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ادامه سرمقاله
پادشاهِی مرکب در دولِت تک بافت

در کشــوری که، مراجِع حاکمیــِت معارض و متعدد، 
وجود دارد، دولت آن کشــور بیمار و مریض است، دولت 
بیمــار، نمی توانــد جامعه را مدیریِت ســالم، کند.  هابز 
با تشــبیه دولــت و قدرت، به »بدِن انســان« می گوید: 
همانطــور که هر عضوی از بدن انســان، وظیفِه خاصی 
دارد و در وظایِف سایر اعضای بدن، مداخله نمی کند، در 
نظام سیاســی یک کشور هم، هر قوه، یک وظیفه خاص 
دارد و نباید در وظایف ســایر قوا، مداخله کند، به عنوان 
مثــال: اخذ و وضع مالیات، کــه در حکم »مغذیه بدن« 
است، وظیفه دولت است. قانونگذاری، که در حکم »قوه 

عقلیه« بدن است وظیفه قوه مقننه است.
اگر در کشور، قدرت قانونگذاری، در دست چند مرجع 
و چند نهاد باشد، یا قدرت وضع مالیات، قدرت تخصیص 
بودجــه ، قدرت تولیِد ثروت، پــول، درآمد و اقتصاد، در 
دست چند مرجع و نهاد باشد، درحالی که، اقتصاد، باید 
دســت دولت و قوه مجریه باشد، در واقع در آن کشور، 
حکومت واحد وجود ندارد، تفکیک قوا، وجود ندارد، بلکه 
یک »دولت تجزیه شده« به دسِت چند، دسته و جناح، 
اداره می شــود. هابز به این حالت »پادشــاهی مرکب« 
می گوید ، یعنی یک دولت واحد یا تک بافت به جای آنکه 
به دســت یک فرد، به نام رئیس جمهور یا نخســت وزیر 
اداره شــود، به وسیله چند رئیس جمهور یا چند پادشاه 

اداره می شود.
در نتیجــه پادشــاهان در وظایف همدیگــر مداخله 
می کنند، دولت دچار تعارض در قدرت و وظیفه می شود، 
و دولت بیماری می شود و دولت بیمار، نمی تواند جامعه 

را سالم اداره کند.
در کشــور ما هم، به نظر می رســد، اصــل تفکیک 
قوا، به درستی رعایت نمی شــود، به عنوان مثال: طبق 
اصل۷۱ قانون اساسی »قانونگذاری، فقط در صاحیت 
قوه مقننه یا مجلس اســت« در حالی کــه در ایران، 
چندین مرجع و نهاد دیگر از قبیل: مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای انقاب فرهنگی، 
شــورای امنیت ملی، دولت در مقاِم وضع آیین نامه ها، 
شورای روسای سه قوه هم، هریک به نوعی، قانونگذاری 

می کنند.
یا در باب دولــت و قوه مجریه،که اقتصــاد، درآمد و 
بودجه، باید در اختیار قوه مجریه و دولت باشد، نیمی از 
اقتصاد، در دست نهادها ، مراجع و قوای هم عرض دیگر 
است، به نحوی که رئیس قوه مجریه می گوید:»۶۰درصد 
اقتصاد و درآمِد کشــور در دست دولت است و ۲۰۰هزار 
میلیــارد از ۳۶۰ هزار میلیارد تومــاِن بودجه، در اختیار 

دولت نیست.«
نتیجه این بحث آن اســت که اگر می خواهیم دولتِی 
معمول، با هنجار جهانی، کارآمد و سالم، داشته باشیم، 
باید در عمل، نه در شــعار و لفظ قانون، به اصل تفکیک 
قوا عمل کنیم، تا دولت و جامعــه ای، نظام مند، بر پایه 
اصوِل مترقِی کشورداری و حکمرانِی دمکراتیک، داشته 
باشــیم و دچار بی انضباطی اقتصادی، دولت بیمار، و در 

نهایت، پادشاهی مرکب در اداره کشور نشویم. 
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ارسطو در قرن چهارم قبل از میاد، کتابی 
به نام »سیاست« نوشت. در آن کتاب، اولین 
بار، اصل مهمی به نــام »اصل تفکیک قوا« 
درباب سیاست و کشورداری، به جهان عرضه 

کرد. اهداِف اصِل تفکیک قوا عبارتند از: 
۱- توزیع قدرت بین قوای سه گانه

 ۲- جلوگیــری از تمرکــز قــدرت بــرای 
پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت 

۳- صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان
۴- تسهیل اداره امورعمومی و حکومتی.

 اصل تفکیک قوا، به عنوان منشور حکمرانی، 
بر جهان حکومــت می کند. رعایت این اصل از 
اصول مســلم کشــورداری و حکمرانی است. 
تجربه جهانی، اثبات کرده است که، کشورهایی 
که اصل تفکیک قوا را، به درســتی اجرا نکنند، 
مدیریت آن کشورها، دچار تعارض و هرج و مرج 
می شــود. اگر این اصل رعایت نشود، قوای سه 
گانِه مقننه، مجریــه و قضاییه، هرکدام حدود 
اختیــارات و صاحیت قانونی خــود را رعایت 
نمی کننــد، در کار همدیگر، مداخله می کنند، 
در نتیجه کشــور، دچار تعارض در اختیارات و 
وظایف شــده و نظام سیاسی اقتصادی کشور، 

مختل و ناکارآمد می شود.
 تومــاس  هابز، سیاســتمدار، فیلســوف و 
نویسندِه شهیِر انگلیســی، عقیده دارد: »عدم 
رعایت اصل تفکیک قوا در یک کشور، موجب 
تعارض و اختال، در اداره کشــور می شــود و 
تعارض قوا، یک نوع بیماری برای دولت هاست«  
ادامه در همین صفحه

   علی توسلی
   حقوقدان و فعال مدنی
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  عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
 و عضو شورای رقابت مطرح شد؛
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رسانه ملی وانحصاری که شکسته است

واقعیت آن اســت که تنها رســانه صوتی-
ایــران صداوســیمای جمهوری  در  تصویری 
اســامی اســت که هزینه هــای آن از بودجه 
ملی تامین می شــود. مطابق اصل ۱۷5 قانون 
اساســی، نصــب و عزل رئیس ســازمان صدا 
و ســیماي جمهوري اســامي ایــران با مقام 
رهبری است و شــورایی مرکب از نمایندگان 
رئیس جمهور و رئیس قــوه قضاییه و مجلس 
شورای اسامی )هرکدام دو نفر( بر این سازمان 
نظارت خواهند داشت. بر اساس این اصل، در 
صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران، آزادی 
بیان و نشــر افکار با رعایت موازین اسامي و 

مصالح کشور باید تأمین شود.
ظاهــرا بنابر این اصل، تنها رســانه صوتی و 
تصویری رســمی، صدا و ســیمای جمهوری 
اسامی تفسیر شده است و از این جهت اجازه 
تاســیس هیچ رســانه دیگر صوتی و تصویری 

رسمی داده نشده است و نمی شود. 
نگارنــده نمی خواهد به این بپــردازد که آیا 
چنین تفســیری صحیح اســت یا نــه، بلکه 
بنا بــر آن دارد که واقعیت عصر رســانه قرن 
بیست ویکم را یادآوری کند که دوران انحصار 
رســانه ها به پایان رسیده است، هیچ رسانه ای 
نمی تواند تصور کند که تنها رســانه حاکم بر 

افکار عمومی است. 
۱- اگــر رســانه های صوتــی و تصویری را 
همان رسانه های از جنس صدا و سیما در نظر 
بگیریم، عما با هزاران شــبکه ماهواره  ای که 
به راحتی در دسترس هســتند، عما انحصار 
رســانه ها شکسته شــده اســت. زمان، زمان 
جنگ نیســت که تنها شــبکه های موجود در 
تلویزیون های ما دو شــبکه نیمــه وقت بود و 
فقــط در نواحی مرزی، آثاری از شــبکه های 
تلویزیون های کشــورهای همســایه به چشم 

می خورد. 
۲- در کشور ما، اگرچه ظاهرا که شبکه های 
صوتی و تصویــری خصوصی وجود ندارد، ولی 
شــبکه تلویزیون خانگی دنیای خود را دارد و 
ســریال های قوی با هزینه های هنگفت و البته 
درآمدهای مناسب، ساخته می شود، یعنی این 
که شــبکه تلویزیون خانگی، به اندازه کافی در 
جامعه ایران نفوذ دارد که برای سرمایه گذاران 
توجیه اقتصادی ازم را دارد که برای ســاخت 
فیلم و سریال در این شــبکه، هزینه های باا 

صرف کنند. 

۳- اما از این ها گذشــته، با گسترش فضای 
متنوع مجازی اعم از خود اینترنت و اینستاگرام 
و تلگرام و واتســاپ و یوتیــوب و فیس بوک و 
آپارات و...، به اندازه کافی انحصار شــبکه های 

صوتی و تصویری شکسته شده است.
 در این دنیــای جدید، برای یک برنامه ایو 
چند صد هزار نفره، نیاز به استفاده از شبکه های 
صوتــی و تصویــری ماهواره  ای هم نیســت. 
سخنرانان اگر برای برنامه های سخنرانی خود 
در فضای عمومی باید مجوز از وزارت کشــور 
و اســتانداری و... می گرفتند، امروزه به راحتی 
و با کوچکترین تمهیدی می توانند هزاران نفر 
مخاطب خود را در فضایی مانند اینســتاگرام 

داشته باشند.
۴- با وقوع پدیده کرونا و گســترش آموزش 
مجازی در دانشــگاه ها و موسسات آموزشی و 
مدارس، عما دوره اســتفاده از فضای مجازی 
به عنوان رســانه صوتی و تصویری وارد دوره 

جدید بازگشت ناپذیری شده است.
 5- با چنین فضایی، بهتر است برنامه ریزان و 
سیاست گذاران کشور بار دیگر به فضای جدید 
نظــری بیفکنند که زمانه  ای که صدا و ســیما 
بتواند تنها رســانه انحصاری در افکار عمومی 
جامعه باشد، گذشته اســت. پس خوب است 
تفســیری نو از قانون اساســی صورت گیرد و 
همان طور که بر خاف اصل ۳۰ قانون اساسی 
که اشــاره می کند:»دولت موظف است وسائل 
آمــوزش و پرورش رایــگان را برای همه ملت 
تا پایان دوره متوســطه فراهم سازد و وسائل 
تحصیات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور 
به طور رایگان گســترش دهــد.«، مدارس و 
دانشــگاه ها و موسسات آموزشــی غیر دولتی 
به اندازه کافی گســترش پیدا کرده اند و حتی 
به صــورت قانونــی فعالیت همه مــدارس و 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی 
به رسمیت شــناخته شده است، به طوری که 
اان ســهم آموزش عالی غیر رایگان در کشور 
بیش از ۸۰درصد آموزش عالی است، به همین 
نحو به رسانه های خصوصی و غیردولتی صوتی 
و تصویری اجازه فعالیت داده شود تا در قالب 

قوانین کشور، به فعالیت بپردازند. 
و در پایــان مدیریت صدا و ســیما، در این 
دوره  ای کــه فضای مجازی در خدمت آموزش 
قرار گرفته اســت، خوب است پهنای باند بین 
۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاهرتز را که قســمت اعظم آن 
بااســتفاده در اختیار صدا و سیما قرار دارد، 
آزاد کند تا موسســات آموزشــی و پژوهشی 
بتواننــد با اینترنت مناســب تری، فعالیت های 

آموزشی پژوهشی خود را به انجام برسانند.

   محسن صنیعی
     عضو هیات علمی دانشگاه

یادداشت1
ادای احترام به آبادانِی خودساخته

ناخــدازاده اهل جنوب که بعدها ناخدای ادبیات شــد، 
آنگونه کــه خود می گفــت ۱۳۰۸ در آبادان زاده شــد. 
پدرس ناخدا خلف مردی بود شناخته شده در دیار خود. 
به واســطه حرفه پدر و مراودات وی، به جمع تکنیسین ها 
و مســافران انگلیســی راه یافت که در آن روزگار در پی 

استخراج و شاید غارت نفت، مقیم آبادان بودند.
نکتــه مهــم در زندگــی نجــف همیــن جاســت. از 
شوربختی های دانشــگاه رفتگان این سال ها این است که 
به قول آقای روحانی، همه در پی دکتر شدن هستند، ولی 
هیچ کس انگار دغدغه در اندازه دریابندری شدن را ندارد. 
چند ماه پیش، در مســیر تهران، با یــک دکتر ادبیات 
همسفر شدم. از عاقه ام به ادبیات که گفتم برایش جالب 
بود. در خاطره  ای از یک جلســه دفاع پایان نامه نقل کردم 
که سه استاد برجسته ادبیات دانشگاه تهران در آن حضور 

داشتند. 
زنده یاد دکتر اســماعیل حاکمی، زنده یاد دکتر مظاهر 
مصفــا که چند ماهی اســت پر کشــیده و دکتر فریدون 
جنیدی. با کمال تعجب، این دکتر ادبیات، دکتر حاکمی 
را نمی شــناخت. آن دو دیگــر را هم چه بســا تظاهر به 

شناختن می کرد. 
تــا مدت ها ذهنــم درگیر این موضوع بــود که این چه 
خروجی دانشگاه های ماســت که دکتر آن، حتی اسامی 

اساتیدی گران سنگ را نشنیده است؟ 
نجف دریابندری دکتر نشــد. ولی اســتاد بی بدیل بود. 
دانشــگاه نرفت، ولی هر استاد دانشگاه رفته  ای را وادار به 
تعظیم کرد. بــه اقرار تمام کتاب خوان های حرفه ای، بعید 
است این سال ها ترجمه  ای بهتر از ترجمه های دریابندری 
بــرای آثار فاخر ادبیات جهــان از جمله غول های ادبیات 

مانند ویلیام فاکنر، ارنست همینگوی و.... یافت شود. 
دریابندری، در این وجه با احمد شــاملو در شباهت بود. 
او هم دانشگاه نرفت. ولی کافی است یک اثر از ترجمه های 
او را بخوانید تا متوجه شوید که ترجمه یک اثر ادبی، اگر 
قرار باشــد گیرایی اثر را داشته باشد با ترجمه متون مثا 

علوم پایه چه اندازه تفاوت دارد. 
برای نمونه مثا در یک اثر ترجمه  ای از زنده یاد شــاملو 
که موفق به خواندن آن شــدم )نصف شــب است دیگر، 
دکتر شــوایتزر! نوشــته ژیلبر سســبرن( نوعی رقص را 
در میــان واژگان حس می کنید. نوعی شــاعرانگی را در 
جمــات. چندان که گویی مترجم، خود خالق اثر اســت، 

نه مترجم آن. 
در آثــار نجــف دریابندری، هــم به نوعــی بازآفرینی 
می رســید؛ فراتر از امانــت داری در ترجمه. یعنی مترجم 
وقتی اثر را بر می دارد، گل اســت، وقتی کار ترجمه را به 

پایان می رساند، به سبزه نیز آراسته شده است. 
ایــن نبوغ ذاتی را که نویســنده معاصر عباس معروفی، 

از آن به عنــوان »جراحی واژگان« یــاد می کند، مختص 
کسی در حد دریابندری است. وجه دیگر جاذبه شخصیت 
دریابندری، طنز و مطایبه اســت. چه در زندگی روزمره و 
مــراودات چه در نگارش. چنین رفتاری، بی گمان نشــان 
از نوعی رهایــی روح و وســعت دل دارد. اگر نه، چگونه 
ممکن است فردی در اوج قله حرفه  ای بنشیند، و در برج 
عاج ننشیند. چه بسا »حکمت شادان« همین خنده رویی 

باشد.
 گویا در اثری از آثار که هنوز خود ندیده ام)چنین کنند 
بــزرگان( همین روح طنز جاری اســت. عمر پربار نجف 
دریابندری، بعد از ۹۰ســال در حالی به پایان رســید که 

بیش از هفت دهه آن به کار حرفه  ای پرداخت. 
چــرا که از همان ابتدا، یعنی ســن بیســت ســالگی، 
نخســتین ترجمه ها را با کیفیتی فراتــر از انتظار تحویل 
دوســتداران کتاب داد. )یک شاخه گل سرخ برای امیلی، 
اثــر فاکنر( و این کیفیت بعدها چنان ادامه می یابد که به 
باور اکثر کارشناسان، اصوا برخی نویسندگان بزرگ را او 
و ترجمــه اش بود که به جامعه ایــران معرفی کرد. چه از 

این بِه ارمغانی!
در میان آثار ترجمه  ای دریابندری، یکی تاحدی متفاوت 
می نمایــد. کتاب »چنین کنند بزرگان« نوشــته »ویلیام 
جیکوب کاپی«، معروف به ویل کاپی، نویسنده طنزنویس 
و منتقد ادبــی آمریکایی بود. کتابی از او به نام »انحطاط 
و ســقوط عمًا همه کس« در ۱۹5۰ با نقاشی های ویلیام 

استایگ منتشر شد. 
یکــی درباره این کتــاب از اصطاح »مــن درآوردی« 
اســتفاده کرد. این اثر هم در نوع خود بدیع است و ابعاد 
هنــر ترجمه نجف را آشــکارتر می کند؛ چــرا که به جای 
ترجمه واژه به واژه، گویی اثری به فارســی به موازات اثر 

اصلی نوشته است. 
اما آنچه در ســال های آخر عمر، به یک باره دوستداران 
این نویســنده را متعجب کرد و چه بســا شنیدن خبرآن 
لبخند را هم بر لبان شــان کاشــت، خبــر تالیف »کتاب 
مســتطاب آشپزی، از سیر تا پیاز« بود. خیلی ها تا ندیدند 
بــاور نکردند که مترجم »متفکــران روس«و آثار»برتراند 

راسل« دستی هم در آشپزی داشته باشد. 
این کتاب کــه نوعی دایره المعارف در زمینه آشــپزی 
به شــمار مــی رود، حاصل چنــد دهه تجربــه و تحقیق 
نویســنده در باب آشپزی و طبخ انواع غذا است. حرفه  ای 
که بــه گفته خود نجف، ابتدا با پخت و پز در زندان برای 
هم بندی ها آغاز شــد و ابد بعد از ورود زنی فرهیخته در 
زندگی اش)زنده یاد فهیمه راستکار( این جد و جهد ادامه 
یافت تا حاصلش در آن قطع بزرگ و کیفیت باا، میهمان 

خانه ها و کتابخانه های ملت شود. 
بــاری، نســل ایرانیان نــژاده چون نجــف دریابندری، 
به ســمت انقطاع می رود. و این خبر خوبی نیســت. »نگار 
من که به مکتب نرفت و خط ننوشت/به غمزه، مساله آموز 
صد مدرس شــد«چقدر این بیت حافــظ می تواند گویای 

شخصیت این »آبادانی خودساخته« باشد.

   ممحمد زرین
     فعال فرهنگی

یادداشت2

وزارت خارجه ایران و افغانستان توافق کردند؛

تحقیق درباره مرگ 
مهاجران افغان

 حوادث آبان 

و یک بازخواست فراموش شده

 یک عضو فراکسیون امید در گفت وگو »همدلی«: 
وزیر کشور باید زمینه  افزایش قیمت بنزین را آماده می کرد

2

همدلــی| در پی ادعای منتشــر شــده در برخی 
رســانه های افغانســتان در خصوص ضرب و شتم 
گروهی از افغانستانی ها که قصد ورود غیرقانونی به 
ایران را داشــته اند، وزارت خارجه کشورمان ضمن 
تکذیب این مساله، اظهار کرد که این اتفاق در خاک 
ایران رخ نداده است. این رسانه  ها مدعی شده بودند، 
مرزبانــان ایرانی ضمن مجبور کردن این افغان  ها به 
بازگشت از مســیر رودخانه مرزی، چند نفر از آنها 
را در این رودخانه غــرق کرده اند. در همین زمینه، 
برخی رسانه  ها ویدئویی را منتشر کرده اند که در آن، 

فردی ادعا می کند نیروهای مرزی ایران، افغانی  هایی 
را که قصد ورود به خاک جمهوری اسامی ایران را 
داشته اند، بازداشت و سپس به رودخانه انداخته اند، 
مســاله   ای که حجم وســیعی از خبرهــای برخی 
رســانه  های خارجی را نیز به خــود اختصاص داد. 
در این زمینه برخی رســانه  های افغانستانی مدعی 
شدند که نیروهای مرزبانی ایران، 5۰ تبعه افغانستان 
را هنــگام عبــور از منطقه تنگه ذوالفقــار، پس از 
دســتگیری، مورد ضرب و شــتم قرار داده و پس از 

شکنجه به رود هریرود انداخته اند.

 کرونا 
در فاز جنایی
4

 گزارش همدلی
  از قتل محقق چینی که بر روی

 منشأ کووید-19 تحقیق می کرد

 زمینه های تشکل فراکسیونی 
غیر  اصول گرایی در حال شکل گیری است

4

2

 گزارش همدلی از واکنش مردمی
 به وقوع زلزله درتهران

پس لرزه  های 
ایرانی زلزله

 رویش مستقلین 
در دل  اصول گرایان 

مجلس یازدهم

همدلی| بعد از سال ها بحث و جدل  کارشناسی 
در مورد زلزله و ترس از غول خفته در گسل های 
پایتخت، بااخره زلزله مسیرش به تهران افتاد و 
درست در روزهایی که بحث شیوع کرونا دغدغه 
اصلی تهرانی ها شــده بود، لرزه بــر اندام و پیکر 
پایتخت نشین ها انداخت. در اولین ساعات بامداد 
روز جمعــه زمانی که ســاعت حوالی 5۰ دقیقه 
بامداد را نشان می داد، زلزله ای نه چندان مهیب اما 

دلهره آور، زمین زیرپای تهرانی ها را لرزاند...

همدلی| چهار سال پیش وقتی فهرست ۳۰نفره 
انتخاباتی اصاح طلبان موفق شد همه ۳۰کرسی 
نمایندگی از حوزه تهران را به دســت آورد، این 
تصور شکل گرفت که مجلس دهم یک مجلس 
اصاح طلب اســت. اما این گونــه نبود. هرچند 
که عدد اصاح طلبان شناســنامه دار راه یافته به 
مجلــس دهم قابل توجه بود، اما در این مجلس 
فراکسیونی که بر پایه منتخبان اصاح طلب شکل 
گرفت، هیچ گاه عددش بیشتر از ۱۲۰ نفر نشد. 
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طرحی برای کاهش
 قدرت رئیس مجلس 

منتخب مجلس یازدهم گفت: به همراه برخی از دوستان 
منتخب مجلس یازدهم، طرحی را تهیه کرده ایم به نام 
»طرح اصاح ســاختار مجلس« که اولویت اول در این 
طرح، کاهش قدرت رئیس مجلس است. محمود احمدی 
بیغش در گفت وگو با ایرنــا درباره رایزنی ها و تحرکات 
راه یافتگان به مجلس اظهارداشت : مجلس آینده برای 
ورود به اولویت های کشور، اولین قدم را از اصاح ساختار 
خود مجلس شروع و خودش را اصاح کند تا بعد بتواند 
به اصاح نهادهای دیگر بپردازد. وی با اشاره به عملکرد 
دوره های گذشته مجلس شورای اسامی، افزود: در چند 
دوره گذشته، مجلس رئیس محور بود و رای یک نفر به 
عنوان رئیس مجلس تلقی می شد و همه ناچار به تبعیت 
بودند. عضو پیشــین کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسامی تصریح کرد: به همراه 
برخی از دوستان منتخب مجلس یازدهم، طرحی را تهیه 
کرده ایم به نام »طرح اصاح ساختار مجلس« که اولویت 
اول در این طرح، کاهش قدرت رئیس مجلس اســت. 
احمدی بیغش با بیان اینکه کسی در مجلس، نماینده تر 
از دیگر نمایندگان نیســت، گفت: رئیس مجلس فقط 
نقش هماهنگی بین نماینده ها را دارد و حق مدیریت و 
یا ریاست بر آنها و تصمیم گیری به جای آنها را با اعمال 
نظر شخصی ندارد. وی خواستار اصاح ساختار اداری و 
نظارتی مجلس شد و خاطرنشان کرد: زحمات کارکنان 
مجلس به ویژه دبیران کمیسیون های مجلس بر کسی 
پوشیده نیست اما عده کمی از آنها در ابی گری های بین 
نمایندگان دخالت می کنند که این موضوع باید اصاح 
شــود. احمدی بیغش، کاهش قدرت نظارتی مجلس را 
یکی از آفات رئیس محور شدن این نهاد ارزیابی و تاکید 
کرد: مجلس باید بر دیگر نهادها از جمله دولت و شخص 
رئیس جمهوری و وزرا نظارت کند و از آنها پاســخگو 
بودن در قبال مسائل کشور را طلب کند. وی با اشاره به 
رایزنی ها بین  اصول گرایان برای کرسی ریاست مجلس 
گفت: نباید از بیرون مجلس، احزاب برای داخل مجلس 
تصمیم بگیرند و اعضای هیات رئیســه یا کمیسیون ها 
در جلسات شــبانه حزبی انتخاب شوند. نماینده حوزه 
انتخابیه شازند در دوره هشتم مجلس شورای اسامی 
به اعام آمادگی حدود ۶ نفر از نمایندگان برای ریاست 
مجلس اشاره کرد و افزود: فرد بی حاشیه و ساده زیستی 
باید رئیس مجلس شــود که خود را نماینده تر از دیگر 
نمایندگان و امپراطور نداند و وابسته به جریانات بیرون 
مجلس نباشــد و از آنها خط نگیرد و در راســتای رفع 
مشــکات مردم و برقراری عدالت تاش کند. احمدی 
بیغش درباره عملکــرد مجالس قبلی نیز گفت: رئیس 
محور بودن مجلس های گذشته باعث ضعف این مجالس 
شد. زیرا وقتی فقط یک نفر برای تمام نماینده ها تصمیم 
گرفت، خود به خود وارد ابی با دولت ها می شود و قطعا 
ســازمان ها و نهادهای دیگر هم از این ابی ها استفاده 
می کنند و مجلس قدرت نظارت خود را از دست می دهد.

غرضی:
مجلس یازدهم پشتوانه

 قوی مردمی ندارد
عضو کابینه دولت سازندگی با بیان اینکه اعتقادی به کار 
حزبی ندارد، میان مجلس مردمی با حزبی تفاوت قائل 
شد و گفت: زمانی  شهید بهشتی اصرار کرد عضو حزب 
جمهوری اسامی شوم، گفتم »از حزب جز موریانه باا 
نمی رود«، بعد شــاهد بودیم این حزب پایه گذار چپ و 
راستی شد که چهل سال کشــور را گرفتار کرد. سید 
محمد غرضی روز جمعه در گفت وگو با ایرنا در پاسخ به 
اینکه به کدام طیف از منتخبان مجلس یازدهم از نظر 
فکری نزدیک است، اظهار کرد: با همه آنها از نظر فکری، 
نسلی، راه و روش فاصله دارم، مثا با مصطفی میرسلیم 
که به تشکیات و تحزب اعتقاد دارد فاصله فکری دارم. 
من انسانی عادی هستم و به عضویت احزاب و گروه های 
سیاســی اعتقادی ندارم. غرضی در ادامه سخنان خود 
گریزی به تاریخ پارلمانی در ایران زد و گفت: دو مجلس 
اول مشروطه قابل دفاع هستند ولی مجالس بعد از آن 
کارآمد نبودند چون احزاب و گروه ها نقش آفرینی کردند، 
به جای اینکه رای مــردم را در مصوبات دخالت دهند 
از تصمیمات احزاب بااســری خــود پیروی می کردند 
به همین دلیل مشــروطه گرفتار مجالس ناکارآمد شد. 
نماینده پیشین مجلس شورای اسامی افزود: مجلس 
اول و دوم بعد از پیروزی انقاب اســامی هم به دلیل 
اینکه مردم نقش مستقیم در انتخاب نمایندگان داشتند 
خیلی خوب بود اما از مجلس سوم به بعد که گروه ها و 
احزاب میدان دار شدند، هر دوره دست چپ یا راست بود. 
مجلس هم به جای اینکه نیاز کشــور، جامعه و انقاب 
را دنبال کنند نیاز دولت ها را در دســتور کار قرار دادند 
و ابــزاری در اختیار آنها شــدند.  غرضی افزود: مجلس 
یازدهم با حداقل آرا و مشارکت شکل گرفته و از نظر من 
پشتوانه قوی مردمی ندارد و بیشتر از حمایت های حزبی 
و گروهی برخوردار است، بنابراین چشمم آب نمی خورد 
که این مجلس موفق باشد. وی خاطرنشان کرد: امیدی 
بــه مجلس ندارم بلکه امید من به قاعده جامعه و مردم 
انقابی و تحمل آنها اســت. خواســته های مردم با این 
مجالس و دولتها محقق نمی شــود اگرچه این اختاف 
نظر وجود دارد که آیا اراده مردم از طریق انتخابات حاکم 
می شــود یا خیر!  عضو کابینه دولت ســازندگی یادآور 
شــد: در میدان انقاب خبرنگاری پرسید که انقاب به 
اهدافش رســیده اســت؟ که گفتم انقاب به اهدافش 
رســیده و از آن عبور کرده است. گفتم سال 5۷ کشور 
۳۶ میلیون جمعیت داشــت، ۶ میلیون از حضرت امام 
)ره( و انقاب استقبال کردند، یعنی یک ششم جمعیت 
ایران. بعد از چهل ســال بیش از ۲5 میلیون نفر برای 
بزرگداشت و تشییع پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
وارد خیابان های ایران شــدند، یعنی یک سوم جمعیت 
ایران پیکر این شهید بزرگوار را مشایعت کردند. بنابراین 

حمایت از انقاب بعد از چهل سال دو برابر شده است.

خبر

منتخب مردم زاهدان در مجلس:
مجلس یازدهم لوایح چهارگانه 

را بررسی کند
منتخب مردم زاهدان در مجلس یازدهم بیان کرد: 
پارلمــان یازدهم باید به مشــکات مــردم توجه و 

نیازهای مشروع آنان را در نظر داشته باشد.
فداحســین مالکــی در گفت وگــو با ایلنــا، درباره 
اولویت هــای مجلس یازدهم کــه ظرف چند هفته 
آینده آغاز به به کار خواهد کرد، گفت: امروز باتوجه 
به شــرایط کشور، ما مشــکات عدیده ای را پیش 
رو داریم که باید برای  آن ها راه حل داشــته باشیم؛ 
معتقدم این مشــکات باید توسط مجلس یازدهم 
حل شــود و یا به حداقل برســد. وی ادامه داد: به 
نوعی می توانم بگویم در طول تاریخ کشور بیشترین 
مشکات متوجه مجلس یازدهم است و این مجلس 

وظیفه سنگینی دارد تا آن ها را دنبال و هموار کند.
مالکی با بیان این که ما فرصت هایی داشــتیم اما از 
دست دادیم، گفت: بله درست است که امروز کشور 
در تحریم قرار دارد و این موضوع مشکاتی را پیش 
پای مســئولین گذاشــته اما ما آن گونه هم که باید 
از فرصت هــای که پیش آمد برای رفع مشــکات 
مردم اســتفاده نکردیم. وی تاکید کرد: شــاید تنها 
کشوری در دنیا هســتیم که موقعیت های خوبی از 
جمله مرزهای طوانی آبــی و خاکی دارد که هیچ 
کشــوری در جهان چنین ظرفیتی را ندارد. پانزده 
اســتان ما با تعداد زیادی از کشورهای همسایه مرز 
دارند که باید از این ظرفیت استفاده کنیم. نماینده 
مردم زاهدان در مجلس یازدهم بیان کرد: از ظرفیت 
همسایه ها می توانیم در جهت دور زدن تحریم هایی 
که بر ملت تحمیل شده و می شود استفاده کنیم اما 
متاسفانه تا به حال به خوبی از این ظرفیت استفاده 
نکردیم؛بنابراین اعتقادم بر این است که در مجلس 
یازدهم برنامه هایی برای ایــن بخش صورت گیرد. 
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر این که تعدادی 
طــرح و لوایح از مجلس دهم باقی مانده اســت که 
بررسی آن ها به مجلس یازدهم می رسد مانند لوایح 
چهارگانه، فکر می کنید این مجلس چگونه این لوایح 
را بررسی کند، گفت: معتقدم این لوایح باید مطابق با 
منافع ملی خودمان تعریف شود اما آنچه که در حال 
حاضر احساس می شــود این است که این لوایح به 

نوعی بر ما تحمیل شده است. 
مالکی با بیان که این که در بررسی لوایح چهارگانه 
مجلس باید منافع ملی را در نظر بگیرد، یاد آور شد: 
یک دیوار بی اعتمادی بین ما و غرب کشــیده شده 
است و هر روز هم بیشتر می شود که مقصر آن خود 
غربی ها هستند؛ آن ها در طی این سال ها کاری انجام 

ندادند که به آن ها اعتماد کنیم.

فعال سیاسی اصاح طلب:
مجلس دهم فرصت های 

زیادی را از دست داد
یک فعال سیاســی اصاح طلب گفت: اصاح قانون 
انتخابات یکی از فرصت های سوخته این مجلس به 
حســاب می آید؛ در نتیجه این مجلس چوب همین 
موضوع را هــم خورد. علی صوفی، فعال سیاســی 
اصاح طلب در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما 
در یک ماه باقیمانــده مجلس تصویب چه قانون یا 
قوانینی است؟ بیان کرد: مجلس دیگر برای تصویب 
قانون جدید، مجالی نــدارد. زمانی باقی نمانده که 
ابتکار عمل تصویب قوانین را به دســت بگیرد. باید 
منتظر تشکیل مجلس جدید بود. دیگر به نظر من از 
این مجلس نمی توان انتظاری داشت. وی خطاب به 
نمایندگان مجلس یازدهم گفت: نمایندگان مجلس 
یازدهم طبعا باید به عنوان نماینده مردم ظاهر شوند. 
نگرانی ما این اســت که این نماینــدگان کاری به 
مطالبات مردم نداشته باشند و برای حفظ موقعیت 
و جایگاه و تضمین تایید صاحیت های آینده تمام 
نگاه شان به حاکمیت باشد و مردم را فراموش کنند. 
دبیرکل حزب پیشروی اصاحات ادامه داد: بهترین 
توصیه ای که به ایــن نمایندگان می توانم بکنم این 
اســت که به ســوگندی که در ابتدای کار مجلس 
می خورند همواره توجه داشته باشند. به وظایفی که 
دارند توجه کنند. صدای مردم باشند و سعی کنند 
در این شرایط رضایت آنان را جلب کنند. در انتخابات 
گذشــته این نارضایتی خود را نشان داد، سطح رای 
این نمایندگان نسبت به نمایندگان گذشته پایین تر 
است. وی ادامه داد: ازم است نگاه  نمایندگان مجلس 
بیشــتر اقتصادی باشد تا سیاســی. نگرانی من این 
است که مجلس نگاهش سیاسی باشد و از مجلس 
به عنوان ابزار سیاســی برای تحکیم موقعیت شان 
استفاده کنند و نهادهای انتخاباتی را کم رنگ کنند. 
توصیه ام این اســت که نمایندگان آتی مستقیما به 

جلب رضایت مردم بپردازند.
 صوفی تاکید کرد که اگر نمایندگان مجلس یازددهم 
به فکر تقویت امینت ملی هســتند باید مســتقیما 
نگاهشان به حل مشکل مردم باشد. وی همچنین در 
ارتباط با فرصت هایی که مجلس دهم از دست داد، 
نیز گفت: اصاح قانون انتخابات که آقای وزیر کشور 
هــم به تازگی از عدم تصویــب آن گله کرد یکی از 
فرصت های سوخته این مجلس به حساب می آید؛ در 
نتیجه این مجلس چوب همین موضوع را هم خورد. 
این فعال سیاســی تصریح کرد: مجلس دهم طرح 
استانی شدن انتخابات را از دست داد که می توانست 
کمک بزرگی به سیاسیت کشور باشد. وی در عین 
حال چنین ابراز عقیده کرد: این مجلس در رابطه با 
دولت غیر متعهدانه عمل کرد و حاشیه های زیادی 
در انتخاب این کابینه ایجاد کرد. این اتفاقات اعتبار 
مجلس را از بین برد. مجلس فرصت های زیادی را از 
دست داد که به اعتبارش لطمه زد و به جناح تندرو 

فرصت حضور داد.

خبر

همدلی|  آسو محمدی: پرونده حوادث 
آبان ماه گذشــته دوباره در مجلس باز شده 
است و برخی از نمایندگان در مورد عامان 
و مقصــران آن اظهارنظرهای ضدونقیضی 
کرده انــد. مطهــری می گوید وزیر کشــور 
مقصر این حوادث بوده اســت. در این میان 
مصطفی کواکبیان، دیگر نماینده مجلس هم 
گفته »مدت هاست بحث تحقیق و تفحص 
از حــوادث پس از افزایــش قیمت بنزین و 
حوادث آبان ماه در کمیســیون امور داخلی 
مجلس و شــوراها مطرح اســت، اما اصًا 
جلسه ای تشــکیل نمی دهند.« اما واقعیت 

ماجرا چیست؟
تقریبــا ۶ مــاه از روزی که نــرخ بنزین 
یک شــبه به ۳۰۰۰ تومان رسید، می گذرد. 
از آن شــنبه تا یک هفته پس از آن، برخی 
نقاط کشور دســتخوش تحوات سیاسی و 
اجتماعی بسیاری شد؛ اعتراضات عمومی در 
مناطق حاشیه ای و شهرهای کوچک هشدار 
بزرگی به مســئوان داد و تعداد زیادی نیز 
جان باختنــد. هرچند آبان تمام شــد، اما 

سؤاات بسیاری درباره آن بی پاسخ ماند.
در همان ایام، گروهی از نمایندگان مجلس 
از جمله پروانه سلحشوری و علیرضا رحیمی 
خواهان تشکیل کمیته ویژه برای پیگیری 
آن حادثه و عوامل بروز آن شدند. در همین 
راستا، فاطمه حسینی، عضو فراکسیون امید 
اعام کرده بود »با توجه به اینکه در حوادث 
آبــان ماه اتفاقاتی رخ داد که نیازمند توجه، 
پیگیری و گزارش به افکار عمومی اســت، 
ضرورت انجام تحقیق و تفحص در این باره 
از دید نمایندگان وجود داشــت. بر همین 
اســاس، به همراه جمعی از همکاران و در 
راستای انجام وظیفه نظارتی خود تحقیق و 
تفحص را کلید زدیم«. اما نتیجه تحقیق و 

تفحص مسکوت ماند.
حاا بعد از این ۶ ماه، چهار روز پیش علی 
مطهری، نماینــده تهران در آخرین نطقش 
در مجلس دهم گفت:»وزیر کشــور مقصر 
اصلی در حوادث آبان مــاه بود که منجر به 
کشته شــدن تعدادی از هم وطنان مان شد؛ 
اما بنــده و تعــدادی از نمایندگان مجلس 
درخواست استیضاح وزیر کشور را داشتیم 
و این موضوع را هم تا آخر پیگیری کردیم، 
حتی این موضوع از حدنصاب هم نیفتاد..« 

مطهــری در ادامــه انتقــادش بــه علی 
اریجانی، رئیــس مجلس هم حمله کرد و 
گفت:»از آقای اریجانی با وجود اینکه داماد 
ما هم هستند انتقاد داریم، ولی اجازه ندادند 
که این کار انجام شود. ابتدا به ما گفته شد 
اکنون شــرایط مناســبی برای این موضوع 
نیســت و آن را به بعــد از انتخابات موکول 
کنیــد. حاا هم گفتند این موضوع به دلیل 
کرونا عقب بیفتد. حال باید توجه کنیم هنوز 
هم دیر نشــده که این موضوع را در دستور 
جلسه بگذارید، همه امضاکنندگان هم پای 

امضای شان هستند.«
در واکنــش به مقصر خوانــدن رحمانی 
فضلی از ســوی مطهری، وزیر کشــور در 
همایش اســتانداران سراسر کشور در پاسخ 
به ســخنان مطهری گفت:»بحــث تغییر 
قیمت بنزین، یک رویــداد بزرگ بود. همه 
مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری درباره 
این موضوع در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق 
افتاد و اجرای همه ابعــاد آن نیز با نظارت 

کامل در سلســله  مراتب نظام و حاکمیت، 
انجام شــد.« او افــزود:»در ایــن موضوع، 
دستگاه های مختلف در چارچوب وظایف و 
مســئولیت هایی که داشتند، وظیفه خود را 
خوب انجام دادنــد، ولی با این وجود، آنچه 
رخ داد، بــرای همه ما حادثه غم انگیزی بود 
از این جهت که دشمنان از آن سوءاستفاده 
کردند و با تحریکاتی که انجام شد، اتفاقاتی 
افتــاد کــه خواســِت هیچ کس نبــود. هر 
تصمیمی که در دولت، مجلس یا قوه قضاییه 
برای اجرا در مناطق مختلف کشــور گرفته 
می شود، اجرای آن بر عهده استانداران است 
و آنهــا نقش اجرایی، هماهنگی، همکاری و 

هم افزایی تاش ها را بر دوش دارند.«
خبرنگار همدلــی از جمعــی از اعضای 
فراکســیون امید و نمایندگان کمیســیون 
امنیت ملی صحت این ادعا را که وزیر کشور 
در حوادث آبان مقصر بوده است جویا شد، 
اما تقریبا هیچ کدام از نمایندگانی که با آنها 
تماس گرفته شــد، حاضر به پاسخگویی در 
این باره نبودنــد و آنانی هم که در این باره 
صحبت کردند، اجازه انتشــار سخنانشان را 

ندادند.
از میــان همه نماینده هــای تهران فقط 
قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند حاضر به 
پاسخگویی شد. قاسم میرزایی نیکو، نماینده 
دماوند در ایــن باره بــه »همدلی« گفت: 
»حدود ۲۰ نفر از نمایندگان استیضاح آقای 

رحمانی فضلی را امضا کرده بودند. 
مــن هم نامه اســتیضاح وزیر کشــور را 
امضا کــرده بــودم. اعتقــاد دارم با توجه 
به تقســیم بندی وظایفی کــه در رابطه با 
بخش های مختلف در ســطح تصمیم گیری 
ســران اتفاق افتــاد و هر کســی باید یک 
وظیفــه ای را برعهــده می گرفــت، وظیفه 
آگاه سازی مردم، شرایط اجرا، چگونگی اجرا 
و تمام مســائل منطقه ای، استانی و محلی 
را به وزارت کشــور واگذار می کنند و وزیر 
کشور در جلسه ســران موظف می شود که 
با تشکیل کمیته امنیتی، کمیته رسانه ای، 
کمیته انتظامی و کمیته پشــتیبانی و...در 
واقع با تشــکیل این پنج کمیته که وزارت 

نفت در این راستا کمک می کرده، می بایست 
زمینه های اجرای این طرح را فراهم کند.«

این نماینده مجلس تأکید کرد: »حاا وزیر 
کشور در جلساتی که توضیح داده گفته که 
این کارها را کرده ایم. در حالی که شواهد و 
قراین نشان می دهد که ضعف بسیار بزرگی 
در ایــن زمینه وجود داشــته اســت که به 
راحتی قابل گذشــت نیست و قابل بحث و 
بررسی است. در واقع وزیر کشور زمینه های 
اجرای طــرح را آماده نکرده بــود. حاا ما 
نمی خواهیم محکوم کنیم، اما اجازه بررسی، 
سوال و بازخواست از وزیر کشور حتی داده 

نشد.«
او با اشاره به پاسخگو نبودن وزارت کشور، 
توضیــح داد:»به نظر من بــا توجه به این 
نکاتی که بااخره برای مردم مطرح اســت 
و اینکه در ماه آبان چه بر مردم گذشــت؟ 
چقدر کشته داشت؟ چرا این کشته ها اتفاق 
افتاد؟ چــرا نیروها به جای تیر مشــقی از 
گلوله های جنگی استفاده کردند؟ چند نفر 
و چرا نیروهای نظامی کشــته شدند؟ چرا 
این همه خانواده را داغدار کردند؟ همه این 
موارد محورهایی است که باید بررسی، مورد 
سوال و پرسش قرار بگیرد. همه اینها مورد 
ابهام است و جامعه و مردم سوال های مهمی 
دارند و بااخره باید یکی جواب این سواات 
را بدهد و این کسی نیست جز وزیر کشور.«

میرزایی نیکو در پاســخ به این پرسش که 
عــاوه بر اریجانی دیگر چه کســی یا چه 
نهادهایی مانع استیضاح وزیر کشور شدند، 
گفت: »من اعتقاد ندارم که نهادی پشــت 
این قضیه بوده باشد، استدال هایی که قابل 
طرح است این است که هیات رئیسه مجلس 
در این باره جلســه برگــزار می کند. در آن 
جلسه مجموعه اعضای هیات رئیسه به این 
جمعه بندی می رسند که نباید این استیضاح 
در آســتانه انتخابات انجام بشود، که آقای 
اریجانی هم یکی از این اعضا بوده اســت، 
چون باعث می شــود که انتخابات آسیب و 
این طوری مانع  ببیند. استدال های  صدمه 

این استیضاح شده است.«
به گفته میرزایی نیکو قبول شــده که این 

اســتیضاح بعد از انتخابات به صحن بیاید، 
حاا بعد از انتخابات هم مسئله کرونا پیش 
آمده و در کشــور فراگیر شد که با تعطیلی 
مجلس، تعطیات عید و...مســائل مختلف 
پشــت  ســر هم قرار گرفت و عما فرصتی 
بــرای این کار پیش نیامد. چون اگر فرصت 
پیش می آمد و کرونا اینگونه همه چیز را به 
هم نمی  ریخت و جلسه کمیسیون ها شکل 
می گرفت، این موضوع قطعا در آنجا مطرح 

می شد.
او در پاسخ به این ســوال که آیا مجلس 
دهــم از این موضوع می گــذرد، گفت: »در 
عین حال، باز هم زمینه مطرح شــدنش در 
هفته های آتی هست. یعنی اگر تاش بشود 
و به کمیســیون برسد، می تواند انجام شود. 
اما به نظر من فرصت بسیار محدودی است 
و ممکن است که به این سادگی امکان پذیر 
نباشــد. دیگر می ماند اینکه آیا نمایندگان 
مجلــس بعدی به این موضوع حساســیت 
نشان می دهند یا نه؟ این دیگر به خود آنها 

مربوط است.«
نماینده دماوند درباره این گزاره که چگونه 
می شــود این اتفاق را جبران کرد، یا اینکه 
اساســا این زخمی که بر پیکر جامعه وارد 
شــده قابل درمان یا قابل جبران هست یا 
نه، گفت:»به سادگی امکان پذیر نیست. راه 
اصلی آن کالبدشکافی دقیق مسئله و بازگو 
کردن و شــرح کامل آن برای مردم است. 
شاید بشــود با بازگرداندن اعتماد عمومی 
این کار را کرد، هــر چند بعید می دانم که 
با مســائل کرونایی هم که به وجود آمده و 
در این شرایط ســخت اقتصادی همه اینها 
دست به دست هم می دهد که به این راحتی 
نباشد. بنایراین به نظر من این شرایط اقناع 

افکار عمومی را دشوار می کند.
 راه بازسازی افکار عمومی هم شفاف بودن 
با مردم در همه مســائل است. در واقع باید 
از مردم کمک بخواهیم، اما من نمی دانم که 
مردم کجا و بایــد چه کاری را انجام دهند. 
همه اینها به سیســتم تصمیم گیری کشور 
برمی گــردد و در آنجا بایــد تصمیم گیری 

شود.«

همدلی| چهار سال پیش وقتی فهرست ۳۰نفره انتخاباتی 
اصاح طلبان موفق شــد همه ۳۰کرسی نمایندگی از حوزه 
تهران را به دســت آورد، این تصور شکل گرفت که مجلس 
دهــم یک مجلس اصاح طلب اســت. اما ایــن گونه نبود. 
هرچند که عــدد اصاح طلبان شناســنامه دار راه یافته به 
مجلس دهم قابل توجه بود، اما در این مجلس فراکســیونی 
که بر پایــه منتخبان اصاح طلب شــکل گرفت، هیچ گاه 
عددش بیشتر از ۱۲۰ نفر نشد. حاا در مجلس یازدهم هم 
از آنجا که تمام ۳۰ کرســی تهران به  اصول گرایان رسیده 
اســت، این تصور در افکار عمومی شــکل گرفته است که 

مجلس یازدهم یک دست  اصول گرایانه است.
 هرچند که عــدد  اصول گرایان راه یافته به مجلس یازدهم 
خیلی بیشــتر از اصاح طلبان مجلس دهم است، اما باز هم 
در همین مجلس هســتند چهره هایی کــه به میانه روی یا 
شاید هم اصاح طلبی شــهرت داشته باشند. حاا که همه 
اخبار بر فعالیت  اصول گرایان متمرکزشــده و همه چشــم 
دوخته اند که رئیس مجلس از میــان  اصول گرایان انتخاب 
می شــود، این امیــد هم در دل اصاح طلبــان و میانه روها 
به وجود آمــده که بتوانند در همیــن مجلس یازدهم هم 
برای خود فراکســیونی دســت و پا کنند. علی مطهری از 
چهره های تاثیرگــذار مجلس دهم در آخرین نطق خود در 
مجلس هم به همین موضوع اشــاره کرد. او تاکید داشــت 
کــه در مجلس یازدهــم هم که همه فکــر می کنند کاما 
 اصول گرایانه اســت، هنوز هم نمایندگانی حضور دارند که 
برخاف مسیر  اصول گرایان حرکت می کنند و آزاده هستند. 
حــاا منتخب مردم قصر شــیرین در مجلــس یازدهم از 

فراهم شدن زمینه های شکل گیری فراکسیون مستقلین در 
مجلس یازدهم خبر داده است. او گفته که ۱۶ اصاح طلب 
و ۶۰ مستقل راه یافته به مجلس می توانند فراکسیون قوی 
و تاثیرگذاری در مجلس تشــکیل دهند. همانگونه که آمار 
هم نشــان می دهد عدد اصاح طلبان خیلی کوچک اســت 
و نمی توانند فعالیت فراکســیونی مستقل داشته باشند. در 
همین باره »شــهریار حیــدری« روز جمعه در گفت وگو با 
ایرنا، با اشــاره به فعالیت طیف هــای مختلف برای انتخاب 
ریاســت مجلس یازدهم و جایگاه اصاح طلبان و مستقلین 
در ایــن دوره اظهار کرد:»هر چنــد در مجلس یک نفر هم 
موثر است، اما تعداد اصاح طلبان منتخب در حدی نیست 
که فراکســیون جداگانه ای تشــکیل دهند.اصاح طلبان و 
مســتقلین مجلس حدود ۶۰ نماینده هستند که می توانند 
در قالب فراکسیونی قوی عمل کنند و شاید هم به قویترین 

فراکسیون مجلس تبدیل شوند.«
حیدری که خــود پیش از این به عنوان مدیرکل در وزارت 
کشور دولت روحانی فعالیت می کرد، حاا به عنوان نماینده 

مستقل وارد مجلس شده است.
وی در پاســخ به این پرســش که اصاح طلبان و مستقلین 
چقدر می توانند در ایجاد تعادل و توازن در مجلس یازدهم 
تاثیرگذار باشند، اظهار کرد:»با توجه به تاش هایی که برای 
ریاست مجلس و نواب اول و دوم و روسای کمیسیون ها در 
جریان اســت، رای نمایندگان مستقل مجلس با حدود ۶۰ 
رای سرنوشت ســاز و قابل توجه اســت و در این روند موثر 
خواهند بود .فراکســیون مستقلین مجلس یازدهم در حال 
شــکل گیری است و اصاح طلبان که ۱۶ نفرند می توانند به 
اتفاق مستقلین یک فراکســیون قوی تشکیل دهند، چون 
فراکسیون ۱۶ نفره از اصاح طلبان به تنهایی سهمی از نواب 
رئیس هم به دســت نمی آورند .اگر فراکسیون مستقلین با 
همان کیفیت تشکیل شــود در معادات و تصمیم گیری ها 
تعیین کننده خواهد بــود و قطعا همه ارکان مجلس مانند 
هیات رئیسه و کمیسیون ها متاثر از نظر مستقلین خواهند 

بود.«
منتخب مردم قصرشــیرین در مجلس یازدهم در این باره 
که آیا تاکنون با شــما هم درباره هیات رئیســه و روسای 
کمیســیون ها رایزنی شــده اســت،  گفت:»بله کسانی که 
کاندیدای ریاســت مجلس هســتند با من به صورت فردی 
و دیگر نمایندگان به صورت اســتانی صحبت کردند، ولی 
چون نهاد مســتقلین و اصاح طلبان شــکل نگرفته است، 

طبعا مذاکرات به صورت فراکسیونی نبوده است.«

یک عضو فراکسیون امید در گفت وگو »همدلی«: وزیر کشور باید زمینه  افزایش قیمت بنزین را آماده می کرد

حوادث آبان و یک بازخواست فراموش شده

زمینه های تشکل فراکسیونی غیر  اصول گرایی در حال شکل گیری است
رویش مستقلین در دل  اصول گرایان مجلس یازدهم
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اطاعیه    سفارت ایران در اوکراین 
درباره کاه برداران 

ایــران در کی یــف در اطاعیــه   ای  ســفارت 
از هموطنــان مقیــم اوکرایــن خواســت مراقب 
کاه برداران بوده و در هرگونه تعامل مالی با اتباع 
ایرانی یا غیرایرانی هوشیاری ازم را داشته باشند.

ســفارت جمهوری اسامی ایران در کی یف روز 
جمعه در اطاعیه   ای نســبت بــه کاه برداری از 
هموطنان ایرانی مقیم اوکراین هشدار داد.در این 
اطاعیه آمده اســت: پیرو شکایات و گزارش  های 
دریافتــی به ســفارت جمهوری اســامی ایران 
در خصوص از دســت دادن پــول و دارایی برخی 
متعاقــب کاه برداری  اوکراین  مقیــم  هموطنان 
برخی افراد، به همه هموطنان  توصیه می شود قبل 
از هرگونه تعامل مالی با دیگر افراد اعم از ایرانی یا 
غیرایرانی هوشــیاری ازم را داشته و یا به منظور 
آگاهی از سابقه مالی آنها با بخش کنسولی سفارت 

جمهوری اسامی ایران مشورت کنند.

 عقب نشینی نظامی آمریکا 
از عربستان 

رســانه های آمریکایی گزارش دادند که آمریکا 
برای خارج کردن سامانه های موشکی پاتریوت از 
عربســتان و نیز کاهش حضور نظامی خود در این 

کشور تاش می کند.
روزنامــه وال اســتریت ژورنــال از مســئوان 
آمریکایی نقل کرد که آمریکا چهار سامانه  پدافند 
موشــکی پاتریوت را از عربســتان خارج می کند. 
همچنین ده ها نظامی خود را از این کشور بیرون 
مــی آورد که آنهــا را در پی حمات موشــکی به 
تاسیســات نفتی در سال گذشــته، به عربستان 
فرستاده بود.این مسئوان اعام کردند که آمریکا 
دو اســکادران از جنگنده ها را از عربســتان خارج 
می کند و همچنین کاهش حضور نیروهای دریایی 

آمریکا در خلیج فارس را بررسی می کند.
طبــق ادعای منابع رســانه ای، کاهش نیروهای 
نظامی آمریکایی بر اســاس این بــرآورد صورت 
می گیرد که ایران دیگر خطر مستقیمی بر منافع 

استراتژیک آمریکا در منطقه ندارد.
در همیــن حــال، برخی منابع به ســایت هیل 
آمریکا اعام کردند که واشنگتن تعداد پاتریوت ها 
در عربســتان را از چهار پاتریــوت به دو کاهش 
می دهد و همچنین دو پاتریوت دیگر را از کشــور 
دیگری در منطقه خارج می کند. برخی از رسانه ها 
بــه این امر اشــاره کردند که روند عقب نشــینی 
همچنــان ادامه دارد. یــک مســئول آمریکایی 
نیــز به خبرگزاری بلومبرگ گفــت که آمریکا دو 
پاتریــوت را از عربســتان و دو پاتریوت دیگر را از 
منطقه خارج کرده است. این مسئول تصریح کرد 
که قرار بــود خارج کــردن پاتریوت ها در مارس 
گذشته انجام شود، اما در پی حمات موشکی به 
اردوگاه التاجی در عــراق این امر به تعویق افتاد. 
این مســئول ادامه داد که ســامانه های پاتریوت 
وابسته به نیروهای سعودی جایگزین پاتریوت های 
آمریکایی می شود.وی تاکید کرد که ۱۲ آتش بار از 
موشک های پاتریوت و یک آتش بار از موشک های 

پدافند هوایی تاد در منطقه باقی می ماند.

 حمله نیروهای عراقی
 به یک آشیانه تروریست ها

ســازمان اطاعات عراق و یک گروه از نیروهای 
نظامی این کشور با حمله به یک آشیانه تروریستی 
در غرب، یک عامل انتحاری را به هاکت رساندند.

به گزارش فارس، وزارت دفاع عراق در بیانیه ای، 
خبر داد که ســازمان اطاعــات عراق و یک گروه 
از نیروهــای نظامی این کشــور به یک آشــیانه 
تروریستی در اســتان اانبار )غرب عراق( یورش 
بردند.به گزارش خبرگزاری رســمی کشور عراق 
»واع«، در ایــن بیانیه آمده اســت که یک گروه 
نیروهــای اطاعاتی عراقی به همــراه گروهی از 
تکاوران این در یک »عملیات ویژه« به یک آشیانه 
تروریستی در شمال شرق منطقه »الرطبه« یورش 
برندند.طبــق این بیانیه، یکی از تروریســت  ها که 

قصد عملیات انتحاری داشت، به هاکت رسید.
وزارت دفــاع عراق همچنین گــزارش کرد که 
در ایــن عملیات، یک خودروی حامل موشــک و 
تجهیزات نظامی تروریست ها به آتش کشیده شد 
و همچنین نیروهای عراقی بــا تعقیب یک تانکر 
تروریســت ها موفق شــدند پس از مجروح کردن 
راننده آن،  تانکر یادشــده را به آتش بکشــند. در 
این عملیات همچنین چادرهای تروریســت ها در 

منطقه »الدغداغه« به آتش کشیده شد.
در همین ارتباط، فرماندهی الحشــد الشــعبی 
در اســتان اانبار عــراق، روز گذشــته، از پایان 
در ســرکوب  رمضان۳  عملیــات  موفقیت آمیــز 
باقیمانده های عناصر داعش در مناطق نزدیک به 

مرز با سوریه در غرب استان اانبار خبر داد.

خبر
 احتمال شکل گیری سونامی نفرت

 در جهان
دبیرکل سازمان ملل روز گذشته، جمعه، اظهار 
کــرد، همه گیری کرونا پیوســته در حــال ایجاد 
»ســونامی نفــرت و بیگانه هراســی، مقصر جلوه 
دادن دیگــران و ایجاد هراس« اســت. به گزارش 
ایسنا، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت: 
احساســات منفی نســبت به خارجی ها در فضای 
مجازی و خیابان ها )دنیای واقعی( افزایش یافته، 
تئوری های توطئه بیگانه هراسانه گسترش یافته اند 
و حماتی علیه مســلمانان و مرتبط با کووید ۱۹ 

صورت گرفته است.
 به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، گوترش 
گفت، مهاجران و پناهجویان »با این تهمت روبه رو 
شده اند که منشــأ این ویروس هستند و سپس از 
دسترســی به خدمات درمانی و پزشــکی محروم 

شده اند.«
وی افــزود: در حالی که قشــر مســن از جمله 
آسیب پذیرترین اقشار در برابر این بیماری هستند، 
مطالبی تحقیرآمیز علیه آنان منتشــر می شود که 
آنــان را مصرف کننده ترین قشــر جامعه معرفی 
می کنــد. روزنامه نگاران، افشــاگران، متخصصان 
پزشــکی، مقامات امدادی و مدافعان حقوق بشر 
تنها برای آن که کارشــان را انجام داده اند، هدف 
قرار گرفته اند. گوترش همچنین خواستار »اقدامی 
تمام عیــار برای پایــان دادن بــه نفرت پراکنی 
جهانی« شــد.وی از رهبران سیاســی خواست با 
همه مردم همدردی کنند و از موسسات آموزشی 
درخواســت کرد، در شرایطی که »افراط گرایان به 
دنبال به دام انداختن افراد هســتند«، بر آموزش 

»سواد دیجیتال« متمرکز شوند.
او همچنیــن از رســانه ها، به ویژه رســانه های 
اجتماعــی درخواســت کــرد کــه محتواهــای 
»نژادپرستانه، زن ستیزانه و مخرب« را حذف کنند 
و از شخصیت های دینی خواست، »الگوی احترام 

متقابل« برای مردم باشند.
وی افــزود: از همــه در هر جایی که هســتند 
می خواهم در برابر نفرت بایســتند و با حفظ شأن 
یکدیگــر با هم رفتار کــرده و از هر فرصتی برای 

گسترش مهربانی استفاده کنند.
دبیرکل ســازمان ملل همچنین تاکید کرد که 
کوویــد ۱۹ »به اینکه چه کســی هســتیم، کجا 
زندگــی می کنیم و به چه اعتقاد داریم«، اهمیتی 

نمی دهد.

شوک تازه کرونا به کره جنوبی
درشرایطی که کره جنوبی موفق شده بود شمار 
مبتایان به کرونا را در یک هفته گذشته به صفر 
برساند یک فرد مبتا دراین کشور بار دیگر باعث 

ابتای خوشه   ای به این ویروس شده است.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ از کره جنوبی، این 
فرد به شماری از باشگاه  ها و مراکز تفریحی شبانه 
در منطقه »ایتایــه وون« واقع در پایتخت رفته و 
باعث ابتای شــمار دیگری به این بیماری شــده 

است.
این گزارش حاکی اســت مبتای به کرونا بدون 
آنکه ماسک داشــته باشد به شماری از این مراکز 
رفت و آمد کرده و باعث شده است تا ۱۴ نفر دیگر 

هم به ویروس مبتا شوند.
روز جمعه مرکز پیشگیری و کنترل بیماری در 
کــره جنوبی از ۱5مورد ابتا بــه کرونا خبر داد و 
تأکید کــرد مبتایان همگی با این فرد در ارتباط 

بوده اند.
گزارش برخی از رسانه  های منطقه حاکی است 
که در این مراکز دستکم یکهزار و 5۰۰ نفر بوده اند 
و این فرد هم ماسک برصورت نداشته است و این 

می تواند خطر ابتا را باا برده باشد.
همه افرادی که به ویروس مبتا شده اند بین ۱۹ 
تا ۳۷ ســال دارند و ۳ نفر از آنها هم از شهروندان 
کشــورهای دیگر هســتند، ۱۱ نفر از مبتایان از 

ساکنان پایتخت هستند.
بیمار اول ۲۹ ســال داشــته و روزهای جمعه و 
شــنبه هفته قبل به دستکم 5 باشــگاه شبانه و 
مراکز تفریحی رفته و با شــمار زیادی در ارتباط 

نزدیک بوده است.
وزارت بهداشت کره جنوبی اعام کرده که همه 
افراد در همین مراکز به ویروس مبتا شــده اند و 
این احتمال می رود که شمار بیشتری مبتا شده 

باشند.
شــمار مبتایان به کرونا در کره جنوبی از مرز 
۱۰ هزار نفــر عبور کرده، ولی این کشــور طرح 
گســترده فاصله گذاری را اجرا کرده و نزدیک به 

۷۰۰ هزار آزمایش کرونا انجام داده است.

خبر

همدلی| محســن رفیق: در پــی ادعای 
منتشر شده در برخی رسانه های افغانستان 
در خصــوص ضــرب و شــتم گروهــی از 
افغانســتانی ها که قصد ورود غیرقانونی به 
ایران را داشته اند، وزارت خارجه کشورمان 
ضمن تکذیب این مساله، اظهار کرد که این 
اتفــاق در خاک ایران رخ نداده اســت. این 
رسانه  ها مدعی شده بودند، مرزبانان ایرانی 
ضمن مجبور کردن این افغان  ها به بازگشت 
از مســیر رودخانه مرزی، چنــد نفر از آنها 
را در ایــن رودخانه غرق کرده اند. در همین 
زمینه، برخی رســانه  ها ویدئویی را منتشر 
کرده انــد کــه در آن، فــردی ادعا می کند 
نیروهــای مرزی ایــران، افغانی  هایی را که 
قصد ورود به خاک جمهوری اسامی ایران 
را داشــته اند، بازداشت و سپس به رودخانه 
انداخته اند، مســاله   ای که حجم وسیعی از 
خبرهای برخی رسانه  های خارجی را نیز به 

خود اختصاص داد.
در این زمینه برخی رسانه  های افغانستانی 
مدعی شــدند که نیروهای مرزبانی ایران، 
5۰ تبعه افغانستان را هنگام عبور از منطقه 
تنگه ذوالفقــار، پس از دســتگیری، مورد 
ضرب و شــتم قرار داده و پس از شــکنجه 
به رود هریرود انداخته اند. در ادامه این خبر 
نیز گفته شــده بود که تعدادی از این افراد 
در آب غرق شــده و جان خود را از دســت 
داده انــد و چند تن نیز توانســته اند خود را 
نجات بدهنــد یا پیکر برخی همراهان خود 

را از آب بیرون بکشند.
پس از انتشار این خبر بافاصله مسئوان 
افغانستانی پای کار آمده و خواستار پیگیری 
جدی این موضوع از سوی مقامات کشورمان 
شــدند. حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور 
خارجه افغانستان در صفحه فیس بوک خود 
اعــام کرد که هیاتی را برای بررســی این 
حادثه تعیین کرده و این هیات این موضوع 
را به صورت جدی بررســی خواهد کرد. در 
همین حال، رســانه های وابسته به غرب در 
افغانســتان از همان ابتدا این خط را دنبال 
کردند که نیروهای مرزبانی ایران، این اتباع 
افغانستانی را که به صورت غیرمجاز در حال 
عبور از مرزهای ایران بودند، ابتدا به شدت 
مورد ضرب و شــتم قرار داده و ســپس به 

عمد آنها را به آب انداخته  اند.
با این وجود دکتــر محمد عارف جالی، 
پزشک ارشد بیمارستان هرات در روز انتقال 
اجساد به این بیمارستان گفته بود که پنج 
جسدی که در آب غرق شده بودند از سوی 

خانواده های این افراد به بیمارســتان هرات 
انتقال پیدا کرده و پزشکی قانونی تحقیقات 
خود را درباره مرگ آن ها انجام داده اســت. 
او تاکید کرده است که بررسی های پزشکی 
قانونی نشان می دهد، هیچ یک از این افراد 
مورد ضرب و شتم قرار نگرفته و حتی اثری 
از جای گلوله نیز در بدن آن ها نیست و این 

افراد تنها در آب غرق شده اند.
جیانی فرهاد، سخنگوی والی هرات نیز 
در این باره گفته اســت کــه پس از ادعای 
برخی افراد در این باره، والی هرات دســتور 
داد تــا در کوتاه  تریــن زمــان ممکن روی 
این موضوع تحقیق و بررســی شود. فرهاد 
ادامه داده اســت که هیچ یک از گفته های 
مســئوان قبل از اعام نظرات کارشناسی 
نمی تواند مبنای حقایق باشد و نتایج نهایی 
پس از تائید، در اختیار رسانه ها قرار خواهد 

گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد یکی 
از این گروه 5۰ نفری که توانســته اســت 
خــود را از آب خارج کنــد، در گفت وگو با 
این خبرگزاری گفته است:»پس از آنکه آنها 
به مرز رســیده اند، فردی که به آن ها وعده 
ورود به ایران داده بوده اســت متواری شده 
و آن ها را در مسیر خود گمراه کرده است.«

پس از این واقعه، سرکنسولگری جمهوری 
اســامی ایران در هرات در بیانیه ای اعام 
کرد که موضوع دســتگیری 5۰تن از اتباع 
افغانســتان در منطقه دهانــه ذوالفقار که 
توســط خبرگزاری کهندژ در هرات منتشر 
شده است، بافاصله از سوی منابع مختلف 
مــورد پیگیری و تحقیق قرار گرفت که این 

منابع از جمله مسئولین هنگ مرزی تایباد، 
موضوع را تکذیب و اعام کرده اند که هیچ 
گونه بازداشــتی در منطقه مذکور از سوی 

آن ها صورت نگرفته است. 
اســت کــه  آمــده  مزبــور  بیانیــه  در 
سرکنســولگری جمهوری اسامی ایران در 
هرات، به طور مســتمر با امین اه آزادانی 
نماینده وزارت خارجه افغانســتان در هرات 
و جابر انصار سرکنســول جمهوری اسامی 
افغانستان در مشهد در رابطه با این موضوع، 
ارتباط داشــته و اطاعــات جدید را با هم 

مبادله خواهند کرد.
مرزبانی نیــروی انتظامی ایــران نیز در 
واکنش به این موضوع، انتشار این ویدئو را 
در راســتای اهداف شبکه های معاند و ضد 
انقاب دانست و به رودخانه انداختن اتباع 
افغانی توسط مرزبانان ایرانی را تکذیب کرد. 
در بیانیــه نیروی انتظامی آمده اســت که 
اساسا چنین موضوعی در مرز های مشترک 
ایران و افغانستان رخ نداده و صحت ندارد.

در همین زمینه، ســیدعباس موســوی، 
ســخنگوی وزارت خارجه در گــزارش به 
خبرنــگاران اعام کرد که اخبار منتشــره 
مبنی بر اینکه تعدادی از اتباع افغانســتان 
توســط مرزبانان ایرانی مجبور به بازگشت 
به افغانســتان شــده و با عبور از رودخانه 
هریرود، دچار حادثه شده اند را قویا تکذیب 

می کنیم.
 سیدعباس موسوی همچنین اضافه کرد 
که بــا وجود بی ارتباط بودن این موضوع به 
ایــران، با این حال با توجه به درخواســت 
مقامات افغانســتان، این وزارتخانه به دلیل 

روابط برادرانه مبتنی بر اصول حســن نیت 
و حســن همجواری بین دو کشــور، طی 
ســفارت جمهوری  به  رســمی  یادداشتی 
اســامی افغانســتان در تهــران، آمادگی 
مقامات ذیربط در ایــران را برای همکاری 
مشــترک با طرف افغانستانی برای بررسی 

ادعا های مطرح شده اعام کرده است. 
موسوی تصریح کرد که جمهوری اسامی 
ایران مرز های خود با افغانستان را مرز های 
صلح و دوســتی دانســته و بر عزم و اراده 
خود جهت تداوم روابط دوستانه و برادرانه 
با کشــور جمهوری اســامی افغانستان بر 
اســاس احترام متقابل تاکید دارد. موسوی 
همچنین ضمن ابراز همــدردی با خانواده 
جانباختــگان تصریح کرد کــه این حادثه 
در خــاک افغانســتان رخ داده و مرزبانــی 
جمهوری اسامی ایران وقوع هر اتفاقی در 
این ارتباط در خاک کشــورمان را رد کرده 
است. ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: 
به جهت اهمیت موضوع و به منظور کسب 
اطاع دقیق از چگونگــی وقوع این حادثه 
در خاک افغانســتان، مراتب را در همکاری 
با مقامات این کشــور تحت بررســی قرار 

داده ایم.
گران هیــواد، ســخنگوی وزارت خارجه 
افغانســتان نیز ارســال یادداشــت وزارت 
خارجه ایران در روز چهارشــنبه گذشته به 
ســفارت افغانستان در تهران را تایید کرد و 
از عزم ایران در همکاری برای تحقیقات در 
مورد این اتفاق، خبر داد. هیواد در گفت وگو 
با رادیو آزادی افغانســتان گفت که وزارت 
خارجه ایــران در تماس تلفنی رســمی با 
سفیر افغانســتان در ایران از آمادگی  برای 

تحقیقات مشترک سخن گفته است.
وزارت خارجه افغانســتان نیز در این باره 
اعام کرد که با هدف دستیابی به حقیقت، 
پیرامون گزارش های منتشــر شــده حاکی 
از رفتار نادرســت با مســافران افغانستانی 
در امتــداد ســرحد افغانســتان و ایران و 
کشــته شدن شماری از آنان، محمد   هارون 
چخانســوری معاون سیاســی وزارت امور 
خارجه در کابل و همچنین سفیر افغانستان 
در تهران با مســئولین دولتــی جمهوری 
اســامی ایران در تماس هستند. بر اساس 
بیانیه وزارت خارجه افغانستان، تقاضای این 
کشور از ایران این است که هر دو طرف هر 
چه زودتر تحقیقــات را در این زمینه آغاز 
کنند تا بر اســاس یافته  های آن، تصمیمات 

ازم در این خصوص اتخاذ شوند.

همدلی| دونالد ترامپ توانســت کمــاکان، قدرت یکجانبه 
اعمال قدرت نظامی علیه ایران را در اختیار داشــته باشد. 
این در حالی است که پیش از این کنگره آمریکا تاش کرده 
بود کــه اختیارات رئیس جمهــور را در این زمینه محدود 
کند. مصوبه   ای که توســط رئیس جمهور وتو شد و با عدم 
ناتوانــی کنگره در رد آن، در زمره اختیارات رئیس جمهور، 

جای گرفت.
بــه گزارش یورونیوز، در بیانیــه ای که ترامپ برای وتوی 
مصوبــه دو مجلس نمایندگان و ســنا در محــدود کردن 
اختیــارات نظامــی اش علیه ایران منتشــر کــرده، آمده 
اســت:»این قطعنامه توهین آمیز توســط دموکرات ها و در 
راســتای اســتراتژی آنها برای ایجاد اختاف و دسته بندی 
میان اعضای حزب جمهوریخواه و در نهایت کسب پیروزی 
در انتخابات ســوم نوامبر طراحی و ارائه شده است. تصویب 
این قطعنامه به ویژه در مجلس ســنای آمریکا که اکثریت 
اعضــای آن را جمهوریخواهــان تشــکیل می دهند، نوعی 
ســرزنش و انتقاد جدی به سیاســت خارجی رئیس ایاات 
متحده قلمداد شده بود.« دونالد ترامپ همچنین در بیانیه 
خود آن  دســته از اعضای حزب جمهوریخواه را که با طرح 
ارائه شده توسط دموکرات ها همراهی کردند، به شدت مورد 

انتقاد قرار داده است.
 به موجب این قطعنامه که روز ســیزدهم فوریه گذشته 
بــا 55 رای موافــق در برابر ۴5 رای مخالــف در مجلس 
ســنا به تصویب رســید،  رئیس جمهور آمریکا بدون اجازه 
صریح کنگره که به صورت اعان جنگ یا چراغ ســبز ویژه 

صادر خواهد شــد، نمی تواند نیروهای نظامی کشــورش را 
با جمهوری اســامی ایران درگیر کنــد. اعضای دموکرات 
مجلس ســنا که ۴۷ کرســی را در اختیار دارند به عنوان 
پیشــنهاد دهنده این قطعنامه موفق شده بودند که ۸ نفر 
از سناتورهای جمهوریخواه را برای رای به قطعنامه با خود 
همراه بکنند. ترامپ در بیانیه وتوی خود به این موضوع نیز 
اشاره کرده و افراد یاد شــده را بازیچه دموکرات  ها معرفی 

کرده است.
تصویب ایــن قطعنامه نوعی واکنش از ســوی کنگره به 
تنش های جاری میان تهران واشــنگتن بود که سوم ژانویه 
با اقدام نظامی آمریکا و دســتور مستقیم دونالد ترامپ در 
حذف قاســم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس ایران به 
نقطه اوج خود رســید. دموکرات هــا و برخی از چهره های 
سیاســی در حزب جمهوریخواه پس از این واقعه نســبت 
به احتمال شــدت گرفتن بیشتر تنش میان ایران و آمریکا 
و وقوع یک جنــگ تمام عیار میان دو کشــور ابراز نگرانی 
کرده بودند. این نگرانی ها اما با پاســخ نظامی محدود ایران 
به پایــگاه نظامیان آمریکایی در عراق که بر اســاس اخبار 
منتشر شده تلفانی به همراه نداشت به تدریج فروکش کرد. 
دونالد ترامپ معتقد اســت کــه قطعنامه مصوب کنگره به 
ظرفیت و توانایی رئیس جمهوری برای حفاظت از کشور و 
نیز پشتیبانی از متحدان ایاات متحده ضربه وارد می کند.

ترامپ در بیانیه وتوی قطعنامه یاد شده تاکید کرده است 
که ما در جهانی پر از خصومت و دشــمنی زندگی می کنیم 
و همواره در معرض تشدید تهدیدها هستیم. او معتقد است 

که در قانون اساســی پیش بینی شــده است رئیس جمهور 
بایــد بتواند از اقدامات مخرب رقبا پیشــگیری کند و برای 
پاسخگویی ســریع و قاطع وارد عمل شود. وتوی قطعنامه 
اعمــال محدودیت در اختیــارات نظامــی رئیس جمهور 
امریکا برای مقابله نظامی با ایران، توســط کنگره نیز مورد 
تایید گرفت، زیرا برای رد آن می بایســت حداقل دو ســوم 
از نماینــدگان کنگره با آن مخالف باشــند، امری که البته 
تحقق پیدا نکرد، زیرا جمهوری خواهان با در اختیار داشتن 
5۳ کرسی در سنا و داشتن اکثریت توانستند وتوی رئیس 

جمهور را عملیاتی و قطعی کنند.
طرح محدود کردن اختیارات نظامی رئیس جمهور آمریکا 
پیش از این در مجلس نماینــدگان آمریکا که دموکرات ها 
هدایت آن را در دســت دارند بــا ۲۸۸ رای موافق در برابر 
۱۷5 رای مخالف به تصویب رســیده بــود. این قطعنامه، 
رئیس جمهــوری آمریکا را موظف می کرد که در مدت ۴۸ 
ســاعت، درباره اســتفاده از نیروهای نظامی در یک اقدام 
جنگی، به کنگره اطاع رســانی کنــد. دموکرات  ها معتقد 
بودنــد که این قطعنامــه درباره ترامپ یــا رئیس جمهور 
آمریکا نیســت بلکه تاکیدی دوباره بــر قدرت کنگره برای 
اعام جنگ اســت. آنان بر این باور بودند از آنجا که ترامپ 
یا هر رئیس جمهور دیگری همــواره باید از ایاات متحده 
در مقابــل حمات قریب الوقوع حمایت کنند، از این طریق 
قدرت اجرایی رئیس جمهوری بــرای آغاز جنگ منوط به 
رای کنگره و مشــورت با نمایندگان شــده و در نهایت به 

نتیجه بهتری می انجامد.

وزارت خارجه ایران و افغانستان توافق کردند؛

تحقیق درباره مرگ مهاجران افغان

شکست حقوقی سنا در مقابل رئیس جمهوری آمریکا؛

فرمان حمله در دست ترامپ ماند
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ثبت 34 پس لرزه برای زلزله تهران
ســخنگوی ســازمان مدیریت بحران کشور گفت: 
شهرداران مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران و استان 
اصفهان به عنوان اســتان معین و جانشین تهران از 
دیشب آماده باش هســتند و جلسات خود را برگزار 
کردنــد. در حال حاضر همچنــان آماده باش حفظ 

می شود، اما شرایط عادی است.
به گزارش ایســنا، بختیاری با بیان اینکه ساعت ۴۸ 
دقیقه بامــداد دیروز جمعه )۱۹ اردیبهشــت ماه( 
زلزله ای به بزرگی 5.۱ ریشــتر در حوالی دماوند رخ 
داد، افــزود: ایــن زلزله از زلزله هــای کم عمق بود، 
بنابراین در شهرهای مختلف از جمله تهران احساس 
شد و تا ســاعت ۸:۳۰ صبح حدود ۳۴ پس لرزه تا 

بزرگای ۳.۹ نیز اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: از همــان لحظات اولیه آماده باش به 
همه دستگاه های عضو مدیریت بحران کشور اعام 
شد و گروه های امدادی به کانون زلزله )دماوند( اعزام 

شدند.
سخنگوی ســازمان مدیریت بحران کشــور افزود: 
شهرداران مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران و استان 
اصفهان به عنوان اســتان معین و جانشین تهران، 
از دیشــب آماده باش بودند و جلسات خود را برگزار 
کردنــد. در حال حاضر همچنــان آماده باش حفظ 

می شود، اما شرایط عادی است.

شهرداری تهران حداقل تا 4٨ ساعته 
آینده در آماده باش است

مدیرکل دفتر شهردار تهران از آماده باش شهرداری 
تهران حداقل تا۴۸ ساعت آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا،مصطفی کاظمی در حاشیه جلسه 
اضطراری ستاد بحران شــهر تهران با بیان اینکه با 
توجه به وقوع زمین لرزه در ســاعات اولیه دیروز به 
دســتور شهردار تهران درهای ســوله های مدیریت 
بحران بازگشایی شد گفت: درهای سوله های مناطق 

۲۲ گانه باز است.
وی با بیان اینکه به مردم توصیه میشود که اپلیکیشن 
شهر آماده را برای دریافت اطاعات نقاط ایمن نصب 
کنند افزود: با توجه به ثبت پس لرزه ها مردم هوشیار 
باشند و شهرداری نیز حداقل تا ۴۸ ساعت آینده در 

آماده باش است.
کاظمی که ریاســت این جلسه اضطراری را برعهده 
داشــت افزود: درهای بوستان ها نیز باز است و مردم 
می تواننــد از امکانــات ایــن مجموعه های عمومی 

استفاده کنند.

پیش بینی آب و هوا
 در روزهای آینده

مدیــرکل پیش بینی و هشــدار ســریع ســازمان 
هواشناســی گفت: شنبه با ورود ســامانه بارشی به 
کشــور بارش در شمال غرب کشور شروع شده و به 

تدریج نوار غربی کشور را در بر می گیرد.
صادق ضیائیان در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه 
شنبه )۲۰ اردیبهشت( با ورود سامانه بارشی به کشور 
بارش در شــمال غرب کشور شروع شده و به تدریج 
نوار غربی کشور را در بر می گیرد گفت: یکشنبه )۲۱ 
اردیبهشت( سامانه بارشــی در شمال غرب تقویت 
شده و به دامنه های البرز شرقی و مرکزی نیز کشیده 
خواهد شد. دوشنبه )۲۲ اردیبهشت( در شمال غرب 
کشــور رگبار و رعد و برق و وزش باد و در سواحل 
دریای خزر و شمال شرق بارش پراکنده پیش بینی 

می شود.
مدیــرکل پیش بینی و هشــدار ســریع ســازمان 
هواشناسی افزود: سه شنبه نیز بارش در مناطق یاد 
شده تقویت شــده و به دامنه های البرز نیز کشیده 
خواهد شــد. نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس و 
شرق دریای عمان نیز طی دو روز آینده مواج است.

بنا بر اظهارات وی، طی روزهای شنبه و یکشنبه برای 
نوار غربی کشور وزش باد شدید پیش بینی می شود 
که در بعضی ساعات با گرد و خاک همراه خواهد بود.

ضیائیــان درباره وضعیت جوی تهــران اظهار کرد: 
آسمان تهران امروز )۲۰ اردیبهشت ماه( صاف تا کمی 
ابــری گاهی وزش باد با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر 
دمای ۲۶ و در روز یکشنبه قسمتی ابری در بعضی 
ساعات افزایش ابر و وزش باد در اواخر وقت و وزش 
باد شــدید با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۲۸ 

درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

استرالیا لغو محدودیت های
کرونا را آغاز کرد

اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا جزئیات طرح 
دولِت این کشــور برای حذف قرنطینه های خانگی 
مرتبط با همه گیری کرونا را که قرار است از )جمعه( 

آغاز شود، تشریح کرده است.
به گزارش ایســنا، این طرح ســه فاز دارد و ایالت ها 
مجازند که با توجه به شــرایط خود آن را به لحاظ 

زمانی و جزییات تغییر دهند.
در فاز نخســت، تجمع های پنج نفره در داخل خانه 
و تجمع های ۱۰نفره در محیط باز مجاز خواهد شد.

در فاز دوم حذف محدودیت ها قرار است تجمع ها تا 
سقف ۲۰ نفر مجاز شمرده شود.

همچنین فعالیت ســینماها و ســالن های آرایش و 
زیبایی و باشگاه های ورزشی و همچنین ورزش های 

گروهی از سر گرفته شوند.
در فاز ســوم هم تجمع های تا سقف ۱۰۰ نفر مجاز 

خواهند بود.
به گزارش بی بی سی، با این حال، اسکات موریسون، 
نخســت وزیــر اســترالیا گفته چگونگــی حذف 
محدودیت ها و اجرای ســه فاز بازگشایی در اختیار 
مقام های ایالتی خواهد بود تا بنا به مقتضیات ایالت 

و وضعیت شیوع کرونا در آنجا تصمیم گیری کنند.

خبر

آخرین آمار ابتا و مرگ ناشی
 از کرونا در ایران

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۱55۶ بیمار 
جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور خبر داد.

به گزارش ایســنا، دکتر جهانپور، گفت: تا ظهر ۱۹ 
اردیبهشــت ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشخیصی ۱55۶ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شد و مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشــور به ۱۰۴۶۹۱ نفر رسید.جهانپور با بیان اینکه 
متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشــته، 55 بیمار 
کووید۱۹ جــان خود را از دســت دادند، بیان کرد: 
مجموع جــان باختگان این بیمــاری به ۶5۴۱ نفر 
رسید.وی افزود: خوشبختانه تا کنون ۸۳۸۳۷ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند. اما متاسفانه 
۲۷۱۱ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت 
شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی در 
پایان خاطرنشــان کرد: تا کنــون 55۸ هزار و ۸۹۹ 
آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 

است.
 

سرنوشت واکسن و دارو برای کرونا
رئیس ســازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه داروهای 
»فاویپیراویر« و »رمدســیویر« همچنان در مراحل 
مطالعاتی قرار دارند، از افزایــش ۱۰ برابری واردات 
واکسن آنفلوآنزا در کشور خبر داد.به گزارش ایسنا، 
دکتر محمدرضا شانه ساز در ارتباط ویدیو کنفرانسی 
با خبرنگاران با اشــاره به اقدامات این ســازمان در 
تأمین اقام ضــروری برای مقابله با کرونا، گفت: در 
خصوص وضعیت مطالعات بر دو داروی »فاویپیراویر« 
و » رمدســیویر« گفــت: فاویپیراویــر در حال طی 
کــردن مراحل آخــر تحقیقات اســت؛ اما برخاف 
اطاع رســانی های برخی همکاران، نتوانســته نمره 
قبولی را دریافت کند. هرچند همچنان منتظر نتایج 
نهایی هستیم، اما تاکنون نتوانسته نمره قبولی اخذ 
کند. داروی »رمدیسیویر« نیز در دنیا مطرح شده که 
بارقه های امید در مورد آن پررنگ شده اما، نمی توان 
اظهار نظر قطعی درمورد این داروها داشــت، هر دو 
دارو مورد کارآزمایی بالینی در کشور قرار می گیرند 
و در صورت تأیید نهایی تــوان تولید هر دو دارو در 
کشور وجود دارد. به لطف خدا توان خوبی در زمینه 
داروســازی در کشــور داریم و از بابت دارو مشکل 
خاصی وجود ندارد.وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا 
درباره روند تولید واکسن کرونا در ایران، بیان کرد: در 
حوزه واکســن نیز مراکز خصوصی و دولتی در حال 
انجام تحقیقات هستند و در برخی موارد از کشورهای 
دیگر جلوتر هستیم. اما نباید فراموش کرد این ویروس 
رفتار خاصی دارد که همین موضوع سبب شده تولید 
واکسن برای آن راحت نباشد.وی در مورد برنامه های 
این سازمان برای تهیه واکسن آنفلوآنزا در کشور نیز 
بیان کرد: در نظر داریم برای ســال جاری حدود ۱۰ 
برابر سال گذشــته برای بخش بهداشت و درمان و 
همچنین بخش خصوصی واکسن آنفلوآنزا تهیه کنیم. 
این واکسن حداکثر تا تابستان باید وارد کشور شود. 
هر سال »سوش« آنفلوآنزا تغییر می کند و نمی توان 
از واکســن سال گذشته برای امســال استفاده کرد. 
پیش بینی های ازم در زمینه واکسن آنفلوآنزا انجام 
شده است و امیدواریم به دور از شیطنت های آمریکا 
و متحدانش بتوانیم تامین واکسن را انجام دهیم. در 
خصوص تولید داخلی واکسن آنفلوآنزا هم چند سال 
است که تاش می شود و امیدواریم از سال های بعد از 

واکسن تولید داخل آنفلوآنزا استفاده کنیم.

زلزله باعث فراموشی نکات
 بهداشتی کرونا نشود

رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران از شــهروندانی که درپی ترس از زلزله از خانه 
خارج شده اند، خواســت که حتما فاصله خود را با 
دیگران رعایــت کنند.رضا کرمی محمدی در گفت 
وگو با ایســنا، دراین باره گفت: ازم است شهروندان 
همچنان به پروتکل ها ومقررات بهداشتی ستادملی 
مقابله با کرونا توجه داشته باشند و اگر از ترس زلزله 
از خانه خارج شده اند، حتما یکسری نکات پیشگیرانه 
در مورد کرونا را هــم رعایت کنند.وی ادامه داد: در 
همین راستا از شهروندان می خواهم که حتما فاصله 
گــذاری را با دیگر شــهروندان رعایت کنند. اگر در 
پارک ها و فضای سبز هستند از تماس با نیمکت ها 
و لوازم ورزشی و تفریحی در پارک خودداری کنند و 
مسائل بهداشتی را همچنان مدنظر قرار دهند.کرمی 
محمدی ادامه داد: همچنین اگر شهروندان در خودرو 
هســتند، حتما توجه داشته باشند که بهتر است در 
حاشیه ای امن از مسیر توقف کنند. روی پل ها یا زیر 
پل و در مجاورت ساختمان های بلند نیز با خودرو و 

حتی به شکل پیاده توقف نکنند.

زلزله آسیبی به مدارس شهرتهران 
و دماوند وارد نکرد

زلزله 5.۱ ریشتری شب گذشــته در استان تهران، 
آسیبی به مدارس شهرتهران و دماوند وارد نکرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس ارزیابی اولیه کارشناسان 
نوسازی مدارس، زلزله 5.۱ ریشتری تهران که کانون 
اصلی آن دماوند بود و شهرتهران را هم لرزاند، آسیبی 
به مدارس وارد نکرده اســت.بر اساس گزارش روابط 
عمومی اداره کل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان تهران، مدارسی که در سال های اخیر توسط 
این اداره کل احداث می شود، مطابق با استانداردهای 
روز و در مقابــل بایای طبیعــی دارای مقاومت و 
استحکام کافی است.خوشبختانه بر اساس گزارشهایی 
کــه تاکنون دریافت کرده ایم، خســارتی به مدارس 

شهرتهران و شهرستان دماوند وارد نشده است.

خبر

همدلی| ستاره لطفی- بعد از سال ها بحث 
و جدل  کارشناســی در مورد زلزله و ترس از 
غول خفته در گسل های پایتخت، بااخره زلزله 
مسیرش به تهران افتاد و درست در روزهایی 
که بحث شیوع کرونا دغدغه اصلی تهرانی ها 
شده بود، لرزه بر اندام و پیکر پایتخت نشین ها 
انداخت. در اولین ســاعات بامداد روز جمعه 
زمانی که ســاعت حوالی 5۰ دقیقه بامداد را 
نشــان می داد، زلزله ای نــه چندان مهیب اما 
دلهره آور، زمیــن زیرپای تهرانی ها را لرزاند تا 
برای یک شب هم شده نگاه مردم از کرونا به 
سمت زلزله تغییر جهت دهد. البته شانس با 
تهرانی ها یار بود و زلزله مهربانی کرد و مقدار 
کمــی از قــدرت ویرانگر خــود را به معرض 
نمایش گذاشــت و فقط با 5/۱ریشتر آن هم 
در عمــق ۷ کیلومتری عرض اندام کرد، اما با 
این حال جان دو نفر را گرفت و دهها مصدوم 
را روانه بیمارســتان کرد. مرکــز لرزه نگاری 
دانشــگاه تهران محل وقوع زمین لرزه را مرز 
استان های مازندران و تهران - حوالی دماوند 
اعام کرد. ساعاتی پیش از این زلزله در ساعت 
۲۳:۳۰پنجشنبه شب پیش لرزه ای به بزرگی 
۲.۹ ریشــتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در 
همین منطقه رخ داد کــه مرکز این زلزله ۸ 
کیلومتری دماونــد، ۱۳ کیلومتری رودهن و 
۱۶ کیلومتری بومهن اعام شــده بود. شدت 
زمین لرزه به حدی بود که در استان های البرز 
و قم همچنین در بخش هایی از مازندران نیز 
احساس شد. مهدی زارع استاد تمام پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناســی و مهندسی زلزله و 
عضو وابسته فرهنگستان علوم به مهر گفته این 
زلزله در اثر فعال شدن گسل مشا اتفاق افتاد و 
از آنجایی که این گسل پیش از این زلزله های 
بزرگ تری را ایجاد کرده است عجیب نیست و 
گسل مشا ۱۹۰سال پیش زلزله ۷ریشتری را 
ایجاد کرده که معروف به زلزله دماوند اســت. 
بنابراین، این مساله برای ما مسجل است که 
این گســل توانایی لغزایی بااتری را هم دارد 
و نمی توان مدعی شد زلزله با بزرگای 5ریشتر 
بامــداد جمعه باعث تخلیه کامــل انرژی آن 
شده است.  این اســتاد زلزله شناسی با بیان 
اینکه فعال شدن گسل مشا می تواند موجب 
فعال شــدن گســل های پیرامونی هم بشود، 
ابراز داشت: نباید فراموش کنیم که این گسل 
ظرفیت ایجاد زلزله بزرگ تری را هم دارد یا با 
تَاقی با گسل شمالی تهران که ۲۰ کیلومتر 
با این گســل فاصله دارد، شمال شرقی تهران 
را تحت تأثیر قرار دهد. باتوجه به سخنان این 
کارشناس و برخی کارشناس های دیگر احتمال 
فعال شدن گسل های زلزله تهران وجود دارد و 
در صورت فعال شــدن این گسل ها در روزها 
و ماه هــای آینده باید منتظر ســریال زلزله و 
پس لــرزه در پایتخت و شــهرهای اطراف آن 

باشیم.
 تهران شهر بی دفاع

علیرغم اینکه زلزله نه چندان خطرناک تهران 
به ســوژه ای برای طنــز و لطیفه های جاری 
هموطنــان در شــبکه های اجتماعی تبدیل 
شــد و از طرف دیگر دورهمی های دوســتانه 
با بســاط چای و قلیــان را از داخل منازل به 
پارک ها و بوستان ها منتقل کرد، اما وقوع این 
زلزله باعث شد، بی دفاع بودن پایتخت را یک 
بار دیگر گوشزد کند. شهری که هم از لحاظ 
زیرساخت بی دفاع است و هم ساکنانش نه تنها 
آموزش شهروندی برای مقابله با بحران دریافت 
نکردند، بلکه هر موضوعی را در شــبکه های 
اجتماعی تبدیل به سوژه طنز می کنند.  فارغ 
از کوتاهی هایی که از ســوی مســئوان امر 
شــاهد بودیم، واکنش شهروندان در مقابله با 
این حادثه قابل تامل بود. در شب زلزله خیلی 
از شــهروندان تهرانی از ترس زلزله ســوار بر 

خودرو های خود در حال گریختن بودند.
 اگر زلزله مجدد با شدت بیشتری رخ می داد 
چه بسا همه آنها در تله ترافیک خود ساخته 
گرفتار می ماندند و فاجعه ای وحشتناک انسانی 
رخ می داد. حتی بســیاری از مردم به سمت 
کانون زلزله که شــرق تهــران و دماوند بود، 
می گریختند. بسیاری نیز با ترس و خوف در 
مکان های باز شب را به صبح رساندند، آنهایی 
که ماندن در شــهر را انتخاب کــرده بودند، 
نمی دانســتند باید کجا پناه بگیرند. بسیاری 
در کنار ساختمان های بلند یا در پارک ها کنار 
درختــان و تیر برق ماوا گرفتــه بودند که در 
صورت وقوع زلزله و احتمال افتادن درخت ها و 

ریزش ساختمان ها جای امنی نبود. 
صف های طوانی در پمب بنزین ها تشــکیل 
شده بود و عده ای با گریختن از شهر حتی به 
سمت مرکز زلزله ترافیک های شدیدی را ایجاد 
کرده بودند، جوری کــه رئیس پلیس راهور 
تهران از افزایش ۲۰ تــا ۳۰درصدی ترافیک 
در خیابان های تهران خبــر داد، راه بندان در 
خیابان های شهر آن چنان زیاد بود که رئیس 
پلیس راهور تهران به مردم توصیه کرد از توقف 

دوبله و بستن معابر خودداری کنند.
این سر درگمی ها و دستپاچه شدن شهروندان 
در مقابله با زلزله ای که می توانست به مراتب 
بسیار شــدیدتر از 5/۱ریشتر باشد، نشان داد 
چقدر جای آموزش شــهروندی در مقابله با 
حوادث غیر مترقبه در کشــور خالی است. با 
وقوع این زلزله به همگان روشن شد اگر اتفاق 
مهیب تری در پایتخت بیفتــد، باید به جای 
مردگان بر زندگان گریست. زندگانی که فارغ 
از خطرات گرسنگی، تشنگی، بیماری و ... که 
جانشان را تهدید می کند؛ در وهله اول به خاطر 
ندیدن آموزش هــای صحیح و ازم در مقابله 
با حوادث غیرمترقبه نادرست ترین واکنش را 
انتخاب می کنند و در این مواقع به جای کمک 

به رفع بحران، خود نیز بحران ساز می شوند.
موضوع دیگری که در شــرایط وقوع حوادث 
غیرمترقبــه ماننــد زلزلــه در شــهر تهران 
مشکل ساز می شــود، زیرساخت های معیوب 
شهری مانند سیستم آب و فاضاب، شبکه های 
برق و گازرسانی و ... است که گویا کوچکترین 
تمهیــدات ازم بــرای مواقع بحــران در آن 

اندیشیده نشده است. 

این زیرساخت های شهری در زمان بحران نه 
تنها کارکرد طبیعی خود را از دست داده بلکه 

خود نیز بحران زا می شوند. 
مشکل دیگر که قابل ذکر است اطاع رسانی 
نادرســت و عــدم اشــراف بــر تکنیک های 
اطاع رسانی است. دو شب پیش و در جریان 
زلزله تهران نحوه اطاع رسانی و ابهامات موجود 
در خبرها آن قدر زیاد بود که نه تنها نیاز مردم 
را به اطاع رسانی مرتفع نکرد، بلکه در مواردی 
باعث ایجاد وحشــت و سردرگم شدن بیشتر 

شده بود. 
بعد از وقوع زلزله دو روز پیش شــهر تهران، 
برای بسیاری از شهروندان روشن شدکه تهران 
این روزها نه تنها شهر آرمانی نیست، بلکه دام 
بایی است که اگر اقدامات به موقع و درست 
مانند مناسب سازی زیرســاخت ها و آموزش 
شــهروندان در مقابله با حــوادث غیرمترقبه 
در آن صــورت نگیرد، با نابودی فاصله زیادی 
نخواهد داشت و این شهر با قدمت تاریخی یا 
از شــیوع بیماری یا از آلودگی هوا یا زلزله یا 
خشکسالی یا حتی سیل های مهیب که از زلزله 

بدتر هستند، از بین می رود.
همزمان بــا زلزله تهران، زلزله در گوشــه ای 
دیگر از کشور رخ نمایان کرد. به گزارش مرکز 
لرزه نگاری دانشــگاه تهران زمیــن لرزه ای به 
بزرگی ۴ ریشــتر بامداد روز جمعه در ساعت 
یک و ۴۶ دقیقه و ۱۱ ثانیه برخی شــهرهای 
لرســتان را لرزانــد. این زلزله بــه مرکزیت 
فیروزآباد باعث شــد که ســاکنان خرم آباد و 
برخی شهرهای لرستان از منزل خارج شوند 
و در خیابان ها و معابر شب را به صبح برسانند. 

همدلی| گروه اجتماعی- معمای چگونگی شکل گیری و 
شــیوع ویروس کرونا هر روز پیچیده تر از دیروز می شود. پشت 
پرده های این ویــروس اکنون به اندازه خود ویروس و خطرات 
سامتی آن مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. از زمانی که 
ویروس کرونا بی پروا از شــهر زادگاهش قدم فراتر گذاشت و از 
ووهان به تمام دنیا ســرایت کرد، این ویروس به جدلی میان 
برخی از کشــورها تبدیل شده است و روند اتفاقات پیش آمده 
این جدل را بیشتر کرده و به ابهامات موجود شیوع این ویروس 
افزوده اســت. بعد از برخورد چین با پزشکی که برای اولین بار 
مسری بودن ویروس کرونا را اعام کرد اکنون قتل محقق چینی 
که در زمینه منشاء کرونا تحقیق می کرد، معمای شیوع ویروس 
کرونــا و فرضیه دخالت چین در این امــر را وارد فاز جدیدی 
کرده است.هفته گذشته یک استاد دانشگاه »پیتسبورگ« که 
روی منشــأ ویروس کرونا تحقیق می کرد و به نتایجی دست 
یافته بود، به قتل رسید. بر اساس گزارش های پلیس، بینگ لیو، 
بیولوژیست مولکولی چینی تبار در دانشگاه پیتسبورگ که ۳۷ 
سال سن داشت و بر روی منشأ ویروس کرونا تحقیق می کرد، 
روز شنبه گذشته به ضرب گلوله از نواحی سر، گردن و بدن در 

خانه خود واقع در شمال پیتسبورگ آمریکا به قتل رسید.
 Hao به گفته پلیس، قاتل که یک مرد ۴۶ ساله به نام هائوگو
Gu بود، پس از قتل بینگ لیو در ماشین خود با شلیک گلوله، 
خودکشی کرده اســت. پلیس اعام کرد: این دو مرد یکدیگر 
را می شــناختند، اما انگیزه احتمالی این حادثه هنوز مشخص 
نیست.به گفته پلیس هنوز مدرکی مسجل در رابطه با این که 
این پژوهشگر به دلیل چینی تبار بودنش کشته شده است، وجود 
ندارد. دانشگاه پیتسبورگ نیز در بیانیه ای از مرگ این دانشمند 
ابراز تاسف و ناراحتی کرده است. همکاران دکتر بینگ در بخش 
زیست شناسی محاســباتی نیز اعام کردند که این پژوهشگر 
در روزهای اخیر به یافته های مهمی در رابطه با ریشه ویروس 
کرونای جدید دسترسی پیدا کرده بود.قتل این محقق چینی بر 
ابهامات موجود در مورد چگونگی و چرایی شیوع کرونا در سطح 
جهان افزوده است و سوال های زیادی از قبیل چرا محقق چینی 
که بر روی منشأ ویروس کرونا تحقیق می کرد به قتل رسید؟ 
چه کسانی در پشت پرده خواهان پنهان ماندن جریانات ویروس 
کرونا هستند؟ و ... را در ذهن مردم ایجاد کرده است. همچنین 
مرگ این استاد دانشگاه چینی ااصل دانشگاه پیتسبورگ آمریکا 
برخورد پلیسی کشور چین با پزشک اعام کننده مسری بودن 

کرونا تداعی کرد.

برای اولین بار لی ونلیانگ، چشم پزشــک جوان بیمارستان 
ووهان چین که نســبت به خطر شیوع بیماری مرگبار ناشی 
از ویروس جدید کرونا هشدار داد، خود نیز در چهارم فوریه بر 
اثر ابتا به همین بیماری درگذشت. او در ماه دسامبر گذشته 
در پیامی که برای گروهی از ســایر پزشــکان فرستاد از ظهور 
ویروس تاجی شــکل جدیدی خبر داده و گفتــه بود که این 
ویروس مشابه ویروس ســارس بوده و احتماا به همان اندازه 
خطرناک اســت. او با اعام این که هفت مــورد از افراد مبتا 
به این بیماری را مشــاهده کرده اســت، در پیامی که روز ۳۰ 
دسامبر گذشته فرســتاد از همکارانش خواست تا با پوشیدن 
لباس محافظ و ماســک زدن، از ابتا به این بیماری و سرایت 
آن به دیگران جلوگیری کنند.با این حال در آن زمان نه تنها به 
هشدار این پزشک توجه نشد، بلکه پلیس چین به او هشدار داد 
که دست از »اظهارنظرهای دروغین« بردارد وگرنه یک پرونده 
تحقیقات علیه او به دلیل »گسترش شایعات« گشوده می شود. 
مســئوان با احضار لی از او تعهد و امضا گرفتند که از »اخال 
در نظم عمومی« با انتشــار این گونه اخبار دست بردارد.قتل 
محقق چینی در آمریکا آن هم درست زمانی که وی خواسته 
اســت نتایج تحقیقات خود را در مــورد کرونا اعام کند، یک 
بار دیگر نگاه ها را به سمت کشور چین چرخانده است. شیوع 
و گســترش ویروس کرونا در سطح دنیا باعث شد که بسیاری 
ازکشورها انگشت اتهام خود رابه سمت چین نشانه روند و آنان 
را به پنهانکاری و عدم شفافیت در رابطه با شیوع گسترده این 
ویروس ترسناک در سطح جهان، متهم کنند. حتی در این میان 
برخی پا را فراتر رفته و با آزمایشــگاهی خواندن ویروس کرونا 

می گویند چین به خاطر جنگ اقتصادی با برخی از کشورها از 
جمله آمریکا این ویروس را در آزمایشــگاه های خود ساخته و 
آن را در سطح جهان گسترش داده است تا این گونه در جنگ 
اقتصادی یا سیاسی با کشورهای رقیب خود دست باا داشته 
باشــد. چند وقت پیش مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
مدعی شد شواهدی انکارناپذیر درباره دخالت چین در ساختن 
و فراگیر کردن کروناویروس در دســت دارد. وی در یک برنامه 
تلویزیونی گفت:این نخســتین بار نیست که به دلیل ناکامی و 
شکست در آزمایشگاه های چین، دنیا به ویروس آلوده می شود. 
پمپئــو در عین حال ترجیح داد وارد این ماجرا نشــود که آیا 

چینی ها به عمد ویروس را در دنیا پراکنده اند یا نه.
دونالــد ترامپ نیز چند روز پیش در کاخ ســفید ادعا کرده 
بود برای آزمایشگاهی بودن کرونا مدرک دارد. او گفته بود:»ما 
می دانیم ویروس در آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان ساخته 
شــده اســت. ما مدارک درجه یک داریم اما من مجاز نیستم 
چیزی دربــاره آن بگویم.« اندکی بعد، مقام های آزمایشــگاه 
ویروس شناسی ووهان اتهام های رئیس جمهوری آمریکا را رد 
کردند.از طرف دیگر چیــن آمریکا را به همین اتهامات متهم 
می کنــد. برخی از مقامات چین مدعی شــدند این ویروس از 
آزمایشگاه های آمریکا ساخته شده و توسط نظامیان آن کشور 
به چین برده شده است. البته مقام های سیاسی آمریکا همواره 
این ادعاها را بی اساس خوانده و آن تکذیب کردند.علیرغم برخی 
از اتهامات چین به آمریکا، اما در رابطه با چگونگی شکل گیری 
و شــیوع این ویروس، چین بیشتر از هر کشور دیگردر مظان 
اتهام قرار گرفته اســت. عاوه بر آمریکا برخی از کشــورهای 
اروپایی و استرالیا نیز چین را مقصر شیوع این ویروس می دانند. 
ســخنگوی وزارت بهداشت ایران نیز چند وقت پیش با جمله 
»چین شوخی تلخی با دنیا کرد« تلویحا به نقش چین در شیوع 
این بیماری اشــاره کرد. حاا قتل محقق چینی باز هم فرضیه 
نقش چین در شــیوع این بیماری را سر زبان ها انداخته است. 
مقام های سیاسی و بهداشتی بسیاری از کشورها با واکنش نشان 
دادن به این اتفاق، چین را مســبب آن عنوان کردند. کیانوش 
جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران نیز در واکنش به قتل 
این محقق چینی در صفحه توییترش نوشت: »قتل/خودکشی؟! 
بینگ لئو، محقق ۳۷ ساله چینی که هفته های اخیر ظاهرا در 
دانشگاه پیتسبورگ روی منشــا #کروناویروس جدید تمرکز 
داشته اســت هم بر ابهامات معمای #کرونا افزود. جسد دکتر 

لیوی ۳۷ ساله در آپارتمان شخصی خود یافت شده است«...

گزارش همدلی از واکنش مردمی به وقوع زلزله درتهران

پس لرزه  های ایرانی زلزله

گزارش همدلی از قتل محقق چینی که بر روی منشأ کووید-19 تحقیق می کرد
کرونا در فاز جنایی
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بسته تشویقی ویژه شهرداری اصفهان
 برای ساخت و ساز

 تخفیف های پلکانی شهرداری برای 
ساخت و ساز در سال 99

گذاران  ســرمایه  همدلی:  خبرنگار   – اصفهان 
صنعت ســاختمان طی دو ســال اخیر به اصفهان 
بازگشــتند.معاون مالــی – اقتصادی شــهرداری 
اصفهان با اشــاره بــه ارائه تخفیف هــای پلکانی 
شــهرداری به متقاضیان اخذ پروانه ســاختمان و 
دریافت گواهی پایان کار در قالب بسته های اهدایی 
در سال ۹۹ گفت: طبق ایحه مصوب شورای شهر 
این اقدام به منظور کمک و مساعدت به شهروندان 
و متقاضیان ســاخت و ســاز انجام می شــود. به 
گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
شــهرداری اصفهان حدود دو هفته پیش با ارسال 
ایحه ای دو فوریتی به شورای شهر خواستار کمک 
به شــهروندان برای دریافت پروانه ســاختمانی و 
گواهــی پایان کار با ارائه تخفیف شــد. با توجه به 
اینکه شهروندان در روزهای پایانی سال گذشته به 
دلیل شیوع کرونا نتوانستند از فرصت موجود برای 
دریافت پروانه و پایان کار استفاده کنند این ایحه 
می تواند، به عنوان یک بســته تشویقی برای رونق 
ساخت و ساز به کمک صنعت ساختمان سازی در 
شهر بیاید. در همین رابطه مرتضی طهرانی، معاون 
مالی – اقتصادی شــهرداری اصفهان گفت: بر این 
اســاس و با تصویب شورای شــهر به افرادی که تا 
۱5 خردادماه اقدام به پرداخت عوارض خود کنند، 
به میــزان ۱۰۰ درصد مبلغ رشــد ردیف دفترچه 
ارزش افزوده تجاری و تراکم مســکونی ســال ۹۹ 
نســبت به ســال ۹۸ تخفیف داده خواهد شد. وی 
ادامــه داد: این میزان اهــدا از ۱۶ خردادماه تا ۱5 
مردادماه، 5۰ درصد، از ۱۶ مردادماه تا ۱5 مهرماه 
۴۰ درصــد، از ۱۶ مهرماه تا ۱5 آذرماه ۳۰ درصد، 
از ۱۶ آذرماه تا ۱5 بهمن  ۲۰ درصد و از ۱۶ بهمن  
تا پایان اسفند ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۸ خواهد 
بود. به این معنا که متقاضیانی که تا ۱5 خردادماه 
برای دریافت پروانه ســاختمانی اقدام کنند، طبق 

تعرفه های سال ۹۸ با آنها محاسبه خواهد شد.
 طیف تخفیف 2۵ تا ۵0 درصدی به متقاضیان 

گواهی عدم خاف و پایان کار 
معاون مالی – اقتصادی شهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه البته این مســاعدت ها مربوط به پرداخت 
نقدی است، گفت: بنابر این ایحه، در مورد عوارض 
عدم خاف و پایان کار نیــز اگر تا پایان خردادماه 
پرداخت شود،5۰درصد از قیمت تراکم مسکونی و 
ارزش افزوده تجاری محاسبه می شود که به صورت 
۲۰درصد اهدایی نقدی و ۳۰درصد اهدایی خواهد 
بود. وی افزود: در صورت دریافت گواهی عدم خاف 
و پایان کار تا پایان تیرماه، ۴۰ درصد قیمت تراکم 
مســکونی و ارزش افزوده تجاری محاسبه می شود 
کــه ۲۰ درصد آن اهدایی نقدی و ۲۰ درصد دیگر 

اهدایی خواهد بود.

تدوین برنامه هاي سال 99 بسیج 
 ذوب آهن برای حمایت از جهش تولید 

اصفهان-خبرنگار همدلی:همایش فرماندهان بسیج 
 ذوب آهن جهت دریافت برنامه هاي سال ۹۹ بسیج 
در تاار آهن برگزار شد. در این مراسم که با رعایت 
نکات بهداشــتی صورت گرفت، سرهنگ مختاري 
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ضمن 
تشــریح برنامه هاي سال ۹۹ گفت: برنامه هاي سال 
جاری بسیج شرکت در راســتاي حمایت از تولید 
و جهش تولید تدوین شــده اســت. وی از تمامي 
فرماندهان پایگاههاي بسیج درخواست نمود همه 
تاش و همت خود و امکانات موجود را برای تحقق 

این مهم بکار گیرند.
در ادامه دکتر غدیري فرمانده پایگاه مقاومت بسیج 
شــهید مطهري بیمارســتان فوادشهرگزارشي از 
مجموعه فعالیت هاخدمات بیمارســتان و کارکنان 
آن در مقابلــه با ویروس کرونــا ارائه کرد. در پایان 
این جلسه، ســرهنگ مختاري ضمن معرفی برادر 
ابوالفضل عباسي به عنوان مسؤل جدید »مقاومت 
مردمي بســیج  ذوب آهن« از خدمات برادر سعید 

معتمدي قدردانی کرد.

یک مسئول میراث فرهنگی:
تخریبی از بناهای شاخص استان تهران 

گزارش نشده است
معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان تهران اعام کرد: 
تیم های مختلف کارشناســان و مســئوان میراث 
فرهنگــی تا کنــون در خصوص تخریــب بناهای 
شاخص این استان بر اثر زلزله بامداد دیروز /جمعه 

/ گزارشی ارائه نکرده اند.
مرتضــی ادیب زاده روز جمعه در گفت و گو با ایرنا 
اظهار داشت: صبح دیروز نیروهای یگان حفاظت و 
مسئوان شهرســتانی این نهاد در حال ارزیابی از 
خسارات احتمالی زلزله از بناهای تاریخی هستند 
که تا این لحظه گزارشــی در خصوص آســیب به 
بناهای تاریخی شــاخص ملی این اســتان به این 

معاونت نرسیده است.
وی با بیان اینکه مقرر است تا تمامی بناهای واجد 
ارزش و ثبت ملی اســتان تهران مورد رســیدگی 
قرار گیرند، خاطر نشــان کرد: در صورت خسارت 
احتمالی به آثار تاریخی نیز توسط تیم کارشناسان 

این نهاد میران آن برآورد شود.
براســاس گزارش ایرنا بیش از ۲ هزار اثر ارزشمند 
تاریخی و ملی در استان تهران وجود دارد.زلزله ای 
بامداد دیروز با قدرت 5.۱ ریشتری در ۷ کیلومتری 

گسل مشا و ۶ کیلومتری شهر دماوند رخ داد.

خبر

تست کرونای شهردار اهواز 
مثبت اعام شد

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اهواز 
از مثبت بودن تست کرونای شهردار اهواز خبر داد.

رضا علیجانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: حدود 
یکی دو ســاعت پیش تست کرونای موسی شاعری 
شــهردار کانشــهر اهواز مثبت اعام شد. در حال 
حاضر وی در قرنطینه خانگی به ســر می برد و دارو 
مصرف می کند. وی گفت: هنوز وضعیت شــهردار 
اهواز به حدی نرسیده است که نیاز به بستری داشته 
باشد و تقریبا حال عمومی وی خوب است.علیجانی 
با بیان اینکه شاعری عائم سرفه و تب نداشته است، 
تصریح کرد: شهردار اهواز دردهای عضانی داشت اما 
تصور نمی کرد به کرونا مبتا شده باشد که با انجام 

تست، مشخص شد به کرونا مبتا است.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه
 علوم پزشکی گیان:

والدین از واکسیناسیون 
کودکان غافل نشوند

سرپرســت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
گیان در خصــوص مراجعه به مراکــز برای انجام 
مراقبت های اساسی کودکان و واکسیناسیون افزود: 
واکسیناســیون کودکان اقدامی ضروری است و در 
مراکز بهداشــتی و درمانی اســتان انجام می شود و 
بنابراین والدین واکسیناسیون کودکان را به تعویق 
نیندازند. دکتر آبتین حیدرزاده در گفت وگو با ایسنا 
با بیان اینکه کاس های آموزشــی پیش از ازدواج، 
بدلیل شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از تجمعات، 
با جمعیتــی محدودتر برگزار می شــود اظهار کرد: 
این کاس ها هــم اکنون با جمعیت کمتر و رعایت 
فاصله اجتماعی هوشمند در مراکز بهداشتی استان 
برگزار می شود. وی با بیان اینکه کاس های آموزشی 
پیــش از ازدواج از طریق ویدیو کنفرانس نیز برگزار 
خواهد شــد، تصریح کرد: بــه زودی امکان حضور 
زوجین از طریق مجازی با ورود به ســامانه سیستم 
پزشکی فراهم خواهد شد تا زوج های جوان به صورت 
غیرحضوری در کاس ها شرکت کنند. حیدرزاده در 
خصوص مراجعه به مراکــز برای انجام مراقبت های 
اساسی کودکان و واکسیناسیون افزود: واکسیناسیون 
کودکان اقدامی ضروری اســت و در مراکز بهداشتی 
و درمانی اســتان انجام می شــود و بنابراین والدین 
واکسیناســیون کودکان را به تعویــق نیندازند. وی 
با بیان اینکه مراکز بهداشــتی درمانی استان روزی 
چندبار ضدعفونی می شوند گفت: مردم بدون هیچ 
نگرانــی می توانند جهت گرفتــن خدمات به مراکز 
بهداشــتی و درمانی مراجعه کنند. حیدرزاده تاکید 
کرد: در پایگاه های سامت و مراکز بهداشتی درمانی 
تمامی دستورالعمل های پیشــگیرانه اجرا می شود 
و خانواده ها نباید این نگرانی را داشــته باشند که با 
مراجعه به مراکز برای دریافت واکسن های ضروری، 

خطر ابتای به ویروس را متحمل می شوند.

اعمال مجدد برخی مقررات 
سخت  گیرانه در بهبهان 

بهبهان- محمد خلیجی –خبرنگار همدلی:جلسه 
ستاد پیشگیری و مدیریت بیماری کرونا به ریاست 
یوســف زمانی اصــل فرماندار شهرســتان بهبهان 
برگزار شــد. به گزارش خبرنگار ما و به نقل از روابط 
عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان یوسف زمانی 
اصل فرماندار و رئیس شــورای سامت شهرستان 
در این جلســه گفــت: از تاریــخ ۹ فروردین تا ۲۴ 
فروردین هیچ مورد مثبتی در شهرســتان نداشتیم. 
از ۳۶ موردی که در بهبهان مثبت اعام شــد ۴ نفر 
مربوط به لیکک،۷ نفر آغاجاری، ۲ نفر امیدیه،۱ نفر 
تهران،۱ نفر قم و ۱ نفر از کشــور کویت بودند و از 
این تعداد هیچکدام در بهبهان بســتری نیستند و 
اکثرا به صــورت عبوری،میهمان و یا..  از بهبهان رد 
شده اند. وی افزود:خوشحالیم که در شهرهای سفید 
قرار نگرفتیم، این امر باعث می شود حساسیت هایمان 
باا بماند. از دوهفته پیش تعداد تست هایمان را باا 
بردیــم تا بتوانیم بیماریابی را باا ببریم، ضمن آنکه 
روزانه آمار تست هایمان را به 5۰ رسانده ایم. رئیس 
شورای ســامت شهرســتان گفت:باید به مناطق 
محروم تر و کم  برخوردار بیشــتر توجه کنیم، نگاه ما 
نیز توجه بیشــتر به مناطق حاشیه نشین است. بر 
عکس بسیاری از شهرستان های استان ما در حوزه 
روستایی مان هیچ گونه موردی نداشته ایم و تاشمان 
این اســت که ایــن روند ادامه پیدا کنــد. در حوزه 
اقتصادی، اشــتغال و کارگری خسارت های بسیاری 
دیده ایم،۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته 
است. شهرهای اطراف ما را سفید اعام کردند، این 
شهرها به سمت ما سرریز می شوند و باید تمهیداتی 
اندیشیده شود، مجددا بعضی از موارد سخت گیری ها 
را اعمال خواهیم کرد، از جمله خاموشــی پارک ها، 
و بستن مسیرهای بیرون شهری از شهرهای اطراف 
به ســمت بهبهان . فرماندار افزود:شهرداران موضوع 
آهک پاشــی را در دســتور کار بگذارند تا از شیوع 
بیماری وبا پیشگیری شود. در ضمن ادارات موظف 
هستند تمام پروتکل های مربوط را رعایت کنند،باید 
ورود ارباب رجوع به ادارات حتما با ماســک باشــد، 
کارمندان به صورت دو ســوم سرکار باشند و حضور 

و غیاب بدون استفاده از دستگاه انگشت زنی باشد.
وی تأکید کرد:هیچ مراسم عروسی و عزاداری کماکان 
اجازه برگزاری ندارد، بخشــداران با همکاری نیروی 
انتظامی قاطعانه پیشــگیری خواهند کرد. در عین 
حال، مراسم شب های قدر در بهبهان برگزار نخواهد 
شد. زمانی اصل در پایان تصریح کرد:اداره صمت در 
بازار حضور جدی خواهد داشت، هرجا فاصله گذاری 

اجتماعی رعایت نشد، بافاصله پلمپ خواهد.

خبر

همدلی| سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی 
جندی شــاپور اهواز با تاکید بر لزوم اعمال 
سختگیری های بیشتر در خوزستان با توجه 
به گســترش ویروس کرونــا، گفت: مدیران 
خوزســتان باید با توجه به وضعیت اســتان 
تصمیم گیری کنند؛ دانشــگاه علوم پزشکی 
اهواز پیشنهادهای خود را ارائه داده است تا 
جمع بندی انجام شــود و هم در ستاد ملی 
مدیریت کرونــا تصمیم گیری شــود و هم 

مجموعه استانداری تصمیم گیری کنند.
دکتــر »فرهاد ابول نژادیــان« اظهار کرد: به 
بــودن حساســیت های عمومی،  باا  دلیل 
توجه بیشــتر مردم و رعایــت فاصله گذاری 
اجتماعی و همچنین بیشــتر بودن روزهای 
تعطیلی کاری اداری و اصناف، در اسفندماه 
و فروردیــن مــاه روزانــه ۳۰ تــا ۴۰ مورد 
جدیــد ابتا به کرونا داشــتیم. البته در آن 
بــازه زمانی نمونه گیری ها نیز کمتر بود. وی 
افزود: تقریبــا از ۲۶ فروردین ماه، با افزایش 
تعــداد آزمایشــگاه ها و نمونه گیری ها و از 
طرفی یک هفته پس از رها شدن و کمرنگ 
شدن فاصله گذاری اجتماعی، انتظار داشتیم 
آمــار باا برود که این اتفــاق افتاد و از یکم 
یا دوم اردیبهشــت آمــار مبتایان کرونا در 
خوزستان افزایش یافت. ابول نژادیان با اشاره 
به دایل افزایش موارد کرونا در خوزســتان، 
بیان کرد: افزایــش تعداد آزمایش ها یکی از 
علل افزایش آمار است. روز پنجشنبه رکورد 
۹۰۰ آزمایش در ۲۴ ســاعت را ثبت کردیم. 
در حال تاش هســتیم دو آزمایشگاه دیگر 
نیز فعال شود تا این عدد به یک هزار و ۴۰۰ 
نمونه در روز برســد. وی در خصوص اعام 
۱۰ شهر سفید در خوزستان و برگزاری نماز 
جمعات در شــهرهای ســفید، تصریح کرد: 
۱۰ شهر در خوزستان به عنوان شهر سفید 
اعام شدند که ما مستندات را ارائه و عنوان 
کردیم تعداد بیماران بســتری با تعریفی که 
اعام شــده همخوانی ندارد، بنابراین وزارت 
بهداشت شــهر امیدیه را از لیست شهرهای 
ســفید حذف کرد. سرپرست دانشگاه علوم 
پزشــکی جندی شــاپور اهواز گفت: اکنون 
چهار شهر دیگر خوزســتان نیز این تعریف 
را ندارند و نامه ای به وزارت بهداشت ارسال 
کرده ایــم تا این چهار شــهر نیز از وضعیت 
سفید خارج شــوند. ابول نژادیان بیان کرد: 
اگر قرار است در شهرهای سفید نماز برگزار 
شود باید به صورت محدود، با فاصله گذاری 
اجتماعی و با اســتفاده از ماسک انجام شود. 
به گزارش ایســنا وی که پنجشنبه شب در 
یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، گفت: 
این تعداد آزمایش در یک شــبانه روز رکورد 
و خدمت ارزنده ای اســت کــه همکاران ما 
در دانشــگاه علوم پزشکی انجام می دهند و 
تاش می کنند بیمــاران را در مراحل اولیه، 

شناســایی کنند و بیماریابی فعالی داشــته 
باشــیم. سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی 
جندی شــاپور اهواز ادامــه داد: دلیل دیگر 
افزایش آمار مبتایان در خوزستان، کمرنگ 
شــدن فاصله گذاری اجتماعی و عدم توجه 
مردم به رعایت آداب بهداشــتی اســت؛ به 
همین دلیل اکنون گرفتاری زیادی در اهواز 
به ویژه در حاشیه شهر اهواز داریم. وی گفت: 
از هم استانی ها به ویژه مردم شهرستان های 
اهواز، کارون و بــاوی که به یکدیگر متصل 
هســتند و تردد زیادی دارنــد، می خواهیم 
فاصله گذاری اجتماعی و نکات بهداشــتی را 
بهتر رعایت کنند. ابول نژادیان تصریح کرد: 
مدیران خوزستان نیز در حال تاش هستند 
که با ســتاد ملی و همچنین ســتاد استانی 
مدیریت کرونــا در این هفتــه تصمیماتی 

بگیرند. امیدوارم به جمع بندی برسند. 
وی گفت: روز دوشــنبه هفته جاری گذشته 
مجموعه استان خوزستان تصمیم گرفتند در 
بهداشتی  رعایت دستورالعمل های  خصوص 
توسط اصناف، در یک بازه ۷۲ ساعته، تذکر 
و راهنمایــی را انجام دهند و در صورت عدم 
رعایت، اعمال قانون کنند که این کار انجام 

شد اما هنوز تغییر رفتاری ندیده ایم. 
سرپرســت دانشــگاه علوم پزشکی جندی 
شاپور اهواز افزود: به همین دلیل امیدواریم 
مجموعه مدیران ارشــد اســتان خوزستان 
به جمع بندی برســند تا بتوانیم در صورت 
ضرورت، کــه اکنــون نیز ضــرورت دارد، 
سختگیری های بیشــتری در استان اعمال 

شود. 
وی بیان کرد: بخش زیادی از آمار باا، ناشی 

از بیماریابی فعال ما اســت. نمودار بستری 
شــدن بیماران نیز هنوز شیب تندی ندارد. 
ابول نژادیــان ادامه داد: مدیران خوزســتان 
باید با توجه به وضعیت استان تصمیم گیری 
کنند؛ دانشگاه علوم پزشکی اهواز پیشنهادات 
خود را ارائه داده اســت تا جمع بندی انجام 
شــود و هم در ســتاد ملــی مدیریت کرونا 
تصمیم گیری شود و هم مجموعه استانداری 

تصمیم گیری کنند.
وی در خصــوص زمان مورد نیاز برای اعام 
نتایج تســت کرونا، گفت: جــواب آزمایش 
بیماران بســتری مبتا به کرونا روزانه داده 
می شــود اما نتایج بیماران سرپایی، حداکثر 
در ۴۸ ســاعت داده می شــود. در حــال 
ظرفیت سازی هســتیم تا نتایج آزمایش را 

سریع تر بدهیم. 
سامانه  پیامکی نیز راه اندازی شده که جواب 
آزمایش به صورت پیامک به مردم داده شود 
تا مردم از مراجعه حضوری خودداری کنند.

 سرپرســت دانشــگاه علوم پزشکی جندی 
شــاپور اهواز عنوان کرد: همکاران ما در یک 
آزمایشگاه، ۲۴ ســاعت کار کردند تا جواب 
آزمایش ها را آماده کننــد. همکاران مان در 
آزمایشــگاه در شرایط سخت، با این پوشش 
و با روزه داری در حال کار کردن هســتند و 
باید قدردان آن ها باشــیم. وی گفت: مردم 
اگــر می خواهند از حوزه ســامت حمایت 
و قدردانــی کنند، بهتریــن قدردانی رعایت 
آداب بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعی 
اســت تــا همــکاران درمان را بــه زحمت 
نیندازند. همکاران ما در درمان، بهداشــت 
و بیمارســتان ها روزهای ســختی را تحمل 

می کنند و از مردم می خواهیم همکاری کنند 
و تاش کنند که این سختی ها کمتر شود.

ابول نژادیان بیان کرد: در اهواز حدود ۶ هزار 
کارگاه و ۱۲هزار صنف وجود دارد. مردم باید 
مطالبه گر باشند و رعایت نکات بهداشتی را 
به مطالبه عمومی تبدیــل کنند و از ادارات 
و اصناف بخواهند آداب بهداشــتی را رعایت 
کنند. سازمان های مردم نهاد نیز به مشاغل، 
اصنــاف و کارگاه هایــی کــه پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت نمی کنند، تذکر دهند. 
وی گفــت: مــردم نیز بــه فروشــگاه ها یا 
کارگاه هایــی که نکات بهداشــتی را رعایت 
نمی کنــد، مراجعه نکننــد و اگر راننده یک 
تاکسی ماسک استفاده نکرده باشد، سوار آن 

تاکسی نشوند. 
سرپرســت دانشــگاه علوم پزشکی جندی 
شــاپور اهواز ادامه داد: ماســک هایی که با 
همین پارچه هــای در دســترس نیز تهیه 
می شوند، قابل اســتفاده هستند. ۷۰درصد 
ماســک هایی که در اروپا اســتفاده می شود 

ماسک های دست دوز هستند. 
وی گفت: در حــال حاضر ۱۶ کارگاه تولید 
ماســک در خوزستان فعال هســتند و روز 
سه شــنبه نیز یک کارخانه ماسک سازی در 

خوزستان راه اندازی می شود. 
ابول نژادیان با اشاره به تاش برای مدیریت 
شرایط، افزود: از نظر درمان کاما بر بیماری 
مسلط هســتیم، اما اگر مردم رعایت نکنند 
ممکن اســت یــک هفته تــا ۱۰ روز دیگر 
شــرایط تغییر کنــد بنابراین تــا زمانی که 
شــرایط مدیریت شــده، مردم به کمک ما 

بیایند. 

 اصفهان – یحیــی مرادیان-خبرنگار 
همدلــی : مدیــرکل ســازمان حفاظت 
از محیط زیســت اســتان اصفهــان گفت: 
مدیریت شهری اصفهان برای افزایش سرانه 
اکولوژیک شــهر اصفهان و کاهش آلودگی 

هوا اقدامات موثری انجام داده است. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، ایرج حشتمی در بازدید از اقدامات 
محیط زیســتی شــهرداری اصفهان اظهار 
کــرد: در مجموع اقداماتی که شــهرداری 
اصفهان بــرای افزایش ســرانه اکولوژیکی 
شــهر انجام داده، قابل تقدیر است چراکه 
ایجاد چنین سرانه هایی با وضعیت فعلی که 
شــهر اصفهان به عنوان یکی از آلوده ترین 
کانشــهرهای کشور در ســال ۹۸ داشت، 

موثر است.
وی ادامه داد: استفاده از فناوری های نوین 
و آبیاری قطره ای با توجه به محدودیت های 
آب، استفاده از پساب و بهینه سازی مصرف 

آب هم نکته مهمی اســت کــه باید به آن 
توجه شــود که در بازدید متوجه شــدیم 
بســیاری از فعالیت های شهرداری در حوزه 

فضای ســبز با اســتفاده از آبیاری قطره ای 
است. مدیرکل ســازمان حفاظت از محیط 
زیســت اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه 

آموزش هم می تواند در کنار افزایش سرانه 
اکولویوژیک موثر باشــد، اظهار کرد: شعار 
امســال اقدام برای تغییرات اقلیمی اســت 
و ســازمان جنگل ها و مراتع استان هم باید 
در خصــوص ۶۰۰ هزار هکتار عرصه کانون 
ریزگرد اقدامات خــود را انجام دهد چراکه 
اگر ایــن فعالیت ها خوب صــورت نگیرد، 
اقدامات شــهرداری هم تحــت تاثیر قرار 
می گیرد.  وی ادامه داد: در غیر این صورت 
نهال هایی که شــهرداری هر ساله می کارد، 
تاثیرات ازم را در محیط زیســت نخواهد 
داشــت. حشــتمی به طــرح 5۳ هکتاری 
فضای سبز شــمال غرب کانشهر اصفهان 
یا همان عرصه بختیار دشت به عنوان یکی 
از کانون های اصلی آایندگی شاهین شهر 
و اصفهان اشــاره و تصریح کرد: امیدواریم 
جنبه های اقدامات استراتژیک شهرداری در 
این بخش هم بیشــتر باشــد و در آن نقاط 

تمرکز بیشتری صورت گیرد.

همدلی|فعالیت های شــاخص شــرکت بــرق منطقه ای 
غرب با هــدف عبور موفق از پیک بــار و افزایش صادرات 
برق تشــریح شد  معاون برنامه ریزی شرکت برق منطقه ای 
غرب در گفت وگو با خبرنگار همدلی به تشریح فعالیت های 
شاخص شرکت برق منطقه ای غرب در حوزه برنامه ریزی و 
مطالعات شــبکه با هدف عبور موفــق از پیک بار و افزایش 

صادرات برق در سال ۱۳۹۸ پرداخت.
 بــه گزارش روابط عمومی شــرکت برق منطقه ای غرب، 
مهنــدس »کامبیز اکیا« معاون برنامه ریزی این شــرکت با 
اشاره به اهم فعالیت های انجام شده در حوزه  برنامه ریزی و 
مطالعات شبکه گفت: در خصوص فعالیت های انجام شده در 

حوزه  برنامه ریزی و مطالعات شبکه اقدام به تشکیل جلسات 
در محل کارخانجات صنایع سنگین منطقه با حضور مدیران 
عامل و انرژی شرکت ها به  منظور جلب مشارکت صنایع در 
کاهــش بار در زمان پیک نموده که منجر به عبور موفقیت 

آمیز از پیک بار شبکه در سال ۹۸ گردید .
 ایشــان در ادامــه افزودنــد:در همین راســتا همچنین 
به اجــرای طرح ملی اولویــت بندی پروژه هــای انتقال و 
فوق توزیع به روش تاپســیس و اولویــت بندی پروژه های 
طرح انتقال در ســال ۱۳۹۹ پرداختیم و در ادامه با انجام 
مطالعات تعیین پتانسیل های افزایش صادرات برق به عراق 
به مکاتبات مربوطه با شــرکت توانیر و بررسی ظرفیت های 

موجود و امکان توسعه آن اقدام کردیم. 
 مهندس اکیا با اشــاره به مبادله موافقتنامه با استانداری 
و ســازمان برنامه و بودجه اســتان  های کرمانشــاه و ایام 
گفت: برای تأمین برق دو شــرکت سرمایه گذار خارجی در 
شــهرک های صنعتی زاگرس و مرصاد و ایجاد زیرســاخت 
تأمین برق شرکت فواد زاگرس ایوان توافقاتی انجام گرفت 
که منجر به مبادله توافقنامه ای بین طرفین شــد.  وی در 
پایان افزود: تکمیل و تأیید کتابچه برآوردبار ســال ۱۴۰۷-

۱۳۹۷ منطقــه با هماهنگی دفتر برنامه ریزی تلفیقی توانیر 
از دیگر دســتاوردهای این شــرکت در حوزه  برنامه ریزی و 

مطالعات شبکه در سال ۹۸ بوده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز عنوان کرد:

درخواست اصاح لیست شهرهای سفید خوزستان

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان اصفهان مطرح کرد:
اقدامات موثر مدیریت شهری اصفهان برای افزایش سرانه اکولوژیک شهر 

با هدف عبور موفق از پیک بار و افزایش صادرات برق تشریح شد
فعالیت های شاخص شرکت برق منطقه ای غرب 
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طا در اوج قیمت ایستاد
قیمــت طا در معامــات روز جمعه بازار جهانی 
که معامله گران منتظر انتشــار آمار اشتغال ماهانه 
آمریکا برای ارزیابی وضعیت اقتصادی این کشــور 
بودند، نزدیــک به بااترین حد خــود در دو هفته 
گذشــته ایســتاد.بهای هر اونس طا برای تحویل 
فوری در معامات روز جاری بازار سنگاپور ثابت بود 
و در ۱۷۱5 دار و ۲۳ سنت ایستاد. بهای معامات 
این بازار روز گذشته تا مرز ۱۷۲۱ دار و ۷۶ سنت 
صعود کرده بود که بااترین قیمت از ۲۷ آوریل بود.

در بــازار معامات آتی آمریکا، هر اونس طا با ۰.۱ 
درصد افزایش، به ۱۷۱5 دار و ۲۳ سنت رسید.طا 
روز پنجشــنبه تحت تاثیر آمار اقتصادی نامطلوب 
آمریکا و ابهامات پیرامــون احیای اقتصاد جهانی و 
روابط تجاری میان آمریــکا و چین که تقاضا برای 
خرید این فلز ارزشمند را تقویت کرده بود، حدود دو 
درصد افزایش قیمت داشت و از ابتدای هفته جاری 
تاکنون حدود ۰.۹ درصد رشد قیمت داشته است.به 
گفته جفری هالی، تحلیل گر ارشــد بازار در شرکت 
OANDA، طا همچنــان در محدوده ۱۶5۰ تا 
۱۷5۰ دار یک ماه گذشــته در نوســان است و تا 
زمانی که طا از این محدوده قیمت خارج نشــود، 
عاقه ســرمایه گذاران جدی را برنخواهد انگیخت. 
آمار منتشــر شده در روز پنجشــنبه نشان داد که 
میلیونها آمریکایی هفته گذشــته متقاضی دریافت 
بیمه بیکاری بودند و شمار افرادی که از ۲۱ مارس 
بــه این طرف برای دریافت بیمــه بیکاری ثبت نام 
کرده اند به حدود ۳۳.5 میلیون نفر رســیده است. 
انتظار می رود آمار اشــتغال بخش غیرکشــاورزی 
آمریــکا در آوریل که بعدازظهــر روز جمعه منتظر 
می شود نشان دهد که شمار مشاغل در ماه میادی 
گذشته ۲۲ میلیون شــغل کاهش پیدا کرده است 
که رکــورد بحران مالــی ســال ۲۰۰۹-۲۰۰۷ را 
خواهد شکست.شــاخص دار آمریکا نزولی شــد و 
بــازده اوراق خزانه آمریکا روز گذشــته از بااترین 
رکورد ســه هفته اخیر خود کاهش یافت. بر اساس 
گزارش رویترز، بازارهای مالی روز پنجشــنبه برای 
نخســتین بار روی نرخهای بهــره منفی در آمریکا 
حســاب کردند. بانک مرکزی انگلیس هم احتمال 
اقدامات محرک مالی بیشتر در ماه آینده را تقویت 
کرد. بانک مرکزی آمریکا به منظور تعدیل صدمات 
اقتصــادی پاندمی کرونا، نرخ هــای خود را نزدیک 
صفر نگه داشــته و تریلیون هــا دار نقدینگی را به 
بازارهای مالی تزریق کرده اســت. ســایر بانک های 
مرکــزی و دولتهای جهــان نیز بــرای حمایت از 
اقتصادشــان در برابر تبعات شــیوع پاندمی کرونا، 
اقدامات مشابهی را به اجرا گذاشته اند. تحلیل گران 
می گویند اقدامات محرک مالی و پولی گســترده از 
قیمت طا در بلندمدت پشتیبانی خواهد کرد. طا 
که در شرایط آشفتگی سیاسی و اقتصادی به عنوان 
یک دارایی امن با افزایش تقاضای ســرمایه گذاری 
روبرو می شــود، از ابتدای امسال تاکنون ۱۲ درصد 
رشد داشته است. در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر 
اونس پاادیم برای تحویل فوری ۱.۸ درصد جهش 
یافت و به ۱۸۸۹ دار و 5۷ ســنت رسید. هر اونس 
پاتیــن برای تحویل فوری بــا ۰.۶ درصد افزایش، 
۷۶۸ دار و ۳۷ ســنت معامله شــد. هر اونس نقره 
برای تحویل فــوری ۰.۸ درصد نزول کرد و به ۱5 

دار و ۳۸ سنت رسید.

همتی:
اوضاع پولی و ارزی نسبت به دو سال 

پیش بهتر شده است
رئیــس کل بانک مرکزی از بهبود شــرایط پولی 
و ارزی کشــور خبر داد و گفــت: تاش های بانک 
مرکزی و کمک های دولت به همراه تاش بانک ها 
در بهبود وضعیت ترازنامه های خود، شــرایط پولی 
و ارزی کشــور را در وضعیت مناســبتری نسبت 
به دوسال پیش قرار داده اســت.به گزارش ایسنا، 
عبدالناصر همتی در پســتی اینستاگرامی نوشت: 
شــرایط بازار ســرمایه امکان خوبی بــرای بهبود 
شــرایط تأمین مالی در کنار تأمین کسری بودجه، 
از راه عرضه سهام بنگاه ها و اموال مازاد و مهمتر از 
همه، انتشــار هدفمند و مدیریت شدٔه اوراق بدهی 
که هر دو ضد تورمی هستند، فراهم کرده است. به 
گفتــه رئیس کل بانک مرکزی، باید اذعان کرد که 
اقتصاد کشورمان روزهای ســخت و در عین حال 
تعیین کننده ای را می گذرانــد ولی اطمینان دارم 
این شــرایط سخت قابل مدیریت است.  وی افزود: 
منکر برخی ناکارآمدی ها نیســتم، ولی با این همه، 
نباید در برآورد موفقیت ارکان اقتصادی کشــور در 
مقابله با فشــارهای حداکثری، دچار اشتباه شویم.  
همتی در پایان اظهار کرد: آنچه بدخواهان از تنش 
در بازار ارز، تاطم در نظام بانکی و کمبود کااهای 
اساسی دنبال می کردند، نه تنها حاصل نشده، بلکه 
وضعیت ایران امروزه و در حین عبور از بحران کرونا 

از بسیاری از کشورها مطمئن تر و آرام تر است.

خبر
عبدالملکی:

 احتمال ریزش سهام وجود دارد
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق)ع( با بیان اینکه 
بورس اان مانند یک مار زخمی اســت و خیلی باید با 
دقــت به آن ورود کنید، گفت: مــردم در ورود به بحث 
بورس و ســهام خیلی دقت کنند، زیرا احتمال ریزش 
ســهام وجود دارد.به گزارش تابناک بــه نقل از فارس، 
حجت اه عبدالملکی عضو هیات علمی دانشــگاه امام 
صادق علیه الســام درباره وضعیت بازار بورس گفت: در 
این رابطه باید به نکاتی توجه کرد، اول اینکه خرید عرضه 
اولیه سهام مطلوب بوده و هم به نفع اقتصاد و تولید کننده 
است و از طرفی هم یک سود مناسب برای خریدار دارد. 
اما نکته دوم این اســت کــه در بازار ثانویه و آنجایی که 
سهام دست به دست می شود، وقتی شاخص ها و قیمت 
سهام خیلی رشد می کنند احتمال سقوط سهام وجود 
دارد. وی افزود: ما اان در شرایطی هستیم که احساس 
می کنم بورس ما حبابی اســت و دلیل این موضوع هم 
این است که نقدینگی در کشور نقدینگی زیادی است. 
ســال ۹۶ مادر تحلیل نقدینگی گفتیم که نقدینگی در 
کشور آنقدر زیاد اســت که وارد هر بازاری شود آن بازار 
را با انفجار قیمت مواجه می کند.این استاد دانشگاه افزود: 
امروز هم این نقدینگی آنقدر زیاد است که وارد هر بازاری 
شده متاسفانه باعث افزایش شدید قیمت شده است، مثًا 
دار از ۳ تــا ۴ هزار تومان بــه ۲۰ هزار تومان و قیمت 
پراید را به ۹۰ میلیون تومان رساند، قیمت آپارتمان هم 
چندین برابر شده است. عبدالملکی اظهار داشت: توصیه 
ما به مردم این است که در ورود به بحث بورس و سهام 
خیلی خیلی دقت کنند، احتمال ریزش سهام به شدت 
وجود دارد. اان یک سری افراد حرفه ای در بورس وجود 
دارند که به اعتبار اینکه افــراد غیرحرفه ای زیادی وارد 
بورس می شوند جوان می دهند و مطمئنا اگر بورس با 
مشکل مواجه شود حرفه ای ها خارج شده و شما می مانید 
با سهامی که قابل فروش نیست و ارزش آن پایین آمده 
است. این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بورس اان 
مانند یک مار زخمی اســت و خیلی باید با دقت به آن 
ورود کنید. همچنین باید به کسانی که شما را به سمت 
ورود به بورس تشویق می کنند هم با احتیاط بیشتری 

تعامل کنید.

شرط اتمام مسکن ملی در زمان مقرر
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت بخش زیادی 
از وظایف و مســئولیت خود را برای شروع طرح اقدام 
ملی مســکن انجام داده و از این به بعد سرعت اجرا و 
زمان تحویل واحدها، بستگی زیادی به آورده متقاضیان 
دارد.محمود محمودزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
از ۴۰۰ هزار واحد در طرح اقدام ملی مســکن، اجرای 
۱۰۰ هزار واحد بر عهده شرکت بازآفرینی است که در 
بافت های فرسوده اجرا می شود. از ۳۰۰ هزار واحد دیگر 
۲۳۰ هــزار در مراحل اجرایی قرار دارد و مابقی نیز در 
مراحل مختلف از جمله تهاتر زمین، اخذ پروانه یا انتخاب 
ســازنده اســت که به زودی به عدد ۳۰۰ هزار مدنظر 
می رســیم.وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح اقدام 
ملی مســکن تا پایان دولت دوازدهم به اتمام می رسد؟ 
گفت: همواره تاکید کرده ایم که سرعت ساخت و اتمام 
پروژه های طرح اقدام ملی مسکن وابستگی شدیدی به 
تامین مالی دارد. اگر متقاضیان، آورده خود را به موقع 
واریز کنند قطعاً در زمان مقرر به پایان می رسد ولی اگر 
پروژه ها با اختافات داخلی مواجه شود یا اینکه آورده 
متقاضیان با تأخیر مواجه شود، در پروژه تاثیر می گذارد.

پروژه ای که یک ساله تمام شد
محمود زاده با اشــاره به ۱۷ هزار و 5۰۰ واحد طرح 
اقدام ملی مسکن که به عنوان اولین واحدها قرار است 
خرداد یا تیر ماه تحویل متقاضیان شود گفت: این پروژه 
خرداد سال گذشته شــروع و اتفاقاً به یک تعاونی هم 
واگذار شــد اما با توجه به اینکه اعضا آورده خود را به 
موقع پرداخت کردند ظرف ۱۲ تا ۱۳ ماه آماده شــده 

است.
برنامه افزایش مدت اقساط زمین از ۵ به 10 سال

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش مدت 
بازپرداخــت بهای زمین واحدهای طرح اقدام ملی از 5 
به ۱۰ ســال را به دولت پیشــنهاد داده ایم گفت: همه 
تاش ما این است که جذابیت بیشتری برای متقاضیان 
مســکن ملی ایجاد کنیم. با توجه به اینکه تسهیات 
بانکی جزو منابع دولتی است و امکان کاهش سود آن 
وجود ندارد تصمیم گرفتیم که از منابع و امکانات وزارت 
راه و شهرسازی برای کمک به متقاضیان استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: در آیین نامه اجازه داشــتیم که زمین 
را با اقساط پنج ســاله واگذار کنیم. به دولت پیشنهاد 
دادیم که این زمان را به ۱۰ ســال افزایش دهد که در 
کمیسیون های مختلف مراحل آن طی شده و انشاءاه 
در جلسه اصلی دولت مطرح می شود. اگر دولت موافقت 
کند این بزرگ ترین ارزش افزوده برای متقاضیان خواهد 
بود.به گفته محمود زاده، دو سال در زمان ساخت طرح 
اقدام ملی، تنفس داده می شــود و هشت سال اقساط 
زمین دریافت می شــود. با توجه به مطالعات اقتصادی 
و در نظر گرفتن این مسئله که فروش اقساطی زمین، 
بدون کارمزد است قیمت نهایی زمین بسیار پایین تمام 
می شود و حتی بیشتر از وام های ارزان قیمت و یارانه دار 

برای متقاضیان ارزش افزوده ایجاد می کند.
به گزارش ایسنا، طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ 
هزار واحد مسکونی، شــهریور ۱۳۹۸ با حضور رئیس 
جمهور آغاز شد. البته در برخی از مناطق از پایان سال 
۱۳۹۷ کلیــد خورده بود. در قالب ایــن طرح تا پایان 
ســال ۱۳۹۸ عملیات احداث دســت کم ۲۱۸ هزار و 
5۲ واحد آغاز شــده که بیش از نیمی از پروژه را شامل 
می شود. بر اساس اعام اسامی وزیر راه و شهرسازی، 
اولین واحدهای مســکن ملی در بعضی مناطق کشور، 
خرداد یا تیرماه امسال تحویل می شود. پیش از این هم 
محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا گفته 
بود که ۱۷ هزار و 5۰۰ واحد در شهرهای کوچک آماده 

واگذاری است.

خبر

خودرو  بــازار  آقایی فرد:  فاطمه  همدلی| 
این روزها پر از خبر، تحلیل و حاشــیه است؛ 
اخبــار و تحلیل هایی کــه باید یک جا جمع 
شــده و برای قیمت  اتومبیل هــای داخلی 
در ســال جاری، نتیجه دهان پرکنی به بار 
بیاورد؛ شــنیده ها از تقاضای خودروســازان 
بــرای افزایش ۴۰درصــدی قیمت کارخانه 
حکایــت دارد؛ خودروســازانی که معتقدند 
قیمــت تمام شــده تولیداتشــان به دایل 
مختلف از جمله تولید خودرو با اســتاندارد 
یورو5 افزایش یافتــه و به همین دلیل باید 
قیمت فروش محصواتشــان را بااتر ببرند. 
در مقابــل، اعضای شــورای رقابت معتقدند 
بخشــی از زیــان خودروســازان متوجــه 
ســرمایه گذاری آن ها در بخش هایی غیر از 
تولید بــوده و به همین دلیــل این ارقام به 
عنوان ضرر و زیان تولید محســوب نشده و 
نباید در دســتورالعمل جدید قیمت گذاری 
مورد توجه قرار گیرد. در این میان ســازمان 
بازرسی کشــور هم به وزیر صنعت، معدن و 
تجارت نامه داده و از رضا رحمانی خواســته 
تــا فقط در صورتی که از ایجاد حاشــیه در 
بــازار جلوگیری شــود یا کیفیــت خودرو 
افزایش یابد، به خودروسازان اجازه باا بردن 
قیمت کارخانه داده شــود. در چنین فضای 
آشــفته ای اســت که این بازار انتظار تغییر 
قیمت محصول را از درب کارخانه می کشــد 
و روزهای سرنوشت ساز یکی پس از دیگری 
سپری می شود. حاشیه ها از چند هفته پیش 
شروع شــده و در چنین فضایی که داان 
باز هم دســت به کار شده و بر طبل افزایش 
قیمت ها در بــازار آزاد هم می کوبند، وزارت 
صمتی ها از مردم خواســته اند تا فعا دست 
از خرید خودرو بردارند و به سمت این بازار 
نرونــد؛ چرا که اختــاف قیمت خودروهای 
کارخانه و بازار بسیار زیاد است و سرمایه ها 
در معرض ریسک باایی قرار گرفته اند. این 
ماجراها از چند هفته پیش که ستاد تنظیم 
بازار موضوع تعیین قیمت خودرو در ســال 
۹۹ را در دســتور کار خود قــرار داد، کلید 
خورد؛ اوایل اردیبهشــت سال جاری بود که 
شورای رقابت و ســازمان حمایت از مصرف 
کننــده و تولید کننده موضوع قیمت گذاری 
را در دســتور کار خود قرار دادند و جلساتی 
در این زمینه برگزار شــد؛ جلساتی هر چند 
بی نتیجه که این روزهــا همچنان ادامه دارد 
و معلوم نیســت بااخره این بازار را به کدام 

سمت هدایت می کند.
 دور باطل قیمت گذاری در بازار خودرو

در حالی طی هفته های گذشــته سومین 
جلســه رسمی ستاد تنظیم بازار برای تعیین 
قیمت خــودرو برای قیمت گــذاری خودرو 
مورد بررســی قرار گرفت کــه این موضوع 
هنوز به نتیجه مشــخصی نرسیده و تبدیل 
به چالشــی برای متولیان امر شده است؛ در 
چنین فضایی اســت که برخــی منابع آگاه 
خبری از بروز اختاف بر سر اینکه کدام یک 
از این دو نهاد مرجــع تعیین قیمت خودرو 
باشــد، خبر می دهند، اینکه حرف کدام یک 

قیمت گذاری  دربــاره  تصمیم گیر  از طرفین 
درســت است و باید بر اساس آن عمل شود، 
در حالی مطرح است که همواره کارشناسان 
اقتصادی تاکید کرده اند کــه قیمت خودرو 
نباید به روش دســتوری تعیین شود و باید 
توسعه یافته وضعیت عرضه  مانند کشورهای 
و تقاضــا در تعییــن قیمت ها نقش داشــته 
باشد، به گفته کارشناسان باید اتومبیل های 
خارجی با تعرفه پایین وارد کشــور شود و با 
برقراری فضای رقابتی، این مردم باشــند که 
خودروهای مناسب را انتخاب کنند؛ طبیعی 
اســت در هر بازاری که تقاضا بیشــتر باشد، 
قیمت نیز رشــد می کند و خودروهای بدون 
مشــتری خود به خود از عرصه رقابت حذف 
شده یا با قیمت ارزانتر به دلیل کاهش تقاضا 

به بازار هدایت می شوند. 
 قیمت گذاری دســتوری اشتباه است 

اما ... 
اما چرا با وجود توصیه های کارشناسی درباره 
تعیین قیمت خودرو بر اساس وضعیت عرضه 
و تقاضا، باز هم ســازمان هایی مانند سازمان 
حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده، 
وزارت صمت یا حتی شــورای رقابت در این 
موضــوع دخالت کــرده و قیمت گــذاری به 
حاشیه بازار سپرده نمی شود؟ فرشاد فاطمی، 
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و 
عضو شورای رقابت، در این باره به »همدلی« 

می گوید: »واقعیت این است که هیچ یک از 
دو روش قیمت گذاری دســتوری و یا ایجاد 
انحصار و قدرت بازار بــرای بنگاه های تولید 
خودرو، روشــی علمی و صحیحی نیست، اما 
در شرایطی که تعداد محدودی تولید کننده 
وجود دارد و موانع بسیاری در سر راه رقابت 
در صنعت خودروسازی ها قرار دارد، راهی به 

جز قیمت گذاری دستوری باقی نمی ماند.«
 وقتی خودروســازها هــم اختیارات 

زیادی ندارند
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف 
در ادامــه صحبت های خود بــه »همدلی« 
گفت:»از ســوی دیگر دو خودروســاز بزرگ 
کشور هم در برخی تصمیمات مهم مرتبط به 
بنگاه خود، اختیارات زیادی از خود نداشــته 
و تحــت تاثیر تصمیمــات اداری قرار دارند. 
سیستم قیمت گذاری دستوری در هر بازاری 
از جمله بازار خودرو روش اشــتباهی است و 
نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت، اما خوب 
است گروهی که علیه قیمت گذاری در بازاری 
که از شــرایط رقابتی برخوردار نیست و در 
عرصه های بین المللی حضوری ندارد، صحبت 
می کنند، روش مورد نظر خود برای دستیابی 
به تعــادل اقتصادی در این بــازار را بیان و 

تبیین کنند«. 
فاطمــی در ادامــه صحبت هــای خود با 
»همدلــی« افزود:»قواعدی کــه با توجه به 
آن می توان از حقــوق مصرف کننده حمایت 
کــرد و در عین حــال تولیدکنندگان هم به 
تولید خود ادامه دهند. سپردن بازار به روال 
طبیعی و کنترل قیمت ها بر اساس وضعیت 
عرضه و تقاضا تنها در بازارهایی جوابگو است 
که از ظرفیت رقابتی برخوردار هســتند و از 
امکان رقابت در بازارهــای جهانی برخوردار 
هســتند، اما در وضعیت کشور ما که تعداد 
محدودی خودروســاز وجــود دارد که این 
تعــداد محدود هم اختیــارات ازم را ندارند 
و شدیدا تحت تاثیر تصمیمات اداری صریح 
و پنهان دولت اداره می شــوند و از شــرایط 
رقابتی خوبی در عرصه های جهانی برخوردار 
نیســتند، و با هدف حمایت از مصرف کننده، 
راهی جز دخالت از بیرون را باقی نمی گذارد. 
خودروسازی ها برای اتخاذ تصمیمات داخلی 

خود آزادی عمل ندارند و همواره تحت تاثیر 
تصمیمات دولتی قرار گرفته و این دخالت ها 
برای کارخانجات خودروسازی هزینه زیادی 
را تحمیل کرده اســت، اما وقتی اثری برای 
اینکه فضا به ســمت رقابتی شدن پیش برود 
وجود نداشته باشد، چگونه می توان بر اساس 
وضعیــت عرضه و تقاضــا قیمت ها را تعیین 

کرد؟«. 
 اما راه حل چیست؟

ایــن عضــو شــورای رقابــت در ادامه به 
»همدلی« این طور توضیح داد: »خودروسازی  
صنعتی اســت که به جز کشورهای معدودی 
که بازار داخلی بسیار بزرگی دارند در داخل 
مرزهای جغرافیایی یک کشور امکان رقابتی 
شــدن ندارد. اگر سیاســت گذار به یک راه 
حل جایگزین برای قیمت گذاری دســتوری 
می اندیشــد اجــرم راهی نمی مانــد به جز 
جهانی شــدن صنعت خودروسازی کشور«. 
فاطمی افزود: »در صورتی که بتوان شرایطی 
را فراهم کــرد که خودروســازها بتوانند در 
شــرایط وجود واردات و صــادرات معنی دار 
خودرو بــه تولید بپردازند، می تــوان انتظار 

بهتری از خروجی  بازار داشت«. 
این استاد دانشــگاه در ادامه به »همدلی« 
گفــت: »به عنــوان یــک پیشــنهاد اولیه 
می تــوان به ترکیبــی از دو راهکاری که در 
ادامــه توضیح می دهم بــرای رقابتی کردن 
بازار خودرو اندیشــید. راهــکار اصلی فراهم 
کردن امــکان واردات خودرو با لحاظ کردن 
تعرفــه معقولــی )مثا با نــرخ تعرفه ۱۰ تا 
۲۰درصدی و نه با نرخ های بسیار باا( برای 
خودروهای خارجی اســت. در این شرایط با 
باز شدن فضای تعامات بین المللی امکان و 
انگیزه فعالیت خوردروســازان بین المللی نیز 
برای ســرمایه گذاری روی پلتفرم های تولید 
مشترک با تولیدکنندگان داخلی فراهم شود. 
اگر در شرایط فعلی به دلیل محدودیت های 
ارزی و فضای تحریم  امــکان واردات فراهم 
نباشــد می توان به راهکار مکمل اندیشــید. 
چارچــوب راهکار مکمل مــورد نظر به این 
صورت خواهد بود که هــر کاس خودروی 
تولیــد داخل که تولیدکننــده داخلی بتواند 
بیــش از درصد مشــخصی )مثا ۴۰درصد( 
از حجم تولید ســاانه خود در آن کاس را 
صادر کند، مشــمول قیمت گذاری دستوری 
نخواهد بود و قیمت آن تابع فرمولی از قیمت 
صادراتی آن خواهد بود. ســایر خودروهایی 
که مشــمول این دو راهکار قــرار نگیرند و 
تحت تاثیر فضای رقابتی بین المللی نیستند، 
بود.  خواهند  قیمت گذاری  مشــمول  اجرم 
قیمت گــذاری به نحــوی باید انجام شــود، 
که خودروســازان خود مطالبه گر حضور در 
بازارهــای جهانی طی یکی از دو راهکار فوق 
باشــند. ازم به ذکر است طرح موضوع فوق 
به عنوان یک پیشنهاد اولیه ازم است مورد 
بررســی قرار گیرد و پارامترهــای مورد نیاز 
برای سیاست گذاری صحیح با مطالعه دقیق 
و احتمــاا به صــورت تدریجی بــرای دوره 

زمانی مشخص، معرفی شوند«.

در گفت وگوی »همدلی« با فرشاد فاطمی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای رقابت مطرح شد؛ 

بن بستی برای قیمت گذاری دستوری خودرو

دو خودروساز بزرگ کشور هم در 
برخی تصمیمات مهم مرتبط به بنگاه 
خود، اختیارات زیادی از خود نداشته 

و تحت تاثیر تصمیمات اداری قرار 
دارند. سیستم قیمت گذاری دستوری 

در هر بازاری از جمله بازار خودرو روش 
اشتباهی است و نتیجه خوبی در پی 

نخواهد داشت، اما خوب است گروهی 
که علیه قیمت گذاری در بازاری که از 
شرایط رقابتی برخوردار نیست و در 
عرصه های بین المللی حضوری ندارد، 
صحبت می کنند، روش مورد نظر خود 
برای دستیابی به تعادل اقتصادی در 

این بازار را بیان و تبیین کنند 

همه گیری گرسنگی یا همه گیری کرونا؟

اخیراً سازمان ملل هشــدار داد تعداد افرادی که از پیامدهای 
اقتصادی شیوع کرونا تلف می شــوند، به احتمال زیاد بیش از 
شمار افرادی خواهد شد که بر اثر ابتا به خود این ویروس فوت 
می کنند. این هشدار از سوی »دیوید بیزلی«، مدیر اجرایی برنامه 
جهانی غذا، در مقابل اعضای شورای امنیت سازمان ملل اعام 
شد:»بر اساس بررسی ها، پیامدهای اقتصادی کرونا باعث می شود 
که ۱۳۰میلیون نفر دیگر تا پایان سال در آستانه گرسنگی قرار 

بگیرند.«
بنا به اعام این نهاد، کارگران فقیر به دلیل کاهش گردشگری و 
صادرات در سطح جهان، کاهش قیمت نفت و حذف کمک های 

خارجی بیشترین آسیب را خواهند دید.
خطر گرســنگی، کودکانی را که به دلیــل اجرای قرنطینه 
سراسری در بسیاری از کشــورها از حضور در مدارس محروم 
شده اند، بیشتر از دیگران تهدید می کند. بسیاری از این کودکان 
مهم ترین وعده غذایی روزانه خود را در مدارس صرف می کردند. 
ســازمان ملل متحد و کشــورهای عضو فرصت اندکی برای 
جلوگیری از تلف شدن »صدها هزار نفر« بر اثر گرسنگی ناشی 
از شیوع ویروس کرونا دارند. بشر به دلیل »همه گیری گرسنگی« 
در آســتانه »بدترین بحران انسانی پس از جنگ جهانی دوم« 

قرار دارد.
با گسترش بحران کرونا و تعطیلی اکثر کسب و کارها بحث 
تأمین مواد غذایی و نیاز جوامع به امنیت غذایی بیشتر در محافل 
علمی و رسانه ای مطرح شده است. هرچند امنیت غذایی خود 
دارای پیچیدگی هایی است که با مسائلی چون امنیت آبی در 
تعارض قرار گرفته، اما نیاز غذایی جوامع در اولویت سیاست ها و 
برنامه های کشورها است. بنابراین پرداختن به جنبه های مختلف 
تأمین و عرضه مواد غذایی، راهکارها و روش های تأمین زنجیره 

ارزش بسیار ضروری به نظر می رسد.
زنجیره عرضه در بخش کشــاورزی بســیار پیچیده بوده و 
شامل نهاده های تولیدی )کارخانجات تولید نهاده(، کشاورزان، 

عمده فروشان، تجار، شــرکت های مواد غذایی و خرده فروشان 
اســت که همگی باید تقاضاهای گوناگــون مصرف کنندگان 
)کااهای واسطه ای و نهایی( را به شیوه ای پایدار و رضایت بخش 
پاســخ دهند. پیچیدگی و طوانی بــودن زنجیره های عرضه 
محصوات کشاورزی، آنها را از دیگر بخش های تولید صنعتی 

و خدمات تمایز می دهد.
وجود ریسک ناشی از طبیعت بیولوژیکی تولیدات کشاورزی، 
وجود ســاختار رایج انحصار چندجانبه بــازار در طرف تقاضا، 
فســادپذیری کااها و فناوری های پس از برداشــت و حرکت 
قدرت نسبی بازار زنجیره های عرضه از تولیدکنندگان به سمت 
خرده فروشان، برخی از عواملی است که زنجیره های ارزش در 
بخش کشاورزی را از سایر بخش ها متمایز کرده است )اسپورلدر 
و باند، ۱۳۹۱(. مفهوم زنجیره عرضه می تواند با انتقال درست 
و به موقع کاا از سمت کشاورزان به مصرف کنندگان )عرضه( و 
اطاعات از سمت مصرف کنندگان به کشاورزان و تولیدکنندگان 
)تقاضا( نقش بسیار مهمی در افزایش کارایی تولید و توسعه بازار 
محصوات کشــاورزی داشته باشد. سؤال پیش می آید که چرا 
پرداختن به زنجیره ارزش و زنجیره عرضه در بخش کشاورزی 
در ادبیات موضوع و سیاست گذاری مهم شده است؟ پاسخ این 

سؤال ریشه در مشکات کنونی جهان دارد.
به دلیل مشکل کمبود درآمد و فقر و پایداری امنیت غذایی، 
بسیاری از سیاست گذاران، با تأکید بر بهبود مؤثر زنجیره عرضه 
محصوات بخش کشاورزی را راهبردی در جهت رفع مشکات 
موجود می دانند. این رویکرد تأثیر مثبتی بر اشتغال در مناطق 
شهری و روستایی )توسعه مشــاغل غیرزراعی و تنوع درآمد( 
داشته، دسترســی به بازار برای خرده کشاورزان را مهیا و بین 
کسب وکارهای کوچک و متوسط ارتباط برقرار می کند. از سوی 
دیگر این رویکرد رابطه ای پایدار میان بازیگران زنجیره ارزش و 
عرضه برقرار کرده و با کاهش ضایعات در مرحله برداشت و پس 

از برداشت باعث افزایش امنیت غذایی می شود.
بنابراین زنجیره عرضه کارآمد محصوات کشاورزی می تواند 
نقش کلیدی در کاهش فقر و امنیت غذایی در کشــورهای در 
حال توسعه جهان بازی کند )یونیدو، ۲۰۰۹(.از طرف دیگر در 

کشورهای در حال توسعه، با دیدگاه سنتی بخش قابل توجهی از 
بودجه ملی به حمایت از نهادهای کشاورزی -در درجه اول بذر، 
کود و سیستم های آبیاری-تخصیص داده می شود درحالی که به 
زنجیره عرضه یعنی مسیر رسیدن محصوات به مصرف کننده 

نهایی توجه نشده و حمایت منطقی صورت نمی گیرد.
این در حالی اســت که زنجیره عرضه محصوات کشاورزی 
ظرفیت ذاتی و بالقوه برای توســعه فرصت های شغلی و ایجاد 
ارزش افزوده را دارد. آمار و ارقام از نقطه ضعف کشورهای در حال 
توســعه در ایجاد ارزش افزوده محصوات اولیه کشاورزی خود 
نشان دارد. در کشورهایی با درآمد باا حدود ۱۸5 دار آمریکا 
از هر تن محصوات کشاورزی از طریق فراوری حاصل می شود 
که این رقم برای کشورهای در حال توسعه حدود ۴۰دار است. 
در کشورهایی با درآمد باا ۹۸درصد از تولیدات کشاورزی وارد 
فرایند صنایع فراوری شــده درحالی که در کشورهای در حال 

توسعه  نزدیک به ۳۸درصد وارد این فرایند می شوند.
این داده ها نشــان می دهد که در کشورهای در حال توسعه 
زنجیره عرضه محصوات کشــاورزی می تواند به توسعه بخش 
کشــاورزی کمک کند )یونیدو، ۲۰۰۹(. از سوی دیگر زنجیره 
عرضه با فراهم ســازی غذا با قیمت و کیفیت مناسب، امنیت 
غذایی را نیز به همراه دارد. توجه به همه جهات منافع اقتصادی 
و اجتماعی زنجیره عرضه از قبیل کارایی و رقابت پذیری، خلق 
ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، کاهش هزینه های عملیاتی، بهبود 
عملکرد و بهره وری مطالعات گســترده ای را در ادبیات موضوع 

اقتصاد کشاورزی به خود اختصاص داده است.
به دلیل اهمیت زنجیره ارزش و عرضه در بخش کشــاورزی 
برای ایجاد و ساماندهی آن، کمک های مالی مختلفی به بازیگران 
مختلف زنجیره عرضه و ارزش هر محصول می شود. برای نمونه 
در کشور هندوســتان، به منظور توسعه کشت ذرت، دولت به 
یکی از حلقه های زنجیره ارزش در ایالت اویســه هزینه کود را 
بازپرداخت می کند که حدود ۴5 هزار کشــاورز ذرت کار از آن 
بهره مند می شوند. بقیه بازیگران زنجیره ارزش از جمله تجار و 
حمل ونقل کنندگان و فراوری کنندگان نیز از حمایت های مالی 

برخوردار می شوند.

یادداشت

   ابراهیم پناهی 
   فعال بازار مواد غذایی
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رابرت دنیرو در یک گفت وگوی مجازی:
مقابله ترامپ با کرونا »تراژدی 

شکسپیری« است

همدلی| رابرت دنیرو چهارشــنبه شب با حضور در 
برنامه شبانه استیون کلبر به روشنی احساسات خود را 
درباره ترامپ و سیاست هایش نشان داد. به نقل از امپریال، 
او که از خانه در این برنامه شرکت کرده بود گفت: البته 
که ما می توانســتیم بهتر دوام بیاوریــم، اگر این دیوانه، 
کارها را بهتر انجام می داد و به هشــدارها توجه می کرد. 
هشدارهای خیلی خیلی زیادی وجود داشت و حاا این 
ما هستیم که داریم تاوانش را پس می دهیم . دنیرو افزود: 
وضع می توانست بد باشد، شاید به نوعی؛ اما هرگز اینقدر 
بد نمی شد که حاا شده است. این بازیگر در ادامه گفت 
پاسخ ترامپ در برابر شــیوع کرونا وحشتناک بد بود و 
بــاور دارم که همه برنامه های ترامپ معطوف به انتخاب 
مجدد خودش برای ریاست جمهوری است. او بارها از واژه 
احمقانه استفاده کرد و گفت به عنوان یک بازیگر می توانم 
بگویم این یک وضعیت تراژیک شکسپیری است. دنیرو 
که در پاســخ به حمله به نیویورک پس از ۱۱ سپتامبر 
جشنواره ترایبکا را راه انداخت تا روحیه مردم نیویورک 
عوض شود، با خواندن کرونا به عنوان یک تراژدی جهانی 
گفت: دیگر هیچ حرفی برای گفتن ندارم، من واقعاً آشفته 
هستم و باور نمی کنم جمهوری خواهان چرا در برابر همه 
کارهای وحشتناک ترامپ هیچ واکنشی نشان نمی دهند 
و در برابر او نمی ایستند. بازیگر سرشناس هالیوودی در 
ادامه از برنامه های اندرو کوئومو فرماندار نیویورک دفاع 
کــرد و گفــت او دارد کاری را انجام می دهد که رئیس 
جمهــور باید انجام دهد و می توانم حتــی او را در مقام 
رئیس جمهور هم ببینم. دنیرو گفت اگر قرار شود فیلمی 
درباره مبارزه نیویورک و مقامات آن در برابر کرونا ساخته 
شود، دلش می خواهد نقش فرماندار را در آن بازی کند. 
در برنامه شــب بعد نیز فرماندار از دنیرو حمایت کرد و 
گفت چه کسی بهتر از این بازیگر فوق العاده که بخواهد 

نقش او را بازی کند.

جوایز تونی شاید لغو شود

همدلی| در هفت دهه گذشته برگزاری جوایز تونی 
مهم ترین شــب برای برادوی و تئاتر آمریکا بوده است 
که از بهترین اجراها و تولیدها تجلیل کرده اســت. اما 
هفتادو چهارمین دوره اهدای مراسم تونی که قرار بود 
۷ ژوئن برگزار شود به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد 
و حاا گفته می شــود احتمال زیــادی وجود دارد که 
مراسم امسال اصًا برگزار نشــود. به نقل از ورایتی، از 
آنجا که آینده برادوی برای امسال همچنان نامشخص 
اســت و میدان تایمز به یک مکان متروکه بدل شــده 
و دیگر نمی توان گردشــگران را در منهتن دید، برخی 
منابع داخلی می گویند بحث در کمیته برنامه ریزی برای 
اهدای جوایز تونی امسال، راه به جایی نمی برد. بخشی 
از دلیل بــرای برگزار نکردن این مراســم این بود که 
رای دهندگان تونی و کمیته 5۴ نفره نامزدی می خواهد 
فیلم های موزیکال و نمایش های جدید را وقت شروع به 
کار ببیند. به همین دلیل آوریل همیشه ماه مهمی برای 
رای دهندگان تونی اســت و این امسال ممکن نشد و 
اجرای ۳۱ نمایش موزیکال و درام از ۱۲ مارس متوقف 
شد. این امر شمار کاندیداها را به شدت کاهش می دهد. 
در هــر حال به نظر می رســد سرنوشــت جوایز تونی 
پیچیده تر از ســایر جوایز است زیرا بر خاف اسکار یا 
امی، هدف جوایز تونی تشویق مخاطبان به بیرون آمدن 
از خانــه و خریدن بلیت برای تماشــای رویدادی زنده 
است و این امر با ممنوعیت اجتماعات میسر نیست. در 
همین حال بسیاری از جوامع تئاتری معتقدند تجلیل از 
فصل نمایشی ۲۰-۲۰۱۹ اهمیت دارد و نمی توان از آن 
گذشت. خود برگزاری مراسم اهدای جوایز نیز سخت 
اســت و در حالی که راهی برای اهدای جوایز از طریق 
اپلیکیشن زوم وجود دارد و خوانندگان همان طور که 
برای جشن تولد ۹۰ سالگی استیون سوندهایم از خانه 
آواز خواندند می تواننــد این کار را انجام دهند، اما این 
کار کمکی به فروش بلیت نخواهد کرد و در عین حال 
برخی از تولید کنندگان هم ممکن است برای اختصاص 
دادن منابع مالی سخت گیری بیشتری به خرج دهند. 
اگر مراسم تونی امسال اتفاق نیفتد قدم منطقی بعدی 
ترکیب ۲ فصل بعدی و برگزاری یک مراسم مجزا خواهد 
بود که ممکن است تابستان ۲۰۲۱ باشد و این به معنی 
نادیده گرفته شدن برخی از نمایش ها ست و بسیاری از 
تولیداتی که می توانستند مدعی اصلی باشند فرصتی 
برای درخشیدن پیدا نخواهند کرد. یک گزینه سوم هم 
روی میز است و آن اینکه تولیدات پاییزی و زمستانی 
روی صحنه بروند و یک جشــن عمومی بتواند برگزار 
شــود، اما با توجه به زمان برگزاری چنین مراسمی که 
بخشی از آن باید از خانه برگزار شود، نمی تواند امکانی 
برای معرفی نمایش های بعدی باشد و برخی معتقدند 
چنین برنامه ای بیشتر به معنی بازگشایی برادوی است 
و مراســم اصلی می تواند همزمان بــا برگزاری هفتادو 

پنجمین دوره تونی عملی شود.

»هفت دریا شبنمی« با آهنگسازی 
مهرداد ناصحی در راه است

همدلی| در حالی که با شــیوع ویــروس کرونا و 
بیماری »کووید-۱۹« فرآیند تولید، بازاریابی و فروش 
محصوات موسیقایی هم تحت تاثیر این اتفاق جهانی 
قرار گرفته، عمده توجه دست اندرکاران و هنرمندان این 
حوزه فعا معطوف به تولید تک آهنگ ها و آلبوم های 
مختلف اســت که هنرمندان ایرانی نیز از این قاعده 
مسثنی نیستند. یکی از مجموعه های موسیقایی که 
طی مــاه اخیر مراحل نهایی تولید و انتشــار خود را 
می گذراند پروژه »هفت دریا شبنمی« به آهنگسازی 
مهرداد ناصحی و خوانندگی وحید تاج اســت که قرار 
است به زودی توسط نشــر »پرده هنر موسیقی« به 
شــنوندگان موسیقی ایرانی ارائه شــود. در این آلبوم 
اشعار شاعران کاسیک ادبیات ایران به همراه اشعاری 
از هوشنگ ابتهاج در قالب گروه نوازی موسیقی ایرانی 
در مایه های مختلف موسیقی ردیف دستگاهی ایران 
پیش روی مخاطبان قرار می گیرد. آلبوم »هفت دریا 
شبنمی« اولین تجربه مهرداد ناصحی در آهنگسازی 
یک آلبوم مستقل خواهد بود. مهرداد ناصحی و وحید 
تاج طی سال های اخیر همکاری های مشترکی را در 
اجراهای زنده داشــته اند کــه از آن جمله می توان به 
برگزاری کنســرت »آهنــگ« در چارچوب برگزاری 
جشنواره موسیقی فجر اشاره کرد. مهرداد ناصحی از 
جمله هنرمندان فعال حوزه موســیقی است که طی 
ســال های اخیر در آلبوم های متعدد به عنوان نوازنده 
و خواننده حضور داشته اســت. او که فارغ التحصیل 
هنرستان موسیقی سوره و دانشگاه عالی موسیقی است 
تاکنون در محضر اســتادانی چون سعید فرجپوری، 
علی اکبر شکارچی، اردشیرکامکار و محمدرضا لطفی 
به فراگیری موســیقی پرداخته است. ناصحی عاوه 
بر نوازندگی به عنوان خواننده باس گروه ُکر ارکســتر 
ســمفونیک تهران نیز فعالیت می کرد ضمن اینکه 
حضــور در گروه آوازی تهران، گروه »شــهناز«، گروه 
»ماه«، »اپرای آنســامبل تهران«، گروه »صنم«، گروه 
»سور« و »آوای عندلیب« از جمله فعالیت های دیگر 
او در عرصه موسیقی است. این هنرمند عاوه بر حضور 
در کنسرت های متعدد داخل و خارج از کشور در آلبوم 
های »فصل باران« به اهنگســازی مجید درخشانی 
و خوانندگــی علیرضا قربانی، »بودن و ســرودن« به 
آهنگســازی مجید درخشــانی و خوانندگی محمد 
معتمدی، »رندان مســت« به خوانندگی محمدرضا 
شجریان،»مرغ خوشخوان« به خوانندگی محمدرضا 
شجریان، »لحظه ناب« به آهنگسازی مجید درخشانی 
و خوانندگی حسین رضا اسدی، »ساز شباهنگی« به 
آهنگسازی رامین صفایی و خوانندگی وحید تاج، »آدم 
و سنگ« به آهنگسازی مجید درخشانی و خوانندگی 

داریوش کاظمی به عنوان نوازنده نیز حضور داشت.

 مرور آثار محسن روزبهانی
 در شبکه »نمایش«

همدلی| شبکه نمایش در ادامه تغییرات جدول 
پخــش خود و همچنین در ایام شــب های قدر با 
مرور آثار محســن روزبهانی متخصص جلوه های 
ویــژه میدانی و جلوه های ویژه ســینمای ایران و 
پخش فیلم های ایرانی جدول پخش خود را تنظیم 
کرده و طبق روال پیشــین فیلم های ســینمایی 
دنبالــه دار نیــز از این شــبکه پخش می شــود. 
فیلم های ایرانی ساعت ۱۳ این شبکه به ترتیب از 
شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه تا جمعه  ۲۶ اردیبهشت 
ماه فیلم های »یک روز بیــاد ماندنی«، »رباعی«، 
»رویــای پروانــه«، »دلهره«، »نیزارهــای بلند«، 
»آرزوهایت را به خاک نســپار« و »ماهی ســیاه 
کوچولو« خواهد بود. در باکس منتخب این هفته 
شبکه نمایش در ساعت ۱5 فیلم های »آشپزی با 
عشق«، »کشاورز فضانورد«، »قبل و بعد«، »پس 
لــرزه«، »راز پنهــان«، »مــوج« و »ژرمینال« به 
ترتیب از شنبه تا جمعه پخش خواهند شد. پخش 
فیلم های سینمایی دنباله دار ساعت ۱۹ به ترتیب 
با پخش ســری فیلم های »خائن« ۱ و ۲، »سرقت 
بزرگ قطار« ۱ و ۲، »یخ« ۱ و ۲، »در اعماق دریا« 
۱ ادامه می یابد. این هفته شــبکه نمایش به مرور 
آثار محسن روزبهانی مدیر  جلوه های ویژه میدانی 
ســینمای ایران می پردازد. روزبهانی با دریافت ۹ 
ســیمرغ بلورین بهترین جلوه هــای ویژه میدانی، 
رکوردار دریافت جایزه این بخش از جشنواره فیلم 
فجر است و در آثاری همچون فیلم های سینمایی 
»آژانس شیشه ای«، »عقاب ها« و  »به وقت شام« 
فعالیت داشته است. این هفته فیلم های سینمایی 
»باران«، »ملکه«، »ماجــرای نیمروز«، »اتوبوس 
شب«، »استرداد«، »تنگه ابوقریب« و »یتیم خانه 
ایران« به ترتیب از شــنبه تا جمعه در ساعت ۲۱ 
و در بخش مرور آثار محســن روزبهانی از شبکه 

نمایش پخش می شوند.

رویداددریچه

عبداه  به  معروف  نامجو:  همدلی|علی 
دو دانــگ بــود. بیشــتر ضربی خوانی و 
تصنیف خوانی می کــرد. البته ردیف را به 
خوبی می دانست. او بارها و بارها ردیف را 
خوانده بود، آن هم به شکل های مختلف. 
آثــار او را خیلی ها در ایــن زمینه ضبط 
کرده اند. شاید در آن دوران عبداه دوامی 
را در جایگاه اقبــال آذر یا طاهرزاده قرار 
نمی دادند، اما امروز با گذشــت این همه 
ســال از دورانی که صــدای این هنرمند 
فقید ضبط شــده، می توانیم به تسلطش 
به ردیف موســیقی ایرانی، توانایی های او 
در ارائه آثــار در زمینه تصنیف و قطعات 
ضربی و البته اســتعدادش در این حوزه 
پی ببریم. عبداه خان دوامی سال ۱۲۷۰ 
در روســتای طاد شهرســتان تفرش به 
دنیــا آمد. گروهی تاریخ درگذشــتش را 
۲۰دی مــاه ۱۳5۹ می دانند و عده ای ۲۰ 
اردیبهشت همان سال. از مدت ها قبل به 
دنبال نــگارش یادمانی برای این هنرمند 
فقید بودیم و دیروز که در مناســبت های 
تقویم جســت وجو کردیم بــا دو قرائت 
متفاوت از ســال مرگش روبه رو شــدیم. 
نگارنــده یک دهــه بعــد از آن تاریخ به 
دنیا آمده، بنابرایــن یا باید به کتاب های 
نوشته شــده در این زمینه رجوع می شد 
یا از استادان موسیقی ایرانی درباره تاریخ 
دقیق پرس وجو می کردیم. اتفاقاً با ۶ نفر 
دراین باره ســخن گفتیم که اغلب شــان 
فی البداهه تاریخ دقیق را در یاد نداشتند. 
درنهایــت قرار بر این شــد که مطلبی به 
یاد این اســتاد در سال مرگش به یکی از 

قرائت ها بنویسیم.
 صدایی با تحریرهایی چکشی

ابوالقاســم خان دوامی پــدر عبداه در 
طاد یکی از خرده مالکان بود. پسر ۸سال 
بیشتر نداشت که به تهران آمد. علی خان 
نایب الســلطنه اولین آموزگارش شــد و 
درآمد و ردیف آوازی راســت پنجگاه را به 
او آموخت. میرزا عبداه، آقاحســینقلی، 
اسماعیل زاده  حسین خان  و  درویش خان 
دیگر معلمان موســیقی عبــداه دوامی 
بودند. با تأسیس مدرسه شبانه موسیقی 
که رکن الدین خان مختاری ریاستش را بر 
عهده داشــت، عبداه دوامی، ابوالحسن 
صبا و علی اکبر خان شهنازی )پسر میرزا 
حســینقلی( به عنــوان مدرس بــه آنجا 
البته دوامی از طریق  فراخوانده شــدند. 
موســیقی امرارمعاش نمی کرد. ۷سالی را 
به عنوان کارمند در اداره پســت فعالیت 
کرد و بعــد هم تا زمانی که بازنشســته 
شــد، کارمند وزارت دارایی بــود. برای 
هر یک از اســتادان قدیم موسیقی ایران 
ویژگی هایــی را برمی شــمارند که گاهی 
دور از ذهن به نظر می رســد، چون برای 
اغلب شــان نمونــه ای شــنیداری وجود 
ندارد که بشــود بر اســاس آن درباره آن 
آثاری  اما  کرد،  راستی آزمایی  مشخصه ها 
بــا صدای عبداه دوامــی وجود دارد که 
نشــان می دهد این استاد فقید موسیقی 
ایرانی در ارائه تحریرهای چکشی، غلت و 
تلفیق موسیقی آوازی و با موسیقی سازی 

توانمندی های زیادی داشته است. 
 مردی که ســه روایت از ردیف را 

می دانست
بر اســاس گفته ها عبداه دوامی ســه 
روایــت از ردیف را در ســینه داشــت و 
می توانست هر ســه ردیف را ارائه بدهد. 
جالب اینجاســت که این ســه ردیف با 
هم تفاوت داشــت. البته شکل و شمایل 
گوشه های مختلف در این سه ردیف باهم 
همخوانی داشت؛ می شــد این طور تعبیر 
کرد که به نمایه هر سه یکی است. عده ای 
می گویند اگــر در دو فاصله زمانی کوتاه 

از عبداه دوامی می خواســتی که درآمد 
ســه گاه را بخواند، این درآمد را با تفاوت 
به  دراین باره  تعریــف،  می خواند. صدیق 
گوشه ها  از  متنوع  گفت:»ارائه ای  همدلی 
و ردیف های موســیقی ایرانی از ســوی 
زنده یــاد دوامی و بســیاری از اســتادان 
می دهد  نشــان  درگذشته  پیشکســوت 
باور بسیاری که معتقدند ردیف  برخاف 
موسیقی ایرانی یک دستگاه بسته با قالبی 
کلیشه ای است، کسانی در سطح و جایگاه 
این اســتاد موســیقی ایرانی می توانند با 
شناخت بُن مایه ها، ردیف موسیقی ایرانی 
را بــا خوانش  های رنگارنــگ ارائه کنند. 
چنین ارائه ای برآمده از انگاره هاســت و 
نه تنها در موســیقی کــه در بقیه عنوان 
هنر هم می توان آن را سراغ گرفت. برای 
نمونه در هنر قالی بافی لچک هایی ترسیم 
می شــود که در ظاهر بسیار شبیه به هم 
هســتند، اما وقتی با دقت بررسی شوند، 
مشخص می شــود که با هم تفاوت دارند. 
موسیقی ایرانی در ذات خود بداهه خوانی 
دارد. بنابراین اگر قرار باشد یک گوشه را 
شــش بار اجرا کنند )البته کســی که به 
درجه استادی رسیده است( هر بار البته 
با حفظ اصل و اســاس ارائــه ای متفاوت 
خواهند داشت.« او در ادامه افزود:»امروز 
ما از شاگردان ردیف را به شکلی از شاگرد 
می خواهیم که از اســتادانمان گرفته ایم. 
به نظر مــن امروز دیگر کمتر کســی را 
می توان یافت که حال و حوصله استادان 
قدیم را داشته باشد. استاد عبداه دوامی 

از سردمداران این نوع ارائه است.«
 برگزیده در اجرای نواهای ضربی و 

تصنیف 
روح اه خالقی از عبداه دوامی به عنوان 
کسی که اســتاد برگزیده نواهای ضربی 
و تصنیف بوده اســت، نام می برد. چنین 
تعبیری را برای هرکســی نمی توان به کار 
برد و البته زنده یاد دوامی هم هرکســی 
نبود. فاخره صبــا، رامبد صدیف، محمود 
کریمــی، نورالدین رضوی سروســتانی، 
مجید کیانی، نصــراه ناصح پور، داریوش 
طایی، محمدرضا لطفــی، فرامرز پایور، 
شهرام ناظری و محمدرضا شجریان تنها 

برخی از فعاان عرصه موســیقی هستند 
کــه در محضر عبداه دوامی شــاگردی 
کردند. اگر به این نام ها و شیوه کاریشان 
درزمینه موســیقی ایرانــی دقت کنیم، 
درخواهیــم یافت که از یک ســو همگی 
این افــراد امــروز به عنــوان چهره هایی 
به  ایرانی  درزمینه موسیقی  شناخته شده 
شنوندگان معرفی شده اند و از سوی دیگر 
تقریباً هیچ یک از آنها در موسیقی ارائه ای 
شبیه به دیگری ندارد و در عمل هرکدام 
ایــن هنر را بــا طعمی متفاوت و شــاید 
منحصر به خودشــان به گوش مخاطبان 
می رسانند. درحالی که امروز اغلب کسانی 
که به عنوان هنرجو به کاس های آموزشی 
همین استادان می روند، یا به مسیر تقلید 
می افتند و اگر به شــهرت برسند، همواره 
به عنوان کپــی درجه چنــدم این نام ها 
معرفی می شــوند یا اصــًا مجالی برای 
چهره شــدن نمی یابنــد. البته این به آن 
معنا نیست که همه کسانی که در محضر 
عبــداه دوامی تلمذ کردنــد به قله های 
افتخار در هنر موســیقی ایران رسیدند، 
اما شــاید یکــی از تفاوت هــای بارز این 
اســتاد فقید با بسیاری از اهالی موسیقی 
که امروز بر صندلی استادی تکیه زده اند 
این باشد که آنها کمتر توانستند به عنوان 
آموزگارانی توانا شــاگردانی نابغه پرورش 

بدهند.«
 صدیق تعریف که خواننده ای اســت با 
صدایی منحصربه فرد و با امضایی شخصی 
با تأکید دوباره به برداشــت متفاوت قدما 
از ردیف در مقایسه با نگاهی که امروز به 
ردیف موسیقی ایرانی وجود دارد، توضیح 
داد:»اولیــن اثــری که من بــا همکاری 
زنده یاد محمدرضا لطفی اجرا کردم، اثری 
بود برآمده از اجرایی از حسین طاهرزاده 
در مجلســی خصوصی که بعدها به دلیل 
انسجام و قوتی که داشت به عنوان مرجعی 
ردیفی در نظر گرفته  شده است. مقصود 
من این است که قدما درزمینه موسیقی 
ایرانی چنــان با تمام وجودشــان ردیف 
موســیقی ایرانی را هضم کرده بودند، که 

هر آنچه خوانده اند، درست بوده است.« 
 اولویت رفتار انسانی و اخاق هنری 

همان طــور که در ابتدای این نوشــتار 
آمد، عبداه دوامی استاد بزرگ موسیقی 
ایران ســال ۱۳5۹ از دنیا رفت. در اواخر 
عمــر دچار مشــکات روحی شــده بود 
و بابت ضبــط کردن صدایــش نگران و 
ناراحت بود. مرگ او باعث شــد بسیاری 
از هنرمنــدان فعال در عرصه موســیقی 
در روزگار ما تجربه درک او را به دســت 
نیاورند، اما رد پای تأثیرات عبداه دوامی 
درزمینه  به خصوص  ایرانی  موســیقی  بر 
خوانندگــی این هنر، همچنــان ماندگار 
است و بســیاری هنوز که هنوز است در 
ارائه آثارشــان از او تأثیــر می گیرند. او و 
البته بســیاری از هم نسانش شاید بیش 
از اینکه به بخش حرفــه ای هنر اهمیت 
بدهند، بخش اخاقــی هنر را در اولویت 
تا  آنهــا می کوشــیدند  قــرار می دادند. 
مشخصه های انسانی را در وجود خودشان 
تقویت کنند و البته به شاگردانشــان هم 
توصیه کنند کــه چنین خصیصه هایی را 
در وجود خودشان پرورش بدهند. تعریف 
دراین باره گفت:»آداب انســانی و اخاق 
هنری ازجمله ویژگی هایی بود که زنده یاد 
دوامی و بقیه بزرگان موسیقی ایرانی روی 
آن تأکید داشــتند. ما به عنوان فعاان در 
عرصه موســیقی ایرانــی اگر چیزکی هم 
بلد هستیم ریشه اش به آموزه هایی است 
که یا به شکل مستقیم یا باواسطه از این 
بزرگان آموخته ایم. ســال ۱۲۹۳ زنده یاد 
عبــداه دامی در کنار ابوالحســن اقبال 
آذر، درویش خان، سیدحسین طاهرزاده و 
باقرخان رامشگر به گرجستان سفر کردند 
تا بتواننــد آثاری را درزمینه موســیقی 
ردیفــی در تفلیس روی صفحه گرامافون 
ضبط کنند. البته باا گرفتن آتش جنگ 
بین الملل اول سبب شد از این صفحه های 
ضبط شــده، تعداد زیادی به ایران نرسد. 
زنده یاد دوامی بعدازآن تا مدت ها اثری را 
با صدای خودش ضبط نکرد و تنها برای 
از  تکرار و تمرین شــاگردان بخش هایی 
آموزش آوازش را برای آنها ضبط می کرد. 
بعدها ردیف آوازی عبداه دوامی از سوی 
فرامــرز پایور روانه بازار موســیقی ایران 

شد.«

به گزارش همدلی، صد تهیه کننده و کارگردان ســینما به نظامنامه 
تهیه کنندگی فیلم و زمینه سازی سازمان سینمایی برای ایجاد انحصار 
و رانت اعتراض کردند. بنابراین گزارش این صد ســینماگر طی نامه ای 
به حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی با اعام اینکه این نظامنامه 
حامی ســرمایه داران رانتی و دولتی و در راستای محدودسازی و دشوار 
کردن شرایط تولید است، خواستار بازنگری در آن شدند. متن نامه این 

صد سینماگر به شرح زیر است: 
»جناب آقای دکتر حسین انتظامی

رئیس محترم سازمان سینمایی
ما سینماگران ایرانی اعتراض خود را نسبت به پیش نویس »نظامنامه 

تهیه کنندگی فیلم« اعام می داریم.

متاسفانه این نظامنامه بر پایه امکانات و اقتضائات روزآمد سینما طراحی 
نشــده و با نگاهی کهنه نه تنها خارج شدن فناوری های تولید و توزیع 
و نمایــش را از انحصارهای مالی و سیاســی در نظر ندارد بلکه برعکس 
افقی را که پیش روی نســل جدید سینماگران گشوده شده و می تواند 
آن ها را در ارتباطی آســان و گســترده با مخاطبان قرار دهد و مردم را 
به سفارش دهندگان و تامین کنندگان اصلی سرمایه برای سینمای ایران 
بدل کند، نادیده گرفته است. مبنای این نظامنامه حفظ و ایجاد انحصار 
و رانت برای عده ای خاص تحت عنوان راه اندازی موسسات فیلمسازی و 

بسترسازی برای ورود سرمایه های مشکوک است.
ما سینماگران معتقدیم سازمان سینمایی وظیفه دارد برخوردی روزآمد، 
آینده نگر و عادانه با سینما و تمامی تهیه کنندگان و فیلمسازان داشته 
باشــد و تقسیم بندی آنان بر اساس ثروت و رابطه و قدرت، موجب زوال 
ویژگی های فرهنگی و هنری و ســینمایی فیلم های ایرانی می گردد که 
این رویکرد عما به تقویت و بازتولید کلیشــه های سیاسی و تجاری و 
حذف فیلمسازان و تهیه کنندگان مستقل و بخش خصوصی می انجامد. 
چنین مسیری قطعاً تضعیف و در نهایت ســقوط سینمای ایران را در 
پی خواهد داشــت. ما از شــما تقاضا داریم پشتیبان ذوق و تخصص و 
خاقیت هنرمندان سینما باشید و نه حامی سرمایه داران رانتی و دولتی و 

محدودسازی و دشوار کردن شرایط تولید.

یادمانی برای عبداه خان دوامی در گفت وگوی صدیق تعریف با همدلی 

سردمدار اجرای متنوع ردیف

 آهنگسازی »سوگ خراسانی«اعتراض سینماگران به پیش نویس نظامنامه تهیه کنندگی 
 بر اساس ملودی »اه مزار« 

همدلی| ســینا َعلَم از آهنگســازان و نوازندگان 
شناخته شده موسیقی ایرانی در تازه ترین فعالیت 
موسیقایی خود تک آهنگ »سوگ خراسانی« را بر 
اساس ملودی معروف »اه مزار« از موسیقی های 

ماندگار منطقه خراسان منتشر کرد. 
در ایــن قطعه ســینا علم آهنگســاز و نوازنده 
کمانچه و»تارهــو«، پژمان اختیــاری میکس و 
مستر و پژهان پژویان طراح گرافیک گروه اجرایی 

را تشکیل می دهند.



مازیار ســوادکوهی: اصا فکر نمی کــردم بعد از 
کلنجــار رفتن بــا گاوی در خــواب، بخواهم بعد از 
بیدار شدن آن همه پشــیمان بشوم. گاو شاخ هایش 
از بس بلند بود که حتی دستم به نیمه های شاخش 
هم نمی رســید. با آنکه قد من خیلی بلند شده بود و 
می توانســتم داخل حیاط منزل مردم و حتی داخل 
آپارتمان های چندین طبقه ای را وقتی که داشتم به 
اتفاق گاو خشمگین از توی خیابان حرکت می کردم، 
ببینم، با این حال هم گاو هیکل گنده ای داشت و هم 
شاخ هایش به گونه ای بودند که احساس می کردم انگار 
نوک شاخش روی صفحه روشن ماه شب چهارده که 
در روشنای شــب اردیبهشتی گاه از پشت چند تکه 
ابر خودنمایی می کرد، خط می انداخت. روی شــاخ 
سمت چپش گوی بزرگی بود و من فقط حواسم بود 
گوی به زمین نیفتد. اصا شده بودم مأمور نگهداری 
گوی روی شــاخ گاو. گاهی که گاو عصبانی می شد، 
این گوی وقتی تــکان می خورد دلم هری می ریخت 
پایین. هر بار که نزدیک گوی می شدم تا به شکلی از 
آن محافظت کنم، گاو عصبانی می شد و با چشم های 
گنده اش بــه من می فهماند که اگر حرفی بزنم گوی 
را می اندازد پایین. من هم با ایما و اشــاره التماسش 
می کردم که این کار را نکند. نتوانستم خوب متوجه 
بشوم که آن گوی که اتفاقا بزرگ هم بود، چه جوری 
روی نوک شــاخش چســبیده بود، ولی با این حال 
مطمئن بودم که به راحتی نمی افتد و نمی ترکد. سعی 
می کردم باعث عصبانیت گاو نشوم تا یک لحظه همه 
چیــز را به هم بریزد و گوی را بیندازد پایین. هر چه 
فکر کرده بودم چه کسی به من مأموریت داده بود تا 
مواظب باشم این گاو سیاه گنده که شاخش تا آسمان 
هم می رســد، باشــم، فکرم به جایی قد نــداد. ولی 
ســعی کرده بودم وظیفه خودم را خوب انجام بدهم. 
وقتی ماه با درخشــش خــود از زیر ابرهای کمی که 
در آسمان بود، خود را نمایان می کرد، تالوی نورش 
روی پوســت سیاه زنگی اش برق می زد، من هم مثل 
چارپاداران سر ریسمان بلند و کلفتی را که به گردن 
گاو بســته بودم، در  دستم ســفت نگه داشته بودم. 
از کوچه پس کوچه های شــهر که رد شــدیم، صدای 
رودخانــه پرده های گــوش گاو را لرزاند. عطش گاو 

تحریک شد. ســرعتش زیاد شده بود و حاا افسار را 
به سختی می توانســتم نگه دارم. هر چه به رودخانه 
نزدیک تر می شدیم، گاو سرعتش بیشتر می شد و من 
هم با گام های بزرگ پشت سرش... رودخانه وقتی ما 
را دید، انگار با گاو سروسری داشته باشد، غرشی کرد 
و گاو برای رفع تشــنگی می خواست سرش را پایین 
بیاورد که من افسار را به سمت باا می کشیدم. گوی 
انگار کمی از جایش در رفته بود. گاو هر چه بیشــتر 
ســرش را تکان می داد و ولع او برای نوشــیدن آب 
بیشتر می شــد، دلهره من هم افزایش می یافت، باید 
مواظب می بودم که گوی از روی شاخ گاو نیفتد. گاو 
گردنش را به ســمت باا می کشید تا از دست افسار 
من رهایی یابد. رود خروشــان بود، گاو کشان کشان 
خود را به رودخانه رساند. دستم هی باا و بااتر رفت، 
رســید به نزدیک گوی. گاو ســرش را پایین آورد، با 
نگاهــی به من فهماند اگر رهایــش نکنم، گوی را از 
روی شاخش پرت می کند. دســت هایم را دور شاخ 
گرفتم، گوی تاب می خورد، داشت می افتاد که من به 
سختی توانستم برای چند لحظه نگهش دارم. گوی از 
دستم در رفت، نیمش روی شاخ بود و نیمش آویزان. 
دســتم را رها کردم، گوی در هوا معلق شد... به گاو 
التماس کردم... کاری از دستم برنمی آمد... شاید من 
گاو را خشمگین کرده بودم... نتوانستم از گوی خوب 
مواظبت کنم... وقتی داشــتم فریاد می زدم، ناگهان 
حس کردم کســی در کوچه فریــاد می زند:»زلزله...

زلزله...« من سراســیمه به سمت کوچه رفتم، مردم 
داشتند فرار می کردند و فریاد می زدند:»زلزله زلزله...« 
من فریاد می زدم»تقصیر من بود. من باعث شدم گاو 
گــوی را بیندازد... تقصیر من بود... مرا نبخشــید...« 
توی کوچه و خیابــان غلغله بود...من همچنان فریاد 
می زدم:»من اگر گاو را خشــمگین نمی کردم، زمین 
از روی شــاخش تــکان نمی خورد...زلزله تقصیر من 
بود...«... یکی به من رسید و گفت از بس گناه کردید! 
گفتم:»نه، من باید از گوی بهتر مواظبت می کردم...« 
ماسک روی صورتم بود، یکی پیچ رادیویش را روشن 
کرد، گوینده گفت:»زلزله 5ریشتری تهران را لرزاند...« 
به خود آمدم... ماســک روی صورتم نبود، ترسیدم...

کرونا...زلزله...من...گوی...گاو خشمگین... 

گوی از نوک شاخ گاو افتاد
داستانک

درنگ

مدت هاســت که ســخن گفتن از مرگ 
اصاحات تبدیل به یک رویه شــده است؛ 
عده ای به دنبال برگزاری مراســم ختم آن 
هســتند، برخی از ضرورت شــیون و زاری 
در زیــر تابــوت آن می گوینــد، برخی هم 
از بازســازِی اصاحات و ضــرورت اصاِح 
اصاحات. گاه این ســخنان تــوأم با کنایه 
و تخریب اســت، گاه از سر دلسوزی جهت 
یافتن راه هایی برای عبور از وضعیت فعلی. 
واقعیت دارد که ایــن روزها اصاح طلبی و 
اصاح طلبان حال و روز خوشــی ندارند. از 
یک ســو به دلیــل تنگ نظری ها و تمامیت 
خواهــی رقیب، فرصــت قــرار گرفتن بر 
صندلی های قدرت از دست رفته و از سوی 
دیگر اعتماد بدنه اجتماعی به دلیل فرصت 
طلبی یا فرصت ســوزی برخی اصاح طلبان 
حاضر در دولت و مجلس به شــدت کاهش 

یافته است. 
محمدرضا تاجیک از جمله کســانی است 
که بارها اســتراتژی و عملکرد اصاح طلبان 
را پس از ائتاف با اعتدالیون به نقد کشیده 
و وضعیت کنونی اصاح طلبان را ناشــی از 
همین موضوع قلمداد کرده است که »در« 
قدرت بــودن را اولویت قــرار دادند. وقتی 
ســخن از نظریه پــردازان و نخبگان فکری 
در جبهــه اصاح طلبان می شــود، نام این 
رئیس اســبق مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاســت جمهوری بــه صــورت پررنگ به 
چشــم می خــورد. هفته گذشــته روزنامه 
شــرق مصاحبــه ای با محمدرضــا تاجیک 
داشــته اســت. وی در این مصاحبه ضمن 
تحلیل شــرایط فعلی، نقدهــای خود را بر 
اصاح طلبان مجــددا مطرح و به زعم خود 
ارائه طریق نموده است. این یادداشت نقدی 

بر مصاحبه مذکور و ســخنان اخیر تاجیک 
است.

بســیاری از اصاح طلبان پس از شکست 
ســال ۸۴ در برابر پوپولیســم احمدی نژاد، 
یکی از دایل اصلی آن شکست را ناتوانی در 
ارتباط  گیری با بخش فرودســت جامعه ذکر 
کردنــد؛ در دوره اصاحات، اصاح طلبان به 
گونه ای سخن می گفتند که این طبقه قادر 
بــه درک آن نبود و مخاطــب اصاح طلبان 
صرفاً قشر متوســط و تحصیل کرده جامعه 
را شــامل می شــد. در حالــی محمدرضــا 
تاجیک بر ضــرورت تمرکز اصاح طلبان بر 
بدنه اجتماعی و بازگشــت به جامعه سخن 
می گویــد که ســخنان وی چنان سرشــار 
از غامض گویــی اســت که نه تنهــا طبقه 
فرودست، بلکه طبقه متوسط و کنش گران 
سیاســی نیز از فهم گفته های وی عاجزند. 
اگر محمدرضا تاجیک باور دارد که بازسازی 
اصاحات نه از مســیر »در« قدرت، بلکه از 
مسیر بازســازی اعتماد اجتماعی می گذرد 
و اصاح طلبــان به جــای در پیش گرفتن 
روش های کســب صندلی می بایست مسیر 
خود را از بطن جامعه دنبال کنند، نیاز است 

که وی در گام اول به گونه ای ســخن گوید 
کــه نقدها، ایده ها و نظریه هایش قابل درک 
باشــد. مصاحبه ای که قرار اســت از طریق 
روزنامه منتشر شــود را نباید با کرسی ها و 
تریبون های دانشگاهی اشتباه گرفت. اگر در 
آن روزگار صرفاً طبقه فرودست جامعه زبان 
امثال تاجیک را متوجه نمی شــدند، امروز 
گفتار وی به نقطه ای رسیده که کمتر کسی 
را یارای فهم آن اســت. خطا این جاست که 
به کارگیــری این ادبیات، به پای نخبه گرایی 

گذاشته شود.
محمدرضا تاجیک هم در موضع نقد و هم 
در موضع ارائه راه حل برای عبور از وضعیت 
کنونی، آن چنان دچار کلی گویی می شــود 
که نمی توان الگوی یــک برنامه عملیاتی و 
راهکار اجرایی را از سخنانش بیرون کشید. 
آشــکار اســت که او را از ســیطره تفکرات 
چِپ نو و پست مدرنیســم گریزی نیســت، 
پاشــنه همچنان بر همــان دری می چرخد 
که ۲۰ ســال قبل می چرخید. با این تفاوت 
که امروز دیگر گوشــی برای شنیدن و دلی 
برای ســپردن به ایــن غامض گویی ها یافت 
نمی شود. او گرچه نقطه عزیمت برای پاسخ 

به سوال »چه باید کرد؟« را جامعه می داند، 
اما نســبت ســخنان وی با ادراک عمومی 

چیست؟
روشــن اســت که با این مغلق گویی ها و 
ابهام گویی هــا نمی توان راه چــاره ای برای 
ارتباط با جامعه جست. تاجیک همچنان بر 
قله کوهی مه آلود نشســته و از درک آنچه 
در کوچه های شهر می گذرد عاجز است. به 
بقیه توصیه می کند که از ایســتادن پشت 
درب خانه کدخــدا و دریوزگی برای حضور 
در قــدرت بپرهیزید و به کوچه ها بازگردید، 
در حالی که خــودش همچنان زبان کوچه 
را نمی داند. بد نیســت در این روزها به این 
نکته فکر کند که فاجعه فاصله گیری طبقه 
متوسط از اصاح طلبان در سال های پایانی 
دولت اصاحات و عدم درک طبقه فرودست 
نسبت به گفتمان اصاحات تحت تاثیر همین 
نگاه و ادبیات نبوده است؟ و اگر پاسخ مثبت 
اســت، نقش وی در آن ســال ها چه بود؟ و 
خوب اســت که امروز از کنش گران سیاسی 
اصاح طلب سوال کند که پس از مطالعه این 
متــون و گوش فرادادن به این ســخنان آیا 

راهی را برای فردا یافته اند؟

نقدی ساده بر گفتاری پیچیده

 بــرای درک اینکــه »فاصله گــذاری« در 
ساحت جامعه در حال ایجاد چه پیامدهایی 
در ایران و ســطح جهان است، نیازمند یک 

رویکرد »تاریخی مقارنه ای« هستیم. 
پیشــتر بــه تمایــز بیــن »فاصله گذاری 
اجتماعــی«  »فاصله گــذاری  و  فیزیکــی« 
پرداخته بودم و اســتدال کــرده بودم که 
آنچــه در این »موقعیــت اپیدمیک« به آن 
نیــاز داریم، ایجــاد شــرایط فاصله،گذاری 

فیزیکی اســت و نه اِعمــال و نهادینه کردن 
فاصله گذاری  زیــرا  اجتماعی،  فاصله گذاری 
اجتماعــی در تاریخ معاصر جوامع بشــری 
دو نمونه اعــاء دارد که یکی »آپارتاید« در 
آفریقــای جنوبی و دیگری »سگریگیشــن« 
در آمریکای شمالی اســت که معماران این 
سیاســت گذاری صرفــاً فاصله را در بســتر 
فیزیکی مفهومینه نمی کردند، بل از »فاصله« 
معانی فرهنگی، اقتصادی، سیاســی، دینی و 
اجتماعی اســتیفاد می نمودند.  حال این دو 
نمونــه معاصر که پیش روی ما هســتند )و 
نمونه های بیشمار دیگر( به ما نشان می دهند 
هنگامی کــه فاصله گذاری معانی »جامعوی« 
پیــدا می کند، ضربــات مهلکی بر هســتی 

اجتماعی جامعه انســانی وارد می کند، زیرا 
اجتماع یعنی »انباشــت تجربه های زیسته« 
که در فراز و نشــیب تاریخ بشری در جوامع 
گوناگون متبلور می شــود و مانند یک »دی 
اِن اِی فرهنگی« بافتار ژنتیکی یک فرهنگ 
را ســامان می دهد. حال معماران سیاســت 
اجتماعی در کشورهای گوناگون و من جمله 
ایران این »انباشــت تجربه های زیســته« را 
آگاهانه یــا ناآگاهانه هدف گرفته اند و نتیجه 
این سیاست گذاری های کژ باعت »کمباشت 
اجتماعی« می گردد و این کاهش تجربه های 
زیســته در ذهن و زبان جامعه، چشــم انداز 
مخوفی را پیش روی انســان می گشاید که 
به راحتــی قابل جبــران نیســت. بنابراین 

ما با دو مفهوم »انباشــت تجربه زیســته« و 
»کمباشت تجربه زیسته« سر و کار داریم و 
از خال ایــن دو مفهوم می توانیم پیامدهای 
فاصله گذاری  نادرســت  سیاست های  ناگوار 
اجتماعی )به جای فاصله گذاری فیزیکی(  را 
مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. با کمباشت 
اجتماعی ما به ســمت برساخت انسان های 
شــکننده و نهادهای نحیف در حال حرکت 
هستیم و یقینناً از درون چنین پروسه هایی، 
شهروند قوی و دولت پاسخگو متولد نخواهد 
شد، بل انســان های دچار ناامنی انتولوژیک 
و دولت های ســرکوب گر ظهور پیدا خواهند 
کرد و این پدیده جهانی اســت و طلیعه های 

آن قابل رویت برای اهل نظر.

نگاهفاصله گذاری اجتماعی چه پیامدهای اجتماعی ایجاد می کند؟

   سیدجواد میری 
   جامعه شناس
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دیدگاه

شــکاف بین مردم و حاکمیت در صورت تعمیق، بســیار 
بیشــتر از آن که به تصور بیاید می تواند مسئله ســاز شود. 
در این میانه روشــنفکر آگاه، به عنــوان یک انذاردهنده در 
حد واسطه مردم و حاکمیت تا حدودی می تواند نقش آفرین 
باشد، اما در صورت فقدان زمینه های تاثیرگذاری سخن اهل 
درد، این مغاک روز به روز عمیق تر خواهد شد. این در حالی 
هســت که واکاوی هویت ملی به عنــوان یک پروبلماتیک 
با انواع امتناعات مواجه اســت و شــکاف بیــن نوگرایان و 
ســنت گرایان، روز به روز خود را در ساحات مختلف بیشتر 

بروز می دهد.
توصیف هســتی اجتماعی ایرانیان چنــدان که وفادار به 
پدیدارها باشــد و گزارشــی منطبق با واقعیت های عینی را 
در بر بگیرد کوشــش نظریه ورزانه ای هست که اگر بخواهد 
همه ساحات فرهنگ، سیاســت، اجتماع و... را در بر بگیرد 
می توانــد به مثابه پیش درآمدی بر تبیین جامعه شــناختی 
امور و مسائل قلمداد شود. این مهم بدون وجه نظر تاریخی 
و بدون توجه به دیالکتیــک امر محلی و امر جهانی ممکن 

نخواهد بود.

از اهم مســائلی که نیاز مبرمی به بازتعریف دارد، مسئله 
پروبلماتیــک هویت ملی در همه ابعاد آن اســت. نمی توان 
صرفــاً بــا تکیه بر یــک ایدئولــوژی ناسیونالیســتی، یک 
صورت بندی دقیق و ملهم از امر واقع از هویت ملی ارائه کرد. 
ســخن رانــدن از ضــرورت توصیف هســتی اجتماعی و 
واقعیات عینی جامعه ما و تبیین جامعه شــناختی شکاف ها 
و گســیختگی های اجتماعی آن، مجال مستوفایی می طلبد، 
عجالتاً اشــارتی مختصر به پویش نسلی رخ داده در جامعه، 
پرده از بســیاری امور کنار خواهــد زد. با نگاهی اجمالی به 
تغییــرات و تحوات الگوهای زیســتی جوانــان و نوجوانان 
دهه های جدید می توان تاثیــر و تاثرات فرآیندهای جهانی 
را بر ســبک زندگی و امر روزمره در زندگی ایرانیان در نظر 
آورد. کندرسه در آستانه عصر جدید تحوات دولت و جامعه، 
تحواتی که مقــدر بود محصول انقاب، اختراعات علمی، و 
ســرمایه داری باشــد، به این نکته پی برد که هر نسلی بهتر 
اســت قانون اساسی سیاسی خود را تولید کند و هیچ نسلی 

نباید نسل های آینده را تابع قوانین خویش سازد.
سخن ســرایی در باب مطلق »ایرانی بودن« چندان هم بی 
خطر نیســت؛ و هر آینه گوینده را با خطر ســقوط به ورطه 
احساســات کور ملی گرایانه و وطن پرستانه روبه رو می کند. 
برای پرهیز از درغلتیدن به ابتذال روایت سازی رومانتیک از 
ایرانیــت، می توان خود را به برخورداری از امکانات و مواهب 
وجه نظــری تاریخــی و رویکردی پدیدارشــناختی مجهز 

ساخت. 
ایرانــی از طرفــی قهراً پایی در ســنت تاریخی خود دارد 
و پایی لــرزان در تجربه ای به غایت هــراس آور، اما اجرم 
وسوســه انگیز به نام مدرنیته. همو روزگاران درازی به اسم 
و رســم آبا و اجدادی خویش نامی در نام ها داشته و خانه ای 
مستحکم از برای زیستن به نام و کنیه خویش. همین امروز 
هم هر جایی بر روی این کره خاکی که بایســتد او را ایرانی 
صــدا خواهند کرد. اما به نــاگاه مغاکی زیر پای او دهان باز 
کرده اســت و او را به جهانی ناشــناخته پرتاب کرده است. 
بیگانه ای در درون، او را با خویش بیگانه ســاخته اســت، تو 
گویی که زبان غیر را نیاموخته، زبان هم ســخنی با خویش 

را درباخته است. 
خیلی هم بی مناســبت نخواهد بود اگر امروز که سرنوشت 
ایران و ایرانی در هاله ای از ابهام پیچیده اســت، هر کدام از 
ما ایرانیان از صدر تا ذیل شهروندان و حکمرانان، در خلوت 
خویش این ســوال را از خودمان بپرسیم، آیا امید رستگاری 

نیست؟!
اگر رســتگاری تبدیل به یک خواســت ملی شود، برکات 

زیادی می توان بر آن متصور شد.
»ما« امروز می بایســت انگشت بگذاریم بر روی اشتراکات 
و تقدیر مشــترک تاریخی مــان، و امکاناتی که فرا روی مان 
وجــود دارد. برای جهان غیر ایرانی، چه اهمیتی دارد که ما، 

بمانیم یا نمانیم!

»ایرانّیت« و پروبلماتیک »هویت ملی«!

    محمد حسن عایی 
   پژوهشگر

اعتراض زن اهل نایروبی به مقررات قرنطینه در گفت و گو با افسر پلیس
Reurers/ Baz Ratner :منبع

   محمدرضا کدیور 
   پژوهشگر

در تعریــف تایید اجتماعی عنوان شــده که تایید 
اجتماعــی، نوعی نفوذ جامعه بــر تصمیم گیری های 
فرهنگــی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاســی فرد 
اســت، به صورتی که در رفتار و کنش اجتماعی آنان 
تاثیر مســتقیم می گذارد. تایید اجتماعی بر این باور 
است که اگر رفتاری توسط عده  زیادی از مردم صورت 
گرفته یا می گیرد به احتمــال زیاد، آن رفتار یا کنش 
کم خطر و درســت است. این موضوع شاید در خیلی 
جاها و در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد، اما در خیلی از 
تصمیم گیری های مهم نمی تواند نتیجه مطلوب را بدهد.

گاهی افراد دراعمال برخی رفتارها یا تصمیم گیری ها، 
ناتوان یا دودل هستند وگاهی اوقات هم ترس از طرد 
اجتماعی باعث می شــود که با کپی کــردن از رفتار 
دیگران و تایید اجتماعی، خود را درجامعه موجه جلوه 

دهند و به اصطاح هم رنگ جماعت شوند.
این روزها در فصل جدید بحران کرونا می توانیم این 
نوع تایید اجتماعی را مشــاهده کنیم. مردم با اینکه 
می دانند در      مواقع غیرضرور نباید از منزل خارج شوند، 
اما با این وجود در سطح شهر شاهد حضور بی شماری 

از آنها هستیم که برای تفریح، خرید، پیاده روی، سلفی 
گرفتن با گل های بهاری، قــدم زدن زیر باران و ده ها 
بهانه دیگر بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بدون 

ماسک و دستکش بیرون می آیند! 
وقتی از ایشان سوال می کنیم که چرا قرنطینه یا حتی 
فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنید، با لبخند و خیلی 
حق به جانب پاسخ می دهند که:»همه بیرون هستند، 
چرا من نیایم ؟!« یا »کسی دیگه ماسک نمی زنه، چرا 
من بزنم؟« و... در هفته های اول بحران کرونا این تایید 
اجتماعی به سبک دیگری نمود داشت و به نوعی تایید 

اجتماعی مثبت بود. 
هیچ کس ازمنزل بیــرون نمی آمد، چون بقیه هم 
نیامده بودند! فرد ترس از بیماری داشت، چون همه این 
ترس را داشتند. این تایید اجتماعی را در گوشه گوشه 
اجتمــاع و پدیده های آن می توان یافت. از ســفرهای 
نوروزی در ایام کرونا، از خریدهای غیر ضروری بر پایه 
مد، ازشرکت هزاران نفر بدون تخصص و دانش بورس در 
بازار این روزهای بورس و ده ها مثال دیگر ... درمجموع 
متخصصین مسائل اجتماعی باید به این  نوع از رفتارهای 
اجتماعی مردم توجه ویژه نمایند ودولت و مسئولین نیز 
در برنامه ریزی های خود باید با توجه به سوشال پروف، 
طرح های خود را به سمت تایید مثبت اجتماعی هدایت 
کنند، در غیر این صورت ممکن است جامعه با آسیب ها 

وخطرهای جبران ناپذیری مواجه شود.

تایید اجتماعی
یادداشت

   رزیتا خسروی 
   جامعه شناس

تمام
از 

ی ها
شنای

 رو

»تخته سنگ ها
 حرف های ناگفته اند

 که گلوی رود را
 بند می آورند«*

وصف، صرفا برای وصف نتیجه اش هر چه که باشــد قطعا 
شــعر نیســت. آن تکیه و اصراری که نیما یوشیج بر وصف 
دارد، بی گمان فیلمبرداری یا عکاسی از جهان نیست. عناصر 
وصفی تا از ســطح واقعیت فراتر نروند نه تنها شعر بلکه اصا 
متنی ادبی هم خلق نشده است. وصف مطلق، تقلیدی است 
از جهان که افاطون آن را بیهوده خواند و ارســطو به خاطر 

آثار تربیتی اش به عنوان محاکات پذیرفت.
وصف در شــعر، دســت بردن در طبیعت است. تصرف در 
جهان، کار شــاعر اســت  چرا که او می داند هنر و ادبیات ، 
خلق و آفرینش واقعیت هایــی فرای واقعیت های جاری اند و 
نه انعکاس ســاده واقعیت ها. در این راه اســت که تخیل با 

صورت های گوناگونش در متن حاضر می شود. 
چرا علیرضا نصیری خانقاه به عادت روزمره نگفته اســت: 
حرف هــای نگفته گلوی آدم را می بندد؟ چــرا او این تعبیر 
ســاده را در تخیل خود پیچانده اســت و رود را جای آدمی 
گذاشــته اســت؟ چرا ترکیب حرف های نگفتــه را با تخته 
ســنگ ها بیان کرده است؟ چرا شــاعر به اشیاء و پدیده های 
غیر انســانی متوسل شده اســت ؟ در واقع او به جای وصف 
مطلق، وصف حال کرده اســت. اتفاقــا نیما هم موافق وصف 
حال نیســت و گاه تنهــا وصف می کند، اما در بســیاری از 

موارد حتی در واپســین شــعرهایش به وصف مطلق بسنده 
نکرده اســت. او انگار می دانست که بیان شعر هر چقدر هم 
که ابژکتیو باشــد، باز هم نباید و نمی تواند با طبیعت انطباق 
کامل داشته باشد و در آن صورت پس حضور شاعر کجاست 
و متن حاصله چه برتری نســبت به طبیعت دارد که به قول 

افاطون نوع برترش پیش چشم ماست؟
نصیری بــا فاصله انــدازی بین واقعیت جــاری و واقعیت 
شــاعرانه، در واقع بین تصویر و مضمون با درون مایه شــعر 
فاصله انداخته است تا مخاطب را به تاویل دعوت کند. در این 
راه او خودآگاه و ناخودآگاه از تشــخیص و حسن تعلیل سود 
برده و برای خوش نوا شدن شعر تا توانسته از کلماتی گاف دار 

استفاده کرده است تا ذوق من و توی مخاطب چه پسندد!
* من به توایسم معتقدم، علیرضا نصیری خانقاه، 
نامه مهر، 1398، صفحه 80

   حمیدرضا شکارسری
   شاعر و منتقد ادبی

خوانش شعری از علیرضا نصیری خانقاه
وصف در شعر
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