک ارم اشاره شده بود.
این مســئله شــاید به این برگردد که ذهنیت جامعه ایرانی آنچنان که باید با شهربازی 
ســازگار نیســت؛ چون آن را ندیده، هیچ وقت هم آن را طلب نمی کند. این مسئله فقط به 
شهربازی هم ختم نمی شود؛ مثال ما در ایران حتی یک میدان شهری هم نداریم که در آن 

رویداد برگزار شود؛ میدانی مانند تکسیم استانبول.
عابدی درخصوص نقاط مطلوب برای احداث شــهربازی نیز می گوید: گفته شــده که 
شــهربازی ها به دلیل سروصدا کنار مکان های مسکونی و بیمارستان قرار نگیرند. از طرف 
دیگر شهربازی باید دسترس پذیر باشد، در مسیرهای پرترافیک نباشد و دسترسی به وسایل 
نقلیه عمومی داشــته باشد. مسائل اقتصادی آن هم باید مدنظر قرار گیرد. در تهران فعال 

جانمایی شهربازی در خارج از تهران بهتر جواب می دهد.
نقش تحریم ها در احداث نشدن شهربازی تهران

علی محمد ســعادتی، شــهردار ســابق منطقه ۱۲، به موضوع حذف تفریح از ســبد 
خانواده ها اشــاره می کند و می گوید: تحریم های این سال ها نیز در عدم احداث شهربازی 
در تهران نقش داشته اند. به طور مثال فضای چندهکتاری در بوستان زندگی برای ساخت 

چرخ و فلکــی بزرگ با یک مجموعه در نظر گرفته شــده بــود و تفاهم نامه ای نیز به امضا 
رســید ولی مصادف شد با تشــدید تحریم ها. با وجود آنکه برخی از اقالم خریداری شده 
بود اما موضوع اصلی تعمیر، نگهداری و بیمه این تجهیزات است و سرمایه گذاری در این 
حوزه بلندمدت است و تحریم ها و محدودیت های خارجی عمال این اجازه را برای احداث 

این بخش در بوستان زندگی به ما نداد.
او به ایجاد شــهربازی های کوچک بــا تجهیزات معمولی اشــاره می کند که معموال 
شــرکت های بازرگانی واردکننده این تجهیزات، خودشــان پشــتیبانی فنــی را هم انجام 
می دهند. از کشــورهای واسطه تجهیزات دســت دوم وارد کرده یا به دلیل تعامالتی که با 
چین داریم تجهیزات چینی را خریداری می کنند، اما برای خرید وسایل تفریحی و سرگرمی 
ســنگین که صنایع های تک هســتند دچار محدودیت بودیم؛ زیرا در این حوزه که ایمنی و 
جان هزاران نفر مطرح اســت، حتما به خدمات پشتیبانی از ســوی شرکت فروشنده نیاز 
است که هر گاه سایه تحریم ها سنگین تر می شد، این شرکت ها از سرمایه گذاری و همکاری 
عقب نشینی می کردند؛ زیرا در این حوزه چشم انداز تعامالت دست کم ۲۰ تا ۳۰ ساله است.

ســعادتی ادامه می دهد: به تدریج جامعه شــهروندی ما هم که ســال ها از داشــتن 
شــهربازی محروم بود آن را از ســبد تفریحات خود حذف کرد و از نظر ذهنی نیز از ذهن 
خانواده ها داشتن شهربازی مانند سئول و ارم پاک شد. ما که تجربه رفتن به این شهربازی ها 

را داریم متوجه نبود آن هستیمف اما نسل جدید تجربه ای از این نوع شهربازی ها ندارد.
او وقوع حوادث در شــهربازی های فرســوده کنونی را نیز یکی از دالیل دیگر بی رغبتی 
خانواده ها به حضور در این نوع شــهربازی ها عنوان می کند، همچنین توســعه بازی های 
مجــازی و کامپیوتری در ســال های اخیــر را جایگزینی برای جبران نبود شــهربازی های 
حقیقــی می داند و می گوید: نســل جدید عمــده وقت خود را با بازی هــای کامپیوتری و 
شبکه ای در تلفن همراه و لپ تاپ می گذراند و شاید یکی از عوامل اینکه این نسل مطالبه 

شهربازی ندارد همین موضوع است.
سعادتی نبود ظرفیت داخلی تولید ابزار سرگرمی در کشور، محدودیت ورود تجهیزات 
و ســرمایه گذار در ایــن حوزه و بازی هــای کامپیوتری را که جایگزیــن تفریحات واقعی و 
فیزیکی شــهری شده اند، سه دلیلی می داند که دیگر شــهربازی ها مانند گذشته در کشور 
ایجاد نشــدند. او شهربازی های کوچکی را که در پاساژها و مال ها ایجاد شده، نه به هدف 
اصلی ســرگرمی بلکه به عنوان بســته مکمــل اقتصادی این پاســاژها می داند که ایجاد 
شده اند تا کودکان در آن سرگرم شوند تا پدر و مادر ها با فراغ بال بیشتری خرید کنند و نیت 

اصلی فروش بیشتر است نه نگاه تفریحی.
احداث شهربازی نیازمند یک همت در سطوح باال

اما مدیران جدید شهر تهران درخصوص فقر شهربازی چه می گویند؟ علیرضا نادعلی 
سخنگوی شورای شهر تهران می گوید: در جلسات و نشست هایی که با بعضی از دوستان 
مدیر در شــهرداری تهران داشــتیم، بارها دیده ام به احداث شــهربازی فکر می کنند. آنها 
چنین تفکری دارند و این دغدغه با آنهاســت. از جمله سازمان توسعه فضاهای فرهنگی 
شــهر تهران این موضوع را دنبال می کند. مسئوالن شــهر آفتاب نیز به دنبال ایجاد چنین 
فضایــی در این مجموعه هســتند. اما به نظر می آید برای تحقــق آن نیاز به یک همت و 
خواســت سطح باالتری داریم و شهردار تهران این موضوع برایش دغدغه شود و مطالبه 
اعضای شــورای شــهر تهران نیز می تواند مؤثر باشد؛ به ویژه کمیســیون فرهنگی شورای 

شهر تهران.
وی ادامــه می دهــد: احداث یک شــهربازی در تهــران نیاز به ســرمایه گذار دارد و از 
آن مواردی اســت که به راحتی هزینــه ای که برای آن صرف می شــود باز می گردد و هم 
ســرمایه گذار خصوصــی از آن اســتقبال می کند و هــم نهادهای عمومــی. می تواند با 
دســتگاه های صاحب ســرمایه این اتفاق بیفتد و شــهرداری تهران با او شراکت کند یا با 
ســرمایه گذار بخش خصوصــی و دوباره یک اتفاق گلخانه ای در گوشــه تهران رخ ندهد 
و مجموعه ای در شــأن پایتخت جمهوری اســالمی به عنوان یک شهربازی ایمن با سطح 
استاندارد باال تشکیل شود و به ویژه جهات فرهنگی آن هم متفاوت با مکان هایی باشد که 
در حال حاضر وجود دارد. ایجاد چنین شــهربازی ای می تواند تبدیل به یکی از جاذبه های 

گردشگری در تهران شود.
کارشناســان عقیده دارند با توجه به رشــد جمعیت تهران، توسعه پایتخت و حضور 
نســل نو و به ویژه لزوم توجه به تفریح جمعی و خانوادگی در فضاهای باز شــهری، نیاز 
تهران به یک شهربازی مدرن ضروری تر از همیشه است؛ ضمن آنکه احداث یک شهربازی 
مــدرن می تواند در بعد جهانی نیز مورد توجه قــرار گیرد، چنان که امروز احداث یک برج 
مخابراتی مدرن در اندازه های جهانی (مثل برج میالد) به یکی از وجوه توریستی و جذاب 

پایتخت ایران بدل شده است.

ســوگل دانایی: کمتر کســی پیدا می شــود در جواب «کجا برویم برای خوش گذرانی و 
تفریح» پاســخ متفاوت و خالقانه ای در آســتین داشــته باشــد. تنها عامل سن و سال، 
جغرافیای محل ســکونت و وضعیت مالی اســت که می تواند اندکی محدوده پاســخ 
به ســؤاالت را تغییر دهد. کافه و رستوران، پارک، ســینما و تئاتر و موزه و گاهی فضای 
طبیعی اطراف شــهرها و اندک شهربازی های استاندارد احتماال تنها گزینه های موجود 
روی میز برای تفریح باشند. همین پاسخ ها یک گزاره احتمالی آشنا در توصیف شهرهای 
ایرانی به ذهن متبادر می کند؛ «شــهرهایی که احتماال با تفریح غریبه اند». اما این گزاره 

چقدر صحیح است؟
ایرانی ها حدود چهار ســاعت از زمان خود در شبانه روز را به گذراندن اوقات فراغت 
اختصــاص می دهند. بازدیــد از مکان های فرهنگی، تفریحی و حتی ورزشــی، پارک ها 
و ورزش هــای گروهی از جمله فعالیت هایی اســت که مرکز آمار ایــران آنها را در رده 
تفریحات و گذران اوقات فراغت برشــمرده است. بر اساس آخرین آمارگیری که در بازه 
زمان پاییز ســال ۹۸ تا تابستان ۹۹ صورت گرفته است، ایرانیان به طور متوسط در طول 
شــبانه روز چهار ســاعت و ۱۹ دقیقه تفریح می کنند؛ یعنی حدود یک ســاعت کمتر از 

میانگین جهانی.
امــا تفریح هــای دور از خانه برای خانواده هــای ایرانی عموما بــه بازدید از اماکن 
فرهنگی، تماشــای فیلم و تئاتر، کافه گردی و پاســاژگردی، بازدید از پارک های تفریحی 
و شــهربازی ختم می شــود. تفریحاتی که شهروندان عموما برای اســتفاده از آنها باید 

هزینه ای بپردازند.
شهربازی های ناکافی

بیایید گشــت و گذارمان را اول از شــهربازی آغاز کنیم. مجموعه های پرطرفدار میان 
کودکان که این روزها در کمتر شــهری نمونه تازه ای از آن را مشــاهده می کنیم. یکی از 
علل کمبود آن در کالن شــهرها را شاید بتوان در حوادثی دانست که هر از چندگاهی در 
کشور رسانه ای می شــود. هرچند فرایند استاندارد تجهیزات شهربازی در ایران از میانه 
دهه ۸۰ آغاز شد و سرانجام سال ۸۷ اجرای مصوبات آن اجباری شد، اما حوادث ناگوار 

در شهربازی ها تمام نشدند.
یکــی از تلخ ترین این اتفاقات مربوط به ســال ۹۳ اســت؛ وقتــی دختری جوان به 
مناســبت جشن فارغ التحصیلی اش همراه با دوســتانش به پارک ارم رفته بود و کابین 

یکی از دســتگاه های بازی سقوط کرد و ســهم دختر جوان از جشن پایان دانشگاهش، 
ویلچرنشــینی دائمی شــد. در ســال های بعدی دهه ۹۰ حوادث مربوط به شــهربازی 
به شــهرهای دیگر ایران نیز ســرایت کردنــد و مثال در یک نمونــه در اردبیل، دو نفر را 
هم کشــتند. مرجان مرتضوی، شهرســاز و مبدع اتاق های مادر و کودک معتقد اســت 
یکی از دالیل کاهش محبوبیت اســتفاده و احداث شــهربازی احتماال به دلیل حوادث 
خطرآفرینی باشــد که مدام رخ داده است. او می گوید نظارت کافی روی فضاهای بازی 
و شــهربازی ها وجــود ندارد و عمومــا واحدهای اچ اس ای در مناطق شــهرداری هم 
کم تعداد هســتند. او می گوید حتی در پارک ها و بوســتان های کوچک هم نظارت کافی 
وجــود ندارد و گاهــی تجهیزات یک زمین بازی در یک پــارک باعث صدمه به کودکان 
می شود که همین مسئله باعث به خطر افتادن امنیت کودکان می شود. او عامل دیگری 
را که سبب کاهش ساخت شهربازی های تازه در کالن شهرها شده، کمبود سرمایه گذار و 
پیمانکار در این حوزه می داند که آن هم احتماال ریشه در نگاه حاکم در شهرداری دارد. 
اما مدتی پیش یک شهرســاز در گفت وگو با ایمنا ادعا کرد احداث نشدن شهربازی های 
تازه در کشور ریشه در نبود مطالبه مردمی در این حوزه دارد. محمد مهدی عابدی گفته 

بــود «هر قدر مال ها و فروشــگاه های بزرگ و باکیفیت و حتی زیباتــر از مراکز خرید در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس احداث می شود، اما شهربازی وجود ندارد؛ چون مطالبه 

مردمی برای اولی وجود دارد و برای دومی نه».
کافه نشینی و خوش نشینی

یکی دیگر از اماکن پرطرفدار تفریحی که به نظر می رســد شــهرها هم از تکثیر آنها 
درون خود راضی اند، کافه و رســتوران اســت. احتماال جمله معروف «همه تفریح ها 
به خوردن ختم می شــود» از زبان جوانان اغلب شــهرهای ایران بســیار شنیده شود؛ 
جمله ای که به نظر می رســد این روزها بیشــتر از قبل هم شــایع شــده باشد. امان اهللا 
قرایی مقدم، جامعه شــناس، زمستان سال ۹۹ و هم زمان با عمر یک ساله کرونا در ایران 
به یکــی از خبرگزاری ها گفته بــود: «جوانان حقیقتا هیچ فضــای دیگری برای گذران 
اوقات فراغت شــان جز بــودن در کافه ندارند». او همچنین معتقــد بود نزدیک به ۲۸ 
درصد از فارغ التحصیالن دانشگاه بی کار هستند: «به جای خانه نشینی ترجیح می دهند 
وقت شــان را در کافه بگذرانند». غیر از کافه و رستوران این روزها تب ایجاد خیابان های 
غــذا هم مجددا در پایتخت به راه افتاده اســت؛ مدتی پیش خیابــان غذای منطقه ۹ 

به تبعیت از گذر گردشــگری سی تیر و باب همایون ایجاد شــد. خیابان هایی که به نظر 
می رسد اول بار در کشــورهای آسیایی مانند هند و ترکیه ایجاد شدند و غذاهای آنها تا 

سال های اولیه قرن ۲۱ بیش از دو و نیم میلیارد طرفدار داشت.
شهرهای شاد، مولد تفریح اند

بســیاری از کارشناسان اجتماعی، شــادی و تفریح در شــهر را دو عبارت هم سنگ 
یکدیگر می دانند. شهر شاد شاخصی بود که سازمان ملل آن را تدوین کرده و و وضعیت 
شادی در شهرها را بر اساس وضعیت اقتصادی و اجتماعی شان رتبه بندی می کند. سال 
۲۰۱۸ ایران در بین ۱۵۶ کشور در جایگاه ۱۰۶ ایستاد. به عقیده یک کارشناس برنامه ریزی 
شهری، یکی از راه های ایجاد نشاط و شادی در شهر، گسترش اماکن تفریحی مانند کافه 
و رســتوران و خیابان های شاد است. ســال ۹۷ پژوهشی با عنوان «راهکارهای طراحی 
خیابان های شهری سرزنده با رویکرد شهر شاد» منتشر شد. نویسندگان آن تأکید داشتند 
خیابان های شــاد پذیرای مردم است و مملو اســت از قلمروهای خصوصی و عمومی 
و مکان هــای تجمع و پاتوق هایی که با جزئیات طراحی و رنگ آمیزی شــده اند؛ اماکنی 
که نظیر آنها هرچند در ســال های اخیر دست کم در نواحی جنوبی پایتخت ایجاد شده، 

اما به نظر پرتعداد نیست. در مقاله دیگری با عنوان «پژوهشی در باب عوامل تأثیرگذار 
در شــهر شاد» نیز تأکید شده که ســرزندگی، امنیت و پیاده مداری، رضایت شهروندان و 
حضور دواطلبانه  آنها در فضاهای شــهری از جمله عوامل تأثیر گذار در ایجاد شهر شاد 

است؛ عواملی که هیچ  کدام بی ارتباط با تفریح نیستند.
نادیده گرفتن معلوالن در تفریحات خیابانی

تفریحات خیابانی شــهرها عموما معلوالن و توان یابــان جامعه را نادیده می گیرد، 
کمتر شــهربازی وجود دارد که مناسب سازی شده باشــد. مرتضوی تأکید می کند: «این 
روزهــا اغلب مال هــا برای مانــدگاری خانواده ها، فضاهای بازی بــرای کودکان ایجاد 
می کننــد، غافــل از اینکه این فضاها بــرای بچه های معمولی اســت و کاربردی برای 
کودکان مثال اوتیسمی ندارد». غیر از کودکان با بیماری های شناختی، معلوالن جسمی 
و حرکتی هم شــانس زیادی برای تفریح در فضاهای شهری ندارند، نه تنها تفریح بلکه 
حتی امکان تردد آنها در شــهر هم قابل قبول نیســت؛ چنان که معاون معماری اداره 
کل معماری و ســاختمان شهرداری تهران ســال گذشته به فارس گفته بود تنها حدود 

۲.۳ درصد از معابر شهر تهران برای معلوالن به طور کامل مناسب سازی شده اند.

از تفریح مان می زنیم
اما اگر بخواهیــم با عینک اقتصاد به ماجرا نگاه کنیــم، همه داده های این گزارش 
دستخوش تغییر می شــود. مرتضوی می گوید تفریح کردن در شهر ارتباط مستقیمی با 
وضعیت اقتصادی خانواده دارد. به نظر می رســد تفریحات عموما برای قشر متوسط و 
باالتر جامعه طراحی شده اند. «اغلب مراکز تفریحی این روزها ورودی دارد. خانواده ها 
اگر در گشــت و گذار کودکی همراه خود داشته باشــند، هزینه های خرید غذا و خوراکی 
هم به هزینه های یک روزشــان اضافه می شــود». آمارهای دهه ۹۰ حکایت از ســهم 
کم تفریح در ســبد هزینه خانوار دارد. هزینه تفریح و ســرگرمی هر سال در سبد هزینه 
خانوار آب می رود. ســازمان آمار ایران تأیید می کند سهم تفریح و سرگرمی در سال ۹۶ 
اگر ســهم ۲.۸۹ درصدی در ســبد هزینه خانواده داشته، در ســال ۹۷ به ۲.۸۵ درصد 
کاهش پیدا کرده و در ســال ۹۹ ناگهان به ۱.۹۱ درصد رســیده اســت. این آمار احتماال 
بتوانــد تا حد زیادی مجهوالت گزاره اول این گزارش را حل کند. اگر در گذشــته ترکیب 
«دل خوش»، عبارت آشــنایی برای تفریح و وقت گذرانــی بود، امروز احتماال باید جیب 

خوش را جایگزین آن کرد.

غریبگی با تفریح

کجا برویم؟

نورا حسینی: روزگاری نه چندان دور، شــهربازی رفتن لذت دیگری داشت؛ تفریح جذاب تابستانی خانواده ها بود و حتی بسیاری از خانواده هایی 
که به تهران ســفر می کردند، یک بار سری به شهربازی می زدند. روزگاری با شب های روشن که در آن خبری از جعبه جادو و گوشی موبایل نبود و 
در پایتخت، آخر هفته ها، به مال گردی اختصاص داده نمی شــد... . آن سال ها، سروشکل زیست شهری خیلی ساده تر از حاال بود؛ اما یک خانواده 
سه، چهار، پنج نفره را می شد در لوناپارک و مینی سیتی دید که با چرخ وفلک رؤیا، کودکی و هیجان را روی آسمان جست وجو می کنند. شکل امروز 
تفریحات خانوادگی غیرمجازی، مدرن تر و به همان نســبت گران تر شده و شهربازی های شهر بزرگ نقشــه ایران، شکل و نفس و رمق گذشته را 
ندارند و دیگر از طبقه متوســط هم خبری نیست. طبقه ای که در دهه های ۵۰ تا ۷۰، عمده مشتری تفریحات سالم نه چندان پرهزینه در شهری بود 
که رؤیای توسعه می دید. حاال جز صدای ماشین نمی شــود چیزی شنید و از صدای هیجان و خنده معصومانه بچه ها در شهربازی و فانفار و پارک 
ارم، یا خبری نیســت یا جلوه دیروز را ندارد. تهران، سال هاست دیگر شــهربازی ندارد و مکان های تفریحی سربسته پاساژها و مال ها، آن کارکرد 
جمعی و خانوادگی خاطره انگیز را ندارند و نســلی که شاید بسیاری از ابزار مدرن را برای تفریح و سرگرمی تجربه کرده باشند، اما لذت شهربازی ها 

را نچشیده اند.

یادآوری وعده تاریخی مدیران شهری به تهرانی ها

پایتخت
 بدون شهربازی

«تفریح»، گمشده شهرهای ایران
علی یگانه نســب: «تفریح»، گمشده برنامه ریزی شهری در ایران است. شــهرهایی که یا آن قدر جیب هایشان کوچک است 
که توان برنامه ریزی اساســی ندارند یا آن قدر چالش های اولیه بزرگ دارند که هزینه های جاری یا عمرانی و ترافیکی بیش 
از ایجاد فضا و برگزاری رویدادهای شــهری اولویت دارند. شــهروندان در خیلی از شــهرهای ایران از یکنواختی و کسالت 
محیط های شهری گالیه می کنند و این انتقاد به مدیریت شهرها وارد است که توجه آنها صرفا خرج نگهداشت دارایی های 
گذشته می شود. با این حال رویکردهای نوین در برنامه ریزی شهری ایجاد فضاهای فراغتی و تأمین تسهیالت تفریح، ورزش، 
آموزش و هنر برای عموم شهروندان را سرلوحه کار خود قرار داده اند و توسعه این فضاها را از عوامل الزم در اعتالی کیفیت 
محیط و زندگی شهری محسوب می کند. یکی از این فضاها، شهربازی های بزرگ است و تمرکز برخی شهرهای بزرگ دنیا بر 

این موضوع به حدی بوده که خود این فضاها عاملی برای جذب گردشگر شده اند.
بسیاری از شهربازی ها در دل مناطق ویژه گردشگری که آمیزه ای از جذابیت های مختلف گردشگری، همچون فرهنگی، 
سرگرمی و امکانات ورزشی تفریحی است، قرار گرفته اند؛ مناطقی که نه تنها یک استراتژی برای جذب توریست و فراهم کردن 

فضای مطلوب تر برای ساکنان محلی است، بلکه می توانند برای تسهیل تجدید حیات شهری مورد بهره برداری قرار گیرند.
چالش کرج با فضاهای کسالت آور

کرج یکی از کالن شهرهای ایران است که یکنواختی و کسالت وجه غالب فضاهای آن است. شهری که بسیاری از مردم 

بیشتر از آنکه در آن بیدار باشند خوابند و از سال ها پیش با یک توسعه نامتوازن پذیرای سرریز جمعیت پایتخت شده  است. 
در کالن شهرهایی مانند کرج ایمنی فضاهای محلی مورد سؤال جدی بوده و برنامه ریزی برای اوقات فراغت شهروندان در 

مراحل اولیه قرار دارد. به این سبب پرداختن به ایجاد جاذبه گردشگری از طریق شهربازی های بزرگ امری غریب است.
مریم قهرمانی صارم، عضو شــورای شهر کرج، با اشــاره به این موضوع می گوید: مردم ۱۸ استان از کرج عبور می کنند و 
این شهر به عبارتی شاهراه ارتباطی کشور است. اما این جمعیت صرفا از کرج گذر می کنند چون جذابیتی برای ماندن آنها 
در شهر نیست. این موضوع در دوره چهارم شورا آسیب شناسی شد و تصمیم گرفتیم فضاهای تفرجگاهی شهر را افزایش 
دهیم. یکی از تحقیقات در این زمینه نشــان داد که باد نامطلوب شــرق به غرب در کرج غالب بوده و باد مطلوب شمال به 
جنوب به دلیل رشته کوه های البرز کمتر می وزد. برای همین حدود ۵۰۰ هکتار در دشت غربی کرج جنگل کاری و سعی شده 

باغستان های شهر حفظ شود.
او ادامه می دهد: هم جواری با پایتخت باعث مهاجرپذیری کرج و تهدید هویت این شــهر شــده اســت. به طور مثال در 
سالی که هستیم با توجه به اجاره بهای مسکن احتماال سرریز مستأجرهای تهران به کرج را داریم و حدود ۱۰ درصد افزایش 
جمعیت را در این شهر شاهد هستیم؛ لذا کرج خوابگاه کسانی می شود که تهران محل کار آنهاست. بنابراین ایجاد فضای 

تفریحی برای این جمعیت نیاز به برنامه ریزی جدی دارد.

قهرمانی صارم می گوید: در تالشــیم تا فضاهای اســتاندارد برای زندگی مفرح ساکنان کرج مهیا کنیم. متأسفانه نظارت 
بر اســباب بازی پارک های محلی کمتر از گذشــته شده و در این خصوص شــهرداری باید اهتمام بیشتری داشته باشد. برای 

استانداردسازی این فضاها و ایجاد پارک های موضوعی بودجه اختصاص یافته است.
جاذبه هایی که گردشگران اصفهان نمی شناسند

با این حال نمونه های موفق نیز در ایران یافت می شود؛ شهرهایی که توانسته اند در کنار داشته های قبلی خود، فضاهای 
تفرجگاهی و گردشــگرپذیر ایجاد کنند. عباس حاج رســولی ها، عضو شــورای شــهر اصفهان می گوید: سال های پیش در 
کالن شهر اصفهان تنها دو پارک اسباب بازی وجود داشت که پاسخ گوی نیازهای جمعیت اصفهان نبود و جا داشت با برند 
اصفهان شــرایطی ایجاد کرد که همه را اقناع کند؛ از این رو شــهرداری حدود ۱۰ سال پیش قراردادی را با یک شرکت چینی 
انعقاد کرد که در آن مقرر شــد زمین آن را شهرداری اختصاص دهد و شرکت چینی نیز برای ایجاد یک شهربازی بزرگ، آن 
فضا را تجهیز کند. او اضافه می کند: این موضوع در قالب یک پروژه با چینی ها و به عنوان اولین پروژه به صورت مشــارکتی 
آغاز شد. گفتنی است که این حرکت آغاز پروژه های مشارکتی بود و در گام بعدی آکواریوم نازوان نیز با پشتیبانی یک شرکت 

ترکیه ای اجرا شد یا برای ایجاد شهربازی آبی نیز در همان سال ها حمایت شد.
او با تأکید بر اینکه فضاهای سیاحتی و تفریحی اصفهان در دو سال گذشته به خاطر شیوع کرونا آسیب جدی دید، ادامه 

می دهد: همین امر باعث شده بود توسعه این فضاها متوقف شود؛ چون حتی هزینه جاری آنها نیز به دلیل محدودیت های 
کرونایی پاسخ داده نمی شد. اما با برگشتن شرایط به حالت گذشته چند برنامه در ذهن داریم که به تدریج با مشارکت بخش 
خصوصی اجرا خواهیم کرد. حاج رسولی ها از ایجاد شبکه ای از اماکن تفریحی در اصفهان خبر داده و می گوید: در صفه و 
ناژوان امکانات خوبی ایجاد شده که باعث ماندگاری بیشتر گردشگران می شود. بولینگ، تله کابین و تله سیژ شهربازی اکنون 
در اختیار شــهروندان و گردشگران است و در آینده توسعه پیدا خواهد کرد؛ به طور مثال خط دو تله کابین صفه با همراهی 

وزارت میراث فرهنگی به شاهدژ باالی صفه متصل می شود که یک جاذبه تفریحی جدید است.
حاج رسولی ها به دقت اداره استاندارد درخصوص اماکن تفریحی شهر اصفهان اشاره و اضافه می کند: اسباب بازی ها و 
اماکن تفریحی اصفهان مرتب نظارت شــده و مجوزها به صورت مقطعی از اداره استاندارد اخذ می شود. بر اساس قرارداد 

۱۰ساله، بخشی از هزینه بهره برداری از این اماکن به طرف چینی داده می شود.
این عضو شورا یکی از انتقادها به اماکن تفریحی اصفهان را در زمینه اطالع رسانی دانست که همین امر باعث می شود 
اغلب گردشــگران به بازدید از فضاهای تاریخی اصفهان بســنده کنند. او می افزاید: ســعی شد این ضعف در نوروز ۱۴۰۱ با 
راه اندازی یک اپلیکیشن تا حدی جواب داده شود. گردشگران به راحتی می توانستند مراکز تفریحی و اقامتی را پیدا کنند که 
همین اقدام باعث افزایش استفاده گردشگران از اماکن تفریحی در نوروز امسال شده بود و اگر این فرایند ادامه داشته باشد، 

با افزایش رفت وآمد گردشگران می توان رونق بیشتری را در این نقاط از شهر شاهد بود.
گذر از روزهای تلخ شورابیل

حبیب فتحی عضو شورای شهر اردبیل نیز از یک تجربه موفق دیگر می گوید که این بار در شمال غرب ایران اتفاق افتاده 
است؛ تبدیل منطقه گردشگری شورابیل به نقطه تفریحی شهر اردبیل. او در این خصوص ادامه می دهد: دریاچه ای به قطر 
حدود هفت ونیم کیلومتر و به  طور کامال طبیعی در شــورابیل قرار گرفته که از چند ســال پیش ورودی خودرو از آن حذف 

شده است. رینگ دوچرخه سواری، پارک های موضوعی و فضاهایی برای برگزاری رویدادها در این منطقه ایجاد شده است.
او با اشــاره به شــهربازی بزرگ شورابیل ادامه می دهد: تأکید شورای شهر اســتفاده از وسایل به روز بوده و با کسانی که 
از وســایل فرسوده استفاده می کنند، ابتدا تذکر دادیم و ســپس برخورد قانونی کردیم. بعید می دانم شهربازی در شهرهای 
هم تراز اردبیل با این کیفیت و وسعت وجود داشته باشد. به این سبب تالش کرده ایم از این فضا به بهترین شکل برای جذب 
گردشگر استفاده کنیم. از ابتدای بهار تا مهرماه اوج حضور گردشگران در منطقه است و در فصل سرد سال نیز رویدادها و 
جشــنواره های زمستانی همخوان با کاربری شورابیل برگزار می شود. همه چیز شورابیل به کیفیت امروزی آن برنمی گردد و 
خاطرات تلخ دهه ۹۰، دو حادثه ای که در شهربازی رخ داد، هنوز از ذهن مردم اردبیل پاک نشده است. شکسته شدن دستگاه 
رنجر در این مجتمع، در ســال ۹۱ یك کشــته و پنج مجروح و در سال ۹۳ نیز یک کشته و  سه مجرو ح به جا گذاشت. فتحی 

در این خصوص می گوید: این خاطرات تلخ را همه به یاد داریم اما اکنون با تأکید شــورا تا اســتاندارد الزم اخذ نشود، اجازه 
بهره برداری را نمی دهیم. به طور مثال زیپ الین شورابیل در سال اول استاندارد الزم را داشت اما در سال دوم چون نتوانست 

مجوز قانونی را کسب کند، هنوز اجازه فعالیت پیدا نکرده است.
او اضافه می کند: در این خصوص تعارفی با سرمایه گذار نداریم. در واقع ما می توانستیم روی این موضوع چشم بپوشیم 
و کســب درآمد کنیم اما زیپ الین به دلیل ایمن نبودن از ســه ماه پیش تعطیل شــده و عملیات استانداردسازی آن در حال 
انجام اســت. او می گوید: پنــج منطقه در اردبیل وجود دارد که شــورابیل متفاوت از آنها نبوده و ســعی کرده ایم توجه و 
اعتبارات اختصاص یافته به آن در شــأن مردم و گردشگران باشد. جلوی مجوزهای ساخت وساز که به مرحله اجرا نرسیده 
بود، گرفته شده تا آینده شورابیل دچار چالش نشود که همین موضوع یعنی چشم پوشی شهرداری از درآمدهای زائد ناشی 
از ساخت وســاز باعث شد بخشی از طرح های شورابیل به مرحله اجرا نرسد. وضعیت اقتصادی شهرداری چندان مناسب 

نیست و در این خصوص دنبال سرمایه گذارانی هستیم که بتوانند برای توسعه شهربازی کمک کنند.
شــاید پیش بینی مناطق گردشگری در کالن شهرها بتواند بستری برای توســعه فضاهای تفریحی و در نتیجه آن جذب 
باالی گردشگر باشد. به این سبب مدیریت شهری در کشور می تواند در راستای تحقق درآمدهای پایدار، نگاهی جدی به این 

حوزه داشته باشد.

یــادداشـت

تهران، توسعه و شهربازی ها

اگــر بخواهیم به کمی عقب تر از احداث شــهربازی ها در تهــران برگردیم، 
باید به فضاهایی که به نام پارک ســاخته شــده و بیشــتر امالک شخصی بوده، 
اشــاره کنیم. از کنار پارک امین الدوله در دوره قاجار عبور می کنیم و کمی بعدتر 
از آن، به باغ  ملی می رســیم. اولین پارکی که در تهران ســاخته شــد و بعد از 
مدتی، با تغییر سیاســت های دولت وقت پهلــوی، تصمیم می گیرند بعضی از 
ســاختمان های دولتی (مثل وزارت امور خارجه) در آنجا مستقر شود و به تبع 
آن، هویــت اولین پارک تهران از بین مــی رود.  اما اولین پارک عمومی تهران که 
تا امروز هم باقی مانده، پارک شهر بوده که در سال ۱۳۲۹ در خرابه های محله 
سنگلج افتتاح می شــود و اولین دستگاه های بازی مانند االکلنگ، تاب، سرسره 
و بعدها وســایل آکروبات، تیراندازی و... در گوشه ای از پارک شهر قرار می گیرد 
که به نوعی در آن زمان، پایه گذار حرکتی جدید بود اما مختصات شــهربازی به 

معنای امروزی نداشت.
یــک دهه پــس از آن، در محله امیریــه تهران کــه در دوره پهلوی اول و 
اوایــل پهلوی دوم از محالت خیلی خوب تهران بود و اعیان، رجال و نظامیان 
درجه یک در آن زندگی می کردند، فضای نه چندان بزرگی به نام اتوبان کودک 
راه اندازی می شود و در آن، قطاری با چند واگن، ماشین برقی، یک چرخ و فلک 
کوچک، یک حوض با چند قایق کوچک و... قرار می گیرد که خاطرات فعالیت 
ایــن مکان در خاطــرات اهالی قدیم تهران در کتاب محــالت امیریه و منیریه 
نقل شده است. فضایی که البته به توسعه نرسید و تا چند سال پیش، بقایای 
آن [واقــع در باالتر از مهدیه تهــران امروزی] وجود داشــت و دیوار ممتد و 
سیم خاردارهای آن خودنمایی می کرد که سال ۹۷ از سوی شهرداری منطقه 

۱۱ خریداری شد.
اما از دهه ۳۰، با توســعه شــهر تهران، روســتاهای قدیمی شمیران و ونک 
به محالت شــهر تهران تبدیل می شــوند و با گسترش جغرافیایی بر اساس نیاز 
آن زمان جامعه ای که به ســمت توسعه حرکت می کند، ملزومات توسعه هم 
به چشــم می آیند. در این حال و هوا، مجموعه ای به نام فانفار در جنوب میدان 
ونک توسط محمد اخالقی راه اندازی شد که تا دهه ۶۰ فعال بود. یک شهربازی 
مدرن با دســتگاه های متنوع و به روز (از جمله چرخ وفلــک بزرگ، ترن هوایی، 
ماشــین بازی و...) که ورودی گران تری هم داشــت و مشتریانش، خانواده هایی 
بودند که به  دلیل برخورداری از وضع اقتصادی و اجتماعی مطلوب تر به سمت 

میدان ونک کوچ کرده  بودند.
در ادامــه و در اواخــر ۴۰، در مقطعــی کــه محــدوده اویــن، زمین ها به 
ساخت وســاز مکان های عمومی، تأسیسات تفریحی، فضای سبز و... اختصاص 
داده شد و رادیو و تلویزیون ملی ایران (صدا و سیما)، هتل هیلتون و هایت (هتل 
استقالل و آزادی)، نمایشگاه بین المللی تهران و نیز بزرگراه ونک و شاهنشاهی 
(چمران و مدرس) در آن منطقه احداث شــد، بخشی از زمین های نمایشگاهی 
از ســوی علینقی عالیخانی، وزیر وقت اقتصاد و از مســئوالن پروژه بازسازی و 
توسعه شــهری، به ماشاءاهللا پدرثانی که قبل تر اولین آموزشگاه رانندگی تهران 
را راه اندازی کرده بود، اجاره داده شد تا شهربازی تهران را زیر مجموعه شرکتی 
بــه نام لوناپارک احداث کند. فضایی وســیع تر از فانفار بــا تجهیزات جدیدتر و 
مکان هــای تفریحــی متنوع تر که به ویــژه به خاطر قطار و تونل وحشــت آن و 
وســایل هیجان انگیزترش عصرها تا شب های هر  روز (به جز فصل زمستان) پر 
از مخاطــب بود و تا ســال ها در خاطر مردم تهران از نســل های مختلف باقی 
ماند؛ فارغ از آنکه معضل پارکینگ و مزاحمت های محلی آن وجود داشت... . 
مالکیت این شــهربازی بعد از پیروزی انقالب به بنیاد شهید می رسد که اواسط 
دهه ۸۰ جهت تکمیل پروژه بزرگراه های شــهر تهران با رقم حدود ۳۰ میلیارد 
تومان به شــهرداری تهران فروخته می شــود و در پی آن شهردار تهران وعده 
احداث یک مجموعه تفریحی جایگزین را در شــهر آفتاب به مردم می دهد که 

عمال این اتفاق نمی افتد.
اوایل دهه ۵۰، رحیم علی  خرم از ســرمایه دارها و مقاطعه کارهای معروف 
در کارهــای عمرانی که مناســباتی با دربار داشــت، پارک خرم (پــارک ارم) را 
زیرمجموعه لوناپارک در مقیاســی وســیع تر راه اندازی می کنــد که امروزه جزء 
معدود شــهربازی های فعــال تهران به شــمار می رود و عالوه بــر اختصاص 
فضاهایی مانند کازینو و ... قرار بر این بود که باغ وحش تهران در همان سال ها 
به این پارک منتقل شــود که این اتفاق در دهه ۷۰ رخ داد و باغ وحش تهران از 

خیابان عاطفی در حوالی پارک ملت تهران به پارک ارم منتقل شد.
او البته درصدد بود فضایی مشــابه را در خیابان ستارخان تهران راه اندازی 
کند که نیمه کاره ماند و بعدها تبدیل به انبار شــد. همچنین چنین فضایی را در 

امامزاده قاسم تهران پیش بینی کرده بود که مصادره شد.
از جمله مکان های تفریحی تهران می توان به شــهربازی های مسقف اشاره 
کرد که مجموعه ورزش عبده (که پیش از انقالب به بولینگ عبده معروف بود 

و بعدها مصادره شد) سرآمد این مکان ها بود.
در دو دهه اخیر، با احداث و توسعه مجموعه های تجاری، پاساژها و مال ها، 
طبقاتی به شــهربازی های مســقف اختصاص داده شــد. به این  ترتیب که این 
شــکل از مکان های تفریحی در بورس قرار گرفت و بر اســاس نیاز و دسترسی 
خانواده ها، شــهربازی ها در مجتمع هایی مانند تیراژه، کــوروش و ... جلوه پیدا 
کردند و این شــکل از مکان های تفریحی به تدریج در مناطق و محالت مختلف 

توسعه یافت.

تهران شناس

علیرضا زمانی


