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وکال دالل مظلمه نیستند
فضل اهلل یاری - »کریم باقری، دایی، یه فرصت 
خوب. حاال پشــت مدافعان، خداداد عزیزی، توی 
دروازه، توی دروازه، گل، گل برای ایران....« همین 
چند کلمه بریده، بریده، از جــواد خیابانی جوان 
بر روی تصاویری که انگارعجله داشــتند بازی را 
تمام کنند و استرالیا را به جام جهانی ببرند، برای 
مردم ایران نوید شــادی بود؛ یک شــادی بزرگ. 
ناگهان چمن ورزشــگاهی در اســترالیا که پیش 
از این »جهنم ملبورن« نام گرفته بود، ســبزتر از 
همیشــه شــد. فضا آن قدر رنگی بود که احتماال 
در تلویزیون های سیاه وسفید بسیاری - که هنوز 
در خانه های برخی از ایرانیان وجود داشت – هم 
دیده می شــد. جواد خیابانی فصیح  ترین روز خود 
را گذرانده بود؛ نه ســوتی، نــه لکنت و نه حرف 
نامربوطــی. خداداد عزیزی به ناگهان شــد»غزال 
تیزپای فوتبال ما«. هری کیول؛ دروازه بان محکم و 
سیمانی استرالیایی، ویران ترین آدم و سوراخ  ترین 
دیوار روی زمین بود و ما ملت ایران توی آسمان ها 
بودیم. فوتبالیست نبودیم، حتی دیگر هوادار یک 
تیم فوتبال نبودیــم، اما پرنده بودیم. پرنده بودیم 
که در آســمان ایــران و جهان پــرواز می کردیم. 
زن ومرد می خواســتیم پرواز کنیم و برویم باالی 
ورزشــگاه ملبورن و برای استرالیایی های غمگین 
دســت تکان بدهیــم و بگوییم ناراحت نباشــند 
فوتبال اســت دیگــر. می خواســتیم برویم صوت 
»ســاندر پل« داور مجارســتانی بازی را به عنوان 
مقدس  ترین شــیء جهان به یادگار از او بگیریم. 
می خواستیم بدویم و ته ســیگار»والدیر ویه را«ی 
برزیلی را کــه افتاده بود روی چمــن، برداریم و 
بگذاریم میان لب های لرزان و خشــک شــده از 
استرس اش. حتی دل مان می خواست برویم و زیر 
بازوی »هری کیول« را بگیریم و بگوییم:»بلند شو 
مرد، دنیا به آخر نرســیده که...«. ما آن روز، درآن 
ساعت غیرمعمول سه بعدازظهر برای یک مسابقه 
فوتبال، خوشبخت ترین ملت جهان بودیم. همه اش 
براثر یک مسابقه فوتبالی بود که ما توانسته بودیم، 
نتیجه باخته را مســاوی کنیم. امــا همه اش هم 
این نبود. مردمی هفت هشــت ماه پیش از آن روز 
پاییزی، در یک انتخابات پرشور و حماسی توانسته 
بودنــد خواســته خــود را از دل صندوقی بیرون 
بیاورند که چندان به آن امیدوار نبودند.20میلیون 
رای »خوشگل« به کســی دادند که آن روزها در 
میان نامزدهای موجود در فضای سیاســی کشور 
دورتر از بقیه ایســتاده بــود و فکر می کردند البد 
بهتر از بقیه می تواند خواســته مــردم را بفهمد و 
بــرآورده کنــد. حضــور در جام جهانــی قوتبال 
1998 بعد از بیست سال، اولین حضور جمهوری 
اسالمی در این تورنمنت جهانی بود، و اصال برای 
جمهوری اســالمی پوســت اندازی کرده و مقبول 
جهانیان، خودش فرصتی اســتثنایی بود. قرار بود 
ایران منادی گفت وگوی تمدن ها باشــد. مردم و 

حکومت به آن حضور نیاز داشتند. ایران چهره ای 
دیگر از خود نشــان داده بود. ســفرای کشورهای 
اروپایــی که در دولت قبل از ایران رفته بودند، در 
حال بســتن چمدان های خود برای ورود به تهران 
بودند. هنوز قتل های زنجیره ای سایه وحشت خود 
را بر جامعه نگســترده بود. مطبوعاتی که روزگار 
بهاری را تجربه می کردنــد و مردمی که خواننده 
مشــتاق آن ها بودند، فکر نمی کردند که کسی به 
اسم »سعید مرتضوی« می آید و پله های ترقی در 
دستگاه قضایی را سه تا یکی طی می کند و می شود 
» قاضی مرتضوی« و با یک حکم شــبانه چند ده 
نشــریه را - که با بدنه رای دولت همراه بودند- به 
تیغ توقیف می سپارد و روزنامه نگاران و چهره های 
سیاســی را به زندان می انــدازد. مردم ایران هنوز 
نامی از»محمود احمدی نژاد« نشــنیده بودند.آن 
روز پاییزی، روز اول هفته دوم آذرماه مردم ایران 
بــه خیابان آمدند و یکــی از بزرگ ترین تجمعات 
شــادی پس از انقالب را رقم زدند. می خندیدند، 
نقل و شــیرینی پخش می کردند و لبخند شادی 
در فضا می پراکندند. هیچ نیروی نظامی و انتظامی 
از شادی مردم ناراحت نبود. حتی گروه های فشار 
که تازه برای مقابله با دولت جدید در حال تجدید 
ســازماندهی بودند، هم با شــادی مــردم مقابله 
نکردند. انگار از ایام اهلل مورد قبول نظام بود. چیزی 
شبیه روز آزادی خرمشهر، شبیه استقبال از اسرای 
جنگ، فضا بوی آزادی می داد. پسران با شلوارهای 
خمره ای ساسون دار و دختران با مانتو های گشاد و 
مقنعه هایی که هنوز شــال و روسری نشده بودند، 
به خیابان آمدند، دست می زدند و آواز می خواندند. 
در سابه تسامع و تساهلی که آن روزها تازه داشت 
باب می شــد، تکانی هم به خــود دادند. همه زیر 
یک پرچم ســه رنگ. فوتبال و تیــم ملی ایران و 
جام جهانی فرانســه بهانه ای بود برای تولد شادی 
و امید. امیدی که در تحوالت تلخ جدال گروه های 
سیاسی، جنگ های خیابانی، بمب گذاری و تجاوز 
هشت ساله همســایه دیوانه و سیاست های بسته 
اقتصادی دوران جنگ و کمبودها و دشواری های 
معیشتی و تورم وحســتناک دولت بعد از جنگ، 
رنگ باخته بود، به ناگهان در سال 76 پس از یک 
انتخابات حماسی، آماده فوران بود و در هشتم آذر 
آن ســال از قلب ها به خیابــان ریخت و تصویری 
رنگی از ایران را به جهان مخابره کرد.بیست وســه 
ســال از آن روز گذشت، جامعه ایرانی دشوارترین 
وضعیت خود را طی می کند. تحریم های ظالمانه، 
تورم وحشــتناک، وضعیت معیشــت و مسکن و 
ویروس کرونا، دل ودماغی برای شــادی نگذاشته 
اســت، اما نگاهی به روزهای خوش هنوز می تواند 
الگویی باشد برای بازگشت. یادآوری روزهای پر از 
شــادی، هنوز هم می تواند لبخندی را بر لب های 
خسته و خشــکیده بیاورد تا آن امید خفته بیدار 

شود و در رگ مردمان جریان یابد.

این نوشته، نه فقط خطاب به رئیســان سه قّوه، فقها و اعضای 
حقوقداِن شورای نگهباِن قانون اساسی، نمایندگاِن مجلس شورای 
اسالمی  ، مسئوالِن دستگاه قضا و قضات شریف دادگستری، همکاراِن 
وکیل، مراجع   بین المللی تخصصی حقوقی، استادان دانشکده های 
حقوق، حقوق دانان  ، فرهیختگان و اندیشمنداِن کشور  ، که همه مردم 
ایران زمین، یعنی صاحباِن حّق دفاع است  ، هم آنانی که به موجب 
اصِل ۳۵ قانون اساسی و قوانین عادی و میثاق های   بین المللی حق 
دارند از خدماِت وکیل مســّتقل و آزاد برخوردار باشند. دیرزمانی 
است، شاهِد هجمه و فشار دور از انتظار بر کانون های وکال و شنونده 
اجباری آهنگ های ناموزون و گوش خراش   ، در مخالفِت با استقالل 
نیم بنِد این نهاد مدنی، دیر پا و خدمتگزاریم. گویی اراده »جماعتی« 
براین قرار گرفته   تا کانون وکالی دادگســتری را با به کارگیری هر 
تمهیــدی ازرنگ و لعاب واقعی انداخته، آن را از درون تهی و از این 
نهاِد مدنی پوسته   ای بیشتر باقی نگذارد.نگاهی گذرا  ، به آنچه بر این 
تنها نهاد مدنِی به ظاهر »مسّتقل« گذشته و هم اینک می گذرد، 
بیانگر این واقعّیت تلخ است:- کم  رنگ کردن و البته بی رنگ کردِن 
اصِل »مصونّیت« قانونی وکیل در چارچوب وظایف خاص وکالتی 
- تصویب قانون کیفّیت اخِذ پروانه وکالت و نخســتین جرقه های 
دخالت در امر وکالت در سال 1۳76- پیاده کردن ایده موازی سازی 
در سال 1۳79- تصویب نامّوفق آن آیین  نامه 99 ماده   ای و نادیده 
گرفتن ماده 22 الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری، 
با خدشــه بر صالحّیت قانونی کانون های وکال در تهیه و تنظیم 
آیین نامه داخلی شان در سال 1۳88- چسباندن تبصره تبعیض آمیِز 
ماده ۴8 قانون آیین دادرسی کیفری به تنور، تبصره   ای که معاونت 
حقوقی قّوه از آن به »وهِن دســتگاه قضا«یاد کــرد و هنوز پا بر 
جاســت- دخالت آشکار در امور کانون ها در قالِب طرح الحاِق یک 
تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت، به بهانه پیاده کردن طرِح »نظارت 
بر امور وکالء وساماندهی مّوسسات حقوقی«)بازگشت به هفت دهه 
پیش( - و این روزها کالف سردر گِم مالیات و تمبر و...- بند چ ماده 
10 الیحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان در ممنوعّیِت استفاده 
از آپارتمان که کاربری آن مسکونی است به عنوان محّل تجاری یا به 
عنوان مطب و دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی  ، دفتر ازدواج و طالق  ، 
دفتر مهندســی وامثاِل آن از جانِب »مالک و یا استفاده کننده از 
ساختمان.«- طرح اصالح مواد )1( و)7( قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصالحات بعدی آن که در کمیسیون 
اصلی ویژه حمایت از تولید ملّی و نظارت براجرای سیاست های کلّی 
اصل ۴۴ قانون اساسی و کمیسیون های فرعی اقتصادی  ، برنامه و 
بودجه و محاســبات، صنایع و معادن و قضایی بررسی و مجددا به 

شورای نگهبان قانون اساسی جهت اظهار نظر ارسال شد.
مصّوبــه جنجالی اخیِر کمیســیون جهش تولیــد و نظارت بر 
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در قالِب»طرح تسهیِل صدور برخی 
مجّوزهای کسب و کار« که هم اینک در دست بررسی در کمیسیون 
اصلی ویژه جهش رونق و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ و کمیســیون 
فرعی اجتماعی مجلس قرار دارد و بی تردید، آخرین از این نوع هم 

نخواهد بود و این رشته سِر دراز دارد.
 بر اســاس ماده ۳ طرح یاد شــده »ماده 69 قانون دفاتر اسناد 
رسمی کانون ســردفتران مصّوب 1۳۵۴ و تبصره ماده یک قانون 
کیفّیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصّوب1۳76 نسخ می شوند« 
همچنین سازوکار تبصره ماده یک قانون کیفّیت اخِذ پروانه وکالت 
دادگستری و ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران و 
دفتریاران به صورت آزمون سراســری ساالنه برای اعطای این دو 

مجّوز به نحوی صورت می گیرد، که هر داوطلبی که 60درصد امتیاِز 
میانگین نمره یک درصد جمعّیت باالترین امتیاز را کسب نماید، 
بتواند، پروانه اخذ کند. این نصاب برای مشــمولین بند چ ماده 88 
قانون برنامه ششم )مشموالن سهمیه ایثارگری(۵0درصد خواهد 
بود.« نیازی نیســت که صاحب نظر باشیم و آشنا با مقوله حّق و 
تکلیف و متّخصص در شناخِت چالش های اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی امروزِ کشــور، کافی است خود را در جایگاه یک شهرونِد 
عادی قرار داده    ، با یک حساب ساده و سر انگشتِی دو دوتا، چهارتا، 
حاصل و برون داِد ماده ۳ یاد شــده را به محاسبه بنشینیم، آنگاه 
به جوابی دور از ذهن و باور نکردنی خواهیم رســید و آن افزایش 
چندین هزار نفری وکیل و سردفتر و دفتریار فقط در یک استان، 
آن هم  در یک بازه زمانی یک ســاله اســت.  پرسش این است: آیا 
تصویب کنندگان این طرح به آینده این حرکت و توالی فاسد ناشی 
از چنین مصّوبه   ای اندیشــیده    اند و پاِی حساب و کتاِب پایان کاِر 
تصویب طرح های کارشناسی نشــده و نسنجیده ای از این دست 
نشسته    اند؟آیا قبل از تصویب این طرح در کمیسیون مربوطه آن را 
با َمَحک  و معیار قانون اساسی، آنگونه که وظیفه ذاتی این بزرگواران 
ایجاب کرده و می کند، به ّدقت سنجیده و ارزیابی کرده    اند؟ و اما روی 
دیگر و روی اصلی سّکه: کجای وکالت به تجارت می مانَد؟ تعریف 
تجارت و وکالت؟ ذاِت تجارت و وکالت؟انگیزه تاجر و وکیل؟ در کدام 
نظاِم حقوقی موجود در دنیا، وکالت را در زیرمجموعه تجارت تعریف 
کرده    اند؟ در کدام کتاِب قانون در دنیا از وکالت به عنوان کســب 
و کار یاد کرده    اند، تا ما دّومین اش باشیم؟ کدامین قانونگذاران در 
دنیای پیرامونی چنین قانونی را وضع کرده    اند، که قانونگذاران ما به 
بهانه رفع ُمعضل بیکاری فارغ التحصیالن حقوق و بهتر بگویم، زهر 
چشم گرفتِن از این تنها نهاِد مدنی بنا به علل و تحت تاثیر عوامل 
و انگیزه هایی که مبنای منطقی نیز ندارند، اینگونه با اعتبار و شأن 
وکیل رفتار کرده و این نیمچه اســتقالل را که می تواند، در داخل 
برای دفاع از حقوق مردم و در ورای مرزها در راستای وجهه و اعتبار 
کشــور کارآیی داشته باشد، به بهانه های مختلف این چنین مورد 
بی مهری قرار می دهند؟ در کجای دنیا کانون وکالء مامور و مسئول 
ایجاد شغل برای خیِل بیکاران است و نقِش کاریاب را ایفاء می کند؟ 
مگر نه این است ، که  دیوان عدالت اداری در رای وحدت رّویه شماره 
 607 - ۳0 /7۵/6، دفتر وکالت  وکیل را  محل فعالیت تجاری محسوب 
نکرده و رای هیات عمومی همین مرجِع عالی قضایی به شماره ۴9-

۴89 / 2۴ مرداد 9۵ نیز بر این رّویه ُمهر تائید زده اســت؟ مگر نه 
این اســت که در تبصره ۳ ماده واحده، مصّوب مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در 1۳70/11/7 چنین آمده است:»وکیل در موضِع 
دعوی از احترام وتامینات شــاغلین قضاء  برخوردار می باشد.« و به 
عبارتی شأن وکیل را همطراز قاضی دانسته و بر آن تاکید ورزیده 
است؟ مگر نه این است، که درمتن سوگند وکالت »دفاع از حقوِق 
عامه« با انگیزه تحّقِق عدالت، استخوان بندی اصلی وظیفه وکیل را 
تشکیل می دهد؟ دفاع از حقوق عاّمه کجا و سوداگری کجا؟ و  مگر  
می توان  برای وکیل دادگستری در جایگاه معاضِد دستگاه قضاء  و 
مدافع حقوِق مردم عنوان »کاســب کار« را به کار گرفت، در چنین 
حالتی، شأن دستگاه قضاء  و حرمت قاضی، همانی که تا بوده و نبوده 
از این دوحرفه شریف یعنی قضاوت و وکالت به عنوان دوبال فرشته 
عدالت یاد کرده و می کنند، چه می شود؟ تکلیف این یکی »بال«چه 
می شود، و با تصویِب طرح مورد نظر، تعاریف و شرح وظائف بر آمده 
از دِل قانون در باره وکیل، چه سر انجامی پیدا خواهد کرد؟  
ادامه در صفحه 5

نقشه در ریاض، اجرا در دماوند

بنیامین نتانیاهو یکشنبه هفته گذشته، 2۳نوامبر، و البته در فصل عادی سازی 
روابط محافل عرب با تل آویو، مخفیانه به عربستان سعودی رفت و با بن سلمان دیدار 
کرد. آن گونه که برخی از رسانه های خبری و حتی سایت های مکان  یابی هوایی در 
جهان گزارش داده  اند، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و یوسی کوهن رئیس موساد 
نیز در این دیدار حضور داشته  اند. درست چند ساعت بعد از خبر شهادت »محسن 
فخری زاده« دانشمند هسته   ای ایران در منطقه آبسرد دماوند، نتانیاهو در بعد از ظهر 
روز جمعه، طی ویدئویی اعالم کرد که:»شما را در جریان همه کارهایی که این هفته 
انجام دادیم، قرار نمی دهم. البته این فهرســت کوچکی از کار هایی است که انجام 
داده ایم. ولی می خواهم بگویم که چیزی در خاورمیانه به راه افتاده و دوره پر تنشی 

در پیش خواهیم داشت. شنبه خوبی داشته باشید.«
 به این ترتیب و با توجه به نشــانه هایی که از سوی نتانیاهو به صورت رسمی و 
قویا مخابره شده است، دیگر شکی باقی نمی ماند که تل آویو در ترور این دانشمند 
هسته   ای ایران نقش داشته است. البته فهرست ناگفته های نتانیاهو در هفته های 
اخیر فقط منحصر به طرح نقشــه ترور فخری زاده در ریاض نیست، زیرا در هفته 
گذشته تل آویو مواضع نیرو های وابسته به ایران در جنوب سوریه را نیز مورد حمله 

موشکی قرار داد.
 از منظر علت شناسی، ترور شهید فخری زاده در نگاه نخست ناشی از ضعف دستگاه 
اطالعاتی و ایجاد حفره ها و خأل های امنیتی است. در شرایط ضعف اشراف اطالعاتی 
و همچنین خأل ها و حفره های امنیتی اســت که حادثــه   ای در این ابعاد به وقوع 
می پیوندد. البته وجود خأل ها و حفره های امنیتی نه عامدانه بلکه بیشتر به جهت 
همزمانی و کثرت مسئولیت های اطالعاتی در واپایش اطالعات در حوزه امنیت و 
اطالعات است. لذا در شرایطی که مسئولیت های مرتبط با حوزه های اطالعاتی بر هم 
متراکم و بار شوند، طبیعی است که حوزه های دیگر مرتبط با مسئولیت های امنیتی 
و اطالعاتی، سهل انگارانه مورد غفلت قرار گیرد و الجرم همین همزمانی و کثرت 
مسئولیت های اطالعاتی می تواند همانند پاشنه آشیل یا چشم اسفندیار عمل کند.

از منظر هم زمانی رخداد ها، اقدام تل آویو در ترور محسن فخری زاده تحت تاثیر 
شکست کارزار حداکثری واشنگتن علیه تهران و نیز شکست ترامپ در انتخابات 
اخیر آمریکا اســت. در این ارتباط، شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا بیشترین زیان راهبردی را بر مجموعه های عبری و عربی تحمیل کرد. لذا 
اقدام به ترور دانشمند هسته   ای ایران را باید در واقع تالفی انتقام شکست ترامپ برای 

مجموعه های عبری و عربی و در راس همه آنها یعنی نتانیاهو و بن سلمان دانست.
تحت این شرایط اگر نقش تل آویو به ویژه نتانیاهو در ترور فخری زاده قطعی باشد، 
که با توجه به نشــانه هایی که نتانیاهو داده است به نظر می رسد که قطعی است، 
تل آویو دو هدف را در این اقدام مذبوحانه و تروریســتی تعقیب می کند. هدف اول 
آنکه تل آویو در صدد اســت که با بزرگ نمایی خطر هسته   ای ایران مسیر بازگشت 
به برجام را از ســوی بایدن سخت کند. هدف دوم که خطرناک تر از هدف اول به 
نظر می رسد، آن است که تل آویو می خواهد با این اقدام، تهران را به واکنش و پاسخ 
متقابل وادارد تا از این طریق بتواند واشنگتن و ترامپ را غیرمستقیم علیه تهران در 

هفته های باقی مانده به حضور ترامپ وارد عمل کند.
حال اگر چه عمل مذبوحانه تل آویو نیازمند واکنش و پاسخ متناسبی باید از سوی 
ایران باشد، اما در شرایط حاضر و با توجه به هم زمانی فرآیند انتقال قدرت به بایدن 
در کاخ سفید، تهران بهتر است که با اتخاذ صبر استراتژیک و خویشتنداری، چنین 
پاسخی را در زمان بهتر و بزنگاه مناسب دیگری دهد؛ ضمن آنکه تهران باید در اقدام 
و پاسخ متناسب و انتقام سخت آنقدر حساب شده و دقیق عمل کند که حواشی 

حمله به پایگاه عین االسد آمریکا در عراق برای او تکرار نشود.

     دکتر صالح الدین هرسنی
   کارشناس مسائل بین الملل

یادداشت

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

دام تل آویو - ریاض در مسیر برجام

 روحانی: درتله  
دشمن نمی افتیم

همدلی| تکرار دوباره ترور یکی دیگر از مسئوالن کشور، 
با واکنش ها ی بسیاری در داخل و خارج از کشور همراه 
شده اســت. در حالی که با پیروزی بایدن در انتخابات 
اخیر آمریکا، ناظران سیاسی بازگشت احتمالی آمریکا 
به میــز مذاکره و برجام را زمینــه اصلی پیش بینی و 
تحلیل ها ی روز خود قرار داده بودند،  ترور  رئیس سازمان 
پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران، گمانه زنی ها ی اخیر 
در مورد تحریک ایران برای ورود به یک درگیری نظامی 
منطقه ای، به عنوان آخرین برگ سیاست خارجی ترامپ 
در خاورمیانه را بیش از پیش تقویت کرده است.این در 

حالی است که با شکســت دونالد ترامپ در انتخابات 
آمریکا، اسرائیل و عربســتان با نگرانی بازگشت دوباره 
آمریکا به برجام روبه رو شــده و از همین رو بسیاری از 
تحلیل گران حتی پیش از این حادثه نیز هفته ها یی پر 
تنش بــا رویکردهایی ضد ایرانی در منطقه پیش بینی 
کــرده بودند. ورود تجهیزات نظامــی جدید آمریکا به 
منطقه، سرعت گرفتن روند  عادی سازی روابط اسرائیل با 
عربستان و خبرهای تحرکات جدید ضد ایرانی اسرائیل 
در سوریه،  همه از نمونه ها یی است که امکان ایجاد تنشی 

جدید در منطقه را فراهم کرده است.
2و3

امید یادآوری 
بیست وسه سال از بازی تاریخی 

ایران و استرالیا گذشت

1

 در پیام رهبر انقالب به مناسبت
 شهادت دانشمند هسته ای مطرح شد:

 مجازات عامالن ترور 
و ادامه راه شهید 

2

نوشتاری از دکتر علی مندنی پور پیرامون طرِح 
»نظارت برامور وکال و ساماندهی موسسات حقوقی«

وکال دالل مظلمه نیستند 

1

 الکچری بازی 
با 99/9/9

4

 تالش عجیب برای تولد فرزند
 در تاریخ های تقویمی

7

جوانان امروز خیلی 
خوش شانس اند 

 رضا والی؛ آ هنگساز
 در گفت وگو با همدلی:

6

6

تاثیر خبرهای مربوط به واکسن کرونا و 
احتمال بازگشت آمریکا به برجام بر بازار 

در آبان سال جاری 32 قلم از میان 53 
کاالی اساسی، باالتر از نرخ تورم نقطه ای 

کل کشور فروخته شدند

دالر و سکه نزولی شد؛ 
بورس سبزپوش ماند

عبور تورم خوراکی ها 
از مرز 46 درصد

همدلی|   در اولین روز هفته، تنها محافل 
سیاســی، تحت تاثیر اخبار مربوط به ترور 
یکی از برترین دانشمندان هسته ای کشور 
نبود، بلکــه در مهم ترین بازارهای پایتخت 
نیــز خبرهای مهمی در جریــان بود. یک 
روز بعد از انتشار خبر تلخ شهادت محسن 
فخری زاده، در حالی که تارنمای رسانه های 
داخلی و خارجی پر بود از تحلیل ها و بازنشر 
انعکاس این موضوع در محافل بین المللی، 
نگاه فعاالن اقتصادی هم گره خورده بود به 
فضای اقتصادی و البته مهم ترین بازارهای 

پایتخت.

همدلی|  در حالی بر اساس اطالعات منتشر 
شده از الیحه بودجه سال آینده، میزان تخصیص 
ارز ۴200 تومانی به کاالهای اساســی کمتر از 
پنج میلیارد دالر اســت که در سال جاری، در 
ابتدا قرار بود 10.۵میلیارد دالر ارز برای واردات 
کاالهای اساسی در نظر گرفته شود، اما بر اساس 
مصوبه اقتصادی دولت در اردیبهشت امسال، 
این رقم به 9 میلیــارد کاهش یافت، اما نکته 
قابل توجه این است که با وجود اختصاص این 
مبلغ برای واردات کاالهای اساسی و جلوگیری 

از تاثیر دالر آزاد بر معیشت...

4

ربیعی: من شکایتی از داوود رفیعی نداشتم

 مرگ خودخواسته یک دختر 15ساله 
در بهزیستی مشهد

چرا کارگر اخراجی، 
شالق خورد؟

 احتمال خودکشی
 با همکاری دوستان

همدلی| در روزهایی که شــرایط اقتصادی برای 
همه از جمله کارگران مناســب نیســت، انتشار 
تصاویر بدن شالق خورده یک کارگر در رسانه ها 
و فضای مجــازی، واکنش های زیــادی به همراه 
داشــت. داوود رفیعی کارگر اخراج شده شرکت 
پارس خودرو که مدتی قبل به دلیل توهین به علی 
ربیعی، وزیر پیشین کار با حکم تحمل 7۴ضربه 
شــالق روبه رو شــده بود، برای بررسی وضعیت 
تجدید نظر پرونده اش هفته گذشــته به دادسرا 
مراجعه کرد. آن طور که رسانه ها گزارش داده اند در 
این مراجعه ماموران حکم دادگاه بدوي، مجازات 
شــالق را بدون اعالم قبلي برای او اجرا کردند.  با 
دست به دست شدن این خبر و تصاویر مربوط به 
بدن شالق خورده داوود رفیعی، کاربران در فضای 
مجازی موجی از انتقــادات را متوجه علی ربیعی 

سخنگوی فعلی دولت کردند.

همدلی| خبر خودکشی نوجوانان از گوشه وکنار 
کشور به گوش می رسد. همین ماه گذشته بود که 
یک دختر 1۵ساله در رامهرمز به زندگی خودش 
پایان داد. قبل از آن پسر 11ساله ای در شهرستان 
دیّر چنین تصمیمی را گرفت و دختر 1۳ســاله 
ارومیه ای هم طی اقدامی مشابه دست به چنین 
کاری زد. حاال از مشهد خبر می رسد که دختری 
1۵ساله خودکشی کرده است. اما چیزی که این بار 
توجه ها را بیشــتر به خود جلب کرده این است 
که حادثه در خانه ســالمتی رخ داده که زیر نظر 

4بهزیستی مشهد قرار دارد.
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در پیام رهبر انقالب به مناسبت شهادت 
دانشمند هسته ای مطرح شد:
مجازات عامالن ترور 

و ادامه راه شهید 
رهبر انقاب اســامی در پیامــی بر لزوم مجازات 
قطعی عامان و آمران جنایت ترور شهید محسن 
فخری زاده و پیگیری تاش های علمی و فنی وی 

تاکید کردند.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم 
رهبری، متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به این 
شرح است:»دانشــمند برجسته و ممتاز هسته ئی 
و دفاعی کشــور جناب آقای محســن فخری زاده 
به دســت مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشــه به 
شــهادت رســید. این عنصر علمی کم نظیر جان 
عزیز و گرانبها را به خاطر تاش های علمی بزرگ 
و ماندگار خود، در راه خدا مبذول داشــت و مقام 

واالی شهادت، پاداش الهی اوست.
 دو موضوع مهم را همه ی دست اندرکاران باید به 
ِجّد در دستور کار قرار دهند، نخست پیگیری این 
جنایــت و مجازات قطعی عامــان و آمران آن، و 
دیگر پیگیری تاش علمی و فنی شهید در همه ی 

بخش هایی که وی بدان ها اشتغال داشت.
اینجانــب به خاندان مکرم او و بــه جامعه  علمی 
کشــور و به همکاران و شاگردان او در بخش های 
گوناگــون، شــهادت او را تبریک و فقــدان او را 
تســلیت می گویم و علو درجــات او را از خداوند 

مسألت می کنم.«

اسداهلل اسدی به 2۰ سال زندان 
محکوم شد

جلســه محاکمه اسداهلل اســدی دیپلمات ایرانی 
در بلژیک برگزار شــد. به گزارش یورو نیوز، روند 
محاکمه اسداهلل اسدی، دیپلمات ایرانی در آنتورپ 

بلژیک  از روز جمعه آغاز شد. 
اسدی متهم شده که فرد اول نقشه بمب گذاری در 
گردهمایی گروهک تروریستی سازمان مجاهدین 
خلق در ســال ۲۰۱۸ بوده اســت. این اولین بار 
اســت که یک دیپلمات ایرانی با چنین اتهامی در 

دادگاهی اروپایی محاکمه می شود. 
هم چنین اســدی حاضر نشــد برای رســیدگی 
بــه اتهاماتــش در دادگاه حاضر شــود. یورونیوز 
می افزاید: امیر ســعدونی و نســیمه معانی، زوج 
ایرانی ســاکن بلژیک که به حمــل مواد منفجره 
برای کمک به اســدی متهم  هســتند و همچنین 
یک مظنون ایرانی دیگر این پرونده به نام مهرداد 
عارفانی ۵۷ســاله نیز همراه با او محاکمه شدند. 
این خبر ادامه می دهد: دادگاه برای اسداهلل اسدی 
۲۰ســال و برای امیر ســعدونی و نسیمه نعامی 
هرکدام ۱۸ ســال وبرای مهرداد عارفانی ۱۵سال 
حکــم زندان اعام کرد وخواســتار لغــو  تابعیت 

بلژیک ازهرسه نفرشد.

عضو شورای مرکزی نیروهای خط امام:
  اصول گرایان هیچ کسی را 
جز خودشان نمی پذیرند

عضو شــورای مرکزی نیروهای خــط امام گفت: 
امروز نظام حاکم در دســت   اصول گرایان اســت 
و   اصول گرایــان هیــچ کســی را جز خودشــان 
نمی پذیرند. به گــزارش ایرنا،  هادی غفاری، عضو 
شــورای مرکزی نیروهای خط امــام، در رابطه با 
اقدامــات اخیر و مکرر تندروها مبنی بر سیاســی 
کردن فضــا برای اســتیضاح رئیــس جمهور به 
خبرنگار سیاســی برنا گفت: در ایــران دولت به 
معنــای مقتدر وجود ندارد و دولــت همواره باید 
در ســایه قدرت های دیگری عمل کند. در ایران 
نزدیک به ۸ دولت وجود دارد؛ هسته سخت قدرت 
یک دولت است و سازمان هایی که فراوان هستند 
و همه به نوعی به هســته ســخت قدرت وابسته 

هستند.
او افــزود: در چنین شــرایطی دولــت چه کاری 
می تواند انجــام بدهد؟! ما حتی شــوخی کردیم 
و گفتیم، هر کســی در چنین شــرایطی بیاید و 
کاندیدای ریاســت جمهوری شود باید در عقلش 
شــک کرد، چون دولتی می تواند موفق باشد که 
خود، دولت باشــد و امر و نهی و قدرت و فرمان و 

اجرای آن به طور صددرصد، مورد اطاعت باشد. 
رئیس جمهوری که قدرت او تقســیم شده است 
توانایــی زیادی ندارد و طبیعی اســت که چنین 
دولتی، اقتدار نخواهد داشــت.  غفاری تاکید کرد: 
حســن روحانی نباید رودربایستی داشته باشد و 
بایــد نظر خود را بگوید و تصمیمات خود را اعام 

کند. 
ا و با اشــاره تاش تندروها برای استیضاح روحانی 
تصریح کرد: آقایان و خانم هایی که به ظاهر بحث 
اســتیضاح را دنبال می کنند، در حقیقت به دنبال 
استیضاح نیســتند بلکه می خواهند، فردی جلوی 
روی آنها نایستد و قدرت در ایران یک دست باشد. 
همانطور که مجلس را یکدست کردند، قوه قضائیه 
را نیز یکدســت کنند و قوه مجریه نیز یکدســت 
شــود و کسی را جز خود، راه ندهند. عضو شورای 
مرکزی نیروهای خــط امام اضافه کرد: این طیف 
نمی خواهد کشــور با مشارکت عمومی اداره شود. 
به عقیده من وحدت حرف بســیار خوبی اســت، 
ولی وحدت با من ایجاد نمی شــود، وحدت با هم 
ایجاد می شــود. غفاری در پایان افزود: امروز نظام 
حاکم در دســت   اصول گرایان است و   اصول گرایان 
هیچ کسی را جز خودشان نمی پذیرند و در چنین 
شــرایطی، می توانند هر کاری انجــام بدهند آنها 
نقطه امــن دارند و هر کاری انجام دهند، در امان 

هستند.

خبر

بیانیه انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها:
حادثه روز جمعه دل هر ایرانی 

را به درد آورد 
انجمن اسامی مدرسین دانشــگاه ها در پی حادثه 
تروریســتی روز جمعه که منجر به شــهادت  دکتر 
محســن فخری زاده، معاون وزیر و رئیس ســازمان 
پژوهــش و نوآوری وزارت دفاع جمهوری اســامی 
ایران بیانیه ای صادر کرد. در بیانیه آنان آمده اســت: 
حادثه   ترور شــهید  دکتر محسن فخری زاده، معاون 
وزیر و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع 
جمهوری اســامی ایران، که شــخصیتی انقابی، 
دانشگاهی، ملی و اخاقی بود و نقشی تعیین کننده 
در تقویت توان بازدارندگی دفاعی ایران داشــت دل 
هــر ایرانی را عمیقا بــه درد آورد. این حادثه، که با 
توجه به پیشینه ی آن رد پای رژیم صهیونیستی در 
آن مشهود است، نشانگر عمق شرارت دشمنان ملت 
ایران اســت. آنها با این اقدام شرورانه از یک سو در 
صدد ضربــه زدن به توان بازدارندگی دفاعی ایران و 
از ســوی دیگر تحریک و تنش زایی در منطقه ی ما 
هســتند.  در این بیانیه تأکید شده: بی تردید آمران 
این جنایت  هیچ تمایزی بین جریان های سیاسی در 
ایران قائل نیستند. در چنین شرایطی حفظ انسجام 
ملی در سیاســت داخلی باید اولویت اساســی همه 
باشد. بدترین ســناریو در شرایطی محقق می شود 
کــه این ترور ناجوانمردانه زمینــه را برای قطبی تر 
شدن جامعه و سیاست در ایران فراهم آورد. قطبی 
تر شــدن/کردن جامعه راهبرد کان دشمنان ایران 
اســت. البته این به معنای عــدم واکنش به چنین 
اقدامات شرورانه نیســت. اما اقدامات تافی جویانه 
باید از طریق نهادهای ذیربط و در قالب های حرفه ای 
و نه هیجانی صورت گیرد. انجمن اسامی مدرسین 
دانشگاه ها ضمن محکوم ساختن این اقدام سبعانه و 
عرض تسلیت به عموم ملت شریف ایران و خانواده ی 
داغدار آن شهید عزیز، اقشار مختلف، به ویژه طیف ها 
و جریانات سیاسی را دعوت می کند که شهادت این 
سردار پاکباخته ی عرصه ی دفاعی کشور را به فرصتی 
برای تقویت همبستگی ملی تبدیل و از هرگونه اقدام 
یا اظهار تفرقه انگیز پرهیز کنند. از دولت و دستگاه 
دیپلماسی کشور می  خواهیم که با قاطعیت از مراجع 
بین المللی خواهان محکومیت شدید تروریسم دولتی 
رژیم صهیونیســتی شــوند و تعقیب قضایی هیأت 
حاکمــه این رژیم را در مراجــع قضایی بین المللی 
دنبال کنند.از دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی 
کشور انتظار می رود با هوشیاری و حساسیت بیشتر 
راه نفوذ سرویس های بیگانه به مناطق حساس کشور 
را مســدود کنند و با شناسایی عوامل آنها و نابودی 
شبکه ی ترور امکان تکرار چنین تحرکاتی را از آنها 
سلب کنند.از خداوند بزرگ برای شهید عزیز محسن 
فخری زاده و محافظ وفادارش رحمت و مغفرت و علو 

درجات و هم نشینی با اولیای الهی را مسألت داریم.

جعفرزاده ایمن آبادی:
قدرت طلبی برخی جریانات عامل 

تضعیف دولت است
غامعلی جعفــرزاده ایمن آبــادی گفت: »غامعلی 
جعفرزاده ایمن آبادی« نماینده مجلس دهم با اشاره 
به عاقه مندی برخی جریانات داخلی برای استمرار 
تحریم ها و کارشــکنی در تاش های دولت، گفت: 
پیروز رفع تحریم هــا همه ملت ایران با گرایش های 
فکری و سیاسی مختلفند و تنها حامی تحریم ها رژیم 
صهیونیستی است. این نماینده مجلس دهم سپس 
به حمات جریانات تندرو به دولت پرداخت و گفت: 
وقتی مردم دچار مشکات شدید اقتصادی هستند، 
دعواهای سیاســی را برای مصلحت کشور نمی شود 
تفســیر کرد بلکه نام آن را قدرت طلبی می گذارند. 
شــما در همین روزهای اخیر مشاهده کردید که از 
تریبون مجلس به دولت حمله کردند که دولت کارها 
را خوابانده و منتظر آمدن بایدن اســت. خب مردم 
وقتی با این صحبت ها مواجه می شوند از نمایندگان 
خود می پرســند که اگر این گونه اســت با تصویب 
قانونــی مذاکره را ممنوع کنیــد و جایی برای دعوا 
نیست و شــما به عنوان نماینده مجلس اختیار این 
کار را داریــد. اما وقتی فقط شــعار می بینند نام آن 
را قدرت طلبی  و نه خدمت به مردم می گذارند. وی 
ادامه داد: اگر مســئوالن با هم اختافاتی دارند باید 
آن را در جلســات با هم مطرح کــرده و حل کنند 
هیچ معنی ندارد که آن را از پشــت تریبون مطرح 
کننــد وقتی این کار را می کننــد اذهان عمومی به 
این سمت می رود که برخی مسئوالن مخصوصا در 
مجلس یازدهم برای انتخابات سال آینده برنامه دارند 
و این سخنان را با اهداف انتخاباتی بر زبان می آورند. 
متاسفانه مجلس یازدهم جز تخریب و حمله به دولت 
و دادن شعارهای پرطمطراق جز اقدام موثر دیگری 
انجام نداده اســت. با این وضع رئیس مجلس هم به 
جای توجه برای ارتقا مجلس یازدهم اهداف انتخاباتی 

خود را دنبال می کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش:
ناوشکن دنا نیمه اول دی ماه به ناوگان 

نیروی دریایی ملحق می شود
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران 
از الحاق ناوشکن دنا در نیمه اول دی ماه به این نیرو 
خبر داد. به گزارش ایرنا، دریادار »حسین خانزادی« 
روز شنبه در نشست خبری به مناسبت روز نیروی 
دریایی اظهارکرد: در روزهای آینده نمایش دیگری 
از خودکفایی و ظرفیت های بومی ساخت تسلیحات 
دفاعی مرتبط با نیروی دریایی به نمایش گذاشــته 
خواهد شد که در پیشانی آن ها ساخت مجموعه ای از 
شناورهای سطحی است که ملت شریف ایران شاهد 

آن خواهند بود.

خبر

همدلی|  ترور شهید محسن فخری زاده خیلی 
سریع در داخل به ابزاری سیاسی برای افزایش 
کشــمکش ها و فشــار به دولت تبدیل شد. 
جمعه شب در حالی که هنوز ابعاد این حادثه 
تروریستی روشن نشده بود، عده ای با تدارک 
دیدن تجمعات مختلف مذاکرات دیپلماتیک 

را عامل چنین حوادثی ذکر کردند. 
این فشــار به دولت در حالی است که برخی 
کارشناسان معتقدند یکی از اهداف این ترور 
در ایــن برهه زمانی جلوگیری از فعالیت  های 
دیپلماتیــک ایران برای کاهــش تنش  های 
جهانی اســت. در همین حــال برخی تأکید 
دارنــد که این ممکن اســت یک تله نظامی 
باشد تا ایران را به پاسخ نظامی تحریک کنند 
و به این ترتیب ایــران را به یک جنگ تمام 
عیار بین المللی بکشانند. موضوعی که دیروز 
حسن روحانی به طور ضمنی به آن اشاره کرد 
و گفت:»ملت ایران هوشمندتر و حکیم تر از 
آنند که در دام توطئه صهیونیست ها بیفتند. 
آنها در فکر ایجاد یک آشــوب و بلوا هستند. 
بدانند ما دست آنها را از پیش خواندیم و آنها 
موفق نخواهند شد به اهداف خبیثانه خودشان 
دســت پیدا کنند. با این حال طی ۲4ساعت 
گذشــته گروه های مختلــف مخالف دولت 
همصدا شدند و ضمن تقاضا برای راه انداختن 
یک جنگ بزرگ از دولت خواستند از هر گونه 

مذاکره بین المللی پرهیز کند.«
دیــروز   رئیس جمهــوری در واکنش به ترور 
شهید محسن فخری زاده گفت:»همه اتاق های 
فکر و دشــمنان ایران بدانند ملــت ایران و 
مســئوالن شــجاع تر و غیورتر از آن هستند 
که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند 
و مسئولین مربوطه به موقع و مناسب، پاسخ 

این جنایت را خواهند داد.«
روحانی که روز شــنبه در جلسه ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا، ســخن   می گفت، در 
این رابطه اظهارداشــت: »مردم کشــور ما و 
مردم جهان در جریان یک اقدام تروریســتی 
بودند که دشمنان ایران علیه یک پژوهشگر و 
دانشمند ایرانی که ماه های اخیر وقت خود را 
صرف کرونا و پژوهش و ساخت کیت ها در این 
زمینه اختصــاص داده بود و برای خودکفایی 
کشــور در دارو و تجهیزات، بخش پژوهشی 
در وزارت دفاع که ایشــان مســئول آن بود، 
کار زیادی را انجام دادند و این بخش توانست 
بخشی از نیازهای مردم را در زمینه مقابله با 
کرونا این بخش تولید کــرده و در اختیار ما 

قرار دهد.«
   رئیس جمهوری گفت:»این ترور وحشــیانه 
نشان می دهد که دشــمنان ما در هفته های 
پراضطرابی هســتند، هفته هایی که احساس 
می کنند دوران فشار آنها کم می شود و شرایط 
جهانی تغییر می کند و بــرای آنها این چند 
هفته مهم است که حداکثر استفاده را از این 
روزها ببرند تا هم بتوانند شــرایط نامطمئنی 
را در منطقــه به وجود بیاورند و هم توجهات 
جهانی از ترور و ارعابی که در مناطق اشغالی 
این روزها به وجود آورده بودند، به مشکات و 

مسائل دیگر معطوف شود.«
وی یادآورشــد:»همه اتاق هــای فکر و همه 
دشــمنان ایران به خوبی بداننــد ملت ایران 
و مسئولین کشور شــجاع تر و غیورتر از آن 
هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ 
بگذارند. به موقع و مناسب، مسئولین مربوطه 

پاســخ این جنایت را خواهند داد.« روحانی 
افزود:»ملت ایران هوشــمندتر و حکیم تر از 
آنند که در دام توطئه صهیونیست ها بیفتند. 
آنها در فکر ایجاد یک آشــوب و بلوا هستند. 
بدانند ما دست آنها را از پیش خواندیم و آنها 
موفق نخواهند شد به اهداف خبیثانه خودشان 
دست پیدا کنند.«   رئیس دولت تدبیر و امید 
افزود:»هم رژیم صهیونیســتی و هم آنها که 
ضد ایران هستند، بدانند مسیر توسعه کشور و 
مسیر تحقیقات کشور با سرعت ادامه خواهد 
یافت و با از دســت رفتن شهید فخری زاده، 
فخری زاده هــای فراوان کمــر همت خواهند 
بســت و در این صحنه وجــود او که االن در 

جمع ما نیست جبران خواهند کرد.«
 فشار به دولت

این ترور در حالــی اتفاق افتاد که با پیروزی 
جو بایدن در کاخ سفید امیدها برای بازگشت 
آمریــکا به برجــام افزایش یافته بــود و این 
گونه پیش بینی   می شد که با روی کار آمدن 
دولــت جدید احتمال این وجود دارد که بین 
ایران و آمریکا دوباره مذاکراتی شکل بگیرد، 
اما بــا وقوع این ترور حــاال مخالفان مذاکره 
و برجام بیش از پیش فعال شــده اند. بعد از 
ترور شهید فخری زاده خیلی سریع در تهران 
عده ای دســت به تجمع زدند و علیه دولت و 
برجام شــعار دادند. در قم نیز برخی با نصب 
پاکاردهای تبلیغاتی تــرور را به برجام ربط 
دادند. گزارش  های رسیده از مشهد نیز حاکی 
از آن اســت که برخی از گروه  ها دســت به 
تجمع زدند. خبرگزاری دانشجو که در طیف 
مخالفان دولت ارزیابی   می شــود، در این باره 
خبر داد:»در این تجمع دانشــجویان و مردم 
با در دست داشــتن پاکارد هایی با مضمون 
»ترور محصول دیپلماســی ذلــت«، »انتقام 
ســخت- خروج آمریــکا از منطقه«، »برجام 
را تمام کنید«، »بازرســان آژانس: جاسوسان 
سیا و موساد«، »سردار سامی، الوعده وفا«، 
»ســکوت، مجوز ترور های دیگر« و »نفوذی 
داخلی، جی پی اس اســرائیل« اعتراض خود 
را به انفعال دولت و وزارت خارجه نســبت به 
ترور شهدای هسته ای و حضور بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در تأسیسات حساس 

هسته ای کشورمان، اعام کردند.«
دیروز زهره الهیان در این باره به فارس گفت: 

»امروز جریان غرب گرای اصاح طلب به دنبال 
مذاکره با کســانی است که تجربه ملت ایران 
بارها و بارها از آنها جز ترور و تحریم مشاهده 
نکــرده که آخرین آن ترور شــهید ســردار 
سلیمانی بود؛ ترور شهید فخری زاده نشان از 
این دارد که مذاکره با آمریکا و بازگشــت به 
برجام ساده اندیشی و خیال خام است و نتیجه 
و ثمره ای جز ترور و تحریم های بیشتر و مجدد 

ندارد.« 
برخــی از چهره  های مخالف دولت نیز در این 
باره به انتشــار مواضعی پرداختند که تا حد 
اتهام زنــی به مجموعه دولت نیز پیش رفتند. 
جواد کریمی قدوسی؛ نماینده نزدیک به جبهه 
پایداری در توئیتی از   رئیس جمهور به خاطر 
قبول ماقات آمانو با دکتر فخری زاده به اصرار 
دشمن، انتقاد کرد و تلویحا خواستار محاکمه 

او نیز شد. 
کریمی قدوســی نوشــت: »جناب روحانی 
در زمان ریاســت شــما بر قــوه مجریه و با 
اصرار دشــمن و تاکید شــخص جنابعالی، 
دانشمند هسته ای کشــورمان دکتر محسن 
فخــری زاده با آمانو ماقات داده شــد. قطعا 
روزی باید در محکمه عدالت پاسخگو باشید 
که این چنین راحت ســرمایه  های کشــور را 
در دسترس جاسوســان و  قاتان موساد قرار 
دادید.« موضوعی که البته از ســوی رجانیوز 
رسانه نزدیک به جبهه پایداری، تکذیب شد. 
درکانال تلگرامی  رجانیــوز در این باره آمده 
اســت: »محتوای توئیت ]کریمی قدوســی[ 
از ســوی منابع رجانیوز تکذیب شــد« و از 
کریمی قدوسی هم انتقاد کرده که:»شایسته 
است شخصیت ها و رسانه ها در چنین مواقعی 
در انتشار محتواهای شان دقت بیشتری داشته 

باشند«.
 حمید رســایی چهره تندروی   اصول گرا نیز 
فرصت را غنیمت شمرد و ابتدا نوشت:» روحانی 
که به فاصله چند ساعت پس از فوت شجریان 
پیام تسلیت صادر کرد، هنوز درباره شهادت 
دانشــمند برجسته هســته ای که روس ها و 
اروپایی ها درباره ترورش حرف می زنند، چیزی 
نگفته! یعنی هنوز خبر ندارد یا منتظر  اجازه از 

جایی است!«
وی در توئیــت دیگــری نوشت:»دانشــمند 
ترور شــده پدر هسته ای ایران و استاد شهید 

شهریاری بوده اما بافاصله پس از ترور ایشان 
خط دولتی فشــار می آورد تا واژه دانشــمند 
هســته ای از خط خبری ســیما حذف شود.

چــرا؟ چون این تــرور را ضربــه ای به پروژه 
مذاکراتی اش با جوبایدن می داند.«

در همین حــال دیروز نصراهلل پژمانفر رئیس 
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسامی در 
توئیتر خود نوشت: »فردا)یکشنبه( در مجلس 
دولت را ملزم   می کنیم که ســطح بازرســی 
آژانس از تأسیســات هسته ای و نظامی را به 

صفر برساند«
مجتبی رضاخواه، نماینده   اصول گرای مجلس 
نیز در توئیتی نوشت:»قطعا یکی از دالیل ترور 
محســن فخری زاده، نشان دادن ضعف و نیاز 
به مذاکــره اســت.عده ای خوش خیال تصور 
کردند زبان دنیــا را بلدند پس مذاکره  کنند، 
غافل از این که دشــمن قبل و بعد از ژانویه 
۲۰۱۷ به دنبال ترور احمدی روشن ، سلیمانی  
و فخری زاده ها بوده . فقط ســاده لوح ها فریب 

دشمن را می خورند.«
آن چه که در این مواضع مخالفان دولت دیده 
نمی شــود، عامل اصلی ترور یعنی دشمنان 
کشــور به خصوص صهیونیســت  ها حضور 
چندان پررنگــی ندارند. گویی فعا حمله به 

دولت اهمیت بیشتری دارد.
اســتفاده این مخالفان از تــرور ناجوانمردانه 
شهید محســن فخری زاده در حمله به دولت 
اســت. موضوعی که برخــی از چهره  ها را به 
واکنش واداشــت. محمــود صادقی نماینده 
مجلس دهم در حساب کاربری اش در توئیتر 
در این باره نوشــت: »به آنها که ترور شهید 
محســن فخری زاده را دســتمایه  رقابت های 
سیاسی کرده  و آن را به توافق هسته ای ربط 
می دهند، یادآوری می کنم شهیدان شهریاری، 
علی محمدی، احمدی روشــن و رضایی نژاد 
همه در سال های ۸۸ تا ۹۰ ترور شدند. یعنی 
زمانی که شما قطعنامه های شورای امنیت را 

ورق پاره می دانستید.«
حداقل چیزی کــه از این چهره  های مخالف 
دولت انتظار   می رود آن اســت که در زمانه ای 
که یک دشــمن خارجی فرزندان ملت را به 
خاک و خون   می کشد، با حفظ مرزبندی خود 
با دولت و فضای ملتهب و نگران کشــور را به 

سمت آشفتگی و تنش پیش ببرند.

همدلی| طی ۲4 ساعت اخیر برخی نیروهای 
سیاســی در داخل تاش کردند که از حادثه 
تروریستی که منجر به شــهادت فخری زاده 
شــد، اســتفاده کنند و این موضوع را مطرح 
کردنــد که ایــران باید همکاری خــود را با 
ســازمان های بین المللی کاهش دهد. برخی 
از نمایندگان خواســتار این شدند که اجازه 
آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی از 
مراکز حساس ایران لغو شود. اما دولت به این 
سخنان واکنش نشــان داد. دیروز سخنگوی 
ســازمان انــرژی اتمی تغییر در دسترســی 
بازرســان آژانس بین المللی انــرژی اتمی را 
نیازمند تصمیم گیری در سطوح عالی دانست 
و تاکید کرد: در ارتباط با بحت دسترســی ها 
این مراقبت را داریم که دسترسی ها در حدود 

تعریف شده و متعارف خودش باشد.
به گــزارش ایرنــا، »بهروز کمالونــدی« در 
گفت وگویــی درباره ترور شــهید محســن 
فخــری زاده  شــهید  گفــت:  فخــری زاده 
فوق لیســانس و دکترای فیزیک هســته ای 
داشتند، ولی کار اصلی ایشان در وزارت دفاع، 
متمرکز بر ســازمان پژوهش ها و نوآوری های 
صنایع دفاع بود کــه در همه حوزه ها متنوع 
است. وی با اشاره به جوسازی رسانه ای اظهار 
داشت: شیطنتی که رسانه های صهیونیستی و 
غربی داشتند، این است که پرونده ای درست 

کنند و ایران را متهم کنند که به دنبال ساح 
هسته ای است و در این خصوص مرتبا ایشان 
را مطرح می کردند. اگر یادتان باشد، زمانی که 
نتانیاهو نمایش اسناد را ارائه کرد، از ایشان نام 
برد، در حالی که به هیچ وجه کشــور درگیر 
مسائل نظامی هســته ای نبوده و فتوای مقام 
معظم رهبری در این خصوص کامًا واضح و 

مشخص است.
کمالوندی با بیان این که دشمن فقط در حوزه 
هسته ای به ما اتهام وارد نمی کند، تصریح کرد: 

البته آنها راه به جایی در این زمینه نمی برند. 
ردپــای آنها در حــوادث مختلف کاما دیده 
می شــود. در حادثه نطنز هم می توان گفت 
عوامل شان با اتفاق اخیر یکی است و به نظر 
می رسد رژیم صهیونیستی در این قضایا نقش 
دارد. وی درباره تاش اســرائیل برای متوقف 
کردن پیشرفت های هسته ای ایران خاطرنشان 
کرد: آنچه که به نقاط قوت ما مربوط می شود، 
امروز هدف دشــمن است. یکی از اهداف آنها 
این است که ما را از این مسیر مایوس کنند. 

این مســیر ســخت و ناهمواری است ولی با 
عــزم و اراده و با اتکا به حــول و قوه الهی ما 
ان شــااهلل به نتیجه خواهیم رسید. سخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی تأکید کــرد: حتماً در 
فضــای صنعتی باید کارمان را مضاعف کنیم 
و در حوزه های امنیتی هم حتما باید پاســخ 

قاطعی به این اقدامات داده شود.
کمالوندی در پاسخ به سوالی درباره دسترسی 
بازرســان آژانس به مجتمع هــای مورد نظر 
سازمان انرژی اتمی ابراز داشت: اینها را نباید 
خیلی به هم مرتبط کرد؛ اگرچه ممکن است 
در بعضــی موضوعات بی ارتباط نباشــد ولی 
در مورد خاص اینها مســائلی نیست که یک 
سازمان بخواهد رأساً تصمیم بگیرد یا تحلیل 
داشته باشد.  سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
یادآورشــد: ما در ارتباط با بحت دسترسی ها 
ایــن مراقبت را داریم کــه در حدود تعریف 
شــده و متعارف خودش باشد. وی ادامه داد: 
البته غیر از بحث هــای پادمانی و پروتکلی، 
دو، ســه مورد برجامی هم داریم که اینها در 
حوزه های حســاس نیستند؛ به طور مثال در 
حوزه معادن است. اگر قرار است دسترسی ها 
دست بخورد حتماً باید در سطوح باال درباره 
آنها تصمیم گیری شود و سازمان انرژی اتمی 
هم مجری تصمیمات مقامات ارشــد کشور 

خواهد بود

واکنش ها به شهادت دانشمند هسته ای

روحانی: درتله  دشمن نمی افتیم

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

تغییر در دسترسی بازرسان آژانس نیازمند تصمیم گیری در سطوح عالی است
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نیروهای آمریکایی 1۰ پایگاه خود در 
افغانستان را ترک کردند 

منابع امنیتی افغانســتان اعالم کردند ۱۰ پایگاه 
آمریکا در افغانستان در پی تصمیم واشنگتن برای 
خروج شماری از نظامیان این کشور از افغانستان 
تخلیه شــد.به گزارش ایرنا، طلوع نیوز افغانستان 
روز شنبه به نقل از »واشنگتن پست« اضافه کرد 
این تصمیم در پــی توافقنامه آمریکا و طالبان در 
دوحه برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان 
صــورت گرفتــه است.براســاس این  گــزارش، 
پایگاههای بســته شده در اســتان ها ی اورزگان، 
هلمند، لغمــان و پکتیــا ،ننگرهار، بلــخ، کابل، 
فاریاب و زابل قرار دارند.این منبع به نقل از مایک 
پمپیئو وزیر خارجه آمریکا گفته اســت که ترامپ 
نمی  خواهــد نیروهای آمریکایــی در بخش هایی 
بمانند که حضور آنهــا برای آمریکا منافع امنیتی 
واقعی نداشــته باشــد.وی افزوده است که تأمین 
امنیت آمریکا به شــمار نیروهای این کشــور در 
بیرون بســتگی ندارد و نیروهــای آمریکایی توان 
پاسخ گویی به تهدیدها را دارند.وزیر خارجه آمریکا 
گفتــه بود خروج نظامیان از افغانســتان به منزله 
دور نگه داشــتن آنها از خطر است.وی افزود:پس 
از توافق نامــه دوحه، تهدیدهــا در برابر نظامیان 
آمریکایی در افغانستان کاهش چشم گیری داشته  
اما سطح خشــونت ها در افغانستان هنوز هم زیاد 
است.ترامپ در روزهای اخیر دستور خروج بخشی 
دیگر از نظامیان آمریکایی را از افغانســتان صادر 
کرد که این دســتور با واکنش هــا ی در منطقه و 

جهان مواجه شده است.
جمهــوری اســالمی ایــران و روســیه از جمله 
کشورهای هســتند که خواهان خروج مسئوالنه 
آمریکا از افغانستان شده اند تا بار دیگر افغانستان 
با هرج ومــرج و جنگ داخلی و مواجه نشــود و 

آمریکا دولت کنونی افغانستان را تضعیف نکند.

سوریه:    پناه جویان در لبنان به 
کشور بازگردند

وزارت امور خارجه و مهاجران ســوریه با انتشــار 
بیانیه ای از    پناه جویان این کشور در لبنان خواست 
که برای داشــتن زندگــی بهتر به کشــور خود 

بازگردند.
به گزارش خبرگزاری رسمی ســوریه )سانا( این 
وزارتخانه روز شــنبه در این بیانیــه تاکید کرد: 
دولت از همه شــهروندان سوری که تحت شرایط 
ناعادالنه جنگ مجبور به ترک کشور شدند، برای 
بازگشت به وطن خود و زندگی در عزت و امنیت 
دعوت کرده و همه امکانات را برای این بازگشــت 

فراهم می کند.
 دولــت تمام تالش خود را بــرای تأمین نیازهای 
زندگی مناســب آنها انجام خواهد داد.این بیانیه 
در حالی منتشــر شــد که چندی پیش به دنبال 
حادثه ای در شهر »بشــری« لبنان که    پناه جویان 
ســوری در آن اقامت دارند، یک شــهروند لبنانی 
جــان خــود را از دســت داد.ایــن وزارتخانه از 
دادگســتری لبنان خواســت برای کشــف تمام 
جنبه هــای این حادثه و عوامــل آن اقدامات الزم 
را انجام دهند و از بهره برداری سیاســی و ســوء 
اســتفاده علیه پناهندگان سوری جلوگیری کرده 
و وظایف خود را برای محافظت از شهروندان این 
کشور حاضر در لبنان ایفا کند.لبنان در مقایسه با 
تعداد جمعیت اصلی خود میزبان بیشترین میزان 
   پناه جویان ســوری بوده اســت که میزبانی از این 
تعداد پناهجوی ســوری نه فقط از نظر اقتصادی 
بلکه از نظر اجتماعی، امنیتی و آموزشــی نیز بار 

اضافی بر دولت لبنان تحمیل کرده است.
این در حالی اســت که کمک های سازمان ملل 
به    پناه جویان ســوری جوابگوی حداقل نیازهای 
روزمره آنان نیســت و به همین دلیل بسیاری از 
ســوری ها در لبنان به طور غیرقانونی مشغول به 
کار هستند و هفتاد درصد آنان نیز زیر خط فقر 
زندگی می کنند.از سوی دیگر برخی کشورهای 
غربی و عربی مانع بازگشت    پناه جویان سوری به 
کشورشــان می شوند تا از این حربه در مذاکرات 
صلح دولت دمشــق و مخالفان حداکثر استفاده 

را ببرند.

خبر

تقویت ارتباطات منطقه ای پاکستان 
بدون »فرهنگ کالشینکفی«

»عمران خان«، نخست وزیر پاکستان ششم آذرماه با شرکت در 
کنفرانس خبری که در شهر الهور برگزارشد، به تبیین سیاست 
خارجی این کشور پیرامون تحوالت منطقه، روابط با همسایگان، 
وضعیت افغانســتان، فلسطین و کشــمیر پرداخت. او در این 
کنفرانس، بزرگترین دستاورد دولت فعلی پاکستان را »تقویت 
ارتباطات منطقه ای« و»پیشبرد سیاست خارجی موفق« دانست 
و مجددا بر دو موضوع  مهم و ضروری منطقه ازجمله فشار بر 
دولت اسالم آباد برای  عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و 
همچنین روابط بسیار خوب پاکستان با جمهوری اسالمی ایران، 
تاکید کرد.یکی از مهمترین معضالت پیش روی »عمران خان«، 
برای »تقویت ارتباطات منطقه ای« و»پیشبرد سیاست خارجی 
موفق«، سیاست ها ی خیابانی یا به نوعی اردوکشی ها ی خیابانی 
در داخل پاکســتان است که هزینه ها ی زیادی را بر این کشور 
تحمیل کرده اســت. »موالنا فضل الرحمان«،رئیس جمعیت 
علمای اســالم، طالیه دار جنبش خیابانی در پاکستان است. 
فضل الرحمان بزرگترین و اصلی ترین داعیه دار حمایت از تفکر 
دیوبندی اســت که از نظر اعتقادی، شباهت زیادی به  وهابیت 
دارند. دو رویکرد مهم فضل الرحمان، روحانی تندرو و افراطی 
پاکستان، برپایی جنبش ها ی خیابانی و جنجال ها ی رسانه ای 
است. با گذشــت بیش از دو سال از انتخابات پاکستان، فضل 
الرحمان هنوز هم با ادعای تقلب کردن عمران خان، نخســت 
وزیر فعلی پاکســتان در انتخابات2۰۱8 و به بهانه ها ی واهی؛ 
دست به جنبش ها ی خیابانی می زند. حتی اگر »اردوکشی ها ی 
خیابانی« او به نتیجه نرسد، آن را تبدیل به »اعتصابات خیابانی« 
می کند. او معتقد اســت که عمران خان برای پســت نخست 
وزیری، »ناالیق« است و با تقلب در انتخابات به قدرت رسیده و 
ما خواهان استعفای او؛ برگزاری یک انتخابات »آزاد و عادالنه« 
هســتیم. فضل الرحمان انتقادات شدیدی علیه عمران خان و 
حزب سیاسی تحریک انصاف پاکستان دارد و رای دادن به این 
حزب را حرام می داند و تأکید می کند که عمران خان از طرف 
غرب حمایت می شود. جمعیت علمای اسالم به رهبری فضل 
الرحمان، ابزاری کردن دین را بن مایه قدرت یا جنبش خیابانی 
خود قرارداده اند و به نام »کاروان آزادی« در اسالم آباد، پایتخت 
پاکســتان اقدام به اردوکشی خیابانی می کنند. این جماعت با 
کارت ها ی مذهبی که مانند مدارس دینی در اختیاردارند، علیه 
عمــران خان دولت قانونی؛ از تظاهــرات خیابانی تا اعتصابات 
خیابانی به راه می اندازند. حتی با افتخار مدعی می شــوند که 
در اعتراضات خیابانی ما، یک میلیون و5۰۰ هزار نفرشــرکت 
می کند. فضــل الرحمان همچنین می گوید که »عمران خان« 
به دنبال تغییر محتوی دروس دینی اســت تا فرهنگ غرب بر 
پاکستان حاکم شود. ولی من اجازه چنین کاری را نخواهم داد 
مگر این که از روی جنازه ما عبور کنند. فضل الرحمان پیش از 
سفر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان که با هدف حل برخی 
مشــکالت و افزایش همکاری ها ی دوجانبه تهران-اسالم آباد 
به این کشــور سفرکند، اقدام  به جنجال رسانه ای کرد تا سفر 
وحدت آفرین ظریف را بی اثر و تحت الشعاع قرار دهد. اظهارات 
فتنه انگیزانه و مداخله جویانه فضل الرحمان فقط به ایران ختم 
نمی شود، بلکه او جواز شرعی اقدامات تروریستی در افغانستان 
هم می دهد و جهاد در افغانســتان را جایز می داند. به نوعی از 
نگاه فضل الرحمان، افغانستان؛ دارالحرب است. نکته مهم این 
است که وقتی چنین سخنانی را بیان می کند که اشرف غنی، 
 رئیس جمهوری افغانستان در پاکستان به سر می برد. او حتی 
می گوید که انتخابات پارلمانی افغانستان بی معناست و هیچگونه 
مشــروعیتی ندارد. فضل الرحمان تاکید دارد که پاکستان در 
برقراری صلح با افغانستان هیچ همکاری نمی تواند انجام دهد. 
فتواهای غیرعاقالنه و نامشروع او علیه افغانستان، زخم عمیقی را 
در روابط کابل-اسالم آباد ایجاد کرده است. اگر چه اعتصابات و 
اعتراضات خیابانی در پاکستان مسبوق به سابقه است؛ و برخی 
از این اعتراضات، گاهی به نتیجه ختم شده و گاهی معترضان 
بادســت خالی به منزل برگشته اند یا راهی زندان شده اند. اما 
اعتصاباتی که »فضل الرحمان« آن را رهبری می کند، شــائبه 
دخالت عربستان سعودی و دریافت دالر ها ی نفتی بادآورده آل 
سعود را به شدت افزایش داده است. جمعیت علمای اسالم به 
رهبری فضل الرحمان، با بهره برداری از دین و ارزش ها ی دینی و 
همچنین با سوءاستفاده ازاحساسات پاک افراد جامعه، پاکستان 
را دچار مشکالت عدیده ای کرده و زمینه ساز »واگرایی سیاسی 
و اجتماعی« شــده اســت. فضل الرحمان با دعوت از »صالح 
الطالب« نایب امام جماعت مسجد الحرام به پاکستان وابستگی 
علنی حزبش به عربســتان را آشکارا نشان داد. او با استفاده از 
نفوذش در رسانه ها ، به خصوص رسانه ها ی حامی عربستان را با 
تمام قوا به صحنه آورد و با پوشش گسترده رسانه ای، الطالب 
را »امام کعبه« نام نهادند و او را تا یک هفته به تیتر اصلی تمام 
خبرگزاری ها  تبدیل کردند. نگرانی و ترس عربســتان سعودی 
از عمران خان نخست وزیر پاکستان به دالیلی از جمله توسعه 
روابط حسنه با ایران، نپذیرفتن ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی 
و عدم وارد شدن به جنگ یمن منجر به حمایت همه جانبه از 
فضل رحمان شده است. بنابراین، اعتصابات و اعتراضات فضل 
الرحمان بی ارتباط با دولت ریاض نباشد. به گفته عمران خان، 
نخســت وزیر پاکستان، »با حضور فضل الرحمان، صهیونیسم 
به مهره دیگری نیاز ندارد«.در واقع، راه اندازی راهپیمایی ضد 
دولتی با اجتماع میلیونی در حقیقت نوعی بازی های جناحی 
و خارج از قاعده اســت که از بیرون پاکستان به منظور ایجاد 
آشوب ها ی سیاسی هدایت و راه اندازی می شود تا به ثبات این 
کشور صدمه بزنند. آنها حاضر نیستندکه پاکستان با اجماع و 
مشارکت فکری- سیاسی همه نهادها و جناح های داخلی و پرهیز 
از سرگرم شدن از اینگونه بازی ها بی ثمر، چهره دموکراسی آن را 
روز به روز نمایان   تر کند تا بتواند؛کشوری که مدعی اند بهشت 
افراط گریان شده و مشــکالت اقتصادی گریبان آن را گرفته، 
رهایی یابد. کشــوری که به رهبری عمران خان می خواهد در 
جهت پیشبرد برنامه ها ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
خــود گام بردارد و به دنبال صلح با »تغییرماهیت ایدئولوژیک 
جنگ ها ی مذهبی« و تغییر »فرهنگ کالشینکفی« و خروج از 
خصوصی سازی خشونت در سطح گسترده است. چراکه، ملیت، 
جذبه وطن و هویت اسالمی، اهمیت زیادی برای پاکستان دارد.

یادداشت

همدلی| محسن رفیق: تکرار دوباره ترور 
یکی دیگر از مسئوالن کشور، با واکنش ها ی 
بســیاری در داخل و خارج از کشور همراه 
شــده اســت. در حالی که با پیروزی بایدن 
در انتخابات اخیر آمریکا، ناظران سیاســی 
بازگشــت احتمالی آمریکا بــه میز مذاکره 
و برجــام را زمینــه اصلــی پیش بینــی و 
تحلیل ها ی روز خــود قرار داده بودند،  ترور 
 رئیس ســازمان پژوهش و نــوآوری وزارت 
دفــاع ایران، گمانه زنی هــا ی اخیر در مورد 
تحریک ایران بــرای ورود به یک درگیری 
نظامــی منطقه ای، به عنــوان آخرین برگ 
سیاســت خارجی ترامــپ در خاورمیانه را 

بیش از پیش تقویت کرده است.
این در حالی اســت که با شکســت دونالد 
ترامــپ در انتخابــات آمریکا، اســرائیل و 
عربســتان با نگرانی بازگشت دوباره آمریکا 
به برجام روبه رو شده و از همین رو بسیاری 
از تحلیل گــران حتی پیــش از این حادثه 
نیــز هفته ها یی پر تنش با رویکردهایی ضد 
ایرانــی در منطقه پیش بینی کــرده بودند. 
ورود تجهیــزات نظامی جدیــد آمریکا به 
منطقه، ســرعت گرفتن روند  عادی ســازی 
روابط اســرائیل بــا عربســتان و خبرهای 
تحــرکات جدید ضــد ایرانی اســرائیل در 
ســوریه،  همه از نمونه ها یی است که امکان 
ایجاد تنشی جدید در منطقه را فراهم کرده 
است؛ اتفاقی که البته با هدف دورتر کردن 
هر چه بیشتر ایران از آمریکا، میز مذاکره و 
برجام صورت می گیرد. بر این اســاس ترور 
دانشمند هسته ای ایران که نشانه ها ی بسیار 
زیادی از نقش آفرینی اســرائیل را با خود به 
همراه دارد، با هــدف ضربه زدن به صنعت 
هسته ای کشــور و کشــاندن ایران به یک 
درگیــری منطقه ای  در پی آن اســت تا از 
ســویی در زمان باقی مانده ریاست ترامپ، 
راه تفاهم دولت آینده آمریکا با ایران را بسته 
یا دستیابی به آن را بسیار سخت   تر کند و از 
سویی دیگر به واسطه همراهی سیاست ها ی 
عربستان با اســرائیل،  آینده روابط ایران با 

عربستان را تیره   تر از پیش کند.
در این بین، تغییر در مناســبات منطقه ای 
نیز شتاب بیشــتری گرفته است؛ تغییراتی 
که در آن اســرائیل نقش پر رنگ   تری را با 
حمایت آمریکا بر عهده گرفته اســت. این 
در حالی اســت که اســرائیل پس از توافق 
با برخی کشــورهای عربی،  در حال تالش 
برای ایجاد رابطه با عربستان به عنوان یک 
هدف اصلی است. با این وجود روز جمعه و 
اندکی پس از اعالم وزارت دفاع ایران مبنی 
بر ترور یکی از مسئوالن هسته ای، شکست 
مذاکرات عادی سازی روابط میان اسرائیل و 
عربستان سعودی نیز به خبر مهمی تبدیل 
شد. نشریه آمریکایی نیوزویک در این مورد 
نوشــت:»هر چند گفت وگوها بــرای بهبود 
روابط میان اســرائیل و عربســتان سعودی 
مبتنی بــر بی اعتمادی مشــترک به ایران 
است، اما به نظر می رسد نتایج نشست آخر 
هفته آن گونه که ترامپ می خواســت پیش 
نرفته اســت.« این روزنامه ادامه داده است 
که عربستان سعودی در تالش است تا با به 
تاخیر انداختن این گفت وگوها، حسن نیت 
خود را به دولت بایدن و کنگره نشان دهد.

واکنــش به ترور دکتر محســن    فخری زاده 
البته با واکنش ها ی گســترده ای در داخل 
کشور    روبه رو شد. پس از آن که مقام رهبری 
در بیانیه ای از مسئوالن خواست تا در مورد 
این جنایت، پیگیری الزم و مجازات قطعی 

عامــالن و آمران آن را در دســتور کار قرار 
دهند، محمدجــواد ظریف وزیر امورخارجه 
ضمن محکوم کردن این اقدام تصریح کرد: 
»تروریست ها یک دانشمند برجسته ایران را 
ترور  کردند. این بزدلی که نشانه های جدی 
از نقش اسرائیل در آن دیده می شود، نشانگر 
جنگ طلبی از ســر استیصال مرتکبین این 

اقدام است.« 
در واکنــش به این حادثه حمید بعیدی نژاد 
روز شــنبه بــا انتشــار پیامــی در صفحه 
اینســتاگرامی خود نوشت:  شــهید بزرگوار 
دکتر    فخری زاده از دانشمندان متعهدی بود 
کــه عمر با برکت خود را به ارتقای دانش و 
توان ملی کشــور اختصاص داد و در همین 

راه جان خود را نیز فدا نمود.  
وی خاطرنشــان کرد: ترور این دانشــمند 
بزرگ  مصداق بارز نقض قوانین بین المللی و 
نقض ارزش ها و استانداردهای جهانی حقوق 

بشر می باشد.
سفیر کشورمان  با بیان این که »جمهوری 
اســالمی ایــران قطعا از خون این شــهید 
نخواهد گذشت و انتقام آن را خواهد گرفت« 
افزود: از دولت ها و ســازمان های بین المللی 
انتظار داریم که این ترور ناجوانمردانه را به 

روشنی و صراحت محکوم نمایند.  
وی افــزود: در همین چارچــوب به عنوان 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در انگلستان 
از دولــت انگلیس درخواســت نموده ام که 
ایــن اقدام غیرانســانی اســتکبار جهانی و 

صهیونیسم را به روشنی محکوم کند.
»ســیدمحمدعلی حســینی« روز شنبه در 
واکنش  به ترور شــهید محسن فخری زاده 
دانشــمند برجســته و ممتاز هســته ای و 
دفاعی کشــورمان، گفت: جمهوری اسالمی 
ایران مطابق قوانین بین المللی متجاوزان را 

مجازات می کند.
حســینی در حساب کاربری خود در توئیتر 
نوشــت: ایران مطمئناً از حق مشروع خود 
در شناسایی عامالن اصلی ترور ناجوانمردانه 
شــهید فخری زاده و مجازات آنها مطابق با 

قوانین بین المللی استفاده خواهد کرد.
تماس تلفنی قطریها

وزیر خارجه قطر در گفت وگو با وزیر خارجه 
کشورمان ترور دانشــمند هسته ای ایران را 
محکوم کــرد. به گزارش ایســنا به نقل از 
الجزیره، محمد بن عبدالرحمن، وزیر خارجه 

قطــر در گفت وگوی تلفنی بــا محمدجواد 
ظریف،وزیــر امور خارجه کشــورمان ترور 
محسن    فخری زاده، دانشمند هسته ای ایران 
را محکوم کرد. وی گفت که ترور    فخری زاده 
ریختــن هیزم بر آتش اســت. وزیر خارجه 
قطر همچنین جمهوری اسالمی ایران را به 
خویشــتنداری و ایجاد راه حل ها ی ریشه ای 

دعوت کرد.
ایــن اتفــاق، واکنش ها  و پوشــش خبری 
وســیعی را نیز در ســطح جهان به همراه 
داشــت؛ در همین زمینه اتحادیــه اروپا با 
صــدور بیانیه ای ترور شــهید فخری زاده را 
اقدامــی مجرمانه و در تضاد با اصول حقوق 
بشر دانســت. ســخنگوی اتحادیه اروپا در 
واکنش به این اقدام تروریستی خاطرنشان 
کرد کــه  در چنین شــرایطی، بیش از هر 
زمان دیگری مهم اســت که تمام طرف ها  
خونسردی خود را حفظ کنند و از هر گونه 
درگیــری که به نفع هیچ کس نخواهد بود، 

پرهیز کنند.
ناصــر ابوشــریف، نماینده جنبــش جهاد 
اسالمی فلسطین در تهران نیز در گفت وگو 
با فلســطین الیوم در واکنش به شــهادت 
محســن    فخــری زاده گفت: »اثر انگشــت 
قلدری آمریکا و صهیونیست در ترور محسن 
   فخری زاده، واضح اســت و این عملیات در 
راستای تالش برای فلج کردن توسعه بشری 

در ایران انجام شده است.«
روزنامــه رای الیوم چاپ لنــدن نیز در این 
باره عنوان کرد که گروه ترور این دانشمند 
ایرانی  به بیش از یک ســازمان وابسته بوده 
و در راس آن ها سیا و موساد قرار دارد. رای 
الیوم همچنین با اشــاره بــه این که انجام 
این عملیات توسط یک گروه آموزش دیده 
انجام گرفته، ادامه داده است: »بی شک رژیم 
صهیونیســتی با مشارکت سازمان اطالعات 
آمریکا تصمیم به ترور محســن    فخری زاده 
جهت ضربــه زدن به تالش هــا ی ایران در 
زمینه دفاع موشکی و توسعه تحقیقات علمی 
نظامی و برنامه هسته ای این کشور گرفته و 
به نظر می رســد که ایران نیز در جهت ها ی 
مختلف به این جنایت واکنش نشان دهد.« 
جابر الحرمی، روزنامه نگار سرشناس قطری 
نیز در واکنش به ترور محســن    فخری زاده 
در صفحه توئیتر خود نوشت: »تمام داده ها  
نشان می دهد که موساد اسرائیل پشت ترور 

محســن    فخری زاده، دانشــمند ایرانی قرار 
دارد.« او نوشــت که اسرائیل تالش می کند 
تا از روزهای باقی مانــده ترامپ بهره ببرد 
و بیشــترین آسیب را به ایران بزند. الحرمی 
همچنین با انتشــار تصویری از نتانیاهو که 
درحال نشان دادن تصویر شهید    فخری زاده 
است، نوشت:»نتانیاهو دو سال پیش نسبت 
به خطر محســن    فخری زاده علیه خودشان 

هشدار داده بود.«
درخواست خویشتنداری

»فرهان حق« ســخنگوی سازمان ملل نیز 
در نیویــورک به آژانــس مطبوعاتی آلمان 
گفت کــه گزارش ها ی مربوط به این حادثه 
را دریافت کرده اســت. وی تاکید کرد: »ما 
خواستار خویشــتنداری هستیم و ضروری 
می دانیم که از اقداماتی که منجر به تشدید 

تنش در منطقه می شود جلوگیری کنیم.«
به گــزارش ایرنــا از مســکو، ســاژین از 
کارشناسان برجسته روســیه در امور ایران 
روز شــنبه در گفت و گو با رادیو روســی 
گاواریت ماسکوا این احتمال را بعید ندانست 
که ترور شهید محســن    فخری زاده توسط 
افراد ذینفع از کشورهای دیگر سازماندهی 
شده باشد و این امکان زیاد است که آمریکا 

و اسرائیل در این حادثه دخالت دارند.
 وی خاطرنشــان کرد کــه در زمان حاضر 
دونالــد ترامپ کــه در آخریــن هفته ها ی 
حکومت خود به سر می برد، تمام تالش ها ی 
ممکن را به کار می گیرد تا دولت جو بایدن 
را بــرای تصمیم گیــری در  مــورد ایران با 

مشکل روبه رو سازد.  
کارشناس روس ارتباط این تالش ها ی دولت 
ترامپ با ترور شــهید    فخری زاده را محتمل 

خواند.
ســاژین در ادامه گفت: در خــارج از ایران 
نیروهایی هستند که نمی خواهند توانمندی 
هســته ای ایران تقویت شــود. عــالوه بر 
آن اســرائیل نیز در گذشــته بــرای حمله 
)رایانه ای( به مراکز هســته ای ایران تالش 
کــرده بود و مبارزه با توانمندی هســته ای 

ایران ادامه خواهد یافت.
 وی در پاســخ به ســوالی در مورد امکان 
شــرکت داشــتن مخالفان دولت ایران در 
حادثه ترور شهید    فخری زاده اظهار کرد: من 
بسیار شک دارم که مخالفان دولت ایران در 

ترور این شخص شرکت داشته باشند.

تروریستها برای فاصله گرفتن ایران از بایدن، وارد عمل شدند 

تله تل آویو - ریاض در مسیر برجام

مردم فرانســه روز شــنبه در سراسر کشور در 
اعتراض به قانون جدید که پخش تصاویر ماموران 
پلیس را محــدود می کند، تحمع و گردهمایی 

برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ این تظاهرات در 
اعتراض به پیش نویس قانونی که انتشار عکس 
و تصویربرداری از مامــوران پلیس را در هنگام 
اجرای وظیفه با هدف تخریب و آسیب روحی و 
روانی آنان محدود می کند، برگزار شد. این قانون 
تنها چند روز پس از انتشار تصاویر تکان دهنده 
حمله ماموران به یک مرد سیاهپوســت و آزار 

نژادی او مطرح شده است.
اقدامات اخیر ماموران پلیس که توسط هنرمندان 
و سیاستمداران فرانســه محکوم شده، حرف و 
حدیث ها  درباره این قانون پیشــنهادی دولت 
امانوئل مکرون رئیس جمهوری را به اوج رسانده 
است. او روز جمعه با پذیرفتنی نبودن این حمله، 
از اعضای دولتش خواست که پیشنهادهایی برای 

مبارزه با تبعیض نژادی ارائه کنند.
بحــث برانگیزتریــن بخش ایــن پیش نویس، 
ماده 2۴ اســت که انتشار تصاویر ماموران را در 
هنگام اجرای وظیفه با نیت آســیب رساندن به 
یکپارچگی جسمانی و روانی آنان، جرم دانسته 

اســت... این پیش نویس که چند روز پیش در 
مجمع ملی تصویب شد و اکنون در انتظار تایید 
سنای فرانسه اســت، موجب اعتراض ها یی در 

سراسر این کشور شده است.
برگزارکنندگان گردهمایی ها ی اعتراضی با این 
ادعا که این ماده ناقض آزادی ها ی اساسی تصریح 
شــده در قانون اساسی جمهوری فرانسه است، 

خواستار حذف آن شده اند.
پیش بینی می شــود اتحادیه هــا ی کارگری و 
بازرگانــی و همچنین اعضــای جنبش جلیقه 
زردها که اعتراض ها ی گاهی خشونت بار آنان در 
سال ها ی 2۰۱8 و 2۰۱۹ فرانسه را تکان داد، در 

این تظاهرات شرکت جویند.
ژان کستکس نخست وزیر فرانسه در نشانه ای از 
آمادگی احتمالی دولت برای عقب نشینی از این 
ماده قانونی، روز جمعه قول داد شورایی را مامور 

بررسی آن کند.
بر اساس این ماده قانونی، ناقضان آن با محکوم 
شــدن به حداکثر یک ســال زندان و پرداخت 
جریمه ۴5 هزار یورویی )معادل 5۳ هزار دالر( 
مجازات خواهند شد. لورن فابیوس نخست وزیر 
پیشین و رئیس شورای قانون اساسی فرانسه روز 
شنبه قول بررسی این قانون را در دیوان عالی داد.

اعتراض سراسری فرانسه را فراگرفت

 فرانسوی ها  علیه قانون جدید 
حمایت از پلیس به پاخاستند

   حسنعلی ذکریایی 
   کارشناس روابط بین الملل

روزانهم 0218899460809126870191
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هم زمان با الزامی شدن کارت ملی 
برای استفاده از حمل ونقل عمومی

کاهش مرگ ومیرها به زیر 400تن
از مدت هــا  بعــد  همدلــی|   روز گذشــته 
مرگ ومیرهای ناشــی از کرونــا در ایران به زیر 
400تن رسید تا شــاید ادامه همین روند سبب 
شود سایه مرگ این ویروس از سر مردم برداشته 

شود. 
ســخنگوی وزارت بهداشت درحالی روز گذشته 
از مــرگ 391بیمار مبتال بــه کرونا خبر داد که 
مجمــوع جان باختــگان کوویــد19 در ایران به 
47هزارو 486نفر رســید. به گفته سیماسادات 
الری تــا ظهر 8آذر 13هــزارو 802بیمار جدید 
شناسایی شدند و از این میان یک هزارو 824نفر 

دربیمارستان ها بستری شدند.
روند رو به کاهش آمارهــای مرگ ومیر درحالی 
تکرار شــد که اعمــال محدودیت هــای جدید 
از دیــروز وارد دومین هفته شــد و آن طور که 
مســئوالن وزارت بهداشت ابراز امیدواری کردند 
اگر رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی ادامه 
داشــته باشــد، می شــود در دی ماه به کاهش 
50درصدی تلفات امیدوار بود. دراین باره مسعود 
مردانی عضــو کمیته علمی ســتاد ملی مبارزه 
بــا کرونا به خبرگزاری ایرنــا گفته که»اگر روند 
کنونی مقابله با کرونــا بر مبنای محدودیت ها و 
رعایت پروتکل های بهداشــتی ادامه یابد و مردم 
ایــن موضوع را جــدی بگیرند، دی ماه شــاهد 

کاهش زیر 50 درصد تلفات کرونایی هستیم.«
سخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته هم زمان با 
پایین آمدن موارد مرگ ومیر ضمن اعالم هشدار به 
ادامه داشتن این روند ابراز امیدواری کرد و گفت: 
» امیدواریم با تقویت و افزایش انگیزه عمومی در 
میان مردم در عمل به توصیه های بهداشــتی و 
همچنین همکاری مطلوب میان نهادهای متولی 
در اجرای هرچه بهتر محدودیت های سراسری و 
اســتمرار محدودیت های هوشمند، در هفته های 
آتی شاهد توقف شیوع بیماری در کشور باشیم.«

در واکنشــی دیگر علیرضا رئیســی دیگر عضو 
وزارت بهداشــت و ســخنگوی قرارگاه مبارزه با 
کرونا بیان کــرد: »خبرهای خوبی داریم؛ به طور 
کلی بــا توجه به رعایتی که مــردم انجام دادند 
و میــزان رعایت پروتکل های بهداشــتی که به 
باالی 90درصد رسیده اســت، روند بیماری رو 
به کاهش گذاشته و در حال حاضر در 160شهر 
و شهرســتان قرمز، حدود 145شهر روند رو به 
کاهش دارند و روند کاهشــی شــروع شده که 
بسیار جای خوشــحالی است و در 15شهر باقی 
مانده نیز فکر می کنم طی این هفته روند کاهش 
آغاز خواهد شــد. خبر خوب دیگر این است که 
89شــهری که قرمز بودند که از 5آبان 43شهر 
بود و 14آبان 46شهر دیگر به آن اضافه شد، آن 
89شهر به جز دو شهر همه این شهرها از حالت 
قرمز خارج شده و به نارنجی و زرد بدل شده اند 
که نشان دهنده رعایت بسیار خوب مردم است.«

حاال عالوه بر محدودیت هایــی که پیش از این 
اعالم شده بود قرار اســت از امروز ارائه خدمات 
به شــهروندان با کنترل کارت ملی آن ها صورت 
بگیرد و افراد با تســت مثبــت کرونا از دریافت 
خدمات تا بهبودی کامل محروم هســتند و باید 

خودشان را قرنطینه کنند. 
تصمیم جدیدی از ستاد ملی مبارزه با کرونا که 
علیرضا رئیسی ســخنگوی این ستاد در توضیح 
آن بــه خبرگزاری ها گفــت: »همچنین با توجه 
به سامانه یکپارچه رصد آزمایش هایی که ایجاد 
کردیم، تمام آزمایش هــای مثبت در یک بانک 
اطالعاتــی جمع آوری می شــود و طی چهار روز 
گذشــته از حضور و ســفر 1748 نفر فردی که 
مثبــت بودند و قصد خرید بلیت و مســافرت با 
اتوبــوس، هواپیمــا و قطار داشــتند جلوگیری 
کردیم. زیرا توانســتیم از این ســامانه استفاده 

کنیم. 
یکی از مصوبات دیروز ســتاد ملی کرونا که یکی 
از مصوبات خوب است، این است که فکر می کنم 
برای  این که بتوانیــم از حضور افراد کرونا مثبت 
در حمــل و نقــل عمومــی و ادارات جلوگیری 
کنیم، این اســت که همراه داشــتن کارت ملی 

برای گرفتن خدمت، الزامی است.
 بنابراین هموطنان اگر قرار است به اداره  ای برای 
گرفتن خدمت مراجعه کنند، باید کارت ملی به 
همراه داشته باشند. این اقدام برای حفظ سالمت 

خودشان و دیگران است. 
در این صورت اگر آزمایش مثبت داشته باشند، 
با کارت ملی قابل چک کردن است و می توانند از 

افراد در معرض خطر محافظت کنند.«
به گزارش ایسنا، رئیسی در ادامه و در واکنش به 
آمارهای یکی دو روز گذشته و احتمال بازگشت 
روند صعودی آمارها یادآور شــد: »نباید دوباره 
فریب این را بخوریم کــه چون روند بیماری رو 
به کاهش گذاشــته دیگر نیاز به اقدامات خاصی 
نیست، بلکه آقای رئیس جمهور هم تاکید کردند 
که اقدامات زیادی باید انجام شود. همچنان باید 
بحث استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی 

و... را باید جدی بگیریم.
 ترددهای غیر ضروری را حذف کرده و از حضور 
در جشــن ها و مراســم های پرتجمع به ویژه در 
فضاهای بســته باید پرهیز کرد. با توجه به سرد 
شــدن هوا و بسته شدن درب و پنجره و کاهش 
تهویه، این مضوع می تواند برای شــیوع بیماری 

بسیار موثر باشد.«

گزارش

کسب رتبه اول جهان در کمپین 
آگاهی رسانی سرطان توسط محک 

مؤسسه خیریه محک به عنوان یکی از 1100سازمان 
عضو انجمن کنترل جهانی ســرطان از 170کشور 
جهــان، رتبــه اول را برای کمپین آگاهی رســانی 
بیماری سرطان کســب کرد. این مؤسسه به عنوان 
عضو رسمي انجمن UICC از سال 2016، هر ساله 
از 15 تــا 26 بهمن ماه )روز جهانی ســرطان تا روز 
جهانی ســرطان کودک( در راســتای تحقق هدف 
سوم سند توســعه پایدار سازمان ملل متحد مبنی 
بر  تالش برای ســالمتی و رفاه، به کمپین جهانی 
روز سرطان می پیوندد و با مشارکت اعضای خانواده 
بزرگ محک، اقداماتی را برای آگاهی رسانی نسبت 
به بیماری ســرطان، راه های تشخیص زودهنگام و 
کنترل آن و معرفــی دغدغه های افراد مبتال به این 
بیماری به جامعه، طراحــی و اجرا می کند. از میان 
1100 ســازمان عضــو انجمــن UICC، محک به 
عنوان یک ســازمان ایرانی، و چهار ســازمان دیگر 
از کشــورهای ســنگاپور، کنیا، نیجریه و قبرس به 
عنوان  فینالیســت های این جایزه انتخاب شدند و 
برای دریافت مقام اول بررســی شدند. بررسی های 
انجمن کنترل جهانی ســرطان نشــان داد اقدامات 
مؤسســه خیریه محک از ایران در سال گذشته در 
میان مؤسساتی از 170 کشور جهان، بیشترین میزان 
موفقیت را در اطالع رسانی درباره بیماری سرطان و 
ایجاد مشــارکت میان ســطوح و گروه های مختلف 
جامعه، در سطح کشــور، منطقه و جهان به همراه 
داشته است و شایسته کسب رتبه اول است.  آراسب 
احمدیان، مدیرعامل محــک در خصوص مأموریت 
ســازمان های مردم نهاد در زمینه آگاهی رســانی به 
جامعه گفت: »آگاهی رسانی درخصوص پیشگیری، 
تشــخیص زودهنگام، مؤلفه هــای الزم در درمان و 
حمایت و دغدغه های بیماران، از وظایف سازمان های 
مردم نهاد و خیریه های متولی در زمینه بیماری های 
مختلف است تا با اتکا به ظرفیت های جامعه مدنی، 
دغدغه ها و مشــکالت مرتبط با بیماری ها به شکل 
ریشه ای رفع گردد. مؤسسه خیریه محک نیز با هدف 
دستیابی به تشخیص زودهنگام سرطان که درمان  
کم دردتر، کم هزینه تر و مؤثرتر را برای بیماران محقق 
می کند همواره در جهت آگاهی رسانی به همه اقشار 
جامعه درخصوص ســرطان کودک تالش می کند و 
این موضوع دلیل اصلی پیوســتن محک به کمپین 

انجمن کنترل جهانی سرطان بوده است.«
وی افزود: »همانطور که بهمن ماه ســال گذشته با 
پیوســتن برج آزادی به ایــن کمپین عنوان کردیم 
که«نماد شــهر تهران، پایتخت ایران، در حمایت از 
کودکان محک نارنجی شــد«،  اکنون نیز باید اعالم 
کنیم که بی شک موفقیت این کمپین متعلق به همه 
ایرانیان نیکوکاری اســت که نزدیک به 30 سال با 
اعتماد و تداوم در مشــارکت خــود آرزوهای بزرگ 
بانیان محک را با همت های بلندشان برای نجات جان 
کودکان مبتال به ســرطان محقق ساختند. به امید 
آنکه بهمن ماه امسال نه تنها در کمپین هفته جهانی 
سرطان بار دیگر صدای ایرانیان را جهانی کنیم، بلکه 
ثابــت کنیم همه اعضای خانــواده محک به خوبی 
می دانند که حمایت از بیماران مبتال به سرطان در 
هیچ شرایطی، حتی روزهای سخت بحران همه گیر و 

جهانی ویروس کرونا، نمی تواند متوقف شود.«
اعالم کســب این رتبه توسط انجمن جهانی کنترل 
سرطان در یک نشست آنالین با حضور اعضای این 
انجمن از سراسر جهان انجام شد و در پی آن دکتر 
آنیل دکوروز، رئیس انجمن کنترل جهانی سرطان 
)UICC(، پس از مشــخص شــدن برنده این جایزه 
پیام قابل توجهی برای خانواده بزرگ محک و کشور 
ایران داشــت و گفت: »این موضوع که یک سازمان 
مردم نهاد آن هم در کشوری با شرایط تحریم، در دو 
بخش از جوایز انجمن )کمپین اطالع رسانی سرطان 
– برترین مدیرعامل( کاندید شده، بسیار قابل توجه 
و ارزشمند است و باعث تعجب است که این مؤسسه 
توانســته در این شرایط ســخت با این کیفیت به 

فعالیت خود ادامه دهد.«

تست کرونا زهرا نعمتی مثبت شد
تنها بانوی پارالمپیکی ریکرو بانوان به دلیل ابتال به 

بیماری کرونا در قرنطینه خانگی به سر می برد.
به گزارش ایسنا، زهرا نعمتی در حال حاضر شرایط 
جسمانی خوبی دارد و برای حضور در اردوی بعدی 
تیم ملی ریکرو در اواخر هفته از او دوباره تست کرونا 
گرفته خواهد شد که در صورت منفی شدن تستش 
اردوی انفرادی خود را با بهزاد پاکزاد، دبیر فدراسیون 
تیروکمان که به عنوان مربی اختصاصی زهرا نعمتی 
انتخاب شــده اســت، آغاز خواهد کــرد. هم چنین 
غالمرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیروکمان 
نیز به کرونا مبتال شــده است. شعبانی بهار در حال 
حاضر در قرنطینه خانگی به سر می برد و حال عمومی 

او خوب است.

آزمون وکالت به تعویق افتاد
آزمون کارآموزی وکالت کانون های وکالی دادگستری 
که قرار بود روز جمعه 28 آذر برگزار شود به تعویق 
افتاد. به گزارش ایسنا بر اساس اطالعیه ای که در این 
باره منتشر شــده است، »با توجه به مصوبات چهل 
و دومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و 
رشــد فزاینده بیماری کووید-19 در کشور و اعمال 
محدودیت هــا در اکثر اســتان ها، آزمون کارآموزی 
وکالــت کانون هــای وکالی دادگســتری در تاریخ 
28/09/99 برگزار نمی شود. در صورت فراهم شدن 
شــرایط، این آزمون در روز جمعه مورخ 22/12/99 

برگزار خواهد شد.«  

خبر

 99/9/9 امروز  اجتماعی-  گروه  همدلی| 
است، آخرین یکشــنبه الکچری قرن که به 
چهار عدد 9مزین شده است. این روز مدت ها 
قبــل از آمدنش هم به خاطــر همین چهار 
9 در کنار هم مشــهور شــده بود و برخی را 
چنان شیفته خود کرده بود که حاضر بودند 
میلیون ها تومان پول خرج کنند که فرزندشان 
در این روز به دنیا بیاید تا همین چهار عدد9 در 
کنار هم به عنوان تاریخ تولد در شناسنامه اش 
ثبت شود. مانند آن خانواده ای که بیش از صد 
میلیون تومان برای این چند 9 خرج کردند تا 
به عنوان تاریخ تولد در شناسنامه فرزندشان 
ثبت شود. البته با این تفاوت که تعداد 9 آن ها  
بیشتر است و از 4 به 6 عدد می رسد. آن گونه 
که یکی از خبرنگاران از قول پرستاری توئیت 
کرده بود، خانواده ای برای تولد فرزندشان در 
ســاعت 09:09 روز 9/9/ 99  یک صدوسی 
میلیون تومان پــول رزرو اتاق عمل داده اند! 
نه فقط والدین این کودک 130میلیونی بلکه 
پدر و مادرهای زیادی آن چنان دل بسته این 
اعداد رند شده اند که برای تولد فرزندشان در 
این روز ماراتن گذاشــته اند، به نحوی برخی 
از آن ها میلیون  ها تومان پول به بیمارســتان 
خصوصی برای انجام جراحی سزارین داده  اند 
تــا این تاریخ را برای تولد نوزاد خود به روش 

سزارین، رقم بزنند!
 این درحالی است که این روزها بیشتر از هر 
زمان دیگر بیمارستان ها به دلیل شیوع کرونا 
شلوغ اســت و تالش برای عمل سزارین در 
این شرایط کرونایی فقط به خاطر تاریخ تولد 
رند نه تنها منطقی نیست، بلکه عمل عجیبی 
نیز به نظر می رسد. البته این اولین بار نیست 
که تــب تولدهای رند در کشــور باال گرفته 
است. در ســال  های اخیر شاهد تالش برخی 
خانواده  ها برای به دنیا آمدن فرزندان  شــان 
در تاریخ  هــای ُرند بودیم،  88/8/8، 97/7/7، 
98/8/8  تاریخ  های ُرنــدی بودند که برخی 
مادران باردار حاضر شــدند به هر قیمتی، در 
آن روز، زایمان کنند تا تاریخ تولد فرزندشان 
اعداد رند باشــد. به گفته برخی از مسئوالن 
رســمی کشــور، تاریخ تولدهــای تقویمی 
همچون  تاریخ های خاص مثــل 77/7/7 و 
بعضی روزهای مناســبتی، آمار ســزارین در 
کشــور را بنابر درخواست برخی خانواده ها و 
اجابت متخصصان در برخی بیمارستان های 

خصوصی افزایش داده است.
آمار نشان می دهد  در تاریخ »98.8.8« شاهد 
افزایش ســزارین در برخی بیمارســتان های 

خصوصــی بوده ایــم و آمارهــا از برخــی 
بیمارستان های خصوصی نشان داد که عمل 
سزارین در یک روز نسبت به روزهای گذشته 

از افزایش معنی داری برخوردار بوده است.
 ضرر دست کاری در تاریخ تولد

در حالی برخی تالش دارند با دست کاری در 
تاریخ تولد نوزادشان، او  را در یک روز خاص 
از طریق ســزارین به دنیا بیاورند که آگاهان 
حوزه پزشکی  می گویند: دست کاری  کردن 
تاریخ تولد بیشــترین ضربه را بــه نوزاد وارد 
می کند، زیرا بیشــترین رشد و تکامل مغزی 
در ســه ماهه آخر بارداری است؛ این درحالی 
است که زایمان به روش سزارین معموال یک 
هفته زودتر از موعد طبیعی آن است و نوزاد 
از یک هفته طالیی رشد مغزی و تکامل ریه 
محروم می شود و گاهی در معرض عفونت و 
نارسایی ریه قرار می گیرد. ناهید خداکرمی، 
رئیس انجمن مامایی کشــور، نیز دراین   باره 
به رســانه ها گفت:»فرایند بارداری فرایندی 
فیزیولوژیک است که ممکن است تا 41هفته 
طول بکشــد. گاهی اوقات نیــز اگر از 38 تا 
40هفته عالئم تولد وجود داشــته باشد، دال 
بر رســیدگی به زمان زایمان است که با درد 

زایمان همراه می شود«.
وی با تأکید بر  این که هیچ تولدی را نمی توان 
به تأخیر انداخت، گفته »هیچ کس نمی تواند 
زمانی که مغز مادر فرمان تولد صادر می کند 
جلــوی آن را بگیرد. پس برای دســت کاری 

تاریخ تولد این امر شــدنی نیســت. اما برای 
زودتر به دنیا آوردن نوزاد می توان با سزارین و 

برخی دارو ها تولد را زودتر انجام داد.«
متولدین  شناســنامه  صدور  امکان   

۱۵روز اول آذرماه به تاریخ 99/9/9
در میان پیشی گرفتن خانواده ها از هم دیگر 
برای تولد فرزندشــان در 9 آذر سازمان ثبت 
احوال نیز به این بازی وارد شــد و در اقدامی 
عجیب اعالم کرد که متولدیــن 15روز اول 
آذرماه می توانند تاریخ تولدشان 99/9/9 ثبت 
کنند. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با 
تاکید بر لزوم توجه والدین به سالمت فرزندان 
خود به جای توجه به تاریــخ تولد ُرند اظهار 
کرد: »امکان صدور شناسنامه متولدین 15روز 

اول آذر به تاریخ ُرند وجود دارد.«
»ســیف اهلل ابوترابی« در تشریح ثبت تاریخ 
تولد در روز 99/9/9 گفته اســت: »سازمان 
ثبت احوال کشور محدودیتی برای ثبت این 
وقایــع ندارد، لذا اگر فردی در تاریخ پنجم یا 
ششــم آذر به دنیا بیاید می تواند به سازمان 
ثبت احوال کشور مراجعه کند و در نهم آذر 
ماه با تاریخ صدور 99/9/9  شناسنامه دریافت 

کند.«
این اقدام سازمان ثبت احوال به همان اندازه 
عجیب اســت که تالش برخی از خانواده ها 
برای تولد فرزندشان در یک روز خاص عجیب 
است. در واقع ســازمان ثبت احوال با جدی 
گرفتن این تاریخ رند برای تولد به آن رسمیت 

بخشید.
 تاریخ تولد ُرند، میراث تلقی نمی شود

استقبال از روز 99/9/9 برای تولد کودکان از 
ســوی برخی از خانواده ها باعث واکنش های 
انتقــادی زیــادی نیــز شــد. سیدحســن 
موســوی چلک، رئیــس انجمن مــددکاران 
اجتماعی ایران یکی از افرادی بود که به این 
موضوع واکنش نشان داد . وی با بیان  این که 
تولدهــای تقویمی موضوعی نیســت که به 
آن تا این میزان پرداخته شــود، به رسانه ها 
گفــت: »اکنــون می بینیم که همه کشــور 
درگیر این مســئله شده است. از ثبت احوال 
گرفته تا رسانه ها، برخی نمایندگان مجلس و 
مسئوالن وزارت بهداشت به آن ورود کرده اند. 
در حالــی که به اعتقاد مــن اصال موضوع با 
اهمیتی نیست، چون فقط بهانه ای است برای 
پوشــش خألهای عاطفی و روانی که ممکن 
است والدین داشــته باشند و گرایش برخی 
خانواده ها به این مســایل جبران خألها برای 

ابراز وجود است.«
وی افزود:»تاریــخ تولــد ُرند، میــراث تلقی 
نمی شــود بلکه ادب، فرهنگ، جامعه پذیری، 
مسئولیت پذیری و اخالق مدار بودن می تواند 
میراث خوبی برای خانواده ها باشــد. در واقع 
تقاضا برای تولد ُرند پوششــی برای خألهای 
عاطفی والدین است؛ وگرنه  این که تاریخ تولد 
99/9/9 باشد، نه کسی عاقل می شود، نه بالغ 

و نه کسی ادیسون می شود و نه انیشتین.«

همدلی| در روزهایی که شرایط اقتصادی برای همه از جمله 
کارگران مناسب نیست، انتشار تصاویر بدن شالق خورده یک 
کارگر در رسانه ها و فضای مجازی، واکنش های زیادی به همراه 
داشــت. داوود رفیعی کارگر اخراج شده شرکت پارس خودرو 
که مدتی قبل به دلیل توهین به علی ربیعی، وزیر پیشین کار 
با حکم تحمل 74ضربه شــالق روبه رو شده بود، برای بررسی 
وضعیت تجدید نظر پرونده اش هفته گذشته به دادسرا مراجعه 
کرد. آن طور که رسانه ها گزارش داده اند در این مراجعه ماموران 
حکم دادگاه بدوي، مجازات شالق را بدون اعالم قبلي برای او 
اجرا کردند.  با دست به دســت شدن این خبر و تصاویر مربوط 
به بدن شــالق خورده داوود رفیعی، کاربران در فضای مجازی 
موجی از انتقادات را متوجه علی ربیعی سخنگوی فعلی دولت 
کردند. اما این واکنش ها تنها به کاربران عادی ختم نشد. احمد 
نادری، نماینده مجلس شــورای اسالمی هم در واکنشی تند 
به این اتفاق در حساب شخصی توئیتری خود نوشت که »آیا 
این درست است که این پدر کارگر به خاطر شکایت شما)علی 

ربیعی( شالق خورده است؟ شرمتان باد.« 

بالفاصله بعد از این پیام ها سخنگوی دولت در پاسخ به حواشی 
ایجاد شده در توئیتر شخصی خود نوشت: »در بدخوابی نیمه 
شب در اندیشه فرجاِم برجام و جامعه، به عادت بد همیشگی 
ســری به فضای مجازی زدم. با تعجب، خبری تاسف انگیز در 
مورد شالق خوردن یک کارگر دیدم. نمی دانم اتهام او چیست، 
اما من تاکنون در طول عمرم از هیچ کارگر و زحمت کشــی 

شکایتی نکرده ام.«
او در بخشی دیگر از این پیام توئیتری درخصوص عدم شکایت 
شخصی خود از داوود رفیعی ادامه داد: »به یاد دارم آقای عباس 
عبدی اوایل فروردین 98، به نقل از وکیل خوشنام کشور آقای 
صالح نیکبخت که وکیل این کارگر بود، از من خواســت برای 
رفع شبهه، نامه ای تنظیم کنم. من با ایشان صحبت کردم که 
هر متن موثری که الزم می داند تنظیم کرده تا امضا کنم. اتفاقا 
در خط چهارم قبل از »شــکایت ندارم« خودم واژه »نداشته« 
را هم اضافه کردم....من دلیل شــالق خــوردن این کارگر را 
نمی دانم اما شــالق بر تن هر انسان و کارگری نگرانم کرده و 
آزارم می دهد. آقای نیکبخت وکیل این کارگر، شاهد صادقی 

برای کل این ماجراست.«
اما از قرار معلوم شــالق خوردن داوود رفیعی به دلیل توهین 
به وزیر پیشــین کار)علی ربیعی( بوده، اما نه به خاطر شکایت 
شخصی و مستقیم سخنگوی فعلی دولت، بلکه جنبه عمومی 
جرم سبب ســاز این اتفاق شده اســت. دراین باره روز گذشته 
صالــح نیکبخت، وکیل داوود رفیعــی در گفت وگویی به ایلنا 
گفت: »در پرونده ای که موضوع توهین به آقای ربیعی مطرح 
و وی محکوم به تحمل کیفر شــالق شــده بود، من وکالت او 
را نداشــتم، اما بــا توجه به  این که در جریــان آن پرونده نیز 
قرار گرفتم، مشــخص شد که شــخص آقای ربیعی به عنوان 
شاکی شــکایتی مطرح نکرده بودند. دعوای کیفری مطروحه 
بیشــتر از جنبه عمومی آن یعنی توهین به مقامات کشوری 
در حین انجام وظیفه بود و به این جهت، آقای رفیعی)کارگر( 
قبــاًل محکوم و حکم او در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شــده 
بود. بنابراین محکومیت آقای رفیعی که منجر به صدور حکم 
مجازات شالق و اجرای آن در زندان اوین شده ناشی از جنبه 

عمومی جرم بوده و نه شکایت شخصی.«

همدلی| خبر خودکشــی نوجوانان از گوشه وکنار کشور به 
گوش می رسد. همین ماه گذشته بود که یک دختر 15ساله 
در رامهرمــز بــه زندگی خودش پایان داد. قبل از آن پســر 
11ســاله ای در شهرســتان دیّر چنین تصمیمی را گرفت و 
دختر 13ســاله ارومیه ای هم طی اقدامی مشــابه دست به 
چنین کاری زد. حاال از مشــهد خبر می رســد که دختری 
15ســاله خودکشی کرده است. اما چیزی که این بار توجه ها 
را بیشــتر به خود جلب کرده این اســت که حادثه در خانه 
ســالمتی رخ داده که زیر نظر بهزیســتی مشهد قرار دارد و 
حاال ســوال های زیادی متوجه این نهاد نگهداری از کودکان 

بدون سرپرست یا بدسرپرست شده است. 
به گزارش پایگاه خبری رکنا پوریوســف، مدیرکل بهزیستی 
مشــهد در واکنش به این اتفاق بیان کرده که »نمی خواهم 
بگویم که خودکشــی چطــور اتفاق افتــاده و علت فوت را 
نمی گویم تا افکار عمومی مشــوش نشود، اما کلیات موضوع 
از این قرار اســت که یک دختر 15ساله که پدر او در زندان 
بوده و مادرش اعتیاد داشته است و در پارک توسط ماموران 
نیروی انتظامی دســتگیر می شود و با حکم قضایی به مرکز 
نگهداری دختران در معرض آســیب بهزیستی منتقل شده 
است که پنج شنبه شــب گذشته اقدام به خودکشی کرده و 

با وجود این که عوامل اورژانس به محل آمده اند نتوانســتند 
کاری برای او انجام دهند. این دختر افسردگی داشته و هفته 
گذشــته توسط روان پزشک ویزیت شده است و اقداماتی که 
برای یک دختر افســرده باید انجام شود قطعا انجام شده، اما 
در گزارش روان پزشک مواردی دال بر احتمال خودکشی فرد 
گزارش نشــده است و مراقبان نیز عالیمی گزارش نکرده اند، 
اگر من مقصرم پاســخ می دهم، اگر کسی در مجموعه مقصر 

است پاسخ می دهد.«
اما چیزی که ســبب شــده دادستانی مشــهد با حساسیت 
بیشــتری در این پرونده ورود کند، احتمال همکاری ســایر 
بچه های مرکز اســت تا »ســاجده« موفق شــود دست به 
خودکشــی بزند. احتمالی که پوریوسف، مدیرکل بهزیستی 
مشهد آن را رد می کند، اما معاون دادستان معتقد است:»چون 
خود بهزیستی در ماجرا مسئول و مقصر است اظهارات آن ها 
برای ما دلیل تلقی نمی شود، باید در دادستانی بررسی کافی 

را انجام دهیم و نتیجه تحقیقات را مشخص کنیم.«
به گــزارش رکنا نیره عابدین زاده معاون دادســتان عمومی 
و انقالب مشــهد با بیان  این که »همه مســئوالن بهزیستی 
از صدر تا ذیل دراین باره مســئولیت دارند و باید پاســخگو 
باشــند.« گفته »متاسفانه این اتفاق به این دلیل رخ داده که 

این دختر خانواده موثری نداشــته و در اردیبهشت امسال به 
مراکز بهزیستی معرفی می شــود. طبق تحقیقاتی که انجام 
شده است، بچه ها با هم هماهنگ می کنند و یک نفر تمارض 
به حالت تهوع و بدحالی می کند تا توجه ها به یک قســمت 
جلب شــود اما طبق اطالعات ما هیچ کس قرصی نخورده و 
اقدام به خودکشی نکرده است و فقط یک شبیه سازی اتفاق 
افتاده تا »ســاجده« بتواند کار خــودش را انجام دهد و در 
ســرویس بهداشتی مرکز خانه ســالمت با روسری، خودش 
را حلق آویز  کند. به نظر من این تبانــی آن قدر برنامه ریزی 
شــده بوده که مســئول مرکز باید متوجه می شد که ممکن 

است ساجده خودکشی کند.«
وی یادآور شده: »کسی که خود را حلق آویز میکند به همین 
راحتی فوت نمی کند، زمان می برد، ممکن است سروصدایی 
داشته باشد و همه این ها ناشی از ضعف در سیستم عملکردی 
اســت که باید بررسی شود و مرکز پاســخگو باشند. سوال 
اصلی ما این اســت کــه به چه علتی تنها یــک مربی برای 
تعداد زیاد دختران این مرکز حضور داشته، حتی در شرایط 
کنونی کرونا چون این مراکز جزو مراکز ضروری است به هیچ 
عنوان نباید شرایط کاهش نیرو در آن انجام شود و اتفاقا در 
این موقعیت باید با تعداد بیشتری مراقبت را انجام دهند، نه 
ایــن که به بهانه این که نیرو نیســت، بودجه نداریم، نیرو را 
کاهش دهند که در دل شب ناظری وجود نداشته باشد و این 
اتفاق صورت گیرد و وقتی متوجه شــوند که کامال نفس این 

دختر رفته است.«

گزارش همدلی از تالش برخی از خانواده ها برای تولد فرزندشان در تاریخ های تقویمی

الکچری بازی با 99/9/9

ربیعی: من شکایتی از داوود رفیعی نداشتم

چرا کارگر اخراجی، شالق خورد؟

مرگ خودخواسته یک دختر ۱۵ساله در بهزیستی مشهد

احتمال خودکشی با همکاری دوستان
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نوشتاری از دکتر علی مندنی پور پیرامون طرِح »نظارت 
برامور وکالء و ساماندهی مّوسسات حقوقی«

وکال دالل مظلمه نیستند
آیــا می توان  وکیــل را برابر مــاده ۲ قانــون تجارت 
»حقّ العمــل کار و...«نامید و از دفتر کارش به دّکه، دّکان 
و تیمچه یاد کرد و هم زمان مّدعی صیانت از حقوق عامه 
و رعایت عدالت و احترام  به دستگاه قضاء  هم بود؟ و مگر 
نه این است، که   قاضی در پشت میز قضاوت با ابزار قانون 
و وکیــل در این طرف میز با همان ابزار و در جهت دفاع 
از حقــوق حّقه صاحبان حّق به وظیفه ذاتی شــان عمل 
می کنند، مگر می شود، برای یکی قائل به شأن و  جایگاه 
شــد و دیگری را »دالِّل َمظلَمــه« نامید، این چه نگرش 
تبعیض آمیزی است؟ از یاد نبریم  ، قانون اساسی در فصل 
سّوم در باِب حقوق ملّت، از وکیل در جایگاه تضمین کننده 
حقوق مردم یاد می کند و نــه تامین کننده امرار معاش 
آنان. وکیل معاضِد دســتگاه قضاست و محل فعالّیت اش 
دادگستری است، نه بازار. وکالت حرفه   ای است تّخصصی، با 
هدِف احقاق حّق و در پی اجرای عدالت. وکالت دادگستری 
را در دایره کســب و کار قرار دادن  ، به واژه های ارزشمنِد 
»داد« و»دادگستری« جامه بازار پوشاندن است  ، که چنین 
عنوانی بی حرمتی به »عدالت« اســت و بی اعتبار کردن 
دادگستری. چه، عدالت ســرقفلی ندارد!  سخن از»بازاِر 
رقابتــی«، »بازار انحصاری« و »بازارِ خدماِت حقوقی« که 
این روزها در پاره ای از رســانه ها دیده و شنیده می شود  ، 
یا ناشی از نا آگاهی نویسندگان وگویندگان و راویان است 
و یــا هدفمند و جهت دار؛ که در هردو حالت این نوع نگاه 
به وکیل و کانون وکالی دادگستری دور از انصاف است و 

محکوِم به رّد.
 در زمره حرکت های خالف شــرع و قانون اساسی که 
از جانب دولت و به وسیله سازمان برنامه و بودجه صورت 
گرفته و بر شــانه وکالی دادگستری سنگینی می کند و 
کمتر از آسیب های آن سخن به میان آمده  ، همانا تکلیف 
قانون بودجه سال جاری به قوه قضائیه در تدارک سامانه   ای 
اســت  ، که تمام قراردادهای خصوصــی وکال  با موکالن 
می بایســتی درآن ثبت شوند. چنین قانونی، آشکارا اصِل 
محرمانگی و عدم اِفشای اَسرار را نقض کرده و خالف شرع 
و قانون اساسی است. چه، حفظ اسرار مّوکل در ُزمره اصول 
اولّیه و شناخته شده حرفه وکالت دادگستری در تمامی 
نظام های حقوقی دنیاست. اصل بر محرمانه بودن قراردادها 
و اطاّلعات بین وکیل و مّوکل اســت. وکیل امین مّوکل 
است و از امین جز این انتظاری نمی رود. هرگونه توافق بین 
وکیل و مّوکل باید محترم شمرده شده و مخفی  نگه داشته 
شــود، مگر در موارد ّخاص که با حکم مقام صالح قضایی 
به صورت موردی و در بعضی امور مجبور به افشــای آن 
می شود، و نمی توان وکیل را در اجرای وظایفش مجبور به 
افشای اَسرار مّوکل کرد. الزم نمی بینم، از جایگاه و مبانی 
اعتقادی و قرآنی حرفه وکالت و تاریخچه پیدایش و نقش 
ُسُترگ این نهاِد مدنی دیر پا در دنیا، در دفاع از آزادی های 
فردی و اجتماعی و درگذرِ هفت دهه گذشــته در ایران 
و خدماِت این نهاد مســّتقل  ، خودگردان و خودانتظام به 
شهروندان در قالب  خدماِت رایگان مشاوره   ای و وکالت های 
تســخیری و  معاضدتی در راستای تامین عدالت قضایی 
در حقِّ نیازمندان و مراجعه کنندگان ســخن بگویم، چه، 
تاکنون صاحب نظران و به ویژه همکاران وکیل در این باره 
در حّد توان و امکان گفته و نوشــته و در چارچوب قانون 
به روشــنگری پرداخته    اند  ، گر چه ، آنگونه که شایسته و 
بایسته بوده است تا این زمان، از خدمات افتخاری و رایگان 
این نهاد، کمترین قدردانی، به عمل نیامده و به علّت عدم 
دسترسی به رسانه های گفتاری و نوشتاری فراگیر از جانب 
کانون ها نیز انعکاسی درخور و شایسته نداشته. کاش این 
قاعده ارزشمند وکارا در میاِن مسئوالن کشور جا می افتاد؛ 
بدین معنا که، بیش وپیش از آنکه خود را در جامه قدرت 
ببینند و مسئول شهروند بخوانند، در جامه شهروند مسئول 
ظاهر شده و درهمین راستا به وظیفه شهروندی خویش 
عمل می کردند. با این تعریف که درانجام هر کاری و پیاده 
کــردن هر برنامه   ای و  تصویب هر قانونی، قبل از هر چیز 
تمامی جوانب قضّیه را در جایگاه یک شــهروند دردمند 
دیده و تَک بعدی به مسائل نگاه نکرده، بل،به گونه ای جامع 
و کارشناسی شــده، به همه ابعاد، آثار و تََبعات احتمالی 
تصمیمات شــان برای امروز و فردای شهروندان در جامه 
و  جایگاه های مختلف تّوجــه الزم را مبذول می فرمودند، 
به ویژه آنکه  قانونگذار هم باشند. چه، اگر چنین قاعده   ای 
در فرهنگ مدیریّتی این مرزوبوم نهادینه می شد، که تا این 
زمان به ندرت از جانِب کارگزاران اداره امور کشور صورت 
پذیرفته، دیگر شاهد تصمیم گیری های نپخته، تبلیغ محور، 

یک سونگر، پرهزینه و دردسرآفریِن این چنینی نمی بودیم.
ما وکیلیــم و  مطیع و  ُمنقاِد قانون  و در هر شــرایطی 
مدافع آن. وظیفه ذاتی مان دفــاع از حقوق و آزادی های 
فردی و اجتماعی در چارچوب قانون و مفتخر به عنواِن پر 

مسئولّیت »یاورِ عدالت« و »معاضِد« دستگاه قضاء
 نَفــس »اصــالح« در چارچوب قانون و صــد الّبته با 
محوریّت استقالل کانون در صورت احساس نیاز برایمان 
خوشایند بوده و از آن استقبال می کنیم، اما با هیچ بهانه ای 
خدشه بر استقالل ۶۸ ســاله کانون وکالی دادگستری 
را - که تیشــه   ای است بر ریشــه این درخت تنومند وپر 
شاخ و برگ که عمری است با گشاده طبعی و آزادمنشی 
ســایه اش را به شهروندان ارزانی داشته - مقبول ندانسته 
و در راستای مصالح و منافع کشــور و به تََبع آن حقوق 
ملّت ارزیابی نمی کنیم. کانون  وکالی دادگستری ایران به 
حــّق انتظار دارد، برابِر ُمّر قانون و در راســتای صیانت از 
حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان در تدوین 
و تنظیم هرنوع قانون، آیین نامه یــا... در ارتباط با حرفه 
وکالت مشــارکت داشته و نقش کانون های وکال در قالِب 
اتّحادیه سراســری کانون های وکالی دادگستری سراسر 
ایران )اســکودا( مّدنظر مقامات محترم مسئول و صاحِب 
صالحّیِت قانون گذاری، قضایی و اجرایی قرارگیرد. جامعه 
وکالی دادگستری از همه شهروندان انتظار حمایت و از 
فقها و حقوق دانان محترِم شورای نگهبان قانون اساسی و 
نمایندگان »وظیفه شناِس« خانه ملّت به جّد تقاضای رّد 
این طرح، به علّت مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی دارد.

ادامه از صفحه اول

با مشارکت شرکت عمران و اداره ورزش و 
جوانان در شهر صدرا صورت می گیرد:

کلنگ زنی و ساخت دو پروژه دولتی 
شیراز-خبرنگار همدلی:جلسه هماهنگی و توسعه 
زیرساخت های ورزشی-فرهنگی شهر صدرا با حضور 
مدیرکل ورزش و جوانان استان، مدیر اداره ورزش و 
جوانان شــیرازو سایر مدیران و معاونین اداره کل به 
همراه مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت عمران 
و مدیر اداره ورزش و جوانان صدرا درخصوص مسائل 
ورزشی شهر صدرا و توسعه زیرساخت های مورد نیاز 
ورزش این شهر به میزبانی شرکت عمران برگزار شد. 
از تصمیمات مهم این جلســه کلنگ زنی و ساخت 
دو پروژه دولتی با مشــارکت شرکت عمران و اداره 
ورزش و جوانان در شــهر صــدرا بود که با توجه به 
نیاز سنجی و اولویت بندی مناطق کم برخوردار این 
شهر، پروژه مکان یابی و با اداره کل ورزش و جوانان 
تفاهم خواهد شد. در این توافق مقرر شد که شرکت 
عمران عالوه بر زمین رایگان، 50درصد در هزینه های 
ساخت نیز مشارکت کند. دکتر حاجی زاده مدیرکل 
اداره ورزش جوانان استان فارس و هیأت همراه بعد 
از جلسه از اماکن ورزشی شهر صدرا شامل سه زمین 
چمن های مصنوعی احداث شده و سالن بین المللی 
۲000 نفری چند منظوره در حال احداث، بازدید به 
عمل آوردند و ضمن ابراز خرسندی از نحوه مدیریت 
و کیفیت ســاخت این پروژه ها، هماهنگی الزم در 
خصوص بهره بــرداری از پروژه های در حال اجرا به 
عمل آوردند. استادیوم 3 هزار نفری شهر صدرا پروژه 
دیگری بود که بازدید و مقرر شد اداره کل ورزش و 
جوانان در اسرع وقت با برنامه زمانبندی شده نسبت 
به تکمیل آن اقدام نماید که عالقه مندان به ورزش 
خصوصا در رشته فوتبال و دو میدانی از این مجموعه 
ورزشی استفاده بهینه کنند. در حوزه ورزش در شهر 
صدرا اقدامات خوبی صورت گرفته و افتخارات زیادی 
نصیب شــده است ولی این کافی نیســت و باید از 
امکانات موجود حداکثر اســتفاده را ببریم و با توجه 
بــه رابطه معکوس ورزش با آســیب های اجتماعی 
در جهت توســعه ورزش شهرستان تالش نماییم تا 
شــاهد آسیب های اجتماعی کمتری باشیم . پس از 
بازدید، جلســه دیگری در خصوص بررسی و تبادل 
نظر مشــکالت ورزش و پیگیری مسائل مربوط به 
باشگاه های فعال شهر صدرا در محل دفتر نمایندگی 
اداره ورزش و جوانان این شــهر تشکیل شد. در این 
جلسه مقرر شد کلیه باشگاه های فعال در شهر صدرا   
می بایست مورد بازرسی و تایید نمایندگی اداره ورزش 
و جوانان شهر صدرا قرار گیرد؛ همچنین محمدعلی 
فرهنگ مهر رئیــس اداره ورزش و جوانان شــیراز 
فعالیت کلیه هیأت های مورد تایید نمایندگی ورزش 
و جوانان صدرا را مطلوب دانست و در خصوص برنامه 
ریزی نسبت به فعال کردن هیأت های دیگر در آینده 
با توجه به پتانسیل های موجود در شهر صدرا تاکید 
کردند. در پایان حاجــی زاده مدیرکل اداره ورزش و 
جوانان  استان فارس از فعالیت های انجام شده توسط 
شــرکت عمران و نمایندگی آن اداره در شهر صدرا 
به عنوان پشــتیبان بزرگ ورزش و در حمایت های 

همه جانبه از ورزش در این شهر، قدردانی کردند.

قدردانی استاندار هرمزگان
 از کارکنان شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی هرمزگان 

از  بندرعباس-خبرنگار همدلی:اســتاندار هرمزگان 
تالش های کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی هرمــزگان در امر تامین و توزیــع و صادرات 
فرآورده هــای نفتی تقدیر کرد.   بــه گزارش روابط 
عمومی شــرکت ملــی پخش فرآورده هــای نفتی 
هرمزگان، دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان در 
دیدار با عبداهلل احمدی کمر پشتی از مدیریت بایسته 
و تدابیر شایسته مدیر منطقه هرمزگان و همکاران 
خدوم  این  منطقه در حوزه تامین و توزیع و صادرات 
فرآورده های نفتی که موجبات افتخار ملی و جهانی 
را برای هرمزگان به ارمغان آورده است  ؛ تقدیر و تشکر 
کرد. استاندار هرمزگان در بخشی از این پیام نوشته 
اســت: اکنون هرمزگان به عنوان استانی کلیدی در 
عرصه تامین و توزیع و صادرات فرآورده های نفتی در 

سطح ملی و بین المللی جایگاه ویژه ای دارد. 

خبر

همدلی:مدیرعامل  بندرعباس-خبرنگار 
شــرکت آب منطقه ای هرمزگان با اشــاره 
به طرح تولید آبزیان پرورشــی در آب های 
داخلی، گفت: این طرح کــه در دو فاز اجرا 
می شود؛ باعث افزایش بهره وری مصرف آب 

و اشتغالزایی پایدار در منطقه می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای هرمزگان، دکتر هوشنگ مالیی در 
جلسه بررســی طرح »تولید آبزیان پرورشی 
در آب های داخلی« کــه با حضور هیاتی از 
اداره کل شــیالت و سازمان حفاظت محیط 
زیست استان هرمزگان که در سالن جلسات 
شــرکت آب منطقه ای هرمزگان برگزار شد، 
اظهار کرد: پس از مشــورت های انجام شده 
با اســتاندار محترم هرمزگان طرحی تحت 
عنوان »تولید آبزیان پرورشــی در آب های 

داخلی« ارائه شد.
وی با اشاره به اهداف این طرح، عنوان کرد: 
این طرح در قالب اقتصاد مقاومتی ارائه شده 
است؛ که تحقق آن، افزایش اشتغال، درآمد 
کشــاورزان، تامین غذای مــردم و افزایش 
بهــره وری در مصــرف آب را در پی خواهد 

داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان با 
اشاره به واردات ساالنه آبزیان به ایران، ابراز 
داشــت: با انجام چنین طرحی گامی بزرگ 
بــرای کاهــش واردات و افزایــش صادرات 
که یکی از فرمایشــات مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( است، برداشته می شود.
مالیی تشــریح کرد: بر اساس طرح »تولید 
آبزیــان پرورشــی در آب  هــای داخلــی«، 
کشــاورزان پس از اســتحصال آب از چاه ها 
خــود و پیــش از ورود به مزرعــه آن را در 
یک اســتخر ذخیره می کنند. ذخیره آب در 
استخر زمینه پرورش آبزیان مختلف را فراهم 
می کند که مشخص شدن نوع آبزی، نیازمند 
نظر تخصصی اداره کل شــیالت و سازمان 

محیط زیست است.
وی بــا بیــان این کــه در مجمــوع حدود 
۲0هــزار حلقه چاه در هرمزگان وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: هشت هزار حلقه چاه برای 
آبیاری باغات اســتفاده می شــود؛ به همین 
جهت در تمام طول سال، از آب چاه استفاده 

می کنند.
مالیی اســتفاده دو منظوره از اســتخرهای 
موجود کشاورزان را از دیگر مزایای این طرح 
دانســت و گفت: اجرای ایــن طرح افزایش 
تنوع محصوالت دریایی را نیز در پی خواهد 

داشت.
وی با ذکر این نکته که شهرســتان جاسک 
پتانسیل مناسبی برای توسعه پرورش آبزیان 
دارد، اظهار کرد: آب سد جگین پس از طی 

بیش از 70 کیلومتر به بند انحرافی می رسد. 
آب از طریــق مخزن های بنــد انحرافی به 
اراضی کشــاورزی انتقال داده می شــود که 
می تــوان پیش از این که آب وارد کانال های 
انتقال شود، پرورش ماهی در استخرها را در 

دستور کار قرار داد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای هرمزگان 
اذعان کرد: چشمه های آبگرم و رودخانه های 
لب شور، ظرفیت مناسبی در استان هرمزگان 
برای توسعه پروش آبزیان محسوب می شود؛ 
که باید با استاندارهای سازمان محیط زیست 

منطبق باشند.
    آب منطقه ای هرمزگان کامل ترین 

نقشه GIS در حوزه آب را دارد
مالیی تشــریح کرد: شــرکت آب منطقه ای 
هرمزگان کامل ترین نقشــه GIS در حوزه 
آب را دارد کــه شــامل تمام مشــخصات 
چاه هــا، رودخانه ها و ... اســت. این نقشــه 
می تواند کمک زیادی برای بررسی و معرفی 
فرصت های استان هرمزگان برای فعالیت در 

این حوزه کند.
وی بــا ذکر این نکته که این طرح در دو فاز 
اجرا می شود، بیان داشــت: کمیته ای برای 
بررســی طرح های آبزی پروری در مجموعه 
آب منطقــه ای هرمــزگان وجــود دارد که 
می  توان در فاز اول برای اجرای این طرح در 

چاه های مزارع استان هرمزگان اقدام کرد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای هرمزگان 
ابراز داشت: برای تحقق برنامه ریزی های انجام 

شده، سازمان ها و ادارات مرتبط دیگر مانند 
اداره کل شیالت، ســازمان حفاظت محیط 
زیست، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
جهادکشاورزی نیز برای بررسی کارشناسانه 

طرح به این کمیته افزوده می شوند.
مالیــی در پایان گفت: در ایــن کارگروه بر 
اساس مشــخصات کیفی چاه ها، نوع آبزی 
پرورشی و مسائل زیست محیطی طرح های 
قابل اجرا، تیپ بندی می شوند؛ چراکه باعث 

کاهش برخی هزینه های متقاضی می شود.
 ظرفیت تولید ۲00 هزار تن با اســتفاده از 

آب های داخلی وجود دارد
دکتر عبدالرســول دریایی مدیرکل شیالت 
اســتان هرمــزگان نیز گفــت: دکتر مالیی 
اطالعات بسیار خوبی در حوزه آبزی پروری 
دارند به همین جهت ایده بســیار مناسبی 
در راســتای اقتصاد مقاومتی و جهش تولید 
از ســوی مدیرعامل آب منطقه ای ارائه شده 
است. وی با ذکر این نکته که باید به سمت 
توســعه آبزی پروری در آب های داخلی گام 
برداریم، عنوان کرد: برخی از آب های لب شور 
در استان هرمزگان بدون هیچ استفاده ای از 
مناطق مختلف عبــور می کنند و راهی دریا 
می شــوند؛ که می توان از این ظرفیت برای 
پــرورش انواع ماهی یا میگو اســتفاده کرد. 
مدیرکل شــیالت اســتان هرمزگان با ذکر 
این نکته که استان هرمزگان دارای ظرفیت 
بسیار مناسبی برای پرورش برخی از آبزیان 
و ماهی خاویاری است، تصریح کرد: در حال 

حاضر 150 کشور دنیا در حال پرورش ماهی 
تیال پیا هســتند که باید از مســائل زیست 

محیطی این کشورها الگو برداری کنیم.
  در شهرســتان حاجی آباد خاویار 

استحصال کردیم
دریایــی با ذکر این نکته که در شهرســتان 
حاجی آباد موفق به استحصال خاویار شدیم، 
گفت: سرعت رشد ماهیان خاویاری در این 
منطقه بیشتر از شــمال کشور است چراکه 
چاه های شهرستان دمای مناسبی برای رشد 

این نوع ماهی دارند.
وی ضمن اســتقبال از فــاز اول این طرح، 
تشــریح کرد: برای فــاز دوم که اســتفاده 
از ظرفیــت آب های ســطحی و چشــمه ها 
است، بررســی مواردی نظیر سولفور و دما 
اهمیت دارد به همین جهت باید نســبت به 

دسته بندی این ظرفیت ها اقدام کنیم.
مدیرکل شیالت هرمزگان خاطرنشان کرد: 
استفاده از بایوفیلترها در خروجی استخرهای 
پــرورش آبزی می تواند باعــث وقوع تجزیه 
شــود و در نهایت کیفیت آب را برای اراضی 

کشاورزی افزایش دهد.
دریایی در پایان با ذکر این که ۲00 هزار تن 
ظرفیت تولید آبزی در آب های داخلی وجود 
دارد، بیان داشت: امیدوارم که به ایجاد یک 
تیم فنی شرایط سرمایه گذاری در این حوزه 
را به خوبی فراهــم کنیم. مجوزها نیز تحت 
نظر کمیته تشــکیل شــده به سرعت صادر 

خواهد شد.

به ابتکار مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان مطرح شد:

 تولید آبزیان پرورشی در آب های داخلی

رئیس  همدلی:  محمودی- خبرنگار  –تکتم   رشــت 
دانشگاه علوم پزشــکی گیالن در نشست شورای فرهنگی 
اجتماعــی این دانشــگاه، بر اســتفاده حداکثــری از توان 
دانشــجویان ترم های باالی پزشــکی و پرستاری در جهت 

مشارکت در طرح شهید سلیمانی تأکید کرد.
  چهارمین نشســت شــورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
علوم پزشــکی، در ســالن اجالس حوزه ریاســت با حضور 
اعضای این ستاد به ریاســت دکتر ارسالن ساالری برگزار 

شد.
دکتر ارســاالن ســاالری، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
گیــالن در این نشســت با تبریــک روز بســیج)5آذر( به 
نیروهای ازجان گذشــته و همیشــه در صحنــه و تبریک 
روز دانشــجو)1۶آذر( به آینده ســازان این مملکت، اظهار 
کرد: در ایام کرونا نیروهای بســیجی با حضور مســتمر و 
ازجان گذشــتگی نقش بســیار مهمی را در این شرایط ایفا 
کردند.  وی با اشــاره به نقش پررنگ بســیجیان از ابتدای 
شــیوع کرونا تاکنون، افزود: دانشجویان علوم پزشکی نیز با 
حضور مستمر در مراکز درمانی و ایجاد پویش های گوناگون 
در زمینــه کرونا و کمک به همنوعان خود، ثابت کردند که 

قلب آنان برای هم وطنانشان می تپد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به طرح بزرگ 
شهید سلیمانی در کشــور و لزوم اقناع سازی افکار عمومی 

در جهت اجرای آن، گفت: استفاده از ظرفیت همگانی برای 
بیماریابی، نظارت و همچنین حمایت از آسیب دیدگان الزم 
و ضروری است. دکتر ساالری به ظرفیت عظیم تشکل های 
بسیجی در جهت مساعدت به کاهش شیوع ویروس کرونا، 
اشــاره کرد و افزود: با توجه به تعطیلی مراکز آموزشــی و 
دانشــکده ها، حضور و همکاری دانشجویان رشته پزشکی و 
پرســتاری در طرح عملیاتی و خانه محور شهید سلیمانی 
می توانــد بســیار مهم و اثرگــذار باشــد. وی همچنین بر 
استفاده حداکثری از توان دانشجویان علوم پزشکی ازجمله 
دانشجویان ترم های باالی رشته پزشکی و پرستاری جهت 
مشارکت در طرح شهید سلیمانی تأکید کرد.  حجت االسالم 
 والمسلمین علی اسماعیلی، مســئول نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشــگاه علوم پزشکی گیالن نیز در این 
جلسه گفت: ما باید در شرایط کرونا برای دانشجویان برنامه 
فرهنگی مناســب داشــته باشــیم و با برنامه پیش برویم.  
وی بر ضرورت اســتفاده از فضای مجازی جهت مشارکت 
فعاالنه دانشــجویان تأکید کرد و گفــت: با توجه به این که 
اکنون امکان حضــور فیزیکی دانشــجویان در برنامه های 
فرهنگی و ورزشــی امکان پذیر نیســت، الزم است تا بیش 
از گذشــته از فضاهای مجازی برای پر کردن اوقات فراغت 
دانشجویان بهره مند شــویم. دکتر فردین مهرابیان، معاون 
فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز در 

این نشســت با اشاره به دو رویداد مهم یازدهمین جشنواره 
بین المللی سیمرغ دانشگاه های علوم پزشکی کشور و بیست 
و پنجمین جشــنواره قرآن و عترت اظهار کرد: تالش های 
زیادی از ســوی همکاران این معاونــت  در این زمینه در 
حال انجام اســت و خوشــبختانه باوجود تعطیالت، شاهد 
حضور دانشــجویان به صورت مجازی برای شــرکت در این 
جشنواره ها هستیم. وی از درخشش دانشگاه علوم پزشکی 
در جشــنواره های فرهنگی ابراز امیدواری کرد و افزود: در 
ایام شــیوع ویــروس کرونا فعالیت های فرهنگی دانشــگاه 
بیش ازپیــش موردتوجه قرارگرفته و بــه دلیل عدم حضور 
دانشــجویان در دانشــگاه، برنامه های فرهنگی ربه صورت 
مجازی برنامه ریزی شــده که مورد استقبال دانشجویان نیز 
قرارگرفته اســت. در ادامه این جلســه نیز نماینده دبیران 

کانون های فرهنگی دانشجویان، دبیر تشکل 
انجمن اسالمی و مســئول بسیج دانشجویی 
دانشــگاه به ارائــه گــزارش از فعالیت های 
صورت گرفته توســط دانشــجویان در این 
ایــام پرداختنــد.  گفتنی اســت برنامه های 
پیشنهادی مراسم روز دانشجو و شرح وظایف 
رابطــان امور قرانــی و فرهنگــی واحدهای 
دانشگاه در شــورای فرهنگی دانشگاه مطرح 

و به تصویب رسید.

عضو شورای شهر اهواز با اشاره به آبگرفتگی در برخی 
مناطق شــهر پس از آغاز بارندگی شب گذشته گفت: 
در مناطق فــوق بحرانی احتمــال ورود آب به منازل 
وجود دارد و ماندگاری آب در معابر نیز بیشــتر است. 
حجت االسالم جاسم موسی پور در گفت وگو با ایسنا، با 
اشــاره به آغاز بارندگی در اهواز از شب گذشته، اظهار 
کرد: در پی اخطاریه هواشناســی، مدیریت شهری در 
حالــت آماده باش قرار گرفته اســت. وی با اشــاره به 
ادامه اجرای طرح ضربتی دفع آب های سطحی، افزود: 

همچنان تعدادی از پروژه های این طرح تکمیل نشــده 
است و در حال حاضر پروژه های میدان انقالب و خیابان 
فروردین منطقه گلستان نیمه کاره هستند. عضو شورای 
شهر اهواز بیان کرد: عمده مشکالتی که اکنون گزارش 
شــده مربوط به منطقه ۶ شــهرداری است که در این 
منطقه، پروژه های آبفا و شهرداری نیمه تمام هستند و 
به تعهدات خود به ویژه در کمپلوی جنوبی و خشــایار 
عمــل نکرده اند و بنابراین اکنون شــاهد آبگرفتگی در 
این مناطق هســتیم. وی با اشاره به پیش بینی افزایش 

حجــم بارندگی از بعد از ظهر امــروز، تصریح کرد: در 
مناطق فــوق بحرانی احتمال ورود آب به منازل وجود 
دارد و ماندگاری آب در معابر نیز بیشتر است که البته 
مشکل عمده در نقاط فوق بحرانی به جز در منطقه ۶ 
شهرداری حل شــده است. در حال حاضر شاهد شش 
آبگرفتگی کاسه ای در ســطح شهر هستیم. موسی پور 
گفت: مشکل اصلی فاضالب اهواز پس از اجرای کامل 
طرح اصالح شبکه فاضالب حل می شود که اجرای آن 

حداقل سه سال طول می کشد.

در شورای فرهنگی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیالن مطرح شد:

تأکید بر استفاده حداکثری از توان دانشجویان در اجرای طرح بزرگ شهید سلیمانی

عضو شورای شهر عنوان کرد

احتمال ورود آب به منازل در مناطق فوق بحرانی اهواز



w w w . h a m d e l i d a i l y . i r اقتصادیکشنبه 9 آذر  1399  سال ششم   شماره 61569

آخرین وضعیت واردات مرغ، موجودی 
و ترخیص خوراک طیور

در هشــت ماهه اول امســال حــدود ۴۴ تن مرغ 
وارد شــده که نسبت به سال گذشــته ۹۷ درصد 
کاهــش دارد، اما دلیــل گرانی مــرغ در روزهای 
اخیر کاهش واردات اعالم نشــده است. به گزارش 
ایســنا، در هفته های اخیر قیمت مرغ دچار نوسان 
شــده و با افزایش قابل توجهی همــراه بود. در این 
بین مســئوالن و فعاالن بازار مــرغ دالیل متفاوتی 
را در رابطه بــا چرایی افزایش قیمت این کاال اعالم 
کردند که از جملــه آن می توان به محدودیت ها در 
تامین نهاده های تولید مانند ذرت و کنجاله ســویا، 
رعایت نشدن دائمی نرخ مصوب محصوالت مشمول 
قیمت گذاری، نبود نظارت بر فرآیند توزیع نهاده های 
دامی و اقدام دیر هنگام نهادهای مسئول برای عرضه 
مرغ با نرخ دولتی در راستای تنظیم بازار اشاره کرد. 
این در حالی اســت که بررسی وضعیت واردات مرغ 
در سال جاری از گمرک ایران با این اعالم لطیفی - 
سخنگوی گمرک - همراه بود که در هشت ماهه اول 
امسال ۴۴ تن مرغ به ارزش ۷۹ هزار دالر وارد شده 
است که در هشت ماهه اول سال گذشته ۱۵۱۵ تن 
مرغ با ارزش بیش از دو میلیــون و ۷۲۶ هزار دالر 

بوده است.
براین اساس، میزان واردات مرغ در هشت ماهه اول 
ســال جاری حدود ۷۷ درصد کاهش دارد، اما این 
موضوعی نیست که در اظهارات مسئوالن مربوطه و 
فعاالن بازار دلیل گرانی مرغ در هفته های اخیر باشد.

گفتنی است؛ با توجه به میزان تولید گوشت مرغ و 
قرمز، واردات آن به غیر از موارد خاص در راســتای 
تامین ذخایر اســتراتژیک انجام می شود و در مدت 
اخیر نیز فعاالن بازار تاکیدی بر کاهش واردات مرغ 
به عنوان دلیل اصلی نوســان قیمت آن نداشــته و 
موضوع مورد توجــه تامین نهادهای تولید و هزینه 
باالی آن است. این در حالی است که بررسی وضعیت 
موجودی و ترخیص نهاده های تولید در آمار گمرک 
نشــان می دهد که تا اواســط آبان امسال موجودی 
نهاده های تولیــد از جمله ذرت یک میلیون و ۹۳۵ 
هزار تن، ســویا ۳۵۲ هــزار و ۲۲۲ تن در گمرک و 
بنادر بوده اســت. همچنین در مدت هشت ماهه در 
مجموع حدود ۸.۶ میلیون تــن از نهاده های دامی 
ترخیص شده اســت که ۶.۴ میلیون تن ذرت، یک 
میلیون و ۲۴۹ هزار تن جو و ۹۴۵ هزار تن کنجاله 
سویا از گمرک ترخیص شده و نسبت به مدت مشابه 
سال قبل مجموع ترخیصی این سه کاال ۲.۷ درصد 
کاهش دارد. در سال گذشته یک میلیون و ۱۶۲ هزار 
تن کنجاله سویا وارد و ترخیص شده که این رقم در 
ســال جاری به ۹۴۶ هزار تن رسیده که کاهش ۱۹ 
درصدی دارد. پیش از این مســئوالن گمرک ایران 
اشاره کرده بودند که تا اواسط مهرماه روند ترخیص 

کاالهای اساسی متاثر از مشکالت ارزی بوده است.
با این وجود در ماه گذشــته و براســاس تصمیمات 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت با رفع موانع ارزی 
تصمیماتی برای ترخیص فوری کاالهای اساســی و 
مواد اولیه موجود در بنادر و گمرک اتخاذ شــد و از 

نیمه آبان ماه در دستور کار قرار گیرد.

سرپرستسازمانخصوصیسازی
بهایسنااعالمکرد

برای بهره مندی از مزایای سهام عدالت 
در سجام ثبت نام کنید

سرپرست سازمان خصوصی سازی گفت: حدود ۳۰ 
میلیون نفر از ســهام داران سهام عدالت روش غیر 
مستقیم را برای مدیریت سهامشان انتخاب کردند 
که الزم اســت هر چه زودتر در سامانه سجام ثبت 
نام و کد بورسی دریافت کنند تا از مزایای سهامشان 
بهره مند شوند. حسن عالئی در گفت و گو با ایسنا، 
با اشاره به پذیرش ۲۹ شرکت سرمایه گذاری استانی 
ســهام عدالت در بورس اظهار کرد : مراحل پذیرش 
شــرکت های استانی طی چند ماه گذشته به خوبی 
طی شده و در حال حاضر ۲۹ شرکت سرمایه گذاری 
استانی ســهام عدالت در بورس پذیرش شده اند و 
شرکت سرمایه گذاری اســتان البرز نیز هم اکنون 
در شرف تاسیس اســت و به محض نهایی شدن،   
مراحل پذیرش در بورس را طی خواهد کرد. معاون 
واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی 
با اعالم اینکه به زودی مجامع عمومی پنج اســتان 
به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شــد، افزود: بر 
اساس ســاز و کارهای قانون تجارت برای برگزاری 
این مجامع الزم اســت ۵۰ درصد از سهامداران در 
این مجمع که به صورت الکترونیکی برگزار می شود 
شرکت کنند و چنانچه در مرحله اول  تعداد شرکت 
کنندگان به حد نصاب الزم نرســد باید نســبت به 
برگزاری مجدد مجمــع اقدام کرد. عالئی ادامه داد: 
بسیاری از ســهامداران غیر مستقیم به دلیل عدم 
اطالع رسانی کافی تاکنون برای دریافت کد بورسی 
اقدام نکرده اند که الزم اســت این افراد برای حضور 
در مجامع و بهره مندی از دیگر مزایای سهام عدالت 
از جمله دریافت سود سالیانه و تقاضای عضویت در 
هیات مدیره شرکت های استانی با ثبت نام در سامانه 
سجام نســبت به دریافت کد بورسی اقدام و از این 

تسهیالت استفاده کنند.
 وی با بیان این که سرمایه شرکت های سرمایه گذاری 
استانی متشــکل از ســهام افرادی است که روش 
مدیریت غیر مستقیم سهام عدالت را انتخاب کردند، 
گفت: در حال حاضر ســهام افراد بر اســاس همان 
استانی که موقع ثبت نام در آنجا ساکن بوده اند احصا 
و به شرکت ســرمایه گذاری استان مربوط منتقل 
شــده و بر همین مبنا  و بر اساس تعداد سهامداران 
شــرکت های ســرمایه گذاری هر اســتان سرمایه 

شرکت ها متفاوت است. 

خبر

همدلــی|  در اولین روز هفتــه، تنها محافل 
سیاسی، تحت تاثیر اخبار مربوط به ترور یکی از 
برترین دانشمندان هسته ای کشور نبود، بلکه در 
مهم ترین بازارهای پایتخت نیز خبرهای مهمی 
در جریان بود. یک روز بعد از انتشــار خبر تلخ 
شهادت محسن فخری زاده، در حالی که تارنمای 
رسانه های داخلی و خارجی پر بود از تحلیل ها و 
بازنشر انعکاس این موضوع در محافل بین المللی، 
نگاه فعاالن اقتصادی هم گره خورده بود به فضای 
اقتصادی و البته مهم ترین بازارهای پایتخت. از 
آنجایی که هر بحرانی در بســیاری از کشورهای 
دنیا مســاوی است با رکود و در ایران معنای هر 
بحرانی حداقل طی ســال های گذشته در قالب 
تــورم خود را نشــان داده، از دو روز گذشــته، 
خیلــی  از گمانه زنی ها درباره رکورد قیمتی دالر 
و ســکه در چهارراه استانبول و جمهوری شنیده 
شد و حتی بســیاری از پیش بینی ها حکایت از 
نزولی شدن شــاخص کل بورس در پی انتشار 
این خبر داشــت. اما داستان در اولین روز هفته 
به شــکل دیگری رقم خورد؛ دالر و سکه نزولی 
شدند؛ بورس ســبزپوش ماند. دالر در حالی که 
چهارشنبه هفته گذشته در صرافی ملی ۲۵ هزار 
و ۵۰ تومان و در بازار آزاد ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان، 
معامله می شد، با افت قابل توجهی در اولین روز 
هفته روی میــز معامله رفت. فعاالن بازار ارز در 
اواخر هفته گذشته با اشاره به وضعیت کاهشی 
نــرخ ارز در صرافی ملی، بــا اطمینان چندانی 
درباره روند نزولــی دالر صحبت نمی کردند، اما 
دیروز نظر دیگری درباره چشــم انداز نرخ دالر و 
البته ســکه در روزهای آینده داشتند. بر اساس 
آخرین گزارش ها از وضعیت بازار ارز، قیمت دالر 
در هفته های اخیر ســیر نزولی به خود گرفته، 
با تداوم ارزانی دالر، نــرخ این ارز در بازار تا روز 
پنج شــنبه به ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید، در 
صرافــی  ملی نیز این رونــد نزولی در هفته های 
اخیر مشاهده شده و قیمت دالر در این صرافی ها 
به ۲۴ هزار و ۷۵۰ کاهش یافته است. اما با تداوم 
این روند نزولی یکی از ســواالتی که در محافل 
اقتصادی از عصر روز جمعه ایجاد شــد، قیمت 
دالر در روزهای جاری است؛ سواالت مشابهی که 
در بازار سکه و طال نیز به کرات شنیده می شود.  
رصد اخبار اقتصادی طی روزهای اخیر حکایت از 

کاهش قابل توجه نرخ طال در بازارهای بین المللی 
دارد کــه این موضوع در وضعیت ســکه و طال 
در بازارهای داخلی نیز بی تاثیر نبوده اســت؛ به 
طوری که سکه از کانال ۱۶میلیون تومان به ۱۰ 

میلیون تومان پرت شده است. 
وضعیتطالوبورسدربازارهایجهانی

وداخلی
ترور عصر جمعه دانشــمند هســته ای ایران از 
دو روز گذشــته حالی در صدر اخبار رسانه  های 
داخلی و خارجی قرار گرفته که خبرهای خوبی 
از وضعیت واکسن کرونا در دنیا شنیده می شود و 
احتمال سقوط طال در بازارهای داخلی و خارجی 
همچنــان وجــود دارد. طال همــواره به عنوان 
یکــی از دارایی های امن در دنیا و البته در میان 
سرمایه گذاران داخلی شناخته می شود که با هر 
آشــوبی آغوش خود را به روی سرمایه گذاران به 
عنــوان پناه گاهی امن باز می کند، اما با جدی تر 
شــدن اخبار مربوط به واکسن کرونا و جدی تر 
شدن بازگشــت آمریکا به برجام، گفته می شود 
ســیگنال های مهمی برای نزولــی ماندن روند 
شــاخص  دالر در بازارهای جهانی مطرح شده 

که با تــرور عصر روز جمعه یک بار دیگر فضای 
نااطمینانــی در میان ســرمایه داران این بازارها 
ایجاد شده اســت و حاال قیمت ارزهای داخلی 
و البته ســکه ها را نیز متاثر کرده. به طوری که 
در روز شنبه خبرها حکایت از تداوم روند نزولی 
دالر و ســکه در بازار داشت. در اولین روز هفته، 
در حالی هر قطعه ســکه بهار آزادی با افت ۹۸ 
هزار تومانی نســبت به آخرین روز کاری هفته 
گذشته، به ده میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی رسید 
که گمانه زنی ها از رسیدن قیمت هر قطعه از این 
سکه به کانال ۱۰ میلیون تومانی حکایت داشت. 
ایــن گمانه زنی هــا در حالی مطرح اســت که 
بازارها از یک ســو تحــت تاثیر فضای امنیتی و 
از سوی دیگر تحت تاثیر تعطیلی ها برای افزایش 
محدودیت های کرونایی قرار دارند. در میان این 
اخبار برخی از فعاالن بازار از احتمال رســیدن 
قیمت ســکه به کانال ۹ میلیــون تومان خبر 

می دهند.
 بر اساس گزارش ها، کاهش قیمت اونس جهانی 
طال به زیــر ۱۸۰۰ دالر و ریزش قیمت دالر به 
کانال ۲۴ هزار تومان، احتمال سقوط قیمت سکه 

امامی به زیر ۱۰ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان و 
ســکه طرح قدیم به کانال ۹میلیون قوت گرفته 
اســت؛ به طوری که معامله گران انواع سکه که 
دیروز با احتمال کاهش مسکوکات گرانبها مواجه 
بودند بــر این باور بودند که این کاهش شــاید 
منتهی به از دست رفتن کانال ۱۰ میلیونی برای 
سکه شود. بر همین اساس تحوالت بازار جهانی 
طال از یک ســو و روند کاهشی نرخ دالر در بازار 
داخلی از ســوی دیگر قیمت سکه را تحت فشار 

قرار داده است.
 به گفته فعاالن بازار، این شرایط می تواند موجب 
ریزش سکه امامی به کف کانال ۱۰میلیون شود 
و ســکه طرح قدیم را به کانال نه میلیونی سوق 
دهد. نیم سکه و ربع سکه نیز طی هفته گذشته 
با کاهش قیمت قابل توجهی مواجه شــده اند و 
این هفته هم احتمال ســقوط آنها به کانال های 
پایین تر جدی شده اســت. سقوط ارزش سکه 
و طــال در بازارهای داخلی در حالی اســت که 
خوش بینی در مورد بهبود اقتصاد با اثربخشــی 
ســریع واکســن ها در کنترل کرونا، ایجاد شده 
اســت و همچنین انتقال آرام قــدرت در کاخ 

سفید، سبب شد تا ارزش بازارهای بورس رکورد 
بزند؛ بر همین اساس قیمت طال در روزهای اخیر 
در مبادالت بازارهــای جهانی دو درصد کاهش 
یافــت و به زیر ۱۸۰۰ دالر در هر اونس رســید 
که کمترین میزان در نزدیک به پنج ماه گذشته 
به شــمار می رود. به گــزارش رویترز، هر اونس 
طال در بازارهــای جهانی با ۲۸.۰۱ دالر کاهش 
۱۷۸۷.۷۹ دالر فروخته شد. قیمت این فلز گران 
بها به کمترین رقم از شــش جوالی رسید. این 
در حالی اســت که طال طی هفته گذشته چهار 
و نیــم درصد از ارزش خود را از دســت داد که 
بیشترین میزان از هفته منتهی به ۲۵ سپتامبر 
OAN�  به شمار می رود. کریگ ارالم، تحلیل گر

DA  گفــت: »به محض این که قیمت ها به زیر 
۱۸۰۰ دالر برسد، فروش یکجا شروع می شود. با 
توجه به این که ما دالیل بنیادینی نظیر واکسن 
داریم، این احتمال وجــود دارد که قیمت ها به 
۱۷۵۰ دالر برسد«. از سوی دیگر نفت نیز متاثر 
از این اخبار روزهای خوبی را ســپری می کند؛ 
رویترز در این باره نوشت، از دیگر عوامل تاثیرگذار 
بر قیمــت نفت، رکوردزنی بازارهــای بورس به 
علت خوش بینی به واکســن کرونا و حســاب 
کردن ســرمایه گذاران بر مبادالت تجاری آرام تر 
در دوران ریاســت جمهوری جو بایدن اســت. 
برنارد داده، تحلیل گر بازار گفت: »به نظر میآید 
که بایدن رویکــرد آرام تــری در قبال تجارت با 
کشــورهای دیگر نظیر چیــن در پیش خواهد 
گرفت کــه این امر بــر بازارهای بــورس تاثیر 
گذاشته اســت«. از ســوی دیگر، در روزی که 
بســیاری از پیش بینی ها از  احتمال تاثیر اخبار 
سیاسی بر تاالر شیشه ای و استرس سهامداران 
دربــاره فروش های هیجانی حکایــت می کرد، 
شاخص کل بورس با شیب مالیمی رو به صعود 

حرکت کرد. 
بر همین اساس، شاخص بورس در پایان معامالت 
روز شنبه، با رشد ۲۳ هزار و ۵۴۸ واحدی به یک 
میلیون و ۳۹۰ هزار و ۷۹۷ واحد رسید. همچنین 
شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۶۳۹۹ واحدی 
به ۴۰۱ هزار و ۵۳۱ واحد رســید. در همان روز، 
فوالد، فملی، شــپنا، تاپیکو و  فارس،  نمادهای 
شــتران بیشــترین تأثیر مثبت و نماد خودرو 

بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند. 

تأثیرخبرهایمربوطبهواکسنکروناواحتمالبازگشتآمریکابهبرجامبربازار

دالر و سکه نزولی شد؛ بورس سبزپوش ماند

همدلی| در حالی بر اساس اطالعات منتشر شده از الیحه 
بودجه ســال آینده، میزان تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
کاالهای اساســی کمتــر از پنج میلیارد دالر اســت که در 
ســال جاری، در ابتدا قرار بــود ۱۰.۵میلیارد دالر ارز برای 
واردات کاالهای اساســی در نظر گرفته شود، اما بر اساس 
مصوبه اقتصادی دولت در اردیبهشــت امسال، این رقم به 
۹ میلیارد کاهش یافت، اما نکته قابل توجه این اســت که با 
وجود اختصاص این مبلغ برای واردات کاالهای اساســی و 
جلوگیری از تاثیر دالر آزاد بر معیشت، امسال هم آمارهای 
خوبی درباره وضعیت خوراکی ها از ســوی مراکز رســمی 
منتشــر نشده و این نشــان می دهد دولت در این سیاست 

شکست خورده است.
 آنطور کــه اطالعات متوســط قیمت کاالهــای خوراکی 
منتخب در مناطق شــهری کشــور مربوط به آبان امسال 

نشــان می دهد از ۵۳ قلم خوراکی منتخب، تعداد ۳۲ قلم، 
درصد تغییر ســاالنه باالتر از نرخ تورم نقطه ای کل کشــور 

۴۶.۴ درصد داشته اند. 
بر همین اساس، براساس اطالعات متوسط قیمت کاالهای 
خوراکی منتخب در مناطق شــهری کشــور مربوط به آبان 
ســال جاری، در گروه نان و غالت، برنج ایرانی درجه یک با 
۹.۲ درصد، برنج خارجی درجه یک با ۷.۹ درصد و شیرینی 
خشک با ۵.۹ درصد بیشــترین افزایش قیمت را نسبت به 
ماه قبل داشــته اند. طبق نمودار ۳۹ قلم کاالی خوراکی در 
دومین ماه پاییز امسال، تورم بیش از پنج درصدی را نسبت 
به ماه قبل خود تجربه کرده اند.  هر چند گفته می شــود دو  
قلــم خوراکی نیز افت قیمت را تجربــه کرده اند، اما با این 
همه به نظر می رســد سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل 
پابرجا بودن مســئله ارز دو نرخی به هدف اصلی خود یعنی 

جلوگیری از تورم و تاثیر دالر آزاد بر کاالهای اساسی خوب 
عمل نکرده است. سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی در 
بودجه امســال هم دیده می شــود که به گفته کارشناسان، 
درصورتی که این روند رشــد ماهانه قیمت ها متوقف نشود، 
نرخ تورم میانگین ســاالنه نیز در ماه هــای آینده رکوردی 
تاریخــی خواهد زد. گوشــت قرمز، ســفید و فرآورده های 
آن ها نشــان می دهد که در این گروه، اقالم مرغ ماشــینی 
با ۲۶.۲ درصد،گوشــت گاو یا گوساله با ۱۸.۱ درصد، ماهی 
قزل آال با ۱۳.۹ درصد و گوشــت گوســفند با ۱۳.۷ درصد 
بیشــترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. در 
بازار لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن نیز بیشــترین افزایش 
قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به روغــن نباتی جامد با 
۳۳.۱ درصد، روغن مایع با ۱۲.۶ درصد و خامه پاســتوریزه 
با ۱۱.۲ درصد بوده اســت. همچنین در ماه جاری متوسط 

قیمت تخم مرغ ماشــینی با کاهش ۶.۴ درصدی رو به رو 
بوده اســت. میوه و خشکبار نیز از این تورم به دور نبوده و 
در این گروه، بیشــترین افزایش قیمت مربوط به لیموترش 
با  ۱۴.۹ درصد و موز با ۱۱.۲ درصد افزایش نســبت به ماه 
قبل اســت. همچنین در ماه جاری متوسط قیمت پرتقال 
۸.۹ درصد کاهش قیمت نسبت به ماه قبل داشته  است. از 
سوی دیگر، در گروه سبزیجات نیز، بیشترین افزایش قیمت 
مربــوط به گوجه فرنگی بــا ۲۰۸.۹ درصد، فلفل دلمه ای با 
۶۲.۳ درصد،پیاز با ۶۲.۲ درصد  و کدو سبز با ۲۱.۰ درصد 
افزایش نسبت به ماه قبل اســت. این تورم در قند و شکر، 
آشامیدنی ها و سایر خوراکی ها نیز وجود داشته، تا جایی که 
در این گروه، بیشــترین افزایش قیمت مربوط به نوشــابه 
گازدار با ۱۰.۰ درصد  و چای خارجی بسته ای با ۹.۵ درصد 

افزایش نسبت به ماه قبل است. 

درآبانسالجاری32قلمازمیان53کاالیاساسی،باالترازنرختورمنقطهایکلکشورفروختهشدند
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بازگشایی تدریجی سینماها در انگلیس

همدلی| کشور انگلســتان اعالم کرد در یک سیستم سه 
مرحلــه ای پس از پایان قرنطینه این دوره، ســینماها باز 
می شــوند. به نقل از ورایتی، سینماهای انگلستان پس از 
پایان قرنطینه در ۲ دســامبر )۱۲ آذر در برخی از شهرها 
ازجمله لندن و لیورپول دوباره به کار بازمی گردند. در مناطق 
مهم شهری که سینماها در آن ها از اهمیت باالیی برخوردار 
هستند ازجمله منچستر، بیرمنگام و بریستول در مرحله 
سوم کار خود را شروع می کنند. به این ترتیب سینماهای 
این شــهرها همچنان بسته می مانند. لندن و لیورپول در 
مرحله دو قرار می گیرند و سینماها می توانند کار خود را از 
سر بگیرند اما با رعایت محدودیت هایی از قبیل حفظ فاصله 
و زمان بسته شدن. تعداد افراد در هر اکران نیز محدودیت 
خواهد داشت. پیش ازاین به سینماهای انگلیس چراغ سبز 
داده شــده بود که هفته آینده با پایان یافتن قرنطینه ۴ 
هفته ای می توانند کارشان را از سر بگیرند. گفته شده اجراها 
و اکران های داخل سالن نیز با ظرفیت ۵۰ درصد و در سقف 
کمتر از هزار نفر می تواند انجام شود. مراکزی که در ردیف 
یک و ۲ مقررات دولتی جای می گیرند شــامل سینماها، 
تئاترهــا، موزه ها، ســالن های بولینگ، مراکــز بازی های 
تفریحی و ســرگرمی و پارک هــای تفریحی محدودیت 
زمانی هم دارند و تعطیل کردن زودهنگام )۱۱ شــب در 
موردشــان اعمال می شود. البته هنوز مشخص نیست که 
آیا زنجیره های بزرگ سینمایی مانند »وو«، »سینه ورلد« 
و »اودئون« دوباره به کار برمی گردند یا خیر. بعید به نظر 
می رسد سینه ورلد بخواهد بدون اکران فیلم های بزرگ در 
سال ۲۰۲۰ به کار برگردد و انتظار این است که »وو« نیز 
گزینه های موجود را بررسی کند؛ به ویژه با توجه به تعطیلی 
طوالنی مدت در آلمان. این در حالی است که وزیر بهداشت 
بریتانیا هشدار داده که باید همچنان خطر را جدی گرفت 
زیرا هنوز بیش از ۱۶ هزار نفر به دلیل ابتال به ویروس کرونا 
در بیمارستان ها بستری هستند و ۶۹۶ فوت دیروز گزارش 
شد. هنکاک تأکید کرد: آن هایی که می توانند از خانه کار 
کنند باید همچنان در خانه بمانند. بخش هایی از انگلستان 
ازجمله کورن وال و جزایر سیلی در مرحله یک می توانند 
کارشــان را شروع کنند. دولت های اسکاتلند، ولز و ایرلند 
شمالی طبق مقررات خودشان عمل می کنند. طبق آمار ۹۳ 
درصد افرادی که به سینما رفته اند گفته اند احساس امنیت 
می کردند و مهم تر از همه این که موردی حاکی از ابتال به 

کووید۱۹ در سینماها ارائه نشده است.

فیلم های بخش کرونای»سینماحقیقت« 
معرفی شدند

همدلی| بیست وپنج فیلم مســتند به بخش ویژه کرونای 
جشنواره بین المللی »ســینماحقیقت« راه یافتند. به نقل 
از روابط عمومی جشــنواره بین المللی »سینماحقیقت«، 
بیست وپنج فیلم مستند به بخش ویژه کرونا در چهاردهمین 
دوره جشــنواره بین المللی »سینماحقیقت« راه یافتند. در 
این بخش که به شــکل رقابتی برگزار می شود، فیلم های 
مســتند تولیدشــده با موضوع همه گیری بیماری کرونا و 
تأثیرات مختلــف آن در زمینه های اجتماعی، سیاســی، 
اقتصادی، فرهنگی به نمایش درآمــده و مورد داوری قرار 
می گیرند. اسامی فیلم ها و کارگردانان منتخب »بخش ویژه 
کرونا« جشنواره »ســینماحقیقت« به این شرح است:۱_ 
A_B_C_D محسن خان جهانی۲_ آنجا سپیده دم / 
محسن جهانی، هاشم مسعودی۳_ اتودهای قرنطینگی 
/ فرشاد فدائیان )خارج از مسابقه ۴_ بالگردون / حسین 

علی مددی۵_ بلوک ۶۵/ سیدوحید حسینی نامی
۶_ پرگل / سعید فرجی

۷_ پروانگی / محمدجعفر باقری نیا
۸_ پِسقله / مجید شیدا

۹_ تنگ نای / جواد یقموری، مهدی امینی
۱۰_ چامون / آرمان قلی پور دشتکی

۱۱_ داستان دستان کوچک / مهدیه سادات محور
۱۲_ دائمی نیست / مجید فرجی

۱۳_ روایت جهاد / میالد امینی موحد
۱۴_ رویای پوپک / رضا سورانی

۱۵_ سمفونی ماسک / مسعود بابایی
۱۶_ شیفت شب / محمدحسین همتی نژاد، محسن فضلی

۱۷_ طبیب دوره گرد / مهدی زاغیان
۱۸_ عملیات ویژه / حجت اهلل عدالت پناه

۱۹_ قرنطینه / پیام میرتبریزیان
۲۰_ قطعه ۱۹/ مسعود دهنوی

۲۱_ مدافعان / فرهاد آیت اللهی، اولین سوبرت
۲۲_ موج اول / زهرا مسلمی پور

۲۳_ موژه / کوروش عسگری
۲۴_ نفس گیر / علی کرمی

۲۵_ وقتی مهربانی همه گیر می شود / علیرضا باغشنی
بخش ویژه کرونای جشنواره »سینماحقیقت« با همکاری 
رویداد »کرونا- روایت« سازمان نظام پزشکی برگزار می شود. 
بر اساس آیین نامه اعالمی جشنواره »سینماحقیقت«، جوایز 
برگزیدگان بخش ویژه کرونا به این شرح است: جایزه اول: 
تندیــس، لوح تقدیر و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، جایزه دوم: 
تندیس، لوح تقدیر و مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال، جایزه سوم: 
تندیــس، لوح تقدیر و مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال، جایزه ویژه 
هیأت داوران: تندیس، لوح تقدیر و مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال...

مرکز گســترش سینمای مستند و تجربی ســازمان امور 
سینمایی کشور، چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
مستند ایران »سینماحقیقت« را به دبیری محمد حمیدی 
مقــدم، از ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۹۹ و با توجه به شــیوع جهانی 
بیماری کووید ۱۹ به صورت مجازی و نمایش برخط )آنالین 

برگزار خواهد کرد.

برای ششمین سالروز درگذشت این هنرمند اتفاق افتاد:
انتشار روایت تصویری حسین 

علیزاده از بهمن بوستان 

همدلی|  مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران به مناسبت سالروز درگذشت بهمن 
بوستان پژوهشگر حوزه موســیقی فیلم سخنرانی 
حســین علیزاده در مراسم بزرگداشت این هنرمند 
فقید را منتشــر کرد. به نقل از مدیریت موســیقی 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، هم زمان با 
ششمین سالروز درگذشت بهمن بوستان پژوهشگر 
و مورخ حوزه موســیقی فیلمی از حســین علیزاده 
در مراسم بزرگداشت این هنرمند فقید در دسترس 
مخاطبان قرار گرفت. این سخنرانی در سال ۱۳۹۴ 
در فرهنگســرای ارســباران ایراد شده است. بهمن 
بوستان پژوهشــگر عرصه موسیقی ایرانی و ادبیات 
سه شــنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳ درگذشت. او عضو سابق 
هیأت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی ایران 
و ُمبدع نخســتین برنامه های موسیقی در تلویزیون 
ایــران بود. او فرزند مجد العلی )مهرداد( بوســتان، 
نویســنده و محقق ادبیات فارســی و نــوه وحید 
دستگردی ادیب و شــاعر دوران مشروطه بود. این 
هنرمنــد دوران تحصیالت اولیه را در تهران گذراند 
و در سال ۱۳۳۶ در رشته حقوق به دانشگاه تهران 
راه یافت و مطالعات دانشــگاهی خود را در رشــته 
زبان و ادبیات فارسی به پایان برد. او از آموزش های 
افرادی همچون: بدیع الزمان فروزانفر و جالل الدین 
همایــی بهره برد. مرحوم بوســتان در ســال های 
اولیه دهه چهل، همــکاری خود را به عنوان یکی از 
دســتیاران، با محمد معیــن در تدوین و گردآوری 
فرهنگ فارســی معین و لغتنامه دهخدا آغاز کرد و 
سپس ســال ها در حوزه موسیقی و ادبیات پژوهش 
نمود. بوســتان هم زمان با همکاری با محمد معین 
به نوشــتن مقاله و یادداشــت برای نشریات ادبی 
و فرهنگــی پرداخت. نگارش یادداشــت و مقاله در 
نشــریاتی چون: آینده، کلک و ادبســتان ازجمله 
فعالیت هــای او در این زمینه به شــمار می رود. او 
همچنین به صورت حرفه ای کوهنوردی می کرد و در 
دهه ۱۳۴۰ عضو هیأت غارشناسان ایران بود. او در 
همان سال ها به استخدام سازمان رادیو و تلویزیون 
درآمــد و همکاری خود را با این نهاد آغاز کرد. او با 
طرح و تهیه برنامه هایی نظیر: »هفت شهر عشق«، 
»بشنو از نی« و »سالمی چو بوی خوش آشنایی«، 
با همراهی هنرمندانی نظیر: احمد عبادی، حســن 
کســایی، جلیل شــهناز، علی اصغر بهاری، حسین 
قوامی، لطف اهلل مجد، منصور نریمان به گســترش 
موسیقی ایرانی از طریق رادیو و تلویزیون پرداخت. 
او در ســال های اولیــه دهه هفتــاد، بانی برگزاری 
جشنواره هفت اورنگ شد که با همکاری محمدرضا 
درویشــی در تاالر اندیشــه و با حضور چهره های 
سرشــناس موسیقی ســنتی و نواحی ایران برگزار 
شــد. در کنار این جشنواره او کتاب »هفت اورنگ« 
را با همکاری محمدرضا درویشی منتشر کرد. بهمن 
بوســتان پژوهش های گســترده ای نیــز در زمینه 
موســیقی زورخانه و ورزش های باستانی انجام داد 
و در توســعه این ورزش نقشی تعیین کننده داشت. 
او در دهه ۱۳۸۰ به عضویت انجمن پیشکســوتان 
ورزش کمیته ملی المپیک درآمد. او در ســال های 
اولیه دهه هشــتاد به عنوان عضو کانون پژوهشگران 
خانه موســیقی ایران انتخاب و چند ســالی در این 
سمت ادامه فعالیت داد. بهمن بوستان از حافظه ای 
قوی برخوردار بود و تبارشناسی او از اهل فرهنگ و 
هنر و به خصوص اهالی موسیقی زبانزد این مجموعه 
بود. او ســال ها مدیریت آرشــیو موسیقی سازمان 
رادیوتلویزیون را عهده دار بود. فرزند بهمن بوستان، 
علی بوستان، گرافیست، نوازنده سه تار و از شاگردان 
حســین علیزاده اســت که در عمده کنسرت های 
گروه هم آوایان با این موزیســین شــهیر به عنوان 
نوازنده همکاری داشته است. مرحوم بهمن بوستان 
در ســال های پایانی عمرش بیمار و خانه نشین شد 
و درنهایت در روز ۲۷ آبان ماه ســال ۱۳۹۳ در سن 
۷۹سالگی در تهران براثر ایست قلبی در بیمارستان 
نیکان تهران درگذشت و در روز پنجشنبه ۲۹ آبان 
پیکر او از مقابل تاالر وحدت تشییع و در بهشت زهرا 

)قطعه نام آوران( به خاک سپرده شد.

غلبه زنانه در دوساالنه سرامیک
همدلی|   ۷۲درصــد هنرمندانی که آثارشــان در 
یازدهمین دوساالنه ملی ســرامیک ایران به نمایش 
گذاشته شــده اســت، زن هســتند. در یازدهمین 
دوساالنه ســرامیک ایران ۹۷ اثر به نمایش گذاشته 
شــده اســت که ۸۵ هنرمند هرکدام یک اثر، چهار 
هنرمند هرکدام دو اثر به نمایش گذاشته اند و چهار 
اثر نیز به صورت مشــترک دو نفره ارائه شــده است 
و درمجموع ۹۷ هنرمند در دوســاالنه حضور دارند. 
از بین ۹۷ هنرمند راه یافته به نمایشــگاه دوســاالنه 
۶۹ نفر زن و ۲۸ نفر مرد هســتند که بیانگر حضور 
۷۲ درصدی هنرمندان سرامیست در دوساالنه است. 
یازدهمین دوساالنه ملی ســرامیک ایران با حمایت 
اداره کل هنرهــای تجســمی و همــکاری انجمن 
هنرمندان ســفالگر ایران و موسسه توسعه هنرهای 
تجســمی معاصــر از ۱۰ آبان ماه در فرهنگســرای 

نیاوران برگزار شده است.

رویداددریچه

سال  سال های  حیدرنژاد|  همدلی|  ســارا 
در اروپــا و آمریــکا درس خوانده، درس 
داده و زندگی کرده اســت. او بعد از چند 
موســیقی  عرصه  در  حاال  فعالیــت  دهه 
منحصربه فردی  جهان بینــی  بــه  معاصر 
دســت یافته است. شــاید بخشی از این 
آلبوم  اثرش؛  آخرین  شنیدن  با  جهان بینی 
تا حدی دســتگیرمان  »خوشنویســی«، 
شود. بااین که او را به عنوان آهنگسازی در 
در  اما  می شناسند،  معاصر  موسیقی  عرصه 
ارکسترهای شلوغ  از حضور  آثارش خبری 
و البته پرسروصدا نیســت. شاید بیش از 
همه در ســاخته های او بشود طعم و بوی 
موسیقی ایرانی را حس کرد؛ نه این که تنها 
بهره گیری از این موسیقی را به برداشتی از 
آن محدود کند، امروز انگار رضا والی بدل 
به بلندگویی شــده برای معرفی موسیقی 
ایرانی در سراســر جهان، باآنکه روزگاری 
معلمــان و دانش آموزان هنرســتان عالی 
موســیقی که او هم در آن درس می خواند، 
گوش دادن به موسیقی ایرانی را یک اشتباه 
اگر به  از دانش آموزان  می دانستند و کسی 
موســیقی ردیفی دستگاهی گوش می داد، 
تنبیه می شــد. به قول خودش اصاًل در این 
رویداد حاضر شــده تا بتواند به هنرجویان 
شرکت کننده در پروژه »آهنگسازان جوان« 
وسیع تر  را  دیدشان  باید  که  بیاموزد  ایران 
او معتقد است که هیچ کس در عالم  کنند. 
موسیقی نباید به انجام یا عدم انجام کاری 
مجبور و محکوم شــود. از نگاه والی با قرار 
دادن موســیقی های گوناگون پیش گوش 
این  آهنگسازی  به  عالقه مندان  چشــم  و 
امکان به وجود می آید تا آنان صاحب دیدی 
وسیع تر شــوند و بتوانند بر اساس میل و 
عالقه شــخصی خودشان دست به انتخاب 
بزنند. او زاده ســال ۱۳۳۱ است؛ در شهر 
با  را  موسیقی  رشــته   در  تحصیل  قزوین. 
ثبت نام در هنرستان عالی موسیقی تهران 
آغاز کــرده و در ادامه و در ســال ۱۳۵۱ 
رهسپار اتریش شده و به آکادمی موسیقی 
وین رفته تا در رشــته  آموزش موسیقی و 
آهنگساز  این  بخواند.  درس  آهنگســازی 
نام آور ایرانــی با پایان تحصیالتش در وین 
به آمریکا رفت تا در دانشــگاه پیتسبورگ 
درس خواندن در رشــته موسیقی را ادامه 
بدهد. سال ۱۳۶۴ در رشته  نظریه  موسیقی 
را  دکترای خودش  مدرک  آهنگســازی  و 
دریافت کرد. ۳سال بعد )۱۹۸۸(به عضویت 
دانشگاه  موسیقی  دانشــکده   هیأت علمی 
کارنگــی  ملن درآمد. والــی در چند دهه 
حضور خارج از کشور افتخارات زیادی را به 
نام خود ثبت کرده که از آن میان می شود به 
دریافت جایزه  افتخاری وزارت هنر و علوم 
اتریش، دو فلوشــیپ از بنیاد اندرو دابلیو 
مُلن، ســفارش هایی از ارکســتر سمفونی 
پیتســبورگ، مادرن ارکســترا پراجکت 
بُســُتن، نیومیوزیک آنسامبل پیتسبورگ، 
کوارتت کُرنُــس، کوارتت زهی کارپِی دیِم، 
ســیاتل چیمبر پِلیرز، آریزونــا فرندز آو 
چیمبر میوزیــک و دریافت بورس هایی از 
شورای هنر پنســیلوانیا، بنیاد پیتسبورگ 
ِ پیتســبورگ  و هیأت آمــوزش همگانی 
اشاره کرد. ســازمان فرهنگی پیتسبورگ 
برجســته  نوظهوِر  هنرمنِد  به عنوان  را  او 
خالقانه   دســتاورد  جایزه   و  کرده  انتخاب 
این ســازمان را به او اعطا کرده است. آثار 
ارکســترال او در آمریکا از سوی ارکستر 

ارکستر سمفونیک  پیتسبورگ،  سمفونیک 
ســیاتل، پروژه  ارکســتر مدرن بوستون، 
ارکستر  بالتیمور،  ســمفونیک  ارکســتر 
سمفونیک  ارکستر  لوس آنجلس،  مجلسی 
ممفیس،  ارکستر ســمفونیک  ساکرامنتو، 
و ارکســتر ۲۰۰۱ اجرا شده  و آثار مجلسی  
این آهنگســاز ایرانی را نیز کوارتتو التینو 
آمریکانو، نیومیوزیک آنسامبل پیتسبورگ، 
کوارتت زهــی کارپِی دیِم، کوارتت کُرنُس، 
پِلِیرز  داکاپو چیمبر  و  پِلِیرز  سیاتل چیمبر 
به روی صحنه برده اند. اروپا، چین، مکزیک، 
آمریکای التین، هنگ کنگ و اســترالیا از 
برای  مکانی  به  که  هســتند  نقاطی  جمله 
اجرای آثار او بدل شــده اند. کمپانی هایی 
همچــون دویچه گرامافون، ناکســس، ام 
اس آر کالســیکز، نیو البیــون، آلبانی، ام 
ام سی، امباســادور و ای بی سی کالسیکز 
روزنامه  در  کرده اند.  را ضبط  کارهایش  هم 
همدلی بــا رضا والــی گفت وگویی انجام 
عرصه  در  به ویژه  جهان بینی اش  تا  داده ایم 
موسیقی را پیش چشم مان قرار بدهد. شرح 

این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

 وقتی نــام اعضای هیــأت انتخاب و 
البته مدرســان پروژه آهنگسازان جوان 
را مرور می کردیم، با اســم شما روبه رو 
موسیقی  مخاطبان  از  بســیاری  شدیم. 
در کشورمان امروز شــما را جزو معدود 
معاصر  موســیقی  بین المللی  چهره های 
می دانند. چه شد که تصمیم به حضور در 

این رویداد گرفتید؟
راســتش را بخواهید وقتی امین شریفی با من 
تماس گرفت تا دعوتم کند برای حضور در این 
رویداد، خیلی خوشحال شــدم و گفتم حتماً 
در آن حضور خواهم یافــت. برای من حضور 
این همه جــوان عالقه مند کــه می خواهند با 
عشــق و میل فراوان در زمینه موســیقی کار 
کنند، واقعاً مایه خوشــحالی بود. راستش من 
گمان می کنم حیف اســت که این همه شــور 
و شــوق و انرژی به هدر بــرود. همین جا هم 
مایلم اعالم  کنم که هر کمکی برای حمایت از 
نســل جوان فعال در عرصه موسیقی از دستم 
بربیاید، از انجامش دریغ نخواهم کرد و در این 

زمینه حتماً پیش قدم خواهم بود. 
 پیش از آنکه آثار متقاضیان به دست تان 
از شرکت کنندگان شناخت  برسد، چقدر 

داشتید؟
من بیشــتر جوانان متقاضی شــرکت در این 
رویــداد را از قبــل نمی شــناختم. البته باید 
بگویم که بسیار مشــتاق بودم، استیل شان را 
ببینم. به هرحال، امروز در عرصه موســیقی در 
ســطح جهان، زیبایی شناسی های زیاد و البته 
گوناگونی وجود دارد و من دوســت داشــتم 
ببینم این زیبایی شناســی ها چه تأثیری روی 
جوانان آهنگساز ایرانی گذاشته است. البته در 
اینجا خوب است اشــاره کنم که برای حضور 
در ایــن رویداد موســیقایی تنها یک شــرط 
داشــتم؛ به آقای شــریفی گفتم ما باید اجازه 
بدهیم همه استیل ها بتوانند شانس خودشان 
را برای حضور در این رویداد امتحان کنند.  به 
ایشــان گفتم: »بگذارید هزاران گل از دل این 
»آهنگســازان جوان« بشکفد.« این را هم باید 
بگویم که برای من، این که اســتیل و گرایش 
یک آهنگساز در کار چگونه است، مهم نیست. 
بــرای من مهم آن اســت که شــخص خوب 

آهنگسازی کند.
 اما چه معیارهایی برای تشــخیص یک 

آهنگساز خوب وجود دارد؟ 
پاســخ گفتن به این سؤال کار راحتی نیست، 
چــون اساســاً این کــه بخواهیــم معیارهای 
داوری را کنــار هــم قرار بدهیــم و در کالم 
توضیح شان بدهیم، کار سختی است. تا امروز 
در رقابت هــای زیــادی به عنــوان داور حاضر 
بــوده ام. این را هم بگویم که هرســال حدود 
۱۲۰ آهنگســاز نمونــه کارهایشــان را برایم 
می فرســتند تا بتوانند به عنوان دانشــجو در 
دانشــگاه کارنگی  ملن حضور داشته باشند و 
گاهی پیش می آید کــه تنها یک نفر از آن ها 
برای حضور در دانشگاه انتخاب می شوند. من 
هر جا دارو بوده ام کوشیده ام بهترین  نفرات را 
انتخــاب کنم. از نگاه مــن، هر کس در زمینه 
داوری آدم باتجربه ای باشد، با دیدن چند نت 
نوشته شده روی کاغذ، می تواند تشخیص بدهد 
که آهنگساز آن قطعه بااستعداد است یا کسی 
است که خودش را سرگرم تقلید کرده است.  
 در این رویداد با همان روشــی که در 
دانشگاه با شــاگردانتان کار می کنید، با 

آهنگسازان پذیرفته شده روبه رو شدید؟
در ابتدا باید بگویم که همیشــه تالش کرده ام 
به شــاگردانم بگویــم آن طور کــه عالقه مند 
هستید، آهنگســازی کنید. مهم این است که 
همه ســعی خودتان را بــه کار بگیرید تا در 

سطح جهانی اثر خودتان را ارائه بدهید. مدتی 
قبل، در جلســه ای که از طریق SKYPE با 
پذیرفته شــدگان  این رویداد داشــتم، گفتم: 
خوش به حال شــما که در قــرن ۲۱زندگی 
می کنیــد، چون در این قرن نقاط مختلف این 
کره خاکی به هم متصل شــده اســت. امروز 
آهنگســازان جــوان ما مجبور نیســتند فقط 
موسیقی اروپا را دنبال کنند؛ درست برخالف 
دورانی که ما تحصیل در زمینه آهنگسازی را 
آغاز کرده بودیم. امروز همه موسیقی ها هم در 
معرض دید آن ها قرار دارد. در همه سال هایی 
که من در اتریش مشغول درس خواندن بودم، 
اصاًل از موسیقی آمریکا هیچ اطالعی نداشتم. 
با ورود به آمریکا بود کــه فهمیدم با نوعی از 
موسیقی  مواجهم که در قیاس با موسیقی اروپا 
بسیار متفاوت اســت. اینترنت در این روزگار 
ســطح زمین را مسطح کرده و امکان دیدن و 
شــنیدن همه چیز را در هر نقطه  از زمینی که 
داریــم روی آن زندگی می کنیــم، برای ما به 

وجود آورده است.  
به نظر شما دستاورد شرکت کنندگان در 
پروژه »آهنگسازان جوان« ایران در پایان 

چه خواهد بود؟
در ابتدا باید بگویم کــه فایده  این دوره برای 
شــرکت کنندگانش تا حد زیــادی به برخورد 
آن هــا با ماجرا مربوط اســت، اما فکر می کنم 
همه ما که به عنوان مدرس در این دوره حاضر 
هســتیم، در تالشــیم تا کمک کنیم این همه 
اســتعداد بتواند در مسیر درست قرار بگیرد و 
به عبارت دیگر، منظم شود. من با شنیدن آثار 
شرکت کنندگان در این رویداد از این همه شور 
و شــوق به وجد آمدم. شاید بهتر باشد بگویم 
که از این همه عالقه غافلگیر شدم. در یک کالم 
می توانم بگویم که همه پذیرفته شدگان در این 
رویداد، آهنگسازانی بااستعداد و البته با شوق 
و عالقه ای هستند، اما استعداد آنان هنوز خام 
اســت. به نظر من چیزی که بیشتر این بچه ها 
به آن احتیاج دارند، پختگی اســت. همان طور 
که گفتــم نســل جــوان امــروز فوق العاده 
خوش شانس است، چون فناوری بشری امکان 
دیدن و شــنیدن تفاوت ها را برایش به وجود 
آورده اســت. شــاید بتوانم با یک جمله هدف 
خودم از حضور در این رویداد را توصیف کنم؛ 
من دوست دارم  به آهنگسازان حاضر در این 
رویداد بگویم که پنجره  ذهن خودشــان را باز 

کنند و با دقت پیرامونشان را ببینند. 

همدلی| صدرالدین زاهد کارگردان، پژوهشــگر و مدرس 
تئاتر درباره آســیب هایی که بحران کرونــا به امر آموزش 
زده اســت، می گوید: از چندین ماه قبل که بحران کرونا در 
سرتاسر جهان شروع شده و باعث محدودیت در رفت وآمدها 
و فاصله گرفتن اجباری افراد از یکدیگر شــده است مسئله 
آموزش هنرجویان نیز با مشــکالتی مواجه شده که راه حل 
بسیاری از دوستان در این شرایط آموزش به صورت آنالین 

است.
او در ادامــه درباره اجرای آنالین تئاتر توضیح می دهد: من 
در انجمن مدرســان نظرم را دربــاره آموزش آنالین مطرح 
کردم و معتقدم مباحث نظری تئاتر مانند درس هایی چون 
»تاریــخ تئاتر« و یا »ســبک ها و شــیوه های کارگردانی«، 
»نمایشنامه نویســی« و … قابلیت آموزش آنالین را دارند 
که البته باید دید برای یادگیری همین مباحث هم چقدر از 
طرف دانشــجویان اشتیاق وجود دارد اما آموزش کار عملی 
تئاتر عماًل در این شــرایط وجود ندارد چون تئاتر در نفس 
خود عمــل نزدیک کردن آدم ها به یکدیگر اســت اما این 

روزها بحران کرونا برای فصل کردن آمده نه وصل کردن.
کارگردان »افسانه ببر« درباره شیوه ای که در آموزش عملی 
تئاتر به کار می گیرد، اظهار می کند: کاری که من در شیوه 
آموزشــم در تئاتر و کارهایی که به صحنــه می برم، انجام 
می دهم مربوط به دهه ۶۰ میالدی است؛ شیوه ای که در آن 
تئاتر از مفهوم قرن نوزدهمی خود فاصله گرفت و به مسائل 
و فعالیت هــای گروهی بها داد و چون در نحوه آموزش من 

هماهنگی جمعی و خالقیت گروهی اهمیت می یابد در این 
شرایط امکان آموزش آنالین وجود ندارد. 

متأســفانه این روزها وضعیت خیلی آشــفته تر از آن است 
کــه بتوانیم تصورش را بکنیم و تئاتر همه کشــورها نیز با 
همین مشکل مواجه هســتند اما در کشورهای دیگر نظیر 
فرانســه که من با آن آشنایی بیشــتری دارد و چند هفته 
قبل نیز ســفری به آنجا داشتم یارانه ها قطع نشده و ممکن 
است که هنرمندان ۱۰۰ درصد حقوقشان را دریافت نکنند 
اما حداقل ۷۰-۸۰ درصد از هزینه هایشــان تأمین می شود 
اما در ایران کاًل مســائل فرهنگی برای دولت ما در اولویت 
نیست و مدیران نیز برنامه ریزی درستی برای کنترل شرایط 

ندارند.
زاهد به ماجرای اجرای تئاتر در فضای باز هم این طور اشاره 
می کند: ازآنجاکه معتقدم محور اصلی نمایش بازیگر اســت 

و می توان بدون وابســتگی به دکــور و نور و صحنه پردازی 
نمایشــی را به صحنــه برد موافق اجــرای نمایش های کم 
پرسوناژ در فضای باز هستم و اگر به من این اجازه را بدهم 

آمادگی چنین اجرایی را با حداقل تماشاگر دارم.
او در بخش دیگری از ســخنانش به مهــر می گوید: تولید 
تله تئاتر در تمام دنیا مرســوم اســت و تفاوت زیادی هم با 
تئاتــر صحنه ای و حتی فیلم تئاتــر دارد چون در تله تئاتر 
دکوپاژ وجود دارد و مفاهیمی را که از طریق تئاتر نمی توان 
به مخاطب منتقل کرد توسط تکنیک های مختلف تصویری 
انتقــال می دهنــد. من از تولیــد تله تئاتر در این شــرایط 
استقبال می کنم اما مسئله حمایت های دولتی در این میان 
مطرح است که به نظر می رسد زیاد تمایلی به اجرایی شدن 

این طرح وجود ندارد.
این کارگردان که بعد از سال ها زندگی در پاریس، یکی دو 
سالی است که به ایران بازگشته و در طول دوران حضورش 
در کشورمان، دوره های مختلفی را پیرامون مباحث روزآمد 
تئاتر در ایران برگزار کرده، در پایان اشاره می کند: در تولید 
تله تئاتر به دلیل تصویربرداری در فضای استودیویی مسئله 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی و اجــرای نمایش های کم 
پرســوناژتر باید مدنظر قرار بگیرد و از طرف دیگر مســئله 
در نظر گرفتن زمان کافی بــرای تولید این آثار هم مطرح 
است چون برای کم شدن هزینه می خواهند یک تله تئاتر را 
به سرعت و در ۲ روز تصویربرداری کنند که درنهایت نتیجه 

کار ضعیف از کار درخواهد آمد.

رضا والی در گفت وگو با همدلی از تفاوت ها میان نسل خود و نسل کنونی آهنگسازان ایران گفت: 

جوانانامروزخیلیخوششانساند

صدرالدین زاهد؛ کارگردان و مدرس باسابقه تئاتر:

»فرهنگ« برای دولت در اولویت نیست
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بازگشت به خیش تن 

 لغو امتیازنامه نفتی دارسی

جزئیات سعدی

حافظه تاریخی

خدایا به ذلت مران از درم
که صورت نبندد دری دیگرم

ور از جهل غایب شدم روز چند
کنون کآمدم در به رویم مبند
چه عذر آرم از ننگ تردامنی؟
مگر عجز پیش آورم کای غنی

فقیرم به جرم و گناهم مگیر
غنی را ترحم بود بر فقیر

درست بنویسیم
آگاهی از- آگاهی به:

»آگاهی از« بــا »آگاهی به« متفاوت اســت. در 
فارســی امروز، اّولی را به معنای »اطالع ســاده« 
به کار می برنــد و دومــی را در مفهومی عمیق تر 

به معنای »شعور« استفاده می کنند.

مشق کلمات

مرکزگرايي دموکراتيک:
شیوه اي از سازماندهی سیاسی که ویژه اروپای 
شــرقی و شــوروی بوده، و به شــکل هرمی از 

مجامع انتخابی است.
 افرادی که در گروه  هایی در هر ســطح سلسله 
مراتب قرار دارند نمایندگان گروه  های ســطح 
باالتر را انتخاب می کنند و آنها نیز به نوبه خود 
نمایندگان ســازمان  های سطح باالتر از خود را 

انتخاب می کنند.

از دفتر روزنامه که خارج شدم، شتابزده به سمت 
من آمد، گفت: نگو منو نمیشناســی! راستش به 
خاطرش نمیآوردم، با ماسک که دیگه شناختنش 
ســخت     تر بود. ماســک رو برداشت و به قصد بغل 
گرفتنم نزدیک شــد. بادســتپاچگی گفتم: کرونا 
همه مارو وسواسی کرده. کمی خودش رو جمع و 
جور کرد و گفت: آه دلفین!دوست هم نسل بیچاره 
من چقدر پیر شدی،  چقدر این عینک ته استکانی 
بهت میاد! شدی عینهو زنده یاد صادق هدایت ث!! 
راســتش کمی سرخ شــدم که هنوز نمیتونستم 
اسمش رو به خاطر بیارم، هرچند قیافه      اش خیلی 
به نظرم آشــنا می آمد که ناگهان گفت: ارادتمند 

فرخ! 
- آه، فرخ، دوست عزیز! تو هم خیلی تغییر کردی 

هرچند از من بهتر موندی.
- چه تصادفی، ســی ســال از اون روزها گذشته، 
شــنیده بودم روزنامه نگاری می کنی، اتفاقا داشتم 

می اومدم به دیدارت.
- روزنامه نگار که نه، نگهبان یه ستون متروک تو 
این روزنامه ام )بــه تابلوی رنگ و رو رفته روزنامه 

اشاره کردم( 
- حاال داســتان رو معکــوس می کنیم تو می آیی 

میریم خونه من!!
- نه، آخه میدونی ...

- نــه آخه نداریم، تازه من به شــوق دیدار تو این 
همه راه کوبیدم و اومدم.

- فرصتی برای چون و چرا نبود ...
- من لگنم رو همین نزدیک پارک کردم!

- تازه داشــت یادم می اومد. فرخ زمان دانشــکده 
هم پر شــور و شــوق بود. یه جورهایی به نوعی 
سوسیالیســم باور داشــت. یکبار یادم هســت به 
شــاطر نانوایی نزدیک خوابــگاه گفته بود، چطور 
ممکن است شــما برتولد برشت نویسنده آلمانی 
را نشناســید. مــن در فرصت مناســب کتابی از 
ایشان )برتولد برشت( را خواهم آورد که در اوقات 
فراغت بخوانید و حتما درباره فن فاصله گذاری این 
نویسنده با شما سخن خواهم گفت!! شاطر نانوایی 
فکر کرده بود مخ این دوســت ما یعنی فرخ حتما 
یــک جابه جایی و عدم انطباقــی دارد. با مهربانی 
نــان را به فرخ داده و گفته بود حتما من به خاطر 
این هنرمند مورد عالقه تان آقای برشــتوک! نان 

برشــته   ای به شما دادم. فرخ همیشه این ماجرا را 
با آب و تاب تعریف می کرد و می گفت: در شگفت 
بودم چطور یک شاطر نانوایی سنگکی نویسنده   ای 

با آن معروفیت جهانی را نمیشناخت؟!
- رسیدیم گدا منزل من!!

- نفرمایید فرخ جان دولتسراست.
- بفرمایید بفرمایید. 

- کنجکاو بودم بدانم، فرخ حاال چگونه فکرمی کند. 
 خانه      اش حیاط کوچکی داشــت با گل وبوته  هایی 
روی دیوار راهرو. یک خیش به صورت برجســته 

کار شده 
بود. نســبتا هم جالب بود. مرا بــه یاد موزه  هایی 
می انداخت از ادوات کشــاورزی قدیم. کمی باالتر 
دو میخ طویله بزرگ روی دیوار بود. آن طرف     تر دو 
نعل بزرگ اسب روی دیوار. داستان به راهرو ختم 
نمیشــد و توی یکی از تاقچه  هــای اتاق آفتابه   ای 
مســی با ظرافتی خاص روی دستمالی گل دوزی 
شــده قرار داده شــده بود. آفتابه زیر نور موضعی 
مثل موجودی رقصان، طنــازی می کرد! البته در 
آن موزه زیبا اشیای دیگری هم به چشم می خورد؛ 
از جمله یک عدد اتــوی زغالی مال عهد بوق. در 
کنار ایــن چیزهای عتیقه از عصــر آغازین آهن، 
ســماور برقی هم بود، گریل کن برقی، ماشــین 
لباسشویی. برای شکستن ســکوت گفتم: فضای 
پســت مدرنی ســاخته   ای جالب اســت. گفت: از 
تو دیگر انتظار نداشــتم، این سنت است، من راه 
چاره را در  بازگشت به خویش می دانم! بی اختیار 
گفتم: مرا ببین چه حواس پرت شــده ام. امان از 
دست این کرونای بد جنس. باید از همان تندیس 
خیش که در راهرو کارسازی کرده بودی پی به راز 
این بازگشت حماسی می بردم. چهره      اش شکفت: 
حماسی را خوب آمدی، من دیگر برشت نمیخوانم. 
باید فردوســی را بخوانم. از اول داستان باید مثل 
ســیاوش بتوانیم از مخمصه معاصــر گذر کنیم... 
توی دلم می دانستم که خواندن فردوسی و حافظ 
وبقیه این قله  های ادب و حکمت فارسی خیلی هم 
الزم و ضروری است، اما راستش آن خویش توی 
راهرو انگار داشــت زمین جان و اندیشه ام را شیار 
می زد که نوعی بازگشــت به خویشتن و نه خیش 
تن، در عین حفظ تعادل و تبادل معقول با جهان 
معاصرخوب و منطقی اســت. اما حتما، با تکریم 
نعل و آفتابه ایجاد این توازن ممکن نیست. با فرخ 
شــب و خاطره خوبی ساخته شــد اما می دانستم 
باید طرح یک گفت وگوی چالشــی دراین زمینه 

را در انداخت.
 تصدقتان: دلفين     ساحل آبادی

امتیازنامه دارسی، نخســتین قرارداد نفتی تاریخ 
ایران میــان دولت ایران و ویلیام ناکس دارســی 
استرالیایی، تبعه بریتانیا که خود را مهندس معدن 

معرفی کرده بود، به امضا رسید. 
در روز ۲۸ ماه مه سال ۱۹۰۱ برابر با ۷ خردادماه 
۱۲۸۰ شمســی قراردادی میان مظفرالدین شاه 
قاجار، امین الســلطان، میرزا نصراهلل مشیرالدوله و 
مهندس الممالک از ایران و آلفرد ماریوت نماینده 
دارســی بــه امضا رســید که بر اســاس آن حق 
انحصاری اکتشــاف و استخراج و پاالیش نفت در 
سراسر ایران جز پنج ایالت شمالی هم مرز روسیه 

به مدت ۶۰ سال به دارسی اعطا شد.
 او در برابر، متعهد شــد ۱۶درصد از منافع خالص 
خــود را به دولت ایران بپردازد و در انقضای مدت 
۶۰ساله )سال ۱۹۶۱( تمامی دارایی شرکت بدون 
پرداخــت هیچ گونه عوارضی به تملک دولت ایران 
درآیــد. با امضای این قرارداد، نخســتین فصل از 
تاریخ صد ســاله نفت ایران و در واقع تاریخ اخیر 

ایران آغاز شد.
 دارســی گرفتن چنین امتیازی را مدیون آنتوان 
کتابچی بود؛ کســی که برایــش کار می کرد و راه 

بستن قرارداد را هموار کرده بود.
 اما شگفت آنکه دولت ایران همین آنتوان کتابچی 
را که منافع دارســی را در نظر داشــت، به عنوان 
نماینده خود و کمیسر نفت معرفی کرده بود. سی 
و یک ســال بعد روز ۲۶ نوامبر ۱۹۳۲ رضاشاه در 
جلســه هیات دولت، در حالی که به دلیل بحران 
مالی شدید کشور آشــفته بود، پرونده نفت را در 
آتش بخاری انداخت و گفت وزرا از جلســه خارج 
نشــوند تا الیحه ای مربوط به لغو امتیاز نفت تهیه 

شود. 
چند روز پس از این تصمیم، حســن تقی زاده که 
به جای شــاهزاده میرزا نصرت الدوله فیروز، وزیر 
دارایی شــده بود، در یادداشــتی به ت. ال. جکز 
مدیرعامل کمپانی اعالم کرد امتیازنامه دارسی از 

ســوی دولت ایران لغو شــده است. وی سپس به 
مجلس شورای ملی رفت تا گزارشی از زمینه های 
لغو قرارداد دارسی و دالیل آن به نمایندگان ارائه 

کند.
 در جلســه روز ۱۰ آذر ۱۳۱۱ بعــد از تصویــب 
صــورت مجلس، تقــی زاده پشــت تریبون رفت 
تــا گزارش خــود را ارائه کند. وی ســخنانش را 
اینگونه شــروع کرد که »اگر چه آن مطلبی را که 
می خواهــم عرض کنم قباًل توســط جراید آقایان 
مســتحضر شده اند ولی الزم اســت که رسماً هم 
به اطالع مجلس شــورای ملی برسانم، لذا به طور 
اجمال چنــد کلمه در این باب عــرض می کنم: 
مطلب این است که دولت امتیاز نفت جنوب را که 
در سی و یک ســال قبل از این حکومت وقتی به 
یکی از اتباع انگلیس داده بود در ششم آذر یعنی 
یکشنبه گذشــته آن امتیاز را ملغی کرد.« پس از 
تصمیم دولت و پیشنهادش برای حمایت مجلس، 
از نمایندگان با ورقه رای گیری شــد که در نهایت 
لغو قرارداد بــا ۸۸ رای موافق، بدون رای مخالف 

تصویب شد. 
انگلیس پیش دستی کرده، زود تر از ایران موضوع 
را در جامعه ملل مطرح کرد. رسیدگی به موضوع 
در جامعــه ملل از ژانویه ۱۹۳۳ آغاز شــد. ایران 
هم هیاتی به ریاست علی اکبر داور به این نشست 

اعزام کرد. 
او در سخنان خود تمامی ناحقی هایی را که امتیاز 
۱۹۰۱ دارســی - اعطا شده از ســوی حکومتی 
استبدادی - بر ملت ایران هموار کرده بود برشمرد 
و در پایان گفت: »اگر فرض را بر این بگذاریم که 
اصوالً کمپانی، نفــت ایران را کاماًل مجانی ببرد و 
فقط مالیات محلی و عوارض گمرکی متعلقه به آن 
را بپردازد، باز هم در این مدت بایستی ۱۹میلیون 
لیره به ایــران می پرداخته، نه ۱۱میلیون لیره که 
کل درآمد ایران در این مدت طوالنی از منافع آن 

کمپانی بوده است.«

در مجتمع قبلی ما »فریبرز« زیرپله   ای پارکینگ 
مجتمع را از     هیأت مدیره اجاره کرده بود و به کار 
تعمیر انواع لوازم خانگی مشغول بود. آن روز فریبرز 
را بــرای تعمیر تلویزیون به آپارتمان خود دعوت 
کردم.حدود یکی دو ساعت کار کرد و دستمزدش 
را گرفــت و خانه را ترک کرد. وقتی رفت متوجه 
شدم موبایل گران قیمتم که چند روز پیش خریده 

بودم نیســت. هرچه این سو و آن سو را جستوجو 
کــردم موبایــل را نیافتم. شــماره آن را گرفتم 
خاموش بود. چون به نظرم آمد قبل تر کسی گفته 
بود دســت فریبرز کج است، به او شک کردم. به 
پارکینگ رفتم و از دور وی را زیر نظر گرفتم. مثل 
یک دزد راه می رفت. نگاه  های زیر چشــمی اش 
دزدانه بود. مثل یک دزد به اطراف نظر می افکند. 
لباس ســیاهش مثل لباس دزدان بود و...خالصه 
    این که شــک من تبدیل به یقین شد و تصمیم 
گرفتم به دادسرا بروم و علیه وی اعالم جرم کنم. 
شکوائیه را تنظیم کردم. آن را در دفتر دادسرا ثبت 
کردم و به یکی از شعبه  های بازپرسی معرفی شدم.

آن روز بازپرس شعبه مرخصی بود و کارم به فردا 
موکول شد. به خانه که بازگشتم همسرم موبایل را 
در الی کتاب  های کتابخانه پیدا کرده بود و قضیه 
فیصله یافت. عصر آن روز که بار دیگر فریبرز را در 
پارکینگ دیدم همه حرکات و رفتارهایش کامال 
عادی بود. نه نگاهــش دزدانه بود و نه حرکات و 
رفتارش. به نظر جوان زحمتکش و شــریفی هم 
می آمد. بی آنکه موضوع را بازگو کنم ناخودآگاه او 
را در آغوش گرفتم و از رفتار خود شرمنده شدم. 
پائولو کوئیلو می گوید:»همیشه نکته   ای را فراموش 
نکنیم که ما آدم  ها در هر موقعیتی غالبا آن چیزی 

را می بینیم که دوست داریم ببینیم.«

مردی در زیر پله
داستانک

در این نوشتار با یک مثال و مصداق عینی شروع 
می کنم و به فضل خــدای متعال، به یک قاعده 
کلی و عقلی از منظر تفکر اثربخش می رسم. در 
دوران و روزگار کرونــا ویروس که زمانه قرنطینه 
و مراقبت  ها و مواظبت  های ویژه است و به حکم 
عقل و تجربه الزم اســت محدودیت  های خاص 
در تجمع و شلوغی  های اجتماعی لحاظ شود تا 
زنجیره انتقال ویروس انفصال یابد، در بسیاری از 
اوقات و مسائل، تعارضات و تناقضات را می توان 
مشاهده کرد. مثالً، در هوای سرد ناچار هستید 
از ناوگان حمل ونقل عمومی برای امور ضروری، 
استفاده کنید؛ در خودرو و تاکسی می نشینید و در 

حال حرکت هستید، طبق اصول و پروتکل  های 
بهداشــتی، باید هوای داخل تهویه داشته باشد 
و جریان پیدا کند؛ حال اگر یکی از مســافران یا 
حتی راننده، بگوید سردم هست، چکار می کنید؟ 
آیا شیشه اتومبیل را کمی پایین نگه می دارید و 
به سالمتی اهمیت می دهید یا بخاری ماشین را 
روشن می کنید و شیشه  ها را نیز باال می برید؟ این 
یک پرسش ســاده و در عین حال بسیار عمیق 
است. از منظر تفکراثربخش قاعده » مکمل اثرها« 
در همینجا و نظایر آن به کار می آید. مکمل بودن 
یک بحث کلی و ذهنی نیست، بلکه یک مقوله 
واقعی زندگانی انســانی است. هر اثری مکمل یا 
منافی اثر دیگر است. یعنی، قاعده مکمل و مالزم 
اثرها، قاعده دیگری به نام قاعده معارض و مخالف 
اثرها و نتایج را در پی دارد. اگر سالمتی و رهایش 
از ویروس چموش کرونا، شرط زنده ماندن و حیات 
است، چرا به تغییر در خود و عادت  های خود فکر 

نکنیم؟ چرا مثل سابق لباس می پوشیم و موضوع 
انتشــار ویروس را جدی نمیگیریم؟ چرا در خود 
توان تغییر و تحول ایجاد نمیکنیم؟ زندگی انسان، 
بدون تغییر و تحول در عادت  ها امکان پذیر نیست. 
طغیان و هجوم ویروس کرونا و خاصیت مسری 
بودن آن، شــاید ما را به اندیشــه وادارد تا تغییر 
را شروع کنیم. تغییر اندیشــه ورزانه و اثرمندانه. 
هنگامه تصمیم برای تغییر است. اگر می خواهیم 
از اســترس و فشــارهای گونه گون کمی راحت 
باشــیم، اندیشیدن به تغییر و دگرگونی بهترین 
راه است، آغاز تغییر، اندیشیدن و کوشیدن است. 
زمانه کرونا، به طور ویژه نگرش گزاره  های شرطی 
اســت. »اگر« مالحظات عقلی و علمی را رعایت 
کنیم، در آن صورت، به سالمت از این بحران عبور 
خواهیم کرد. این قاعده »مکمل اثرها« در مقابل 
»معارض اثرها« در سالمت و موفقیت هر شخصی 

و هر جامعه ای تأثیرگذار است.

هجوم ویروس کرونا و هنگامه تغییر
نکته

   دکتر محمدعلی نویدی  
   استاد دانشگاه

با نگاهی به يک حکايت قديمی

عشق پژوهی

یادداشت 3

    سّیدحسین حسینی  
   استاد حوزه و دانشگاه

   مهدی شمسایی  
   نویسنده و کارگردان تئاتر

ناهمدلی

روی پوست شهر
متولد ۹۹/۹/۹

عجب روزی برای به دنیا آمدن است. عجب روز 
قشــنگی، در تهران که حسابی هوا بارانی است. 
پیاده روِی پارک  ها و خیابان ها تا دلت بخواهد با 
برگ  های زرد و نارنجی فرش شــده، انار فراوان 

است. 
بِه و پرتقال و لیمو هم در مغازه ها ریخته، همه 
چیز حاضر است برای گذراندِن پاییز و رسیدن 

به یلدا... . 
چه روز خوبی برای پا گذاشتن به جهان است، 
روزی که در تاریخ یگانه اســت، البته که همه 
روزهــا در تاریــخ یگانه اند، ولی ردیف شــدِن 
ایــن همه عدد نُه این روز را مانند ســیندرالی 
روزهای ســال کرده، آدم کیف می کند بنشیند 
کناِر بخاری یا خودش را الی پتوی گرِم کســی 

که دوستش دارد بپیچد و چای بنوشد. 
موســیقی گــوش کند، شــعر بخوانَــد، برای 
معشوقه اش حرف  های تکان دهنده اختراع کند 
و از البه الی خاطراِت قدیمی لحظات ُسکرآوری 

گیر بیاورد و ساعت ها به آن  ها بیندیشد.
 این خاصیت پاییز و باران و نوشــیدِن چای در 

هوای پیش از زمستان است. 
تو هم کیف خواهی کرد، از آغوش گرِم مادرت 
که کنار شــوفاژ یا بخاری نشسته شیر خواهی 
خورد، مانند پاییز خواهی شد، ُخلق و خویت به 
رنگ خرمالو و پرتقال، طعِم افکارت مانند لیمو 

و عطِر احساست مانند بِِه رسیده خواهد شد. 
صدای گریســتنت تیز و َملَس مثل نارنج، نرمی 
پوستت مثل گلبرگ داوودی های مادرت خواهد 
شــد که به خاطر تو پشــت پنجره گذاشته..... 
مهماِن نو رســیده پاییز،   ای نــوزاِد تازه وارد به 
جهان،   ای جاِن نازیســته، چه خــوب که تاریخ 
تولدت نهم آذر سال نود و نه است. البد خوش 
یُمن اســت؛ البد والدینت چرتکه انداخته اند و 
دیده اند اگر شناســنامه ات پر از عدد نُه باشــد 

سفیدبختی ات تضمین می شود.   
های نوزاِد خوشبخِت وطن البد با این همه عدِد 
نُه در تاریخ تولد، و ایــن همه انار و خرمالو در 
شــهر از همان بطِن مادر بــرای تو فرش قرمز 
پهن شــده تا معنای زندگی را با تمام وجودت 
حس کنی، نه بدانی فقر چیســت، نه تبعیض و 
نه بیکاری، نه از قیمت انار بترســی و نه هوس 
مزه بِه و خرمالو کنی و دســتت به جیب خالی 

بخورد.   
هــای کــودِک نازنیِن وطــن،   ای رولــه، بََبم، 
باالم جــان، تو چه پدر و مــادر خوبی داری که 
نیامده بــه فکر اعداد و ارقام تو هســتند. البد 
در نُه سالگی مســافرت خواهی رفت، در نوزده 
ســالگی لّذِت جوانی را خواهی برد، در بیســت 
و نُه ســالگی عاشــقی ات گل خواهد کرد و در 
سی و نُه سالگی، نُه ســالگِی فرزندت را جشن 

خواهی گرفت. 
البد تو قرار نیســت معناِی، تنهایــی، نداری، 
اجاره ی عقب مانده، بیکاری، رانت، پارتی بازی، 
دالر نیمایــی، اف   ای تــی اِف، راِی الکتــرال و 
افســردگِی مزمن را درک کنی، ایــن همه نُه 
در شناســنامه ات ردیف شده تا تو شاد زندگی 
کنی، حسرت به دِل یک ماشین و یک آپارتماِن 
کوچک نمانی، نترســی، خودت را پنهان نکنی، 
به وقتش عاشق شوی، اگر اشتباه کردی اعتراف 
کنی و خودت را زندانِی اشــتباهت نکنی، برای 
دیگــران زندگی  نکنی، اگر در انتخاب مســیر 
زندگی به بیراهه رفته باشی، شجاعت بازگشت 
داشته باشی، به احساسات و غرایز انسانی ات به 
سادگی بپردازی و برای سرپوش گذاشتن روی 
کمبودهای شخصی ات تاریخ زایمان همسرت و 

تولد فرزندت را پس و پیش نکنی...
ای جاِن نازیسته تولدت مبارک، به ایران خوش 

آمدی....

    رسول اسدزاده

    دلفین ساحل آبادی

در روزگار مــا برخی از اهل تفکــر، برای دفع 
خماری و رفع دلتنگی معموال به کافه می روند، 
کافه نشینی را شــاید بتوان اوج تفریحات یک 
مرد میانســال تلقی کرد. نگارنده نیز یک خط 
در میان جفت بدحــاالن و خوش حاالن بوده 
است، اما تنها هم نشین باوفایش در طول همه 
این سال  ها حضرت حافظ بوده و هنوز هم سینه 
او به مثابه مخزن اســرار اســت »گوهر مخزن 
اســرار همان است که بود/حقه مهر بدان ُمهر و 
نشان اســت که بود« اصوال گذاشتن قرار و در 

طلب دیدار برآمدن با یک دوست، از بزرگترین 
سعادت  هاست، حافظ با تاکید و تکرار می گوید: 
»دریغ و درد که تا این زمان ندانستم/که کیمیای 
سعادت رفیق بود رفیق« یا »همای اوج سعادت 
بــه دام ما افتد/اگر تو را گذری بر مقام ما افتد«. 
صــد البته مطابقت نعل به نعل روزگار حافظ با 
زمانه نگارنده، می تواند به منزله خطایی فاحش 
تلقی شود، هر چند نگارنده خود ملتفت به تفاوت 
افق  های معانی روزگار مدرن و عالم شاعر است و 
قصد افتادن در ورطه تبیین  های زمان پریشانه 
را ابداً ندارد، اما اگر ســهواً در جوار کافه نشینی 
روزگار مدرن از میخانه نشینی عالم سنت سخن 
به میان می آورد تنها می تواند نشــات گرفته از 
بازیگوشی  های نگارشی تلقی شود و بس »قراری 
بســته ام با می فروشــان/که روز غم بجز ساغر 

نگیرم«. برگردیم سراغ قهرمان قصه و درصدد 
برآییم ســفری در زمان بکنیم و حادثه   ای را در 
روزگار شاعر بازسازی کنیم. در نقل  ها آورده    اند 
گویا هم عصر با شاعر داستان ما امیرمبارزالدین 
نامی پیدایش شده اســت و از گرد راه نرسیده، 
فرمان به بستن میخانه  ها و میکده  ها داده است. 
بنگرید شاعر با چه تاسفی از این واقعه یاد می کند 
»در میخانه ببستند خدایا مپسند/که در خانه 
تزویر و ریا بگشایند« یا »بود آیا که در میکده  ها 

بگشایند/گره از کار فرو بسته ما بگشایند.«
به هــر روی آنچــه از ابیات شــاعر و حکمت 
عملی وی هویداست، توســل به شادخواری و 
خوشگواری در بوران حوادث خانمان سوز روزگار 
است »جام مینایی می  سد ره تنگدلیست/منه از 

دست که سیل غمت از جا ببرد.«

برگی از دفتر حافظانه  ها)۱۵(
شمس شیراز

   محمدحسن عالیی  
   دکترای جامعه شناسی
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 اصول عشق
 

 موجودي اصیل است.ـ انسان، 1
 ـ انسان، داراي منشأ و منتهاي آشكار است.2
ـ حركت از مبدأ به مقصد، به دست خود انسان 3

 است.
ـ عشق، دروازة ورود انسان به دنیاي اصیل الهی 4

 است.
 سمت خداست. ـ دنیاي اصیل انسان، تقرّب به5
 انسان به حركت اصیل اوست. ـ تعريف هستی6
 متعالی است.رسیدن انسان به حیاتـ عشق،راه 7

 مبناي عشق
 

 جامع جمیع كماالت الهی استـ خداوند،1
 لك و ملكوت است.آمیزة مُـ انسان،2
 مرز بیداري از خاموشی به روشنايی است. ،ـ عشق3
 بینايی است.ـ عشق، وسیلة تبديل بیداري به 4
 ـ انسان كامل، آستانه شیفتگی و شیدايی است.5
 ـ عشق، از اوصاف پاك ايزدي است.6
اصیل خود  سرمنشأ بازگشت انسان به اصلِـ خداوند،7

 است.

 
 حقيقت عشق

 دوست داشت كه معشوق حقيقي او است.« كامل و تمام»ـ تنها خداوند را بايد 5
 است.« او به انسان عشق دوبارة»ـ الزمة عشق به خداوند، 6
 است.« انسان عاشق كامل»ـ تنها راه عشق به خداوند، عشق به 7

 

 به عشق الهي دست يابد و اين امكان و شايستگي براي او هست.« تواندمي»ـ انسان 1
 به تقرّب الهي دست جويد كه نشان اهل خدا، عاشقي است.« بايستي»ـ انسان 2
 به عشق خالص الهي است. اصيل انسان« ارزش»ـ تنها اعتبار و 3
 پايان است.حد و حصر و بيبي ،«سيري ناپذير»  ،ـ عشق خالص الهي4

 
  تبيين و توضيح :

مبنای تحلیلی این نمودار را در کتاب »عشق در سه نگاه؛ تحلیل فلسفی مفهوم عشق« که توسط انتشارات فرهنگ و معارف در سال ۱۳۸۷ منتشر شده، 
دنبال فرمایید.


