
يوم الحساب 
كي روش

نشانه هاي 
گمشده وطن

 مرد بازنده چطور فوتبال ايران را 

به خاك سياه نشاند؟
نگاهي انتقادي به كتاب 

»دانشنامه مهر و حكاكي در ايران«

57

ســازمــان آگــهـي هــاي  روزنــامه  اعتــمــاد

  66124025    66429973 -تلفن:

 پنجشنبه  10 آذر  1401
6  جمادي االولي 1444
 اول   دسامبر  2022
  سال  بيستم
 شماره 5365 
12 صفحه 
 10000 تومان

Thu  1 Dec 2022  vol. 20  No. 5365  12 Pages  100000 Rials

ETEMADONLINE.COM

خبر   و   بيشتر 
 ويديوها   و گفت و گوهاي  متفاوت

بازگشت به 
خويشتن انقالب 

و ايران

جامعه

شرايط كشور ايجاب مي كند تا به نحوي امور مملكت 
تمشيت شود كه هم به زوال كالم بدخواهانه دشمنان 
بيگان��ه و هم به جم��ع آوري بس��اط دروغ پردازي و 
تحريكات خصمانه رس��انه هاي كش��ورهاي معاند 
ايران و ايراني ، هم به تمسخر و بي اثر كردن مصوبات 
ضدايراني پارلمان هاي كش��ورهاي اروپ��ا و امريكا 
بينجامد و براي هميش��ه، نظامي مقتدر و كارآمد و 
مردمي و يكپارچ��ه و در عين حال ش��اداب و مولد 
و مسلمان و موحد با مش��ي مردم ساالري ديني و با 
ويژگي اخالق و خلوص و وطن پرس��تي در سرزمين 
بزرگ ايران تاريخ س��از متبلور بمان��د و به عدالت و 
مهرباني و صلح و آزادي و توحيد، منادي باشد. بديهي 
اس��ت اين مهم جز با بازگشت از بيراهه هاي انحراف 
به جريان اصلي و زالل انقالب اس��المي و نجات آن 
از دست جبهه پايداري خودحق پندار انحصارطلب 
ضد جمهوريت نظام، كه در قانون اساسي آن و شعار 
جاويدان آنان )استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي(، 
جلوه نموده و ميراث هميشه جاويد امام خميني)ره( 
و ش��هداي انقالب است، ميس��ور نمي باشد و اين به 
معناي آن است كه دست اندركاران نظام جمهوري 
اس��المي در قواي مقننه، مجري��ه و قضاييه تمامي 
اهتم��ام خويش را ب��راي اجرايي ك��ردن مجموعه 
اصول قانون اساسي و حمايت از حقوق قانوني همه 
ش��هروندان، اقوام، نهادها و اركان من��درج در آن از 
طريق نقد و پشتيباني بايسته به كار گيرند. به عوض 
درخواس��ت اصالح قان��ون اساس��ي از طرف برخي 
خواص همه چيزدان! ب��راي همه صاحب منصبان و 
سياسيون و مقامات لش��كري و كشوري حمايت از 
قاطبه ش��هروندان و دولت و مجلس و قوه قضاييه به 
نحوي كه در قانون اساس��ي آمده است، يك فرض و 
تكليف قلمداد شود و در عين حال تمامي آحاد ملت 
به ويژه بانوان و دانش��جويان، محق باش��ند با حفظ 
اصول و رعايت اخ��الق در مرام و كالم، مش��كالت 
ق��وا را مط��رح و فرياد زنن��د و خواهان اص��الح آنها 
شوند. به وجود آمدن جرياني از اين سنخ، موجبات 
كارآمدي قواي س��ه گانه در حل مشكالت جامعه را 

كمال الدين پيرموذن

وظايف متقابل 
حاكم و مردم از 

نگاه قرآن و روايات

نگاه

رابطه متقابل حاك��م و مردم، يك��ي از مهم ترين روابط 
اجتماعي اس��ت كه تبيين حدود و ثغ��وِر آن از اهميت 
قابل توجهي برخوردار بوده و آگاهي از تكاليف و تعهدات 
متقابل طرفين ضرورتي انكارناپذير است.  در اين يادداشت 
به تحليل وظايف حاكم در مقابل جامعه و وظايف مردم 

نسبت به حاكميت از نگاه قرآن و روايات مي پردازيم: 
1- قرآن كريم:  آيه ۱۵۹ س��وره آل عمران مي فرمايد: 
ا غِليظ اْلقْلِب  »فِبما رْحمه ِمن اهلل لِْنت لُهْم ولْو ُكْنت فظًّ
وا ِمْن حْوِلك فاْعُف عْنُهْم واْستْغِفْر لُهْم وشاِوْرُهْم ِفي  الْنفضُّ
ِلين. به  اْلْمِر فِإذا عزْمت فتوّكْل علي اهلل إِّن  اهلل ُيِحبُّ اْلُمتوكِّ
بركت رحمت الهي، در برابر مردم نرم و مهربان شدي! و 
اگر خشن و سنگدل بودي، از اطراف تو، پراكنده مي شدند 

و در كارها، با آنان مشورت كن و... . 
حاكم اسالمي مطابق اين آيه شريفه در برابر مردم دو 

وظيفه مهم و اساسي دارد: 
الف: س�عه صدر، حس�ن خلق، گش�اده رويي و 
نرم خويي در برخورد با مردم: بر اين اس��اس حسن 
خلق و منع هر گونه خش��ونت از وظاي��ف ذاتي حاكم 

اسالمي است. 
ب: مشورت با مردم در اداره حكومت: يعني اينكه 
حاكم اسالمي نبايد در اداره حكومت، خود را مستغني 
از مش��ورت با مردم بداند و همواره باي��د از نظرات اهل 
خبره و كارشناس��ان و دلسوزان امر در تصميم گيري ها 

استفاده كند. 
2 -  روايات:  در مورد رابطه متقابل حاكم و مردم روايات 
متعددي از ائمه معصومين نقل شده است ليكن تنها به 

مهم ترين آنها به اختصار اشاره مي شود: 
الف: خطبه 216 نهج البالغه - حضرت علي)ع( اصالح 
رابطه بين حاكم و مردم را سبب نيرومندي حق در بين 
مردم و استحكام دين و زمينه ساز تحقق عدالت در جامعه 
مي داند:  و أْعظُم ما اْفترض ُسْبحانُه ِمْن تِْلك اْلحُقوِق، حقُّ 
اْلوالِي علي الّرِعّيه و حقُّ الرعّيه علي اْلوالي... فِإذا أّدِت الّرِعّيه 
إِلي اْلواِلي حّقُه و أّدي اْلواِلي إِلْيها حّقها عّز اْلحقُّ بْينُهْم و 
يِن و اْعتدلْت معاِلُم اْلعْدِل و جرْت علي  قامْت مناِه��ُج الدِّ
نُن، فصلح ِبذِلك الّزماُن و ُطِمع ِفي بقاِء الّدْوله و  أْذاللِها السُّ
ادامه در صفحه 7 يِئسْت مطاِمُع اْلْعداءِ.   

محمود حبيبي

قابل تحليل

خ��أ بزرگي ك��ه در روزه��اي پرالتهاب اخي��ر ايران 
شاهدش هستيم، رسانه در معناي حقيقي و حرفه اي 
آن است. رس��انه هايي كه در بمباران خبري موجود، 
نهايتا جامعه را در گنگي و بي خبري تنها نگذارند. در 
فضاي به  شدت دو قطبي ش��ده سياست، رسانه هاي 
بزرگ و تصويري فارسي زبان، چه در داخل و چه خارج 
از كش��ور در يكي از اين دو قطب تعريف مي ش��وند و 
به ناگزي��ر نقش پروپاگانداي رس��انه اي قطب متبوع 
خ��ود را برعهده گرفته اند. صدا و س��يما كه تكليفش 
معلوم اس��ت. س��ازمان عريض و طويل بودجه خوار و 
پرضرري كه در كنار عام��ل برخورد قضايي و امنيتي 
با رسانه ها و روزنامه نگاران در سال هاي گذشته، ريشه 
همه اين نابساماني ها و رش��د رسانه هاي فارسي زبان 
خارج از كش��ور محسوب مي شود، در نتيجه انتظاري 
از آن نيس��ت. اما در آن س��وي مرزها هم رشد شبكه 
ايران اينترنش��نال كه با بودجه س��نگين و پخش 24 
ساعته و جذب تعداد زيادي روزنامه نگار با حقوق هاي 
نجومي، بقيه رقباي خارج از كشور را عقب زده، بر اين 
آشفتگي افزوده است. رس��انه اي كه طبعا در خدمت 
س��رمايه گذاران اصلي خود اس��ت و آنها نيز گربه اي 
نيستند كه براي رضاي خدا موش بگيرند. اما اين رسانه 
در تحوالت اخير چنان از ه��ول حليم به ديگ افتاده 
كه تمام ظواهر يك رس��انه حرفه اي را زير پا گذاشته 
است. گزارش هاي ش��عارگونه، تنظيم خبرهايي در 
حد ش��بنامه ها، مصاحبه هايي با پرسش هاي القايي 
و يكس��ويه و حتا تصاوير و موس��يقي هاي حماسي و 
تبليغاتي كه بيش از هر رسانه ديگري به سيماي آزادي 
متعلق به مجاهدين خلق شبيه اش كرده است. در اين 
رويكرد رس��انه اي كه خبر و گ��زارش تنها در خدمت 
اهداف از پيش تعيين شده سياسي انتخاب و تنظيم 
مي شود، پديده جنگ روايت ها نيز شكل مي گيرد. در 
واقع س��اخت چيزي به اسم واقعيت كه مي تواند هيچ 
نسبتي با عالم واقع و حقيقت نداشته باشد. دو جبهه در 
رقابت براي حقنه ديدگاه هاي خود با هر ابزار ممكن، 
از جمله جعل واقعيت. يا همان توجيه هر وس��يله اي 
براي هدف مقدس. اين وضعيت در كنار ش��كاف هاي 

حسين نوراني نژاد

خأل
 رسانه هاي 

بزرگ و حرفه اي

ديپلماسي

اهميتي كه ايران به س��فر محمد ش��ياع السوداني، 
نخست وزير عراق داد، نشان مي دهد كه وي و دولتش 
از چه جايگاه و اهميتي براي ايران برخوردار اس��ت. 
البته كه در دوره بعد از س��قوط صدام حسين، روابط 
ايران و عراق هميشه در سطح دو متحد بوده است و 
حتي زماني كه مصطفي الكاظمي، نخست وزير شد و 
بسياري در ايران او را فرد مورد اعتماد نمي دانستند و 
دوست نزديك جمهوري اسالمي نمي پنداشتند، باز 
هم روابط ايران و عراق در عالي ترين سطح ممكن بود 
اما روي كار آمدن ش��ياع السوداني به مثابه به قدرت 
رسيدن دوست ديرينه ايران به قدرت در بغداد است، 
به ويژه كه نوري المالكي، نخست وزير اسبق عراق كه 
ايران او را نزديك ترين فرد در ميان رهبران سياسي 
عراقي به خود مي داند، بر كليت دولت سوداني سيطره 
ويژه دارد و س��ايه اش بر دولت سنگيني مي كند. در 
حالي كه خود الس��وداني نيز از جمع حزبي آمده كه 
روابطش با ايران ريش��ه اي اس��ت و به دوران قبل از 
سقوط صدام حسين باز مي گردد. استقبال گرم سيد 
ابراهيم رييسي، رييس جمهوري ايران و مقام معظم 
رهبري از السوداني نشان مي دهد كه او از چه جايگاه 
بااليي نزد تهران برخوردار است. جداي از مناسبات 
دوجانبه و لزوم تقويت روابط دو كشور، سفر السوداني 
يك محور برجسته داش��ت و آن هم موضوع امنيت 
مرزهاي غربي ايران در اقليم كردستان است. تهران 
بر اين باور است كه گروه هاي تروريستي جدايي طلب 
كرد در مناطق غربي كش��ور فعاليت ه��اي ايذايي 
مسلحانه دارند و تهديد امنيتي عليه ايران محسوب 
مي شوند. در دوره الكاظمي كه اين موضوع علني شد 
و ايران به پايگاه هايي در اقليم كردستان حمله كرد، 
دولت الكاظمي از اينكه ايران بدون هماهنگي با بغداد 
اقدامات تقابلي خود را انجام مي دهد، ناراحت بود، براي 
همين اصرار داشت كه تهران با بغداد هماهنگ باشد 
تا خود عليه آنها وارد عمل شود. از سوي ديگر، چون 
درگير تثبيت خود براي دور دوم نخست وزيري اش بود، 
كاري از پيش نمي برد و تالش مي كرد بيش از اينكه به 
فشارهاي ايران توجه كند...  ادامه در صفحه 7

علي موسوي خلخالي

سفر السوداني به 
تهران براي رفع 
دغدغه هاي ايران

فراهم مي س��ازد و آنان را با محوريت رهبري انقالب 
و پيروي از سياست هاي كلي و رهنمودهاي ايشان، 
براي اعتالي ميهن اسالمي و سرافرازي ملت شريف 
ايران، يكپارچه و متحد مي نمايد. بديهي است نقش 
رسانه هاي ملي و محلي و سايت هاي خيرخواه رشد 
ايراني و تعالي ايرانيان و خاصه اقوام، بانوان و جوانان 
در فراهم آوردن اين وفاق و همدلي بسيار بااهميت 
اس��ت. مقوله اي كه باي��د از هر آس��يبي كه متوجه 
اعمال رس��الت قانوني و استقالل و حريت و آزادگي 
مطبوعاتي و رسانه اي آنان شود برحذر بماند. بدين 
ترتيب ضمن آنكه نهادها و قواي س��ه گانه كشور از 
پشتيباني متقابل برخوردار مي شوند، در عين حال 
هم به جاي اختالف و تضعي��ف همديگر، با تحول و 
تغيير اذهان خويش و هم آوايي راستين، از نقادي و 
تصحيح ناشي از افكار عمومي محروم نمي گردند. به 
احتمال قوي از همكاري و مشاركت موثر ملت هم با 
اين نوع حركت عقاليي و قانوني، هر سه قوا برخوردار 
مي شوند و جامعه اي مبتني بر اصالت وحي و اقتدار 
عقل به وج��ود خواهد آمد. در چنين جامعه اي روند 
امور بر بس��تري از اخالق و معنويت به س��مت حل 
مش��كالت كليدي مردم به ويژه جوانان، كه اكنون 
كشور در شرايطي اس��ت كه هم به لحاظ جمعيتي 
با تراكم جمعيت جوان مواجه اس��ت و هم به لحاظ 
تنوع نيازها و س��طح مطالبات فعل��ي و عقب افتاده 
آنان گريبانگير است، هدايت مي شود و ملتي مقتدر، 
كارآمد و موثر در عرصه حيات سياسي خويش پايدار 
مي ماند؛ ملتي كه با پشتيباني اصولي تنش زدايي در 
س��طح جهان و به ويژه با تحكي��م روابط همه جانبه 
خود با كشورهاي اسالمي و منطقه، اصول معطوف 
به پيگيري مس��اله فلسطين به نفع مردم مظلوم آن 
را هم تسهيل مي نمايد و منطقا چنين ملتي آرزوي 
نابودي خود را با حضوري عالمانه و فراگير و تالشي 
خس��تگي ناپذير در زمينه هاي مختل��ف از ذهن هر 
دشمن كج فهمي به دور مي كند و آينده و حال جوانان 
با نش��اط، پرسشگر و كنجكاو كش��ور را به آباداني و 

بهروزي نويد مي دهد.
همه هموطنان هوشمند و حق طلب كشورم به طور 
عام و همه دست اندركاران خرد و كالن كشور به طور 
خاص با درك ش��رايط تاريخي و حس��اس كشور از 
موجوديت توام با عزت و رفاه ملت عدالتخواه خود، كه 
همواره از طرف استكبار جهاني تهديد شده و مي شود 

به طور بايسته دفاع نمايند.

اجتماعي سياس��ي واقعا موجود كه ناش��ي از ش��يوه 
حكمراني است، دوقطبي رسانه اي سنگيني مي سازد 
كه ديگر چيزي به نام ميانه باقي نماند. يا با اين رسانه  
هستي يا بر آن و غير از اين يعني وسط بازي. در حالي كه 
بيرون از معناي منفي بار شده بر ميانه، محل ايستادن 

رسانه هاي مستقل راوي، جايي خارج از ميانه نيست.
اين شرايط تحميلي، متاسفانه ساير رسانه ها را نيز متاثر 
مي كند تا در يكي از اين قطب ها قرار گيرند. به عنوان 
مثال مي توان به تغيير عملكرد روزنامه همشهري در 
يك قطب و بي بي سي فارسي در سمت ديگر اين جنگ 
رسانه اي اشاره كرد. همشهري كه پيش تر هم در دوره 
مديريت اصولگرايان و هم اصالح طلبان تا حدي در ميانه 
حركت مي كرد، در دو ماه گذشته تبديل به رسانه اي شد 
كه عكس معترضان را براي معرفي و بازداشت منتشر 
مي كرد و تندترين تحليل ها را مي نوش��ت. بي بي سي 
هم كه در گذشته تالش مي كرد با هر نيتي كه مديران 
ارشدش داش��ته باشند، اصول حرفه اي را رعايت كند، 
دنباله رو ايران اينترنش��نال ش��ده تا حدي كه برخي 
تنظيم خبرهاي مغرضانه و غير حرفه اي آن غير قابل باور 
شده است. در اين ميان برخي سايت ها و روزنامه هاي 
اغلب اصالح طلب كه در ضعيف ترين وضعيت تاريخي 
رسانه هاي مكتوب اثرگذاري اندكي دارند، تالش كردند 
تا حداقل تعهدهاي اخالق��ي و حرفه اي را از ابتدا در 
گزارش هاي مربوط به مرگ مهسا اميني و خانواده او 
رعايت كنند كه تنها بخش روشن عملكرد رسانه اي 
در دو ماه گذشته بوده است، اما آنها نيز هزينه بااليي 
را به س��بب بازداش��ت دو خبرنگار اصلي اين اقدام 
حرفه اي پرداخت كردند تا معلوم شود پرهزينه ترين 
جا در اين دوقطبي، ميانه است، نه به معناي بي طرفي 
كه به معناي تعهد به حقيقت. ميانه اي براي روايت هر 
آنچه بايد. در اين وضعيت »پساحقيقت« كه اهداف 
سياسي بر حقيقِت واقع غلبه يافته و شبه رسانه ها در 
پي حقنه برساخت خود به مخاطب بدون فرصت تفكر 
او هستند و حتي ترفندهاي زبانه كشيدن يا خاموش 
كردن آتش التهابات متكي بر رس��انه شده و جنگ 
روايات را پديد آورده، مهم ترين پرسش بعد از مواجهه 
با هر خبري در بين مردم اين است: آيا اين خبر صحت 
دارد؟ پرسشي سخت برآمده از خأيي بزرگ به نام 
رسانه متعهد به حقيقت. در اين بين، شايد تنها كاري 
كه از دست نخبگان و فعاالن مدني ديگر برمي آيد، 
كم اهميت نشمردن اين معضل و آگاهي بخشي در اين 
ادامه در صفحه 7 باره باشد.  

جيانگ زمين ،  رييس جمهور پيشين چين  
در ۹۶سالگي درگذشت

پليس چين در واكنش به اعتراضات  
عليه سياست »كوويد صفر« و »شي جين پينگ«
 تلفن همراه شهروندان را در خيابان چك مي كند

اعتراضات دراماتيك ،  سركوب سيستماتيك
3و4

يك ميليون  شغل 
چقدر  بودجه  مي خواهد؟

گفت وگوي »اعتماد«
 با پدر حسين رونقي درباره 
وضعيت سالمتي پسرش 

غرق شدن يك كودك در 
گودال هاي ُپر از آب بلوچستان 

رييس جامعه تورگردانان 
خبر داد: توريست ژانويه 

و فصل بهار را از دست داديم

 وعده

  55 ميليارد دالري

 در سالمتي 

حسين رونقي 
اغراق شده؟

هوتگ هاي مرگ

هيچ گردشگري 
از اروپا، چين

 و روسيه نداريم
11

2
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كاهش بارندگي، پايين آمدن سطح ذخيره سد ها و تغيير 
نكردن ميزان مصرف، زمينه ساز چالش آب شده است

ادامه انتقادات شديد نماينده مهاباد از عملكرد رييس جمهور

گروه سياسي| يكي از وعده هاي مهم ابراهيم رييسي 
در ابتداي زعامت بر راس هرم اجرايي كشور اين بود كه در 
مسير انتخاب و انتصاب مديرانش از ديدگاه هاي عمومي 
و مردمي استفاده مي كند و زمينه حضور افراد متخصص 
را بدون توجه به گرايش هاي سياسي آنها فراهم مي سازد. 
اين وعده اما با گذشت بيش از ۱6 ماه از عمر دولت كامال 
معكوس شده،  به گونه اي كه ديروز نماينده مردم مهاباد 
در مجلس از تصفيه گسترده نيروهاي اداري در شهرهاي 
كوچك خبر مي دهد. براساس اعالم نماينده مردم مهاباد 

در مجلس، پس از رخدادهاي اعتراضي اخير دولت در حال 
انجام تصفيه گسترده نيروهاي اداري در شهرهاي كوچك 
است. براس��اس اعالم جالل محمود زاده در گفت وگو با 
»اعتماد«، »دولت رييسي مي خواهد تسويه حساب سياسي 
و تصفيه اداري را در كشور، شهرها و بخش هاي كوچك 
اجرا كند.« رويكردي كه چنانچه عملياتي ش��ود، بخش 
قابل توجهي از ظرفيت هاي تخصصي و حرفه اي كشور 
را در مس��ير اتالف قرار مي دهد و زمينه حضور نيروهاي 
صفحه 2 را بخوانيد غيركارآمد را فراهم مي سازد.  

محمد باقرزاده| اگرچه تحليلگران امنيتي يكي از 
ابرچالش هاي نيم قرن پيش روي ايران را مس��اله آب 
عنوان مي كنند، اما به نظر مي آيد اين چالش همين 
حاال هم تا اندازه اي س��ربرآورده و كار به بحث درباره 
احتمال جيره بندي آب در آينده نزديك هم رس��يده 
اس��ت؛ موضوعي كه البته در صورت كاهش مصرف 
شهروندان يا افزايش بارندگي ممكن است به امسال 
نرسد يا دست كم تا پيش از تابستان پيش رو در حالت 
بحراني نمايان نش��ود. فارغ از اينكه چند ماه پيش رو 

چگونه سپري شود، آمار رسمي مي گويد كه ذخيره  
س��دها و همچنين ميزان بارندگي كاهش چشمگير 
داشته و در صورت ادامه همين وضعيت، جيره بندي آب 
در برخي شهرها گزينه محتمل خواهد بود. در اين بين 
البته شيوه و راهكارهاي مديريتي براي كنترل مصرف يا 
كاهش پرتي آب هم يكي از گزينه هاي مدنظر مسووالن 
است كه در چند ماه گذشته هم شدت گرفته و شاهد 
نوسازي برخي خطوط انتقال آب يا قطع آب باغ ويالها 
صفحه 11 را بخوانيد بوده ايم.  

جيره بندي آب 
دركمين ايرانيان

دولت درحال تصفيه نيروهاي 
اداري در شهرهاي كوچك است
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مهدي بيك اوغلي| »پاي حسين رونقي نشكسته 
اس�ت و درب�اره س�امتي او اغراق مي ش�ود.« اين 
عباراتي است كه مدت زمان اندكي پس از بازتاب هاي 
وسيع پرونده حسين رونقي، دهان به دهان در فضاي 
مجازي مي گشت. برخي حتي اين ادعا را مطرح كردند 
كه همبندي هاي حس�ين در گفت وگو با دوستان و 
خانواده شان اعام كرده اند، وضعيت حسين آن گونه 
كه مي گويند بد نيس�ت و درباره وضع س�امتي او 
اغراق مي شود. خانواده حس�ين اما بدون توجه به 
اين زمزمه ها مدام از وخامت حال او و حتي احتمال 
مرگش خبر مي دادند. منتق�دان اغراق در وضعيت 
سامتي رونقي معتقد بودند يك چنين اغراق هايي 
باعث مي شود مردم نسبت به اخبار زندانيان سياسي 
بي اعتماد شوند و در موارد ديگر كه فعاالن سياسي 
در بند به  طور واقعي با مشكلي مواجه شوند، اطمينان 
مردم در دنبال كردن اخبار آنها كاهش يابد. در نقطه 
مقابل اما برخي ديگر از كاربران به اين نكته اش�اره 
مي كردند كه موضوع ميزان و اندازه واقعي مشكات 
جسمي حس�ين رونقي يك مس�اله ثانويه است. 
موضوع اصلي اين است كه برخوردهاي تندي با يك 
منتقد، صورت مي گيرد كه مطابق قانون نيست. اين 
دسته از كاربران معتقد بودند، طرح موضوع اغراق 
در وضعيت سامتي حسين، بيشتر به نفع جريانات 
تندرويي است كه مايل هستند، افكار عمومي را به 
سمت و س�وي خاصي هدايت كنند. بنا به همه اين 
داليل و با توجه به درخواست هاي فراوان مخاطبان، 
»اعتماد« گفت وگويي را با احمد رونقي پدر حسين 
ترتيب داد تا درب�اره همه اين ابهام�ات پرس و جو 
كند. احمد رونقي با تكذيب اخباري كه درباره اغراق 
در اطاع رساني وضعيت س�امتي حسين مطرح 
مي ش�ود، اعام كرد ك�ه هم خبر اعتص�اب غذاي 
64 روزه حس�ين و هم خبر آس�يب ديدگي شديد 
پاهاي حسين واقعيت است. نهايتا قضاوت به عهده 

مخاطباني است كه اين روايت را مرور مي كنند.

   احمد آقا س�ام، خدا قوت، ميخوام با پس�رتون 
حسين صحبت كنم، تشريف  دارند؟

حس��ين دو روز اس��ت بيهوش اس��ت. خان��واده اش هم 
بيمارستان هس��تند تا ببينيم چه مي شود. شما بايد اين 
سوال ها را از دولت بپرس��يد كه چرا اين بال را سر حسين 
آورده اند. من عكس حسين رو براتون مي فرستم تا ببينيد 

اين بچه چه وضعيتي دارد.
   برخي افراد و حتي هم بندي هاي حسين در زندان 

مي گويند كه پاي حس�ين آن گونه كه بازتاب پيدا 
كرده، مشكلي ندارد و درباره وضعيت ايشان اغراق 

شده است.
شما از بازجويان از مسووالن، از اطالعات، از رييس جمهور 
و... بپرسيد كه چرا با يك انس��ان اين طور رفتار كرده اند. 
مگر در كشور براي انتقاد كردن بايد اين طور برخورد كرد؟ 
مگر انقالب براي اين نبود كه مردم آزادي و امنيت داشته 
باشند؟ من تهران بودم، آمدند در منزل مرا زدند، دخترم 
گفته در خانه تنها هستم، بعد 19 نفر وارد خانه شده اند. اين 
نوع برخوردها آيا با قانون همخواني دارد. مسوول اين طور 
رفتارها چه كسي است. اگر دولت نمي تواند قانون را عمل 
كند، استعفا دهد. كس��اني كه به خانه ما آمدند بخشي از 
پرونده هايي كه ما در مورد فس��اد مسووالن شهرداري و... 
داش��تيم را از خانه برده اند. قبال به مغازه من آمدند و با من 
برخورد كردند. بعد چون مغازه تصويربرداري مي شد، دوباره 
آمدند قفل مغازه ام را شكستند تا تصاوير ضبط شده را هم 
ببرند. با گوش دادن به حرف مردم و شنيدن صداي آنهاست 
كه مي توان بحران ها را پشت سر گذاشت. من يك كاسبم، 
مي بينم مردم مشكالت اقتصادي زيادي دارند. براي جهاز 

دادن، اجاره خانه و... مردم مشكل دارند.
   اخيرا وزير كشور اعام كردند كه كميته صيانت از 
مردم در برابر رخدادهاي اخير تشكيل شده، كسي 
با شما تماس گرفته يا شما درباره مشكاتي كه براي 

شما پيش آمده است شكايت كرديد؟
كسي كه با من تماس نگرفته، اما بدانيد كه دولتمردان 
خودشان بهتر از جنابعالي و من مي دانند كه چه باليي 
سر مردم آمده است و مردم با چه مشكالتي مواجهند. 
نياز نيست من بروم در يك كميته شكايت كنم. مگر 

نكته پنهاني وجود دارد. 
   نگفتي�د وضعي�ت پاي حس�ين آق�ا چطور 

است. برخي افراد و جريانات در فضاي مجازي 
مي گوين�د كه مش�كات جس�مي حس�ين، 

بزرگ نمايي شده است. درست است؟
االن حسين مشكالت عصبي دارد؛ پايش هم مشكل دارد.

   منظورم شكستگي يا له شدگي پاي ايشان است. 
حسين مشكالت گوارشي دارد و قادر به خوردن غذا نيست. 
وضعيت عصبي نامناسبي هم دارد. ديشب تا صبح نتوانسته 
بود بخوابد. مادرش از ناراحتي با او در حياط نشس��ته بود. 
س��وال من اين است اين چه برخوردي است كه با جوانان 
مي شود؟ چرا با آقازاده هايي كه با پول ملت اختالس كرده و 
به اروپا و امريكا رفته اند و كيف مي كنند، برخورد نمي شود 
بعد به خاطر انتقاد و اعتراض، افراد را دستگير و آنها را تحت 
فشار قرار مي دهند؟ مني كه با بدبختي و با پول كارگري 
بچ��ه ام را بزرگ كرده ام، چه گناهي ك��رده ام. آيا بچه من 
خيانت كرده، وطن فروشي كرده؟ دزدي كرده؟ اختالس 

كرده كه اين بال را سرش مي آورند.
   در حال حاضر مغازه نانوايي ش�ما باز است يا 

بسته شده است؟
مغازه باز است و كارگران در حال كار هستند.

   حس�ين وكيلي براي خودش انتخاب كرده يا 
وكاي ماده 48 قوه قضاييه بايد از او دفاع كنند؟

زماني كه حسين دستگير شد، در مسير رفتن به دادسرا 
بود. با دو وكيلش به دادسرا مي رود. جلوي دادسرا حسين 
را مي گيرند و برخوردهاي بدي با او مي شود كه فيلم هايش 
منتشر شده اس��ت. نهايتا در دادس��را وكالي حسين را 
بازداشت مي كنند. در حال حاضر از يكي از وكالي حسين، 
يك ميليارد تومان وثيقه خواسته اند. چرا بايد يك وكيل 

براي دفاع از موكل خود دستگير شود.
   آيا مس�ووالن نگفتن�د اين وكا ب�ه چه جرمي 

دستگير شده است؟

نه به من چيزي نگفتند. زماني كه قرار شد حسين را دستگير 
كنند، من به يكي از وكالي حسين زنگ زدم و گفتم، من 
مريضم و نمي توانم بروم، حسين را به دادگاه ببريد. آقاي 
وكيل هم اين كار را انجام مي دهد، اما او را هم بازداش��ت 
مي كنند. در جلسه اي كه با آقاي نصيرپور داشتيم )كه از 
ايشان تشكر مي كنم( اين پرسش را مطرح كردم كه اين 
آقاي وكيل چه كار كرده است. چرا بايد بايد يك وكيل را 
بازداشت كرده و برايش قرار وثيقه صادر شود. در همه جاي 
دنيا، ابتدا وكال به دادگاه ها و دادسراها مي روند بعد افرادي 
كه اتهامي دارند، مراجعه مي كنند. ما مي خواهيم جمهوري 
اسالمي را به دنيا صادر كنيم و دنيا از رفتار مسووالن ما الگو 
بگيرند، من از شما مي پرسم با اين نوع رفتارها، مردم جهان 

مي توانند از ما الگو بگيرند؟
   باز هم اين س�وال را تكرار مي كن�م. برخي افراد 
مي گويند كه س�امتي حس�ين آقا به ان�دازه اي 
كه بازتاب پيدا كرده، مش�كلي نداش�ته و درباره 
مشكات ش�ان اغراق ش�ده. اين حرف ها را تاييد 

مي كنيد يا آنها را فضاسازي مي دانيد؟
اين ادعاها دروغ محض اس��ت. اينكه برخي روزنامه هاي 
دولتي تالش مي كنند دولت را تبرئه كنند براي همه روشن 
است. حسين 64 روز در وضعيت اعتصاب غذا قرار داشته. 
شخص من دو ماه جلوي زندان مي رفتم و مي خوابيدم و داد 
مي كشيدم، حتي يك بار خواستم خودم را به آتش بكشم، 
اما هيچ كس جوابگوي ما نبود. نهايتا اجازه دادند حسين به 
بيمارستان برود كه همه در جريان آن هستند. امروز هم 
حسين همراه با مادر و خواهرانش با او به بيمارستان رفته و 
وضعيت وخيمي دارد. همين االن عكس حسين را زماني 
كه تحت درمان قرار دارد براي شما ارسال مي كنم تا ببينيد 
چه بر سر اين پسر آمده و چقدر الغر شده است. شما و مردم 

درباره وضعيت سالمتي حسين قضاوت  كنيد. 
   حسين تا چه زماني آزاد خواهد بود؟

مرخصي حسين تا زمان تحت درمان بودن او ادامه دارد. 
حس��ين يك كليه اش را از دست داده و كليه ديگرش هم 
مشكل دارد. مشكالت عصبي و تشنج دارد. در كل وضع 

سالمتي اش نامناسب است.
   وزير كش�ور اع�ام كرده به ش�كايت افراد و 
خانواده هاي�ي كه در رخدادهاي اخير آس�يب 
ديده اند، رس�يدگي مي شود، شما قصد نداريد 

شكايت كنيد؟
فكر كنم بيشتر اين حرف ها و اخبار تبليغاتي باشد. من از 
ش��ما ممنونم كه به اين موضوعات مي پردازيد، ويديوي 
وضعيت سالمتي حسين را هم براي شما مي فرستم كه 

خودتان از نزديك ببينيد سالمتي حسين چگونه است.

هيات اعزامي رهبر معظم انقالب اس��المي براي بررسي 
وقايع اخير به اس��تان سيستان وبلوچستان در بيانيه اي 
خطاب به مردم ش��ريف اين استان با تشكر از الطاف آحاد 
مردم غيور استان، با اشاره به سفر يك هفته اي اين هيات و 
ديدارها و مالقات هاي متعدد با بزرگان علما و سران طوايف 
و نخبگان و جوانان و قش��رهاي مختلف م��ردم، از تقديم 
گزارش اين سفر به رهبر انقالب اسالمي و پيگيري تدابير 
ايشان در چهار محور اصلي يعني »آزادي دستگيرشدگاني 
كه جرم سنگين و موثري مرتكب نشده بودند«، »برخورد 
قاطع و بدون تسامح با خاطيان«، »رسيدگي به وضعيت 
آسيب ديدگان«، »اعطاي عنوان »شهيد« به جان باختگان 
بي گناه پس از رسيدگي بنياد شهيد به پرونده هاي تشكيل 

شده« خبر داد .
متن بيانيه به اين شرح است: 

هموطنان شريف و سلحشور استان سيستان و بلوچستان!
با سالم و تحيت، هيات اعزامي از سوي رهبر معظم انقالب 
اس��المي بر خود فرض مي داند از مراح��م و الطاف آحاد 
مردم غيور، جوانان و بانوان شركت كننده در اجتماعات و 
همايش هايي كه در طول سفر برگزار شد، مسووالن استاني، 
علماي برجسته، ائمه محترم جمعه و جماعات از اهل تسنن 
و تشيع، معتمدان، سران قبايل و طوايف و ريش سفيدان، 
نخبگان دانشگاهي، اساتيد و معلمان، خانواده مكرم شهدا 
و آسيب ديدگان، در استقبال و ميهمان نوازي و همراهي و 
همفكري براي انجام ماموريت محوله، استماع ابعاد حوادث 
تلخ رخداده و دريافت گزارش ها در خصوص قصور و تقصير 
محركان، مسببان و خاطيان، صميمانه تقدير و تشكر نمايد.

آنچه از غروب روز شنبه 21 تا صبح روز جمعه 2۷ آبان ماه 
در جمع باصفاي شما ديديم و شنيديم، چه در مواجهات 
شيريني كه با ابالغ سالم گرم و پرمهر رهبر معظم انقالب 
داش��تيد، چه در ط��رح گاليه هاي صري��ح، درد دل ها و 
تشريح ناماليمات و مظلوميت ها و چه اشك ها و لبخندها، 
بن مايه هاي زالل و مثال زدني از وفاداري و عش��ق و ارادت 
به ايران و نظام اسالمي و اهتمام به حفظ وحدت و تماميت 
ارضي داش��ت كه جز با درك ويژگي هاي ش��خصيتي و 
ريشه دار در تاريخ كهن مردمان خونگرم و مرزبانان غيور آن 

خطه قابل تحليل نيست.
و هم از اين روست كه دشمنان دين و ملت و ميهن، براي 
بهره برداري از متن و حاشيه وقايع تلخي كه رخ داده و در 
جهت دستيابي به هدف پليد و ديرينه خود كه همانا ايجاد 
شكاف در پيكره واحد امت مسلمان و تضعيف انسجام ملي 
است، دچار اشتباه محاسباتي شده و با اغتنام فرصت، همه 

داشته هاي خود را به ميدان آوردند و ليكن با هوشياري و 
درايت مردم صبور استان، به نتايج مورد انتظارشان دست 

نيا  فتند.
اين هيات، به اقتضاي بارسنگين امانتي كه بر دوش داشت، 
طي مدت حضور در استان، 21 برنامه با مخاطبان متنوع 
و صدراالش��اره را با تدبير و حض��ور موثر نماينده محترم 
ولي فقيه تدارك ديد و افتخار داش��ت در جريان ديدارها 
و جلس��ات و ش��وراها و بازديدهاي ميداني و شركت در 
اجتماعات پرشور مردمي در زاهدان و شهرهاي زابل، خاش، 
سراوان، ايرانشهر، دلگان و چابهار، با ارتباط و استماع چهره 
به چهره و سينه به سينه، امكان بررسي مصداق رخ داده 
و بلكه بررس��ي عميق تر و راهبردي تر از زمينه ها و عوامل 

تشديد كننده را پيدا نمايد.
متعاقب اين سفر و بازگشت به تهران، جلسات متعددي 
براي تحليل و تجميع دريافت ها و برداشت ها و همچنين 
تنظيم فهرستي از پيشنهادها و نتايج حاصل شده برگزار 
شد كه در نهايت، خروجي و ماحصل آنها در قالب گزارش 
تلخيصي ۷ صفح��ه اي و گزارش تفصيلي 60 صفحه اي، 
روز گذشته به محضر مبارك رهبر معظم انقالب اسالمي 

تقديم شد.
هيات اعزامي، عالوه بر آنكه در طول سفر به اندازه وسع و 
توان، براي استماع، مستندسازي و جمع بندي نظرات علما، 
نخبگان، بزرگان طوايف، مسووالن و عموم مردم، اعم از اهل 
سنت و شيعيان و تسالي خاطر خانواده شهدا و مجروحان 
حوادث اخير تالش و در راستاي تحقق كامل تدابير رهبر 

معظم انقالب، محورهاي زير را پيگيري نمود. 
1( آزادي دستگيرش��دگاني كه جرم س��نگين و موثري 

مرتكب نشده بودند 
2( برخورد قاطع و بدون تسامح با خاطيان 

3( رسيدگي به وضعيت آسيب ديدگان 
4( اعطاي عنوان؛ »شهيد« به جان باختگان بي گناه، پس از 

رسيدگي بنياد شهيد به پرونده هاي تشكيل شده
در پايان، اعضاي هيات اعزامي، ضمن سپاس از اعتماد رهبر 
معظم انقالب، آرزومندند كه در س��ايه امنيت و به  دور از 
حاشيه ها، خط پيشرفت متوازن، با سرعت بيشتر، به همت 
دولت خدمتگزار و مس��ووالن خدوم، با همياري مردمي 
ادامه پيدا كند و پروردگار متعال را براي فراهم شدن امكان 

و توفيق اين خدمت كوچك شاكر است.
هيات اعزامي مقام معظم رهبري به استان 
سيستان    و بلوچستان
۹ آذر ۱4۰۱

 گزارش هيات اعزامي رهبر انقالب اسالمي 

به استان سيستان وبلوچستان

روند برخورد سلبي با دانشجويان دانشگاه شريف همچنان 
ادامه دارد. ديروز رسول جليلي رييس دانشگاه صنعتي 
شريف با بيان اينكه اين دانشگاه كمترين تعداد بازداشتي ها 
در ميان دانشگاه هاي سطح تهران را داشته است، گفت: 
تاكنون هيچ كسي را از خوابگاه محروم نكرده ايم و فقط به 
13 دانشجو پيامك عدم حضور در خوابگاه ارسال كرده ايم 
كه البته ممكن است اين تعداد افزايش يابد. رسول جليلي 
در دومين جلسه از سلسله جلسات خان هشتم با موضوع 
»حال اين روز هاي دانشگاه صنعتي شريف« اظهار كرد: 
هدف ما از حضور در دانشگاه آموزش و يادگيري است و 
همه در تالشيم محيطي امن و آرام براي دانشجويان فراهم 
كنيم. بخشي از اتفاقات درون دانشگاه نشات گرفته از فضاي 
كلي جامعه و تاثيرات رسانه ها و شبكه هاي فارسي زبان 
است كه بايد به نحو شايسته اي آنها را مديريت و كنترل 
كرد چرا كه فضاي مجازي به مثابه يك جهان س��وم در 
حال رقم زدن اتفاقات در جامعه ما است. رييس دانشگاه 
صنعتي شريف گفت: برنامه روز 1۷ آبان شريف )تجمع 
اعتراضي داراي مجوز( اتفاقي معقول و مطلوب همه بود 
چرا كه به ما ياد داد، مي توانيم در چارچوب قوانين شعار 
بدهيم و تعامل كنيم، اما متاس��فانه وقاي��ع 24روز آبان 
)تجمع بدون مجوز كه منجر به درگيري شد(، عالوه بر 
اينكه در شأن دانشگاه نبود باعث به هم خوردن آرامش در 
ميان دانشجويان نيز شد. وي افزود: تاكنون هيچ كس را 
از خوابگاه محروم نكرده ايم و فقط به 13 دانشجو پيامك 
ارسال كرده ايم كه البته ممكن است اين رقم افزايش يابد. 
ما از شما دانشجويان انتظار داريم اعتراضات خود را در اين 
خصوص با مس��ووالن دانشگاه در ميان بگذاريد. رييس 
دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به موضوع كميته انضباطي 
گفت: ورود هر گونه اطالعات به كميته انضباطي بايد از 
كانال حراست دانشگاه باشد و تالش مي كنيم آرامش را 
هرچه زودتر به شريف برگردانيم. براي اين منظور تعدادي 
نيروي موقت به حراست دانشگاه اضافه شده كه البته از 
طريق فراخوان اين نيرو ها جذب نشده اند و صرفا از طريق 

يك شركت تامين نيرو كرده ايم، اما اين افراد تحت نظارت 
حراست دانشگاه فعاليت مي كنند. اتفاقات اين دوماه به 
واسطه 3 سال دوري دانشجويان از فضاي دانشگاه طبيعي 
بود، اما بايد با برنامه مشتركي بين 11 هزار شريفي اعم از 
دانشجو، استاد و كارمند به هم زيستي مسالمت آميز برسيم. 
جليلي با اشاره به اينكه در اتفاقات اخير دانشگاه صنعتي 
شريف كمترين ميزان بازداشتي را در بين دانشگاه هاي 
سطح تهران داشته است، گفت: همچنان پيگير آزادي 
دانشجويان شريف هستيم تا ترم جاري را بدون كمترين 
آسيب به پايان برسانيم. به گزارش روابط عمومي دانشگاه 
صنعتي شريف، در ادامه اين برنامه، علي اكبر ابوالحسني 
معاون دانشجويي دانشگاه صنعتي ش��ريف با اشاره به 
اتفاقات روز سلف در دانشگاه گفت: من در فرماندهي واقعه 
روز سلف نقشي نداشته ام و وظيفه معاونت دانشجويي ارايه 
غذا به دانشجويان است. وي با تاكيد بر اينكه طي اين هفتاد 
روز قوه عقالنيت در سه ضلع دانشجو، مسووالن دانشگاه و 
نيرو هاي امنيتي بيشتر شده است، گفت: با همين نيروي 
عقالنيت و تعامل باعث شديم برنامه خوب 1۷ آبان را رقم 
بزنيم. معاون دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف افزود: اگر 
با همين قوه عقالنيت پيش برويم، در صورت آرام شدن 
فضاي دانشگاه مي توانيم در شوراي تجديدنظر كميته 
انضباطي دانشگاه شاهد اتفاقات خوبي باشيم. ابوالحسني 
با تاكيد بر اين موضوع كه مركز مشاوره دانشگاه مامني 
براي دانشجويان است از آنها خواست به نهاد هايي همچون 
مركز مشاوره شريف كه ش��بانه روز تالش مي كنند، به 
واسطه مسائل سياسي و خبر پراكني تهمت نزنند. چرا كه 
تعداد معدودي از دانشجويان هستند كه نياز واقعي به مركز 
مشاوره دارند. وي تصريح كرد: من سوگند ياد مي كنم كه 
پرونده هاي شما در اين مركز محرمانه باقي خواهد ماند. 
ابوالحسني در پايان خاطرنشان كرد: خوابگاه بايد محلي 
امن براي دانشجويان باشد چرا كه سراي دانشجوست و 
تنها مكانيزم داخلي براي باال بردن امنيت خوابگاه رعايت 

قوانين داخلي دانشگاه و كميته  انضباطي است.

رييس  دانشگاه  صنعتي شريف:
  به ۱۳ دانشجو پيامك عدم حضور 

در خوابگاه ارسال كرده ايم

رودرروي سوژه

گفت وگوي »اعتماد« با احمد آقا پدر حسين رونقي درباره وضعيت سالمتي حسين و ابهاماتي كه درباره اين پرونده مطرح مي شود

حسين 64 روز اعتصاب غذا داشته است
درباره  سالمتي  حسين  رونقي  اغراق  شده؟

گروه سياس�ي| يك��ي از وعده ه��اي مه��م ابراهيم 
رييس��ي در ابتداي زعامت بر راس هرم اجرايي كش��ور 
اين بود كه در مس��ير انتخ��اب و انتص��اب مديرانش از 
ديدگاه هاي عمومي و مردمي اس��تفاده مي كند و زمينه 
حضور افراد متخص��ص را بدون توجه ب��ه گرايش هاي 
سياس��ي آنها فراهم مي س��ازد. اين وعده اما با گذش��ت 
 بي��ش از 16 م��اه از عمر دول��ت كامال معكوس ش��ده، 
 به گونه اي كه ديروز نماينده م��ردم مهاباد در مجلس از 
تصفيه گسترده نيروهاي اداري در شهرهاي كوچك خبر 
مي دهد. براساس اعالم نماينده مردم مهاباد در مجلس، 
پس از رخدادهاي اعتراضي اخي��ر، دولت در حال انجام 
تصفيه گسترده نيروهاي اداري در شهرهاي كوچك است. 
براساس اعالم جالل محمود زاده در گفت وگو با »اعتماد«، 

»دولت رييسي مي خواهد تسويه حساب سياسي و تصفيه 
اداري را در كشور، شهرها و بخش هاي كوچك اجرا كند.« 
رويكردي كه چنانچه عملياتي شود، بخش قابل توجهي از 
ظرفيت هاي تخصصي و حرفه اي كشور را در مسير اتالف 
قرار مي دهد و زمينه حضور نيروهاي غيركارآمد را فراهم 
مي سازد. اين نماينده با اشاره به اينكه متاسفانه كشور فقط 
متعلق به عده اي خاص اس��ت، گفت: جابه جايي فله اي، 
دسته جمعي و ش��بانه مديران در شهرستان ها به بهانه 
گرايش هاي سياسي و جناحي توسط دولت در حال اجرا 
است. محمودزاده در تذكري و سوالي به  شدت اعتراضي 
خطاب به رييس جمهور و وزير كش��ور نوش��ت؛ به نظر 
مي رسد بعد از انتقادات اخير اينجانب به دولت پيرامون 
نحوه رفتار آنان با مردم، مس��ووالن ارشد استاني درصدد 

جابه جايي فله اي، دس��ته جمعي و شبانه مديران ادارات 
شهرستان مهاباد به منظور تسويه حساب هستند!!    نماينده 
مهاباد همچنين در انتهاي تذكر و س��وال خود نوش��ت؛ 
آقايان رييسي و وحيدي! اين چه شيوه مديريت است؟! آيا 
مي خواهيد در دولت فراگير ادعايي خود، سرايداران ادارات 

را نيز عوض كنيد؟ آيا كشور فقط متعلق به عده اي خاص 
است؟! آيا دولت مي خواهد كودتاي اداري در كشور، شهرها 
و بخش هاي كوچك اجرا كند؟!  تذكر و سوال مذكور جهت 
قرائت، طرح و بررسي در كميسيون مربوطه و صحن علني 

مجلس به هيات رييسه ارجاع شد.

ادامه انتقادات شديد نماينده مهاباد از عملكرد رييس جمهور

دولت در حال انجام تصفيه گسترده 
نيروهاي اداري در شهرهاي كوچك است

زير  پوست  خبر

ديدگاه

اعتمادآناين|نشريه داخلي روزانه معاونت سياسي 
سپاه در گزارش��ي به مواضع و صحبت هاي اخير الهام 
علي اف، رييس جمهوري آذربايجان پرداخته اس��ت. 
اين گزارش سخنان اخير علي اف را »اظهارات و مطالب 
نامتعارفي« خوانده كه او هرازگاهي عليه ايران به زبان 
مي آورد. نش��ريه »اخبار و تحليل ها« نش��ريه داخلي 
روزانه معاونت سياس��ي س��پاه به زبان مشترك مردم 
جمهوري آذربايجان با بخش��ي از مردم ايران اش��اره 
كرده و نوش��ته اين امر، نبايد ب��ه عاملي براي تحريك 
گسل هاي قومي، واگرايي و تخريب روابط خارجي دو 
كش��ور و بهره برداري هاي سياسي، امنيتي و... تبديل 
شود، بلكه اين مولفه و ساير اشتراكات فرهنگي، فرصت 
منحصربه ف��ردي براي همگرايي و ارتقاي مناس��بات 

و روابط دوجانبه به س��طح راهبردي است. به گزارش 
اعتمادآنالين، نشريه »اخبار و تحليل ها« نوشته امنيت 
و منافع ملي و مصاديق فرهنگي و تمدني آن از جمله 
قوميت ها، زبان، مذهب و... ج��زو خطوط قرمز مهم و 
اساس��ي جمهوري اس��المي ايران محسوب مي شود 
كه نقض آن از جانب دولت هاي خارجي و كش��ور هاي 
همسايه به هر دليلي كه صورت بگيرد، با واكنش جدي 
و قاطع مواجه مي ش��ود. اين گزارش همچنين به زبان 
مشترك مردم جمهوري آذربايجان با بخشي از مردم 
ايران اشاره كرده و نوشته اين امر، نبايد به عاملي براي 
تحريك گس��ل هاي قومي، واگراي��ي و تخريب روابط 
خارجي دو كشور و بهره برداري هاي سياسي، امنيتي 

و... تبديل شود.

واكنش نشريه سپاه به مواضع اخير الهام علي اف

   اين ادعاها كه درباره بيماري حس��ين اغراق شده 
دروغ محض است. اينكه برخي روزنامه هاي دولتي 
تالش مي كنند دولت را تبرئه كنند براي همه روشن 
است.حس��ين 64 روز در وضعيت اعتصاب غذا قرار 
داشته و او را تحت درمان قرار نداده بودند. شخص من 
دو ماه جلوي زندان مي خوابيدم و داد مي كش��يدم، 
حتي يكبار خواس��تم خ��ودم را به آتش بكش��م. اما 
هيچكس جوابگوي ما نبود. نهايتا اجازه دادند حسين 

به بيمارستان برود كه همه در جريان آن هستند
   كساني كه به خانه ما آمدند بخشي از پرونده هايي 
كه ما در مورد فساد مسووالن شهرداري و...داشتيم را 

از خانه برده اند. قبال به مغازه من آمدند و با من برخورد 
كردند. بعد چون مغازه تصويربرداري مي شد، دوباره 
آمدند قفل مغازه ام را شكستند تا تصاوير ضبط شده 

را هم ببرند
   چرا با آقازاده هايي كه با پول ملت اختالس كرده و به 
اروپا و امريكا رفته اند ، برخورد نمي شود بعد به خاطر 
انتقاد و اعتراض افراد را دس��تگير و آنها را تحت فشار 
قرار مي دهند؟مني ك��ه با بدبختي و با پول كارگري 
بچ��ه ام را بزرگ كرده ام، چه گناهي كرده ام.  آيا بچه 
من خيانت كرده، وطن فروشي كرده؟ دزدي كرده؟ 

اختالس كرده كه اين باال را سرش مي آورند

روي خط خبر
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حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه جمهوري اسالمي 
ايران و چاووش اوغلو وزير خارجه تركيه سه ش��نبه شب در 
مورد آخرين وضعيت تحوالت مرزي و درگيري هاي نظامي 
بين تركيه و سوريه بحث و تبادل نظر كردند. به گزارش ايرنا، 
اميرعبداللهيان در اين گفت وگوي تلفني ضمن اش��اره به 
درك جمهوري اسالمي ايران از نگراني هاي امنيتي تركيه 
و لزوم رفع اين نگراني ها تاكيد كرد: »تحقق اين امر مستلزم 
تداوم گفت وگوهاي امنيتي فيمابين دو كشور بوده و توسل به 
عمليات نظامي زميني نه تنها كمكي به حل مشكالت نخواهد 
كرد، بلكه موجب ايجاد خسارت  و پيچيده تر شدن وضعيت 
خواهد شد.« وي همچنين آمادگي جمهوري اسالمي ايران 
را براي ارايه هر گونه كمك به منظور حل و فصل سياس��ي 
مشكالت موجود ميان دو كشور اعالم كرد. وزير خارجه تركيه 
نيز در اين گفت وگو ضمن تشريح وضعيت جاري و مواضع 
كشورش در قبال آن، از نقش سازنده جمهوري اسالمي ايران 

تقدير كرد و مقرر شد اين تماس ها ادامه يابد.

وزير خارجه كش��ورمان توييتي در ارتباط با گفت وگوي 
ديروز خود با نخس��ت وزير عراق منتش��ر كرد. به گزارش 
ايسنا، حسين اميرعبداللهيان در توييتر نوشت: امروز با آقاي 
سوداني نخس��ت وزير محترم عراق در تهران ديدار كردم. 
وي به عنوان نماينده دولت و ملت بزرگ عراق مورد احترام 
ماست. جمهوري اسالمي ايران بر تعميق مناسبات با عراق 
تاكيد و از نقش سازنده اش در معادالت منطقه اي استقبال 
مي كند. مناسبات عالي دو كشور، نشان دهنده نگاه راهبردي 
مشترك است. حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه 
ايران ديروز با ش��ياع السوداني نخست وزير عراق در تهران 
ديدار و رايزني كرد. به گزارش ايسنا، آنها در مورد روابط كلي 
بين دو كشور و همچنين تاكيد بر نقش محوري عراق در 
منطقه و تالش هاي اين كشور براي تقويت امنيت و تحكيم 

ثبات در اين كشور گفت وگو كردند.

 اميرسعيد ايرواني، سفير و نماينده دايم جمهوري اسالمي 
ايران نزد س��ازمان ملل متحد در نيوي��ورك، اقدامات رژيم 
صهيونيستي در نقض مكرر حاكميت، تماميت ارضي سوريه 
و هدف قرار دادن عمدي افراد و زيربناهاي غيرنظامي به ويژه 
حمله به فرودگاه ها و كشتي هاي حامل كمك هاي انساني 
در اين كشور را نقض حقوق بين الملل، حقوق انسان دوستانه 
بين المللي و منشور ملل متحد خواند و بر حق مشروع سوريه 
در دفاع از خود بر اساس كنوانسيون هاي بين المللي  تاكيد 
كرد. سفير و نماينده دايم كشورمان در جلسه شوراي امنيت 
سازمان ملل پيرامون شرايط در خاورميانه با تمركز بر سوريه 
ديدگاه هاي جمهوري اسالمي ايران در خصوص تحوالت 
اين كش��ور را تش��ريح كرد. اين ديپلمات ارشد كشورمان 
تاكيد كرد: »امنيت و ثبات در ش��مال سوريه تنها از طريق 
حفظ و احترام كام��ل به حاكميت و تمامي��ت ارضي اين 
كشور به دست مي آيد و هرگونه عمليات نظامي در شمال 
سوريه مي تواند براي مسائل انسان دوستانه چالش برانگيز 
باش��د و حتي آن را بدتر كند.« س��فير و نماينده دايم ايران 
شرايط انساني در سوريه را وخيم ارزيابي و اضافه كرد: »تداوم 
مشكالت اقتصادي اين كشور داراي تاثيرات گسترده اي است.

در اين رابطه يكي از مهم ترين مسائل ترسناك، شيوع وبا در 
سراسر سوريه اس��ت و اين امر شرايط انساني مخاطره آميز 
سوريه را تشديد كرده است.« اميرسعيد ايرواني همچنين از 
تالش هاي سازمان ملل و آژانس هاي وابسته به آن براي تامين 
كمك هاي انساني جهت نيازمندان و همچنين همكاري در 
اجراي قطعنامه 2642 تجليل كرد. وي افزود: »تحريم هاي 
يكجانبه و به ويژه سختي هاي موجود در امر سالمت عمومي 
و امنيت غذايي كه توس��ط كشورهاي غربي تحميل شده، 
شرايط انساني سوريه را بدتر كرده است.« سفير و نماينده 
دايم كشورمان همچنين گفت: »كشورهاي سرمايه گذار 
براي كمك به صندوق ضروري، كمك هاي انسان دوستانه 
سوريه كوتاهي كرده اند. ايران از تحويل هشتمين محموله 
كمك هاي انسان دوستانه به سوريه حمايت مي كند و فقدان 
پيشرفت ملموس در تحويل و توزيع ناعادالنه و تبعيض آميز 
را چالش برانگيز مي داند.« اين ديپلمات ارشد كشورمان اضافه 
كرد: »در پروسه سياسي ايران از تشكيل جلسه بعدي كميته 
قانون اساسي و همچنين از كار جاري كميته براي رسيدن به 
راه حل ضروري  حمايت مي كند.« وي همچنين رفع اشغال و 
اعاده احترام كامل به حاكميت ملي و تماميت ارضي جمهوري 

عربي سوريه را پيش شرط هرگونه راه حل سياسي خواند.

يك مق��ام وزارت امور خارجه روس��يه در گفت وگويي با 
اش��اره به اينكه ايران همواره عضوي مس��وول در پيمان 
منع اشاعه تسليحات هسته اي بوده است، گفت كه هيچ 
مدركي وجود ندارد كه نش��ان دهد برنامه هسته اي ايران 
اهداف نظامي را دنبال مي كند. به گزارش  ايسنا و به نقل  
از خبرگزاري اسپوتينك، والديمير يرماكوف، مدير بخش 
كنترل تسليحاتي و منع اشاعه تسليحات هسته اي وزارت 
امور خارجه روس��يه در گفت وگو با اين خبرگزاري درباره 
موضوع هس��ته اي ايران و توافق هس��ته اي گفت: ايران 
همواره يك عضو مسوول در معاهده منع اشاعه تسليحات 
هسته اي )ان پي تي( بوده است. انجام شدن برجام ]توافق 
هسته اي[ در س��ال 2015 سرانجام و به طور بي بازگشت 
به برطرف كردن تمام س��واالت آژانس بين المللي انرژي 
اتمي از تهران كمك كرد.يرماكوف گفت: پس از آن، ايران 
سال ها در ميان ديگر كش��ورهاي عضو، كشوري بود كه 
بيشترين راستي آزمايي در آن به عمل مي آمد. هيچ انحرافي 
از تعهدات آن مش��اهده نشد. او افزود: هيچ مدركي وجود 
ندارد كه نشان دهنده قصد ايران براي تجديدنظر آن درباره 

عضويت در ان پي تي و آغاز به توليد يك بمب اتمي باشد.

گفت وگوي تلفني وزراي تركيه و عادي سازي روابط با عربستان
خارجه ايران و تركيه

اميرعبداللهيان: ايران از نقش 
سازنده عراق در معادالت 
منطقه اي استقبال مي كند

ايرواني: شوراي امنيت حمالت 
اسراييل به سوريه را محكوم كند

روسيه: ايران همواره يك عضو 
مسوول ان پي تي بوده است

گزارش روز 

جيانگ زمين، رييس جمهور پيشين چين روز چهارشنبه 
در س��ن ۹6 س��الگي بعد از مدت ها تحمل سرطان خون 
در گذش��ت. رهبر پيشين چين، سياس��تمداري كمتر 
شناخته شده  بود كه در اوج اعتراضات دانشجويان چيني و 
واقعه تصرف ميدان تيان آن من توسط معترضان توانست 
خود را به مقام هاي باالي حزب كمونيست چين برساند و 
در حالي كه بس��ياري در چين تصور مي كردند يك رهبر 
موقت، در يك دوره انتقالي باشد، توانست خود را به عنوان 
جانشين دنگ شيائوپينگ، معمار چين كمونيست مدرن 
مطرح كند. چيني ك��ه امروز به عن��وان كارخانه جهان 
شناخته مي شود، محصول دوران رشد اقتصادي بي نظير 
تحت رهبري جيانگ زمين است كه نه تنها توانست توان 
توليد چين را چند برابر كند، بلكه با بهبود روابط با اياالت 
متحده امريكا و پيوستن به سازمان تجارت جهاني، چين 
را به اقتصاد جهاني پيوند زد. هر چند دنگ شيائوپينگ، 
به عنوان معمار گشوده شدن درهاي چين كمونيست به 
روي سرمايه داري، در نخستين سال هاي رهبري جيانگ 
بر حزب كمونيست از او انتقاد و اظهار نگراني كرده  بود كه 
جيانگ نتواند اصالحات اقتصادي مد نظر او را عملي كند، 
اما نهايتا جيانگ زمين توانست مدل كمونيستي ويژه دنگ 
ش��يائوپينگ را با موفقيت اجرا كند. زماني كه اعتراضات 
دانش��جويان در س��ال 1۹۸۹ رخ داد، دنگ، رهبر معظم 
وقت چين، از رويكرد آشتي جويانه ژائو زي يانگ، دبيركل 
وقت حزب رضايت نداشت و تصور مي كرد كه بايد رويكرد 
س��ختگيرانه تري براي جمع كردن اعتراضات در پيش 
گرفت. ژائو زي يانگ كه يك اصالح طلب دموكراسي خواه 
بود، در مقابل اس��تفاده از ارتش ب��راي كنترل اعتراضات 
ايس��تادگي كرده  بود، او بعد از كنار گذاشته شدن از مقام 
دبيركلي حزب تا سال 2005 كه درگذشت در حصر خانگي 
زندگي مي ك��رد. در همان دوران، جيانگ زمين به عنوان 
دبير حزب در شانگهاي، توانسته  بود بدون توسل به زور، 
اعتراضات دانشجويي در اين شهر را پايان دهد. ابتكارهاي 
او از جمل��ه برخورد مقتدرانه ب��ا روزنامه ورلد اكونوميك 
هرالد كه به تصور او رويكرد آسيب زايي داشت، سخنراني 
او در جمع دانش��جويان شانگهاي به زبان انگليسي و نقل 
قول از سخنراني گتيسبورگ آبراهام لينكلن، نظر دنگ 
شيائوپينگ را در پكن جلب كرد. جيانگ كه به عنوان دبير 
حزب در شانگهاي به شكل خودكار در دفتر سياسي حزب 

كمونيست كرسي داشت، بالفاصله به عنوان جانشين ژائو 
زي يانگ كه تنها دو سال بود به عنوان دبيركل حزب برگزيده 
 شده  بود، انتخاب شد. كسي تصور نمي كرد كه جيانگ مدت 
طوالني در اين مقام دوام بياورد، اما رياس��ت او در حزب تا 
13 سال بعد ادامه پيدا كرد. جيانگ زمين در طول دوران 
رهبري چين توانست با موفقيت چين را از انزواي ناشي از 
سركوب اعتراضات جنبش دانشجويي خارج كند، روابط 
پكن را به شكل بي سابقه اي با واشنگتن بهبود دهد و كشور 
را به سمت دوران رشد بي نظير اقتصادي ببرد. او پيش از 
مرگش، آخرين بار سه سال پيش و در مراسم هفتادمين 
سالگرد تاس��يس جمهوري خلق چين، در مراسم سان 
دي��دن از رژه ارتش در ميدان تيان آن من در انظار عمومي 
حاضر ش��ده بود. دولت چين در دوران حكومت جيانگ، 
دس��تاوردهاي زيادي داشت، از جمله اينكه به سالمت از 
بحران مالي 1۹۹۸-1۹۹7 شرق آسيا نجات پيدا كرد، سال 
2001 به سازمان تجارت جهاني پيوست و توانست ميزباني 
المپيك 200۸ را به دست بياورد. پيوستن هنگ كنگ، بعد 
از 150 سال حكومت بريتانيا بر اين بخش از سرزمين چين 
هم از جمله دستاوردهايي بود كه در دوران جيانگ رخ داد، 
هر چند كه زمينه هاي اين توافق سال 1۹۸4 و در دوران 
دنگ شيائوپينگ چيده شده بود. نظريه »سه نمايندگي« كه 
در كنگره شانزدهم حزب كمونيست و در آستانه كناره گيري 
دنگ شيائوپينگ به اساسنامه حزب اضافه شد، خالصه اي 
از تفكرات او است كه رابطه مردم و حزب كمونيست چين 
را تعريف مي كند. ژاپن تايمز مي نويس��د، نظريه »س��ه 
نمايندگي« يك ديدگاه پيش��رو است كه با دعوت كردن 
كارآفريناني كه در گذشته به عنوان پادوهاي سرمايه داري 
تحت تعقيب بودند، به حزب، به شكل گيري چين مدرن 
كمك كرد. به رغم همه شايعه ها در مورد اينكه جيانگ قصد 
كناره گيري از رهبري حزب را ندارد و قصد دارد مادام العمر 
در اين مقام بماند، او س��ال 2002 از مقام دبيركلي حزب 
كناره گيري كرد و براي نخستين بار از زمان انقالب 1۹4۹ 
بدون وقوع درگيري هاي گسترده امنيتي در كشور، قدرت 
را واگ��ذار كرد.  جيانگ، يك رييس جمهور اتوكش��يده و 
عصاقورت داده  نبود. در ضيافت هايش با سياس��تمداران 
غالبا آنها را با خواندن ترانه ها و اشعار و حتي نواختن ساز، 
غافلگيري مي كرد. ژان پي ير كابستان، استاد علوم سياسي 
در دانشگاه باپتيست هنگ كنگ مي گويد: »او سبك ويژه 
خودش را داشت كه گاهي غيرمعمول به نظر مي رسيد. به 
نظر او بيش از جانشينش، هو جين تائو، شخصيت انساني 

داش��ت. جيانگ زمين آماده  بود كه طبيعي برخورد كند 
و حتي گاهي رفتارش عاميانه به نظر مي رس��يد و خيلي 
پيچيده نبود.« جيانگ زمين كه در دوران جواني در رشته 
مهندسي الكترونيك تحصيل كرده  بود، خيلي زود در دوران 
دانشگاه به حزب كمونيست چين پيوست. او پيش از ورود 
به سياست، در دهه 1۹50 براي آموزش عملكرد خطوط 
توليد خودرو به شوروي و روماني رفت و بعد از بازگشت به 
چين در كمپاني دولتي »فرست اتومبيل وركس« مشغول 
به كار شد. زماني كه دنگ شيائوپينگ او را از شانگهاي براي 
جانش��يني انتخاب كرد، در راس هرم قدرت كمتر كسي 
اين مدير كارخانه آموزش ديده در شوروي را مي شناخت. 
زماني كه جيانگ جانشين ژائو زي يانگ شد، خيلي ها تصور 
مي كردند سرنوشت او هم مانند هوا گوفنگ باشد كه توسط 
مائو به عنوان جانشين برگزيده  ش��ده  بود، اما خيلي زود 
توسط دنگ شيائوفنگ از قدرت كنار زده  شد. اما جيانگ نه 
تنها در مقام دبيركلي حزب باقي ماند، بلكه چهار سال بعد 
از رسيدن به اين مقام، رياست جمهوري را هم به نام خود زد.

سياست خارجي جيانگ
سياست س��ختگيرانه چين در قبال تايوان، روابط اين دو 
بخش از سرزمين چين را در دهه 1۹۹0 به شدت شكرآب 
كرد. در آستانه انتخابات 1۹۹6 رياست جمهوري تايوان، 
مجموعه اي از رزمايش هاي بزرگ و آزمايش هاي موشكي 
چين در نزديكي تايوان، باعث شد كه براي نزديك به يك 

دهه، روابط ميان پكن و تايپه به شدت تيره شود.
س��ال 1۹۹7، جيان��گ س��فر مهمي به اي��االت متحده 
امريكا انج��ام داد. او در گفت وگوهايش با بيل كلينتون، 
رييس جمهور وقت به زبان انگليسي از شاعران امريكايي 
مثال مي آورد. 5 س��ال بعد، جيانگ با جورج بوش پس��ر، 
جانشين كلينتون هم ديدار كرد و يكي از معدود رهبران 
خارجي بود كه براي مذاكره با بوش به اقامتگاه ش��خصي 

خانواده بوش در كراوفورد تگزاس دعوت ش��د. در دوران 
رهبري جيانگ، بحران هاي مختلفي گريبانگير روابط پكن 
و واشنگتن شد، از جمله بمباران سفارت چين در بلگراد 
توس��ط نيروهاي ناتو در سال 1۹۹۹ و برخورد هواپيماي 

جاسوسي امريكا با جت جنگنده چيني در آسمان چين.
سختگيري سياسي و اجتماعي

درون چين، پيش��رفت هاي اقتص��ادي تحت حاكميت 
جيانگ، با هزينه هاي بسياري پيش مي رفت. اصالحات 
سياسي در دوران او كامال متوقف شد و آزادي هاي اجتماعي 
محدود شدند. همزمان با رش��د چشمگير اقتصادي، در 
دوران او ش��كاف فقير و غني در چين عميق تر شد، فساد 
گسترش بيشتري پيدا كرد و بحران هاي اجتماعي تشديد 
شد. اين كمبودها باعث ش��د تا جانشين او، هو جين تائو 
به عنوان قهرمان امتيازهاي اجتماعي، جبران سال هاي 
حكومت جيانگ را بكند. نگراني از تكرار اعتراضات ميدان 
تيان آن من و فروپاشي شوروي، باعث شده  بود كه چين در 
دوران جيانگ عالقه چنداني به گشايش فضاي سياسي و 

اجتماعي نشان ندهد.
فرزند خلف مائو

جيانگ در بس��ياري از حوزه ها، از الگوي مائو تسه تونگ، 
بنيانگذار چين كمونيست پيروي مي كرد. درست مانند 
مائو كه در سن 73 س��الگي براي اثبات سالمت و توانايي 
جسمي اش با شنا در رودخانه يانگ تسه قصد ركوردشكني 
داشت، او هم وقتي 71س��اله  بود، در سفر سال 1۹۹7 به 
امريكا در س��واحل وايكيكي هاوايي شنا كرد. مائو از نظر 
چيني ها شاعر بزرگي بود، جيانگ هم سال 1۹۹۹ يك شعر 
خود را براي انتشار در صفحه نخست روزنامه هاي دولتي 
ارس��ال كرد. از نظر ظاهري هم جيانگ تالش مي كرد كه 
شبيه به مائو باشد، مانند او موهايش را كامل به عقب شانه 

مي كرد و كمربند شلوارش را خيلي باال مي بست.

جيانگ زمين، رييس جمهور پيشين چين در سن ۹۶سالگي درگذشت
معمار جهش اژدها

چهره روز

شهاب شهسواري

طالبان پاكستاني روز دوشنبه به آتش بس چندين ماهه با 
حكومت اين كشور پايان داده و به جنگجويان شان دستور 
دادند كه حمالت در سراسر كشور را از سر بگيرند. حمالت 
بي شماري در پاكس��تان به اين گروه شورشي نسبت داده 
شده است. به گزارش دويچه وله، گروه غيرقانوني تحريك 
طالبان پاكستان با انتشار بيانيه اي اعالم كرد كه تصميم 
گرفته به آتش بس 5 ماهه با اردوي پاكس��تان پايان دهد. 
پيش از اين ارتش پاكستان عملياتش را عليه اين گروه در 
شمال غرب كشور و در ايالت خيبر پشتونخوا كه با افغانستان 
هم مرز است، تشديد كرده بود. روز چهارشنبه تنها چند روز 
پس از اعالم پايان اين آتش بس، در شهر كويته، مركز ايالت 
بلوچستان پاكستان، يك حمله انتحاري رخ داد. به گزارش 
رسانه هاي پاكستاني هدف اصلي اين حمله تروريستي، يك 
دستگاه كاميون گشت نظامي حامي نيروهاي پليس بوده و 
دو نفر از جانباختگان اين حمله از نيروهاي پليس هستند. 
همچنين 30 نفر در اين حمله مجروح شدند كه دست كم 
20 نف��ر از آنها از نيروهاي پلي��س بودند. تحريك طالبان 
پاكستان مسووليت اين حمله را پذيرفت و به نيروهاي خود 
براي حمالت سنگين در منطقه خيبر پختونخواه فرمان 
آماده باش داد. استفان دوجاريك، سخنگوي سازمان ملل 
متحد نيز س��اعاتي پس از اعالم پايان اين آتش بس اعالم 
كرد كه اگر واقعا طالبان پاكستان آتش بس خود با دولت اين 

كشور را لغو كرده باشد، بسيار مايه تاسف است.
چرا پايان آتش بس؟

پاكستان و تحريك طالبان پس از انجام مذاكراتي ميان دو 
طرف در كابل، در ماه مه بر سر برقراري آتش بس با مهلت 
نامشخص به توافق رسيدند. گرچه طالبان پاكستاني يك 
گروه جداگانه هستند، اما متحد طالبان افغانستان به شمار 
مي آيند. تصرف قدرت طالبان در افغانستان، تحريك طالبان 
را جسورتر كرد و براساس گزارش  رسانه هاي محلي، رهبران 
ارشد و جنگجويان اين گروه در افغانستان پنهان شده اند. 
برخي تحليلگران معتقدند كه پايان اين آتش بس شكستي 
براي تالش هاي طالبان افغانستان به شمار مي آيد كه از اوايل 
سال جاري تا به حال تالش دارند دستيابي به توافق صلح 
ميان طالبان پاكستاني و حكومت اين كشور را تسهيل كنند. 
طالبان افغانستان در چند ماه گذشته ميزبان مذاكرات بين 
تحريك طالبان و نمايندگان حكومت پاكستان و نيروهاي 

امنيتي اين كشور بودند.
پايان اين آتش بس با جابه جايي در راس هرم ارتش پاكستان 

همراه شد. اين هفته قمر جاويد باجوه، رييس ستاد اردوي 
پاكستان، پس از شش سال تمديد دوره كاري، بازنشسته 
شده و فرماندهي ارتش را به جنرال عاصم منير احمد واگذار 
مي كند. قمر جاويد باج��وه از آتش بس مجادله برانگيز با 
تحريك طالبان در ماه مه حمايت كرد. باجوه در طول دوره 
كاري اش پس از انجام يك سلس��له اقدامات نظامي عليه 
تحريك طالبان به برگزاري گفت وگوهاي صلح با آنها رضايت 
داد. از س��وي ديگر اعالم پايان آتش بس تحريك طالبان 
پاكستان )تي تي پي( با دولت با سفر حنا رباني، معاون وزير 
خارجه اين كشور به كابل همراه شد. اينديپندنت در تحليلي 
در اين باره مي نويس��د: مقام هاي رژيم طالبان دليل سفر 
معاون وزير خارجه پاكستان به كابل را تنها روابط تجاري و 
مرزي عنوان كردند؛ در حالي كه اكثر رسانه هاي پاكستان 
موضوع سفر حنا رباني را پايان آتش بس و آغاز دوباره درگيري 
ميان دو طرف اعالم كردند. اين رس��انه ها بيشتر بر بحث 
حمايت طالبان از تي تي پي متمركز بودند و تلويحا اشاره 
كردند كه پاكستان براي گفت وگو در اين مورد، به افغانستان 
هيات فرستاده است. به نظر مي رسد دولت پاكستان از قبل 
خود را براي پايان آتش بس با طالبان پاكستاني آماده كرده 
بود. حاال س��فر حنا رباني به كابل هم آخرين فاز س��ناريو 
بازگشت جنگ دولت پاكستان با تحريك طالبان پاكستان 
است. دولت پاكستان خوب مي داند كه طالبان افغانستان و 
تحريك طالبان رابطه بسيار عميق و گسترده  اي دارند. در 20 
سال گذشته، جنگجويان تحريك طالبان پاكستاني آنقدر 
در كنار طالبان افغان و برعكس، جنگيده اند كه تفكيك اين 
دو نيرو از هم عمال منطقي نيست. از طرفي، تحريك طالبان 

پاكستان با مال هيبت اهلل هم بيعت كرده اند؛ به اين ترتيب 
آنان را با اندكي اغماض، مي توان بخشي از طالبان افغانستان 
دانست. به همين دليل دولت پاكستان باور دارد كه براي قرار 
دادن تحريك طالبان در مسير گفت وگو، الزم است طالبان 
افغانستان را مجاب كند. در حالي كه گفته مي شود يكي از 
اهداف سفر معاون وزير خارجه پاكستان به كابل رايزني با 
مقام هاي امنيتي و دفاعي طالب��ان درباره پايان آتش بس 
تحريك طالبان با اسالم آباد باشد، منابع رسانه اي مي گويند 
كه مال محمد يعقوب، سرپرست وزارت دفاع گروه طالبان، 
درخواست پاكس��تان براي ديدار با حنا رباني، معاون وزير 
خارجه اين كش��ور را رد كرده است. اين منابع مي گويند: 
سفارت پاكستان از مال يعقوب خواسته بود درباره مسائل 
امنيتي و پيونده��اي دوجانبه با حنا رباني گفت وگو كند. 
يك منبع نزديك به طالبان گفت كه مال يعقوب نس��بت 
به سياست هاي پاكستان در قبال افغانستان نگران است 
و به اين ترتيب خواس��ته است نگراني خود را به مقام هاي 
پاكستان ابراز كند. اختالف اصلي مال يعقوب با پاكستان 
مشخص نيست، اما از زمان روي كار آمدن طالبان چند بار 
درگيري مرزي ميان نيروهاي پاكستاني و افراد طالبان رخ 
داده است.حدود 14 سال از تشكيل گروه تحريك طالبان 
پاكستان مي گذرد. تحريك طالبان پاكستان مسووليت 
بسياري از حمالت مرگبار تروريستي در اين كشور از جمله 
حمله به مدرسه پيش��اور در دسامبر 2014 كه دست كم 
120 كشته برجاي گذاشت را بر عهده گرفته است. تحريك 
طالبان پاكستان براي اجراي سختگيرانه تر شريعت، آزادي 
اعضاي زنداني اش و كاهش حضور ارتش پاكستان در مناطق 

قبايلي پيشين مبارزه مي كند. پاكستان در اين گفت وگوها از 
تحريك طالبان خواسته كه خود را داوطلبانه منحل كند. اين 
كشور همچنين از طالبان خواسته كه قانون اساسي را تاييد 
كرده و همه ارتباطاتش را با گروه »دولت اس��المي« قطع 
كند. اما ظاهرا هيچ  كدام از اين طرفين در نتيجه چند دور 
گفت وگو هم حاضر به عقب نشيني از مواضع خود نشده اند. 
دوس�تي پرماجراي تحري�ك طالبان ب�ا طالبان 

افغانستان 
نشريه النگ وار ژورنال نيز در آخرين شماره خود به پايان 
آتش بس تحريك طالبان پاكستان و دولت مركزي اشاره 
كرده و نوشت: در ماه مه سال جاري درست شش ماه پس 
از آنكه طالبان افغان به كمك تحريك طالبان پاكس��تان 
به قدرت رس��يدند، حكومت پاكستان با تحريك طالبان 
پاكستان موافقتنامه آتش بس را امضا كرد. گفته مي شود كه 
اين توافق با ميانجيگري شبكه پر قدرت حقاني به دست آمد. 
تحريك طالبان پاكستان، طالبان افغان و بخشي از حكومت 
پاكستان با هم روابط نزديك مانند گوشت و ناخن دارند و 
اين مساله نشان مي دهد كه ريشه كن كردن تفكر جهادي 
ناممكن است. در سال هاي اخير مخفيگاه هاي طالبان افغان 
در پاكستان در مكان هاي محل نفوذ طالبان پاكستان قرار 
داش��ت و همزمان طالبان پاكستاني در حمايت از طالبان 
افغان در جنگ با نيروهاي ناتو دست به كمك تجهيزاتي و 
اطالعاتي به آنها زدند. نور ولي مسعود امير تحريك طالبان 
پاكستان و و رهبر اسبق اين گروه در آن زمان با رهبر طالبان 

افغان بيعت كرده بود.
تبعات پايان آتش بس براي پاكستان 

به گزارش »اعتماد«، به نظر مي رسد كه پايان آتش تحريك 
طالبان پاكستان با دولت مركزي به توليد ناامني و طبيعتا 
بي ثباتي سياس��ي به ويژه در بخش هايي از استان خيبر 
پختونخواه منتهي شود. از سوي ديگر فعاليت اين گروه در 
كنار فعاليت ارتش آزاديبخش در ايالت بلوچستان طبيعتا 
براي دولت مرك��زي آزار دهنده اس��ت. تحريك طالبان 
پاكستان مجموعه اي از جريانات و افراد تندرو را در دل خود 
دارد و ماهيت اينچنيني داشتن به معناي ارتباط برخي افراد 
و جناح هاي آن با داعش اس��ت. تحريك طالبان پاكستان 
ظرفيت اين را دارد تا چتري براي افراد و جريانات تندرو و 
افراطي باشد و اين افراد و جريانات در منطقه تحت اختيار 
اين گروه امكان فعاليت و انسجام پيدا كنند. از بعد سياست 
خارجي نيز، استمرار منازعه تحريك طالبان پاكستان با 
دولت اسالم آباد مي تواند زمينه بهره گيري سرويس امنيتي 

هند از آنان در مقابله با پاكستان را مهيا كند.

آغازبحرانامنيتيباپايانآتشبستحريكطالبانبااسالمآباد
وزير دفاع طالبان ديدار با معاون وزير خارجه پاكستان را نپذيرفت

عمليات انتحاري تحريك طالبان پاكستان در كويته، 30 كشته و زخمي برجاي گذاشت 
گروه جهان 

بيست و يك سال از حيات سياسي 
حزب عدالت و توسعه مي گذرد و 
اين روزه��ا اردوغ��ان، رهبر اين 
حزب خود را براي دور ديگري از 
انتخابات رياست جمهوري در اين 
كشور آماده مي كند. انتخاباتي كه 
قرار اس��ت در سال 2023 برگزار 
ش��ود. تركيه در دوره مديريت حزب عدالت و توس��عه 
بيشترين تحوالت را شاهد بوده كه بيشترين آن مربوط 
به سياست خارجي اين كشور است. البته آنكارا در دوره 
اقتدار حزب عدالت و توس��عه چرخش هاي مهمي را در 

سياست خارجي داشته است.
 در اين مدت سياس��ت خارجي تركيه ش��اهد تحوالت 
بسياري بوده است. از مناقشه با دولت بشار اسد و همراهي 
با گروه هاي مخالف سوريه، تنش با عربستان بر سر قتل 
جمال خاشقجي، تنش بي سابقه با يونان به عنوان همسايه 
پرحاشيه و عدم توافق با امريكا براي خريدهاي تسليحاتي 
به دليل خريد س��امانه هاي دفاع موش��كي اس-400 از 
روس��يه همه جزو تحوالت مهم و تاثيرگذار در سياست 
تركيه بوده ان��د. رابطه رياض-آنكارا بع��د از قتل جمال 
خاشقجي در سركنسولگري عربستان در استانبول تيره 
شده و اين كشور عليه كاالهاي تركيه به طور غيررسمي 

 بايكوت اعمال مي كرد. 
سياس��ت تركيه در منطقه با فرار و نشيب هاي بسياري 
همراه بوده است. بهار عربي هم نقطه عطف اين سياست 
ب��ود. بعد از به��ار عرب��ي به دليل موضع ح��زب عدالت 
و توس��عه در حماي��ت از اخوان المس��لمين و ش��خص 
محمد مرس��ي )تنها رييس جمهوري مصر كه با شيوه 
دموكراتيك انتخاب  شد(، مشكالتي در سياست خارجي 
تركيه پديدار ش��د. روابط تركيه با امارات، عربس��تان و 
مصر نيز به خاطر اين سياس��ت متضرر ش��د. مخالفين 
اردوغان معتقدند سياست خارجي شخص اردوغان در 
حال شكس��ت است و تركيه به نظر كشوري است كه در 
ديپلماسي خارجي دس��ت و پا مي زند. كسي كه امروز 
برعكس چيزي كه ديروز گفته بود را انجام مي دهد قابل 

اعتماد نيست.
دولت حزب عدالت و توس��عه اخيرا با انج��ام مذاكرات 
عادي سازي با مصر، با ميزباني از رهبران عربستان و امارات 
در كاخ رياست جمهوري تركيه و با تعيين متقابل سفير 
در اسراييل، انصراف خود از سياست »تنهايي پرهزينه« 
كه تقريبا باعث تنش با كليه كشورهاي خاورميانه شده 
بود را به نمايش گذاشت. رييس جمهور اردوغان در سايه 
چرخش هاي ش��ديدي كه در گفتمان هاي سياس��ت 
خارجي خود ايجاد كرد، توانست با وليعهد عربستان كه 
پيش از اين او را به عنوان آمر قتل خاشقجي اعالم كرده 
بود و رهبر امارات كه مته��م به تامين مالي كودتاي 15 
جوالي بود، آش��تي كند. اردوغان تاكيد مي كند فضاي 
عادي س��ازي ديپلماتيك براي پيشرفت در همسايگي 
تركيه، خاورميانه آغاز ش��ده اس��ت. روابط ما با امارات، 
عربستان و اسراييل بر اساس منافع متقابل در حال توسعه 
است و روند مش��ابهي با مصر نيز در جريان است.دولت 
كنوني آنكارا براي بهبود روابط با دمشق و تالشش براي 
ترميم و عادي سازي توسعه روابط خود با رياض و حتي 
ابوظبي و قاهره عاليم مثبتي نش��ان مي دهد. در مورد 
رياض و ابوظبي گام هاي تركيه نتيجه بخش بوده است، 

اما در مورد مصر با تعلل بسياري دنبال مي شود. 
 در حالي كه با نزديك ش��دن انتخابات، دولت تركيه در 
جس��ت وجوي منابع مالي از خارج از كشور است، اولين 
عالمت ها در مورد جريان سرمايه از عربستان به تركيه كه 
بعد از ذوب شدن يخ هاي ناشي از جنايت خاشقجي، در 
ديدار اردوغان با بن سليمان وليعهد عربستان در ماه ژوئن 
گذشته مطرح شده بود، ظاهر شد. در آگوست گذشته، 
گزارش هاي رسانه ها از تالش تركيه براي دريافت سپرده 
20 ميليارد دالري از عربس��تان در تالش براي افزايش 

ذخاير ارز خارجي خود خبر داده بودند.
س��خنگوي وزارت دارايي عربستان اعالم كرد ديدارها در 
مورد انتقال 5 ميليارد دالر به بانك مركزي تركيه به مرحله 
نهايي نزديك شده و ما در مرحله نهايي مذاكرات براي واريز 
5 ميليارد دالر سپرده در نزد بانك مركزي تركيه هستيم. 
وزارت خزانه داري و دارايي تركيه نيز تاييد مي كند موضوع 
گشودن حساب س��پرده به ارزش 5 ميليارد دالر از سوي 
عربستان در نزد بانك مركزي تركيه به مرحله نهايي رسيده 
است. صندوق مالي دولتي نفت آذربايجان هم در تاريخ اول 
ژانويه 2022 ميالدي يك ميليارد يورو حساب سپرده در 

نزد بانك مركزي تركيه باز كرده بود. 
اردوغان رييس جمهور تركيه نيز اخيرا تاكيد كرده است: 
»ذخيره ارزي بانك مركزي به 123 ميليارد دالر رسيده 
است و تا پايان اين ماه شايد ذخيره ارزي ما به 130 ميليارد 
دالر برسد.« از سوي ديگر، با تغييري كه در ماه  مه  گذشته 
در قرارداد شركت بانك مركزي جمهوري تركيه صورت 
گرفت، مقرراتي وضع شد كه دارايي هاي بانك هاي مركزي 
خارجي در اين بانك ديگر قابل توقيف نيس��ت. در فرمان 
رياست جمهوري كه در روزنامه رسمي تركيه منتشر شد، 
آمده است كه »پول، مطالبات، اموال، حقوق و دارايي هاي 
متعلق به بانك هاي مركزي خارجي در بانك مركزي قابل 

توقيف نبوده و شامل دستور موقت نمي شود.«
 حساب سپرده عربس��تان در نزد بانك مركزي تركيه 
البته با انتقاداتي همراه بود. بيلگه يلماز، رييس سياست 
اقتصادي حزب خوب مدعي شد: »حزب حاكم بار ديگر 
براي نجات روز )انتخابات( و تضمين موفقيت سياسي 
خود، آينده و آبروي كشور را هدر مي دهد و ما نمي دانيم 
در ازاي سپرده 5 ميليارد دالري كه از عربستان گرفته 
شده، از نظر اقتصادي و سياسي چه چيزي داده شده 
اس��ت. اين معامله يك سپرده اس��ت، نه يك قرارداد 
سوآپ. سعودي ها چنين معامالتي را با مصر و پاكستان 
انجام مي دهند. سطحي كه كشور ما به آن رسيده است 
واقعا غم انگيز است.« احزاب اپوزيسيون دولت تركيه از 
طريق اين انتخابات سعي دارند با اتكا و تاكيد بر مسائلي 
نظير تورم فزاينده در تركيه و كاهش قابل توجه ارزش 
لير اين كش��ور )پول ملي تركيه( و ديگر چالش هاي 
اقتصادي كنوني تركيه، نوعي ائت��الف را جهت كنار 

زدن اردوغان از عرصه قدرت سياسي تشكيل دهند.

محمود فاضلي

جیانگ زمین در کنار دنگ شیائوپینگ

جیانگ زمین، دبیر کل وقت حزب کمونیست در تخت جمشید

 جیانگ زمین، نخستین رهبر 
حزب کمونیست چین بود که به بریتانیا سفر کرد

 جیانگ زمین، یکی از معدود رهبرانی بود که در سفر
 به امریکا به اقامتگاه خصوصي خانواده جورج بوش دعوت شد

 سفر جیانگ زمین
 به امریکادر دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون
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يك اتفاق دراماتيك در چين در حال وقوع است؛ مردم 
به سكوت در برابر فش��ارهاي حكومت پايان داده اند 
و نيروه��اي امنيتي دولت ش��ي جين پينگ راه حل 
فرونش��اندن بحران را در تحميل فشارهايي جديد و 

بي سابقه به مردم و معترضان جست وجو مي كنند.
دهه ها از زماني كه مردم چين در چنين ابعادي براي 
اعتراض به سياس��ت هاي حكومت به خيابان آمدند 
مي گذرد. در روزهاي اخير اما شهروندان ناراضي از سه 
سال كنترل هاي سختگيرانه دولت در قالب سياست 
»كوويد صفر« به خيابان آمده ان��د تا اعتراض خود را 
به اين مس��اله اعالم كنند. اين معترضان در چنگدو 
در غرب، گوانگژو در جنوب، نانجينگ در شرق چين 
حضوري فعال دارند. در پكن ش��عارهايي كه سال ها 
جايي در خيابان نداشت احيا شده و معترضان فرياد »ما 
آزادي مي خواهيم« سر داده اند. در شانگهاي معترضان 
يك گام هم به جلو برداش��ته اند و در شعارهاي شان 
از ش��ي جين پينگ رييس جمهور چين مي خواهند 

استعفا دهد.
اظهارنظر منفي عليه شي جين پينگ رييس جمهور 
چين كه به تازگي براي سومين بار به عنوان رهبر حزب 
كمونيست انتخاب شده كاري بسيار خطرناك در چين 
به حساب مي آيد و مي تواند تبعات بسيار زيادي براي 

گوينده داشته باشد.
تحليلگ��ران اعتراضات اخي��ر را »بزرگ ترين چالش 
حكومت شي« از زمان رسيدن او به قدرت در يك دهه 
قبل ارزيابي مي كنند. مايكل اسكامن خبرنگار نشريه 
آتالنتيك در پكن مي نويسد: »طغيان نارضايتي ها كه 
به ندرت مي توان در چين ش��اهد آن بود بزرگ ترين 
چالش از زمان ش��روع دوره رياس��ت جمهوري شي 
جين پينگ اس��ت. دولت چين سياست كوويد صفر 
را طراحي كرده بود تا نمايي از كارآمدي نظام سياسي 
اقتدارگراي چين باشد اما اكنون اين سياست در پي 
فشاري كه به مردم تحت كنترل وارد مي كند به نمادي 
از تقابل ميان يك دولت سركوبگر و يك جامعه پيچيده 
و كمتر شناخته شده بدل شده است. اتفاقي كه احتماال 
از زمان وقوع اعتراضات ميدان تيان آن من به اين سو در 

چين ديده نشده بود.«
نكت��ه قابل توجه درباره اين اعتراضات اين اس��ت كه 
تنها يك قش��ر خ��اص را در برنمي گيرد. اس��توارت 
اليو، خبرنگار پوليتيكو مي نويس��د: »از دانشگاه ها تا 
خيابان هاي شلوغ شهر در محالت فقيرنشين مردم با 
كاغذ سفيدي در دست كه نماد اعتراض است به خيابان 
آمده اند تا با شعار، سكوت يا هرروش نمادين يا مستقيم 

ديگري اعتراض خود را ابراز كنند.« 
جرقه ناآرامي ها در 13 اكتبر آغاز شده بود. به نوشته 
مجل��ه نيويورك��ر، در روز 13 اكتبر يعن��ي چند روز 
مانده به برگزاري كنگره ملي حزب كمونيس��ت يك 
معترض به نام پنگ ليفا ابتكاري كم سابقه و شجاعانه 
به كار بست؛ او روي يك پل پررفت وآمد بنري بزرگ 
با محتواي انتقاد از سياس��ت كوويد صفر به نمايش 
درآورد. در بنر اعتراضي پنگ ليفا نوشته شده بود »ما 
رهبر نمي خواهيم، حق راي مي خواهيم.« نيويوركر 
مي نويس��د پنگ ليفا كه بس��ياري در ش��بكه هاي 
اجتماعي چين به س��تايش از او پرداختند آخرين بار 
در شرايطي ديده شده است كه عده اي مامور امنيتي 
ب��ه زور ت��الش دارند او را س��وار يك ماش��ين كنند. 
تحس��ين كنندگان پنگ ليفا با تشبيه او به مردي كه 
در حادثه تيان آن من در برابر تانك ها ايستاد به او لقب 
»مرد پل« داده اند. اي��ن حادثه الهام بخش كارگراني 
شد كه در ميانه ماه نوامبر در شهر جنوبي گوانگژو به 
خيابان آمدند تا به تبعات س��نگين قرنطينه از جمله 
از دست رفتن مش��اغل، كمبود مواد غذايي و شرايط 
س��خت زندگي اعتراض كنند. آنها ب��ا پليس درگير 
ش��دند و اعتراضات شان با خشونت س��ركوب شد. با 
فاصله كوتاهي، كارگران يك كارخانه توليد تلفن همراه 
آيفون در شهر ژانگژو در شرق چين در اعتراض به عدم 
پرداخت حقوق و قرنطينه تظاهراتي به راه انداختند. 

اعتراضات اما از 24 نوامبر يعني از زمان آتش سوزي در 

محمدحسينلطفالهي

دولت امريكا با تاييد قرارداد تسليحاتي با قطر كه مدت ها 
به تعويق افتاده بود، هواپيماهاي بدون سرنشين )پهپاد( 
به ارزش يك ميليارد دالر ب��ه اين متحد خاورميانه اش 
عرضه مي كند. به گزارش ايس��نا به نقل از راش��ا تودي، 
وزارت امور خارجه امري��كا در بين دو نيمه بازي فوتبال 
ايران و امريكا در چارچوب بازي هاي جام جهاني در قطر، 
موافقت خ��ود را براي اين توافق اع��الم كرد. اين فروش 
شامل 10 سامانه پهپاد پيش��رفته، 200 رهگير پهپاد و 
تجهيزات مرتبط است. قطر درخواست خود را براي خريد 
پهپاد ازجمله پهپادهاي دروگر MQ-۹ در سال 2020 
مطرح كرد. علي رغم روابط نزديك دوحه با واش��نگتن، 
ازجمله ميزباني از مقر فرماندهي مركزي اياالت متحده 
و مركز عمليات هوايي پنتاگ��ون براي منطقه در پايگاه 
هوايي العديد، مقامات امريكايي در تاييد اين معامله تعلل 
كردند، حتي در شرايطي كه قطر ميزبان هزاران پناهنده 
افغان بود و به خروج آش��فته اياالت متحده از افغانستان 
در سال گذش��ته كمك كرد. دولت شيخ تميم بن حمد 
آل ثاني تالش كرد تا پاس��خ هاي روشني از دولت بايدن 
درمورد آنچه كه معامله پهپاد را متوقف مي كرد، دريافت 
كند. پنتاگون با استناد به قابل اعتماد بودن قطر به عنوان 
يك شريك قابل اعتماد، موافقت اين فروش را اعالم كرد. 
طبق گزارش رسانه ها در س��ال گذشته، مقامات وزارت 
خارجه امريكا نگران بودند كه س��اير كشورهاي منطقه 
ازجمله عربستان س��عودي و امارات متحده عربي از اين 
اقدام عصباني شوند. عربستان سعودي، امارات، بحرين 
و مصر در سال 201۷ روابط خود را با قطر قطع كردند و 
اين كشور را به حمايت از تروريست ها متهم كردند. وزارت 
خارجه امريكا گفت: فروش پهپاد از سياس��ت خارجي و 
اهداف امنيت ملي اياالت متحده با كمك به بهبود امنيت 
يك كشور دوست كه همچنان نيروي مهمي براي ثبات 
سياسي و پيشرفت اقتصادي در خاورميانه است، حمايت 
خواهد كرد. پهپادهاي عرضه شده توسط اياالت متحده 
به قطر كمك خواهند كرد كه زيرساخت هاي گاز طبيعي 
گس��ترده خود را نظارت كند و از حمالت تروريس��تي 
جلوگيري كند. دوحه قصد داشت خريد را براي امنيت 

جام جهاني نهايي كند.

تاييد قرارداد يك ميليارد دالري 
فروش تسليحات امريكايي به قطر

رسانه ها از وقوع انفجار در س��فارت اوكراين در شهر 
مادريد، پايتخت اسپانيا و زخمي شدن دست كم يك 
نفر در اثر اين انفجار براس��اس آم��ار اوليه خبر دادند. 
براساس ترجمه خبرگزاري تس��نيم، پليس اسپانيا 
درباره انفجار در سفارت اوكراين اعالم كرد كه عامل اين 
انفجار براساس اطالعات اوليه، بسته انفجاري مشكوك 
بوده اس��ت. انفجار زماني به وقوع پيوست كه يكي از 
كاركنان سفارت اقدام به باز كردن اين بسته كرد و با 
جراحات جزئي روبه رو شد. منابع آگاه به خبرگزاري افه 
اسپانيا گفتند كه اين بسته براي سفير بود اما از دستگاه 
اسكن عبور داده نشد و توس��ط مامور امنيتي در باغ 
سفارت باز شد. پليس اسپانيا پروتكل مقابله با تروريسم 

خود را فعال و مناطق اطراف را تخليه كرده است.

انفجار در سفارت اوكراين
در مادريد اسپانيا

اطالعيه صادر شده در پيونگ يانگ در اوايل سال جاري 
ميالدي كه به تازگي توسط شبكه ان كي نيوز مشاهده 
شده، هش��دار مي دهد، افرادي كه درباره ويروس كرونا 
و سياس��ت هاي قرنطينه پيونگ يانگ ش��ايعه پراكني 
مي كنند، ممكن اس��ت با حكم اعدام مواجه ش��وند. به 
گزارش ان كي نيوز، اين اطالعيه مورخ 2۹ مه سال 2022 
ميالدي دو هفته پس از آن منتشر شد كه كره شمالي براي 
نخستين بار اذعان كرد كه با شيوع ويروس كرونا مواجه 
ش��ده و هرگونه انتقاد از سياست پاندمي اين كشور را به 
عنوان فعاليت هاي »ضد دولت��ي« توصيف كرد. در اين 
اطالعيه آمده اس��ت: تعدادي از شهروندان كره شمالي 
كه سياس��ت هاي مقابله با پاندمي دولت و حزب حاكم 
را هر طور كه خودش��ان مي خواهند تفس��ير مي كنند، 
مشغول ش��ايعه پراكني هاي بي پايه و اساس هستند كه 
احساسات عمومي را خدشه دار و ثبات سياسي جامعه را 
تخريب مي كند. اين اطالعيه فعاليت هايي چون پخش 
اطالعات »تحريف ش��ده« درباره شيوع ويروس كرونا را 
ممنوع اعالم كرد. در بخش ديگري از اين اطالعيه آمده 
است؛ مردم همچنين از انتشار تفسيرهاي خود از قوانين 
و دستورالعمل هاي كره شمالي در زمينه مقابله با كرونا و 
همچنين دروغ پراكني درباره آنها منع شده اند. در ادامه 
اين اطالعيه آمده است: آنهايي كه مرتكب نقض جدي 
اين دستور شوند، با اشد مجازات كه شامل حكم اعدام نيز 
مي شود، مواجه خواهند شد و اعضاي خانواده شان كه با 
آنها زندگي مي كنند نيز با جابه جايي محل زندگي و اخراج 
از كشور مواجه خواهند شد. اين حكم در بحبوحه پوشش 
رسانه ها از كوويد-1۹، سياست قرنطينه و آمار موارد ابتال 
به اين ويروس و همچنين ادعاهاي شكست اين ويروس 
منتشر شد. تاريخ صدور اين حكم نشان مي دهد كه اين 
دس��تور در همان آخر هفته اي اعالم شد كه كره شمالي 
قرنطينه چند هفته اي كرونا را در پايتخت لغو كرد. هنوز 
مشخص نيس��ت كه آيا اين حكم درباره شايعه پراكني 
همچنان در اين كشور اجرا مي شود يا خير. اما اين حكم 
نمونه ديگري از رويكرد تند و خشن كره شمالي نسبت به 
پاندمي كروناست كه از اوايل سال 2020 ميالدي آغاز شد. 
شبكه ان كي نيوز از حكم ديگري از سوي وزارت امنيت 
عمومي كره شمالي در اوايل سال جاري ميالدي گزارش 
داد كه در آن هش��دار داده ش��ده افرادي كه تجهيزات 
پزشكي و دارو را سرقت كنند، اعدام مي شوند. تاريخ اين 
حكم، 14 مه س��ال جاري ميالدي يعن��ي دو روز پس از 
پخش گزارش شيوع پاندمي كرونا در رسانه هاي دولتي 

كره شمالي است.

تهديد كره شمالي 
شايعه پراكني درباره كرونا
مساوي است با حكم اعدام

گزارشروز

پليس چين در واكنش به اعتراضات عليه سياست كوويد صفر و شي جين پينگ 
تلفن همراه شهروندان را در خيابان چك مي كند

اعتراضات دراماتيك، سركوب سيستماتيك

ايميل هايي از يك افش��اگر در س��رويس امنيت فدرال 
روسيه )FSB( نشان مي دهد كه مقام هاي روسيه درمورد 
اس��تفاده احتمالي والديمير پوتين، رييس جمهور اين 
كشور از تسليحات هسته اي در جنگ با اوكراين صحبت 
كرده اند. به گ��زارش نيوزويك، اي��ن ايميل ها كه با اين 
رسانه به اشتراك گذاشته شده اند در روز هاي 1۷ مارس، 
21 مارس و 12 آوريل توس��ط يكي از ماموران سرويس 
امنيت فدرال روسيه به »والديمير اوسچكين« يك فعال 
حقوق بشر روسي كه وب سايت مرتبط با افشاي فساد هاي 
مالي روسيه به آدرس www. Gulagu. net را اداره 

مي كند، ارسال شده اند.
اين ايميل ها ماه ها پيش از طرح تهديد آمادگي روسيه 
براي كاربرد تسليحات هسته اي به منظور دفاع از تماميت 
ارضي روسيه از سوي پوتين ارسال شده بودند. جو بايدن، 
رييس جمهور اياالت متحده در تاريخ 6 اكتبر گفت كه 
خطر يك »آرماگدون« هسته اي در باالترين سطح خود 
از زمان بحران موشكي كوبا در سال 1۹62 ميالدي به اين 
سو قرار دارد زماني كه بسياري از احتمال وقوع يك جنگ 
هسته اي مي ترسيدند. جيك س��اليوان، مشاور امنيت 
ملي كاخ سفيد گفت كه واشنگتن و مسكو مذاكراتي را با 
هدف كاهش لفاظي ها در مورد استفاده احتمالي روسيه 
از تس��ليحات هس��ته اي انجام داده اند و صحبت درباره 
حمالت هس��ته اي در هفته هاي اخير كمتر مورد توجه 

قرار گرفته است.
در ايميل ارسال ش��ده در تاريخ 1۷ مارس كه تنها چند 
هفته پيش از آغاز جنگ نوشته شده بود، نويسنده اشاره 

كرده بود كه اگرچه درگيري با اوكراين »تصميمي فراتر 
از منطق و عقل س��ليم« است، نهاد هاي امنيتي اميدوار 
هس��تند كه » )پوتين( مرتكب حماقت آشكاري، چون 

استفاده از تسليحات هسته اي« نشود.
در ايميل اشاره شده كه در اين باره ترديد وجود دارد كه 
پوتين از سالح هسته اي استفاده كند، زيرا در آن صورت 
روس��يه با اقدامات متقابلي مواجه خواهد شد. در ايميل 
آمده است: »يك حمله هسته اي عظيم: حتي اگر فرض 
كنيم كه از نظر فني ممكن است و تمام حلقه هاي زنجيره 
از تمام دستورات پيروي خواهند كرد كه من فكر نمي كنم 
اين گونه باشد باز هم منطقي نيست. چنين حمله اي به 

همگان آسيب خواهد رساند.«
چند روز پس از آن، عامل سرويس امنيت فدرال روسيه 
در ايميلي نوش��ته بود كه كاربرد تس��ليحات هسته اي 
تاكتيكي عليه اوكراين به معناي »شكست روسيه« در 
چشم دشمنان و كشور هاي بي طرف است. عامل امنيتي 
در ايميلي در تاريخ 12 آوريل اش��اره كرده بود كه حمله 
اتمي پوتين در جنگ او با اوكراين »هيچ نتيجه اي نخواهد 
داشت« و مي تواند »باعث برانگيختن پيامد هايي شود كه 

هيچ فايده اي نخواهد داشت.«
اين افش��اگر همچنين اش��اره كرده بود ك��ه در صورت 
تالش پوتين براي صدور فرمان حمله هسته اي زنجيره 
فرماندهي در كرملين مانع از اين كار خواهد شد. او افزوده 
اس��ت: »يعني اگر« از نظر فني »امكان پذير باشد، هيچ 
قطعيتي براي آن وج��ود ندارد. به ط��ور دقيق تر، براي 
ش��روع، اين امر مس��تلزم رضايت تمام دست اندركاران 

)براي اجراي يك حمله هسته اي( است كه امري پيچيده 
به نظر مي رسد. نياز است كه قابليت هاي فني با خواسته ها 
مطابقت داش��ته باش��ند و همه  چيز در اين مورد دشوار 
اس��ت.« او در ادامه مي افزايد: »روسيه همچنين بايد به 
گونه اي موشك هس��ته اي را پرتاب كند كه موشكي به 
همان اندازه س��رگرم كننده! به نقطه مبدا اصابت نكند 
)منظور او حمله هسته اي متقابل از سوي غرب است( و 
مداخله ساير كشور ها را بر فراز خاك روسيه درنظر بگيرد. 
همچنين موشك ها بايد به اهداف برسند، زيرا رهگيري 
چنين موشك هايي بر فراز خاك ما مي تواند پيامد جانبي 
ناخوشايندي را به همراه داشته باشد كه همه  چيز را تحت 

تاثير قرار مي دهد.«
در همان ايميل عامل سرويس امنيت فدرال روسيه از عدم 
استراتژي كرملين در جنگ انتقاد كرده و انتقاد را متوجه 
پوتين به دليل شكس��ت هاي نظامي روسيه در اوكراين 
دانسته است. او نوش��ته بود: »اوج مشكل روسيه اكنون 
توسط شخص پوتين ايجاد شده و اين بدان خاطر است 
كه او از مدت ها پيش خواسته هاي سياسي اش را باالتر از 
هر مصلحت نظامي، اجتماعي و اقتصادي قرار داده است. 
ما راهبردي نداريم. همين دو هفته پيش، اين اميد وجود 
داش��ت كه بحران فعلي رهبري عالي كشور را مجبور به 
عقب نشيني مسووالنه، ارزيابي وضعيت و جست وجوي 

راه حل هاي واقعي براي وضعيت فعلي كند.«
در ادامه آمده است: »با اين وجود، در عوض رفتار بازيكني 
را مي بينيم كه در هيجان دچار فروپاش��ي ش��ده است 
و سعي مي كند به هر قيمتي ش��رط هاي باخته خود را 

پس بگيرد و كسي نيست كه جلوي او را بگيرد و محيط 
پيرامون��ي اش به اين رفت��ار دامن مي زند. ش��ما حتي 
مي توانيد غرولند و گاليه ها را در ميان اعضاي سرويس 

امنيت فدرال روسيه مشاهده كنيد.«
»ماك��س برگم��ان«، مدي��ر برنام��ه اروپ��ا در مركز 
مطالعات اس��تراتژيك و بين المللي )CSIS( پيش تر 
به »نيوزويك« گفته بود: »اكنون پوتين به دنبال يافتن 
راهي براي تغيير مسير درگيري است.« او مي افزايد: 
»واقعيت آن است كه روسيه نمي تواند از ذخاير عظيم 
تسليحات هسته اي خود استفاده كند تنها كاري كه 
مي تواند انجام دهد، آن اس��ت كه ب��ه نوعي تهديد به 

استفاده از آن را مطرح كند.«
ب��ا اين وجود، برگم��ان ارزيابي كرد كه اگ��ر اوكراين به 
دستاورد هاي بزرگ ادامه دهد و به كريمه نزديك شود، 

سناريوي تهديدات هسته اي بسيار جدي تر خواهد شد. 
اين تحليلگر مي افزايد كه باور دارد پوتين در آن صورت 
به احتمال زياد به استفاده از تسليحات هسته اي متوسل 
مي ش��ود همچنين اگر فراخوان بسيج بخشي از ذخاير 
روسيه در جنگ بي اثر شود احتمال دارد اين كار را انجام 
دهد. در ايميلي كه پيش از آغاز جنگ نوش��ته ش��ده، 
نويس��نده آورده كه نهاد هاي امنيتي اميدوارند »پوتين 
مرتكب حماقتي، چون استفاده از تسليحات هسته اي« 
نشود. اين ايميل ها نشان دهنده خشم و نارضايتي درون 
نهاد هاي امنيتي از جنگي است كه به دليل فرمان پوتين 
عليه اوكراين در تاريخ 24 فوريه آغاز شد. ايميل هاي تازه 
در تاريخ نوامبر نشان مي دهند كه يك جنگ داخلي ميان 

نزديك ترين متحدان پوتين در گرفته است.
ترجمه:فرارو

در ايميل هاي افشا شده از سرويس امنيت فدرال روسيه چه بود؟

از گفت وگو درباره سالح اتمي تا بي اعتمادي به پوتين 

ترجمهروز

شهر اورومچي واقع در استان سين كيانگ كه در پي آن 
10 كارگر كشته و ۹ نفر مصدوم شدند وارد فاز جديدي 
شد. به نوشته پوليتيكو براساس روايتي كه در شبكه هاي 
اجتماعي چين فراگير شده و بيشتر معترضان آن را باور 
دارند محدوديت هاي كرونايي عامل اصلي دير رسيدن 

ماموران آتش نشاني و اورژانس به صحنه حادثه بود.
خبرگزاري رويترز نوشته  است كه معترضان با برخورد 
بسيار شديد پليس روبرو شده اند و تعداد زيادي از آنها 

پس از ضرب و شتم از سوي پليس بازداشت گشته اند و 
اطالعي از سرنوشت آنها در دسترس نيست.

يكگامبهسويكنترلشديدتر
واكنش دولت چي��ن تنها به س��ركوب تظاهرات ها 
محدود نمي شود. روز چهارشنبه 30 نوامبر تصاوير و 
ويديوهايي در شبكه هاي اجتماعي چين منتشر شد 
كه پليس چين را در حال بررسي محتواي تلفن همراه 

ش��هروندان عادي در خيابان و مترو نش��ان مي دهد. 
خبرگزاري سي بي سي مي نويسد: »پليس در خيابان 
يا مكان ه��اي عمومي نظير مترو يا حياط دانش��گاه 
جلوي شهروندان را مي گيرد و از آنها مي خواهد تلفن 
همراه شان را براي يك بررسي كوتاه تحويل دهند. در 
اين بررسي ها نيروهاي پليس تلفن همراه شهروندان 
را كنترل مي كنند تا ببينند وي پي ان يا اپليكيشن هايي 
نظير تلگرام و توييتر در گوشي آنها وجود نداشته باشد.« 
به نوش��ته اين خبرگزاري، مردم چين در شبكه هاي 
اجتماعي چيني امكان انتش��ار ويديوه��ا، تصاوير يا 
متن هاي مربوط به اعتراضات عليه دولت را ندارند و به 
همين دليل با استفاده از فيلترشكن ها و وي پي ان ها 
به شبكه هايي نظير توييتر و تلگرام متصل شده اند تا 

پيام خود را برسانند.
در يكي از ويديوهاي منتشرش��ده در توييتر، پليس 
چين پس از س��ر باز زدن يك شهروند از تحويل دادن 
تلفن همراه خود او را مورد ضرب و شتم قرار داده و به زور 
تلفن همراهش را ضبط مي كنند. براساس ترجمه يك 
كاربر چيني در اين ويديو پليس درحالي ديده مي شود 
كه مرتبا بر سر مردي فرياد مي زند »قفل موبايلت را باز 
كن، چرا قفل موبايلت را باز نمي كني، بايد قفل موبايلت 

را باز كني تا من بتوانم آن را بررسي كنم.«
ويليام يانگ خبرن��گار تحقيقي دويچه وله نوش��ته 
پليس در صورتي كه پس از بررسي تلفن اثري از وجود 
وي پ��ي ان، توييتر يا تلگرام مش��اهده كند اطالعات 
هويتي فرد مذك��ور را ثبت كرده و به او تذكر مي دهد 
در صورت تكرار با برخوردي شديد مواجه خواهد شد. 
او مي گويد: »اين اقدام پليس به صورت اتفاقي انجام 
مي گيرد و ممكن است هر كسي در هر كجا با پليسي 
مواجه شود كه از او مي خواهد تلفن همراهش را براي 

بررسي تحويل دهد.«
بي بي سي گزارش داده است تصاوير اعتراضات نيز يكي 
از اصلي ترين موارد حساسيت پليس چين است و اگر 
فردي اين تصاوير را در تلفن همراهش داشته باشد و 
از پاك كردن آن امتناع بورزد، پليس او را بازداش��ت 

خواهد كرد.

اين اعتراضات چه تاثيري 
روي شي جين پينگ دارد؟

واقعيت اين است كه بيشتر كارشناسان متفق القولند 
كه تاكنون هيچ نش��انه اي مبني بر وارد آمدن آسيب 
جدي به موقعيت شي جين پينگ به عنوان رهبر حزب 
كمونيست و متزلزل شدن جايگاه او وجود ندارد.با اين 
وجود، اين اولين نمايش بزرگ مقاومت از سوي مردم 
در مقابل حكومت شي است و صداي نارضايتي آنان 

عليه راي حكومت آن قدر بلند است كه امكان شنيده 
نشدن آن وجود ندارد.

پوليتيكو مي نويس��د: »اصرار شي بر اعمال سياست 
كوويد صفر در ش��رايطي كه بس��ياري از مردم از آن 
ناراضي بودند باعث شد براي اولين بار او از سوي طيف 
گس��ترده اي از معترضان به عنوان مقصر اصلي لقب 
بگيرد.« هو فونگ هونگ، استاد دانشگاه جانز هاپكينز 
كه در جنبش ه��اي اعتراضي چي��ن تخصص دارد، 

مي گويد جامعه چين نسبت به گذشته تغييرات زيادي 
را تجرب��ه كرده و اكنون دول��ت و جامعه در حال طي 
كردن روند دستيابي به يك تعادل جديد هستند كه 
اين روند با درگيري ها و بي ثباتي هايي همراه خواهد بود.

تحليلگ��ران معتقدند اگ��ر اين تظاهرات ه��ا از نظر 
زمان بندي پيش از بيستمين كنگره حزب كمونيست 
چين اتفاق مي افتاد مي توانست تبعات بسيار بيشتري 

براي شي جين پينگ به همراه داشته باشد.

آيا كشتاري خونين در چين در جريان است؟
براس��اس گ��زارش رس��انه هاي غرب��ي ب��ا اينكه 
بازداش��ت ها و برخوردهاي خش��ن زيادي ازجمله 
كت��ك زدن معترضان -نظير آنچه ب��راي خبرنگار 
بي بي س��ي اتفاق افت��اد- در روند برخ��ورد پليس 
چين ب��ا معترضان رخ داده و همچن��ان نيز پليس 
و نيروهاي امنيتي چين به ش��دت در پي خاموش 
كردن هر نشانه اي از اعتراض هستند اما آنچه اتفاق 
افتاد يك كش��تار خونين نب��ود. برخي خبرنگاران 
نوش��ته اند حجم حضور نيروهاي امنيتي در برخي 
مناطق به اندازه اي بوده كه معترضان عمال از شكل 
دادن يك اعتراض گس��ترده ناتوان بوده اند. برخي 
دانش��گاه ها در چين نيز مي خواهند دانشجويان را 
زودتر از موعد مقرر به خانه بفرس��تند و دانشگاه را 
تعطيل كنند تا امكان س��ازماندهي اعتراض وجود 
نداشته باشد. كارشناسان مرددند كه آيا با اين فشار 
سنگين امنيتي اعتراضات در اين مرحله پايان يافته 

يا معترضان در پي اقداماتي جديد خواهند بود.
جميل اندرليني در پوليتيكو مي نويسد: »همان گونه 
كه در روزهاي آخر هفت��ه صحنه هايي از اين قبيل 
را در رس��انه هاي اجتماعي تماشا مي كردم متوجه 
شدم كه حزب كمونيست چين تحت رهبري »شي 
جين پينگ« تا چه اندازه با موفقيت آثار خش��ونت 
خود را پاك كرده اس��ت از قحطي بزرگ دوران مائو 
گرفت��ه تا انق��الب فرهنگي و كش��تار معترضان در 
ميدان تيان آن من تا س��ركوب اويغورها و س��ركوب 
مردمان تبت و هنگ كنگ.« براساس ترجمه فرارو، 
او مي افزايد: »هر بار ك��ه نيروهاي حكومتي فردي 
را بازداش��ت مي كردند واكن��ش معترضان همراه با 
ناباوري بود. آنان مي گفتند: »مردم را كتك مي زنند«! 
ي��ا »ما همه چيني هس��تيم«! يا حت��ي تا حدودي 
كنايه آميزتر مي گفتند: »ب��ه مردم خدمت كنيم«! 
عبارتي كه زينت بخش ورودي اصلي مجتمع مركزي 
رهبري »ژونگ ن��ان هاي« در پكن اس��ت. جوانان 
ش��جاعي كه در تعطيالت آخر هفته در بس��ياري از 
دانشگاه ها و خيابان هاي شهرهاي بزرگ بيرون آمدند 
قربانيان غم انگيز فراموشي جمعي هستند. آنان هيچ 
تصوري از حجم آمادگي حكومت چين براي سركوب 
اعتراضات نداشتند. من به عنوان خبرنگار براي بيش 
از دو دهه در چين ش��اهد صدها اعتراض و نافرماني 
مدني بوده ام. تقريبا بدون استثنا نارضايتي ها محلي 
يا به صورت جداگانه بود. تمام اعتراضات با سركوب به 
پايان رسيدند. در اعتراضات پيشين اغلب معترضان 
از وفاداري به حزب كمونيست چين و رهبري دولت 
مركزي حماي��ت مي كردند درحال��ي كه كادرهاي 
اس��تاني حزب را آلوده به فس��اد يا مرتكب تخلفات 
كوچك قلمداد كرده و مورد سرزنش قرار مي دادند.«

از مجموعه توصيف ها مي توان نتيجه گرفت آنچه در 
چين مي گذرد نه يك كشتار خونين كه يك سركوب 

بسيار بسيار خشن است.

واكنش بازار به اعتراضات چگونه است؟
در ابتدا واكنش فوري بازارهاي سهام در روز دوشنبه 
بدبينانه بود كه كارشناسان آن را ناشي از عدم اطمينان 
به شرايط سياسي ارزيابي مي كنند. در ادامه، بازارهاي 
اصلي در چين با ريزش محدودي مواجه شدند اما روز 
سه شنبه پس از اينكه اعتراضاتي بزرگ در شهرهاي 
اصلي شكل نگرفت بازار بخشي از ريزش قبلي را جبران 
كرد. استفن اينكس كارشناس مسائل اقتصادي نوشته 
اس��ت كه ادامه اعتراضات مردمي مي تواند ش��رايط 

اقتصادي چين را تحت تاثير قرار دهد.

واكنش دولت چين تنها به سركوب تظاهرات ها 
محدود نمي ش��ود. روز چهارش��نبه 30 نوامبر 
تصاوير و ويديوهايي در ش��بكه هاي اجتماعي 
چين منتش��ر ش��د كه پليس چي��ن را در حال 
بررس��ي محتواي تلفن همراه شهروندان عادي 
در خيابان و مترو نش��ان مي ده��د. خبرگزاري 
سي بي س��ي مي نويس��د: »پليس در خيابان يا 
مكان هاي عمومي نظير مترو يا حياط دانشگاه 
جلوي شهروندان را مي گيرد و از آنها مي خواهد 
تلفن همراه شان را براي يك بررسي كوتاه تحويل 
دهند. در اين بررس��ي ها نيروهاي پليس تلفن 
همراه ش��هروندان را كنترل مي كنند تا ببينند 
وي پي ان يا اپليكيشن هايي نظير تلگرام و توييتر 
در گوشي آنها وجود نداشته باشد.« به نوشته اين 
خبرگزاري، مردم چين در شبكه هاي اجتماعي 
چيني امكان انتشار ويديوها، تصاوير يا متن هاي 
مربوط به اعتراضات عليه دولت را ندارند و به توييتر 

و تلگرام متصل شده اند تا پيام خود را برسانند.

براس��اس گزارش رس��انه هاي غربي ب��ا اينكه 
بازداشت ها و برخوردهاي خشن زيادي ازجمله 
كتك زدن معترضان -نظير آنچه براي خبرنگار 
بي بي س��ي اتفاق افتاد- در روند برخورد پليس 
چين با معترضان رخ داده و همچنان نيز پليس 
و نيروهاي امنيتي چين به شدت در پي خاموش 
كردن هر نش��انه اي از اعتراض هستند اما آنچه 
اتف��اق افتاد يك كش��تار خونين نب��ود. برخي 
خبرنگاران نوش��ته اند حجم حض��ور نيروهاي 
امنيت��ي در برخي مناطق به ان��دازه اي بوده كه 
معترض��ان عمال از ش��كل دادن ي��ك اعتراض 
گس��ترده ناتوان بوده اند. برخي دانش��گاه ها در 
چين نيز مي خواهند دانشجويان را زودتر از موعد 
مقرر به خانه بفرستند و دانشگاه را تعطيل كنند 
تا امكان سازماندهي اعتراض وجود نداشته باشد. 
كارشناس��ان مرددند كه آيا با اين فشار سنگين 
امنيتي اعتراضات در اي��ن مرحله پايان يافته يا 

معترضان در پي اقداماتي جديد خواهند بود.

والديميرپوتينرئيسجمهورروسيه

اعتراضشهروندانچينیبهسياستکوويدصفربادردستداشتنکاغذهایسفيد



نقد

بعد از برد ايران مقابل ولز در جام جهاني حمايت هاي 
رس��انه اي از تيم ملي افزايش پي��دا كرد به نحوي كه 
تقريبا تمام برنامه هاي صداوسيما را دربرگرفت. يك 
زيرنوي��س به صورت دايم در ش��بكه هاي تلويزيوني 
پخش مي شد كه مجموعه اي از پيام هاي ارسالي مردم 
را نشان مي داد. پيام هايي حاوي آرزوي موفقيت براي 
ملي پوشان در بازي مقابل امريكا. كار به جايي رسيد 
كه انتشار يك موزيك ويديو كه در حمايت از تيم ملي 
خوانده شده بود، تبديل شد به يكي از آيتم هاي اخبار. 
آن هم نه در قس��مت اخبار ورزشي، بلكه در قسمت 
مشروح اخبار سياسي. ويژه برنامه شبكه سه با اجراي 
ميثاقي و احمدي هم مدام حول وحوش تيم ملي و برد 
مقابل امريكا محتوا توليد مي كرد. اين حمايت تا زمان 
برگزاري ب��ازي ادامه پيدا كرد، اما با وضعيتي عجيب 

به پايان رسيد. 
درست در لحظه اي كه سوت پايان بازي به صدا درآمد 
و تصاوير بع��د از بازي به نمايش درآم��د و دوربين به 
استوديو برگشت، مجريان برنامه بدون گفتن كلمه اي 
حرف در مورد بازي گفتند خداحافظ و برنامه تمام شد! 
اين اقدام آنقدر باورنكردني بود كه بالفاصله موجي از 
واكنش ها را به دنبال داشت. كاربران مي گفتند ويژه 
برنامه صداوس��يما در ش��ب هاي ديگر براي تحليل 
بازي هاي ساير كش��ورها حداقل تا ساعت يك و سي 
دقيقه بامداد ادامه پيدا مي كرد، اما ش��ب بازي ايران 
نه. همزمان تمام زيرنويس هاي پيام هاي مردمي هم 
قطع ش��د. تلويزيون انگار كه اصال جام جهاني در كار 
نيست به روال عادي بازگشت و برنامه هاي راز بقا جاي 

فوتبال را گرفت. 
چنين وضعيتي باعث ش��د س��وال مهم��ي در ذهن 
عالقه مندان به فوتبال شكل بگيرد: اين چه برخوردي 
است كه با تيم ملي صورت گرفت؟ آيا صداوسيما واقعا 
حامي تيم ملي است؟ يا صرفا تا جايي نمايش حمايت 
از تيم ملي را ادامه مي دهد كه از آن نفعي ببرد؟ چطور 

ممكن اس��ت يك نفر خودش را حامي فرد يا گروهي 
بداند، اما درست در لحظه شكست آنها را تنها بگذارد؟ 
آيا اقدام صداوسيما در پايان دادن به برنامه بالفاصله بعد 
از شكست به اين معنا نيست كه ما تيم ملي را دوست 
داريم تا جايي كه برنده شود و نفع سياسي اجتماعي 
به ما برساند؟ و وقتي ببينيم در مهم ترين بازي شكست 
خورده آن را مثل يك وسيله تاريخ مصرف گذشته دور 

مي اندازيم؟
صداوس��يما و مجريان��ش احتم��اال مي گويند چون 
حال م��ان گرفته ب��ود و حوصله نداش��تيم بالفاصله 
خداحافظي كرديم. يعني اين طور نش��ان بدهند كه 
از ش��دت ناراحتي بي خيال ادامه برنامه و حرف زدن 
در مورد تيم ملي شدند. اين عذر بدتر از گناه است. در 
اين صورت بايد به اين افراد گفت كه جاي اش��تباهي 
براي كار كردن آمده ايد! اينجا خانه ش��ما نيست كه 
وقتي حوصله نداريد برق ها را خاموش كنيد و برويد 
الال! اين گوشي تلفن همراه شخصي شما نيست كه 
اگر صداي نامطبوعي از آن ور خط به گوش تان رسيد 

دكمه قطع را بزنيد. 
بعد عده اي متعجبند كه چرا مردم با كلمه ملي در رسانه 
ملي شوخي مي كنند و آن را جدي نمي گيرند، چون 
يا از آن بوي منفعت طلبي استشمام مي كنند يا به آنها 
القا مي شود كه چند نفر فضايي را كه متعلق به هشتاد و 
چند ميليون ايراني است مال خود كرده اند و مثل اموال 

شخصي با آن برخورد مي كنند. 

اقدام عجيب صداوسيما بعد از باخت ايران

توريست هايي كه كي روش با خود به جام جهاني برد

تصاوير آخرالزماني بعد از باخت ايران

شما حامي تيم ملي هستيد؟ شوخي مي كنيد!

قطر خوش گذشت؟

چه شد كه به اينجا رسيديم؟
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فاطمه ابراهيمي

ديدگاه

مرد بازنده چطور فوتبال ايران را به خاك سياه نشاند؟

يومالحسابكيروش

تيم ملي ايران درحالي در سومين مسابقه خود در مسابقات 
جام جهاني 2022 برابر امريكا شكست خورد و از صعود به 
مرحله بعد جا ماند كه بالفاصله پس از اين ديدار، كارلوس 
كي روش از تالش براي كسب نتايج بهتر در آينده صحبت 
كرد، اين درحالي اس��ت كه پيش از اين اعالم ش��ده بود، 
حضور كي روش روي نيمكت تيم ملي، فقط براي حفظ 

آبرو و كسب نتايج مطلوب در مسابقات جام جهاني است.
به گزارش »روزنامه اعتماد«، از اولين حضور كي روش روي 
نيمكت تيم ملي ايران بيش از 11 س��ال زمان مي گذرد، 
پيرمرد پرتغالي حضورش روي نيمكت تيم ملي ايران را 
در 15 فروردين سال ۹0 با پيروزي برابر ماداگاسكار شروع 
كرد و در ادامه نيز موفق به صعود به دو جام جهاني متوالي 
در س��ال هاي 2014 و 201۸ شد، كي روش در نخستين 
حضور خود در جام جهاني به عنوان سرمربي تيم ملي ايران 
به ميزباني برزيل در سال 2014، در نخستين ديدار خود 
برابر نيجريه موفق به كسب تساوي بدون گل شد و در ادامه 
در يكي از تحسين برانگيزترين مسابقات ايران كه در برابر 
تيم ملي آرژانتين بود، با تك گل دقايق پاياني مسي، بازي 
را به اين تيم واگذار كرد، سومين ديدار ايران در جام جهاني 
2014 با شكست س��ه بر يك برابر بوسني همراه شد اما 
باتوجه به نمايش هاي تحسين برانگيز ايران در اين مسابقات 
و علي رغم انتقادهاي فراوان نس��بت به بازي تدافعي تيم 
كي روش، قرارداد پيرمرد پرتغالي تا سال 201۸ تمديد شد.

سرمربي سابق رئال مادريد و دستيار اسبق الكس فرگوسن 
دوران جدي��د حضورش در ايران را پ��س از صعود به جام 
جهاني روس��يه، با سه نمايش قابل تحس��ين ديگر برابر 
تيم هاي پرتغال، اس��پانيا و مراكش پش��ت سر گذاشت 
اما با اختالفات پي درپي با مربيان مختلف ازجمله برانكو 
ايوانكوويچ و با توجه به پيش��ينه او درخصوص درگيري 
با مربيان و بازيكنان مختلف، انتقادات نسبت به كارلوس 

كي روش بيش از پيش شد.
اما اوج انتقادات نسبت به كارلوس كي روش زماني مطرح 

شد كه در مسابقات جام ملت هاي آسيا 201۹، تيم ملي 
ايران در مصاف با ژاپن در مس��ابقه نيمه نهايي، با اعتراض 
بي مورد نسبت به داور در زماني كه بازي متوقف نشده بود 
گل اول را از ژاپن دريافت كرده و از اين مسابقات حذف شدند. 
در اين برهه از زمان انتقادات رسانه هاي داخلي و خارجي 
نسبت به رفتارهاي غيرحرفه اي بازيكنان كه منشا آن را 
سرمربي اين تيم مي دانستند، مطرح شد و بيشتر شدن 
اين اعتراضات توس��ط مردم ايران س��بب قطع همكاري 

فدراسيون فوتبال ايران و كي روش شد.
اما كارلوس كي روش پس از ايران مدتي را به عنوان سرمربي 
در كلمبيا مشغول به كار شد و بعد اخراج توسط فدراسيون 
اين كشور به دليل باخت شش بر يك مقابل اكوادور بعد از 
چند ماه استراحت هدايت تيم ملي مصر را برعهده گرفت كه 
بعد از شكست در فينال جام ملت هاي آفزيقا و عدم صعود به 
جام جهاني 2022، توسط فدراسيون اين كشور، از هدايت 

تيم ملي مصر نيز كنار گذاشته شد.
آغاز شايعات بازگشت كي روش به ايران از زمان بركناري 
او از هدايت تي��م ملي مصر قوت گرفت، جايي كه دراگان 
اسكوچيچ در شرايطي كه تيم ملي ايران را با شرايط بسيار بد 

از مارك ويلموتس تحويل گرفته بود، موفق به كسب نتايج 
بسيار مطلوب به همراه تيم ملي ايران شده و سريع ترين 
صع��ود تاريخ ايران به جام جهاني را نيز رقم زده بود و حاال 
بعد از گذراندن دوران سخت به همراه تيم ملي ايران و قطعي 
كردن صعود به جام جهاني 2022 قطر، سايه سنگين حضور 
كي روش روي نيمكت تيم ملي را بيش از پيش احساس 
مي كرد. بعد از بركناري عزيزي خادم از س��مت رياس��ت 
فدراس��يون فوتبال ايران و در دوران سرپرستي ميرشاد 
ماجدي، ماجدي همواره حمايت قاطعانه خود نسبت به 
اسكوچيچ را اعالم مي كرد اما پس از كانديداتوري مهدي 
تاج براي قرارگيري در س��مت رياست فدراسيون فوتبال 
ايران، تاج همواره از اهداف خود براي بازگرداندن كارلوس 
كي روش به نيمكت تيم ملي براي كس��ب نتايج آبرومند 
در جام جهاني 2022 قطر صحبت مي كرد و بازگرداندن 
پيرمرد پرتغالي را به عن��وان وعده انتخاباتي خود مطرح 
مي كرد كه البته اين وعده با استقبال برخي ستارگان تيم 
ملي از جمله مهدي طارمي و عليرضا جهانبخش نيز همراه 
بود. سرانجام پس از انتخاب پرحرف و حديث مهدي تاج 
به عنوان رييس فدراسيون فوتبال ايران، نشان دادن چراغ 

سبزهاي متوالي كي روش براي بازگشت به نيمكت تيم 
ملي ايران و حضور در جام جهاني 2022 قطر، تاج در يكي 
از اولين اقداماتش بعد از تحويل صندلي رياست فدراسيون 
از ميرشاد ماجدي، كي روش را به نيمكت تيم ملي ايران 
بازگرداند. مهدي ت��اج در آن دوران، از حضور كي روش در 
ايران براي گذراندن آبرومند جام جهاني به همراه دستيار 
ايراني خبر داد و موافقان حضور كي روش از احتمال صعود 
باالي تيم به دور حذفي جام جهاني به همراه پيرمرد پرتغالي 
سخن مي گفتند كه البته با توجه به همگروهي ايران در اين 
تورنمنت با تيم هاي ولز، انگليس و امريكا، اين اتفاق چندان 

دور از ذهن نبود.
ك��ي روش ك��ه در دوران حض��ور قبلي خود در اي��ران از 
برنامه ريزي هاي برانك��و براي گرفتن نيمكت تيم ملي از 
پيرمرد پرتغالي س��خن مي گفت، حاال با گذاشتن پست 
و اس��توري هاي هماهنگ ش��ده با مهدي تاج به عنوان 
كانديداي رياست فدراسيون فوتبال، از عالقه خودش براي 
حضور مجدد روي نيمكت تيمي مي گفت كه اين تيم تحت 

هدايت ديگر مربي كروات، دراگان اسكوچيچ بود.
سرانجام بعد از بازگش��ت كي روش به ايران و حضور روي 
نيمكت تيم ملي ايران در مس��ابقات جام جهاني 2022 
قطر كه با كسب يك پيروزي مقابل ولز و دو شكست مقابل 
انگليس و امريكا همراه شد و عدم صعود تيم ملي ايران به 
دور بعدي اين رقابت ها در شرايطي كه امكان حضور در دور 
حذفي جام جهاني از هميشه محتمل تر به نظر مي رسيد و 
در حالي كه باتوجه به نمايش غيرقابل قبول ايران برابر امريكا 
و صحبت هاي پيشين مسووالن درخصوص هدايت تيم 
ملي ايران تنها در سه مسابقه جام جهاني، به نظر مي رسيد 
شكست برابر امريكا پايان كار تيم ملي و مربي پرتغالي باشد، 
اين مربي بالفاصله بعد از اتمام مسابقه خطاب به خبرنگار 
فيفا گفت: اين تورنمنت براي ما تمام شد و حاال بايد به دنبال 
كسب نتايج بهتر در مسابقات آتي باشيم، بايد ديد چه كسي 
از چه ارگاني به كارلوس كي روش وعده ادامه حضور روي 
نيمكت تيم ملي را داده است كه پيرمرد پرتغالي اين طور 

اميدوارانه از آينده حضور خود در ايران سخن مي گويد.

اتفاق باور نكردني بعد از جام جهاني

وعدهتمديدقراردادبهكالوسكيروش!

گزارش

قرار نيس��ت يك س��رمربي از همه بازيكناني كه با 
خود به ج��ام جهاني يا هر تورنمنت ديگري مي برد 
اس��تفاده كند، مخصوصا در اين دوره كه ليس��ت  
تيم ه��ا به اندازه 26 بازيكن جا داش��ته. با اين حال 
همچنان مي توان پرسيد كه فلسفه برخي دعوت ها 
به اردوي تيم ملي وقتي قرار نبوده اس��تفاده اي از 

اين بازيكنان بشود چه بوده؟ 
از بين نف��رات اعزامي تيم ملي به ج��ام جهاني امير 
عابدزاده و پيام نيازمند در خط دروازه، شجاع خليل زاده 
در خط دفاعي و وحي��د اميري در خط مياني اصال به 
بازي گرفته نشدند. حسين كنعاني زادگان و ابوالفضل 
جاللي هم در مجموع چند دقيقه به بازي گرفته شدند. 
به نظر مي رسد اگر مصدوميت بيرانوند اتفاق نمي افتاد، 
سيدحسين حسيني هم شانس��ي براي بازي در جام 

جهاني پيدا نمي كرد. 
مش��كلي كه در اين زمينه وج��ود دارد برمي گردد به 
ارنج تيم و تفكرات سرمربي. به عنوان مثال كي روش 
در سمت چپ خط دفاعي از ميالد محمدي، احسان 
حاج صفي و ابوالفضل جاللي بهره گرفت. در پس��ت 
وينگر چپ هم از مهدي طارمي و احسان حاج صفي. 
در اين حالت بازي ندادن به وحيد اميري سوال برانگيزتر 
مي شود. يعني او تحت هيچ شرايطي اصال فرصت بازي 
پيدا نمي كرد. يعني كي روش اصال اعتقادي به استفاده 
از او در جام جهاني نداشت. همين مساله در مورد شجاع 
خليل زاده هم صادق است. وقتي كي روش در بازي با 
انگليس مي خواست دفاع 5 نفره بچيند روزبه چشمي 
را به بازي فرستاد و در خط دفاعي جا داد. چشمي در 
بازي بعدي هافبك بود. اين يعني كي روش اصال روي 

شجاع هيچ حس��ابي باز نكرده بود و به نظر مي رسيد 
حتي ممكن اس��ت از س��ردار آزمون در خط دفاعي 
استفاده كند اما از شجاع نه. كنعاني زادگان هم تا حدي 
وضعيتي نظير شجاع داشت با اين تفاوت كه كي روش 
به او اين شانس را داد تا تعدادي از گل هاي خورده مقابل 

انگليس به پاي او نوشته شود. 
آنچ��ه در جام جهان��ي از لحاظ فني و اس��تفاده از 
هم��ه ظرفيت هاي فوتبال اي��ران رخ داد، مي تواند 
ت��ا مدت ها مورد بح��ث قرار بگيرد چون كس��ي از 
ش��كل كار تيم در اين زمينه قانع نشده، به همين 
دليل اس��ت كه خيلي از ه��واداران تيم هاي ليگ 
برت��ري مخصوصا اس��تقاللي ها مي گويند اگر قرار 
به اس��تفاده نكردن از اميري بود چرا محبي نرفت؟ 
يا ديگران مي پرسند اگر قرار بود از شجاع استفاده 
نش��ود چرا مدافع جوان پيكان با تيم به قطر نرفت 
تا حداقل كسب تجربه كند براي مسابقات بعدي؟ 
روي نيمكت نش��اندن بازيكن 34 ساله كه آخرين 
جام جهاني خود را پش��ت سر مي گذارد و به زودي 
كفش هاي��ش را خواهد آويخت به درد چه كس��ي 

مي خورد؟ 

اينها مشاهدات عيني خبرنگار روزنامه اعتماد بعد 
از باخت ايران به امريكاس��ت: »تا بعد از ساعت يك 
بامداد در تحريريه مانديم تا خبر برد ايران و صعود 
تاريخ��ي به دور بعدي جام جهان��ي را كار كنيم اما 
ايران باخت و تيتر ما از »بچه ها متشكريم« تبديل 
شد به »ميليون ها آه و افسوس«. كار كه تمام شد با 
بي حوصلگي سمت خانه روانه شدم با اين تصور كه 
به دليل خلوتي خيابان در آن ساعت در عرض چند 
دقيقه مي رسم. وقتي س��وار ماشين شدم تعدادي 
موتورسوار با بوق و شيپور از كنارم گذشتند. جلوتر 
كه رفتيم ب��ا تعجب آميزترين صحنه ممكن مواجه 
ش��دم. خيابان تقريبا قفل ب��ود. خياباني كه در آن 
ساعت نبايد پرنده در آن پر مي زد مخصوصا بعد از 
باخت تيم ملي. خيابان ش��لوغ بود. واقعا شلوغ بود. 
صداي بوق مي آمد. مام��وران نظامي و انتظامي در 
دو سمت و وسط خيابان به چشم مي خوردند. چند 
متر به چند متر كف زمين خرده شيشه ريخته بود. 
باوركردني نبود. اين حقيقتا يك تصوير آخرالزماني 
بود كه در لحظه اي ناممكن زير پوست شهر به تصوير 
كشيده مي شد. مسير 15 دقيقه اي رسيدن تا خانه 
بيشتر از يك ساعت و نيم طول كشيد. تالش براي 
خوابي��دن با وجود خس��تگي امكان ناپذير بود چرا 
كه مدام اين س��وال در ذهنم مي چرخيد كه چطور 

ممكن است؟«
رس��انه هاي خارجي و مخصوص��ا امريكايي هم با 
تعجب اين اتفاق را به گزارش هاي خود كش��اندند. 

نيويورك تايم��ز و واشنگتن پس��ت و س��ايرين به 
شلوغي هاي خيابان هاي برخي شهرهاي ايران بعد 
از شكست تيم ملي اشاره كردند تا اين سوال بزرگ 

و بزرگ تر شود: »آخر چرا ما به اينجا رسيديم؟«
پاس��خ س��اده به اين سوال مي ش��ود مزدور بودن، 
وطن فروش بودن و خائن بودن »معدود« نفراتي كه 
در خيابان حضور داشتند يا در شبكه هاي اجتماعي 
چنين واكنش هايي نش��ان دادند. پاسخي كه البته 
به جز كالسه بندي پرونده و فرستادنش به بايگاني 

كار ديگري انجام نمي دهد.
پاس��خ س��خت ام��ا از مس��ير ديگ��ري مي گذرد. 
مس��ير نشس��تن عقال و بزرگان و انديش��مندان و 
جامعه شناسان براي بررس��ي كامل موضوع. براي 
بررس��ي موضوعي كه تاكنون نه در تاريخ ايران كه 

در هيچ كجاي جهان سابقه نداشته است. 
براي يك طرفدار تيم ملي سخت است ديدن چنين 
روزهايي. س��خت است پذيرفتن وضعيتي كه با آن 
روبرو ش��ده. حتي براي آنهايي كه طرفدار تيم ملي 
هم نيس��تند يا مليت ديگري ه��م دارند وضعيت 
پيچيده اس��ت. فعال تنها چيزي كه مي توان گفت 
اين اس��ت كه قرار نبود كار ما به اينجا بكش��د. قرار 
نبود جام جهاني براي ما اين شكلي پيش برود. قرار 
نبود در آس��تانه صعود و در حالي كه فقط يك گل 
مي خواستيم چشم هامان به قاب تلويزيون خشك 
شود. قرار نبود چيزهايي را تجربه كنيم كه تا ديروز 
نه تنها در عالم واقعيت كه در خيال هم محال بود. 

نگاه-1

نگاه-2

كارلوس كي روش، س��رمربي تيم ملي بع��د از ناكامي در 
رس��اندن تيم ايران به دور حذفي جام جهاني با اظهاراتي 
دوپهلو و متناقض سعي كرده از زير بار مسووليت شانه خالي 
كند. او در جايي از اظهاراتش گزارش ها در مورد تحت فشار 
بودن بازيكنان را احمقان��ه و دروغ خطاب كرده و در جاي 
ديگري مي گويد فش��ارها از بيرون روي بازيكنان وجود 
داشته. اين در حالي است كه ما يك تحليل كامال فوتبالي 
پيش روي خودمان داريم. تيمي كه نتوانست حمله كند 
و حتي دفاع درستي هم نداشت و در نهايت باخت! همين!

به عقب برگرديم. به مرداد و ش��هريور 1401. تيم ملي 
داش��ت با سرمربيگري اس��كوچيچ براي بازي هاي جام 
جهاني آماده مي شد كه عده اي به يك باره عليه سرمربي 
كروات تيم ملي كه موفق شده بود يوزها را به راحتي راهي 
جام جهاني كند، شوريدند. به طرز عجيبي در آن روزها 
نام كي روش براي نشستن روي نيمكت تيم ملي مطرح 
شد. چند نفر از بازيكنان تيم ملي به ديدار رييس جمهور 
رفتند و او را از باخت مقابل دو كشور انگليس و امريكا در 
عرصه جهاني ترس��اندند. گفتند كي روش بايد برگردد. 
هر چه منتقدين گفتند اين مرب��ي دو جام جهاني و در 
مجموع بيش از ۸ س��ال روي نيمكت تيم ملي نشسته و 
آورده خاصي نداش��ته، فايده نداشت. كي روش دوستان 
ناشنوا محكم روي مواضع خود ايستاده بودند و مي گفتند 
با اس��كوچيچ در جام جهاني هيچ چيزي نمي ش��ويم. 
مي گفتند اين نس��ل طاليي بايد اين ب��ار صعود كند و 
كي روش مي توان��د ماموريت را تمام كن��د. با اين حال 

سرپرس��ت آن وقت فدراس��يون در يك رفت و برگشت 
عجيب حكم به ابقاي اس��كوچيچ داد تا اينكه سر و كله 

مهدي تاج پيدا شد. 
كسي كه در سوابقش پرونده ويلموتس گيت ديده مي شد 
بدون پاس��خگويي در م��ورد آن اتفاق و ض��رر چند صد 
ميلياردي به فوتبال و مملكت از توي كاله شعبده بازي بيرون 
آمد و در يكي از عجيب ترين انتخابات تاريخ فدراس��يون 
دوباره سكان هدايت فوتبال را به دست گرفت. تاج آمد در 
حالي كه از قبل همه برنامه هايش را با كي روش هماهنگ 
كرده بود. رييس جديد فدراسيون چند روز بعد از نشستن 
روي صندلي رياست اسكوچيچ را اخراج كرد و كي روش را 
با سالم و صلوات برگرداند. انگار نه انگار او دو جام ملت هاي 
ناموفق، ثبت سنگين ترين شكس��ت ايران در ادوار جام 
ملت هاي آسيا و دو ناكامي در جام جهاني داشت. تاج و تيم 
رسانه اي اش به همراه دوستداران كي روش در رسانه ها از 
مرد بازنده قهرمان س��اختند و به ملت ايران غالب كردند. 
تاج گفت در جلسات به اين نتيجه رسيديم كه كي روش 
بهتر مي تواند تي��م را در جام جهاني هدايت كند. او گفت 
مي خواهيم نتاي��ج آبرومندانه اي مقابل انگليس و امريكا 
بگيريم. تاج به صراحت وعده داد، مي خواهد بهترين نتيجه 
تاريخ فوتبال ايران را در ادوار جام جهاني به دست آورد. گفت 

مي خواهيم صعود كنيم و تاريخ ساز شويم.
اتفاقات دو ماه و نيم اخير كش��ور باعث شد تمركز از روي 
مهدي تاج و اينكه با پش��توانه كدام نهاد و ارگان دوباره به 
رياست فدراسيون رسيد، برداشته شود. باعث شد كي روش 
از تيررس رس��انه ها و منتقدين به حاشيه برود تا با خيال 
راحت كارش را بكند. وقتي ليست تيم ملي اعالم شد آنقدر 

فضا شلوغ بود كه كسي حوصله نداشت گير بدهد به نفرات 
اعزامي به جام جهاني و خط خورده ها. به اينكه چرا كي روش 
جاي يك نفر را در ليست خالي گذاشت و چهار دروازه بان 
با خودش به قطر برد. انتقاداتي شد اما نه آنقدر كه سرمربي 

پرتغالي تيم ملي زير فشار قرار بگيرد. 
تيم ملي با كي روش به جام جهاني رفت. دو باخت به دست 
آورد آن هم درست جلوي امريكا و انگليس. بدترين باخت 
تاري��خ ايران در جام جهاني را رق��م زد و در حالي كه همه 
نتايج گروه به نحوي رقم خورده بود كه ايران مي توانست 
با 4 امتياز راهي دور بعد ش��ود، نتوانست از پس ماموريت 
بربيايد. او روياي صع��ود به دور حذفي در جام جهاني 32 

تيمي را برباد داد.
طبيعت مه��دي تاج و كارلوس كي روش ف��رار رو به جلو 
و سوال پرس��يدن به جاي پاس��خگويي است. پيچاندن 
مخاطبان و استفاده از همه ابزار رسانه اي براي موجه حماسه 
ساختن از باخت است. از روز گذشته نيز اين موج به راه افتاده 
و عده اي با پيش كشيدن مسائل حاشيه اي و قصه پردازي 
س��عي مي كنند بار مسووليت را از روي ش��انه هاي تاج و 
كي روش بردارند. درست مثل خود پيرمرد پرتغالي كه بعد 
از شش تايي شدن جلوي انگليس انگشت اتهام را به سمت 
هواداران گرفت. كي روش حتي نپذيرفت كه ارنج اشتباهي 
راهي زمين كرده و اراجيفي مثل »نخواستيم تركيب خود را 
لو بدهيم« سر هم كرد. بدون اينكه بگويد آيا نمي شد با گل 
خورده كمتر تركيب را مخفي نگه داشت؟ بعد از حذف هم 
نگفت تركيب لو نرفته  اش چه گلي به سر فوتبال ايران زد؟ 
اما اين بار داس��تان فرق مي كند. آمار همه  چيز را نش��ان 
مي دهد. اعداد دروغ نمي گويند. كارلوس كي روش ۹ بازي 

روي نيمكت ايران در جام جهاني نشس��ته و حاصلش دو 
برد، سه تساوي و پنج باخت بوده است. او در دو جام ملت ها 
سرمربي تيم ملي بوده و در نهايت يك حذف در نيمه نهايي 
و يك حذف در مرحله يك چهارم به دس��ت آورده. او بايد 
امروز پاسخگوي نتايجي كه به دست آورده، باشد. مبهم 
حرف زدن و قصه گفتن از اين ور و آن ور دردي از كسي دوا 
نمي كند. مهدي تاج هم بايد پاسخگو باشد. حتي بيشتر 
از كي روش. همه آنهايي ك��ه او را آوردند هم همين طور. 
بازيكناني كه به ساختمان رياست جمهوري رفتند هم بايد 
پاسخ بدهند. داستان هاي تراژيك حذف و اشك ريختن و 
تكرار جمالتي نظير »ما همه تالش مان را كرديم، اما نشد« 
فايده ندارد. امروز وقت حساب و كتاب و پاسخگويي است.

شما بايد جواب بدهيد كه چرا سرمربي موفق تيم ملي را 
بركنار كرديد تا يك بازنده را روي نيمكت بنشانيد. كسي كه 
يك سال قبل از بازگشت به ايران كلمبيا و مصر را به خاك 
سياه نشانده بود، اما نتوانست مقابل شهوت حضوري ديگر 
در جام جهاني و به جيب زدن دالرهاي بي صاحب مقاومت 
كند. شما بايد جواب بدهيد اگر قرار به سوم شدن بود چرا 
با اسكوچيچ نرفتيم؟ اگر قرار بود به 6 تا خوردن از انگليس 
چرا با يك مربي ايراني نرفتيم؟ اگر قرار بود به اتوبوس پارك 
كردن و ريختن سر داور و انتظار براي معجزه الهي چرا اصال 

كادر فني و آناليزور باالي سر تيم گذاشتيم؟ 
اين تازه شروع كار است. قرار نيست به واسطه اتفاقات چند 
وقت اخير نفهميم چه كاله گشادي سر فوتبال ايران رفته 
است. قرار نيست هر مرد بازنده اي بيايد و آرزوهاي ما را به 
بازي بگيرد و بعد هم اداي موفقيت در بياورد و ما را بترساند 

از اينكه اگر من نبودم وضعيت بدتر مي شد. 

گروه ورزش
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»خدا بيامرزه آقاتو پسْر دكتر. براي 
همه ي آبادي عزيز بود.«

صدا از پشت سرم بود كه از سكوت 
و تنهايي ميان خرابه هاي مدرسه 
بيرونم كش��يد. صداي��ي زنانه و با 
لهجه اي روس��تايي. آواي��ي كه از 
صبح امروز بعد از س��ال ها دوباره 
برايم آشنا شده بود. اين جا انگار در مصيبت و مرگ، براي 
همه مهم مي ش��دي. اين جا مردمش با بازمانده ها حرف 
مي زدند، شمرده و با حوصله. با همدردي نگاهت مي كردند 
و نام مرحوم را با خدا بيامرزي به زب��ان مي آوردند. مردها 
با ته ريش هاي تيز و زبرشان رويت را مي بوسيدند و دست 
مي دادند آن هم دو دس��تي. پيرترها با دس��تاني زمخت و 
پينه بسته دستت را محكم مي فش��ردند و بعد از چند بار 
تكان دادن رهايش مي كردند و كنار انگشت اشاره شان را 
مي بوسيدند و آن را تا پيشاني  باال مي آوردند. اين جا كمتر 
كسي براي من آشنا بود اما انگار همه ي آن چند صد نفري 
كه زير آفتاب داِغ بعد از ظهر نيمه ي مرداد ماه، پش��ت سر 
هم به مسجد روس��تا آمدند و يكي يكي تسليت گفتند و 
بعضي هاشان هم از نسبت  خود با پدر  گفتند، من و برادر و 

خواهرم را به اسم مي شناختند.
پدر هميشه مي گفت زيِر پاي مادرم. اما از هشت ماه پيش 
كه ناگهان بيماري در تنش دويد و پيش بيني هيچ پزشكي 
هم بيشتر از همان چند ماه نبود، هر بار به اين جاي وصيتش 
مي رسيد تاكيد دوباره اي مي كرد كه درست زير مزار مادرش 
به خاك سپرده ش��ود در آرامستان روس��تاي زادگاهش 
كه دامنه ي شيبداري بود در گوشه ي جنوبي روستا كنار 
ميدان. از يك سمت مشرف به قنات و ديوار باغ هاي محلي 
و از سوي ديگر رو به دشت و رشته كوه هاي دوردست و حاال 
در اين فصل سنگ قبرهايش الي علف هاي خشك و طاليي 
بلند گم شده بود. اما آخرش هم نشد و به جاي زير پاي مادر، 
درست كنار مزار مادرش آرام گرفت. وقتي از شب قبل خبر به 
روستا رسيده بود، ريش سفيد ها و آشنايان تدارك همه چيز 
را ديده بودند. قبر، قرباني، قاري، مسجد و مداح و مراسم و 
انگار آنها هم مي دانستند كجا را بايد براي قبر آماده كنند اما 
زير پاي مادر تخته سنگ بوده و كنده نشده بود. وقتي قبل 
از ظهر با قطاري از اتومبيل ها پشت سر آمبوالنس نقره اي به 
روستا رسيديم، ديگر با آن جمعيت منتظر در ورودي  روستا، 

جلوتر نمي شد رفت و همان جا ايستاديم. 
دو طرف جاده ي ورودي روستا حاال اِسفالت شده بود و پر 
بود از خانه هاي كوچك و بزرگ نوساز وياليي با سقف هاي 
شيرواني رنگ به رنگي كه همه با تصويِر باقيمانده در ذهنم 
از سال هاي كودكي فرق داشت. سالي يكي دوباري كه در 
گرماي چله ي تابس��تان بعد از دويست و پنجاه كيلومتر 
خسته و كوفته با پيكان پدر به روستا مي رسيديم، براي من 
نقطه نشانه ي رس��يدن بعد از پيچ آخِر آن جاده ي خاكي، 
ديدن تابلوي آهني آبي رنگ مدرسه بود كه از تير هاي چوبي 
سقف خشتي اش آويزان بود. مدرسه چند پله اي از سطح 
زمين باالتر بود و باال دست جاده. حياط هم نداشت. يا شايد 

حياطش ديوار نداشت و مقابلش هرچه بود دشتي بود كه با 
همان جاده ي خاكي به دو نيم شده بود و از پايين دست جاده 
مي رسيد به ديوار  كاهگلي باغ ها و باال دستش هم هرچه بود 

ديگر دشت بود و تپه و كوه تا دوردست.
وقتي پشت سر آمبوالنس ايستاديم، باالتر از جاده ميان چند 
خانه ي نوساز چشمم به خرابه اي افتاد. انگار همان مدرسه 
بود اما مجال ايستادن و نگاه كردِن بيشتر نبود. پدر بر دستان 

جمعيت روان شده بود و شتابان به كنار مادرش مي رفت.
در سرماي گرگ و ميش روزهاي زمستاني، گوسفند ها هم 
حاِل بع بع كردن ندارند و هر روز آفتاب نزده وقتي خانه به 
خانه از كوچه هاي تاريك دانه دانه الي هم گله مي شوند و به 
صحرا مي روند، تنها با صداي دلنگ دلنگ زنگوله هاي شان 
است كه زير گرماي كرس��ي مثل هر روز با دلتنگي بيدار 
مي شوم و باز به همان دوازده تير چوبي سقف خيره مي شوم. 
دوده گرفته و سياه. هر روز به خودم مي گويم وقتي بزرگ 
شدم اينها را رنگ مي زنم. هر كدام را يك رنگ و بعد به جاي 
آن المپ مات غبار گرفته ي آويزان از سقف اتاق هم يكي از 
همان حباب هاي شيشه اي تميِز خانه ي خودمان را مي آورم. 
پدر وقتي اين جاست هميشه مي گويد زير همين سقف به 
دنيا آمده و شش ساله بوده كه همراه مادرش از همين خانه 
به شهر رفته و آن قدر كار كرده و درس خوانده تا دكتر شده. 
گوشه ي اتاق س��ماور نفتي آرام ُقل ُقل مي كند، شيشه ها 
بخار گرفته و حياط پيدا نيست. صداي مهربان عمه مي آيد 
و مي دانم ديگر بايد از زير لحاف گرم بيرون خزيد. حتي وقتي 
صورتش را هم نمي بينم باز لبخند در صدايش معلوم است. 
»پاشو عمه جان، پاشو قرباِنت برم نون بخور بري مدرسه. 
بابات خيلي سفارش كرده. يه وقت هم ديدي اين هفته آمد.« 
مادرم هم كلي به خودم سفارش كرده. »مامان جان بيرون 
رفتي اين شال رو محكم ببند دور صورتت سينوزيت نشي«. 
از در بيرون مي آيم، سمت ميدان را نگاه مي كنم. دخترك 
امروز پيدايش نيس��ت. آرام راه مي افتم. كيف به دوش��م 
سنگيني مي كند. اينها برنامه ي روزانه ندارند. همان چند 
دست كتاب را باهم مي خوانند و آن هم در مدرسه مي ماند 
و براي همه ي درس ها فقط يك دفتر دارند و آن را هم توي 
جيب شلوار يا كت شان لوله مي كنند. نمي فهمند هر روز 
كشيدن همه ي كتاب ها و دفتر ها پاي پياده از خانه ي عمه از 
نزديك ميدان، تا آن سر آبادي يعني چه. كفش هايم را از لجم 
هر روز روي زمين مي كشم و روي خاك كوچه ها را پشت 
سرم خط مي اندازم تا كفش ها پاره شوند اما نمي شوند. انگار 
جنس شان خوب است. بخار بازدم نفس هايم از الي شال 
گردِن صورتي رنگ كه عمه محكم پيچيده به دور صورتم 
بيرون مي زند. گوس��فندها رفته اند و بوي شان ماسيده به 
سرماي كوچه ها و مانده ي عطر مادر هم به روي شال گردن 
هر روز كمتر مي شود. نمي خواستم قبول كنم. شِب قبل از 

آمدن تا صبح تند تند بافته بود و 
دِم آمدن به زور گذاش��ت توي چمدانم. داد زدم »من اينو 
نمي خوام آخ��ه اين رنگش دخترونه س��ت«. اما مادر كار 
خودش را مي كرد. »كوه و بيابون دخترونه پس��رونه نداره، 
س��رده مامان جان«. بعد از همان چند روز اول كه با سوز و 

سرماي سِر صبح پوس��ت دست و صورتم خشكيد و روي 
ترك هاي لب و دستانم رِد نازك خون نشست، ديگر صبح ها 

عمه شال را محكم پشت سرم گره مي زند. 
تا برسم به مدرسه بايد هزار بار به هر كسي مي بينم سالم 
كنم. س��فارش پدر ب��وده. »اينجا همه تو رو به اس��م من 
مي شناسن، بلند سالم كني بابا جان«. اما از پشت شال گردن 
زير لب آرام هم سالم كني فرقي ندارد. همه ي شان مثل هم 
اول صبحي در جوابت داد مي زنند »عليك س��الم، اوغور 
بخير«. حرصم مي گيرد وقتي اينها همه سِر صبحي لبخند 
مي زنند. ب��ا بيلي يا خورجين��ي روي دوش و لبخندزنان 
پياده پشت س��ر االغ ها به سمت زمين هاي شان مي روند. 
انگار مدرسه براي آنها هم نشانه است و آن جا كه روستا به 
آخر مي رسد و جاده شروع مي شود تازه سوار االغ هاي شان 
مي شوند. هر روز صبح بين راه كمي مانده تا مدرسه جلوي 
تلفن خانه درنگي مي كنم و به قفل روي در نگاهي مي اندازم. 
پدر گفته بود تلفن مي كند. اما در اين چند هفته فقط يك 
بار صداي او و مادر را با ِخرِخر و چند بار قطع و وصل شدن 
شنيده ام. عمه مي گويد چند باري وقتي من مدرسه بوده ام 
با پدر حرف زده. حال همه شان خوب است و پدر گفته يكي 
از همين هفته ها مي آيد. از قول پدر مي گويد اين جا هنوز 
خطرناك است و خيلي موشك مي زنند و مدرسه ها هنوز 
تعطيل است. وقتي هم مي شنوم مادر به همراه خواهر و برادر 
كوچكم به خانه ي دايي در شمال رفته اند دلتنگيم بيشتر 
مي شود. همه ي تقصيرها به گردن پدر است. تا مدرسه ها را 
به خاطر موشك باران تعطيل كردند، همان شب چمدانم 
را بست و براي اينكه از درس عقب نمانم مرا به اين جا آورد. 
حاال خودش وقتي بيايد به او مي گويم چه تصميم اشتباهي 
گرفت. درس ما از اينها خيلي جلوتر اس��ت و تازه در كتاب 
فارس��ي به درس لوكومتيو رس��يده اند، آن را هم همه ي 
كالس پنجمي ها همراه معل��م لوكوموتي يو مي خوانند. 
وقتي هم بعد از كالس درستش را به معلم مي گويم، فقط 

مي خندد. 
اوغور بخير را هم مي پرس��م، نمي داند چطور مي نويسند 
و مي گويد اين را ديگر جايي نمي نويس��ند و فقط اين جا 

دهاتي ها مي گويند.
مثل هر روز دخترك هاي كالس سومي سه نفري يك جايي 
از مس��ير به من رسيده اند و پشت سرم ريز  ريز مي خندند. 
خانه ي يكي شان پايين تر از خانه ي عمه سمت ميدان است 
و هر روز صداي ِخش ِخش كش��يده ش��دن دمپايي هاي 
پالستيكي اش را پشت سرم تا مدرسه مي شنوم و هر بار به 

سمتش بر مي گردم با لبخندي خيره نگاهم مي كند. 
در مسير مدرسه پشت س��رم يكي يكي اضافه مي شوند و 
صداي پچ پچ شان آزارم مي دهد. حتمن به اين شال گردن 
صورتي دخترانه مي خندند كه از ترس سرما به دور صورتم 
پيچيده شده. جلوي تلفن خانه به من رسيده اند. يكي شان 
از پشت سر صدايم مي كند. »هي ببين«. وقتي برمي گردم 
اول هر سه باز مي خندند. نور زرد آفتاب تازه از پشت تپه ها سر 
زده و مستقيم به صورت دخترك ها مي زند. چشم هاي شان 
را جمع مي كنند. روسري هاي رنگي كوچكي را محكم به 

زير گلوي ش��ان گره زده اند و ژاكت ه��اي بافتني وصله دار 
انگار به تن ش��ان كوچك شده. دختركي كه صدايم كرده، 
دخترك وسطي را كه از بقيه كوتاه تر است نشان مي دهد و 
رو به من مي گويد: هي ببين اين ميگه مي خواد شوهر كنه 
به تو. ميگه شال گردنت خيلي قشنگه. تو اينو مي گيريش، 

باهاش  عروسي  مي كني؟ 
دخترك وس��طي انگار همان همس��ايه ي عمه اس��ت. 
چشم هايش روشن و موهاي طاليي اش از كنار روسري تاب 
خورده است. گونه هاي خشكيده و سرخش با لبخندي كه 
دندان هاي نيم درآمده اش را نمايان كرده، برجسته تر شده 
و با آستين آِب بيني يخ كرده اش را پاك مي كند. اخم هايم 
را بيشتر در هم مي كشم و صورتم را بر مي گردانم. قدم هايم 
را تند مي كنم تا زودتر به كالس برسم. خوبي اش اين است 
اين جا هر روز صف بستن نداريم. وقتي به مدرسه مي رسم 
يك راس��ت مي روم داخل كالس. همان نيمكت اول كنار 
كالس پنجمي ها مي نشينم و بعِد ما يك رديف چهارمي ها 
هستند و دو رديف آخر هم سومي ها. دخترك ها هم رديف 
آخرند كنار ديوار. بعد از من به كالس كه مي رسند با لبخند 
از كنارم رد مي شوند و يكي شان هم به شال گردن روي ميز 

دست  مي كشد. 
اين روزها بين كالس ها و گاهي بعد از مدرسه، بچه ها كمي 
دور تر از مدرسه با بيل و چوب يا دست خالي، گودال و چاله 
مي كنند و گوني هاي خاك را دورش مي چينند. مي گويند 

قرار است موشك ها به اين جا هم  برسند. 
فردا صداي عمه را از پشت دِر كالس مي شنوم كه به خاطر 
گم شدن شال گردن هياهويي به سر معلم راه انداخته. ديروز 
ظهر وقتي از كندن پناهگاه به كالس برگشتيم شال گردن 
نبود و امروز صبح وقتي عمه سراغش را گرفت، گفتم جايي 
سر راه گم شده. صداي كشيده هاي آب دار معلم را كه يكي 
يكي همان اول بدون هيچ سوالي از كنار دستي من شروع 
مي كند و همه ي كالس پنجمي ها را چنان مي زند تا سِر هر 
كدام شان هم يك بار محكم به بغل دستي بخورد، هنوز در 

سرم  مي شنوم. 
»خدا بيامرزه آقاتو، پسر دكتر. براي همه ي آبادي عزيز بود«.

زير س��قف خرابه ي كالس، غرق در سكوت و خيره به نور 
طاليي نزديك غروب رو به پنجره ايستاده بودم كه با شنيدن 
صداي زنانه ي پشت سرم بي اختيار كمي ترسيدم. بعد از 
تمام شدن مراسم ترحيم در مسجد و فاتحه خواني سِر مزار، 
در كوچه هاي روستا كه حاال كمتر نشاني از روزگار بچه گي 
در آن بود قدم مي زدم تا به خرابه هاي مدرسه رسيدم. هنوز 
بخش هايي از سقف با تيرهاي چوبي بر سر كالس بود. پله ها 
خراب ش��ده بود و از تابلوي آهني باالي در خبري نبود. از 
ميان تيرهاي چوبي س��قف و تل خاك در گوش��ه و كنار 
اتاق، دسته هاي خار و علف بيرون زده بود. تكه اي از تخته 
سياِه شكس��ته هنوز بر ديوار آويزان بود و پنجره ي چوبي 
چهارچوب پوسيده اي بود كه از ميان خانه هاي نوساز اطراف، 

تنها ديگر باريكه اي از دشت در آن پيدا بود.
به سمت صدا برگش��تم. در چند قدمي پش��ت سرم زن 
ميانسالي پيچيده در چادري گل دار و آفتاب سوخته ايستاده 

 نش��ر قطره اخيرا چند نمايش��نامه راهي كتابفروشي ها 
كرده است. از آن جمله س��ومين چاپ نمايشنامه »بازي 
اس��تريندبرگ« اث��ر دورنمات با ترجم��ه زنده ياد حميد 
سمندريان است. نمايشنامه اي كه از آن به »افراطي ترين 
درام درباره روابط زن و مرد و زندگي زناشويي« نام مي برند. 
چاپ اول اين نمايشنامه در نشر قطره دو سال پيش منتشر 
شده بود اما از انتشار ترجمه سمندريان از آنكه با نشر تجربه 
راهي بازار كتاب ش��ده بود، 27 سال مي گذرد.نمايشنامه 
»بازي استريندبرگ« به مساله زندگي زناشويي و ازدواج 
مي پردازد. داستان درباره زن و شوهري به نام ادگار و آليس 
است كه سال هاي طوالني در جزيره اي دورافتاده در كنار 
هم زندگي مي كنند، اما همواره با يكديگر مشكل دارند و 
زندگي آنها شبيه ميدان جنگ است. اين ميان ورود مردي 
به نام كورت كه خود را از اقوام زن معرفي مي كند، شرايط 
زندگي شان را به شدت تحت تاثير قرار داده و آنها را به سمت 
جدايي سوق مي دهد. در اين اثر عالوه بر نمايش وضعيتي 
حاد كه هر لحظه به نقطه انفجار نزديك مي ش��ود و در آن 
ادگار و آليس هركدام به نوعي نفرت خود را از ديگري ابراز 
مي دارند، تصويري جداگانه از هر كدام از كاراكترها نيز ارايه 
مي شود. تصويري كه هر آن و با هر پيشروي كوچكي در روند 
داستان، فروپاشي هركدام از كاراكترها را به نمايش مي گذارد.  
دورنمات »بازي استريندبرگ« را براساس نمايشنامه »رقص 
مرگ« اثر آگوست استريندبرگ، نمايشنامه نويس شهير 
سوئدي، نوشت. او در اين بازنويسي چكيده و تم را دست مايه 
نمايشنامه قرار داد و پرسوناژهاي ديگر را حذف كرد و فقط 
براساس س��ه كاراكتر اصلي نمايش��نامه را طراحي كرد و 
نتيجه آن به يك نگاه مدرن و يك مدل موفق و قوي تر از اصل 
نمايشنامه تبديل شد. دورنمات در اين اثر تقابل و تضاد را 
به يك مفهوم كلي تبديل مي كند و هيچ كدام از كاراكترها 
را ظالم معرفي نمي كند، 
چون انس��ان ظالم براي 
دورنم��ات معني ن��دارد. 
بازي استريندبرگ يكي از 
محكم ترين و افراطي ترين 
درام هايي است كه روابط 
زن و م��رد را بي پ��روا و 
هولناك نش��ان مي دهد. 
اين كتاب در 100 صفحه 
به قيمت 45 هزار تومان 

منتشر شده  است.

از سوي نشر قطره نمايشنامه ديگري هم اخيرا درآمده و 
آن چاپ دوم »دوست من« اثر ژوئل پومرا است. به گزارش 
»اعتماد« اين كتاب را فريده مش��تاقي و آرزو حسينقلي 
به فارس��ي برگردانده اند. اين نمايشنامه يكي از مجلدات 
مجموعه »تئاتر معاصر فرانسه« نشر قطره است كه دبيري 
آن را نس��رين خطاط بر عهده دارد. مهش��يد نونهالي هم 
ويراستار كار است. در معرفي اين نمايشنامه آمده است: 
»پ��در و مادري تالش مي كنند حلقه ه��اي فيلمي را كه 
پس��ر تازه در گذشته شان ساخته پيدا كنند. آنها مدت ها 
از پسرش��ان بي خبر بوده اند. از طرف ديگر دوست دوران 
كودكي پسرشان كارگردان است و مي خواهد فيلم دوستش 
را بازسازي كند. در زماني 
كه ب��ه كن��دي مي گذرد 
و در فضاهاي��ي بس��ته، 
سرنوشت هايي كه گرفتار 
ابتذال زندگي روزمره اند.«

چ��اپ دوم نمايش��نامه 
»دوس��ت من«  در نش��ر 
قط��ره در 74 صفحه و به 
قيم��ت 50 ه��زار تومان 

منتشر شده است. 

نش��ر ني هم به تازگي »قابيل« اثر لرد بايرون را منتش��ر 
كرده  است.

به گزارش »اعتماد« اين نمايش��نامه را حسين قدسي به 
فارسي برگردانده است. بايرون به عنوان يكي از مشهورترين 
شاعران انگليسي در تاريخ ادبيات جهان شناخته مي شود. 
از جمله مشهورترين آثار او مي توان به »سفر زيارتي چايلد 
هارولد«، »دون ژوان«، »ساعت هاي بطالت« و... اشاره كرد. 
بايرون تراژدي قابيل را در سال 1۸21، زماني كه 33 ساله 
بود نوشت اما به سبب مالحظات مذهبي چنان مورد لعن 
و طعن قرار گرفت كه خود آن را »واترلوي من« ناميد كه 
اشاره به شكست آن بود. شايد براي جبران خشم مردم بود 
كه در 1۸23 نمايشنامه »آسمان و زمين« را ساخت كه از 
افسانه مذهبي پيوند فرشتگان و دختران آدمي الهام گرفته 
بود. جورج گوردون بايرون، معروف به لرد بايرون، ش��اعر 
رمانتيك و سياست مدار انگليسي اواخر قرن هيجدهم در 
لندن به دنيا آمد و در 36 سالگي در امپراطوري عثماني از 
دنيا رفت. مشهورترين اثر او شعر روايي بلندي به نام »دون 
ژوان« اس��ت كه با مرگ او ناتمام مان��د. از ديگر آثار مهم 
بايرون مي توان به نمايشنامه خوانشي مانفرد و شعر بلند 
سفر زيارتي چايلد هارولد اشاره كرد. اين اثر توسط پرويز 

شبرنگ به فارسي برگردان شده است.
در بخشي از اين اثر چنين آمده است: 

»كدام پاره ناميرا؟/ بر من دانسته نيست./ درخت زندگي را 
ناداني پدرم از دسترس ما دور داشت/ و مادر شتابكارم ميوه 
درخت دانش را بسي زود 
چيد/ و مي��وه اي كه مانده 

مرگ است!«
- »فريب��ت داده ان��د. ت��و 

خواهي زيست.«
 »زنده مي مانم، اما تا آن  دم 

كه  بميرم.«
اين كتاب در 141 صفحه 
و به قيمت 76 هزار تومان 

منتشر شده  است.

افراطي ترين درام زناشويي

سرنوشت هاي گرفتاِر ابتذال

يك قرن  نوزدهمي مشهور

داستان

روي چوب دستي هنوز رِد خيس انگشت هاي عرق كرده دستانش بود

زادگاه

نش��ر افق به تازگي چاپ دوم خود از رمان »ژنرال ارتش 
مرده« نوش��ته اسماعيل كاداره را راهي بازار كتاب كرد. 
اين رمان كه پيش تر با ترجمه هاي ديگري منتشر شده 
بود، در نشر افق با ترجمه محمود گودرزي درآمده است. 
روايتي است از سفر يك ژنرال ايتاليايي به آلباني؛ سفري 
به منظور انجام ماموريتي كه در جريان آن، ژنرال با آنچه 
از كش��ورش در خاك آلباني باقي مانده روبرو مي شود. 
وضعيت��ي كه در نوع خود بكر و بديع اس��ت؛ چرا كه در 

موقعيت ترسيم شده در رمان كاداره، يك فرمانده نظامي 
يا به بيان بهتر، يك جن��گاور ايتاليايي مي رود تا پس از 
فروكش تب و تاب جنگ، با پيامدهاي آن مواجه شود. 
مواجهه اي كه اين مرد جنگي را با بدترين و هولناك  ترين 
جنبه هاي جنگ رودررو مي كند؛ آن ه��م نه در كوران 
منازعه، بلكه در شرايطي كه اوضاع آرام شده و همه چيز 
به حالت عادي برگشته است. اسماعيل كاداره، نويسنده، 
شاعر و روزنامه نگار مشهور آبانيايي به آثاري كه در آنها با 
روايت هايي سرشار از موقعيت هاي بغرنج و كابوس هاي 
به ظاهر تحمل ناپذير روبرو مي شويم، مشهور است. هنر 

كاداره در روايت چيزهايي است كه طبعا در روايت هاي 
رسمي و غيرهنري كمتر با آنها مواجه مي شويم. از او 20 

رمان و چندين كتاب شعر منتشر شده است.
او مي رود تا بقاي��اي ارتش كش��ورش را كه حاال زير 
خروارها خ��اك و آوار پنهان ش��ده، بيرون بكش��د. 
وضعيتي كه در نوع خود واكاوي گذش��ته و بازخواني 
ذات ويرانگر جنگ هم هس��ت. ذات��ي برآمده از ذات 
تماميت خواه انسان كه براي رسيدن به اهدافش ممكن 
است دست به نابخشودني ترين و جبران ناپذيرترين 
كارها بزند. از تحريب تمدن بش��ري تا ريختن خون 
آدم هاي بي گناه و غيرنظاميان بي تاثير در جنگ. از اين 
رو، رمان »ژنرال ارتش مرده« كاداره را رماني درباره يك 

»ماموريت متفاوت و مهيج« مي دانند.
كاداره، نويسنده،  زاده 2۸ ژانويه    1۹36 در زوريخ سوييس 
است. او تحصيالت ابتدايي را در شهر جيروكاستر گذراند 
و در دانشكده   تاريخ و زبان   شناسي دانشگاه تيرانا زبان و 
ادبي��ات خواند و هم   زمان با خواندن ادبيات در مس��كو، 
مجموعه   اشعار خود را به روسي منتشر كرد. كاداره اوايل 
دهه ۹0 ميالدي در پي فش��ارهاي رژيم كمونيس��تي، 

آلباني را ترك كرد و به فرانسه پناهنده شد. 
بخش هنر و ادبيات »اعتماد« به زودي به بهانه تجديد 
چاپ »ژنرال ارتش مرده« به اين رمان خواهد پرداخت.

درباره اسماعيل كاداره به بهانه تجديد چاپ رمان »ژنرال ارتش مرده«

از عضويت در فرهنگستان تا پناهندگي سياسي

چهره

بود. رويش را سفت گرفته بود و تنها نيمه اي از سمت چپ 
صورتش پيدا بود. سرم را پايين انداختم. نگاهم به لبه هاي 
خاكي شلوار گشادي كه به روي زمين كشيده شده بود و 
انگشت هاي حنا بسته و بيرون زده از دم پايي  پالستيكي اش 
بود. در جواب تشكري كردم و با تعلل گفتم: ببخشيد شما رو 

به جا نمي آرم، خيلي ساله نيومده بودم روستا.
سرش را به زير انداخت و گفت: عيب نداره. اينجا همه با هم 
فاميلن، كسي غريبه نيست. عوضش همه شما رو ميشناسن 

پسْر دكتر. چه خوب مدرسه رو پيدا كردي. 
گفتم »آخه من چند وقتي اينجا درس خوندم«. حرفم رو 

بريد و گفت: كالْس پنج بودي شما.
با تعجب گفتم: شما از كجا مي دوني؟ 

ب��ه در و دي��وار كالس نگاهي كرد و انگار كه حس��رتي در 
صدايش باشد، گفت: همون سال شما كه برگشتي، فرداش 
آقا معلم هم رفته بود شهر براي گرفتن سهميه ي دفتر و قلم 
آبادي. همونجا به ساختماني كه توش بوده موشك زده بودند 
و شهيد شد. ديگه معلم نداشتيم. سال بعد هم معلم ندادند. 
بايد مي رفتيم يه آبادي ديگه. ما هم ديگه همون كالس  سه 

مونديم و  بيشتر  درس  نخونديم. 
به نيمه ي صورتش كه از گوشه ي چادر پيدا بود با تعجب 
خيره شدم، شايد چيزي از چهره اش به خاطرم مي آمد. اما 
فايده اي نداش��ت. حاال بعد سي و چند سال هيچ نشانه اي 
پيدا نبود نه در صورت او و نه در ذهن من. مدام چادرش را با 
وسواس جمع مي كرد و مراقب بود از روي تنش كنار نرفته 
باش��د. انگار چيزي زير چادر داشته باشد. از اينكه نزديك 
غروب در يك خرابه با زني ناش��ناس در محيط روستايي 
تنها ش��ده بودم معذب بودم و مي خواس��تم زودتر بيرون 
بروم. اما زن در چهارچوب در ايس��تاده بود و انگار عجله اي 

براي رفتن نداشت. 
با ناباوري گفتم: خدا رحمت كنه آقا معلم رو. خيلي زحمت 
مي كشيد. هر سه تا كالس رو با هم درس مي داد. يادمه شما 

دخترا همه كالس سوم بوديد انگار.
نگاهي به ته كالس به جايي كه رديف دختركان بود انداخت. 
مكثي كرد و گفت: معلم خوبي بود اما اون روِز آخر بچه ها به 
خاطر گم شدن شال گردن شما كتك مفصلي ازش خوردند. 
يادآوري چنين خاطره ي فراموش شده اي از طرف او، آن هم 
بعد از گذشت اين همه سال درست در خرابه هاي مدرسه 
برايم عجيب بود. سرم را پايين انداختم. شايد مي خواستم 
نش��ان بدهم من هم از كتك خوردن بچه ها به خاطر يك 
شال گردن راضي نبودم. با تبسم گفتم: خوبه كه هنوز يادت 
مونده. همون شب پدرم اومد دنبالم و فرداش برگشتيم شهر. 
اون سال تا موشك بارون شد، خدابيامرز منو آورده بود اين جا 
تا اگه خونمون رو زدند حداقل يكي ازمون زنده بمونه. چه 
روزگاري بود. شما خودت چه كار ميكني؟ چند تا بچه داري؟

به چهارچوب خاكي تكيه داد و گفت: منم مثل بقيه دختراي 
اين جا، سيزده چهارده سالگي شوهرم دادن. دادنم به چوپون 
ده. زنش مرده بود. به سن بابام بود. ديگه بچه اش هم نمي شد. 
چند سال بعدش هم يه سياه زمستون گرگ تو بيابون شكم 

و صورتش رو پاره كرد و كشتش. 
با ناراحتي گفتم: چرا به همچين ازدواجي راضي شدي، اون 

هم به اون سن و سال. آخه...
حرفم رو بريد و گفت: وقتي دختر عيب دار باشه ديگه 
اختيارش دست خودش كه هيچ، دست بزرگ ترش 
هم نيست. همين كه نون خور اضافه ي سِر سفره باباش 

نباشه از سرشم زياده.
دلم مي خواست بپرسم چه عيبي بوده، اما فكر كردم 
پرسيدن از چنين عيبي آن هم از يك دختر روستايي 
شايد جواب ساده اي نداشته باشد. براي اينكه سكوت 
را شكس��ته باش��م و بهانه اي هم براي رفتن باش��د، 
گفتم: ديگه داره تاريك مي ش��ه. منزل قديمي عمه 
رو مي شناس��يد با خانواده تشريف بياريد براي شام و 

مراسم ختم  قرآن.
فضاي اتاق كم نور تر شده بود و چهره اش چندان پيدا 
نبود. با صدايي بغض آلود و لرزان گفت: شالتو يكي از ما 
دخترا برداشت. اما كتكشو پسراي كالِس پنج خوردن. 
برادر يكي از اون دخترا كه اون روز دو تا كشيده هم از آقا 
معلِم خدابيامرز خورده بود چند روز بعدش اون شال رو 
توي كيسه ي مدرسه ي خواهرش پيدا كرد و عصباني 
شد و افتاد به زدِن خواهرش و خودشم نفهميد چطور 
با چوب به سرش كوبيد كه دخترك يه چشمش كور 
شد. اونم به خاطر برادرش و از ترس پدرش به هيچكي 

نگفت و هيچكس هم آخرش نفهميد چرا كور شد.
با ناباوري به او خيره ش��ده بودم. گفتم: باورم نمي شه. من 

هيچ وقت اينو نمي دونستم. كدوم دختر. اسمش چي بود؟
چ��ادر را محكم تر ب��ه همه ي صورت كش��يد. انگار تنش 
مي لرزيد و شايد بي صدا اشك مي ريخت. از چهارچوب در 
كنار رفت. برگشت و همان طور كه از كالس بيرون مي رفت 
با صدايي گرفته گفت: »خدا بيامرزه آقاتو. خيلي به مردم اين 

ِده خدمت كرد. حرمتش برامون واجبه«. 
وقتي از تل خاك پله هاي مدرس��ه با عجله پايين مي رفت 
صداي افتادن چيزي از زير چادرش به گوش��م رس��يد اما 
توجهي نكرد و به سرعت از خرابه هاي مدرسه دور شد. پشت 
سرش به سمت پله ها رفتم تا اگر چيزي افتاده بود به دستش 
برسانم. روي زمين يك چوب دستي شكسته و كوتاه افتاده 
بود. وقتي از روي زمين آن را برداشتم روي يك طرفش انگار 

هنوز رِد خيس انگشت هاي عرق كرده ي دستانش بود.

اسماعيل  ساغريسازاني

محسن  سرمدي

مدرسه اي روستايي در ايران در دهه پنجاه شمسي
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جسورانه است.
از نظر محتواي��ي، بخش هايي كه با عنوان »درآمد« 
و »پيش گفت��ار« در ابت��داي مت��ن س��ازماندهي 
شده اند، ناآگاهي نويسنده يا ناشر را نسبت به مفهوم 
»دانشنامه« نشان مي دهد. يعني به جاي چهره هاي 
برجس��ته پژوهش��ي در حوزه هاي نشانه شناس��ي 
تاريخي-تطبيقي، زبان شناس��ي، باستان شناسي و 
مردم شناس��ي و ايران شناس��ي، يك نقاش در مورد 
اهمي��ت اين كتاب و موضوع آن دس��ت به قلم برده 
اس��ت. طبق چ��ه منطقي ب��ه جاي اف��رادي چون 
عبدالمجي��د ارفع��ي، مجتبي منش��ي زاده، جعفر 
مهركيان و تيرداد همپارتيان، آيدين آغداشلو انتخاب 

شده است؟ 
كتاب به ط��رز باور  نكردن��ي فاقد »مقدم��ه« نه به 
introduc-ععناي رايج در كش��ور بلكه به معناي 

tion اس��ت. به عبارت بهتر فصلي جداگانه در ارايه 

تعاري��ف و روش هاي طبقه بندي، كاربردشناس��ي، 
ارايه پژوهش هاي برجسته داخلي و خارجي نسبت 
ب��ه موضوع و همين ط��ور ارايه خالص��ه اي از آنها و 
همين طور ارايه مزيت اين كتاب و پرداخت موضوع 
نس��بت به كارهاي پيش از خود، سازماندهي نشده 
است، بلكه بخشي از اين موضوع ها در پيش گفتار و 
فصل اول كتاب و س��اير فصل ها به صورت پراكنده و 

بدون انسجام وجود دارند. 
در فصل اول كتاب كه به تاريخ مهر و حكاكي پرداخته 
ش��ده، ادعاهايي بدون ارجاع به مطالعات پيشين در 
مورد معني برخي نش��انه ها مطرح شده اند كه بيشتر 

گمانه هاي خود نويسنده اند. بس��ياري از نمونه هاي 
تصوي��ري مهم )عكس و گ��راف مهره��ا( مربوط به 
هزاره هاي پيش از ميالد، سه خطاي بسيار آزار دهنده 
دارند: نخس��ت عدم امكان تش��خيص جزييات و در 
برخي موارد كليات نشانه هاي موجود بر نمونه ها كه 
مي توانست در بهترين حالت با تكنولوژي هاي اپتيك 
در حوزه باستان شناسي ارايه ش��ود يا در ساده ترين 
حالت خود با يك عكس��برداري دقي��ق و با كيفيت 
ارايه ش��ود. دومين خطا عدم ارايه ابعاد هر نش��انه در 
نمونه هاس��ت. س��ومي اقدام به درج توضيح در مورد 

برخي نشانه هاس��ت كه براي توصيف ش��كل نشانه 
استفاده شده است، گويا نويسنده كتاب به اين موضوع 
دقت نكرده كه پيش از تعيين نوع نشانه )شمايل- نماد( 
توصيف شكل آن و نس��بت دهي شكل به موضوعي 
مانند: داس، س��تاره، گل يخ، برگ ش��بدر و... خود به 

معناي معني شناسي اين نشانه ها است.
يكي ديگر از ايرادهاي كتاب، ادعاهاي انتهاي فصل اول 
در مورد تاريخ خط در ايران است و براي اين ادعاها به 
منابعي چون ويل دورانت، هرودوت، مهدي محسنيان 
راد، فردوس��ي و آثار برخي شاعران، ارجاع داده است. 
اين در صورتي اس��ت كه در خود حوزه زبان شناسي 
پژوهش هاي بسياري چه متخصصان داخلي و خارجي 
در موردنظام هاي نوش��تاري مختلف در ايران انجام 
داده اند و خارج از اين پژوهش ها، منابع بسيار زيادي 
از انتهاي قرن نوزدهم تا به ام��روز در مورد نظام هاي 
نوشتاري و تمايز آنها، مبدا و منشا پيدايش نظام هاي 
نوشتار نش��انه هاي زباني با يكديگر وجود دارند كه به 
عنوان نمونه مي توان به كتاب هاي »منش��ا و تكامل 
الفباي سامي« نوش��ته آبرام ستسوزا كوتسوجي در 
سال 1937 و همين طور »نظام هاي نوشتاري جهان« 

نوشته فلوريان كولماس در سال 1989 اشاره كرد. 
موضوع ديگر ادعاي جس��ورانه نويسنده در انتهاي 
فصل س��وم اس��ت در مورد اينكه خط پهلوي مادر 
خطوط امروزي ماست. ادعايي بدون استناد به هيچ 
پژوهش مبتني بر زبان شناسي تاريخي-تطبيقي و 
مطالعات در زماني مبتني بر متن شناسي كه بر پايه 
ش��باهت ميان صورت نوشتاري چند واج در نوشتار 

پهلوي با نوش��تار ام��روز و خط كوفي مطرح ش��ده 
است. حال آنكه، اولين اصل نشانه شناسي براي يك 
نشانه شناس به ويژه در حوزه نمادها اين است كه دو 

چيز مشابه الزاما يك چيز نيستند.
دانشنامه بخشي از نشانه هاي وطن بسيار گران قيمت 
است و كتابخانه را چش��م نواز مي كند و دارنده كتاب 
را در عقل ظاهربينان فرهنگ دوست جلوه مي دهد. 
به راستي مخاطب اين كتاب چه قشري هستند؟ به 
كتاب روي ميز كارم نگاه��ي مي اندازم، عكس دكتر 
يداهلل ثمره بر ديوار اتاق مرا مي برد به چند ماه قبل از 
فوتش كه رو به سوي ما كرد و گفت:  اي جوانان وطن، 
جان من و جان ش��ما! هر آنچه براي نوشتن ادامه اين 
متن آماده كرده بودم تبديل به پوچ مي شود و زير لب 
افسوس مي خورم و با خود فكر مي كنم، اهميت دادن 
به بخشي از نشانه هاي وطن و چاپ كتاب در مورد آنها 
خود دريچه اميدي است، نمايه اي است از امكان شروع 
كردن، تالش، فداكاري و تحمل سختي ها، انديشيدن 
به موانع پژوهش و رفع آنهاست. همين اندك اطالعاتي 
كه كت��اب با تمام اش��كاالت س��اختاري و محتوايي 
دراختيارمان مي گذارد، گزارش��ي از وجود بخشي از 
نشانه هاي وطن در دسترس قرار مي دهد. ديوارهاي 
زمان را مي شكند و يك نقطه اتصال به گذشته فراهم 
مي كند. شبه تاريخ هاي شفاهي را مي زدايد. دريچه اي 
به آينده باز مي كند و گذشته را به آينده متصل مي كند. 
براي تمام اين اهميت دادن ها، تالش ها و فداكاري هاي 

نويسنده بايد قدردان او بود. 
پژوهشگر حوزه زبان شناسي

كت��اب »دانش��نامه مه��ر و 
حكاك��ي در اي��ران« نوش��ته 
محمد جواد ج��دي به تازگي 
به هم��ت فرهنگس��تان هنر 
منتشر شده است. ويژگي هاي 
ظاهري كتاب دل هر كلكسيونر 
كتاب ه��اي لوك��س و فاخر را 
براي زينت كتابخانه اش آب مي كند و چشم هر غير 
فارسي زبان را براي هديه گرفتن مي ربايد. ابعاد كتاب 
31*23 سانتي متر و ضخامت آن 7 سانتي متر است. 
وزن كتاب 4 كيلوگرم و كاغذهاي آن گالس��ه گرم 
باالست. تعداد صفحات كتاب 769 صفحه است كه 
براي ساماندهي به چهارده فصل، دو ضميمه، فهرست 
تقريظ ها و ش��عرها و لوح تقدير و افتخارهايي كه به 
نويسنده اهدا شده، كتابنامه و نمايه مصرف شده اند.

نام كتاب با خط نس��تعليق بر جلد كتاب درج شده 
اس��ت. چنين عنواني روي جلد كتاب براي ما انتظار 
En- )ححتوايي با س��اختار استاندارد »دانش��نامه 

cyclopedia(« ب��ه عنوان ي��ك منبع اطالعاتي 

ايج��اد مي كند و از س��وي ديگ��ر عب��ارت »مهر و 
حكاكي« مس��تقيما ما را به حوزه ه��اي مطالعاتي 
Sigillogra- )  پژوهش��ي چ��ون مهرشناس��ي 

 )Codicology( باستان شناس��ي كتاب ،)phy

 )Paleography( و نوشته هاي باستان شناس��ي
Semiot- )  به واس��طه آنها ما را به نشانه شناسي 

 )Communications( و علوم ارتباط��ات )ics

پيون��د مي دهد. پ��س درنتيجه انتظار م��ي رود در 
محتواي كتاب ب��ا تعاريف، رويكرده��ا و روش هاي 
تمامي اي��ن حوزه هاي مطالعات��ي در طبقه بندي و 
شناس��ايي، معني شناس��ي، كاربردشناسي، اندكي 
تحليل در زماني نش��انه ها و اندكي بررس��ي روابط 
ژنتيكي و همسايگي نش��انه ها مواجه شد و عالوه بر 
آن حداقل هاي توليد ساختار متن آموزشي و علمي 
)انسجام موضوعي، چسبندگي، حفظ جريان اطالع 

كهنه به نو( را داشته باشد. اما آيا اين گونه است؟
بدون بررس��ي محتواي صفحات، نكته بسيار جالب 
اين اس��ت كه در اين كتاب براي دوره هخامنشيان 
تا پايان دوره ساس��انيان )فصل س��وم كتاب( يعني 
نزديك به 1846 س��ال، 50 صفحه اختصاص داده 
شده است. اين را مقايسه كنيد با 365 صفحه از كتاب 
كه سراسر فصل ششم تا انتهاي فصل دوازدهم را براي 
ارايه مطلب در مورد دوران صفوي )نزديك به 235 
س��ال( و دوران قاجار )نزديك به 130 سال( به خود 

اختصاص داده است.
نكته جالب ديگر در اين كتاب وجود سرفصل هايي 
در مورد دوره   ايلخاني��ان و تيموريان )30صفحه( و 
همين ط��ور پرداختن به موضوع مه��ر و حكاكي در 
امپراتوري عثماني و شبه قاره هند است )32 صفحه( 
اما هيچ اشاره  يا پرداختي به دوره هايي مانند پهلوي 
)54 سال( افشاريان )60 سال(، زنديان )45 سال(، 
هوتكيان )7 سال(، كياييان )206 سال(، مظفريان 
)79 س��ال(، جاليريان )92 سال(، س��ربداران )44 
سال(، خوارزمشاهيان )78 سال(، سلجوقيان )165 
سال(، غزنويان )224 س��ال(، بوييان )129 سال(، 
زياريان )159 سال(، سامانيان )185 سال(، صفاريان 
)141 سال(، طاهريان )52 س��ال(، باونديان )694 

سال( و گاوباريان )119 سال( يافت نمي شود.
مس��اله مهم ديگر موضوع مهر و حكاك��ي در ايران 
در دوران پس از س��قوط ساس��اني تا انتهاي دوران 
عباس��يان است كه بخش��ي از فصل چهارم كتاب را 
شامل است اما دريغ از يك نمونه تصويري از دوران 
اموي و عباس��ي. همين موارد كافي اس��ت كه با اين 
نتيجه برس��يم كه برگزيدن نامي چون »دانشنامه 
مه��ر و حكاكي در اي��ران« براي اين كتاب بس��يار 

 رضايت اقليم كردس��تان را جلب كند. طرف هاي 
ايراني بارها مي گفتند كه س��ند حض��ور نيروهاي 
تروريس��تي ك��رد را در اختيار طرف ه��اي عراقي 
گذاشته اند و آنها عمال كاري از پيش نبرده اند. حاال 
به نظر مي رس��د كه الس��وداني به اين اسناد توجه 
ويژه اي نشان مي دهد و مي خواهد دغدغه ايران را 
رف��ع كند. به ويژه كه ايران اص��رار دارد در صورتي 
كه اقليم كردس��تان و بغ��داد نخواهند عمال كاري 
از پيش ببرند، مجبور اس��ت خ��ودش براي دفاع از 
امنيت خود وارد عمل ش��ود. حاال به نظر مي رسد 
كه بغداد با اربيل به توافقي جدي رس��يده است تا 
دغدغه ايران را عمال رفع كند. براي همين از استقرار 
نيروه��اي نظامي عراقي در ط��ول نوار مرزي 200 
كيلومتري ايران و عراق در محدوده اقليم كردستان 
صحبت ش��ده اس��ت. يعني آن چيزي كه تهران از 
ابتدا به دنبال آن بود. ايران مي گويد مقامات اقليم 
كردس��تان و نيروهاي نظامي آنها با جدايي طلبان 
تروريس��ت كرد، رابطه عاطف��ي دارند براي همين 
كاري از پيش نمي برند، براي همين هميشه اصرار 
داش��ته كه باي��د نيروهاي عراقي امني��ت مرزها را 
برعه��ده بگيرند، به وي��ژه كه اقليم كردس��تان در 
حقيقت بخشي از عراق است و اين وظيفه نيروهاي 
عراقي است كه امنيت مرزها را تامين كنند. ظاهرا 
الس��وداني در تهران بود تا به مقامات ايراني بگويد 

كه اين هدف به زودي تحقق مي يابد.
اما در كنار موضوع امنيتي موضوع صادرات انرژي 
اي��ران به عراق نيز مطرح اس��ت. اي��ران به موجب 
ق��راردادي دوجانبه باي��د به طور مرت��ب به عراق 
گاز ص��ادر كن��د. گاز صادراتي از اي��ران به مصرف 
نيروگاه هاي برق عراق مي رس��د. براي همين عراق 
براي تامين ب��رق مورد نياز خود به نوعي به واردات 
گاز از ايران وابسته اس��ت. در طول سال هاي اخير 
هر وقت مصرف داخلي گاز ايران افزايش مي يافت، 
از ميزان صادرات گاز ايران به عراق كاسته مي شد، 
اتفاق��ي كه برخ��الف تعه��دات ايران در ق��رارداد 
گازي اش با عراق است. در اين ميان موضوع انتقال 
پول گاز وارداتي از عراق به ايران نيز مطرح اس��ت 
كه به دليل تحريم هاي امريكا به كندي و به سختي 

انجام مي شود. 
عراق اصرار دارد كه حتما براي اين موضوع چاره اي 
انديش��يده شود و ايران در تامين گاز عراق كوتاهي 
نكند. در سفر الس��وداني توافق شد تا يك سازوكار 
ثابت براي تسويه حساب هاي ايران و عراق تعريف 
شود و همچنين وزارت نفت ايران در بغداد به منظور 
ارتقاي س��طح همكاري ها دفتر نمايندگي تاسيس 
كند. به اين ترتيب دو ط��رف اميدوارند كه در حل 
اين مشكل چندساله اقتصادي بتوانند به يك راه حل 

دايمي برسند.
السوداني ايران را براي نخستين سفر غيرعربي خود 
برگزيد تا جايگاه ايران را در عرصه سياست خارجي 
عراق نش��ان دهد. اگرچه در طول مدت كوتاه آغاز 
دوران نخس��ت وزيري اش او بيشترين ديدار با يك 
سفير خارجي را با سفير اياالت متحده داشته و 7 بار 
با او جلسه نشست و برخاست داشته است اما سفر 
او به تهران اين پيام را ب��ه امريكايي ها نيز مي دهد 
كه از ايران و دغدغه ه��اي آن نمي توانيم بگذريم؛ 
همانطور كه فواد حس��ين قبل از سفر نخست وزير 
به ايران گف��ت، نمي توانيم اجازه دهيم كه عراق به 

جايي عليه همسايگانش تبديل شود.

موضوعي كه در اين فضاي وحشت و ترور رسانه اي 
حتما هزينه بردار است و اين رسانه ها با وجود شرايط 
نابراب��ري كه در مصاف با آنها وجود دارد، مي توانند 
آنه��ا را آزار دهند. اما ظرفيت فضاي مجازي با همه 
آفاتي كه داشته و از جمله خود موثر در رواج شايعه 
و فيك نيوز بوده، مي تواند به اين هدف كمك كند. 
رفتار غيرحرفه اي اين رسانه ها كه توهين بزرگي به 
ش��عور همه مخاطبان است، چنان به چشم جامعه 
آم��ده كه وقت مناس��بي را ب��راي واكنش عمومي 
نس��بت به رفتار آنها در هر دو سو پديد آورده است. 
اين رسانه ها را بايد از توهم مالكيت بر ذهن و شعور 
مخاطب ب��ه در آورد و آيينه اي را در عرصه عمومي 
پيش روي ش��ان گرفت. بخش بزرگي از سرنوشت 
آينده كش��ور به دست اين رس��انه هايي است كه با 
عمل براس��اس منويات سياسي س��رمايه گذاران و 
حامي��ان خود، اهدافي غير از آنچ��ه مردم براي آن 
هزينه هاي س��نگين مي پردازند را دنبال مي كنند. 
آنكه دروغ مي پردازد يا مواجهه گزينشي با حقيقت 
دارد به نحوي كه قلب واقعيت كند، نه فقط پرواي 
انصاف و حقيقت ندارد كه پرواي ارزش ها و دين از 
سويي و آزادي و دموكراسي هم از سوي ديگر ندارد. 
صدا و س��يما به واسطه بودجه اي كه به  طور سنتي 
دراختيارش است و وابستگي كه به مسير خود پيدا 
كرده و نيز رسانه هاي همسويي كه از سوي نهادهاي 
خاص امنيتي و نظامي ش��كل گرفته اند، اميدي به 
اصالح شان نيست و اساس��ا آنها هم براي مخاطب 
اقليتي توليد برنامه مي كنند كه تنها دلواپس ريزش 

آنها هستند. 
اما فعاالن مدني تحول خواه آگاهي كه عمدتا سواد 
رس��انه اي خوبي هم در سال هاي گذشته به تجربه 
كسب كرده اند، مي توانند فضاي سنگيني براي اين 
نوع فعاليت هاي شبه رسانه هاي ديگري بسازند كه 
مخاطبان خود را از بين پايگاه اجتماعي آنها انتخاب 
كرده اند. اين با چشم پوشي نكردن و مقاومتي مدني 
ميسر است كه شعاري آشنا در سال هاي نه چندان 

دور گذشته را زنده كند: دروغ ممنوع.

سفر السوداني به تهران براي رفع 
دغدغه هاي ايران

 خأل رسانه هاي بزرگ 

و حرفه اي

نقد كتاب

نگاهي انتقادي به كتاب »دانشنامه مهر و حكاكي در ايران«

نشانه هاي گمشده وطن

در ميان حقوق الهي، بزرگ ترين حق، حق حاكم 
بر مردم و حق مردم بر حاكم است، حق واجبي كه 
خداي سبحان رعايت آن را براي هر دو گروه الزم 
مي داند. بر اين اساس از نگاه حضرت علي)ع( مردم 
اصالح نمي شوند جز آنكه زمامداران اصالح شوند. 

ِعياّه ِإالاّ ِبصالِح اْلُواله(  )فلْيسْت تْصُلُح الراّ
و آنگاه كه زمامدار حق مردم را استيفا كند و مردم 
نيز حق حاكم را ادا كنند، حق در آن جامعه تجلي 
مي يابد و پايه هاي دين اس��توار و بس��ترهاي الزم 
براي تحق��ق عدالت فراهم مي ش��ود. مردم نيز به 
تداوم حكومت اميدوار ش��ده و دشمن در رسيدن 

به اهدافش مايوس مي شود. 
ب: خطبه 34 نهج البالغه - اميرالمومنين)ع( 
در اين خطبه براي هر كدام از حاكم و مردم به سه 

گزاره اساسي اشاره مي كند: 
اي مردم، مرا بر ش��ما حقي اس��ت و شما را بر من 
حقي؛ أيها الناّ��اُس ِإناّ ِلي عليكْم حقاّ��ًا و لكْم علي 
حقٌ  فأماّا حقُّكْم علي فالناِّصيحه لكمْ  و تْوِفيُر فيِئكمْ  
عليك��مْ  و تْعِليُمكْم كيال تْجهُل��وا و تْأِديُبكْم كيما 

تْعلُموا. 
بر اين اساس مردم نسبت به حاكم اسالمي داراي 

سه حق اساسي و مهم هستند: 
حق اول: خيرخواهي؛ »ناِّصيحه لكْم«: بي گمان از 
نگاه نهج البالغه خيرخواهي حاكم نسبت به مردم 
اهميت فراواني دارد، ت��ا آنجا كه اولين حق مردم 
بر زمامدار شمرده شده اس��ت. بر اين اساس بايد 
توجه داشت خيرخواهي يك گزاره اخالقي محض 
محس��وب نمي ش��ود تا صرفا جنبه ارشادي و غير 
الزامي داشته باش��د، بلكه مويد يك حكم تكليفي 
بوده و لزوم از آن استنباط مي شود. با اين توصيف، 
خيرخواهي زمامدار تنه��ا در صورتي تحقق پيدا 
مي كن��د كه م��ردم جامع��ه مانند اج��زا و عناصر 
شخصيت زمامدار تلقي شوند و در نتيجه خوشي ها 

و ناخوشي هاي مردم را در درون خود احساس كند. 
يعني اينكه از نگاه حضرت علي )ع( حاكم بايد درد 
و رنج مردم را به مثابه درد و رنج خود بداند و در رفع 

آنها سعي و اهتمام ويژه داشته باشد. 
حق دوم:  توزي��ع عادالن��ه بيت الم��ال؛ »تْوِفيُر 
فيِئكْم«: اهميت تنظيم مسائل اقتصادي در جامعه 
اسالمي و ضرورت عدالت اجتماعي و توزيع عادالنه 

ثروت توسط حاكم بر كسي پوشيده نيست. 
در آيه 55 س��وره يوس��ف)ع( آمده اس��ت: »قال 

اْجعْلِني علي خزاِئِن اْلْرِض إِناِّي حِفيٌظ عِليٌم«
يوس��ف گفت: »در اين صورت م��را به خزانه داري 
مملك��ت منص��وب  دار كه من در حف��ظ دارايي و 

مصارف آن دانا و بصيرم.«
مطاب��ق اي��ن آيه ش��ريفه ي��ك پيامب��ر در راس 
خزانه داري مملك��ت قرار مي گيرد ت��ا گندم ها و 
قوت 7 سال قحطي در مصر به درستي و بر اساس 
عدالت بين همه مردم تقس��يم ش��ود، لذا يكي از 
الزامات حكومت اس��المي سرپرستي يك شخص 
با بصيرت و دانا و پاكدست و عادل در امور مصرفي 
بيت المال جهت تقس��يم عادالن��ه آنها براي همه 

مردم است. 
زمامداران حكومت اسالمي به تعبير آيه 15 سوره 
مباركه يوسف بايد »حفيظ« بوده و با برنامه ريزي 
دقيق و تدبير و دورانديش��ي و همچنين استفاده 
از تجربه روز دانش بشري، بسترهاي الزم را براي 
رونق كسب و كار و فعاليت هاي اقتصادي شفاف و 
روشن فراهم كنند. همچنين حاكم وظيفه دارد از 
رانت و فساد در دستگاه هاي دولتي جلوگيري كند. 
در نگاه امام علي)ع(، براي مبارزه با فس��اد و ايجاد 
امنيت در جامعه بايد از خواص شروع كرد.حضرت 
در نهج البالغه، سه عامل و زمينه براي ايجاد ناامني 
و اعتراض عليه حكوم��ت را مطرح مي كند كه هر 
سه مورد به ش��يوه تعامل و چگونگي ارتباط ميان 

مردم و حاكم اسالمي پيوند خورده است. اين سه 
عامل عبارتند از: 

اول: وجود اختالف طبقاتي ميان مردم و مسووالن 
حكومتي: در خطبه 209 نهج البالغه آمده اس��ت 
هنگامي كه حض��رت علي عليه الس��الم در بصره 
به عيادت عالء بن زياد ك��ه از اصحابش بود، رفت 
وچشمش به خانه وسيع او افتاد اين سخن را ايراد 
فرمود: وقتي كه مس��ووالن از حد ضعفاي جامعه 
باالت��ر زندگي كنند، مردم طغي��ان خواهند كرد، 
زيرا اختالف طبقاتي ميان خود مردم قابل تحمل 
است ليكن بين مردم و مسووالن غيرقابل تحمل 
ه ]اْلحِق[ اْلعْدِل  اس��ت. ِإناّ اهلل تعالي فرض علي أِئماّ
ُروا أْنُفس��ُهْم ِبضعفه الناّ��اِس، كْيال يتبياّغ  أْن ُيق��دِّ

بِاْلفِقيِر فْقُره. 
 دوم: دريافت ماليات از مردم با الگوي غيرمومنانه 
و غيررحماني: بايد توجه داش��ت الگوي ماليات با 
الگوي غيرمومنانه و غيررحماني محاس��به نشود 
به طورمثال در يك سال، توليدكننده به هر دليلي 
ض��رر مي كند ي��ا كش��اورز به دليل خشكس��الي 
خس��ارت مي بيند و محصول ن��دارد كه حضرت 
امير)ع( در نامه 53 به مالك اشتر مي فرمايد: بايد 
پيشدس��تي كني و در اين مواقع اينقدر ماليات را 
پايين آوري كه زندگي اش با پارسال تفاوتي نكند 
و مي فرماي��د: اگر چنين كردي، خس��ارت دولت 
نيست، بلكه نوعي سرمايه گذاري است وتفقْد أْمر 
اْلخراِج ِبما يْصِلُح أْهلُه، فِإن ِفي صالِحِه وصالِحِهْم 
صالحًا ِلمْن ِس��واُهْم، و ال صالح ِلمْن ِس��واُهْم ِإال 
بِِهْم، الن الناس كلُهْم ِعي��اٌل علي اْلخراِج وأْهِلِه. و 
ْليكْن نظُرك ِفي ِعماره ااْلْرِض أبْلغ ِمْن نظِرك ِفي 
اْسِتْجالِب اْلخراِج، الن ذِلك اليْدرك ِإال بِاْلِعماره؛ و 
مْن طلب اْلخراج بِغيِر ِعماره أْخرب اْلِبالد، و أْهلك 

اْلِعباد، ولْم يْستِقْم أْمُرُه ِإال قِلياًل .
بر اين اس��اس توجه حاكم ب��ه وضعيت مردم و در 

نظر گرفتن ش��رايط آنها بايد بي��ش از توجه او به 
جمع آوري ماليات باشد.

سوم: ورود اطرافيان و خويش��اوندان به حكومت 
و كار اقتص��ادي از طري��ق ران��ت و اخت��الس: در 
بخش��ي از نامه 53 ايش��ان مي فرمايد: بدانيد كه 
نزديكان مس��ووالن، خودخواه و چپاولگر هستند 
و در معامالت انصاف ندارند، ريشه ستمگري آنان 
را خش��ك كن و به هيچ يك از اطرافيانت زميني 
ه وِبطانه، ِفيِهُم اْسِتْئثاٌر  واگذار نكن. ِإناّ لِْلواِلي خاصاّ
ه  وتطاُوٌل، وِقلاّ��ه إِْنصاف ِفي ُمعامله، فاْحِس��ْم ماداّ

ُأولِئك بِقْطِع أْسباِب تِْلك ااْلْحواِل. 
بنابراين از نگاه قرآن و روايات اصالح بايد اساسي 
و محوري باش��د يعني در جامعه بايد رانت از بين 
برود، شفاف سازي صورت گيرد و سازوكار قانوني 
ط��وري بنا نهاده ش��ود تا بس��تگان زمامداران در 
دوران مسووليت، حق دخالت و حضور در حكومت 

را نداشته باشند. 
حق س��وم: تعلي��م و تربيت جامعه اس��المي؛ »و 
تْعِليُمك��ْم كيال تْجهُلوا و تْأِديُبك��ْم كيما تْعلُموا«: 
مبارزه با جهل و ايجاد بس��ترهاي الزم آموزش��ي 
و توزي��ع عادالنه آن بين مردم از وظايف اساس��ي 
حكمران اس��المي اس��ت .اهميت اي��ن تكليف از 
آن جهت اس��ت كه جامعه اسالمي بدون معرفت 
و آگاهي حتي اگر در عالي ترين درجه پيش��رفت 
هم باش��د، رو به زوال و ناب��ودي خواهد رفت. اين 
تكليف و س��قوط جامعه اس��المي در صورت عدم 
توجه به آن، در آياتي فراوان از قرآن كريم به چشم 

مي خورد. 
همچنين حضرت در ادامه كالم خويش درباره حقوق 
دولت بر مردم به چهار امر تاكيد مي كند كه عبارتند از: 
1- حق اول: وفاداري به پيمان؛ »فاْلوفاُء بِاْلبيعه«. 
2� ح��ق دوم: خيرخواه��ي و انتقاد س��ازنده؛ »و 

الناِّصيحه ِفي اْلمْشهِد و اْلمِغيِب«.

 3� حق س��وم: آمادگي كامل در زماني كه حاكم 

مردم را فرا مي خواند؛ »و اْلِجابه ِحين أْدُعوكْم«. 
4� حق چهارم: اطاعت و پيروي نسبت به آنچه به 

اعه ِحين آُمُركْم«.  شما امر مي شود؛ »و الطاّ
نخست مي فرمايد: »اما حق من بر شما اين است كه در 
بيعت خويش وفادار باشيد؛ و أماّا حقِّي عليكْم: فاْلوفاُء 
بِاْلبيعه«. بيعت، در واقع همان پيماني است كه ميان 
مردم و حاكم برقرار مي شود، پيماني محكم و الزم االجرا 
و بر اساس اين پيمان حاكم بايد در همه جا مصلحت 
مردم را در نظر بگيرد و امنيت و نظم را برقرار سازد و با 
دشمنان به مبارزه برخيزد و موجبات پيشرفت و تكامل 

جامعه را فراهم كند.
در مورد ح��ق دوم م��ي فرمايد: »در آش��كار و نهان 
خيرخواه باشيد؛ و الناِّصيحه ِفي اْلمْشهِد و اْلمِغيِب«. 
مانند متملقان چاپلوس يا منافقان چند چهره نباشيد 
كه در حض��ور حاكم س��خن از دوس��تي و محبت و 
اخالص بزنيد و اعالم خيرخواهي كنيد، اما در پشت 
سر يا بي تفاوت باش��يد يا طريق خيانت و فساد را در 

پيش  گيريد. 
حضرت بعد سراغ س��ومين حق مي رود و مي فرمايد: 
»هر وقت حاكم شما را بخواند اجابت كنيد؛ و ااْلجابه 
ِحين أْدُعوكْم«. مانند افراد سست و ناتوان و بيمارگونه 
كه در اجابت دعوت ها تعلل مي ورزند، نباشيد كه گاه 
ساعت ها و لحظه ها سرنوشت ساز است و اندكي تعلل 
و سس��تي و تاخير، ممكن اس��ت زيان هاي غيرقابل 

جبراني به بار آورد. 
و در مورد چهارمين و آخرين ح��ق مي فرمايد: »هر 
اعه  زمان به ش��ما فرمان داده شد، اطاعت كنيد؛ و الطاّ
ِحين آُمُركْم«. مردم مس��ووليت دارند از حاكم عادل 

تبعيت كنند . 
نتيجه اينكه از نگاه ق��رآن و روايات رابطه حكومت با 
مردم پيوند دوس��ويه و ناگسستني است و هر حقي، 

تكليفي را به همراه دارد.

وظايف متقابل حاكم و مردم از نگاه قرآن و روايات
ادامه از صفحه اول

صادق هاشمي
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چهار روز پيش، محمدحس��ن آصف��ري، نماينده 
اراك در مجلس از »نامه وزير نفت به ش��وراي عالي 
امنيت ملي« براي »اس��تفاده از سوخت مازوت در 
نيروگاه ه��ا« خب��ر داده بود. اي��ن نماينده مجلس 
در يك تذكر ش��فاهي در صحن مجلس گفته بود: 
»امروز وزارت نفت دس��ت به دامن ش��وراي عالي 
امنيت ملي ش��ده و سوال اين اس��ت كه آيا شوراي 
عالي امنيت ملي كار ديگري ن��دارد كه به موضوع 
استفاده س��وخت مازوت در نيروگاه ها ورود كرده 
اس��ت؟ با نامه اي كه وزارت نفت به ش��وراي عالي 
امنيت ملي نوشته است اجازه داده شده تا نيروگاه ها 
در كنار شهر از س��وخت مازوت استفاده كنند. در 
حالي كه به  شدت در آلودگي هوا تاثيرگذار است و 

مردم را با مشكل مواجه مي كند.«

مازوت چيست؟
مازوت نوعي نفت كوره به ش��مار مي آيد كه كيفيت 
پايين و ويس��كوزيته باالي��ي دارد و در نيروگاه هاي 
حرارتي و موارد مشابه از آن استفاده مي شود. در اروپا 
و اياالت  متحده، تركيب مازوت شكسته به گازوييل 
تبديل مي شود. در گذشته، مازوت براي گرم كردن 
خانه ها در شوروي س��ابق و شرق دور مورد استفاده 
قرار مي گرفت، چراكه آنها تجهيزات الزم براي تبديل 
مازوت به ساير محصوالت پتروشيمي را نداشتند. در 
كشورهاي غربي به كوره هايي كه از مازوت استفاده 

مي كنند، كوره هاي ضايعات سوز نيز مي گويند. 
مازوت كه به طور عمده توس��ط كشورهاي روسيه، 
قزاقس��تان، آذربايجان، تركمنس��تان و ايران توليد 
مي شود براي گرم كردن بويلرها )ديگ بخار( جهت 
توليد بخار مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، چراكه اين 
ماده، گرماي سوختن بس��يار بااليي دارد. از عوامل 
مهم در درجه بندي اين س��وخت باي��د به محتواي 
گوگرد آن اشاره كرد كه متاثر از منبع اصلي آن است. 
در حمل ونقل مازوت به طور معمول به اين سوخت، 
نفت كثيف مي گويند و از آنجا كه ويسكوزيته بسيار 
باالي��ي دارد، پمپ كردن آن ب��ه تجهيزات خاصي 

نيازمند است.
 س��وزاندن مازوت و ساير س��وخت هاي گوگردي، 
تشكيل س��ولفات ها و نيترات ها به شكل آئروسل يا 
ذرات بسيار ريز هواست كه ذرات معلق موجود در هوا 

را سبب مي شوند. اين ذرات معلق با تشديد آلودگي 
هوا خطر آس��م و حمالت قلبي و تنفسي را افزايش 
مي دهند. اثر سوم سوزاندن مازوت از منبع انتشار آن 
فراتر مي رود و در اين حالت اكس��يدهاي گوگرد به 
دليل واكنش در اتمسفر و فاز محلول در آب، به اسيد 

تبديل مي شوند.
در نيمه دوم س��ال، مازوت س��وزي در نيروگاه ها به 
متهم اول آلودگي هواي كالنشهرها تبديل مي شود. 
به دليل به هم خوردن تراز مصرف و توليد گاز طبيعي 
در كشور طي فصول سرد سال، جبران سوخت مورد 
نياز نيروگاه هاي حرارتي معموال با استفاده از مازوت 
صورت مي گيرد. گفته مي شود كه در برخي استان ها 
معضل مازوت سوزي با شدت بيشتري جريان دارد، 
چراكه در فصول سرد، البي هاي سياسي به اوج خود 
مي رسد تا گاز طبيعي براي نيروگاه هاي استان هاي 
مختلف تامين شود. اگر نيروگاه ها براي سوخت مورد 
نياز خود گاز نداشته باشند؛ ناچارند به مازوت سوزي 

روي بياورند. 

شرايط اضطرار
مصطفي رجبي مشهدي، مديرعامل شركت مديريت 
ش��بكه برق 22 آبان ماه عنوان كرد كه »بر اس��اس 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار شده است تا حد 
ممكن از سوخت گاز در نيروگاه ها استفاده شود. در 
صورت اضطرار از سوخت دوم با رعايت مسائل زيست 

محيطي استفاده خواهيم كرد.« البته وزير نفت نيز در 
همان زمان گفته بود: »سوخت رساني به نيروگاه ها 
در پنجاه روز گذشته، روزانه 25 ميليون مترمكعب 
بيش��تر از س��ال قبل بود يعني 13 درصد بيشتر از 
سال قبل سوخت رس��اني با گاز را داشته ايم. روزانه 
تقريبا در پاييز 28 درصد مصرف سوخت نفت كوره 
را نسبت به پارسال براي نيروگاه ها كاهش داديم.« 
29 آبان ماه، ناصر اسكندري، معاون راهبري توليد 
ش��ركت مادر تخصصي توليد ني��روي برق حرارتي 
ايران به ايرنا گفت كه »طراحي نيروگاه ها بر مبناي 
گاز است و گاز تحويلي به نيروگاه ها عمال در زمستان 
به دليل افزايش مصرف بخش خانگي با محدوديت 
روبه رو مي شود. بر همين اساس از سوخت جايگزين 
كه سوخت مايع است در زمستان استفاده مي شود.«

 اما به نظر مي رس��د همزمان با ورود ب��ه آذر ماه اين 
»شرايط اضطرار« بيشتر ايجاد شده است.

حركت به سمت ساخت نيروگاه حرارتي
مش��كل دوم زماني ب��روز پيدا مي كن��د كه بخش 
انرژي ايران به جاي س��اخت نيروگاه هايي با انرژي 
تجديدپذير مانند نيروگاه هاي خورشيدي به سمت 
نيروگاه هاي حرارتي و س��يكل تركيبي رفته است. 
نكته جالب اينكه، همچنان سياس��ت ها بر ساخت 
اي��ن نيروگاه ها نيز اس��توار اس��ت. چن��دي پيش 
همزمان با س��فر رييس جمهور به اس��تان زنجان 

6 واح��د نيروگاهي حرارتي ب��ه ظرفيت يك هزار و 
26 مگاوات توس��ط رييس جمهور در كشور افتتاح 
شد. براي س��اخت اين واحد هاي نيروگاهي جديد 
651 ميلي��ون يورو س��رمايه گذاري صورت گرفته 
است. اين افتتاح با شكوه در حالي انجام شد كه بنا 
به آمار موجود، در حال حاضر ظرفيت نصب ش��ده 
نيروگاهي كل كشور 89 هزار و 365 مگاوات است 
كه از اين مقدار سهم نيروگاه هاي حرارتي ۷2 هزار 
و 614 مگاوات، برقابي 12 هزار و 8۷ مگاوات، اتمي 
هزار و 20 مگاوات و تولي��د پراكنده و تجديدپذير 
و ديزلي 3 هزار و 644 مگاوات اس��ت. البته كه اين 
ظرفيت ها »اس��مي« اس��ت و توليد ب��رق به دليل 
راندمان پايين بس��ياري از اي��ن نيروگاه ها كمتر از 

ظرفيت اسمي نيروگاه هاست.
ضمن اينكه، ه��زار مگاوات نيروگاه حرارتي س��هم 
ح��دود يك درص��دي در توليد برق كش��ور خواهد 
داشت و مش��خص نيس��ت اين همه بازي رسانه اي 
براي ساختن يك »خوراك تبليغاتي« چه عوايدي 
براي مردم دارد؟ همي��ن االن بيش از 200 ميليون 
مترمكعب ناترازي گاز در كش��ور وجود دارد و سال 
گذش��ته هم حدود 3ميليارد مترمكعب س��وخت 
جايگزين براي نيروگاه ها در نظر گرفته ش��ده بود و 
تا قطره آخر مازوت ها نيز در نيروگاه ها سوزانده شد. 

آمارهايي كه منتشر نمي شود
عملكرد ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در 
خصوص انتش��ار »آمارنامه مص��رف فرآورده هاي 
نفتي انرژي زا« هم جالب توجه است، چراكه عمال 
از س��ال 98 تاكنون كه معافي��ت خريداران عمده 
نفت كش��ور به اتمام رس��يد، هيچ آماري از ميزان 
مص��رف فرآورده هاي انرژي زا توس��ط بخش هاي 
مختلف كش��ور چه توس��ط نيروگاه ها و چه توسط 
وسايل نقليه و خودروها منتشر نشده است! اتفاقي 
كه به بدتر شدن شرايط و عدم آگاهي در خصوص 
ميزان مصرف مازوت توسط نيروگاه ها مي انجامد. 
با وج��ود اينكه برخي عدم انتش��ار آمارنامه ها را به 
تحريم ها و آگاهي تحريم كنندگان از وضعيت توليد 
فرآورده هاي نفتي كش��ور مي دانند، اما به راستي با 
نداشتن آمارهايي درخصوص ميزان توليد و مصرف 
س��وخت در نيروگاه ها، چه كس��ي مي تواند مقصر 
ش��رايط فعلي را پيدا يا سياست درست براي بهبود 

كيفيت كالنشهرها اتخاذ كند؟

گروه اقتصادي

بررسي ها از بازار آجيل و خشكبار نشان مي دهد، قيمت 
آجيل درجه يك در بازار هر كيلو بي��ن 500 هزار تا 650 
هزار تومان است. خريد محصوالت درجه 2 نيز بين 300 
هزار تا 400 هزار تومان آب مي خورد. قيمت آجيل چند؟ 
در حال حاضر قيمت هر كيلو پسته در بازار از كيلويي 360 
هزار تومان تا 510 هزار تومان است. پسته فندقي ارزان ترين 
و پسته اكبري گران ترين نوع پسته در بازار هستند. قيمت 
هر كيلو مغز پسته نيز باالي ۷00 هزار تومان است. قيمت 
مغز بادام در بازار بين 200 هزار تا 300 هزار تومان است، 
اما قيمت مغز بادام درجه يك، حتي تا كيلويي 450 هزار 
تومان در حال فروش اس��ت. قيمت يك كيلو تخمه كدو 
حتي از قيمت يك كيلو گوشت هم فراتر رفته است. قيمت 
اين محصول پرطرفدار از كيلويي 150 هزار آغاز مي شود 
و به 300 هزار تومان هم مي رس��د. ش��ايد از نخودچي و 
بادام  زميني بتوان به عنوان ارزان ترين نوع آجيل نام برد كه 
قيمت آن از برنج ايراني كه مدت هاست از سفره بسياري از 

خانواده ها حذف شده، فراتر رفته است.

قيمت پسته و بادام
نيم ميليوني شد

مرتضي ايماني راد، كارشناس اقتصادي درباره انتشار اوراق 
ارزي توسط بانك مركزي گفت: انتشار اين اوراق يك بازار 
بسيار محدود آتي براي ارز ايجاد كرده است كه به دليل 
انعطاف ناپذيري بسيار جدي، نمي تواند خيلي موفق عمل 
كند. بانك مركزي هم براي مديري��ت اين اوراق گرفتار 
افزايش حجم پول و كمبود ارز مي شود. اگر بانك مركزي 
بخواهد براي همه اين اوراق پشتوانه بگذارد اصل قضيه 
زير سوال مي رود و اگر پشتوانه نگذارد ممكن است كه اين 
اوراق دچار مش��كل جدي در طول زمان شود. پرداخت 
ريالي سود و اصل اوراق، از مسيرهايي حركت مي كند كه 
درنهايت منجر به باال رفتن پايه پولي و رشد حجم نقدينگي 
خواهد شد. نكته ديگري كه اتفاقا نكته مهمي است، اين 
است كه به داليل متعددي مردم به دولت اطمينان چنداني 
ندارند؛ همين مس��اله موجب مي شود اوراق را به راحتي 

خريداري نكنند يا با قيمت هاي پايين بگيرند.

مشكالت انتشار اوراق ارزي
بانك مركزي

محمد س��ليماني، ريي��س اتحاديه نانوايان س��نگكي 
خاطرنش��ان كرد: نانوا 85درصد هزينه توليد را پرداخت 
مي كند براي اينكه بتواند هزينه هاي خود را جبران كند به 
 ناچار كم فروشي يا گران فروشي مي كند. اتحاديه مخالف 
چنين اقداماتي است اما بعد از بررسي اوضاع متوجه مي شود 
كه چاره اي جز اين ندارد؛ از سوي ديگر جريمه هاي سنگين 
30 تا 100 ميليوني براي نانوايان درنظر گرفته اند كه اين 
جريمه ها نيز بازدارنده نيست، چراكه نانوا باز تالش دارد 
براي جبران اين جريمه ها از جيب مصرف كنندگان هزينه 
كند. اين فعال صنفي با اشاره به مشكالت دستگاه هاي پز 
هوشمند، گفت: دستگاه هايي كه به اينترنت متصل هستند 
مشكالت جدي دارند و قطع و وصل شدن آنها زمان بر است 

ازسوي ديگر دستگاه هاي سيمي نيز جوابگو نيستند.

دستگاه هاي پوز نانوايان
 پشتيباني قوي ندارند

ناصر جاللي، دبير اتحاديه فناوران رايانه خاطرنش��ان كرد: 
افزايش 5درصدي نرخ ارز نيمايي تاثير ملموس خود را بر بازار 
كاالهاي آي تي گذاشته و قيمت لپ تاپ در بازار حدود 5درصد 
گران شده است. وي با بيان اينكه بازار تبلت مانند گذشته داغ 
نيست، ادامه داد: اوج مصرف تبلت به دوره غيرحضوري شدن 
مدارس و كاركرد آموزشي آن بازمي گردد؛ افزايش نرخ ها در 
تبلت نيز محسوس است؛ يك مدل تبلت كه در بازار ماه پيش 
11 ميليون تومان عرضه مي شد امروز 12 ميليون و 500 هزار 
تومان به فروش  رسيد؛ البته نرخ  تبلت در بازار متفاوت است 
و مي توان تبلت با نرخ 2 ميليون تومان نيز خريداري كرد اما 

اين تبلت بيشتر براي بچه ها كاركرد دارد.

افزايش ۵درصدي قيمت لپ تاپ 
در روزهاي اخير

رييس اداره مرات��ع اداره كل منابع طبيع��ي و آبخيزداري 
چهارمحال وبختي��اري گف��ت: وس��عت مرات��ع اس��تان 
چهارمحال وبختياري يك ميليون و 93 هزار هكتار است اما 
با توجه به واگذاري ها، تخصيص ها، جداسازي حرايم شهرها 
و روس��تاها و فعاليت هايي كه در راستاي توسعه عمراني و 
اقتصادي اس��تان انجام پذيرفته، مراتع به سطح 980هزار 
هكتار كاهش يافته است. به گزارش تسنيم، فرامرز مرداني 
افزود: عمده مراتع استان از نوع درجه 3 و مراتع تخريب شده 
هستند و داليل مختلف مانند چراي مفرط، چراي غيراصولي 
و خارج از فصل، بوته كني و برداشت بي رويه گياهان دارويي 
و ايجاد جاده دسترسي باعث تخريب مراتع شده است. وي 
تاكيد كرد: در حال حاضر تنها استفاده از مراتع استان برداشت 
علوفه براي چراي دام است و از ديگر پتانسيل هاي مراتع غافل 
هستيم اما در سنوات گذشته اقدامات خوبي انجام شده و براي 
بهره برداران مراتع كالس هاي آموزشي برگزار و پتانسيل هاي 
مراتع توضيح داده شد. بهره برداران بايد توجيه شوند كه در 
بحث گياهان دارويي س��رمايه گذاري كنند و بهره برداري 
اصول��ي انجام دهند، در چند نقطه از اس��تان در اين زمينه 
كارهاي خوبي انجام شده است، در سبزكوه آقاي علي محمد 
طاهري در بحث گياهان دارويي به عنوان مرتع دار كشوري 
و ملي شناخته شد و تقريبا مي توان گفت وابستگي وي به 

دامداري كم شده و در بحث گياهان دارويي سودآور است.

توسعه كشت گياهان دارويي
در چهارمحال و بختياري

با هدف سودآوري و صادرات

انرژي

سكوت وزارت نفت درباره آمار مصرف فرآورده هاي نفتي سه سال شد
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شايد زماني كه با اخبار تعداد اشتغال ايجاد شده در كشور 
روبه رو مي ش��ويم براي مان اين سوال پيش بيايد كه اين 
آمار چقدر به واقعيت نزديك اس��ت؟ يكي از اين خبرها، 
خبر مربوط به ايجاد يك ميليون شغل تا پايان سال است 
كه از س��وي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم ش��ده 
است. س��يدصولت مرتضوي، در نشس��ت كارگروه ملي 
قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق 
روستايي و عشايري كه در وزارت كار برگزار شد، طرح هاي 
اش��تغال آفرين در مناطق روستايي را داراي بهره وري باال 
توصيف كرد و گفت: در ماه هاي پاياني س��ال با هم افزايي 
ايجادشده در سطح ملي و تاكيد ويژه رييس جمهور، مشكل 
تامين منابع براي ايجاد اشتغال نداريم و به هدف گذاري 
ايجاد يك ميليون شغل خواهيم رسيد. مرتضوي، در اين 
نشست ايجاد تعاوني هاي روستايي و شركت هاي زراعي 
را تسهيلگر اشتغال پايدار و هزينه كرد واقعي تسهيالت 
دانس��ت و گفت: خوش��بختانه با گزارش هاي اعالم  شده 
دستگاه هاي اجرايي ميزان قابل توجهي از اشتغال پيش بيني  
شده محقق شده است. البته پيش از اين محمود كريمي 
بيرانوند، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار، در 
مصاحبه اي كه در آبان ماه با يكي از خبرگزاري ها داشت 
اعالم كرده بود از ابتداي س��ال تاكن��ون حدود ۷50 هزار 
شغل از سوي دستگاه ها در سامانه ملي رصد اشتغال ثبت 
شده است كه اين آمار در راستاي اجراي طرح زيست بوم 
ملي اشتغال است. به گفته بيرانوند از نيمه دوم سال 1400 
تا پايان سال 1401 طبق برنامه ريزي ها بايد يك  ميليون و 
۸50 هزار شغل در كشور ايجاد مي شد كه حدود 650 هزار 
شغل در نيمه دوم سال 1400 محقق و بيش از 60درصد 
تعهد ايجاد اشتغال عملياتي شد و يك ميليون و 200 هزار 
شغل ديگر هم مي بايست تا پايان سال 1401 ايجاد شود. 
زماني كه حرف از ايجاد اشتغال به ميان مي آيد، اغلب افراد 

به هزينه و س��رمايه گذاري هاي ميلياردي فكر مي كنند، 
اما آيا با هزينه كم هم مي شود ايجاد اشتغال كرد؟ ميزان 
سرمايه گذاري متوس��ط موردنياز براي ايجاد يك شغل 
صنعتي از سال ۹۷ روند افزايشي به خود گرفته، به  طوري  
كه ميزان سرمايه گذاري موردنياز براي هر شغل در بخش 
صنعت در س��ال ۹6 معادل 2۸0 ميليون تومان بوده و در 
سال بعد اين رقم به 5۹0 ميليون تومان رسيده و در سال ۹۸ 
كمي افزايش را تجربه كرده و به 620 ميليون تومان رسيده 
است.  اما در سال ۹۹ اين امر دستخوش جهش قابل توجهي 
شده، به  طوري  كه ميزان سرمايه گذاري موردنياز براي هر 
ش��غل در حوزه صنعت در س��ال 1400 به يك ميليارد و 
4۸0 ميليون تومان رسيده است. قطعا اين عدد امروز حول 
و حوش دو ميليارد تومان است. بنابراين اگر اين عدد مبنا 
قرار گيرد؛ هزينه ايجاد يك ميليون شغل تا پايان سال )اگر 
در بخش صنعتي باشد( عددي 15 رقمي و تقريبا معادل 
55 ميليارد دالر )با دالر نرخ آزاد( است. آيا چنين پولي در 
ايران وجود دارد؟ البته اگر منظور آقاي وزير ايجاد شغل در 
بخش هاي خانگي، تعاون يا خدمات باشد؛ اعداد كوچك تر 
مي شوند. مثال در بخش خانگي با يك تا 5 ميليون مي شود 
يك شغل ايجاد كرد. يا در بخش تعاون چند نفر دور هم جمع 

مي شوندو يك كسب و كار به راه مي اندازند.
دولت: در 7 ماهه ابتداي سال ۶۳۴ هزار شغل 

ايجاد شد
براس��اس اين گزارش با استناد به آمارگيري سامانه ملي 
رصد اشتغال، در فاصله شهريور تا پايان اسفند ماه 1400 
و هفت ماهه فعاليت دولت، 634 هزار ش��غل در كشور به 
وجود آمده است. بررسي جنسيت اشتغال ثبت شده در 
پنج ماهه امسال نيز نشان  مي دهد كه از مجموع 341 هزار 
و 633 ش��غل ايجادي، ۷0درصد اشتغال ثبتي را مردان 
و 30درص��د را زنان به خود اختص��اص داده اند و بيش از 
60درصد افراد داراي مدرك ديپلم و باالتر بوده اند. اصغر 
آهني ها، نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار و رييس 

كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق بازرگاني ايران 
در واكنش به سخنان صولت مرتضوي، وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي درخصوص وعده ايجاد يك ميليون شغل تا 
پايان سال به »اعتماد« گفت: توزيع اشتغال در بخش هاي 
دولتي كمتر از بخش خصوصي است و وزير كار نيز به استناد 
سرمايه گذاري ها در واحدهاي جديدي كه عمدتا در بخش 

خصوصي هستند اين رقم را اعالم كرده است.
سكاندار اشتغال

 در كشور بخش خصوصي است و نه دولتي
نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار در ادامه در پاسخ به 
اين پرسش كه بودجه اين تعداد شغل از كدام بخش تامين 
شده است، گفت: بيش��تر اين شغل ها در بخش توليدي، 
كشاورزي و خدماتي ايجاد شده است كه نيازمند بودجه 
دولتي هم نيس��تند و بنده معتقدم در صورتي كه فضاي 
كسب و كار در كشور بهبود پيدا كند و مشكالت اين حوزه 
كاهش پيدا كند. بخش خصوصي رغبت بيش��تري براي 
حركت رو به جلو خواهد داش��ت و قادر خواهد بود ميزان 
اشتغال در كشور را افزايش دهد. رييس كميسيون ماليات، 
كار و تامين اجتماعي اتاق بازرگاني ايران افزود: اين آمارها 
را مي توان از بيمه شدگان جديد يا بيمه شدگان قبلي كه از 
بيمه بيكاري استفاده مي كنند به دست آورد، ضمن آنكه 
سامانه هاي مختلفي مانند سامانه رصد اشتغال وجود دارد 

كه مي توان به اين آمارها دست يافت.
حال فضاي كسب و كار مساعد نيست

آهني ها تصريح كرد: متاسفانه امروز شاهد آنيم كه حال 
فضاي كس��ب و كار در كشور مساعد نيست و بخش هاي 
مختلفي هم كه به كسب و كارها خدمت رساني مي كنند 
داراي مشكالت عديده اي هستند و غالبا به صورت جزيره اي 
حركت مي كنند و گاهي نيز موانعي هم براي كسب و كارها 
به وجود مي آورند و در صورتي كه اين موانع )در قانون و در 
بخش اجرا( برطرف شود قطعا آمار اشتغال بيش از گذشته 
رشد خواهد كرد. رييس كميسيون ماليات، كار و تامين 

اجتماعي اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به اين پرسش كه چرا 
وزارت كار آدرس دقيقي از شغل هاي به وجود آمده از ابتداي 
سال ارايه نمي دهد، گفت: مسلما ديتاهاي شغل هاي ايجاد 
شده در دست وزير كار وجود دارد اما اين انتقاد كه به صورت 
كلي تعداد اشتغال اعالم شده وجود دارد و بهتر آن است كه 
براي شفافيت بيشتر و اعتمادسازي در ميان مردم، روابط 
عمومي اين مجموعه در كنار آمارهاي ارايه شده در بخش 
اشتغال به صورت شفاف بخش هاي مربوط به آن را هم را 
اعالم كند تا در يك ديوار شيشه اي اين موضوع به صورت 

مشخص تر روشن شود.
آموزش در ايران فن محور نيست

نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار در واكنش به انتقاد 
برخي افراد كه چطور ممكن است با وجود تحريم ها و عدم 
سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي اين ميزان شغل در 
كشور به وجود آمده باشد، افزود: هر چند تحريم ها وجود 
دارد اما همين امروز شاهد آنيم كه واحدهاي جديدي در 
داخل شهرك هاي صنعتي در كش��ور راه اندازي شده اند 
و طبيعتا اين واحدها ني��رو هم جذب كرده اند و در بخش 
ديگري كه نيروها به شكل بازنشسته از فعاليت هاي قبلي 
خود خارج شده اند وارد بازار كار شده اند. آهني ها درخصوص 
آمار باالي بيكاري در بخش زنان، جوانان و فارغ التحصيالن 
نيز خاطرنشان كرد: متاسفانه آموزش در كشور ما فن محور 
نيست و حتي در برخي دانشگاه ها هم رشته هاي تحصيلي 
متناسب با نياز جامعه طراحي نشده است و اصالحي هم در 
آن انجام نشده و طبيعتا افراد پس از فارغ التحصيلي بيكار 
مي شوند و به دليل اينكه تحصيل كرده اند انتظارشان از 
شغلي كه مي خواهند داشته باشند هم باالست و طبيعتا 
دوره بيكاري بيش��تري را تجربه مي كنند اما همزمان در 
س��طوح پايين تر جامعه كه نيروي معمولي تر محسوب 
مي ش��وند بيكاري كمتر است و واحدهاي بيشتري براي 
اشتغال اين افراد خالي اس��ت و شاهد آنيم كه اين افراد از 

امكان اشتغال بيشتري در كشور برخوردارند.

گروه اقتصادي

مركز پژوهش هاي مجلس با شبيه س��ازي ش��رايط 
اقتصادي روسيه و ايران در وضعيت بحران ارزي، توصيه 
كرده سياست تثبيت نرخ اسمي ارز در ايران به تثبيت 
نرخ حقيقي ارز تغيير كند. بازوي پژوهش��ي مجلس 
مي گويد: الزم است ورود ارزهاي نفتي به اقتصاد ايران 
)از طريق بودجه عمومي، تبص��ره 14 بودجه، فروش 
ذخاي��ر بانك مركزي، تبديل منابع صندوق توس��عه 
ملي به ريال و نظاير آن( به ميزان مقادير صادرات نفتي 
س��ال هاي تحريم )حدود 30 تا 40 ميليارد دالر به ارز 
ثابت سال 1400( تثبيت ش��ود و ارزهاي مازاد بر آن 
تبديل ب��ه ذخاير خارجي يا افزاي��ش دارايي صندوق 

توسعه ملي شود.
پس از وقوع جنگ بين روسيه و اوكراين و اعمال انواع 
تحريم ها عليه روس��يه، ارزش روبل به  شدت كاهش 
پيدا كرد كه با اقدام هايي نظير كنترل حساب سرمايه، 
افزاي��ش نرخ بهره، الزام خريد گاز طبيعي روس��يه به 
روبل و افزايش ورودي ارزهاي نفتي به بازار ارز روسيه، 
از س��وي سياستگذاران روس��ي همراه شد. بازگشت 
ارزش روبل به مقادير قبل از آغاز جنگ و حتي رسيدن 
به ارزش باالتر از آن، پرسش هاي بسياري در خصوص 
اثرگذاري اقدام هاي روس��يه و سياست هاي ارزي اين 
كش��ور مطرح كرده است. پرس��ش هايي نظير اينكه 
چگونه اقدامات روسيه موجب ثبات و بلكه كاهش نرخ 
ارز ش��د؟ چه تفاوت هاي اقتصادي بين ايران و روسيه 
موجب ش��ده تا تاب آوري ارزش پول ملي در روس��يه 
بيشتر باشد؟ چه تفاوتي بين سياست هاي ارزي روسيه 
و ايران موجب دو نتيجه متض��اد در تجربه تحريم دو 

كشور شده است؟
بررسي هاي گزارش بيانگر آن است كه داليل موفقيت 
اقدام هاي سياستگذار روس��ي در كنترل ارزش روبل 
و نوس��انات آن را باي��د در تفاوت ش��رايط اقتصادي 
اي��ران و روس��يه و باالخص تفاوت در سياس��ت هاي 
ارزي روس��يه از سال 201۷ جست وجو كرد. به لحاظ 
متغيرهاي بنيادين اقتصادي مانند رش��د نقدينگي، 
توليد، س��رمايه گذاري، تورم، ص��ادرات نفتي، ذخاير 
ارزي، اقتصاد روسيه شرايط كامال متفاوتي نسبت به 
اقتصاد ايران داش��ته و بايد نقش كليدي براي اصالح 
اساس��ي در سياست هاي ارزي روس��يه در تاب آوري 
اقتصاد روسيه قائل شد.  يك اقدام ديگر روسيه، افزايش 
يك ش��به نرخ بهره بانكي از ۹.5 به 20 درصد بود. اين 
اقدام در راس��تاي افزايش جذابيت نگهداري روبل در 
بانك و عدم تبديل آن به دالر ص��ورت گرفت. پس از 
اينكه نرخ ارز به وضعيت باثبات خود بازگشت، نرخ بهره 

هم به مقدار ۹.5 درصد برگردانده شد.

چرا روسيه درگير  بحران ارزي  نشد؟
مركز پژوهش هاي مجلس مي گويد: مهم ترين درس 
آموخته ايران از تجربه روسيه را مي توان اصالح سياست 
ارزي س��ال 201۷ روس��يه دانس��ت. سياستگذاران 
اقتصادي روسيه در راس��تاي اصالح اساسي در حوزه 
سياست هاي ارزي و براي جلوگيري از تكرار نوسانات 
ارزي و پيش بيني پذير كردن اقتصاد از س��ال 201۷، 
ورودي ارزهاي نفتي به ب��ازار ارز را در مقدار حداقلي 
تثبيت كردند تا از گره زدن نرخ اسمي ارز به درآمد نفت 
جلوگيري شود. به نوعي تثبيت ورودي ارزهاي نفتي در 
مقدار حداقلي اين تضمين را به اقتصاد روسيه داد كه 
كاهش صادرات نفتي )به هر دليلي( موجب نااطميناني 
در نرخ ارز نشود. روسيه با افزايش قيمت نفت در سال 
201۷، از تكرار اش��تباه خود مبني بر افزايش عرضه 
ارزهاي نفتي در بازار ارز و كاهش نرخ حقيقي ارز و در 

معرض جهش قرار دادن آن پيشگيري كرد و به جاي 
آنكه افزايش صادرات نفت��ي خود را تبديل به كاهش 
نرخ حقيق��ي ارز و افزايش واردات كن��د، آن افزايش 
منابع ارزي را به افزايش ذخاير خارجي اختصاص داد. 
بدين صورت كه از س��ال 201۷ با خريد ارزهاي نفتي 
توسط وزارت اقتصاد )با عامليت بانك مركزي روسيه( از 
كاهش نرخ حقيقي ارز جلوگيري مي كرد. با آغاز جنگ 
و توقف اجراي اين سياس��ت و افزايش ورودي ارزهاي 
نفتي به بازار ارز روسيه، شاهد كاهش نرخ ارز به ميزان 

كمتر از زمان آغاز جنگ هستيم.
اين در حالي است كه دولت در ايران كه در دوره ميان 
دو شوك دست به عرضه ارز و عقب  انداختن رشد آن 
از تورم و رش��د نقدينگي زده بود، عمال ب��ازار ارز را در 
معرض ش��وك قرار مي داد؛ به محض هر گونه تحريم 
يا كاهش درآمد ارزي رخ دادن شوك ارزي كامال قابل 
پيش بيني بود. اما در حالي كه نرخ حقيقي ارز در ايران 
ساالنه 5 درصد و در كل شش سال 2۷ درصد كاهش 
يافته بوده، نرخ ارز حقيقي در برهه مورد نظر روس��يه 
ثابت مانده بوده است.  داللت مهم اين درس آموخته 
آن اس��ت كه در صورت افزايش ارزش صادرات نفتي 
نبايد دچار اشتباه هاي گذشته ش��د و افزايش منابع 
ارزي را صرف كاهش نرخ حقيقي ارز و جذابيت واردات 
)رسمي و غيررسمي( كرد. پيش رو بودن تدوين قانون 
برنامه توس��عه هفتم هم فرصت مناسبي براي اعمال 
اصالحات اساسي در سياست هاي ارزي است و مي تواند 
نقطه تحول آفرين در افزايش مقاومت اقتصادي ايران 

در برابر تهديدهاي آتي باشد.

صادرات ريالي خطرناك است
يك��ي از موضوع هاي ديگري ك��ه در خصوص تجربه 
روسيه و اس��تفاده از آن براي ايران وجود دارد، تفاوت 
ماهوي سياس��ت الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتي 
روسيه به اروپا به روبل و موضوع صادرات ريالي مطرح 
در ايران اس��ت. اوال بايد دقت كرد كه روسيه صادرات 
با روبل را نه براي هم��ه كاالهاي صادراتي، بلكه صرفا 
براي صادرات گاز و فقط براي مش��تريان اروپايي الزام 
كرده است كه وابستگي باال و غيرقابل جايگزيني به گاز 
روسيه دارند، ثانيا سياست روسيه به معناي اطمينان 
از بازگشت 100 درصد ارز حاصل از صادرات است در 
حالي كه در مدل مطرح در ايران به طور كلي بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كش��ور نفي 
مي ش��ود، بدين صورت كه صادركننده )يا واردكننده 
خارجي( ارز را در بازار غيررسمي داخل يا خارج كشور 
به متقاضيان غيرمجاز با مصرف قاچاق يا خروج سرمايه 
يا نظاير آن واگذار و در مقابل آن ريال دريافت مي كند. 
از اين رو با اين توضيح ص��ادرات ريالي مطرح در ايران 
هيچ ارتباطي با تجربه روس��يه در خصوص سياست 
الزام به پرداخ��ت ارزش گاز صادراتي ب��ه روبل ندارد 
و برخالف تاثير مثبت اين تجربه در اقتصاد روس��يه، 
توصيه به صادرات ريالي را مي توان خطرناك ترين و در 
عين حال غلط ترين توصي��ه به مقام ارزي ايران تلقي 
كرد. همچنين اثربخش��ي افزايش نرخ سود بانكي در 
ايران بر تراز پرداخت ها به داليلي نظير ريسك و موانع 
پيش روي ورود سرمايه، منفي بودن نرخ حقيقي سود 
بانكي در ايران )در مقايسه با مقدار مثبت بهره حقيقي 
در روسيه(، ركود ناش��ي از افزايش و مثبت شدن نرخ 
حقيقي سود بانكي و تشديد ناترازي بانكي در صورت 
افزايش نرخ سود )افزايش بيشتر هزينه هاي نظام بانكي 
نسبت به بازدهي دارايي ها(، قابل قياس با اثربخشي اين 

ابزار سياستي در روسي نيست.

مركز  پژوهش هاي مجلس عنوان كرد
مدل  روسي عبور  از  بحران  ارزي در  ايران

مجتبي يوس��في، عضو كميس��يون عمران مجلس 
گفت: شرايط فعلي كش��ور اجازه تفكيك وزارت راه 
و شهرس��ازي را نمي دهد به همين دليل بهتر است 
تفكيك زمان ديگري انجام ش��ود. يوسفي بيان كرد: 
تفكيك وزارتخانه يك س��ال تا يك سال و نيم زمان 
مي برد و اين هم دليل ديگري است كه وقت تفكيك 

نيس��ت. اگ��ر اول كار دولت بود زم��ان براي تفكيك 
داش��تيم و هماهنگي هم انجام مي ش��د ام��ا امروزه 
هماهنگي نمي شود كرد. اين عضو كميسيون گفت: در 
حال حاضر دولت وزير را معرفي كند تا بحران مسكن 
و راه بيشتر از اين به چشم نخورده است اين بحران ها 

با مديريت بهبود پيدا خواهد كرد.

 شرايط كشور
 اجازه تفكيك وزارت راه و شهرسازي را  نمي دهد

»كريم شيباني يكتا« مديرعامل شركت آب نيرو گفت: 
پروژه خط انتقال مستقيم آب از سد آزاد به تصفيه خانه 
سنندج با عزم جهادي وزارت نيرو در دولت سيزدهم 
به مرحله بهره برداري رس��يد. شيباني يكتا رفع بوي 
نامطبوع از آب شرب س��نندج و انتقال آب سد آزاد از 
مسيرهاي سخت  گذر كوهستاني را از ويژگي هاي اين 

طرح عنوان كرد و يادآور شد: طول كلي مسير پروژه 
آبرساني از منابع آبي استان كردستان به شهر سنندج 
حدود 60 كيلومتر و ارتفاع پمپاژ 4۸0 متر بوده است كه 
پمپاژ اين ميزان ارتفاع و ايجاد كانال در دل صخره ها در 
مسير سخت و كوهستاني براي عبور خط لوله فوالدي 

بسيار دشوار و پيچيده بود.

انتقال آب  سد آزاد  به خانه هاي مردم  سنندج

اشتغال

يك ميليون  شغل چقدر  بودجه  مي خواهد؟

وعده  55   ميليارد   دالري

كاميون قدرتمند امپاور BD300 براي نخستين بار در 
نمايشگاه صنعت خودروي اصفهان رونمايي شد.  بهمن 
ديزل اين محصول را با شعار پرقدرت، ايمن و با دوام راهي 
بازار كرده است. اين كاميون مدرن ترين تكنولوژي روز 
دنيا را دارد. به گفته كارشناسان توليد اين كاميون منجر 
به تحولي در صنعت ديزل هاي متوس��ط خواهد ش��د 
و عقب ماندگي 50 س��اله را جبران خواهد كرد.  به زعم 
صاحب نظران حوزه خودروهاي تجاري چنانچه رقباي 
بهمن ديزل عقب ماندگي چند ده س��اله خود را جبران 

نكنند، BD300 بازار آنها را تحت تاثير قرار مي دهد.  از 
نظر قدرت، موتور اين خودرو كامينز با توان 300 اسب 
بخار و گش��تاور 1100 نيوتن متر اس��ت.  در خصوص 
شاخص هاي ايمني و دوام اين كاميون مطابقت كامل با 
استانداردهاي ۸5گانه كشور و همچنين استانداردهاي 
ايمني روز دنيا دارد. سيستم كنترل الكترونيكي پايداري 
)ESC(، سيس��تم ترمز اضطراري هوشمند )AEBS( و 
سيستم هشدار انحراف از مسير )LDWS( تنها بخشي 
از امكانات ايمني اين محصول است.  از نظر ايمني مي توان 

گفت در مدل باري، ترمز جلو ديسكي و عقب كاسه اي و در 
مدل كمپرسي هر دو كاسه اي است. سيستم تعليق جلو 
در هر دو مدل بادي پارابوليك بوده كه به پايداري و راحتي 
سرنشين كمك مي كند. همچنين سيستم تعليق عقب در 
مدل باري به صورت بادي با قابليت تنظيم ارتفاع است كه 
در حافظه ذخيره مي شود.  در طراحي اين كاميون آسايش 
و رفاه راننده مهم دانسته شده اس��ت. اين خودرو در دو 
مدل باري و كمپرسي كه هر دو مجهز به جاي خواب براي 
استراحت راننده يا سرنشين است، عرضه خواهد شد.  اين 

كاميون دومين محصول از خانواده امپاور است كه توسط 
بهمن ديزل توليد مي شود. اولين محصول خانواده امپاور 
كشنده BD500 كه تاكنون تمامي طرح هاي فروش آن 

مورد استقبال بي نظير بازار قرار گرفته است.

در پي درج گزارشي درباره برنامه هفتم توسعه و قطع ارتباط 
اليحه بودجه سال آينده با برنامه باالدستي توسعه )به دليل 
تصويب نش��دن برنامه هفتم در مجلس( روابط عمومي 
سازمان برنامه و بودجه پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده 

كه عينا در پي مي آيد: 
باسمه تعالي

برادر ارجمند؛ جناب آقاي حضرتي
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد

با سالم و احترام؛ 
گزارش��ي با عنوان »بودجه بدون استراتژي كالن  «مورخ 
1401/0۹/06 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است 
بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و 
روشن ش��دن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در 
همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع 

وقت در آن روزنامه منتش��ر ش��ود. تدوين اليحه بودجه 
1402 مس��اله محور و بر اساس الزامات قوانين باالدستي 
و در چارچوب بيان شده در سياست هاي كلي و بخشنامه 
برنامه هفتم تهيه ش��ده اس��ت و ب��ر موضوعات كليدي 
»پيشران ها، بسترس��ازها و بحران زداها« متمركز است. 
باالترين س��ند باالدستي كه در تدوين قوانين كشور بايد 
مدنظر قانون گذاران باشد، قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران است. عالوه بر قانون اساسي، ساير قوانين باالدستي در 
تهيه قوانين مدنظر قانون گذاران است از جمله سياست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي، سند چشم انداز20ساله و... به نحوي 
راهنماي راه قانون گذاران در حوزه هاي مختلف از جمله 
بودجه ريزي هستند؛ لذا در لوايح بودجه سنواتي، برخي 
سياست ها نيز در چارچوب اس��ناد و قوانين باالدستي و 
براي مواجهه با مسائل مستحدثه در زمان تدوين بودجه و 

بر اساس پيش بيني وقايع و اتفاقات داخلي و بين المللي در 
حوزه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي تهيه و تصويب 
مي شود. تدوين برنامه هاي توسعه نيز از اين قاعده مستثني 
نيست و دولت هدف گذاري برنامه را بر اساس توان بالقوه 
اقتصاد داخلي و نح��وه تعامل با اقتصاد بين الملل تدوين 
مي كند و مسلما تحقق اهداف برنامه در گروي ثبات )نسبي( 
ش��رايط اقتصادي و اجتماعي كش��ور و ميزان پايبندي 
دولت به قانون برنامه است. دولت با ابالغ بخشنامه برنامه 
هفتم توسعه و با عنايت به رويكرد تهيه برنامه كه متفاوت 
با برنامه هاي قبلي است، به دنبال برنامه جامع نيست؛ بلكه 
مساله محور و بر اس��اس موضوعات كليدي »پيشران ها، 
بسترسازها و بحران زداها« است. اين موضوعات در تهيه 
اليحه بودجه سال 1402 نيز مدنظر سياست گذاران بوده 
است.  به طور خالصه، با وجود اسناد باالدستي كه اساس 

و مبناي تهيه و تدوين اهداف، اس��تراتژي ها و سياست ها 
هستند و با عنايت به اينكه اليحه بودجه 1402 براساس 
الزامات قوانين باالدس��تي و در چارچوب بيان ش��ده در 
سياست هاي كلي و بخشنامه برنامه هفتم تهيه شده است، 
اطالق عبارات »بدون استراتژي« و »فاقد اسناد باالدستي« 
براي بودجه سنواتي، غيرمنصفانه و به دور از واقعيت است. دو 
بال پژوهشي سازمان برنامه و بودجه يعني مركز آينده نگري 
و موسس��ه آموزش عالي مديريت و برنامه ريزي از س��ال 
گذشته تحقيقات زيادي در مورد آسيب شناسي برنامه هاي 
توسعه قبلي و سناريوهاي مختلف تدوين برنامه هفتم انجام 
داده اند، اين تحقيقات با همكاري طيف وسيعي از اساتيد 
دانشگاه و نخبگان علمي صورت  گرفته اما گويا برخي تنها 

به دنبال اغراض سياسي خود هستند.
مركز اطالع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به يك گزارش: 

كاميون جديد بهمن ديزل، عقب ماندگي ۵۰ ساله را جبران مي كند

استراتژي بودجه 1۴02: تمركز  بر  پيشران ها،  بسترسازها  و  بحران زداها

ويژه
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راوي: »بيس�ت دقيقه كه از رفت�ن او مي گذرد و 
هيچ صدايي از س�هيب در گوش�ه و كنار خانه به 
گوش نمي رس�د ناگهان پدرش متوج�ه ناپديد 
شدن پسر سه ساله اش مي شود. سريع به بيرون 
از خانه م�ي رود و همه جا را مي گ�ردد اما خبري 
از سهيب نبوده اس�ت. بعد به هوتگي كه حوالي 
خانه ش�ان بوده، س�ر مي زند همان جا قسمتي از 
موها و تكه اي از لباس سهيب كه از آب بيرون زده 

بود را مي بيند...«

س��ه روز پيش بود كه »س��هيب« كودك س��ه ساله در 
روستاي سيدبار از توابع شهرستان چابهار واقع در استان 
سيستان و بلوچستان در يكي از هوتگ هاي نزديك به 
خانه شان افتاد و غرق شد. پيكر بي جان اين كودك سه 
س��اله را پدرش بعد از نيم ساعت بي خبري از آب بيرون 
كشيد. »اعتماد« در ادامه طي تماس تلفني كه با عموي 
»سهيب« و دهيار سيدبار داشته اس��ت از روز حادثه و 

مشكالت هوتگ ها گزارش مي دهد.
براساس پيگيري هاي خبرنگار »اعتماد« اكثر هوتگ هاي 
استان سيستان و بلوچستان در شهرستان دشتياري و 
چابهار قرار گرفته شده است. اين هوتگ ها ساالنه جان 
برخي افراد خصوصا كودكان را مي گيرد. طبق كارزاري 
كه با عنوان »درخواست جلوگيري از مرگ صدها كودك 
بلوچستان در هوتگ هاي استان سيستان و بلوچستان« 
در 11 مهر ماه س��ال جاري به راه افت��اد و حدود هزار و 
92 نفر آن را امضا كردند، قيد شده بود: »هر ساله شاهد 
مرگ ده ها ك��ودك در گودال هاي آب��ي كه براي جمع 
كردن آب باران درست شده، هستيم. كودكاني كه كنار 
هوتگ ها مي روند كه يا آب بخورند يا خودشان و لباس و 
ظرف هاي شان را بشويند كه با توجه به ِگل بودن خاك 

منطقه گير و فوت مي كنند.«
 طبق آمار تا مرداد ماه س��ال 1401 ط��ي 132 روز 23 
ك��ودك زير 18 س��ال در اين هوتگ ها ج��ان باختند. 
كودكاني با تمام روياهاي كودكي. 4 نفر بزرگسال نيز در 
اين هوتگ ها فوت شدند. از بين بزرگساالن هم يك نفر 
معلم بود كه بعد از غرق شدن دو دانش آموزش او هم به 
داخل آب پريد و غرق شد. 98 روستا در منطقه دشتياري 
وجود دارد كه همه آنها در شعاع 30 كيلومتري يكديگر 
هستند و در 5 كيلومتري باالدس��ت اين روستاها سد 
بزرگ زيردان ب��ا 205 ميليون مترمكعب آب قرار دارد. 

به دليل عدم لوله كش��ي كه در 30 كيلومتري اين سد 
قرار دارد، ده ها كودك س��االنه غرق مي ش��وند و جان 
خود را از دست مي دهند. حاال به گفته برخي اهالي اين 
دو شهرستان لوله كشي شده اس��ت اما هوتگ ها هنوز 
جمع نش��ده اند و تدبيري براي ش��ان انديشيده نشده، 
چراكه ُپر كردن هوتگ ها با خاك يا سيم كشي دور آنها 

هزينه بر است. 

جان باختن در هوتگ
»سراج« رييس شوراي روستاي سيدبار كه عموي اين 
كودك س��ه ساله نيز هس��ت از روز حادثه و غرق شدن 
سهيب در هوتگ به »اعتماد« مي گويد: »برادرم سه فرزند 
دارد. سهيب فرزند آخرش بود و همان طور كه مي دانيد 
سه سال داشت. 10 متري خانه برادرم يك هوتگ قرار 
گرفته اس��ت. سهيب حدود ساعت يك ظهر براي بازي 
از خانه بي��رون مي رود. مثل اينكه دنبال بچه هاي ديگر 
براي بازي به س��مت هوتگ مي رود و آنجا به داخل آب 
پرتاب مي ش��ود. خواهر و برادر ديگرش هم در قسمت 
ديگري مش��غول ب��ازي بودند و متوجه رفتن س��هيب 
به سمت هوتگ نش��دند. بيس��ت دقيقه كه از رفتن او 
مي گذرد و هيچ صدايي از سهيب در گوشه و كنار خانه به 
گوش نمي رسد ناگهان پدرش متوجه ناپديد شدن پسر 
 سه ساله اش مي شود. س��ريع به بيرون از خانه مي رود و 

همه جا را مي گردد اما خبري از سهيب نبوده است. بعد 
به هوتگي كه حوالي خانه شان بوده سر مي زند همان جا 
قسمتي از موها و تكه اي از لباس سهيب كه از آب بيرون 

زده بود را مي بيند...«

او در ادامه توضيح مي دهد: »برادرم به ما گفت در همان 
بيست دقيقه اي كه سرگرم چك كردن گوشي اش بوده 
اين اتفاق براي س��هيب مي افتد. وقتي ب��رادرم به كنار 
هوتگ رسيده، ديده كه سهيب بخشي از بدنش روي آب 
قرار گرفته. به داخل آب مي رود سهيب را بيرون مي آورد 
و بچه را سر و ته مي كند كه آب از دهانش خارج شود اما 
فايده نداشته و سهيب تمام كرده بود. همان موقع برادرم با 
من تماس گرفت و من سريع خودم را به خانه آنها رساندم 
و سهيب را به مركز سالمت روستاي مان برديم. پزشكان 
در مركز سالمت گفتند كه بچه همان جا در آب تمام كرده 
است. اين طور مواقع پدر و مادر هر قدر هم حواس شان 
به فرزندان شان باشد يك لحظه غفلت اين اتفاق را رقم 
مي زند. در روستاي ما حدود 50 تا 60 هوتگ قرار دارد. 
دو ماه پيش هم پنج، شش نفر در يك هوتگ طي يك روز 
غرق شدند. بعد از اين اتفاق تلخ راهكاري كه پيش پاي 
مسووالن گذاش��تيم اين بود كه هوتگ ها را پر از خاك 

كنند و از بين ببرند، اما خوب اين كار هزينه بر است.«

سيم كشي و از بين بردن هوتگ ها هزينه بر است
»مهين دوس��ت« دهيار روس��تاي س��يدبار درخصوص 
مش��كالت هوتگ ها به »اعتماد« مي گويد: »آب رودخانه 
هر سال در هوتگ ها جمع مي ش��ود و از آب اين هوتگ ها 
براي آبياري درختان خرما استفاده مي شود. اين هوتگ ها 
هم حف��اظ ندارن��د. سيم كش��ي دور اي��ن هوتگ ها هم 
هزينه بر است و هم در بيشتر موارد حصارها و سيم هايش 
را س��رقت مي كنند. اگر ه��م بخواهند هوتگ ه��ا را پر از 
خاك كنند و از بين ببرند هزينه زيادي بايد صرف ش��ود. 

خود خاك هزينه اي ن��دارد اما ل��ودر و كاميوني كه براي 
اين عمليات بايد اس��تفاده ش��ود، س��اعتي يك ميليون 
 توم��ان هزينه مي گيرند، چون از دو روش حصاركش��ي و 
پر كردن هوتگ ها با خاك استفاده اي نشده است، برخي از 
كودكان ساالنه در اين هوتگ ها غرق مي شوند. مانند همين 
كودك سه ساله اي كه سه روز پيش غرق شد و جان باخت.«

همچنين علي عليجاني مسوول ايمن سازي هوتگ ها 
و نقاط پرخطر جنوب سيس��تان و بلوچستان در مرداد 
ماه جاري با اش��اره به اينكه در 4 شهرستان دشتياري، 
چابهار، كن��ارك و قصرقند بيش��ترين تعداد هوتگ ها 
وجود دارد، عنوان كرد: »فقط در چابهار، 1070 هوتگ 
و گودال داريم كه براي كش��اورزي و آب دهي به احشام 
استفاده مي شود. تمام اينها شناس��نامه دارند و داراي 
صاحب هستند. هيچ وقت به صاحبان اينها تذكري براي 
ايمن سازي داده نشده است و آنها فكر مي كنند كه دولت 
بايد اين كار را انجام دهد. براي حصاركشي هر هوتگ، بايد 
مبلغي حدود 70 تا 100 ميليون تومان هزينه شود. بايد با 
اولويت هوتگ هايي كه در محيط روستايي و كنار مدارس 
هستند، ايمن سازي و حصاركشي مي شوند. تا االن در 
اين 4 شهرس��تان، 150 هوتگ حصاركشي شده است. 
همچنين براي دانش آم��وزان و خانواده ها كالس هاي 

آموزشي برگزار كرده ايم كه نزديك هوتگ ها نشوند.
وزارت نفت، مبلغي حدود يك ميليارد و نيم بودجه براي 
رفع خطر هوتگ ها درنظر گرفته اس��ت كه البته هنوز 
تزريق نش��ده و منتظر دريافت آن هس��تيم. همچنين 
بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي فرمان امام نيز پاي كار 
آمده اند. اگر صاحبان اجازه دهند، گودال هاي بالاستفاده 
را پر كني��م. در كن��ار كار هم وزارت جهاد كش��اورزي 
آمده اس��ت و گودال هاي بزرگي مي سازد كه خودشان 
كار ايمن س��ازي را نيز انجام مي دهند ت��ا هم آب براي 
كشاورزي، ماهيگيري و بومگردي استفاده و جمع آوري 
شود. با اين وجود صاحبان اينها بايد پاي كار بيايند و با 
ما همكاري كنند. البته اين نياز به فرهنگ سازي دارد، 
چراكه مردم هوتگ ه��ا را مقدس مي دانند. درحالي كه 
اينها آب لوله كش��ي دارند باز هم تمايل به اس��تفاده از 
هوتگ ها در مردم وجود دارد. بچه ها اكثرا براي شنا به اين 
هوتگ ها مراجعه مي كنند و اين اتفاقات براي تامين آب 
شرب نيست. همچنين بايد توجه داشت كه شهرستان 
 كنارك، هوتگ درون روس��تايي ندارد و بيشترين آمار

 غرق شدگي براي دو شهرستان چابهار و دشتياري است، 
البته دشتياري تا س��ال گذشته جزو چابهار بوده و اكثر 

اتفاقات براي چابهار است.«

بهاره  شبانكارئيان

زن جوان كه دو ازدواج ناموفق داشته از پسري 
جوان به اتهام تعرض ش�كايت ك�رده اما متهم 
اين ج�رم را انكار مي كند. ش�ادي فروش�نده 
يك مغازه اس�ت و از جواني كه زماني با او رابطه 
عاطفي داشته شكايت كرده است. شادي مدعي 
اس�ت مورد تعرض ق�رار گرفته اس�ت. او براي 
اعتمادآنالين از روابط، زندگي خانوادگي اش و 

روز حادثه مي گويد.

  توضيح بده چه اتفاق�ي افتاد و تعرض چطور 
صورت گرفت؟

من و فرشيد با هم به پارك رفته بوديم. مرا به خانه شان 
دعوت كرد و گفت مي خواهد من را با خانواده اش آشنا 
كند، وقتي وارد خانه شدم متوجه شدم كسي در خانه 

نيست و او به من تعرض كرد.
  آيا مقاومتي هم كردي؟

من آن قدر ترس��يده بودم كه اصال نمي دانستم دارد 
چه باليي سرم مي آيد. از او خواستم دست بردارد اما...

  چه مدت بود با فرشيد آشنا شده بودي؟
حدود 6 ماه قبل با هم آش��نا شديم و كم كم رابطه ما 

نزديك تر شد.
 چطور با هم آشنا شديد؟

من فروشنده يك مغازه هس��تم، فرشيد براي خريد 
به مغازه مي آمد و چند ب��اري از ما لباس خريده بود، 
اين طوري بود كه با هم آشنا شديم. او به من پيشنهاد 
داد مدتي با هم در ارتباط باشيم و سپس ازدواج كنيم، 
من ه��م قبول كردم. فكر مي كردم اي��ن ارتباط براي 

آشنايي و شناخت بيشتر است اما اشتباه مي كردم.
   خانواده ات در جريان بودند؟

نه نمي دانستند و حاال هم نمي دانند چه اتفاقي افتاده 
است.

  مدركي براي اثبات حرف هايت درباره فرشيد 
داري؟ چون او اتهامش را انكار كرده است.

من دو بار ازدواج كرده و طالق گرفته ام، چون به فرشيد 
گفته بودم طالق گرفته ام او فكر كرد حق دارد با من هر 
رفتاري بكند. وقتي به او گفتم چرا به من تعرض كردي 
گفت چه اشكالي دارد! اين حرفش خيلي من را ناراحت 
كرد و تصميم گرفتم كاري كنم كه برايش درس عبرت 
بشود، به همين خاطر هم شكايت كردم. فرشيد هم 
خودش قبول كرده با من ارتباط داشته، اما مدعي است 

به زور نبوده كه اين دروغ است.
  حاضر به گذشت نيستي؟

شكست من در دو بار ازدواجم به خاطر اجباري بودن 
آن بود. من داشتم كار مي كردم تا زن مستقلي شوم و 
زندگي خودم را بسازم كه اين اتفاق افتاد و همه روانم 
به هم ريخت. من از كاري كه فرشيد كرد نمي گذرم، او 

بايد تنبيه شود.

مرگ و مير ناشي از س��الح گرم در اياالت متحده در 
طول همه گيري كووي��د-19 افزايش يافت و تعداد 
قابل توجهي از افراد در س��ال 2021 كش��ته شدند. 
بررس��ي مرگ و مير ناشي از سالح گرم در مدت سه 
دهه گذش��ته حاكي از آن است كه در مجموع بيش 
از يك ميليون نفر از س��ال 1990 كش��ته شده اند. 
محقق��ان دريافتند در س��ال هاي اخير ب��ه ويژه در 
طول همه گيري ميزان مرگ و مير ناش��ي از سالح 
گرم براي اكثر گروه ه��اي جمعيتي افزايش يافته و 
نابرابري هاي گسترده همچنان ادامه دارد. محققان 
امريكاي��ي عنوان كردن��د: »درحالي ك��ه داده هاي 
اخير الگوهاي آش��نايي را ارايه مي دهد، مقياس اين 
موض��وع، اياالت متحده را در دوره جديدي در تاريخ 
تلفات ناش��ي از س��الح گرم قرار داده است. در اين 
دوره زماني، شاهد افزايش چشمگير تلفات بوده ايم 
كه واقعا بي سابقه اس��ت. در مدت زمان همه گيري 
كوويد، از س��ال 2019 تا 2021 و تنها طي دو سال، 
شاهد افزايش بيش از 25درصدي تلفات بوده ايم.« 
در مجم��وع، مردان به  طور قابل توجهي بيش��تر در 
معرض خطر هس��تند. براس��اس اين مطالعه كه از 
داده هاي مركز كنترل و پيش��گيري از بيماري هاي 
اياالت متحده بهره گرفت��ه، تقريبا 86درصد از تمام 
مرگ هاي ناشي از سالح گرم از سال 1990 در ميان 
مردان بوده است.همچنين به گفته محققان، قتل با 
سالح گرم در ميان مردان سياه پوست باالترين ميزان 
بوده و آمار خودكشي با س��الح گرم در ميان مردان 
مسن سفيدپوست باالترين رقم بوده است. آمار قتل 
با سالح گرم در مردان و زنان بين سال هاي 2014 تا 
2021 تقريبا دو برابر شده، اما مردان همچنان بيش 
از پنج برابر نسبت به زنان در معرض مرگ هستند.به 
گزارش شبكه خبري سي ان ان، محققان امريكايي 
اعالم كردند: »نرخ خودكش��ي با سالح گرم در سال 
2021 در ميان مردان هفت برابر بيشتر از زنان بوده، 
علي رغم اينكه نرخ خودكشي در ميان زنان در طول 

زمان افزايش داشته است.«

ديروز زمين لرزه 5.7 ريش��تري بندر كنگ در استان 
هرمزگان را لرزاند.

طبق گ��زارش خبرگزاري ها، اين زمين لرزه س��اعت 
18 و 47 دقيقه عصر حوالي بندر كنگ و بندرلنگه در 
استان هرمزگان را لرزاند. اين زمين لرزه در مختصات 
طول جغرافيايي 55.26 و عرض 26.71 در عمق 16 
كيلومتري از سطح زمين رخ داد و در شهر بندرعباس 

هم احساس شد.
مختار سلحشور مديرعامل هالل احمر استان هرمزگان 
گفت: نيروهاي اين جمعيت در حالت آماده باش قرار 
دارند و براي بررسي به محل وقوع زمين لرزه رفته اند. 

فرمانده انتظامي زرين دشت گفت: »قاتلي كه در دوم مهر 
ماه س��ال جاري مردي 49 ساله را در يكي از روستا هاي 
اين شهرستان به قتل رسانده بود، دستگير و روانه زندان 
شد.« سرهنگ صالحي فرد گفت: »در پي وقوع يك فقره 
تيراندازي با اس��لحه منجر به قتل يكي از شهروندان در 
يكي از روستا هاي اين شهرستان، بررسي موضوع جهت 
شناسايي و دستگيري قاتل در دس��تور كار پليس قرار 
گرفت.« او گفت: »ماموران انتظامي در بررسي هاي اوليه 
مطلع شدند كه قاتل به دليل اختالفات شخصي با يكي 
از اهالي محل اقدام به تيراندازي به سمت خانه او مي كند 
كه متاسفانه تير به فردي ناش��ناس كه در آن كوچه در 
حال تردد بوده اصابت و منجر به قتل او مي شود و سريعا 
فرد ض��ارب از محل حادثه متواري مي ش��ود.«فرمانده 
انتظامي زرين دش��ت گفت: »ماموران انتظامي از همان 
لحظات اوليه تحقيقات خود را آغ��از و با اقدامات فني و 
تخصصي موفق ش��دند قاتل را پس از 2 ماه )6 آذر ماه( 
شناس��ايي و او را در يكي از روس��تا هاي اين شهرستان 
دستگير كنند.«س��رهنگ صالحي فرد با اشاره به اينكه 
قاتل 28 س��اله در بازجويي اوليه ب��ه جرم خود مبني بر 
قتل اقرار كرد، گفت: »در بازرسي از مخفيگاه متهم يك 
قبضه اسلحه شكاري فاقد مجوز نيز كشف شد.«اين مقام 
انتظامي با بيان اينكه متهم براي سير مراحل قانوني روانه 
دادسرا ش��د، گفت: »مجرمان و هنجارشكنان هيچ گاه 
نمي توانند از مجازات قانوني فرار كنند و پليس با اين گونه 

افراد قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد كرد.«

معاون مب��ارزه با جرايم جنايي پلي��س آگاهي پايتخت 
با اشاره به افزايش كش��فيات پرونده هاي قتل در پليس 
آگاهي گفت: »در يك ماهه گذش��ته 163 مفقودي پيدا 
ش��ده و به خانواده بازگشته اند.«سرهنگ مرتضي نثاري 
معاون مب��ارزه با جرايم جنايي پلي��س آگاهي پايتخت 
درخصوص اينكه آيا ميزان وقوع قتل از ابتداي سال تاكنون 
نسبت به سال گذشته افزايش داش��ته است، گفت: »در 
وقوع قتل در تهران نس��بت به سال گذشته از نظر ميزان 
و درصد افزايش وقوع نداش��ته ايم، اما به لطف خدا نسبت 
به سال گذشته در كشفيات افزايش داشته ايم و همكاران 
ما توانس��ته اند قتل هاي الينحل سال هاي گذشته را نيز 
كشف كنند.«او گفت: »بيشتر قتل هايي كه انجام مي شود، 
قتل هاي لحظه اي و آني است و عمده آن براثر عدم كنترل 
خشم است و به صورت لحظه اي به دليل دعوا بر سر جاي 
پارك يا چشم در چشم ش��دن يا بوق زدن بي مورد اتفاق 
مي افتد. درواقع قتل هاي آني به دليل موضوعات بس��يار 
پيش پا افتاده است.«معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس 
آگاهي پايتخت گفت: »در مرحله بعدي يكي از علل وقوع 
قتل ها مسائل منكراتي، خانوادگي و اخالقي است، مسائل 
مالي نيز در رتبه هاي س��وم و چه��ارم داليل وقوع قتل ها 
است.«سرهنگ نثاري درباره پرونده هايي كه از سال هاي 
گذشته باقي مانده، گفت: »پرونده هايي كه از سال هاي قبل 
به صورت الينحل باقي مانده در حقيقت پرونده هايي است 
كه هيچ سرنخي نداشته و كارآگاهان اداره مبارزه با جرايم 
جنايي پليس آگاهي با تالش و پيگيري و بازخواني مجدد 
پرونده ها و جلسات بررسي پرونده ها در كميسيون هايي كه 
در اداره مبارزه با جرايم جنايي برگزار مي شود، اين پرونده ها 
را مورد بازخواني و بررسي مجدد قرار مي دهند.«او گفت: 
»پيگيري ها و بازخواني مجدد اين پرونده ها باعث مي شود 
كه پرونده هاي الينحل س��ال هاي گذشته كشف شود و 
بخشي از كشفيات ما در سال جاري نيز در نتيجه بررسي 
همين پرونده ها اس��ت.«معاون مب��ارزه با جرايم جنايي 
پليس آگاهي پايتخت گفت: »در بررس��ي اين پرونده ها 
نيز از تالش هاي علمي و كارآگاهي در كنار هم اس��تفاده 
مي شود و استفاده از تكنولوژي روز و هوشمندي كارآگاهان 
در كن��ار هم باعث هم افزايي در كش��ف پرونده هاي قتل 
شده است.«سرهنگ نثاري درباره پرونده هاي مفقودان 
كه در اداره چهارم پليس آگاهي بررس��ي مي شود، گفت: 
»ما تقريبا در يك ماهه گذش��ته موفق ش��ده ايم با تالش 
همكارانم در اداره چهارم پليس آگاهي كه ويژه پيگيري 
فقدان و كشف اجساد مفقودي هاست، 163 خانواده نگران 
را از نگراني خارج كرده و افراد مفقودي شان را به خانواده ها 
بازگردانيم.«او درباره ميانگين سني افراد مفقود شده، گفت: 
»افراد مفقود شده عمدتا نوجوانان هستند و ميانگين سني 

آنها بين 15 تا 30 سال است.«

مرد جوان شيش��ه اي در درگيري پارك مسگرآباد با 
ضربات چاقو توس��ط دوست شيش��ه اي خود به قتل 
رسيد.س��اعت 5 صبح روز سه شنبه هش��تم آذر ماه، 
كشف جسد مرد جواني در پارك مسگرآباد از سوي يك 
پاكبان به مركز فوريت هاي پليسي 110 گزارش داده 
شد كه با اعالم اين خبر، تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي با دستور محمد جواد شفيعي؛ بازپرس 
ويژه قتل شعبه پنجم دادسراي امور جنايي راهي محل 
حادثه ش��دند و تحقيقات ابتدايي را آغاز كردند.تيم 
جنايي با جسد مرد حدودا 37 ساله اي مواجه شدند كه 
از ناحيه پهلو و سينه هدف ضربات چاقو قرار گرفته و به 
قتل رسيده بود همچنين در ادامه مشخص شد عامل 
اين جنايت پس از ارتكاب جرم از مهلكه گريخته است.

ازسوي ديگر بررسي ها نشان داد مقتول كه اعتياد به 
شيشه داشته به دليل اختالفات شخصي توسط دوست 
خود به قتل رسيده و احتماال اين درگيري به خاطر مواد 
مخدر رخ داده است.كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
در نخس��تين گام، با اقدام��ات اطالعاتي و تحقيقات 
ميداني هويت مرد جنايتكار را شناسايي كردند و پي 
بردند او هم به شيشه اعتياد دارد.با دستور محمد جواد 
شفيعي؛ بازپرس ويژه قتل شعبه پنجم دادسراي امور 
جنايي، جسد مقتول براي معاينات دقيق تر به پزشكي 
قانوني منتقل شد و كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

براي دستگيري مرد جنايتكار وارد عمل شدند.

 فريب شيطاني زن مطلقه 
به بهانه آشنايي بيشتر

 طي سال ۲۰۲۱ نرخ خودكشي 
با سالح گرم در امريكا ميان 

مردان هفت برابر زنان بوده است

زلزله ۵.۷ ريشتري در بندر كنگ 

 قتل مرد 49 ساله 
در زرين دشت با اسلحه

افزايش كشفيات
در پرونده هاي قتل قديمي

درگيري مرگبار در پارك مسگرآباد

گزارش

غرق شدن يك كودك سه ساله در گودال هاي ُپر از آب بلوچستان 

ساعتي يك ميليون تومان هزينه لودري است كه هوتگ ها را ُپر از خاك كند
هوتگ هاي مرگ

26 ارديبهشت ماه سال جاري مهرداد آرام بخشدار 
پالن از توابع شهرس��تان چابهار در استان سيستان 
و بلوچس��تان درباره غرق ش��دن افراد در هوتگ ها 
اعالم كرد: »41 نفر از كودكان و نوجوانان زن و مرد 
روستاهاي مختلف چابهار و دشتياري در 11 سال 
اخير حين بازي، تهيه آب يا گذراندن اوقات فراغت 
در هوتگ ها )گودال كنده شده براي جمع آوري آب 
باران جهت استفاده آب شرب، كشاورزي و احشام( 

غرق شده و جان باخته اند.«
مول��وي يارمحمد پن��اد امام جمعه بخ��ش پالن نيز 
درخصوص وضعي��ت هوتگ ها گف��ت: »اميدواريم با 
اقدامات حصاركشي و ساماندهي هوتگ ها ديگر شاهد 
جان باختن كودكان و زنان نباشيم. بارها كودكان حين 
بازي يا برداشت آب يا شست وشوي ظروف و لباس به 
هوتگ افتاده و جان باخته اند كه اين گونه مرگ غم انگيز 

و چندين نفر در يك جا مايه تاسف است.«
غالمرض��ا راهداري ريي��س اداره مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري چابهار نيز عنوان كرد: »هوِتگ يا هوتك 

نام گودال مصنوعي يا طبيعي نسبتا بزرگي است كه 
آب حاصل از بارندگي ها در آن هدايت و جمع آوري 
شده و در طول سال به مصارف كشاورزي و آشاميدني 
انسان و حيوانات اهلي و وحشي مي رسد. اين گودال 
در زبان بلوچي به هوِتگ يا هوتك مش��هور اس��ت و 
اين سامانه سنتي براي مهار، كنترل و بهره برداري از 
سيالب و به عنوان يكي از راه هاي متداول تامين آب 
محسوب مي شود. ساخت هوِتگ در منطقه دشتياري 
 از زمان ه��اي بس��يار قديم آغاز ش��ده و گودال هاي 
حفر شده با اشكال هندسي دايره، مستطيل، مربع و به 
عمق بيش از پنج، 10، 20 و حتي بيشتر است كه در 
زميني با بافت ريزدانه )رسي و سيلتي( توسط بوميان 
منطقه چابهار و دش��تياري ساخته ش��ده و اطراف 
آن ديواره خاكي با ارتف��اع حدود يك تا 2 متر ايجاد 
مي شود. هوتگ هاي موجود و ساخته شده در طول 
سال هاي گذش��ته در روستاهاي شهرستان چابهار 
براي اليروبي، رسوب برداري حصاركشي، بهسازي و 
مرمت نيازمند تخصيص اعتبار هستند تا بتوان پس 

از آبگيري از 6 ماه حتي تا يك س��ال براي كشاورزي 
و مصارف شست وش��و از آنها استفاده كرد. هوتگ ها 
عمر مفيد بسيار بااليي دارند و با هزينه پايين ساخته 
مي شوند و حمايت دس��تگاه هاي اجرايي به لحاظ 
تهيه ماشين آالت، طراحي و مطالعه، مكان سنجي، 
تخصيص اعتبار مورد نياز تاثي��ر ارزنده اي بر حفظ، 
احيا و ترويج اين روش سنتي و بهره برداري از سيالب 
خواهد داشت. در واقع هر هوتگ را مي توان طرحي از 
طرح هاي آبخيزداري عنوان كرد كه قابليت و نقش 
مهمي در جمع آوري آب دارند و از آن به عنوان يكي 
از راه هاي مواجهه با كمبود و محدوديت منابع آب و 
در نتيجه توسعه روس��تايي منطقه ياد مي شود. در 
20 س��ال اخير و تداوم خشكس��الي ها و رها نشدن 
آب از س��د زيردان بيشتر هوتگ هاي پايين دست بر 
اثر توفان هاي گرد و خاك رس��وب گرفته و نيازمند 
اليروبي فوري براي آبگيري مجدد هستند و هم اينك 
كه بر اثر بارندگي پرآب ش��دند نياز به توجه بيشتر و 

اليروبي دارند.«

وي با بيان اينكه بوميان اين منطقه قدمت هوتگ را 
به بيش از چند هزار سال قبل از اسالم مي دانند كه 
همچنان تا به امروز آب آشاميدني و كشاورزي مردم 
منطقه را تامين مي كند، افزود: هوتگ در واقع يكي 
از بهترين منبع اميد براي كارهاي كشاورزي، تامين 
آب احش��ام و پرندگان و چرندگان و رفع تش��نگي 
موجودات زنده در بيش از 400 روس��تاي سواحل 
مكران در محدوده شهرستان هاي چابهار، دشتياري 

و تلنگ قصرقند هستند.
ساجد جوهر عضو شوراي شهر شهرستان دشتياري 
نيز در مرداد ماه ج��اري اعالم كرد: »از 300 هوتگ 
موجود اين شهرستان، فقط 10 تا از آنها حصاركشي 
ش��ده اند. البته هوتگ با گ��ودال تف��اوت دارد و در 
10 س��ال گذش��ته، 48 كودك فقط در شهرستان 
دش��تياري در اي��ن گودال ها افتاده ان��د. 60درصد 
روس��تاهاي اين شهرستان، مجهز به لوله كشي آب 
شيرين شده اند، اما 10درصد از اين 60درصد، صرفا 

لوله كشي خام است و در آن آبي جاري نيست.«

طي  11  سال  اخير  48  نفر  در  هوتگ  غرق  شدند



سالمت

گروه اجتماع�ي| در آس��تانه برگزاري روز پرس��تار، 
 رييس سازمان نظام پرس��تاري استان تهران خبر داد كه 
نه تنها وضعيت اس��تخدام پرس��تاران نامعلوم اس��ت و 
وعده هاي يك ساله دولت بابت تبديل وضعيت پرستاران 
محقق نشده، در اس��تان تهران هم حدود ۲۰۰۰ پرستار 
تمديد طرحي كرونا، تعديل ش��ده اند.امين كوهساريان 
در گفت وگويي كه طي روزهاي اخير با خبرگزاري ايسنا 
داشته، گفته كه براي استخدام پرستاراني كه در زمان اوج 
شيوع كرونا تمديد طرح شدند، تاكنون هيچ اقدام رسمي 
صورت نگرفته و حتي تعديل نيرو رخ داده است. در حالي 
كه چندي قبل به نقل از رييس كل نظام پرستاري كشور 
اعالم شد كه »براساس بررسي هاي انجام شده و استاندارد 
كشورمان، بايد ۲.۵ نفر نيرو از گروه پرستار به ازاي هر تخت 
بيمارس��تاني در هر ۲۴ ساعت داشته باشيم كه اين گروه 
پرستاري شامل بهياران، فوريت هاي پزشكي، كارشناسان 
هوشبري و اتاق عمل و پرستاران و... است؛ ۱.۸ نفر از اين 
نيروه��ا بايد نيروي دانش��گاهي و ۰.۷ نفر نيز بايد نيروي 
غيردانشگاهي باشند اما اين عدد االن كال ۰.۸ نفر به ازاي 
هر تخت بيمارستاني است«. كوهساريان هم با هشدار بابت 
كمبود شديد پرستار به ازاي تخت هاي فعال بيمارستاني در 
شهر تهران گفته است: »نسبت پرستار به تخت در تهران 
حدود يك و در برخي نقاط حتي كمتر از يك است درحالي 
كه ميانگين پرس��تار به تخت در دنيا حدود ۳ است. اين 
حق بيمار است كه وقتي وارد بيمارستان مي شود خدمات 
باكيفيت دريافت كند به شرطي كه نسبت نيروي انساني 
متناسب با تخت باشد وگرنه قطعا كيفيت ارايه خدمات 
افت خواهد كرد. پرستاران سعي مي كنند با شيفت هاي 
شغلي بيشتر، كمبود نيرو را پوشش دهند كه اين امر سبب 
فرسودگي ش��غلي آنها مي شود و حتي فشاري بر اقتصاد 
سالمت خواهد داش��ت چون وقتي پرستار به تعداد براي 
ارايه خدمت نداشته باشيم، ممكن است طول مدت بستري 
بيماران افزايش يابد.«محقق نشدن وعده هاي دولت براي 
ارتقاي رضايت پرستاران دليلي بوده كه انگيزه مهاجرت و 
كوچ از ايران به مقصد كش��ورهايي در قاره اروپا و حتي در 
حاشيه خليج فارس را تقويت كند چنانكه كوهساريان هم 
تاييد مي كند كه »روند افزايشي مهاجرت ها طي ساليان 
اخير كامال مشهود است. پس از شيوع كرونا كمبود كادر 
درمان به شكل جهاني در خيلي از كشورها احساس شد 
و اين كشورها با مشاهده اين مشكل با شرايط و تسهيالت 
آسان تر از گذش��ته، اقدام به جذب پرستاران كردند و اين 
سبب افزايش مهاجرت ها ش��د. اين موضوع جاي تاسف 
دارد، چراكه براي تربيت يك پرس��تار حدود يك ميليارد 
تومان هزينه مي شود اما بايد بتوانيم از اين افراد استفاده 
كنيم. طي سال گذشته در مجموع حدود ۲۰۰۰ درخواست 
مهاجرت پرستاران دركل كشور ثبت شده كه اين يعني 
ماهي ۲۰۰ مورد مهاجرت در كل كشور و حدود ۲۵ مورد 
در هر ماه در تهران و اين يعني عمال برخي دانشكده هاي 
پرستاري ما، پرستار براي اعزام به خارج تربيت مي كنند. 
قبال مهاجرت به كشورهاي اروپايي و امريكايي مطرح بود 
اما اخيرا كشورهاي حاشيه خليج فارس به مقاصد مهاجرت 
پرستاران اضافه شدند.«كوهساريان تنها مقام تشكل هاي 
پرستاري نبود كه نسبت به توخالي بودن وعده هاي دولت 
درباره حفظ كرامت پرستاران و محقق كردن تكاليف قانوني 
درقبال صف اول ارايه خدمات درماني انتقاد كرده اس��ت. 
چند روز قبل، حميدرضا عزيزي؛ معاون توسعه و مديريت 
منابع سازمان نظام پرستاري هم اعالم كرد كه پرستاران، 
با گذشت ۱۵ سال از تصويب قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرس��تاري، هنوز ريالي بابت اجراي اي��ن قانون دريافت 
نكرده اند و افزود: »با وجود آنكه مسووالن وزارت بهداشت 
و از جمله وزير بهداشت در شهريور ماه قول داده بودند كه 
پرداختي براساس قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري را 
تا آخر همان ماه به حساب پرستاران واريز كنند، اما تا اين 
لحظه هنوز ريالي بابت تعرفه گذاري خدمات به پرستاران 
پرداخت نشده و ما شديدا از اين موضوع گله مند هستيم؛ 
مقرر شده بود بودجه قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري 
به مجموعه وزارت بهداشت و سازمان بيمه سالمت داده 
شود كه براساس پيگيري هاي ما مشخص شد با گذشت 
۸ ماه از س��ال ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه هنوز مبلغي 
باب��ت اجراي اين قانون پرداخت نك��رده و همكاران ما در 
س��طوح كالن شوراي عالي نظام پرس��تاري و... شديدا از 
اين موضوع گاليه دارند. به نظر مي رسد برخي مسووالن 
اراده اي به اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري 
ندارند و با وجود آنكه در دو سال و نيم گذشته شديدترين 
فشارها بر جامعه پرستاي وارد شد، باز شاهد اين بي مهري 
هستيم. عالوه بر اين، برخي دانشگاه ها نزديك يك سال 
تاخير در پرداخت كارانه ها دارند. ميانگين عدم پرداخت 
مطالبات دانشگاه هاي علوم پزشكي به همكاران ما )عمدتا 
كارانه( حدود هشت ماه است درحالي كه پرستاران ما در 
وضعيتي كار مي كنند كه نسبت پرستار به تخت در كشور 
در مقايسه با جهان بسيار پايين است و اخيرا در جلساتي كه 
با مديران پرستاري شهر تهران داشتيم، مشخص شد حتي 
در تهران هم نسبت يك پرستار به ازاي يك تخت را نداريم 
و اين نشان مي دهد كه پرستاران ما حتي بيش از ظرفيت 
خود كار مي كنند.«عزيزي هم با ابراز نگراني بابت مهاجرت 
پرستاراني كه ديگر تمايلي به خدمت براي نظام سالمت 
ندارند و ترجيح مي دهند در كش��ورهاي بيگانه خدمت 
كنند، گفت: »آمار مهاجرت تقريبا مشابه سال گذشته و 
حدود ۲۰۰۰ نفر س��االنه و به طور ميانگين ۲۰۰ پرستار 
در هر ماه است.«خلف وعده دولتي كه مدعي قانونمداري 
بوده از اجراي قانوني كه هم بودجه ۵۰۰۰ ميليارد توماني 
بابت آن مصوب ك��رده و هم حدود ۴ م��اه قبل قول آغاز 
اجراي آن را داده در حالي است كه طي روزهاي گذشته، 
تالش شده با پرداخت هاي غيرواقعي و جا زدن كارانه هاي 
معوق پرستاران به جاي اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري، اعتراضات جامعه پرستاري به سمت خاموشي 
و شنيده نشدن هدايت ش��ود. عزيزي هم چند روز قبل 
اش��اره اي به همين جايگزيني غيرقانوني داشت و گفت: 
»طبق اخباري كه به دست ما رسيده است سازمان برنامه 

و بودجه از مبلغ ۵ هزار ميليارد توماني كه بايد بابت قانون 
تعرفه گذاري خدمات پرستاري پرداخت مي كرده، تاكنون 
كمتر از ۱۰۰۰ ميليارد تومان پرداخت كرده در حالي است 
كه ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ سپري شده است. عالوه بر اين، اخيرا 
در قالب قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري پرداخت هايي 
به برخي پرستاران صورت گرفته و در اين روش پرداخت 
كه وزير بهداشت آن را تعرفه گذاري نام نهاده و ما اصال آن را 
قبول نداريم، روش محاسبه مبلغ و پرداخت علي الحساب 
تعرفه ها از نظر ما كامال اشتباه است و معيارهاي نادرستي 
مانند ضري��ب ۲.۲ و ضريب اش��غال تخت كه از س��وي 
مسووالن وزارت بهداشت اعالم شده و در محاسبات منظور 
شده از نظر ما كامال مردود است. قرار بوده است كه مبالغ 
به شكل علي الحساب پرداخت شود اما براساس پايش هاي 
ميداني كه ما انجام داديم در برخي نقاط ميزان پرداختي 
بسيار كم بوده و در برخي دانشگاه ها حتي كارانه هاي ۳۰۰ 
يا ۴۰۰ هزار توماني را ديديم كه اگر اين مبلغ به اسم قانون 
تعرفه گذاري خدمات پرستاري پرداخت نمي شد، بهتر بود 
تا اينكه بيايند به پرستاري كه بيش از ۲ سال درگير كرونا 
بوده و اين روزها هم درگير ناآرامي هاي اخير است، به اسم 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري ماهي ۳۰۰ هزار 
تومان پرداخت كنند. با مشاهده اين روند اعمال سليقه در 
محاسبات پرداختي بايد بگوييم كه خود وزارت بهداشت به 
آيين نامه و دستورالعمل هايي كه در هيات دولت، شوراي 
عالي بيمه،  سازمان برنامه و بودجه و... تدوين شده است، 
پايبند نبوده و رفتار س��ليقه اي داشته است. جامعه ۲۵۰ 
هزار نفره پرس��تاري از همه بهت��ر درك مي كند كه اين 
پرداختي ها به چه شكل بوده و اگر مسووالن با صداقت در 
مورد پرداختي ها صحبت نكنند قطعا اين سبب بي اعتمادي 
جامعه خواهد شد و ما به عنوان كساني كه دغدغه مند نظام و 
مملكت اسالمي خود هستيم قطعا اين مشكالت را با صداي 
بلند اعالم مي كنيم و نمي گذاريم اين مبالغ كم پرداختي كه 
خيلي جاها باعث نارضايتي شده هم به پاي تعرفه گذاري 

خدمات پرستاري نوشته شود.«
ديروز هم محمدرضا شريفي مقدم؛ دبيركل خانه پرستار 
در تشريح چرايي نارضايتي پرستاران از آنچه امروز به اسم 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري تبليغ مي شود، در 
گفت وگو با خبرنگار ايلنا گف��ت: »موضوع تعرفه گذاري 
خدمات پرستاري كشور سال هاي سال به عنوان مطالبه 
اصلي جامعه پرستاري كشور مطرح بوده است، هدف از 
اج��راي اين قانون هم اين بود كه اخت��الف در پرداخت و 
تبعيض در ميان كادرهاي درماني كم شود. پس از تصويب 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري، در اين س��ال ها 
اراده اي براي اجراي آن نبود اگرچه بحث هاي كارشناسي 
آن  انجام شده بود. دليل اصلي ايجاد اين قانون اين بود كه 
خدمات پرستاران هم مانند س��اير گروه هاي پزشكي و 
پيراپزشكي، ارزش گذاري ش��ود. تمامي اين موارد آماده 
بود و پس از تاكيد رهبري قرار ش��د، اجرا شود.«شريفي 
مقدم افزود: »ما دو مدل پرداخت در نظام هاي س��المت 
داريم. نخس��ت پرداخت با حقوق ثابت كه در بسياري از 
كشورها چنين است و تا سال ۷۵ هم در كشور ما همين 
وضعيت وجود داش��ت، اما از آن سال مدل پرداخت براي 
نظام سالمت شكل گرفت. اين موضوع براي پزشكان هم 
حقوق ثابت را مدنظر قرار مي داد و هم به ازاي هر خدمت 
پاداش را كه موجب اختالف بين پرداختي هاي در ميان 
كادر درمان شد. اينها مدل هاي امتحان پس داده در همه 
كشورهاست، اما س��ال گذش��ته يك مدل براي اجراي 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري مبتني بر باز توزيع 
پرداختي ها از س��وي سازمان نظام پرستاري و مسووالن 
سابق معاونت پرستاري طراحي شد كه براساس تخت بود 
و ۹۰درصد تخت هاي ويژه مانند تخت هاي زنان، اورولوژي، 
جراحي و... مشابه هم با ارزش خدمات »6كا« ديده شد. 
همچنين گفته شده كه پرستار در بخش عمومي ۱۲ تا ۱۴ 
بيمار ببيند و هر 6 بيمار در بخش عمومي برابر با يك بيمار 
روي تخت ويژه ديده شده است. در واقع ارزش اين خدمات 
براساس خدمتي كه به يك بيمار ارايه مي شود، نيست بلكه 
براساس تختي است كه وجود دارد و مي شود 6 كا، هر كا 
هم چهارده هزار و ۹۰۰ تومان بوده و در مجموع ۹۰ هزار 
تومان مي شود كه بايد بيمارستان ها آن را پرداخت كنند. 
اين مدل پرداخت را كه براس��اس اشغال تخت روز بوده 
ديگر نمي توان نام تعرفه گذاري ارزش خدمات پرستاري 
بر آن نهاد. اين حتي مدل و روشي علمي نيست؛ آمدند اين 
موضوع را اعمال كنند اما در اعمال آن دچار مشكل  شدند. 
بودجه اي 6 هزار ميليارد توماني را هم دراختيار داشتند كه 
اگر آن را در بين تمامي پرستاران كشور تقسيم مي كردند 
به هر پرستار نفري ۲ ميليون تومان مي رسيد. اگر اين را 
اعمال مي كردند باتوجه به اينكه كارانه برخي پرستاران 
بيشتر از اين عدد است و حتي در برخي بيمارستان ها حدود 
۴ ميليون تومان هم مي گيرن��د لذا اين پول كه به عنوان 
تعرفه گذاري قرار بود توزيع ش��ود از كارانه اي كه اكنون 
دريافت مي كنند، كمتر بود. اين موضوع اجرا نشد چراكه 
اجراي آن احتمال اعتراض پرستاران را در پي داشت. پس 
از عدم اعمال اين طرح گفته شد، علي الحساب پرستاران 
هرچه كارانه گرفته اند ضرب در ۲.۲ كنند و براي سه ماهه 
آخر سال كه قرار بود تعرفه گذاري اجرا شود، پرداخت كنند. 
به  طور مثال اگر كارانه يك ماه پرس��تار ۴۰۰ هزار تومان 
باشد ضرب در ۲.۲ كنيم براي سه ماه او دو ميليون و 6۴۰ 
هزار تومان مي شود. اين نوع پرداخت موجب شده است 
تا پرداختي هاي بسيار متفاوتي به پرستاران داده شود، از 
يك ميليون تومان تا ۳۰ ميليون تومان و همين موضوع 
اعتراض تمام پرس��تاران را در سراسر كشور موجب شده 
است.«شريفي مقدم با بيان اينكه بودجه 6 هزار ميلياردي 
توزيع نشد، گفت: »اين مبلغ براي كل سال بود كه براي هر 
ماه ۵۰۰ ميليارد تومان مي شود، اما ۱۵۰۰ ميليارد تومان 
را براي اين سه ماه اختصاص دادند كه  بايد به همه پرستاران 
بخش دولتي، بخش خصوصي، نيروهاي مسلح، تامين 
اجتماعي، خيريه و... داده مي شد اما اين هزار و ۵۰۰ ميليارد 
تومان به پرستارهاي بخش دولتي داده شده است. همين 

موضوع موجب نارضايتي جامعه پرستاران شده است.«

هديه دولت به پرستاران؛ تعديل ۲۰۰۰ پرستار طرحي كرونا در تهران

جامعه پرستاري جا زدن كارانه به جاي قانون تعرفه گذاري را وتو مي كند 
قصه قديمي وعده ها!
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حقوق شهروندي

گروه اجتماعي: به دنبال اخباري كه طي هفته هاي اخير 
و در اوج اعتراضات و ناآرامي ها در تمام ش��هرهاي كش��ور، 
درباره لغو تمام تورهاي گردشگري ورودي به ايران منتشر 
ش��د، رييس جامعه تورگردانان به تازگ��ي اعالم كرده كه 
براي تعطيالت ژانويه در هفته اول دي ماه كه موعد س��فر 
توريست ها از اقصي نقاط جهان به ايران بوده هم، تا امروز هيچ 
درخواستي براي سفر توريستي به ايران ثبت نشده است. 
ابراهيم پورفرج علت ركود شديد در صنعت گردشگري ايران 
را متوجه انتشار اخبار اخير از ايران در رسانه هاي بين المللي 
دانسته و گفته: »بسياري از تورهاي ورودي كنسل شده و 
توريست ژانويه را از دست داديم و درحال حاضر نه تنها از اروپا 
بلكه از چين و روس��يه هم گردشگر نداريم و حتي تورهاي 
گروهي از روس��يه هم به ايران نيامده اند.«پورفرج در ادامه 
توضيحات خود كه در خبرگزاري ايلنا منتشر شده، گفته: 
»باتوجه به ش��رايط موجود مي توان گفت نه تنها در زمان 
كنوني خبري از تورهاي ورودي نيست، بلكه براي ماه هاي 
آينده نيز هيچ رزروي نداريم و حتي رزروهاي اندكي كه در 
ماه هاي قبل براي س��فر به ايران داشتيم، به دنبال اتفاقات 
اخير كنسل ش��د. حاال هم براي ورود تورهاي خارجي در 
آين��ده اميد خاصي نداريم چون درخواس��تي براي صدور 
ويزاي گردشگري نداريم. باتوجه به آنكه حدود چهار ماه تا 
زمان پرمسافر بهار ايران باقي مانده و در حال حاضر نيز رزروي 
نداريم، به نظر مي آيد كه بهار را نيز از دست داده باشيم. اگر 
قرار بود سفر صورت گيرد، تاكنون بايد تورهاي سفر به ايران 
بسته مي شد.«طي دو ماهه اخير و اوايل مهر امسال، فعاالن 
صنعت گردش��گري و تورگرداني گفته بودند كه به دنبال 
آغاز ناآرامي ها از ۲۵ ش��هريور و پس از جان باختن مهس��ا 
اميني؛ دختر ۲۲ ساله سقزي كه بعد از دستگيري توسط 
عوامل گشت ارشاد در ش��هر تهران و انتقال به بازداشتگاه 
وزرا دچار مرگ مغزي شد، ۸۰درصد تورهاي گردشگران 
خارجي از مبدا آلمان، اس��پانيا، امريكاي جنوبي، برزيل و 
استراليا و ۷۰درصدي رزرو هتل ها و مراكز اقامتي لغو شده 
عالوه ب��ر آنكه به دنبال آغاز اعتراضات در تمام ش��هرهاي 
ايران، دولت هاي آلمان، فرانس��ه، هلن��د، اتريش، بلژيك، 
اسپانيا و ايتاليا به شهروندان خود هشدار داده اند كه از سفر 
به ايران خودداري كرده يا در صورتي كه در ايران هستند، به 
سرعت خاك اين كشور را ترك كنند. همزمان با انتشار اين 
اخبار، علي اصغر شالبافيان؛ معاون گردشگري وزارت ميراث 
فرهنگي هم تاييد كرد كه »انتشار تصاوير از ناامني در ايران در 
رسانه هاي خارجي در تورهاي ورودي از كشورهاي اروپايي 
تاثير گذاشته و ما هم معتقد هستيم كه اتفاقات اخير بخش 
گردشگري ايران را تحت تاثير قرار مي دهد.«پايان مهر ماه، 
محسن حاجي سعيد؛ رييس جامعه  راهنمايان گردشگري 
ايران در گفت وگو با خبرآنالين گفته بود: »اوايل امس��ال، 

برخي اتباع كه خواس��ته يا ناخواسته در برخي اعتراضات 
مردمي، بازنشس��تگان، معلمان و... ديده شده بودند، گويا 
به واس��طه عدم اطالع از قوانين خاص و سختگيرانه ما در 
زمينه عكاسي و فيلمبرداري، دچار مشكل شدند. متاسفانه 
اين اتفاق براي گردشگران ساير كشورها سوءتفاهم اينكه 
ايران برخورد نامناس��بي با گردشگران دارد را پررنگ كرد. 
اوج گيري مجدد درگيري ها در دو الي س��ه هفته گذشته 
)مهر ماه امسال( منجر به درج توصيه عدم سفر به ايران در 
برخي كشورها ش��د. شنيدم كه نزديك به ۷۵ تا ۸۰درصد 
تورها كنسل شده و برخي گردش��گران خارجي گفته اند 
مي خواهند هر چه زودتر بليت برگش��ت بگيرند و در ايران 
نمانند. كساني هم كه مي خواستند در نيمه دوم مهر و آبان به 
ايران سفر كنند، سفرهاي شان كنسل شد.«ناآرامي هاي اخير 
اتفاقاتي در پي داشت كه اين اتفاقات هم در كاهش و توقف 
ورود گردشگر خارجي به ايران و همچنين، خسارات سنگين 
به صنعت گردشگري كشور موثر بود. عالوه بر تداوم گراني 
قيمت خدمات سفر به دليل تورم و نابساماني هاي اقتصادي 
در بازار ارز از ابتداي امسال، از مهر ماه هم قطعي اينترنت و 
فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي، انصراف از سفر به ايران را 
به نقطه قطعي نزديك كرد چنانكه حدود يك ماه قبل كه 
بيش از ۳۰ روز از قطعي سراسري اينترنت و غيرممكن بودن 
دسترسي به شبكه هاي اجتماعي پركاربرد مي گذشت، مدير 
يكي از سامانه هاي آنالين فروش بليت به خبرآنالين گفت: 
»به دليل قطعي اينترنت در اين يك ماه، بيش از ۸۰درصد 
افت فروش بليت داشته ايم و اين يعني اخراج و تعديل نيرو، 
اين مدت هيچ درآمدي نداشتيم ضمن اينكه هزينه هاي 
جاري همانند حق��وق، اجاره بها، تلفن، حتي اينترنتي كه 
قطع بوده را بايد بپردازيم.«همان زمان، رضا الفت نس��ب، 
عضو هيات مديره اتحاديه كس��ب و كارهاي اينترنتي هم 
در گفت وگو با خبرآنالين از ريزش شديد فروش سايت هاي 
هواپيمايي خبر داد و گفت: »در طول ماه مهر با قطع بودن 
اينترنت اپراتورهاي گوش��ي همراه و قطع يا ضعيف بودن 
اينترنت ثابت در برخي مناطق، كاربران استفاده كننده به  
سختي مي توانستند بليت هواپيما و قطار تهيه كنند و امكان 
دسترسي به سايت ها و اپليكيشن هاي فروش بليت هواپيما 
و ساير خدمات سفر را نداش��تند.«تقي حسين زاده، دبير 
جامعه گردشگري الكترونيكي هم در همان زمان به خبر 
آنالين گفت: »بازاريابي ديجيتال يكي از روش هاي مهم در 
گردشگري است و هرگونه اختالل در فضاي مجازي، تاثير 
مستقيم بر گردشگري دارد چون بيش از نيمي از فعاليت اين 
صنعت در ارتباط با شركت هاي مختلف به  صورت لحظه اي 
و در فضاي مجازي است. بيش از ۲۰ شركت مهم و اصلي به 
فروش خدمات آنالين گردشگري مي پردازند، ضمن اينكه 
بيش از ۴۵۰۰ آژانس مس��افرتي داراي وبگاه هستند كه از 

طريق آن به معرفي  فروش محصوالت و بس��ته هاي سفر و 
خدمات خود مي پردازند. خسارت وارد شده به شركت هاي 
فعال، استارت آپ ها، سامانه رزرواسيون و فروش بليت، هتل 
و تور به  دليل قطعي اينترنت بس��يار سنگين بوده چراكه 
بسياري از آنها گارانتي هتل و پرواز كرده اند و با قطعي اينترنت 
نتوانستند آنها را بفروشند.«دو روز قبل و در آستانه سومين 
بازي تيم مل��ي ايران در جام جهاني قط��ر، داغ دل فعاالن 
صنعت گردش��گري بابت بي نصيب ماندن از درآمدزايي از 
محل برگزاري گران ترين جام جهاني فوتبال در همسايگي 
مرزه��اي دريايي ايران تازه ش��د و به آسيب شناس��ي اين 
معضل پرداختند. محسن قادري؛ كارشناس گردشگري و 
مديرعامل گروه گردشگري يكي از دفاتر خدمات مسافرتي 
در گفت وگو با ايلنا گفت كه از يك سال پيش، منطقه آزاد 
كيش و قش��م به عنوان دو قطب براي ميزباني ايران از جام 
جهاني انتخاب شده بودند و تصميم بر آن بود كه زمين هاي 
چمن مناسب و استاندارد در منطقه آزاد احداث و اردوي تيم 
ملي ايران در اين مناطق انجام شود و به دنبال آن ديگر تيم ها 
و گردشگران به كيش بيايند و تخت هاي هتل ها پر شود و 
رس��توران ها رونق يابند و با گردش پول آنها، ارزآوري براي 
كش��ور صورت گيرد. قادري گفته بود: »قرار بود لغو رواديد 
انجام شود و زيرس��اخت هاي آن تامين شود، كشتي هاي 
تفريحي و كروز پهلو بگيرند، تعداد پروازها افزايش يابد و... اما 
همه اينها در همان طرح اوليه و حرف باقي ماندند. بسياري 
از دفاتر خدمات مسافرتي به اميد جبران خسارت هاي ناشي 
از كرونا سعي بر طراحي برگزاري تورهاي جام جهاني كردند 
اما هزينه هاي زياد اقامت و پرواز، اجازه مانور به آژانس ها نداد. 
دفاتر خدمات مس��افرتي اميد داش��تند كه از طرف دولت 
حمايت و سوبسيدي در جهت كاهش هزينه بسته سفر به 
جام جهاني براساس وعده هاي سال گذشته دريافت كنند 
و اين اتفاق قرار بود تا يك ماه قبل از جام جهاني انجام شود 
اما اين كمك انجام نش��د و تورهاي مسافرتي قسطي هم 
نتوانس��ت دل هواداران و دوستداران فوتبال ايراني را براي 
سفر به قطر گرم كند. درنهايت بليت پرواز به مقصد قطر هم 
با استقبال روبه رو نشد و بدين ترتيب ايران در سفر خروجي 
و سفر ورودي به جام جهاني قطر جا ماند و بسياري از دفاتر 
خدمات مسافرتي باتوجه به هزينه كرد براي تبليغات و... با 
زيان مواجه شدند عالوه بر اينكه سومين بازي ايران به عنوان 
يكي از ۳۲ تيم شركت كننده در جام جهاني ۲۰۲۲ قطر هم 
پايان يافت و حتي يك تخت از گردشگري كيش و قشم رزرو 
نشد.«قصه تلخ بي نصيب ماندن ايران از منافع برگزاري جام 
جهاني فوتبال در كشور همسايه را البته روزهاي پاياني مهر 
ماه امسال و حدود يك ماه پيش از آغاز مسابقات، جمشيد 
حمزه زاده؛ ريي��س هيات مديره جامعه هتلداران حرفه اي 
كشور در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم روايت كرد وقتي 

خبر داد كه »باوجود تمهيدات براي اسكان و پذيرايي از ۲۰ 
هزار تماش��اچي جام جهاني قطر از ابتداي امسال، تاكنون 
حتي يك رزرو نيز از سوي تماشاگران جام جهاني قطر در 

ايران انجام نشده است.«
خالي ماندن ۲۰ هزار اتاق در هتل ها و مراكز اقامتي تهران 
و بوشهر و هرمزگان، به ممنوعيت پهلوگيري كروز ايران 
در سواحل قطر و منتفي ش��دن جابه جايي گردشگران از 
س��واحل ايران به قطر در ايام برگزاري جام جهاني فوتبال 
ضميمه ش��د وقتي كميته ميراث قطر اع��الم كرد كه در 
صورت پهلوگيري كروز ايران در سواحل اين كشور، امكان 
تردد تماشاگران فوتبال غيرممكن خواهد شد. بنابراين، 
آخرين اميد در آسمان گردشگري ايران با اين اعالم دولت 
قطر از بي��ن رفت آن هم درحالي كه تواف��ق و تفاهم براي 
ت��ردد كروز ايران در مرز دريايي دو كش��ور و درآمدزايي از 
بابت تردد »ساني«، از ابتداي امسال انجام شده بود. ديروز 
پورفرج در گفت وگويي كه با خبرگزاري ايلنا داشت، تاكيد 
كرد كه از همان ابتدا برنامه ريزي و چش��م اميد داشتن به 
درآمدزايي از گردشگران جام جهاني فوتبال قطر اشتباه 
بود چون تماش��اگران فوتبال كه به قطر مي آمدند هرگز 
راهي ايران نمي ش��دند. پورفرج براي اين گفته هاي خود 
چنين اس��تدالل كرد كه »بيش از يك س��ال است كه در 
مصاحبه هاي مختلف عنوان مي كنيم تماش��اچيان جام 
جهاني ۲۰۲۲ قطر كه از قضا بيشتر آنها جوانان ورزشكار 
هستند، به ايران سفر نمي كنند. هر چند لغو رواديد صورت 
گرفته و وعده هاي مختلف نيز از سوي مسووالن داده شده 
اما آمدن گردشگران به اين تفاهمنامه ها بستگي ندارد بلكه به 
خواست و اراده خود گردشگر و البته آژانس هايي كه مقاصد 
سفر گردشگران را مشخص مي كنند، بستگي دارد. از آنجا 
كه ايران مقصدي شناخته  شده و جذاب براي گردشگران 
نسل جوان نيست، اين آژانس ها ايران را در ليست مقاصد 
سفر خود قرار نمي دهند حتي اگر لغو رواديد داشته باشيم. 
من با شركت هاي مسافرتي كه در آن سوي مرزهاي ايران 
فعال هستند، در ارتباط هس��تم، آنها بارها مطرح كردند 
كه مس��افر به ايران نمي فرستند. توريست هاي ورودي به 
ايران درحال حاضر افراد ميانسال به باال هستند و جوانان 
هنوز ايران را براي سفر انتخاب نمي كنند. تماشاچيان جام 
جهاني عموما جوانان عالقه مند به شور و هيجان هستند و 
قوانين ايران را برنمي تابند. بنابراين شركت ها و آژانس هاي 
بزرگ گردشگري كه بسته هاي سفر جام جهاني را تدارك 
ديده اند، مسافران ۱۸ و ۲۰ ساله را به ايران نمي فرستند. البته 
اخباري كه اين روزها درخصوص وضعيت ايران در رسانه هاي 
مختلف منتشر مي شود هم بر روند جذب گردشگر ايران تاثير 
داشته و اگر فرض بر اين بود كه كسي مي خواست به ايران 
بيايد، باتوجه به شرايط موجود سفرش را كنسل مي كرد.«

رييس جامعه تورگردانان خبر داد: عالوه بر لغو تمام تورهاي خارجي ورودي طي 7۰ روز اخير، توريست ژانويه و فصل بهار را هم از دست داديم

باخت ايران در رقابت جذب توريست با قطر 
هيچ گردشگري از اروپا، چين و روسيه نداريم

گردشگري

اگرچه تحليلگران امنيتي يكي از ابرچالش هاي نيم قرن 
پيش روي ايران را مس��اله آب عنوان مي كنند، اما به نظر 
مي آيد اين چالش همين حاال هم تا اندازه اي سربرآورده 
و كار به بح��ث درباره احتمال جيره بن��دي آب در آينده 
نزديك هم رسيده اس��ت؛ موضوعي كه البته در صورت 
كاهش مصرف شهروندان يا افزايش بارندگي ممكن است 
به امسال نرسد يا دست كم تا پيش از تابستان پيش رو در 
حالت بحراني نمايان نشود. فارغ از اينكه چند ماه پيش رو 
چگونه سپري شود، آمار رسمي مي گويد كه ذخيره  سدها 
و همچنين ميزان بارندگي كاهش چشمگير داشته و در 
صورت ادامه همين وضعيت، جيره بن��دي آب در برخي 
شهرها گزينه محتمل خواهد بود. در اين بين البته شيوه 
و راهكاره��اي مديريتي براي كنت��رل مصرف يا كاهش 
پرتي آب هم يكي از گزينه هاي مدنظر مس��ووالن است 
كه در چند ماه گذشته هم شدت گرفته و شاهد نوسازي 
برخي خطوط انتقال آب يا قطع آب باغ ويالها بوده ايم. اين 
توضيحات خالصه درباره ش��رايط كنوني، چند پرسش 
اساسي را به ميان مي كشد كه چگونه وضعيت آب ايران به 
چنين شرايطي رسيد و حاال چه راه حلي براي گذر از اين 

چالش وجود دارد؟ 
 شرايط  آب تهران؛ جيره بندي در راه است؟ 

برخي شهروندان تهراني مانند ساكنان مركز ايران در چند 
روز گذشته پيامك هايي مبني بر لزوم همكاري در زمينه 
كاهش مصرف آب دريافت كرده اند كه اگرچه در اين  پيام ها 
از جيره بندي سخني به ميان نيامد، اما روند اخبار و اظهارات 
به گونه اي بود كه اين نگراني را در سطح عمومي ايجاد كرده 
اس��ت. اين نگراني البته با واقعيت موجود هم تا اندازه اي 
همخوان است و دست كم شرايط سدهاي تامين كننده 
آب تهران، چندان اميدواركننده نيست. بر اساس آخرين 
اخبار رسمي، سد هاي پنج گانه تامين كننده آب تهران يعني 
اميركبير، لتيان، ماملو، الر و طالقان وضعيت نگران كننده اي 
دارند؛ ذخيره آب سد ماملو با كاهش ۷۰ درصدي نسبت 
به ميانگين سال گذشته مواجه شده و در حالي كه حجم 
مفيد مخزن اين س��د كه ۲۲۲ ميليون مترمكعب است، 
همين حاال تنها ۴6 ميليون مترمكعب آب دارد. بر اساس 
آمار رسمي، سد اميركبير هم اين روز ها كاهش ۵۰ متري 
سطح آب نسبت به تراز بيش��ترين بهره برداري را تجربه 
مي كند. سد طالقان و الر هم به ترتيب با كاهش ۳۳ و 6۰ 
درصدي ذخيره آب نس��بت به ميانگين پنج ساله مواجه 
است. اين آمار به  خوبي شرايط نگران كننده اين  روزهاي 
آب ته��ران را توصي��ف مي كند كه البته كاهش ش��ديد 
بارندگي هم اين چالش را دوچندان كرده  تا جايي كه حاال 
نزديك به نيمي از مصرف آب تهراني ها را منابع زيرزميني 
شكل داده است. عالوه  بر اين، سخنان »فيروز قاسم زاده«، 

سخنگوي صنعت آب كه پيش تر در »اعتماد« منتشر شده 
هم از كاهش ۷۰ درصدي بارندگي تهران حكايت دارد: »بر 
اساس ايس��تگاه هاي وزارت نيرو ميزان دريافت آب هاي 
جاري ۲۸ ميليمتر است كه در مقايسه با متوسط بلندمدت 
نيم قرن گذشته، ۱6 درصد كاهش بارندگي رخ داده است. 
در حال حاضر ۳۸درصد سد هاي ايران پر هستند. اين عدد 
معادل ۱۸ ميليارد مترمكعب آب است. اما نكته اين است 
كه ميزان انباشت آب مخازن سد ها فقط ۲ درصد نسبت به 
سال گذشته رشد داشته است. سد هاي مهم از ۱۰ تا ۷۰ 
درصد پرشدگي داشته اند؛ اما تهران با كاهش ۷۰ درصدي 
بارندگي روبه رو است. عددي كه نسبت به سال گذشته ۲۱ 
درصد بيشتر شده است.« اين اعداد و ارقام اگرچه به  خوبي 
شرايط بغرنج اين  روزهاي آب تهران را تشريح مي كند، اما 
منابعي در وزارت نيرو به »اعتماد« گفته اند كه همچنان 
برنامه اي براي جيره بندي آب وجود ندارد؛ بر اس��اس اين 
توضيحات، تالش مسووالن در آبفاي كشوري و همچنين 
آبفاي تهران بر اين است كه با كمك و همراهي مردم يعني 
كاهش مصرف، اين  روزها را پشت سر بگذرانند. آنها البته به 
داده هاي هواشناسي و احتمال افزايش بارندگي در روزهاي 
باقيمانده از پاييز و به  خصوص زمستان پيش رو اميدوارند. 
آن طور كه منابعي در وزارت نيرو به »اعتماد« مي گويند، 
اگر تهراني ها در روزهاي پيش رو با كاهش مصرف همراه 
اين وزارتخانه شوند، قطع آب به صورت گسترده يا حتي 
جيره بندي رخ نخواهد داد.  نگران��ي درباره وضعيت آب 
پايتخت ايران، احتمال جيره بندي يا قطع آب و همچنين 
انديش��يدن به راهكاري به  نام كاهش مصرف شهروندان 
البته در حالي اس��ت كه بيش از نصف خانوارهاي تهران 
قبض ۱۰هزار تومان��ي و پايين تر پرداخت مي كنند؛ اين 
آمار را معاون بهره برداري شركت آب و فاضالب كشور در 
گفت وگويي كوتاه با »اعتماد« مط��رح مي كند و در اين 
باره مي گويد: »يكي از مسائل مرتبط با حوزه مصرف آب، 

اقتصاد آن اس��ت كه البته در حال حاضر تاكيد بر كاهش 
مصرف است و نه بحث بهينه و واقعي سازي هزينه آب. همه 
مي دانيم كه امروزه و در زندگي روزمره هدررفت آب زياد 
است. همين حاال ۵6 درصد مشتركين آب تهران زير ۱۰ 
هزار تومان براي مصرف زير سرانه ماهانه قبض آب پرداخت 
مي كنند در حالي كه قيمت هر مترمكعب ۲۵۰۰ تومان 
اس��ت، اما در بخش خانگي با قيمت ۷۰۰ تومان فروخته 
مي شود. اين يك واقعيت است كه آب در يك شرايط بحراني 
است و بايد سياست ها به شكلي وضع شود كه بدمصرفي و 
هدررفت آب به حداقل برسد.« »هاشم اميني« همچنين 
درباره راهكارهاي پي��ش رو هم مي گويد: »اصالح الگوي 
مصرف آب يك راهكار جدي است كه نه تنها در تهران بلكه 
در تمام كشور بايد اجرايي شود. تجربه ديگر استان ها هم 
ممكن است به كمك تهران يا بقيه نقاط كشور بيايد. مثال 
در اصفهان تجربه كاهنده آب را داريم كه اس��تفاده از اين 
تجهيزات كاهنده مي تواند راهكاري براي برخي ديگر از 

نقاط كشور مانند تهران هم باشد.« 
 راهكار موقت: مديريت پرمصرف ها، باغ ويالها و 

قطع انشعاب هاي غيرمجاز
 مساله و نگراني درباره آب البته مختص به تهران نيست و 
همين حاال چندين كالنشهر و استان شرايط بغرنج تري را 
تجربه مي كنند. عالوه  بر اين سربرآوردن اين مساله اگرچه 
در يك دهه گذشته بارها محل بحث و بررسي بوده، اما به نظر 
مي آيد برخي راهكارها براي كاهش مصرف چندان جدي 
گرفته نشده يا به صورت كامل اجرا نشده است. گفت وگو 
با مسووالن حوزه آب و نيرو در استان هاي مختلف هم اين 
موضوع را تاييد مي كند اگرچه در چندماه گذشته شاهد 
قطع آب برخي باغ ويالها و انشعاب هاي غيرمجاز بوده ايم. در 
تازه ترين خبر مديركل آبفا مازندران در گفت وگو با »اعتماد« 
از شناسايي ۱۲ هزار انشعاب غيرمجاز آب در مازندران خبر 
مي دهد. »بهزاد برارزاده« در اين ب��اره مي گويد: »يكي از 

مواردي كه در استان مازندران هم وجود دارد، انشعاب هاي 
غيرمجاز است. در مازندران ما با پيگيري هاي مكرري كه 
براي شناس��ايي انجام داديم، به مراحل خوبي رسيديم.« 
آن طور كه مديركل آبفا مازندران مي گويد از سال ۹۹ تاكنون 
بيش از ۱۲ هزار انشعاب غيرمجاز در اين استان شناسايي 
شده است: »۱۲ هزار انشعاب غيرمجاز را شناسايي و تعدادي 
را قطع كرديم، اما در برخي موارد نمي توان ورود كرد، چون 
اصال ويال غيرمجاز ساخته شده و دادستان به ما اجازه قانوني  
كردن اين انشعابات را نمي دهد كه ما با اين موضوع مشكل 
داريم. يا حتي درباره حفظ حقوق بيت المال ما رسما اعالم 
كرديم كه در برخي مناطق خود ش��ورا يا دهيارها تالش 
و پيگيري مي كنند كه اين انش��عاب هاي غيرمجاز فعال 
ش��ود يا پس از قطع  كردن آن را فعال مي كنند. اينجا بايد 
تعيين تكليف انجام ش��ود؛ اين ۱۲ هزار انشعاب غيرمجاز 
كه در حال اس��تفاده از بيت المال هستند و هيچ هزينه اي 
هم پرداخت نمي كنند.« نكته مهم ديگر اما برداشت هاي 
غيرمجاز آب در بس��ياري از مناطق كش��ور است كه اين 
موضوع در اس��تان مازندران حدود ۱۵درصد كل آب اين 
استان اس��ت. برارزاده در اين باره هم مي گويد: »ما هم در 
مازندران اين موارد و بحث برداشت هاي غيرمجاز را داشتيم 
ولي همه را قطع كرديم؛ اقامتگاه هاي غيردايم را شناسايي 
كرديم، ما ۱۸۵ هزار مشترك انشعاب غيردايم در مازندران 
داريم كه مستعد اين است كه در اين باره فكر انجام شود و 
كاري متفاوت انجام شود. نحوه برخورد ابتدا تذكر، برخورد 
قانوني و سوم هم قطع انشعاب غيرقانوني بود. به طور كلي 
پرتي آب در استان مازندران ۲۹ درصد است كه ۱۴ درصد 
ظاهري مانند شكستگي اس��ت و ۱۵ درصد هم انشعاب 
غيرمجاز است.« اين توضيحات درباره برداشت هاي غيرمجاز 
آب در مازندران درحالي اس��ت كه پيش تر هم مديرعامل 
آبفاي مشهد در گفت وگو با »اعتماد« از قطع ۴هزار انشعاب 
آب باغ ويال در اين شهر خبر داده بود. »حسين اسماعيليان« 
در توضيح اين موضوع گفته بود: »يكي از مس��ائل مشهد 
در حوزه آب باغ ويالها هس��تند كه گاها خطوط چند ده 
كيلومتري دارند و اين روند يكي از جدي ترين معضالت آب 
مشهد است. سال گذشته بيش از ۱۰ هزار انشعاب غيرمجاز 
تعيين تكليف شد كه اكثرا باغ ويال بوده است. باورش سخت 
اس��ت اما صد متر حفاري مي كنند و در زيرزمين انشعاب 
مي گيرند. سال گذش��ته ما ۴ هزار انشعاب باغ ويال را قطع 
كرديم.« اهميت اين اقدام زماني بيشتر آشكار مي شود كه 
بدانيم هر باغ ويال ش��ش و نيم برابر خانه عادي مصرف آب 
دارد.اين آمار و اطالعات درباره تهران، مازندران و خراسان 
رضوي، تا اندازه اي درباره بس��ياري ديگر از اس��تان ها هم 
صادق است اگرچه در برخي مناطق حتي شرايط بحراني تر 
هم هست؛ آماري كه به خوبي از ضرورت عزم جدي مردم و 
مسووالن براي گذر كوتاه مدت از اين بحران و در مرحله بعد 
هم پيدا كردن راه حل هاي اساسي براي آينده حكايت دارد.

جيره بندي آب در كمين ايرانيان
كاهش بارندگي، پايين آمدن سطح ذخيره سد ها و تغيير نكردن ميزان مصرف، زمينه ساز چالش آب شده است
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شوكران نوش

نگاه ثانيه ها 
و منظر تو- تالقي كوه با درياست هميشه منظر دريا و كوه- روح افزاست 
به هركجا كه تو باشي- هواي من آنجاست نفس ز عمق تو و قله تو مي گيرم 
نگاه ثانيه ها مات بر دقايق ماست دقايقي است تو را با من و مرا با تو 
چقدر اين همه با هم يكي شدن زيباست من و تو آينه روبروي هم شده ايم 
محمدعلي بهمني

شايد درس��ت نباش��د اما گمان 
مي كن��م بخش��ي از اتفاق��ات 
روزهاي اخير اگ��ر در فيلم هايي 
مثل هشت و نيم )فدريكو فليني( 
و سگ آندلسي )لوئيس بونوئل( 
مي آمد بيش��تر پذيرفتني و قابل 
درك بود. )منظ��ورم حركاتي مثل پخش ش��يريني 
توسط گارد ويژه، كنار ماشين نظامي مخوف و ترسناك 
سياه رنگ و بوق و سوت و شادي بعد از باخت تيم ملي 
ايران مقابل امريكا توس��ط بعضي از ايرانيان اس��ت(. 
البته منظورم براي فردي مثل من اس��ت و گرنه البد 
براي نفرات اين دو گروه، داليلي وجود دارد. داليلي كه 
وقتي درست نگاه كنيم رد پاي اعتماد و بي اعتمادي را 
در آن مي يابيم. يافتني كه حكايت از كاشتي چندساله 
دارد. )بدون شك هيچ برداشتي بدون كاشت نيست!( 
كاش��تي كه بي شك توسط گارد ويژه و معترضين اين 
روزها )خاموش خانه نشين و پرهياهوي كف خيابان( 
انجام نگرفته! ش��ايد بذر بي اعتم��ادي به خودي هاي 
هموطن )مس��ووالن، تيم ملي، رس��انه هاي رس��مي 
و دولت��ي، كارشناس��ان وابس��ته و...( و اعتماد به غير 
خودي ه��اي بيگانه )دولت ها، رس��انه هايي كه با پول 
كشورهاي ديگر بر مشكالت و كاستي هاي ايران تاكيد 
مي كنند و...( با رفتار نادرست، داوري يكجانبه، فساد 
مالي و تبعي��ض در دادن امكان��ات، تماميت خواهي، 
فقير تر كردن طبقات پايين اجتماعي، تناقض در رفتار 
و گفتار، خ��ود را در قدرت فكر برتر دانس��تن، تكفير، 
تهمت زدن و حقير شمردن مخالفان، دخالت در امور 

ش��خصي و حريم خصوصي ديگران و... در زمين ذهن 
بسياري ريخته شده است. ريختني كه به احتمال زياد با 
وجود حسابرس بي طرفي كه شيبش به سمت حقيقت 
و مردم باش��د و مصلحت انديش��ي نكند، مي توانست 
حيات هر كدام از اين داليل را كمرنگ يا بي رنگ كند. 
)منظورم از حسابرس معناي رايج آن و فردي مطلع در 
امور مالي نيست. نگاهم به فرد يا سازمان يا دستگاهي 
است كه در عين برخورداري از قدرت، داراي استقالل 
كافي باشد )البته در عمل و نه در حرف(. زمان داوري 
به نفع يك تيم سوت نزند. اگر از معترضين براي حرف 
و استوري و چه و چه مدرك مي خواهد از مخالفين شان 
- خصوصا ش��خصيت هاي مسوول و صاحب جايگاه - 
دليل و مدرك طلب كند.( البته اين حسابرس بي طرف 
نيازمند يك حامي دانا و بي غرض و مرض هم هس��ت. 
حامي اي كه وجودش قادر است سازمان ها، شركت ها، 
كشورها و ملت ها و جهاني را از سقوط و لغزش باز دارد. 
كس يا كساني كه در فرهنگ عمومي از آنها به عنوان 
كارشناس ياد مي شود. كارشناساني كه براي بقا در پي 
يافتن داليل عملكرد خوب و بد هس��تند. )بدون شك 
افرادي كه م��ردم عادي پاچه خوار و ريزه خوار را خوان 
قدرت مي دانند، نمي توانند در اين گروه جاي گيرند( 
گمانم اگر عاقل باش��يم زودتر از آنك��ه ديگران در پي 
كميته حقيقت ياب باش��ند خودمان تش��كيل آن را با 
افرادي از اين دو گروه )حسابرس و كارشناس( تشكيل 
مي دهي��م. آن هم با افرادي كه قب��ل از همه در پي آن 
باش��ند كه چه كساني سارق اعتماد ملت هستند )چه 

كسي اعتماد مردم را دزديد!( 

چه كسي اعتماد مرا دزديد
حسن لطفي

روشنايي هاي شب 

خاطرات تاريك��ي، مبهم هاي كوتاه 
تاريك تلخ اثري است از مارسل بئالو 
نويسنده فرانسوي )1۹۹3-1۹08( به 
ترجمه مسعود قارداش پور كه در نشر 
مشكي منتشر شده. كتاب شامل صد 
و هجده داستان ريزه يا ميكرو فيكشن 
است كه در فرانسه خرده رمان مي نامند. اين داستان ها در چهار 
فصل گردآوري شده  است. كودكي هاي بسيار، روايت كودكي 
و ماجراهاي تلخ و پراضطراب آن است و آنها و او روايت نوجواني 
و جواني همراه با عشق ها و شكست ها، تئاتر زيرزميني روايت 
سن پختگي و خفته ايستاده خوابي سنگين است عين اتاق 
انتظار مرگ. داستان هايي كوتاه با توصيف، تصويرسازي و نثري 
هنرمندانه و قوي كه در دنياي واقعي جان مي گيرند، با شرحي 
آشنا آغاز مي شوند. خرده رمان هايي كه در كنار يكديگر اثري 
متف��اوت را آفريده اند و همچون كليدي براي درك وضعيت 
بشرند. نويسنده در اين داستان ها هم متاثر از سوررئاليسم است 
و هم از ادبيات خيالي بهره برده است. »هر روز بغض و كينه هاي 
ابدي اش را تحمل مي كردم، سرزنش هاي تمام نشدني اش را! 
اصال الزم نبود دهان باز كند: صورتش تجسم خاموش مالمت 
بود. اگر اين مجسمه زنده »سركوفت« را تحمل مي كردم، نه از 
سر تسليم بود نه شكست، بلكه صبر بود فقط، در انتظار رسيدن 
شب. به محض اينكه خواب بر او »چيره مي شد« -اين بهترين 

تعبير اس��ت- خطوط چهره اش حالت بي سن و سال انساني 
معصوم را باز مي يافت. لحن و حتي معناي حرف هايش تبديل 
مي شد به زباني كه، بي شك، روزگاري در سرزميني گمشده 
صحبت مي شد.«مارسل بئالو، بوف كور صادق هدايت را شاهكار 
مي دانست. تصوير هايي كه تخيل فرهيخته بِئالو مي سازد در 
ذهن باقي مي مانند. آثار رواي��ي بِئالو را مي توان از بهترين ها 
در ادبيات فانتزي معاصر دانس��ت. در اين قصه ها با وجود اين 
فضاي ترس��ناك و مخوف يك  جور شوخ طبعي و نوعي طنز 
فلسفي نيز ديده مي شود. اين اولين كتابي است كه از مارسل 
بِئالو به فارسي ترجمه و منتشر مي شود. بئالو دوران كودكي و 
نوجواني سختي را گذراند و مجبور شد با وجود سن و سال كم، 
وارد دنياي كار شود. او همزمان با كار، ادبيات مي خواند و زماني 
كه براي انجام كار ديگري به پاري��س رفت با زني ازدواج كرد 
كه او را با ادبيات رمانتيك آلمان نيز آشنا ساخت. فعاليت ادبي 
بئالو و چاپ كتاب هايش از سال 1۹3۷ آغاز شد و كتاب حاضر 
محصول همان سال است. اين داستان ها به ترتيب به دوران 
كودكي، نوجواني و جواني، پختگي و پيري انسان مي پردازند و 
ماجراهايي درباره هر يك از اين مراحل زندگي بازگو مي كنند. 
بئالو در اين كتاب صريح ظاهر مي شود و ديدگاهش ابدا متقلبانه 
و پنهان كارانه نيست. او تمام تالشش را مي كند تا قصه ها را در 
تنها زماني كه به نظر مي رسد درخور اين دنيا است تعريف كند: 

زمان ماضي استمراري.

داستان هاي نويسنده اي كه بوف كور را مي استود
اسداهلل امرايي

در حوالي ادبيات

من به حياط رفت��م تا به آدمك مورد 
عالقه ام كه توي باغچه، نزديك درخت 
نارنج خاك ك��رده بودم، س��ر بزنم. 
آدمك را از توي خاك درآوردم و س��ر 
و صورتش را پاك كردم. بعد دعوايش 
كردم ك��ه چرا كفش هاي��ش را پاره 
كرده است؟ گفتم چرا به حرف هايم گوش نمي دهد؟ گفتم 
از دستش خسته شده ام. گفتم اگر به حرف هايم گوش ندهد 
ديگر به او سر نمي زنم. گفتم دفعه بعد اگر بخواهد اين كارها را 
تكرار كند او را تنبيه خواهم كرد. ناراحت شد اما چيزي نگفت. 
دوباره خاكش كردم و به آشپزخانه رفتم. مامان داشت گريه 
مي كرد. نمي دانستم چرا گريه مي كند. به نظرم هيچ اتفاقي 
نيفتاده بود. به او گفتم گريه نكند. مامان هم چيزي نگفت و 
اشك هايش را پاك كرد. بعد رفتم كنار بابا نشستم روي كاناپه 
و فوتبال تماش��ا كردم. اما زود حوصله ام سر رفت. به بابا نگاه 
كردم. به نظر مي رسيد فوتبال تماشا نمي كند. انگار فكرش 
جاي ديگري بود. نيمه اول تمام شد. بعد آگهي هاي بازرگاني 
شروع شد. من خيلي آگهي هاي بازرگاني را دوست دارم. موقع 
تماشاي آنها اصال حوصله آدم سر نمي رود. نيمه دوم كه شروع 
شد، بلند شدم و باز به آشپزخانه رفتم. از پنجره بيرون را نگاه 
كردم. هوا تاريك شده بود. مامان داشت شام درست مي كرد. 
به مامان گفتم »خوراكي داريم؟«. گفت »وقت شامه«. آب 
خوردم. برگشتم و جلوي تلويزيون نشستم. بعد مامان سفره 
را پهن كرد. اخبار شروع ش��د. نمي دانم چرا بابا دوست دارد 

جلوي تلويزيون و در حال تماش��اي اخبار شام بخورد. اخبار 
درباره همه  چيزهايي بود كه حال آدم از ديدن و شنيدنش بد 
مي شود. درباره ويروس، درباره جنگ، درباره بچه هاي همسن 
من كه مادر و پدرشان مرده اند، درباره زندان. بابا هنوز داشت به 
تلويزيون نگاه مي كرد. اما باز هم انگار حواسش جاي ديگري 
بود. شام را خورديم و من رفتم مسواك بزنم. مي ترسيدم توي 
آينه دستشويي نگاه كنم. از دستشويي آمدم بيرون و شب بخير 
گفتم و به اتاقم رفتم. سايه ها روي ديوار حركت مي كردند. چند 
دقيقه بعد صداي بابا و مامان را شنيدم كه دعوا مي كردند. اتاق 
تاريك بود. از تخت آمدم بيرون كه بروم از الي در ببينم موضوع 
چيست كه پايم به چيزي گير كرد و خوردم زمين. خودم را 
كنترل كردم و »آخ« هم نگفتم. با درد زياد، برگشتم به جايم. 
گفتم االن است كه بيايند سراغم تا ببينند چه دسته گلي به 
آب داده ام. اما نه مامان آمد و نه بابا. كمي گذش��ت. »شتلق« 
صداي بلندي از توي هال ش��نيدم. بعد همه جا ساكت شد. 
ترس��يدم. چند دقيقه بعد صداي در حياط آمد. از پنجره به 
بيرون نگاه كردم. بابا را ديدم كه دس��تش را گرفته بود به تنه 
درخت نارنج و گريه مي كرد. نشس��ت. واي اگر آدمك را پاي 
درخت پيدا مي كرد حسابي از دستم عصباني مي شد. صداي 
آژير آمبوالنس آمد. رسيد جلوي در خانه ما و ايستاد. بابا هر دو 
لنگه در را باز كرد. نور آمبوالنس افتاد توي اتاقم. بابا برگشت 

توي خانه. آمبوالنس آمد توي حياط .
پرستارها برانكارد آوردند و مامان را بردند. بابا همين طور 

گريه مي كرد. من هم گريه كردم.

آدمک
محمد خيرآبادي

يك پالن تجربه زيسته 

خبرگ��زاري مه��ر با انتش��ار 
مجموعه عكسي نوشت: »بيد 
سرخ محالت كه به طالي سرخ 
اس��تان مركزي معروف است، 
به عنوان يكي از منابع طبيعي 
ارزشمند عالوه بر توليد ثروت 
در حوزه اقتصاد داخلي در سبد 
مصرف بازارهاي جهاني نيز قرار 
گرفته است. ريشه هاي اصلي 
اين درخت هميش��ه به دنبال 
منبع آب هستند و ممكن است 
به لوله هاي دفن شده در زمين 
آسيب برسانند. ريشه هاي اين 
درخت ممكن است آنقدر بلند 
شوند كه پياده روهاي نزديك 

درخت را نيز در بر بگيرند«. 

عكس نوشت 

همه خاطراتي كه از سربازي 
ق��وم و خويش ه��اي خ��ود 
مي ش��نويد را ب��اور نكني��د. 
آنها ب��ه ش��ما از بداخالقي ها 
ي��ا ظلم هاي��ي كه ب��ه ديگر 
هم خدمتي هاي شان كرده اند، 
نمي گوين��د. آنه��ا هرگ��ز از 
اينك��ه بي عدالتي هاي��ي را ديده اند و اما چش��مان 
خود را فروبس��ته اند، دم نمي زنن��د. پادگان محيط 
عجيبي است. خيلي از پسرها وقتي سرباز مي شوند 
معيارهاي اخالقي ش��ان را كن��ار مي گذارند. انگار 
تصمي��م مي گيرند براي چند ماه هم كه ش��ده، آن 
آدم سابق با معيارهاي سفت و سخت عدالت طلبانه 

نباشند، چراكه پادگان، نبرد تن ها و بدن هاست.
پس��رهايي كه زيرك هس��تند، ي��اد مي گيرند چه 
كارهايي انجام دهند كه بدن ش��ان كمتر خسته و 
رنجيده ش��ود. بي خوابي، س��رما و گرماي خارج از 
تحمل، ساعت ها خبردار ايستادن، گشت زني هاي 
طوالني هر كس��ي را خس��ته مي كند، به خصوص 

بدن هايي كه به اين كارهاي سخت عادت ندارند.
اغلب س��ربازها تجربه كندن علف هاي هرز، جارو 

كردن برگ درختان پاييزي و شس��تن س��رويس 
بهداشتي را دارند. بدون آنكه فرمانده شان توضيحي 
بدهد چرا بايد هر روز صبح تا كمر خم شوند و علف 
هرز را از زمين بيرون بكشند، برخي از آنها مجبور 
هستند در سرماي پاييز و زمستان علف  هرز را از جا 
در بياورند. همين طور بايد كاشي هايي كه لعاب شان 
به كلي ازبين رفته را جوري تميز كنند كه به چشم 
فرمانده خوش بيايد. يا هر روز آسايش��گاه را جارو 
بزنند و طي بكش��ند و ديگ بزرگ و سنگين غذا را 

جابه جا كنند.
اما اين اخب��ار و گزارش ها تمام واقعياتي كه ش��ما 
درباره پادگان مي ش��نويد، نيس��ت. اغلب كارهاي 
كثيف و س��خت را س��ربازهايي انجام مي دهند كه 
تحصيالت عاليه ندارند. كساني كه درس خوانده و 
دانشگاه رفته اند كارهاي سبك تر و حتي دفتري را 
انجام مي  دهند. كم سوادها بيشتر نگهباني مي دهند 
و كارهاي يدي برعهده آنها گذاش��ته مي ش��ود. تا 
جايي كه م��ن مي دانم، هيچ س��رباز عدالتخواهي 
در دوره خدمت م��ن به اين وضعيت اعتراض نكرد. 
حت��ي تحصيلكرده هايي كه معن��اي بي عدالتي را 
مي فهميدند هم صم بكم گوش��ه اي مي نشستند؛ 

علت آن هم روش��ن بود: اعتراض به اين رويه عالوه 
بر آنكه باعث مي شد از سوي ديگر سربازها مواخذه 
شوند، موجب مي ش��د بدن شان هم با نگهباني ها و 
جارو كردن ها، سختي بكشد. به همين خاطر همه 
خيلي زود متوجه مي شدند كه فعال بايد ساكت باشند 
تا بعد از سربازي دوباره از مزاياي عدالت طلبي بگويند.

سربازي آدم ها را عوض مي كند؛ در دوران دانشجويي، 
چند نفر در دانشكده ما بودند كه چنان پرحرارت از 
عدالت مي گفتند كه جمعيت به وجد مي آمد و براي 
سخنان پرمغز آنها دست و هورا مي كشيد. اما همين ها 
وقتي نوبت سربازي شان رسيد به هر دري زدند كه 
كارشان به پادگان نيفتد. هزارجا به آدم هاي متنفذ 
س��پردند كه كاري كنند تا آنها وسط بيابان خدمت 
نكنند؛ س��ر آخر هم موفق شدند. در حالي كه ساير 
همس��االن آنها هر روز صبح علف ه��اي بيابان هاي 
پادگان را مي كندند، س��رويس هاي بهداش��تي را 
مي شستند و نگهباني مي دادند آنها ساعت 8 صبح به 
يكي از ساختمان هاي نظامي داخل شهر مي رفتند و 
نگهبان به آنها صبح بخير مي گفت و آنها مي نشستند 
و كس��ي براي آنها چايي مي آورد و با همكاران خود 
همان بحث هاي دانش��گاه را پيگي��ري مي كردند و 

درباره اهميت عدالت و انص��اف مي گفتند اما هيچ 
خبر نداشتند كه پش��ت ديوارهاي پادگان چه خبر 
است. حتي وقتي سربازي شان هم تمام شد ساكت 
ماندند. انگار هيچ خبري از پشت آن ديوارها ندارند. 

روزي با يكي از همين عدالت طلبان درباره همين 
تناقض گپ مي زدم ك��ه او گفت: »توقع داري من 
با مدرك كارشناسي ارش��د، دستشويي بشورم و 
در عوض كس��ي كه س��يكل دارد اين كار را انجام 
ندهد؟!« از استداللش خنده ام گرفته بود؛ ترس از 
نگهباني قوه استدالل را از او گرفته بود. اما مطمئن 
بودم كه مي دانس��ت علت آنكه آن سرباز تا سيكل 
درس خوان��ده اين بوده فرصت ه��اي آنها در طول 
زندگي مش��ابه يكديگر نبوده اس��ت ام��ا به نظرم 
خودش را به نفهمي مي زد تا وجدانش آسوده باشد.

نطق عدالت طلبان در پادگان كور شده بود
كسي از پشت ديوارهاي بلند پادگان خبر ندارد

بامداد الجوردي 

مجله »مكتوب طنز ]+جد[ فارسي سه نقطه« ويژه جام 
جهاني 2022 منتشر شد.  به گزارش ايسنا، اين شماره به 
تاريخچه پيدايش فوتبال، حواشي جام جهاني، كشور قطر 
و... پرداخته است. اين مجله با يادداشتي از ابراهيم افشار با 
عنوان »شاخص خوشبختي براي گوشِت دم توپ« آغاز 
مي شود و سپس مطالب بخش »فوتبال، جام جهاني و 
هرچي كه هست« به اين شرح در پي مي آيد.  »از چلتوپ 
تا امجديه« )روايت هايي از پيدايش فوتبال در ايران، 120 

سال رياضت و عشق س��ياه(، »سيزده غول منحوس« 
)زيرچشمي نگريستن به تني چند از  ترين هاي تاريخي 
جام جهاني(، »ُبت با يك بوسه متولد مي شود« )درباره 
فوتبال و سياس��ت، فوتبال و ادبيات، فوتبال و فلسفه و 
فوتبال و كوفت(، »اين توپچي هاي نازنين« )پرسه اي 
فوتبالي در مباحث روش��نفكرنمايي و انتلكتوئليس��م 
از آندره مال��رو تا همي��ن ش��ماها(، »دو تابوت چوبي 
بي مش��تري« )درباره پدر و مادر فوتبال ايران؛ حسين 

صدقياني و نادره كهنمويي(، »پنج  تا بخور هيچي نگو« 
)نيم قرن تاريخچه فوتبال زنان ايران( و »آميگو، آميگو، 
مگر يتيم گير آوردي« )فوتبال از دريچه فلسفه، دريچه 
طنز سياه و دريچه هاي ديگر( نوشته ابراهيم افشار، »از 
شير تا فوتباليست  دستار به  سر« )مروري بر نمادهاي جام  
جهاني فوتبال از اول تا االن( و »نيم قرن پس از استقالل« 
)قطر چيست و چطور ميزبان جام جهاني شد( نوشته 
ساسان ش��ادمان منفرد. در بخش فوتبال انديشي هم 

اين مطالب را مي خوانيم: »فوتبال شعر روزگار ماست« 
از بيژن عبدالكريمي، »جنگ گالدياتورها در مستطيل 
سبز« نوشته حسين راغفر، »اي فراموشي كجايي تا به 
فريادم رسي« نوشته سيد عبدالجواد موسوي و »مثل 

جين كلي، مثل فردآستر« نوشته آرش خوشخو.
سي وششمين مجله »مكتوب طنز ]+جد[ فارسي 
س��ه نقطه« با صاحب  امتيازي و مديرمسوولي اميد 

مهدي نژاد در 18۷ صفحه منتشر شده است.

سه نقطه 
مجله روز

از سال 1۹88 نخستين روز از 
ماه دسامبر را روز جهاني ايدز 
مي نامند و طبق اعالم سازمان 
بهداش��ت جهاني هدف از اين 
نامگذاري جلب  توجه و تحكيم 
اتحاد مردم گوش��ه و كنار دنيا 
براي مبارزه با اين بيماري و حمايت از همه آنهايي است 
كه به نوعي با آن درگيرند. اكنون نزديك به 40 ميليون 
نفر در سراس��ر جهان به ايدز مبتال هستند و از زماني 
كه اين بيماري تشخيص داده شده و نامي مختص به 
خود پيدا كرده جان بيشتر از 35 ميليون نفر را گرفته 
است كه اين يعني ايدز باوجود عمر كوتاهش، يكي از 
مرگبارترين بيماري هاي تاريخ محسوب مي شود. البته 
تحقيقات علم پزشكي در چند سال اخير پيشرفت هاي 
اميدواركننده اي در موضوع ايدز داشته و داروهايي هم 
براي كمك به مبتاليان توليد شده است و حتي برخي 
مي گويند احتماال كمتر از يك دهه ديگر، روشي موثر 
براي درمان قطعي آن پيدا مي شود. اما هنوز خطر اين 
بيماري بسيار جدي است و همين »جدي بودن« يكي 
از چند محوري است كه هر سال در روز جهاني ايدز بر 
آن تاكيد مي شود. همچنين از آنجا كه از ميان راه هاي 
انتقال ايدز، رابطه جنسي و اس��تفاده از سوزن آلوده 
)معموال ميان معتادان به مواد مخدر( جزو رايج ترين 
راه ها هستند و اين راه ها خواه ناخواه - حتي در آزادترين 
و بي قيدترين جوامع -  قضاوت هايي همراه با نكوهش را 
براي فرد مبتال به دنبال دارد، يكي از اهداف روز جهاني 
ايدز، كنار گذاشتن داوري ها و پيشداوري ها و كوشش 
براي مواجهه علمي و همدالنه با اين بيماري است. اما 
منشا اين بيماري كجا بود؟ امريكايي ها در دهه 1۹80 
ميالدي با شيوع ناگهاني اين بيماري مواجه شدند، اما 
منش��ا آن به اوايل دهه 1۹20 ميالدي و قاره آفريقا، 
گويا كش��ور كنگو برمي گردد. نظريه غالب اين است 
كه ويروس آن از ميمون به انس��ان منتقل شده است. 
بسياري از دانشمندان احتمال مي دهند اين انتقال يا 
با خوردن گوشت شامپانزه هاي مبتال اتفاق افتاد يا از 

زخم هايي بود كه شكارچيان هنگام شكار، در حمله 
ميمون ها برمي داشتند. اين ويروس همراه با ميزبان 
انساني اش از آفريقا به هاييتي و از آنجا به خاك اياالت 
متحده رفت و اين كشور به كانوني براي آلوده كردن 
همه جهان تبديل شد )البته هنوز آفريقايي ها بيشترين 
جمعيت مبتاليان را به خودشان اختصاص مي دهند و 
طبق آمارها نزديك به دوسوم افراد درگير با ايدز ساكن 

قاره آفريقا هستند(. 
نكته اينجاست كه تا اوايل دهه 1۹80 كسي متوجه 
اي��ن ماجرا نش��د و وي��روس بي س��روصدا و با چراغ 
خاموش، حوزه اي وس��يع و جمعيتي بزرگ را آلوده 
كرد. مثال بسياري از مردان اهل هاييتي كه در كنگو 
كار مي كردند بر اثر بيماري هايي مثل عفونت ريوي 
مي مردند و كسي متوجه نقص سيستم ايمني بدن 
آنها نمي ش��د. حتي پزش��كي دانماركي به نام گرت 
رس��ك كه س��ال ها در كنگو طبابت و جراحي كرده 
بود نيز - بي آنكه بداند - به اين بيماري مبتال ش��د و 
دوازدهم دسامبر 1۹۷۷ درگذشت. 10 سال پس از 
مرگش، نمونه خون او را آزمايش كردند و ديدند كه او 
نيز يكي از قربانيان ايدز بوده است. بعدتر تا دوره اي، 
باور بسياري - حتي محققان - اين بود كه ايدز مختص 
مردان همجنس گرا و طاعوني اس��ت كه فقط آنان را 
از پا درمي آورد، زيرا عم��وم مبتاليان به اين بيماري 
چنين مرداني بودند )در دوره اي، اهدا يا فروش خون 
از سوي چنين مرداني مطلقا ممنوع بود(. چند سال 
بعد، با پيشرفت تحقيقات معلوم شد راز گسترش اين 
ويروس، نه همجنس گرايي كه رابطه جنسي پرخطر 
است و الزاما به گروه خاصي از مردان محدود نمي شود. 
س��ال 1۹84 ويروس عامل اين بيماري را تشخيص 
دادند و س��ال 1۹8۷ چند گ��زارش علمي درباره آن 
منتش��ر كردند. سازمان بهداش��ت جهاني بر اساس 
همين مطالعات و گزارش هاي منتش��ر شده، ايدز را 
مساله مهمي تلقي كرد و از سال بعد، يعني از 1۹88 
ميالدي، يكم دسامبر را روز جهاني ايدز ناميد. از سال 

1۹۹1 نيز ربان قرمز را نماد آن تعيين كردند.

تاريخچه و روز جهاني ايدز
مرتضي ميرحسيني

10 آذر، يكم دسامبرامروز در تاريخ


